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v. em91 1.ij~ ~?:i,:t 

z dnkm 1-go styczniu r. l9G5 wchodzą \V 

życie ustawy 

I) o urz:1Jze11 iu sądów kupieckich w miei-
1,.;11\\ośdadt liczący ... -h por.ad 20 tys·ęcy 

dirsz . 2) ustawa zakazaj;_:ica• <lizie.ci-om po-
1;iej lat 14 pracę przed' go·dziną 8-m,ą z 
r~na , 3) o bici11 ncwych 50 fonygó\\ tle 

W At!stryi utworzyło si~ n-owe minist2-
ryum. 

Prezydentem nowc'g-o gabinetu z3mi«-
11owat cesarz f rancisz~k baron~ Gautsch:.:t. 
lktychczasowi. ministrowie prócz p. Koer
bcra pozcstaJą. w urzędzie. Ministrem 
:1raw \ve\Vl1Q'lT7nyd1 zostaf" br. By!andt-

1(heidt , m'•nistrcm sr;1·aw:edliwości dr. 
Kleit,. 

Burze i zawk;c ostatnich dni wyrządziły 
ogromne szkody. 

Z Kilonii, Berlina, Lubeki, Saśnic, Pi
l~wy i I(cpenh:igi, d1onoszą n sz.alonym 
orka:tl'ic, który wyrząd'zil znaczne spusto
SZ:v!1 ia, [ .o- wielkiej zawieii śnieżnej. Pcóą 
gi się ,cpuźniły, połączenia te!C-grJ.ficz:ne 
" •J'<v d'zit.- fh-t.e'f'\ alt.._,. 

Telegra1ny. 
. Haga. Pancernik „De Ruyter" wy

ruszy wkrtltce na wody indyjskie. Wysła~ 
nie pancernika spnwodmvane zostało pn.y • 
byciem iloty bałtyckiej w strony kolonii 
h-0Iendersk~ch. 

D 1r e z n o. "Dre·zd. Journal" przeczy 
wiadomościom donoszącym, że po0mlędzy 
dworem króla saski.ago a hr. Montignoso 
nastąpHa umowa, według której hrabina 
v .rr6tce zobaczy się z dziećmi. 

Ta n g er. Ambasador francuski po-
vr~c! wkróice· do Peru. I 

I( i I o n i a. W sobotę wskutek wichru 
(}d strnny mona woda zalała wybrzeże. 
Stan woc1y wzrasta jeszcz2. 

P i ła w a. Dwie łodzie rybacfo;e wy~ 
płynęły. przed burzą i nie wróciły dotąd. 
Obawh2]ą się, że ohk1dwie 1zatonęły. 

Polacy n~ .. obczyźnie. 
Wiec górników w Langendreier. 
Wiez'Dra:j. \.v ·nicdzielG, dnia 1 stycznia 

o •g-0 d.z. 4 PD pot. ·odbyt się wiec górników 
pols'k;ch, pracujących \V kopalni ,.Bmch
strasse", aby zaprolcstować przeciw: za-
. • ;erz.onemu przedłużeniu czasu pracy, 1()

raz \V celu z.:iznaczcn!a swej s·oJi.damości 
z resztą górników w tejże kopalni zatru-

11ionych. Referat. dłoty·czący tei sprawy 
;vy!Zlosil druh 13rzeskot. Po przemówie
niu kilku innych Rodak6w, uchwalnno jc
·dno"'łośnie następującą rez-0lu1cyą: 

„Oórn:1cy P-0lacy, ze.brani na wiecu w 
La11gcEdr.-~cr solicbryw.ią się z, resztą gór

ik{) v, pracuiących w kop.alni ,,Bruchstras
e" i postannwiaJą zgodnie. bronić swych 
>ra\\ robotniczych. Gccl'zą się tez na wy
ra.uą komisyę i na rcz.oilucyę, pr-OtC'stują

c<;, Przeciw przcdlużeniu czasu pracy." 

Po dwug0dzjnnych ożywi<my:ch roz
i.ra ·ach, zamkn~l wiec przc\\c.dn.iczący 
1-~K<li druh Dcrwi<;h haskm ,.Szczęść Bo
f..e". 

Zamiar przedłużenia pracy jest nieslu
- ny i niesprawiedliwy, to też górnicy 

lWf,iH'l "• • 11 )' ł~ł l~ \i'V 

aJr&:~':: ~T.ił."~~ 

spe ,'1aJą tyl"Hi swą p::nvintwść. ~:dy ~ iG 
Lrc-ni4 p ,·zc-.;\v to.km nchc!~ 1' om Lcipila
listyczny~h przeds:ęb· o rców. 

P.o w ic::u zg!·os;to się na c;J,r„nk ·,w-
1.Ziedn.ccz:ni~~ 7a.\'.";JU-CJ\'. c::;.o pcls: ii:.,gD" Ui
ku d'zie:siGciu Ród:1ków. 

GrSrn:kcm, br·on;ącyn1. tak ~h!•lO\\ r_ 'O 
s\vych słusznych praw. przesyłamy na!'.zc 

·szczere: ,.Szczęść: Boże". 

Po -cigłoszonym nicdaw110 programie 
reform prćcz ugodowców i za!s 11iedzialych 
konserwatystów nikt się, w Rosyi abwfot
nie. niczeg10· nic splQd'zicwa, tem rnHiej o
·czekiwać maga ul•g po\.vażnych bracia nasi 
w ,zaborze msyiskim, o których uka; pra
\Vie w·ogóh~ nie \\Spo111·na. Nic rnd'ziei'.1 
lepszej doli, lecz dalszym: poborem ;:eL.~r

wistów do Mandżuryi n·Obdarzon·o" Jud 
pclski1 nJ. święta. 

„Bczwz,g!ęducść rządu carskiego - pi
sz~ z Warszawy do ,.rnosu Narodu" -
zgotmvała tysiącom rodzin w: Królestwie 
niezwykle smutne i krwawe święta. Wpra
wdzie wsz.yscy rezerwiści już od dawna 
żyli i.u pod grozą, że lada d'zic-11 czerwicny 
plakat obwieś-ci im straszną wiad0mość o 
mobilizacyi, gdy jednak nadlchcdziły Ś\vię
ta każdy b:vJ' pe\vny1 że p.rzynaiminiej te 
dni uroczyste miną spokojnie. Tymczasem 
SjJ<!'(.Ha. 11agle wiadomość o o.g ł ·c~zen:iu 
nowej mobilirncyi na same świr.ta. .Ba;r
rzyński despota nie tylko ściąg.a ten kwrn
wy p.odatek z naszego. narodu .. nie tylko 
każe nam o'Cl'dawać życie za W!rGgów, l':-cz 
naigrawa się jeszcze z najświętszych u
czu·ć, wyciąga~ąc swą potworną łapę po 
no.we {>fiary w tak uroczystą dla serc pol
skich chwilę. W dwudziestu ośmiu powia
talch Królestwa, -0bjętych mobilizacyą 1 ty
siące rndzi1n nie zasiadł·o d'o Wigi.Jii. Ze
gnano właśnie w tym czasie synó.w, mG
żów, ouców, braci, których zabierały po
ciągi \v·ojskowe, \\ i·oząc ich na śmierć i 
męczarnie. 

Ta bez,-vzglę<lność \vladJz; mcsio~w
skich wywotala też niezwykle wzburzen ie 
i zmusila do· energicznych proestów. Do
chodzą już wiadQimości że w wielu miejsco:
wnścia:ch nie a.było się nawet bez rnzllcwu 
krwi. W Radomiu, w samą Wi;gi,J:ę, p-0 pa
ste11ce , liczny tłum, w którym znajdio1waio 
się wielu rezerwistów, mających właśnie 
w tym czasie -0dicżd•żać, przeciągał ulica·· 
mi śpiewając pieśni i wznosząc okrzyki 
przeciw rządowi. Poicyn i wojsko starały 
się. rozpmszyć manifestantów, przyczcm 
padly strz.aly z. Qbydwóch stran. Zabito 
prnlkownika, który kazał strzelać wojsku 
do tłumu i sam nawet strzelał z rew10lwe
rn. Zabito oprócz niego jedneg(} {)fa:era l 
rani.ono żandarma. Z pośród manifest~1n
tów jest ·kilka ofiar w zabityich i rannych. 
Były również krwawe zaburz1enia w L(\
d'zi, w Pabijaniicach i z pewn-0ścią nadddzi.:: 
niejcdlna jesz.cze wiadomość o 110zruchach 
z. róiżnych miejscOWlOści kraju. 

Opowiadają również o zamachach dy
namitowych na mosty kolejowe, w· celu u
nierno1żliwienia prz,eja·zdu pocią1gów z re„ 
zerwista:mi. Dotychczas zosta}.a stwier
dzona wiadlomość o uszkodzeniu w ten 
sp.osób dwóch mostów pcdJ I~adomicP1 
skutkiem czego pociąg \v{)jsko\\ty nie mćJ r 
wyruszyć w sw1oim c:~ asie z Rad Jmi::! , 11c
nieważ k·omunikacya kolej{)wa uległa pr:z~~ 
rwie. Usilmvano pcdiobno wysadzić w 
powietrze kilka m(}stów na kolei' warsza\\
sko-kaliskiei, a największy mcst na tej k~1-
lei, pod! Sierndlzem, miał ·dozna1~ na·wet dość 
poważny.eh uSrZkodzeń. 

Donoszą również, z Ozęsto·chowy, że 
w pierwszy dzień świąt Bo2c.-,go Naro-dlze-

7," in"c- 1 ty pt~ ci s c "''l wiersz o ..... tytcwy Fi wn„ a za 
'·~"'<,Z<, ·„ 1..:· · ·-~-zone pru1. i11s ... rcttam· .J fon . Kto 
czc't, c ~.' .,,~ 1, 'J r.z~ :na r' b.lt. - 1 :st c! „\ '·.1rusa 
Pols! :~gn" nabi.v L:mku va6 i rud<,(' w mer• d0klad-

Ii'r , Jrc-.; p: ·z;,t:c ~o. Rę!;,opi&-:'.nv s,1; 111e 7.Wraca. 

nia ~ r 'j.J \ ~:,! l W'}. ::.czi~ \. j)J\Vidrz: !)1-

mi'.:1< /.\L:(s~ndra II. 1u Jasn~l Gór.-.t.:. Fc
mni}~ kn, \\ ~nies.'Of;y vrzcz ' ladze mo
skiewskie tylko na urągo-;viskn ze świGtc
go miejsca, jest naclZ\\~yczaj pilnie strzei·o
ny. Dzi2{1 i nec czi: wa nad nim \\ar ta 
Y:·o~ sL'rnva. Pomiinc to zd'o·!ano- nicp-o
strzeżen:c rz·udć bombę, która eksplodo
wała i uszkodzib pe dobns doś6 znaanic 
dolną część p2m11„n. Zaraz po wybucłm 
otoczieri·o miejsce wypadku kordon~m wci
ska i policyi, kt,;ra n,c dopuszcz<lła nikogo 
di::l pomnika, tak że na\vet ci, którzy w 
tym dniu byli w Częsfochowic, nic mi0·gą 
ct:okiadlr.ie określić ,jakie usz:l-;:'Odzenia spo·-
wod10\vał ,.._·ybuch. · 

Piolicya· i żandarmi mają 'ZilĆ\: pole efo 
, gorliwej" pracy w CL:.ęsto..:hcwie. Nie
d.awirJo urządzono tam formalną obławę, w 
celu wyikrycia nieznanej •OS()b:stQści._ któ
ra zraniła śmiertelnie p.olicmaJstrai ~Z·G
st{)·dr:::nvskic:-go. Obecnie poszu'ku;ią z.nowu 
w ten sposób spra\YCY zamachu na pomnik 
ca:rski. Rewizyc też i aresztowania· nai-: 
niewi·nnicjszych osób są na porzudku 
dziennym". 

Wiad.omości o r-0zruchach mniejszych 
i większych, ·O ktÓ'rych wspomina: powyż
sza. korespondencya ·wspomina, nadeszły 
d-a·ść licznie. 

Z Zawiercia, wielkiej osady fabrycz
nej pod Granicą d:onosz<1: „W niedzielę 
ś\viąteczną cdbyfa się. tutaj wielka, znnr."
mzwana dcmonstracya socyalistyczna, za
kończ.ona gwałtami i rabunkami. Flan u
to.żony był bardzo starannie i dokla<lnie 
przeprowadzony. Kilku wyznaczonych do 
tego I.udlzi za!ffi'k!1ę.1-o w mies·zkaniu naczei
nika stra:ży ziemskiej i ustaw1·lc,się na cza-
tach al)rzed d•omem. · 

Po nabożeńst\vie w kdciel~. tłum w
botników. g!6wni1e z ogromnej przędzalni 
tutejszej, zatrudnia1iącej \V normalnych 
czasach 4000 ludzi, ruszył Uumnie przez 
ulice osady, nios;:i: na czele dwie czerwione 
chorągiewki. Kilku. stójkowych. skrzy
knąwszy się, p-róbowafo, sfawić P·Dchodo•wi 
opór, ale odtrącono ich na bok, lekko po
bi\VS7y. Udaloi się im tylko wyrwać cho
rą•giewki i - pod!obno - przytrzymać 
tycn, którzy je nieśli. 

Tlum potl11ży1 dalej, krzycząc i habsu
łąc, ku oPbrzyrnim zabudowan~om przę
<l'zaln: ,,T-cwarzyst\va akcyjnego Gim:ber
ga" i wtargnął na podwórze fabryczne. 
Robotnicy rzucili s '. ę d{) biura zarządu i 
splądrowali je, wzbijając. sprzęty, t:ncSZ<l'v 
c.o im się wydawafo cc.nniejszem. 

Po kilku godzinaich b-...zczynr:10ści, po
licya zaczęła dzialać po-d kiernnkiern na .... 
cz.elniika straży ziemskiej, któremrn 1;dalo 
·się z trudem 'i.vydobyć z więzienia \V'e w!a
snyrrn dumu. Na razie. obsadzono fabryk~. 
strażnikami miejscowymi co przyszlo tem 
łatwiej, że na miejscu z eksccdcatÓ\\." pra·
wic: nikog(} nie bylo . 

Około godiziny 7 \Vieczorcm przybyło 
do ZawieTcia wojsk-0 z Częstochowy. Ró
wnocześnie przybył gubernator piotrk()W
ski. Slodztwo prowadzone je-st bardzo g-0-
rąctko ;\;o. Aresztowano do• poniedzia.Wrn 
wieczo'rem kilkadziesiąt osób, ~ak organa 
poHcyjne zapewniają - , samych praw:e 
przyw6dzcó\v sncyalistycznych." 

Telegram ogłoszony przez has w• ze
szrym lllUTil'rZ 1

..: \\'Spcmiual też, że wiele 
osóh -odn·ioĘło raJl'Y śmiertelne. lecz; urzGdQ
wc spr.a\\OZ.d'ank takie \VYP<~dki lubi prze
miJ.czc\'.:. 

Z tych \\·szystkich smutnych wiad-0-
mości, -chyb:1 tylko jedna jest \VZ!glęcJ.nic 
pomyślną. 

Pr:f{!<1~k~ o nast~wić maią:ej zm:'2nic 
na stanmvisku jenerał-gu:bernatora war
sl:awskicgo rmt\vierdza bo-wicira petersbm-

ski korcspcnJcnc .,1:c:l. t"ag.", :~tt'i17 tak 
pisze: 

•:Pnzycya kn"rni-gubd nat·ora wai·
szawskicg·o, 75 lctaiego-Oz.en!rn··va, ucho
dzi za poważn:e z::chv;ianą. Nicpokooic 
rezerwistów· \'vfaśnie w warszawskim ob
W·cci'zic wojsk·owym przybrały takie mz
rniary i doszły do Lakicj gw:i.łtowności, że 
s1:ravdly tutaj jak najprzykrzejsze wra;'~c
nie. Ogólnie r:urnjc przck·onan!e, że ust;1-
pienic Czertlm\va jest blizkicm. Wiado·
mcść, że. ·znajduijący sic;, na rn fżurski~j 
widlowni wojny obecny kcmendu,·u,jący j;:,~ 
nami, bar. Meyendlorf, jest przc'zna·cznny 
rozka1zy tego młod'szc·gD jr::nerafa, i o
świadczył wyraźnie, ie w czasi~ \:>.~ojny nie 
chce zrzekać się dmvódiztwa swego kv'rpu
su. Co d'o swej całej, sra.kojne~, vvytw:or
nej i energiczne;j osobisbości nadawałby sic; 
.lVicye.ndori bard~o na stanowi~ 'c-o wa:r
sz~wskie. Chwilowo obsadzenie teg{)ż sta-

. nowi na razie nadzwyczajne trudności; ta
ki jest 'ldopot o odpowiednią ·oso bistość, że 
wielu sądzi, iż zamiarinwany co -d'Dpiero 
jenerał-gubernat·orem kHo.wskiego okręgu 
wo~sko\\ ego jenrał Snchomlyn,ów. który 
jest ni.ezaw:odnie jednym z najwybit·nieJ
szyich jenerałów rosyjskich ·obecnie, ma 
naj1Fię·::ej widoków przyjścia do Warsza
wy.'' 

Bącfź w bądź panuje w Warszawie 
zdanie, że następca Czertkcw ni·c może hyć 
g-nrszvm <'d (l·~htniego, '.~tór.1 j st L:;. pcm 
bezwzględne·gn czynownika rosyjskiego. 
Opinh pu1b!Lzna ,-.,, Rosyi zajmuje tw i ow
d!z'i~ przychylnieJsze dla Polaków stanowi
sko niiż urzędnwa I(osya. Pomiędzy d!zie:n
nikami p·oważ.niejszyrr:i wyr6żnia się ,.Ruś" 
ze swymi po·glądami na sprawę poL;ką. 
„Ru1ś" w artykule \\ stępnym w k;ońcu. o
kreśla.i następu·iąCD stanowisko rosyan do 
polaków: należy się dać po.lakom zupei. 
ne równouprawnienie, powinno zapano
wać rnzumne wzajemne poszanowanie, 
trzeba im przyznać wszystko. ·co koniea
nie do rozwoju lrnlturnych i narodowy.eh 
wl'asności, nie należy krępować ruchu obu 
namdów nci d'rodze do postępu; polakom 
należy się pełne obywatelskie równiou
uprawnienie, szacunek dla ich języka i re
[gii. Natomiast wedlug .,Rusi'' paf1stwio
wio1 powinny oba nan:>dy stanc•wić jed'nę 
calo.ś6. gdyż rozdział osłabiałby oba i unie 
możliwial wypelni211ie w przysziości za
daf1.iakic Rosyę oczekują. 

Zdanie to jest my!li1c, ·gdyż \\ laśnie 
paf1stwmvo· samodz:rim P 1 lska umożliwi
łaby Rosyi S\vobod:nicjszy rozwój i pod
niosłaby ogromnie p-c:.-ręgę świata sł-0-\\ ial1-
skieg·o, db którcg-0 naletży przyszłość w 
.Europie. 

Z / ·~rn1ny r-o~.vj:sf{O·j~1pun.skiej. 
Admirat T ogo nic zgodził'. się na uro

czyste przyjęcie na ratuszw uważają .... czas 
za ni~stc;Sic'wny. Pobyt sw•ój w Tokio u
żyje Togo do narad z admirafo.mi Item i 
Jamamotą i irnnymi c7!nnkami admira:lkvi 
\\11 sprawie przyszłej \\10,jny mor~.kicij . · 

UrzGdowc spraw:ozdanie o- zd()bycill 
Erh:·n:gszanu brzmi: 

Lewe skrzydlo i centrum armii dn. 28 
t. m. <0 godz. 11 prz(:d j}(Jłudnicm wysadzi
b '\." powictrz\! szal1cc na froncie fortu Er-

. lunsz<:n. N~1st<;p11ic miciscc to zdubyto 
szturmem i pod 1ochroaą dział , min :o 0gnia 
nieprz.yj" .:idskicgo, \\rzniesio•HO· fortyfika
cyc c.:lwonne. O godz. 4 pe pcłndni1 
s·ztunno\Valiśmy i obsadziliśmy w forcie 
wewnętrzną liniG ciężkidl dział. a nastQpn'ic 
d"otariiśmy do samego sz :zytu for yfikacyi, 
skąd nicprzyja;:.:iel \ncszcic. oofnąl sic po 
za~iętej obronie . O godzinie wpót do 8 
w1lcczorcm cal:r fort Erlunszau był w r.a
szych rękach. 
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Chin ::i Sing-1p .1 c , r;c llt!'1w w służ bi~ ro
, _.jski ;1 sta1.'.''4;y.:11 si~ chce:::..., s v:,.H.J.j<~
'"i"' s::J bkicgo p;iroY\ cJ - w prawdopodo-
1 n:rrn c.::lu wyrnszC'i11ia naprzedwi cska
cL, .;n. r',;,yj~~hni i "..nli.!nit:nia. drogi stath1w 
'.\ <;g1"1\i' _.re.li, wysmw'.·m1.ych im• niebezpi.; .. 
c ~e!1sl\\ o. Af.,1.;!1c i są .ci·c.1 2 pcd m1dz·or.:m 
I> ,Jicyi. 

Rodacy! I' cp ~lc ie wszystko, co ~rHw 
możecie u ·pofskfcl~ kupców i ~rzemws~ov>' 
eów ! 

Ziemie polskie, 
Z Pnu; Zaf~ li~ dnfoh Warmii i M(lzm~ . 

S~crakowice. Przed kilkunastu l(Tinia
mi, i()lg,iaszala p. Gańska, z P.ailuhk, że jej 
mąż z•gin ąl . Tym ·czasem przed_. świętami 
znalcz:1a1nici go nk:żywega. •w: boru króle
\VS:kim. W trzecie święto Bożeg·o Naro
dzenia przybyla komisya sąd{)'Wa i orze-
1<.lai, że Gaf1ski zosta ł zabity. Podobno 
jnż. wytropi-0 11-0 śla<l zbójcy. 

Toruń. Wczorau wie'czorem usił·uwa l 
się. na tutejszym dworcu głów:nym zastrze
lić gosp•odarz. tu tejszej strzetnicy p. Ju.nig, 
poc.hod·zący z Now1egoportu. Cię.ż:ko ran
ncig-0 prze.w!eziono d 10 miejskiego lazaretu; 
wedl'e orzeczenia fekarskie·go· nie ma ża
dnej nadziei u.trzymania go przy; życiu. Co 
J. do takiego kroku s'kloni/I{), niewiaidomo. 

Gdańsk. Ubi•eglej nocy szal'ał· s ra
szny wi·cher, kt&ry w ·okolicyi naszej mici
scamii wyrządził większe i mniejsze szko
dy. 

Szczecin. Pan Waclaw. Pi()tmwski, 
skrzypek-artysta , otrz.ymał - iak dloinosi 
.,Dzien. Pozn." - posadę pierwszego pro-

s._„ 

STRASZNY DZIADUNIO. 
P. wieś~ Maryi Redzi~wic.1'.Dwnej. 

la. 
Ale zaczarowane kolo martwoty prze. 

darła tai myśl, snuł-a się. teraz. jak strumyk, 

) . 
- j 

dJu;i.'»,. b.rL Stl 

ti.:·.~ ,i ·'rr1 '.' t-'rzy:,cro\\i.., i.st fl<Ati I't~ir, 

'• "!'. Odi·-: ·di r '! / d:zi•'<1r.i 1rn P'1C7r\t ' ,„ ,.'!!_" l'..., ~~: 1.d21li'1 l ht „ i • 'L"'IL: 

(~1 „;· ...:l'e) ; HJ '! ~,dlit ;1, ę i Ś'. .(;\ it l .•..!1'

~1Ge pieśni k".bPlnc·. \V .r.a~;,~ te~ j \: 
.. ,„ !·vrCSfJ{ nc.lcnt de. . L0 .:h:.", ( t dz;r Cl 

1<. ._'c J:. , y < <...'. 111 .ii.''Y te 7d~: · 1 lt;
tc,t,··:t', i ~1 hy ~pie\v8ły pit;'.· lutef~ri.i.l: 

,,Lnb:·d.1'1 Ii m~ '. T~r}• p e~11i uc'.::,l QJZit.: 
d ka:tol':-kicL nu paŁJii<;:. r 'a ranki} p1 zy
J·Gtcwa v..:z4 <lo S. kram<;.11~óv. gw. d„..,c 7~\ 
-cl~ i. ;i ·';- Lnb\'i .:t rn h!c11" trCn~.' tidl;;g!t. · 
;(o. Tc di'.:d Z'.\alni:l p. 1\'· it1 c:v1~iLrn o 
gcd'z. 11 ze szkolr. Nic .i.dążą .c-ne i: i 
zjeść 1:.JJiadl! i b:e,;-11ą ;1,·;-~'"'·z. •'1.łą dr0t:G. aby 
się sta vić nrr ~~·odzin~ l \V J„r:.ścicle. Uskar
ż:-110 si<; na te stosun!\i u ks. pi oLoslcZ . .t 
Kraje·. 'Skiego, który w;ysia{ w:i:alcnic do 

· rcje11cyi. Pa11 , 'Jcin {Jtl"zym;.rn s:y p· .~mo 
z rcje ncyi, 7gt,11i l 1 jak pisze korcspond'ent 
,,Lecha", dziec i, że ·ldam2.ły · 'ksic,)za. 
Pic'śll: ,,Lobc d::.11 rkrcn" , UCZY,~, bo m:i.j ą 
śpie\\ .ać ją na króle,w-s·kie rnrcd.z.i·ny. P rzy
jechali pote1n de· sz:koly dwa1j ru.d 1cy re-· 
jencyjni z I3y1dguszczy i p·owiatowy illszpc 
ktor szkólny z Witkow-::t, którzy pytali. d'zic 
ci. cł~Y się spóźni'ly na naukę religii w ko
ście!-c . Dlieci odpowiedziały, że nie -
hx z zapomn iały powiedzieć , że bez 101biad·u 
idą i całą d11ogę biegną. I(e•z.ultat jest ta
ki, że p. Klein modl;twy lutersk ietl od' <lizie
ci nie ·wymaga , h: cz, idzieci rychlej nie 
z,walnia. Pan Walitschck odi nieda\Vlna wy 
!dada w 11 a jwyższym {)ddz iale rdigię PD 
niemiecku. W ypytmva t <m idz.ieci, cwgo 
ksiądz uczy w kościel e , czy nie uiczy czy
tać po polsku. Niektóre dz,ieci wystrnszo
nc i wylękn:one okłamały g-0 i przytaki
wały, o oo się pytat. 

Inowrocław. vV spmwie założenia 
spółki haucti:owcti w Inowrodawiu odbyło . 
się 29 blfl·· wbranie w hotelu· Basta. 

Zebranie zagaił p. dr. Bmdlnicki pro
ponując na przew1odiniczące.go ks. Szam
belaina Wawrzyniaka. Propo'Z,y;cya ta je

·dJn.omyśinie przyjętą zostala. 
Niestety ckazalo się, ie na zebraniu 

reprezentowane byly dwa stronnictwa 
sprzeczne; jedno z. nich prz.emawiaio za 
zat:ożeniern Rólnika jaJkQ spótki z.aJmują-
1cei się sprz.edażą rólnik1on11 tylko sztucz-

' 1 

•. . . ~ l I l • I l 

' \\ . Ir. ,1rLl~y11~t, \ ..:: .Ji'i I'.. -

się zajęła, le-..z po atem ,,·c._ k. L:oP ... .: iJh 
leż ,;a 2c {'n , t 'kJ, ZJ. _h l>'l .vi...t.' />...!. 
\\ 6 'd n I c :ż "'ych &rtylm!ó'.'. r.1„1 l1rz' 
~·ie/,. przy11.a·h1 'icj iak4 .lhą l'!rnzy~ i.1y t.: 
artyh. 'l~ rr. ·,f!J r:thy.; u S'.\ oic..h p ... u-
111:wia1a r::u !; '- za110.~e11ii:. m spóE : ą,'J
żowei kt ·n aby z::· kupnem i syrz 'c[r Żtl 7 o
;~a -, l' "r :\ .:ztj 1'!1ii SiG 2ajęl2., ] .;cz r::z~.t :n 

1, r>L~ ni~ w y}·łu_;:" 1 ~·;-irz dai,y '' szys -
k.'h .'1llY'--h ~"tykttI', ··..:11 ;:17,ąc:„~1 \V 

zal r.;s g:oc;pod ..... rst\\ 'I. 
Nic Drzystąp'c 'O rr' r·i.:-i„ .l.'.lrc 7 c]t) 

za loże ii<. Sp6.: i, !.: .-, di.:ą2 półk~ ugi"tdl

.()\rn ~ De pc,cls!ac\ ·l z', inych ·" yb1a1:0 
;,_om:syQ z 20 c. 1',.J'.,(\v Zt' ~ s„;yscl(ch sb
ric w, któral.Jy spra\v G ;-r~ll1•0W·1:e zbad~!a 
i -~-· fJ'Gtrzi:.:'~::i ; śr()d-k"rni i fonuą ~pólki 
rowzic,ła Lcyzy.l, za5~(b(ria\' szy poprzc
dn'o z-cl~~nia \''Śrud .-;r~!0:1 1 3 cl' j.1h") \ śr'-l 
xć.łek rólni.::z.yd1. 

P··zy k·oi'icn zct1a11id, ~JJ. inn: ·OilLiśi..:di 
s:tlę, komisya• vdbJ-.:a s.we p1t.r\\ ..;ze fol'rm~l
r:c posi-_;:dzenie. 

PnMJii, ,\'i~id·on:' ~ ... < t:u;1;;:d~0\\'C i~·1~
cielne. Archidyc:i..:czya. Po;,nai'1;:;.k:~: 

l(a:10aic'z.1:1 ;listyti; .:rG ·trzy::-r.ali: <.i:1ia 
31 rna:ia r. b. ks. s1 2rnbC'lan L11k{'mski, ka
pelan Jc._,ro Arcybiskupie~ I\lcś··.::i, n:t prc
bostwo w· .V-cźmi.Jic . Dnia 22 list-c.pada rh.: 
Ks. k:1m~··'.11::rz, Orośty na beneficyum \V' 

Dake 1\ ·" :;1 i ·'ikrych. Dnia 24 listop2~da r. 
łJ.: I(s. hcrh'!lu'arz I( cichc na bencficynrn 
\\'i Cicis '!°'.:::;. '.(s. komendarz Iiaasc nn bc
ncficy,i:n \'·: I': idnie. K s. kemendarz Zy
go.rł(J'\', :-;, :. 11J ocllcf:qrum \\l Gości.cs1ynie . 

Ks.. kmncndnrz Śm i etan a na beneficyun11 w 
Bmdach. Ks. komendarz Bogdafls ki na 
pr-ahostWio w Mi?osfa·wiu. Ks. kc1men darz 
Kirscht z Grabowa ·na pmhois two \ 'l Wie
leniu . Ks. 'komendarz Braun na bcnefi 
cyum w Dąbrówce . Ks. komendarz Rade
maichcr na beneficyum w Gołanicach. Dnia 
5 grudnia r. b.: Ks. komendarz W a·gner na 
probostw101 w Zaniemyśl'u. Dnia 22 grudnia 
i•. b.: Ks. praboszcz Gładysz .na prebendę 
św. Ducha w WołsztynLe po rezygnacyi. z 
tamtejszego probostwa. 

K101nendy ud1zielono od1 I styc•z:nia 1905 
r.: Ks. \Vyrzyk.owskiemu k-0mendarzowi 
z P·od'górza na beneficyum \v1 Ja.racz.ewiP 
Ks. Dziubk·owi komenda1rzowi. z, Baranowa 
na beneficyum w. Siemowie. Ks. Dratwie 
administratorowi. z. Wiel'e'nia na prołmstwo 
w Jutmsinie. l(s. Batikowskiemu· wika
ryuszowi z. Ziel1ornejwsi na benefi.cyum w 
Objezierzu i ks. Scrdeckiemu wikaryuszo
"\.Vi w Bni.nie na benefkyum w Kos.zutaich. 

Admini'stracyą od- 1 styicz.nia 1905 ro
ku: Ks. Kowalikowi wikaryusiziowi z Bród 
parafii Grabowa pod MHoSifawiem. Ks. Ni
klewiczowi wi1karyu·sz:owi z Jutrosina pa
rafo Kolaczkowice. Ks. Meger·owi wika
ryusZ()iWi z Chodzieża parafo Wierzbna. 

tęskna, żali0 sna. Czy tci ·dziadl ·wypełnił - Co tam się d:Zieje, Bazyli? - spytat 
obietnicę statni.eg.a- listu, z.aspo<koi1r żądania wierneg;oi slugi. 
zmarłej, czy leżafa tera.z -0hok męfa w ro- - Trzepią meble, paniczu, od moli. 
d'zinnym grobie? l3yfa. to bardw prozaiczna infoirmacya. 

Przez wr.ndz:oi1ą delikatność nie PY- Iiiernnim udar się do dziada'. 
ta.t io to dziada. Mogło mu to zrobić przy-
krość, wzbudzić zle WJ.Spomnie.nia„ może s=ę - Może mi \s/Olno tam pójść teraz? - -
rozgniewać, .a on byl teraz taki <lobry ! po prosil. · 
00 draźnić? moi.na samemu zobaczy. - Jakże chcesz. mój drogi. Po cu-

dzych mieszikaniach nie wypada. 
Raz pierwszy poruszył się żyw10, szu-

kał' pretekstu JJÓ1z.byda się starca. - - Któż tam mies.zka '? 
- Dz.iadku - ·rzekr - ja.bym poczytał - Af.clja pupilka, sier-ota. Wziąłem ją 

jaką gazeto. na wych-0wanie. 
- Dobrze, mój drngi, z.araz ci" przyślę ~ Odz1ież ona terav? 

prz~z; Bazyle·go. - Za grnnicą. SPod'Zic-wam siQ jej to 
Pan P-01ikarp wszedł do· d<0nl:U, chl-0- 1ni cz.asy. Zwykle iesie:nią, odwiedza Te-

piec się ob ejrzał i rusz.yl p'Onrafo znanemi pcniiec. 
ścież.kami. Bylato je.go pierwsza: prze- Hieronim się. skrzywit , iak P-O gt<)rz-
chadzka.. kiean lekarstwie. 

Dziad dotrzymat o bi etnicy; oJhck Qjca . - Nie lękaj s i ę - uspokaiat dzia·d -
zajęte byio. miejsce i świecit złocony na- ona ci w1ody nie zamąci. Możeci e siG nie 
pis na plycie marmuru. Smutna ko bieta s[X)tyikać, iest tu d'OSYĆ miejsca. 
\Vrócila. eto Tepc11ca. łiiemnim 11siadi - Kobieta i lmza: wsz.ędz.ie się '" ści-
przcd grobem, rzewnie uśmiechnięty. Mat- śni e , dz iadku· - rzekł lrnpryśnLe ·chtopiec:. 
ka musiafa być sz·częśłiwą teraz. - Gatunki to ba:rd:w podobne, .wszystko 

Od~ąd' codziennie bied'ny rekonwal·e- ogryzą, popsują, zawsze je: znajdziesz w 
scent <J.dJ\\ ic·dzał S\.v ych zma1rlych, stroił szkod1zie. Że też dziad; to znosić może! 
kwi<ttami mogily. znalazł ·dla dziada smęt- - Cóż robić? Nietylko zrnoszę, ale 
·ny uśmiech i serctieczną podz i ękę. mam słabość <lla tej jedynej kobh~ ty. By.ta 

- Nic <lziQh1i, a wyzct·raw·ie'j _ rzekł mi 111a stamść, jak kwiatek zimą; rozigrzala 
star'z:ec, gładząc go Jpo gtiowie - zechciej serce. 
czego, chQćby moje brogi podpalić, zrobisz - TD d mc:J ster ·dc-piero I - - pomyśla ł · 
mi na•hviększą przyj emność. Hieronim, by.naijmniej nieprzejed'nany. . 

. Afe Hieronim nic nie chciat, byle mu Kobiety me miały nigdYi laski w Jego ' 
me przery\v ano duma.i'1 posępnych i s.amot- oczach. Miał jeszcze Afrę w pamięci. 
nyich ·O<lwkdz.in grob:owca. Gnie\vafy go przygiotowamia i mina 

Zdziwiła go i~dnak pewnego ranka :rozradcwana pana P-0liikarpa. gdy go po~ · 
zmiana, zaszfa w rev.rem skrzydle. Omar- w;tal raz.i wieścią, że pupilka prz.ysłata' de- , 
to okna, podniesiono faanki, slużba uprzą- : ' peszę, i patrzyl zkm IQkiem, gd'y oz.naczio- ' 
takr tam, jak na kró!ewskI przyjazd; drzwi 1 n.ego <lni<r kareta i sześć ko11i, podl eskorhi {: 
jedinak .·od· swego .rrokohi znafazł sziczełnic 

1 
frberyjneiJ· z.grai, ruszyła d10 przyst.a<ni, Zlkąd ' 

zamlknięte. . .. .., . en. niegdyś furmankąi jechał do Tepeil'Ca. 
.•' - ", ~ • I .:.. 

;,, J ,1ryl '1~',. l'c;. . ;1 

• ?"yusz t 

z P Jzr~n a jq'··o II '1'c ns '"I1·u7a i \, 
rynsz . .-. ric U ·c,,_~. ·is'„ . rs. Luu\, .. 1, , 

k2.ryt s~a z I(rzY\\ :il·a ck1' Zklrn„1,\\'Si. 

\N<t.J.lcic1: 1l•U\\ s!dctt,o, \\ :+,a1 YUS/'1 7' Czu r 
11i1 tl0 r:110dzicża. K.s. adm.nistratora Lr -
t iifwskieg;o· ::: Ihzysh. J;zyst'v· do Sk · 
d~kanatn zb<is,,yńsk i ~·go. Ks .. \ ik:tty• 
r 1:.3dbal::t z Li.. '1:1s·; ~ d I i 'id. Ks. y;iL r t 

s:~a No\\·akr. ;.: Ui.·;:ypsk::l jaiko I wik L 

szc:t do L11b;:1s:.a. Ks. wikaryusl..a Rohh. · 
z Trzebii:o :'i1 a do Sk:zctm,za. Ks. \,i'- · 
ryusza I(k: r 2\\ ic71 7 Siedlc :. d0 S ~c:1z 
Ks. \, ikaryusza l(utznera z Obornil\ ct.() 
Jauk•'.nva zaleśnq,o . !(s. \\ ik~ iyusza. OleJ
nika z Jallk·owa zalcśncgo 00 Zytowit"1 1 l. 
I(s. ad'ministrata-ra J-Ilt!ewicza ·z; Kcfa.::z ~'1-
wic do• Wikzyny. K.s. w:karynsza And ·;~e 
ie.w·skic~g·o z Obiezierza de Żydo1wa. K-. 
wikaryusza SwkG z Żybowiecka Jako . l
karyu s7.'3. substytuta dn I32.r, umva. Ks. 
wikar. Ko\Yaiskiego z Jaraczewa jako w1-
karyusza i maJnsy.onarza do Cza rnk( \va. 
Na·stępujących ne.apresbytcrów: Ks. K1

-

sieckieg-01 d-01 Ostrmva. Ks. Jauksza d 
Trz:ebiszawa . l(s. Szreyb.rowskie1gn d 
Bo1żeg,o, C!ata w Poznani u, ja~o II wikru·y11-
sza. Ks. OraszyI1skiego <lo Czamkc va. 
Ks. Lagc-dę d-0· Pnie\\- . I(s. Kantaka 1 o 
Czempinia. I(s. Wes0tto wskiego R.cma .a 
do ChyniO'w'a. Ks. Mielca•rskiego dlo W -
sk1oci. Ks. Szukalsildeigo d()I Obornik. Ks. 
Pocztę do Ostroro:ga. Ks. Piszczygtow~ 
doi Siedlemina. J(s. W róblewskieg.o do l(ę 
lblowa. Ks. Grzędę do No'\vcgo T-0myśla 
i ks. Napierałę do Rokitna. 

Gniezno. Czytamy \V „LechuH: 
Wczorajsze wybory do radly mieJskic1 

daly bardiz.o smutny dla n~s rezultat. Od
dano razem 746 gfosów. Z tych otrz'Ymali: 
dr. J. Czarnecki 224, Antooi Scigalski 22.3 , 
Meinecke 518, Wołowski 514, Gesell 2, 
Bergmann 2, Swięcicki 1. BJ.och 1, Ga.Uiner 
1 głos. 

Rezulta t to wprost zawstydzający, bo 
z nasz.ej strony przeszto pufo\.va. wyibor
ców! n.ie Sipelni.lai ,obywatellskieg-01 obow'.tll
ku. Zapowiedzieliśmy wczoraj, że naz:wi 
ska ich wymienimy piubliczni·e dla piętJ1() ~ 

W calym palacu panował ruchi cd.
świtny. Baz.yli n<l!wet bieigal uśmiechnię
ty z, miną taj emniczą sfinksa, pomagając o
gmdnilmm znosić waz1011y i kosze °'' D· 
ców. 

- Czy nie będzie jeszicze bramy try
umfalnej i moidlzieży na sawę, hnortc}\\. ą ? 
- pytał chf.opieie zgryźli"wie. 
. - Panienka· nie prozwala rwać kv. ia-
tów - odpart Baizyli. 

-- A ty z.kąd możesz o tern wiedzieć ? 
- Każdy w Tepe.(1cu musł znać jej 

gusta, żeby potrafić d()godzić. Panby si ę 
gniiewal inaczej! 

- - Te•j fatygi ja s.obie nie zad-am- bru · 
knąt Iiieronim, ru~zając -0<li g1101howca1 i 
zrywatiąc najpiękniejsze róże. 

Dziad' byf niewŁd.fz:ialny w ów <l:ziei1 u-
1~oczysty. O naszego bohatera nikt się ni0 
t1X>szczył. Scho-d'zii na drugi plan przed 
no.wą; gwiazdą. 

~ Trzeba ruszać sobie znó\v ·W ś.wi a · 
matusiu1 - poska'rżyl s ię żalt0śnic gTohom. 
- Dosyć pa.sorzytem być. Już niedługo 
będ'ę tu przychod'zit. Pó~<lę za. chlebem. 
jakeś nau.czyla ! Tak, <lrasyć prMniaczei 
riozkosz:y. Trzeba wzbudzić całą silą: chęć 
do pracy, trzeba ruszać w świat po no\\ e 
klęski i ·zaw.odly. 

Dal\vny pryncypał pisywał co tydzici'1. 
do.pominająic się <Jl swego uifubień-ca, wzy
wal go coraz gwaJtowniej gdy tylk-0 ce> 
wstał zi postania, zasypywał go pmśbarni. 
Trz\::ba ruszać. 

Z na:glą detcrminacyą ponvat się z 
mi.ejsca, chciał' iść do d'ziadla , za łaski po
-d'Ziękmvać i ruszać choć Jutro. 

(CiU ~ oost~pt). 
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Z cJ-~rr.r7, (;:.!~~zlrn r::-;~:- ,:-::.'' = .„"1 \.-".ndz J1.;1«.~ cu-r:,~z \v [ę . .::c~. „\'V ..rc.:z. Dnk wn:k" ci'u rnk~c i u.:i.dcr ccw1y, y: Z1.irydm nabyty • kWry .11atY·•~hm · c-,st zbit~.gl 7.a ~uz:„n:~ ę i .z (I
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•\. - - - ~ · nosi, ze :,{i v ro t'. ! J. 111. ;-~,i.;.' • "·· \ i• zbió~· c!{.l]wmei1tó v 1~.; .a crnszce. ...: W·- łupem nci.~ „:. '0SL.'KU C\';.;;:;_. r~a •. · " ' '-' 
.::•"'l'" ' r . ! ; t „ • . '-1· ,j 1 ''1 • 'J· !,, • l • , ; . ' . C ·"r'.1 '·~ 

1 ... -t•" · c KJ'terQ ,, gu,_i...:nw u J \1 .ci;~„.,, eJ "':-"i l -··: ~ ' rncrdy w. oprnco \', an~ ~~„crne p.rzez or. puścił się za mm \V pogon 1 : P u.'-·~· 1 !\„-

, ' ) -vrganlL.::·.::~1i; lud::, !i~ts.,::,.c.h r..;b-ut- zmark·, D9 \ '/ s·' '"T I:ry•„;:rnrc sl \'v !C - \Voncczncgo w Bibliotece Ja·zieH-0f1skicj, pitairn pograniczne-g·o ud'a.fo mu s:. a'Z) -
1!1:{;'", 11bl::-

1

ial<i s:t~ S( cya:'ści. _u1tfl..,\'\"·cy dz·oir;o, :„ -;,;:ną ,:.u \, } pad~.Ó\'. · \' 1'hl-::i zawi erają \'; ielc. ciekawych, 1:i-e:m1anych d-0- sk~-:(~ pien l ~dzc· z pc1\~l'r'ct~m. Ucieszony 
'i partya h:do\';<' . huty.~ cc.:'t .J·\\ 'd, n:~ r;rn stw i;;dz·on- W ::.':c:!c..tn\~ '-" I:a;aci:nadi t:.:rd sz·cz.cgól ów o nncz::lniku. N„·; . .:ieka\v- wr~v:a dv• Prus i na gran icy () powia:c1a 01 

;uż. Ji1 i ru Yv~~H":: n 3s i'i:i::\11 i:.::
1

lski(;r;·o, w 3 i w powi:ihrl1 ;r,,:
1

• I.n:\:l;'1skiei 168 \\ Y- szem i sq dwa, sp:sane. dioLiad1nie prze~ \vyp:;.uku: tym zn.anernn sobie urzędniko-
~t•,\·i-.; r dz·C'n{:' na posiuli'.eniu k-i ;:j,y pr.:-·z.:- padkó'.1

:. \\' p.'·, ·r:··:i- cl!nwct p·clskki I przyjaciela I(-0ściuszk i , regenta Ami e·n~a w wj celncMn . ,Jim ... ble„ to pan kup.il b ~i -
·ó\\ i pr..l yznano si~ ·otwarcie dio tcgu. ,-hole r:i s:·' .„,-v •:i ę w 1xrwiecie iangc.z.m- Soloturnie, a. dotyczące z jednej stmny ty Wc'O.wc. p,0każ mi je- pan" - .od::z.wie 
Przy d:tlszcj pracy nad orgr:nizacy ::1 Indu ;k

1

im 1 'g cl~l~
1

,~t\'. ·:e.r dJ>,.0no ~ z~slabni~~: z przcpmw adz e:nia, zw1ok ś. p. Kościuszki do siQ na to urzędnik. Wfaśc'.ci e.1 ()!W· uiczy-
,,d1~>dz i tylko Jesz.cze w ~~rę partya se-cy- których 5 sko1':..::;yło się śmierc 1Q . W >Ord<; Krako \\ a, z drugiej zaś tes tamentu. Z ak- nH t"J, a kon'.oc tego zajśda. byl t en. że do-
alna i n3.sz olbfrz narodowy. J eże li mamy gn zakasp'.fiski:i1 zasbbl·D. W· As·chat:i~zi c tów tych dL. \\ iaduj cmy siQ po raz p'er- b:riodvsz.iw ść swą op1acil 27 50 mr. opla ty 
od'ni cśl: Z\q;cit>l\\ o i 11d\vrói: ić <C,<l !;ci.sz1:.go 5 o sób, w Taszkencie 4 i w pmv. taszkicn- \vszy , ż ~ K·c(,_iuszko ',vyrazi1 na łożu za efo i kary za usilnwane przemyc.anic 
iu<ln zgubę, groż<.1q Lrnn n i UJ c yalnyc1~ ckim 28. \V r;nlJ. na<lwo·lż.af1skich na]\viG- śmi e rc i w·c~;c..: rq;;enta Amiensa 1. czterech _ p.

0 
ll!.!OSikie\vSli.u ! 

d'lciT:·okratÓ\\' pod \",·zgl ędern rc.li girjnym 1 
ksz<i rczlJ ę stw ie rdzono· w gub . sctmarsld i::J rodaków ży·Je11 le , aby Z\VlGlic jego do zie- ~·,,;::~~~~-"-!.i~-~~~~~~~~~~ 

narndiowyrn, to rrmsi us~ać Yv na szym ·oho- gid.Lic \ V 4 JXJwiat.d t zach0r0\\'2 !0 69 0 - mi ojczy s t~j ilic sprowa dzano i że Amiensi 
;:ie zupcinie 11ic zg·cd~t nisz.czą:: a Y:szc llq sób. V/ gub. astracha i'iski ;.'1 St\\ icrdz:o·no szamijąc życ z..'. nie to, wydal' księciu Ja-
wspólną pra·c~ l!ad .orf[an i 1'.a·-.:yą lw:h1. Niu h 3 v.rypadk i, w Ca.cyrynic 11 \Vypacl'k6 \V. bI10

110
wskiemu zwłoki g_enerab jedyr_1ie na 

"lk !- l n~" ~--~ h n·' <:' 7" 1 z H" „ l\11 •~rl • )11'-l}'Cha ,„ y·ięc Z:l.'111 rP \' „ ·1r '.l z<>,ar 1 "~.vy•..... "' -~"'- .- 1szpam1. lVHvuGc:any HYv ·"' rozkaz są<lu szwa.jcarskie.go , „ustępuJąc -
!h.ic s;~ ;~ 

1 

st;;11;1 i,;~-e -·~ ~ i ec:h. z?b rv~ i h2- hisz.pat'1ski zarzęczyć si~ ma z 19-letnią ks. jak to. wyraźnie w sp[sanym na<Qnczas pro-
sfo: Ludu ,c rganizui się na p :x!st~:\n:: r2- .M.aryą Antoniną Mekl :;mburską, córką ks. tiokóle p.o<l'n10si _ przemo-cy". Drugi fakt, 
Hgi.ino-n::i rnd·mvej. Cz3.s .C o te'g'o p:::--:nyśl - Pa\.vta Me1dembutski0-Szweryf1skieg·o. tyczący się testamentu Kośduszki, jest 
ll Y! Związek ten Jest pod·obno Ju~ postan.o-\vio- przykrą \.vfacfomością, a wi ka'Żdym razie 

Z Chrzanowic " µo\" i ecie ·opolskim ny. a zaręczyny -0-gtro·szo.ne będą; w. lutym, należycie niewyjaśninrnł,. Amie:ns p·odaje 
p·i .szą d'o ,,Gazety Opolskiej": a-efy król Alfons przybędzie do Niemiec, by tam mianowicie, że testament ten , który 

„Wybieraliśmy. już. tego roku sottysa ~J<Q,żyć wizytę cesarzowi WHhe.Jrn,o,wi. znaodowal się w jego rękach, „wyru<llz!Ottiym 
trzy razy, a jesz.cze nie wioo.on'!!J, czy i o~ Księżniczka Marya· Antonina jest jedyną zio-stal" przez Jana Nep. Gniewosza, który 
statni będ:zie przyjęty! Nasz sta:ry s.cłtys, księtżniczką euriopejslq, której, do zos1ania dal Amiensor'\vi -vv10bec świadków sl<J\v.O 
mtynarz Wojciech Laxy, który już c<l r.o- . krófo:wa lbiszpaf1ską nie stoi na• prz•.:szko- ho11om, że tesiamen1 p-0· krótkim czasie 
Ku· 1869 aż diQi dzi-sia.i, a więc blisko 35 lat d1zie blizkie pokrewiefistwo. zwród, te-go jednak nic uczy111it, nawet "".!e-
w jadnym ciągu jest w tym urzędzie do- Z Austryi. W mfoisterstwic spraw; za- dy gdy Amiens za·wezwal pomocy są<l'O:w 
brmvolnie w tym roku g·o lożyL Przyczy- granicznych odbyła s'.ę k;onfcr~ncya 'Y s~ai-c.arskich i ścigat Gniewrooza listami 
na ten nadzwyczaj dllt<giej sfużby byl'J. ta, spra\vie traktatu handlowego z. Niemcami. g.ofrczymi. Do dziś dnia nie. wiadomo' też 
ż.c. dwciaż gmina ob.rata iru1cgo sn.ftysa, - W konferencyi wzięli ndz:ial hr. Tisza, gdzie się z11ajd1nje~ testament Kościuszki. 
to żadnc:g-o landrat ni.e prz.yjął , ~ stal·o siQ Koerber, faichmvi rdnistmwie i rdere11ci. Radlzcai Smolin pcJtrnktnic obecnie ·O za-
tei kilka razy, aż ostatecznie, choć by.ły wy Jak stychać, jesz.cze ci~le sprawa wete- kupna biurka Kościuszki, które rów11ież 

·b-0ry. tośmy .nic \\ry•bierali innetgo, i tak się rynaryina. jest przedmiotem rć7.J1fcy i ~lie- zamierza ofi.arovn1ć Muzeum rrawd1owemu. 
ten c/.:.as przedlużyt Teg10 roiku 'vyb-rali- wiadomo jeszcze, ki edy rokowania z·ostaną fontane o Bismarcku. Swiero w.y"<ia-

Ostatnie wiadomości. 
T o le i o. Ja1mńc.xycy za pomocą mi 4 

o.y dyiramitowej wzięli fort Sungus.zan. 
Wielu Rosyan legfo pod gruzami, reszta 
ratowała się ucil;!czką. Japończycy zdo
byli dziat'a i karabiny maszynowe, któ
rych liczba dotąd ni'e podana. 

P a r y ż. Francuzki i rosyjsl<i mm1-
ster wojny •zamienili depesze z okazyi 
Nowego Roku. 

R ei m s. W Nowy Rok zmarł kar
dynał Langanieur. 

R z y m. W przyjęciu u króla wzięło 
udział także dwóch przedstawiciel-i stron
nictwa katolick.i·~O, od roku 1870 llO raz 
pierwszy. 

Londyn. „Daily Tełegr.aph" donosi 
że do Człfu przybył z Portu Artura rosyj
ski antytorpedowiec. 

T o k i o. Japończycy wzięli także 
. śmy zagr:Odnika Jana SI'mvika, len. wybór na nowo podjęte. ne wstały listy znanego poety nicmieiekie-
nic z.o-stal zah,~ierdwny. przez. 1an'd'r.a.ita, - Prezydent W-Qgterskkh ministrów kiego Teodora :Fontane. Listy te, oma- !!!!...-~~..!'~.:'!I.I'- *"-" - __ ·..-.wa 

\V-ięc wybraliśmy drugi ra.z. znów tego sa- hr. Tisza- byf na au<lyencyi n cesarza. Re- wiające zidiarzeni.a z nowszyich czasów• z 

fort Palungszam 

·ntego, lecz t t:ym razern ni.c. wstał pr~yj_ę- zu.Jtatem tc1 audYencyi jest, ·' · 1;.ejm wę. , całą szerokością i -0twa.rtością, musia4y 
,ty , _ v.-"skutek Jaki·cj wiJ1:;r', nam nic wrndio- gierski będzie dnia 4 styczma zamkmię.ty. ·być poo niejednym względem zlagl{Jd'Z·one. Wtorek

1 3 
stycznfa„ Oe ·io·wefy, liiu; ii C'Nl:.i· 

n10. Trz:-c : raz obraliśmy .lana Wa·leskę, Z .f'rancyl. Dr. Barnay~ sz.wagier Sy- Mimo1 to wypadfa w nich charakterystyka &tymiła). 
który pr;,:-t: i.:i lku latami już. raz 1:ie byt veto.na, który stawał p.rzect sędzią śle.cl- Bismarcka db·ść ujemnie. P-0:ntane· twier- Sr!lt!11., 4 ~t~,ezni:i. 'l'ytuse, Izahe1i', (Dohro -

.1_n.·z y,1·„t" 1._·. Co teraz: -z:rcbią ,_ nic wiad-OJ:no. czym, wręczył mu ist, piQ<l'p.isany ,)ean", dzi, że zdaniem Bismarcka cokolwiek lgar- ltir). 1 

"{ k h ~·1 , d ł e il t ~ ; w11cbodxi !11'1.<'hodd, którego autor donosi, że ieg·o ()C aut!\ a stwa (mu-gcłn-) bufo za!\vsze rzeczą uaj- ~ 
5 

Z • \A ..ł-: J. i pafn.l'.„I • J Jutrc. g. S m. 13 g. :i . m o, 
1 JnD}th1 ~61 e ui..-.l\· • Anna Spiel'macher, która sh.JJŻyta u Men.ar- pię'knit:l'.·szą. A kto tę cnotę pooia<la - pi- Pojut.r·u~. g. 8 m: 13 g. a. m. 5G 

fo;Hcl.;a. z Przemyśla doncszą: Ca- dó\v, Po\V1i.ed.1ziała · mu , i~ Syv et'On za-stał sze Fontane dalej· _ ten: nie powinien się si,~ n po g 11 dy; w nifdziela ec}y O:b~fl 
J A~, rany A1~: • ' • • t ' b ł ł.atlne powietrze. 1f imiedzialek tok.że.~ łc m1·a.sto zostaJ.· e n.Ad przygnębia1·ącem zamnr\.l'U '' · ~wie, ze t on zo·s amc o e1gany . . . . . „ ł yv l h J l] · t ';CllrmoJRett wekazywus '9'~C._,,,raj 1 ... w \\·r.aiżcniem spehni·oncj tu stra.szncti zbmdni Sęd1zia ślle<lczy przes uc a. ca CJ mva- Bismarok - no mieszanina nia'dczfowi.eka p.ał!.' ri1:1.i-e I ~~rpl:li P... wyżei ~erie.. 

J, r""cz i1-1"e!Pt•·11· P.ct,o c11~·"paka. ·- Mianow'..cie rźysza adw•okata Menanla, Po.tel'a, jakoteż i lisa (Schlauberger), ·z.aktadającego pań- ~~~~~~~~~~~~~~~'!! ~ .L. - ~ „,,. i'v lekarza d0mowerro Syveton6w, .dra Thoł- S.j. \' "a r· \' ; n:b1·an1·a1·ą.,...e>[f'O SiP. pfacić nf\datek !?Jalli~:O ... „VJ. _'i arm -= podczas J}rzerwy między godz. szkólnemi ó • ... "L· " .,,. " yv 

uczeii VII kl. gimn. ruskiego \V·or<ibcl z.a- mera którzy zostali slwnfrontowani. Na- od stajni (Pferdestallsteuervcrweigerer) - Postbestelhmgs-Form.ular. 
strzelił z rewohvem prof. togo gimnazyurn stępi~·~ przestuchaJ sędzia śledczy IJlOJl'O- my·śiat Gn za\v-sze, że Berlin chce· g0 ró-

1 l(lemensa ttlibowidcieg-0, a następnie sirzc- wnie Menarda i panią Syveron. \H11a.cześ11ic ugniewać i obc.fgać - boha-
lił do siebie i ciGżk·o s:ę zrnnil'. Jak z prze Z angielskich lndyj. Ind'yjski k<Jngres tera i Michałka, który nigdy nikomu w

1
ody 

·k naro<lbr"vy, który wlaśnie ukończył' sv.10Je .n1·e '7am·!:łc1·!, napełnia mnie sprz.ecz.nem~ u- chen Posta:mt eir:t Exemplar der ZeitU!!Jf PTOV.'adzonego dochodzenia wynr a c.~YH „ "t 

ten zbrodniczy by t z góry ukartowany i obrady udnrnM mi ędzy brnem'i potępić ez.uiciami i nie wzbudza 'n~ mnie jasnego ,~Wiarm', Polski„ aus Bo~hnm (Zeltwng!!·• 
przypuszcz.al1n ie by la t!o zemsta za z 1ą no- ekspe<lyieyę an~{i clsk~1 clo Tybetu, -0raz wy- i czysH'ł(· i pod-ziw11. d 
tę. syfa.nic specyalnych m isyi do Pernyi i Af- ttakaty;śd z pewności ą nie będq radzL , preislis te 128) filr das I. Quartal 1905 u.n 

Tarnow. J(s. dr. Ja-i;i. LukO\\·sh! zasnąi gan istanu , gdyż, może to Indyc naraizić na że Fontane tak niepochlebnie -0:dmalował zahl~ an. Abmmement wnd Bestellgeld 
\\ Beg-u JJO dłuższych cierpieniach '" T?,r- niebe:z;pieczc1is tw o z.awikfa1i zagr:micz- ich duchowego ojca. 1 "?M' 

I Śłu.b b"'?ta z siostrą. Pod! Od.es~ mie- ,? _, K. nowie '" Oalicyi lt księ.iy Pil'ipinów· d11i1 nyc 1· ... ·1 

F · · · Z Ros~' 1=. I):-! " ," 1.,.1:eJ· s1\·a uchwalib k d 40 J„t k ·a"'".;"r 1· zra 0 11·t„ l-'I' Syn 29 ·grudnia. Pogrzeb u księży . il1pmmv '---'-1'"' ' sz -a {) , ... 1 .v "~~. . -c ą 11. 

ocJlbył siQ w sobotę 31 grudniia. tymi dniami ·\v i~ksz>o ścią gl"Osów, sta- jego wyemigrmvaf już dawno db Amerykł 
· rać si~ o- zw oianie zgromadz ::.n :n za- i nie by~o <J nim żadnej \.viad(Jnwści, sąd:Z.o-ZmarJ.y kapłan mf.o<l'Szej gem~racy 1 

1 
l · 

1
, · 

t k stępc ćrn fo;d miejskie t z ca1eJ ·::w1. no więc, że nie żyje. Córka krawca miała 
zapewne wcJ.-lc ie:st niezna!l1y. By to a- puslugi\"v-aniu się policyi stróżanti oon :0- nanecz.oneigo, który zbieg( niedawno· do · 
i:Han \\ naszej Wielkopolsce \Viefkieg.o. ser- wymi przy śledzeniu -osób, które brały u-- Ameryki w -czasie oglo-szenia pierwszej 

·t:"-a, wielkiego -ducha i \v
4clkiegD męstwa. dziaJ w rozrucha ch. Pos.tę.p.-:Jwamie takie ioobilizacyi. Narzec:zooa podązyla zai nim 

Ocl'znaczal się tymi przymi.otamt ju'Ż pnd- stoi \.V' sprze.czno-śc i z przepis.ami ( „d'\V.Cr- d:b1 Ameryki. ale. tutaj nie mogla. gQ oolszu- ©bi1e 1,,2 Mk erbaltea zu ha•en ne-~ zas ''alki ·kultumei. Dłui'sze lata pr.ac-o- ~ 
h n1kacl1". kać. Po.znała tam jedna~{ \\"rlO\'v"ca z.amoż- ~cba!..„J. .... t. -. ·, · .:~i· \Val jak-o profesor przy seml:na1ryum duc o~ ....,. 

w:nem. w Gn1eiin'ic. p 0 śmierci ś. p. ks. Ar- --··--·-------·--·----·------------„ ncgio, z którym zaręczyła sic i n.a spooób 
hisluipa Dtndera~ został ofi:cyalem archi- 4' różnucf1 SftOft. . amcrykat'1ski µośfubila szyblw. Dopiero w 
..c.tyecezyi gnieź.nicfiskie1. Już \\iiedY· rząd Aa r jakiś czas po ślubie \.vyszJo ua: jaw, że ten 
t-Itlm.wskic-go nie o:ddziatywalo to wcale; , Jesz.cze tenu, x.apisyw:f.ć nr.oilia „Wia- mąż! jest j-ej ~ bratenc rodzcnym, który · 
J.~~s cd:y-ec~:c~a.1ne SJN~twt0w~r z tak~i śd~ · i nrsa Po-Iskie.g:o"„ Sz•u1, naszych Czytel~1ł- w~emigTm'1-:.a~· przed htty. 

ich bestelle hiermJt bei dem Kaiserli„ 

„ • • ... • • • , d. ~ ' • • 
" „ • „ 



I 
I 

1. v. ;u •n. , „ ~1,ół' H. Waane-Z łCh 'd. I 
Zebr uic o ibctdzic się ,, n· .::ct.z:elG dnia I 

' st ri::wi'.J ~} ~Pl~:· Y.:4 u :1. OcnL.sn~ll!Hl, I 
pr„.y 111. ł "Lltr. Z f·C.\ r ~u , szly.J~ ::1epo~ 
r m~il''1, iest l.l.w.;cl}ie. s'ę '.~'.'y~1kich I 
drPl'r~w. ·1 szcze-g-c'1Pe c\\ 1i.:zą ·y..:11, !X irzc- • 
r·nern. Tal· ~;li'l0 n:id nicni<. i'I, j·~ 7'1bawa I 
·dbędzf' sic: w nied'Ziflę dnia 22 stycznia, 

a prngrcr 1 .i e·;?.cz,: <,g 1 c.::r,-0•1 y 7'Dstan ie. 
.,Czclcm'" ! Wydział. 

Tow. g:mn. „Solrói·' w Scłwnn~beck. 
W niedzic.!ię 8 5tycznia 19D5 urząd.za 

.,niD.zdo nasze zaba·wę z tańcem. Poc·zc.1tck 
o godz. 4 I}() p-0t ,..,, lokalu p. Wi1:kelh0fa. 
O He.zn}' udz:ał czfionków i życzliwyrh 

m R.o<lakó\\.'1 także okoliczne gniazda ll·· 

pr..zejmic. uprasza Wydział. 
Uwaga: W święto Trzc1ch K·róli po 

obiedzie o g-0diz. 4 odbędzie się wała~ ze
luanlc i .obór Wyd'ziafo.. O kompletne sta-
"1\J~enie się członków prosi Pre21es. 

' \V niedz.ielę' 8 s.tyc11n1a w połu~i.e o 
i,!W. 1 U:!. odbędzie się lta sali p. tles,s~ 

rzy kopa.fni „Pr-osp.er I" wideł wiec •1Zł'-> 
dJn.oczc.nb z.aw:Qd'. polskieg'o". Pou·iewat 
na v.•łecu tym ofnwwiane b~dąi spr.:.nv;y gQ.r
~~ze, knapszafto-..-e i or~:miz.acyi zawooo-

'1'ej potsldei, dla tefo zaprasza stQ '\~
~iclt Rodc:ków :z Delhvig-, Borbcck, fr·in

. rop, Bottrop i okolicy. N.ai wi-ocu b~ 
przemawiać mówcy zamiejscowi. 

„Z}'ronoczenie zawodowe p~fakie". 

c 
i u.ego 

i ,t+ 

Ddsr.e:< l\1' ekdrek, ({ 
j "llmH ,, H0if::,tr. [_' 

?;·~ \- • 

~ '<. !~tt ~:i'Dl~:!~~;,~~!rl~L·· .D 

11A OJ Ę PO SI A·D Ł Ość 
11 mó.rg z b~iC\Yinkami nmrnwanymi, do
mem i chlewem, st·odołą z dPZC\\ J. w tad
nchl! położeniu przy szosie i kolei. Kościół 
i sz!{{)fa w miejsc n, do miasta l O minnt, 
grnnt I. klasy. Cena kupna 3500 taiarÓi\V, 
z czego zostaje 12 set marek na hi1,·otece. 
mam zamiar sprzedać. 

Antoni Mięłmsiak w Borku, 
:pow. l(oimi•n. 

tysiące Rodaków narzeka na licho wyko
nane i źle leżące ubrania? 

DLA TEGO, 
że nie znając dostatecznie swych kra·wc6w 
Rodaków, idą do żyda i tam jedynie spryt
ni żydkowie znając dobrodusznego Polaka, 
narzucają mu przy SP-Osobności zakupna 
ubrań, towar \Yprost bez wartości, a ubra
nia licho wykonane a nadzwyczaj wygó
rowane ceny. 

·o·· a 
I<RA WIEC POLSKI W BRUCKHAUSEN, 

u. Griinstr. nr. 10. 
wykonuje i poleca na sezon zimowy pfa
sz.cze, paletoty, ubrM1ia marynarkowe, sur
duty itd., nawet podług najwybredniejsze
go gustu, jedynie z najlepszych materyj 
krafowych i zagranicznych, pod gwaran
cyą za dobre leżenie, sumienne wykonanie 
i Po dotąd nie.bywałe niskich cenach. 

Rodakom zamiejscowym, zamawiając 
u mnie ubranie, zwracam koszta imdróży 
w obrębie 5 mil.· 

A ZATEM SWÓJ DO SWEGO! 
Z wysokim szacunkiem 

ADAM SŁOMA, 
krawiec polski w Bruclchausen, Griinstr. 10. 

kożuchów, bieli1..ny, szelek, rękaw: czek, lasek, 
portmon~tek. 

'Reparacyc, poci::utanie parasoli od deszczu 
sioóca. 

Jed~·na fabryka parasoli w miejscu. 
Prędko! Dobrze! Tanio! 

il:·~· . ~) 

„. -~n u 
Ein~~· Gen. mit nnb. H,lftril«~ht 

p·.,,y;nn:j J O$.-:C,·t.1b1•J: ci i 1 łać·i JH1 

·• 11wd.:i od st.~ ~·oe.·;i, i „ 

if& • '?-!' ~~, "l· ~'h ·"i-;\ •;;;• ..f.• f' ''::i .,. i».~,~ ·1 i.Jrt ~ib 
~;Ęj,v~~~·':!_f..1 $:f' ;rfS•i.J:.',; 1

• ~) .;,,i,~i-<'J.'l'f\Zi:i ~.~!' ~l~ ·1'!: •i/Ji~ 

LUDWII\ KRUSZEWSIO, 
stolarz polsld 

i sldad mebli gotowych. 
Na gotówk~ ! · Na odpfatę ! 

BOCHUM, 
ul. Joharmiterstr. 

-o bj·: ~ ~},.~ ~'ft 
'"o/ ~&UI·.U 
I.Il-~ 

poJer-.ają najlepsze ppierosy ~.o ~ f'enygi .· 

„Yaro" Sulimy 
Jrniccistcj ja.ko~ci z cz~sto tureckich tytoni. Opóc.z tego 

inu~ .zrnme papierosy „Sulimy" 
"l i!u•c fort (etykieta zielonn) nr. 32 10 sztuk 

• Pm~:~~'-111a1rh)Ui (niebieska. etykieta) nr. flO 10 
15 fen 
10 fen. 
10 fem. ~ .:~p~riux (etykieta czerwona) nr. ll:t 15 „ ! l)rosi .... 1y hpróbo\va6 nasze 5 fonygo\";'C cygaro : 

L4'1t.~1' ·~~ ., "!Ą DAA1--~~it' 
~!il ~idld'i"·Sn - .Z,,dj, 'cr#~~ł('j Ili 

Doi!oszę sza•1ownyru 
Rodnkom ~" Brnchu 
okolicy. iż m:i.m 

pom1 ,szk.anfa 
do wynajęcia w pobiiźa 
no\Yej k<lealni ·:Ki.inig·· 
r„udwig", szybu III i 
IV Graz kopalni .,Graf 
\Vulder'ElOC". Zgłosić 
siQ można do 

~H. ~mill'.f czriko 
w Bruchu, Forel.str. !5. 

)\faszyna „P a t e n t - A dl o r P'. 8;: li . -;;vc:.v, <liiłrni:t i wys7..ywa;iia przewyż~1za 
w:;zy~tldc fabr„lib.t.y koukn "t ncy.i ·ff~ 1rr•\ja1· · f.'.. N ho ty na 5, i.ł !'Yj ma :zynie, lepwj 

T!h~ faht·}·hty a~:.u~·karwkie 

Kun arki dobre~ 
chodo,vli i dobrze 
śpiewające poleca 

Il Sibilski, 
Klasztorna ul. nr. 2. 

B@ff!;bum. 

ab. mhofstr. 37c. 

Dilrko~t)'a 

maszyny 
do szycfa 

i 
kołowce 
poleca ta.nio 

D. Siisselbeek 
Bochum, 

vVil1r:l rostr. nr. 7. 
Reparacye wszy

sl.kkh systemów prę-
11ko i tani(\, 



zapisać możn:t na każdej poczcie 

\~Ji~r~ ·J:a 'Po~skJ~go 
na styczei'1, ltHy i mmzec. PJ.aci się. tylko 
1 nKi.rkę i 92 fcnygó·w, za co 1:stonosz. co
dziennie gazety do dl<J111m każdemu' p-rzy-

nosi. 
Prosimy nie ustawać ,..,, agitacyi za 

„Wiants€\m Polg.!dm". 

"'· ~~~,~·,·~~~s$~:?~ 
~-"'";-:~,;.- . .... ~.";..~~·f?' .• '-":';, 
~~~ ' ;.~~-" "~·1 

!(~pitn!~cyr: Portu Artura dokonana. 
elnomocni:cy rossjscy i ja•poflscy p()tl

p:sn!l ukhd o kapituła-cyi Portu Artura 2 
~t -czni:i \1.ie•..:z.01·em o go<l'z. 9%. wie'Czo-

Sejm węgiersld rozwiązany. 

W wtorek odby.!o się vstatnie pQsie
dze-nie sejmu· węgierskiego, na którem 
prz:eczytał prezydent pismo prezesa hr. 

.Ti·szy z~praszai~ce posłów do zamk~r kró
Jewskie.rro gdzie przeczytaną zostanie mo--

b' 'b wa ;od twnu rozw1;ęzująca obecną iz ę. 

Czy bt:Uą ulgi dla Polaków pod Moskalem? 
„Dz. P·ozn." O'głasza następ.u}ący te

legram: -
Petersburg, 2 stycznia. \V szereg_u 

zapmvie<lzianych manifestem reform, na·J
pierwszą będzie najwy.lsze rozporząd!z:~~nie 
dotyczące zmi'a.n w Króliestwie: Polsk1em. 
Odnośny dokument cesarski ukaże się z 
początkiem mlm i .obejmude kwestye sa
morządu miejskiego, reformy szk-01nejt tu
dzież reorga'!lizacyi przepisói\v~. igminnych ! 

R.óvtnocześnie nadeszł'a w tej samej 
materyi inna depesza, którą; \vy<lmkow~
E'Śmy w zesztym1 numerze gl-Osząca, ze 
. siążę $wiatopelk Mirsk~ ~eszcze przed 
wyja2Kiem cara na przeglą<l! wo4sk pirosil .o 
dymisyę, ponieważ jenerał CzertJ:orw n~e 
chciał się z:god>zić na re'formy w1 I(rolestw1e 
Polski em. . 

Z tych sprzecznych wiadlomośd ·wyni
·1rn tylko, ie sprawa polska wt fulsce pfod 
M~riskalem staie s.ię nader aktuarną. 

Telegramy. 
N o wyj ork. W Newportnews zaa 

trzymali amerykanie według „r'rankf. 
Ztg." nnemreckł parowiec ,.,Adria", ponie
waż miał pono 2 dla Rosyi przeznaczone 
łodzie podwodne na pokładzie. 

P et e r s b u r g. Ogłoszono tutaj te
legram jenerała Stoessła, w którym tenże 
podnosi, że po zdobyciu fortów północno
wschodnich dalszy opór jest n.iemożliwy i 
twierdza utrzyma się najwyżej dni kilka. 
Panuje wiełl~i brak amunicyi. 10 tys. lu
dzi zachorowało. Jenerałbwie i wyżsi 
oficerowi~ padli bill są cieżko ranni. 

Wiadomości, że twierdza już się pod
dała, jeszcze nie ogłoszono, jest to bowiem 
dla !łosyi najcięższy c~os od iroczątku woj-
11y. 

Cz i fu. Według biura ReJ!Itera zawi
n~fy tudotąd z Portu Ar~ura 2 rosyjskie an-

tytc·11ndo vce i 1 parowtec z 8\łO żoinie-

L ca t! y n. Co do wanmków lrapitn
!acyi Portu Artura doacszą gazety tt te$" 
ro.ze, że gar'nizon l bronią w ręce opdci 
hvierdzę. OPc,~ro-.~ ... r~ •Z.a siehk i żołn~erzy 
dach:ą §łmvo łmmwu, że n;e będą brać wi~
cej udziah~ w tocz~cej Eię vminie; pod tym 
\vanmide.m wohlo im powrócić eo Rosyi. 

Wiec 
HZiednoczenia zawodowego połsid~o" 

odbyl się w· dniu l stycznia w ttoro'e w 1 llo
kahu p. Laumann; prze;wodniczyf. druh Pa
rzybok z łiorde. Druh Kmpus. z Bochum, 
mówił o sprawach związkowych. W dy
skusyi przemawiali druhowie Parzybok, 
Nowakowski, Dominialk. Ma<lalii'1ski i ..M.ać-
1lmwski z . .Harde. Mężami zaufania obrani 
zostali dlruhowie Parzybok, Be:nninghofer
str. 66 i Rosif1ski, tt.i-ntenrimberg 56. 

U tych mężów zaufainia mogą się Ri()
dlacy każdej chwili za-pisać na -~z;tonkóiw 
organizacyi naszej. 

Na członków zapisało się zaraz na 
\\·iecrn kilku Rodaków. „Szczęść Boże!" -

S @Jallzm pr , ski 
odbył przegląd swych sil '\VI Berfilnie. Z 
rozpraw podatlCTnyi szczegófy naj\X..':aŻni'ej
sze. Obradowano mianowicie w piątek na.cl 
projektem rz.ądmvym, dotyczą.cym karania 
rob-otników· wiejskich zrywających -bm
trakty. Smutne poll(),żenie robotnik,1 wie-j
skieg.o QOjaiśniaino za pomocą drasr.y..:/,1;.:h 
przykla<lmv, zaznaczając r6\.V1n'O{:z•eśnie, że 
projekt rządowyi godz.i, także w t.:h!op6w 
posiada<lących mniejsze gi0spodarstwa. 

Posef clio parlamentrn I(oersten wzy
wał' , aby; fakt ten wyzyskano w. celaoh :algi
tacyjnych pomię<liz.y chk>pami· i u:dlo1wo
d'nion()l im, że ro>cyaliści są jedlyinym4 pra
wdlz~wymi przyuaciolmi ( !) stan w chk>.pskie
go. Mówca opo:wiadar, że n.a śląskim 
d\rorcu w Berlinie p:oJi.cya:nd radzili robo
tnilmm1 polskim z Królestwa, których pe
wien wlaścicier ziemski z powiatu stendal
ski:ego wypęd'Zil, zry\v~ją{.;. ko.n.trakt, aiby 
udali się d!o biura socya1istycz:nego '\V Ber
linie, a tam nieza·\\ro<l'nie im poradzą, oo 
mają czynić dalej. R()lbotnicyi skorzystali 
z tej· wsk~ówki, a mówca za>skarży~ o-..vie
g.oi wiła:ścicie1ai o zerwa.nie kontraktu·. 

Po przemlówieniw adwokata Ueb
knecht'1! w tyirn samym sensie, prz.yjęto re
zoluicyą imtępiającą projekt rząd101wy Q 

.zrywanie k<lntraktów jako 1mwe prawo 
wyJątik.owe. Dalej żątla rezotucya1 równc
praiwnienie robotników i stutż.by wiejskiej 
z rohotnikami procederowymi, praw1a1 kioa
Jicyj·nego, dfa wszystkich robotników i u
stal\vo<lla:\v~twai Rzesz,y dlla rohotnikÓIW rol
nydr. W d\l<l.atlm zażądano ustanowiw.ia 
sądów rozjemczych ldlai sparówi :pomiędzy 
praoodawcami a praJ001bi01rcamr na wsi. 
Sędzfami ma'ią być kanld}'dad \Vybierani 
ta;inie r bez.pośrednio przez. robotników 
wiejskid1. 

Zaprotestowano także przeciwfoa poli
tyice praktyilrowanej wobec robmników 
dm1skich, których namawianą tamtei·si aigra
rymsz.c do zryiwania kontraktów piQdJ groź
bą wydalenia z kraju. 

Następu~ąqnm prredmi{)item rozpnaw 
byt regulamin wyborczy dio sejmu pruskie
:go. P-0sel dlo parlamentu Ledlebour przed
tożył i uzasadniał re:zolucyą w której za
znaic7,,ono, oo następnie: 

Sejm pmski nie ma prawa uch(Jdzić za 
reprezentacyą narodu W1 Prusach, gdyż 

s:;~tuczny gmach Izby Panów seLnn pm- duje się 47. 50-lctni iubilensz ~mp« !1st\va 
skiC'go, przez sy,'IQją więl~szoś·~ <lziedzi·cz- pbchod.zić będą: ks. Au:gust Engel, ::mr,ry-
nych i mianowanych czJ.onkó"" jest tyl-!w towany proboszcz' \V Miihlhausc11. \V· i-
po<lporą iunluów1 i biurokratów. Trzy- ciech Preisie.ben, proboszcz, ·v Tyrgart i 
kla1sowy system' \vyhorczy d:J Izby p.osel- Henryk Stankie :vitz, probosz.cz w Pb:t-
skiej sejmu pruskiego: prz.ez up-rz1w:•ikti·o- sen. 25-la rocznicę kapiaństwa obchcdzić 
wanie zamożniejszych ;vyborcó"'" tlecydu- będzie tyllw jeden ko.pian. ks. dziekan Wa 
je o rezultacie \v yhorów i \\'ywłasz:za Jęty Lehmann w Zyborku. 
faktycz1nie z praw· wyborczych wielką ma- Z Chełmiń3ldego. Cu:krnwnia w Uni-
SQ 1udtt , cbni"żając IzbG- ct:o pozi-omn reprc- slawiu: zakofrczyła w dniu 30 grudnia r. p. 
ze11tacyi \'.''DTka z pic•niędzmi. swą kampanię, przerobiwszy 1145000 cen-

Rezl()Jucya żąd1· dalcti zu.[J'elnego usu- tna:r6w buraków'. Przeciętnie przcmbiuno 
nięcia1 Izby Panów ·i zmiany regulaminu w dzie(J. 14774 centna,rów. 
wyborczeg•o· do Izby poselskiej. w. ten sp10- Elbląg. Na ślizgawce załamało si~ w 
sób, aby każdemu mężczyźnie i ·każdej ko- dniu 31 grudnia 3 chłopców szkólnych. Je 
biecie po sk·o·ńczonym dv1-'1rndziestym 1·oku den z. nich ntonąl, cl\vóch. zdołano wyra-
życiaJ wolno byfo wybierać p{}słÓlw \V; bez- tować. 

piośrcdniem, taj:nem gliosowaniu'. ReziQiu- .Budzyn. Vv' tych dniach zarwało się 
cya '\''ZY\Va wszysll\ich socyalistów, aby w Rościan Lc trzech chł-Opców, śHzg2.'jąc się 
bezustannie, slow·em i pismem agito.\Y.a li na sadzawce. D\vaj z nich już s i ę µcld lo-
za osiąiginięciem \VYmienionego celu. dem zanurzyli, trzeci się z wielkim mozo-

W uzasadnieniu powyż·ej rez-0111- tern wyrato:wal i wo!al '°' pomoc. t 1ad-
cyi wyg-0sil poset Ledchom ciGżki biegi na tio ojciec tych chtopców' w bliz-
zaorzut. Mianowicie t\vierd'zil, że regenci kiości będ'ący i z narażeniem wtas eig•o ży-
pruscy ca~y s·wóJ stan posiad1ania zdobyli cia, oo: woda• ju.ż do szyi mu s;ęga-la, toną-
przez 0żenki, sza-chrajstwa, oszustwa i cych z pod li0<l11 wydobył. 
gra:bieiż. Przez. prnwdziwy akt osZ'tlistwa 
margrabiego Albrechta· stworzo111n pod'sta- Z Wiel. Ks. Poznańskiego. 
wę oo obocne'j potę~ Prus. Pozneń. „Tageblatt" tutejszy p-0daje 

Mó,\.\nca nie pochwa·lał pmpozycyi po- w swoim znanym jadowitym tonie niasitępu-
sia Bernsteina, aby za zmianą reguJamjnru jącą wia1diomość, zatytufowaną: „Zbe-
wyborc.zeg10 do sejmu agitol\vać przez u- szczcszczenie: grobu. p·rzez, polski fam1.-
rzar:lzainie d~monstracyi i walk H!ic7ln ,-h "{· · 

Sliowa hr. Biilowa, że Pmsyi prwdu~<t w 
1

1 - Ks. prob. Wagner ze Zaniemyśla zto.-
Niemczech. na·z.wa.f mówicai śmieszniemi, żyt wieniec na grobie z,mar.tego niedawno 

a \VY'WiO<l'Y swoje zatkończyt śmialeni , h.akatystY' Jouanne'a który ·byf patronem 
twierdlzeniem, że Pmsy \V Niemczech, a tamtejszego kośdoJa. Wieniec ten usu-
Niemcy w świecie d:Opiem wten'czas· przo- nięto z grobu' w nocy na 24. w1., rozdęto 
oować bę<l'ą, gdy s.ocya1liści wykonywać go na d1wiie poloW'}" i' pofotżono przed 
będ:ą wta'Clzę w 1 Prusaich. idlrzwiami pmbostwa: z dotączo:ną, kartką 

Po dłuższej d'yskusyi, po części w zaiw'ieraj(licą rzekom101 grubą. obrazęi ks. pro-
spirawach osobi1stych, przyjęto P<Jwyrl:szą ooszcza. W da,lszeJ cizęści .sv..1()jego arty-
re:zoI.ucyą ,v; sprawie a•gifacyi za z'.!Thiatną kulu! omawiai „Pos. Tgbl." sz.eroko we-
regulaminu wyborc.zeigo. do sejmui pmskie- winętrzn·e stosunki panufiaiVne w. Zanien.wślu 
gogo, a vtni·osek Bernsteina o. urzą-dz.amie i ko1kz.y !d:enuncyacyę na je<l!nego z księrży 
d'.emo·nstracy·i ulkznych odrzucono. Na tern i· W!ł'a.dzę duich():v.nną. Ponieważ calą. &pra-
z.a.mknięto ki011tgres so:cyaJi.stów W1 Prusach; wę oddano proku·raitoryi! - z czyjej strony 
następny z-wolany zostanie nańpóźniej w r. te.go „Tageb~tt" nie pisze - przet-0 nie 
1906. ·powtarzamy ·calego steku nieigodziwotści „ M 

:Qo.daey ! Kuimicłie ws~ysłkQ, co fJlk• 
mo:Wdie u połskł~h hlupe•w i pr,zemysłew· 
16;v(! 

Ziemie J.'Ołskie • 
Z Prus Zachodnieh Warmii i Mazm-. 

Z dyecezyi cbełm-ińskieij. W cd~0 sp·i
su, dclą'CziaRego do mbryiceli na r. 1905 
liczy dryecezya1 chelmińska 766 ,811 <lnsz, 
2540 więceó, niz przed. widem, księ;ż.yi 479, 
15 więcej, niż mkUI poprzedniego. Najstar 
szym księdzem dyecexyi jest ks. Stani·
staw Machorski, proboszcz. W1 Lisewie, li
czą.cy 97 lat iyciai a· 72 lat kapl'ańs.twa. 50-
letniego jubileu'SZIL kaplaństwai żad'en ka
plan dyecezyi w tym roku obchodzić nie 
bęcfai.e, bo wszyscy, wyśwh:;ceni W' roku 
1855, umarli. 25-tą roC'zinicę; kaplań-stwa 
za§ obchodzić będ!zie czterech księży: ks. 
prob. Grajewski w Blędowie i ks. prob. 
Weilandt w Sulc;cinie 4-go li'PcaJ, ks. prob. 
Borna w Pucku 18-go i ks. suhregens lic. 
Ma.Jecki w Pelplinie 18 grudni·a. Klery1ków 
wt seminaJryium duchownem z.naid'uje się 
44, i to 5 w czwartym (naj1wyższyi11) kur
sie, Il w trz.ccim , 9 w drugim, a 19 w 
pierwszym kursie. 

Z warmińskiej dyecez.yi. Dyecezya 
ta liczy 315 księży, 6 więcej niZ. przed ro
ldem. Najstarszym kaptanem jest ks. be
neficyat Walęty Tolsdl()lrf w Olsztynie, li
czą.cy 88lat życia a 59 lat kaiplaństwa. Kle 
ryków w seminaryum duchQfwlI1e:m znaj-

tego pisma, g<l'Y'ż przypuszczalne roizpraiwy 
sądowe niezaw10dnie sprawę wyijaiśnią. 

Gosty1i. W czwartek wieczorem rz.u
cila się paell kioilai ja<lącego pociągUJ \V'<:lowa 
Szulc, -stręczarkai z Gostynfai i śmie!rć po
ni()sta na miej~c·u. I(ol.a: zmfae<llż.yty jej 
obie no.gi i g.łlowę. Szutoowai przed! pant 
laty cierpia!a na obłąkanie i usitowala: u
topić się w• stwdlzienice, przy kapliczce kla
sztoru pofilipińskiego.. Wówczas W}"raito
waino ją jedlnak i o<ld!a:no <lo Owińsk, Zlkąd 
po nie/fakimś czasie jako ulecroną, jąi wry
pwszczono. 

Kościan. Tutejsza gazetcr polska za
-czµa z Nowym Roki·em wych1Gd!zić co
d!iiennie. Równocześnie red'akcyę obdąl p. 
Idzi· SwitMai z Dortmundu. 

Poznań. Towarzyst\:\-IO WiYborcze. 
Roczne walne zebranie. '.ZalOŻ<Ynego wi P-0-
znaniu w lutym r. b. „Towia·rzyistwa wy
borczego", odbylo się w Dom.111 J(at.olickim 
z nielicznym udziałem, pod prze'\Viodni
ctWiem prezesa p. dyrektora J(rnżaja. Ze 
sprnwoz<llania sekretarza dnwied'zieli sie 
zgromadzen~, że Towarzystwo posiada 
1547 czkmk&w. Da kasy wplynęto 1187,90 
marek; komitetowi wyborczemu wypta
cona 902,08, \\noźni otrzymali 252,80, w ka
sie Torwarzystwa pozostalloi 30,02 marek. 
Walne zebranie udzielito pokwibowa111ia 
zarządl{)lwi, który równocze·śnie z.loż.yl u
rząd. Wybrano µo.nownie panmv: Józefa 
l(u:faiia ) Stefana Chociszewskiego, mece
nasa DrwQskiego, M. Kaniastego i M. Po
widlzkiego. W miejsce p. l(arnl1a Rze1I)e-c
kiBgo, wybrano p. Antoniego Teskiego. Pa
na r~zepeckie~o wybierać nie byto mOIŻna, 



~dyż. do zarz4d'n Towarzysh,·a wyborczc
~o należeć nmgq t:rlk·o czlonko\\·ic l(ornitc-
1u w-yoorczego, a p. Rzepecki z ko nitetu 
1ego wystąpH. \V końcu zastanawiano się 
naid vomnożen'.em liczby -czlonków Tm\·a
rzy.stwa, k1órych jest istotuic bard'zo mał·J. 
Spodlzit>wać się należy, że ooojętni zapiszą 
.się d-0 TmYarzystwa. którego celem gro
ma<lzcnie hmduszó\\· na spra'\ y wyborcze. 

Zo Ślązk2 ezyli Starej Polski. 
Bismarckhuta. Podczas Ś\\ Łąt zauv. a

żono tntaj w kilku domach dość silne trzę
sienie ziemi·, WY\'.'ofane prawdop.odobnie 
zapadnięciem się wielkich mas kamienia w 
dębi ·ziemi. Za1rząd gminy zwrócił się do 
'Urzędu g6rniczego, aby dokladnie zbadano 
przyczynę \Ą·strząśnięnia ziemi. 

Swiętochlowice. Aresztowano tuta.i 
robotnika Sabczyka, na 'którego pada po
uejrze.nie, że zamordmvał swo1ą żonę. Sek
cya Z\\'łok \\"'Skazał3. \1',.:doczni.e jakkś śla
dy pewne, skoro zaraz t-Jotetn Sobczyka 
przyareszto~·ano. 

Dwa procesy naraz \\'ytoczono znowu 
,,Gwiaździe", tygodnikowi Hustmwanemu 
w Bytomiu. ProkuratoryCIJ bytomska o
skaJrża. -0 ,,po:d'burzanie do g\\ altów" w ar
tykule p. t. „Szerzenie się protestantyzmu 
w dzielnicach polskich" i w znanym ogól
nie wierszu „Jestem polskie dziecko", za
mieszczonym, w dodatku „O\\'iazdy" ·dla 
dzieci „Pr-omyku". 

Z iuyci iaelaic Ptlaki. 
Z Polski pod Moskalem. Poszwkiwa-

11ie spac.lko.bicrców. Pomocnik a<l\\"Okata 
ł)rzysięglego Adam Pa·jewski, zamieszka

"fr ·w Piotrkowie poszukuje k rewmycłt T'o
miasza, Sikorskiego i AnieH Czarneckie•j dla 
-Wylegitymowania sję do znacznego spad-

; 'ktt, puzostaitego p-0 bezpufomnie zmarłych 
w Piutrko,wie Arndrzeill' i ZDfii Sikorskich, 
tłzieciach T>0masza i Anieli. małżonków 
Siki0rskich. T1omasz Sikorski ·UTadizi! się 
~~ \VSi Soko1łach, w ohwndzie Brzeskim 
( ?), departame1ncie Bydgoskim, parafii 
Praźroów, 25 grudnia 1795 roku, z ojca An
irzeja i ma1tki f'ranciszki z Chemski·ch ;· u
rrt:al'ł Wi Piiotrlwwie jafoo naczelnik depufa
cyi 'kwaterni-czej miasta Piotrk:owa; i ła
w.nik hotłorowy tegoż miasta. W stąipif do 
WJ()JJskai w 1811 r. i ct:osłuzyl się rangi star
iszeg>0 waichmistrza pułku 4 strzelcó\V b. 
~toisk p-01skich. Octłbył1 kampanią Wl 1812 
rOki.r' wi Rosyi, 1813 w Niemczech, 1814 we 
Francyi. Podczas rewialuieyi 183{) r. b3d 
,odporucznikiem 9 pułku ufanów. Ożenio
tfl}; był z Anielą Czarnecką, ·córką Pawfa i 
M'~ryarrmy z Grah-0·wskich. 

Wiaa1m1ści ze śwRta. 
Z Austryi. Nowe ministershvo, które 

uważają, Qgólnie za przejśócrwe iu:ź mzpo
cz<:ito urzędowanie. Prezydent Pawel ba
ron Gal\ltsch v-0n Frankentharn .urodlzU się 
26. lutego 1851 r. w Wiedniu, gdzie uk-01'1-
•EYł prawo i wstąpił· jako prakt)l1kant do 
„ro·kuratury finansów. W r. 1894 powofa-

~TRASZNY IZIADUNlł. 

(Ci~f łłalst:J.) 
- A któż mówi o damie. z parasolem. 

Ona się ·wabi Adelgnnda po·dobno, czy coś 
r!>wni·e dzikiego. 

- Więc t•o nic \vychowanica dzF,adka? 
- Co za absurdum! Jest to dama do 

iowarzystwa, cerber, strzegący zaczar-0-
'vancj księż.niczkL! Wychowano i<\, \\' 1a
micrzchtej przeszłości. 

- Ah, tak! Ta panienka ślicznie ·gra. 
- A nieźle! Patrz-1110, t\\'Ćlj naczel-

nik podjął się budowy drogi żelazne'J w 
fttbernii samarskiej. Siedmnaście mostó\v 
~elaznych. I ty się ta.111 wyibierasZl? 

Tam. Mo1sty to moja specya lność. 
Zamilkł i sluchat. Z prell!'dyów wybi

la się wreszcie czysta rnclodya pieśni i 
śtliczny sopran zaczął śpie\\'ać. 

Pan P·ohkarp udawał, że czyta. Z nad 
:-azety utk\vii oczy we wnuka. Śledził 
"'rażenia. 

Iileronim slncha.ł. przejęty nietyle pię
knością gło'S'u. jak znajomym dźwiękiem. 
@dzicś go Dn jnż slyszal w życiu, ale gdzie · 
i kiedy, nie mógł sobie przypomnieć. 

ZraZLi cichy. ~l-0s opanował po kilku : 
łakta:ch ~k0mipaniament i brzmiał pefoi~ 
t:nlc<l'ych płuc. M-Ożn~ bylo' rozró~nić ·: 
• re -·~ : ,-::~A: 

A gdy będziesz, dz\ ·on ulew~f , 
„ Ozar:odzieiski a'·zwol, 

ny został przez 6w..:zcsncgo miilistra Sre
mayra do ministerstwa oś\\iaty, w którem 
w r. 1879 awansowa! na rzeczy,Yistego wi
cesekretarza. \V r. 1881 objął kier<n\ ni
ctwo aka<lem:i terezyańskiej. MiaJl<rn·.:rny 
radzcą w" r. 1883, wst1wil Gautsch w1 r. 
1885 do gabinetu Taafeg·o jako mi1'11ister o
światy po Eybesfeldzie i -0trzymal równo
cześnie tytuł barona. Po ust<{pieniu Taafe
go w r. 1893 z.ostał kuratorem akademii 
terezyal1skiej i doż:\r\YOtnim cztonkiem au
strya-ckiej Izby Panów, a później w gabine
cie hr. Badeniego ponownie ministrem o
światy. W r. 1897 utwl()rzyf Oautsch no
\\~e ministerstwo po Badenim, tie·cz jnż w 
roktt 1898 caly gabinet jego poda! s'.ę do 
d'Ymisyi. , 

Wszechniemcy uważają 11'0\Veg.o pre
zesa ministró\v. za S\\'e:g--0 prZC"ciWnika. 

Z Austryi. .,Sto\\ o Polskie" dowiadu
je się, że wply\v' decydujący na przebieg 
r0becneg-0 prze.silenia gabinet01wego \VY

\Yarli przyw6clcy Polakól\V, bawiący obec
nie w \Vied11iu. Dr. Koerbcr chciał od' •Ce
sarza uzyskać jeszcze 12 b. m. pozv.·o·Ienie 
na rozwiązanie Izby i ro·zpisanic nowych 
wybo-rów, cesarz jednak, już p·oprze.ttlnio 
-Ostrzeżony przez hr. Gohtcho\\1skiego ·O 

mażliw-o·ści takiego mane\\TU ze stro11y dr. 
l(r0erbera, cofnął się po za wymórw1kQ, że 
musi mieć czas do namysht. Następnie 
Gołuchowski wzy\vał przywódcó;w pol
skkh częścią bezpośrednio, częścią pośre
d1fro do ra<ly ,o charnkte\"Ze info·rmacyjnym, 
a \Vszyscy oni dali otdpol\viedź, że parla
ment jl.l'Ż Qd<la·lvna byłby zdolnym do pra
cy, gdyby nic zatmwająoe go intryg~ ofi
cyalne i że ·osoba dr. K{)crbera stanowi 0-

bc.cnie główną przeszlmdę, gdyż jego me
toda rządzenia budzi ,obecnie zewsządl u
spra-wiedliw1oną nieufność. Dlatego nale
ży utworzyć gabi'l1et przejścimvy, który 
ma przyg·ntować rządy P·arlamentarne w 
myśl znanego- -OŚ\viadcze.nia crr. Starz:y!1~ 
skiego v.r k·ornisyi budżetowej. Rady ipol'~ · 
skie zr·o-Oity na cesa:rz,n: kmzystne \Vraże- · 
nie i '\vskutek tego poufnie dano radę dr. 
Koerberowi, żeby s:ę p{)'{l.ai dai qymisyi·, a 
za1·azem dano mu Ido zwznm~enia, że po
win1en zaniechać pras.owej nagonki na p,o
laków, ja;k to było w czerwcu 1903 r. 

Z F'rancyi. Dr. Menanl! oświadczył 
przed! sędzią, śledtzym, że znalezionai n 
niego flaszeczka z sinkiem potasu przez11a

·cz<mą była do speh1icnia .samobójstwa, 
które; zamierzaJ popełnić z po\\. 10-du zgTy
zo.t wyniklych ze st-0sunku do rodziny. 
Ad\'\1okat Noiłhornc oświaidczyl, że znale-
7.ione u1 niego dokumenty zabrał po śmierci 
Syvefona z jego mieszkania. 

Z r\łilJvct slr•n· 
Katernber~. Ciekawy przypadek:. W 

katolickiej paraL1i bJ~ta roku 1904 tyle 
1chrzt6w, ślubów i pogrzebów, co w~ roku 
µoprzednim tj. 1903. Chrztó'\v było 489, 
śl'11b6'w1 76, a pogrzeb6w~ 177. 

Rottb.ausen. W kopahli „Dahlbusch" 
zosta.t górnik Kępa zasypany przez węgle 

nie.bezpiecznie pokaleczony. 
22S&&iEizL&:&&2 §S:;r_ ___ •f! 

Coby sz.częścia1 pieśni śpiewał 
Przecudowny t·on - -
To nie wrzucaj do(1 met<.1 li 
Ani srebra, ani stali, 
Ani wrzątek strun lutni,sty, 
By dźwięk byt jak lutnia czysty, 
Ani ognia po. iskierce, 
Ale dari mu zj·ote serce! 

Daj mu serce!. .. 
- Dziaid'ku - szepnął Iiieronim nie

p.ewnym gł,osem - gdzie· ja słyszałem 
ten dźwięk? 

- Słyszałeś? M,oże za granicą. Bro 
nia ta1111 się kszralcita. 

- A ona sama zkąd dziadku? 
- Sier:ota po żo:tnicrrn. 
- Dziad ją da\\ no "ychowuie? 

Langendreer. Komis!·a górników, za-
. trudnion)~ch w kopalni „Bruchstrasse„ do 
protestu przeciw przedłużeniu czasu pracy 
dołączyła prośbę, aby do 3 stycznia nade
słano odpowiedź. Zarząd kopalni oświad
czył, że czas te.n uważa za krótki, więc ko
misya chce czekać do 5 stycznia. Tak 
donoszą f!!1lne gazety niemieckie. Osta
tn!a zaś ..,Dortmunder Ztg." donosi, że na 
zapytanie jej, odpowiedział zarząd kopalni, 
że jest niemo±liwem, aby się kopalnia do 
życzeń górników przychyliła wobec zwię
kszonej liczby górników, bo inne kopalnie 
też mają dłuższy cz.as wjazdu. 

Bytnby poiżąd:anem, aby stwierdzono, 
czy rzeczy:wiście są k-0palnie, gdzie ist11~e
je raki przed1użony czas "iazicht. 

Położenie jest bardzo po\vażnc i ko
palnia p.owinna: odstąpić -0<l sw·ych n[cstusz 
nych żądai1. Z dmgiej strony rozwaga 1~0-
trzeb11a także górnikom bo każdy nieiroz
ważny hak móglby tylko pogo·rszy·~ los 
foh. Czy tak czy ·O'.Vak będzie, 11ajwa1ż11icj 
s.z;ą rolę odegra tu 2'goda j sof da mo,ść 
,gómi•kói'\v. 

Styrnm. Podczas sprzeczki zastrzelił 
robotnik Jan Lange robotnika· Kurza. 

Berlin. Proces prasO\vy, który zacie
kawi cale nas.ze społeczel1stwo, czeka re
dakcyą ,,Dziennika Bcrlil1skiego·'. Czyta
my \V1 numerze lłOW{)'fOCZnyrn teg-0ż „Dz. 
Beri.": 

„Doi sędziego polubcnrner60 z21pozwal 
nas zarziąct· TO'\\'<Hzystwa1 iiKT, którego 
czf.onkmvie pp. Tiedemann, adw·akat Wa
gner i ekscdencya r<asdroau czwją się o
brażeni tem. żeśmy ()dezwę, iak;:i, -Oni \YY

dalir "'~ październiku r. z. pad: tyt.: ,.Ojczy
zna W niebezpieczefrstwie" na.zwa1li „bez
czelnie Jdamliwem faryz.eiskiem pi
smem/'. 

Ośwjadczy!iśmy , 1-01Jrażonemu'" rze
koma p~rnu radz:cy Wagnerowi, który wy
stępnie w takich procesach rÓ'\\"TIOcześnic 
jako• stran-a i jako a<l\~kat pp. Tie<iem:a.11-
na.i i Rasch<lau'a, że tylk-o WI takim razie 

staruszka 70-lemia Jaclwiga K:rzemi!'1ska 
Vv e \\i-orek rano sąsiedzi zaniepokojeni .zo
stali czadem, który \\ ydobywa1 się z mie
szkania Bajeró\\- i ciszą. jaka tam pa1l0\\' '41 -
1a. o tej godzinie. Po ·otworzeniu dr7\Vi, 
obe"Cnym przedstawil s·ę straszny "idak: 
\\~szyscy leżeli w lóżkacl1, tak jak się P·:J
ld'ad11i, nie dając żadnych odznak życia. a 
()s.try zapach cz.3:du wegłowc-go, nic po
zwalał wątpić 0 przyczynie wypadku. Za
brano s'.ę energicznie <lo ratunku, rozp.otar
to na pod'\\ ·órzu s.lomę, powynoszono 
'' szystkie ciała, zbiegli siG felczerzy, po
prosiuno- lekarza, ale wszystko napróżno. 
Z dzie\\ ięciu ()Sób siedm zmarło, a d\\ DJ„ 
''alczy ze śmiercią,,- szpitalu Ś\\. Trćl~cy. 
Śmierć, wedh1g \\ szelkicgo pra1\\ dopo:d o
bie(1stwa. musiala nastąpić nad' ranem. p·o d
czas naijlepszego snu, bo w mic.szkaniu nic 
znalezi-0110 śladów żadnej \Yalki i chęci ra-· 
twnku'. Dzieci nawet się nie pornszyly. 
Do szpitala rd\\ iezi·m10 ze słabcmi ozna
kami żyda ZofiQ Bajcro\\ ą, żonG, ht 42 
i jej brata f~liksa Klcmai'1skiego, lat 25, z. 
zaw,o<lu fryzyera. 

Więzienfo w Japonii. Jedno z Jjism 
codziennych francuskich podajG cickav»ą 
notatkę Jednego ze S\'1 rch korcspomien
tÓ\-\~ \\" Tokio ·O ,,, ięzi-cniach japoi1skich. -
Domki przeważ-nic drcwn:ane bez krat i 
murów pra\\ ie 11ie strzeżone, fiak pisze 6w 
korespondeut, nie spra\\'ia ,ją \\'cale "·raże
nia więziel1. To też s~t one, wtl'aściwie i.o
wlit~dzia\\;·szy, domami poprawy; nie w,yci
skając bowiem przestępcy piQtna ha11b.v, 
pczwaf!ają mu one po wyjściu z nich ·rtG 
·wrócić z11Ó\\" na łcno s1~01cczc1'1st\l·;a i rc.z
JJOcząć życie no\Ve. 

Izby dl.a. Łrni<;z[-0nych są czyste i \'"1 ..,. 
ieiln-e. I(ara dla mniej wi111ny{;h polega ni 
zmniejszeniu li tylko porqn; jedzenia. Su . 
rnwsze kary, Jak: ciQżkie roboty, są har
dzo ·o-gięd~:iie stósowanc. Polegają ,onD na 
m!ócenin ryżu dr~wnianemi cepami vrzez 
7 do 8 ·godzin· dziem1ie. lub itmej podobnej 
robocie. 

cofniemy stawa: , kbmliwe" i ,.faryzcj- J ~~~±!"'1111:111-llm!!~...,W""-"'.ł'"~!'!ml'lr'll~~2!Wfi131lliP-_ 
skie", ie·żeli zarzą<l Tow. ffi(T cofnie za-
mieszczone w odezwie nieprfbw<lziwc Weseły kądk. 
t\vierdzenia, obrażające caty ,ogól pols:l\i i· 
każdego p,oJaka. 

Tego p. radzca Wagner, dobrze spo
Jeczef1stwu znany z m±zialui swegoi w pr-0-
cesie przed\''." ·p. Kościelskiemu itd., uczy~ 
nić nie chciał, \:i;ięc oświadczyliśmy mu, że 
będziemy mieli prz-yjemność ud1owodnić na 
sąd:zie, że jubilc.uszo\\"a odezwa Tow. I-IKT 
jest w treści [ v„ tendcncyi S\\ ej kłamliw~ 
i faryzejską. a spoleczei'1stwo nasze -0bra
ża1JC!;cą''. 

Sieidm ofiar. Straszny wypadeh \\ Y
darzyl się wi Ka·liszu. W <l•omu p. Iiancl
kiegoi \11·1 ofkynic, skrom.ne rnieszk~nko na 
pie,nyszenll piętrze, skła:daiącc. się z izby i 
kuchenki, zaimmvata ro<lzina. Marcina I3a
jera, to jest r-cdzice i pit:dor.o dzieci. O
prócz tych mieszkał tam jeszcze brat Ba.ie
wwej Feliks l(emański i jako komornica 

§!?'.11 !frY&Zi 

Ktoś preludy;ował bardzo bięg!c, snadź 
bez 'nut, z myśli; dotknięcie byto· mistrzo
wskie. 

Smętna, dcha melodya snuła się, mil
knąc ch\vilmrn zupełnie; czasem parę hu
czniejszych akordó\\ i znów taż sama 
pieśf1 bez slóiw, z, ciągłą zmian~ ic<lncg" 
motyw1i. dzhv:nie J}l'ZeJmująq. ? 

- Kto to· gra, dziadku? 
- A któż.by? Bronia za pe\\ ne. 
Mlody podniósł oczy. 
- Bronia· nazy\rn się dziadka pupi ~ka? 

- A tak. Albo co? Znasz ją może?· 

- Ej, nie. Ale mi to imię ko·goś przy-
. pomin:i.. Dziw:11a rzecz. I tamta była sie
rotą. Ni gdybym nie przypuszczał, żeby 

ta damai z parasolem 11osila to imię. 

±22!!i!&L! il! i·S .:LS.±LiWEJ „ ====::> .1 

O!wart'° ŻW-a\\ o dr iw i. _:_ toście \\ y mi ją wzięli \\tedy'? Zabra--
J-Iiero11Lm sp-01jrzc:L Przed nimi, OŚ\\ ie liście mi sfc1~:i: .. ~y ·:ia ! 

tlona z góry wiszącym Ś\:\~iocznikiem, sta- - Oddaję 1:t .-e:.12 in swi'1..::c. N1:.:.h ..:i 
la smukla postać d1ziewczęcia, otulona w świeci. Zżymać się nie masz czc~~o . !Jła 
biały batyst i koronki·. Jediną ręką podnio taliśmy sobie 11m\'Zajern1 figle, alem ci tc~.o. 
sta wdzięcznym ruchem portyerę u drZ\\ i, skarbu strzegł, .iak oka \\ gtnwie. Odcbj~ 
drugą \\ yciągnę~a z powitaniem. w całości. Proszę tylko >0 szklankę her-

T\\'arzyczka ściągła miała \vyraz tro- baty. ZadmY•olę się towarzysh' cm panny 
chę clztki w pi\vnych głębokich oczach, ale Adel1gun<ly tymczasem. 
za. to na ustach blyska/ szczery uśnfr::.::h, · Ale młodzi nie słyszeli, co mÓ\\ ił. Pan 
pokazniąc '.dwa rzęd:\r drobnych , białych P.oliikarp zcs·zedt na drugi plan. Nremka 
ząihk6w. spała .oidawna; herbatyi mu przyniósł Ba--

Nie -\, idziafa Hieronima \V cieni n ; on zyli; z.ostały ·mu na p·o'CiechQ gazety. 
ją ledwie dostrzegł z za pleców d2iad c:, . Tych dwoje nsiadtoi abak. patrzyll na 

_ Ale ja nie sam. Jes t ze mną k~wa- siebie i opowiadali dzieje długich lat. 
ler, który c11ce posłysz.:;ć drugą zwrolk~ Było tyle do tnÓ\\ icnia. Zapomni eli 
tei pi0senki. Oto go masz. Czy 111 2 111 ~o <} Ś\\ iecie. Oczy dzicwczQcia pcdczas ·opo-

- Oh, dawno. Może ci przykry ten przedsta·wić? \Vieści Hieronima stanęły pct11c tez za Ża-
śpie\\ ? Każę przestać! Pan Polikarp się LLSuuc.ił. ,'VUodzi si;oj bą i panią Dulsk4. O sw.oiel nędzy nie 

- Przykry! Ale to śliczne, slnchał- rzeli sobie w ·oczy i nagle. jedno.:z ~śnic wspomnat liicr<rnim; zapomniał, że nie-
bym wieki. Ten itos tak rni kog·oś przy- dwa okrzyki wynvały im się z piersi. Byl, gdyś istniała; był niezmiernie szczęśliwy_ 
}){)mina! to wybu.ich szczęśliwości, r·ozrad\J\\ ,!11:a, . Potem -0n slnchal. 
~ No, to zamiast tu pleśnieć, chcd'ź- bezbrzeżnego podzi\rn. Dziew~z:;rnJ Pil- Dziecko. porn ano podstGJJ(;l11 ze stoli-

my do niej. Będziesz słyszał \Vyraźniej. . ściła portyerę, przez ch1m1rne jej 1v:7y mi- cy. Gryz.ta i dra pata; nic nic pomogto. 
- M-0że ta pani będzie uierada przer- gnęJa fala blasków, pokraśniała jak r6/iy- Bazyli cDś \\ iedział -0 rem: on ją przy-

'"' ie? czka. wiózł do Tepie1ka. 
Mówił to, a drżał z 11 iepoikoju. - Ten - Bronka,, mói Lll!1::ciak ! -- mówił Nie sł1odki mieli ŻY\\ Dt nau czyciele i 

gł.os, ten głos. chlopak zmieni-onym głos2111. . s{.ulżba; nie chciała słuchał nlkogo; ani się 
Zamiast -0dpowied1zicć , dziad p.odszedt - Panie mói. pan le! - sz ;p'a t) ciz :c- , uczył. Morzyła się gtodem, próhO\\"afa 

do drzv.. i i zapukał. 1 „ wcz~. : ucieczki. Złowiona. zapatlała '' S\\ ój upór 
i Spiew ustat. · Z za portyery \\'Y!1t;1t01l się \\ resz~·ic : piekielny; była na \\ stystko gfuchą j, 

- Br-oni u, czy przyjnrnjesz ~-Ości na ~. i clziadi i zajrz~L J · .ai~ą. . , .~ „ 
lłerhat~? i' ..:__To wy sie zn:t ';;c;? - spyt<o1L ' .....-...~. •tie' łłlleai;. o.st~ . 

- Z ~aif~ przyjenmości~, aziacHrn ! __ .: . 
ocł~rł s'rebn1y rł~'sik. 

Htero11im. sie obc1rza.'. 
- Dziadh ! - za\\ 'o!a~ z wyrz11te1n ~ · 



nSamop1m10" 
,,S«m_op.~moc kupców i przemysłowców 
p tskick Westfalii, Nadrnii i ealszyck 

o.kolie" 
d m>si swym członkom, iż w 1tiątek (uro
JYSto~~ śś. Trzecia. Króli), dnia ' stycz.ia 

o gellz. 2 po poł. edbędzle się 

nadzwyczajne wabie zebranie 
w Wan11e 

w sali . p. Unterscheaafllla. 
Porz.ądek obrad: 1) Zagajenie. 2) U

kllJ1~tytuo1w.anie hiura. 3) Spra \\ ozda11ie 
z dotychcza.so\\ ych czynności. 4) Obrady 
n~d .wnioskami poprzedn'ich zebrali Z\i, Y
..:z.~irf~-i:_ch. 5) Wni·oski czl<mków bez u„ 
cllw"aL 6) Wolne ~losy. 7) Zamknięcie 
ze.brania. 

Na z'ehrau.łe pewyższe 1unvinien 1trzyw 
być koniecznie każey członek „Samopo
moey'', bo będą się toczyły wailfe rn:zpra„ 
wy, <lotyczace kupców i przemysłowcó'fl.' 
jaJOO takich, oraz dotycZ4łce nasz~o towt. 
rzYShya. Na ze.branie zaprasza się tak."ie 
·szyst~icJt same4ziebayclt prze111ystow„ 

ców f.kUJJców p.olskick z całej Westfałil i 
Na4r'.e„u. którzy' tl.tąłl 1de- są n.szyai 
cz.łeul(ami. 

Cześć ' ,rzemY'sl•wi i kttp(ec~ww p-01-
kieutU: ! Z at z <I tl. 

Towarz. św. Antoniego w Habingborst. 
W uroczystość Trzech Króli tn jest 6 

stycznra cdbędzie się wal.n.e zebranie, na 
któ,rem: będ'z·ie ·obk~rany .11-0wy zarząd. Po
czątek o godzinie 3 po połndniu Pnżąda
nem jest, aby się czt<Ynkowie licznie i plln
ktuainie stawni ua zebranie. Goście mile : 
""idziani. 

P. Frąckowiak, przew. 

Towarzystwo ,,Jedność" w Langendre-er 
donosi wszystkiem swyrn. czlonkom, iż w 
niedizrelę cb1ia 8 stycznia o go.dz. 3Yz po po
ludn1u odbędzie się walne; zgromadzenie. 
Będzie obór nowego zarządu i spra\\D-
zda.nie kasy z całego roku. O licz11e 
pimktua!ne zgrornadzenie się prosi 

Zarząd. 
---- --- "------

Towarz. św. Wojdecha w Hochłarntark 

dm110si uprzejmie swymi członkom, iiż w , 
piątek tj. w święi-0 Trzech Króli (6 sty-; 
c·znia) -odbędzie się miesięczne zebranie 
toW"aTZyst\\ a o godz. 4. p.o voJud. Na po
rL::ądku dziennym ważne spra•\Yy, dlatego 
l'·czny udzLał czfonkó\\' bardzo PO"'.lądany. 
(HYście także mile widziani. Zarząd. 

. Towarz. św. Augustyna w Rotthausen. 
W niedzielę 8 stycznia{) godz. 4 ·o'dbę

dzie siQ walne zebranie, na którern będzie 
<Jbór zarządu. O Ji.czny udział prnsi 

Za.r:ząd. 
Uwaga: Re\\ i z o ro\\ ie kasy i zarząd . 

7.apraszam o wpó! db 12 na salę. 
fr. Stanek, przew. 

Towarzystwo św. Ałojzogo w Weitmar 
d<)lHJSi S\1: ym czt.onkom, ii w niedzielę dnia 
8 stycznia po p-oł. o godz. 4 odbędzie swe 
roczne walne zebranie, na którem zostanie 
zdane rnczne sprawozdanie. Zarazem ·nd
będzie s i ę obór 11-0wego1 zarządu. l(to1 z 
cztonków bez Hie1111ic\Yinie11ia nle ptzybę
dzie, podpada karze 25 fen., zarząd' 50 fe11. 
O liczny udzial \\' zebraniu prosi 

Z ar z D. d. 

Towarzystwo św. Izydora w H~rne 
donosi S\\ y111 cz!onkom, lż \\" ·niedzielę od
bcdzic siG miesięczne i nuazcm w•dne ze-

. branie po południu -0 godz. 4. Uprasza się 
wszysthch czt·onków, aby licznie przybyli 
Na zebraniu nie powinno ani jednego 
członka braklqć. Bosy, sckr. 

Uwaga: Zarz ~1 d i re\\ iznrowie kasy 
po:winn i1 siG godzittę prędzej sta\\ ić , gdyż 

są bardzu \\ ażnc sorawy towarzyskie do . 
zal a tv. ienia. Zarząd. 

Tow. św. Franciszka Ser. w Hofstedi!- , 
R!emke 

d-on•osi swym członkom i T(odakom, iż ro
czne walne zebranie i obór nnwe20 z.arzą
odbę-diz\c siG o godzinie 4 po południu u p. " 
\\ at•burga. Tak sairr,o 11pras.za si« cz !on
ków 7.at ządu, aby stawili się pół gcdzi11y 
Prędzej " celu obrnchunku kasy. Zebra.11ie , 
odbGdzie się 8 stycznia-. 

Z a rz ą <l. 
--~·- 4„ 

Towarzystwo św. Barbary w łferle• 
Podaje w·szys.Ncim Rodakom. ~ tym, kt<irzy 
kupm los.y oo mis, i%. w itro-czystość 
Tr~ech Króli po pot o g-0dz. -i tiOzpacwie 
si~· \Vy~rywką ~" fokalu P. W. Lech.tenool1-
łRet. I(ażdy nta wst~p wolny, z~nZ-tłd. 

Towarzystwo św. Walentego w Hoerde; 
oznajmia wszystkim czlonk{}m i I~o0dakom 
w Iiocrd~ i catej okolicy zamieszkał) n, 
iż w nicdzlelę dnia 8 stycznia po p8t o 
godz. 3 odbędzie siG roczne walne zebra
nie. Porządek obrad1

: J) ZagaUeJlie. 2) 
Spra\\ .ozdanie kwartalne zara:zem rnczne. 
3) Uskntecznienie \\ niosku pośmiertnego. 
4) Obó.r zarządu. 5 \Volne gf.osy. Zara-
7.cm nadmieniam, iż wszyscy ci cztonko
·wic, którzy dhtżej iak 3 miesiące zalegają 
ze składkami, ażeby się z nich uiścili, w 
innym razie nie mogą brać udziału· w ·wy
borze zarzą<l'u. O jak najliczniejszy ndział 
prosi I. Parzyb-Ok, prze·w. 

Tow. św. Jana Chrzc. w Ueckendoriie. 
W niedzielę dnia 8 stycznia odbędzie 

sic walne zebranie -0 godz. 4 po · pot -
Go-dzinę prędzej zebranie zarządu. - Bę
dzie sprawo·z'danie rewizorów kasy z ca
iego roku i obór no\vego zarządu. 

Z ar z ą d. 

Towarzystwo św. Czesława w Bulmke 
donosi swym czlronkom, i".i tego1XJczne. wal
ne posiedzenie odbędzie się \V nied'zielę 8 
stycznia \\rieczorem o ~odz. 06, a nie o 4 
i to z po\\-:odU' .nabożet'1stwa polskieg-0, któ
re się -odbędzie ·o godz. 4. Lic'Zny ucfzia1 
\Vi nab-Ożel1stwie i w posiedzeniu pu'l.,ąd'3-
ny, P·Ol11eważ będzie -0bór nowe.go zarządu. 

Za r zą<l'. 

Tow. pol.-kat. św. Józeia w Blumenthalu. 
Donosi się szan. czfonkom, iż przyszle 

walne zebranie o<lbęcfzie się w niedizielę 
dnia 8 styc:znia r. 1905 w lokalu p. Ploke o 
godz. 3 po poludni11. O liczny udział 
cz!•Qlnkóv,1 prosi Zarząd. 

Towarzystwo św. Szczepana w Rauxe( 
donosi swym szan. czronkoml zamieszka~ 
tym w Rm1xel, liabinghorst i Blad'enhiorst, 
iż Z\vycza:ine zebranie ·Old.będzie się w uie
dzielę dnia 8 stycznia r. b. o godz. 25/i po 
pot na sali P. Richtera, ohak kościota kat. 
Hckiego. Powyższe tm\'-arzystwo zaprnsza 
także tych Rodaków, którzy jeszcze stro
nią od towarzystw· polsk~ch. KGchani bra
cia l Prosimy was usilnie, podaicie nam 
d;lo11 braterską, a my. was teiż po bratersku 

· vszanuJemy. Zapraszamy też tych mł>0-
dzieI1ców polskich, którzy ukof1czyli 16 lat. 
życia, aby na l}O\vyższe zebranie przybyli 
i dali się zapisać na czf.onkó1Y. 
· ,.„,,,,.._„ Z a r z ą d. 

Kolo śpiewu--::narmonia" w Rotthausen 
za·prnsza 'S\VYch członkó\v z familią na , 
gwiazdkę, kt&ra się odbędzie w: święto 
Trzech Króli dnia 6 stycznia, na sali p . . 
Kirchmeiera. 

Uwaga: P·osiedzenic: 0dbędzie się w 
tym samym dniu o godz. 2 po. p-0J. Po po
siedzeniu lekcya śpiewu, a potem gwia-
zdka. Goście mile \\ idziani. Zarząd. 

Baczność Rodacy z parafii Dlużyi1s1'icj 
p. Smfllem. 

Upr~szamy szan. parafian z.amie.szka
lych .w: Dmchu i oko!icyA a:żieby się zebrali 
na pogadankę do gościnnego p. Kuchema 
przy kościele katolickiem dnia 8 stycznia 
{) godz. IO przed południem. 

Tak samo oznajmiamy szan. parafia
nom z«Jm.i-eszkałym w Wanne i {}kolicy, iż 
8 stycznia o 2'0'dz. 11,% prne:d polucfni.em 
u p. Unerschernanna będzie miał każidy 
sposobność obejrzeć fotD~rafo~ ,,Dr~i 
Krzyżowej", n.ai któr~ się skladamy, a któ
ra ma być sprawiona do k:l(}ścioJia, w Char-
bielinie. I( o• i te t. 

:Towarzystwo św. 'Wacława w Linde:n 
d1u:osi swym czfonkom, iż w nied'ziel~ tl'nia 
3 stycznia rb. po pal. o godz. 5.Yz odbędzie 
&lie. roczne waln~ ~branie na sali posie
ilKein, zarazem obór nnweg10 zarządu. Kto 
ire przybedzie na Żebranie, wpada w ka
(Q 50 fen., zarząd 1 mr., ·więc zaprasza się 
'f/,:.Szystkichi czlonków, po'Tliewa.ż ie..c;._t obór 
~nr~u. Chodzi >0 ti<>, aby czkmkowie 
~edzheli, kOirO maj~ obrać. Zarząd ma . 
z@ranie o r.o•diz:. 11 prz.etl' poliudl1iem. o 
łl~'Zny udz'ial uprasza się. Goście mile wi-
cłi!1ani. z a r z ą a. 

I(oło śpiewu uSłowik" w łlocstltattUJl 
donosi szan. Rodakom w łiorstha„sen, Baaka•, 
Heme i okolicy, d~ dnia 15 stycznl:a· 1915 r. 
urządzamy zabaw~ z teatrem pod tyt, „św. 
Barbara". Zwracamy szan. Pablicznoś~i uwa
gt: na teatr, 2"dYż to jes-t śłlczna sztuka, a ~
bliwie inż i z tego, poojc;waż św. Barb:ara je.st 
patrn1tką górników. Karty można otrzymać 
u czlonków Kola śpiewu. Zapra<szamy .zanl
:zem szan. Towarzystwa: św. \Vojciecha z 'Bau
k:an, św. Kazimierza z Baukau, św. Stainiśt;nra 
i lzydor.C z tterne, aby cztonkowie ich Jak \l!ai
lictnilej nas od-\Viedz.i-H bez. cho:r11,g-wi:. l\ofa 
śpiewu, które eaproszcnia otrzyma1y, •raz te, 
które zaproszeń dla braku a·dresu ftl:e •trzy„ 
maty prosi.my aam domrosc, czy przyb~~. Ce
n01 kflrt prz~ ):tasem 56 fen., przy kasi• 75 
fenrtó'łv'. - Cześć r:JićśRi ~o.fskiej! 

zarz~41„ 
~hv~~a: Szan. czlenków uprasz.a, s.ii;·, aby 

w p1erwsz~ świ~to Bożego Narodz.~·ia si' 
wszyscy stawili o ~ rouz. po polndnliu .na ma-

Baczność R<fłłacy w Humier1, Hockkeitie 
i okalicy! 

Niniciszem oznai.m'.iamy, iż d11ia '3 sty
cznia (świ~t·o: Trze.eh Króli) punktualilie • 
~dz. 4 J·o pol. w. lokahli p. Klompke)t, 
Hochhede Morserstr. m. 158 (przysta•ek 
kolei 'żelaznej łfochheide) -0chb~dzi;e si~ z.e
br2..nie, w: celu z-afo,żenia t-0warz.yshv~ .~1-
sk()i-kat. Upra~zamy ,,~szystkichi Ro~ia
ków z Honrberg, Hochheide i oko Hey · • 
najliczniejszy udziat 

Ko•ittt: 
Le.on Szczy2'ielsild. Frandszek Adamczak:. 

l2"nacy Sz:CZ)() t. 

Taw. 3ian. „Sokół" w Schonnheck. 
W ri·iedzid~ 8 stycznia 19{}5 Un~~•a 

J ,uiai.do nasz~ zaba:w~ z tańcem. P(}cz:,t.ek 
• ·fodz . .4_ JłO P-Ot w l-0kafu p. Win·kclkofa. 
O l~'llY ud.'ział czl-0nkocw i ,żytzliw;~rk 

Tow. śś. Piotra i Pawła w Buschhausen. u.ailtl1 °R'Odaków, także .o'k·o·Jiczne etiazi<:łia u~ . 
Dnia 8 stycznia r. 1905 o godz. 4 o<l- · Jr1.ejr1.ie upra;sza Wydział. 

będzie się walne zebranie, na· którem bę- . Uwaga: W świ"t-0 Trzech l(rófi pa 
cizie spraw'o-zdanie kasyera i obór n-oweg:J .w,biedzie. o godz. 4 -0db(dzie si~ wal•~ ze-
zarząd1u. Goście mile widziiani. ł)rlua1e i ~bór Wydziahl. O kompletne s~-

Uwaga: Zebranie zarządu -0 godz. 3 winie sit czl-Onków JH"@:Sr Prezit&~ 
po pot Z ar z ą d. 

Tow. p. op. Serca Jezusowego w Reck-
linghausen · 

obcllodzl dnia 8 stycznia r. 1905 S\V~ trzy
nastą rocznicę istnrienia, n'.1 którą zaprasza 
wszystkich Ro<laków z Reckli.nghallsen j 

-0kolicy. Szan. Tmva-rzystwa, które zapr.o~ 
szenia -odebrały, prosimy, aby nas swą o
becnością ·zaszczycić raczyły. Prosimy 
szan. Towiarzystwa przybyć z clmrąg,wią 
i pałaszami. Od: g·odz. 2 doi 3/i po pot 
przyJtnroi\va.nie tm\ arzystw, potem p<Jchód 
do kośdoia na 1Jabożei1shv10. P.o naho<że11-
sh' ie rnz·pocznie srę zaba\va \V lokalu „Vil-

. la fr.an.ka", pnlączo11a z koncertem, dekla
macyami itd. O godz. 7 przedstawienie 
teatralne p. L: 1.Kamieniarz". CzJ-0nko
wie winni się s.tawłć w czapkach i ozna
kach, o godz. dru·gi·e.j w loka:lu zebrari. O 
liczne pir;;:ybycie wszystkich cztunk6w 7 

ż.cmami o•raz Rodak6\\' i Rodaczki prosi 
Z ar z ą d. 

Uwaza: Posied'ze.nie zarn<1d[1 Ddb~
dzie s·i~ ~e świitlo Trze"ch Króli \\" n n łu-
dnie o g-0dz. 1 J. S. Kruk, prU \1· . 

Wiec w Af arxloh 

Wiec Zj„dnoczenia w Glad~eck. 
Na dn[u 6 sty1cznia (ś·w•ięt·o Trzech 

Króli) odbędzie si~ po połu!d11iu 0 1 ~od:Z . ..( 
wiec „Zjednoczenia zawoid'OWe~-0 p-0lskie
~o.'' ua sali p. li. Home przy kościele ka.to
łickim. Poniewn na "\\·i ecu tym ma 11a
st~pić ·obór kafndy<latów na sfarsze~o knap
szaftowe~· O' i spr a wy ~ómicze mna'\viane 
b~d~. przet-0 licz.ny udział Redaków' poż~
•~ny. 

B~cl.~ przern~'f.'iali mó·wcy zamiejsce-

„Zictiueczenic za...,..,·tHiowe polskie". 

Wiec Er!e„ Middelici. 
\'„' iec „Ziednoczenfa .. " -0d1bedzie si~ w 

niecł-ziel~ dnia 8 stycznia () irCdz. ~ na sali 
'· K.. Clehb, restauracya „Zur Dahler łiei
de", uHca Bi's111arcka. Wszystkich Roda
kówi·c~Jej -Okoli'cy wzy„wa.tny, a~e9y si~ jak 
rr~Hczniej na wriec stawm. 

„1''-••ezuie zawouw: pels~ie". 
Baezaość ! D1•nhowie 

Złednoezeaia zawodowego polskiego. 
O wszystkich wy~larzeniach, dlQty•czą

cy>eb robotników 1 11p. o zatargach z kopal-

• Towarzystwo pol.-kat. "Jedność" p. op. 
św. Rodziny w Scherlebeck Ober-Distełn. 

Zebranie -0dbędzic się w niedzielG dnia 
8 stycznia po pot <J godz. pół do czwartej. 
O liczny udzial uprasza Z a r z ą d. 

Baczność Bmcl1 ! 
Konfereucya polska św. Wi~entego 

a Paulo 
ma swe zebranie w• Trzech Króli po '' iel
łdcm nabożeństwie w lD'kalu p. \Vinforta. 
O łiczne przybycie się uprasza, gdyż mamy 
ważne sprawy do omówienia. Zarz~d. 

Wiec w Gunnigf eld. . 
W niedzielę dnia 8 stycznia o godz. 1 

na sal~ p. Darenm::hb odbędzie się wiec 
.,ZJ-ednQczenia". Oma\\-iane będ4 spra\l'Y 
roł>'Otnicze, oprócz tego będzie obór mę
ŻÓ:\\' zaufania. Liczny udziat rodakÓ\\' v: 
wiecu pożądany. 

„Zjednoczenie zawodowe, polskie". 

Wielki wiec w Herne. 
Wiec polski w spTawic opieki du:elw

wneJ O'dbędizie się dnia 6 stycznia (w świę
to Trzoch Krófi) na· wielkiej sali p. Nuss
bauma przy ulicy Bahnh(}fstr. Na powyż
szy \Viec zaprasza s.ię "\v:szysrkich Roda
ków, z łierne i Dkol'i.cy, a przede\\ szy
dewszystkiem parafian z, tlern(;. Bracia 
Rodacy, pokażcie, iż Wa111 sprawa opiekf 
dndhmvnej leży na sercu, i .ż łakniecie ste
wa Bożego w ojczystym języku. Wszyscy 
jak jeden mąż. na powyższy .wiec FOŚPk
sza.icie. Wiec mz.p.ncznie się o godz. 4 
P·O po ł. Z p.o 1 ee enfa 

Antoni Gwjzdek. 

Wielki wiec Zjednoczenia 
w Wanne. 

W niedzielę dnia 8 stycznia o godz. 4 
po poł. odbędzie się na sali p. Kottmanna, 
l(arlstrasse, w sprawach ponownych wy. 
borów knapszaftowych wielki wiec „Zi12-

dIIDczenia zawod. polskiego". Porządek 
obrad następujący: a. Zagajenie. b. Re-
ierat o sprawach knapszattowych. c.Ob:ór· 
kandydatów na starszych knapszaitowyc11. 
d. Wolna dyskusya i zalmńczenle„ 

Pooieważ wybór starszego łrnapszai
towego obchodzi każdego górnika. Polaka. 
dła tego jak najliczniejszy udział pożądany~ 

Reierent izamiejscowy. 
„Zjednoczenie zawodowe polskie." 

Wielki wiec w C1tłenburuu~. 
W nierlzie~ę po południu o godz. 3 na

sałi p._ T ałszoia w Cottenburgu odbędzie 
się wielki wiec ,,Zjednoczenia zawod.owe
~o p.olskieio". Ponieważ na porządku 
obrad s~ bardzo ważne sprawy, o któryc;i 
mówcy zamiejscowi przemawiać bęłtt, jest 
iak mljliczniejszy udział wszystkich robot-· 
a.ików D:Olskich poitłdany. 

„Zjeduoczeuie zawodowe polskie." 

Wielki wiec Zilłłt11czenia. 
\V DeHwig. 

W •.ie«'Ziel~ I ~tyczaia· w pelµ41mfe • 
g~it:. l.l,% ei'bed.~ie sieł n.~ s~li )t. liesse 

.'~~~-Y, ~~a·l•i 1,ProsJer I" ~foHti wiec „,Zie-
1m<t.cze.n1a z~.a;. ''°lskiel*i'. l'•ui~'f.'at 
na ·\'iiecu tym ełła,wfałie lttdą, s1l'awy· :er
•i~e, k1apszoittowe i •r::a•iz.~yi zaw41;d.'(!)_. 
:wej J}Olskiei, «la tet•·. z~;pnrsza sie \.v~s47-
s\kiea R-0i'aków ~ Dellw·i~, :atrmeck, f'fot
ti-.p, .B1ttro i ek'oHcy. i'{fłl wiecu -~,u~ 
przema~r iać m6wcy zamie-.isc•w!. 

„Zjeaaciettie zaw•łl•we 11olilde". 

Biuro wskazywania pracy 
Zjednoczenia zawodoweao polskiega, . 

Druh-owie , będący bez. pracy, lłt\OJ~ 
z.naleść zatrudnienie w pewnej fabryce. Pe 
bHższe szczegó.ły trzeba1 sie z~;t.oslć d-0 iiu
ra naszego pad ad'resem. "Zjednoczeaic
zawodowe polskia" w Bockum, Viduwestr. 
itr. li. 

;,Zjed.uoczenie zawotl•we polskie". 
Uwaca: \Vszystkkh: druhó~n Jtr<>si

my, aby doiw.sili dro biura.i, l'ee:eH rd.zi• r(J
hotnikóv,r. do pracy prz:yjmu1f!, .aoyśniy m• 
rJi posł:ać tam druhów, b~·dących bez 'Prn
cy. 

odbędzie się w_ Hiedzie!ę 8 stycznia zaraz nią, <l zeb"raniach i:ónników pewnej' k-0paln1 
po Haboże(JSh\H!' o godz. 110 na sali p. '. (Bełe~schaftsversamtn1unig) itd. zechcą Biuro obrony pranei 
l~csenthala. Ws:zystldch Rc:d'aków zalrn- . druhowie zawsze wcze~nie donosić d'O· biu- . J 
~nion~ch w ht!f4~h żelaznych i \Vszystk:ch \ , ri, a.by można wysfac d'ele~:lta. u.::i t*.łe ?.e- l!,s)nyc;• rad· i ,-.-s~~ZÓ"'- ek' irctziela u-
1t!·nych" p~:zed~1~b1o~~tw1ł:~ w~rr!'y, aby -; br~n1e lu·b tfać m~ż-0.wi i~utanra &dp-0"' ie- -rz~;a1k -0br-0_ny 1n~w1nej Qtl , y.; dtl 11;4 ·1 

się nai wiec 1ak n•Jhcznt~J sta'\v1b. · dnie ,O"le:CeJJie: , •i· 3~' i.I(). 50. 
„lI.edtto·czen!e zawodowct PQlskie". 

1 „tJ,d,IJ>,Ćzuie .~awcułowc Jł•łski•"· ~ __ ,!żJe'-!b·ezea·i• za"''e•e~e 'elski•"· 



·iecki. 
~arazcm proszą o poparcie 

,. n.ego pr~edsi~bior twa~ poniewa~ 
obo,,·i~zuj<t sią kui<lcgo j1Lk naj
rzetelniej ob;.;lu?.yć ! 

A ,,. i~e '\\iarn ! , ' w ć!j <l o SiYl';!o! 

Piotr l)~e~ ..rs„i~ , 
krt..wjcc poh~ki 

"1l Rt•nclna, ul. B(')clnu:!crstr. ~ ·. -L 

e: 
(ł' 

_zano wnym mo!m cdbiorcom ornz 
wilłyatkim rodakom tycz0 

szczę· li°" ych i wesełycb. 8witłt! 
Polecam znraz~m mój bognt() za

opatrzony sk ł a1 l w w~zel.kie 

towary s„ o~~wcze 
th'.kże i pob' ia \7iu.1, rygo.l'y i papiero;oy, 
\\'i: zystkv nu.i l'-' ps/..y t o·,\•,.r i po to.u:t•h 
cen!'."h. Dzię • nj ę rn <lut~·chcza.so•v e po
pare.ie i in·o: tę S2'an. r odaków o d!lhzą 
życzliy:r.ść. 

• g ~ " 1' - 'P l;J. „ 
IW (~~e ~h,~ ;: ł ·,~:.·hti.]„ 

·nmn\ ;:nu., St~farn;tr. 

maszyny 
do szv 

i .; 

1-Skarb ~~~o~~ ~tgos. » · ·~r. 
~ł1 Po,·t9 20 fen. r~sobno. / 

1r·· Kalendarz Maryańskl 60 fm 
Kalendarz „święta Rodzina. li 50 fR 
l{3lendarz „11.atoUki's 50 f, 
Kalendarz Katolicki 25 f. 

Na perto trzeb<!. do ka.i\lego kalem~arzii 
IO fon. dołąuye. 

O łaskawe zamówienia prosi 

Księgarnia i11arusa Polskiego. Bochum. 
Adres: „Wiarus Polski', Bochum, 

Postbestellun~s-Formular. 
kh bestelle hiermit bci -dem Kai~rh· 

chen Postamt die Zeiituflg ,,,PRZYJACIEL'· 
aus Thor.n fiir da I. Quartal 1905 tmd r;.altft 
an Abonnentent 75 Pfg. (u-ed 2'4 Pf. BestlJt. 
gelłf) 
ę I 

ł·~ 
~l .. ~ 
? ' ę:~ 
-; 2'•.t..:i 
,g. ~ 
k~ 

Obig.e· 75 l9fg. (undl 24 Pf. Bestellgeld) 
erhatten zn bahen. bc:5dteiał~ 

. . • . . . . d. . . . . . . 190.„ 
l(a1ser1. Post • • • • • • • 

PostbesteHuntzs ... Formular. 
Ica bestelle biermit bei dem Ka.i.ser 

łichen Posta:mt ein Exempiar der ZedU..i 
„Gauta Toruńska" aus Thom fiir M.s I. 
Quartal l905, u.nd za.hłe an Ab0110emet und 

I3estetlreld I ;>2 Mk. 

C>hlre 1,92 Mk. erhalten ro łlaben be
sche~. 

• . . • . d. • • • • • • 190. •. 
l(alser!:id :-·„ Postamt "' • • • • • ł 

Postbestellungs„ Formular. 
kh bestelie łriermit bei dem Ka i ser 

Hchcn Posramt ein Exempłnr der Ze-i!un~ 

„Robot~ik Pc!sld" aµs Bochum fflr ila~ l 
Quartal 1905 uład' .z:ah!e an Abu~rnernelit o 

1 
~esteilgeld G,68 Mk. 

"' Ji 
i: ~ C: :t tli~ 
~IQ~ 

a» 'I? 
Jl""-
..:-.. at 
~ te ... 

Obiie 0,61i Mk. erłtałten zu habeu, he
idlei:aJgt 

•.... . d ....•.• 1~. 

KałserUches Postamt 

Postbestellungs-Formular, 
Ich ł>e.stełte tłierm.it beł dem Kaiee.r1~ 

che)\ ri~staw el• ~xemplar der Zeiit.11111~ 
„ Wiarus Polski" au Boclm.m (Zeitunett 
?l;I'eisiilłe 128') fir das I. Qllartał 1965 ne·d 
aahle •• A9e.nHmet'lt un4 B.at~~s 
192 Mk. 
r 
9 li\ 
~ iJ o 'ii •• • .., 
~ .... ~ 
. m t1: 

~~~ 
~·~ ... 
: Q 

Obi(e 1,9! Mk. erłtałteo ~u~ ie· 

~·"t. 
. . . . •. . . • • • • 190 .•. 
Kaiserł. Postamt • • • 

$ i!lkn&B ~ ftP!' Rę·~z~~[-d 
rroa~u:sl!~d ~ fi z obwódk~1 i ~ m ..i. -~ „ 

tfin · I :·..:(.loro~.e ~7-~ 

s ;::er okie mdr " tasiemka. 110 
• ' I li f;.·,. cm. dług tylko 

·</C;:';::}l ft ~crna1ł!!'.;~~ ;~o ~ n e u·,:,~ 
, 1 f.1.f! z t·,,r:.;trn.:a,m ~ 

1J'l:{i) ..; ~ ~1. 1y1:0 Syfonv ____ _ 
Da;tcp j:.. koci ć 
8 0 w . ~zen:.:k 

ha. r<lzo tamo . -·. ~i;;.;. . . n ~n1 e h1 +:: · ~,t:1 
Fłęc;;n;~, ~~·~ ~ sht~~~~ 9. · ~ l ~~ 
półpłótno~70 '. U0~ · · _ ~.. "'""us,\." oiir,,b:r.. ' O' • l 11 P'~ .~ ~.~ ~ ·'! 'J°E~J' ł,, • • .... \l V cm. \YJ C k.ty c qA':l li;:,1>;-!/ i· , .1;. . f 

H" t~t~· to~ ~8' o ~ · ·# . n ;1. i '}l , ii,; () ·· • 

Syamosy nafortucłly Rę~zntikf-~--6~-·- 1* I\oszul.e dams.:x.. 1e 
J• 40 nietr· ~ c · 53 p6łpłotno60 j 70 . . 

· · ~z r. · , hnl1 r. l \a ;h:r). P· 88 trwały towa r . f cm. długrn z f • . · 1• •• 

metr tsl!rn · obwódką tylkc f. ~ koscL .<lługre1 I 

płót?a bo~;~~v 27 R~~1~~)~~! .15··. "K;:;~te
1

vdk:mskief. 
. mdone I -· m .70 cm-długie bobrowe, I 16 
metr ty1ko f. . tylko 11> f. dln gie 

Bo, br ' sz~rv 21 I . . l tvHrn mr 
• , • u " , • • C husHn a o nosa t-:-- ~ Il. 
i rozowy ~ I z liter •. 1rnft~""SS· ł l{oszule dams„.ie 

. lk . i! i ·1;oł t 1z. · f ł ~z; fon 110 cm. 112 rne{,r 1'1 ro i. ' • . 

--, - V Chrstki 4R i 1Hngie tylKo mr 
Płotna n.a koszule , . l • 1. ·- i l{oszule d?m--k1° oia10 1 mnu ~ " u ~ 1~ 

~abb~~we 'J8 pół t n ź. tylko \li'Jf. {bóbr, bielone 110124 
me ~~t;u~vlkn L f. G.o~~eły · 1151 <•.m. dłu~:de ty!ko rnr. 

zadznvUl.J~CO tanie i Koszule damskie 
l:»ud~HfAł1'" ~.kl wwszystk1ch szer. · i i • 

szary 1 rwaly24 1 z dobremi spręzyn f, I zo uwodka,dłu·79 
towar metr f •-, lko en· ptie i szerokie f. 

Płótna na koszule Szale. 68 ł iłłłv1'. jł1l'-i 98 
• • 

1
• czysta w d. P1Qk · · ciężka iakość 

nrnbiesa.ie uszkodzi'j0 I wzory ty ,ko f. piąkn \.v.zory 
3 ·~et~v~ł:o I f. Spódnifci 180 tyklo f . 

Fłan..-ie z ł~d: "~~b~~ą I Iłlajtkł 72 
czys·.a \rnłna 90 ~ ą-skie 1 „z ... l ~ I dla niewiast 
w wszystkcih , f ~ ylko fen. bobrowe nie bielone 
kolor. około · S "..1 -o11_.-

72 
długie l szerokie f' 

'7~ 1 lk &JC.h.nllhi.1 'l..rBjanle t,"lką 
~cm. s1-ero {. metr ty. o kalmnk 2 metry I :U:a tb ~ 82-
Matry~ na sukme szerokie tylk•1 f I dla ni!wia~t 

bobrowe w 26 Materve woskowe z ob-;:adą ty Ikr• f .. 
praw. kolor. f. ! ~ J . · · · 

do. bre wzory ~ w wszystk1ch kol.66 Kołdr)' 37 {) 
metr tylko drze~·a ł-< 5 cm. watowane r.a 
C; .k. t 1 ,.,, 6 s.r.erok1e metr. f k' 
ięz ie ma ery t\ tJ lim . i-mer ,, ie łóżku 

na suknie dob-tl . / bardzo dobre mr. 
re jakści metr ty1k. f. Nakrycia na !ozka u. 

1 28 o~zo e 1 Matervi szew10towe b l ka,tunkOl'13'e. oo Ol"Zkie }adJiin 
J an go szeru . z '" „„ 

czysta wełna dobraja-84 bielony towar 
kość w wsz1stkicc ko- 2 po<lu~zk. tylko mr. dł . . k' 
lorach met.I. tylko f. . ugie l s.zero ie mr 

Punczocby 75 Sz~arpety męzkle s~d~arpt,y 62 
dla nłel'\'iast weł~ianc, rącz·70 męz'<ic dobra ja· 
cz1une czysta 'wełnn f I Ill"J roboty. f , . , · . b' ł f 

2 pary tylkc • ·p....,.ra tylko • .ROSl,l CZeIW. la e • 

W ~-- Alffił'fii#!4WłMMi$-AWMb!łW1 

~ Na wszelkie towary · tu nie wymienione, 
~-+- i które nie wystat11,imw w oknie, daję 
;--:- przez ezas ninit-j sn: i wyprzedaży 

· :=:to ptt~oeem~t nadz~v yczajn rabatu 
paletoty zimowe, Ża k. zim. i ubrania 

lS pr~ 



-„ 

• 
ś-wfaełe oraz · spraw· m mąrod{}wym, pol!tycznym 1 zarobkowy ~ 

Wychodzi codziennie z wyjątkiem dni poświątecznych. 
Pr:redplata kwartalna na p~z.cie i u iistowych wynosi 
lbiJt. !50 fon., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
.• Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

W lm!ę Boże za Wiar, I DJczyznc I 
Za inseraty placi się za wiersz netytowv 15 fen .• a za 
Oł{foszcnia zamieszczone przed inseratami 40 fen. Kto 
c2ęsto egł'asza, otrzyma rabat. - Listy do „Winrusa 
Polskie~•„ należy frankować i uooać w nich doklad· 

„ pod ~,makiem „t. polnis~h" nr. 128. ,lily <!dres pisząceg;o. Rekopisów si~ nie zwraca. 

~ Hedakcya. DrnkarniP' ~ f(sięga:rnia znajduje się w Doehmn. przy ulicy Maltherntras&e nr. 14. -- Adres: „ Wiarus Polski"" Bochum. ~ 
b&L @_____________ --- --~±ML._:!L!E . _______ _____ _!_i*t'! 

ftoddct polscy! Uczcie tłziecl swe 

mbdć, czytać i pisać po ,olsku t Nie jat 

Pela!delll, J:»to potomstwu sweau załe•· 
eas·e nie pozwoli! 

Z WJP adkó• dnia~ 
' W parlamencie niemieckim oraz ~im.ie 

pruskim 
rozpoczęły się 10 b. m. da.tsze rozprawy. 
Na purzą<ltk:1t dziennym parlamentu sooją 
rez:orucye o zabezpieczeniu odl kalectwa- i 
o ksztakeniu uczni, na porządku dziennym 
sejmu z;akof1.czenie obrad nad etatem i 43 
pety.eye. 

W księgarni t,Wiarusa Polskiego" odbyła 
się rewiz.ya sądcwa. 

Dz.iś, we \\'furek, \Vachmistrz krymi
nalny 'odbyl ścisłą rewizyę w księgarni 11a
-s.zej i skoofiskow'a' n1a rozkaz prokurato
ry} gliwickiej 20 egzemplarzy karlend.arza 
,.Skarb domowy, roC'Zlllik dl-a: ro<llzini pol
skich". 

„I(uryer Poznański" zaprzecza wiadomo
ści „Tagoolattu". 

CzJiamy w ,,l(ur. Pozn.": 
„Z' mi'arodajneg;n źródta <llanoszą nam, iż 

\viaoomość korespondenta „Berlitncr Tage
bfattu" o interwencyi ks. ka·rd'ynafa l(oppa 
wie Watykanie w sprawie polskiej w myśl 
l"'.atdu pruskiego 1jest zmyśloną i wręcZ' o
szczerczą." 

Do czego doprowadza hakatyzm! 
Leszczyński .,No'\.Vy Cz.a.s" pisze: Pe

wioo niemiecki wlaśdciel domu wypO\\ie
d'zfaf s\vemu lokatorowi dzierzawę d1a te
go, że tenże jest Polakiem. a. je:go dzieci 
·za wielle mówi'!; po polsku na: k()1rytarzu 
i w. P<ldwórzu. Niesłychany tu obj.a\v za
de1dości hakatystycznej. 

Opieka prokuratoryi nad naszym piisarz.em 
ludowym p. J. Chociszewskim. 

Pani J. Chociszewski , piisze „Lech", 
cieszy się szczególną troskliwością wladz 
pruskich, a mianowicie prnkurai.orów. Do
nosi;!iśmy 'lliedawno, że dnia 22 grudnia 
1904 r. sąd z·i erniański uwolnit p. J. Ch. -0d 
winy i kary za· wyda:nie trzech pocztówek: 
Wa1n<la, T eofila Sobieska z synami i Dwaj 
&:lkotow ie . Zastępca prokuratora \Yniósl 
o pół . roku więzienia dla oskartonego. Zda
waJo s i ę, ż~ sprawa· zafat\viiona. Tym
czasem co się d'tieje? Oto p. Langner, 
Pierwszy prokurator w Gnieźnie, zalożyl 
do Lipska rewizye o zniesieni·e wyroku 
Izby karnej. ż<1daiąc, aby p. Chociszew
sk1 s,ta1\val jeszcze raz. przed kratkami są
lk>wemi. Oprócz. tego niedługo będz:ie ter
mlirn o trzy gry: Lech. Pnd'róż po ziemja.ch 
Polskich i Odra. D\>.nie pierwsze gry by
ły wydane przed 30 laty. Sąd gliwicki ira 
Ślą?lku zakazal sprzeda·ży tych trzech gier, 
Przez co wynika dla 11. Ch. strata, W'YTil(}
szqca nie sc&i, ale tysiące marek - mimo 
to jeszcze ma: być osobna, dotkliwa kara. 
Polozenie polskkh re<laktorówi i literatów 
\~ państwie pmskiem coraz smutniejsze. 

Telegramy. 
W ie de ń. Nowy minister 'baron 

Oautsch rozpoczął swe rządy oświadcze
n~m, z którego wynika, że będzie on dla 
większości słowiańskiej w Austryi tak Sa
mo nieprzycbylnle usposobiony jak I(oor-
ber. . 

. To k i o. Straty Rosyan pod Portem 
Artura oblici:ają na ogółem 25 tys. chłopa. 

Paryż. Komisya międzynarodowa 5 
admirałów badająca wypadek fl-0ty bałtyc-

klei pod Hull rozpoczęła w poniedziałek. 
ponowne obrady. Przewodniczącym wy
brano francuzldego admirała f ournrer'a. 

W i er de ń. Według doniesień gazet 
lwowskich znajduje się w Lwowie około 
12 tys. zbiegów rosyjsldch, prz~vażnie ty
dów. 

L o n d .v n. „Daily Mail" donosi, że 
podi Jensanem w Korei pobili Japończycy 
Rosyan. Walkę podjętą na Korei uważają 
za przygotowanie do oblężenia Władywo
stoku„ 

Strejk rozszerza się 
gló.wnie \V obwodzie oortmwndzkim. Za
wiesiH pracę górni-c)I( kopaJni „Scharn ... 
horst", wielką ·czGść kopalni ,.Onei-senau", 
prawie w1szyscy gómky w; kopaJni.a.ch 
tloeschai fabryki stali· i żelaza (Kaiserstuhl 
szyb I i1 II). 

W kopalni „SchJeswig" zjechata do 
pracy w : wtorek rano tyrko część robomi
ków. w kopalni Freie. Vogel i Unve:rhoot 
zaiecha.lo na szychtę, niocną Zi 80 górników 
tylko 39, na szychtę ran<na, z 300 tylko 80; 
w takim samym stosunku· stre.i:k:uią górnicy 
lropaln i,Schilrbank" i1 „Felidtas". Cz~
śdorwto tylko z:ajecha.lh górnky \V1 w:torek 
rano \VI kopalniach )IMiniister Stein" i 
„łfardie:nberg" oraz w kopal.Im „łlolstei.:n". 

Z Linden d>aooszą, że w kopaJniach p. 
Stinnes'a „friedlicher Nachbar" i ,,Baaker 
MuJd'e" szychta' ranna \\., ·";Ą:i<Jrek niei z.aje
chaia. Górnicy v.~ Ii'C.zbie 800 stawili się, 
lecz. odeszli wkrótce. 

l(omisya wybrana prize:z górników ko
paJ.ni „Neumiihl'' przy Oberhausen na ze
br.ani-u- piątkmvem udał-a się do zairzą<l'c) 
Jr..opalnr stawiając uchwalone żądania. Po
nieważ "\\"arnnki o<l.rzu'OOJll()' rartnaJ ·szychta 
w torek rano· ni-e zjochala do pracy. 

Donoszą nam dalej o zawieszeniu pra
cy \V kopalniach ,.Prinz Regent", ,.Karl 
frie.drkh" i ,.Taninebaum Il". 

W Annen i Witten odbyto si~ kilka ze
braiłt na których uchwalono nai r~i'e nie 
przy:lą,cz:ać się jeszcze <lo strejku. Liczne 
zebrania odbywiają, się oodziennie w catym 
obwodzie przemysJ'm.vym. 

Poglądy społeezno-polityezne 
posłów ugodowych. I 

Z PffW!Odu artykulu nas.tv~ k·rytyku
jąceg-o poglą<ly spoleczno polityczne ·p. 
Dziembowskiego i jego przyJadól p0lity
.cz11rych, JJ. Dziembowski staira się 'Clbklad-
11ie!f określić w ,,Kuryerze Pozn." swe za
paitry'\Vania i· zajmuje przytem tr{)ch~ od
mienne stanmvisko n iiż w pierwszym swym 
a·rtykule. 

Kto czytal obydwa artykuly p„Dzian
bowskiego slusznie odlnosi wrażenie, że p. 
Dziembowski zapędziw.sa:y się trochę da
leko w obronie własnej i swych kon'Serwa
tY\\-'1!1Ych przyjadóI, z pawoou krytyki na
szej „stara" si.ę cofnąć. łfaslo robotni
k&\v cLoma·gając-c si-ę skrócenia czasu pra
cy i po<l:wyŻSiż'eniai pl'acy nazwar bowiem 
p. Dzie.."'tlbowski pienvszą, razą rocyalisty
cznem j, poct:burzaią,cem. obecruie zaś Po
wiadai p. Dziem]J()fwski dos.Jownre: 

„Polepszenie b-yiu robotnikai }est o.; 
gólnym postulatem wszystkich l!ud-zi 
szlachetnych, bez r©nicy wyinainia po
litycznego, polega to na zasadach chnze
ściaństwa, na miłości blrźniego. Do po
lepszeida bytu nale-fy bezwarunkowo le
psze uposażenie robotnik~ oraz wołriy 
czas od pracy nietylko do wypoczynku, 

. ale do czytania, kształcen:fa się, opłełd 
nad dzlećmi I· domem~" · · 

Jeżelli więc wszyscy Judz.i.e szlacheUii 
nie robotnicy, których p. D. tutaj ma 

glówruie na myśli - dlOTnagają, się pole'P'
sz.enia doli stanu r-0botniczegi0i i przyznają 
tern samem, że byt teg-0 robotnika jest taki, 
iż po1trzebuje koniecznve polep.szenia, to też 
każdy szlachetnie i przedewszystkiem ob
jektyw!Ilie myślący ·czl-orwiek winie111 u
względnić, że roiłrotnik sam lepielj rozpo ... 
zniaje i siłniej odczuwa S\vQją, nędzę jak 
każdy inny nierobDtnak. Jest zatem rzieozą 
naituraFną. że robotnik wyraźniej i dobitniei 
zaznaczać będ'Z.ie toy czego żąda. iak owi 
l·ud'zie szlachetni, których ma na1 myśl~ p. 
Dziembowski zwlasz.o-za, jeżeH oni mimo 
swej szlachetoości najpierw myślą o siobie, 
naistępnie jeszcze raz o so·bie, a potem dlO
p.iero sobie przypomina.Ją, że są prócz nk:h 
także •inni rudzie na świecie. 

Gdyby o tem każdy robotnik nie wie~ 
dział, naJK:rótsze dioświadezenie larwo, go 
o tern pouicz:y. Wyrobiony stan robotnirczy 
pragnącyi rzeczywistąro polepszenia: bytu 
niestetyi na szlachetność czy to pan-0'\v ugo
OOwJcÓIWI czy te'i. innych Iudzi \v~ v.r:akei o 
byt ·najnmiej liczył, bo n~e zidobylby nigdy 
ainii tego, co dotąd posiada, ani te± na SQ:Ja
chemość taką liczyć nie może, boi przeli
CZJ'llbY się zawsze. ldca:lizm }est dobry, 
recz w polityce daleko \Vięcei szko:dzi niż 
pomaga. Pan Dziembowski tez idealilzm 
1en widocznie każe zachmvać tylko ro
botn~kow'i, a politykę realną przynoszącą 
politykującemu' skutki rz:e'Czyrwi·ste mvaża 
za mooopoł swego stanu. 

Pan Dziembowski· przypuszczaj4c ta-: 
ką naiwność u robotnika, sam iokazurle si~ 
wielce nai\Vnym, co. u polity'ka niekonie
czną. stanlO;wi zaletę. 

Pan Dziembowski powiada dalej, iż 
Koto unikafo powtarzania tych zasad, (we· 
dlfug których 'jest konieCTJne polepszenie 
bytu robotnika pod względem płacy i ·w()ł
nego c.zasu), oo to są zas.ady ogólno lurllz
kie, których powtarzanie staje się banal
nym komunałem. 

Czy pan Dziembowski nie pamięta, ż.e 
pa1110wie konserwatyści a więc wlaściciele 
wionkich wlości przez lat kilka pra\\-ie każ
dą mowę kończyH zdaniem, że koinierczne 
jest podwyższenie cell na zagraniczne pro
dukty rolnicze etc., a uzyska\\-"'SZY ie, mo
wu każdą, mowe lrończylL tern, że trzeba 
WYPowiedzieć stare traktaty hand~owe.. by 
nowe iiaprowa<lz.ające da wy.isze. iakn.aj
prędzej \\ieszły w żyicie ! 

Tego zdania byt też niejeden polski 
właściciel ziemski, a nikt nie myślal o tern, 
by te dla: rolników tak ważne żądania na
zwać banaJnym komuinatem. Posllowie ka
toliccy przy każdej sposobności, dlom..1gaią 
się zniesienia ustawy antyjezukkie.i od lat, 
i tego obiektywnie myślący czlowiek nie 
natZM'ie banailnym korn:unałem, tak Jak tego 
uczynić nie może \vobec bezustannego 
sluszn-ego żądania Polaków, by zniesnr.ro 
ustarwy antypolskie. 

I(ażd'y ze swego stanO'\\"iska w swój 
sposób broni swych interesów i tylko u
"'~~niając stanowisko imer,esowane.go 
spra'\\"ę jegioi sądzić i dobrz.e .zrozumieć 
moina. Tej jedynie racyonałnej zasady 
nie trzyma się p. Dziembowski wobec ro
botnika i nie trzymają się je.j Jego polity
czni przyjaciele, są więc do polityki społe
cznej przynoszącej korzyści szerszym war 
stwom narodu zupełnie niezdolni 

Tak .iiak u roJlników,, centrowiców „~ 
v.t>g61e u wszystkich stronnictw polity~2-
nych i stanów SIJ()lecznych· beZlustanlflle J)t1-

witarzainie żądań dotycuicych naftżyw(lt
nłetsz~h interesów nazwać nie mo!ŻJ1a ba'
naillnym lromu·oo.lem, tak samo tego uczy.:. 
nić nie można \~1bec robotni•kói\v~ i nic U· 

czyni tego ani jeden obiektywnie myślący 
c zftowi1ek. 

Albo więc dawniejsi posłowie ugod-0-
wi, by użyć .wyrażenia utarte.go, nie mnieli 
\v1obec robotników dostatec.z.nie objekty
wmego zająć sta1niowiska. jak tegQ nic umie 
p. Dziembowski, albo te:ż obawiali się, by 
przez stalą obronę robotnika nie. znudz11i 
swych kolegów parlamentarnych, którzy 
mając to samo zrozumienie dlai spraw 
robotniczych co p. Dziembowski ist-O·tnie 
się nudzą przy dyskusyi nai ten temat, u
waia~ą.c ią za banałną, - w katżdyrn przy
padku posłowie ugodowi nie dlorośli da za
~nia posełskiego, bowiem ani zasklepienie 
się w pogląda·ch jedn1ostronnych ani tez 
wytrawność salonmva s.amai w sobie nie 
dadą, kwalifikacyi na pulitykói\Vi ł przY\vćd
CÓ\\~ narodu. 

Pariament, to nie salon, i nie ~ia to. by 
s~rali s~ę innym ~dobać, wysyla lud pol
sk11 Poslmv db Berlma, lecz na swl()ją obro„ 
nę. 

Parn Dziembowski rozróżnia dalej w 
ustarwdda"\vstwie spoleCZT1em pracą powa
żną od agitacyi i roz\viodzi się w długim 
ustępie o tern, że przecież nie moi11a dla 
robotnika mlnego ustaooiwić 8-mio g-o.dizin
negio: <lnia pracy, którego żądają socyafiści. 

Pan Dziembowski jest tU'taj nader nie
śóslyi w swych wywodoch. 
. SacyaMci nas tutaj nie obchodzą, nikt 
mny zaś 8-m~o godzinnego d'nfa p.racy dla 
robotnik·'1i rolnego ni·e żądal; pcm Dziembo
wski rozprawiając się z. nami powinien ad
oosić s.ię dio żądań naszych. O tych zaś 
pan DziemboW'Ski slowe.m nie "\.v:sn.r,111·„ina 

' l-rVUAO ) 

"?ęc przypuszczać ml(Jżna, że ich \\'lOgóie 
me zna. 

Po'daiemy dla tego ze „Zjednoozenia" 
organu "Zjedn!Qc.z.enia zawodowego pol
skie1r10" w Bochum ustęp określaliący naj
główniejsze żądania robotników pc!łlskich. 

Domagamy się: 
1. R()zszerza111ia prawa koa.Jkyjnego 

także na robotników rołnych i udzielenia 
nvią.zlrom ·za1wndowym pra:w kmpo1racyj
ny.chr; 

2. ustanowienia izb robotniczych i roz
szerzenia pańs.twiowego urz.ęd1i pracy; 

. 3. zaprorwadzenia 10-cio godzinnego 
dJrua pracy w przemyśle, ai 8-mlo g-odzin
n,ego pod ziemi.ąi wraz z \\ia;z<lem i wyjaz
dem~ WJ miejscach niezwykle dfa zd~rowia 
szkodliwych zaprowadzenie 6-cil() godzin
nego dnia pracy; 

4. uproszczenia zabezpieczeń zach'o-: 
\vując robotnikom prawo samorządu· 

s., zaprowadzenia zabezpieczeni~ dla 
wszystkich robotników i robotnic także 
dlam10wych. ' 

Co do ustanowienia wysokości myta, 
to i tutaj na dlro<l'ze ustawoda~'ICzej test 
mó'.żHwe zaprowadzenie Qd1powiednieJgo 
stósunku pomiędzy ZY>Skami, jakie darle 
przecl'siębiorstwo, a placą, robotnika. Byl-0-
by to szerokie pole dzialalnośd dlaiz;b ro
botniczych, a ustanowienie płacy w pew
nych 'Z:a.'\Ą."'Odach już dawno sie okazało na
der praktyczną rzeczą dla praoodawców i 
p raoobiorców. 

Jeżeli p. Dziemoo\.vski twierdzi, że lep
sze czasy dla prnoocl'aw-ców powodują leµ
S2e cz:asy dla pracobiorców, to i tutaJ p. 
Dziembowski nie ma sl'uszności. Tu i ow
dzie rzecz tak się ma, ale po większea cz~
ści tak .n ie jest. W taśn ie ta Okolcrt:z11roiŚĆ że 
nie.korzystna koniunktura odlbija sie ~Y-· 
lącznie na zarobku roootnika, natomiast w 
czasach- dobrych caly zysk bierze pr.a.oo ... 
<la'' ·ca, PQWlQiduje robótnikÓW1 efo żą<lania 
pornocyi pa11stwnwej. Ze ta pomoc Jest ko~ 
niecxna, o tern przekonać siie nrożna latwo 
obecnie oocII · r.zeką Ru·rą śLedz<l,c postępo
w.ain ie kapitalist6W-·"\l>obec robotników: C<>.. 
bylo można przeprovtadrti-ć u st<inó\1,11 ·n-



'ł'IYciJ, to przy dobrej woli p1·zeprowadzić 
się da także dla tego najsłabszego stanu, 
który najwięcej potrzebuje pomocy, a naj
mniej jej otrzymuje. 

Ciekawe są też nastGpujące zdania p. 
DziemhowskiegQ: 

„W przeciwiel1shvic oo tych zasad' o
partych na pewnej soHdamości interesów 
pracodawcy i robotnika starają się s-0-
cyaHści szerzyć nienawiść do klas posia
dających, tworzyć przepaść pomiędzy 
niemi a rohotn5kicm i siać nienarwiść 
wzajemną. Na tem stanowisku staje ró
wnież „ Wiarus"; w tem widzę niebez
pieczeństwo dla sprawy naswj i dlatego 
głos zabi~m. \V czasie "-:alki wybor
czej, oraz z areuy parlamentarnej pa
dalyobecnie niejednokrotnie zdania wy

:jęte ŻY'\VJCem z pr.ogramu socya1istów, a 
wywody ekonvmiczne posłów polski,ch 
znajdują nieraz gorący poklask u s-ocyal
nych demokratów". 

,,Wiarus P.olski" za\\'SZC PW'\\ adził i 
pr-0\\·a·dzi warkę przeciw socyalistom uwa
iaJąc kb zn.i największych wrogów ludu 
polskie&;o. 

Nigdy też Wiarus Polski" nie szerzył " . nicnal\viści klasowej. nat{).miast sze.rzą Ją 
ci, którzy bezustannie upośledzają robotni
ka. R-0hotnik howiem tak samo krzy:nlę 
mu wyrządzoną odczmva jak każdy mny . 
czl()wiek. 

Zape·wniamy p. Dziembowskiego, że z 
robotników zgronro.dz011ych pod sztanda
rem Wiarusa Polskiego" ani jeden nie po-

" l' t szedł ani też. nie pójdzie w s<lcya 1s y, na-
tomiast poglądy i działalność p. Dz-iem
·bowskieg·o i jego przyjació niejednego 
czionka zdobyły socyalis.tom, stworzyiy 
s.ocyalizm w Oaficyi i Po·lską Partyc So
cyalistyczną \V Polsce pod' Moskalem. 

Co taś się tyczy po.słów polskich. to 
chyba tylko p. Dz,iemlxnvski zmbić mo~e 
2 te,go- zarzut, że na to, co żądali posJiof\Yie 
polscy godzili siG także socya.liści. Go jest 
dobre 

1

i· stuszn.e, tego żądać winien kai~y 
.czrowiek szlachetny bez: względu na to, ze 
ktoś inny tej samej rzeczy się d'Omaga. No
wi posJ.owie p10Jscy stawiali s\v1e żąda~ia 
nie dla siucyalis.tów: i nie. dta. tegQ, by ich 
so.cyairiści oklaskiwiaH. lecz sta\\"ialii je dla 
tego ponieważ uważali je za: korzystne d1a 
Iudu

1 

pollskiego, czego widocznie p. Dziem
bowski nie ro2umie. 

Koto polskie bowiem, cLo którego nale
żał' p. Dziembowski, miało tę zasadę a ra
czej ten program, by o kwestyaich socyat
nyich miamowicie 10 poleps.zeniu dolU stanu 
r-01Yoitniczeg10 wogóle nie mówić, U'\.Vaża~ąc 
słowa wypowiedziane w obronie robotni
ka za „banalne komunały". 

Roz·pisując się o polityce spolecmei 
dawnego Koła Polskiego nie wyświadczył 
mu p. Dziembowski żadne} przysługi w 
swym elaboracie, a już wprost monstrual
nem naiw'et dla lud'zi zaJmujących się ty~ko 
pobieżnie sprawą robotniczą jest zdanie, 
że praca: hastem „o skrócenie czasu pracy 
i o podlwyiższenie płacy" !est podburzają
cą i SQCyali·styczną. 

Kapitan Czart. 
J. 

O późnym wieczorze jednego z dni 
paiź<lziermikowy.ch 1651 roku, z bramy zam 
ku Fougierolles, \ . pro·wincyi Periigord1 
wymknąt się ieździeć i P'Ocwatowal drogą, 
biegnącą wzdfoż. rzeki Dnrdlogne. 

Ostry wiatr zacin~l go jak biczem 
p() twarzy, pmi'różny wszakże ·nk sobie .z 
tego nde czyniJ. Wytrzymywał Q.dwaiżn~e 
nataroia burzy i krzepko a prosto ·usal(fo
wionry w si:odle, przziederal się naprzód, 
jak'. blędny rycerz, uniernchomiony w s.wej 
zhroi. 

Niejeden widząc go o tej porze i1 w· ta-
ką niepogodę, na dro<l'Z'e prawie nieucZG
szczaneL pomyśalby, że t-0 zbie:g iaik•iś i 
hultati, nai cudzy \,\1orek dybi4cy. . 

,\V rzeczywistości jed'nrak czlow1ek 
ien ani ukrywał się przed nikim, ani też 
na niczyją krzywdę nic ·czyhał. 

Po godz:nie drogi, jeździec skręcił z 
~ośdńca na dlość wązką. ścieżkG pomiędzy 
drwoma wzgórzami. Po obu jej stronach 
rosly gęste krzaki ja!o-\vcai i tarn~ny; nie 
hrakło też drzew, do polowy, z liścii {)~-0-
rl-oconych. Jeździe~ zwolnit biegu i zadna
Jąc batem ga:lęzie zwieszające mu s1ię nad 
iłową. głosem .czystym, droć 11iemilos1ier
Vie fałszywym, 'Z'.aśpiewai' następuj'l\Cą P·:o
'$enkę, która \VÓ\.vczas była jeszcze wiel· 
~ nowością: 

, OpJakana ·t.o . jest dQJa 
Nie . mieć ztl-.rol\via J pieniędzy; r. 
Lecz gdy biedak zdrów i \\"~sót, 
Jest boga~zem, mtnro nędzy~ .. 

Mitn() woli przyczynił siG p. D. do i:n
c1'niesieni~ zasługi Posłów obecnych stoią
.cych rz~zywiście, nie tylko „w duchu" 
w obronie stanu rdbotniczego. 

Z wojny resyjsk:o-japoiskiej 
W Porcie Artura zamierzają Japof1-

czcy utw'Orzyć potężną stacyę dla swej Ho
ty. Do portu' ma.ią przystęp tylko statki 
rządawe. Oalny zostanie n'iezadtugo. o
twarte dla hanrllu międzynawdiowego. 

Wziętych do nic\\.10li Rosyan od':,:Lo. 
zą Japoi1czycy do Japonii ia:k stychać w 
okolicę miasta l(ure. Ciięż:ko ranni pom
stają na razie w lazaretach w Porde ·Ann
ra. Jak jui w1 ~es'Z~ym 11umcrzc drn~·Osil:
śmy liczba; l(osyan, którzy broń złożyli 
pod Portem Artura wyoosi• 878 oficerów 
i 23491 prostego żolnic.rza. 

Jak oświadczyl jeneral Stoess .~1 na
stąpit zwmt \V \V'alce pad Portem Artura, 
gdy Ja!J'Oikzycy sprowa<l:ziH działa ll-10. 
całow.e. ValeJ powiedzi:at Sbo·essel że \V~a
ś-cffinym p()!Wl()dem \V10jny bylu za!)Ornar.ie 
dzielności żolnierzai japońskicg:o, zt stwny 
rosyjskiej. Kapitulował 1 on, ~Jonic\vaż 
t\vierdiię wśró<l najcięższych ofiar 1!iógf 
tylko utrzyma6 jeszcze dni ki'lka. Z'::, z<li· i
wie11icm1 dow:iedział siQ Stoessel o ldę
skach Kurop.atkina, oświadczają·c, że \\ Y
jazd battyckirj floty jest tera7.: ni 2 potrze
bny. 

Z dziejów tej dta pa1N}\\"a11ia nad t<:1 c7G 
ścią Azyi tak ważnej t\\ ierdzy wynika, 
ż.e Port Artura byt iuż ·od lat dwujz;cs\Ll 
silną twierdzą nadmorską. Ufortyfi:urn ,1 t 
go i zamien.ił i1a picrwsz-0rzedny pnrt \'o
ienny z.nany w:'Cekról chi(1ski Li f·lir1g 
Czang przy po.mocy of; . .:cró .v i inżynie
rów niemieckich. W \\.OJ111e d1i(1skc-;a
pof1skicj Wf roku· 1894 t" ierd'7,1 i::i. C'CC;,.:rnra 
waiżną, rolę, jako je1drnai z poj::;:aw {)peracyi
ny.ch floty chil1skiei. Lecz już dnia 22 pa
ździernikai tego roku1 zdobyli ją Jap:>i'1...:zy
cy skom.binuwanym atakiem od lądu· i mo
rza. Oblężenie trwa!o zale-Owie 4 <lni. 
Armią oblegającą d{)IW'O<l1zit wówczas 
marsza·fek Oiama, obecny zaś zdo.by'\\'·ca 
Portu Artu.ra jenerai Nogi stał na cz.ele 
brygad'y, którn \\"Zięla szturmem, for
tyfikacyc .o'<l· strony lądmv c~ i, rn:c:~ll ·O\'. i.: .e 
fort Itzeszan. Z tej też prLy.::1:yny pow :c
rtono mu teraz dowództwo nad .::ak <lrmią 
oblężniczą. 

\\' preliminartn pckoj( ;\\·y1n. "'CL\\ ar · 
tym w Simonoseki, Chiny o<.l5ttPi!y Por~ 
Artura wraz z całym póhvyspem Liaotung 
Japonii. VetOI Rosyi, rrau~:yi i Nic:m:c...: 
zmusił•o atioH w6wczas J:ipcui~ do •oddania 
tej z.dobyiczy Chi.nom. -- 'X pięć lat zaiGt2 
P.ort Arturai - tytulern stnktnicj d1i. er~."' 
wy Rnsya. T >Cdtąd datuje się glównie prze
ciwieńst\vio między ni'l! a Japonią, które 
te·1,a:z \i:Oprov.nadzHo do wojny. Olbrzymie 
arscnaty i warsztaty -0krętmve w P-0rc ie 
chińskich RQsyanie rnzszerzylt · je<lynic 
i wzmo.cnili fortyfikacye lądnwe. 

Po<l1 Po1ie-m Artura wzpoczęła się 
obecna woina j.:ip.o(Iska atakiem na HotG 
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Za Luwr m.i pod<las.ze stanie, 
Nie znam, gardząc ]}ogadw marą 
Cn to przed z?odizi·eiem trn-+oga ;. 
Pulapi jest moją kotarą, 
A materacem - p1odf oga ! 
Wyd(Jby\V1SZY s!ę z ciasnego przesmy-

ku, śpie\.viak znalazł się tuż na brzegu rzek,i 
przy ctrodze holowniczej, kt6ra. zawieść go 
1piałai pmsro d(» prze:w10Zt1 wprost winski 
Saint-Semirn. 

· Z pa zai sza11ca wzgórz, wysunął s:c; 
wfaśnie księżyc. , 

Przy niepe'\vnem ,jego ś\detle podfró
żny dOtStrzegt Ol kiilka kr.oków! JJr.zle'd wbą 
stojącego nieruchomo czl-o:\\1ieka. 

W rc;kach tego, CZfo\Vieka błysnęła lu
fai muszikietu. 

W -ch\.v%, gdy jeździec, zdający się 
lekceważyć to spotkanie, znaiazl s~ę o dwa 
kroki od nieznajomego, tamten zag14orl'Ził 
mu drogę. 

- Litośoi, wspanJaly szlachcicu!' -
zawolal głosem: żebrzącym. 

- fiola! - -0<l'parl jeździec, przedrwi
wając. - Zdaje mi się, kochanku, że coś 
za cięik-0 obładmvaleś siG. jak na żebraika. 

I kofrcem bata uderz.yl· ,w jego musz-
kiet. · 

- Dr•ogi nie· są teraz be:.tipiecz:ne, ja
sny pa1ite! - zauważył tamten, tlómacząc 
się. 

~ na! toć chybai nic !HRSZ 111'.c d:o1 Stl'<t.
'CCllla. 

- P:rzechvnie ! . 
Po tem _ ni!!Spo'dzianent sł-0\Vte, które 

iakbyi ~~iemnyś~nie · z. ust mUJ rviybięgk> ~ 
zwała' sie pdi1'0'Wniei prośba, afo trn1l razem 
wi tonie szyd.erskiej pogróżkti: 

ro'Syjską W' dnłu 8 lutegu r. z. W hvierdzy 
s1100zrewano się już wówczas :rychlegq 
je;i <Tbłężenia. Komendant jej, jenera1 Stoes
sel, ·w·ytiał rxnkaz dzienny, w którym ()
świadczył, że nigdy ni.c da riozkazu dlQ. jej 
tJOOdania. 

Tymo.zascm ląd<nva armla japołłska 
zjawila się pod walami h'der<lzy oopiero 
pa krwawej walce pvd l(inczu, dnia 6 lipca. 

Tyle z dziejów P-0rtu Artttrn. 
Nad rzeką Sza odbywają się tylko tu 

i ovv~dz.ie drobne potyczki bez znaczenia, 
w których każda stmna mai najwyżej kil
ku rannych. Powaiż.niejsza akcya: nast<lpi 
z poc.zątkiem wiosn·Y a zapowtad'a się WiO

bec olbrzymich sił przeciwmi:ków 11ieZ,Wy
kle 'krwa\V10. Pra:wie ·całą blizko stutyisię
czną armię µortarturską przewiezi()1111n bo
wiem do Man<lżuryi dla wzmocnienia siI 
nrars.zatka 0jamy Także pc<l1 \1.nz.ględem 
'Ciężkiej artyleryj wyrównały się si•ły prze
dwmików, po prze\viezieniu do <Jbozu 0-
jamy dzial ·ciężkielg·O kalibrn ,z pod Portu 
Artura. 
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Jłemic polskie. 
Z P11us Zachofładeh Wari:~1Ji i Mazm=. 

świecie. \V tu.tcJszei mieisbei rz~zal
ni ubito '°'~ólem \V i1oku1 ubieglyr;1: G73 
sztuk Ł:rdta r.o r;at i:go , 3 642 sztu:k ,nforc ga
cizn:v, !001 cieląt, 500 ov:icc i 100 kóz. 

Gdańsk. Wk::cha , kelner::; Lu1za S 1.:a
vati. który jak nic<l':rn il0 cJ,o.no"5 ; Iiśmy, rzn
cil \\' twarz S\\ ej kvchancc buteleczkG k\\'a 
su siarczanego i ciężlm ją pcpan:J. skazała 
tuteJsza izba• karna na rok więzi ·enia. 

Świecie. Robotnicy na d obrc. t: l! w 
Skarszewie ?.naleź li w: peW'nym stogu 
czlonki jakie)gcś mężczyzny. Ob<l'ukcya 
lekarsil<ia· d 'ata v. ykazala, iż ~miC'rć nastą
pifa wskutek zmarznięcia. 

Wąbrzeźno. Str ;:i żnika k<J le)1t}\'\·ego 
LewaPskiego z Bndzisze,\\ a na~echal pcd 
Jabłornowcrn pociqg pospieszny i zabił na
tychmiast.. 

Skórcz. Czeladnika kowalskiego Si
korski\eg.o, po.chiodząceg·o 'Ztąd, znalezi-ono 
·W' riocy na 2 b. 111. skDstnia•!ego w rorwic 
nad szosą prow'ad'zącą do Lęborka na Po
morzu. 

Tczew. Ody zwriotnik koleOowy Ploch 
z.a-pala.r lampy na d\vmcu tutejszym, zo1stal 
w dniu 4 b. m. przez p-0ciąg l(}Sobowy nad
·choidzący z strony PHy przejechany i na 
miiejscu zabity. 

Z Wiel. Ks. Pezsańskiego. 
I(oronowo. Ni::sfychane rzeczy zda

rzają się w ok:olicy l(Qlr1oruowai }ak l)i·szą do 
„Dzien. Kui." Ot6ż \V· W. Lącku rząd 
Qbra.! rołtysem nauczyciela luterskieg-0. W 
MaJym tącku wybrano ta.le samo na: przy$ 
siGżnych gmi1J1y 2 protestantów. W i0lci0li
cy urzęduią jako soltyso\vłe prócz w Ma
ł)'m Ląckn, tylko sami niemcy. W Mąko
warsku, wsi polskiej, -0bieramo1 przoo Su:ię
tami SD.J'tysa i gmina obrafa <l.otychczaso
weg-0 sol'tysa, p. Mrozińskiego. Na ta·wmi-

- Litości! wspaniaty szlachcicu! 
- Do kroćset! sądztićby moiź.nai że żą-

drusz racz.ej: kieski luh życia! 
- Jeślit p.arl' wolisz, niech i tak będ•z. i e ! 
I muszkiet, szybkim mchem uniesiony, 

znalaz! się przy, piersiach podrói:nego. 
- tta, ha! argumenty twoje są bardzo 

· przekiDnyv.rające ! - zaśmiał się ten osta
tni. - Ale puczekaj oołmlwliek. 

W tej chwJli {)dtrącir brofi., zeskoczy? 
z. s·!udta i chwycił opryszka za ga·r<lto. 

Trzymal go tak czas p·Cf\vren, a: gdy 
spostrzegł, że \\~ tym potę-żnym uścisku 
dus1ć się zaczyna i ż.e z bez,;v·JadncJ ręki 
muszkiet mir liuż wypadł, puśoil gardlo, a 
wjąl ręce, i• z całci sily jął chłostać go ba
tem po plecach. 

Nigdy jeszcze na]len;wszy i najkrną
brniejszy chliop[ec z. bakałarni tak ener,gi
cznego upomnienia nie ()trzymał. 

Zbój osunął się na kolana i btagać za
czął zmifO\Vainia. 

- Mógłbym Di kb mztrzeskać, gdy
bym byt w pasyi, lub też zapędzić cię do 
fougeroJles , aby cię tam obwieszono -
m6wH szlachcic. - Diękuj 'dyablu, swemu 
mędowniloow·i, że cię tym razem puszczę 
na, \Ąrolność. Jednak radzę d, btaźnie, przy 
patrz mł się dobrze, abyś brał irogi za pas, 
ile razy spotkasz mnie i1 poznasz. Inaczej, 
za nic nie ręcz~. 

Opryszek, ni-c wstają-c z kola:u, p;otl
niósł uai swego Z\vycięzc~ czarne, prz.enr
kliwe oczy, i pJ-on11e.i1. ni.enarwlści Żabtysnąt 
w jego ircnkach, gdy przy, .blad:Cllll śv.iietle 
ksież_yca r~pomaw·ał szydzącą twarz po
drómeio~ Podró±rry .nie zaniedhat ze swej 
strony zapisać siobłe \~~ pamt~i ohydnyt'.h 

ków wybrano tak sama byłych. posie'd'z{ •. 
cieli. .Potwierdzenie nie nadcoodzit-0, na
tomiast nadesłan~ wybranym jakieś fotmn-
ł.arz.e do podpisania, g<lzłe bylyi paragr.łIY 
dotyczą-ce „krze\v'Ienia niemczyzmy" 1 t •. 
p. Nas.n naturalnie nie pa<lpisali takich ar
kuszy a ter32 dostaJi. zapozv.ry na term:ilna. 
Gmina znów, skomby nie zatwierdwna p. 
M. jako sołtysa, chce; wy.brać ruemca, po
nlieważ ubiega się o urząd soJecki inny nie-
m'.łec, którego gmina sołtysem mieć nie 
chce, a który jest baird!zio giorlhvym krze-· 
wicielem niemczymy. 

Polacy upoważnieni di& głosowania 1rn· 
sołtysa b ławników, będąc w Mąko\varsku 
\V~ daleko większej lkzbi'e aniżeli niem..:.y. 
po\vt,irmi ®chodzić śmiato swych praw~. 
chociażlby do najwyrż;szych i11sfancyi, a2bY. 
p . .M.rozif1ski1ego zawierdzlono u'a! wltJrsa', a 
tak samo lawni1k6w, ponieważ p. M. urząd . 
pełni jui przeiszfo, 10 lat i nic mu nie zarzu
cano w. slużbie. 

Bydgoszcz. Pewien robotnik bawił 
się p.ataszem, prz.yczem .zranił się nie
znacznie w rękę. Nie Z\yażaf na ram~, le.cz 
po kilku dniaich ręka1 n1'n Q'puchfa. a i;rzy
wio!'aniy k 'karz skonstat-0wal zatrude krwi. 
Pomim10 natychmiastowej p-0omcy zmarł' 
ów robotnik w strasznych męczarniad1. 
P·ozosta\\'ia żorę i 5 dzieci. - W zesztym 
rokUI przeszfo m 25 katiolików !13J protest·~m
tyzm. Byli t>a Niemcy i zgermanizmvani . 
Pola1cy .. Z protestantów tylko 3 zmieniło 
wyznanie. 

Krotoszyn. Wielki o0gie{1 szalał one~
dru)sze!j niocy w naszem miasteczku u stola 
rza Kaweckiego. SpaUy się remiza z za
\Vartością i d-0111 clioszczętni e. Szk·oda jest 
7.na:czna:. - Na p:J !u1 przy Kromol:icaclr ~na-

-Jezi,01101 ciat.CJ nie?:na~1ego mcżczyzny. Ubrc...
,nie na ninn byb bardzo liche, nicniędzy nie 
l'łialez i-0 110. Przypu'Szczają paraliż scn::D
\Vy. 

Leszno. Gir..mazyum .Komeniusza no
chc.d1z~ć będzie w jesieni~ 350-ktni jubil eusz 
istniienia. Za1-0ż-one byfo t-0 g.imn.azyum \V· 

r. 1555, kiedy w ziemiach polskich! byta je
szcze. ,:niestychana ciemnota", a pru~acy · 

jeszcze Polski nirc , cyw'iliziQwaE", iak dziś 
to ·czynią. 

Poznaf1. Ciekawe po·W1ody ustąpienici 
byleg•n naczeln-ego prezesa Wielkiego• Kslę
stw~ Poznańskiego, ba1xma Wilam0r\\·łrt:za, 
p•odaJe ,.Ostdeutscłre Ałlgemeine Zeitung'·. 
plisze ona, że ówczesny bunrJstrz pozna11-
ski Witting wręczyt naczelnemu prezcsnw i.o 
WilamowHZiowi obszerny memoryał -o sto
sunkad1 p<ol'itycznych „na kresach ws.cho-· 
dnilch" i o dmga'\'.h, jakiemi rząd' \V polity
ce swej po·stępmvać wLn1icn. Poniiewa!Ż na 
mernioryał ten dłuższy czas nie 1c<lJbiera ł 
ż2,dnej ,odpowiedzi od naczelneg>0 prezesa, 
\Vystal Q<IJpis tegr-0:l wkeprezesa minrster
&tw1ai, ministra finansów Miquela, który o
debrawszy ()bszerne to spra\viozdanie, na
tychrriJLast telegraficznie po wdał Wittinga 
na narady do Berlina. Wskutek mzm1ai
tych zapyta11, wy.stósmvanych z minister
stw.a: clio naczelne:gni prezesa ·w k\vestya.ch, 
dotyczących „kresów wsichod111ich", inter-

tej chwil.i tlmi1iona wściekłość w poJącze-
nfo z przemagającym ją, bólem. · 

- P-0znam cię, 'iasny panie, - mrul<:
ną1' wreszcie d'ziw~nym1 gti0sem. - Powwó1 
rysów hultaja, przez: które przezieralai „,„ 
mi kraz odejść. 

Podczas .gdy fałszywy żebrak d'źwi· · 
gar się z. zie.mi, Pozderając <Jbitc boki, po
dróżny po<lniósŁ upuszcz:o·ny muszkiet, ti
ją1' go za koniec tufy i wykręciwszy nim 
kilka mlyf1ców w powietrzu, cisnął z rDZ
rnachen1 w rzekę. 

Zrobiwszy t-0 dosiacU konia i •odjechal 
galopem. pomstawiając napastnika :oiglu
pionego tą ()Sobr.iw.ą przygodą. Sta.ną\.VISZY 
u prZe'\vozu, huknął na przewoź.nikórw :i w 
dziC'sięć minut cw:alorwał już wzdh1ż kwe
go brzegu rzeki. 

Uniósl1 się w strzemiotnach i wytężyt 
wzmk kw Saint-Sernin. 

W najwyższym z dJomó\V s:o1a p~on~
fo świateliko; z komina zaś buchat <!ym ru~ 
daivv-y, dyni kLLChenny; którego. wti<Jiok przy
wolał na usta ieźdzca uśmiech za.do.wo
lenia. 

Byt to <lom1 Jakóbai Szablistego. Czlo 
wiek jednak, co oosil to imię wroiow11icz~, 
rasę ilofni·erską ·uja·wnlające, zerwat z przo
dkmvi swych rzemlos.tem. Szablisty za!~· 
nnował poko}awc starl()vJ't&ko proboszcza .. 

AHetyczne czł'IOnki du1chmvm.cgo wy
kreślaly się e11ergicZ'nre pod ciasną sutan·· 
ną; twnrz jego mięsista, -czerstwa, otaczał 
wieniec czarnego, kędzierzarw~ zarastu;.c 
miar on minf; pe'\v1ią siebie, ,głos <lonoonJ, 
s.rłę ,i Z!Wii;mość . lwa,; miroo to wsz}rstko· 
było widOCZll'e1 Ze jest ragodny: l prost~ 
i~· dzłe.cłę. . . . „ . • 



peta.wał tenże nadburmistrza Witti-nga, 
który ośwfa<lczyl, że nie odbierając żadnej 
.odpowiedzi, memoryal przesłał do. Ber.l!ina. 
Przypuszczać stusznie I11()żna, że dymisya 
naczelnego prezesa, którn \Vl krótkim cza
sie nastąpi'fa, - ściśle z tą sprawą, }est 

. związana. 
Krobia. To\varzyshv:o przemyslowe 

w !(robi zmieniło z okazyi przystąpienia do 
,iZwiązku Towarzystw<1 przemys!owych" 
swe ustawy i o<kta~o oowe ustawy w ję
zyku polskim policyi według prawa o sto
Warr2yszeniach. P.olicya zażądala dla Siwej 
inf-0rn1acyi na podstawie § 2 ustawy pru
skfiefi u zebraniach i stowarzysz.eniach do
ręczenia tlomaczenia ustaw w1 Języku 11ie
miecldm. Zarząd tego nie uczynił. Skut
kiem tego policya· skariyta. Sąd ziemiaf1-
ski w Lesznie trWl()lnil o.skairŻDnych po 
świetnej obrooie p. mecenasa, Ruszczyń
skiego z Leszna. 1(am0rgerycht jednak_o
W'O.Ż wyrok zniósl i przekazał s.praJ\vę pn
nownie sądowi ziemiańskiemu, 11zasadniia
dąo ·oTZeczeni,e swe następnymi w-ywo
cfam:: 

, „Paragraf 2 nstarwyi o stowarzysz;~

niarfadti n::tkazu~c. że To.warzysh,·a, które 
n-radą za cel \Vplyiwanic na s-pra'\vy pubtr
czne, powinny w prz.eci.ągu 3 dni po<lać u
sta-wy itd., oraz na żądanie po.licyi ndzieHć 
\Vszełkich informacyi." 

Cieka•\\'iość, co teraz uczyni sądl zic
mia1(1ski. 

Ze Siązka czy li Stz.rej Pe Iski. 
Lipiny. Związek kato1ickkh robotni

ków w' Lipinach na Górnym: Ślązku· jak co
rocznie tak i teraz zamierza~ urządz.;ć w 
dzień N-0wcg01 Roku I(vlędię, a przy tej ur.o
czystośc~ także Jasetka dla cz.hmków i ich 
r.cd-zin. Zarząd: ·związku, C'zyniąc przepi
som polkyi ·zadość, oonióst już na dnin· 27 
list0ipad'a p,olicyi o nrządzen[u1 JaseJek i 
kolędy. Na to otrzy1ua: zarząd z. poHcyi od
powtedź, którn \V polskicnll t!omaczeniu 
brzmi, jak następuje: 

Lipiny, dnia 6 gmdnia 1904 r. -
Na pisrno pai'1skic z. dni:a 27 Zies~łego 

miesiąca z dloniesieniem o Jasełkach, •Od· 
być się mających l stycz.niai 1905 r., Z:\\ ra
ca! się Panu wNagę na to. że puiblkznc 
przedista:wienia z hist.ory·i biblijnej starego 
i norwego testarrtcntu dczw:okinc być mcg4 
jccfynic ·za wyraźnrn11 zezwolei1h:m pana 
ministra. 

Jeżeli Pan pozwolenia. miuistery.a:bego 
\v· \Vfa·rog1odnej formie nie prze<llożysz. , w 
takim razie wspomniane pn.-.cdstaw,;~nic nic 
moie się odbyć. 

podp. J os:::plI. 
Zarząd z:wiązku, będąc zdanfa, że mo

że pozwolenie o·ct ministra nie prz;ybyltryby 
na czas, ·Odpi!saJ na policyę, że J as et.ka n~e 
będą wzedstawiame, tylko cztery żywe. o
brazy. 

Lecz i tu poJ.ficya była baJrdzo cieka
wa, jakie to obrazy będą. Nai wezwa:n.rie 
p-oHcyŁ zia:wit się więc w1 urz,ędlzie I>Olicy~
nym przewio<lTtliczący związku i oś.wiad
cz.yl, że żywe obrazy będą następuJące: 
ZWiia1stmvanic Panny Maryi. Pasterze 
przy żtóbku. Trzej królowie i M~czeństwo 
św. Szczepana. N'1 to oświadczył p. arn
tawy, że to są obrazy biblijne. il są, zalrn
zane. 

Prze\vodniczący nie chcąc pono\.v!nie 
w z:ata~g z: po.Iicyą v:K~hiodz!:ć, gdyż tego 
diosyć uiżyl przy ostatnim teatrze amat:or
sk'im, oświadczyr zairaiz: na p.olicyi, że więc 
aJn.Ł ży~wych ·obrazów nie hędzje i1 musi~l 
się nawet na to po<lpisa·ć. Na· zapytanie p. 
wachmistrzba ttelbinga, co teraz zarząd 
'bę-&ie urządzał, kiedy i las.elka i żywe 
obraizy zakazane, odp0'\viedz1a1' przewlOdni
czą,cy, że będ1zie tylk10 urz.ą<l:zona kolęda z 
i0dśpiewarJ:em kilku pieśni kolędlowych, 
muzyka: nviązlmwa: kilka ka,vałków zagra, 
potem nastąpi wyl1asowanie choh11d i na 
fem ~oniec. 

I jakież byk> z.ctziwieni:c \Vtszystkich, 
ktedy w dzieli Nowego I(.aku, gdy już ks. 
prob. byl przyszedł z. bfogosfarwieńst\vem 
na\\1ocr1amdzu1negi01 Dzieciątka Bożego, zja
wił się nagflc. na sali pulicyant, aby. tlloz.oro
wać kolędy. A wfięc w Lipinach w Z\\ 1iąz
lrn katolkkich mboitników oo.bytai się ko
lęda pocll <loZJorem pruskiej policyi. Takaż 
to jest woloość obywatelska '"1 pa11srwie, · 
'które się szczyci wyższą. kulturą? Czyż 
naprawtlę tak daleko· sięga wlad'Zal pruskiej 
JlQJi.c-yi, że narwet kaplanai dtozmuJe, gdy z 
swymi pairaf.ifaatami przy d1-0incei śpie:wa · 
kolędy kościelne? Czyby może pan mini- • 
s'ter dał taikl!e mzporzą<lz.enJe: palkyL? Za- . 
rzą<il \vyśle w· każdym rćWc zażalenie do : 
JJre.zesai reJencyi. 

Raol>Urz. W kwfotruu ·z:e'Szł'ego roku 
śk'aizał tutejszy sąd. ziemiański! wJ'aśddela 
Pawła Kanię z Och'O-J<:a nai 3 mresiące \Vię-

żienia ·D 150 mr. kary pieniężnej za. to, że 
poprzesu\\·ał na polu kamienie graniczne z 
szkod.~ swego sąsiooa. Przeciwko wyrn
kowi temu zalożyl l(ania · rewizyę, którą 
atoli obecnie sąd rz.eszy w Lipsku <JdTZucil. 

Król Huta. Na kopalni „Laury" byt 
przez dlugi -czas sztygarem niejaki Reich, 
którego niedawil1o ze stużby \\.-"Yrzucooo. 
Rekh okraidal kopalnię, jak dronoszą Pisma 
niemiecki-e, i to '\\n ten sposób, że wdą,ż za
pisywał zarobek robotnikom. których wca
le nie bylo w k<Jpalni, a: zarobek ten bral 
dla siebie. Prawdopo<lobntie Reich nie o
kradał kopalni, jeno robotników, którym 
kasmrnJ wózki r zapisywał tie robotnikom 
nieistniejącym, a to, w z.ialdł praw<lztlwym 
robotnikom, chował do wlasneł kieszeni. 
Sprawę ma już prokurator w ręku. 

Lapowników' na· Górnym Slązkw Iest 
bez liku., jeno okriopnie trudno }est ich wy

' śledzić. Ludz·ie nie chcą na nich nic powie
dzieć, bo się boją prześla1diowa11iai. 

Tarn. Góry. W noc Sylwestrnwą 
wtargnęlo trzech przebramych ludzi do1 sy
pialnL mat:honkóv„~ Koplowitz \V Starych 
Tamowicach. l(oplowitz. jest oberżystą. 
Napastnky rzucili się, nai Koplowfitzów, za
szrnurowa·li im usta i bili ich tępemi narzę
dzanu po głowie, że krnw popryskała 
ściany i pośoiel. l(oplowitz, odd!al im w 
strachu klucze 1odl kasy. Rabusie trzyrn.aH 
go tak dtugo pod pościelą, póki n1e zabrali 
pieniędzy \\11 wysoknści 17000 marek. Na
stęprJie uciekli. Dnia następnego ranio zina
Jlcziono1 męża i żonę w kaluży krwi, Po
dejrzenie. pada na: parobka1 Pfohla, który 
dawnic js.lużyl 11 Koplow:itza. Od1byta si<~ 
n niegio re'Wizya, która jednak nie dopro~ 
wardz1iła do żadneg·o rezultatu. Poni1eważ 
jednaJk Pfuhl miał nai rękach ślady krwi, 
dla tego Ziostał aresztowauy 1i odstawiony 
di0i więzie:nia sądowego .w Bytomiu. Za
przeczai stainO\:\''CZ'D» jakoby miał d:op11śóć 
się zbrodlni. 

Wielki Chełm. Gazety niem'ieck-0-ka
tolickie <fon.::;1szą. że! ks. Kardynal l(•O•PP 
z.awtlesił w urzędz.ie ks. pm,boszcza Liska, 
to ·znaczy zabroni? mu spra\'.' OWa·ć czyn
nośd d.uchO\VtThe, i toi db te1go, ŻC Wfa!dZJ 
wyloczyla mu śledztwo wskutek zg.orszc
nia, jakie dal niemoral(nm żydem swo1em. 
Ks. proboszcz Lisek podobno zbiera.i u pa
rafom podpisy P·Od petycyę, do ks. l(ardy
nafa, aby go pozostawi! w urzędz.ie. 

Dobra rycerskie Studziniec dolny i 
Studziniec górny oraz Studzienka i Nowy. 
świat z przyległościami pod Byczyną Iia 
górnym ślązkn, k'ilka1 tysięcy mórg na1pi~
kniejszej ziemi pszen. 1 z: okazalym palacem 
w 1Qbszernym1 s.tairym parku, z: wielką pa
mwą giorzelnią, mtyrrem, cegie1nią i·td. i0<l 
przeszfo 150 la:t w rękach niem~eckich -
przeszry mocąi kupna: na wlasność <l'omu 
b-ainkmveg-01 Drwęsłd i La111igner w Pozna
niu. 

Dobra te będą POZparceJ.o.wane pomię
dzy przyległych, wyłącznie polskich a{Ea
centów. 

Wiad•meści ze świata. 
Niemcy. Nad1 ważnem pytaniicm za

stanal\via się Mehring w „Leip;z. Volksiztg." 
mianow~cie, czy liczba Polaków \V zaborze 
prusk1m wobec bezustannych prześla<l'o
wa(t się -cofa? 

Stwierdza.i więc wpierw Mehring w 
tym względzie ni·edokla<lności staitystyki 
J'lObi·onej przez nrzędnik6\v pruskich, za
H\.Vaża!iąc jed:nakowoż, że i z. tak~ej staty- · 
styki m-ożna wyciągnąć wiele .mówiące 
przyc.zynkt. 

„Liczba Polaków - pisze dr. Mehrh1g 
- zostata podana na 3;063,490. Do tego 
doiczamy bezt skrupuJów 100,212 mówią
coych! po „kasz11tsku" i 142,047 Mazu.rów 
- Ik:zba podnosi się d10, 3,305,739. Ale c..i 
ludzie, którz.y się dali pod na:eiskiem rzą
dmvym zapisać jako pio<li względem naro
do\\·yn1 ~ .językowym mieszani, są oprócz 
nielicznych wyjątków Polakami, trz.cba 
więc doliczyć 164 221 podanych z. }ęzykiem 
ojczystym „nietnieckim i polskim", 108.962 
,.!Hemieokhn i mazurskim" i 1652 z .,nie
mieckim i· kaszubskim". Otrr.ymuiemy 
wte<l'y 3,482,518 osób narodow{)śd polskiej 
w Prusach. I ta liczba jest j.eszcz,e z-: ni
ska, jak wynika: z. tego, co powrediziekś .11y. 

„Czy cyfry te po<ln'i-Osly się Od o.stat
niago obliczenia łu<lności w roku 1900 i w 
jakim stosunku? Dodając <J<l{)!D'Wi.ednie ru
bryki 21 roku 1890 otrzymu1etnY cy:frę 
3,029,294. Uczbai Połatków \vtzrosła. wiec 
o& roku 1890 do r. 1900 potl'fu-g statystyki 
z. 3,029,294 oo 3,482,508, a więc o 453,214. 
Przyrost wynos.i 15 proc. na 10 lat, czyli 
1,5 J}r<r.c. na rok. 

Liczlra ta cdpowiada mwej w ~ce] ua
tu rałnemu: przymstowi ludności; \\:1 Pru
sach. ObLc1...~jąc stosunek Polaków do ca
łej ludnmki Prus v.•ypadnie, że z 1000 gtów 
lud'nośd \V· Prnsach przypada na Polaków, 
w r. 1890 - 101,25, w r. 1900 - 101,02. \ 
ogóln1m rezultacie znaczne :zmiany nie za
szły, stosunek poz:ostał ten sam: pal1st\vo 
pruskie ma mni-ej więce1 10,12 proc. oby
wateli: mówiących po polsku. 

„Inaczej przedstawiają slę stosunki, ie
żel~ uwzględnimy 'vlaściwy obszar ję:z;yko
WYi PołakÓ'\\1 w pm\vincyi· poznańskiej, w 
lfejencyi 'Opolskiej i \V Pmsach Zachodnich. 
W PW\Yi-ncyach tych przypada Polaków 
na! 1000 osób Judn()ści: 

prowincya 1900 1890 
Pozna!lska 618:79 603,88 
rejencya Opolska 594,01 593,00 
Prusy Zachodnie 355,02 350,78 

Stosunki zmienily się wszędzie na ko
rzyść Polaków. Także w miastach procent 
Polakó\v: wzrasta stale. · 

Z Prancyi. W ~kręgu opróżnionym 
pn.zez śmierć Syvetunai wyńrnny z·ostał ad
miral Bienaime. 

. Z Rosyi. Do gaz·et paryskich d·011()Szą, 
że książę Mirski ustąpi 13 stycznia. Mini
ster oświadczył pono }ed:nemu ze swych 
przyjaciót, że s<idzi, iż nie pozostanie już 
u steru, po o<lrzuccnill' pro?onmvanych 
przez, niego ref,orm. 

Do wiedeńskich gazet telegrafuj4: ,J(s. 
Biskup Roipp z Wilna wystósnwat do mi
nistra ks. Mirskiego prnśbę o przy\\ róce
nic języka polskiego. \Vi scminaryach du
chownych na Litwie.. Mirski o<lmĆl'\\ if ie
dnako"\ · oż. 

Z róinvch stron. 
Bo-c.!mm. Rok 1905 jest rakiem Z\\ Y

cz.a~nym . obejmuiący1n 365 dni, które się 
tak s:kłachiją, , że będziemy miieli ,,,, ciągu 

je:go 53 rtiedziele, a1 52 tygodnie. Święta 
rncho.rne przypa<l!ają \Ą. tym roku bardzo 
pófoio. bai Wielkanioc \\ . sam d·zief1 św. 
W10.jdecha, t. i. 23 kiwi.e:tnia, Wniebowistą
pien'ie Pai'1skie 1 czerwca, a Zi-ekme Świą
tki 11 czerwca.. 

W Berlinie zamordowaną została w 
skla!dzie cygar 46-letnia \Vd()wai Sinning 
przy, \Vilhelmhaveners.trasse. Znaleziono 
ją w kałuży ~n\Ti z kilku1 ranam~ pocho
d~cemi, jak się zdaje, od uderzef1 siekierą. 
Z kasy zaibra11Jo wszystkie pieniądze. Pre
zydent poHcyi '\.vyznaczyl1 1000 marek na 
\.V'yśle'Clzenie zbrodniarza. 

He.me. Zderzyty się tutaj drwa· pocią
gi row!fł'.rowe. Szkodai .jest bardzo ZTiacz.na. 

Rhefoe. W kanale dortmundzkim zna1-

lez10ioo dało pe.\.v'nego wb-0tnika. 
Duisburg. Spalila· się fabryka hen

zyny Fabera. 
Dortmund. Z powotlu strejków \VZmo

cnicno w obw1odzie tutejszym \vszędzie po 
Hcyę, Żan:darmerya· strzeże \V'ciść do ko
palń. 

Lange·ndreer. P.olożenie tutaj się. nie 
z.mdenriłto. Zarządzca kQpal'.ni .,BrnchlSltra.s
se" p. l(nepper wycht0dzi tyiko1 pio<li oslo11ą 
p:oJicyi, chociaż dn tegQ \\"'C-alle nie ma P·O
wo<lu. 

, Berlin. P-01i"tykaprz.yczyną z.ab<Sl;stv;a. 
Restaurator Wilde l(}dłww.al· Uibi:eylej n•acy 

· z 4.3-·Ietnim kąpielo.w:ym Kimm węd.róWlkę 
pu restmuacyach; gtl'y po godz. 2 opu
szctali pewien l()kal przy,. Jagerstr., kJ.ocili 
się w rmjłeps.ze z p•Q'W\Od1u1 odmj'ennych po·
gfąd-Ow. mu - politykę. I(imm zamierzał 
uderzyć przeciwnika· &\vego1 pod brodę, ten 
przecież wymierzyt mu naraz. raską s·woją 
sU.ny dos w glowG; uderz,onyi upadł, a w 
dro<l'ze 'Cło lazaretn skonał. Wiłdegio obrn
niła poli-cya przed- \.Vścieklo.ścią, tłumu, któ~ 
ry chciał rzucić się nai niego. Zmarly p~
ZQsta1wiP żonę i drvbne dzie:ci. 

------= 
Osłafnie wiadomości, 

Londyn. „Times" donos~ z Tangen 
ru, :ie1 w Alcassar wybuchły poważne za
burzenia. Zabito pewnego amerykanina, 
zrabowano własności europ:ejczyków. 

Petersburg. Pomiędzy 28 sty
oz.niem a 2 lutym wyruszają 1 pancernik, 
l krążownik pancerny, 3 panc.ernik.i nad

·brzeżne, by wzmocnić eskadrę admirała · 
Rozdziestwicńskiego. 

P e t e r s b ur g. Z Cziftl! donoszą, że 
jenerał Nogi oświadczył, łż Port Artura po
zostanie na wieczne czasy w rece Japon
czyków, którzy raczej wszędzie u.stępują, 
ale Portu Artura bronJ~ będą do upadłego. 

M u k d ei n. Przybywają z południa 
e-0dziennle świeie OOdzłały japońskie _ dla 
wzmocnlenla załogi 'W Lłao)anle i Jenta}u. 

Baczność członkowie Zjednocze
nia . 

biuro jutro cały dzień zamknięte. 
Z powodu zaburzeń na kopalniach jest 
„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Dom polski w Bottropie. 
w dalszym ciągu z/ożyli: pp. Jąn w~J· 

da 10 mr., Ludwik Trroska 1 mr., Rom. la
sie{ski (Wydawnictwo czytanek polskich w. 
Sfamisla:\\-owie) 90 fen. - Na chrzcinach 
u p. Józefa 1( opca: Józef Kl() pi~ z z. l 150 .. 
mr., 'ł10'\vonarodrona córka 50 fen., Adam 
Mand'erla z. ż. 1 mr., Ant. Chrobok 50 fen., 
f'r. Wardęga: l mr .. Ja.dwigai Bracha 50 f., 
za Anfuniego Ward~gi i W„Jentego Chr<i
boka cfat ofiaroda\.\"Ca 50 fen. - Karo! Du
da 3 mr., I(aml Piechula 1 mr., fr. Piątek 
1 mr., N. N. 2 mr., Paweł Mnczafa 2 mr. -
Na.i chrzcinach u („hakatysty") Grzibka ze
brano1 5 mr. - Na chrzcinach u p. Fr. Żg<J'· 
la: Jan fakubmvski 2 mr., Tood. Latka z 
ż. 1 mr., Fr. Ż~ol 50 fen., H0'\\'10narcdrona 
Aniela 50 fen., Loopotd Procek z ż. 1 mr., 
Paweli Gr-obelny z ż. 1 mr., lgn. Procek z 
ż. I mr., Fr. Latkai 1 mr., panna Zofia Lat
ka 50 fen., Konst. łfotula z. ż. 1 nu., Ludw. 
Lopacz 50 fen. - Na chrzcinacłl a p. Kubi
cy: Par\ver Kubica z niow-01nrnd;;~0nym sy
nem 2 nu., Ant. I(ov·:l(J~' z ż.. 1 inr. . .T. Grzy
niai 2S fon., J6zef l(uźnik 50 fen .. .1\.1.a rya Ne
liszer 50 fen., Emanuel Kolarczy'- SD fon. 

·Na drogę Domu- PolskL:go '" Bottropie 
zl<Jżyl 10odm Wylecialek 5 mr. Dotąd 
wpfynęlo 1695,86 mr. Wszelk:e sldarlki 
na p.owyższy cel posylać można pod adire
sem: Jan Sw10boda, mistrz! krn\Yiecki, BoH
rop W. 

Towarzystwa Ś\V. Józefa \V Witten 
donosi u.prz.djmie swym czkmkorn, iż w 
niedlzielę dnia' 15 stycznia o godz. 4 po po!. 
odbędzie się walne zebranfo, na którern bę
d'z'ie <Jbiernny nowy zarząd. O liczne 
punktualne zgromadzenie się prosi 

Z ar z ą d. 

Towarzystwo św. Jana w Hiillen 
donosi wszystkim czlvnkiom, iż w niedzielę 
d11Ja1 15 stycznia 10 godz. 4 p.:> N?udniu -od
bę'<i1zie się walne zgromadzenie. Będzie o
bór noweg.01 zarząd'u i sprnwozdanie kasy 
z caleg-01 roku. O liczne i· punktualne zgro-
madzenie się prosi Z a r z ą d„ 
--------

Towarzyswo św. floryana w Merklinde· 
-rlonosi szan. czlonkcm iż w przyszłą nie
dzietl'~ d!nia 15 b. m. po· p'Jt o gc{fa. 4 od
będzie się na sadi u p. Giike zcbran1'e mie
sięcz,ne, na które się szan. czlio.nków i Ro
da.kói\V z Merklinde i okolicy uprzejmie za-
pra~za. Z a· r z. ą d. 

Wiec Zjednocz. w Altenbochum 
przy kopalni „Prim von Preussen". 

W niedzielę 15 stycznfa.1 po poludlniu o 
gooz. 30 odbędzie się na salt p. tt. Dey, 
ulica. Briickstrasse, wiec „Z}ednnczenia za
'\Vodlo'v:ego polskiego". 

Pouie\.vaż na: wiecu tym będą mówcy 
zamiejsoowi o bierzących sprawach górni
-czy.eh przemawiać, dla tego Ikwy ttcfziat 
RodaJkÓ"\V pożądany. 

uZiednoczenie zawodowe połs-kie.". 
---·-------------

Wielki wiec Zjednoczenia 
w Ewing 

W niedzielę d.niai 15 stycznia w połu
dnie or godz. 110 odbędzie się nl' sati P~ 
Kłoidit \vielk.i \viec ,,Zje.dnioozeniai za'\v~tliO
wego polskiego". Ponie'\v.aż na wiecu tym 
mó\.viey zamiejscowi o sprawach górni„ 
cz}ich i knapszaftowych przemawhtć bę
dą, h oprócz tego obór mężów zaufan~ jest 
potrzebny, upra-sza się, wszystkich Rto1(fa
ków1 z faying i okolicy o jak na.ilicznieiszy 
u dziar. 
1 „Ziednoczenie za,·n>d(}we polskie". 

Wiec Zjedn. w Barop„Hombruch 
-0d1będzie się \\71 ni-edzielę dnia 15 stycznia 
przed paJ. o godz. 110 w lokafo p. Sasse, · 
ul. Luisenstr. nr. 14. 

Na wiecu tym bę<l'ą omawiane sprawy 
mbotnioze i ogólne nasze pok>żenie. Li
czny udzial w wiecu pożądany. 

nZiednoc.renie zawodowe polskie~'. 

Baezność górniey. 
Uprasza slę wszystkkh górników poJ. 

skł:ch, aby pod żiłdnym warunkiem nie 
przyjtnoW2łi pracy w kopalni ,,Brndisłl'.as:ot 
se„ w LanPJ'f<fr.eer. 

1,Zjednocżenłe zawodowe polsld1f' 
Uwap: Wszystkie Jl1sńm· J*)ł$ie 

.trp-rasza $it; c fa~awe P.<r\\'tó.r.zen1-e J~wyt„ 
. !!eł :Pt:<>śtf,11. ,, ..... „ .. ~~ . : ( J · -' • ~' ·-·· ~· • • • • ....... 
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dla ka~dej gospodyni 

Adlera maszYD · do szycia. 
l.\faszyna ,1P a t e n t - A d 1 e r nr. 8' , <l > SZ)cia, dziania i wyszywania przewyższa 
wszy~tkie fabrykaty konkurencyjne - Trojakie roboty na jEdnej ma~zyaie, l~piej 

/ niż fabryka}y ame,ykańskie. 

Ostatnie edinaczenia: 

"j Złoty medal w Zittau. Złoty medal w Hamburgu 

Nabyć rne~na u ffrmy 

Westf81ische N&hmaschinen-Manuf aktur, 
G. m. b. ff. 

Bahnhot'st1·. 37c Wanne Bal1nhofstr. · 37c~ 

Tłmm9nna . 

maszyny 
do szy(ia ' 

Bfł na:jlepsze do BZf"- . 
cia każdeg:> :rodxajtt ' 
takie modnego artr
styc.znego wys1Jywe.- 1 

nia. Tanie ceny. 
Nauka bezpłatu 

H. Timmann,-1 
u~~hum. i 

• I 
prz~„!:::il~ 'i~.bal- , 

. Załcżony 18~. 

ił f ' •·. 

Kanarki! 
Kanarki <lohre§ 
cho cl o w li i do 1.rrze 
śpie"njące poleca. 

H. Sibilski, 
Klas'1ltoma ul. 1u'. 2'„ . 
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BACZNOSC! ; " 
Rodacy z Gelsenkirchen. Ueckendorl i obl1cy ! 

Księgarnia polska · 
i zakład oprawiania obrazów 

poleca wielki wybór książek do nabożefistwa i 
powieściowych i wszelkie materyaly piśmien
ne. Obrazy święty<:h Pańskich, Krzyże, figu
ry, różańce, wie(1ce żalobne i wiązarkł. powin
szowania, zaproszenia weselne, karty z w'tlo
kiem, karty na Swięta i Nowy Rok w wip,lkim 
v.ryborze. Wielki wybór cygar i papier9~ow, 
kalendarze .M.aryańskie i kartkowe. Opłatki 
wszelkie ozdoby na choinkę bardw tanio. 0-
pra wa obrazów, wiązarków i wianków ślubn. 
w piękne ramy, podlug wyboru zamawiającego, 
po cenach umiarkowanych. 

Proszę o poparcie mego przedsiębiorstfa. 
z wysokim szacunkiem I 

\\i ojeieeb Kośeielny. I 
Oelsenkircben-Ueckend-Orf, przy u!. Nordstr _?s; 

Swół do swego! "' 

Biuro obrony praw n ej 
Ustnych rad i wska:zówek ud:ziela u· 

rz~nik obrony praw.nej ad 90 do llYz' .. i 
&d aYz· .do sYz. 
__.SWkaJ·ący porady -otrzymają tylko za 
\\'yegityn110JW.aniem si~ książką kwitową, że 
Sq niezalegającymi ·cz.l'onkami ze sikladka
mi miesięcznemi. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie.". 

5 DZIEWCZYN 
d-o różnych robót na '\Vysoki::! zasługi po
szukuje odi ?araz 

Maks. Bierwagen. 
Najwłększe biuro wskazywania. miejsc w 

Dortmundzie, Liltgebrii-ckstr. 18. 

DOM MUROWANY, 
·chlew i stodołę, przytem 2.Yz morgi oobre:.i 
ziemi mam z własnej ręki <lo sprzedania . 

W. Ciesielski, 
Kluczewie pod' Buczem, powiat śmigiefs.ki-. 
------------·-----

BACZNOśC! 
Szano·wnyrn Rodaczkom w Bruchu do

noszę, iż sprowadziJem maglę do ma•głowa-
1nła: bicllizny. Rodaczkom, którym o tem 
nie dooiesi10n:o, sluiży to o.gloszenie. Przy
tem mam dobry kamień dJo tocz:enia. noży i 
widelców. Latową porą będzie przygry
wBno, ponieważ jest miejsca dosyć. 

Z ~unldem 
Walenty Mroskowłak, 

B r ui c h, Leusbergstr. 29. 

••••.••. „ .••.• 
* "UCHAŁ i>EPA, : • • k1·a~ ie c polski, • -
• Ruhrort-Laar. • 
• nl. Ce~arska· Kaisersh•. 99. + 
• p r .z y koście 1 e kat o lic ki rr. Cf> 
• Polecam szanownym Rodakom mój • 

: ;;TERES KRAWIECKI. : 
• Wykonuję ubrania pouług najno- .„ 
• 

wszego sys ·emu. Ubrania„ paletoty, cza- Al., . 
mary, nbranla sokolskie, także dams llie ~· 

• kabatki. ręczl\c za d,ibre oirobienie i le- • · 

• żcnie. . 6\ . 
............. +. 

Rodaqy !· Zapisujcie i rozszerzajcie ga·zety polskie! 
,;Wiarus Polski'' .;1:.~ 

wyehodzi 6 razy tygodniowo w Botl'Um 
i zaJmtf.ie sie wszystkiemi sprawami, /µ~e 
dotyczą spraw lu<lu polskieg-0 na oQ~J"Y-
źnie. 

„W IAR US POL SI( I" ~,i 
z tego powodu winien si~ znajdować < :do
mu katde~ Polaka na ()ba.yźnie. 

Wia:diom-0, iż do dobrego trudno nieraz 
łudzi naklooić, przeto prosimy Rod.alków , 
aby o<l'Wied;zaU ma~omych ł s~siiad'ćfw! i 
tak diugo im Homa·czyli pot~eb~ czyia·nia 
gazety p.olsJ.dei, aź zapiszą sobie „Wi usa 
PoJ!kiego". 

- Hakatyści i ~erma:n4zatoQrzy, a także 
róini hrni przewrotni ludzie cbcłetfoy·mi-
sz.czyć „Wiarusa Polskiego", aby em 
pomiatać robotru1dem polskim na ob :-
z'me, 1'o • ·ie byłoby pisma, któreł.JJ: ll!d 
polftki na WFCłloditwie broniło, j~k t 
zawsze ~łał-0 i -Ot'J.: arcie Cf'.yni .,Wi u.s 
Polski". \ 

.ftodaey aajlepSLą dacie im odf)Owied 
rouzerut4c „Wismsa PolałdegoH? ... 

Każdt7 ~ kto aa przyszły kwartał z.afti
sz~ sobie ,,Wiacwa Polskiego" I na~e 

. Postbesteilun~s-Formular. 
- _ Idłi bestelfe hiermit bei dem Kaiser· 

nam na dowód kwit o:op znaczek IO leny
gowy na porto i dok:łalfny adres, otrzyma 
zupefnłe darmo 

ŁADNĄ KSIĄŻl(Ę. 
Można też posyłać „ Wiarusa Petskie

go" krewnym lub znajomym oo P o I s k ł. 
Trzeba t)rlko nadesłać 1,92 mr. i dokładny 
adrei, a gazetę poczcie przekażemy. 

„Gazeta Toruńska" 
r a~-cl'Y µrawy Polak pawimi en mieć w 

doom ,„Oautę T-0ruń~ą". Kto jes.t"cze 
me ma „Gazety; Tornliskiei'', niech j.ą sobie 
zapisze na nowy kwartał. Pr~d?ła
ta na dwa młcsłącc ~os.i tyko 

1 markę 50 fenygów. 
Za odnoszme oo domu przez 1isto.re

go dopłaca si~ 42 feo.ygi. 
,..1Gaizet.al ·roruńska" wych~ szeić 

ratlY tygodlJJiowo. 
Jeże~i ,a-oonem umrze wskutek nie. 

s~~śHwego wypadku zaraz lttb w dwa 
tygudtRie IX> wypadku, wyplaca W~ru
ctwo ~wyk1e z oohrej wołi nie .a oebmviĄZ·
u. P'QW'stalej rodzinie 150 macek )ake 
~parcie na pogrzeb. 

Nootio otrzy,mują ab-Oneflci O~ety od 
~a.iu do c~ inne dodatki, jak ~zy?y, 

l 

Postbestełlungs-Formular. 

ks~ł o P<>lsce, zbimy pieśni połsh...fch, & 
bruy itp. 

Każdy, kto jeszcze teraz i!m(JiS'Ze so
bie „Oazełę Toruńską'', otrzyma na 
Owmzdke z.upełnie d!armo wiełkł ~alendarz 
na rok 1905 pod tyt.: Rocznik Ma:ryań
sid, I(adeindarz katołkko-po!ski dla ww.y
etki.ch stanów", zaw~er~cy ruięd~y itmerni 
idstorn Kalwaryi W ejherowskicl i obra
zy, pr.ze&stawiaaące kaplice kałw~ryjskie 

~Robotnik Polskih 
wwch:o<lizi w Bochum 2 razy tygodniowo 
a bezpłatnym d'Odatkiem rełiiriino-powieś
dow<y'm pod tytulem: 

„Posłaniec katolicki". 
Na caly kwairtał, już z. przynosz~'łem 

du domu· kosztuje ,.Robotnik Polski" 

łJlllt 88 f 8DJIÓ1l. 
Roda.cy! Zapi·S'ujcie i razszeruide 

„IłPbotnika Polskiego", pismo tanie, a do
!bre , bo szcz.e~c narodowe i katolickie. 

„Prz ja ·et" 
" 'lfOOO'dzi w Toruniu trzy ra~ ty. 
i'od11!i<>wo n& wielkim arkuszu i ma nastę-

Postbestellungs„ Formular. 
Ich bestelłe hlermit bel dem Kaise r· 

lłcken P-0stamt ein Exemplar dt'f Zeitun~ 

"Robotnik Polski'' ans Bochum Hir ca~ I. 
Quartał 1905 und zahłe ·an Abonnemem ll 

BesteUgeld 0.68 Mk. 

pujące bCZlłlatne cł-O<Mtki: Rodzina Chru
ściań~a, tygodniik, PruWlOdnik Naukow~ 
i Literacki, Szk:~ka Poła-ka, Oospodari., 
{(upiec i Przemysłowi-ee. Mies.ięcmiki :; 
O&:rodnik i Psziczeluz kwactałmk. . 

Nadto otrzymuj~ abonenci ,,Przyjade-.. 
la" od czasu do czasu ffine OOd.atki jak ze-. ' 
szyty, książki o Po!~ce, zbio:y pieśni {X'łl -
skich, obrazy itd. 

Każdy, kto zapisze sobie ,,P~zyjaciela "„ 
otrzymai na Owiazdk~ f:upelnie danr.o. 
~ie1ki I(aJ.endarB ua rok 1905 p. t. „Rocz. 
mk Mar:rańsici , I(alendarz kat-0Ucke-Polikl 
dła wszystkich stanów", zawieraS~cy mię~~ 
cy innemi hi-story~ Kałwaryi Weiherow-
skiej obrazy, przedstawiai~ce k:aipłi\'e kał-~ 
waryjskie itd. Nadto dostanq wsi:yscy a -. 
bonenci ,.Przyjaciela" n.a Ow.i·azdk~ razem. 
z ~en:darzem po trzy praeśłtcm.e obrazt 
Na1sw. Paniny Maryi i inne dodatki. 

Jeżeli abonent „Przyjaciela." umnm·, 
wskutek nieszcz.ę.§Hwego wypadku zaiz:iaz 
łub dwa tygodnie po WYP3dk:u, wyplA'Ca • 
,,Przy'iadel" zwy-kle, z dobrej woli nie T. 

obowil\Zku, pozostalej rodznie 150 marek 
iak-0 wspaircie na po'-rzeb. 

Postbestellungg..Formular. 
Ich besteHe hiermit bei dem Kaiserti 

che~ Postamt ein Exemplar <łer Zełtm~ 
,„ Wiarus Polsk?' aus Bochum 'ZeiłuwgsM 
preisMste 128) ffir das I. Quiarial 19'5 und · 
zahte a!ł Ab•n-nemełlt urnd B~Rgef ~ 
1.92 Mk. 

Ohir;e 1,92 Mk. erhalten zu habe'.O he-· 
tch~nigt. 

190... . . . • d. . . . . . . 196„ • . 
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~ew dzi codziennie z 'tvyjątkiem ctP; pośwhtecznych: 
p~~dplata k .'!artalna na pt~c:i:dc i u listowy1..'.1 '\T10s1 
1 rr . 50 fen., a z odnoiSzcmcm Llo dr;m!-1 1 mr. 9.:. fcu. 
\narus Peiski" iapisany jest w cenmku pocztowym 

" pod znakiem ,.t. polnisch" nr. 123. 

Rodzic? polscy! Uczcie dzieci swo 

rn•lvić, czytać i pisać po polsku! Nie jest 

Polakiem, kto potomstwu swemu Zliiem

czyć się pozwoli! 
-~'l!'~.~·~~~-~6~?.!!!~!!I.!!!!~~~=-~! 

. W RosyJ zanosi się wc1diug prof. Reussne
ra na rewolucyę. 

Reussner, działacz rosyjski b. prof. w 
Tomsku, który sta1,yał niedawno w proce
~1c s.ocy.alistycznym w Królewcu, iako zna
wca sosnnków r{)syjskich, ogłasza w „N. 
Fr. Presse" artykul, w którym stwier<.tza, 
że wybuch wielkieU rewolucyi wi Rosyi i-est 
nieu'l1!iknio:ny i to w naihliiższym już czaisie, 
icżeli car nie zgodzi się na nadanie pew
~ydl' reform, a zwla1szczai na koemtrolę nad 
urzędnikami. 

11Wiener Ztg." podnosi przeciw byłemu 
austryackiemu pr€•zesowi ministrów cięż-

kie zarzuty. 
„Wiener Ztg." twierd21i, że p. K·oerber 

uprawiar na większą kalę handel tytuła~ 
mi i godnościami, ai piąniądze otrzymainc 
zużywaf na przekupywanie praisy. Pewien 
bogaty przemysłowiec Dtrzymat nD'ITiinacyę 
na c-zfonka i.zby panów za 300 tys. koron. 

Na pcdarowaną prz.~z Wilhelma II. Amery • 
kanom statuę Fryderyka II wykonano za-

mach. 
Tdegram z Waszyngtrnm donosi: Po

nmik Fryderyka II usitowano wyisad:zić w 
powietrze. Dynamit usunięto jedna.kowio.ż 
jeszcze w sam czas. Sprawca ruie znamy. 

W Rosyi wybuchły rozruchy robotników. 
W Tyflisie przyszto do starcia pomię

dzy strejkuiącymi robotnikami naftowymi 
a. kozakami i po!icyą. Ogófem Z'3'bito: w 
"'Zasie zaiburze'ń 20 osób, liczba ramry:::h 
jest bard!Zo znaczna. 42 wieże wiertrti.cze 
podpa[{)lno. 

Minister Mirski ustępuie? 
Z Petersburg,ai telegrafują, że książę 

Śv,1i.atopełk MiT'ski ustępulie, ~ miejsce jego 
zaumujc Witte, który pozostanie także pre
zesem komitetu ministrów. 

Do urząuzenia wspólnego zjazdu Rosyan 
i Polaków WSZJ'Stkich trzech zaborów 

wzywa petersburska ,,Ruś". 
W obszernym artykule omawia „Ruś" 

1\w~styę po·Po.zumienia się Polaków i Rio.
<;yain i prcp-onuje: wspólny ·z.jazd przed'sta
v~icieli obyd.wóch narodów. Jaikio miejsce 
zjazdu poleca ,,Ru•ś" głównie. Pr~gę. 

Poznania ,.Ruś" wybierać nie radzi, 
·bo, ja!k: zauważa, wyproszonoby z tamtąd 
gości natychmiast. 

Telegran1y. 
B e r I i n. W sejmie pruskim rozpo

częła się dyskusya etatowa mową ministra 
finansów Rheinbab 021na. 

B e r I i n. Parlament przyjął rczolu
cyę P'Dsła Saldem'a, by także inwalidom 
bawiącym dla poratowania zdrowia za gra
?icą wypłacono rentę. Więcej c•zasu za. 
!ęładyslmsya o stanie rzemieślniczym i 
uprawnr,~niem do kształcenia uczni. 

P o r t S a I d. Stanęła tutaj eskadra 
rosyjska pod dowództwem Petrowskiiego. 

M a n i I a. Amerykanie zburzyli na 
~spie Jolo {filipiny) fortecę krajowców. 
. Potyczce z dnia 8 stycznia poległ-o 2 
·.ofuierzy amerykańskich, vi tern 1 oficer. 

. L o n d y n. Z Czifu donoszą: Spo
zmwać się należy bliskich walk nad rze

«1 Liao. Większa część armii Nogi'ego 
ł :iajdui·c się !uż w u~~!irngu. 

Polacy na obczyźnie. 

Nowe1 towarzystwo v1 Hochheide1 nad 
Renem. 

Za staraniem komitetu odbyło się v 
święto' Trze.eh Króli zebranie celem zaJ10-

żenia towarz:ystwa polsko-katolickiego w 
ttochheide. Zgr.omadzita się dość z:naczna 
licz.bai r.odakó;w i -0dbyla; się <>ŻY\Vi-cma dy
slmsyia, w której przemawiali pp. Sibiłski 
z Bnchum, Michat Deppa z Lc;.-ar i Stani
slarwt Kunca z. Bochum. Towarzystwo za
!oż.ono po<l: opieką św. Winccnteg-0, na 
czJoników ·zaipisato. się 32 rodaków. Do zai.. 
rządni tymczasowego1 z1ostaH wybrani: pp. 
Ignacy Szczot, przew.; Leon Szczygielski, 
sie'kr.; Jan Abram, kasyerem. Po senlt· 
cznyichi słowach zachęty <lo usilnej pracy 
ze: stro:ny pp. Ig. Szczota i Franciszka 
·Adairniczyka za.ttmflczono ·Obr.s.dy. W. A. 

Pierwszy wiec „Zjednocze!llia zawodowego 
polskiego" 

IQodibył się w niedzieę w Erle \v~ Uokalu1 p. 
Gehb, przy wielkiem udziale rodaków. 
Wieoowi przewod.nicz.yl d'ruh La'Wlnicziak z 
Erle. Sprawy organiz.:ucyi zaw()dmvej i 
kina:piszaftowe omaiwfiali druhowie Korp:us i 
Stolpe z Bochum. Na członków zaspisało 
się 69 rodaków. Mężem zaufania został 
obrany druh Józef Krajewski z Erie, Au
guststr. nr. 14, u którego mngą, się roda:cy 
ka'żdeg;o czasu na 1czlo111ków zapisywać, c
raz ze skladek uiścić. Prziebi.eg wtlecai i 
licznyt udziat diow·o<liził, iż rodacy w1 Erle 
sprnwą organizacyi żywo się zajmują. 

Szczęść Boże! 

Wiec „Zjednoczenia zawodowego polskie-
go" 

oc1byl się w święto. Trzech Króli w mad
beck; prze\v1odniczyl obradom druh Rataj
czak z. Gla<lbeck. Przemawiali drnh Kor
pus z Bochum 1i druh Sobolewski z. GLad- . 
beck. W d'yskuisyi przemawiali druh Wi-
tecki z Gelsenkirchen. Kandydatami na· 
star:szyich knapsz.aftowych z>0stal'i wybrani 
Jan Cichosz i Jan Paszkowiak. Na czł,on
ków zapis1aJ.o sict kilkunastu rodaków. · 

Szczęść Boże! 

222SE_!iJ2i:!W'.m" ł n 

Ks. Prnndke br oni się. 
W i0d1pol\viedzi na t-0, cl()J stwierdził o 

stósunka:ch w parafii śmiefowskliej ks. dzie
ka1n Tesmert0idpowiada ks. Prandke w her
lif1skiej „Germanii" pioo tytułem „Po·lskci 
heca'.' 

Julż te.n tytul sam d·ostatecznie wyka
zuje, czego się spodziewaić można, pD .Od
powiedzi, a więc, że nie jest ona rzeczową, 
lecz operuje utartymi terminami hakaty
stów. 

To, co• podaje ks. Prand'ke, pot\v ierdza, 
c01 Dis.at ks. Tesmer. 

Jak ks. Prandke -0br-0bit swych pol
skich parafia:n ku swojej obronie, dowiOdz:i 
ta najsmutniejsza okoliczność, że Polacy 
sami oświadczają się za germanizacyą 
przez kościół. 

Ks. Prnndke bowiem umieszcza ·nastę
puj41cc oświadczenie. opatrzone pnd!pisarni 
polskimi: 

Niniejszem oświadczamy, że pioide1bra
ne -od nas podpisy (Chodzi o piodpisy da·
wni·eisze• domagające się ka12at1 po~skkh. 
Red'.) są bez ·znaczenia. Daleii ()Śwfadcza
my: 

że jesteśmy z duszpa•sterstwa naszego 
ks. pr.obo1szcza zado·woleni; 

d 

-
Za inseraty Jlaci si~ za wiersz oety•ewy 15 fen„ a za 
oghisz~nia zan•ieszc'l.one prt'.cd inseratami 40 ien. Kto 
częstct Of'4asza, otrzyma rabat. - Usty do „Wiar-usa 
Polsł2icgo" należy frankować i paaać w nich doklad-

ny 11dros pisząceg(), R~kQpisćw się nic zwraca. 

ż-3' jego kazania (niemieckie!) najzupeł
niej rozumiemy: 

że nie możemy i nie chcemy prosić g.r>, 
żeby nam prawił polskie ka1zania i 

żeby nasze dzieci po polsku przygoto
wywa t d-0 Sakramentów św. Spowiedzi i 
Komunii". 

Pręd'zcj, daleko prędzej powinien byl I 
„Kur. Poz." z•a:iąć się księżmi1 hakatysta
mli, a ni1e dloczekaiibyśmy siQ tegio, że Po~ 
Jacy sami domagają się germainizacyi przez 
Kościót 

O dyeeezyi ebelmińskiej 
z któr.cj dane statystyczne pc<laliśmy juz 
w jednym z dawieUszych numerów, czyta
my w „Gazecie Tor.,, następujące uwa1gi: 

„Wyipa:da przypatrzeć się statystyce 
dyecezyalnej także pod ·względem naro
dowości. 

Przeważnie. niemieckie paraflie znaj
dują się w powiatach Cz.łuchows:khu 
i Chojnickim (w Kosenaid.eryi) i w Odaf1-
sku oraz jego przedmieśctiach. Licz.ba 
Nilem.ców- katolików ·wynosi mniejwięcei 
125,000. W parafiach Gd'aińskich (włącznie 
prziedmieścia) jest przynaiimniej 55,500 
Niemców·-katolików. J eżel'i zrobimy poró
wnanie z resztą wyznawców ·wiary kato
lickiej, to Niemcy-katolicy stanowią blizko 
szóstą część ludności katolickiej w d'ye
cezy chełmińskiej. Zatem Polaków jest 
w nasze.!j dyecezyi przynaJmniei sześć ra
zy więcej, niżeli Niemc.ów-'kaotoJików. 

Przypuszczaćby trzeba, że taki stosu
nek pod wzgłędem nariodb\\'\Qścimvym 
jest też między ksl:ężmi na1Szei d'yce·zyi; 
bo tego wyinagai skuteczna praicai nact zba
wńeniem dlusz ludzkich. Lecz, niestety tak 
nie jest. Księży liczy nasza dyecezya 470. 
Z nich jest przeszf·o 150 kaip?anów namdo
wośd niemieckiej; zatem księża'-Niemcy 
stanowią trzecią czGść ml!ędizy kapł.anarni 
d'yecezyi. Z tych księży Niemców fi'guru
ie trzecia część z polskiemi nazwisikarni, 
co może niejednego, który 1czytai takie na
zwiska.i a nie zna naszych stosunk6w, fai ... 
tw101 w bląd! wprowadzić. At,oli przyznać 
trz-eba, że niektórzy; z nich postępwją sobit 
wedlug sprawiedliwości i n::e hotduh dzi
siejszemu prą<lowi antykatolickiemu. Ale 
wiellu· z nich, zw łasz cza z. mł"o-dszei gcne
racyi, sprzyja hakatyzmo\vi, 3 nawet go 
prześciga. 

Jeżeli zwa·żymy, że księża nicmcy 
dzierżą najwyższą władzę. w dyecezyi, pia
stują, wszystkie urzędy rządO'we, iiajmuią 
niemal wszystkie mic!jsca wpływowe. sie
znajduie się pół setki Ni-emców-katolikó\v, 
nailepsz.e dochody - to każdy czytelnik 
sam latw10 zrozumie smutne stosunki w 
dyeicezyi naszej. A tu rząd, czuwai nail 
wzmocnieniem niemczyzny, 'kontrnluje 
wlacfaę i duchowiefist\vo, z g6ry nakazuje, 
daje nag.any, obiecuje i grozi - no, resztę 
obrazu może czytelnik san1 sobie domalo
wać. Lud polski musi to wszystko znosić 
i cierpieć. Wiele się pisało· wprawdzie, że 
tak malo al1bo wcale nic. uwzględnia się 

ludnośdi polskiej. 
Przypatrzmy się tej sprawie \V świetle 

statystyki. 
l(azafl wygłasza się w roku mnietlwię

cej 65. Jeżeli parafia liczy 2600 dusz, to 
jedno 1rnz.anie przypadnie w rnlm nai 40 pa
rafian. Tę rr.liarę musimy wziąć jaik-0 pcd
staiwę, aby dokładniej poznać sprawę ka
zań pod '\vnzględem językowym. Wta.kim 
rnz~e przypada! w przeważnie niemieckiej 
pairafii .kd·n•o kazanie polskie na 250 pol
skich parafian, a czasem też ani jednego 
nie prawi się kazania polskiego. W prze
ważnie zaś polskiej parafii, gdzie wię:::. maJ
duie Się kilknna·stu Niemców-katolikó\v, 

pada jedno kazanie niemieckie iui na 5 
{wyraźnie pięć) Niemc6w-katol;ków. 

J\foże. niejeden p.owie, że to niepo<lo
bie11stwcm: Ale tak jest w rzciczy samej. 
Niech się poinf.o.rmuie w pierwszej lepszej 
parafii, przeko-na się, ż.e \VI parafii, gd~ie 
dzą w parafiach czysto Polskich, bo są: tam 
prawi się co mksiąc niemi1e.ckie ka:z:anie. 
Gdlzie z.aś w parafii przewa:żnie ·niemieckiej 
miesz:kają setki ludu polskiego, tam nawet 
a-nil COi kwartal nie mają kazania polskiego . 
Częstokroc jest t-0, lud• roboczy, zależny, 
który nie ma cd'wagi się narazić. Nie wie 
też, do kt0g·o się. udać; inteligencyi niema, 
którnby się taką sprawą z.aJą6 mogla, a je
że!~ n,est, to nie śmie wystąpić, aby chleba 
nie utracić. 

Talk więc statystyka nailepiej w}'1ka
Z'llje, jaką rolę Niemcy odgrywają. WJ dye
cezyi· niemal czysto pnlskiej k()sztcm bie
dnego lud U' polskiego." 

Ruch strejkowy wzrasta. 
Prawie każdej gc<lziny nadchodzą wia„ 

domości o dalszem za.wieszaniu pracy ze 
strony górn(ków. 

Wf.adze śledząi .ŻY'\v"o przebieg wrze„ 
n[a pomiędzy górnikami, a u.rząd górniczy 
przesła1 już spral\\7\Qzd'anie ministrowi ha111-
dlu. 

Wczoraj i dziś. przybyły ,n.owe kopal
nłe do licz.by dotkniętych strenklicm. Po 
wiiększej części pant)Jje pomięd.Zy streiku
jącymi solidarność, lecz tu ~ owdzie :zajeż
dża mafa część górników, mimo, że więk
szość streikuie. 

Strejkuią, więc kopalnie „Carl f rlied
rkh" w Wiemelhausen i ,,Prin1z Regent", 
„Miargarethe", „Da1nnenbaum V.", „Borus
s~a", ,.Westende", „General" w Weitmar, 
„_Do-rstfeld Il", „Baaker Mulde", ,,Fri'edli
cher Naichbar", „Iiasenwinkel", „Ver", 
„Dahlhauser Tiefbaiu", „Preie Vogel und 
Urnverhofft", „Gneisena1u", „Scharnhorst", 
nSchleswlig", „Schiirbank", „Trerruonia", 
;,Croirne", „ttardenberg", ,,Minister Stein", 
„Charlotte", „Neumilh1" 1 „Deutscher Kai
ser", „tt.alstein", „Wiendahlsbank", "K:ai ... 
serstuhl I i1 II", ,,Freiberg", ,.Konigsborn'", 
„Ma1ssener Bergbau" szyb III, w szybie I 
i II zajech.ali górnicy nader niechętnie, tak 
sarrno rzecz stoi w Impal1ni ,.Karoline'·. 
Spmlz'.1ewać się można prawie z pewn•o1ścią 
ju1ż dz:isiaj streilrn w kopalniach ,,Francis
ka", „Iiarnburg", „R·;ngeltaube", .,\Val
fisch", „Bommerbank" i ,.Bergmann" po<Cll 
Wittcn. 

Dacj zastrejk-0wali górnicy w kopalni 
„ttoffmmgstal" w Bredenscheid, ,,tterku
les" szyb I; w kopalni „Wiescl1e" pO'd Miil
heimem nie z.ajeichalo 162 górników na· o
gólną, liczbę 530. 

Dziiś, w środę odbywa się zebnmie 
górników k()palni „Shamrock" \V tterne; 
'vvczoraij odbyło się zebra:nie górników ko
palni „Vollmo1nd" w Langendreer, nai któ
rem wybrano komisyę mającą przedstawić 
żądania górników zarządowi kopalni. 

Dziś, '-V śmdę, przied pofodniem odby
wa się zebranlie sz~chty popołudniowej tej 
samej k:opalni. 

W czwartek, 12 b. m. odbędzie się w 
Dortmundzie zcb:r:a1nie ,delegatów wszy
stkich czerech tutejszych związków górni
ków, a więc „Ziedn'(}czenia zaw. polskie
go", „Chrz.cśc. zw. górn.", „Związek gór„ 
ników" i ,.zw.iązek ttirsch Dunkcrai''. 

== --
Ze f'i tatyst.Yki Ks. Poznańskiego 

l(rólewS'kie biuro statystyczne w Ber
linie wydalo llieda:wno rocznik statystycz
ny, z którego· podajemy nf.e!które liczby, do-



tyczącć naszej dzjclnicy. Dnb I grudni:l . dy;1cm zadanizm drngie.i eskadry by1a i 
:r. 1900 byro w poznańskim ob\\'"rO<.lzie re- ijest przywrócenie panowania nad morzem, 
jencyjnym 881836 katolików czyli 73,59 ww u~utecznić śię da tytko przez zniszczc 
procent, 293550 ewa:ngelików. czyli 24,50 rt'nie -floty japońskiej. Referent wyraża w 
iproc., 458 innych chrześcian czyfi 0,04 ~ko&u przypuszczenie, iż admirał Rożc
proc., 22303 żydów czyli 1,86 proc., 65 osób„ s~1ierrnki n1:.e przerwie podróży sweJ i szu 
nic. podało swego wyznania. W bydgo- kc\ić hęd'Zie bitwy z notą japof1ską i ·W razie 
skim obwodZie rejencyJnym bylo 398336' pomyślnego wyniku starać się będzie za
katolików czyli 57,81 proc., 275974 ewange.: \vinąć 'do Władywostoku. 
Irków czyli 40,05 proc., 1677 innych ichrze 1 Uwagi te znajdują potwierdzenie w 
;ścian czyli 0,25 proc., 13024 żydów czyli? telegramie rosyjskiej ajentury telegraficz-
1,89 proc., nie podalo swego :w,yznania 10'' nef donoszącej, że z końcem stycznia wy-
csób. , ruszą nowe statki z portów bałtyckkh, 

.W poznal1skim ob:w-0<lzie reJencyjnyin któreł wzmocnią eskadrę Rozdziestwień-
mówi po polsku :jako językiem ojcz.ystyril skiego stojącą na kotwicy pod Madiagas-
z tysiąca osób 672,55, po mazowiecku o,d2, karem. 
tpo kasrubsku 0,17, po litewsku O,Dl,I f>o Pojawiają się też pogłoski o zawairciu 
wendyjsku O.Dl, po morawsku alJbo crrzKu pokoju, które ograniczają się <lo po.dal\va-
0,22, po duńsku albo n-0rn„1~gsku 0,11, po nia z tego 11ub owego1 źródła nairozma-
łliemiecku 321,71, po niemiecku i inny jh- itszych warunków. Rosyai urzędmva o-
SZ/Cze językiem 4.94, innym jGZYkiem, tn1- świadcza dotąd stale, że WoJnę prowad.Zić 
rt.ełi le.dnym z wymien'.onych 0,23. . W bęcL~ie aż do z:wycięztwa. 
bydgoskim obwodzie reicncyjnym mówi z „Standard" dowiaduje sie z wiaro-
tysi'l!ca osób po po-lsirn 509,38, po ma~zo- god!nego źródla, że Japol1czycy gotowi są 
wiecku 0,05, po ka!Szubsku 0,16, po litewsku do zawsrcia pokoi u na podstawie nastę-
0)01, po morawsku ailb-0 czesku 0,06, ~po pnją;cy:ch warunków: Prośba lub propo-
dnf1sku albo norwegsku O.Dl, po niemi~ki1„ zycya zawaircia pokoiui wyiść musu Old R.o-
483,18, po niemiecku i i1nnym deszcz:e jęfy- syi. Mandżurya -oddana zostanie Chinom; 
Idem 6,93, innym językiem. ani·żeli jedn rt1 koleje mandżurskie przejdą na wlasn<Jś6 
z. powyżej wymienionych 0,22. · ' Chin; potrzebny d!o ich wykupienia kapi-

Z tysiąca1 malżef1stw, zawartych I \V, tal ma rządowi chińskiemu dostarczyć 
K.sięstwie P1oznal1skiem, byto \V roku 1901 międzynarooowe k.onsorcyum; Port Artu· 
śluh6w ewangelików z katolliczkami 13,8, w rn pozostarnie własnością Japonii1 \\"raz z 

90? 3 4 9 śl1. bó k ~1 póJwyspem Kwantung, koleje kornaif1skie 
r. 1. '"': I5,3, '"" r. 190 : 1 ' ; LI w ato.- · otrzymają p-0·l4cZ1enie z; kolejami chińL 
lików· z ewangeliczkami w r. 1901: 15,3, w, 

skiemi. Dainy będzie porte1n ohYartym 
r. 1902: 13,4, w r. 1903: 1219· dła wszystkich narodów. 
szz=-. - ~·--- -•-~ __ y_:_z_ _a __ -.ęsz. 4 • R-0syai wyda Japonii wszystkie okręty 

Z wojny rnsyjsko-japof1skiej 
J apai11czycy wzmacniają S\Ve siły w. 

Mandżuryi i ruszają się w Kmci ku Wła-. 
dY\V·o~tokowi, to jest treść ()statnid1 tele
gramów z pola \vojny. 

Najważniejszą po zajęciu P-0rtu1 Aril1- , 
ra: przez J apof1czyków jest kwestya, czy 
admirał I~ozdziestwiei1ski1 powróci Qbecnie 
z powrotem d0 Rosyi, czy też iotrzyma-: 
"\VSZY posiłki popróbuje szczęścia. 

Referent ,.Berl. Tagcbla~tu" hr. Re-, 
ventlow, zamieszcza1ący równ1Ież fachowe
nwagi swoie w dziennikach rosyiskich,-, 
t"i:1erdzj wbrew zapatrywani·om innych 
referentów zagranicznych, że upadek P.qr 
tu Artura nic wpływa \V.ca.Je na zmąadę 
poł'Ożenie eskadry Rożestwieńskiego. Gey 
by się t\~:~e·rdza była ntrzymata narwct c1o 
;przybyicia eskadry bałtyckiej, tn i tak a~
mf.ral RQicstwier'1ski nie mó;glby naiwet m)r 
śleć ·o wybraniu podstawy. 1operacyjnej t 
przystani portarturskiej, musiałby bowieq1 
przedtem zniszczyć flotę japońską. Zada
niem drugiej eskadry nie było r6wnieŻ, 
zdaniem hr. RevenUowa. mwJ1lnienie dblę
:ZO'nej twierdzy, co uskutecznlić mogła tyl- . 
ko w takim razie, gdyby dDstalWiła do 
i wierdzy odpowiednio silne posilki. Je-

Kapita11 Cza-r 
(Ciąg dalszy.) 

P-0dczas, gdy podróżny przewozi! się 
na promie, pr.otoszcz, wysze<llszy do :ku
chni, napędza! do pośpiechu swą gospody~ 
nię. uwijającą się przy igarnkach i ron
dlach. 

- Joanno, już osma ! - powtarzał nie
cierpHwie. - Joanno, 11ie zdążysz ze . 
·zczu~akien:!. Sawiniusz za kw·a<lrans )uż j 
tu byc p0~\·1111cn. · t 

-- Słyszałam iuż to, słyszałam... Ni~
ma o co gwałtować ... - mamrota.la gnic
w:nie gospody.ni. - Szl3:ehcic moiie trochQ 
poczekać ... dziura w niebie przez to się nie 
zrobi„. - A w ko!1cu, doJata gJośniei, z 
ruchem z11iccierpliwienia -· oświ~'.drzam 1 
jegomości, że .:zy tak, czy °'";ak. me dam ' 
na stół, dopóki \Yszystko nie będzie zro-
1li-0ne jak się patrzy„. 

Ironiczny ukłon zakm'1czył tr. r·rzcn:o
WQ, po której wysłuchanin ksi4clz Jai<ć1b, 
przeświadiczony o swej nil..;·wśc:, ()puścił 
gło\vę ua piersi i drobnym l<ro::zkien.· poll
reptał do jadalni. 

Stót był nakryty. Bnclzą..:y usza11-0-
\.V~m~e rząd butelek wychylał onBzo11e h;ó
\\ ki ·z kretle.nsu. Aby bateryi tej dcs1Q
~nąć, nic trzeba było wstawać z miejsca: 
wystarczało rckę za siebie wycią,ignąć. 
Brakło jedynie gościa. 

Zegar ua wieży \\ ieJskiego kośció:ka 
wybil kwadrans na dziewiątą. Jakby w 
od'powiectzi zadźwięczał szarpn ięty s!Jnie 
d'Z\v'O"nek u drzwi wchodowych. 

- To on! ~ wykrzyknąl p:rob-0sza. , 
Pobiegł «u drzwi, otw-orz;yt je na całą 

jakie ma jeszcze w Azyi wschoidtr;ci, także 
i te, które schroniły się do portów nie.utral 
nych. · Ja pen ii przyznany będ'zie proteikto
rart: nad Korq, oraz prawo utrzymywania 
tam załóg wiojskmv.y.ch, t\vierd·z i stacyi 
marynarskich. Wys'Pai Swchafirn ma· 
przejść w posiadanie Japonii. Rosya za
płaci Japonii 100 milionÓ\\" funtów szter
Hngóiw (2 miliardy marek) tytułem ·o<lsztko 
dowan'ia. Gdyby zaś \v10Jna przeciągnąć 
się miała dłuiżej jeszcze, odstąpi jej także 
.W fa:d'yiwos tok. 

) Jiemie potsk·ie. 
Z Prus Zacltodniell Warmii i Mazur. 
J 

r Toruń. W nie<lzi·elę, noo ranem roze-
szła się µo Tmuniu wieść o otruciu się 
·wdowy po budowniczym Klehtgen. Po
wody samobójstwa nie są dotąd należycie 
wyświetlone. Zdaje się, że zgryzaty 
wskutek ogromnych <llugów i zaszarga
nego stanui majątkowego zmarłego po
pcJmęły nieszczęśliwą mkxi"li kobiett; do 
roz.paiczli.wego kroku. 

Wiadomość o samobójstwie owclowia
lej dlopiero od kilku miesięcy kobiety wy
warto w calem mieści0 ogromne wraże-

szerokość i rzudl się w objęcia przybyłe-
., t . 

go. 
- łia mękę i śmierć Zbaiwkiela ! -

, zawOtłal ten ostatni, p;O'zwalając ocałowy
wa:ć sobie policz1ki - twoja wieczerza, mój 
'bracie, i~st pyszną rzeczą nai dzisiejszą za-

1 • 

,wiernchę ! Z 1mchni twea zalatuje zapa-
szek trqfli i dzkzyz,ny, który sprawia pra
wdz~wą, oskomę i daje przeczu.ci-e rajskich 
pr.zyjem11iości. 

-1
1 

-· Siadajmy do stołu, kochany Sawi-
niuszu! - odrzekł lakonicznie ksiądz, od
gadtij.ąc stan tego żołądka, pc<lniec-onego 
długą jazdą. 

Zdjąl z ramion g-0ścia płaszcz, r-0·zwie
sił g'o przed ogniem, plDn~icym \\"e'So~o na 
kotniulrn, i grzrn:ącym glosem .rznajmil 
Joannie, że tył'lrn na ni4 oczLkn1ią. 

Szlachcic zasiadł wówiczas naprzeciw 
prob-Oszcza i obaj biesLadnicy zabrali się 
żwawo do należytego uczczenia przygoto-
wanych przez gospodynię potra'\v, nie 
szczędząc sobie ''zajem przyjacielskich 
wynurze!1. Sawiniusz i Jakób byli braćmi 
mlecznymi, kochali się jednak jak brach 
rodzeni. ·. 

- Posłuchaj - odezwał się nargle 
przybysz, zatapiając nóż \\1 pasztecie, aż 
czarnym (jd trufli perigro<lzkich. Nic przy
byłem do ciebie wyłącznie nu w!eczcrzę. 
Mam pomówić z tobą o sprawach wiełkicJ 
wagi ... 

- Jestem do uslng twych - cdrzckl 
ksiądz. - Odczytawszy li-st twófi , zaraz dD
!llYślilem s~ę, że zaszto tam · coś. \\''Jżnego. 
Mów zatem. 

, - Odlóżmy to do \Vetów. Jeśliś Lt~ . 
ska1w, przysuf1 mi tego szczupaka, ktOry ' 
nia • JJ-OZór tak czcii"cdny. 
1 1 -·~ · Jest to 1 koch:;m;y Sąwiniuszu, tryumf 

nic. l(ldngc-r1 nald...af ba.wiem d-o. wpływlQ
·wyc)l i 'bardzo. popularnych obywateli 
miasta. 

Chełmno. Dobra: rycerskie \\o Wiel
kim Ujściu przeszły na wlasność fiskusa. 

- Wdowa K. licząca lat 78, która pra„ 
niem zarabiała na utrzymanie zycia, skoń
czywszy pracę, rostaifa paraliżem tknręta 
i· nagle umarła. 

Dzlafdowo. ,,Ostmarkenculagi" blo
gaslawlieństw-ai nie przyooszą. Do ,,Berlf
ner Volksz:tg." donoszą, że wśród tutej
szych nauczycieli panuje wielkie niezado
wolenie, bo kai<ly z nauczycieli, cz.y prze
słuzyl 25 lat, czy rok tylko, otrzyma·t POI 60 
marek, podczas gdy ni•ektórzy nic nie do~ 
stali. Wynika z powyższego, ze owe 
„ostmarkenzulagi", przeznaiczone na po
pieranJe niemc:z.yzny przez nauczycieli, 
hlogosławieństwa nie przynoszą. 

Pelplin. Prz.esiedlonym został ksiądz 
wikary Kasprzecki z, Lążyna jako admini
strator do La.sina, ks. wikary Ri.ng z Oli
wy jak-01 zastępce\! chorego proboszcza efo 
Matarni. 

Z WieL Is. Pozmui'skiego. 
Poznań. Samobójstwo czy nieszczę

śliwy wypadek? W sobotę znaleziono 
martwych pewneg'-0 oficera i jakąś m~loidą 
diz.ieWc'Z.ynę, córkę jednego z tutejsz:ych u
rzęd:ni'ków prywatnych, w pokoju kąpi1elo
wyin pomieszkania owego oficera. Nie 
stwi·erdzor:•o dotąd na pewno, czy zaszedł 
tu wypadek 11ieszczęśliwy1 czy też samo
bójstw>o. Dziewczyna byla w miejscu w 
Berlinie, zk4d na święta przyjechata do ro
dzicÓ\\'. 

Poznań. Teatr po~ski (stały) istnieJe 
\\11 Poznaniu pod dyrekcyą p. R.iegera. P. 
Brzeziński postarał się o pozwolenie aa: u
tw10rwnie drugiego teatru (wędrownie(g'O), 
któryby jeźdiził po Po~z.nańsikiem, Prusach, 
Siązku, Berlinie, Westfalii - jaik to czynią 
niemieocy przedsiębiorcy. O to pozwlO·le
nie czyli konicesyę musiał się p. Brzezif1-
ski procesować - aż do ostatniej instancyi, 
lecz najwyższy sąd administracyjny w 
Berlinie przyznaJ m111 p1ozwole:nie. Pan 
Brze:ziński zamówit sobie airtystów i ar
tystki po cz.ęści z zagranicy i urząd'zil 
pierwrsze przedstawi·enie w Ino•wrocłarwiu. 
Drugiego przedstawienia jut <lać nie móg1 
ponieważ policya robila trudn()ści. Kra
kowski „Głos Narodu" pisze, że pruska 
policya wy<lama wszystkich airtystówl r 
artystki, którz.y byli zagranicznemi oby
w1aitelami. 

Ooby pruska· po.Ji.cya pmviedziara, 
gdyby tak austryacka albo 1"-0sYli1ska wfa
diza ·wydalila niemieckich oby\Vateli, któ
rzy za. graintcą szukają zawbku? Peiwtnie 
by się niemieckie gazety ·nie mal-o oburza
łyi na to, że zaigra.nica nie IX>•zwat!Ja na sze
rzenie niemieckiej sztuki, która powinna 
się wszędzie cieszyć uznaniem. 

Gnlezno. Na 24 godzan aresztu, ponie-

mojej. Joanny. Nie często }ada się taką ry-
bę. ' 

- Do tkha! C'Zyby należaita -0na1 do 
ist-0t baieczinych? 

Bynajmniej. Jest to szczupak jedno
oki z iezi1ora: Fonta, którego prohoszcz tan1-
tąjszy przysiaf mi na uczczenie ukochanego 
g·ościa. 

- Cutlmvnie ! Jednooki, czy dwu{)lkl, 
smakuje przewybornie, a: te szamp~ni()1ny 'l 
bialem winem czynią go prawd'ziwtc boską 
potraiwą! 

Uczta zak-0iiczylai się wes-0fo. Ale za
ledwie Jioanna: z<ljęla ohrus i postawiła na 
stole butełkę likieru z Armagnac, nra~ 
przyniosta na blys.vczącej metalowej tacce 
dwa mate klieliszeczki. Sawiniwsz cd11azn 
spoważniat . 

PrzeJknął kilka: kropli starego I:k:eru, 
poczem, wspierając się o stół lokc:G:ni i za
tapiając pr2e11ikliwc sr>oirzenie w ocza.ch 
p1 zyjaciela, rzekł: 

- Ozy p-OZ\\1olisz,, Jak6bie, abyśmy 
pom6wili te-raz o sprawach PO\\ ai,11ycł1 ? ... 

TI. 

Proboszcz sktonil gfową na ztw~k prz_, ~ 
~.wolenia, a nvarz jego przyhraia ten sarn 
wyraz uroczysty, co twarz gościa. 

- Przysiągkś mi kiedyś. J ~kóbic -
zaczął ten ostatni - że będziesz sz:częśliw~ 
•Oddalląc \', potrzebie życic swe ·Ila moje 
Hstugi. 

- Rozporządzaj niem, przyjacielu. 
Każdej ch\\'iH g1otów jestem dotrzymać 
przysięgi. 

, Ręka szl~chcica wyciągnęta si~ w stro-
11~ księdza, który śóSJ1ąl ją tak krzepko, że 

, SR\Vi11insz nie mózł pD\\"Strzymał sic od u- .' 

waż \\ ~dlug zap:ltrrwania sądu nie clrda 
la zeznawać po niemiecku, skazana zosta. 
ła w sobotę slużąc~ Teklat Woicieclrow
ska z Siemianowa. Służyła ona ht u ży. 
dówki Sary Basch I opuściła miejsce 
-uplyWie kwartalu1 bez \ltypowiedzenia 
Policyai skazala ją za to na 6 marek kary. 
Sprawę tę rozpatrywala w sobotę tutej ... 
SZ!al izba karna pod przewodnictwem p. 
dr. Steinharta. Kiedy biedna dzie\\"Czyna 
nie chciata ze·znawać po niemiecku, sąd 
sk.azal ją na 24 gD<lziny aresztu i: zaraz 
została aresztowana. Kf.tr;a.J podW'.YŻS'Zoi.. 
·na zostata z. 6 na 15 marek. Do ·więzienia 
WoJciecho.wskiej przyczyniła się p:. Ba
scho.wlal która zeznala, że Wojciechowska 
umie: poi niemiecku. Tymcza:sem zape
wniają ludzie. którzy ją dobrze znają, ie Ie
·dwie kilka slów po niemiecku wyjąkać po
traifi. Zasątlzicnie to wyw10-lalo w mieście 

. naszem wielkie wzburzenie, bo ostatecznie 
każdemu się zdarzyć może, że zasądzony 
zostanie, jeżeli nie będzie. mógf w „cywili
zowanym" języku zeznawać i}rze<l' sąd-em 
w1zględinie nie będzie chciał wzią)Ść na sie
bie wielkiej odp'Owiedzialnośd za: niedo
kfadne zeznanie. 

l(ępno. Dnia 4 bm. stafo się -0k1'0p!le 
nieszczęście u posi.edziciela Miclkego w 
S. Wrota stocl!oly,zatrzaśnięte z wielką 
silą; przez wiatr, trafiły 6-letnią córeczkę 
Mielkego' i rzuciły ją na wał trnnsmisyij-

. ny mJóckarni z takim rio.zmachem, że iedna 
notga 1zfostala zgniecona i czaszka ~trzas~ 
kanai. Dz.iccko natychmiast umarło. Wi
'dz,ąc to brat, chciał maszynę zatrzymać 
i wl1rnżyl snnp zbuża, ale przy tem koła 
maszyny zgn:otty mu rękę tak. ie ~rzth 
go yf.0; cdeslać do lazaretu. 

Poznań. W .J·bronie „Króln\\D Koro
ny Pol·skie.j"; które to wezwanie do Matki 
Boskiej znajduje ~: :ię w litatiii loretat'lc;kiej, 
staje ,,Kuryer Pozn.". ,,Germania" nap+sa
lai swego czaisu w: obronie ks. Prandkego, 
który teg-o \\·ezwania nic odmawiał w li
tanii, że do tego 11ir: był zmuszony, a zre
sztą J?olska· nie :stnieje. Tyrnc7ascnt' :io·
wodzi „I(uryc1"\ że odmaw;ati ie tc:go W<'
zwania Jest obo\Vn~rniącem i n:kt nic ma 
prawa samowclrne p:-0 ·opuś~1 ~. Zrcslh,. ;: 
mszale i brewiCl!rzu także jest mowa ·O 

Krółestwie Polskiem, czego chyba księża 
nĘemieccy: skasO'wać nie. będ'ą inogli. 

Września. Najstarszy syn cukiernika 
pana Ueberle, WJadysła.w, usihowal papeł
rfć sam8•bóistwio w nocy z cZ\vartku na 
piątek. Strzelił sobie w piersi i leży cięż
ko chory. P.ow6d tego rozpaczliwego czy
·nu nieznany. 

Ze ślązka ezyli Starej P•lski •. 

Wrocław. Wskutek ostatnich mro-
zów Zia.marzła cala Odra, od Szcz•ecin:a aż 
do źrMef. ŻeglUlga naturalnie stanęlai cał 
wowide. .Jakkolwiek w ostatnkh dniach 
mróz. znacznie popuścił, to jednak trudno 

· - Do licha! oto dl-Oń, którai nie puści 
la:two. tego, czeg'o strzedz się po<ljęla ! 

Z ruchem wyikwintnym otrząsną! bo
lące pałce. 

- Ma.sz zatem do powierzenia1 jakś 
depozyt? - z.apytal ksiądz Szablisty. 

- DePozyt driogoce.rnny, którego w p~r 
trzebie wypadnie bronić z zaciętośdą sm<)
ka, strzegącegiQ. zaklętych ska:roow. 

Oczy Jakóha zaplonęly. W milczen:u 
wska9-:af mł-0<lziM1cowi diugI rapir, wiszący 
\\~ ciemnym kącie izby. 

- Rodzinna pamiątka - rzekł z na:ci
skiem. - Um!cm jesz•cze ialm-tako z, nią l)ię 
obchodzić. 1 

- łfo, ho! pamiętam dobrze, jakie py
szne lekcye szermierki, 1od'bierakm od de
bie, gdyśmy jeszcze byli obaj dzieciakami! 
Ach, co za szkoda. że i ty również nie z-0-
sta-teś ż.olnic-rzem ! 

- Bóg p:owolał mnie do. czego inne
go - odrz.ekł skromnie ksiądz, spuszczając 
ocz,y, w któryich zamigotała b!yskawica. 
-- Mów <laki, Sawiniuszu. 

Szliachck zdawał się przez chwilę J!a· 
myślać. 

- Wolałbym - podjął wreszcie zwol
na - wolałbym oszczędzić' tobie trudów 
i nicbezpicczet'1stw, przywiq_zanych do tego 
zadania, ale„. gdzie z11ajdę <lu·szę taik d.'Ziel
ną i prawą. jak twoja? gdzie znalidę serce 
równie szlachetne i gcd11e zaufania, które
by przyjQto powierżaną S{)bie tajemnicę, nie 
wglądai<ic. jaki·c. jej źródJo i co w sobi~ 
zawiera•? Nie moigJern i nic mogę w wy
pad'ku tym myśleć o krm iłłtLYm, iak ty}~<>' 
o tobie. 
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r:-izyp11sz-::za6, żeby 16<l na Odrze prędko 
.srnJat. 

- Ost..atnie mrozy ttie były na: ca~ym 
"$tązku jednako silne. Na Górnym Slązku 
:miejscami mróz dod10dzit d<> 22 stopn1 Cel
!Syusza, a średnio dochodził dJo 20. stopni. 
·:rymczasem na Srednim i Dolnym Slązku 
;mrozy przyszty nieoo później i byly sil-
niejsze. W Boks~awiu na Dolnym Slązku 
·naprzyklad panmvat mróz1 24 st()pnie silny, 
.a W' J eleniogórze dQcho<lzif na"\vet do 27 
·wp1)1i. 

Bytom. Donoszą z. rozmaitych stron' 
-<l dalszych ofiarach ostatnich wielkich mr<Y
z&wi: W K()chtowicach zna:leziono we 
'vtorek zmarzniętą żonę połicyanta Ga.ine
głJ z Eintrachthuty. 

W Lofrskich Lanach znaleziono zma1rz·
·:nr~tego 70-Ietniego inwalidę Dzie.\\iborai o-
podal jego mieszkania. Przywrócono go 

•do żyda, lecz nieszczęś!:wy jed'na'k krótko 
·p-ptem zmarł. 

Na szosie między Ujazdem a Slawię
cicami zmarzł w N()\VY Rok cieśla Jan Jc
.g.forz ze Stawię-ck. 

Na pograniczu polskiem o-po.dal Borek 
znaleziono ni1e ct:wóch lecz czterech żolnie
tzy, pogrnnicznych zmarzniętych. Nic
s2częS!iwi żolnJerzc pograniczni nmszą, 
czy mróz czy deszcz. stać -cale 6 godztn: na 
:POStemnlm pod g.ołem niebem. 

Z hm~· eh dzielnic Polski. 
Z Warszawy <lo111osz4 „Slowu Pol

skiemu": Omh1a Zambro'\v:a w, powiecie 
ł>0mżyflskim, omz gmina Je\llnia w p.cYw. 
radomskim, wyst~wily z domaganiem się 
:\:prowadzenia języka polskiego w urzędo-

·wan~u gminnem. 

-- Wiadomości ze świata. 
Niemcy. ,.Nor<ld. Allg. Ztg." zaprz2-

,cza wszelkim pogłoskom, jakoby pomię
dzy Anglią a Niemcami stósunki się naprę
.żaly, - Zaprzeczenie zaprzeczeniem, ale 
serdecznymi te stósu11ki w lafach <0St'.3.t11ich 
nie były li •zapewm~ w najbliższych też 11:c 
będą. 

Z Rosyi. Wobec zamętu wewnc;trznc
&"o \\ Rosyi rosyanie sami dziś Itie \\ icdz~1, 
co ich czeka. „Nawoje Wrcrnia· ' np. clo
''"iO.dzą, że swoboda prasy jest dla tego ko
nieczna, żeby ustaty zdzierst\ a i zlodziej
stwa urzędników na urzędztc. W Jianych 
artykutach dmn,dzą, że klęskę na Rosyą 

·sprmvad1zita 1glÓ'i\rna inteudaninr.a wioisko
·wa, kradnąca wszystko -od picnięd'zy 11a 
proch ~ granaty do pien!GdzY na su-chary. 
Żołnierzy w Porde Artura okradała podo·
bno iTitendantura "~ niemifosicrny sposób, 
tak że wszystkieg'o tam brakto. W i0stat
nt~m numerze skarży się, że na.wet dtobro
·w1olni urzędnicy Czerwonego Krzyża, -zbiz
rający pryw;atne skla<lki <lla ż-0h1}erzy, kra
dną jaik kruki. Czerwonemu l(rzyż'Owi1 1od
dan·e z pewnej olroUcy razem 120 pudef z 
r.azmaitemi przedmiotami dla żołnierzy. 
\V drodze i na kolei sybirskied skrad'Zi1on-o 
z nich 100 i tyłka 20 pndelł doszf,o doi ()OOZH 

w Mandżuryi. 

„Nowoje ~'remi-a" pisze: nam nie brak 
s e.rea r cfiar.ności, tylko brak „uczciwych 
udzi"; .icż c li prasie rz.c1d nie nada p.otrz~b
nej wolncś ~i nrzędnicy r,ozkradną resztę 

Rosyi. 

Z Wę~icr. Po r-OZ\\ iązanht parlamen
tu ,,-szys ~y z napięciem o·czekuią wyniku 
nowych wyboró\v. W agitacyi bierze ży
wy udzl!at także prezydent ministrów. Wy
Stóso:wał bowiem hr. Tisza list otwarty do 
:wyborców z okręgu Ugra. w którym Q

S\\'iad'cza1 z ubolewaniem, że nie mo·że w 
tym ·okręgu więce.i kan<lyoować, ponieważ 
kandyduje ze środ!ni ;: ścia Budapesztu. Da
tcj \\".skazuje prezydent ministrów na do
tychczasowe postępowanie rz.ądu, na speł
llk!nk we " ilększei CZGści programu W {)j

skowegio rządu, który udo\rn,dnia , żi~ bez 
zach•wb nia ugody z rnku 1857 można ar
mi ę zb iżyć do narodu. List \VYlicza tak
że inllc usta\\ y i z.azmi.cza, że nowa usta
\\'a woJsko\va zawierać b<t"Clzie dwHletn ią 
·s łużbę i reorganiza·c yą af'tylcryi z przy
dzieleni em ;j ej d-0 honwe.cló-w. .Minister 
podikrc:śl a, że błędem Jest uwa-ża.nie usta
\ \. }i z rf'l·rn 1867 za przcci\\'icflstwo d~'> usta
\\ Y z. roku 1848. Przeciwnie, usta\Ya t3. 

h\'-O rzy tylko ciąg dalszy ustawyi z r. 1S48. 
W k'o tku przedstawia mh1ister zajści.a .\\
seJmlie. które -- Z'danicm jC'g{)i - 'Są dffiVQ
-Oem, że regHlamin izby jest nieodpowie<lni. 
- _, Na1rM - karkzy hrabi.a Tisza - ma \V 

ted. wake wybor.czej rozstrzygnąć, czy 
~n ma ixrzostac w obecnej niemocy, ay 
·tez wyborcy pragną odżycia sejmu i jego 
na~eź1yteg-0 fu11kcym!1qv: ania . 

% reinycb ilron. 
Berlin. Ważny \\ ·yrok dotyczący to

warzystw \vydal w tych dniach kamerge
rycht b-erliński. Pewne kat<>Jickie towa
rzystw-O' kupieckie mai na· celu pielęgnowa
nie życia tol\1..-arzyskiego, szerzenie oświa
ty wśród czfonków i pobudzanie dio życia 
religijne~o. PrzewlOdnkzący tego towa
rzystwa nie wręczył władzy policyjnej u
staw ani spisu członków, twierdząc, że nie 
Jest do tego obowiązany, ponieważ towa
rzystwo nie wplywa na spra:wy publiczne. 
Sąd! tawil1iczy i izba karna skaza.tai go na 
karę pieniężną, ponieważ towarzystwo re
ligijne! podlegaJą odnośnym przepisom. O
skarżony \Vniósł o rewizyę wyroku z tern 
uzaisad'nieniem, że o tO\\'arzystwie religii-: 
nem tyłko wtenczas mówić ·byi moina, gdy
by na zebraniach omawiani() ,gl&winie spra
wy reliigiUne. Towarzyst\v1o kwpjeckie zaś 
tylko pobocznie zajmuje się temi sprawami 
i je<l1ynie kieruje się w swojej diziafalności 
zapatrywaniami religijnemi. 

Kamergerycht zniósł \.vyrok izby kar
nej i przekazał sprawę są<lmvi ziemia(1-
skiemu eto ponowneg·o zbadania. 

Bochum. Jaka bGdzie p0go<la w roku 
J 905? J c<lno z pism niemieckich pD<llaje 
pr<Jgn:)Zę , stwi•erdzi~ną d\'. udzic'stoletniem 
doświa.idczcniem: d\\ · a1rnśc ic 1dni, poprze
dzaj41cych dzieli Bożego Narodzenia, stano
wią 10 pog,odzie w ciągu dw111nastu rni·esię
cy roku, a zatcrrt 13 grn<l'nia jest pogno
zą dla stycznia, 14 dla1 luteigo i t. <:L Prze
ci<;tnai pogoda dn'a c.!J nego ma być prze
ciętną pogodą odpowiednieg·o nuesiąca. 

Wedle tej teoryi. styczefl byłby cielP>iY 
i jasny, luty, marz.e e i maj - d'id'.iyste i 
pochmurne; czern,iec i lipiec - jasne i 
pagndne; si,erpi·.;i'1 - dżdżysty; w'J'Zesiell 
bard'zio, piękny; październik i listoip-a'Cl -
chłO'dne i dżd:żystc; grndzie!l jasny, bez
sn·ieżny ; chłodny. 

W Akwizgranie skazan-0 na długoletnie 
\vięzicnie ni,edakiego Bc1irama, osla·wione
go rabusia, który na czele bandy wlamy
wa.czów przez cały szereg lat grasowal 
w miastach Niemiec zachod11ich. Skaza
ny ma być przewieziony do \\~ięz.ieniai w 
Werden, transp·ort j;;dnak nie będz '. e ła
twy, Bertram bo\Yiem 10-dznacza, s!ę siłą 
wprost nadludzką. Po<lczas ·więzienia 
ślledczeg-0 19 raey prólb-owal ucieczki, wy
Iamując drz-wi mocne kraty w oknach. Za
kuto go więc. \\i" kajd'any ale i te ·więzy po~ 
przerywał. W ko11cu zamknięto go w kla
tce z grubych sztab żelaznych, t 'Z ni1emi 
jednak p-0radził sobi·e, zburzywszy klatkę. 
Jak się '<Jkazafo ze sprawozd~nia1 , odczyta
nego w sądzie, w więzieniu koliońskiem 
musiano Bertrama trzymać w celi, na1pet
nio.ney WO{fą, sięga:jącą rabusiowi po szyję. 
Wobec tego ·dzienniki niemieckie za.znru
icz.ają, że trzeba będzie chyba więzienie w 
Wercte11 przebud-0\rnć, aby Bertram nie 
zhwrzyl go d-0-szczętnie. 

RozmaUośde 
l(sięża polscy na obczyźnie. W Lon

vain w Befgii w Seminaire americain jest 
obecnie 6 Pola·ków (Slązacy, Poznaniacy i 
jeden krakmvianin, Aleksander Seraifin). 
Są to przyszli księża w kioJ,oniaich polskich 
\V Ameryce. W kolegium Leona XIII ba
" ·i 3 księży Polaków: 2 z Królestwa , jeden 
z. Ga11cyi, nieja'ki· 1ks. Weiss w seminarynm 
duchownego w Przemyślu. 

Jenerał Stessel. Bohaterski obrorka 
P.ortn1 Artura nie jest. jakby można z na
zwiska \V~msić, Ni·emcem. al'e R()syaninem. 
Dziad jenerała Anatola Stcssla, służący w 
szwedzkiem wolisku , dostal się d'o nicwio!i 
rosyjskiej, pow'Staf w 1-\osyi na za\\ sze, a 
SY,11'0'\\ ie jego Jan i Mikofaj przyjęli wyzna
nie " ·schodnie czyli pra\\ os ła\rne, cho1c iaż 
ojciec do lmńca wierny m pozosta.t .lutemni
zm0wi. Jan Stessd walczy! prieci\v1ko 
Napolecno".Yi p:-i d Borodinem. Byl, późn iej 
gubernatorem )Jalacu ccsarsk ieg8 w t c~i r
sk:ern Siole. 

.l\:licha! Srcssc! byt pulkow1nikicm uh-
116\\' i do\\ óJzcą przybocznej gwarJyi ce
sarzowej. Synem Jego jest Anato l Mich3-
łowicz Stesse l, 0 hccny ·obroi1ca Porh1 J\r
htra, n rc dzony w r. 1848. a ,,· i ęc n> . ..-ieśn i k 
latami l(uro.patkina, kDlega jego z P..: \' '. :\v 
~k i cj szikoly \\ 10j ennej, nr~ l udział \\. \\ :; j
nie tureckiej, b-y1l ranny, posun'1;<;ty ztosta ł 
na kapitana , nastc;pnic na mah ra. Podczas 
Dstatnich zabnrz~(1 \n);~nnych w Chinach 
b~ł tam takie jako wo!skm\ y ohecnyrn. 
Odtąd żyl prawic ciągle \\ Pmcie A rtma. 
gd'Zi<! rar.em z generałem Pflugem \\·:.ckc 
się przyczynił do mnocn h;1J1i a tej ·ndtnd 
wsfawionej w dziejach twierdzy. .T e.11erał 
Stessel posiada -Obszerne wiadomości 1voj-

skow'C, zn3 sit; i.a sztu.:e inżyn· ersk(~. ch:::
mi\, fortyi kacyi i urządzeniach sanitar
nych. Lepszego nie mogla R.osya znałeść 
obrońcy Portu Artur.a. Ożeniony od ~ck.u 
187~, ma syna jedynaka Aleksandr~ At ato
lewi cza Steesla, który jest oficerem. 

Tow. gimn. „Sokół" w Giinnlgfeld. 
daje druhom do· wiadomości, iż. w niedzi.:• 
lę, dniai 15 b.m. o godz. 3~ po południu od.
będzie się walne zebranJe. Będzie spraw~:
z.tlanie z rocznei działalności, i obór nQlwe
go wydziału. Zatem się zacnych druhów 
uprasza', o icznc i punktu.alne staw~enie. 
Żadnego nie powinno brakować. 

Cwłem ! Wydział. 
Uwaga: W niedzielę, dnia 29 li. m. 

obchodzimy pierwszą ro~znkę istnienia 
naszego gniaz<la na sali panai Józefa Daren
rechta. Początek zabawy o godz. 43/z. 

Czołem! W. Szymyśtak, sekr. 

Nttzwisko Stessla, którego · s~'wą 
brzmi dzisia~ caly świat. nie jest w Polsce 
obce. Rodzina Stesslów mieszkata na 
WarmlL Zygmunt Krzysztof de Stetset, 
syn Zygmunta i Katarzyn~ Brakstcinowej, 
z diwtorzanina król'ewkza l(arola Ferdynan
da Wazy, brata króla polskiego Władyst.a\ 
wai IV, został w r. 1651 ikannnikiem wa - , 
millskim. Jako kapłan wielkiej pmvaigi b 
prawoiścli, byl .00 prawą ręką biskupa vl'ar) ' Towarzystwo św. Barbary w Herten 
mińskiego, Wiadawa Leszczyńskiego, któ'1-1 doooSi swym• czlionkom, iż w 1 niedzielę, dn. 
ry, zostawszy prymasem, zamfanował go 15 stycznia po pot zaraz po polskiern na
kano11ikiem gnieźnief1skim r. 1659, poczem- . bożeństwie o godz. 5 c-dbędzie się roczne 
otrz:ym.al jeszcze tytul sekretarza JegÓ~ walne zebranie na którem będz[e przeczy
l(rólewskiej Mości. ~· tane sprawozdanie z categ'° roku. O licz:. 

Od~ąd dzielil l(s. Stessel swoje usługi . ny ud~iat członków uprasza Z a rząd. 
muę<lzy obie dyecezye: gnieźnieńską ,i Uwa~a: . Up,raszam sza_n. czł~nków 
warmińską. W r. 1662 poslowal od bisku- ' 'Z~r~ą-du 1 re\vt,zo~ow kasy, azeby się !.ta
pai Wydżgi, następcy LesZJczyńskiego n~ wttft przed połudme~ o g-odz. 10 do lokalu 
W.arrnH, d.o elekt<>ra brandernbuirskiegy . wi celu obrachmvama kasy. Tak 'Samo 
Fryderyka Wilhelma. . i pr.o.szę :zano\\rneg? pana Franciszkai Sta-

Uma1rt Ks. Stessel jako prałat-kustosz chaw~kieg-0, da.'wme:sze:g-0 zastępcę prze-
kapituły warmińskieti w 1666 r. Ponie\vaż wodmczą~ego Tcrw. sw. Barbary w1

_ lierten 
Warmrta bliskiQ1 reża?a posiadlłości szv./edz- tera.z, zamiesz~aileg~· w liaml>o rr~, azeby n~ 
kich, obejmując'e Inflanty, bardzo b-yć mo! Walne zebranie dmtOJ 15 styczrna przybyc 
że, że któryś ze Stesslćw warmińskich,r raczył. M. Krępulec, ~'~~~r . __ 
którzy się uw.ażali za Pi0laków, szukają::: . Towarzystwo św. Michała w Bruchu 
karyiery, przyjąf szwedzką slu:żbę i st;gt s:ę podalie do wiadomości S\v'Ym czfonkom, iż 
praojcem dzisiejsz;eg-0 obrońcy Portu Artu- miesięczne zehrande odbędzie się dopiero 
ra. 22 b. m. o godz. 4 po pot, a nie 15 1 penie-
~--- warż. 15 sala jest przez innych z:a,jęta. O 

Baczność Castrop ! · l 
l(oł-0 śpiewu „Halka" w Castrop 

dionasi wszystkim c,zfonkom i Ro<l'akom w 
Castmp i calei okolicy, iż. w ni~d'zielę. dh1ia 
22 stycznia· urządza zabawę D go'dz. 4 po 
p.ol. u p. Sindra, połącz.oną z. koncert'em, 

liczny udział \\ zt:braniu dnia1 22 stycznia 
prosi · Zarząd. 

U\\·aga: Pos Łedzeni ·e Z3Jrządn odbę-
dz1ie s:ę. nat-0miast w niedzietę 15 b. m. <> 
zwykłym czasie. O kompletne stawienie 
się pr-osi Przewodniczący. 

deklama:c-yami i śpi'.ewem czterogłosowym Kolo śpiewu „Chopin" w Bochum V 
itd. O godz 7 przedsta1Wienie. teatraine Hofstede 
p. t.: . Szbchta szynkmva czyli .klótnia o daje się szan. czl·onkom do wiadomi0&ci, iż 
wiatr". Po teatrze taniec. Wsz.ystki!h \\11 niedzielę dnia! 15 stycznia Qdbędzi·e się 
R·odaików i 1-\odaczki \V Ca:str-0·p i oko~; y lekcyai śpiewu D• godz. 23/i po, opEedzie, na 
mile: zapraszamy. Członkowie winni s ę którą, się szan. czlonków' jak najliczniej re-
stawi:ć w oznakach. Członkowie nkwy-~ pra:sz.a. Uprnsza się 10 Fczne ~ punktualne 
plaitI1li placą jak goście. Czt<miww~e ob- stawienie, gdyż inaczej śpiewu czter1org:-0-
cych tOi\varzystw płacą 50 fen. Roda,c.y, .. sowega nie możemy wykonać. Jeszcze 
którzy nie należą d:O żadnych polskica to- . raz zatem o punktualne stawienie i liczny 
warzyst\1-., placą prz~d czasem 50 fen., j udział prosi fr. Karbowski, prze w. 
pr~y. kasie 75. fen. .Karty są ~01 nabyci~ u '_ Baczność - Okręg x? - jiac;~~ść t 
goscmneg·n ~m<l..ra~ 1'. u czl~n~oiw Kota na- , ,'" Dnia 15 stycznia b. r. po pol. o godz. 
szego. Czesć p1esm połskieli · Zarz.ąd. ! . : r 3 na1 sali p. Marzyny odbędzie się p.01siedze-

Koło śpiewu ,.,Słowik" w Marxloh. ruie naczelników. Na porządku dzieninym: 
Nadzwyczajne zebranie odbęd1zie sic; Spra!\via, ćwiczeń i zJ.otu, 111oienic. progra-

w niedzielę 15 bm. po lekcyi o godz. 3. mu ćwiczer1 na zł-ot te:g·nroc·wy. 
Dla wo.lżnych spraw prosimy o. liczńy u- Cz1olem ! St . .l(ochowicz, 
dziaf. Stary i nD\\ry zarząd1 w '.nie'h S!'. t naiczelnik -Okręgu X. 
komnletnie stawić. Goście mile vvidziant Tow Jed o''" • St · I B v • „ n se p. op. sw. ams awa • 
Cześć polskiej pieśnli ! Zatząd. 1 w Essen 
~--~~--~~~--~·~-----~---~ 

Towarzystwo św. Józefa. w Wanne 
podaje S\\rym cz?-0nle-0m do wiadomoścli, i~ 
d~1ia 15 stycznia o:dbędzie się kwartalne po 
sie..dzenie o godz. 5 na wielkiej sp.li p. M1airi 
zyny. Wszystkich czł-0nk6w uprasza się O, 
jak najliczniciszy udział. Wszyscy cli , któ
rzy zalegają ze skta<łkami mi'esięcznemi, 
powinni się z. nkh uiśc i ć, gd1yż przy przepil 
sy\\"aniu czlonk6w na no-wy rnk. będą wy"' 
kreśleni i tracą prai"101 d·o madąt:ku towa 
rzyst\Vta1• Z a r z ą d. 

Uwaga: Zar-ząd i rewizor{)\Vie kasy 
\vinni się stawić o godz. 10 w lokalu na II 
piętrze. Mich. Olejniczak, sekr. 

Czołem! Czołem! 1 

Towarzystwo gimn. „Sokół'" w Gerthe. 1 

Gniazd8. nasze obchodzi dnia 15 sty
cznia swą zimową zabawę, na którą, się 
druhów uprzejmie zaprasza . Zabaw a. od
będzie się na sali pasied'ze1i p. Selrn lanta 
dn ia 15 b. m. o godz. 4 po pot Wstęef dla 
drnhów 50 fe 11., dla g.ości przed cz3_1sem 75 
fe n., przy. kash; 1 markę. Go ści e mile \Yi

dziani. 78.prasza Si G t.a kżc szan. rcd'aków 
nam hl ;,l; wych z okoJi~y Oerthe. Cwłem ! 

Wydział. 
Uwaga: Druhowie ! ćwiczen ia o<l„ 

będą się w sobo tę o g.od z. 6 na wi e·czór i w 
niedzl•ele o y; 12 w południe. Czolem ! 

St. Szczesny sckr. 

Tow. św. Waw rzyńca w Kas~rop1i.,; 
d1on-ns i wszystkim czl{lnkom, iż. roczne 
w alne zebranie odbędzi e s i ę \V niedz iel ę, 
15 b. m. po polndniu 0: g-0 dz. 3 na sa1i Z \ \ Y
k łych posi e.dzell. Na porz:-i,dkll' dzi1cnnyrn 
ob ór nowego zarz~dl1 . O l iczny i p11nktw11!. 
ny udział pwsi Z a r z ą d. fi 

Uwaga: Szano\\ ny Za rząd, a szcx c
~ ó lnj.e re\,\' i zor:oł\vi c kasy Dra~ b~bfotekh rz 
uprasza ~i~ o ~-ś J dla nreg u tm~:an '3J spta
wozda:nta roczneg•o sekretarz.a, kasyera l 
QłbJ:ioteka:rza. Hejnowicz~ prze w. 

urządza1 w niedzielę dnia 22 stycznia br. 
zabawę zimową Z' ta:fJ.cem, nai którą zapra
sza mie·iscowe i S<tsiednie towairzystwa i 
wszystktch nam życzliwych rodaków z Es
sen i bliższ1ej okolicy. Początek ·01 godz. 5 
p()l po1. l(artek wstępnych można iu'ż teraz 
nabyć u: niżej podanych panów. Przy 
wstępie kartki nie będą. sprzedaiwane. 
Szan. członkom innych towarzystw Z\Ha
ca się uwagę, iż w brak wystarcz3j~1cej -o
so1bistej gwara111cyi okazać się mnszą usta
wami swego towarzystwa, ai w niemożli

wym razie mv'ażani będą za, nieczl·onków. 
K·airtki \Vstępne dla ~złmków towairzvs.tw 
po 50 fen., dla nieczlonków po 1 mare; m:.t
ją n~ sprzedaż: Staniislaw Ja.siniak , łicr
mann.pfatz nr. 1; Jan Woźny, ul. Józefai l; 
Tomasz Viotmwski. polski krawi ec Gra
henstr. 44 I.; Leon · Merczyf1ski, Unio.n.str. 
29 II.; Jan, mach, polski kra·wie'c, Tunnstr. 
nr. 14; Ludwik Wacławiak, Sollingstr. nr. 
40 III.; Prane. Tomaszewski> polski kra
w iec , Stoppenbcrger Str. nr. 15 I.; Bcma.rt.1 
Bether. polski sze,1..r'c , Soliingstr. lir. 36; 
Fr. Biern at, Essen-W. , Ehrenzell'erstf. nr. 
107. O liczny udziat w zabaw ie uprasza 

Zarząd. 

Towarz. św. Wojciecha w Duisburgu 
·podaje wszystkim czlo nkom do wiadomo
śc i , ·o raz v. szystkim Rodakom w Duisbur
gu zamics'Zkalym, iż w przysztą sob-0 tę t. 
j . 14 b. m. w k ościel e św. Józefa1 po- poi. 
jest sposobność clo spowiedz i św. , także i 
w ni edziclG rawo. W nie<lzielę po pol. o 
godz . .17~ naho:tcfo;h\ :o polskie z kaza1iiem, 
Po 11abożei'1stwie zebran: ~ towa rzy . hva w 
lo·kalu zwykłych pos icdzei'1. O liczny u
d·zi a-l w' 11aboż ci'.1stwic i zebr aniu 11pr.'.lsza 
s ię. Z a r z ą d. --- __.,.. -- --- - - - - -- - --

.)\fam dwa mics;1,kau!a uo wyn.ia, 
tylko Polak<Jm. i. 

Jan Sobek, Oberhausen, ~ 
Lłlis-c11str. 281 przy kopahii Conko rdią. 



się 

:;uJne .iebranic 
,.7.j Wi-0-.:.:...:n:a ZG.\\ odowegG polskiegD" w 
Ueckcnd'1h i-tk. ei ki~ch n w lokalu p. H. 
Dre!khauss'a, obok ko~dvfa kat-0lickiego. 
Po•11ie\'>.aż -obrady ruzp-cJ~Zn.1 się już o godz. 1 
10 prze<l po-łudniem. dla tego uprasza się 1 

n!riejszcm o jal' uaJ:punktu:i.lnie 1sr,e pr:~yby- I 
cie \I. SZJ- stkich delegatów i zwraca się ta- I 
k()Mym uwagę. aby w niedziele; 22 styct:ni, 

1 
nie mząclzaVi ;~a<lnych wieców „Zj._d110cze- i 
nia zawntlowego- po-Iskicgo". 

Program walnego zebrania nastQ1mic{cy: 
I. Zagajenie. 
2. Spra\rnzdanic z roZ\\1oj·u „Ziedn-0-

C?c11ia zawodo ve-go pc!skiego". 
D) Spra\rnzdanie ogólne o dz!nłaincści 

,.Z!ednoczenia zaw. pols.". 
b) Sprawozdanie kasycra. 
c) Sprawozdan1ie rewiz-OrÓ\\" kasy i 

książek. 

3. Refc.rat o rnchu robotniczym oraz 
przedłożenie. i uchwalenie rezolucyi. 

4. Sprawa zrniiany ustaw. 
5. Inne wnioski. 
6. Obór zarządu. 
7. Obór R.ady nad·Z'orcz.ej. 
8. Wolne wnioski bez uch\v:ał dotyczą

ce przyszłej pracy ,.Zjcclllwczenfa zawodo
wego polskieg-()". 

9. Zakończenie. 
Uwaga: Wszystkim tyin, kt&zy pra

gną w walnem z.ebramiu brać udzia:t, a ży
czYli by wbie po,rządny ()lbLa<li poi cenie u
miia1rkowanei. z.wraca s.ię uwagę, aby ze
chcieli takov.ry do 20 bm. u druha Wi!.lroiw
sldiego w Rotthaus.en, Diippelstrasse 44 za
mówić. Także i tym, którzy nie mają spo
wlbw przed odja!Zdem odpra\vić s.wych 
spraiw relig!unych, zwraca się uwagę, że 
rmją do tego w U cckel11d!orfi'e spiosobniość. 
Związek kofo.iowy jest tak samo odpdwie
<lnL Z Wanrne nJa!d'choozą pocią.gi o godz. 9 
minut 2, \'lyjazd z Wa.inne Q giodz.. 8 minut 
53. - Z Essen dworzec p6tn()cny wykuzd o 
god:Z. 7 minut 50. - Z Bochum z Pre:si
dent o g-0dz. 8 minut 26. 

„Zi·zdnczenłe zawod:owei polskie". 
---------------
Baczność! Horsthausen! Baczność! 

l(oło śpiewu „Słowik" donosi \VSZY

stkim Rod.akiom, iż dnia 15 stycznia urzą
dzamy zabawę z teatrem p. t.: „Sw. Bar
bara" na salr p. l(orte. Foczątek o gio.d'zlinie 
4 po poi. Prosimy wszystkich Rodaków i 
Rodaczki, aby nas licznie od.wiedzUi, po
nieważ mato kto z Rodaków będzie miał 
zoowui sposobność widzieć taki teatr, iak 
ś. Barbara. Wstępne wynosi przed! cza
sem 50 fen., przy kasie 75 fen. Muzykę do
sta-w1 p. I(uik z. tterne. Cześć pieśni po.\-
s~~. Zarząd 

Uwaga Czlonkowie naiszegio l(oła ma
ją wstęp \rolny. I(a.żdy czfonek powinien 
mieć oznak i musi być wyplatny. W prze
ciwnym raz.ie płacą członkowie niewyplat
ni jako g-oście. 

Jan Słonina przew. 

Tow. glmn. „Sokół" w Geisenkitchen-
Ueckendorf 

obchodzi dnia 15 stycznia trze:cią rocznicę 
swego istni-cnia na sali p. Dreickhaus, Siid
str . .34 (obok kos~;ola kat.), na którą szan. 
.Redaków i Rodaczki, oraz sąsicdlruie gnia
zd.-:. uprz~jmie zaprasza. Foczątek o god.z.. 
Ą, Będzie koncert, przedstawienie amator
skie p. t. „Sposób na gadatliwe kobiety", 
w końcu taniec. Czołem! Wydział. 

Towarzystwo św. Józefa w Wanne. 
W niedzielę dnia 15 stycznia o godz. 

4 ~Q poł. odbędzie się kwartalne posiedze
nie, n.-i które się wszystkich czynnych i 
honorowych członków nlniejszem uprzej-
mie zapn1sza. Zarząd. 

B 
, , , . 

ae ~nosc gormcy. 
Uprasza się wszystkich górników pol

skich, aby pod żadnym warunkiem nie 
przyjmowali pracy w kopalni „Brucbstras
se" w Langendrecr. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie" 

Uwaga: Wszystkie pism.a JX)lskie 
U'Prasza się o lasgawe powtórzenie powyż
szej prośby. 

Wiec Zjedn. w Barop-Hombruch 

\vk ' w o~~·ftel 
J t trn \: cz ·artck ctlb 'ozie siQ wiec 

pn-Iski w Ocspd na sali p. łieuerbauera, 
przy kopalni ,,Boruss:-a" o ~~o<lz. 4 po połu
dniu. Liczny udział Rodakó\ · pożądany. 

! iee ljec!no··1,e1)ia Zilwodowe(co 
poi~kwgo ~v Brni:khJusen 

.dbQdzic się <lnia: 1 Ei styczr1:.a· pr:wd I~:Jłu
clniem o g:o.Qz. 11,h 1:a san p. I(ciclick, ul. 
Kaiscrsrr. Na wic~u będą om:i.'. ·ianc spra
wy organiza.cyi z:awodm.\ ei, oraz ogólne 
poio'ż.enie r.obiotników. Liczny udział ro
dak<rn I)Q·żądany. 

, Zje<fnoczenic za w cd ')WC połski's". 

Wiec w Heissen 
Wiec ,.Ziednoczenb" w łicisscn 1od

będzie się w niedziclG dnia 15 stycznia. 
Sala i g·odzina ·oraz; bliższe sz.czcgóly bG-
dą ogf.oszione później. · 

·„Ziednoczenie zawodowe poh;ki;e". 

\V iec ZJednocz. w Altenbochum 
przy kopalni „Prinz von Preussen". 

W niedzielę 15 stycznia po poln<llniu 10 

godz. 30 odbędzie się na: sali p. Ii. Dcy, 
ulica I3rlickstrasse, wiec „ZJednDczenia za
wlOdbweg'° polski ego''. 

Ponieważ na wiern tym będą mówcy 
z.amiejsomvi o bierzą.cych sprawach górni
·czych przemawiać, dla teig;o licz.ny ud'zial 
Rod'aków pożądany. 

„Ziednoczenie zawodnwe polskie". 

Wielki wiee Zjednoezenfa, 
w Ewing 

W niedzielę dnia 15 stycznia w polu
dnie 1<Y godz. 110 odbędzie srę nai sali p. 
l(łodrt wielki wiec ,,Zjoon10czenia· zawooo
Weg-Ol polskiego". Pon-i-eważ na wiecu tym 
mówcy zamieisoowi o sprawach górni
czych i knapszaftowych przemawiać bę

dą, a oprócz tego obór mężów zaufarn~a jest 
poitrzebny, uprasza się wszystkich Rtoda
kffivi z Ewing i l()koUcy o jak najliczniejszy 
'udział. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

;w w· *M 

Krawiec polski 
Franciszek Dukat, 

mieszka 

BIF' w Biiłlen ~ 
przy ulicy Friesenstr. nr. 15. 
Najiep)zy krój 

ceny umiarkowane. 
W' 4Miiii.& I · 

BACZNOSćr 

a 

Rodacy z Rauxeł, I(ottenburga i okol~y! 
Swói do swego. 

Szan. Rodakiam polecam n<>\V10 zatooo~ 
na. 

GOLARNIĄ POLSKĄ 
w domu p. Musiała, Bismarckstr. nr. 19. 
Polecam~ także -cygary, pap.ierosy p·o-lskich 
wyrohów. Perfumy, mydla, pomady, 
szczoteczki, grzebyszki itd. Prz.yimuię o
brazy, wiązarki, wianki d-0. oprawy. Pro
szę szan. Ro<laków in taskawe poparcie. 

Z szacunkiem 
Józef Andorsz. 

'Ef4&iłi##3F"f'it tW 

Ó.lliadłem HircR.Jind.e jako 

akuszerka polska 
przy Mol kestr. 22. Po:eenm 11i9 sznn.ow
ny n Rcrl.1'czko.M w Ilircbłirt.l.e i okolicy 

Wiktorya li.o!be.~, akuszerka. 

BACZNOSć! 
Szanownym .Rodakom w Bruckhau

sen, Marxloh, ttamborn i okolicy polecam 
się do zabez,pieczenia od 0:gnia, c1kien wy
stawnych i wszelkie inne zabezpieczoo1ia. 
Mam styczność tylko z najlepszemi towa
rzystW1ami zabezpiecze(I. K.ażdeg·o Rodaka 
obsJużę rzetelnie. Z szacunkiem 

P i o t r I( a r w i k, 
Marxloh, Wilhelmstr. 18. 

Balwierz i fryzyer polski 
oobę<lz!e się w niedzielę dnia 15 stycznia poleca dobre cygary i papicri0sy jako Nc-
prz~d pot o godz. 110 w loka•hu p. Sassc, blesy i inne z fabryki Ganowicz i Wlekliń-
ul. Lu~senstr. nr. 14. ski z Poznania. Z szacunkiem 

Na wiecu tym będ'ą omaiwianc sprnwy W ojdech Rosiejka, 

~'ru : . 6 . .f.~6~ ·: 
~· -~ ~~ 

zan~ Kupcom i Przem~słowcom na obczyźnie 
polecam rfljley. .;ze Olł~eiałi' 

i k e 
::::. • ....r o 

• ~' \ „. / (il> .:4;. ~~ ,.!'~·-:--; 4~ :· ~;; fif~_ 1\, 
~ ~.,.... II,,• '\:L.J tit -~ - t"!... '*-'" 

r o~cin~;.~ko, Penia.tmn;ki, Korfanty, .:. fo.ry~ka, Sokoły, Pilnnccry, Me.·ico, 

11•i1' ~łl'i . eż i~~l~ieł' ~i~~ i: :r .r.1r4~ _ .... ~ lV{;,..e„ 
Nohles::-y, ~:)koły, Trójki i 1\irdory, ornz tabakę tlu zmzywanifa WC 

wielkim wyborze. - Przcsyłl i od 20 mr. - frn.nko. 

Irrantf szek ,raJe 'sł!· w ~ attensclteid, 
hurtowny interes i generalny y.ast~pca. firm polskich. 

Posz11kuje 
polside.j 

dużącej 
która zna w;:;zyst'He ro
boty deroewe od .r:a.ra2~ 
lub oti 1 luteg·'."I, Z:Josić 
eiQ można w składl:ie 
żelaza 

UecyJ. JRn~H.nriB-1-l 
Hen.te, ul. Now·a 35. 
--------

Dobrze idl\ca 

piekarnia 
z p~naie~n.lu>niem 

(3 izby z kuchrilq) 
itd. korzystnie do · wv-
najccia ' V 

D. PUCHA..L8K.I, 
Linden (Ruhr) 

ul. 1'1unscheid11tr. 4 7. 

DJs. braku 1uajomo
ści panień, s11ukam na 
tej dr1taze. 
townr:z:ysdd ży~ia 

Sumowne panny lub 
młoi' wdowy do lat 29 
bez lub a 1 dzieckiem 
upra~a.m aby łaska.we 
zechciały się .1głosić. 0-
Cert.y z fotografi~ pr1>1.1?:ę 
nadesłać p. l. ~t. St. do 

U
li~.,.·· . ~ 

::; 

4@ 

S:itłuezn~~śf.l 
Rodacy w Herne i okolicy! 

prania. i wyżdżymanja1 
oraz 

Polecam szano1vnym 
H.odakom mó~ 

skład 
żelaza, 

maszyn 
do gotowania, szycia, 

wszelkich sprzętów kuchennych 
po cenael1 ,jal~ mijtai1szy~J1 

Zakupione rzecsy odstitwiam franko do domu.. 

Za g-0tówkę ! Na odpłatę 1 

Piec,yki do ogrzywania. 
Stanisław Jankowiak, 

HER~ł1, nłiea N owa nr„ S5 
""\Viarusa Po skiego" 

w Boeh1un. 

Służąca.ł •• ··~:· •••• 
· do robót d.omowych po
eiukuję od uraz 

W. Gezicke, 
8odłn1f>-n. 

Kaiseratr. 322. 

Słoż~c~ 
od zaraz lub 15 sh"cznia 
poszukuje " 

Romnn PaStl, 
Herae, N eustr. 50. 

• „„ 
• • 

Leon Berdyszewski, 
BRIT CH, 1'1aryańska 15, 

długoletni fachowiec fotograficzny 
poleca się Szanownym Rodakom i To
warzystwom do odbiorów wszelkich 
wchodzących w .zakres fotografii 

Baczność! Baczność! 
Rodacy w Oberhausen I okolley, 

Mój 

• •• • • 
sltlad i warsztat maszyn 
do szycia, prania, wyżdżymania bielizny i kołowców, p.'.>lecam 

szanownym Rodakom z Oberhausen i okolicy. 

~„ Za dobry -wy~mie~ity wyirób i tylko najlepszy 'vyrób 
gw~rąntuję. ~$ 

Zarazem polecam czyste pols.kie napoje jako to : 
Nalewka, Kujawiaki. Sokołówkę. Koniak, ~ium, Essencyą do wina 
grzanego polsR?t>go. Polskie cygary, pap!erosy i wszelkie towary · 

ticlonialne po c{macb. umiarkowanych, 
Proszą o poparcie mego przedsiębiorstwa. 

Ir. Iłi. Kuśnierz, Oberhausen, ul, Bismarka 110. 

lllłpo1·tc"1"zy c;J ;-a.1~ 
polecają najlepsze pp irarus7 pa 2 fenygi 

„Yar'' Sulimy 
łagodnej, kwiecistej jakości z c~~ sto tureckich tytoni. 

inne znane papierosy „Sulimy". 
Oprócz 

Tore fort (etykieta zielem:;) nr. 3 t 10 
Passe-partout (niebieska etykieta) nr. !)Q 10 
Sphinx (etykieta czerwona) nr. lli 15 

Prosimy spróbować nas.ze 5 fcnygowe cygaro : 

„Lonelon Docks''· 

sztuk 

" 

Ja fen 
10 fen. 
1( 1 fen. 

r-0bot11'.-oze i ogólne nasze poJ!ożcnic. Li- Wattenscheid, Chausseestr. nr. 7. 
czny ·~?-ział w w_iecu pożądany. _ . ·" •• $.~·.O , .•. .e • ., 7.:>: .r~".1 1('a.," 'Jfl 111,untH 'Hr 'Ji\;.J<ll"•J.-is:r ..... 1 .„_. 

,iLJednoc7.łMJte zawodowe polsłueJ. -~®4@74~?'.!WR!~~~-~-- ___ fbi 
-------ZJ dti.k, nu.kłatl 11..1.>dr.kc~,; odjsG\.'1$ed.2it!C...L.-;: v. 2a11.,1r;L\\h: n .... i.1!.t~1 ~Ucbd Kwlatko\lsl!.1 ~ li ... ći.-uo.... - N6.Ju:;':.leu.. r cz~vtahll11 WvUs.wnw.\.i,t> ,,W1«1.llCJ. hHbłiJ~go' w .tln~hu.1.11 • 



/ ychod~ codziennie z "'Y1atki~m. dni poświątecznych: 
i u•edpfata hvarto.!na Ha pcx:1A:1e 1 u l!sto.wych \Vynosi 
• tf.r. 59 foo., a z odnos:zcnicm do domu l mr. 93 fen. 
,Wlares P()łski„ zapisany jest. w ~enniku poc;ztowym 

p&Cl ZJaałdem „t. p~lrnsch nr. 128. 

Za inseraty placi sie za wiersz netyt&w:y 15 fen„ a H 
ogJoszeniu zamieszczone przed iusera.tam.ii 40 ien. Kte 
czcsto ogl:i.sza, otrzyma rabat. - Listy do „Wiarusa 
PGlskieio" należy frank(}wać i J)edać w nich dokład-

ny adres piszoicego. Relrnpisów sie nie zwraca. 

1~.t!i'?.g~.r~.~ znajdu~ie się "'' Bochun1<J 11rzy utl~y ~11.n!t!J ·rstra~~s~ m·. 17. ·- Acltc"; „ \Viurus f'olski'' Bochurn. ~ 

RoM!~ llOISCN ! Uozcło elziecł swe 

mówić, czytać i fiS&ć ~ P•lsk:u t Nie jest 

PGkrklea, lit• 11tł•mstwu swemu znie~

c•C się pozwoli! 
:m:: :s:sz:: 

W sprawie położe:aia nad rzeką Rnrą na-
5tiwtą interpeiacye w s~imie pruskim i ..-., 

parlamencie niemieckim. 
Stron:nictwa interewwane przy:g1ot<J

wui.ą in.terpelarcye w sejmie 1i rw: pa,rłamen
::ie. J(>0misya budżetoiw.a ·sejmu wyknflczy 

· da B ·b. m. sprawoz.do.nie z cbra<i' nad: pro
jcl{'fem dotyczącym zakupienia ttibe"'.!li'.'. 

Zall,iesz.enie wydawnictwa „l(urycra ·Po
znańsld~o zamierzone! 

:\Ja, naczelnem rnielscu czytamy Y•t śro. 
dm; 3m „Kuryerze: Poznaf1skim" 

,,W1czoraj odbylo się zebranie Ra
d~r Nadzorczej i Zarządu tiow.arzystv.~a: a
kcyjf.nego 11Kuryer Poznalis.ki". 

Jak wiadomo pisma nas.ze, o ile nie 
<:Hj,'lg:Y"JTI:Utlą zaisiilku z potącz1onej z niemi dru 

· · k~lini lub kSJ:ęga·r:ni, wskazane są na: sub-
wein:cyę. W braku te.iże mU:SZ<lJ zużywać 
ka;ii}itwl za:kladoowy. Fakt t:n zaszedł Dd
r1{1'nie d:o „I(uryera Poznaf1sldcgio". Przed 
d'W'{m1rai Iaty uchwalarna pGdwyższc-nie ka
~u za:klaoo\v.3go, wynosząceg-.n 30,000 

. rnSirek, do wyso'kośd 6D,000. Uchwała ta 
nre 'dafa; się wprowadz.i.ć w życie dla hrn
ku !liuqców· na P-Odwyższoną. i1ość akcyi. 
ł\«111itaJ zaldaidowy musiał tedy topn1'.eć. 
·ł(ękc, na którego Hczon-o, tj. „Drukarnia 
i f<~iegarnia: św. Wojciecha", i do które

. gq -oficyny „I(uryer Pomaiiski" wskutek 
z.~hlięciw cfrukarrici p. Pr. TQmasze\vskie!go 

· filli~daiwno temu już się był przeniósł, prze
ięcla ,,l(uryera" odmówił, musi<:1Jta ·zatem 
·zapaść ucI1w.ala, aby zwołać walne zebra
nie akcyona:ryuszó\v celem przedstawienia 
Hni WJ1i-0skó\v1 względ~m roz.wfąza!niia towa
r.gntwa akcyjnego i zaprzestania.i wyda
wa.nia pisma· od 1 kwietnia. Zebranie to 
oób~dzic się 26 bm. c gcdzinie 4 po p;ołu-
. d:nid \V1 lu.kalli nKurycra Poznaflskieg·o" 
11:-'1y ulicy Berlif1skiej nr. 5. 

Ubolewać należy, iż się ludzie, którzy 
by fl:Srno 7. tylole,tnią tra<lycyą slużby k·O'
~cicła i sµoleczef1stwa nasz~g-0! 'Choćby z 
Płit!icsiettiem ofiary podtrzymali''. 

' 

Telegram:;,r.i 
I( G p c n h a g a. Utworzenii! nowego 

ittbtlsteił"Yum powierzył kt·ół dotychcz!ls-0-
wumu ministrowi oświaty Christensen'owi. 

N o w y - J o r k. W 05tatnicb pięciu 
n!i~siącach przyb~~fo dr> Nowegc-Jorku 
75 160 żydów rosyjskich. 

B e r U n. Parlament miemiecki o·bra
d.~war wczoraj ll.3d interpclacyą wolno
~Yślnycli w sp.rawie procesu L:rók~wieckic
go i n~d reformami w urzędzie sprawiedlł
woAci. 

O procesie 
„Sokoła" gnieźnfońskiego, 
~órego rozwiązanie zawyrokowała izba 
k11rna pisze ,,Lech" pomieydzy mnemi, 

Spraw.a~ ma s'.e jak nasrępuJc: We 
"-~r~eśniu 1904 wytoczyla prokuratorya na 
~iesicnic t:.>kjszej polic.ri oskarżc:iie. 
"6rc z.:i.rz:1·:aio zarz;.do\1:1 „~·nk·o!a". 7c 
1~e fako towarzystwo polityczne 'W ro-

1904 przyimowal kobiety oo swego 
i<i'rzystwa, a zarządow:~ Towarzystwa 
na~tyczinego żeńskiego~ te Tow. pod 

kiero1vnichvem stojące, jest p.olityc'.Z"-

! i± sap __ CLUZ2!Zl1ff5'jł'lfł!§ł&Lii'§#llę±EL Mł_3W*W#A14 ił Eli*· _________ ! ____ ·~-- AW6WUL ----------

ne i tem samem: prawnie nie doz;wo1one. 
W I instancyi przed sądem ławniczym 

chciano udo\\"Odniić fąc:znoś;ć Saikota z1 To
warzystwem gimn. żel1skiem tern, że So
kół udzielał bezinteresownie pailliom s~li 
i sprzętów do gimnastyki ja1k np. tnaczug, 
hsck itp. i że pank~ zaprnsiły <lla informa
cyi naczelnika Sokola na, swe pierwsze 
ćwiczc,nia. Do\vcitlu tcgojcdnak.aiw•oż pro 
kuratorya wspólnie z policyą prz,e.proi\va
dzić nie mogfa i dla· te:g;o zarząd' Sokob 
·został uwofniony. 

Izba ka·rna z.ajmo\\'aiła s.:ę s·okolem w 
drugiej insta:ncyi. 
· Pan pr·okurator ro.zpoczynaiąc swe 
\\·~~wody, ,obrnbiai głównie że6ski {,<ldział 
uwa~żał, że przez utworzenie 10:\Vego. od
dziafu1 który do maja zeszłego roku 1istnial 
cztr0n.lmwie zarządu nSo~c-ofa" wim1i są 
wykmczcnia przeci\vko ustawie 0: st.owa
rzyszeniach i \Vnióst o ukaranie ka1ż:dego 
40 mk. k::iiry i zamkniecie „Snfooła". Da
lej, ażeby apelacyę paii sąd ·odrzuc.fl, ponie
wa-2 Tow. g:mn. żefrskic jest politycznem. 
Wprawd'zie na1 piosiedzcn'..ach tegoż Towa
~·zystwa do·tąd żadnej polityki nie byto:· ale 
to tylko .dla tego, że Towarzys·two to za . 
krótko istniało, gdyż zostało zamknięte 
przez p10Ecyę. Gdyby to. nic nastąpito, by
loby Tmv. żeńskie s\ve czynności polity
czne rozw·'.nęt.o, bo- ma w swych usta_wach 
jako cel ·obok gimnastyki budzenio: życia to 
warz.yskieg'o przez pogadanki. 

Spo<lziewano się ogólnie po świetny.eh 
wywodach ()brof1cy w"~olnie'nia ska1rżo-

nych, ale gnieźniefrska izba karna zai\VY
rokowała; w my.śl p. prokuratora z t.ą zmia 
ną, że cztrn1kc-wie zarządu ,,Sokola" mają 
po 30 marek kary zapla!Cić. Roz.wiąza:n:e 
„Sokola'' umotywow<i·n.o v;, ten sposób, że 
tcndencye „Sokola" daleko sięgają i mctg<i 
z czasem jeszcze wyraźniej się uwydat
n:'Ć. Dla tego zamkniQcie To\\'. jest 11:1 

miejscu. 
Zamknięcie zaś Tow. gimn. żefJskiego 

umotywowat przew1odnkzący w ten spo
sób, że towarzystwo to jest polityczne, po 
nieważ ma w usta\vad1 swoich budzenie 
życia towarzyskiego, a to jest polityka(?), 
więc rzecz niedozwolo.na . 

\Vidocznic, że towarzystwa nasze zda 
nkm są;du pia.winny zajmować się 11'ie. bu
dzeniem, lecz tłumieniem życia tm,varzy
skiego. Tc.g0 pa(1stwi0 kultury i bojs:ź.ni 
Bożej od Polakćw s:ę nie doczeka. 

Osk.airżcni byli: panm~.11ie: Olsz:e.wski, 
U rba1iski, Wi·e1 zchnsfa w·sJd, I(ahzióski, 
Lchiedzi11skt , Jabl·Cif1ski i Antr:sz·G'\v•ski i 
pa:nie: M. Boroiiska. T. Grabowska, A. Le
bicidził1ska i P. Szymczak, które choda·ż 
skazane, z. po.cini,esi·oin.cm cvofem j.ak bo
hate1~ki salę sądową opuszczały. Pro·ku
ratoryę wstępował p. Spiess. 

W sklad s4d11 wchodzili sę'dz 1'0wic zna 
ni z różnych pr·C:ccsów politycznych, je
den z nich z sprawy wrzesi1iskiei. 

zww:www _:&i!!JI ?* -

Z WPj~~ N!~Y.juko-japońskiej. 
Wia·dom1cśd ze źródeJ japo-11skich do

noszą, że pomiędz.y rosyjskimi' je.neratami 
w Mandżuryi panuje różn:·ca zdań i nieuf
ność do I(uropatkin.a. 

Działa dostawione z: pod· Portui Artura 
ustawiają Ja;poflczycy tak, by p-ociski pa
daly ·d'a!eko w szeregi rosyjskl:c. 

Peid! Portom Artura przewieźfr Japol1-
czycy już załogę rosyjską do Dalnego, z:kąd 
parow.cami1 odplynie do Japonii. 

Ile kosztowało japończytków zd·o.byci~ 
Portu1 Arturn? Sp-rnwozdawca bcrt!·ńskic
g'O „Loikaol Anzeigera" zestawia rachunek 
następujący, wedlug urzęd:owych ra:poir
tóWI j.apońskich: 
· 26 maja- (po<li l(ill'czau) 4, 194 f udZi, 26-

31 lipca 4.023 ludzi, 5-9 sierpnia 1,171 lu
dzi, 13-15 sierpnia 1,135 lmfai, 19-24 sicr~ 
pn.i-a! 14,835 ludzi, W koi1cu października 
13,000 ludzi. W p.oczątka:ch grudnia 23,400 
ludzi, W griidniu (\,r przybłiżeniu) 6,000 lu
dzi, cgófom 67,000 ludzi, w tej LLczbic prze
szfo! 900 oficerów, -co ·dla Japo'llii jest stratą 
najcięższą, mate-ryal 10f.:cerski bowiem bar
dz,o· trudny jest dio zastąpienia w armii tak 
mluide/j jak japońska. 

Straty rosyiskic ob!:czaią nai 25 tys. 
chf.opa. 

Jak przyię.la R.osya wi.adomnść o u
pad11-m twierdzy, niech wykażą choć w 
przybliżeniu na·stępujące głosy gazet r{}SYi
skii·ch. 

,,R.uś" pisze: 
„Włóżmy żałobę, odpraw:iajmy egze

kwie. Nai brze1gach. oceanu Spokojnego, 
wycicfrczona śmiertelnie, garstka walle:cz
nych wsyjskich szermierzy broniła się bez 
nadziei -0brnny przed ogarniającą ją c.zarną 
chmurą niezliczonych wmgó~"'· Leje się o
statnfa droga· krew„. Nie ma czem strz.e
lać. Nie ma w jeść. R.eszta eskadry wy
latuje w l)OWietrze. 

· „Pod'pisano kapitulacyę. 
„Do samegio: serca zrnniona została na~ 

sz.a· duma namd:owa. Los nielitości\vy ze
slal .nam dcświad~zenic. ia:k!cgD jeszcze nie 
zaznaMmy. 

„Lecz w tej groi1;ej ch\vili - my nie 
hylibyśmY: wi-clkim narodem, gdybyśmY; 
się podda1i mat·o:duszr:emu przygnębieniu, 
cho·ćby: na chwilę. Jedno nam teraz po
trzebne - jc:d·nnść !11yśli i dzi.aJar.ia." I 

.,Now,oJe \Vrcmia": 
,,Port Artura kapi-tulował. To nie-

szczęście porazi dziś Rosyę, jak uderzenie 
piornnu. Wszyscy już oddawna oczeiki
waliiśmy kor'1ca1 bohaterskiej twicrdJ.y. Ja
S-i1CJi byJo rzeczą, że żadne nadludzkie wy
sUki nie m(}gą z.astąpi·ć braku środków 
materyaJ.nych. Ż~dna energia~ ani męstwo 
ios-obiste, nie st\vorzy w oblężonej t\vierdzy 
pocisków, jeżeli ich nic ma} jeżeli ni zgr-0-
madz.on0o dostateczmej ich liczby, jdeli ich 
nic dowożono z ZC\V'nątrz. 

,.·wszyscy oddawna rozumieliśmy, że 
wicześniej czy później Po1i Artura będ:zic 
musiał kapitnJ.cwać. I pomimo to teraz, 
gdy d-0pisa,na zostafoJ do końca ta najsb
\Vnieisza karta bojowa w hisforyi oblęże11 
twierdz, teraz jak-oś boleśnie ściska siQ ser
ce każdemu rosyanino\i,r.i. 

,..I jeżeli w dGżkicj chwHi doświad~zefi 
będzie nam pctrzcb!l:t podpGra dla zacho
wania1 tej rzeźkości ducha, której nie może 
1s:c '\V}Tzcc wielki 112..ród, to rzeźkoś.ć tą 
czerpać będziemy w tymże. pod<lanyn1 
Port Arturze. 

,,Krew naszych braci. 11ic::.kork1xJ:1w 
cierpienia. kh w fortyfikacy~·ch Port Artura 
nic powinny pó(ść 'ł1a marne. Przez 70 
miesięcy ściągali' na siebie najlepsze w,oj
ska jap.oński 'e. Taka S!'Użba' nic paw-inna 
pó]ść na marne. 

.,Teraz kolej na pozostałą RosyG - pu.. 
winnai p0kazać się godną t.Wkkh holwterów 
Jaką byla zalo1ga Port Artura. ' 

,.Now1nsti" piszą: 
,;Lzy plyną z cezu, serce ściska się 

wskutek bólu dio niezniesienia na myśl o 
tem, że dla osiągniQcia tego straszneg{• 
wyniku, oddawn·a już nicunikni0o:nego

1 
nie

potrzebnie Z' QbU strnn przelano cafc morze 
krwi, zniszcziono dzi1esiątki tysięcy istnief!. 
lud'zkkh, a zarazen1 osi·ernccno dJziesiątki 
tysięcy rodzin. 

,,Bohaterską obro:nę t\vierdzy wngóle 
przyjęto Ui\va.żać 7.a: najs.tawn lciszy epizod 
w kroniłka>eh każdej w1otjny. W danym z~ 
wypadllm l'u<lzkość ma przedi sobą. wzór ho ... 
haterst\V'a, które. przeszto W'szystko, co 
7;nanem jest dotychczas w historyi b::ihaitcr
skkhl ·czynów wojennycb. 

"Pelni zaparcia się siebie obro~, 
twierdzy, zup-efnie odcięci od 1cał~go świiia
ta, pozbawieni nawet słabej nadziei na po-· 
t1liQ;C. zewnętrzną, szli każdctt chwili na pe
\.vną śmierć i, będąc ś riadkami straszneg'U 
rujnowania urzą·dz:e11 forteczny.eh, floty, 
mieszkań itp., s.ami ginęli tysiącami pod 
nielitośnym ogniem nfa~przyjaciela i pod 
gruzami s·ht 
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Jientit 11ełskie. 
Z Prus za~htłtiieh Wa·rwJi i ~I~znr. 

Toruń. W pewnej mieśc:iinie na pm
wincyi, dość gęsto zaludn'.oncu, mogfoiby, 
osieść 3 szewców, jeden rymarrz, a: także 
stelmach, Pos'iadający 1000 mk. gotówki. 
Gdzie? wskaże <łdministracya „Ga;ze-ty T()
rur1skiej". 

Jastrowie. W święto Trzech I(r.óU 
zgorzala st-odoła i stajnia mistrzaJ sze.wie„ 
ckiego Zimmermanna doszczętni:e. OgietJ. 
by.{ podI·ożony. 

Osie. Na wiec! który się tn od:byt wt 
uroczystość Tricch Króli zebrafo się lud1t 
tyle, że sala byla 'nabita. Prz.ewio<lniiczył 
p. dr. Drzycimski. Prz.ema:wiali p. Sas 
Ja.·~v•orski z Lipienek. Policyę reprezen
tmvał komisarz z Tonmiao. 

Z Wiet lis. Poziiańskieio. 
Pleszew. Onegdajszej nocy wybuchł 

\\: .staJni knpca Tignera ogie11; który Qbr6,~ 
c1l \v1 pi2rzynę także przyieglą pie:kaimię i 
do'.n mieszkalny. - W przeszłym ty~o
d~1u wybnchl og:iefl w stodole gGspcdarza 
L1ebalta. Pożar zniszczy1 zapasy zbota 
i różne maszyny gospodarcze . 

Poznań. Archidyec-ezya pozna·ńska: li
c_z_y ?19,899 dusz, kościołó-Wi parnfial. 346, 
f~ltalnych 101, kaplic 80. l(aptanów jest 
530; kleryków 98, zakonnic 276. _ Archi
dyecezya gnieźnie(1ska liczy 423 577 dusz 
k·OŚ"i.olów• parafialIJych 206, filialnyich i 
sukursalnych 29 kaplic 60. Kaplanów jest 
263, zakonnic 96. 

Poz.nań. Jak w iadomo, w znanej spra 
wie. śmiie1mvski1cj odgrywal pewną role or
ganista Pufa!, który z polecenia ks. Tess
mera zbierał podpisy pio'Cl pmśbę d·o wła
dzy ducho\\'nei, a!by polscy parnfiainie w. 
ko~ci~lc śll!ielowskhn więcej byli uwzgl~
dmem. Ksiądz Pra~1dkc wyzwaJ go za: to 
z ambony i po gazetach niemieckich od naj 
gorsz.ego. To też nie dziw, że pan Pufal 
także publicznie się bmni i olgłasz.w w. „Ku
ryerze Poz n.•: cieka ~·c rzeczy o ks. Prand 
kem. Pjsze Qn, że IucL polski w· parafii 
siQ- oba\ ·~a l, ale pdpisy pod prośb~ do wla 
dzy <l11chmvn ... j z rnc!·ościn dawal. A dalej 
przyt:-:c1a następuiące ciekawe rzcczv: 

Ale jak się ks. Pr:andke c~ tei~l z,1·ś dD
wiedzial, iż ri-0dpisy zbieralem w crln pol
skich kaza11, wtenczas powiedzia.t z. am
bony, mówiąc o fałszywych pmrnkach: 
„Nehmt mal an d:escn Pufal, den Lump, 
der ist so nackt hergekommen und jetzt 
h~itt er gegen mich so auf''. 

,,Początkowo ks. Praindkc się wy
stara!, iż {)cl król. rządu dostawałem 100 m. 
"fiir den dcutschcn Kirchengesaing in Schmi 
lau"; ale nie dlugo ksiądz Pran<lke zacząf 
·ze mną: "Sie tun nicht genug filr den 
deutschen l(irchengesang", a przytem 
dzień w1 <lziel'i byt niemiocki śpiew; ·choć 
odpll'st Matki Boskied Szkaplciznej jest 
polskim odpustem, to ks. Pran:dke już. na
przód' do mnie powkdzial: ,,Auf dem Frtih
.amt singen Sie deutsch und auf dem ttoch
.amte singen Sie latoiniisch"; tak więc cały 
rok ant razu na mszy św. nie bylo śpiewu 
polskiego. Potem tak mnie upominał ,,Sie 
mfrssen sich etwas vorsehen, s·ons.t konncu 
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\ crhert!n'-. 0--h" si:ę SP.t · 'em z jrtlkiej p.rzJ 
·z.yny, t-0 mi rxrn ieclział: „Na, Sie spr~
chen mit lhren I(indern p.olnisch und dann 
iftalte11 Sie r,uch ncch polrische Zeitungen 
u11d so eins ins andel·e". Jak zaś rok przc-

.szcdt, a oo rcjencyi nic nie przyszł·o, cz-:::
kalem jeszcze pól roku, zaś się odezw·atem 
do ks. Prandkeg0: o te 100 mai ck, a· ks'.ądz 
E:i naraz powiada: ,.J ctzt bekommcn Sic 
die hun'Clert Mark 11icht mehr". Chcia:łem 
siG cokolwiek llżalić, ale ks. Prand'ke zairaz 
l>OWiedzial: ,.Damn sind Sie ganz alh:.:n 
Schul<l, Sie w·ollten meinem Rat nkht fol-
2'Cll". 

Przytoczony po\1"yżej op>s charaktery 
luje nietylko ks. Prandkeg-0 ale ii większą 
część księży niemieckich w polskich clziel-
11icach tak doskonale, że wszclk.ie uwagi 
cslabily tylko wrażenie tych prostych 
stów organisty Pcfaka, sh1rżąccgo się tak 
wym.o\\ nic n R p c s t ępO\n~nie księdza-ha-ka: 
tys ty. 

Ze ślązk~1 czyli Starej Ptlski. 

l}r~gn Zllajdr)'wa~ s:G LQJzi~ od:ziaI \'.'Ojskd 

J1t glównodowodz4cym. Sułtan, jak donu5i 
I „Nowoie Wrcmia", ulaskawil ·za wstiwie

I]fem s'.Q ag~nt6w zagranicznych nauczy- ' 
dełkę bulgarską, skazaną Z<lJ '\\·spó!nd'ział 

1 w powstaniu na trzy lata wi~zienia. 
Z :Rosyi. Pisma; berlif1skic Q rzymały 

z Moskwy doniesienie() brutalnym postęp
ku oficerów rosyjskich w K<Jstromie. W 

I b1ifec1ie tamtejszeg-0 teatru pijaini oficero-

1 

' wie-obrazili w sposób na?zw:yczaj _gb:11io
wa ty pewną mlodą; kobietę. Zna.Jdu1ący 
się \\ri jej towarzystwie 15-letni gimnazya
sta pociągnął <Jficcrów do odpo:wi1edzial-
ności, a: gdy phnii rycerze nie chcieli prze 
pmsił obraż.onej kQbiety, gimnaz:yel!sta u
derzyl w t\Y:trz ~e:go, który zachowy\val j 
się najbardziej wyzy1\\'ająco. Następnie -0- • 

puścił z towarzyszką swoją bufet. Oficer I 
wypoliczkowany wy<lobyf p~lasz i rąbiąL 
na prav.~o i na le\YO rzudit się na odchodzą 
·cą parę. Oburzeni goście rzucili się na o
ficćrn i r·ozbr.oiH go, a potem zmusili wszy
stkich do .opusZiczenia: bufetu. Nazajutrz 

Z Wrocławia telegrafują, że \V górach ofk:ero\vie udali się do ()jca owegio gim-
olbrzym::·ch szalata od soboty straszliwa nazyasty. wyższego urzędnika i oświacl-
zamic~ śnież.na. Komunikacya kolejowa czyli mu, że a.lbo syna pośle d:o: kasyna 
przerwa.na, w niektórych miejscach po- oficerskiegD, \Vl którem otrzyma gimna-
ciągi l1tknęły w ś1lieg-n. Wid1er poczyni! zyasta róz·gi od żotnierzy, albo musi się p.o 
\1;;clkic szkody w lasach. Wcdtu.g donie- iedyn:kować. Ojciec ocz.y,\viście odm6w1H, 
sie r·1 z \Varmbnm 'iest tam po'w6dź, skut- Ul wtedy oficemwie rzucili się na niego 1 
;,i„m zatamowanego przez śn :ieg odptywu tak go pobili, że paid! b -·z rnzy.tornności. 
\\'Ody. Sklepy i n:i~szks :nia parterowe są Ni(imcy. E.L1t pruski n:r ;·ol~ 1905 prze 
~alanc. dfożony sejrnmvi przcid'sta1wia się dloś(; ko-

Zabrze. Straszne niieszczGścic zdarzy- rzystnie. Dochody wynosz.ą 2713 505 707 
f() s:1~ tutaj '·" z:eszly czwar.lck na kopalni \ rnarnk, wydatki zwyczajne 2 514 194 427 
królO\\CU L1dwiki. Zatrudn:1011y przy_11m-111a:dzwycz.ajnc 199 311 280 marek. 
szynach rnbctni·k Pawckzyk wpadt do - Cesarz n iemiecki udzielił jencra-
szyc·1J.! z znaczn;: j wysokośc i i poniós ł na ł o wi Nogi'enm i Stie·esselo\vi -ord:~r „P-our 
mti·cjscu śmi e rć. le merit~ , . pow'.ado 111ił o tcm cesarza ja-
!!!!'!"~~:~ _?)>'""'""''"*'~~~:-= :'~~ ~~--:i " p.ol1skicg·o i ca•ra i w tej sprn.1wic przyijmo

wail W 'ilhdm II pos1lów rosyjskiego w \V~o 
rek, japo(1skiego \V śru<lę. 

- W sprnwi c Jiiisse1L rn zaprze czają 
z Vt'atykanu tckgrnfoi<.1. paryskiemu mzędcrn ·o . iaikoby i:..niżai \\· ts·ofo spędzał 

,.Tc.mps", że przepi~y: dotyczące \;'.yboru I swój czars w '' i~zieniu f.ortecz:nem a foto
pa.p1eza wy'Clane sw112zo przez Sto11CQ A~ grafia przcdst :i..wiai[lc:r litisscnc ra przy 
PoStcską wykluczającą zupdnic możli ;v.ość i win1l·c \V' \Vesokm t{)\\ arzystw'le ic'St ponu 
aby którekolwiek z mocarstw katolickich faiszo1wcaia. N~tcmiast ,.Rhcin '.schel, Zei-
,;a1znaczało wpłyr-.,vy sw·cUe na1 wybór pa- tung" , która.i picr;wszu podala1 ową· fotoigra-
pieża tak 11:·zed condrnwe jak i podczas f ią, podtrzy m11je sii..ve i\Vi1er<lzcnia i przc-
nicgo. JcUi państ'.v a katolicki e mimo to czy cr:cngicznie jakoby f.oiogrq.fia byb fał~ 
prze·ślą ka rdyna.lom noty z prntestem, t:o sz.ov;ana. 
ł:ardyr:akrn i8 not tych nie przyjmą. Stoli- Z Rosyi. Po<lany przez nas glc·s ga-
<:a Apos to lska: jest po<l tym względem bar- , zety rn.syjs.kicj „Ruś" mi_i\y:o J.nuąccij do zja-
dz,0 st<:! n10\vczą i na tych, którzy odnośne zdn wspóhN~g.o I\osya:1 ·i P nlzdc(P.v v:. \YSZY 
przcpi:.y n::unszct, na1oży surnw c kary bor. stk::ch trzcll za bo'fó\V brzmi, jaik instępuije: 
n:vmski cl.dennika paryskiegv zaznacza, Wie!-11 mvafa ·ugc<lę za jed'yne \:vyjśdc 
że-iinforrnucyc otrzymał ()id osoby zupdnie , w k westyi polsko·-rosyJskiej, lc'C7.I niewielu 
poinformoy,·;rnei, która. tym. spos:obem 

1 
zapc,\v11e posia<la \viarę w moili\viość tej 

chdata zaprze·czyć doniesiieniom pism au- ug.od'y dz·i siali. · 
stryaddch. że m:mo obostrzonych przepi- ·wreszcie, choćby się znala:zb \}: ;ara, 
sów 0 conclawe veto będz i e · możliwe. · zau.fani1e ·i ofiarność , to gdzie się tu zebrać 

z Turcyi. Dla la:twiejszegiQ pr'zepro- komn ,,,: ypadnic roh gospodarzy, a lwmu 
·wadzenia reform w: Macedonii kraj padzie- gości? 
Io.ny zlOstanie na pięć okręgów, którycll Na p·ozór to rzecz drng·J rzędnego rna-
ccntrnrn stanowić bQdą Sofoó, Skoplie, M.o- czeinia, a Je<lnak nic błc:th3, le.cz naider 'wa,-

~::::.::: . ::~:.:. :=~„1 <11,:,::~,. ;~;~~i~~~~~:1= 
ł'~~~ ~- ;i! ~J;Vi.l.1 \) ..l" .fi.. Il.I .r ' ...... fakób Szablisty Z\\ ród? na· przyjaciela 

wzrok cieka\VY i pytający. 
(Ciąg dalszy.) Sa\viniusz zr-ozumial milczące żądanie. 

- J cs~em ci za to wdziGcz,ny, Sa\\ in i u- /t kieszeni kafto;J113.i wydostał złożony perga-
mi111, o'w~nięty w zielony jcd\van, z :vil~lln., 

:-zt1. 
- Posi11 cha1j Zdte111. · Zlcceliia, 1--tórcrn 

pragn ę cię {)oarczy1~, ia sam .otrzymałem od 
kogoś innego , komu przysiągtem, że ie 
przcp1 o wadzę p~>11 ::ś ln ic . Nic obce ,:i n c1k 
t,yc:;c, cdldane w zupe~n-0 ści burz.om los o
wym i przygodom. Dz t ś , iulro lub poju - · 
tr.7- c htla czyjaś pofożYG rnnie 1111oiżc tru
pem. albo pchnięcie czyj e jś szpady z.aplaci 
mi odrazu wszystkie pchnięcia, i ~kie inn•l 
odcnmie dostali. 

- Nie ch ci je Bóg przebaczy! - szep-
11ąl 1 , obożnic proboszcz. 

- Otóż - ci:.1gną Sa\';(ninsz - z moją 
śmierc i ą , d epozyt, który i1rz)~ątem, wpa
dnie w ręoe -0bcc, może obojętne , a inoże, 
<>O gorsza, taJdc , którym zale żeć będzie na 
ii;-rro J)()S:actaniu. P rzypadku tego lękam 
~i~. a ty jedynie 1:tbe zpi eczyć mnf.e możesz 
od niego, \\ sp.om agaiąc mnie mznmem 
swym i siln.. Gdy już co do tego b~dę up;;
wnicny, nieclt co chce dzieje siQ ze mną, 
ni.., mn!e ju'ż los o s-0bisty nic obch:.'J<lzi. Um
rę spo·kojny, \\'ie-dząc , że ty mnie zastąpisz. 

- Czy chc<lzi o testament? - zagad
ną! pri01boszcz, zd:zi\\ iony wstępem tak u
roczyst-yin. 

Szlachcic uśrn:1e chną,t się. 
- TC'stnment! mófi testament!... Al

boż myśli s:ę o testnm~ntach n()sząc całe 
rrnienie swe przy sobie, za przykładem fi
ł-0z'Ofa: Biasa ? ... 

Cóż to \\ ięc ta'kiego? 

pieczęcią, kt6ra musia!a być świe;:o ·onciS
ni·011fa, zallatyw·2.t ·Cld niej b owiem jeszcze 
ostry zapach wosku. Ar1msz ten ni~ nosi! 
żc:.d'ncgo napisu; p r eczQć nie by la opatrz.o
n:-1· ża<lny.m herb em. \Vicln ia1ły na nici tyl
ko dwie litery C i B. dziwacz.nie z sobą 
spledO'nc, na tle p-csian::111 g-'v,-iazidam( 

Z pierwszego zatem \\ ejrzcnia taJem
nii.czy pi:rgamin o niczem 11ie obj aśnit Z::t 

cickawlkmego proboszcza ;;: Saint~Se rnin. 
Smvininsz pod sunąt deiknment p :=:<l o

c zy przyjacicki. i diotykalqc P•d ccm piecZG
c i, rzekt: 

- Jak6b ic ! v; te j kopercie zamyka sie 
prz:yszl ·ość czlo\vieka !es calej ro<lzfiny, 
r-ozwiązanie taj emnicy żyda lub śmierci. 

-Oaj - wyrzekł z mocą ·11roh~sz:z. 
Wyciągną! rękG i \\ z ii:1! cenny doku-

ment. ! • ; .r· :<„ t' ~ 
- A teraz - Sawi11(11sz przy tych s:D

wach powstał - pDsluchai drogi. fakóbi~, 
czego od ciebie wymagam. Zatrzymasz tca 
pakie

1
t u siebie aż do dnin, w którym albo 

ja sam upomnę się o niegD, albo też do
\\ 1[esz się nJ.pewno, że umarfcm. 

-- A \v· tym ostatnim wypadku? -
zapytał Sw:blisty ze \vzruszcniem. 

- A w tym ostatnim wypadku, zła

miesz. p:'eczęć i znatidziesz wewnątrz skrc
ślolle moją ręką obj8.·śnienie: co masz nczy
n!:ć z inne:m p:smcm, r<)\\'rtież w tej kopercie 
zamkniętym, a -0patrzoncm ()ddziclną pic-
q:ęsią. 

r '{ 

i.;,:::u \', ~„ \' ........ ~ i ~ .. :. :.:li:„,,L1d. j~i;. i~:„n-, ~ _ a 
pr0oai uinego l.rOTozu.mieJ1ia si~ d \V u iu<lów, 
zwyd~zcy i zwyciGżonego, którzy s'.e 
przez 100 Ja.t wiealc znać nie chcieli. 

Niezwfocznie tedy zajmi·~my się wy
borem miejsca. 

Można bylnby iehrać się Vv" mieście ro 
syiskiem, w polskiem lub ncntralncm. 

Z miast p()lskich naidogo<l'ni·e,jszy Kra
kóv,r, to Ateny pol~ki·e, jedyny punkt w 
P()rscc, nżywaj<;_cy pei\\ m~j ·niezale-żności, 
bo przecież z Poznani·ai wyproszornoby go
śd natychmiast. W Warszaiwic: micl'iby
śmy do czynienia także z. niejakicrni trnd!no 
ści2.uni, łJ.o dio \Varszawy niewiadoma czy 
pospieszyliiby Polacy zagranicz11i, u siebie 
obowiązku pilnujący. Lwów nie.diogddmy, 
ja:lw miejsce n!eporozumie11 Rusinów z Po
lak.ami .. 

Z miast rosyjs.kich PcteTsburg •na]ic:dpo 
wiedniejszy, i.akOI cen1tnnn irnteligcncyi, z 
'którą, wypadnie mówić Pola'.ko.m. Atioli 
- ·z pomiędzy neutralnrych, najlepszą bę
d'zie Pra\ga Czeska, k~dy tc'llk mo:mo bije 
puls życ.ia sJow;a11ski,eg·o, gdzie ju'ż .adbylo 
się tyle zjazdów sl1orwiiańskich, gdzie zjazd 
polsko-msyóski ·spo1tka życzliwym . .uklas
kiem ludność, gdzie zarów11110 Rosyani1~ jak 
i p,oJa:cy, ucznią siQ, jak 111 siebie. w do!11lu. 

Gdyby spr~\ r ,;i ugody; powiodła się, 
kolej na Pctcrslmrg i Kraków. Lecz: na 
pierwszy {)gief1 należy i·ść d10 Pragi, ja1ko 
neutf<;;!;H'l a .ic:clnak skYWiafJskiei. Tu nikt 
nie d ozna h :-zy\vidy, ani chto<lt1, ani1 d1Jfl 
mi·etisc:.c 11 ·c ··· -· bralrnie. 

Wybó r n:ieJsca zjazdn, w Pradze nic. 
sp-otka s"<~ z c p o rfcyą. A W'z,gląd na Pola
k ów, n o i b {11 u,~ i ej podn i ee.cnych ner wo:\v'o, 
wielką tu rdę odlgrywa. 

Praga, jest 1mnktern diosyć ocJ.:Jalonym, 
przez Cl() Hczba• ucz.~stników zJazdn na razie 
będzie IO\grnniczl()na. 

Lec~ tu mas nic potrzeba, zja1zdl będ'zie 
raicz.ej przyg-0towa W'czy:mi. roizpatrzy on 
tylko zasadnicze punikta prcgram11. 

WDbec szczególnej wagi projektu pro
simy wszysvkich stmnn!kó\\~ ugiQdy, Pola
ków i Rosyan o las.kawe i -0twarte wyp'o
.\viedzenie się prze'Ciw z•jiazdowi , lub~ 
nim. 

Sądzimy, że w myśl ND.ówyższ,ego 
aizu, wolno1 będzie pismom \\. ::llfszaw

skim •ogłosić S\v:0ją opinię. 

n; lró ~::-r . 
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W ccHug \V'iadon11ości nades1a11)~ch d'o 
zarzą<ln organizacyi strejkuie przeszł'OI 60 
tys. górników. Do nocy w śr-0.ctę urzędo
we wiadiomośd pa.dawały Hcz1bę k-01palf1 
dotkniętych strei1kiem na 53, Uczbę streiku
jących górników na ck10!0 41 tys. ch:v·pa. 

Zastrejkowalii górni.cy \'l dalszym cią~ 
gu w kopalni Mass·en taikże szyb I. i IL, 
Bornmerhauser Tiefba'll, Oottessegen, Erb-

- A t() objaśnienie? 
- T-0- objaśnienie od:czytasz z naj-

większą uwagą, gdyż ·wedlug niego bę
dziesz mógł wypełnić, puITT:kt JXJ punkcie, 
moje zohowiązanie. Widzisz ztą,d, p-O·czci
wy J akóbie, że dopóki Bóg trzymać nrnie 
zechce na1 tym padole płacz.u, twojai r-ola 
smoka nie będzie zbyt ciężką. 

- TIQ p-rawda. 
-- Ae za to - 11śmieclm (1 l s:G szl:l.;!J.-

ciic, którem po1wracat zwykly dnbry humor 
- spc:.dnie na óebie kłopotów co niemiard , 
j eżeli jalvi czlowick niegrzeczny powaii 
mnie o. ziemię z: sześC:.oma• calami· :-i;!a ,~a 
\\' piersiach. 

- Och! !a myślę, że ten czł·owiek je
szcze się nic namdzi.l ! - \Virąci! prob~szcz 
i:onem dodającym 0d:wag-i. 

- Kto wie! Na wszystko trz:-'..:.i być 
przygoto.wanym. 

Przy tych slO\vach wypróżnH kielich 
do dr2., z miną cz!ow:-elrn zadmvolnionego 
z siebie. . 

- Jeszcze slÓ\\ko - wtrącił nieśmh
lo Jakób. - W prz·" dsięwz1ięci11 ta.k l}{Jo\'v .aż-
1 ~em ni1e można być zanadto ostróżnym. 
Gdyby kie<ly'kohviek zjawrit się kt'°~ żąda
jąc w imieniu twem Z\n-Otu depozytu. jak 
mam postąpić? ' 

- Choćby to był król, choćby to był 
papież - słyszysz., J adm? król l'nb papież 
- od'pra\.visz go z kwtitkiem ! 

- A jeśli zechce 11żyć sily? 
- Zabijesz g.o. 
I wymownem spojrzeniem wskazał oi

brzym1 miecz1 zawieswny n.a; ści<.111ie. 
Ani tn sk)\VO, ani to spcfrrzeinic nic zidzi- · 

'·ity ksiedza. Byly to czasy, w ldórych . 
brewiarz i szabla doskonale godzity się z 
sobą. ~. , ·_t .1 ••• „~ ~~ . ' H .. :. 

s<Jlcn 1 c:1, t~~c~'li :. '} „,·, 1~ 1 1t::~I~~l ;· ' '··1 i'.tlł}"'L .: e 
\': Vo1h1xJnd, frauciska, I-lamburg, I(iJ1~d .... 
taubc, Pr:edcric.a. Ccmc.-ordia, czQ§ciown W'

Sterkradlc, Adoli v. łfasemann, VJ.roł~11c. 
(tlolzwicked'e) Dorstfold' s·zyb I, I-k11kuks 
I 1 Graf Benst, ttelene i Alsta·dit:1i. 

Zebrania odby1wają s;ę bezustaniłi e ; 
na których górnicy st..:n·:·bią og<ikm te sa
me żąd'an'.:a, które stawili ~órnicy k<Jpali!i 
„ B ruchstrasse". . 

Wzburzenie p-0międiy górnikami jest 
tak \\riel'kie, iż wszędzie uważaiti strcik za 
konieczny środek obronny mimo niekorzy
stnego cz,1su. 

Syndykat węglany ma \.V skfadach i:md 
Ostctiel:d' 40 tys., pod' Bottro:p·em 15 tys., 
podJ Friemershein11 8000 i pnctl K:ettwig 300U 
wag-cnów pa<lwójnych w~gli. 

Polscy misycmarze. w Paranie. W o
statnLm tomie mczn1ków, wychodzących 
przez Ks. Ks. mi,sy;onairzy w ; I(rakmvie. 
znajdujemy bardzo zajmujące listy ks. tlu
gona Dylli z polskid1' kol-onii paira11s:k:i:ch. 
Jak \Via<lo·mo, Parana wielk'o,śdią równa 
się niemal I(rólcst\';u. \vloskiemn, ale r~dy 
to liczy 32 mifony mieszkaf1có\v, rzadko 
z.alu.dni-ony stan brazylijsl-<.:i m:i1 i·ch tylko 
32.0 OOO. Z teg<J 12D OOO przybys·zów, 
ai więkswść pomiędzy nimi stanowią, P-0-
lacy w bczbia 70 OOO. I\'s. Dylla daje nam 
banvnyi obraz ki'aju, ptzedstawiai kolejno 
jeg,o faune , florę, niewYZY'Skane bogactY1'a 
mineralne, kl'.mat bardzo zdrnwy, obWość 
ptiod'ów, wreszcie swobodę i niezależn-0ść 
mieszkaików. Parana1 jest kratlcm. wyi:-i
cznic rólni.czym, przy ·odpowlicclnim kapi
tale m6glby sic jed'niaik rozwinąć i prze
mysł. P.nlskicll kolonistów z.r1am'.onuje wiel 
ka: pracowitość, a przy tem giarący patryo
tyz,m i tęsknota zai krajem, utrnymuią·..:e ()d 
rębność narodową w ohec Brazylianó\V, 
zd'emo:ralizowanych pijaków. Dzialahość 
misy;mw.rza w P <'•ranie przynosi zan i ęd
banym. rodakom mlszym ogrorrme :.:orz:;
śd. 

-P~e,powiednia na rok 1905. 1-<.nsy i
ski kalendarz Briusa, \vydany; w' rnirn 1709 
podaje następującą przepowiednię n<l· rok 
1905: ,,Ten r·ok będzie pod znaki·~ ·.n M<:,r
s.a, ai więc , .nieszcz.ęśli\'. Y, zły, \Vaic1.:zny, 
gorący, sud1y, -okrutny i krwawy". ·spro
wadz,i woi•ny, mieć będz[e \Vply\\ na jti;~
ralów i lekarzy. \N latach pod zn akiem 
Marsa . by,w1a.ją ~ ,-okropne nburzcn!a i 

bunty". · 
W r. 1905 „bQdzie odk:·yty wielki ·;pi

sek w' wi·elkim pa6stwic, uro dzi si(; \\; :: i;;:; 
k::: ;~żP.. na·s t~wi zmir.11::, w aiittisteryum przy 
walwn11itym dworze (prezr:s rn inistr(,w a11-

stryackich Koerbern t.:; ..::~~Y~ .-; G • ,'d.X i:! 
\\dna z niewiernym[ l Japo(1czycy ?); .. 

\Vbrew p.o, wyższ:emn okrdicniE reki, 
(g-0rący i suchy) Sizczegóf-0,\·a nrz ,~pi.w · i ~ 
dinia, glosi, że wiosna będvie .,chlo·dua i 

fakób J}Op1 zestat na ponowncm uści
śnieniu ręki swe1gn mle·czinego brata. Co 
s.ię tyczy szla:chcica, ni,e wątpH •o'n już, że 
może być o swą sprawę spokojny, gdyż 
Z'J.orży~ ją w ręce cz;mvieka, który za\\ -O'du 
nie zm bi. 

Ze'gar k1ościclny wybił g.odziaę jede
nastą. Sawiniusz. ndzial siQ płaszcz em i 
zabierał' do o<leiśclia. 

- Już mnie opuszcz~sz? - spyta1ł Ja-
kób. 

' - Tak. ' ' ' 
'(.. I 

- Dak~d się udajesz.? 
-Tam. 
Sawiniusz \Vysrnmd rękę w kierunku 

okna1 li poikazal w ·eict:daleniLt, po tamtej· str.u.-· 
rnic rzeki, czarną sylwetkę zamku Pou.ge
rolles, wykreślającą slę -0stro na nieb~e, · 
ro21jaśnion eig.01. przez księżyc. 

Jakóh nic pyta.I ·o \.vięcej. Wiedział OH 

nic\vątpli·\\ •!,~ . jakie to spra.wy po\rnłuią 
przyjaaicb db zamku. 

P.oprz,estal ,na zapytaniu: 
- ZOlba.czymy si~ jes.zcze? 
- Niezaw10d'nic. 
- Kiedy? 
- Przed wyjazdem d-0 Paryża ra z je-

sz.cze wpaidnę tu 1 aby cię u1ścisnąć. 
Już -0d kilku chwil, na dzkd:zi6cu. pre

bamlii, wierzchowiec szlachcica1 niecierpli
wił się i bil Ziiemię kopytami. 

Sawiniusz: wyszedł, wsko,czyt na sio
<lkY i ra'z jesZ!Cze powtórzywsz.yi upomnie
nf!e swe przyjacielowi, pnścil się gal·opem 
\\ strom~ fm1gerolles. 

(Ci;.ig dalszy nastąpi.) 

• < •. 



~;:i\.vj::, ' dl~ zi·;!n:cp!ei·c!U\ ". \. !t~~~~ „ L~-l'l 
.atfY i deszcze, jesie!1 będzie wilgc"tn1. 

a :ima bardz,o srog-a". \V c·!ągn roku 1m, 
plllować \Vie!ka dro:lyzua zb:)ża i owsa, 
"' o za tern kizi·:: --nr,dza wśrć,.d prosteger 

. :drr. 
· Dziec.i, urodzou~ w roku 1905, rnai<1 

:uy.; ,.ldótl:we, swarliwe, s-kl·onne do bójek, 
.ćz:i:r\v-011o;okie, z szcr-okiemi: twarzam\ z 
\\'.\-sok: cm. czołem, silt~ej bu<lowy, cdzna-
Z~tlCC się bystrą psmięcią i z.drcw'lcm, 

,:miernć zaś będą w 85 Nrku życia". 
Podarek rnikad'2. Dcr~;ódzca jer\nc

;5-0' z. .c:dclzialów picc!1-0ty japo(1skiej, któr~ 
203-metro\'.rcgo pod Port-Art.nrem, major 
Saj.asza, otrzymał 1od mikada w 1x;d:ar.irn 
--- żonę. Oryginalny ten pod'.arck jest ''"Y
r;i;~icm bardzo romantycznej rzygody mi
łosnej. \iV r. z. P'Cdczas pobytu \V ManiU, 
„1a vyspach Pilip'.{1skkh, ;gdzie stu<lyoowal 
·wo.iskow,oś6 amer·y!·w.;'isk..:1 major Sajasza 
Zf.i-rncha: s:G v p:ękn~i <li·ty;.;tcc drnm:.;t~·cz
ncJ. Vii0°1'i Giktte, l;:tóra \\ ystępo W[lI.'.l ~v6w 
. cw:s w Manili. Na,dabna amer.r?·~~n.ka odpla 
~iiai .oficerowi Japof1ski..~mu \\ i:a\;,'mnością, 
~'ÓY jednak zaprnponowa! 'jej in.J.łżel1stwo, 
pt'zcd\\"ko Z\V::ązkoiwi zaprotest.cwal okru~ 
tnY imprcsaryo, {),§wiacL~iywszy, że Viol:t 
nn si najpierw d-O,P''łni,: \\ arunik6w p[Gc'.o·-
1etniego k:J.11traktn. Ni~ i-ozostalo prz·::;to 
to•:ha:'.kom nic il!ntg·o, ial;: mzstać się 11~1 
{i;11gi;; bt:.1. Qf,:cer ruszył na plac oojn, 
ll<'.i z1~c,rn:1~1 zaś jeg,o n.J• ,.tourne" artysly
•czne cb Australii. Oto jednak z p>O,\v«odu 
'Pit':-y na \VZgórzu 203-metrowcm cesarz 
jap(.•{:ski c!owied1i~wszy siQ n przygodzie 
~r·k:sncj {Jfo: ... ra i r,-ostann\ ii iJOłączyć ser
ca stęsknione. Bawiący {Jbc,cniie w Sta
"TJa..:h Zje<fnoczionych brata·nek cesarza, ks. 
Samlamura fuszimi, otrzynnł polece11ie 
telegraficzne, aby rozwiązał kontrakt irtn
presaTya z artystJq, zcip,lacil karę obc\vic;
znjącą i przywiózł VIolę 'Clo Japónii. Tak 
'\\·:~c major S:.jaszi -otrzymał z rą1~ !1.likada 
:żonę. 

~w.~...==!:~~.;!~-~~=~·„=~"'!."!!"! I 
ft«'~'?!.\ ~Q1 ~ -:) ~..,,~ '.'2' .Jl In!,.,,.~~[. . ~ 
~.i:'.'Js;(iJa!ili t ~ \,-T.1 tl\;,'~;5g .:.P 5tU'~.···~;•:,,~~ 

R z y m. Gerwwska p~~ra 11.si<iżęca zt·~
il1ł3 Ojcu św. vri:t;y(ę i by tJ u niego 11::.J 

p~łgcdzitmzm posh!c!rn11h1. 
Pęt er s b !~ r g, PogL'::-!w. ') 11r1:;_;)!i>„ 

11il! 1'1.irsldego uirzyruuj-e sit;'. 
L o n dy n. Z Tokio don%z:ł t1!tr-lsz~; 

g&z.ety: Płota japoCrnka złożona -z kr ~:~0-
wruków zbliżyła się już do J\fadagaska~u i 
ockięła flocie baftyckiej st~!'<! z węg-ł?.,m. 

L w ó w. Donoszą o d~wDnc:.1r~H·:y1 s.;;„ 1 

c~'a.iistycznej w Częstoch0wie, !H)UC7~"S 
której zabito wachmistrza policy]m~go 
zraniono jednego policyanta. 

.~~ail'~Y'?a3nsfvło polskie11 
Bodmm. 

W koścdc Ś\\r. Ant·onicgo w niedzielę 
1: s,1:tcznia po µ01. o godz. 4 nabożeństv."o 
'Z kaz~niem i sposobno-ś6 do ~PO\Vi~dzii św. 

RohHnghaitsen. 
Spowiedź św. w s,cf'.retQ 14 stycznia '°d 

raua. Kazania\\ niedzielę {J gDdz. 11 i o 4. 
t:lberield. 

Polsk:e nabożeństwo• odbędziie si.ę w 
.ied: ick ; =. :,m. o 3/i godz. po pol. \V ko
ściek: Ś'. . \' '.:wrzyi1ca (St. Laurentius'kir
che). \V s..::l .tę wieczorem i w niedzielę 
sp.osoh.<,~ d · polskiej SPowiedzi św. I 

· Essen. 

'].'~ ... ~ .... -:!~ ~hr 1 1 r c:·-.:.::;; i ~.:~ „..!:!;;::~i: 

do1rnsŁ uprzejmie szan. druhom •Jr'1Z Rodć1-
kom zamieszkalym w Sc.:honncbeck. iż '" 
niod'zielę dnia 15 stycznia o go,dz. 3 po pot. 
'°dhędzic się U'>dzwycza!mi zebranie. Za
razem 112,dmicniamy szan. Ro<lailrnm, któ
rzy brali udział w n~sze.j zabawie 8 sty
cznia, i·ż na powyższem zebrnniu mają spo
sobność dać się zapisać na druhów nasze
go gniazda. Goście mile \Vi<lzJ.ani. 

Uwaga: Zarazem 11Ę1:dmicniamy, iż ze
brani,; stareg'O i no\veg.o wydz:a1u. odbc
dz:c się .o godz. 012 przed pcindnic.m. O 
lrnmpletue stąwicnic :,iL~ H;J ·rl~;:~<l. 

Cz>0km ! Wydzh1t 
--„.~.,.,. ....... _, _______ L~ ........... ---.--... ~ .... .-...--

Tow~rzystwo św. Józefa w Hcrteu 
donosi s\vym cz?o1nkom ,i wszystkim Ro•da
korn z łierten i okok.y, iż w niedzielę ct.~1ia 
15 b. m. urz.ąldza towarzystw.o: zabav/ę zi
mową, pofącwną z fa,ńcem. Pccz.<1.Y'k' -0 
godz. 5 po poL O liczny udział prosi 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Jcn;ego w Aistaden 
donosi szan. 'CZJ{)lnJ\.om, iż w nie,dzielę dn;a 
i5 stycznia vd'uędzie siQ walne roczne zc
brauie i (}bór rnowego zarząidn o godz. 4 
po poL O liczne i 1)11;:l<nrnl11~ stawic:1n: 
się uprasza Z a r z ą d. 

Tow2rz:rstwo św. flory::ł<rn w Nicrkłimle. 
\V nieclziclę dnia 15 l>. m. zaraz .l}O 

wielkim nabożeństwie o godz. 12 będzie ze
branie, gdyż sola 11k cr.rlzic \\'{JhJ::1.' ·O godz. 
4 po poł. Zarzą<l. 

Towarzystwo św. J:>dwigi w 1\1\en~cd(,! 
!J.Odaie wszystkim ..:zbnkcm do \\ iadomo
ści, iż w nicchzie!ę ·d<1:::1 15 b. m. ·odbędzie 
siG walne :iebnmie i ob(r HO\\'CE·O zaiządu 
na sa,li p,os:edzei'1 a godz. 3 pn poi. O Ucz
,ny udział \\ z..:brnniu \\'SzYstkicb człion-
ków uprasza Z a rz ą d. 

ZMIAr1A! 
Tow. gm;_, s SnlŁćł" w Bruckh.~fltfarxloh 
Dznajma S'\\' ym ;czionkcm, iż 'va!ne z~hra" 
nic ·od1J<~ctz:2 się 22 st:>~cznia, ?.. 11i·~ I!\ j~k 
;1a zeszłym zebra.nit: ud~\':~J:Jl'<.: ?c:stalo. 
Czołem! Wydzi~f. 

Towarzystwo św. Barbary w Iiar·hnrn 
donosi swym cztonkom, iż \Y. niedzielę dnia 
J 5 stycznia przetl1 polu dniem o g.odz. 012 
na! salii p. Buschmanna Ddbędzi.; się roczne 
walne, zebranie, na ldórem będzie spr:tWtC·· 
zda1:i:e kwartalne i całorncznc, \\"µiata mie
sięczna,, przy~mo\vanie nowych czion~\Ó\~.-, 
obór nowego zarząd n, \\skazówki prze
wiodniczącegn itd. o jak namcz111ieJszy u
dział szan. cz-'.-0nków uprzeim~'c prosi 

Z ar z ą d. 

Uwaga: W sobotQ. w .niedzielę i w p-0-
!ll:edzialek raino jest sposobność do spO\\ ie
dzi św. W niedzieię po poludn1iu o godz. 4 
będzie polskie nabo;!c1'istwo z kazaniem, nZl 

które prosimy o jak najkzniejszy ndziaf, 
a z.wtaszcza niewiast, które się dały rnpi- i 
sać do bractwa R.óża11coweg0, aby byJy I 
podc!'as nabożcl1stwa obe.c11e. Spra.wa I 
Róża1ka Ś\V. będzie w t12m dnin także za- r 

. I 
fah\ 10t!1ćl. J. Ni. prZC\.\n. j 

---- ---·--·-··._.._..,,... i 
Towarzystwo św. Józefa w Dełiwig 

urządza w nicdzielG <l11ia 15 styczni'.l .na sali 
p. \V. ticssego zabawę, urozmaiconą kon
certem i tc:l.trem amatorskiem. O<k:granc 
zostaną bardzo piękne sztuki. Otwarcie 
kasy o godz. piątej. P·ocząte.k o godz. 6. 
Szan. Tmv. św. Barbary, oraz \\·szysi!kich 
R~JidakÓ\\.- z Dellw,ig serdecznie zap-rasza-
my. Zarząd. W sohot~ 14 stycznia od 4 go·dz. sposo 

lmoś,; do sp•nw ie dz i ś ''-'. w ko ście:le św. 
Jana (Miinsterkirche) także ,,. niedzielę Towarzystwo śv.:. Pioha w St·eck~ 
rano i w ponie<lziaki.;- rano. W n!„.:1.lziel~ Walne zebranie odbędzie się \Vi ni'c-
o 5 godz. nabo'żefo;two z lrniank:rn. ' dz:1dę dini'.ai 15 stycznia o •godz. 2 po p:oL. 

Baczność! 
górnicy po~scy w Unden i Dabłhause!l. 

\V SDbotG dnia H sty„:z11ia przed, p0L 
v godz. 10 odbędzie się z. .... brnn·c ~~órn:k6w 
łlC']skich zatnrdnicnych na· kopaln'.·ach w 
Linden i D3hlha•Hsen, na sali p. l'V\.oll \\"Lin
den zaraz przy p,oczcic. Uczny ud-1 iał R.o
d2'ków pożądany. 

nZ!ednoczo::nic zawodOYiC pols1dr.::". 
~------·-----------~----~--~~~-

Baczność Neumuhl ! 
W sobotę odbędą się dwa wiece dla 

strr.ikujących. Pierwszy dla górników u 
g~d7:· 10 pn:ed południem, drugi dla roho
tnif\ow w koksowni po południa o godz. 4. 

,,ZjednoczeHie W'wodowc polskie". 

Baczność Rodacy w Wanne! 
W niedzielę dnia J 5 b. m. c<lbędz'.·c si~ 

Z~branie \'>' celu załoi7,enia polsko-katofc
kieg() towarzystwa ''' l-011rnln Maicr-E,Ycrt 
''" \yanne I., trl. Konigstr. Szan. l'(cda:k<1w 
Z tq <koli•"'(' ll"'l"~SZ" S:,... " }'>~_,1,,., n,..,,.~,i„,_ 

• '--J .P "' ~" · 't ''-' _,, "J „„ ,_y lJ,y 

'l:.•e. K o m i t c t. 

na które się wszystkich czt(mków zarpra
sz3. 1;{)1licważ nastąpi ob6r n<}\\ eg.o zarzą
dn. 

Baczność! P·osicdz,cnic zarz;:idu -'° 
g<'dz. 11 przed pol. Czfonkmvie z.arządu 
powinni się wsiyscy sta\\ ić. Także upra
sza: się rewiwdnv kasy, aby siię stawili. 

Z a i' z. ą d. 

Towarzystwo ńw. Stanisława B. w Styrnm 
donosi S\\ ym ,czfonlwm, iż w niedzielę dn. 
15 stycJ.nia po roł. 0 g·c•dz. 4 odbędzie się 
w2ln~· zebranie, na kt(i;-(;11~ bGd'zie obór no
\\ eg0 z.anądn. \Vszyscy cz!onL.; ,, ;f~ po
\Yinni siQ sta\\ :,~. Goś:.:.ic mile \Yidzi~:: i. 

Z3rz~t.L 
--·--··---.-~~-.~--·-.... --
Tow. btog. :Sronisfu ... .:l Bo~hum-Wiern,:!ł

hansen. 
Przyszle wa!ne rncz11e zehra&:,ic {)dhę

dzic sŁę \\ ni,edzi>el~ <l11ia. 15 po. po.r. O• god7. 
4. Zar%ąd pół godziny przc<ltcrn. Pon e
\', oż będzie obór r:.c.wcgo z3rz~du 1 przetD 
pmviimi· wszyscy c7.kni!mwic się St9\\ "(;. 

Gości'c mile widziani. J. Hain. przrn. 

Tuwa1·z}:;~wo św. l~.11.ł~~~r, .;; Ott..1.J:rnsdn ' 
po<lafc: s~r .:. 1.-.L:onk-01 1 do. wia<l{fiTIO~-i, ~ 
walne ze!- r .rn:e odbędzie się w nt:edz:el!~ 
dnia 15 stycznia i:o poł. o godz. 3}12 na sa 1 

zwykłych vosiedzel1. Porządek ,<l'zicnn3~: 
l. Zagajenie i sprawozdanie z przcszfego 
posiedzenia, 2. sprawoz,dan!,c ze stanu ka
sy, 3. wpis nowych c7Ionków, 4. \vptata 
składki miesięcznej, 5. Obór no\vcg·o za-
rzł1du, 6. \ViO!ne głosy. Zarząd. r 

Uwaa-a: Posiedzenie 21rz~ditt odbQ-
dzic się o godz. 3. Mr:ichrwfr, prze, r. 

Baczność Oberhau~n ! 
Tow. girnn. „Snkól" I. urządza w nie

dzieLG dnia 15 bm. t.abawę zim<nvą, p.ołą
cZ'a:ną ze ś.piewcrn, dcklamacyami i ć,\v1-
czeniami gimnastycznemi na prc~żniku i 
taliccrn. Pnczątck o godz. 5. Wstępne 5U 
fen., db czf.on1ków, a 75 fon. dla gości. Na 
zabawę serdeczn:c zapraszamy wszystkcl1 
Roidakó'\v i Rodaczki z Obcrhausrn i pkoli
cy. Goście mogą być tylko pr7ez druhów 
wp rowa:dzen i . 

Uwaga: Zebrani~ odbędzi·e się w tę 
sam<1 ni,edzielQ o godz. wpót do 4. Drulw
wie powinni się wszyscy na z1ebranie punik
tualnie stawić. G-0ście mile \viidziiani. O 
liczny udział prosi Wydział. 

Towarz. gimn. ssSokół" w Sodingcn 
U\viadamia szan. clrnh(J\V, iż przyszte ze
branie odbędzie siq dnia 15 ~tyicz1nia na sali 
p. K. Wiegmaim1a \.\ Sod~i.1gcn o g:odz. 012, 
zaraz po wielkim naboże11stwic. Ucz.ny 
ud'zial druhów pożądany, pnnie1waż przyj
dą ważne sprawy związkowe p·o<l obra1dy. 
R.-0diacy mający 7:amiar \Ystąpic do gni.azicla 
naszego, uprasza sic na prz.yszle zebranie. 
Goście mile widzia1ni. Czołem! Wydział. 

Towarz. św. Antoni'.!go w freiis.:mbruchn 
donosi swym czkmkom, iż roczne walne 
•?:ebnmie cdbęd'zic się w niedzielę dnia' 15 
b. m. o go,d~. 4;6 po polu<l'niu, na zy:yldcj 
sal!i1 pos'.·:cl-;;ci':. O liczny ndziat pmsi 

Zarząd. 

K;;fo śr,;ey.-u ,)łfari'a" w 'Nanne 
cl(m2si s~:i.:L -:i'.lorrkom, iż w niedzielG dni8 
15 stycznia rlJ. odbędzie s:ę rncznc walne 
zebranie -0 gDdz. 4 po po~. u p. J\larzyny, 
na które się wszystkch 1cz1on:\:óW zaprasza. 
ponic.\:~ż są\\ 2.żne sp:·awy do zatat\\ ienia, 
tycząc:; siQ n8szrg,o I(cfa. Je~t ob:::',1·i~z
kiem k:1żde:g:o członka, aby by( {)becny na 
zebran;u. O Jak najliczniejsz,e i punktual
ne stawienL~ siG upraszamy. Lckcya ~ple
wa odbędzie SiG jak zwykle o swoim ca
sie. Goście mile widziani. Cz2ść pr.śni p-c i-
ski,ej ! Zarząd. 

Uwaga: Posiedzenie zarząd1t cdtę-
dz.;c, s·ę o g·ndz. 3 po pot. O jak naffi,cz.ne)
sze i punktnalr,c stawi 0 nic siQ, uprasza 

l'A. Polowczyk, sckr. 

l(o!o śp:kwu „Zo!iau 'W SodingenMBornig 
donosi S\\ ym członkom, iż wr:Jne zebranie 
nclbQdzie siG \\" niedziel~ dn'n 15 stycrnia 
na saiJi zw-yklych iJOsiedz.ef1 -0 ·gcdz. 2 pu 
pot. UpraSZ'.1 siQ tych Redaków, którzy si~ 
dali ''" niedzielę dnia 8 b. m. n~ zabawie 
na cz/tcmków· zapisać, <!ŻebY' się stawił: na 
zebranie. aby c<lcbrnli ustawy. Donosi siQ 
także szan. czl(}nkom, iż po zebranin bierze 
nasze Kotlo udziat \1·1 ;rnbawie Kola śpicw1.. 
.,Sim•, 'P·>'· \\' łforsthat!S8JJ. 0 Jie7IIY udz;al 
\\'' zcbrari"n Ot8~ś- w z.alla\\ ie iak najuprzej
miej uprasza się. Cześć pieśni [J<Olsldd ! 

Zarząd. 
----~-·-·-----,-------,,_...-
B"1cznoś;;: Osterfołd ! Baczn-0ś-.!! 

ł(olo śp!ev.,ru „Gvdazda Jedncści" u
rzą;dza \V niedziel(( 15 stycznia zimową za. 
bawę, połączoną z: koncertem, sp:e\\"ent 
cz.terogfosowym i \':spólnym" strzcbniem 
do tarczy ·o 1rngrnidy i tafrcem, na wielkiej 
sali p, łinzem0nw1., na którą się S7,~Ui. c· ~Coi1·
ków zaprasza. Początek o g,o<li. '4 po P81~ 
Zabawa jest tylll;:o, d!J czfonkÓ\\·, kto chce 
u1dzfal brać \\ zabawie, rn.usi się zap!sać 
na czlonka. Dla rodaków, a osoblhvie m{{)
dzicży, i~·e będących \\ żadnym to\'.' '.HI~~,: -
stv,-ic, 11 ,_1 de się najlepsza SlJ'OSvbnośr~ clać 
się \X. pisać na c.zJ,011lrn, i zn.razem p:-zyslu
chać się pięknemu śpiew•owi gl-Osowenrn. O 
licz.ny udział czlonków i goścŁ mdiącyci1 
zarn;::u- '°" st~;Ji0 do naszego r;rona pr:;<;; 

Z ar z <l d. 
U waga: Lckcya śp ie\\ it ·O g0dz. 3. na 

którą \vszyscy drnho\1'ie stawić siG "imll 
punktnalnic. Ct::eść !}ieśni polskie.;! 

fi·. Uoryza~ prze\\'. 

Towarzystwo św. Wojcfocha vl l(arn3p 
poda.de do, \viadomośd swym czionfoom i 
wszystkim Rodakom zamiesz.lrnlem \'."Kar
nap i oh1lky, iż\\. uicd;:ielę dnia 15 b. m. 
urządzamy zim~wq zahawr, z U:-.:h:-cm il3. 

s1.li p. Ldn;1 w Karnap. Vstcn:1c SO fen. 
Po.'Czo.tek D g-odz. 1 p-o pei. O liczny tH.bał 
uprasza Z a rząd. 

C~J!._:1: ! -- Lang~n<lrez.·. 
' .. s· ,... \ r „ •r" „ .. \ r'T"' "11 • ~· s 

• "1Hlt: 1.,._,,,,r,~ ~1,:;uJ ... „h„ l 'l '.. ~ •. 1: n. „ .o~ 
kul w Langenmcrer odbędzie s:G v me
dzielc; dn:a 15 bm. na sali p. Spr,edta o ii!"O
dzinie, 4 po pol.. O rzeczyw:śde liczne i 
punktualn2 przybycie-. dla cmó'.\'ienia bar-
dzo ważnych sprmv prosi Wydział. 

Towarzystwo św. Jana z Matty w \Vettcr 
donosi swym członkom, iż w niedzielę dnia 
15 stycznia odbęd'zie się walne zebranie o 
godz. 3 p.o pol. Czfonlmwie zarządu winni 
się sta-wić () godz. 2. Będzie obór no.weg-e 
zarządu. Po zebraniu zahawa z tal1ccm. 

A. laraclii, prz:::\v. ------
Bacrn{)ŚĆ Rodacy z param Dłnżyfls1d2j 

podi Śmi-5).~rn. 
Szan. Parafianom za:mi-cs?Jrnlym v 

tt1rten i okol. ozna1imi,1,;nr. ahy SIG zrbr~!
Ii _w1 niedzielę dnia 15 stycznia o godz. l l 
przed p'oludniem u gościnnego p. Lant (Kai
serhof), przy foościele katolickiem w łi~r
ten. na pogadankę. Tarn będz.ic spo•scl)
ność obejrzenia fotogram ,obraz.ów ,.Drogi 
I<:rzyiio'\Vej", na, którą się skla<lamy c1o ko
ścio1ta1 w ffarbielinie. 

Zarazem P·Odaje się do wiadomoś,;i, że 
w tych miejsoOW{)'Ściach, gdzie się już ze
brania odbyły, są następuJ<1cy mężmv!e 
zaufan:a do zbierania skladek up:o\'. ~~~nicni: 
Na1 Bnich i okolicę Stanisb ~\ Maslosiki. 
Colon i 32; na tterne i olwlicę J;;J1 Mas?o
ski, Grenzweg 95; na R.otthausrn i ckolb~ 
Waleinty RybaY., Weststrassc 7; 1:a Roh
linghauscn Wincenty Otto, liejnrichstr. Ra; 
na EilC'lcel Whdtyslaw Sta'Chowiak, Maric.11-
strasse 14. Z miejscowości. gdzie d•otctd 
męŻÓ\'.' zaHfania nie n:ema. prnszę składki 
nadsyfać na ręce kasyern l3ent{)n:t' Kasper
skiego w f1Hnnigkl<l, l<_irdtst~ .~G, O spic· 
sznc nadesL:rnle skiad'.;k pros;my bardw. 
bo chcemy jeszcze na post siG z tern uskn
t·eczni1ć. 

Komitet. 
m •• - ---------------

Towarzystwo Kimn. ~,Sokół" w Hombruch 
d-cmosi s:rnn. druhom, ;:?, pcsicclzcJi~ ;dbę
dzie się w n[edziclę 15 b. rn. po p.oL o g·odz. 
3. Uprasza s!ę \vszysrkich druhó\V, żcb:Y 
sie ja!k n1i1icznicj na po3i~ó·cnic stawili 1 !JO 
nieważ będą ważne spra\YY t0mawim1c. Za
razem proszę też wszystkich I~cd.aków, 
szczególnie ml·odzież z ł!ombrnch i ,okoli
cy, ~d6rzy jeszcz:~ do Sokoła n=e należą, 
aby ra-czyli do grona naszcg>0 przystąpić. 
Dalej '\Viara di0, Sok{)Ja ! W zdrowym ciele 
zdrowy duch. Czołem! Wydzia!. 
l(oło śpfowu „Róza Lcś~m''-;v tfoc'iiiarmar'k 
do111osi swym czfonlmm, ii w niedzielę dnia 
15 stycznia o go<lz. 1 P·O pot cdbędzie się 
nasz·e miesięczne zebranie. O liczny udzial-
uprasza Z ar z ą d. 

Towarzystwo gim:n. „So1::ćł" Yv La:.::r 
c1a,no1si swym druhom, iż \V• niedz:clG 15 
sty:cznja o r::nc1z. 1 po poł. odbQdzic sit; 
walne J;zbran;<J, na którem będzie sprawo
zdanie roczne przeczytane, tak sam:• przyj
dą inne ważne sprnw'y pod 'Dbr:tdy. O li
cznj}f udział czfonków jak i gości uprasza 
s!~ .• C7D1cm ! Wydział. ------·-·~--

l(oło śpiewu s,Lutnia'~ w Hc:lbrze 
odbędzie swe zebr<lnic '''!aine i -0bór z:::rzą
cfo \'.' ni cd z i clę 15 b. 111. o godz. 5 r.:; poL w 

· lokalu p. DukstcinJ'. \Vs?:ys.cy czk~nkowi.., 
Sq pożądani. Z ar z ą d. 

Towarz. łoteryiu.e „Nadzieja" w H~1·teu 
podaje swym czlonkom i Rcdótk<Cm z r-!er
ten do wiadomości, iż zabawa c·dbędzfo się 
15 t. m. w lokalu p. Agacia!ka. Zarząd. 

·------··-
To warz. św. Józ-efa w Altenłwchum 

donosi S\' ym czl·onkom. i~~ zebranie~ tnwa
rzystwa odbcdzie się na przys::złą niedzie
lę 15 b. m., i b zaraz po Sumie. o godz. 
11;4. O jak najliczniejszy udział I.prasz:i 

Zarząd. 
~~~~~~~~~~-

To w ar zys w o św. Floryana w ft.'lerkllnde 
donosi szan. członkom iż w prr,yszlą nie
d2ielę dn;a 15 b. m. po poł. o godz. 4 od
będzie siG na sali u p. Oilke zebranie mie
sięczne, na' które s·ę szan. czlonków i Ro
daków z Merklinde i ()kolicy uprzejmie za-
prasza. Z 2: r z ą. d. 

Wibc i! Essen 
odbędzie się w niedzielę d11ia 15 styczHia o 
godz. 1/S po pol. na: sali p. Van de Loo, 
Schiitzenb:Jm, w sprawie opieki duch0-
\vnei. i zarazem bGdzic, oh;·any J-nrnitct ko-
'ścielny. Tych p:w16\V. 1ktl>rzy 1wlei;cli, albo 
je_szczc nnleżą d·O kościelne.gu ·;rnmitctu, 
uprasza; siG, a·żeby 1w \\ iecu tym mo:gli 

· sprawoz{lanie zdać ze swei dzi.ałalności z. 
roku uo:cg-1cg0. Wsz~rscy z;.1tc:,m rcdacy, 
~owinniście się na w:c-.:n zn2.!d0Y1 ać, ażeby 
'.c,lir-~ Jo,r;ik ,icc\.:11 y: srr~n1:ic opi~'ki dud10-
\\ nej rcst~pić. 



Towarzystwo św. Józefa w \ anne 
JIJO(laje swym czlonkow do wiadomości, iż 
cłnia 15 stycznia odbędzie się kwartalne po
siedzenie o godz. 5 na wielkiej sali p. l\far
zyny. Wszystkich cz!<mków uprasza się o • 
jak naJliczn:ejsz:r udzial. Wszyscy ci, któ
T'&J" zalegajq ze składkami · miesięcznemi, 
-'°'vinni się z r.ich uiśc!ć, gdyż przy przepi
sywaniu członków na nowy rok będą wy
Rrdlen·i i tracą prawo do ma.iątku towa-
rzystw.a. Z a r z q, d. 

Uwa~a: Zarząd i rewizor.owie kasy 
·inni sict sta\\."ić o godz. 10 ,,~ lok:llu i a II 

piętrze. · Mich. Ołeiniczak, sckr. 

Towarz. św. Wojciecha w Duisburgu 
p{)!daje wszystkim czfonkom do wiadomo
śd, oraz wszystkim Rodakom w Duisbu·r
iU zamieszkałym, iż w przyszłą s·obiotę t. 
j. 14 b. m. w kościele św. Józef.a. r:;o poł. 
ie:st spos-0ibnl()'ść do spowiedzi św., także i 
~ ł'l:iedziele rnnro. W ni·edziel<; po pot o 
1oQC.iz. 3n nabożelistwo polskie z kazaniem. 
Po naboże1ishvic zebrani·c towa:rzyistwaJ w 
ldc:alu z:wyklyich pasie.d.ze11. O Hczny u· 
mał w, naboże(1stwie i zebraniu uprasza 
stę. Z a r z ą d. 

W iee Zjednoczenia zawodowego 
polskiego w Bruckhausen 

~bodzie sie dniu· 15 :::r(zrda1 przed poht
ctnłem1 (l ;rudz: I I y.; na san p. Reidick, ul. 
K,f;erstr. Na wiecu będą ()ma.wiane spra
wy organiwcyi zawodowej, oraz. ogólne 
~dfonie robotników. Liczny udzia:l ro-
4aków pożądany. 

„Zjednoczenie zawodowe polskl1e". 

. Wiec w Beissen 
Wiec „Ziedn1oczenia" w tteisse.n od

b~ie si~ w niedzielę dnia 15 stycznia. 
Sala i ~·o<lzina oraz1 bliźsze szczegóły b~
łłą. oglosZlOtle później. 

,,Zjednoczenie zu?1odowe połskile". 

5 DZIEWClYN 
eł-O ró;'.nych robót na wys()kie zasługi 
~z.ukuje od1 ~araz 

M. a k s. 8 i e r w a c e m. 
NaJw~eksze biuro wskazywaniai miejsc 

Dortmundzi~, Ltit"'ebrikkstr. l!. 

P<?-

Rodacy! 
~~W i 1.rus Po l§ki'' 

ch-0dl;i 9 raą tnohi~wo w Boci.1u11 
i ·~u~e si~ ~1urs\k.ie&i sina.wami, kt4re 
catyczą spraw In1iu l'Qłskie.f• na e•u:y-
ź•ie. 

„W 1A1' US POL S K 1u 

z te~o Powodu w'i1ien sie z.nat<lować w do
•u kaadeco Pelłlka na. o1J"czyźnie. 

Wiadomo, iż d~ dobrec-o trudn{'.) nieraz 
!ufizi •aldooić, przeto ·pr-osim:y· Rodaków, 
aby ()~Wie&a: .aH zu8'omycb. i sąsi:a.dóWi i 
tak .Wuco im tlomsczyli IYOtrzeb~ czyta~ia 
gQ'zety połsłdei, at zapis'zą so·i'ie „Wiarusa 
Połskłe:;•". 

ttaka'łyści i 2era1anfaa.torz.y, a t~kże 
16żRi łni1i przewrot.i ludzie chdeł'iby E1:1i
uczyć .,Wia'l'WSa Połskieg<>", aby potem 
pomiauć robotllikicm IK»s.kim na ob~y
:Dte, bo •ie h-ył<>Cy pi&ll'la, któreby lu4 
l'C>'l*i aa wyckod.ttwie bmPlile, jak to 
11awve Ś11:llla4o i otwarcie czyni „Wiarus 
fteiłski I I• 

Rodacy aajlepca dacie im edpowle6łź, 
rozszerzając „ W itlllia Polslder;•" ! 

Katdy, kt• u pr:i§ł7'itzły kwartał ·zapi
sze se.ble „ Wtarllia Polikiego" i oaddle 

f'ostbesteHunY,s„Formular. 
l'9\li l>estelłe hiermit bei dem Kaiser. 

fichen Postamt ein ~xemplar der Zeitung 
„Oa3cta Torabka" aus · Tłlo·m filr d. 9 I. 
~uarta:l l'li, und 1Zahle an Abonnemet und 
SesteUieli 1,92 Nlk. 

~· .@-~ 

~lg. 
-~f • o 
'li. "' 
~-i 

Ołtigc 1,9e MJc. erhaltoo au hahea ile· 

- Mfrt. 
. • . • . '· • • • • • • 190 ••. 
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BACZNClśC! 
Szanownym Rodaczkom \ r Bruch11 do

nosze, iż sprowadziłem maglę do ma·glo\va
nia biciHzny. Rodaczkom, którym o tem 
nie doniesiono. sluży io ogloszenie. Przy
tem mam dobry kamicfl do t()czenia noży i 
widelcó\Y. Lato ~-ą por<1 będzie prZyłrrY
wano, ponieważ jest miejsca dosyć. 

Z szacunkiem 
W ale n ty M.roskowiak, 

Br U' c h, Lcusbergstr. 29. 

!J Oaiadłem Jiircnlind.~ jako 

I przy ~~~:r~~~k;:,e~1~i5~~:~now-
11y n Hcd..:l·zkom w IHrt}r.H1H~ł' i okolicy 

Wfktoi•ya l{olbe„, akuszerka. 

ff AfV$4idMH:t?ffe4&& ~ . t; 

DOM .MUROWANY, 
chlew i sto<l10fę, przytcm 20 morgi dobrej 
~iemi mam z własnej ręki do sprzedania. 

W. Ciesielski, 
l(łuczewie pod Buczem, powiat śmigielski. 

„iio~~ . 
I . „ P::łika ilicliarka 
~ poleca się do itot~w•nht n 've§@" ® ia«>h. 'C"birzcinia~h i t. d. lic:i:ąc po 

2,60 mr. dziennie. • ul. Rn.l1mstr. nr. 138. - Z <la.le1y•h o-

S1irzeda&iwaezka. 
bie(!ła '" języku niemieckim i polskim, 
potrl',ebna od ~mraz <lo mego składu ko· 
lonialncgo. 

Carl Me:vcr, Schmidt horst, 
stacya N eumilbl w Nadrenii. 

lpnedaż domówi 
P<Hl korzystnymi warunkami che~ mo 

je kilka! d:Omów w Herten przy ulicy E.;. 
wałdstr. ~13 i 215 , Moltkestr. 3,5, 7 ł Il, 
1aklżc Bismarckstr. 26a, b, 28a·, b, poloż-0-
cych: tanio sprzedać. 

Robert Rose, Bochum. 

Iii 

~ 

do szf·cia, pra.uia, 

l:iaezność! 
ł ok 

i\iój 

c~'ztat m : ~zyn 
wyżd~yma~ ·a b_n!Uzny _2_ kołowców, p.Jlecam 

szanownym Houakom z Ohor!1~uscn i oko~~~·

~~ Za dobry wyirmt A:ty '''Yll'Ób i tJlko ll<aj ep~zy 
gwn1·ł;nto.ję. ~~~ 

Zarazem polecam czysb3 polsilic napoje jul·o to : 
Kujp_wiaki, 1~Gkolówl„t:. Ifoniak, R'nm, Essencyą 
pols~ieg~. Pols1de cyga"'y, fHip1erosy i wszeline 

i;(;lo~idlna po t.; encwh umfar.kowunyd1, 
Pro~z~ o poparcie mego pr.zcdsię hior~twa. 

:r. B. ośraięrz, Oberb.ansen3 

~viary i obyczajów 
lrn,cloła l:.iatolleide~o 

wylożona obszernie, stwierdzona i objaś niono& 
miejscami z Pisma św., Ojców Kcściofa µrzy
kfadami z życia, oraz przewodnik życia dla ro
dzin chrześciaf!skich. .Egzemplarz oprawny w 
piótno angielskie, bogato zlocone wyciski z pu
de-lkicm. Cena 16 mr„ z przes. 16,50 mr. 

-
Z po,vodu pri:epro

WAdl'lenia lilię \V o~ czy2te 
strony u.-yi1.n:e~aJO 
'S":neUi"h::> 1nebłe i 
§przęty do:mowe 
p(} każdej cenie. 

Szan. Rodakom <lonos.zę rnqupr.zejmiej iż 7. -

dniem l stycznia otworzyłem interes -
c.łli!r.ef .Józefowicz, 
GelsenHrchei- Ueckencl. 

= C:eckendorfer11tr. lHi. 
III pię.tro. kolonialno~tłuszczowy 

w Suderwich. Polecam wszy -tkie to,n:iry po jak - „„ •••. 
najtal'iszcj cenje dając do tego najlepsze towary. - Dla lraku!!llajomo-

Proszę wiGC usilnie Sr.an. Hodaków o po- - lei paaień, tl'lłlkitm na · 
parcie mego przcdsiqbiort;tw!l. - tej <lr•cze. 

z szacunkiem ~ t@wanyie;·dd iy~h1 . 
~ SiaHwne paafly lub 
- ałoi~ wd•wy jo lat.i!~ .. 

-

a •ez lub z 1 .Ui•ckiem · 
w1n'1.98tm a.by łaska"i'.'ę · 

- z.echcld:r •i~ .1:-beić. o..; 
~ fQC'lt1 z !otor;raf'l~ proszt; 

138. pry,y ulicy IIenrichcnbnrgstrasse .._ r. rns. ......., ule.Mać p.1. •1. 8f. do 
- „lYfan.ea. Pel1kieg<l''·· 

1.;;:••· 

Andrzej ~telmaszyński, 

Zapisujcie i rozszerzajcie gazety polskie! 
um aa 411owed kwit eraz z•czek 10 fe.t111· 
cewr na perto i ctekłalay a•es, otrzyma 
zttlłlthtie darmo 

ŁADNĄ KSIAŻK~. 
Meżu tet posyłać „WiemH P&łskie

ge" krew11ym łub zuie•Y• do Po I s k i. 
T.raefla tylb nade§łać 1,,2 11r. i dekłfldny 
afł'fe&, a gazetę peczci~ przetateety. 

,,&azeta · Torńlka" 
l(a:ź'd'Y pmwy Polak piowmiesi. u~eć w 

4o1m1 ,,Ga.zetę Toruńską". Kto ic»fcz~ 
łl!ie ma „Gazety Toruński.ej", Hdecb ~~obie 

1 za.pisze na nowy kw•rt-.1. Prze.tp!a
ta im dwa, miesiflice W•YG-Osi tyk• 

I markę 50 ienygów. 
Za 0<lnosze:nie do domu przez t;stowe- 1

1 
~e dopłaca si~ 42 feay:;i. 

,, ,,O~ Toruf1ska" wyd1000 34eść 
raz.y tyi,rotniowo. 

Jetem abonent umrze "-'&kutek nie
sziczę-ił1weg-o wy-pad.ku z.araz; łub w dwa 
ty~odeie po wypadku, wypłaca Wyóawni- 1 
ctwo v.wykle z dobrej wioii n~e z clJ.o~ri~z
k~ PMO•takl rndzinie 150 marek i*o 
WSl'lfCie IU p-Qgrzeb. 

Nadto otrzymuj~ alJ<oneud Ga:zety oi 
cz.asu da c~a.su inne ił-0da.tld, iak flCłi2lf/W, 

Posthe.., teHungs ... Formular. 
kh bestcUe hiermlt bd dem Kai!erE

chen Postamt dle Zcitu.ng ,.PRZY JAqEL'" 
aus Thona filr da I. Quartał 1905 un-d imbł' 
an Abonnement 75 Pfg. (und 24 Pf. Be sten. 
rełi~ 

eitiie i5 i:>fc. (und 24 Pf. .Be!ttłweHj 
e~ ar k1itJm beschcimgt 

• . • • . . . d. . . . . . . l:JI •.. 

k~i~~ki c Poł~ce, zhimy tJie411! połs!~kh, o 
~mw::y tt,. 

I(~, kt. ie~czc teraz a:tpia;u ~
bie „Gazetc Toruń*ą", otrzyma · na 
G~dke :7.apełnie danoo wielki Kmem.arz 
na rok 1~ 115 por! tyt. : Rocznik Afaryań- · 
ski, I(alonda:rz ka:tołkko-p-otsW dła ~fN'!'l:l.Y
sikkh stanew", za"\'1!er•cy mi~chzy ieu.emi 
irieie~ę KatWaryi WełlerowMdzj i obra
zy, vrzedsta:wiaj~e kaplice kahv'aryj~kie 

~,Robotni~. Polski'~ 
wychodzi \V' BocJmm 2 r~w::y tyzod'Iliov10 
z bezpłatnym dodatkiem religUn• -iP:!!Wieś
ciowy.m pod tytuiem: 

nP~ssit• :.iisec b""ateUclii". 
Na caly bvartat . już z prz,ynosz eni~m 

do demu kcsztuje „Robotni~ Polski" 

tJi · . 3 flBJ§ÓW, 
Roda:cy! Zapisujcie i ro~sunajcie 

„~obotnika Pclskiego", pi~mo tanie, a d•
lare, bo szcz.erze narod-0-vve i k~tołickie. 

„Prz yj~~kl' · 
w1Ycltodzi w Toruniu trzy r fłZ\Y iY
godn.fGwio ·J:La wielkim arkuszu i im niłstt:-

PostbesteHu~gs„ E'ormular. 
kh bestelle hiermit bei df rn Kai ~ ~ r. 

!!chen Postamt eia E:xempJar t!er Zeitu ~~ 
~,Robotnik Polski•' aus Bochtm1 fii r das I 
Qnarta1 1905 und zahle :rn f,~1onn ~rn:::nt u 
Besteli~~'ld O .68 Mk 

9Wco l,'8 Mk. erhalteu ~ llaben, be
g~ 

. . . . . i. . . . 196 ••. 
'Kai5erffehes Pestamt • 

puj~ce hoąti.tM dod&tki: l-0~ Obrze„ 
h)Ui~, ty:-~, P~~ N~· 
i Literacki, Sdcó&a I~, 0..51p1cMi.łf,· 
Kut>i~ ł Przomyslow~ .Miotięea1~~ 
Ogrooo~ i P~ułus kwlłif~Jk 

N~to otrzymu;ą, a.b.oaiBCi ,.Pnyja'Ole„ 
la" od c~9i• do cza.su łiue doóatki, jak ze· 
s,zyty, książki o Pełs.cil, '.ffsi.ory pieśał P61-
b1«ch, ohrazy Hd. 

K.ażdy, kto :iłłpiue s~bie "Przyja.ciefau 
otrzymiil na Gwitt?.cł.k~ zupelinie darmo 
wielki Kałoedar~ na 11ek 1%5 r;. t. ,,RGci
nik Mary2(1~i, Kalcnduz kałolkk~-pal&"ld 
dla .wszystkich stauów", A'Wieratl!CY mię-. 
cy i.tmemt h:t$tory~ Kii11twaryi Weihero-v.1. 
skiej obrnzy, przedstz.~Ące kaplke kał· 
waryiskie itu. Na{.'l>to doetar.ą w~zyscy a
bonenci „Przyj.acida" na Gv.'liazdkę razem 
z k!!.lendarzem Po trzy prze~o:z:ne obn·e.y 
Naiśw. Panny .l\1.tiJyi i J1J.i'1e dodarid. 

Jeże~ a;bonent „Przyjacie.la" umrze 
wskutek nieszcz~ihvef,!"o WYr>ticłk1t zairnz 
lub dwa tyfotlnie ~ wypadku„ wyptaca 
,;Przyfaciel0 zwyfde, 0 OO.rej ll.~Ji nie z 
obiowit\zku, porositalej r<Xknie 150 in~rek 
~o wspa1rcic na l)Og.rr...cb. 

Postbc~steliung3-l1 rrr:ular. 
ka tacstelle hie,r&v.t łt6i d. Kftiserłi-

cheb P•s~@St eht ł!xcmphr ~~r Zełtun~ 
,,Wianu; Pe"6łli"4 lil\1S he~mm (Zełtungs
prcislis-tci 1i21) Hit: a.a . Qrmrtał 1"5 lltad 
zahłe :w Abwnemf$•-t uu B&~ht11ge'd! 
1.9'! ['.~k 

"'"" ą .,_.„.., ~ 
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"łll ()9~e 119! A&. eth.aJtea zu haiec be„ 
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Wvchudzi cotlzicnnie z w1:iątkier:i dni poświ::i.tecznych. 
Pri0~1r!ata kw:!rtalna na pocrc:cie i u fo;towych '''Y!IOSl 
l mr. 50 fen., a z odnoszeniem do lłorr.u 1 m1. 92 fen. 
„Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

pod ~makiem „t. polnisch" m. 128. 

/~a inseraty p1aci si~ za wiersz petyto\\ry 15 fen., a za 
cr;fosr1enia zamieszczone prze<! inseratami "'10 ie11. Ktn 
często oglasza, otrzyma rubat. - Lii;ty €1) „\.\'1arn~a 
Polskiego·' należy frankować i JłS~lac 1V r.i-::1

: dokl:ld-
ny adres piszącesro. Rękopisów się nie z ·raca. , ______________________ __ 

-~J: ....... Heaakc·~~1. :;~·ak.nJT;i, l Ke.i,,~211, ... ·.;.~2. 
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h"•'hU·:n. pn._y dicy Malth<~H~h'.nsse .er. 17. ··· An.:~~~ ., V\i'~2rus P'.Jski" Bochum. ____ _...~~ 

f!<odzice polscy! Uczcie dziecł swe 

mówtć, czytać i {łisać !"• ,cłsku ! Nie jest 
Po.km.iem, kto f!Otemstwa swemu zn!emN 

. oivć się pozwoli! 
ll!. ____ l'!l'lll:i=.!'3&111l'!l.--12'11-llliloUU11111-m-:;:i11m:11 __ _ 

An~iclgki parowiec schwytany. 
Krążlownik j.apio(1ski „Tokivv<l" przy

iriyrnal n:i woda.eh jap.0!1skich w środę pa
·rowiec 2•11gielski ,.Roseley" wiozący wę
gieł cf.o Władyw.ostoku. 

Rosya przygotowuje spieszBie nowe esku
dry. 

Donoszą, że car ze· S\VCi pry\\„atn~j 
szkatuły wyznaczył l OO rniJi.onów: rubli 11a 
1izbrojenic trzeciej, a 50 miliouów rubli dl« 

.· cZ\v1artej eskadry nni<{ccj z koi'1cem maja 
011uścić Liba\\-G. 

· Rewizya rrncesu pilskieg-0 ·zarządzona. 
Sąd1 :Rzeszy przekaz.:d: sądowi \V' Pile 

d.o ponownego H}Zpatrzcnia głośną sprawG 
hr. Jana Bni(1ski2go, zasądwncgo za1 usilo

.• wi2ne .oszust\\ o przy grze w kary na 3 mie
si~1ce więzienia. 

RewiZYG za?ożoEą przez priokuratorYę 
odrzuci~ S<!d Rzeszy, a; uwzgl(dnil rcwizyę 
JH. Jalla Bniflskic.go, p·onieważ \V pcstGPO
~ ·ani!t ~:1dowe·1, 7<~szcd{ błąd. 

W Carnap i Oberhausen wyhuch!y nie
pokoje. 

Kopalnia „Concordia" ·ngłasz.a, że strei
kuiący starali się ·odwieść chętnych <lo pra
--Y. przy czcm przyszło do starda 1n pJa
~n kopalni. 

Z Carnapu donoszą, że przy kopalni 
Nordstern i Matias Stinnes· oraz '"' pa.blifo 
.w10rca ró•.vnież strejkuiący górnicy starli 

się z powr2cającymi ·cd pracy innymi gór
nikami. 

P:cno przy d\\ .orcu1 r,1dly n;:n·et sti za
ly, a kilkn górników zrani·o,no. 

Każdego dbale.go o dobr-o rnhotnilc: 
tylko sm:1cić magą takie wiadomoś-:~i. Nilu . 
inl:ly tylko kapitaliści mnją korzyść z ta1cich / 
wyp.:dk(rn, a wo!aić1 •oni już na g\\ra[t D i 

'voisko i ż::!1danncryę. I 
Górn cy~ Zachowajcie prz·..:dewszy-

stkicm spQkój i zirnn~1 krew! Kto \vszczy
na niepokoi~ i burdy, ten zdradza sprawt.; 
r-chotnicz1i i wyrządza jej naj\\ iG"kszc szku · 
dy. Ni~ używajcie w tych cz:.isach ani kro
pli 111apoj6\'l wyskoknwych, bo alkohc!. to 
przyczyna n aj w iG-kszych nieszczęść! 

Interpelacya wniesiona w pfątek w parla
RIC!t':cic w sptawie strejku górnic:n:go nad 

Rurą 
brzmi: 

Czy kancler:zicwi Rzeszy \', iadomo, żi: 
właściciel': k>cpa1"! w ohw-0dzic \\ręglm\ y111 
nad I\urą 

1. systematycznie lck.:e\. aią \vydanc 
.na: O'..:hrnnę mhotn=ka i maiącc takż~ zna
czenie dla górników przepisy prawa prncc
dcro ;vc'go Rzeszy i nawet 11tworzyli orga
nizacCyę .:;clem nicudziel;rn:r,1 pracy nicrni
lym robotnik-om, 

:?. przcpif.ri\1
/ usta·w \~zt.szy o kontrak

ach roboczych fa\dycznie nic dop~;niają. 
3. p::-z :z krcślcn:e \\'Ó:Z:ków Ddbierairi 

r<:outnik-om c~Qść z zar-ob.<rnych p'cnjQ<lz.:, 
~. prz::iz synd}1rnt ";G~lmry J"Z i,vz;gh~

-0'.u na przcmyst i pof.oż.;riic ogólne sp•o,c
czeństwa ceny \\ ęgla systeut~t.}'l" n·2 pr;d
;vyższajn, i by im się t-0 w jesz.cz.; w iGk

SZYt i ~. 1pniu udało, 7...awiesili prac~ \v 
• .ir1i..,j \\ vd&jnycit h„p: 111·a.d1 1,; r z, koni'
czr.r;k ~ pr \', ·::id:2\\ ::.b \\ yhtK T str~jh•1. 

Jrk.ch Ś~',( Jrlw 7.a~ kn~ !.!żyć ka•.~
Lr.~ }("c·-;;,~. na r hr:>i ę 101:: m~1'·." i ·:1111su-
LH„ :· L ·,-,\ ,, .„V,la. 

Interpelacy;_11 t8. przyjdzie w snl.Jirit<; 1;od 
·Obrady. 

W parlamencie niemieckim 
{)bradowano w dalszym ciągu nad etatem 
urzędu sprawiedlb.v1ości. 

Posel Lencmann (\Y>Oinomyślny) kry
tykował sprawę procesu ministra Ruhstra
tai, sprawę ttussencra i sprav,:c hr. Pucklc
ra. Stanowisko sądów pmskkh w proct
sach przeów Polafoorn, z\.vlasz1cza \\'. pro
cesach p-oJitycznych przeci~" redaktorom 
polskim oma\\rial poseł l(ułe-rski, którego 
mowę podamy później. 

Telegramy~ 
P e s z t. Na odbytej pGd przewodni

ctwem hr. Gołucfwwsłdego radzie ministe
ryalm!j uchwalono instrukcye dla delega
tów udających się do Berlina celem ukła
dów w sprawie traktatu handlowego. 

}( op e n h ~ g a. Nowe ministeryum 
już utworz::me pod przewodnictw1em Chri
stanSt:.na. Należy dn niego takż.e dwóch re
daktorów: redaktor Sigui.'d Berg iaim mi
nister spraw wewnętrznych i redaktor 
Wilhelm Lassen jako minister finansów. 

Lipsk. Sąd Rzes(zy odrzucił rewizy~ 
majorowej Sydow skazanej za znęcanie się 
nad córeczką na 4 miesiąze więzienia. 

D e t m o l d. Książę Aleksander Lippe 
Detmold zm<:rł. Poniew2ż książę ch~ciaż o
błąkany uważany był za panującego, a hr. 
Biesterfeld jest tyUw r-ejentem, więc spór 
o tein tron książęcy stał się obecnie jeszczt) 
aldualnieiszy. 

Rucb $łreJkoi~;y garnik~vY 
~~d R:uihJ-ą. 

Dotychczas liczby kopal(} d·otkniQtych 
strejkiem wzrnsła do 93, litC'zba streilrnią
cych ·górników do przcsz:fo 70 tysiGCY. Kil
b fabryk ogranic;;yk> produl\:CYG db braku 
\vęgla; huta Phoeniks -0gi·osiia, że zak1~!)i1a 
w ostatni'2i chwili większą ileś·~ \\ ęgla, 
\\· iQc na razie nie zawiesza: pracy. 

Kop3lnia Bomrn~rbank Tiefta11 og;o
siła, że jeżeli górnicy natychmiast llic po
dejmą praicy, zarząd lmpalni za.\vicsi \·•o-
góle pracę w tej kopah1i. · 

Zastrejkowały jeszcze kopalnie .. fnc
drich der Gr-ossc" p-0d tterne, „Julius Phi
lipp" przy Bodrnm, „V·ocni,gin Et~isabcti~" 
pr7.y Essen. 

„Nordd. I~dchskor." ogłasza, że \V' ra
zie \Vybuchu· streiku ugóln., zamierza rząd 
wyslać pc?ncmocników S\\ yd1 tudc.tąd, 
którzy po·średniczyliby pomiędzy praw
bi>0rcami a prac.oda \VtCami. 

Komitet wybrany na zjeździe dclaga
trhv, w .Essen wysbł następujące pismo' do 
„Zw i<tzku dla intcrcsÓ\\" g6rniczyd1" (Ver
c:u ffir d'e BerJ,bu11!ichc11 h!tcressen}: 

Do· 
<::zanown~g'l Z\\ ią7.k:1t dla iiltcrc~·ó v 

górn'..:zych !12 r:.::rtnitmclzh ''lh ód' nadp;rir-
11i zy 

do rą'.-: prze,: oclnkz~1cege. 
Niżej podpisany .:h wybrn.no 12 styicz

nia i1a -0dbytej konferćncyi cl'eleRatów dfa 
cb\\ 10.du '>v ęgl?neg.o m.d Rllrą i powczono 
im piZcdl:ożeric .załc.~cz10nyd1 iadai'1 Sl.'."IIO
wn~mu Zwi41Jrnvi dla inL!·csów gór~1i
c;;:y 1t z l,...rt.._j ną . r,,~l-4, l)y n~ m Łrc::k' •\ ·„11 

$-.'/C' ,"1"<.i.Er,vviS!\,:~ 1h~- cL.:, 6 St ... rczn:[ r. 
10ri; ~,rz: J ; r t 1...ini'.:!r..: zt .:h ·i:3.l podać. 

1 
\ f r~:ld, i i, ż ~ ;.c·m·~di..Y \'• _ mic.rik::1_ m 
Z\ ·!~~:-:.:cicT! 2. pcdpis8.ny! .• i pi ,.-,yjdt::e d.r;' i\-

-~~~~~""§!§§L-!..~~ ~ 

kladćrn '. które wstrzymają obecny ruch 
streikmvy, Z.'.lprowadz<i spokćij pomiędzy 
pracodawcą a pracoblmq i zapobiegn::i 
szkodl1wemu wstrZi.iŚnieniu cafego życia 
zarobk:owcgo kreślimy 

z wy soki m sz2nmkiem 
Essen n. R., dnia l 3 stycznia 1905. 
Wybrarni zastęDCY: Jan Effe;t, Alten-

essen, Karlstrassc. Karol Kurne, Bochum. 
H. Sacfa;e, Bochum. M. Hansmann., Eich
lingshofen. B. Hammache·r, Oberkwsen. 
J. Regulski, Jan Brzeskot. 

Żądania stawione do Związku dla in
teresów górniczych są następujące: 

1. Ośm:c0godzinna szychta ·wraz z wja
zdem i \\'yjazdem, mian0\v:1cie pozostawia
jąc rzecz w rokn bieżącym w· dotychczaso
"''Ym porządku, Ie.cz nie ponadl 9 g·odzin. od 
r. 1906 8.Yz g.odz., od r. 1907 8 godz'in. 

Sześcioga.dzinna szychta (wraz z wia
zdem i \\ yjazd~m) "'' miejscach mokrych 
lub "~ temperaturze ponad 28 stopni cclzyu 
sza. 

2. Szy.chty niedzielne i nadszychty 
są tylko dozwolone, jeżeli chodzi Q ratun~k 
ludzi, lub przy na!dzvvyczainych przeszko
dach i przy reparacyach szybn. 

Przy reparacyach szybu W· niedzielę 
•płaca podnosi, się o 50 pmcent. 

3. Usuwa siG na1tychmiast kreśttenie 
wózków a za węgle znaidU'jące się rzeczy
wiście w wózku na.stępuje zaplata chociaż
by był:, miesza11c :t.. kamienie1n (wediug le
go dozwolone jest tylko odliczyć robotni
kom proc. kamieni znajdujących się w od
nośnym wózku). Ewentualnie zaplata Wf;gli 
podlug wagi (jak w Anglii). 

Wszystkie wózki winne być stemplo
wane i poje1.nność CR.amn1 und Gewichtsin
halt) winna być na nich każdego czasu wi
dcczna. 

4. Górnicy 'każdej kopalni wybierają 
corocznie taincm gl1osmvaniem kommJern 
wózków odnośnie klontrolera do ważenia 
węgli rn 80 c ustęp 2 prawa górniczego), 
ry zapłatę Dtn:ymuie 1od zarządu kopalni. 
Osts.tni rozdziela tq z::i.p!aię na \\ szysr:dch 
górnikó·N zatrudnionych prz)~ wy.d{)bywa
niu WQgla odliczai<ic im ją '" ·dniu \\yp:aty. 

KontroUer w6zk6w posiada w·szclkic 
prawa górnika i jest bk sarno zabezpie
czony we w·szystkich instytucyach i ka
sach jal vvszyscy inni. 

5. P!aca (materya1~ strzelniczy i świa
tfo nie \\'licza siQ): 

a) plam minimalna dla rębaczy w akor 
dzie 5, . rnr.; 

b) płaca min. db ręba~zy za szychtG 
4 50 mr.; 

c) płaca miiJ. hamnlczy,ch 3,- mr.; 
<l) pł.:xa mln im. koniarków 3,- mr.; 
e) płaca min. ciskaC'ZY 3,80 rnr.; 
f) płaca min. doroslych mhotyików 

dziennych 3 SO mr.; 
g) p1aca min. murarzy 5,-- mr.; 
h) plac::t1 min. młodocianych rnbotni

ków dziennych 1,50 rnr.; 
i) p:aca min. na koks·owni dla tak zwa

nj·ch .,Planierer" 4 50 mr.; 
k) płaca min. db i3k 7.Wanych .,Verla

dcr" 5, - mr.; 
I) płaca m!n. dla tak zwanyi.:h „fi.iller" 

3i80 rnr.; 
m) wyplata uastc;pujc 3 razy w m:c

siącu; z k'0ź1cem -0dnośne1go m · csiąca 
pienvsza odplata. 10 dni póżni~j dmga, 
11.aipóźnicj 20. JJastępn::go. miesi<1c'.l1 o~r,ól
.ia wyplata. 

G. Zapro\\ adzeuic wydz'ałn ·rolJ.otui
kóv; ckm f.Zt.!d! fad2r.i'1 i. rt:gU!0\\'9.Hi:t 

a) wszdt ich zażalei'1 i niedomagai; 
b) Y\'SUi'fid1 zata:-gchv \\ ynikajqcych 

z płacy, ~iie wyłączają·c ,.'lkordu"; 
c) l.e:cm ndzialit · 'fd111inistr1..::yi :c1::i 

\Vsparci<i, krt:,ry.(;h bik.nc; r0a•dt \\ h1ir11 
{k; 11dzialu \\ adn ·nistn.„„.:.yi !\::l ·y wspar-

być mhotnikom oglioszcny. (jdy z:uz~1 
kopalni nic płaci wkładek, ni ma pra \'a 

cia, \\ ięcej jak połowę czL w :?..dministra
cyi k2.sy wsparcia zarz<1d kop3Jni odno
śnie jej właściciel posia·da~ nic mogą, 
!Chociaż płaciliby w:Qcej nii pol'O\vę 
\\·kładek. 

7. Zaprowadzenie. ko11tr0leró\V. kopal
nian}nch wybieranych co dwa latv tajn~m 
gfosowaniem przez górnik6w każdej kopal
ni ze swego grona i oplacanych przez wb.
ścicieli kopah1 lub paf1stwa. Wybierarny 
·winien przynajmniej rok pracować na od
nośnej kopalni i uk()(iczy6 30-ty rnk życia. 
8. Reforma ustroju· knapszaftu według pro
gramu organizacyi robotnkzych. 

9. Do'bry '"~ęgiel deputatowy po cenie 
produkcyi dla wszystkich robotników żona 
tych, tak samo. dfa okalecz.alych. wdó\\.r i 
nieżonatych, którzy utrzymują rodziców 
lub rodzei'1stwo (przynajmniej jeden \\ ózck 
miesięcznie). 

10. Usunięcie za licznych i zbyt c~~ż-
1 kich kar. 

11. Kopalnie wynajmujące górnikom 
mieszkania winny w ktontrakcie zastrzedz 
miesięczne wypowied'zenie. 

12. Ludzkie trakto\vani·e rohotnika; u
karanie i e\\ enmalne '\Vydalenie z pracy 
wszystkich urzędnikó;w„ krzywdzących ro
botników czynem lub słowem. 

13. Za ruch strejkowy nic nastąpią ani 
wydalania ani inne kary, mianowicie nic 
wypo\viada się mieszkania mbotnikom 
mieszkającym w domach należących d0i 
kopalni. 

14. Uznanie crganizacy1 rnootniczych. 

Zatoże:nh: stałego biura 
dlomagaj4 sic Dd Centnlnego I(1omitetu 
Wyborczego na I-<zcszę niemie.cką w'Szy
scy, którzy prngm1; by mgani'zacya nasza 
byla sprężystą. 

P.:m1szyliśmy jaiż przed kHkoma mie
siącami tę kwestyc: i staraliśmy się \Vyl\a
zać, iak szer-0kie i v;dzię::zn2 pole dziahl
ności miałaby taka instytucya. 

W tej materyi odzywa się ta1-::żc głos 
w ,,Dzienniku Pornańskm", który wyka
zuje, że myśl utworzenia biura stD.kgo przy 
Centralnym Komitecie ma coraz wię-::ej 
Z\v:olcnników. Pisze „Dz i en. Pozn.": 

„Nie tylko cztonkc\vie Kota polskiego 
ale i lkznc jednostki naszego spoleczeil
stwa żyo·;4 sobrc cornz więcej utworzenia 
zapmviadancgo tylDkrntnic biura i11forma
cyjneg·o. którcby przez pod.a wanie \\, iaro
godnych faktów z życia publiczncg{) i spo
kczneg.o niezmiernie spoicczei'istwu m~J
gfo oddać usfo,gi. Centralny komitet wy
horczy 11znal potrzebę utworzenia1 st'.l!ego 
biura, dla I(ola i prasy i odnośny paragraf 
zamieści! \\'swoim statu1_;ie, l'ecz d·o tej r,o
ry zapcw:ne! dla. względów finansowych z 
mz:p-0cz~c~em akcyi 1 odnośrJt.:~j ;rn leka!. hk 
zwykle br<lk potrzebnych a stalych funJu
szów stoi na przcszkcdzic zap-oczqtkowa
niu tak waj,nej dla nas instymcyi. Dowo
dem, potrzeby chociażby nie et~ \nm w pi
smach publi.:znych zamicszczo11y ist posła 
A. Cl1łapmYskiego, który od redakcyi pra
gnie dosarcza·:nia mu matcryai11 W' spra\\ ie 
szykan pocztowych. ·Trkich \ yma:ga1l jts( 
wię.::ej i przy ni2ust:innie obosfrzająr.yn:, 
się syst .... m:e rcsnąć on~ będq z. l!r.i2n1 : aż
dym. 

Czyby :q„ ... ! cle• ·CJiiar 1Ś·~i spulecze'1-
st\v 1 nic odnińsł poż.1dancg.n skuth u? 

Jak słyszymy, r.bL~ra się \V tym rni~
s;4i:łi jeszcze Centralny !.J111 it~t \ ''Y )C."Z)' 

i rndz:::. bQdzi...: ;1aJ tn spa\\ q. 1hy '~ -ynik 
ty'"·h o<:ibl'r d z !)0\\ odtt obo'ęt::, ,:,d i.arr dJ 
r.i .:- .:.a!:oilcz ·ł s'.cc toks11c1n \';estdrnienicm 
!~~ J nas,,'l Gcojc,tnie~-:i::1 , 11i..:-u.d·0Ino~-:ią." 



U1idnice polskie w etade pFU· 

skim na rok 1905. 
:ra wzmocnienie funduszu dyspozy.::yf

•clO naczelny.eh prezesów w celu popiera
.ta i ustalenia niemczyzny na kresach 
:w3Chod'nkh wyznacrono 750,000 rnr. Na 
edwolalne dodatki dd pensyj urzędniczych 
(Ostmar1rnnzulagc) w l(sięstw1c Poznal1-
skie n i \Y mieszanych pod względem ję
r:yka pcwiata1ch Prus ZachQunich 250,000 
mr. Na popieranie lroloniza;cyi \\T Prusach 
IWschodnich i na Pomorzu 2 mitiony ma
rek; nie chodzi tn o kolonizacyą .na rachu
nek palistwowy, lecz o wspieranie prywat
•Yclt przedsiębiorstw kolonizacyjnych. Na 
Haibyci'c i zużytkowanie obsza rów wałów 
łortecznych w Poznanht czwartci ratę w 
lłwt>cie 3,500,000 m a rek. Na -zamek kró
fowlSki w Poznaniu drugą ratę "r kwocie 
111iłiomt1 marek. Na sul1\.Yencyą <lla Księ
stwa Pozuai'1skicgo, i to na utrz:vmywanic 
bibłioteki im! ~nia Cesarza Wilhelma i mu
r:enm imienia Cesarza f ryideryka ·w Pozna-
1Riu 47,000 mr. Na 11zupelnicnie zbiorów· w 
tnuzeum imicn:a Cesarz.a Fryderyka w Po
r;nanitt 30.000 mr. Na uzupełnienie środ
ków nank:J\';ycl1 wyższej, szkoly budowy 
ma-:hin v P-0znar1in i na machiny i apara
ty dla tego z.akfadu tlrug'I ratG \" kwocie 
20.noo mr. Subwencya plisf\w)wa na rc
istauracy;:i zamku \\" Malborku \\·ynos1 
30 OOO rnr. Na nahycL obszarów w. celu 
rozszerzenia gm.adm rcJencyjnego: w Po
..:naniu wyznaczono 90,000 marek. Na bir
dowę czterech dom·Ó\\" Hrzędowyd1 dh in
spektorów budowniczych w Księstwie Po
.znańskicrn i '\\ Prnsach Zachodni.eh 184 OOO 
mr. Na bu-dcrwę Portu toruflskiego dla 
transr>0rtn drze\\ a trzecią ratę w k\vtide 
iH)0,000 nu. Na budowę portu przy ujściu 
1·zeki Brdy res7„tę \\n kwocie 201 ,750 mr. 
Nai dzierżau c lokali dla królewskiej akade
mii w Poznaniu 11 OOO mr. Na budowę no
wego gmach.11 króiewskiej aka<lemii w Po
~aaniu pierwszą ratę w kwocie 102,500 
mr. Na naby.cie biblioteki seminaryjnych 
tila królewskiej akademii 20,000 rnr. Na 
!Wypct.nicnie luk ·w zapasie kshiżek w bi
blioteice imienia Cesarzai WilheJima w Po
smaniu 12,000 mr. Na budowę gmachu są
du okręgowC'go w Poznaniu drugą ratę w 
kwocie 67,500 mr. Na rozszerzenie. g~rn
chu sądov,r.cgo \V Bydgoszczy ; trzecią 1 o
~tatnią rat~ w kw\Ocie 160.200 marek. Na 
budowę gmachu sądoweigo we Wrześni 
<lrugą i ostatnią ratę w k\vocic 55,500 mr. 
Na bud'OWG urzędowego domu micS?:kal-
11 ego dla d\vóch sędziów w: Czarnkowie 
<lrug<.1 i -Ostatnią ratę w kwQICic 18,800 mr. 
Na urządzenie wewnętrznew1 nowym gma
chu sądowym w Gmdziskn 10,600 mr. Na 
budmvę nowego g1nachu sądowc;go w R()~ 
~oźnie pierwszą ratę w k\vocie 56,400 mr. 
Na budo.wę dmm1 mieszkalnego dla dwóch 

(Ciu dalszy.) 

Widown[a pałac11 Burgundzkiego by
ła szczelnie zapcfoiona; tchnienie "\VQj.o

'\'Jliczc prz.cbicgało tlrnm świetny i gwar
tlY. W jednym z zakątków partem d•\.\·-óch 
1t;d1,i zda\\·afo przyjmować udzfal wyJąt-
1\:0,,·.01 żywy w tym ważnym wypadku li
terackim. Jeden z tyich wygwizdywał' ze 
szczególn~1 za-cięto:ścią wszystkie miejs-ca 
tr::ilJ'cdyi. kt<>rc mn nie trafiały do przeko
nania. Drugi poprzestawał na po<lkreśb-
11iu uśmiechem miej~c drobnych, wzruszal 
'7.aś ram'i-cnami na każde gw'izdni-:.cic towa
rzysza. 

Przy h:J:'1cu trzcc1c~o aktu, pierwszy 
' 11ie 1.10,gł wytrzyma1~, aby nie podzielić siG „ kimś dtawiąccn1 go {Jbmzcnicm. 

-- Nicpr~wda, panie -- rzekt . Z\\ ra
caiąc siQ do mikząccv,o wid:za -~ że to bn
<lzi śrn'icch i litość? 

. - $miech i Lt0ść? - powtórzy! tam
ten zimno. - - l dla: czegóż to, jeśli laska? 

Dla te'go, ;'1.c 1JOdfug mnie. niep·o<l0-
h11 2 \\ nGdrniejszych rymach :\· yrnzić my
śli barcl'.ticj przewrotnych. 

- Poczytujesz pan zatem antora za 
,. i, lkie{!O winowaic~? 

- 'z'.ll h~rct)nka. mój panie. Zasłużyt, 
ab) g.o wyklęto. 

-· D8prawdy? 
- Alboż n'ie wygfasza rzeczy ub,łi7,a-

j~cy -h w na.iwyższym stnpniu naszej świę
tei rcJigii? 

- Musiałeś pan ile sły·szeć. Oto, co 
rnc'iv. i ten auror. 

I sąsiad człowieka z gwizdawką iąJ 
I 4e'klamo~ ar~ całą tyradę 'Z. „Agrypiny". Pi0 

s~ziów w Zbąszyniu pierwsz4 ratę " 
kwocie <ł0.900 mr. Na budowe donw s~ 
dziego w Orod!zisku 30,200 mr. Nai budOwc 
domu dlf sędziego w l(oźminie 30,200 mr •. 
Na nabyc:e .Pla~u po~ budcwe 00.'TIU d~:t 
dwóch sed1ziów w Jarocinie 10,000 mr. Na 
unądzenie pola doświadczalnegogo przy 
instytude agrooomicznym w Bydgoszczy 
i na urządzenie gospodarstwa doświadczal
nego w Mochelu pod' Bycfgoszczą, 185,000 
marek. NaJ urządzenie biblioteki w insty
tude agronomicznym w· Bydg"Oszczy 20,000 
marek. 

Subwcncye dla gimnazyów: \Ve \\lsclm-
32,200 mr., w l(rotoszynic 35,180 mr„\v Le
sznie 53,830 mr., w Międzyrzeczu 30,800,50 
mr., \Vl Ostrowie 52,150 mr .. \V Poznaniu: 
dl·a gimnazyów imienia Augusty Wiktory1 
54 236 mr., dla gim1rnzyum Fryderyka Wil
helma 91,350 mr. ,dla gimnazyum Maryi 
M:i~daleny 86030 mr„ w Rawiczu 32800 
rnk., \\~ Rog·oźnic 40240 mr., w $remie 
44550 rnr .. w Kępnie 18400 mr., dla wyżsŻej 
szkoty realnej Bergera w Poznaniu 41820 
mr.;" dla szkoly realnej w Wolsztyni1c 3000 
mr., dl.a gimna·zyum w Bydgoszczy 94230 
mr., snbwenicyi a 332P.,12 m r. wcdlug pra
wnego zob-Owiązania, dla gimnazyum w 
Onieźnic. 47930 rnr. , w1 Inowroclawiu' 40000 
mr., \V Nakle 34780 mr., dla gimnazyum i 
szk{)fy realnej w: Pile 37034 mr., dla gimna
zynm w1 \V<.l_grówcu 40570 mr., dla pmgirn
nazyum w1 Trzemesznie 20750 rnr .. dla rcal
·ncgo gimnazyum w Bydgoszczyi 60700 mr. 

Na przylączcnie posiadłości gimna
zyum Maryi Magdaleny wt Poznaniu d ·ćt 
miej'Skiej kanaliza.cyi i na· podwyższenie 
muru gimnazyalne1go 26,250 mr. Na roz
szerzenie gmachu gimnazyalnegG w Kroto-

, sz.ynie drugą i ostatnią ratę w kwiode 
100,450 mr. Na nową szkolę realną w 
Skwierzynie 13,000 mr. N3' nadzwyczadnc 
kursa1 d1a preparandów w celu wyksztakc
nia potrzebnych sil nauczydelskich dla 
I(sięstwia Poznańskiego, Prus Zachodnich 
i Górnego Slązka 545,000 mr. Na dalsze 
wyposażenie katolickiego scminaryum w 
Bydgoszrczy 4000 mr. Na pierwsze kursa 
seminaryów nauczycielskich \V Toruniu i 
Leszme wyznaczono po 3400 mr. Na tlru
gi kurs seminaryumi nauczycielskiego w 
Lesznie 5000 mr. Na trzecie kursa semi
naryów nauczycielskich w Wejherowie (w 
Prusach Zachodnich), w Rogoźnie i· Wą
grówcu po 5700 nu. Na pierwsze kursa 
nowych zakladów db preparandów w ' El
bJąigu, Toruniu i Skwierzy.nie P·:::i 3500 nu. 
Na dmgie kursa zaktadó",r dla preparandó\v 
''~ Wystruciu, Kwidzynie i Kmtosz.ynie po 
30000 mr. Na trzecie klusa zakladów elfa 
preparandó\v~ \V Toruniu, Pleszewie i· Mię
<lzycfrodzie p-o 3500 mr. Na bibJi.oteki dla 
szkót utrak\vistycznych w I('Sięstwie · Po
znaińskiem, na Slązku, w Prusach Zachod
nich i Wschodnich 30,000 mr. Na bud:o,wę 
seminarymn nauczycielskiego w. Rog-oźnie 

teiJ pierwszej tyradzie, nastąpil.a: druga, po 
dmgieti trzec'ia... Coraz większy zapat o
garniat deklamatora. 

- Ależ, panie! - za\vołar tamten, za
lany niewstrzymanym potdkicm p-oezyi 
- jak 'mogteś zatrzymać 'V\ p.amięci tak 
wiele wierszy? 

- Czy· przyznajesz pan, że wierszt:
te nie są zle? 

- Przyznaję. 

- Czemuż zatem \YYKwizdywiateś je 
przed chwilą? 

- Spojrzyj pan na pubfi'Czność !„. 
Bardzo: wide osób pogląd mój p-0dzieH ! 

- B iedacy! Gdy jeden (}Sicl ryknie, 
inne mu zaraz wtómj.ą ... 

- Panie tl{) wygląda na obelgę! 
- Tak parr sądzisz? 
- Jestem tego pewny. 
- Tern g-orzej dla pana ! Ale sza!.„ 

Zaczyn.a SiG akt czwarty - trzeba slttiehac 
z 11wagą. 

-- Pcdziclarn paflskie zdanie. Wró
cimy do naszejsprze,czkizachwilG i p.aprc
wadzimy ją w inny sposób. 

--- Pan z prowin(:yi? -- zapytał szy-
dząco <.lek!ama,tor, nsJys:Za'\',''SZY po-
grM~kQ. 

- - J c-stc1n rnaq;rabia de LozePolles. 
-- Stara szla.•.::hta z Pni ton! Ale prze-

pra zam! P{)zwól mi, panie margrabio, slu 
chać SeJan'usa. 

Na· scenę wyszli aktornwic. Starcie 
na tym punkcie musiab się zatrzymać. Nie 
\Vynilmąt ztąd zresztą żaden skandal, gdyż 
przec'i\vnicy prcwadzilt spór z wyszukaną 
grzecznością. jak przystało ludziom do
brze ;wychowanym, 

Przy końcu szh1ki przeciwnik rr.ar
grabiego skinąf na ml'Odzie.ńca, siedzącego 
o kilka miejsc dalej, który zbliżył s:e don z 
pnśp'.echem. 

pierwszą. rate '"' kwocie 153.750 u1r. Na 
buoowe katolickie~o seminaryum ~uczy
cielskiego w Bydgoszczy pierwszą rate w 
kwocie 153.750 mr. Na budowę dOmu dla · 
powiatcw·~zo i:1spck!o::-a sz-kóbezc '"' K!:l'
ścierzynie 29,600 mr. Na budowę domu 
dla powiatowego inspektora szkólne~o w 
l(owaJewie, w Prusach Zachodnich, 30,030 
Na budowę domu dla powiatowych inspek
torów szkóJlnyich w Tucholi 58,440 mr. Na 
budowę domu d1a powiatowego inspektora 
szkótnego w Pleszewie 31,450 mr. Na bu
dowe ·domu dla powiatowego inspektora 
szkólnego v.r l(cyni .'30,700 mr. Na budowę 
diomu dla powfarowc:go inspektora szilcól
nego w Żninie 31,650 mr. Nai budowę 
w'Spólnego .d()lmu dla powiatowego inspek
tora szkólnego i sędziego w Wieleniu 
58 600 mr. Na sub\vcncye dla miast ubo
gi-eh, aby pod\vyższyly pensye nauczyc ieli 
przy szko fach średni:ch, wyznaczono 
10,000 mr. rocznic. 

Na mzszc rzcnic d\VIOrca; koleio\':ego 
na Tamie Garbarskiej w Poznaniu wyzna
c•z,on(} ostaini.i, ratę w kwocie 50 OOO mk. 
Na nozszerzcnic dwo.rca koleliowego w 
Gnieźnie pierwszą ratę w kwode 50 OOu 
mk. Na bu r'-0wę nDwego gmachu dla 
d'w10rca koreJowego w Strza!kov.dc 42 OOO 
mk. Na rozszerzen:e dworca kolejowego 
'"" Gni.;""kowie 62 OOO mr. Nai budmvlę na 
<lw~rcu w· Krzyżu 113 OOO mik. 

Na. szko l ę handliową w. Gnie źnie WJi
znacz1ono 1 O C(}O mk. 

... ,. • I k. 
.ti:. ~ tt:mme pe s se. 

Z Prus za,~h!.. tł fo, 'fhnnii i Maz f. 

Grudziądz. Balon, który pu szcz·o~no 
ztąd w ni e dzie lę , zajechał' aż do Muszak 
piodi Niborkiem, gdzie. p-01 3 i pól 1g0dz im1ej 
jcźd'z i c swzęślliwic i bez przeszkody spu
śdl si ę na ziemię. W c:i. lQści przebył w 
tym czasie J23 kilc rnetry wynoszc:rcą prze
strzef1. 0.; więc nai go·dzinę przeciętnie. 40 
·kilometrów. Wysokoś~, d:O której balon 
doszedl, wynosiła 1500 metrów. 
Z chełmińskiego. 15-letni syn ·chałupnika 
Dybowskiego w Drzonowie wpa<lł iglmvą 
w. niedostatecznie. zakryty maneż, wsku
tek czego z.ostał wgnieckmy tył glmvy a 
śmjerć nastąpiła natychmiast. 

Szczecin. Z sąsiednich kilku miejsco
wości d'on()'szą o wyp:idkach tyfusu, który 
w ostatnim c.zasie tam się pojawil. 

Brodnica. Wlaściiciel cegielni Kiesel
bach mieszkający tuż olwlo m iasta zginą? 
w <l'niu 7 b. m. Wszelkie poszukiwania 
dotyichczas byly bez skutku. W dniu tym 
mfal podobno okol-0· 300 marek gotówki 
przy sobie. ' 

Tuchola. W święto Trzech Króli •od
bylo się walne zebranie Tow. przemysło
wego w hotelu p. Neumanna. Do zarządu 
2ostali -wybrani-: pp. dr. Karasiewicz pirze 
~' · r - ~Slii . &~ 

- ttraibio• ! - rzekł do mł1odziefrca. -
Czy chcesz być moim sekundantem? 

- Dla czego.? 
- Mam się bić. 
- Tego wieczora? 
- Za chwilę. 
- I .znów· któtnia ! A nie zdążyłeś pan 

nawet jeszczie opuścić sali? 
- Nie potrzebmvalem tego uczynić, 

1gdyż tervpani tu siedziat ! 
Margrabia ·de Lozemlles, w tc111 spo

sób wyv.'\Qfa.ny, skłonił się uprzefrmic. 
- fak1i J)O"\Vód? 
- Niezmiernie prosty. Ten pan na-

zywa ,,AgrypinG" szkaradną; dla· mnie jest 
ona piękną . Czy uważasz. hrabio, P-0'\\'ód 
te.n za wystarczający? 

- NaizupclnieL 
- Chodźmy panowie - wtrąci~ mar-

grabia. _...:... Pilno mi. 

Lozcrolles wynalazł naty.chm1J.st dla 
siebie sekundanta i cz terej mężczyźni wy
szli z poś pi echem na wązką uJi.czkQ w są
sicdztwiC' pe.?acu' Gurgund!zkiego. Zaraz. 
też, nie traqc an i chwil'i, do szpad się \vzię
to. 

- pi{)nma! -- wykrzy:knął margrabia, 
wymachując bezsku~ecznic. szpadq, dla zrn
bienia sobi.e drogi do serca przeciwnik3.. -
tcgi z rrana szermierz! 

- Do:praw:d'y? A jednak zabawiam pa. 
na dot[ld tylko pro ;vinc:y-0nnlm~mi figielka-
mi. 

- Ech! i prowincyonaliści nic są mafr
kuci ! -- odpad margrabia, 1„racąc za drwi
ny sztychem środkowym, Wi samo serce 
zmicrzają.;::ym. 

- Paryżanie tem:bardziej ! -- rzekł 
tamten i odparowawszy cios. wykonał '" 
te<iże chwili pchnięcie tak -niespodziane i 
tak zarazem mistrZ{):Wskie, że szpada prze-

wodnkzlflcym, m::Strz malarski Rz~dkowski 
iego zastePClł, milltrz luawieckł W.,._ 
sekretarzem, a murarz Pacer bi~
rzem. 

Chof.llice. Żor.a robotnika P..o~
skie.go W! Gostoczynic, zatrudniona ,,,_. 
młockami, wim;cita sie w: ma:szyn~ tM n~ 
szczęśliwie, że śmierć nastąpiła łlQ~b-
mi~t. 

Z Sztumskłqo. W przeszły _.ie
działek znaleziono- posiedzkiefa1 Bolłme.a
na na szosie pod Tywęza,mi ()ież}'"'t't"OC9. 

B. wracał do <lomu i prawdopodobnie pa
raliż sercowy zakofl.czyl na~le je~o tn';ie. 

Olsztyn. Nowy obwód rejeuCł'fn.Y · 
utworzonybęd'zic w Prusach Ws-chodakw 
T\.V'Orzyć go bcd<l polndnim e, a więc ma
zurskie }X)\viaty. Sied.!zib.ą władz reten
cyjnych ma być Olsztyn. 

Z Wiel. Is. Ptnajslii•ł•· 
Piła. Na śmierć skaza! w śroot .w:ie

czore:m sąd przysięgłych sluŻ<!cą Miclłali
nę Urbaniak ze Strzydzewa: w pow~cie. 
pleszewskim za :zamordowanie synka 1 :i4 
ktnieu;o chlebodawcy, komisarza ob'wooo
we.go ttartun:ga w Krzyżu. Ukrad:la ełlłEt. 
6 listopada z. r. z biurka S\Vego pana wię
kszą kwotę pieni~dzy, potem z.amordowa.f.a 
dziecko i odjeiehafa d•o Hamburga, ~· 
chciała udać się do Ameryki, ak ją ar.eS'--
towaoo. , 

. Moojska Górka. Przedstawieni.a .uaa
torskiego które z.amierzal·o urządzjć T•wn
rzystwio katolickich wbotników polskich 
w 1 niedzielę 15 b. m., zakazafa poJiicya . 

Zduny. W naszcm miasteczku JllQlo
ŻQncm n.a ślązkicj granicy, basdzo za~em
cz·ancm, ho d\vie trzecie micszka1ków j~st 
niemcami ,zalożyliśmy Towarzystwo Ro~ 
botników, do którego należy 96 .czlonków. 
Latem mieliśmy skromną zabaw~., a 
w' Trz,ech l(róli urządziliśmy dla &złeci 
g\viazdkę. O godz. 4 zgromadziliśm,y sitt 
na sali Buchwalda. -- Dzieci bardzo s i ę de 
sz.ylyi drzewku pięknie ustrojonemu, tltł~ 
Jcsks. proposzcz pytał <l'ziatwę, czy umie 
pacierz. Pokazalo się, że każct:c .z d'zieci 
na\vet z: tych, co <lo szkoły jeszcze nie cho
d'zą, umi.alo pacierz, za oo je ks. proho!IZ~Z 
pochwalił. Potem nastąpiro rozda.inie po
darków. Wśród dziat\v.y wi:;lka rndość. 
Ks. prnbosz•cz przemówił w kofrcu do *ia
twy, napominając do poslusze!lstwa mdzi
cDm i bojaźni Bożej, Uroczystość IJOZo
stwila ·nam mile wrażenie. 

Grabów. Termin o polskie firmy '()d
był się w Grabowie cl. IO bm. przeciwi Pl'
Anto11iemu Wi1rzyckie.mu, Franciszkowi Le
siewiczmvi, Franciszkowi Wiesteckiemu i 
Stefanmvi Ka11te'Ckiemu przed sądem !a
''· ·niczym. Oskarżonych bronił mece.nas 
p. Rad'zisze\vski z Ostrzeszmva. Wszyscy 
zostali· uwolnieni. 

Łobżenica. W okmpny sposób p-o
niósl śmierć 28-letni Emil Papstei11, który 

szył.al ramię mar~rabiego, zanim jesz;cze 
zdązył zastawić się. 

Walka była skoilczona. 
- Winszuję! - rzek! ranny, podcz.as 

gdy zwycięzca najspokojniej ·chował szpa
dę do po:ch"\\ry. - Ale. w. wszystko jeldł10. 
W'ie-rsze \V ,.Agrypinie" nie są przez to ani 
na jotę Jepsz.e i - raz jeszcze zapytać mn
szę pana, fakim spc0sobem umiesz ich tyle 
na pamięć? 

- Bo jestem ich autorem, panie mar
grabio! 

I pozostawiając margrabieg-0 ·uswln
mioneg•o tem oświadczeniem, poeta, umie
jący bronić honoru swych wierszy ostrze111 
szpady, oddalil się, wsparty: na ramieniu 
sekundanta. 

Ten1 poeta nie jest dla 11a1s obcy. Wi
dzieliśmyi go inż przy stole proboszcza w 
Saint-Sern!n, oraz u śmiertclneg·o· forża kr:.t
biego de Lembrat. 

Piosiadal on -- o czem trzeba powie
dz'.ieć zawczasu, gdyż stanowilo to z.n.amic: 
typmve tej pcfn,ej charakteru fizygnomii -
posiada nos r·ozmiaró\\" niezwyklyd1, ~>Os 
ostro ścięty, rzucający .cieli na usta, sto
wem, .. nos bohaterski", jak Się wyraził je
den z jego biografów. Ten nos wydatny 
królował na twarzy o rysach prawi<ll-0-
wych i mitych, którą (}ŚW'ietlala para \.J•CZU 

czarnych i pelnych ognia. Brwi byly za
kreśll{)nc deHkatnie, wąs nie.zbyt gęsty, <Jd
slanial U'Sta; wto·sy spadały czarną masą 7: 

obu stmn wyniosłego, rozumnego cz.efa. 
Raiz.em wzi4wszy, 'był to v, cale urodziwy 
młodzian, k tó rem u. \V tej eJJQC~ szaleirstw 
v.r dobrym smaku, przyznano jedno z 
mkusc honorowych w gronie 'fi'Ykw1ntai
siów i uczony'Ch. 

(Ci~ tłalszy •st•) 
.„fl'; . ł 

~ ' :t .r. ._,_, I ~ .J.t 



~ko i~liSpclctor czynny, był v.r, dobrach bra
. · ~. Spa<ll on z woza naladoW'31Ile
~ i z1rruchotał sobie czaszkę, po„._ ~mierć na miejscu. 
NR.klo. W Sa<l'k:a.:h umar! -..v 63 roku 

ż]'\9a c.ospocbrz śp. Jan Pia.czek. Objąw
ę „ rodzicach ~osp-odarswo 200 mór~ 
*'~"' iab:eg-liwą pra:cą powiększył je a• mór", a prócz. tego wyposaży! sze
~ •ieci. Takich dzielnych obywateli 
~11H\ra nam coraz wiccei ! Dlugia ł'at:i 
ittrł dt:rsem. także członkiem Rady Nad
:i~ej cukrowni w· Nieży.chowie i gorzel
(li twf ~adkowic -- a \Vszędzie byl sza1w
w~ dla ·swego zacneg,o d1ar::ikte.rn. 
f\'ie9Nj spoczywa w pokoju. 

Ze Slęzk11 t-zyli :Starej r„1Sld. 
.9ytom. vV święto Trzech Króli srrct

łrn ~-6k>\\"G Krawczyk, mieszkającą przy 
Slf.<i!-t Tanwwi.ckicj, nieszczęście, które 
lai.w• mogla byla. życiem przypiaicić. Vv:y
dobY'Wające się z pi0ca żelaw2g.0 gazy w.;
glam: &durzyly ją i odebrały ;rnpclnie przy 
i01W{l\'JIŚĆ. Gdy \V scb-0tQ pq J}'U!dniu jc
~ałłi Jaie wyszł:1 z mieszk<inia. oh\:orzyli 
s~słeWi przemocą drZ\\ i i :rnal6li bicdllą 
11ie:wi~ę na Jó.żką bez najrnnieisz~i cznak1 
tyclA. Przy\v:olany natychmiast lekarz 
kaa.ł )'rzcwieś·ć i\rawczykmvą d::> dorni! 
dwr~"Cb. gdzie po długich staraniach przy
wr&~li1o Z:l1cz.adzm1ą do życia. Obeonie 
po~·•li priychodzi doizdrowia. 

Przed sądem. t.mejszym stawał brn
dsz·d.< z klasztoru bo·gucickie'g·o. 26-lctni 
J<,obtri:I Neugebauer, ()Skarżony o p()lpetnic-
11ic łiira<lzieży t. wfamaniem. I~ozbit ()!1 

dwłe skarbonki w klasztorze i zabrał' z 
11i<;J;t -ełrolo 500 mk. Przed sądem przyznał 
sie • winy i skazany został n:.i: 8 miesię
cy 'Więzienia. Wzorowy to braciszek za
lmnY~ ~ni sło\Ya. 

Gliwice-. Proces mlodzilży ghwic-
ki~. który się miał odbyć dnia· 14 grudnia 
r. ~„ a wstał odroczony, ponownie f•dh~
dzie '~i~ dnia 16 stycznia rb. 

Nhmcy. W wyhc ra...:h u;:up~;ni.::h;-.:yó 
parła:merntu ndby ty "h w· K \\ e·d.:;nbu. 6il :.,

tr.2'.}Waił socyalista Albrecht ! 1~:uo7 ~L, n:ti> 
łb. !'>k1.f„ke 11783, R:ichard (zw:<-1zck rolni-
®' f:.150, Fleischer (cenk) 39.J. Nas\ąpią 
~ "·ybory ściślejsze. 
Je Szwajcaryi. Rada .z.wirązkowa wy-

t$ni~Gfa do dyplomat)'lcznyd1 re-prezen
ów Niemiec, Austro-Węgier. Belgii, 

311ił, Hiszpanii, Francyi, Wielkiej Bryta
'i, re'Cyi, Wloch, Luksemburga, Nider-
ad.łyi, Portugalii, Rumunii, Serbii, Szwe
Y ~ Nvrwegii i0kólnik z zaproszeniem n3. 
o~krencyę \V spra\1• ie uregul,owania na
·t1fndącyich spraw, dotyczących ochrony 
~b1ików: I) Zakazu używania białego 
•m dio fabryka:eyi zapałek; 2) zakazu 
ob•i pracy procederowej kobiet, z. pe-
1.tnti ogranicz.eniem co dio przerabiania 
u~owiców, mogących łatwo się zepsuć. 
łie.i~tny od'poczynek po pracy ma trwac 
2 łfOfbin, od wieczora do rana. R<)IZ1sze
etwe rlakaZtt pracy nocnej odnośnie do ro
. tl~ków mlod-ciciany:h za.niech.ano. l\on-
ete~·.::ya ii!3. się odbyć 8 maja b. r. w sali 
ady stauf~'.'. w Bernie. 
I 1. r..:rancyi. Minister spraw -zagranicz
J•ca ne:_,,:ss2 zawiadomH radę gabinetc-
·ą, ·:.e otr?yrnal pismo ml' marok2!1s'kiego 
i1~;~ł:\'"1 spra \'/ zagranicznych z. dcnics.ie-
iem, ł~ sułtan zgadza się na prnponowane 
ek>rnłJ1 i pr-0si o poparcie id1 rychłego 
zepr--0wa<lz~11ia. P-0scł frwncnski udał się 
~ Qi Fezu. 

17JITT1cz:iscm ni-ep·okoje wewnętrzne nic 
sła~y· '" pa(!stwie marokaflskiem, Donio
.ą hi1C~wicm pod Alcagarem zawrzata no·
·a. ·~młka pDmiędzy tamtejszymi szczcpa-
i. l Aleazam \\-i.ciać palące się v.ri,oski. 
·li. Ameryki. Prezydent Roosevelt cd

y{ kirmierencyę z przyw{;dcami stro1N1ktw 
u bo. Na 'konferencyi te·! oma.wiar!O 

r.ze@<0:że111ic flcto\'v"~. - Przcciw'nicy tego 
U:~enia wyrażają zdanie, że nJ.kb<.b 
<J ~Yt wielkie c'.ężary na lndna-ś_; i dio-
11..ftlt się skreślenia kilku kredytów. Prc-

"<lem Roosevelt ·występował goq_co za 
z~dłori.enicm i przedstawił, że w1 najbliż
~- ,czasie n.'.l.Jcży się s1)1()<lziewa6 re<luk
.' •aipyfy clowej i zwiQkszenia się do-cho-
'".' & ceł prze7 co no\·ve ciężary nie dadzą 
laki bardzo ludności odczuć. 
j Austryi. Nowia. usta.wa wojskowa 

Pr~:act-za dwuletnią slużbę czynną. Ko
t~ JCld'norazmve tej rnorga'!1i.zacyi· wynio-
617 mili-0nó\Y lwmn. - Prócz tego co 
G trneba będizie wydawać o 110 mił'.-0-

"." ki&'ron więcej w porĆY\\'lT&niu 7; do tych,:.. 
~}'mi kosztami, ł{O'YŻ dwulet11~a służ-

ba CZYIUl.'.l PC·C;<igJ. P~\\ iGksz.:a:..:: ;o...:zn~ 
kontyn"ientu rekrutów i powJ~zenie kor
pusów oficerskie~o i podof icerskie~o. 

l(olo Polskie wytęży sily, by. przy tei 
~pnSiol:mości wywukzyć dav.rno już żą<lany 
przez calą opinię w Gaiicyi języki slwżbG
wy. polski w żandarmeryi. 

Z Rosyi. O obecnym zam~cie -..r Ro
syi pisz<t do „Glosu Narodu": 

Po ·O'kresie wy:czekiw.ania i ~orączko
weJ nadziei, nast::i.ł czas roz~oryczenia i 
w2burzeni_a tak powszcc!nrngo, o~arniaj~
cego tak szerokie sfery,' że już odi dtugieg-o 
szeticg-u lat r~osya nie znajdcwata się w 
stanie takiego wrzenia, jaik cbecnie. To, 
co· się dzieje tutaj, pod ()'kicm ,,s·crc~" biu
rQkracyi, przcch{)dzi już z:wyldą miarę nie
za·dO\VIOlenia. Obecnie występują do wa·l
ki z rządem nie partyc rc\volucyjne, dziala
.ią.ce \V ukrydu, lecz najpoważniejsi przed
st'.llwicic.ie sp·e>Ieczc11stwia wsyjskicgo, któ
rzy ja1wnie wyrażają takie. protesty, na ja
kie przed kilku miesiącami nic 0dważylby 
się naizapalei1szy „ratlykał". Manifest 
car~ki, który mfot zado-.H.1lnić wswstkich 
i usp-0koić podnh:conc konstytucyjnymi 
pr-oit~ktami umysły, ()ShĄgnąi tyl'k0 ten slw
tck, że -O·gól 'Zamiast „śm!atycih nadziei, WY
rażw J)od adresem rządu. jeszcze śmidiszą 
nagcmę ()·becnego systemu. 

\V d'\\ra dn~ zaled•xie po ogt.'.)szeniu u
kazu w sali Pawł·owa od.był się bankiet. w 
którym wzięl{) udzi::lt oko kJ 800 osób; 
wśród oLecnych nie brakło· tta.ipoważniej
szych przedstaw\~it:Ji ·:iteligencyi t11tejsz,2L 
l}rofcsorów wyŻ:s..zych za.kładów naukG
wych, znanych literató\V i t. p. Na bankie
cie tym liczni rnó\ ·c.:y \v najjaskrawszy 
sposób krytyko\v;:;.li cbc.:ny system rządo
wy, prntestmvali prz.cciw w-0jni;e, nie szczę
clząc aluzyi ·i pod' adresem samego car~. 
Uczczono nawet przez powstanie pamięć 
dekabrystów i \V ten sposób oddano rów
nież ho~d Sazonowmv1i i Sukorskiemu. 

Na uchl\vala-ch bankietu, za-opatrzonych 
de\vizą: „W-0lność i pokói" 1 podpis.ali siG 
prawie wszyscy tPC.zeslnicy. O bankiecie 
tym policy~ byh dobrze powiiadom;1ainą, a 
powzięte tam rezo!ucye wraz. z p•oclp·isami 
przestano wb.dmm. Ale nietylku tak licz
ne i poniekąd „oficyalnie': urządzane zc
brami:t odważają si·~ \.vystQPO"\vać jawnie 
przeciw rządQwi. Codziennie prawie -Od
bywają się prywatne zgromadzenia, na 
których w beZ\vzględny SJJ'{}sób jest kryty
kowany obecny system rządowy i g:os1}0-
darka biurokracyi. Różne mowy i wiersze 
okolic7.nościowe, tam wygfaszane, krążą 
w odpisach i są roz·chwytyw.anc przez 
··wszystkich, a nie ul1e.ga· wątpli·.;.iości, że i 
wfadze muszą ·wiedzieć Q tej tak rozpo
wszechnionej teraz literaturze. Zresztą 
nikt się obecnie z •obja\Y::i.rni nie·ufności dla 
rządrn nie kryje. 

Rotsz.yldowie. Przed kllku miesi<łca
mi umarl \V Pary.i,u Artur Rotszyld, a że 
nie posiaidaJ bliższej rodziny, jako nież-0\na
ty, spadek po nim w sumie 100 miJi.onów 
przes-zedl na dalszych krewinych. Wslru
tc.k tego wymierzon()J podatek spadkowy 
w~edlug najwy"2szej skali; wyniósł on 14 
mmcmów franków. Dotychczas nadwyż
sze mJo>Szonych w Paryżu spadków. bar. 
Sterna w· r. 1903, wynosił 50 mil. franków 
Na rok 1905 za1pmviedz.iany jest ślub jed
ne.go z Rotszyldów; który posiada 800 mi
lion&\\ franków. Narzeczona., panna ffal
phen1 posiada „tylko" 200 milionów posa
gu, a zatem majątek młodej pary wynosić 
będzie okrągły miliard. tialpheno\\11ie wy
bili się na wyżyny: świata parysko-giełdo
weig10 za drugiego cesarstwa i należeli ·:i.· 

k{)l'i>cll nal\vet do to\\ arzyst\v·a, d'\Y,orsk1eg-o. 
Obcokrajowcy w Łontlynie. W edl~ 

{)St~tnieg.o wykazu statystycznego. prze .. 
bywa obecn'i-:.~ w lJ1ndynie 128.295 obco
krnj.owcó\V, a mianowicie, 38,117 msyan, 
. 15,420 pDlaków, 27.427 nicmcÓ'W', J 1.265 
francuzów, 10,889 \\.lochów, 6939 austrya
ków, 4249 lmlendr(rn · i 13,990 innych nJroo
dowości. Cyfry te ws.kazn.i<1, że immigra,
cya obc·oluaj-O'\Yd,-1N cl.o Londrrn1 zmniejsz,t 
·s:ę . 

Milczące, żony. Mużliwości te~;· nie
praw<.kmod-0bne.go objawu do'\ 1odzi ! • 1:::·0 
z pism an.giel'skich na-stc1mhłcym: fa!G.<W!i: 
- W Korei panuje zwyczaj, że· pan'lla mt~;
da w dniu swych 'zaślubin ni:.: E1 oż~ p1 H

mówić <lo nikogo ani slo\v;i. .Ani P•"<.islJy 
ani gro1~by jej mafżonk<i nie p-0wiumy jej 
wzruszyć, cafe bowiem otDczcnie czyha 
tylko na. tę- chwilę gdy wyda: ze sie:hic 
choćby Jcdnę zgk>ske. a wór\v·iczas st<łfa
by się p:ośmiewiskiem wszy.stkkh. - Nie-; 
kiedy uie mówi una przez tydzief1, a, r~wet · 

i dlużej, a. i WÓ\V·czas tylko- \V koniecz
nej potrze!Jie. - Lecz nietylko: na Wscoo~ 
dzie znajdujemy takie objawy mikzących 
1nalżonek. - W czter<lziestym raku zesz
łezo stulel\...ia• zafożyla się pewna Angielka 
nazwiskiem Seller o tysią-c koron, że przez 
pier·wszy miesiąc swe~o matżeństwa nie 
pr.zemówi ani słowa. Mąż jej wpadł 
wskutek te~o· zachowania się swej żony w 
taką; ·pasyę. że ją przed ko1kem miesiąca 
porzucit ·--~ Gdy jednak dowiedz13.ł się o 
przyczynie tego n:ezwykkgo m1Iczania 
powrócił dto niLi zr;mvu. - Jeden z liwer
polskich kupców, którego któtli \\'a żona 
doprowadziła niem::i.1 db s:rnlcl1stwa, posta
nowit. -- gdyl;y połowica jego zeszła przed 
nim 'Z tego świata - wstąpić p(rn-tórnie w 
związek ma !żer'. ski lecz z. kobi;.!tą niemą. 
Wkrótce też żona jego umarhl, a kupiec 
długie lata pcziostawal w stanic wdowim, 
do'Picro będąc już w podeszrym wieku po
znał w domu swego przyjaciela pewną 
damę niemą i postanowi! wiąć ją za ·ż.onc;. 
- Kobieta' owa w rzeczywistości mówiła 
bardzo dobrze i ie.dynie chęć posiadania 
majątku starego wdowca sklonila: Ją J.o tej 
symuiacyi, c.o przcpmwadzihi z zadzhvia
jącą wytr·wałością. - Rolę swą grata nic.
tylko pr,zed ślubem, lecz nawet w· ciągu pię 
cioletnicgo p•ożyicia z mężem. Wreszcie 
kup:ec Ó\ 1 umarł i \\";ększą część swego 
olbrzymiego maiątJ.·u zapis.'..!ł żonie. 

,w Birn:.·ingham żyly siostry. bliźnie, 
różniące się między s.obą jedynie tern, że 
jedna z nid1 byla nic.mą. .Nlimo· f,o pewien 
bogaty mieszkaniec Londynu posbnowił 
pcślubić właśnie ową niem<1 dziewczynę. 
Krótko ic-dnak przed ślubem narzoczona 
nagle umarła. \Vówcz1as. siostra· icJ za
kcmunikmvala nieobecnemu narzecz{Jnc11111 
wiadcmc}ŚĆ o swci whsnej śE1ierci. a po · 
przybycin j:.-g•O do rnrminghan odegraia ro
lę zm:• i!ej t:1k skutecznie, że: wkrótce sta
nę/a z 1;im n:t ślubuym kobiercu. Tak mi
uqł roh. aż \\ r~sicie ku zdumieniu i rado
ści nic nie przeczuwającego męża, poczęła 
powoY. Pczy.2 sic m6 i„k;.„ . Młodzi rnal
żortkO\\;ie '· Ernkst:li 1rnzw·iskiem Dupont, 
posprzeczali siG W' dniu• ślnbu tak dalece, 
że r-0<.~gniewana :ł:.ona postano\vifa nic prze
mówić do męż:l nigdy ani sŁowa. Począt
kowo zam'.crzab mzst3,:_ się z mężem, le.cz 
ten zcKJbt j~ llpros.ić by pozostała - przy
sięgi swej jednak trzymala się wier!1ie. Po
mitTh()I tego, że spokój domnwyi ni·e zestal 
nig'dy zakł'ócony. - Przed' nicda.\v1t1yrni 
cza•sy w Bernie pewna pani, której mqż 
musiał' się ukrywać przed zwierzchnością, 
zdradziła przypadkmv.n prz.ed sąsiadem, 
tajnymi a.lentem policyjnym, kryjówkę mę
ż.a. Następsh\"Crn "teg-o byfo aresztowanie 
ściganeg.o i sb.7/lnic g10 na karę więzienną. 
Z-ona jeg.o wzięła s·obie to nieszczęście, któ
re spowo,d:owara swą gadatli·\\·ośdą tak 
bat~·dz.o do serca, że p-ostanowib przez re
szt<~ życia n!c nie mówić. Nie ·czyniła wy
jątku nawet w1ob2c swego męża, choć po 
jego uwolnieniiu. przyjęła go z wielką radD
ści.ąi i w postanowienh1 swem trwata nie
wzimszenie iż do samej śmierci, która na
stąpiła· w trzy lata później. 

, 1~~~.;:hozensfwo polskieu 
Boclm.111. 

W lrości~le św. Antoniego w niedzielę 
15 stycznia po poł. o g-0-dz. 4 nabożeńshvo 
z. kazanicr.:1 1 sposobniOŚ'Ć do spowiedzi Ś\V. 

R ohłinghaus.:n. 
S~u.wiedź św. w sobotę 1-4 stycznia od 

rau~. Kazania w niedziele o godz. 11 i o 4. 

Elherieid. 
Polskie nabożeństwo odbędziie si.ę w 

niedzielę 15 bm. o 3?~ ~odz.. po poł. w k()
ściele św. Wa\vrzyilca (St. Laurentiuskir
chc). W sobotę wiecznrem i w1 niedziele 
sp.osob11D'ść do polskiej spowiedzi św. 

Essen. 
V\1 :~·.~ro-tę 14 stycznia ocr 4 godz. sposo 

bn-0ść do spmvied-zi Ś\\'. w ·kościeie św. 
fana (M.iinsterlcirche) także \V niedzielt; 
rano i W· po,ni~dziakh: rano. \V nkJzic!~ 

o· 5 godz. nabożei'1stwoa z. kazaniem. 
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lę, dnb„ 15 b.rn. o godz. 3/~ po J}Ołudrfru o<l
będzie s;Q waln,3 zebranje. Będzie spraw•o
zdm1 :e z ro-czncj działaln·o·ści, i obór no1we
g-o wydzia!Ii. Zat~~m się za':~1ych druhów 
uprasza, o icznc i punktuialne staw·i'enic. 
Żadnego nie iXlWirmo brakować. 

Czoł m ! Wydział. 
Uw011ga: \V niedziel''· dnia 29 b. m. 

obchndzimy picrw~z~ rocznicę istnienia 
naszego gnia7da na sali pan:ł Józefa Daren
rechta~ Początek z.aibawy o '1::Cdz. 4;,1. 

CziC1lem! W. Szymyślak, sekr. 

B.il~Zlł@Ść ! ! 
,W niedziel~ dnia 22 stycznia 06•• 

się 
walne zebran;• 

,~zenia zawodoweio wlskiep" Wt 

lfeckea4orf-Gelsenkircllea w lokata p. a. 
•rełkkauss'a, obok kości-0la katolicki~•· 
P.~cważ. obrady rozpoczn~ się Już o &O<il;. 
Ił Jtrzed Poludniem. dla tego. uprasza sic: 
'lliai.ejszem o. jak mrjpunktu'alniejsze przyby
lie wszystkich dele~atów· i zwraica ~ie ta
ltoi\vym U\\"a·g~. aby w niedzielę 22 stycznia 
•ie urządzag żadnych wiecÓ\\• „Ziednocze
Hi2 zawodowego polskie~o". 

Pm!,!rnm "\Yalne[o zebrani-a następuJ~cy: 
l. Zagajenie. 
2. Spra'w·ozdani0 ;~ r<xzwoj·11 ,.Zjedn-o

cze:nia za\vod:owcgo lX}lskiego" . 
a) Sprawozdanie ogólne o działałności 

„~ean{)'czcnia zaw. pols.''. 
· },) Sprawozdanie ka~yer~-1.. 

c) Spraw.ozdan~e rewiz-0rów kasy i 
książek. 

3. Referat -0 ruchu robotniiczym orar.. 
'rz-edfożenic i uchwalenie rezolucyi. 

4. Sprawa zmiany ustaw. 
5. Inne wnioski. 
6. Obór zarządu. 
7. Obór R.ady nadzorczej. 
3. \V-0Ine "\\.nnioski bez w.:hw·.1l do.ty·czą

ce przyszlei pracy ,.Zied1noc;~enb zawoo'O
wefo polskie.go". 

9. Zakoń.czenie. 
Uwaza: Wszystkim tym, którzy pra

g.11~ w walncm ze.brania brać udział: a ży
czyl'i by ~bie porządny cbiad1 por cenie u
md·arkowanej, zwraca. si~ uwagę, aby '.Z'e
c.h:cieli takowy do 20 bm. u druha Wilkow
sklieg-0• w: Rctthausen, Dtippelstrasse 4-4 za
mówić. Także i tym, którzy nie mają spo
sobu przed odjaiz-dem cdpra\vić swyck 
spraw religidnych, zwraca się uwagę, że 
lf'Ja.J~ do teg-o \\'' Ueckendiorfie sposobność. 
Z·wiązek kokj()WY jest tak samo odpoiwie
Cini. Z Wanne nadchodzą pociągi o godz. ~ 
minut 2, wyjazd z Wainne o giodz. 8 minut 
53. -- Z Essen dwo-rzec p.ótnocny wyj:aizd o 
l-Odz. 7 minut 50. Z Bochum z Presi
Q!en:t o glQdz. 8 minut 26. 

„Zjedncz.e.nie za\Yodcwe 1m:skie". 

Baczność Neumilhi ! 
W sobotę odbędą się dwa wiece dla 

strdk.ującycb. Pierwszy ara górników • 
~otlz. 1@ prud południem, drugi dla rolto
tników w koksowni po południu .o godz. 4. 

,~Zjednoczenie zawodowe volside". 

Baczność Rodacy w Wanne! 
W niedzielę dnia 15 b. m. odbędzie się 

z-ebranie w celu założenia polskc~katoli•c
kiego towarzystwa; wi loikailu Majer-Ewiert 
w Warrne I.. ul. Konigstr. Szan. R<Kiaków 
.z tej okolicy up1,•sza si.ę ·o liiczne przyb-y-
de. K o m i t e t. 

Baczność! 

górnicy polscy . w Unden i Dahlh2usen. 
W sohotę dnia· 1-4: stycznia. przed pot. 

o g-odz. 10 odbędzie się zebrarnie gómi'ków 
polskich ~i:aitrutlniony•ch na kopa'lni:ach .,,.., 
Linden i Dc.hlhausen, na sali p. Mdl ·w· Lin
den. zarnz przy poczcie. Uczny udział R.o
dalków poż<!dany. 

„Zjednoczenie zawodowe połsłde". 

Wiec Zjiodnfłcz. w Altenbochum 
prey ke11ailli „Pri~ von Preussen". 

v.,r niedzi·elę 15 stycznia po połud!niu '°' 
godz. 30 od'bedzie si~ na sali p. li. :Dey, 
u!lca B1iickstrasse, 'vie-c ,.Ziednnczenla za
wodowego po.Jskieg.o". 

P-oniew~„ż na \vi·ecu tym b~dą mówcy 
·zamiejscmvi o bierzących spraw,ach górni
czy.eh przema"\viać, dfa tc~o lkzny u<lzial 
RodaJków pożądany. 

,,Zjednf>c1enie z~wodowe polsł<ie". 
---- ·-- ----------------
\Viec Zjedn. w Barop„Hombrnch 
ed:będzie się w niedziel<: d:1ia 15 stycznia 
przed r10t. () g-odz. 11 y; w lokalu p. Sass~, 
ul. Luisenstr. nr. 14. 

Na wiecu tym będą om2Aviane sprawy 
mhotnicze i ogólne nasze poloienie. Li
czny udział w wiecn po-:tądany. 

Baeiność g6rniey 
U pras:,a się wszystkich górników pol

skich, aby pod żadnym wanmkiem nifł 
przyjm.owali pracy w kopalni „Bruchstras
se" w Lan~endreer. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie" 
Ul\'aga: Wszystkie pisma polskie 

uprasza si<:() lasrgawc pmvtórzenie Jl"'1f
sze.j prośby. ~ __.,,. · '· _, 



rJ 'l"':" • " "•' l.J .. '-J· J 
W gazetach msyjskich polemika na 

temart:, zy Port Artura po\\ inien był k.:tpi-
1urować. czy da:ci jeSZl'.ZC brr;nić się, przy
biem coraz wiGcei skandal: 'Zn formy. 
Okazało się howicm. że '" t vicrdzy byb 
Jeszcze .rżu i nHtki na d:wa miesiące, a o
prócz tego bylo 2000 koni, kt:,re mcgfy do-
starczyć mięsa na czas d!ugi. · 

Amunicyi także nie brnko\vał·o jak to 
wynika ze spisu zdobyczy japoi'.:skiej \'.' 
twierdzy og~oszo:n go,..,., zesz!y.m ri:m:~r:':~. 

"I3irż. Wied." donosi, ż,; z11acz1L1 1:z~ść 
di.ccr6'w ros. z admirałem \ !irP11crn <J

Ś\\·iadczaila się stale przcci\\. h'ap:tu!acyi i 
dlatego teraz udali się -on i do 1;!r \·cli, aby 
zaz.na•czyć, że nic S·olidaryrnją s:ę z karitu
Jacyą zarządz:.oną przez SF_,ssb. 

Zachodzi -obawa, że z racyi kapitulacyi 
n,·icrdz.y przyjdzie ·d-0 skandalicznych od
kryć, które jeszcze bardziej skompromit:1ją 
i tak iui skomprornito.wan~i 0

\V kampanii 
mandżurski\.:j Rosyę. 

Jak się okazuie w~aściwym ki~mwni
kiem obrony by{ i~11. KondrUie1;ko, Uóry 
sprzeciwiał się stale ka.µitulacyi i pudtrn·
myw:al dncha \ śród Dbroilcc'J.w. Sto 2ssl 
wrządzil kap·>n·l:::cyc dopie:-o po jr:'go 
śmierci. 

Upad~~.- Portu Artura wyprowadza 11~1 
porządek d?;icnPy kwestyG \V:elkie.i dio·n:-o
Stości 1 j}Olity.~:c miQdzyn:lr0dL:::i.wcj. \V 
traktaci~ pckir'1skim z dnia I lipca 1898 r-oku 
AngU.?.1 :izadziei1:awila" ocl Chin p::irt \Vej
haj\V'ej „na taki przeciąg czasu. d-0póld Port 
Artura bQd'zie w rękach Rosyi". Od tego 
cz:asn Anglia wydata mili'°ny na uf.ortyfiko
wanie Weiha;wcj, 1Gbccnie zaś Chiny mo,gtl 
zażądać zwrotu tej t:.:k ;i.·:ażncj placówki. 

Sprawa ta na n~zic nic jest pi.ckącą, 
ponieważ półwysep K\\ antut'1ski tak długu 
uważany być musi 7::1 n.a[~żąc~r d·::> J-(csyi, 
~opóki nic nastąpi zrzeczenie siQ go for
malnie. Ody to jednak nast4pi, Arnglia p>:::i
\\1inna:hy równocześnie zrze.c się Wc-ihai
weiu', najważnieiszej swej rosi.adfości' na 
\ schodzie Azyi. 

B o c h u m. Kto strejkuje wznbn za
chować się spokojnie, i ,o ile możnGścJ ~.ie
dzieć w domu. 

Chcąc coś uzyskać, winni gdmky z:
cłtować soijdarność i pQstępować podł'ug 
wskzzów.zł~ zarządów organizacyj zawo~ 
dowych. 

Dorstfeld. W kopJJni .Dor.stfeld" () 
bcrv:aly się kamienie: i zbiły górnika ~,r~:
-chafa1 Spychałę. 

Essen. Syndykat węglany posiada 
2 rnmony toi\ węgli \'. zapaslc. 

,.. Huhrc-it. Fabryka · .. Phonix" ·ogłaszaj 
że -0trzymah \\ iększq. il·ość WQ·gli, wiQL 
jeszcze przez pewien czas może z.ostać u
trzymam1 w rnchti. 

l:, \ • 11 r ;_;j • • '. ! ; , ', ~-' :· • .'.; '. : j' :. '·: -:'' 

na obczyźnie polernm ja~o nadając;,~ się du 
od'czytu 

CHLEB ŚW. ANTONIEGO 
pismo wychcdz~ c c 
cia w 

księgarni p0!skici w HabiPgłw:s:. 
I(ażdy abonent „Chlcb1 św . .Anilonic

go" ma udial '.V Jf"'• ···~·.ach św. kt<.re siQ 
-0dprawialą '' klas~.Cd~e. Sióstr śv,r.. Józefa 
w Pozuaniu na inter!cyę pisma te-go;"~ przed·
placicielidalcj dochód' wyd~nvnictwa tego 
pisma przeznacz,ony jest il'.l chleb dla uho
gich który, rnzdz.ielają Siostry k!:asztoni 
Ś\V. Józefa w Poznaniu. 

Abo nam en t wynosi rocznie 1,20 z prze 
sylką LGO mk. na tyle t:1pcwn0 b.iżd:;go 
stać. Pieniądze na abcnament przcs7.ę za
razem z zamó\'·:icniami przyslać i to z po
daniem ·wyraźnego adrcsl!. Osoby, chqce 
zeszyty które obejmują M s r:ony już ml 
1 stycznia 1905 r. otrzyma~. pc\Vi!nny przy .. 

„ najmniej do I lutego p;eniądze n1 cały i"D

czny ab:i110ment przysla(~ pod adresem: 
Marcin Jarczyi'1Ski 

J(sic;garnia p.olsb \\' tfabirighcrst 
ul. Romerstr. 20, p. Rauxcl 

\Viec Essen 

B~cz,ność! 
Rodae·1 w O . .,, 

1 Ió.i 

arsztat ma.szyn · 
do ~~-::wein. pra.aia. wy~dż. 'nt:n fa bli~!~~1y i kołoweÓ\V, _rdecan~ 

szanownym Hoclakom ~ Obe hanscn i okuliey. 

.;~.„w·· Za d~bry--;:v~;1~~edty '''Y~Ób. ityf~;.aJl~p!:zy "''yu·ób 
~'''mr~~ Rtuję. ·-...,~=· \~~1 

. iara.zem pe>leca,11 r·:~ystn poL•,l„ie :anpojc jdrn ta : 

Nal~w~~f', Kuji\viaki. Sokołówiit:. Koniak, t.l.nm, Essencyą do 
grzau·cgo 1rnis -ieg{}. .eoJ;;1ie l~Jgary. ~;;tpierosy 1 l"fozelt.;e 

~ofoniRln-\j ·o cen'1ch mn1::ir!rnwanych. 
Prosr~ę n poparcie mego pri-;c<lBiqbiorst,,·a. 

r= i\ll! fluśnierz~ Oberb.a.osen, uJ, )31smarka 110 
.~ . - w.,,.....;,.,,_,;.;;,;,;i ,. . 

----·-- --··--·---- ------ - -------------r'ło 

@;]---- ··--==~-·--.=---·- ,_.,. 
Szanownym Ro·d&kPm 

i okolic.~- pole en in ll!(\i 

~ rhd wefo.y i bi(~iit.ny, 
oraz to~ ~1·rón- łot,~·io~1r:ych~ <'?
g'.lr, pa1iier\1sów, tab:iki do :r.<l.Żywaiii:'\. itd. 
E\1bryka szkarp(itek. - .Ró wnlcż polc
C'.'l.m mrij !'oj~- łud h ,,!upi;.-:ihiy i pro
szę o pop~rcie mego przeu'>:~bior.~t,wa. 

' ' t1 
l A~'";~~ Polska restaurncya ,l 

1

1 Jllij~Wl~I 'D ;• • . 
:Aff~11"·tii1 w ll.11fr11mH:. 11 

,..,,..t.1.jJfjbTifa_ burdzn dur.ze p rns pm ]ii.ca., tuz 
o Dok polskiego k·'Ści~ła św. Phrnlł, jr~:>t I 

f{J?,:a 1lla nadzwyczainych wypndków z:u1n. do 
~~ aprze<l:inia, w lokalu tym odbyw:tją G 

ł polskich towar:r.yt.'!tw ~'vc po~ied:, enia. - I 
I l'otrzPbn. 3000 do 4.000 rnr. j 

odbędzie się w niedzielę dnia J 5 srycznia o I ZO'ło$zenia n1nasza s 1 ę umlsył:i.ć ·{lo I 
godz. u·~ p·O po.f. na1 sali p. Va.n <le l...oo. J. «;}~on łlCM ie;i;,:• w :h.•J!'HD!„ 
Schiitzcnbahn, w spra\vic {}pieki· <l.u.clm- rft- przy ul. PaJlisadei13tr. 79 · 

St l{rav.rcz)·k w Gruch, 
1,d ~~<· 111„,h0rg~1l.r 36. 

wrn:ej, i zarazem .będzie obrany kcmiteit ko- ---·------- ~1--------11==- -R 
ściclny. Tych painów, którzy należeli. alho DOM. .t\1:URO\VAN1', 
jeszc;~e należą d'° kościelnego '}:1omitetu, chie.w i stooolę, przytcm z.% morgi dobrej Dom mieszkalny 

ziemi mam z własnej ręki do sprzedai~ia. 
uprasza.i siQ, ażeby na \\'i .cu tym. m8r;li murowany, y, () jz.b,1mi, c~tkierzcm, skie-

d. · d, · d · l 1 ~- · W. Ciesielski, ,1 sprawoz. amc z ac ze swe1 · zK11a 11{)~c1 z pem, przy domu 1 i pół morgi· ogroU.u. z 
roku ub~cgkgo. Wszys,,;y zatcia rcd;;!xY, Kluczewie pod' Btlczcm, _P_o_w_ia_t_. _ś_m_ig_i:~~· wjazdem w samem mieście, w dobr!".m 
powinniście się na wic(;U znaJdować, a~.:.eby ~~~~~1 położeniu, j 8 .,,t pod bardzo korzystncrn' 
choć krd\' je.de: n w sprn wie -opiek i du cho- I ~ warunkat:ni do sprzedania. 

wnei postąpić. I'~~.:. Kr.~~\l.'riee pol~ki · Zgłoszenia pn;yjmuje ·JI. (Jh.arasz 
nr?~f.~}.H~4~i'.~~~~{f~Hin~~l;~~f!~~ . - idewfoz w Poa1:.een Punitz. 
~----------- ~ Frawcaszek D1EJkat, ---·------DLACZEGO 

U/' !h" 1 z-· 1 r. ,· ~ r1 .. 1!PszkR · ~'V lBuU Wjt:e .. ]601JDtzen.a . tysiące Rodal{ów narzeka na licho wy!w 
' ~;~ -~~~Hi~~ ~n uu·· 1~ ł.'i\;-1 '"-~ł2~';,~ • ub . ';> 

~..., E\:v5r~(\~ ~~J ,4L~ftJll1·"' '1fq o i?Jm~ "'!f.;m..-- ·· nane 1 źle leżące rama. 
- -~ ]. v · lr:::. DLA TEGO, 

\V n.iedzi·['11" <l·ni·a. :1;; stycz111·a ,,,„ p"h,1_ ~.··\. przy u my .n· rie"ienstr nr. ·u. 
- ... v •· vi ~ ż.e nie znając dostatecznie swych krawcć 

dnie o godz. 110 odbędzie się 113.• snli p. z;J Najlep zy trój Rodaków, idą do żyda i tam jedynie spry 
I<Jodit wielki wic:c „Ziedno.ozcnia· za.-w10do- ~ 9 · • ~ n-i· z"ydko'"'I·e zna1·~c dobrodusznego Polaka ~ ceny umwnrnwane. ... ~ wego po.lskiego". Po.nie'\vai na wiecu tym ··l narzucają mu przy sposobności zakup 
mówcy zamiejscowi o spraiwach górni- ~1pi;,10.;L~:m~;;JB~W!~RIDlli'&%i~~.lmlt":~;!,.~~ ubrnń, towar wprost bez wartośc.i, a ubi • 
czych i knapsz:?..ftowych przemmvia,: bę- --· ·---------·-~--- ---- -··--·- nia licho wykonane a nadzwyczaj wygp. 
ctą, a ()prócz tego obór riię;::hw zaufari.:a ic~1 [Jnegła StJrZ®d61 ~~1aq;zk.ę rowane ceny. 
potrzebny, uprasza się wszystkich Roda- "' l ł 1 c]d '" ł ~-::-1 ł ( ch1 ,;,,e8t;iuakG) .za. ' o br~1 p act~. c. o o zia- 1~„„ (f' ..... -~·1;1,ł t.'li~. lH'..tl'ł ~ · k6w z Ewing i oktQlicy o jak naH!czniciszy k 1 1 . J , 1 h ,-M, .Q;ii~ m~~„ .- ' v 1iUUł•"1 ła ·oronc \:, h!siemc \: i tu..,·;arow ~rot1dc . -...ii!:a. ~ i udzial. 

I 
O forty :·: fotografią i wymag< niem pensy i KRA WIEC POLSKI W BRUCKHAUSE „Zjednoczenie zawodowe polski\;f'. 1 ł ' . _ __ _____ _ ____ ,___ mra::;za fię nttc GV ać do u. Griinstr. nr. 10, 

I \ilt' en ZJ'erlno1•'71: n;;-~ rv~ I')'~(' w1~no ... s1~ilreiber. & Co. w Herne wykonuje i poleca na sezcn zimO'\\'Y pta„ 

' 

~1 (, 4 u '• 1)„ k. ,r, t • t d (hh„ h ·· -- · szcze, paleto ty, ubrania marynarkowe, sut· 

Połskl.eo-o. '":T Prq1' 1 -h:-1us'~11 I : 1·~;1~ ""~~f.~·F. ;f"''~~~;-~1~~~'""'..-!!.~~~•~< du-ty itd., naw.et podług najwybredniejsz~ h '" ) l •• ~. i.„, ~,t: ~-~:~ ... ~" ... 11.::"ł<.<f.~t ... ""W'~łla...~~lf.~~.A~~ ~ T. 
I - .'lr' -, r I go gustu, jedynie z na:Iepszych matertl i odbę9zifł się dnia 15 styczniai przed pa!u- I r~ Swó: dt~· ".,'w.ocr.o i ~.;,'!: krajowych i zagnmicz.nych~ pod gwaram-

i d'niem o CJ"-O<lz. 11 r,_; .na salii p. Deidkk, uI. :11~.',1. ~. '.J .„ .„ \.-~, • „~,, 
e. / ~ .l\. ~\, ;ii. cyą za dobre łe-i:cnie, sumienne wykonati! 

I(ai'serstr. Na wiecu będą omawiane spr.:t- . ~~ Kto chce ubrani~ ? ~p~ j po dotąd niebyY.rale niskich cem:ch. 
i wy org-aniza.cyi zawodmvej, oraz -ogólne f.fit; - l . , . ~ ~· Rodal""m zami·a;scowym, z"m"'wi~;~ 1 ·k L. ' ł d1.... C l'.•C •;o uWH~ B:ade ! .._.., u> -~ "' ... I": 
l, f)()kYżenie robotni ,ó\:..r. 1czny. ·nozia rn- ~·'<> ~ u mnie ubranie, zwracam koszta p-0drM 
1 d'.lków pożądany. ii Nn1);~ .i ml }·at1A

1 
:...,1'1 b 1...· 5 ·1 

,.,„ ( "' "'· . , w o ręuie m1i. t 
'. ___ „Z~oonoc:enL, z~wod_~_we i;olskh". €~ A ·ir;5:. b~di~ do Cię! ~ ADAM SŁOA1A. , 

J~,T , " ar „, ") !•""' r~t!!y l".'f1;.."I .... '";Or ~.; ~~1' "' }i . 4 krnw;ec J)I) s·tlili w Bru.Ck"h~U"C!J. 'iru„nsti. rn,· n ..., .~ 1~ „„ , "'""' <l • &"U'"" .111<ii. • ff~" 'Flf'i' " r1~'· ·~ ,,"!:~~" ''ll! ·~ ti.t: !'"' 'lf.]ł~~ ~ ~'- ~.·i.'' j - - - "' '- 1 

wielki k!::iążą s~rgfosz Aleksandrowicz o- :l~H®C V:i fJ:~ @nss~1ID A,l ,l ...• „. .... ·" &'\'' - . . ,V. „ ---- „_ -
trzy.mal z powodu choroby dyrnisyę. Na- \,.·\r,;e1' ,,,? .. J:r,d11oczl"'·11_1·:.a" "r Iie,;sr.:"''l •or;,_ • . l,,~" ~~e;~.~! ,~!'~T.'l'~~~a~ % : ~ , . l 5 bI?ZIEWCZY,~ • 

~ - - - - " ~'""' - 4' v .:m'~ 'Ull~.12 ~ I QO roznyc 1 ro ot im \VYS0.~Ie zas1ugi 11t-
stępca nie bqdzie zamianowailY~ 3. naczel- będzie się v,: ni-:dziel~ dnia 15 stycznia. p•·t:~' ul. Uochstr. 6:J. ~~ szukuje od zaraz · 
ną w!adzę w tym okrĘgu odda~e ukaz car- Sala i g-cdzina oraz, bliższe szczegóły be- r) 1 ! • . . . ' . RA M k B. 
ski ministrowi S{:rn .v 'Ncwnętrznych. .i. os ~1 nupI:J ·w1s1 na :wmw. . 'ii-i\~ a s. 1 er w age n. 

d<J~ ll'J'glosz,v1ic później. :i,..;: „ .. ~„~~„~~~-~"'J~~....}.: Największe biuro wskazywania,. miejs.:. 
Bor li n. Jenerał Trotha donosi o „Ziednoczeuk~ zawodowe pols!de". ~..:·~„-:i'l"~~~~„~~~;~~ Dortmundzie, Ltittebrikkstr. 13. 

z~~hcięzikicth ptottyc~kric~.~~rldz:harn·,~: n~etn1i5e0- ---· EA C Z N 0 ś ć ! . ~~ .~---:-;=.,::,-,x~S'·~~'M~-"'- ~~---~am~mUI 
cn:1c z ,JO .en c atm, w ń~oryc P~M'JZ11J .i:-·~~ ..1'i>iw a,,,~ n;p n.m2:i.r·icitr. 17. I<'ne:sr et·" r ~. Brti.c .„ :io. ~f'-, 
murzynów. Szano\vnym RcdRczkom w Bnrchu do- ::t~~:i! ----·- -- ter.:•&r«t. 

ncszę, iż sprowadziłem maglę do· ma~;Iowa- .. <, ~ I <--------
To ki o. Na tyłach vrni3k ~apońskich 

nia bie]izny. Rodaczl'C'om, którym o tern uad r.zeką Sza zr.ajdu~ą się kozacy jeaerafa 
nie donics:ono, sluży to o.głoszenie. PrzyMiszczcnld, starając się przerwać linię ko-
t::~m l1K!.m Jobry karnit.:'i da toczenia c.o.ży i lei żt!iazn~j i nfrt:dtdć tr~nspor: 'WD!s~.: 7. 

Portu Artura efo Mm1clłury'.. Dc(ych~za~ widelców. Latow4 porą bQdzie przygry-
wano. Donicważ jest miejsca d·osy2 . 

.Japończycy wszystk:le a!ak: kł1zak6 .v od-
parli zwycięzkG i ~in ·ają s1ę c}ddąć im od~ Z szacunk'. 
wró~. Walenty Mroskowiak, 

Br u, c h. Lcusbergstr. 29. 
~':'Jt.ł:"l~l:za."QP..DJID'i.Q.lW!l;..'1""~,"JZ'nJl!::f~ _J. - - - -- l~-~t:&-~l~ 

~.~~~ ~~ ~~~~~ „lt~· a~ :f6.;t"·t-·ts"r:·"11..u ft"-~ ~, „~~.„1··:.~.i I 
Panu Wojtczako,i.'i w Hus·~ll. List o- „~ 

des aliśmy de- bil1ra .,Z]ectn. ZlW.". l)()l.'', kw „ 

re nadeś;1c odpo\Vicdź. • 1'. 

Panu Katuż;~13mi.1. Li:.;t także- ć.r; biura 
postaliśmy. 

W !'i!ka stron. Rodakom. kJ;1zy n<i
destali k\vity wysyiamy książcczkii po ko
lei. K.ażdy J·siążeczk ()trzyma. 
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~ hodm cooz1cnflie i wyjątkiem a1.:.po-~włątecznycb. 
Pr '4 dpfata kwarta.in &a pocY-cie i u listo'\1tych ·w1 Il'' 
1 ·. 50 ioo., a z odEoszeniem oo domu l mr. 92 fea. 

'ro.rus Polski" zapisany jest w cc~niku po :zrowy1n 
pod :i.na!dQm „t. p;:;lniscl!" nr. 128. 

od:łioo p lsoy! Uczcie dzieci swe 

mówić, c,;ytać i pasać p3 ~łsirn l Nie test 
PMl.kfea, le.to potomstwu DWtmłU zuiem
cąi się pozwoli! 

Bp. P.atron l\iaksymilian Jackowski. 
Patron l(ólek rólnicz.ych, ś. p. Maksy

nti.łian fackows'ki, zasnął na wieki w Bogu 
wi ~botę nad ranem, przeżywszy lat 83. 

Imię Jego ~naine jest nie tyrko u nais. ~ 
gborze pmskirn, ale w calym narodzie, bo 
cizi.al prwcy obywatelskiej. pracy narodo
wej, któremu zmarty poś\\.1ię.cil przeszfo 30 
łat :iJWego czynnego żywota, budził zain
teresowanie w, całym ·narodzie. 

Znmm. wsz.yscy tę pracę i jej orwo:::::. 
Zmarly ś. p. Patron poświęcil lat 30 

swego ży-w-ota ludlOwi piq.lskiemu, ściśle sta·
.,-wi naszych gospod1airzy wie}skich, żeby 
ick pobudzać do leps.zed uprawy ziemi, do 
•eiętnicis.:rngo prowadzenia gospodar
~wa., do c.n6t praoowitości, oszczędniośd 
i wstrzem:ęźliwiości. Przez lat 30 roznlOSil 
o~biście światlo między lud p·ols.ki, }Jldbu
dz.ał. zachęcał żyw·em slorwem, oso.bistym 
przy·kladem lud' polski, żeby wz.macnial 
,o<isbwy swego bytu ekonorn!i.czne;gio. 

1 Od lat 30 zbroił Zmarly lud polski w 
świ.aitlo, w ·cnoty do obrony każdej piędzi 
:i~mr IA>;skiej. rej zil.;mi, kt6rej od rvku ze
ulego nie wolno rudowi po1sikiemu wszę
dzie kupować i na niej sie budować - b~z 
<>SiOlł.mego zezwolenia rz.ą,du pruskiego 

I przez to praca Jego obywatelskai na
brała.i wartości narrodoweA, politycznej -

• w wysokim stopniu. 
Dopóki lud polski dzielnie będ.!zie bro-

1H się na swym zagonie -0ic'Zystym w dzi
llejsz.ej walce rasowej, dopóty w żyiwej pa
mi~i spoleczcństwo nasze będzie przypo
minalo sobie: że to Patron Jackowski tak 
dobrze sprawit szyki ludu pracującego na 
ta.gonie, że to on wykrzesal w ludzie o
bronn4 silę jego. 

Spoleczei1si:\vo polskie w Z3!borze pru.
s}dm iuż d21'.ś to dobrze odczuwa i i-.Jzwmie. 
Zebrane przy zwlokach jego, by Mu od'dać 
ostatnią przystugę by Go zyG"l:egnać na za
wisizc, odczulię spol~czeń.st\vo polskie, żt 
.!lrła<la do zirn1i zwlo'ki Mę:ż.a, kt6ry)prz.ez 
lat 30 prncow.a! nad rafowaniem tej drogiej 
diś ziemi polskiej, by się z.a.cho· c la w 
łizie<lzictwie ludu polsk1iegt0. 

Ni och Mu Pan Bóg da za to koronę. nie
bieską. 

Cześć Jego pamięci w calym naro-
1.' *ie. 

Wioczny spokój Jego duszy, a świat
łość wiekuista niech Mu śiwieci nJJ wileki ! 

,.On~d." 

'/;. ruchu st-t•ej1mwego iórników tt...ad Rurrt. 
Dotąd rozszerzył si~ streik na 106 ko

Pałń. Za1strcjkowano jeszcze na pięciu 
azybach kopalń Werne, Carolus Magnm., 
Deutschłand l(onsta:ntin II i Mont Coni·s I. 
„Rh. Westf. Ztg." niepokoje w Oberhause:u 
Przedstawila ta1k przesadnie, że nawet poli
cy:a wznalai z.a rzecz koniecz.ną przestać 
sprostowanie. Miamowide nie burzył nikt 
Płotów ani nie potlucrono szyb, iak to pi
tała „l(h. Westf. Ztg." wulając o v.llQjsko. 
Górnicy bowiem na weziwianie policyi ro-
seazN. się spo:kQi.nie. · 

'reJe(lramyw 
T o k i o. W czwartek pobłll Japoń

oeycy oddział rosyjski w pobłlżu lnkao 
Straty kozaków oblłozaJ• na 200 chłopa. 

I( I u c z b o r k. W 1łubczycko-klucz
borskrna okr~u oddano ltl"ZY wyborach u-

zupelniających do sejmu pruskiego ogótem 
48łł głosów. Dr. łfager (centr.) otrzymał 
287, Hauenschiid (kons.) 132, gospodarz 
Richterski (ctr) 60 głosów. Hager Uttem 
wybrany. 

Magdeburg. Wyższy sąd wojen.w 
ny skazał żołnierzy Giinthcra i Voigta na 
1 roku więzienia za czynne zniewaien.ie 
przełożonych. Jak wiadomo Gilnthera i 
Voigta sk.azar sąd wojenny w Dessau, na 5 
lat domu karnego, który to wyrok wywo
łał ogólne oburzenie. Lecz i wyrok ostatni 
choć znacznie łagodniejszy zapewne nie u
spokoi opinii. 

Weitmar. Sprawozdanie. z czymwści 
Tcwarzystwia: św . .Aloize:g(JI z Weitmar z 
roku 1904. Na początku r-oku lkzylo to
warz.ysi'wo 74 czynnych cztionk6\v, w cią
gu roku w'stąpito 29 czlonków, tak iż na 
końcu roku liczyło towarzystv.no 103 czkm
ków. Wystąpilo z powodu nie'Placenia 
skladek miesięcznych 21, dla zmiany pracy 
10, pozostał·o na rok _1905 72 czynnych 
cztonków. Dochodu mial-0 towarzystwo 
494.36 mr., rozchodu 325.45 mr., po.zostaje 
w kasie na rok 1905 168,91 mr. Posie,dzeń 
odbylo się w ro'ku ubie·gl'ym 21. Towia
rzysłv..11() obchodzi/o uroczystość swego 
paitronia, święconkę i gwia:zdkę, przystępo-

"' .alo ~spómie do spuiwh;dzi i Komunii św. 
3 razy. Tmvarz.ystwo posiada bibliotekę, 
która jest wlasnością Tow. czytelni ludo
wych w Poznaniu. Zostato 315 ksiąiek 
przez członków przeczytanych. Dnia: 8 
stycznia odbyl się obór nowego zairz.ąd:u, 
<lo którego wstali obrani następujący 
członkowie: Prezesem lgnaicy l(ynko-vv -
ski, zas·t. Jan: Demski, sekretarzem Franci
szek Gierusz, zast. Jan Rynkowski, skarb
nikiem Jan Zarę.ba, zast. Józef I(aczata. bl
bliotekarzem Teofil Stencel, zast. Piotr Mu
charski, rewizorami ka:sy Stanisl'aw I(a
rokzak i Paiwel Switata, chor.ążym Pran
dszek Gie rusz, za·st. Józef Gierusz., asy.
st.en tarni Roch Ma1chrzak i Szczep. Sz:per
Iik zast., franc. Damski i Józef SkopiI1sk1: 

Ig:n. l(ynk()wsk,i, prezes. 
Prane. Gierus, sckr. 

Esseu. Roczne sprawoz<lanie 'Z czyn
ności polskn~drntolickicgo Tow .. ,Jedność" 
p. op. św. Stanisława msk w Essen. To
warzyst\\no zostalo zal.oż.one W1 miesią:u 
wrześniu roku 1890, a. zatem istnieje rok 15. 
Na początku roku 1904 liczytio towarzy
stwo nasze 100 czkmków czynnych, i 26 
niewiyplatnych. W roku zeszlym da;o si~ 
zapisać 28 Roo:aków. Wykreślony;ch zo
stało przy końcu roku 16, wydechal·n w ro
dzinne strony 18, wstaje w towarzystwie 
na: 1905 r. 94 cztonków. Zebrań oobylo się 
W ubiegłym rdku 20 warnyich i zwYCZaj
n~h, 1 nadzwyczaJne, 2 walne i roczne 
walne, razem 22. Posied!zeń zarządu bylo 
8. Do l(omunii św. przystępowało towa
rzystWD· 3 razy, z chorągwią '\vystępowaro 
7 razy, mszy św. na inte.ncyę tmvarzystwc. 
odprn'Wionych było 4. Zabaw urz.ądzilo 
towarzystwo nasze 2, tj. zimaiwą i latową.. 
oraz gwiazdkę w uroczystość Bożego Na
lrodzenia i piegrzymkę do Neviges. Na 
zebrania uczęsz.czalo 35 do 40 czlonków. 
Towarzystwo naisze ma czytelnię h.tdlO'Wą, 
w której jest 193 książek. Część k-siążek 
jest własnością Tow. Czytelni ludffiV)ll:h 
z Poznania. Z czytelni tej korz.ystato 3u 
cztonków, którzy przeczytali 137 książek. 
Ogólny dochód wynosil 1076 53 mr., roz
cnód 875,38 mr., pozostaje 201,15 mr. z 
t~ odchoclzi na oową choruie'\\" z. dobro-

ar a~· J , p lity ny 

·- lar i ~ cz z 
la inseraty placi się z:i wiersz oetytowv 15 len .. a z 
Of;loszcnia zam;cszczonc przed inserat"rni 't • fen. K 
często cgl·asza, otrzyma rabat. -- Li~ty do ,, ..Visru · 
Pnlskicgo" należy franknwać i poda~ w 1ic' Jok1a-d· 

ny adres pisząceg~. l ęk<,plsów sic nie zwra ·a. 

- - - ---- - - -. --- .., 

wolnych składek 124,95 mr. W kasi~ to
Wla.rzystwa pozostaje na. 1905 rok 76,20 mr. 

WQjciech Kotowski. przew. 

Buschhausen. Tow. śś. Piotra i Pa
wfa w Buschhausen odbylo swe walńe ze
branie, dnia 8 stycznia t. r., na którem zo
stav Qbrani db nowego zarządu: Przewo
dniczącym Józef l(osif1ski, zast. Józef Do
ring, sekr. Józef Man<lrella. za'St. Józef Kul-
1rn, kas. Mich.al Boruszewski, z.ast. Józef 
Malkmvski, bibliotekarzem. Wfadyslaw 
Dąbrowski, zast. Jan Kowalski. laiw1nikami 
Prane. Adamczewski i Józef Karczewski, 
rewizorami kasy f'ranc. I(wiartkowski i Pe
liks Porażyóski, chorążnym Stefan1 Szy
mend•era, zast. J6zef Czarnecki, PG·clfchorąż
uymi franc. Poraży{1ski i Maksyrniłian 
Sarnowski, zast. Jan Letkowski i Jan Żu
raiwski. · Na czkrnków dalo się wpisać 58. 
Z tych są wyiplatni 48. Dochodu mieliśmy 
254,12 mr .. rozchodu 72 59 mr„ poznstafo 
w kasie 181,53 mr. Zebrania ooby\VUĆ się 
będą iak zwykle o godz. 4 po pot co 2 i 
4 niedzielę w każdym miesiącu. 

Przyszłe zebranie odlbędzie się 22 sty
cznia, na które się zaprasza wszystkich 
cztonkó'\\". Goście mHe widziani. 

J. Mandrella, sekr. 

Polityka antypolska i sprawa strej· 
ku górników nad Rurą 

w sejmie pruskim. 
W jenerałnej dyskusyi nad: etatem Je

d!en z gtównych punktów tworzyła jak 
2wykle także polityka antypolska. 

Poseł Limbmg oświadczył w imie
niu konser.wiatystów, że popliern i nadal 
„celową" politykę antypolską, . 

Centrowiec Herold twiie:rdzil, że wis1a
wione do etatu pozycye prz.eznaczonie do 
walki przeciw Polakom wyw10lają, wręcz 
pmxiwny skutek. Polaków bowiem trze
ba wedlug p. Herold~ dobrocią zgermani
zowiać, ich pogodzić z, niemczyzną. Po
sel tterofd poruszył także sprawę . trejku 
nad Rurą. 

Prezes ministrów hr. Buelow od'powie
<lzial odnośnie do poruszonej przez Herolda I 
polityki antypolskiej: „Będziemy tak dlu
go strzelali, jak <lluigo Polacy do nas strze
lać będą, a mianowicie będziemy używać 
tern ostrzejszej amuniicyi, im ·więcej ukryte 
są, strzaty zwrócone przeciw nam". 

Co do ruchu streikowego w obwodzie 
węgtamy1r11 nad Rurą zaznaczył hr. Buelow: 

,,Mi1nister handlu rozv..-ie<lzie się o Po
łożeniu rzeczy iaknaliobszerniej. Z mej 
strony pragnąłbym zaznac2yć co następu
ic: Przy strejkach mają władze rnouem zda
niem podiwódny obowiązek. Mają przede
wszystkiem ob<Ywią:zek baczyć na to, by 
wiszędlztie utrzymano stanowczo spokój i 
porządek i, by przepisy prawne zast<Ysowa
no równomiernie i sprawiedliwie. Winn" 
one wszystko czynić, oo w ich sitach, by 
dloprowad.zić do porozumienia pomic;dzy 
pracodawcami i 1)raoobiorcami, w interesie 
dobra ogólnego, w interesie przemyslu. w 
interesie dobra robotników. ma tego naie
ży władze spowodować do takiej pośre
dni.czącej czynności i mam nadzieie, Zt 
wszyscy urzędnicy tak, jak sobie tego ży
czę, obowiązek swój w zupclności s.pel
•nią z gorli\rością i bezstronnością. Wy
chodzę przy tern z tego założenia, że ro~ 
botnicy wstrzymają, się od wyikrocze(1 i. 

oczekuję takie od pra.oodawców. że oka
! ~~t?i.A\.ZOJ n1ua~100 u.taupn1+ iłlli)l?l- ~ ~ 
romropn-0ść. 

Streijk ogółny ·bę.dzie dfa niemieckiego 
prwrnyslu węgłowego i dla żyda spolecz· ... 
nego posiadał także znaczenie i tak wtielkie 
skutki, że osłabi naszą silt) konkuren~yjną 

-
\VIObec zagranicy i wyrządzi szkody oo
brobytowi narodO\vemu. Z drngiej strony. 
będzie się także skarżyl stan nobvtniczy ~ 
powodu dotkliwych strat, które nast<l,pit1 
bez wątpienia. 

Przy każdym takim ruchu, czy go SIJO.. 
wodowala: lub wyw-0fala1 jedn3. lub dmg11 
strona. skutek jest wątpliwy. Pcw11ą aesl 
tylko rzeczą, że te chwilowe wielkie szko„ 
dy sprowadzą wielkie następstv.a takicjj 
walk i stratę poważnych sum, nieszczę
ście d'la rodzin i t. <l. Mam je<l1nakow-0ż na-: 
dzieję, którą Ze mną dzieli zapewne także 
ta wysoka izba be:z: wytiątku, że po oby~ 
dwóch stronach pano1wać będzie rozwaga 
i nastąpi wrozumfi.enie zgodne. 

Liberat dr. f'riedberg pcch\\"alit PolitJ'
kę antypolską; oo do strejku górników to 
panowie Iiberalowie dot;:id nie rciOgli s~bia. 
wyrobić jeszc,z:e zdania, czy skargi górn~ 
ków1 są uzasadni()ne. 

Bo krótkich oświadczeniach ministe ... 
ryarlnych ·wt odpowiedzi nai przemówienia 
wymienionych posłów i Po mo\\ ie konser
watysty b1arona Zedlitza, która nie przy~ 
niosla niczego nowe.go, zabrał g~os minJ
ste.r handlu Molier: 

.,Wedlug ostatnich wiadomości 1"0'7„ 

szerz.ył się strejk i obejmuje 54000 chlopa 
(? według wiadomości l(J'Statnich strejko
walo wi sobotę l()koto 70000 górników). 
Strejk piowstal nagle i niespo<lzianie. lecz 
z zebrań górników lat ostatnich wynliJklało, 
że prędzej 1wb później nastąpi ekspl()zya. 
Przyczyny prócz w 3pecyah1ych p.owo-. 
dach szukać trzeba' w ogólnych skargacll 
górników. Uskarżają się najpienv na pła
cę, którn jednakowoż wz.rasta. od r. 1902, 
kiedy byla najniższą. Dalej skarżą siQ 
górnicy na zle o'bcoodzenie się z: nim~ u· 
rzędników. Jest to w rozmruit:ych kopal
niach rozmaide. Przy 7400 wnzędnikad1 
dziwić się nie można, że wchodzą tedy o
wedy wykroczenia, zupelnie jak przy p0-. 

niewieraniach w wojsku. Także te. ostatnl't 
są wyjątkami, a ie<l'.nak()WQŻ wypad.ki do
chodzą.ce do wiadomości wywołują zgor· 
szenie i oburzenie. Jestem przekiOnainy, że 
wiar.a, w zle obchodz.enie się z P'Órnikami 
ma swe źródlo w wyjątkowych srosun
kach na pojedyńczych kopalniach. Ostre 
zaczepki skierowane sąi prze..:iw kreśle
niw wózków, lecz trze1ba przyznać, że kre
ślen1i1e wózków jest wyłączną wlaściwośc1~ 
()bwiodu westfalskiego i nie zachodzi w in
nych rewirach. Maią-c zamiar pośredni
czenia. trzebaby prawdopodobnie rozpo
cząć od tego, czyby w miejsce kreślenia 
wózków nie można zaprowadzić inne kary 
mrniej znienawidzone, jak wlaśnie owo 
kreślenie. J(reśleinie wózków jest naatr 
rozmaite, na niektórych kopalniach nie za
chodzi ono \v10góle. Ani jedna kopalnia nie 
wykaz.uje wyższej liczby skreślonych wóz
ków, jak 3 procent, u większej częśoi nie 
przekracza 1 procent. W kopalni ,.Bruch
strasse" wyn:osila hczba skreślonych wóz
ków 1,33 procent we wrześniu, 1.28 pro
cent w pa·ź-dziemiku. Nie można: iej wi~ 
naizwać niezwykle wyooką. 

Dalsze skargi górników tyczą się cho
roby na robaki. Zwalczaliśmy chowbę te; 
daleko energiczn~ej, jak inne par1stwa. O
becnie Bel'gia chwyta się tych samyda 
środków, które u nas od lat dwóch 'Zlarzą
dzono. W Anglii pozwlOlono się odstra
iSzyć wielkimi kosztami -0d energicznego 
wystąpienia przeciw szerzen~u s!ę tej cho. 
roby. Skargi·, że wladze nie zwalczały 
wystarczająco choroby na ro-baki, są bez
podstawne. Wydaliśmy na cel ten 7-8 
milionów marek, a skutek jest bez wątpie
nia wielki. Wrzenie pomiędzy górnikami 
z powodu tej choroby pochodzi ztąd, że 
konieczne zarządzenia są di!a robotników 
na.<ler przykre. 



Ostatni punkt w skargach górników 
ty.czy się zastawiania kopatn. 

W kopalni ,,Bruchstrasse" pod'wyższo
oo z takich }JIO'\V10d6w lkzbę robotników; 
li} tej przyczyny czas wjazdu i wyjazdu me 
mógl parostać ten sam. co daWlnieJ. Kopal
nia; Oberhausen mialai swegio czasu talk.że 
ten sam zamiar przedłużenia cz.a.su szych
ty. Urząd górniczy przeszkod'Zil temu. 

Pormalni·e zarząd' kopalni „Bmchstras
se'° w każdym ra.zie był w swem prawie. 
Odtzie wia~d i wyjaz.dJ •wymagał godzcim~ 
·c:Zasu, robotnicy -ziawsze na to się god'zih, 
lecz skoro w1 ostatnim czasie miało nastą
pić przedlużenie, pro1estcY\vali wszędzie. 
Robotnicy zwrócili się do urzędu nad
gómiczego o pośredniczenie, lecz; n1im 
nadeszła odpowiedź, wybuchł strejk. 
Jeżeli przyjdą nowe wnioski o pośredlni
'OZenie, wy.datem rozporządlzenie, by odsy
lano robotników natychmiast do procedero 
wego sądu górniczego w Dortmund!zie. 
Lecz także urząd nad•górniczy ma się od

·dać do dyspoz~yi, jeżeli go pmszą o piO

średniczenie. Wyslalem deiś naczelnikai u
rzędu: na~g6rnk1Zego (Obel"bergha'l.lipt
:m:arrm). by się przekonać, czy moriJiwe jest 
pośred!nliczenie. St{)ję na tern stainowisku, 
że umożliwiamy rozwiązanie spr:a.:wy, jezeli 
pośredniczyć będziemy, lecz także urzą,a 
·górniczy winien zachl(rwać neutralność. 

, Gdiyby takie załatwienie sprawy nie bylo 
al1IOŻDil\ve, strejk staliby s.ię fatalny nie tyiko 
:dla górników i robotnikólW, focz, także dla 
lootnsumentów węgla, <llai najszerszych kót 
ppzemyslowych. Dai Boże, by się to nie 
stało!" 

Dalsze obrady odbywają się dziś, w 
poniedizialek. vV parlamencie in1erpelacya 
l.Wl spraiwlie strejku przychiodz·i. pod obraldy 
'iW wtorek. 
S!2± 

Niemezenie - lutrzenie. 
Dowiedz.ioną to nest rzeczą - pisze 

,,Gaz. Olsz,t." - że w1 śl.ald za niemczyiz.ną 
i'ozszerza się w1 naszy;ch stronach lutera
lłłizm. Dzieje się to od setek lat naJ zie
miach dawniej polskich, cz.ego oow10dem 
Oolny Slązk i inne okolice dawmiej przez 
JX>lsJdch katolików zamiesz'kale, ai dlziś 
~iemczone i zlutrzone. Że i rządowi cho
dzi1 nietylko o zniemczenie, lecz i o złutrzc
nie, cz.yti sprotestantyzowanie stron pol
s:koµkatilickich, nai1Widoczniejsze to z teigo, 
,ze komisya kQloniizacyjna wykupując zie
mię 'Z! rąk Polaków katolików, nie sprze
lłaie jej nawet Niemcom katolikom, ty;lko 
lutrom, tak, że strony dotąd polskie i kato
liclde zamieniają się za iednym zamachem 
nai niemieckie i luterskie. 

Skarżą się na to tak pomiędizy intnerni 
W1 „Pi elgrzymie" : 

„Przy tern jednej rzeczy dosyć wiydzi
"Wić si.ę nie możemy, t. i., że pewne sfery 
katolickie niemieckie u nais zrozumieć nie 
chcą, że w dyeGezyi na'Szei ~pra:wa pollska 
jak najściślej się łączy ze sprawą, katolicką 
i że zatem każde oslabienie polskości jest 

za:rarzem oslabi-eniem Kościoła. Takim 
radzilbym zrobić wycieczkę do powiatu 
wąbrzeskiego, który pomiędzy wszystki
mi powiatami Prus Zachodnich i Księztwa 
najwięcej przez kolonizacyą ucierpiaI. Po
wiat ten dlawniej prawie czysto polski i ka
tolicki, ter~ do pofm.vy już dest zlutrrony; 
nowe szkoły i zbory luterskie powstaj't 
Jak grzyby po deszczu. Do dawniej z.bu
dowanych zborów jeszcze w przyszłym 

mku ma przyjść nowy: w Ostrowitem. Ma
teryaf do niego już zwożą. Tymczasem 
kościoły i parafie katolickie upadają. 
Niech się nasi katolicy niemieccy nie ludzą 
korzyść z osłabienia Polaków dyeqezyi 
na·szej nie od'niosq, centrowcy, ale - pro
testanci." 

Ze zniemczony Polak łatwo odstępu1ie 
S\\'·-ej wiary katolickiej, na to rówież liczne 
maimy doWQdy, zwlaszcza po większy.eh 
miaistach. Swieżo donoszą z Bydgosziczy, 
że„ tam w roku ubieglym 25 kaitolfików 
przeszlo na: luterani'Zin. Pomiędzy nimi 
większa część stanowią zniemczali Bolacy. 

Oby te smutne przyktady zachęcity 
nas dio tern gorliwszego wycho:\vywania 
naszego mlodego pokolenia.i na dobrych 
Polaków, i katolików, a1 odstręczyły na
szy;ch niemieckich współwyznawców tak 
świeckich' jak duchownych odl popi,er.ania 
germanizacyi, która wszędzie nie obliczone 
szkody kościolowi katolii:kiemu przynosi. 
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Z wojny rosyjsko-japońskiej. 
Kmespiondenci \Viojenni \V głównej 

kwaterze rosyjskiej donoszą, że do dzia
la1ń nad' Szaho prz,yjd'zie w.cześniej :niż to 
w .Europie przypuszczają. Kumpatkini o
:kazuje gorączkoi\vą działalność wt organi
zowaniu armii, rozmieS'z:czając nai naljiważ
n~cjsze punkta strategk:zne silne rez.erwy. 
tak, aby je można było użyć w decydującej 
ich wili. 

fudiazdy rosyjskh~, które podchodzą 
do pozycyi japiońskich, donoszą, że japoń- · 
czycy poidw-0ili liczbę szańców! do tej PorY 
zbmliow.anych. Przypuszczają, że nowe 
stale 'SZaf1ce japońskie użyte będą. pod cię
żkie dział.a, które obecnie przewożą z. po'Cl 
Portu Artura. 

Podjazdy r.osyjskie dotarty na.wet już 
na tylY wojsk iaJJ-0ńskich i wykonafy na 
Niuczwang atak, który iednakowoz od
parto. 

l(ozacy pragną na tylachi wotisk Japofi-
1skich przeszkodzić przew10zol\Vi posiłków i 
d:ziaf z Portu Artura. 

Telegramy z. Tokio <lonioszą, że zarzą
dzono środki, które to unienwżHwią. Z 
Tientsinu nadeszła, wiadomość. że 500 ko
zaków 21I1iszczyto1 zapasy japol1skie w 1 Kao
pantse pod Niucz,wangiem. 

Oficerowie jaipońscy zajęci badaniem 
okrętów w Porcie Artura donosz.ąl że zna
leźli jeszcze trz:y krążO'Wnikii rosyjskie, o 
których dotąd nie wiedziano. Są to krą
żowniki „Giliak", ,,Razbojniik" i „Zabijaka" 

Roland o mi,nie wyniosłejt którego widzie-
J{apifiaD Czart. Ii'śmy jak stal bez śladu wzruszenia przy 

fo'żu umierającego ojca. 
Hrabia Rajmund' <le Lembrat ju:l od ro 

( ) . ku spoczywał w. grobie, a syn ry~hlo gu 
·Ciąr 6alsay. opla:kat Roland mial lat dwadlz.ieścia pięć 

Rodowe jego nazwisko brzmJato: Sa- i byl bogaty. Palila igo żądz.a nasycenia 
winiusz: de Cyra1110. Znany jest wszakże się gorqczk-0wemżyciem stolky, od które-
lepi.ej poo imiieniem Cyrana de Bergerac, ·go starzec trzymał go rozmyślnie zdaleika. 
które przybrał db odróżnienia się o'dl brata Cyrano deBergerac, sta,rszy i doświad 
i krewniaków. czeńsz.y, był jego w•rorem, i· jakkolwiek 

Byl on autorem „PQd'ró.ż.y na księżyc", ·nie żywił wielkiej przyjaźni dla poety -
„Rmmiów uszczypli\.vych" i „Ngrypiny", zapewne przez wrodzoną, mu sprzeczność 
twórcą całej seciny ża.rtiQbliwych wierszy z „uczuciami1 ojca - prosił, aby Cyrano 
i poematów, śmialym i z.aufanym \v1 sobie podją,t się roli jego przewodnikai i ojca 
fil-O'zofem; byt także słynnym i nicustraszo chrz.estnego w odmęcie tego blyiS:zczącego 
nym pojedynka.rzem, oraz bohaterem ty- świata, który go tak bardZio pociągał. 
siąca przygód. Nosił ze dwadzieścia za- Byla to epoka owy:ch pięknych awan-
szczytnyich przczl\visk; miQdzy innemi: turnic, Hiszpanek i Wloszek, istot dum-
.,Nieustraszony", Demon -odwagi" 1:Kapi- ny;ch a 'Zarazem lubieżnych, które mUowa-
tan Czart" - lud z.achowat zwłaszcza w ly jednaką miłością zloto, krew i 'pachni-
pamięd to ostatnie przezwisko, wielu też dla; była to epoka maskarad, zalotów hi-
i'udzicm p:nd niem tylko pneta był zn~ny. szpa1iskkh, uroczystych izaraizem i mz,pa-

Prz.y tern wszystkiem: złote serce, 11- sanych, milostck namictny.ch aż do poniźe-
mysl Vv najwyższym stopniu niezależny, ni.a się, g\\-altownych aż do iQkrudeństwa, 
,pogarda. dla głupców i - dowcip iiskrzQ:.::y. sonetćnv i ·ul'Otnych wierszyków, wielkiej 
l(ochano go za ten dowcip, wybornie przy- pi\iatyki, ·wielkiej zabijatyki i wielkiego ko-
stosmva.ny do ducha epoki, za wyborny sterstwa. 
Jmmor, za młodość pctnąi ognia i zapału. W taki v:ir rzucił Cyrano swego m!o-
Pozostalo po nim - rzecz rzadka N tern dego przyjac:eJa. 
życiu - wspomnienie trwa~ych przyjaL1i W tym upajającym i odurzającym za-
ł poświ~cenia bc'Z grm1ic. męcie Sawiniusz wiódł żYVJt)t poety i fi-

. . . . • • . . . . . . . . łozofa; Roland zanurzył się weń z. gfo;wą, 
Skl<mi\vszy się margrabiemu, Cyrano paloną, gmą:czką kosztowania wszystkich 

odd:ałil się, wsparty na ramieniu. swego se- ponętnych owoców i ma•czania ust we 
koodanta. Tytuł hrabiowski, •którym ob- wszystkich czarach ze. slodlką truicizną. 
darzyl poeta tego ostatniego, spadł n<Jil p-o. Rok nie uplynął, a ju:i potrafi! zdobyć so
śmforci starego hrabiego de Lem.brat. 13yl , hie im4ę w świeci~ stDłecznych wiytwnr
~ oowy dziedzic, Pooiemlksr był \v ów" nisióv~ i szalaputów. Rozsiewał i:a:rścia-

2najdują, się one W' porcie zachodnim i zo
staly, jak się zdaje, przez samych Rosyan 
zatopione. Dalej -znaleziona trzy torpedo
\v,ce, rmvnież zatopione. Jak :przypuszcza
ją, również 'Zatopione są jeszcze ctwa tor
pedowce w oddaleniu 1000 metrów cd: o
statnkh. Znaleziono także dlwle spalone 
kan()nierki• torpeoowe 

Swojego czasu <l<miosly depesze, że 
flota admirala Togo po zaszczytnem spef
nieniu swego zadania pocE Portem Artura, 
od\volana do portów J apoi(iskich, opuściła 
Jei cz~ściowo i popl'y11ęla na spotkanie i:>s
kadry bałtyckiej. 

Zaatakowanie okrętów w~ennych r{J.
syjskich i stiQczenie z nimi ,bitwy nic leźy 
w planie wyprawy; eskadry a<llrnirala To·· 
go, gdyż do tego brak je} silnej podstawy 
opera;cyjnej. Na1tomiia•st eskadra japo(iska 
zajmie się nie tylko zbadaniem kierunku 
drogi eskadry Roid:ziestwieńsk.iego, ale 
także tymi okrętami trnn:sportoi\vymi, które 
z węglem i żywnością popfyną naprzód 
przed okrętami wio}ennymi, by tworzyć 
dla nich wzdluż dmgi ruchome stacye. W 
najbliższy.eh wtem tyg()dniach można: się 
spodziewać wieści o zatrzymaniu okrętów 
hand'lioW}'1ch na oceanie Indyjskim i {) kon
fiskowanliu kootraihandy woje:n-nej - o ile 
naturalnie eskadrai japoiis'ka zachce zdra
dzić swojq obecność. 

Co się tyczy admirafa Rożdzicst\vień
skiego~ to powstaje on obecnie w porcie 
Tamatave, ()C:Zekując tam na dalsze roz
kaizy, a prawdtopodnie także. na przybycie 
tych okrętów msyjskich, które od Vigo fJ'O
pfynęly przez morz,e Sródziemne, n: przed 
kilkoma dniami opuściły Port Said. Przy
byda tych okręt6wt do Tamatave, o ile po
płyną one z. doty;chczas<0wą szybkością, 
można się sp'{}dzicwać za okofoi 15 dni. 

Zi~mie polskie. 
Z P.rus Zacl\oamh Vamii i ~. 

Subkowy. W pobliskim Grębinie za
strzelil sh~ w poniedziałek 9 bm. po połu
dniu mlo<ly, zaledwie 21 lat liczą:cy Her
bert Polnau. P. usitowal odebrać sobie 
życiejuż w Święto Trzech Króli na dworcu 
"""' Pe.liplinie, ale zauważy{ to jeden z urzę
-d.ników pocztowych i wytrącił' mu rewol
wer z ręki. Z jakiego powtodu' ten mtio<ly, 
czlowiek popelnil samobójstwo, nie wia
domo. 

Chojnice. Na w1orkowemposiedzeniu 
rady mieiskiej przyjęto obraz: śdenny, któ 
ry powiat miastu Qfiarowa1. Przedstawia 
bihvę pod Chojnicami w lesie roku 1454 
(mi-ędzy Polakami a Krzyżakami). Byt to 
po·czą1ek tak zwanej wojny 13-Ietniej, ~ ta 
pien\ns-za bitwa niekorzystnie w;yp;adla• dla 
Polaków a sam krói Jan Kazimierz Ja:gic
lof1czyk niemal byl·by się. dostał \\'l nkw'Olę. 
Ja!k wiadiomo, Polacy ostatecznie z dlu~?5ej 
wojny wyszli ·zwycięzko i pokój toruł1ski, 
izarwarty roku 1466 przywrócir Polsce zie-

mi z,foto, wyprawial· uczty po uczta·ch. olś
niewał kobiety zbytkiem, pory.wal męż
czyzn odwagą. Rzeicv prosta, że się wkrót 
ce żydem tem upil. 

Po pijaństwie rn1stąpil niesmak. Ro
land uczul potrzebę okielznaJIJ1ia na!1Tiętnc
śd i wypoczęcia. 

I wi tern Cyrano okazał się id.a{J uiżytc
czn.y. W liczbi·e przyjaciót p.oety znajdlo
wat się margrabia.i de Faventines, miesz
ka.Uący w stairym pałacu no wyspie św. Lud 
wika, i wiodący życie nader skromne, gdyż 
przegrany proces silni•e nadszarpnąt jego 
fortunę. Sawiniusz znalazł' sposobność 
zale-ceniia margrabiemu hrabiego Rolanda, 
który niebawem też został tam wtprowa
dzony i znafazl w starym palacu cichą 
przysta11, tak bardzo przezei1 pioiądami. 

W pałacu, prócz margrabieg.o, znaj
-dowala się mfoda panna, jedyna jego cór
ka. Na imię jej bylo Gilberta; Iiczyla1 lat 
d'ziewiętnaśde. Ri0land zalmchal się w 
margrabiance i• jako mlodzian rnztropny, 
nie szukaf innego powiernika svrych uczuć 
prócz margrabiego. 

W Qwym czasie, tak sarnin jak cliziś, 
nie żeniono się z pannami bez. posa.gu. Zięć, 
nie wymagadący do córki' doplaty, był dl'a 
margrabiego prawdziwą Opatrznością; to 
też przyjął go z otwartemi rękoma.i i już w 
dwa miesiące po oświadczynach tak zwa
ne „szczęście" Gilberty z.ostało zape
wnione. 

Co się tyczy panny, zapytana dla for
my o z.danie, odpowiectziata bez wzdry
gnięcia si~: ,.talk", serce je.} bowiem bylo 
praw1d1opodobnie W10lne, umysł zaś dość 
praktyczny, aby ocemć korzyści tak świet- ' 

' n~iO pod wz:ględem majątkowym -zwią1Jku. 

mię chelrnińskC1 i triichatdwską, cafeP~
morz~, a nadto przyl~czyl doPoJski ziem~ 
lubawską, sztumską, malborską 'Z Eł'.bfq
giem iako też Warrnie (powiaty: brunsber
ski, lipocki, reszelski i ia~sztyński). To w~ 
stko na.ziwaoo Pnrsami Królewskiemi. Re'„. 
szta przezwano Prusami Kiążęcemi dta te„· 
go, że wielki mistrz. krzyżacki Albrecht za .... 
mienir tę. kraiinę na księztwo świeci{~·„ 
Wspomnianyi obraz kosztuje 3000 marek„ 

Gdańsk. W zesz!ą niedzielę za:żigan~ 
Wi Oruni1 w bójce riQbotnika łlopfnera, Q}'~ 
ca małych d'Zieci. Czyn ten spetniOO~'.' 
zostali w jednym z tamtejszych lokali i lG-, 
przy gorzake. Mordercę niciaki~goś Bo~ 
ro:wskiego niemca-protestanta' osaidronOl '"f.'
więzienJu. 

- PwfeSlOra Dr. Doleżałka od tutti~ 
szej szlk:oly techniczT.Iej pow-olano na1 pro
fesora do Getyngi. 

rłJ W'm1 IL hDIBMtM· 
Poznań. Królewskie biuro statyst„-

czne w Berlini,e wydalo nie<l1a:wno rocznik 
statystyczny, z którego podajemy. niektóre 
liczby, dotyczące Wielkiego Księstwa Po-· 
~mańskiego. 

Dnia 1 grudnia 1900 r. było w poznaiń
skim obwodzie rejencyjnym 881,836 kat.ok· · 
ków1 C'ZYli 73,59 proc., 293.550 protestaa't- · 
tów ·CTZ.yli. 24.50 proc., 458 innych: chirze
ścian czyli 0,04 proc . .221303 żydówi czyli, 
I ,86 proc., 65 osób n ie podalo swego w:Y
znan ia. W bydgoskim obwodzie reńooc:rl
nym było 398i336 katolików czyli 57;81 
proc.~ 275,974 protestantów czyli 40,0b 
pr:nc., 1677 innych chrześcia!1! czyli 0145 
pmc., 13,024 żydów czylii 1,89 prioc„ nie p-O-· 
dato swego wyznania 10 osób. 

W poz.nafJskim obwodzie rejency]11!Yn1 
mówi po polsku jako ;językiem ojczystym 
z tysiąca osób 672,55, po mazowiecku 0,02, 
po kaszubsku 0,17, po litewsku O,ol. ~ 
\\r:cndyjsku 0,01, ]J!O' morawsku albo czesku 
0.22, poi' dU'ńsku aloo norwegsku 0,13, po 
niemiecku i innym jesz.cze językiem 4,94. 
innym językiem aniżeli jednym z pi<}\YY'i..Cj 

wymie1niony.ch 0,23. 
W bydgoskim obwodz.ie rej,encyjnym 

mó;'\vi z tysiąca: osób- po polslm 509,38, p:e 
ma:zmviealm 0~05, po kaszubsku 0,16, po ·li
tewsku 0,05, po morawsku albo czesku 
0,06, Po dui1sku af."bo norwegsku 0,01, po 
niemfocku 483,18, po niemiecku i innym je
szcze. j~.,z:ykiem, aniżeli< jednym z. powytżej 
·\vymi enionych D,22. 

Z tysiąca malżefrstw, zawarŁychi '\Y 

I(sięstwie P-0'Znańskiem, bylo w r. 1901 
ślubóWI protestantów! z katoliczkami. 13,8, 
\V r. 1902: 15.3, w 1 r. 1903: 14,9; ślubó-w-i ka
tolików z, protestantkami w r. 1901: 15,3, 
w r. 1902: 13,4, w r. 1903: 12~9. 

.le ~ląaktł e.11n Starej Ptlsliti 
f r.vdenshuta. Podczas Qstatniej z.a.wiei 

śnieżne.i szedł maszynista Klapek z prac'J 
do d-0mu wzdluż toru kolejowego mi~d.Zy; 
kopalnią a, Fry<l'enishutą. Wskutak: zawiei 
nie. spostrzegf on, jak 6 wagonmvi \.vyran-

Oparte na tym gruncie ukfady: prędko d:O~ 
prowa~ily do celu i hrabia da Lcmbrat 
zostal urnczyście przyjęty w palacu no 
wyspie św. Ludwika w charakterze narze
czonego pięknej Gilberty d!e f aventines. 

.W zuip:elnyru; spokoju korzystab oll'a. 
z przywilcjów1 teJ godnej zaz.dmśd roli n·~ 
·wio.'Snę: 1653 roku. 

W ciągu, d\vóch miesięcy Gilliert;ii. 
mi.ata czas oswoić się z myślą, że zostanie 
hrnbiną. Oczekiwala na ten wypadek} 
zbytecznie go nie pożądając. Powiedzmy 
więcej: chętnie byl.aby cofnęla dane s;mro, 
gdyby jej nie powstrzymywa!y szacuinek 
i posluszc!1stwo, winne rodzicom. 

V. 
Pałac margrabiego de f'aventin,~·s 

wznosil się w glębi ogrodu, którego brama 
wychodziła na wybrzeże Sak•wany. Roz
taczal się ztamtącf widok przśliczny i Gil
berta !ubita siadać na tarasie, górują;cej nad 
rz,e'ką. Spędzała tan1 dłu1gi,e dtwile: na ma
rzeniu, czytaniu lub rozmowie z. Pak.etą, 
mf{)dą dziewczyną, spełniającą dwie role: 
P'Okojowej i powiernicy. 

Pewnego ranka, pani i służąca 'Z.aię
fy swe ulubione nne1sce, chroniąc się 
którego długie galQzie wybiegały za krate 
przed slońcem w defl roztożystcgo jaworu. 
i się>gały wybrzeża. Rozmawiafy z sobą 
glosem przyciszonym, a musiala to być 
rozmowa wielce zajmu~ąca i wJeke 1;cn,ra
żna, gdyz glówki dziewcząt tak banlao st~ 
21bli1żyly do siebie, że czarna kosa1 Gilberty 
muskała złociste kęd'ziorki Pakety. · 
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zerowanych' z tyłu do niego się zbliżaly, 
znstal przejechany. Ciężko rannego odsta
""mno do Iaizaretu, g<lzłe jednak zmarl, Po-
rostawiając 7 dzieci maloletnich. · 

Wrocław. filia komisyj kolonizacyf
iieJ utworz.oml zostala w ostatnim c7,asie 
'3fł donosi ,,Pos. Ztg." w Zgorzeli cach na 
Śłąz:ku. Mążern zaufania mianov.7any zo-

. gtail dawniejszy redaktor Oolnick, któremu 
t'~ kjerownictwo filii pnwierzono. 

P<:lniewai ustawa osadnicza nie -0bei
,lJ1iUie SJązka, dla tego owa frlia otworzoną 
prawdlop.obnie zostaa jako agentura dla po
.zyskania kol.onistów na osady w Księstwie 
}'loznań,skiem i Prusach Zaichodnich. 
Sw.fętochł<>wic~ Straszne nieszczęście 

SJXYł.kalo na kopalni „DeutschJandi" robotni· 
kao galicyjskiego Srokę, który spusZ'czal 
w<:tz nailadowany węglem do 10 d'rabin glę
hokiego szy,bu, przyczem wóz pociągnął 
~ za sobą, tak ·że poniósł nai miejscu 
~rnierć. 

Polskie zakupna tłóbr na Górnym Ślą
~ku. Pod tym sen.sacYJinym tytulem pisze 
,,Tagl. Runds-cha:u", co następuje: Przed 
iliejakimś cz.asern chodzity; wieści, że pol
~Y' szlaiehcice '7.'. okclic 1(en1pnai są. c·zęsty
w.i gośćmi w górnoślckiem miaisteczkw By. 
-czynie. Naturalnie ni·e bylo to przypad
ldem, ponieważ po dziś dzief1 Polacy nic 
nie czynią bez kozery. Nawet grę w kar
ty postawiono \V s.lrużhę idei narodbwei, tak 
. .Przynalimniej się slyszy, oo wobec zamito. 
'Wlal'liai do tej „rozrywki" ze stroiny polskiej 

· nib cy nie bylo dzi-w11ie:go. Obecnie powiat 
1 Kl'U!czborski stuży za cel polskiej pollityce 
·•z®byrwczej i podbno .Polacy zadowoleni 
~ z osiągniętych rezultatów. Tak samo 
rzecz. ma się z By;C'Zyną. Agencya1 dóbr M. 
Biooermanna zakupila tam znaczne: dobra 
~ llill! zamiar wydzi•crżawić jei \\~ parcelach 
vo.tskimf 1chłopom. Polscy prawnicy są,
dizą, że nowtela: do praw.a o osadnkhJ.;,ie nie 
nme przeszkodzić temu, aby wlaściciel 
obszaru większego pobudowar domy, stal· 
11ie i stodoty dla: swych dzieriiawców. Po
-dług tej recepty chcą Polacy postępować, 
aeżeli nie u<la się 'WlS'zystkiej ziemi' sprzedać 
adi:acentom. Jestto pilan mądry. Jakby go 
unicesnvić? W e<llug naszego zdania po
'W'inna: prasa niemiecka ka~dą sprzedaż zie
.U w polskie ręce publicznie przedyskuto
wć. Wlaścici~ł3! je<ln.ak, który P-0J!akl()Wi 
sprzedaje, trzeba napiętnować. pubii:cznlti 
tako zdraijcę iinteres6vJ1 niemieckich. Tak 
JbStępują ta.kto Polacy. J eżefi zaś wina 
·spada na, komiisyę kolonizacyjną albo fisku
sa: domen, naówczas i tym w;adzom trzeba 
·oowiedizieć bez ogródki, jak p:odobne pv
stępow.anie osądzić v.rypiada. W tcd·yi mo
.żnia mieć nadzielję, że stosunki te się zmie-
111ią. AlooiWiem nałwyższy lm temu czas! 

Racibórz. W ·niedzielę po poludnh1 od-
· było się, jak donoszą „Notwiny Racib.", w 
lokalu• Lexai bardro liczne zebranie centro
we którego glównem celem byl:O werb<:>
wani'e jak najwięcej czlon1kówt dla niemiec
łro-katolicki·ego „Mannervereinru". Zebra
nie roe-poczęlo się po polsku, ale tylko o 
ty;le, że je zapowie<liziaioo• z ambo ny na ran
łlem nabmeństwie także w języku pollskim, 
iiechęcając d 10 iak naj!iczni:ejszego ·wispół
ut:frlialu. To też t!um.'11ie pospieszył lud pof
łk11 z Ostroga, Ploni, Proszowca i Starei
W'si na zebranie, ale grubo się omylil, Je
~eli sąd1zit, iż uslyszy dwcia:tby stówko w 
ię,zyku ojczyisty.m, wszystko ooby;waf.o się 
wt języku urnędowym. Pr'..t;emawiali poisro- . 
'Wie rektor Ziesche z Wroclawia i hr. Pra
SC:h'1'I'La' z Rog6w, pierwszy o \vychow'aniu 
dziatwy i, stosunku familii dlo szkoły, a dru
~i o zadania.ich prawego katolika, Ze wielu 
l1ołskich sl'uchaczyt nie rozumiafo nawet 
'treści przemów, to więcej •jak pe!wna. Lecz 
l(j b) też nie 1chodzilo, grunt byl, aby jak nai
"W'ięccj PolaikóiW· przycią•,gnąć do n~emiec-
ł(teigo, „Mannerverei1n1ll'". · 

Z innyeb dzitlnic Pelski. 
Wychodźtwo rosyjskie do L \.VIO\Va 

wz1asta :z każ.dym dniem. Przyjąć rnozna, 
że okolo dwudziestu emigr.antó\V cDd,izien-
111ie 7JOstaje w murach stolicy. Wstoii'Sun
~ do emigrncyi ży<lov.skiei, procent 1cato-
1!ickkh emigrant&w1 przedstawia się jak 20: 
3. Policya czyni wszystko , oo ml()lże , aby 
Ifa'klonić przybyszów do opuszc:zeniai mia
sta, Ui\v1zgl'ędniając momenty, dyktow:ane 
IlOczwciem ludzkości. 

. Akcya1 ta jednak dotychczas nie rozwinęla 
si~ należycie i malo jeszcze stosunkovro 
do niej gmin przystąpilo, ponieważ mobi
lizacyai ponvala tysiące włościan w sile 
wieku, dezercya zdziesiątkowal.a ludność. 
Nadto gubernatorzy stawiają energiczny 
opór przeciw żądanym przez chropów inno 
wacy-0m, straJSząc pisarzy i wójtów aresz
tem i groźbą usu111iecia z urzędu, jeżeli do
puszczą db uchwalania żądali o urzędorwa
nie gminne w języku polskim. 

Czertkow: wydal okólnik, nai mlOCY 
którego językiem urzędiowym w gmina~h 
mai być język rosyjski, aby W1 ten sposób 
dać naczelnikom powiatóWl jakąkolwti·ek 
podstawe prawną do sprzieciwia'fliai się ią
dJaniom rwlościan. Okólnik ten a·est iedlook 
nie·Vegalnym. O rozmiarach! dotyichczaw
wej akcyi w: gminach nie ma także zupet
nie pewnych szczegótów. Z kamcelaryi 
jeneral-gubernatora wys:zla tylko wiiad·o
mość, że dotychczas w Królestwie zażąda
lo językai polskiego 47 gmin. 

Oś;fe;hii: O wi~ik"T~1 .... i'u----.I111"""··es-'7'-"z"-:ez"""ę-ś. ci~ 
kolejowym donoszą z Oświecimia: W nie
dzielę wjechał' na stacyi tutejsz.e.j pospiesz
·ny pociąg. zdążający cLo !(rakowa, na kil
ka wagonów drugiego pociągu: osobowe
go. Znacznai Uczbai osób ()dniiosla po czę
ści dość ciężkie okaleczenia. Niebezpiecz
nie ranni są: urzędnik sądlo:w,y ZanrorsJd, 
rabin Schnurr z, Tamowa· i uir·zęctnik Oa
dul's:ki z: !(rakowa. 

Wła6łemeśd ze świata. 
Niemcy. Etat komisy.i; koloniZ'acyjnej 

na r. 1905 wryka1zuje w dochodzie 1472724b 
mk., w zeszlorocznym etacie bylo 8854772 
rnk. Dodatek pa11strwowy .na ·pokrycie wy
datków1 adminoistracyjnych wynosi1 195724\:l 
mk. Dochód z. przeka.zywania parcel ko
lonistom przewidziano w kwode 12 milio
nówi marek. Ma być ustanowiony trzeci 
wyższyi radzca: re!Jencyjny- i dy·rektor ra
chunkowy. Usta1I1owione na: próbę od 1 
lipca r. 1904 osobne biuro rachunkowe i re 
wizyjne ma być trwialą .instytucyą. O
prócz tego w , celu ulżenia pracy głównej 
kasie rejencyjnej w Poznaniu• i w, -celw u
proszczenia! iinteresórw. kasowych komi
syi. koloniiz:acyjnej bęcfaie owbna kasa gtó
wn3J kolonizacyjna. Nai budbwę gmachu 
urzędowego, który ma kosztować 2100000 
mk., wyznaczono jako pierW!Szą ratę 70U 
tys. rnk. Gmach ma stanąć na obszarach 
wialów fortecznych. 

Z Rosyi. ,~Berl. L<lcal-Anzerger'' o
trzymuje z Petersburga następującą infor
maicyę: W kolach d'wors.kich i rządlo
wych rosyjskich panuje niesl'ychane 'Zdzi
·wienie z tego powodu, że po upadku Portu 
Artma Rosya musi zawrzeć pokói. Tego 
rodzaju pogłoski wywo1aly, w decyduią
cydli sfera'Ch rosYtlskich wielkie niezado·Wo· 
lenie, 'Podkopują one bowiem powagę Ro
syi dalek-0 bardziej aniżeli porażki, które 
ponioslat Rosya w Mandiuryi. Wpraiwtfzie 
w spolecze11stwie rosyjskiem istnieje pe
wna grupa ludzi, któraby chciafa. zawtarda 
pokodu~ rządl przecież nit może ·się o:glą
dać na tę gromadkę zwolenników1 polroju, 
lecz w interesie państwa musi stanowt?t.o 
daDer prowadzić wojnę. flota battycka 
będ!zie plynęla· odtą<l: wolni-ej ani"l.e!i do tej 
pory, ażeby doczekać się przybycia! trze
dei eskadnri rosyqskiej i razem się z nią 
polączyić. W Petersburgu sfery rządowe 
są przygotowane, że Japończycyi zaataku
ją Wladywostok ł Sachalin, lecz właśnie 
dlategio obecoość silnej floty rosyrski1eij na 
Oceanie Spolrojnym jest koniecz.nie poti~e
bną. 

t % róiny\h str••· 
Langendreer. W j edne3 z, fa bryk tu

tcj szych wpa<ll śl'usarzowi Henkl-0wi ka
wał staili "~oko, n21 które pewinie zaniewi
d'Zi1. 

Hoerde. W auli tutejszego progrmna
zyum urz~dzili p-0lakożercy zebranie, v. 
lu zat.aż. miejscowej grupy towarzystwa 
hakatystów - „Ostmarkenvereinu'·. Gc
nerarny dyrektor Beulrnnberg mial wy.kł:d 
o celach towarzystwa tr.zech liter. Dzisiaj spis.ano protokór z blisko 50 

~biegami, prze.ważnie rzemieślnikami. Ko
tn~tet Qpieki naid ży<lkr.vskimi emig.rantamr Kastrop. Na odbytem zebrani.u górni-
"\Vyslal ubieglego miesiąca -0kotn 500. W ków, z.atmdnionych W1 lkopalniiach „Erin" 
·~miesiącu dzieło ta'k. potrzebneui P'C)mocy „V.iictor" i „Or.af Schwerin„ IJIO'.Sta.J10'\vii0no 
irt~ rrroże być spelnio:ne dla braku środk(nv w poniedziałek 16 bm. zaistreiloować. 
ttr-.ryałnyich. Górnicy! CłtCT\~ .coś dła: siebie wy-

. Z Wars:zawy dQilOsut do .,Slm.1.-:a Pot~ wałczyć, zacbOwtaJcie spokój i postwujcit: 
~ego", że ak~ya w gminach o dęzY\k pol- wect~u.g \VSkazówek organ~yj zaiwodo-

w~trząsneta caił~m spoleczefistwem, ~ 1 wycłl. 

Ucieczka hr. SzaparyeKo. Na W~· 
grzech wy;wx:itala \\ielką sensacye uciecz
ka z Pesztu hr. Pawla; S.zaparyego, który 
pozostawić miat podobno mmonowe dlug1. 
Jest on bratem słynnego W: S\voim cza:sie 
gubernatora Rjeki, który odegrał nieza· 
szczytną roPę w przckupieni'U posłów za ' 
czasów hr. Khuene-tted'evaryego. 

ttr. Paweł Szaipary ()Żeni<my byl z 
Polką hr. Maryą Przeździecką. Hrabin~ 
Szapary'owa posiada 10 milionów majątku, 
aI'e nie ·chciala placić d1fugów za męża, po· 
wrócita do SW'YCh rodziców. 

Ostatnie wła.tomośćł. 
Be r I i n. Hr. Piickler założył rewi

z~ę przeciw wyrokowi skazulącemu go na 
na 6 miesięcy więzienia. 

Ha m b ur g. W poniedziałek odszedł 
największy dotąd transport wojsk do nlem. 
Afryki zach.-poł., liczący 40 oficerów, 1045 
chłopa i 510 koni na parowcach „Lulu-Boh
nen" i „Hans W oermann". 

Pa r y ż. Prezes ministrów Combes 
zamforza się podać do dYmisyi. 

Warunki gornlków. 
1(-0mitet wybrany na zjeździe de1EW;a

tów w. Essen wyslal następutiące pistnlOI do 
"Zwią'Zku dla łnteresóW1 górniczyteh" (Ver
eiin flir die. Bergbaulichen lnteressen): 

Do 
Szanownego. Zwiąizku dla interesów 

gómk'Zych na ·dortmundzki obwód! rria:dgór
niczy 

do rąk przewodniczącego. 
Niżej podpisanych wybra:rro 12 stycz

nia na -0<lbytej konferencyi defegatów dla 
obwodu węglanego nad Rurą, i poruiczono 
im przedloże:nie zalą·czonych żądań Szano
wnemu· z,viązkowi dla interesów górni·
czych z uprzefmą: prośbą, by nam laskawie 
Swe stanowisko \vobec do 16 stycznia r. 
1905 przed pol.udniem iz·cchcia:l podać. 
W n.a<fziei, że ·pomiędz.y wymie:n~10nym 
Zwiątzkiem a podlpi·sanymi, przyjdzie <lio tl
kladów, które wstrzymają obecny ruch 
stre1"ko\vy, zaiprowadzą spokój pomti.ę.d'zy 
.pracodawcą a pracobiorcą i zapobiegną 
szkoclliwemu wstrząśnienirn calego ż"'Y'Cia 
.zarobklOwego kreślimy 

z wyscldm· szacunkiem 
Essen n. R., dnia 13 stycznia 1905. 
Wybrani zastępcy: Jan Effert, Alten-

essen, 1(arłsrtrasse. I(arol Kiime, Bochum. 
H. Sacbse, Bochum. M. Hansmann~ Ek:h
Ungshofen. B. Hammacher, Oberh:ausen. 
J. R,egułski, Jan Brzeskot. 

Żądania stawione do Związku dla in
teresów górniczych są następujące: 

1. Ośmiogodzinna szychta wraz 'n wja
'IZdem i wyjazdem, mianowicie pozostawia
jąc rzecz: w roku· bieU\cym w : dotychczaso
wym porządku, le.cz. nie ponad.I 9 godzi.n, od' 
1._ 1906 8Yi giodz., od r. 19D7 8 god.'xin. 

Sześdogodzinna ·szychta (wraz z wj.a
zdlem i wYjaz.dern) w mie.fscach mokrych 
łuh w temperaturze ponad 28 stopni cel'zyu 
sza. 

2. Szychty n•iedzielne i nadszyichty 
są tytko dozwolone, jeżeli chodzi o ratunek 
ludzi, lub przy .nad'Z.wyczajny,chi przeszko
dach i przy reparacyach szybu. 

Przy repairaicyacb szybu w1 niedzielę 
·pMica podnost się o 50 procent. 

3. Usurwa się n:a.rtychmiast kre:śtenie 
wózków: a za węgle znajdująice się rzeczy- . 
wiście w wózku następuje zapf·ata chociat
by byly mieszane z kamieniem ( \Ved'lug te
go doZW'Olone jest tylko odliczyć robotni
kom proc. kamieni znajdujących! się w od;.. 
nośnym wózku). Ewentualnie zaplata węgli 
pnd'lug wagi (jak w Anglii). 

Wszystkie wózki winne być stemplo· 
wane i pojemność (Raum und GewicMsin
halt) winna być na nich każdego czasu wi
doczna .. 

4. Górnicy każdej kopalni wy:bierają 
cm'OCznie tainem glowwaniem kontrolera 
wózków od!nnśnie ktontrolern do ważenia 
węgli' (§ 80 c ustęp 2 prawa górniczego), 
ry z:aplatę otrzymuje 11Jd zarządu kopa!lni. 
Ostatni rozdziela tę zaptatę na wszystkich 
górników zatrudnionych przy wydobywa
ni111 W(}gla odliczając im ją w dniu wypfaty. 

I(ontrolJer w~ów1 posiada wszelkie 
praw.a górnika i jest tak samo zabezpie
CZlOny we wszystkich instytucyach i ka
sach iak wszyscy inni. 

5. Praca (materya~ strzelniczy i świa
Uo nie wlicza się): 

a) placa minimalna id'la ręhaczy w akor ' 
dz1le 5,- mr.; 

b) placa min. dla rębaczy za szychte 
4p0 mr.; 

c) pla>ca min. hamukzych 3,...,_, mr.; 

d) płaca minim. koniark6'w 3,- mr„; 
e) placa min. ciskaczy 3,80 mr.; 
f) płaca min. doroslych robotnikó\\I 

aziennych 3,80 mr.; 
i} -placa min. murarzy 5,- mr.; 
h) placa min. mlodocian~h robotni

ków dziennych 1,50 mr.; 
i) placa min. na koksmmi dla tak z-wa-

·nych „Planierer" 4,50 mr.; · 
k) ploca min. dla tak zwanych „Verla

aer" 5,- mr.; 
l) plaica min. dla tak nvanycll ,.f'iiller'' 

3,80 mr.; 
m) wyipfata następuje 3 razy w mie ... 

·siącu; Z1 końcem odnlośnego miesiąca 
pierwsza odplata, 10 d'ni później dru~ 
naipóźnJej 20. następnego miesiąca ogóf-
1rra wyplata. 

6. Zaprowadzenie wydziału robotni
kÓIW· celem przedkladania i regulbwani:a-

a) wszelkich zażaleń i niedomagań; 
b) wszelkich zatargóWt wynikającycll 

z płacy, nie wylączając „aikorduu; 
c) celem udzialu w administraicyi kal 

wsparcia, których bilans rocznie winieat 
do ud'zialu w administracyi kasy w~par
być robotnikom ogl-0sz,ony. Gdy zair74i 
'kopalni1 nie piad \vkładek, nie ma pra• 

cia, więcej jak polowę czl. \V1 ad.ministra- · 
cyi ka1sy wsparcia. zarząd kopalni ochl()
śnie jej wlaściciel posiadać nie mog~, 
clroćilaż pladliby więcej niż .poro~~ 
W!kladek. 

7. Zaprowaidzenie kontrolerów kupal
nianych wybieranych co dwa lata ta.lnem 
glosowaniem przez górników każdej kopał
ni ze swego grona i opfacanyich przez. wla
śdcieli kopalń fub paiństwa. Wybieraln'J 
winien przynajmni.ej' rok prnOO·\V~ć na od
nośnej kopalni i ukończyć 30-ty rok życia. 
8. Reforma ustroju' knaps'Z..aftu wiedlug pro
gramu organizacyi robotniczych. 

9. Dobry węgiel deputatowy pia cenie 
produkcyi dla wszystkich robotników żona 
tych, tak sam0i dla okalecz.alych, w'<llówi 7 
nieronatych, którzy utrzymują rodiz:ic61\! 
lub rodzeństwG (przynajmniej jeden wóZek 
miesięcznie). 

10. Usunięcie za licznych i zbyt cięż
kich kar. 

11. Kopalnie wynajmujące górnikow 
mieszkania winny w kontrakcie: zastrz~ 
miesięczne wyPowie'd'Zenie. 

12. Ludzkie traktowanie robotnika; u
karanie i ewe:ntu.alne v.ry<lalenie z pracJ; 
wszystkich urzędnikÓWl krzywdzących .m
botnitków czynem lub slowem. 

13. Za ruch ·strej'kiowy nJe nastąpią. a.lli 
.wydalania ani inne kary, mianowicie me· 
w-yipowiada się mi:eswka:nia robotnilroat 
mieszkającym w domach niależącyichi «o 
kopa!hli. · 

14. Uznanie organizacyI mMtniie.zyclf •. 

Towarz. gimn. „Sokół" w O~r-Styrum ... 
W dniu twego Imienia: zasyłamy Ci, 

lrochany naiezel'ni'ku, cm.z. <lroig-i druhu, j-aJc 
n.ajczuls.z.e Ży"Czenia , abyś 'SZczęślirwi:e spę-, 
d!zil swe lata bez troskórw i smutków. za-· 
żywal św!iata przy: dobrym'.Zid'r()l\viu, szc~e-· 
ściu, pomyślności, a po długiem życiui wie
cznej sz.częśliiwo.ści. Oby Cię Bóg zdm
wiem i szczęściem obdarzyt zai T\ve nauki, 
.a w przypadku śmierci królestwem niebie
skiem obdarzyć raczyf. Czole.ml 

Stan. Lubiński, pre~e1s. 

Bractwo Różańca św. w Ueckenoorf 
diOnosi· swyrm siostrom, iż w środę dnia fS 
styczniai od.będzie się zebranie w db.mu. 
sióstr, na które się ,, ~szystkie siostry za
praJSza, aby się iak najliczniej wbrał'y. 

B. Stelmaszyk, prze!ożona . 

~~-0-~Q~~~ 
';v./ dniu godnych imjenin 17 styc:zn1a 

zasy{amy 1naszym szan. druhom 
ANTONIEMU JANl(OWSI(IEMU, 

naczel'nikc,wi gniazda i zast.naczelnika O'
kręgu IX. i 

ANTONIEMU LIPOWICZOWI 
najszczersze życzenia: zdrorwiai, szczęścia i 
żyda jak najdfnższego. W końcu wykrzy
kujemy naszym druh()m po trzykroć: Ozio
lem ! czolem ! czolem ! 

W imieniu Tmv. „Sn.kół" w· .Marten 
Prezes. 

~~~~~}${-~Q~~~ 
Do górników z Bru~hstrasse. 

Szan. czto-nkom ,,Zjednoczenia zawiod. 
poUskiego" w Lan:genidlre'er, · którzyi p:raoo
wali1 na kopalni „Brucłrstrasse", dkmoszę, 
aby się do mnie, 1i to najpóźniej do środy 
18 stycznia zglosiii. 

Jan Derwiński, 
d'eleiat „Z)e<l!noczentia zawad. pol'Sikiego'~ 

\\1 La111iendreer, Kaiserstl'. 111a. 



walne zeltraef e 
•
1
gje4n-0czenia zawodowce-o p<Jlskiep" w 

łJeckendori-OelsenkirclłeA w lokalu p. B. 
~roikhauss'a, obok kościola katołiddero. 
Ponlieważ obrady rozpoczną sie już o godz. 
18 przed PQludniem. dla tego uprasza sit: 
:n<iłtiejszem o jak naiirmnktuainiejszc przyby
~ie 'f.rszystkich dele~atów i zwraca si~ ta-

wym uwage. aby w niedz.iclę 22 stycznia 
a.ie w.rz:ądzaVi żadnych \Viećów .,Ziednocze
nfa za' 'odowego polskiego". 

Pro"ram walneg<) zebr' ni,. następujący: 

1. Zagajenie. 
2. Sprnwoz<lanie z roz\Vloju ,,Zied!ni0-

oze•ia zawodowe~.-') polskiego". 
a) Sprawozdanie ogólne o działahtiości 

„.ziednoczenia zaw. pols.". 
b) Sprawozdanie kasyera. 
c) Sprawozda·nie rewiwrów. kesy i · 

ltsi'lżek. 
3. Referat o mchu robotnkzym &ril 

}łMedlofonie i uchwalenie rezolu.cyi. 
-4. Sprawa zmlany ustaw. 
5. Inne wnioski. 
6. Obór zarządu. 
7. Obór Rady nadlzo~czei. 
8. Wolne wni-oski bez uc.:hwal dotyiczą,

ce przyszłej pracy ,.Zjed1nocz.e:n~a zawotd'()-
1'Jłll0 polskiego". 

'· Zakończenie. 
Uwac:a: Wszystkim tym, kt6rzy pra

IJI~ w wialnem zehramiu brać udział. a ~Y
*Yli by ~bie porządny obiad• po cenie u
a41arkowanei. z.wraca si~ uwage, aby z·e
•cieli takowy do 20 bm. u druha Wilkow
~ego w Rotthausen, Dilppelstrasse 44 za
•óiwić. Także i tym, któmy nie mają spo
SOibu przed odj.aizdem od.prawić swych 
sprarw relig=anych, z.wrnca sie uwagę, ie 
mają do tego w Uecken<lorfie spnsobn10·ść. 
Zwi~.ek k<Jlejowy jest tak samo odpowie
tllli. Z Wanne nadchodzą pociąE!i o giodz. 9 
młnnt 2, wyjazd z Wanne o gx:idz. 8 minut 
53. - Z Essen dworzec północny wyjiaizd o 
~. 7 minut 50. - Z Bochum z Presi
delllt o godz. 8 minut 26. 

„Zjednczenie zawodowe polskie". 
- -- ·-- ----·-------

ł 

I 
I 

ł •il··• am ~znn. R·1dakom mój -aowo otwarty interes, w 
ktln'm mam towarv kolonialne i tlu~zczowe : kiełbasę pohką, 
okra.sę i wi1zdkie ·inne w~·roby mięs e, dulf',l towary weł
niane, na s knie, na fartuchy. ubrania do kopalni i ws~eikie 
ione artykuły pnlecam po renach 1ak na.,iniż,;zycb. 

Crgais-a, papieros]! i wina 
tylkc• z polskich fabryk. 

Z ·uszanowanieri1 

~)Ot(iech Poś\cdnik, 
Hol~te1·hans~n, Rottbrnchstr. nr. 2i.L 

··1~~.'ł!q!S !UOJ111f 
·us~.IO'f UI o'.Zbru ~l;> 

-rndod o 0:--11.10~ ózsoJ0 ·()~U.JJ f'azsvułfuu odo+· 1 
'Ulit\'J.8.l'UlO'J.S O!SOJJ}tlZ h.\ ufnqa~.qod'BZ .&rnpou Qi!<l !O 

o:ą+sAZS.\'\ ! 'A.Nfi~D'H.11 "rtJ'I83J'\I Ul'UO.lIOcI 

l 1 ·.10 fdPł"I}. ··~~.llt&Ji 
k>nn .Az.rd nruop op peq1n.19 ~ mołso!u~z.rd 

•ęa1mnJ\ \ nqam pet s 
fsnu ·q.r u!uwA.1s T uH)!UP z 

~! '•Hmfaz.1dn 8zsouop UJO)jtlflO'H WAUA\Ouuzs 

mat1raw:a :m A44#fdJ!lfli~?R'fl . 
jnsa..1a1u! a!Ua!Sa!uaz.ad ~~ouzaeg 

Bardzo tanio ! ! ! 
~10 nabycia jest 28 różnych repozytoryów 
kilka stołów do skta<lów kolonialnych, 
tł.kie wielki stól krawiecki,, są, bardzo ta
nio do nabycia, zgłQsznia prz.yjmuje 

Michał Miedziński 
"" ttenae, ulica Nowa naprzeciw1 d(){Jlu cze

ladzif katolickiej. 

w Sud c1n\ ieh. Polecam wszy-rtkie tovvn.ry po j:ik 
najtaó-.zPj cenie dnjąc do tego nnjlepqze to rary. 

Prosz(! więc usilnię Szan. Rodaków o 1)0· 

purcie mego prnedsiąbior:'itwa. 

cd 
eł') 

m · 
..s:::3 --CY -.llł.! 
cd ..:.: 
C'n -= a.. 

Z :szacunkiem 

Anda zej Stelmasz:vnski, 
w Sud")J" łlt~h~ 

Ilenrichcnbn1;gstruss~ nr. 138. 

Władysł 1rW Danko wsr:~s -a • ~ • w Poznaniu, ......,...... 
en 

ulica Wrocławska 8. :,mg.-
fabryka wyrobów mięsnych pędzona siła etek- ~ 

tryczną. • Wielki wyrób szyaek I serwałatkl. :!!: 
Specyałność kiełbasa polsk~ i ł.dełb.asid wie- ~ ~ .,...... 

deńskie • c:r ~~ 
! ! Najtańsze iródło zakupna dla sprzedała- m 

cycb z drugiej ręki ! ! • en 
Interes W) §)· łłi9~1')1"e ?I ~ 

Dom mieszkalny 
murowany, .z 6 izbami, aJkierzem, sld•
pem, pr.11y domu 1 i pół morgi ogrodu, r. 
wjazdem, v• samem · mieście, w do brea 
położeniu, jeRt pod bardzo konystnemi 
warunkami do sprzedania. 

Zgfoswnia przyjmuje n. Citał"aSZ• 
kiewłeE w Poruecu Pmlitz . 

•• Dla lmuu1 ••jelłlo• 
stli. pnif'ń, u11kam. „ 
te,; aH8H. 

Najlepszym podarkiem, ~war•Y•~Li :b"'ra 
!NGOWH JIUll'lf J. 

JDło41b wd1tw1 llłe lat ił 
łt•11 l11b 1 1 Uiacklent 
11pra„11 l\!ty ł&skllv.e 
-~11.1u1 •dę .,ł„~. o„ 
forił' 11 f•t••grati, proer.t
aMlesła& p. l. •••• '. a„ 

J i ę == 

dla każdej gospOdyni 

Adlera · maszYUa do 
I 

szycia 
MHeyna. .,P a. t e 1l t - A d 1 e r .nr. 8', d J ~cy.ci.a, dziania i wyszywa~tia. przewyiRI& 
wstJy.•.tkie fabrykaty konknre~CYJRe Trc·Jak1e roboty na j~dnej ma„zyu1e, lepu~j 

m.t fabryk~.•' a"Mryka ń8kie 

e.tatałc -4c•aneała s 

Zloty medal w Zittau. Złoty medal w Hamb11ra• 

• • ~-„.„.„ ... „.„„[ „.„ ...... ,, 

„ Wi4rlH& l'•;rtkiego" 

- llf&ełl • „. 
;~··*•••• 
Słnt1ł1 ·ą 

io Hl.et 4~• ·~A. p..
Ulli. uję ~• sa:ra1 

W. Geidolle, ........ „ 
J.:ai.,e:rtv, IH. 

Służą/ ą 
od zaraz lnb 15 „ 
m. poszulm1e 

Roman Paul, 
Herne, Neut-1tr. f)O ... 

S .>0wodu puepr.
wada •la ait w o e11111' 
1tren7 w,pnł'tłl„J„ 
• ••ellaie •ee.lto f 
411pn„1y do„ewe: 
po kałdej ••nie. 

.1 ••«ef .lezete••• 
Geł11el'llliTt'łlea- Ueek•,.. 
Uoekederfentr. llł· 

t;; lf..ia:. r.u~a.J f ~U.VJ ,;6, ..... 0iUf„~-~ AłWJJit ~ii!J*ł ~ ~~~- .. '}(~ .... ~. ~~~~h·~&ic.~ ••• W1~··---:--;~=· -:-~-=-- --.. -:-·-.--=-........ --.__;-:-___ ___:n::.=...1 ~"~d 



llłłolllms środa 18-te stycznia 1806. Rok 15. 

o~wiac~~ ora1 sprawom. 1un·odowym, politycznym. i zarobkowy. 

'rl imię oże za Miarę I DJ zyz~; l 
I 

Za inseraty placi sie za wiersz 11etvt•wy 15 fen •• a a 
g.gfoszenia zamieszczone przed inseratami ':ł fen. Ki• 
często oglasza, otrzyma raaat. - Listy do „Wiarusa 
Polskiego" n2leży frankować i Jed.ać w nich doktai-

ny adres pisząccge. Rc;;kQisew sie nie zwrnca. 

~- Ri~fi.-.k:cya., Jbik:&m.in i Kvi~~arni · ms.jdu.je ;ię w Bochum. przy ulicy. Maltheratrs.?se nr. 17. - Adres: „ Wi&I"'..L'! Polski" Bochum. ~ 
uzą:zv U:Al!&&EDA ł44!Mii&'A Pff es+ 

GórDifiYJ RodaCJ! Podczas strejtm zachowajcie nietylko solldarność, ale także spokój i porządek "·zort>wy. Uni~ 

kajcie wszystkiego, coby w walce o Wasze słuszne prawa mogło przeciwnikom słuzyć za broń przeciw górnikom& 
f'!"Jll'iliW'i* m;mr.a4ssea&&WYN • 

ftodziee tMłs• ! 9ozcie ddecł s.wo 
mlwić, earłać i Jl'iHĆ IM pelikst! Nie iest 
Aalnkiem, ~ peMmstw.u $'Wlłaff Alem
~ się r:woii! 

_?" -

~i a 
Ui11 

ałny strejk gómikóYt' a.ad l\urą posta
nowrony. 

Odpmvtedź Związku dla interesów 
-.iczych \V• sprawie. żądaf1 górniikó\v. ..,R\ przesrano nai ręce p. Eficrta, brzmi 

· rr1.!c. Z tego po\V'odu :zebr:rna w .Es
~ łmnfercncyi delegatów !lOsbnowila w 
l)f'.Aiiedzialek tizymać 51'. ę u.::hwaly z 
!l'/1\V'.!.rtku t. j. o;:rłnsić strejk ·0-gó!ny górni
L2(hY. 

Na· iunem miejscu podajemy; odezwę 4 
nizacyr l.{órniczych, oraz opis prz.ebie
·iadów. 

. arcie C7yteini pnł5!(c~ w Wi-:xhdu. 
Dnta JO bm. odbyło siQ w 1ck'!lu towa

~. t'Wa . .f~i hliotel{a. P•1fa '?~" , p·„zy I D:Y'o-
oe:ng·;i.s~c 5, uroczyste ot·varcie: viern -

'.:teł pu.~Hczncj czytdni polskiej, Wypade1\. 
~- bar<lm· do11iosly dla krZC\.'li12ni1. l{)Ś\ 'iaty 
•amtlic: ~ ej w stolicy pa(1stwa, nabierający 

v.r:ększ e:go z112cze.n·a, jeśli uw.z.ględlni-
Y, że bił:lioteka publiczna, upr7ystępnio
ol1ecnie dh nRólu p.olsJ.dego, jcs~ lJ.o-gat<.t 
liczT.:ą rJ rzeszb 18 OOO ks.ią7,ek, między 

d«mi duw nader cennych dzier z wszy
}.' eh c-a1G-zi nauki i piśmicnn ctw;l. 

T · ! (:; g :r a n1.1r „ 
1/ ei uu r. Wklka hięzua sasko„ 
arrk~ K: ro!ina, un12rta we wforek 

H m b u : g. Parowce ,.Lola Bnbler" 
i „ mrn \~' oormamra" prze ożą wów 
U 4 żotnłcrzy ; 528 koni dQ Afryki. 

Pa r y ż. ,,,./ środ~ 18 bm. chce Com
l."00, znany przf..>śladowc.:.i Drnśc!ob L..atoH
eł: ~ o, podać się do dymit:yl. 

Port Art ur. Wejście wofsk p„::id„ 
łJicb oo Portw Artura trwafo trzy godziny. 

R z Y m. Kardy'nat RampcUa zap>J.dł 
tit 2zflucncę. · 

Diisseldorf. Tr.Il t w Mo.nasterw 
~ 1rnjsko gotowe do podróży, skoroby 
iakie zaburzenia wśród »tr~Jmjących IX>· 
~stafy. 

O s n a b r u k. Jedoo z t~tzjszycb fam 
·yt żelaza zawiesiła pra,cę z po~.;rndu bra

b węgl'l. 

' '1lh~~'.'«J.ldX!iie wi e~ ~ 
Jak wiadmno, w biogly czwurtek 

lio.nforcncya górników, zebra.na -wi Essen, 
•z:rJęla nastepującą 

rezolucyę: 

. . , Obrad!1jąca: dziś , 12 s1.yai:.i1ia r. 1905. 
' cre!lcya ~6rników gani taoov.rcoo nie.

bille oostępowarne tych 2'órni1'ów, któ- . 
hJ' 7.<1strcikowali bez poro?a1mieni.ai &iq r, 
~·fa.niza•..:y~ i bez •taw.ienia wanmków ko
palni. Strejk ~órników tylko przy bet.:~ 
r!1.ędhe1 karn<Jścf Jkz~ może M DCWlO-

aooic. Zważywszy ie\łnałm 'Ot, iak d.a
lc!ce iuż si~ rozszert:y! strejk:, wezwt1.11ie. 
~! 1trejkufri:cy pod]Q.li prace spio-wOOIOw<t~<)
~ tytko ~raz.c11ie Lek nollotellia i Dcm 

wydafanie z pracy. Konfcrcn:cya wzywa 
s:trejkujących górników, by d.alei streiko
wa.1i, lecz nie powinien na raizie nikt z gór-
11ików rozpo.cz.ynać dalszego strejku. 

Konferencya postana:wia: Sfommfo
·wać natychmiast żąd.:mia górników i jutro, 
\V~ piątek, przedfiożyć je .. Związk-0wi di'a in
teresmv górnictwa" (Vei·ein filr be.rgbauli
chc lntGrCS:S~il) Z wezwar..ictn, by dał oo·
powiedź do 16 sty.cznfa. Nastąpi odvo
wiedź zup:elnie odmovroa, tedy '.virmi 
wszy~y górnicy 17 stycznia zl·ożyć pr3:cc;. 
Ponowna konfercncya odbędzit o:.'.ę 16. sty
c~fa po poh dniu, I;tóra poweźmie da)szc 
udrwaly. 

Wybiera sie komisye 7 osób, która ma 
zadanie pmwadzcnia układów z praco-da
wcami. I(onferency.:l ·zwraca się usiłnie do 
vl'tadz Rzeszy i pafrntwa, by z:ochdaly po~ 
średniczyć. 

J(onferencya z.wraca s.ię d.o robiortnłków 
i obyw2telstw~\ by wspierali górników i 
bez z.wlO!ki rozpoczęli skladki. 

W o'b'wodach n·b dotkniętych strej
kicrn: de- 16 b. m. nie bQdzic zebrań r.rórni-
ków. ·• 

Stósovtnic d-0 uchwaly pe>sfo.no n::t rę
ce zarządu „Towarzystwa dla interesów 
górniczych" powyższą n~zolucyę, oraz 
sformufowanc podlug uchwal konferencyi 
następujące 

warunki górników: 
1. Ośm: O!'J-Odzinna szychta wra:z z· win

zd'em i w_yjaz~m . miano\v:de L}()Wstawia
jąc rzecz 'v roku bieżącym w doty>chcza&o
wym porządku lecz nie !)(}nad 9 g·odzin, od 
r. 1906 ~Yz g·odz„ od r. 1907 8 godzin. 

Sześciogodzinna szychta (wraz z wiJ.
zcfem i wyjazckm) w miejs-cach tnokryich 
lub w tempe raturze poHad 28 stopni celzyu 
S:la. 

2. Szychty nicdzidne i na<lszychiy 
są tylk-0 dmw<Jlone, jeżeli chodzi o ratunek 
udzi , lab przy n~dzwyczajnych przeszko
dach i przy reparacyad1 szybu. 

Przy rep::i r.'.lcyach szybu w niedzielę 
plaica podnosi się o ó9 rroccnt. 

.3. Usuwa się natyduniast kreśl'.enie 
\!V 6zków a za węgle znajdujące sic rzeczy
wiście w wózku następuje zaplat~ chociat
by były mieszane z k2m.cnicm (według te
go <l-OZ\Vokme jest tylko odliczyć robotni
kom proc. kamieni znajdujących sie w od
nośnym wózku). ~wentualnie zaplata węgli 
J)Odlu1g- wagi (jak w Anglii). 

Wszystkie wóiki winne być sternpło
wane i pojemność (R.aum und Oewichtsin
balt) winna być na nich każ.dego czasu wi-

4. Górnicy każd2j kopalni wybierają 
oorocznic tajnem głos.owaniem kontroler~ 
. wózkó...,· odnośnie lrontrołera. oo waien:a 
wegli (§ 80 c ustęp 2 prawa górniczego}, 

.ry z.aptatc otrzymuje od zarządu kop::iilni. 
OstatJi rozdziela t~ zapłatę na wszystkich 
górników zatrudnion~h przy wydobywa
niu w~gła odJicząją-c im ją w dniu wYPlaty. 

K.ontrolier wózków posiada Wiłzelkic 
praW'3 -górnika i fest tak samo zabezpie
czony 'n'e wszystkick instytucyach i ka
sach Jak \Tiiłzyscy innt. 

5. Ptaca (materyal strzclo.iciy i świa
tlo 11ie wlic'Z:ł 5it:): 

a) plac::t minimafna dla rQoo·czy w a.kor 
ezie 5,- mr.; 

b) placa. min. dla r~bacz:v za ~h.t~ 
4 50 mr.; 

c) płaca min. ltamukz:rcli 3,- n1r.; 
d) plaica minim. k-0niarków 3 - mr.; 
•) plac.a mia. cis1ut~y 3,80 .-.; 

Sb •tF§Jl'iM(tWM 

f) pl:aca min. dorosłych robotników 
dziennych 3,80 mr.; 

g) placa min. murarzy 5,- mr.; 
h) płaca min. mlodociany:ch robotni-

ków dziennych 1,50 mr.; · 
i) placa min. na koksowni dfa tak zwa

nych „Planierer" 4,50 mr.; 
k) płaca min. dla tak zwanych ,,Verla

der" 5,- mr.; 
O placa m:11. dla tak zw::mych „fUllcr" 

3,to mr.; 
m) wyp(at:i następuje 3 razy w mie

siącu; z. koł1ccm ·Odnośnc:gio miesiąca 
pierwsza cdpfa([~. 10 dni później drnga, 
najpóźniej 20. nastf~pnego miesiqc2 <Jgó!
na wyplata. 

6. Zaprowadzenie wydziału r-obotni
kówi celem przedkładania i· regufow.ania 

a) wszelkich zaż1left i niedomagaf1; 
b) wsze~kich zatnn{ów wynikających 

z pfacy, nie wyfączając „akordu"; 
c) .celem udziaht w administra:cyi ka::, 

:wsp,arcia, który1ch bilans rocznie winien 
do udziału w adm'.nistra•cyi kasy wspar
być r:abDtnik.cm og~·oszony. Gdy zarząd 
kopalr.i nie ptaci wk!adelr, nie ma prawu 

c1a, więcej Jak µolowQ czt \V administra
cyi kasy wsparcia zarząd kopalni o<ln0-
śnie jej wlaścicicI posiad:..ć nie mog::1. 
ichodaż placi!iby wię-:..:cj niż poio\.vę 
wkładek. · 

7. Zaprowadz.cnie kontrolerów kopal
nianyd1 wybieranych co dwa lata tainem 
głosowaniem przez górników każdej !wpal
ni ze sweg.o grona i optaca1ryr.ch prz "ii: .vla
śdc: ·~li kopalń lub pM1stwa. Wybieral11y 
winien przynajmniej rok prncowa.: na od
nośnej kopalni i uko11czyć 30-ty rok żyicia . 
8. Reforma ustrniu knapszaftu wedlug pro
gramu organiz~cyi robotniczych. 

9. Dobry węgiel deputatowy po cenie 
produkcyi dla wszystlrich robotnik& r żona 
tych, tak sarno dla okalccz.alych, wdów i 
nicżogatych~ którzy utrzymują rodzi.ców 
lub rod.'zef1stw10 (przynajmniej jcd'cn wózek 
miesięcznie). 

10. Usunięcie za Iicrnych i zbyt ·cięż
kich kar. 

11. Kopalni~ wyna~mującc górnikom 
mieszkanh winny w kontrakcie zastrzedz 
miesięczne wypowiedzenie. 

12. Ludzkie traktowanie robotnika; u
karanie i ewentualne wydalenie z pracy 
wszystkich urzędników krzywdzących ro
botn ików czynem lub s!owem. 

13. Za ruch strejkowy nie nastąpią ani 
wydalania ani inne bry, mian-Owicie nie 
wypo'Wiada się mieszkania robotnikom 
mieszkającym w domach należącyich d• 
kopałni. 

1~. Uzilanie organizacyr r<JGotnk.zycb. . 

Uczyniono jak uchwal.ono: wysłano 
wspomniiane powyżej pisma, a w ponie~ 
dziakk zebrała sio ponownie konfercncya, 
aby się dowiedzieć, ja.ką odPowiedź dadzą 
przedstawiciele kopalń . Odpowiedź brzmi 
odmownie: nie chcą się wogóle wdawać w 
uklady! 

Odpowiedź przedstawicieli kopalń 
brzmi, jak następu.ie: 

Essen, dnia 14 stycznia 1905. 
Pan Jan Effert 

w Altenessen. 
W odpowiedzi na Pańskie drukowane 

podanie z dnia 13 bm. poniżej podajemy 
Panu zapadłą jednomyśinie na naszem 
dzisiejszem pełnem posiedzeniu uchwałę. 

Ubolewamy najgłębiej, iż w ielka część 
córników pozwoliła się porwać do strej
ku., łamiąc bezprawnie kontrakt roboczy 

i to w najwięcej przypadkach nie wie
dząc czego się chce, r dopiero potem u
łożono pozbierane żądania. 

Przeczymy jak najstanowczej twier
dzeniu, iż do takiego postępowania dały 
P-Owód jakle1kolwiek nieznośne, albo 6-

gólne nieprawidłowe stosunki. Zazna
czamy też wyraźnie, że układy na moc~ 
przepisów o porządku roboczym, są rze
czą poszczególnych zarządów kopalń i 
poszczególnych górników. Naszym 
czlonkom nigdy nie będziemy mogli po. 
lecić, aby zgodzili się na zasadnicze 
zmiany kontrnktu roboczego, które w 
Pańsliiem podaniu zostały wyliczone; 
przyjęcie tychże znaczyłoby uo::ulzk nad
reńsko-westralsldego górnictwa i dyscy
pliny tak dla niego potrzebnej. 

Z tego powodu· ofiarpw~mz nam pośre
dnictwo musimy odr:.zudć i ufamy zdro· 
wemu zmysłowi górników, że się nie 
rzucą w biedę i nędzę. 
Towarzystwo dla interesów górnictwa 

pod'p. E. l(rnbler, Kirdorf, K!efoe, Engel. 
Po przeczytaniu mvej :odpowiedzi 

przewodniczący konfcrencyi ()Świadc.zył, 
że cztery, wchDdzącc tu w rachubQ .orga
nizacye górników p.ostanowiJy, aby teraz 
zyska!~· moc Dbowięzującą rnzolucya, 
przyjęta na koncrcncyi d'nia 12 bm., w któ
reu zaznacz-ono, że gdyby „Towarzystwo 
dla interesów górniczych" nie chcialo się 
wdać w ża<lnc uldady, wtedy dui;:i 17 sty
cznia \vszyscy górnicy winni pracę złożyć. 

PQ zawezwaniu zebranych, aby się 
starano -0 utrzymanie w szędzic wzornwego 
porZ'ądku, zamknąl przewodniczący konfc
r~ncyę ()krzykiem na wlidarność górni
kow. . ! ~ 

Tak wiQc mamy c.gólny strcjk górni
ków. Chcąc, aby ich zabiegi odni·osły ja
kiś. do~atni skutek, trzeba wytężyć wszy
stk:~ s1ly, aby nigdzie pie z3kłócono po
rządku pubLczneg;o. NaHatwicj uniknie 
się tego, jeżeli g6rnicy p6Jdą, na· zebrania 
górników. ale zresztą spokojnie siedzieć 
sobie będą w domu. 

Szcz~ść Boże! 

Kil a Jfl 1 o. spraw·e strejku. 
. Ja~ z P.ierwszcgo artykułu przekonać 

się mozna, Jest cdpawiedź wlaśdcieli ko
palń bardz10 butna. 

.Nie dziw, że stńsując się do powzięteJ 
w_ cz_w~rtek. t!hiegly rezolucyi or,gan1~zacyc 
gormkow mczego inn~go jak strejku ogól
nego uchwalić nic mogly. 

,.Rh. Wcstf. Ztrr." już'" czwartek wic
CZQlrcm pisafa, że odpmvicdź nastąp! od
mowna, na to też siQ górnicy przyg(ltmvali. 

W ponkdziałck rano liczba strejkują
cych przekroczyła 100 tysięcy. 

Sądzono jcJnako\\'Cż ogólnie. że w;a
ścicicle kopali! przynadmniej ukfady rozpo
czm~ c-o do pewnych punktów, lecz nawet 
to rne nastc:ipilo. 

, Rozpo'~ZGlY s;ę zatem olbrzymie zapa
sy pomiędzy bcgatym kapitalistą <i bied
nym i słabym robotr.rikicm; któż z nich 
wyjdzie :zwyciGzko? 

Przesądzać nie chcemy, Iec:z widcKr 
robotnika na zwyciGshvo nic są zle, jeżeli 
robotnicy natwraln11e zachowają karność 
solidar~icś.;, spJkój f mzw::igG i1 pój~ 
wszGd1z1:e za gloscrn swej organizacyi. 

Chociaż m()że niejeden byl zdan ia że 
teraz czas .dla ~trejku ()gólncgQ nie ;.byr 

. korzystny , i w innym czasie widQki zwy~ 



ięstwa ro;,ornika bylyby lepsze, to teraz 
~ow,oż stojąc przed faktem dokona
ęm nie czas na takie roz:umow-a'flie, lecz 
~ć trzeba w-szefkich sit, b~ '\\r.yjiść z 
-walki n\·ycięzko. 

.Rob-Otnicy niech.aj żyją jak nzjosxcu:
tłn!ei, niech nie uż}'\\"a.ią nalXlUów wysko
frowyich; ·wszystkich zaś robotnikom prz.y
dryłnych ludzi - a· w tej walce. w której 
!\\"idriimv .brutalrrość i bezw:zgł~ą niena
syooną Żądzę zyskll' pragnącą si~ zaspokoić 
aa niekorzyść robotnika, wszyscy szla
chetnie myślący tylko po stronic rooomika 
$tmąt mogą - pros~my na<lsyfać iaknajli'
c'Zni~sze skladild czy tn oo Zjednocz.enta 
•wodowego polskiego w Bochum, Vidu
'tlle.Str. 16, czy też do redakcyi nasze!, by 
"\\-esprzeł ten stan naJs!abszy w tak nie-
równej walec. · 

Na diziś \i.iorek komisyę, robotnilcó:w 
do:toną z pp. Regulskiego, Brzeskota, Ęf
ierta, I(lihmegio, Sachsego, łfansmanna i 
ftanmoochera zaprosi! ra<lzca miniisteryal
llY oo Dortmmndu na konfererr.cyę, by na
r~ się nad sposobem pośred1nicrnnia. 

W sejmie pruskim na posiedzeniu Po
niedziiałkow em zawiad-0mU minister handfo 
MoeUer IJOSlów IQ zapadłej uchwale .,To
·~.rarzystwa dla interesów górniczych" i 
·żaznaiczyl. że \.vyslał natychmiast petno~ 
mocnikó"' tudotąd, którzy sprawę rzeczo
wo zbad'ają. Na ra·zie ·więc minister nic 
stanąl ani po tej ani µo owej strolilie, lecz 
o'dczeka \\ yniku dochodzeń. -- ··- &M&2 -

Odezwa 
do górników w obwodzie rzeki 

!.ury. 
Drnhowie ! Przeciw naszemu oczeki

waniu „Towarzystwo dla interesów górni
ezych (,,Vcrein filr bergbaulichc Interes
ien"). -0rganizacya wlaścicieli kopalń w 
obwodzie Rury podanie organizaicy,j zaw'-0-
dowych bez wszystkiego odrzudt.a. Owi 
,anow~e nawet w ża<linc ukfady z. zas.tęp
cami organizacyj zawodowych wdać się 
»ie chdeli. Starania ki:trowników organi
~a-cyj o przywrócenie spokoju, tak samo 
-.fi:\roczcnie wlad'z w celn pośredniczenia, 
rozbito się o samowładne zachcianki wfa
ścicieli kopalń. W ten sposób zmuszono 
robotników do podjęcia wałki. 

Stanowisko właśdcieli kopalń, nad 
t.:tórem bardzo ubole-\v.ać należy, ma ten 
skutek, że .uchwała konfererrcyi esseńskiej 
t: dnia 12 stycznia zyskuje teraz moc obo
\vięz:ującą. I(onferencya ta, skladająca się 
z 148 delegatów wszystkich czterech orga
nizacyj zawodowy.eh, uchwaliła jednogło
śnie: 

„Sformułować natychmiast żądania 
górników i jutro, w piątek, przedłożyć ie 
,,Związkowi dla interesów górnictwa" 
(V erein fiir bergbauliche Interesse1I1) z 

• wezwaniem, by dał odpowied~ do 16 st}'
cznia. Nastąpi odpowiedź zupełnie od
mowna, tedy winni wszyscy gurnfcy 17 
stycznia złożyć pracę". 
Ponieważ z oopowiedzi towarzystwa 

przedsiębiorców y,.rynika. że w Qgóte: w u
kłady z górnikami wdać si~ nie chcą, prze
to konferencya czterech organizacyj zawo
dowych dnia 16 stycznia udnvama jedno
g~-0śnił' co następuje: 

Przedsiębiorcy zmusili górników do 
walki, dobf'ze, niech ją mają! 

Z zapałem przyjęH Powyższe hasło 
y,ebra11i delegaci a czekający na \Vynilc u
chwały górnicy. radośnie ją powitali. 

Druh-0wie ! Znajdujemy się .obecnie ,,. 
ciężkiej walce gospodarczej o prawa wszy
stkich górnik6w. Z bezpTzykladną jedno
ścią czlonkmv:e wszystkich organizacyj 
żądają uzna11ia pra\V ri0botnikÓ\\r. Tylko 
sprawicdblw'C1ści chcemy, nic chcemy dla 
1a~ żadny~h przywilejów, -~ie żądam~ ni~, I 
czegoby me mażna spcfnic. Sprawre<lh
wość tylko s rawiedliwość, jest hasłem ! 
11aszem. 1 yl:<o o sprawieclli\vość walczy
my. 

Dru iurn ie! Ody teraz zorganizowaną 
walkę organizacy.:: prowadz..1, trzeba się 
stara6 o ścis fą dyscyplinę, żaden choćby 
11ajmnicjszy \Vybryk ·nie P-0\Vinien się zda
rzyć! Nic napastujcie nikogo, ido pójdzie 
do pracy~ stara'cic się, ab)r porządek pu- I 
błiczny został' :rnchow.any, Ul!ikaicie wszel~ 
kiego zbiegowisk.a przed kopalniami i na 
ułicy. Unikajcie surowo alkoholu, bo on 
iest aszym największym wrogiem! T\vó
re:cie sami dla siebie policyę, taraucic się 
"'f/Szę.dzie o porządkowych. którzy wspie
rać b~d~ 'Il ·fad·ze, starają,ce się o utrzyma-
• te porządku. Im spokojniej popnowadzi
•ny uarzucon-. nam walkę, tern v.rie.ksza 
preyc1Jl1•<>ść nrófTI dla nas. Im stanowczej 

i jc<loomyślnicj dzialać b~dziemy, km \\ri~
kszc ~dzie nasze zwycięstwu. Gazety, 
stojące na uslugach kopalń wulałą o woj. 
sko, pokażmy przez zachowanfo wzrowego 
porządku, iż górnicy obwodu rzeki! Ru
ry są, obywatelami OOJrzalyhnt, którzy jed
nak pragną zgodnie i stanowczo przepro
wadzić walkę o polepszenie swego bytu 
materyalnego. Druhowie! Naszem haslem 
niech zatem będzie: ~JJezw.zględna Jed
ność i oaJzupełnleJszy spokój! 

Druhowie! Teraz winien się kaźd'y 
stosować do wskazówek podpisane:! łromi
syi. Tylko to jest miarodajnemi dla góni
ków poszozegółnych kopalń, oo podpisana 
komisya oglosi. Nie: troszczcie si~ o to, 
oo inni mówić będą, tyLko postepulicie we- . 
dl'ug uchwal zastępców organizacyj, żadna '. 
iruna strona nie mai prawa mieszać sie w na
szą, sprawę. Nasza wałka: jest sprawą czy ... 
so ,górniczą i wypraszamy sobie stanow
czo, aiby ktokolwiek inny mieszać się mta1 
w tę walkę górników. Co uchwalić i za
rządzić należy, wiemy sami ~ nie potrzebu
jemy żadnego rządu pobocznego. Nasza 
·wWk:ai musi być prowadzoną; ściśle z; za
\\"Odowego puruktu widzenia, a wtedy tem 
lepiej da nas! 

Druhowie! I(lamkai zapad la! Orga
nizacye górników są, ze sob~ najzuipelni1ej 
zgodne! Tylko jedność zaprowadzi nas oo 
<;elu ! Chcemy być zgod'nym1 zastępem lu
du, którego nie zdola rozlącz:yć żadne. nie
swzę.śde a1ni niebezpieczeństwa! 

Z urzędu nad.górniczego "~ Dortmun
dzie nadszedł telegram, ażeby komisya 
górników przybyła we wtorek (17 bm.) do 
biura uirzędu na<lgórniczego celem prz:ed- . 
stawienia zażaleń górnrkmv ministery:at
nemu komisarzowi. 

Z ser<lecznem pozdrowieniem górni
czem 

Za ,,Zjednoczenie zawodowe polskie"': 
Jan Br~kot z Bochum, Józef ReguJski z 

Elberfełdu. · 
Za .,Związek niemiecki.eh górników" 

(,,BergaJrbeiterverbwrnd"): 
H. Sachse z Bochum, M. Hansmalll1 z 

Eichlcinghofen. 
Za chrześciański związek górników: (,,Gc

werkve rein "): 

'" 

Jan Efiert z Altenessen, Karol Kiihme z 
Bochum. 

Za: związek „Hirsch-Dwnkera" : 
B. Hammacher z Oberhausen. 

Z wojny rosyjsko-japońskiej. 
Upa<lek Portu Artura spowodlof\var 

żywszą, akcyę w Mandżuryi. 
Oddziały msyjskiej konnicy mzwijają 

ożywioną dzialaJność na piotudJniowy za
chód! oo Liaojanu. Akcya tych oodziatów 
widocznie ma na celu przecięcie linii kole
jQ.wei i niepokojenie armii Nogielgo, która 
idzie w sukurs armii Oyamy. W środę 
przed: południem mi.ale miejsce starcie mię
dzy odld.zialem konnicy japiońskiej, ai 4 kom 
paniami piechoty rnsyjs:kieU, kolo Liaojanu 
R.osy.anie zostali ze znacznemi stratamJ Qd1

-

parci. - W środę dotarli Rosyanie aż do 
kolei żelaznej, którą ki0lo liajczengu i mię
dzy Ink.au a, Tasziczao uszkodzili. Linię 
naitychmiast napra\\< iono popoiudniu tego 
ci.nia. - Dwa tysiące: rosyjskich jeź<l1zców 
atalmwaio Niu·czwang. Japofi.czyicy z po
czątlm ustąpiU, I'ccz otrzymawszy posiJki 
zaatakowali Rosyan. W chwili wysłania 
tej depeszy walka jeszcze trwała. Rosya
nie zaatakowali Niucziatun, zostali jednak 
odparci. 

Rząd rosyjski wystos·o,wal dco mo
carstw okólnik w spra\\: ie naruszenia neu-
tr.alności przez Chiny w W<ljnie obecnej. 
Rosya oświatlcza, że Chiny okazały siG 
niczdo!nemi do spełnienia ZDDD"\viązań neu
tralności. To może je n.arazić na niebez- ł 
pieczeństwo. Rosya zastrzega sobie pra
wo postąp1ienia \\ kwcstyi neutralniości 
Chin wedlug wlasnych interesów. 

Według \viadQmości z Toko, Japonia 
zrobi to co R>Qsyanie i także ni~ będzie bra 

. la względu na neutraJn,ość Chin. jeżeli R.o
sya tego czynić będzie. 

Zape:vnc rządy mo~carslw określą w I 
tej sprawie swe stanowisko. · 

,,Echo de Paris" podał{) zapowiedziany 
przeiz siebie dokument -- a raczej część ie- I 
go - mający udowodnić, że Japonia zamie 
rzafa, czy też jeszcze zamierza, zaatako- ł 
wać Prancyę w Imlo-Chinach. Jest to me- ł 
moryai, napisany na wkJsnę 1902 rzek()Jno I 
przez. barona Kodamę, gubcrnatorn f'.orn10- ! 
zy i przestany ia~pDi1 kiemu pierwszemti !ł, 
mi•nistrowi, generahwi hr. Katsura. Dzien 
nik paryski przyznaje, że ni1'e""Poslada japo(1 li 
skiego or~inalu, ma tylko je~o 'kopię w 
przek!adlzie .-n1'ielskim. otr.zyrrnan~ „mnie! 
luib \Vięcei f}ośrednio z pewnej ai;nbasad-y 

Paryżu zaprzecza d-0bitnie autentycmośc: 
dokumentu; urzędowy komunikat rozesla~ ' 
ny prasie glosi: „Dokument dziś rano 
(10 bm.) ogloszony przez „Echo de Paris" 
jest czczym fabrykate'rtll. Jest w. r.im mo
wa o jakiemś spraiwozdaniu. \\.ysłane.Ih 
przez jen. Kooamę, wice-króla i guberna
tora Ponnozy, do hr. Katsury, pierwsze-
go ministra - drugiego miesiąca 32 riok u 
Mei.d~i (w lutym 1900). W owym czasie 
atoli hr. I(aitswra nie byl pierwszym mini
strem:. Mairszaek J amagaita stal na oz.ełe 
rządu. Artylkul "Echo de ·Paris" ghosi tak
że o opuszczeniu Mukdenu przez Japończ.y 
ków w czasie wojny chińsko~pońsldei. 
TYiffi'Czasem, w wojnie owei JapońCIXY'CY 
nie doszli nawet oo Liaojanu. General !(o
dia.ma, który byl pomocnikiem _szefa gene- 1 

ralnego sztabu podczas wojny chińsko-kt
po11skiej, nie bylbyi w żaden sposób J)()pel
nil takiego blędu w. dokumencie, zaa.d"reso
wanym do szefa rzą,du. 

„Po zal tern, glosi protest paryskiego 
poselstwa, mimo prasowej kamparnii, pro
:wadZonej obecnie przeci'Wlko Japonii z po
w10dówl trudnych do zrozumienia, sądzimy 
że możemy stanowczo oświadczyć, że ni
gd.y Jesz.cze Japonia nie miala planów 1od
nośnie do azy.atyckich posiad'lości, któregD 
kolwie:k mocarstwa europejskiego. Obec
na wo.inai jest poprostu 

wołną narodowej obrony. 
przed\\ 1kc0 groźbie rosyjskiego najazdU' na 
d '.a1e1ki Wschód. Ufamy, że inteligentna 
pwbliczność nie da s.ię vv1pr()!Wladzić w 1 bląd 
przez pogliDski, rozsiewame W! celachl spe
cyailnych, o rzekomych ambicyach Ja.p-o-
nii." 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zach®dme11 Warmii i llazur. 

Warłubie. W ubiegłą śmdę zgorzal 
dom mieszkal·nY i stod'ola posiedzideta 
Makowskiego w Bz:0,wie doszczętnie. Zda
~e się, •że ()gień iz1astal umyśłlnie. pocf:Qrony. 

- Żona robotnjka1 I(rnusego, tdą;c do 
kościiota w Ś\.viekatowie, pośliz,gnęla się i 
uderzyta: twarzą tak nieszczęśliwie o ka
mi1e'ń, iz śmierć nastąpila natychmiast. 

Malbork. ów ·nieznatomy mę-lczyzna: 
który, jak w przeszlym numerze dbrnosili
śmy, P'OJ)ełnil w hotelu „Deutsch. Iiaus" 
samobmstwo, nazywa się WoMgemut, jest 
śluisa-rzem i podrodz~ z Elbląga. 

:Z Wiel. Hs. Poznańskieg~. 
Poznań. „Goniec" danosi, że Kó~ka 

wtośdańskie wmmą gremialny ud.zial w 
pogrzebie tak zastużooego męża. Zapew.n~ 
~ hme St()IWiarzyszenia zechcą się przylą
czyć, a w takim celu odbyto się \.Vspółne 
porozumieini e. 

Zawiązany komitet ogłasza oo następu-
je: 

Celem:: .ad1dania ostatnie} usługi zmar
lemu: dlziś a wielce zaisl·użonemu ś. p. Ma
ksymilianowi; J aick0iwskJ1emu, zapraszamy 
Zarządy Towarzystw Poznańskich oracz 
Btaictw kościelnych dziś w sobotę wieazo
rem o god:z.łnie 9 db hotelu franicuskiegoi dla 
bliższego porozumienia się. 

I(omit et: 
K. Browrnsford. Al. Chrzanowski. J. Eich
stedt. I(aczmarek. Dr. Kalkstein. · I(użaj. 
L. Osten. Otmiamowski. J. Paczkowski. 
Me-c. \Viołiński. M. Więkowskr. Mecena~ 

Chrzanowski. Dr. Karwowski. 
Poznań. Z kół rcobotnkzyclt piszą do 

1,W.ielkopt0l.ainina11
: „Dyrekcya kolejowt.:t 

oglosi1a swegi0 czasu, że potrzebuje rooot
ników1 net! stale zatrudini1enie. R.obotniq., 
sąd:ząc, że zna~·dą zajęcie na carą zim\, 
izglcsili się do kolei. Przyjęto 23 i to 17 
polaków i 6 nicmców, bo wJęcej niemcÓ\\1 

się nie z·gtosilo. Tymczasem wbctnikom 
polakom z wyjątkiem 2 wypowiedziano f!u
ootę a1a 1 stycznia.i, ta:k że wtaśnie w śrnd·· 
ku zimy IX)ZIOStali bez zajęcia. Przy wypo
·v„~adaniu roboty postępują z·wykl1c tak. że 
\VYPOl\Viad'ają rohotę na 'ostatku przyby
łym. 

W tytn razie postąpi<mo jednak ina
czed, oo n.ai ostatku było kilku niemcó\v. 
Tych zatrzymano, a ·za to iJ()laków ·wyda
lon(). Z mboty wyd«lili nawet ~ego pola
ka z. Główny, który swój gmnt spme<lar t 
niernoowi. Dosyć, że z tej partyi zatrz-y .. 
mali 6 niemców i o dz;wo ! 2 polakó\\. 
Dziwili się inni, że ich zatrzymano, lecz 
później się dowiedzieli przyczyny. Jcdtn 

też wódką. Kto s:ę nic wykupi, temu sfę 
dadzą we Żnaki. 

Robotnicy, którym wypowied'.ziam> ,<t>
botę, udali się do naczelnika i ten im ~z 
jeszcze powiedział, że z <indem 1-gio $\)"
cznia 1905 r. kończy się ich robota. ~ 
mu jeden z robotriików zw,rócil uw~~ Ila 
·to, d1a czego ich wydałooo, a takich, ~: 
później się do roboty zgtosiłi, zatI'ZYII*tl•, 
odPCYwłedz.i.al im! naczelnik (Vorsteher), fhe 
bn się to tak tyłko zdaje. T~i si~~:. 
sili do roboty rychlej niż oot, tytko nie c*-łi 
feszcze swych papierów \.tri irorządku. ztfa.
!lliem naszego lrorespon<l'entai }est to •
prav.r.mi. Tak to na katidymJ kroku st~ai~ 
się nam utrudniat zarobek. 
, Wreszcie: wprasza korespondent, 4->r 

st.anio\V'I1li na.si' posfowie zajęli się tą sp~i4, 
i poruszyli ją w parlamencie i sejmi~ 

l(orespondlent na.i wszystkie swe ~r
.dlzenia: chice-d!ostarczyć dOv.riOdló\w. 

Oborniki. 14-letnt sYlt.l gospo~a 
Sobkowiaka padr na pod wórru s.zkóktl$t 
podczas rekreacyi. Ponieważ byJ bez ptą'
rtK:xrnrrrości, odwieziono go dio lazaretu,, ~e 
zinarr prawdopodobnie na wstrząśnie.dte 
mózgu. - Malronkom StarzytłsJdm ~l 
telegram z Afryki, iż syn ich :wstał ciętk~ 
raniony l\V walce z murzynami pod, Naba~. 

Koronowo. Stra.sZną śmiercią, iie~a 
z tego świata robotnica Mateja z Hap. 
Przy mlóceniu zboża maszyną konlilą, kh
biet.a ta cbcial.ai wejść, gdy ma:szynai by~ 
.w Ne,gu, na rusztunek. Wal ieid:nak 10-
d1wycil jej suknie, wskutek czego obwillę
la się kitka razy dokola niego. Pol',ampf• 
jej kręgi i ręce a kobiet31 prze'i.ylai wi bo
Deściaich okropnych cafą. noc, a na<ll rasea 
zmatla„. l(omisya sąidlo"wa zjechała, i pod..:. 
jęto obdukcyą :zwlok. Nie wiemy dlnia .itli 
godziny strasznego gościa! śmieró! „Dz. 
Kuj.". 

Powark I(ozitegłowy, r0bejmują:cy· 101 
mórg, jak ti-uż drornosiliśmy, sprxedaJa pia!HN 
Kaczmarkiewicz Niemeio\:vi1 Gumlperww1 
zai 115 tysięcy marek, i wyrządzilai tym 
Spl01S-Obem prawdziwą: klęskę dla par.afi1. 
Sprzeda.Z mva \.vy;woJafa pow:szechine •-
1buirzooie, hoi byli na ten kawal ziem~ nał>y
'\ViCY1 Polacy. Pani Kaczrr...aflkiewicz: iesc 
siostrą; niewygaslej µ~mięci· zmartego b. 
ka:oonika1 Kubowicza i pomJlnąwszy iłllle 
\VZgłęd'y już pamięć nai brata swegio pow'm
na byJ"a, wpłynąć n01 Jej decyz.yę. - Smu
tno! 

·~· _. ~Z!Ji ~ ··mw. 
W Bytomiu zas.ąd.zila izba kama 211t 

letniego robotnika Poloczka na.i 2~ 1-oku 
cuchthauizu i utratę pral\V hDmo:riowych na 
5 lat za to, że rekrutowi Skrzypkowi ucil\l 
ZI jego zezw.oleniem czlonek wskazują,cego 
pa:lcai u prawerl ręki, aby go m\1ofnić ·od' .słu 
zby woj~kmvej. 

Siemłan-Owice. W Itokalu Czytetni .dfa 
kobiet p. Budzyński z Kato'\\ic ćwiczy ro

'.botniikóW śpiewu chórowego. Polkyw u
rnala śpiewarni-e za zebranie pubtkzn.e l 

śpiewaków we czwartek rozpędzi/a. Spie 
wanie jest w jej oczach oddztaJywaniiem 
n.a sprawy publiczne. Czyżby policya; WIO

.lala, aby robotnity nasi przepijaili sie \\' 
karamach, zamiast 'volne chwile sp$:c· 
ina uczciwej zabaiwie? 

Opole. Z piowcdu 5 fenigów z-0&tał 
~rn 5 mi.esięcy więzie'11i.ai skazany pewie:1 
woźni,ca. Wozir on drze.wio, z~ J'a:SUi \vt po
bWżu Za1wady i raz od próżnej fory nie 0a
placil" myta. Gdy p.owracal :z wozem na
ladowanym, celnik żąda.[ także c\V'ych nie
zaplaconych 5 fenigów. Woźnica nie. za
pfacH i chci3:t dalej jechać. Wtedy celinik 
przytrzymał konie za lejce. Woźnica tal 
się rozsier<lzif, że biczem uderzyl kHkai ra
zy po glowie starego celnika. Obecnie 
izba kama: \\r 0Po1u skazalrn Igo za catei • 
zajści.e nai p-0.,vyżej oznaczoną :wysoką ka
rę \\rięzienną. 

Z innyeh daieluie Polski. 
Biuro pośriednictwa pracy w Warsa!l· 

wie. W Wars.zawie po\.Vsta1o biuro po
śrecdnictwa pracy, które ma na: cellu ufa1wie 
nie pracownikom \) szelkich rodzajów i ii..-

wo::i11\\BpooE.Id 11? '.&mld iB]Udizg1-euz IAIV)IP 
znalezienia praoownlków i które proW'a.
.dzić będzie statystykę podarży pracy 1 ,o
pytu na nią we wszystkich jej galęziack 
i -0glaszać wyniki. Odezwa. o.gla:sw.i-ącti. 
!)()Wstanie biur:;: stwi rdza, że wobec 'te
:raiźniejszego przesilenia ckonomiclznee:o. 
sprawa d:Obrze zorgainizow30'0 a możliwi• 

. o ' 
.najtańszego pośrednictwa pracy uw'1ita9ą z nich byf mula:rzem i miat niemieckie na

zwisku, drugi zncwn bardzo s;ę przysługi
wał mas:zyni,,_cie i ten się za nim ;vsta\.viL 
Skarżą si~ też mootnicy1 że przodownicy 
(Vorarheiter, Vorputzer) d;oma~ają się ·O<l 
now10 dio robty \\"stępujący-eh, aby si~ u 
1id1 ;vykupy ;\~]i, czy fiQ pieni~dzmi czy 

być wu'nna za .jed."1ą, z no.1jpilnie/seyich „_ 
, trzeb spolecznych. Wars.wwskie bf'11~ 
pośrednictw-a pracy ma na celu objęcie 
wszystkich ~al~zi pn1cy, pod~j~c z.a . 

. sw~ <lzia1alność p.o:d naiśdśfejszą; frointr~ 
•r~·sY, 1 spotccize'tlstwa. 



WiU..Uci ze świalt„ 
)ilemcy„ Sejm prowincyon.amy wY

~ starostą, 'krajowym Westfalii nadbur
ldbłrza Krefeldu dra ttammersclnnidta, e
'$tllgi eiika. 

-- W komi:syt budżetm,vej Sejmu Rze
~~ dyrektor kolonij Stilbl r0ś,viadczyf, iź 
fpnłe z ekspedy.cyą, będąC<'\ jeszcze -w 
dr(ldze, wyslaoo d:o Afryki południawej 
<451ółeani 519 (Jficer(N.·, 154 urzędn.ików. 11 
~ff;cy szeregowców, 10 tys. koni. 54 dizl~ 
ftł \ 16 karwbfnów maszynowych. Do koń-
4~ grudnia r. z. ''')~Im przeszło 142 mili<l-
4°ł~-'l marek. 

~ z Francy.i. Ga-b+net chwieje się, oto 
,ą~pows~e wiadonnośd z diz~ny tra.nc:u-
~ej polltyki... Opinia publiczna.i zrobHa · 
~ak swoje. Ohydne cfenuncyatorstwo, 
•19ro'\vadrone jako systcrn ~dbwy przez 
Cbs".be-sa i Andrego, wyw10fa~01 w cafom 
s~eczeJiSt\\ie od·ruch °'.tnl'fzenia. . 

Zwłaszcza d'wtaU wybitni radykalm µo
)y,cy Milleramd i Dnumer, ·wystąpili z o
tibem potępieniem polityki Combcsa. 

Przy w;yhorze prezy<lenta parlam1mtll, 
·,~dl z.wofenni:k ga·binetu Combesa łfonry'k 
~oon, a przesze<l'r Do:umer. 

Jakko&wiek prezydent Izby musi1 być 
Z;li!~iczo. bezs,tronnym, toi fi:edlnak P'rzY 
·i(ie1owaniu obTardami moze łatwo dopo
~ łub zaszkodzić rządo\v'i i bo też vry
lł>~ prezydenta ma za\vszc polityczne z:na
,,;:~~1ie, ::zwłaszcza. że w razie .i;at.1{ich tru
,dfn11Cli politycznych lmnftiiktów lub przesi
len gabinetaw-ych, P'rezydenci Izby i sena
-w są glównymi dorad'zcami prezyde'nta. 

\V tych warunkach \\.'Ybóir Doumera 
b)·l jaskrawą i decydującą klęską rządu. 
~awda, że -Odld!aI~ mu prz:e<l!cwszystikiem 
~iiOje glosy p;oslowie z prawicy i centru!_Il 

ale toby nie' wystarczylo oo uzyskania 
'\vtieh.nszośd. Wybór przyszedł idn skutku 
@ię'łd pupa·rciu licznego grona rad'ykali
'bID\'V, któnzy pragną obalić Comlbesa i jego 
~·Y~iem. 

To też gaibinet niebawem upadnie. 
Doumer jest to człow.iek sbo'Sunkmvo 

nt~Ol{iy, który ma przed sobą dużą przysz
.f-o'ść. Karyera je.gu była bardzo 'Oryginial
łt&. Zrod~ony z bardzo ttlmgi-ch rooziców, 
'lt4Siąpit w 14 roku życia do fabryki ,iJb 
AOO'sty robotnik. gdzie pracow.::~ przez lat 
ił. przyg.atowując się Jcdirnoczcśnic dJ e„ 
gz.a?Jninu dloirzafości. Następnie. został nau 
tzydelem gimnaizyalnym, próbował s\ł \V 

p1rbłicystyce, a \V r. 1886 wszedł do Izby 
ir}d.zie odrazu zajął \Vybitne st3.u1owis1rn. 
~- roku 1895 został ministrem skarbn "" 
,gabinecie Bourgeołs, a \V 1896 nowy prezes 
.iarnnetu Mćline mia:nowaf go jeneralnym 
ff}bematorem Indlo-'Chtn. 

Tak więc ten ubogi wbotnik poskl!dał 
kolejn-0 najwyższe <l:ostoje11stwa \V pań
str'Wie. 

Z l(osyi. Jak '''iad·0>m10 ziemstwa 
pt~ed ogłoszeniem manifestu ca,rskiego 
zwracaJy s.iQ z adresami d1a cara, "'~ któ
r3 'th diomagano się reform. 

Do adresu, jaki przeslalo c.ar-0wi w 
}}rawie reform państwa, z.ie.msitwo cze1 -

11igowskle, zrobi! tenże uwa:gę następującą: 
„U-waż.am postępek prezesa czernigowskie 
~{J ziemstwa z.a zuch\vafy i nietakrow1ny." 

„Oswotożdienie" podane. dosłownie 
1c:k~t teg'J d zi ś hlstorycznego adtesw: 

.,Wasza cesarska mnść ! W ciężkich 
~kwiłach ''o.illY i wew.n1(trz11eg;o mzstroju 
~akie przcży\\·a nasz.a ojczyzna, czernigow-
kie ziernst\\ ·o guberniafne postanowit-0 W) 

rati}ć Tobie, Nali]aśni.ejszy Panie, swe. głę
bdK.ic przekonanie, że prawi<l:towa d'z1atal-
11ość instyfacyj spoleoznych i calego za· 
rz~du paflstw.owego, jest niemorl:liwą na 
takich warunkach. w ~akich iu'ż odda:wna 
1:11ajduie się Rosya. 

Biurnkratyczny system rzą<lQWy, 
\i:prowadzi \vszy zupełny roz•<.faiał poml~
cby wtadzą zwierzchniczą a spoleczeń
SfWleJ:n, zazdrośnie nie diopuszc.za]ąc SµO'
?ec~eilstwa do u<l'ziału \V zarządzie i ochra 
11iaiąc zupe!ne QdQ.oobnienie swej dizialal!no
, ci i nieodpowiedizialność za nią, d;opro'' 'l
-dzi• kraj do .nadz--.,vyczaj trudnego r,.oloże
!1ia. Rosyanin' ni•c ·jest zabezpieczony 
[lraed samowvlą wfadz, jest on pozbawio
ny wobo<ly sumienia; ogtaszanie w prasie 
x.i Jtadużyciach wl;aidz .!est surow10 zafaonio-

o; znaczna część Rosyi podlega, rnawu o 
'li z Qcnionei .ochronie. dającemu admir!i-. 
~;ar.acyi szerokie pele <lo samowoli i nie
r.·wyJ.-Je U'ciążliwemn· dla lu<ln1ości; sąd jest 
, icr~l)(}Wa111y i ogrnniczuny w, przestrzega
li. prawdy i prawa. Taki stan rzeczy 
~Pnowadiza na ludność nicoblicz(}ne klęsi~1 
~te wszystkich przejawach życia pry.w.1t-
11 i społe,crznezo i Vl'YW•oluje ·o~ólne nie 
t>a*wotenie. 

Czerni~owskie ziremstwo guhemialll'e, 
-s~;r~c sił•ie prz~ te1n ~neko.«niu, że za-

" 

prowadz\!nic \\. kr:-.}u b.dn, sprawiedliwa- r 
ści i prawdy, rnme być osiągnięte jedynie 
przez ustanowienie ścisłej tączoości pomię
dzy wladiz'l zwierzchniczą a narodem, naj
poddaniej prosi waszą cesarską, mość o da
n.ie posluchu szczeremu i prawdlziwemu 
sk>w'U ziemi rosyjskiej i wezrwanie w tym 
celu swobodnie wybranych przedStawicie
ti :ziemstwa i rozkazanie im. aby niezależ
nie i samodziehlłe nakreśli:Ji projekt reform 
odpo\J.dadaiących tak bli~ko im znanym 
potrzebom zasad'nkzym ludoości rosyjskieJ 
i projekt ten bezpośrednio przedstawili Wa 
sni Cesairskiej Mości''. 

Do prezesa -czernigowskiego riiem&twa 
nadeszty natomiast liczne·adresa i telegra
my z tyczeniami. Wynika z, tego, że IXl
między cairem a spoleczeństwem rosyj
skiem zapanowal rozdźwiek pow~iny, 

Z Japonii. Drugi proces przeciw re
daktorowi „tteimun-Szimbun" - łieimun 
oz:nacz:a.to w; cz.asach foodaJ.nyich tlum, mo
tlo:ch, Szimbun, gazeta - rzuca znowu nie
co światla na rozwój socy.a:lizmu w Japonii. 
Dotychczais jest socyalizm w państwie mi
kada bardro sla.by. Z<laae się jednak, że 
stronnictwo to zyskuje tam 1ooraz więcej 
zwolenników. ~wiadtczy o tern cho:ciai
by z.ak>żenie m'iesi~znłka wcytailistyczne-
1go. Zatożyf go p. Kokotu, <law:niej redak
tor „Y-0rozu-Sz.imbU11". Zerwał QU z. wiy

daó\vc.ą tego pisma. ponieważ nie chciat zg•o 
&.zić się na propa&"Qwainie wojny. Nieda
wn-0 pierwszą rocznicę istnienia: ,,tieimun
Szimlbu1nu" obchodr.rnn·o uroczystym festy
nem, W1brew zakaz()\\ i po]icyi. Za to prze
kroczenie zakazu i za urnieszcz.enie arty
ku1fu przed.w wojnie wytoczono proces 
,.Heimun-Szimbunowi". Rezultat procesu 
byt ten, że redaktor.a i dmkarza skazano 
na pięć miesięcy więzienia i lOOyen grzy
'vny. W motywach wyroku' powiedziani(>, 
że obaj oni w artykule swoim dopuścili 
się obrazy majestatu mikada. 

Stronnictw.o &ocyalistyczne jest w Ja
ponJi Jeszcze bardi-01 stabe. Potrzeba gro 
szukać diopier-0, bo 'Samo nie rzuca1 się w 
oczy. S\Vą pracą i agitacyą. Przywódz:c;;i. 
mi socyalistyczne:mi nie są rob-Otnicy. Nai 
wybitniejszym socyalistą w Jap<Jnii ie.st p. 
J.amo, d'awniej prywatny 'sekretarz mikada, 
a potem posel japof1s.ki \V Pekinie. Dale1 
w zarządzie s.tronnictwa. obok wspommia
nego juz I(oku, izasiadają głośny pisarz K.a:
tayama i l(a:wakami, autor dziera „The po
litical ldeas of Modern Japan". Socyailizm 
japoński znaidować się będzie jeszcze d1u'
g1 czas w d'zjedzinie czyst akadlernf.ddei, 
ponieważ robotnik japoński jest jeszcze 
nadto głupi i obojętny, aby mógt mieć ja
kie interesy polityczne. 

Z Watykanu. „Temp" cgł.aisza memo
ryal. jaki ks. Jerzy grecki, a.akio itmmisarz 
Krety. wręczyr ministrowi spraw zagrani
crnych Delcassemu. W memory.aile ksią
żę ponmvnie przedstawia jako jedyne roz
wiązanie trudnego polioienia, zjedlnoczenia 
I(rety z Orecyą. W razie gdyby istnialy 
upraW1Ilione wątpliwości ·CD dio :usposobie
ni.a Krety, niechaj mocarstwa pod kontrolą 
i kierownictwem swych reprezentantów 
urz<\d'Zą w tei kwestyi plebiscyt. 

Słowacy a wybory na Węgrzech. Cen
tralny komitet wyborczy slo'wacki oglosil 
man1ifest wyborczy z priogramem, od.które-. 
g.o czyni zawis.em gł.osowanie Stmvaków 
na- irn:ndyd1a1ów nai postów d:o Sejmu ,wę
gierskieg{>. Slowacy d'omagają się' rmVlrl{J
uprawnienia dla języka slow:ack·iego w 
szkolach i urzędach, rewizyi uistaw lro
ścieltno-politycznych, z.niesienia szkolni
ctwa, zalożenia: kilku szkół przerrnyslowych 
i handlowrych z językiem wykładowym 

slmv,ackim. ograniczenia po<lzialu gruntów 
wfościańskich, wydanii'a ostrej ustal\vy 
przechvt lichwie i t. d. 

Prezydent gabinetu hr. Tisza mzes;ał 
de wszystkich rnd' miejskich cyrkuta·rz, '" 
którym zwraca uwagę. że. wprawdzie usta
wa: poddata ·udzial urz<;dników w1 watce 
wyborczej pe'\\ nym -0grnniczeniom, ale 
·wcale nic jes+ jej celem vvyklu(:zenie od u
działu W' \\! yborach tak cennego żywioln 
spotecznego, jakim są urzędnicy. Owszicm 
będzie bardzo pożądanem, jeśli urzędnicy 
w grani<:ach ustaw wylrnnają swój konsty
u1cy~ny obowi·ązek. 

lnn)r okólnik \\ ycla!ly przez hr. Tis.zę, 
polec~ wla<l:Zom. aby ustawowrymi .·: :1-
lrulni zwalczaly każdy gwalt i p-01grfo::d. 
mające na celu powstrzymanie wyoorców 
od objawienia swego zdan ia i udziału· w 
gt-0sowainiu. 

l reJ Vd ~~""" 
Bochum. Do strefku przylłtczyly się 

kopa•ln~e: ,.Z.Olłverein III", „Konsolidaticn'· 
II III IV ł V przy Watte11schei<l, „Boni
fa~ius;', ,,~i•tr~cit" Il, ,,Ge11tt'L11*H ilV i VI, 

,,Eiberg", „Dahlbus'.:h". "Johann Dcimels
bcrg", „Germania", „Erin", „Scłtwerin"., 
„Lothri.nigen", ,,Victor". 

Wszyscy górnicy zaiechafi. jeszcze w 
kopaniach: „Rhein-.Elbe", „Alma", ,,Gene
ralBlumenthal" V. „Hanover", „Charlotte". 

Hambom. Zarząd kopalni „Deutscher 
Kaiser" ogtasza, że górnicy, ,którzy zastrei
kUJą,, otrzymają terminatkę i muszą, oo 1 
lutego opuścić mieszkaniie WJ domach lro
pa!ni. 

Rodacy! Podczas str~ku starajcie się 
aby każdy górnik polski zapisał się do 
,,Ziednoczenia zawodowego polskiego". 
Polak tylko do polskiej organizacyi zaWl.l
dowej należeć powinien. 

Bochum. Znów rozporządzenie {X)li
cyjnc uznane za nieprawne. Rozporządze
nie reiencyjne z d!nia 3 lutego 1894 zabrania 
wy'wfosza.nia towarów n~ sprzedaż prze
znaczonych na zewnątrz bud tar~owych. 
Wbrew: temu prz.episowi wywiesił swego 
czasu rzeźnik R. na targu precli swym na
miotem zabitą owcę, za oo 1n!iat zapłacie 
karę p.'O:licyjn'l,. P.od'czas kiedy sąd! taiwni
czy karę ową zniósł, zatwierdtZit ją, sąd zie
miański na tej ·zasadzie, że prezes reiencyi 
mial pratwo wydać owo rozporządzenie, 
aby ustrzedz zwiedzających targi o<l po
plamienia przy.odziewku. 

Przeciw temu wyroko,vi wniósł ska
zany rewizyą do kamergerychtu, który ca
.tą spraiwę po zniesieniu \\ yroku sądu zie
miańskiego, dlo ponownych rozpraw ode
slal. I(amergeryicht jest tego zd'ainia, że 
wladza policyjna może ~rpravv?d!zie ustana
wiać przepisy ogólne, obowięzujące priQ
wadzących jakiś proceder czy t{) w domu, 
czy n3l targu, aby uchronić publiczność od: 
zanieczyszczenia przyQdzieiV.~ku, lecz wca
le nie ma prawa wydawać przepisów dla 
tych tylko, którzy na ta·rgu SWÓli proceder 
prmva.dzą. 

Według ~ 60 ordynacyi procedemwej 
uprawni-Oną jest p-olicya do ustanowienia 
•ordynacyi targzrn,cj tylim w porozumieniu 
ze zarządem •gminy wediu1g potrzeb miei
soorwych. Takim tylko rozporządizeui1om 
·winien ulegać każdy prowadzący pro-ce<ler. 
Tego samego zapatrywania jest naij:wyższy 
sąd' admini1stracyjny. 

Spandawa. W pewnym hotelu· w 
Szpandawie zastrzelil 28-letni· podróżujący 
Grille z Berlina swoją 22-letnią kochankę, 
córkę ernerytowaine;go urzędnika kolei<0we
go, na,stępnie, usiluj.ąic •odebrać życie 'So
bie, zranił się ciężko. W drodze do la:z:a
retu odzyskal przytomność i zemat, że po
wtidem strasznego czynu byla nie'S·zczęśli
wa milość; rodzi.ce panny młodej nte chcie
li dać zezwolenia na związek małżeflski. 

W Berlinie przed 9 izbą karną stawał 
nieprzejednany wróg żydó ~ hrabLru Pti.ck
ler, O'Skarwny o podburzanie do g\val
tów w 10 mowach antyż.ydowskich, wy
głoszonych od czenv1ca do listopada. mku 
u1bieglego. Przed rozpaczęciem rozpra
wy zapytał hrabia Piickler prze'WIOdni
czącego, czy między sędziami, którzy ma
ją ,go sądzjć niema żyda. Ody prze'\\iOidni
czący odpowiedział, że. niema, wówczas 
zapytat Piickler, czy nie ma przec'1rzty. 
Powiedzi,ain10 mu bowiem. że radzca sądu 
Simon jest prwchrztą. Prezydent oświad
czy!, że wiaściwie mocą swego urzędu nie 
potrzebo·walby na pytanie to odpowiedzieć 
jednakże objaśnia oskarżonego, że już ro
dzice pana Simona kazali się ochrz.cić. Na 
odnośne pytanie odpowiada Piickl'er, że na
wet ochrzceni żydzi są stronniczy, żąda 
przeto usunięcia: sędziego Simona. Sąd po 
Po krótkiej naradzie 0drzucil w:niosek Pii
cklera. Następnie badano obszernie oskar
żonego i ·odczytano rólżne ustępy z jeigo 
mów. ttrnbia Pil-ekler twierdził, że jest 
posłannikiem Boga, a ma wy ba wić. naród 
niemiecki z przewagi żyd-owskietl. Gdyby 
nie był wybraf1cem Bożym, nie znióslb'y 
tak dlugo prz.eśladrow:ania. Przewodniczą
cy zapytHjc cskarżonego, czy może cierpi 
na man:~ prześladowczą., ale Piickler sta
nowczo temu zaprzeczyt. NatDmiast o
świadczyt, że kwestyę żydmvską można 
załatwić tylko z użyciem środk6w gwałto
wnych. 

Prokurator '' niósl o 6 miesiGCY \Vię
zicnia. Iirabia Piicklcr po mowie swego 
obroi1cy pcwiedz[al: „Ważna chwila na
deszła dla naro<ln ni·emieckicgo, który sboi 
nad p1 zepa~ci<1. Skoro ostatni pionier 
niemczyZ"ny będzie nieszko<lli ;vym, zaleg
nie •cale Niemcy ciemr:()ŚĆ. Obojętnem jest 
dla mnie w t<:j olbrzymiej walce, którą pro
wadzę, czy dhtższy czas przesiedzę \V mu
rach "'' ięziennych jako. męczennik". 

Trybunat sqdO\vy \V myśl wni·osku 
prokuratma skazał hr. Pticklcra na pół ro
ku wi·ęzienia za podburzanie do 2'WaH6w 
i nicpostuszef1stwo wz~le<dem usta\\~ pań-

stwowych. Drnk~rz fosching, który roz
powszechniał mowy", skazany został mit 
300 marek grzyw11y. 

Rozmailości. 
Podatek od lenistwa. Dr. Hu.clW'łr. 

czlunek wy<l'Zialu medycznego \\" Paryiżn: 
'Wlpadl na: oryginalny, ale niev.rątpliwie UŻJ
teczny pomysl opodatkowania ludzi zaw'o
dowo leni\vych. 

Jeśli biedny obowiązany }est za wyko
nanie chocby na}drobnieas:zej pracy pOO.atek 
placić, wymaga' też spra\\ied1ilwość, aby
lu<lzie bogaci, dla których lenistv.--u stal•· 
-się rzemioslem taki -sam podatek oPlacal.L 

Chodzi najpierw o ustalenie pojęcja l'c
nistw.a. - I tę spra·wę dr. ttuchard rozwię
zuje w sposób bardzo prosty. Lenistwo -
pm.via<l'a - zac.zyna się tam, gdzie pracól 
sit; kończy. 

Dług państwowy w Rosyi. Ogólna su
ma dlugu paiJstwowcgo RQsyi ,\\")'!lOOi z 
dniem 1 stycZllia 1905 r. 7.066,490,636 rubli. 

Policmajster obity za kapitulacyę Por
tu Artura. Z Dkazyi upadku P.ortu Artura, 
od.ibylo się w1 Rostowie nad, Donem zgro
madzenie w• sali rady miejskiej, przybrańei 
w żałobę. Pod koniec zgroma'Cl.zenia wsku
tek ogólnego rozgoryczenia nai rząd, przy„ 
szto do hardzo gwałtownych rozpraw. Po
licmajstra, który chcial wygtosić patry-0-
tycz.ną mowę, obito i zrani1ono dość po
ważnie la'ską w • glowę. 

Odpoczynek świąteczny we. francyi. 
We .Francyi, ustanowi,onem zostało now~ 
prawo, na mocy :którego, jeżeli dzief1 świą
tecvny przypadia w niedzielę, ponied!zialek 
ma być uważany za świ~to. • 

Skutkiem tego "\V poniedziałki takie 
zamknięte będą. obecnie wszystkie irnsty
tucye publiczne, jako to: szkoły, ba·nki, bi
bHoteki, gieldy i wogóle ,:\~szelkie urzędy. 
Wyjątek st2p-0wią biura poczto'\\ c, telegra
ficzne i policyi. 

Ponieważ po raz pierwszy po wipr(J
wadzeniu w życie teraz· właśnie: pierwiszy 
dzie!J Ś\\ iąt Bo'iego Narodzenia i Nowy 
Rok 1905 przypadły \V niedzielę, więc uT 
rzędnicy, ku wielkiej swej rad()ści, zyskali 
\V•ięcąj o dv. a dni sw10hodne, 1gdyż nie urz~
dowalii w ponied'ziaiki. 

Nestor .złodziei. W No\.\'-ym Joirku 
przychwycono na gorącym uczynku kra
dz.ież.y 104-ietniego. starca., Jerzego Wal
k em. By! on niezliczone razy karany wię~ 
izieniem i temu przypisuje swą długowiecz
ność. Jak bowiem wyraził się na poli'Cyi, 
w więzieniu ma się spokój, regularny; tryb 
życia i urządzenia hygienicznc, na które 
nie stać biedaków. 

Baeznnśe Langendreer I 
Wielki wiec polskich górników oobe

dzie &ię. \.V'e 1czwartek po pot o god:z·. 4 na 
sali p. Knipping'a przy dworcu.. Jest za
tem pożądanem, aby górnicy z Lan:gen
dreer, W erne i okolicy licznie się stawili. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiec dla strejkujących ~órni· 
k6w w Essen. 

W czwartek 19 bm. Q gQdz. 7 wieczo
rem, odbędzi,e się w sali p. Vam de Loo 
wiec, na który Rodacy Hciznie; zebrać się 
winni. · 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

W10e w Ueekendorfie 
We wtorek o godz. 4 po południu od-. 

będzie się wiec polski w sali p. Dreickłłau
sa. O liczny udział prosi 

„Zjednoczenie zawodowe Polskie". 

Bae.zność górnicy! 
Na wszystkie zebrania g6rntków) iakie 

odbywać się będą podcza:s strejlrn, winni 
iść nasi mężowie zaufania, i dr

0

uhów za
chęcać w języku polskim, aby '·' szędzie 
zachowano spQkói i porządek. 

„Zjednoczenfo zawodowe po~kre" „ 

lmro 
Zj ~dnoez . nla z~wodo ~ego ~oł:;}kfage. 

Ustnych rad udiiela biuro tylko f'r~d 
pot od godz. 9 do 11. 

Do 1lórnik6w z Brn~hstr~sse. 
Szan. cz!onkom ,.Zjedn<>czenla zawoG.. 

polskieg-0" w: Langcndreer, którzy praoo
waH na kopalni „Bruchstrasse", d·oniosze, 
aby się do mnie, i to Hajp.óżnict uu śr ł:y 
18 stycw:a za-losi!i. 

Jan Derwicłl, 
tielegat „Zj. c1nioczerfa zaw·od. ).ło!s·ki.cg-e" 

w Laia~endrecr, I(ai'se rstr. 14 la. 



•• ftacz11ość Castrop ! 
Koło śptewtr „Halka" w Castrop 

~i wszystkim członkom i R<Jdakom w 
C.5trop i całej okolky, iż w nied.Ziełę dlnia 
2Z stycznia urządza 7.abawę o godz. 4 po 
Jł01. UJ p. Sindra, połącz.oną, z konoeertem, 
tlcklamacyami i śpiewem -czterogfoSD'\v:ym 
itd. O godz. 7 przedstaiwienic teatralne 

. t.: „Szlachta szynkowa czyli kló1rlia o 
\Tiatr''. Po teatrze taniec. Wszystkich 
Rodaków i Rodaczki w Castr'Op i ()ko~cy 
mil-e zapraszamy. Członkowie winni się 
stawić w oznakach. Członkowie niewy
platni placą jak goście. Czronko~fic -0b
<'Y'Ch towarzystw płacą 50 fen. Rodacy, 
którzy nie należą do żadnych polskich to
w:arzyst'Y· placą przed czasem 50 fen., 

rz:y kasie 75 fen. Karty są d.o nabycia· u 
~ościnnego Sindra i• u czlonków I(oła na-
~ego. Cześć pieśni polskielj! Za.rząd. 

Koto śpiewu „Słowilc" w Marxloh. 
Nadzwyczaine zebranie odbędzie się 

w. niedziel" 15 bm. po lekcyi o godz. 3. 
Dfa wnli.nych spraw prosimy o liczny u
tłz.ial. Stary i nowy zarząd wi1nien się 
ilompletnie stawić. Goście mile widziani. 
C•ześć pols ci ej pi·eśnti ! Zarząd. 

Baczność Gelsenkirchen l okolica! 
[(oło śpiewu „Lutnia" w Gelsenkir-

fłea donosi wszystkim nam żyiczliiwym 
'Rodakom i Roda1czkom, iż w niedzielę dnia 
'R sty-cznia o godz. 4 po poł. urządzamy 
•bawę, potączoną, z. koncertem, ba~dzo 
abawną s.ztulcą teatralną, deklamaicyau11i i 
„pic.w m -czterogłosowym na san p. Bau
me!ster, Germania-Hotel, Arm~1J1Jstr. Po 
ileatrze taniec. O iak nailiczniejs.z.y udlzial 
prosi szan. Panów i Panie najwprzeimici 

Zarząd. 
Uwaga: Koła śpiewackie nam 1sprzy

~ą,ce raicz.ą wybaczyć, 1gdyiby nie otrzy
rnały zaprosze(t osobistyich, gdyż uchwalo
ao powyższą, zabawę dopiero W ostatnich 
_,~ach. Prosimy wi~c o taskawe przyby
.te. --Gześć p~eśni. polskiej t 

- - „ - -----

fl'ow. „J2dność" p. op. św. Stan.isła1va B. 
w Essen 

•·rzą,dzai w niedzielę dnfa 22 stycznia. br. 
111bawę zimową z: taf1ccm, n:ai którtt z.apra-

a miejscowe i sąisiednfo towa1rz.ystwa i 
:w-1zystkńch nam życzliwych rodaków z Es
·•e• i bliższej okolicy. Począte·k o godz. 5 
ąl!IO pcJ. Kartek wstepnych można lu.iż teraE 
4H.być UJ niżej piodanych! pa.r1ó:w. P~y 

·wst~pie kartki nie będą. sprzedtuwane. 
'Sz.an. czkmkom innych toiw:arzystw zwra
ca się uwagę, iż w brak wYStarczającej ()
~bistej gwaranicyi okazać sie muszą usta.
wami swego towarzystwa, a w nien]Dżli
wym razie uważami będą za niecztanków. 
Kartki ·wstępne clla członków towarzystw 
po 50 fen., dla nicczlonków po 1 ma1ice ma-

na sprzedaż: Sta·nislaw Jeisiniak, Her
mannp!atz rnr. 1; Jan Woźnry, uł. Józefa l; 
liomasz Piotrowski, piols1'.i krawiec, Ora
benstr. 44 I.; Leon Merczyński, Unioostr . 
.29 II.; 1 an Bll(}ch, polski krawiec, TunnM.r. 
ar. 14; Ludwik Wacławiak, Sollingitr. -.c. 
-40 III.; franc. Tomaiszews1d , polski kra.-

i.ee, Stoppenbcrger Str. nr. 15 I.; Bcmard 
Betber. polski szewc, Sóllin2'str. nr. ~; 

r. Biernat, Es~en-W., EhrenzeWerstr. ar. 
W. O liczny udz.ial w1 zaib4i1Wie uprau.t 

· larZ4d. 
Zaibawa odbędzie sfe w. Jokafo p. Van 

~o Loo, przy Schtitzc:rlbahni ur. 58. 
rl ··.- · 

BACZNOŚĆ! 
~e-anownym Rodaczkom w Bruchu do

~zę, iż sprffwadz!!em maglę do magl-0wa
ala bieHzny. Roda1czkom, którym o ter» 
&te dooies:ono, służy to o.głoszenie. Przy
ie111 mam dobry kamień do toczenia noży i 
tvidelców. Latową porą będzi e pr~y1ry
łJIMllO, oonicważ jest miejsca dosyć. 

l szacunk; 
Walenty Mroskowiak. 

Br u: c h, Leusbergstr. 29 . 
. j~ 

-~-----------+----~ 

"""·· Pol~ka rest :;urac„j a 
łl ~ llllU • J 
·jfr~! w Brr rn e 

__ :111:~ _bardzo dor T. i= riros1i•n lt\<:a, tuj 
obok pol l'ł iegr1 k edoł:i. śfl, , Piv~o., jetilt 

.i' dla und , qyci.a uyc \ "'ypadkb Mr1rn do 
sprzed:i.nia, w 1ok<llu ty tó c• c. by"'ll,Ją O 
polskich t iw auy tw Rw e po i :od. cnif.I .. -
PotrY.eha f.000 do .rnoo mr. 

PIETRYGA. 
potsk.i kapełmist.rz 

w BRUCHU, 
11111. M.acyańska (Mar~.) 

B~czuość Liitgendortmund I okolica! 
Towarz. głmn. „Sokół'' w Liit~endortmund 
oznajmia druhom, że zabawa zimowa ma
jąca się odbyć w dniu 22 stycz.nia b. r. izo

stala odłoż<>na na czas późniejszy 7J po
wodu strejku. Czołem! 

aaan ,,,.,,,,,..,,,, a 
Szan. Kupcom I Prze~płowcom na obczyźnie 

polecam najlepsze odlrial~ 

Stan. Karolczak, przew. -fł -e- • cyg-ara polskie : * * • 
Towarzystwo „Jedność" w Langen~r 

donosi swym członkom i wszystkim Roda
kom i Rodaczkom z Langen<lreer n okoli
CY', iż sposobność do spowiedzi św. jest w 
sobotę 21 łitycznia od rana. Nabożeństwo 
polskie w niedzielę 22 stycznia o godz. 7 
rano. Msza św. bez śpiew1~ polski.ego o 
godz. 11. Zaraz po sumie kazanie polskie . 
O godz. 4 nabożeństwo z, kazaniem. 

Kościuszko, Poniatowski, Korfanty, Maryśka, Sokoły, P flancery, Mexico, 

również papłero~y Nłlrodowce. 
Noblessy, Sokoły, Trójki i Turcfory, oraz tabakę do zażywauia we 

wie Il.im wy borze. - Przesyłki od 20 mr. - franko. 

Pranciszek Krajewski w Wattenscbeid, 
hurtowny interes i generalny zaHtąpca :firm polskich. 

Z ar z ąd . vauvvauvua&auaa· -·---·-------
Towarzystwo św. Aojzego w Cottenburgu BACZN O ŚĆ! 
donosi S\vym czlonkom i wszystkim tu 1za
mieszkalym Rodakom, iż w niedzielę 22 b. 
m. cdbcdzic się zebranie o g. 3 po pot na 
sa1i p. Telszofa, na którem będą · roczne u
chwały, więc pow(nnością każdego człon
ka na· posiedzenie to przybyić . Posiedzenia 
w roku 1905 odbywać się będą co drugą i 
czwairtą niedzielę każdego miesiąca o gQ-

Szanownym Rooakom wi Brnckhau
~e:n, Marxloh, ttambom i okolicy polecam 
sic do zabez:pieczenia, od ()gnia, okien wy-
8tawnycb i wszelkie inne zabezpieczen1ia. 
Mam styczność tylko z najlcpszemi towa
rzystwiaani zabezpieczeń. I(atctego R.odalka 
ohsfożQ rzetelnie. Z szacunikiem 

dz.i1nie 3. M. Siekierski, prze\V. 

- ------, - • . '*" epf 
Czeladni'k krawie.cki 

dobrze wydoskonalony w swuim fachu 
może się zglosić od zara:21, tyDko na duże 
sztuki do 

Adama Słomy, 
Bruckhausen, Grtinstr. ID. 

Pe 

P i o t r K a r w i k, 
Marxlołl, Wilhelmstr. 13. 

Magnum bonum po :>,110 mr. 
Małe perki okrągłe po -4:,30 mr. 

Cwikła P"' 1,40 rur. 
Nadzw. piękna brukiew 1,60 mr. 

przy ul. Hoch-tr. 69. 
~olski napis wisi na dornie. 

~pr;rnda~ tylko za gotówkę u Balwierz i fryzyer polski 
,ofeca dobre cyga1ry i papieros.,- jako ~ -

biesy ł i:a:110 z fabryki Ganowicz i Włddiai*' z Pozn-ania.. Z szacrnnkiem 
Jana · Różewicza 
Bruchu, urzy Feldstr. 

W ofciech Rosietket, 
'Watteasckeid, Chaussecstr. nr. 7. 

n •:!l~~m.i.1t~Jr 'uoaua n ""~~·ri:.l.nru 

tt·! ,l'~-lwq•s D·ori, 
·11.sCllCllm e~fam am 

-.rndod o 0~'610~ ~iSOJcT ·;1•.)~ !'0zsl!uif'Uu odo~· 1 
1uAl8.Iu1o+s op<gniuz M. ::arnqtn:.q.oder. .{;:rnpo'H o~J tro 
4HnsA.zl:a\ ! 'AK r~nluJ '~rrmui wu;:><łJO<l 

.a oda cy He111ne i okoDicy! 

eraz 

Polecam ~•anownrm 
Rndakom mój 

skład 
żflaza, 

maszyn 
i totowa.nia, •ycia., 

~ Slelkich silrzetow kuchen n . eh 
pn c-enącb jal. i'Hljtaii.-E)'€';. 

Zlll.k:•lpi<1ne rzł\cr.y odatawiam franko io don•. 

.za gotówkę! Na •dpłatęl 

Pieey ki do ognywania." 
Stanisław Janko"1iak, 

HEB~E, alica 1łewn nr„ U 

-~· ••t::•••••• 

B ACZNOSC ! 
Rodacv z Gelsenkirchen, Ueckendorf I okGHcy t 

~ LJB.sięgarnła polska 
i zakład oprawiania obra1..ów 

po.Jeca wielki wybór książek do na~ożeństwa i 
powieściowych i wszelkie materyaly pi-śm:ie•
ne. Obrazy świętych Pańskich, Krzyże, fiogu
ry, różańce, wieńce żalobne i wiązarki, p()win
szowania, zaproszenia weselne, karty z w+do
kiem, karty na Swięta i Nowy Rok w "'iclJOln 
wyborze. Wielki wybór cygar i papierooów, 
kalendarze Marya1iskie i kartkowe. Op-latrii 
wszelkie ozdoby na cłioink~ bardzo tanio. O
prawa obrazów, wiązarków i wianków ś!ub1t. 
w piekne ramy, podlug wybortl zamawiają,ceg&, 
po cenach umiarkowanych. 

Prosze o poparcie me~o przedsiebiorstrwa. 
Z wysokim szacunkiem 

~\ ojeieeh Kościelny. 
GelseukJrchen-Ueckemfori, przy al. Nordstr. ~

Swói cl• sweeo! 
------

Szanownym Roda.kom 
i okolie.v polecam ml'ij 

skład wełny i bielizny, 
oraz ło•arów łokciowyelll, cy
gar, papierosów, tabaki do zażywania itd. 
Fabrykn. szkarpetC'k. - Również pole
' cam mój slabu! l!ioloatalny i pro
flzę o popucie mer;o prgedsiębioratwa. 

· St Krawczyk w Brueh, 
ul. 1„eusb0rł:*tr 36. 

LUDWll( I<RUSZEWSQ, 
JH)CftUM~ 
stolarz połshi 

i skbd m.~ ~otow,-ołl. 

Sze.nownym Rodakom 
w Heme i okolicy po
lecam. ninieje:z:em ll.ój 
nowo za.łośon:; 

skł d 
mianowieie dla r.owo 
ienc ,.,,, polec~m c.&łko
wite piękne wypr i'.vry. 

O gorliwe poparcie 
mego interesu scrdecr.mie 
upraezaia. 

M. Mfedzi!łski 

·~------~-'---~~~~--~~~~----~~~~--~~~~~-



Booh ms czwartek 19-go styczn a 1805. ok 15. 

Fil'G!l 1 ey~ po! tycznym ł zarobkowy 

• ,.. o.dzi co<l:z::er.nie z v1yją,tkiem dni pwwiątecwycli. 
r ,:- płata kwartf!\na na }>OCZCtC i U listowych '1.'YUOSl 
1";mr. 50 fen ., a z orlnoszeuiem d3 d9nm 1 mr. 92 fe n. 
•• \Vfo.rns Pol ·ki" zapisany jest w cenniku pocztmv ym 

Za inseraty placi się za ·wiersz petytowy 15 fen„ a za 
ogfoszcnia zamieszczone przed inseratarnJ 40 fen. KtQ 
często oglaszP, otrzyma rabat. - Listy do „Wiarusa 
Polskiego'' należy frankować i podać w nich doklad~ 

}Jod znakiem ... t. połniscil" nr. 128 . ny adres piszącego. Rękopisów się nie zwraca. .,...,.,......,..a ________ .,._,__.. __ ......, __ .._. ______ _.. __________ __ 

„~„ •• t:..___ P.ed •• k y .~, Drnk.::,:rui l fef,i•d:n•.;,; ;a ;1;n:ijdujc i::;i ę w P.odmn;. prYy ubc..Y ~ .falth~„ ·fa n.%C nr. 17. - Adres: ,,.. \.Viaru.G Pohiki" Bochum. ~l-Ł-
~~=.:ri~~~~--~-~- ~~~-~- - ~-~~~~~~~~~Dri~l!il:',J~~~~h~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

B~:' .. i«;y! RodaCJ ! Fodcza} strej{u zachowajcie nietyJko solidarność, ale także spokflj i purlądek .:izoro Ny. Uni

kajcie wszystkiet~o, coby w walce o \Vrsze słuszne prawa mogło przeciwd~ om służyć za broń przeciw górnikom. 

Rodzice pstscy! Uczcie dzieci swe 
mó-,rlć, czytzć i pisać po pełsku ! Nie jest 
Polakiem, Ido potomstwu swemu zniem-
01rć się pozwoH ! 

'NARADY KOMISYI GÓRNil(OW 
·z PRZEDSTA WJCIELAMI RZĄDU. 

W wtorek odbyła się w Dortmundzie 
ko -erencya uacz:ełn.ika urzędu oodgómu
c~o p. V ełsena z komisyą wybraną w 
~ vnez zarządy organizacyi górników. 
W uradach brał także _udział naczelnik u
r~ górniczego p. Bauer i kilku innych 
urmędników. 

l(omisya przedstawiła wysłannikom 
.mimistra coraz gorsze położeniie górnika 
tutefgzego i jego żądania. Polscy człon
terwie komisyi w imi'eniu „Zjednoczenia za
wotlowcgo polskiego" ,z naciskiem podnie
ś upośledzanie Polaków p.rz:y udzielaniu 
weinrć z kas istniejących przy kopalniach. 

Wynik obrad Jest następujący: P. Vel 
, smm zaznaczył iż r~d dołoży wszelkich 
starań, by łi-0prowadzić do pfirozumieniia. 
Zwt(i.ci się on do ,,Towarzystwa dla intere
sew górniczych" a w czwartek odbędzie 
s~ wspólna łmnferencya komtsyi górni
ków" przedstawicieli rządu i zarządu „To
warzystwa dla interesów górniczych". -

Telegramy. 
D ort m u n d. W czwartkowych 

Wółnych obradach delegatów robotni
ków i przecs.tawicielł właścicieli kopalń, 
1TI.łfmie udział także minister hau.dl.u.„ Mol
l~. 

O s 11 a b r tt k. Tutejsze fabryki ogra. 
fili fą pracę z po\Yodu braku węgli. 

Paryż. Zebrała się tł!. komisya, ktć
ra zaj~ć się rµa sprawą strz·~łania okrętów 
woJennych rosyisklch do rybackich łodzi 
aqielsldcł!. 

M a r s y I i a Szaleje tu wielka burza 
m~ka, która wiełlde wyrządzlla szk.ndy. 

Poiacv 
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\.-: , . na. ooe.zyzn1e. 
. Stoppenbe·rg. Sprnwot<l:atnie: z, cZY1Jl

„. "ici Tow. św. Mikołaja w Stoppenbergu. 
·W dniu założenia nasZ'ego towarzystwa 21 

tego 1904 wp'.safo się 29 rodaków, w cią
P r()kn przystąpiło 18, 2 \~:'Stąipif.o do woj
llka. Obecnie lfczy towarzystwo 45 czfon
ICó:w. Zebraiń odbył-O się 17 i 3 walne. 0-
bocny stain kasy wynosi 241 mr. 82 fon. 
Do zarżądu na roik 1905 ros tali wybrani: 
A&m. Zyber, przewod111ic:zącym, Antoni 
tJ1gmaniak zast., Stanislaw Grembowski 
•ekr., Stefan Skrzypczak zast .. Svcz.epan 
Nowat skarbnikiem, Szczepan Skrzypczak 
t;a•t., Prane. Mrowiński bibliotekarzem, 
ł'r11t1c. Zyber zast., Franc. Kwsperski cho
~żYm, Andrzej Grabowski z.a:st., Wojciech 
iamoł i Jan Budzia'k asystenta.ml. Michal 
J{ałkaJ i Jó-lcl Gajerwiak 'wst., Ant. Gro
~·ski i Józef GrabowSlki taiwnikaonł. Ze-

ra111ia odbywają się oo pierwszą, i trziecią 
rliOO!zielę każdego miesiąca. 
A. Zyber. przew. St. Oremoowsłd, se.kr. 

Hoerde. Towarzystwo św. Wałeinte
g.o w Hoeroo maro w niedzielę ~\rof e ro-

czne \Valne zebranie. Uchwalono, że każ- aby w czasie bezrobocia nie byli skazani feld (1726). I(onig Ludwig I, II, III, IV i V 
dy czkmek tow. płacić będzie teraz co mic- na głód i nędzę. (3347), Pluto (szyb Thics i szyb Wilhelm, 
siąc 30 fen., to jest 5 fen. więoej, jak do tego Chodzi tu o tysiące ludu polskiego, któ razem 3807), Osterfeld (3474), ttibemia 
czasu. W :zamian pobiera w razie śmierci ry nie chcial i nle mógł pod żadnym warun (1131), Wilhelminc Viktoria (2135), Blu-
czfonka, tak samo i 'W razie śmierci ż;ony kiem inaczei J>Dstąpić, jak tylko wziąć u- menthal I i II (1932), Konigin :Elisabeth, 
po jednym rnku należenia. d-0 tow.a1rnystwa dział w ogólnym strejku. szyb Joachim (921). Hannibal II (657), Iia-
20 marek. po 2 lata>Ch 25, po trzech 30 mr. Rodacy! Chodzi tu o uraci naszych, nnover I, II (2358), Konigsgrube (1578), Ge'... 
itd., oo rok 5 marek więcej, aż do najwyż- chodzi o to, aby górnik za swą pracę w neral (624) und' Rheinische Anthraicihverke 
szej sumy 50 marek. Towarzystwo zama- podziemiach, mdeżytą otrzymał zapłatę, (379). Lucas, Carnline (Iiarpen). Julia, 
wia zai członka mszę św. żałobną. wymian- aby P-O ludzku z nim się obchodzono. Recklinghausen I i II, Graf Moltke I i II, 
ki n.Th iedC'n rok i kownę. Czl·onikowie K:omu los robotników polskich na ob- Centrum, Courl'. Erin, Portingssicpen i 
wezmą też udzia.l '\V pogrzebie. Do zar':Zq czyżnie nie jest obojętny, niech spieszy lu- Schlagel i Eisen I, II. II, IV, V i VI, Gene-
du ·zostali obtani następujący czl.onlk.iQIW:ie: dowi temu z pomocą. Każdy i najmniej- ral Blumenthal III i IV, Graf Bismarck Il, 
Iion.oroiwym prn~esem ·ks. dziekan Jó:zci szy datek jest nam pożądany. Przesyłać Konsolidatiioin T, K:ons-0lidation III, H.ugo 
Ziegeweicl!; prze\v»odnkzącym Jan Parzy- można ofiary na strejkujących pod adre- (Outehoffnungshiltte), Prosper II, Iiansa, 
bok; zastępca Andrzej Rosik; sekretarzem sem: „Zjednoczenie izawodowe polskie" Rhein-.Elbe I i II, Rhein-.Elbe III. 
Józef Matelka; zastępcą Józef Tobolski; w Bochum, Vidumestr. 16, albo też do Re- Syndykat węglowy rozsyła ju:2; zawia-
skarbnikiem M\ichal Maćkowiak; zastępcą I dakcyi visma niniejszego. Wszystkie dat- domienie, iż. zamówief1 i zohowiązafl do-
AntO'ni Strojnowski; ławnikami Adem ki zost;aną w pismach publicznych pokwito sta;wy węgla z pow.octu strcJku dopełnić 
G~wroilski i J ózcf Otomaflski; biblio- wane. , nie może. 
tekanzem Toofrli Woźny; zastępcą Ant. Ko- j Rodacy! Pamiętajcie, że dwukroć da- Z wszystkich fabryk- żelaza obwlOdu 
ciemł>ai; chorążym Jan Nowaczyk; .rast. I je, kto prędko daje! tutejszego d.anoszą o ograniczeniach lub 
Frnnc1S1Z.ek, Mlyń~zak; podlch?~ąż~mi To~ j Ziednoczenie zawodowe polskie. zupel'Ilem zawieszeniu pracy :z. powioou 
ma:sz Mlynczak i Franc. Rosmsk1; zaist. J . . . braku węgla. 
Jan Lawicki i Jan BorkOlwski · kierowtni- Uwaga: Wszystloe pisma polskie pro-
kiem teatm Józef Otomański 'zast. Józ.ef simy o zamieszczenie powyższej odezwy 
Mlyf1czak: rewizorami kasy +omasz Kar- i o laskawe pośrednictwo w zbieraniu 
w·ik i Leo:n Paluszkiewicz. składek. 

Posiedzeni~ odbywają się 00 drugą, i Już ·naprzód tak pismom, jak ofiaro-
C'ZlWartą n1ectzielę miesiąca. na: sali domu da~com za:. ~askawe ~pa1~cie. skfad'amy 
czeladzi katolickiej po pol. 0 go.dz. 3;/z. 1na~serdeczmeusze podz1ęlrowanre nasz~m 
Prosimy wszystkich R.odaków z tloe:rde i robotnf:czem: „Szczęść Boże! 
okoł1cy, ażeby przystępow;ali d10 polskich 
towarzystw, a nie do niemieckich „1era1-
nów", bo Polacy powinni si Qi tylko w to
Wel!rzystwach polskich łączyć. 

Józef MaiteUa, sekr. 

Essen. .R.c)'czne ·spra!wiozdanie TOiW. 
św. Józefa w .tssen. Towarzystwo na:sze 
założone ziostalo w roku 1895, istnieje za
tem rok 10. Uma 8 SLycz:nia odbyło się 
walne zebranie i obór nowego zarządu, d-0 
którego zostali obrani następuJący czton
kow 1e: P1otr Skolarsk:1 prze w.; Michal 
Szy:mkowiak, z.ast.; Wmcenty Sosnowski, 
sekr.; Walenty Szauek, zast.; r'ranc. Szynr
Jro1wiaik, skarbnikiem; Jan PaiweJ1sk1, ·zast.; 
W~nc. Duda, bibl.; Ludwrk Sobwow'ia1k:, 
zaist.; Loon .Merczyi1ski 1 Andrzej Przyby
la, rewizorami kasy; f''ilip łtine, chorążym; 
W. Szajek zaist.; fan Pawelski i Jan l\.ęsy, 
asysleni.ami; St. Śmigielski i Wtad. Mo
szczyński, zast.; St. 1\ wap~szewski i St. 
ZaiUsz, ławnikami. Zebrania odby.wają, sit; 
oo 14 d·ni. 

deZ\Vtł ! 
Druhowie! Roda~y ! Obywatele I 

Jak wiadomo, wybuchłlo w W estialli 
i Nadrenii ogólne bezrobooie górników. 
Tysiąc~ . Polaków zostało skutkiem tego 
bez zajęcia, a więc też bez zarobku., bez 
sposobu do życia. 

Tak ogólne smutne położenie górników 
jak solidarność rob-Otnicza, zmusiły górni
ków polskich, aby iść ręka w rękę z r~sztą 
górników. Bezwzględność przedsiębior
ców kopalnianych, którzy nawet w układy 
wdać się nie chcieli z przedstawicielami 
robotn~ków, popchnęła górników do strei
lut. 

Sluszn.vść jest bezsprzecznie po stro
nie strejkujących, to też obowiązkiem wszy 
stldch ludzi szlachetnych, aby poparli wal
czących o swe shtszne prawa górników, 
aie słowem tylko, ale czynem, składając 
datki pieuiężne lł3 wspaircie strejkujących, 

Strejk górniliów. 
W sejmie pruskim poset Brust (centr.) 

przedstawi! żądania górników tute~szych 
WJ7lka'z1ując butne stanowisko wlaśdcieli 
kopalń. 

Minister MneUer podniós1r w od'pmvie
dzi ponownie, że zarządzil zbadanie pol·o
żeni.a i prędzej ani P·O tej ani po owej stro
nie stanąć nie może. Jeżeli się dzdy ja
kiekolwiek nadużycia,to je tylk·o potępić 
można. Minister M·oellcr wyraził też uho
lewanic, że .robotnicy wszczęli strejk la
miąc k()ntrakty. 

Pan Hammerstein oświa<lczyf, że za
· rządzi1t odipowiednie środki, by wszęd'zie 
utrz.ymać spokóli i porządek. W razie gdy
by pn1icya byia za słaba, stor W9isko na 
pogotowiu. Przedewszystkiem opiekować 
się ma poEcya chętnymi do prncy, by ic11 
chronić prze<l zaczepkami strejkującyich. 

GwaHowni.e wystąpil przeciw robo·t
nikom posel sejmowy stmnnictwa li'beral
nego Iiirsch z Essen spędzaj'!!C na nich calą 
winę. Prócz Iiberalów jednakoWIOr.t malo 
kto podzielal jego z1danie. Tyle wtorkOWL 
rozprawy w sejmie. 

W polożeniu zaszla o tyle zmiana, że 
streJk staj.e się wraz ogólniejszy stówwnk 
do sta·nowiska zajętego przez organ-i1zacyt..: 
i objąt już przeszło 200 kopalń i szybóv.i". 
Urzędowa statystyka podaie liczbQ strej
kujących na 155 tysiecy, a więc daleko 
więcej niż poiowę ogól'U górników, których 
pra·C11Jie w obwodzte tutejszym 260 tysięcy. 

W dalszym ciągu zastrejkowali górni
cy w następujących lropalniach: 
Dahtbusch L U III, V i VI (3570) cMl()lpa, 
Graf Schwerin (1559). Lothringen (1902), 
Konsoilidation 2 (1669), Ewald I, II, In, IV 
i d 1alsze szyby (4640), Eiiberg (986), Rich
rath (346) Heinrich (552), Unser Fritz I. Il. 
III, (2249), Pauline (341). Graf Bismark l, 
II, III. IV i V (5292), Eintracht (1879), Próh
liche Morigensornne (1937), Johann Deiimels
berg (875) łforiand (3953), Shamrock III i 
IV (2870), Zollem III, rv i V (4871), Mans-

Dzień polski w sejmie pruskim. 
Na porządku dżiermym poniedlziałko

wcgo posiedzenia Iz,by posellskiej sejmu 
prus!kiego dalszy ciąg pierwszego czytania. 
etatu. 

Ks. prałat dr. Jażdżewski: W spra
wie polskiej w tej Izbie nigdy się nie poro
zumiemy oo do rze,czyw.istych stósunków 
w dzielnikach zamieszkatych przez lu'dn10ść 
językowo mieszaną. Rząd porwiada, że nie 
chce Polaków wynarodowić, ale cata je.go 
polityka na to wychodzi. Minister oświaty 
zaprzeczyt nieda\vno, jak-0by nauczycielom 
zakazanio w rndzinie rozmaw'iia.ć po polsku! 
Wobec tego przypominam rnzpnrządzenie 
rejencyi gdańskiej, zawierające taki zakaz, 
oraz. znane rozporządzenie rejencyi po
znańskiej. 

Posowi hr. Limbur:g-0wi-Stirum, który 
żądal, aby Polacy na zebraniiach przema
wiali tylko po niemiecku, od'po.wiadam. że 
p. hrabia, jakfoolwiek dlugie Iata byl dyplo
matą i umie dobrze po frnncusku, uednak 
nie zdołałby z trybuny parlamentarnej wy
glosić mmvy francuskiej. Ta'k samo ma sit; 
rz.e.cz ze sprawą językową u Polaków. 
Wprawdzie uczą siQ oni w szkole po rnie
mi·ecku, al'c ich językiem ojczystym pioro
stanie język polski. Większa ich część 
wcale nie bylaby w stainie przemawiać po 
niemiecku. Pr>0pozycya hr. Limburga iest 
więc ni:emądrem obostrzeniem stosunków i 
mam nadzieję, iż rząd z niej nie zrnbi użyt
ku. 

Prezes ministrów wymaga, abyśmy 
ztożyli broń. Ależ tego nie możemy uczy
ni;ć bez pewnych warunków. Czego żąda 
naród polski? Równ•ości przed prawem i 
szacuruku przed swoją narodowością. Ma
my prnwo naturalnie do naszego jęzYke:.. 
ojczystego. A cóż rząd czyni" aby nam gu 
utrzymać? Tylko z największą trudno
ścią wymagl!śmy na nim, że w niektórych 
sz:kola1ch W. Ks. Poznańskiegio zaprowadzU 
naukę języka polskiego. aby dzieci' na pier
wszym stopniu mog1y uczyć się religii. Na 
Górnym. ~lązku i w Prusach Wschodnich 
i Zachodnich an[ o tern nawet nie ma mo~ 
wy. 

Na.JudMść polską wywiera się ,pewien 
nacisk. Rząd pruski nie może zwaJczać 
panu:iącej wśród ludności polskiej idei nie
podlegtości, jako ta'kiej, lecz powinien dą-

, 



riyć do tego, aby tG idc~ zlagc<lzić sprawie
tłJiw()ścią obecnego rządu. Polacy galicyj
sc3r w Anstryi przejęci są tą samą ideą, a 
!e<lnak nie słychać. aby zamierzali oder
~riać się od państwa austryackiego. Ale 
tamtejsza ludność polska 1icst zado"\\'Olon<l 
~ rządu\ który liczy się z jej uprawnione
mi życzeniami i wła-ściwościami. 

PreJ;es ministró\v oświadczył w parla
mencie, iż rz<:td' musi unikać nawet pozoru, 
iakoby byt zależnym od jakiejkolwiek gm
PY politycznej i popierał jej zamiary. Tele
gramy jednak, które hr. Billowi ministro
wie Rheinbaben i łiammers.tein \vystóso
wali do tow'arzystwa- hakatystów. stoją w 
skra1j-nei sprzeczności do wyigtoszonej 
przez prezesa ministrów zasady. Ce
sarz w r. 1902, byl '\V Poznani'll, przyrzekł 
narodnwi polskienm, że jego odrębności 
szczepowe zostaną uszanowane. Zapytuję 

1 się wobec tego min istm spraw· we\vnętrz
nych, jak po takiem oś\via'Clczeniu m10nar
szcm może prz.yjąć odpo\vicdzialność za to 1 

~e bezustannie zmienia się historyczne n:a
~wy miejscowości poFskich, a: urzędników 
poi kich zmusza się do zmiany nazwisk fa
milijnych. 

My post.owie polscy usilnie życzymy 
sobie zgody z rzą·dem. Ale jeżeli ,\ymaga 
się ocl nas, abyśmy .złożyli brofl przed 
pm \ ·ami wyiątko\vemi, to zbyt Ucho ocenb 
sic; rnzmn i honor ludu polskiego. Ja sam 
jestem dJoprawdy cztmvie:kiem spok>ojnym) 
ak nie możemy przecież korzyć się przed 
każd'cm slowcm mrinistrów. Nic wiele co 
sobie z nich robimy. mian.o:\\'itie. jeżeli p. 
Jiammcrstcin powie: ·naszą rzeczą rozka
~y\vać, a wasZ[l sfochać. Możecie nas da
lej niesprawiedliwie zaczepiać , ale skntku 
n:ic:: nsicgniecic ! (Brawo 11 Po!akó\.v). 

Minister Hammerstein: Zapewniam 
mó\n::ę poprzedniego, że \V po'1ity1ce pol
skiej trzymać się będziemy dotychczaso
'''ego kursu. Nie chcemy ucisku języka 
.polskiego, żądamy tylko, aby P-0la1cy pod
dali się zupeinie prav10m naszym. M6\Vca 
poprze<lni przyznaf, że Polacy prze.pdnicni 
są. ideą niepodległości. Jestem mu zai to 
wdzięczny. bo to jest właśnie owa agita•cy:i 
wiefkopolska. Jest to poniekąd ()ficya1ne 
:wprowadzenie agitacyi wicfJmpolskiej do 
tej lz,by. My sprzcci\,,,·iamy: się wtaśnie 
stan(rn czD ·odbu<lowaniu paflstwa1 polskie
go i1 ten nasz interes stawiamy '\Vyżej jak 
wszystkie polskie interesy. Nic możemy 
prozecież z jakichś szlachetnych względów 
sprzyjać wielk-0po.lskim dążnościom dopó
ty, dopóki ni1e wybuchnie pOl\Vstanie. 
Sprzeczności pomiędzy prezesem mil!li
strów" a ministrami co dl(} pojmowania spra
wy pol1skiei nic ma żadnej. 

Na,zwy miejsoowośc.i polskich niem
czyliśmy dotąd tylko na wni10sek od.noś
nych reprczenta1cyi. Czy i nadal tak po
zostanie, tego nie przyrzekam. \Vsz.ystkic 
miejscowości w Prusach muszą mic-ć na
.zwy dla każdcg.o zrozumiale. Mówca po-

Kapitan Czart. 
(Ciąg dalszy.) 

Policzki margrabianki były róż.owe, 
aaik kw:at brz.oskwiny \Y kwietniu. A rćtho
WQŚÓ ta wzmagała się \Y miarę przcoiąiga
ją~cj się rozmowy. 

-- I trwa to inż dawno, proszę panien
l<i? - zapytała Paketa, wrysluchawszy 
dlugiego opO\\ iadania Gilberty. 

._ Od trzech tyg-0dni. 
· ,..- Czy podobna! 

- Od trzech tygodni zna~dnję c-0dzic11-
t1;e 11.a balkoni e S\\ ym bukiet, a Vl~ bukiecie 
- wiersze. , 

-- Ofiar-O\\ Y·wać c-0dziennie bukiet, 11ic 
to trudne:g-o - ale \\ ierszc ! AlbQ nie:ma
iomy wielbiciel pos ;ada talent \viGkszy, niż 
nas: m dni poeci, albo też.„ zaopatrzy-i się 
r.awczasn \1• Z3.pas wier~zy mił1osnych, za
stosowauyd1 do każde j <Jkoliczn-0ści. 

- - J estcśzlośliwa. Pak eto. 
- - Czy p-0z 't0li nii panienka być także 
ciekawą? 
- W iakim celu? 
- Chciałabym zadać pankncc jcd·no 

Jilytanie. 
- Jvlów. 

A \\-ięc - - z ręką na sumieniu - z 
'aldem ucznciem przyjąla panienka te bu
kiety i te wiersze? 

- Być może , Pak eto, że jestem nieco 
płocha. 

- To nie Ddpowiedź. 
- r iech i tak będzi e. Dowiedz SiG za 

tcn'1, że śmi.alość nieznaiomego mocno mnie 
rozg11iewała. 

- To· natnralnie. Ale potem? 

przedni sam przekroczył praw-0, charakte
ryzując istniejące prawa jako niesprawie
d'łiwe. I posel podlega prawom, nawet ta
kim, które mu s!.ę nie podobają. My chce
my zgody z Polakami, ale tylko pod warun 
kiem, że zupe.fnie czuć się będą Pmsaka
·mi. 

Poseł hr. Limburg wypo'\\iiedzial moje 
najgorętsze pragnienie, żądając zaprowa
dzenia wylącznie języka niemieckiego na 
.zebrania~h puiblicznych i w towarzy
stwach. Rada związkowai już si~ tą sp.ra
,v~ zajmuje i mam nadzieję, że nai końcu 
bieżącej, albo na pocuitku przysz.lej sesyi 
przedlożonym zostanie Izbie proieli. doty
czący zaprowadzenia języka.i niemieckiego 
'\V towarzystwach i na, zebraniach. Jest to 
bardzo ważny czynnik w nas.zej polityce 
polskiej. Zarzut, że dvtądl upra,vialiśmy tę 
politykę bezskutecznie, jest niesłuszny, 
gdyż w tmdnyieh sprawach narodlo\vościo
wych szybkiego skutku spad.ziewać się nie 
moilrn. DopLero synlOwic i wn'l.lki· nasze 
zbiorą to, oośmy zasiali. (Brnwto u haka
tystów). 

Minister oświaty Studt: Poscl ks. dr. 
Jażdżewski pow-0lywat się na rozporzą
dzenie reJencyi gdańskiej z. dnia 5. paź
dziernika 1889 r.. które już za -czasów mi
nistra oświaty Bossego byto przedmiotem 
rozpraw tej Izby. Żąda· ono tylko -0d! nau
czycieli, aby popierali niemczyznę tam, 
·gdz e je.st ona zagrowną. a' więc ta:kże w 
tmvarzystwic i w rodzinie. I(mk rejcn1cyi 
gdar1sldej jest zupełnie słuszny i odpowia
da poleccninm nchwaly ministrów z dnia 
12 kwietnia 1889 r. H.ząd! unikat niedy
skretnego mieszania się do języka: w rodzi
niic i nikt nic udowodnit. aby z powodu 
rnzporządzenia wynikły dla na1uczycieli ja
kie nieprzyjemności i przykmści. Zarzm. 
jakoby język polski w rodzinach nauczy
delskich byt rostal zakazany zu1peilnie, jest 
bezpodstawny. Na mocy powyższego roz
porządzenia tylko kilku· nauczyiCieli ukara
no , (ai '\rięc jednak! - Przyp. l~;.;d.) a tym
czasem wydano inne mzporządzenia w ce
lu zlagocfzenia poprzedniego. Nie "· idzę 
więc pcnv·o<lu do cofnięciai Dbu t'0izporzą
d1zc'ń tak rniencyi g-daflskiej, jak i rejencyi 
poznaf1skiei. Jeżeli nancz.ycieie polscy w 
życiu pryyrn1:nem postugują się językiem 
niemieckim, leży to w ich wtasnym Fn1:ere
sie, g'dyż mó\vią:c tyllko w szhile po nie
miecku, a wszędzie zresztą po polsku, na
rafają się na niebezpi,eczeństwo' ( !) zaipo
mnicnia st'°pruimro poprawnego' języka nie
mieckiego. 

Ks. prałat dr. Jażdżewski: Wobec 
twierdzenia ministra Hammersteina zaprze
czam stanowczo, jakobymi tutaj byt bronir 
agi:tacyi wielkopolskiej. Niepra'\vdą jest 
da:rei, że irnzwy miejscow:ości niemcZłono 
tylko1 na wniosek Ddnośnej reprezcntacyi 
micjscowcrj. W niezliczt0nych wypadkach 
:z.niemczenie nastąpiło jedynie skutkiem de
kretów1 rejencyjnydi. Rozporządzenie re-

·- Potem przywykłam ·d:Oi iniei. 
- Tak dalece, że 1dziś? .. 
- Dzisiaj, jak sądzę, nie mogłabym już 

gniewać siG nar1 za rzecz, którą przyumo
walam z pobłażaniem. 

- I...nai prawdę panienka g10 nie zna? 
- Przysięgam ci, że Tiaprawtdę. 
- Nie podejrzewa panienka nikogo? 
- Nik1ogo. 
- Nawet hra1biego de Lcmbrat, swcgD 

narz eczain ego? 
- Jego! Zkąd ci to mogfo przyjść do 

gtD\\'Y ! Wszakże \\ idujc mnie codziennie 
i każdej chwili moż~ dowali ze mną rozma .. 
wiać. W jakimże celu miałby ofiar<YW}
wać mi w taliemnicy wiersze i k\viaty? 
~ Może to delikatna forma· pamiGci i 

holdu? 
- Nic. 
- A może - próba·? 
- lirabia niema potrzeby ani holdo-

\Vać mi, ani mnie doświadcrzać. Pewny 
Jest zarówno mojej pra\\Dści, jak sło\\ a, 
dancg·o mu przez ojca. 

- W takim razie, ~ szystko to nic ma 
do pro vadzić pa nieuki do ni·czego? 

- Dobrześ rzekła; do nicicgo. W 
ciągu miesiąca będG zamęż.ną. Wspomnie
nie tej U:ziwncj przygody pozostawi tylko 
\\ mem scrcll' jedną jeszcze żaŁ-0ść ... 

- Jeszcze jedną ża~ość? A widzi pa
nienka, że panienka })a·na de Lembr.at nic 
kocha. Panie;nka 'g-O 11ie kocha, a icdnak 

wychodzi za 11iego. 
-- Cóż chciałabyś, żebym uczynila? 
- Chciałabym - rzckła1 Pakeia, po-

trząsając rezolutnie k ztattną główką; -
chciatabym, żeby panienka zbuntowala: się 
i powiedziała: nie. Ja. na miejscu panienki, 
nie namyślafabym się ani chwili! 

- Ty, moja ko.chana, jesteś \\"a.lina. t-'a 

iencyi gdai1s.kiej. które jest bardzo wyraź
ne, musi wywoływać rozgoryczenie. Bar
dro to pięknie, iż rząd Postaral się o zifai'Q
dzenie, a1le mimo to obstaję przy tern, że 
zachooz1 nie.uprawnione wtargnienie do 
ro&iny. 

.Mowa posla Kulerskiego 
wygłoszona w parlamencie w piątek dnla 

13 stycznia 1905 r. 
(Według tłom. „Dzien. Pozn.") 

M. p., przy omawianiu w przesz.tym 
roku interpelacyi, dotyc:z,ącej się przymusu 
świadectwa, powied'zialem, że sl\dy w. 
dzielnicach polskich zakażone są anityipol
skiem usposobieniem. Z powrou tego zo
statem powolany do porutdiku i twierdze
,nia tego nie będę dlzisiaj tutaj powtarzał raz 
jeszcze. Skonstatować jednakże muszę, 
że w ogólności panuje Pomiędzy ludem pol 
skim to przekonanie, że w sądach biorą 
górę namiętności, nienawiść· d1a poJs!koś:t 
i mania prześladowani.a. Zakorzeniło si.ę 
to prZ'ekonanie, że sądy nie są już miej
scem, gdzi·e się wymierza sprawiedliwość, 
ale miejscem walki przeciwko pols'lmśd, 
szczególnie przeciwko polskiej prasie. Pra
sa p{)lska m. p. za J>Qmocą sądów ma być 
zgniecioną, gtosy rnzpaczy polskiego lu:du, 
które '\ prasie oddźwięk znajdwią, mają 
·być zduszone, ahy nie dosz,Jy do wiadomo 
śd publicznej, aby nie doszly do wiadlomo 
sc1 :zagranicy, któr.a mogla.by dojść do 
prześwi ą-dczcn ia, że ostawiona pruska kul
tura n'..czem v, ięcej nie jest, jak tylko 
czcz:>'m poz-0rem. 

M. p., pomiędzy ludem zakorzenUo się 
niezaufanie do sądów pruskich. Przeacona
nkm jest ogólnem, że sądy :z1ostaty zdeg·ra 
dowanemi do narzędz.i polityki. Oświe
cone na\vet klasy przysz!lyi diO przelkonania 
że stio\va są jesz.cze s~dziowi1e w Berlinie o 
ile dotyczą polskich dzielnik, żaidnej nie m(.j• 
ją podstawy. Coraz bardziej szerzy się 
mniemanie, że objektywne wyroki, o ile 
Po1lakó\V dotyczą, są rzadkie,-a o ile d()t:y
czą piolskiei prasy, zupełnie nie istnieją. Bo 
czyż może być inaczej wobec faktu, że w 
·pmskie<l s~diowej sali posie<l'zeń padly sl()
wa, które z.resztą już raiz tutaj piizytoczy
lem: „Zupełnie jest natuiral:nem, że z ni1e
przyjacielem (tj. Polakiem) inaczej należy 
się obchodzić, jak z przyijacielem." Zupel
nie jest naturalrnem, że niezaufanie do są
dów pruskich wzrasta pomiędzy łuideml mu 
si wobec takkh faktów np. jakie się wryda
TZYlY w Grudziądzu, gdzie radcai sądu, zie
miańskiego Luedtke: przyi rozpraw.ach pro 
ccs·owych jednego z pism polskich QŚ.ffilie-
1ił się powiediz.ieć: ,,Sądy nie uprawiają po1-
lityki, ale sądy nic· S<t także międz.ynar{)d:O
wemi instytucyami i sądy niemieckie mu
szą niemiecką sprawie<lliw<}ŚĆ ·wymierzać„ 
M. p. d:oszfo1 więc już bard'w daleko, j~
żeli sędzia p~z.wala •sobie wypowiied!zieć - .SE 

tobie nic ciąży ob-0wiązek oszczędzenia du
my ro<lowej, ocal'enia rodowego kleliniotu. 

- To prawda. Jednakże ... 
-Gdybym na\\ et powiedlzfata: nie --

ciąg11ęla1 smętnie Gilbe1fa - wola iojc.a 
przcmoigla'by moje postanowje:nie. Ach! 
tyś szczęśliiwa1 , Pakcbo! Ty możesz ko
chać - mnie tego -zabroni·ono ! 

W ogrodzie dały się słyszeć glos}. 
Gilberta podni·osfa się zmieszana. Prn\vie 
w tejże samej 1chwili zjawit się hrabia, na 
którego ramieniu1 wspierała się margraibi
na de Faventines. Na widok matki, Gil
berta ,nie ml()gfa powstrzymać lekkiego ()
krzyku. 

- Przestraszytem panią? - zapytał 
R.oland. 

-:Ech, nie! Wzrusz.yleś mnie pan tyl
ko swem niespodzianem 12jawieniem się -
odrzekła Gilberta, zmuszając się d:.> uśmie
chu. 

Ucało1wawszy rą:czkę narzeczonej 
hrabia de Lembrat usia.dt obok margr:aibiny 
na la.wce, która ota·czała pierścieniem gru
by pień jaworu. 

Na znak <lany przez matkę, Gilberta 
zajęla miejsce ohok narzeczonego. Al'e za
miast śledzić z uwagą. c-o się dlzicie dokoła 
niej, wybiegła \\·Zrokiem i myślą dalek() 
i zatonęła: \v1 głębokiej zadumie. Roland ba 
dat ją przez chwilę ·w milczeniu, z inkwi
zyforską przenikliwością. 

- Wydajesz się pani smutrą - wy
rzekł wreszcie. - Na Boga, cóż tu zaszło 
takie'go? 

- Nic nie zaszło, panie hrabio - od
parta Gifberta. - Wybaoz mi pan łaskawie 
moje roztargnienie. 

- -:- Dziwne to wszystko! - szep.nąt d:V 
sicbje Roland, brwi ściąg.auąc. 

Zaczęta· w tak oschłym t-0nie rnzmo-

coś podobnego, a orzecznie rzuca jaskra\\·ei 
światto na wszystko to, oo się w sałacla eą
dowych naszych polskich dzielnic dziefe. 

PowtairzaJą: się tak w1 pismach jak i z 
J)QŚród! sfer prawniczych skargi na -e
ladowani:e pracą najwyższego s~Ut rze8ZY, 
a 1Ja twierdze, że przeladow.aniu tema w 
największej a prz.Y'!lajmniej wiefkiej cz~i 
winni są os.karżycieie rmblkz!Ili w nasz.Jcil 
polskich dzielnicach. Jako pewien SIX}rt 
uważają prokuratorzy wytaczanie jak a:at
większej ilości skarg przeci'Wiko prasie poi 
skiej, urządzają wprost polo'W'ania na~
ryaiti do procesów takich. Mości p~e, 
z.apeWtne nie wszystkim wiadbmem, re l!( 

nas istn.i~e' specyalne biuro praoovrt; a 
""ięc. rod'zaj centrali, o któirej dlr. MueUeir z 
Meiningen mówił, a1le której utworzen~ ZJ' 
czyl sobie W1 innych celach, któr-cj ~
niem czuwałlie nad wszystlderni gazetimti 
polskiemi, tlomaczenie artykufów na aie
mieckie, a następnie przesylanie tego tłn
maczenia jako tak zwany ),przegląd dt.le•
neJ liiteratu 1ry pnls:kioi" prokuratorom. Ci 
studyują pil'nie przegląd i wyciągają te ar
tytkuJy, które kwailifikują się, aby procesa · 
z POi\VlOdu nich wytaczać. A w 1 przypad!
lk:ach, w których cho-dzi o ()brazę, w taki 
sposób postępują sobie urzędy. Zamiast od
czekać, aż ów" mniemany obrażcny zwró
ci się do pmkuratoryi i winiesic, aby Pl'ze-

. dw odn() ·Śnemu pismu wyst~pib ze skargot 
- zamiast odczekać wnioskv ohrażonego. 
prokuratorzy 11ważai;:i za: dobre. zwiracac 
się ze swej si.mny do -0we.go niby to ohra-
7JOnego i żądać Qd niegio, a nawet prosić gG 
formalnie>, aby wni.osek o ukaranie odnoś
nego pisma polskiego postawi?, czyli od
grywaj~ rolę agentów pro'\V1okatorów! Py
tam się, czy po.stępowanie pod·ohne iest 
godnem stanowi1ska prnkrnratora, czy zga
d:z.a się, z, takiem stanowiskiem? 

O naprawę tych stosunków po'v!fn.ny 
się wlladize, zdaniem mojem, konieCZ1Ilie J)'Q
starać. 

Palej musimy się uskairżyć na postępo
wanie: p11okuratorów '\VIObec os'kar7.oniYcłl 
ptzyi pmcesach. Oskarżycie.le publiJCzni 
z,arzu1cają często redaktorom, którzy wa.Ir 
czą 'Zai prawa ludu swego i wlaśnie dtai te
go, że za pra\V'a1 te walc.z.ą, niskie pobuldkt 
obrafają ich w najpospolitszy sposób. a c1 
wobec tego wpetnic są bez.bronni. Ale oie 
ograniczają się ci panowie na obrazie po
szczególnych oskarżonych, często bardzo 
śmią; największe obrazy ·rzucać w ' twarz 
ca·lemu polskiemu narnd'ml.~i! 

POZWfOl!ę sobie przytocz,yć jeden nader 
znamienny przypa,dek. Mialem sam spo
sobniość prz.ysluchiwania się odnośn'emu1 
procesowi w dnLu 17 list-0pa<l.a 1904 roku 
w Grudziądzu i to jako interesnwru1). 
Przcci.Wlko mnie nie mógl być proces wy
toczonym z powodu mej nietykal111ości, ale 
ponie\V;a,ż prokuratorya' postawiła wniosek 
o konfiskatę jednego numeru pisma mego i 
1zniszczeni'e odnośnych płyt, które ·do: dtu-

wa, rwała się co chwila. Hrabia, czują:c, 
że trzeba wyjść jc;lk: najprędzej z, zaklęfx;g• 
kola czczych i nudny;ch ogólników, nic 11ie 
odpowiedział na ostatnie stowa Gilł>e:rtJ. 
Natomiast wydobył z ki'eszeni ma1leflkie fJl.11-
d'eleczko do klejnotów. <Ozdobione herben1 
].'1o<liziiiny de f'ave<lmtines, i otworzyiwszy, 
podsnnąl je przed >0czy narz.ecronej 

- Pani! - odważyt się przem.ó'wić 
po kilku chwilach milczenia - wiem, że 
dzieła sztuki budzą w tobie zaff ęcie. Racr 
przyiąć ten klejncdk. który z myślą o pa
ni kazałem przygotować florenckiemu mi
strzmvi sztuki zf.otnk.zei. 

Gilberta rzndla na prześl'iczne cac
Im las.kawie grzeczne spojrzenie. 

· - W istocie, jest to bardzo bog:Lte ! 
- zauwaiył'a to.nem najzupełniej obojęt
nym. 

- Gilberto! - za\\'10fafa. ma:rgrabilla 
- czyż 1nie możesz z.dobyć się nai uprzej-
mielisze JXJdziękowanie ! 

-Och, pa~1i ! - przerwał R.ołand l 

odcieniem goryczy w glosie - nie JiicizJ· 
lem bynajmniej na podziękowanie. 

- Uwaga: mamy była ·słuszna. Za· 
pomniałam, gdzie jestem i do ko:go prze
mawiam. Painie! ba rdzom panu za jc:g'o u
przejmość obowiąz.aJna ! 

„Zimna jak marmur!" - przemkM~ł• 
przez. glowę Rolandowi. - ,,Bylżelbym -O· 

klamywany? ... " 
Nastąpila ·chwila nader przykrego ił• 

wszystkich mileizenia. Na ·szczęście, zjawił 
się margrabia. Przybywat on w p0r~, abJ 
wyprowad!zić z kłopotu troje osób, nie wie· 
dz~cych, co począć z sobą. Margrabia 1i.e 
przybywał sam. Towarzyszyt mu Sa~n-
ni'usz de Cyrano. · 

(6ią,g dalszy nastąpi.) 



lciQ·~ta.ni~ byiy pa~rzel)lie, 1rnk~adzi.:y od110ś
~ przyslugiwalo prawo obecności przy 
~raw:ach są<lo\vych. Chodziło wtedy o 
1alłJrkut, w, którym byla mowa o odrodze
Aiiu Polski. Artykuł ten byl zresztą, napi
.sroiym hardm religijnie. Z powodu: tego 
pooimrator, niejaki pani lfagemann. mówił 
"Y.11 ~iohn plaidoyer i o polskrch walkach 

·i«I -wcłoość, tak zwanych powstaniach i po-
m.ifJ(łz;y innemi po.tl'niósl, że w powstania-eh 
biało udzial i <l'u.cho:wieństwo: 11 A przecież 
~awolal' prokurator, samo przez się roz.u-

··młe się, że Pan Bóg nic mógl blogoslawić 
lnllm:i morderców i rabusiów." 

(Fuj! u Połaków.) 
Mości panlQ'wie, jest to 111eslychaną D

, qr.a~ą narodowego poczucia· Polaków, nie
:sy'.cltanem zbcszczeszcz.eniem namdo\vych 
hola-terów! 

.Można rozmaicie sądzjć owe p0iwsta
nła, o.we ·usikJ.wania odzyskania wolności 
ale nukt n~e. imwinien się ważyć dawać mia
na rozb6fników· i mord'ercóW1 ludziom, któ
r~J1 nieśli swe życie za v..10lność swej ód
oyllny; nikt nk pO\Yinicn się ważyć do ta-

, ldej kateg-oryi zaJi.cz.ać ich. Pytam się Pa-
11ól't~". g<lybym byf do tyla bezcz,elnym, -
ho inaczej naZ"\\~ać tego nie mogę - abym 
śmia·l bohateró\v waszych narodcnvych tu
ta« b!-ntcm obr7U'cać. gdybym był do tyh 
b~.zellnym, tych, którzy za francuskicg{) 
p;al}lowania za \V,o~ność Niemiec i Prus ·wal
ca-.v•Ui, gdybym np. takiegto Schilla i ofke-
1·0-..· jeg•o, takich hnmświo'kich powstafi
..:,ó~' ~ takiego Palma, takiego Andrzeja tto
fe.n:ai z. zbóii·cami i mordcrc<l.mi porów1nar, 
-czyt nie podnióslby sic sztm ill oburzenia 
·w· cai1ej tej wysokiej izbie i ·nie rozległ siG 
{tz\:vionek nrarszalkn. któryby mnie naiislu-
. swicci do pryrz~dku powolat? Ale prokura
t~rowi pruskiemu wolno poz\v1olić sobie 
c~ podobne.go "\Vobec zgnębioneg;o pol
skiego namdu, wobec be:zbmnnego Pol
skiego redaktora i nakładcy; a ztem jest, 
'.te :Jirz.cwodniczącemu sądu nie przystu1gu
je rJ.1awet praw10 stmfo.wani3.· tak[eg·n pana. 
oo czyni wtedy, jeżeli os.karŻiony przez pio-1 
·jo.bne prowokacye prokuratma cz:uic s:t: 
spowodowanym grubiaf1stwem na grnbia11-
tw'So ·O.d,PO'\Vie<l'zieć 

(Dokrnkzeriic nac;;tąpi). 

'Ze spraw polskich organizacyi 
z3wodowych 

.. Związek wzajemnej pomocy" w· By
\ ~uu, o:glasza co następuje: 

Bractai robotni~y ! 
t\.Vi.adbmo Wam. że organiz~cya: nJ.sza 

,,Z.wi:tzek wzaijemneJ· pomocy·• w Rytorcj 11 

·:::'z:yni wszystko 001 tylko ·przyczynić się n:o 
że .to· maite'ryalnego i morailnego podniesie 
nia doli robotników' gómo.ślązkich. M ~ll l{l„ 
·trr~ reku zatożyliśmy nic szczędlząc pracy 
i lrosztów \kasę na bez.robocie, która z. po
~z.ąi'kiem bieiącego rokrn \V1chod'zi \V życic. 

Nie doś·ć na te:m. Zależy nam bardzo 
'·na 1em .aby ·utrzymać jak najściślejsz.e 
'cŻuc·łe ~ wbotnikami pracującymi po ko.
palni.ach .i \verkach, czy to fiskalnych czy 
iełil w1 rękach prywatnych przedsiębiorców 
~1ę ·znajdudących, aby się z, rnbotnika:mi 

, tykać i nieść im pomoc bratnią i oświa
t~. Chce111y bowiem ponownie ·u1worzyć 
w k>nie org~ll·7,acyi <Jgólnei wydziały fa-

· Ch8:\Ve dla pMzczeg6lnych zaWl()ldów rn
łJotlłiczych. A więc mają się utwt()rzyć w 
· pien.vszci linii 
1) ·-.ryidzół db górników· pracuśących po 
kopalniach węgla; 
2~ wydział dla hutników pracujących po 
'lmpałniach kruszcz1ów i rudy; 
.3) 'li:ydzia! dla hutnikó\V zatrudr1ionych w· 
przemyśle żelaznym.; 
4) wydział dla hutnikóYv zatrudnionych vv· 
wzcmyśle cynkfr'v\'Ytrn. 

Te wydizialy są· ·na razie najpotrzeb
ni,ejsze, ponieważ d'o tych zawodów zali
c~l się najwi0ksw część rnbomików gómo 
~l<l;l.:kich. Locz i inne z.aw1ody (jako t-0: 
maszyniści, n:1botni,-,y. ))O fabrykach ccmen 
tu„ kamieniołomach, cegielniach itp., rze

· rnieśłnky, miano\\ icic budmvfa.ni np. mt1-
rarze, cieśle itp.) mng~ ·utw1orzyć rnbic 1• 
lla~ wydziały fachowe. 

Aby jednak wydzia.ly ~=ie mogly 
·wcj~ w życie, potrzeba koniecznie. , aby 
~włatli robotnicy różnych klas poszczcgól
ł1Jtl't zawodów mail.q_cy chęć ·rad'zj.ć o swlo
ie} r swych współbraci dt()!i zgfosili się do 
naSGJej kancelaryi hQdź ustnie bądź piśmien 
nie ·~ got-owością brnniJJ udziatl] wr p.o:sie
<lzeini.ach poszczególnych wydziałów facho 
"f.7"'ek. 

Z wydziaów takl.ch z biegi001J czasu i 
'°~łępem uświadomienia społeczncgio u
tworzyć się mają kursa. społeczne, które 
·nasza organizacya zapro\vadzić prag-nie. 

Odzywamy s:c prze~~ dD Ś\\ iatłych 
robotnłkó\v wszelkiego ro<tzaju, pragną
cych stanowić niejako sztab mężów zaufa
ni.a naszej organiza.cyi, i prosimy usilnie, 
ahy nam czemprędzcj }.)().dali swoje adresy 
t. i. imię i nazwisko, iniejsce zamieszkania 
rodzaj pracy, tudzież gdzie pracują. 

Zwracamy Wam, bracia robotnicy, 
uw.agę na to, że na zachodzie krajw już te
raz zbijają się czarne chmury, z. których 
może wyniknąć ciężka burza. Nikt nie wie 
co potem będzie. Wasz.ym obo.wią,zkiem 
jednak jest dopilnować, aiby burza: nie: za
skoczyła was w przyszfości n!i.eprz~t-0-
w:anych. 

Pamiętajcie wreszcie i o tern, że przy
szłość świeżo zatożonej kasy na bezrobo
cie od tego zależy, czy skrnpicie wasze si
ły, i poprzecie nas w naszej pracy spole
cznej. 
Zarząd Związku wz.aj. pom. chrześć. ro

ootn. górn. w Bytomiu. 
Podaliśmy powyższą odezwę, bo je

steśmy pewni, że właśnie ob0cnie, gmie 
robotnicy polscy na ()bczyźnie tak energi
cznie biorą się d'o- zszeregowania się w 
„Zjednoczen[u zawod1<Jwem po1lskiem''. o
mawiaine ta'm sprawy naszych czytelnik6w 
zainteresują. 

--~-----·~·m w 

Roczne walne zebranie delegatów 
polskiego Związku zawodowego 

w Poznanią 

t0dbyl'° StG dnia 15 bm. 0 gcdzinie 1 na sali 
Domu katolickiego. Po zagajeniu nastąpił 
krótki referat przewodnkząceg-0 p. Nowic
kiego, dajqcy po~Iącł na działalność Pol
skiego Z\\ iąz.kn Zawodowego w roku lub 
rn·czej ćwierćrnczu ubiegłem, wskazujący 
z.a.razem na z:adania, ~abe Związek w1 naj
bliższym cz.asie mieć będzie do spełnienia. 
Mó.wca1 zaznaczył przedewszystkie1n, że 
kiedy we wrześnin r.()lku 1904 przejął na 
s;ebie obowiązek prezesa \\"i głównym za
rządzie Polsk. Zw. Za\Y. zast21l niektóre fi
lie upacl'ai~ce, inne figurujące już tylko na· 
p3.picrz~, slowem sprawę całą tak s.traszl!lte 
zabagnioną, że przedewszystkiem siły swe 
\vytężać musiał w~ kiemnkn podniesienia 
upadający·ch filii, stawiając agitacyę za 
Związkiem na plan drugi. Ze praca jeg•o w 
części tylko odniosła upragnione. korzyści, 
to już wina nadto smutnych stosunkó\v· i 
lkrótkiegQ czasu, w przeciągu kt&re.g;op p. 
N. wypelniaJ fun.kicye przewodniczącego. 
Ostatecznie pogląd na rezultat działalności 
Polsk. Zw. Zaw. w ubiegtym roikw przed
stawia sict st•osunkow•o nieźle, jeśli się zwa 
ży, jakie kryzy Związek ten w1 ostatnich 
mianowicie czasach przechod'Ził. Polskr 
.Zwiiązek Zawodowy liczy obecnDe 18 filit, 
z tych 10 w Boznaniu<, a 8 nai prnwincyi. 
Statystyka wykazuje następującą ilość 

członków w poszczególnych fili.ach. 
Pitie w Poznaniu: 

1) pracujących w; drzewie 16 czJ1011.ków 
2) siodl'arzy 30 ,, 
3) przykrawaczy 25 „ 
4) malarzy 71 „ 
5) r-0botriikó\\ 93 ,. 
6) szewców 57 
7) metalowców 68 

" 8) bednarzy 12 
9) rÓbotnikó\\' w Jerz:vcadr 31 „ 

JO) mLęsz. filiai W' Górc~ynie 126 ,. 
':') Filia szewc6w na now:o piaiwofaną 

została do życia "" grud'n'iu zeszleg.o i~oku. 
Filie na prO\vincyi: ' 

1) w Gnieźnie filia robotn. 333 czfonków 
2) '\V Pleszc\\"ic fif,ia rohotn. 30 
3) w Pleszewie prnc. w drzew. Z7 ,, 
4) w Ostmwie fil. murarzy 78 „ 
5) w Sroldzie filia rnbotn. 50 ,, 
6) w 1 l('OtO'\Vie fil. cegieln. 144 „ 
7) w Ża:bikowie fil. cegicln. 76 ·~ 
8) w G'f ównic filia mbotn. 3D „ 

W d'alszym ciągu skarży się prz.ewod
nnicz.ący na pe'\Yną >Opieszałość niektórych 
filii, które na:dz\1 yczai niepunktualnie nad
sylaJą swe składki, co Hornaczy się praw
dio'Podob11ic tem, że członkowie pta;cą skla 
dki' bardzo niepunktualnie 1 alb.o nLe płacą 
ich wcale. W ogóle regularnie :uiszcza·· 
jących swe skfadki liG:zy pan prezes bodaj 
o!mkr 60 pmc. 

Z da!iszego porządku Qbrad w::~.orn
nicć tu jeszcze należy o dyskusyi nad J;t! ·1-

ktem 5, tycząc0.i się sprawy kasy chory.di. 

W Związku polskim daly się częściej 
już siyszeć żądania zaprowadzeni.a ogólnej 
kasy chorych, obnwiązującej \vszys~kid1 
cz!onków1 <lo składek na ni;:i. Żądania te 
ani wtenczas ani na tym zebraniu w czyn 
wpro'\vadlzone być nie mogty, i ro z poW(j
du niekorzystnych pod jednym względ~m 
ustaw rządowej 1kasy chorych, dio któr~ 
\\"szyscy należeć: muszą. Odnośna usta:wa 

o.rzc1:a, Ż"' w dr.:;yrn \\·yp:-.<lhn \"Gin.o c0 
prawi.da' Pobier<:?.ć ·nprócz zapomogi x kasy 
chorych, wsparcia z innych kas, lecz suma 
pobieranych wspart nie powinna przekra
cw6 wysokości zarobku danego robotnika. 
Ta okoliczność wywiera naturalnie wiply\V 
decydujący na obrady nad ustanowienien1 
osobnej kasy chorych. Okazuje się ona 
bowiem korzystną w związkach i towa
rzystwach takich, których czlonlrowie S<t 
dobrze płatni, a więc w razie choroby o
trzymując z: rządowej kasy mniejsze od 
swego zarobku, wsparcie, pobierać mogą 
wspmrrogi jeszcze i od: innych 1kas chorych 
nie przekraczając ustaw paiństWJOwy:h. 

Przeciwnie zaś niep.raktycznąi staje się ta
kai kasa w origanizacyach, któryich czl1on
kowie mają mnieii,sze zarobki. 

Z tego położenia rzeczy wyplywata 
w tym względzie dla Polsk. Zw. Za1w. je
dna tylko możliwa zasada, na którą obecni 
nieomal iednt0myślnie się zgodzili, miano
''nicie, że z.akJa<lanie kasy ch-0ry.ch, czyli 
jalk ią tu nazywano „kasy zasUkmvej" na
leży pozostawić poszczególnym filrom, a 
nie wbić. z teg'° sprawy ()gÓ'lnej da całe.gu 
Związku. W tej sprawie przemawia.U tak
że pp. redaktor Dombe.'k i Mkha·lski z By
tomia, dwaj Polacy z Górnego Slą.zka. W 
czasie rozpraw; przyszedł telegram z, Bo
chum od ,.Zjednoczenia Za\v-0d-0wegtQI pol
skiego" z. życzeniam.i dla obradujC}Jcych 
delegatów. W gloso\Yani11 nad uzupelnie
niem głównego zarząd1u wy.brano na zastę
pcę sekretarza p. PiQtro\v·skiego a na re
wizo\·ów ka:sy · pp. Wii1kiewicza, Józefa 
Mał-0lepsz;ego i Pitza. 

. W końcu ieszcz.e zaznaczyć wypa!da, 
że na zjeździe był także obecnym :poset p. 
Królik, który w dość serdecznych stiowach 
prz.emówH do zgrnmadzonyich, nawi0lując 
:do pracy, zg;ody i organizowania się. 

(„Goniec Wielk.") 

rr.~syjsko„japońskiej. 
Na poln \\"o.jny przyg.otowują się waż

ne wypadki. Zr wszystkich stron don::i.szą 
Zgl()ldnie, iż w Man<lżuryi p:o Qby!dw6ch 
stronach pannae ruch nie zw:y~kły, miano.
wicie śmiałe ope-ra:cye kozaków na tyłach 
'\VIOjsk ja.pońskiich oznaczały początek ofen
zywy Kuropatkina. Z Tokio donoszą, że 
Kutolpatkin formuje swe wojska opierając 
swe pra\ve skrz.ydto. o prawy brzeg rz,eki 

. Hun. Część lmzak6w Miszc'Zenki cofnęita 
się. 

Torpedowiec japoński przytrzymał w 
poniedziałek po<l' Czuszimą parowiec ho
l'enderski .:Wllhelmvne" plynący z węglem 
do Whdyw~ostoku. 

W warsztatach okręto.wych pod Kun:: 
budują fapoń-czycy pancerny krąż•ownik 
pien,v1szej klasy. 

,.M1orni,ngpost" donosi, że Japo1iczy
cy P'rzygotowali iuż zupełnie calą flotylę lo 
dzi p00\\'.i0d1nych. 

wido-:znie d~:-t nicz postrachem, więc iocłi 
nienawidzi. W ostatnim numerze (23) o
głasza „Posener Tageblatt" obszerne pi
smo niejakiego Alfreda Dolciusa z Chwal
lkowa w powiecie gnieźnieńskim. Pan 1$ 
opowiada różne historyjki o księdzu• p~ 
szczu Ziólkowskim w Luhawiu (Ubau) 'W 

powiecie gnieźnieńskim, a mianowicie 4t 

polityce, którą rzekomo uprawia: w koście
le. Między innemi OPowiada, że w szkole 
Wi Chwalkowie odmawiały dotąd dzieci 
przed! rozpoczęciem nauki najprzód'. pa
cierz polski a następnie niemiecki. Prze.i 
kilkw dniami Podczas p-acierz.a niemieckie
go - dzieci polskie, których jest zna'C'Zna. 
większość) milczały a na pytania nauczy
ciela, <lila czego milczą, nie daty od'})Owie
dzi. J ed'en z chłopców, któreg-0 nauczyciel 
późnietl przed siebi-e przywiolał, pod' groźbą 
kary ( ! !) p.owiedział": „Ksiądz proboszcyz 
mówil, żebyśmy tego głupstwa nie uczy
nili." 

Zapewne, że jak tyle razy. - i tym 
ra~.em ,,Tageblattowi" doniesi10no niepra
wdę. Niie wątpimy też, że ks. problQlszcz 
Ziólk<0wski nie pozostanie dłu0nym oopc
wiedz1 „Posener Tageblattiorwi" i Jego in
forinatorowi. 

Ze Ślązka CZj'li Starej Polski. 
Bytom. Górnoślązki kn~pszaft gómi

CZY' Hozy w tych dniach 107,337 czlonfków. 
Z tych jest 52.346 czlonków więceJ upraw
nionyrch, a 55,011 mniej uprawnionych. 

Bytom. Sprzeniewierzenia na k10pal
ni „l(1eo.fasie", jaki.eh się dopuszczali: nie
którzy urzędnicy, byty we czwartek są
d'znne przez. izbę lrnm.ą w Bytomiu. O
skarżeni byli: 1) sztygar dniowy Emil 
Meyer, 2) asystent rachunk.oi\vY Prane. 
Kolon i 3) asystent szachtmaister~ki Maks 
Schneider. 

Meyer byl już 10 lat w slużbic i pobie 
ral· 2400 mk. rocznej płacy, prócz t.::go miał 
woillne mieszkanie. \v'101nyi opal i tanrtyemy 
PQ 200 mk. mcznic. - Kolon mial 900 mk. 
mcznej placy a: Schneid'er 1000 mk.; C·bai 
mieli też wolne mieszlkanie i opat Po od
'krydu przeniewierstw Schneider ucieild do 
Szwaicaryi, lecz por\vr6cil, .gdry mu ;·.abra
klo pieniędzy. Świadk(rnn zawezwano 19, 
lec·z sześciru świa·d.ików1 z Galicyi nie :Jrz-y
bylo na1 termin. 

• il&! t•3' 

%iemie polskie. 
Z Prus Zachodnich Warmii i Mazur. 

Oskarżenie zarzuca Meyerowi, że Qd 
r. 1902 do 1904 poszkod:owaI spórkę spad
kobierców Gieschegio o 8173 marc:k, i ze 
w sześciu przypadkach prz.ywfasz(:zy! so
bie be'Zprawnie zan}bki robotnikótw z Ga
licyi i malą część z. tej sumy, skradzionej 
mootniikom, dal także wspM()skarżonym 
Kolonowi i Schneidrowi. W 34 przypad
kach Meyer pisal szychty: Iudlziom. jacy 
nie prwoowali wcale, i miesięcznie na a
kich „s?omia1nycfi" rohotnh'kó\v pisał po· 60 
do 70 mk, które. to pieniąd!ze do swet kie ... 
szeni zgarnial. - Dwaj inni hyli -O' W5.PM~ 
ud1ziat w tych oszustwach. T3rall· }apbwk.t 
od Meyera i milczeli. 

I Prokurat'°r zaznaczył• w memo.wie, 
że Mę.y,ęr \lSZUkaf spólk\. Gieschęgo Q oo:. 
najmniej 8000 marek, że szereg robotnikó\\'~ 
Oalicyan i0sz.ukal o ich zambki, ze jest spra 
wcą caleJ rzeczy i uw:odzicielern •olm c.~ru
gich ml1odych oskarżonych. - Obrof1;:a za
'Znaczyl, że oprócz. -dzisiejszych trze~h '(}
skarżonych, nal1eżaroby jeszcze inny.::h i.

rzGdników pociągnąć do odpowiedz;a:nnści 
bo rnzprawry1 są1dowe wyikazaly że ~·. za
rządzie kopalni nie jest wszystko >:zyste 
tak jakby być powinnlO. 

Gdańsk. Liczni urzędnicy i nauczy
ciele z po.11:ia1tó\v przeważnie niemieckich 
ponow:n!e \vyslafo do rządu, pruskiego pro
śbę o <liCYkladkę u.ntypolską. Uzasadniając 
prośbę swoią, t\\ ie rdzą, że i w tych p.o\via
tch lud·ność YJ()rska pomnaża się. W gd:afl
skim powiecie mieskim zliczono 3126 „pol
sko-kaszubski..:h", 1657 po. polsku i po nie
miecku mówiący.eh mieszkaf1ców; w po„ 
wiecie malbors!kim znai<l'uje się 1204 Pola
ków a 429 pio polsku i po niemiecku mówią 
cyich; Wi mieście Elblągu w·uiosla ludność.. 
pol'ska w d'ziesięciioledu z 93 do 100. a pa 
wsiach z 48 dio 104. S4, to cyfrYi urzędmvc. 
W rzeczywistości mies.Zika tam więcej Po
laków. 

Chełmińska dyecezra. Wedle spisu 
podaneg") w mędowniku kościelnym, wy
bicrzmo··1 ,,: n.a.ipirzew. ks. b;skup przeszk
rnku 17,159 QSÓh, najwięcej w Oliwie. 2797, 
w PeJiptinie 1636, w I(ielnie 1603, w Puicku 
1572, '\V Gdal1sku u Birgity 1563, u św. Mi
kołaja 1511, w Prągowie 1112, w Sz-0tlan
dzie 1009, w Zarnówcu 738, \ r. S\.v. Woj~ 
ciechu 685, w Swarze\vie 576, w. Gda11sku 
u św. J 6zefa 563, w Pieniążkuwic 549, w 
Laing·owic 488, w Starzynie 336, \VI Gdań
sku \V I(r6l1ewskiej J(aplicy 266 \V' kaplicy 
domu chorych Najśw. Maryi Panny 156. 

Z Wiei. Ks. Pozoańskie(o. 
Poznań. „Posener Tagcblatt'". orgal! 

rządow;o-hakatystyczny, straszną nienawi
ścią pała. do du-chowie11stwa pe>lskiego. Nie 
raz go już. przyłapano, .gdyż podawaf zda
rzenia nie zgadzające się. z pra\v'Clą. Ale 
to go nic zniechęca. Zaclli1 nasi kapfa·ni są ' 

Sąd skazał Meyera na rok i 8 miesi~
cy ;vięzienia, odliczając 4 mdesiące w1e.zfo
ni~ ś'.ed~zego;. K(}lor.a skaz.at na 8 miei:;ięcy 
w1~z1ema, odliczając 2 miesiące więzienia 
ś~ed~zego, a. Schneidera na 9 rnie~;iQcy wie 
z1ema. 

Z róin\'\ ·~ slroru. 
Bochum. Strejk przybiera coraz wię

ksze mzmiary. Z nasz.ej strony górni~{ÓW 
prosimy tylk'°, aby wszędzie. zachowali 
spokój, aby niko·go nie wczepiali. Ws:zel
kie zbiegowiska na ulicy latwio do \\"ybry
ków mogą doprowadzić. 

Rodacy! Wmgie Polakom żywil(}ty, 
tylko czckaj'l na tD, aby uderzyć na ro/bot- ł 
~1ikó\v polskich na obczyźnie. Nic dajcie 
ll~· na\vct p:J:rnrnego p0 nxhr do teg•o. l(to 
rne pracuje, niech siedzi w diomu. 

Chrystyania. Oberwała się skala 
zabifa 50 ludzi. 

Wiedeń. Wykoleił się pociąg bo szyna· 
pękfa. 17 ludzi odniosło rany. 

Baczność! Przedsiębiorcy kapitalisty„ 
cz~i chq sprowadzić zamiejs\cowych moo
!mków, a.by zajęli miejsce strejkujący:h. 
Z~<l~n robotnik polski uczynić tego nie po ... 
wm1en. 
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dla strejkujacych górników. 

Zlo-.lyli. 
Z Bochum: 

\,,'tanis.fń,_-,11 Kunz 1,50 mr •• Stanisła\v I(un:a 
2 r., Antoni Gorzelik I mr., M. Szcz.epan
ke\\ icz 2 mr. -- Razem 6,50 mr. 

Dalsze datki chętnie przyijmuJemy. 
Redakcya. 

· l·· i:Dożeństwo pc-1 =~ „; ..• 
Langendreer. 

Spowiedź ś ;i,r. cd soboty 21 stycznia 
~n"'. Kazania w niedzielę (22) o g.c<lz. 11 
eo 4. 

Rotthausen. 
~-POWiPd'ź Ś\V. '"r SDbotę 21stya. po 

1
• 1'az[ nie w ni-3dzde po poi. D 4. 

Tow. r.irrm. nSok ł'" V.< B0cłmm. 

Półroczne walne ze·hranie ·o·dbędzic 
Sif~ \\ L'.ZW::1.rtcl · o r;:-0d .~. ;69 WkCZ!C·f .;m \\ 
fok::i lu p. Sclmdcra, przy ul. I~ ! n .gstr. Z po 
iW:cr..lu nndcr waiżny:h spraw. które przyi-
'ąi pod obrady, u·prasza się Szan. Druhó\\· 

oraz Pcdal ... l \'." z I3ociwm i o~wlicy o liczne 
11rzyby 'ie. 

Cz.oiern ! Wydzfat 

Bract vo Różańca św. w Schonncheck 
:pod'.tic S\vym Bradom i Si0ostrom do wia
(}Gmości, iż w nicdzielc; 1dnb 22 stycz.nta 
po pal. o godz. 4 o<lbędzie się nabożcr'1stwo 
:tóżańcowc i zmiana tcUenmic. Zwraca sit; 

uwagę Rodakom zamicszka1łym w Schon
nebcck, że powinni się zgromadzić licznie 
pod chorągiew Matki Boskiej Różańcowe!, 
i do różaflca dać sic; zapisać, przez co so
bie wyproszą łaski do zbawienia ·dnsz;y po·
irzebne. O liczny udział Braci i Sióstr o-
1r.az. wszyistkich Rodaków i J-(odaczki upira-
sza si.ę. Nadzełator. 

Towarz. św. Andrzeja w Ober-1\farxloh 
· ·01i.0si swym czl·ainkom i Rodakom, iż \V 

11iedzielę, dnia 22 stycznia Qldbędz:e się :ze
brnnie ·o gc'Clz. 4 pp pot w lokalu .,Van, de 
[ionn". Uprasza się o liczne zebrainie. G<J-
ście mile widzi·ani. Z ar z ąd. 

Tow. gimn. „Sokół"' II w Oberhausen. 
Ninieiszem ozuaiimia się druhom, iż w 

niedzielę dnia 22 stycznia o g-0:d..z. 3 po poł. 
11a sali zwyklyich posicd'z.eń ndbęd·zie się 
rocz:-a walne posiedzenie, ·r..a którym bę
dzie Qbór nowego wydziału. Wydzial Olraz 
rewiZ()rowie kasy winni się sta.wić o godz. 
2 po pot Liczny 1udziia! dmhów pożądany. 
Czokrn ! Wydział. 

BACZNOŚĆ! 
W sprawie .obrony p:-awnej :zechce pan 

"BarUomiej Kal:muczak z Oberhausen d:ouda 
dny a-Ores ti. ulicę i numer domu do biura 
rradcstać. 

HZlednoczenie z2wodowe polslde". 

~owarz. św. Barbary w LUnen-Sfid 
OOI1QS~ swym cztonkom Ł zarazem v/szy
~tkim R·odakom zamieszkałym w Liinen
-Siid, iż w' sobotę <lnia 21 styC"z.nia po pol. 
o. gadz. 6 przybędzie polski ks. słuchać 

piowiedzi św„ której będzie sluchat w w
b-Otę po pot. .j' w niedzielę ra;1:>0. Szar1. 
cz:ł1onk6w prosimy, o ile możn-0śd, a'by z."' 
spcsa·bnoścl 'lrnrzysfali w1 sobotę Po pal., 
gdyż w niedzielę rano o g;odz. 8 przystępu~ 
jemy ''rspólnie do Komunii św. i zarazem 
don0szę szan. czt-onk0m1 iż to iui wielka
rocna sj)'Owiedź. W n1hxizielę po port o 
goo.z. 4 będzie nabożeństwo z kaza:niem. 
O jak najliczniejszy udzial szan. cz~onkó\\>
i Ro<l:uków w spowiedzi św. i nabożeń
stwie uprasza Zarząd~ 

Koło śpiewu „Wanda" w Distełn 

nooosi swym członk()lm i wszystkiem Ro
dakom z. Disteln i okQlicy, iż w niedz.ielę 
dnia 22 b. m. urządza zabawę zimową, po
łączoną z koncertem, spiewem czteroglo
l!OW'Ym i tańcem, na sali p. Iieste:rmainna. 
Początek o godz .. 5 po pot. Goście mile 
~1~d'zia1ni. Cześć polskiej pieśni! Zarząd. 

Koło śpierwu „Sobieski" w Herten 
donosi swym czronkom, iż w niedzielę dnia 
22 b. m. o gooz. 4 po poL od1będzie się z.e
branie, na które wszyscy czfonkowie sta-
wić się wf.fmi. Z a r z ą d. 

-- --.------
·w ie.lki wiec Zjrdnoczenia 

ud.będzie się we czwartek 19 styczniiai o 
godz. 8 na wieczór w .Essen u van deLoo, 
Schutzenbahn nr. 58. Na wiecu tym będą 
omawiane sprawy robotniieze i ogól'lle na
sze polożenie. Rodacy z .Essen i okolicy 
iwstawcic się jak jeden mąż! 

„Zjednoczenie ·zawodowe polskie"'. 

Towarzystwo św. Józefa w Diimpten 
donos· swym cztonkom, iż walne t.Zooranic 
odbędzie się w niedzielę 22 stycznia po poi. 
o godz. 4, na które się wszystkich c:zJon
ków zaprasza, ponieważ nastąpi obór no
wego zarządu. 

Uwaga: Posie<lzenie zarząd n odbę-
dzie się o go<lz. 3.%. Cztonkowie zarządu 
winni się w·szyscy stawić. Proszę, aby n:
wizorowic kasy także sic staw1ili. 

Jan ~łiwa, przew. 

Baczność! Ober-Styrum ! Baczność! 
Tow. gimn. „S-okól" w Ober-Styrun1 

itrząd·za ,~ niedzicIQ dnia 22 stycznia swoją 
p:crwszą zabawę na wielkieli sali p. Woll
berga ,,~ Ober-Stymm, Miilhcimer Str. m. 
66. Pmgram jest następujący: Od gi0'Clz. 
5 dio 6 przyjmowanie g ści i sąsiednich to-. 
\Varzyst\\", od g·~·dz. 6 cl.o 7 koncert wYko
m ny przez kapele p. P-0desz\vy z. AI tadcn 
od 7 do 8 ćwiczenia· gimnastyczne obcy.eh 
gniazd. następnie gniazdu z Styrum. U 
godz. 9 z·ostanie przedstaw~ony \vielki Ż}
·wy obraz micjsooweg.o ~~niazda„ a poteni 
z~ba\va z taficem. Na tą zaba\.vę !Zapra
szamy wszystkich nam życzliwych R.·c<ia
ków z Stymm i okolicy, oraz tych, którzy 
tak byli i są przeciwni założei iu ,.Sok-ob", 
aby się przyp8.trzeli, jale ,.Sokół" prac'Uje 
a gdy się przypatrzą tej naszeJ mł-0-dzieży 
tak się pil'nic ćwiczącej, to zapc,vne i sami 
dH~ci do „Sokoita" d10staną. Cz1otem! 

Wydz~at 

Baczność Gelsenkirchen ! okoHca ! 
Koto śpiewu „Lutnia" w Gelsenkir

chen donl()si wszystkim nam życzJi.wym 

Rodakom i Rodaczkom, iż w i:1.ie<lzielę dnia 
22 sty;cznia o godz. 4 pn pol: urządzamy 
zabawę, połączoną z koncertem, bardzo 
zabawną sztuką tootralną, deklama1cyami i 
śpie·wem czterogłosowym na sali p. Bau
meister, Germania-Hotel, Armiinstr. Po 
teatrze taniec. O jak nailkzniejsz.y udzial 
prosi szan. Panów i Pa·nie 11aJuiprzeimiei 

Z a rząd. 
Uwaga: Kota śpiewackie nam sprzy

iarlące rncz.ą wybaczyć, gdyby nie otrzy
mały zaproszcf1 oQS<obisty-ch, gdyż uchwalo
no powyższą zabawę dopiero w ostatnich 
dniach. Prosimy więc o lasikawe przyby
cie. Cześć pieśni polsikiei ! 

Baczność górnicy l 
Na wszystkie zebrania górników, jakie 

odbywać się będą podczas stre,Jku, winni 
iść -naisi męwwie za1ufania, i druhów za
chęcać w. języku polskim, aby wszędzie 
:zachowano spokój i porządek. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Biuro 
Zjednoczef\ia zawod~wego po~~kif'l~O. 

Ustnych rad udziela biuro tylko przed 
pot od godz. 9 do 11. 

----
Do górników z Bruchstrasse. 

Szain. czlonk<Jm „Zjedn0czenia zaWQd. 
pol1skkgo" w Langendreer, którzy praoo
wali na kopalni „Bruchstrasse", ct:oniosze, 
aby się do mnie, i to najpóźniej do środy 
18 stycznia zgl>0sili. 

Jan Derwich, 
delegat .,Zicdt-roczenda zawod. polskiego" 

w Langcndreer, Kaiserstr. 141a. 

\V1ec w Mórten. 
ui p. I(odtm:mna o ·godz .. 12 w p.'Oiludnie \\o 

cZ\Vartek 19 styczniia. 
. „Zjednoczenie zawodo·\ve pio~skie''. 

·•"'- . i<. ~::( ~-~ ~„ -~h, ~ ,.,._ -~A • • ~!-:. ~"- ~- -".ł•
o::~~f ~1 ·~~ ·~ ~""'!ti~ '.1,,...,-~ V"';i~ r..r~~·~ł '"''1~~;-

W dn1iu ślubu 19 stycznia naszego sza
nownego sekretarza 

p. FRANCISZKA ZMYŚLONEGO, 
oraz jego d·O-Z!gonnei towarzyszce żyda 

p. MARYANNIB ZMYSLONEJ 
skada jak najserdeczniejsze życzenia i :i 

pełnej piersi wykrzykuje. Młoda para niech 
żyje!!! 

Koło śpiewu „Harmoniau w Wattenschełd. 

~'~···~~.i~„~~~··f~'~". ~.:-„ 

Baczność czfonkowie Tow. ś :v. Barbary 
w Dellwig. 

Zapowi·edziane zebranie na dzief1 15 b. 
m. dla ważnej przyczyny odbyć się nie 
rooglo, zatem odbędzie się 22 b. m. o g()dz. 
3 po JX)t. walne zebranie. Będzie spr'1wo
zdanie roczne sekretarza:. skarb:nika i bi
bliotekarza i inne ważne sprawy. O licz
ny udział się uprasza. Goście mile widzia-
ni. Z ar z ą d. 

Uwaga: Zebranie zarządu i rcwiz-0-
rmv kasy god1z1nę prcdzcj. 

fr. Bogacki sekr. 

Szanownvm Rodakom 
i okolicy po1~cam mf1j 

skład wełny i bieliznył 
oraz t.< ..: •ów ło•idU 'ych. cy
go.r. papierc1l'lów, {o.baki d.o Z('.Żywania itd. 
Fabryka szkarpetek. - R(1wnież pole
cam mój .• ~, ~olllnut.. ny i pro-
r,zę o poparcie mego i)rzeds'ęlii.Jr.-;twr •. 

St. Kn\vczyk w i.kuch, 
ui. li.o•u A•t>r•r tr 36. 

RODACY. 
chcący się wyu·czy6 'lokladncgo pro\vadzc 
nia książek kU'pieckich, rachunk-0.wości po
łączonej z nauką weksli, czeków itd., ze
chcą, zgfosić się z. calem zaufaniem do 
mnie. 

S t. L i t k o w s k i, 
Bruckhausen, Schulstr. 39. 

Udzielam również'.ra<l i \Vskazówek w 
sprawach karnych, cywilnyich, zabezpie
czeń itd., oraz wykonuję praicc piśmienn1,; 
wszelikieg-o rodzaju. 

Skład 
na jednej z głównych ulic \'Y Katdropie 
;est ().i za.raz z pomieu;kaniem lu\t bez do 

I uabyf:in. - Korzystne m :ejece dla Pola.ka. 

I .Adree wskaże Ekspedycya. ,.Wiaraia 
I Polmego" w Bochum. 

~~~--

;!.ii.-.--.=!( -11 

• 
Polska restam:acya 

w Berlinie, 
_ba.r<lzo dorze prospru.ił\ca, tuż 

obok polskiego kościoła sw. Piuaa., jest 
.~ dla nadtwycza.inych wypadków zariu~ do 
• sprzerlania, w lokalu tym odbywaj!\ 6 

J)()lskich t1m arzystw swe po~ied~ enia.. -
Potrzeba 3000 do 4000 mr. 

Zgłoszenia uprasza si~ nadsyłać do 

I 
.J. Głun•acLieuu w 9~rUnie 

przy ul. Palliso.denstr. 'i9. 

tl---_ ---::li= __ ========R 
BACZNOŚĆ! 

Szanow11yrn Rodakom w Bruckba.u
scn, Marxioh, ttamborn i okolicy polOCL\lfł 
sic do zabezpieczenia od ognia, okien wy
stawnych i wszelkie inne zabezpieczenia. 
Mam styczn.ość tylko z naHepszemi totVa
rzyshrnmi zabezpicczef1. Każdego Rod.a.ka 
obslużę rzetelnie. Z szacunkiem 

P i o t r Y a r w i k, 
Marxloh, Wilhelmstr. l~. 

" poleca si~ do r.;ot'!,wo:o'a ur,. we~o· 
łat1 .• d1 i·zciuia . .:.b. i t. d. li-c.Hll,:~ P" 
2:50 mr. dziennie. 

Gr~ze»itza ...,.,. Altenes~e•, 
~ ul. Rnhmstt·. m. 1'as. - Z dalszych o- ~ 
~ kolie w.ystarczy nn pisauil3 karty koreap. fil 
~'~tt~~~~{ftf~-5~~ 

Czeladnik kra·wiecki 
dobrze wyd10sk<malony "\V swoim fachu 
może się zglosić od zaraz, tyllk-0 na d:ate 
sztuiki <Io 

Adama Słomy, 
Bruckh<imsen, Griinstr. HL 

Osiadłem KiI·eaUnd"' jd(J 

akuszerka p@Bska 
przy Mol kestr. 22 . P<.)!eum cię sza.n.ow
))ym H.edaezkGm w Kirehlh„dll!'l i ekolicr 

Wiktorya ~~ołbe«<, akus~erka. 

Dla teatrów amatorskicho 
Sztucz?s i teZ: tralne na Boże Narodzen.ie. 

Orator~- um Bożego Jiarodzeain, 
CByll t.ak fiWtlne „JAbt:Llc.A'" w obraz:i.ch scenicMych ze I pie
vv;a. mi, zebrał i ułożył Ks. Fr. Walczyński. Cena 'ii fen. 
porto b fen. 

~wDaz.Oka i Gwiałllilo.r. 
Zbiór drama.cik6w, komedyjek, dyalogów i widowllk az~pbwych 
na gwiazdko i kol~dę, ułożył i zebra.ł J. Choclegewski. Cena 

80 fen porto 10 fen. 
Wir,.ilia Ił.i~ :!i"&~ed.:enia. 

komedyjka. '1.la dE~ci uł• ~ona przez J. Checi::;newski~e. Cen.a 
40 fen porto 5 fen. 

Poleca;;iy na tem miejl!cu wtę.k:ezy zbiór ło.twyeh iramaci
k6w. krotochwil, fraszek scenicznych, :nrnnokgów, dyalogów i 
wierszy, eto11ownycla n a. p r z e cl at a w i en i a u o m o ..-.· e poti. 
tytułu.n. ,,SCENA LUDOWA''. wydua prze; J. Cbooiuew2kie
go. Cena. 1,60 m., w opr. 2 mr. porto 10 fia wi~N·J. 

O zamón-ienia proei 

Ksi~garnia ·,,Wiarusa Pol~!.,· ie:go" 
A<lrci.t: '-~ i~ll'IH1 P9lałd - ł':<!S 

Kalendarze polskie 
na rol; 190~„ 

Skarb domowy (skonfiiskowany). 
Porto 20 fen. &sobie. 

Kalendarz Maryańskl 60 f11 

Kalrndarz „Święta.Rodzina' 50 f. 
Knlendarz l:atoUka 50 f. 
Kalendarz llatoUoJ.f 25 f. 

Ka ·p&rto trzeba. do kazdegQ a:aJeada1•.za 
IO fen. dG~ąuye. 

O łaskawe .umó1"ienia. prosi 

Księgarnia Wla rusa Polskiego. Ba chom. 
Adres: „Wiarus Polski', B~h11.na, 

·---·--::-------:-~-'. -~ _· t:=_'_=·---~~lSl!ddp 
~t- akf' redaktor Anto.ni Hrejaki W boor:.:un„ - z·z łirw. i -_ioltbmi 'Wvda""dlk „et "Wam""" t''o!8~~g,„ w ltOOa•.w.. 



łlr; 16~ Bochum, piątek 20-go stycz fa 1905c Rok 16. 

Wy<;jodzi codzie.n·'~ z WYJatkiem dni poświ<ł ecmych. 
Pr.ze pl11.a kwartalna •a poczcie i u listowych wynosi 
! 111.r. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
„Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

iml~ Boże z Wiar@ I Ojcz z QI 
Za inseraty placi się za wiersz oetytowy 15 fon., a u1 
ogłoszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. Kt() 
często ogt'asza, otrzyma rabat. - Li~t:'i' do „ \Viarusa 
Polskieio" należy frankować i podać w Iilch dokla-dr 

pod znakiem •• t. po!nisch" m. 128. ny adres piszące~o. I{ękopisóv,r sic nii; z\vrnca. 

-~ _ Redak(;ya, Drnkt.nłlLl. i KtliQgnrnin }";najdn.;je sili w Bochum. przy ulicy '\\foltherstrasso nr. 17. - Adres: ~ \.Vinrus Polski" Bonhł1m. ~--

Górnioy! Rodacy! Podczas strej.'U zacLowajcie nietylko solidarność, ale także spokf1j i porządek wzorowy. rni· 

kaj ie wszystkięgo, cnby w walce o \Vasze s!uszne prawa mogło przeciwi1ikom służyć za broń przeciw g6roilrnm. 

"ocbioo polscy! Uczcie dzieci S\Ye 
mówić, czytać ł pis~ć 110 polsku! Nie jest 
Polakiem, kto J)fltomstwu swemu .znlem
~ć eię pozv1oli ! 

Z wypadków dnia. 

Właściciele kopalń starają się o ł-amistrej

ków. 
Z różny.eh stron donoszą o przybyciu 

'1.'Y~lanników wfaścicielD kopali1, by spro
wad-lit robotników w miejsce strejkuią
c~ górników. ZOstrawy \V Moraiwr 
~klem U:,:)noszą. że do tamtejszego obwodu 
węglowego przybyli emisaryusze tutei
~yich kaipitalistów i nam.3.iwiają robotni
ków, by udali się do Westfalii. Dotych
oza15 usitowania wysl.ainników były beziSku
teczne, mimo ż.e robotnikom przyrzeczono 
bezpfatną podróż i wyższą placę. Górni
k001J morawskim należy się uzinanie. 

Walne zebranie „Zjednoczenia zawodowe-
go polski.ggo" nie odbędZiie się. 

Ogloszone na 22 b. m. waI!ri; zebranie 
.Zjednoczenia. zawlQdowegu polskiego0 za
rząd ooroczyl z p-01w:0-du strejku. 

Gabhtet Combes'a }lGdał się do dymisyi. 
Francuskie ministeryum pod'alo pre

zydentowi Louibet'owi prośbę o <lymisyę, 
iktóra zostata przyjęta. 

Combes oświadczy/, te ustępuje do
Hrowiolnie. Dotychczasowy prezes mini~ 
.strów pragnie oświadczeniem tem urato
wać honor; ogólnie iedlń.aikowuż wiad-0mo, 
że gdy ·nie bylby dobrowiolni«~. ustąpil, Źa 
dni kilka.i parlament zmusiłby go dlo tego. 

Wvroki, których krytykować nie wolno. 
Z Koźmina donoszą, że kilku czlonków 

tamte.iszego ,,Sokoła" skazanych izostalo 
u1 30 mr. grzywny wizględ'nie 6 dni are
sztu za to. że przy ~wkzenia·ch używali 
lanc z bi.alo-niebieskiemi chorągiewkami. 

DaleJ skazani wstali a<lministrator pro
bostwa k.s. Jarosz na 30, p. mi;cenas Ozy
picki na 15 marek i to jako cztonkow~ za
rządu Towarzystwa Terminatorów. Po· 
zwód podlug „Pos.. Ztg." jest ten, że: Towa
·J1Zystwo Terminatoróiw p.od' kh kierowni
ctwem z ,.katolickiego" stalo się ,.pol
*iem" i d~a tego orzekl sąd, że mU!Si być 
rozwiązane. 

Ma.dat posła Brejskiego unieważniony. 

l(omisya rugów wyb.()rczych unieważ
afla mand'at p. Jana Brejskiego, posla do 
JJalrtamentu niemieckiego. 

Uchwala komisyi staje sie jednakowoż 
dopłero praw10mocną, jeżeli uzna ją parla
ment. 

ICofo polskie poparło lnterpełacyę w spra. 
wte słreJku górników w obwodzie tuteJ-

szym. 
Z l(ót PoSelskich pisano do „Dz. Pozn.„: 

f!Interpela.cya w sprawie bezrobocia 
rórników westfalskiich bę<l'Zie w ~wartek 
aa porządku obrad w pairlamencie. ,.Zje
dnoczenie ·zawodowe polskie" wysfalo do 
ł<<>la polskiego prośbę o popaircie interpela
eyL Jest rzeczą pożądaną,. a:by posłowie 
nc>łscy stanęli w komplecie." 

Poczta na usługach hakatystów. 
Zmiana nazwy miasta Inmvroofaiwia 

dek~e wywoluje stostmkL Jak donosi 
„~oln. Volks Ztg. 11 w nr. 46, ctruki wySlłane 

do I1mwr.adawia dnia 12 b. m. pO\Vrócily 
d-OI oddawcy z dopiskiem poczty: ,Jno
wr<Jdaw w prowincyi poznańskiej nie zna
ny". Co jest jednak nw}ciekawszem, że na 
stęplu pocztowym wyraźnie wypisano 
,,InowrazJaw". Czy ta gorliwość hakaty
nie jest .już "\Vięcej jak śmieszną? 

Telegra1nyil 
T ok i o. Japończycy s·~hwytali 17 b. 

m. w cieśninie Czuszimskiej parowiec an
gielski „Bawtry" obładowany węglem, 
środkami żywności i materya~em do bu
dowy okrętów dla Rosyan i odstawili gu 
da Saseho. 

Londyn. Na giełdach angidskich 
bardzo silnie odczuwają już skutki strejku 
górniczego w Westfalii i Nadrenii. Kilka
naście pa'Iowców ładuie węgieł do portów 
niemieckich i hofonderskich. 

B er li n. Parlament obradował w 
śro~ ood etatem państwowego urzędu ko
leił żelaznych. 

B e r l i n. Sejm pruski obraduje nad 
ustąwą wykonawczą do prawa państwo
wego o chorobach zakaźnych. 

O d w o ł a n i e. 
Z po\\'10du strejku mczne "\Valne ze

b'ranic nie odbędzł~ się 22 stycznia, lecz 
d!opiero później. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie„. 

«MFW "™5ł -VllJWB:ł!?i --· 

Strejk górników. 
Licz.ba strejkujących przekr{)łczyla już 

200 tysięcy, liczba kopalń ob~ęty:ch strej
kiem wynosi 205. 

Na ogó1t panuje wszędzie spokój, ch!J
daż tu i owdzie zaszly drobne starcia po.
między ·strejkuJą1cymD a lamistreijkami. 

Obrady pomiędzy przedstawiciel'ami 
r~d'u a komisyą górników to·czą s'.ę diziś, 
w czwartek w dalszym cią1gu, lecz nie d:O
prowa~ą z.a.pewne do uchwał ja1dchko1-
wi'ek; przedstawiciele rządu pragną bo
wiem wpi·erw zbadać skargi , górnikó\\. 
Zarząd organizacyi kapitalistów „Towa· 
rzystwa dla interesów ,górniczych" nie 
chce wziąć udziału w naradach wspólnych 
z przedstawJcielami rządu i komisyą gór
ników. 

W pol'ożeniu ogó1nem · nie nastą.pila 
zmiainai poważniejsza. 

Z wo1nv rosyjsko-iapońskiej 
Ożywiony mch :zapanowa1 obecnie w 

Maindżuryi. dotychczais jednaJkowoż nie by
to wypadków poważniejszy.eh. Że nastą
pią ooe niebawem, na to \viskaizuje także 
manifest cara wydany do armii i floty z o
kazyi wpaidlku Portu Artura. 

„Port Artura przeszedl w ręce nie
przyjaciela - czytamy w carskim rozka
zie. 11 miesięcy trwaiła obrona. Przc.szJo 
7 miesięcy okryty sławą garnizon byl zu
pelnie odi świata odcięty. Pozbawiony po
mocy, ,bez: szemrainia znosił oblężenie 1 

moralne męki podczas wzmagania się Po
wodiz.eń ndeprzyjadelskich. Nie sz~zędząc 
ani krwi ni życia, garstka Rosyan wytrwa
la. w usilnej nadziei odsieczy, wobec s.za
k>nych ataków nieprzyjaciela. Z dumą Ro
sya śloozila te czyny oołiaterskie." 

Dal'szy ciąg rozkazu jest zap;owiect:zią 
dlug-0trwałości \viojny, sławi po1ęgę Rosyi 
i wypowiad'a znowu• nadzieję ostatecznego 
p-0wodzenia. 

.,Pokój popiołom i wdzięczna. pamięc 
niezapomnianym Rosyanom, którzy po11egli 
podczas obr-0ny Portu Artura, daleko ()d 
oiczyizny, umieraiCl'.c za sprawę Rosyi, 
przepelnieni milością do cesarza i ()jczy
zn,-. 

Wam, żyjącym, także sla·wa ! Niech 
Bóg leczy wasze rany, niech d'a wam sily 
i cierpliwość do wytrzymania nowej cież
kieJ próby. Na1sz; wró1g jest śmialy i siln}. 
Walka z nim jest niewymown·ie trudną, '" 
odlegfo·ści 10 OOO wiorst od źró<lla naszej 
sily. Ale R-0sya jest ptOtężną. 

P-0dczas swego tysiądetniego bytu 
przechodziła jesz.cze cięższe próby i je
szcze groźniejsze niebezpieiczeflstwa, lecz 
zawsze wychod'zila z. kaidej walki na no
"\VO wzmocnioną i z nową potęgą. Nasze 
niepowlQdzenia są cieżkie. Ubolewając nad 
naszemi stratami, nie chc.emy się dać w 
b1łlc1idl wprowad'z.ić i wrnz z caJą Rosyą ufa
my, że g-01d:zina zwycięstwa wkrótce nadej
dzie. 

Modlę się do Bogai, aby bto.g-osfawil 
drogiej mi armii i flocie, aby wspólnie z<llo
laly })Olkonać nieprzyjaciela.i, nai cześć i 
stawę RosyL". 

Mowa po~la Kulerskiego 
wygłoszona w parlamencie w piątek dnia 

13 stycznia 1905 r. 
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Niedawino temu wydarzył się w Gnie
źnie wypadek, o którym rozpisttią. się ga
zety. Nie chodz'.lo tam o ukaranie świad
ka 'który nie chciat zeznawać po niemiecku 
al~ o ukaranie dziewczęcia, któremu· o ja
kieś przekroczenie wytocw·no proces. 
Dziewczę to nie chdaJo zeznarwać po nie
miecku. Ponieważ zaś by la oskarżoną,· 
przystU1giwało jej prawo od'rnów'ienJa wo
góle zeznań, ponieważ wolno każdemu o
skairżonemu1 odpowiadać lub nie. Nie od
powiadata więc w niemieckim języku i zo
stataurkairaną 24 godzinami• aresztu za nie
przyizwoite zachowanie się· wa.bee sądu. 

M. p., nadzwyczaj liczne są u_ nas wy
kroczenia przeciw parngraf·m'.nt 360. Mam 
tutaj przed snbą caly plik wyroków z na
der dziwnymi• motywami. Nie myśl<f je
dnak nudzić wysokiej izby odczytywaniem i 
tychże. Prngną~bym jedynie s.lmnstato- 1 

wać, że § 360. pa·ragraf d-Oty1c:zący swawo
li, używanym jest sz-czególnie u nas jako 
środek walki i że bezprawia wielkie dz.ie- , 
ją s.ę w skutek tego ze strony -Oskarży- ! 
cieli. 

M<>ści pan.owie! Wyroki1 najwyższe
go sącfo rzeszy określiły zupełnie jasno 
§ 360. NajwYższy są<l rzeszy zdefiniował 
kilkakrotnie parngraf ten i d.efinicye te są 
ogólnie znane i powinny być znane przez 
wszystkich sędziów. Tymczasem wyda
rzyło mi się, wprawdzie już oość dawno 
temu, że przewodniczący izby karnej \\. 
drugiej instancyi - byl t'° wyżej już wspo
mnia.ny radzica sądu ziemiańskiego Ludtke, 
kiedy zwrócLtem mu uwagę że zasądzenie 
artykułu mego .na mocy § 360, sprzedwia
loby się orzeczeniom najwyższego sądu 
Rzeszy powiedzial ~ „Ach co nas obchodzą 
orzeczenia sądu rzeszy. Naiszą naJwyższq 
1nstancyq jest sąd z.iemiański !" Daleko 

\Vięc rzeczywiście już doszl·o, jeżeli podo~ 
bne rzezy można wypowiadać w prusldch 
sala1ch sądowych. Ta różnica zdań pomię„ 
dzy wyr.okami najwyższego sądu rz.eszy ~ 
sądów nadziemiaf1skich. wy<lajc już szc'ZC
gólniejsze owoce. Jeżeli naprzykład reda 
ktor odn·ośny ma to szczQście, że artykul 
]cg-o, wskutek kt6rego o swawole został 
oskarżonym zawierał jeszcze coś innego 
karygod.nego, tak, że w piern"szej inst:m
cyi przez sąd nadziemia,ński musi być sci.
d'zonytrn, natenczas z obawy, aby sqd rze
szy wyroku· nie zmienil, redaktor bywa 
uwolnionym. Jeżeli jednak sprawa przy
chodzi w pierwsze.i instancyi przed sąd 
z.iemiański, natenczas redaktor z1ostcije za
są:dzm1ym. na mo·cy ·zasady, którą 6w sę
dzia wypowiedział: ,,Cóż nas obchodzą 
wymki sądu rzeszy". 

Szczególnieisz.e światło rzucają m. p. 
zdarzające się u nas wypadki wykrnczenia 
przeciw § 130. Na mocy tego paragrafu 
wre zacięta walka przeciwko prasie pol
skiej. Nie mi-ja ani je<len dzief1 praw:,~, aby 
jedna z gazet polskich nie by{a zasądzoną 
na mocy tego paragrafu nai wysokie kary 
pie:nię:żne luh ciężkie wi zienia. 

A teraiz pytam: czy artykuły owe rzo 
czy.wiście są tak niebezpieczne, czy rze
czywiście mogą podburzyć do gwaltów? 
M. p. Dzisiaj omawiał tutaj ko·lega Lenz:
mann sprawę hr. Piicklera i słyszeliśmy 
kilka prób stylu i wyrażeł1 tego pa,na. Po~ 
wia<l'am panom, że gdyby który z redakto
rów pol1skich odważył się w ten SI>O·Sób 
przez lata· cale przemawiać, jak hr. Piick
ler, to do końca życia swe-go nie widział
by już światla slonocznego. Po<li0bnych 
artykułów w naszej prasie niema, a zasą
d·zenie nastQpuje nie za to, oo rzeczywiście 
zawierają, ale ,wskutek interpretacyi, na 
m<'CY której podsuwa się myśli, kt6rych 
fakty•cznie nie zawierają. 

Wysitarcz.a n. p., aby w artykule ~a.., 

kim by la mowa o przeszJości Polski, omo
żliwem <Jdmdzeniu, a sąd znajduje p'Owód 
do ()lf'Zeczenia: Tak, odbudowanie Polski, 
czy ono nastąpi po 50 czy po stu lub więcej 
latach, nie może nastąp!ć, jak tylko wsku
tek gwałtów. artykuł więc niniejszy pod'
burza d:O gwa1łtów a więc redaktor od.no
śny musi być z.asądzonym. 

M. p., wystarcz.a zup·ełnie, aby na kar-· 
cie korespondencyjnej znajdował się por
tret jed1nego z tych którzy wakzyli za "\VlQl 

ność Polski, wystarcza nawet, aby znai
dowal się na niej portret takiego króla pol
skiego, jak Jan Sobieski, który przecież 
pod Wiedniem w obronie Niemiec "\\'altzyl 
aby nakładcy tych kart wyt-0czyć proces 
na mocy § 130, jak się to po kilkakroć w 
Gnieźnie wydarzyło. Wystar.cza n. p.po
wied'zieć, że ręka Boga dotknie nieprzy
}adół Polski, a piorun Jego gniewu uderzy 
w nkh", aby prokurator taki wywód zw
b1t: Cuda nie dzieją się dzisiaj, a Pan Bóg 
specyalnie da polaków nie będzie mbiil ża
dnyich cudów. Artykuł ma więc na celu, 
aby podburzać lud polski do rzucenia siQ 
na swkoJną ludność niemiecką, i do pop·el
nianiai na niej gwaltów, a redaktor z.ostaje 
zaisądzon ym. 

Mam tutaj przy sobie wyrok, który 
izapadl niedawno w Bytomiu, w procesie 
wytoczonym tygodnikowi , Gwiazd'a". W 
artykule odnośnym powiedziano o nowem 
prawie kolonizacyjnem. że polak w prze.
ciwieństwie do niemcai przywiązanym jest 
dłO swei ziemi,, kocha ją, pragnie na nłeJ 
tyć i umierać i ie rnatka~z.iemla w tej 

~ -



;fo'zpaczli\vej '' ake, którą lud polski o byt 
.5\VIÓJ prowadzi, polaków krzepi i w 'kof1cu 
4() zwycięztwa nad wrogami doprowadzi. 
Te wyw10dy 1 które jako najniebezpieczniej
sze z artykuln owego przytoczylcm, wy
starczah', aby rcililktora za podburzanie 
do gwattów na: 2 miesiące \Yięz.ienia zas.<l
dzono. W jakimże stosunku stolą te wy
wody do tego, na co sobie hr. Plickler od 
-wielu nat pozwala? Jakąż inną miarą są-. 
d'zr1 się obie te sprawy! 

Ale inne jeszcze rzeczy dzieją, się u 
aas. Mam tntaj \\'Yr·ok ferowany W1 spra
. wie przeciwko >,Ga1Zecie Grudziądzkiej" 
dnia 17 listopad'a z. r. W <Jdnośnym arty
k'l.llłe powiedziano wyraźnie - omawiano 
w' nim wpra\\xlzie sprawę odrodzenia, ()<l
budbwaniai Polski - że lud polski nie my
śli uciekać się do gwałtów, że ma wstręt 
lfłie tytko do rewiolucyi, ale do każde.go 
krwi rozlewu. Ale sąd1 orzekł: Ten ustęp 
jest tylko pl'aiszczykicm, który redaktoro
wi ma służyć ~i:o obrony, aby prokurator 
nie mógł wytoczyć przeciw niemu oskar
-żenia. W ten sposób i z. takich powooów 
2:a.Sądzajt:l, u nas na mocy § 130. Zasądza
j(\ nawet wtedy, jeżeli nawet można prnwie 
zupelnie jasno dowieść, że w arty;kule od-
nośnym nie bylo ni·c takiego, coby do 
:waltów podburzać moglo - powiadam 
prawie, ponieważ niemoiżVwem ~est do
wieść bezwzg!~dnie, że artykul nic jest 
podburzającym; zależy to bowiem od in
dy.w-idualne,g.o zapatrywania się na niego. 
A więc chociaż, o ile moiżebnem, dowie
dzie się tego, zasą<lZ.enie jed·nakże nastę
puje. NastQpują,cy wypaicliek objaśni rzecz 
tę na,jhepiej. Przed kilku laty zamieszczo
no Wi dodatku do „Gazety GrudziądzkieJ" 
-calą seryę hi1storycznych a1iykulów, w 
których z.najdowala się także pieśń „Je-
szcze Polska nie zginęfa". M-i'nęly dwa lata 
a prokurator nie widziaif poi\vodu wyt()•cze·

' 1J1iai skargi na mocy § 130, mimo że wyto
czono procesai na- m-0cy innych paragraf Ó\v. 
Artykuły o których mowa zostaly później 
wydane w osobnej odbitce. 

I wtedy d!opicrn wy1t0cz1ono mi jalw 
łłaklatlcy proces, który zakończył si~ w 
rok:ui z.eszlym. Od pierwszeg-Ot ukazania 
si~ t}"ch artyku!ów minęły 4 lata, a w cią
gu tego czasu nigd:z,ie nie przyszlo dlo 
gvraJtów, przez artyku1ly te wywofanych, 
byl ro więc dowód, że rz.eczywiście do 
gwałtów nie podburzaly. Mimo to ziO&ta
lem W'Skazanym na mieisią,c więziteni.a. M. 
P. Takie sbosU'Ilki są, nie do zniesienia i 
konieczną jest jak najprędsza reforma: pra
wa karnego, aiby takim nadużyciom izapo
bied'z. 

M. p. W walce przocL>w«ro poFskości 
wyciągają. ciągle coraz to nowe środki· z 
przestarzalego prawa karnego. Prngn~ 
zganić tuta.i dosadnio interpretacy~ § 110, 
którai wyda1rz.yla si~ w Byt-0miu w procesie 
przeciw wspomnianemu już tyg()dnikmv1 
„GwiazKfzie". W tygodn1ku tym omawia
no w jednym z, artykułów wychowainie 
Cieci i powiedziano, że gfówny nacisk na-

Kapitan Czart~ 

leży kilaść na wychowanie d'zicci; nie mo
że być większego obowiązku, D,ak czuv,ro;i
nie nad wychowaniem dzieci, a to tcm 
' ięccj, że największe usik>wania skierowa
ne są w celu ich germanizacyi. Niestety 
lud1 polskL niema jeszcze wszędzie poczu
cia OOO\\"iązków, które pad '\V1Zgfędern wy
chowania dzieci na nim ciążą. 

M. p. Na mocy § 110 wytcczono pi
smu temu proces. Sąd utrzymywal, że ga
zeta ta' wzywa ta do nieposluszeństwa prze
ciw i'Ozporządzeniu rejencyi opolskiej z 
dnfa 20 września 1872, dotyczącego spraw 
szkolnych, m.imn że rozporządzenie to ()d'
nosilo się wyłącznie do sz:koly, i z.a.Sądził 
redaktora. Jest to przypadek, który wy
kazuje nam, że '\Vladze pragną, wedrzeć siG 
nawet do życia· rodzinnego polaków, zni
szczyć je i z pomocą podobnych wyrOtkó\"V 
zmusić rodz.Lców, by poświęcili nawet swe 
dzieci Molochowi germaniza·cyjnemu . M. 
p. Przecież jest to rze.cz niesłychana! 
(Bardw słusznie! u polaków i na lewicy). 

Sprawa ta {)I tyle nie jest jeszcze roz~ 
strzygniętą. że z.a~oż,ono rewizyę il jesteś
mymy nader ciekawi, jakie stanowisko zaj
mie sąd rz,eszy w tym przypadku. 

W obec takich wypadków, które u nas 
codlziennie się przytrafiają, dziwić się nie 
można, że niezaufanie Iudiności piolskieJ do 
sądów pruskich jest -ogólnem, że uważa je 
iako ślepe narzędzia' poliycznei wllad'zy. 
Doszliśmy d1()1 przekonania, że sądów uży
wa się w celaich politycznych do skrępowa
nia prasy polskiej, aby zdusić narodiowy 
ruch polski. M. p. W prasie niemieckiej cz.y 
tamy często o stiQsunkach w R<Jsyi, zda
niem mojem prasa1 polska o wvele gorze.i 
jest dzisiaJ postawiona w Prusach, niż w 
Rosyi. 

(SluchaJcie! sfuchajcie! u soic. dem.) 
A do jakie'go ieelw ma to wszystko do

prowadzić? Otóż celem tym jest zdusze
nie po1skiego1 naro.dowogo ruchu! A1e ceł 
ten osiągniętym nie zostanie, oo mch pi0l
ski jest silniejszym, iak wszystkie te ma·fo
stkowe środki, które ku temu slużyć mają. 
Przeciwnie nawet, przez, tę walkę przeciw 
prasie polskiej, którą rozpoczę.to nawet w 
salach sąd()wych, wzmacnia się tylko tę 
prasę a tcm samem i ca.ly ruch narndowy. 
Sądzę, że daloby się sk1onstatować staty
stytcznie, iż w ostatnich latach dziesięciu, 
w którym t()I czasie u.ctalo się haikaityzmowi 
'\V!JJ:ieść w.alkę przeciwko piQlskości nawet 
db sal sądlowych, prasa polska wzmogla się 
bardzo. Naiturailnem jest. że pojed'yńcz.y re
d'aktorowie' i nakladcy, którzy do walki tej 
Wi pieirwszieU' linii występują, fizycznie na 
niej cie·rpią:; przez dąg,te nagabywania ni
szczą nas zupeifnie. Ale tern m. p. nie od'
straiszamy się. Pojmujemy to dobrze„ że 
tam, gdlzie walka wre, muszą być rany i 
trupy i tern za<lawalniamy się, o ile na.s to 
osobiście <lotyczy. 

Ale z dmgiej strony uwa:żamy za nasz 
obowiąze'k, by w interesie cakgo ludu pol
skiego w Prusach z tego tu miejsca pod
nieść ur-oczysty protest przeciw tym wiel-

- Nie wiem, <J czem chcesz mówić, 
margraibio? 

- Alboż nie poklócileś się z Poque
lin'em, który tak niegrzecn1.ie śdągnął' je-

(Ciąf dalszy.) dną scenę z twego „Pedanta", aby ją, przy
cz.epić na~tępnie <lo tej farsy, która ma ty-

Szlachcic ·zbliżył si~ do dam kriQkiem tul „Oszustwa Scapinia"? 
posuwistym i ztożył uk~on taik nizki, że aż - A! już wiem, o co ci idzie. 
pióro jego wielkiegio kapelusza musnęio - Widzę, że diość obojętnie sprawę tę 
żwir alei. Moda ótwczesna inaczej kłaniać traktujesz. 
si~ nie poz.wal'ata. - Fo cóż mam ją traktować inaczej! 

_Witaj, panie de Berger.ac! - zaiW<}- - rzekł ·poeta, \YZrus.zaiąc rami1onami. -
fala żywo margrabina, rad'a przybywają- Jeżeli Molier oskubuje piórka z moich 
cymi _ jakżcm sz.czę.śliw~, że. ~ana <J~L~: dziel, aby się w nie przystroić, ludzie o tern 
e.am! Przez długie diwa tyg·odmc skąp1les wiedzą i mówią, jestem hrż przeto dosta-
łłainll swoi obecności! Czyś chorow.al? tecznie pomszczony. Zresztą, jeśli myśli 

_ Tak, margrabino! _ odrzekł weso- moje kradnie, dowodzi tem. że de ceni; nic 
1-0 Cyrano, i podchwytując sp.osobność po- tknąfoy ich, gdyby sądzil , że nic nic są 
pisania się z. grą stów, w którei ·za\v·sze ce- warte. 
1owal, d-O<lal: - Trapiła mnie troiniaczka - Bezwątpienia. 
i czwartaczka. - Chcesz jednak wi e·dzicć , margrabi·o, 

- To znaczy - pośpieszył wyUóma- ,w mnie obraża:? Oto zu.chwaJistwo 1\lolie-
d k ra, który przypisrnje własnej twórczości 

C"yc'· Rola·nc11 - z·.er:, s1·ę z·nów })OJ·e yn 1()-
LJ i · " myśli, podsuwane mu jedynie przez dobrą 

wał! pamięć, i uważa się z.a nica pewnych dzie-
- O! prawie mimowoli ! Przyjaciele ci, przy których pelnii Jedynie role - aku-

moi niesfusznie nazywają mnie ,,prymu- szerki. 
sem" towarzystwa stoteczncgo, -0d tygo- 1 Wybuchem śmiechu przyjQto te11 żar
dnia już bowiem nie uptynąt dzień jeden, cik. Znikrnit przymus, kr~pujący dotąd! t()-
abym nie byf czyimś „sekundantem". Po- warzyshv"O. Dobry hmi:m Cy rana r>ozpo-
magalem bić się kochanemu de BrisaiUes, godził wszystkie hvarze. 
który pojedynkował się nie wiem, dalibó,g, - Przyjacielu Bergeracu! - {>dezwal 
"°' oo; potem p.odtrzymywatem d'rugiegiO się nagle margrabia. - Wart jesteś więcej, 
Canillac'a; sam zaś wyniosłem z: tych utar- niż op:nia o tobie . . 
-czek kres~ przez. nos, dlotądl jeszcze wido- - Nie mó\\'1l1Y -0 mojej opinii. Jeśli 
-czną. zla, to dlatego, żcm wr-0.gom moiim poz.o-

- To są, drnbne awanturtki - wtrącił stawil d!ość czasu do je:j sfahrykmvania. 
margrabia. - M6wią, że spotkafo· cię coś Mówmy raczej o twojem szczęściu, kl{)dla
po.ważniejszeigo... ny Rolandzie, o uciechach życia rodzim1e-

idem nadiużyciom, przeciw łamaniu przepi
SÓ\V prawnych, przeciw temu. naciąganiu 
prawa, o którem tutaj mówiłem, a które 
ma sluiżyć do zgniecenia ruchu polskiego. 
Sądy nic s~ na to, a:by ich w1 takich celach 
1rndużywano ! 

(Brawa.! u pola.ków i na lewicy!) 
- E2EE -----&! ag 

Mowa posła dr. Krzymińskiega 
wygłoszona dnfa 16-go stycznia 1905 w 
parlamencie niemie-.ckim przy obradach nad 

etatemr sprawiedliwości Rzeszy. 
Mości Panowie! Nie zamierzam mó

wić ani o sprawie karciarskiej w1 Olden
burgu, ani o paragrafie d'oty:czącym bluź
nierstwa, ani też o porusz.onej tu kwestyi 
czy też rzeczyiwiście kaMy, kto nie jest 
poichod'Zenia semickiego musi być antyse
mitą. Rzeczą dia mnie więcej interesującą 
byloby poruszenie kwc:styi, czy kaiżdy 
Niemiec musi być również hakatystą. No, 
nie chcę sprawy tej zbytnio przewlekać; 
na pytanie to iQdpo\via<lam więc zaraz, że 
podług mego zdania znacznie większa część 
n.l!rodu niemieckieg.o, - używam tu sló\>. 
p. posta: Lenzmanna - o \Viclc jest za roz
s~dną, o ·wiele za pdną taktu i o wiele za 
uczciwą, aby lubowaić się w hakatyźmie. 

Wy,v:nct:y moje będą się odn-0sHy do 
j}Oszczególnych brnków w dziclnic::td1 pol
skich i chciałbym u wagę Panów na kilka 
chwil zwr6cić na nie. Skargi moje ni1e s~ 
nowe, omawiałem je tu w ubieglym rnku, 
a koledzy moi frakcyjni oma!Wiali ie iuż 
częściej w poprze'dnich !artach. Że zaś 
zmuiszony jestem ido przedłożen:a ich i' ·W 

tym wku Zn{}\VU tei \vysokiej izbic, fo nic 
Jest naszą winą, tylko! winc:u rządów związ
kowych, ponie\Yaż one nic usuwają teg() 
sta11u, nad' którym my tu się uiSkar'żamy. 

Mości Panowie! Oskarża s'.ę nas, o 
~,a.czepne zachowanie s:ę \Vobe:c niemczy
zny; nazy\va się uista\v.cdawst\\."lO ~mtypol
slcie środkiem odpornym przcchVi polsko
śici. M. p., jeiżeli zwrócę uwagę na toi, że 

·my lata: cale tylko dlai tego i o to walczyć 
mnsimy, Cliby ustawodawstWio V/tobec nas 
w t'1ik:i sp.osób byto zastosowanern, jak to 
chcial usta\VlOdaW!ca1, to są<l:zę. że akt ten 
zupelnie wystarcza, aby ·zarzuty takie, 
narm czynione z.niweczyć. Narodowi, któ-

. ry przez długie lata o to tylko· walczyć mn
si, aby. z nim się. obchodzono tak, jak tego 
żądają prawa właśnie obowięzujące, naro
dowi: taJde:mu brak pod'staiw politycznych 
do zaczepnego wobec innych zachowa111ia 
się. Nie jest to też cechą charakteru na
flO<lUl polskieg-o naruszanie .stanu namdiu· in
nego . Naród polski brQni z, wielką, iście 
sJowiańską wytrwałością tego, w posiada, 
Jocz nigdy nie wyciągną! ręki po· obce d-0-
bro. 

Jeiż,eli u nas, m. p. na wiecach lu:do~ 
wych na to się uskarżamy, że urzędnicy 
stanu cywilnego Gbchod'zą się z intereser~
tami1 polskimi wbrew rez,oluqnom i uchwa
lom parlamentu, nazywa się to w języku 

go, o twem {)1ioowskiem zadowiQlenh.1 1 mar
grabi·o. Niejedno zapewne mieliście mi o 
tem db pmviedzenia. 

- Owszem, jednlO tylko - wyrwał się 
R:oland' - ale które dla mnie \\ szystko za
stąpi. Zeli miesiąc panna Gilberta będzie 
moją ż.on4. 

- Godny zaz<lr-O·Ści śmiertelniku, co 
znasz z góry dokładnie datę swiQdego 
szczęścia! 

W tejże chwili zau1ważyl, że stowa hra
bieg-0 w szczególny sposób zmieszały Gil
bertę. 

,.Aj! - szepnął do siebie - panienka 
·zdaijc się bez wiclkfogo w-chwytu przyj
mować los, który ją czeka!..." 

Zrobiwszy tę uwagę, zabierał się do 
odejścia. 

Margrabia zatrzymał go. 
- Zjesz z iw.mi obiad, panie de Berge-

rac? 
- Nic. Ulatniam siG ! 
- - Tak prędko? 
- Czekaj4 na mnie w1 palacn Bur-

gundzkim. 
Przysiąg;łbym, że to tylko wymów-

ka. 
- Wymńwka ta ma ciał-O i kości. Jest 

n i ą: Sulpicyusz Castillan, dz.ie lny chfopiec, 
który przepisuje rnoic wiersze i roznosi li
sty. 

- A więc Sulpicynsz. Castillan pncze
ka na ciebie ... 

- Zostań pan. proszę! --· p-rzybyla na 
pomoc oicu Gilberta·. - Po obiedzie urn
c7,ysz nas kilkoma rozdziałami swej ostat
niej pracy. 

- Tam, gdzie pani rozkazujesz - Dd
rzekł dworsko poeta - wola1 moda kruszy 

urzedowym „wielkopolską agitacyą". T~k 
m. p., oo oo tej ,.,wielkopolskieij aigitatJi ,; ~ 
to popelniają, nasi prnchvnicy wprost ,iWfll
bą swawolę". Gdyby się tych ludzi, k · -
rzy przy kaidej sposobności rz11caj~ ..... 
\\I "oczy zarzut wielkop-0lskiej agitacyi 'ff,;" 

tern zrozumieniu, że ona jest ·niebezpiec•ń
stwem dla paf1stwa niemieckiego, pcei~
gnęto prze1d sąd bezstronny, baiw4t!Ri, 
wyrtembersl{i lub jakibqdź inny, wykua
foby się, że cale to gadanie o wielkQflOI
skiej agitacyi jest czczyrn frazesem i i• 
owi Judzie są najzwyczajniefszymf os'ZctSer
cami . 

M. p. Do czegóż my dążymy, c.zeeo'1 
my się domagamy na wszystkich nasz;J;clł • 
wiecach? Myślą przev„~od:nią mów w~y
stkich mówców poFsikich, jest ta: bątf.l.cie 
trzeźwymi, pracowitym·V, osiz.czędn)lfłli, 
szanujcie prawa, ch()ciaż i serce się k:nni
wi, pielęgnujcie język oijczysty, naroo;a
\VlOŚĆ waszą polską, abyście ją tak czystu., _ 
i niesblaną, jak j~ odebraliście od riddzi
ców waszych, przekaz:.tli dzieciiom' ,wa
szym. 

I gdzież tu, ni. p., jest ten pierwiM.tek 
niebezpieczny dh paflstwai w tym pols.ki1n 
pr.ogramic? M. p. ! W naszycl1 po'ku'adi 
frakcyjnych pozawi.e.szane &1 na ściall!lck 
różne ok~y sta.winych myślicieli nienue
ckich. P(}d tymi obrazami umieszczont. są 
zdania z ich dziel ogólneg-0 z.naczenia - -· 

Dz\v•onck marszalka. Ma.rszalek hr. 
BaHestrem uprasza mówcę, aby, poniew-aż 
izba -0braduje w drugiem czytaniu nad1 eta
tem, prz.eszed'ł clo szczegółów: etatu s~ra-

. wiedliwiości. 
Dr. Krzymjtiski mówi. dalej: JV'°śd 

panowie! Stosując s·ę do życzenia pan:.t 
marsza~ka, zwracam się d:O meigo spccyal
neg-0 zadania, mia1ni0i\vicie dial omówiooia 
zastóSi01wnmia1 ustawy dotyczącej stanÓ\'\11 
cywilnych w dzielnicach poilskich. Prz~·
pomina1n panom, żer. 1903 w tej wysokie j 
izbie wy:r:ażonlQ zasadę, iż. urz~dnik sta:rm 
cy\vilnego nie ma żal(:lne-g.o prawa d·o od'
mówleniai żąda1niai interesow'a:neg0i za·pisa
. nia nal'.l\viska z. końcówlq ska dla osoby 
pki że11skicj, jeżeli nazwi·sko oo.ca ko(rczy 
się na ski. A jednak, rn. p., czynią to w~.e
l-0krotnie urzędnicy stanu, albo prz.y111ai
mniej czynią oni intereseintom wielkie. tr'U-. 
drrości, żądając od nkh różnych <liokumien
tów i d1owc.dów. \Vykazalem t.o panoo~ 
zcszlego mkui na lkznych przyktad'ach. 
Mógłbym i d!ziś również przytoczyć DO;\\'C 
przykłady <lfa potwierdzeniai mego zdatłia, 
lecz pomijam je, poniewa~ są zupelnie te
go samego rodzaju Z:QI zeszłoroczne. 

Urzędnicy stanu! 1opierajq, się przy ten~· 
S\\nodem postęp.owaniu. jak to wy\\1odailein 
duż w ubieglym roku, na wzp:orz~d'ize-· 
niu ministeryalnem z dnia 9 wrześnfa r. 
1898. Roz.porządzenie to - nie chcę gol tu 
dosłownie przytaiczać, gdyż w zesz.lym r-0-

ku juiż je cytowalem - opiewa w z:upełnic 
przsciwnym kierunku, jak rez.oln.cya, pny 
jęta jed'rmgfośnie przez parlament W' te: 
sprawie w roku 1903. 

się na atomy. Pozostaję zatem. Czy .zg•
dzade się, panie, abyśmy przed ob!ade~ 
przeszli się po NO:\\rym Moście? Podobno 
Brioche pokazuje tam farsę, w 1 której wy
stawia modą osobę w sposób wielce zlośli- · 
wy, ku niezmiernej uciesze ·gapiów. i wtó
częgów. 

Cyrano wyliczał \.V da1tszym ci~.H· u
ciechy, jakie można był.o owego ranka zna
lei,ć na Nowym-Moście, gdy nagle n«der 
ży\Vlo zajęło g-o oo innego. 

Na wybrzeżu' mzlcgly się -dźwięki' ru:.i
zyki. 

Niespodziany ten kon~ert wyprawiała 
trójka wędrownych grników, zfowna z 
dwóch męż.czyzn i jed'nei kobiety. \Vfi/,y
scy oni przybrani byH w odzież małt()'wnt
czą. o barwach iaskrawYch. 

Sawiniusz, przegięty przez. balustradę. 
jql przypatrywać się tej grupie z zaciclm
wieniem artysty. Wyglądała ona w istocie 
niepowszednio. 

Różnobarwny strój podnosit piękność 
kobiety, która i bez tegio by fa u rio<lziwa. 
Towarzysze jej trzyma.li się prosto i dttl'll
nie, jakby szych i blaszki na ich odziezy 
były 'prawdziwem ztotem i kleilnotamL 

Zapominając w 1 jednej chwili o W-0-
wym-Mości~, o Brioche'm, i o farsie „ree
ciw sobie skierowanej, Cyrano zwrócił sic 
<l:O margrabiego, mówiąc: 

- Ależ, panie Faventines ! jak możeSłC 
tak obojętnie przyglądać się tei tróice art}·· 
stycznej i pozwala-ć, aby poniewierała ~Wg 
talenta mu ulicy. Czyż nic lepiej tu h\ we
zwać? Jestem pewny, że c] w~romt; 
wirtuozi' nic nie stracą na bliisz:em po~na.,_ 
·niu. ·· \: 

(Ci(\g dalszy nastą1>t) 
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Prosiłem raku: zesziego panai kanclerza 
dJY postaraf sie o zmianę lub zniesienie te
~ rozporządzenia ministeryalneg:o w myśl 
reirolu,cyi parlamentu. Ale, m. p., slo wa 
moje orzebrzmiaiy, nie wywio!ując ani nai
tnaiejszeg·o echa u p. kanclerza Rzeszy lub 
up. sekretarza stanu sprawiedliwości Rzc
fSY. Dla tego jestem zmuswny do przed-
1toeenia tu dzisiaj znowu tej samej sprawy, 
111og~cej si~ wydawać oaird'w drobną dla 
ogólU, 'będącej Je<lnak dla nas Polaków 
~z.ą na<l'z"'ryczajnej wagi. 

Proszę: pana sekretarza stanu, aby się 
oświadczyl, dla! czego w tej sprawie tak 
11 jegodne stosunki w Prusa<ch me zostały 
usu.gięte. Każdy czlowiek ma przecież 
pr.awo przyrct.t'wne do noszenia nazwisk~ 
s.wiego tak, jak je nosili rodzi.ce jego i do 
pisania go tak, ~ak tego wymagają zasad) 
gramatyczne narzecza, d'oi którego co do 
po:chiodzeniai języka należy. Jest to niedo
rze:cznością, pisać nazwisko os-oby kńskiei 
z Jroi1cówką „ski" i kamergerycht bezwa
runkowo niesrusznie twierdził, że n.aizwi
sko i końcówką ,.ski", zast<Jsmvane. d!o o
sób żeńskich, nie jest niestósow.nem. Mo
gk>bY to być zaistós,owanem slu,sZ'nie do na
zw~k niemieickich z koń-cówtką, .,ski", ale 
dla polskich jest to zrnpelnie fafszyw.em. 
Zda1nie to wygros!f kamergerycht z okazyi 
r,ewuej ska,rgi, kt6rą w zeszlym rokui tu 
dokla<l'niej wyszczególniłem. 

Gdyby się przed· wydanf em wyroku 
zwró:oono d:O, znawiców, to by ci bytii dali 
wyjaśnienia. Jak jest blędnem wyrażenie 
pani Ad10lf Mtiller lub Schulze, tak samo 
btę&nem jest u<lzielainie nazwlOm żeńskim 
łrońcówtki „ski". Sp1osóbi pisania na!ZlWisk 
naiłeiźy przeck-ż d'ai w taś.ci wiośd nawd>0-
wyd1 Polaków, a ta miala przecie•ż pow
stać zach.owa1ną we„cUug znanej mowy ce
sar'2a: wyglosz.onej w Poznaniu. MowaJ ta 
- ~ródć muszę n.a.i to uwagę p. sekreta
rza -s:tanui - byla wydrukotW1aną i publiC'z
niei wywieszoną. Cel by! bezvv.amnkowo 
ten, ażeby: pewne uspokojenie z.aiprowa
dve pomiędzy Iucl'em po1skim, iż narooo
'~ jemu droga nie zostanie nairusz;oną. 
Gem tego mm.va tai natural:nie nie mo-gla1 o.:. 
si~rnąć, poniewaiż środki rządu1 pmSikiego 
przeciwko Pofakom. · poniewaiż: cafu: teraź
nietszai polityka polska zmierzw do· cze.góś 
wr~ przeciwneg{)l en sję przyrzeka w 
nfow1e icesarzai. 

Z tej przyczyny w;y\\\JJuje mo'\va ta 
po~e ·stale ni·ehezpieczefrst\v.o dra hJ,dnio
ścl polskiej. Gdy mowę tę porów1nuJe się 
z bbocną polską JX)lityką rządu. tn m6glby 
nieledlen! c'Z1UĆ s'.ę sp1o'v.'1o<liowanym d0 ·wy
rażeń, które by na niego, mog~y ściągnąć 
~!~mierirre nieszczęśde. 

Ponieważ teraz do zadań sekreta-rza 
staaaui urrzęcfu spirawie<lliw:ości Rz.c:Szy na
!~ nie tylko baczenie na t·O~ ażeby prawa 
w mzmaity-eh państwach zwią;zkowyich 
Miro wfaś-dwe znajidowafy zastosowatnie, 
lecz także, ażeby usuniętą, Zl()statai sposo
tlnbść spelniania czynów niedozwol<onyich, 
pit,;et0 pr.osilbym, ażeby zwatż.ono, czyby 
nłet DYifio wlaśdwsz;em nieudawnienie tej 
rnbwyi c·esarza tak dluig<o ludlowi polskiemu, 
<rl Zdamia zasadnicze w niiej wyraoone zró
w•ją sil~ z zasadami polskiej polityki prus. 

Je:szcze jedną sprawę, mośd pa·nowie, 
nram tutaj1 do porwszeniai w_ krótkich sfio
:i.~ch. Dotyczy ona imit0n polski-eh w· urzę 
daith s.tainu cywilnego i na napisach firm i 
g'.crcl:łaich, prowad'zących proceder. Jak Pa
nom \ViaiCł:orno, zajmowalo- się- przed wy
tlaJnien11 ustawy (J stamaich cywilnych, pro
w~cllzeniem ksiąg urodzeń duchowieństwo. 
Poniewaa; językiem obowiązującym w 'ko
ściele katoVicldm jest fa.ci!1ski, przeto z.api
SYWano imionw dzieci narodzonych w 
b~ieniu laciflsikiem w księgi kościelne; 
lato imię ie<lynie: używane (officieller Vor
?ame) dziecka.i p'Olskie~o miał:o• zna1czenie 
Jedrtakoiwi0ż zawsze imię w pailskiern 
h~mieniu. Tak działo się przez lat dzie
s iątki: nikt ·nie dowal z tej przyczyny ża
~~ niepr2yje1rn1,ośd; każdy uważał to wfa 
sctwern, gdyż nie po ladnk chcieli mdzi
c~ Z·Wać dzieci, lecz po polsku; nie imi ę ła
cthkie podwwali rodzic'e du chownemu 
lH'Zyi :zJgl•oszeniu si~ z dzieckiem narnd:w
n~&tJ, lecz imię. polskie, a mdzice są prze-. 
cre-:; przy nadawaniu imienia dzieciom 
SWl-Oiln jed'ynie upra,vnionymj do tego 
C!Ynniikami. 

Tak działo siG, jak rzeklem, wiek cały 
- ~ 2 lwb 3 lata tem11 naraz urzG<lnicy 
sta.Bu cywilnego, jako też tak samo ·s,q,dy 
or~ taikże władze. JYOI'icyjnc zaczęty obzy 
Wia,e wstręt dio imdon polskuch. Urzęddcy 
stanu ·CY'Wilnego wzbraniają się od tegu 
C~Q!su zapisyWać imiona polskie takich o
sótf W1 protokuly urzędów cywilnych, e11 

Wła'lfze pa.li,cyjne prowad'zącym proceder, 
któtr2y wyipisati na, S\Vyc:h· godfach imi-0na 

polski·e, gr-0żą, karami, jeśli tych imion poł
skich nie usuną, i w i'Ch mieiisce nie umie
szczą, imion w brzmieniu niemieckiem. A 
więc część pe\\rna tych prowadzących pro
ceder pod groźbą kary zastóscnvafa sie za
raz do tego wezwania ·_ nie umnieścili je
dnak imieniia w niemieckiem brzmieniu za
miast imienia polskiego, lecz. wypisali imi~ 
w brzmieniu lacil1skiem, tak jak byl·o za
mieszcwnem w księgach k'O'ścielnych. I 
ztą;cL to pochod~i, m. p., że jeżel·r s·ie prze
chdd.'zi uli.cami miast naszych, natenczas ma 
się uczucie, jak.oby się bylo przeniesionym 
do starożytnego Rzymu, albo przynajmniej 
do odkopane.go Iiericulanum i Pompei. 

Imiona trukie, jak n. p. Josephus, Igna
tius, Pancratius. Pctrus, Paulus wpadają 
nam na każd)'trh kroku w 1 oczy. Skutek, 
który pa.licya przez to mz,parzątlzenie o
siągnęła, jest wprost śmieszny. 

Druga ·część zagrożonych karą policyj
ną zwrócila się .fo instancyi, a tam nastą
pity zupelnie różne wyroki ostateczne: 
Jeżeli sprawa doszfa na dr<:Jldze zażalenia . 
do kameflgerychtu, to sąd ten zad1ecydowat 
że imię polskie prawnie jest uzywaine; je
żeli je<lnak sprarwa ta jako sprawa karna 
doszlai do sądu nadziemia1'iskiego w Po: 
znaniu, to sąd teni rozstrzygnąit i mzstrzy
ga jeszcze do dziś dnia, że imię polskie u
żyw:a1J1e jest nieprawnie, że powi'rnno być 
zamielnDone na· łacińskie lub niemieckie. 

Mości panowie! Widzide ztąd, jaki 
ga!imatiasz pol\vstaie z różnor.adnośd wy
roków tych dwu naiiwy.l:szych sąidów. Na
ród polski jest przekonanym. że w wyroku 
sąd:u naidziemiaflskiego w Po1znaniu odbi
jają stę ·wpfywy polityczne; naródl pnlski 
czuJe się wyrokiem tym sądui nadz:iemiań
sJdego w swem ·poczuciu praw.nem z.aigro
ronym. 

Proszę pana: sekretarza stanu urzędu 
sprawiedliwości Rzesz,y, aiby zochdal 
W1pitywem S\VOim Qi to si~ posta.rać, iiJby 
'Slpr.aiwa ta n.aireszcie zostala jed'nolide ure
gullowaną, aby ni'e dwa rólżne wyroiki za.
padlały w tej ,samej sprarWie, zależnie od: te
go, cz,yi orna ma być rmstrzygniętą, prz.ez 
są<l! nadziemiań&ld W' Poznaniu, czy tez 
przeiz. kamergęrycht , i dalej aże~by cna i 
w ten sposób .zostala zat~twkma, jak tego 
żią<l:a po.czude prawne nairodu polskiego, 
to jest, aby te imiona w brzmieniu polsiki:em 
uz;nane zostaly uako uprawn·ione i mogly 
być umieszicrone bezi żad'.ne1g-0 za:kwestyo
nowainia W' -dokumentach publicznych. 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zaehodnfoh Warmii i Mazur. 

Gdańsk. Straszne spustosz,e11ia wyrzą 
dzila w nocy na sobotę bu1rzai morska pod 
Nowymportem. Fale morskie prz.erwaly 
tamy, ai wada kanałem portol\vyrn diostala 
się do Wisly i Motławy, kt6re skutkiem 
tego wystąpiły z brzegów. 

Również donoszą nam o ogrnmnych 
SP'ustoszeniach, które fale morskie wyrzą,
d'zity w tym samym czasie na pólwyspie 
Iielu. Aż n.ai 6 miejscach morze prz,erwa
lo tamy, 

Ja.starniai Od'al1skai w , części zal.an:-i. 
Rybacy tamtejsi, chcąc ratować życie mu
sieli mieszkania swe p(>rmció i s.z:uikać 
schronienia w wyżej polmonych domach. 

I(airwieńs1de blotai, wio ska wi W eijhe
r.owrskiem, st-0ią tak samo paid wodą. 

Gdańsk. Japończycy kupują od Niem
ców okręty. Jak gazety niem ieckie dono
szą. kupił rząd: japoński, za po,średnidwem 
Anglii parowiec pospieszny ,,Cesairz Fry
deryk", chcąc go na krą0ownik iiomocni
czy obrócić. 

Tczew. Dozórca Votzelmann :z; Krz y
we~o Kota: ja.idąc w ni edzi elę pnw6Ziką, 
spadl z \Vioza i złam.a t kość pac i erzową. 
W poniedziałek przed poluclniem \vskutck 
odniesionych uszkodzeń umarl. 

Królewiec. Cził1onek izby panów łl r. 
Eufonb urg z Oallingen, zamiesz!-rnly w Kró
lewc u. wszedf na Md rzeki P re.goly , stanął 
nerd p rzeręblą i celny m w ys trza.tem , ... 

,glowę położył kres swemu ż yciu~ Ciało 
wpad!o w przerębel i dotąd go nic wydo
byto. Samobój ca liczyf 52 lata. 

Z Wiei. Ks. oznańskiego. 

Pogrzeb ś. p. Malrnymil ana Jackow~ 
skiego odbyl się przy olbrzymim udz.iale 
publicmości . Zjazd z iemstwa był ogr-0 -
mny, wl:ośoian przybyto bardw w ielu. P ra 
wie wszystkie nasz.e Towanystwa, Cechy 
I(orporacye i! Brachva sta :vily się, by ll

c:z.óć pamięć zmanteg-0. Hnści wień,cy 11ie 
sionych' przed' trumną niepodo:bna byto 
zlkzyć. Nad :zwłokami przem~wiali w 
domlli żałoby p. Brzeski z _ł(rotoszyna, go-

spodarz KróL:.k, od miasta Poznania poseł 
nasz p. Bernard Chrzanowski. I(<md'nkt 
ża.!obny pmwadzil w asyście wielkiej li
czby k:.:ęży Najprzew. ks. Biskup: Likow
sk;. W kościele farnym przemówił nad 
trumną w obec licznie zgromadzony~h 
sfuchaczów ks. pralat Stychcl. 

Następnie mszył pochód! wśrćd bicia 
dzwonów ulicą J ezukką, Starym Rynkiem, 
ulicą Szeroką przez Chwaliszewo ku bra
mie bydgoskiej. W pochodzie wzięlo u
d'ziait oprócz liicznych deputacyi I(ółek Wlo 
ściańskich 73 dclegacyi tutejszych Towa
rzystw, ·cechów, korporacyi i bractw. 

Z 1calego pochodu najwięcej wzrusza
jącym i rów·nocześnie najwspanialszym 
byl widok delegacyi I(ółek \\r,liościańskich, 
niosących w1ieńce uwite z kl-Osów urosłych 
na tej niwie, którą nicbożczyk tak .gorąco 
ukochał. Trudno bylo \v1sczystkie dcle
ga1cye poHczyć, mówiono iedińakże, że b-y
lo ich 270. 

Mszę żałobną odpraiwi•l ks. prnlat Le
wicki. Przy katedrze pobtogos.fa'wil zwło 
ki Na.jprzew. ks. Arcypasterz. 

Pleszew. W Sulmierzrycach, żona pe
wnego obywatela, przybliżywszy sdc nie
ostrożnie do mena.żu w czasie młócki, ale 
nie·dostatecznie okrytego, wciągnięta su
knią w kol-o· zęba te , doznała taki·ch ciężkich 
poginiece(1 ciała, że wkrótce umarla. Mąż 
na dobitkę nieszczęścia skazany przez sąd 
w Ostrowie na miesiąc więzienia, zw nie 
zastos:0wa11ie przepisów piolicyjnych w o
krywaniu tak z.wamymi plaszczami części 
maiszyn będą.cych w obrocie. 

l(ościan. Pe\\11nemu rohotnikmvi ko
lejowe.mu odciąit pociąg obie nogi. Nie
szczęśliwego odwieziono do lazaretu. 

Miłosław. Posiedzicielowi Budaszc
wskiemUt z Węgierek spamai się stodoła z 
zawartością. 

Ostrów. Posiedzidel Grobelski z Bart 
kowa zg-u·bit na.i szosie. w drodze do domu 
15,000 ·ITI.atrek. r,Uc'Zciwy 'Zlnalazca" dotyich 
czas sic nie ·zglosil. 

Gnii-ezno. Zwrotniczego Gellerta; na 
kolei pochrwydla: l'°komotywai pociągu i 
tak porozrywała, że tylko po szczątkaich 
jego ubioru :można bylo stwier<l1zić je,go o
sobę. 

Inowr'OCław. Celem wzmocnienia 
niemczyzny zamierzano uitworzyć fabrykę 
konserw mięsny,ch dla '\rojsJrn. Tymcza
sem przekonano si-ę, że ta fabryka nde mia-
1faby podstaw ·i1stnienia - tak samo jak iin
ne faibryki sztucznie po<ltr:zymywaine, któ
re d'lugo nie istnialy. 

.Poznań. Nowe filie ,,ostma·rkenverei
nu" zatożone wstały w Kaszczorze i Wi
dzimiu. 

Ze Ślązka czyli Starej Polski. 
Lipiny. Na kopalni „Deutschla1t1d" 

spadt w 70 metrów glębQlk1i szyb robotnik 
Sroika. Znaleziono ·go z potamainymi cz.ton
kami i z druzgotaną czaszką, tak że śmierć 
nieszc·zęśliwe1go mwsdala nastąpić na miej
scu. 

Strzelce. W d110dzetui ztą;cL do Siew
lmwic znalazł śmierć na t.arz,e kolejowym 

, 28 le'tni mbotnik kolejowyi Wa·le-ntyi łlirsch 
z Strzelec. 

Bytom. Zabrał z sobą 37000 mk. i u
da1f się w p:o.dtróż, naturalnie nie zostawiw
szy po S·obie wiadomości diokąd! wyjechał, 
ucze6 bankowy Halin. Nad tym nieprzy~ 
Jemnym wypad'kiem smuicą się rod'zke nie
g<Jd~iwego ucznia, no_ i nieszczęśliwy ban1.
kier. 

Załęże. W s-0botę o go<lz. 1 i pól po 
pofu<ln iu zdarzy! się na: kopalni Klevfasa 
niesz.częśliwy wypadek, ·wskutek którego 
dwóch górn ików po stradalo życie. Na-
gie ze rwały się węgle, grzebiąc pod sobąt 
zat rud'ni0ny:ch tam górników Ochwata z 
I\imzowa pnd Król. Iiutą i Nowokai z ZałQ
ża. Jakkolwiek 11aty:chmiast riozpo.:::zęto 
pra1~ę rntunkową, zd1otano ich wyciągnąć 
na ŚY1 iaao: dzienne, ale niestety już nicży
wycl1, Ochwata o gl{}d'Z.. 4 a Nowoka nawet 
dopiicro o 9 i pót w ni edzielę rano. Obaj 
ni eszczęś l iwi by li żonac i i :zostawili PD so
bie Eczną rodzinę. 

Gliwice. Przed tutej szą; izbą karną 
1;ozpioczą!t się pro.ces przeciwko 22 -0so
b-O m, pomiędzy nimi IO paniom w "\Vieku 
18-21 lat, to ska r.ż o nym o tajne zwi<lzki. 
Akt osbrżcnia zarzuca: im tcnd'encye ra
dykalno - polskie. . Duszą tych ni
by taij nych z:wiązków miał być wydawca 
)skry" p. Joachim Sottys. \Vi<Jdoimo. iż 
p. Sołtys byl· propaigatorcm wstrzęmię
źliwości, w czem wtaidzc pruskie upatry
waly dq,żności polsko-agitacyjne. żona 
p. Joachima Sołtysa mialai zwołać do swe
go mi'cszkania latem 1903 r. z.ebranie kob-iet 
i m~czyz:n, lecz nie można jej było wyto-

czyć pmcesu, ho się wynicstła do L\1:-0 a. 
Następnie mi.aro się o<lbyć wiele zejść be~ 
powiadomienia p.olicyi, na 'Zeóściach ty~h 
miano uprawiać wrogie pańshvu tende11~ 
eye. Przy rewizya ·h domowych male
viono jakieś grawirowane sprawozda'Ilia, 
z których ma wynikać, iż istniał tajny zw~ 
zek; dalej znalezionn jakieś druki -0 ue~: · 
przeciwko p.aragrafmvi 130. 

Znaleziono wreszcie niebezpic za 
list jakiegoś Polskiego galicyjskiego agita' .... 
tora, oma\viajęcy zalo-.lenie tO\varzyst~ 
wstrzemięźlliwości „:Eleuteryi" na Góm 
Slązkn. -rnine listy mialy traktować o r• 
d'zeniu po11skiei naodowości i rozbiciu nte .. 
mieckich dręczycieli. 

Wiadomość p.owyższą p.odaiemy » 
niemieckiemi. Uderza, iż. tam ma wch<Jcnł; 
Wi rachubę propaganda socyalisty-ezna. 
Tl{)Warzyst"\\-~01 'vstrzemięźliv.'X)ści „Ełcure„ 
rya" nie mai bd\.viem z socyalistami ntc 
wspólnego•. t. 

Z innych dzi~Info Polski. 
Jak żyją polskie dzieci? W „Domaca 

opieki" Związkui Rodzicielskiego we Lwo~ 
wie zarządzono niedawno ankietę w te} 
sprawie. Dzieci zapisanych 1,033. bada
nych 884. Z tych kątem micszika 219 (26 
proc.), w ciemnem mieszkaniu 287 (J2 pr.oc. 
w wilgotnem zaś 450 (53 proc. ). C:cpleiłJ 
śniadania nie, jada 274 dzieci (31 pr.cc.), go
towanego obiadu 292 (33 proc.). Do szko
ly bez koszuli 'ChDdzi 52 (6 proc.), -0bmvia 
ni'ema 381 (43 proc.), plaszczów 317 (3i:i 
proc.), ciepłeg·o ubrania 269 (30 proc.). Na 
warunki zaś moralnej natury naidas·krnw
sze_ światło rzuca liczbai 363 (41 proc.) dz~ 
ci które cały dzień t0bywają się bez. opieki 
z POW()'du pracy poz.ad·omowej rodziców. 

Dodajemy tylko, że dotąd' „Domy upie 
ki" nie mogą uraczyć owych diziccT niczelJDI 
prócZ' herbatki z bulką.„ z po.w{)dn brakl! 
funduszów. 

; 

Wiadomości ze świata. 
Z Anglii. Dziesięć milionów fran

ków dal mimard'er Carnegie na zal1ocżenie 
mdasta \VZroweg·o w Szfoocyi, które będzie 
się nazywać „Beautiful dty" (piękne ruda.
sto). Także mniej więcej z. kapital·em dzie
sięciu filio-nów 11~orzylo się mk temrn w 
Anglii tow. akcyjne dla zat{}żeniai wooro
wego mia1sfa 55 km. na pó!noc od Lon-diynu~ 
Miasto to ·nazywa się Gar-dendty (miasto 
,ogrod'ów); ulice już są wytknięte, najwę!ż
sze szerokości bulwarów paryskkh, i kil
kanaście domów już stanęło, wszystko we
c1tug z góry u1knonego planu. Dlai unikni~
da przeludnienia. Garden-city będzie mje
ścić na1Twy-żej 30.000 mieszka1ków, i tylko· 
szósta część terenu pójdzie podl budl{)l\vłę, 
ai resztę zajmą parki, ()gmdy i place d!Q za
bawy. NaoJmlo ciągną się wpraw!ne pola„ 
których nie wolino będzie wdellać do mia
sta, ażeby się miasto z czasem nie p-of ą'CZY
lo z innem i nie srncito swojeg()I ·charakte„ 
rn. GJ.rden-city ma dlopiero istnieć, tym
cza:sem, egzystują już dwa1 miasta. ,1,;izoro
we Bou.reville i Gun-light, ·wpra.\vdzie bar
dzo· mate, a.te tai\vsze mogą nam sluży.ć ja
ko próbki diO pojęci'a, czem będizie Garden
City. Charnkterystyczną cechą miast wizo
rowych jest hygiena. tanii0ść i komfort. Za 
kilkana1ście framków tygodniowo moona na
jąć obszerną willę, ale muwet, gidy mieszka
nie kosztuje zaledwie 6 fr. na tydzień. m a 
lokator <lo swego1 roz.porzą<lzenia1 gaibiu1et 
kąp.ieI-owy. Miasta ,,rzomwe nie: są mia
stami dla rnootnikói\V·, są. tylko tak fanie, że 
nawet robotn'.cy mog,ą w1 nich wygodnie 
mieszkać. , . 

Z Rosyi. W niedzielę nai d\V'Orcu Mi
kołajewskim iakiś mlody czl:owiek, ~ak si~ 
zdaje student, strzeli! trzy razy z re\vVJlWe
ru dQI byi/eigo policmajstra ienernfa Trepo
wa, który o<lpr.owadzil \V. ks. Sergiu:sza, 
ndmiącego siQ d:o Petersbuir.ga. S Lizaly nie 
traifi;fy. W. ks. od'lechal następnie bez żad
nego wypadku. 

Ze Stanów Zjednoczonych. Sprawca 
zamachu na pomnik Fryderyka Wielkiego 
w W aszyngtonie nazywa się Gessier
Rousseau; jest Amerykaninem i przyZ1naio 
się do tego , że chcial p-0m1n:k usunąć, bo 

· Amerykai u1trzymuje zanCl!dto przyjaźne sto
sunki z zagranicą. 

Z Bałkanu. W pobliżu serbskiej' gra
nicy wykonali Bulgarzy zamach na serb
skiego księdza Taszko t jego sluiżącego. -
Wiadomość ta wywotala ogromne rozgo
ry;czenie. „Be.ogr Nowiny" zaznacz.aj~. ża 
wobec takiego wyzwa:nia Serbowie muszą 
obmyśleć -0cllwet, który b~zie straisznym 
dlai Bntga.rów. O braterstwie nie:tml! inż 
mOl\Vy. 



„ „. . I 
~ n~zny~.11 s rott. 

Bochum. Chcąc uniknąć z:,·bnrzcl1, 
JtOWinni strejkuiąc:y1 górnicy trzymać się 
~asady, aby nie zbierać się nig:dy pr~cd 
kopalniami, ani na ulicy, tylko i~ na wie~, · 
..r;dy. zostanie zapo\vicdziany, a potem me 
~chodzić z domu. Prosimy Rodakó.w u
~ilnie, aby unikali wszelkich zatargów 7. 
policyantami i żandarmami. cvby id.ący~ch 
tło pracy nic napastowali, )}o ściągnąć mo
:ą, za to na siebie ciężkie kary wiQzicnne, 
~ sprawie robotniczej też zamiast pom6dz, 
tylko swdzc by zaszkodzili. 

Oberhausen. W jednej z ko pall1 tutej
szych wziQli siQ .urzGdnicy na sposób, aby 
górnikó\\' 11ieprncujący .::h \'> bląd wprowa
dzić. Ota. ki!łrndzicsii.; c: iu r!<}rn ików, któ
rzy zajechać chcieli, musb ,to kilka razy 
wra:cać d·o domu miesz.czącego lampy i 
wychodzić z niego , aby wzbudzić mniema
nie, iż bardzo duż·o górników pracuje. Tak 
samo kosz wjazdowy zostawia/ją \\ ruc1rn. 
aby sądzono, że wGgic wyd;obywają. Ch~ą 
przez: to skłonić górników do p.odjQcJa. 
Jtracy. 

. Homberg. Kop2lnia „Rhcinpreasscn'·. 
11alcżąca d'o rodziny ,Jfoniel, zg-0dzita się 
nai żądania g6rników, skutkiem czego wszy 
scy zajechali <l:o praicy. 

W Be·rlinie aresztowany zost~t wczo
raj morderca właścicielki składu cygaF 
wdiowy Sinnig przy Wilhclmshaivcnerstras
se, którą w tych dniach znalezi·O·n·o w1 skła
dzie w kałuży krwi. Jest nim robotnik 
EmH Tschirner, a przytrzymano g.o w 
chwili, gdy pewnej kobiecie chciał sprzł.
dać zegarek p-0 zamordowanej, który owa 
kobieta znal.a z opisu. Tschirncr ma lat 22 
i pochodzi ze Slązka. 

Ostatnie wiadomości. 
Pa r y ż. Ministeryum Combes'a bę

dzie załatwiał sprawy aż do zamianowa
nia następców. Prezydent Loubet od.by
wa już narady z przedstawicielami stron„ 
nictw. 

P e t er s b u r g. 12 tys. robotników 
zatrudnionych w warsztatach budowy o
krętów zastrejkowało. - W fabryce Stre
glłtza zastf!ejkowało 8000 robotników. 

B e· r I i n. Wódz hererosów Wilhelm 
Maharero doniósł, że pragnie się poddać. 

Nabożeństwo polskie11 
Langendreer. 

Spowiedź św. od soboty 21 styc..-z.nia 
rano. Kazania w niedzielę (22) o go<llz. 11 
jo .f. 

Rotthausen. 
Spowiedź św. w sobotę 21sty.cz. po 

p.ol. l(a·zanie w niedfiiel~ po pot. o 4. 

Baczność!-Wetter! 

Niniellszem dio1n()szę sza.n. cztoonkom 
T()'W. św. Wojdecha z Wetter, Herdecke 
i Vorhali iż w niedzielę dnia 22 stycznia tt 
godz. 4 -Oidbędzic się walne zebraniet u Qbór 
nDl\veglO zarządu na sali zebrań. 

Uwaga: Członkowie zarządu winni 
się stawić o g-0dz. 3. O Hczny udzia,t prosi 

M. Piotrowiak, pi:-zew. 

Towarzystwo św. Stanisława w Herne. 
Towarzystwo nasze przystępuJe wspól

nie do spowied·zi i Komrnnii św. w nioo1zielę 
to jest 22 s1}'icznia o god'Z .. 8 rano na Mszy 
św. podi chorągwią. Sposobność d!o spo
wiedzi św. w sDhotę po pol. o g()dZ. 4, a 
wie.czorem do godz. 9, w nie-.:l'zielę-o g·odiz. 
6 raino tak samo sposobność do spowiedzi 
św. Zapraszamy wszyistkich Rodaków i 
Rodaczki, ażeby s!'ę jak .najlicz.niej zebrali. 
poniew.aż przybędzie jesz-ezie jeden ksiądz 
polsiki d·o ~1łuichaJniao spowiedzi św. - W 
niedzielę po pot o g()<liz. 4 będzie nahnżeń
stwo polskie z ka:zaniem i bk>.goslawień-
silwem. Z a rząd'.. 
----- ---- --- - -- --

Baczność okręg IX! 
Zjazd naczelników okręgu IX odbędzie. 

się dnia 29 bm. o godz. 2 po p.ot nai saM o
grod'u ronlogicz.negio przy ulky Leihnitz.er
str. w Dortmundzie. Celem u.tio.żenia pro
gramu ćwicze(I na dmgi zlot okręg01Wy, a
zatem uprasza się o punktuailne przybyc_ie. 
Crolem! Naczelnik okręgu IX. 

Towarz. św. Stooiisława B. w Styrum 
diooosi swym cz.tonki0m i wiszystkim Roda
kom w Styrum i ok()licy, iż w niedzielę 22 
stycznia będzie polskie nabożef1stwo z. kaza 
niem w kościele św. Józefa po pol. o godz. 
Yi4. Po nabożeństwie polskiem zebranie, 
ma które się Powi:nien nowy i stary zarz.ącl 
stawić. O liczny udział w~ nahożeństwie I 
zebraniu prosi Zarząd. 

Ko·o śpi~\VH .H~r r! 2·i:.i·' ">' Pcttbl~:srn 
donosi, iż zabawa dnia 22 stycznia z PO\\ ·o
du bezrobocia się nie odbędzie. Lekcya 
śpiewu w· ten sam dzie11 także wypada z 
pO\\'odu polskiego nabożcł1stwa. . I(arty 
wstępne, które są już wyprzedane, będą na 
przyszłą: zabawę ważn~. ~r~ąd~ 

TowarzyshY·'.'l św. Kazimier~a w Baukau 
pQdaje do "ia ... ~.amości, iż dnia 22 srycz.nia 
o godz. 04 jest kwartalne walne zebranie, 
na którern będzie sprawozdanie rewiz.arów 
kesv z czwartego kwartału i z całego ro-
ku ·i obór chorążneg-0. O liczny udzial 
prosi Zarząd. 

Czołem!. 
Tow. gimn. „Sokół" w l(ottenburgu 

d<rnosi swym druhom i gniazdom, które o
trzy1111ly zapmszcnia, iż zabawa nasz.a 
mająca się odbyć dnia 22 stycznia z powo
du st rei ku się nic ·odbędzie. Czołem! 

Wydział. 

Baczność naczelnicy i podnac.velnJcy 
okręgu VII nadreńskiego! 

Niniejszcm donoszę, iż w niedzielę dnia 
22 t. m. od'będą się ćw'.iczeniai naczelników 
i podnaczelników w miejsc.owości Laar, 
Kaiserstr. 63, u p. Wittenkempra o gc<lz. 
11 prze-O. p10Judniem. Uprasza się wszy
stkich n punktualne przybycie, gdyż przyj
dą ćw:czenia i ważne sprawy p•oicl' obrady. 

Czotem! Ryba, nacz. okr. 

Baczność! 
l(oło śpiewu „Fiołek" w ~e.icklinghausen~ 

Siid 
dlonosi swym członkom. iż w nieJdzielę d'n. 
22 stycznia o godz. 012 prz~<l' pot od'bę
dzie się miesięczne, zarazem kwartalne ze
branie na sali p. C. H. Moliera (tt.otel zur 
P.ost). O jak nailicznieuszy tl'd'zial w ze-
braniu prosi Z a r z ą d. 
----

Towarzystwo św. Barbary w Bochum. 
W nied·zielę dnia 22 bm. o g{)<CJIZ. 4 Pt> 

))Of. odbędzie się zabawa z tańcem na sm 
z.wyiktyich posied'Zeń, na którą się szan. 
członków z rodzinami zaprasza. Cztonk-0-
wie winni się ·okazać książką ustai\V. 

Zarząd. · 
·~~~--~-~~-~~-

To w a f!zy st w o św. Macie~a w Holsterhausen 
donosi szan. czlionkom. iż w niedzielę. dnia 
22 stycznia a godz. 4 po. poł. odbędzie się 
walne zebranie, na które się wszystkich 
cztionków zaprasza, gdyż. bęcląi ważne sprn
wy do zatatwienia" 

I(. Wawrzyniak, se.kr. 
·~------~~---

Towarz. św~ Antoniego w Ruhrort-Laar. 
Podaje się do wiaid!omości cz.lonkom, 

i 1ż dnia 22 stycznia o god1z. 5 po pal. <Jdbę.
dzie się roczne walne zebranie. Uprasza 
się wszystkich członków, aby licznie się 
zebrali. Goście mile widziaini. Zar~d. 

Baczność! Ober-Styrum ! Baczność! 
Tow. gimn. ,.Sokól" w Ober-Styrun1 

urządza w niedzielę dnia 22 styczni.a swoją 
pierwszą zabawę na wielkicli sali p. Wo.11-
berga• w Ober-Styrurn, Mtilheimer Str. m. 
66. Pmigram jest następujący: Od godz. 
5 do 6 przyjmowanie gości i sąsiednich tu-. 
warzystw, -0d godz. 6 do 7 koncert wyko
nany przez kapelę p. P.o<leszwy z. Alstade11 
od 7 do 8 ćwiczenia gimnastyczne ()bcych 
gnia'Zd, następnie gniazdu z. Styrum. lJ 
g·o.dz. 9 z.ostanie przedstawiony wie~ki ży
wy obraz miej.sc'()wegio gniazda„ a p.oten1 
zabawa z tafrccm. Na tą zabawę !Zapra
szamy wszystkich nam życzliwyich Rclda
ków z Styrum i -0kiolicy, oraz tych, którzy 
tak byli i są przeciwni założeniu , . Soki0ła', 
aby się przypatrzeli, jak , Sokót" pracuje 
a gdy się przypatrzą tej naszej ml<J'Cl,;zieży 
tak się piLnie ćwicz.ącei, to zapewne i sami 
d1Qci do „Sokola" d•ostaną Cz()ołem! 

Wydział. 

Towarzystwo św. Aojzego w Cottenburgu 
donosi swym czlonkom i wszystkim tu za
mieszkałym Rodakom, iż w niedzielę 22 b. 
m. odbędzie się ·zebranie o g. 3 po poł. na 
sali p. Telsz-0fa, na którem będą rnczne u
chwaly, więc pow~nni0ścią każdego czł<Jn
ka na posiedzenie to przybyć. Posiedzenia 
w roku 1905 odbywać się będą oo drugą i 
czwartą niedzielę każdego miesiąca o go-
dizi1nie 3. M. Siekierski, przew. 

B· ozoość Dorstf eld ! 
Wlelki wiec polskich górników o<lfbę

dziie się w sobotę 2i stycznia po poł. o 
giodz. 4 w łokalu p. Klinghammer, ul. Roon
str. 15. Jest aztem pożątlanem. aby górni
cy z Dorstfeld i <Jkolicy liczniie się stawili. 

„Zjednoczenie ·za w odo me polslde". 

Wif~c górników w Giinmgfe1d 
odbęOOie się piątek dn'.ta 20 stycznia na sali 
p. Dannenrechta o g-0dz. 4. 

n" rH:" .· Q•~ rt 1~ -,·.1cv ! 
Jl.A.VL>.„ luv ~ ... J. .U.1. J • 

Na wszystkie zebrania ~órników, jakie 
odbywać się będą podczas strejku, winai 
i~ nasi mężmvie zaufania, i druhów za
checać w języku Polskim, aby \Vszęązie 

zachowano spokój i porządek. · 
„Zjednoczenie zawodowe polslde". 

:u ro 
Zj ildnocztinia zawudowego polskiego. 

Ustnych rad udziela biuro tylko przed 
poi. od godz. 9 do 11. 

Do górników z Bruchstrasse. 
Szan. członkom „Zjcdn{)czenia zawod. 

polskiego" w Langendreer, którzy praco
wali na kopalni „Bruchstrasse", donoszc:, 
aby się dQ mnie, i to n::ijpó*nicj do środy 
18 styczni.a zgfosili. 

Jan Derwich, 
delegat ,iZied1nioczenia zawod. polskiego" 

w Langend.reer, I(aiscrstr. 141a. 

Wielki wiec górników 
w Ge!senkir,·hn.„Uei keTh~forf 

odbędzie się w nieidzielę, dnia 22 stycznia 
o giodz. 4 po, poi. w sali p. Dreickhaus'a. 
O liczny udział prosi 

„Zjednoczenie zawodow~ polskie". 

Wiec górników w lłotlhausen 
o'Cl.:bę<l'Zie się w piątek 20 styczniai o g.odz. 
11 przed południem w Lokalu p. Burgemci
.;t!~:_Przy ulicy Viktoryastr. 

Wifl-lki . -wiec 
górników z Wattenscheid odbędlzie się w 
sobotę, dnia 21 stycznia ogodzinie 3 po po
łudniu na sali p. fkhnera. Będą przemaw 
wiali mówcy zamiejscowi 

O ó r n i c y z W a t t e n s c h e r d. 

.. ~~- ~""'~~~ ~~~~~ -~~' ~ ........ ~~ ~~~ ~, 

~ Swój do swego l ~ ~ 
Kto chce ubranie ? · ~ 

~. ~ Cho. ć do mnie Brade ! ~ 
~ N . . k " ~ 
, , i aµ1sz m1 „ar!ę, ~~ 

N A przybędę do Ci~! ~ 

~ KraDtec~ ~obld ~ z w Gelsenlurohen ~ 
~ przy ul. Hoch::itr. 69. ~ 
~ Polski napis wisi na domiP. ~ 
~,....~ ........ ~~tł.ii....~~....,,....dlliłłt!....~~ ....... ~ 
\~~~ ... ~ ~~ ...... ~Y"...a...~ ..... ~.A 

l!lb--:~L...<~"""~~~ ..,..,,~·'-'-~...,,~' 

'9 O"i:Hllam w \V a n n c jako . 

J -tr akuszerką polska 
~ i mie,.zkam przy vl.. ~!oftitr. 2& ~ 

Polecam sic ł1ukawym ~zgli;<lom szll.-
1 nownvch Rodaczek. · ' t oieren, polska akuszerka _j 

o,.-..:~~~~~<1""~~!!i,..-:U-:~~""'-~ 
.. ~-·m,. 

Xs~,·~ g ~·. :r~:. a f.JOlS 
w Habingh& §t. td. Romerstr. 20, 

poleca swym Rodakrnn: wielki wyb<}~ 
książek <llO nahoże(1stwa, różnych opr3!w i 

wzorów. Książka wiełka „Dunin". I(siąt
kai ta pmvinna się z1rnidować w każdej r<l
<lzinie polsko-kat·olickiej. Nabyć ją mot.na 
Qd 3 marek 90 fen~ już bardzo w1 dobrej, i 
mocnej oprawie. Inne książki do nahotem
stwa od 40 fen. do· 9.50 mr. Dalej polecam 
książki :powieści·O\ve historyczne naU'kowe, 
katechizm polski, history.1: Ś\Y., dementar~ 
itd. Powinszowania, karty z \vidiobarni 
polskie .niemieckie i fraucuskie, papier ni
ski z ~ięknemi nagJówkami. papier aa 
kwiaty drudki iad. Wiązarki o<l 25 f 
począwszy clio najdrniższych. 

Wielki skład ()brnzów św. pańskick, 
oprawa ·wianków, wiązarków. Skład 
·krzyży, figur, szkaplerzy, różańców, obra. 
zków, lamp przed obrazy. Dalej pole
,cam łyżki, widelce, noże, szczotki d<> wą
sów, grzebienie damskie i dla dzkiCi, 
zwiercfaldła małe i wk~łkie. Wielki wybór 
papierosów. tytoniówi i cygar. Takie 
taibaki ·dio zażywainia. Polskie wina i na
poje bez alkoholu. Proszę szan. Rodaków 
o poparcie meg:o przedsiębi.orstwa. 

Mardn jan~zvńskj, Uabinghorst 
(przy 'nau:xel) ul. Homcrstr. 20. 

Potrzebuję zaraz robmtiików do szack
towania. Mefaiować się mogą u gościnne~ 
go Heinrich Wiethoff, Langendreer, Uem
mingerstraisse. 

BACZNOśC! 

Szanownym Rodaczkom w Bruchu do
noszę. iż sprowadziJem magię d-0 ma·glowa:
nia bie111.zny. Roda.czlrom, którym o tcm 
nie doniesiono. służy to ()głoszenie. Przy
tem mam dobry kamień d-0 toczenia noży • 
wid·elców. Latową porą będzie przygf'f
wain:o. oOnieważ jest miejsca dosyć. 

Z szacll'nh 
Walenty Mroskowiak, 

B r u. c h. Leusbergstr. 29. 
----· 

Baczrn~ść Rodacy w Suder" i, h. 
oti ~a.raz lub 15 b. 

1ll. poszuklije 

----tłlłt~ ---

Szan. Rodakom donoszę na1uprzejmiej iż z 
dniem ł stycznia otworzyłem interes 

kolonialno· lłll szczowv 
w Surlerwicb. PolPcam wszy -tkie towary pt'> jak 
najtafo1zej cPnie dając do trgo najlPpl'\ze to,vary. 

Proszę \'-ięc usilnie Szan. Rodaków o po
parcie mego przedsiębiorstwa. 

Z szacunkiem 

Andrzej Stelmasżyński, 

Roman Paal, 
IIerne, Neutr. 50. 

Diirkopp'a 
maszyny 

do szycia 
1 

kołowce 

- w Mndł"1l"ftl$·h, ll&i - -
poleca tanio 

D. Susselbeek 
- 138. przy ulicy Hemichenburgstrasse. r,r. 138. -

iii I 11111111111111: 
"'i' n 

H.-chum, 
Wihelmstr. nr. T • 1 

Reparncya wSIJy·· 
st kich systemów prę
dko i tanio. 

Baczność! 

Roda(,i.y w Obe1•haniłie.u ł 
Baczność! 

okohc)'„ 
Mój 

Sklad i -warsztat maszyn 
szycia, prania., W) żdżymanła bielizny_!._ kołowców, p.)lecam 

8.zanownym [forlukom z Oberh~usen i okolicy._ 

~· Za dobry l'ł'yśmte~ ity wyrób i tylko najlepszy w7rób 
gwarąntu.ję. 

IJarazem polecam cezyste polskie napoje jako to : 
'alt•wka, Kuj„ w ak1. So„ołówkt:.. Kon·ak, łH1m, Essenryą do wina 
grzaneuo poJs ·tg·-. ł-'otNł. 1e eygary. pap erosy i wszelkje towary 

• ołoniahu• po • •·n. c·h um1 ·rkowanycb, 
Prosz~ o popar<~ie mego pr?.edsię'biorstwa. 

P.11. Kuśnierz, Oberhausen, ul, R1smarka 110 
·-~------ ------- ~ 
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Za inseraty płaci sie zu wiersz oetytowY 15 fen .• a n 
ogfoszenia za;:",]es1,r..zone przei.! ins~ratami 40 fen. Kto 
często oghsza, o~rzym:>i rabat .- Listy do „\Viams.a 
Polskie~o"' irnlcży frankować i podać w nich dok&l:d· 

ny adres oisz4cego. Rękopisów sie nic t: wraca . 

-~~----- Re:cl . kCj tJ .. , f hnkn.1·rn ... i ~\.t<..1.,.~ 2n:zia 1'.!:l. .,.-tu.Jl" ·~l'; li !J11, fJ:. ·-· '' ' •• • wh , ~ 
· ~!!"· __ ·~~~'Si'.®9"~~~~~'E"{~~'T~~~.j'l~~c:': Zf~1!'..:_W3h l:~~S'.h7}?~Y~"?~~~~~~~ ..'.:.:__: _ _:_ _· ____ . .::._ ·_ ____ ~~~:'lm~~"4+;;g:łfi!',ą~_~::-~~C:O~B\llmD 

Górnioy! Roda ty! Podcza:; st.rej .;, il zacht ~wajcie nie tylko sulidar~ość, ale także spokf)j i porJ ądek v~ zorowy. Uni„ 

,kajtwe wszystkiego, C:.1by 11 wake o Wasze słus ~rne prawa mogło przeciw ::dkom służyć za broń tJrzeciw g6rnfa:ont 

Ratkioo polscy! IJc~ie dzieci swe 
m'lvłć, ezytać i pisać p~ pobiku ! Nie Jest 
Pobhfom, lde petemstw11 swemu za=emm 
C~Ć Ilię P4lZWOlit 

·e'!""' :::::g~~:!_-*"_ „ -· 

. ,,6.Cdllania" prwcłw ,1Krófowej f(oroay 
Polskifei". 

nGermani.a" występuje w obronie ks1ę
ą 11i·emców, którzy wzbraniają !lilię dioda
ilt"ać w litanii Joretaflsildej: „Kr6Lowo ko
!ł~tmY PDlskiej - módl się za: nami", t twier
d'zi f iie żaden papież inwokaicyi tei nie z.a
twfurtlzil. 

Młodzież gliwicka skazana. 

W wtorek krótko przed gctdzliną 2 po 
illórfudlniu Qg"l'osil przewoc1nicz,ący sądru1 piu 
. ~szl10 god:z.innei riarndzie wyrdk, skaizu
iłcV 15 oskarżonyich nai .ka:rę więzienną od 
l: &i'a. dlo 1 miesiąca. poocza:s. gdy 7 ws.tar.o 
~nkmych od wiiłly i kary. 

Zasąd1zen] zostali: lgnący Sikora: nai 1 
ń.łefSICiąc ; Pa we! Du·dek i1 Paiwel Kaiser na 
~tygodnie; Paw el Paprotny, Hieronim Pa-· 
p,P.Qiny i Wilhelm W,eps na 1 tydzień; J ó
iici Grzegorczyk, Jan M.iozka:, Pau.Ji1na Pa
protn1a i KaitaJrzyna ttaiddain na 5 .d:ni; Jan 
Stora, Anna: Zl()torz, Jaidlwigai Borbek i 
M.arta Pa!pi:iotna na 3 dni,; Józefina Sikora 
e 1 d!zień. Uwolnieni zostali: Ktosetk, 
,Sz:reJman, Karol Weps, Marya Przybydn, 
~· Kurka, Jad'whga Wiencek, Helena 
t\Uozga. l 

Bliższe sziczególy z pmceSlU! Pod'aliemy 
"fłl I03'0hnym airtykuibe. 

Pttittment udziela naganę urzędowi koto
nialuemu. 

Urząd kolonialny, na k.tóreg10 czele 
*4 d'r. Stti~,l zawarł kootrakt z pe\vną 
~' w któryn1 chod'zi o zaplat~ 200 tys. 
ru1:rek, kontraiktu joonakoW()tż nie prz.ed
~-Otyl parlamentowi, chociaż prace przed
ws:t~pne firma owa juiż rozpocz.ęla. l(i0mi
~Jle. bud'żetowa owych 200 tys. marek nie 
'ldtw:ama. Nie wiadomo, kto i'~ teraz za
płaci. , chyba· urzędnicy z wlas.ne! kieszeni. 

Zamach wykcman-0 na cara rosyjskrego. 
Ody strz.aly armaitnie obzniaJrni·ly, że 

~rcn1>0·n ia święcenia wod'y, na k:tórej car 
1rnł obecny w · czwartek, rostala ukciń
'C!'&OOą , padlo kilka strzalów przez okna pa
łacu zimowego ocl strony gieMy. Przy 

. ciełd'z ie staly armaty WDiskowe, by oddać 
atr,,;aty honorowe. Pono jedelł l)Ołicyant 
lfO~t zabity. 

U rzędowy telegram rosyjski stara sie 
llte'CZ· przedstawić tak, iak{)by chodziło 
·f.r.l lkku o wypa.dek a nie o z.amoch na cara, 
cbdak jednakowoż, że spraw.a d•otąid nie 
:vyja:śn i:una. Teleitramy prywatne mówią 
-. wyra,źnym zamachu. 

1\eleurftmy„ 
T o k i o. Japończycy przytrzymali i 

edstawm c!-O.Saseł10 parowiec indyjski "Ba
Wey" Wi07.ący 5900 ton wę1'fa do Włady-
1f0tifoku. 

L o n dy n. Pod Darficld-Yorkskifre 
Meny I słę pociąg pospieszny z pociąg. po
<:·r..towym, krótko potem ~łecbał na gruzy 
le&zcze pociąg towarowy. 6 osób poolosło 
iolierć na miejscu, 20 jest rannych. 

N owy York. Prezydent Venezuełi 
·Ca$fro poddał się wszełkhn tądantom a
merykańskim. 

B e r {i n. Sejm zaknńczyi w czwar
tek obrady nad ustawą y:rykonawczą do 
prawa państwowego o zwalcz.~mru chorób 
zakaźnych. · 

B e· r l i n. Parłameilt obradował w 
czwartek .nad etatem paitstwowego urzędu 
pocztowego i teRegraHczn'2go. 

Po\acy 
Unser-Fritz. Towa·rzystw·o· św. Bar

bary w Unser-f'ritz. odby)l•o' swe wafoe ze 
braini1e i wybór noweig·o zarządu, do które
go zostali wybrani następujący czlonkow'ie 
przewodlnizcą,cym: p. M.Jmla1j Ochma1nn. 
zastępcą: p. Jan Oleś, sekretarzem: p. St. 
Staichowiak, zastępcą: p. francisuk Adam 
czyk, sika:rbnikiem: p. Szymon Now;a1czyk, 
zastępcą: p. Antoni Noga. rowarzystwo 
:nasze liczy już 53 cz.lio1n!ków, więc można 
fX)Wiedzieć, ż·~ na:szai mfodz!eż polska gar
nie się z chędą do towiairzyst w. a także db 
oświaty, ·C:Zego nam na1więcej pctrz.ebai) 
ponieważ czlowiek bez tOŚ\viaty nie aliofo1n 
do żadnej prncy. Dla tego. odzywamy sio 
do nasze:g-0 spoleczeństwa „Bracia dmc.J.izy 
powyrz,u,cajmy z d-orn6w m~ s::sri...h v;rcgic 
nam pisma obce, a· zaabonujmy sobic ga
zety polsko-kat·ol'ic:kie a przedewszy5tk:iem 
11WiairUiSa Połskiego". Prnsimy szano
wny.eh Rodaków z Unscr-Prltz i okolicy, 
ażeby jak crotąd tak i na1al licznie przystę
powali do towarzystwa naszego. 
Mikołaj Ochmann, Stan. Stachowiak, 

przewodniczący. sekretarz. 

Marxloh. Sprawioz.da:nie. TowaTZY-
stwai św, Stanisława B. w Ma,rxl0h z roku 
1904. 

Dniai 1 stycznia 1905 r. cd!bylo Towa
rzystwo wal1ne zebranie. Do zarządu zo
stali obrnni: fan Oalbierczyk przewodni
czącym, Pranc:szek Szym.1frski zais:t.. \Vpj·
cioch Szymaf1t.s.ki sekretarzem, L·udwi:k 
Plasz.y zast., fan Cieluch sl\,arbnikiem„ fan 
Szof zast. , Teofil Sz•of btbliotckarz,em, Jem 
filipcizak zaist., francisze:k Gucęda i Jan 
MłyńciZaik rewi·zmami , Tomasz Kasprzak, 
Władyslaw i Sta.nisla\v M;yńczak lawrni
kami. · Piio1r Urbaniak chorążym, Tomas.z 
GaJlbieoczyk z.ast., framcisz e>k Józ.iak, Igna 
ey Gałbforczyk asystentami , Jaikób Gal
bier·czyik i Ant. Kanka z.ast. Towa:rzystwo 
posic:td~ bibliotekę, kt()ra się skfad.a ze 130 
ksiąiże\k. Pla1tnyich czlionków na rok 1905 
poz-0,staje 118. W. Szymański, sekr. 

Uinen-Siid. Tow. św. Barbary-w Lli
nen-Siid odbylo s:ę 15 stycznia t. r . . na 
którem wstali obrani d10 mo;wego zarzą<llu: 
przew. Andrzej Gdlan , zast. Wiał. Kramer, 
seikir. Jan Rais . zast. Prnnc. Szukzyń·ski. 
skarbn. Józef Brygier, zaist. franie. Du
dziak, bibl. Stan. Kapturczak, z:ast. And. 
RQszyk, rewizorami kasy Mich. Langner i 
J a:n &łczki·ewilcz., chmążyrn Ant. Nowicki, 
zast. Pab'.an Targ{)<Szczyk, po<lchorą.żyim 
Stan. Kuczyński i Piotr Więcek. zast. lgn. 
Szymaf1ski i Piotr Miko·laJcz.aik. 

J. R.ais, sekr. 

Z Hamburga. Polacy tutejsi za stara
niem zacnej młodzieży założyU Towarzy
stwo gimnas.tyiczne „5okót". 

Cieszyć się można. że Towa•rzystwo 
na: rnz: e zina.Jaz to dość popa roi a ze stmny 
m?od~ieży, jak i zacnych obywateli. Wi
dz,ą,c tego ducha polskiego i tę ckęć oo 

ćwiczeń, powiedzieć można, że na tej pud'- I 
stawie „Sokół" p•olski w flamburgu istnieć t 

może i będzie. Zawdzięczamy wiele na- ! 
sz.ym d'mhom Qd „Soikola" czeskiego, któ- j 
rZó" starają się ,1Sokola" polskie.gioi pod!źwi- I 
gnąć, zezwalając nam pocz.ątk()WO ćwl1czyc 1 

na swokh przyrząd1a.ch, dallej dlostar·czają 
nam nauczyicieli do ć:wiiczeń, za co jesteśmy 
im bardzo wdzięczni. Czhmk6w liczy To
wairzyswo 30, ·\vszystl\Jo priwie czynnych. 
N a 'ZeJbraniu obrano zarzą<l.I uzupełniają.cy. 
Przewo·d\niczą:tym jest p. L. S{)lkol,o·wski1 

ttambwrg 19, Schv,rcnkestr. 46. Do niego 
prosimy nadsylać wszelki'e koresponden
·CYe; sekretarzem jest p. M. Igliński, kasye
rem p. Vv. Jaskółka, naJUrezycielem gimna
styki p. Irasek. O diobre w1skazówki pro
simy. Cwiczenia odbywają się, w każdy 
poniedziałek i piątek o grn:J:zinie 9 wie.czo.
rem na sali p. łlagelstein, Schla,chterstras-
se 43. Cz,olem! Zair z ą d. 
•• uwzrwma 

Strejk górników 
Dziś, w piątek, odbylo się w Bochum 

olbrzym~s zebranie górników na wielkieJ 
sali w strzeln'.icy dt!'a caleg:o obwodu prz.e
myslO"v.'egD. Zgrornadz.ony.ch liczono na 
7000 tyslęcy, prócz tego licz.me tysiące nk~ 
znalazly juiż miejsca na saili. Prz.emawiali 
Eferts , Sachse i dmh Brzeskot. 

Przyjęto odpb·wioon;ą rezolucyę rnza
sadniaiącą sta:nowisko ·górników, nawołu
jącą d10 sord:arnnśd i karności. Brzmie
nie r~'zolucyi przes.tanej nam krótko przed , 
zamknięciem redaJkieyi dla br:aku miejsca 
podamy d-0piero jutro. 

Polożenie diOtyichczais bez zmiany; o
brady komisyi górnikórw z przedstawkie
lami rządu nie mogły ma raz.ie dioprnrwa:
dzić d:o uchwat Komisyar urzędowi nad
górniczemu piseim~ie pooa i u:zasadini ob
szerne skargi górników mianowicie ni2dt0-
magania na. poszczególnych foopalniach. 

Organizacya kapitaFst&w, (Bergba1uli
che.r-Verein) wysla1!~a do kopalń poszcze
gólnych pismo, w którnm uprasza; zarządy 
k.opall1 by górnik1om placy z.a >Ostatnie 6 dm 
nie zatrzymano:. 

Dyrekcya tow:airzystwa akcyjnego 
,,Koenigsborn" zawiadomiła też już górni
ków, że otrzymają pe'lną płacę- ornz upra
sza by górnicy zaiechaH i odlczekali wyni
ku dinchoid'zeń uirzęd!u na<l'g6rni-czego, który 
batd:a st·osunki i skargi górni:ków. 

O ile do,tąd wiadomo streikuje przesz
ło 200 tysięcy górników (statystyka kopaln 
wykaiZuje 195 876) na 205 kopalniach. Strei 
kiem nie dtQitkni-ętych foopał11 jes:t tylko ·COŚ 
tmzin. 

-- cuam:nwwwz www 

Do obJt,ate~stwa w obwodzie 
węglo\1ym nad Rurą, 

W nader poważnej chwili odzywamy 
się do ogóhl: przychylnego nam <lbywate1-
s1twa reń-sko westfalsktego obwodu prze
mysiowego. Nasamprzód dziękujemy za 
okazywaną naim sympatyę i prz.yrzekamy 
weldle sit się Q<lw~za1emnić. Wi1edząc d~
kladnie, iaik właśnie wykroczenia szkodzą 
naszej dobred sprawie, wyznaczyliśmy za 
zigodą odnqśnych władz policyjnych po
rządkowych, którzy stale są d10 dyspozyicyi 
wla<l'z. Wykazało się też .że podane pr:rez 
organa wlaścideli kopalń przedewszystkim 

organa w1aśdcieli lmpalń przede\.vszyst
kiem przez „R.h. Westf. Ztg." wiadomości 
strnszHwe n wielkich zaburz.eJ1iach w Ober 
hausen. I(a:map, łlorsternwrkitd. są cz.elnic 
cya sama te klamlhve wiaidiom()lśici pro
srowialai ! Upraszamy przeto, by obywa
telstwo na te „straszliwe wiadomości" tiie 
zważato ! Zdaje się, że śą ludzie, którzy 
spies:z·nie prnginą wojska, by ruch górników 
ewentualnie stłumić. Dla tych osób nie 
je.st rzeczą przyj0mną 1 że władze wysta
wiwią strejkującym jak najlepsze świ.ade
ctw:o. Naturallnic są pomiędzy 270 tysią
cami górn1ków nad Rurą także żywi>01f'Y. 
niiespokojne, lecz są one w każdym stanie. 
J eid:naik()iWOż . porzą1dk~wi poJą,cz.onych or
ganiza.cyj gómików będą gdzie1H11l1wiek 
bąid;ź trzymali na Wt()ldzy niekam1ych. 

Jesteśmy też zobowiązani dać \vyjaś
nienie obywatelstwu o wybnchu stre}ku. 
Nieprawdą jest że ruch streli:k1orwy na:stąpił 
niespodzianie, che:ciaż ż:Yv.ri-0lowy wyhuch 
je1go zdumiewał , nieprawdą jest te'ż że gór
nicy przedtem nie sta1wiali żąd.ań. 

Że dlo obecnego stanu rzeczy z, konie
czn.ości prędzej czy później przyjdzie, wie
dzial każdy mieszkaniec tuteiszeg-0 ob'W()
du przemysfowego patrzący na to, ja;k su
rt:,\V'O DbchodzHi się prac{)idawcy z robotni
kami. Także minister MfDeHe.r poiwiedlzial 
14 stycznia w se1mie. że strejk prz.ewid'y
wano oo dawna. Tylko uspaikadące:j d'z.ia
lalności kierowników organizacyi za,wdiz.ię,
czać należy, że streik nie wybuchł już w 
r. 1903 w czasie pa·norwani'a: choroby na ro
baki. Lata ·cale Hu.mili§my ()burzenie, lecz 
w kofrcu miarka s· ę przeibraira. Orgainiza
cya robotników nie o'lrnza.fa się więc za sla
bą, lecz przez lata cale burze u1śmierzalai. 

Prasa kopalniana taką zajęla pnstarwę., 
jakoby przedtem wfaśdcieiI1e kopa.Jń nigdy 
nk nie slysz·eli o żądaniach i slrnrga1ch ro
ootn ików. Od r. 1896 o-rganizacye górni
ków częstokroć prosiły zwią.zek wla·śd
deli kopa.Jfi o układy w sprawie skarg gór
nikóiw. · Odpowiedź albo wogóle nie nade
szfa, ai1'1Yo też brzmiaifa. z punJ<:tu odtrno
wnie ! Czego prngną gómky, o tern już 
przed! laty zastępcy rohotnik6w powiado
mili or·gaini'Za·cyę pracodawców, mimo to 
utrzymuje prasa kopalnia.na, że górnicy nie 
starwili żąid1af1. Sąd o tern. kt{) w końieu 
zniewolił robotników do ostateC'znego kro
ku, poziostaiwiaimy obywatelstwu. 

Obecny olbrzymi stredk zapevroe nie 
bY11·by wybu~hl. gdyby właściciele kopała 
już przed Iaty byli sluicha1li glDsów ostr.z,e
gadących. 

Co się tyczy przyczyny bezpnśred
niej streiku obecnego wyka'Zuje on, z jaką 
latwiością trochę przychyitności ze strony 
praondiarwców by?.oby zafagio.d'ziło burzę. 
Gdyby p. Stinnes i a·dm;n:·strncya k{)palni 
„Brwchstrasse" byli się uik1taJCia1i z deprnta
cyą górników, byłaby się znalazła droiga, 
by uniknąć prz.edlużenia szy·chty be'Z sz;ko
dy dla kopalni. Robotnicy byli i są jesz1cze 
za polro.jowem zalatwieniem sprawy. Lecz 
butnie odrzucił p. Stinnes wlaścicicl ko
paLni „Bmchstrasse" poda.n!a górn ików; 
pan roz.kazal, a robotnik winien studać jaK 
niewolnbk. Sprzeciwia się to przepisom 
prawa o kontraktach robotniczych. więc 
nie mootnik, leciz wfaścidcl k'opallni zlamal 
kontrakt. 

Ody się robotnicy przeQmnali, że kh u
srlowainia p.okQjowe spotykają się z szmst
ką OO.mową, pozostala im tylk-0 dwojaka 
d.roga: albo wdldać się, na. lasikę i niełaskę, 
~lbo też bronić swych praiw robotnkzych t 



""1 :rnteL ·ich! Robotnicy \ 1ybrali drngG 
.statnią i zyskali 1!Znanie \\'Szystki-ch lu
~ im przychylnych. 

Tedy wybuchł strejk przeciw woli or
tlanizacyi także na innych kopaJniach i roz-
1rzestrzenił się szybko. Nastąpilo. czego 
St() obawialiśmy i przed czem tata: caJc 
J>raooda:wców przestrzegaliśmy. I tutaj 
.ile zastrejkowali gó.rnicy, nie sta:Wi'\\"SZY 
paprzecfn-io żądru1. Racrej w kopalntaich 
(ydl w fatach 1902. 1903 i 1904 w cześd 
,órnic:r częstokrotnie prze<lkladali zarzą
dom kopałfl żądania górników i prosili o u
sunięcie niedomagań. I tych górników nie 
~'Yslm::hano, pocieszono ich ogóJnikami lub 
.fch wogólc nie przyjęto! Obywatelstwo 
prosimy, by zechdalo tę okoliczność u
~11>zgfędnić, gdyż µrasa kopalnianai sili slę 
na ro, by :url:0-\V001nić, że wlaśdciele kopalń 
.nie z.nali życzeń r-0botnikcJ\Y. Znali fo d 
f)aITT.owic bardzo d(lbrzr. 

Od'y się te<ly· stre!ik rozszerzał. drle· 
iaci górników na· konferencyi w Essen dnia 
r12 stycznia powtórnie za:vnacz.yli, iż pra
·fną. pokQJoweg-0 za>!'atwieniai sprawy i 
sformnłm,vali ponmvnie wanmki, które: w 
głównej części przedf<oiottn już przed tlały 
ii;wiązkowi praioodav"•,có,v. I cóż się: stało? 
'Mimo, że i rząd -0świa<l:czył si~ za pokoio
'vem zafatwieniem sprawy, mimo że za
stępcy rohotnikÓ\\' byli gotowi w grun
towych naradach 'l: ·wlaścidelami kl{)pialf1 
uzasadni żądania robotników. dair nam zwi;, 
zek właścicieli kopalń cdprawę nader 
szorstką!!! 

Na prop.~zyc~re poicojowe robotników 
odpowiedziell pracodawcy wypowiedze
r.iem watlti robotnikom! 1 ! 

Taki sąd, wydała prasa wszystki::h 
str-onnictw·, bez różnky z wyjątki0m1 prasy 
kopalnianej. Gdyby w ()dpowiedzi praco
da1wców· byla· wyrażona chnciaiż nailżejsza 
~klonność do układów, robotnicy byliby 
chętnie podali rG'kG dia zgody. Ponicwa;.: 
praooda\vcy nie okazali najmn[ejszej cięci 
ct.o zgody, \Vymagal h<Jinor robotnikóvv·, by 
się nie poniżyli dio. Eędu1 nic\' lnikó\v ! Z 
tego p,or\i.l{)du posta1mwili górnicy 16 sty
cznia jecfn.omyślnie. byr podj~i6 narznwną 
im ,·v3Jkc -0 sprnwia<lliwość ! 

Wynika z powyższeg·o odpol\.via!d'ają
cego we'" szystkich punktach rzeczywisto
ści, ;i,e nic na robotników spada wina, iż 
wyłmchly te z.1pasy olbrzymie wstrząsa
jące naszcm życiem ekonomicznem. Do
kładaliśmy \.VSzelkich strurafl, by pokój za
chować, mimo wszelkich p.udeirzef1, szy
derstw i odmów na.wolyiwa!iśmy do zgo
<ls. Szorstka odpowiedź pracodaw1ców 
narzucib górnikom \Va;J.kę o sprawiedli
W{)ŚĆ i pofopszenie doli r-OOOtniczej. 

Dla tego przekonani jesteśmy, iż n1t
naprói.no prosić bęci'ziemy obywatelst'W~, 
\Vszystkie warstwy ludności o pomoc 
czynną. Zastawianie pracy \V kopalniad1 
·wyrzą.dzi·to już gminom szkody ()gromne, 
;a istnieją w tym \vzgicdzie •dla1sze zamiary. 
Wiele tysiccy ro:botnik6'w utraciło prace, 

(Ci'lg dalszy.) 

. I owszem; zga1dzam siQ na to jak 
"' jchętniej - przytaknął margrabia. - A 
tT. Oilbc.rto? 

- Zastosuję się do twojej woli, okze. 
Prl.'\PJtai ic11. panie Cyrano. 

- tlej! wy tam! - krz..ykffąt na cały 
~L }JOeta. - Chodźcie-no ht, nie Z\\ le
ka.i~i·: i pck::lżcic, co mniecie. 

VI. 

Paketa ot' orzy;a fortę -od bocznej uli
'~:; troje grajków veszi do ·Jgrodu i sra
t1~Jo prze 1 dostodnem zgr:omr.<lzeniem. 

Na wid~Jk Cyram1„ jcd·e.n z mężczyzn 
lXlruSZ ·( 5iG nieSP·Ok()jn;e r czybki'ili ruchem 
rckr ll2lr,arri~;ł ;1~1 h'v<lrz długie promienie 
s\q eh bujnych. czarnych wt·osó ;\·. 1 Od. · by poeta zau\1:aży1 byf ten ruch i • 
IHZ~'lirzał :-:·c; bardziej 1dkzn:mr1 grajkowi, I 
J}fl7nałby \\" niem h'.Z truclvośd rzek-Omego 
t~12braka, s1wtl\a,nego nicg~~~ n~\: .<.!;~dz~ do I 
fougern!les. L,ccz, porn1i<.iąc .ll'l1 ze (; 
przygod•zic O\\ c.i zd:1~y1ł ~~Pomn'.cć. !1.azbyt I 
z::jn1'awaia go \\r te.i chw1h cscb1st-0sc drn- l 
"!ego grajka. Ten był rn:lodszy; mi al w lo
sy ja~me, figmę snnikłą i .kształtną; na jego 
twahy, spa.f.cmej cokolwiek tylkn sto1łcem, I 
malowała się duma płącz-011a 7. meb.ncho- j' 

Iiq. 
O czcm · myśhi Cyrano, wpatrują.;y 

się wel1 ba<la\\"czo·? Z3-pe\\·1w przyszlioby 
mu z trn'dnością odpowiedzieć na to pyta
ne~· gdyż niebawem, wstrząsnąwszy gto
wą, Iakby dla ctlpędzenia nłepot1·zeb11ych 

lic.Z1li kupcy, rolnicy i wlaś::ic;ck dDmów 
ponieśli .ju:ż szkody. Ody rząd chciar prze
szkodzić zawieszaniu pracy w kopalniach, 
odpowiedział p. Stinnes: ,,Zav.rieszę pra
cę w kopalni mimo wszystkiego, gdyż jest 
to dla mnie korzystniej". Kapitalizm kopal
niany nie pyta o interes obywatelstwa i ro
botników. Ci samołubni praoodawcy znie
wolili także obecnie robotników do ogófne
go strejku, który już ogarna.ir przeszlo 210 
tysi~y górników. Jest ro ·walkai kultury 
przeciWi zniszczeniu, górnicy walczą. Wię: 
także o interes c.alego spoloczef1stwa. 

Gd'y rzecz tak się ma, jesteśmy pewni, 
ze gfos nasz dO. obyw-atetstw1a nie prze
brzmi bez .cicha. W alka. móże trwać d!lu
go. gdyż praoodawx:y nawet pośrednictwo 
wJatlz. odrzucają szorstko. Wielka svra lu
dzi potrzebuje zapomogi·. Górnicy walczą 
o lepsze wanmki pra~y. Gdy górnik po
siada pieniądz, oźywia się cale życie ku
pieckie. I(upcy przekonali się, że górnicy 
są najlepszymi o<lbil()!rcami, którzy tail{że 
s"t:arają się o to, by ulatwić byt kupcowi, 
rzemieśJnik01Wi i handfarzowi. Z tego po
wodu niech nam będzie dlozwołonern zw:ró
cić się 2 ser:deczną prośbą d:o obywatel
stwa, by nas iaknaiencrgiczniej P'Opieran w 
\V'alce naszei o spra\\ iedliwość. Górni.cy 
okażą w zamian sw«t wdzięczność i później 
wszystko sowicie l()dplaq ! Prosimy zwta
sztza kupcÓlw, by górnikom ud:ziclili n1aik
naj.dl11iższego kredytu, jesteśmy przeknna
ni, że górnicy później wszystkiego sumh::n
nie ·dO'pelnią, jak się to też stalo w· r. 1889. 
Kto z obywatelstwai prag'nie górników 'We
sprzeć pienięldzmi llltb innym datkiem, temu 
już na:pirzóid serdecznie dziękujemy. J(aż
dy i najdrobniejszy datek przyjmuje sic z 
wdzięcznością i poikwitnje się publicznie, 
by łaskawi dawcy samii si·ę przekonaU, że 
da:tek ich dJostaf się w ręce potrzeb'uiących. 

Mężiowie ·zaufania organiza.cyi każd'ej 
chwili przyjmują datki i odsylajq je d:O· kas 
związków. Na życzenie następufie natv~ch
miiast pokwito1.vanie. 

W trudnej chwili zwrncamy się do 
przychylnego nam obywatelst\va o pomoc 
mornliną i pieniężną. Wspólny interes lą-. 
czy nas w walec z bezwzględną r s.amolub
n;:i, organiwcyą sym:lykatu \Vę.ghY\VegQ, 
Pr.ag.niemy sprawiedliwości, pragniemy 
zgady, c!Jo walki nas zniewolono! Kto n~s 
wspomaga, przy zynia się do polepszenia 
bytu całego spolcczcf1st\.vai. 

Z se·rdeczinem Szczęść Boże l 
Komitet rewirowy czterech związków gór-

ników: 
fan Efferts, Altenessein; Karo] Kilhme, Bo
chum; tt. Salebse, Bochum; Ii. Iiansmann, 
fichlinghoifen; B. łfammacher, Oberha1u
sen; J. Regulski. Bochum; Jan Brzeskot, 

Bochum. 

Z ~ . ~ . i! e,· • ·\tro1ny rosyJr::n oNJaponsn.1aJ 
Dluga, bezczynnl(}ŚĆ \Volisk Oyarny i 

Kurnpatkina z·nstait~ przerwana nagle i nie-

myśli, p·od1sze·dł do tego, który zid~\va! się 
innym przewodzić, i rz.ek!: 

- No, dalej! powtórzcie s·w:oj.ą; muzy
kę. jeśli nic potrafrcie niczem innem zaba
wić dostojnego tmvarzystwa. 

Na ta wezwanie ów dwuznaczny czlo
'v iek z ·gości{1ca postąpit h.rok naprzód' i 
•staraJąc się jak naihairdzi;~j o-dl:nie·nić gtos, 
gdyż mlat w pamiG"ci przestpo·gG dianą mu 
przez Cyrana, oświad1czyf: 

- Nie ·wszysq, jasny panie, lulbią mu
zykę. Mamy w zap~1sie co innego jeszcze. 

- Cóż takiego w1przykla<ll? I 
- Ja \ ·ykonyw:.i.m Z'.1dziwiające sztu-

ki z kubkami. M·oia siostra Zilh, wróżyi po 
mistrzowską. Towairzysz \\.'reszcie na>sz 1 

Manuel, jest nicpospałitym improwizatorem 
i wyso1cc utaleutawaaym lutnistą. 

- Mamy więc jedynie klo1}Qt z wybo-
rem! - zaśmiał sit;' Cyrano. 1 

I zwracaic1c ·ocz_' Il~ te•g·o, którego na- j 
zwano Manuelem, spytał: 1 

- Jesteś, mÓj chłopcze, poetQ? 
- Byw.am nim niekiedy, wielmoźny 

pan~e. 
- J csteśmy \\' takim razie braćmi. i 

Pozdrawiam cię w imiG Apollina. . 
Mtodzicniec skłonił się. I 
- Dięki panie Cyrano - rzckl up1rzej- I 

mie. l 
- Znasz mnie zatem? I 
- Jak wszyscy \V Paryżu. 
,.To d7.iwmc - myślał w tej drwili Cy- j 

rano. -- rysy tcg-0 chtop.ca. dloskonalc. są ·1 
mi zna~ome. nawet dhvięk jego gk><Su· nie I 
jes1 mi obcy." I 

I \l zamyśleniu jął na1 1ro1w10 wzrokiem ł 
przenikliwym bauać oo stóp db glmvy mlo 
d'e-gio· grafka. 

- Co ci jest, przyjacielu? -- zagadnął 

spc,~h:ie\Ym1ie. Ot10 5-6000 l(cz3ków1 z 
kilku 'bateryarni polnemi, pod dowództwem 
jenerara Miszczenki pojawilo się na tylach 
armti Oyamy u. brzegów zatoki Liaotung, 
pod Niuczwangiem, niszcząc tam kil'ka ma
gazynów wnjennych japofJskich, uszkadtza
jąc tor kolejowy między Haiczeng a Taszi
cxao i sta-czahic kilka potyczek. sto.so'\\rtt1ie 
dozwyczaju, z niep:ov.nad!zenierń. 

Depesza ma.rszatka Oyamy potwier
dza, że 17 bm. część od<l:zialu kozaickieg<> 
Japończycy otoczyli i rozpodzili pod San
sziahD. Kozacy stracili 300 chlopa. Jene
rał Miszczenko cofnął si~ w kierw1ku p(jl
nocoo wsdrodmim. Oficerowie: j.apoflscy 
t\vierd"zą, że pomi~dzy kozakami znajla\0-
wali się regulrurni żiolnierze -chi.ńscy. 

Wed!twg doniesienia ,.Koln. Ztg." z 
Londynu, ws1yscy korespondenci angiel
scy. których dopuszczono do Portu Artura 
stwierdzają, że kapitulacya; Stoessla W' dniu 
I s.tycznia. staje się coraz bard.ziej zagald
kof\\~ w.. miar~ doklaldniejs2egDi ba1dainiai ()
becnego starnu twierdzy. Jak się bowiem 
okazuje w Porde Arturai w dinh11 kapit'U'la
cyi by~ oikolo 30,000 ludzi z:ctroiwych i 
z<l:O~nych do broni, żywności byto nai d\wa 
miesią-ce, amunicyi znaczne zaipa1sy. Wszd
kie więc opowiadania, iakoh Port Artura 
broniony byl przez ga•rść schorzal'y:cl1 i 
glodnych żolni·erzy, zaliczyć należy dD ba
uek. 

Mowy nad g1~obem 

ś. p. ~a~svm. Jackoi,skiego. 
Przed wyniesieniem zwłiok z drnnu 

.żałoby przemówił p. Jufam Brzeski temi 
słowy: 

W imicn1in· zarząd'u centralnegD T'°:wa
rzystwa rolniczego, jak i w imieniu Kóitek 
rolniczych zabieram tu gfos, aby u1czcić 
pamięć zmarłego obywatela. 
Najprzewielebniejszy Księże Bi'Skupie ! Do-

stojny Parnie! Żał-O'bni Zebrani! 
Nai •cmentarzu z.aslużonych mężów, 

przewodników narodu. przybyła świeża 
mogil-a. Zeszedt do grólm mąż. sterany 
pracą i wiekiem. ii pokrYl kirem żak>bY 
'\VielkoJ)(llską zicmi.ę. - Spieszą więc dzieci 
inie.szczęśliwego narvdu 111.a grób swego U
lu:bieflca, by mu <Jd<l'ać Qstatnią, posl1rngę 
chrześdańską, by może ostatnią uronić łzę 
- K'zę boleści i smruitku, łzę niemej roizpa

czy. W tełj to· tmmnie spoczywają zw!ok1 
śp. Maksymiliaina JadcowsJdego·, patrona 
Kólek ro1~1icz.ych, weterana prac obywa
telsildch - i' ojcai Iu'dn. wielkopolsikiegi0. 

Da najważniejszych, ś.mialo powie
dzieć mogę, do naitrwals:zych instytu·cyi 
naszych, nalleży bez wątpienia instytgcya 
Kótek rolniczych; a budowniczym te~u 
wielkiego dzieła. to '°to zmar!y śp . .Maksy
milian Jackowski. - On wchwydt w sHne 
swe dVonie ster Kólck r.olniczych; a cho
ciaż nberm b-0rykać się musiał z przeci-

Roland', zau'\vaży\\ szy d'ziwny wyraz twa
rzy S.awinirtsza. 

Poeta ccknąf się z zadumy. 
- Nic - od:rze!d. - Study.o\vałem 

swego kolegę p.o lutni. Poeta fest zaws:ze 
zwierzęciem niezwykłem i go<l'nem uwagi. 

Nastała chwilai wyczekiwania, pod
czas której, .,.,·§ród tej grnpy z, naispr.zei:z
niejszy.ch żywi·ołów zł,or0onei, krzyżowaty 
si~ spojrze·nia, bGdącc przeróżnych uczuć 
\Vyrazem. 

Cyrano n!c przestawał bada.ć MarnlC
la; Manuel wpatrywał się rozpromienio
nym W'ZTDkiern w Gilbertę, którą przypra
wi·alo to o Hiepoj~te wzruszenie. 

Oczy Zilli, zw1óoone na Manuela, ci- ł 
skaJy blyskawicc; Roland przenosił ·wzrok 
z jednej osoby na, drugą, straj.ąc si~~ .cdiga
d'nąć z1n:aczenic taiem11iczcj sceny. 

Co SiG tyczy człmvieka z czamcmi 
\Vfosarni, nic przyglądal się ()11 nikcmu, 
myśląc jedty.nie •01 tern aby s;c.; jemu nie przy 
glądano. Obecność Cyrana dokuczała mu 
niezmieirnie. . 

~oetai zwrócił si~ nagle <lD Oilbc1iy z I 
propozycy~l: 

- .M.:oże Zilla p.ostawi· pięknej zasępio- ! 
nej horoskop? I 

- Czy zg()da? l 
- Zgoda. I 
I Gilberta podeszła: do artystyiczne:j ! 

trójki. Zaraz też wróika chwyicila jej rękę. ! 
- Czyt.:iJ z. niej śmiafo1 - rzekla mar

grabianka. - Nie obai.viam się s'vego prze
znaczenia. I -có.ż tam wi<l'ziSZ'? 

- Milość w cieniu; niespo<l:Zianka i za 
wód; zaciętai walka; po ~kończooer walec 
może szczęście, a mote - śmierć. i 

<li!bert.a oofoQta rękę. ł 
- DzięknJę - rzeklru krótko. I 

\VlllOściamj., chvcia1~ nieraz zwalcz~~ HJ1f}stal 
nierlbwia<rstwo, lenistwo, z.aro:zmniaiW 'i 
pyichę, żelazną swą energtą Jamał pmcpi
woości, a doprowadził te najpięknj!(>,,.._ 

instytuicyę naszą, do dzisiejszego k.~-
cego starnu. On pierwszy niósl P:~C 
oświały, pod strzechy naszych wlościaJm -
zatożyl pismo rolnkze ,,Poradlnika G-Ollp
'<farczego" - byl jego opiekunem i d~· 
cą i doczekał się tej pociechy, re pi~ • 
tak poczytne pod świetną redakcY1', •
chOO!zi się po cal ej Pols.ce. Pod j~ ~ 
wycJro.wia~o się tysiąc~ .\\®śdaM na ~~ 
wateH krain, wypelnia1ących orowilwllł 
swe obywatelskie, a syny i wnuki ich JIO
sić będą po ·wisze czasy oehwal~ jego. 

Ze śmiercią tego wienkiego męża •
si.a nai zawsze ja<lna z na1ija.śni-ej śwłetą.
cych gwiazd, której światlo odczu·...W 
na.:fd'alsize zakątki Księstwa: naisz~o t bł
czutwać będą, dopóki duch polSki jaiśni~, a 
mowai polska roz:brzmie"\\rać ~ędtzi.e W' ·Wi 
krainie kz i nk~szczę~ć. 

O jakiż to pi~kny obrnz z·gaslego oł:>T
·wrartela O jakiż fu piękny przy.klaOJ dla: na~ 
potorrunyich, jak żyć i prar~woc dfa. ójaq
zny. - Laitwo jest umierać 'Clla oj~, 
aie stokroć tmdniej żyć i pwacowoc •t~ 
niej. 

A jakżeż t0: my i synowie: ·nasi ż-yjcmy 
d1ai ojczyzny? A jaildeż to my i synO'Wie 
n·asi prncukmy tl1a niej? Iluż to z nais $i 
na uiłx:JiCzu, kryjąc wszystko i wszystJdci, 
ai sami nic <lKJidatniego nie zrobią..c ! A łlut 
to nawet taikicb wśród nas, których dewiza. 
życia: .,.Używać świata, póki lata stht~~·, 
„Zrywać róże. póki kw'iiną", za1przepa».Z
czają ziemię ()uców s\vokh, o<lzietl!zi1e7;00ą 
po wie~ki1ch przodkach, plamiąc. tanczei swe 
hrebowe, · g:ną marnie, ściągając nai siel.lie 
przekleństwo naric<l'u ! 

Tu, przy tych trumnach wielkich z.ar 
tych, czas i chwila najstosowniejsiza, za
stanowić się nad życiem swojemJ - wgijśc 
w siebie i poprzysi<:!;dz, inne odi:ąidl pr()IWa
d'zić żyde !... O Beże ulituj się nad zbłą
kainymi syinami nieszczęśliwego murodlt: i 
sprowadź ich n:i drngę poprawy i obowią
zlm ! My tu zaś obecni, w tak lkznem g.t'o
nie, iak i ci wszysicy, którzy tu dzisiaj przy 
być nie mogli, żegnamy cię:, ukochany na'S~ 
Patronie i przysięgamy ci przy twej tru
mnie, że odttąd pójd'Ziemy ·drogą, którąś ty 
n1am \.VSkazaL Tyś opuścił plac boju., my 
dalej ·walczyć ·będz'ienw. Tyś posziecY ~ 
nagrodę, my <lialej procować będziemr "' 
skwarnym <dnia upale. 

Edź i wrwi edz, że z piersi· nas.'Zeli1 1111' t 
i 11ic nie wydrze miłości dlo I(ośdolai •a
szego świętego, rniliQści dio Z'iemi n.3„szcł 
rodzi1J1neti ! 

Tdlź i po\\lieidz, że z piersi nas~ej nikt i 
nic nie wydrze. nadziei w lepszą przyśz
l'Ość, w <Ydrodizenie się nasze. 

Biedni jesteśmy, nie stać .nas na spiżio
we pomnilki <lfa ciebie, aile d1!.Kh twój \V~
tywat będzie zrMsze nad nami, a1 pamięć 

- Jest to demne, jak starożytnai rww
·mcznia - ża1i:owal Cyrano. - Terali do 
mnie, piękna Sybilą(). 

- Życie. krótkie, życie pł1oidne, JłiZe
śk<cduwainb i ·walki. 

- To wfaśnie, ce lubię. Dobrze a,e;
wisz, panienko! A konieic jaki? 

- Trnd'no mi od'jJo\vfod!zieć na to wy- · 
raiźnie. 

- Dobre pchnięcie szpady zapewte? 
Na· taką śmierć sumiennie zasłu~~ylens. 

- Nie, śmierć pańska będzie irnna -
{)Świad'czy?a stanowczo wróżka, ptzyJrza
wsz.y się ponmvnie liniom, krzyżwią!cym 
siQ na d/icmi szlachcica. 

- Zga.ctzam się i, na to. Na debb b.10-
ldi, Rokmtdzic. 

- To byłoby zbyteczne. Ja ~~i 
wiary do \Vróżb nic przykładam. 

- Ja również. Ale trzeba dać coś za
robić tym bi0da!Hm1. 

- Prawda. 
I R()land pod:d:at się z koki b;:iidaniom 

rze.komej czarnd'zieiki. 
- Nie bez powodu wzdry,gakś się, pa

nie hraibio - oświadczyfa ona gksem pD
w.a,żnym i gh~L'.{)k·m. - Dl.o.fi pańska jest 
kartą, ml.jdizi\vaczniei zapisami. 

- Doprawdy l 
- Wszystko w tych lin.iaclł jest w.ro-

kiem i tajemni·cąi. Poz1w6l mi zebrać y
śl'i, jaśnie panie. 

- Są więc tam rzeczy strasz11e? 
- Być może! 
zma, ·z pochylo'ną glową, z obea: 'W! 

Jeden punkt utkwionem, pogrą,m1ai w mil
·czącej zadumie, zd'awaJa. się o świ~cre -c·a
łym zap;omin1ć. 

(Ct~ '9.Iszy nastąpt.) 
---~ 



..obie ll;zJy przi.;uigdy wś.l<'..-J. nas nk • 
•i.ie. 

W, imieniu ntiasta Poznanfa skladat 
~ zmarlemu• poseł p. B Chrzanowski i 
1'ilł przemówił: 
~ Ku końcowi swego życia byl an wpra

• ii.ble lat szereg ntiędzy nami tu w tej 
jojicy zachodnkh kresów Polski, w którc1 
lłlliemu mówi~ i slużyl tu często swa, radą 

·""'!~ ~ażnych sprawach i miastu, iak st~żyl 
!Mą ł da\viej, za\V'SZe całemu spofoczef1-
1$1Wlłł•; lecz .naipr~w'<l~ vracowal on międz.y 
~danami, wśród polskicłb wsi, po dlwo
u."aci, po chaita1Ch i pofaich wlościańsldch; 
ilJlki jego przeważnie tę prificę przed oczy 
,~ wyiwQ?uje. 

A jedn0.k mimo ten na- po.2ćr szcZiltiJ.JIY 
j~ zakres każ.efy mieszkaniec Pmnainia ~ 
•• hviną czcią i niezwflklą życzliwością'. rt<i 

rf4 Jego \v-iekiem już tr.cche skruszoną, po-
5].ać sp-oglądat, a dziś micl'skrch cechów 
'Sia're chorąg\v~ie i nad w Jościanami· pow·ic
~ będą i stają obo:k siebie \Vszyscy, jak 
.gtty•by to byl paigireb jakiego \Vlaidz...:y nad 
ttUmi, a po ca-tym kiraiu idzie \\"icść, iq. od.
•dl najzaslużeńszy, najdziefoicjszy z źY
;~yich jego syn&w. 

Bo jest on jedln.ym z tych nielicznych 
.WJeI'kopolan porozbic·rmvych dziejów, któ 
r~J do caki Polski należą, bo prncując mię-

. .ct:iy tymi, którzy nas ,.żywią i broniQ", na 
starej piastowsk(ej ziemi i ucz.ąc iich znów 
•3.aiE. Jak ją żywić i bifoonić, uszlachetniał 
wrodz•o.ną im mHQść do niej i wprowatl!zal 
ir..Ja ..... - szeregi synów ·ca:ą. ojczy21nę mirują
'CJ1Cb. - na wzór i na przyk;ad' irnem na
,.,zem1 ziemi10TI1. - A czyni! t:; w taki pro
sty s.posćb; nie gfośn:o, nie na olbrzymkh 
Wiecach pfomiennemi słowy, nic tysiącz
nCJUi pismami, !Ctcz spakoincm, dchcm sfo
we.m po niedu·żydi g,ron1adach, ojornv
skiem1 obc,mvan1em i braterską rozmową. 
- -· CzyniI to przytem ni·e dorywczo, nic 
w Jłl~Wnych tylkD chwilach i czasach, nie 
że. tak \\·ypadalo, nie dla zashrgi, recz za
w:sze, ,,ciągle i bez \\'Ytdrnjenia", 'bez
ustannie, \vytrwa.ie, -niestrudzenie. z przc
kon;:rnia o k-0,nicczności tej prac:; :.i. z ;ni~.v
śd dla sprawy. Czyni! to \\ rcsz.clc ni,· o
beir innej spoiecrn.2j pracy, lecz prawie 
iak.o jedyną P'raCG S\\' e.:~c.i ~~yci:: n<-:-1 \\'S'":Y

stkk umifo·\\ aną, odd:11 j d niq:;oid'zieinic l 
.całego siebie i· włożył w idą r<:,izunrnic cJ- I 
lą S\\IQją. duszę. - A d1oci=iż dla tego za- I 
władnąl tysia;cami dusz wfaścia!1skich, ni-
. kry nie prze·dstawiaiiśmy ~o s.ohie jaku 
wicdz?.J zdala rozkazującego lub porywa;ją

....:egQ za sobą nie-zna'lle tlu:my, le.c.z, jiaka ci-
chego apostoła ioszczędnoś~i \\ ch~ucie, pi 1-

oow'it-0śici \V poJ.w a mii'ości w1 ojczyźn1e, 
JaJLo ojca, który każdegio prawie ze swej 
~rornady zna: i za którym !;:aż.dy z ni·ei na 
1.9Młll0· ;ctzie skinienie, bo jego zna. I mimo 
t~ c.ichc.t prncę imię }eigo staJo się tak g!oś
iTieirl• ja1k ·czysty, donośny dhv ięk dz\vonu, 
.zwonu wołającego d!o takiej pą·acy, jaką 
sam sprawowai a dziś za jcg;o przykładem 
może jeszcze i dlo innej, do pra.cy między 
ie~cze młodszą bradą ... 

W naszym zaborze jaik Kar.au Mardn
kov;~ki staJ się wykona vq części Staszy
.:owego testamentu - troski o miasto -1 
ta~ Maksymilian. Jackow•ski wykon:,\r:vvai 
pi·e,f'w"szy naprnwdę myśl Kościuszkowską. 
;iJrzyp,rH11;n«n1 c:fowa listw Taideusza Kościn
s~i z dui-1 1? rn:o„ja 1794 r.: 

.,.„ \\ zbu'{L::i::. potrzeba mi~(YŚĆ kraiui \,' 
lycb, któir ·~Y dotąieb nie wiedzieli nawet, 
:ie o·.~7.yzn~ mają ... lud do spra''\7Y publi
CłZ:n t:j 1 r~~} \'v iązać należy.„ btwo p:rzyj
*zi-e, byle szcz.e.rze. chcieli ziemianie 
k.cłłęia ... " 

On pierwszy naprawdę szczerze chcia! 
i 1111cm cała tajemni'ca, że taki owo·c jego 
Praica przyni-0sfa, że z jego sieiwu takie bui-
1e. kr-0·sy porosJy! Slusznic też nie z b.arw
liłJ\J.t lrn:·iató\v, lccZ' :z pelnych .Jdosó\v 
"'~"' ń-ce ci przez nieg-0 112j\vięccj Ek·ochani 
~zi~ia} ponio.sąi. Imienia jego, które je.st, 
~abo się dla nas synonimem czynu. nikt \Y 

Po4~r;c nigdy -nie zapomni." 
Zw!oki ś. p. Maksymiliana fac.kuw„ 

s~i~t;o przcwiezion0: do Wronczyna, gd1zic 
Sp{)ICznie na' wieki ·w· tej ziemi, ktQirą tak 
b;).Fdz() uko:cha,J. 

i?i mse ~olskie. 
~· 

Z Prus Za~hod~fo~ Warmii i Jitłazur. 
Ckełmłńska dyecezya. Dnia 17 bm. 

G~rZJim1a.Ji kanoniczną instytucyą ks. ad'.rni
nis<trator Freud ze. Susza (RosenbeT'g) n~t 
Pr<OiOO.stwo w Nowym Porde (Neufahnn1s
ser) a ks. wikary Bielski z Grzybna na pro 
~tw10 w Dąbrównie (Gilgcnburg) na M~1.~ 
t'Ul'acb. 

, . Ze Suskiego. R:ohotnik Peśny Józef 
\\ ~le\.Yski \Wa'Z z innym ro-botnikiem 

pra.:;0 :\'a1i m1~ ś.;:ę:L.:1 \·.r:"'f;je~o dt:i:..:\'v·a 

w lesie hrabiostwa Pinkmsteinó\\'. Na~lc 
drze11 o podcięte wskutel- silnego wichru 
się Z\\'alilo i pa'Cllo na kupę .galęzi, z któ
rych Jedna· Wiśniewskiego tak silnie ude
rzyla \\" twarz, że tenże. począl krwawić 
z ust i nosa. Odsta\\riono go czempr(jdlze& 
do domu, i p1rzywolano lekarza, który łlla 
niestety' nie mógf -chorepm nic pomód.Z. W 
krótkim czasie byt W .

1 
trupem. Nieszczę

śliwy pozosta\\ri! żonę i cztery nieoorosle 
dzied. 

Sopoty. Stali mieszkańcy Sopot, wla
śctciele, kupcy, rzemieślnicy, już teraz; o
burzają się na hakatystów, bo ci tam w 
tem miejscu kąpielowem tworzą, tera'Z fifo~ 
Ostmarkenfereinu. Jestto czyn, który od
strasz}" liczny.eh n tych wód '\\'ŚródJ la.ta 
przcbywaJą,cych polaków - a że ci go
~"Cie kąpiel!owi przywożą; ze sobą, zawsze 
g-0tówkę, to ten brak jej bard:ro zaważy 
n.a1 dochodzie miejscowych obywateli. Go
ści z I(rólestwa: Polskiego już. dal\vniej ha
katyści część odstraszyli przez swą zacie
kloś1~ - teraz cora.z więcej d:O. tych wód 
się znied1ęci. Pozosta!1a,, tylloo ci w maki 
liczbie, którzy oo wielu lat <ln tych wód' :c 
na ,\·yknienia zjeżdżają,. 

Gdańsi\. Znan·::go chorą.tego ttils.se
n e rJ.', kióry to przebil swego 1\..olegę i zLom 
ka rzekomo za to, że ten mu nic -Oddal przy 
nale'.i..negn \\.'lO<jsfoowcgo ho.nom, przewie
iziano z twierdzy Ehrnnbreitenstein pod Ko
blcncyą do \Visloujśda. 

Z Wiei!. ds~ t t ::irntskiego. 
Iunwrocfaw. Gi"cmaclę dzieci z lno

y, rodawia, któr~ w po:1icdz:aI:::k rano sz!y 
do sz.l::oly tamtc:jszc.J 112pJ:dly w pobliżu so
lanek -dwa w~elkie i silne psy firmy Matz 
i Sp. Wi.doczni~ \Yskute.k lekkomyśFności 
stróża zle te zwierzęta wyd.o-stelfly się pr1-
zai o'bręb po<l:wórza. Poch \Vycily one 12-
letnią Ma1ię Walteróvmą, pocią.gnęty "' 
pele i tam Ją '\\' straszny s{J'asób pokalc
czyly. L;·\ve ndio un' aty d'zie•wczęd11 
zupełnie. Ręce i nogi strnsznic są, poszar
pane i ramię jadno wywi.chniGte. Dwóch 
P rz.echncfzący:ch ~v tej chiwili robotników 
wyrwa.l•ai ·nJ..zsz.alalym besty•om d·ziew~::zyn 
kę inwczc'j byi!yby ją pewnie n.ai śmiairć z:a
·gryzly. Ranną od\viez:,orno do· lazarctll, 
gdzie leży ohfo.żnie chora. Dla firmy Jvlatz 
i Sp. wypadek ten snmtne jeszcze bęldizic 
miał następstwa. 

Poznań. Pr.r.ed' tutejszym są;<lem przy- · 
sięgly:ch stanąf robotnik okoliczn{)ściowy I 
Nepomucen Rzewuski z Glów:ny, oskarż.o- I 
ny o p-0kaloczenie -vv1 c1niu 22 sierpnia r. z .. 
~,amężnej Wahrnnhob~mvej ztą<l, która 
wskutek otrzymanej rany w szyję i up1ty
\TI1 knvi dnia •następnego zmarła. Sędzio
wie Mzysięgli przyznali oskarżonemu oko-
l i·czności lagoci'Zq~.::e, a trybuna! skazal go 
na dwa lata \Vięzicnia. 

Nakło. ~siądz Prandke ze śmielowa, 
który po gtośnej sprawie zrezygnował z 
tamteis'Zego probostw.a, otrzymał podłOhno 
prezentę na probostwn w Piłe, jak dloiwia
<l'uie siQ ,.Lech". 

Poznań. Zwfoki jakiegoś 45-letni·ego 
1miicjwięcej m~-żczyzny z.naleziono na dro
dze <l'O Kobylegopcla. Zmarly: który pra
w1dopodobnie zmarzł ubra:ny był w czarny 
srnrdut, szare spoonic, wd11.1iarną k1os.zulę i 
długie buty. Zwloki odv;iezi-ono dlo miej
sk;ego Iaazretu. 

Z :Fordonu p:sz~ d·o ,,Gaz. Gdal1skiei": 
Ja.kie owe.i: \Vyrast:lJO. na <l'rzewku noweigu 
osaJdniczcgd prawa, witi.ocznem z nastę
pującego przyklatfu: Pan Tobolski ztąd 
kup~t ·cid ży<l·:i Oz;,;rn p2.rcełę, na której za
mierza p.Ghudov."ać ckJi:l mLeszkalny. U
dzielono Inii.li \Vpra\ ·:d'zic J.mnsens.u buidawla 
nego, ale p:}d! tym wanrn1dcm, że p-0zwiol·i 
na G\'v· rn grunc:i.~ z.ahipotckmvać 700 
(siedn~sct) 1narek i to ua to. że jeżeli ki•e<ly 
chciał tę sw10Ją ',', ł~snoś6 odprzedać jakie
mu Polako\vi-btolikm~"i, to owe 700 marek 
stanowić będzie kar~. jak<t sobie k001f6ya 
kolonizacyjna z nie~;o ściąignie; z kary teJ 
jednak .?rezygnuje, gdy p. ToboJski sprzeda I 
swóti1 gru.nt jaJden1u lutrowi. 

Znln. Listowego Plctza tu ztą<ll znak
z"ono u w!c.ścicielk! Sch\vartz na górze bez 
duciw.. Cbb sx;cstrzegła k·obieta. którai na 
gófz~ bieliznę powies.zał'a. P. w· if!.Statn·im 
cz~sic oddawu1 się piialistwui i prcw1.J-dl 
życie nie'regularne. Z poFożeni:a! cWa ~ "
mobój.cy i innych oznak \\nosić mużna o
tmcc. Na stale. kżary trzy kartki wystioso • 
wne do m.a:tld, wuja i n.arze.cz.onej, w któ
rych się żegna z 11imi. P. kup:1l sobie iuż 
dawni,e} re'\\„olwer i oogrniaI sie nairzeczo
nej, iż ją i siebie zastrzeli. Paniewa'); po
znaleziorr0 'księdza Jerzego Adam.era z 
Altstadt zamoronwanego i obrabowanego. , 
ku. W P'dbliw miejsoownści Ringhkón 
.Wedlu~ dotych'.czaso\vcgo \V)'iJliku µ-0szu- · 

ki\V.ai\ zja\v~1 s:ę u nieg~ pe\vi~n r:J!e: y : 
czlowiek z prośbą, aby ksiądz przyszcdf 
przy.iQtować n:! ~mierć ciężko chorą, ma
tkę jego. Byi!oto je'Cinak zmyśloną rze.czą, 
aby wywabić ksi~dza z domu. W drodze 
iiastrzelil ~o ów zbrodniarz i obrabowal. 
Dotą<l nie uda.to się sprawcy wyśledzić. 
sLa<lial on majątkw coś około 7000 mk. 1 przy 
puszczają., iż samobójstwo popelnil \V na
pad.z ie obłąkania. 

Poznań. ~,l(1wryer Poznaf1skia mo; po
dobno przejść ml! wtt.asno3ć ks. pra.tata Wa
wrzyniaka, jak piszą do lWO'\Yskiej uGazc
ty Narodow ei". 

Ze 8iązka ozylł Starej PolsM. 
Bytom. D-0chód! gómoślązkich kole

jak u.lkznych wynosil w roku z.eszJym 
2 018 095 mk. 80 fen. W roku poprzedlnim 
dlochódl wynosi/ 1 799 465 marek 73 fen. 
W roku 1904 byto zatem 218 630 maTek 
więcej dJochoou, niż w roiku poprzednim. -
Więc dochody kolejki wzrastają Tern wię 
cej tedy jest <l.ziwinem, że kolejka ceny ja
zd!yi w ostatnim czasie podwyższyla. 

Bytom. „Katolik" pisze: Związek 
w·zafomnei pomocy z Bytomia wystał do 
sejmu i parlamentu petycyę rohotników o 
iedoolitą kasę pensyjną czyli inwalidzką 
przy huta·ch i fabrykach gómoślązikich. W 
tym celu kasy miałyby być polącz:one \\ 
ied'nQlitą kasę, że~by robotnicy mieli wię
kszą pewność, że taka kasJJ wspólna nio 
zbankruiuje i będzie im na stare lat2. moigła 
pladć należną rentę. - PO'SCtl p. Kr6lik 
znowu wysłał ·do gmin prośbę, żeby gmi
ny petycyę. poparły, gdyż to leży w irntere
sie s~mych gmin. Jeżeli. r·nilrotniiCy otrzy
mają pmzą.dnie. renty, to będą mniej potrze
bowali wspaTć z gmin i rzadsze będą wy
pa:dJki biedaictwa w gminach. - Otóż za
stępcy gminni w Rozba1rku uchwalili w11·io
sku p. Królika nk~ U'\rzględniać, ponieważ 
rzekomu n;cnn widoków, ż2by dio polączc
nia ka•s przyj~;.~ mogło. Dzi\>N1a to jest u
ch\vala! .Jeżeliby wszyscy mówić mieli 
taik, jak panowie zastępcy z l(ozba.rk~1, to 
naturalaie. 11igdy do polączcnia kas nic 
przyjidzle. Potrzeba się upom.ina~, potrze„ 
ba kotatać i sztuirmować 1 boi tylko w ta
kim razię polączenie kas d!.o skutku przydśc 
może. Zresztą zobaezymy, co powiedzc.i· 
postowie. w sejmie i parlrnmende. 

„Zabrze" czy „Sabrze"? Nad tc.m py
taniem radzili zastępcy gminy w Maiem Za 
hrzu, a kupiec p. Pinczmv<er stawil naw.;t 
poważny wntosek, aby odtądi pisać „Sa
brze", nie Zabrze. Wykazało się howiem 
że przed stu laty w· urzędiOwych akta•ch pi
sano „Sahrze''. Po dtuższych rozprav.rach 
na~ tą tak na<ler ważn;:i sprawą większość 
zastępców gminnych byla tego za:patrywa 
nia, że naz\va Zahrze jest polskiego pocho
dzenia. Po tem wie!kiem C><lkryciu i 
stwierdzeniu• pan PincZ·Q.wer wniosek swój 
cofnąl. r 

Wendzin. O wprowadzeniu niemczy
zny do kościoła piszą z. Wendziina na Gór
nym Ślązku do gazet tamtejszych: W 'wict 
to Trzech Króli O'głosil nam ks. proboszcz. 
Wiek, że ()d dzisi~i będ!zie mJewal niemie
ckie kazania zawsz:e w parafialnym koście
le. Pierwsze takie ka;zanie nastąpiło w u
bieglą nie-dzielę. Nasza sierako~.vska pai:ra
fiai (dekanat l'ubliniecki) niema ani jednego 
Niemco. Ks. Wiek jest księdzem młodym, 
ale zapalonym centrcwcem z Qbozu rządo
\Vego. 

Z hh~:;cb lai'31n~ir~ Pol.:.:~, ~ 
\?larszaw3. O o.krnpny..::h mrozach w 

I(r6lestw ie i na Litwie dJonoszą telegramy. 
1\ilróz .dochodzi do 36 stopni, \Yi'ele osób 
zmarzfo. 
~~11:.7.-1'~:~~ ..... ~~'Slll!i':'l.~~"!r.:y 

Z rói~1r-t~i; strc.~~ 1 
:r alemiarz śckm.ny załą.:zamy d-o -dzi

siejszego mu11em·. 
Bocbm1. Z powo<lu str~.ilrn zamykmnc 

by(: musz<: rcs.taurncye w• starem mieście 
Bocl!um ·O godz. 11, a w przyłączonycł1 cb I 
miasta. dzielnicach c godz. 10 wiecZ()rern. 

Dorstield. Kopalnia Dorstf dd! rozesła
ła do rob-Otników książki zarobkowe. z. u- I 
wagą, że za:robck im srę należący pr.z.csia- 1 

ny im zostanie przez pocztę. j 
Essen. I(s. k~rd:Ynał fischcr z Kei.ami I 

nadeslar na ręce kasyerai ,,Gewerkv~rai
nu" 1000 marek dfa cierpiących nicdostate,k 
górników. W za;tą.cz.onem piśmie. podnosi 
ks. kardynaL iż ni bad'1: w,cale, w czyjej 
stronie slusznośl~, tylko pragnie ulżyć cicr -
piąicym. W kof1cu wyraża ks. kardynor 
życzeinie, aby strejk ryd1ro zostnt u1m11- I 
czony. 

l(o!onia. Dawniejszy wkefeldfebc? j 
Bernhard, który w wigilią, Bożego Naro
dzenia za1nordQ'Wał' daw11ieJiszą S\Vą ko-

li=:i.:nkę, zan:E;ż.nq Bottcl:erc·wą, <llda1 si~ 
obecnie sam w ręce policyi. Zeznaje on, u. 
z kochanką swoją pozosta~·al jeszcze pei. 

jej zamążpójściu \V ciągłej korespondencyi 
za pośrednichvem jej matki. Umówili sięJ 
że w wigilią spotkają się u matki, aby świę
cić pamiątkę zaręczyn, zawartych w tym 
wlaśnie dniu przed rokiem. Gdy Bernhard 
przyb~t do Miihlheimu nad Renem, spotkał' 
sie z Bóttcher<YWą. i oboje wyszli na p~
chadzkę za miasto; tutaj zastrzem kocbian
kę, a sam ooniósl przypadkową. ranQ w 
nodze. Po dokonanej zbrodni wsiadl &a. 

pairowiec, 'vrzucił re\volwer do Renu. i 
przez. Magdeburg i Hamburg ud'al si~ do 
&rlina, gdZie go rodzina jego naklonil:a ~ 
oddania się w ręce policyi. Bernhard cier
pi na sp.aizm serca i twierdzi, że kobieta 
owa go szukala, a on \V ł>ezprzytamnei 
wściekłości chwycił za broi1. 

Berlin. firma księgarni Brockhausa 
w Lipsku zaskarżona byłai o sumę 225,00tt 
ma!rek przez wynalazcę środka na porost 
,vf•o.sów. Slrnrżący żądal również zni
szczenia całego nakła<l11 tomu VII „Oon
versa-tiions Lexioon". W! tomie tym) w 
artykule o środkach faiemnych w leczni
ctwie, pomiędzy innemi wspomnial autor o 
,,Javolu", uznając go za szkodliwy i o.
strzegai4c przed nim czytelników. Z „J a
volem" obszedr się autor bardza, ostro 1 

utrzymy\\raf, że kupowanie takich śmdków 
na porost w!-0sów, iest „wY\rz:uican!"·m pie
nięd:zy za okno". Wynalazca: 'vyto:ezyl 
proces na· tej zasadzie, że „Javo!" ~e mo
że być uważany za środek szk<J<lliwy i że 
fabrykacya kg·o nie )est Dtoczona żadną 
tajemnicą. 11Jav-0l" rozchod'zi się wszę
dzie, a w samych Niemczech istnieje 15,000 
sklepów, handlujących tym środkiem. Ody
by więc, wskutek artykuln \V encykl-0pedyi 
Brockhausa., kaiżdy z tych sklepów sprze
da·l za 15 marek mniej „Javolu", to już stra
ta wyniesie 225,000 m3:rek i tej sumy żą
dał wynalazca jalm odszfoo!d!owania. Sąd 
w Berlinie odrzucił skargę, uz.najqc, że 
chemik, autor artyku~u, miar pra\V'O wyd.ac 
opinię podług mniemania S'.vojegio. Wyna
lazca apel-0rwat do trybunatu najwyższe.go 
(Kammergerycht). ale i tutaj skarga jego 
została w ubiegłym tygodniu c<ldalona. 

W a s z y n g t o n. Sekretarz stanu o
trzymał od mocarstw zapewnienie, iż bę
dą respektowały ni•enamszalność Cbin. 

I( ił o 11 i a. Wielki parowiec holowni„ 
czy zakupiła Rosya w Holandyi. 

L o n dy n. W drodze do Władywo
stoku z kontrabandu wojenną znajduje się 
obecnie około 40 parowców. 

R . zmaitości • 
Iłu ludzi wyznaie różne wiary? Nie

mieckie: wydanie N\isyi katolickich zamie
szcza cyfry wyznawców rozmaity..::h re
ligii. 1 tak: chrześchn jest na świecie 550 
mili o.nów; niechrneścian - miliar,d (1000 
miliDnów). 

Z tych 550 milionów zamieszkuk: Eu
ropę 375 miHonów, Amerykę. 134 mihonów, 
Azyę 29 minonów, Afrykc 8 rniI:onrnw, Aiu
stralię 4 mili(lny. Chrześdanie rmprndają 
się na: kato.Jików, protestantów, prmvo
sl·ownyd1 i ine pomnic:isze cbrzą<lki. 

K:atolik<'>w mieszka \V .E·urop;e 178 mi
lionów, 'N Ameryce 71 miH-0nu'N, w Azyi 
11 i pól milirnw., w J\ustrnlii 98 tysięcy. 

Protest.:i.:1 tG.\': ogófem żyje na świeicie 
179 milio:nó\V. Prawosławnych 109 mit, 
innych wyznali c11rz.e~ciat'1skich G i pól mil. 
Razem 295 m'hnów. 

. ~da~·rcl ii 
Panu Józefow' \i 'iteck:emu w Gelsen. 

Mrchen. Lekr, rza Polaka 'V' GeLenkirchen 
nie ma. 1 Taicmiast praktykuje\: '! Dortmun
<l:Zie Roda-I- p. dr. Kozielski. 

Panu S. Sz. w Essen. Sekrctairz p. 
vVladystaw No ,rnk miesz1~~ \'·l Bochum, ul. 
Humbiol<l:s r. 28. .V , pra vie !;fl<l-Owej, jaką 
Pan ma, z pe\ noś-ci4 chctt:lic Panu piosht
ży raictą. 

Panu J. W. w Gelsenkirchen. I(ore
s.pon<lencyę z1•żylkujc-my. 

Panom ;v. A. i T. P. w Schcnnebeclt 
Prosimy pod11ć nam swój <liokla.dny adres, 
ornz nazwisko męża· zaufania , Zic'C:hmcze ... 
nia zaw·. polskiego", który. od Panów nie 
chciaf przyjąć zmt-0szcnia na czkmków, a 
sprawę tę odd:uny zarząd<rn. i intcteso:wa
nej Ctrgan:·zacyi. 

Panu M. B. w DeUwig-Holte. W Ko
lonii \\ ych-O'dząc3. n;cmiec.ka gazeta ma. ty .... 
tul: ,.I~olnischc. Volks2cik'i1g". 



Odez ~ ! 
Druhowie! ... ofłaey ! Obywatele! 

Jak wia omo~ wybucf!ło w W estfallł 
• ·adr~nii ogó ne bezrobocie góralków. 
Tysiąoo Polaków zosfało skutkiem tego 
f)cz za ~ Ea, a więc też bez zaroBku, wz 
s 3sobu do życia. 

Tak ogólne smt!tne położerJc górników 
ua Mli aroość robotalcza, zmusiły górni-

Ó' polskie , aby Iić ręka w .rękę z r·~sz!:. 
górników. Bezwzg:ęduość przedsiębi-0r
ieó v I opałnimtycłi, którzy naw t w kłady 
wdać się 1tie ckcłeU z przedstawicielami 
Iroh tnHrów, opchnęła górn~ków do strc:-
m. 

Słus=mnść ?est bezsprzecznie po stro
IU.:} str"" lmjących, to też ohowiąz!riem wszy 
s dcb łudzi szlachetnych, a.ny poparii wał
czącycb o swe slrtszue -prawa ~órnikó'\'\r, 
11ie sło\vcm tylko, ale czynem, sk~1dając 
datki vie:n!ę1ne M ·wS-parcic strejkujących., 
;ab11 w czasie bezrobocia aic byli slrnzani 
ma głód i nędze. 

Chodzi tu o tysiące Im.lu polskiego, któ 
~ i~ chciał 1 nie mógł pod żadnym wamn 
~:em inaczej postąpić, jak tylko wziąć u
dział w ogólnym strejku. 

Rodacy! Chod·z.i tu o brnci naszych, 
eho.rfa:i o to, aby górnik za swą pracę w 
DJOdziem~acu, należytą otrzymał zapłatę, 
;-iłPy po ludzku z nim się obchodzono. 

{(orr:a los robotników JW)skicłł na ob
~zyźnie n1e jr.;t>t obojętny, niech spieszy łu
do"\tv.i temu z pomocą~ Każdy i najmniej„ 
szy datek jest nam pożąda.ny. Przesyłać 
można oiiary na streikujących pod adre
sem: „Zjednoczenie zawodowe polskie" 
w Bochum, Vłdumestr. l«i, albo też do Re
łlakcyi pisma niniejszego. Wszystkie dat
ki wstaną w pismacl1 publicznych pokwito 
wam.•. 

Rodacy! Pamiętajcie, że dwukroć da
le, kto prędko daje! 

Zjednoczenie zawodowe polskie· 
Uwaga: Wsz.ystkie piswa polskie pro

rstmy o 7,.amicszczenie pmvyższ·ej odezwy 
'i O faska~,Ą'C pośrednictwo W zbieraniu 
sktadek. 

Już naprz6d tak pismom, jak ofiaro
idawcom za faska.we JXYparde skJadamy 
11aiscr<lecznietl:sze podziękowanie naszem 
l=Obotn:czem: „Szczęść Boże! 

.llabożeństwo polskie. 
Langendreer. 

'SIX>wiedź św. od soboty 21 stycznia 
ran<>. l(azania w niedzielę (22) o g.odlz. 11 
6 o 4. 

Rotthausen. 
Spoivtied'ź św. w sobotę 2lstyicz. po 

p.o.{. Kazan.ie w niedziel!ę po polo 4. 

Bornig„Sod1ingen. 
Sposobność do spowiedzi św. Qd 18 

stycznia- do 25 stycznia. N<.!bażeństwo z 
ł;:aiz.aniem 22 o godz. 4 . Prosimy ażeby jak 
n:aiHcz1nicj się rodacy zebrali i korzystali 
z tak rzadkiej Sp()ls:obności. 

Tow;rzystwo św. Piotra w Horst n. R. 
W niedizielę 22 stycznia <Jdbę.d.zie sie 

rzebr::i.nie o go<lz. 4 Po pot Proszę any 
każdy członek na zebranie to przybyt po. 
~iie\' aż są ważne sprawy do zrulait\vie.nia. 
Zabav.;a z:mowa jest przeł.ożiona na cza~ 
spokojniejszy. Pr-oszę raz jeszcze, afry 
wszys.cy czlonk>0wie punktt:alme się sta-
wili. Leisner, przew. 

-------- ·- -- -
Tow""rzystwo św. Józefa w Wattenscheid 
donosi swym czlonfoom, iż w niedzielę dln~a 
22 stvcznia o godz. 4 po pał. odbędzi:! s : ę 
co~zi~e wałn·e zebranie na sali posiedzeń. 
O jak najliczniejszy udzial prosi 

Zarząd. 
---

- -- K~ło-·śpie.;u ,,Halka" w Castrop. 
Nasza zabawa się nie od~dzie z po-

wodt~ strejku górników. Zarząd. 

( 

TO\ ~rzys''\VO p. op. Serca Jezusoweg.n w 
Redlinghausen 

uwiadamia swych c,zlonkó\V, iż przyszłe 
zebrante odbGdZic się dnia 22 stycznia r. 
b. o godz. 1 U~ 'r p-0h1.Unic. Zarz.ąd. 

BACZNOŚĆ Eil(EL ! 
Biuro streikowc znajduue s1ę w g·nścin

cu p. Gutmanna i u Aldj.nchanna w Eickln 
Otwarte jest rano od godz. 10 do 12 i pu 
południu oo g-0<lz. 2-5. 

Ziednoczone Żwiązl ·. 

Baczność Brucb! 
z dniem 1 lutego znajduje sic; mój war

szt.:t w ktćrcm wykonuję obuwie pcdług 
miar~ i reparncye tainio i d1obrze, przy uli
cy .1\faryaf1ski j nr. 22, Qbok gościńca p. 
l(uchcma. 

Jan Gniatczyk, szc :vie_ pols}d_. __ _ 

SŁUŻĄCA, 
polka, szuka· służby zaraz lub r>óźnie]. Li
czy lat 19 i zna sic na pra:.:y d·omo ;vc.j. A
d1res wskaże ekspedycya· ,.\Viarusa Pol
shego" w Bochum. 
-------------·-----~ 

Tow. „Jcdncść" p. op. św. St~nisława B. 
w Essen 

urz4dza1 w niedzielę dnia 22 SL},cznia br. 
zabawę zimową z taif1cem, na którą zap1a~ 
sza miejscowe i sąsiednie towa.rzystwa I 

wszystkfich nam życzliwych rod'aków z Es
sen i bliższ.ei ekolicy. Początek o 'godz. 5 
µo pot l(artek wstępnych można juiż teraz 
nabyć u niżej poda.nych panów. Przy 
wstepie kartki nie będą sprzedl3.1waine. 
Sz!frn. członkom innych tO'Warzystw zwra
ca się uwagę, iż w brnk wystarczaj~cej o
sabi·stej g\varancyi okazać się muszą usta
wami swegio towarzystwa, a w ni~micż.li
wym razie uważaini będą, za niecz~onków. 
I(airJci wstępne dla członków towa•rzystw 
po SO fen., d'la nieczl nków po l marce ma
ją ·mi sprzedaż: Stanisław fasiniaik. tter
nia.n:nplatz nr. 1; Ja-n Woźny, uL Józefa 1; 
Tomasz Piotr.owski. polski krawiec, Gra
benstr. 44 I.; Leon Merczyński, Unionstr. 
29 II.· Jan Błoch, polski krnwiec, Turmstr. 
nr. 14 · Ludwik Wadawiak, Sollingstr. nr. 
40 m:; Frnnc. Toma1sz.ewski, IX>·lski kra
wi.ec, Stoppenberger Str. nr. 15 I.; Bernard 
Bether, p-0lski szewc, Sollingstr. nr. 36; 
f'r. Biernat, Essen-W., EhrenzeUerstr. nr. 
107. O liczny udzia:t w zabawie uprasza 

Zarząd. 

Zaibawa odbędzie się w rokalu p. Van 
de Loo, przy Schiltzcnbahn nr. 58. 

----- ---
~114~~~~·~~ ~~·~.·~~@ ~?i#~1 

W ·diniu god1I1ych Imienin 21 styicznia 
s.kladmn 

pannie AGNIESZCE MICHALAK 
jak naisiiczersze życzenia. Ja!k te kwiat~i 
w pięknej wiośnie, niech na<l.'Zieia w tob_ie 
rośnie, o czem serce Twoiie marzy, Bog 
nafirwyższy C!ę obdarzy. Niech Twój za
miar bl-0goslawi. fas.ką swoją wszysrk~ 
sprawi, byś dGżyta długich lat i ?ez t:ms~t 
patrzmla w świat. i żyta wes{)ro 1 szc'Zęśll
wie. żebyś miała drość chkba i pracowała 
na wzgląd nieba. Życzę Ci zdrowia szczę
ścia t bf.o·g.c.sbwief1stwa święt~go. a po 
śmierci zl:>awienia wieczneg-o. Tegi Ci Ż'Y
czę i wykirzykuję po sto rnzy: w:eke 
szanowna panmi. Agniszka Michalak niech 
żyje! niech żyje! niech żyje. ! A. K. 
,..,,.. . '";IJ;! ,~ ''~'V ;\>;, '"' IFJ.., '< ~i_ 'f <;,ś{iJ 'Z~'-' i~t- "SWJJ. • .. 
,?*j \ -.~~ .„„ ~ ~){-» •.. ;~'~' . 6' . \ l'l'J'C· 1,.~ - h· t~ ,,.. 

w1~ l ·i w ee w Ewing 
od1Jędzie się w sobotę dnia 2_1 po poł .. (J 

god:z. 5 w sali p. I(Jc<lt. O tczny udział 
Redaków prorsi. 

„Zjednoczenie zawodowe po~~~'-· _ 

l 1iPC giurriiki \V \V<" tillr1f 
odlbędzie s·ę 21 stycznia (w sobotę) w lo
kalt~ p. Nicderhsarmanna przy ul. Ma:rkt
str .. 8 (przy dworcu) o godz. 4 po pot. O 
liczny udzial p-msi s'.ę Rodaków z Weitrnar 
i całej okolicy. Andrzej Stenzel. 

Nielłn ~i iPc gorników 
w GP!~~ni.ir, h.:in·U'A h~nd•·rf 

odbędzie się w niedzielę. dnia 22 stycznia 
() godz. 4 po pot w sali p. Dreickhaus'a. 
O liczny u<lz aJ prosi 

„Zjednoczenne zawodowe polskie~'.:__ 
---

K;w , nnść onrnicy 
Na wszystkie zebrania górników, jakie 

odbywać się będ·ą podczas strn.iku, winni 
iść nasi męż.owie zaufania. i druhów za
chęcać w języku polskim. aby wszędzie 

zach<>wano spokój i porządek. 
„Zjednoczenie 1.awodowe polskie". 

odbędą się: 
w Bruckhausen dnia 24 b. m. po polu1dniu 

o gQdz. 4 n p. Brin!'a przy d. Albr-:.c:1t 
~tr. 

w Marxloh 22 stycznia n pana Roscnd:!.hfa 
przy u•licy Provinzialstr. w niedzielę 

zar.az po naoożef:stwic iiczny udziaJ roda
ków w ~.viccu piożądany 

„Zjednoczenie zawodowe polslde'-~. 

górników z Wattensclteid odbędzie się w 
sobotę, dnia 21 stycznia ogodzinic 3 po po
łudniu na sa!i p. f ich nera. Będą przema
wiali mówcy zamiejscowi 

G ó r n i c y z W a t t c n s c h c i d. 
------- - --- - - -------

~-

' S- ®rut,. 
W niedzielę, 22 hm. o gnd;,:ini'c 11 

pr7,,ed pol11dniem wiec oZjednoczenia zav,ro 
dowego polskiego" tt p. van de Le.ie w 
Esse•. 

„Zjednoc::·z..nie za -JodGwe ,polskie6
' . 

40 ro otni&ó M 

na akort paszuikuje 

i· 

J ó Z E P U R B A N I A I(, 
EssenNRuhr, 

Daube·nistr. 48, 
narożnik Stec.ler--Chaussec. 

Krawie~1~ p~~lsł\i. 
Franciiszek Dukał, 

IDlf>~Zk~ 

tN ~ ~ •• 1· „.~';"· .~~~;>c tf &~U. dll! ''li~~ 
przy uJiey Frrns!t:ttS!r nr. 15. 
Najl~p zy. krój 

ceny umiarkowane 
. . ~· 

z po~du strejkH mczne wah1e Zie

b ranie nie odbędzi.~ ,się 22 stycznia„ łeC?. 
dopiero później. 

„l'jcdnoczenłe zawodowe polskie". 

.e 
M-.gnurn bonum po !'i~l·O rnr. 
.\falc pe1'ki okrągłe po -.1,30 mr. 
Cwikła po J /i:O r.:n-. 
_ 'ud.z·~·. p!ąkna brukiew l,GO mr„ 

:--•pr.;t,cd .i.Ż tY:ko ;ta g tówką 

Jana Różewieza 

ud 'i! Bron, 
Eul1mgass1· 4. Bochum, Eu..len~Me<i 4. 

---== Założone 1835 r. ==-
poleca ewe wielkim wyborze po uajtańs!ly~h 
ce, ach wszelkie instrumenty nnuyczne jako to~ 

skrzypce9cvtry Jlety ,klarnety, 
ba'!!·m@wili t uiotne i do n·ozd~aaia 

bębenki. podstawki oo nut, 
laseczki tukto,,e dla dyrygentów, 

wszystkie gatunki etr;rn. jt<.ko i~· ;,--az;Thre 
przybory do instrunientów. 

nalej polecam wszelkio 

towąry toczone, 
ja.ko: fu.t kl, „, ;o rniuhi, fos ki, Ud.. 

~Jl'.• ·-.wary ~kÓr".lllll'Hlf> jako: pormionetki, 
torebki do cygar, torebki do listów, kufe1·ki, 
do podróży, tornistry s.zkólne, szelkL pa.ski, 
note kieszonwe, k11.rty do grania itd. itd. 

Goldfarba tabaka do zazywirnia. 

OotMlOOlOCOOOOOCO ~~oooo oocoocr.00004'0000 coocooc 
000000 ooccoooco.:oooooco ·ooo 0000000000000000000~ 

gg IMI n • ~ • „ t ft0g g g nia.sw11ęN.szy rJ naJG ars:zy g 
0 n polski skład n:?bli ~ ~aszyn do uotow~ 'I 

o u ------ znaJ d U Je się c § o H w GeJsenRireben-Hiillen. ul. Wanner Str. 243. §§ 
& g Dziękuję Szanownym Rodakom, którzy dotąd u rnaie knpowa.H, a 0 

są z mego towaru z9,dowoleni i proszę tych, którzy u A. Bartkowiaka O 
nie k.i:ipc-1: ·~tli, niech się przekonaj~ jak tanio eprzed&jc i przytem dują 

na odpłatQ. Mam na składzie całkowite wyprawy tj. wsz;ystkie aprzęty 

domowe i kuchen c przedtem prowadzą 

1,ro rar: zf;!'.'f-t ~~~odl11.r~ki 
kanapy i mo· erace .z ostan~ we własnym ·w~ rsztacie zrobiene. 
bienic materacy kosztuje u mie tylko o,50 ml'. proszę doniść 
karcie, a przybęde w dom i zrobie. 

A BartkowiaE. ··• 
o~e«'°o~ooo~oovoocoooooe 
ot!OOJ~O~OOOOCOCOO~OO',KłO 

1111 : Or<l~t<'~rzw ~;~ P'&t• 
t:· 'il ~ 

polecaj<7 najlepsze p p~e11acsy po 2 feaygi 

„Yary" Sulimv 
łagodnej, kwieci!te,J jak.olei :; H)lto t..treckich tyłoś. OprÓeg 

inn~ r,aia.ne papier08y „Sulimyu. 
Tqre forl (etykieta zielont) nr. 2U 10 Slrłtuk 
PaH e-parteut (niebieska etykieta) nr. !>O rn n 
Sp~iiu:s. (etykieta czerwona) ar. 11 ł li „ 

Proii.:t y spróbować nas.se 5 :fe•ygowe eygaro: 

„Lono..on Docks''• 

15 lu. 
10 fea. 
10 .„ 



11 b ) 
ff l 

~ : . 19. . ·~"''DMB. wtorek 4„p styc~"{'J? l1łn5 Il li. 

u auw"5f ••• • "" 

~ycno.dn coduenn1c :i wYiątki~m dt~ poś'.vtąrecmych. 
Pn~~'l!)hr i kwu ·t:!lna na poczcie i u tistO\Yych \.'Ynosi 
l tur. ' f .,n., a z odnoszenieP1 clo domu I n1r. 92 fen. 
„ Wf:uus Polski" zn}'isany jest w rc~n·1ilo1 pocztowym 

90"1 znak.iem „t 'Po.In sch" nr. 128. 

-">-(-

Za inserat-.r placi sie za wiersz oetyt wy 15 hm .• a 
ogloszcnia zamieszczone przed mscrntarn:i .:tJ fe • to 
uqsto t)glasz::i, otrzyma rabat. - L;„ty c!c •. ,Wiant 
Polskie~o" należy frankować i podać w r:icn d ł l~ 

ny adm piszącego. Rękopis<' v sic nie zT1raca. 

Podczds strej u zad10wajcie nktylko solldarność, ale także spok j i porządek zorowy. U i-

k1jd wszystkjeg-v~ c by ~~, \Va e o \Vasze słuszne prawa mogło przeciw "Hmm służyć za hruń przeciw górnikom. 

Rodzi i)ł)Jscy ! Vezcie d ·ee? swe 
mewić, Clf.ł'UlĆ i pisać (J4t pob1k . ! Nio }est 

IWenH:ł :.mian-

lV Rosyi głosy woł:aiące o konstytucyę 
nie milkną. 

Robotnicy peter~burscyi w pety.cyi 
!ł~e:J dQ' ca rn uskarżają, się, że są niesziczę
śUwymi wyszydzanymi nievV1olnikami po
p~bionymil dcsp-0tyzmerrv i samowblą. 
8bm urzędniczy składa się z rabusiów i 
-'odJziei picnięd1zy państwowych. Jak ro
trotnicy tak cala Rosya pozbawiDna jest 
~zelkich praw ludzkich. Ud'zia 1ł narodu 
w rządach jest nieodzowny. Petycya kol1-
U1' się slowami: 

„Nakaż, by spełniono priośby nasze, a 
dRsz szczęście Rosyi, w innym razie zgi
:1:iany tutaj. Pmostaią, nam tyllko dwie 
drogi: Wolność i S'Zczę.ścic lub grób! 
Cb~nic żY'cie nasze ofiamjemy dla: Rosyi. 

Zebranie ziemstwa '\V l(ursku w adre
.llió v. yslanym do cara wyraża nadzieję, że 
ur za przykladem przodków swych dopu
ed do tronu przedstawicieli vrszyistkich 
~tanów, by naród w zgodzie ze swym uko
&ainym monarchą, otrzymał wulność slo
w.ia, ai car uszilyszal zdanie narodu i wolę 
8WIQją obfa.wial. 

Selln pruski przyjął projekt upaństwowie
nia Hibernii. 

W sobotę obradowa.l sejm nad' proiek
leilrł dotyczącym zakrnpna zakladów rowa
NJ'stwa akcyjnego „ttibemia:" w łforne. 

Rząd zakupił foż mniejszą potowę ak
~ towarzystwa. a sejm obecnie u<lzielil 
r1:ą,<lowi swego przyzwolenia. Wątpić 
jednakowoż należy na razie, cz.y rzą<lorwi 
•da się pozyskać tyle akcyi, by mógl „tti
łternię" zupelnie zakupić. 

Te!egra111y" 
C h r i s t i a n i a. W Waszyngtome 

,edpfsano układ rozjemizy pomiędzy 
kwecyą-Norwegią a Stanami Zjednoczo
mvmi. 

Sof i a. Książę Ferdynand bułgarski 
w lfajbliższych dniach złoży wizytę cesa
Ffiwi niemieckiemu. 

P et e r s b u r g. Deputacya właścicie
li fabryk była u ministra finansów, który 
ictl oświadczył, iż z powodu strejku robot
aJków powołano do Petersburga 3 pulki 
bwaleryi i dywizyę piechoty. 

Londyn. „Times" donosi, że admi
•ł ~oźdżestweński jeszcze czas dłuższy 
J()zostanie na oceanie indyjskim. 

K o n s t a n t y n o p o 1. Położenie w 
Jelltenie pogarsza się coraz więcej. Siły 
JaOwstańców stale wzrastają. 

Ber 1 i n. Na gieMzie obiegała w so
łlotę pogłoska że minister handlu Moełler 
•mlerza się podać do dymlsyi. 

Polacy na obczyźnie. 
Barop. Sprawozdanie z -czynności 

'1\Jw. św. Jana Nep. w Barop za rok 1904. 
W niedzielę dlnia l stycznia wstalo na ze

ra.niu: cd,czytanc k\v~rt:!h1c i d~mczne 
łlł>rawmdani·e z. czynności towarzystwa. 
l'owarzystwo nasze mfak> w 4 kwartale 

dochodu 1904 r. 249,45 mr., rozchodn 221,70 
mr., zatem pozostaje. \\~ kasie 27,75 mr. 
Calor·nczuy d!ochód wynosil 10i3.25 mr., 
rozchód 887.02 mr. Zatem pozostaje. \\~ka
sie z roku 1904 na 1905 rok 126,23 mr. Ca
ly majątek nszego towarzyst\va wynosi 
1263,73 mr. U skarbnika znajdują się 
263,73 mr., a 1000 mr. w kasie osz.czędno
ści. Do zarządu na rok 1905 z.ostali obrani: 
Walenty Graczyk, prezes~m; Tom. Drat
wiriski, zast.; Jan Bednarek, sekr.; Stan. 
Szafran, za.st.; Wawrzyn Janko\nki, skar
bnikiem; Józ.ef Szymura, z.ast.; Ign. Skró
szczyński, bibl.; Stan. Szynka, zast.; ch{)
rążnym Józef l(rnwczyk; zast. Stefan Jan
kmviak; asystentami Marcin Rosiński i Jó
zef Talarczyk; zast. Ant. Zieliński i Jan 
Mikofa.iczak; Iawnikami Wilhlelm Porwał i 
Józef Grobelny, rewizorami chorych Tom. 
l(Hiński i Ant. Siuda, poslań•cem Jan Figa
niak. Tow. św. Jana Nep. posiadato w spi
~ie na rok 1904 252 członków. Z tych 
zmieniło pracę 35, dobrowolnie wystąphlo 
19, w rodzinne strony pojechało 4, dlo woj
ska posz.ło 2, umarto 2, dla_. nie regulamego 
placenia skla·cfek ~kreślono 15, zatem p:azo 
staje na r. 1905 li4 członków. W roku ubi·e 
glyfn wy;placilo towarzysrwo '\vsparcia \\t 

ra:ziach choroby razem 420,35 mr. Towa
rzystwo zainówilo 4 Msze św. z.a.i a1Ionków 
żywych i umarlych. l(s1ęd·za polskiego 
mieliśmp 4 razy. Towarzystwo brak> u
dziat w pietgrzymce do Wed. Za.baw u
rządzilo towarzystW'O 2: latową i zimową. 
Biblioteka posiada 252 książek, z. których 
25 .książek tiest wlasnością nasz1ego towa-
rzystwa. J. Bednarek, sekr. 

S~le. TowarzystWIO św. Piotra w 
Steele odbyto rocz·nle walne zebra'nie dnia 
15 stycz:nia. Do zarządu zi0stali obrani: 
PrzeW'Odnkzącym Jan Misiorny; zast. 
Piotr Mądry; sekretarzem Woje. Grz.eś-

e,.k2rhehlaKaffeeGev2.0liechtwnwzo. '.s 
kowiak; zast. Ant. Skorupski; kas. Ignacy 
Skorupski; zast. Józ. Skudlapski; bibl. 1\1. 
Beczkowiak; z.ost. l(az . .Juzwi.ak; rewizo
rami. kasy Woje. Józiakowski i· Wal. Prę
giel; chorążym Pran. l(aczyf1ski; zast. St. 
W.oitaszyk; asystentr.mi Piotr Mkhaś i J. 
Pośiedlnik; zast. St. Polowi;(1ski Bem. Pieć, 

z Grześkowiak, sekr. 

Giinnigfeld. Sprawozdanie z czynno
ści Tow. św. Idziego w Gtinnigfeld. To
warzystwo piosiadalo c·zl·onków w roku 
1904 68. Wyjechal w striony rodizinne je
den, do wo·iska poszedł jeden. Cztonków 
wyplatny·ch na rok 1905 przechooz.i 66. 
Dochl()'(}:U miafo towarzystwo w roku 1904 
420 mr. 90 fen., roz.chodu 404 mr. 95 fen. 
Wsparcia cz tonkom chorym wypłacono 85 
mr. SD fen. Bibrioteka posiada 213 kt>iążek. 
Do zarządu zostali obrani: Przew. Wal. 
AndrzejeW1ski1

; zast. Prane. Nowak; sekre
tarzem W al. Szymyśfik; zast. Jan l(azu
bek; skarb. Józie~ Andrzellewski; z.ast. To
masz Stachowski; bibl. Jan Marcinkowski; 
-gmJ .nocsna· :yeremikonanl4fk4o· ?d i4,f,
za.st. Michał Jakub; chorążym Pran·c. Mu
sielak; zast. Antoni Stefan; asystentami 
Prane. Tuszyński i Wojciech Waśko; z::?.st. 
a.I n Plocinik i Ant. Cz:wojd1ziński; kiero
wnikiem teatru Woje. Dzierza; rewizorem 
·chorych Andrzej Szary; do uipi,ększenia .na
sze.go obraziu w koście.le Michail l(lemeins; 
rewizorami kasy Adam Stocki i Andrzej 
Szary. Lokal towarzyski pozostaje u gu-. 
ścinnego p. Józefa Darenrechta. 

fr. Musiela~, byly zast sekr. 

Mowa p. Józef a Kr Olaka 
pr.t.y trumme ś. p. F'""trona JacRo· 

wskiego. 
NaJprzcwiefle:bniejszy. Księże Biskupic, ; 

Dostojny Panie. Żailobni słuchacze! · 
Wielka.i klęska spadła na Izraela, g1d'y 

jeden z ty1ch1 który po utrade wolnQści gro
madził około siebie mężny lu1d, by orężem 
rozbić kajdany niewoli i odzyskać swobo
·dę - legt na polw chwały. I płakał lua 

·w szelki płaczem wielkim ~ężneg-0 Macha
beusza i żaill()'War dni wiela. 

I my stoimy dzisiaj nad zwfokami• mę
ża, który wprawdzie nic orężem w rękui 
ale przodiuti<ic \V. ciężkiej obywatelskiej i 
spolec·znej pracy, walczy;r -dla d\>bra swego 
kraju i swoich współbraci bez wytchnie
nia w najpierwszym szeregu. Umarł ktoś, 
·CO nie byl obojętny ludzi'Om, o czcm świad
czy ten liczny orszak pogrzebowy. Tak 
- w tej trumnie leżą już skostniaile człon
ki ś. p. MaksymilLana Jackowskiego, Pa
tron<l! l(ólek rólni.czyich -- opiekuna wło
ścian. 

Zatobni słuchacze! Tu leży prawdzi
" 'Y P.olak. w którym .nie byto zdrady, któ
nn gorą.oo i ca.Jem sercem ukochar świętą 
ziemię naszą i pracę okolo spraw spolecz
ny:ch - to też każdy z nas umiaf ocenić 
czystą Jego ·duszę, nieskaizftelny charakter 
i gorącą miłość Jego, jaką palał ku brnci 
swej, mając zawsze na oku jej diobro i dla 
jej dobra niezmordowanie pracuiąic. 

Gdyibym zdotał wydobyć z tego mart
wego ciala chociaż tylko iskierkę tej miło
ści, którą on gorza.t M rzucH ją, między obe
cnych, to z pewnością, iskra ta ogrzalaby 
nietylko nas wszystkich, jak tu jesteśmy 
'Zebrani nad trumną, lecz przeniknę?aby da
leko i szemko nasze spolecze(lstwo Legl 
bowiem mąż wielkieJ, wielkiej milośd oj
czyz.ny i miłości bliźnieg-o, która to uzd:ol
niala go dlo tak -Olbrzymiej pracy okoto do
bra spoleez.ef1stwa, nadawalai harrw duszy 
i ciallu i sprawiala, że wszelkie trudy i 
przeszkody, jakie napotkal na drodze ż-y_ 
cia, zwycięzko pokonywat - znosił wszet
kie cierpienia z po.ddaniem się woli Boże], 
z glęboką wiarą w lepszą przyszłość. Pra
gni.e:nie służenia ojczyźnie i spolecz:eń
stwu, bylo przewodnią myślą wszystkich 
Jego ·czynności. ale ho też tyl:ko taka myśl 
zbożna mogla natchnąć i uz.dolnić ·czlowie~ 
kai do podjęcia tak olbrzymi~j. rozmaitej a 
w skutki i blogosławieństwa tak obfitej 
pracy. / 

Nie ma bo.wiem instytucyi czy stówa
rzyszenia nietylko tu w Poz.naniu, ale w 
calej dz.ielnicy naszej, któreby nic były za
liczały śp. Maksymiliana jako swego naj
dzielniejszego, najzdolniejszego czloo.ka, 
od'd'anego im ·calą ·ctuszą, wspierającego je 
radą, i ·CZY1l'!em. Lecz nietylko w stowa
rzyszeniach samych roz.winąl błogosławio
ną dizialalność swoją - i po za niemi 
wiszyistkim szuka1iącym pomocy J e,go - 0 1

-

twierat Swe serce. Ilut zawdzięcza mu 
swój byt i cgzystcncyą? Hui w1tościan, 
gdy wskutek d'zialów famiilijnych ailbo 
klęsk w g'QS{X)darstwie ju.ż popaść mieli w 
wyciągnięte szpony lichwiarzów - on ura·
towiaf, służąc doświadczoną; radą, rngulu.
jąic ich stosunki. Nie ma już pomiędzy na
mi tego męża o żelaznym harcie -ducha, 
niezmordiowancj pracy dla d1obra spoik~ 
czeństwa· naszeg·o. golębiego serca- i wiel
kiej wfa1ry w pr.zyszłu~~ naszą. Aie żyją 
dziela Jego, nasze l(ólka rolnicze, 1d'la1 któ
rvch śp. Zmarły cale swe życie poświęcil. 

A wdzięczne za to dzic1!a i za przy
klad ten, społeczef1stwo z:budnj~ Mu w ser
cach swoich :pomnik trwalszy od manrnum 
i śpiżu ! 

Żegnam Cię, drogi Mężu, w imieniu 
włościan polskich, z którymi ramię prz-,: 
ramieniu w trwalej pr.acy i \Valce d{)bijaleś 
się lepszeli. przyszłości.' Nie dlocz.ekałeś 
jej - taka była wola Boża, lecz czyny T·we 
żyć będą w wdzięcznej pamięci da\:ekkh 
generacyi i sprowadzą bl-ogoslawieflstwo 
Boże na kraj, któryś tak uk•ocha!. Zegnam 
Cię, jako czi-0nek naJstarszego Kółka wlo
ściańskiego w imieniu tego ludu polskieg.o, 
którego zav.--szc by.Ieś chętnym d1oradz.cą. 
Ciebie zaś osierociala rodzino, a przede
wszystkiem Ciebie, synu zmartwiony, nie
chali pocieszy w tej najcięż:szei boleści Ten, 
który Po'Wiedziial: „COO<liźde do mnie 
wszyscy, którzy obciążeni i zasmuceni je
steście", niech Wam ulgą w tej stracie b~
dzie ogółny żal i szczere wspókz.ucie 
wszystkich, którzy tę trumnę otaczamy. 
Strnciliście Wy najlepszego Ojca i dziad
ka, strncilo spoJecze.f1stwo jednego z nai
silaichetniejszy;ch i n.aizaslużeńszych swo
ich synów a my wlośdanie Na-ucz:yciela, 
który stail przy ru<lzinach pierwszych Ka
lek włościańskich Wf Wielkiem Księstwie 
Pozna·ńskiem. - Czem dziisiaj jest stan 
W\lościańsk.i - mai do zawdizięczcnia Jego 
niezmordicnv.aooj pracy, przejętej gorącą 
miłością, stanu naszego. 

Pamięć więc Jego głęboko w sercacłi 
naszych przechowamy i ślubujemy przY: 
jego trumnie ·zawsze stale w myśl Jego raa 
i nauk postępować. 

Oby te lzy wspólne. i modly nasze 
wyjednały Ci u Wszechmocncg() a Milości
wego Stwórcy wieczne odpocznienie, a 
śwhtlość wiekuista niechaj Ci świeci na 
wieki! 

!@"._.____._ --------- - -- !!!!±!222, 

Z wojny rosyjsko-japońskiej. 
Lond'yński „Daily 'Telegraph" ogłaisza 

obszerną koresrxmdencyę telegraf!iczną z 
Czifu, przedstawiaijącą opowiaida·nie ofice
rów rosyjskich o szcz.ęgó1łac:h ośmiomieisię
cznego <lblężenia. Między innemi· podali 
oni, że do garnizonu należało aż 20,000 Po
laków, którzy spelniali swoje obo\.\iązki 
sumiennie. Jeńcy polscy, równic zresztą 
jak Rosyanie, nie kryją swojego zadowolc ... 
nia, że sk-0if1czyly się już ciężkie czasy o
brony. 

„Morning Post" donosi z Szangaju: 
Rząd chiński· żali się z p<:>WJO<lu wkmczenia 
Rosyan na terytoryum chińskie Ili. Ro
syainie mieli także wtargnąć dl() I(as·zigaru 
(chii'tski Turkiestan), przeciw czemu gwber 
nator I\aszgaru zaiprotestowar. 

Ros. aj. tel. d()nosi póturzędow1I1ie w 
sprawie wiaidomości gazet zagraTiicznych 
o naruszaniu neutralności Chin przez od
dzial rosyjski, na zachód> odJ Liaoho: Wkró 
tce po wybuchu wojny rosyiskQ,...japońskiej 
poruszonoi kwestyę neutralności Chin i 
wtedy rząd rosyjski przylączyt się do o
świadczenia innych mocarstw o tej neurtral 
ności, dodal ~e\i'na:k, że może być talk dłuigo 
obowiązany do prz.estrzeg.ania jej, nak dłu
go czynić to będą także Japonia i Chiny. 
Zresztą v.J11kluczy rząd' rosyjski ~tty QDszar 
między Liaoho a koJ.eją ż\e.Iazną Inkaui-Sin
mintin i na zachód od tej kolei, a po części 
także i na północ od Liaohio i od teryto
rYUm neutralnego. 



%i~mie polskie. 
. armii i!\ a~ .• 

Z Pelpina d()noszą do grudziądzkiego 
„Gescllige", że ubiegki niedzieli odbył się 
„a sali p. R.ożył1skiego bal maskowy, urzą
dzony staraniem stowarzyszenia ml,odych 
kupców i że na ten bal otrzymali za,prosze-

, nia polacy i nicmcy. Z początku panowała 
. zgoda, gdy jednak zam ierzamo na, scenic 
-Od.:;grać jakąś niemiecką sztuczkę teatral
ną,, miał pewien ml-0dy polak w~1Uść na 
scenę i odezwać się \\~ ten sp.osób: ,Nie 
mor.lna ścierpieć, aby tu przedstaw

1

i:mo 
sztukę niemcką". Korespondent geselig!e
rowski donosi w ko11cn, że na ten protest 
.żaiden z niemców się nieodezwat Osta
tecznie iecfoak zgodzono się na wystawie
cie sztuki niem[eckiej. 

Tyle Geselliger. Czytelnik.om naszym 
*ie omieszkamy donieść, co w tern jest 
pra:w'dy, bo zapewne pisma tamtejsze spra
w~ wyświetlą. 

Sądzimy jednakowoż już teraz, że kup
cy Pola:cy bez niemców i bez sztuki nie
mieckiej zapewne lepiejby sio zabawili, a 
co ważniejsze nie naraziliby swej godności 
narodowej. 

Z Kartuzkiego. W 11bieglą niedzielę 
i}10 poludniu z.ainiemógł ks. ,dziek. Kochano.
wski w Parchowie. Nie długo potem stra
dl przytomność, a we wtorek przed polu
,dlniem umarl wskutek paraliżu mózgowego. 
Zmamry urod1zif się 3l gr:u<lnia 1847 r. a 
wyświGcony na kaplan<i' zosta!l 7 lip·ca 1872 
mku. 

Od! 5 lat by.l dzie!kanem dek. miracho
wskiego. (Wtadomość tę p.odaie ,,W e.stpr. 
Volksblatt"). 

Na opróżnione teraz probost\V\O Parcho 
wskie prezentuje naczelny; prezes Prus Za
chodnich. 

Z 1fif:.l. Is. Pozn:dóieffe. 
lllowrocław. Do .,Dzien. Kuj." piszą 

. .z nacL Gopla: Z po\v'<iu dość silnego mro
~, jezioro Gopło zupełnie zamairzlo. Tu
;te}szy rybak p. R.. nie mało się 1cieszy. bo 
dopi'~ro teraz. po lodzie rozpoczyna się żni
:W'O polowu ryb. To też teraz g.orliwie 
sklada swe: olbrzymie sieci, niewodem 
~ane, dlugie oko.to 600 metrów, i1 wkrót
ce rozpoczną, się la.wy. Na naliszcrszei 
przestrzeni Goplai ,pomiędzy Lęgiem a Po
powem - jeżeli palów ma być średnim -
Uczy 'Si~ zwykle na ok()lo 100 centnaró\V 
ryb. Zdarzają się tam okaz.y często dlość 
wielkie - niera:z udaje się zlowić suma do
:chodzącego 2 metrów d'tugości, lub też pół'
<eetnarowego szczupaka, który też nie jest 
rzadlkoocią. Taka świe:w wylQwiona ol
brzymia ryba jest tak silna, że tęgi męż-
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VII. 
Po wyjściu z palacui Pa:ventin'eis trój

~a wędrownych grajków uJd!ala się na No
wy Most, który był wówczas glówną 
!kwaterą prze.W10źnik6w;, fagasów, elegan
tów i tobUizów. Zilła szla na przedzie z 
1glową, zwieszoną ·i ciężką od! myśli. Ma
nuel przeciwnie, spogląd'ał w niebo, pierś 
jego glęb()llro od<l'.ychala, roz.szerwna u
czuciem tryumfuiiącei dumy. Kodrnt! I 
choć byil nędznym robakrem. potrącanym 
stopami lu<lzkiemi. doświadczyt niewyslo
-wiionei, anielskiej prawie rozkoszy, zdota
v..rszy w ch\vili szczęśliwego natchnie:nia 
:\~nieść się aż ,do przedmioh1 swej mitiości. 
Pr$z jedną chwilę ona czuta płomienic 
jego IQCZ'U w swych źrenicach; przez jedną 
chwilG należała 'dlo ·niego. z ,ohe!W'no gD, 
sponiewierano, wypccfzono - oo go to.oh
chod'zi ! Te.n C:yigan, to dziecię nieszc7ę
~~da, ale i nieokietzaneu n!czem wolnGści , 
·oo niczego w życiu nie przywiązane. do 
niczego w życiu ,nie dążące Pobudził do 
zywsz.egx> bicia serce patrycyuszki mocą 
jeśh nie mitości, to przynajmniej wspólczu-
··da. -

Wystarczaro mu t{)I - jak oświad:czyt 
\.\1 swej gorączkiowej hnprowizacyi. Był 
iszcręśliwy; o nicze.m więcej nie myśfal, 
oo niczego więcej nie zmierzar; jego dusza 
artysty i marzyciela zakłada swe cale 
przyszfe. szczęście nai wspomnieniu. Wie
dziła~, że \Vl pamięci Oilbertyi z.a.Jął miejsce, 
z'kąid nikt go iuż nie usu.nie. 
. M'yśi D tern byla jego skarbem, n,agro-

, dą jego śmiatości, pociechą jego nędzy. I 
jak: lQlbląkaniec, goniący za widziladtem 
wf.as:nej wyobraźni, szedł krokieml chw1ej-
1iym, 1rotrącając przechodniów, potykając 

czyzna z Icdw()ścici ją utrzymać zdola. Do 
obsługi nic\vodu potrz·.:b2 przynajmniej 50 
bicg;lych ludzi. Na kilka dni przed rozpo
częciem p()IO'\VU już z niecierpli\l.·ością o
czekują go z daleka przybyli handlarze ryb, 
i t() po większej części z Królestwa, nawet 
aż z pod Warszawy. 

Poznań. Przed sąd'em przysicglych 
\' " Poznaniu stwab służąca Katarzyna 
Szatowska z Promna, oskarwna o: roz
myślne podpalenie demu młynarza Dor
zcwskiego. Dom spalił się doszczętnie To-
wa1rzystwo zabezp. nie chciało wypła:ić 
sumy zabezp., p-0sądz.aiąc o p:ndpalenie. wla 
ściciela i jego żonę. Wdroż.ono śledztw0. 
Tymczasem Katarzyna Szatows:ka zgfosila 
się pewnego dnia w lipcu rokn zeszile;go u 
sędzi·ego śledczego w Pobiedziskach, o
świadczając, że ona spowod.owala pożar 
i to z zemsty za to, że Dorszewscy okrut
nie obchodzili się z. jej 6-letnim nieśłubnym 
SYIJkiem. Sędzia śl1edczy nie chcial uwie
rzyć zenaniom Szatowskiei, ale gdy sta
nowczo przy nkh obstaw.al.a, aresztowano 
ią i osadzono w 1 więzieniu śledlczern. 
Teraz również 'l} ca1lą stan01wczośdą o
świadczyła, ie piod·paliła <lom Dorszew
skich. Przesluchano 9 świadków, którz.y 
o podsądnej bardzo pochlebnie się wyraża
li, między nimi soJtys i k.omisarz obwodo
wy. Rzeczoznawca tai'ny ra<lzca me<ly
cynalny dr. Kunau przyznal. że Szatmvska 
ma slaby umysl, lecz zbrodniczy czyn po
pe!fnila ze świadomością.. Prokurator 
wniósł o ukarainie })()'dsądnei zai rozmyślne 
podJpalenie. Po świetnej obrionie mecenasa 
Rychłowskiego, sędzi.owie przysięgli wy
dali werdykt uniewinniający a trybu1nai 
Sz.atowską uwolnił. 

Znin. W tuteiszem więzieniu powiesił 
siG mu ręczniku kolonista Langi~, na którym 
ciężyło podejrzenie, iż otrul córkę swoją. 

Miłosław. Przy transp<Jrcie do więzie 
.nia w: Wrześni1 zbiegł swemu dozorcy r-0-

bonik Tomasz Mu1sialowski z Mikuszewa. 

Katowice. W pierwszej połowie sty
cznia wynt0sit wywóz węglai 75 157 po
dwójnych wagonów (w tym samym czasie 
roku zeszle,go 74 385), czyli dziennie wy-1 
w1ożo:n01 6832 podwójnych wagonóiw węgla 
(w r. z. 6762). 

Bytom. Streik górników we Westfa
lii wYwoituje większe zapotrz,ebow.anie 
węgla górnoślązkiego. Dotąd coprawda 
nie wiele więcej wywożono węgla, górno
śląZ'kieglQ w ostatnich dniach, n[ż o tem 
czasie w roku zeszł., lecz po\v10li nad'cho
<lzi ooraz więcej zam.ówień i wkrótce 'Za
potrzebowanie węgla będzie t-~1rd'zo wiel-
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się o kamienie, olśniony, pijany, prawie 
nieprzytomny. 

To\-..~arzysz przywołał go d·n rzeczy-
wistości. 

- Hola, Manuel·ul - zawota1r d'rwiąoo 
- oo się z tobą dziej,e·? Gluchyś, jak pień, 
a język ·kotkiem stanął d w gębi'e ! 

- Z czego tak wnosisz. Ben Joelu? 
- Z ·czego? Alleż z. tego, zarny wie;·-

szokleto, iem już trzy razy mówil dlo cie
bie, a ty ani mru-mru. 

- Wyba·cz i bądź laska'\.V pm.v-1.Grzyć 
raz jeszcZ'e swe zapytanie. 

- Pytałem -cię po przyjacielsku, czy ... 
- Czy oo? 
- Ech, nic! Prawdę mówiąc, mój nos 

nie powinien tam być wtykany. 
- Ależ mów, pros.ze cię. 
- Otóż chciałem, abyś mi wytl6ma-

czyt: oo znaczy lai ta heca w 0grodzie? 
- Jaka heca? 
-Ta siarczysta improwizacya, zwró-

cona do owej pannicy. 
- Myślę, ż-eś odlgadf jej znaczenie? 
-Więc ty się naprawdę w tej sikorze 

zakQchałeś? - wykrzyknął Ben Jod nie
zmiernie zdziwiony. 

- Tak ~ odrzekf Manuel głosem głę-
bokiego przdwiadczenia. 

- Dyabli na<l'alt! A d·D' czegóż cię to 
doprowadzi? 

-Do ·niczeg-0. 
- No, a oo będzie z Zil1ą? 
- Z Zillą? 
- Czyż nic widzi21teś że dlziewczyna 

była jak na mękach? 
Mainuel zwrócił pytaiące spojrzenie na 

towarzysz.a. 
- Na mękach powiadasz? 
- Tak, bo to glupie st\vorzenie przy-

WJnklfo ruż wtd!zieć w tobie swego przy
sz.lego męża, czego życzył sobie naWl°...A: mój 
papa, gdy, umieraaąc, przeznaczar jedno dla 
drugiego. A przytem wiesz, jaka.i to za
Z'drośnica 

kie. Tak np. kopalnia „Nr·c:.mcy„ pod Swię
tochlowicami ctrzymala iuż telegraficzne 
zamówienia z W'estfah i kilkad2iesiąt \V'..l.

gonów węgla 1inż tam<lotąd wysłano. 
Swiętochłowice. W poczekalni na tu

tejszym d .vorcu kolejowym przytrzymano 
dwie podr·2,b:l()ne ct\vumark6wki. Wytio
cwna iest na nich pcdiobiznai cesarza Wil
helma Il, data 189:3 i znak micnniczy A. 
Falsyfikaty S<! d.ość zgrrbnie wykonanc 1 

zatem ostrożnie przy odbieraniu pieniędzy. 

Z fa~-, UJ. dz,(",i fo Pclskt 
·warszawa. Nowe czasoplsma· polskie 

\V obrębie granic rosyjskich. Do „świtu·' 
piszą, że celem parat:żowania ugodowej 
t'en<lcncyi ,.Kraiiu", zaliofony będzie w naj
bliższym crnsie w Petersburgu nowy spo
teczno-polityczny tygod'nik polski. Kapi
*;i.l zakładowy wynosić będzie 50,DOO ru
bli. 

.fodnocz e ś·n ie ma powstać w Wilnie 
<izie11nik pol ski - p'.erwsze czaropismo 
na Litwie o . 40 b ·t, ti. oQd czasu, gdy w ro
ku 1864 l(uryera Wileńskiegio" rzą:d za
mieni! na (Jficyalny ,.WilctiSkij Wiestnik". 
Wspó1lrJracow nicy HOWi.-gO p.sma 'W1 Wil
nie będą się rckruto,wać przeważnie z sil 
mil jsco\vy . .: h. V·O'ncesy„:.t. w. zasadzie jtest 
już p;·aw :c. lldz;elona. 

l!ł Ji .,,_ ~ ~.:'rll ·" ~ n "?\ =' . li ~ 
·'t! ,, ~i :<W t\-~~~'~\,,~ 1'f:.fr.~ ~~Y~fis~. 

!-\Gm:~ya śb:Icz3 huas;m ic ~: b yla 18 sty 
czna pierwsze pos ;cctzenie, na którem od
cz:y t;mn i 1osyjsko -::.ngiclskie expose z przed 
sl.awLnit•m s1::i nn rzeczy. · 

Angielski-:; cx1;.0sć opfowa: każda, z. lo
dzi fi.o tyli rybackie.i, kóre w r:ocy z 21 pa
ździernika znajd.owały się kolo tak zw. 
dGgge 1 b::i.nk, mia.ta daleko widoczny napis 
z SW~ n~Z'.Vą i \VSZYS1.kie !odzie miały 
Z\\'y k ł :; sygnały ryba\:.kie. - Prócz. tych 
syg-112/ów i 1a t}1la1.;h okrętów, dawano sy
gna:y za. po 1:rn:;~ ą bia1ych , zk:-,1iOJ.IY·ch i cz.er 
\ -;nyc!i \,g'r.i. Okolu pólnocy dala lódź 
kiemw,nika fi.o tyli Zw pomoq z.ielo-ncj ra
kiety sygn<:.'i : , ,Spuszczać sieci '.;". .Lodzie 
piync;ly z cbytości q. 2.5 w cztów. Gęsta 
mgla ' 1n; t~a chwile nie pr zc.szkad•zafa: wi
dzeniu syg,mló'\v. 

OknttY %jcm1~ p1lynęly n3J ok:oto p.:.· 
st ronic p6h1ocnej i1 JX>fodn:owc.j i dawały 
sobie nav.rzaje;n sygn::t ly. Sp:ost1zcgłszy :o 
d~i e ryback: -:: , qaJy d.c nich ognia, którego, 
rramo sygnal6w 1.odzi rybackich nie wstrzy 
maly. 

I~osyanic znikli , nie udzieliwszy ryba
kom pcmocy . Rosyj ski okręt \liO]enny 
„Au rora" zestal traf:c ny przez ros. pociski 
l~'Odzie rybackie nie m iaty na pok1radzie 
żaidnego matcryalu wioienncgo, ani też nie 
~~. __ ,-:.;.~~ 

# • Cz<J!o MCJnnela sfatd:Owalo się. Przy
sp1eszyf kroku. aiby niknąć dalszy.eh 
wypytywaf1 towa,rzysza, rzucając mu na 
od:cho<llnem: 

- Mylisz się. Zilla nie kiocha mnie. 
Nig<ly ona nie myślała o tern, co m6wi1sz. 

Ben Jod nie zdążyf odpowiedzieć 
g<l'yż 111i1ocl'zieniec podbieglf do Zilli i uchro~ 
ni! się tym sposobem oo jc:gio ciekmvości. 

Stl'lpkyusz CastH!an, spefniaiąc zlece
nie Cyrana. postępowa! wciąż za tą trójką. 
Idą-c, mówil do siebie: 

- Co u dyabla za intcrcsa m::>że młeć 
mój pan z tymi obwiesiami? ... 

Wbrew przewidywaniom Sulpicyusza 
wyQbrażal sobie , że grajkowie mają. staf; 
pr~~ulek nai Now ym Ivfoście, minęli go i ' 
?111 1 w~szli u? jednego z. bied~1ie wygląda- {· 
Jących u<Jmosi:w za bramą Nesles, w dz,i -eł
nicy, która z czasem stać się miala arysto
kratyczn.em przcd1nieśó2m ~wictego Ger
mana. Kieska Rolancta, tak skwapliwie po
ch wyc-0 na prL:. ez Ben Joela, by1la dość cięż
ka: aby grnjkowie mogli z robić sobie tego 
dma .z1;pclny odp()czynek, nie potrzebując 
staw1ac diobrym paryźan-0m homskopów 
ani też pokazywać im sztuk z kubkami. 

1 

Sulpicyu,sz dbgn wys.tawar prz:ed bra
mą st~reg? <l?mostwa - dość d1U'go, aiby 
upewnić. s~ę, ze grajkowie z niego nie wy
ch?<lzą, 1 ze tni wlaśnie znajduje się ich 
g?1azd?, czy. też legowiskD. Następnie, pn
m6waz w teJ samej wlaś.nie dzielnky mie
szkal z Cyranem, nie wracal.i,ą;c się, poSZ'edl 
prosto do d10mu swego pana. 

N.iecie~pliwość Sawiniusza musiała 
być niezmierna. kietly z s::1imeg.o rana dnia 
następnego, kaza,vszy sobie jak naid'oklad!
nie1i powtórzyć sprawozdanie CastHlama 
prz.ypasal' szpa<lę, schowal do kieszeni· ma~ 
!e p~del.eczko, które wyjąl ze szkatułki s.to-
1ące1 w Jego pokoju na-kominku,_ u'da~ się 
Prosto ·001 domu, -zamieszkal-e:go przez Ma
mte!a. 

znJjdowal siQ na nich .ż.adtn fap:mkzy&; i 
na Morzu Pótnocnem nie widzi;-no fad:netftt 
japof'iskicgo okr~tu \V{Jjc!mcgc. J celna lódt 
rybacka zatonęia, a 5 doznalo hawryi. 'Z 
rybaków zostailo zabitJ~ch, a 6 ranio-nydl. 
Lodzie rybackk w t żaden sp:Gsćb nie {)rłlł
wokowaly. 

Rosyjskie exposć \Vyv.:odzi: Okr . 
admiralski spostrzegl w nocy 21 paid'Zier
nika okolo p6\lnocy podczas mg~y dwa 82-

le okręty, które zbliialy się do opancel9-
nych lu~żowników z ca'.ą chyżości<.\ i a 
zag.asz<lmi:.mi światlami. 

Przy świetle reflektcrów rozpo·zn~l1 
fie, jakOI japońskie fod•zie t()rpc•drowe. Na- · 
tychmiast krążowniki oh'. AZyly na nie o
gnie. Następnie stwierdzono oboc.oofit 
wielu malych parowców. które byly podo
bne dio lodzi rybackich. Kilka z nich wte-· 
chalo pomiędzy ros. pancern!ki, które mn
siruty przez 10 mi1mt strzel.ać, aż torpe&·
wce znikly; pancerniki nie miały iedookte 
zamiarn trafienia, lodzi rybackich. - Adm~ 
ral wd:ar się następni.ei w dalsza. drogę, aie 
·rostw1wszy na miejscu ani jednego okrollr. 

Expose ko.frezy: - admiraf R.ożd2ie
stwieński miar prawo i obowiązek tak dl'zi~ 
lać, mimo rnożliwDści wyrządzenia s1Żkodf 
ncutra!,nym, i niewinnym rybakom. · 

Między s!nchaczami w sali zebm.f 
Si{t kilku dypknnatów i znaczna Hc2ba pań. 
Następne publiczne posiedzenie odbędzie 
się prawdlopo<liobnie " bieżącym t~u
dniu. 

Z Rosy:i. Strejkuje już w1 Petersbi..r~r!-
96 tys. robotn ików. Gazety nie wychodlzą. 
Strejkujący przygotowali pety·cyę w ktarej 
żądają wydania ·za,1·zą:dzeł1 „celem usunie
cia bezprawi i ubóstwa \Vśrć<l! Lud'!lośd 
państwa, oraz ucisku pracy przeiz kapita!i
stów." 

Petycya podnosi daiej nastQpujące g"Io 
';me żądania: 1) g\Varancyę IQSObi:ste'i:& 
bezpieczeł1stwa; 2) woln-0ść shw-a; 3) pra
„,vio izgromadzd1; 4) woln.o·ŚĆ suLTnienia · 5} 
obo\vici.zkową naukę szkolną na koszt ~tf1-
snva; 6) skreślenie opiat za z.niesienie palt 
szqnzny; 7) taf1szy kredyt ; 8) powi.olny rpo·
dztal domen między lud; 9) zaprowad'zenic 
podatku dochodoweigo dla r·oootników prze 
mys11QrwYch i innych stowarzyszeń; lÓ} 
ustawową ochronę prncy; 31) ·w10l1n-ość o~ 
światy; 12) stowarzyszet'l konsmncyjn}'IC.h 
i innych stowarzyszeń; 13) ośmi,o-god!z,in
nyi dziefl pracy; 14) oopuszczcnic <lo walki 
pracy z kapitałem; 15) p.a(1stwowc ubeP-
pioczenic robotników. 

Z Angm. Prnt Wincenty Lufosfawsh. :, 
rozpoc.zni.e 23 bm. przy u•niwersytede bti
<ly;ńskim (University College) szer\~\& putbli
cznych '()dczytów z dziedziny literatury 
polS!kiefi. PierwsP; \Y'.Ykhd będzie o Mi
ckiewkzu, .jako „moralnym nauczycielu ·i 

=ws ee ew 

l)()m ten Su1Ipicyusz opisa1r mu szcze- · 
góllowo, od'rnzu też pozna!, że jest to burly
nek. który studenci, stali mieszkaficy te~ 
-dzielnicy, prnewali „Domem Cyklopa". By
la to butlowla wyooka a \vązka, z, gn.l!bych 
belek i potężnych kloców1 zbita, obrzucon~. 
po wierzchu tynkiem, który z niej kawaia.
mi o:dpadal. W samym jej rogu znajdo-wa,- . 
la się furta, żelazem okuta. Oct erota nie· 
bylo w~ałe okien; u samej tyllko góry1 "'" 

poczem1alyrn murze, "'idiać byto szeroki 
otwór. pomiędzy dwiema pochylościami 
•fuip~owego ?ach'll', p()lkrytego mchem, iką.U 
zw1eszaly się, naksztai.!t wros6w chwastJ' 
o dfogich liściach. W tym jcdfyn~ otwu-· 
rze, ~slonionym szybkami w olowianej o- . 
pra\.vre, poj~wiafo się niokie'dy nocą cwr
~v!Qlnawe św1atto. ~W-y~glądal' on wówczas. 
Jak P~\V10me oko w cwle olbrzyma. I te 
:vlaśrue byl? po\l/IOdbm, że studenci, połu.- . 
1ący; zapamiętale na porównania mitologi
czne~ n~"".'ali osobliwe to dDmostwo - pa
~ę~ne I .m1tczące za <l'nia, a nocą pe1tne 
svna.tel i szmerów -- Domem Cyklopa. 

Stateczni mieszczanie z lękiem o tym 
d:oml! mb\vili. Mial on swą kmnikG. któr:a 
wz~nJan~?W~fa o scenach piekielnych. 
Gmeź<lz1~ s1~ w nim mieli czarownicy i.i 
'CZamwmce~ a. co naJmniej, byt kryjówk;i 
fałszerzy p1ern.ędzy i rozbójników. 

. Cyrano. który nie drżair p.rzoo nicz.orn 
1 z~olny byl wedle wtasnf:'go wyra~enia. 
za.dmuchnąć sl:of1ce na niebie, jak zwy1dJ:l 
lo~ówkę - z calej sily zai;mkaI dio• zamlrnię
teJ fur~y tego d~mu" Przeciąg:~ milc2enic 
nastąp~Io ~ t~m hrufasie. Potem dafy sie 
Silysze..., c.1ezh;; kroki1 kogoś schodzącego 
po ct.rewmanyich schodachi i furta odemknę 
la ?ię, ukazując w czarnym otwmu iro
stac sta~ej. kobi~ty o twarzy żółtej l 1.rorniar 
szczoncJ, ~ak połroczne iabtko. 



peiitycznyrn urzędniku: iS.34-1855". Od- J 
cz,yty bcdą bczpl:ltw:. 1 >hrze jest, że szer I 
_zy ogći a.ngiebki będzie ·inial sp-0sobnQŚĆ 
f1GZI1ać nasugo wieszcz.a, jegc utwory, je
go życic i moralną jell10 spuściznę \\P na-

. rodzie. 
Z Rosyi. O strejku w Petersburgu d(}

.11.osz.ą, dalej, że robotni.cy zawiesili pracę i 
etruścili spok()jnie fabryki. Do zakfadów 
putilowskich przybyl oddzial po!icyi, ż.ol
•ierzy i kozaków. Dyrnktor starat się na
próżno nakłonić robotników do powrotu do 
,racy. Robotnicy zażądali, aby celem uni
tniecia rozruchów '<ielegaci robotników i 

· ~rządu, którym ma być zagwarantowane 
ió9()biste bezpieczefistwo, naty.chrrniast ze
brali się na naradę. Z przeb~egu naraidy 
oi być spisany protokói!, który ohowiązy
wdbyi przy dalszych rokowaniach. Za
stępcy robotników żądają, aby dni strciku 
~yły płacone wedtug średniej skaH wyna
.grod'zenia i aby utworzono wspólną komi
~re dla rozstrzygnięcia wszystkich kwe
słyi spornych, oraz aby zaprowadzono 8 
200.zinny dziet1 pracy. Podczas rokowat1, 
jak:ie przepmwadzono, zjawilo się. także 
w1elu socyalistów, którzy oświal(jlczyli się 
,nedw strejkO\vf, a za wystaniem petycyi 
wszystkich robotników do rząd'u, z: żą,d'a
lliem W()Jności zgrom::i«tz.ania się, prnsy, 
Słowa i nowego regulaminUl dla pracy fa-
11rycznej. Wniosek socyalistów od·rzuco
·J40. Na z:groma<lzeniu uchwalili robotnky
'\V)'Sf'ać deputacyę do zarząd'ui "fabryki i 
ptanowili w razie nie przyjęcia żądań, w 
pmeciągit trzech dni wystąp;ć zbrcUnic. 
Rwchi t·<:m jcdnakż~ nie ma charakteru re
v.-'Olucyjnego, a mowy podburzające pozo
staty bez wrażenia. Robotnicy oświad
czy1i, że nie 'd1ąią d'o zmia.ny porządku pai1-
shrowcgo, lecz do nrze.czy :i,ristnienia spra
wiedlhvości ekonomicznej. 

Z Watykanu. Dnia 15 bm. odbyta się 
w ~zymie. bcatyfikacya ks. Melchiora Om
ctec'.kiego, urc-Oz.o:ncgo \V r. 1584 \V' Cieszy
nie. DO' zakonu Jezuitów wstąpif w Bernie 
dnia 22 maja r. 1603. Kszta1!ól si~ W1 Neu
łnrsie i ·w Pradze, byt da!ci nauez.ycie1em 
gramatyki w B{~rnic, Neuhaus i W1 I(lo<lz
i<u. · W r. 1614 ·wyświęconym 'ZOStaf na ka
J'laina; następnie by~ ka'Zi1()d7.iciąi w KO'pa
nmach w Czechach. W r. 1618 \vyslano 
go jako ka:pelanai \\'lOjskowcg,'J! do I(oszyc, 
dnia 7 września 1619 ponióst śmierć mę
~ską. 

IWC# 

'treJk ger.m!ltev 
19rz1d parla11e1tem. 

można. Skarg; wytaczane. przeciw syndy
ka:towi w~glowcmu s4 nieuzas2dnionc. 

Molkenbuhr (soc.) Gdyby wszystko 
się tak miaift0, jak to przedstawił posel Bcu
mcr, byłoby istotnie zagadką, że setki ty
sięcy robotnik6w zastrejk:O\valo mając siG 
tak dobrze. Mówit p. Bcumcr, źle zarabia
ją górnicy 8 marek na· szychtę. Poniewaz 
pla:ca przeciętna wynosi Dlmto 4,75, wię1.. 
liczba zarabiających tylko 2 m. jest nie ma
la ! Także p. Beumer przyznał, że obija si~ 
górników! Gdzie zaś mamy w kop.trakcie, 
że wolno obijać górników; jest to narusze
niem kontraktu. Wkońm wystąpił mówca 
przeciw piątkowym wywodom kanclerza t 
zakoń-czyl żądaniem prarwa państwowego 
reguluiąceg-o. stósunki w górnictwie. 

Pohl (wolnomyślny): Dopóki sprawa 
nie wyja·śniona, nie można wydać stanow
czego sądu. Kanclerz Rz1eiszy nie zna 
spraw spof ecznych. Zlożenie pracy bez 
wypowiedzenia nie sprzeciwia się icsz,:zc 
praiwu. 

Sta:nowisko zajęte przez wfaści:cieli 
kopal(i inależy potępić. Prawo górnicze nie 
wystarcza, więc trzeba je zr:eformować. I 

l(ardori (rządowiec) domaga się, by • 
robotnicy powró-cili do pracy i cz,e;kali, a:i. I 
rzą;di \sprawę załatwi. 

Stoecker (chrześdaf1sko spotocz.ue j' 

ną, \\ streJku, aż przyw()dzcy wy:dadzą 

haslo do p(,Qjęcia pracy. Obywatele z za
pa~-:a:. . ;lyjmują wezwanie strcjkujących 
górników, by ich \v olbrz~~micj walce o i.eh 
sfuszną, spra\vę popierać moralnie i pier.it; 
żnie, ai zwycięzt\\N> będ·zie po stronie gór
ników". 

.Z rćin~la sf ron. 
./ 

:Roda?<ów prosimy usilnie. aby zachę-
cati znaj()mych d:o zapisania .,Wiarusa Pol
skiego" na luty i marzec. Prenumerata 
wyinosi tylko 1 markę 28 fenygów. 

Spokój 1 solidarność, to dwia warunki 
prowadzenia w obecnej walce górnikórw1 o 
słuszne prawa . Na(]większym więc wro
giem górników ten, kto zrywa solidarność 
i wszczyna burdy. Powtarzamy: iść na 
wiece, a Potem siedzieć w domu. Zdolny 
czas można użyć korzystnie ucząc dzieci 
1czytaniia· i pisania polskiego itd. 

Dortmund. 120 policyantów z Berlina 
przyjechało dQ miasta naszego. 

Bochum. W parlamencie oświadczył 
sc1<:retarz stanu dkl, finansów Rzeszy pan 
Stcngcl, że w przyszlym tyg;od.niu pu
szcz{me będą w obieg nowe pólmarkó\V
ki, które będą się zn.3Jeinie różni1'ly od' do
ychczasowych SD fenygówek. Nowa mo
neta będzie nosila napis „Yz Mark". - Miej 
my nadzieję że będzie się lepiej trzymała 
ldeszeni, jak ismiejące ckytą,d monety. 

stronnictwo): Wszystkie stany symp::-.ty 
zwją z robotnikami strejkującymi. Kam> / 
Ńe·rz ostatnią swoją mową pops11l wrażu1it- 1 
mowy wygloszonej w sejmie. K.op::ilnia \ 
Bmchstrasse :postąphta sobie nieprawni..:. 
Związki roboitników trzeba pad: wztglęc.em ~ iu~ _ __ _ _ • ~ 

prawnym: postawić na równi z związkami ł 
pracodaiwców. Przy sprawie za.kupna .lit- I 
bernii" przekonal1i s'.ę robotnicy, że syndy
kat jest silniejszy iod państwa. Rząd nie I Kr ~; ~ .·e t·oz~·u·diy ~ Petersburgu. 
pmvinien tego olbrzymie.go streiku. O•{Ma•;'.°; I w ciągu nie zMi nadszedł cały szereg 
na taskę It(}su. .

1 1 
• • j f P!egramów donoszących o krwawych 

. Gothein: , Robo~m.wm, trz~oa KO!He- st~rcfa~h w Petersburgu pomiędzy strej
~zme przyz·nac WJ.'.'dpal~ ro?•ot~1c~e. Tak- I 'kującymi robotnikami a wojskiem. I(ilku
ze S?rawa wypowiadania micszxan dom't- t nastoty51~czne tłumy robotników, na któ
ga się reform. . I rych cz.e1e stoi pop Gappon ,zebrały się 

~.i!1_Ister "~andlu M~ene;"~ .z uzn~m.:t? I r · 111 icach u.dając się w stronę pałacu .zimo
podmesc ~ak.zy '_V I?ZP. ~· \\ clch. dzs:· ,J- wego do cara, by mu przedłożyć prośby 
szych u1:1rnrkowame nww~ow. Nu~-chaJ te I robotników. Gdy zbliżyły się uiezHczon~ 
koła, ktore dotycrczas zaimowafy stan-o- masy ludu do pałacu uderzyło na nie woj-
wislco st~no~czo odmowne,. z tego. się slw, by ie rozpędzić. Rozruchy rozsze
prz~ko11a1~, ze. stoją n~przeciw zwarte1 o: ·rzyły się na całe miasto. Wojsko dało o
pinłi publtC!Zll.eJ. Powmny one naprawie I gnia kozacy bili szablami i nabaikami za. 
ten c_iężki ?łąd polityczny, ldó~ popeł'nify. b4to 'i zraniono setki osób, takżew kobi~ty I 
DaleJ r.ośw1ad:cza p .. Moeller, 1z ~r~y~oto- dzieci. Robotnicy, na których uderzyło 
w?je ;.,fę ustawa mai.ąca ?regułowac stano- wojsko starali się także uzbroić; przy sa-
w1sko , prawne zw!ązko":' zawodowyc~. mym pałacu zimowym legło 150 Judzi. 
~Oklaski). Prz~lozymy J~ ~a?o~ moze Strz~lanina trwała całą ni~dziełę aż do 
Jeszcze prz~d. ko:;-ce~11 s.~1sy1 b1czące1. R~- północy. Straszny był to obraz, gdy trans~ 
!Q~ §. 65 P!a:" a gorn1~zeg? staramy. się portowano zabitych i okropnie okarecro-
Jakna1sp11cszmeJ :VYko:1czyc. Czyrurn)' nych przez prospekt N~<Wskie~o. Umysły 
wszyst~o, by ug.asić_ poz.ar. . , ogromnie wzburzone. Wszędzie 1rozlegają 
. Dz1s, ':'1' porn_ed~1~lek, przemaiwmc ma- się okrzyki: „P re c .z z samowładzt
~ą pioslow1e Bre1sk1 i l(orfanty. wem!" Po ulicach i na wszystkich mdej-
!!WŁ'.!!l!M e;_...,J?I!"!!!"&±& · - 1Y"~ -~ scach ·publi'cznych biwakuje wojsko. 

Slrejk górnik.ów 
Liczba; -streikuiących po ostatniej wypfade Składki 
w1zmstta jeszcze więcej i przenosi 220 ty- dla stre1fm1acych górników. 
sięcy na ogólną liczbę 255 tysięcy ·zatru- J J 
dnionych w tuteuszym obwoozic górniczym Zlożyli: 
Wszędzie odbywają liczne zebrania, na kto z Essen Jan Bloch 25 mr., Ig. Na-
rych omawiilają przedsta:wici.cle organiza- \Woicik 1 mr., Loonh. Zindbń, testaur. 3 
cyi pol'ożenie obecne, wykazują IIDWIOd'y mr., jego kelne.r Józef l mr., Ludw. Szym:-
strejku i stanowisko kapitaHstóiw t na·~No- kowiak 1,50 mr., Mich. Szymkowiak 1 mr., 
łu.ią do przetrzymania bezrobocia, które Leon Iiinz 50 fen., Franc. Szy.rruk{)!Wiak 1 
wJnno się zakończyt zwycięz,tweim robot- mr., Kazimierz Maoieieiwski 50 fen., Piotr 
•ników. l(lęska bowiem na lafa ·cale uczy- Popra:wski 50 fen., I(l()lnstancya Szy:tn1k()-
nilaby górników nie,\'l()~nikami praocxtaiw-.. wia:k 50 fen., Loon Sa\v'ic.ki 50 fen., N. N. 
ców. 50 fen., Ant. Trafankowski 50 fen„ Stan. 

Kop.ałnła „Frele Vogel u. Unverhofft" Smigi:eJski 50 fen., Franc. Patyka 50 fen., 
nie należąca do syndykatu uznała „komi· Badysz 50 fen., T. Liska 1 mr., fraJ1ic. Bier
syę siedmiu" wybraną w Essein i rozpoczę. nat 50 fen., Józef Parzyisz 2 mr., Stan. Za
ła układy, które zakończyły się ugodą. l(o- lisz 3 mr., Piotr Skorarski 1 mr., Jan łia:sel
palni:a uzwaue wydzial robotników, który herg 2 mr., rnzcm 48 mr. Nadesfc:iJ Jan 
pośredniczyć będz.ie we wszystkiem PO:- Bloch. Dalsze składki mogą Rooaqn z 
między zarządem kopalni a robotnikami i I Essen składać na.i ręce pana Jana Błocha. 
wrnz ·v dyrektorem i zarządzcą kopalni za- Essen, Turmstr. 14. 
wiadować będzie kasą wsparć. Ja:ko naj- - ........ ,.Zjednoczenie ·iawodow~~ 
niższą placę przeciętną dla rębaczy przy-
zn~la k•opalnia· 4 m. 80 fen.-5 m. Szyichta 
trwa 8 god'zin, wjazd pór godziny i WYJ~'.:.w;d 
pól go<l'zi'ny. Robotnicy tej kopalni dzisiaj 
zajeż.dżają. 

Wynika 'Z powyższego, że z za-stępc?.
mi· robotników można· się wkradał i dopro
watlzić do z·gody, jeżeli tylko panowie ka
pitaliści mają dlObrą wolę. lecz nai tej zby
wa im i dla tego twierdzą,, że nie nm:rą 
rozpo'Czynać ukladów z zastępcami robot
. ni~h:ów, 001 one nie prowadzą oo celu. 

W niedzielę ubięglą odbyfo się vt Bo
chum wielkie zebranie górni'ków, na; któ'
rem przyjęto jed'noglośnic naisitępuijącą re~ 
:z;olucyę: 

K§ 

Od Ekopedycyi. 
D-0 Herne. Trzeba bylo podać swój 

adl.'l~s. bylibyśmy mogli gazetę przesrać. 
Panu Fr. Figurze w Oberhausen. Sko

ro listonosz nie przynosi regularnie gazety 
trzeba się użalić na swej pocz.cie, bo nie 
re<lakcya, tylko poczta winna, skoro gaze
ta nieregularnie d1ochodlzi. 

Po krótkiem oświadczeniu hr. Posa
it'łwskiego, że odpowiedź nai interpel\a~yc: 
biserwatystó\ll' w sprawie traktatów halll
łfowych nastą,pić może dbpiero w przy
~Jym tygod:niu, odezwał się w dalszym 
c~u w sprawie interpelacyi Q stretkw w 
rewirze 11ad Rurą Hberal Beumer: Skaflgi 
podane: jalro powód do streiku, które tu i 
<l1'dlzie moga, być uzasadinione, uioigólniicmo 
1. 1r'lesadzono .niezmiem~e jak wi r. 1889. 
Jeżeli' pose.ł Hue twierdził, że riobotników 
blm. to sądzę, o ile znam westfalskich gór
nł:ów, że nie da!Lby oni się obijać. Rzecz 
·łwdiz.ie sie mia!fa· inaczej. Slyszafem wtz:O'
rl:j o vvypadku, w którym sztygar SPo
~rzegl górnika stQjącego na koszu. Może 
~ SOO'w'odować ciężkie 11Leszczęśde. Szty~ 
'f!au-, czlowiek ludzki. rzekt tedy dOl górni
ka: .,Mam Cię teraz za<lemmcyować, co 
bm-Oiwaloby Cię 3 mr., czy <lać Ci po 
„pysku" (ein pa.ar rnmterhauen)? Robotnik 
.{}('jparf: „Daj mi po. pysku, lecz nie czyf1 
{ego z.byt ostro!" Nie szkotlzlro to wcale 
dwemru, robotnikowi, gdyż. nie byłby się; o 
t<i ~praszaf. Oo pisała. ,,Rh. Westf. Ztg." 
tfas niie obchodzi, bo nie jest ona ga:zetą 
Party.Iną frakcyi narodowo lib~raln~j. 9. 
stycznia t\v icrdzif górnik Spani•ot że. w ko 
i:>ałni „Deutscher Kai'Ser" zaszlo 710 
śmiertelnych wypa:d.ków ·nieszc.zęścia. 
W rzeczywistości 'Zaś w ca1[ym ohw1o<lz:ie 
nadgómkzym w l)ortmun<lzie na 255 972 
htłzi zaszły tylko 562 wypadki śmiertelne, 
g których na ,.Deutscher Kaiser" przypada 
S, l(QpaJnia Neumiihl narad'zafai się z <ie
f.egatami górników, uznała ich, przywara 
IlOdwyższenie płacy przy prncy w wamn
kaon niekorzystnych i Pod' pe.wn,ymi wa
rttnkami zgod.zitaJ się na skrócenie szychty 
fl'olucfu.iow~ o póf godziny. Mimo to: za.. 
~treikowali górnicy. Z tego wklioicznie jest, 
latą wartość posiadają uklady z: delegata
~ robotników! Takiif.l zarzuty poslru Bru
s.ta są nieuzasa<ln.iooe. 8-godzinnej szych-
1·1 "Yt"raiz z w.razdem i v:yjazd:emi zaiprow·a-
1~ nie: można, gdyż hyloby to ruiną gór
!~a. Kreślenie wózk6'wt jest śrOOkiem 
~YP!LnarnYm i obyć się bez niegd nie 

Zebra111ie 6000 górników i ooyWateH 
ohrad'ują,ce W' Bochum 22 stycznia· w strzef 
ntcy solidaryzuje sic; z strerkud<icymi. Gór 

, ·nicy 00wi~zalią ied~1>0glośnie, fo ~-

Z pow·od'u innego przedsiębi<0rstwa 

mam zara·z na sprzedaż dom masiw mu~ 
rowany o 4 izbach, 3 chlewy i sklepem. 
1 y.$ morgi ~rodu. Cena 2050 tafarówi w 
Czarkowie 5 miinut Dd Kościa:na (!(ostem). 
Zgjfosze:nia przyjmuje W. Dodat w. Czar
kowie (l(osten), ałbo też Jan Dodat w 
Hochlarrnark nr. 22124, p. R.ecklinghauseu. 

i;,;:.; Ą.o : ~ &'' "*-··~!rł..Aih. ~ ';. .~.... " .~~~„ .„ „.,. ~ 'I>"" ·~''l!łf" '"G>~ • „,. . .... "fl~. 
Towarzystwo św. Barbary w Dellw 

sklada: szanowm~mu członkowi 
MICHAŁOWI KORYTOWSKIEMU 

oraz jego dozg<Jnnej towarzysz,ce 
pann!e MARYANNJE .KĘDZIORÓWNU: 

w <lzief1 ślubu dnia (24 stycznia) jak naistr
deczniejsze życzenia.i zdrowia szczęścia i 
blogoslawieństwa św. i wszelkiej pomyśl
ności. Młoda para niech żyje!!! 

Franciszek Bogacki sekr. 
4'~~-of; '<$··· '- · ~„~ •• 

$ ti'$"'~$-.;t~·$ ·" 
W dniu ślubu dnia 25 stycznia b. r. 

slqfadaJmy naszemu szan. druhowi 
STANISŁAWOWI CICHEMU, 

oraz jego d(Jzgonnej towarzyszce żyda 
pannie.i MARYANNIE PIECHOWIAK~ 

jak najserdecznieisze życzenia, szc·ześcia, 
zdrowia., blogoslawteństwa świętego i ży
cia jak najdruższego. Na koniec wykrzy
kujemy tej młode~ parze po trzykroć. „Cz.o-
tem ! Ży.czliw'i lg. C. fr. C. 

•*~~*~*·*~·*~~„--· 
~~~~.~~tc~łA-lflf~~~?,~~~~~~~ 
~'~~~~~~'\„.ti~~m~~ ~;.o „ ... t-,~f4,,.-lilK 

Towarzystwo św. Barbary w Ltin~n-Siidw 
W d'Zień ślubu 24 styieznia żyaymy 

naszemu szan. członkowi 
W A WRZYNOWI TOMCZAKOWI 

oraz jego dozg'Onnej towarzyszse życia 
ST ANISLA WIE OPRYSZAI( 

zMowia, szczęścia: i blogoslawief1stwa' Ś\Y. 
i żyda dlugic·go. Tego Wam życzymy, i 
ze wszystkich piersi wykrzylmiemy: Mło
da Para niech żyje! niech żyje! nie.eh żyje! 
a.ż echo z Wanne do Ltinen-Siid1 się od'bije. 

Zarząd. 
~t§f''~~:t ... ~J~t:dlf;' \);t41 t<r>,;~ m ~ M!Altt 
~ ~R~ 741. ~~~ ~~~.St~1414:i~z~ ~.~ -~ 

W sprawach strejku 
winny się miejscowe biura streJkowe zrwra
cać do gMJWneglQ biura streik<Y\Vego w Es
sen. Bliższe szczegóły z.ostaną w przy
szlym numerze .og~oszl(:me. 

,.,Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiec górników w Kray 
odlbędizie się w środę 25 stycznia: o godz. 
3Yz po pot na sali K()fenherster, dawniei 
Denter. O liczny ud1zlal się upra:sza. 

~Zjednoczenie zawodowe polskie"w 

Wiee górników polskie~~ w Horst n R' 
odlbędzie się w wtorek dnia 24 po po.f. o
g<l&. 2 na sali p. Leibnld, przy Schoftlan
d.errwe;g. 

Uwaga: Szan. cz.łonkóvv'l „Zjednocze
nia zawodowego" upraszam, aby po karty 
dla strejkujących zglosili się do. mnie. 
Ignacy Cyoortowłcz, Horst, Wiesenstr. 2._ 

Wielki wi~c w Do1tmundzie~ 
W niedzielę odbę<lzi~· sie wielki wiet: 

górników Pola:ków z Dortmundu i okolicy. 
Sala i ·czas zostaną później ogloszone. 

„Zjednoczenie zawodowe polskłe". 

Baczność Lihren.Siid! 
26 styicznia O'dbędzie się, zebranrc: 

strejkują.cych górników organicyi „Zje:dlno:.. 
czeniai" na sali p. Baumeister'a przed vo- ' 
fu.dniem o ·godz. 11, na które się wszystkicł 
zaprasza.. 

„Ziednoczenie zawodowe polskie~„ 

Wlec polsbl 
dl:a' górników od1będ·zie się w1 Gerthe we 
wtorek tj. 24 stycznia o god'z. 10 przed po,
fudniem na sali p. Seku'Iand·a. O liczny u
dJZial prosi 

,,Zjednoczenie zawodowe polskie:'. 
---

Biuro strejkowe w Essen 
znajduje się w restauracyi p. vain db Loo. 
Schi.itzenbahn 58. - Otwarte jest rano od 
godz. 8 d'o 4 po pDL Kto chce wsparcie 
pótnieJ odebrać, niech się natychmiast po. 
kartę kontrolo"\: ą zgl'Os·i do powyższego. 
biura. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Ueckendorf. 
Wiec, który się mial odbyć w niedz.ie-~ 

tę 22 stycznia, odbędzie się w czwartek 2ł:l· 
tegoż miesiąca n3! sali p. Dreikauss, przy 
ul. Stidstr .. 

Szan. Rodacy! Aby wynagrodzic 
wiec niedzielny, który się przez nieporozu
mienie nie ooby.r, uprasza1 się o jak nam~ 
czniejszy ud'zial, poniewiaż mówcy będą 
mi'ejsoowt , 

„Zjednoczenie zawodowe połskie". 

Biuro strejkowe dla Polaków w Steele 
znajduje się w lokalu1 :przy Augusta Platz ... 

· obok skladu p. SarbinQfW!Skiego. 
„Ziednoczenłe zawodowe polskie". 



Wi~· w w~~łmar. 
Wiec górników cechy ,,General'• od

ilccfzie się dnia 25 stycznia o godz. 10 przed 
110ludniem na sali p. Ull'rich (Wałdschloss
aen), na którym będzie także mowa w 
jezyku polskim. o liczny udzfal w zgro
aiadzeni.ui uprasza się Rodaków z. Weitmar 
j okolicy. 

Osterfeld. 
~Buro strejku\iące znajduje się u pan~ 
8rześko\Viaka przy dwiorcu pofud'niowym 
fBahnhof-Sild). Streikuj4cy winni się tyt
ko na tcm biurze codzie :nie me1d{)wać. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

To\'V. p{)lskim i wszystkim polakom, 
•a Dh1..zyżnie polecam jako nadah1cą s:ę do 
odczytu 

CHLEB Ś V. ANTONIEGO? 
pismo wychodz~1cc co miesią1.; i d:O naby
cia w 

księgarni polskiej w Habinghorst. 
I(ażdy alxmet , Chleba Ś\V. Ant<Qnic

g-0" ma udzi.al w 156 ~sza.eh ś v .. kt6rc siQ 
<JdprawiaJą :<." klaszto0rze Sióstr Ś\V. Józefa 
w P.oz.nauiu na intencyę pisma tegoż przcd
placicicli dalej dochód wy;dJ.w11ictwa teg.o 
pisma. przenacz'Ony jest · na ch!loh dla. uioo
gich który, rozdzielają Siostry klasztoru 
~w. Józefa w Poznaniu. 

Abonament wynosi rncznic 1120 z prz~
sylką, 1.50 mr., na tyle zapewne każdego 
stać. Pieni:;idze na aboncament proszę za
razem z zamóv.rieniami przysłać i to z po
laniem wyraźnego adresu. Osoby, chcące 
zeszyty które obejmują 64 strony już od 
1 stycznia: 1905 r. otrzymać, pmvinny przy
Jlajmnicj d:o 1 lute.go pieniądze na cafy ro
czny abonament przysbć poQd adr~sem: 

M a r c i n J a r c z y ń s k i, 
I(sięg.arnia polska \v1 łfabinghorst 

ul. Rómerstr. 20, p. R.auxel'. 

I 
~1 
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BACZNOSCt 
Szanownym Rodaczkom w Bruchu do

noszę, iż sprowadzilem magi~ do ma·glowa
nia bielizny. Rodaczloom, którym o tern 
nie doniesiono, sluży to ogłoszenie. Pr.zv
łem mam dobry kamief1 do toczenia noży i 
widelców. I atową porą będzie przyg•
waoo. oomeważ jest mieiSica dosyć. 

Z szacu:iki 
Walenty Mroskowiak, 

Br n c h, Lcusbergstr. 29. 

lbrzymi wybór! 
„Najtafis:te i najrzetelniejsze źróu: o 

·zakupn:a'' ! 
Wstystkie moje zegarki są starannie obcią· 

gniete i na minutę uregulowane. Za każ,dy ze· 
garek daję 2 letnią piśmienną gwarancye. O· 
bawy nie ma żadnej, bo coby się podobać: n: 

1ialo, przyirnuie z powrotem i zwracam pie· 
niądze. Trzeba się koniecznie przekonać, a 
kto nie kupi, to.; trudno, ten sam sobie szkodzi 
Zamóweinia i podziekowania codziennie nad
chodzą. 

Q;> ·-c:i: 
~ 
.:> 
'łftl 
t... 
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Olbrzymi wybór! 
Czysto srebrne naipięknie4sze zegarki z 

Matką Boską, z 2 zl'oconemi brzegami i z nai
lepszemi werkami na 10 kamieniach po 12, 14, 
16, 18 i 20 marek. 

Najwspanialszy z Matką Boską ze~arek, 
zlocone litery, i najoroobnieiszymi zloconymi 
brzegami, cieżki w srebrze i z m1jlepszym na 
10 kamieni prima werkiem tylko 26 mr. Ze~ar 
ka tego z pewnością nikt jeszcze nie wi.dzial. 

Zegarek posrebrzany kluczykowy 5,90 mr. 
Zegarek niklowy cyi. kluczykowy 5,...0 i 8 

mr. 
Zegarek pośrebrzany najlepszy 11a 6 kamie

niach kluczykowy 7,75 mr. 
Zegarek czysto srebrny cyi. na 6 kami~

niach klucz. lub remon. z 2 zloconemi brz~mi 
prima werk 10 mr., - Ten sam na 10 kmr.ie
niach po 12 mr. 

Lańcuszki po 25, 30, 50, 85 fee., leps~ ni
klowe po l, 1,25, 1,50, l,75 mr. 
Ceudki bogate na Mt-O ti..trae7J 
na zegarki„ łańcuszki, biżuteryc, takie skr~ 
ce, flety, klarnety, harmoniki, oraz DOie, brzy
tWY, portmooetki i różne okolicznościowe p!ł
darki wysylam każ<iemu darmo i franko. 
z 270 ilustracyami i 8 kolorowymi obrazkami. 
f'ormat wielki. Eg~emplarz oprarwny w pl6t
no angielskie z i uteralem. Cena 11.~ mr ., i 
złotym brzegeim 12,~ mr ., z przes. 50 ieR. wię
cej. 

M. DANECKI Miejska Gerila. 
Gorchen, Prow. Posen. 

Już teraz można zapisywać „Wia1 YSa 
Połskie~o„ na 

LUTY I MARZEC. 
Pr_enumerata na te dwa miesiące wy

llOS! 
tyJ'·o 1 markę, 

a ~ odlnoszeniem do domll 28 fen wf.ęcei. 

l(to zapisze „Wiarusa Polskiego" E!a 

luty i m~rzcc, nadeśle na dowód kwit, 10-
cio fenygowy znaczek na porto i dokladny 
ad·rcs, otrzyma darmo kalendarz ścienny 
na· rok 1905 oraz piękną książeczkę. 

I(to nam z.jedna przyna!mn"ei 3 nowych 
abonentów, na luty i marzec, nacLeśl~ ich 
kwity i do każdego kwitu zalączy 10-do 
fenygowy znacze.J- pocztowy, otrzyma dla 
kaiżdeg() nowego abonenta kalendarz śckn-

1 ny i piękną książeczk~, a prócz tego dla 
~ieble bardlzo piekną 

książkę, wartości 1 marki. 
Kto pozyska dla „Wfarusa Poł:§!dego"" 

przynajmniej 10 nowych abonentów, nade
śle kh kwity, oraz tyle znaczków po 10 fe
·nygów, ile kwitów, otrzyma dla każdego 
a1bonenta kalendarz ścienny., i piękną k~ią
że.czkę1 a dla siebie bardro pie}mą 

książkę do nabożeństwa. 
Rodacy! Dziś każdy Polak na ob

czyźnie koniecznie czytywać winien „Wia
rusa Polskiego", aby się dowiedzieć o waż
nych wypadkach tak w życiu narodowem, 
polityczny;m, jak zarobkowym, których o
becnie tak wiele. Zatem Rodacy: Roz
szerzajcie „Wfarusa Polskiego". 

Adre'SQWać należy za~z·e krótkO: 
„Wiarus Polski", Bochum. 

Postbeste!lungs ... Fornmlar. 
tth bcstcłłe biermit bei dem l(ałsorl

c.hC'ir ~taant em Exem.płar der ZeL1U(fl~ 
„ Wianie Pełski'' aus Bocltum (Zełtnłl'g'S, 
prei~iste 128) fttr Pełmrar •· MlirAt 1905 a•d 
zahJe a• Ab~ •4 BoMel01rłlkl 
1128 Mit. 
~ r? . ~a ~ 
~ ~~ 
~ '• - ~„ ...,_ 
"°!! !"E 
rr~" 
f • 

Ob~ 1,28 Mk. erU.ltea zuhaheim he
sdlmłgt. 

. • . . . •. • • • • . • 191„ 
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Polska restauracya 
w Berlinje1 

\ardH iorr.:e preaprujj\.a, . Wł 
obok pol„kiego k. ·iicioła 8w. Piuaa, ,1•8' 
dla nad1.wyeza:nych w7padków uras tłe 
sprzedania, w lokalu t.ym cdbyt"1aj' I 
polskich towarzy::1tw 8We posi<>d, 1mia. -
Potrzeba 8000 do łOOO mr. 

Zgłoszenia uprasza 11i~ w.athyhtć .i. 
."Jv Glouncbiłls;ll.9 w BJ~:E'łini• 

przy ul. Pulłieacieostr. '11. 

ml== --~-·--·-~ 

RORbTNll\ POljSK 
wychodzi uw<l razy tygodniowo \V BodH. 
w drukarni „W·iarusa Polskiqro" i ma 1ie
·d'z~elny doda.tek rcliigijno-1powieścimvy 

„Posłaniec Katolicki", 
w którym się miesic.1,::t ewanf..(elie, kaza ia 
pmvicśc-i. i różne zajmujące i porczaj~ce 
artykuly. .,Rohotniha PQ!sk:ego" ikai§ 
zapisać maż~, bo na ~.Je. d\V'.l micsi•„:ce 
placi się j11ż z przynosz ~niem do domn 

tylko 45 fenygów. 
Na, tyle stać każdego. Z ter. J r:-cv. ~<lu 

prosimy Rodaków, aby do zapisania ~ie 
„Robotnika Polskiego" z~chęcal'i prze•e
wszystkiem tych Rodak6w, których de i•
·pisania pisma codzienne·go trudno nak1fo:aie. 

Kto zapisze 11Roootnika Polskiego" 9a 
luty i marzec i nadeśk kwit pocztowy •a 
dowód oraz 10 fcnygów na p.orto otrzyma 
kalendarz ścienny i piękną książeczkę. 

I(to namówj 5 R.odakó.w <lo ·zapsadl 
,.Robotnika Polskiego" na Juty i marz , 
nadeśle i kwity i tyle znaczków po m fe. 
nygów ile kwitów, otrzyma db.1 każd'CC'O 
abonenta kalendarz ścienny i piGkną 'k~ą
żeczkę, a dfa si bie 

książkę za l markę. 
Kto pozyska 10 abonentów" na h1-

tyi i marzec i nadeśle kwity i IO znaczk · 
otrzyma dla siebie 

książkę do nabożeństwa. 
Na poczcie trzeba żądać: 
„Robotnik Polski" aus Bochum. 

*"*"·*•$•·4>••• 
P ostbestellungs-F otmular. 
kh bestelle hiermit bei dem Kaiser 

ti.cken Postamt ein Excrnplar du Zeitnu 
„Robotnik Polski" aus Bochum fiir Feb 

•· Marz 1905, und zahle 
eind Bestellield 0,-iS .Mk. 
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Najlepszym podarkiem 
dla każdej gospodyni 

~- Adlera~maszYna do szycia.~ 
• f>"Pffg;:=;.;~o.· '"- ' ........ ,. 
M « jf ł; ~ „P a t e u t - .A t 1 e r u. I'·, tie cayeia., i&iania i wyu:ywa~ia prsewyłN.ti& 
W!->.~-J~tlłie fabrykaty k1nkur-eueyjne. - '!reje.kie :tehoty P.a ~n~ a&słJ"Mie, :hrfJH~j 
~'il·:,:„„„ . niż ta'bryłu.łtf ame·tykańrkie. 

~„r 

#11>""9."'"' 

~~· 

ZloV.•edal w Zitta•. 
~.;-r:.:::.·~~:;, .. •• • ~- .. 
;~~· ~li'~"; ~~~1' :;w,_~ i,~.(~ 

---~.:.-··~·- -"<:" ~ · - -

- - JJ 

Zloty medal w Hamb11r„. 

N a\yć ••iM 11 tm.1 

WestfAlische N&hmaschinen-Manuf aktor, 
S.-. •• IL . 

&hnllofgtr. 37e Wanne Bahuhof~tr. S7e, 

Kanarki! 
Kanal"ki łlohrei 
chodowli i dobrze 
śpiewające poleca 

H. Sibilski, , 



I lir. 21. oollam, środa 25·19 stycznia l905. ok 15. 

W~2' oodzieinnie z wyjątkiem dm poświątecznyeh·: 
P' e..1'19hta kwartah1a 1ta pu1zcie i u Hstewych wynosi 
l • 51 ie.„., a z ileszeniem do demu 1 mr. 92 fen. 
„Yfib.I; s P Iski" zapisany jest w cenniku poczto\\ 'Im 

~o~ znakiem „t. po.lnisch" nr. 128. 

iml ż z iarQ I Jcz zn I 

• zarobkowy 

.• era ty placi się za iersz ooty to wy 15 fen„ a z 
ogloszenia zarnieszciene przed inser"-tamł fen .. f\t,> 
czest• oglasza, otrzyma rabat. -- L·sty tło „\ 'iiH"l!!Sń 
Polskiego" należy fra 11kować i pntlac w nich d<i:kfa<l-

ny adres piszącego. Ręko is6- · s.e '!. e zwra -· 

--~„.{ __ Redakc·ya~ Drukarnia i KsiQgo.rnia .znajdu.je ,.,1, w Bot,h11m. pr!1~Y wigy A<1rca „ V\Tiarus Polski" Bochum. -~-

ó io • 
kajcie wszystkieg , 

O o, ! Podczas strej"u za~howajcie ~ietylko solidarność, ale także spokhj 1 porząd k "zorowy. U i

. by w walce o V-/ asze słuszne pr~wa mogł~ przeciw ikom służyć za broń przeciw górnikom. 

Redzice p•lscy! lTcw.!e Mieci swe 

mówić, 2S,Ytać i pisać .,,. )MłskuI Nie jest 

Polaltiem, k·t• IM't•mshvu swemu xn.iem
nyć słę pezweli ! 

z ula. 
Ukłetly Jaa.dtowe z Austryą są na ukoń

czeniu. 
. ,Nordd. Allg. Ztg." d<mosi, że układy 

han'łlkl'1\1e: z Austryą poS't·a.piły tak ·dalece, 
że ł'OdpisanLe traktatu spodziewać się 111-

leay; w dniach najbliższych. 

W f'rancyi tworzy się nowe ministeryum. 
~wvier powiadomił prezydenta Lou

łlota, że przyjmuje mandat ut\vurzenia n-0-
W'OfO ministerst\va. ·W cz.o raj po polud'niu 
J'J('tćZYtrl ił już Rouvier kwki celem d()1brania 
sobie koleg-ćm. 

, Telegramg. 
ftewolucya w Pe.tersburgu: 

Petersburg. Dnia Z3 stycznia do 3 
1et1a. 'po Południu zbierały się na Newskim 
ł'ł'łlSl'ekcie co-raz większe masy łudzi; na 
~ przed pałacem wojsko zabrania się 
~. O godz. 12-tej w nocy potłukll ro
~ohdcy szyby w domach od mostu Zarni
kow~kiego do mostu Aniczkowskiego .i w 
lllłmcu w. księcia Sergiusza położonym 
Jl1IY moście Aniczkowskim. Strx.askano 
li.tie szyby w znacznei liczbie domów 
,.,.,- Newski'm prospekcie. W Sewastopo
h1 spałity się składy marynarki. C311"owa 
w•wa udała się oo Carskiego Sioła. 

P e t e r s b u r g. Pop Gapon, który w 
„ Rictzlełę kroczył na cze~ 15 tysięcznego 

tłumu robotników wyszedł cało z krwa
weco starcia. w pochodzie robotników 
lliadono obrazy świętych, chorągwie ko
~ i portret cara. Gdy wydano roz~ 
kal str.zełanła, kule podziurawiły portret 
'*1al i kilkll obrazów. 

Pe t er s b u r g. W niedzielę wiecz.o
re.i odbyly sJę lfczne zebrania robotników, 
• których postanowiono obstawać przy 
"'7cla żądaniach. W poniedziałek przed 
Jłlllrdnłem o godz. 11 zamknięto ua rozkaz 
llll!stra spraw wewnętrznycłl kluby ro
~ów. W nocy z niedzieli na ponfe
~k postanowił komioot robotniczy pro.:. 
llć ambasadórów mocarstw o wmieszanie 
-,. Obraz cara zuiszczono w klubie. 

Pe t "r s b u r 1. Poniedziałek miał 
'f'łlędnię spokojny przebi~. Obiega po
lhalca że robonicy podejmą watkę na no
~ by przedewszystkiem zdobyć wodo-

i podpalić miasto. Wszystkie składy 
Jetroteowe są zamknięte i strzeżone przez 
._ko. 

P e t e r s b u r g. W poniedziałek za
"Jzała ponownie walka na Newskfun pr()

cle. Wojsko strzelało. 
Pa r y ż. Korespondent paryskiego 

„~ft Journal" dowiledział się od pewnegu 
•Ysekiego urzędnika rosyjskieg0 ministcr
stlfa spraw wewnętrznych, że w Peters
hurgu stoi 100 tys. wojska na pogatowiu, 
by bądź co bądź stłumić powstanie. W oi
Sko iest posłuszne bez wahania. W Pe-

burgu prawdopodobnie ogłoszony zo
Sławie stan oblężenia. 

Pa ryż. Nacy<1·nałistyc~na ,I ,~ P r.,,s
se" Pisze, że car uratuje koronę tylko, jeżeli 
llłegać nie będzie wpływom pewnych w. 

ksiąiąt, których zabawom zaszkodz:taby 
zmiana ustroju państwowego. Dzisiejsza 
rzeź oznacza tryumf fatalnych doradzców 
carslcich. 

T o li i o. Admirał I(amimura udaje. się 
do floty. Do Japonii przybyło z Portu Ar
tura 309 rosyjskich oficerów i 17 511 chło
pa. 

Strejk górników 
W pofo,żeniu nie zaszla zmiana poważ

niejsza. Jak nam donoszą postanowili gór
nicy kopalń „Preie Vogel u. Unvie-rhofft" 
nie zajechać, mimo, że kopa.Inia przystara 
nai pewne żądania robtników i chciała to 
samo dać, co s.treikujący uzyskają o:d syn
dyikatu. Robotnicy oświadczyli się za1 u
W'Z:ględnieniem wszystkich żąda.ń uchwalo
nycłl! w Essen. 

Piolicya tu i owicfzie przeszkadza w 
zbieraniui składek domagając się, by z'bie
rający wpierw postarali się {)1 p-OZwiolenie 
od prezesa 11ejencyi. 

"Wie~ fabryk stanęło. inne piodlęty 
ruch ogranicZtony sprowadziwszy węgiel z 
Belgii. 

Strejk górników 
Jrz•lł parlamentem. 

Poseł Brejski: Syndykat węg1olwy 
stawit siłę przed pral\Vo. Pan Stinrres nie 
by~ sam inter-esimvanry w zartarguJ kiopalni 
BruchstraSiSe, lecz stait za nim c.aity. syrnd'Y
kat, któryi jego postęP'()lWanie poc1ilwalat 
Naruszenie praww w Langendreer Olburzyto 
d:o ż.ywegio mbotnhków. W k-0palniach cz~
siia się zdarza, że urzędnicy bijąi gónników. 
Tak zwan-e kary dyscyplina~ wymi·e:rza 
się niesprnwiedfiwie i dowolnie. Pan Beu-

,mer twierd'zil, że kreślenie wóz'kówi jest 
rzeczą konieczną. Jak si~ ma tedy rxeoz w 
!kopalniach, w których! kreśl.e1nia wfutków 
ni-e uprawiiaiią. Placa obecna jest tak n~ka., 
że nie star.czy na wyżywienie rodziny o
b.aircu:mej dziećmi. · 

Liczne są skargi robotnrków na obdl!O
dzenie się z nim~ lmapszaftu i: lekarzy 
.lmapszaftowyich. Chociaż to są rzeczy dro
bne, wywolu~ą, one slusz.ne obu~nie. Do 
ogólnych przyczyn stt1e~ku należy prócz 
nizkiej placy i ~tego obchocflzenia się z gór
niikami tak.że uwidoczniająca si~ wszędlzie 
chęć zupełnego zaiwladnięciaJ robotnikiem 
na PQlu zarobkowem i Poli tyc;zne:m. I(ainc-
1 erzi Rzeiszy stanąl w obroni~ ind'ywi~al
nej wolności roootn~ka, lecz W1 zaiklad~~h 
państwowych nigdzie jej nie spotykamy. 
Koło połskfe stoi najzupełniej po stronle ro
botników, o ile na drodze prawnej staraJą 
się o przeprowadzenie swych żądań. Do
magamy się także uregulowania stósunków 
przez ogólne prawio państwowe. (Af.oiw~ 
posta Brejsekiego strcszcz.oną tutaj podia
my później w calości). 

Heył von Herrnsheim: (nar. Hb.). 
Stronnktwo nasze jest za zba'dainiem słu
sznych żądań rnbotnk zych. Postępowanłtt 
kopalni BruJ;:hstrassc Potępiamy jak najsta
nowczej. (T~k mówi nawet ribcrait. Red .) 
Kolega Bcumer wypowiicdz.iat swe zdanie 
co do kreślenia wózków, ia oświadczam w 
imieniu większośd mego stronnictwa. ż~~ 
życzymy sobie, by. skreślanie wózkmv znr
knęlo jaiknajspieszniej. Przedłużenie czasu 

\Vjazdu i wyjazdui też U\.\ ażać nic możemy 
z:a rzecz slusz:ną. 

Obowiązko.\\''e izby robotnic.ze w inny 
byly już da1wnieij być zaprnwadzionc. Za
miast kreślen ia wózków trzeba zaprowa
dzić ważenie węgli. Syndykat węglo\vy 
stworzył biuro han'dlowe, które tylko 
szikody prz~in !Josl·o. konsumentom WQgla. 
Rząid ma obawiązek na drodze ustaw.oda1\V
czei starać się o naprawQ st-O'sunków. 

Po stronie strejkujących stanęli w dal
szym ci ąigu po5ltrywi e Spahu (centr.), Zim
merma1m (stmnnictwo rcformowe) Bomel
burg (soc.). 

Następnie odmczono rozprawy. 

Rewolucya w Petersburgu. 
Okrnpne nadeszły 'viadomości z Pe

tersburga., z których najgroźniejsza d-0n1osi. 
że w niedzielnych rozruchach zabito prze
szlo 2000 osób, a zraniono przeszłlO 4000. 
Co przyniosf a noc poniedz'ialkowa, o tern 
dlQ1 czasu, w. którym artykut niniejszy pi
szemy, .nie ma wiadomości. 

Od kilku miesięcy życie publiczne w 
Rosyi ·coraz żywszem bito tętnem, o czem 
świiaidczyly liczne rezolucye i podania do
magające się reform i ·niemniej liczne za
machy i krWJawe demonstracye. 

Wreszde zawrzało gwaJttownie w Pe-
. te1isburgu i to w tym stanie, który nat11Wię

ce& cierpil z poWdd.u pa:nują;cych w Ros.yi 
stosunków, w stanie robotnicz,ym. W krót
kim czasie ogłoszooo strejk jenera:lny. Za
wiesi/o pracę o:koto 140 tysięcy robomi
kóiw. którzy na: licznych zebraniach posta
.nowili osobiśde carowi przedtiOtyć na·stę
pują'Cą reziolucyę~ 

„My robotnicy i mieszkańcy Peters
buga, przyohiodzimy przed! Ci·ebie - jes.te
śmyi nędzni i znieważeni niewolnicy, gnę
~bieroi przez despcytyzm i samowolę. Gdy 
się wycz.erp.ata: naisza cierpliwość, przlesta
fiśmy .pracować - Prosiliśmy naszych pa
·nówi o to, bez czego życie ~est męczamią, 
lecz prośbę naszą od'm.roono. W sz.ysitiko 
to jest rwi oczach fabryikantów niekgalnem. 
My robotniicy w liczbie ·wiielu tysięcy i ca
ly naród' rosyjski, nie mamy praiw ludz
kich. Twoi urz.ędnicy przemieniliu nas w 
niewolników. Ci, którzy odlwatyli si~ m{)
wić o ochronie iinteresów stanu robotnicze
go, dostali s·ię do więz.ieni·a. Caly stan ro
botniczy i ohlopski, wydane wstaly samo
W'Oli. - U rzęd'nicy T·woi rabują i kradną 
pieniądze państwowe. Doprowad.tzil'i om 
kraj do zupcinego roz:stroju i wciągnęli go 
w hańbi:ącą W10jnę. Staczają oni Rooyę co
raiz bardiziej nad brzeg przepaści. Naród 
niema we.ale rnolmości wyrażenia s.WOich 
życzeń i nie tnO"Że brać u<l!zialu w och'wala
ni'l.l prodałków i wydatków paiństwowyich. 
Wszystko sprzeciwia się pra'W0011 ludzkim 
i Boskim. Chaemy raczej umrzeć, nie dlu
żej żyć po<l takiemi ustawami. Niechaj w 
taik iich warunkach żyją kapitaliści i urzę
dnicy. 

Carze! Dopamoż narod.Qwi swemu! . 
Obal mur, jaki wstawiono między Ciebie 
a narQ.d1 aby naród mógr razem z. Tobą 
rządzić. Nie mówimy zuchwale, l'ecz chce
my wydrzeć się z położeni-a, które stało 
si ę dla nas nieznośnem. 

Reprczentacya ludn\\"3' j es t koni eczn~ ! 
Jest rzec'Zą konieczną . aby naród brał u
dziaf w rządach. J<o.zkaż 1 aty zastępcy 
wszystkich stanów i klas i robotnicy, zo
stali pow? lani dlo tej reprezentacyi. 

To jest nasza glówna pmśba, lecz ma
my jeszcze i inne, które l eżą nam na ser
cu. (Tu wylkza petycya szereg życz.eń, 
odnoszących si ę do 1xJ1zpaczli\\· ego położe 
nia rohotnikcrnr, które już podaliśmy). 

Rozkaż, aby życzenia nasze spałniono. 
- J eżeli nie , w olimy tu umrzeć. Poziosta~ 
ły nam tylk·o dw·ie drogi: wolność i szczę
ście, albo grób. - Chcemy cJ1ętnic poś\\ ię
cić życie za: Rosyę." 

Przywócllzca robołt1ikóiv.', p-0p Gapan , 
WY'Slal list do. ca ra, by w ni ;;dzielę 22 b. m . 
Q 2-·giej godzinie Po poludntu zechciał w y 
sluchać prośb rołJ.otnik6w. Ga.pon ręczyr 
camwi za jeg<l beVp ieczeństwo, roootni·cy 
bmnić go chcielt 

W nioozhe·Ię w p o łu-cl'nie zaczęły s i ę w 
różnych częściach miasta zbierał tłumy r-0-

botników chcąc podążyć <lQ paiła:cu zimo ... 
wego. Przy Troickim moście stanę/op ~ 
szło 9000 robotników, odi Newski·ch wa -
sztató\V okrętów ruszylo okolo 15 
chlopa, w dz.ielnicy w.asili<Jstro-\v'Skiej 
zebral-0 się 10 ·tys_ięcy ludzi. Przy N 
skim pmspekde nagromia<lizicły się wprosi 
niezlicmne masy ludu.. Wsz,yscy skiero
wali się w stronę pałacu zimowego, Icc.e 
wszędzie napotkano na koonicę i. kozaków, 
którzy natychmiast rzucilii się uzbrnjeni w. 

· szabF~ t nah~·j:ki nia spoko~ne Uumy, Lu
·dzli!e cofnęli się nieco, lecz odi z.am~aru u
danfa się db cara otl$tąpić nie chcieli. 

Wojskami diowOO.\zil w. :książę W todzi
mierz, który rozkazat postęp;oiwia.ć narbez
Vl'Zględ'niie1. Gdy tedy masy zaczęly WQ

lać „Precz. z samiCYWladztwem!" rozPoc~
fa się strzelani.na, której ofiarą) pad;to tyle 
tysięcy ludlzi, nie wylączając kobiet r dzie·
ci: Istnie barbarzyńskiej dzikości, z jaką 
uzyto \Vojsko, zrozumieć nie nrożna. 
zwtaszcza że miejscami robotnky na klę
czkach blagali kozaków, by, ich przepu
szczono do cara. 

Obficie polała się krewi Wi bratobójcze] 
walce, czyoownktwo pochtooęlo nowe 
ofiary. 

Paryziki HMatin" dionos~. że przy bra
mie Newskiej zabito 300 ludzr, zraniono 
500, przy bramie Moskiiewski'ej leglO SOI 
zabityich, 700 rannych, w wasiH-ostt"iOW
sldet dz·ielnicy '&bito 200 chlopa, ratriono 
5001 na każdej ulicy, i w każdej -części mW4-
sta lata sfę krew. 

Policya ośwfa.dczylaJ: 
.,Da·nśmy burz.ycielom tylko nauczkę. 

Daid'zą nam teraz na pewk!n czas spokój". 
Wszelkie uwagi do slów tych oslałJi

lyiby tylko kh wrażenie. 

Przepaść dz.ielącai czynownict~ od 
nairodu powiększy la się ieszcze wiecej · 
ruch zaś, który ngarnął społeczeństwu ro: 
syfs'kie ni1czem powstrzymać się nie da, 
na:jrnniej krwiią przelaną. PrZ'eciwnie im 
kriw:awszy będzie przebieg f.ego mchu, tern 
s>traszliwszy będzie obrachunek z tymi, 
którzy go pows.trz.ymywali i Humili. 

W sprawie katowania dzieci 
polskich 

~rzez nauczyciela w $karydzewie, w po .... 
wiecie ostrzeszowskim, o której .,W ielko
polanin" w listopadzie r. z. donos i ł , zamie
ścila ,,,Schlcs. Ztg." sprostowanie i zaprze
czyła prawd1ziwości Po<im~ych faktć ';".r. W 
obce tego „Wielkopolanin" swych twier
dzeń nie cofnąit i podał nowe szczcgółY! 



•5twierdzające, ze postcpo\vanie nauczycie
fa wobec dzieci szkólnych bylo nieludzkie. 
Na to odbyty się w tei sprawie ponowne 
dochodzenia, jak piszie hakatystyczna 

· „Schl. Ztg.", które rzekomo po\vtórnie \vy
-,,ykazaly bezpadstawność twierdzeń 
~Wielkopolanina" i pisze da!e; mniej wię
cj tak: 
· Po pierwszem śledzhde. ~em 
.przez powiatowkgo inspektoraf4(i~od-

1 bylo się drugie 20 grudnia r. z. na: rozpo-
rządzenie prolniratoryi w Ostrowie, do któ 
rej staiwil wniosek o ukaranie nauczyciela 
,za katowanie swlego syna jeden z polskich 
diców. Trzecie śledztwo odbyt 13 i 14 

. stycznia komisarz rejencyjny w obec · · 
iiaindrata i powiatowego inspektora. 
~tatni·emśled:ztwie badano raz jeszcze do
kladnie każdy przez „Wielkoi>olanina" po
dany wypad'ek, przesluchaoo wszystki-ch 
wymienionych świadków jako też wszy
stkie dzieci szkólne. Wynik di0chodzef1 
jest jak "Schl. Ztg." się dowiaduje, nastę
pujący: 

Tyllro. w jednym prz.ypadku d.owie
~'Ziono, że dzieckui ·krew: ciekł2! z nosa po 
odebraniu policzka, który mu nauczyciel 
'lłieostrożnie wymierzy!. O wszystkich in
nych twierdzeniach podanych we ,,Wiel
kopolaninie" okazało się, że ałbo są niepra
wdziwe, albo też poprzekręcane lub mocno 
przesadizione. WysziJ.o na ja.w, że z pewnej 
strony istnieje przeciw nauczycielowi for
malny bunt, którego kierownik, będący za- . 
razem autorem artykułów „Wielkop." lu
(lzi z miejscowości należących do gminy 
szkólnej z.wolal i wypytywal, czy nauczy
ciel kh dzieci kiedykolwiek karał. To. co 
mu -0wi luidzie powiedzieli, a co poczęści z 
opowiaidcrnia innych słyszeli , ;wstafo spi
sane, lU'dzie ci zaś swe oświadczenia pod'
pisali, wielokmtni9 sami nie wiedz~c, co 
podJpisuią. W ten sposób podane wypadki 
datujące się części{)l\VO już ·od lat dwóch, by 
ly przedmi·otem artykul6w dziennikar
skich. 

Do urzQdmvych ba<la11 tego rodzair~ 
ludlność połska zaufania mić ni e może. 

Ziemie polskir. 
Za ełiodnich Warmii. i Mazur. 

:we. NagJ!a śmierć zasko·czyla mistrza 
sz skiego p. GrosSomanna. Idąc, pośli
·wą.l się przed swym dbmem i padł tak nie 
szczęśliwie, że wskutek wstrząśnienia mó
zgu zma:rf. 

Elbląg. Obiega tu pog/1oska, iż przed 
kilku ·dlniami o malo' co nie przyszlo do 
knV1alWY1Ch r-0~ru-chów w ,~varszta.t~ch <>
krętowych Schichaua; spOi\vo<lowal je po
dobno pewien inżynier, który w zanadto 
ostry sposób o'bcho<l'zil się z 1i0hotnikami. 
W ostatniej chwili udalo się atoli p. Ziese
mu, obecnemu właścicielowi zak1tadu, ro
botników łagiod'nemi stlowy jeszcze uspo
kotć. 

Kapitan Czart. 

(Clą,; afal~y.) 

P ,rzez sz.pain~, którą ta straszina odź
;wiem~ s.tarala siQ uiczynić jak najwęższą, 
Cyraoo zapuścił wzrok clio środka: i ujrzał 
rozwieszone na murach łachmany, oraz 
ooś na kształt niz:kich tapczanów, ota:cza
,jących w ciemności stór ciężki, osadzisty. 
Jednocześnie buchnął na6 taki zaduch, że 
aż zatoczył się. 

- Czego? - zapytala stara. 
- Chciafoym pomówić z pewnym m1o 

. ctizieńcem, który mieszka w tym domu. 
- Z mtiodzicńcem? Mamy ich tu dzie

sięciu - pisnęła odŹ\vicrna, wykrzywiaj:{c 
twarz kocim grymas·~m. - Jakże się tam
ten nazywa? 

- Manuel, jak mi się zdaje. 
- Ano. to już wiem który.„ 
- Gdzie on? 
- WyszecH ze swoją kompa:nią: Ben 

Jo.el'em i zma. 
-~ Gdzie .mógtbym ich znaleźć? 
- Nafpcwniej na Nov.'ylU Af.o ście. 
I p:odczas gdy podejrzane postacie, go

to.we do skorzystania z każdej spos-0bno
śd, poczynafy snuć się coraz gęściej w· 
mroku po za plecami od.2wiernej, Cyranu 
wdsnąt jdj ,,. rękę pieniądz i udar się \V 

stronę Noweig;o Mostu. 
Byla zatedwie godzina dziesiąta rano, 

a. już ttu.m hałaśliwy i przepychający się 
tłoczy~ się w pobliżu mostu. Ten titum 
ota'Czat teatr maryionetek, ustawiony nad 
f<lSU bramy Nesles, \Yprost ulicy Gucne~ 

4g3J'U\d. J. .. „ , . • .,. . · ./ ::...L~.' l ~ ·~ t~ . 

Z Toruńskiego. Żona listonosza Pq;e
go w Kl'. Bosendorf ( ?) powiesi fai się. Przy 
puszczajq, iż. kobieta mva J>Qpefniia samo
bójstwo w ·ch\\~ilowym obłędzie umyslo
wym spmvodowanym przez dluższą choro 

' bę i przez śmierć doroslei córki. 

Z Wiei. Is. PtznlńsllietlL 
OnietZno. Na strejkujących polskich 

r-0hotników .na obczyźnie złoży{ p, mec. 
Karpiń'ski 6 mr.t p. J. Rachelski, krawiec 
1 mr. z. życzeniem, aby Zjednoczenie j.ak
t1a}jprędzej z Polskim Zv.-. Zaw. się zlączylo 
p. J. Stabrowski 2 mr. 

Inowrocław. Led\\110 przechTzcono Ioo
odaw na lfohensalca, już sobie narobili 

u. W czw~rtek po raz drugi wybie
rano tam za;rząd ·dokasy chorychm. 2 i pu 
raz drugi Polacy zwyciężyli' 25 głosami 
większości. Polacy mieli 44, Niemcy tylko 
17 glosów. 

Po raz drugi przewo<lniczący, p. Ra
dler oglasza, że wybory nie ważne i. jak 
,.Dziennik l(uj<l!\Vski" pisze, zapoi\vie.di.zia! 
tt'zecie zebranie. 

Pytają go dla czego? Nie umlal sfo
sznego powodu ·podat. 

Gniezno. Polski \.vynalzca. Piszą 
„Lechowi": Przed niedawnym czasem 
'" ·ynlaazt p. Pawli'cki, kupiec, nowyi łaf1-
cuch do wweru, dając g.o patentOl\Vać. ów 
wynalazek: ()l\:azuiąc prnktyczność. znalazt 
wiele naby,w1cćw, za który naS'z wynalaz ... 
ca 3000 mk. 11zyskal. Mlody nasz wynaJa
zca nitei ustaje w swaj pracy, lecz coraz to 
nowsze stwairza: idee! Teraz sk•onstruo
\Vaf d1wic rzeczy, które brdw ważną mai~l 
acfgryv..-ać mię. 1) Automatyczny przy
rząd do połączania w agon6w. W chodze
nie pomiędzy wagony całkiem wy.kluczom: 
gdyż przyrząd dziala sam, przez co zabez
piecza się -0d ni e szczęść mhot11ików, pra
cująocych przy ranżew\vaniw ·wagon6w. 
2) Strzcmfi(H1-01 -dla jeźd'z'Ców, które mai tę 
zaletę, że skoro się koń spłoszy i rozbiega, 
natychmiast uwalni& jcźdzca od' zawiśnię
cia w tymże. Owe wynalazki zamddowal 
p. Pawlicki do patentu. 

Inowrocław. W Irnowr.oc1!awi111 w 
czwartek to.czyla się przl~<l' izbą karną spra · 
wa o artykuł zamieszc·zony dn. 4 września 
r. z. w ,.Dzien. Kui." zatytulowany: „Z 
d'Ziedzi.ny szkólnej", v<· którym ·d!opatr.ziono 
się obrazy rnd-zcy rej. p. dr. Waschowa i 
nauczyciela W ahtschka z Chwałkowa. P-0-
mimo dizielncj obrony p. mec. Miclcairze"\Ą.ri
czai z Toruma, zasądziła Izba karna; reda
ktora odPowiedzialneg-0 na. 4 miesiąice wię
zienia. Prokur.atm stawił wi·osek D karc 
6 tygo<l'ni więzienia. 

Poznań. Zmar1 śp. Ignacy Andrze
jewski, mistrz komi,niarski, ·wbteran z ro
ku 1863. Zmarły ·znany był szerokLm ko
lom jako prawy, pracowity obywatel i gi0-
rący patryota, który nawet krewi swoqą 
przelaH' za. wolność ojczyzny. 

Poznań. Pewien pomocnik handlowy 
o<lwiedzit narzeczoną swoią,, sz:waczkę 

__ ____!!!!! 

Wla:&dcielem i „impresarem" tearu 
byt stawny Jan Brocci, zwany łnaczej Brio 
che' '°' którym wzmiakowano fU!Ż: poprze
dnio i który zapisat swe imię \M hi1storyi 
widowisk ulkznych. 

Z budynku t~atralnego wybiegały 
dźwięki iQgfoszającej muzyki. Niebawem 
pojawit się sam impresari·o. "\V, towarzy
stwie: kolegu imieniem ViQ\oon. Na1 widok 
ich Uum uciszy,r się. Gapie poprzestali na 
zamienieniu spojrzeń 'Znac·z.ący:ch. Wido
cznie oiczekiwano n3' coś niezmiernie zaj
mującego. 

- Panie i panowie! - zacząi Br.oichc 
z silnym akcentem \\"loskim - zainirn1 sta
ną. przad' wami ot\v:orem \Vrcta mego l)rzy 
bytku, zamierzam uczęsto\.'\· .ać w·as próbką 
prześlicznych rzeczy, które na was cze
kają. 

- Naprzyklad: przygod'y garbusa po
liszynela - przen.val mu Violon - niepCJ.
równana scena 1nimiczna, doświadczon~ 
lekarst\v~o dla chorych na śledzionę! 

Potężne ·kopnięcie. klasyczne. kopnię
cie widowisk jarmarcznyich, \Vstrzyma!·o 
potck jego wymowy. 

Brioche ciągną!: 
- l(ażdy zapewne z was , panow'ie i 

panie styszat o moh~J małpie imieniem f'a
gotin, która jest rndent nad cudami. 

Tak, tak. Pagotin ! fagotin!- \\ rza
sną)! Uum, 1vprawiony, w dobry hnmor tą 
zapowiedzią. 

- Slu ·~hajcicż zatem. p::mowie i panie! 
Tę malpę nieporównaną, ten skarb i ten 
cud, pokażę wam naizupelniej. darmo, zta- 1 

manego szeląga od nikogo nłe biorąc - tak 
samo jak pokazywałem ją wcz.oraj i jak ju
tro pokazywać będą. 

mieszkają-cą przy ul. RYcerskiei ur. 37. 
Podczas, gd}'l dzie'\\'CZ)"Ila zna}ctO!wala 
się w sąsic-..cfiłim pokoju, crobyf pom:Jcnik 
re"\X-10Iwem i d'Wukriotnie strzeli.f sobie w 
pie.rś. Żyjącego jeszcze oc:hvieziono do 
lazaretu g'dz.ie jednakże w nocy zmarł. Po
wiody samobójstwa dotąd nie wyjaśnione. 

- Hand:I:arz.e węglami dopuszczali się w 
ostatnich czasach niejeldookrotnie oszustwa 
gdyż odbiorcom S\Voim nie d!ostawiali za
mó\.vi·onej ilości węgli. Połkya w kilku ·wy 
podkach ka•zal.a sprzedane jut węgle zw2-
żyć i wykazalo się, że waga nawe~ z ko
sz.em nie wynooita centnara. OdIK15nym 
haoo1a:rzom wytoczony zostanie proces 
oszustwo. · 

Poznań. Li-cz.ba katoHkó,,r uiemi-r c
kich wynosi we W. l(s. Bozn. 86,110 dusz. 
„Posener Tageblaitt" uważa że ta liczba nl~ 
jest istotną, i że katoliccy .pohcy ksit~ża 
za taką ją tylk.io1 podają, aiby wykazać, ie 
ich tak maiło, bo ()ni \każdego kaitolika u
ważatj,ąi z.a polaka. Wykaz.ar.o się to bo
wiem w Śmlelowic, gdy parafianie śrniefo·
wscy podpisani stwi·erdzili, że ksiąd'z Pra<.1 
ke. miał racyę, gdyż tylu a tyfui oświad!cz-y
ło się za nim. Tak prawi „Tageblaitt" - a 
tymczasem podobn.01 się wykazalo, że pa
rafianie ci dali podpisy, nie Ydedząc d{)kfa
d11ie na oo. 

Wolsztyn. W katolickiej szkole we 
Wi·oscc po przesiedleniu. nauczyciela p. W., 
powiatowy inspektor szkólny p. dr. Tolk 
z ·wl()Jsztyna, po„\vicrzyl zastępstwo miej
soowemu na!lczyciclow i ewangelickiemu 
(we. Wi()sce bmvicm istnieje także szko,ta 
ewang.) Usztoby to jeszcze na bi·edę ~
piszą nam - a nawet sic naito zg.odzl()lnl() . . 

Naukę religii zaś, które} dotąd ud:Zie
l'an-0 w języku ojczystym - gd'yż tu dzieci 
na wskroś polskie, nie umiejące ni jooneigo 
wyrazu po niemiecku, gdy poczyuają cho
d'Z'ić dJOi sz.koly - należałoby koniecznie 
zlecić nau·czycielm.vi z blizkiego Gnina. 
Tymczasem oddaje pan inspekt'°r naukę 
religii niemieckiemu nauczycidowi z Ra
koniewi'c, chociaż ztamtąd' prawie o pót dro 
gr dalej. Zaprowadzenie niemieckiego pa
derza: i niemieckie! religii we wszystkich 
'Oddziatach, mz·gorycza lud, kochający naa 
wszystko sw·ą wiarę. Wszyscy ojcowie 
wra'Z' z do.z0rem szkólnym wystósowaH 
po drwakroć protest umczysty do inspe
ktom szkólnego z p11ośbą o powierzenie 
nauki religii nauczyde1owi z Gnina, który 
·na ich prośbę gotów jest przyjąć tę. naukę 
- afe bezsk11te1czni1e. Więc postanowil1i u 
król. rejencyj dlo•ch!o.dzić slusznych praw 
swoich. Aż Jitiość bierze, \i.alk te biedne dzie 
ci nie roz1rmiejące albo \.V'cale, alb-o niedosta 
tecznie po niemiecku, uczyć się muszą w 
tym języku tego oo ma być kiedyś wdsta
wą ich życia i szczęśda. 

Poznań. l(siądz Mi1chal Tomaszewski, 
pt1okurator przy p1ozna(1skiem semftna.ryur;:1 
<l'u'Cł1'ownem, jak się <liowiaduj.e.my, zamino
wany został wiccd:.Zidrn11em. 

Dat znale Violon Z!t1iknąił1 za, zasfoną i 
ukazał się P'O< chwili, p110.wa:d'Ząc małpę cu
dacznie ubraną i stąpającą z góry z n,1j
zabawniej,szą. w świecie przesadą. 

Sza:1onym1 \.vybu·cbm śmiechu· przyję
tu ten występ. 

- Brnwo! brawo! Ach, iakiż pioid-0-

bny ! Ach, to on we \.vfaisnej. postaci! Bra
wo F.agotin z pyskiem Bergeraca! 

Dla z110zumi'e·ni.a tych okrzyków, 'Obja
śnić trzeba, żei matp:i fagotin nic była ni
czem inncm, jak żywą karykaturą. Cyrana. 
Ta komiczna kopia figury , rueihów, ubioru 
i calego rycerskieg.o wzięcia się poety 
mia..ta przyczynić wide ·utrapief1 Bri·oche
mu. 

Mal·pa O\l.' a , w edle '°p: su same-go. bo
hatera niniejszego 'o'Pnwia dania. była „o
krągla iak pasztet z Amiens, wielkości czlo 
wiclrn małego wzrostu i podeszna w naj
wyższym stopniu. Brioche wtt0ży.ll je] na 
gf.orwę stary, podarty kawat ficu z wiel
ldcm, piórem, które zakrywalo <l'Ziwry i 
laty; szytję jej opasy.wala l{)!brzYinia kreza 
a la Sc.aramowchc; miala wreszcie: na so
bile modny kaftain o sześciu zaktad'kach, 
naszywany pesmanteryą i świecidełkami''. 

- Tęga mina, nieprawdaż? - wy
krzyJrnąf Brioche, b'.iorąc uctziait w· \VCso
łości tlumu. 

A zwrncjąc się do malpy: 

- Witaj, Nieustraszony! P·ozid1iowie.
nic Kapitrunowi Czartowi! Wystąp na- : 
przód, Pogromco olbrzymów. Warigóro, 
Wyrwidębie - wystąp i pokaż, co umiesz! 

Tlum wytę.żyf wzrok i nadstawił US'Zb. 

r !edYnie przez to, że uwaga jego byfa. cał-

Laurahuta. Na szybie· „Pt:cinu-sa" ~
niósl nłcszczeście górnik f'icek, któ~}l 
spadające węgle zabiły na miejscu. . 

Kluczbork. l(s. Jan Dzierroń, slawt.ł 
pszczelarz, skof1-Czyl dni.a 16 stycznia Il, ir. 
l:at 94. Urodzil si~ w Lob'kowicach na Oót:~ 
nym śl'ą;zku. Po ukoficzenlu szkól wst'ł!Wl 
wi r. 1830 do seminaryum du:chioW111e&Q ~ 
W roclawia. Po ulrofrczenitll stu<lyów teb
logicz.nych z.ostal rtatpierw wfu:aryuisz;emi ~ 
.Szalk-owicach, później otrzyma! probostwb 
w l(arlowkach poc:F Brzegiem. Tut.al ~ 
ailożyt sławną S\vą, p~sJ_ekę i .p:oświ~~ 

Sił) pszczelnktwu. ur L1zterzoma z.~ . 
przclom1 wielki w dziedzinie' hin<lkfflim 
pszczót. l(s. Dzierroń pierwszy odlkryf 
dxiew1omdztw1Q1 (parthicnogenesi~) i.! 

pszczóf. Z wydanych pism jego v.rymie'.rrlć 
należy: „Teorya i praktyka ooweg.• 
pszczelarza" Brzeg 1848 i .,Racyonałne 
pszczelnictwo" Brzeg 1861. PDd' jego Y'f
d'a'.locyą wychodzit tak.że .,Przyjad:eT 
psz.cz:óJ" w WPodawiUJ. Ks. Dzierzoń· ml
mo fa.k piodeszłeg;o wieku rzeskim jest je
szicze zupełnie. 

-~-- -----·EE. - -~- ===z_ , 

Wiadomcśd ze świata. 
Ni~mcy. W komisyi budżetowej' sej'

nm pruskiego obra<lmvano• nad projektem 
uchwalenia dwóch milionów marek na po
pieranie kot0inizacyi nile.1mieckiej w dzielni
cach wschodnich. .Minister róltnictwa1 za
uwaiż-W, że subwenc ye powinny otrzymy
\.v-iać tylko takie przedsiębiorstwa ko101~ i 
zacyjne, które s.fużą interesom publicznym 
i ponio•szą wielkie ryzyko przy niskiej d'y
wLdendozie. Wykluczione malią. być Towa 
rzystwiai prywatne , pobierają:ce wysoką dy 
\Vidend'e. Dalej uwiadomił minister obec~ 
nych, ie 5 d,omcn w Ks ięstwie Boz.naf1-
ski~m a jednę domenę w Prusa·ch Zacho
dnich przekazano komisyi kolonizacyjne: 
do rnz.parcelowania. Lan<lbank berliński. 
w: ostatnim czasie zawsze odpowiadał ż"Y
·CZe:n:1om ministerstwa ró1nictwa1 i. mian1{)
wicie na Górnym Ślązku reprezentował 
intewsa rz.ąd:owe. Zgod'wn-0 się; na u-chl\v~ 
lenie d\vóch miH<J1nó.w na cel pomieniony z 
dodatkiem, że w razie 1o<l-z;yskania straty 
odnośne przedsiębi<»rstwa mają suhwen
cyę zwrócić do fundwsw dwumiHcmow~o. 

Według urzędmvego ogloszenia, wy
nosi1y w gmdniu 1904 dvcOOdy z kolei, pru
ski-eh 128,513,000 marek czyli 10,297,000 m. 
więcej niż w tymże miesiącu. roku poprze
dniego. W ciągu •catego mku zebrnm: · 
li223.362,000 mariek czyli 63,867,000 marek 
·więcej ni·ż w ·roku 1903. - Co za koioisa1-
ne: wchody. A jednak nie moie si~ adlrnini 
stracye kol'ejo-wa zdecyd<0wtać na obn'iie 
nie ia'idy. 

2&2.._..? _______ _ 

kowicie poch!onięta przez widmvislm, 'Il.ie 
zauważy1f obecności Cyrruna ·w"~ wlasneJ 
·osobie, któ"ry zatrzymaf. się przed1 lJudą ·!) 
zajął miejsce ,, ~ ostatnim rzędzie widzćl\v. 

Zgadują;c, o co chodzi, i widząc, źe W 
istocie jego ośmieszoną podobiznę odda.w.a
no na lup prostaczej 11ciechy gaipiórw', :ż:i. .... 
wrzal gniewem. Nos jego - ten nos. 
który wydrwiwano tak nikczemnie - wi.l~ 
gał gwałtownie powietrze; poeta <lośwhrd 
czal przez drnilę pokusy rzucenia sie n.a. 
tluim ze szpadą i pfaJZJOwaniai bezczelny-cih 
giupców, i0śmielaj~cąych1 się żartować ~ 
męża, tej oo on. wartości - ale ciekawroiS~ 
jegio okazafa, się silnieis~1 jeszcze od gn4~
\.Vu. Uspolmił' się i - -czekat 

- Hola! hei ! - mów il Br~oche, stb
da Cyrana - wiadome są światu C3'looiu 
twe wiekopomne czyny bohaterskie. Z do 
sując mowę swą do różnych faktów z ty
wy cstatniiego sultna zrobiieś ga;tkQ d'o 
sweu szpady; 1od1 wi.atru sprawionego llW'
'oehaniem twego kapelusza wtonęla flot~; 
a kto chce mieć dloktadną Ikzbę ofiar, które 
z ręki twe] padfy. musi wziąć cyfrę 9 i ® '
dać ·dlo niej tyle zer, iie jest ziaren piaskt1111'1? 
morzu. Baczność do dziela! 

Doskonale \\11Yt1~eisimvana imlpa doby
ta na te s1owa szpady i poczęta wyrnacli1-
wać nią, naśladując szermierskie cięcia i 
p·chnięcia. 

Ruchy jej naślad1orw.aify tak wiernie 
wJaściw-y Cyranowi sposób bicia się, ~ 
sam on powstrzymać nie mógf weso-tośd 'i 
śmiać .sj.ę zacząt raeenn iz ttumem~ 



01 obywatelstwa 1 obwodzie 
węglowym nad Rurą. 

1W nader powaZllej cl:IrwHi odzywamy 
sit dO ogólu przychyłnego nam obywatcl

. słw.a reńsko westfalskiego obwodu prze
ntrsiowego. Nasamp~ód dz!dcujemy 9!a 
~zyw'3lllą nam sympatyę i przyrzekamy 
wulle sil się od~emnić. Wied2ą.c cb
~ie, !Jak Wlaśnie wykroczenia szkod~~ 
npszej dObrea sprawie, wyznaczyliśmy za 
Z"iOOą odnośnych władz policyjny.eh po. 
nądkowycb, którzy stałe są do d'yspuzyicyi 
,mdz. Wykazało sie tez ,że podaiI1e prrez 
td,łlgarna 'W\f aścid eł i kopalń przed.ew szystk:ira 
QJirana wlaścideli kopalń przedew~ 
idem ·przez „Rh. Westf. Ztg." wiadoTllO\iti 
S:traszHwe o wielkich zabu.rzemiach w Ober 
hansen, Kamap, Hmstermarkitd. są cze1nie 
ciya sama te klamli:we wiaclonIDśici p•·• 
słxiwatai! Upraszamy przeto, by obywa
telstwo na te „straszliwe wiadomości„ mie 
zważa:lo! Zdaje się, że są Judzie, kt61ą 
spieSZ'nie praginą wDjska, by ruch górników 
ewentuatnie stlumić. Dla tych osób nie 
jest rzeczą przyjew.111.ą., że wtadlze wysta
wiają strejkudącym jak najlepsze świade
ctwio. Naturalnie są }Xlmiędzy 270 tyl)ią
cami górników nad Rurą także żywiofy 
n&espokojne, lecz są one w każdym stanic. 
Jednakowoż porzątlkmvi po.l~czonyich or
g:aniza.cyj gómikó\V -będ;:i gdizieko.liwiek 
bąicM trzymali na wodzy niekarnych. 

J estcśmy też zobo~viąza:ni d'ać wyJaś
nieTJie obywatelstwu Q \vybuchu strejku. 
Nieprawdą jest, że ruch strettkowy nastą.pil 
niespod:zi.anie. choda:ż żywiofowy wyłmcl1 
je,go zdumiewał, nieprawdą jest też że gór
nlcy przedtem nie stawiali ża.<lafl. 

Ze dlo obecnego stanu rzeczy z. kouie
cmo.śrci prędzej czy później przyjdzie, wie
d!zial każdy mieszkaniec tutejszego obw-0-
dłU przcmyslowego patrzący mx to, jak su
roW10 obchio1d'zi1i się pra-oo<laW\Cy z robotni
·kmni. Także minister Moeller p01Wie~iaJ 
14 stycznia w se1mie. że strejk przewidy
wano oct dawna. Tylko uspakaJącej d'zńa
?ałności kiewwnlków organizacyi zaiwdzi~
czać należy, że strejk nie wybuchł iuż w 
r. 1903 wi czasie panmvani·a: choroby na m
baki. La:ta cale Humiliśmy ciburzcnie , lecz 
w kofłcUi miarka się przebn~1fa . Orga.nrza
cya robotników nie ()'kaiza.Ja się więc za sła
b'ą, lecz przez lara całe burze uiśmie.rzah 

Prasa kopah1iana taką zajęta postaiwe, 
iafoby przedtem w Iaśdcieife kopaffl nigd"J 
»iic nie sfyszeli o żądaniach i slc->.,rga-ch ro
botników. O<l' r. 1896 organizacye górn~
ków częstokroć prosity związek wła·ści
cieJi loopa!lń o uklady \V sprawie skarg gór
nit:órw. Odpowiedź albo1 wogóle nie nade
szła, a~oo też brzmiaJfai z punktu, odm• 
wnie ! W r. 1897 przesfa1 .,zrwi(f.lek chrze
śdański górników" związlrowi praco
<ław-ców dobrze u•wsadniDiny WTI'iosek, ale 
!}aoowie ci nie tylko odrzucili \V'Szystko1 
foc:z nie eh-cieli ,,związku, chrześciańskich 
g&ni.ków" uznać jako rcprezentacyę PO'

botrriczą ! W r. 1900 .,związek góm.ików" 
i "związek chrześciańskkh górników" sfor. 
mu~owali wspólnie żądainia górników; i tą 
r.azą oorzuoooo }ei. W r. 1903 pro~iły te 
d-.a· Z\.Viązkb znowu naipróżoo urz.ecz.ywi
s'.tn1enia: żąda(1 robotniczych. Czego pragną 

.(ór.nicy, o tern uuż przed latyi ·zastępcy ro
łtitni'ków1 p.'Owiaoomili organizacyę praieo-
dawieów, mimo to utrzymuje prasa kopał
ui<wa, że górnicy nie stav.dli żądaif1. Sąd o 
tęm, kto w końcu zniewrolil rDhotnikó"'\r do 
Ostatecznego kroku, pozosta\v iamy -obyrwa
te1stwu. 

Obecny olbrzymi ·stretlk zapewne nie 
b~y ·wyibuch1, gdyby właściciele'. kopałij 
1~ przed Iaty bylii sluchali gliosów ostrz>e
·~ych. 
, Co sie tyczy przyczyny bezpośre<i-

1\iej streiku obecnego, wykazuje on, z jaką 
lałwością, troche przychyiłoości ze strony 
llfacodi8lWCów byloby załagodziło burzę. 
~dyby p. Stinnes i admin:strncya kopalni 
1iłlrurchstrasse" byli się uklłaidaU •z 'dlepruta
c;N~ górników, by!aby się znalazła d'roiga, 
\)y Wlliknąć przedtużenia szychty bez sZllm
dy (\la kopalni. Robotnicy byli i są jeszcze 
~a ~ojiowem zafatwien i·em sprawy. Lecz 
~ltf.nie ()ldrzucit p. Stinnes, w!aściciel k<l
JłaJni „Bruchstrasse•• podania górników: 
~ r~rnzal, a robotn(l{ winien shichać jak 
... ewolnik. Sprzedwia się tQ przepi som 
'Jł'l'awai o kontraktach robotniczy.eh, wi~c 
~e robotnik, lecz wlaścicid kopa.fui złamal 
~<lntrakt. 

Gdy się roibotnicy przekonali, że ich u
;~wainia p;Okoj-0we spotykają, si~ z s:wrst
"l'ł 'Odmową, pozostała im tylko d'\\''Oliaka 
~a: albo pcdtać się, n.a laskę 1 nielas'ke1 
~lłiQ tez broolć swych praw r·obo'tllic'zych 1 

oipatelskich ! Robotnicy wybrali drogc 
_...ifl l zyskali uznanie wszystkich lu
&ll im przychylnych. 

Tedy .wybuchł streik przeciw wdi or
.,-Scyi także na innych kopalniach i roz
pM9trzenił sic: szyibko. Nastąpilo, cze"o 
._ oł>ewiatiśmy i prze<I czem łata cale 
Il~ przestrzegaliśmy. I tutaj 
lde lla:Streikowali górnicy, nie starwiwszy 
u<wmedini.Q żądań. Racz.ej w kopałma1d1 
~ wi brtach 1902, 1903 i 1904 w cz.ę,:ści 
rdraicy czestdcrotnie przedkładali r:;arzą
bi kopałń żądania górników i prosili o n
-iecie niedomagań. I tych gómiików nie 
W'yslncl1.ano, t10eieSZiO'Ilo kb ogólnikami tub 
i.ci wogóle me przyj eto ł Obywatelstw<> 
[tPOISimy, by zechdalo tę 0kołicmość u
-.ngłodnić, gcl'yż prasa kopailniana sili się 
tra ł0i, by lłlOOwod1nić, że wtaśdciele lropaltl 
nie zn~łi życzet1 roOOtnikćJw. ZnaH je cv 
pairrovrie bardzo dobrze. 

Ody się tedy stretik razszerzaJ, dele
~i górników na· konf ertmcyi w Essen dnia 
12 stycznia po\vi:órnie za~naczyłi, iż pra
gną pok:ojowelgio zaJfatwieniai sprawy i 
srormułowafi ponownie warunki, które: w 
gtównej części przedroż.np:o ju0 przedl llaJty 
'1Wi~izkowi praoodaiWrcórw. I cóż si~ stało? 
Mhno, że i rząd oświadJczyt sie za pokojo
wem zafatwleniem sprawy, mimo że za
stępcy robotników byli g1ot·o:wi w gnm
tmvych rrarad:a'ch z wlaścidelami fooipalń 
uzasadni ią<laniai robotniJków. da1t nam zwią 
zek właściciełł kopalń odprawę pader 
smrstką!!! 

Na propozycye pokojowe robot.Wków 
odpowiedzieli pracodawcy wypowiedze
niem wałki robotnikom!!! 

Talki sądl wydala prasa wszystkich 
stronnictw, bez różnicy z. wyjątkiem prasy 
kopalniane]. Gdyby w odpo;wiedzi praco
daiw.ców byta w-yrażoina 1chociaż najlżejsza 
skt-0m10iść do układów , robotnicy hyl'iby 
ckętnie piod:ali rękę do z.g>ady. Poniewaz 
,rnoodaiwcy nie okazal'L najmniejszej cięci 
~z.gody, '\.Vymagaf h:oITTor robotników, by 
si~ aie pnniżyii ero rzędU' niewomików! Z 
tego powodu postanmvili górnicy 16 sty-
00.ufa jedlniomyślnie, ·by pod1ąć nar.zuconą 
im walkę o spralWiadliwość ! 

Wynikai z. powyższ ego odp-0\vialdaią
cego we wszystki-ch pnnktach rZ'ec:zywisto
ści, ze nie na robotnrków spada• wina, iz 
W'Jbu'chlyi te zaiprusy olbrzymie wstrz<1;sa
i~e naszem żydem ekonomicznem. Do
łdadiatiśmy wsze1kich sta.1rań, by pokój za
Głlow.ać, mimo wszelkich pold'ejrzeń, szy
de:rshn i odmów n.awoly1wa~Hśmy do zg-0-
dy. Sz.orstlr..a. odpowiedź prncodawców 
11a11Zittcifiai górnikom wailk.ę QI spra.wte.dli
wość i polepszenie dloll robotniozej. 

Dla tego przekonani iesteśmy, iż nit 

na.pró<l:no Pt'osić będiziemy obywart:elstw~, 
wszystkie wa-rstwy tu<lnośd o µomuc 
C0J'iupą. Zastawia:nie pra:cy w kopalniach 
wyrz~<.1zilt;u iuż gminom szkody ogromne, 
a istnieją, w tym względzie dalsze zamiary. 
Wiełe tyisięcy ro1botni'ków utracifo pracę , 
Hc.zni kupcy, r-Ollnicy i wlaściciei-e domó'w 
ponieśH 1u1ż szkodty. Ody rz.ąidl chdal prz\~
s~lrodzić zawieszaniu praJcy w kopalnia-eh, 
o:dpowiedziai P~ Stinnes: „Za w·ie.szę pra
cę ·Wl kopalni mimD wszystkiego, gdyż jest 
ta d!Ja mnie 1-orzystniei". Kapitalizm IJ.co.paI
niany nie pyta o interes obywatelstwa i ro
bcYtników. Ci ·samiotubni pracodawcy zn ie
wto.UU ta;k'że obecnie robotników oo ogótne
go strejku, który iuż ogairmur przeszfo 210 
tysięcy górników. Jest to walkai kultury 
przeciw zniszczeniu, górnicy walczą wię.:: 
także o interes całego spo1eczeflstwa. 

Gdy rzecz tak się ma, jesteśmy pew1ni, 
że głQ1s nasz do obywaterst\vai nie p1ize
brzmi bez: icicha. Walka. może trwać dłu
go, gdyż pracodawcy naiwet }J(l'Średnictwo 
wtaldz odrzucają szorstko. W1e:Lk:a s ilfa lu
dzi potrzebuje zapomogi. Górnicy walczą 
o łepsze warunki pracy. Ody górnik PD
siada pieniądz, ożywia się cale życie ku
pieckie. Kupcy przekonali się, że górntcy 
są najlepszymi odbiorcami, którzy ta!kżc 
staraj~ sie o to, by ufatwić byt kupcowi, 
rzemieś.lnflmwi i hain<:lfarzowi. Z tego po
wociu nŁech nam będzie diozwolonem z.wró
cić się Zl serdeczną, prośbą ct:o obywatel
stwa, by nas jaknajener>giczniej popierali w 
wake naszej o sprnwied'liwość. Gómky 
oka'Żą, w zamian swą wdzięczność i pMnicj 
-wszystkDI sowicie odpi.acą ! Prosimy Z\,1 i:i 
szcza kupców, by górnikom ud!zielili j.~k
naJdl'Uiższego kredytu, iesteśmyi prze~ona
ni, że górnicy pófoiej wszystJdego sumi'en
nie ·ctopebilą. jak się to też st.aJo w r. 1889. 
K.to z obywateistwai pragnie górnik6\v w e- 1 

sprzeć pieniędzmi ]ub innym <laltkiem, temu 
już naprzó'd1 serdecznie dziękujemy. Każ
dy i nai·1.robnieiszy datek przyjmuje sic z 
wdzięcznością i pokwituje się pubJicznie, 
by faskawi dawcy s:wmil si~ przekonał!, że 

daiek ich dostał się w ręce potrzebujących. 
Męż.owie zaufania organizacyj ka±dcj 

drwili przyjmują datki i odsylai'l je do kas 
Z'Wiązków. Na życzenie następu~e natycll
miast pokwitowanie . 

. W trudnej chwili zwracamy się do 
przychylnego nam obywatelstwa o pomoc 
mora~ i pieniężną. Wspólny interes l~
czy nas w wake z bezwzgled:ną r samolub
ną. organizacyą, syrro:ykatu wegłmvego, 
P,mgniemyi sprawiedliWO'ści, pragniemy 
zgody, du walld nas zniewol0l1(}! Kto nas 
'vsDOmaga, przyczynia się do porepszenra 
bytu calego spolecuństwa. 

Z serd'e;c.znem Szczęść Boże! 

[(omitet rewirowy czterech związków gór
ników: 

;Jan Effer.ts, Altenessein; Kam] Kiihme, Bo
chum; H. Sa!ehse. Bochum; tt. Hansmann, 
Eiichlinghofen; B. Harrnnacher, Oberhau
sen; J. Regu1Iski. Bochum; Jau Brzesk"'Ot, 

Bochum. 

l reżn~ii stron. 
Bochum. Górnik franciszek Kosme

cki z Altenbochum, który prz:vznat się, że 
zamordmvał górn. Maleszkę, został przez 
sąd' przysięgłych na śmierć skazany. 

Wdowa zaibite'go, która się także mai
dowala: w śledztwie, bo padl·o na nią podej
rzenie, że morderstwo z1ostai!o do1koinant.: 
podl w1plywem jef namowy, została uwol-
niona. 

Dortmund. W p.obliżu. „Fredenbau
mu" zderzył s i ę samochód1 z koleją elek
tryczną. Samochód zostal rozbity. 

Dortmund'. fabryka Iiosch'a pndjęła 
na no\~"0' pracę, Qtrzymawszy węgle angiel
skie. 

Dortmund. Liberalna .. Dortmund'er 
Ztg.'' ubolewa, że strejk górników wielkie 
przynos: szko<ly przemysfowi, a nic zniala
zlai się dotąd osoba, µosiadająca zaufanie 
obu st11on, gotowa podjąć się pośrednictwa. 
Wobec tego zapytać trzeba, <lla czego ba
ronowie kopalń nie zgodzili się na pośred
nictwo komisarzy rzci;dmvych? 

Bochum. Pooobno fabryka ,,Bochu
mer Verein" zamyślla: zamknąć ki0pa1lnię 
sv~'ą .,Engelsbu1rg". 

Berlin. Głów;na organizacya prawd.a
.\VCÓW1 niemieckich, t. zw.e „lfauptstell 
.de11tscher Arbeitgeberve.rhande" utworzy
ła 'kartel z, drugą organizacyą tego r1odlza

.ju, istnilejąc4 p. t. ,,Verein' 'Cleutscher Arbeit-
1gebeverband'e". Bliższe szcz~;igól'.y 1odinioś
,nej' .wm1oiwy przyjęto1 już pod lwniec roiku 
zeszie~o-. W umowie zaznaczoni01 ws:p.ól
rne: p.opieranie celów Z\Viązkowyich zawar
tych w ustawa_,ch obu organizacyi i ·wspól
ną pomoc dla praoodaiwców1 obu organiza
cyi i vvspólną polTI()lc dla pracodawców 
dotkniętych nieuzasad'n!l()lnemi strejkami i 
bojkotami. -

Ostatnie? wiadomości. 
Rewolucya w Rosyi. 

P e t er s b u r g. Kapitanów Dawido
wa i Karze.wa, dowódzców bateryi, z któ
rej padł 19 b. m. strzał armatni do pałacu 
zimawego, ar-t'sztowano. 

P e t e r s b u r g. Odbyły się tutai li
czne zebrnnia inteligcncyi, które wyraziły 
swą s:vmpatyę dla strejkujących. 

M o s k w a. W porozumieniu z robot. 
uikami petersbuskiemi, roz.po~zynają robot
nicy tutejsi także strejk. 

Ł ód ź. 5000 robotników urządziło de
monstracyę uliczną. Policya r kozacy roz
pędzili pochód. Wiele osób raniono, 50 o. 
sób aresztowano. 

Piet e 1· s bur g. Nadprokurator św. 
synodu Pobjedoaoscew, dusza samowła
dztwa, zachorowaf niebezpiecznie. 

Petersburg. Oddział robotników 
wta rr: .1ąt do pałacu zimowego, lecz zn.stal 
przy trzyma.'ly pnez odwach. P1·z~zuka
no cały pałac, czy nie podłożono bomby 
pod niego. 

Skonstatowano, że ściany są przedziu
rawione kulami karabinowemi. Przypu~ 
szczają, że wiele żołnierzy nle strzelało do 
tłumu, ei:Z do pałacu zimowego. 

Pe ter s b ur g. 12 tysi~y strejkują
cych wyruszyłlo na Petersburg z zakładów 
l(apilowskicb, 3 mile od Petersburga oddau 
Jo.nych. Wojsko, któr,e wysłano przeciw 
robotnikom, zostało pobite. 

Petersburg. W. książę Włodzl-
mierz, na którego rozkaz urządzono owo 
straszne mordowanre oddał carowi sfał
szowane sprawozdanie. Ludność jest stra
sznie oburzona z powodu kłamliwego spra 
wozdania urzędowego, 

P e t e r s b u r g, W poniedziałek w 
nocy odbyła się konferencya u ksJęcla Wt. 
dzimier.za, na której postanowiono siłą wo~ 
skową dalej postępować bezw7"ględnle a 
carowi t>neSYfać tylko urzędowe sprawo
zdanie. 

Składki 
iła strejkajacych górników. 

Zlotyli: 
Pawcl Wujciaik z liamborn IO mr., J~ 

Swoboda z. Bottropu' 3 mr. 
Dziś zł'°~ono 13 mr. 
Dotąd' złoża.no razeim 30 mr. . 
Dalsze datki chętnie przyjnwjemy. 

Redakcyiił. 

POKWITOWANIE 
składek złożonych na strejku~cych ~órłłi

ków. 
Z Altenbochum i Laer: 
O. Peldhege, sklad koloniaJ.ny 3 mr., 

!:mit Fiedllcr, g·ościnny 5 mr., Stegerhoff, 
sklad kolonialny 1 mr., Hermann Terhardt, 
rzeźnik 3 mr.. I. Stambach, rzeźnik 3 mr., 
M. Schulte Vcls, gościnny 5 mr., M. Jaco
by, rzeźnik 5 mr., Lwi.ter, Sik.ład kD'lon. S 
mr., Joh. Fischer, piekarz 5 mr .. Bruch, go
ścinny 5 mr., Ii. tta!Il'zdicke, skt ko.J. 3 mr., 
Rainhard, piekarz 5 mr., Straetlin~, gosp. 
5 mr., P . .Rumese. gośdnny 5 mr.. N. N. 
2 mr.) Aug. Wahl, piekarz 3 mr., An<l. Kry
gier, skład k·ol. 2 mr., Ii. Stromberg, skł. 
kol. 3 mr., A. Preesc, rzeźnik 5 mr. . P. Bii
scher, 'Zegarmistrz 3 mr., Edu. Wickenburg , 
piekarz 10 mr., A: WahJ., rzeźnik 2 mr., 
Laue, goSipodarz 1 mr., tt. Pengelmann , 
skt kol. 3 mr., W. Bautrunke, hrowarz 10 
mr., A. Wolff, bwwarz 10 mr. , Alb. Kalk
ihoff, rzeźni.k 3 mr., Otto Baum, piekarz 5 , 
mr.. K. Bmnne, gośc. 3 mr., Erwin• Spe:.:ht. 
skt. kot 2 mr., F. Schallk, sktad 2 mr., pan· 
Erbe, skta<l kol. 1 mr., Wikt. Caipell, skt 
l·akdO\vy 10 mr., A~g. Freese, rzeźnik 5 m., 
Nordau, skit. k>Ol. 3 mr., tt. Peter, g-0śc. 5 
mr .. T. Baecks gośc. 5 rnr., K. Kost, gosp. 
2 mr., W. friemann, gosp. 5 m.! W. Straet
ling, ,gosp. 5 mr., razem 166 mr. 

Jan Brzeskot z' Bochum IO mr., tta ... 
dryan, krawiec z R.Ohlinghauseni 5 mr., St. 
Adamczak z Essen 2 nu., Ksią,<llz dr. Peters 
z Monasteru 20 rnr., Poset Jan1 Brejski 
przysy!a zebranych pomiędzy posłami DOl
skimi w parlamellrCie 100 mr.. Związek 
\VZ.aJemn~j pomocy chrześdańskich robot-
nikó"'i z OórnlegrOi Slązka 300 mr., Pran.:. 
Tatarczyk z Bottrop, krawiec polsldi 10 m .• 
W. Bcrkan, Berlin, 10 mr., tt. Ku.lik, An„ 
klam, syn górnika 10 mr., z Castoopu 1e-· 
. brali' odl czterech z:wiązków 201,10 mr., To-
masz Kubiak z Styrum 15 mr. 

„Zjednoczenie zawodowe Polskłe'·~ 

Towarz. św. Antoniego w Fre1senbmcha 
oznaimia s.wym członkom i Rodakom we 
Preisenbmchu i okolicy, iż isposoboość do 
s·porwiied'll ś.vv. jest ou soboty 28 s1y<::znia 
od godlz. 4 pio1 pot aż do1 p-0niedz.ialku. W 
niect·zielę o go<lz. 4 po pot polskie nabożeń--
stw10. · Z a r z Cl <l.. 

Baczność: Zebranie odbędzie się po 
sumie o go.cJz. ll !h' na saH izwryik/ych po.. 
siedzeń. fr. Rus.inek, sekr. 

Bractwo· Różańca św. w Ałtenbo~ht~ 
W ·niedzielę <ln~a 29 stycznia PD pot o 

godz. 'vpót doi cz.wartej odbędzie się nabo
żeńst\V10 różaf1cowe i zmiana. ta(iemmic_ 
Zwraca się uwagę WSZY'Stkim Siostrom za
m~eszka~yrr1 w Altenbochum i Laer, że po
winny się iak naHkzniej Zlgromadzić po ró
żańcu u1 Sióstr MitosierdZiai '\\~ ochronce_ 

1 Up~asza się .ws,zystkie siostry, które by sict 
1chciaty •zap1sac <lo żywego różarrcai św. 
~eby. j~k najliczniej si~ zebrały. O jak naj~ 
hczme1sze przybycie się uprasza'. 

Przełożona. 
~~~~-~~~~~~-

Towarzystw o św. Józefa w Ostedeld 
·oznajmia szan. czlonkom, oraz, \Vs:zystkim 
Rodakom i Roda-czkom parafii Osterield 
iż .w s?ibotę 28 bm. przybędzie d'o nas spo~ 
:v1_e.dmk polski. Spos.obność do spowiedzl 
JUZ w sobotę Po pol. Nabożeństwo z kaza
niem w1 niedziel'ę po poif. o godz. 4. O licz
ny udziat w SI>Owi'edzi i n.aboże1istw-ie u-
prasza Z a r z ą d. 

Uwaga: W nie<lzielę rano OJ gio<lz. 7 
przystępuje Tow. św. Józefa wspólnie do 
T\omu~1ii Ś\\ ". • W. Bieganowski, sekr. 

· Wiec górników w Bismarck 
od~dzie siG \\ piątek ti. 28 stycznia o godz. 
7 wieczorem w lokalu: p. Lanigenschei'dta . 
O lkzny u<lziat Ro<i'aków prosi 

nZiednoczenie zawOdowe IJOls~. 



Baczność Po1ki w Neumiihl. 
Wiec w sprawie strejku odbędzie si~ 

•i.ątek, dnia 27 stycznia o godz. 4 po pol. 
~ ~ p. Eikelhoffa w Neumuhr, przy ul. 
Hdppelstr. O liczny udzial prosi 

„Zjednoczenie zawodowe polskie." 

Wielkie zgromadzenie Po1akow 
w Schonnebeck. 

W p~tek 27 b. m. o godz. 10 przed O:•dem odbędzie się w sali p. Winkclho
ie ra przy Mittclstr .. \v~iclkic zgromadzenie. 

HZjednoczen!e zawodu.wa polskie". 

Wielkie zgromadzenie górników l 
polskich w ł.{otthausen 

•clibędzi e siQ 25 stycznia o godz. 10 przed 
"'°I. w lokalu p. Dcgenhardt. 

„Zjednoczenie zawodawe polskie". 

'iec Zjednoczenia w Essen. 
W czwartek dnia 26 stycznia 1905 o 

~dz. 5 po IJ()ł. odbędzie sic ua sali p. van 
4e Loo (Schtitzenbahn) wie,; polski górni
ków: strejlrnfricych. Liczny udzial p.ożąda
sy. 

,,Zjednoczenie zawi01dowa polskie". 
--
~l.{~~~~~lHl!ttł~~~m~ 

Druhawi 
MICHAŁOWI KORYTOWSKIEMU 

ornz jego narzeczonej 
. pannie MARY ANNIE I(ĘDZJORZE 

zasyitamy W' dniu ślubu 24 stycznia jak nai
serdeczniejsze życzenia. Młoda para 
aiech żyje! 

Tow. gimn. „Sokół" w Dellwig. 

~tlt~lHtittf~tHtH~1l'fm*t1 ri~~ 
Hif •• : • 

ROBOTNIK POLSKI 
-..rych!odzi dwa razy tygodini1owo w Bucłwm 
w dru'karni „W·iarusa Polskiego" i ma nie
cfzfo1ny doda.tek reliigijno-powieściowy pt. 

„Posłaniec Katolicki", 
"fi.I,; ·którym się mieszczą ewa-ngelie, kazania 
~eści, i różne zajmujące i pouczai~e 
artykuły. „Robotnika Polskiego" lka~d'Y 
1iapisać moze, bo na cale dwa miesi~e 
,!ad się już z przynoszeniem dlo d•omu 

tylko 45 fenygów. 
Nai tyle stać każdego. Z tego pawodu 

~()simy Rodaków, aby d:o zapisania oobie 
.,Robotnika Polsk·iego" zechęcalij przede
wszystkiem tych Rodaków, 'który.eh do m
.1tisania pisma: ·co<lziennego trudno nakJloniC. 

l(to zapisze „Robotnika Polskiego" na 
luty i marzec i na<leśle kwit pocztowi}' na 
«owÓcl oraz 10 fenygów na porto otrzyma 
~alendarz ścienny i piękną książeczkę. 

Kto namówi 5 Rod.akóiw <lio zapisania 
„Robotnika PolS'kiego" n.a luty i marrec, 
.adeśle ich kwity i tyle zna-czków po 10 ie 
•ygów ile kwitów, otrzyma dla1 kaid~o 
~bonenta kalendarz ścienny i piękną ksią
teczkę, a dfa siebie 

książkę za 1 markę. 
l(ro pozyska 10 abonentów na lu-

1P i marzec L nadeśle ~wity i 10 znaczków 
•rzyma d:la siebie 

ksiątkę do nabożeństwa. 

Na poczcie trzeba żądać': 

„Robotnłk Polski" aus Bochum. 

~~~li~~~i~d!.J;~;;_~~ 
W dniu ślubu 25 stycznia naszego sza

.nawnego czlonkai 
p. LEONA OSTRZYSKlt:GO 

oraz jego dozgonnej towarzyszce życia 
pannie ROZALII KLEROWICZÓWNIE 
sklada jak naiscrdecznicjsze życ:zenia i 7 

pelnej piersi \\ ykrzykujc Mloda para niech 
żyje!!! 

Tow. św. Marcina w Kra;. 

~BU-~Bft~ 

s ad· 
n:i jednej z głwwnych ulic I a!ilfr.opie 
_;est "et zaraz z pornie!!zkimie.m In~ u tlo 

nabycia. - Korzystne miejerc cila. Polaka. 

Adres wskaże f<lkspc<lycya ,.Wiarasa 

Polskieg1t:' '" lJeehum. 

Choć do mnie Braf·tt ! 
Napisz mi k8.rtę, 

• WIARUS POLSKI 
Już tieraz można zapisywać ,.,Wiarusa 

Połsik:iego" na 
LUTY I MARZEC. 

Prenumerata na te dwa miesiące wy-

t y I k o 1 m a r k ę, 
a z odnoszeniem do domu 28 fen wi·ecej. 

Kto zapisze „Wiarusa Polskiego" na 
luty i marzec, nadeśle na dowód kwit, 10-
eio fen'Ygowy znaczek na parto i dokladny 
adres, otrzyma darmo kalend!arz. ścienny 
na rok 1905 oraz piękną, książeczkę. 

Kto nam zJedna rzynaj;mniej 3 nowych 
abonentów, na luty i marzec, nadeśle kh 
kwLty i do każdego kwi.tu zalączy 10-cio 
fonygowy znaczek ]X>cz.towy, otrzyma dla 
każdego nowego abonenta kalend'arz ścien
ny i pi~kną książe.czk~, a. prócz teigQ dla 
siebie bard\zo piękną, 

książkę, wartości 1 marki. 
Kto pozyska dla „Wiarusa Polskiego" 

przynajmndei 10 nowych abonentów, nade
śle kh kwity, oraz tyle znaczkówi po 10 fe
nygów, ile kwitów, otrzyma dla katde~ 
abonenta kalendarz ścienny:, i piękn'ł ksi4-
teczk~, a dfa si•ebie bardzo pi~ną; 

książkę do nabożeństwa. 
Rodacy! Dziś każdy Polak na ob

czyźnie koniecznie czytywać winien „ Wła
rusa Polskiego", aby się dowiedzieć o waż~ 
oych wypadkach tak w życiu narodowem, 
polityczne~ jak zarobkowem., których o • . 
hecnie tak wiele. Zatem Rodacy: Roz
szerzajcie „W,iarusa Polskle&o". ....... „.. Adresować należy za'W'Si'Xe krótkoi: 

..... · „Wiarns Polskr', Bochum. 

Postbestelluogs-Formular. · ·-·· • IC ICłC 
Ich bestelle h1ermit bei dem l(aiser. 

lcken Postamt ein :exemplar der Zeitung 

,,Robotnik Polski" aus &chunli fil.r Febraar 

11. M'lira 19DS, und' zahle alR Abomremet1t 

und Bestellielct 0,45 Mk. 

Obigc OAE Mk. erhalten zu haben, be. 

Postbestellungs.-Formular. 
Ich besteMe hiermit bei dem l(aiser11-

cheh: Postamt ein Exempłar der Zeiitun~ 
„Wiarus Polski'' aus Bochum (Zeitungis. 
preiisliste 128) filr Pebmar u. Mam 1'°5 łHłd 
zahłe an Abonnement und Bestełtgełd 
1,28 Mk. 
~ 

~«i 8 ó 
:~ ~ ~ 

o 
' ~ $! 

\! = ~ ;1~ ~ 

•• 
Obi~e 1,28 Mk. erhalten zuhaben be-

schemigt ~chemigt. 

. . . d. . . . . . . 190... . . . d. . . . . . . 190„ 

K••iscrUchrs Pcstamt ....... . I(aiserliches Postamt ... ..... . 

Ucznia 
golarskieg\) poi>zuknj~ ed 
uru lub oi l:wiei da. 

W. Brambo1.· 
w Bo tł prmy Stf cle, 

ni Rottstr. 19. 
l'~=:~~~~-~~~~~~~~:.!I 
- ul. llołtbruclHtr. 23 w nowym Iłom• p. Maeieja Ma- -

Czeh.1dnik - ~t>jews~iego, w pobli.żu kopalni „.Julii" -= P~I~,!~ds.!~!~!!'!.ik~.~~l,~~~,~~:O., w = piełłarski 
znajdzie zaraz pracę. 

Emanuel Mitko 
Bot.trop Ytild:>tr. 8. 

li'Jlll:ll ktłrym Blam towary kolonialne i tłns.1e.1owe: kiełltasę pelską, -
- okras~ i wszelkie inne wyróby mięsne, &alej towaty weł-

niane, Jl& suknie, na faYtuehy, ubrania io k•palni i wsu Ili.ie „ . 
Ch elity iuae artykuły polecam po cenaeh jak najnisazycll. 

kohiee!e, 
brAlr krw~ 'bledlłicę. raD-, 
•a nogtt.~h, żyły lctlrc:i:o· 
wo, lecayłl\m we wielu 
~rSJpadkach l'l" sknt
k:lt'I!!!. 

Cygara, papierosy i wina 
tylk(• z pel.ekich fabryk:. 

Z usr.anowru1iem 

Woide11"h P ślednik, 
Pani o! , 

BOCLl :M: J{rellzstr. 15 
l w pobLżu d •Or<; 

wllego). 

- olsterluaus n. Hottbrnchstr. :ur. 2:L 

mm·o·wany. i;~lrnI11i, lkier.zt•m, skle· 
pom przy domu 1 i pół rnor~i ogrodu, .z 
wjazoclm W f'Jl!J1Cl» mit"scie, W uolH'em 
położeniu, jcAt pod ba1d7.<J kor.zystnemi 
'\'łU'tmkanii du sp-....t:edania. 

igbszt~nia pry,yjn•uje B. Clmrasz· 
dewitlz w Po.ateeu Puniiz. · 

- - ----- _..,..... - ----
~.-:._~r--'-'. ·~r~~~~~~~o 

~ .iadfam w W a une jiiko l f ~ akuszerka polska ;t. ; 
J i mieszk:i.m przy ul. łłofd.r. 2li 'ł, 

"I PoJecam się łłl.oka.wym wz.gl~dea sza- ~ 
j nown;vch Roda.cAek. r 
t Giero , polska alrnsz:erlia. l 
o~~r--:~,....:~~~~~~e....:,......~ 

ml:Jll~llm~··~;·· •••••• 
Kto zapisze „Przyjaciela· 

z T(~RIJNIA 
na luty i marzec otrzyma w podarku 
F. wielki ka~enlda·rz na rok 1905. 
2. dwa piQ'kne obra:zy Matki Boskiej, które 

iłTIIOiżnai opraiwić w ramki i zawiesić na 
śdainie. 

3. 'kailendarn kieszonkowy w '°kla~ce; 
4. kalendarz ścienny. 

fuwinien przecież każ,dy nadesłać nam 
kwilł pocztowy na dowód, ~e zapis.al 
„Przyjadela" oo luty i m.airze~ oraz zna
czek pocztowy za 10 fen. nai kosztai prze
selld. , 

· Kto nam zjedna przynaimniei trzech 
abonentów na lurty i marzec i nadeśle ich 
kwity ornz tyle znaczków pocztowych po 
10 fen., ile noosela kwitów, otrzyma dla 
ka1m\ego a:bonenta kalendarz i inne, powy-
2ej wymienione poOOirki a dla siebie piękną 
książeczkę w oprawie. 

l(ro .nam md•eśle dziesięć kwitów na 
luty i marzec r. 1905 i dlziesieć znacxk&w 
poczto'Wych po IO fon. otrzymJaJ <l1ai kame
~ abonenta, prócz kalooda:rza i innyich po
darków, jeszcze elementarz polski, a· dl'a 
siebie sławną powieść Henryka Sienkiewi
cza pa.tł tytu l em : 

JffiZYŻACY. 
l(to dlo nais pisze po poda!rki, niech fO'- . 

Iła; dok!adny swój ()!dres. 
Adr~ aa: listach wysekł.nydt do :1ais fi§ 

kwitami i zm\'.:zkami, J>O'winierr byc taki: 
„Przyjaciel" 

Rodacy z Gelsenkirchen. Ueckendorf i ttł< ey ! 

sięga · ~sk 
i zakład oprawfania obrazów 

poleca wielki wybór książek do nnbożeń3twn i 
powieściowych i wszelkie materyaly piM\1itn
ne. Obrazy świętycl1 Pal1skic]1, Krzyże, fil~u
ry, różaf1cc, wieł1ce ż~lobne i vJią1;arki, ~
szowania, zaproszenia weselne, karty z 'W'lt.ł -
kiem,. karty na Swięta i Nowy Rok \V l'łioHd-i'll 
wyborze. Wielki wybór cy11:ar i papiernów, 
kalendarze Maryańskie i kartkowe. Oplatkl 
wszelkie ozdoby na choinkę bardzo tanio. ~
prawa obrazów, wiązarków i wianków ~ · · n. 
w piękne ramy, podlul!, wyboru zamavria~cc~, 
po. cenach umiarkowanych. 

Pro~zę o poparcie mego przedsiębiorsmva. 

Z wYSokim szacukie11t 

W ojdeeb Kośeielny. · 
Gelsenkirchen„Ueckendorł, pr:iy ul. Nordstr :ir;_. 

rn~ •. ~ 

.Kt ' zapt~ze 
Gazetę Toruńskąj 

na luty i marzec 
etrzyma w podarku: 

1. Wielki kalend~rz na mk 190&.. '2 •. 
Dw,a1 piękne obrazy Matki Boskl.fł, kl~ -
mO'.żna oprawić w ramki i zawiesić ita W
nte. 3. Kalendarz kieszionłro,W'}' w oklM.iee. 
-4. J(ale.ndlarz śdenniy. 

Pow1niein ka.Zdy nadesłać n2M łff.lit 
poczitowYi nai dowód. że zapiiSał „Oa!IJet~" 
na Juty v marz.ee oraz znaczek p.oc~ 
z.a łO fen. na koszta! przesylki. -

Kto nam ·zjedna przynajmniej trr:eqln 
abonentów ·na! ll}ty i marzec i mdeśt:.i· „ -
kwity oraz tyle znaczków poczto ' 

po W fen., ile natlsela kwitów~ otl'ZJ"mł ., 
kaarlego aibo!nenta 'kalendairz i inne, pa,,.,
żej wym~enione podarki a dla Siiooie pf~, 
książeczkę w oprawie. 

Kto nam nadeśle dziesięć kwitów • 
łuty i marzec r. 1905 i dziesi~ rlJnacdt~.·';. 
pocztowych po 10 fen., otl"2yma dfa kdJdf
go abonenta, prócz ka.!endar..m i hmyclt l'ii
oorkót\v, jooz,cz,e elementarz polski, a1 aa 
~iebie sfaw.ną powieść Iienryk~ Sicltldf
-wicza pod tytuiem: 

l(RlYŻACY. 
I(ro db nas pisze po poda1rló1 nre.dl1 

da dokla.dsy swóJ adres. . 
, ~dr~ na listach . WJ8~ycli • ~V> 

e: kw1tarm i Z'I!a1czkanu, {JO'W'Dnrea11 byó Uił: · 
„ Gazeta Tor•6ska" 

w Toru•I• (Thorn) 
Na l'OiUmi> abonentów, zmarłych 

w8łcutek ldeszczęśliwego wypadku, zairaz 
' hm w dwa tygodnie po wypadku, 'W11'Pla-

82MJ" jako wsp<hl'1Cie, którego uikt ~ć 
od llflS nie ma prłl!Wa, 0 dobrel wołi 

w Ter9•i• {Thel'll'· • 
Na pogrzeb abonentów DUtrłycM 111(„ 

szc7.ęŚUwego wypadku, zanim łu·b w d~ • 
tygodnie po wypadku, wyplacmn7 ~ 
~parcie, którego nikt ią.dtać od ~ •ie iii 
prawa, ~ dobrej woli 

~ 150 marek. ~ 

I 

~'""' 150 marek. -.,..,.r< 

Postbestellungs.-Formular. 
Jb:h bestelłe hienni.t beł dem J(aiiser1i

chen Postamt die Zeitung ,.PRZY JAGfEL" 
ans ThOm filr Pebruar u. M'iillł I'°-5 bd 
młe au Ahoo:11em·ent 50 Pf2l. ~ J'(i Be
!te~d.) 

Obige 50 Pfg. (und 16 Pt Boste!łgeild) 
erlialten zn miJJen be;schei1•igt 

. . • . . . . d. . . . . . . 190„ 

Kałserł. Post . . . . . . 

---------~---~-----

Postbcstellungs-Formular 
1· H bestełłe hiermit bei tłem Kaiser'~ 

Rdten Postamt ei·n f!xemp(ar der Zeit~mg 
„Gazeta Tontńsk:a'~ au~ Titorn łiir f'ebrualt 
~. Mar~ 1905, und BMłe a•· Abo••~ 
lllndi Bestellreld 1,2 MIC. 
~:,. 
'(·'4 ·~ „_ 
~~-
';l ~ ~ 
- ;J tO 
~m~ 
o Jl 
A. Cit 

Obige 1,28 Mk1· ~rhalteii zul aben c
s~et.ntgt. 

. . . d. . • • • . • 190„. 

KaiscrJ:ches Postamt ....... . 



~„ 21 Bochum czwartek 2i· st:vcz la 1905. ok 15. 

I 

'iył!~rm<lzi co1tienuie z WH't*ktcm dni PO,i:'\i J~teczn1rch. li 
"' ;r .1plat2 kw .i ·tai n 11a pe c-zci-e i n li to·wy eh \\rynosi 

nr • .:-o :.._:·„ C;l z c.rn ~v:.1 m do d 1 .u 1 n.r. 12 f.x I 
.w~.uus Pol :k1" 1.t'lpisany jest w cenniku poei:~mvym 

i:o<l wak'c..m „t. poJnisch" nr. 128. I 

Za inseraty placi sie za wiersź uetytowy 15 feA., a 2 
oglosz nia anu1.st ... zone Pf.t.t.;d u.s rC!tauii 40 fen. ł(t& 
czesto ogłasza. o ~zyma rabat. - Listy d0 „ /iarusa 
PolskieF;o" n~d-~~~Y frankować i podać w r:ich doklad-

ny adre& p1 ząc1;.60. Rt:kopis6w się ni z raca • 

.i:~~ ....... L:i'l:'.Jl;(i~~@y! Podczas strej;m zachowajcie n'.etyHw soliaarność, ale także spokć)j i porządek · zorowy. , . um-
k·~~i~ wszystkieg ~, c.Aby w walce o Wasze słuszne pnr.va mugło przeciwnikom służyć za brot1 przeciw g6rnikom. 

. ,odzice polscy! Uczcie dzfoci swe 

~.~, czyfać i pi~ać pe palsku! Nie iest 

'Idem, ~to pntom5łw;t swemu zn,iein

~6 się pozwoli! 

)ak wład·.:.rn stosować będą antypolską u
stawę osadnicut! 

Posel dr. Dziembmvski omawiał w po
ał64i:ziate'k w sejmie pruskim praktyczne 
iw!t6sowanie nowcij wyjątkowej ustawy 
kG4oniz.acyjnej, która odbie.ra Po lakom 
~elką możbwoś6 osiedla:nia się na wsi. 
M~a żą,dał , aby przy: każdem odrzwce
ltftł wniosku () kcmseITs budiowJany podano 
n str-ony rządu powdy cd'rzucenia, alby 
arający się mógł wnieść z~.l.alenie. Dalej 
•ytywa:t się mówca, czy naiwta! ustawa 
4ołyczyć będzie parcelacyi ·dóbr zakupiD
ap w latach 1902 i 1903. 

Minister rolnictwa Pod'b1ellski zape- · 
,,.U, że ustawa zastósowaną będzie loial
*· Polaków nie będzie rząd ·21asadnicro 
'lfpkluczait od osaid1nktwa, a ostatnie pyta
.Je mówcy Polskie210 rozstrzygnie są;d ad
llWJstrncyjny. 

i(pdsya parlamentarna ma zbadać stósun
M w tutejszym obwod!l.ie Wę2łowym.. 

Piosl-owie Snoetzeł l Brust ·wnreśli o u
suowienie komisyi parlamentaimeu:, d(l 
IQóren. należyć ma 7 poslów i reprezentanci 
drników, celem zbada11ia skarg r:obotni
k~ góm k zych. 

Telegramy. 
Pe.te r s b u r z. Malcsim Gorki zo

aW aresxtowany wraz z innymi przywod
-1. P op Gapon dotychczas prz,'.!bywa w 
łłktJcru. 

L o n d y n. Biuro Laifana donosi, że 
9' zgodził się przyjąć deputacyę robotni
Ww •złożoną z 12 osób. Deputacya w wto
'* IJO południu udała się pod eskortą do 
Otrskif20 Sioła. 

P et e r s b u r '· jeneralnym guher
utorem Petersburga mianowany został 
leterał Trepow. Dotychc7.asowy ooczelnlk 
lllasta ustępuje. Wład7.a gubernatora zo
itała znacznlei rozszerzona ukazem carskim 
1'Jdanynt do senatu. · 

B er I i n. Perlament obradowa I nad 
llrterpetacyą posła Bilslnga w sprawie za
lll'owadzenia znośne} konstytucyl w Me
fdemburgif. Biising uzasadniając interpela
•ę wykazał, że panuią w Makłemburskiem 
Jeszcze przedpotopowe stósunkf. Lud nie 
-.a udziału w rządach. Do odbycia zebra· 
lit r>otrm ba· przyzwolenia miniistra ł t. p. 

r. Posadowskf oświadczył, Iż rada związ
ltt'Wa wmieszać się nie może, ale zape. „,, że rząd meklemburski stara się o 
llD(lrowadzenie konstytucyi. 

B e r I i n. Sejm pruski zakończył w 
'1oret obrady nad etatem ministerstwa. 
~~etnawiał także w wtorek poseł nasz dr. 
....rżyńskł. I 

Strejk górników 
ZntfanaJ w pofożeniu n~ zaszła dotą,:d. 
W oolug zestawienia kopalń stre:ikule 

~nie 19::"; 6.!:i8 crńrn ŁK:ó\1', ~/·e8.'!:i; :t~tY · 
~i nrzędQwej ios tyseycy, wedlU~q:esta· ł 
~ organlza;cyi około 220 tJSi~. 

Składki dla streikujących n.1p~yw.ają 

d()ść licznie. Db ,.Zicdnoczcinia wwod01-

·W·cgo polskiegD" nadchodzą także skiadki 
z Polski. 

Korespondirnt ·od ,.Frankf. Ztg." mzma
wiał z czfonkiem zarządu ,,Towarzystwa 
dlai interes6w górniczych" (Berghau:licher 
Verein) p. I(irdiorfem, który oświadczy! , . żc 
właściciele kopa\11 pozo·stamą na, d>otychcza
sowem stanowisku. Układać si·ę mo•gą tyl
ko z pojedyńczym i górn ikami a nie z orga
nizacyami. Warunki postawione \Vl Esse~ 
są według p. Kirdbrfa takie, że ich wlaści
ciele kopalll przyjąć ich nie mogą . 

-OdeZ'tV~ ! 
lrufltwie ! llt41ey ! Obywat~le 1 

Jak. wiatl mo~ wyłlucki• w W e&łiałii 
ii Nailrnii •:fłlle ftezrelRcle _..ków. 
1?t'8'00 P 1ak6w zastało skutldma łte\) 
'1ea ahcMI, a więc też ł»ez z•r•~a.u, lta 
~liażycia. 

Tak o:ółu smut.aa 11ołeżeilie gkaik.ew 
jlt selidarnnić reltotaicza, ra•ił1' dni
ków JłOlak.icłl, alą iść r.U w ntkę z re~ 
C(JOllkelf. Bezwzdędao ć ,rz..,.itr
ców kop:ałaiaayck, kt9rzy •l!V'et w lłkłM7 
wdac ._ ale cłlclelł z (lll"zedstawłcWBai 
robotaflków, p•pcllaęła eóndków ci• strej,„ 
sro. 

Slusaeść ~t bezsprzeczaie po sir•
• strefhi,cycłl, ta tet ebow~iea 1VlUV 
itldcla Idzi szłacUtalycll, aby popadł wal
ezącw-ck o swe słmizae prawa :ónzlków·, 
nie dowea1 tfll•, ale czy•-" &kładakc 
Uikł plmlęta na w~ str~clt, 
ałJr w czule laozrobocia •ie byli skazał 
•• idód i 1141dzę. 

Cllodzi hl o tysi4ce hultt pol"1eco. Jd6 
ry nie claciał i •ł& m~ł pod żadnyJlll. wafllR 
Idem inaczej postąpić, iak tylko wziąć u
c:klal w ocólaya strejku. 

Rodacy! Claodz.i tu o braci uaszycla, 
elledzł o to, aby &ónłik ·za iW~ pracę w 
podzłemiaclt, rutleżyttt otrzymał zapłatę, 
aby po had.zku z Di• się obckodzon:o. 

Kom• los robQtuików pobkicll u ett
ł:al:frinłe nie iest ooołętay, u.lecia spieszy lu
dowi teau z pomoc~ I(ażdy i naPa.llieł
szy datek iest nam poi-dany. Prze&yłać 
można ofiary oa streikaMcYcll pod •*e
sem: „Zjeduoczenie :.zawodowe poi.i.kie" 
w &chum, Vidum.estr. 16, albo tet do Re
dakcyi pisma nłnleili~o. W szystkle dat„ 
kl wsł•Hł w plsmacłl publicznych pokwita 
wane. 

l{odacy' Pamiętajcie, że dwakroć cia-
i•- kto pr.iko dale! 
Zjednoczenie zawedowe polskie. 

Uwa1a: Wszystkie pisma polskie ,ro
si.m!Y1 o zamiesz.cu:niio powYiszei odezwy 
i • taskawo pośre<lnictwo Wl r::blenniµ 
skladdc. 

Jut naprzód tak pismomi, iak oiftro
iatwcom za łaskaiwe poparcie sddadamy 
na1ter~znid9Ze po.dzi~kow~nio ~ 
robotniczem: „S~ść Boże! 

Polaey na obczyźnie. 

((ottenburg. Sprawozdania z czynno
ści Towarzystwa św. Aintoniego w l(otten:„ 
iJ...?rg od ·<linia 3 stycznia r. 1904 <lo dnia 1 
stycznia r. 1905. Na począ,tku roku posia· 
d&ło Towarz:yst\ro 195 otlook:ÓWl. W~ 

gu rnku dało się za.pisać 121 czł:or1ków . 
Dla zmiany pracy wystąpit0 z. Tow. 5, 

.... 1.o wojska wstąpiło 8,· z· powodu n!eplaice-
. n'a . .skl.::.dek miesięcznych wykreślono 7, 
Jeden nmar:l. Pozcstaje na wk 1905 czyn
nych członków 311. Dochodu mieliśmy \V 

ciąigu całego roku 1088 mk. 81 fen., roz
·chodu 838 mk„37 feri ., pozostaje na 1905 r. 
250 mk. 44 fen . Oprócz tego znajduje się 
v.~ kase oszczędności 600 marek. Towarzy 
stwc brafo udziat z chorągwią 6 razy, księ
dza· polskiego mi eliśmy w mi esiąc po:sie
ct·zeil cdbyto Towarzystwa 20 zwyczajnych 
i 4 walnie:. Na posiedzenia uczęszcza ło 150 
do 200 ci kmków. Zabawwi urzą<l z.a l.o 
Tow. 3: zimową, j esienną i rocznicę, prócz 
tego gwiazdkę i święconkę. W bibliotece 
znajduje się 176 książek, które są własno
ścią Czytelini Ludowych w PoŻnianiu. U
dz iał w ,czytaniu braito 42 cztoinków. Ro
cznie: walne zebranie odbylo się 1 stycznia 
1905 r. Do Zarządu z.o.stali obrani na rok 
1905: Marcin Siekierski, przew.; Ant. Sku 
teoki, zast.; lg. Janicki, sekr.; Mardn Por
szpaniak, zast.; Józef Gbiiorczyk, skarb.; 

· I(arol Strzelczyk , zast.; Marcin Kuirpisz, 
i• Ant. Musiał , rewizmami kasy; Andrzej 
Babisz. Bibko, Mucirn Szczesny, zast.; I(a
sper Rajewski, cho 1 ~ ... ).~T Jain Lorenc, 

·zast.; Michat K o~c~al< 1 
. . ~"~ Mi'Chalski, 

asystentami; J ózet Antcz< * · Nowak, 
zastępcami. $l' ~ 

lg.· Janicki, sekr. 

Rauxel. .Roczne spra~ozdanie Tl()IW. 

św. Szczepana: W! Rauxel. Tl()warzystwo 
1) pouicz·a się wzajemnie na 1'e\braniaichi; 2) 
w razie potrzeby wspiera chorych czlon
ków materyalnie; 3) w raz.ie śmierci człon
ka lub jego żony w.yplac.a 30 mk. pośmiert
nego b bierz.e udziar z chorągwią W' pogrze 
bie; 4) Zachęca do prowad'Zenia życia trze 
źwego i religijnego; 5) W celu· szerz,ema 
oświaty wypożycza swym czlo1I1kom ksią,
żeik z: bihlioteki; 6) bierze udzial z chorą
gwią w pielgrzymce oo W erl i w proce
sya:ch; 7) zamawia msze św .. za zmar.lych I 
czlonków; 8) Obchodzi oo rok świf}conkę 
i gwiazdkę; 9) odwiedza chorych; 10) dla 
rozrywki i wspólnego pogaiwędz.enia u-
rzą.dza; w roku 2-3 zabavvy połączone z 
teatrem .amatorskim. Dnia 1 styczni·ai b. 1·. 

odbylo się walne zebranie. Ksiąrżki skar
bnika wyikazaly, iż caloroczny dochód 
Tow. wynosil 724 mk. 91 fee.n. mzchó<l zaś 
649 m:k. 79 fen. Tow. istnieje 13 lat. W 
tym czasie oszcz:ędz.ilo 381 mk. 68 fen. Na 
wallnem zebraniu byl obór nowego z.a rządu 
na rok 1905. W skla<ll je.go wchodzą: fr. 
Wysooki, prze-w.; A. Jer:nas, zast.; Tom. 
Konik, sekr.; J. Lagodka, zas.t.; lg. Barar.o
wski. skarb.; W. Szczesny, zast.; M. R.es
se1 i J. Jaraczewski, rewi:rorowie kasy; 
Pr. Grzeszczak, chorą,ż.y; J. Gulik, zast.; 
Michal Jankowski i Kaźm. Dębny, pod
chorążowie; Jan Kunury i St. Sobczak , za
stęp,; Wal. Wojciechowski, bubliotekarzem; 
M. Czubek, zast.; M. Żurawka i J. Stefan, 
gospodarze. Zabrania odbywają się co 2 
i 4 nie.dzielę każdego miesiąca o godz. 4 
po pc1fudlniu na sali p. Richtera. 
fr. Wysock~ T. Konk~ IK. Baranowski, 

prezes. sekr. skarbnik 

Rewnlucya 1 Petersburgu. 
Woolug sprawozda1ń urzędowych za

p3.nowar w Pcte·rsburgu względny sPokói, 
jak to zresztą, po tak krwawych dniach 
inaczef nasU@ić nie moglo. 

Dotychczas z całą pe\.vno·ścin_' stwier
dzić można: 

1) Car nie ·chciał. czy też ni.ie mial o tl
wagi przyj<ić robotników i schroni/ się do 
Carskiego Skiifa, gdzie strzeże go komple
tna armia. 

2) Przed p•aiaicem Zimowym rohotnicy 
zdołali się zgromadzić w licznej masie. 
Byla chwila, kiedy wojskio nie mialo dość 
sily, by stawić opór tłumom i musialo za
żądać posiłków. 

. 3) Pewna część wojsk w ypo1wi·ada 
posłuszeństwo i zaczyna sympatyzmvać 
z tłumem. Fakt jest także. że przy mo
ście Mikoifajewskim, kolo palacu a:dm ira'.Ji
cyi, wojsko straelalo w powietrze, lub, cp 
gorzej, doi palaicu Zimowego. • 

Chociaż nastąpił wzglęid'ny spoikój, ie
dnakowioż wypadki dotychc23s-owe uwa
żać należy za początek o gólncU. rcwolucYi. " 
Dąż'ł!CY do wolności lud zna}d'uje sympatve 
we wszystkich stanach. W poniedziale'k. 
adwokaci peters.burskiei iz.by apelacyjnej . 
i ioh pomocnicy w Iiciibie 380 odbyli zgro
madzenie-, na którym oświa<l·czono że 'Zie
brani ·sol i daryzują się z robotnikami prote
stując przeciw obecnemu systemov~i i fa
talnerrm rozlewowi krwi. Adw10kaci po
stanowili nie uczęszczać w •obecnych wa
runkach na posield'zenia sądowe i zbierać 
pieniądz'~ na cele propagandy robotniczeJ. 

Wzburzem iie pomiędzy Juidnością w 
Rosyi 'WlZrasta, jak o tern śrwiadczą, nastę
pujące d 'eipesze: 

P e t er sb u r g. Połlożenie po1rarsza 
Silę najwidoczniej. Proklamacyi stanu o
blęZnicZe&o oczekują każdej chwili. Jeden 
pułk iarnizomr petersburskie.Ko wzbraniał 
arę udać do RYid, by stłumić wybuchle tam 
rozruchy. żołnierze oświadczyli, że d-0 lu
du strzelać nie będą. Przed pałacem zimo
wym zatoczono armaty. Robotnicy są n
zbrojenli. Każdej chwili oczekują nowych 
wałk. 

P e t er s b u r g. Klub robotniczy znie
siono na rozkaz naczelnika miasta. Redak
tor garety „Praca" Jessen został areszto
wany. 

P e t e r s b u r g. Na Newskim pros
pekcie panuje niepokój. Okna parterowe sa 
deskami zabite. W zakładach elektrycz: 
nych robotnicy zaprzestali pracę. 

Pet e •r s b u r g. Oddział kozacki roe
rzył się w wtorek po połudn•u ,z robotnika
mt Kozacy bili szablami. Wfołu robotni
ków zran ono. 

M o s k w a. W wtorek w poł'udnie 
1 wynosiła liczba stre<jkujących 10 tysięcy, 

lecz wzrasta ona stale. W kołach -robotni
czych panuje wielkie wzburzenie. 

Po we n o. W ponJedziałek wieczo
rem złożyli robtnicy pracę we wszystkich 
fabrykach i w zakładach kolejowych. 

Ber I i n. „Tageblatt" donosi, że po
licya odkryła przez zdradę znaczną liczbę 
warsztatów, w których studenci wyrabiali 
bomby. 

L o n d y n. ,.,Daily Mail" donosi z Pe
tersburia: W Sesteresku przy itanicy Mi
skiej 1800 osób szturmowało rządową fa
brykę, których znaczną liczbę zdobyto; 
powstańcom brak amunlcyf. Połączenie 
kolejowe zniszczon-0. 

Najwyższe oburzenie zapanow alo w 
.calym cywilizowa!nym świecie z powodu 
barbarz~ń~twai rosyijSikiego i zwierz~ei 
b~talnosc1, z Jaką cz.ynownictwo wystą~ 
pit.o przeciw robtnikom. WYtrawuy z.na.„ 
WJC.a stosunków rosyjskich profesor dr. M&. 
chat Reussner oowi400.cza, że część WOi~ka 



llie :'f\1 Y$tąpi prze.2iw ludo\\ i, ł~~z p.o!ącz._ · 
. i~ Jtawet z nim. Możliwa jest tak~ rew<>
hcya pałacowa. Obecny ruch robotniczy 

ma nic wspólnego ze stronnictwami re
!W!Olucyjnemi. lecz wyszoor on z ludu sarn 
1trzez sie. Rzec tnCY.lna, iż z dniem stra
sznego rozle·wu krwi, car sam sprowa:d'z!ł 
upadek i koniec samowladztwa. Co car 
11ieraz uczynił, nie zapomni mu nigdy ani ki 
sticnya a.ni naród rosyjski. 

R ozstr.Jj w p rtyi centrum. 
„Gazeta Opolska., tak ocenia obecne 

położenie polityczne na Slązku: 
Jak Już w przeszłym namerze donie

~li~my, wybrano w sobotę w Pa\vfowkz, 
kach posłem do sejmu na okręg kozielsko-1 
dwbczycki dr. Hagera z Rudy 287 glosami. 
MT partyi centrowej nie. było jedności, po-
1nieważ przy p<mrz ctli1ich (giównych) wy
borach wybrano z tego okręgu trzech po
·stów do sejmu prawie jednoglośnie. Tym 
.-azem zaś odano 130 glosów na landrata 
Ha:uenschilda, a 60 glosów na.i kandydata 
.niem~eokich katolików, niez.ad-0wi0lonych z 
kandydatury dr. łfagcra '; kandydatem tym 
był gbur Richtarski. Je<len głos pa<lf na 
itlr. Trzebiaowskiego z Koźla Polaka. Za
tem odd'ano ogótem 480 głosów. z których 
przeciwnicy partyi centrowej lub też prz.ez 
:tlą proklamowanego kandydata oitrzymali 
razerni 193 glosy. 

Ze zwycięztwa tego wyrażają wiełką 
radość gazety centrowe. Tymcl.ia1sern do 
radości nie ma żadneg-0 po:wodit, gdyż wy
hory w I(ozielsk(}-Grubczyckiem są no
:wyn1 do:\\-"Odem ri<nstroju. brakU' organi!Za
cyi, braku karności w po rtyi centrowej. 
Enaczna• część wyborców, którzy do nie
iiawina jeszcze glosow?Ii .zwartym szerc
:;iem m11 urzędowych kandydat6w Centrum 
poszła teraz osobnemi dr.ogam[, wedlu1g k
ito jak komu bylo dogodnie . 

W Opolskiem nie slucha:n-0 prnwie ni
~dy wta.rcfrz wyborczych, pon iewai kady<lat 
fodH polskiego nie pndobał się Niemoom, 
ale w Kozielsko-Olubczyckiem niekarność 
objawila się w jeszcze wyższym sto1pniu, 
p0ni,eważ Niemcy kato!. przcd w1 Niemoom 
kaitolikrom stawiali kandyclci tów (drugi kan
dydat niel•egalnie postawi,ony, Sedlaaek, 
dopiero w •ostatnie! chwili zrzeM się kan
dydatury). 

Widać ztąd, że partya ceutrowa staJt' 
~ ię 1rn O. Slązku coraz więcej nkpopularnł\ 
(nielubianą). Centrnwcy niemieccy operu
ją. tu dotąd większą częścią :i,ywiolem pol
,skim, polskimi walmanami, który.eh nie 
~dolali trwale pozyskać d!a siebie, przejąc 
i'd·eą centrową, ponieważ mimO' wzni•osfych 
na ze"''Tiątrz hasel, w praktyce odmawiali 
ludowi polskiemu ró\vnouprawnienia, pirze
dewszystwiem pod względem narodowym. 

Dhtegr0 t~ż walmani polscy po wiel
kiej częśd nie kierują się przy w yb-Om.eh 
~1.dnemi przekonaniami, le.cz często· tylko 
Iintcresem osobistym; wszystko im icdno, 
czy gfosują na land.rata czy na centrowca; 

Kapitan Cza t. 
(Ciu dalszy.) 

P<Ycliczas gdy małJ)'a' p:o:kazy\vafa swe 
sztuki, fagas iakiś obcirzat s.ię za siebie i 
Jl(TZnal Cyrana. Szepnął on z:araz kitka 
· Mw .'iąsi3dom i w mgnieniu okw ta nad
zwyczajna wiadomość cafy u.ruin obtegta. 
Przy~ęto ją g?l()-śnymi okrzykami. 

- Jest tu! Patrzcie, to on! Czartow
ski kapitan we wlasnej p.ostac:t! , Bacznośc 
·r ag-oitin ! otoi tw:ói sobotw<1r ! 

Więc tłum jąf przygfąd.ać się 1.ktolein·o 
poecie i maiłpie, porównając z snbą oryg: 4 

1 at 1 klOpię z wesołością tak hahślhvą , że 
v koticu Sawin1usz stracit cierpliw10ś.ć. 

- ffoj' tam! hołota! - krzyknąi1 do
n:ośnym gfosem - zamknąć pyski i - do 
szeregu! 

Wspomniany już fagas podjął si~ i0d'
powic·d'zicć ~ imien1tt \ szystkk.h. Z ka~ 
p~luszem w ręce przystąpił do Cyrana. 

- Bez 1irazy pańskiej - rzekł - czy 
l'O zwyczajny patl.ski nos? Może pan ra
czysz. usunąć się, bo mi ten nos wszystko 
iasfania. 

Mówić Cyranowi •o jego nosie, znaczy
lu na}dotkhwiej go obrażać. Naieżyl się 
jaik kogut, wyrw'ał z pO'chwy swą wielką 
szrublę i rzucił się z wścieklością .na• tłum, 
ogłuszający go swemi wrzasikami. 

W mgnieniu oka plac opustoszał. Cy
rano ni-e mial przed sobą innych nieprzyja
ciół, jak tylko matpę fago1in, którn \VI śmje 
sznych podrygach udawała, że zabiera się 
do wałki. 

niejeden \\iO!i nawet dla miłego spukojl:l i 
materya!nej pomyśhmści wybierać łacł
rata .. 

Największy mgan centrowy nK::61lBi
sche Volksztg." p-Dtw-ierdzai w z11ipel~i 
to, co piszemy, - 7Je roz'Strój Wl partyf cea 
trowej na Slązku jest wielki. „So etwa8 
von Disciplinlosigkeit und Zarfahrenłłei"f -
podobna niekarność i rozprzężenie (pi:sze 
owa gazeta), jakie siię uwydatnHo nied~a,wno 
w Pszczyńskn-Rybnickiem, a teraz w [(o
zielsko-Glubczyckiem. nie może p0wstać 
z dziś na jutro; muiszą być glębsze przy. 
·czyny. Jeżeli partya centrn\V'a z1 zaoho
d'z.ącymi brakami i niedomaganiami nie mo 
że sobie <l:ać rady, to widać ztąd. ii idea 
czyli duch centrowy na O. Slązku ju:?J •i:e 
jest <l-0ść żywy" itd. 

Tak jest, zamarl, zmartwia1t dud1 cen
tr.owy na O. Slązku, a w ludzie polskim -
po tylu doświadczeniach i zaw{}dach, któ
re temu ludowi z,giotowano, nic już gu nie 
zdioła wskrzesić do nowego życia. 

Polski irnmitet Wyborczy piOWm1en 
ten stan rzeczy mieć ciągle na oku· ~ juiż te
rnzi nie zrażać się przeciwnościami, któ
rych poprzednio może w takim ogromie so
bie nie przedstawiał!. .. 

Nie możemy już teraz ża'dnyd1 \\":;rho
rów pomijać bez z,aznaczenia naszego ()d'
ręb:nego stanowiska naroct()IW!e·go, a tern 
samooi faktu. że centrum na O. Sią,zku bez 
ludu polskiego nic nie znaczy, wprawtdzie 
'nic w ten sposób, iżbyśmy na· przekiore · 
centrowcor:n a sobie na tern większą, szk()l
dę dopomagali rz<Wowcowi do xwyci~·
stwa, aile w ten, iż w imię idei luoowei i 
nawdioweU osobno będziemy maszero\\rali, 
a nie spuszczając z oka sprawy wyznanio
wej i interesów KościDła, wspó1nie bir!i, 
·gdy będzie chodziło o to, aby W10bcc 
wspólnego tak nam jak centmwiwm wrio.ga 
ratować sprawę katolicką. 

Pod: tym względem ni·~ mai też , pra
sie polskai-katolickiej dwóch Zld'a11. Z ma
Jyim, ty1~ko wyjątkiem wszystkie gazety 
polskie w Księstwie Poznańskiem, w Pru
sach Zacho<lnich i w innych dzielnicach 
wypowiadały mniej lub więcej to sam() za·
patryWa'11ia. - C&łLLIZI 

Ziemie polskie. 
·Z Pflls Zaebodsfob Warmii i fi.i..,. 

Pelplin. W sprawie zajścia na zabawi~ 
tow. przemyslowcó.w, o którym dor11osi1 
Ge-selliger piszą z Pef P~<·r1q do ,,Dz. Pozn.": 

,,Wyc~?6 · "~Y. Wi ,m'. 17 „Dz. Pozn. 0 

a ·zadśc;„na ~ &1Tiiń!iaYóf 'trliejscc podczas ba
tu ma~ q\vego, U'rzą<lzonego przez tutejsze 
TO\V. mlodz.ieży kupieckiej - powiedzia
łem sobie tal{: ta:kieg() zajścia spodziewać 
się byto można ·z.araz, skoro pp. odi zarzą
drr i niemcórw prosili, zwlaszcra w lokalu 
pani1 R., gdlzie więcej sprzyjają 1obozowi 
nam przeciwrnemu, a: nas tytko \.vtenczas 
chętni'e wi<lzą;, jeżeli dobrze kieszenie nabić 
mogą. Nawet •owo zaJśdc przez. ,,Gcselli-

Sawiniusz, zaślepiony gniewem, nie p-a 
nuuąc Już nad' SDbą,, napadl na maCpęJ jak na 
prawdziwego fagasa, t wymierzywszy 
cios w samo serca, nadziair ją, na ostrze 
szabli. 

Na. widok martwego ·ziwierzę-cia, Brio
d1e iąI lament:oiWać naiżatośniejsizym w 
świecie głosem. Cyrano uspokokmy rok-ot 
wiek przez to knvawe rndlQśćuczY'nienie, 
przypatrywał sie oboiętriie jak hecarz o
kry.wa pocalunkami niewinną ofiarę WJ>
paldku-. 

- O painie tle CyranD ! - wyjąkal wre 
szdc Brioche, któremu usprawied1iwiooa 
trwoga, rkazala postępować i \vys!'awia~ 
się ostrożnie - upewniam pana. że wyto
czę mu sprawę sądową i że kosztować to 
pana będzie co najmniej pięćdziesiąt pi
stolów. 

- Zapłacę d inną monetq... - rzekł 
poda. - Bą~ź tyllko trocllę cierpliwy. 

Schowait rapier do' pochwy, poprawił 
oióro na, kapeluszu i pewnym krnki,em przt· 
sze<ll most w calej cNugio·ści, swkatiąc w· 
tfumie, kóry teraz. ustępował mu z dr0gi z 
pel.nem uszan<l\vaniem. Manuela i jego 
kompanii. 

. Ale mrprowizatorn nigdzie nie bylo. 
Cyrano skierowat krnki ku ulicy Gue

negaud, zamierzając raz jeszcze zapukac 
do .domu Cykl-opa i czekać tam p-o\vrotu 
Manuela, g-dy znalazł się nagle t\\•arz. w 
twairz; z Zillą. 1 

- Pozwół, piękna panienlm - rzekł 
uprzełtnie - mam dę o C1oś zapytać ... 
' Zilla podni'OS~b 'OCZY na czfowieka, któ-
ry ją tak śmraf o zaczepił. a pozna"\\"SZY poe 
tę, zatrzyrnala się, czekając, co ·powte. 

Za plecami ~j Ben Joef starał si'~ tt· 

;1cr,a" p-odane 1 d :l.'ie córk· p. I(. sp.o'f\t>dio
cwały łem, iż tańcząc na -sce.nic, J}iemie'Ck.im 
lroi. Ja w 1t00im Interesie nie uczulern ró
·~·wszy to w5zystko, chcę tu raczej slowo 
11abrać w sprawie owei<) „rr.rooeg-o TO\r.ił
TZY!twa kupiecld~". Czlonłrowie teidł 
Tow. db szerzenia poczurcia narodoi;a..'OŚci 
pieliby s:ze~e pole dzialania "Wt pelpliń
skich towarzystwach starszych, jak „Tow'. 
Iw. Cecytiif' n.h w „Tow. łudowem" - ale 
aiiestety, panowie ci, nowi przyibysze e ~ 
11ych stron, przybywisz.y do Pelplina przed 
pairu miesiącami, nie rozpatrzyli si·~ jesz.cze 
'W1 ~prawach eziś nam tak na sercur le.ż~
cy,ch, nie poznawszy tutejszych stom1;•
ków, założyli' „nowe" Towarzystw10, nie 
iros.zczą,c sie jark dlugo ono .istniie~ będZ.ie i 
~ro je ntrzyma. I o celach tegoo Tow. mH
czc:. Zachodlzi jeszJcze pytanie, dla 1rogo ci 
parn<YW'ie to Tow. zalożyJi,? }\to Zina Peł
-,lin, to na palcach jednej ręki wyliczy tu
tetszą mlodzi,eż kupiocką. bo db takowej 
gaJiczam tylko pomocników, więc z; góTY 
porwiedzieć może, że o:wo Towarzyistwo 
011pernie niepotrzebne. Pocóż 'więc sily 
rozdJta'bniać, zamiast się łączyć i skup~. 

Szczecinek:. W piątek ubiegty po p-0-
ludniu został przy przechodzeniu przez. ref 
eJY przez, pociąg towarowyi 1przejechany i 
Jta' miejscu· zabity. · 

I(artuzy. Dwóch d2ieJnyclt kaphmów 
Polaków znmrkY w ubieglym ty,g00ini1u -,.r 
((a1iuzkiem na Kaszubach. W PrzodlkOIWie 
zmarł w czwartek śp. ks. proboszcz Pran>
d~zek Oardzid:;t\viski1 w 62 roku życia a 
W' 31 roku kaplaństwa:, ai w Parchowie 
zmarł w• niedziele śp. ·dziekan Kochairuo.-w -
ski w 58 r. żyda a 33 roku kapfaństwa. 0-
003 ci 'kaplani1 znani byli na calych Kais.zu
bach nietyllm jako gorlil\Vi duszpa'Sterze, 
ale także jako P'°Iacy. To też życie ich 
by;fo cierniste. U rządu licho byli z.aipisani. 
MiewiaH zatargi z: władzami ~ są;d'ami, a 
wszystko w imię obrony swych parafian. 
Śp. ks. Gardzielewski chor0\V1a.r dlu1'ie fa
ta z po\v:od'u za:ziębiei1 w lrościele i ostre
go kiilmatu wys()k·o polożon(~j miejsooW()
ści. Wi:elokrotnie staral się o inine proibo
stwa. lecz rzą,<l odma,wiaf mu prezenty. Po 
zostal więc na zimnych przodJ.-owskid1 
iwry:dmach, aż go śmierć przed'waeśnie nie 
sprzątnęta. Niemcy,nawet gdaińscy centro
wcy, uW'atlali ks. Gardzielewskiego z.a wiel 
kapołskiego agitatora, a to z te.go po\.V'Odu, 
że nigdy nile zwykł byl ta;ić swych przeko
nań i1 praiw<l'ę im mówił w ocz.y, genmmi
zatorzy więc gdaf1scy nie lub-ili go. Zai to 
łu'd piolski na Kaszubach serdecz:nie z.aµta
·czei nad stratą tego kapfana Po.Jah. · 

ś. p. 'ks. I(<Jchanowski, wi Parchowie 
z11arnym był z· glośne-go procesu, iak~ mu 
\vytoczOino G obrazę nauczyciela Gollnkka, 
który byl organistą i pow<0<l-0war ciągłe 
rood.fwojooie w parafii. $p. ks. Kochaino
'W1Ski zdolal ostatecznie wyrugować Goll
nick:a, tocz sprawar ta wepchnę.lai go •na 1ta
w~ c 1skiarwnych. Zm'alrly znanym był .zire
sztą jako g()lrliwry kapłani Polak i d1a Kaszu 
bów uczynił wiiele <liobnego. I jego pamięć 

kryć twarz swą~ która :na widok Cyrana 
dzlwtniie simsępniala. 
~ Powiedz mi - mówil poeta - czy 

nood:z.ieniec, który byl wczoraj z. \\amE w 
ijlllacu f aventines, ukryl się W1 iaikiejś rue
dos,tępncj dziurze Nowegn Mdstu, bom o
.czy wypatrz}(f, szukaj~c go tam przed 
chwilą nadaremnie? 

- Pytasz pan o Mann efa? - bada.fa 
wróżka. 

- O nie-go samego. 
- Nie tmvarzyszy on n-am dziś. 
- Ach! a czy mógłbym wiediz.iec, 

gdzie się p.odzie\va? 
- Niech pan zapyta brata; ohiaśnJ pa

na lepiiej' odcmtnie. 
Zillai sklonila siQ lekko szlachci-:cwi1 j 

.zniknęla w tlumie, pozosta\viając I3 ~u Joe
la w ktopotliwem sam na. sam z. Cyranem. 

Wlóczęga zaibieraf się przezornie eto 
odwrotu, ale silna dfo(1 Sawiniusza: spaczę.- · 
,fai na jego ramieniu i V./ mhetis-cu osadziła. 

- Cóż to -- r:::ekl poeta· - byłżeby~ 
równie dziki, jak tw,oja siostra. i rórw!nie, 
iaik ona, 'Odmawiał odpo'\viedzi na, moje py
tanie? 

- Jasny panie ... ~ wybełkotał zmie
szany lllJ'tr. 

Ten gl<Js żebrZ4cY obudzić musial ja
kieś przy]}Gmnic.nie \\'· umyśle Cyrana, bu 
stairał' si~ przypatrzeć t\~"'arzy mó~rjącegio, , 
który jednak uparcie trzymał ją zwieszo.ną. 

- Od1powiadai,i-ż;e! - za1'nofat nieciei
pliwie. 

I 1e<lnocześnie, uhmtiąc g0 bez .cere- , · 
gie.ii za bro~, o:brócil twarzą db słoń<:a. 

- Mam cię! - wytkrzyknąl. ~ To 
więc 1y; jesteś! 

- J.a511y J;iall ~e mnle ?.,: 
•. -' \ ·. l: ~~( f·. 

Wi wdz.1~czeJ na za~'sze pozłs1ame r.i 
,Cl. R, f. t . 

Z Wiei. Is. Pezndtdliefo. 
J(robia. 9trcłk wc~d*i odbił 

..a.:~ w crl'ieście naszern. Poczta tat 
odebrała w tych d:nitad1300 rrwek da 
ku.i~ycll roboników, która., to ~um~ z 
łJ' iony 61 ·strel1ru.i~yca mężów .„, 
łałi.i. 

hhvrocław. Do .,Dziea. Kui." 
lwr~1xmciient: ,.Myśmy niepopra.rwaH 
cli:~· z Trzemeszna: do Poznania i I 
la.d. Romnawia.H o 1esreftaick. W 
ie.den 0 ·aich dowiedzi:i!W!sZY si~, ~ W1 
aie kh znajduje si~ ku.pic,.: z Iin<YW1rod 
pyta ~o: Ja:kzc tam z łfołmnzarlz,ą,? 
gpral\va du±o krwi napsula niepotrz 
mnie narwet mlłszy In<>wrocla w niż tJ. 
sa!oa. łnteresa żyd.lowskie µewmiie tte 
pialy?" Tak chwilowo - ale to .si~ u 
koi. Jai -w moim interesie nie uczu~en. 
.żnky, bo ci najwi~si krzykaicz-e biorąi 
mnie towary, jak dawrnieł . 

laowrocław. Z poW'Odu ·z.ias8Jdze1l• 
dr. Józefa Ulatowskiego, odpowiedzi.all 
redaktora „Dzien. Kul.u, i:a rzekomą 
z.ę radz.cy szkof.nego dr. WascłlłOwa ~ a 
czy;cie)ai Walischka1 n.ai -4 miesi~c)el W'i 
•ia, pi3.z.4ł. .,Pos. N'. Nacltr.~~: 

,,Cztery miesiące więzioofa ~ oB 
la - ~.a.niem naszem - kara 'Zlbyt <l 
'W'. Jesteśmy też w zg-0d'zie z proku 
rem, który w!lliósl tyl1ko o 6 tygodni. 
iwiamy się, że Drzez taikie wyroki nie z· 
nie osiągnięty cel rządu, o którym itti 
d;nr()!krotnie prawili ministrowie, us 
lJiai ludności w dzielnicach. wscb:adnicla. · 

Tak pi'sze gazeta .niemiecika. WJ{\ 1 

ków sąiclbwych krytylmwać nie 'W'Otno. 
Poznań. Wedru.g ostatniego oblicz · 

z dni~ 1 listopada rokUJ ubiegleito, byt. 
356 dbmach 708 próżnych mieszkań. 
bwa roczna wszystkich tyclt mieizbi 
'f.rynosila 666.768 marek. 

Wedlui ostatnfogo obliczenia, utiai 
zn<ifi prze-szlo 130,000 mieszkańców. 
rokit 1900 przybyto blisko 12.000. 

- W sobotę roz.poc.zął się pono 
odroczony podczas zesztycbi p:osiedze.i1 
dów pnysię~lych proces przieci"Wlk:o 
wie Pelagii Pawłakowej z Golunm 
dry), czeladnikowi m~ynarskierruu Stani 
wowiJ Kosteńskiemu z Czemiejerw1a i r: 
tniicy Magd:aUenie lnda z W ełrty. Akt 
skarżenia zarzurca PawlaJkowei, że w ko' 
roku 1903 I .na począ.tkui roku 1904 
wala malemi. dawkami trudzn~ swe.mur 
w;w,il i tern S'P'O~VOOOWala_ tegoż śmierć.,~ 
steń,ski i In<la pom:agalU jej v.,r zh 
Spra tę tę rozpatrywat już sąd l)rz:s"Si 
głych pod!cz.as zesz.lorocz:nyich osta ' 
posioozieifi, ale na slkutek: twierdzenira lk 
proboszcza Na wmckieg-0 z Marzenimt, łt 
łrohY' Pawlalmwa byla umysl:owo cłw!łi 
proces Odrzucxmo. a !ą odeslamoi do d!ollf 
d'la obfąkanych w Owińsikach w Q:Jlu potefł 
nien:ia spostrzeżeń oo do rzeczy-w:ist~ 
stanu umysłu podsądnej. Swiarlków. P· 

- ==µ:z 
- D-0: licha! Wiem teraz, dlaiozefi. 

td. ptJnie wzroku mego unika:l. 
- Wstyd:zi1em się ... 
- Faryzeusz-u! Owej tllOCY' prz.ymt 

kJem ci solennie. że przy pierwiszem S]Jllt· 
k:alni,u obwieszę cię ner pierwszej leµszet fł.
lęzr ln·b na. pierwszym lepszym krzaku. I\· 
miętasz? 

- Pamiętam. Atc ty, jasny pamic, r.ati 
o tern zapnmnieć. Owei n-ieszczęsnej' uo„1 
bytemi dJaleko od sWtoich, zhląka~em Bi~ 
·ilOO mi doskwicral - uleglretrn pokusie. 

- ffm, pokusa ta często powtarzarć się 
musiala. 

- Jestem w ~-runde, cz!owiekiem: µ· 
·C~Fwym . . 

-Aby diorbrać się dra tegQ •gnmtu, 11~· 
lezaJ'ioby dę doorze szablą ol>ciQs~aó. 

- Przysięgam. .. 
- Dość. Koniec końców, odmtlazldł 

cię i to w chwili, gdy przy<la:ć mi sio d· 
zesz. A więc sJuchai, f.o1rze: po.id ])cwl1J11J 
wrairunkami zrzec się mtogę prnw1 d!o twci 
skóry. 

,,Ja .vi~ ·zrzekne sie prawa db zem~lf' 
._ mru.tn:ąl dlo siebie opryszek. · 

A głośno wyraekf: 
- Cralem i •duszą naiez~ dQ Jasu~ 

i:>ana. Słucham rozkazów. 
- Powiedz, gdzie .Manuei? 
- Na·cmentarzu przy kościele Maf\11 

Pa1.t1rny. A.Ile o Jcden~tej ma wrócić do dtiY
nto:. 

,__ Cłtótdimy tam; za:czek.amy oa »~· 
- Jasnsr pa111 o:dwa~ylby się W$t# 

'ł..7 m.roje srogie progł?· 
-~bynie! .. 

-••~·•-atlti1) 



au·o. stu. R.vzpra '' y S<\dO\\ e to.:zyc ' 
bodą_ przez tydzień. Jako neczoznaw

powol'ano pp. dra Kossaws.k:ie"o z Par
sk, raidz.cę medycynalnc2"o dra To

śi~o i dra Bolesława Krysiewicza [ 
·a.nia, chewk:a sąd<:rnre~o dra Jeseri-

t z Berlina, aptekarza dra Leschniztera:, 
Lehman.na z, Poznania, lekarza po·wia

. ~o dra tta.ackieiio z Gniezna, dyrekto
zakładu dla obJąka.nych wi Owińskack 
W ern'era i lekarza-a.sysenta dra Balie
~ Owińsk. - Pawlakowa, urodr.Gna w 

· • 1863, jest matką czwor~a dzieci, Sta
. illitaw .Kosteński urodziJ się 5 mai a· J 868 r. 
. ,,. . .. Cz.crinicjewie i 5 razy byl już sądo\V'nic 
• 1 "ta.ny za różne przestępstwa, robotnica. 

. · irdalena Inda z We~ny, urodzona w roku 
-ł w Bożkcwie, jest matką tro}gai nie
bnych dzieci. Pa·wlakowa stara się 

E; edstawić jako chora umysłowo i na: py
i;a prz.ewodniczące~·o ()dpowiada często 

sensu. 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Z Tarnowsk!eio. Kolej wą:-:.k-0torowa 

~ kopalni radziai1ki<YW!Skiej byfa śniegtem 
_,barKl•. Puszczono dwie lokomotywy 
,.;1y przez śnieg dmg~ pr:zet-orowaly. O
• ~dy lok<Jm<Jtywy te przyszły na skrQt, 
•e wykoleiły s '. ę i spadły z wysokiego· 
··ypu. Jeden z m3.SZynistów ZIQSb!<l' cię

~· pokaleczony. 
Makoszów. Tutejsz3: nowa ho:paiLnia 

[

• nie Iuż te~<l roku węgle wydobywać, 
wi·osnę. zaicz.ną tu w pobl'żu budować 
y familVnc dla rnbotntk6w. ,. 

Wiadomości %c ś~;i ta. 
Niemcy. Prnwi·c p6IurzQdo\.va „Post", 

·et:lJ'a·ll "lyplornatriv »H niec ·ich , odebraia 
-- „z poważneg.o. źródfa" - odezwę, któ
.r°" wprost bije na alarm, żeby N;L.m :y z.wal 
i:Jllf&li na gwa!t PDL3.1i( ÓW. To mu'.i..e inie przy 
Padek, L~e te:n alarm zia\.v it si ę b ezpośrc.d'nio 
po- wystąp:u1iu hr. DiHo\Va i JTtinistra Ham
.wersteina \V sejmi~ , gr~ożąc y ·11 , ~e będą tc-
1r'a2 strzelać z grubszego k1libru, ż ::; 1.:.::t.kJżą 
w.ł.ilwić na \Vkcadt po p-o l::.kn. 

Cafy przeszło }e.d·no 1ann'YY a l<mn jcsr 
~ -gwaltownie 1 wprost wś..;;· kk uapisatty 
~ gdyby się pojawił \' polsl<J :h pis-1mdi 
fDr1Wedwi Niemcom, redaktor tegoż pisma p:o 
iłteditby oonajmmiej na. d\.va lata ut\JI w -ięzie
Jifa z.a: \VZywa,n ·ie· oo gw it(1\\ i rozrnchó\v. 

,,Post" \\"'Zywa Niemsów- do bronrc.nia 
~ pr7 ciw Polakom prawie tym sa.my1u 
i9liYki1e~t, iakirn1 przemawia. hr. PU~kl~r o 
•:a.ach, który.eh ka.Ze cepami waYli6. 

N[cpojętą jest rzeczą - pisze „Bo.st" 
- że nawet pisma narod:o'.vc chlod:no mó
w.tą o spra \vie polskiej. Pcciesżają się, że 
.41ifi r:.az:u przecież rue m~t'l.t ta z Polakami 
skoficzyć, ale przyjdzie cz.as, ż i:. skruszeją. 
~emcy katolicy trzymają s i ę z 'dalai od \.vial
kl'Przeci\vi Polakom; ew•a:ngelicy też się nk 
c1':-ą d>o niej zagrzać. 

Sl·O'Wi<łinie w Austryi1 i w Niemcrt~d1 
,~„wijaJą p'.: , fną pioświcccni: "Tl ';"giQ \V o
*r~nie swej narod-0wości. A Niemcy mię• „ Słowianami jedni z.ostają Czechami, 
,ifttłłdzy Polakami. · 

Nir.mi~c jest pod, tym W'Zglętiem z na
~'tY - cymb.J!. )ego ooturę trzeba dOpie

·~ g,g;wakić ia1k mówił stary Bismarck, że
?if z niego zr -bić pra\vxlz:iwego Niemca. 
W \rytoby najlepiej, żebyśmy Nremcy naśla
~w.a.li Czed1ów i Polaków, żebyśmy '" 
ąileJs.ce urniark.owania i łag-0dnośd, wyst~
~li przedw nim wprost zwartym s:z;e
'fer:iem WTlogo, }ak icni z nami rabią, - „e:nt 
1citJossen feindsełig zu stehen~• itd. 

Japonia posiada 5 n'IJ.i\\.·ersytetów, 170 
~tinaizyów mGZkich, 27 żef1skich, 27,015 
Siikók:k lu<l!owychi i 500 zakfodow w}l!Cho

wczych prywatnych. T·o nie wszystko. 
k wyżej wymien:onych istnieje .jeszcze 

seminaryów nauczycielskich, 72 szkoty 
~fmkzne, 140 szkół <lla s:ztuk i rzemiosł. 
12 szkól rolniczych1 handlowych, woisiko
VY~h itd. Na pięć i.a1Jm'1skich uniwersyte
t~' , dwa1 są rządowe , dwa prywatne, ie
„ern1 kobiecy. Rzą<l rnmierza z.aI'°żyć jc
.\icz.e dwie. nmve akademie w Nag1.saki 1 

Hakoda.ite. Pachowem wyższem wykształ 
~niem z.ajmuią się <lwie politechniki, akade 
~ w.o}skowa, wyższa szkoła marynarki, 
~<>.:aserwatoryum muzyczne. Japoi1czyk, 
aby przejść ze szkoly średni.ej do uniwer-
Yte.tu, mu-si przebyć jakiś niC'ogranicz,ony 
Jiro1gramem~ ale zależny o<l p'.'1noś.ci i tal.an-
1t~ ucznia: - w szkole przygotowa\\rcz.ej, 

, ktnrych jest sześć. Sz:koly nizsze są obo
~~-e r bezplatne, jak \viadomo, ka
~ Japończyk umie pisać i czytać. Po 
(\-JF\Vie czterech lat, uczefi przechodzi do 
~Y średniej, w której kurs nauk trwa 
·„ 1'.11~t; łat N,astępnie.·zatrz}nlitie s..I~ ,,~ szko~ 

le prZY2"-0tG"'- a-..v..:zc..j ·::.1 ;~~-~-go d.J Lz::łi 
lat, poczem dopiero wstępuje na uniwersy
tet. Caly okres studyów wyksztaloonq:o 
Japof1czyka trwa piętnaście ~ ośmn.astu 
fat. 

Z Francy. Rouvkr przedkl.żył pre
zyd'entowi L@beto\\ 1 astępująq list~ 
miistrów: R<l'Uviet" prezes i minister 
skarbu, Etienne minister spraiw wewn~trr 
nych, Dekasse mLnister spraw ~ranicz
nych, Bertaux mini.ster w<lii'ny, T~ 
minister marynarki, Bienvenu MartiITT mini
ster oświaty, Gauthier minister roibót pu
blicznych, Ruau minister rólructwa, Cte
mentel minister kolonii. Izba deputowa
ny.eh zebra:ta się we wtO"rek, i Ron'ier 
przeczyta deklaracyą, IXJ której nastąpi iu
terpefacya o ogólnej polityce. 

Z Bałkanu. Stósunki pomiędzy Bull!a
ryą i Serbią, zina.ewie p-0gorszyly ~ie! ,,. 
ostatnich czasach i przcwidywa.ny bli::;Jd 
upadek gabinetu serbskiego Pasiczai ma 
między innemi r z tej przyczyny być 
prawdopodobny, że wlaśnie dzisj.e.dszy prn
mier gabinetu jest ża:rliwy·m szermJerzem 
idei z.bliżenia serbsko-bu1lgarskie1to. l(ifka
krotne ·zjazdy króla Pi10trai z księciem Fer ... 
dynandem miialy utorować dro~e brater
skiemu pojednaniu. O ile jednak z,c strony 
serbskiej prześci.gano się w uprzejmości, o 
tyle Bulgarya znow·u nicz,eimi nie da.ta: si~ 
wypmWiadzić z chlodnej rezerwy. Oczy
wiście ambi-cya Serbów nie mogla obojęt
nie patrzeć na to. Ze zgcrsz,eniem wyty
kano powszechnie jako ujmę godroości kró
tewskiej, gdy ukoronowany potomek Czar
q1cg:o Jerzego picrn szy wyciągną,l rękę do 
„l~nnego księcia", iak \\" Serbii z.owią z.o
fiiskiego \Vladcę. Co r::iz . .częściej mnożące 
się napady drużyn bulgarskich w Macedo
nii na duchowieństwo serbskie dolewały 
-0t:·wy do ognia. W reszcie ostatn.i1 te~o r:P
dzalju napad. zamordowanie serbskiego po
pa Taszk·o podczas pr'{)cesyi w1 l(uncamu
"' ·ie, dopetni!lo miary iQburzeni·a. Prasa but
ga.rska oświadcza stainowczo. że o brater
stwie z Butg:uami inie może być mowY -
a gt·os jej znajduje żyrwy oddźwięk w ca
lym kraiu. Op·inia puibHczna z całą za:cie
k'.ośdą zwraca się przedews.zystkiem prze
ci wik-01 ksi.ęciu ferdynandlowi, w którym 
\l. i<llzi glównego winowakę, zarzucauąc mu 
zbytnie korzenie się w Dbec Austryi i Nie
miec, kopanie dJorków p.od' Rosyą - roz
myślne. utrudnianie dobrego pożycia Bul
garyi z Serbią i t. d. Naprężenie to m<J
gioby m.v1olnieć jedynie ';\ taikiim raz.ie, gdy
by stósmnki w lVfaccdonii ulcg1ty zmian.Le, 
t. j, gdyby Bulgarya ist-0tnie umyla ręce 
<>d wszystkiego, co z Macedonią ma zwią
zek. Na: to jednak nie zaniQ·si się - teraz 
mniej nawet. n[ż kiedykolwiek. Na razie 
wzajemna niechęć Serbii i Bufgaryi nie 
przekroczyJa granic wzajemnych rekrymi
naicyJ. Zaręczyć jednak nie można, czy w 
atmosferze podniecenia niie przyjdzie z 
czasem do kon\kretnego starcia się obu
stronnych interesów, a wówczas spokói n::i.. 
ba.Jkanach byfby nierównie pol\Vażntiej z.a
g-roiżJony, mźli !()bee.nie skutklem ruchawki 

, macediońskiei. 
tr_ V 22JLMS5±1 _ „ ?l f _ - - · 

1 rói~~łł sir•~· 
Spokói gómiicy za:ch,o.w:ać wirnui pod

czas stre,iku, jeżeli 1chcą, aiby im s.treik 
przyniósl lroorzyść. 

Idących do pracy górników należy po
zostawić W1 spok-01u, bo kto ich naipastuje, 
·kto im się i0<l~raża, luh wstrzymuje od pój
ścia do pracy, narazić się mor.ie na ciQżkie 
kairy więzienne. 

Jak organizacye zawodowe ucbwaląJ 
winni górnicy postępować, inaczeJ na swą 
własną pracować będą szkodę. 

Bruckhausen. .Kokso w ni a zakładów 
prz.emystowych ,,Deuts.cher Kaiser" ·wy

. s!ata 70 wbotników '\ celu ładowania ko
ksu, którego tu brak. Otrz.ymuią oni 5 mr. 
d~iC'nki 1,50 mr. stra.w;1c:go i \Volną podróż. 

T. C. 
Langendreer. Za. zatrzymywanie idąJ 

cych dio pracy górrników dostalo się 4 strei
kują.cych do \Vięzicnia. Nic-:h ta. będzie dla 
innych przestrogą. Napastują.c chlcąicych 
pracować, sprawie się tylko szkodzi. asie-
bie w.pycha ·w1 ni:e-szczęście. S .. L. 

Horde. Skarbnik Tow. św. Walc!ltego 
nazywa siQ Mi-chał Maćkowski, ni-e Maćt· ;-
wiak, a lawITTtkiem Ottomaóski.. J. M. 

Na luty i marzec zechcą nas.ii Szan. 
Czytelnicy pio,zyskać nairn jak nahvi1ęceI oo
wych abonentów. Dziś każdy POilak na 
obczyźnie powinien ko.nieicz.nie czytyw:ać 
„WiarttSa Polskiego". 

Heissen. 40 strejkująrcych górników 
zaprzysi~ono na porzą'dkowych. Mają 
ona si~ starać) aby stre!kują;:y nie z.aklO:~ili 
spo!r-0Ju p-nbHczn~~ 

Ro~m~il śd. 
Śmierć lwrc:1skiej następczyni troau. 

żona koreański~o następcy tronu zmar.la 
iak wiadomo jeszcze w listopadzie zcszle
Ol f()ku, ciafo jej jednak dotychczas ocze
f(uje na p()lgrzeb, a to z dwóch względów: 
ponieważ oby.czaj religijny każe, by zwtoki 
oddawano ziemi nie wcześnieli jak w. trzy 
aniesiące po śmierci, jak również z. powodu 
powiklań pol'itycznych, w· których znajduje 
siQ obecnie .Korea. 

Na uroczystość pogrzebu zmarłej na
stepczyni tronu rząd korear1ski asygnował 
o.krągły milion - niestety prezydent japoń 
ski, sprawujący „wfadzę wlaściwą. zalożyl 
protest przeciwko takiemu szafowaniu gro
s~m państwowym i stara się przekonać 
koreańczyków, iż nieboszczka obejdzie si~ 
daleko skromniejszym pogrzebem. 

Stąd rokowania, które przedJ!,u.żają, spra 
Wt'!. Zwłoka.i ta• odbija się fatalnie na dzie
w.czętach 'koreailskic11, wedlug bowiem 
istniejącego prawa, żadna z nich ni~ mQże 
wyjść ·zamąż tak dlugo, póki następca tro
llu nie wstąpi w powtórne związki malżeń
iikie. 

Śmierć to"' arzyszki tego księcia naj
smutniejsze ma jednak następstwa dla le
karzy, którzy ją leczyli. - Oto sied'Zą oni 
już o.d paru miesięcy w więzLeniu, f jak fa
ma glosi, dusze kh, oczywiście rozstawszy 
~ie Wprzód Z ciałem, mav4 tow.arzys•zyć 
zmairlej w jej węd'rówce w wieczność. 

Żle j~st być lekarzem w I<orei. 
l(obieta posiekana na kawałki. Z Pa

ryża! donioszą: W!aśnie w miesi.ąc po ta
tiemniczym z·gonie. deputowanego Syveto
na, Paryż został zaalarmowany wieścią -0 

potwornej zbrodni, na któr.~i ślady natra
fiono 8 b. m. z: rana. Daleko za miastem, 
miQdzy Porte St. Queu a· gaferyą. Momtmar
tre, w strefo fortyfikacyjnej, chlopak IS-le
tni. Oeorges Petit, nap.otka1f' leżący na 
środku dr·ogi tlum0-k z ·czarnej, lśniącej ma
teryi. Zajrza\VS7Y do wnętrza, zobaczy! 
zwtokr ludzkie, po części z,wę.glione, po .cze.
ści pokrajane. Glt0wa była odcięta; na cza 
szce byly długie czarne włosy, natomiaist 
twarz., nos i oczy opalone i nie do poama
nia. Widocznie zbrodniarz trzymał tę g)ło
~ zaJ wlosy ·nad ogniem. Nog,i i ręce by
ly poodcinanie, tutów p.os:'-e.1kany na. kawat
ki. W tlunrolm były też części ubrania 'ko
bie:cego i pantofel skórzany. Przerafuny 
chtopaJk pobi1eg'l natychmiast po komisarza 
miejscowej policYi, który skonstatowawszy 
z.brod.nię. zateiegrafowa! d!o dyrekcyi po
ticy[ i sądu. 

Do stre]ku]ącycb górnlkói' 
nad rzeką Rurą! 
Druhowie! 

Przez naczelny urząd górniczy zarzą,~ 
dz:one uk.ta<l'y z. ob:wt0dowym komitetem 
górtn~ków rozbiły się., ponieważ Zl\' ;ązek 
<iła blteresów górnictwia: w swej durruiie i 
bucie nie chciał się z przedstawicielami 
górn~ków u'kladać . 

Na:czelny urząd górniczy żąda dowo
dów istnienia nieporządków. Komitet g-ór
ników J.TU te dowody przesiać jak .najprę
dzej wsp·omu1ianemu urzędowi. 

Brada! Wygląda to prawie tak, jako
by Waszym skarg-Om i żalom, po tysiąc
kroć wypowi·edzianym na 'Zebraniach i w 
gazetach Waszych, nie chciano dać żadnej 
wiary, przynajmniej wlaścide1e: k·opafol o.
znaczyU je wprost jako nieprawtlziwe. Za
tem PV'Starajcie się dla Waszych zaistępców 
o materyat dowodowy. Na d01Wód Hohes.ro 
z.ardbku przesyla'jcie natychmiast książecz,1. 
ki ·zarobkowe, -0ddajde je albo naJ najbHż
szyrn biurze strejkowyrn, albo też prześlii
cie dlo biura zarząd1ów Waszych organiza
cyi. Również postarajcie się o: materyal 
diowodowy \Vysokich kar, zbyt c-zęstego 
kreślenia v,:ótków, nrepunktualnego wjaxd.u 
i wyjazdu, znacznego obrywania zarobku, 
Lchego obcho<lzenia się z Wami, dalej po
staraj.cie. się o dowody lichego przecz,y,
szczania powietrza, za gmących przod
ków, lichego Porządku w kDpalnia:.:h, sła
rnaizamego \'v ypróżniania kublmv ltstępo
wych, oszuka11czych ma:nipulacyi wobec 
tak zwanych zajeż·dżaczy itd. Wszystkie 
dowo<l.yi muszą być poparte rękopisami 
(karteczki karne, książeczki zarobkowe 
itd.) lub świadectwem wiarogodnych lu<lzi; 
'llanezy także podać dloktad:ny a<lres świ:ad
ków (miejscowość, trHca i 1rmmer domu), 
gdyż naczełny urząd górniczy \Veźmie rch 
na przesłuchy. 

Braci.a górnicy, powiedzcie v.-:szystko 
co wiecie, 
postarajcie się o iak najwięcej materyałll 

•owodowego, 

' by 4nmnym kapH ~fi5~:::= ~:Jżn3 óć 9e
powiedź, by tchórzliwe zaprzecza 
llfeni• niepor~dków astało. 

Wlaściciele kopalń nie chc4t łl~~ 
&d"ri mają nadzieję, że nie wszyscy wiłp(l
bracia przylącza,, się do strejku, ~e p~ 
ni.eh polączon'e związki robotnicze roz.bU. 
si~ o niezgodę albo że bieda zmusi Was• 
pokory. 

Bracia, nie dajcie się obałamu.cić strw.
szk.ami, jak: wydaleniem z pracy, noW}9 
atestem od choroby rob.akóWI przy [X)di""" 
ciu pracy na nowo, wy~zeniem ~ lllle-

zkania cechowego lub zatrzymaniem ai
robku za 6 szycht; są to środki oblicz<>llf. 
na to, by Was odstraszyć od strejku. Przeł 
siebi'Orcy nigdy tego nie uczyni1;, s~ 
Wy 

trzymać się będzieci~ jedności! 
Niechaj .nas ł~z.ą węzły braterstwa i ie-

1 dności, a zniweczymy wszystkie .plany t 
pogróżki panów. 

Tedy miejcie oczy otwartle, a ~lowe 
trzymaj de wysoko; 

strejkujcie odważnie dalej, 
aż zwydęstwo będzie po Waszej stronrc. 
Druhowie, którzy jeszcze pracują, po
wjnni teraz okazać solidarność i brater
stwo, przyłączając słę do strejkującyck; 
nie powinni oni bogatym przedsięb:.oroorw 
wyjlTl()wać kaisztanów z, ognia. 

Niez.organizowani robotnicy i~1usz.ą i 
teraz przystąpić db organizacyi mbotni
,czych, bowiem każdy myślący r-D'botnik 
musi teraz wiedzieć, że 
tylko związki robotnicze uporać się mo~ą z 

dumRYm związkiem dla interesów 
iórnictwa. ' 

Tu się znowu okaoz.uje wielka praiwda, 
leżąca w zdaniu: J·eidnostki tworzą gro~
d~ i tylko zjednoczone si.ły prowadz~ de 
celu. - Więc łączcie się, bracia :ómicf;! 
Pod każdym warunkiem 

podtrzymujcie naszą jedność, 
gdyż jest ona śmiertelnym' wrogJem wła
ścicieli kopalń! 

Nawet wfadze miejskie wolalyi na ze
braniach górników: „Idźcie za litłosem 
Waszych przywódzcówt" Bracia górnicy, 
zastósujcie się do tej rady po:d' każ.dym 
w.zględem! 

Zachowujcie: zimną krew, sp<Jkói i µo
rz:ą\.fek 

w każdej okoliczności! 
Nłe napastujcie· nlkOflO - kto pójdz~ 

·do pracy, staraicie się, aby porzą~k pu
bliczny ·został zachowany, unikajcie wszel
kiego zbie1:owi'ska przed kopalniami i ua 
ulicy! Unikajcie surowo alkoholu, be 011 

iest aaszym. naiwiększym wrogiem! St.6-
suicie się ido \vska·zówek p.orzą<lkowy~h, 
którzy jako górnicy stairają się o utrzyma
nie porządku! Nic spierajcie siG 2 poHcyfl., 
-co iona chce - uczyi1cie; skoro policy;t. 
przekroczy doz:v.;1o~oną granicę, traktuj"tc 
W3!s swrstko i prowokując'O, wnieście za
żalenie na ręce niżej poopisaneg·o komitetu 
lub -zaraz do przełożonej władzy. 

SPOKÓJ 
iest teraz Waszym obowiązkiem, hy walka 
o byt szla gładkim i 1Worzą<lk:owanyrru to
rem, by ją nieroZ\v'ażne kroki nic unice
stwify. Pokażcie, że fosteśde mW,ami. 
którz:y wałkę przeprmvadzić mcgą \\~ spo-
kojtt i ·porządku. · 

Zapalczywych ludzi trzymajcie mocno 
w karbach. Mianowke przypatrzcie sle. 
·uważnie lud·ziom, którzy Was pchają do 
szorstkiego postępowania; nic stuchajcie na 
podszepty tych Judzi - nie s4 oni obmfl.ca
mi, lecz wrogami nasze'] s.l'uszJ1ej spr.a.iwy. 

WYTRWAŁOSC POTRZEBA! 
Postępujcie podług wskazówek biur 

str~kowych ! Nie dajcie wiary wszystkie
mu, co gazety piszą. 
Niech żyje j.2dJtość i solidarność górników! 
Niech żyje walka braterska, która się koń
czy dopiero na mncy ucbwały obwoon-

wcgo komitetu. 
Komitet obwodowy: 

Efferts. l(iihme. Hansmann. Sachse. 
Hammacher. Brze-skot. ~egułsk.i 

~ - ---- ------L--~ - _____ z 

Sk. adki 
dla strejkujacych górników. 

ZiotyH: 
Tomasz Pietrmvski. z :Essen 10 inr.; 

F. J(. z Bochum SO fen. Diś zfio7.i0no 
10,50 mr. Dotą<l' ZJ!orono razem 40,50 m:r. 

Dalsze datki chętnie prz)'timujemy. 
~edakcya. 

. !±! =-· EZ. 

BI aro 
Zjednoczenia zawodoweao polskiege. 

Ustnych rad udzleła biuro tylko przetl 
P•ł. ed . 1odz. 9 do 11~ __ . . . -·· 
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Nabożeństwo polskie. 
Witten. 

Spowiedź św. od soboty 28 stycznia po pol. 
Kazanie v niedzielę o godz. i o 4. 

Gelsenkirchen-Neustadt. 
Spowiedź św. ()d sohoty 2 stycznia 

po po:!I .d.1iu. Kazanie w uicdzieh~ ·O 011 1 

• •t 
Weitmar. 

Spa\\ iedż św. od środy 1 lutego P-O pol. 
J(azani~ w czwartek (Matki I3oskiej Grom
;iicwei) -0 11 i o 4. 

Hamme. 
\;V czwartek, 2 luteg-0 po potudniu o 

4 nabożef1stwo z kazaniem. Po kazaniu 
p.osobność d·o spc)\viedzi św. 

\V vw rck 28 bm. zasqł w P an 1 uasz 
ukochany syn 

śp. TOMASZ 
w piętnastym reku Ż)-~cia po długiej i cięż
'ł{iej chorobie zaopatrzony Ś\\. Sakrame1nta
mi , o czem donoszą \'. szysthm krewnym 
i zna;{!tnem w smutku J1'0grążen · 

Rod z i ce. 
Pogrzeb odbędzi~ sic w piątek 27 rano 

() g('dz. 8 z domu ża1cby 1 Brnch, ulica Ma
rya.i1ska nr. 104. 

Tow. Ś\v. Michała prosimy uprzejmie, 
by raczyk} wzi<{ś6 udzial w po-grzebie z 
ehorągwią. 

Wojciech l(aczmarek z żouą, 

Towarzystwo św. Wojciecha w Baukau. 
Donoszę szan. członkom, iż w niddzie

lę 29 bm. zwołuję nadzwyczajne zebranie o 
!rOdz. 4 P'O' p·oludniu. Zapraszam szan. 
ez:lonków i proszę aby się zebrali jak naj 
hcznicj, gdyż będzie obór nnwego prezesa. 
Zarząd winien się stawić godzinę ·prędzej. 

Szczepaniak:, przew. 
--- ----------------

Koło śpiewu „Halka" w Kastrop. 
Donosi się szan. cz.tonikom, iż w nie

·•z i elę , dnia 29 sty:cz:nia od·b ędz i e się roczne 
valne zebranie na sali zwyktych posied'zeł1 

Q god z. 3 po p()IIudniu, na które si ę zaprasza 
:wszystkich ·cz.tonk ów, gidyiż będz.ie prz.e
ezytane kwartalne i mczne sprawozdanie 
\ obór nowego zarządu. CzJonkowie nie
wyplatni powinni s i ę ze swiych składek ui
ścić. Członkowie zarządu winni się s ta
wić o godz. 2 także i rewiz.orowiiei ka1sy. 

Cześć polskiej pieśni! Z ar z ą d. 
Uwaga: Lekcya śpi ewu odbędzie się 

w sobotę to jest 28 styc.mia o godz. 6 wie
oz-0rem. 

Towarzystwo św. Piotra w Steełe 
po<laje SwYm czlionkom do wiadoow1ści, iż 
zabaiwa dnia 29 stycmia odbyć się ni1e mo
ze. z po'WIOdu bezrobocia. Zairazem donosi 
się, iż zebranie się odbęd<ziie. po1 południu a 
uie przed · potrndn i1em, jak by.Io :na zlelb rani,u1 

~gloszone i to o zwyikitym czasie. 
Zar!Ząd. 

Tow. św. Antoniego w ~uhrort-Laar. 
Ozna·imia zwym cz.tonkom oraiz w szy

·stkum mdakom, iż dnie:r 29 styicz.niai o godz. 
4' po poludniu odbędzie się polskie naibożeń
·.stwo z kaze:rniem. Uprasza się w sz.ystkich 
rodaków i rodaiezki o licz.ny udział. 

Zarząd. 

Uwaga Kto łeszcze nie tQldebrat foto
~rafiL winien się jak najprędzej po nią zglo 
sić, gdyż jest najwyższy czas, aby byla 0r 

·debrana . Odebrać można u kra:w.cai De,py. 

l(ofo-ś;iewu uChopin" w Bochum V 
Hofstede 

podaje szan. członkom do wi~dio~ści , . iż 
przyszła Ue'kcya śpiewu odbQdz.dei się w n~e
dz ie lę dnia 29 stycznia o ·gooz. 20 po ob1~
dzie. Uprasza się sz.an. cz!tonków, aby s ię 
licznie D punktua lnie stawili. Po le.kcyi wol
tie piwo. O liczny udział i punktualne sta.
w ienie si ę upr.aisza się. Cześć polskiej pie-
śni! fr. Karbowski, przew . 

-Baczność mężowie zaufania „Zjednoczenia 
zawodowego polskiego" delegatu Neumithl 
uprasza się , aby ze~hcielh się stawić na nie
dzłelę dnia 29 po pot o godz. 0 2 dQ loka~u 
p. Buschmanna w łfamborn w sprawie 
kwitowainia miesic:cznego. 

„Zfednoczen.ie zawodowe pols~ie'' „ 

Biuro strejkowe Stoppenberg 
dla Polaków z:na:i<l:uje się tam gd1z~ n·iemie
ckie dla Stoppenberg u p. Jana Braindlt?ff 
"ościnnego ulica Mittelstr. nr. 4. ~am w11n-. 
ni się 'Polacy zgla1szać , są druhowie obram 
Jan Szlagowski, Szymon Sopkowiaik i Pr. 
l(asperski. Buschstr. n1ależy do Stoppen..
berg. 

Tow. św. Szczepana w Zach. Bismarcku 1 

podaje S\ ' ) 111 członkom do wiadomości , iż 
roczne walne zebranie odbędzie s i ę w nie
dzielę dnia 29 stycznia o godz. 4 po pul. 
Zarz.ąd' i rewizorzy kasy \ ri nni się o godz . 
2 zebrać . Goście mile \.vidz iani. Szan. 
czfonkó\V uprasza się, ażeby wszyscy siQ 
stawili, bo będzie obór nowego za rządu . 
Po posiedzeniu wolne piwo. O jak najlicz
niejszy udzia: w posiedzeniu prosi 

Ant. Olszak, przew. 

Bractwo Różańca św. w Ałtenbochum. 

W niedzielQ dnfa 29 stycznia po pol. o 
godz. wpół d()I czwartej odbędzie się nabo
żei'1stwo różaikowe i zmiana ta·iemnic. 
Zwraca się uwagę wszystkim S!iostrom za
mieszkałym \ Y Altenbochum i L~er, że po~ 
\Vinny się jak najliczniej zgromadzić p.o ró
żańcu n' Sióstr Miłosierdzia '" ochronce. 
Uprasza się wszystk:e si.ostry, b:tóre by sit; 
chciały ·zapisać do żywego rMa11c.a św . , 
żeby jak naHiczn ici siQ ubrały. O iak naj
lkznicjsze przybycie się uprasza. 

Przełożona. 

Towarz. św. Antoniego w freisenbrucłm 

cznajmia swym członkom i Roda;kom ~e 1 
Freiscnbmchu i -Okolicy, iż sp.osobność do 3 

spowiedzi św. jest ()(}'"soboty 28 stycznia 
od godz. 4 po pot. aż dv pcmiedzfalku . W 
nied'zielę ·O godz. 4 P·O pol. polskie nabożefl-
stwo. Z a rząd. 

Baczność: Zebranie od'będ!zie się pu 
sumie o godz. 11 Y2' na saH zwyiklych p-0 -
siedze11. Fr. Rusinek, sekr. 

Towarzystwo św. Józefa w Ostel!fet:J 
oznajmia: szan. członkom, ornz wszystkim 
Rodakom i Riqda·czkom parafii Osterfeld, 
iż w sdOOtę 28 bm. przybędzie dlo na' spo
w ie.d'nik Polski. Sposobność do spowiedzi 
już w sobotę po pof. Nabożei1stwo z :1rnza
niem wt niedzierę po po1L o gooz. ~ . O licz
ny udzial w. spowiedzi i nabOlżeństwie u-
prasza, Z'-' r z ~ d. 

T.owau-ystw0 ~imJf. „Sollóf' l ;' Laar 
olacbodzi w dniu 29 stycznia t. r. SW'\ 3-cią 
rocznicę, na którą wszystkie zaproszone 
towarzystwa, tak samo 1 te, które dla bra
ka adresu za_proszeń nie o trzymaly . jeszcze 
ral mile zaprasza.n:). Tak samo wszy
stkich Rodaków dob rze myślących z Lrnr 
i okolicy serdecznie się zaprasza. 

Program: Od godz. 3-5 przyjmowa
ie bratnich towarzystw i gości. O godz. 

8 otwarcie zabawy, poczem nastąpi kon
rt, przeplatany mowami, deklamacyami 

i śpiewem. O godz. 7 ćwiczenia obcy~h 
piazd, tak samo gniazda z Laar. O godz. 
I przedstawienie amatorskie. Po przed
siawieniu będzie mazur w 4 pary. Potem 

t~za zabawa z tańcami. Czolem ! 
Wydział. 

Baczność Oberhausen! 
Koło śpiewu nMickicwic1:" · poda~ic d-0 

wiad<1mości \\ szystkim Towarzystwom, 
które zaprosv 2'·nia odcbrn.ly 1 i. te, l"tórc nas 
chętnie chciaiły ml wicdzić w urocz.yst.ość 
·obchodzenia .,Pana T adeusza'· w dnb 29 
sty,czn'a, iż uro.czystiość fa jest odłożona z 
pow.odui strejlrn na cz.as p(iźni c jszy. Kolom 
śpiewackiem i wszystkim kJwarzystwom 
za mik chęci 11s.s od'.\ icdzenic:t serdc·cznie 
dziękujemy. Z a r z ą d. 

Uwaga: W ni e dzielę 29 bm. o g.od'z. 2 
Iekcya śpiewu . O godz. 4 zebranie. NJ 
zebranie zaprasza się wszyistkich członków 
oraz amatorów i amatorki teatru w 1celu o
mówienia prz.yszllej zabawy. 

Fr. Florczyk, prze\V. 

aczn~ć ?oJld w Nłurniihl. 
Wiec w sprawie streiku odbędzie sic: 

"'* Jiątek, dnia 27 stycznia o godz. 4 P·O pot 
~ 9Q.ii p. Eikelboffa ,,r Neumiihl1, przy ul. 

i-ppelstr. O liczny udzia ł prosi 
„Zjednoczenie zawodowe polskie." 

Wielkie zgromidzenie Polakow 
w Schonnebeck Uw21a : W nie.dzielę rano o ~d'z„ 7 

przystępuje Tow. św . Józefa wspólnie do 
f(iomnm ii św„ W. Bie2anowski, sek.r. 

Tow. św. Piotra i Pawła w Bruckhausen 
podaje swym czlonkom d:o wiadomośd, iiż 
w niedzielę dn ia 29 t. m. o go dz. 5 rpo poł. 
zaraz po polskiem nabożeństwie oolbędzie 
się w lokalu nviykłych posiedzeń nadzwy. 
zwyczajne zebranie. O liczny udzia1 
czlo nków w zebraniu i naibożeństwi1e upra
S'Zia się. Goście na z)e.braniu1 mile w idziani. 

W p~tek 27 b. m. o godz. 10 przed o:
bjacłem odbędzie' s i1ę w sali Wd'<YWY' pani 
Nikemper, przy ulicy Saatbruchstr. nr. 1125 

-'Wielkie 'Z'gromadzenie. 
„Zjednoczenie zawodowa polskie~'. 

Baczoośćt "Essen! 

P rzewodnicZ41cy. 

R~·u~vnośe qórniey ' 

Wszyscy g órnicy, którzy strejkują , ixr.
w'i1nni się ·zgJosić jak najprędzej do biura 
strejko wego w lokalu p. van <le L~o. przy 
ulicy Schiltzenbahn 58. Potrzieb i niedo-
statek mający górnicy otrzymają ju2 teraz 
żyrwiność ttd. w tym biurze. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie'P. 
Na waJ'Stki~ zebruia córafkó> , WD• 

•INrwać 114 b„ podceM MreMta, '1ł'fni Wite 9órników w Derne 
iić· ~i memwie swfania, i ·~· fia

~ wi języku pobkłrn, ab}" ..,...cbic 
f1aeio"80 spot-6' i porz•dek. 

odbędzie sie w czwartek 26 stycznia o 
god!z. 2 IJlO poJ. w lokailu p. L.angbein, 
przy dworcu. O liczny udzial Rod!a!ków z 
Deme i okolicy uprasza się. 

,,ZłridaocHnie zawodowe .-•*'. „Zjednoczenie zawodowe polskieu. 

Na latke Boską Gromniczną 
p•lec1.11 s prawdziwego w$eku 

;t świece gromniczne :t' 
białe i żółte w wielkim wy\orzc i po ce
nach bardao tuioh 

KSl~QARIUA 

Franciszka Józcfosktego w Herne, 
-,rmy ulicy Kolejowej nr. 52, 

napr.eciw ul. N owej. 

Polecam sz.an. Rodakom i tiowarzy
,stwom obrazy religijne, oraz narodowe we 
wielkim wyborze. Pieczątki (stemple) tak 
dla towarz.ysi.w uako prywatnyich osób po
dilug zamówienia. Wykonuję wszełkie dru
iki jako programy, afisze, karty wizytowe i 
inne rzeczy gustowne szybko i tanio. 

Ucznia 
colarel:iego p•l'llmłrnje ad 
zuu lub od itwiet ii.n. 

W. Brambci.r 
w B o t t pr•y Steele, 

1lł Rottnr. 19. 

Czeladnik 
piek arski 

maj daie za.ru prac~. 

Emanuel Mitko 
BoU.r·op :Feldsbr. a. 

•• 

Baczność Ueckendorf! 
Wiec odbędzie s i ę w piątek 27 b. 

m. przed połudn~cm o godz. 10 w salł p. 
Dreikaus. Wiec zapowiedziany na cz 
itE1k odbyć s ię nic może z. IXJWl()du wypłat. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Oświa cz · i'2 
tlUpca Jgncc_go Janko ,:iskiego 

z lVa1o.lllllC. 
· Rozsiewa 12 pogłosfd, f3kobym ja chciał 

górników zmusić do pracy przez zamkłlię
cic mego składu jest k ł a m s t w em i .llJe. 
p.rawdą. Tego nie uczyn!ę, chociażby '2· 
szcz,~ 3 miesiące górnicy stre]kowałi. Je
stem gotowy "Wspierać, cho";r-żbynL sam 
zubożał. 100 porz~d1.y,.;h Rodaków !esz~e 
teraz mogę przyjąć jako odbiorców. 

Wanno, dnia; 24. I i9os. 
"\JJ :m '("> "./ J;a ®t s"d. 

Czeladnik lm1wiecki 
dobrze wydlQskonalony w swoim fadm 
może s:~ zglosić od zaraz, tyik-0 ma ditŻe 
M';tuki efo 

i~. 

Adama Sło•v, 
Bruckh~uses, Griinstr. li. 

~i polcea Eif c1o , ·omwt11w: J 1'- we"'@• 
(f:.J .•. 

11 
~:u-U.. ~11 it~~lal~k-th i t. d. linj\Q pe 

~. 2J'O •r. di;ieo.llie. 

łft~~ '1r:!u~ałtit:~ w AHeae ~•, m ul. :Ras 11t.r. n . l:U. - jlJ 8.alw.Jlek • ·il k•-lie wy1taruy •~11i~a~ie ka.rty krue.-~. . 

r~-Af~~·i~~~;• 
D m miłlsz al J 

murow.aaty, .a S izba1ni, -.lkierzem, skle
pem pny dom• 1 i pół •or&i •grodu, z 

. wjazedm w samem mieś.cie, w dobr~m. 
położe11iu , Aoot pod bardH kor:i:y~memi 
warunkami do ISpt'ze<lania. 

Zgł~szm1ia przyjmuje I. C1.łarasz-
kie wic:r. w Peałeeu. Pmait.z. 

Baco ść Rołae.y 
v Wt1nae i okeliey ! 

Na uroć1yslość . 
Matki h sliej Gremntceie; j 

polecam p raw<hiwe 

awieo• ...... 1czne 
w kMdej wielkości i p• bazd.zo 
ta•ich cenach. 

Księgarnia pol5·ka 
Józefa Duielaka w Waaae, 

-.liea Koltiew& ar. Ma. 

Skład kolonialny 

I 
ze sprzedażą. piwa, we wiielkiej wsi. 5' 
PO!koi z: kllchnią, sklepem, z bardzo db
brem powodzeniem , gdzie w ielkai kopalni~ 
żwuru i kopalnie torfu, konsens prawie za.~ 
pewniony, jest przy w plade 4000 marek z 
powadu stosunków familijnych o d zaraz d~ 
nabycia. Dwór i szkola w miejscu. -
Zgłoszen i e do eksped'ycyi „Wiarusa Pial
skiego" w 13Qlchum. 

w Herne i okoBicy! 
Polecam szanownym 

Rl}d&kom mój 

skład 
żPlaza, 

maszyn 
IL> gotowWa, Kf~ 

~r~ 

• 

Oprawiam najtaniej korony ślulb.ne 
(w~eńce) i wiązarki. Mam wielki wybór 
obrazówi z muzyką. 

fabryka ram ł zw,feroladeł. Hurto-
wna i d~taliczna sprzedaż. Polecam s'.~ 
SZ'czególnie towarzyswom polskiem w ra
'Zie potrzeby pamiątek, dyplomów etc„ 

1łS1elkich sprzetów kuchennvch 
pe •e•ae• jal.1 •ajta••Jf'• 

Zakuptllne rzecsy 94.atawiaa f.r&akt all demu. 

Ze Utt6wko ! Na tdpłatę ! 

Piecyki do ogrzywania.. 
i I . S~anisław Jankvwiaft, 
'?. RERlliE, ałfca Nowa nr. H 

N6łiiU~ ~ ua, ~.łfatn{~l~1~ ~t-Wt& „ WUittAt<. PO'blłiiefiif w lioenuta. r 

Oe1senklrchen, Ptorastr. 92. 

&dam lllcbozyńskl 
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1---------------------------------------~--~--------------------------._. __________________ -=------:--------------:-------------------------------/ Wychodzi 10'\1.zie'Tlv.łe- ~wyjątkiem dl!i poświątecznych. 
przeil)1fatłl kwarta.ina na poczcie i u listowych ·wynosi 
1 mr. 51 foJt., a: z ~'1;o.szeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
Wiarus P1-l&ki" za11isany jest w cenni ,u oocztowym 

W lmlQ Boże za llarc i o~cz· znc I 
la inseraty placi się za wiersz nety1owy 15 fen .• a za 
ngfoszenia zamieszczone prv~d inseratam~ 40 fen. Kt1J 
~zęsto ogfasza, otrzyma rabat. - Li:>ty do „Wiarur;a 
Polskiego" należy frankować i pooa(· w nh . .'1 dol.Jad" 

" pod z:smkiem „t. poł11isvh" nr. 128. ny adres piszącego. Rekopisów sie nie zwra:-.r. J __________________________ ,_,, ______ ,,,_ __________ -'!" __________________ _.. _______________________________ __ 

----------------------------------------_ '\„.c-...__ Redo,kcya, Drukarnia. i Księg~uni.ti zmt.jduje Bi<.~ w Bochum. przy ulicy Mn.lther~traJse nr. 17. - Ahe~: "\:ViaruB Poli;;ki" Bnchu.rn. _...-:1...L. 

~Dlli-1liftl?i~i;'_ ~~"lli~·- -· · - ~-

GórDIOJ! Rodac1·! Podczas strejku zachowajcie nietylko solidarność, ale także spokl•j i porządek wzoro\vy. Uni

c~by w wa!ce o Wasze słuszne prawa mogło przeciwnikom służyć za broń przeciw górnikom. 

R cbiee pelsey ! Uczeie tbieei swe 

wić, ~tać i Fi~ać J• '•ł§liu? Nie jest 

swemu mea· 

F*"2 • • 

z WJlHUiltów dnia. 
Minist~:r Moellec ustąpi? 

~ 
Wkołach parlamentarnych uw.ażaj'ą 

a rzecz pewną ustąpi'ettiie ministra handlu 
oellcrn p•o zalat\vicniu budżetu i zaik;oń
zeniu streiku. 

a granicy polskiej wykonują wojska nie
mieckie ćwiczenia przedwstępne. 
,Obernchlessische Grcmzeitung" d-o

si, że stoiący w Bytomiu batalion 22-ego 
lku piechoty wyruszał już kilkakrotnie 
~.granicę rosyjsko niemiecką, by wyko
y1rać ćwiczenia' przedwstępne do zajęcia 
r~n;cy w r2Zic , gdyby niepokoje w Pol-
11 rt0<l Moskalem przybraly większe roz-

ząd pr.zygotowuje ustawę dla ochrony 
górników. 

We<dlug 'INcue pol. I(-0rrcsp." przygo
wwie rząd ustawę, która prz.esz:kodzi za
·tSz.aniu pracy w kopalni3:ch dla większe
ozysku , i dalej ustawę reformującą ustrój 
napszaftu . 

Telegra ylł 
B e r l i n. Rząd rosyjski stara się roz
rzyć wiadomość, że Japonia do tego

cznego budżetu wstawiła 48 mmonów 
lt celem popierania rozruchów wewnę„ 

znych w Rosyi. - l(to chce, niechaj wie~ 
y, 

L o n dy n. Z Kijowa i ł(owna dono„ 
, że wybuchły tam rozruchy. Streiku

cy zaczepili potrcyę i potłukti szyby w 
!!lachach rządowych. 

Pet e r s b u r g. Dyktatura wo-jsko
'a nad Pete·rsburgicm rozpoczęta swe rzą
·. Nastąp·iły liczne aresztowania zwła
c1.a !}{)mlędzy inteHgencyą. 
Moskwa. 3000 robotników zderzy. 

się z wojskiem, które dało ogni'a. Wie
rem zapanował spokój. 

Polaey n . obczyźnie. 
. Bismarck. Towarzystwo św. Jaick<l! w 
1srnarck o<l.bvito w dniu l stycznia 1905 
roczne wal~e zebranie. Towarzystwo 
byt{)'' u1biegłym roku 12 posiedzeń mie
ęcznych. cz.tery \valne zebrainia i 'kilka 

1edze11 za.rządu. Tow. liczyło 120 człon 
\\'. Dwóch zmarło. kiNrn poszło clio wioi
~ 1 nQwych członków przybY1to w ciągu 
rlo r.okn 36. Obecnie Tow. liczy 146 
0~ków. Tow. przystępowało 3 raa:y 
~Polnie do kvmunii św. Bibli()teka składa 
~ 165 książek, które p·o większ:ej części 
'l;fasnością T{)W. Czytelni Lud1owyich w 
znaniu. Do zarządu wsLqJi wybrani: 
·a~\V. Pr. Nied7iielski, zast. Mmrcin Jęd.rio
t S sekretarzem And-rzci Oorzelafrczyk, 
~1 ~: Szymański, kasycrem Ant. Rylski, 
· · la11kowski bibliotekarzem A. Ko-rc··· 1 • ' 

'
11 S&1, ZU;st. \Vn·;;j-zji·n Pawlak.. chorą-

1,V ~~· Idkowski. asystentami· St. Paiwlak 
oic1ech Jankowski, ławnikami 1Walenty 

Pawlak i Piotr ~osz.tur, rewizorami kasy 
na.i I kwartat Marei.n Sz.ymański i Józef 
Przybylak. 

. Andrzej Gorzdańozyk, sekr~ 

Roisądny głos. · 
W "Dziennikrn Boznańskim" pis.aił je

szcze niedawno jakiś polityk co następaie: 
„K westyi robotnicz.ej wśród nas, tu 

w Księstwie nic.ma żadnej, bo. każd'emu 
robotnikmvi, byleby tylko 1w1 wsi siedeial 
a nie 'Cisną.I się dn miasta, -opu·szczaiac 
da1ch p-ewny nad' gl•ową, dla więksZle1 swo 
bo-dy i iluzorycznej lepszej prziyszlości 
- wiedz.ie się, dobrze." 

Przed te j ed1n1akowoż ów i egomość 
całe ustępy za:pelniał skargami, że lud wiej 
ski wędruje masami na obczyznę, mimo' że 
tam raju nic ma. 

Chociaż więc ta masowa węd!rów1ka 
ludu polskiego z Polski na obczyznę wla
śnie lepiej niż wszelkie argumenty dowo
dzi, że w Polsce kwe~tya robot111icza iest 
może ważniejszą, aktualniejszą niż w wie
lu innych krajach, mimo to ów polityk je
dnym tchem skarży się na wędrówkę. lud'u 
polskiego i twierd·zi, iż w .Księstwie kwe
styi robo1tn1iczej nie ma, bo każdemu wbo
tnikowi wl.edzie się dobrze! 

Szkoda czasu i czernidfai dmkarskiego 
by się rozprawiać z wmvodami owe-go po
lityka, wi<locz•nie wielkiego z.wolenntka p. 
Dziembowskileigo, lecz przyfa!c:~1JTIY wYWO 

dy te tylko, by ie przeciwstav„ić roz.sądne
mu głosowi innego obywatela, który ode
z.w1ał się ·z, powodu strejku ~órników tutej
szych w „l(uryerze P.ozn." 

OtiQS ten świadczy, że tu i owdzie u
wydatniać się zaczyna~ą poglądy światlej
sze, które oby tylko1 w interesie sprawy 
naszej jak najspieszniej i· jak ,najwięcej się 

rozszerzy ty. 
Czytamy tam: 
„Żyjemy w c.zasad11 nader nies.piokoi

nych. Od kilku tygodni sensacyrjna wfadkl
mość go.ni 1drugą. Walki s.połecznc-ekonio
miczne, któryrch jesteśmy świadikami, na
suiwają mnóstwo baTdzo pio.w.aż.nych r-0e
wa:żań i stanowią tlo do ro.zmyślań, będą
cych na czasie. Od killku dzietsiątków lat 
kwestya spio~eczna stała s:ę kwe·styą pa
ląicą. Nie w tern zrozumieniu, jakoby przed 
tern nie było jej zgol.a. Owszem, istniała 
ona iuż w starożytności. Rozruchy, któ
rych przywódzcami byli Gracchowie, kil
kaik rotne powstania· niewiol1ni'kórw w 1 sta
rym. Rzymie, byly wymowną teg.oż iluistra
cyą. Po dziś dzień jednaik kwestya spole
cz.na wysunęła się na cz-0\llo wszelkich 
spraw wewnętrzno1-państwowych i dzięki 
oświaciei, coraz to szersze o·gamiająceij war 
stwy, energicznie dJOpiomina się iQStateczne 
go i pomyśl111ego rozwiązania. 

J cszcze kilkanaście lat temu uważano 
strejki za: rodzaj rewolty. Filiistrzy roz
mai tyich ·O<lcieni ze zgro:zią -0.dwracali się ·od 
tych maso">'rych ruchów i z.alamywali re
ce nad demor.a-lizacyą, a.garniającą ooraz 
szersze warstwy pracującej lu<liności. I 
dzisiaj nie brak ich. Ale pocieszyć się mo
żna, Żfe· reprezetn<tanci tej wypliaicalnej i sy
tej moralności są w zniika!iącej mniejszości. 
Gr·osy oburzenia odzywają się przeważnie 
na iam0!ch gadzinorw(ei prasy kapitalistycz
nej, która ()czy.wiście bio1rąc zapomogi 
od potentatów połączonego kaipitalu, musi 
pisać wedtug życze:nia sfer walcz<łCych z 
zszeregowaną armią robotniczą. Inne pi-

sma, stojące na uis.lLVga·ch partyi burżuazyj
nych, zajmują w tej spraw"ie stanowisko 
refemjące i odznaczają się pe\vITTą wstrze
miętii wlOścią, w wy,glaszaniu swyieh zaioo
fanych pojęć. Prasa zdrowa i niezależna 
stoi p-0 stronie strejkujących. Na czele 
kroczy poważna prasa katolicka i oodzien
nie podaje .obszerne artyku.ly, świadczące 
01 zupe>lnej ·solidarności z ruchem 1 który z 
godną podziwu jednomyślnością i spoko
jem dopomina· się praw dla upośll::dzonych 
i wyzyskiwa1nych pracowników. 

Takie dalekn sięgają.ce przelO'brnżenie 
pojęć ·01dnośnie dn kwestyi streiku mogb 
się tylko dokonać na podstawie n!iezbityich 
faktów, które zaw.size p:ozostaną n:.:ljb.n
d'ziej przekonywającymi. Przek(Jnano się 

po prnstu, że ludzie rzucający robotę gro
madnie. jednomyślnie, nie czynią tego z 
fantazyi ami przyiemności 1 lecz że prz:yina.
glila ich do tego konieczmść. A wynik 
streikóiw paka.zał, że pomimo rozmaitych I 
ustępstw· , poczynionych prncownifoom, wla f 
ścicide odnośni nadal pomnaiJali swoje mi
liony. Najdonioślejszym jednak mo-tore:m, 
pę<lJzącym pracę społeczną, była bula Le10-
na XIII, który s!usz.nie papieżem rob(}t'fli# 
kó·w zwany, popicrar ruch, skierowany ku 
polepszeniu d()Ji pracownik6w: w sptOsób 
równie mądry, jak sprawiedliwy i ·ojco-w
ski. Loon XIII byt także tym, który tole
POiwal strejk r-0zurr1my, który tagl()dzić się 
winno nie, śJiOdkami gwaatmvnymi lecz 
utępstwami, o ile te są możliwe i konie
czne. 

W()bec takiego zapatrywania najwyż
szej mowy Kościoła- upactry wątpliwiości, 
poczęto in.a meli społeczny, nawet na strejk 
innemi jak dotą,d paitrz.eć oczyma. R.ozli
czne towarzystwa się zawią12aly, celem z.a
łag-0d.zenia punktów spornych na drl()dze 
pokotiowej. Strejk poczęto uwaiżać zia u
prawnioną wiojnę, wytoczoną wyzyskiO\;. i. 
Takie pojęcie strejku oddzialaio także na 
strejkujących. Podczas gdy dawniej o
kolice nawie<l'zione kataklizmem strejko
wym, były zarazem teatrem wykmczcń i 
nienawiścią podsy-can,ych szaleństw i rnz
pasania , dzisiaj strejk zmienił barba:rzy[1-
ski ongi wygląd. Sta1t się akcyą lu
dzi świadomych cel:u, z.nających swą \.Var
tość i walczących rozumnie. Póki s.frejk 
takim powstanie i póki powl{)dy: jego bę
d'<li situszne a wymagania sprawiedliiwc, pó
ty sympa:tya ·ngólu zostanie po stnmic luzy 
wdz-o,nych i walczący:ch. Dla tego rola 
przywódzców robotniczych je.sr trudna i 
wyma.gająica wielkiej prz.e:z1orności. Opa
nowa1ć i prowadzić takie wojsko jest rze
czą nielatwą i k~żdy nieuprz:edznny z. po
dziwem spogląda na karność z.szereg·mva
nleU armii robotniczej. Jeden większy eks
ces ied·en ·gwa.tt ze strony strejikujących 
móglby ich od razu pl()1zbaó\vić moralnego 
poparcia ogólu, które w pc<lobnych wal
kach bywa nader po'Żytccznym sprzymie
rzeńcem. Dla tego kionie-czncm je.st spokój 
i: rozwaga. 

Strejk jest rzeczą uprawniorną. To nie 
ulega kwestyi. Za pr.acę ka,żdy -człowiek 
ma prai\\11() wymagać wynagrod'z.enia, które 
ma umożliwiać dostateczne odży\vienie 
z;użytych przy pracy sŁ!, starczyć na llbiór 
i zdrowe p.omieszkanie dla siebie i mdzi
ny. Opróc:z tego praca nie powinna• zajmo 
wać caieg-o dnia. Czrawiek ma jl~sziCze in
ne za}ęcia, które wypdnić musi. Zajęcia 
okoll()I wychowania dzieci, domu, "\Vlf.asnej 
umyslo\VIOści. Wreszcie potrzebnym jest 
i0dpo;wiedni spoczynek. Jeżeli praca nie 

d10starc2a tego wszystkie·g-0, a w laśóciel 
danego prZ'l:id•się.biorstwa nie chce xgodizic 
sią nai usunięcie niedogl{)dności, natencta~ 
nie poe·ostaje robo.tnik·owi nic, jak zaprz.e
stainie pracy. To ~est jedyny nacisk, jaki 
wyv.rrzeć może. M:oże to być bardzo nie ... 
·dog.odncm i przykrem. ale ·sfuszn,ości ta· 
kiemrn protestowi odmówić ny:;i. można, tem 
mniej, o ile wiadomą jest rzec2ą. że rio1bot
nicy dopiero po sumiennem zbadaniu morż
nośici urzeczywistnienia swych żąda{1 je 
pod:noszą. 

Dotychczas walka nie jest jesz.cze roz
strzygniętą. Lecz sądząc z ohccn~ ·go po
lożenia rzeczy zdaje się niewątpliwc;n, że 
zwycięstwo prze1chy1li się na k.orz.yść ro
botnik6w. Ostatnie wystąpienie m:r.istra 
handlu w parlamencie acz:k,olwiek -0grani
czyl ()n się tylko do wyrażenia pewnego 
riodz2uu nagany pracodawcom, osfabiło 
Z!nacz:nie i'ch stanowisko. bo c<lebr.afo im 
oparcie u rządu i stanowi bąrdź co bq;dź 
klęskę mbralną, która w logkz.nej kl{)nsek
wiencyi wyda doniGsłe skutki w dziedzinie 
materyalne]. 

W każdym razie wypadki odgrywają ... 
ce się na Zachoidzie, na nowo wykazują d:e
nios,fość 'llrgamzacyi rob-otnicz.ych. Tylko 
na tej podsta1.vic - aczkolwiek bardzo nie
dostatecznej jesz1czc i ułomnej - mc.gą ro
botnicy staczaić walki z potęgą kap:talizmu. 
To przeświadczenie, którego pioprraw1n.ości 
zbytecznem byl-0,by dowodzić , nasU'wa po
trzebę d·oUadlneg·o zbadania podsta,wy. na 
której opiera. się wolność koalicyjna a jest 
nim§ 152 ustawy przemy-st.owe~ i jego n;e
furtunnr-1g<> towarzystwa' § 153, który w 
zna"wmej części znic.si przyzname w pier
wszy.n swobody. 

Oba to pangrafy powinn.y być p r nd~ 
miotem {)bszernych i wyic'ZCrpujących ba
dań ze strnny siocy<Jlogów i prawnikó\V a 
towarzystwa i osoby zajmujące s:ę doni'()
s!ą k westyą reformy spiolecznej \\ iuny do
lożyć staraiJ, celem reformy podstaw i 
prz.yst.os-0·wainiai ich do \Vymogów 11bcc11ej 
dioby. Póki wolność koalicyjna nie bG'(lzie 
nadaną w najobszerniejszych granicach, nie 
{)bejmie \\ szystkich bez wyjątku wbotni
ków, póty nie może być mowy o ró\vnej 
\vake. póty za.wsze kapitalizm, a.c.zlwhv1iek 
przez niel~czne reprlelzcntowany. jed1nostki, 
bodzie przedstawiał P'otęgę pr~rn i<: że nie 
Z\Valcz10ną. 

Spoleczelistwl{)l rozumne nie może stać 
po str6nie kapitalizmu. Nie może nm z.:ilc
żcć na ma:sorwem hooowan:n milioner6w. 
W czasa'Ch, gdzie uważamy siłę spokczet'1-
stwa i 1iariod'u \V do<llatnim mzwoju \\ 'arstw: 
średnich i udu, w ich moralnej i' materyal
n-ej tężyźnie i odJJomości, w tych (Zasachi 
sy1npatya -0g6fo jest i pcrn 1i111w1 brć po 
stronie tych istotnych slda(}-nikó-\), namdu. 

Dla tego nie wahamy siię zaaikcc.ntmrnć 
naszej sympatyi w10hec rudni uświ.idcm'.IQ
nych praco\\ .1ików, bez. \\'iZglę<lu na wy
znanie i ;1arodowiaść., p-01J1icważ: praca ic!J 
aczkolwk!k w' egoistycznych podlięta ce
lach, wyjdzie na konyść calej klasy rnbot
nkzcj, a więc i polskiej i p1op-..hnk ruch 
zdążający do polepszenia· bytu, do refonny 
sio~yalncg -0 z11aczlly krok naprzód dio- rjd!e-a
lu. 

Oba1wy, że PodiObnc akcye Ż.Y.\\ iofo NC 

potęgują wplyw tak moralny· jak i mate
ryalny S-O-cyalizmu są sluszne nieste:ty, ale 
i ten wpływ ograniczy się_ w mia.re iak 
chrześciailskie spofe-czeństw10 okaże robot
ni.kom zrozumienie ich praw i trosk u:za
sadnionych a związki chrześciai'1skic · rze-



=tdną i celową rnZ\\ iną agHacyę a przedc
wszystkiem pra..:ę. Pr.aca zawsz~ będzie 
najsilniejszym argumentem, chdciaż 11ie 
Rrożna zapozna\\ ać doniosłości t'tczuciO\\ e
go pierwb.stka. Mając wybór pqmiQdzy 
zjednaniem s.obic ln·dzi a <Jdepchinięciem ld1 
- któżby si~ wahał wybrać pierwsze? 

z ujny rosyjsko-j~pońskiąj. 
Parowiec, ld6ry przybyf z Wlaidy\\ O· 

S.Oku d-0 Moji d-0nosi, że uszh.10dz.ony w bit
wie pod Cz1uszimą krężownik „R.osya" jest 
juz naprawiony, .. ,Gmmobój" znai<luic si~ 
jeszcze.," doku. W W lady,, os toku jest 20 
~lodzi torpecLowych. 

W szpitalach Portu Artura znajduje 
siG 15 tysięcy chorysh, 500 zmarki ·Od cza
n h:apit~dacyi. 

R_;,.')syjskic statki \\ cjenn.., z.atopione w 
Poi:icie Artura wstały zbadane przez inży
nierów i nurków jap-0t1skich, a starn ich je:st 
następujący: ,,Sebastopol" za,topiony w 
)>Orcie zewnętrznym daleko od brz.egu, l~
ży na dnie w1 głębokości 150 stóp z:upełn'.c 
zniszczony. ,J~etv.rizan" jest ba1•dzo silnie 
uszko<flzony. Jago ·górna! część i wieże 
pałnccme są z•niszcz·onc przez jap.o1lskie 
pociski. W czasie odp1ływu pokład górny 
jest widoiczny. „Pobicda" jest silnie po-chy 
J.ona na le\\ y boik; maszty ma strzaskane, 
a wmętrze zni1szczone przez po·ża:r. Te trzy 
o:statnie nic mogą już być użyte. Japo11-
czycy będą musieli rozsadzić ~c dy.namitem 
i kawalami wydobywać z morza, aby port 
oczyścić. 

,,J'le{reświet" jest lekko uszkodzony w 
dolnych •częściach, kominy i baszty są pio

.psute, a; dwa górtne pomos.tyi zb:mzone. -
„Połtawa" jest najmniej uszkodzona. Oba 
te sta!tki' będlzi-e mo.żna: fatwo wydobyć i 
na:prnwić, - podobnie jak „Paliadę"i ,,Bo
]allia". 

Bombardowanie japat'1skie uszkodzilo 
11ajsii!niej „Retwizana". R.osyanie usitowa
U spalić swoje okręty, nie zd10tali1 jednak 
tego zmbić, ponieważ okręty byty iuiż pio 
gónny pomost w W10dzie. - Co dio uzbro
jenia, to dziafa wielkiego kalubriu są, z.ni
szicrone. - Natomiast średnic są w. dobrym 
stanie. 'Armaty mniejsze szybkostrzelne 
zostaty wszystkie przeniesi·onlei dlQł portu. 

w oopowieci'zi na: notę, rosyj1ską oświad 
cza rząd chióski, że w nicz:etrni ITTie odstąpił 
od zasady neutralności, na.tomiast rz.ą.'<f ro
s-yjskv w kilku1 wypadkach naimszył neutral 
oość Chin. 

Ziemie polskie. 
Z P..rus Zachodnich Warmii i Mazur. 

Grudziądz. Przed I izbą kadną gru
dziądzkiego sądu ziemiaf1skiego stanęt10 w 
ubi'eglą sobotę lO iezlonków ·Towarzystwa 
przemyst-Owego w, Nowem. - Oska.irżenr 
byl~ o podburzanie: -do gwaHó:w. Przewi-

Kapitan Czart. 
(Ciąr; dalszy.) 

- l(iedy bo ... 
- Byfożby twofo pod<l~sze zbójecką 

pułapką, do 'której wstęp z.a:graża. porząd-
.... nym lu<lzi·om ;niebezpieczeńshv em? 

- Co za przypuszczenie! 
- Chodźmy zatem. 
Ben Joe rnsłuiclmt r-0zkazn. choć mu 

wcale nie byto to po myśll. · 
- Pogadajmy trochę - rzekł Cyrano 

w dmdze. - Kto to jest ten Mam1el? 
r- Dobry kolega.„ jak ja. 
- I -czy tak samo. jak ty, ulega poku

som, o których \\ spominakś? 
- Och nic, nigdy! ~ zapf2\\\ nil zbój z 

ak~~entem szczemści w głosie. To charak
ter wspa:niafomyślny i prawy, 

Cyrano odetchnął gtęboko. 
_ Jakie jego pochodzenie? - ba dal 

dalej. 
Jest dzieckiem losu, ~ak my, wszy-

scy. 
- Zdaje s:c jednak, że posiada jakieś 

wyksztalccnie. Gdzie go na.byt? 
- Wszędzie i nigdzie. Zbie-rai' je -0-

kmchami przygodnie, jak ptak ziarna. roz
sypane 11

1

a gościflcu. Jed111ak wsponunieć 
·rnusz~ o joo11cj okoliczności. Kiedy jeszcze 
żyf. mój ojciec i banda nasza nie była je
szcze rozpro ''ZOl13. - <Jicicc mój bowiem 

· był jednym z wodZ.Ó\Vi p.okoleniai - przy
staŁ do llas pe\\ ien d1októr wil.aski, dobra 
·dusz.a, który musiał opuścić ojczyznc z 
pow"l()du jakiegoś. pclrniQcia szpadą ... zanad
to trafneg()„. Jasny pan mzumie? 

- Jak na~lepileti. Mów dalen. 

nienia teg-0 dopuścić się mieli tem, że pod
.:zas swej letniej zabawy \\- roku zeszfym 
odśpie" ali w !'esie kilka przez sądy zaka
zanych pieśni. R.()zprawy trwafy prze
szl-0 dwie god'ziny. Ostatecznie na wniosek 
prokura.ara proces oomc·zl(}nl{) \\;. celu prz'2-
sluchania nmvych świadków. 

· Puck. Potów łososi zap·owiada się 
dosyć obficie. 

Gdańsk.· Stojący na postcruHku sze
regowiec \Veinart z pulku grcnadyerów 
zastrzeM StG. Co go do 1samobójstwa p·o
pchnęlo nic wiad:omo. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Gniezno. Straszne nieszczęście wy

darzyło się w Leśniewie, w pow. gnieźniel1 
skim. W czasie nie:obcrności tutejszego 
gospodarza N .. syn tegoż 12~letni w-zni~dl 
ogiei'1 W' izbie, a następnie. z .obawy ukrył 
sio pod łóżkiem. Pożar zniszczył dom 
'mieszkalny i wszystkie budynki g;ospodar
skic. W pl-Omienia1ch zginąl również cały 
imventarz. Pod gruzami spalonego domu 
znaleziono zwęgJ.one zwl·oki niesz1częśliwe
go chłiupca. 

Poznań. „Wiclkopolani111" doni0si, że 
d10 redakcyi jeg-0 przybył w sobotę pr7,ed 
południem szafner p. Mąki0w1ski, zajęty w 
spedycyjnym interesie Brill i Tuch, Z\ syn
kiem 9-letnim i przedstawił sprawę nastę
pującą: 

Synek mój chodzi dmgi rok do sz:k·oly 
i jest w 1 klasie VJ b. W1 szkole przy nfrcy 
Posadowsky'ego szkoła< II. Nauczyciel p. 
Stroh \v'e wtorek dnia 17 sty1cznia na1 lickcyi 
rachunków obił ch.łQpca i przy przeklaida·
niu przez kola,na lewą rękę mrn wykręcił. 
Chlopca. tak okaleczornego zatrzymał do 
godziny 1 w poludinie. - Chł·o.pilc1c mai dziś 
~esz!c·ze rękę na temblaku, co1 na·ocznie 
·stwierdzon(). 

Mim-0· tego naucz.yciel kiaisy pa11 Fie
dler przysfal przez innego ch!iopca kairtecz" 
kę z nakazem. aby chfopiec przybyl do 
szkoły, inaczej pan Mąkowski narazi się na 
placenie kary szkólnej. 

Mafka pokrzywdz.onego chitopca posz
ła 'ZI nim w środę db .ctyrektorn szkoły, aiby 
·się użalić. - Dyrektor abeirziat n~kę oban
dairZ()IWaną cihfopca. i powiedział: ,.Co? je
szcze: wam ·nie umarl ! Prz.yślijcie g·o· ju
tro do szkoty. 

Atest wystawił p. d'r. Calwary. Do
lą;czony jest do skargi prz.eslanej na rece 
prokura:uorai a1 wytocz.onej przez ojca prv~:
dw nauczyciekJwi. 

- Rad'zcą konsystorskim mia1norwal 
Naaprzewielebniejsziy ks. Arcybiskup ks. 
Kaźmierza Michalskiego, penite:ncy:arza i 
k:aznndziedę. archi1katcdralneg:o i pmbo1sz:
czai parafii tumskiej. 

BydgQszcz. Prz~d kilku dniami wrra
iea1r dozórc<ł'. robotników leśnyich Domdey 
zi Ostowca po, pracy df)1 domu. W ocfda
lcniu ()k()fo 200 metrów odi .swego miesz
kania, idąc nad Brdą, po.toczył się., spadV z 
pochył1ości w rzekę i utonął. Ciafo nie-

- Ten doktór byt b'ardz.o uczony. Za
jął się 'on Manuelem i przekona'Wszy się. że 
chtopiec ma< zdolności, zrobi! g()' swym 
uczniem. NudlzHio się nieboraknwi•; szukał 
jakiejkolwiek rozrywki. Manuel zaibral się 
z całcg:o serca do nauki, i otóż dizięki temu, 
po1trafi dziś klecić pit;kne rymy dl.a· mfo
dyich, pięknych ·dam. 

- A ·W się stało z Wf{}chem? 
- Umart 
- Smiercią naturalną? 
- Najnaturalnlej w świecie, objadt się 

zanadto i skoflczyt z niestrawrwśd. Pocz
ciwiec zrobil s:ę na stare! lata strasznym 
obzartuchem. 

- Wiecziny mu odpoczyruck ! - Po
\Hócimy do Manuela. Móv\ iłcś mi, że to 
dziecko losu? 

- Tak. 
- Z tego samego plemienia, oo ty? 
- Tak sądzc:; ... 
Cyrano ścisnąt rękę Ben Joeh jak k!c

szcza111i i przeszywając go suro\\ y111 
wzrokiem, rzek! z mocq: 

- Pewnyś tego? 
- Na co t<J pytanie? - odparl cygan 

z \\ idocznem pomieszaniem. 
Ja bowiem ·O po·chodzeniu Manuela 

sądzG inaczej! 
- Cóż jasny pan sądzi? 

Ze to jest dziecko sk ra'Cl'zione ! 
- Skradzione! - powtórzył I3\:n Joel. 

bkdnicjąc mirnowolnie. 
- Tak. skradzioue; nic przez. ciebicj 

boś na· to z1 mfody, ale przez kogoś z twe
go plemienia - mD'że prz:ez iQjca twojego. 

-- Ależ, dobry Boże - zauważył Ben 
J.oel głosem dość naturalnym - i w jakim
że .ceiu mianoby dziecko \.Vykrad'ać? 

- Dd kroćset! ahy zeó zrobić, C·O ro-

SZi(:ZeśFi\ngo t-0pieka wydobyto ze rzc:d 
dnia następneg•o . 

W tem samem miejscu zaszły jt1ż. d~i
'\Vni\::j podobne nieszczęśli\\ c wypadki, mi
mo to ani wladza gmirrna, ani' rządow:a o 
jaki°e środki bezpiecze11stwa nie myśli siQ 
postarać. 

Trzcianka. Oberżysta w szisi~dnicd 
wsi Star i hucie \vygrał w przedostatniq 
prnską loteryG 200 tysięcy marek. Aż do 
-0statniego ci~~nicni:i. grali z nfm \\ polmvic 
dwaj miejscowi !lstrlnosze. ~ kicuv ohcrżv
sta na ich żądania części na nich przypada
jącej wyp)łacić nie chciai: wytoczyli mn 
skargę przed SQdern. Sąd jednakże skargę 

ich oddalił, \vyka'Zalc s!ę bo\\ i\:1m w tenni
nie, że od udzia1u "'\\ ~rze obaj sk~~.rż~1cy 
dobrowolnie się wycofali. Mimo to \VY

pfacił im oberżysta z wiasnei dobrej \ ·Dlr 
każdemu po 5 tys. marek. Gdyby byli gra
li do ko11ca1 loteryi przypadlab:y na nich po
fowa· wygranej. 

Leszno. S1nicrć pod kohnii }Y1ci<1gu 
znala·zl w tych dni8,ch prymancr wyższy 
L.. uczefJ Icszczyf1skieg·o gimmi.zyu!11. Z 
ważnyich PO\\Od'6w nie z-0sta! Qll przypu
szcz-ony do egzaminu abituryencloego i 
tcm się tak 1martwLl, że postanowił sobie 
życie 1cdebrać. Na kole udał się do La1s·o
cić, a "\Y.dząc nadc!i.odz<.1cy poci~1g, ze.skD
cz.yl z kola, ·zepchnął je w rÓ\\C, rzuci1 się 
pod kola, ·któr·.; go pochwydy i zabity na 
miejscu. 

Poznań. ,,Pa.stęp" pis1e, że śp. Igm:„cy 
Andrzeie·wski zapisał bardz•o znaczny ma
jątek na cele publiczne. Zmarły P•CJZDsta
wH nieruchomość przy ul. Zv •. i·erzynieckiej 
.wielkiej wart·ości. 

W Kościanie - jak co rokw - chcial 
tamtejszy 11 Sokól" i0degrn;: teatr amatorski. 
Pod~mo do urzędu pioliicyjnegn wnlosek o 
udzjelenic pozwolenia na odegrnni1:1 dra
nmtu .,Azya TuheybeyO\\ icz". Obyrwatc
le tamtejsi nie przypuszcza11, żeby p•olicy.a 
odmówić miafa. poz\volenia. Dopiero. po 
tyg{)dniu otrzymaf zarząd. pozwolenie, ale 
róiwnająicc się zakaziwi. P.olicya pozwoli
ła wprawdzie odegrać teatr, ale tb iudzia
lu - amatorek!!! Natychmiast zrwróiooino 
się db wyższej instancyi. i w sobotę oko.to 
wieczorai pl{)Z.wlOlionio amatorkom brać u
dzirul w1 przedstawieniu, ale nic więcej. Na 
salę paniiom wstępu zabroniono, zakazano 
także tańców, slowem cal'l! zabawę „So
ko?iom" popsuto. 

Ale nie tylko „Sokoiy'' d1oz.na;ją tak czu 
lej opieki ze strony p·olicyi. W Miejskiej 
Gór.ce Towarzystwo rnhotników chcia;k)I u
rz~dzić przedstawienie teatralne, a policya 
r6w!nie:Ż go zabzaia. Bliższ.ych sz:czie
g6lów niema. 

I ooś podobneg·n d'zieije się \\" XX stu
leciu \\:• pa·ilstwie kuHurnem ! 

Poznań. Na niemiecki skairb narodo
wy, maiiący slużyć ku wzmocnieniu· niem
czyzny na kresach wschodnich, zfo.żyli w 
tych dniach panowie Kenncmann Z1 Klęki, 
Tiedemann z, Jeziórek i R.aschdau z Berli-

bią wszyscy tobie pcdobni ! Aby piosłu
giwać się nim, jako przynętą, w żebraninie~ 
aby układać go jaJk psa gol1cZ1~1go, do kra
dzieży, a moż·2 i zbr·odni; aby \\-reszcie 
późnie~ wymó<l'z okup z.a niego na rodizinie ! 
Pytasz. w jakim cePu? Czyż ja mORG znać 
wszystkie wasze lot110wskie cele! To pe
wna. że ich ni~ braknie. 

- Niech jasny pan piozbcdzic się 
swych podejrzet1. '\V Marmelu płynie krew 
nasza. 

- Ni·e- twierdź za wiele, b<J zmuszę cię 
może d-0 odwofa~nia tych twierdzel1 ! Zre
sztą, z.anim posuniemy dalej indagacyę, wy 
pytać w·pierw muszę Manuela. 

Stanęli w tej ch\vili przed Domem Cy
kl<ma. 

- Prnwadź ! - rozkaz1i' Cyrano. 
vm. 

W cszli ·obaj d•o środka. 
R·ozejrzawszy się \Vi dolnej części· do

m-0stwa, Cyrano poznał~ że jest ona czemś 
w r<1<lzaiu 11ędznego. zaja1du; gd1r,ic każdej 
nncy, znam. już nam ·ohyd'!1.a starucha, za 
mar:m1 opl.atą, cla·wala schrnnienic włóczę
gom Hlicznyrn. 

Bylo tu d'nicm i nic.cą jcdnaki0\v10 cic
nmo, na cłl\vilę też nic gaszonQ! lampy że
laznej, zaw1ieszoncj u p11!ap11. 

Sciślc mecz biorąc, ten brudny i c11-
cłmący diem noclegowy byt piwnic4, mury 
jego bowhem, pozbawione okien, by1y z kJ.
mienia·, ai podłoga. z ubitej ziemi. 

W .iednym z kątó\v znaj.ct:owałyr się 
schody drewniane, \vązkie, kręte, spadzi
ste„ które wi·od,ty na "yższe piętro do no
ry wynajmowanej Ren Jodowi i jego kom 
panii. Tróika' ta wyobrażalni jedynych sta
!ych rnieszkańc6\\i1 diomostwa. 

.W pofo\vie scho'<ló\Vl \.Vidać by!-0 wy-

na 1x> 5000 mr. Z Wrcdawb: przy ·fa1no 
dwa r.azy po 500 mr., nazw"isk tych (J t:lt
nich ()fiarodawców· nie wymieniono. 

Gniezno. „Lech" pisze: ,.lir. Skórze
wski z. Czerniejewa1 obok szlachty z her
bem tt. K. T. lubi widocznie także szlacht~ 
jerozolimską. Donoszą nam, że jasny pan 
hrnbia na Czerniejewie iest w vkladach! z 
żyd:em :Ehrenberfriedem o wydzierża\\.'tenie 
rnu Szczytuil-. M;ożL:rny pana hrahtego 
objaśnić, że będzie to dla niego vielki za" 
szczyt, ~cieli p. f,h renf ri~d wydzierż:lwł 
odc(1 Szczytniki, bo led vie rok minąt, iak 
ten pan sprzedat kawal ,.pra~ermafiskiej" 
z[emi wt <Jkolky Pleszie1wa na kol·onizlicyę. 
- Podobno jasny pan hr~'cia na Czernicie
wie nawl(}fywania prasy d·o 10ba.wiązków 
narodowych uwaiż~1 7.a dobre dowcipy, nad 
któremi serdecznie się uśmiać można." 

Ze ślązka czyr Starej Polski. 
Bytom. Gazety hakatyst<rn- d1oma.gaią 

się, aby zaistępcr gmin 1.a ·zebrani.ach gmin. 
nych mówili po niemiecku. N:i to ·Odpowia
da ,.Dzien. Śl." 

Samorzą'd gmir:ny jest P·OrQC',iJilY :{l{>n
stytucy4 więc gminy ll siebie mog:1 się l'Z<l
dzić j:.:.k chq, byle nie byto wykmcz.e1'1 
prz1;;chv pra\,-:0m i ust3.\\1::nru kr.J.jowym. 

· Jak zastę1KY ~mi11ni ua swy0h posiedz2" 
niach mówić po.w.inni; to Jest kh rz:ecz. Je
żeli gmina je-st polskai i wybierze za.stęp
c6W1 pulskid1 dla rcguJ.owania: spr.aiw1 gmi
ny, t-0 dlaczego ci ·z:astępcy nie nnią obra
dowa·ć nad1 sprawa1ni gminy tak, jak im efo. 
godniej, latwiej i -zrn'z.umi3Jej? Albo ~ZJ 
Iitdność po[!ska ma· tylk·o podatki piacie i 
inne ciężary ogólne ·i1 gminne p:o·no.sić i mil. 
czeć? 

Wrzoski. żo;na pótgbura Michała 
Strzelczyka 11id'a1ta siQ w1 śr.odę w:eczorern 
do st1od•OlJr i wesz la na dr.abkQ, aby, jak się 
zdaje, sięgnąć po paszę ·dla byidla, gd} 
wtern pękł szczebel, na któryn1 sta1Ya, tak 
·i ż nieszcz.ęśliwa spa'::lła z drabki na ziennę. 
Znaleziono ją po uplywi~ niejakiego ~z111 
bezprzyt-0mną w stodole i od\v i1eziono d{.I 
klasztoru w Opiolu. Tn stv,rier<lz.om10 zh. 
ma1J1ie czaszki, na które ju·ż nie bylio raituh 
ku. Strzekzykmva zmarta z soboty na nie 
lę. Liczyla. lat 35, poziostaN.ria' trnje <llrob· 
nych <l1zieiei. 

Wrocław. Zmian w duchowi·e.ństw;e, 
Mianowaini1: ks. prob. Toepler w Niem 
R.adawicach dziekanemJ dekanatu; glogó 
wieckiego; ks. ad'ministr. P·ogrzeb8! prOibo 
szczera w Lugnianach. Przesiedleni: -ks 
kap. Allouzy l(utpas z. Rachowic d·n Miecho 
wvc; ks. ka:p. Wilhelm Bu·chtai z: Mi 1echo:wi 
do R.aiehowk; ks. kap. f eliks Tucholski! 
Obserndbrfu1 jako II kapelan do PaczklcJ\\"a 
ks. kap. Tomasz: Loch z Katowic jako Hl 
kapelan d-0 św. Jadwigi\\' I(róL. Hucie. 

Z innych dzielnfo Polski. 
Z Warszawy donoszą do ,,Sklwa Pol 

ski ego", że otrzymano tarni znowu wiaUD4 
mości o wystąpieniach różnych gmi1n \\ 

żlobionzi w murze k·omórkę. a w· niej o 
kryte łachmanami ł<Yilm. Było to lego\"; 
sko staruchy, która żyła tam samotua, mi 
cząca i zla, jak ropucha w wydrążeniu ka 
mienia. 

Mieszkanie Ben J·o·ela sk1adatło si~ 
dwóch części. Piernr:sz.a z niich, wyg!ą 
dająca w samej rz~eczy na: pokój i -OŚ'\\ie 
tlona wielkiem okrą;glem oknem - ślepiet 
Cyklopa - należata <lo Zilli. Byl to r~ 
dzaj pracowni alchemicznej, zapelni-cm 
retortami, naczyniami. różneg·Ji ksztaltll, 
piecem w glębi i Jóżkiem. pakryterm WJ/. 
rzystemi tkaninami. w kącie. Widzi1l 
się tam jesz·cze p.onucone tui i mv<lzie n. 
czynia muzyczne: 1oraz stary waz.o.n 1 

świeżymi kwiatami 11::t rzeźbionym, dęb~ 
\\ ym stole. 

Nie' znać tn byto nędzy, ani nawet n 
dostatku; wszystko Qddychafo taUem11i, 
P·Ozwalających dotnj'Ślać się na].\\ iększy: 
n i es µ-0 dz.i an ek. 

Dziwna ta izba uiawni<>.la dusze k-0b. 
ty, a bardziej jeszcze kaptanki kultu czar 
dzi1c'iskiego. Klejnoty i stari::i księgi w P· 
gaminowych okfadz.inach, pachnidla i tn 
cizny, festony z ied\v.abnych tkanin i s~ 
lowe ostrza sztyletów miesz'.aJy się z -
bą w dziwacznym ale pow:rbnym nietadz 

Oddychafo się tu atmosferą <lraźnią 
i· slo<lką zarazem, która odurzała ie<l!'. 
cześnic mózg i duszę. 

Drugą CZQść mieszkania zajmtoi\'3 

Ben J{)el i M~muel. Było to mip•ospoli~ 
w świecie. podstrysze. z małem okic11k1• 

wychodzącem na dach. 

( fqg alsey nastą-pi.) 



sprawie przy\\ rócenia języka poJskicg·o w 
m-zędowaniu. \V niektórych gminach spi
sano o·d'powi~<lnie uchwaJy, w inny.eh wlo
ściamic postawili wyraźnie. postulat, ale 
,.voboc oporu wóitów i pisarzy nię umieli 
dbie poradz.ić z formalnem zaprotokofQ
~"aniem uch wat 

Oprócz \\'ymienionych dawniej \\' Y'Stą
pi1y z żądaniem języka polskiego w urzę
dowaniu następuiące gminy: 

W gubernii' Warszawskiej - - Ra:dzi
~ów, Zyr.a.r<llów i Wiskitki, p.owiat Bltoński, 
Zduny, powiat t.owicki i Przedcczu, po\\'. 
V/ oda \\"s.ki. 

\V gubcrnii Ptcckici: Góra i Radsz. 
powiat Plncki i DzierzgQ'\Vio, po\\r. Przas
„ysld. 

W gubcrnii PictrkQW'Skiej Usz·czyn i 
Krzyża•n6w, P·OW. P'.otrkowski, Ruszyca, 
,mw. Ra vski. 

W gubernii Kaliskiej Pit1tek, powiat 
L~czycki. 

W ·gube1111ii Radomskiej Kuczki, p-01w. 
Rad>0mski i Oz;owi·ce, p101wiat K.osienicki. 

Najenergiczniej T'Ozwija1 się ail<'cY<r w 
r;ubernii Lubclski·ej, gdz.ie wf.o.ścianie poro
zumicwaj.ą s·ię pomiędzy sobą i ju1ż kilkana
ście ·gmin uchwalifo zaprowadzenie uęzyka 
połskiego w urzędowaniu·. 

Zupelni'e pewne st Yierdzonc wiaid'.omo
śd o 11chw21tach, formalnie przeprowad!zio
ny:ch, rJ1'ad'eszlJTi z. 10 gmin, miainow1c1e: 
Zemborzyce, Jastków i Ki0nopni1ca, pow. 
LuheJ.ski, Serniki. Nilemce, Kawianka, pow. 
Lubairtow1ski, Garbów, po1w. Połaiwski, Bił
:x:mli, powiat I3ilgorajski. Frampol t Su
ióW', pm'v .' Zamojski. 

Wo1góle więc razem z. pop1rzedlniemi, 
juz 40 gmin ,.,,,,. l(rólestwie, z, ogólnej liczby 
1200 oświadczyło się za ięzyki•ern polskim 
M 'U'rzędowaniu . 

\'iadomośd ze świafa. 
Parlam~·nt niemiecki obradm;\:a.J. w ś1'0-

dę nad etatem p•oczt. 
Poseł Chłapowski obszernym mate

ry'1.lem, który ztożyl w parlamencie, wy
k'a!Zal, że poczta wiysfoguje si~ hakatystom. 

(M'°w~ posla: ChJa:powskiego p-0damy 
W'. <lioslownem brzmieniu). 

Sl:.kretarz stanui I(ra-etke br01d! µoozty 
nader 11ieszczęśiwie vv.obec p.rzekonyiw:alią
cego ma0teryatu posła Chtap.owiski·eg;o. 

P<Jseł Roeren wystąput także przeciw 
usifmvaniom germa·niza:cyjnym poczty }Jl(}d
nosząc, że w. pewnej miejscowo.ści poczta 
adresu p1olskiegr0 przeczytać nie umiatła, 
natomiast list z adres.em helYrniskimi .wrę
czyila adresatowri. 

. Poczta ,·\"inna sfożyć Pltbli'Cz:ności, a 
nil;;j hakatyst-0m. 

Sejm prnski obradował w dalszym cią
gu. nad etatem miinisters.twa rolnictwa: 

Na Węgrzech wczynają, mnożyć się 

wypadki zaibu'rzeń skutkiem agitacyi 
przedwyborczych. Opooycya, ·z.a!pr.awi-
wszy; się w bó~kach podczas ostatnich; tak 
gwaltownych posiedzefi Sejmu, zaistosowu
je teraz. ten sam system do agitacyi na pro-
;v·incyi, gromią;c przeciwmikó\v z obozw li
beralnego już nietylkc słowy, lecz: także 
czynnie. Oto donoszą n. p. z Neutry, że w 
Szenie, gdzie odbywało się zgr1CYrl1.'a!dz.einie 
prze'drwyborcze p.artyi liberalneL uczestni
k6W1 jeg{) podczas powrotu -0hrzucili ka
mieniamu czJonkowie partyi opozycyjnej. 
Areszto\vano kilka .osób i zare~wfrnwano 
w1()'jsko. Podobnie z. I(omorn~ <k:moszą, że 
w kilku· miejsc-0\vościach okrQgu wybor
cz.eg-0 Ncmcs-Ocsa przyS'zfo do bójek. 

W Miszko.wcu rzucono kamiei'1 na1 pre
zesa ministró:w ,Tiszę, ale go nie trafiono. 

Z Rosyi. o przywódcy roootniikórw 
J crzym Gapio:nie wzpisuU<:!J się. „Now10sti": 

Na jc-dlnej z ulic przylegających db par
ku Aleksandr.owskieg-0 ()d strony peters
burskiej - piszą ,.Nm.v.o-sti" - znajduje siG 
skromne m;·eszkanie człowieka, do któreg-0 
w chwili obec11ei prz-ykut..; są -0·czy cakj 
lud'ności rnb-0tniczei stolicy - o. Jerzego 
Gapoina, twórcy ,,Organizacyi robotników 
fabryczno1-prz~rnysl1owyclt miasta Peters
btrrga". 

O. Gapia.n, duchowny \.Vięzienia tra:ns
P-ortoweg·o, wierzy '\Y możliwość osiągnh~
cia przez klasy floh:-;czc zupd11cgo dobroby 
tu materyalncg.o i k11lturalneg-o. Z ·we jrze
nia rruai nie więcej jak 35 lat, śr{„dniego 
wzrostu, o południowym typie t\\ arzy, robi 
w1rażcnic niezwykle \Vycief1c-z1oncgo skut
t!dem bezsennych nocy i pra-cy nieustannej. 
Nteco egzaltowany w rozmowach ·z. qwwa
rzyszami mbotnikami", z którymi przepG
dza dnie i noce, 3-4 godzin na· <lo·bQ uży
Waiąc tylkio spo·czynku, w rozmowie z oso
'ba-mr postronncmi zachowuje zjnmą krew, 
a :zJ świecących i ŻY\VYCh oczu iego -prze
!bf!a żelaz·na energia- i wiara niez.&J:nma. · 

Syn cłifopa prostego z gubernii p.ol
tawskiej, 11demagog" ten, \\~ .szlachetnem 
słowa znaczeniu, w młodości pasl gęsi i 
Ś\\ri•nie . Wybitne zdolności, jakie wyikazal 
\ szkóke wiejskiej, zwróciły na11 uwagę 
wtadzy szkolnej, której staraniem znalazł 
się :\V' połtawskicm scrninaryum dLucho
wnem. 

Nic wiodło mu się jednak jalrnś w ka
ryerze szk·ol'nei: wydalony z IV klasy se
minaryum za „propagandę polityczną", po
\vryraca \.\. krótce doi1 i koi'1czy ie, ale z. nie
szczęsną ~,trójką" za spra\\OWanie się, któ
ra mn zamyka wstęp d10· uni\vcrsytctn. A 
mtodl·~' sily n\ ą się do wiedzy. Dzięki pro~ 
tekcyi osób wplywnwych. zostaje statysty
kiem ziemskin:r. Spotk<łnie z. pe\v ną dzie
wczyną, która życic S·\v1oje poś\vięci!a· służ
b'.c dla ludu wywiera stanoiwczy wplyw na 
dalsze losy Qapona. Ze słów jej czerpie 
w i an~. „że służba dla ludu w~ szacie ducho
wnego p·rzyniesie o wiele <liotykalnicjszą 
korzyść, aniżeTi sfożba: w mundurze urzę
d1niczym lub fraku adwokackim. . Bywają 
przypad1ki okmtneg.o rozczaro'\Vania jeżeli 
się jc<look szatę duichownego nosi z' hono·-
11e1rn, z.aiUa:r1ie utrwala się i zmienia się w 
posłuszeństwo." 

Uapon wstępuje do akad'emii dudrnw
nefj. Czteroletni pobyt przekonywa go .. o 
bezwamnkmvym braku swooody nau'ki i 
gló1wne~OJ jej czynnika: - myśli" . Do
świackza teg01 nai sobie samy1rn. Prace ie
gd „o pio.lożoniu, klasy roboczej \Vl Rosyi i 
o niezbędnej lą·czności międ'z.y cerkwią, w 
chrześciańskiem stowa tego znaczeniu a 
ludem" - konferencya odrzuca, a aut-0fo
wi ucizi·cl0i naganę. Niez;ra<żony jednak tern, 
kończy akademię i otrzymuje d'yiplom. 

Z Francyi. „Berliner Tageblatt" dono
si z. Paryża-1 że wiadomości petersb:u1rsikie 
na ·giieldzie WY\.V101l~fy szalo•ny popitnch. 
Dz.ienn'itki sprzyjające Rosyi, które dotyich
czas w 1 jej interesie z:aitajaly\ prnwd'ę, nie 
rrnogą obecnie ukryć przed pU'bHcznością, 
że Rosya ·zna.i<l·uje się w przededniu re\\110-
lucyi. Wyw1olalo to ogromne przerażenie 
w Paryżu, gdyż kapitaliści francuscy ma~ 
jąi około 13 m:iiliafld-ó'W' p:ożycze.k: rosyjski·ch, 
gwzi im więc ruina. Wszystko to utmdlni~ 
wLdioki dalszych zamierzonych pożyczek 
rosyjskich. 

.Z rlżnyt" slr•łt. 
Weitmar. Wiec polski zapo\.\ie<lziainy 

na' przeszlą sobotę 21 bm. nie (J'd'byl się, 
ponie\vaż o giodz. 2 po pot. wszystkie re
staura:cye ood1z,iennie zostają zamykane. 

Recklinghausen . . Finna• K.rupp ;z. Essen 
z.aikupila wsz.ystkie zapasy 'koks.u, jakie po
sia<lala kopalnia ,,General Blumentha·l". 

Langendrieer. I(opa.Jnia „Bruchstras
se" przy ostatniej wyptaci'e «fal.a 1200 streł
kuiącym górnikom terminatkę. 

Homberg. Górnicy foopa-lni ,,I~hei111-
preussen" chcą poprosić dyrekcyę, aby 
ustne przyrzecz1e:nia dano kGmisyi górni
kmv na· piśmie. 

.Essen. Nowy kościół Ś\'\r. Barbary 
przy Eiisenplatz zostać ma; pcświęoonyi \:Vi 

przysz/ą nied'zieI'c. Rektorem b~dłzie ks. 
kapel'an:' Schmi.icker. 

Koło.mfa. Ks. ka11Clynal K·opp przesta1f 
dla strejkuj.ących 3 tysiąicc. marek na ręce 
redakcyi „Koln. ·Vo.fksztg.". 

Altenhochum. W lokalu p. Straetlinga 
zna.i<lulje się biuro „Zjednoczenia :zaw10do
weg·o" i chrześciańskicgD .,Ge.werkverai: 
mt". W -0kna1ch l·okaln biura wywiieszone 
są napisy obu: mgani'Zacyj. W niedzidc 
idąc z k·ościoh nife zauważyłem w oknie, 
karty , Ziedn. zaw. µol. ". Folacy i<ląc z 
kościotai byliby moglt ·iść zapisać się na 
czf,nnkó.w „Zjedn. ". Cickarwem, kto l}ólskq 
kartę roz:dart i rzucił na okno? 

Berlin. Pensye ministrów prnskich 
~rnjq, być podwyższone- o 14.000 marek; 
zamiast 36 ODO mk. rocznic mai~ł ·Odtąd wy
nosić 50.000 mk. Potrzebną na to p·odwyż
szenie. h\iotę już wstawiono doi budżetu. 
--. W moty;wach powiedzia:no, że 3G,OOO m. 
rocznic nic \Vystarcza im wobec dziiSiejszej 
drożyzny na odpowiednie ich stanowisku 
utrzymanie. Z przc'd/.oi\:miern tern rw,d 
pruski wystąpiJ w sarn~i po1rę. Teraz za
pc\vnc uży.ic. ,..,-szelkicl1 swoich wpl y ,\-ÓW, 
ażeby też strejku>jącym górn;kom w Wc,t
falii podwyższDno pfacę. Oni d1yba o
bocną d'rnżyz.nę dotkiwiei odczu\\~auą, nU: 
panowie ministrowie ''-'1 Berli11ic. 

Berlin. Msg-r. Karól Ncuber, pJ.O
boszcz kośóola św. Jadwigi• w Berlinie, 
Delegat biskupi Pralat, Kanonik h.onormqr 
przy katedrz~ wrodawskieli, Ra:dzca <lu
chowny i Pmtorrotaryusz Apostoski umarł 
po szczęśliwie dbkonane.t operacyi ż,olą,dka 
na zapałenie pluc. 1(s. N~11ber urod:z.if siG 

12 maja 1, 41 \\ Wis~hke pod Nisą, studyQ
\ ~at teol::;git_: \v..., Wrodawiu i otrzyma1! 28 
czer \ .:'1 1866 świGccnia kapla(1skic. D\\a 
Iata p ·,źniej z.osta! przeniesioriy do Bcdi
na, gdzie poz.ostał aż do śmierci. 

S rejk górników 
I<:omisya m'.nistcryalna uidaje sict \\1 pią

tek znc}\\r d·8 Dortmundu, by po ponownych 
naradach z sietlmi-nw'.1. przedst?..~ ;1.:idami 
górnikÓ'\ , ·r:ozpc-czą(: w przysz.lym tyg-0-
·dlniu badanie skarg. 

W środę O'dbyio si<~ \\r Essen pnsicd7.c
nic „hm .isyi sic.dm;u" 1 na którcm rozfrn
trzono sio w materya.fc dostar~wnyrn 
przez górników. NastQ{.me posŁedzc.nic od
bGdzie sic w piątek w południe. 

Odnośnie uk1ładó,· z kopalnią. ,.frcic 
Vogel und! Unvcrho:fft" ·Oświiadc7yli przcd
stawidcle -organizacyi. iż układ zawarty 
został tylko pod warnnklem, że górnicy s:G 
nar'1 zg.odza.. Cltociaż \, i~c górnicy nie za
jechali, mo'wy być nie może o nicposln
szci'!stwfo w·obcc organincyi. Liczba 
srcikujących siG nic zmienila. 

Wiek profesorów. Na podstawie {)
koto 1500 da,nych, dotyczących wieku· pro
fesorów w wyższych z.akta.dach nauko
wych Niemie·c, · Austryi i Szwajcaryi·, w 
zimmvym semestrze r. 1901/2 nbli-czionoQ, 
że: pirze-ciętny '\\ iek pr.afesora \.vypada w 
tym roku tat 53,4 1 t. j. 2,9 lat więcej niż w 
roku 1891/2. Najstars:z.ymi okazali s.ię pm
fesornwie medycyny 1 gdyż przedotny ich 
wiek :v\ryn:osi 54 8 lata; nastę.pni0 p-01 nich 
miieiscc zajmują prawnicy. Profesorów. 
ma:jąicych mniej, niż lat 30 bylo zaledw-i-e 2, 
powyżej zaś lat 70 okolo 60; najstarsi wie
kiem \.VYklada1ią w Berlinie, Lipsku i Mon.a 
chium, najmlodsi \V' ttcidel'bergu, Strasbur
gu r Wie.dniu. 

Ofiary mrozu. W tych dniach ekonom 
Piotr Mocsonyj z Szatmarn na Węgrzech 
uda.il się z żoną i trojgiem dzie.ci piechotą 
do s.ąsiedlniej gminy. W dmd!ze zaskoczy
l.a rodzinę tak ·gwattowna śnieżyca, że nie
szcz:ęśliwi musieli przystaną:ć, nie mogąc 
iść dalej. NastQpnego ranka przechodz:ąicy 
patrol żandanneryi znalazt ich na drodze 
bez życia. Zmarzli. 

Zurych.· Straszną, zbrod'nię na kapla
niiel katolickim pope1tniono z.eszlego czwart
ku. W pobliżw mienscowości Ringiikon 
zna,le'ZiO'n!()I księd'za Jerzego Ada.mera z. Alt
stadt zamordlowanego i obrabowainego. 
Wedilug -dotychczasowego wyniku posz:u
kiwafi, ziawit się u niego pewien mtoldy 
zlowiek z prośbą, abyi ksiądz przyszedł 
przyigotować na śmierć ciężko chorą mat
kę j.ego. Byk> to jednak zmyśloną rzeczą, 
aby wywabić księdza z d!omu. W drodze 
zaitrzelił go óvv1 zbrodniwrz, i obra:bidWaL 
Dotąd nie udało się sprawcy; wyśle ~:zić. 

Zbrodnia. Czytamy w gaz.eta-eh war
szawskich o· zbrodni dok-onanei w Zagórzu 
na OS()bach Józefa i Antoniny małżonków 
Rul'ików. Po'\vraca!iący z nocnej pracy gór 
nicy dostrzegli przed drzwiami d()rnu, w 
do drz\vi i z::i.częfa slabnącym gklsem w.zy
Wszczęto alarm. przybyli straż.nicy z. wói
bez życia z roztrzaskaną skronią Rulik. 
tern, zl·oczyi'1cy już jednak Z'dlołali umknąć. 
Po ocuceniu, Rnlikowa: opowiedziała, co 
naistępujc: h:ulik, jaik zwykle, powiraca1 z 
pracy okolo godziny 8 wieczorem. Po 
przyjściu do dlomu zjedli oboje kolacyę i 
pof.ożyli się spać. W kilka godzin późnfej 
uslyszli dobijanie się do drzwi i giosy lud'z 
kie. Przestrnszeni, zerwali się z 1Ióżck, 1w 
celu !otworzenia dirzwi, a gdy zapytali, kto 
się dobija, uslyszli odpmviedź . ,w1ladza 
ziemsk~ w 0S>Obad1 trzech strażników żą
da, by i·ch wpuszczono". Wówczas R., o
dziawszy się, pospieszyli i drzwi ot\wHZY
Ii. Jeden z przybyszów zażądał od R. pa
SZ[K•d1t, a drngi cd fony R. wody ·dio picia. 
W chwili, kiedy Rulikmva poszła po wodę, 
a Rulik tykm stojąc do mniemanych straż
ników, szuikal w kufrze paszp-ortu, jeden z 
nich wystrzelił do Rulika z re'\V>Olwem, tra
foljąc go w ty! glowy. R.. pomimo otrzy
maneg{} p·o~tr.f'.alu, podbicgl do zfo·czyilcy 
i chwyciil go za gardi19, pw~wracaiąc się 
wraz znim na ziemię. Zawrzala.1 walka na 
śmierć i życie; WÓ\\\ .:zas ie:d'en z p·O·ZDSt::l
lych zbiró\V, wyrwawszy duszonemu re
wolwer, przylożyl g-o dloi skroni R. i wypa
li!, kladqc g() trupem. W chwm tej nade
szła z wodą. wna R., a widząc trupa: męfa 
chciała się cofnąć, wzywając pomocy, lo
trz}" pochwycili ją i zagrozili śmiercią, je
żeli nie wskaże. gdzie są pieniądze. Kie
dy, R. nie chciala· wskazać skrytki, zJo
czyńcy poczęl'i ją btć paJ'kami, W6w·czas 

R. wskazała zroczy(1c'Om alk-owe. w której 
pod 'rorkiem mąki mieścilo się 250 rubli. 
Zl-oczy1'!cy, zabraw zy jl;, zbiegli. Rulik-0-
wa pomimo zadanych ran, dowlokla si~ 
\: ać ratunku, tu ją znaleźli powracają y 
górnicy. 

Bogate złodziejki. Wielką sensacrt; 
budzi \\r N-0\\'YIU Jorku ,,syndykat" 21 skle
pów, za\\ iązauy celem zwalczan!a kra
dzieży, dok-0nywanych \V magazynach 
przez damy, należ~ce do ,,najlepszego to~ 
' arzystwa". Ten osobl ~wy syndykat p-0-
stan:o :vil odda\\ ać w ręce połicyi wszyst
kie z.Iodzicjki, bez względu Ha ich sta1:owi
sko sp.ołeczne. Ol liczcno, że. straty w o
wych sklcpaiclJ, wynikk z po rn-du okrada.ft 
d:oclwdzą do miliona c.lolarów. Liczba o
sób dopuszczających się podolrnyd1 \ 1ykro 
czef1 jest -Olbrzymia. Dama przyjeżdżają._ 
powozem do sklepu z artyku tarni spożyw
czymi. kupuje za OO dolarów, kradnie za 
pół dolna; •ic:~r.:li i<l złapią na gorącym u
czynku, zasłan ia StG „kleptomanią'·. Ja
każ jest r6żnica pomiędzy zawodo-w~1 zlo
dzieik~ .a taką panią? Tylko to, że pkrn„„ 
sza kupuje drnbiazg, a okrada sklep z rzc ... 
czy kosztmv1nnch; clrnga zabiera wszyst
ko, C{) jej wpadnie pod rQkG: od 7.\\ yktei 
szpdki ze szklaną gtówką dq klC:notów. 
Pewien kupiec 11ow0Jorski d crn-0dz.i. że n~c 
sto klientek, d\\-adz'dciai przy.włas7,_;za so .... 
bie jego: wlasność, a z tych jedna Z;!:led\\rie 
moż!e! być s·chwytana na gorącym uczynku 
przez d'eteky;wów, którzy pnornie pełnią 
funkcyę subiektów" w większych skl'epach. 
Liczba „kleptomanek" jest stosunkowo· da
leko wyższa od ztcdzieje:k zawlO·dowych 
Na 25 pierwszych przypadai zaledwi-2 je
dna. Dotychcza·s obchodzono się z takicmi 
barcfzlQI wz.g!lędnie, chociaż znano je z wi·„ 
dze1nia, a nawet taini ag·enci mieli kh foto ... 
grafie. Odtąd z.łączeni w synd'ykat kupcy; 
postanawiają ścigać k na d'rodze sądowej 
i nie przepuszczać nia.Hżeiszegn wykrocze.-. 
nia. Detekty-wi nie areszituJą je na ulicy. 
Gdyby kupcy zachcieli ogtosić nazwiska 
wszystkich kleptomanek, w mieście za:„ 
wrzafoby jak w ulu; tymcza~em nie żywią 
oni takiich zamiarów, lecz gdyiby: prze'd'się„„ 
wzięte środki nie pomogly, to kto wie. 

Odezwa! 
lrskowie r Rodacy ! Obywatele ! 

!Jnłf wiadomo, wybuchło w Westfalfł 
i Nadrenii egółne bezrobocłe ~ów. 
1\1.7~ Polaków zostało skutkiem testu 
be21 mięcia, a więc też bez zarebku, ~. 
sp&sołMI do życia. 

Tak ogtlne smutne pełożenie gómikłłw 
iak solidarność r6ootnicza, zmusiły górni
ków półskicb, abf iść ręka w rękę z res~~ 
g4nałk6w. Btn:wzgłędność przedsiębior
ców kopalnianych, którzy nawet w układy 
wdać słę nie cbclefi z przedstawicielami 
robotllików, popchnęła górnffi6w do strfi
Ru. 

Słuszność je§t bezsprzecznie po stro„. 
nie strejkających, to też obowiązkiem ws.!}1 
stkich ludzi szlachetnych, aby poparli wał· 
ezącycłl o swe słuszne prawa górti:ik6w 
nie słowem tylko, ale czynem~ słdadaiąc 
datki pienlę.źn.e na wsparcie strejłmjącirch, 
ahy w czasie bezrobocia nie byH skazani 
na głód i nędzę. 

Chodzi tu o tysiące ludu P<>łskiego, kt6 
ry nie chciał i nłe mógł J){)d żadnym warun 
Idem inacze; postąpić, jak tylko wziąć u
dział w ogólnym strejku. 

Rodacy! Chodzi tu o braci naszvch., 
chodzi o to, aby górnik za swą pracę w 
podziemiach, należytą otrzym!łł zapłatę, 
aby po ludzku z nim się obchodzono. 

Komu los robotników polskich na ob
~zyżnie nie jest obojętny, niech spieszy lu
dowi team z pomocą. Każdy i najanłei
szy datek jest nam pożądany. Przesy lać 
można oiiary na strejkującycb pod adce
sem: „Zjednoczenie zawodowe polskie" 
w Bochum, Vidurnestr. Hł, albo też do Jłe
dakcyi pisma ninieiszego. Wszystkie dat
ki zostaną w pismach publicznych pokwłto 
wane. 

Rodacy' PamJętajcie, że dwakroć da
ie1 kto prędko daje! 

Zjednoczenie za wodo we polskie. 
Uwaga: Wszystkie pisma p-0lskie pro

simy Q zamieszczenie powyższej odez" y 
i o faskawe pośrcdnict~ <> w zhiera.niu 
skh1dek. 

Już naprzód tak pismom, jak ofiaro
ofa.wcom za laskaiwe po·par:cie skfadiamv 
naTserdecznicttszo podzięlrowanle rrasze1~1 
mbotni'czem: ,,Szczęść Boże ł 



Ostatnie wiadomości. 
Pe t e r s b u r g. Oburzenie z powodu 

rozlewu krwi nie ustępuje, lecz wzrasta. 
Okna wystawne składów są zawsze je
szcze zabite. Ceny artykułów żywności 
podniosły się niesfychanie. Strejkujący o
trzymują wsparcie pieniężne głównie z An
di. 

P et er s b u r g. Rada miejska uch wa 
lila protest prze(!iw strzelaniu do robotni
ków, kt6rzy pragnęli przedłożyć prośbę ca
rowi i postanowiła 25 tys. rubli przezna
czyć dla Jl'-OSZkodowanych. 

Sar at ów. Robotnicy warsztatów 
kolei żelazne! rozpoczęli 5trejk. 

R y g a. Proklamawano tutaj streik o
gólny. 

P et er s b ur g. Dyktaturę sprawuj.e 
się z bezwzględnością. Cara strzeże 15 
tys. chłopa, w tem także artylerya. 

Studenci wraz z profesorami wzięli u
dział w pogrzebie zabitych w niedzielę stuM 
dentów i robotników. Petersburska ajen
tura telegraficzna ·zaprzecza wiadomości, 
jakoby Maksym Gorki został aresztowany. 

22::;22:=:.S?L!!!!'. 

rłlład~~~ ~ 

dla strejkujatJCh górDHrów. 
Złożyli: 

Weitmar: A. Ow1izdek 2.50 rnr.. Jak. 
Gol'lfeind 5 mr., tt. Wi·esmann 5 mr~. W. 
łliisken 2 mr., Ii. Blo·cksiem 2 mr., F. Weh
mert 2 mr., F. Toomath 5 mr.. Meinemann 
5 mr., Claes 2 mr., Claassen 3 mr., Geld
macher 3 mr., I(. Pauliich 1 mr„ Thiemann 
1 mr., Lohes 2 mr., Goeke 5 mr., E. Don
ninghaus 3 inr„ A111g. Backwinkel 4 mr., B. 
Nowa.Iski z Wanne 100 mr. 

Es.sie,n: J. B!och 25 mr., Ign. Nawr.od:i 
1 mr., Lud. Szymkowiak 1,50 mr., Mich. 
Szymkowiak 1 mr„ L. Jiiinz 50 fen., Franc. 
Szymkowiak 1 mr., Kn. Magcwski 50 fen., 
P. Pnprawski 50 fen., K. Szymkowiak 50 
fen., L. Sa\\ icki 50 fen„ N. N. 50 flc\11., A. 
Trep:onkmvski 50 fen., St. Smigielski 50 

1 fen., Fr. Partyka 50 fen., Badusr. 50 fen., 
T. Us.ka 1 mr.. Pr. Biernat 50 fen., J. Pv.
rzysz 2 mr., St. ZaHsz 3 mr., P. Skolarski 
1 mr., Schrelborg 2 mr., Józ. Skaradck 1 m. 

'L. Zilndiorf 3 mr. 
E·ssen: St. Wickbi(1ski 3 rnr., P. Pin

foowski 50 fen., J. l=<'abis.z 50 fen., L. łiinc 
50 fe:n., A. K·owalski 50 fen .. L. Sobkowiak 
50 fen .. W. Szajek 1 mr„ St. Wa.Umwiak 
50 fen., St. Maif1kowski 50 fen .. Wl. Bytter 
50 fen., R. Wyrwa 1 mr., J. Rakowski 1 
mr., P. Barczyk 1 mr., St. Blaszak 50 fen., 
Jgn. Suu1ot 50 fen., M. Kr.asif1ski 10 fon., L. 
Ofryińsk1i 5{) fen., J. Szymat1ski 1 mr., J. 
Przybylski 1 mr., K. Bobrowski 50 fen., A. 
Owczarzak , Wattenscheid, 50 fen., M. Ko
min 50 fen., L. Kaczmiek 20 fen., J. Śliwtk.a 
20 fen., T. Sobiesierski 20 fen., J. Koniicwap 
10 fen. , St. Solarek 50 fen., A. Luhowsiki 50 
fen .. A. Almonk: 15 fen., A. Grobelny 25 f., 
M. Gauta 25 fen., W. N. N. 50 fen., M. Bła
szak 50 fen., J. Baksalary 50 fen., P. Ku
kufa 20 fen.. L. Merczyński 20 fen., I. 
S-zczukl()'Wski 50 fen., Pr. Jas:iniak 50 fen., 
St. Smienek 20 fen., Wt Malińsk.::i, 30 fe:n„ 
A. Ma'kowska 20 fen„ W. Olejnicza1k 2 mr., 
Boos, czel. Blocha 2 mr., N. N. 2 mr. 

Firma Reichen1berg z, Bochum, Ober
marktstrassc 4 podar,owała dla strejkuią
cych górn:k6\V' 74 pud'e.lek k1on erw. -
Rcdakcya ,.Gazety Polskiej" w Kościanie 
zebrnh 73,88 mr. - Pan J ankiewic1z ze 
Słupia p. Bukiem 10 mr. 

Fr. Schultc, Vogeilheim, 2 mr., tterlitzin 
50 fen., J. Oeile 1 mr .. J. Poppinghaus 1 m., 
Ii. Krnnefeld 1 mr., \V. Poppinghaus 2 mr., 
O. łfoska1 1 · mr., Ou1rkenkawfmann 1 mr., 
Ii. Grahlen 1 mr., Eeklerbrtrch 50 fen., N. 
N. 2 mr„ tt. Wullh.orst 1 mr., W. Beckmann 
1 mr.. Ii. Koni·g 2 mr., J. Konig 2 mr., ~· 
Baumkohl 2 mr., Wił. Kranefeldl. 1 mr., W. 
Weipner 1 mr., T. Nau 3 mr„ T. l(onig 3 
mr .. I(. Kortenkamp 3 mr., Ii. tt:::rz: 3 mr., 
W. Stahia. 3 mr. , B. Mcertmann 1 mr., L. 
Tiemann 3 mr., I\. Koch 1,50 mr., Ule~tre 1 
mr., B. Meier 2 mr., Tewes 50 fen .. J. Bres
ser 2 mr., T. Duhlmann 3 mr., wdowa J. 
Nolde l mr., A. I(alsbach 2 mr .. J. Bellein-

1 dort 2 mr., wdowa A. Claiasseni 2 mr., Fr. 
Brinkmann 2 mr„ B. Tenbrink I mr.„ Bning 
1 mr., Ii. Tiemann 3 mr., N. N. 2 mr., Ess
mann 1 mr., Ii. Schatholt 3 mr .. O. Samuel 
3 mr .. ttaisers. Cuffa I mr., E. fisenbruck 
2 mr., B. Scholand 2 mr„ J. W.akieck 3 mr„ 
L. Rottger 5 mr., Pest i Kruk 3 mr„ Cl. 
Overdick 3 mr., I. Lobbut 1 mr.. J. K·opka 

' 2 mr., W. Kmze I mr., Ii. łitilsebusch 2 m., 
B. Spimn:1nig 3 mr .. tt. Vorschulte 2 mr .. Pip
per 3 mr.. Kassenberg I.SO mr., ttabers 2 
mr.. A. PoppO:nghaus 3 mr., Ii. Liicksm~nn 
3 mr. 

Towarz. gimn;zysh 'I.> uSoke!s. w B:::rr·c.:! 
urządza, zabawę z tailcami w niedzielę dnia 
29 stycznia 1905 r. punktualnie o godz. 4 
pq pot. na sali p. Pigge (Centrnlhotel), 

\v'lChód Kleferstr. 5. O Hczny udział prosi 
Z ar z ą d. 

Baczność! Osterfeld ! Baczność! 
Tow. „Gwiazda Jedności" po<la<ie 

swym szan. L.Zł<lnkom, oraz R:odaczkom i 
Rodakom w Osterfcld i ok.cllicy do '-"fa.d<}
mości, iż w niedzielę 29 bm. odbędzie się 
nabożeństw.o po1skie z kazaniem Po pol. o 
godz. 4. Sposobność d•o spowiedzil św. -0d 
soboty rana. O liczny u<lzia1l w nabożefi-
stwie prosi Z ar z ą d. 

Uwaga: W nie<lz ie lę rano o g-0idlz:. 7 
podczas mszy Ś\V. przystępuje towarzystw0 
do wspólnej Komunii św. Czfonkowie 
winni licznie przystęp.ować w oznakaich. 
Chorążych i asysh..ntó\v uipraszam, aby się 
stawili punktualnie ·o godz. 63'4 do chorą
gw.i. Lekcya śpiewu odbędzie" siQ o god.z. 
Yi3, n.a którą winni siQ wszyscy druhowie 
punktualnie stawić. Fr. li o ryza, prze'\v. 

Baczność Marxloh ! 
Dla ty.eh' czf1Qnk6w Tow. '.Przemysfo

\\nega z Marxloh, któ1rzy się zafi:czaią, piod 
zarząd komitetowy, urzą;dzamy familijny 
wieczorek z tań-cem w niedlzielę 29 bm. na 
salt p. Denkra, Wiesenstr. Początek o g. 
5. Wstęp wolny. Życzliwi nam przyja
ciele. ;mogą przez. kartę legitymacyjną być 
wpmwa.dzeni. O liczny udziial p.rosi 

Kom i te t. 
.~~~·~~~~~~~~~ 

Koło śpfowu „Cecylia" w N~umilhl. 
W sobotę dni.a 28 b. rn. po· poł. -0 godz. 

05 odbęd·zie się zebranie u p. R.a<lemache~ 
ra. O jak nailiczn·iejszy udział upraszam 
tutejszych Rodaków, szczególni·e mł·odz;i·eż. 

Z ar z ą dl. 

Koło śpiewu „Zgoda" w Witten 
urzą<lza dnia 2·9 b. m. na: sali p. Koster'a 
po naboże11stwie polskim zabawę zimową, 
na którą za1prasza: uprzejmie wszelkie to
warzystwa mieisc0we or.az wis,zystkich ży
cz.Iiwych Rodaków z. w,itten i okolicy. 
Wstęp 1na salę dla czI·onków wynosi 50 fen., 
elfa niecz.lonków wynosi 75 fen., niiel\viasty 
mają wstęp wolny. O liczny uidziai prosi 

Zarząd. 
~~~~~--~~~~~~~-

To w. gimn. „So~i:ół" \V Wanne oddziar I. 
poda~e do \\ iadlomości,, iż z dniem 8 sty
cznia b. r. z·ostal obrany prezesem St. Ko
chowicz. Wsz.ellkie borespondcncyc tyczą
ce Gniazda.i, uprasza się nadsyłać na ręce 
prez.esa lub sekretarza. 
St. K·0ichowi'cz, Wanne Karlstr. le. p·rezes. 
Bart. Marciniak, Wanne, Stockstr. 18, sekr. 

Towarz. św. Antoniego w Ober-Styrum 
donosi swym członkom i wszystkim Ro
dakom zamieszkailem w Styimm i okiolicy, 
i.ż w niied'zielę dnia 29 stycznia odbędzie się 
polskie nabożeńst\vio z kazaniem o g()idz. 
-04 pl{)I po!. O jak nailicz1ni·ejszy mtział w 
nabożeństwie uprasza! Zarząd. 

Towarzystwo św. Stanisława B. w Wanne. 
Miesięczne posied1zenie odbędzie się w 

nicidz:ielę d'nia 29 styC'z:nia u p. Brainga, ul. 
Oelsenkirchf.a1er Str. Co s·ię tyiczy przy
szM zabaiwy, nie \Viemy, jak się stanie. O 
jak najliczniejszy udział w zebraniu upra-
s,za Z ar z ą d. 

Towarzystwo św. Jacka w Bismarck 
podaje swym czlonkom d>0 wliad.omości, iż 
w dniiu1 29 stycznia o godz .. 4 odbęciz.'.·c swe 
mie'Sięc'Z'.ne zebranie w1 lokalu ·zwykłych 
posiedzefi. O jak najliczniejszy udział u-
praisza Z ar z ą d. 

Uwaga: Po posiedzeniu wolne piwo. 

Vliecpoisk'ch ~.iewtast w Nenmiihl 
w piątek odbyć się nie może. Kiedy wiec 
się o:d'będ'zic, będzie późnieJ l{)gklszone. 

Soloch. 
_....__ ___ -------------
POSIADŁOŚĆ 

6 mórg dobrej z.iemi budynki nowo \V:;ybu
dowane, p.umpa w podwórku, wszystko 
polożonte, przy szosie z Gostyniia dio K.robi 
oda•lione 15 minut od miasta Q.ostyn~a. z p{)~ 
wodu stosunk&w familijnych od za:raz do 
nabycia. Na hipotece może kilkanaście set 
marek poz.ostać. Reflektanci zechcą się 
zgłosić do M. Nawrota, Gostyń , albo też dlo 
W. Nowrota w Sodingen, Nordstr. nr. 5. 
p. Dortmund. N.a Hstowne zaipytanie upra
szam o znaieze.k pocz.towy. 

----·· - --------·- ---- ----
Baczność mężowie zaufania ,,Ziednoczenia 
zawodowego polskiego" delegatu N~umiihl 
uprasza się, aby zochcielii się staw i ć na nie
dzielę dnia 29 po poJ. o g'Odz. 02 clio lokalu 
p. Buschmanna w łiamborn w sprawie 
kwitowa1nia mies;eczneg-0. 

nZi·:dnoczenie z.:: WOCOW·:! polsk;'i';". 
-~----...-:-. 

Zif Jl i.Jr., c.u.ii;a.1 1 rdd• K•:y~ "·" p~• ~ 6tJ ~. "·~ tedaktor Antt>o.1 .ll<t!Jdti~ \'li 

Tow~rzystwo ~im!l. „Sv~ <Jł'" \, La ... r 
•&ckn<iltL w i»iu 'J9 st~•ia t. r. s'~~ 3-eit 
? bt. ·•~ któr4 WM-'J6tki• 2apro~zouc 
~~~, iak: samo i ie, które dla b.ra
h adre~u eapro~ze11 nie otrzymały, jeszcze 
ra..~ •ile Atapraszan~y. Tak sarno wszy
słkidt ~odaków dobrze myślącyd1 z Laar 
i ek1™icy ~erdecznie się zaprasza. 

Pr~am: Od godz. 3-5 przyjmowa
a» ltra·tnich towarzy~tw i goścł. O godz. 
5 otirarcie zabawy, poczem nastąpi kcm
a.łń, Jtt~eplatany mowami, deklamacyami 
i ~pi~. O godz. 7 ćwiczenia obcy.:h 
i•iazd, tak samo gniazda z Laar. O godz. 
I przedstawienie amatorskie. Po przcd
sła"WJieniu bedzie mazur w 4 pary. Potem 
4!e.lsza zabawa z tarkami. Czołem! 

Wydział. 

\Vielkie zgrom~dzenie Polikow 
r S "honnebeck. 

W ~i~tek 27 b. m. <J godz. 10 przed -0-

Bac.zność I 
Rzauownym Rodaltorn -w B'l'wek

hausen i uk'!>łlcy <lonoszti, iż wy
nbiam własaoręczni• * pierśeionki ślubne * 

i zaręczyn owe. 
P1eszi; udae się d0 maie z ca.łem ZA.• 

ufa11iea. Kto aobie i.yczy d41lne pin
seionki, tell nieeh m.i::uę weźmie ~Hl ok1 -
ło po.l•a popicarkiem i niech mi miarę tę 
nadeśle, a otr:iynrn. w trzce'll dniach !la
mówione 'l'lerscionki. 

• Zywiałowski, 
yega:·miRłtn; pnlr.ki i ,-;łotnik 

w r:~ :t!.'libtHUiif:·ir>1, nuU. Jllenem. 

IDJ 
biadem Ddb~zi~ sili '" sali wdo ~'Y pani 1 

Nikemper, przy ulicy Saatbruchstr. nr. 112, 
wielkie z~rnmadzenie. 

„ZjedHocze11ie zawodowa polskie". 

:murnwa.~y, z {; i:r,ba1-.i, &l:,i~n~em, skle
pem 1m~y d•mm 1 i pM mo1·,i o~rntlu, z 
'"ja,v,edm Y ~amem rnidci~. w tfoore• 
i10łożeni~1, j~-Yt ped bardzo kłlrzystr...crei 

warunkawi do ii!iprzedii>,nia. 

Baczność Ueckeudorf ! Zgło::-ze11ia prz,-jmnje U:. Charasz-

W ie c od'becfaie się ~,, p i ą te Ii 27 b. 
m. )łtzed południem <ł godz. 19 "' sałi p, 
Dreikaus. Wiec zapo·wiedziany na M~·.ttr
je,k odbyć sie nie może z pow<0d'11 wypłat. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

, ldewłe.z w Pollt'feen Pm:iit:;i;. 

Ba :;mość lł&daey . 
w Wi:!nne i olrnli~y ! 

Na eu·oćzvstość 
Matki i~oshiej 6romniex~1ei 

polcc;arn -pra :rd:&i1.ve 

skł~d mebli i trumien · 
z ulicy GrnJlb~<l na v:~li<'ę Ui~~yn.i'
~i. łl n?!', J I, 1la„rzeciw składu pmrn 
Szyrn :~i1~!dcgo. 

świece greunrsi·czn~ 
w ·kaidej wielko~ri i ptl lrnniz~ 
ta11i<.:h ce11a('h. 

Polecam także rnbj 

Księgarnia polska 
Józefa Dauiefoka w Wan·~. 

'i~ arszh t stolarski 
w któr J m wy~·-nyw1'm W!zelkie prace 
st.olarskie. - Dost:i.rcz:.i.m takżł lla liy
c~enie kara.w:tny dla dziec.i i derosłych 

uHta 1\:olt'je'u u. iOa. 

Otiaflłem. Hircalina!e jak,) 

akuszerka polska 
przJ Mol l.::est1·. 22. Po'Ecnn się f'ZMOW

nym Jt~dil.Czkem w J{fr~hlii i! ~hi i okeliey 

Udm·ya K~lber, akus.zerh. 

~m. ~młllmBIID~~ Cz0lad.ink ------- - --
1•ieka1·8ki 

zns ju:t.ie zarsz praeę. 

Ermmulf'l Mitka> 
Bottrep, :F'eldst.i:. S. 

Durkopp'a 
maszvnv .... ;/ 

do szycia 
i 

kołowce 
poleca tanio 

D. Susselbeek 
Oocinun, 

~vVibe1mstr. nr. 7. 

Reparacye w:iJJy
atki•h sycit•~mów p1f
dko i tanio. 

. ~a ~Jatkę Boską Gremniczną 
pol@cam :1. pral\'Cb-:iw~go wtisku 

~ świece gromnk~n ~ 
białe i ż<>łte "tY wielkirn ,,·ybor:zc 

·•· 11ach barazfJ ta:1.ich 

SIĘ AR~IA 

Franciszka józefoskiego w Herne, 
pr-"3' ulicy Kolejowej nr. a2, 

:napr.zeriw ul. Nowej. 

-·---- -- - ---------------
łl~OOCOOOOOOOC Cl OOoOt.Pgoo 

. 000000 oooooocoocococ~ooo 
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. , OOQOOO~OOOOGOOOO OOtllatłCO 
ooo 00000000000000000000 

łłajw~ększy ia 1t1ajstarszy 

polski skład mebli i maszyn do gotowania 
... - - rrcx=:: 

--·-·- znajduje się - _ __ 

w Gelsenkireben-Hiillen. u1. Wanner Str. 243. 
Dziękuję S_;1;anownym Rodakom, któr.r.y <lotąd u mnie kupowali, a 

są z mego towarn .zadowoleni i proszę tych, którzy n A. Bartkowiaka 
nic kupowali, uiecb siq przrkonnją jak tanio sprzedaje i przytcm daję 
na. odpła~~· .:\lam na składzie enłkowitc wyprawy tj. wsz)"stkie sprzęty 
domowe i kuchen- c przedtem p1'(.J\\·adz(~ 
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l; • 1\ 23. i sobota 28-go styczni 905. 

Wychodzj codzienme z wyjątkiem dfli poświątecznych. 
Przedp1ata kwartalna na poczcie i u listowych v.rynosi 
1 mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
„Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

pod znakiem „t. polnisch" nr. 128. 

I Imię Boże za 

oś ! 1! 

larę I OJcz znc I 

, ro . !Zar bk 

Za inseraty placi się za wiersz oetytowy 15 fe r. ., a 2& 
ogloszenia zamieszczone przed insera~am~ 40 fen. Kw 
często oglasza, otrzyma rabat. - Li~ty d·i „\\ 1a rusa 
Polskiego" należy frankowąć i podać w nir h doklad-

ny adres pisząceio. Rekopisów się nie zwra ca. 

-'-.!'-- Redakeva~ Dmka.1 nia i Księgarnia .znajduje sl•~ w Bochum. pr.zy ulicy Maltherstrasse nr. 17. -- Adres : ~Wiarus Polski~ Bor.hum. _ _,1._. 

Górnioy! Rodacy! Podczas stre}rn zachowajcie nietylko solidarność, ale także spokbj i porządek "zorowy. Uni„ 

kajcie wszystkjego, coby w walce o W as~e słuszne prawa mogło przeciwnikom służyć za broń _przeciw górnikom. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

mówić, czytać i pisać po polsku! Nie jest 

PQJakiem, kto potomstwu swemu zniem

czyć się po•zwoli ! 

Z J adków dnia. 
Biuro informacyjne przy Centralnym komi

tede wyborczym zostało założone. 
Biwro infonmac.yjnc; stanęło nareszcie 

starnniem Centralnego, K.-0mitetu Wybor
czego polskiego a kierownvct'\\:101 jego po
wierz.ono p. dr. Tadeu~zowi Jaworskiemu. 
Już z dlniem 1 ·utego biuro to będzie praoo
wać a :ce12~11 je:gn będzie 1) do<Starcz.anie 
wiarng:ndneg;o materya:tu Kołu Poskiemu, 
2) ulepszanie i uzupełnianie -0rgani1zacyi 
wyborczych, 3) dziaitanie nai opinię puibli
czną tak polską, iak Dbcą przez prasę. i o
sobne wyda•\.vnict\va. 

Tuszymy sobie. że biuro oK]powie o
gólnym' nadziejom i mzwinie działalność 
także na tych p·olach, na które swego czasu 
wskazaliśmy. 

Rząd star.a się wystąpić w obronie tutej
szych robotników. 

Rz.ąd pruski zamierza w: czasie na}bl'iż
szym przedłożyć sejmowi projekt zmiany 
prawa górniczego. Zmiany ·dotyczą 1) pra 
wnego uregulowania czasu pracy \.Vrnz z 
wjazdem i wyjazdem; 2) mególn\vamia 
sprawy nadszycht; 3) i0ho1Wią'Z'koweg-o za
prorwa<lzemia \V}nd'zialów robotni•czych; 4) 
zakaz.u kreślenia \VÓZ'kó:V..·; 5) ograini-cze11ia 
kar na pewi·en przeciąg czasa. 

Pomiędzy żolnizrzami rosyjskimi w Mand
żuryi wybuch! rn'lmsz. 

Z powodu nieznośnego położenia wsku 
tek zmniejsz.onych porcyi żywności 'i nie
dostatecznej odzieży wybuchły rozruchy 
P<>między wojskiem rosyjskiem. Władze 
rosyjskie czynią wszystko, by stan rzeczy 
utrzymać w taiemnicy. 

Striej górników. 
Uczba górników' streikujących poz·o

stała bez zmiany. 
zw;~1zek górnikór\V· angielskich u.chwa

M przesyłać strcjkuiącym 40 tys.. ma:re'K 
tygodn :o,\\rio; dalej zami.eirzają .angielscy g~r 
nicy przeszkodzić wyw0zowi węgla du 
Niemiec i nic pracować w naid'goidizina1ch. 

Telegramy. 
Ber I i n . . W sejmie pruskim toczy

ły się w dalszymciągu rozorawy nad eta· 
tem ministerstwa rolnictwa. 

Tok i o. Jap-0ńczycy schwytali pa
rowiec austryacki „Bumo", ictóry wiózł 
Węgieł do Władywostoku. 

Pe t e r s b u r g. Nd rzeką Sza panuje 
S!}Okój, 

Be r l i n. Traktat han<llO\\ y niemie
cko-austryacki został podpisany. 

Parlament traktaty handlowe ro.zpatry 
~ać będzie z początkie<m przyszlego mie
siąca. 

Pete r s b u r g. Komitet ministrów 
obradujz w dalszym ciągu nad projelktowa
nemi reformami. 

L o n d y n. Z Moskwy depeszuią, że 
naczelnik miasta kazał rozszerzyć odezwę, 
"' ldó~ej wykazuie, że strejk i zaburzenie 
'Wewnętrzne w Rosyi jako też strcjk w ob
wodzie węglowym nad Rurą wywołany 
ZQstat Pieniędzmi Anglików, którzy pragną 

w ten sposób uniemożliwić flocie Rożdzie
stwieńskiego udanie się w dalszą drogę. 

B e r I i n. Parlament obradował w 
dalszym ciągu nad etatem pocztowym. Z 
Polaków przemawiał w czwartek poseł 
ks. Jażdżewski, który proponował "ost
markenculagi" dać urzędnikom Polakom, 
którzy potraiiliby przeczytać pnlskie adre
sy i zaoszczędziliby wydatek na biuro tło
maczeń. 

Polacy na obczyźnie. 

OśrwJ.a.dczenie ! 
Otrzymujemy z prośbą o z.amiesz,cze

nie, co następuje: 

S -od i 1n gen, d11ia 26 stycznia 19D5. 
Z pewnej st11ony wzgtaiS1Za się kłam\~ 

stwa, ifakoby ksiądz Rybkai w przieszlą nic 
dlzielę po kazaniu1 pawiediz.iał: 1) Że katżda 
wna górnika musi, ze zarobku 2.50 mr. z 
familią wyżyć, 2) że kobiety. które. b~~ty na 
wieCU' kobie1cym w Sodingen są socyalist
kami. 

Takiemi ,oszczerst\vami przeciw wiel. 
ks. Rybce chcą ow'i1 a;gitat>orz.y nai koszt 
,,Zie<lnoQiczeniai zaiw10<lioweg{)1 polskieg-0" P:o
la:kówi do innego „Zwią:z:kiu" prZiY'cią.gnąć, 
do którego je·dnak prawdziwy Polak i ka
tolik należeć nie po.winien. 

Niżej podpisani oś.wiaidlcz<iją, że wy
mienione na.i 1czele twier<llzenic agitatorów 
Qlbcy.ch są -0-d początku do końca 'zmyślone. 
I(.odaików p-rosimy, aby taikkh kfamcórw, 
oszczle:l"Cóvr i bUtrzydeli, gdy .przyj<lą do 
ich d()lmów za drz:w~ wypraszali 

Zarząd Tow. św. Jakóba w Soomgen 
i wielu innych Polaków z Param Sodingen-

Borning: 
Ant. łfomski, Jan Marek, Ja1n Kaczmarek, 
Jan Stanistawski, Jw Skibera, Kazimierz 
Kałek, Ant. An-drze>iews:k:i, Leon Kuiczyń-

ski, Józef Wilczy{1ski. 

Otiezwa ! 
Druhowie! Rodacy 1 Obywatele l 

Jak wiadomo, wybuchło w Westfalii 
i Nadrenii ogólne bezrobocie górników. 
Tysiące Polaków zostało skutkiem tegu 
bez zaięcia, a więc też bez zarobku, bez 
sposobu do życia. 

Tak ogólne smutne położenie górników 
jak solidarność rob-0tnicza, zmusiły górni
ków polskich, aby iść ręka w rękę z resztą 
górników. Bezwzględność przedsiębiory 
ców kopalnianych, którzy nawet w układy 
wdać się nie chcieli z przedstawicielami 
robotników, popchnęła górników do strej
ku. 

Słuszność jest bezsprzecznie po stro
nie strcjkujących, to też obowiązkiem wszy 
stkich ludzi szlachetnych, aby poparli wal
czących o swe słuszne prawa górnikó\\', 
nie słowem tylko, ale czynem~ składając 
datki pieniężne na wsparcie strejkujących, 
aby w czasie bezrobocia nie byli skazani 
na głód i nędzę. 

Chodzi tu o tysiące ludu polskiego, któ 
rynie chciał i nfo mógł pod żadnym ·warun 
kiem inaczej postąpić, jak tylko wziąć u
dział w ogólnym strejku. 

Rodacy! Chod,zi tu o braci naszych, 
chodzi o to, aby górnik za swą pracę w 

podziemiach, należytą otrzymał zapłatę, 
aby po ludzku z nim się obchodzono. 

Komu los robotników polskich n~ ob
czyźnie nie jest obojętny, niech spieszy lu
dowi temu z pomocą. Każdy i najmniej
szy datek jest nam pożądany. Przesyłać 
można ofiary na strejlrniących p()d adre
sem: „Zjednoczenie ·.zawodowe polskie" 
w Bochum, Vidumestr. 16, albo też do Re
dakcyi pisma niniejszego. Wszystkie dat
ki zostaną w pismach publicznych pok)Vito 
wane. 

Rodacy' Pamiętajcie, że dwakroć da
je, .kto prędko daje! 

Zjednoczenie za wodo we polskie. 
Uwaga: Wszystkie pisma polskie pro

simy .a zamiesz.czenie powyższej odezwy 
i o łaskawe pośrednictwo w zbieraniu 
składek. 

Już. napr·zód tak pismom, jak ofiarn
daiwoom za łaskawe poparicie składiamy 
najserdeczniejsze podzięk-0wanie naszem 
robotniczem: ,,Szczęść &że! 

Mowa posła Brejskiego 
wypowiedziana w parlamencie dnia 23 
stycznia przy obradach nad inte.rpelacyą w 

sprawie bezrobocJa górników. 

M. p. Trzeci dzień zajmujemy się j'Uż 
sprarwą, bezrobocia górników w 1oik-0licaich 
rz:eki Ruhr, a to nailepszym oowodem, że 
wysoka ta izba prngnie gmntownie zbadać 
stosuinki tamtejsz.e. Strasz.n·e wieści, któ
re odbieramy z. Petersburga, diOIWo<lzą, że 
ruchu. robotniczego nie należy tekiceważ.yć. 
rnai tego te2. pożat10iwaniai gi0dnym -.vydaje 
mi się objawem, że mówca partyi k-0nse· 
watywneU p. Normann żą<laJ, aby taik d~ugo 
nie rozpatrywać skarg .góriników, dopóki 
nie podejmą nai nowo pracy. P. Nonnann 
zastania się zasadą; fiat justitia, ,?ercat 
mwndus ! Ale zaistosowanie tej zasady w 
obecnym wydaje mi się bardzo niestoso
wnem, bo wykazato się. że cztookv·w;e 
syindyikatw węglowego nie 1ogląd:ajq się 

zbytnio nai pmwa robotników, ale kierują 
się raczej ·z.asaicJ..ą: gwałt przed' prawem l 

W obe1cnem bezrobodu n~e robotnicy 
ziamali pierwsi prawo. Naiwet reprezen
tant rządu pruskiego, pan minister handlu 
Molter, przyznał - jeżeli ·dlOhrze go zrozu
miałem - że zar:z.:td k1opailni ,,Bnrchstrais
se" w Langendreer pienv~szy złamał pra
wne przepisy, c·o robotników d-0 strejku 
spowodowato. 

Mości panowie, zapytać by kto mógl, 
dta czego w innych kopalniach górnicy bez 
wyp.owied.:zenia zawiesili roboty? Nai to 
o<l'Powiedzieć mogę, że nie sam pan Stinnes 
w Langendree·r wyzwał do wallki, po jego 
stronie stal caly syndykat węglowy, któ
ry pomagał mu' wszelkimi środkami w tej 
\\"ake. Tern samem cały syndykat weglo
wy Dd}}O'wiedzialnym jest za złamanie pra
wa· w Langendrcer. Przecież pan Stinncs 
do dzisiaj należy d-0 syndykatu, a ten am 
stawem nic zganił postępowania jego; 
przeciwni\e pochwa.lit je, jak to widzimy z 
prasy syndykatu. Termu to prZYP'isać na
leży , że p-0stępow.anie pam Stinncsa ·o<l·bif o 
się Ila calym syndykacie. 

Z.łamanie prawa w Langendreer był.o 
ostatnią krnplą , która. dopcln :ta rozgo·ry
czenia górników. Gfośny i-eh protest prze
ciw piostęp.01w:rniu p. Stinnesa Z\vrócil uwa-1 
gę górników innych kopalfl na. rncsprawic
dliwości, które im się dzieją. Górnicy po-

wiedzieli so·bie: Ji0żeli koledzy nasi w 
Langendrccr nie pozwala~ą. aby· cza.s robo
ty im przcdluż.ono , to i my nic mamy Po
\,1od'u znoszenia. by nas. wyZywa.no, by 
plruto na nas, by nas maltretowano i b1rt<J! 
Czyż mamy pozw1o·lić, aby nam nieslusznie 
odciągano z zarobku? Czyż mamy po
zwolić, a:by lekarze kas chorych ob•.::ho
<l'zili się z nami iak z bydłem? 

Otóż takie zdania ustys:z.al każdy kto 
i0dradzal -Od ogólnego bezrnhocia. ' 

Nie przesądzając, czy rohotnicy, opu
SZicz:a.jąc piracę bez wyipo1w ie<lzenia, prak
tycznie postąpili i czy w ten sposób diop:o„„ 
mogą sobie, i nie wchodzą;c w to czy 
wskutek tego ogólneg10 strejku dola górni
ków polepszy się, to iedno chciałbym tyl
ko piowiedz.ieć, że przywódcy robotnikó\r 
do sirejku nie dążyli-, że przed! kilku jesvcze 
tyigi0dniami ogóine. bezirobode urważali za 
niemożliwe, ponieważ pomiędzy związka
rn.i' nie bJJito jedności. Zfącz;ył je dopiiero 
wypadek w Lain1gend-reer. - Wobec niegio 
jedność byla nakazaną, jeżeli nie chcieli po
pel'nić na sobie samobójstwa. Bezrobocie 
stało się ogólnem, P<miewaiż bie<la stała się 
ogólną. 

M. p. Bywam c;zęsto nad Ruhrą. Z 
większą częścią góirniików lą1czą. mnie ś.ci
sle stoswnki, sam slyszal'em skargi gó:rni
ków, na1 wlasne oczy ;widziałem liczne o
fiairy wypadków. Do śmie~ci nie zapomnę 
wid(>ku. jaki przeidstaiwtaro 60 trurrUen w 
Dortmundzie. ofiar wypaldiku w kopalni 
,,Kaiserstuhl". Kto choć raz jed'en ooś po
dobnego- widział, kto choć raz jeden s.p.u
ścil się dlo kopalń, ten1 przyznać musi, że 
~r~cę górnik?w inaczej są,dizić na·Jeży, a.ni
z~l1 pracę w innych zawodach. Praca gór
nicza jest iak zawód\ żołnierza na \VOinie 
ani· na cb;wilę nie są. P'etw.ni żyicia. · ' 

Na mdetiiScu poi1nformowakm s.t; c po
wodach obecnego bezrobo::a i zap : wn;ć 
mogę, że skargi ni'e są prztsadz.rr.e. Co 
\\~ię-cej, dodać Jiuszę. ż~ '"~iest: grze.chów 
n.Ieiktórych przedsiębiorców niezostal wy
czerpanym. Mianowicie spis wyzwisk u
rzędników górniiczych mógłbym Jeszcze 
bardzo uzupełnić, ale nie chcę panów tem 
zajmować. 

W ogóle ni.e myślę wida.wać się w 
szczególy, bo dosyć się ju.ż tego m·sfncha
liśrny. Skcinstatować jednaikże nmszę, że 
gól.rników rzccz.}"wiście bito. Prze<l s.1ckm 
w Bottm.pie zez.nara 3 robotnikóJw p1od przy 
śięgą, że w kopalni icdnej bito górnil<Ó'\\ . 

(Sluchajcie ! stuchaióe ! u pola:k6.w .) 
Tak Z'wa111e kary d'yscyplinan1e nakta

dano niesfusznie i s.:uni::>iw10 lmi e. W kcp.1 !
ni „Dorstfekl" wstal np. robotnik pewien: 
ukarnnym, ponieważ. na,o zasi e:kach nie by
fo daty. Datę napisał, ale przy Ila \\ 'fJd'i! ia 
niu kop.alni spiu:kata się i z.a to mus:~ir po
nosić kary. Przez. anukli\Vanie d·ostawio
nyich wózków z węglami, tracą często gó.r
ni'Cy ca!y swój zarobek. a procent tych a
nulacyi, który p. minister Molier \\ pru
skim sejmie podał nie odpo.wi.adJ rzeczy
wistości. Skarżą się górnicy n.a to miano
wicie, że od fawioryt&w przyjmuj;1 \\ s.z.y
stko, tym zaś których nie ltt-bi<1 u rz~dnicy, 
a miant(}wicic tym, którzy na.lcż<l du. oq~a
niz.acyi robotniczej, skreślai:i zarobek b.::z 

'miary. Otóż prz.y•kla<l ! Dnia l mar .:a 1904 
górnikom Janmvi Bn:cskotowi i tow~trzv
szowi jego anuJ.owiaino 3 wózk i w k opaini 
„Wcstenidc"; dtni3. 10 czerwca ten sam rró r
nik \\'' kopalni „Naumiihl", dostaw ił 9 \' óz
ków a anulowano mu JO. 

(Zyiwc okrzyki s.t11d1aide ! sł11drni c i e' !) 



A opr ócz tcg lrnżdr z tych (hvóch 
mhotniL6w nrns'.:ti zapłacić po 3 ma;·ki 
kary. 

(Sluchajcic ! słuchajcie!) 
Karę więc pieniężną i anulowania Z3.

stc·s0wa1110 w tym przypadku równOiczc
~ie. 

Może kt-0ś pawie: Robotf1icy mO'gą się 
przecież uskarżyć. Natura!nie ! Ale wte
dy dzieje się jeszcze g.orzci. Doświadczy! 
tego górnik Dcrw!ch z Langendreer. Uka
nfnym został niestusznic. zażam ~ię i do
~:vi<d1 S\'i'ci niev•inności; kara zostah wpru. 
"\Vidz!!... umorzoną. ale Dcrwich otrzymał 
r-0botę, ;m:y której na śr..1~er6 zaJ.nGczal siQ, 
ni.:: ni~ ~arabiając. Kiedy nmel<lmval się 
;ako clwry sztygar DŚ\Viarlczył mu, że tG 
~aim • pracG rezerwuje dla niego jak po
wróci. 

(Słuchajcie! stucha}cic !) 
Otóż cD mu pr:~yn:csto tu: zażalen_ic. i 

Dziwić siQ nie mo•żna, że ·cz.asami przebie
ra się cierpliwość górników, jak owemu 
górnik·owi 1dóry zagroził mzędnikmvi, któ
ry rnu anulował pDlo1wę tllwpa:nych \VQ
gli, że zęby nm powybija; ale: to pomogło. 
A jaJkżcż często niesprawic<lli'we obchoid'Ze
·nie się porywa dla .gwaHó\Y\ i wtrąca 1caie 
rodzi·ny w 11ieszczęśde. 

(Bar<lz.oi s1tusznie.) 
P. dr. Beumer, z stronnictwa .narodo

·w·o Iiberialnego u~,'a,ża anulowanie zai k·onie 
.czne, w celu ·utrzymania d yscypliny pomię
dtzy górnikami; 11a ~o mngę odipo1wie!d'zieć 
:że wiele bardz10 jest kopalll, \V któryich śm
dek ta·ki jest zbytecznym, pnnieważ rob'o
tnik ta:k jest postawi-0myim, .ie pracuje z o
ch1otą i pilnością ai kary są ni;E}potrzebncmi. 
Niechaj przyjaciele <lr. Bcumcra s.pr6bują 
tegG śmdka a nie z.Wwiedzie i·ch' z pew11·0-
ścią. 

M. p. ! Odciąganie z zarobku już z tc-
.glQ JlCwudu nagany g·o·dnc, ponieważ. za
robek ten jest in'ż i tak bairdz.o 1nizkim. z 
·przeciętneg10 zarobku, 'k~óry nam tutaj wy
kazano. gómiik nie jest w stanie kupić chle
ba •dla Ż.0111Y i dz.ieci. Zarobek ten przecię~ 
ciowy i taik jest wyższym 1 jak w rzeczywi
stości, p10.nicwaiż d:o obr.achu·nkn tego wdą
~ic;-to i zarobek faworytórw, którzy dosta
ją .nailż\:oszą a najwyd.at11iejsz.ą robotę ró
w1ni-e% i pra.cę ,dod1at'kową, <lio której bez po
trz.eby górników przymuszają. RzecZY\Vi
sty 7-airobek jest tak niz:kim, :że górnik nie 
jest w stani.e utr.zymać rodziny. 

M. p., jeden z mÓ'\\ncówt str.annłctwa 
naro<lio·wio-liberalnego, p. Schmie<lirng, po
wiedział w .pruskim seimie, że gdiyby ·uwo
bek górn~kówi nie był większym, jak roho!
niików wiejskkh, ci c·statni nie opus-ziczal!
by wsi tak tlumnie, aby pracować w: górni
ctwie . Niczeg·o to nie <lmvio<lzi i nie twier
dzo·no też z ża<l1nej strony, aby robotnik 
wiejski· roiptywal w dosta.tki. Nie jest to 
wię: żadnem .usprnw~ed:fiwieniem dla ba:ro
nów 1oopalni, 
(Bard1zo stuisznic u so.c.yal. demokratów) 

Ka1•itan CzaJrt~ .,,,,. 

(Ciąg dalszy.) 
Cygan wpmwadził poetQ do komnaty 

Zil!i. pr:zedziekmcj \\nąz:kim korytarzem od 
jY~o izdeb1d. 

Cyrano nic bez z<lziwienia- mz,glą,<l~l 
się po tcm QSobliwem mi·eszka.niu, i nie 
wznawiając już draźmiąr.;ej rozmowy z Ben 
.Toclcn1. zasiadi \V milczi~1niu, oczekując po
w:' t1 t imprmviz.atora. 

Gdzieś daleko wybiła iedenast=i. 
Jeszcze nie prz.ebrxrniiały dźwięki zc

g~.ra, gdy ,zjawi! ·się I\fa.nucl. 
Spostrzegłszy Cyran.a, goszcząceg·? ~v 

mics.z:lmni:u. swoich towarzyszów, zdz·1w1l 
się i z.aniepokoil, oo nie uszfo mvagi szla.-
chcica. 

_ Dziwi cię. mo}a iobccność? - zapy-
tał przyjaźnie. 

_ Ro·z.umic się. Nic wiedziałem, że 
Den focl ma intcresa z jaś.nic panem. 

_ Nic -0 Ben Joela tu chodzi. lecz 
o d.:.bic. 

- O mnie? 
_ Tak. Musimy pomÓ\\ ić z sobą o 

rzecz.a1ch wielkiej wagi. 
Przy tych skJ\vach twarz Cyra:n_a P:rzy 

brata ten wyraz qmczysty, jaiki w1dz1elt
śmy już na niej owcg-.o wieczora, gdy go
ś.dl u .J.akóha SzalJ.listego, pr:obois~a w 
Saint-Sc min. 

Ben Joel. stoją{: przy ()!knie, wpatry\.v.al 
s·ę w; szlad1cica z natężoną uwagą. 

Cyrano wslrn:rn! mu drzvvi. 
- Zostx\\' nas s.amych - rzekł roz-

lca-zują;ca. 
Cygan skłonił się, przc-szcdl zw1olna 

przez pokój i zniknął. 

fo il~ siG dzieje robotnikc\\ i \\·.~;.::,\unu 

Iv'loś..::i panowie, przyznaiG, że ml(}dy, sii 
ny górnik więcej zarobić m!().że jak forn::il, 
ale każdy mi przy:zr.n. że dzieci wyrobnika 
na wsi więcej chleba i mleka maj4, jcik 
dzieci górnika. Jeżeli górnik maj4cy licz
ną rodzinę, pragnie odlożyć -cokolwiek za
robku, natenczas żona jego musi dzieci po
rzucić i prncO'\.Vać z nim razem. 2\>na mu
si podjąć siG przedewszyistkiem żywieni?. 
ml'°<lych ludzi, czego nL~ chce i nie mr.yże 
każd:i, z po\ ·oclów cgóh1iP zn:l11ych. 

Mó\~:ca z namd'Dwi::>-libcralnej p~utyi 
p. Denm~r mówił, jeżeli g·o dobrze zmzu
mimtem, że w k<Jpałni Ne:umiihl każdy ro
botnik zam.bi-a c10 najmniri 4 marki d'zien-1 
nic. Przypqdkicm nJIO·gę właśni~ en do te.i 
kopalni sk-onstatować, że górnik Stelma
s~yński zarobil: w paździemiku 1904 r. I 
8~,50 mr., 
(stncL~icie ! sl1tchajcie ! u socyalnych de- ł 

moikratów) 1 
w Jistopa-dz:e; 1904 roku 74 mr. I 

W Wiemelhauscn górnik ffain z.ara
bial 3,30 mr. dziennie, mają.c ro'dzinG skLi.
d.aiją..;ą siQ z 12 l()Sób, pomh~d'z:y tcmi 8 <lzie
ci niżej lat 14-istu. W jaki sposób zdolal 
md!zinę tę wyżywić, jest mi nicpoictem. 

(Bardzo slusznie! u polaków). 
Więcej matery·alu w tej sprawie nic bQ

dG już przeidklada1t, natomiast prngnę pmu
szyć inną ieszicze sprawę. Z kól lekarskkh 
ooebr.akm ltst, w którem krytykują ostro 
postępowanie z górnikami w ·okolicach R1-
ry, a mianowicie. to, że zairząidi wzbrania się 
wydaiwać im odpisów orzeczenia lekarza 
k101palni, jeżeli 'Chcą się udać do inrieigo bez
parcyalnego lekarza. W przypadkach ta
kkh v.ryisze. instancye oświadic:zają, ż,ei o
rzeczenie bezparcyalnego lekarza zna·cze
nia mieć nic może, po.niewa'ż wysta1\vił je 
nie znając odnośnyd1 akt. 

Są-dzę, że zmiana pa·dl tym wz.ględem 
jest Jrnnieczną. 1\fo.m tutaj rm.strz:ygnięcie j 
pruskiego ministerstwa ha:nd'lu W1 sprarwie 
górnika Bmkiewicza• z. Rauxel. Brukie
w.ic:z r.oku zeszł,ego pojech.al zai uirlopcm w 
Baz.na.ińskie, gdzie zachoorowal, a le:karz 
s:konstat•Ol\Val coorobę n.ai robaki. l(iopalnia 
vVl.ztbraniala s!ę \vypladć mu nalieżący1ch się 
idyiet lJ'O'{kzas choroby, poil1ieważ nie do
w:ierzafa ()<lnośnemu lckwrziowi i żąda.la od 
chioreg•o, aby udał .się dlo· innego lekarza o 
20 killometrów micszkaiiącego i temu k..n:al 
się zba<l'ać . Lekarz ()1dln-0śny oparł 
się temu i posizeid.ł' aż. do ministers1w· .1 

112Ln<l'lu, 'które slmrgę jego 00.idlamo. 
(Stuichajde ! słudra1jcie ! rn pl()'laikó'\V .) 
Mości panowie! Komunikuję to bez 

wszetkkh komentairz:y i dodaję tyllm, że 
wiere skarg slyszalem nai zJe ob-chodzenie 
się lekarzyi ·z: górni'kamir którzy szydzą so
bie wpmst z nidl! w dodatku. Czy szyder
stwem nie trzeba.i naizwać pos.tępowani,ei dir. 
Mayera z Iieme, który stairat się wytloima
czyć 1biednemu kalece, że. mOiże sobie je-

Gdy się znalazł sam, mrnknąf z po
wstrzymy.waną wścieldością: 

- Szukaj, wypytuj, węsz. ile ci się 
tylko p.oct:oba - ja mimo' ·wszystko, tnzy
rr.am cię sil1nie i, do wszystkich ·dy.ablów! 
nie pusziczę, dopóki n:ie wyró\v•namy z so
bą rachun'ku1 owej nocy. Trzeba mi zt·ota 
albo krwi l - będę mial jedno lub d'rui-:1-v. 

Po wyjśdu Ben Joela, Sel!winiu1sz zam 
:knaJt starannie d!rzwi, posunął krzesto pod 
o1mo, to je·st jak nali·dalei od wl:;.,jścia, i zwra 
caijąic się do Manuela. rzekł: 

- Siadaj. 
.M.lcid'Zieniec usia.ctt Powaga, malu

jąct't się. w twarzy ·g.ościa, nak.azy\\,·afa mn 
szacunek i posluszeństwo. 

Szlachdc zait:tl miejsce naprzeciw 
nieg;o . 

- Przybylem tu w sprawie, która cie
bie o&iohiście dotyczy - zacząl. -- To prze 
dcwszyistkiem zaznaczyć trzeba. A teraz 
czy chcC'SZ· odpowiadać jak najszczerzej na 
mo1e pytani.a:? 

- To zależy cd pytaiL 
- Trzeba odpow ie<lzil;;ć s.tar10iw1czo: 

tak lub ni·e - podjął z pewną niecierpli\v10-
śdą Cyrano. 

Manuel wpatrywał si~ przez dlugą 
chwilę 'Z pO'd1 oka. 

- A więc - tak! 
- To dobrze .. Teraz idźmy porząd-

1dem. Czy kochasz pannę Gilbcrtę <l'e Pa
veniincs? 

- Pan ie ! - wyj.ąkaJ M~rn eu1 - i 1zro
bil mch, jakby chcial wstać i - uciec. 

- Kochasz ją - rzekł Cyrano, zatrzy
mując go na mk~jscu pefoem sily spo~rz~
niem. - \V cz.orajsza im{)'t"()Wizacya nfc 
byl:a.-d:ziełem czystej fantazyi. Twój wzrok 
twoja posta\v::t, cak zachorwa.nie się hvolie, 

s;~cz _ ~~irnbi:lć, h'żeli ze stanic mvt:yhan
tcm ! 

Na o.ko m. p. są to drobnostki, ale drv
bnostki takie rnzgor},r;..:z1j<1 i są dl:l oclnoś
nej osobistości baTdzo· bolesncmi. Takie 
krzywdy \Vywołaly wielkie rew olU'cyc, 
takie krzyv, dy wywo!aly i teraz 1obec11e 
bezrobocie. Ponieważ zaś s;:i to rzeczy 
'kt6fic nikomu· korzyści nic przynoszą,· na
leży postarać się o kh usunięcie. 

Ale i więk'Sizych rzeczy nie trzck1 z 
ok„ s1msz.c7.:Jć,·a do tych 12!icza 11 hvcstyę 
z::..rohh! i ~-~~:l.owolnc brn 1ie. a clak.i za
kż.no§ć, w której mają być górnicy trzy
mani. Skor() robotnik w D.\.fo"§.ncj ko,palni 
pracować nie chce, mus~ (l'P1l~~zczać n'ltych
miast mieszkanie tO\\i arzyst\\ 1, tr:i_i pra- I 
~:vo do kasy wsparć, a są to wszystko środ- l 
ki. aby w•olność rnbctników skrępować. I 
Gan~'o·no już tutaj, ~~e zarząd kopahi zawia
duje saimowładnie ka·sami \Vsparć, bez u-1 
dzirdu górnikó'V, a dodać jeszcze mo.g;ę, ;":.~ 
w nickt(;rych kopalniach z1rz1dy l'ŻYW':'; ~ : 

tych pieniędzy, aby gól·nik(rn pr,J:t~ . , _ 
-skorump.owa·ć. · 

(Stu'Clmicic, sluchajcic ! u Polaków.) 
l\fości panowie! Pra:wa polityczne ro

bo1ników górniczych stają sio wo'góle oo
raz więcej iluziorycznemi. Kto się jcidnak i· 
na1 tcm p.oJn spoi<faiewa• od pa{1shva pomo
cy, ten 7.wrac<l siG pc:d fałszy..-i,:y ad'res. 
Adirniinistraicye. kopalń m{)gą zastępc:om 
rząd'U' z 1c21l'kovvitem prawem pO\\',iedzieć: 
Zamiatajcie pirzcdcw:szystkiem przed wfa
sne:mi drz\viarni, bo w państw1o•wyich 
przedsięb::orstwad1 zatmdni,ony r:obiotnik 
paski.da. j;;:k rairrnniej w1Dlności. Znanem 
Jle1st równ:eż, ·CO ·cz,yni policya, aby i1obot
nilmm ukr6cić praiwo stowa1rzyszaniai się i 
zgromadzania. Zebrania bezipriaw:nic 11nz
więzuje się, a gidiy się lct.o uskarży, naten
ic~as fostytil'cya, doi której się udał z ZJ.iż'.l~ 
leniem, bierze w 1obronę kurczycie.li pra'.'\.va 
i wspmnagai ich. Na1 tio twierdzenie posia
dam .dlol\v10'Cly i na życzenie. mogę ich kai
dcmw dostarczyć. 

Mości pa:nimvie ! . Pan kaindcrz rzeszy 
stanął tu \V' bardzo energkzny s,pnsó'b w 
obmnie in<lywi1dnialnej wolnośici mhotni
ków. Uczyni~ on pośred'ni10 strcikująicym 
górnikom zarzut. jakoby zniszczyć zamie
rzali in<l'ywidua'lną wiolniość tych, którzyiby 
pnaioo.wać chcieli, je:dnaikże mości pano1Wie, 
jakąż jest ta! :wiolnl()ŚĆ i:ndywidualna1 ·w t~ch 
prz;~dsiębiiorstwaich , które 1zależnemi są od 
p. hrabie1go Billia.wa? M.am tu urzędowe 
śwfadcctw:o prowaldz.enia. się, w. któremJ z 
brwtalrn1 otwartością, p.owie<liziaino : Robio·t
nik priorwadz.il się paid! każdym wzglę&m 
w'ZlOroWIO, jednakże prz;y wyborach dlO pra
wtod'awczej korpiorncyi nie g{i01s0tw.a.l tak, 
jak tego wymagai rząd!, zatem nohoitnika 
tego ·naJ:eży ze stutżby zvro1nić. $wia<le
ctw101 to - zfożę je w oryginale na stole 
izby - brzmi, jak ·następuje: 

„Swiaded\ViC prowadzenia siG: Fran
dsZ'C'.k Gutiorwski, uriodzi0ny 10. 11. 49. w 

== 
mmvily otem wyraźniej jeszcze nd wier
szy. Hrnbia Ifoland miał slusznGść być 
.z.az d i•osnym. 

Manuel podnióSil czcfo n.renem \'\'yn:io
slym. 

- Agdyby tak byfo? ,..,.~zapytał z, mi
ną. czlo·v.rieka- z<lz1iwi:0ne że kto·ś śmie 
zapusz:cza6 \vzmk w najtaJ1liejszy zakątek 
jego serca. 

- Zg()1da, wystarcz.11 mi to - p0idjąl 

spokojnie Cyrano. - Ale: pndejrzewa.m, że 
ośmfolając się podniesć oczy aż tak '\vyso
ko, musialeś mieć W1 t(;m jakieś jr:szczc 
wy rachowanie . 

- Bynaihmicj !.„ Kochałem, wyzna
km swą rnUo~ć i - dtość na tem. To byl 
najwyższy i jedyny ·CeH 1n1oliei ambicyi. 

- W takim razi:e, mó1 drogi, i ::steś 
szaleń·cem ! 

- Dlaczego? Skladam hrntd kobiecie 
któm.j wdzięk i ,piękność oczarowaly mn:ic'. 
Jest t(l1 moja osiobista spra\rn. Co jej do 
tego, skoro mnie nie Irncha ! 

- Przypu.szc73..tem co innego. 
-·Co mianowicie? 
- Pr..zypusz.czalem, że nie: mogąc li-

ayć na: to, aiby panna Gilberta zniżyra się 
do ciebie, postaraleś się o śrn<l:ki wzniesie-
1nia się a.ż do niej. 

- Nie chief# nikogo w. błąd wprmva
dz.ać . Tak nie było 1 tak nic jest. 

- Naprawdę? 

_:_ Upewniam pana. Więcej nawet : 
przysic;gaim panu. 

- Tak więc - rzekl Cyrano glosem 
z<lradza:Jąicym pewnego rndz.ain ~awó<l i 
tlakby r.ozczarmvani'.e - uie jesteś nkzem 
więcej, jak .cyganem, żebrakiDi11, może tyl
ko "Colrol\\'1'Ck oct:ważn i e1iszym od innych? 

l\l"<i6ll, J:JUY\. Sl<it\.:;< i·dzU, f)[·O\\. /2.dro
dni·oprnska, wyzrrn.nia lrntolick:cgo. wtru
dniony byl ()d 18. 10. 75. do 19. 4. 1904. 
jako wbotnik magazyn.O\VY \Y urzę:dzie 
prnwiant-0-vrym, późniejszym ma,gaZJ'łlle 

pomocniczym w Starogardzie. Dnia 1. 1~. 
95. urząd prmviantowy w Starogard'zie m 
sta1t znte;siony, w mi•ejsce jego urz.:tdro:ia 
magazyn pomornicz.y i tenże od1an-y po~ct 
administrncyę urzędu prowiwtoweg131 w 
Gda11sku. Od tego czas n po\ 'ierzono D. 
Guto\Yskicmn (Jpiekę nad vszystkierni w 
rzc·:zonym magazy1ii.: złsż-o-nemi m.aterya~ 
lami, narzędziarni itd. !}DU nad~ort:n i kL:
rmvnic.wcm urzę•du prowianto\vego. 

\Vymieniony - m. r Je-r..iz rzecz .gró
wn.a - {lk::izał siQ na s \'•Oicm sta1rvwisku 
skromnym, z~ufania gotlnym, pilnyn~. 1rzei 
wym, takż~ rzetelnym i za1żywał z . i3Jł1ia 
urzęcl.!1 prmvia.nt.O\\ ego. Tymczasen1 p!Old
crns ostatnich wyborów do sejmu odld:a? 
gfos s\\·ój bnclydatiowi polaków, sknfkłem 
~·n;r' k•·i'-l. 111tend1ntura XVIII korpusu J. 
· "· .' . ; _;~ :i·od datą 17. III. 1904. zarzą
dzi la jeg-.o z·"'-·;olnicnie 1w. z::rn113zc ze służby 
w «dministrncyi wojskowej. Z\v1olnieinie 
nastąipHo dnia 13 kwietnia 1904. Gdańsk, 
dnia 19. V. 04. Urząd pmwiantowy. ReatlSs. 
Kirsch. „Pieczęć jc:st wydrukowa;ną." 

M. p., i tu mówi się jeszcze o ind'yiwi
dnalnei w;olnośd 1-ohotnika, a p. kanderz 
rzeszy przycJwdzi U.o nas i ·staj.c w obronie 
tych biednych. którzy chcą pracować! 

• Jednakże gorzej jeszcz,e będzie. ów 
l"Obotni'k Gutowski otnzyma.t po wyJ}Oiwie. 
dzcniu· skutkiem chor:o·by krótki czas d1zi,em 
nie 1.50 m. wsparcia z kasy •chorych. VJ
na jego, zdani.em1 lekarzct: ró\vnież była ·ch.o
ri01Witą, renty inv,.ralidzkiei nie maiże otrnJ
mać, równiei od1pmviedniego zatrudnienia. 
W nę<l'zy swej zwrócił się więc do urz~u 
pm\\'iant.awcg·o z prośbą '° iednQlra'Z\OfWe 
wsparcie. Otrzymał następującą chant~· 
terystyczną odpof\viedź: 

„Urząd pflowiantowy. J. N. 3875. 
Gdańsk, 20. 8. 04. Do daw:niejszeigo rdJiot. 
11ika: p. Gutowskieg10 - Starogard, ul. PrJ· 
d'ery1k0iwską 56. Na podanie pana z <linia 
18. 7. r. b. o jednona:Z{>1we wsparde do:nlOSi 
1.:;anu ninieisze:m urząd p110wiantowy, t e 
wedle z.aż~d'anego ·o<l admin•istracyi p,o:lilcJ i 
wywiadu nie żyjesz pan żadną miarą w 
zfych warunkach i vvystać możesz bardzo 
dobrze z 1.50 m. dzicnneg;o wspaircia z ka
sy ch0rych; .żooa ma być zdrową," - lC
kairz twile;rd'zi od'wrołnie - „i moglaJby po-· 
sfug.ami również nieco zarobić, tern więc~ 
że pani w nieobe:cn{)ści żony mógtbyś bar
dizo dl()·brze utrzymaniem <l!omu się zająć ." 
(Słuchajcie! Sluchaicie.! u soQ'cyalistótw.) 

,.Córka pana, zatru<lni-011a w fab.ry·ce 
obuwia, nie n1'o<że tu wtchJ01d:z.ić w grę, bo 
poi przyjęciu służby sama o siebie sta1rać 
się rnnże." 

Tak oto adrninistraieya p.aiństwl01wa, 
która podlega p. hr. BiUow'owi dba 0 1 ro
dzinę. w ten s.iposób rozbij.a. ro<lzinę ! żooa 
~ZL cz; 

- Niczem więcej' - poświadceyf 
skrornnie Manuel. 

- I nic masz żadnej oo do' tego wąt· 
pliwiości? 

- To jest„. zda1e mi się ... - jąk,21ł młi0-
dzic.r:ic•-:.. dz.i\\ ,nie wzrusz•ony i zmieszaQ.tf 
t:oncm, iakim to pytanie byfo z.a<l'ane. 

Cyranl()I przys.unąl się: dlof1 z krzesrem. 
- Opowie.<lz mi swą przeszf,o,ść -· 

gtosem, budzącym !Zaufanie. - Mówifem 
ci J:uż, jak mi się zdaje, że masz do czynie
nia z. przy.i.adelem. · 

Manu·:! uśmicchnqt się. 
- Ach, B()źc ! - zacząl w ·spo1sób pra

wie ża'rtobliwy- ·cóż maże być cieka:wte~G 
·W majem życiu·? .Pio<liobne ono• do żyda 
ka:żdeg•o 121 braci mnich! Nieu:s.tanne prze
wl6cze11ie się z miejsca na miejsce; nap11ZiC· 

mian: nędza i dostatek; noclegi· pod! goleni 
niebem; dnie po-chmurne dnie stoneczne~ 
suchy 'chleb przez. cały mieisiąlc, obfite u· 
ozty przez tydzie6, a na uwiefrcz.e1nie wszf·· 
Sit1kiego.: zupelna obojętność na los która 
pn·dwaia w,a,rtość szczęścia i p~,z.wala 
przyjmować wesoło niedolę. 

- To są ogólni'ki. lcMmy daJ:ci . 
- Cóż może: być dalej! 
- O przesz.tości swej nic-iże nie 

wiesz;? 
- Prawie nic. 
- To „prawic nic" może mieć' swe 

znaczenie. Opowieid:z: mi ie. 
- PrnWidę rzeklszy, nie są,dze, a1bynt 

in.ależat do rodu1 Ben-Joela. 
Z piieirsi Cyrana wybiegło westchnie"' 

nie ulgi. 

~ •-Y nastąpi.) 



·;ma p<)j~l poZ~l ffv;~1 ~~ _J;::;1y i:.:-;..:. rn-• s: ~ 

.!itar~ł o dorn. 
W c-dpowi~dzi \\'yraż.on-o d2ki, oo na

ste ·e: 
.,Po P·C'\\'YŻ'>ZYnl wywiadzie 11i.:: nKiże

l1 y st:li'.vi:.. \ ·n;csku o ie-dnoraz.o'\ve doi:1 pa-
spar..:ic. Wniosek podobny jc:dnak 

~ 11i ~ tu \\ ... dl.: cJCfoośnego przc.p:su 'Z\ dnia 
·17 • a•11..:a .1.SJ-i i pod tym względem racyi 
fr ' i.:~l f) )k_(.r; a tJ.kimi rnootnlkami 111:'.JŻn:l 
się l'.''St:n. ::.., :."órzy nie <l-0p11~l\';a izili s~.n1i 
'do IZV.. -:i111·er:~ ich Inh też za nie. z::i.winili. 

(podp.~ 1?"n~s:. V'r" 1·'":." 

A \1 ~G..:. -.vierncgo i ~u.·~ .. ; .:.,,J :· ...:ct
Mi'ka. V\'YPGciza slę z. pracy dla tegio, L sko
nyst::i1t z ~•wego prawa wybGrczt:i.~·o, jak 
m:u s:.i.micnie naka7.yw.alv, a nastQJrnic c<l
iiicrn 111iu się jed11101~azowe wsparóe, ho 
!Z :o1:l:ie1i;e S\Vl()jc sam ?:awinit 

U~U j.est indywidl::lln'l.1 '\ -'Olność, któr:1 
~a;u ~ '<11.cJerz rzeszy daje m!xitniilmm \, 
swi:.>„:h zaklaidach. Z<laniem p. kanckr.:a 
rzeszy ten tylko robotnik ma być Z.'1P'.?.\vne 
v1·10łnrrn, który popdni.1 zdnd• \'.Obce 
"'':ich to\varzyszy, kt01-y chce zr:i\\ ~·1:zy1'.: 

;~ew;r1nb0dc. Zresztą p·cizostaiwia ritt1 si<;; tyl
\0 te wolnnść, że mDIŻc umrz .:sć śmiercią 

rt"ł·od1o·v.1ą. Mości panO\vie, stara~em się, a
llYm przy tym t~made nasze polskie skargi. 
,a2'.3o.5tawił na 11.tboczu, nie zro•z.umielibyście 
~edna.1k tego panowie. gdybYin kilku s!owy 
111le po:mszył stanOIWiska1, j.akie zaimują pol
. .;y .górnicy w zaiglębiu Ruhry \\TIOlx!:c Gbe
cneg.o hezr\Oboda. 

lVl-oś...:i panowie! W prasie syndyikai:u 
~dczu..; można pnnvdzivva., wścickl1nść z 
tego p:J\V•c<lu. żi.:~ polscy górnicy nic chcą 
zni-v.·c!czyć bezriohocia, że nie chcą pope:i
łlić zdrady wobec swych torwmzyszy nie
rnioc'kich, bo przekonali się, że bytalhy to 
11~1ie'hnem. 

Mów.ca n.:i:11odow1::i1-libeta:Inyi pan Schmie
.it'(g' wyrazil' się w piarlamen'Cie, myśl~c -0 

rnbo.tniikach, którzy z.e wsi przybyli do o
kręgu górnkzegio, że niezrozumiafem by to 
·by!o, gdyby -dążyli dlO W l:Stfailii a nie z.naj
cmvaJri tam lepszych warunków. Nas.tęp
. łe pQWi-eldzl.ał p.an Schmie(Kng <l.:ns.J:-0wnie: 

.&-fośd pa111owte, to ic:d:.nosi się przede
W!Zy-s-tkiemi do górników J)()i[Slkie.gio ię
z,Yka, którzy niestety w Westfalii na·leżą 
-&o nainiespokoiniej'S.zych elementów 
. ~ród górników. W tych to niespckoj-
1:fch i naiplY\V1owych eleme.nta-ch zmi~dil
ie 9ię w 1ostatnrej insta.1!1.cyi ·w więksi.ei 
·oz·f}Ślci powód tych w:eikłch - jak się 

m m wyrazić? - flO'Zruchów. 
(Bairdizo srusznie !) 

Mości pan'01wie, te 1ii·espokoine i na
pJywowe etemlenita, które chiodząi odi ko-i do kopalni i :nig&ie nie zagrzeją 
•dsicai, dl'at których czamj~.ce stowo; 
~C'Z'YZna i wdzina nie ma znaczenia, są 
1'()dą na: młyn dla agitacyi socy.a.lno-<l'e

'łńiratycznej, aibo, j~k się mój przyJaieiel 
Wirsch slusznie 'V'Yrazil, dla socy.alln-0-
~f00110lkra.tycznego wichrzycie1stWt.a. 
Mości panowie! Naso111lprz00 wypy

~a się polskith rohotnfKóW znanymi śt1o<l-
·runr z ojczystej gleby, czyni się wszystko, 

-'.byi ich tam germanizować, a nastęf?nie 
JrzJd:I.00.zi się z zarzutami, j.aikoby robotni
•Y lJO'lscy o czarująi:.em słowie: oj.czyzna. i 
rodzina d2,x1110 już byJi zapmrunieli i mówi 
~Q o tern ;~.:H.:1y ci niespokojni i naplywo~ 
-,,,ri rohotni..:y b) '.i na:rz~.iem socyalnej d'le
\!OOkrao„ ; . Al::~ mości' panowie, to zgadza 
~iG tylk~J {} t:;. !cz prawdą,, że niestety ()dlaim 
~·orbotnik:: w pn-ls:kkh rzeczywiście zapiera 
·~swoje.i 11.J.rc<i1JM.·i0ści. JednakżG robotni
,~. którzy narodownś.ć S\vą, szainują, potSia-
~ tę ambicyę, iż chcą ud!o\viodnić, re 1na

radowo-po-lski robotnik w: równej mierze 
Stronić może praw stanu rohotn~cz:eig'O, jak 
SD\Cyalno-demokratyczruy. Dopóki po1Sicy 
r-0'1J.otnicy z.a:chO\\.nają swojq narod0i'Wlctść, 
1łio:pótY iich czerwone morze nie pocManfo·! 

Mości panowie, jeżeli je.dmtlc chod!Zić 
~zie o obronę praw i w.ol'rlości robotni
ków\ natenczas po.lscy robotnicy każdego 
czasu sfa.ć będą Po stronie swiyich towarzy
·sey niemieckilch, taik samo jatk w: czasach 
--włosny na1'l()dów ml\odzie:ż po1lska JXJlffi.11,,ra

~ obyw:atclom BerEna w uzyskaniu 'kon-
3tY!t'u.-cyL 

l\olo polskie w parlamende solida:ry
m.tije się z polskimi robotnik.ami. o He: ci wał
-az-~ prawrnymi środkami za swoie prawa i 
~ prawa s.tainu robotniczegu ·W og6lności. 
Karo polskie zledlo mi, abym tu w encrgi
·cz.ny sposób staną,1 w obronie uprawtrl.io
•Jrch żą:dań górników1 w zagtębiu1 Rury. 
ł\Qlo PO·lskie jest gotowe do wspólniegt> 
Uzia!lamia i wspólnej pracy ze wszystkicmi 
!tronni.ctwruni tw w: .parlamteinciCi aby w 
drodze praJw!Odawstwa usunąć .niedomaga
łtił., My żądamy państwowego prnv.a 
g"Ó1.'fllc.zego na oorowei, sprawicd1'iJw.ei i ro.. 
botnHrom przyjaznej pc•dsfa\vie. Obecnie 

~ .... <l11 .... k :l:ą ':in.:,. I ~ L~ . :., l :i~j s.'... r ••• r 
nil, by górniko11 v zagkbitl Rury d{; ,o
módz <Io zwycięshva. J rżeli r7 ąd postąpi 
&ohie energiczni~. nate111czas SY.JJ~}kat ust~~
pi. Syndykat ni~ ponie:s.·t:- dla leg-o szlmd>. 
a b.:uxmowie k·a.pab11ia11i nic zostaną zrujno
wani. Na· d;ow6d mogQ p:.:i.norn1 n. p. -oinaj
mi.ć, że przed gc<lzint:t i(.)LrZ ;nwkrn z Bo
churfi list z di0inicsi~nicm. iż zastęp~y hi
p.alni ,,f11efa Vc.gel und Unvcrho.ff e· vv ~w
r:li w Bo\,..la.:rn z z:: &tGP~~n.i gvrJ1i'. ó ~ p .... r
traktJ1\1'9li i mi:, :v1; L.ar\varl:. Za.sh~r.:r 
ty.:h dwó ... h kop::.:l, J-tut"e <io i;yn,:yl'Ddl 
nic t1::i.!eżą, n..:nali zasH~p~t'.. 10- górnikó , .. 
Akceptowal: w'iększą częS~ żą<lo.i'1, nmnw
wici oświadczyli się z1 zaprowadz. .... ni,_„.rn 
wyclzini!<~w rohutmkÓ\\'. UK ·c.b zostaL'l 
\v1czo-raj podpisa1q, a <lziś za,jcchać mi ei i 
górni-cy do kopalni , I'rek V·ogcl und Un
vcrl offt". 

M. p., jeżeli pojcdyj·1czy wlajdcieiic 1l ,)
pal:'1 g'odzą siQ z górnikn.ml, jeżeli pojc<ly11-
·czy \, faś.cidcle foo.p.aJi'1 ustąpić r111og:_i, .rn
te'Il'czas syndykat rnógiby t uczynić tc:11 

(Bad.w sluszn;c !) 
Jeżeli zaś syndykat nie chce. natenczas 

niechaj rząd raz też na wla.ściwcrn miejscu 
okaże swą sprężystość i energię, a wten
czas górnicy w zaglębiu Rury Gtrzymają 
P011l!OIC. 

(Ba:rd:zo st us z.nie! i -0kla:ski ) . 
Osob!sta wzmianka posta pana Brei:Sld•.!go. 

l'vl. p. ! SąJdzitem, że z wywodów p. 
rninistrn Monera wy\\ nics\k{;wać mó.gtcm, 
jakoby przymawał S1luszność górnikom n2 
'li!opalni: ,,Bruchstrassc". a nie przedsiębior
com. Pan minister Moller 1xm;:zyl mnie, 
że go nie zr-ozumi:ikrn. Z:itu.ię, że p. MłH
lera przocemi1;11i. 

rnsy)sko-japońsk.iej. · 
Z Tokio clio.noszą, że ma:rszat ek Oy:ima 

specya'1n[l prnklamaicyą zawiwdomit swoją 
armię, iż w R:osyi \vybuchla re\v:olwcy~ 
lt~dcw.a. Reiwolucya ta - to potę.żny Sµrzy 
mieirzenicc Japo!lozyków, rozstrzygający 
o po\v;ctd'Zeniu- ich oręż.'.l1 > a z.est an y przez 
Opait:rzoo·ść. 

Admi1~Ckł R:Qzdz[estwieński ciwiaidJczyl 
w interwiewie że wie dobrze, iż ja,poflskic 
okręty \VIOjenne zna,jdują, się \\i1 pobliżu. On 
sarm jadąc \\"Z<ltuź wschodnich wybrzeży 
f11lad:aigaskaru, zauważyl cztery okrę.ty, 

które uznano iza iapoflskic. M~mo· to ad
miral nie sądzi, aby atd:mirał Togo popel
nil biądl i odJdaHwszy się tak da:leko -0d p-0<l 
stawy 10tper.aicy.jn-ejq chciat prze.d'się:bra6 

atak Ad:mirat oczekuje niebawem przy
bycia .dywizyi Peitrmvskiego. Rosyjska 
fiota. którai stoi na pelnem morzu 'koło wy
spy Niost-be. liczy 45 okrętów. Tmrnrzy
szy :jej wiele niemieckich Dkrętó\v wegl)o
WYICh. Upal jest ogmmny. Pięciu mary
narzy zmarlto na udar słoneczny. - Od 
kHlm dlni pada siLny deszcz i sż'alejc 
burza. - Sta;n z.dww-ia ofkeró\\-O i zafogi 
j ~st wyb-orny. 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zachodnich Warmii i Mazur. 

Pelplin. W ·niodzielę dnia 22 b. rn. 
zmarl wskutek raka żoiądlwwego, opa
trnony Sakramentami św. ks. prnb. Mak-0-
wis.ki, brat tutejszego ogólnie s:zano!\rnneg-o 
nawczyciela p. Makowskiego. 

Prz.adkowo. W ponicd:zialek, dnia 
23 b. m. po po~udn·iu odbyta się przy h1cz
nym u:dlziale parafian i czternastu ducho
wnych eksportacy•a z.wl1oik ś. p. ks p:rob. 
Gardzielewskie-go. M.owę pogrzebową wy 
glos.i1ł ks. pr-ob Spirnger z I(ielna, kondukt 
Pogrzebowy pro\vatlzil ks. dziekan D<{tbro
··W'ski; z Wejherowa. 

Z dyecezyi che&mi2iskicj. l(s. wikary 
łfoese w Prz,odlmwic został mianowany 
administrato.rem tamtejszej parafii; ks. '\\i

kary Lo\vicki w Chełmży p.rzeniesiouy 
zostal j:ako a<lministrntor probosl:W'a! w Lo
bdowie; a ks. wrkary Karrnit"1ski ze św. Woj 
decha ja'ko 1zastępca chorego ks. probosz
cz.a Rhoote'g·o do Matarni. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Poznań. W kasie oszczędności B :-~: 1-

ku Przemysłowców w Poznaniu byto z.ło
żomydl dep1ozytówi dl() 1 sty.czni:a 1904 r. m. 
7 964 328,98, w ciągu r>0Jrn 1904 wplaicono 
mk. 11 688 111,15. = 19 652 440,13 mk. 
W ciągu t. 1904 odebrano mk. 9 538 814,13 
stain d'epozytÓWl na I stycznia rb. Jest mk. 
10 113 626,06. Stan udzia~ów· d. 1/1 1904 
byl 2 559 659,20 mr., w ·ciągu :roku 1904 
przybylo 925 175,59 mk. =""' 3 484 834,79 
mk. W ciągu ro!kw 1904 uby.Jro 81071,93 m. . 

t<4: 1.:lz._\:J>. ,"' 1 3t:·-~.·i1 1905 j:-.t: 
,) •iO.) :-62,86 mk. 

Krotoszyn. \1' Księstwie Kro:. , ·:. 
skit:1n maiąoem t4 GG5 hektaró\V obsnru 
(hd tar -- 4 morgi magdeburskie) nalcżą
ccrn do ks:ę..:ia Thurn-· axis, katolika za.nu~ 
szka:egri. stale " Re~ensburgn - na mocy 
rozparządzcnia prCZt;Sa rejencyi pe>zamie
mano n&:Z\YY sta rniyue polskie i1a nowe 
kultun1.; i to: Stare Ra·czyb-orowo na 
A!tl '.US No\ . r aczybr;ro\v CJ n'.l Nrn-
h.?·;. y~ :di.... „ na T1 i ... l'J::;..:r~ (]_yr.zupi3 
: t l nr cn;}feld -- To :i. :r Ikż -:in na <:: ha
fcrhd Osusr. nn Nied rnu - Ugorzcla 
na F:!'.c.t11c11łH~f - - Lig t,,, n l Unterambach 
- · I oszki na Eicheneck - Orembcó\\" na 
Oriintł ::-J - - Kobierno na Ncuvop;rcrker 
Waicd1e11 -- Lntgcitic\\Ski bsek ua y·o
pfen -.,, :ildchcn. - - Widiocznie przeważri.ry
mi byly \\ plywy, że się książę zgodził na 
t-0 zatracenie mz ;i.r stamżytnych. Rodzi
n:t ksią7,ąt Thurn-Ta··isó :i.' '°d dG.\vnyich 
lat miata przywile'ł utrz.ymy vania poczt 
11:.i. ca~e tJ\\ czesne Prnsy. Po zaboric czę 
ści kraju naszego przez Prusy iZHiesiono 
ten przywi:lci i <lano księciu Thurn-Ta:xis 
jako odszkodowanie mvio księstwo kroto
szyiiskic. 

Leszno. Powstct>la w naszem mieście 
ożyw~ona agitacya z.a budową toru kolejo
'vcgo z Leszna eto Śr-ndy. Nuwia ta kolej 
prowadzić ma przez Osiecznę, J(r.zywif1, 
Dolsk i ~rem. Dalszy projekt 7...ąda prze
dłużenia tei 'linii -0d Srody dlo Gniezna. 

Ze ślązka czyli Starej Polski. 
\Vrocław. Dotąd tylko \V Berlinie 

istniał· zaktaJd dla leczenia ludzi, pokt:tsa
nych przez psy wściekłe. Wskutek kilka
km:tnie podtr11D:SZ1nnych i~yczcł1 ma: być o
becnie tal~że we Wrodawi-u urządJz,o~rn 
poclobna1 J!ccznk.a dla zarażony;ch wście'kli
Zll~J. 

Lwów. l(orespcindent lwoi\viski „Cza
su" dkmnsi w sprawie opróżnienia Waw.clu 
nas.t1WUjące szczegóły: W myśl uchwiaty 
se-Omowej i na1 moicy U'kladu z rządem, Wy
dział 'krajowy oidicl:ail wo~skow10ści gmnty 
·I13i Olszy, wartości 252.000 koron piod bu
<liowę nowych koszar, a nadto zobowiązał 
się wyplacić 3 048 OOO koimn ·na pokrycie 
k>0sz.tów budowy no\vyich koiszar. - Do
tąd wypta:cit l 300 OOO km., rcsztQ zaś 
1 748 OOO 'kor. wypiaci w ratach bli:żej o
znacz-onych <10 1 października, 1909 r., ti. 
na 3 miesiące przed terminem, w którym 
rnsztai budynków na \iVaw,elu ma by.ć przez 
v,ryojs..ko opusz.czo-na (31 grudnia 19D9). Ca
ta część historyczna zamku \Vra1z 'Z \vicżą 
senatorską będzie -opróżniona do 6 sierpnia 
1905 r. 

\Vyclzial krnl·O\\ y ma p1•zeto przed so~ 
bą nietah\ y ohowinzek ict10, spcłniic ia, a 
mianowicie obmyślcć i przedstawić scJ
mowi już na. tegorocznej sesyi wnioski, •o
bejmuj~ce pr;ogram przcµ.row1a<lzenia od
bud:owania zam1ku króle\.vskiego. 

Wiadomości ze świata. 
Z Austryi. 24 stycznia -zebrafa się pu 

raiz pienv-szy izba poselska, której przed
stawił' siQ -1m"\vy gabinet ba,mna Gaiutscha. 

Jest ob.E1cnic nadzieia. że na razie za
panują •stnsuuki normalne. Min. Gautsch 
w swej przcmo·wic zaznaczy! pomiędzy 
·innemi: 

Skorn strom1ict\va Izby zebrały siQ 4o 
W$pólnej pracy, to będzie pierwszym wa
runkiem przystąpić d0i rnzw-iązct<nia tego 
naj\vickszego problematu prawdzi\\1Cj an
stryaJCkiei p.oNtyki, która iedy.nie zdaniem 
mi•nistra, może doprowadzić d'O trwai go 
uz:dm\\ icnia wewnętrznej polityczncU s:r
tuaicyi, mianowicie do zbliżenia się i poro
zumienia pomiędzy Niemcami i Czechami. 
Rząd, jako gabinet u•rzędniczy, tak \.VOibec 
Niemcó\\ j;ik wobec Czechów i wobec 
wszystkch innych Iudć ,·: i: 1 i~s~\Y'.1 po1stę
l>O\vać bGdzic 12up.;łnie bc.~1t. __ ;:::.;1, uzna
jąc przytem indywidualność i u;._J.wnionc 
:1ntercsa. wszystki·ch -sziczepów. Ale nawet 
podczas regularnej prncy parlamentu, zbli
żenie QDU namdo\VlOŚci jest możliwem tyl
ko przy silnem "\\ spóMziałaniu doty·czą
cych zastępców udu. R.ząd powita z zado
woleniem i silnie poprze każdy kroik w 
ueij micrze i będzie baczył, a.by sejmy na
leżyicie fuinkcyon1owaly, a cata a<lministrJ.
cya pJ10\rndwną bytla z najściślejszą prz0CT
mioto\v1ością, alby ustawy sumiennie byty 
stosm.\'lane i miafy pełną moc. - Rząd jest 
jednakże równie silnie zdecydowany chro 
nić swą pcwa.gę i bezpieczeflsh\'O publi
czne. 

/.,.. . 
( .„ Li\ .~ , 

, , ;;. "~I- • 'r ~ ,.,:~ 
~ ... ... \ił y t :i -.l łh • 

~rzedwczesn:e podziękowanie 
Gu~~: Szkoda, ż~ przed tyg-odniem 

ni~ zacz~Jcm jeść u pana obiadów .. „ 
Restaurator: Za takie Jaska we słowa 

dziękuję panu d>0brcdziejowi. 
Gość: Zjadłbym byl wówczas tę sa

rną ryb~. I-;:t.:rą dopiero podali ~cie mi dzi
siaj. 

. u zy tn rśliwymi. 

- Zaprosił m pana Franciszka na po
lowanie. 

-- Nic ' 1 iem, czy będziesz miał z nie
go pociechę, b-o >0n za\vszc strzela z za 
pl otu. 

Z dawnych „dobrych'' czasów. 
OgI·oszenie na moście: .,l(tokol ;v~iek 

jechalby kłusem przez most, zapłaci dzie
sięć złotych kary, albo dostani-:· dziesięć 
kijów. Oskarżyciel otrzyma połowę". 

W szkole ogrodniczej. 
Nauczyciel: Kiedy należy zrywać 

jabłka·? 
Uczeń: Kiedy o~rodnik i est zajęty 

czem innem i psów niema \V sadzie. 

Oświadczenie 
kupca Ignacego Janko wskiego 

z Waane. 
Rozsiewane p0~:05ld, jakobym ja chdał 

górników zmusić de pracy przez zamknię
cie mego składu jest k ł a m s t w em i nie
prawdą. Tego nie uczyni~, chociażby ie-. 
szew 3 miesiąc2 górnicy strejkowałi. Je
stem gotowy wspierać, chociażbym. sam 
zubożał. 100 porządnych Rodaków jesv,cze 
teraz mogę przyjąć iako odbiorców. 

Wanno, dnia 24. I. 1905. 

ftg~1~t:!Y „hunllowski. 
Koło śpiewu „Chopin" w Bochum V 

Hofstede 
pndaje szan. członkom d:o wiad-0moś.ci, iż 
przyszła ~e'kcya śpiewu o0będzib się w nie
d·zielę d'nia 29 stycznia o godz. 20 po obie
dzie. Uprasza się szan. czionków, aby si<; 
licznie i punktualnie stawili. Po lekcyi w'Ol
i11e piwo. O liczny udzial i punktualne sta
wienie się upraJSza się. Cześć polskiej pie-

Tow. św. Piotra i Pawła w Bruckhausen 
p@daje swym członkom d•o wiadomości, iż 
w niedzielę dnia 29 t. m. o godz. 5 po poL 
zaraz po polskiem nahożeństwie c<l'będzie 
się w lokalu zwykłych posicdz.et1 nadnvy
zwyczajnc zebranie. O liczi:y udzial 
czlonków w zebraniu i n::tbożcristwie upra
sza sie. Goście na ze.braniu mile wtdziani. 

Przewodniczący. 
---------- -- ----- -

Towarzystwo gimn. „Sokół„ w Laar 
obchodzi w dniu 29 stycznia t. r. swą 3-cią 
rocznicę, na którą wszystkie zaproszone 
towarzystwa, tak samo i te, które dla bra
ku adresu zaproszeń nie Qtrzymaly, jeszcze 
raz mile zapraszamy. Tak samo wszv
stki.c.h Rodaków dobrze myślących z La;r 
i okolicy serdecznie się zaprasza. 

Program: Od godz. 3-5 przyjmof\.va
nie bratnich towarzystw i g.ości. O gcdz. 
5 ot\varcic zabawy, P<Jczem nastąpi kon
~e!t,_ przeplatany mowami, deklamacyami 
1 sp1ewt!m. O godz.. 7 ćwiczenia obcv.:-h 
gniazd, tak samo gniazda z Laar. O godz. 
8 JH~ed.stawienie amatorskie. Po przed
staW1emu będzie nJazur w 4 pary. Potem 
d.alsza zabawa z tal!cami. Czof em! 

Wydział. 

Baczność Marxloh ! 
Dla tych członków Tow. Przemys4>

wcgo z Marxloh, którzy się zahczaią pod 
z~rząd komitetowy, urządzamy familijny 
w1~zorek z ta1'icem w niedzi·elę 29 bm. na 
sali p. Denkra, Wiesenstr. Początek o g. 
5: Wstęp wolny. Życzliwi nam przyja
CIC!e mogą przez kartę legitymacyjną być 
\Vipmv.'Cldzeni. O liczny udzial prosi 

Komitet. 

Baczność mężowie zaufania „Zjednoczenia 
zawodowego polskiego" delegatu Neumuhl 
uprasza się, aby zcchcieH się stavdć na nie
dzi·eię dnia 29 po pot o godz. 02 do lokalll 
p. Buschmanna w Hamborn w sprawie 
kwitowania miesięcznegi0. 

„Zjednoczenie zawodowi~ polskie". 

Tow. gimnastyczne „Sokół" w Barmen 
urządzJ., zabawę z tal1cami w niedzielę dnia 
29 stycznia 1905 r. punktualni~ 0 godz. 4 
PQ ?ot. na S3.łi p. Pigge (Centralhaitel), 
wchod Kleferstr. 5. O l'.c.;:;ny udziat prosi 

Z ar z -i, d. 



Z róin\'~i• słroru. 
Bochum. Rodacy podczas bezrobocia 

winni gorli\vie starać się, aby pozyskać nie 
zorganizowanych górników Polaków dla 
„Zjednoczenia! zawodmv ego polskiego". 
Polak tylko do polskiej zawodowej .argani
zacyi iiobotnicze1j należeć powinien. Każ
<ly czt<rnek .,Zjednocz·enia zaw{)<lmvego 
Polskiego" wi111ien uważać za swój obOi\vią
zek, aby czas wolny. jaki w ·czasie strejku 
ma zużyć w celu zdobycia swej org.ani
zacyi jak najwiękSZZ\ Lczbę nO\\ ych dru
ków. 

Ostatnie wiadomości. 
S a r a t o w. Strejk rozszerza się i 

wszystkie drukarni·e i warsztaty zawie
siły pracę. 

K i ie w. Umysły są tuta1j bardzo 
wzburzone. Obawiają się rozruchów. 

W a s z y n g t o n. St:ikretarz stanu 
Hey domaga si~ od Rosyi wyjaśnienia w 
sprawie naruszenia neutralności Chin. 

Pe t e r s b u r g. W kilku fabrykach 
podjęto pracę na nowo. Spokój zapanował 
już wszędzie. Wojsko jednakowoż jest za
wsze jeszcze rGz.stawione po ulica-eh. 

W r o c t a w. Donoszą, że rezerwiści 
rosyjscy tłumnie opuszczaią szeregi „Ka
towitzer Ztg." donl}si, ż~ w Żytomierzu ca
ły pociąg został opuszczony przez rezer
wistów, którzy zbiegli zabieirając bro1i i 
mundury. 

R y g a. Zapanował tutaj streik ogólny 
Zachodzą częste dzm-0·nstracye. Toczą się 
układy pomiędzy pracodawcami a praco
biorcami z udziałem rządu. 

L i b a w a. Strejk i tutaj staje się co
raz ogólniejszy. 

Składki 
dla strejkujacych górników. 

r.A. Kiichłer, Br111ch 2{) mr., J. Gawron, 
Bro1Ch, 10 mr., dlruh Grz.es~e'k z ·~omisyr z 
l(aistro.pu 500 mir., Redakcya „Orędowni1ka'· 
z 'poznani1a zebrała 66,25 mr., poseł •dr. 
Chlapo:wski III. rata 1o<l posłów w sejmie i 
parlamencie 300 mr., p. łfadryan, krnwiec 
polski z Rohlinghausen 10 mr. - Z Weit
mar 27 mr., 

Bismarck. H. Althof 2 mr., l(n1ofmanrn 
z Wanne 45 fon., E. Fautz 3 mr., I(irs,chsie
her S mr., Tochtmp S mr., tl::l'ltern 10 mr., 
W. Dettmer 4 mr., T. Schneider 2 mr., J. 
Schreioda 3 mr., fi. Engels 2 mr„ H. Bollin 
3 mr„ W. Bocher S mr., W. Wertb1101ck 5 
mr., J. Steffen 2 mr .. BeckleJr 3 mr., Be:isseirt 
4 mr., .B. Wahle 3 mr., tleiwichs 2 mr., J. 
Schroer 2 mr.. O. Troost S mr., fi. Nierhoff 
3 mr., Wendelin Trapp 'Zl Hi.illen 5 mr., Nie
m.anni z Bulm!ke 1 mr., M. MosBers z Gel'
senkirchen 3 mr., Br. Kolski z Ge1seoJJldr
chen 3 mr. 

BismarC'k. B. Ten<lick 5 mr. 
Witten. J. Praaeb 50 fen., J. Kamfocki 

2S fen., St. Utrata SO fen., Fr. l(ubiak 50 
fen:, T. Stasiak 50 fen .. J. Przei\VIOźny 1 mr., 
M. Grześkowiak 1 mr., J. Cichowlas SO f., 
M. Slowik 50 fen .. J. Sk·owro11ek SO fen., 
A. LakomC'zyk 50 fen., J. Grześkoiwfak 50 
fen., T. M'chalak 50 fen., S. Kuibicki SO fen., 
I(. Mazurek 30 fen., W. Olejni•czak 50 fen .. 
J. On1baba 20 fen., M. Grobelny 50 fen., 
J. Grześkowiak 1 mk., J. Winkel SO fen .. 
M. Ka·sz.marek SO fen., J. Gruszecka 1 mr., 
St. Labęda 50 fen., J. Ląkowski 50 
fen., Fr. Kumański 50 fen., I(. Som
mer 50 fen., J. Dęba SO fen., T. Go
Jębiewski 50 fen .. M. Thiel 50 fen .. fr. Jaiz
donczyk 50 fen., W. Kozlows:ki 50 fen., Ig. 
J(ozlt0w1ski 50 fen„ J. Kozl-0wski SO fen., 
Miel!. Kaszak 1 mr., Mare. Kaszak I mr., 
P. Maćlrowbik SO fen .. J. Kwapisz 1 mr., 
A. Ka czrna·rek SO fen., A. Maleindo~rski 50 
fen., f'r. L " puszyński 50 fen„ J. St"oiwrk 2 
nu., \Val. Tymkowski 1 mr., T. Pakosz. 1 
mr., Sz. Bleja 1 mr., J. Kasp1rzak 2 mr.. Fr. 
rr:dri-ch 50 fen., J. Daleki 1 mr., St. Ra
dewski SO fen., Fr Moskalski 50 fen., A. 
. Graczyk 25 Ln. , Wl. Michalski 50 fen., J. 
Bella 50 fen., St. Burkun 50 fen., J. Ro
dzic!' ki 25 fen .. A. Kow.alski 25 fen„ St. 
Mieszczam,k 50 fen., A .Nawr-ot 50 fon., J. 
Ivfo.c~k 25 fen., J. Michalski SO fen., J. Stel
maszyk 50 fen„ M. Wojoczyik 50 fen .. I(. 
Przybył 50 fon., J. Domhmwic7 50 fen., 
K. Lemat 50 kn., St. Pieczyik 50 flrn .. J. 
M.icd?:k1ski 50 fen., Fr. Tar::i.ń SO fen., L, 
Orześk:cl\\ iak 30 fen„ P. Chudzi11.ski I mr., 
A. Bilh'1ski 50 fen., J. Du-czrnal 20 fetn., M. 
Jasiczak 5 rnr.. St. Kowalka 1 mr., M. M<i
kowski 1 mr .. A. Jasil1ski 1.50 mr., J. Beker 
50 fen„ W. O~sz:::zgk 50 fe11 •. P. Pitter 30 

fen., J. SzYi:lpk::. ..::~ Li:„ ~~. ~ -:l! -j.-„y:~ 20 
fen„ Sz. Sopkmviak 30 fen .• M. Szczepai'1-
ski SO fen., A. Kapuśniak SO fen„ K. Prze
woźny 20 fen., Fr. Dobrzak 1 mr.. Fr. 
Grzelczak 1 mr .. Fr. Kuczma 50 fen.. L. 
Michalak 25 fen., M. Marcinkmvski 50 fem., 
St. L 50 fen .. I(. Szczi:·paniak 50 fen., P. 
l(ubi.ak 50 fen., W. Blasz·czyik 20 fen., J. 
Cil~sielski .~\ l fen., A. Kowalla SO fen .. A. 
L. SO fen. 

Towarzystwo św. Sanisława B. w Wanne 
donosi swym czł·nnkom, iż pogrzeb zmar
legoi naszego członka 

śp. JANA ADAMCZAKA 
cdbQdzic siQ '' nic·dz [dę 29 bm. po p.olud. 
-0 godz. 4. Zatem czt·onkowie \v inni sio sta
W'ić o 33/z prz1~1dl domem chorych" \ Vanne. 
_: Poosieidlzenie miesiQczne odbędzie się za
raz po pogrzebie o gł(}diz„ 5. O liczny udział 
w p0igrzebie i zebran1iui :uprasza 

Z ar z ą d. 

Dnia 2S b. m. ti. w środę wreczmem u
marfai ż,ona -czlonka naszego to.warzystwai 

ś. p. LEOKADYA PRZYBYŁ, 
ur. Pru1chniewicz. 

Pogrzeb odbędzie się w1 1nieidizielę. dnia 
. 29 b. m. 1QI gt0dz. 0 4 po poL w · domu ża1llo

by. Uprasza się \\'S?:ystkich cztonków to
warzystwa, ażeby się stawili punktuallnie 
o godz. 2 w J:okalu towarz.yst\\ a, zkąd wy
ruszamy d:o domu żałoby, ai potem na crne11 
ta·rz w Reicklinghwu·sen. O jak najliczniej
szy udzial wszystkkh czl·onków jako i Ro
dakó"" z Iiochla-nnark w pogrze'bie prosi 

Zarząd Tow. św. Wojciecha 
w Hochlannark. 

Towarzystwo „,Jedność" w Dortmundzie. 
daje <lio \,\ ' iadomościo swym czlonkDm, iż 
ze.branie o·dbęd'zie się o glQd.z. 4 · po pot u 
Volssa, uLica Reńska 127. Czl-Onfoowie po
winnv się olłazać ustawami albo kartą le
gitymacyjną. Oośde nie mają \v·stępu. 
l(toby chdaf n'<lzial brać, musi się wprz.ód 
na cztonka dać zapisać. O li-cz.ny udział 
pro•si w zastępstwie lgn. Włodarczyk. 

Towarzystwo św. Jadwigi w Mengede. 
· Nini1ejszym donosi swym członkom, iż 

w niedzielę dniia· 29 b. m. zabiawa1 się odibyć 
nie może z powio<lu strejku. . Zarząd. 

Towarzyswo św. Jadwigi w Gerthe 
dbnosi swym cz.l-0inkom, iż miesięczne po„ 
siedlz.enie ()będzie się w niedziielę <linia 29 
stycznia zaraz poi nabożeńs.twie. Porzą
dtelk dzi'E:n.y: 1. p.fa,ca miesięczna, 2. w1pis 
nowyich •członków, 3. wiolne g!loiSy i wnilO-
ski. O Hczny udz.ial prosi Zarząd. 

Towarzystwo św. Ignacego w Oberhausen. 
Zebranie odbędzie się w nied'ziel'ę dlnia 

29 stycznia zaraz po polskieim1 nabo.żeń
shvi'e o godz. 5. Ponieważ zebranie to na
leży jesz.cze do, wa-lnleigo zebrania, d.'llaiego 
iaik najlic·zniei'sz.y u1dlzi·af czi1onków jest po ... 
żądany. z ar z: ą er. 

Uwaga: Ze brain ie zarządu ()<l.:będ.zie 
się w tę samą nie<lzielę •O glQd'Z. 20, tak sa
mo u<lziat wszystkich C'Zkmków zarurd'u 
jest pożądany. Prze.wodnicz~cy. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Laar 
obc'hodzi w dniu 29 stycz.nia 1905 r. III. ro
cznicę swego istnienia. Program: 1. Po
c z:ątek •po naho,żeństwie polskiem. Naj
przód1 przyjmowanie bratnich towarzystw 
i g·ośd, poczem nastąpi koncert, przeplata
ny przemówierniami·, de:klamalcyami i śpic
'' knn. 2. O g·odz. 7 ćwicwniai gimnasty
czne. Po ćwiczeniach nastąpi przedsta
wienie amatorskie pod tyt.: „Akadlemik 
czyli ofiara za ojczyznę". 3. Po przedsta
wieniu Mazur w cztery pary, następnie dal
sza zabaw.a z tańcami, aż do świtu. O li
czny udziait Rodaków i R{)lda1czek uprasza 

Z a: rząd . 
----------------· 

Wiec w Laar 
odlbędzie się w niedzielę, dnia 29 b. m. o 
\Vpót ct:o 12 przed poludnicm u pana W it
kcmpera, ul. Kaiserstr. 

„Zjednoczenie 1zawodo~e polskie". 

Wielki wiec w Rotthausen 
W n:edizidę, dniai 29 b. m. oidbę-d'zic się 

wielki wiec po poitudn iu o 4 gcidz. na s:ili p. 
Saala Bri.ilienstr. O li:zny ndz .a? uprasz:.ł 
się. 
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Wiee górmków w Derne 
odbędzie się w wtorek 31 stycz.nia o godz. 
2 poi pot. w lokalu p. Langbein,, przy dwor
•CU. O liczny udział Roldaków z. Deme i 
-0k10Hcy uprasza się. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiee górników w Jtltenessen 
odbęd!zk siQ \\" sobotę 28 o godz. 4 na sali 
p. Saala. · 

OBELGĘ 
wypowiedziainą na pannę Teklę Serwetkę 
z Gelsienkirchen·Bismarck cofamy niniej
szem i prosimy o \.\·ybacz.enie. 

Stan. Karolewi'cz. M. Kocwrawska. 

t4i~~~~ ~~~H~~~~~~~~ 
Koło śpiewu „Chopin" w Bochum V 

Hoistede. 
Serdeczne życzenia nas~emu prezeso

wi 
fRANCISZKOWI KARBOWSKIEMU 

w <l:niu1 29 stycznia. 
Prezesie d'rngi ulkochany; prez.esie go

dny uw4ellbienia, dzisia,j to dzień pożąidiany. 
dziiś jest dzień Twego Imienia. Dziś się 
serca nasze kruszą, dziś a1ż rzewność nas 
oiwfa<la, dz.iś Ci życzymy z gjlębi duszy, 
wiszed11 szczęść jakie świat piosiada1, ach żyj 
nam długo w pomyślnośd, żyj nam zdmwo 
i wesoło. I niech Bóg u Cię .giości; i roz
jaśnia Two<ie czoło. Bądź sz,częślj.wy 
wciąż i wszędzie, wzbij się nadi losu od
miany, to i naszem szczęściem będtzie, b-0ś 
Ty jest narodowi1ec ukoch'1!ny. Życzymy 
Ci t\e łglQt roku ślicmej żonki przy boiku; win
szu~emy i wszyscy i.ak jedien mąż wykrzy
ku~·emy: Wiwat! wiwart! żyj nam prezesie 
dt()I stu lat, a po stu Jiataich precz. z. tego §wia
ta. l(ończąc wykrzykujemy tyle razy ile 
wskaQ;,ują te wyraz.y 9,999,999. Nasz ko
ichany prezes niech żyje! nieich żyje! nieich 
żyje! aż się echo po calem .B()lchum odbije. 
Tegio Ci życzą z categio ·serca 
J. T., F. S., W. S., M. K., M, C~, W. P., 

W„f. 
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W dniu godnych imienin (29 stycznia} 
zasyiamy szanown1emu zasluiloncmn dru
h:owi-prezesowi 

fRANCISZKOWI NOWAKOWI 
szczere życzeinia i błogosta wieflst\\ -a Bo
żego. Tego życzy mu caJy 

Wydział „Sokoła" w Laar 
. '. $:1;.~~'~-·~~. !ł:.1!1~i'- """ $.T..~~!t.~*~t~-"'~-J!~ · ' ..-~ ~i~· ~ ~~~ ~~ ~.,,. '""'!" "'\'W~~ ""I{' '"!•·~V~ 

:Ks1eg~rnia oolsB:a 
w Habinghorst, ul. Rvmerstr. 20, 

Polec.a swym Rodak-Om: wielki w~.~
książek do nabożef1stwa, różnych o·µM\'1 i 
wzorów. Książka wielka „Duinin". ~
ka ta powinna się zna}dować w każdtii m
dzinie polsko-katofrckiej. Nabyć ją m0na 
od 3 marek 90 fen. już bard1zo w· d'Of1.F.€) i 
mt0cnej oprawie. Inne książki do naoo:żfift
stwa odi 40 fen. do 9.50 mr. Da:lej potNM-1 
książki powieści-Owe histQryc.zne nauroo-wo, 
katechizm polski, hist10rya św., elertre11ml'B: 
i1d. Powi·nszowania, karty z wi~i 
polskie, niemieckie i francuskie, papien pDł
ski z. pięknemi nagiłówkami. pa.pier .,e 
kwiaty diruci'ki iad. Wiąz.arki od :li -:kil. 
począwszy do na:jdroQ;szych. 

Wielki sklad obrnzów św. paił!lkicll, 
oprawa· wianków, wiązarków. Sktad· 
krzyży, figur, szkaplerzy, różańców, obra
zków, lamp przed obrazy. Dalej Połe
cam łyżki, widlelce, noże, szczotki do !W~ 
sów, grzebfenie damskie i dla <kłe~ 
zwierciadła małe i wielkie. Wielki W$łh'6r 
papierosów. tytoniów r cygar. Takiie· 
ta1baki db zażywainia. Polskie \\ina i ...... 
poje. bez aikoholu. Proszę szan. Rodałli.w 
o papa.r-c~ie mego przedsiębiorstwa. 

Marcin Jarczyński, Habinghorst 
(przy Rauxel) nl. Homcrstr. 20. 

Baczność yórniey ! 
Na wszystkie z&brania górników, ja.iiie 

odbyw-ać się będą p-Ode<Zas stre.iku, "\\;inni 
iść OO!Si mężowie zarufania, i druhów ~a
chęcał w języku polskim, aby wszęd~ii·. 
zachowano sp0kój i porządek. 

,,Zjednoczenie zawodowe polskie". 

l1Dporterzy CJ ;;ar 
polecaj4 najlepsze p pierosy po 2 fenygi 

„YaryH Sulimy 
łagoclned,· kwieci::; tej jakości z C7.)Sto tureckich tytoni. Oprócz 

inne .znane papicrot'y „Sulimy„. 
Turc fo1•t (etykieta .zielona) nr. 3 t 10 sztuk 
Passe-p1111.·tout (niebieska etykieta) nr. flO 10 ,, 
Sphinx (etykieta czerwona) nr. 11 ł 15 · 

" Prosimy spróhotrnć nasze 5 fenygowe cygaro: 

„~Lo1'l.don D 

15 fen 
10 fen. 
10 fen. 



lir. 24. Boobam, niedziela 29-go stycznia 1905. Bok 15. 

t.denne pt~ o h~ ~ow@ dlłf.1 P lakh 

Wychodzi codziennie z. wYfątkicm dni poświątecznych. 
Przedplata kwartalna na poczcie i u listowYch wYnosi 
1. mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
„Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

pod znakiem „t. polnisch" nr. 128. 

Imię oż Z larę t Jcz znc J 

ł z obk wy 

Za inseraty. placi się za wiersz vetytoWY 15 fen„ a za 
~loszenia zamieszczone przed inseratami 40 ien. Kto 
czesto oglasza. otrzyma rabat. - Listy do „Wiarusa 
Polskiego" należy frankować i podać w nich dokład-

ny adres piszącego. Rękopisów sie nie zwraca. 

~. Redakcya, Drukarnia i K :iięgnmia znajduje się w Bochum. pl·.zy ulicy Maltherstrasse nr. 17. - Adres: " Wiarus Polski" Bochum. __.A..Ł_ 

Górnioy! · Rodacy! Podczas strejku zachowajcie nietylko solidarność, ale także spokój i porząde~ ·wzorowy. Uni· 

kajcie wszystkiego, coby w walce o Wasze słuszne prawa mogło przeciwnikom służyć za broń .przeciw górnikom. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

1 mówić, czytać i pisać po polsku! Ni.:~ jest 

Polakiem, kto IJ<)tomstwu swemu zniem-

· czyć się pO!ZWOii ! 

Z wypadków dnia. 
Tisza ponosi klęskę. 

SHną dloni-1 uragr!ął obecny prezes mi
nistrów/ węgierskich hr. Tisza: zramać opo
zycyonistów: węgierskich p!.iaignących -0d'
lączenia: zupelnego W ęgi·cr <Yd Austryi. I-Ir. 
Tisza przepr.01\v:adzit sui.row.ą, zmie'nę regu~ 
laminu. rozwiązaf sejm i rozpisał nowe ·wy 
bary, po których si~ spodziewał, Ze\ wy
padną, dl'a niego pomyślnie. Z dloty.chaa
sowego wynikUJ Wyborów widać już dosta 
tecznie, że opozycya wys21la· z wyborów 
ZWYciQzk:o, a hr. Tisza zaipeVvm101 ustąpi w 
czasie najbliższym. 

Ruch strejkowy w Rosyi ogarnia coraz 
szersze koła robotników. 

1Wrzenie w Rosyi wzrasta> stale, cho
·ciaż gwa~towne wybuchy: zdaje się ustały 
po strasznej rzezi petersbu1rskiej. W Pe
tersburgu zastrejkowali tatkże pomocnicy 
apteika.rsicy. Mak:syrna Gorkiego areSZ\to
wano w Ry<lze. Naczelnik Moskwy wydal 
od!ezwę, w które! zazna.cza, że przygioto
wuje się prawo ograniczające czais i ITI.0fą

ce na celu polepszenie dlo.li mbomika·. 
W Rydze stwier.dizono, że w. •CZlWlartek 

wbito podczas rozmchÓWl 42 osoby, 50 
męa;czyzru i0<l'niosto rany, ogółem strei!lmje 
60 tys. robtnikóiw'. W Mitaw[e i w War
szawie szerzy się także strejk. W Mitawie 
\VY'buchty rozruchy. 

W e!dlug depesz z PetersibU'rga: car co'
fnąr dymi·syę1 księcia Mi'rskieg~, który po
zostanie na swym urzędzie. 

Telegramy. 
P e t er s b u r g. Jenerał Kuropatkin 

donosi pod datą 25 b. m., że rozpoczął na 
Prawem skrzydle ruchy zacrepne. 

L o n dy n. Korespondent biura Reu
tera donosi, że w MandżurYii zapanowały 
znowu silne mrozy. Ataches w-0jskowi 
przy armii Ojamy znajdowali się przez ty· 
dzień w Poroie Artura celem obejrzenia 
iortyf ikacyi. 

L o n d y n. „Daily Ekspress" donosi, 
że l(uro-patkin doniósł do Petersburga, iż 

· część wojsk przybyłych .z Europy nlei chce 
wofować przeciw Japończykom. Położe
nie jest groźne. 

Strejk górników 
Według zestawietnia wlaścideli wopa1II 

zmnieisz;yla się Hczba strerkuią:cyich o kil
kaset i wyniosi 194221 w szychde poran
nej. Ogóln~ liczba strefkuiiących wyniosić 
będzie jednakowoż ()kolo 210 tys. Zapo
wiedlzian·e· uista'\vowe reformy stósunków 
górniczych nie podobają się kapitalistom. 

·.„Bergbaulicher Verein" oświadlcza, że 
nieprawdą jest, jakoby później zamierzano 
Wtyicfalić z pracy tych, którzy •obecnie ła
mią streik. 

K.arnclerska ,,Nordd'..-Allg. Ztg." zapo
,\\Via:da taikże reformę prawa górniczegio. 

Naoczni świadkowie o wypa
dkach petersburskich. 

Przcd1stawieni'e1 wypadków peterSibur
skich przez naiocznego świadJka pojawiło 
sie w pairyskim „Journalu" nadesłane przez 
petersburskiego jego korespondenta 1J. Ro
berta Oaillarda. 

l(ore:spondle:nt nie uikrywa s.wego obu
rzenia z p101w10du barba1rzyństwa w~:adlz: ro
syjskiicih i dzikości wojsk, opowia!d1a, że to 
byl10i wid1nwisko stras'Z:ne, ·nve dJo. zapomJnie
nia i kończy wykrz.ykni'kiem: „To }uli: nie 
strajk, ale rewolucya". 

Opisu1e wiec p. Oail!la1rd: prziedewszy
stkiem, że dzień był prześliczrny, sklepy 
·jedne po dlrugi.ch poczęły się otwierać, a 
luid!ność oka:z.y;wala zu·pelną iwiarę, w po
kojowy prz.ebieg manifestaicyi robotniczej 
i dlatego liczna publicz.nOlść, mi.ę:ctzy tern 
wiele kobiet i dzieci przechadzallo się .po 
mieśde. Wielu z tylch spokojnych i :obo
jętnyich nie pow.rócilo już do domu. 

Następują sceny rzezi i o.pis oburze
nia powszechnego przeci\V\ oficerom. 

„Wielki książę Borys został znieważ;o
ny przez licztną grupę robatników - pisze 
korespondent. - Pe;\vien stary generał 
padt na ulicy, uderzony bute1kąJ Wi glo1wę. 
Pew~ein 'U!czeń kal{fecki w wieku lat 12 rzu
ca się zaS1fonić sobą rannego i wreszcie 
powQdzi mu się umieścić go 'Wi poW1ozie. 
Leczi w .chwili', gdy wehi'kul rusza, generał 
zostal zabity straszliwem uderz.eniem pal
ki". 

W innem jednak miejscu' korespiond'ent 
uz:t.11pelnia. i zmienia nieicoi tern fakt pisz~: 

„General, 'który zostat zlyncwwainy 
przez. Uum, jak to już wam d1oniosłem, na~ 

zywa· się Rud!anorwski. Jest on ciężkid ran
ny". 

A teraz trzy sceny rzezi - tylk'° trzy 
dla przyklad1u - z: tych jakie p. Gailtard 
opisuje: 

,,Powrócilem do domu, aby napisać 
kilka telegramów w miejisou bezpiecznem 
przed! kulami. Moje ()lkna wychio.dzą na 
kamar Newy t. zw. Mojkę ... 

Strejkujący ·zebraJr si~ w dość zJliacmei 
Hczbie w ogrodzie Aleiksan<lJ.iołwskim. któ
ry tvrorzy jeden z: boków placu przed! pa
łacem ·carskim, kl{)lo Za?butdlowań a:dlmirali
cyi. Stanli się; przebyć kraty, aby skiero
wać się do patacu. Nagle dwie kompanie 
piechoty przybieg1tY i ustawiły się prziodem 
do ogrodu, pierwszy szereg ikl'ę;lmąl, drugi 
stanął ponad tamtymi i oficerowie zakQ
mend'erowali ognia. I u·slyszairno 'Straszliwy 
okrzyfk bólu. Przeszło 150 QSób. mężczyzn 
i kobiet upadło, uigo:dz<mych na śmierć 
przez kule. Bezlad1 •niiespodziewany zapa
niowa·l w tym Humie!, a w.ted'.y kawalerya z 
dobytymi szablami urządziła szarżę na u
•ciekający.ch". 

Oto1 znów nowa, druga, jeszcze bar
dziej przejmująica: 

.,Na Prospekcie Newskim tłoczy się 
zbity tlum, twdlzie wszelkieg·o wicku, wszel
kie} pki i v.-iszełkich klas, głęboko wzbu
rzeni, oburzeni, oszalali ocL zbrodni. papieł
nionej przez żotnierzy na placu Adlmirali
cyi; równocześnie strzelanina przed- faibry
ką PutiloiWską, to były prawdziwe rzeki, 
gdyż W10]sk0i strzelało 'Z' •góry na dół na ro
botników, którzy się m11cm na twarz na 
ziemię ... " 

A teraz jeszcze jedna z tych na chyibil 
trafilwynwa·ny-ch scerr z opisu' francU'Z'kie-
giQ: dziennikarza: . , ___ . ·" · , _, :._ •.1...'- ~-· 

,,Na moście na· Mojce piechota strzela 
na manifestant6\v. Ci zaś oszalleli skaczą 
do kanału Moiki, zupełnie zamarzmiętego. 
A wtedy - co za -0kmpne widowisko! -
wojsko st.rzela dalej na· nieszczęśliwych 
jak d10 królików, ai wreszccie lód się za
lamal p•o<ll cięża1rem trup6w." 

Na zak1ończenie jeszcze jeden sziczegót 
-0• O. Oapponic. P. Gai Hard dionosi: 

..Wczoraj ministrowie ipo·stanowili 
przyareszt01wanie papa Oappona, ale: po
liicya oświa:cliczyta, ż.ie to przechodzi jej si-
1ty, gdyż; 2000 strejkujących ukonstytuoiwa
to się jakoi jego straż przyboczna". 

W dooatk()IWY'.m telegramie, wysianym 
111aidl ranem, korespondent ze zdwojonym 
naciskiem wyraża swe ()burzenie na• ofice
rów, którzy kazali strzelać bez: povrodu i 
bez: -Ostrzeżenia: na tłum bezbrionny i zupel 
nie spokojny, przewiduje obecnie: dla Rosyi 
dlu·gi okres nie•pokojów, buntów1 i <krwi roz. 
łewu, streszcziając ostateczny swój sąd: o 
-0·startniej niedzieli 'v Petersburgu, że był 
to d~ień fatalnry dQa rządu i dla> armii. 

W Petersburgu stwierdzili na>0czni 
świadkowie, że wojsko, aby usunąć z.wfo
ki zabitych robotników z ulic, wrzu.cato je 
przez wyrąbane otwory oo Newy. W ten 
sposób usunięto kiLkaset trup.ów i z tego 
powodu' Jk21ba z:abitychi i rannych podia
wta:naJ przez urzędowe źródfa., różni się tak 
'Z11lacz.nie od liczby w dl()'fliesieniach pry
watnych. 

Podlobno topiono także żyją,cych je
szcze ciężko rannych. Lud stoi nad brze
gaimi Newy i patrzy na wyirąbane przez 
rotdactwo otwory w zamarzniętej rzece, 
gid1zie setki, lub nawet tysiące truipó\VI w 
niedzielę i dni następne po1wTwcano. 

Wlaśnie obecnie -cfodatek do ,,OswQ
boixlienia" prz:yniósl tekst prntestu litera
tów petersbursikich przeciwi gwalto1ni rzą
du. - Pod protestem tym podpisali się wa
ni literaci i prawie wsz.yscy ndaktorzy i 
dziemni1karze petersbuirscy, nie ulega' więc 
wątpliwości. że przedstawione przez nich 
fakty nie s~ \v~cale przesad·zone, a jednakże 
są one jaskrawsze, niż w S\.Yoim czasie JJ()
dawane przez prasę zagraniczną. 

Prote:st zazna.cza na wstępie, że w ·jed
nym cyirkule policyjn:ym nakaza!nio wprost 
„dwarnikom", aby bili studentów i zape
wniono ich. że nie będą za to odp:orwiedzial
ni. \V innymi znowu cy1rkule również na
kazan•o bić stuidetntów, łecz. w ten sposób, 
aby nie widziai!a tego pubJi.czność, tj. ku
łakami po żebrach i nogami". To też jak o
pisuje protest, bito demonstrantów jak tó
\vnież przechodzącyichi mężczyzn i kobie
ty po twarzy, wybijano zęby i oczy, ko
bie.ty ciągnięto p-o ziemi za \.\r/nsy, i wrzu
carno na podwórza domów gdzie kat-owano 
ofiary, aż d·o utraty przytomności. 

„Na ulicy MichaHOi\VSkiei - czytamy 
\v1 pmteście - dzialy się następują.ce sce
ny. W utarczce pomiędzy setką napada
jących uzbflo}ony.ch policyantÓ\\ i „d\vior
ników" a 7- 8 ofiarami~ na głowy których 
spadały obnażone szable i patki, czterej 
Policyanci kopali -Obcasami powaloną na 
ziemię mladą dziewczynę. 

Wre.szdc1 dwaj z nich ·chw.yciło ją i 
rzucik> na: środek ulicy. Inni policyanci 
toczą po ziemi jak kule pokrwa\ ione ciała 
manifestantów i wrzucają na podwórze 
cLO!mu nr. 14 przy ul. MichaJfowskiej. Je
dnego stu·d'enta widziano z1 (odrąhaną zu
pefnie szczęką. U policyantÓ\\~ konnych I 
można bylo widzieć skrwawione szable, 
chociaż \Vedtug urzęd.01wego, komunikat 

bili crni manifestantów tylko płazem. Przed 
kościolcm katolickim na cho<lnillm staly ka
lu·że krwi. 

„Na ulicy Italiaf1skie'i, naprzeciw. skwe 
rn MichaHmvskiegio, mzegrala się oburza
jąca scena. l(ilka studentek, widząc, że 
policyanci klQnni rzucili się w ulicę Mkhaj
fowską tratując publ'iczność. wskoczyło 
dn tramwaju. S.postrzcg\lszy to, kilku pa
licyantmv. i żanldarmówi id10igoniło tramwaj 
zatrz:ymali ·go i za wl>0sy ściągnęli: bezbron 
ne studentkŁ. poczem rzuciwszy je na zie
mię poczęli: kopać nogami. 

„Takie zachowanie się poHcyi i „dwt0r 
niików" znaid.lowalo1 zupelną aprobatę ko
misarzy. l(iłku „d'worników;" schwyciło 
prz.y di\.\iOrze Gościnnym pewną studerutkę 
Trz.ymali }ej ręce a komisarz. bif ją po twa 
rzy. Inny komisarz -0ikoto s-0iboinIJ l(azań
skiego wola: „Bij '' 1 mordu" i sam daje 
przykład waląc i tak już okalec'ZIOnąi stu
dentkę. Pe'\\ ietn· oficer żand'armeryi obna
żoną szablą ude-rzył Po gifowiei studenta, 
którego trzymato czterech piolicyantów. 
Oficerowie policyj.ni zwracali się do kobiet 
na .,,ty" i lżyli je w najbrutal!Jliejszy sposób. 

„Okolo g<1d'z. 2-3 poi polud!niu, kiedy 
w Humie nie było .inż. ml()ldzieży ucz-<tcei 
się, nieliczna grupa Judzi (10-12) zaśpie
w1ata rosyjsk'li marsyliankę. Wtedy nagle 
wyskoczyH !mnlni żandarmi p.adl dio'Wódiz
twem oficera i pioczęli rąbać na wszystkie 
strony bez. vvzględ'u naJ p~e.'Ć i wiek: ofiar, a 
psi polilcyanci i „<i'wornicy" ·chwytali ucie
kających na ul. M\chail01W1sJdc} i bili kula
kami, palaszami, póki' otfiarru nk 1rwnęła na 
ziemię. Wtedy zaciągano ją na pod!wórze 
domu nr. 4. Przyprowadzanl()I n-0we ofiary 
z Prospektu: Newskiego w 1 strasZ1I1ym sta
nie: w por.wanem Qidzieniu. bez. czapek, z 
p01knwaiwionemi twarzami, za:ciągarno · je 
doi Lramy nr. 4 i bito1 mocrno, a· kto l1pa<ll 
na· ziemię, tego kopano nogami. 

.,Bito bezbronną, piubliczrność :liety!ko 
na uli·cy, ale i w· kilku podwórzach, m~aJillO
wkie w trzeciem tylnem podKvót.zu ćomu 
nr. 4 przy ulicy MiichajJowskiej; rozdziera
jące krzyki rozlegaly się również z cl:omu 
nr. 42 na. Moice. l(atowanie trwało i wte
dy, kie'Cly według urzędowego koniumkatu, 
wsz.elkie. nieporządki już usta1y. •· 

Mowa 
posła dr. Ałfre a Chłapowskiego 
wygłosi:ona w parlamencie ni:emieckim w 

sprawie szykan pocztowych. 
(W ed'lug stenogra1iczrnych zapisków 

,,Dziennika Be1rlińskiego".) 
M. p. ! Od nowego \\ ieku znicwo]eni 

są Polacy ciągle tu zanosić skargi na admi._ 
nistracyą po1czry. Musimy to i tym razem 
uczynić, panie.waż stosunki poczto\\te już 
.dawniej przez nas skrytykowane, ani o 
odrnbinę si ę nie p0iprawiły, mimo że już 
kilka razy n.a różnych striQnach tej izby za
znaczono, iż nie można podlwalić z.arzą
cflzeń poczty, skierowanych przeciw 1uidnl()
ści 1volskieL i że żadną miarq nic. można się 
na nie z-godzić. 

Wyjaśniono tu w zeszłym roku dosta
teczniie. że nieprzyjazne zachowanie się ad
.ministra.cyi pocztowej wzgl~dem jej pol
skich klientó\ ma swe. źródfo w subjekty
wnl:m zdaniu pana sekretarza stanu i od
nośnych na<l!dyrckcy[ poczto.wych, a nic 
ma \v,calc prawnego uza:sad:nienia. 

Stwierdzam raz jeszcze, że a111i ·w uista
wie pocztol\vej z, dnia. 28 października 187l 



ani w ordynacyi pocztovl'ej z dnia 20 marca 
.Jl.900 ani wreszcie \\ miQdzynarn<lowym 
układzie pocztowym z dnia 15 czerwca 
11897 nie ma żadnego przepisu, z którego 
by wynikafo, że po polsku a<lresowane 
przesylki nie mają być eikspedyowane, lub 
~e wogóle inaczej z niemi należy się ob
drod.zić, jak z przesylkami, adre~waJnemi 
....,., innym języku. 

Gdy panu sekr1etarwwi stanu już da
wniej na to 'Z\Vrócono uwagę, powl0ła1t się 
on nie na paragrafy, któreby udowudnily 
·wlaśnie coś wręcz. przeciwnegio, tylko wy
powiedizial łi tylko S"\VIOje subjekty;wtne za
patrywania, które osiągnęty tylko ten sku
:tek, że Polacy ·zinosić muszą coraz gorsze 
szykany pocztowe. Dlai postępowania po
iCzty nie da; się jednak skoostmować jaka
kolwiek prawna podlstawa. 

M. p., poczta jest, zdaje się, instytu1cyą 
rnchu publlicznegio, jest 1ekonomicznym za
kladem państwa. Tylko z ekondmic1lniO
politycZ'nych względów zamieniono ją w 
r:.allda<l. puhHczny, ponieważ przytpu•sZicza
n0t, że w ten sposób najlepiej przysłuży się 
rU!Ch01wi publicznemu i ka1sie państwiowej. 
Pewien da•w1niejszy sekretwrz stanu IXJl"\Viei
dzial tu raz, że I w a<lministrncyi poc'ZtY 
trlleba postępować więcej po kup-iocku. Te
go się obecnie u niej wcale nie widzi, prze
ciwnie poczta staje się coraz bardziej poli
itycznJem narzędziem owego Towarzystwa 
3 liter, które wszędzie tkwi• tam, gidlzie jako-
1Co1wiek można szkodzić idea]nym i mate-
1ryalnY'ITI1 prawtom na1rio<lu poJsikiegio i pra
wia te USZiCZiU!plić. 

(Bardzo slusznie! u Polaków.) 
Inaczej sobie postępowania poczty nie 

można wytłlomalczyć, bo ooo sprawia jej 
tyllro tmdloości, koszta i niepotrzebną pi
saninę, a właśdwy 1cel poczty - szyfblkie 
1eksped)now.a:nie przesyłek - zwpemie u:ni'
cestwia. Nikt nie może twierdzić, żeby 
)foz.porząidzenia, które spoWbd:ow!alY' w nas 
~atargi z pocztą jakkolwiek mchowi pulbli
~emu się przyslużyly. PrzociWIIlie ooe 
Igo w najwy2sz.ei mierZ'e utrudlnHy i tamo
waly ! (Bardz;o słusznie! u Polaków). 

(Ciąg <l.ialszy nastąipi). 

Położenie w Rosvi. 
Zgromadzenie redaktorÓIWl w Peters

burgu pO'Stanl()wit:o paidiąć nru OOWlO dziś, w 
sobotę, wydawnictwo gazet. 

O rozruchach uchrwalono poda'; tylko 
wiadomości urzędowe bez wiszelkich u
wag. 

Innej uchwaly po rezultatach pierwiszeg·o 
zebrania poW1zjąć nie byto mofoa. Bo
i\Viem już 24 s.tyicznia odbylo się w biurach 
,redakcyi „Now. Wrem." posiedzenie r~da
ktorów1 i wydawcówi pism. Po dłuższej 
dyslmsyi u1ehwa·1ono wówczas zwrócić się 
do ministra spraiw wew;nętrz.nych, ahy ze
zwolif nai Z:UJpelną swobod'~ pra:sy. u~hW'a 
łooo także d'wie rewlwcyie: zdaniem przcd
istaiwicieli prasy:, iedtyinem WY'iśc1em z o-

Kapitan Czart. 
( C~c- d.a.łszy.) 

- Na· 1czem opielrasz swą wą.tpliW10ść? 
- Na wspontni·eniach. 
- Widzisz zatem, ie ooć parni~tasz z 

przeszłości. 

- Cóż z tego! Jeżeli W'Y'pa<likiem je
'Stem podrzutkiem, któż mi z:wród moją ro 
dz.tnę? 

- Pewni ludzie - izauiw:ażyl ~e szcze
gótnym nadSkiem - potrafią, odnaleźć iglę 
w stogiu sbana. Pochlebiam sobie, że do 
tych łudzi na~eżę. 

Marrueł ?JenV'a.l' się gwialtorwnie ze stol
ka. Oczy jego błyszczały, a •w piiersiach 
szybklo podnosz~cych się, glośno kofatafo 
reoce. 

- Panie! pan wiesz coś o tern? -
~awiOłaJ w Utniesieniu ___,...:zaklinam ci~: wy-
jaW! ini to! . 

- Ciągnij .dal'ei swe opowiatlanie ! -
·rozkazat z.imno Sawiniusz. 
~ Cóż pa.in chce jeszcze u'Sły~eć? , 
- Wspom1t1ieniai twoje. Na}mnieiizna

cz.ące icfila debie, mogą, mieć idllai mnie mtr
tość ni1oocenioną - d·ecy;diuiącą~ 

Lmprowizator mi1czal przez chwilę, 
1Xbiera~ąic myśli. Potem rze'kt: 

- Rzeczą, Móra ·nairi!rwalej izaprsata 
sję w~ pamięci, łjest mies'-z!lranie ojca _Ben 
Joela. Przeby,wałem tam ~ jego synem, 
dzisiejszym towarzysziem :wtóczęgi, ~ jego 
siostrą Zilną, wówczas jesz.cz-e .maleńką, 
i ~ je(lln.em jeszcze dziecięch!m, ktpire urn.ar . 
io w kLlka lat późnł'e;i. 

' hec nego poloż e1nia jcst Z\\ o;anie ·~icn:ski.:-
go wboru, zlożonego z prz:edsitawicicli 
wszystkich warstw, a mającego pra\\.~o 

v.iołności gtosu, prawo powzięcia obowią
zujących uchwa,t i prawu jawności ()lbrad. 

Powyższe uchwaly przedstawiła ks. 
Mirskiemu deputacya red:aktoró\v: z Suw.ar 
nem na czele. 

I(s. Mirski oświadczył, że pierwiej mu
si nastąpić spokój wewnętrzny, ai potem 
dopiern można będ:zie radzić o reformach 
prasy. Rozruchy udaremnity obrady. Ale 
litera.ci i dzien:nikarze będą obecni przy o
bradach komitetu ministrówi w dloi:yczącej 
kwestyi. Ks. Mirski 'Zazna1czyl rówinież 
kilkakrotnie, że obecna cenzu.rn politrczna 
jest 'konieczną. · 

Co się zaś ty.czy punktu dmgieigo, t. 
j. sobom ziemskiego, to pierwej należy 
zakończyć wojnę, a potem do,piero pomy;
śleć o renrganiza.cyi stosunków wewnętrz
nyich. 

Także w Polsce cenzura rosyjska nie 
• ;poz.wala d'ziennikom pisać o wypadkach 

·petersbru1rskich. Pisma zami·eszc:zają. je
dynie lllrzędQwe komu.niikaty, że strejk od
bywa się spokojnie. Tai nieznajomość faik
ty.cZ1n1ego stanu rzeczy, oraz. oc·zekiwanie 
waiżniych mom'e1J1,tów, <lziala na umysy pod
niecaiią;co. 

Dopiero teraz d.Ołn:oszą o krwawych 
.demoinstracyad11 W1 Radomiu. DemQlnstra
cye WlY1bwchly na wiadomość 1()1 rewotucyi 
w Peters.burgu. Manifestanci za.legH mia
sto U<Zbrojeni w drągi żelazne. - rewia1we
ry i bomby i p"rzeciągali U'licami, śpiewając 
pieśni rewolucyjne. Wznosili IQlni okrz.yki: 
„Precz ·z ca:rem, precz z mordercą niewiast 
i dlzieci". 

Przeciw d1emon!stram1nom W'Ystąp:ito WIO'.i
sko. - Przyszlo d!o wciętej walki. Roz·
wściecze:ni ż.otnierze pastwHi 1się na:d! zabi
tymi. Naczelnik demomtr:aintów zastrz,e!if z 
reWIOhweru kapitana, - prowadzącego dru
gi oo~iail', poległ także drugi ~ficer. żan
darm zastrzelil kierują•cego 'deimonstr.anfa
mi, a rotnierze posiekali jego truipa na ka-
w1alki. ; 

WaLka uliczna ta.czyla się z icalą ·ziadę
lktmcią, ale wresz.cie: demonstraind l11/U'sieli 
uicieikać. Żolnierzy· zginęlo dio 50, lic~ba 
poległych demonstrantówi jest praw"e trzy 
razy większa. 

Z wojny rosyjsko-japońskiej. 
Przez Londyn <lloinoszą,. że J aPoni:a w 

swych warsztatach buJduje pospiesznie no
'\V:e okrę-ty. W Jokahamie leżą na pogo
goto:wiu1 I.odzie podwodne. 

Toczą się uk!ady o zaku.pino chileńskie 
~o krąfownika. 

25 grudnia ukoń.cz:}'\fai fIIOta japońska 
:naprawę szikód i odnowiona wymsz,yla 
przedw flocie Rożd'Ziestwieńskiegio. Flo
ta 'krąiŻiOW1ników odpityin~ia daiwirniej. Adlmi
ralowie Tiogo i Kamimura wyruszyli oibec
inie z trzyma: pancernikami. Oc:z.ekują, o
głosz,enia blokadly Władlywosi:Oiku. 

. 
- OWż to! A ta'k hyło na imię temu 

dziecięciu? 
- Ben Joel wotal na inie Samy; ja zaś 

,nie wtileim dfacze,gio mzyrwa~eim je Sz~
kiem. 

Cyrano ,1Nie:rnstra.sZ;()lny", który nie dh
śwfadlc:zyl'by wzrnszenia prz:ed ootrz.airni 
diwt11Cl.eiestu ·szpad·, na <llźwięk tego imie
ni'a pobla<tt i za<l'rżat Zaiuwai:yl to mfo
dizieinieic i· zatopil w niem wzrok, pelen 
ciekarwośti i ni-apokoju. Szfachcic nie rad 
był -temu, odeyskująic więc natyichmiasi: 
zimną 'krew, xapytaf glosem ·ziuipelr:iiiei spo
irornym: 

- Szymonki em, mówisz? A czy 
prze!dl tem dziecięciem i tymi .cygaoomi1 :nie 
z:rua~eś mnyich jeszcze osób? 

- Ody wry:tężaJm pamięć, maiaJcZą mi 
jeszicze przed! dCZam1 postadte jaidchś s.ta1r
.cóW1 i kobiet... da.tej, inne dzieci, starsze 
odlemniie„. jedno z;w:laszcz;ai.„ sz:cwpłe ... z 
młiną, zawa<l'yacką.„ z .głos.em pewnym sie
·bie„. 

- Cóz to za <l/ziecko? 
- Niech pan zac'Z:eka. .. - i1 Manuel 

jął1 poden-ać croro, zagtębiai~c się nzyślą w 
©.tsz.yich WtsJ}Qlllin•ieniach. - : To <l.Ziecko 
zn;aitdowtato s.ię prawie nie:us.tannie przy 
mnie~ i często - bil01 mnie. 

- Nie zaipomina się ntgdry tych, .oo nas 
bili - zauważył nawias·em Cyrano. - l(ij 
i est niezf6wnanym środlldemi nai w~macnia
nie parrnJi ~i. 

- To tdzioc1ro bilo mnie, a iedrra1kJ ba:r
dZIOI te ko.chatem - ciąg.nąl Manub1. - Je
go imię?... Zdaje mi się, że ·przypomnę 
sobie to imię... · 

- Na Boga, wymiień je! - ta'\1.i~ał 
Cyrano1 zryrwiaiąc się ze stolika. · 

„ :. : ,.. ~. . . 

Na .Fonnoz:c stoi jed.na dywizya. Z 
kofJ-Cem b. m. armia jenerała' Nogi'ego sta
nie calkowicie w Man<lżuryi. 

lltmie pollkie. 
Z Prus Zaehodnieh Warmii i Mazar. 

Gdańsk. Lutrzenie I(aszubów. ,.Gaz. 
Gdafiska" Qtrzymaifa odi pewiillego czytel
nikai ze wsi Żukowa następującą korespon
dencyę,: 

„Szaoov..'1lej Redakcyi przysyłam :nn
wy diowó<l lutrzenia polslm-katoHckich idlzie 
d na il(aszubach. Oto w naszej wsi jest 
niau1ez.ycielka niejakaś 'Panna Cihlmw1s'ka, 
niemlkai-'katoliczka. Panna ta ma w nasz.ej 
katolkkiej szkole wykłady o Marcinie Lu
trze, które dzieciom naszym spisYiwać i na 
pamięć się ich uczyć każe. Te zaś dzieci, 
które tych wykładów nie ·spisaly, albCY się 
ich na pamieić nie nau1czyly, karze jedną 
godiziną aresztu. Abyi Szan. Redak. się na
ocZillie przekonala, iaiki taki przeiz: dzieci 
spisany; wykla<l o Ma·ocinie Lutrze wyglą
da, pozwafam sobie takl()\.ViY Wl oryginale 
nadleslać. Brzmi on, jak następu•je: Mar
tin Luther wu1rde zu Eislebellli geboren. Er 
war der Sohn ei1nes Bergma:nns. Er studir
te odi·e Rechte und trat in d!as I(loster der 
Augustiner zu Erfurt ein. Urn <las Jahr 
1517 ·beteiligte er sich am Ablasse. Der 
Paips.t Loo der zehnte brautohte ZtlJlTI) Bau 
d!elr Peterskirche Geld d:eshalib liess er dien 
AMass durch die· Pri·e:ster ver ktinid~gen. 
Die Priester SlOllten den Glaulbigen saigen, 
wetrm sie Busse ta.ten undl Geldi zum Bau 
dier Peters:kirche geben Wiirdlen ihnen zeit
liche Stin<le1nstrafen niachgelasse:n; Von 
d!ieser falschen Meinung horte Martin Lu
ther urnd! er ver'ktindete dien Ablass richtig. 
Durchi den: Paipst aurfgereizt w1ollte er 11110ch 
mehr Neue:runigen erridrten. 

Nadmienić i to jesz.cze muszę, że 1UiSt

:ne wyiktady tej paniny daleko więcej ikaroli
ckie uiczuda_. obratżają·cy;ch zawierają sz,cze 
góltw. Z tego pow-0du painuje. Wi naszej 
tai~er wsi wielkie rozigoryiczenie. Dobry 
to materyal dla posłów ·naszych. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Poznań. Tutejsze pisma niemieckie 

. refemją; o zebraniu hakatystów poznań
skich, odbytem w poniedziałek. Przew~)'
<lniczącym jest radzica !krajowy Goritz. Do 
wiaJdlujemy się, że w roku ubiegłym, wstąi
pilo db slaiwei:nego bractwa trz:echi liter 
419 ai wystąpilo 72, talk, że. przy koń.en ro
ku 1byłio1 ogóteml 948 czkmków. -Nie wiiel
'ka to liczba·, jeśli się, •zważy, że w Poznaniu 
rest ollroto 50000 niemców. Ale to są „urzę , 
oowi" ha!katyści. Po za nimi prawiei wszy 
scy nie'Il11Cy są hakatystami, to jest Wrog''\
mi· polaków. 

W Gnieźnie, jak !donosi „Loch", obie
g~ pogroska, 7Je wlogai tamtejsza mai W'Y'

. mszyć na~ girankę Królestwa Plolskiego. 
„Vorwarts" be'fliński dlonosi, że .niebaw.em 

wyruszą na<l granicę pułki .ślązkic , a tal(. 
że austryackie. 

Poznań. W drukarni pana Tomasze 
·Wskiego przy ul. Beidińskiej oobyla policyj 
rewizyę. Skonfiskowano: resztę niakl&d\ 
„Tygodlnika Polskiego", numeru na ŚWi~ 
ta Bożego Narod'z.enia, w1 którym umieSt. 
czo oo „Ja•selika" Rydla. 

Wschowa. Zwloki służącej Mair:I.) 
Heuke, która 30 gru<linia r. 'Z. jak już PiS1Ua 

·donosiły, zginę.lai bez śladu, odkryro we 
wtorek pod k>den1 na tutejszej sadza'W'-;e 
Wydobyto je natychmia5t i oWiiesiooo do 
trupiarni. Nieiwiaidomo dotąd, czy w tYn1 
wyipadku zaszJo neszc'Zęście c:zyi z.brodnia. 

Bydgoszcz. Ogień, ikt&ry móglhy, był 
stać się bard'zo ·groźnym, w}'lbuchl w rtQ. 
cy 24 bm. w pobliżu tutejsze&10 łrolejowt. 
go dlw10rca tio•warowego. W niewyttoma. 
·c·zony spasób zająl się wagon towaroWJ, 
na którym umies'ZlCrooo 21 beczek okoiwiity, 
Na sz·częście wagiot111 stal odosobniony, 
Stra~ pożarna stawila się w krótkim ·cza. 
sie na miejscei · pożaru, lecz wszelki ratuilłt'\ 
byl niemożllwy, choć na ugaszwie palą~ej 
się dkowity zużyto wielką, HQlść piasku. 
Sp.alila się wszystka ok10łwita wraz z wa. 
gonem i kawał sąsiedniegio1 drewtnia~il 
P.tiotu, waJgQny staiąice w pobliżu zJdąron() 
odlepchinąić i urratować. Od ·gorączki naiwet 
szyny koMowe, na których wagon stal 
wkrzy;witY' się. Si:rata wY.OOSi kHikanaścic 
tysięcy ma•rek, którą, ponosi tutejsza firma 
'.harud!liowa· C. A. · Pranke. 

Z Mogilna nadic:hoidzi s!rnwtna w ia.d'O· 
mość. Oto taimte'.fsz.e gniazdo ookiole il(Jz. 

wiąz1al101 się , nie z winy policyt, ty~ko dobrG 
wio1nie z: 'powod'u opies'Zatrości czfo.ttk:ow, 
Zarząd iamtejszego „Sokiola" don()Jst . bo
wiem oo następ.utie: Z powodlU' nieJk;c)IJ11lł'e· 
ten:tnych (?)zebrań tak czJonków jak i za. 
rzą)d'ui hyly. zarząd' zawiesza tiawarzystw• 
na rdk jeden. - Cvotem! Zarząd. 

Smu:foiejszegoi świaded:wa iuz cltyib11 
tak iobyiwatele jak i ml;odzież; mogibrrida 
.wysta.aiwić siohie nie mogla. 

Mogilno. „Dziennik I(11j." pisze: Pe. 
wiein tutejszy robotnik, Nieanielc, zapaznal 
się ·z pe'W111ą stużącą, 1równi·eż Niemką. Po. 
nieważ n1a:rzeczona pocho<liziła z. Królestlwa 
Polskie•go, prz,eto młoda para udaitai się ta• 
po papiery potrzebne do ślubu. ZaFed!wic 
weszli dlo mia1sta Sompolm, zata'ZI naru • 
cronego pojmali Ruski, uważając go jako 
poddanego msyjskieg·o. choć miał pismo, 
jako jest pruski poddany. Kieldy im się po. 
czą~ poch!wyoony opierać, to tak go na:hGf· 
lk:OW?a1li, że ai krew tryskalai, a potem WIJ>i· 
kowali gio na wóz. wrnz z. innymi o~lża. 
jącymi· żol'nierzami a pole wiojny. I po· 
jechal Niemiec na mską wojnę. Do narzc· 
czionei 'iego powiedzieli folnierze, aiby ifl 
więcej takich prz.yprmvaidzila. 

Wieś Procyń kolo Gębic ieist c.alkia• 
roopar-cełowana pomiędzYi Niemców, poclit 
dlz.ących z Rosyi. Z wsi tej pojecfo:ufy trzf 
famiilie kol<Ynistów w swioje dawniejsze stro 
nyi ck>I Rosyi na .wesele. Kiedy tam Wl aiai· 
lepsze :się baiwili, Qtoczyli Rll'ski caly dlm . 

Gd'yby Manuel z.wrócil był ·\V1 tej chtwi- · ścią, z.wycięzki. Przyjae;Illy uśmiech zjawi! 
łf cwzroik rrai poetę, ostrzegtby, że silnie się -na! j~o ustach; gtos zadJźwięcza1 wieso-
drysz~ pierś podnosi· j·edtwaibi jego kaftana lor cwle. 
i ze <l!Uiże kmpfe potu· p~:rlą, się na jego - Sa\viniuisz - rzekl, śdsikając pałce 
icwle. mJloid1zicń·ca tak silnie, jakby je chciCł't skru~ 

. Ale uwaga mlo<lzieńca zajęta ozem . szyć ~ tenu'rw!'s f..la<laoo;· tenr n:i'ejd.olbry 
innem. · chlopiee·, ·który -bit trzepacz.ką sweglo itla-

Manuel zaipomniat na chwilę; o czlowie lego ucznia, g;dly mylit' ·się w tekcyach ·SiJer 
!kul, którego mi.al przed sobą; myślał o so- mi.erki, ten Sawitniusz wyrósl, postarzał 
bi1e samym, o term, ·Czem był, o tielm, czem się, ale przeszłości nie zapomniał. 
móg-lby byt, i przeróżne fantastyczne o- _ Znias~ g'O pan? · 
braiz.y snuty mu się pirz:oo pełnemi niiepolkiO- _ Czy; g-0: znam! Nazyrwa się Sawi· 
iu, prawie obląlranemi ocz.yma. niuiszr ale hositeż nazwisko Cyrana tllc Ber 

- Móv.riże ! Częmw n~e mó.wi1sz:! - &1,er.ac. - Achi! sta1ry Lembrat •zaidrl.eć mu· 
krzyczał Cyratno, ściskając zi ca.Jej moicy siał w swyim grobie!·· _ . Chodz, cllropcze, 
jego rękę t potrząsając nią silnie!, aby wyr w rrrote oMęida ! N~ech cię uścisnę! · i1 ty; u-
W1ać mCOO!zieńcai z zamyślenia. · ściśnij mnie także! · 

- Sz:ulkam rw pamięcł tego imienia - Cyrall!O otworzyl ramiona. 
sze,tpnął cygan. napół rni1eprz:ytomnie. - . Z<:ra - P.a:11 jesteś„. Sawiniuisz! - wYta· 
je mL się chwilami, :że iuż je mam na ustach kat Manuel d'rżącym ze wz:ruszeiniai gC()(S.ed 
aJe gdy chcę je wymówić, ulatuje. i znMca! · · plaicąc sz:la1ehcilcorwi1 uśdskiem ·za uśei.sk. 

- Wytęż pamięć jak mj.JJ10łci1iei! Bo~-em mgle zaipytał: 
-- Mami }e! · :..:.__ w:ykreykmtl1 WireSztie ·. 1 

- I(tóż więc' ja: jestem? 
Manuel tryumfująoo. · . ..:· · ._ Nie jesteś 'it.it .. M.anuleifem; 

- Nakoniec! tern przezwiskiem 1qngański-an! 
~to dziecię, które tak barom kiOCha- . wia.sz si~ _.:__ Ludwvk de Lembrat. 

· lem. .. ten: towcirzysz·' lat mtlich„. naiźY.wał .brateim 'hrabi1ego Rolanda 
Sl·p. +,.,:k · I · t ~.J · • Manweł prz'rrnkną.l ~'T't ... , 1'"'kby og. l'uSlł -.:··· i.a , n1.e my ę się }'1111 1idL,\erni... J •u v·-.....,, ,„ 

_ Na2Yiwal się? ny ciosem bbwchtt·. To, oo usłysz.at, w;rda· 
· _ Sacwiniusz.! . · lo mw się igraszką· fataiEoości oikmtnąJro-

. Wyk:rzyknąf to imię z: pośpi1C!chem, }ak ' nią Losu któa . zą. chwHę po;g~~y gio .na~ 
by oJba,wiał. się, źeby mu znów, rue ule!Cia'to ' . _\V'r{?,t Wt :demną otchfań nę&y. ., ' 
a pa chwilil pow.tórzyt je, raz jeszczei polWJOJi · Z bolesnym nacrnystiem ~PYital: 
sy~ba po syłati~, chcąc zapewnić się że . ~ ~Nte zwtjcfziSz umie.pan? Nfo.ctf· 
to te same d~ęki, kitó~ go kiedyś wt.dixte nisz ~bie .!graiszki z: mojej latwiotwiernaści? 
ciństwię raid:owaty. , _ .. , „ . .' . (etq ...,,- .eas~p(,, 

. C~runo· ~prostował się, fuź nre JYO
\~ li sUro\VY,, ·~e~ .Pfuxnieniejąicy' radio-· 

•~ ~.. ' ~ '1 ,•I'·' •· • 

· .... - . . .:--. '(, . ,' '· ,, ••. • l l ;,t _, ~ , .•• „ t• :„ •. , .. . „ 
. . , or.-. . .:,..., .... 
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'Z'a'b'r.ali k..,i..::1:st{1\:\' na woit: ę, n~Z\\ .:i.fi i ..:h 
· ~rtcrami i czy zdatny: czy nie - wszy
sc-Y mają 1sc na wojnę. Pewnie swych 
~a:rceli już nie zobaczą albo je zaniechają. 

Witkowo. Twierdzenie ministra Ham
mersteiru.1. w sejmie nie iest ściśle prawd:zi
-.JJem. Mówił on, że nikt, ani rząd nikogo 

· aie iimusza do· przeinaczenia nazw osad. 
·f"rmczasem :Ruchocinek pod Witkowem 
-rrechrzcono na .,Briickenfel-d". Ma'iątek 

: fon należał d1o pani Róży z hr. Żółtowskich 
Czbrboiwej i roz.parcelowanym został' po
lfiiędizy wfościan polskich. W gminie tej 
•ie m.a ani jednego niemca. - Wlaściciee 
•r:tecil\V1kQ temu przechrzceniui zaprotesto
·-wiali - ni.c nie pomoglo. Odpowiedziano, 
tłe majątek prze.stal być domintalnym i oo-

. -~~ tej gminie musiano dać inną naz:wę. -
'Oto, ja!k berychty informują panów mini
S:łrćtw! 

Żnin. Nas kośció1t W1 Żntnie z.łożyli w 
:«'ałs.zym ciągu: pp. P. Waligóra z Wilczyny 
IZ prośbą o :idrowre i W. Sobkowski z Po
·!Znarnia z pr.ośbą o blogio:slawiel1st\v101 p. 2 
ftł!r.t L. Merczyński z Essen z:21branc w 
~nie kawallerów 10,4S mr .. zebrarue przez 
M. Staińkę z Lind•eru (R:whr) 13 50 mr., K. 
&tyifLer ·z. lrn01Wrodawia, A. Butdlaik z Pa
rterka z prośbą o blag., M. Chruśniek z 
Se;czepainJrowa z prośbą o z:d!rowre, W. No
IW!aiczewski z Sulinowa po 3 mr., M. M. z 
l:OOw.roclawia 5 mt., P. Ka:'\V:ecki z Linden
Jtlłai1 p. Gm<fziąidfZ z prośbą o z<lroiWie 1 m., 
M. Jar.Qlsz, f. KloS\, P. Gairsfocka, M. Cie
ślfk, A. Tilo:d.1a po SO fen.„ A. Stodiawa, I. S., 
I(. S. po 1 mr., R:. Jarosz, A. Przybylska pro 
ł.;50 mr., A. Kulka: z prooł!ą o ;odriOiwfo 6 
Bl!r., I(. Pawtowsk.ai 35 fen. - wiszystkie z 
W. I(msina p. Pc•tadeW10. - „Bóg zapłać!" 
F*oszę uiprzeimie o dalsze ofiary. 

l(s. Wfadysław Jasiński. 

Laurahuta. Śmierć znalazł w szybie 
„,l(itchtera" górnik Tomasz Kobfall'ka z Sie
r.nilanowk. Przygniotły go węgje i za:bity 
ata miejscu. NCS'Z:częśLwy byt oicem 3 dlflo
lbnychi dzieci i liczył dopiero 29 lat. Zwt·o
kt iocfwiezioo db lazaretu knapszaftowego. 

Z inn}1eh dmelnłe Polski. 
Lwów. Do ,,SZ.Ow.a Polskiego" don-0,_ 

zą z Wiednia: W 'kota.eh poselskich p~l
·'Sktch oburzają się ba-rdzo na dzieniki wro:
,fawSkie i berlińskie, które potdaią systema
tyczne <lbniesienia, że w.. Krófo·stwie Pol
:S\iem wszystko przygiotowane fest do pa
wstania. „SsMesische Ztg." donosi, że 
l(rólestw\C1 Polskie i est dziś do woj-ny lepiej 
trzygiatiowane, aniżeli przygot aną byla 
Rosya db \VloJny z Japonią. 

\\łiad·oniości ze śwtata. 
Z RosyJ. Poi.ar w Sewastopolu, któ

ni; wiszczył gmachy aidmirałicyi, przypc
\Swią rew1olucyonrstom, z.na1fdJu.jącym się 
·r~clkomo w ma:ry:narce. W śró<ll maryna
:r.zy rosyjskich nie:radlowolenie ·dloszło do 
~ stopnia, że do adlmirala odie2?dżające
-ro oo W schód Daeki i żegnającego się z 
ł1imu rz:uca'IlO różnymi przedmiotami. Z 
o.owodu zbwrzenia przez. w1adz-e dlomików, 
:;;, których mieszkały rodziny marynairzy., 
ww:sta:ł i;niędzy nimi bttnit ja'W'Il'Y i wśród 
ękrzyków: ,,Precz. z. wioiną! precz. z absol
·~Yzmem !" uzbrojeni· w drągi żelazne r.ru
ciłi się na oficerów i wszędzie :v.nznosHl o
iCrzyki: nR:ewotucya". w głównej kwa
forz.e sztabu marynarki napot!kali na opór 
'.lliechoty; rotnierze xnaidlowah się pod] dlo
!Wlćdz:twem podoficera, który miM brata 
'WlŚród! zbuntowanych marynarzy i· dlatego 
·11ie chdar wydać rozikaz!ll1 dlO strzelania. Z 
tego parwodu uwię"llotn0 go na micjscw i 
ib~nierzom rozka:r..aoo strzelać, atoH WS'CY
·scy strzeliti w górę, tak iż anii Jeden mary
·mi:rz. .nie odniósl rany. W ówe2mS <Jddlz,ial 
Pi-echoty z:apro~drooo dlo koszar, a.De tu-
i\ai zbuntowali się wszyscy tołnierz.e. Spro
wa-O:rono inny pułk bialostocki i. pu!kowmik 
i~ ·przypomnia~ tolnierroi:m przysięgę, 
.ałe wszystko daremnie. Żol'nierz.e oświad
icey.łi, 'ie n·ie będą dlo marYna.rzy strzetali, 
:ł)Onie\Wł.Z d bronią, tego, co m się .należy. 
· ,_,Góyibyśmy mieli strzelać - pawiedlziełl 
- to przedewszystkiem strzelać będziemy 
.~ ofi.cerów." Wówczas puMrowui:k ustą
·'Pil. Ogień w gmachil admrraUcyi wybucli.t 

1tOW1t1oczt:śnie na wSiystkiclJJ rogach. f>o.. 
~r rozsrerzyt się talk szybko, Ze ix>Jnierze 
'ł Urzędnicy · rat~li si"' \yY!Slmlku\ląc o-
łcirem. "<t •. 

l(omisya w sprawie zajścia w ·Hun o
bradruie '\VI dalszym Ciągu. Na osta:tniem 

~:llOsiedlzeniu przestuchiwano rybaków an.:. 
~ g:iełskich, .któ.rzy :zgodnie zeznają, u pa.. 

międzystatbmi ryb1ckimi torp:ctow«:ów 
iaporiskich nie było i że rosyani0 strzdall 
do statków z dzial i z karabinów przez 20 
mi·nut mimo to, ze dowód.zca flotyli rybac
kiej kazał wypuścić kilka zielonych rakiet, 
ie<l'nę PD drugiej 113! znak. 7,e są to statki ry
b-ackie. Swia'Cilkowie zeznali \.Vl <lals.zym 
:ciągu, że marynarze rosyjscy nie mo·gli 
wziąć statków rybackich za torpedbrwce, 
ponieważ wygląd jednych i dmgich }est 
zupełnie inny. Posiedzenia i prze·stuchy 
odby.waią się jawnie. 

Z Ameryki. Z New-Yorku donoszą,, że 
wśród' rosyjs.kich wychodŹieów w Ameryce 
wypadki peersburskie V\rywołaty nad!ziwy
·cziai.tne padniecenie. Urządzają oni masowe 
mityngi i z:bierają pieniądze na wyzwole
nie Rosyi z d'esp-ntyzmu. R:eiwolucyoni
stka rosyjska, kótra by/a onego .czasw w 
katordze, Katarzyna Breszkowska iotrzy
mala z najpierwszych klubów oostońskich 
·z.aiproszenie do wygłoszenia odczytów o 
I(osyi i ruchu· rewoLucyjnym. 

Z Rosyi. -,,Beri. LocaU Anzeiger" dlo
rnosi z Pe1ersburga, że ks. Swiaropołk Mir
ski dziś oświadcz.yl pewnej .dJamie, która z 
racyi aresztowania swojego męża zwróciła 
się do niego z prośbą o interwencyę. :ie nie 
jest już ministrem sprarw wewnętrzny.eh i 
że powinna ·się z:wrócić do general-guber
natora Trepol\va, któ.ry ma c1becnie w Pe
tersburgu całą w~adzę administracyjną i 
polityczną w ręku. 

,.Berl. Tagebl." d!onosi z Petersburga, 
że glówinym p{)II11ocni1k:iem now1ego gelnerat
·guhernatora; z.ostał szambelan fris<Ch, fotó
ry wstanie cyWitnym. oberpolicmajs:tr.em 
Petersburga. Uchoid!zi 011l Z„:łl bard:zio oobrc
gio adm~nistrailora. Trepow; zamieszka w 
pa~acu zimowym, skąd sku·piwszy w sv.TIOim 
rękw wszellką działalność p-oliicyijną, woi

·skorwą i żandarmską, kierow.ać będlzi:e calą 
akcyą celem Z'diuszenia rewolucyi. Tre
potk już rozpocz.ąl urzędlowanie. 

Dotychczasowy mJnister spral\vied. 
Murawiew rostal zamianowany ambasadlo
rem w Rzymie. Nasrtępcą jego w mit11ister
stwie spraiwiedliwości 'Z!OIStanie dotychcza
sowy '\.vi:ceuninis.ter Manuchin, który - co 
iest rzeczą charakterysityc-zną - na sw1oje
go zastępcę ·wzląf oobie d,yrcktora depa1ia
mentu· policyi Lopuchina. Wnioskować z 
te~1 ,rrrożna, że zamierza on 'PrffiV.ad.zić 
sw~i urząd w <l!uichu policyjnym. 

- „Beri. Local Anzei·ger" don10si. że 
dotychczasowy n:aiczennik pofi.cyi w Peters
hu rgu, generaf foufloo Z'OStaf za.miaThG\V'a
ny general-gube1rnato.rem wars.zaw1slkim. 

Z róiny~i» słroR. 
Ciehwych 1rzeczy dz.ieie się ctz.iś wiele 

w ·świecie, ale kto nie czytuje. ga.ziety, o 
mich s.ię. nie dowie. ,11Wiarus Ptolski" pisze 
I() Wlsz;yst'.kiem, cHa tego każdy Polak na ob
czryźnie winien pisino to koniecznie aho
nować. Teraz można zapisać nWiar. Pol." 
na: hvty i 111/a'rzec za: 1,28 mr. Nasi Szan. 
Czytelnicy zechcą rioiZwinąć giorli:wą agitia
cyę, a:by ·ziedlnać orgaITT!OWi swemu jak naj
więcej now~h cz:Ytemików. 

Homberg. K10pa:Lnia •. Rheinpreussen'~ 
przychynta się dlo życzenia swych gómi
ków. i <l'ane im przyrze:czenia: w.ręczyla; im 
ttkże na piśmie. Z tego widlzi-eć możoo, że 
srt:rejk.owi win1ni iedfynie właścidele lropahi, 
którzy bu~nle wszystkie uildadry z góry od
rzucili. 

Essen. W fabryce I(rupa pękł 1kiociel 
n:apclniony smolą,. Ca ty wairs.z:tat w mgnJe
niu oka stainąi w pfomieniach. Straż pożar
na ogień prz;yttumU-a. 

Bochum. Robotnik minet ros,tar zaibi
ty z: powodu. Wyibu.c'bu aparatu acetyleoo
\vieig'O. 

Rauxeł. W kopalni „Graf SchWerin"' 
Wipadlt górnik pewien d'o sz;ybu i skręcil 
karle 

Petersburg. Sąd dkręgo'Wy1 mia11 są
dzić spraw<ę o zabójstwo dw6ch bogatych 
pait. W toku ·sprawy odlezwati się adwo
kat: "Wobec tak niestyiehanych, UmJylSl 
Whr.USZlających vrypadkÓWl nie Je.sitem Z'dłoJ
nym potdljąć się obrony z.e .spollrojem i t~
źwiośdą umystu·!" Zated.Mie a<llwokait te 
sfuiwa· wymówil, powstaje jeden z sędziów 
pflZY!Sięgl'ylch i 'Wl imieniu ich ośw1iadcza, 
że oai z .tego samego plOwOOU nie mogą 
podlją,ć się wydlać wyrolku bexstrotntneg~. 
Sąd sprawę ooroczw. (-) w Moskwie 
takite oświadczyli adwtokad, że nie mogą 
ze sp~emJ nałe!żytym trudnić .si~ proce
sami! 

Altina. Smiesroy fakt poczrowy. Pe
'W1!la wladz:a woiskO"Wa w, SzłeilW'igu wysy 
la. ust do pewnej wla!dzY. i adresuje: „Ho
booSa·lza.''. Pocztowy wi-z:ątd OO . adr.ęsi.e pi- ' 
SlJ: „Dakąd ?" Sku.tldem tegiO. na. adresie 

~ 

napisano .,lnowrnhrn·''. Zatem wladza 
\\.'łQjskowa wie, że istnieje Ii()hensaiza, ale 
poczta ·w Szlez\vir~u o tern nie wie. Z te
go powodu „P.osener Tagebiatt" radzi ce
sarskiemu urzędowi pocztowemu, aby o
·głosił urzędGwi pocztowo, że od potowy 
grudnia/ nie ma już Inowrocławia, tylko 
łfohensatza. 

Rozmaitości. 
Szalona jazda. Widownią zdarzenia, 

przypiornfoającego żywo epizod z „PD<dró
żyi dokola świata ''" ciągu 80 dni" faliusza 
Vernegio, byt d. 22-go b. m. most kolei 
elektrycznej pioid' miastem Varese we Wto
szech. Drria 23 b. rn. imato odbyć się o
twarcie linii kolei elektrycznej pomiędizy 
Varese a Luina, w przeddzień więc pu
szczono clcktrycz111ą, l-0kmotywę próbną dla 
isprawd'Zeniw bezpieczeńs.tlwa• toru. Wje
chaiwsziy m most. prz.ecinający; jey;iloro 
Dluigie,, maszynista spostrzegł, że wiązania 
mostm chwieją się tak silnie po<l.! ciężarem 
maszyny, iż grożą upadkiem. Nie na1my
ślają1c się tedy, puścit prąd! elektryczny ca
lą silą i lokorruotywa pomknęła, jak strzah, 
po chwiejącym się torze, zaledwie zaś do.
sięg la brzegu przeciwnego, moist zawalil 
się za nią w jezioro. 

Po}edynek na pięści. P ·osel do iziby 
1gmiln. Winston Churchill wyirazil się nied'a~ 
Wlnlo w j€Jdlnej z mów w parlamencie angiel
skim o innym czl!'o·nku i'ZibY, Ed1wia11x:tlzie 
Murrayu TomJinsooie, piośle z Prestan:u, że 
fest człowiekiem nęidz:ttym. Pewien wy
borca prestońskl. Ediwardl Clakson, talk u
.czuł' się diotkniętyi tąi uwagą, że postał 
Churchirtowi wyzwanie następui'tce: ,,Je
żeli painJ nie odW10ta :uwagi Ot szanmvtrlym, 
IliatSZYrnl pośle, to będę zmuszony zażądać 
oidl pania '\Vyznacz.enia go<liziny i· mi·ejisca, 
a·byśmy mogli rozprawić się na sposób 
pra\vtfaiwie angielski, t. i. na pięści. Jeżel'i 
przy tej sposobności nie sprawię pairm ta
kiego .,lainia", jaidegoś dotychczas jesizicze 
nie <liostal, to wstyd mi będzie samego sie.
b ie". Chmchill <llotyichczas nie od\V10.l ał 
stów swotc.h i' nie oopol\.vicd!ziar na weZ\Va
nie w'ylborcy. 

Ostatnie wiadomości. 
NARADY KOMISYI SIEDMIU Z KOMI

SYĄ MINISTERYALNĄ. 

Giównym rezultatem narad oobytych 
d1ziś 1w1 Dortmundzie pomiędzy siedmioma 
przcd1stawicicliamr organizacyj a wys1tan
ntkami rz4du jest postanowieniie wysłania 
sześciu komisyi, które zhadai.ą, skargi po
szczególnych kopalń. Komisye rozpo1czną 
swe prace w prz.yszlym tygodniu i składać 
się ·będą z wyslannik.ów miruisters.twa, 
wla<l'z: mie}soowych or.az. z górników i u
rzędlników nafożących· do 'bad'anief w każ-
1dYITll przypaicll1m 'kopalni. 

l(om~sya badać będzie ·ska:rgi z. 01s.tat
·~ic.hi iez:tere1ch lat, a więc z r. 1901, 02, 03 
1 04. 

M a d r y t. Utworzył się tutaj nowy 
gabinet. 

S a r a t o w. Strejk trwa dalej. Qaze. 
ty nie wychodzą. 

Li ba w a. Gazet w piątek nie wy. 
dano. Po ulicach powtarza.Ją się demon
stracye. 

W a r s z a w a. Strejk rozszerm się. 
Przy starciu z policyą zabitQ 2 osoby, z.r:a
niono 7. 

L ó d ź. Ogłoszono tutaj także strejk 
ogół.ny. 

, M u k d e n. „Local Anzg." donosi, że 
. od czwartku toczy się bitwa. Straty już 
teraz są po obydwóch stronach bardzo zna
czne. Najzaciętszy bój wre w centrum. / 

Wesoły kącik. 
Wet za wet. 

Pewien d1umnyi Berlińczyk pyta chra-
pa, sk~dl poclrodzi ? 

- Ze śhizka, proszę pana. 
- Tam po<l1obno lu<lzie osty je.'1.zą.. 
- A czy. :paJ111 już kiedy na Ślązku byt? 
-T~. . 
- To mnre dZiwi, że pana tam nie zje-

dtli. 
Delikatna przymówka. 

. Ma:ciek wysłany przez swiego pana 2 

posyłką do sąsiedniego dlwioru, po odldaniu 
tałrowef stal s'P()kQtnie, czekając i skro-
biąc: 'Się W1 ucho. 

_:_Na cóż ty czekasz:? - pyta odbi-Or
ca posyłki. 

- Proszę jaśni-e pa.rui, a cóż matm: mo
iernw pan'UJ powiedzieć, Jak się zapyta, oom 
dostał na piwo? 

S ·~ -_~~-:Ili· 
dla strejkujacych górników. 
Złmyłi: 

• L. Wojczyński z Gelsenkirchen 5 mr., 
W. Mocz, krawiec polski z Wanne 1 mr., 
ks. l(iedrowski z Topólna (Prusy Zach.) 5 
mr., Tow. :Robotnik.'>w polskich w Janówcu 
z dopiskiem: Biedni przysylają jeszcze bie
dniejszym 10 mr., Pr. Wosiek, krawioc pol
ski z Langendreer 5 mr., St. Gros z: Aprath 
1 mr., ks. Stanisfaw Świderski, proboszcz 
ze Swierczynek pod Osieczną z dopiskiem; 
Przysyłam na dobro strejku z życtz;e
niem: „Szczęść J3orle strejkuj~ym!" 10 m. 
ks. Pr. Majka w Samplawie (Prusy Zach.) 
z ·diopiskiem: Dla Potrzeb rodzin naszych 
poliskich, cierpiących z lXY\vodlu stretku 
10 rnr. 

Z Oe'lsenkirchen: A. Graczyk 2 mr., 
W'a!. Kranc 75 fen., Ig. Kościelnyi 25 fen., 
Anieli. o~ciec Kranc 50 fen., Pr. Kończak 1 
mr., Br. Kranc 50 fen., Apol. Wojczyflski 
3 mr .. Woj. Kościelny 2 mr., J. I(owals'.ki 
50 fen., lg. Misiak 50 fen. - Nadeslat W. 
I(rnnc 11 mr. 

Z Marxłoh: W. Weym1J 5 mr., f. Gór
ny 1 mr.~ St. We-Y!Ila 1 mr., J. Baranow.ski 
1 mr., R Piechowiak 1 mr., J. Samo.wski 
1 mr., M. Dąbrowski 1 mr .. P. Karwrk 1 
mr., ( Jarnot J mr., J. :Ratarc:z:aik 2 mr., A. 
Samawski I mr. - Nadeislal! W. Weyna 
16 mr. 

Dziś zlożon{)I 7 4,00 m!k. 
Dot~d zlożono 114,50 mk. 

Dalsze datki chętnie przyj'mujerrt.y. 

Redakcya. 

POKWITOWANIE 
składek złożonych na strejkuiącycli dnó· 

ków. 
Dalsze składki 'Ctla strejkuj~cyich gómi

ików naidleslali: 
:Redakcya „Dziennika Berlińs.'kiegio" 

1 OO ma rek. Pan Tendlor K omorsiki z Po
znania 100 mr. Ekspedycya ,,Oaizety Gru
dlzjądZkiej" 23 mr. 

Z Lirudlen: Dehine i So1pp 3 mr., W. 
, Pa:ulyj 1 mr., J. R:osenbleck 5 mr., L. Upper 
· 3 mr .. B. Niełltiser 1 mr., Pr. Schwia·ger 5 
mr., H. Commandeuir 10 mr., W. Comrnan
·dewr 1 mr„ W. tlanebeck 5 ,mr., W. Wil
minlk 5 mr., A. Schnager 5 mr., P. Dńenhans 
6 mr., A. Schafer 3 mr., f. Schulte 3 mr., 
Arend 5 mr., M. Twiardiy 5 mr., W. Kester
mann 5 mr., E. Schinete 3 mr.. f. KoLlmiru.11 3 
mr., ft. Oel'mann 3 mr., T. Schneid1eibaium 

' 10 mr.,. I. Hilh 6 mr., B. Schiller 10 mr., H. 
OmoH 10 mr., A. Vorkotter 3 mr., H. Mar
cus 3 mr., M. Schmiz: 3 mr., B. Passmamn 
3 mr., E. Dómer 3 nu., f. Oestermann 5 
mr., B. Kinmeyer 5 mr., W. Tiggeman\llJ 3 
mr„. O. Weher 5 mr., M. Sa~omon1 5 mr .• 
H. Bredld'ermanlni 3 mr., A. Wuskon.iog 5 mr. 

Z Da'hlhausen. I. Talaga 1.50 mir., T. 
Hałm1 1 mr., W. I(1osmala 50 fen., J. Kempa 
1 mr., A. Józefiak 1 mr., lgn. Nikllews:ki 2 
mre1. J. Wa:lencki 2 mr .. J.· Dy:buidl 1 mr., A. 
Piefarsld' 5 Ofen .. A. No.wa1cki 50 fen., J. 
Skotrurnk 50 fm., fr. f>ierzcl<: 1 mr., W. 
Pietrze-wski SO fon .. A. Smi·gielski 50 feą, 

, A. Deletuwicz: 50 fen., Szymaf1ski 50 fen., 
J. Lis.si 2 mr., I. Hober 1 mr„ 
W Mik\otaiczyik 1 mr., J. Rossowski 2 mr., 
J. N()łwotny l mr., A. Pierun,ek 1 mi-.. M. 
Juisz:czak 1 mr .. , J. J'uiszczak 1 mr., T. Sta
•sierski 50 fen .• J. Staisierski 50 · fett1., St. 
Wiecmrek 50 fen., M. Ste·lmaszek 50 fen., 
W. Baker 50 fen., A. Smieliński 50 fen., P. 
Taczkiowski 50 fen., J. Bedna-r1czyk: 50 fen.,, 
M. Snfa:lata 50 fon., St. 0Mnkza.k50 fe:tl., 
M. Szczepaniak 20 fen., J. Zdanowskir 50 
fe.n., W. Ha:las 20 fen., W. Grzefak 20 fen., 
J. Sojka 2V fen., f. Meise 20 fen„ St. Wa
śliński 20 fen .. A. Kraiko-wiski 50 fen., St. Li
tarz 1 mr „ A. Papmcki 20 fen., W. W lasek 
,30 fen., W. Szyszkai 30 fen., J. MieHcarek 
· 50 fen., T. ' Duczmal 3(} fen.,, J. Cerdkwicki 
20 fon., J. Antkowiak 20 fen .. St. Jasik 20 
fen., St. Szyszka 50 fen., N. N. 2 mr., T. Be
ra 1 mr., J. Wojtasiak 20 fen .. , F. Pioosek 
50 fon .. A. Paus 20 fen .. E. Uliczka SD fen.t 
M. Olemi:k 50 fen., J. Sniatara 40 fen., F. 
Smętet.J( 20 fen., T. Zydeb 3 Dfen ... Nowak'. 50 
fen., St. Korpyis 30 fen., L. Kolohsa 50 fen., 
H. Hudas 20 fon., A. Oonsior 50 fen., J. La
tus 20 fen., L. I(mieciński 50 fen., W. Bazak 
20 fen., A. Buchwald 30 fen .. St. NlQIW.alk 1 
mr., P. Nowicki- 20 fen., W. Balcerzak 50 
fen., K. Burek 50 fen., S. Taczkowski pO 
J. Szcl)epaniak 50 fen., F. Maroszek 50 fon„ 
W. Konieczny 30 fen., N. N. 30 fon., 
N. N. 40 fen., A. l(ołiodziei· 3Q fen., .$. l(~„ 
ska 30 fen., N. N. 1 mr. · .... , 



~ahożeńsfwo polskie. 
Witte11. 

Jo · edź św. od soboty 28 stycznia J10 ,oJ. 
-.nie ""r niedzlef e o godz. 11 i o '4. 

Gelsenkirchen-Neustadt. 
powiedź św. od soboty 28 tycznia 

JN poJudniu. l(azanie w1 1niedzielę o Yz 11 i . ~. 
Weitmar. 

powiedź św. od środy 1 lutego po pot. 
azani~ w czwartek (Matki Boskiej Orom

afczneU) -0 11 i o -4. 
Hamme. 

W czwartek, 2 lutego po p()łudniu o 
A( 1tabożeiistwo· z, kazaniem. Po kazaniu 
J!<>~bniaść do spowiedzi Ś\v. 

Szan. Rodakom i l~odaczkom, którzy 
brali udzi':lt w pogrzebie naszego najdroż
szego Ojca, a osobliwie szan. czlonkorn 
Kofo śpiewu ,,Fiolek", składamy serdeczne 
,,B<lg zapłać"! 

Familia Wittenbeck. 

-
Tow. gimnastyczne „Sokół" w Barmen 

mządza, zabawę z tańcami w niedzielę dnia 
29 stycznia 1905 r. punktualnie o ~odz. 4 
po po?. na sali p. figge (Centrailho>tel), 
wchód Klefcrstr. 5. O liczny udział prosi 

Z ar z ąd. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Laar 
ob:c'hodzi w dniu 29 stycznia· 1905 r. III. ro
c.z1dcę swego istnienia. Program: 1. Tu
c'Zątek po nabożeiistwie po1lsk~em. Naj
przód' przyjmowanie bratnich towarzystw 
i gości, poczem nastąpi koncert, przeplata
ny przemówiemiamr, deJdamaJcyami i' śpie
w\em. 2. O godz. 7 ćwicwniat gimnasty
czne. Po ćwiczeniach nastąpi przedlsta
:wieniie ama.tors'kie pod tyt.: „Akademik 
czyli ofiara' za; oj1czyznę". 3. P:oi przedsta
wieniu Mazu1r w cztery pary, ·na1stępnie dal
sza! zabaW1a z tańcami, aż do świtu. O li
czny uidizimt Rodakó;w i R<>idaiczek uprasza 

Zair z ą<ll. 

Wiee górników w W eitmar 
odbędzie się we wtmeik 31 styicz,nia o godlz. 
10 przed! pot w lokailu1 p. Nie<l!erha·a:nnanina. 
O ficzn.y udiział Rodaków pwsi' 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiee górników w Giinnigfeld 
odbędzie się, w nieid!zielę dnia 29 bm. po 
PQfi. 01 god'z. 5 na sali p. Darenrechta'. O li
cz.ny utdzial wszystkich górników; się wpra-

~sza. 

Wiee w Derne-Hostede 
odlbędzie się we wtorek, d'niai 31 stycznia o 
god~. 4 po pot ·w ·salt p. Schock'a W1 Hor 
steidde. O liczny uidziaJ Rold.akó1W1 Z1 Derne 
i okoliicy uprasza się. 

z1·ednoczenie zawodowe polskie". „ 

Wiee w Dortmundzie 
oobędzie się w niedzielę, 29 stycznia l() 

. &'Odz. 1 po pol. w sali p. S~hafera pr~y ul. 
Leibnitzstr. O liczny udz1at Roidakówl z 
DortmuncUu i okol'icy prosi 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiee Zjednoczenia w Rauxel 
<Jdbędlzie się w Rauxel w po.nied~i.ailek dnia 
3 Ob. m. na sali p. Richtera <>1 godz. 10 przed 
poludlniem. 

Z1'ednoczenie zawodowe polskie". 
" 

Wlec w Laar 
·odlbędzie się w nied!zielę, d'ni.ai 29 b. m .. o 
wpót db 12 przed południem u1 panai W1t
kempera, ur. Kaiserstr. 

,,Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wielki wiec w Rotthausen 
W niedzielę, dniai 29 b. m. odbędlzie się 

wiel'ki wiec po poituic:lniu o 4 godz. na sali p. 
Saala Briilienstr. O liczny udział upraisz.a 

się. . " 
z:.n..tnoczenie zawodowe polskie . 

" J~ 

Wiec w Eppendorf przy Bochum 
odlbędzie się d'nia 30 stycznia o godz. 10 
przed potuidniem w sali p. H. Bass:nanna. 
O liczny ui<l'zial Rodaków upraszai się 

„Zjednoczertie zawodowe polskie". 

Wiee górników w Derne 
odlbędzie się w wt-0rek 31 stycznia! o godiz. 
2 po poł. w lokalu p. Langbein„ przy dwlor: 
cu. O liczny udział Rold.aków z Derne i 

-0J:rolky uprasza się. 
„Zjednoczenie zawodowe polskie:''. 

··~~·***"*·-·~* Tow. św. Piotra i Pawła w Bruckhausen 
zasyla swemu członkowi· 

JÓZEFOWI KARóLAKOWI 
i jego dozgonnej towarzyszce życia 

MARYANNIE LIS 
11ajszczersze życzenia. 

A. Słoma, prze\V . 

'•f;~~-··-

w któr,1 m wykonywam wszelkie prace 
stobTekk. - Dostarczam także na ży
czenie kauwo.ny dla dzieci i dorosłych 
po jak najtańs.r.ej ceni~. 

-DERNE, 
ul. Dwol'eowa 7, Bahnhof~tr. 77' 

Rudacy! Popierajcie swoich. --11111111111 11111111111 • 
------

Skład kolonialny 
ze sprz:edaża_ piwa, we wielki'ei wsi. 5 
po1lroi. z. kuchnią, sklepem, z bardzo do
brem powodzeniem, gdzie. wielka kopalnii1 
ŻiWilru i kopalnie tortu, k0111sens prawie .za
pew1n'iony, jest przy: wplaJCie 4000 marek z 
powodu stosU'nkówi familijnych od zaraz, d-0 
nabycia. Dwór i szkota w miejs·cu. -
Zgłoszenie do ekspedycyi ,,Wiarusa; Pol
skiego" w Boichum. · 

~JJJ~J WIARUS POLSKI 
Już teraz mojjna zapisywać ,.,Wiarusa 

Polskiego" na 

Krawiec polski 
Franciszek Dukat, 

mieszka __...w Riillen ~ 
przy ulicy Friesenstr. nr. 15. 

.) Najlep~zy krój 
ceny umiarkowane. 

Dom mieszkalny 
murowany, z i izbami, alkierzem, ~kle
pem, prmy domu 1 i pół morgi ogrodu, z 
wjazedm w samem mieście, w dobrem 
położeniu, jest pod bardzo korzystnerni 
warunkami do sprzedania. 

Zghszenia przyjmuje Jl. Charasz· 
kiewicz w Poniecu - Punitz. 

Do Rolniezo„komiso" ego interesu 
dourze eię prosperującego założonego w , 
roku 1887 poszukuje sią dla choroby 
właściciela wspólnika 

·1 f od zara~ ~ 
z kapitałem 1000 Marek wpłaty 

nie wyłącza się też sprzeda~y. 
Oferrty pod A. B. 1f O postl. Posen III. 

POSIADŁOŚĆ 
6 mór.g dobrej ziemi budynki nowo wryibu
dlowane, pumpa: ,w po<lwó111rn, wsiystko 
połO'ŻiOn~ przy szosie z. Oostyniai <lo l(robi 
odlafione 15 '1l1!lnut iad miasta Ooistynia., z p-0-
wodui stosurnkólw. familijnych od n·raz; do 
nabycia. N~ hipotece nroże kilkana ś.cie set 
marek pozostać. Reflektanci z.echcą się 
z,gliosić do M. Nawrota~ Gostyń, ailho te.lZ dlo 
W. Nowrota. w Sodingen, NO'r<lstr. nr. 5. 
p. Dortmu'Il.'(l. Na Hstowne zarpytanie upra
szam u znaczek pocz1towy. 

„ W I A R U S P O L S K I" 
księgarnia polska 

w BOCHUM, 
ul. MałtheseTstr. 17. 

Polecam szan. Rodakom i towarzy
stwom obra.zy religijne, oraz narodowe we 
wielkim wybo.rze. Pieiczątki (stemple) tak 
dla towarz.ystw tiako pryw.atny:ch osób po.
dllug zamówienia. Wykonuję w1sz:e~kiei d'ru
ki jaki() programy, afiszet karty ' wizytowe i 
inne rzeczy gustowne szybko i tanio. 

t:tl 
~ 
n 
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Służącą 
porz11.lłoą i pracowitą po
trzebllje od zaraz 

P. Sibilska 
Bochnm, Blilcherstr. 58. 

Oprawiam najtaniej 1korotny śl'ulbne 
(w~eńce) i wiązarki. Mam wielki "V'Ybór 
obraz6w1 z muzyką. 

fabryka ram i zwierciadeł. Hurto-
wna i detaliczna sprzedaż. Polecam sie 
sz·czególnie t()lwarzysW10m piolskiem w ra
zie potrzeby pamiątek, dypl-0mÓW1 etc„ 

&dam llichozyński 
·z6 ·1+s~101J 'uaq~up1oospo 

Na Matkę Boską .Gromniczną 
pol0carn z prawclziwego wosku 

Kto chce tanio i do bl'ze 
nabvć 

kawał ziemi w oj· 
czystyd1 stronach 
ten niech poda swó,j a
dres na p .czt-Owce. 
Ver]ag des ,hfo:rmator' 
Po se n, Berlirleretr. 5. 

~··· . Czeladnik 

LUTY I MARZEC. 
Prenumerata na te dwa miesiące wy. 

OOIS~ 
t y I k o 1 m a r k ę, 

a z· odnoszeniem do domu 28 fen wię.cei. 

l(to zapisze „Wfarusa Polskiego" 1a 
Juty i marzec, nadeśle na dowód' kwit, 10· 
cio fenygowy znaczek na porto t ooktadny 
adres, otrzyma danno kalendarz. ścienny 
na rok 1905 oraz piękną książeczkę. 

Kto nam zjedna przynajJmniej 3 nowyc~ 
abonentów, na luty i marzec, nadeśle id 
kwityi i dOI każdego kwitu zatączy 1()...c!G 
fonygOl\VY' znaczek pocztowy, otrzyma dla 
każdego nowego abonenta· kalend'arz śc~
ny i piękną książeczkę, a prócz; tego dla 
siebie bardiZo piękną, 

książkę, wartości 1 marki. 
Kto pozyska dla „Wiarusa Polskiego" 

przynajmniej 1t) nowych abonentów, nade
śle ich kwity, oraz tyle znaczik6'Wi poi 10 ie
nyigów, ile kwitów, otrzyma d1a każdego 
abonenta kalendarz ścienny., i piękną. !ksią
te:czkę, a dla siebie bardzo pieJ:mą, 

książkę do naboteństwa. 
Rodacy! Dziś każdy Polak na ob

czyźnfe koniecznie czytywać winien „ Wi1ł· 
rusa Polskiego", aby się dowiedzieć o waż. 
nych wypadkach tak w życiu narodowem, 
polityczn1em, jak zarobkowem, ·których O· 

hecnie tak wi'ele. Zatem Rodacy: Roz· 
szerzajcie „ Wiarusa Polskiego" . 

Adresować należy zawisiz:e krótk-0: 
„Wiarus Polski", Bochum. 

Postbestellungs-Formular. 
Ich bestdle hi1ermit bei dem KaiserM· 

chei-i P{)Stamt ein Exeruplar der Zeitunf 
„ Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitunp 
preiisliste 1~8) fiir Februar u. Mam 1905 lłfll 
zahle an Abonnement und mestengeld 
1,28 Mk. 
~ 
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Obige 1,28 Mk. erhalten zuhaben be· 
scheiinigt. 

. . . . . d. . . • • ' • 190 ..• 

Kaiserliches Postamt . • . . • . . · 

~ świece gromniczne ~ . . ••••• „ •. 
• ca Władysłn,1 Dankowski białe i żółte w wielkim wyborze p• Cl· 

i :I w Poznaniu, 
..1::1 ulica Wrocławska 8 • 

• 'Ci5 Fabryka wyrobów mięsnych pędzona siłą elek:-
• ~ tryczuą. 

• 
Wielki wyrób szy•ek ł serwałatlCL . 

ca Speeyahtość kiełbasa polska i kiłełbasłli wie-
• ..=-: • ddskie. 

• ,.!! ! · Najtanze źródło zakupu dla s1>nedajq-
c:t cych z drugiej ręki 1 ! 

• a.. Interes w1syłkowy. 

--------·-·-·-·-·-·-·-···········~ redakOOr Antoni 'Brejaki w 1'ocuuni. - Naktfl.1.e114 i e&doabmf\Vyciawmctwu, "Wlarasiii Pol.Ellti6 go•· w Bochwn. 

nach bardzo tanich 

KSIĘGARłłlA 

.Franciszka Józefoskiego w Herne, 
przy ulicy Kolejowej nr. 5~, 

naprzeciw ul. N owej. 

: • • ł • • ł • ••• I 



looll~-1, wtorek 31-go stycznia I 05. Rok 15. 

-W'.\o"Chodzl codziennie z WYta.tkiem drii poświątecznych. 
Przedplata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
l mr. 50 fen., a z odnoozeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
„ W ja rus Polski" zapisany jC;st w cenniku pocztowym 

pod zuakiern „t. polnisch" nr. 128. 

. 1 zarobk wy ·· 

Za inseraty placi się za wiersz oetrtowv 15 fen .• a H 
ogfoszenia iamieszczone przed inseratami 40 fen. Kto 
czesto ogłasza, otrzyma rabat. - Listy do „Wianis.a 
Polskie~o" należy frankować i podać w nich doklad-

ny adres piszącei.ro. R.ekapisów sie nie zwraca. 

-~'-- .Rodakcya., D:mkarnh i K::i~"ge.:mi~ znajduje się w Bochum. przy ~lfoy 1łtł.ltberstrati.rn nr. 17. - .A.dres: „ "'tV'farus P olski" Bochum. __.11L_ 
'•j'fi 

·. 6r~~OJ ! Rodaoy! Podczas strejku zachowajcie nietylko solidarność, ale także spok<•j i porządek wzorowy. Uni

kajcie wszystkiego, coby w walce o W (lsze słuszne prawa mogło przeciwnikom służyć za broń przeciw górnikom. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

mówić, czytać i pisać po polsku! Nie jest 

Polakiem, kto pHtomstwu swemu zniem
czyć się pozwoli! 

Rewolucya w Rosyi. 
Streik rozszerza się ''~ Roisyi coraz 

więceli, wrzenie ogarnęlo , jak się z:d1aie1 już 

narwet szeriokic kola \VlOis:lwwe. Potwier
d'ziaią t•o1 nas tępuj ąice telegramy: 

l(openhaga. We~lug ct:oniesienia pry
watnego dJo ... P·olitiken" trzeba było <Ydło
±yć odjazd trzeciej eskadry baltyckiei, któ~ 
ra 28 b. rn. miała opuścić Libawę, ponie
\\"a'Ż pomiędzy załogą wybu'Cl1l rokosz. 

Łódź. Strejkuje1 tutaj okolo 100 tysię
cy robotnika. Gaizety nie wyszły. 

Petersburg. Książę Trubeicki, c.zlo 
wiek przekonań liberalnych, bawi na ży
czenie. ·cara w Petersburgu. 

Libawa. Odbyly się tutaj liczne de
manstracye. 

Warszawa. Tdef.on z, Lodzi id'(). War
szawy znisz_s:zony. W przedmieściu Pra
dze strejk jest ogólny. 

Petersburg. Część robotników pod•ię
la pracę na noWIO. 

Petersburg. Na Leszni·e zderz.yil:i się 
zwę, że rozruchy 1w Rosyi i strejk nad Ru
to broni. Liczba rairmych nie znana. 

Powstał nowy 1zatarg angielsko rosyjski. 
Naczelnik policyi Mtos'k.wy ogtosil ode

zwę, że rozruchy w oo.yi i streik naidl Ru
rą wywołane z10stafy przez, Anglię i za an
gielskie pieuią<lze 1celem u111iemo±liwienia 
odfa·zdlu esikad'.ry Ro~dlżestweńskiego. Kon
sul .a11giel1ski w M()skwie protestował prze
cil\VI takiej obra.zie rządu angielskiego 1bez
skutecznie i zwrócit się do angielskiego 
ambasadora w Petersbu·rgu. Z powodu 
protestu zafoż.o.nego prze.z ostatniego, 'W'Y
szedl naikaz z Peteirsbuirga· dio Moskwy, by 
owe o·cLezwy usunięto. Mimo toi oś1\V'iaid
czyt naczelnik policyi w Moskwie, że olck
zwy te na w la.sną ·odpowiedzialność pozo
staw i1 ueszcze przez diwa d1ni rozłepione i 
że zresztą jest rzeczą prawdo1IJ()ldiobną:,, iż 
Angha pod'· wp1lywem Jaip.onii podlbu1rz'ala 
do mzruchó.w w Rosyi. 

Wydawnictwo „Kuryera Poznańskiego" 
dciinitywn~e upada. 

Na naczelnern miejscu •czytamy w so
botnim „Kuryerze Piozmańskim": 

,,W cwraj odbyto się. W1 ll01ka1Lu T.owa
rzyst'Na akicyjnego „I(myer Pozna:ński" 
Przy ul. Berlińskiej 5 walne zebrande tegoż 
Towarzyistwa. Przepr.owadzonai d:'ys1ku
syia przekonala {)becniych! aikcy1onaryu
siiów, tak duchowny.eh jak świ·eickkh\, o 
koinie.czności rnzwiąizaniai TowarzyiStwa. 
OcLnośna uchwała zapa<lt.a też. iedm1gł<Y.śnie 
Ro'ZIW'iązanie To.wairz;ystwa nast~p~ z tf. 1 
kiwietnnai r. b. 

Sku.fildem tego przestaje: ,,I<uryer Po
Zrmński" z tymże d'.niem wYChiOdlzić." 

Jak słychać, zamierza p. Bied!ermann 
r.oz:p0cząć w Poznaniu wyd'arwnrctwo wię
kszego d7iienni·ka p.ołs:kieg-0. 

Naiważniejsze ustępy ·z nowych traktatów 
handlowych . 

oiłas~ „Notrdd. Allg. Ztg" Pierwotni~ 
Zamierzan101 treść ich podać 'd'Q pWbUcztrlieJ 
W1ia<llo:mośd w dłlhv przed1meniai iclt parla-
men:towi. , ~·· , . , , . • J ~ • 

Telegramy. 
W i e d e ń. Hr. Tisza 1 lutego zamie

rza się podać do dymisyi. Cesarz Franci
sz.ek Józei udaje się do Pesztu celem narad 
z przywódzcami stronnictw. 

Pa r y ż. Agencya Havasa donosi, że 
jenerał Stoessel, który przybył do Sajgonu 
oświadczył, iż upadek twienlzy nastąpił 
dlabraku żywności, amunicyi i środków 
lecznicych. Duszą obrony był jenerał Kon„ 
drateńko. Skorbut panowa~ strasznie, za
padło nai1 17 tys. chłopa. 

L on d y n. Donoszą, ż·e statki admira
ła Rożdżestwicńskiego wskutek burz,y sil
nie ucierpiały. 

Ber I i n. W sobotę zakończył sejm 
obrady nad etateun domen i leśnictwa. 

W poniedziałek stoj na porządku 
dziennym wniosek o ustanowien~e komisyi 
celem zbadania stósunków w górnictwie. 

Górniey na Gornvm Slązku 
są wpetnie spokojni i nie mają. p0\\'10'du1 do 
strejkm 

Tak pisze ga'Zeta pracodawców. „Schl. 
Ztg. ",której nadesłał jej korespondent gór
noślązki rozmaite wiaidloimoś.ci o odbycie 
węgla w obecnych czasa;ch, o fpchcie itd. 

Dodlaie, że. stosunad rolJ.otnilłmv na: Gór 
nym S!ąziku poprawily się wszędzie i po.d 
każdym względlem. I<asmvanie wózków i 
węgiet 1dleputatmvy nie Qd'grywa.ją. żadhej 

roli, zarobki nie są gorsze, niż b'Y\ły. 
Takie twierdzenie - pisze „Katolik" 

- są śmieszne. Po górnośląski.eh k{)pal
niaich kasują wózkh, a są, nawet tacy nie
sumienni U'rzędnky, .którzy skasowanych 
wótz'ków nie zapisują dlo OSQbnej1 książki, a 

. ·zarobku zabranego diO osobnej ka1sy, z któ
' rei biodacy mogliby pabierać zapomogę., 

lecz zapisują ie po.d fatszywemi nazwiska
mi nieistni·e:iącyich robotników, a z:ambek 
tychże dla siebie piobieraią, jak to vrykaz3.l 
prcces z kopalni I(Ieofasa„ 

Dla czeg-0 prarcodawcy nie zapm:wa
dz.ają kontrolerów wóz!ków z; pomięd1zy ro
botników? 

Węgiel deputatowy jest często lichy, 
a mało gio· d'awają, n. p. tylko 5 ton zamiast 
6 ton na rok. 

Za1ro1bki się nie poprawiły, ch10:ć zy
ski pracodawców są lepsze, a pa niektó
rych kopalniach ury.wają dyngu. 

A dalej: Ile kopalń zapirowa<l:z.ifo choć 
byi 9-~odzinną szyohtę? Jak się: urzędnicy 
obchodzą z r-Ooonikami? Czy nie żądlają, 
aby po niemiecku mówili, <llo ,.I(riegerferai
nów1" i innych germanizatorskich związ
ków wstępowa:li? Czy nie prześladują or
gainizacyi chrześdańSrkiej? Czy. nie wtrą
cają się dlo wyborów starszy.chi knapsza1-
iąitkami urzędnicy są starszyrni. a knaps:zaft 
jątlrnmi urżęcfnicy są starszemi, a1 knapszaft 
zuipetnie w: ręku praood1awcówi? 

Niech ,,SchJtesiSche Zeitung" prnce-
daiwoom to przeld'sta'Wi 1 zawezwie ich, 
aby iak najprędz:ei zaraldzili ·złemu. Niech 
praoo<l'awcy nie czekają, a± się mbotnic-y 
o to upomną, leicz niech sami1 W1Szęd2ie ~1-
tworzą WY'.diziały1 robortnicze, k·tóre im po
wiedzą ·czeg-0 sobie robotnicY! eyczą. 

„Schles. Ztg." pisze, że górnośl'ązkie 
kopalnie mo·gą zaopatrzyć Westfalię i Nad
renię w 1węgiel, oo mająJ zapa!Sy z. czasów, 
kretdy odbyt był słaby. Zac:hęca }d'nak 
kopalnie, aby nie wszystkie z.apasy wysy
ifaty w1 świat, poniewaz i nia.1 Górny.ml Slą-

, tktJ> mote 'hiespodzie'Walnie wYbuchnąć 

strcik. Twierdzi, że strejki to zia:raza. SJ(o 
ro przez „pod1szczuw,aczy" robotniic:y z-0-
stali pod.burzeni, wtedy łat\vl(J się zm :jdzie 
powód do streiku. 

„Schles. Ztg" pisze w 1 k-0ńcu . że obec
nie kopalnie nic żąidają więcej roboty niż 
dawniej1. aby nie bylo powiodU' dio niezad<J
w>0lenia pami.ędzy robotnikami. 

Z tego wynikałoby, że nie będą żądali 
nadszycht, wydawania nad ,,col", stawem 
nic będv, ,.gonili" robotników. 

Pmsirny nam donieść, jakie są stosun
ki, ale zupełną i czystą praw1cl1ę. Gazeta 
w tych czasach jest jeid~1ą z najostrzejszych 
broni w1 ręku wbotników przedwi tym pra 
oodaiwicom, któirzyi bezwz.ględ'nie i niesu
mienii'~ ó T' Y.-~'",TTLują ro.bartnika. 

Pracodawca ·w ,,Schles. Ztg." pisze, że 
nie ma pow1odu do streiku1, jakoby nie z11al 
żądlań robotników. 

Tak samo byk> w obwodzie w.stfalsk-0-
naidreńskim. Tam pracodawcy niby też nie 
maili polWl()ldów do strefk:lll, nie wiedzieli nic 
()1 żądaniach robotników, chociaż robotnicy 
i ich organiza.cye {)d1 lat się diOpominali {) 
PoPrnwę, o 8-godizinną szychtę: id. 

Podlobnie na Górnym Ślą'zku ·wołali ro 
botnicy na zebraniach, przez organizacye, 
a mia!l1owicie przez. gazety dlo prac.oda'\ ·
·ców o napraiwę; stosninkÓ\\·. 

Cóż uzyshli? -
Prncodawcy górnośląscy nie1 mogą się 

wymawiać tem, że nie' wiedzą, czegoi IX>

botnicy sobie życzą, że nie znają żądań 
robotników. 

My robotników do streiku nie zachę
camy. Co czynić, to wiedzą robotnicy sa
mh, to źnaczy d, którzy się ŻY'WO zajmują 
sprawami spote.c:znemi, a nie: po1Winni ni
czego czynić bez zgody, zairządlu1 orgaini
zacyr bytomskiego „Związku". W jego 
wyd'z.iale górni.czym jest sposobność <lb {)
mówienia wszeykich sprawi góimiiczyich. 

Pierwsz.ym warunkiem błogiej d'zi.; ~al'
ności jed·nak jest: 

aby wszyscy wstęp.owa1li do bytom
, sieg01 ,,Związku" i jego kasy: na bezrobo

cie, (u· na.s oibczyźnie <l:O ,.Zjed1110c'Z1enia· ·z.a
wodiowego Polskiego" Red .. ) 

a·by naitychmiast czyli zaraz za.płacili 
wszystkie zaległe skladlki. 

„Sc hl es. Ztg." - iakby dla dlzieci -
pisze jesz·cze, że ceny 'węgla się nie pod
wyższyły. Tymczasem zewsząd! diono
szą, że węgiel p.odmżat. Być moiże1, że wie 
le ko.pal•ń z tych WtYższych. cen tak d'Vugo 
ni.e ibędlzie mialo więcej zysku, jak trwa 

'.kontrakt zmbiony z wielkim handlarzem. 
Będią miały: jedinak więcej zysku1 z. tego c:o 
sprzedawahi same i oo dostar.czą hanl(]fa../ 
rzorwi po1nad' iliość zakontraktowaną. Zre
sz:t~ nie mal-0 kopalń, n. p. spó1tki Giesche
go i iillne nie maią wielki·ch kontraktÓ!\v1 z 
hanld1arzami·, lecz sprzedawai'l! bardlzoi wi1e
Je; węgla! wediug ceny d1ziennej, która teraz 
się po1cilnosi. Zysk tych więc kopalń jest 
więfoszy. 

.Robotnicy! Zmiłujcie się nad! wbą, 
nadl waiszemi wdzinami i wstępuj'cia do 
organizaieyi ! 

Mewa 
posła dr. Alfreda Chłapowskieg• . 
wygłoszona w parlamencie niemieckihn1 w 

sr>rawie szykan pocztowych„ 
(Ciąg dailszy). 

Loo:czej nie można sobie .wytromaiexyć 
postęJ}Owania pocxty,,. która tej· Iudłnoścl 

starn się tylklQ nario b !ć koszt (;.w, nieprzy
jemności, pisaniny - a zup.elnie na dlrugb ' 
planr stawia praiwclziwc zadani e. poczty, to 
jest najprędsze dioręczanie przesyłek. Nikt 
przecież twie rdzić nie może, że r.ozporzą
<lzenia•, które sp-owdowały te nieznośne 
st{)sunlki pO'cztowe, slużą dla pręd'szego za
latwienia . W najwyższym stop1niu utru
dniają i tamują ruch poicztn\vy. 

(Bardzo siusznie ! u po·laków.) 
R.·ozp·oirządzenia te \Vydania w tym celu 

jedynie. aby wiedzę i mo.żnlOść działania 
urzźędników je1d1mstmrnniei ograni•c·z,yć, 
wychodzą.c :z tej zasady, że urzędnik jest 
jedynie maszyną wykonawczą. Skutek zaś 
jest taki, że ci urzędnic)I\ , którzy · ch01ciaż 
tynw nieco po• polsku' r.oz:umJcją , zmuszeni 
są wbrew temu udawać, że nie rozumiei.ą 
a•ni tytułów, ani \.Vyrażeń, ani nazwisk 
miejsoowiości, mimo że W i rzeczy samej rn
Z'lllmiejąi to. 

(Bardz10 słusznie! u polaków.) 
To przecież niemożli'we są st(lsrnnki. 
Za.L.'1im przejdę dlo sw.awioli, z "jak.cy po

stęIJują sobie w Pnznańskiem z nazwiskami 
. miejscowłOści, o ile to dlO'tyczy stosunikówt 
poczt()lwy.ch przytoczę jcdle!111 przypadek, 
który do-w10dzi tego. Dodaję, że dloi\vo'dy 

, wszystkie iotrzymalem, aby wnieść zaża
lenie przeiciw1 od!nośnernui urzędlnikow~. są.

·dzę jeidlnakże, że tego z:arzut żaden1 spo~kać 
nie może, ponieważ1 diziala'ł Jedtyniie w:edle 
otrzymanych wskazówek przełożonej wła
dzy. 

Prze.chodz.ę do · rzeczy samej. Mann 
tutaj paczkę listów, które ziostały odl-.:fane w 
Kośicianie i takie noszą adresy: Im~ę i 
nazwisko, bez żadnego tytulu, miejsco
wość: Wiel'kie Lęki, stacya pocztowa 
Wolkowo. Listy te naid!eszly bez, spówie-

. nia cUo agentury pocztowej W\ W10lk10iwie, 
które mniej wię.cei· o d1wa kilometry o<lidail<J
ne i.est od Wielkich Lęk. Pocztmistwem 
jest miejscowy nauczyciel, który chtoid~i do 
kiośóoitai d i0i Wielkich Lęk i, znai z: pewfl1o
ścią odbi()rców listów - mniejszyi.ch i 
większych wlaśdcieli - osobiśóe. 

P.omimo tego, wbrew \V1faisnej śiwiadb
moścf, musi listy te odsylać na 'biuw tto
maczeń dlo Poznania. Tam urzędowo 
stwierdzają, że miejsc-owość Wielkie Lę
ki jest nieznaną, listy i•dą dlo nadldyrekcyb . 
poczty diO Poznania, gdzie je bez, wrsiy
stkiego otwierają, aby stwieroiz.ić na:zwisko. 
oddaiWcy. W tym przypadku zarząd p:ocz
tyi nie tylko w le'kkomyślny i 'karygodny: 
sposób lamie tajemnicę listfov, ponieważ 
inie bada dlostatecznie okoliczrności, 1ct6re 
koineczne są, by można: prawl()mo•Cll1ie list 
utworzyć, ałe 1nawet p:owo<l'ujc pocztmi
strza db nieprawdziwego po<laniai, że li.isty 
te zmuiszonym byl przesłać urzędowi. tlio
maczeń w1 Poznaniu. Nieslyichanem jest 
zaś, że wfaśnie naucz.yiciela, który w1 ml'o
dzieży dbbre i szla.chetne instynikta ma 
wzbudzać, do takieg{) niegrod'neg;o postępo
wa:niai się zmusza! 

Jeszcze jeden podobny przypadek z 
Wolkowa. 

Stosunki takie sam~ aidires nawet we
c:He pojęcia zarządu _pocztY1 polprawinyi zu
pełnie. Miejscowość, która nazywa się 
Malą Lęką. nie jest nawet dotY1Chczas 
przechrzooną. Pomimo1 to na odrwroitnej 
strionie listu napisano ur.zędl(YWl(), że miej
scowość Mala Lęka jeest zrmną, ai list o.
tworzono w Pozma:niu w celu slronstailoWla.
n.ia oodaw1cy. Nie potrzebuję dliUżei nad 
tern się rozwodzić, że; takie przypadki Iclc
komyśłneg'-01 naruszania taiemnrcy łrstó\14 



coraz bardziej lndr-ość oburzał muszą. Pa
iragraf 5 pra:wa pocztow1cg-0 z dnia 20 paź
dziernika 1871 jest nader jasnym; powie
dziano tam krótko i węzłowato: tajemnica 
fi stów jest nienaruszalną; a § 46 ustępu III 
ordynacyi pocztowej z 20 marica 1900 ,roku 
pod żadnym warunkiem nic możinel! tutaj za 
istosować. 

Jakżeż stoi sprawa z tcmi miejsiwwo
ściami, które urzędowo zostały prze-
1chrzconemi? Czyż rzeczy.wiście nie ist
[}ieją: Poznań, Gniezno. Pleszew i last 
·uot least Inowrodaw? Pan sekretarz 
stanu orzekl tutaj przed rdk:iem, że Gnie
~na niema, istnieje jedynie Gnesen. We
dle takiej geografii niema także miejsOOWlO

·śfd Mailand, ale jed!yni.e Milano, niema 
miejsomv10ści Genua, ale tylko Oenc>Va·, 
niema miejs.ca:wiości Warschaw i Lodz, któ-
1ra się pisze przez L.. a nie przez. L. Pięk
nie by wyglądali kupcy niemieccy, gdyby 
!Zarządy poczt zagranicmych wedle tutej
:szej recepty postępowały. 

(Bard~o słusznie.) 
I ja!kież uspraiwiedrli.wienie takiego za

patrywanria p. sekretarza: stan.w? Jeid!yinie 
ia'ki·ś urojony dowód, że praniemiedkie na
tzwy na wschiodrzie niemi.eokiego państwa 
rspolonizow.ane zostaly i że przeiz to dla 
:zarządów pOlczt \yYnrkly wielkie trudności. 
Podnoszę wyraźnie, :ie mamy tutaj na 
'W1Zględ'Zie starożytne,, u nasi ogólnie z;n;ane 
miejsoow1ości i że jesteśmy tego Z1dania, 
te zairziąd poczt ni.e powinien tak jedno
~tmrvnie nachylać się do palityki· pruskich 
,anabaptystów i dalej nawet iść jak ona. 
Czyż zmusZ?Onym jest postępowiać w ten 
\sposób. że z dnia na dzief1 starodawna pol
ska naiZ.wa ze spisów ziostajei skreślonąi a 
miejscowość jako „nieznana" zupetn1e igno 
. rowaną.' Mam tutaj oowód, który 'W1Yią
łem z ,.Kólnische Volks Ztg." Z Ko!onli 
rwyslano druki 'dro InlOWrodarwiia. W K:01bo-
1I1ii wiedziano, gdzie mia.isto to leży; naiwet 
•przez Berlin trama: paci.ka: tai dloi Inoiwro
cławta. I cóż się dizieje na miejscu sa
mem? U rzędowo poświadiczają, że Ino
wrocla:w w pmwLncyi poz.n.aińs.kiej nie. ziila-
11ym. 

(Wesolość. Sltrchaj.cie ! slu1ehaide !) 
StempeI1 po1cztowy nosi jeszczie da..wirry na
vis ,,Ir11oiwrazla,v". I(tóż więc ma 1S1tusz
mość? Ten urzędnik, !który poświactcz.yl, 
lże Inowroidaw jest nieznanym, •czyli też 
fon. który wybil stempel z na!zwą lirrorwro
dawia? Zresztą , mówiąc o Inowmdaiwiu, 
mam nadzieię i przypuszczam, że w p1rze
dwie1lstwie do Sl\vy.ch f)'od'wlad:nyah urzę
dników, p. sekretarz stanu wie\. o jakiem 
rn1esc1e mowrę (Weoo·lbść) 
a sąd•zę, że zarząd! poiczt państwa, koszta, 
które wy:nikly dla niego z przechrzicenia 
In-0wrodawia, każe is.obie zwrócić od: ty.eh 
czynników, które się cbo· tcgio przyczynH:y. 
Z po\v10du tego nie powinie1n zarzą.cf pa.cz
ty żadnej szkod'y ponosić. 

Zak0oń.czylem sprawę dlotyczącą Ino
wrncitawia a przechodzę do miejsoowośd 
M<wzniki. polożonei w moim. Dkręgi~ wy
borczym, powie.cie śre!dzkim. Już od po
czątlm zeszlego roku urząd) pncz.torwy w 
Sromie robit bez pow1odu tmdln<Jści w oo-

Kapitan Czarto 
(Ciąg dalszy.) 

-. Najpierw - przerw.a1! żywo Cyra
łlD - cilaj mi diowódJ pirzyiaźrri, mówiąc do 
mnte: ty, jak ta dawiniei bywał!o. Następ
nie dowiedz się, że ia ini·gdy nikogo nie 
zwoidlzę. 

Wątpiw•ości Manuela mzwiaty się. 
- Ach! przybYJWa więc <lQ.tnnie sz;czę

ście ! - wyrwa to mu się jakby nieumyślnie 
i jakby w odpowiedzi n~ tajeimne pragnie
nia. Lecz zkąd panu przyszf.o do growy„. 

- Jeszcze? - uplOmnia·t .gQ Cy.rano. 
- Zką<l· przyszfo ci do głowy - po-

praiwit się, śdskająic serdecznie r~ę ry
cerskie&'O poety - szukać Ludwika di~ 
Lembrat pod lacltmamami Manuela? 

- W sposób barozo prosty. Prz:yj-
rza.tcm się dokitadnie twe! twarzy. 

- Nie rommiem. 
- Zara.z zrozumiesz .. - Czy znasz to? 
Sarwini'll!sz wydlostat z kieszeni ozdbib

ne pudelec:tko i 10bróciwszy do światła, o
tworeyl. 

W pudeŁecz1rn znaidio•wal się portret 
ml00.Zie1ka w wytwmnym strom ~śfif\11„ 
skim. 

- To ja! - zawo~.aił zdumiony Ma
nud. 

- Nie, to twój ojciec w dwudziesty,rn 
mk:u żyda - w wieku twoim. Zmzumiia
leś zatemt id'tacŻ.egiom cię poznał od1 pier-: 
W'SZe'g()l SI>Ołrzenial? Twoje 1oiczy, twój u-

stawianiu listów. które byly adresowane 
da Mącznik. Przeciw'ko temu wystąpił 
energicznie tamtejszy proooszcz ks. Ro
chalski i przez kUka tygodni był pod tym 
względem sp0kói. Po kilku tygodnia:ch o
trzymał zarząd tamtejszy uwiad10mienie, 
że miejscowość Mączniki ma być pisaną 
inacze~, a mianowicie Monts:chnik. Nie jest 
mi jasnem, iak rozporządzenie to da się 
przystosować do mowy ministra w10jny dla 
spraw. wewnętrznych p. Hammersteina 

(wielka wesołość) 
z dnfaJ 16 b. m. 

OcL tego czasu listy adresowane daw
.nem nazwi'Skiem Mączniki wogóle ·nie do
chocfzily. Jedynie jeżeli przesylanio nie
mieckie! reklamy, listy zawsze dostawiano, 
bez względ'u na to, .czy na adresie napisano 
Mronczik, Moncznitz, MaC'z:niki. Muchniki, 
Moncnik, Montrnik, Montznik lu-b w ka2dy 
in.ny ieszcze możliwY sposób. Nawet listy 
do księdza pmooszcza Rochats,kiego \.V1ysla 
ne dlo ,„Janowa podl Smdą" diochio<l!zi1fy go, 
'mimo, że m i·eszka w Mącznikach. 

Na zakolliczenie prz,yto'Cz,ę ieiszcze bar
dz!o interesujący prz:ypa!d!ek, 'ZI którego wi
docznem, że zarząid poczty w Poznailskiem 
tak gorliwie upraiwia politykę anbabtystów 
że nawet państwowemu :u1rzę.d\O'Wi poczt w 
Berlinie niedtokladne referaty nad'syla. Do
tyiczy to Wl tym przypadku miejscoiwośd 
Sokolniki w powiecie wrzesińskim. Miej
scmmść ta sklada się z, p;milny i ,dlominium. 
Dominium zostalioi przerehrz;conemJ i· toi na
wie1koib1rzmią,cą i wysioJm sięgająicą, et 
szcz.yty Alp przypominając4; naz•wę: „&i
kelsteiln", podcza,s gdiy gmina obroniła się 
od tego. i <fawną na~wę „S01k0Lniki" za
trz.ymata. 

Pewien pain, który wyslar <lo Sdkol
nilc diwie karty u1SkarżY!ł' się, że OlbY)dwie .• 
adresowaine dlo ,,Sok:oilni:k" nie dlosz.ly. Miej 
soo1wi01ść tę na biurze Hrnnaczeń - czyli 
;racz.ej na ~,biurze/ opóźniań", jak i,~ 0oocnie 
ogólnie nazywamy - pcr"1,t;i1Q' !a/·\,~\\:..ezna
ną. Zwrócił się n.areszcie <lv'·~;J;?wnegoi za
rządw poczt państwa w, Berlinie i 10trz:y1mal 
następuJ1ącą odporwiedź: 

Ka:rtai nie mogla być .d\osta.wioną cLo 
Sokolnik, poniew.aż wedte :!J1ia'.md'a!w:- · 
czeg:o• :uirzędloiwego spi;s.u. miedsc()IWl()tŚ'Ci 

w powiecie wrzesiń1sikirn takiej miejsoo
\Vlości nie ma. Z po.wodru eegio1 porto nie 

może być zwróoorniem. 
Jak mi jeden z zaufanych don10si., gmi

na SQlkolniki zatrzymała daw1nią nazwę i w 
rzeczy samej listy adresowane. <llo prob-0-
stwa w Sokolnikach\, dlo1choldząi zn1oiw111 ! Da
winiej za ·czasów zmarł.ego sekrctairza sta
nru dr. Stephana, zarzą.dl poczt mial spisy, 
w których, -0bak naz!wl niemie.ckich, zamie
sz.crone bylYi i pol!sikie nazwy miejs:oow10-
ści. Ruch octbywal się bez. ża<llnych P'rze
st.kód. Dla czeg·oż. zniszczoo0t te spisy? 
Dla.i tego, że oczy zarządu poicz~, jeżeli mo

.gę się tak wyrazić - diotyichczas jeżeli mó
•wiofi-OI o „,oczach" :urzędu, miano zawsze 
piolicyę na myśli - zwróoone są więcej na 
polityikę, jako ta:kąi1 a mniej nai politykę 
komunik~cyi. 

Na tych stosunkach pocztO!wy:ch cier- . 
pią także i nazwi1ska ro-doiwe. 

śmi~ch, chód}, wszystlmr aż do <lźwięku twe1 
mowy, wiolalo dla mnie wielkim gffosem: 
„Stary Lembrat odlrodlz il s i ę w swym sy
nu!" Oto powód, dlai k'tórego ka:zaJiem śle
d!z.ić cię i <lla którego p·o1d1alem cię biadaniu. 
Naiwct przy na1większem ze.wnętrznem PIQ
d:Obiei1stwie ostrożnym być trzeiba. Prze
mówiłeś, wyspiowiadateś się - z us1 
twyich wybieglo moje imię - teraz już 
wiszelkie wątpli'WiOści muszą ustąpić! 

- A·ch. Sawiniuszu ! -- zawolat ml·o
dzreniec, dając ujście ucz.udOlITll przepeł
nie.iącym mu seirce - ileż ja ci za'\V1d!zię-
1czam ! Teraz już vVrolrno mi lm1chać, nie
praw<laJ? 

- SamlOlu'bie ! - uśmiechnął się szla
chcic - o tern potem. Rzecz na,jpi'tniej
isza znrewo!ić R-0lain<l1a, aJby uzinal w tnbie 
·brata. Doi tego nie wystarczy moje, ani 
·t\Vlojc: świaJdoctw10. Tu trzeba dl0iw10dów . 
bardzjej przekonywających. 

- Dowodlów? - powtórzyl' Manuel. 
uczuwają.ie nagle \V. ser.cu zimno śmier
.tellne. 

- Ale'ż taik, bez.warunkowo. Niemo
gę przecie pójść <llo hrabiego i powiedzieć 
mu popmstu·: .• Oto pailski brat." 

Gorzki uśmiech wykrz:ywil ·usta Cyra
na. Znał on aż; nazbyt d(()brze Rolanda de 
Lemibrat. Wiedziaif z. góry, jakie uc.z.ui:ia 
zbud!z[ •W nim to oświa'C.i'cz.e.nie. 

- Nie dalby mi wiary - ciągnął po 
chwili - gdybym mu to jedynie powic
dziial. Nieobecni zawsze sprawę przegry

. watą, zwfaszcza, gidy są braćmi i gdy przy 
by.walą po piętna•stu latach, zbrojni w nie-

Sam to przcchndzitem i d1opiero z 
wielkim tmdem moglem przeprowadzić u 
urzędu pocztowego w Kościanie, aby urzę 
d'nicy odoośni nazwisko moje poiprarwnie 
pisali, a· d'wa razy m11sialem się udaiwać do 
naddyrę'kcyi poczt w Poznaniu, by naZiWi
sko moje w spisie telefonów poprawnie 
wyid:ru:lrowanem zostało. 

Przedlożę panom z po:c.ztowej Abdery 
w Poznańskiem kuryozum pocztowe, 'któ
re przeznaczyłem dla: muzeum poczty pań
stwa. 

Nad granicą rosyjską w powiecie j~

rociliskint jeży mala miejsc0Vv10ść, zwana 
Mieszków. Ta1mteiszemi honoracyami są 
probosz.cz:, 1oirgainista i pocztmistrz. Pomi
mo że miejscowość ta mało jest znaną w 
świecie, painowie ci są w niej osobistościa
mt sfawnemi. Sąd1zę, że twierdzić mogę, 
iż każdy z tych pan.ów jest ta:m co najmniej 
tak samo dobrze znanym, jak n. p. sekre
tarz stanu ·urzędu poczro<wego paiństwa w 
Berl'i1nie. Wi'erzcie mi panowie, że skoro 
tylko jeden.i z tych panów kupi SQ·bie. ni{)lwy 
surdut al:fro nową, parę buów, d!nia nastę
pnego ważnrąi tę sprawę rozstrząsają już 

gruinrownie \vJ .ca.item miasteczku! 
(W esotość.) 

Có~ si-ę jedna:k dzieje? Do 1organisty 
w Mieszkoiwie wysYita przyjaiciel jegl()t z 
sęsiedłniej miejscowości list. Mia? joonak
że to nieszczę, że na:pisal i:na:cz1ej jedlnę li
terę, aniżeli tego życz,yta sobie pacz.ta.. Od 
bio1rca: nazyrwa sięi Zeniker, pisa!nei przez 

' ,,Z", niai a.dresie napisano jedina:kz Cenker 
przez „C". List odesla1no jako „:u.nbestell
bar" do aid:resata. Dodać ieszieze muszę, 
że. !l1a liście dlodanem byto wyraźnie po nie
mieicku, iż Qdbiorca jest organ.istą .mie}soo-
·Wyrn. . 

Od1dawca był sobie bardzo fojalni·e u
·spoisobiooym obywaitelem. Natychmiasr 
napi'sat drugi. adres, w iktórym owe nie
sz.częsne C ·na Z z.amienit. Toi mU· jeld'nakie · 
nie wielle .pnmoglo. ponieważ WJ pospiechu 
zaiadresowal nie dJol pa:na Ze!JlkeT prz:ez Z, 
ale diO' parna ZyI11ke!r, pisane przez mate y. 

(W esorość ). 
Listy chromity tam i naprnwrót po razy 

kirka. Paczka. listÓIVv\, którąi mam tutaj 
prz,ed sobą, zawiera ową spraw.ę panai Zen,.. 
:ker, pisanie:go. prze'Zl C. przez: Z, przez. e i 
przez y. Nareszcie wpadf oddWW.Ca na ge
niafoy polrnrysl. 

Położył adres, jakiego drugiego nie 
znalezi1onoby perwnie w całej' Ewropie. Za
adlres()iwał bowiem w spcsób niastępiujący: 

Do orgainisty p. Zenker albo Ziooker 
- zupelnie weidle wioli porcztyi \.v1 Mi.csZ'
kowic - w Mieszkowi~. obw:oo poznański. 

(Wesołość). 
Jak też panmvie sądzą, cóż stafo się? 

Czy może poczta mieszkl()!Wslka czuta się 
obraż-nną za ten kwk rioizpaczlw;y - bo 
inaczej nazwać tego nie mużna - i z.w ró
dfaJ zino,ww list ten - tym razem może po 
•części słusznie - ad'resatorwi? Ale gdzież 
tam! Zad.loW10liła się, że sJwnsatow:ainą 
z.nstata wielka w1farl!za urzędu, a miaJniawi
cie, że wolm:o jej bylo oichirzici.ć organi1stę 
tak, jak jej się po'd-0bal10, a li~t z.astat wresz 
cie doręcronyrn 

zaprzeczone prawa i upominadą, się. Q n.a.le
we sobie mie.isce. Nawet to praw o' pisane 
1dórem lud'Ze się rząd\zą, oś.wiaidczyfoby 
·się przeciw 'Jlia.m - mimo wszystkiego, co 
móglbym po.wiedzieć ... mimo ws:zystkieg·o, 
oo wiem - dloikońiczyt ,pra\.vie szeptem. 

- Jeśli cho.d'z.i o doWlO<l'Y - oświa'd
cz:yl nagle Marnrnl - będziemy je mieli! 

- Zkąd!? 
- Oiciec .Ben Joela byl głową liczne-

.go pokolenia., dziś już ro'ZlprosZioneg10 i ja:- . 
'ko taki, utr.z:ymywat księgę1, w. której z:a~ · 
pisy:w-ano wszelkie wainie]'Sze wypadlki, 
jakie w ciągu d!tugich lat zaszły wi jeg·o ro
@ ,ie. 

- A zatem? 
- W księdze tej ;makllować się musi 

śtad przybycia mojegoQ• i Szymona id.Io' han
dy Ben Joela. 

- \V jakim cclw mianoby utrwalać w 
tern sposób fakt. 'będą1cy wynikiem czynu 
kryminalnego? 

- Nie wiem. Może po to, aby kiedyś, 
prz.ezi w·yidlobyde go na ia'\V', zapewnić ban
d.zie! 'korzyść materyalną,; a może d/latego 
poiprostu, abY1 xaipobiedlz w przyszl-0ści o- , 
m}?tce ro<lloWleJ i nie ·brnć synówi obcego 
plemienia za czystą krew egipską. 

- Ech! ludziom tym obce są, podiQlbnc 
skmputy gen.ca:l10gicznc ! 

- Jesteś w blędzie. Stary Joel znal 
najdtokladniej hfstoryę każdej z rodzi.ni swe 
&Ol pokolenia. ZaJpisywat jak na}stairanniei 
wtszystkie narodlziny i mał'żefistwa i mógł 
hyl w potrzebie wyliczyć poczet prrod'ków 

Czyż ta h!storyjlu., proszę p:1116w, 11;e 
powinna by~ umieszczoną w• muzeum dla 
poczty? 

(Wesołość). 
A przecież nic są tu poiedyf1cze wy. 

padki. Mam tutaj pa:czkę listów. które tni 
przeslal hr. Żóttowski z Godurorwa i 'któ. 
re zawi:eraią w1lasną jego koresp-ondcncyę 
z. roku 1904, ·o ile przcchodzila przez biuro 
tł-0maczeń. Nie liczylem tych listó\\1, ale 
będzie ich dlo 200 - o:> najmniej 150. Ru. 
czywiście dizielo o tem napisać by można 1 

to na dwojaki sposób. Mógłby je alb-O na. 
pisać Juliusz Stinde:, aby v."y'ka.zać śmiesz. 
niość biurokratycznego dudia; albo też p0. 

trzeba by talentu rosyjsk;~go pisarza Oor. 
kieg-0, aby na.piętnować systematyczne 
draźnieinie spokojnej Iud1ności, aby opisać 
życie ludności. którą prześla<l!uje w róg 
wszędzie obecny na: każdrym kroku, przy 
'każdem wydarzeniu codziennego ż:yicia 
aiby wykazać całą tragikę tego właśnie, że 
tym.wrogiem jest czyruniki1, d-0 któreg101 1'u. 
dność poiwinna mieć zaufanie, który winien 
ni:eść jej pomoic i starać się •o p!Otzą<l'e:k: 
rząd państwa a w tym tu: rwypad'lm zarząd 

1J)OICZ1. 
Jak niesłychaną suirow:ość mieś.et w 

sobie takie nie daijące się określić zacho. 
wanie, wypływa to z Ii.stu, :któreg.o· ostatni 
ustęp . sobie poz.wolę przeczytać w dJosło-1 
'W1nem Uomaczeniu niemiec:kiem. CJ:ood:z~ 
. tlll, mówiąc nawia1sem, o hst od!dany w Wą. 
gró'W.w ina pocztę w piątek cl!nfa: 13 b. m. i 
ro przed! IJ()Jl:uidniem. List prz.yszedt tegoż 
sameg-o ·dnia po południu ruo Poznania, lecz 
adlresatce z pawodru zaitrzylJlainia na biurz~ 
tlomaczeń dopiero w pornie:ctzialek <lnia: 16 
b. m. rostat doręczony. Pani ta list, który 
mam w rQku, koń:ciy temi słowy-: 

.,WyrządzonOI mi ciężką, krzywdę I 
ho.Je.śś nieskończoną ponie:wiażi list za. 

wiernl wiadbmość o §mierci mero 
brata. 

( Sluchajde !) 
i oonaimi.al mi, 'którego <ln.iai i o którei roo

idlzinfo: odlbyć miail się: pogrzeb jego. A 
ponieważ odbyt się w sobotę, a wiaidO. 
mość dosz.la mnie, kiedy brat mój już. od 
trzech dni spoczywa! w. ·gflobie-

(SttLchajcie ! ur polakówi) 
nie mogłam' przeto uczynić zadl{)ść ·O

statniemu życzeniu zmarlego mego 
brata. 

podp. Mai:ya: Adaims1rn, 
Stary Rynek 65. 

Mu:szę jeszcze dodać. że na adresie li
stu IJOdano nie tyko słowo ,.,Posen" obok 
Poznania, lecz wypisano także mieszkanie 
,,Alter Markt" m. 65. 

(Ciąg dalsz~' nastąpi.) 

liemie polskie. 
Z Prus Zachodnich Warmii i Mazur. 

Kowal~wo. WlaścicieD domówi Kru
ger, któremw niedawno te łnu zgorzały, ai

resztof\V1any zosta~ i ·odstawio ny d{)I wię
zieniai śed'czego w Toruniu, ponieważ pa· 
da na niego podejrzenie, że spovvtodlQIWał 

<ltu.ższy cd nru1cHuższe~, jakim poszczycić 
się p-0itrafi stara sz l::tchta f rnncuzka. 

- Plornif11my t·o. Tyś zresztą nie. na
leżał d0i pokolenia. 

- Niejednokrotnie - ci ągnąit Ma111ueł 
- gdyśmy włóczyli się po f rancyi, whlY· 
'\Valem przyprowadzane d!o ooozow i a 
.dlzieci, które skradziono lub też kupio oo. 
Za każdym razem przybysza takic'gtO 1ob· 
zywano Joelowi, który pytal go 10 imię, za· 
pisyWal do księgi i móiwil: 

- Nal1eżysz. ad'tąd <l:o nGrszych. 
Nadawat mu następnie inne, przez sie· 

bie wybrane imię, które zapisywał obok 
tamte:go, i dzieci ę odJchod'zito, łącząc: się z 
dziatwą cygań-ską, od której zresztą latw<> 
je bylD• odróżnić. W ten spaisób Szymoa 
zostatr Samy'm a ja - Manuelem. To, co 
widlzfatem. że czyinil()łt1o z. drugimi, tVczynw·
rno te:ż bezwą.tpienia i z.e mną. 

· - Pra~ridt0podJobnic. Gcl!zte je.st ta 
księga? 

- U Ben J.oela. 
·- W takim wzie 10- wszystkiem lątw<> 

się dowiemy. 
Cyrano otworzyt drzwi dość szybko, 

ab-y s.postrzedz Ben Joela, gwattownie od 
nich odskakującego. Cygan pods~uchywał 
- a }eśH nie mógł pochwycić całej ro~ 
wiy, to w każdlyrn razie glówna jej treść 
stala mlUJ się wiadbma. 

Szlachck ująt go za ucho i rzekr gr<>· 
żnie: 

- Pod'słuchiwaleś, szpiegu? 
+:-- J a'Sily Painie I 
· ~dalszy nastąpi.' 

• >\ I ~ · ~ ' • • 



-0gie6 umyślnie. Zaraz w pierwszyd1 prze 
·stuchach tak się l(rtiger w od'powiedziach 
S\V'YCh zawiklał, że domyślają site \\~ n•im 
sprawcy pożaru. 

Z Swieckiego. Chatfupni.k Czyczorra 
den w Rumunkach cz:yścilt nabity rewolwer 
gdy naiglt:j pad~ strzał, który traiit go w glo 
wę i go na miejscu polożyl trupem. 

Z Złotowskiego. W jednej z ostatnich 
111ucy zg.nrzala stodoła i stajniai posiedzi-

• ciel:a Albrechta w Gilntergost ( ?) doszczę
tnie. Zapas zboża, paszy, niektóre maszy
ny. r-0lnicze i kilka sztuk byd1ta zg•inęto \~ 

. pfomieniad1. 
Wąbrzeźno. Miejscowość Mate Cza

pl:e diOstanie niebawem kultumLeiszą naizwę, 
gdyż postaniowiono przechrz~ić ie na 
„łfochf el de''. 

Osród. Rzadkie matżef1stwo pobrało 
się tu- .w tych dlnia:ch w okoUcy. Mtooa pa
,-a, ju·ż przacL laty bralai ślub, a następnie się 
1ro:zwi.iodfa. Teraz na nowo się polączyli, 
prze'konaiwszy się, jak się Z'Ctaje, że bez sie
bie żyć nie mogą. 

Olsztyn. Czytamy Wi „Gazecie 01'
sztyńs.kiej'": 

O germani·zacyi Mazuróiw: pisze pewien 
e'\V'Wlgelicki duichown'Y w , 1Evaigel~sches 
Oemeind1eblatt" oo następuje:: 

.~Uptynie jeszcze wiele czasu - dzie
siątki łat - zanim ustaną w •naszym ewan
:geliddm kościele m11bożeflstwa i obr7ą,dki 
;W języikUJ polskim. WpraJwdzie w kotach 
rzą-Om.vych odz,ywają się gfośno, aby. pro
wincyonalnai wfadz.a kościehlw w interesie 
germanizacyi mazurów jak najp:r~e1 usu
nęła polskie nabożd1stwa, aLbo przynaj
mniej ograniczyitai ie i.ak tylko można. We 
dług mego zda·nia byłaby to naipewmiei'sza 
droga, abyi po pofslru mówiąicyich Maizu
rów nietylko zooojętnić do kiościola!, ale 
faJkże wydać w ręce heicy ( ?) narod:ow10-
połskiej, ai wię,c zurpelnie osi~ną,ć coś prz.e
<:iWtnego, czego się pragnie. A dfa naszego 
'kośdola prowincyxmałnego byloby to w 
prost niesz.czę.ściem. Mamy na• Mazurach 
niemiecką szkolę. mamy niemieckre biblio
teki tudimve, zaktadamy ochronki - tylk-0 
!iadnego nacisku co d'n nal>nże6stw1 T-0 
byłoby d'Fa ewangehckich gmiln na Mazu
-rach niebezpLecznem ! DonQiSzą 2 pewne
go źród1lai, że Po.lak (Nati-ona·L-Pole) Bie
<lennann z Po-z.nania chce w.yld:a•\vać gazetę 
polską na Mazurach, żeby Ma'ZuTów wcią
gnąć do na rooown- połskiej, hecy. T em 
wi.ęcej powinno się ze strony lmściota uni
kać wszystkiego, coby mogto ewangelic
ki.eh Mazurów zniechęcać. Tak dlugo pó
kl starzy l'udzii.e· - którzy. z1resztą chętnie 
pa;trzą na to, że młodzież pio niemiecku sie 
uczy i niemieckiego ma duch.aj.___ czują po
trziebę slwcha.nia· słowa Bo1żego w. jęz:}71ku 
-0iczystyrn, tak d~ugo trzeba im slużyć 
polskim[ kaizaniami z ambony i \V; O:rsiąż

kach." 
Tyle ów ewangel'icki du•chQ!W!Illy, D:ość 

on jeszcze sprawiedlwy, ·że wstaiwia się .za 
polskiem nabożeństem dla! staryich Ma:zu-
11·ów, choć widoczna u niie:go t~'Ż chęć sł'u
ż.mia germanizacyi i przypo<l!obania się 
rzątlowi. A jaki dopiero strach przed! ga
zetą pols'lai ! Smutne tCJ, że słudzy kościo
fa zamiast przedewsz;ystkiem mieć na oku 
tylko dlobro kościoła. sluiąi rządowej poli
tyce wyn-Hachwiania Pola!ków w kośde1e 
i. po za koś-:io~em. 

A nie tylko t~a Maz.wrach' tale się <l'zieie ! 

Z Wiel. S:s. Poznańskiego. 
'Rawicz. Pevvi.en robotnik otrzyma

wszy konsens sądowy na· pQ\Wtórny oże
nek, przybył <l!o u.rzędui stanu cywilneg.o i 
PYtal. czy cllnia następnego nie mó.,#ltlbY o
tlosić zapowiedzi? - Nie mam - mówił 
- ieszcz:e ·na:rzoczonei, afo w ciągu dnia ią 
znajdę. - Tak się też stato i na:zajurtrz przy 
byt w towarzystwie narzeczonej, by za·po
l.-"iedzi ct:ać ogl-0sić. 

Gostyń. A resztowano tu v.iryrafino
'W;a:neg;o oszusta, niejakiego l(ubiaka. który 
~falsrowat listę i przepisy tutejszego wi.ka 
f:VUJ.Sza i proboszcza i zbierał sktadki ·w 
okloUcznrych ·wioskach na biedne dzieci ka
tolidkie. Zebrane w ten spo.sób pieniąd!z:ł 
tn.VlOniJłl po restaur:acya~h. Gdy I(. w na
szem mi,~de zamierzat zbierać „skta<l!kę", 
zd.iemaskowano i areszt.owano go. - Na 
~tatniem posiedzeniu rady miejskiej W'Y
lll"a!lro pierwszym przew!Xtniczącym budo
\V'illiczeg.o p. Piątkowskiego, kupca p. Wo
~Ztwoctlzkiego jego zastępcą, dyrektorai p. 
Pteiffera• s~kretarzem a zastępcą iego wła
~ckielahotelu p. T. Cz.albańskiego. W miei
sc.e ra<l'zc,y ubogich p. J. Wróbla wiyb.rań·o 
~idela hotelu p. H. Jankiewicz.a. 

Ze Siązka czyli Starej PtMd. 
. Or-regów. Zastępca. na&gómika: Fi'cek 

"'1--e. wtorek w ·póklad'zie Smkmana· ha• tu-

tejs;zcj kopalni d.;zcny :::~::;t::ł st~111pbn bk 
mocno w głowę, iż na miejscu zmarL 

z roiny~ii stron. 
Homberg. Oórnky twierdzą, że ko

"Paltniai „Rheinprcussen" mimo przyrzeczt:
.nia, '\.Vysłala eto kopalni „Neumiihl" 400 wa
gonw WQgli. I(opaLnie ,.Neumilhl" i 
,.l~heinpreussen" należą do tych samych 
właścicieli. Gdyby się pogt·oski· okazały 
prawd1ziwym•, zamterzaią górnicy zastrei
kować. 

Bruksela. W BelgiD zanosi się na o
gólny strej:k górników. 

Na czwartej stronie zamiesz;czamy za
proszemiai do przedplaty ina gazety poVskie 
i kwity <lo zapisywania tyichie gazet. Na
sze Szan. Czytelniczki i Czytelnicy ·zechcą 
d?tożYć sta·rańl, aby Rodacy, któ1rzy dlotąd 
me mają gazetyi polskiej w swym dlomu. za 
piisaili' sobie na luity i marzec Wiarusa Pol-
skiego". " 

Bochum. Od rozpoczęcia streJkw aż 
Ido końca sycznia w obwodzie Rury wyido
hyto 2-234 miliona• ton mniej węgi]'i, aniżeli 
w, zwyktym czaisie. 

Kto chce wwol'nić swegu syina odi slu
żfry wt01jskowej, winien nie zapomnieć te
raz. o sta\.v.Leniu wini-Osku. 

l(olonia. Z Kokmii '\V1ys,tano dlo ob\.V'O
du streJkO'Wego 150 p0ilicyantó1w, skuitkiem 
czego wczuwać srę daje brak strótólw bez
pieczel1stwa. To ośmielilo ziadzi·ei więc 
też· kra~ieże są coraz czQstsze. T~tc:za
sem w abw1odizie strejko.wym wszędzie 
spakói i obcy połicyand zupełnŁ~ są tam 
zbyeczni. 

Z wojny rosyjsko-japoński~j. 
Z Petei:isbrurga •donosz~, 'że 26 stycznia 

bitw.a nad! rzekąi Sza pod Sa1J.1depu trwała 
dzień caily. Rosyranie zctobyiwaiąc szańce 
stracili: 45 ofi.cerów1 i 1000 chlorpa1 w za
bityich i rannych, a wzięli do· niewoli 102 
Japof1czyków i z.dobyli 'bmń, W-O'ZIY i arrru
nkyę. K.uropałkin stoi: wi Ta'Szamie. 
Wzmocnit on swe skrzydta, na prawem 
artylerya ticzy 20 tysięcy chłopa. A!rmia 
K1.11rokiego: zd1obyta1 4 air:maty. „Morni.ng 
Post" donosi z Szangaju, ż-e Japończycy 
ro'Z\poczęti ścisłą blokad~ WładyWJ()IStdku. 

Pewna rosyfrska firma z.amówita w 
Ameryice 100 lokomotyw. 

Japonia mmóWlib w Glaisgowie 18 lo
lkomotyw. 

Strejk górników 
Na ()gĆll w położeniu nie nastąpiła 

zmiana .Dzisiaj, w paniedlziałek 2bierają się 
·znów zastępcy T10>botnVków ina nar.'1diy. Li
czne ·zebrania oobyt\vają się zawsze jesz
cze w oałym obw10dlz~e, nia których robo
tnicy tłumnie zaipisu~ą się_ <liCY organizaicyi 
i przynzekają: podjąć pracę, na nowo do-· 
pieroi gdy hasto dlo tego wydadzą obraini 
przywód!zcy. 

W tym tygodlniu· komisye 1'7aJdJowe 
rozpoczną bad!ani'e 1ni1edomagań ·na poszicze
góln ych kopalnicrch. 

Bractwo Różańcowe Matek w Baukau 
J}O!atie dlo wiadlomości, iż umarfa po d~idch 
cierpjen•iaich! iopaitrz.ona św. Sa:kramentami 
d!nia 29 styczlnia siostra naszai 

ś. p. AGNIESZKA JORASII(, 
umdzion.a Dusza, w 27 rolcw życia. Po
grreb odbędzie s:ię w środę 1 lurtego z d001u 
żaifoby Gothej, ulica nr. 15, o godz. 04. SilO
stry JJQwinna stawić się oo kio.ścoJ:a o g-0dz. 
Yz'3. Litczttlo/ udział upraiszai · 

Przełożona. 

Towarzystwo św. l(azimierza w Baukau 
po:d'aje oo wfa:®mości, iż zasnęła w. Bogu 
po d~ugiJch cierpie!ni:ach opatrzona św. Sa
'krame1ntaimrr rona członka naszego Michala 
Jórasika 

śp. AGNIESZl(A, 
u rodzona DuS'Za· w 27 r<>ku życia. 

P<»grzeb od!będzie się w środlę 1 lutego 
o ~ooz. 04 z dlotnw żaroby ułicy Ge.the 
nr. 15. Czk>nkorwi.e b ch6rążni winni s,ę 
stawić w Pokalui posiiedlzeń o godz. 03. 

Zarząd1• 

t .~ .' ,• ' . . - '' 

'Towarzystwo św. Barbacy w Bitteriełd. 
Donosimy uprze.im~ wszystkim czifon

kom, iż w niedzielę t. i. ctn.iiai 5 tuitego <Ydlbę
<Jzie. się zgromadzenie. Prosi.my bar-0'1)(1 o 

· UCZllly Uidzi.ał. Z al r z: ą d!. 

POKWITOWANIE 
składek złożonych na strejln•cycłl 1"1ff • 

ków. 
Z Bruchu. E. Kiefer 55 mr,, Fr: Ja

nowski 20 mr., łf. Autrmainn 5 mr. i 2 cent
nary maisla. I. K.aiota SO mr., A. Młodziński 
20 mr., J. Szynkarek 3 mr., 

Ha:binghorst: J. Perlikmvski 5 mr., 
Wł. Perli'kowski SO fen., M. Jarczyński 3 
mr., W. Berinesske 50 fen .. J. Szymański 
5 mr., Ii. łiaJrnbolz 1 mr., W. Benning SO 
fen., L. łiellmannz:it 50 fen., W. Sigger 5 
mr .. Bilchte 1,50 mr., C. łialme 50 fen., Ba
chy 1 mr., I. Lebenstein 2 mr. 1 G. Kleinal
stede 2 mr., I. Latwsek 3 mr., I. Hubert 2 
mr., I. Sted(lel 3 mr., B. L-Obbe 2 mr., W. 
Kaltenposh 3 mr., Kettling 2 mr., H. l(lein 
1 mr.,Schmitt I mr., łfottelmanm 1 mr., EY
bas 1 mr.; łiiilsmann 3 mr.„ Ig. Adamczew
ski 3 mr., S. Nickel 20 mr., B. Bocker I m., 
li. K.limartedie 3 mr., H. Dirsen1 1 mr., H. 
Rupieper 2 mr., Hiinel SO fen., Hein 1 mr., 
Bilmrng 20 fen.1, M'ajorczyik I rrrr., F. I(oller 
1 mr., Sorrd'ermann W. 6 mr., G. Griined11ich 
1 mr., N. N. 1 mr., N. N. 50 fen., F. Kleinisal
ker S mr .. N. N. 1 mr., Pkliing 2 mr., 
Sch!unnanin 2 mr., O. Mess I mr.1, N. N. SO 
fon., N. N. I mr., H. Lohe 2 mr., W. Weh
sela 5 mr., A. Schuirk 2 mr., A. B. 1 mr., 
Teckeinstrekh 2 mr., J. Nen'h:a1ns 2 m., A. V. 
2 mr., N. N. 1 mr., P. P. 10 mr., P. P. 2 
mr., Z. Marx 3 mr., Sz1częsny 5 mr., 
Schmitz 2 mr., All'endlorf 2,50 mr.„ He:lillwig 
IS mr. . 

Z Neumlihl: J. Rogge 3 mr., Bracia 
Kaufmmn 3 mr., P. Longerich 5 mr.. W. 
Wittges 3 m., W. Domschei<l'. 3 m., Mensen 
5 mr~, Koch i Co. oos-t. 5 ma1r., I(. Meye·r 5 
mr., W. Rad~tcher 20 mr .. O Fliing 3 mr., 
R. Behmenburg 3 mr. 1 li. Vetter 5 mr., E. 
PhiUp 3 mr., li. Scłtmen S mr., Schroer L. 
15 dużych chlebów, F. I<:astner 3 mr~r J. 
Krwso 5 mr., H. Schrioer 3 mr., St. Pawli
cki: 5 mr., Bauerfeld 3 mr., J. Eggert 3 mr., 
H. K.ołtnen 1 mr., J. Sieveneck 1 mr.!, li. 
Doltym 3 mr., S. Goldenberg I mr., W. 
V<mn 1 mr., pani Sch1Uma.cher 1 rp1r., ~i 
INtter 1 mr., J. Ecokh!Off 1 mr., Ritte1r1ack 
5 mr., B. Brun 2 mr., C. AlU1I1Jg 3 mr., T. 
Herhultz. 3 rnr., M. Armans 3 mr., B. Hei
dlen 2 mr., J. Schoffer 2 mr., li. Goilcfstrass 
2 mr„ P. A·rians 2 mr., liaeseler 1 mr., Oihs
ke 2 mr~, N. N. 1 mr., N. N. 5 mr. 

Z Horstermark: M. Kaźmierczak 10 
mr., J. Molier 5 mr., E. Sucker 2 mr., 
J. Plicker 5 mr .. M. Karptński 5 mr., M. 
Bes.ho~ 20 rnr •. A. Tonnis 5 mr., St. JaigieUa 
3 mr., J. ł:Ianiger 3 mr„ A. Nieżniewski 1 
mr., W. Wazek 1 mr., Ii. łla]n 1 mr„ J. 
Iieinrich 3 mr., I(. Zemb 5 mr. 

Z Ka.map: O. Leber 15 mr., P. Simoin 
10 mr.. Pr. Dron 10 mr., Pa;bat 10 mr., 
O. !(ub-en 20 mr., kupiec Wyrtheru <lał ·za 
20 mr. żywności. 

Z Dortmundu: F. E. Heimann 1 mr., 
A. W. 2 mr„ H. G. 1,50 mr .. B. B. I mr., 
W. B. 1 mr., tt. P. 50 fen.:. tl. P. 1 mr. 

Z Rotthausen: li. Senhaef 10 mr„ M. 
Senhaef 10 mr., w1d:01Wa J. Rohb 10 mr. K. 
Miiller 3 mr„ Blischer 1 mr., M. Borgen
meiste!r 5 mr.. ks. Bitter 5 mr., Ii. Kerne-

, man'.nl 5 mr., Ii. Schliit 5 mr., 
G. Bentmann 3 mr., pani· Lerbs 3 mr., 

A. fobski 3 mr., T. Targ;oński 3 mr„ E. 
WOllff 4 mr. ,H. Latngesheim 3 mr., H. Wolf 
2 mr., li. W•oltmonnd 1 mr., W. Schiine
manrn 1 mr„ A. Durr 1 mr .• wowa Sieves 
I mr., N. N. I mr., Schwarz. 3 marki, 
Olbrich 2 mr ... C. Stcimnann I mr., Sommer 
5 mr., Juil1• l(ilper 2 mr., Wit.a: I rnr. 

C. Weirich 5 mr., li. Schulte 2 mr., G. 
Juinck 6 m., B. JackQWski 50 f., L. Trebel 
I mr .. , W:emi'e~ I mr., WerninghauSi 1 mr., 
łfauisberg 2 mr., pani K.use 50 fen., H. Al
bert 1 mr., Głuind.~lang I mr., liancke 1 
mr.. L. Bessiek 50 fen., W. Leidecker 2 
mr„ Perschnicki 2 mr., SchrOder I mr., D. 
Treu. 2 mr., A. Ben:kliohhelo 2 mr., W. BOh
mer 2 mr., L. Schutte 2 mr., K.. Hobri111k 3 
mr., P. Brnun 3 mr., Ii. FoniiC'he' ~ mr., G. 
Er11e.marnn 5 mr„ 

Towarzystwo św. Józefa w Diimpten 
poldaje swym czlOlnikom do ·wiadomości, iż 
w nie.dzielę. 5 lutego odbęcfzie się zebranie 
o ·godz. 4. Posiedzenie zarządu o gDd!z. 3. 
Jaik naliliczniejszy ud'Ziat •cztonków po'Żą
dany, bo są bardlz'O ważtne spraw)ll d'ol za
łatwienia. Goście mUe v.ni!dziani. 

Z a:r z ą, dL 
---------------·-
Wielki wiee w Langendreer 

odib-ędlzie się 'WI czwairtek 2 lutegoi o gom. 
4 po po.f. w sali p. l(n,i.ppinga. O łiczmy u
dzia~ wszy.stkkh górników polskich 7; Lan::. 
gend'reer, Weme i okotky uprasza się 

„ZJednoczenie zawodowe polskie". 

Cz.eś~ p~lsk:~ pieśni! 
Podaje sic do wiad-0moS;::i i zaprasza 

się szan. przewodniczących, zastępców 
t'ychże lub delegatów Kól śpiewaivkicli ~ 
Westfali i Nadrenii na dzień 2 lutego et<> 
strzelnicy (Schiitzcnhof), Kastroperstr., w 
Bochum, w celu omówiełnia prz.yszłego· 
zjaz·du l(ót śpic" ackich Westfalii i Na<l-
renii. 

L. Kruszewski, 
prze\Y. ~ola śpiewu• „Halka" w. Bochum. 

Tow. polsko-kat. śpiewaków „Lutnia" w 
Helbrze 

urządza dnia 2 lutego w święto Najś\v. 
Panny Gromnicznej w sali p. I(rystyanina 
R.emerta „wieczornicę i prz.edstawieniem 
amatorskiem i roz·damiem gwiazdki difa 
dziatek towarzystwai śpiewackiego. Po 
pierwsze będą obdarzane dziatki towarzy
stwa o god!z. 5 po pot O godz. 7 rozpiOcz
ll!i'e się przeld!stawienie amatorskie. O<re
,grane będą 3 sztuki. i to: 1. ~,Bitogoslawień
stWIO mafki", dramat w 3 aktach. 2. „MiO
sLek spekula1nt", hummeskai w 2 aktach. 3. 
„?io·iedyneik amerykań1S1ki", homoreS:ka! iW1 I 
akicie. Zapraszamy niniejszem towairzy
stwo i wszystkich Rodaków z ttelbry i o
koliicY' na naszą wesołą wiecoornkę dlo p. 
Remerta. Wstęp na salę wyoosi dla ro-
d!ziny car.ej 25 fe.n. Z a r z ą d. 

lil!łl1łi-•W•MD-~ 
Towarz. gimn. „Sokół" w Neumiihl. 

W d'zień ślubu. 31 stjlicznia życzymy 
naszemu S'Z.an. dlmhowi 

JÓZEFOWI GARCZYŃSl(IEMU 
ora.z jeg·o ·dloz,gonnei towarzyszce życia! 

pannie W ALERYI BOGACl(IEJ 
jaik najsetdec:z1nrieisze ży·czenfa szczęścia, 
zdrowii•a, bfogostawieństwa świętego i 'iy
cia iak na1id'tużs:z,ego. Życz.ymy W am 
1cóirelk i cht0ipaków, ażebyście ich wycłro
wta1li nad' dobry.eh Polaków. Na koniec 
wylkrzykujemy: Młoda Pa.im inie'ch żyje, 

iniechl żyje, niech żY.ie, aż echo z. Neu111liih1 
db Berbock się odbije. Te:go Wam żyazy 
Tow. gimn. ,,Sakóf" w ' Neumiihl. Czo-
łem! Wydział. 

-~tlit1')łi~~~~--~-

··-·· ·-• ****•** W dzień ślubu1 31 styicznia· naszego 
szan. członka 

p. PIOTRA SOKOŁOWSKIEGO 
oraz jego. dlozgonnej towarzyszce ży.ciai 

pannie Maryanniei Kempównie 
sklad'amy jalk najserdeczniejsze: ż}71cz.e:niai, 
zdrowia, sz1częśda i bfog·oislawiień'stwtai św. 

·Mllod:ai pa1ra niech żyje, niech żyje, ni1ech 
żyje, az się echo po łiiillerheide l()tl/bt·ie. 
Zarząd Tow. lot. „Nadzieja" w Reckling-

hausen. 

··-· **• •**-fH,~· 
~łff9*~~Mff••*** 

Towarzystwo św. Marcina w Kray · 
składa n:aszymu sza1n. przew10:dniczącemu 

ANTONIEMU KOPCZYKOWI 
oraz jego d'ozg•onnej towarzyszce tyciai 

pannie JULIANNIE śROETÓWNIE, 
i zairazem naszemw •czfo1nikowi 

JANOWI PLORl(OWSl(IEMU, 
0 1ra:z j eg-01 aarz·eic·zon ej 

pannie RÓZALII STELLEROWN.IE 
w dnirn ślubu <llnia (31 styicznia) jak nayser
deczn1ejsze żyiczenia zd110lW'ia; szczęścfa i 
blogoslawieństwa św. i wszellkie.1. IJOnl'Yśf
ności. M1tod'e 'Parry niech ,żyjąi! niech żyją! 
1niech żyją! aiż echo z Krotosz~~mr i Miokro
niosa poi 'Calem K.rayu rozbijać się będzie. 
Tego Wam życzymyi z cal:ego serca w 
imi.enht naiszegol towarzystwa. 

Z a rząd. 

~·*******""*** 
ttt~~~~~1HtfłlttH1HtHtH•itOł~ · 

W dln:iu go<lnyich Imienin skladamy ser
id'ecz:ne ·życzeniai zalożycielqwi pre:ka:rni 
polskiej w Altenessen szan. 

IGNACEMU l(ASPERSKIEMU. 
jego synowi IGNACEMU, 

Draz. 
panu IGNACEMU MATUSZAKOWI. 

Już drugi raz w sta!ryich Essach, oo
ch!Odzisz: nve imietrliny, chociaż dzds-iaJ w 
skromniyich czasach jednakże Ci winszuje
my. Synowi jeist też Ignacy, stołown1hl<.: 
taż s.amio oosi, to 'się eto. wszystkich: odnosi. 
Nie znajcie lzów w Waszrym oku a 004 

clrodicie imieniny, iehocia-żby trzy razy w 
roku, gdy się ·zejdziem ws:pó!Jnie w 'lrot.0. 
wykrzyikniemy Wam wesoło: Niech żyjąt 

M. L~ I. L 

-aniHiMDtitlOtHłHl!~lHl 
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Kto zapisze „Przyjaciela· 
z TORłJN A 

na luty i marzec otrzyma w podarku 
1. wielki kaliendarz na rok 1905. 
2. dlwai piękne obrnzy Matki Bo~kiej, które 
możnai opraiwić w ramki i zawiesić na 
ścianie. 

3. kaJendarn kieszonkowy w okla:dce; 
4. kałe.111darz ścienny. 

Powinien przecież każdy nadesłać nam 
kwi1t pocztowy na dowód, że zapisa1ł 
„Przy~aciela" na luty i mairzeic oraz izna
'C'Zek poczt<JWY' za 10 fen. nai koszta prze
~elki. 

l(to nam zjedna przynajmniej trzech 
abonentów n1a luty i marzec i nadeśle ich 
kwity ora~ tyle z:naczków p-0icz.towych po 
10 fen., ile nadseła kwitów, otrzyma d!a 
kaiJdtego abonenta kalendarz i inne, porwy
tei wymienione pOdairki a dla siebie piękną 
książeczkę w oprawie. 

Kto nam nadeśle dziesięć kwitów na 
łuty i marzec r. 1905 i dziesięć zna.iczkólw 
pocz;to:wyich pa 10 fon. otrzyimai dla kaooe
g10 abonenta, prócz: kalem.darza i iinnych po
darków, jeszicze elementarz. polski, a dla 
siebie s.ławn~ powieść Henryka· Sierukiewi
cza pod tytułem: 

KRZYŻACY. 
Kto db Has pisze p()I podarki, niech po

da doldadny swój1 o!dres. 
Adres na listach wyselanych do nais z 

kw i tarni i znaczkami; powinie IT być taki: 

„Przyjaciel" 
w Toruniu (Thorn) 

Na pogrzeb abonentów, zmarłych 
wskutel[ nieszczęśliwego wypadku, zairaz: 
Jub w dwa tygod!n.ie po wypadkn, wiypła
camy jako wspa1ricie, któreglQ. nikt ż.ądlać 
od nas nie ma prawa, z, dobred woli 

~~ 150 marek. "-"~ 

Postbestellungs-Formular. 
lich bestelłe hi·ermi.t beft dem Kaiiserli· 

chen P()staimt die Zeiitung ~,PRZYJACIEL" 
aus Thom fiir februar u. Man 1905 und 
z.aih.le ain A'bonnement 50 Pfg. fond! 16 Be

ste·lJl~dd'.) n. 
-1ł 
ł~ 

Ob4~e 50 Pfi!. (und 16 Pł. Bestellgeild) 
emalten zu hahe.a Beischei11igt 

• • • 41, • • • • • • • 190.„ 

Hałserl. Pest • • • • • • , 

jest 

~ Adl ~m 
~ 

szyn . ~o zyci 

pDrz11rdol\ i precowią po
trzebuje od za.raz 

P. Sibilska 
Bochum1 Bliic'herstr. i8. 

Kto chce tanio i do brze 
nabvć 

ka wał ziemi w oj. 
czystych stronach . 
ten niech poda swój a
dres na p cztówcr. 
Verlag des ,Informator: 
Po se n, Berli.nerstr. 5. 

-:::::z::::m~~..ml'!'.....,.7~-'<r.I> 
M.aszynaCiłnP a t e n t. - A d I e r nr. 8' , d~ szycia, dziania i wyszywania przewyższa 

Czeladnik w~zy~tkie>. fabrykaty konk1u·oocyjne. - Tr<4jakie roboty na jednej maszynie, }"piej 
niż fabryk~ ametykańskie. 

Ostataie. odtoac;f;enia: 

piekarski 
znajdzie zaraz pfn~~. 

Zloty medal w Hamburgu. Z1oą:medal v,(.Zittau. 
· ~Emanuel Mitko 

.Bottrop, Feldstr. 8. 

"' ~--· ~~'4 .ib·~ot· 
\ t. N a być można u firmy 

e~tru he 8hmaschi -Man 

WIARUS. POLSKI 
Już tie·raz można zapisywać ,,Wiarusa 

Polskiego" na 
LUTY I MARZEC. 

Prenumerata na te dwa miesiące wy
nosi. 

t y I k o 1 m a r k ę, 
a ·z octnoszeniem d() domu 28 fen więcej. 

l(to zapisze „Wiarusa Polskiego" na 
luty i marzec, nadeśle na dowód kwit, 10-
cio fenyigowy znaczek na porto 1 dokładny 
adres, otrzyma darmo kalend!arz. ścienny 
na rok 1905 oraz piękną, książeczkę. 

l(to nam zjedna przynajmniej 3 nowych 
abonentów, na luty i marzec, nadeśle kh 
kwity i <lQ każdego kwitu załączy 10 ... cio 
feinygmvy znaczek pocztowy, otrzyma dla 
każdego nowego abonenta kalendarz śde<n
ny i, piękną książeczkę, a próicz. tego dla 
sieb·ie bardzo piękną, 

książkę, wartości 1 marki. 
Kto pozyska dla „Wi'arusa Polskiego" 

przynajmniej 10 nowych abonentów, nade
śle kh kwity, maz tyle znaczków po 10 fe
nygów, ile kwitów, otrzyma dla kaiŻdeto 
abonenta kalendarz ścienny, i piękną ksią
żeczkę, a dla siebie bardzo pi~ną 

książkę do nabożeństwa. 
Rddacy ! Dziś każdy Polak na ob

czyźnie konieczni'e czytywać winien „Wia
rusa Polskiego", aby się dowiedzieć o waż
nych wypadkach tak w życiu narodowe.ni, 
politycznem, jak zarobkowem, których o
becnie tak wiele. Zatem Rodacy: Roz
szerzajcie „Wiarusa Polskiego". 

· Adresować należy za ws:z~e krótk(): 
„Wiarus Polski", Bochum. 

Postbestellungs„ Formular .. 
Ich bestelle hi1ermit bei dem Kaiserli

chen Postamt ein Exemplar der Zeitung 
„Wiarus .Polski" aus Bochum (Zeitunigs
prei1sliste•12s) filr Pebruar u. Marz. 1905 und 
zahle an Abonnement uind BesteHge1d 
1,28 Mk . 
.... 
~ IÓ 
IS 1'i • 

:t1111 ~ o tot~ 

'l:S • :. 

i«>]' .g.;; ~ 
~ „ 

Obi.ge 1,28 Mk. erhalten zułtaben be-
1cbelinigt. . . • • . • . d. . . • • ~ • 190„„ 

l<aiserłlcbes Postamt • • • • ~ • • • 

G. m. b. H. 

Kto ,,;apt~ze 
Gazetę Toruńską 

na luty i marzec 
otrzyma w podarku: 

I. Wielki ka.lendeirz. na• roik 1~. 1. 
Dwa: piękne obrazy Ma.tki &l!łkiieł, ~ 
można oprawić w ramki i 'Zawiesić m. . . · 
nie. 3. Kalendarz kiesz1Q;nko\vy w: ()k ', 
4. Kalendlarz ścienny. 

Powiniem ka~dy. .nadesl.ać narw iiJ# 
poczitowy; nai dlowód, ze zap&ł ,,Ga~' 
na luty i marzec oraz. znaczek p .... cziom 
za 10 fen. na koszta prz~esylki. 

I( to nam 2jedna przynajmniej tr„ 
abonentów m 1 Juty i marzec i .nadeśle ·ljli 
kwity oraz tyle znaczków. poczto\Jłlłli 

po 10 feTI'., ile nadsela kwitów., otrzYJmilłłt 
kaZ<llego abonenta kalendarz i inne, ~ 
·żej wymienione podarki a d1a skbie pf-. 
książeczkę w oprawie. 

Kto nam nadeśle dziesięć kwłt6w 11a 

. lurty i marzec r. 1905 i dziesii:ć ~na~ 
poicz.towych po IO fen., otrzyma dlai .k~ 
go aibonenta, prócz. ka.lend:arza i inny.eh pp,
darkólw, jesz.cze elementarz polski, a dta 
siebie slawną, powieść ttenryka Sieukie
wkza pcyd tytu~em: 

' KRZYŻACY. 
Jto1 do nas pisze po podarki, nieicł1 po-

da doklad:ny swój adres. . 
Adres na listach wyselanych oo . mw 

z kwitami i znaczkami, powiini00i być t8kł: 
„ Gazeta Toruńska" 

w To1°11niu (Tltorn) 
Na pogrzeb abonentów zmarłych nię

szczęśliwego wypadkw, zaraiz lub w d~ 
tyigod:nie po wypadku, wypłacamy ~ 
W!spairteie, którego nikt żądać oo nas nie11ffi 
pr.a'Wa, z. d!Obre'i WiOli 
~ 150 marek • ......,~ 

Postbestellungs-F ormular. 
lcłl bestelle hiermit bei dem Kaiser

liche:n Postamt ei1n Exemplar der Zeitung 
„Ga.zeta Toruńska" aus Tho.rn filr PeBruar. 
u. Marz. 1905, und zahle an Ab{)nnement 
Ullld! BestellgeTd 1,28 Mk. 

. • . d. • • • • • • l~„ 
l(aiserłiche.s Pos.tamt • • • • „ • . ~ • · 

Kanarki! 
I\anarki dobraj 
chodowli i dobrze 
śpiewające poleca 

Il Sibilski, 
w Bochum. 

~· 

ROBOTNIK POLSKI 
wychlOdzi dwa razy tygodlniow-0 w BQlchum 
w dru'karni „W·iarusa Polskiego" i ma uie
„elłny d1odatek reliigijno•-powieściowy pt. 

„Posłaniec Katolicki", 
'N.I którym się mieszczą ewangelie, kaza:nia 
p:cnV1ieśd, i różne zajmujące· i pc:mczai'flcc 
artykuły. .,Rob<ltnika Polskiego" ka(idy 
zapisać może, bo oa ·cale dwa mie.s~e 
Jtlad sie już z; przynDszeniem dio d'Omu 

tylko 45 fenygów. 
Na tyle stać każdeg·o. Z te.go powk>du 

prosimy Rodaków, aby do zapisania S-Ołlie 
„Robotnika Polsk.iego" zechecal~ przede
wszystki em tych Rodaków, których do n
Ji~ania pisma ·oodzie.nnego trudno nakiron~. 

Kto zapisze „RiO'botnika Polskiego" na 
luty i marzec i nadeśle kwit pocztowy na 
tlowód oraz 10 fenygów na porto otrzyma 
kalendarz ścienny i piękną, książeczkę. 

Kto namórwi• 5 Rodaków do z.apisaRia 
„Robotnika Polskiego" na luty i mari-.eQ, 
•adeśl'e ich kwity i tyle znaczków po 10 ie 
aygów ile kwitów, otrzyma dla kaw~ 
abonenta kalendarz ścienny i pię:kną. k~~
ż;eczk~, a d'la siebie 

książkę za 1 markę. 
Kro pazyska 10 abonentów: na lu

tyi i marzec 1 nadeśle k1wity i 10 znaczków 
()trzyma dla siebie 

książkę do nabożeństwa. 
Na poczcie trzeba żądać: 
„Robotnik Polski" aus Bochum. 

•• • 
Postbestellungs--Formular. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiser· 

U.chen Postamt ein Exemplar der Zeitung 

„~obotnik Polski" aus Bochum fi.ir Pebruar 

Ul. Marz1 1905, und zahle an Abonnetnent 

umil Bestellgeld! 0,45 Mk. 

Obige 0,45 Mk. e·rhalten zu haiben, be· 
se:łleiniat,. 

• • ·• .• • 1 tł. • • • • • • 19€) • .-

KaiserliQhes J>ostamt • • • • ••• • 



lir. 26. oebnm, środa 1-go latego 1905 ok 15. 

• pfa ·O l~do f , dl P lakA r n ~) a . rl.r 1 . ~o<-w.1„Ni io':H''HY. '!!:H'i • • „ er , po ty znym 

----------------..... ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ Wvchodzi codziennie z wYJątkiem dni poświątecznych. 
Przedplata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
1 rnr. 50 fen., a z odI;Joszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
„Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym I lml Boże za Ila c OJ z zn l 

Za inseraty placi sie za wiersz uetyt wy 15 feri .• a n 
o~loszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. Kto 
często ograsza. otrzyma rabat. - - Listy do „Wiar1J sa 
Polskiego" należy frankować i pouać w niell dokla d-

pod znakiem „t. polnisch" nr. 128. ny adres pisza.ces:!O. Rękopisów się niG zwra -. ~. 

-~-- Hedakcya •. D 11kJ1rrua i Księgarnia znajduje s1 P w Bochum. przy ulicy daltberstrasse nr. 17. -- Adr eR: „ W i ·rus Polski" Bochm . 

Górnioy! Roda.OJ! Podczas strejku za~howajcie nietylko solidarność, ale także spokój i porządek ·wzorowy. Uni
kajcie wszystkiego, coby w walce o Wasze słuszne prawa mogło przeciwnikom służyć za broń przeciw górnikom. 

Rodzice pol~cy ! Uczcie dzieci swe 

mówić, czytać i pisać po polsku! Nie jest 

Polakiem, kto potomstwu swemu zni'em

czyć się __ pozwoli ! 

Z wypadków dnia. 
W Warszawie nastąpiły krwawe rozruchy. 

W niedzielę starli się ro:hotniiicy z. pioli
cyą i woJSikiem. L' cz1bai ofiar dot'ł!d! nie 
stwierdzona, liczą na.i 160 za1bity1ch ·i ran
nych. 

Ru~h w mieśde ustal Z;upelnie. Fa
bryki, re:Sta1UraCJi1C, kawiarnie, sikfaidy są 
pozamykane. W wiciu iinstytu1tach i biu
raich piotlucz1Cmo szyby. 

W rozruchach peteirsburskich zabito pod
danego niemieckiego. 

Po·sel nitemiecki w :Petersburgu wrę
czyl ministrowi dla spraw zagranicw.yich 
hr. La.msid0irffoiwi ini0tę, w której domaga 
się wyjaśnienia spra.fWY z.abidai po<lidaniego 
oiemieckiego w rnzmchach peterstbu:rs<kch. 
Hr. Lamsdnrff o<ldait notę dla zba<lwnfa sP1ra
'!.'t\01A\Od'dJl !&Oft?l;:)U;:)! ~J\'\:OJOpm1dąin2 ~I 

Telegramy. 
Ber I i n. „Beri. Corr." piSJZe: Wia

domość podana przez kilka pism o zarzą
dzeniach wojskowych na granicy rosyjskiej 
nie polega na prawdzie. 

B e r 1 i n. 2 rosyjskich studentów ar~
sztowano w niedzlelę; w poniedziałek wy. 
llUszczono ich na wolność; lecz wydalono 
ich natychmiast z Prus. 

B e r I i n. Obiega pogł'oska, że rosyj
skie minfsteryum marynarki układa się z 
niemieckiemi firmami w sprawie budowy 
4 wielkich statków wojennych przez inży
nierów niemieckich w warsztatach rosyj
skich. 

W i .e d eń. Jako następcę hr. Tiszy 
wymieniają obok Andrassy'ego także da
wniejszego prezesa ministrów Srell'a. 

I( a l b e. W uzupełniających wybo
rach ściślejszych do parlamentu w obwo
dzie Quedlinburg-Aschersleben padło na 
lllistrza krawieckiego Albrechta z Halli 
lsoc.) 21 727 gł., na kupca Jerzego Pla-
cke'go 19 434. Pierwszy zatem wybrany. 

Słrejk górników 
W poniedziałek lkzba strerkują<::yclli w 

~ZYchcie rnnineu powięksiz.yta isię znQ1w1u Q 

722 i wynosi 195 015 wexHwg statystyki ko
fla~nianej. 

Pie:rrwsza raita angielskiego zwi~u 
g&nnik6w d() furnd1uszu streikowiego w, wy
SOkośct 40 tysięcy mairek i'll:Ż nooeszta. 

Na poniedzialkowem pasie.dlzeniUJ ,.ko
rnisyi siedmiu" obradbwairuo gfównie 111ad 

\ \J>rawami' wewnętirznemi. 
W nied7Jielę odbyła.i się w Brukseli 

• łlliędzyinarodowa Jro.nferencya delegatów 
~órnicz)'ich, na której obradowano nad 
srodkami, by przeszkodzić dloWOZOIWF wę

" v.la do Niemi·ec i naidprodlu~cyiil węgla we 
, P~ncyi, Posłainowiono po;rozu.mieć się z.e 

7.\V1ąxkami rn1botników1 porrowyich, którzy 
łllają przesZ!lrod:zić p1rzeta:cDowywaniui wę
g~ an:giclskicgo przeznaicwniego d.o Nie
łltec. 

Zewsząd' doooszą o dalszem zawiesza-

niu praicyi w fabrykach Z:.\\ 1aszcza, że spro
wadzony węgieL belgijski jest pośledniej ja
kości. 

Strejk górników 
w sejmie pruskim, 

W ponied'ztil(ljlek miał prz.yiść pod obra
dy wniosek o usanowiienie ko0misyi par
lamentarnej celem zba:diamia stósuITTlków w 
górnictwie. Wnioselk te.ni jedinalkowioż oo
fnię.to po mowie mLnis11ra handHu MoeUera. 
który zarnz na wstępie oświadczyl: 

. , R'Ząd zapowi1ediziat już no1welę do u
stawy górniczeu, któr:a, usuinie główne nie
domaga.inia· porwnduiąice ska·rgi górników. 
Wykazato S>ię bowiem, że ukla<ly byłyby 
bezskuteczne. Cho<llzi tutaj o rzeczy Z111ia
l]e j .uż dostatecznie od r. 1889. Rząd d1olo
ży w:szellkkh starafJ, by projekt ten prz.ed
fożyć jak n.ajspiesz.ni1ej. Uchwalai w tym 
w12ględzie zaipadlai w mtni•steryum ieidlnJo
glośnie. Izba poselska otrzyma projekt ten 
cfio l()lbraid! ·za ki~kCł! tyg;oonr. I({)II11isye i'llż 
u·twl(}rZ!O'nOI celem z:ba<lanliai strunw rneczy i 
s~tad ich lest taki, że nilkt im nie będzie 
mógt z.arzuicać stmnm.iczości. Mialem na
d·zieję, ze: o:gloszenie .zamiarn rządu, by to, 
oo w uklada'ch uz.yslkać nie bylo mOIŻlfla, 
praw.ni1e ustanowić. S'POl\Vod!uie robotniilków 
dlO p•oid}ęcia pracy. Ubolewam ,na.KiJ tern, że 
siię tak nie stało„ Mam nadlz~,eię, że prz.y
wódzcy robotników oraz, wz.bU'rzone ma
sy rOlbotnika nie popadną, z czaesm w 
btąd, któ.ry piopelnil „Bergba1111iche Verein" 
1 przeictlluiżać nre będą strei\lm nai wriaisną 
szkodę, wi1edlz~c, że glówne. powod!y do 
skaJ1g wsta1ną rusunięte." 

Potemi ośwfadczieniU\ ministra przy
stąpiono ·dlo mrad' 111iaid etatem ministerstwa 
sprnwiedliwośd. Z polskich postów: prze
maiwi:ail w sprnwie sądiow·nictwiai w <lziel1ni
cacli polskich poseł Mizerski. 

Z wojny rosyjsko-japońskiej. 
Potyiczikai dwudlniowa pod Sandepu 

skończyła się zwydęzko d'1a1 Japończyków, 
którzy wyipędizili R0ts.yan na prarwyi brzeg 
rzoo tlun i wzLęli 500 ROisy.am dla niewoli. 

Straty u J apończykóiw oblicz.ai4 na 
5000. UJ R<)lsyan na 10 OOO chtopa. 

Obecnie toczą, si~ na calej linii drob
[llbej sz.e pocyc·zki. 

Mowa 
posła dr. Alfreda Cbłapowskiege 
wygłoszona w parlamencie niemieck.inl w 

sprawie szykan pocztowych. 

(Ddkończ.enie). 
M-0ści panowie, nie chcę was dłużej 

przetrzymywać wyli'czaniiem dalszy.eh przy 
kładów. nadużyć pocz.towyich, dodam tyl
ko jeszcze krótko ilustracyę naszej' kronrki 
udręczeń pocztowyc1', w komunikacyi w 
kraju. P(lslaniec pocztowy przynosi hr. 
Szembekowi, obyrwatelowi ziemskiemu 
pod\ Ostrowem pa:czkę, wiedząc <lbbrze, że 
paczka adresowana jest do hrabiego. W 
rozmowie •. zawiązanej z hrabią zaznacz.a 
dloklad'ną świacromość, że pa.czka przezna
c'Z.o'n.a: jest dla htralbiego pokazuje ją. adresa
towi i co si~ dzieje? zabiera znów paczkę 
ze sobą,ponieważ tytul hrabiowski w skró
conej fonnie poiłskiej .wypisano. lite'ramł Hr. 

co zresztą mogło też uchodzić za. skrócenie 
niemieckiego S\lowa „Herr". 

Bardzo 'Ciekawą. też kartkę dal mi no
wy nasz kolega,, ks. prałat Sy;chel. Byl 
wlaśnie w Berlinie w sejmie i. kazał sobie 
pi ;.~·stać rzeczy z ct·omu. Ponieważ prze
syłka byta spieszna. chcąc unifa1ąć trudno
ści pocztowyich, wy.pisano adres na prze
kazie paczki jako też na samej paczce po 
niemiecku. Adres opiewał: „Sr. Hochwiir 
d1en Herm Pralat A. Stycheil, Berlin, Doirn
hotel. Mittelstr." 

Stużąica zaniosla paczkę na p·ocztę w 
P<Yznatl11iu. U rzędlnik przyglą:d:a się jej adre
sowi i kiwa gloi\Vą: slowo „Pralat" niepo
doba mu się , jest mu niezrozumiale. 

(Słuchajcie!) 

Paczikę bez ogródki cofnięto. Nie wie
dziata teraz slużą.ca, co z nią począć i 
'Zwirócitai się z zapytaniem db jakiegioś pa
na poc'.Zlcie, 'który widiz'l!c jej z.alkfopotwnie 
poradził je}. by przekreśliła sloiwo „Pra
. lat" i niapisala natomiast ,,Probist"' oo też ll · 
czyni.la i ponownie zbUża się z pacz!ką do 
okienka. Urzędnik teraz jej oświa<llczył, 
że takiego. pnekazu wca.ile przyjąć nie. mo
że, poiniewai 7a\viera stD'W() J)'rzekreślone. 
I znów paczka Z{)Stalai oofnięta. 

Mam tutaj jeszcze kartę ciekaw~. wy
staJ11ą, przez. niemca z Haliberstadltu i nadre 
sowaną db Pleszewa\. na której wsz.ystlde 
stawa wypisano po niemiecku. Pomimo to 
kairta poszla na bimo Uomaczeń. gdzie z I 
liter Cp. z.robkmo' Co. (Compagnie). Prn
cedura ta trwała 6 dni. 

(Nie:pokój u socyalistów). 
Ależ rn. p., to jeszcze nie w~stku. 

Nawet listy pospieszne i tel1egramy nie są 
woPne o<l szy'kan pocztowych. Telegram 
z miejsca kąpieloweg-0 l(issingen potrzeoo
wal 3 ·dlni, zanim dustal się w pobliże Pio
Zinania. Obejściie się z· telegramem byla 
wogól·e bard!zo interesującem. - Octiesfano 
go jedinak do biura tlomaczeń i w końcu 
naldszedl 3 d'ni później. Dodam tu tytko 
ieszicze, że miejscowość pod3.J11ą bY1ta1 po 
nii.emic·cku. że naZJWisko od'bimcyi dohrze 
byfo wypisane i że odbiorca Z'TIIQWU był 
wie wsi powsz.echnie z.naną os{)bistością, 
mianowkie byl to proooisz1cz. miejsoo!Wy. 
P.olitycz.ny powód zwl1dki pollegal' wlaśnie 
na tern, że.i duchowny: tytuł ad'resaita wypi
sany byl po polsku. Odnośna miejscow10ść 
nazyWa się Boruszyn, a odbiorca ksiądz 
miejsco\.Vry Kalaws:ki. 

N akonieic jeszcze oo do od<l!z:ialu „szy
kany pOlcz:towe" pytaniei. które pov·wXllę 
sobie stawić sekretarno:wi stainu. Na1 po
cztó'Wki. który:ch adlresolrn nic zarzuicić nie 
było mo·żna, i na których wedle przepisu 
- porównaj § 7 usta.iwy po·c·z.tiol\vej - na
pis „Postkarte" byl wydrukowany odin. w 
PeWinym wypaidku wyraźnie wypisany, 
naitQżyia władza poC'ztowa portoryum kar
ne 15 fen., Pomimo że frankowane by?y dG
brze 5 fenygami. Sprawa ta jest dfa mnie 
niejasną, mianowicie, że na odwrotnej stro 
nie; tychże pocztówek widzę obrazki z hi
storyi odn. literatury polskiej i że nie chciał 
bY'l11 w siobie ·zrodzić obraiia1.ąicego. ''ryso~ 
ce ad1rninistrncyę PQczty posądtzenia, iż w 
fyc.h wypadk'ÓWI urzędlnik sanroi\VlOlnie, w 
sposób przyIJ<)miooiący stosunki oryental
ne okazać chcial swoje p.olifyczne niezado
wolenie tern, że majątek ooJbkircy zmnici
sz;yl o 15 fen. 

(Slu1chajcie! Slu.chajcie! i wewlość.) 
Sprawy tej jed<nakże .nie chcę 1sobie w 

ten sposób Uomaczyć. tylko są<l'.zt;d, że pan 

sekretarz stanu pouczy mnie \V tym wzglt:„ 
<lizie. 

M. P„ mówilem codlopiero o stosun„ 
ka·ch oryentalnych; wszedłem zatem nie
jako już na temat o komunilkaeyi1 pocztowej 
z zaigraniq. Te przesyt.ki z krajów {)hcych 
traktuje się równeż źle.,i jaik przesyfki kra
lowe, a mianowicie w czasach ostaimkh. 
Mam tu prze1d' sobą pocztówlk~ z Warsza
wy, którą odesłano d10 biura tlomaczeń w 
Paznaniu. i którn tamże talk dlugo leżala 
aż odbiorca zmart , ' 

(Sluchajcie ! sluicha}cie ! i wcsoiość). 
Naistc;;p1nie pocz:tówka piowr6cila do 

Warszawy. Zarozumiałość nadid.yrektora 
poczty I(ohlera w Pozna!Iliu dochodzi na
wet db teigo stopnia, że isądz.i się JJl()wota
ny do wydarwania własny.eh mzp.orządzeń, 
- trzebaby mi powiedzieć ukazów - mocą 
których chda~by UPorząJd:ko:wiać komunrka
cyę z 01bccmi państwami. Firma W. Brze
s'ki w Poznaniu· otrzymywala: a:ż cLo 1 b. m. 
regularnie z zagranicy przesyłki pocztowe, 
adlreso_wane po piolsku. Pl(}cztai adresy te 
rozum1ala1 ba1roz10 dobrze i odinośnei do te
nmu traktatu· poezty wswchświatorwe.i z r. 
189'.i' dostawiala adTesatowi beiz. wszelkie
go te vrzeisytki, które a<lreisowalfle byly w 
znam·ef UJ nas ·ogólnie mowie - t. j, po pol
sku. ~· 1 bm. nagle odsytać zaczeto 
wszystkie przes.ylki z zagranicy na sz:kod.ę 
poznańskiego importera i zagranicznego 
eksporterai do biurai U.omaczeń. Pan W. 
BrZ'eski nie zgodzit się tak be-z wsz.ystkie
go na to i oopisa>l doi n.aidid'yrekcyi poczty 
w Po~~niui Hst, którego w całości prze
czytac me potrzebuję., w którym jednak na 
pocz.ątkt11 zaopytuje się, na: mocy Jaikiego 
pr~waJ traktuje ·~ię te listy, tak źle, i w 
ktor~m ostatecznie w sposób uprz~myi 
pr<0s.1· aby go nie szykanowano, bo pio1nosi 
<lfa teg;oi straty pieniężne. Bardzo intere ... 
sująq zaś jest odpowiedz, jaką. otrzymał 
od. c.esarskiej nadldyrclkcyi poczty w P-0-. 
zn.ai?1u poct <l'aitą 12 b. m. Naddyrekq"a d10-
n~s1 ~,ajprz6d:, że .takie postępowanie zga
dz.a się z, za'Sadam1, ogtoszio111emi ku ogólnej 
wr~<llomości przez na<l~tyrekcyQ pnczty nai 
dnirui 1 Lutego 1901 r., i dialej pisze, że dla 
tra1ktowania podobny.eh przesytek ·nie po ... 
trz.eb~ prawa państ~'()IWego. Ostatnie: mia .... 
nowicie iest bard!zo interesują.ccm; nad'dy ... 
rckcya poczty PO\\ iada krótko i zwięzl-0-
wato: 

1 
Spra~ę _tę u·waiżam:v za załatwioną, 

P<mowme 1edlnak rndlzJ1T1;y panu, a:byś w 
celu u~unięcia zwl:oki postairar się o ad're
SO\\ranie niemfockie prZ'esylek. 

W z.: Sevcrin. 
Konstatuję, m. µ., że pismo toi naddyrekcyi 
PoCz:lY w Poznaniu mięsz.a się eto uregul-0~ 
\\'aruai komuinikaicyi z: z.agranką 

(bar<l:zo sluszni1e ! u socyalist6w) 
co ~e. by toi tylko prerogaitY1\\ą cdntrali 
w Berim1e, która ied!nakże na dalszy czas 
:al~żną jest <Jet traktatu wcz.ty \vszech
swiatowej. We<:He traktatu Poczty v..:iszech
światOlwej każd'Y' oocokraio:wie:c ma praiwo 
lt'Waiżać mlOIWę polską za znaną wi Księstwie 
PO'Znańs.kiem i· nie potrzebuje się pe:wlnie 
absolutnie ktopotać o miejsoo,we rozporzą
dzenia wladlz prowincy0nalnych, nie po
trzcbiutie ich wogóle znać. 
(Bard!zo slwsznie ! u polaków ina I'c\vicy). 

Ja)<:żeby wygJądalai komunikacya z za
gr<łIIlic;:ą, gdyby każda! nadfcilyrekicy<l! poczty 
przypisy-wać sobie mogla prawo wykh1-
cUłl1lia mowy, której się uiywai w jej ob
w001zie? 
(Bar<lzio dobrze! u polakóiw i na lewicy), 



W równej micrze mógłby i w Al-za.cyi jaki 
•addyrektor poczty. wykluczyć język fran
cuski. Ze nawet komunikacyę z zagranicą 

r ten sposób reguluje się, odnośnie psuje 
sie. jest w najwyższym stopniu pożafowa
~a god'nem i fatalnem. Sprawia ta tak dtu
f:-O się po·ciągniei, aż zagraniczne admini
~tra-c.ye poczt chwalebny przyklad niemiec
kich ćrdministracyi poczt naśladJoi\Yać za
ezną i chwycą się środków represyjnych. 
·Istnieje nicmieckie przysto-wie, które 
!brzmi: „Bijesz ty mojego ży<la, biję ja 
t\\~ojego żyida", - odnośnie do tych przy
padkóv.i brzmiatoby ·ano: ,.biiesz ty meg'O 
eksportera, •biję ja twojego" - a wtenicz:as 
kul}Cy 111iemieccy najgorzej na tern wy}d.ą. 

'Mówić teraz' będę specyalnie o biuraich 
tlmaczeń. Na istnienie tychże specya.Lnie 
·nie zgadzamy srę wpraWdzie i uwazamy ie 
~a zwpelnie zbyteczne, ponieważ ikai:t<ly u
rząd pocztowy 21 ad1resami polskiimi ·przy 
.Od!robiinic dl{)lbrej WlOli radę dać sobie mo
że; skoro iuiż iednak istnieją, przekonajmy 
sie, ja!k to one funkcyionuią. PrzedJ dlwoma 
tysią\:ami rat szty listy z Rzymu do Dyr
rh!ach!ium na.i wyIYrzeżu dalmatyckim knnną 
pa:c.ztą mniej więcej 8 dni; tego samego 
czatSU, a naiwet dlluższeg<o, potrzebują, te 
same przesY'fki, które mają, niesziczęście 

· dlQstać się do biurn domaiczeiń, a wfa1ściwie 
biu1ra z.wtoki. Doświadczylem tego sam na 
sobi·e. Listy te odeslano da biuirn tlioma
cz·eń z po\V10<lru. g losek J W - Zlnaczy to w 
skr.óceniu· ,,łfochwohlgeboren" i potrzebo
wały one 8 <llni cmsu, aby dostać się z Ko
ściana idlo Bonikowa:, t. i. wzestrz:efl cztero
kilometr()!Wą. 

(Sfochajcie ! Stuchajcie !) 
A nadto więksaa część urzędników wa 

mnie osobiście. P-0dl()bnyich przypadlków 
mógłbym 'Prz.y:toczyć tyisią:ce; bo w IOStat
ttkh dniach sam otrzyma1fem tysią'Ce listów 
z-e ska!rgami na szykany poc'Zt-OIW'e. I co 
1Jali1więcej przytem ieSit interesuictceinr-wby 
1bezcelowość tych biur zatuszowiać - to 
to, że te listy, które j,uż rnz w pe'WlleJ miej
soowfoŚd byty i następnie z biura tlloma
czeń po raz drugi do tego samegiO miejsca 
wr.alcaią, inie potrzebują m~e6 drugi:ego srte„ 
p1a rradlejścia, aby 0 1d'bii0Pca n.iie mógł dbku-
111Jentnte wrykazać straty czasu, jaką po
:nióst prze biu·ro tlomaczen. 

(Stwchaide ! Sluchaiicie !) 
Przypatrzmy się teraiz, pokrótce, jakich 

dokonuje tliOm~czeń to polskie „biuro zw!lo
kL" W to rzeczy;w1ście trudno uwierzyć. 
P.rzytocz.ę in. p. przypadek, który w. tym 
ra-me nie muzeum pocz;ty państwiowei~ necz 
,,Srmplkissimu'Sowi" odo da·Iszej obróbki po
lecam. 

(Wesołość!) 
Do skladlu tytoniu· p. S. Żychllifrskieigo 

przychodzą listy 'Z! napisami: „Pabrylka p<r
pie!rosów". Aby pan\Qlm1 zatlście to Wyjanić, 
powia<l'am, że roaczy to „Zi·garettenfabrilk". 
CJol więc cz.yni biur.o Uomaicz.eń ? T f {)llll!a

cey ooo sf{)!w:a te PO'd'wójnie: na]przód! pisze 
.,Paipierossenfahrik." 

Kapitan Czart. 
(wi dalszy.) 

~ Chiodiź tu. 
PO'ciągnąt go 100 pokoiw Zilli. 
- OdPowiadai ITTatyichmiast: ooś usty

sza1ł? 
- Nic, jasny panre; zape-wniam. 
- Kłamtesz. Wiedz. 'Zre:sztą, że \\'.( tej 

chrwHi jest dla mnie najzwpelnieti ołbojętnie, 
czy d w~adooro. o czem mówilifśmy. Nie 
potrzebuję -czynić· z tego taiemnky przed 
ilobą. Jeśli więc we .dJugic uszy ·dobrze ci 
tym r~m ushl·żYly, więc wyznej, ai QSZJcz~ 
• dzrosz mi niepotrzebnyclti :wyjaśnień. 

Ben Joef spokorniiait. 
- Wybacz jasny panie - zamrnczat 

niewyraźnie - nu<llzito mi się samemu w 
izbie, i.„ prawte nieumyślnie„. 

- Poch'W'Y'citeśr co• do ciebie nie nale
. źafo? 

- Aiby uipJ'lościć spra'\vę, jak jasny pan 
twiier<llzi, przyznaję, że talk bylo w same) 
·rzeczy. 

- Wiesz zatem D odmianie losu Ma
,nueI:a. 

- I cieszę się z: niej serdecznie. Za
wsze to jest mitt0, jasny painie, być śwlia<l'
kiem szczęścia1 swy1ch przyjaciót 

- Zwłaszcza, gdy znaj<lują się <Jni na
raz v.t mażnnści świaidczenia d:obrodlzieistw 
'nieprawda? 

- Możesz być pewn1ym - wtrącil Ma 
nllieł - że o tobie nie zapomnę:. Przez lait 
p*naście bylem tv.rym gościem; Iuk:Ilzje, 
którzy ·byH sprawca1Illi mego nieszc:z,ęścia, 
.iluż nie żyją; wicehrabia Ludwik d'e Lem-

" 
~1 esotość !) 

Co to ma· znaczyć, tego nie rozumie 
nikt, a już wcale odbiorca, pomimo, że w 
branży tej jest zawodowcem. W zaża
leniu, wyslanern do nad'dyrekcyi• poczty, 
pisze on. że mu na'\vet wielki sfowlnik kon
wersacyjny Meyiera skrwa tego wyjaśnić 
nie może: ża:den język euro pei ski nie po
siada, o ile "\Viem, tego wyrazu, najwyiżej 
chyba· volapiik poznańskiego biura tl()ma
cze11. tl, ~ 

(Bard:zo dobrze! u polaków.) 
Drugie tłlornaczenie tern vdęce:j należy do 
pusmai humorystyczneg-0. Napisano bo 
wiem w· najczystszym języku niemiie1ckim 
„Pa.ip:ierdga.rreinfab'rik". 

(WeS1olość.) 
francuskie przysiowie powiada wpraw
dzie.: ,,les cose ues mangent des chamdel
Ies" - kozaicy iedzą świece; - ale nas po
laków piosą1dzać, że palimy cygara z pa-
pi em 

(W esol'°ść ), 
to chyba jednak jest przesad~. 

(W esok>ść) 
Tak nai psy nie zeszliśmy jedfrlia:k jesuze 
skutkiem pm:sk~ej politykii antypoJsikiei. W 
innym przypaid'ku Nomaiczy się' polskie wy
rażeni·e za „Rechtsanwalt", rzecznik: na 

-„Pleischer" 
(Wesołość) 

i następnie pioczt6w1kę bez wszystlki.cg'O do
starcza.i się achvokatowi. 

(W esiolość) 
O ile to filogkzni1e w wySIOlkim stopniu in
teres.ujące Uomaczerrie zwrócić m10igto u
wagę uflzędników wcztowychi nai a1d'w<:Jika
ta, o tern nie mogę .wyrokować, na to trze
ba być wlaiśnie zawooowcem poic:z;t0iwym. 

(Wesolość. m-0s u sacyalistów.) 
J edlnakże w prz:edwietistwie do tyich 

niez.rozu:mfalych sprawi ml()'gę, m. p. bardzo 
dobrze oisą:dzić, ·co znaczyć matią tytu;fy 38 
a i 38 h z. ·s:urniami 80,000 Qdn1ośinie 120,000 
ma•rek, ·chociaiż wniesbone są w tak' wtst.Y
dlLwie okwieconej formie, że chdaf()lby się 
twierdzi, iż bo.ją się wiatla d.zieninego. 

(Bardzo dobrze! 1u Polaków). 
Różnica pomięd'zy wstawieniem do 

etatw w roku ubieglym a obecnie jest tak 
bijącą ·W .oczy, że nie 1chci:albym dloipiieru 
itraicić wiiele &lów1 o wmyca'fliiui ~ wipelzy
w~niu przeciWko którym pan1 sielkretarz 
stanu fuk się energkzlie zastrzegt. Wie
my bctrdzo dobrze, że 20D,OOO marek'., ja:ko 
:kwlata: pieniężina, n1e są identyicznemu 'f. 

600,000 m.; jednakże po-siada1ą, one ten sam 
poilityicizny cel1 i charakter. Starają sJ.ę tu·, 
m. p. chairaikter ich poilityczny w!aśnie tern 
zalkryć, że się tym razem tak maląi sumę 
w , etat wstarwia, - to tym raz·em chdat
bym poolkreślić, w przysztym roku zoba
czymy, jak sprawa! ta wYglądać bę<lzu1e w 
racie uiehwalenia tytufówi 38a i; 38b, - i 
że używa! się "ryrażenia: „bei· wi1isch'aftli
chel] Notla:gen". Są one j,e<lnaikże ZUipetnie 
imf ntycme z odw·olalnymi dodatkami d'la 
kresmvt wschodlJ1i.ch. 

brat nie wyprze się tych, których nędlzę 
podlzielal Manruel. 

- Przejdźmy do rzeczy pilniejszych 
- prz:erwaJll Cyrano. Do ciebie zw1rncam 
się\. Ben foelu. 

- Sluicham, jasny panre. 
- Oo d wd.aid1omo o Manuelu? Czy 

księga:, o której ws·pomnial olfl' mi1 przed 
chrwtilą, zawiera ważne szcze:góly. oo <llO ie
.go p<Ychodizeniai? 

- Zapisania• w niej imię, oraiz. r&'.aic 
okoliiczności, towarzyszące jego z;nalezie
niu. 

- Chcesz powiedzieć: ukrndizeniu·. 
- Nie mówi się gfośn10 10 taikkh rze-

czoch. 
- Niech i tak bęcLz;ie! Data: po1rwa

nia? 
- 25 paździe.rni'ka 1633 roku. 

. - Miejsce? 
- Wioska GarrigU'es, w, pobliżu Pou-

gerolles. · 
- Czyi w księdze znajcLudą się jeszcze 

irme szczegóły? 
- Tak, l{)d'noszące się <fu1 'śmieiici Sa

my'ego, dziecka, które przybylo ró\.\nno- . 
c7Jeśnie do na!s. z Manuelem. 

- Gdlzie jest ta książ;}\a? 
- Taim! 
Ben JoeID wyciągn<l(l rękę , pokazując. w 

rogu komnaity -skrzynię dębową z cię?Miem 
okuciem. 

- Daj mi ją - rozkazał Cyramo. 
W tej· -chwili cygan, zrzucając Qdrazu 

maskę pok<Jry i uniiiności, wyprostowal 
się :zuchwale, iak człQWiek pe:winy swej si
ły, 1 gfo'sem spo'}rojnym, ale stanoiwczym 
od'rzekl: 

- Pooo, ia·sny panie? 
- Po to, natura·lnie, aby przy rej p{).~ 

Mogą one mieć tylko ten. cel, aby tych 
urzędnikó\\~, którzy się okazali jako \\ ypn~
bo\\·ane narzędzia p-0lityczine administrac~ i 
Poczty, przede \vsz'ystkiem odznaczyć. Po
nieważ tu chodzi o tytuly specyalne\1 w ol!no 
mi się streścić krótko i to tylko p·odnieść, 
że uchwaleniem tychże pozycyi otwiera 
się pochv10je wplywani·om na urzędnikó1\\ i 
denuncyacyom i że -wkrótce w l(sięstwie 
Poznailskiem i Prusach ZachoJd.nich mieli
byśmy eldorado a la Andre. Już obecnie 
mówi się u nas <Jgólnie, że \V razie gdy iaki 
urzttd pocztoiWY inie odzna:cza, się os.obliwą 
cięt().ścią wobec adresów pafakich .i nie od
sy(ta ich gromadnie do biurai tlomaiczefl, 
przesadza się urzęd'ników do taikich urzę
dów poczro1WYch, które w wysokim stop
niu ()d!znaczją sJ.ę hakatystyicznemi wotami, 
aby swoich 1k0Jegów dowro\vać i d'enun
cyować. 
(Slucha\i<cie ! Słuchajcie! u soicyalistów• 

polakó\1/.) 
Nie publiczność robi urzędnikom życie 

gorz.kiem, leczi wla<l:za przelożo:na s\viojemi 
ro:zporządzeniamr, które;, wute; quie coute, 
·chce przeprow:adlzić. 

(Bardzo slusznie ! u Polaków). 
J eiż'eli urzęti!nicy nie idą ·chętni1e do Księ
stwa Poiznańskiego i Prus Zachodlnich, bo, 
choci'aiż nie obawiają się nęd.z;y ehmomicz
nei, ni·e chcieliby Z1CYstać politycmymi. na
rzędz.iami1 przeliożonej ''ntadlzy. Dlai czego 
przesad:za; się polskich urzędnilkórw na za
chóct? Ci ludzie bardzo chętnie i bez do
·dlatków poiZD.sitaliby w stronac h r()ldzinnych 
1 vy., zupełności wypcłniLitby sw1oje obowią
zki. 
(Ba.rd1.w s,tusznie ! u polaków i socy3Jlistóiw) 
Wiszystkie Qmówio:ne prz.ezemnie zle sto
sunki' gotów jestem każ<lemu z, panów 
prz.edfożeniem materyaJ111 ct:owO'dowe.go u-
1czynić wiarogoidlnemi. Zl1Gżę wio1góle pa,
piery, które tu mem, nia: stare i·zby, i każdy 
nieuprze'Cliziony iezlmviek będzie muisial 
przyznać, że jest tu k01niecznie potrzle-bna 
rernle-d'ura. 
(&rdzo: slu·szinre ! u polak órw: i na1 lewicy.) 

Talk się ·dla!Ilej dzi.iać nJi.e może, m. p. ! 
Glór\.vrn bląd' rozporządzen1iai nad1d'yrekcyr 
pioczty zawierają krzycząq, niesprnwi:edli
w.ość dla nas polaków i my je uważamyi za 
>0gniw10i w laiń1cuichw owych rozporzą,d:zeń, 
których celem jest wyitępieni·e: naszej' mo
wy ojczYStei - tej mowyi ojczyste~, którą 
przed: kilku dniami pewien minister -0··światy 
- ośw.iaty chcialbym po1dkreślić - naizl\va·r 
„idiomem". Ale te rozp;o.rządz:enict mdlzą 
także dfa administracyi pocztyi trud'no·śd, 
kosztują ją pieiniąidze, a publi!Czn101ść IJlOlska 
IQIS•Z'.cziętfua kartd'y fenyg, kt6ry ma wydać 
dlla poczty. 

l(ażdego •noku zmlni·ejsza się u nas L ~
potrzebo!wainJe poiczty przy przeisylaniu 
żyiczeń' noworoCZ'nych, śtubnyich i pod10-
bnych wypadllrnich, przez ·co administracya 
poczty traci znaoczne sumy. Dla tego m.1 
postępowanie adtministrncyil poczty pa1~
stwof\\l,:ej .po<l: żadrrym warwnkiem nie me-

mocy stwierd:zić pi~Khodzenie i to·ż:samość 
Manuela. 

Ben Joel i Cyraino skrzyżowali ·spoj
rzerria, prZ'yiC'z:em szlachcile musial ""~ o
·czach cygana wryiczytać ooiś irriepożąd'a:ncgo 
gdyż zm<uszczyt brwi i p!Oruszyt się nie
cierpliwie. 

- Dle stwierd:zeniiiai tożsamOIŚd Mainue 
la - padjął Ben· Joe~ tym samym, powol
nym a: siłnyrni gtosem - '''Ystarczy tym:
cz.asem moje świadectwo. 

- Cóż to, śmiesz: być niepo,Situ1szmym? 
- wyrzekt groźni·e Cyran1C>, kręcąc kooiec 
wąsa w d'r:iących z. 1niocierplfrwości 'Pak:ach 
i ·dziiwiąc ·się wiasnej, tak dtugiej, p()lbfa
żl'iwości. 

Me -zimna: krew. Ben foelai wzmagala 
się WI miarę msmącego gniewu. Cyirana. 
Oxlowi'ek te:n w iedner 1chwili osnuł plan 
postęporwania, który mial zaspokoić równo 
ezieśnie: jego zemstę i d1dwl0lść. 

Chrosta otrzyrnarrra: na tl1rodz:e d:O fu
geriolles, palitai dlotąidi jeszcze jego plecy, 
uśmiecha! :się więc Wi giiębi dwszy. eta SwYch 
myśli, 1które od'<laiwaty mll( w. Z'alefoość 
cz!owieka:, ta'k bard!zo ·znienaiwi'<l'zonego. 

- Je'żeli1 zajd'z.ic potrzeba ok~amia 
księgi sądowi· - dorzuci!, nie zmie1niaJą'c 
tonru! - sam mu. ją przedstawię. Nie ·chcę 
(sJowo ro wymówH ze szczególnym nia'Ci
skiem) inie chcę parwierzać jej w .cudize ręce. 

- A! - wrz.asnąt Cyrano, p-0<licho
(tząc do niego - tak bardQ:.o zatem sza
cu1ie:sZ\ te -relikwie, mości JGelui? 

- Tak, bard~o ją szacuję. 
- Doprawdy? 
- N~jpier.w, jako relikw.ię. 
- Następnia ja1w zalkiaict. 
- Następnie? 
- Pojmuję cię, ll{)trze t Nie chcesz de-

żna się god1zić , ani z . .ogóLno-ludzkicgo, ani 
z politycznio ... finansmveg-o punktu widze:nia. 
Precz z polityką,, naprzód względy dla tro
munikacyi ! - to jest zasa<l'a, którą ad'mini
strncyi pOC'Zity· wpoić należy i 've<llc której 
postępować powinna, jeżeli zadanie sw-0ie 
chce wypełnić. 
(Żywe oklaski u polakó'"" i na lewicy~ . 
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:Ziemie polskie. 
Z Prus Zaehodnicłl Warmii i Mazur. 

Gdańsk. Areszto\.vano tu rohotnika 
Adolf a Lendowskiego za czyn nadzwyicz;a) 
brutalny. L. jechał ciężkim w1o·zcm szy'blko 
prz1ez: ul.kę gdy nawinąl miu się okail'ecz.a
ly robotni'l~ M. pod! Ironie. Bie<lnyi kaleka 
w śmiertelnym strachu konwulsyjnie trzy
mair si~ jedną ręką ·dyszla, a; drugą uz'dy 
k-01nia. Pomimo, i:i Leindowski to ·wi<lzial, 
z zdwojoną silą poiczął okladać konie, któ
re: żwawo pomknęły naprzód. Kaleka po
toiC'ZYł się pod konie, a ·ciężki wóz prz:cie- · 
char go miia.żJdiżąc na śmierć. 

z Puckiego. W niektórych micis1co - 
woiściaich powiatu naszeg-01 panuje sz~ada~
tyna i <l'yfterya jeszcze za\lJ"'SZe dlos!.c 
gror.lnie. W Iiohensee ( ?) ·umarlo \Y' kroi
kim c;zas1e pię6 dzieci na dyfteryę. 

Pelplin. W „Pielgrzymie" czyt.amy: 
Pomiędzy staremi ru'Pieciami, przyw1ez10-
!11emi' jeszcze z. Rzymu, zmala!Zt tu· na1SZ1 a.'r
tysta p. Lewicki drngiacennyi obraz pra
w1ruopod10bnie oryg.i:na! Sassof P,rraity. 

Malborl,. Tutejsza pofrcyai wy1kry la 
w -0s-oba1ch siluiżącei Schulz z. okolicy, rQ
botni·cy Teresy Goe:rkc: i robotnika1 Karola 
Pre.ussa ·ztącf S'Zaikę· zloldziejską, któtai "\V 

mieście r W i sąsied'niiich · mi·ei'soowościa~lt 
różnych od: pe1w1nego czasu dopu:sz,czałai się 
krad'zieży. Zl-Od'zi·ei o~a<l'Zonoi tymc-zaso
WIQ w tutejszem więzienru śle1ckzem. 

z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Buck. Do wychodźieów z naszych {J 

kolie z.wracamy się z prośbą, ażeby raczyli: 
oszczędiZlo~e pieniądze, prz~syfać clio·. Bamku 
Lutl10'\vego w Buku, ktory, 3ako 1111ai meogra
niczanej1 poręce ws.zystki·ch u<I'Ział1owców't 
się; opierający, da1je możlirw1e nia1'większą ~-e 
WnlOść za zlożonie kapitaly. Często Je~ 
szcze zdarza.i się, że praoudąicy w rewira~h 
fabryic·znych i kopafni1anych ciężko uciula
ny grosz bez procentu u siebie chowają , 
lub też do 'innych, mniej pewnych, przesy
lają banków. Przy wszetldch prz.esylkach . 
wystarc:zai poda.nie dl()kładne adresu al B-:1111k 
po odebraniu pienięd'Zy k.sią;żoczikę bVllitO
wą albo na1:ychrnJi,ast pccztą p•tz.eśVe orl!d1a 
wcy, albo też. gdyby takowy sobie życzy~, 
zachowa aiż dlQi os-0bi'stego ()ld!bioru w k a
sie a na dowód od'ebrania prześle list k wi
towy. 

Instytucye na.sze bankowe . wooięczne 
bę<lląi diepozytaryuszom za prz,esyłanie pie
t1iędlzy, ponieważ pob~1<lzą pJ:'Zlc'Zi to pracu-

starczyć potrzebnego dffivl()d1tL ina•cz.ei, jak 
za giotówk ę. 

- Ten dowoo·, jasny ·pamie, po<llnosi 
·cenę moje] i()Soby. Stra'cilbym ją, gdybym 
się go pozhyl. 

- MnieoJ'sta o to! GdY' rbędzie trze\ba, 
· sąd! potrafi ot\"''1().rzyć ci ręce. 

N~ tę pogróżkę M<l!n'ue.1', który nie! mie~ 
szall się do sporu, przystąpi! dlo cygana Y 

rzekł: 
- Cóż. to, Ben foeLu, nie masz d'-0 mini<~· 

'Zaufania? Zdaje mi się, żem d nie daf d,ai 
tego pdw10d11? 

- NLe mam zaufania dlo rosui - olJl<l'rt-dk t 
ostroonie awarniulflni:k. 

Cyrano ujął Manuela pod! rami~ i slde ... 
'wwal się dJO wyjścia. 

- Chodź ze mną - rz.e'kł·. - Za'PI~o
waJdzę cię do swego mieszkania, będlziemy~ 
tam mogli sw·obo1clnie rozmawiać; a dzisiei 
szega jesz1czc dnia; - jutro rnjpóźniei, -
paznaiSZ: brata i 1 odlzyskas:Zi nalefae cil rmię 
i sitanmvisiko. Do rychłego whaczenia siG ;· 
Ben Joelu. 

- Do uslug pailski'ch, .pall1.ie szlaichdcu. 
&z ur.azy, Manuelu. 

W chwili, gdy m~ooy wilcehrabia de 
Lembrat i Cyrano t()IJ)'Uiszczali Dom Cyklo
pa, po ustach Ben Joela przemknąl 11śmieth 
mikzący, który jednak zaraiz. z:niknąt, u
stępując mieiscai kurcZio'W'cmui wązkich 
W1aJrg skrzyw.iooiu. 

Temu drapicinem1t1 ostrowiidiro\vi, peł
nemu nieroawiści i, krwmercz.y.ch: instyink
tów, ale zarazem in.Lesł:ychamie ostr'OŻ!tle111U 
mignęło: w ocildaleniu1 niewyraźne \vidlmo 
przy.szf(iśd.„ 

f8łu da!~y nastą~ 



:~n'?Ch do oszczędności i powiększą przez 
· ici1 \\' lasny zarobek, jako też same będą 

ogly p.od10?ać ·coraz liczniejszym zgłasza
:om się po pożyczki. 

Polecamy: także zbiorowe w:ysylki od 
. dlcpozytaryuszów, aby oszczędzić 

port.o a przytem prosimy o d:Okladhe ozna~ 
etenie, ile Ilia! !lrn:żdego przy:pada. Dopókr 
,.: rew1iJrach fabrycznych i kopalniach nie 
')ędzie:my mieliwlasnych banków, dopóty 
uw-.ażamyi za nasz obowiązek rrawolywania 

1słdadamia oszczędności \V instytucya.ch 
„10fskiieh a pewnych. 

- Bain'k Ludowy w Buku 
iingetragene Geoossensichaft m. 1nnbe:schr. 

.: Haftpflicht. 
Dr. Wróblewski. f. Ba<l!efr. 

K. Słomiński. 
Poznań. „Bezczelność". P-0<l takim 

1ytwłem donosi .,Przyjacie~ Ludu", że pe-
.ie.n wlaiścicieł niemiecki z:agrozil swemu 

5tattgretlowi, że go wydali, jeżeli przed 
Botą Męką będizie czapkę zdlejmo'\\nal. W 
tcl samej okolilcy zdarzyl się in1nry1 jeszcze 
ivrszy wypadek! Jedzie ksiądz 72 Panem 
Jerosem dlo 1chorego, a vmźmica, we'dle po
lJ(;inego zwy;czaju, sied'z.i 111a koźle z iOl<ikry
tą glloiwą. PrzejeżdZa: tą1 samą dr.agą 
dl ocbJ niemieckich ,,panórw" i, spostrzieglL 
szr. woźnkę bez czapki, ziatrzymują po·
l.'ÓZkę 'księdza, uisilu;ją. woźnicę :z:rnu·sić do 
przykryicia głowy, a: 101Statecznie 'Zacinają 
lwnieJ wi'ozącc orwego księdza. Bezc'Zel-,,' 110 c. 

Gniezno. Czytamy w. „Lochu": Ilu
mŁnaicya z po.\v1odU: rnrodzin cesarsktch wy
pa'Ctl'ce wczoraj ctosyć dlabrze. PrzyczY'nili 
si~ clio: tego przeważnie Polacy, którY'Ch de
:\oracye w oknach wystaiwtnych odiznaicza
ly stę gustem i wytiwomo§cią. Zaleldlwie 
kitkw kupców pałski1ch - trzeich Lwb cz:te
rech - okazal{)l brak pmJSikiiego patryiQltyz.
mt1, a1 ich wystaWlne olra wy:glą<llaily jak 
1:ZEme plamy na świetlanym tle. Za to i.n
m olświetlili nietyllro sklaldy, alle takZe pry
Htne mieszkania, z których nawet potę.ż
~e czamo1-czerwone-biale sztamfary po
wiewaly. 

Qdty;by wcroraj Polak ·z obcego za1bo
ru nie zinaiący stosunków tutej'sz;ych, zaj
rz&ł byl do Gniezna, byłby z peiWnoś.cią 
1\\ierdzit. że w Gnie'lnie ju'Ż Polaków nie 
m, a powstali tylko ja'Cyś Prusacy piolsko
Jr:zycznJ. To też Niemcy z dwm.ą '\\.-skazy
l'clli na ten <Jhjaw iako do.'wód, że antypol
ska p!olity'ka: rządu ·dobre od'.nosi skutki. 
Pewi:en starszy Niemiec ·w'skaruiąc nai o
świetJ.one sklady polskie 1odzywal się co 
d1wHę: DummePollacken ! 

I miat racyą, bo tyllko pies liże rękę, 
która go bije. Kupcy i przemysł'oWICy ina
'i. któirych imiona: na godifa.ch końc·zą się na 
iakieś tam us'y iz: rozporządizenia poliicyi i 
s.,-idu, połrnzaJ.i, ż.e za bojkot i WSiZystkie 
zyikanył są mi<l'.oiwi wdizięczni. Wobec 

tego 01b}arww pio.winniśmy si~ urwafać za 
zwolnionych od poierania naszego handlu 
i przicmyslu, bo tem handel i prz:emysl' inie 
iest nasZi, ale pmski. 

Poznań. łfakatystyCZ111y poznailski 
„Tageblatt" idenuncyuje władzę '~ościelną 
4recezyi gnieźnieńsko-pm.nańskie} o to, że 
nie ogl,osil~ jalk to uczynU. ks. kairdy:nał 
Kopp, dyspensy na piątkowe urodziny ce
~rsllde. Dalej denuocyud.e polską µrasę, 
i.e o uirod:Zinach żatdnej nile po<l!aJa 
ll'lmianki. 

Drug.a dernmcyacyai - zaiui\V1a!Ża siu
szn:ie „Goniec" - jest niemąiC!TI!l. bo prasa 
rołska: nre może zachęcać do restyrnów 
me1nieckich, na których nie tylko jęz:yk 
IX)f~ się ignoru1e. ale na 'których Pola!kórw 
~łyby spotkać nieprzyjemne niespo
dz!amki. Zresztą Polacy nie chcą Niem
i:4ln swą obecnośdą zarmącać s'lJl(Xlooj:u; o
\eon1ość Polakó~ mogfa!by .wtytwOlać u nie
~ hakatysty drżenie ja:k d'uch Bamlka. 
Bez Polaków hakatystom sw1000d!nicf przy 
c~.r wygadY\vać na niehezpie.czeństwo 
'·\Vlriolg6w wewnętrmych", n.:t ,.parcie poł
fJ<ościJ" i tym podobne frazesy! 

Wolsztyn~ Po raz trzeci oidibyly się 
tlrtai '\rybory czJo'nka <llolzoru ·szkory 'kato-
11ckie-O. Pierwszych klCl'nidyootów obran~h 
~at nJe zatwi.er~i:t, J)otniewa1J to b.yli 
PoJacy. Tym ra:zem obrat10 Polaka: z. nie
fllieckiem nazwiskiem p. Schiitza. 

Ze Slązka ezyU Starej Pcdsld. 
l(atowice. Na kopalTJł Pe1idly11anldoa w 
ied.izialek 23 stycz.nia poniós.f śaninerć 

lutkiem obernwania się węgLi tr1a filarze 
iórnl:k J ani Maj, urod'ZiO\nY w Górni\kach w 

·Lecie tarnogórskim. Niebosvczyk był 
ta~rttd:nionyi prz:y ziasypyiwa!!liu fila:rówt pia
·em r byl pierwszym robotnikiem. 
Małe Zabrze. Sołtys tutejszej gmtny 

11· Bes.sert wybramy został na burmistrza 
· tat Ostrowa w Poznainskiem. Dotych
' · urzędu tego jeszcre .nie przyjąit, gdyż 

chce się jeszcze namyślić. czy ofiawwaną 
mu pasadę ma przyjąć lub odrzucić. 

Chorzów. Za swą lekkomyś-lność mu
si ba,rdzo ciężko odpokutoi\V'ać górnik Ka
rol May z ChQirzowa. kkw <Ln pracy, zna
la:zl M. \\~ lesie ch'orzio1wskim 5 nabojó\v 
dynamitowych. Zamiast je oddać na kopal 
ni, schował je w pobliżu szybu ,.Krug". 
Sprawa się wydala i Mayowi wytoczono 
proces. W tych dniach stawał za to prze'd 

' sądem \V' BytomiUl. który skazal oskarżo~ 
nego na 3 miesiące więzLenia. Kam byla 
dla, tego tak wysoką, ponieważ sąd! u:znal, 
iż oskarżony, znając niebezpieczeństwo, 
'który moglo nastąpić wskutek rwyibuchu 
nabojów, postąpił sobie bar<lZio lclckotmyśl
nie. Przy tej spo1sobnośd 'ZlWraoa:rny gór
ni~om uwagę na to, aby; dynamit, którego 
n~e spoitrzebują pocficza'S p-ra-cy, add'alwali 
'Z powrotem, gd'yż za przewinienie podobne 
podlegają karze. 

Wiadomości ze świata. 
Parlament niemiecki ·Obra:dowal w po

niedziatek w druigiem czytam11 na.a: etart:em 
dod:atkowym <lła połudrui()lWl() ·ziacll. Afryki 
•nbemieckiei. W imi1eniu Kolat porskiegio1 o
świaid'czył hr. Mfołżyński, że. Polacy gło
sować będą przeciw calemu projektotwi, 
'który ma n~ celu. Pog-w'a>f cenie hererosów. 

Z Francyi. Nai piątkorwem posi·eidz.eniu 
Iz.by deputowamy.ch odczytat no;wy prezy
,dient ministrów Rouvier oświaidlcz:enie rzą
idiu. Wedlug tej deklaracyi -giabinet uważa 
'Zia! swe pierwsze zadan11e uspo1ko]emie u
mysłów, przywróce·nie porozumienia mię
dzy. republikanami i przepro:wadzenie re
form, których Izba zażądała w ostatnim 
swiem votum. Rz:ąd. pragnie 1uzyskać po
parcie parlamentu i calego lkr:aju. Po wy
li'czeniu prz.ed'lożeń, które Izbai ma zalatwić 
p1~zech00zi rządi WJ swef deldar.aicyi db o
mówiein ia zagranicznej polityiki. Rząd b~
dzie dail'ej pro:wadlzi.l tę politykę, która uma
cni1a nasz aliains i umoż'11wia: zarazem ko
rzystne zbliże:nie się db i:nnych mocarstw. 
zmierzające db tego,, aby francya stafa się 
iczynnikiem mięcl1z.yinaro<lowegio pok<Jiu'. 
W 'końcU! apeluje rząd do· wspólldziafania 
wszystJkrch repuiblil.ka:nów. (Oklaski w ct~'l1-
trum i na.i prawicy, 'Z:Wlasz1cz:ai przy ustępie 
o atiain.sie z; Rosyą1 na lawaclt lewicy spo
kój). 

Podczas wzmiaki o aliansie z Rosyą 
o:dezwaJy się, mu skrnjnej l'imvky nieprzy
jawei okrzyki. , 

Następnie otwarto dyskusyę .11ad o
gólną, polityką, rządu. 

Na zapytanie li!cznych mówców odpo
\vi'edlzia~ Rouvier, że: 1celem jego, jest rzą
dzić więkswcią lewicy. Gaibinet pragnie 
:prz.epr<Y\Vadlzić roZidziiat międeyi kościołem 
a państvviem z uwzględ'niooiem ~rolino:śd 
sumienia. Prezydent ministrów pms~l Jzhę 
prz.ooewszystkiem o zata:twiooie. budżetu 
i ·prz.edqoJżenrai 1wojsko'\vego a d1opiero po
tem sprawyi ro2dz.ialu kościofa i pań~twa. 

Następnie zaibierato glos sz:~reg po
stów w ' sprawie donosidelstwa. 

Socyalista Aillard, ·omawiając al1a11s 
rosytisko-francu:z'ki, dal wyraz zcfumien:u, 
że f'rancya .vwiązaną jest 'Z1 rzą<llem morder
ców. (Żywe. oklaski na lewicy, prortesty 
na: pra..wi:cy). Wśródl ogromnej wrzawy 
zabra1 glos minister spraw zagranicznych 
DełcaJSe, 

Minister spraw zagmnicznyd1 De!cas
se -0świadlczy1, tże d1la strzeżenia.i nasze~ cto
bre;i slawy i icełem {)lcrurony naszych intere 
sów). protestuje stanowcw przeciwko wf3, ~ 
śnie wypowiedzi1aJ11YJ11 w; tei Izbie s.towom. 
Niewątpliwie mmma ubolewać nad zaiścia
mfl wi Petersburgu, ale: tylko ze wzgkdów 
luidlzk'ośd. Nstęp.nie d'eput. Jaures oświad:
cza, że Dekasse nie 1111a1 prawa występować 
ia'lro oibroflca zagranky. (Okla'Sk~ nai skraj
nej lewicy.) 

Mi!ni·ster Delcasse oświa<ltczyf wwtór
ni'e, że kto w ten sposób mówi, )ak po~rze
dni posłmvie, źle sluiy iil!tereSiOOll kraju. 
A1ianis Rosyą stv,,"drzyl id'lla nas stan pe. 
wnoś.ci, poz.walającej nam skutecznie bro
nić naszych iinteresów i zawilerać układy, 
których zn.aiczenra z. pewoością nikt Tii'e za
po'Z'Jlaie. 

W dałsz:ym ciągu dyskusyi zaznaczył 
min~steir oświ0Jty Bienvenu1-Martin, że zde
cy<lov.rany jest prz.ystąipic dio rozwiąz.3.nia 
tmdnei kwcstyi rozdział'u1 Kościoła.i odi pań
stwa. Izba uchwalila 410 gtosmt przeciw 
107 porządek dzienny. wyraż.adą-cyi wulfanie 
oo rządtu· , a następnie 536 gifoisami przeciw 
18 uchwalita cI:w:umiesi-ęczne pr<iwrwryum 
bud::tetowe. 

Z R.osyi. DOI LoOO\yonu <lonosząi, że mię · 
dlziy. carem a: w. książętam~ przyszlo do 
~11altownych scen. W. książęta mają pa
d'01lmo zamJar zrzwceni<:11 z tro.nu cesarza 

Mikołaja i og;oszenie 11;~ jego m1e1sce ca
rem w. ks. \Vfodzimierza. Zwolennikami 
jego ma być znaczna część r<J.dziny cesar
skiej, tak. że car oto-czony: jest samymi pm.
wie nieprzyjaciółmi. Wielki książę Wlodzi 
merz jego poplecznicy podsycali niezado
wolenie narodu, aby wielk ie przesilenie 
doirzalo na ich korzyść. Za nadejściem 
sposobnej chwili mieli wez.w:ać anni~, a:by 
usunę!tai slaJbeg-0 cara, a następ.cą ogl"Osita 
Włodzimierza. 

Również z Paryv°clla donoszą o podo
bnych zajściach. Carowai miaia: też wyra
zić życzenie, aby dzieci wywieziono z Car
skego Si()ła. Car mia1 mwet zamiar ude
kiać do Kopenhagi. 

W Petersburgu wykonuje tymczasem 
w straszliwy sposób wlatd'z~ dyktator Tre
pow. 

„Daily Chronicie" dowiaduje się z Pe
tersburga, że w ostatnkh dniach areszto
wana tam przeszło 5000 osób. Tak samo 
„Daiły Express" piotwier<lza lczbę areszto
wanych ,i twierdzi, że wśród! aresztowa-
1nych! jest 150 k-0biet. Aresztowań dolcx1a
nc ,glówinie w nocy. Wśród ans1~o·Na
nych przeważa ilość osób nalerL:.ących do 
sfer inteligentnych. 

Biuro depesz. fteroklla donosu z Rzymu, 
1że papież, dowiedziawszy się o wypad
kach w Rosyi, Po rozmowie z dwomai kar
dynalamL wyslatf list do cairn Mikolaja II, 
w którym prosi1 'go o pozwo~enie, aby mógł 
c<l!rowi wobec niedlarwnych wypa!dlków u
dzielić rady, iiby pastęp0war z miłośdą 
chrześciaf1ską w myśl swego manifestu 
pokojowego z r. 1898. 

Ostatnie ~iadomości. 
W a r sza w a. Po fabrykach rozlo

kowano wojsko. 
Pa r y ż. Po zebraniu: zwołanem przez 

socyalistów, na którem omawiano wy. 
padki petersbll!r'Slcie, rzucono bombę po
między grupę PQlicyantów i gwardyi repu
blikańskiej. 2 osoby zostały zranione. Przy 
hotelu zamieszkałym przez księcia Tru
hecldego i prze sekretarza ambasady ro
syjskiej znaleziono także bombę. 

B e r I i n. Literaci niemieccy i uczeni 
wydali przeciw uwięzieniu Maksyma Gor-
krego protest. -

B r -u ks e I a. Zebranit przedstawi-
cieli górników departamentu Mons posta
nowiłÓ zażądać natychmiast podwyższenia 
pracy o 25 procent, w innym raztie nastąpi 
także w Bełgif strejk ogólny górników. 

Ka t o w i ce. Także na Górnym Slą
slm ruch górników d~ący do podwyższe
nia płacy ożywia sfę coraz więcej. 

P .eter s bur g. Rosya oświadczyła, 
że odezwy posądzające Anglię o zorganizo
wanie rewolucyj w Rosyi zostały usunięte 
a naczelnik policyj w Moskwie otrzymał 
naganę. 

POKWITOWAlllE 
składek złeże11ycłl aa strejkującyck gerni· 

Jców. 
· B. I(asprowicz, fabryka likierÓ\."\~ w 

Gnieźnie 50 m. I datek, Pr. I(rajewsJci, je;gi0 
·za'St. w Wa.1tenSiChekF 25 m., K. l(otter 1 m., 
C. Knrimpf 2 m .. Ktinnen 1 m., C. Sale\v1Ski 2 
mr., Pr. M1aitysiak' 5 mr., łi. Mairchain'd! 5 m., 
tI. BreU!l 5 mr., Fr. Nowak 10 mr.!, N. N. 5 
mr., Walter August 2 mr., W. Moritz 2 mr., 
J. Schlc.•nkhoif 2 mr., tt. ScMenklroff 1 mr., 
f. ftumricki 2 mr., tt. Brum 1 mr., I. Maas 
1 mr., H. Schwi·ttag 3 mr., P. Utsdt 1 mr.. 
ttockeni 3 mr., Genius 2 mr., Geromekr' 2 
mr., N. N. 1 mr., Schwoertmann1 1 mr., Wie
ITTC!r. 2 mr., A. Mlecko 1 mr., fr. Grucz.ai 2 
mr., J. Schruffrin 3 mr.~ J. Klooke 1.50 mr., 
N. N. 1 mr., A. H. IO mr., N. N. 3 mr., K. 
Stock 10 mr„ Bohnenkamp 5 mr., Bergens 
5 mr., N. N. 2 mr., BriinkmaJnin 3 nu„, T. 
Struteinhoff 3 mr., O. Schmidt 3 mr., T. Zi
prion 2 mr., W. Moller 1 mr., li. Mansfeld 
5 mr.. M. Sz.ymkowia'k 1 mr.. N. N. 1 mr. , 
Ed. Iiackers 3 mr., O. tlelnerus 1 mr., N. 
1 mr., N. N. 1,50 mr., N. N. 1 mr.h G. Kutk 
5 mr., Schweiniberger 2 mr., D. Lewy\ 1 m., 
J. Talkus 2 mr., N. N. 3 mr .. ~ li. Bomers 3 
mr., N. N. 1 mr., van de Hetuve~ 2 mr. 

Ig. Kwaś.nie wski z Bochum 150 mr., 
wręczyl od1 firm Ga111lO"Wicz i Wlekliński, 
fa'bryikai papier<Ysów wi Poznaniu 100 mr. i 
łfa'rtwfrg I(antomwicz, fabryka! Iik.Leró~~ \V. 

PIO'Zn.airniJlll 50 m1r., handlarz pił\V~ Mik-0~aj
czakl z Rotli111gha:use1n1 30 mr. 

Z Medderich. A. Piotrowskn 50 fen., 
Ign. Tomcz-yk 50 fen., M. Gmere!k 50 fon., 
Fr. Tomczyk 25 fen., W. Pohl 25 fen., Kl. 
Cupryc'h 25 fen., J. Ma<d'.ejka 1 mr .. W. 
Przybyłal 50 fen., Szcz. Józefowtcz 1 mr., 
J. Skrzypczak' 50 fen .• M'. G'riobeinyi 1 mr., 
W. Mroczek 50 fen., W. Linkai 50 fen.~ J. 

Kubiak 25 fon .. fr. Pempera 50 fen., J. Min· 
ta 40 ien., A. Cikowski 25 f-:.n., fr. Mcinert 
30 fen., W. Wilczak 25 fen .. , A. Bartkowhk 
50 fen., J. Zach i'a l 50 fen .. Prokop fr. 20 
icn., T. Miska 20 ien., A. Wouci chows1d 25 
fen., A. Czajko wski 40 ien., J. Mattok-ai 25 
fon., St. Śmierzchalski 30 fen .. Wl. $micrz
chalski 30 fen., L. Jankowski 5-0 fen„ A. 
Dybizbai1ski 50 fen., Sz,cz. Dutka 50 fen., 
M. Weyner: 50 fen., M. Rybczyński 50 fen., 
St. I(osz.ai1ski 50 fen., :vt Robert 50 fen. 

Z Katornbcrgu: E. Gwn<l 5 mr„, SL 
Lutomski 1 mr., pani Lildecke 50 fen .. Mer
telTlJ 50 fen., S. Abraham 5 mr., B. łiopfner 
1 mr., G. Kenner 2 mr., E. Horn 2 rnr., Teu
meer 5 m., bracia Wa:~nberg 2 m .. A. Schir
mer 2 rm., I. tteeck 2 mr., pani Wiinig 1 m. , 
G. Lehmkuhl 2 mr., l(aby 3 mr.. P. Iienne r 
10 mr., ft. Hermes 5 mr., P. ftofer 2 mr. , 
W. Janssen 2 mr., tI. Bergbort 5 mr., H. 
Ruth 1 mr., tI. Verhtilsdank 1.50 mr., Ks. 
Nachtsheim 5 mr., ft. l(oelmann 2 mr., tt. 
W~eth6lten 1 mr., N. N. 5 mr., tt. Wenncr 
10 mr., tI. Wemidlhoff 1 mr., Marienha:us 1 
mr., Jwdenkamper 2 mr., M. Palla1S'ch'ke 2 
mr., Ed. Sander 1 mr.. łfochLeberr 3 m., Ge
ras Weber 2 mr., pani. J. Deppe 20 mr., J. 
Stratmann 10 mr., 

Z Katernbergu. J.oanna Prz.es:borska 
20 fon., T. Kliee 1 mr., li. Biiddng 3 mr., 
parni Bónschein 1 mr .. F. Gewehr 1 rnr., pani 
Son'nenschein 1 mr., pani Schrup 1 mr., M. 
lieY'Il1ainn 1 mr .. P. liillsmann 3 mr., Tauhn
barg 1,50 mr., V.a:o.rtmarunl 3 mr., tle}'lmarnn 
R. 2 mr., M. Schmitz 2 mr., F. We:ngeil.nik 
4 mr., W. Fischer 1 mr .. pani Ra"ursain 50 f., 
Sander 1,50 mr., ft. Sander 1 mr .. tI. Behcr 
1 mr., W. Behcr 1 mr., tl. Kamper 2 mr., 
B. Weber 30 fen., W. Teve~si 5 mr., J. Ole ... 
eh.owski 3 mr., Thomas 1 mr., Ertmer 1 m., 
J. Grewer 3 mr., W. Norp 2 mr., tt. Kainze 
50 fen., Bremken 2 mr. , A . .Fl'Othe 1,50 mr., 
B. Weinbierg 5 mr., N, N. 2 mr., Z. Petzolt 
l ',50 mr .. Bke 3 mr.,P<Jggel 1 mr., O. Dehl
Iilllg' 5 mr., J. Kamper 6 mr., GI:ose:nkamp 
1,50 mr., Kuhn 1 mr., Boetz 1 mr., N. N. 3 
mr., C. Wichers 5 mr., C. Peh1e 1 mr., H. 
ttuil'lbeck 2 mr., .R. Niederdrnng 3 mr.,, Bot
tenhrwch 3 mr., G. Btiokel:sc.hen 2 mr., A. 
K'mnt 1,50 m., W. liainotetn 5 m., J. Men,tz 
5 m., I(. Bieger 5 m., S. Izac:k 3 m., S. Gril-
ne.waldi 8 m., Fr. PetersmeieT 5 m., Fr. Dei~ 
telli.off 2 mr., J. SchJWairze 1 mr., R. Taicken„ 
berg 1 mr., K. Schwairz 2 mr., N. N. 3 mr., 
I. Otto 1 mr., li. Schramm 3 mr. 

Z Katembergu: A. Naichtweg 50 fen. „ 
W. Nitrmanin 10 mr.1, J. Adloirf 2 mr., Btr
ckenstock 2 mr., H. Uhlelt1ibro'ck 2 mr., J . 
Sch.nieider 10 mr., A. Tiefhaitl!S. 5 mr., T . 
Lehmkuh1 1 mr., K. KooUmainn 2 mr., F . 
Solker 1 mr., tt. Brnckmanlll 1 mr., L. Linn~ 
hofer 5 mr., pani Lo-ose 1 mr., patni WinJkels 
50 fen.,, J. Bertni!k 20 fen., K. tt.Vakfali<l! S mr.s 
M. Stairuffeinberg 5 mr., Dootsich 10 mr.„ 
Wtiese 2 mr., W. Bullma:nn 5 mr., W. Gmo
te 4 mr., A. Sti'ck 2 mr., Ute.nJop 3 mr., J. 
Grewer 5 mr., W. W eisteni 1 mr., N. N. 6 
mr. 

Z Kate1rbergu. A. Schrnhn 3 mr., W„ 
ftollbeck 1,50 mr., I(. Meiler 2 mr., T. No• 
wacki 3 mr., Schmidt 3 mr. 

A. Lutt.o S mr., Fr. Neuihausoo 3 mr;r 
W. Schafer 5 mr., W Schafer 3 rnr., CIOr 
3 mr .. N. N. 3 mr., N. N. 2 mr., F. Weindlorf 
10 mr., łi()lllitz i Oo. 5 mr., B. Pentrop 5 
mr., P. P. 3 mr., L. Spiero 5 mr., tiengst'elfl\.o 
berg 10 mr., E. Bonhardi 5 mr., H. v. tteisen 
5 mr., tI. liese 2 mr .. ~ K. BOOe 3 mr .. Ro.ht 
B. 2 mr., Deh!ne ~ Sopp 5 mr., C. Wa·ltern
liedl 10 mr., tt. Gross 10 mr., M. :Engd 5 m., 
K. Bergk:ind 5 mr., L. LOwenstein 10 mr., 
A. Ams 5 mr., A. Martoo 5 mJr.r braicią 
Kaufmann 10 mr., J. Zartto 3 mr., J. Keu~ 
then. 1 mr., W. Gross-Albenha!Usen 5 mr., 
W. Sa!lrewski 15 mr., Claissen 3 mr., H. 
Huismann1 20 mr., C. Gerw.ans 3 mr., C. 
Gerwens 5 mr., Anna Schuilte 3 mr., P. Fla
taw 5 mr., S. Perl 3 mr., E. ttaentjes 15 m., 
J. Ekhernwald 5 mr. , Luenen 3 mr., J. Rifa 
3 mr., K. Salamon 10 mr., Nanke 2 mr., H. 
Scholer 5 mr., Dyckhoff 5 mr .. A. Bosmcrs. 
10 mr., A. Gramann. 5 mr., T. l(ułmen 6 m., 
wdlowa: Beck mann ~O mr. 

fterm. Schulte 6 mr., J. Hóffkm 5 mr., 
tt. W. 5 rrur., Obenneyer, w:iikary 5 mr. 
O. 1 mr„, O. 2 mir., O. 20 feru, A. Schem.ainn 
3 mr., A. R0;00clz.e!k 4 mr., li. Bairtltilng 3 
mr., J. Treswik 2 mr. 1 A. Alsmeier 1 mr., 
li. Brune 5 mr., fleer 3 mr., Sohramm 3 
m., Meyer 2 mr., St. Zmyśłnyi 5 mr., W. 
Mokosek 2 mr., O. Schlinigsohró<le:r 3 mr.. 
K. Piitz 3 mr., W. Ohmainn 2 mr., tt. W.al
łooweber 2 mr., ft. Baum 2 mr., inw~lida 
C. Pried'erkh· 1 mr., inwalida! W. Schmtdt 
1 IUr., C. Meier 5 rnr., C. fiiehler 1 mr.,, O. 
Weppler 3 mr., G. Tohkral 1 mr., Sch.Nter 
5 mr., Vaul I mr., L. Wederhake 2 mr., H. 
BOOker l mr., A. Sohmicleńsktil 1 mr., Band
nraoo 2 mr., H. Marsmeyer 2 mr. 



Czd~ polski~ pieśni! ' 
Poda.ie si~ do wiadlomości i zapra~il 

'sit ~an. przewodnic~yich, za.stępców 
'tychże łub del~atów Kól śpiewa<:Jkich • 
Westfalii i Nadrenii na. dzieii 2 lutego o 
~odz. 2 po p()lu'Cinin do strzelrnicy (Schiitzen 
hof). Kastroperstr., wi Bochum, w ·celu o
mówienia przyszłego zjazd1w KóI śpiewac
kich Westfalii i Nadrenia. 

L. Kruszewski, 
przew. Kola śpiewu „Halka" w I3odmm. 

Bractwo Różańca św. Polek w Kastropie 
daje do wiadomości Siostrom, iż we. święto 
Maitki Boskiej Gmmnicz:nej, tj. 2 lutego od
będzdc sic nabożelistwo róża(1cowe i zmia
na taiemnic w kaplicy. Po naboiżefJstwie 
odbędzie się zebranie, gdzie z.wykle. 

Uwaga: Każdą starszą siostrę od Ró
ży_, Pf>OSZQ, aby przyiniios1ta dokładny spis 
nicw1ia·st w celu upDrządkowania róż. Li
czny udział w naboże!1stwic i zebraniu jest 
po7_,ądm11cm. J. Walkowiak, prze!. 

Towar•zystwo św. Stanisława w Herne 
donosi szain. czl-Onkorn, iż w niedzielę, tj. 
5 lutego jest walne kwartalne zebranie po 
po.t, or gcid'z. 40 na górnej sali p. Nussbau
ma. P()rządek dzienny: 1. Placenie sk?a
dek. 2. Wpis ·n10wych czl·onków. 3. Splra
wozd'anic kaisy I. kw.artatu. 4. Sprnwy t0i
w1arzystwa. · 5. Wnioski. 6. Wypłata 
wspiaircia . O jak nailicz1nieiszy u!dziiał pm-
sii Zarz.ą d'. 

Uwaga: Zapraszam czfonków· zarzą
du i rew~zorów kasy, aby się stawili 2 lu
teg-OI po pot. Ol godz .. 3Yi nai górnej san w 
celu obrachunku kasy pie.rws·zego kwar-
tatu. St. Jankowiak. 

B.aczność prezesi i naczelnicy okręgu X!!! 
W święto Matki Boskieil Gromnicznej 

2 .lutego o g·odz. 110 przed obiadlcm odbę
dzie się po.sicdz.ernie prezesóiw1 i na1czelni
ków IQlkrQgu X. Poskdzcnie .odbędzie się 
w Schomłebeck w lorkatu tamtei·sz;eg-o ,.So
k'°la" u p. Wi1nkelhofera, przy Mittelstr. 
Ponieważ ważne sprawy są do załatwienia, 
dLatcgo Iioraszamy o k·ompletne p1rz'Y'byicie. 
Czołem! J. Wilkowski, 

zaist. okręgow. prezesa. 

l(oło śplewu „Gwi'azda Jedności" w Gel-
senkirchen-Bismarck 

do111i0si swym czł1onkom, iż lekcyai śpiewu 
od'będzie się w dzień 2 luteg.o zarnz po 
wielkim nabożeństwie. O licz:rre przylbycie 
uiprwsza się. Cześć polsk!iej pieśni! 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Jadwigi w Mengede 
<llon101si swym czfo1n'kom, oraz. wszystkim 
rocfa!Jvom w Menge<le i okolky, iż w śro
de 1 lutego przybędzre ksiąK11z pnłskt słu
chać spowie·dzi św. Z polecenia 

St. Gajewski, przew. 
-------

Koło śpiewu „Ce~ylia" w Neumiihl. 
Walne zebranie 1i obór nJOtWego zairz.ą

dlll ()id.będzie się w cziwartek idlni.a 2 luteigo 
po1 po1t o ·godz . .05. O iak na'iliczin1ieiszy 
ucl1ział prosi szan. cz.tonków i Riodaików 

Z ar z ą d. 

~~···*•••-ff•·~~*· Tow. św. Marcina w Kray 
za1sY1ta swemu przewodni'czącemu 

ANTONIEMU KOPCZYl(OWI 
i jego <lozg01nnei towarzyszce życia: 

JULIANNif SCHREITER 
na: aikt ślubny, szczęścia: i blogosfa1wliień
stwa św. i wszelkich pomyśhoości. Wy
krzykuj:emy wszyscy: Mlock11 para niech 
żyje! niech żyje! nech żyje! 

Zarząd. 

•*-•4A~@-••*·~~··-· 
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Towarzystwo św. Marcina w Kray 
zasyta swemu czlonkowti 

JANOWI FLORKOWSKIEMU 
i jego dlozg()lrnnei towarzysz.ce życia· 

RóZALII STILLER 
na akt ślubny szczęścia i błogoslawień
stwa św. i wszelkiej pomyślności·. Wy
krzykujemy trzykrotnie: Młoda para ·niech 
żyje! nie·ch żyje! niech żyje! Zarząd. 

~ttt~Hfi~ tit '1f.itH!HłHłtti!li H 
, ,Zjednoczenie za w od. polskie:' 

Wszystkie listy do „Ziednocz.enia za
WIO<lowego po1Skieg:o" dlotyiczące czy to 
obrony prawnej, -czy też spraiW1 a<ilmhnistra
·CYfnych należy adresować zaiwsz.e tylilm: 

' lkJ" „Zjednoczenie zawodowego po s e , 
Bochum, Vidumerstr. 16. 

Przesylki' pieniężne na!leży adres.ol\~Ć 
„Zjednoczenie zawodowe polskie" 

(fan fanklow ia:k) 
Bochum, Vidumerstr. 16. 

Zarząd „Zjednoczenia zawow. polskiego". 

Składki dia strejkujących 
mOOnia przesylać pod adresem: 

„Zjednoczenie zawodowe polskie", 
Bochum, Vidumerstr. 16. 

lub też do Redakcyi gazet polskich. 
„Zjednoczenie- zawodowe polskie". 

BACZNOSC! 
Rodacy z Gels~nkirchen. Ueckendori i okolicy! 

Księgarnia polska 
1 zakład oprawiania obrazów 

poleca wielki wybór książek do nabożeństwa i 
powieściowych i wszelkie materyaly piśmien
ne. Obrazy świętych Pańskich, Krzyże, figu
ry, różallce, wief1ce żakibne i wiązarki. powin
szowania, zaproszenia weselne, karty z wido
kiem, karty na $więta i Nowy Rok w v..ielkim 
wyborze. Wielki wybór cyg-ar i papierosów, 
kalendarze Marya!1skie i kartkowe. Oplatki 
wszelkie ozdoby na choinkę bardzo tanio. O
prawa obrazów, wiązarków i wianków ślubn. 
w piękne ramy, podiug wyboru zamawiajn,cego, 
po cenach umiarkowanych. 

Proszę o poparcie mego przedsiębiorstwa. 
Z wYSoldm szacunkiem 

W ojeieeb Kośeielny. 
Gelsenkirchen-Ueckendorf, przy ul. Nordstr ~i; 

Olbrzymi wybór! 
„Najtańsze i najrzetelniejsze źródło 

·zakupna" ! 
Wstystkie moje zegarki są starannie obcią· 

gnięte i na minutę u regulowane. Za każdy ze· 
garek daję 2 letnią piśmienną gwarancyę. O
bawy nie ma żadnej. bo coby się podobać nie 
mialo, przyjmuję z powrotem i zwracam pie
niądze. Trzeba się konjecznie przekonać, a 
kto nie kupi, toć trudno, ten sam sobie szkodzi. 
Zamóweinia i podziekowania codziennie nad
chodzą. 

~ ·; 
(:> -i:. = =· 

Olbrzymi wybór! 
Czysto srebrne -najpiękniei,isze zegarki z 

Matką Boską, z Z zl:oconemi brzegami i z naj
lepszemi werkami na 10 kamieniach po 12, 14, 
16, 18 i 20 marek. 

Najwspanialszy z Matką Boską zegarek, 
zlocone litery, i najozdobniejszymi zloco•nymi 
brzegami, ciężki w srebrze i z najlepszym na 
10 kamieni prima werkiem tylko 26 mr. Ze~ar 
ka tego z pewnością nikt jeszcze nie widziat 

Zegarek posrebrzany kluczykowy 5,90 mr. 
Zegarek niklowy cyl. kluczykowy 5,40 i 8 

mr. 
Zegarek pośrebrzany najlepszy na 6 kamie

niach kluczykowy 7,75 mr. 
Zegarek czysto srebrny cyi. na ~ kamie

niach klucz. lub remon. z 2 zfoconemi brzewami 
prima werk 10 mr„ - Ten sam na 10 kamie
niach po 12 mr. 

Lańcuszki po 25, 30, SO, 85 fen., lepsze ni
klowe po I, 1,25, 1,50, 1,75 mr. 
Cenniki bogate na 5{)0 ilastrał!yj 
na zegarki., lańcuszki, biżuterye, także skrzyp
ce, flety, klarnety, harmoniki, oraz noże, brzy
twy, portmonetki i różne okolicznościowe po
darki wysylarn każdemu darmo i franko. 
z 270 ilustracyami i 8 kolorowymi obrazkami. 
Format wielki. "Egzemplarz oprawny w płót
no angielskie z futeralem. Cena 11,00 mr ., 2 
zfotym brzegeim 12,00 mr., z przes. 50 fen. wię
cej. 

M. DANECKI, Miejska Gorka. 
Gorchen. Prnw. Posen. 
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11 Największy i najstarszy I 
g I polski skład mebli i maszyn do uo!owania I 
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g § w Gelsenkirehen-Hullenł ul. Wanner Str. 243. 10 on oo og Dziękuję Szanownym Rodakom, którzy dotąd n mnie kupo wali, a 
są z mego towaru zadowoleni i proszę tych, któr.zy u A . .BartkGwiaka 
nie k~powali, uiech siQ 111·.1.ekun. jq j, k tanio sprzedaje i pr.z)·tcm dają 
na odpłat~. Mam na ~kład.zie całkowite ''yprMvy tj. W:'J:.c.ystkie sp-rzęty 

domowe i kuchen~c przedtem prowadzę 

'lłt ~''.;ltt?~ t, ~ t' od~.., I '. -

kanapy i materace zostan!\ we własnym ·"·ars7.tacie. zrobiene. · Przero
bienie rnateracy kosi'.tn,ic u mie tylko o/}O mr. proszę ~oniść mi na 
lrnrcic, a pr;~yb~dc w dom i Jo'.l'Obie. 

Prekarnia 
w Rohlli-nghausen, ba1rdzo dobrze idąca, jest 
k·orzys~nic do przejścia. Reflektantó1w u
prasza się nadsyłać swe adresy p()d lit. 
S. R. d:O· e'kspedycyi „Wiarusa· Pollskżieg-0" 
w Bochum. 

Uczciwy Polak, 
kupiec poszukuiie od> oRdalm 800-900 mr. 
na krótki1 czas pożyczyć. Daje pewność i 
dobry pmcent. Kto p·ożyczyć pragnie. 
niech pisze pod adresem: Pnstlagenrnd' X 
25 Borbetk. 

Bacznr1ść Rodacy! 
Szan. Rodakom w G iinnigfeld i 

okolicy donol<z~, że od dziś 1 lutego 
dt1ję ws:i:ystkim orlbiurcom przy zaliu
pnie od IO marek 10 p:.oc, raba.tu to 
jest każdem11 który swoje za.potrze· ' 
bowani& (artykuły 11pożywczc) będzie 
u mnie za.łat.wiał każdy po nad 50 f, 
wzi~ty towar -ędzie zapisany, a przy 
10 mr. IToże 1 markę albo towar flo· 
stać za darmo. Pr~ytem ceny nie bę
df\ wyższe jak po iunych składach. 
O tem wolno się ka.żdemu przekonać. 

8.lt:b.d lioh}ni111Jny 

Benon Kasperski, 
Gilnnigfeld IGrchstr. 5. 

~foim szan. odbiorcom i życzliwym 
uprzejmie donoszę że teraz chętnie gotów 
Jestem najlepsze 

nbra.nła 
podług miary, bez najmniejszej wpłaty po 

znanych zresztą tanich cenach odstawia~ 

Wilb. Gerbscb następca 
HERNE Bahnhofstr. UU tylko I piętrze. 
------------------;-----

BACZNOŚĆ! 
Upraszam szan. kupców i :Rodaków, 

aby nie pożyczali nic 
FRANCISZCE SNOPKOWSKIEJ, 

ur. Nowak, mieszkaiącei w Bochum, przy 
ul. Roonstr. 58 c, ani gotówki, and towaru, 
gdyż w żadnym ra7Jie za nią odpowiadać 
nie będę. 

Do Rolniczo„komiso f ego interes 
<lohrze cię prosperującego 
roku 1~87 pos;r.nkuje i:;iti 
właścicit'la wspólnika 

;1,ałożoriego 
dla chorob 

~ 141 ~N w•a.z 
:r, b.pitałcm J OOO ::\I arek wpłaty. 

nie wyłącza się też sprzedaż·y. 
Oforrty pod A. B. lt O postl. X>osen nr 

~~~l~l . 11~~,~~·~~~· 
Sz kam 

kupna skla<lu kolonialnego, albo gdziebyr 
mógl takowy zatożyć z dlobrą c-gzysteincy 
Szam. Ro0dakom, którzy mi k-01rzystnc mie 
sce wskażą, pfacę 20 mr. Laskawe ofret 
prniszę nadestać do ,,Wiamsa PolskiegG 
pod! nr. 1234. 

RODACY, 
chc~cy się wyuczyć d10:klad'nego prowiad:z 
niia książek 1mpic:ckich, rachnnko~ci 
ląCQ:one} z nauką weksli, czeków itd., .1' 
cbcą zgłosić sit; z calem zaufaniem 

St. Lit k ew ski,,. 
Bruckhausen. Schulstr. 39. 

Udzielam również rad i wskazówek 
spraw.ach karnych, cywilnych, z.aboe:pie 
czeń itd., oraz wykonuję prace 
~zetkie.'g'O rodzaju. · 

Bae~ność Rodacy 
w Wanne i okolicy I 

Na uroćzysłość 
Matki Boskiej Gromnicznej 

polecam prawdziwe 

świece gromniczne 
w każdej wielkośr.i i po bardzo 
tanieli cenach. 

Księgarnia polska 
Józefa Danielaka w Wanne, 

ulica KolE>jowa nr. 80a. 

·~ 

• 
Księ1arnia Wiarusa Polskiego. 

ttolec1 wlelld wybór kslatek do naboteti.shu > 

Co ciytan•, wl•zarków, powlnszowd lta. 

I 

Na Matkę Boską Gromniczną 
polocam z prawdziwego wosku 

;t świec~ gromniczne ~ 
białe i żółte w wielkim wyborze i po ce
nach bardzo tanich 

KSIĘGAR•IA . 
Franciszka Józefoskiego w Herne, 

puy ulicy Kolejowej nr. 52, 
naprzeciw ul. Nowej. 

Baeznośi" 
Rodacy w Herne i okolicy! 

Polecam ezanown.1m. 
Roda.kom mój · 

skład. 
żelaza· 

' 
pranja i wyżdżymania, 

maszyn 
ao gotowuia, Mfłia.1 

uaz 

·szelkich sprJętów kuchennych 
po ceaaelt jaL. uajtailH:yt-h 

ZU:upio•e rzeez:y ••stawiam f'raak• «• ••••· 
Za f 1t6wkt l Na odpłatę! 

Pieeyki do ogrzywania. 
Sfanisiaw jankowiak, 

łmRNE .Neustr. ~fi. 
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· Wychodzi codziennie z wYlątkiem d·1i poświątecznych. 
Przedplata kwartahta na poczcie i u listowych wynos.i 
1 mr. 50 fen„ a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
„Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

.w Imię Boże za Wlarc I DJczyznc ! 
Za inseraty placi sie za wiersz netytowy 15 fen .• a u 
ogloszenia zamieszczone Drzed inseratami 40 ten. Kto 
często oglasz.a, otrzyma rabat. - Listy do „Wiarusa 
Polskiego" należy frankować i podać w nich doklad- · 

pod znakiem „t. volnisch" nr. 128. ny adres piszącego. Rekopisów sie nie zwraca. 

~- Redakcya, Drukarnia i Ksi~gtu'llia znajduje s1e w Bochum. przy ulicy Maltherstrasse nr. 17. - Adres~ „ Wiarus Polski" Bochum. ___....ll..L_ 

. 
Górnloy! Rodacy! Podczas strejku zachowajcie nietylko solidarność, ale także spokój i porządek wzorowy. Uni"' 

kajcie wszystkiego, coby w walce o Wasze słuszne prawa mogło przeciwnikom służyć za broń przeciw górnikom. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

mówić, czytać i pisać po polsku! Nie jest - · · Polakiem,- kto potomstwu swemu zn.iem-
, czyć się pozwoli! 

·Z wypadków dnia. 

Ks. d'r. Stephan opuścił iiedakcyę „Gazety 
· Katolickfej". 

,,Katollik" dbwiadiuJe się, że ks. <1lr. Ste
phami iuiż <J.d dl'uiż:szie1go czas.u prz.e:star być 
red.~iktl()lrem ,,Gazety Karolkkiej". 

Górnicy· górnoślązcy się ruszają. 

R<J1bo1n&cy fiskalni 'kopa1Dń górnośtą
skich JJl()IStanowili żądać prz:ez: bytOlmSki 

·' „Związ.e.'k" <Jd: miil1istra ~ uirz.ędlów kopa·1ń 
' w Król. ttude i Za:brzu oo następuje: 1) 
ośmio-godzinnerr szychty w1rwz: ZI z.jaiz;dJem i 
wyjazdem; 2) najmni'eiszy ·zarobek ma WIY
·nosić: dla hajerówi 5 m. 50 feln., d'lai ds
• kaczy. i drzewiniarzy 4 m .. a po 10 Daita.ch 
„. 4 m. 50 fen., ·ct:ia: wierzchowych robotnd'kówi 

3 m. 50 fen::, dla s~leprów po 5 latach na fi
larz,c 4 m:. ·50 fen., na ganku (sztrece) 3 m. 

; 50 fen .. ·a.i na pańską szychtG: 3 m. 50 fon. 
·4_(po 5 lat~ch; "cieś.le ż'ą<l!ają 3{) pwcet1\. poprn
rwy; . 3) .węgla ' d~putatowego dlla haJerów 

~ ,:· 160 centnarów, dI1a ,ciska1ozv. szleprol\\I 1 

' drzewmia.rzy 120 cenitniarów; 4) kontroille
rów do re,\·idowania k-01pa1ni i doi kasawa
nia wózków. · 

\Y .Zabrzu stawiali robotnicy w pi1ątek 
i SDboię swoje żądan ia a rndizica gónniczy 
Biuintzeł przyrz.ekl , ż·e zbada stosu!J'llki przy 
dyngu, który będizie s.am rohUt. 

Z Kró.lewSikiej Huty wysłano petyicyę 
<> po-pra:wę dlo ministra, alie o odpowiedzi 
nic nie wiaJdomo. Dla tegio, zostanie teraz 
ponownie pctycya wyslana. 

Telegramy. 
B e r J i' n. Rada Związkowa przyjęła 

Pod przewodńictwem hr. Posadowskiego 
wszystkie traktaty handlowe w liczbie sie
dmiµ. 

1 W a r s z a w a. Rozruchy szerzą się; 
, Wojsko strzelało w wtorek kilkakrotnie. 
- Ponieważ cenzura wiadomości nie przepu
~ szcza, więc liczba poległych nieJ zmma ; li- · 
~ czą na 500 zabitych i rannych. 

\ 

T o k i o. Japończycy pochwycili pa
rowiec angielski „Wye Field", który byt w 
drodze d-0 Władywostoku. 

Ber I i n. Komisya budżetowa pairta
ntentu skreliła w etacie poozt zoo tysięcy 
lllarek w przeznaczonych dla urzędników 
POcztowych w dzielnicach p<>łskich tytułem 
dodatków nadzwyczajnych. --·~--

Wstrętna nagonka 
na „ Wiarusa Polskiego". 

Nieti!eden z czytelnikórw• naszy·c.h zadzi
wi si~, i·ż w tych burz.l~wych czasach, ·gdzie 
~Y'sl'y wszystkk'h zajęte winny być tyfil<-0 
1:Cdiną sprawą. mfanowide obmyślJeniem 
sl'Odlkóiw, ,jakby biednym górnikom ptz;y;lść 
'" Pornotc, jesizcze zmaid'ują się ludzie, któ
~Y' star~ą ·się wsziczynać któtnię, nii.e~ę 
I "<)1zil-.i~-:>t- • h --- „„ ... _ SL.}. 

. Niestety są tacy! Przez ,czas dlu;ższy 
n1 <Hi'pOIWia<lialiśmy na kh brudne za1czepki 

ski,erow;a:ne przeciw: nam, gdlytż b.lloro br.u
d'zi tylko tego, który niem -rz.uca1. 

Ta o'kO.Hczn.ośó jednakoWOlż, że nai WY
mytsly nie · od!powliJad1a:Jiiśmy, rozzwchwaJi!a 
OWlytch ~u1dizI na tyle, że ,użyli prz.eciwi nalm 
srodlków wprost nlues;lyic.h:ainychi i niehywa
łyoh. Tą ·rnzą interes publiczny wrymaiga 
od nais. a!byśmy zabrali db tej spraiwy gros. 

OtóiJ w nr. 24 „Po1Stęp1Ui" ~alwita: się 
'korespondenicya z BOlchum nosza;ca Pod!pis 
J,ainaJ Jakubowskiego, m1todz!ileńca1 li1CZ<l!Cego 

1moźe l·atf: 17-20, a mtmdlniiooego up. Igna
cego Kwaiśni1ewski·egio. 

Ofówny ustęp tej korespondencyi 
brzmi: 

„Cóż nam Pomogą Wl0tainia1 dloi po1pii·e
nainiJa. swokh i roz,gJaszanie hasta. „Swój 
dla swego", leżebfi sami taJkt nie postępiu
j.emy. DzisLali nam nie woDno w.i'ele mó
wrć tylko czynem <ll01brą drogę wska:z,y
waić. Loc'Zl kto st-ua:y dobrym ~yniem? 
Oto wypadek, który diaść dal\V1Ilo śledzi
łem, aiż nareszcie udalło mi się go od!kryć. 
Jak wiadbrroo Szan. Cz.ytellniikom, i'ż tutaj 
na obczyźnie zawią'Za:lai się orgami:zaicya 
robotników polskich pod! naizrwą, „Zledlno ... 
.cz.eniai" by~o potrzeba i potrzebne są te
raz rnstaiwy, formutarze db zapisywa11ia 
c.zi·o:rrków i wiele jeszcze ininyich d'm
ków. „Zjednocze1nie" porwierzylo wiszd
kie d!ruki wylm111ywać dir:ukarni „Wiamu
sa P.olskieg10", którego redalkta.rem jest p. 
Arutołni 13reiski. Po·czątkorwe prace „Zie
,dJooczenia" byly wykonywam1e w ,.Wia
rusie", łecz gd'y nawat 1pracy przybyl, 

·cóż mbi „Wiarus"? WszeJ.kie druiki, któ
re n:aileżą dlo „Zjednoczenia", da.de wyko
nywać w obcej drukarnH Ni·e wi·errn je
«inak, czy to jest drukaimiai nieunie'C'.kai, 1ub 
iiyd!owska, ale wiem i twierdzę, że obcą, 
·gdyż 1nai0<cz:nie się plrzelooinatem, że nie 
jest polską . gd~ wog6n81 tutaj w Bo
Ciłn.um próicz „Wia·msa/' nai którego cz.eie 
<e'zele st-Oli! p. A. Brejski, pozwafai wyikn
nrywać w obcej d'rukarni, co on nie u est w 
stanie wydofać ! Przecież; p. Breljski na 
rwiecaich wola1 : popierajmy tylko s-wdilch 
- ap. Breiski pop~era. P. Brej'Ski sądzi , 
iż doi nieg'° się to n~e tyic?JY". 

Do -czego toi wszystko, ·oo powie<fzila
no, zmierza. powiaidia: nam. drugi ustęp lko
respond!eITTcyii, w którym "Sta:raoo się W1Y1ka
zać, że d'ruki „Zje®oczenia 'ZalWlodowegio 
polskiego" trzeba tera~ koniecznie druko
w.aić u dloirtmwndzkiego Dziennika. 

Woibec tego olświ1ad'czamy, że jak ,.Wia
r.us" „WLamsem" druków u niegio zamó
wionyd111czy to przez, „Zh~d!niOC'Zlenie zawo
dowe polskie", czy tei przezi 'kogobą:d~ in'
nego nie \Vykooywwno nigdy alni w niemie
ckiej ani w żyd\Qwskiej ani teiż w; i.'nnej ob
ceij d'ru!kami. .,Wiiams PoDski" posiada 
sam tlostatecznie obsz.emą oficynę.. 

K.ornspo.nd'encyi pisalnej dlo ,,Pos:tę.P'l..l" 
iniac21ej naizwać ni;e można jaik wstr~em 
,D haini:ebnem oszczerstwem. Utyto tam 
Zlręcznie pifaiszczyka ruaroidiowego, by tern 
!lacnli1ej schwytać tatwowiertnych, by zadać 
cios. „Wiarusowi Po11ski'emu". 

Jakżeż to nizkie, a ja;k nlilkczemITT~ i 
brudne! Cio~ wymierzion;" przeciw nam 
nie uderzył w nas i nie uiderzy, lecz spada 
na kota, ·z których wyszła! owai koreS1POn
d!ffilcya. 

Kofai te już z .trmych sprawi są, dloista
tecznie z:naine czytetn1i1kiom 11asz.y;m i nie 
mn~ej ·czytebniikom , .Postępu", aile za,pe-w1n e 
nie przypu1sziczał niikt, by się one takich 
wstrętnych środków nie powscyd~ity. 

Pomniiikowa tai kore·spom:l!e:nicya „Po
stępu" kończy się tak: 

nleżellil się ,,Wiarurs" nie wytfomaczy, 
ID POJ'IUIS'Zę przed forum publilCZIIleml je
S'ZIC'Z:e wre.Le innyich spraw, do jak;ilch pa
nowie odi „Wiarusai" są zdolni. Myiś:lę, 

że te u1W1a1gi wystariczą „Wiairurowi". 
Oi wysta1rczą one, wystairczą ·nietytko 

,,Wiairusowi", ale wszystkim uczCJi.'wiym 
Polakom, by sioibie o: osQlbaichi UiŻYW!aijący'Ch 
taikich dlróg odi"owiedtni wyrobić są<ll! 

Po,czątek wrzenia 
w Warszawie. 

I(orespcmdient war.sz:awski1 „I(u.ryera 
P." tak opisuDe po.et datą 29 b. m. pacz<.itek · 
strejku i' nastrój' umyslów w Warszaiwie: 

Strejik o .charnkterz.e rewolucyjnrym 
przybrał ro-Ziniary ogromne. 

Warszawa c'Zeg10ś takieg«o nile przeży
wala;, gdyż o ile dlochoozą nas jaki;e wiiad'.o
moci ską:pe naiwet, to możma powiecllz,ieć, 

iż z:adęte są wszysi!kie ogni·s'kai faibryciZlne. 
W Lodzi sta:nęly jeszcze w piątek po 

poluidni1tu wszystkie fabryiki: Przesz~o 100 
tysiccy lud!ności fabrycznej ś-vviętuje. Ze'r
wano telefony i telegraf w, okolicy. T(Jż 
s.amo dz.i eye się w Pia.1biainica:ch; ~ziś sly
chaić . że i1 Zaglębie rnzpoczęi~o bezroblode. 

W.airszaiwa prz·edstawiala, w pliątek'. po 
pofodniu ·g'orączkiQIWY mch uliczny jalkby 
prz.edświąteczmy. Pierwsii żydlzi z:a.Jmyka
H nagw:alt skLepry. R.aJ1101 szczególnie z wi
ktutami i naftą, byiy oblężone. Na rogaich 
uiJ.i'c czytalo się gęsto pono·zlepiane ode,z:wy 
oherpialicmajstra Nolkeirna w dlwu językach 
zaiczy,nające si'ę pochwałą. „luldnoś.ci miej1

-

S1001Weti" z.a j1ej d!otychcza:sio·we roztropne i 
sipo(k-0j1ne zadllowanie się w „tuit!ej'szem mie
śde" W()<bec niepokojów 'Z.aszfyoh w .,n1ie
których" miastach carst ~"a. 

Odez.wy te jednak. cz.ytaly gmm~dlki 
11iefi.cz1ne a1patyicznie a w1krótce wi~ialo siię 
t'yteh ndlez:w <:ornz nmi:ej, gtd'yż uęcz:ruile1 je 
'U'SUW1a111()1. 

Oko•l'o 5-t-ej zaczynały cltwi'Lowlo1 nie
fu'nlkqnoltlować wodociągi, prz.estaty iść 
Pompy, reicz po godzinie :wirócito to do po·
rzątlllm dzięki: objęciu obslugi prze~ wodsk-0. 
W telefonach <Jdlz~a?y. się same mę.zkie 
tylko grosy; telefonistki w ' liczibie przeiszto 
sirul wezwane, jalk mówią przez 1jakkM stu
de1rntów, opuściły bh1ira. 

Tak ~amo po, tkulkami.aich z.jawfaJy się 
gromady po 30-50 •osób z rozkaz.em za
przies.tania robót, CO' ufatwiaDi sami, z.<llci
muj'ą;c 'PaJSY rzemie.."me z kót l'loz;pędlow;ych. 
Wsikute!k tego za.trz:yman10, ws.zędZe natk?atl 
d'Zil1e111ni.ków pop•o1ludni0iwyich, które w ogra 
nilC'ZOfilej liiczbie i to jedYtnie na mtasto 
mógl1 wyidlać .,Kuryer W.ars.z.", ,,Wiek", 
„Kuiryer Coz<fienny", ,,Dzietrm1i'k dfa ws:zy
YSfil{ich", .,Gazeta hand1owa" o·d:btla! tytko 
<lwai niume'ry, kiedy padły stioiwa: Padernmt 
p.anb'Wie. 

Gorze} powiodJo się redia:kcyi „Gońiea". 
Jled:e·n1 z: ]·egO' wytlaWJCów, 'J)ra'gtnąiC kun~ecz
nJe u\koń-czyć naklad w dlwu. jes~cze go&zi
nac.h, zaweiz:wal asystenx:yę ża;nldairmQ!w i 
Wtofaka. Ni.estety pomoc ta wY\\llOl'ala tern 
gwałtowniejszą reakcye, prz,yszlo db nie
pdkojóiw, szykan i roiz:rucllów: przed! lloka
łem redaikcyf, dopó'k~ natychmast nre sta
wiltai rooiSz:y111. Wyd~woom dlostaly się o
beliżywe Ji:sty i nazajutrz gmmad1naJ d:el
nronstnacya. Bez opom zamknęł'Y r.t!'ch 
dlru.lka:rnie ,1Slo;wa", „Dzienika1 dla wszyst-

k1i'Ch", „KU1ryera P-0~skiego", w 'któreig-0 I.o 
kafu1 wybito szyby. 

Wiecziorem krążyly po ułicaich gęste 
patrole kozackie: bez lanc. Folicyai Za!Cho 
wywala się jakby wyic'Zekująoo jeśl1i nie o 
boiętnie. Latarm~ śwec.il'y sie wszędzie 
Gra.11110' w teatrach i cy:r:ku prz;y pustych 
n~emar ławach. N<łUwięcej ieSiZc'Ze bylo pu 
bliicz:nlQiŚici nra; Halce w Te:atrze Wielkim 
szczególnie' na 3-em i 4-em piętrze. Za 
cllowywiala się scpokodnie - nawet bardizo 
hucZ1I1ie <lklaskiwialai ten()ra Oreszkiewkza, 
Rosyanina, w rorr Jv111tka. W d.'~iedlzińcach 
gmachótw1 teatraiJ.nych rozst.a:wione bylo 
wojsko dla. strz:eżenia maszyrn do światła 
ele'ktryczne:go i sk1ta<lów. Wojsko róiwITTiez 
obję~o obslugę gaizowni (c'ZęściorwlO). Re 
stauracye i kaiWicvrnie otwa1rtc w g•odlZiin.aich 
nncnych jaik zwyik~e nie były petn:e. W 
grctnadkaich rozmarwiano o wypiatlka:ch 
dlnia. <l' dwóch gwalto'WITTiejszych stardach 
tlm:nów z wojskiem. 

J ed'nlO bylio po połud'niu na ul. Chto<llnej 
gdlzie padły strzały, gdty t.t11m wezwany 
dlo rmeiściai się nie us?uchat Na strzały 
wodska nielic'Z'nic odlpowicdziooo z, tłumu 
kilkw strz.alami z rewolwerów. Padl!Q tam 
trupem 3 robotniikó\11, jeden ż.aHdarm. ran 
nyi byt jeden l{)fcer i1 8 robotników. W od„ 
dzfalach 1mza'C1dch widać po 2-3 luidz.i z 
torbami czerwio1nego krzyża d10 opatmniku 

Drugie spotkanie ostre zdarzyło się 
przy ul'. Żytni1ei, gdzie maity pluton }(lozack 
powitamo strzałami z tuków! Widać archa 
iiczna ta bmń nie1 sra1eila jesZic'z,e i 1 a \valo 
rz.e, gdyż z mit jsca ug-0.ctzenii· zlecieli z, koni 
ofi1cer i' dwaj koza·cy. Dopiero z naideszlą 
im pomlOC.ą potrafin ·aczyścić uli'cę płazami 
i 11lahaii•kami. 

Jak słychać , woisłrn polec-0!rlo ,oszczę 
dizaić ży.cia· lud'Zkiegio i dcpusz1cz;ać się 

'PrreleWllll krwi dloipiero \V razie o·satecZ'n() 
ści. 

Doróżki i tramw.aJie byly C'zynn.c , toi 
pos.laińcy i przekupni.e pism. 

W ooicy obj'echa!em sporą część War 
szawy. Painowa!l' po.zomie w.szęMie SJJO 
kój· nadzorowany mo:cnio1 patrolami rot pie 
chotnych iako te.ż pó.t-secin kozatkówr gę 
sto S'})Oitylkanemi. Tu i mv<llzie wi'<lJZiaft·em 
d'lliże sz:yby skJepOi\Ve poz®iiallle deskami 
Po podlwórzaich hu<ly.n!ków rzą<llo\vych i t. 
zw. :ucząstkowych komtsarywtó'w trz;yma 
oo ·W ipogotorwiu oid'Cflziałyi \V'OjsJmw c. 

WJaiściwy dzień rewol-wcyjuego strcjka 
W' Warszawie (siobota ubiegl..a) zacząt się 
rtal\vet pewną PolC:i-echą. Sl'użącc \\·1brew 
zaipo'wiedziom dnia poprzedlniegia oostaly 
na: mieście piecz:ywo.gd1y wiecrorem za 
br~klo go w restaUJracyach i cukiennia'Ch 
tak że na końcu 'Z.a bufkę płacono poi 25 k-01 
piei'ek 

N.a ulicach rozipocząl się, poziornie zwy 
klyi ruch życie, tylko że tęfu() }ego sfawa 
rll()I się 'l) każdą chwilą jakieś żyw5ze, \\ ra 
źliwsze, gorętsze. Zjawialy się wszędizie 
gnomaJdti większe i mniejsze p:roletarya 
tu, IJIOICZoątlmWOi tylko bardziej QŻYWi'One 
roZWJesiehone i gll(}śniejsze z; każdą nastę 

to na dorożkarzy, to n<r prze 
dągająice odidziafy wi0jska. 

Ptostawa tych grorna!dl stawata. się je 
<llnak szybko impierait.yWnqi naprzód wobec 
c:Ilarożikarzy. Zatrzy:mywaino voaazdy i san 
ki, każąc g-0ściom wYSiadać a ..wimnioom 
wraicać dio domu. Sprytni dlonożkarze 
wkrótce chwycili si-ę podstępu: zmieniwszy: 
lihcryę, po.włd.'zicw.rJi kożuchy i barania· 
czapki i bz numeróWt ]eździfl niby ;:iko pry 
watne poja?Jdy. Lecz i to nie, pomo&to. 



'Za\\ rzałai m 1~ale.i przeslrzeni w:1lka iiu
mó\v1 z każdą now1opoja.wiaj<11cą się dorn:~
ką. Bez pardonu jnż przcwracan0 ..;~l!:!c ~ 
g-cśćmi, przer1ynano lejce i rzemieni~· i 
gnano dorożkarzy do domów, <lDdając 0-

por'nym jakby egzekutora na lrnzioł. 
Z·ni•knąl wiQc rnch ctiorozei-, a pó2n1·..:j 

i pry;watnych pojazdów, któr.e tik samo 
:zatrzyrny\\ :mf.J i wyrrn.::.~mo ;: ni1..ll nawet 
oiicerów. 

NastGPili'e koło cz.\\ artej prz:;n 'ano trż 
ruch tranrnjów, r,atrzymując :.rwa!t !:a wo
'ZY i \', ypraszają..: podróżnych. W razie 
·oporu !aslrnrn: wybijano szyby, przeżynano 
ko11iorn.1 szliuc. pr?J~\\"racano \\·DZY, :1 gd'.l:ic 
nic gdzie uszikodz,ono szyny tramwaJ-t.wc. 
Działn siQ to wszystko w ocz'l:~h pol!.::yi, 
którn nie spicsz.yła z przeszkodami, dz·c
ht.: tn i owdz:r~ \\raz z gwardyą szcze
r:.1 nciechę na widok scen i1oci·..:sznych 

Nie by~·o. już posła1'ic..:ów, bardzo rzad
ko· gdzie. zdarzy-l siQ przckupict'1 z pblnaini. 
by~y tylko· humorysty1.:zne i jedyny, któ
ry wyszedł. ,,Dnicwinik Warszawski". J\lc 
takich też lżono. bito i zcpch11icto1 z stano
wisk, wycl<.t'rłszy im poµrzód ro-syjskit... pi
sma. Co cliwila widziałeś z podwórzy cyr 
kulow.ych gal.opem wyjeżdiające Dd:dzia
ly konne, nictlkn ko1za1kó\\', ale ju1ż i gwar
dyjskich pu1'.·li:ów t1łan6w1 i huzarC,w. Drża 
1a pod kopytami ziemia, kłębił siQ z. nich 
rnzpy!o111y śnieg rnięszając się z gwi·zd'ami 
i śmiechem zaf:egai<icyclr chodniki Uum6w. 

Bardziej ku wiccrnrowi z<mstrzał sic 
charakter rozruchów, szczególnie w od
ległych dzielnicach na1 ul. Chłodnej, Żelaz
nej i Grz.rbmvic. Pad'ały tam oid' czas\l eto 
o..nu1 strz-a·ly i si!nicisz.~~ kar~binowc i sła
ibsze rc\\olwerowe. Na zbiegu CModnci z 
Żelazną silny octd1zia1l policyi nie lad·a; miat 
zad:anie wobec coraz to jak z pod zi 1emi wy 
1oniaj1.tcych sic zewsząd po.jc.dy(łczych gro
nrndck d~żących do zijcdJnoczenia: się w 
masy. 

Sam byłem tui świa!d!kiem ostrych 
starć ta!k że ledwie z życiem us·zedlem ze 
siery strzałów, coraz gęściej padających i 
to najniespoid'ziewaniei z niektórych bram 
i na o<lw1rót z. poHcyi. Oddlziałyi kionnc je
ździły p-0 chodnikaich. Nieusta1ninie słysza
.leś to tu to owdz,i.e d1źwięk rozbii.aniych 
szyb sklepowych, jako też po dlotma·ch .a 
tak samo rozbijano latarnit\ luh ie pirzekrzy 
wian'O. Ciemności zapanowa1!'y egipski1e na 
wsz.ystkich dalszych .częściach mia•sta. tak 
że dopiero na.o placu bank-01\vym i Senat-Or
skiej zaostakm jakie takie IQŚWictlc:nie, gdyż 
tu i owidzie byla też latannia rozbita. Wszy 
stkie sklepy, restauracye, kawiarnie z na
kaizui palicyi pozamyka1ne. Wudiowis.kai w 
te.atrnch, cyrku, filha:rm0111ii znies~one. U
sta1t wszeliki ruch. Na uliicach ciemnych 
lU'b na pól cieirrtnYich przojeżdZają tyl1ko1 pa
trole. Ciszę przerywa tylko tu i 01w'dizic 
()dgbs strwlów z dakka. 

, Kapita11 Czart. 
(Ciąg dalszy.) 

Lekkie kroki Zil'1~ w kiOryta;rzu wyr
wały go z posępnych marzeń. 

- Bywaj, <l!ziewczyino ! - \vykrzy-
knąl. - Wielka now'.1na ! 

_ Co takie.go? - spyta tai Zilla, zrzu-
cając z rarmion czariny ·plasz·cz.yk. . 

-T-0 kochatneczko. ż.e nie wi.edlz.ąc o 
tern, hodo~valiśmy u siebib przez lat pięt
naście wielki1eg·o pana. 

W różka pohladla, a iei oczy wiełkie i 
ja'k noc głębokie, zabtysnętv.. , 

- Wielkiego paina1? - pJOo\Ytorzyla, 
tdomyślaiąc się prnIWldy, a iedrnak prngnąc, 
żeby się oka1zata ztudzeni'em. 

- Tak, tak, bardz.o wielkiego. R·azei
rzyj się kogo tu braikuie? 

- Manuela. 
- Tak, Manuela, a raczej - tu opry-

szek zgiął się wpól, skła.da.jąc. ·nizki pokllon 
komuś nieobeie:nemu, - ja•śnie wielm1Cżne
g-O' ·wicehraibiego Ludł\.vika dei Lcmbrnt, pa
Ttce na fougerolles. 

- Gdzie do.\vód? - krzyknęła' groźno 
Zilla. 

- Zfożylem g.o komu na!·eżal•o. 
~--Ty! 
Wykrzyiknikovvi temu towarz.yiszyl-0 

spojrnenie pi10ru111uiąoce. 
Ben Jod nic sobie nie t'\Ohi~ z wykrzy-

kniku i ·zie ·spojrzenia. 
- Chcesz wied~zieć, panienko, jak siG 

rzecz 10.d'byla? Posłuchaj. 

W kilku sŁoW'ach KJpowiedziat Zilli, co 
:zaszło vomiędzy IIlim a tamtymi1 dlv.'lO'ma. 

Dziew1czyna wysłuchała <J:powiadatnia 
-yv- -glębokiem, prawi~ mart:\.ve.m, milczeniu. 

liemie polskie. 
Z Prus Zachodnich Warmii i LlłazUP. 

Toruń. Pa.n floryan Oó!k<rn~ki sprZ\!
dat --- jak pisze „Gaz. Tor." - dobra Smc
lajny na Warmii \\ ręce Niemca. Na \Var
mii będzie wielki żal d·o pana Gółkowskic
.,go, bo nabyl -01n podobno Smolajny od ka
t.oli.czki. a nowy właściciel, niejaki pan Wil 
kr zet Słu1pska nu· być pr·otestantem. 

„Oaz. Gd.'' dodaje: Doniesienie „On. 
Ter." co do sprzrdaży Smolr.h1ów· prz~z p. 
fi. Gółkowskicgo Niemcom, nic ·zrupełnie 
zgodne z prawd4. P. O. sprzeda:l tylko 13s 
ziemię 1jeszczc zatrzymaL 

Gdańsk. Mistrz budowniczy tterm. 
Rohr znikł, poz.ostawiwszy przeszło 300 
tysiQCY marek d?ug(JW. 

W pewnej części miasta naszego z:J.cho 
rnwało 25 osób z oznakami otrucia. Le
karze D~wiadczyli, iż zatrucie nastąpić mu
siafo przez miGS·O zapsntc; sko·nstatowaino 
także, iż wszystkie chore osoby zakupiły 
wyrnbyi mięsne ·z jeduego. skła:dn. Zarzą
dz-01no w tej sprawie ślcdztw10, a osobom 
zatrutym dan.o środki przeci\\ dziabjące 
truciźnie. Z powodu natychmi2stowcj 
ponmcy chorzy znajdują siG i11ż znacznie 
lepiej. 

Z dyecezyi cłtełmitiski2j. Ks. pr·ob. 
Wiadys1ław Sobiecki dnia 21 b. m. z.rzckl 
się z probostwa \V' Uibdmvie. Na: to teraz 
opróżnio1nc pmbostwo Lobdlowskie prezen
tuje na.czelny prezes Prus Zachodnich. 

Ks. wikary Lowicki z, Chełmży nic i
dzie na administratora do Lobdowa, tyl!Jrn 
jak101 .wi•kary do' Udzbarb. a ks. wikary 
dr. Działowski z Lidzbarka jako .adlmini
strator do Lobd.o·\\ a. 

Chełmno. Robotnicy w, fabryc,?J O:

bręczy R·ohlmanna jak jeden zastreil:o'\\•;::i.Ii 
Pm.cę zl10.żyli nic z powodu żądania pod
wyższaniCl! pfa.cy, lecz dla tego, by pe~w'ne
g.o 21 letniego· rohotni'l<a z pracy wy.ct:alono. 

·Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Gniezno. Pan hrabia. Skórzew1ski na 

Czern:iejewie· wydzierżawia, jak się dmvia
dulicmy, Niemcowi wieś s,wroją Oorz.anin. 

Żnin. Ifarndfarz. zbożem .żyidl Cohn za
wiesił wypłaty, które wyno·szą. prz,cszto 
300 tys. mk. Wie'liul Polakó1wt zosta1nie pl()
szo1diowa1ny.ch, o tern siQ wkrótce d1owicmy. 
Już cflziś rxYwiadają, że mniejsi posied'z'icie
le tratą 10 OOO, 30 OOO, 40 OOO manllc i 
więcej. 

Z Szamotuł piszą do „Oaz. Grudziądz
'kici": Znajduje się tu. spólka pożyczko1W1:l, 
skfadająca się z ofool10 700 1cz:lioinkó:w. któ
rych większą liczbę stanowią P.olacy i nie
mieccy katohcy, gdyż 450 jest Polak6w i 
kat<JTilkóiw a 160-170 ewangei'ików i około 
60 żyd'ów. 

Od maja.i r. ·z. kiQntroler tego towairz:v·
stwa zmarł i zastępuje go ()·be.cnie żyd. O 

Nie. wyrzek,ta też anli: st-Of\.Vai prz:e:z resztę 
dnia, którą spę.dzi!a, siedząc niemchlOmo 
na jednem miejscu, z glmvq ściniętą ręka
mi, pngrąwna w ponurej 1zadlumie. 

Be1n1 Joel zabrał się efo jed'zełnia. Po 
cfornu, znala.z! ją w te1j, samej pozy1cyi, w1 ja
kiej zostaw·il wychodząc. 

- Spi1SZ, zmo? - zapytat 
Nie p1oct:nosząoc na chwil~ blacteg;o cz10-

la, odrzekła: 
-Nic. 
- Nic nil~ jadłaś ·od rana. Chad:~ na 

\.Yiiecze1rzę. 
- Dziękuję. 

- Nie gfodJn.:tś? 
- Nie! 
- Jak chcesz. 
Ben Jod z.abrai siQ doi jed:zeinia. Po 

pew1nym c'Zasie za:pyta·t: 
- Sluchaj-no. Zi!Ia, co tonie? 
- Nic. 
- Nieprawda! ooś ci ·dolega .. Czy to 

nieobeicn10ść Manuela pozbawiła cię a1pety
tu? Więc ty go napra\\~ctę lmchasz, skryta 
dzie\\"CZYllO? 

-Co ci d!o teg00 ! 
- Co. ci do tego ! 
- Niewia<l1omo. Wiesz, że ia tylko 

h\ oj{~ szczQście mam na cel'u. 
Wstała, i sztyw1rn, \\ yprostowana po

stąpiła ku bratu. 
- Czemuś pozWiolil mu odeiś.ć? -

spytatai głrncho, oQbrzwcając go błyskawi·ca
mi swych czarny.eh oczu. 

- Alhoż nie jest woliny? 
- Dlac·zeg():Ś po·dsunąl mrn tę myśl am-

bitną? 
- Dziecinna jest1eś ! Ja mu ui 1c nie 

mówilem. 
- Czy to prawda, że jest sz.tachci

cean? 
- Tru<llno o tem wątpić - zaśmiał się 

o miejsce ubicg:alo siQ J lrnndrdató\\ ~ jcd:~1: 
protestant, jeden Niemiec-katolik i ż)"d. \V 
radzie u2dzorc:zej zasiada 9 c:d.on1kó\\', 7. 

tych 4 ż:rd6\\, -1 C\\ an~rclikó:w i 1 Ni('n:,icc
kat-olik. 

Żydzi starają sic \\ szdkicrni silami, 
aby swego kr.ndyd2.t1 przeprowadzić. Po
nic\\ aż jednak na 'i:alnc.m zebraniu· dnia 14 
sierpnia i 27 listop3.da: r. z. przc'k:o11~ 1i się, 
że im to siG nie nda. polączyli się z prote
stantami. byleby t}ltce k~:c,Jik nic 7ost1l 
\\"ybrany. Mim{> t1 przesze'dlby katolik, 
gdyby P..olacy stawili się iicznic 1n wybo
ry, gdy.i protestanci i żydzi mogliby zc
br1ć tylko coś 14{} -150 głosów. 

Niestety P·olacy s:.t za lcni\.'i, aby skn
rzysta1~ z swego pr:iwa. -- nk:J-ćirym dro
ga jest za dale.'ka, drugim pmvictrzc za. li
che i za ·zimno, trzecim /'.'nów z:i: jedno. ciy 
wybrany zostrunie katolil·, Niemiec lub ż~'d. 
Polacy \.viedzą ·,":e ż.ydzi S\\ ą cgzystcncyc: 
przeważnie P.olakorn zaw<ltziQczaiią, ~~e ży~ 
d7i są bezczelnymi "ob12c Pol.a.ków, na cD 
co ci się ici skarżq, mb11mvicic. że przy 
pożycz.kach przede\\ szystldcm U\\ zg!Gdlni~ 
się żyd'ów i Niemców, - ntimo w w. żad
nych wyborach nic biorą udzialu, co dmv1G
cizi, że w radzie ·11a·dz.orczci tylko. j.;:.den ka. 
tohk zasiada. 

Kiedy ostatnie w.vhory się otibQ&4, ni;.: 
wiadomo, ale w każdym razi\::. ',V' kr(ltko·
ści. Spodzicw~my się, że Polacy licznie 
sio na 'llic st21\Yl:q i pohtczą się z. ·niemi1:ck. 
kat·oliokaimi, a.by wybrany Z•'J.~ta·ł kand\ydat 
katolicki. P{)winni pr?edewszystkicm ży
d1om dać nankQ. że !'ie należy le1kcewa1żyć 
P·olakÓ>\\" i że żYdzi -0d Polaków, a ni·~ Po-
lrrc:sn ·od żyidówi są zależni. . 

Poznań. \V ·ni1c:dzielę po: kazaniu zw ró · 
c.01rn w kc~cicle fa·r.11ym \\ Poznaniu U'\\ a
gQ zcbnJ:nym na skntki strcjku, wybuichlcgo 
na Z2chodzic, 01 ile on ·d{)tyczy ·naszych rn
botn''kó\.\n. Jak wiadomo· wród•mvych 200 
tysięcy robotników znajduj~ sic; t.:tkżc dzie
siątk·i tysięcy m:i:szych braci bez chleba .. 

Upra wn ionyich żą<laf1 robotników· nic 
1ch.,.ą dotąd speł1nić w1!aściciele, a1 pragnąc 
aby w ko.paI.niad1 robota nic usta\\1ab śc1iq
gają przez. swoi.eh aJgentów· z dalszych o
ko1li:c nowy.eh robotrl'ików mających za1brać 
rni!etlsce i -chleb tym, którzy składając pra
cę podnieśli słtrszne swe żąoda1nia. 

Przestr-0ga d10ityczyła mia.nowtc1ie ro
boitników tutejszych, aby nie dah siię. złu
dzić namow·om ajentów, i póki streik trwa, 
nie dal'i się. ściągnąć ido. kopal•ni \\ ęgl::u na 
'ZachO'cfizie. 

Tacy, ldórzyby. to wczynHi, d.opu§cili
by -się zdrady wobec wla-snych bra'Ci, od
bierając Im możliwo-ść os1iągnięcia slusz-
1n:ych cel6wi i· p.ożą<lainych ulg przez riozp-0-
częcie robót w k·opa'1nia1ch, zanim jesz1cze 
nic. będą przyzna·ne robotn1'.k·o:m sprnwiedli
we ustępstwa. 

Każdy robotnik, który tam teraz jedzie 
naraża' samego s1i.cbie, bo w:cale1 nie je.st pe-_ 

$zydersko. - Moje diowo~y swierdzalią to 
w zupefin.o·śd. 

- Niech będ1ą przdldętc ! 
- I dlaczegoż to. sios.trnniu? 
- Dlateg-0 - ·wykrzyknęf a Zilla. po-

k·o11ana nareszcie przez. bói iserdJeczny -
że kocham Maniuefa i że •On teraz dla mnie 
stracony! 

- A! przyznajesz. się. zatem? 
~ Taik - poięla z. nowym wy1buiehern 

- prz:eikli\Jliam s12·częście, które g;.o wyn·osi 
wySiolko, bo mnie. strąca <mo1 w przepaść. 
Zanim upl'YJ11ie tydzień, Manuel może już 
nawiet imi{)n naszych zapomni. 

- Ol bądź spokoina, nie zap:omni. 
Zilfa nie pojęla1 wla-ściwego znaczenia 

tych stów. 

- A gdyby ktoś - rzekla1 tajemniczo, 
pod11ylają,c się do bra.ta. zdriwi·ona1 i jakby 
ośmiel1onai toinem jego >Ostatniej odpowie
dzi - gdyby ktoś usunąt doiwód, przywra
.caiący Maniuelowi na1zwisko die; Lemb1rat, i 
gd'yby, 'Za pomoc \V tern ·ofiarnw'ciinO ci ma
jątek, jakbyś wówczas postąpirI 1 Betni Joe
lu? 

Opryszek m:riuiginąl oczyma znacząco. 
- Nie glupiaś, pami·enlko - uśmiechnął 

się. - Jednak pozwól, że ci dam ied1ną do
brą radę. 

- Jaką? 
-Trzymali język za zębami i. .. czekai. 

IX. 
Wieczorem tegoiż. samego d'nia, liczne 

i świetne towarzystwo naipełni:afo, saliony 
"nartgrabiego1 de Faiventitrres. 

Gilberta. odsurwająca się jak naidalei od 
świ,atta, strnchatai z miiną rioz.targnion.ą czu
lyich słówek RQlamda; margrabina, w; gro
nie kHku starych arystokratów i <li\vóch, 

\'.nem. cz~" mirno obi~tnic aje1nt6\\ roc:H~ 
d·ost~rnie, lub czy go do niej tamtejsi mb-Ot
n'.cy do„msz.~Z<.\. Wkln ju.ż rnhotników, 
których \„ trn sposC,b za\\·~edli ajenci po
IJlinslr dotidi" c sra ty. 

Ze $1ązka czyli Starej Polski. 
Bytom. N3. kopalni ,.liohcnzolkrn" 

rnległ nicszC'zęśli\\ crnn \\ ypa.d1~rnwi 18 le
tni górnik l(ra\\ c.zrk z D~brO\\ y. Przy 
spy~h:i.niu w·ózkć>w z \\ ~g!rr.mi o<l'11ióst tak 
ciG?:U8 ·0 1crn.;6c~1;~ \', c" nc;,;·:;-;c, ~~ nwsiar:·O 
go mnieści6 \'. laza „cc1c knapszafto\\ yrn. 

Racibórz. W < !an:o\vic \Vykryr10 gro
źne ni1..ł.Jczpiccz·d1~,\\ c dla ni.~nczyz:1y \V 

107.szcrzaniu p~Ji;ki~h ,;r:_ ~1żck ! Wskutek 
tego, jak pisz~ ,,l~owiny I~ac.", odbyła siG 
\\ poniedr,inlck 1in.d'zwyczrtj szczcl:na r.:wi
zya poi dumach pr?Lz tl'r7.Gj 1i•lrn policyjne
go i żandarma. Szukano na\\ et w łóżkach. 
W 1\ilku d>ma.::h znal zir":T~J rzc.::zy\viLic 
książki. które pochO'dziły z Czytelni lu1.L -
\\\~j. Strach ma \ idkic ·ocr.y ! Wiadomo~ 
iż ksiąŻki z Czytc..lni lud'.)1Wcj ni-.: z.a\\ :crJj;;. 
nic niely~z.picczn.~go i "ol.no t~•-koi\\ c \\ YP·O
ż:vczać do czyta:nia. J cżcli je zabr.:mo ptz·y 
rcwizyi, to bGd<t musiały być zwró-:rme z 
powrntem, bo są ·one wlasn~}~dą Czytelni, 
a nic tego, który ie wypożyczy!. 

Katowic:!. W czwartek <J 1·zd rotu
dnicm :0dby1; siG '" Bogucicach po.gr:.cn śp. 
PawlaSnsa. Ja:k ci.chq i bez. roz~?osu l1y
la: praca zmarleg-0 obywatcla-rob~1t1 1ika, 
tak jednak tysi~·1...:C' ją potrafi.ty 0>c1.:•:ic i ty
siączny tłmn kż odprowadził ;y~·;r·k~ na 
miejsce \Vie..cznego spoczynku. /\ w· tiumic 
tym reprezentowane byty \\. s:·~Y ·ik:i·..' '.\'J.;

stwy i stany na,szcgo SP'01lec:~c11<;t '.\'::t. 
BytGm. Odp·o vicdzialny rdu:·::ro: 1,v

toms·kiej „Gwiazdy", pa·n' Czesb\\' Dci;;pe
rak. został arcszt·Q\\ any i ()dpro\\':.tdzrn1y 
do· więzienia śkdczcr:;o. ·podO'bJ110 dla tego, 
że mimo wcZ\\'a:JJia, nic stawił siG przed S<l

dem. Ta,k d::mosui ni,ektórc gnety, my zaś 
dowiaiduiemy sic.; że p. Bcsperak jest we 
Lw1owie. · 

W góm!)śiązkim owodzi~ r,;:zemyslG
wym z,,d1·0,dzQ w ost.:i.tn:m cz:3,5.,e lir...:znc 
wypadki nieznanej choroby stwardnicmi:J: 
'kręgów. Jak pisze ,.Katolik", przybyt do 
Bytomia. radizca reicncyjny flate111 ·z Opcla 
i uictia się raeem z. Jeka,rzem po1wiat.owym, 
nudlcą medycyna!. La Rochem, d:o. Król. 
ttuty, gdzie z pierwszcm huH1[strzem ci:.i.
byla siG dłuższa konfcrency . Następnie 
Z\V'iedzano miejski dom cho~ .::h oraz -cJ
wied'zan.o liczne rod·ziny, w ki >ry.i;;h zasz.!y 
wypaldki tej .chO'mby, któ.f,a, · ,)zszcrza się 
·z dlnia: na dzieit c<Jraz \Vięccj., \Vcdhlg u
rzęct:owych zapisków zapadło 11a ,Q chorobę 
do diniai 25 b. rn. ogółem 11 <lornsly.ch osób 
i 48 dzied. Z tych zmarl·o 6 doroslyd1 i 
24 dzieci, \\ yzdowialy 3 oso,by, reszta: je
sz.cze choruje. Z Król. ttu.ty. gdzie się cho
roba najpierw po1iawi!a, mzszerzyła się na 
r&ż.ine gminy po.wiatu kato\vickieg;o; \\1 G'-

czy trnech dam pięknych; pan domu· wire
szcie, siedząc przy sto·Iei poml'.ęd'zy dwn
mai gośćmi o tw arwch 1naid1z,wyczaj pcrn 3.

ż:nych. \Yystuchywal cierpliwie uwa1g- ja
kiejś sztywnej . czarno od'Zia•nej •osobi1sto
śd, zadmuliąocej miejsce wprost nieg.o. 

Osobistością tą, go<l1ną odldzie1nej 
wzmianki, by{ imćpa>n Jam de: Laimothe, stet 
rnsta paryzki. Jegomość tein , wysich~ą. 
żółtą twarzą Q rysach w;ydh1ż0nych, z. mtł
lemi. {)czkami, które forzy1ty się; ja:k pa:ra 
węgli pied pozbawinnemi rzęs. powie'kami. 
o wązkich, chytrze uśmiechniętych uistaich 
o czole pobrużdiż.onem przez zmarszciki. 
uijawn1:ia1ące baTdlzicj ·zacict-0ś.ć, niż wysiłek 
umysł()IWIY ·nic nie miait w carleti piostaci ta
ki·e.go, ooby na ieg10 kQ1rzyść U'przedzato. 

Nie1 b.yl to zresztą cz!.owiek zły. Zaj
mując się pil'nie Jlalukami ścistemi, byrwat 
szorstki, a częstokroć i niesprawiedlhvy 
we wszystkiem, co. się do studyów uczo
nych ·odnosifo, nie przen-0sil jed~tak t~i 
zgryźliwości i g:w1łtowności do spraw do-
tyczqcych urzędu. · 

Imćpan Jan ·de Lamiothe miar ton mo
wyi kazn01dlziejski, gesta: szerokie i• uiroicży
ste. i jeśli nie zawsze bronht spraw słusz-
111y1ch - jak o tern zara:z. się przekonamy -
bronił ich przynajmrniej z dlobrąi wolą i prze 
świa·d'cze1niem o trafnośd s.wych sądóiw. 

Na1 sto·le, przy którym siedzial sta•ro
sta z trzema· towarzysQ;ami, ro.zpostartr 
hyl' wi1elki aJrkusz papieru. Na.i tyim paipie
rz;e fan d'e Lamothe nakreśl'if figury as.tro
nomi-czne i z pal'ccm, wspartym na s\\ncrn 
1cfzieJ;e, z: o'k:i,em mzpfomicnkinem, ciągnąl 
sw1óji wykład, zidając się ·nie dostrze1gać 
z,nużenia sluchaiczów. 

{f&iąg mr~y .nastąpi~' 



tatnich dniach na·wet w Pszczynie już 
zmarłe 13 letnie dziew-::zG, jak sh'. ienlzlł 
\;«HZ pO\\ iatowy na stwardnienie kręgów. 

osyjsk:o-japonskiej. 
\V:adomo:ki ze źródel f.C'SJ jskid1 j)O

i\\ it„rdzaj:.i ·obecnie także że w ·dwudni·owcj 
,,·alce pod Sandepu odnieśli Ja1}oflczy:cy 
dziGki sw.ej artyleryi ziwyciczh\ o. Japoó-
·z) .::Y \\ tej stmnie zajcli sza11cc r.osyjskic, 
, ;J\\rych sypa16 n~~ n,"'żna, bor ·z.icrn::.~· zr;.1~r-
7niętaJ i pal1'uje strnsziny wichl-:r. 

Rosyanic poz·osta\\1'.1li •na poJn bitwy 
1200 trupów, jak ogłasza. almbasa·::i'a ja1p<)1J.
ska· \Vi Londy111e. i ·cofnc;li siQ w popfoclm 

11;; pra \\ Y brzeg rzeki Iiun. 

VJaadomcśd ze śt'1iafa. 
Parlament niemiecki obradował w <lb.1-

szrm ciąg-n nadl etatem dodatku-wym, dla 
p~1ludrnmv10 za1chodnicj Afryki. 

Sejm pruski ukofrczyl rozprnwy nad 
cw.tem ministerstw~u sprnwiedliw10,ści. Z 
posłl>w polskkh przemawiaf p. Korfanty 
pictn'll'iąc ohchcJ'd'zenie się sądów z recfakto
rarni· po1'skirni. 

Nie:mcy. Układ h::imdtoiwy z. Austr-0-
\\ęgrami ma trwa·ć dn mku 1918. Clol na 
Jc.::mie{1 dla, byd'lo· (hefooliter wa•ży(; może 
najwyżej 65 ki1o)wynosi 2 m„ na jęcz·mie!1 
bf{j\\ arny 4 m .. na słoid' 5 m. 75 fen .. ta1ryfa 
dOWcl! w zn':1!cza 10 m. 25 k11. Clona mą
kę 10,20 mr. ·ocv l OO kHo, taryfa wyznacza 
JS.75 11n-.. do ·na bydło 8 m. od 100 kilo, ta
n,fa ż<:rdatai 18 lll.; <li dioty.chczas pJ!'1!c0~10 
250 m. od wołu. Ci{)! na świni,; 5 m. od 
WO kilio, w taryfie jest 18 m. O ty:lc IQ:bni
ży!y Niemcy cła. Austro-Węgry obi:nżyły 
clai 1ia.1 s:nrnwc żelaiz.o z 1 korony no.1 95 ha
lerzy 0; 5 halerzy. 

Austrya z.res:itą z.gio.cfizila się na nai
!liższe cla taryfy, 1ai WiGc ,nru żyto 5 m. (o 1 
m. 50 fen. więcej), psz.enicai 5~ m. (2 m. 
więcej), owies 5 m. (o 2 m. 20 fe111. więc1ei), 
masfo, 1jaja i inny roJni·cze wymby mi1aJy 
ędią niższe da. 1niż wyzna1czon·e w1 ta.ryfle, 
a 'drzew-0 wynosUo 12 m. 1za; suimw.e a 

m. za: obrabiane. 
Jeżeliby z powodu wyiw1::i1zrn :bydta lub 

rzy innych spra.J\V'ach wynn.k!y s.pmy, wte
.Y sąd1 mzjemczy pod przewodnictwem 
iezale7'neg"n r-;-eczoznawcy będzie roz
strzygał. 

Z Rosy·.. ; '"Zędowe spraw()iz.danie o 
z.ama1chu nzi ..;aL~ wyk1ona1nym krótko pirz'ed 
wrnwym~ \\ yp:idkami w Petersburgu, 

brzmi: 
Ś1edzt '1 o \\ spraiw·ie wypadku. <linia 19 

~. m. podczas umczyst-0ścii Jord1anu, prze
rowadzone pod prz.ewioidnictwem szefa 
orpusu1 gwa:rdyi przeZ' wybraną w tym 

celu komiSYQ, WiYdato następujący reiul-
1a1: 

Dnia 17 b. m. -0.d1bywaia ba1erya kionmej 
brygady artyleryil gw.airdy.1 ćwiczenia! r. 
si:edu działami 1· pod lromenidą ofiicera 
strzelalai na: ·placu· ćwiczeń. Poi slmńczo
nem ćwicze.niu mieli kapna!-::; odtd1ziałów 
~.tata wyczyścić, 'nasmair·o\l.'1.3.Ć je i za1to
iyć zatyczki na1 wyloty d:ziat W II. i III. 
plutonie zno1bi{)lno to, aile w~ I. za11iechał 
W}\:zysticz.eniai p11owiz:(}ryczny ka:pra:l i za
lcżyt tylko ·zatycZ'kę. 

Dnia 19 przybyli do ba1eryi k·omenldian
ci <ldJdizialów i kcmendaint bater-yi, ·gid'y do 
dziar itIB konie za;przęż.ono i gdiy te były 
M0iwe1 doi o<l.Jjazd'u. - W s:zys.cy. kcmen
<lanci, oraz podoficerotwi:e i ka'P'rale 1og'ląd'
-0ęli dizialaJ tylko ze\l/nętrznie. - KiLka d!z.iał, 
zwtaiszcza pierws.zl= i dr.ugie, jechaitió1 na 
miejsce, gdzj~ miaty dać salwy - z zafo
'ionemi zatyczkami, które usu,nięro do'piero 
~a miejscu. Poiniew.aż ·d!ziata. naibija;rnol bez 
~prz.e/dlniiego ich wytarcia, wsmniętó śle
py nabój n3J poz.ostały. w: rurze nabój ostry. 
7-k.. wz:ględ!ui na tQ, UlważaJ k1omis.ya za; bar-. 
dz-O· plrnwdopo<lbbne ( !) że w rurze reooego 
z dziait I pluto,nu odl <lnia 17 b. m. pozo·staf 
tarta·cz, u·żywainy do ćwiczeń. 

W tynu stainie pO'ZIOs.tarwalo dtzialo1 d1wa 
-O:iir w remizi·e. Przy pr6bli1e, za1rządzonei 
Przez; l\.omisyę, stwierdzono. że z 5 kaJrta
CZów, używcunyd1 -diO ćwkzeń, naladowa:
nych do rury, podczas jaz.dly cztery \-i.11ypa
~ly na ziemię, a 1 tylik!OI poz.o.stair "v; mrze. 
'o uspra.wiedli'Wfai przi.yp.us:z:czemie, re j\e
lleli 1 kartacz p:ozostaiwioniOI w rurze d1z.iak}
\lieij, pryz,ostat· on także podczas ]az:dly na 
Placw przed gietd'ą, tern 'bairci'.z"i-ej, że raty-. 
tzki zdjęto dbpiero poi ustawieniu dział. 
Obecność tego ka!rtacza, z.aipiomtrl~:tine.gtal w 
rurze d·zialowej, bylatbyi z10stafa, odkrytą, 
i~Yby >dzfata - ja!k t.o przypisuje regula:.dfa ślepego strzelania· - wyitarbd przed 
~ iem sa1lwy. Znaleiziio1I1t0 W1 śniegw resztki 
b~rtac.z.a pozwalają na przypuszczenie, ~ 

to kartacz dO' ćwiczeń. 

Po sh\ iertlzeniu. że ka1"'aczcm 'T
strzeli! pi.!rwszy rząd I. bateryi, komisya: 

O'Pierah1c s(ę, na zezna·1liad1 żo'1nierzy, 
obslu·gując_ eh drugie dzial·o, że. po pier-
1vzym strzale dziail10 co.fnGło SIG o Ql\\"a kro
ki przyszła do przeik·o!l:...nia. ~:e ostrv 
strzai d.1ło dmgic d'zialo. Celcm.1 \\ yj;. 
śn:enia wszystki..:h bliższ)~ch -0knlK:zności 
i ccleim stwierdzc.nia, net! kogo \\,ina spatda, 
zarząd'zrn10 noiwc śicdztwo, które p0\vic
rzo·1xl sędzic:mn śl'cdiczemu okrGgu \\ ojslw
v,'ezo1 pictersburskieg·o, pulkownikowi Roz
'dislaw1a:wi, pod dO'zrn·cm jc1nicra:!a Pai"•''.,o
wa, wojsk-0\vego prnkur.::i.,to·r.'l! \\'IGjs~m\ ego 
okrQgu pctersburski12go. 

Dlai str'cikuiących górników nad,..:hodzą 
pomyślne w'iackJ:::•::iści. Za1n1osi sic bowiem 
także na strcjk Il'.}; Górnym Ślązku, a· co 
w:iżnielJszc dla tutejszych górników także 
na stredk o.góli1y w-Belgii. 

Pc:niewa·~. żąd'a1nia górnkóv.n bcl'gi·i
ski'ch podwy1ższcnia pfaicy od!rzucQno _ 
jaik d1on()si tclegr.:im z. Miolns - \\ric;c stri~jk 
w1 I3elg·'i u:waża1ć możmu za 1og;I:os2:0ny; dziś 
1 I t , . ' 
i u eig«o .~o:rtmcy ·z.ap(:;wne zaprzestaną pra-
cy. 

Liczba strejikuJącyd1 górników1· nad f(u 
rą po.ziostafa hez zmiany. 

„Komisya sicct:miJU·" wydała: <Jdezw<; 
di°' strcj:kujących, którą dLu braku miejsca: 
po,da;my w następnym numerze. 

W wtorek rozpoczęła lrnrnŁ1sya baJd-a:-
1nie ·stosunrków na k1opalni· „Lkud1strns.se". 

P·o1nieważ ko1misya mająca bad!aić sto
sunki k·opa:Eni ,.tterkiwles" p~zy, :Esisen nie. 
chdilala przyjąć górników podanych j1e·sz1cze 
w ()Statnieti c:hwili, •więc gómiicy, których 
pio1wofano· do l()Wej komisyi, nie stanęli do 
bad1ań. 

Z \V:mdaJ\via nadeszJy 2 telegramy, 
z których! ipierwiS'z.y dicm()lsi, iż nai kopalni 
•. Kon1ilgirn Luise" z 2956 rioho1bnik6w nie za
ieicha-to 947. dlmgi, żei nai kopalni „Karl 
Georg Vik'to1r" nie zaiechafa trz:ecia: cz.ęść 
górników. Nad'chodlzi także W1'.\adbmrnść, 
i'ż w: przyleg(tym obw()ldzi1e węglo1wym w 
Porsce pod· M>oskaJ.em wybwchnie lai<fa ch\.v1 
Iii strejk ogólliny. 

Z róiny~ii sirot?.. 
Hochheide, d'nia: 31. 1. 05. Dono·szę 

Sza1rnownej Red'akcy 1 „Wia!rusa· Polskilc
.g-0i", iź w poniedz.ia!ek, 30 bm. odlbyto się 
Zlebr~ni·e górników praicującychi .w foapal
ni „RheliJnpreuissen". Na powyższe.ml z:e
braniu bylo uch\vafo·ne, ażeby górtr1i1cy 
wszysicy ·zaistrej'korwaH, z. paiwo<l:w żei za
rząd kiopalni nie .chda1ł prz:yjąć jiedn ego wa
runku, który opiewa o mi!nima.1nyrn za
mb'ku. 

SodingeIL Szairnownei Re :akcy~ „Wia
rusa, Po.J." dro1nieść muszę, iż dnia! cfziSiiejsze 
go chodizą urzędnicy kopaillnł uipui\vaiżnieni 
db teg·o. ażeby wypmvil:edzieć mieszkania 
wszystkirn 1 co w kopailni.anych 1ct:orn:ad1 
mieszkalią i to1 na, 1 ma·rcai. Sprawi{:()! to 
wie!Jkie roizgory;czenie międ'ZY' mhotniik:ami 
alb z tego soibie nic nile róbmy, 'ba to sfra
chy na1 lachy. Tylko z:godnie trzymajmy 
SJię naiszej organiizacyi, pnstę.i:mimy jie<ltmo
myślnie, b~źmy zawsze spiokojni, aJ da 
Bóg, iiż. się doiczekamyi 'Z'\vycięztwa. Co 
dai Boże! 

Rozmaitości. 
Z życia magnata węgierskiego. W 

Peszcie wyworara ogrO!mn.ą, seti1SacYG u
doczbJ hr. Pawia Szapary'ego, (z! powodu 
dtugów. wynoszący-eh milionowe sumy. 
Paw:iada'ią niektórzy, że hr. Sz:apairy udał 
się do ParYża jako dyrektor pewnego 
prze<lsiębiorst\va. dla zalatwie·niai swoich 
,d;"ugów, że więc ni.e. moż.nai mówić 0 1 ucie-
1cźce;,. faktem at·oH p·oz,o:sbaje, ·że z; po;-w1odu 
1d{"ugów Jest z.ruinowain1y. lir. Paiwe~ Sz.a
pary, 1na'zywainy w Pesz.cie zdrohniatean i
mieniem „Pali", spow1od!owat swoją ruinę 
majątko1wą, namiętną grą W1 karty. Jalk do„ 
nosi ,,Wiener Allgemeine Ze;ituin:g", hr. Pa
.Ji przegra.l 1w, lata~h 1895 i' 1896 w pcrszte{1-
skicm 'kasynie magna-ckiem 2 miJi.o.ny h)
Hm. W kasynie tam grat ks. Walii Olbecny 
kró~ :an.gi.e1'Ski :Ediward. ile razy prz.ebywal 
w Peszcie. Ks. Iiamittoin przegraf tam pe
w\lllegowieoorn 10 DOO dukaitów1 w, baka
rata, a Pali pewnej .nocy, si·erprullo.wej roku 
1896 przy grze w ~,ferbla", rostG11wil 250000 
koron. lir. Pali tak sic, w owych lata·ch 
zgrał Wt karty, że brat jego Wtadyis1Iaw, 
gu1bernator Rieki przy.byt d·~ Pesztu i uPO
rządikowal }ego stosunki' mai,ą,tkowe ta po-

mocą p·oży:cz i hyp.ote..:znci na dobn, \\ ziął 
od hr. Pali slo \rO honoru, ż~ <Jd ożen:enia 
się nic \\ ~źmie kart dto ręk!. Wtetly prze
grane \, karty wynosily 2 miliony koro'l. 
lir. Pa\ )'!el Szapary datrzymal st.c)\\ a . ale 
powróci\\ szy z p·odróży, z.c:cz.ął wyda\\ ać 
\\'ielkk~ suirny 11~1 rozma:tc festyny. b.:ll~, 
wycieczki i poiowania. Po.wia<l3., że 11p. 

na urządzenie balu w <m~rze pesztcf1skicj 
da1ł 30 OOO koron. W rnku 1898 ·oż~nit :,ię 
z hr. Mary<i Ludwiką Przeździedcą kórn, 
jak twkr<lzi „Wiener Allgemei11c Zeitung", 
posiadać miała 10 milionó1\" .kmon majątku 
ale \V posagu mzymala tylko 700 OOQ 'ko
rn1n. Sądz.ono, że hr. Szapary dostał wid
ki maj.ątek, z·\vb'S·z;cz.a, że ·011 sam żył dald 
n1 stopie hardz·o bogatego rnagnata, staną
\v'szy na czele towarzyskieg·o życia w sto
licy W ęgic r. Ale teraz z1wwu1 z.aicząt gr:ić 
w karty. W r. 1901 hr. Wfadysław pono
·Wnic musiał porządllwwa6 sprn\\ y młod
szego bra,ta, przycze.m paniusi znaczne t0-

fiary z wtasnel kiesze·ni. Ażeby go ·o<liciD
gną~ od' kart \Vyn:ilez:!t0no mu zaiQcic. A
kcyme· Towarzystwo dla y:·1.mo1żenia: ruchu 
obcych i micdz:rnarodmv.: T<nvarzystwo 
w~g·onów sypialnych wybrały go na stano 
wrs:l~·~· dyrektora. Ale hr. ,.Pali" bawi{ się 
da~eJ I grał w karty w Paryżu, Monte Ca.r
lio 1 Petersburgu. Na polo\\'.a;nk1, w ktr11·ych 
b:·ab .. Ul~'ział międzyn.arnd-owa arysokracya. 
r?·\V111cz wydawał ()igronme sumy, Obcc
mc przyszła ruina, prze'ct. któnl hr. Pawcl 
Szapary ~·atowail siQ uicicczką. 
, . W~ śnie. NiezwyfylegO'V>1ypadkn byfa 
swiad.k1em w t:y eh a111iach dzicln;ca 10>1idiyi'1-
ska StcckwcJ1J. Pogrąż·ony we śnie lmrn
c~~1yr111 b: !)Olicya'nt tajny\ Lake, powstał z 
fozka, t1Jąf leżący na stoliku nocnym re
·wohvcr i strze!H trz.y razy ct:o. śpiącej ż•o·
ny, przyczcm spal tak t\vardo, że nawet 
h"~k. wystr~alów nie ·z1d0Ial g.o obudzić. 
Cięzko raniona' w udo· p1·11i Lake obuidzi
wszy się sk~t.kiem bólu i \\ ystrz~lów, uj
rzah przy fozku sto.iącego męża z rcwol
:""erem w ręku. Rzucila się więc na niego 
i,\~ ynvafa mu bro{1 z rQlci. I w6wcz:a1s je
d.'~ak Lake sp~ł jesz1cze. Dopiero kilkaikro
t111e ~vst~ząśrnęty silnie przez ż.onę oprzy
t~mniat 1. dm,vic'dzia1wszy się 'Zi przernże-
111em, oo uczyn~l, ubrat się szyblko i pohiegł 
P.O lekaT~a, ~ton\ stwierd:zi.wszy 'Ciężki 
sta.~ ramnneJ, ·r.ozkazal przewieźć ją, do 
szp1ta:l'a, gd!zi_e\ cLokonaino Qpcracyi -i wy.ję
to ~ ran <l~w1~ ku.le. Lake, ba<lJa!ny przez 
pol1cyą, i0sw1adlczyl, że: śnilo mu się, iż 
strzela1r db kog.oiś z rewolweru, i skutkiem 
tego Z!a.pewne nie slyszar wystrzałów. Na 
Iunctyzm chor~ jest od l'at -ośmiu,, i nieraz 
zdarza·lo mu ~1ę jużi, ·że we śnie wychodzif 
z domru, blądz1r Po u1Jicach i bywał a·res.ztQ
wa·nY_ przez p.olicyą, Razi wy:nióisł we śnie 
na .'uhcę wszystkie meble ze swojeg;o· po
koJw. 

Pr.zed 80 laty w Petersburgu. Ran
ki em dnfa· 27 gru'd'nia 1825 roku1 wyidano 
rnzkaz. wyprmvadz.enia pulków 1dla: składa
nia: przysięgi na wierniość l\'likrn!aiorw!i.1 I. 
Oz1ęść giwardyi, a mianowicie: pulki mo-
ski,ewski. ·odmówił poshl-sze,flstwa i udał 
się poo dowócrzt\vem księcia Roistow1skie
go i M. Bestuże\va na plac Isa.jew!Ski. -
Inne pulki (grenadyerów i odldzialy ma
rynarzy przytą1czyfy. się .doi pulku mo
skiewskiego i, •odmówiły równi·e·ż złożenia 
przysięgi. Zbuntowane puitk:i sf.ormowaly 
czworob-0k. Dyktato:i· ksi.ą:żę Truibe'c'kii, 
który miał {) bją,ć na:d! zbuintnwanyrni dn
W1ództwo 1 g<lzieś zni:ld i wi dą:g:u1 caitego 
dnia nic można, się go bylo idosmkać. Ry
lejew ·nie chciał Qbią·ć' kiomendy. a Bestu:
żeW' będ'ąc oficerem floty, .nie wied'z.iat, jak 
dow.od'zić piechotą. W ten sposób '\VISZY

scy stali i czekali. Oz:ek:ili klęski - f;d~ż 
przy nieczyn1nQ.ści klęska byfa: nieuchron
na.. Po próba'ch ugody, czynionyah przez 
stareg-0( metropolitę Sar·tfima·, 1dI1a sktonie
nia. Z'hu1ntowanych doi ztożynia pryzysięgi 
na wier.ność monarsz'el pojechan Mi1toradlo
wilcz, dziel1ny· tołni1erz i bez .wątpienja· je
dleni ;~ najU'czdwszych lu<l'z.i, otac'z.ających 
Mikolaja I., dio ·czworoboku i staral się 
przemówić do żotnierzy. Kufa., wyslana z 
szeregu powalita go na· ziemię. 

Mikotaj nakazał atakować kawaleryi. 
Trzykf.otni 1e Orfow rzucał si·ę na czele kon
nicy c:Lo1 ata:ku, ale trz.ykrotnie z l\vie~kiemi 
stratami rnusiair się cofnąć. Wreszcie car 
generałów Tota i Su1chazanei.a i r01zkazat 
w'Jr;suniąć się na front artyleryi. Zatoc,znno 
działa i nabiro je· ka1rta-czami. Aliści stała 
się rz1ecz nad1spodziewana. Kiedy Milmlaj 
wyid!aV m1zkaz· .,strzelać" - rozkaz. ten po
wtórzyl Suchozanet, a za.i ·nim oificer. Dzia
lo jednak milczato. Oficer podiskoczY]f do 
tnt:nicrza. stojącego z zapal{)nym l'Otem. 

- Nie slyszaleś roz'.kazu·, oo? 
- SlyszatemJ ale pjrzetcic.ż to nasi, ·wa-

sza wielimrażność. 

- - Gdybym ja ll.2\'. et st~ ł przed Ot\\ o
rcm :u-maty· - 1 .,.\\Qłał ~ii..: ·r -- i wyid.ał 
rozkaz strzelać. to Pusz. s:rzela~. 

Pa<ll strzał. \ r szer ~ga...:h ':'.\\ crobJ
ku poczGli pada..; n'J:'Ci. Po drugim strz3i~ 
\ ojsko zbuntowan ro1prc~zylo siG i lJyło 
ś..:iganc; w1cz 1'.libg·1rdc; i kaw11e~· ·j~k;e 
komi:..- rułki l a\\':: Uje ;1. s:q ,..., yspę,' '7dh1ż 
A gi::lskicg·o buh. 3.ru i Gal...rnej ulicy. -
Wtedy pochwyoono około 500 zbunt<rn a
nych; inni ukryli siG pr domach lub zbieg!i. 

Tak s· P. skof"•rzyl 1•1111. ·oi"~ nwy v 
P~tcrsbu.rg•1 na prngn pano\'> ania Mikofaia 
przctl 80 laty. .,Now:i1 R.cfórrn.'.l". 

e a["jc ... „ „ 
Panu Wichiaczo·;vi we Frin!rop. Na po 'Z

cie trzebT żąda(;: Ruch d:rześc ai',sho spJ
lcczny aus P.osCJI. 

Panu Miecz. \V Gelsenkirch~n. Pro.-. _/ 
my nam nad:~ sł;::ć numer O\\ ej gazety z 
korespondencyą, bo i~i nie posiadamy a 
sprawę tę rozpatrzymy. 

Piekarz Franciszek .Matys~ak d.-, rD\\ cd 
S\\1oi111 lo1lrntorcm po~owę kc morn ego czy
li dizierż.awy za miesiąc styczell. 

Jed1cn z l101katnrów. 

~ i~<1:- ~ ~~ -n ~~r ·~ 
"-Y !!. ~„ ~ t.t.latiU. J!b?.. J:·t ' . 

dla strejkujat:ych ghrnikó\;6 
Zlożyli: 

Ks. Miojżykiewkz z. p·rz:emc.ntu 20 mr., 
Józef ł-Ielik z łforne 10 mr., od Rodakói\V z 
Wetter foad. liędak) 3,96 mr. Z Brunświ
ku·: Fr. Królik 1 nu., J. Pozna(1ski 1 rnr., 
St. Kwiatkowski 1 mr., Wiajdech Marko
wi.a'k 1 mr., And. Królik 1 mr .. T. Oolla I 
mr., R. Cieśliińsk'i 30 fon., I~. Cel1bul'ski 1 m.,_ 
Pr. Lupkowiski 1 mr., J. Dud'aJ 1 mr., Pr. 
I(aidór 1 mr., L. Ka·dlór 50 fen„ Ign. Mimb 
50 fen., M. Leim2J1ski 50 f.en., A. Lemat'lski 
50 fon., Pr. tloiffmain 50 fon., J. Oodący 50 
fen., (nad. Pnznaf1ski) 13,30 mr. Z Bmck
hausen: Fr. Kamyszek 5 mr., A. Sfioma 5 
mr., A. Beszczyfls'ki 5 mr.. f'-r. Armto1wkz 
2,50 mr., J. Żywiafowski l mr., K. Pie:czka 
1 mr., J. JusZ'czaik 5 mr.. J. faflczak 5 mr., 
W. Brilnk 20 mr., T. Gomółka 2 mr., W. 
Lisi·e1cki 1 mr., Strzelczyk Mich. 10 mr., SL 
Łukio.wczyk 1 rw., I(. Meister 20 mr., W. 
Suś 2 mr., W. Nmvkki1 2 mr., St. Ziembiń
ski 1 mr .. J. Ra'diajew:icz, 50 fen.,(naid'. Ka
myszek 89 mr., Goga z Bochum 2 mr., 
Dz,ilś zJio1ż,ono 138,26 mr. Dotąd! zl1ożoino· ra
zem 252,76 mr. 

Dalsze sklaJdki chętnie prz.yjmuicmy. 
Redakcya~ 

POKUHTOWANIE 
składek złożonych na strejkują~ych górni· 

ków. 

Ii. Wittkamp 1 mr., W. Meichers 3 mr.,. 
W. Selrh:oir;)t 4 mr., Fr. Lo.chth<JiWC 3 mr., 
Beckma1111 1 mr. W. SchmonhTg -0 mr., N6-
1c'king 1 mr., Ostrnp l mr., Schwiaine 3 mr., 
Si1ndigen 5 mr .. licHschetr 2 mr., Laufer 2 
mr., Daihnin: 2 mr., N. N. 50 mr .. H. liU'lhorst 
5 mr., Boyken 2 mr., T. B-a.tte11ma:111n 2 mr., 
li. Botterma'illn' 3 rnr.. Sc.hulte 10 mr., Res
semaJn 2 mr., Pr. Kernemelk 1 mir.. T. 
Schafcr 5 mr., J. Nabe'f 5 mr., Kl()lrtma1111 
zwaniy ~laas 5 mr., wdloiwai M. Brinkel 5 
mr., A. Goos 5 mr., K. Herm~nn 2 mr., J. 
R_.aaibc 5 mr .. J. Je·ro!neu 3 mr., J. Stm11k 
1 mr .. P. Splith 2 mr., Pr. Bussmanrn 1 mr., 
P. S.o.Jcfek 1 mr., f'. Szymański 1,50 mr., W. 
Borut'tai 2 ilr., tt. Breya 1,50 mr., M. Statm
Płer I mr., niez.na111y 3 mr., St. Szeklic:ki 
1,50 mr., A. J emker I mr. 

Z Resse: J. Schmideruch 5 mr., Pr. 
Szekliidd 8 mr., li. Breyc'r I mr., fr. 
SchuHe 5 mr., J. Wi;enkw 5 mr., G. Toffel 
3 mr., Leyd'e 10 mr., A. J\ard'ukiewitz 2 m .• 
B. Stroihmann 2 mr., P. Larnsing 5 mr., A. 
Capellle 10 mr.. paini litichtehraik 1 mr., T. 
Lawfer 1 mr.. Eckermarnn 3 mr., W Puirek 
2 mr., W. Nabblefel~ 5 mr., li. BrejeJr 1 mr., 
tt. Alillmff 3 mr., T. Panenstich 2 mr., J. 
Sunders 2 mr.~ A. Wi11'ms 20 mr., Cl. Wiiller 
IO mr., 1(. Zimmermamn 3 mr., H. Schne;ider 
2 m1r., Ii. Br.ad'enbock 2 mr., Sch:wiTm:m:n 
2 mr., Kępa1 2 mr., J. Lesirn 2 mr., N. N. 
5 mr .. Schliiter 5 mr .. O. Rohsletr 1 mr., B. 
Sauer 2 mr., Pe1dmann 10 mr., A. l(cnschcl 
10 mr., N. N. 2 mr., W. Plogodski1 1 nu., H. 
Lohmann 3 mr., palni Ci1s.ch 2 mr., Wilde 1 
mir .. G. Karaus 1 mr., Pr. Baire 5 mr., fio.
cke1i 5 mr., li. I(l!aisemer 5 mr., A. K.atz:u
ratzńk I mr., G. Dyja 2,50 mr., T. liogeirfeld 
2 mr., parni Wi'elan~ I mr., G. Nolbe I mr. 
St. l(ucnero\vicz 10 mr. · 



~bvżeńsfwo polskie. 
WeJtmar. 

5()0wiedź św. od środy 1 łurego po pot 
]4a2anie w czwartek (Matki Boskiej Grom
. •k'zincl) () Il i o 4. 

Hamme. 
W czwartek, 2 lutego po poludniu o 

..,. •a-bożeństwo z kazaniem. Po kazaniu 
-9J10-~ść do spowiedzi św. 

Wattenscheifd. 
Spowiedź św. od soboty 4 lutego ram> 

K~ia w nleid!zi~lę 5 o godz. 11 i o 4. 
Altenbochum. 

Sporwi~dź św. od soboty4 Lutego po 
pot. Ka:zami<a w niedzielę 5 o godlz. 11 i o 
i'Qdlz. }":! 4. 

Podziękowanie. 

Wszystkim R'°daJk()lm i Rod'aiczkom, a 
przedieiwiszystkiem Tow. św. Wale:ntegd w 
Horde za talk liczny udizi1al w pogrzebie 
żcmy mojej śp. Maryanny Gloc w dniu! 30 
b. m. s:kfacfam serdecznie „Bóg zaptać". 

W srruu tlm pogrążony 
Franciszek Gloc. 

~ .u .&.i& !§_ 

Towarzystwo św. Wojciecha w Duisburgu 
podaje do wfadloimośd wszrystkim cztłiolrl'
kom oraz wszystkim Rodakom w Dunsbur
gu zamiesZ'k.a1łym, że w niedlzJelę drni'al 5 
lutego\ urządzamy zabawę: zimową: polą
cZiOOą z koncertem na saili w dlOITT11ui kaitoli
ckim Seiteinstr. 19. Początek o giod!z~ 4 
po pol., na którą to zabawę wszyistldch Ro-
dla!ków zapraszamy. Z a r z: ą, <li. 

Tow. gimn. „Sok&r' w Liitgendortmund 
d10n1osi dlruhom, iż zwy.czaine zeibra111ie IQd
będzie się w niedzielę 5 lutego o godiz. 4 
po po1t b. r. na! saH zwiyiklyich posiedlzeń. 
Uczniy ud!zia·ł dirnhóW' pożądany. Goście 
mitie widziani. Cz.o.Iem! Wydział. 
~-~---~--------~-

Towarzystwo św. Michała w Bruchu. 
Walne zgromadzenie ·01Cllbęd~ie s!ię w 

niedzielę dnia 5 lu1eg<J· o giodz. Yz 12 przed 
polludniem. P>0lniewa.'Ż marrrny ważne spra
wy dQ1 zalatwieinia, więc obecność wszy
stkich 1czlonków jest pmąid'aina. 

Zarząd . . 

Baczność! Okręg VII nadreński! 
Uprasza si ·ę szam.. giniaizJCta okręgu VII 

na<llreflskieglQ, a~eby wiSzelkie sk)!adlki ()
kręgowe. oraz skladiki na dlelegarta1 zastały 
na ręce; kasyern okręg()wego podl poni1ż
szem aidresem nadsylane. Z pioiz'Cl.'rorwie-
niem Ludwik Szymański, 

Allsta:den, fegias1che 409/J. 
- - -----

Bractwo Różańca św. w Essen. 
W niedzielę 5 lutego -0dbędz1ile się w 

koście1le św. Gertrudy o godz. 3Yz po piol. 
nabo1żeństwo różańcowe , przedtem o giod'z. 
2Yz zeibrnnie p•rzy kościele (Oertrudiisver
ein:shiaus), na któlrym będzi:e zmiana taj~m~ 
niic. Uprasza się, aby ws·zysrcy braidila 1 

siostry przybyili. fr. Karlikowski, s.e'kr. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Wetter 
urządiz.aJ zabawę zimową z tańcami w nie
dzi'elę 5 lutego 1905. Pwnktual1nie o g. Yz4 
rozpoczntl e się konicert, a o gooz. Yz5 taniec, 
n~ saiH pana Goerbooka. Na zaibarwę tę 
zaprasza si1ę czAł'{)ll11ków i. przez nkh wpiro
waidlzonych gości. 

Uwaga: Zebranie się O'd!będizte w tą 
saimą1 niedzielę. zaraz po nabożeństwiiei o 
godz. 2 po poł., na któire się nio:wry i stary 
zarząd statwić powinien. O liczny u<llzial 
prosi Z a r z: ą d. 

Bractwo Różańca św. w _Schonnebeck 
podaje swYm Br.a.dom i Siostrom 001 wlia
dl()IITJJ()·Ślci, iż w ·niedzi„elę 5 1urt:ego '°' godl.z.. 10 
odlpraiw~ się Msz.ai św. 'Za! żywy-eh i_ u!llIBr
Jych brac'i i ·sióstr Różań1cai św. Uprasza 
się 0 1 jak naHicznieiszy udlzial. 

Nadzelator. 

\Viee w Meiderich 
odbędzlie się w niedzielę ctinia 5 llu1tegio P'fZe<l 
po!ludJniem o godz. 012 na saJi p. Missmam-
1na. UcZ'nryi ud!ział R<lda!ków pożądany. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 
--- -·--- ----~ - --
Wiee w Altenboebum 

Qdbędzie się w piątek 3 lutego o gioctz. 11 
przed pol. w ldkalu p. Stratlinga, prz:y Wit
tener Str. O liczn'Y udziiiaił szam. Rodlaków 
uprasza Zwołułący. 

Wielki wiee w Langendreer 
<ld!bęc:Dz.ie się w czwartek 2 Juteg:o o godz. 
4 pa pal. w sali p. Kniippinga. O licmy u
dziaf 'WSL-.Y~~~~;i g0ri1 ~!;:0-\'v polskich z Lan
gendreer, Weme i okolicy upr3.sza się 

„Zjednoczenie zawodow~ pols:dc"'. 

-• • • • 

!:v.,.,,r.:-01'f!t 'R··<lal• m 
w Herne i· okolicy po
lecam niniejs~em mój 
JH>WO u.łoAony 

~7r.nc.~· hyct nsŚzJcil otll iflrrów j hil10,~·nikó''" ·piwa gre ... 
dsh~kiego, prosimy uputljroie o •arnó\\icnia r.a 

skład mebli, 
marcowe piwo grodziskie, 

mian owicie dla nowo
ieilo'.. w polecam ułko-

.zwycujne i podwó,in•, już tera.z nam łaskawie nadsyłać . 
Pr.zez przybudowanie i powiękiztmie brnwaru, uatawit:ałe

nowych aparatów i zaprowadzenie ulep~.zeń, . jesteśmy w me2:. 
ności dostawić piwo leps.ze od wszystkich innych pi . 
2rodz.iskirh. 

• wite piękne wyprawy. 
O gorliwe poparcie 

megoint.ere;iu serdecznie 
uprasz8Jll • 

M. Miedziilski Nowy Browar Grodziski 
aerne, ulioa Nowa. Eing. Gen. m. b. H. - Grata i P. • „„ ••.••• „._ 

Cześć polskie] pieśrd! 
P-0daje się d~ wiadlOmości i :zapras:au 

s.~ szan. przewodJnicząicyich, zasrtępców 
tychże. lub delegatów Kół śptewaddch ~ 
W estfam i Nadrenii na dz.ief1 2 h.vtego o 
gocfz. 2 po polUldniUJ dlo strzeLruicy (Schiitzen 
hof), Kastroperstr., wi Bochum, w cel'u o
mówi,enia przy,szlego zjazdlw Kół śpiewac
kich Westfalii i Naidrenid. 

L. Kruszewski, 
prz.ew. Kofa śpiewu „Ifal!ka" w Bochum. ..••••••••• „.41~·-
Baczność prezesi i naczelnicy okręgu X!!! 

W święto Matki Bo1skiei Gromnicznej 
2 Lutego o godz. 11Yz prz.ed obialdlem o<lbę:
d'zie się poisieid'z,ernie prezesów i inaiczdni
ków ()!kręgu X. Positedz.einie odbędlz.ie się 
w Schonnebeck w lokafo tamteisz.ego ,,So
kola" .w p. Wi1n:kelhofe.ra, przyi Mittel'str. 
Pmrieważ ważne sprawy są dJo zalatwieinia, 
dklitego upraszamy o kompletne p1rz'ytbyicie. 
Czołem! J. Wilkowski, 

z:atst. okręgoiw. prezesa. 
--- ----- ---------

Koło śpiewu „Cecylia" w Neumiiht. 
Walne zebranie 1i o:bór nJ()!We·go z:airz.ą

dUJ odbęd'zie się w cziwartek d!nia 2 lute.go 
po po1f. o godz. Yz5. O jak naHkmiejszy 
ud1zial prnsi sz.ain~ cz.lonków i Rodaków 

Z ar z ą d. 

,,Zjednoczenie zawod. polskie:' 
Wszystkie listy do ,,Zjednoc'wnia za

wodowego polskiego" dotyczące cey to 
obrony prawnej, czy 1eż sprawr aidlm1inistra
cyjnych, należy adresować za1wsz.e ty~ko: 

„Zjednoczenie zawodowego polskie", 
Bochum, Vidumerstr. 16. 

Przesyłki pieniężne na1Jeży adires.{)lwać 
„Zjednoczenie zawodowe polskie" 

(fani Jaink•owiak) 
· Bochum, Vidumerstr. 16. 

Zarząd „Zjednoczenia zawow. polskiego". 

Składki df a strejkujących 
mc)li!na przesylać pod adresem: 

„Zjednoczenie zawodowe polskie", 
Bochum, Vidumerstr. 16. 

I'u'b też db Redakcyi gazet polskich. 
„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

KAWALER 
pt01~aJk kat·011ik, p-o•sia<l1a1iący kJilkaiset mr. ma 
zamiar się ożenić. Dla braiku znajomJoiści 
prngiruiie zapoznać się ·z panną, ~obrą po~ką 
i kotoliiczką, posiadają;caJ jaki kolwieik inte
nes ltub odpowiedni !kaipHat Paniny raczą 
nadesfać swoje olfeirty ile możn10śct z foto·
grarfią z pel. wufa:niem d'O' eksped!yicy.i 
,, Wiarusa Bol:sikiego" pod: maikiem ,„Gwia
zda". Rzecz honoriowa, żarty się wypra
szai. 

·······**······ W tl!zień Imliieni'n dniai 2 b. :m. skitada-
my 

MARYANNIE DUDl(OWIAK 
jak mrjs'Z!czersze ży1czernia zdrowia, sZ1Czę
ścia1 i blogidsJławień'stwai Bożego r db 100 
lat życia1 dltugiego, a teraz; zgriQlrn:adlzamy 
się wszyscy w koło i klrzykin.iemy w:esiot<l: 
Ma1ryan1n3' Du1dkowi~ak niech żyje! niech 
żyiet niech żyje, az się echo z. Obe1rhaiusen 
do Snrolitz odbije. Tego Wam życzy 

K. A. J. S. St. 
Proszę zgadin:ąć kto? 

**•****-•****•** -Mam na sprzedCLŻ: 
1. ·Dom murowany, chlew i stodołę z 

2 moirgami ogrodów w powiecie koś'Ciań
skim za 3600 rnairek. 

2. Dwie parcele pod hu<lbwre po 22 
metry frontu w śro<lkui miasta l(ościana za 
2400 marek joo\nia. 

3. D<>m piętrowy w l(ościanie z staj
niami, remizami, kuźnią i k()ńmi, oraiz W().

zami i pQJWlQiZami .-- .cate dieYPożkarstwo -
z.ai 25,000 mr. 

Wpłaty we<l1le tnnltQl\Vy. Adres: 
P. Łopiński, Kosten (Posen). 

U&li 

Piosz1Ukiwana jest Michalina Gauza . 
Przebywała ona: w pow. jarocińskim we 
w:Sli1 Żerniki1 pod Ż·erkOJWem. Przed 25 lat 
z tej W'Si1 wyszla. Ojcu jej imię bylo Mar
cin! a Matoe I<atarzyina, wszyscy się naiz:y
waili Gauiza. Poszuiku:ie jej wlasny syn. 
Poiechaila dlo: Berlina, a ztąd nie ma o niej 
żadnej wieści. Adlres do mn1ie: Stanisław 
Gauza, Oberhausen, Hochstras1se nr. 79. 

Baczność Rodacy. I 
Obronę prawną 

załatwiam po cenie umiarkowanej I 
w mie1zkaniu m"jemlw Boehom 
przy ulicy Hern· 1·str. 16. 

Jan Brzeskot. 

BACZNOSOC! 
Szianiownym Roda1czikom w1 Redlding

hausen-Siid i QklQlicy-doniosz:ą, iż. pirzyi'muję 
W szelkie1 prace krawieckie _ 

w <Dom i poza <llornem. - Proszę o 
ła:sika:we p10pamcie mego prz-edlsiębiorstwa. 

Maryanna Starzak, 
pOlłska: kraiwc()l\V;a w Recldingharusen-Siid 
przy ulicy Bochumerstr. nr. 206 obok no,-
_______ w_e_j _p_o~_· _ ____ _ .„ •....••• ~··••1 . . . ( 
• . Pobki 

+ sklad kolonialny • 
z pomieszkaniem i 12 ło~ek do • 

• • 

ep81lia jest w DuesMldorfie 
według choroby .caraz do apree'1a
nia. Zgłoszenia u prMza się nade
słać do eksp. „Wiaruea Pol." 

na ·cygara,"'"papierosy i likiery, znatiący do
brze WestfaHę 1i• Nadlrenię znajd1zie posadę . 
ZgłtQlszenia przyjmuje e'kspcdycya „Wia
rus.a: Polskiego" w Bochum diOI lit. L. W. S. 

~~~~~„~~ 

~ Baezność Bruch. ~ 

~ 
Szano\>vnym Rodakom donoszę uprzej- ~~ 

r, mie, iż z dniem 1 stycznia przenid- ~ 

~~~ 
01

·:k~
6

d mebli i trumien ~ ~ 
rJ_ z nlicy Grullbad na ulirę Raryań- ~ 

~ ~ „-.ą nr. li, naprzeciw skł&du pana r.~ 
~ Szymańshicgo. ~ ~ ~ 

'-' Polecam także mój ia. 

~' ii arsztat stolarski. 'I, 
~ w którJm wylrnoyvrnm wezelkie prace ~ N stolarskie. - Dostarczam także na ży- ~ 

~
' cze~ie k:i.r!1'wany. dla _dzieci i dorosłych ~~ 
~ po Jak naJtańszeJ ceme. r. 

· ~ Antoni Sibilski, ~ 
~ st •lar:t p l•ki .: N w R e c k J 1 •• i,; b a n 'l e n - § il d r. '..4 

l~~ 
RODACY, 

chcący się wyuczyć dok1ad'neg() prowadze 
nia książek ku'Pieckich, rachunkowl(}ści po
ląC'ZOilej1 z nauką weksli, czeków itd., ze
chcą zgłosić się z calem zaufaniem oo 
mnie. 

S t. L i t k o w s k i, 
Bruckhausen~ Schulstr. 39. 

Udzielam również rad i wskazówek· w 
. sprawiach karnych, cywilnyich, zabezpie
czeń itd., ma2 wykonuję prace piśrniennt: 
wszeLkiego rodzaju. 

Skład kolo nial u y 
ze sprzedażą, piwa, we wielkiej wsi. 5 
poikoi1 z, kuchnią, sklepem, z. bardzo do
brem pcrw10·dzeniem, gdzie wielka kopalnia 
żwiru i kopalnie torfu, konsens prawie za
pewmooy, jest przy wplaicie. 4000 marek 2 

powodu stosunków familijnych od zaraz d(a 
nabycia. Dwór i szkola w m1e1scu. -
Zg loszeni e oo eksped'ycyi .,Wiarusa P-01-
skieg-o" w Bochum. 

Tow. polskim i wszystkim po~, 
Mi obczyźnie polecam jako nadającą. ~ił 
•zytu 

CHLEB ŚW. ANTONIEGO, 
~o wychodzące oo miesiąc i do n~by. 
MW 

ks.ię1arni polskiej w Habin&ho119t. 
l(ażdy abonet „Chleba św. Ant,o.aic. 

g-o" ma udział w 156 mszach św .. któr.e ~i~ 
.idlprawiają w klasztorze Sióstr św. J' , 
w: Poznaniu na intencyę pisma tegoż tr~
,Zadcieli dalej dochód wydawnictw~ 
,tsmai przenaczony jest na chile1b dla l.._ 
&ich który, rozdzielają, SiQstry kla·~fi 
ŚW'. Józefa w Poznaniu. 

Abonament wynosi rncznie 1,20 z J'.r~~- · 
sylk:ą 1.50 mr., na tyle zapeWTie każłłe'f• 
nać. Pieniądze na aboneament .prosize ~.a:. 
razem z zamówieniami przysłać i to ·1 ,... 

daniem wyraźnego adresu. Osoby, ch!c~će 
zeszyty które obejmują 64 strony 'ju2 ()li 
1 stycznia 1905 r. otrzymać, powinny J'>f 7Y
ujmniej do 1 lute.go pieniądze ri·a cały N1-
1a1y aoofJ"lament przysłać pod adresem: ... . 

M a r c i u J a r c z y R s. k i, 
Księgarnia polska W. łfabinghorst · 

u'l. .Romerstr. 20, p. Rauxel. 
~~~- ~ ' 

Baczność f 
&a.iuwnym Rflliakom w Brtt«lk- . 

h&U8f!R i .,.k -.Hey donoszę, iż wy.:. 
rabiam własnoręcznie * pierścionki ślubne· -ł--

i zaręczynowe. 
Pre!lzę udać się tle mnie z Młem zii.

ufaniełl'I. Kto sobie żyuy da\)ri J>ier
Bcionłri, ten niech rnia:rę weźmie !)a oko
fo Jl&lca pBpiorkiem i nie•li. mi _m i arę tę 
nadeśle, a &trzyma ,. trzecJa dniach . za
mówione piericionki. 

I. Z y wi ał o w ski , 
:1ega.rmistrz · p oleki i złotnik 

w Bnacłt. h &u!!!jc•• nad l l t,"nc10. 

Już te razi możn a zapisywać „Wiaru sa: 
Polskiego" na · 

LUTY I MARZEC. 
Prenumerata na te d\va miesiące w y

nosi 
t y I k o 1 m a r k ę, 

a z {)d,noszeniem do domu 28 fen w iecei. 
l(to zapisze „ Wiarusa Polskiego" 1a 

luty i marzec, nadeśle na dowód kwi t, IC· 
cio fenyigowy znaczek na porto i doklad:ny 
ad'res, otrzyma darmlQ kalendarz ścienny 
na rok 1905 oraz piękną książeczkę. 

Rodacy! Dziś każdy Polak rui ob· 
czyźnie konieczni'e czytywać winien "w,f3„ 
rusa PolsJdego", aby się dowiedzieć o 'W-aż„ 
nych wypadkach tak w życiu narodowaa, 
politycznem, jak 7..arobkowem, którycll o· 
hecnie tak wiele. Zatem Rodacy: Roz· 
szerzajcie „Wiarusa Polskl~o". 

·p ostbestellungs„ Form ular. 
Ich bestelle hi,er.mit bei dem Kais.e.rrt· 

che!\ Po.stamt ein Exernplar der Zettung 
"Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitlllll@S-
pr.ei!sliste 128) ftir f'ebruar u. Marz. 1905 .iEJłł~ 
zahłe an Abonneme11·1 u11d Bestełłifeld 
1,28 Mk. 

ł;. 
~ = "> ~ i _.. : .r„ 
!S ~ -.@'.., ~ 

. ' 

:: . 
Obi.re. 1,2! Mk em~lten zuhabe• be, 

sidlM'rigt. 

. . . . . rl . . . • . . • 19fl .. , 
Kaiserliches Pt>stamt . . . . . . . , 



'" 

~ 28. oobnm~ sob 15. 

oafai nn is ·· l~do 

Wvchodzi codziennie z wyJatkiem dl'li poświątecznych. . ~ I Przedplata kwa rtalna na poczcie i u ltstov,rych wynosi 
l mr. 50 fe11. a z odnoszeniem do doml! 1 mr 92 fen. 
„Wiarus Polski" zapisany jest w ceunil,u pocztowym 

pod znak em „t poln isch ' nr. 128. 

Z1 inseraty placi sie za wie.rsz oetytowy 15 fen. , a z 
ogloszcn:a zam;eszczone pr1ed 1rserrtami 4C fen. Kto 
czesto oglasz11. otrzyma rabat. - Listy do „\\ iaru!a 
Polskiego" na l eży frankow<tć i podać ~' n eh dokład-

ny adres p iszącego. Reknoisów s1e t1it.! zwraca. 

I 

~- Ht'dakcyl)., Drukarni i Ks it2f!:<.U'illt1. zna,1m1je ::; '. w Bochum. przy ulicy ,fol+-herstrasse nr. 17. - Ailrn~. „ Vviaru~ Pol?>k~" Bochum. --~ 

Górnioy! Rod OJ ! Podczas strejku zachowajcie nietylko solidarność, ale także spokoj i porządek ~zoro\-vy . Uni-

kajcie wszystkiego, coby v,r walce o Wasze słuszne prawa mogło . przeciwnikom służyć za broń przeciw górnikom .. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieici swe 

mówić, czytać i pisać po polsku! Nie jest 

Polakiem, kto potomstwu swemu zni'em

ezyć śię pozwoli! · 

„· z wypadków dnia. 

. Minister spraw ~ewnętrznych, książę 
. Światopełk Mirski ustąpił. 

Obfegaicice pogloskt o dymisyi księcia 
Mirskie.go sprnwdizily się. Sprawy mini
sterstwa ~afatwia: na razie · pomoonik mini
stra! Dumowb .. 

car przyjął deputacyę rob-Otników. 
Petersburska ajentuira telegraifi:cZITT"1! do

nosi, że ca:r przyjąl 34 „wiybrainycłt prze'Z 
itm-erała Trepowa" robotników, którzy ,,ia
ko zastępcy robotnik.ów; peilersburskich" 
przy}ęci wstali przez caira WI CarskiemSi()· 
le. 

Telegramy. 
P et e r s b u r g. Głośnego pisarza 

Maksyma Gorkiego wypuszczono na wol
llQŚć. 

. I( r a k ó w. W pobliżu gramcy gali
cyjskie4 aresztowalł Rosyame poddanego 
austryackiego Sowskiego, gdy chciał prze
mycić 10 tys_. odezw treści socyalistycmej. 

S a a r b r ii c k en. Sąd Rzeszy mJósł 
wyrok wydany przeciw gómikowf Krae
merowi w procesie Hilgera i przekazał 
liprawę do ponownego rozpatrzenia izbie 
karnt..i w Trewirze„ 

P et e r s b u r g. Minister spraw we
wnętrznych książę Światopełk Mirski o
trzymał 11 miesięcy urlopu J udaje się za 
~ranicę. 

P e t ei r s b u r g. Manuchin mianowa
ny został ministrem sprawiedliwości, Bo
łygin, dawniejszy pomocnik gubernatora 
Moskwy, ministrem spraw zewnętrznych. 

Strejk górników 
Wobec oświadczenia. sekretarza sta

ntt hr. PosadłowsJdego„ że ·górnky nie z.a.
czepiali mających chięć do pracy,, a wYpad
ki które za.chodziły, byly wpclnie naturał
ne przy tak ogromnej liczb-ie strejkui.ących. 
w111iósl „Bergbau~i:chcr Vereirn" protest ·dÓ 
ministra haru:i'lu. ' 

W komisyj siedmiu tocz~ się da1sze 
nar.a dy. 

W polożenlt -0gólnem nad Rurą nie 
nastąpiła zmiana. Natomist na Górnym 
~lązku zanosi się także nai stretk ogółny, 
1a;k toi wynika· z artyku.ht zamiesz-cZ!Otrliego 
\ tej sprawie. 

W poloż'onych w Po,ls>ee pod Moska
lem kopalniach przy Sosnowica-eh zastrej
kawało także 3000 górników. 

Strejk górników w parlamencie. 
Nai śmdo1wem po-siedzeniu parlamentu 

W1 dluższej przemowie przedkńotno trakta
ty handlowe. 

Po krótkiem oświad!czeniu dyrektora 
kolbniaJnego Stuebła, rozpoczęty się na no
Woi roz.P'l~w·~ w s.prawfe streika górnfk6w 
tlad Rurą. · 

Puseł Sa!ChSf' pudniós~, ż·e kolri~c 

jest uregnI!lwanie stosunkó.w górniczych 
ustawą Rzeszy. 

R{)lbotnicy Po oświad'c·z,eniach miniistra 
haindl'w mimo to d<01 pracy nie powrócą, bo 
.nie posiadają nilc21e.go pewnego, a d10 mini
stra handlu„ zaufania nie. ma!.ią. 

Mówca w da·lszym ciągU' wykazar <lo
WIO!darni k_rzywdy gómikóiw i n·i·es~uszn1ość 
wlaiśdcieli kopalń. · 

W koń-CU' swei mowy paser Sachse 
z nadskiem pod'nióst że i w komisyach wy 
slanyd1 dla Z'ba<l'aniai sto1sulllkóiw dzieją się 
rz.ec:Z.y, które górników zadlowoHć: nie 
mogą. 

Po przemówieniu' posta Sattlera za
brał glo~ w odlpowiectzi sekretairz stanu 
hr. Posad:Owski. OświadcZ1yt on, że rząd 
będlzie się stara~ ztemu zaradzić. Górnikom 
wystawit hr. Po-sadoiwski jaJk najlepsze 
świadootwo, zachow~H on~ dotądi wsZędZie 
1WWrowyt spokó\j i porz.ąidie:k, J)OZOS1Utl~ 
wszędzilie na: dloodiz1e prawnei. Rozszermne 
przez. kapitalistów wieści nielrorzyistne: są 
albo wprost zmyślone łub ogromnie prze
sadzone. 

Strajk na Górnym Ślązku 
wytbiuohnąl - jak pi:sze ,,l(awlik", - w 
Porębie na fiskallnej kopalni I(rólow.ej Lud
wiki (Zabrze-Zaborze). Tam górnicyi skar 
żyli się mianowicie na: nadsztygara p. Ba
bina. Już w piątek i sobotę diopomilnali si~ 
laid:Oiwacze i ci'sikaicze poprawy, tak że w 
końieu· poszli dio inspektora: a następnie do 
radz.cy górniczego p. Buintzla, który przy
rzekł, że sam będ'Zie dying mbit i wypi5a:e 
-wybór nowego męża: zaiufaniia, skoro dio.
tychczasowY mąż się nie ujmuje za ży;cz.e

nfami robotników. 
W poniiedzialek po południu ()'CL'bylo się 

p.osi'e.dz:eniie mężów zaufanLa., Z'WlCltane 
przez dlyr-e'kcyę kopa1lni fiskaJineU. Nai tern 
posie©:eniu mieli rac:Lzj.ć nad! żądaini!ami ro
botników. 

Bytomski „Z wiązek" w,yslar w imie
nru robotników petycyę 'Z następui<l!aemi 
żądainiami: 1) ośmiogodizi11na szychta wraz 
z zjCł!Zdem i wyjazdem; 2) nadmniejszy. za
robek ma WY111osió : dl~ ha.Jerów 5 m. 50 
fen., dłaJ ciskaczy: i drz·ewiarzy 4 mr., a po 
10 Latach 4 mr. 50 fe.ni., dla robotników 
wlerzichowyc:h (wraz z: temi, oo podl werk
mistflzem praicuj.ą) 3 mr., 50 fen .. , dtlaJ szle
prólw po 5 Jatach nra filarze 4 mr., 50 fen., 
na .ganku (sztroce) 3 mr., 50 fen., a na pań
sk'ą szychtę 3 mr., 50 fen. (po 5 latach), 
cieśk żądają 30 procent poprawy; 3) wę
gla deputatowego d1la ha!.ier&vi 160 cenrtna
ró\v\ 4) kQlntrolerów, któreyby rewidowali, 

1czy w kopalni jest rwszystko w porządku i 
zawbiega1i1 niewczęściom, i ta:kicłt lron
trolerów, którzyby bronili robotnJików 
prz,ąd kasorwaniem wótlrow i byli obecni, 
gdy dOOry węgiel zostanie zwaJŻ()ny, bo 
zaplata ·niepełnych alb<> nieczysto naJad.IO
wainych wózków .mai być we.dlug wagf; 5) 
lepszego obchoo~enia się urzędników z ro._ 
botnikami. 

Petycya zostalai ,wysłana dlo ministra 
Monera {przez posła p. Królika) i dio zarzą
dló'w tuskailinyieh kopa·Pń. 

Do ukladów wybrano komiisye, db 
której należą pp. pos.ef l(ró1ik, Pie.chał z 
Zaiborza, l(afus z Chorzowa i sekreta'rze 
!1ZwiąU:u" Kopczyński i Micltalski. 

Tymczasem wybuchnął ju.ż; streik -
wbt'e'W' WO!łi organi:z.acyi. 

l(opatnra l\tółnwei Ludwiki. 

We wtmek rnzszerzY\! się streik na 
wszystkie. (4) szyby fiskalne w Porębie i 
na szyby tterrma.:nna i Jerzego kopalni 
I(rólow1ej Ludwiki. 

W poniedziałek od~ylo się posiedzenie 
11 \;.?, '.)w z.a.ufania, na któr·em w1ręczono 
prze·w1odlniczącemu (zastępcy radz1cy górni
czego) żądania: mbotników, jakie przedtia
żY)ł' bytomski „Zwiqziek" w ich imienim 

Mężowie zaufania OOZyWali się o roz-
maitych żą:cLaniach. Wynik. obrad OOtąd 
niie wiadomy. 

Natomiast skutek pety,cyi był ta:ki, ż'e 
za1raZ+ potem zjechali pp. inspektor Busch 
~ naidsztyga:r Winkl'er (okofo godZ. 7) na 
szybie III do kopalni, aby robić IlOIW') 

·dynig. Niecl!ail1eko szybu cz,ekailo wiek szJe
prów. Nadsztygar zawez:wal i.eh, aby po
.szu efo przodków. oo tam będzie d'yng. Na 
to mu oświa<Lczyli, że dyng można n tu zrt>:
bić, bo przecie.i wie, fa.kie są żądlania. Na 
to nadsztygar powiedział, że zarząd otrz.y
mait żądania odi organizacyi. W skutek te-
1l'CJ odezwało się kilka g,tosów: Niech za
rzą,'Cll kopalni zroibi uklad z organizaicyą, bo 
ooo nas1 iz,astę:puje ! 

Gdly p. nadisztygar wzmiankowal, że 
nai ·nj.ego nie mogą się skarżyć, bo nie wy.; 
ZYW'Cl! .• oidezwail'y się gipsy: wlalŚ.11ie p. nad
sztyg.a·r piomnuje. 

, SJrończylo się na tern, że pp. Busch i 
Winkter wyjecha!i. 

Rozpoczął się strejk na dobr.ze, bo i na 
i1111nyah: szyb-a!ch nie praoowaoo. Szfopry 
rozpocr.ęli a za: nimi ha}erz.y i inni nie mieli 
oo mbić nai <lole. Ogólnie wytjeżidiżarloi ze 
wszystkich. szybów. 

Zaburzenia w Warszawie. 
Z na<feszlych wiad~mośd z Pofski ·pod 

MosJrnlem wynika', że w Wa.rszaiWie po 
dniach strasznych zaipanowal już wzgręd1-
.ny spokój. 

- Najkrwawiej w przeciągu· z.a.burzeń 
za1pisalai się niedtzietla ubiegla. 

,.Zal nadejściem wieczoru, pisze kore.s
pon<lent .,Dz. P.", a z nim i z;upetnych ciem 
nośd z: JJl(YW10du pobicia prawie wszystkich 
latarń, juJż mn1óstW101 sklepów, maigamynów, 
sklaidl8w1 byli0i ·częścią rmbity.ch, części<\ 
zrabowanych. Wted'y dopiero, al więc pu 
czasie, wojsko i polOC.ya1 wkrocz.yił'y \.V 

rzecz, riozpocząwszy d'zielo zniszczeniaJ na 
. odwrotną stronę. PO\iooyńcze oc!Xi'Ztąly 
szarrowały, nie czyini.ąc. wyboru po uli
cach, wjeitd:ża.jąc rra trotoary, siekąc i pia-

1 
zują.c." , 

Korzystając bowierrn ze strejku, robo- . 
tników zbiegły się d!Q W3Jrsza'Wy ży.wi1oly 
rrajrozmaitsze. Spustoszenia i rnbunków 
nie wykonali robotni·cy, lecz bandy zl()dlziei 
i opryszków różnego rodzaju. 

Ani ietd!nego pra\Vx:l!z:iwego mbotnika 
wśród' nich nie bylo widać. l(uipy te re
krwt:owaity się z nożowników, ze z~odlzier 
,,pobytowych", z łobuz.ów; z dzielnicy nad
wiśłafl.tlkief i wogółe Zl elementów, pachiruą
cy.ch po prostu kryminakm. 

To te:i dzielo zniszczeniai pod) wieczó-r 
bylo kompl-etnem. Notuję tylko to, com 
-wiidziaI. A więc nai ulicy: Marszm!lkOlw'
skiej prawie wszystkie sklepy zrabowa.ne; 
czego nie można było zabrać, ztniszcrono 
i WK!eptano w śni:eg. pomieszawszy z bio
tem. Latarnie zbite, niektóre porwywraca
oo. Na ulicy walaty się resztki kandelic.bry 
;gazowe rozlarnne w magaz}'!Jlacłt, podru-z 
11:otane spnęy, resxtki szyb. Szyldy w 

znacznej części p-::mi1szcz.one. W nowym 
domu Towarzystwa asekurncyjueg-0 „Ro
sya" wszystk'° ·W pi eń rozbite. To samo 
mniej więcej na ulicach prz.yleglych jak 
Chmielnej, Zlotei, Siennej , Święt()krzy
zkiej. To samo na Nowym Świecie, gdzie 
W1 niedzielę rozpędz;a!Ilie ttumów <d10chio<lzi
fo1 dio1 ostateczności. Ocalały prawie: zu. ... 
petnie: plaic teatralny z. przy!egtiemi ulica
mi:, !(rakowskie przedmieście, ulice I(róle-

. wska, Bilelańskai i Senatorska. l(ralrow
skie Przedmieście i okolkzne uszły, ponie
ważl tam jest komendantura, a oprócz tego 
siilnel patrole. broniły nowej cerkwi1 prawo
sil'awnej 'Ila Saskim placu. Okolice tea
tru: <lcalaty z; poW()du sąsiedztwa ratusza, 
i alko chwillowego centrum wfad!zy." 

W edltug koresprnndie.nrt:a: „Słi{)lwa Pol
skie·go" trupów w niedzielę. pa<ito, weic.tlug 
przyprus'Z1Czalnych oblicz~ń, ok()fo setki. 
Nai sanre:J tylko ulicy Chmielnej1 Ticzq mi'e
SZ1kańcy jej od ·dWiwdziestu do trzydtliestu 

:- Zabi.tych. Najwięcej jednak ofiar padło w 
dzielnicarh położonych w pobliżu' przedl
mieścia Wolskiego. Krążąc:c pogłoski po-

• 
1dają liczbę ofiar w tych d!zielnilcachi ~ kH
ka<l~iesiąt osób. Byly w kilku mieisc.aich 
równieiż wY"Padki, że ludnow napooalai na 
policyę i woisko. Na uHicyi Solec kotQ 
Taanild wystrzałem z rewolweru: zabito z 
okna jednego z domów dwóch żclnierzy. 
Wojsko otoczylo nafycluniast cały oom, 
ai poni-eważ z pow-x><ltu zatarasiorwania bra
mY1 nie moglo dostać się oo wnętrza~ roz ... 
poczęto przeto prnwidłowe oblężenie. 

Dalej pisze kmespondent „Slowai Pol!
skieko": 

„Nikt nie jest dlOrtychczas w stanie 
zdać sob-ie! sprawy z potrzeby j, pożytku 
tak padlz.wyczajnych demonstracyi. Mnó
stwo osób jest niezia-dlowol10nych z. vrzymu
S-O'wego bezrobo.cia. Straty materyaJn;e 
spoleczei1stwio poniesie oLbrzymie. W 
Petersburgu, o. ile nam wiadomo, solid.ary
zuSą, się calk-0wide ze strejkiem wszystkie 
uczciwe żyw'ioty sp'Oleiczne. Ate sami zor
ganizarorowi-e 'Clemonsrncyi potrafili IJJ()sta
wić rzecz. calą na1 tak szerokich ~ poważ.
nychl po<l!staó\vach, że wszyscy naprawdę 
mo-gą. z nimi się solidaryz:otwać." 

W ~dtugzgodnych wiadomo;ścf ze wszy 
sfkich źródeł strejk roboiników -był obja
wem niamaJcal.nyrn, lecz. z. winy s.ocyalistóWi 
naistąpi·l'yi zajścia, które. wyrządZity nie
obficzone szkody spoleczeństwu polskiemu. 

Catt 'lrorz:Yść mieli'. jak zauwaiźa kore
spondien t „Dz. PoZl1.", z krwawych wypad
ków: jooyin..ie f.otrzyki, rzezimiesZlki, :zło-
dzieje i1 nożownicy, którzy się suto ohl'orwi
Ii raJnr.iąic co się d':afot a wina spada oo SQ
cyalistów, 

Spoleczeństwo IJ()'łskie ponJQslo strat 
na kilka tysię.cy, p(ldkopann na. lata kupców 
i przemysł. 

Jedynyn11 rezu-Ptattem z:abuneń:, toi tru
py i ranni, bez pożytku dla kogokolwiek. 

Depesze dzisiejsZie d<>noszą, ż.e we
dług twierd2eń lekarzy Hczba zabitych w 
Warszawie wynosi 100, pomiędzy którymi 
z:nadduje sr:ę także '\vice-konsul angieJskL 

Z w~jny rosyjsko~apońskiej. 
„Daffiy Mari" dboosi z Petersburga, że 

według nadeszlych tamż~ informacyj, '\VI 

ostatniej bitwie Kuropatkin stracil 20 OOO 
Jud1z:i 'W1 za.bitych i rannych. Straty jego 
o<ll 25 db 29 styczrnra obli-czatlą naw~t .na 
36-52 tys. chłopa. I(~ Ros'Ya.Tli ira 
praw:em 'Sknrydłe Eiest ofbnym.kt-. b.gm.. 



~J.-0ny jest ukden. a nadto tyiy K.urnpat-
kin:i. 

Wiadomo ~ć () t'=j klęsce wy\ ·1Jłała w 
petcrsbursk h k-0lach rzą,d~\ ych olbrzy
mie wrażeni.:!; rz<.1d, ktćry Sil; s1::-0dzie\\al, 
że pra \\do podobne Z\\ ycicztwo może .o
calić jeg·o po\\ ag~ jest \\r pwst zrozpaczony 
że kli;ska spada na Rosyc;? \ czasie tak kry 
tyczn,\ eh stosmkćrn \\ C\\ nęu·zn.} ..:h. 

W Toki0 sądz;i. że ut1·ata tta;bntai 
znacznk cslabiła p.ozy„ye rosj~skic i pra
wdcpor['Jbni~ nast<ip: zmiana frontu rosyj
skiei_rr. fortyfikt~ ~·Yc Ii, ikont::i.iu rt bardzo 
silne. Japo1'iczycy obsadzili rosyjld.:! f.or
tyfikacyc. Ponic\1• aż zicm1:t jcs.t zamarz.
nic;ta, tnrcln·o jest sypa~ 110\1 c sza1ke. 

„No\1 .• \V rem." de nosi, :i „· Japioi1czycy 
-0bsadzili Szandepn 15 batallonami wojsk 
jen. rDgt i 118. pohtc.~;iim\ Y-Za•..::liód (;d tej 
\v si budują szc1icJ~ o typie ~t['.lym. 

\V bitwie pod Szandcpu ieclcn patk 
strzelcć'.\ rosyjskich został niemal do no
gi wybity. Jen. Miszcz~1·kO· jest ciężko 
ranny w kolano. Za\\ c2 \vano do u i ego 
~hirnrga, gdyż 2achc·dzi potrzeb amputo-· 
w au i a nogi. 

„Now. W rem." st\\ ien!?:· , ż.:: \\"'ojslw 
fap.oi'1skic na pra\vym brzegu' rzeki Iiun 
'" ykonui<1 marsz skrzydlo.wy bardw nie
bezpieczny dla PGsyan. 

Korespond~1n1t Biura Reutera przy ar
mii jen. Oku1 telegrafuje z dnia· 29 brn. Po 
wyparciu Rosyan na drugi brzeg rz;eki 
ttun J apoi'1czycy ostrzeliwali nicprzyjade
la Qd wcz•oraj pop. dn dzisiaj rano, na ca
lej linii. R-0syanie od'powiad1ali tylko sfa
ho. Japo·frczycy starają się ·obecnie obejść. 
prawie skrzydto K.umpatkina. 

Ostaitni telegram, który nadsze·dt \\' 
czwartek przez Tieling do Paryża, stwier
dzai, że Kuriopatkin rozp·nczął bitwę na. nQ
\VO; '\VI ogniu stoi środek obydwóch anni i 
nieprzyjacielskich. 

Ziemie polskie. 
Z· Prus Zachodnich Warmii i Mazur. 

Toruń. W ·sprawie nagonki urzqcfzo
nej, mt1 ,,Wiarusa Pdskiego" pisze „Gaz. 
Toimńska": 

„Postęp" poznański spetnia, chwal~bne 
zadanie, piętnując tych Polakaw, lc.torzy 
popiJerają hakatatystów;} ai 'IJ'Omijająi polskich 
kupców· i przcmystf.owców. Sz:kod'1! tyl!ko, 
że ,,Postęp" sam psuje wlasne dlzieło, za
miesi.czając nieopatrzinie zarzuty nieraz 
''"'prost zmyślone i poidkopujące1 wi1arę w 
sWX)j6' informaicye, nai cz.em zyiskuli~ tylko 
rzeczywi·śd win~waicy. Tak ogtos1t „Po
stęp" "\V 1numerze niedzielnym .korespion
dencyę ·z Bcichum, że .,,Wiarus Polski" dru
ki Ziedn-0czenia izawodowego połskieg.o" 
kai~ wykonywać w ·drukairni niemieckiej. 
Wiedzieliśmy dobrze, że to nic prawda, 
ale mimo to zapytaliśmy drukarnię „Wia·
rsa Polskiego" telegrafi.cznie czy to pra-

Kapitan Czart. 
,. 

(Ciąg dalszy.) 

Tym ·razlem wybrał on za cel krytyrcz~ 
nych pocisków; Cyrana de 13crgcra:c, twór
cę twryL które wed'lug niego groziły wy
'\VróccniCTTh calego p-0rządku świata. Przed~ 
miot ten, jak się zdaje, silnie zagrzewał ~c
gD wyobraźnię, gdyż, w, zapale roziprawia
nia nie spnstrze~t się nawet, jak'. gros jego. 
prz'ek1'-0czywszy rejestr tonól\Y ś:rte·dnkh, 
dostat się między tony na~wyiższe i - naj
piskliwsze. 

- Nie inaczej, panmvie! - wykrzy
knął, unicestwiwszy ostatnim, naisilnie}
.szym argurment::m swego fikcyjnego przc
ci\\-inika - gdyż Cyrana tam nie by!o1 -
człowi~k. który ośmiela się zaprzeczać 
prawom twk oczywistym, zasluguie, aby go 
spalono żywcem na publicznym plaicu. 

- Ech! ech! - zauważy,t dobrotliwi<! 
margrabia - także to \va·szmość traktll'iesz 
nasz.ego. przyjaciel'a Cyrana:? l cóż. on ci 
·wreszcie ·zrobił? 

_ Co zrnbiI? Ależ to szalona p::ilka ! 
umyst najprzewrotniejszy w Ś\Viecie ! słu
ga i sprzymierzeniec czarta! 

- Co najwyżej, poczytalbym go za 
narwali ca. 

- Powiedz pa11 raczej: za.i najniebez-
pieczniejszego rpod sl-0l1cem fo.ryata - obu
rzy! sic; starosta. 

I zaraz d-0tlał tonem, miażdż.c·wym opo
nenta: 

- Alboż nie strzelilo mu do gt·o:wy 
:twi·ercfzić, że księżyc jest zamieszkany? 

- Herczya, mości starosto, herezya ! 

\\da, co .. PostQp" pisze. Otrzymaliśmy 
odpo\ ie<lź: Bezczelne ldamstwo ! 

\ r jakim ·celu nadużyto .,PD. tGPU", aby 
1zudf na ,,\Viarnsa Pol·kiego" pot\rnrnc 
0SZCZC rstwo? 

Chodzi .o whydzenie .,Wiarusa PDl
sk1ego'· i jego kic ro\\ .uikćl\\ y„· -oczach spo
~ecz~irstwa p-0lskiego, aby uzyskać nowe 
fundusze dfa gazety, zalożonej w Dortnnm
dzie na ubicie „Wiarusa PDlskicgo" przez 
ludzi którym je·st sole.i \\" oku szczerze In
r O\\ y i narodowy kierunek teg() pi.;:1119 -

rnz cdooiwiadahica temu kiernakO\\ i nieza-1 
leż1NJlś6 zdania jego wyda\\TÓ\\~ i redakto
rÓ\V. Z g-0rli\\ -Ością g-0dną Ie1Jszcj spra,, y 
pracują pe\\ ni Polacy na spółktt z. hakaty
~tarni wszelkiej barwy od \viclu lat, aby 
znisz-:zyć ;, Wiarusa P·olskic~o", ale lud po! 
ski na obczyźnie tern wiQccj lgnie do niego, 
przcko11aw1szy się, że ,,\Viarns Poi'ski" 
wie rnic ~luży !:udowi \\ :zlc i i d-0b rei d~r:. 

Malbork. W nocy z 29 na1 30 styczni::: 
zgcrzar d·cm mieszkalny. w !aśdciela Prn
szkowskicgo d'oszczc;tnie. Ogieil tak ry
chło siQ rozszerzył, że nk nie zdołano wy
ratować. Cztery familie są ·bez dachu. 
Jak Dgie!1 powstał, nic wiadomo. 

Z Złotowskiego. RobotnU\: leśny Kutz 
ścinając drz~wo \'it boru, należącym do 
dóbr w Sypniewie, z·ostał przez. upadające 
drzewo tak ciężko zraniDny, że na trr.eci 
dzie1i, nie ·od.zyskawszy przytomności, n
marl. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Szamotuły. Ur-0dzLny cesarskie Z8.

ko6czyly się u na.s solenną bó\:ką. Pobił·o 
siQ po uczcie 4 panów z. tutejszych i oko
liczny.eh wyższych kół niemieckich. Jeden 
z tych panów zaczeptt w podni1eccniu jeidnę 
z tych 'Pa11, która przybyła.i do męża. Mąż 
zaczepionej .obrażony uderzył oWJego pana 
il z tego wywiąz.afa. się bójka. Stróże i 
wachmistrz musieli bijących się uspi0ik-0ić. 

I(oronowo. Pomieszania zmyislów do
stailo ·nagle 3 więźniów ZI tutejszeg'.o domu 
karnego: robotnik Ignacy Ośmiwk z. Zmy
tewa, który za zabóistwa1 został ułaskawio
ny na: dlo1,żywotnie więzienie.; stolarz Józef 
Hahn z Inowrodaiwia, którY! za ·z.łod1ziei
stwo skazany został n.a 10 lat ·d!omu lka·r
.m~go i rzeźnik Józef Wodlaj1 'f} podJ Cho
•dzieży, skazany za podpalenie nai 2 laitai ·do
mu kam ego. Wszyscy trzej umieszczeni 
zo1stali w tutejs·zym lazare1cie, aż przeka
zamiwstaną do domu obtąkanych. 

Poznań. Najprzewiel1ebniejszy, 'lrniądz 

Arcypasterz: zamianowal1 ks. proboS'zicza 
Re!nikawitza wi Ujciu pr-0dziekanem dekana
tu czairnkowskieg{). 

Doniesienia kościelne urzędowe. Ar
.chi<lyecezya gnieźnieńska. K.omenidy udzie 
łooo QcL 1 stycznia 1905 r.: Ks. Benben
kowi, plebanowi1 z. Pairlina:, na beneficyum 
w1 Chomiąży, ks. Lewickiemu z, Parlina. na 
beneficyum w Samoklęskach, ks. Drartwic 
z Gniezna: na beneficyum w Żernikach, ks. 

-- rzekł margrabia, powstrzymując śmiech. 
- I że ziemiai ohraca się.! 
- Bluźnierstwo! 
- Cóż może być be.zpoiśred!niem na-

stępstw.em takich twierdzeń? Wywrót 
zupełny porządku spoteczn.ego. - koniec 
świata popirostu. - Ten Bergerac iJo nie 
·czlowiek; to - Antychryst. 

- Czy nie p.oswwa.sz się p·a·n za dale
ko. moś.ci. de Laroothe? Beiriger!aic. l.csł 
przyjacielem i stałym bywalcem naszego 
domu. 

- Pain. go przyjmujesz,? 
- Ależ tak! Samibyś się. o tern przeko-

nat, mości starosto, gdybyś nie skąpi~ nam 
tałc oordz.o swych odwie1dzin. 

- Wilectz·a jest panią despotyczną -
niema w.zigJęd'ów, aini litości - oświadczyl, 
jakby na usprawiedlh\ ienie S\v'e, star00osta. 

- Upe\miam .cię, przyjacielu, że Ber
gera1c zyskuje na bliższem poznaniu i że 
nic czuć go bynajmniej smotą gorącą, choć 
w i·stocie twierdzi, że księżyc ieist ·zamie
szkany i że ziemia się obraca. 

- Ale ·otoż to właśnie ·na•jbardziei mnb 
roz.draźnia! Nie obrncai się. ona ani tro
cho ~ mogę d to raz jeszcze ·okazać jak 
•najdowodniej. 

MCl!rgrabirnm opa<lla g!.owa na piersi. 
Nie byl ·na ten nowy cios przygotowanym. 
Wzrnk żebrzący pomocy i zmitowa111ia 
zwróci{ na towarzyszów swych, ale' ci za
sypiali iu1ż snem blog.osławi·m1ych, w oI
brzymi,ch, mięko wys:łanych1 fotelach. Dru:
gie ramię Jana de Lamothe wyiciągnętoi się 
ponownie na<l: stolikiem i nad! rozloż.om1 
na nim kartą nieba. 

- Uważaj pan dobrz.e - wyrzekl głD
sem nGsowym. - To małe kółko przedsta 
wia księżyc, to dr.ugie - ziemię, a ia„. ja 
wyobrażam sl·of1ce. 

Kleino\\ i, podkustoszemu przy k:ltedrzł~ \Y ' 

Gnieźnie, m bendicyum ' Brzys~ ·lrZJ--
stwi. 

AdministracyQ j}O\\ icrrnno ml 1 sty
cznia 1905 r.: paraid \\ Kiszko\\'ic ks. R::~
cl1011skicnm, komcndarz.crn i w SlaW'nic, pa_. 
rafii \\ P-0dgórzu ks. Lamachowskitrnu, 
wikaryusz-0wi z Gniezna, parafii \\" Żydo
wie ks. BożankiC\\ iczowi·, \\ ikarynszo\vi 
1: Strzalkowa, parafit w I(uczko\\ ie li..s. 
Iwai'1skiemu, wikaryt•szo\vi z: Inowrncla
'.Via, p:i.raiii w Ci:-zybn\\-~" ks. Andrzcje
wskic111n, wikaryusz-,wi z l\otliaa. 

t a wikaryaty pO\viOłan-0 ml 1 Styania 
1905 r.: ks. C1min'.1c;dcgo. z Kisz;rn1\\ a na 
wikaryusza1 substytuta w Strzałk-0\vk, ks. 
Siu<lzi11skieg·o z Gniezna na I. wikaryusza 
i \\icekustosza przy archikatedrze ~11ieź-
11ie11skiei. ks. Jagodzi1iskicgo z Wierzbna, 
na II '" ikaryusza 1 rzy katedrze w Onic
ź11ic, ks. Popra\. skicgn l wikaryusza z 
Kcyni do. Kościelca, J·s. Włodarczyka z 
Kościelca na II \ · ;ka1 yusrn do M{).gi111a, ks. 
Szalkowskicgo Il wikaryusza z I(cy·ni do 
K.rostkmva, ks. Skmvro11ski,ego z Żyd-0\va 
na I wikaryusza eto l(cy,ni, ks. Krenza z 
Samoklęsk na \\ ikarynsza do Marko\vic, 
ks. t'ibaka z Szczepan-0\va nai III wikary
usza do Ino\v mdawia; następntących .nc
opresbytcrów: ks. Edmunda Mórkowskic
go na wikaTyat do Tucznie, ks. Franciszka 
Rudf1s.kiego, na II w·ikaryat prz.y farze '"' 
Gnieźnie, ks. Rumuld'a Soltysil1skiego na 
wik.:i:ryat przy kościcL~. pc.kbs:ztornym w 
Wągrówcu, ks. Stanislmva1 Tylewiczai na 
wikaryat w OI.ohoku, ks. Twfil'a Wesoło
wskiego do Kotlina, ks. Guzik{)wskiego do 
Labiszyna, ks. Marciniaka do Wąg,rówc_a 
przy farze, ks. J Gśka nai wilrnryat przy ko
ściele św. Wawrzy(!ca w• Gnieźnie, ks. Czu 
i'ewicza do SzC'zepanowa, ks. Bątkiewkza 
na IV wikaryat db Iniowrndawia. 

Archidyecezya p-0znańska. 
Instyutcyę kanioniczną -0trzymali: dnia 

25 stycznia r. b. ks. Becker, prnboszicz dy
wizyjny z GlDg-0wy, na be:nefkyum \V: Sre
mie, dnia 26 stycznia r. b. ks. foomendarz 
Dziubek w Siemowie na tamtejsze benefi
cyum, ks. J óZ:ewicza, wikaryuszai ·21 Bmd!ni
cy, Powołano na drugiego ka•pelana dio kla,
sz.t-0m pofilipińskiego w Gostyniu. 

Na: wika1ryaty powołano: ks. Górskie
go wikaryusza z Rogalin!ka db Kórnika, ks. 
Hipolita Jurka, mansy.onarza ZI Czarnkowa 
na II mansyonarza i wika:ryusza d!o Zbą
szyni.ai, ks. ne.apresbytera Bukalskiego na 
II mainsyionarza i wikaryuszao doo Ponieca 
i ks. neopiresbytera Bykowskieg·o. d!o Wol
sztyna. 

Wągrówiec. Dnia 25 stycznia odbyły 
się tutaj wybmy członków doi komisyi do 
ukladatnia podatku pwcederowego, które w 
skutek niedbalstwa i potępienia g9<lnej o
ziębłości PoLaków, wypad!Y kw nasz.ej srn
mocie. Uprawnfonych eto głosowania z 
Wągrówca, SkQków, Mieściska, Goł:1J1czy 

- W cale skrmnlna rola„. - mruknął 
de Faventin~s między d\\Gma nieznacznemi 
zicwtnięciami. 

Po tem wstępnem -0biaśnieniu, uczony 
przystąpił' do rzeczy. 

Pio<liczas, gdy mz.wiiat z: największym 
zapałem swe teorye, popi•erając je krzykli
wymi argumenfami, drzwi sa1onu -0tworz.y
h11 się zwolna i wsze.d~ Cyra:no de Berge
rac. 

Mar.grabia milczącym znakiem \\'Ska
zał przybysZO\\ i zacietrzewii:J:nego mędrca, 
mtodzieniec zatem, ·przy.witaw1szy Oilber
tę i jej matkę, i ująwszy podl ramię Rio.Jan
tda, zbliżył się do sto-tu, który µrz.ez: ucz.o~ 
nego ·starostę zmienio·ny. byt chwilowo w 
trybunę. 

Jan de Lamo.the nici ·dlornyśla? się o
becności wroga, stojącego· nieruchomo za 
jego fotelem. 

- Ergo, kochany margrnbio' - koń
czył swą mzpra\v Q - Cyran.o de Bergerac 
jE!st ·oszustem. albowiem ziemi~ nie cbraca 
się. i ohrncać ·nic może, g·dyż jest pfas:Jrn, 
jak tego dowiócU znakomity Jam Orangier. 

- Otóż wfaśnie, obraca· się! - wy
rze.ki w tej eh ;vili mocnymi gJDsem Cyrano 
- na po·wierzchni za1ś jej niemai z. pewno
ścią nic płaściejszego nad! pań'skie dowo
dzenia. 

Stawsta przechyl-U się. gwattownie na 
bok, jakby nad. uszami z:a:grzmiała mu trą
ba Sądui ostatecznego. 

- A! - wykrztusit '\V1reszde, gdyi g0 

tn.v1ogal omim~la - to pani zarzucasz mi nic-
~~~? ~ 

- Tak, ja~ <Jdrzekl, śmiejąc się ·poe-
ta. - Gotówi też jestem natychmiast d10-
wieść tego, jeśli pan zechcesz mnie wysłu
chać i jeśli damy z1ez.wiolą. 

Jam de Lamothe ściągnąl brwi. Ale w 

i Łekna stawi.to siG "szystk eh pr 1.. J 
rzystów ogółem 26, podczas kied:y N1c111l y 
: żydzi stawili się jak jeden ną'. \\ liczb 
82. Z Mieściska nie sta\vil si~ :rni ieclcu 
wyborca 

O!ówna wina spada na l:ou1i1.::~ mieisk: 
\\'~ vV«t~rG\ ·..:u, który )adn'2l nic !'DZ'\ in:~ł 
agitacyi i \\ l 1góle cal::i, spr~rn c 7 IWJ\\ ;G
;,<;'.zą oz:(blościq trakto\vai. bo przy Jaki:::j 
t: kici 2[~=:- t ~ PO\\ inni Fu!::cy J1i'7C ... \\ :~,. 
ków c;:2pkami zarzu~11:. Tac..:h \\ j b ,r
cĆJ\\ z.~jęio si~ '' pra,, \.lzi. spra\\ <l ,,. s::i.n 
d:dei1 \\ yuoró,,·, ale. z jd11~i s~rc~1y Jo teg< 
JX)ra była spóźn[{)na, a, z. drugi ... j c~rt ~~.): 

przcciwnikó\\ za ruch li\' a. 
K.iedyż wreszcie n~ . .::.t~wi u nas 7 i"\,7i • 

mienie wias11c·g0i i og6lncgo int~r\!~11. !\'.a 
r7ckanic i biridJnic po 11ic,vcza ;;i~ nkzt ~ > 

nic naprawi. 
Nakło. Przy ko!)aniu ziemi pud no\\ •i 

hudowlQ straciit życie tutejszy robutnik 
fischbach. Pch:tt właśnie lorkG ze zi~mq, 
gdy nnglc 22 n:m znnrnla ~ię ze stromej 
ciany \vic1ka oryla ziemi i przycisnda go 
cic:żarem1 swoim de, !·orki hk mocno.. że 

fischbachm\ i krc\\ nosem i ustami si~ rn1-
dła:. NicszczGśliwy w p(Jf godziny żyC; 

prze stal. 
Z nad Gopła piszą do „Dzicn. Pozn.": 

Za przykłacl~1 ~ p. Walterla Kautza, który 
sprz~.da! .adziedziczorq Kobylnicę k{)m~syi 
kolonizacyjnej - poszed1t p. Erdnrnnn. i 
graniczący z Kobylnicą Karsk, 700 mórg, 
daw·niejszą własność śp. Alfonsa Moszczcl1 
skicgo, równie'ż w tych dniach oddat \v, 
ręce k{)J,opizacyi. 

Strzelno. Pan Karól Trzcii'1ski, syn 
dr. Tadeusza Trzcińskiego z Popowa, ku
pił dnia 26 zm. mocą kontraktu notaryaLnc
go ·od' pani Reichsteinow~i majątek zicmsld 
Siera:kówek w powiecie strzelif1skim za 
303 OOO marek. 

Poznaf1. Pięćset marek nagrody \\ y··
zn3!czyt teraz prezes rejencyi poznaóskiej 
za \vykrycie zaginionego w niocy 4 gru
dnia' praktylrnnta sądmveg·o Medemrnl<l3, 
19-letniego mlodziefJca. Jak wia·domo, 100 
maTek przez.naicz.yt ·oiciec 'Z3Jgi1ni.onego te
mu, kto przyczyni się d:O wyjaśnienia za
gadikowego zajścia. 

Poznań. Pan aptekan Wincenty 
SzczeTbif1ski z Pomania, nabyl drogą ku
pna.i ma1jątek rycerski Mi1elno \Ve Ws.cho.
dnich Prusach. Majątek ten obejmujący 
9000 mórg .abszaru, <lotychcza:s poz>C)!sta\:i.-al 
w ręku niemieckiej rodziny Wernitzów. 
Zamyka <JIJ w sobie dawne polJ.ojmvisko
grunwaidzki·e. Nowonabywcy „Szczęść: 
Bdże"! 

Gniezno. Pmces Pawfak0i\\ej o ,otru
ciq męża, który przed tutejszym sądem 

przysięglyich trwa iuz tydlzŁc!l, sknr1-
czyt się. Swia<lkoiw·ie zezna\1.rali <lilai niej 
niekorzystnie, tak samo rzeczozna\vcy. 
Dyrektor za:kładu dla obtąJrnnych w Owii'1-
skach, gdzie Pawlakowai bY)la kilkai tygo
dni1 p. dr. Werner, przed1stawif ją jako z.dro 

gruincie byl niezmiernie rad zdarzeniu. 
Przedw1nika trzym31t w ręku - z. mz:koszą 
pokona g-o, zmiażdży, unicestwi. 

Skupi.ano się diokofa1 za,paników. Wal
ka obiecywała być zajmującą. 

- Tak wiGc, mój panie: - zacząl sta
msta, rozsiadając się dumnie wprost Cyra
na i starając się wziąć go o!drazu z góry. --· 
podtrzymujesz. pan dotąd ieszcz·e swą nie
szczęsną .utopię? AleŻI to są, mój panie, 
drwiny ize wszystkkh, kt6rzy ramoty; t\\·:o
je czytają. Zkąd1 pan wyrwates tern kon
cept, że slofi.ce j1est nieruchome, kiedy, ka
żde dlzie,cko wudzi wyraźnie, że się ono po
rusza? I na jakiej zas.adizie odważasz si~ 
pleść, że ziemia szybko siQ -0hraica, kiedy 
wsz.yscy czujemy ją p·o<l' stopami moicmi. 
i niewzruszoną? 

Cyrano ·nic bral' bynatimniej do· serc;t 
.aini niegrz.ecznych slów mędrca, ani jcgLJ 
litościwych wzrusza(1 ramionatni, 1 uśmie
chając ·się, tonem żartobliiwym odparł: 

- Ech, mości starosto, () oo się spie
rać? Rzecz jest niestyichanie prosta, i 
bęcl!ę mial zaszczyt wyttoimaczy;ć ją zaraz 
w sp·asób <lla wszystkkh zrozumia1ty. 

Jan de Lamothe Ltczynil pornszenic. 
jakby chcial mówić. 

- Niecli się pan nie gniewa i niech 
iraczy cierpliwie posłuchać - przerwał mu 
p.oś'{}iesz:ni(; Sa:winiusz. - Rozpowszechni
ło się w1śródl ludzi mniemanie, że sli01i1ce 
tkwi w samym śr{)dku ·na·szcj sfery, wszs
stkie bowiem ciała w przyrodzie: potrze~ · 
bują niezbędnie jego światla i ciepta. 

- Wst~p ·nicdorzeczmy - mmknął. 
starosta. .; '"'"'':.„„ l 

(8ią,g dalszy nastąpi.) 



~ nmysłC\\ o. kobietę, ktćrra okrn-pny czyn ' 
>Pełniła z~ Ś\\·iadon:3ś.:il\. Pa\\ abrn ą 

k. zano na śmierć. 

Ze ~Kązka czyli Starej Polski. 
Bytom. (Streik "cstfalski .a; Gc'irny 

l;1zk). Wysyłka węgh górnoślązki0go 
wzmaga si<~ \\obce strejkn \\ cstfalskiego z 
d1;ia J'a d1iicl1 coraz \\ ięccj. \rVe \\'torek 
\\'.Y wiezk no 8060 wagonów wę1.;la, w mr-
tt;-r,ną ś.rodQ wyshno fi.?92 wagonó\\ (pod
~za; g<ly w roh1 poprzednim .v tymże dniu 
,, } lan·o 5982 wago11Ó\\ .) \Vysylka wę-

1..t g6moślt1zk · '2g'O '' ostatnich pię:iu la
r,1..' ' ' micsi<icu styczniu średnio nie \\·y

n('sila nigdy fJ.On1d 640t1 "u:gonr'>w na jc
dt n dzid1. .I rżeli Qbecnie w jednym dlniu 
rysylaj.:1 już J,fZl:SZlO 80UO \\'::ltZ.Oll(:\\ m: 

dz ei'1. to wida.:. ztąd, jak ogromnie st~ 
,,zmog;fo za1)otrichowanic. "ęgla g6;.i1c1ślq-
kicr;o \vsh1tek streiku wcstblskieg.o. 

Katowice. Dyrekcya koicjo\\ a w Ka-
t-O\\ kach polecila \v szystkim p·od w ładnym 
obi ur zQdom koleje\\ ym, aby wszel'kimi 
'rodkami starano siG pokonać regularnie 
węg-Iowy rnch "ysytkowy. Je'ieli Z\\ ykłe 
pcciqgi t.owaro\ve nic wystar,czatllą dla Dd
wiezienia wsz.ysthch wysyiek wQgl-0wych, 
maią być puszczone w rrn·.::h wc1d{11g potrze
by pociągi 11adz\vyczajnc, aby pod każdym 
'' zg!Qdem wysyłki odwnżollc by!y gtatdko 

aby na dwo:rca'ch nic doszło d:O prz.cpel
nic·IJia i zatamowania ruchu. 

Wiadomości ze świata. 
Sejm pruski za.!atwil siG na posiedzeniu 

środowi=m z szeregiem pctycyi i ukończył 
trzecie czytanie ustawy \\'ykoinawczej do 
prawa. państwwego D chorobach z3Jcaźn
nych. 

Z Anglii. .,Times" w artykule naczel
nym pisze () ·ostatnich wy1padkadIJ w Ro
syi: „Petersburg- nadaje się dbskonale do 
militarnych operacyi i przedstawia· mafo 
szans dlll' niezorgnizow:anych ttumi6w' 1J;o'
SJK)lshva. Tak dlUgo, jak wojsko stucha 
rozka·zów, sily represyjne będą zape!VYne 
·starczały 'do zd'uszeniai ·JX>!wstania, a 
rtad'ujemy się Z OOŚĆ Wia!l'Og'Odnych 
11, że wlad·ze są zd'ecyd-0\va11~ nie u.tę
ć Sit;i fadlnych:. •choćby najstrasZ'd1'i ej
dt rozle\\"ÓW krwi. Można więc być pe 

wnym, że biumkrncya \V S.W()jem wciasnem 
§rodowisku \\l'.l.lczyć będzi~ jak ·<l'zika be-
ya przyparta dia muru. Ale sąi .oznaki, 
przyiJdz.ie je] prowadzić walkc zażartą i 
.iein1dziej. W M·osk\vie rozpoczął siG 
wielki streik. choć 'Ol zajściach \V. Pe-

rsburgu niewiele tam iZapewne wia<liorrno, 
Moskwa jest wielkiem ogniskiem fafbrycz

; już sarn bierny opór tamrtejszej luid11c
roboczej może sp'rawić wfad'z-0m nie

Jiiolo klop.otu. Są inne iesz:czc. centra.. nie
b.óre z nich w Polsce, która -niewątpliiwie 
&Ylnpatyzuie czynnie z Petersburgiem i z 
Moskwą. Raz.ruchy w Porsce mogą mdeć 
'1atzenie większe, niż roisyjskie i mogą 
1orować d1ioigQ do możebności, której bli
tli okreś1ać byloby zbytecznem. Wszystko 
7.aŚ, co. się 'dzieje w rosyjskich pro.win

ch i co się przejawia \V ziemstw.rcl!, 
kazu[e nai otrząsanie się z letarg'uJ nawet 

j'skiego' ch.topshva". 
„Dairy Mail" pisze o carze i w. ks. 

Włodzimierzu artykui naczeuny, w którym 
~tamy: .,Komentarze prasy zagranicz
Jro petersburskich rzeziach dowo.d<zą. że 
wiaj ca~y świat ucywilizowany myśli je

ow10. Niema nuty ni.ezg-o<lnei w ,,nyra-
~u przerażenia, wstrętu i oburzenia na 
tne postęp.owa.111ic rGsyjskiei armii. Nie 

)r6buje nikt ttumaczyć cara i w. ksc. Wlo
dzjinietz.:JJ. tych ct\vóch. na których ciąży 

ina i Ddp•owiedzhlność za tę bez.wzglę
dną ' ~lupią i daremną, a tak niewypowi>c
łzianie ·ohydną zbrodnię. Car i Wtndzi-
111ierz nie mają prawa do żatdlnej sympatyi. 

Zbrodnia, której się dopuścili, jest 
lb1'Jct1nią1 przeciwko mdz2d-owi Judzkiemu. 

<lrZimierz jest c:Ldbrze znany z gwaHo
~ści, i okrutności swego, usposobienia: 
• niedzielę więc dziaI'al z.g-odnie ze &\1- "t0ią 
~ufacyą. Na barlrnch S\vych dhviga on 
::tylko- grzeclt rzezi' bezbronnych rob-otni-
~w. mc;ż.czyzn, k-obie.t i dzieci, ale i infa
nuę iQbecncj \\10tiny, <lo której on i jego 
stronnicy zmusili JaponiQ z rozmyślnym 

lern pozbawienia je.j p·olitycznej niez;lleż 
l!OściJ, sprowadzenia. jej pod takie samo ja
i.. ...... 'haif1biącej i haniebn.cj nie'\v10Ji. jaka 
~i: · dziś u<lziatem każdego rosyjski·~go 

da11eg-0. 

i z. Bałkanu. Czy Austro-Węgry rr:ają 
~ni? zamiar sięgnąć po za:chto<lnią część 
,\,lłrcy1? Niewiątpliwie ! O okup~yi &śni 
1 łlercogiowiny mówiJono przez; łat ośm, a 

'M 1871 r. - jak wiadczą pam1~tniki 

Schiiii!ego - cesarz frnnci ul\: Józ . .;f re-bil 
do n'.cj przygotcw::iinia. P-0spie h, \\" jakim 
minister wojny Pitreich i szef sztabu ge
neralnego Beck pr{)\\ adzą reorganiz"'cy~ 
artyleryi. ś \ iadczy, ż~ chcą ją możli\ rie 
prędko ukol!czyć. Wtedy okupacya 11Y że 
sic: zac7.~1ć. Nikt nic będzie cł1ciał prze
s1..kadzać Austra-\Vęgrorn '" tm1 dziele. 
J cdync. \V~l-c:chy którym nic zbywia1 na cllc
ci ach, mają za, mafo sił i 0dwagi. P110ce:
rozJ.rfadm Tnrcyi, rozpoc.z~ty w 1878 r.. I){) 
latach d" nidzicsm i kilku zno\v'U zrnb1 km!· 
olbrzymi na.przód. 

\Vys·oka Porta PO\\ tarzo. tyn1c.za,scm 
manc·\ T z~szforoczny, g<ly na wiosnc 1904 
roku biegły ,od jc,c1Jnego ko1ka .Enro1;y do 
drugiego pogł·oski o przygotO\\ aniaich \VO

jcn11yc11 Ausrn-Węgier celem zaboru 1\fa
'Ce(kn1ii. \V lutym agcncya urzęclio'.\ a te
lcgnificzna '" l(onsta11tyn1opolt~ zaczGła z 
JWL.:iskle111 utyski\'.·a0 z p·owod'.l buntn Al-
1Ja1!czyków \\ Starej Serbii. Baszo·wic tu
rc.:.cy 118~lc zainteresowali siQ dolą tam
tcis2ych chrześcian, i ntrzymyw~li. że na
leży ostatnich .ochran iać przed s1a·inowiolą 
bejów' wlbaf1skich. Sufta:1, pan potężny, i 
w!adz.ca lit-0ściwy, posta.nowil przeto oto
czyć ·opie1q chrzcścian \vilajetu. w Skoplje 
(Ueski.lp). Istotn'e, bataHon1 z11 bataho-
11cm, baterya za bateryą sz,fy na- północ ku 
Mitrnwicy, gdzie \V doli11ie Linw= na wry
tm·ytml! sandżakll' Novi-Basal'skiego stvi<l 
już \V•o.jska au,str{J!-wę.gi2nkic. I w prze
ciągur kilktti tygodni zgrom:~·diził suttan na 
szlaku1, którym musiałyby iść wojska ce
sarsk-0-au~tryackie, przeszło 40,000 wt
nierza. "Rzecz prosta, że w Wiedniu po
znano się na tej demonstrncyi. Dzienniki, 
zb1liż.one d() ministerstwa spraw zagmniiez
nyich z przekąsem .zauważyły, że koncen
tracya wojsk tureckich, rnczej na akt nie
przyjaźni przeciwko Austro-Węgrom! ~vy
gląidJJ, niż na1 zamiiar zabezpieczienia chrze
sc1an. Do wyprawy austro-węgierskiej 
nie p.rzyszlo. Późnem latem wojska tur.;
ckie 'P'OWrócily ct:o Monastyru. Saloniki. 
Adryanopola i eto okręgów Azyi mnieUszei. 
Teraz gra zaczyn-a się na nff\.\G. Dz1e~niki 
wiedeflskie i buda1pesztef1skie narzekają, 
że suHan zwleka ·z zaprnwad'Zeniem re
:f.arm. SuHan uważa, że j~st to z.ap.()IWie!dź 
bli'żs.z:ej interwencyi zbrojnej. Znowu1 tedy 
śle do Mitrowicy i Skoplji matery:aill woljen
ny, wojsko, tajne instrukcye dila hasz:ów i 
dla Albaińczyków. 

Z różny~ii stron. 
lserlohn. Fabryka Nachrndit wypnwie

dlziata swyn,n 1400 robotnik1om pracę na. 1 
marca·, skoroby do teg·o czasu strejk nie 
ZtQstat ukończony. 

Herrre. firma Schreiber i sp. W ! łier
ne przystara za 600 mr. obuwia na1 ręce 
karnitetu, wspieraiąceg'o strejkującyoh g;ór
ni'ków, w ,cel'U' rozdlzielenia między tychże. 

Gelsenkirchen. Mularze Jas:par i l(oh
Ier spadli z rnsztowania. Pierwszy zina
cznie się pio:kalecz,yL 

Sodlingen Donoszę naszym ·braóom, 
ii kopalnia ,.Mont Cenis" \Vypfacila d'. I 
luteg'OI tym górnikom którzy teraz. pracują 
pia IO i PO' 15 marek premii dla tego, aż~by 
drugi'Ch •Otumanić i ażebyśmy szli do pra
cy. Bracia r.od'acy! pokażmy że nie jeste
śmy lamistrejkami i pokażmy że nie jeste
śmy zdrajcami sprawy naszej ro:b:Otnicz.:j. 

Rozmaitości. 
Dziwy nieba. J(-0respondent „Slo•wa 

Polskiego" z Tarnopola don•osii. że w1 piątek 
dnia 20 bm. 'Okol{)I g-0dziny 6 wieczorem 
można byfo. ogląd'ać na '\V's.choidln,kj połaci 
nieba ws·paniale zja\.visko. Ze :z.natlidfujące
go się wfaśnie w pełnii księżyca wystrze
lały 4 smugi świetliste formujące ogromny 
krz~?ż, którego centrum stanowił księżyc 
z au-reoln świetlaną. Krzyż ten otaczała 
tQcza, tworząca ogromne kolo. Niezwykłe 
toi zjawisk.o, tnrnjące około g:oldlzinę, bylo 
najpięk.nieisze.m .na kilka mi111ut przed g()ci'Zi
·ną 6. 1kiedy księżyc znajdlaiwaI' się n1a: wys~)
'kośó okoito 3-0 stopni ponad' horyizontem. 
Również z Btkowa <l1onosi do .,Slowa 
Pol." n,azy..;zny Ś\\!iadek o dziwnem zjawi
sku. Gdy w •nocy 1dnia, 20 o gddz:'.i1ie 10:,~ 
jechał samkami, sp·ostrzeg1 o jakiclt ?.CQO 
kroków przed s.obą nad stav..,em w WYS')
kości do jakich 200 me.trówt tworzące się 
w po1wietrzui mate światl{j lmlortr ogni be11-
gailsikid1:, które z.wolna poczęl'ioi 'Się zniżać i 
roSinąć, przyczern otworzył się śwretl!Jy 

og;on, <llugi()śici do 1 m., przy nasadzie sze
roki db pól m. z. poiczątkUJ cze~żółto
bialy, później ziełono-czer:w10n~ótto-p~ 
pielaty. Wkrótce owai n'.iby kometa: ·1szla 
dh wieHkości damskie} parasołki i po.::z.:11 
się z niej sypać c-gień nib~ zi •ogniska r„o<l 

m~ech\.. 1 -;. ' • al kim. v, piątek 20 b. m. a 
gooz:n , f: 2 ' ie :zorem k iężyc był \ · ct·11-
żym k ie, a w środku ogrnmry . rzyż 
żólty. 

Panu Ignacctn.u „ .rrnśni-wsldemw ~, 
Bochum. Grubija(1ski 1;sf zwródliśmy 
Panu pocztą. Odpc\vicdać n~ takk Iis•y 
nie mamy z ~ yczaju. 

• 
S !ł~f!H?" 

~'ZDJJ. Si·os'.o Bra t\ '~l Róż:i.l1co\\ ego 
z, Bcclmm, ·zapraszam niniejszem \\ so:.iotę 

4 lutego o g{)dz. 3 ~o poł. 
NA WSPOLNĄ KA WĘ. 

ProszQ przyby0 <.110 mieszka:iia nasl.!
go przy ul. Lindcnstr. ' . 

• Stanisława hilki~wicz. 

Niuiejszem z::.pra5zamy szan. czl<m
ków Tow. św. Barbary z. Bochum na uro
czystość naszego srebrnego wes"'"da, która 
siQ tQdbędzie w nicdzic!Q ·dnia 5 lutcg·o: o 
gcdz. 4 po P·OL w lokalu posiedz.el1 tmva-
rz-ystwa. W. i S. Falkiewicz. 

Towarzystwo św. Wawrzy(1ca w Kastrop 
podaje do: wiadomo1ści wszystkim czfon'~ 
kom, i1ż zebrnnie micsiQcz.ne ocl!będ.zic się w 
.n iedzielę dnia· 5 lutego P•O Pol. o god'z. 4 na 
sali zwykłych zebra.fi.. Niniejszcm zapra
sza się. też starych iak i nm\. yich rewizo
rów oraz chorążych, by nao wymienione 
:lebranie raczyli przybyć, z. pawodu d'u0o 
ważny.eh spraw, które przyjd'ą n,a porz~d'ek 
dzi,enny. O liczny udział upraszai się. Go-
ście mie wid1zi.ani. Z a r z ą d'. 

Uwaga: Zebrania miesięcz:nc zostały 
zmienione na walnem 'z.t\br.ainiu1 na.i niedzielę 
pTI::rw1sz:ą i trzecią każdego miesiąca, na1 co 
szan. czl1onkom zwraca się szczegótną u
\ugę. Uprnsza się także: czlo0nkó\v~ inten
cyb Ser.ca Jezus-owego, ażeby eto 5 luteigo 
raczyli odnowić abonament na riok 1905, al
oowiem już czas wielki. 

Hejnowicz, prz,ew. 

Bractwo Różańca św. w Ueckendoriie 
<llonosi sw.ym siostrom, iż W • sobotę tj. 4 
lutego po pot o godz. 4 mamy spowiiedź, 
a Wl nLedziel'ę na drugiej mszy św. o g-0<llz. 
7 przystępuje bra:ctwo do Komunii św. Jak 
najliczni·ejszy udzial pożą.d:any. 

Przełożcma. 

Baczność Tow„ „Jedność" w Bruckhausen ! 
Uwiadamia się wszystkkh czfoników, 

iż w nie!d.zielę odbęd.zie się nadzwyczajne 
zebranie Q 1 godz. 4 po poł., poniewaiż są 
bardlzOł waiżrne: sprawy do obra<l:Owooia. O 
liczny U'd'ziat prosi Zarząd. 

Towa~z. gimn. „Sokół" w Sodingen 
uwia&.mia1 szan. druhów, iż przyszłe ze
.branie odlbędzie się: 5 lu,tego n3J S<a!li p. K. 
Wtegmanna w SQdin1gen o godz. 04. Li-
·czny udzfar <lruhów p-0żą<lany. Gościł 
mile widziani. Nai owem .zebraniur będzie 
odczyt. CZiOfem! Wydział. 

Koł-0 śpiewu uSlowik" w Horsthausen 
dloirrosi sza·n . . cZllQnk-Olm, iż w .niedzielę <linia 
5 rutegio, -Odbędzie się .zebranie o g-0dz. 4 
po pof. Lekcya śpiewtu1 oolbęd:zie się o 
g-0dz. I. Cze.ść polskiej pieśni! 

J. Stanina, przew. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Duisburgu 
podaje do wtadomości wszystkim cz.Pan
kom oiraz wszystkim Ro<lakO'ITll w Dwisbur
gu z.amieszika.lym, że w niedlzielę <lnia1 5 
lutego urządzamy zabawę zimową. po;ą
czoną z koncertem na.i sali W! tdotmu1 Jrntoli
ckim Seitenstr. 19. Po:czątek o godz. 4 
po pot, na któq to zabawę \vszystkich Ro-
daków zapraszamy. Zarz. ą& 

Baczność! Okręg VII nadreński! 
Uprasza się sz.ain. gniazda '°kręgu Vll 

nadreńskieg{), a1żeby wszelkie skJla1dlki o
kręgowe, oraz sktadki na delegata: zostaty 
na ręce kasyern okrQgD\vcg-Ó pod po1niż
sz.em adresem nadsyłane. Z po1td:rowie-
11iem Ludwik Szymański, 

Alsta<len, Fegtas.che. 409/I. ----- -- - -- --
Towarzystwo św. Wojciecha w Wetter 
unądlzai zał>awę zimową z tańcami w nie
dzielę 5 lutego 1905. Punktualnie o g. 04 
rozpoczntie się; ·korncert, a o go1c1z. Yz'5 taniec, 
nai salu pa:na Ooerbocka. Na zaiba.rwę tę 
zaprasza się ·CZ:łooikówi i przez 1nich wpro
wad!zooych guści. 

Uwaga: Zebranie się odbędzie w tą 
samą niedziel~ zaraz po naoozeństwtie o 
godz. 2 po pol., na które si-ę I10W1Y' i stary 
z;arzą<l stawić powinien. O liczny udlzial 
pro~ Zarząd 

ToY1unystwo ' v. o:ciecha w Dii--~l. 
\\; l. Ojcu Bazylemu z Iknnamd za 

()upra ~ ianie m· yi Ś\ . \\ DHssel <,rJ: 4 cło 
10 grndn;a 190„~ skladamy , "rd ~, ·1 „1 }g 

zapfać". Z1rz2 . 

BACZNOśC! 
W p:onicdz "l"'k dnia 6 b. m. 0dbę zie 

sic p-o:.;iedz~nie .,Oddziału II'· Tm\. . o-
pomocy kup.ców i J,rzemysfo\\dw. :tst
fail: : Nadrenii w Gelsenk;rchen r...., ~1: pa
Hi I ntt...mLi5 •• · ((Lrrt1a'1n ~'la~). Pe . :..:'k 
o g-0dz. 4 po po:L · 

Uwaga: Członko\\ ie k mis~ i \ inni 
się st3.wit;; int. o god.7. .. l Matys!u·. 

Koło śp:e'" u „Słowik" w Mar 1~:1 
·d!o11101si s NYlll czlonkc111 iż. !1.:kc :i. ~P 'vtt 
odbędzie siG w ni !dzielę 5 lutego o , cli. 3 
po J)OL \\- Iokai'1„ p. Platza, a po Lk ·~; ( d
bc;d.zic się zebn„nic. O liczny vdu11 ał •1- • 

kÓ\\11 i mo~ci pr·OSi Z a r Z ~1 d. 
Uwaga: Zaral'em podaje się dr c ·)'.'1:j 

wiacfomości. iż 1ebrnnia bę.d<t sic -c<lbJ 1-, clć 
dwa rnzy w miesiącu i to w· picn'' n i 
trzecią ·.ni:cdzic!Q, na en sic zwrac~ ... z1_zc-
~;ólną U\\.~agę. fr. Główcze :vsłd, sd::r. 
-- - - -· --------
Tow~rzystwo i.Je~ność" w Dortmtwd:de 
c1onosi swym członkom. iż Z\\ yczainc .ze
branie ,odbędzie siQ w nie1dzielę dnb 5 hte
g·o po, pot o g,odz. 2 u p. Voslia nl. I~ci'i::,ka 

m. 12Z. O liczny udział czi.anków prosi 
Zarząd. 

------------------
To warz. św. Jana Ew. w Witten 

do.nosi członkom, oraz. wszystkim: Rod3-
konll w Wittcn i okolicy. iż dnia 12 lutego 
obchodzić będzie l 9 rcczinicę swcg-0 istnie
nia. Porządek następu] .ąicy: Od g·nd1z. ~3 
do 04 przyjmowani·e sąsied.nkh towa
rzystw. O wpól do 4 wyma:rsz. do kościa
la1 na polskie naho~el1stwo. Po1chóct: do ko
ścio1tai w szeregu. Po .naibożteństwie towa
rzystwo id'zie z sztan1darem. na salę., gdzie 
się roz.poicznie kionce·rt, który: wykona pan 
Kuik 'Zr łiernc. P·odczas koncertu będą śpie
wy, mowy i de:kamacye. O godz. 8 będzie 
•odegrany teatr .amatorski p. t.: „Chtopy 
arystokraci". P0 teatrze, jeżeli czas po
zwol'i, będ'zie ·dalszy koncert. Towarzy
stwa, które zapros.zcniai otrzymaty i te, 
które dila braku· adresów nie moigty zapro
szenia otrzymać, prosimy przybyć z cho
rągwiami. O liczny udziat ,członków. i go-
ści prosi Zarząd. 

- Tow. gim.n. „Sokół" w RoithauSen-
odlbędzie swe posiedz,:!nie w niedzielę 5 
Iuteig-oi o gio'Clz. 02 po obiedzie w hoka1U! p. 
Schmitz. Uprasza się :druhów 10 pun!k.tual
ne stawienie się,. O liczny. uidziat dJruhów, i 
·g>ości uprasza się. Czołem! Wydział. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Karnap 
podaue swym członkom i' wszystkim Roda· 
kom zamieszikalyrn w J(amaip i okoli.cyi do 
wiadomości, iż w niediz.ielę dnia 5 lutego 
mamy pol'skie naboż.eństwo z 'ka:zankm o 
godz. 4 po pot Po nahożel1stwie jest spo
sobniość dlo spowiedZ.ii św. W paniedzia:tek 
raruo przystępujemy wspólnie d!o Stołu 
Pańskiego. O Hczny ud'ziat prosi 

Zarząd. ·--------
w i I h e Im. b u r g. 

Pierwszy wiec Zjed. zaw. pel.'' 
<0cH>ęd!zie się w 1 niedzvelę dltlia 5 luteg;o o 
go<l!z. 3 po potudniw w W:iłhelmsburgu pod 
łimbll'rgiem w l·okalu p. J. Reimcrs'a przy 
ul. Neuhio!ferstr. nr. 1 róg, ul. Vcringstr. 
Porzą<lek cl'zLeniny: 1) Organi'za.cye ZJ.\.V'O

aowe i ich znaczenie. 2) Bezrobocie ~ór
ników1 nad Rurą. 3) Rozmaitości. O li
czny udzia~ uprasza się. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Szanownych Dclegat0w oraz wszyst
kilch, którzy są \V posiadaniu ofiar na stre}„ 
.kujących. górników upraszamy o nadesła
nie tychże do poniedziałku pioludlnia, byś
my potrzcebującym pomiocy mogli w w,t-orek 
wypfacić. Szanownym Ofiiaro<lalwicom 
sktaidamy serdeczne Bóg zapłać. Zarazent 
prosim:r1 o przebaczenie tychi których ofia
ryi jesz.cze nie wstaly pokwitow:i.ne ponie
\.V1a:ż dl'a. nawaru pracy nie możcm wszy
stkiego naraz pokwitować, lecz z czasem 
wszystkie pokv. itowane z.ostaną. 
Zarząd „Zjednoczenia zawodowego poJ.''" 

~~~m~i!m~~~~~~~~ 
Towarz. św. Jana Chrzc. w Me.id•zrich 

za.syfa swemu cztonkowi 
p. Wojciechowi Urbaniakowi 

()•raz, jego dozgonnej towarz.yszce życia 
pannie Józefie Smierzchalskiej 

w dzień ślu1bu <l!nia 6 Iu,tego, serdeczne ży
C'Zenil<l·, zdrm.via, szczęścia i btogostaiwie1i
stwa Bożego i wszelkieu pomyślności. W 
k()f1cu wykrzykujemy wszyscy po trzy
kroć: Mt.oda para; niechl żyJie ! 

J. Kaklk, przew. 

~tlttłH~~~-~ltilHtt~I( 



Podziękowania! 
U::eznośe górn:cy.: 

Na \V S2=Ystkie zebrania gór111l„~ :i., jaki Rodak-0m, którzy brali udziat w Po
grzebie Jana Adamczaka i córki Naskręta 
dnia 29 i 30 stycznia, skladamy serdeczne 
podz i ękmvMie. szczególnie TQw. św .. sta
nisfawa B. z Wanne, scrde1czne .'; Bóg za- i jego fo de is%a ie 

abywać s i ~ b~dą J){)dczas strejku, :\ !n l 
iść nasi meżmvie zaufania, i druh·\\ za. 
checać ·w ięzyk 1i pols~im, aby ze 'Zie 
:zachowano spokój i pomtdek. 

plać !" Obie rodziny. 11:11 1:>~ amy '\V duiu r eb11·l'IH'fi:O \ł"f'file)a 1wrJecz1.1e życzeuia . 
O zacni pańl'two drodzy j ubilc i, ·kJadamy wam życze- ,,Zjednoczenie zawodowe polsł"i ". 

Towariz. św. Jana Chrzc. w Meiderich 
p.odaje S\v yrn czlonkom do \\ iadomo1ś. i, i ż 
w niedzielę 5 latego odbędzie sic; zc1brainie 
o go<lz. 4 po po,L Jak nadlicznil-cjszy ·ud·z:al 
czlonk6W1 por.lądany, bo są bardtz.o, ważne 
Śprawy <lo 7alat\ icnia. <wś'Cii; mile wi-

nia · rt· c1nvili. r,iechaj wa.ro P an Jłr' g t:a C"notliwość płaci, B~'Ś<'ie ~łotego wesela <lo.żyl i 
po r , cliy r. Y'nukó\V i p11l.wnukO\'>. mrO\\"ia, setnego wieku azczę&da i i-:HrO'\\ i11., za wasze 
t rudy i st.!1.:anie :>kł::tdamy pod zięko.vanie . Byście żyli, dobrl11 mie i, j o;;zc~n wiele Jo.t. 
Potem w J. ' iebn r.lę dostali z Bogiem wiecznie króJov>'a li, daj to P ani• - lliech eiit 

dziani. Z a _r z ą d. 

Towarzystwo św. Józefa w Hcrten. 
Przyszłe zebranie odbędzie się w nie

dzie l ę dnia 5 m. b. o z ~ yczajnein czasie. 
O liczny udział prosi Z a r z ą d. 

Towarz. gimn. „Soliół44 w l(irchlinde 
donosi swym druhom, iż zwyczajne zębra
i11 ie Old'będzie. się w nie dzi e lę dnia 5 luteg.u 
o godz. 3 po poL na saH zwyiklych posie
d!zef1. Prnsimy: o Hczny 11ctiz1iat druh ów . bo 
będą w:ainc sprawy d:O załatwienia . Go
ści:e mHe w idziani. Cz101em ! Wydział. 

Towarz. św. Barbary w Gelsenkirchen. 
W nied!zielę dnia '5 b. m. o godz. 47'2 po 

pot odbędlz ie się walne zebranie. Na po
rządku dziennym sprawozdanie ka1sy z u
biegle.go1 roku i obór nowego zarz41du na 
r.ok bierzący. Przeto 1Lcz111ry uid'zia·r czllon-
ków jest bardizo pnzą.dany. 'Zarząd. 

Tow. św. Piotra i Pawła w Bruckhausen 
ozniajmia wszy.stkim swoim cztonlmm, iż 
w nied1z.ie1ę dnia 5 lutego urządza totwarzy
stwlo· wieczorek iamiliiny. Poc·zątek o 
godz. 5 pa -poł. na sali p. Brinka. O lkzne 
prz'Y'b:Yde czl·onikóW z rodzinami uprasza 

Adam Słoma, prz.e'W. 
---- ----

Ueckendorf. 
Wa1ne zebranie odlbędizi·e się d!niaJ 5 lu

tego 1905 o godlz. 1 po pol. w loka-lup, ~ag
g>fj, ul Eergmannsir. Porządek obrad: 1. 
Sprawozdanie lrnsowe zai rok 1'904. 2. Po
kwi:torwan'ie zarz.ądu i Rady nadzorczej. 3. 
Prae(fio.Venie bifansn. 4. Uzupehiiemie Za
rząidu i Rady Naidzorczej. Purnktu1a]ne sta
wienie się Zairządu i Rady 1natlmrczei jest 
poż:ąćtaJnie. 

„B·a z ar". 
E.O. m. b. H. 

Spółkai z ogrmiczoną poir.ęką. 
Bilans. 

Aktywa: Pasywiar: 
~asa 12 mr.. Udziatów. 12 mr. 
Suimrna1 12 mr. Summai 12 mr. 

Liczba ezłonków·: 
W roku 1903 bylo 39 członków. 
W ro1m 1904 wystąpiło 16 ciztonków. 
Na: rok 1905 przechodizi 23 czJook-Oiw. 

. Z a rząd:: 
Jan .Skrabll!lr.shl. J óz.ef KQłata„ 

Biłam;. 
Aktiva•: P<łSsiva~ 

Bestan<l' 12 mk. Anteile 12 mk 
Sumnva 12 mk Summa 12 mik. 

Mitglied.erzahl: 
Im Jahre 1903 wareni 39 MitgliMer. 

Etanie. 'fcgo życzy \V am 

Jioim :-zan. odbiorcom i życzliwym 
uprzejmie donos.?.(' że teraz chętnie gotÓ\V 
JC'.Stcrn najlepsze 

a 
pocUug miary, bez uaj mniejs.ze,j wpłaty po· 
.r.na iych .zresztą tanich cenach odstawiać 

ilb. Gerbsoh następca 
HEUNE l3ahnbofotr. V~' tylko I piętrze . 

Baczność Rodacy! 
Szan. Ro<l.akom w Gunnigfeld i 

okolicy donoszę., że od dziś 1 lutego 
daję ws2ystkim ·odbiorcom przy aaltu
pnie od IO marek 10 p..oc, :rabatu to 
jest każdemu który swoje zapotrze
bowania. (artykuły spożywcze) będzie 
u mnie załatwiał kaidy 'PO nad 50 f. 
wzię.ty towar 9ędzie za.pisany, a przy 
10 mr. rroża 1 markę albo towar .Io· 
sta~ za darmo. Przytem ceny nie bę
df\ wyższe jak po inuych iskładacb. 
O tem wolno się każdemu przekona~. 

IJkład kol„ni.aJn1 

Benon :Kasperski, 
Giinnigfeld Kirchstr. 5. 

Szukam 
kupna Skladll kolonialnego., albo g<lziebym 
mógł takowy zalożyć z <llobrą egzystemicyą, 
Szam. Rodlaikom, kitórz.y mi ko'rzyistne miej
sce wskażą, płaiaę 20 ·mr. La1Sikarwie oferty 
prosz.e nadesl·a:ć do „Wiarusa Polskiego" 
pod! nr. 1234. --Mam na sprzedalż: 

l. Dom murowany, chlew i stodołę z 
2 J11()1rgami og1rodów1 w powiecie kościań
skim z.a 3600 marek. 

2. Dwie paroele ,pod bumwle po 22 
metryi frontu w środku miasta Kościana za 
2400 mare~ iedna. ; ' ·)~ .~ 

3. Dom piętrowy w Kościanie z staj 
nvami, remizami, kuźnią i końmi, orarz wio
z.am~ i poJWl()IZami - cale dlOłrożka rstwo - 
z:ai 25,000 mr. 

Wptaty wed1le umioiwy. Adres: 
P. Łopiński, Kosten (Posen). -1m1 Ja:hre 1904 sind ausgetreten 16 M.it- BA cz N o SO C ! 

glieder. Szaoownym Rodaicz:kom w1 RedkHng-
Ueibertraig ffir das, Jahr l90S.: hausen-Siid· i 1ok0Ucy don10sz:ą. iż prz.yjrnuję 
23 Mitglie.der. Wszelkie prace krawieckie 

Der Vorstand. 
J. Skrabnrski. J. Kołata. w dloru i pnza d!omem. - Proszę o 

---- --- łaskawe popa.ride mego przedlsiębi()lrstwa. 
„Chleb św. Antonieg-0" • Maryanna Starzak, 

W mie:sięcmiych zeszytach abonować polska kraiwoowa w Reclclinghausen-Stid 
możnai .na: cały mk za· 1,20 mr. z przesyłką przy ulicy Bochumerstr. nr. 206 obo'k no-
1,60 mr. Osoby przesylające zategiłlośći wej poczty. 

•y ,, Uocłuu . . 

w Habinghor~t . ,il . Ro nt>r ·tr. 2ll, 
po leca swym Rodakom : wielki \vybór 
książek do nab()żel1stwa, różnych oprm i 
wzorów. Książka wielka ,,Du·ni n". K•~
ka: ta powinna się znad·dować w każdil ro
dz.inie polsko-katoli:ckie~. Nabyć ją można 
odi 3 marek 90 fen.. już bardzo \\ dQbrui i 
mocnej oprawie. Inne książki do nabotei1-
~twa oo 40 fen. do 9.50 mr. Dalej po lecam 
książki poiwi eści-owe historyczne narnkmve, 
katechizm polski, histo rya św. , eleme.nta.rze 
itd. P.owinsww:ania, karty z, widokami 
polskie, niemieck ie i francuskie, papier pol
skii z pięknemi nag1lówkami. papier na 
kw'iaty dirnci'.ki iad. Wiązarki ocfi 25 ien. 
począwszy dio najdroższych. 

Wielki s:klad obrazów św. pańskich, 
oprawa wianków, wiązarków. Skład 
krzyży, figur, szkaplerzy, różańców, obra
zków, lamp przed obrazy. Dalej pclc
c.aim łyżki, widelce, noże, szczotki do wą
sów, grzebienie damskie i dla dzreeł, 
zwierciadła małe i wielkie. , Wielki wyaór 
papiemsów, tytoniÓ'WI i cygar. Tałiie 
talbaki do zażywa111ia. Polskie wina i m
poje bez alkoholu. Proszę szan. Rodakh 
o poparcie mego prz.ed'siębiorstwa. 

·Marcin Jarczyński, Elabinghorst 
(przy Rauxel) ul. Romerstr. 2'>. 

DOlłI 
rnaisywiny z ·chlewami, w d:omu znajdują 
się 2 izby i 'kwchnia, oo tego gruntu oo jtd
neJ rruo~i do dziesięci:u~ Przytem 30 m6rg 
gruntu! i bmfynk~ do tego 1 morka łąki. 
Obsa<ful gospo<la:rcm nowa. Trzy budY1lki 
w 1 Duzinie: mam na ·sprz.eda:i.. .DomJ mie
szkaillny o 4 pokojach z srodlolą i' chlewami, 
u kuchnią, ta:kże J1l.01Sywn:y. Do tego oo 5 
do 20 mórg gruntu. Kupujący może za 
di7,ierżawić g.rumtu, ile będzie sobie życzyl 
i do tego łąki 2 morgi. Kosztóvv podróży 
zwracam. Bardzo mała •\V11)lata. Na miej
scu btlldują kopaRn i ę węgla. Warunki! ba.r
dzio dlogl()dlne. Zg,toszcnia pod adlresem : 
Walenty Gryczyński, gospodarz Kunowo, 
Kunthal. 

lmżuchó'"· 'bieliuy, sz~lek, rękawicze , 
pertmonetek. 

Reparacye, p~ciągan ie pa rasoli od eeSZ.1...liU i 
slońca. 

Jedyna fabryka parasoli w miejscu. 
Predkol Dobrze! Tanio ! 

P ostbestellungs-F ormular„ 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserlf. 

cheh P.~)stamt ein E:xemplar der Ze•umii 
„ Wiarus Polski" aus &chum (Zeitungs. 
p.reirsliste 128) Hir f ebruar u. Marz 1905 u11 tl 
zahle an Abonnemen~ und Besie-lfgcl~ 
1,28 Mk. 
h 

~ :. " a . 
~"' ~ c „ ~ 
"'d • :. 

; ~'.i 
~ „ Iii> 
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~- łibige 1,28 Mk. erhalten zdiahen be· 

scbcln:i gt. 
. . . d. • • • • . • l!"O.„ 

Kaiserliches Postam.t . • . . G • • • 

Pierzyny ,-
wielkie na8"pane nowem WI~T 
weJ.nem od kurzu pie- I iii.~ 
rzem H,7ó mr. lepe1e f tleserowe 
11150, U,50, 18.50 i 
21 marok. ' p & l e s t y n s k i ej s Jl ol-

Pi erze ~~d ':~:1l\'~?n:~1~~~e~ 
funt po W , 75, 90, 120 mika P!}<l ow ego p. dl'. 
150, 17ó i 200 f. 'Wy- Bischoffa poleca p o u • 
eyłka~ea poD. poczt. al- nał'h · oryginaln~cb. 
bo goLówkę naprzód. P nlsb drogierya 

Józef Fudas Brnekhau8en~ 
w Brodnicy (Straiburg ulica ·Kaiae1·1"1tr. nr. iH. 
Wpr.) nr. 171.łZarnia.na. 
dozwolona. 

•
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oo o o f 8 Największy i najstarszy 8 8 

1 I polski skład mebli i maszyn du gotow~ n 
gg --- -znajduje się -- §8 
g B w Gelsenkirehen-Htillen. ul. W anner Str. 243. 8 3° 

'
gg 
0 g Dziękuję Szanownym Rodakom, którzy doU\d u mnie knpowu1i, a O g 

są z meg() towaru zadowoleni i pros?ię tych, którzy u A. Dartkowiaka 
nie kupo\·rnli, niech siQ przekonają jak tanio sprzedaję i przytem daję 

na odpłatę. Mam na składzie całkowite wyprawy tj. wszystkie sprzęty 
powtirnny dclą:cz.yć 10 fen1. tl1a listonosza. - -------

W szełk·ie zamówienia pod adresem~ Księ- ·············~· g garnia polska Mardn Jarczyński w ffabing- • • 

8
§ § 

domowe i kuchence i jak przedtem prowad7;ą 

war~zt.at siodlarski~ 11 al horst, Riimerstr. 20, p. Rau.xel. • Polskł • ł 

dla góreikó!~~s~ .• !!!!~h w Essen : z ~~!~U~~l~~i~!~Yd. : 18 i poza Essen. • spania jest w Duestlłfldorfie • 2 
Rodacy i górnky połscy, jeżeli! wam • według choroby zaraz do spHeda- • 00 I nia. Zgłoszenia upra~aa się nade-

Kanapy i materace zostaną we własnym warsztacie .zrobione. P.rzero~ 
hienie mat.eracy kosztuje u mie tylko B,50 mr. Proszę tlonie.ść mi na 
karcie, a przybędę w dom i zrobię. 

A. Bartkowiak. 
u 

id.zie o orgooi•zacy.ą; polską, paspies:zcie za- • słać do ekip. „Wiarusa Pol." • g 
0 tem do Essen w ponioo!liaitek o gooz. 5 p-o , 

poluidniu 6 lutego dlO łokalu van de Loo, • • lloaoooooooooooooocooooooo 
Schutzenbałm rrr. 58, na wiec polski. • 4> ···~········. OOOOOOOOOO~OOOOO'lOO 
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Srmnownym ROO&kt.m Szanownych naszyhh odbim:cow i lubowników piwa. gre-„Zjednoczenie zawodowe połskW'. • • . 
B AC Z N O Ś C ! w Herne i okoliły pe• d:źiskiego, prol:)imy uprzejmie o n.m9wienia na 

~&wnym Rodaczkom..., Brudu•- X ~:~~™~!:;•em JXftJ X marcowe piwo grodziskie, 
~ę, i.a sprowadzi.Jem mag:I~ 00 magławia- skład mebli, 

1ałftl bieilz.ny. Rodaczkom, którym • tem ·-' .~nvyczajne i podwójne, już teraz nam łaskawie nadsyłać. 
llie 4ooiesl~no. slu~y to ogloszenie. PM7- • mianowicie dla nowo- • Prze2J przybudowanie i powiękazenie browar~ uata"lfie-nie 
~m ........,'""' dobry k....meń d.r. ........ ~.~ •""7u i' ieileów polecam CAłko- nowynh tó . . d . 1 . . 
)Ili;; tuQJlH AU.01 'V UUU.UVU'lU. B'\!ILlf wite pi~kne wyprawy. ' • \J apara, 'W l' zaprowa zemc u ep!!zen, JestePlly lf 'Jn•Ż-
wHiek6w, Larową por(\ będzie prsygry- „ O gorliwe poparcie • nosc1 dostawie piw<> lepsze od wszystkich innych 1Jiw 
WlallO. POOievrait jest 111iej'81Ca dosyć. „ megointereeu serdeem>ie uochiskich. 

z ~;:~~ty Mrosko•~ M 
0

M:~edziński • j lawy Browar Grodziski 
1'r~ch. Letl&berg;str. 2,. ' „ DM••, uH~· Nowa-. .· ' F~ng. Gan. m. b. H. - Grat.z iP. ___ __.,. _ __ _... __ ... -· ---·-- ~--·-----.._...._ .-....-- .... "·-. ------r -~-- ·---_------~~ .... -._~-..._~-~-·--. --_ ... „.--.....-.. -
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Wychodzi codziennie z wyjątkiem d!!i poświątecznych. 
Przedplata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
ł mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
Wtuus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

" ood znakiem „t. polnisch" nr. 128. 

I Imię Boże za 

•• 
l zarobkow 

Za inseraty placi sie za wiersz oetytowy 15 fen„ a u 
oiloszenia zamieszczone przed inseratami 40 ten. Kto 
często oglasza, otrzyma rabat. - Usty dr; .,\Vianmt 
Polskiego" należy frankować i podać w nich deklad· 

ny adres piszącego. Rekopisów sie nie zwrara. 

~ Redakcya, Drukarni&. i Ke:.iQgarnia znajduje sic: w Bochum. przy ulicy Maltherstrasse nr. 17. - Ad.rofl : ,..\Viaru.s PoLki" Bochum. ___.;l..L... 

---~ ~~~ 
Górnioy! RodacJ! Podczas strejku zachowajcie niety1ko solidarność, ale także spokój i porządek "Wzorowy. Uni· 

kajcie wszystkiego, coby w walce o Wasze słuszne prawa mogło przeciwnikom służyć za broń przeciw górnikom. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

:mówić, czyt<Jć i pis~ć po polsku! Nie jest 

Polakiem, kto p·otomstwu swemu zni'em

c1.yć się po~woli ! 

Z wypadków dnia~ 

Mi:nister Hamm~rstein bada. 
W Essen, Bochum i w Dortmu1rudzie 

byt w czwartek p. Hammerstein, by się 
prze:konaić o zarządzenfach, ja!kie poczynio
no celem z.acho~ania spokoju i ochrony 
lamistreików. Minister wszęd'zie. odbywał 
Cl/tvższe naradiy. 

Rząd grozi strejkującym. 
Królewska inspekcyia górnicza, w Za

brzu -na Górnym Slązku, wyidala -0dez1wę, 
lv której oświad!cza., że wydaleni z pracy 
ostaną z kopalń fi.skalnych ci górnicy, któ
zy najpóźniej w trzoch d'niich. nie powrócą 
ło pracy. 

Telegramy„ 
B er I i n. Sejm pntski rozpoczął w 

ttek drug:ie czytanie ustawy kanałowej. 
:ziś toczą się dalsze rozprawy, a zakoń· 

· zą s~ prawdopodobnie 10 b. m.: trzecie 
~zytanie ustawy rozpocznie się 17 b. m. 

L o n d y n. Wielki popłoch powstał \\ 
. owarzystwach angfolskich, które zabez
•~zyty okręty wiozące kontrabandę wo
enną do Władywostoku. Jak wiadomo 
zujni Japończycy przytrzymali dotąd pra

wie wszystkie statki, ostatnio wie<lki pa
'Owilec „Wyefild". 

I( a.t is z. Strejk trwa dalej. Rozpo
:zęty się ukfudy pomiędzy pracodawcami 
1 Prac°'biorcami. 

Bi a ł y s t o k. Przy fabryce Punitze
wojsko strzelało do robotników. Pole

llo 6 osób, zraniono 48. W fabryce l(ellera 
wojsko także użyło broni. 

. Strejk górników 
Liczba streikuictcych pozostata bez 

1miany. · 
Organizaicye zaimierzają, \M przysz.ly 

iiorek po raz pierwszy wypladć s:trej
e . . .J 
Ostatnia wyplata ze strony k-01pah1 

astąpi 10 bm. 
. Na licznie odbytych z.ebramiach wy„ 

rat.ono zaufanie ,,kdmisyi si·edmiu". 
,J~h. Wiestf. Ztg." ()gromnie się obu

'Zy/ai nai sekreta·rza sta111u hr. Posadotw
i.ego, że strejkuiącym dobre wyistawil 
la<fectwio i drukuje C3ilY szereg <lkmiesien 
.Palnianych o rzekomych zaczepkach ta
istreµców ze strony. stre)kujących. 

1 
.Wtaśnie, co warte owe doniesienia ko

. n1ane, wyka:z:allQi się jasoo w parlam•~n
~ Urzędowo stwierdzono, że byty on~ 

Pod'starwnemi denuncyacyiami. 

-~ arlament a streJk garnlkńl. 
i1z W piątek toczyły się w dalszym ciągu 

Prawy nad poił'o.żeniem w. zagt(tbiu wę
nad Ruirą. 

1at~ Gotbefn (W'Ołnomyśtny) przcm~
za ureguł<;>wanrem ~tósu:nków w gór-

nictwie ustawą .Rzeszy, by tak ważnych 
sprnw nie poz,ostaW:iać paszczególnym 
państwom związikowym. Sl'usznie robot
.nicy mato mają nadziei, że zapowiiedziana 
przez. ministra handlu· \V sejmie prnskim w
stawa usunie glówne niedioma1ga1nia. Nie 
można się r:oootni1kom dziwić, ie mimo na
wolywania ministra nic powródli do pra
cy. Któż im bowiem daje gwarnn-cyę, że 
sejm pruski w obecnym składzie mvzglę
dni dostatecznie po~ożenie robotników! 
Gwarancyę dalby jedynie parla!TIJ"..Jlt. Po
set Oothein o·świadcza się za1 z.aprowa:dze
niem wydzialów i kontrolerów z kćit ro
botniczych. 

Poseł Spahn (centr.) uważa, że zaprio
'vie'dziana nowela dio ustawy górniczej nie 
jest wystarczającą, oświad!cza się za pra
winem ustanowieniem ośmiogodlzinnej szy
chty i uregufowani·em stósunkó"\v w górni
ctwie uistaJWą Rzeszy; w końcu wyraża 
mówca zdziwienie, że po doświadczeniach 
lat <J'statnich minister harnd'lu M-0eHer je
szcz:e kHka tygodni potrzebuje do wygo
rowania nl()lweli do ustawy górnkzej. 

Poseł baron von Ritthof®-Damsdori 
(kon.s.) stoi na stanowi~ku rz.Wlowem i do
maga się ochro.ny lamistrejków. 

Poseł Mugdan (wolinom.) popiera wy
wody posta Gotheina. Gdyby rząd byl 
jUJŻ przed 14 dniami. paramentowi przedfo
żył uistawę U\VZględ!niaiącą pierwsze z 
punkty wniosku Auera tyczące dtugości 
szychty i kreślenia wózków, dla który-<:h 
z.nalaz.laby się większość "~ p.a:rfamen'Cie, 
byloby nas1ąpi1to zaiwieszenie broni. 

Poseł l(orianty: Fo dbświad'czenia<eh 
jakie poczynili :riohotniicy, ich nie:ufność WtO

bec postęJJ()wania rządu· jest zupełnie u
sprawiedliwione. Zaws+e dlomagać się bę
dziemy uregullO'Wanie stosunków .górni
czych ustawą Rzeszy. Jesteśmy przek-0-
nairui, że nowela dQ ustaW'Y' gómicz.ej nie 
wypad1nie tak, jak powinna, ch-0ćby zamia
ry rządu były jak najlepsze, K-0lo: polskie 
glosować będzie za wnioskiem Auern i 
Gothei1na. Jesteśmy z zaisadiy za ograni
czeniem prawnem czasu pracy. Kary win
ny być ogranicoone, obowiązkowe wydlzia 
ly robotnicze zaprmviadzone. 

Następnie wykazał mówca iak marne 
panują stos.uniki w koplniiach górnoślązkkh. 

Tie,demann (rząictowie.c) zaznacza. że 
strormiictwo jego 1est prz.eciwne wsz,eikim 
wnioskom i ·sito·i' na stanowisku rządu. Wy
rafa też mÓIW'Ca obawę, że roiprarwy o
becne diOlewają tylko oliwy do ogni.a. 

Poseł baron Heyl v. Hermstein (Iib.) 
gani oględnie właścicieli kopalń i rzą<l pru
ski i oświad-cza się za górni·czą ustarwą, Rzc 
sz.y. MQIWca jest zdania, że w r6W1T1ej mie
rze bronić trzeba także lmistrejków i wy
raża zd~iwte.ni.e, że hr. Posatlt()wski oświad 
czY1ł, iż w obwodzie sireiłmwym nie za.cze
piano nigdzie w niezwykly sposób tami
strerkÓ!\V. 
w niezwyik]fy sposób łamistrejków. 

Sekretarz stanu hr. Posadowski shvi'er 
dza nai mocy akt polkyjnych, że doniesie
nia kopalń o . molestowaniu łami·stretrków 
są wręcz :nieprawid!z.iwe lub ogromnie prze
sadzone. Mówca odczytuje sprawozda111ie 
policyjne. w któremr wiykazamo, że skargi 
kopalń w tym przypadku byty bezpo<llsta
wmą denoocyacyą robotników. Sekretarz 
stanu d:odiaje w dalszym ciągu, że paiństwu 
winoo bronić OStQbistej wolności każd~. 
Gdyby powstaly niepolroje, trzc'baby W1'
stąpić z największą energią. Lecz robotni
cy sami mają naile'J)Sze checi oo u,trzymania 

Porządlku i mamy ob-0wiąze'k pomagać im 
w tern. 

Bebel (soc.) Nie na ochronę lamistrei
ków, lecz na ochronę strejkujących są po,
friehne środki i wrządzeniClJ (Mówca kła
d· ie na stól dwa naboje, którymi strzelano 
ze strony lami•strcyków <}o strejkuiącyich). 
Wywody kanclerza, który groził calą po
tęgą, p3!ństwiową w razie zabu1rzecfl, nazwał 
mówca pm.wokacyą. 

Rządi po-czuwający się dlQt swych obo
wiązków winien byl natychmi1ast wkroczyć 
zbadać stosunki i z,le naprarw·ić; bylby so
bie na.i tej d·mdze zjednał robotników. Da.
l'ej przytacza Bebef ukaz Wilhelma II w 
sprawie robotniczej z: r. 1889 oświa<llczając, 
że ministrmvie lekceważyli i z:dieptali go. 
(Prezydent powołuje mówcę do porządku). 

Hr. Posadowski: St::l.1raniem naszem 
winno być, by nie przemaiwiać podburzają 
co, gdyż wiemy, jakie skutki wywołają 
przemówienia nasz.e. Gdybyśmy ustaW\O<la 
wstwem Rzeszy wsz.ystko załaitwi:ali, pań.
stvrn zv,niązkowe spaidtlyby do rzędu pro
wincyi. Rząd'. pmski pragnie w ustawo
dawstwie górniczem zaprowadzić :Jroniecz.
ne zmiany. Kanclerz wykonar tylko S\Vój 
obow1ąt.ek. Niech ,,rszysc.y si~ starJj,, 
by streik' jaknajpręd'zej ukończ.o.no. W naj
krótszym czasie rząd/ pruS!k:i pirzed'l'OżY 
'IllOWelę db prawa g6rniczegn. 

Wniosiki Auera i Gotheina (podane 
przez nas dia.wniei) przyjęto. 

Nai tem zakończylyi się na razie d')r
skusya w parlamencie nia temat strejku . 

Biuro inf orrinacyjne. 
Odi zarządu Polskiegio Cenralnego Ko

mitetu Wyborczeg-o oobier.amry naistę:pując't 
odezwę: 

Wszelkich o<l'cieni partye· parlamen
tairne w ·girainicach rzeszy niemieckiej po
siad'a]ą stale swoje biura centralne, które 
są realnemi środowiskami daneg'Or idleaLne
go odlamU' spoleczeństwa i u ·kitórych zibie
gają się wsz·elkie nici, wiążące zwolenni
ków peW111ych zasad politycmyc.h z i:ch 
glosicielami. Gafa organizacya wyiborcz.a 1 

wszystkie odlezwy i hasła, statystyka i in
formacYle wyichod'zą z tego rodzajtr biur po
Jityicznych i ·służą swoim partyom za opar
cie i rękojmię. 

Spofecze:ństwl{)t nasze, a z niem i Koto 
pofskie, do tel; pory biurn takieg.o nie mia
to. Myśl poruszana kilkakrotnie cllla brakµ 
podstarwy· idealnej i materyialnej upad!aJa i 
szla w 2'iapomnienie. Dopiero z chwilą u
tworzenia Połskiegc Centralnego Komite
tu Wyborczego podjęto ją znów rua nowo i 
w statucie uło2'onym raku1 z.eszlego w § 10. 
4 wymienil Komitet jako swoje zidlanie: 

utrzymooie Biura informacyjnego celem 
a) dostarczania wiarogod!negr0 mate

ryalu I(olu polskiemu, 
b) ulepszania i uzupelniania orgainiza

cyi wy.oorczej, 
c) dZiralania na opinią publiczną, tak 

polską jak i obcą, przez prasę i osobni..: 
wyd',a wnictwa. 

Z ~hwilą uchwaleniClJ Biwrai infoinnacyj
neg-0 potrzeba urzeczywistnienia· projektu 
stawała się z. dniem kż<lym koniecZlnei,
szą. Prasa, jako wyraz opiinii p\llblicmei, 
i uświadomione jednostki spoleczeńsitwa 
raz. por~. por.u'Szały tę sprawę, nie mniej i 
Kolo Polskie odoośne wyra:i.allo ży-czenia. 

Na tegorocz.nym z.ieźd!zie Polskiego 
Centrd1ego l(omitettr Wyborczeg0i zamiar 

ten z-0star wreszcie urzeczywistniooym. 
Uchwailono utwmzenie Biura informacyj
nego z dnia I-go lutego b. r. i PoWOlainlO nai 
wysoce odpowiedzialne i zaszczytne sta
nowisko kierownika biurn p. dra1 Tadeusz.a. 
Jaworskiego, wild:ząc w ffego osobie wszeL~ 
kie potrzebne kwalifikaicye na ten uciążli
wy urzą<l. 

Biuro informacyjna, sklauaiące się ~ 
1zarzą<ltu P. C. I\. W. i jego kierownika, tak 
samo ja1k P. C. K. W., który poW10łat je et. 
życia, st-0i ponad wszelkiemi odcieniami 
po1frtycznymi i służy wylącznie tylko po! ... 
skicj sprawie namdtOiW'ei, zachowując śdsłit 
neutralność i objektywność. Progrnm je
go, zawarty w przytoczonym powyżej u
stępie statutu P. C. K. W. z biegiem czas11 
zaprowadZIOtlly zostanie w obStZterny, szcze." 
gók>iwy regulamin, który w mfarę piotrz.e
by, tak samo jak sprawoz:dlanie ro~zne ·Z 

dz.ialalno~ci Biura. podawany będzie do 
wiadomości publicz:nei. 

Biuro informiacyjne istnieje, ale praco
wać ~e tylko wte<ly z koTZyśdą dla pol
skiego spolteczeństwa, jeżeli znajdzie w 
nrem zaufania i poparcie. Dla tegu z,w1rnca! 
się P. C. K. W. w tern miettscu z gonicą 
prośbą do polskiego ogólu, a:by wszel'.kie
go ,r-O(lfizaju infonnacy.e polirt:ycZll1e, wybor
cze ' i statystyczinie, wszelkie wiarogodne 
wiadomości z zakresu nadluiżyć lub brakówi 
Wi sprawach kQŚciola, szkoly, '\V\Qljska i po
czty, jak i w urzędach stanu i administra:
cyi ·itp. skrzętnie w tetm.e. Biurze składać 
lub' do niego nadlsylać zechciał. Prnsę 
Zla.Ś polską wzywa się uisilnie, aby dll.a oo·
łYr.a sprawy i ogólu czyinność Binra POtPie„ 
rala i w razi-e p·otrzeby z, niem współdzia
tafa1. 

Tych życzliwych zaś, \którzy mate
ryal'nie chcą poprzeć Bium i tem samem 
przyczynić się d-0 udoskonalenia i rozsze
rzerniai jego dlziailallilości, a to w interesie 
sprawy bar<lzo jest pożądanem, - gorąco 
upraszamiyi o nadsyłanie składek na ręce 
skarbnika Biura, p. d...yrektorai M. Więc
kowskiego (Poznań, Teaitrnłnai 6), tenże z 
odlbiom kwitować będzie w pismach pUhli- , 
cz.nrych. Tym jedlnostkom wreszcie, które 
-0fiarnością swą przyspieszyły tQtwarcie 
Biura, niniejszem składai się serdeczne po
dziękowanie. 

·Biuro informacyjne Polskiego Central°- . ' 
nego'I\omitetu Wyborczego mieści się przy . 
ur. RY,cersikiel nr. 38 .nai I piętrz:e .. :. Aor,t:s 
Dr. Ta<lel;lisz. Jaworski. Poznań . (Po·s~n} • . 
GodlzinY: biurowe 10-1. ·· · · '· 
Urząd Polskiego Centralnego Komitetu 

Wyborczego: 
Dr. Bolesław Krysiewkz, przewodniczą .... 
cy, Julia!ll Sa;s-Jaw-orski, z.ais.tępca. Dr. Ta
deusz Szu.tdrz.yński, sekretarz. Michał 

Więckowski, ska1rbnik. 

Z wojny rosyjsko-japońskiej. 
Depesze marszałka Ojamy z 2 lutego 

•donosi, że Rosyainie pod)ęli' na nowo ruchy 
zaczepne przedrwi lewemu skrz.yd!u japof1-
skiiem'tll. że drotme piotycziki odbywąią sie 
na . c-ałej linii. Sina waJka diziaiowa wre Po 
obydlwóch stronach. 

Cesarz jaipoński· wydal mz.kaz do ar
mii jeneraif.a Ojamy, dziękując w nim swoim 
wojskom za odniesione• zwyicięztwo nad 
przeważającym nieprzyjacielem w ostat
niej bitwie. W swej odpowiedzi oświa<l
cz.yl Ojayrut, że żolnierze wakzyli dniem i 
nooą wśród trzaskającego mrozu z. rozpa
czliwą odwagą. 



liemie polskie. 
Z Prus Zachodnie Warmii i Mazur. 

l(artuzy. \V Sianowie odbj'}ł się wiec 
•a którym zdat sprawiozdanie z czynności 
poselskiej posel ks. prob. Losi!lski. 

W końcu uch "·alono następuhicą rc
zol ucyę: 

,,Zebrani na dzisiejszym polskim wie
cu '\V' Sianowie wyborcy powiatu kartuz
kiego 'Uroczyście protestują! przeciw po
krzywdzeniu, 'które naród polski spotkało 
przez: nowe prawo o osa·cb1ictwie i \Yyzna
wają jcdnomyślnrc jako Ś\YiGtY oho\':iązek 
aby każdy Polak tern u·silniej pracow.at nad 
obroną i rozwojem swych religijnych, mo
ralnych i ck<Ynomicznych intcresó\V. 

Na wszystkie pokrzy\\ dzcnia o-dpo
wiemy najlie.piei pracą , oszczędnością, trze
źvtośdą, szerzeniem {Yświaty i wbemen:~ 
trzymaniem się ·zasad1 naszego Kościola: 
świętego. " 

Z dyeceiyi chełmińs!dej. Przesiedle
ni zostali wtkaryusze: MuchO\\"ski ze Stę
życy do Chmieinai. Sarno\\·ski z Torni1s1kie 
g·o Papo\va do Rumiana, Jankowski z Ru
mia.na do Toru11skiego Papowa. 

Wąbrz·~źno. Jaik don-osi „Danz. Ztg." 
skazat sąd torui1ski mistrz.1 mularskiego 
Manno za namówienie dn pod\\ójncgo gto
sow.ania na 10 dni· więzienia a rzcch mula
rzy i jedni:;go· 'Cieślę na 8 i 7 dni za podwóJ
ne głosowan i e. 

świecie Ominę wiejską Czersk \V po
wiecie świeckim Pr. Zach., przechrzcono 
na „ttołrcnfelde": Cielęcin w pO\\r. świec
kim na „Schelenschin" i \Vymolklc \V pow. 
brodnickim na ,.Deutschenthal". 

.Elbląg. 67 letnia żo:nai krawca Sonn
taga zaczadzi.ta siQ przed· kilku dniami w 
nocy. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Ostrów. Podczas klótni pomiędzy 

znanym z gwattownego charalkteru 26 let
nim synem ginścinneg()I I\okota z. Lamki r: 
jego s:ziwagrem Mr!Qofaj1czakiem, pchnąl 
J(okct szwagra swego n10żem \VI piersi, taK 
si·Dnie, że tenże leży beznadlziefoie chory. 
Przy a1.1esztowainiu stawial K·o>kot silny o
'J)ór policyi. 

M~dzychód. Dnia 22 stycznia w Or. 
Lenischetz ( ?) w pow. mi~dzychod~im 
cala rodzina, złożona z czterech osób-, dlo
konała mo·rderstwa. 44 leni chalupnik An
drzej Jóźwiak, tegoż 18 letni syn Marcin· i 
50 letnia żona zamoiroowa.Ii 79 letniego wy
miernika Volkmanna i to z chciwości. 15 
letnia: córka Jóźwiaka: pomagata W1 :z:broidm 
o tyle. że sta1ra n:a dworze i uważała, aiby 
kro w ']JOpe·tnietniu jej nie przeszkodził. 
Zbrod!nia ta wiyszla na jaw tyilko dzięki te
mu, że dzieci z.aimor<lowanego, które z ob
czyzny przybyły na pogrzeb, odbilyi wie
ku trumny, by o}ca raz jesz.cze zobaczyć 

przytem, zdjąwszy ·czapkę z glowy je-

Kapitan Czart. 
.... 

I 

(Ciitg dalszy.) 
- Otóż - ciągną! poeta - słmice znaj 

diii·e sfę w samem sercu świata, aby kar
mić go i ożywiać, tak wtaśnie jak pestka 
:vv) śliwce, jak jądro w orziechu, jak ząibek 
w czosnku. Wsze!chświat jest tą śliwką, 
tym orzechem i tym czosnkiem, a słońce 
nasieniem, dokofa któreg-0 wszystko. się 
skupia. 

Szyid1er~i śmieszek by,t iodpo\.viedzią 
stairasty. 

- Sądzisz więc pan naprawdę - na
deral Cyrano - że t-0 wielkie ognisko 
tQbraica siG dlokofa1 nasz.ej ziemi, aby oś;wic
tta-ć ją i ogrzewać? 

- Bezwąpienia. 
- Doskonale. Takim sposobem mu-

sisz też sobie wy-0brażać, że komin z o
gniem obraca się d101lroła pieczeni, aby j4 

upiec. 
I zadoi\\i10Lony z żarh1, szfachcic wy

kręcił się na pięcie, nie Uopocąc się już ani 
tro.chę io swego .przeciwnika. 

- Usuwam się od dysputy 'Z panem 
- rzckt gniewny stairosta, którego dnw.o~ 
d'zeni~ ni·e odznaczaly się lekkvścią - ale 
wiedz, że twoja ]:)·Omysto\.\ ość i twój do
wcip d·oprmvadzią cię nieza:\.vodnie do te
go, iż będziesz. spalony na stosie. 

- Jeśli to ·bywa zawsze ich 'flptęp
stwem, to ty, mości stairosto. moż.iesz być 
peiwny. że umrzesz spok1ojni·e w swem 
lóżku. 

Ten żart 2'amkną.l usta mędrcowi. A 
.kied-y1 zbierait myśli, aby się równą ztośli
-wością odlciąć, już Cyrano znaidowal się 

gD, zauważyły, że czaszka byla rozbitą. 
M-0rderc. już się do winy przyznali. 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 

Bytom. We czwartek wywieziono z 
Górnego Slązka 8295 węgla, podczas gdy 
w reku poprzednim w. tymże. dniu' wywie
ziono 5539 w.agonów. W następny piątek 

wywiezio.nG 8303 weganów węgla. - O
gółem w ostatnich dniach wywożą z O. 
śJązka ccidzief1 blisko póltrzE ci3i tysiąca 
wagon6w więaei};. niż w' tychże dniach ro
ku zesl'Jle.go. 

Wszystkie gazety niemicc.kie piszą, że 
węgiel górnoślązki- nic id,zic do Westfalii, 
ale tylko do Berlina i do ok,olic w glębi 
Niemiec. Może tak piszą dla u'spokojenia 
rnbonikó\\~, którzyby bez wątpienia bardzo 
niechętnie i z oporem pracov;ali, gdyby 
górno·ślązkim węglem mia.no łamać strejk 
KC W cstfalii. Oby to jeno byfo pra\Ydq, 
że :vęgiel' gómoślązki• do W cstialii nie i
dzie! 

GMnicy z walbrz.yskicg-0 rewiru górni
cziego. (na Srednim Slązku) będą żądać 20 
procent po•dwyżki pfa·cy. Pnnic\vaż zarzą 
dy kopalń im tego pewnie po dobroci nic 
przyznai'ą, więc można się spodziewać 
strejkn. Zarządy kopalfi już się z tą m<:YżE

''rością liczą. 

Bytom. Do \Yięzic.nia śledczego w By
tomiu cf.ost~nv i•ono 15 letniego pastucha z 
$\x.riętoclll-owic. Wyr.ostek ten pokłócił siQ 
w tych dniach z S\\"Oim. 21 letnim bratem, 
kt6ry g.o w czasie kłótni biczem uderzy! 
w t\varz. To go tak roz·gniewal-0, że do
by~ rewolweru i starszego S\VCg,o brata 
zastrzeli!. Kula przeszyła sncc. 

Roźdtzień. Straszną śmierć poni·osla 
w pobliżu przystanku kolcjlQwego „Gcoirgs 
gruhc" 17 letnia ro:botnicai Julia PotC'k, za
tmdJniona w cegi'elni, Mandrreli w RoźcLzie
niu. Szla •ona1 obok woza natad:ol\vanego 
cegla:mi i pośl'izmnvszy się upadła pod ko
la, które jej przeszły przez. szyję tak nie
SZJczęśliwie, że poniosła· śmierć na miejscu. 
Trupa nieszczęśliwej dzieh-vczyny zawie:zio. 
no do gminnego lazaretu w Roź.dzieniu·. 

Wiado·mości ze świat a. 
Niemcy. W celu jednolitego wykony

wania usfawy osaidniczej wydali ministro
wie kultu, rolnictwa i han1dlu rozporządze
nie, w ·którem zaznaczon()I że zaklad'auie ni() 
wych kolonii tak jak dlawniej j na przY
sz1lość ma być popieranem, ponieważ leż.y 
to w poiity·cznym, gosp:oidarczym i spo1Re-
·cmym i'nteresie palistwa, szczególnie\i pod 
wzgl'ędem polepszenia sprnwy mieszkań. 
Woln'OIŚĆ kol·01J1izacyjna: tylko o tyle ma być 
ogranicZ1rnną o ile to wymaga 01chronaJ pry
wartnych i pubHcznych interesów kraju. 
DotychiczasDwy sposób '°dtlziclnc-&10 trak
towania iasiedlania się jGdlnDstek a Z.<łktada 
nia kiolt01nii zaniechano., ponieważ praiwo 

w przeciwnym kol1cu salonu, gdzie zasiadf 
obok Roranda i Gilberty. 

Iirahia <le Lembrat nie wspo·mnia•l d.o
tą<l jeszcze, w obecności narzecz;onej, an. 
słówkiem o wcziorajszem zajśdw \.V ogro
dzie. Lecz. gdy Cyrano wmieszał1 się <l10 

rozmowy. Roland ośmielił się dotknąć te
go dlr.aźliwe.go przedmiotu. 

Zachn\Vanie się. poety pa.d'c'zas owe~ 
sceny nie uszło }ego uwagi, wid.rziat też dl()
ski0,nafo, jak Sulpiicyusz. Castillan u<la! się 
śf1adem trójki cygańskiej. 

- Widziałeś się ze SwYffi miftodyrn 
sekretarzem? - zapytał Cyrana. 

- Zkąd to: pytanie? 
- Mistrz Sulpicyusz wydaw:ał się za,_ 

chwyconym piQk:n1Cmi oczyma Sybilli, od 
której usłyszeli'śmy wczoraj tyle zajmują
cych rzeczy, i POigonił za nią z ·zapatem. 
który daleko zaprowad'zić giQ może. 

- To dowodzi tylko, że ten dzielny 
Castillan ma dobry smak. Piękna Cygan
ka warta ·grzechu. Uspokój si~ jednalk: se
kretarz mój już powr6cit. 

łirnbia z gorączkową niederpli\viości4 
szukając rozwiązania! dręczącej go z.a.gad
ki, chciał już wystąpić z nowem pytaniem, 
gdy uprze~ził g.a Sa"\\ iniusz. 

- Gdym dowiedzia~· się wczoraj v 
twcm blizkiem maiłżeństwie - wyrzekł •z 
powagą - i gd'ym myślal. jak będziesz nie
zad'Iu:go szczęśliwy, uczulem nagle śiciś.nie
Tiie serca n.1 myśl... 

- Na jaką myśY? 
- Na myśl: oo się te!ż dzi~e w tej chwi 

li z twym biednym bratem? 
Hrabia zadrżał. Na twarzy. Gilberty 

<Jdmalowala się cieka'WIOść . 
- Z bratem? - pawtórzyla. - Pan 

Z1Ja tylko jednolite po1~c1c: kolonizacyę. 
Usunięcie tej różnicy wyklu·cza także k-o
nieczność mieszania się do spra\VI koloniza 
cyjnych rnzmaitych wladz. Odtąd tylko 
jedna wladza ma prawo udzielać lub {)<lma.
wiać pozw'olenie osiedlania się. Jest 11ią 
wydzial P<Y\\·ia't-0wy. W n.aglych wypad'
kach, gdzie chodzi o pospiech i gdzie sto
sunki prawne nic d-0puszczaią wątpliwo
ści, landrat, jako przewodniczący \\ y.dzia
hr powiatowego, może także udzielić lub 
odm6wić pozwolenia: Rozporz"ldzenie 
zaleca·. aby z prawa tego jak najszerzej 
robiono użytek, ,celem szybkiego zalatwie
nia wniosków dotyczących -0siedlania się. 

Z Rosyi. 31 stycznia car przyjął', jak 
doniosiliśmy, depu.tacyę robotnikó;i.vi fabry
cznych i warsztatów- petersb'Urskich, zlo
wną z 34 osób. Robotnicy przybyli w to
warzystwie ministra' skarbu Kl(}koce\\a i 
ien.-gubernatora Trepowa. W Carskicm 
Siole czekał na nich szereg powozÓ\\, które 
j,ch za\ViO'zJy db patacu aleksa11d'rowskie
go. O gl()tdz. 3 po pot zjawił się car w' t<J"' 
warzystwic \\". ks. Jerzego Michalmvicza, 
ministra dwom ces. i k<Jmend,anta placu. 
W sali, d.o której zapmwadzo.n·o deputacyt; , 
członkowie jej sl'iionili się przed cesarzem. 
który ich pO\\ ita ł slowami: 

.. Dzień d'°bry, moje dzieci!" 
Członkowie deputacyi odpo\\ iedzieli: 
„Zdro~wia waszej cesarskiej moś ·.:i !" 
Potem car wygiiosH nast~pującą m o-

wę.: • 
„Poworl.21lem wns tuta.i. abyście usły

szeli słowa moje z. rn:>nch \vlasnych ust i a
by.ście zakiomuni•kowali je waszym tow:a
rzysz:om. Przyszło Uioubolewania g.oduych 
zajść, do smutnych, nieuniknionych skut
ków rozruchów, ponieważ. daliście się u
wieść zdrajcom i wrog,om naszej ojczyzny 
i łudzić się, gdy ci was wez\\ ali, byście do 
mnie wystosowali pctycyQ z \\·aszcmi p-0-
trzebami. Ludzie ci \\ y.wialah przez to 
bunt przeciw mnie i memu rządmv-i, zmu
szaj;:ic was do1 wstrzymania pracy w cza
sie, kieidy wszyscy praw1dzhvi Rosyanie 
muszą pracować, . aby z.wyciężyć naszego 
upartego' wroga. Streiki• i buntmvnicze 
manifestaicye spriowa!dzają tlumy zawsze 
do rozruchów, które: zaiwsz.e zmuszają, rząd 
do użyda brnni. Wskutek tego padają 
także niewinne ofiary. Wiem, że życie ro
bO'tników nie jest J:ekkiemi; jest \Vielc do zor 
ganirowania. do poprawienia. Lecz. mie1j
cic cierpliwość. Wiecie sami, że \vubec 
majstrów trzeba być sprawied:liwym i że 
nmsi się uwzględniać nasze stosunki· prze
myslmve. Ale zbrodnią jest przekl:ad'anie 
TI1!11ie waszych p;otrzeb przez „zbuntowamy 
tłum" ( !) W mej pieczy o dl(}bro robotni
ków wydane zarządzenia, aby wszystko 
możliwe uczynić dfa polepszenicr ich llosu i 
zapewnienia robotnikom drogi ustawodlaw
cz.ei, na· której żądania ich będą, zbadane. 
Ufam w. l-0jalne uczucia robotników i ich 
wicrnl()po'd<l.'ańst\vio i prz.eba:czam im z.brio-
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hrnbia nigdy nam o bracie swym nie wspo
mina?! 

- Bo nie chci.al zapewne - zauwa
ży.I z lekką ironią Cyranio - zasmucać pa
ni bo'1esnem w:vzn.aniem .. 

- I w samej rzeczy - wyjąknąl1 Ro
land - po c:o budzić przykre wspomnienia, 
po •co WY1w0Jywać z. przeszJościl smutną, 
zap1omnianą histloryę. której l~ozwiązanie 
nigdy już nic: nastąpi ? 

ZagaidlrowJll uśmiech prz1en1knąt po u
st.ach Cyrana. 

- Kto wie! - szepnął. 
Twarz hrabiego de Lembrat ·zd!radzi-

la wewnętrzny niepokój. z 
- Opowiedz tei historyę, panie Cyra

·no; bardzo pana. proszę - odiez:w.afa. się ze 
''"zruszeniem Gilberta. 

- Iiist.orya ta jest bardzo, pmsta. 
„Ludwik, brat Rolanda., liczył pięć lat 

wówczas, gdy jai kończyifem trzynaście i 
gdy stary hrabiCI! de Lembrat. w którego 
domw wychowywałem się, polecilł mi o
swajać to dziecko z zabawkami ryc.ersikie 
mi, będą'Cemi moją ulubiGną wzTywką. U
czylem więc mia.lego Luid·w·iJrn ;dosiadaB 
konia, fe.chtować się i t. p. Jedne.go dnia. 
gdym byl nieobecny w Fougerolles. chlo
pczyk ·odszedł' dość dal'eko od zamku, w 
t.owarzystwie równego sobie wiekiem syn
ka ogro<l1nika, nazwiski•em Szymon Vid.al. 
Za nadejściem wieczorn spostrzeżono nie
obecność dlzieci; nadaremnie: ich wszaikże 
po cafej 1akolicy szuk~no. Czy wpadli clio rze 
ki, szukając gniazd' po nadbrze:h.nych wie
rzibach, cz.y uprow.adlzeni rostar przez bai., 
dę cyganów - nikt o tern oowieidzieć się 
nie mógl. Hrabia de Lembrat umart, :pole
cając mi przed śmiercią !«>landa i• prz;y
pomi1naiąc mi Ludlwika, którego poprzysią 

d·niczc czyny.'' ( !) Wracajcie do \\"a~z~· 
pracy i sp~!niajcic wraz z waszymi tO\\ '1-

rzyszami obowiązki, abym mógł "am 1>0. 
módz". 

Następnie car wezwał mbotnjków, a1l1y 
wszystko, co powiedział, powtórzyli swyn. 
łtnvarzyszom i iQŚwiadczyl, że obietnice da 
także in.a pi'śmie, poczem robotnicy opuścili 
palac i udali się do cerkwi na modly, uca. 
lowali ikonę i ofiarowali świecę, a następ_, 
nie zaprowadzono ich do bylego liceum w 
Carskiem Siole, gdzie dan-o im nbiad. Je. 
den z robotnikó\i,.~ wśród okrzyku „hurra'' 
swych towarzyszów, wypił ·zdrowie cara. 
O godz. wpół do 5-ti-~i po J)Ol. robotnic~ 
powozami zostali pirze\' · ezieni do. pawilo
nu dworskiego, a stamtą:d pociągiem cl!o Pe. 
tersburga. 

Z róiny~ r. stron. 
l(olonia. Archidyecczya kol·ol1sk1 li

czy 1872 księży. W przeszłym r.aku ti

mamt·Oi 44 a wyświęoony.ch wstafo 7l. 
Przeszłego .roku. odbYiwały się misye lu
doi.vc w 80 parafiach. 

W Uchtenbergu pod: Berlinem zamor. 1 

dowa:ną ziostala służąca Berta Ko1nrndt. 
Znalezfono ją ' v łóżku mezy w4. 
Zabitą · z.ostała jak i emś tępem 1iarz~
d1ziem. Dziewczyua miala zaroszcz.ęd'Zo
nyich kilkaset marek. K.siążeczka, na· •k tt\
rni zl1o'źrn1e byly pieniąd1ze, zginę,ia. 

W Monasterze wskutek aplople:ks)i 
zmar,t profes.or teologii dr. łfonnan L:mdoi. 
w niemal sk-0liczonym 70 roku życia. Byl 
•01111 księdzem, wyświGconym r. 1859, ale „d 
r. 1876 żyl1 'jakoby nie byt ikapła'lTem, .ale 
zresztą moralnie i -odznaczał się mifosie1-
dziern chrześciaf1skiem. Dla tego Bóg do
brotliwy, który powiedział: „BJ.(yg;osla
'" ieni miłosierni. albowiem mitosierctzia: do, 
stąp i ą ", dal mu rażonemu paraliżem tyle 
czasll', że mógł umrZ1eć pojednany z Bngiem 
i Kościołem. Na łDżu śmiertelnym , gdy OO· 
z.yskat przytomność, nawrócił się szczerz~ 
i przyjął Sakramenta święte. Pisał .an t,;v 
wiersze w narzeczu monasterskiem. 

Rozmaitości. 
Sensacyjna operacya. W szpitalu Roth

schikia w Wiedniu - jak donosi „N. Wie
ner Tage·bltt" - znajd'uie się obecnie Pl· 
cyentka, której za pomocą ·operacyi wyję. 
toi caly, żołądek. Pacyentkai owa od <llui· 
sz.ego iczasu ż.alHa się na przykre prz:ypa· 
droci żolądfkowe, które z; początku uważa. 
no za symptomaty nie dające: IJ()W1oidu1 do 
zani·epokoienia. AUe gdy choroba zczęia: si\ 
cora:z: silniej rozwijać. pa:cyentka, ·z.amie· 
szkala w jednem ze stotecz.ny:ch miast na 
\VSchodiziei państwa austryaakiego, uchla 
się z~ pio1:ad~ lekr~~ do 'Yiednia. Dy~gn~"' 
z.a w1edens.k1ch khmcyatow wahała się po1 

między noiwotwurami, stwar<ln.ienfairni 

gtem o<hnaleźć - jeżeli znajduje się tił~'.l}:ll 
przy żydu." 

- Uptynęłlo już lat piętnaście odl znili· 
nięcia Ludwika - wtrącił hrabia. - Umarl 
z pe"nności4. 

- Brat tw6j do1sze.<ll teraz dnipiem & 
wieku, w którym cz.lowiek zasi.alllawia SI( 

nad sQhą, i swym losem. KtótJ wie, cz\ 
nie potrafi on odszukać cię kiediyikołwiel 
skoro ty o szukaniu g·o nie myśUsz i ni1 
chcesz? 

- Obyż tak się stalo ! PregJnę teg-0 
całe-go serca! - zawolala Gilberta. 

Latwo zgadnąć, do czego dąż.yt Cyfl· 
na.. Przed wyjawieni•em .Rolandimvi pr:i~ 
dy chdaf zbadać najpierw jego ser~ 
przed' poddaniem próbi1e jego braterski 
przyjaź.nr chciait zbadać grunt, na któn11 
miala być sto'Cz.ona w.alka uczw~ z san~ 
I·ubsiwem. 

Zdarwato się, że Rolanda l()pus!ZC 
;rn.ryklai mu pewność siebie. Mooliw~ 
pmx.nrotu brata: zbu<ltz:ila w nim gluchą ~ 
bmvę; czul insty.rrknownie, żt:i mu coś 21 

grafa. 
- Spełnienie tcg·o pragnienia - po<l1 

Cyrano w ·odpowiedzi na wybuch Oilbe · 
-- -0płacil'by Rolamid potową sweg·o mai$ 
•ku. Sądzę, jednak, że nie żatiowalby t 

Iirabia w tejże chwiU cios 1Qdlparm1· 
- Brat mój - wyrzekł zrmno- tit 

że powracać. Przyjjęty ros.tanie z, ot\\'3 
tein:i rękami. W każdym razi~ jednak r. 

zapomnę, że jestem pienvo,riodnym syrte 
S\Vego oj.ca! 

.~Zgadlem - pomyśl.al Cyrano -
obędzie się ber. walki." 

- Potem rz.ekl ostrożnie. 
-- Picrn't>ro<lztw10 to rzecz 

jednak .. 



gruźlicą i innemi ciężkierni cierpieniami 
P-0ni'eiw.aż. bóle stały się zbyt dotkliwemi„ 
a pacyentka slabia w oczach, postanmv0io
no przystąpić do operacyi. Po ()tworzeniu 
jantY brzusznej przekonali się operatoro
wie, ż.e caly żołądek jest masą rako:wą. 
Polączenie oolądka ,z. jelitem cienkicm, u
żywane w takich razach ,.gastroenterosto
mia", l()kazala się niemożli\\rem. Operato
r.owie pastanowill cały żotądek usunąć, a 
jelito ciervkie potączyć bezpośred'.nio z prze
wodem pokarmowym. - Operacyę tę wy
k@ano, Poczem dla żYwieniai chorej zato
ż.on10: mrkę do jelita cienkicg{). Po kilku 
ciężkich dniach okazało się, że opcracya 
byta p-Oińyślną. Chora, iobficie żywilona 
przez rurkę, w pierwszym tygodniu cier
piała ba1xlz,o skutkiem pragnienia. Mogla 
wpraw1dizie usta Z\Vilżyć wodą. ale poly
kać jej zabroniono pa;cyentce. Dopiero po 
ośmirn idniach zaczęto jej dawać małe ilości 
mleka. Obecnie spożywa płyny i potra
wy bryjowate. które organizm dobrze z11m
si. Odi czasu1 do czaisu ouż nawet może 
wstawiać z lóżka. 

- Dla czego, kumie Macieju. człowiek 
nie ~o w inien nigdy tracić glnwy? 

- Bo ... nie miałby na co czapki w fo 
żyć. 

Pan (do bal\\ ierz:a): Aj! aj! lasko-
czcszi mnie po nnsie. 

BaiL\vierz: Niec h siG pa1n nie krQ:ci, bo 
naprai\\'dę mo'ża być po nosie. 

Bez adresu. 
- Ciocia! jak się. nazywa ten braci

szek, co się wczoraj namdlzil'? 
- On jeszcze: nie ma żadnego imienia. 
- Pyszne l a zkącfże bocian wiedlzial, 

ie o t do- na·s adreisowane. 
Ze szkoły. 

W pcw1nej szk-01~ . ma nauce religi, je
dna z. dzie-\vczyniek miała odczytać h isto
ryę o stworzeniu :Ewy. Na kof1.cu stronicy 
czyta: 

,,Nie dobrze jest być czfowieko\vi sa
łł11emu. Dam mu ~mvairzyszkę życia". 

W t.em miejsc1n {)idwródl'a kartkę i 
czyta dailej : 

(Dziecko od'\nócil-01• • d1\\ ie kartki z.:a
miast iednej i c:zytało w da,Jszym ciągu hi
storyę o arce Naego). 

Odez,va! 
Druhowie! Rodacy! Obywatele I 

Ja1c wiadomo, wybuchło w WesUalii 
i Nadi-enił ogólne bezrobocie górników. 
Ty~ Polaków zostało skutkiem tego 
&tez 23Jęcia~ a więc też bez zarobku, bez 
sposobił do życia. 

Tak ogólne snwtlle położenie górników 
jak softdarność robotnicza, zmusiły górni
ków polskich, aby iść ręka w rękę z resztą 
gór'111k:ów. Bezwzględność przedsiębior
ców kopalnjanych, ldónłr nawet w układy 
wtfać stę nłe chcieli z przedstawicielami 
rob&t•iłcew, popchnęła ~6rników de strei
ku. 

Słuszność iest bezsprzecznie po stro
nie sfrełkującyc'll~ to t~ obowiąddem wszy 
stkicb htdzł szłacłtetnych, aby poparli wał
cząc:17c:h o swe słuszne prawa r:órników, 
nie słowem tylko„ ale czynems składaiąc 
datki pieniężne na wsparcie streikującycb, 
aby w czasie bezroltecia nie byli skazani 
na :Jelł i nędzę. 

Chodzi tu o tysiące ludu polskiego, któ 
ry nie cltcłał i nie mógł pod żadnym wamn 
kiem inaczej Post:wfć, jak tylko. wziąć u
dział w ogóluym strejku. 

odacy ! Ckod.ii tu o braci naszych, 
caodzj • to, aby ~ómłk i.a swą pracę w 
podziemiach, należytą otrzymał zapłatę, 
ab.y po ludzku z nim się obchodzono. 

l(omu los robotników połsłcicb 11a ob
czyźnie nie jest obojętny, niech spieszy lu
dowi te·mu z pomocą. Każdy i naimniej
S1.ł7 datek jest nam pożądany. Przesyłać 
uwtua ofiary na strejku}ącycll pod adre
st.111: „Ziednoczenie zawodowe polskie" 
w Bochum> Vidumestr. 16, albo też do Re
tlakcyi pisma niniejszego. Wszystkie dat
ki zostaną w pismach publicznych pokwito 
waue. 

Rodacy' Pamiętajcie, że dwakroć da
je, kto prędko daje ! 

Zjednoczenie za wodo we polskie. 
Uwaga: W sz.ystkie pisma polskie pw

si.myi o zarniesziez.enie. powyższej odezwY 
i o faskawe pośrednictwo v.n zbieraniu 
składek. 

Już napr.zód: tak pismom, jak ofiaro
daiwoom za faskaiwe poparoeie składamy 
nafserdecmitisze podzięłrowanie naszem 
.-obetitkzem: nSzcz~ść Beże! 

Towarzystwo św. Wojciecha w Duisbur~u 
podaje do wfadomości wszystkim czton
kom oraz wszystkim Rodak-Om w1 DuJ.sbur
gu zamiesz:kaJym, że w nied'zielę dniar 5 
lutego urządzamy zabawę zimow~ po1ą
croną; z koncertem na sali w1 domu katoli
ckim Seitenstr. 19. Początek o god!z. 4 
po pol., na którą to zabawę wszystkich Ro-

:,Zjednoczenie zawod. polskie:' Baczność! Okręg VII nadreński! 
Uprasza si~ szan. gnia'Zlda okręgu ' Il 

nadreńskiego, ażeby wszelkie skiatlł·i o
kręgowe, oraz składki na delegata zostaly 
na ręce kasyera okręgowego pod pcnii
szem a.dre em nadsyfane. Z po.tdro :vie ... 

Wszystkie listr do ,,Zjednoczenia za
WOOO\\ \!go polskiego'' dotyczące czy to 
obrony prawnej, czy też spraw administra
cyjnych, należy adres.ować za:wsze tylko: 

,,Zjednoczenie zawodowego polskie", 
Bochum, Vidumerstr. 16. 

niem Ludwik Szymański, 
Alstaden, Pegta che 409/J. 

daków zapraszamy. Z a r z ą <l·. 
--·----- -

Towarz. św. Barbary w Gelsenkirchen. 

Przesyłki pieniężne należy adrewwać 
„Zjednoczenie zawodowe polskie" 

(fan fankowiak) 
BACZNOSC! 

W poniedziaJek dnia 6 b. m. odbcdzie 
się posiedzenie „Oddziału Il" Tow. samo
pom{)cy kupców i przemyslowc6w West
faili n Nadrenii w Gelsenkirchen na sali pa
ni Baumeistcr (Gern1ania Saal). Początek'. 

W nied.lzielę dnia 5 b. m. o god~. 40 po 
pot odbędzie się walne zebranie. Na po
rządku dziennym sprawozdanie kasy z u
bieglego roku i obór nowego zarządu na 
rok bierzący. Przeto licZlny ud'ziat czlon-

Bochum, Vidumerstr. 16. 
Zarząd „Zjednoczenia zawow. polskiego". 

Składki dla streJkujących 
· o godz. 4 po poi. 

k6w jest bardzo pożądany. Zarząd. 

Towaf!z. gimn. „Sokół" w Sodingen 
uwiadamia: szan. druhów, iż przyszle ze
branie o<l;będ:zi·e się 5 lutego n.a sali p. K. 
Wiegmanna w Sodingen o godz . .04. Li
czny udziat druhów pożądany. Goście 
mile widziani. Na: owem zebraniu będzi:; 

można przesylać pod adresem: 
„Zjednoczenie zawodowe polskie", 

Bochum, Vidumerstr. 16. 
Uwaga: Członkowie komisyi w inni 

się stawi1ć już o godz. 3. Matysiak. 
lub też do Redakcyi gazet polskich. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 
Towarzystwo św. Wojciecha w Diissel. 

Wiel. Ojcu Bazylemu z. Dortrnun<hI za 
odprawianie misyi św. w Dtissel cd 4 do 
10 grudnia 1904 składamy serde<eznc „Bó g 

Wi e w Meiderieh 

od'czyt. Gziolem! Wydział. 

l(oło śpiewu „Słowik" w Horsthausen 
diOlnosi sza.n. cZlll()nkorn, iż w niedzielę <linia 
5 lutego ~dbędzie się ,zebranie o godz. 4 
po pot Lekcya śpiewu 01dibędzie. się o 
godz. 1. Cześć polskiej pieśni' ! 

odbędZ!ie się w niedzielę dnia 5 I1uteg10 przed 
poludhiem o godz. 0 12 na sali p. Missman
na. Ucziny ud'zial Rodaków pożądany. · 

zapłać". Zarząd. 

Tow. gimn. „Sokół" w Rotthausen 
odbędzie S\Ve posiedz,enie w niedzielę ,5 
lute,go o g-0dz . .02 po obiedzie w lokalu p. 
Schmitz. Uprasza, się druhów o pu.nktual
ne stawienie się. O liczny udz iał druhów · 

gości uprasza siG. Czolem ! Wydział. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

J. Słanioo, przew. 

Wiec polski 
dla górników polsk. strenkujących w Essen 

i poza Essen. · 
Roda·cy. i górnicy polscy, jeżeli wam 

idzie o orgaini·zaicyą polską, pospieszcie za
tem do :Essen w poniedziate'k o godiz. 5 po 
południu 6 lutego do lokalw van de L-00, 
Schutzenbabn nr. 58, na wiec polsiki. · 

Szanow nych Delegatów oraz wszyst
k iich, któ rzy są w posiadaniu ofiar na streJ
kuiących górników ruprasz.amy o nadesla
nie tychże dio poniedziatku po ludn ia, byś
my pofrz;ebującym pomocy mogli \\'1 w,torc'k 
wyipfacić. Szanownym Ofi1amdal\:v1com 
sldaidamy serdeczne Bóg zapłać. Zaraz em 
prosimy o przebaczenie tych których ofia
ry jeszcze nic zostaty pokwitowane ponie
waż dla nawałw pracy nie możem wszy
stkiego naraz p-0kwitować, lecz. z czasem 
wszystkie pokwitowane zostaną. 

Koło śpiewu „Słowik" w Marxloh 
dlon·osi swym cz1kmkom, iż 11ekcy:a1 śp 11e\vu 
odbędzie się w ni e1cJlziclę 5 lutego o g{)dz. 3 
po pał. w lokal·u p. P latza, a po lekcyi od
będ:zie siQ zebranie. O liczny udziat człon-
ków i gości prosi Z a r z ą d. 

Uwaga: Zarazem podaie się do ogólnej 
wiadomości. iż zebraini:ai bę.dą, się odbywać 
dwa rnz.y w miesiącw i to w pienvsz:<:t i 
trze1cią, :ntedzielę, na 001 się zwraca: szcze-„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Zarząd „Zjednoczenia zawodowego poi." I 
gólną uwagę. fr. Główczewski, sekr. ·• • -- -• - • •m· ••a• 

Baczność Rodacy 
w Bitterf eldtlie i okolicy. 

Wobec walki wypowiedzianej naszamu skladowi 
pr.zez tutejszych hakatystów, chcących nas ogłodzić, 
polecamy gorąco nasz 

skni towuw kolonialnycht 
tłuszczu, artykułów ksiągarskich i t. d. 

llaełejówkl 
· · z polskiej fab ryki O. Adamskiego z Poznania, zawsze 

do nabyci.a. „Sok oiom" polecamy po hurtownej 
cenie koszulki i pit.ski. 

Rodacy! Nie pozwólcie, aby nas polako- · 
żercy Zmarno wae zdołali! 
Bazar polski Agnieszka Kunz w Bitterfeldzie 

Burgstr nr. 44. Burgstr. nr. ·U. 

--,···· . ··-· 
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«1~11 I w~n;J;Ol'\ i_iię;~n,ii k~~o:iię;JIJ·~:y~~ll, 
~k2J i zcstav,·U do p11boznP~O ~z!tku w kosc1~ 

___ 1 i w domu X. P. Odrow~k , pleb an w !h 'I ;:)G; wTz.,, , z d<Hl auicm ti·eśdwej k1Jiąz:~ 

I ~fiC;;~~ t!o nnbozei1st,,a. - Dogodny fo~at. 

I ~L/ l - ta i g n::-towna oprawa. Stron Słfo. 
- ~"r' •3 )(g i ~i kl zao:;etmmc Sf w 11probat~ Pmśw l ełM$ 

~[ r.~~1 ~~eiaił~~~I ·~~;;i:m.yk~;~nt;dg~j~w~ÓJ ·~~~~ 
l~Ll s. Buszczyl1ski, T~ruń (ThornJ •. • 
__ Drukarnia nakładowa. intraligat. 1 b11rtown)' skład PllPllR 

Wszystkie powyżej wymienione książki 
są do nabycia 

Księgarnia „ larusa Polskiego' Bochum, 
Jlalhteser sti·. 17. 

w księgarni Do.niełaka w Wanne, ul. Dworcowa, 
w księgarni J ózefos~iego ,..,. Rerne, ul. Dwor-

cowa 52. 
w ksiąg arni J óz~foskiego w Jlortmundzie~ ul. 

We N ~~~~tkieh składach trzeba żąda6 książek1 
do nabożeilstwa, wydanych przez Sylwestra 

Suszczyńskiego. 

Baczność Bodacy w Holster hansen ! 
Z dniem 1 stycznia ot·Nieram w Holster1łBusen, puy 

ul. Rottbrucbstr. 23 w nowym domu p. Macieja Ma
ciejewskiego, w pobli.źu koplllni „Julii" 

skład towarów kolonialnych. 
Polecam Szan. Rodakom mój nowo otwarty interes, w 

ktćrym mam towary kolonialne i tłuszczowe: kiełbasę polską, 
okrasę i wszelkie inne wyróby mięsne, dalej towary weł
niane, na. svkp.ie, na fartuchy, ubrania do kopalni i wStilelkie 
inne artykuły polecam po cena.eh jak na.jn:ii3zych. 

Cygara, papierosy i wina 
tylk<• z polskich fa.bryk. 

Z uszanowaniem 

-A.I = -= -~ 
Wojciech Poślednik, • 1 

Holsterhausen, Hottbruchstr. nr. 23. :. 1 : 

11111111111111111111 
Polecam sz.an. Rodak<>m ii towarzy

stwom obrazy religijne, oraz narodowe we 
wielk1m wyborze. Pie'Czątki (stemple) tak 
dla towarzystw jako prywatnych osób po
cN·ug zamówienia. Wykom.rię W1Sz:elkie dru
ki jako programy, afisze, karty wizytowe i 
inne rzeczy gustowne szybko i tanio. 

Oprawiam .najtaniej korony ślulbne 
(wieńce) i wiązarki. Mam wielki wybór 
obrazóiwi z muzyką. 

Fabryka ram i zwierciadeł. Hurto-
wna i detaliczna sprzedaż. Polecam sie 
szczególnie towarzyswom polskiem w ra
'zic potrzeby pamiątek, dyplomówi etc„ 

.&dam llicbczyńskl 
·z6 "lł~lOJJ 'uaq;)JfJfll9Sf~D 

11111111111111111 
Baczność Rodacy w Suderwich. = 

. Szan. Rotla~om donoszę na1uprzejmiej iż z = 
dmem 1 styczn1ą otworzyłem interes 

koloni~lno-tłuszczowy 
w .su~en~1ich .. Pol~cum wszyatkie towary po jak 
naJtanszeJ ceme daJąc do tego najlepsze towary. 

Proszę więc usilnie Szan. Rodaków o po
parcie mego przedsiębiorstwa. = = 

Andrzejz ·;;;;;aszyńst, '71 
w Suderwłeh, i J 

ILililiiiiiiiiii1I 



l ró.iny,(. slrott. 
Broch. Umarl tu IXJ d·wuletniclt cier

fJimiach proboszcz miejscowy śp. ks. Jan. 
Overmann. N. o. w p. 

, . Z pod . Bochum •. Oburzać się można,, 
„, ·i-e 'i~'at<lu'ią; się jeszcze"p6między gófniK:an1i 
·' l fa.mistrejki, którzy w ten sposób pomagają 
. naszym rrzleciwnikom. . 

. ·:; · .: · · · · · : · Górnik strejkujący. 
.• :•„. Bochum. , W ' · „Zjednoczeniu" czyta~ 

:Jriy; eo n:astępuJe ~: ··· „W biurze obrony 'pra
w11cj z.aszl'a o tyłe zmiana, że druh Jan 

· Brzeskot z · ~\ lasnei woli zloż.Y1t czynność 
nrzęclnika obrony pra\.vnei. W jego miej
sc.e J)IOWDlal z.arządl natychmiast zastępcę, 
więc sprawy iobrnny prawnej zostaną i na
tł'af bez wszelkiej przenvy załatwiane. 
· „ Do „komisyi siedmiu", która kieruje 
obecnie streikiem górników, należą także 
thvaj przedstawiciele ,,Zjednoczenia· zaw()-
4foweg-0 polskiego" mianowicie clruhcrwie 
Regulski i Jan Korpus. Ostatni po wy~ 
stąpieniu z biura drnha· Brze.skota z.aiąŁ te-: 
t;oz miejsce w komisyi." 

. ' . 

·,Ostatnie wiadomości. 
'· .„ · P e s iz t. Hr. Tisza jako poseł pragnie 
utworzyć nowe stronnictwo. 

K r a k ó w. Socyaliści urządzili tutaj 
wielką demonstracyę przeciw Rosyi. Prze
mawiał Daszyński. Policya rozpędziła ze
branych, przy cz.zm zraniono 12 do 15 o
sób i aresztowano znaczną liozbę. 

· K ie I c e. Uczniowie wyższych klas 
gimnazyalnych domagają się od dyrelcwra 
wykładu w języku polskim, mianowania 
nauczycielami wyłącznie Polaków ;· znie
sienia rozporządzenia ni1e dopuszczaiącego 
żydów do · nauk. W mieścJe panuje niepo
kój, składy są pozamykane„ 

·od Ekspedycyi· 
Panu Br. Popowskiemu w Szczecinie 

donosimy, że adres dio bratai piod'any byil 
nr. 32. Pod na<lc·slainem adr. i takim rn1-
merem przekazaHśmy też „Wia·rusa". Nie 
m01żna się dziwić, jeżeli brat dotą<ll faJdlnc
go1 numeru nie odebral. Dziś pisze pan 
nam borwiem, że tenże pod: nr. 22 mieszka. 

Bractwo Polek Różańca św. w Bochum. 
Dzi1ś w1 nied'zieJę. o godz. 4 p0i po.lud. 

w koście'le św. Józefa będzie Różaniec św. 
odmawiany. O liczny udzfat szan. Siiostr 
U'prasza się. 

-------------
To.warzystwo św. Józefa w Diimpten 

po1daje swym członkom do wiadomości, iż 
w niedzielę 5 lutego odbędzie się zebranie 
Q godz. 4. Posiedzenie zarząd'u {} godlz .. 3. 
Jak naliliczniejszy udiział icztonków pożą
dany, bo są bardlzo ważine sprawy dlo: za
ratwienia. Goście mile widziani. 

Z ar z ą dt. 

To.warz. SamoPomocy polskich kupców 
przemysłowców z Westfali ·i Nadrenii. 

Zebranie od'będlz.ie się W: poniedziałek 
6 !lutego r. b. o godz. 5 po poi. w Gelsen
kirchen, w Germania Hotel, przy ut Arnim 
Str. (d'aWlt1dej łierma1mstr.) <lila następują
cych przed'siębiorców: d'la: skla<lówt ko ... 
lonialnych i warz:yw:a, piwiarz,y, rz.eźni
ków i piekarzy. Panowie nie należąicy je
sz.cze d-0, towa1rzystwa „Samopcmocy" mo .. 
gąsię dać wpisać. - Panów inależącyc:h a1.> 
l(omisyi uprasz:a się o godz. 4. · 

Fr. Matysiak, prz.ew. komisyi. 

Baczność! 
Wponi·ed'ziałek dnia1 6 lutego o godz. 

3 IX>· pol. od'będlzie się w Essern w lokalu p. 
vani <le Loo, ulica Schiltzenbahn 58, posie
dzenie samodlzielinych kraiwców: z. Tow. Sa-
mopomocy. Wawrzyn franka. 

' . . ' 

Szanow11yrh nttS~ycli odHntcAw i 1u11@wł1ikbw piwa grl>
d:tiskiitgo, prf.lsiwy uprzejmie o ~anH~~ienia r,a 

· marcowe piwo grodziskie, 
zwycza.jtie i podwójne, ~jllŻ -ter aż ·nam łaskawie n~dsyła,ć. -·: · ~ 
· Przez przybudowanie i powiększenie b~owaru, usfaw~imie 

, .Towarzystwo św. Michała w ·sruchu 
now·ych aparatów i ,1r,aprowadzenie ulepszeń, jesteśmy w m•ż
ności dostawić piwo lepsze od wszyistkich innych piw:· 
2'rodziskich. l · ..• podaje swym cztonkom i wszystkim Roda

kom <lio wiadomnśd, iż dnia 3 lutego ran() <J 

godz. 90 umarł nasz Wielebny ksia,<lz 
Proboszcz i prezes naszego towarzystwa 

Nowy B.rowar GFodziski 
Eing. Gen. m. b. H .. - Grab; iP. 

śp. ks. Jan Oveirmano. Władysław i>anłto~ski 
w Poznaniu 

-a .• 
!!. . • P-0grzeb odbędzie się w ponie.cJ:Ż i·a/e'I\ 

dnia 6 lutego rani{) () godz. 90 . Czlonk-0-
wie winni się stawić w lokalu towarz:y
skiem o godz. 9 w czapkach i oznaka·ch. 
O punktualne stawienie się czlonków prosi 

ut;ca Wrocławska 8. 
fabryka wyrobów mięsnych pędzona siłą elek-

tryczną. . 
Wielki wyrób szynek i serwalatki. 

Specyalność kiełbasa polska i kiełbaski wie
de11skie. 

=-. S» • 

===- • ;.:;· . 
Z ar z a,d. 

! ! Najtańsze źródło zakupna dla sprzedają
cych z dru~lei ręki ! ? 

-- . =-

. Moim szan. odbiorcom i iyczli\vym 
uprzejmie donoszQ że teraz c11ętnie g otó w 
Jestem najlepsze 

obrania 
podług mia1·y, bez najmniejs:r.ej wpłaty po 
znanych zresztą tanich cenach odstawiać 

Wilb. Gerbsch następca 
HERNE Bahnhofotr. UU tylko I piątrze. 

*IE!N#MMNMWMf * ft t5Mi1i3 

Krawiec polski 
Franciszek Dukat, 

mjf'szk a 

~ w Biillen ~~ 
przy ulicy Friesenstr. nr. 15. 
Najlepszy krój 

ceny umiarkowane. 

Szan. Rodakom w G ilunigfeld 1 
okolicy doDoszę, żg od dziś 1 łuteg) 
d&ję wszystkim odbil)rcom przy !laku
pnie o,d IO marek 10 proo, rabatu to 
jest każdemu który swoje zapotrze • 
bowaaia (artykuły spożywcze.) będzie 
u mnie załatwiał. kaidy po nad 50 f. 
wzi~ty towar \Jędzie zapisany 1 a przy 
10 mr. rroże 1 markę albo towar tlo
stać .zs da111110. Przytem ceny nie b~
dfł wyższe jak po innyeh składach. 
O tera wolno ~ię ka.żdemu przekonać. 

8kład Lołtmialny 

Benon Kasperski, 
Giinnigfeld Kirchstr. 5. 

KAWALER 
polak katolik, posia1dający kilkaiset mr. ma 
zamiar się ożenić. Dla braku znaj-0moiści 
prngni1e zapoznać się z. panną, dobrą polką 
i kotoliczką, pcsiadaijcvca jaki kolwie'k inte
res llulJ odpowiedni kaipita.l. Paniny rnczą 

łntev~es wJsyłkow)"„ = •. ~. 

DaaA 
Szan. Kupcom i Przemysłowcom na obczyźnie 

-piolęeam najlepsze odl•żule 

{,t ~~ ~~ cyga ·a . połsk· e: ~) ~• e 
Kościuszko, Poniatowski, Korfanty, Maryśka·, Sokoły, Pflancery, l\lexice, 

:r·c•wnl~ż pa1•łerosy Nu1 rod~1rwee" 
Xoblcssy, Śokoły, Trójki i Turcfory, oraz tabakę do zażylvauia we 

wielkim wybo1·ze. - Przesyłki od 20 mr. - franko. 

Pranoiszek Krajewski w llattensobeid, 
hurto,vny interes i generalny zastGpca firm polskich. 

~~ 
Baczność! Baczność! 

Rodacy w Oberba.n8en I okolicy~ 
Mój 

skład i warsztat maSzny 
do szycia, pa•ania, "1yżdżymania bielizny i kołowców, p ;ilecam 

s7,anownym Rodakom z Oberhausen i okolicy. 

~ Za dobry wy§mienity ·wyrób i tylko nąjlepszy lvyrób 
gwarąntnję. ._, 

Zarazem polecam c?.yste polskie napoje jako to : 
Nalewka, Kujawiaki, Sokołówk~. Koniak, l~11m, Essencyą do wina 
grzanego pols-kiege. Polskie cygary, papierosy i wszelkie towary 

kolonialne po cenach umi~rkowanych, 
Proszę o poparcie mego pnwdsiębiorstwa. 

P.11. B.ośnterz, Oberhausen, ul, Bismarka 110. 

BACZNOSć! BACZNOSOć! \.J 
Sza·nownym Rodaczkom w .Bruchu d-e

noszę, .jż spmwadziJem magię do maglowa
nia bieili.z.ny. R.oda:czlmm, którym o tern 
nie doniesion<l, slu~y to <J.gloszenie. P.r:z~
tem rrmm dobry kamiet'1 do toczen4a. noży i 
widelców. Latową porą będzie przygry
wano. oonieważ jest miejsica c:Jlosyć. 

Szaifllowillym Rodwcz1kom w Recklin!f-· 
hausen-Siid i <>kolicy donoszą, iż przyjmuję 

Z szacunki. 
Walenty Mroskowiak, 

Br u1 c h. Leusbergstr. 29. 

Wszelkie prace krawieckie 
w oom i poza dlomem. - Pmwę o 
laska-we popa.ricie mego prże-dlsiębii{)lrstwa .-. 

Maryanna Starzak, 
polska kraiwcowa w Recklinghausen-Siid 
przy ulicy Bochurnerstr. nr. 206 oook no

wej poczty. 

~r!~l~ć ;:i~ie!~~:;;e~ ":i':"":t~v~d~~~i lltii 11•. lllllllll!llllllllllftll••; ... .,Wiaru~a Polskiego" p·od znakiem ,,,Gwia- - (;l a -
zda". Rzecz honornwa, żarty się wypra- - , • 2 g -
szai. - Swo1 8 Zwracamv nwagę g Swój „ . 
~~~s~,,.;; ~ - do swego~ g szan. Rodakom na "' do swego ! -
~~,.A:. :A.: ~-..; ~...: ~ - 8 g - -: 
~ . Baeznośe Bru eh. ~ ~ -0000000 oaooooooo nasz DOW() założony 0000000 000000000- ' 

\\.„ Szanownym Rodakom donoszę uprzej-1' - p-~· l k I - · 

r,~ :i~: ~óriem 1 stycznia przenio- ~~ -=· o s 1 .r_u .. : 
1$Htoin~~n~~~~·1ni~m ~ kł d hl. · t · '"'~ -w d!niu ślubU' dnia 31. 1. 05 naszego ~ s a me 1 1 rumten ~ 
szan. czlonika · ~ z ulicy Grullbe.d na uli~ę Ma ryań- ~~ - - , 

p. WIKTORA KAJETAŃCZYKA ~~ ""Ił nr. u, naprzeciw skladn pana kl d t. ó ł k •. h 
oraz jego dozgonej towarzyszce życia r; Szyme.:ń.ekicgo. - s a o w ar w o c I o w y c - I 

p. LUDWICE ZAREMBIE . ~ ~ Polecam także mój 'J - -
składamy najszczersze życzenia i po. trzy ~ li1 arsztat stolarski, ~~ · - . - : 

kroć"~krzylruiemy: M!loda para niech ~~ ::.~.i:f't:'. :'.?;~:i~::.:„ v:::=;~/'t;'. r.~ = Lenartowsk1· &Ta· larczyk · ·: :&::;; Śpiewu „Harmonia" w Wattensche!d. ~ ;.·;~~ k:,j~:,-:;,~ d~:ni:'.ieci ; dorosłych Io: - · . , . = 
1JIOł0łill01UfHtHI+ilHIH$l'm1J1Htłll ~ Antoni Sibilski, r.~ ;; - · ff••··-···-·--- N w R~ckl8;·:a~z.;'~~i8~Ja-8łld ~:A - n E B l&.T E - · Tow. glmn. „Sokół" w Hombruch-Barop ~ przy ulicy Maryańskiej nr. 11. ~ - 111· ' - '. 
zasyła naszemu druoowi1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~,.... - I - ; 

TOMASZOWI PLACKOWSKIEMU ~~i.o: ~ ~ ~ ~ ~ - u. Dworeowa 7, Bahnhof8tr. ~7 - ;. 
oraz jego narzeczonej ••••••· •••t .......... - -pannie JAnwmzE BAszvŃsKIEJ .... • R<>dac"! Popiera i cie swoich... • > .. w dniu śluibu 6 lutego jak najserdeczniejsze „W IAR US POLSKI" ......, J łJ .... -
zycren1a. 1v\łoda1 pan niech żyje ! niech księgarnia polska ..._ 

=··~··••..:=· . ul. ~a=.!~t~· li.„ , , ':illlllllllllllllllllUllUlllł . 
· z" • ~l, aw·.- i _ri4'i~~ ~·~•ełl~~t, ..-łi\~011"l ir„@it • . iMh.l. - MWat:rłM r„ • .w. ..... w~."-• _,wru:u. ~- „„...,Mil. · 



.. 30. loobum, wtorek 7-go lutego I 5. Rok 15. 

Wychodzi codziennie z wYiątkiem dli!i poświątecznych. 
Pnedplata kwartalna na poczcie i u li~towych ·wynosi 
2 1mr. 50 fen., a z odnoszeniem do demu 1 mr. 92 fen. 
Wir.rus Polski" zapisany jest w ctnlliku pocztowym 

" pl)d znakiem „t. polniscb" nr. 128. 

W inii; Boże za iart I -Jczyzn; ! 

i ~arob "O y 

Za inseraty placi sie za wiersz oetytowY 15 fen., a za 
ogloszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. Kto 
czesto ogtasza, otrzyma rabat. - Listy do „Wiarusa 
Polskiego" należy irankować i podać w nich doklad· 

ny adres piszącego. Rekopisów sie nie zwraca. 

-·~'... P edakcya, Drukarnia i Ki::h~ garnia znajduje się w Bochum. pr.zy ulicy Maltherstrasse nr. 17. --· Adres: „ Wfo.P11s Polski~ Borhum. __ A....,_,._ 

Górnioy! Rodacy! Podczas strejka zachowajcie nietyHrn solidarność, ale także spokój i porządek wzorowy. Uni

kajcie wszystkiego, coby w walce o Wasze słuszne prawa mogło przeciwnikom służyć za broń przeciw górnikom. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieiei swe 

mówić, czytać i pisać po polsku! Nie jest 

Polakiem, kto potomstwu swemu zniem

czyć się pozwoli! 

Centrum armii Kuropatkina mzbite? 
Pe'i:ersbuirslki ko1respomI1ent -01dl .,Daily 

1Chronicle" d·nnosi, że z Mwkdenu nadszedł 
telegram dio Petersburga. w1edlug którego 
centmm armii Kuropatkina zostato rozbite. 
Gazetom zakazano ogłoszenie, telegramu. 

Anglia grozi Niemcom. 
L-0rd adJrniralicyi Lee wygł'o•sii w , East 

Leight mowę., w · której zaz.na'Czyl, że An
igli.a nie potrzebuje teraz, już taik baczyć 
na· Francyę i morze Śródiziemne, !lecz: u
wagę winna mi•eć zwróc·oną ina morz;e Nie
mieckie (Północne). Z tego PO\VIO<lll! nastą
putai zmiaina w rnzktadzie floty. Gdlyiby 
przyszło db wojny, fl:otai anigielska wiyiko.
na.taby pierwszy atak, ziani'm zdołataby 
druga strionai o·gliosi'Ć w gaz.etach, że wo1na 
się rozpoczęla. 

Telegramy. 
B er I i n. W parlamencie niemieckim 

nastąpiła w sobotę dyskusya nad wnio
skiem tolerancyjnym. - Główną treść 
wniosku podajemy w rubryce ze świata. 

B e r l i n. Sejm zajmował się w S<>bo· 
tę w dalszym ciągu ustawą kanałową. Z 
)(oła polskiego przemawiał poseł Grabski, 
zaznaczając, ż·~ Polacy nite mają powodu 
spełniać życzenia obecnego rządu, więc też 
głosować będą przeciw budowie kanałów. 

B e r 1 i n. Pierwsze czytanie trakta-
tów handlowych ma nastąpić w wtor~lk. 

Pe t 'e r s b u r g. Dzień wyjazdu trze
:ciej eskadry opóźniony z powodu strejlm 
naznaczono ostatecznie na 15 b. m. Admi
rał Biriłew udał się do Ubawy, by odbyć 
przegląd olcrętów. 

Polacy na obczyźnie. 
Nowe towarzystwo polskie. 

Suderwich. Dnia 8 ·s.tyczi1tia zafożooe 
tu zostato pols!k-0i-katolickie towa:rziystwo 
(1D<ł opieką św. StanŁsfawa K. W zoora
niU', z:vv1otanem w cełui z.atożenia noiwe,go 
towarzystwa, wzięto ud!ziar oko~io 40 Ro
daków, którz.yi też niemail wszyscy zapisali 
się na· cztonków. Do zarz.ądu wstalit obra
ni: I(s. kapelan Oechterinig hlon01r()(Wym 
Prezesem; Stan. Smiej:kowski, przew.; 
Anict'rzeJ Stel1maiszyk zast., Tom. And\rzeje
\\ns!ki, sekr.; Lel()trra-rcfl Maichrzak zaist.; 
\YGliciech LameJlta, skarbn.; Wial. Maty
.srak, za~.; Piotr łfebliński, bdbliotekar21em; . 
Jaini Borow1itz zaist.; rewizorami kasy; Lu
~Wilc Swk i Pa.we[ W alikid.Wiak. Dal kasy 
\V1pfyn~o: SO rnr. 40 fen., z d!obrowomy~h 
Składlek na "POI.krycie kosztów. 4,70 mr. U
llrasx.ai Slię W\Sz.ysldch l(iodaków z olroJi.cy 
·sucier·w:ich, którzy ni'e maglt 21 iakrei przy
cZ"Yn.y siię stawić nai pieri:wsze zebraJnie, a!ź:e 
by. PrzybyH na przys:z~e zebranie, które się 
Odib~e 12 lutego. Zebra:niai będą się oid
~afy w łokafu p. Trgesa; Wl SutliertWkh 
ir~ w. miesłąicu .j to oo 2 nire:dlzielę w mie-
~racti.. . .. . St. Smie;kiO'wski, pn;ew. 

Diimpten. SprawO'zdanie z czynnio1śc i 
Tow. św. J ózeifa w Diimpten z, roku 1904. 
Na początkw mku posiadialo tOl\viarzystwo 
34 członk6w. W dqgl!I wkrn ct:al10 się za
pisać 14, dla zmiany pracy wystąpifo 8, do 
w1oiska1 \V'stąpilo: 3, z piowicidu niepfacenia 
skladJek miesięcznych wykreślbno 2, po·zm·
staiie na mk 1905 czynnych czlomków 35. 
Dochadlw mieliśmy w ciągu c.aleigo mku 
254 mr. 47 fen .. rozchodu 198 rnr. 26 fen.; 
;p•CYZlOstaie w ksie u kasyera na 1905 r. 62 
mr. 81 fen. Towarzystwo przystępowa~o 
3 razy cl!o Saikrarnentói\V św. Posiedze11 od
było się 12 zwyczajnych i 4 zarządu. Na 
posiedzenia.i uczęszczak> 25 dlo 30 czlion
ków. "Towanystwo posii.a:cJ.la• bibli()tekę, w 
!której jest 50 książek. Czl1onk>enl.nie. .. dolsyć 
11czinie z bi1blil()lteki foorzystali. Roczne 
w!alhe: zebra.nie 1od1bylo się 22 styczniai 1905 
r. DOI z:arząd'u· zostaili ohrnni: Stanisław 
Śmfalowski, prz.etw.; Wawrzyn Floryszicz.ak 
zast.; Stan. Maj1chrzak, sekr.; Jan So1bal1-
is.ki, ziast.; Pra.nc. RU1d'yński, skarb.; Szie:ze
pai111 Szczepaniak ziast.; Jani Kmak, bibl.; 
Józief Kmieciak Z<l!St.; ła-wnikami: I(azi
mi:erz Wl'etkl'ilfaki i M'ikofaj Mierkiewkz; 
'kieitXY\v\nikiem teatru Ludwik Stasik. 
St. ŚmiaJ.owski, prz,ew. St. Malid1rzak sekr, 

Oerthe. SpraWiOz.danie z, czynności 
Toi\vairzystwa św. fadlwiigi w; Gerthe WJ r. 
1904. Nru począitku wlm 1904 łic:z;yto Taw. 
św. Jadwigi 97 czitooków. W ciąJgu J:1oku , 
·dJal·o 1się wpisać 55. Ws1ąpifo db wojska. 2. 
·W strony rodzinne wyjechal1oi 8, dlar zmfany 
pracy wysiąpilQi 15, z. pio,wodu: .nieregular
nego pfaceniai skłaJdlck skreślo1001 10, poz10-

stade na.i 1905 r. 115 .czyninyich 1czhonków. 
Dochio:d'ul mi at.o Tow. 784 mr. 90 fen.; roz,
cho.ct1u1 707 mr. 9 fen.; po:z1ostaje w kasie 77 
mr. 81 fen. Posied1zeń odlbyŁo' się 20 z.wiy
czajnyich i 4 walne. Towarzystwo urzą
dz:ifOJ 2 zabawy, ornz śwlięcankę i gwia
:zidlkę. W moczystościach brafoich1 tmv. 
wzięfiśmy udzial z chO'rąigwią 2 razy. Tow. 
posiad'a b'i'"hhoteikę, skitaid.a·jącą się z 130 
ksiitłiŻek Z tych 20 jest wtasnością tnwa
r.tyis•twa: naszego, reszta wfasnośdą Tow. 
Czytełni1 Ludowych w P:oz.naniu. Dnia: 1 
styicznia odbylio się walne roczne zebrainie, 
nai któ~em byl o.bór nQfwego zarz:ąidu. Do 
z:wrządlu wstali obrani: Prz.ew. T. Mar
kow~ki; za:st. St. Szydlik; sekr. St. Rataj
.czak; zast. Pr. Stryja; skarbn:Hciiem J. Ku
'Strang; zast. J6z. Skatocki; rnbl. Idzi Szy
dlik; zast. B. Soltysiak; chorążym Ign. J ę
<lrzejczak; zast., J óz. I(lonO'Wlski; asysten
tamr Mich. CiesieJ.sld i Wal. WojdechlQIW,
ski; zast. Feliks Konieczny i Stan. Matec
foi; rewi:zlorami1 kasy Mi chat Palu·ch i Ant. 
Kokociński; gospodarzem Lukasz. Dud1ziak; 
ikierow1Il'iikiem teatm Ant. Markowski, ;l'v1'i:-
ieha·h Klonowski zast. · 

T. MarkorwiSki, P·rzew. Pr. Stryj:a, zast. sekr 

Strejk górników 
„l(omisya sie:d!miu" reprezenitująiea 

cztery tutejsze drgamizacye gómikótwt z.a
mierna w bieżącym tygodnilu! zwolać do 
Esse1111 ogól!ne z.ebrnnie delegatów1 czteTech 
'Związków. na wspólne narady w, sprawie 
stre}ku. 

Lic21ba strclkująicy,ch wynosi zawiSZe 
jeSZicze dlroło 200 tysi~cy. 

Górnicy hra:bs.twa Northumł>erlaoo (w 
~Iii) uichiWalili Jal© ziapoTn!Qgę jednora
ziaw~ ~Ja! tuteisz:yich streJkudących: ig6Mi· 
kóW 10 tysięcy marek, i ~idlniową zap:o"' 

UM li 

maigę na czas strcjku wysokości 2000 ma
rek. 

Na· Górnym Slązku strejk na kopalni 
fiskalnej „I(rólmva Lud\vrika" zmniejsza się. 
W przyległy.eh kopalniach w , Polsce pod 
Af!o:skale:rn wybuchlt streik ogólny, który o
garnął ~uż kilkad1ziesięt tys1ięcy robotników. 

W Bel1gii w zagłębiu Borinage mzsze
rzai się streik 111ad\;·r poważnie. Streikuie 
obeonie już 14 tysięcy górników. Sądzą. 
że z· poiw1odu strejku wysyłka węgli do Nie
miec zostanie -Ograniczoną. 

Ministc·r Hammerstein obejrzawszy na 
kilku kupaln i.ach zarząd1zenia dla ochrony 
lamistrejków 1odjechal z. powrotem do Ber
Hna. 

T-0w1arzystwa dla reform społeiczn()
po'1it}"cznych w; Kol·onriJ uchwa!HIOi pod prze
w1odinictwem prnf. dra. Wirmi1n1ghau1sa 1rc
zolu1cyę wz.ywającą rz.ądJ d:o uwz1ględ1n.ie111ia 
słwsznych ż.ądań górnitków. 

Zaburzenia w Polsce 
pod Moskalem. 

W arszaiwa z wolna• pov.'ffaca dn zwy
klegio srtain:u, .chociiai wiszędz:1ie widoczne są 
ślady k11wawych dlni. 

Zawsze jeszcze rnadichodlzą wfa.dJ0111110:
ści o iokrucieństw.a1ch, których! ·d\opuszcza
ło 'Się roizkiełznane ż.oMladw10 rosyijskiie. 

Korespond·ent „Sł1awa Polskiego" tai\c 
opisuje kilkai wypadków, które się prze
ważniie roz.eg1~aty w ową pam1ętną niedlzie
Ję: 

„Na roigu ulicy stoi 2 studentów i 3 pa
nie, iolnilerz, każe im ·się roz.eiść, na uwaigę 
jednego 'Ze studentów, że stać maj:~ prawo, 
2ol1nJerz. zabijai go wystrz:arem z: karaibinu 
na miejsicu. - Żvlnierz zamierza się p~la·
szem na 1spokojnega prze.cho:dlnia, inny 
przechod'zień widząc to, chrwiY'ta; ż.ol'nierza 
Ziai rękę; nadchod'zący patrol' chwyta g'O, 
staiwia pod! murem i razsfrzela· na:tych
miaist - Znany, archeolog i ucz10ny, Zy
gmunid Gl·oger, wy;chód·zi ze swego domu; 
w bramie stoi grornad.ika ludzi, która się 
111!araz: rorzstęP'u'ie, z ul~cy pada1 sa1lwa, któ
ra o kl"ok <l'd Glogera zaibijru jakie,gi0ś pama 
w blobrowem futrze i sz:ewc~, kule rozsy
pują się po pod'wórz.u i l()ificyina1ch. - Stu
dent Dzie'rzbicki idzie z tow:airzyiszem ulką 
Sienną, nagle z. va rogu. WYSU'\V1a się l()<l
diz,ial wofiska i d'aje saLwę W'zdluż uHcy, na 
której żadnego z.biegi()!WiSlka rnie byto. 
Dzi!erzb~cki pada zabity; nia rniejiscu, kole
gai jegb z.dąży~ schował się zw frarn!llgę 
IJramy. - Orszak ślubniy wraca p.i'echlOtą 
(<lioróżek niema) o<l Kanonikzek prrel) Trę
backą, gdzie zrnbo.wano wlaiśniei dwa ma
gazyny br0111i. Woj'5ko, widiząc gromadkę 
lUdz.i, rzuca się z pafaszami ,oo nią: jedne
mu pa:nui oddęt() r~kę 1 painnie mlodlei 3 pal
ce, jedną z; pań stratowano i zlamanOI jej 
kilka żeber, inni rówmież uderpieli. W or
szak:w był oficer, ale wtoRaruia jego żald'ne.go 
nie odlnimfiy skutku. - A<lfWOlkat Dziewtut~ 
ski1 Z'alS!koczany szarżą, schował się. ;we fra
mugę bramy z:amkniętej· z: pofeoendai poli
cYi: jedien huzar chdaf go przebić szty
chem, ale p. D. u:d.al0i się cioou uniknąć, 
drugi platnąt go przez piersi, ale rozciął 
tylko ubranie. - Żiolnierze chodzący w. po.. 
jefyrnkę hlb po paru, bez· podoficera: naiwet, 
rnieti1 UJ)(}młżnienie strzelać dlQ/ każdego, 
kto .im się nie podbba. Szpide utbroieni 
w rewolwery strzelali sarrn i wskaZYtWali 
Za.nd'airmom i żolnierzomt ido kogo strizelać 
mają. - }ś:iflcadżłesiąt osób sch-rooU10 się za : 

IJnarnę, z1amkniętą, ·oszkloną i okrato\vaną. 
i.c~tJ1:.ierzle d'ali salwę pr.z•ez kraty, zabili i 
rnnm kilka: 01sób. - Ile osób zabito, nie 
wiadomo. Widzfa1110 9 w1ozów nalad:otwa
nych tmpami. 

Krwi·oiercziy:rn i dzikim instynlktom 
ż.otdaków wsyjskich pozosta.wiiono· zupełną 
SWIOhodę." 

Choc1iaż \ V Warszawie samej ztapano
wa,l )uiŻ wzglięd1ny sp.okói. ga,zety mzpo
czę!y wychiod'zić i miasto powraca. do m
dm zwykłego, z kraju jcd!nalm1W1oż nad
chodzą jesz.cze groźne wiiadlomości, :mvla
szc·z.ai z t•oo'zkiego o hwodu przemystowego. 

Korespond1ent .,Kur. Pozn." przeslal 
pismu temU' list następujący~ który ·Qltrzy
mafl' ze. ·stron ogarnięty.eh strejkiem: 

ZąbkO!wi-ce 2 luteg•o... Tutaj zaczęły 
się wczoraj zaburzenia. Sosnorwiec, Dą
browa -strejkują, ale spokojnie. Magazyny 
z żywnością pozwolili :robortrni1cy l()twlorzryć, 
też.rniłyn iść nie maiże, tak że tutaj są wziglę 
dlniejsi, ndlż w Warsz.wie. Ocz·ekują d'ele
g.rutów. W SosnQIWcui warrs:ztaty; kotej!oiWe 
stoją; jeżeli staną i biurn drogowe, podągi 
nie będą mogly kursować, a wtedy ustaniie 
ruch wsz.elk.i' i my tuia1 absolutnie porosta
Imyśmyi bez pmwiantów, które nam z Czę
stocho'\vy i Sosnowcai d!orwl{)IŻą, 

CzQstochawa s.treuk:uf e. od wczoraj. 
W Sosniowct11 i Dąbrmvie g-ór:niiczej na 

100 OOO rob()ttnlików1 jest za.ledwie 800 ki()
zaków i' prz:yislanio 6 armait, ale wobec d.y
namittu, w rooo!f:ników moie przyjść do 
krwaw·ych walk. Ciężkie ciosy i Bóg wie, 
·co .zi tego! będzie." 

Bezmyślnie wszczęte przeZi siocyali-
1stów rozmchy, kt6re ·doprowiaidzilyi ieto1 tak 
strnsznegio i bezcelorwegio1 roz'1ewu krwi i 
dlo rnbrnnków, potępia staniowc-zo i Z'gioidlnie 
cata prasai narodowo-pol1ska. 

Myśli napróżno szuka rncyi mzą<lrzem.ia 
zaibur.zeń uliczny·ch WI Królestwie - piisz.e 
h\nowskie „Słol\V•OI Polskie". Streik W1 celu 
polepsz.enia warllllków bytu robotników 
jest nnedtorzecznością , wobec tcgio

1 
że: 40 

procenit ich wskutek ogólnego ZaJSitoju1 w 
przemyśle ni1erna1 zajęcia. Demonstraicya 
polrtyczna dla zaenaczmua so.l ~damości z ru 
1chern rewolucyjnym rosyjskim nie była ró
wnież potrzebną ani wobec rząd'u, ami· wo
bec spofoczefrstwa polsk!i:ego, zresztą, nie 
byto po:w1odu nadawać jej rozmiarów i cha-
raiktern re'\v10lucyi ul1icznej. A rewohucya 
w Warszawie, wobec 40,000 garnizonu ro
syjskiego, w10<bec 250,000 wlOJskai w I(róle-

1 srwie jest konceptem sza:lonym. Przecie 
naiwet w 1863 r. :nie rnyśla:oo pow.amie o 
niej, roizumiejąc bezcelorwiość wywiol~ia
niai zaiburzeń, które rząd może krw1a:wo 
st}tumić, chociaż wówczas .naistrófr publicz-
111ości byt takli, że cata. Warszawa by po
w!Sitaifru Ale ludzie, którZYi stal~ w~ 
nai czele: mchu narodowego, mieli· pocw.cie 
odipowiedzialnoiśd moralnej. 

Napróżnio myśl szuka, powodów, które 
socyailistów do ·wywolania rm:ruchów 
sklond-ty, a nie przypuszczając, żeby: śwta
domie in~eresom naroid1.u chcieli szkodłzić, 
wildzfoć musi w kh przed'si~wzięciU' zbro
dniczą Iekkomyśmość. 

Talk, zł>rodnkzą, lJ.ai wicya.uśd papro-
stu, wriidiząc, że ludność robotnicza w l(ró
le~twie wskutek. zastoju pr.z;emyslorwego1 
wojny i mobiłtizacyi jest pozba{wiooą pra
cy, iglbdną i woxpa·cxoną, aJ zarazem pod
nieconą, postanowili skQTZ}'StaC ~ je'j na
stroju, z jej <JSZolooJ.i.enlia, które wypa&i w 
Ro~ mll!Sfały spotęgować i wyzyskać to
usPosobfteinie d'lai·maffie'io: cel'U1 - z:robtenia:: 
SPbi~ reklam:v:'·"• , , t...., . „, , „_ 1. ~-: . )Jl, • • 



Z y rosyjsko-japońskiej. 
,.Nuwoie Wremia" w telegramJc z 

Mukdenu donosi, że mrozy nad rzek~ łiun 
(Hunho) uniemożfiwity niemal ·zupei~1e ~
...,,ażniejsze operacye wojenne. Szance 1a
r · ~:-ie, pokryte śniegiem i Lodem. b~ly 
~aporą dla dział ros~skich na:w:et ';11elk~c
go kalibrn. Tylko oomby melm1tO\\ e, \\_Y
rzucane przez baterye z moź,dzier:y rob~ty 
odi czasu do czasw wyłomy w 'SZancaich Ja
pońskich. Obsługa lekarska przy 17 ~top
niach mrnzu okazała się niew1ystarczaliącą, 
.(dYź lekarze celem zaopatrzenia choryc~ 
musieli opatrywać ramy chorych ręka1tm, 
mróz po krótkim czasie zmuszał ich dlo z~
przestania roboty, gdyż palce zup~Jn~e 
.sztywniaty i marzły. Z po•wod'u tego zgi
nęła! wielka li.cz.ba· rannych. Drobne poty
c:zlki odbywają •się mimo to na. prawem 
skrzyd1e. 

Korespondent biura Reutera przy ai.r
mit jenerała Oku donosi przez fuz.an, ze 
<XM:z[a~y rosyjskie zaatakowały fuzan. zn
sały je<lina1kio\V10·ż odparte ze stratą 160 za
bitych. 

Kuropatldn donosi ~ pot~c~ce przy 
wliosce Szantankhonan, korą za1~h RoiS!ya
łtie. Japoń.czy.cy pia.wstawii na! pr~m 
skrzydfe 100 polegtych. 

·------. 
Uposledzenie niemców~katolikow 

w opiece duchownej. 
Berlińska Germania" zamieścń\ta k:o

respond'encyQ, '.:..v której stras.zni.C: ~bę żali 
aa upośledzenie niemców katohkow w 
dzielnii:cach polskich, a jako przykład poda-
•no Bydgoszcz. 

Skarg;i - czytamy tam - na brak foo
ściolów dla niemiecidch katolików na 
!Wschodnich kresach podnoszą się oo czasu 
'do cz:asu w inajroizmaitszych! mietsclOIW'o
'śctach. Pomiędzy mie}scowościami, w 
których brak idiomów Botży~h w nai~~ -

1krzdiszy sposób uc·zuwać si~ daje, zaim~Je 
metropolia niemczyzny na wischc~~.ich 
'kresach miasto Byd!gos-zicz, jedno z naJP1er
wsz.ych miejsc. Liczba niemieckich kat<l
Uków w Bydgosz.czy wynosi okrąg~o 
26 OOO. I dla ty.eh 26 OOO lkato1tikówi· nii~e 
ckich istnieje jeden jedyny kościół, kioś:c1ół 
pojezukki z 'Jed111Ym jedynym księd!zem, 
prebv.""tl<larzem. podczas g.dy dla okolo 
IO OOO cztonków lic~cej gminy. poLsko-ka
toliickiej istnieje da.11elro obszerniejszy ko
ściół parafialny z 4 księżmi. Zaś. gm.ina 
ewangelicka, licz.ąca: 30,000 czJonkQIW po
siada w mieście samem nawet aż trzy im
śdolły parafialne z dostateczną liczbą pa
storów. Mało obszerny lmściól Poi~zuicki, 
premaczony dla Niemców-katolików moze 
!-- R 

Kapitan Czart. 
(Ci~~ i.alszy.) 

- Jednak co? 
- Jednak nie uwolni cię {)UO od złoże-

nia braitu rachunków. 
- Zarząd' majątku do mnie należy, jak 

sądzę. 
Ch.arakter Rolanda zaczynał okazywać 

się w świetle wlalśdwcm. . 
- Prawo, przyznające ci tom przyiw1-

lej, je:St godne poszan-Ol\vania, jednak ~ 
pewnych okolicznościach może ·on-0 stracie 
moc S\\''Qją. 

- W jakich? 
- Naprzy'kład 1 gdyby to byto wolą oj-

ca rodziny. 
- Zapewne - ale do tego potrzebne 

jest niezbęcrnie ... 
- Co? 
- Istnienie testamentu. 
-· r Tajniezawodnici. O tern \vłaśnic, 

1'1Ój drogi , chciałem mówić. Ten testa-
91ent... 

- Cóż ten testament? 
Istnieje! 

- Testament mego oica? 
- Testament twego ojca. 
- Jesteś w blędzic. mój Cyrano. 
--- Bynajmr!i~L Nic wspominaitcm ci o 

tem dotąd, bo by!o to rzeczą zbyteczną do
póki żadnych zobO\viązań majątkowych me 
zaciągn[ teś. Dziś żenis7.. siG, jest więc rze
czą ~· dzh ią, aby tw-0ia UO'\Va rodzina d_o~ 
wiedziała siG o twych dlugach przesztosc1 
i o zobO\\ :ązaniach na przyszłość. 

-- Mój ojciec dbały był jak nikt w 
świecie, r bla. k s,veg-0 nazwiska; musiałby 
zapomnieć ·O zasa<l.a:h całego 'życia ·aby
zrobif to, o czenr mówisz. 

pomie · c:ć :\' najlepszy1n raz~e 600 QSób, 
przyczem panuje tak straszny tłok, że po
byt \V kościele żadną miarą nie mmma na
zwać znośnym. J eż.eli się obliczy, że na 
26 OOO Niemców katolików jest około 18000 
takich, którz:Y~ stale uczęszczają do kościn
ła, to mimo 4 razowego nabożeńsm·a w 
niedzielo i święta dla wiefu tysięcy w Byd
goszczy i jej p·rzedmieściach niemożliwem 
jest uczęszczać na nabożet1stwo. Naprav•:a 
gwalto\vnie jest potrzebną." 

Nie miaia iedmdmwioż szczęścia „Ger
mania" z zaczepką polskiej wfadzy ducho
w11ej. Gdyż niebawem nadeslano1 jej z 
miamdaineg-0 źród:ta sprostowanie: 

I(atol!cka gmina w Bydgioszczy liczy 
okrągto 28 OOO dusz, z tych 20 OOO zalicza 
się do polskiej a 8 OOO do niemieckiej niaro~ 
do'W'Ości. Pastoryzacya całej gminy spo
czywa w rękach pmboszcza, trzech wiika
ryuszów i prebendarza. sipecyalnie dla nie
mieckich katolików usta1nmviionego. Nie
mi&ecy katolicy więc mają po<llug tego aż 
pięciu księży, p:olscy tylko cztereich. W 
niemieckim kościele ad'prawiają jeszcze 
Msze św. nauczyciele religii przy gimna
zyum i seminaryum nau'czyciel1skiem. O
prócz tego wielu Niemców-katolików cho
dzi w niedzielę i świ~ta na n.abo·żeństwia do 
gminy wojskowej, dla której osobny jest u
stanl()lwiony duchowny. Działalność ko
ścielna tych trzech księży, nie 1należąqnch 
-doi dud11CYW1Ieństwai pa:r.afialnego, wylączinie 
niemielokim katolikom przypada M1 u<l!zii'ale. 
.Tak wyglą;da'ią rzecz.ywiste. sto-sumki. Kto 
jednak potrafi przy własnych doleigHw10-
ściaioh Q·cenić i przykrości innych, ten przy 
zina.i bez: ogródek. że pol'ożenie. Niemców
ka1:oli1Jrow jest lepsze p10'cL tym względem 
jak Pialaków, Pomimo iż - w stosunku1 d1o 
Jlośd - ostatni większy posiadają kościól. 
Tyil1m1 bez zazdmści·! Przcież Wi k()lściele 
farnym w niedz:iele i śwjęta1 d'a!leko większy 
panuje ścisk, jak w Jmściele pojeruicklim ! 
Brak ilmściołów je:dnak dla obru stron jest 
strasz.ny, jak się 01 tem pan mlini·ster kultu 
i dtwó:ch ie:goi radzców zeszlegoi rdku oso
biście przekonać mieli sposobność. Trze
ba więc mieć na·dzkję, że pozrwol€.m~e na 
wtyibudiowanie noW'ego lrościof a·, mającego 
ca!ej słll'żyć gminne i odjąć ciężaru lrolśdo
tow'i tak farnemu jak pojezuickiemu, o któ
re 'iuż przed pół'torn roku padano \Vlil~oseJk 
- nareszcie udziel10nem zostanie. Gdy cho 
dzi o ewanigelibkie Z'bO'ry, nie p'Otrzeba tak 
dluig()I czekać na poZWlolenie. Zeszłego ro
ku ud'zielooo 1g'(J jednocześnie oo. wybudu
warnde trzechi protes:taaickich zooróW! na1 
przeidmde1ściach Bydgoszczy!'' 

,.Germamia" ZaJPewnie fepsz:e pole z·na
lazfaJby, gdyby ze·chdatai badlać, ja!k wyiglą
da opieka <luch@.vn.a Polakó'w katoilików 
na: obczyźnie. Ale o Polakach katolikcvch 
ona malo chce sfyszeć, boć ,.Germani.a'j 
mianu~e się co prnwdai „szczerze katoli-

- Kocha.t on obu synów, ]el(fuialrowo, 
pragnął zatem. aby na każldego przypadł 
rÓW1ny d'zial majątku i zasz:czytów. 

- Rozprawiasz o tem z ta:k.ąi pe'Wlnor 
ścią... Możnaby sądlzić, że znasz ów testa-
ment r 

Znam go. 
Rolami! przygryzl usta. 
- Gdzie2: ojciec zroży1t go? - spytał 

gf,osem drżącym. 
- W moje ręce! 
Hrabia lekkio krzyknął. 
- Panie hrabio - od ez.wala się Gi,ber

ta;, rozdraźniona zachowainicm się nairze
czonego -mia?żebyś c<l przeciw V1ryha.m
\\i1 który uczynH twój ojciec? 

- Boiże zachowaj! Ojciec kochał Sa
winiusza; wiedział, że to chłopiec pod każ
dym wz1ględem dzielny i na którym rnoiżna 
pole.gać . Co d10111111iie, jedno tylko mami te-: 
raz żyiczenie1: aby mój brat P-owrócil! Na
wet przepoławiając dla niego matiątek, bę
dę jeszcze dość bogaty, aby zapewnić pani 
szczęście, którego masz prawo oczeldwać. 

- Pięknieś p-0\viedział. RolaJndzie -~ 
rzekl Cyrano, po1dnosząc siQ do odejścia. 

Hrabia zatrzymał przyjaciela i biorąc 
go na stronę, szepnął: 

- J cdno si;O'\VI()) mój drogi. .. 
- Słucham. 
- Gdzie testament? 
-- Dlaczego? 
- Pytam przez prostą ciekawość. A 

prz:ytem: czy nie możnaby teraz d1opefoić 
otwarcia teg-0 d:o1k1tmentu? 

- Strzeż się, R.olandzie. P.c<la]'csz w 
wątpliwość moją przysię,gę. 

- Nie myślę o tem bynajmniej. 
- W tcstametncie, prócz sprnw pie-

niężnych, znaj<luiC się jeszcze oo innego. 
- Cóż s;Q znajduic? 

. L„dnc stra zne ' ·yznanie! 
- Straszne? Dla 'kaig-0 straszne? 

ckiem" pismem, nie przeszkadza jej to je
dnakowoż być zarazem pismem szczerze 
hakatystycznem. 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zachodnich Warmii i Mazar. 

Tczew. Napadrn obłędu dost:::ita w po.
ciągu między Berlinem a cydkunamt 25 le
tniia. córka rosyjskiego radcy stanu Owcze 
wa.. z P..:.tcrsburga. Nieszczęśliwa usHiowa
la udusić się lańcuszkiem od zegarka, ale 
przeszko<lzit jej w tern urzędnik kolejowy. 
Później zrywała ze s:iebi1e suknie i wyrzu
ciła część ba•gaży otnem. W Tczewie 
odwieizliono obłąkaną d\QI szpitala Johani
tów. 

Gdańsk. W przeszlą środę przed po,. 
ludniem z.aul\V\ażoino na krach lodu nia Mo
tla"\\'lie ciało jakiegoś mężczyzny. W kie
szeniach ubrania znaleziono kilka listów z 
adresem nauczydela pozasłużbowego Iier
mana Speissera z Bonsaku. Zwłoki prz.e
wiezir0no chw:ilo\Vlo dlo trupiarni miejski•ej. 

Pelplin. t W samą uroczystość Mat
ki Boskiej Gromnicznej Q 09 giodzinie wie
cZ!arem. W1 obecn-0ści księży kainoników 
Trepnaua i1 Neubauera, jednej z. Sióstr Mi
wsierd'zia i cLcnoorwmków, opatrzony Sa
kramentami św., zesnąjt w Pan!l k~~. i,ano
ni!k: Herman1 Bielicki W11niemal skoń.:zonym 
72 roku życia a \V1 48 roku ka1pfaństwa. 

Pelplfn. Dni.a 31 z. m. umarła tu ni:t 
pa11cela1ch ·na1jstarsza osoba, wdowa Szy
miańska, licząca 102 lat. Będzie to pierw
sza niewiasta, jaka pochiowam\J zostanie 
na nawym cmentarzu, bo po ot\varciu .tc
g<ń przez: cały sty.czeń zmarty tw tylko 
osoby męzkiej plici. 

Starogard. W Wolentalu zgorzafa w 
tych dniach cala pasiadlość oberżystyi p. 
BlenokieglO. Straty są znaczu1ei. oo tylko 
bud'yl1!ek byt zabezpieczony, spalila się za'Ś 
także domowi zna i towary. Tej samej no
cy; z:gmzal dbszcz.ętnie wiatraik: p. Kaszu
bowiskiego w Boborwie. 

Elbląg. Ztiocz;yńcę, któryi nieda-wno 
temu: podpalił sto<llolę posiletllzkiela Leisti
k()fWa •W Nowym D"W\OrZle, okazał się mto
dlyi, 15 letn~ paimbe'k, który u p. L. byt na 
sluibie. 

Malbork. Wielka firma budow'Ilicza 
Kruszewskiego zawiei:;ila ptacę. Otwoirro 
no nadmajątkiem konkurs, którego zarwtia
dJawcą z.ostaf p. Sandfu.chs. Dlu•gi wymo
sząi 400 tysięcy marek 

Chojnice. Zegairmi,strze w Prusach 
Zach. postanowm zalQŻyć Spółkę kurpie
cką z siedzibą wl Chojnicach. Iniicyatorem 
tegio przedsiębiorstwa jest zegarmistrz: p. 
Gerth z. pruskiego Prydlą;da. Spółka mai 

być utworzoną na wzór odnośnegio stawa
rzy-szenia zega1rmistrzów· w1 Berlinie z: o
graniiczoną poiręką. 

- Dla ciebie! 
- Dla mnie? 
- Tatk. Nie pytaj o więcej, i dbając o 

wlasną spo:koiność, pozostaw WI s.pokioliu 
testament. 

-Ależ :nareszcie - napierait hrabia, 
si!lnie podraźni10ny, a zarazem i za.trwiażo
ny wyznaniami, poza którymi dlomyślal sit( 
pogrożki - g<llybyś ... gdybyś. żyć przestał 
coby się stato z testamentem? 

- Nie kk>rpocz się o to. W ypad~k ten 
przew~diział em. 

Rol!atnd przypatrywa1f mu się w>I mil
czeniu, wzrokiem niepewnym. 

Z Wit;l. Ks. Poznańskiego. 
Z Bydgoskiego. W P-0piel'ewie, fol. 

warku należącym do p. Cz.amowskiielgo, 
nabyli Polacy prz:edl 2 laty parcele. Je. 
dnakże daremnie czekają .dJotąd na konsen. 
sy i kto wie. czy się wogóle ich doczekają, 
tak iż będą.musieli -0puścić ze straitą pa!fice
le. - Oto skutki nowej ustawy osadni:Cżei. 

Inowrocław. Przy strzeraniu z okazyj 
królewskich urodzin wyd'arzyto się tu nie
szczęsc1e. Dzi1kie zwierzęta! w1 tu1:e.łszej 
menażeryi ziestrnszyły się str1zefan.iiem i 
p-01Wista1ł wielki ryk Wskutek te.go spfo
szyly się konie przy tlzialach i '\V' szafo_ 
nym pędzie biegły wpro·st na rynek pami~
d'zyi zbitą masę ludzi, tak, i'ż obaliły całe 
szeregi widzów i ż·olnierzy. Na szczęście 
nikt z osób nie zostat cię?;ko rannym, o
prócz. dwóch muzykantów: \V10jsiki01WY'Ch. 
Naireszde udato sic ki~ku odlwiarżnym męż
czyznom konie zatrzymać. 

Kościan. Stanąć tu ma niebaiwmii uo
wy knściót dla Niemców-katalików. P.o
niierważ kaplica, w której ,odprawiają SFę :nic 
mieckie nabożeńst\va w opłakanym jeist 
stanie, przeto ks. prehem<larz fuhrmann 
wniósł oo rządu o udzielernie zapomogi. 
Rzą<l przyrzekt 61 500. ·lroinsystorz: .po
zrnaf1ski 3000 mk., tak, żei niC'Zladfuigo ·roz
pocznie się budowa nowego kościioia. 

· Gniezno. W środę toczyla się przd 
są,&m fawniczym siprarwa o zaktócenie sp:o 
k()H:W domowego. świa<l!korw,ie nie maH 
ikulturnego języka, \vięc sędzia'. p. ·dir. Stein
hart prZYPomniat im, że we<lluig: orzecze
nia sądu !()dmówienie zeznań w jęz-yikUJ nie
mi,eckim jest „1gr1ober Unfug". Ciekawąi od 
pawtedź dal na t<Y świadelk, który zapyta1 
ttómaiC'z:a: .,Go ten pan mówi?" 

Poznań. P. Marcin Bi.1ediermairm. dono
si „Dz. Bazn." z. więzienia, że niepraiwdlt 
jest, iżby się nasil :o zamiairem zal'oż~ia 
.nowego jeszcze pisma. P. Mwrcm Bieder
mainn począl o<l!siadły,wtać 6-ty.giodlni(Jwe 
1więzienie, na jakie za·s.ąidziony zostai~ sw.e:c-0 
czasu w procesie 1d:r. Rakowskiegio. 

Gniezno. O nowym :kanooiku1 kapitu
ły gnieźniei1skiej ks. Jasińskim pisze ,.Gaz. 
Olsztyńska": Probos-zcz d1ywizyjny ks. 
JasińskL byt przez. kilka lat kapelanem w 
OHszitynie i wtedy udzfolał tll\ oficerom 
nauild języika poliskiego. Za to 1p0Lskie 
dizieci byly i są bez: polskie} nauki IJrzlN<>
towawczej clio Sakrnmein.t&w1 św., gdyt do 
tego nie ma czasu, iak nam powd;aidlain~. 
Bod.lał ta żyć i umierać oo Wannii pod o
pieką ,,urodzonych" centrowio-germani· 
zatorskich przewodnikhw ludu. 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Wrocław. N·owe wyłJ.ory odbędą, sie 

prnWdopodobnie w .żorach na Górnym 
Śłązku. Ostatnie prnedi kilku miesiąc:arni 
tyle krwi na.psuły dla: tegio, że Polacy dio-

tllzielnego cMopca. Gdy racLość napetnfała 
mu ser.ce, nasycał się nią, w spokoju; gdy 
przeciwnie. dolegało mu ooś, z u.st }ego nie 
schodzi1ly piosenki i ża1rdkif. 

Czy chciał >O'tll w ten sposób ogluiszać 
się, czy też byt to rodzaj ()ikaiz:ywaneigo Lo
sowi lekceważenia - wątpliwość d:otąd! nic 
mzwtiązana! Cokol'wiekbą<lł, nie wyidawiał 
się ()n nig-Oy tak smutnym, j.ak wówczas. 
~dy byl szczęśliwy, i tak weStOlym, jak 
gdy morno go wś trapilo. 

- !(()chany hrabio - zakończył Cy
rano, wyciągając dofi rękę - \Vszystko, 
coś uslyszaJ odemnie, nie bez celu byl-0 p0-

wie1Cl·zfa1ne. W życiu twem spetnić si·ę ma 
\.vkrótce akt ważny, uroczysty; zawczasu 
zatem. jeszcze przed zazin:ajomieniem cię z • 
•Odmt0śnymi faktami, chciafom wicdz.ieć: 
czego mogę spodziewać ~ię a cz1.~o oba
wiać po twem sercu? Cieka-w1ość moja )11:ż 
zaspckoiiona. 

Owego ranka, czy to, że pLóro jego źle 
pisa~o, czy też sein przykry dręczyt go w 
n:ocy, Castillarn miat minę wielce ttrndaw-c
ną i po raz dziesiąty powtCl!rza!V jeden z 
try'°letmv. które sptodzit mózg jego mi· 
strza: 

Już nie uj·rzyiny wśród stoli1cy 
Piór zawiesistych, dziaTskich \\ ąs-0\v, 
Które nosiii zapaśnicy -
Już nic ujrzymy wśród: stolicy! 
l(res będzie szaler1stw, bójek, pląsów, 
Odetchną W'Olniej zazdro,śnicy; · 
Piór zawiesistych. dziarskich wąsów 
Już nii·e ujrzymy wśród sroti.cy! - Cn masz mi jeszcze do powieid!z~-

nia? 
-Dorwiesz siG O· tern jutro. 

- Jutro? 
- W mojcm mieszkaniu. Czy mog{~ 

liczyć na twoje odwiedz,iny? 
- Najzupełniej. O dziesiątej d<J twych 

,cfrZlwi za1mkam. 

:X:. I W . pokoju Cyrana, przy ()t ;\'artem o-
knie, którem wplywal·o świeże tchniienie 
poranku razem z jasnem. milem śwfaUem. I 
siedzi:af przy stole Sulpicyusz Castillan i I 
pisał. 

Siląc się na najpiękniejszą kaligrnfię1 
kopiowalt scenę z „Agrypiny", która spro
\Vad'zifa tyle gromów na gI•uwę autora. 

J c-span Castillan nie by? w lmmCYrzc, 
g1dyż śpiewał .. Tak już pyl_ai _n?tu1:a tego 

Skończywszy tę strofę, zabierat się do 
powtórzenia jej po raz jedenasty, gdy do 
pokoju weszla służąca - 05oha1 starsza, 
okrągła, świeża, z ruchami najzupelinieJ 
męzkiemi. Na im[ę jej byfo. Zuzanna, po· 
chodziła zaś z pr-0wi'ncyi Pcrig·ord i dobie· 
gaiła czterdziestki. Cyrano, obfitując kie
dyś w mamonę, pozwolił sobie n.a ten nal
wiGkszy ze zbytków kawalerskiego. życia 
i przyjął ją za goSipodynrię. Przywiązala 
sic ona do swe'go piana' i, jakkolwiek poeta 
zaraz w dmgim miesiącu zapomniat wy· 
płacić jej zash1g, nie myśJiata o porzucenitl 
go. 

Zuzanna byfa poniekąd panią w domu 
Cyrana. gdzie swobodne i rezolutne jci 
zacho1\\"anie się nie dziwilo nikogio . 

(Ciąg d'alszy nastąpi). 



pomogli konser\\'atywnr.mu kandydatowi, 
r~t-OIXJ\\ i Rzcz11Hzko\\ i. Ccntrow,cy za
ło~rti protest przeciwko temu wyborowi i 
spcdziewaja. się usunąć pasla konserwa
, 1yw.ego. 

Bytom. Dowóz wieprzy z Polski do 
~ót.nośhizka obwodu przcmystowego <l'o-
1:1niać ma pewnej zmiany. Mian<>wicie i

. fość wieprzy dowożonych z Polski, kóra 
dotąd wynosiła 1360 sztuk w tygodniu 
ezyfi 70 720 sztuik w roku, ma być podwyż 
.szona na 2500 sztuk w tyg<Jdniu czyli 130 
tys. sztwk w roku. - Również dowóz z 
Polski mięsa przerobionego (szynki, kieI
w.su itp.) ma być dlozwolony za optatą 
celną 35 mk. od podWójnego centnara czy
łi 17~ fenygów <><l z.wykłeigo naszego 
FLPBfa. 

Sprawa ta jest nader ważna dla ludno
. 'ci roboczej w gómoślązkim <>bwod'zie 
·przemyslowym, gdyż wskutek większe1 
dostawy taiiszych wieprzy może ludność 
sie doczeka nareszcie taf1sZJego mięsa. O
becnie wieprze w Polsce są stosunk<>wo 
ddsyć dr•<::l'gie, ale skoro się stosunki w pan 
5twie rosyjskiem uspokoją, wtedy też pe
wnie i wieprze stanieją, w: Potsce. 

Gliwice. Znowu gorza~ka st~fa się 
przyczyną; krwawego dramatu rod'zinnego. 
W piątek po polu<lniu o<lebrat sobie życie 
wystrzatem z rew10lweru prznocLny ro
botnik Piotr Biiok w mieszkaniu s wem 
1przy ulicy Kozielskiej, Samobóli:ca liczyl 
36 lat i pozostawił wdl{)'Wę z: 4 'dro!bnych 
4łz:Jed. Nędza i nieszczęśliwe pożycie mal 
:żeńskie spowo1dowaly Bi.JOika do targnięcia 
się na: rwlasne życie. Poprzednio usilowal 
poidio1łmo za'Strz:eEić fonę, lecz tw zdlołat:i u
dec. 

Bytom .. Przed tutejszą izbą kamą. sta
wał w tych dniach sztygar Reich z. k'op:i.1-
m r.łir. Lauryi" z:a pa<lobne sprawld zł'o
d!zieiskJe, zaJ jakie: pmviędrowia.1 dlo kaey 
·sztw;-ar Meyer z „Kleofasa". Sztygar 
Reich iaiko urzędnik mia1 by\viać obecnym 
przy \\rypl°atach i zaliczkach na swojej ko
palni, aby wyptaty kontroiować w ten ~po 
sób, żeb~ p·rzypad'kiem nie •G>d:ebrala pienię
dzy osoba niewlaśdwa, oraz mial on wy
plawne pieniądze na -0sobne.j liście prze
kreślać. 

Ot~ Reich pozaipisywait kilka razy na 
listę ludzi, którzy już na kopa~ni nie pra,:.o-
1\via:li lub którzy byli przy WtOjsku i od! ko
pafni nic do żądiania: nie mieli. POI wy1J>la
ce szedł do wypłacającego urzęd!nika• i 
·żądal niewyplaconych pieniędzy. które 
mu też kilkakrotnie wyplaicone 2)0staly a 
które on pófatej dla słebie z.atrzymn~aL 
Rewizya wykaizala, że w ten spo·sób cigó.
ie:m 300 mr. pieniędzy zaliczlwwych sobie 
przywl.aiszczył. DaTe:i .stwierdronlO, ze w 
18 W'ypadkach sfa;fsziowal na imię ro:botni
'k?'W1 kartki '\vyptat po 15 do 30 mr., i pie
niądze do S\Vei kieszeni zgairnąl. Sfatszo
-Mal oin także kilka książek, aby zakryć sw~ 
OSZU'sit\va. Dopiero gdy przysz.fa urzędo
wa: rewizya, kwitów czyli kart odJ zab-ez:pL-e
cz.enfa1 1n:a starość i słabość, przeniewierze
'?lha Reida wyiszly na jaw. 

PrZled sądem Reich przyzna{ się do o
. iustw i został na 9 miesięcy więzienia 
skazany. Zaizniaczyć jeszcze wypada. że 
R,eich p;obicrał 200 mr. miesięcznej pensyi 
-Oprócz po-lw,.;znych dochodćnv lecz to mu 
ieszcze nie \Vystarnzafo, tak Że puści,f się 
na z.f10Jdtzl?jstw"J. i ·osz.uka.ńst\.via. ~ Moli to 
rnie przesz:kadz1ło mu zapewne ul\vaża.ć się 
z.a krze\v icicl:i kultury wśród! demnvch" 
roootnikÓ\\ pnlskich„. „ -

Z innych dzielnic Polski. 
Warszawa. Przykład obu najw:yż

szych szkól warszawskkh uiniwerisytetu i 
J>olitcchniki, w których mJodlzież nasza za
żą:dafa przywrócenia polskiego charakteru 
tych uiczd.ni w .caitej mzciągłdści - poozia
ta; obecnie na szko!y średnie. W n.ieh."tó
ry~h szkotach średnich młodzież, zai>o\\'lic
dziawszy, że może z korzyści~ dla siebk~ 
u:czyić si~ tylko w sz..lro1e polskiej, zaprze .. 
stała chooz1ić do ·szkól. W tnnych mlo- · 
·z:1eż przygotowuj.e się do takiego samego 
'°YSltąpienia z kateg,orycznem ż~dtwiem 
&POfsz,czc.nia szkót śre<lnich. 

Niemcy. \V ni·osek -cem-trow~r mai<.icy 
la celu1 równouprawnienie katolicyzmu 
zajmuje <>becnic parlament. Dla katolikó\v 

· J>r.zyjęcie tego ;mi·osku posiada nader· 
''tełkie znaczenie: 

Pierwsza część wniosku. przyi~ta 
PrZ'ez parlament w r. 1902, brzmi W' g16-
°"'11ej części ia:k następuje: 
I. W<ltność wyznania obywateli Rzeszy. 

~ I. Każdemu oby\: tel-0\vi Rzeszy 

przy.słu~uje \\ {.!m~b;~· g. ::1 :c pa!1sh'\'a 7u- l 
pe1rna '' otnnść µcd! względem \\)'Znania 
tączcnie się ·w zwU{zki rcli•gijne craz. pra,\\~o 
•WYkOilYJ\\ ania cbrządków religijnych tak 
w dlomu jak i publicznie. 

Obo\\rjązki tak chywatclskie cywilne 
jak państwowe nie mogą ucierpieć wsku
tek wykonywania woll1Qści relig~ne'i. 

Ogólne policyjne przepisy usta:w kra
jD\vych dotyczące lączenia się w towarzy -
stwa i związki zostają nienaruszone. 

§ 2. Oznaczenie „~'}"Znania. W' jakicrn 
dziecko ma: być wychowane zależy odi u
mO'\VIY rodziców, która każdego czasu tak 
przed jak po zawarci1..11 malżeństwa miej
sce mieć maże. Umowa ta i po śmierci 
()lj.ca lub matki lub obojga rodzJców winna 
być wykonaną. 

§ 2a. W braku umowy pomiędzy ro
dz:icaimi miarodawczemi są w sp.raiwie re
trgiiiner wyznania d'zicci, przepisy prawa 
cywilnego, traktujące o -0µiece nad dzieć
mi, j1e:że1i p.nniżej inaczej nie rozporz'l!dzo
no. 

J~eli >Ojciec luib matka ma' prawo i <>· 
bowiązek opieki nad dzieakJiem, któremu 
przydano opiekuna, niatcnczas w ()!bee 
zachodzącej rozbieżności z:dań, co <lo o
zna-.;zenia wyznania. w którem dziecko ma 
być wychowane, zdanie ojca lu,b matki ma 
pii:erwszeństwio. 

Religijne: wyz,nani·c dziecka nie maże 
być zmienione przez opiekuna. 

§ 2b. Prze1ciwko woli uprawnionych 
do wyd1-0wywa11ia nie może być dziecko 
zniewafanem do bramiu udziału w nauce 
religii luh naboże!1shvie innej kmporacyi 
religijnej. aniżeli to zgad1za się z przepi1sa
mi § 2 i § 2a. 

§ 2c. Po skońc7.ionym 14-tY!Ili rciku ży
cia prz:y51fuguje dziecku. prawx:i. decy<lJo.wa
niai, iakie Z'echće obrać wyizm;anie. 

Dmga część wniJ01sku. dotychczas. nie 
przecfobatowana; jeszcze szczególiOl\vo, na-
si:ępui'ł!Ce'i jest treści: • 
II. W oJność reliigijna i koroporacya re

ligijna. 
§ 5. K:orporacyoimi religijnym uzna

nym przez. jedno z pafrstw zwią:zkm.vych (u 
·znanym korporacyiam religijnym.) przy.stu
guje w obrębie Rzeszy prawo wolnego i 
publicz.negu wykonywania kultu. 
. Są one uprawnione, wszęd'zrie w pań
stwie niemieckiem, bez pańistwiow:ego i ko
munalnego pozwolenia od1byv.~at mbożleń
stwa, budować kościoły z w.ierzami i' w 
nich dzwony umieszczać. 

Sludzy kościeini upoważnieni są wyiko 
nywać obrządki religijne u wszystkich 
cztonków korporacyi. 

§ 6. Znoszenie sie uznanej 'korporacyj 
z swymi przelożonym.1 nie cieirpr przesz
kód. 

Przepisy i rozporz.ądzeniai uznam.ei 
korp.oracyi, oćn.oszące się ct:o praktyk re
tigiinych, nie potrzebują, c~clem uzyskania 
prawomocności, ani pośw.iaidlczenia władzy 
państwowej ani też przyzw10le.nii.a jej. 

§ 7. Uznane korporacye mogą wi o
brębi:c paf.istwa gminy wyznaniowe fub 
urzędy dudmwne, o ile dla nkh nie potrze
bują pomncy państwowej bez pa'!l'Stwowc
go P<YZW10ietnia z.alkfadać lub zmieniać. 

Zakazy lu·b ogranic~enia ugruntowane 
na zasadach pra\va krajowego a oolnoszące 
się diO zatrud'nienia z.agrani·czinych ducho
wnych w służbie pastoryZ\acyj-nei ni,e od-
11J0szą się do duchownych uznany.eh kor
paracyi. 

§ 8. Przyjęcie do uz:nane} Jmrpnra
cyi religijnej, przypuszczenie do jej obrząd
ku· oraz. udzielenie chrztu, ślubu .Irościel111.e
go lub kościelnego pngrzebu iest nicza
leżnem od \V'spótdziałania w.tadz państwo
wycł11 fob innelj 'korpuracyi religijnej, lub 
też .od zawiadlomienia takich wfa:dz. 

§ 9. Odbywanie misyi uznanych kor
poracyi religijnych nie podlega jak,iejbąd'ź 
prawnej pneszkodzie lub ograniczeniu. 

§ 10. .Religi.ine towarzystwa wszyst
ldch odcieni i mdzaiów, należące do uzna
nej korporacyi religijnej nie potrzebują, 
przy zafożeniu państwowego lub komunal
nego przyzWtolenia. 

Recklinghausen. Kolej żela;z.na O::~: r
fti. •. Jd-Redclinghausein-Iiamm, ma dnia l 
kwietnia zostać -0d:da:ną d·o użytlm. I 

Annen. · !(.olej elcktryczn~ najechała 
n . trzyletnie cfaiedm. Zdofa'r10 · je<lij1:ak I 
wóz. z.atrzymać, więc dziecko tylko IcJc:1··i 8 I 
okaleczenia ctrzymaito. 

Annen. Tutej~za fabryka .. Annmicr 
Gussstahlfabrik", która musiafa ' :\"Strzy
rn..a6 częściowo ruch z r>ow·c<l'u bra:ku WG
gli, -0trzJ11ula t:ikie Z...1!pasy węgla, iż obeJ.:-

nie cała fabryka znó'.'.' jest \\ ndrn. Tak 
samo huta: szklanna, która przez. 14 dni 
świ~to\Vala, r-0zpoczęła: na nowo pracę, 
postara\VSZY się, <() \Vęglle. 

Bochum. W numerze sobotnim w air
tykule zatytułowanym „Zaburzenia w 
Warszawie" zaszta przy samym końcu po
myttka zecerska napra:wiona tylko w czę
ści nkladu pisma nasz.ego. 

Zdanie ostatnie winno brzmieć: 
,,Depesze dzisiejsze donos24, że we

dłu~ st\.\'ierdzcń lekarzy liczba zabitych w 
Warszawńe wynosi 600, liczba r1nny.ch 
1000, pomiędzy którymi znaj.duje się także 
wicekonsul angielski." 

Ruhrort. Na: torze kolejowym pomi<~
dlzy Ruhmrt i Oberhausen położono klodę 
drzew.a:, którą silnie wbito między szyny. 
Gdyby kierownik lokomotywy nie był tego 
zauważył, byłoby się wydarzyło wilclkie 
niieszczęśde. 

Monaster. Profesor filozofii przy uni
wersytecie wi Monaster.ze, dlr. l(appes zo
stał zlożony z urzędu, ponieW'.aż mu WY
kaizainQI, że w książkaich przez siebie wyda
ny:ch poodpisywa{ wiele ustępów z fiLozo
ficznych <lziet Stockla, Hapmanna i Ueber
wega, nie przyitaiczają'c źródła, z !którego 
czerpał. 

Bez przerwy powinni nasi Szan. Czy
teunicy agitować za „Wiarusem Polskim" 
zjednywając mu nowych abonentów. Po
trzebne tu· ten1z tern więcej, p01nieważ róż.ni· 
luidlzie przieWJrotni ista•rają S'ię podkopać byt 
,,Wiarusa Polskiego". Na luty i marzec 
wciąż ieszGze .,Wiarusa Połskieg10" zaipisy
waić można. 

Drezno. Tu·tcjsza grupa mieiswwa 
towarzystwa d1a rerormy spoteczmej. po 
wyiktadzie tajmego ra<lty Bohmerta wyra
zliłai swą sympatyę dla stretkują!cych gór
ników, w: Westfalii, oraz przyjęila rez()IJu
cyę, żą<lającą, aby zaiwodlowe 10'tiga1nizaJcye 
robotnilcze uznane Z!()lstaty za legalnych za
stępców rnootników, oraz aby oblie strony 
byty 'Zmuszone poddać się są,OOml mzj1em
ceyim w razie sporóWi dotyczącyich praicy. 

Hugo. Góm1k()!Wi Parretonowi skra
dlzkmo z. kuferka! 400 marek 

Ze Sztokholmu dJon1oszą do pism, że 
kró~ S'Z!Wecyjl i Norwegii; Oskar u:Uegf cię,
żkiemu at~owh paraliżu. w następstw.ie 
c'Zle'g'O muskuly twarzy monard1y .ms.tal'y 
zupe.tnie uibezwladlnione. Król Oskar liczy 
o:becnie 75 rdk: tycia, wstąpit zaś na tron 
w r. 1872. Przed kilkunastu dniami <loch-0 
dzJily już z-ei Sztokholmu pogloski o ziapad1-
nięciu 1króła nai .ztdrowiu, wkrótce jednak 
zaprzeczono im urzędl()fw:nie. Obecnie wia
domość o chornbie królewskiej przedlsta
wiai się groźniej; pod'aly ją też wszysilk.1e 
poważne pi·Sm:l 7.agraniczne. 

Londyn. Górnky hrabstwa' Northum
berłand' uchwiatiti wystać <lfa s.trefkuiąieych 
górniikó!'n w W e.stfatii 10 tysięcy mare!k, a 
niaistępnue co tydzień 2 tysięcy•, aż dlo u
'kof1czieniia 'S'tre'Jku. 

Ostatnie wiadomości. 
STREJI( GORNII(OW. 

E s s e n. W niedziełę nastąpiła wy
miana depesz pomiędzy p. Efferts z Alten
essen w imieniu ,,komisyi siedmiu" a orga
nizacyą właścicieli kopalń tak 1zw. ,1Berg. 
baulicher Verein". 

Pan Effe.rts zapytał isę, czy przed.sta
Wli'ciel~ właścicieli kopalń zechck'diby od
być wspólne narady z komisyą siedmiu 
nad pięcioma punktami, które doprowadzi
łyby do P<>djęcia pracy. 

„Bergbaulicher Verein" odpowiedział 
że „komisyi siedmiu" nie uznaje za repre
zentacyę str.ejkujących górników, poni·~
waż ci kilkakrotnie nie usłuchali uchwał 
tejże komisyi, więc też z jakichkolwiek 
narad nie można się spodziewać prakty
cznych korzyścj. „Bergbaulicher V ereiin" 
zaznacza, że po podjęciu pracy odnośne ko
palnie są gotowe uwzględnić uzasadnione 
żądania r·Jhotników. 

W a r s z a w a. Strc·ik rc.zszcrzył się 
na gubernie warszawską, piotrkowską., 
kaliską radomską, lubliilską i suwalską. w 
Kaliskiem, Radomsk·em i Siedłecldem ogło 
szono stan „wzmocnionej obrouy'6

• 

Łódź. fbrykanci po~tanowili zapro
wadzenie IO godzinnego dnia pmcy. W 
piątek przy pogrzebie ofiar za.burzeń przy
szło do st~rć pomiędzy wn~skiem a publi
cznością. Zabito 2 osoby a raniono 15. 

, Peszt. Po ustąpieniu hr. Tiszy, nie 
zamianowano jeszcze nowego minister
stwa. ~esarz naradza się z przywódzca
mi stronnictw. 

B c r I i n. Poseł do sejmu l(ownacki 
Cniemiec) ·zmarł wskutek nh:·szczęśliwego 
wypadku. Udając się w piątek do sejmti 
podł on pod koła wozu ciężarowego. 

Tow. polskie „Ognisko" w Millheim n. R. 
podaie swym czlonkom oraz wszystkim 
Rodakom w Mtilheirnie i okolicy do wfadlo
mości, i·ż w sobotę 4 b. m. o godz. 3 po poł. 
zasnąl w Bogu zaopatrzony Sakramenta
mi Ś\V. w• 62 roku życia nasz czJonek 

śp. JÓZEF ROCH LUCZl(A. 
Zmarly byt także za~()ż,ycielem towa

rzystwa naszego, w którem dużo czynił 
dlw dobra sprawy naszej, za oo cztoolrowie 
tow.a,rzystwa naszego otrzymają go na za
wsze w pamięci. Pogrzeb odbędzie się w 
środę 8 b. m. raino o god'z. Yz9 z domu ża
loby Papageknstr. nr. 25. Po. pogrz:ebie 
żalobne nabożeństwo w kościele katol:ic
kim przy ulicy Regentenstr. (tlimmelfahrts
kirche). Czfonkowie tow. naszego w.inni 
się na pog·rzeb iaik naihcznLe.j stawić, o co 
jak najuprzejmiej uprasza Zarząd. 

Czołem! Druhowi:e w Marten! 
Niniejszem donosi si~ drułrom, ii nad

zwycz.aine PoSie<llzenie odbędzie się w śr-0-
cJlę dnia 8 b. m. na· sali p. l(ortmainna o g002. 
4. zatem bnnplet druhów jest kooiecznie 
pOlżąidJainy, ·gd'yż są; w~żne spraJWy <llo za
lat\\~ima. Goście mHe wid'ziarni. ; 

Wydział. 1 

Uwaga: Druhowie wydlzlial111 wim1i się 
sta.:wić puniktualnie <J godz. 3. Czolem! 

Praceł, prezes. ------ ,,.... - ~~------......-~-..--•••ff$+•••****• 
Tow. św. Antoniego w Schilsebeck 

za.syta swemui ,członkowi . I · 
PIOTROWI RZEKIECKIEMU . 

i j~go -dozgonej towarzywce życia 11 

JADWIDZE TXRAl(OWSl(IEJ 
w dizień ślubu szczęścia, 1zd'rowia, })liolgo
st~ieństwa św. i wisz,efil\Jhe] Pomyślności
Wykrzyłkujemy 1im po trzy.kroć: Mtioda 
para1 niech żytie ! JTieich żyje! niochl żyje! t 

Z a: r z ą.d. 

**""**'~*~~-·*••• ---
~HtHtfiłHtHrt~HtHt~m~~ l!tl!! 
Tow. gimn. „Sokół'' II. w Wannei-Zach. 

Zasylamy szam. druh'O!Wi 
JAKUBOWI l(IELMIE 

oraz pannie PETRONELLI HANISSEK 
.w dzień ślU'bu, nasze sziczere: .,Czołem 
mtodiei Pairze" ! Wydział. 

•t1;ttH!HtHfHł{~m~t!lBłHt!~~ 

~~~1lH~Uil~il ~~ -~~~m 
Szanownemu członkowi Tow. św. Sta

nisława K. w Suderwich 
JANOWI JANl(OWSl(IEMU 

iaraz jeg:o <lloizgO'I1fl1ej towiarzyszce życia 
APOLONII OSTROWSKIEJ 

zasyłamy szczere ż-yicz\enia z<l1tiorwia, sizczę
ścia ~ bt-ogos.tawieńs.twa Bożeg;o a po 
śmierci l(rólestwa niebreskiegio. Mtoda 
para niech żyje! Tego im życz~ cz<lonlm-
wie S. S. J. D. L. M. J. R. 
tłtm•~m~ ~~~~fłi~~i?~.~ 

Szanownych Delegatów <Jraz wszyst
kilch, którzy są w posiadaniu ofiar na stre1-
kuiących górników 'llprasz;amy o nadesla
nie tychże do poniedziałku potudinia. byś
my potrz.~bującym pomocy mogli wi .wtorek 
wyplacić. Szanownym Ofiiaroda·w1com 
składamy serdeczne Bóg zaplać. Zarazem 
prosimy o przebaczenie .tyich któryich ofia
ry jeszcze nie zostały piok\vitcw.an,e ponic-

1 waż dla nawattr pracy nie możem wszy
stkiego naraz pokwitować, lecz z czasem 
~vszystkie pokwitowane zostaną. 
Zarząd „Zjednoczenia z.awodowego Poł." 

N i e p o r o z u m i e n i a, 
które zaszły pomiędzy Szymańskiem a 
Pierzchaskiem w Wattcnscltei<l, byly fał
szywie zrozumiane i na drcdze honorowej 
pomiędzy Nami zalatwi'°ne ZiOstaJy. Za
znaczamy ninieiszcm. żeby tej sprawy da
lej nie rozgiaszać, ponieważ. byJa błędną. 

Szymańskf. St. Pierzchalski. 
----- ----· .. 

Mam zamiar sprzed<ić, budynek z dwi'2-
ma skł'adami kolonialnymi i rzeźnicki w1 
d·obrym pol•ożcniu przy wielkiej l"okmii. 

Wła§cidcl J. l(lupiec. 
Herne, Krnn-~ str. nr. 47. 

Czefadnik krawiecki 
na tygodniówkę przy stakm zatrudnieniu 
po.trz.ebny D<l zaraz. 

W. Weyna, Marxoh, \Vicsei1str. 35. L 



Szo am 
knpna skladu kolonialnego, albo gdziebym 
rnógl takowy założyć z diobrą egzystencyą. 

zc:.11. }(odakom. kt<irzy mi korzystne miej
ce wslrn:i.lt plaicG 20 mr. Laska we of eny 
roszG rwdeslać do ,.Wiarusa Polskiego„ 

pod I! r. 1234. 

Obronę 1•ra,-...·Ji:! 
• rnłnt\ iam po cenie umiarkowanej 

·1 w mic. zkarnu nwjcm~w ~o.-łunn 
przy ulicy Ilerntrstr. lG. 

• Jan Brzeslrnt. 

Mam na sprzedaż: 
1. Dom murowany, chlew i stodołę z 

2 morgami ogrodów ·\1,r powiecie kościań
skim za 3600. marek. 

2. Dwie parcele pod budowle po 22 
metry fr{}ntu w środku miasta Kościana za 
2400 marek je.dna. 

3. Dom piętrowy w Kościanie z staj
niami, remizami, kuźnią i koiimj, maz \V'O
zami i powozami - ·cale diomżkarstwo -
za 25.000 mr. 

Wplaty wedle umowy. Adres: 
P. Łopiński, Kosteru (Posen). 

• 
Kto zapl~ze 

Gazetę Toruńską 
na luty i marzec 

otrzyma w podarkm 
1. Wielki kalendarz na rnk 1905. 2. 

Dwa piękne obrazy Matki Boskiej, k19!e 
można oprawić w ramki i za.wie'Sić na ścia
nie. 3. Kalendarz kieszonkowy w okladice. 
4. Kalendarz ścienny. 

Powiniein każ<ly nadesłać nam kiWit 
pocztowy na dowód, że zapi1sal ,,Gazet~" 
na luty i ma:rzec oraz. znaczek poicztowy 
~a 10 fen. na koszta przesyłki. 

J(to nam ·zjedna przynajmniej trzech 
.abonentów na luty i marzec i naideśle ich 

kwity oraz tyle znaczków pO'cztowych 
po IO fen., ile nadsela kwitów, otrzyma Ćlfa 
ka.żdeg-0 abonenta ka:lendarz i inne, PGV{Y
żej wymieni.one podarki a. dla si'ebie piękną 
książeczkę w oprawie. 

Kto nam nadeśle dziesięć kwitów na 
Iuty i marzec r. 1905 i dziesięć znaczkó~ 
pocztowych po 10 fen., otrzyma dlai każde
go abonenta, prócz kalendarza i inny.eh iX>
darków, jeszcze elementarz polski, a dla 
siebie sławną powieść Henryika Sienkie-
;vicza pod tytu~em: 

KRZYŻACY. 
Kto do mas pisze po pod·a:rki, niech po

ua dokładny swój adres. 
Adres na lista.ich wyselanych do nas 

z kwitami i znaczkami, pow1nien być ta~<:i: 

„ Gazeta Toruńska" 
w To1·nniu (Thorn) 

Na pogrzeb abonentów zmartych nie
szczęśliwego wypadku, zarnz lub w dwa 
tygodnie po wypa<l'ku', wypłacamy jako 
wspaircie, którego nikt żądać od nas nie ma 
prawa, z dobrej woli 

~,....., 150 marek. '-r'.r< 

Postbestellungs„Formular. 
len bestelle hiermit bei dem Kaiser

Hcheni P{)stamt ełn Exemplar der Zeitunrc. 
„Gazeta Toruńska" aus Thom filr Februar 
u. Marz 1905, und zahle an Abonneme'rit 
mnd Bestellgeld 1,28 Mk 

Obige 1,28 Mk. erhalten. zuhaben ·be
r.chemii{. 
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KaiserłicJtes Postamt • • • • • • • • .. 

ols" a 
w ·Habinghorst, n . Humerstr. 20, 

poleca swym Rodakom: wielki ~'r 
książek do nabożeńshva, różnydn opiww: ł 
\'.Zoró\V. Książka wielka „Dunin''. Ksi~
ka ta powinna się znajdować w każdą ro
dzinie polsko-katoJi.ckiej. Nabyć ją mo'illa 
od 3 marek 90 fen. już bardzo w dobni i 
mocnej oprawie. Inne książki do naooień
st\va od 40 fen. do 9,50 mr. Dalej polecam 
książki powieściowe historyczne na1U1kowe, 
katechizm polski, historya. św., elementarze 
itd. Powinsz-0\vania, karty z widokami 
polskie, niemieckie i francuskie, papier pol
ski z pięknemi nag;lówkami. papier na 
kwiaty druciki ia<l. Wiązarki od 25 fen. 
począwszy do 11ajdr-0.ższycl1. 

Szan. Rouakom w Giinnigfeld i 
okolicy donoszę, ŻQ od dziś 1 lutego -
d:J,ję wszystkim odhi1>rcorn przy zn.rn
pnie od IO marek 10 pr1>C, r batu to ~ 
.ieilt ]?:ażdemu który llwn,ie zapotrze
bowania c artykuły sroiywczP. ') będzie 
u mnie załatwiał. kn.żdy po nn.cl 50 f. 
wzi~ty towar będzie za.pi.sany, :i. przy 
lQ mr. rr oże 1 markę albo towar do -
stać z11 darmo. Przytcm ceny nie bę
dą wyższe jak po innych ekładacl1. 
O tem wolno eiQ każdemu przekonać. 

8kłod Lohmialny 

Benon Kasperski, 
Giinnigfcld Kirchstr. 5 . 

Wielki skład obrazów św. paiiskich, I __ _ 
oprawa wianków, wiązarków. Skład 
krzyży, figur, szkaplerzy, różańców, obra
zków, lamp przed of,lrazy. Dalej pole
ca łyżki, wid:elce, noże, szczotki do wą
sów, grzebienic damskie i dla dz.leci, 
zwierciadła małe i wielkie. Wielki wybór 
papierosów, tyt-0ni6w1 i cygar. Ta~ 
taibaki do zażywania. Polskie wina i aa-
paje bez alk-0holu. Pmsz~ szan. Rodad\: 'w 
o poparde mego przed1si~biorstwa. 

Marcin Jarczyński, Habinghorst 
(przy Rauxel) ul. Romorstr. 20. 

• :+ 
ROBOTNIK POLSKI 

wychodzi d\Va razy tygodniowo, w Bochum 
w drukarni ,,W·iarusa Polskiego" i ma nie
dzMny diOda.tek reHgijno-IJl()IWieściowy pt. 

„Posłaniec Katolicki", 
w którymi się mieszczą ewangelie, kaza.nia 
powieści, i różne zajmujące i pou1czające 
artykuly. „R01botnika Pol1skiego" kaQ;d'y 
zapisać może, bn na. ·cale dwa mie:siąice 
placi się już z przynoszeniem dl(), domu 

tylko 45 fenygów. 
Na· tyle stać każdego. Z tego powodu 

prosimy Rodaków, aby. dio zapisania sobie 
„Robotnika Po1s~iego" Z'ochęcal'i przedle
wszystkiem tych Rodaków, który.eh! d() za
pisania pisma ·codziennego truidno nalclonić. 

Kto zapisze „I(o1botnika Polskiego" na 
luty i marzec i nadeśle kwit pocztowy na 
dowód oraz 10 fenygów na porto otrzyma 
kalendarz ścienny i piękną książeczkę. 

Kto nam6wi 5 Rodaków dlo zapisania 
Robotnika Polskiego" na luty i marzec, 

~adeśle ich kwity i tyle znaczkÓ\\ń po 10 fe 
nygów ile kwitów, otrzyma. dlai każde~ 
abonenta kalendarz ścienny i piękną ksią
żeczkę, a dla siebie 

książkę za 1 markę. 
Kt.o . pa.zyska 10 abonentótw na . lu

ty i marzec Ł ·nadeśle kwity i 10 znaczków 
otrzyma dla siebie 

książkę do nabożeństwa. 
Na poczcie trzeba żądać: 
„Robotnik Polski" aus Bochum. 

•••• 
P ostbestellungs-Formular. 
Ich bestelle hiermit bel dem Kaiser

Hchen Postami ein Exemplar der Zeitung 

„Robotnik Polski" aus Bochum flir Pebruar 

w. Mam 1905, und zahle an Abonnerneni 

uitl'd Bestellgeld tl,45 Mk. 

.§a\ 
~a . 
o I~ 
~ IQ ~ 

, ji as1ii" 
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Obige 0,45 Mk. e-rhałten zu haben, be
ł'Ołi ełni il 
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RODACY! 
chcący się wyuczyć dokładn!2go prowadze 
nia książek kupieckich, rachunkowości po
lącz{)nej z nauką \.Veksli, czeków itd., ze
chcą zglosić się z. calem zaufaniem do 
mnie. 

S t. L i t k o w s k i, 
Bruckhauscn, Schlllstr. 39. 

Udzielam również rad i wskazówek w 
sprawach karny.eh, cywilny.eh, zabezpie
czeń itd .. oraz wykonuję. prnce piśmiennt: 
wiszelikiego rodzaju. 

·~··· ~·· $) •••• „ „ W I A R U S P O L S K I" 
księgarnia polska 

w BOCHUM, 
uJ. Małtheserstr. 17. 

\VIARUS POLSKI 
Już teraz można zapisywać „Wiarusa 

Polskiego" na 
LUTY I MARZEC. 

Prenumerata na te dwa miesiące wy-
nosi 

t y I k o 1 m a r k ę, 
a z o<lnoszeniem do domu 28 fen ·więcej. 

Kto zapisze „Wiarusa Polskiego" na 
luty i marze.c, nadeśle na oowód kwit, 10-
cio fenyigowy znaczek na p{)rtOI i d0klad'ny 
adres, otrzyma darmo kalendarz ~.cienny 
na rok 1905 oraz piękną ksiąZeczkę. 

Rodacy! Dziś każdy Polalc na ob
czyźnie koniecznie czytywać winien „Wia
rusa Polskiego", aby się dowiedzieć o waż. 
nych wypadkach tak w życiu narodowem, 
politycznem, jak zarobkowem, których o
becnie tak wiele. Zatem Rodacy: Roz
szerzajcie „ Wiarusa Polskiego". 

Kto nam zjedna przynajmniej 3 nowych 
abonentów, na luty i marzec, nadeśle ich 
kwity i do każdego kwitu załączy 10-cio 
feinygowy znaczek pocztowy, otrzyma dla 
kaiżd!e·go nowego abonenta kalendarz śd1en
ny i1 piękną książeczkę, a prócz teg'() dla 
siebie bardzo piękną 

książkę, wartości l marki. 
Kto pozys){a dla „Wiarusa Polskiego" 

przynajmniej 10 nowych abonentów, nade
śle ich kwity, oraz tyle znaczków po 10 fe
nygów, ile kwitów, otrzyma dla każdego 
aibo:nenta kalendarz ścienny. , i piękną ksią
żeczkę, a dfa siebie bardzo piękną, 

książkę do nabożeństwa. 
Adresować należy zawsze krótk-0: 

„Wiarus Polski", Bochum. 

Postbestellungs-Formular. 
kh besteUe hiermit bei dem I(aiserlii

chefi Postamt ein Exemp1ar der Zeituni 
„Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitangs
pr.ei'Sliste 128) fur Februar u. Marz 1905 und 

zahle an Abonnemerrt und BestelJgeld 
1,28 Mk. 

ta. 
· j"o 
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.Gbigc. 1,28 Mk erłtalten z.uhaben łle· 
.1eltdnigt. . . ·• ·• • •••• • ·• W O O I 19(), •• 
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BACZNOSC! 
Rodacy z Gelsenllirche11. Ucckendaff i okolicyf 

Księgarnia polska 
i zakład oprawiania obrazów 

poleca wielki wybór książek do naboże(1stwa i 
powieściowych i wszelkie matcryaly pi~mien. 
ne. Obrazy świętych Pańskich, Krzyże, fi~u
ry, różaflce, wieńce żalobne i wiązarki, PO'W~1-
szowania, zaproszenia weselne, karty z wido . 
kiem, karty na ~więta i Nowy Rok w .\\'iełkitn 
wyborze. Wielki wybór cygar i papierosów, 
kalendarze Maryai1skie i kartkowe. Oplatki 
wszelkie ozdoby na choinkę bardzo tanio. o. 
prawa obrazów, wiązarków i wiankó~. ślubn. 
w piękne ramy, podlug wyboru zamawiaiącego, 
po cenach umiarkowanych. . . 

Proszę o poparcie mego przeds1ęb10rstwa. 
Z wysokim szacunkiem 

W ojeiech Kośeielny. 
Gelsenldrcher.~Ueckcndori, przy ul. Nordstr -4~ 

l,ZJednoczen1c zawod. polsk 1e. 
Wszystkie listy do „Zjedno.czenia za

wodowego polskiego" ct:otycz~ce czy to 
obrony pra\v•nci, czy też spraw a<l:mi•nistra. 
cyjnych należy aidresować za·wsze ty~k0: 

' l k. " ~,Zjednoczenie zawodowego po s ie , 
Bochum, Vidumerstr. 16. 

Przesyłki pieniężne należy adres-O'Wać 
„Zjednoczenie zawodowe p<>lsliie" 

(Jan Jainkiowiak) 
Bochum, Vidumerstr. 16. 

Zarząd „Zjednoczenia zawow. polskiego", -----------
Skład.ki dla strejkujących 

mO'żna przesyłać pod aidresem: 
„Zjedn<>czenfo zawodowe polskie", 

. Bochum, Vidumerstr. 16. 
lub też do Redakcyi gazet polskich . 

„Zjednoczenie zawod-0we polskie". 

• 
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Kto zapisze „Przyjaciela' 
!;;~TORUNIA 

na luty i marzec otrzyma w podarku 
1. widki ka.J!en:clarz na rok 1905. 
2. diwa· piękne obrazy Matki Boskiej, które 
można oprawić w ramki i zawiesić na 
ścianie. 

3. kaiłencl.arz: kieszonkowy w okłaclice; 
4. kalendarz ścienny. 

Powinien. przecież każdy nadeslać nam 
kw~1? pocztowy na dowód, że zapisa! 
„Przyga.ciela" nai luty i marzec oraz zna
czek po.cztowy za 10 fen. na k()szta prze
sel'ki. 

I(to nam zjedna przynajmniej trzech 
abonentów na lu,ty i marzec i nadeśle iclt 
kwity oraz tyle z:naczków pocztowych po 
10 fen., ile nadsela kwitów, otrzyma dla 
ka·żide1go abonenta kalendarz i inne, JJ<JW'Y· 

żej wymienione podarki a dla siebie pi'ękną 
książeczkę w oprawie. 

J(to nam nadeśle dziesięć kwitów na 
luty i marzec r. 1905 i d'Ziesięć znaczków 
po1cz.towych PG' 10 fen. otrzyma, dla każde
go abonenta, prócz ka1e111darza i innych p<J· 

darków, jeszcze elementarz p-0łski, a dla 
siebie s.ławnąi piowieść Henryka Sienkiewi· 
cza pod tytutem: 

KRZYŻACY. 
Kto do nas pisze po podarki, niech IJ{l· 

da dokladny swój odres. 
Adres na; listach wysefanych do nas z 

kwitami i znaczkami, powinien być taki: 

„Przyjaciel" 
w Toruniu (Thorn) 

Na pogrzeb abonentów, zmarłyck 
wskutek nieszczęśliwego wypadku, zaraz 
łub w dwa tygodnie po wypadku, wypla· 
camy jako wsparcie, którego nikt ią'd'ać 
odi nas nie ma prawa, z diobreti W()li 

~~ 150 marek. t...-:~ 

Postbestellungs ... Formular. 
Ich besteUe hiennit bei1 dem I(aiserli· 

chen P<>stamt die Zeritung ,,PRZYJACI.EL11 

aus Tirom filr Pebruar u. MarZ: 1905 und 
zahle an A1xmnement 50 Pfg. (umf 16 Be· 
stel~M.) 
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Obige 56 Płsr. (u.>nd 16 Pf. BesteU~d) 
e.rha.łten ~ mbea bes.ch:eim(t 
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llr. 31. Boobom, środa 8-go lutego 906. Bok 15. 

• 
odzłtmti pi.smo 11cfowe dla Polakbw 1.a obe1yin.\t~, pcświftOlta oświa1i or11 sprawo• undowvm, polłty"f)znym. 1 zarobkow „ 

Wychodzi codziennie z WYJątkiem dui pośv.· 1ątecz.nych. 
puedplata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
1 mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
Wiarus Polski" zapis~ny jest w cenniku pocztowym 

I Imię Boże za Wlarc I DJczr~n1 I 
Za inseraty placi sie za wiersz vetytowy 15 fe11., a u 
ogloszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. Kto 
często oglasza, otrzyma rabat. - Listy do „Wiarusa 
Polskiego" należy frankować i podać w nich doklad· 

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

~ Redakcya, Drukarnia i Ksi~garnia znajduje siQ w Bochum. przy ulicy Maltherstrasse nr. 17. - Adres: "Wiarus Polski" Bochum. ___.ll...L_ „ __ !'!?'?'" LL!ii&t . • aa:. iii 

Górnioy! Rodacy! Podczas strejku za~Lowajcie nietylko solidarność, ale także spokój i porządek wzorowy. Uni-

kajcie wszystkiego, coby w walce o Wasze słuszne prawa mogło przeciwnikom służyć za broń przeciw górnikom. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

mówić, czytać i pisać po polsku! Nie jest 

Polakiem, kto potomstwu swemu zni'em

czyć się pozwoli! 

Z wypadków dola. 

Przymierze rządu z kapitaHzmem. 

Wobec piękny.eh sfówi m~niistrai handlu 
MoeHera spoidz·ie.waćby siię nal-eżalo, że ()al 

w JJ10<l1teglych mu z.akfadach fiiskaillnych, 
inaczej postąpi ja'k wlaiścidelei ko.palf1 w 
Westfalii i Nadrenii. Pr.zedleiwszystk.iem -
spodzi'erwiać s ię nafeżalo, że uZTIJaJ on orga
niz.a.cyę ·riO:ba.tniczą z·ai przedstaiwide1lkę 
gómików. 

Tymczasiem dyrekcya1 gómicz~ nade
sla.lJai zarząd10;wi „Zwią:zku1 chrz.eśc. robotn. 
wzaijemniej pomocy" w Bytomiu na te;giOlż 

~łe odlpo1wiedlź. która„ w: polski·em tro
mac.zen:iru• brzmi, ja!k następuje: 
Króle.ws.ka Dyrekcyai gó1rni:cza. 

I. N. I. 9994. 
Za!brze, 31 stycznfa 1905. 

Na nade:slane naim podanie: bez: podlpisu 
z, 'Cl!ni1a 30 bm., w którem przeid\fio!ronio 
nam życzenJ:a gómikóWl z fis:kafo:ychi ko
palń węgli „Król" i „K·róllowa Ludwi
ka", o<lpowi'a:d!amy u.przejmie, że nie mo
żemy Panów uznać jako up.rawnronych 
do zastępowania interesów górników z 
wspomnianych kopalń. Stó'SlOiWlilli!e dlo 
przepisów s·~ do· tego powiolaini· męj)o
wie zaufania , wybra:ni prz.ez; ·mhotrui!ków 
samyich z, fiskalnych kopa:tń. 

Z mężami ·zaufa111ia kopiai!ni ,,l(róllo:wej 
Lwdwiki" julŻ si.ę też odbyl:y peirtra!kta

cye, 'd:Otyczące życzeń gór11Jrków. 
(Bod1pds). 

Do 
Zarządlu g6rnośl. Związiku chrześcia·ńs\k:k:h 

robotników wzajemnej pomocy 
w Bytomiu G. SI. 

Telegramy. 
1 S t o k h o I m. „Aitenhladet" donosi z 

Helsingforsu (w Finlandyi): Człowiek w 
- llllindurze oficera wykonał w pQniedziałek 

zamach na prokuratora senatu Jonssona w 
tegoż mieszkaniu. Jonsson padł natych
lltiast trupem ugodzony kulą rewolwerową, 
SYn jego jest także ranny. Wykonawca za. 
machu podał, że się nazywa Al~~sander 
Gadd. 

S o i i a. Na ponowne zaproszenie Wił-
• ~hna II udaje się książę Ferdynand buł

garski do Berlina. 
Sos n o w i c e. Z powodu stn~jku u

stał ruch na kolei' Nadwiślański.ej zupełnie. 
I( a I i s z. Robotnicy tutejsi podjęli pra

cę na nowo. Podobne wiadomości nade
szty z Lodzi i Jakaterynosławia. 

Ber I i n. Seitn pruski obradował w 
daszyrn c.iągu nad ustawą kanarową. 

Be r 1 i n. Parlament niemiecki nkoń
~Zyt becz rozpraw trzecie czytanie etatu do
atkowego. 

Następnie rozprawiano nad sprawą za. 
llrowadzenia podatków od towarów trans
Dortowanych na naturalnych drogach wod
ttYcb kratu. 
i Sekretarz stanu hr. Posadowski o
"'iadczyl~ że podatki takie mogą Prusy 
~rowadzfć tylko z przyzwoleniem Rady 
"'iązkowef i parlamentu. .. , _„ 1 .• „ _ _ \ .': •. , „ 

ww 

Rząd rosyjski po rozruchach. 
Z PeterSiburga pisze kiorespondent 

,,Gfosw Narodu": 
Reiakcya •z1wycięży\ła 11ai cal.ej linii. 

Nie trzeb.a się tuidz1ić a:ni 10lbradami l{IOmite
tu miniis.trów, ami wz.glęchrą; sWlobOOą praEiy 
anr wypuszczeniem I1i31 w1olnoiść kilku wy
bitnych u.c21Q1nych i literaitów, który\.'h 
przyares:Zltowanio1 pio ·rozruchach rohotnr
czyrjl. Są, to tylko dmbne epiz.o.dy beiz; 
znaicz:eniai. Ogólna lrni·ai poti •:yczma rządu 
przesu:nięła: się d.aileko w:;tecz ~ r,;lema j:1i 
wcale mowY1 o prawdziwy.;!1 nforma~h. · 
o zmianiie uistrojw państwowego. S1iogość 

repre·syi będlzie z.aJ.eżcć ()d' wyniku woJny, . 
a kaZ'de zwycJęz;tw:a Kuropatkina będzie 
baisrem dal'swj1 reakcyi. - Pra.w:la, że '" 
te zwydęztwa ju'ż malo kto \Vierzy„. 
Książę Mirski ustąpit o wiele zapćfoo 

dla sw{)ljelii ·diobrej sławy. Wprawdzie: po
<ial się, on do cn]mfsyt zaraz po słynnym 
·manifeście ca:rski1m, a'1e bardz.o. 11.icpotrze
b.n ie ,., wytrw.aił" rra! s tainiowiiskut aż GOI c h w i
Ii, (kiedy mian~wanie Trepawai odebrafo 
mu· wszelką wla'd!zę. 

Razem z ustąpieniem Mirskiego, upa:ctJy 
wszystkie nadz.veje nie po,wiem1 PolaJków, 
ale ug-0dowców polski1ch. którzy o:cli ~~zasu 
powoła.inia g-0· d<J Petersburga, zasypywa
rn ministra s"-oimi mernoryalami .i! uizyski
warn wzamian„. wielkie„. obietnke. K.s 
Mh1ski obiecal między innymi w formie bar 
dlzlo stanowczej, że uikazi gmdlniowy, za:k~
zu1j1ący Polakom narbywania, z,ilemi .nai Li'
twie i Rusi, bę,d!zie cz.ęśdow10• <JICilwi0lany. 

Otóż d:01Wiaduię; si'ę z niaj.lepszego źró
dtai, że tai 1zmianai nie1 naistąpi i że .w101góle. 
Polacy nie ueyskajct iadnydJJ wLg. Witte, 
posiiadający obecnie oLhrzymie wplywy, 
ni·e chce aini słyszeć o kwestyi poilskici. 
S~~· . I 

· uvl 001 - wiem· to n' pew1no - nai tem 
S/tanio:wisku~ że polityk!l"' yo1l'sika rząid'U Jio
syjskiego powinna· ściśle się. trz,ymać WIZIQ
riólW niemie1ckich. Wpłynęły na· to niewąt
płuwi1e ,.przyjacielsJdc" WIS:kaiz.ówlki, sk~dl te 
raz dwór i biurokrncya czekają zbawtenia; 
- niemcy bowiem da!dzą pueiniądlze n:ai dtail
sz.e pflowaidzenie WIOjny, a .w danY1111. razie 
pośiwięcą się i zajmą, K'.oog·resówkę.„ 

Na·s.tępc~ Mrrski'cgo ]est Buty.gin., b. 
pOlmoienik i mąż z1aufainiia w. ks. Sergiusza 
w Moskwie. Czrowiek to he'Z przeszłości 
pal'ity.cznej, maitio znany, 0 1 bardz•o ciasnym 
za1kresi1e pojęć. Będzie tia racZle:j pomO'cnik 
Trepoiwa. niż samowfad!ny minister. Po·
dloibine~ miaryi polLtyikiem jest Maitmchin na
stępca Murawiewai. Obaj są to ctwora • .::y, 
nie przyzwyczajeni do samodzielnego my. 
śl'enia, dla których wola ca1ra zastępuje 
wszystko. · 

Jak wiaidlomo w dl1!ru1 mzruchów kilku 
nastu literatów i ucz1011wch posdo w depn
taieyi1 diQ• Min;ik1e$(o J Witte:go, ;.ąd8jąc .:o„ 
fn.ięda wojska. Rz.ą:d byl przekonany, że 
sta111owdą orui rząd1 rewoluicyjny iika.zał 
wszystkich iuwi'ęz.ić z wyljątkie,m ·sędztiwe
gio Arscni-ewa. Gorki'ego, który rów;nież 
n·ależal dlo deputaicyi, schwytai11Ja w I(ydlze. 
Naturalnie bard1zi0 prędlko wyszto nw J'a\v. 
że tacy lu<lz:ie jaik hiistoryik KaTeje·w lub 
Anienkow nie mają nile wspófaeg101 z, rewo·
luicyą. Mimo to trzymadą wszystkich w 
cytaideli' petmpaw~owskieii, jako iniebez:pi:e
cznych przestępców. Wśród1 ogótu tutei
szeJjt inrt:eligenlCyi: aresz.towanlie l(aireje'WaJ i 
0-0rkiego Wyw()fało si1Lrre dburz:enie. Pra~ 
wdopodlobnie car kh "utaskawi4

'. 

Komed'Ya z dlepurtacyą robotniczą, u ca 
rai odbyta się według proigramu, ułc:tonego 

MMSMW 

prz.ez1 Trepl()!w.a, - czy do Ca•rsiki1ego Silo~ 
la jeź:dzW policyan1ci przebrani zai ri0tbottni-
k6w, jak chcą jedni1

, - czy ukostyum0iw:a-
n·i' llokaje w. ks. Ser.giuszai. jaJk chcą fami, 
11i ~ wiem, - że jedrralk ci de:lega:ci nie re
p re'..: entrnwli rnawet nimtni1ejszej ic.zęśd mho 
tniikbw petersburskich, «Y tern nikt nie wąt
pi. Co się sta.to ·z Gaip0<nem, nie wiatilomo, 
paid.Io bnl()I wiywi1ezJ01I10 go dl{)I twierdzy. wy
borski er w Finhmdlyi. 

Polacy na obczyźnie. 
Esse1L Muszę też z, na\Sz:ego Essen 

stów kil:ka napisać. Ot01 podlcz.as. strej1ku 
mieliśmy tui kilkakmtnie wiece górni'ków. 
Niestety ubotewać .trzehai, że uesZICZe: tak 
wiefui Rodaków stroni odi nasz.ej wfasne8 or 
gamizacyi, o<l „Zjiednoczenia: zawodioiw.ego 
poiIJskiego". mai cz.egtO:ż, Rodacy, Igni OCH.: 
do obcych, czy to nie macie: wtasnego 
„Zjednoczenia zaw. poE."? Rdd:alcy, ja 
w.as na'WlOl'U!ię, albyście z:ainie1c:hali i01bc-yich 
zwią·zik6wJ r gaz.et. ai wstępowa;li da „Zje,
dnocze.nia zawodoweg·QI polskiego" i zapi
sywali nasz orgain naroiCl.io'WIO-polski, który 
mus broni IQ.cl zatracenli·~ nasż,y.ch1 01,cótw 
mo1wy r wia1ry świętej, a: temi pismem rest 
naisz ,.Wia1ms P(}llski". Gdy oiru si.~ hę'Cllzie 
u k:aiż<llegn Roda,kai ·znaij'dlCYWiat, toi z. pewruo.
ś~ią każdy Rotla!k pod'ąży tam, gdzie mu 
się prz.yina1eży, według hasta: Swój do 
swego. I(ończę te parę slów, poz:dr:o!Wie
nie1m: „Szczęść Bo·że !" 

M. Z. Z. P. A. P. 

Hochlarmark. Na rocznem walruem \ 
Z'ehrnniu T·ów. św. Wojciecha w Hoichlar·· 
mark zostali wybrani diO izarzą;du nast. I 
cz:fo:nlk()lwi1e: M. Wujek. pr.zew.; J. Dyhi'z
bański zast.; W. Ok-01n1ewiski, sekr.; A. 
Chudy, za•st.; W. MaJicheretk, skarbu. ; A. 
Szkuidlairek, za.st.; M. ttorala, protokuliista1; 
J. Mafuszewski. zast.; I. OtulakotWski, bi
bł.ot~karzem; J. Chudy, zast.; chorążym 
P. Gmban; asystentami1 M. Baizełalk i St. 
J ęc:Frosz; z.ast.,, ch~}rążegai W. l(aczmare!k; 
zast. asyst. J. Olejniczak ir J. Seku.ta I. T1o
wairzystwo. posiada bibliotekę, w której się 
zna•Jdujle 170 książek, z któirych większia 
cz,ęść jetSt własnością Tow. Czytellni· Lud. 
w Poz.na1niu. Rocznego dochodu mQ\alo 
t-0wiarzyistw10 524 mr. Roz·chodu 484 mr. 
12 fen. Wlic:ziyrwszy siu:mę poz:osfal'ą, z ro
ku przeszfego (50,30) z.naJdu1e się w kaisie 
u skair.bnika 90 mr. 18 fen. Członków po~ 
sia:da towarzy.st\VIO, 68. 
M. Wujeik, przew. W. Okoniewski, sekr. 

Gladlbeck. Sprawozd1arnie1 rocz:ne z 
cz.ytnno&ci T()IW. św. Wo1ici1echai w Olad
be~e1k. Na1 początku zeszleigo roJm lkzyl<J 
t-0wa:rzystwo nasz.e 46 wyp)tatnych cz.lion
ków. Nowych czJornków wpisać się dial.a 
w ciągu roiku, 35, w strony md:zime ploje
cha:P 1. dlla zmiany pra:cy wyistąpito1 6, dlo 
wojska· p.oszlo 2 czlonków, \V'yklJu1cz.o.nych 
zostato 9 C'Zlooków; porostaje więc na ten 
rok 63 wyplatnych cz.tonk&\v, Na zehrainia 
stawiam się czlonkowie dlość licznie i punk
tu~nie i. toi 30 do 40 e21tt0nlków. ZwycraJ
nych vo1sicd'Z·eń miat·o towarzystwo naisze 
18, wa,lnych posiedzef1 3, nadzwycziamyicn 
wal'l1'yd11 posiedzeń 2. Towarzyst~ nasz~ 
korzys.t~ z. biblioteki, która tic:zy 79 ksią-
7iek, !które są własnością Tow. czytelni łu
ckxwiyich w Poznaniu. Dochodu roczneig~ 
miaro t-Ot\Varzystwlo 551,11 mr.; roizcltOdu 
469,40 mr., parostaje więc w katsłe 

nia roik bf eżącyi 81,71 mr. Do zatl"Ultdlłl 
Zl()tstaili wybrainh następujący cz1łi<Ynk0rwie: 
Jan: Ciszewli1cz., przeiw.; Wojciech Sobolew
skL ,zast.; Jain Pruszkowiak, S·ekr.; wa„ 
W?rtzyn Fenigler, zast.; Józef Spyichaj, kas.; 
I(asper Sza.fata·, zast.; PranlC. SzJ:afka, go
spodarzem; fan Mikotaiiewicz i Ant. Norek 
tawmikami. Jan1 PaS0kiorwiaik sekr. 

Alstade·n. Sprawozdanie z. czynrności 
T·ow. św. Jer.zego w Alstad'en z roku 1904. 
Na; początlm roku Hczylio towarzystwo 46 
czy11ll1ych czlooków, w ciągu rodm •Wfstąpi
to1 15, wyStąpit()ł z. piow1odh.!1 nli•eplaoenfa skb 
<lek miesięcznych .7, dla zmfany pra:cy 3, 
Wi rodlzlnne strony wyjechaJ 1. umarł 1 
cz:to1rrelk; pQIZlQlstaio na: rok 1905 49 czyn
nyidh ·człia.ruków. Dochodu miail:o towarzy
stwl()I 275,94 mr., roiz.chodu1 118.34 mr.; po
zia.staie \\11 kaisie na 1905 rok 57,60 mr. Dnia 
15 siycznia odbył się Gibór .noweg-0 zarztą,
diu, do którego rostali obrairui: Przewod1J1i
czą,cym Jan Miclialeik, zast. Józef Musiolik, 
sekr. Józef Pi'l!tek, izast. Józef Laz:airewkz, 
skarbn. Stain. Wilczak. 1za:st. fan Lup ... 
S:l)CZYlk, błbl. Teodor Sz:emik, zaist. Wo1 ... 

cie~h· Oletnik, r,ewhlCYrami kasy Pil()tr Dusz.a 
i Pawie:~ Skiba•, 1tawnikam~ Mkh!al GrzeI„ 
czaił( i· Wiojrciech Olejnik, -chorąży1m Wilh„ 
Jary, zast. Michal M1chai Orzellc.zyk, pod'-. 
chiarążytm Ant. Mandlrysz i Wilh. Musi10iEk, 
zast. J óz.ef La:zareiwi'Cz, i Alojzy Lrnpszczyk, 

Z a rz: ą id.· 

. Oberhausen. Tow. gimn. nSo!kót" II. 
w Oberhausen w-yibrafo dnia1 22 stycznia r. 
1905 do zarządu następujących ·druhów: 
Jana Choralę. pr.ezesem; Marcina. S:ziymań ... 
ski ego sekretarzem; Antcmieg(} Dec'.kerta 
skairbnikiem. Czołem! 

M. Szymański sekretarz. 

Marxloh. Towarzystwio śpiewu Sło
wik" w Marxloh 1oobyto swe mcznie ~alne 
zehraniie 1 stycz.nia. Do ziarządlu z1ostaH 
obraJni: Sta:n. Re.ceik prz:ew.; Piotr Ka•rwik 
za~t.; Franc. Główczewski sekr.; f raJnc. 
O.omy 'Zast.; Fran:c. Szymański skarb.· 
Fraoc. Otachowski za~t.; Andlrzej Sammv: 
ski i· Jan• Si-0f, lawniikami. Leikcye śpie,wtl! 
O<lJbyWają się oo niedzielę o godz. 3 po pot 
w Lokalu· p. Platza, ul'. WiThlelmstr. Cze:ść 
połslkiej p•ietśni ! 

Pr. Glówcze\vski, se.kr. 

Disteln. Kol-O śp•iewu „W-andla" w Di
s~In odlbylo roczne w.ałne zebra111ie i ()lbór 
ndwego ·zarządu dnia· 15 stycznia. Do za
rządu zostadi ·?brani: Jakób Dolata przew.; 
Walenty Ulibr1ch zaist.; Lukltwik Jankowiak 
selk:r.; Wojciech Roj ZlalSt.; Anrt. Grobelny; 
ka:syier~m; Sz:c·zepan Dolla;ta. zast.; I(arnl 
Mitko f Andrzej Ch().jniacki rewizorami ka
sy. 

l(oło• śpiewu „Wan<llc/' zmjduje się w: 
lokail111 p. Iiestermann.a. P!atnyc'h czloni
kó;vi na rok 1905 pa.wstaje 28. Lelk-cye 
śprewu1 odbywają się co niedzielę. Uprttsza 
się sz:an. R·o~ów. z; Distelin,. którzy je
szcze \\11 Kole śpiew1U nie są, a, przede.wszy
stkiem mtodiziefrców, aby się nie blą!kali po; 
manl()/WCach, tyi1ko przystępowali jak nai
lk~niej d1a1 grona .naszego, by pielęgnować 
śpiew naS'ZJ polski. 
J. Do fata, przew. L. Jankowiak, sekr. 

Z wojny rosyjsko-japońskiej. 
Długa bezq;Y'llJIDŚĆ obu a.rmii, prze.., 

pędzających zimę na poeycyacb nad S%a-. 



ho, zakoilczyła się już. \Vypra\\ a Mi'Sz
czcnki ku Jnkau, byla za1p O\\ ied'zi<i rozpo
częcia dziala(1 wojennych, a od 25 stycznia 
ti. od udcrzenra l~Dsyan na Sz.andepu, obie 
armie rozpoczęły o peracye, które wkrótce 
może na \Vet przyjmą cha·rnktcr decydu
jący. 

Rozmi:cszczenie \rnisk japo(1skich i ro 
yjskich, zdemaskowane ostatn;1emi walka

mi pod Szandepn, okrcślon emi przez Oia
mę, jako ,.bitwa po·d łiaikontai'' - przed
stDwi<t sic n as tępująco : 

Na li ni i wojsk japo'i'1sk ich według 
-0statnic h relacyj ,.N0\\'1. Wrcm." - jene
rał-o" ie Kumki i Nodzu s to j ą na le\\·cm 
skrzydle, a rmia Oku t\\ orzy centrum (w 
bitw i·c pod liaikonta j uw idocznila1 siG> ak
cya dwóch jego dy \\ izy j : ,,~ J a1ntaj i Szi
lih o. Na skrzydlio l'C\\ c, wyd~użone ku za
clwdmvl ,wszedl ien. Nogi. - O sile tych 
\\·1ojsk brak szcz cgó ł ó\\. 

Natomiast dalck·o· o bfitsze, relacyc o 
m z1111icszczeniu , v.ojsk rosyjskich przyinosi 
pctrersbu rski koreS'P'OBd1e11t ,.:Echo die Pa
ris". Wedłwg jego infonnacyi, lewe skrzy
dt,o frontu rosyjskieg'O tworzy I-sza armia 
pod \\ Odzą Uniew1cza. Składa się ona 
tylk·o z 2, 3 l 5 km pusu syberyjskiego, 1 

ma za zadanie pilnować górzystych okolic.: 
()d Taliil'g ku Komapudza, i zapobiegać e
wentualnym ruchom oskrzyc:i'lająicyim 

"' ojsk japońskich. 
Ceintrum ·rosyjskie t\-v1orzy III-da ar-

mia, stoi4ca pod rozkazaimi l(aulbarsa. Ar„ 
mia ta· s'klada się z 1, 16 i 17 korpusu e!uiro
pejsikieg·o, z 4 i 5 k-0rpusu syiberyjski'ego 
wraz z· jedną brygadą strzielców euDOipej
skich. 

Na 1pral\vem skrzydle stoi II anmia, po
z.ostająca' dio ostatnich dni podl komenda 
Gri1ppeniberiga. Armia ta oibe.jmuje: 'korpus 
8, jenle:rala Mif.oiwa, uitWJOrzon'YI z; :dwóch 
dyiwizyi, ciesz·ą,cych się slawą w a11mii1 r~
syiskiej, mianio'wide 14, z,wan:eii1 Dragom1-
rowa, która wsławiła się, prz.eJśdem Dlllna
ju w 1W10gni'e rosyjsko-ture:ckiej i' z, 15, któlra 
bronifai Malak-0wai; ko'rpus 10, jenerała 
Cierpickiego, ·z.tożony z d'yiwi1zyi 9 . i 35; 
wreszicie! korpus. pierwszy syberyjski, zlO'
iiony z 1 i 9 ·diy1wiz.yi str.z.eków, ·syibe·ryj
skich, pomnl{)ronych o dlwie brygady ~trzel 
cÓfW! europejskich i 10 OOO kaiwaleTy1, zo
stadą,cy pod 'komendą Staicketberga, a obe,
onie 1z p!Owod'U j·ego ·choroby, podt ikomen·
dą jen. Oern'gros.a. - Sill~ te1go skrz.yidfa o
bliczai ko11espondle1nt „Echo de Pari1s" na 
80 OOO żolnie-rzy i 350 dlzial. 

Z obszer.ne:go sprawl()z,dlani.al ma:rszal
kai Ojamy; o w:alk1aich międlz.yi 25 a 29 scy
-cmia które on nazyiwai „hitW::t ·podi łfaj
konit~", wynika, że w twalce: brało udz~al 
poi IQlbu stroruaich około 100 OOO luldlzi i że 
mtatai oniai o wiele większe roiz:mi1ary, ·niż 
:z początku dicmoszono. Bitwęi s.toc·zono 
W1śróG •zamied śnieżniej, która: U1t:rudlrniaila 
wa'lczenie, -zas.la:niając wi'dlok, 

Doniłesie.ni!a „DaHy Mail" ·z. Petersbm-

Kapitan Czart. 
(Ciąg dalszy.) 

Stwę.la prZ1ed Ca;stilanem i utią,wiszy 
sLę pod boki, uczęstJ01w1ałai go z: mie~sca1 ta.
kim komplimenitem: 

- Patrzde-nio ·na te.go ladai00: nic nie 
robi, tylko śpiewa! Powieidz mi, .kochan
ku' czy to za śpiewainie pan mój .ci ptad? 

' - ~pi·ewam1, mioia Zu'Zlan:nio, bo mi 
nudlno. 

- Delikacik! Nuid~nio mil'! A cZicmuż 
to ci nuctno? 

- Dzień taik pięknyi, ch1ciałhym w~tść. 
a· tymczasem pan 'de Bergerac nile prz:Y1bY
wai ,aby mnie ·zwnlnić od! rnboty. 

- A pra!wida; ·gdzież. się, nas·z p·an po
dziewa? 

- Ju1ż ·od d:w1óch d'rliL nie pojc.ldYink1owal 
się z nikim, więc pan de Nagis przyby~ cUziś 
przed! świtem pros1FĆ gl()I na sekund!antai. 

- Otóż to! I znów wróci diOI dlomu z 
twiaJrzą plaj1z,erowainą ! Nie'SZ·c:z ,ęśde z: tym 
czloiwiekiem i tyle! 

- Cóż ·chcesz, Zuzanno; to je,go żyde. 
Gdy przynajmniej trzy lutb cz.1iery razy w 
tyigodni·u ni·e u1częstujc !kogo pchnięci'e:m 
szpady, diostaije mel'an1cho1liu .t mÓlwi, że: się 
coś psuije w świecie. 

Wbrew przewidyw'1!niu Zuzaniny Cy
ra1n10 wrócif ztCtrów ·i c1ały. Byla .ct)Ziewi·ąta 
Ro0la1nd de Letmbrnt ladai chwila: miał na
dejść. 

Na wiidlok wichoid.;Zącego pana, ZU'ronna 
wymknętai się z pokoju. Cyraino usiadł' o
bok Sulpicyusza. 

- Sko1ńczyteś? - zapytał pisarza, 
!który rrai myśl, ie za chwilQ będ1zie wolny 

ga i rclacye „Daili, Tclcgr.'' ocu1ia.ią stra· 
ty rnsyjskie na 40 tysięcy h1dzi, w cz i;;rn 
1 O OOO miało poledz na plam boju, a resz tG 
tworzą ranni. Liczby te potwierdzar takż e 
„Now. \Vrem.", przynosi jednakże tę g·ro
źną dla Rosyi wieść, że owe 30 OOO ran
nych po.ginęło także na pobojowisku wsku 
tek zimna i mrozów. Straty japof1skic o~ 
ceniają na ok-0lo 7000. 

Zatem: 40 OOO trupó\\ msyjsk ich, zta
rnanic linii operacyjnej rosyjskiei . posu.
nięcie sic ' ·iQj k japof1sk ich o kiilkanaście 
kiJ.ometrów nap rzód - oto dotyichczais·o
\\ e rezultaty ostatnie:j „ofensywy" l(uro
patkina. 

:Ziemie polskje. ~=-
z Prus Zachodnich Warmi; i Maz ·. 

Odańsk. Polacy tutejsi skarżą si ę w 
Gaz'ec.iC Gda11skiej", że. nic mauą \Vlcale 

l·~:kalu , \\ k tóry m Towarzystwa polskie mo
głyby s,ię gromadz ić na posieidzenia. Wb„
śdci\e:llc wzbrani ają się l()dstąpić 1okalui z o
ba wy przeidl · niie przyj,cmnościam i1 ze. strony 
policyi. Jedyny l·okal , w 'którym () dbywa
ją się dotąd! poSiiedzenia, zn.aid1uj.e si~ przy 
ulicy Szeriokiej num. 83. Należy oni do p. 
De:genhardta. Jest je!dnaik olbawa, że i ten 
będzie d'la' Polaków stracony. W 'Obce ta
kiego poł:ożenia postanowili Polacy starać 
się o nabycie w'l'asnegn. 1da1chu1 nad! głową 
,i, wizyiwają w ()S1obtnej 1oldeziwie d101 składa
nia dlatków pod adresem „G;tz.ety Gdań
sk·iej". 

Z Chełmińskiego. Zabu~lowainia. go-
spoda·rcze w Dolnych Wymi1a:rac.h ·chałup
nika· RLniga zgorzaJyi d1oszc·zętnie. Z pl-O
mie.n.u z:dolano tylko bard~OI mat101 uratować. 

Tczew. Nieszczęście. niaiw1iledzito ro-
dzinię posiedziciela W1iebeigo w Lisewie. 
Pan W. wróci w szyi w ptz.e·sizlyi wtQ1nek 
wiecz:orem do d1omu1, chciał iesz:cz.e. przed 
udamiemJ Siię .na ·spoc·zynek napić s_ię szkla1n-
1kę W()\dy. Przet. omyłkę: wchwydt naczy
nie z. tmciz.nią, na• sz:c·zury i niapil się tejże. 
Skutek był 1oikmpny. P-0mim10i n:atyiehmia
stowej pomocy leka1r.skiei, ni1ei moiżna: było 
W. więC'ei przy żyiciiu utrzymać. W śro1ł1ę 
p.a południu ·zmarł WiŚród "Okropnych bó
lów. w. poi.Zostawia! rwdiowę ~ małego syn-
ka. 

Z Złotowskiego •. Robotnik Buchłmłz z 
Droźdizien111icy utrzymyiw,at ·Sbolsunek z 
z. córką robotnika' Otte'go1 z: Cerekwiicy. 
Buichhoillz: pos.ta1n:Ow1ił ożenić się z; swąi 'k·o·
chaniką na co jed'rradwWJoż ·rod!z.ice dlzfow
.czędai 'p01z ,w1olić nie chcielii. W u1biieglą 
nieidz.ielę po.rw:ar B. rnwiohver, udał się do 
Ge1rekwLcy, t strz,elhl dlo swieij', koch'anki, 
gct'yi wraicalai z kościoła, ict:wai ra~y. .MY
śląic, że dziewczę paid.l<Y nieży1we, Sik1eiro
w.at broiń ku sobi1e samemu i traflllemi strza
lem w mó.z1g poZ'bawit się życi:ai. · B. J:iczyl 
()kolio fart: 30. Dziewcz;yna. ma sz1częście nie 
odnio:sta naimnicjsz.ei r.a!ny. 

i pójdzie używać pięknego dnia, odira1z'li 
sposępniał. 

- SkoflczyMn. 
- To do1brze. Możesz s>01bie teraz iść 

ma prz>eichia1dz1kę i ·nie wracać aż. do wiooro
rra. Nfe1 będziesz mi p-0trzebny. Ale pra
widla: ! za1czeikaii-'n101 jes'lJCZe tro:chę; mus•zę: ci 
pod;yt toiwać 11i1sit. 

- Do ko1go? 
·_ D()I teg;o zd1echfaka Montfleury'ego. 

- Aktora z. pałacu Burgund!zJdego. 
- Tak. 
- Cóż -00 tam 'Zbr·aił: ? 
- Si.ad'lo mu ooś na 111as i uparł s·ię nie 

grać w mokh sztukach. Co więcej, nama
wia.i ko1legów sl\vryiCh, a·by czy.nili toż samo. 

Sulipiicyuis,z zacząJ pog;wi1z:d'ywać we
w to. Powraica.ł' mu zły h urno·r. 

Uspokoił się p·o chwi.Ji i zaibral się do 
pisania. 

- Jestem: ·gotów - rzekl. 
Cyranl{)I j.ąił prziebiega:ć wielkimi' kro

kami pokói i n!ie' prz.ystają.c. a1n~ na chwilę 
po·d'ykto1w1a1ł l'ist na·stępuiący, który jest 'Cie
kaiwym przyczy.nkiem d10 je•go cha1raiktery
stykr, ai zarazem i ipróbką jego stylu. 

,,Zapewntam cię, ·obrzyd?y grubasie, 
żle gdlyby można byt-0 przesyłać wl li'ście 
kiuc, odczytalbyś to moje pisanie -- pileca-
mi. 

Czy sądzisz, ieidnaik, że poni.ewaiż n.ie
podlobna grzmocić <Cię przez. dwadz.ieścia 
cztery g-cdzoiny nai dlobQ, zamyśl.am powie
rzyć kilo pot załatwie'llia się z toibą opraiw
cy? Bynajmniej! 

Dowiedz się„ klocw, że zabr.anii'airn ci 
pokazY,wać się przez mies.it\JC na scenie i 
żeJ jeżeli 1nśmicJi.sz się, wbrew; rni::pm za
kia:zowi, wstąpić na d1eski teatralne. wykre
ślę cię raiz na ·zawsze: z listy istot żyją•cych 

Ołsz(rn. O d'ziw nych prnkrykach \\~lad z 
11 ~\ .m ieck ich na granicy d•onosi „Gaz. 
Olszt.", kt6ra pisze c-0 nas t ępuje: Z po·\\ -0 -

du wojny r-0 syjsko-japo(1skiej ucieka wiciu 
poddanych r-o syjskich, Z\\ łaszcza m~odz i c
ży, za gra nice. Zd aje sic, jakoby \\' ladze 
niemli eckic przepus z·cz1 ty Ni emców, a P-0-
lak ów• Z \ 'raca?y za granicG. Tntcjszc pi 
smai rni::mieckic donoszą bo.wiem już pg, raz 
drugi o cdsta ' ie ni u kilku P olak<m z ngra
nky, którzy tndot<id' przybyli, podczas gdy 
o kilku Niem::ach z Kurlandyi, któny ró
\\ n it:ż przez Ols?.:yn pr1cjeżdżali. donosz<1, 
że pu ścili SiG ztąd do Frnncyi . 

Z Wi.el. I{s. Poznańskiego. 
Poznań. Nagrodę w i l o ś ci. 500 mr. ·wy

znacz) ł prezes rcjcn·cyi pozna11skiej temu, 
kto. \\ yja'śni przyczy1 't: śm i erci cłlrcpca 

Wund'erlicha z l(wieóa1 w powaf:cie m i<:; 
d'zyrzeckirn. Chlopiec Ó\V, !iak swego cza
su dio!llosi l iśmy, zgin ą l bez śladu, a1 zwloiki 
jego inż .nadpsute znaleziono po d10·ŚĆ dłu 
gim. czasie w lesie. podczas po lo:\\ ania z 
naganką. Na1groda w yzna1cz·ona v\ ypla:co
TI<l bQdlzic tylk10 w tenczas„ jeż el i \\ tym 
wypadku zaszcd\t czyn zbmdniczy. 

l(ościan . W ładza duchown a \v PD-
zna:n!u nakazała ks. Dyki·erowi, rnansy1ona 
rz.owi w Ko1ś ci aini e ·zfo.żyć iprczesostw o 
tamtejszego „Soko.la" i \v10igól e. z Towa
rzystwa tego· \\ ystąpić. 

Widać ztąd, że wiystarczy prosta de
nunicyacy;a hakatys.ty,cz.rnego' ,.Posener Ta
geblattu'', ż eby podlciąć d:z ! ałał '11().ść ·obywa
tel1siką pol'skiego księdza. 

La.ct'ne stosunki! 
Bojanowo. F-0lwa·rk Kunikfa pod mia

stem pioł·o·żiony, mający 213 mór·g 1oblszaru 
naby~o1 m~iasto za 118 500 mik. Miaisto ma 
n:a:dlzieię, że uzyska pozwolenie: rz,ądbwe 
na urządzeni1e' tamlże. szkt0lY1 rolnkzej. 

Ostrów. Nai 11ozp1o·rz~dz1:\nie tutejszj 
proiku1ratoryi aTesztowa1no1 tu 27 letniego 
syna go1ścinne:go Ifawi·ńskiego z Buk-0wnic, 
po·rni·e.waiż pa1dla1 na> niego pod'ei'!1zenie, iż za
ffil0trdl0Jwal 24 letnią, robotni:cę Dymbek. 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Katowice. „Gaz.eta.i l(aitolicka" pisze, 

że ks. dr. Ste'phan\ hyna~mniei nl'e myśli o
puścić Górnego Slązlka i .nad.lal1 pozostaje 
WJ recfakcyii „Ga>zety Ka1t-0lkkiej", że więc 
wiadomość odnośn:a1 Pod'aina prz,ez bytom
ską ~,Greinz:zetl.tung" nie ·z,gadzai się z pra
widą. „Górn'o1śląz:ak" O.!odlaieJ oo po:wy·ż
s:z;eigo: Swio{i,ą drngąi zaznaczyć mU'si'm1y, 
że WC'Zoraj wla:śniie otrzyrnailiśmyi z: zup1e~
niei in1J11ej stroniY! potwJ·erdz,ernLe wia:dloma•
ści o ustąpieniu ks. Steiphruna. 

Wiadomości ze świata. 
Z Rosyi. l(-0.mitet mi.nistrów: 1zastarna

wiar się na posiediz,eniacru w dniach 3, 6 i 
18 stycznia: nad pierw.szym punktem mani-

i spfa.sZ'cz.ę eiię tak rzetelnie, 'że nialw,et 
pchla', l'iżą.ca ziemię, i:.:~ potrafi adlnale'Ść 
śladli twe1g'o nai kaimf:i. .c:J" Ll>J1tczny·ch." 

Odly ta jędrna epi1s1totai zo1s!łata1 u'kD.f1-
czioin:aJ poeta, którng101 naizywarno Kaipiitanem 
Czartem naba:zgra:fi po:dl nią praw:Cfafavicf 
czartowskiego kula·sa, potem o<lletchnąl 
glębo1k0i. jak czl'Owiek, który zrz:uicit br.z,e
r;ni·ę. ·z pleców: lub z. d'uszy. 

Dz1:er1 ·dlobrze si~ z.apowiad'al. Cyrano 
byl1 zadb\vt0l•ony z siebie. 

- Idiź, synku - no'zikaiz.aiD CaSitillfamo'wi 
- :cl.lorę1c~z; mu to pismn os·nbiście, ai gdyby 
niiie: ·byil' z. nueigo bard'zo, u•cieszony, piorwie:dz., 
że wileozmem przyjdę poszukać je,go u
szów. No, w .ct1roge ! 

Sul.pi.cyusz p:o1spies1Z,yl spełnić ro-Zlkaz. 
Na> schod1ach rozminął się z R-0land'em de 
Lembrat, który przybywał, spet'niając 

wczoraijsze prz.yrz'e1cz1en•ie. 
Sawiniusz ·wwczasu i0h!Il1czyl w1s:zy

stko i prziyigot,orwa·l; znal Qn te'ż zbyt ·do
brze hrnbiego, abYi po~rz.ebował haiw1ić się 
z ntm je1sz·cz.e w dypl'omaty.cvne ko1zio·lki1 
·ztdiala zrn:i·e'rzać do 1celu1. 

Po,stan10wJwszy ZaJ jednym zamachem 
prz.eciąć węzc1l tej splątanej spra:wy, diat 
Roland:owi zaledwie .cza1s d'O rozgoszczenia 
si~. 

- Czy wiesz, .ctfacz.e:go glównic. prosi
łem dę o przyibyicie.? - zapytał wes•ofo? 

- Bylbym ci ni'ezmierni1e wdlzięcz111y, 
gdybyś był łaskarw1 wyjał\vić mi to name
sz:C'i!e. W twoi.eh wcziorajsz.ych1 pórstów
ka1ch ukrywafa s·ię tafiemnica, !która musi 
być. za jakąbąd'ź cenę, wyjaśniona. 

- Doskl()'n.ale ! Nie mam bynaJ]mniej 
z.almiam wysta1wiać derpHwości1 twej na 
d'fugą pró!bę. Jesteś. mężczyzną, SJJ-01diz•ie
wiam1 się zatem, że największa n,awcit ra
di0ść {) śmie-rć cię ni1e prypraiwi. 

festu z d'11 ia1 25 grudnia, przyczcm roz dJcżnit 
trzy kwestye zasa.dnicze, na których () pie
rać mu.s i przestrzeganie usta·\\ : 1) Niedo 
puszczenie, aby odstGJX)Wa:Jl{) {)d drogt 
pr:tepisanci dla .0glasw11ia nsta \\ . 2) Wy
na!C'zi cnic spcsobw ntrzyman:ai zdo l ności 
do akcyi o rga11Ó1\V PU \\ ulanych do; strze
że nia usta·\\.. 3) • Od:po.wicd'7jah10ść n.-z~
dni'ków. 

W p i e nvsz~j ln\·cstyi u::n\\ etlit komitet 
1i1. nist r( w nni cmożl'i\', ić . aby mi nistrm\ ie 
przy roz,pórz.ądzcn iad1 ..:csarskiich ndstępo. 

" ali cd drogi przcpisarn~i dla ·oglaszai1ia 
nsta" . W szczególnych wypadlrn·ch, \V 

których car poruczy k0mitct01\\ i rnlnistrów 
obrndio1\\ anie nad usta''' .1.11i , dJcyzya m~ 
być p:oprzed'n io przed?o1żon~1 sena to\\ i. Ko 
mitct n-:hwal.a prc1 s i ć carai o zc;i; \\·olcnlc, 
aby usta\\ y i1nterpret·O·\\ ano, \\ ty.n duchu, 
że -0gil-0szc11 ie trn aiy-:h i przcjści'O\\'Y ..:h 
ustaw·, lub zmiana i zni~sicnic ust11

\\ mnszą 
b yć \\ ydawane \\ formie ·Opinii Pady p11i 
st\Va, która dozna ratyfikacyi i,rz~z pcu
pis cara. Gdyby siQ ·okaza!·o kon iecznc.m. 
a·bY' nadz '" yczajne za rządzenia mi·n istrów 
otrzymaly chaniktc r o bo\\ i ązui~1cy , 1obo
w i<izaini są mi nistmwic zarządzen i a te o
gtosi(; natychmiast ,,. spos(;b , dlo ·ogłasz::i

nia ustaw prz.episa1ny. 
Komite t postanowi! prns ić dalej cara 

o zezwo.J'enic na \vypracowanie prnjektu 
ustawy , na podsta\\ ie któr ej statu t senatu 
·mai być uzupie!ni•ony, a o zaniecha111ile na
l-01ż-0inego na senat o bowiązku przepisami 
publikacyj przy zarządzeni a.eh ustaw1oda
W1czych, jeżeli to n'ie odpowiadai '\\ yma.ga
ni,01m tej usfawy. Dalej uch\v1al'ił1 komitet 
p101ledć sekretarz101wi stainu wyiprnoo.wainic 
pmpozycyi i prz:edłożenia jej Raodizie pa11-
stwa eto zal()p';1niio.wania, bez p.01przeid'niego 
por'ozu:rnienla się z interesiowianemi insty
twcyami. 

W sprawie drngiei u'waża. komitet mi
·nisti;ów za. rz.ecz konieczną, aby senat i ie 
go uchwal byla .u:zupe.fni·oną, aby judykatu
strai s,praiwiedlliiw1o·śd i innyich1 mintistrów, 
aby wew;nętrzna organi1zacya senatu· i je
go uchwal byfa., uzupełniną, a1by iuidylkatu
rai w1 sprawi'e aidministrncyi bylai pr.zyśpie

sznC!J, aby senat był łatwiej przystę,pny. dla 
·osób, które przez samowol'~ orgainów; ad
minjs.trncy}nych d\o'znałyi krzyiw'd'y, oraz 
·a'bY' senat miał' praWJo d'O.n101szenia wprost 
dlo1 n'a'.Jwyższ.ej wlad'z,y: o sprawa1ch ad1mini 
sirarcyi, które pi0trz.ebują1 rio•z.strz.yigrrięci.a i 
także saimt miaił ·w1 powyższe:j mi1e1rze pra- · 
W\01 ·d:O i:niicyatyiwy ustaw101da1wczei. Ko
mitet min:istróvV1 uwar.l-a za S;DOSOWl1le U'Sta

.nowi1enie lbkalnych trytbunalów ad.ministra 
cyi w związku z, sena.item. 

W pierwszymi departamenciJ;. senatu 
mai być utworz~nne stan10\vislm1 pie:rwisz.ego 
prez;yid.!e.nta z praw1em osobistego prz,ed
kladan1iai mcma1rsz.e s.pira'\\i1ozd'ei!ń i rozstrzy
gnięcie. kwestyi, czy istnieaące Połączenie 
fu.nikcyi ministra sprawdedliwości z fu:n-

Powiedia'!le to bylo t<mem lekko iro.
nicz.nym, który nie uszeidr -uiwiagi1 Rolalll<la. 

- Do czego wsz.ystlk-0 to zmierza:? -
przerwał niecierpliwie. 

- Przyig.oitowry:w;am ci ni.es.podlz:iiartkę, 
- Cóż to ta'ki.eigoo? 
- Wilelkai, olbrzymia niespoic!Jz1i.a•111ka ! 

Czy prZYiPOm!inasz siobi.e, ·wś mi powiiedizja~ 
wc'zor.aj przy pannie Gilbencie? 

- Cólż ja C'i pioiwiedz.iatem? 
- Te slow:a: ,.Brat mój mlO·że }JO'wró-

cilć; przyjmę 1go z. otw'artemi1 rękoma·." 
Rol'arnd za:czY1nait' .ctomz:umiew1aić się. 

C1afo jego stawało się w1lgatnie, od potu. 
- Al1eż. to zupełnie na-tuirauinc - odlparI · 

jakimś nieswoim gtlQsem. - Czyż o takich 
rzec·zach można mówić inaczej! 

- A wię·c, kothany Roland'z'.ie· - za
w1rHan Cyrainio, p.oon1051ząc partyerę tQ!d' s.ą,
siectniej 'komnaty - otwór:z. r:ami!ona: h°'tói 
brat polwróci.I. Ma:sz go prze.~ sobą! 

Ta, scen:a teatralna, któirą, P'rz.yig-0towal 
Cyrano, a1 której domyiślaif się mOIŻe naJWet 
ookofwiiek Roland, wy;cz1erpalai mimo to' si
ty tegio. ·ostatniego. Obe:zwla:d:ni1ony siln1yr11 
spazmem, osunął się .an w ramiona toiwa
rzysz.a. 

Nai chwilę opuści to gio czucie: nie wle
dzl,al niiic i nie styszat. Ale ,gdly, {)idlzyis.ka
wszy przytomność, w tym bra:cie, którego 
mlll przedstawi0in10 i który, drżącyi z r:ado
ści r nadzJei, przyjaź.nie wyciągnąt d!nń rę· 
kę - gd'y w tym bracie, ·spaJdaJiącym ja'k z 
obfokóiw, pozn.a1l <megd'aijsz.ego Cygana, ·zu
chw.afogo1 wlóczę,gę:, oo dśmi1el·ił się być je-
1go· rywaJenn, nicponia1, któreg·o sromotnie 
wypę'dził za bramę - głuchyi krzyk wiyr· 
wal się z ~ego piersi i... ·gwial,towrnie rwcil 
się w tyf, jakby c.hoia1t u1dec iodJ ni1enaiw·ist· 
nego si0bie wid'ziadla. 

(Ciąg dalszy nastąpi). 



kcyami jencralnego prokuratora enatu w 
jednej Ds.obie, jest odpowiednicm. Dalej 
posta110\\"iono, aby \\ · pie n\ szyrn d12parta
·nencic za:padały {)Stateczne uch :i.·aly zwy
kłą większcścią, oraz aby została ct:opu
szcwm1 jawno'ść dla rozpraw administra
cyjnych i jurydycznych i aby stronom 
ska rżącym przyznano postQpmvanie ustne. 

Komitet ministrÓ'\\ "Y'róinil trzy for-, 
my, w jaki·ch nrzędnicy rnah.t by..; oclpcwie
dziatn ". a mianowicie na drodze kamei, cy 
\•. il:; ej i n:.;. drcdzc postGPO\rnnia dyscypli
narnego. Komitet zwróc'il U\\ a·gę na trn·· 
dnd ci, jakie istnieją db. osób pry\\ atnych, · 
które chcą przcp.rowadz:ić pro.:cs 'karny 
pr.tcci\\' urzędnik.O\\ i i proponuje, aby pro
pO'no wana ustawa karna wziętą była ~d 
obrad1y przez k·omisyę wydelegowaną na 
rozkaz cara. Prciekt ·\\nosi dale:j, aby o
sobom prywatnym dano usta\v·oda1wcz\'.; 
pra\Wl \\ no·szenia skargi przeciw urzędni
kom. Jalej, aby zbrodnie karane utratą 
pnw lulb prz.y\\ ilei6w osądzane były przy 
udziale wyższych sęd:tió1w. 

W ko1ku przytacza uch\vafa jeszcze 
dalsze szcz~egółY' -0' iuidykaturz:e. 

Komitet ministrów uc'hiwalil prosić o 
zcZ\\ 1olcnic cara, aby o odpowiedlzi·alności 
urzędnikó\V' natychmiast .obrado'wano w 
Radzie pa11swa. 

Wszystkie te wnioski komitetu mini
strów1 Z'O'Staly przez cara dnia: 29 stycznia 
przyjęte. 

Z róinv~r. stron. 
Bochum. K.sięgarni·a nasza otrzymała 

z Taszkentu w Tu'rkestanie lhst od R.ad'a
ka z: .pod zahoni msyj1sikiego z: Ziaimóiwie·
nie!ITT na książki. Rod'ak ów idaw1111ner pra
cow:ail mu iobcz.y:źnie, ai obecnie - n1aJk pi1s:ze 
- jest nai ca1rsikiej sluż:bie. List ·wysłany 
zosta1łi z. Tasziki1enit111 23 stycz:niai. 

Dortmund. W je:dtnej z, fabryk stal1t zo
stal riolbotnik Stanisfaw Pa1wfowisiki ni!ebez
piecmie poraniony. 

Bochum. Górnicza ,.Korni'sya s~edlrniiU" 
oglaiszai. że pagkJisk:u ·gwzet wrogich! górni
k<Jm, jaikoby międzyi komisyą wybu:chły 
n1epomzumienia, są zupełnie zmyiśll{)lne. 
Paru Brz:eski0t wystąpi1t z. k()misyi' dla teigo, 
że poprzed1nio z, osobistych paw1Q1d6t\v1 ·zlo
żyl praicę w biurze obroniy praw:nej ,.Zie
dooczeinia za:wodiOwego polskiego". Mię
~Y' k()l!Ili'Syą i organi'zarcya:m.L pan1Uie wro~ 
rowa z·goda. 

Bochum. We wtorek, <linia 7 bm. or
gainizacyie górnkze wypladł'y ptierw1sze 
wispa1rde streikującym górnikom w ogólnej 
sutrnie mHionru mare:lc Zebrane prz.ez, ior
gainizacyei kwoty wiplyrnęly. <lJo wspólnej 
kasy, która' wyiplacilai poszc:zególnym fou
rom strei'kowym potrzebne k~v10fy. 

Bonn·. Rektor u.ndwersytetUJ tutejsz·ego 
von Rotrenborg i profesor Schw~rc oraz 
inni1 pn>fesorowi~ wszechniicy, wyldla.Ji ode
zwę, w której wzyrwają <lo 'Skfa!dek dla 
sitregkują:cychl gómi~ów. Taiki więc ·widzi
my, że oornz. szersz·e koła: staiwai<l! ·po stro
nie górników, 100 Jest dlowodem nailepszym, 
re s.lusroość jest pQ! stmnie górników. 'io 
JJowiinno, być bo'Clźcem dila .gómików, aby 
solidamie µostępmvaili weiditug hasel .. ko
misyi si1edimiu 11

• 9.vcz.ęść BGże górnikom!' 
Ciekawość - powiadają - to pier

wsz.y ·stopief1 d-01 prekl·a, ale zdanie tOI nie 
zawsze może zostać z.astós-0wane. Jest 
bowUem .naiw,et. muS!zym ohowiąz.kiem 
chic.ieć poznać nie znane nirum spraiwy! 
chcieć dowiedzieć się, co sięi \.VI świ1e1cie 
dzie}e. Można tQ. takiże naizwiać deka'WlO
&ci·ąi, ale to ciekawość, god'nai po.chwaty. 
Talką d10Jbrą i pozyte:czną dekawo:ść można 
-zaś naifatwiej zaspokoić przez, c:z:yanie ·ga
zet p.ols:kkh, miainowicie teiż pruz. ·czytanie 
>\Wi·arusa Polskieg-0". Z tego poW1Qldu1 po
winien się ~,Wiiaruis Pol1ski" z.najdiow.ać w 
ręklu każd1e·go1 P0i!Cł!ka na obczyiźnie. Aby 
to nastą.pilo, nale:ży• starać się, a uczynić 
to mogąi prz.edl;!i\V1Szystkiem nasi Szam. 
Czyitellni'cy ·rozszerz:aJąc go 1wśród' krew
iny1ch, -zna:}omyich i sąsiad1ów· ! 

Borbeck. Tutejsza fabryka „PhiOnix" 
WyplQ\wie1dzfala sw.ym rohoitniik-0m praicę na 
1 ma111c<ł! z po\v1odiu. braku wę;gli. Skoro 
strejk .górni·ków się. wnet skoflcz.y, z.o
stainieJ wypowie!d1zeniie cofnięte. 

R.otthausen. Dyrekcya koipafni „Daihl
bus·ch" szy.b III. i IV. ząd;ata1, a:by ko'\\11ale 
zalcccha·łi dlo1 kopa1lni i. spełniali praice gór
niicze. K.owa.Je uparli się i .zaistre1jk(}Wa<li. 

Steele. Tutejsza huta szklainna, u·zy
skaiwszy potrzebne ·z1apaisy węgli, rozpocz
n,h~1 :pra1cować pelne sz.yichty. 

Na luty i marzec :można posyifa.ć ,,Wia
ru:sai P.ailskiego" także krewnym 1do P·nlski 
il(toiby to pmgnąf uczynić, niech nadeśle 
\v zniaczkaich PoCZtlQ!Wyich I markę i· 28 fe
:nyigów ,a1 gaz;et~ poczcie priZJekazemy. 

trejk górników ;1 · ~ 
Aut kroku nie odstąpili kapitaliści od 

S\\ ego. dawniej zajętego stan-0wiska. Bu
tni czując za SQbą pDtGgG. swego złota, szy 
d'zą sobie z 200 tysięcy górników, którzy 
eh ycili się streiku, by nie Z'OStać nie\\'-Ol
nikami, szyd~zą sob:e z rządu i szydzą so
bie z caJej opini-i publiczn•2j stojącC'i z.upcł-
11c po strunie strcjkuiących. 

Ostatnia odpowiedź orga11i'Zacyi "ła
ścicicli kopaff1 tylko jesz.cze lepiej Qkażc 
szerokim ko·01tm, jakimi poglądami „od1zna-
czaią'· się owi panowie. · 

Depesza 1wys1lana1 w nied'z.iclę przez 
pana Effcrta \\ imienin „komisyi sic.dlmiu" 
do „towarzystwa dla interesÓ\\ t górn :
czych" brzmi: 

Pan Rachmistrz Engel. Esscn-I~ulu. 
Zapytu.iemy się niniejszem · naljuprzeirniei, 
czy ,,Zwią'~k dla int. g." nie uchdalby 
prz.yjąć jut r.o, dnia 6 luteg0, komisyi sie
d'miw, by na·rad'z.ić się nad' pięóoma punkta
mi, które dopro.wadzilyby d'o pod'jęcia pra
cy. 

Komisya siedmiu. 
Z p. fan Effert, Altenessen. 

Odpowied'ź to\\ arzystwa <lfa i'ntere
sów górniczych brzmi': 

Pain Jan Effert. Altenessen, Karlstras
se. Odprnwia;daiąc naJuprzejmiej na tele
gram Pana wysŁamy w imieniu „komisyi 
siedlmiu" dziś wieczl()rem dlo Pana; ha·ch
mistrzai Enlgel'a nie moż.~my i teraz uwa
żać wyirnienkmei komisyi za zastę,pczyniG 
{).gófu· górników. 

Górni·cy w początku i pndiczas strei'ku 
kilkakrotnie nie zastósmvali się do rozpo
rządze{1 'komisyi. Z pow1o'd'w tego i reraz 
brallw1w1Maby W'szclkai gw1airancya: dlopeł
nienia; wchWia't powzięty,ch z „komisyią sie
:d'miu". Dfa tego ni,e może:myi sobie obieca·Ć 
ja:ki1e:g1okolwie1k praktyczneg~o skutku :z1 ży-
1cz1onyich przez. Pa•na w imieniu Immisyi roz 
pra:w nad' pięcVoma zresztą bliżej nie okre
ślonymi pu,nktami. 

PonJOiWlni;e wskazujemy .nia \v1nios.ek 
nasz wystnsowany do rząd'u pa(1shV1oweg-0, 
by ·zarządlz,il dochO'dlz.enia ·na wszelkich iko
p.a:Unia1ch dbwidd!ui i skon•stato'wat, o ile za
,r.z,uicane nleIJO'rządki istotnie zachodzą. 

Badania wykazafy, że ska·rgi na rZ!e
kome i01gólne nie.porządiki są 1ni·euz!asadnione 
i że stre~k ro'ZpO:częto bez, pc1WJ0dlu. 

Mamy rra.dz:ieję, że górniicy d'Oprowa
d1ze.ni dio strejku przez agitaicyę bez miary 
u:świadlomiią so.bie popel·nionie przez; ,ni1ch 
naruszenie pra1wia i· nieba.wem do pm.cy po
wrócą. 

Po pdd'jęciu pracy za:rząd\y1 nasz}'lch 
kopal·ń chętnie uwz·gtęd!ni~ upraiwnione ży
cze:nfra: robotników. 

. ,Be11gba:uverein": 
E. Krabler~ Kird()rf. Klein\e. Engel. 

WBelgii tymczaisem stre~ ro.1Z1Sz:erza 
się na dobre. W 'za:gitębiu Borinaige wy
buclh.t ~uż strejk 1ogótny, iak o tern dlonosilli
śmy. 

W nie~dzielę <J:dbyl:o się ze~·~nie decy-
1dudąice w Charleroi, na którem!Z0 ~liiw.akmo 
także strejk ogólny. 

Z kopalni ,,K.ról'Owej Lu<l;wiki" ,na1 Slą
zkU: do.no.s1zą, że górnicy zajiechali Z'n'01Wlu! w 
pelt11e.j Jkz:bie po uklaida·ch z mężami zaufa
nia górników. 

W Westfalii i Nadrenii: lk'zba strejku
ją:cy1ch powiększyfai się rnowu 0: kitka set. 

Ogfosz1cmo z:estawieillre w~a1ści:cileli 
'kopafń, wed'.ług które~>C)' z -0.góln;ej' lk:z
by 260 126 chł10pa1 nie prz.yibyto na rainną 
szychtę 196 288. Przybyto zatem d:o1 praicy 
63 838, z. tych 29 537 dlo pracy poid1 zieirnią, 
34 301 na wierz•chui. 

K()lmi1sya siedlmiu wysla,fa w .niedzielę 
takż,e tel1egram do kanclerza hr. Bu1ellowa. 
T e!lieg.ram brzmi : 

Ko1rnisya sie'CLtniu wybrana prziez strej
:kują.cych. górnitkówi rewim .nad1 Rur~ po
.z.woli s10rbie: prz:esttaić Wa1szej EkisceJ.errcyi 
pad1ani'e określają/Ce stain1owrslko górników 
wob~c zaip·owi·ediziainej w. sej'm~e prus:kim 
ooweiU dio1 µmskiej ustawy górniczej i wo
bec zai1mwiedlziane,go w parl!amende pm
jektu ustawry o nadaini:u p.raiw; korporaicyj
nyich mbotnilczym z,wią;zkiom z.a:Wlodhwym. 
Wasz;ej Eksceiwcyi dla-nosimy; tatk!że rnliu
przejmi,eJ, że tak zwana komisyiai ~iiedlmiu 

. z;wrócita 1się teJ1egraficzni1e do' Towarzystwa 
dl'ru initerns6w g6rniiczych o naradiy nad na
stępującymi: z1nlż;cmymi: postutłaitami: 

1) Botd>wyższ1e·nie płacy o 15 proce:nit \V 

mi ei sice żąd'a'neu wpi·erWi ptaicyi minimalnej; 
2) Jeżeli placa aikordiowar nie pirz.ych10dizi <lo 
skutku, ustanawi1a się placę przeciętną ró
wnych robotni1ków1, nie zaś tak dlotądl miej
scową; płacę rdzieninq,; 3) Po podjęciu' pracy 
nie nastąipi·ą wydail'ania, robotników z. po
wodu1 strej'ku; 4) D()lbry, węgiel deputato
wy, także dfa bi1ed1ę cierpiących imvialidiów 

i \\ d{,\\1 p gó:Hikad1; -) Ludzkie ob ho
<lzcnic się z robotnikami. 

I\ a podsta\\ ie zamierzonych układó 
zo ·tanie \\ danym razie praca nat) d11rnast 
podjęta. Kom;sya siedmiu: Jan Effert, 
Altenesscn, Karlstras e." 

Kand.:rz I~zcszy przesłał p. Effel"to\\ i 
nast~pującą odpo\\ iedź: . 

„Tcl'egram Pana otrzyma1lcm i d1zięku
ic Pan.u za U\\ iadomicn!·c. \V interesie o
gólu uważam 'Za rzecz koniecznie w.skaza
ną, by pi ac t; Le raz, na[ychmiast po ujęto, jak 
Pan przy ko11cn zam\ aża. \V tym przy
padku jestem chctnie gat<)\\ przyjąć zastęp

ców robotnikó\\ i pr<:codawców celem dal
szych 11arad. Kancl 2rz J~zcszy hr. Biilo\\ . 

W p{)nicdzialck \\ ic,cZO'rem oldbyłJ. się 
narady komisyi siedmiu, by wobec odp o
wicd'zi kan.::l erza p O\\ zią.2 odpowic·dnic u
chwały. 

r»o \\ yczerpując e j dyskusyi uch\\ aliła 
'komisya siedmiu, by górnicy jesz;cu nie 
zajechali. Ro:zstrzygnąć ma się spra:\\ ai \\' 

czwartek przed) po!udni.cm na zebraniu de
legatów z. cale.go obwodu g6rniczr2go. To
warzysN,·l1 dta irntcresów1 górniczych po
słano pisemnie żądania górn!:kó\\'1 \\ ymie
ni-0.ne \\ telegramie do kanclerza Rzeszy. 
Do urzędu nadgórniczeg10 wysłano zaża
le1nie na komisye, które bada:ią kopalnie.. 

Rozmailości. 
Maksym Gorkii. Gdy w Petersburgu 

rnzpio,czę1lY s'.ę roihotnicze wzruchy, wśród 
inteligencyli1 rosyjskiej zawiąz-af' się iatk1by 
rząd rewolucyjny, mający na celu t0bięcie 
ikienownidwa ruchu i zorgani1zowainie go 
w calej1 Rinsyi. W skla<lJ tego rząd:u1 we
sz,lo ki1'ku aicLw1októw i literatów, a międlzy 
nimi także znany pisarz: Maksym Gorkij. 
Pierwszą, ich czyn;niośicią byłó wysta:nie 
<lleputa:cyi dlo k1s. Mi1rskiego, jaJk.01 minastra 
spraw. wewnętrzinyich z -0śiWi'adcz:eni·em, że 
lud rosyjski domaga się. swobód lmnsty
tncyjrnych. Ks. Mirski - jak d1oms.i „Be·rl. 
Tagebl." x Petersburga - wahaP się począ 
tkoWlo z przyjęciem wysłanników .il w. pi1er
w1sz.ej •chwili, 1gidy -dano z.nać '°' ich prz;y
byciu1 - byla go:dlz,tna 11 Wr nocJ"- :wiyslaI 
jenera~a' Rydzeiwskie.go, a dlopie1ro POI fogo 
init'erw.mcyi dopiu'ści~~ •d!o si·eb1e d'.eputaicyę, 
Mirski' zażądar od wyslańców, by w1µryi
wa11i nai tlumyi 1i przywródli spolkój. Nai to 
odlpro1wied!z.iał Gorkii, że SPokój nastanie 
dl()tpie110 wtedy, gdy car <lai l!wn1stytu1cyę. 

W prz:eciw1rwm razie poleje się krew. P<J
·slU'chanie spefalio· na. nkzem. 

Ucz:e'S:tnky O!Wlej' de;putaeyi, jak()tteż 
cz.ro,nkowiiie.· prowiiizmycz;n1eigoi rządu ziOs1ta 
U aires.ztowa:ni, a ·St()Wa Gorkiego dO kis. 
Mirskieg;()l pos!u?:yły. Treporwio1wi1 do wyto·
czeniiaJ im procesu1 politycmeg'Oi o W'Yl\Vb
fail'i1e re1wiolucyi. Olówin1e oskarżenie z1wra
ca się prz.eciwko Gorkiemu, ia!ko <}SOlbi
·stości1 bairdizo ·wybi,tncj: i p10pu1laimej. Are,
sz.tow:anlO g0i w Rydz.e i o·srud'z1ornl0 w, wię
zii e:rniu pet ropa w towsk i ean. 

Za1 Gorkim ująt się cały świat cyiwili
'ZOIW.any. Z Ameryiki1 nadchodzi vvialdomość 
że wszędzie tam odibywaJą srię zgr:omaidze
nia uchwalająice re:ziolucye z sympaty.aimi 
dla1 Go·rkieig,o. 

W tym isamyim d!uchu mat11Uestowano 
w: Paryżu, w Berlinie, w; R:z:ymie~ g<l1zi!e 
d/eiputowa:ny ks. Borghese wysroso.wiar do 
cairai petycyę: z pmśbą iO U'\\i10•1lni~111i·e GQlr
kiego, o.patrw1ną 60 pod1pisami posłóiw\ w 
Chrystya1nii prezes tamtejszego z.wiŁązku 
liternckie.g"o1 pastainowit zbiilerać wśród nm
we'stkich uiczonyich, li te.ratóiw i artystów 
pod()tbny ad:re's; w Wi'cdiniu austryrucki 
związ.ek dlz1ieninikarzy uchlwialil wywzy 
syimpa:tyii, <lla Go1i:kiego, który należy nie
tylkOi db Rosyi, ale jest wtasnl()lścią całego 
śWliaita ·cywiliz;o1wanego. 

Re001lucye i oldczyty; w tym duchu 
mno:żą się. 

Pismia berJ;i11skie, rzekQmo na podsta
·wie Łn 1f0irma1cyi z Petersbuirga, wy,ra:żają 
prz.ypu:szc·z.enie, iż areszrtio1wan:i wypuszicze 
ni z1ost~ną na W10l'n0iść dlai braku d101wiodlów·. 
iż byili ki·erownikami. mchu rcw10lucyjnego. 

Z ininej strony d1onoszą, że O.or'kiU bę
dzi~e od:ct1any pod.i sąidl w10jei1my, który mo
że ·skazać .go na śmierć. - Trudno jeklinak 
uwierzyć, aby nawet rz.ąd! Tosyjslki mógt 
się odważyć na czyn równi·e barbarzyf1ski 
i nH«.zemny. 

By. wykazać ciekawy przebh~g życia 
Maksymai Go1rkiego, ze,s,tawiai "Neues Wie
ner Ta·geblatt" poszczególrn~ tegoż fa:z1y w 
następującym przeglądzie: Wroku 
1878: byt Gorki poslańcem w sklad'zie -0-

\b mw:iia1; 

1879: uczniem u rysown~lka; 
1880: chłopcem dlo uslug w kuchni .na! pa-

rowcu; 

l 83: robotnikiem " piekarni: 
l "'4: tragarzem; 
1 85: \ stąpil do kład n pi czywa; 
18l 6: był hor) +ą w grupie <lpcrmHi: 
18 7: handlarz m jabłek; 
1 8: usitm\ al pope1t nić sa1nobói t\\ o: 
1889: został strażnik ; ~m kokj-0\vym; 
1890: d'ozórq .stacJ,i , pisarkiem u ad'\\o

kata; 
1891 tmłał :ię b z celu, następnie by t ro

• botnikicm \\ salinad1; 
1892 Nap1isat pier ~% "' S\\ Qje dzido ,.Ma

kar Czud'ra"; 
1903 został pi arzcm o roz -ł:os i c Ś\\ iato

wym. 

Ostatnie wia omości. 
Petersburg. Car znalazł na b'1• -

ku swym list, w którym mu doniesiono, i.e 
12 ludzi postanowiło go zgładzić z powodu 
wypadków na dniu 22 stycznfa. 

K a t o w i c e. Donoszą tu ztąd do 
„Voss. Ztg.", że 1500 · chłopa z dwoma je
nerałami na cz.~le wkroczyło do Sosnowie. 
Ogłoszono stan oblężenia. 

, W a r s z a w a. Strejk rozszerza się, 
mimo iż rozruchy ustały. 

Bat u m. Streik przybiera coraz szer
sze rozmiary. 

P ar y ż. Utrzy:muje się tutaj pogło
ska mimo zaprZl~czenia urzędowego, iż· Ku
ropatkin zażądał, by go odwołano. 

Pa r y ż. Jenerał Gripipenberg, który 
d-0wodził w nieudanej potyczce flankowej 
pod Szaindepu, ,został na własne życzenie 
odworony. 

NA CELE 
„Związku Polaków" i „Centralnego towa· 

rzystwa wyborczego". 
Alnidf!zci J ęd rzie1jcza1k (sikla:dl piw:a, Ober

, haiusen. Mellinghoforstr. 251) - nad. 
mas.z. Kubiaik - porto 10 fen.) 4,90 mr„ 

Leon Ossmvsiki1 z. Neumlihl 2,00 mr„ 
F. S. z B. ~O.!!!: 
Dzi1ś zl()żono 7„40 mr. 
Dotąid1 zlożO'nl()I rnZ!em 130,40 mr. 

Retfukcya. 

Habo~eńsfwo polskie. „ 
Kastrop. 

SPoso1łmość do spowied!zt ś\V!, od lZ' 
lu1tegoi 1do 15 ·wlącznie, w niedizilelę 12 I>O 
paf. kaJzanie i blogoslwieństw/Q d!la Bola-
ków. 

Langendreer. 
Spowiedź św. odi soboty 11 1-uiteigo rano„. 

Kazante! w niedzielę o goldlz. 11 i d 4. 

Gerthe. 
Spowi1edź św. od soboty 11 Mego po 

pi0it. Kazania w ·ni.edlz.i'e1~ o gi()ldiZ. 11 i o 4-

Baczność Gniazda okręgu X.! 
·W·sz.ystki'e szain. Oniia.tz:da „SGikotów'\ 

które Giot~d'. -nie nadesfały skl~d'ld, iW w:y
sokośd 5 marnk, ·na podróż 1dieleigatai do 
Pozniainia, prosz,ę uprz.ejmie o nad'eslanie 
taikowej1 w ja1k najkrótszYmJ 1cz,asie, gtcfyż 
zjaz:d! ·dlelega1ów w Poznanim niebawem się 
odlbę!dzie. - Proszę także o łaskawe usku
tecznie1nie sk~aidle'k okręgowy,eh, aiby mód.z 
książ:kę okręgowej ka1sy w port.ąide!k wpro
wadlzić. - Cz10ł.em drnhowie! 

Stan. Kunca, s:karbn.ik okręgu X. 
N. B. Składki proszę; nadsyfać pod 

a!dresem: St. Kunca, Bochum, Johan'niter 
Str. 22. 

Towarzystwo św. Stanisława w Herne 
idlonosi szan. ozlonkom, iż bierzemy u<llz.ial 

1w pog1rz.ebie ·zmarfei matki cz.lonka nasze
go A. Dragulskiego. Pogrzeb od/będzie się 
9 b. m., to jest w czWiartek ira1no o goldJz. 8 
·przed! kościołem. Cz,ronki0wi'e winni się 
staiwić w oilrnilu1 posEedz:ef1 o godz. 70 ra'.no 
w cz.aiplkach i oznaikach toiwarzyskich. O 
jaik naj!iicizniejiszy udział prosr 

St. Jankowiak, prez1es. 

Czołem! Druhowi:e w Marten! 
Niniejszem donosi S1ię; druhom, iz nad

zwyczajne pQtsiedlz.enie odbędzie się w śro
·d'ę dnia1 8 b. m. na· sali p. I(ortmanna o godz. 
4, zatem 1lromp1'et druhó1w jest k:otniecznie 
pożąd'ainy, gd'yż są ważne sprnwy db za
lcrtwiilentla. Goście mHe widziaini. 

· Wydział. 
Uwaga: Druhowie wydziału wintni sie 

stawić purnktualnie () godz. 3. erotem! 
Pracel, prezes. 

Mam zamrar sprzedać budynek z dwo„ 
ma składami kolonialny i rzeźnickim wł 
dobrem położeniu przy wielkiej koliOni.i. 

Wtaścidel J. Klupiec, 
Heme, Krurre str. nr. 47. 



-·- ····-·· •• „ Górników strejkuJącycłl, · 
którzy się okażą ka rtą streiikującą, w śro
·dę i cz,wariek, bezplatnie ogolę. 

Wacław Kaube, 
Oberhausen, Steinstr. 18., fryz. i de·ntysta. 

•••••••••• •• 
Ob e Igę, rzuconą na żonę p. Izydma 

Kaloty \ październiku 1904 publicznie od-
wofulię. 

Walenty Farulewski, 
· Reckling.-Stid, Konig-Ludwi1gstr. 16. 

••••••• •• • •• Kto ·z Rodaków praignie pobocznie I 
kilka• marek wrobić, niechaj ()dkupi narzę
dzia. któremi można w wolnytch godlz.iinach 
4 do 6 mr. zarobić. Jestem zmuszony 
sprz.edać tatkowie weldle c'ho1J'I01by. Cena 
d1arw111i1ej 160 mr., tera,z. 80 mr. Bliższe wia
d:Oim.ości ud/zieli Ekspedycya „Wiarusa: Pol'
stkieg;o" wt Bochum. 

~······~······· o.,,,.~~~~~~,,.,.-...J~~~~~ 

r S11anownya Rollaukem w Waane i J 
1 okolicy donoaz9, iż 01'adłam tu jab ~ 

r * akuszerka polska • J 
~ i mie'Zkam pny ul. Bof•tr. :16 ~ 
~ Polecam •ie ła•kawym względom na- 1 
I. aownych Roda.czek. \t 

~ Gieron, polska aliuszerka. ł 
O~r"°"~~~r"~,-..:.'-"',-..:.~~.rk 

Hto zapisze 
Gazetę Toruńską 

na luty. i marzec 
otrzyma w podarku: 

1. Wielki kalend'arz. na rok 1905. 2. 
Owa piękne obrazy Matki Boskiej, k~óre 
mOżna oprawić w ramki i zawiesić na ścia~ 
nie. 3. l(alendllrz kieswnko:wy w oktadlce. 
4. l(aden<liarz ścienny. 

), Powinien każdy nadeslać nam ktwit 
poc:ztowy na dlowód, że zapi1sar „Gazetę" 
na luty i marzeic ora:z znaczek pocztowy 
z:a 10 fen. na koszta przesylki. 

l(to nam ·zjedna przynajmniej trzech 
abonentów na· luty i ma1rzec i nadeśle ich 
kwity oraz tyle znaczków pocztowych 

po 1() fen., ile nadseła kwitów. otrzyma dla 
kalid:ego abon~nta kalendarz i inne, powy
żej wymienione podarki a dla siebie piękną 
książeczkę w oprawie. 

!(to nam nadeśle dziesięć kwitów na 
luty i marzec r. 1905 i dziesięć znaczków 
poic'Ztowych po IO fen., otrzyma dtla każ'Cle
go aibonenfa, prócz kałe:ndarza.i innych po
diairk&w, jeszcze elementarz polski, a dla 
Ś1ebie sławną p-0wieść ttenryka Sienkie
wicza pod tytu~em: 

KRZYŻACY. 
Kto do inas pisze po podarki, niech po

da dokładny swój aidJres. 
Adres na lista.eh wyselany.ch d:O nas 

z kwitami i znaczkami, pow1nien być taiki: 

„ Gazeta Toruńska" 
w Toruniu (Thorn) 

Na pogrz.eb abonentów zmarfych nie
szczęśliwego wypadku, zarnz lub w dwa 
tygodnie po wypad'ku, wypłacamy iako 
wsparci e, którego nikt żądać od nas nie ma 
pra·,·. :i, z dobrej woli •, „ 150 marek. ~~ 

r u~Lbestellungs-Formular. 
len be.stelle hiermit bei dem Kaiser-

1ichen Postamt ein Exemplar der ZeitunK 
„Gazeta Toruńska" aus Thom filr februar 
u. Marz 1905, und' zahle an Abonnement 
\llld1 Bestellgeld 1:28 Mk. 

1,28 Mk. erhalten zuhaben be-

. • • d. • • • • • • 190 ... 

Kaiserliches Postamt . . • ·• • • . . 

• 
Ili 

Baczność Rodacy. 
Obronę prawną 

rnłatwiam po cenie umiarkowanej 
w mieszkaniu mnjP m'w 8orhu1n 
p1·zy 111i <' y Heru, rst r. 16. 

Jan Brzeskot. 

Czeiadnik krawiecki 

I 

na tygodnió\vkę przy stałem zatrudnieniu 
potrzebny od zar.az. 

W. Weyna, Marxoh, Wiesenstr. 35. 
-· .i.-.--- - - - - · --

BAC Z N OS C ! 
Rodacy z Gelsenkirchen. Ueckendorf i okolicy! 

Księgarnia polska 
I zakład oprawiania obrazów 

poleca wielki wybór książek do nabożeństwa i 
powieściowych i wszelkie materyaly p iśm ien
ne. Obrazy świętych Pańskich, Krzyże, figu
ry, różańce, wieńce żalobne i wiązarki , powin
szowania, zaproszenia weselne, karty z wido-

. kiem, karty na Swięta i Nowy Rok w wielkim 
wyborze. Wielki wybór cygar i papierosów, 
kalendarze Maryańskie i kartkowe. Oplatki 
wszelkie ozdoby na choinkę bardzo t anio. O
prawa obrazów, wiązarków i wianków ślubn. 
w piękne ramy, podlug wYboru zamawiającego, 
po cenach umiarkowanych. 

Proszę o poparcie mego przedsiębiorstwa. 
Z wysokim szacunkiem 

W ojeieeb Kościelny. 
Oelsenkircben-Ueckendorf, przy ul. Nordstr ".ł~ 

„W IAR US POL SI( I" 
księgarnia polska 
w BOCHUM, 

ul. Maltheserstr. 17. 

• X 
• • 

5unow11ym 'RMlkk< m 
w Herne i vkoliey pt>• 
lecam niniejszem mej 
uowo .11ałoioay 

skład mebli, 
mian owicie dla 11owo -
żeńców pole.am e<Ałko
wite pi~kne wyprawy. 

O gorliwe poparcie 
meg1 interesu serdecznie 
upraszam. • . 

M. M~edtiński 

• , 
• • • • 

• Kto cł1ce tanio i tl.obrze 

nabye 

kawał ziemi \V oj· 
czystych stroneh 
ten niech poda swilj a -
dres na poeztówcr . 

Verla.g des ,Informlltor' 
Po se n, Berlinerstr. · 5 • 

•• • 
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li polski Skład mebli j maszyn do UD!DI~ n 
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i są .z meg() towaru zaclowolem i pl'oszę tych, ktol'.zy u A. Bartkowia~a 
nie kupowali, niech sią przekonają jak tanio sprzedaję i pl'zytem daJę 
na oclpła~ę. Mam na. ~kład;;lie całkowite wyprawy tj. wszystkie sprzęty 

0 domo \e i kuchence i Jak przedtem prowadzę 

g § war~ztat siodlarski. 
8 I l~an~py i materace zos.taną w.e wł~sn~m warsztacie zrobio~e .. . Przero
o bieme materacy kosztu;ie u nue tylko D,50 mr. Proszę domesc mi na Ig ka1·cie, .a przybędę w dorn i ?.robię. 

lg · A. Bartkowiak. 80 
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···=·······=···· ROBOTNIK POLSKI WIARUS POLSKI 
wychodzi dwa razy tygodlniowo w Bochum 
w drukarni „W·iarusa Polskiego" i ma nie
dztelny dodątek reliigijno·-powieścimvy pt. 

„Posłaniec Katolicki", 
w. którymi się mieszczą ewangelie, kazania 
powieści, i różne zajmujące i pouczające 
artykuly. HI'(obotnika Polskiego" każdy 
zapisać może, bo na cale dwa miesiące 
placi się już z przynoszeniem do dornu 

tylko 45 fenygów. 
Na· tyle stać każdego. Z tego powodu 

prosimy R.{)dakórw, aby dio zapisania wbie 
„Robotncka Polskiego" zechęcali przede
wszystkiem tych Rodaków, których do za
pisania pi·sma ·codziennegi0 trudno nakitonić. 

Kto zapisze „Robotnika Polskiego" na 
luty i marzec i nadeśle kwit pocztowy na 
dowód 0 1raz 10 fenyg6w na porto otrzyma 
kalendarz ścienny i piękną książeczkę. 

I(to namówi' 5 Rodaków do zapisania 
Robotnika P·olskiego" na luty i marze-: , 
~adeśle ich kwity i tyle znaczków po IO fe 
nyg ów ile kwitów, otrzyma. dla każde~o 
abonenta kalendarz ścienny i piękną ksią
żeczkę, a dla siebie 

książkę za 1 markę. 
Krto poz.ysika 10 abonentów na lu

ty i marzec i nadeśle kiwity i 10 znaczków 
otrzyma dla siebie 

książkę do nabożeństwa. 
Na poczcie trzeba żądać: 
„Robotnik Polski" aus Bochum. 

Postbestellungs-Formular. 
Ich bestelle biennit bei dem Kaiser

ltchen Postamt ein Exemplar der Zeitung 

„Robotnik Polski" aus Bochum ftir Peibruar 

u. Marz 1905, und zahle an Abonnement 

und Bestellgeld 0,45 Mk. 

i~ 
~ ~ ~ 
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':I IO~ 
-; «> :$' 
~~tł 
~-

Obige 0;45 Mk. erhalien zu taben, be
scheinig·l 
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Kaiserłiches Postamt • • • • • • • • 

Już teraz można zapisywać ~,Wiarusa 
Polskieg0" na · 

LUTY I MARZEC. 
Prenumerata na te dwa miesiące wy-

nosi 
t y 1 k o 1 m a r k ę, 

a z odnoszeniem do domu 28 fen więcej. 

Kto zapisze „ Wi'arusa Polskiego" na 
luty i marzec, nadeśle na dowód kwit, 10-
cio fenyigowy znaczek na porto j, dokładny 

adres, otrzyma darmo kalend'arz ścienny 
na rok 1905 oraz piękną książeczkę. 

Rodacy! Dziś każdy Polak na ob
czyźnie koniecznie czytywać winien „ Wia
rusa Polskiego", aby się dowiedzieć o waż
nych wypadkach tak w życiu narodowem, 
polityczoom, jak zarobkowem, których o
becnie tak wiele. Zatem Rodacy:· Roz
szerzajcie „ Wiarusa Polskiego". 

l(to nam zjedna przynajmniej 3 nowych 
abonentów, na Juty i marzec, nadeśle ich 
kwity i do ~af i-J ego kwitu załączy 10-cio 
fetnygowy !,Q-0 wc'l pocztowy, otrzyma dla 
każdego nówego ub()nenta kal endarz ścien
ny i piękną książeczkę , a prócz tego dla 
siebie bardw piękną 

książkę, wartości 1 marki. 
l(to pozyska dla „ Wiarusa Polskiego" 

przynajmniej 10 nowych abonentów, nade
śle kh kwity , oraz tyle znaczków po IO fe
nygów, ile kwitów. otrzyma dla ka.żdego 
a1bonenta kal en darz ścienny , i piękną ksią
żeczkę , a dla sieb ie bardzo piękną 

książkę do nabożeństwa. 
Adres0wać należy zawsze krótko : 

„Wiarus Polski", Bochum. 

P ostbestellungs-F ormular. 
Ich bestełle hiermit bei dem Kaiserli

ches Postamt ' ein Exemplar der Zeitung 
„ Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitungs
pr:ei1sliste 128) fiir Febmar u. Marz 1905 und 
zahle an Abonnement und Bestelłgeld 
J,28 Mk. 
~ 
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Obige 1,28 Mk. erhalten zuhaben be
schciuigt. 

• • . . . . . d. . • • . . . 190„. 
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·······~·~······ Kto zapisze „Przyjaciela~ 
z TORUNIA 

na luty i marzec otrzyma w podarku " -
I. wielki ka~efufarz na rok 1905. 
2. dw.i1 piękne obra:zy Matki Boskiej, kn)rer

moiżna op-raiwić w ramki i zawiesić na 
śdanie. 

3.' kaJiendarz kieszonkowy w ()kładce; 
4. kalendarz ścienny. 

Powinien przecież każdy nadesłać nam 
kwirt pocztowy .na dowód. że zapisal · 
„Przygadela" ·na luty i mairzec oraz zna
czek pocztowy za 10 fen. na koszta prze
sel'ki. 

Kto nam zjedna przynajmniej trzech 
abonentów na luty i marzec i nadeśle i'ch 
kwity ora2 tylic ZTJaczków pocztowych po 
10 .fen., ile na<lsefa kwitów, otrzyma dfa 
każtdego abonenta kalendarz i inne, p()rwy
żej wymienione Podarki a dla siebie piękną 
ksi~żeczkę w opraw.ie. 

Kto nam nadeśle dziesięć kwitów n a · 
luty i marzec r. 1905 i dziesięć znaczków 
pocz.to.wyich po 10 fen. otrzyrna' dla każde 
go abonenta, prócz kalendarza i i1nnych po
darków, je·sz·cze elementarz JJQlski, a dla 
siebie sławną powieść Henryka Sienkiewi
cza pod tytuf em: 

KRZYŻACY. 
l(to do nas pisze po podarki, niech po

da dokładny swój adres. 
Adres na listach wyselany·ch do nas z 

kwitami i znaczkami, powinien być talki: 

„Przyjaciel" 
w Toruniu (Thorn )-· 

Na pogrzeb abonentów, zmarłych 
wskutek nieszczęśliwego wypadku, zaraz · 
lub w dwa tygodnie pn wypadku, wypl.a
camy jako w sp.arcie, którego nikt ż.ą'Cfać. 
od nas nie ma prawa. z dobrej woli 
~~ ł50 marek. ~~ 

Postbestellungs--Formular. 
Ich bestelle h:i'ermit bei dem l(a.ise.rH· 

chen Postamt die Zeitung ,.,PRZYJAClEL" 
aus Thom fiir Februar u. Marz 1905 und 
zaihle an Abonncment 50 Pfg. (und! 16 Be~ 
stelFg,~ad.) 

?~ . ,. , 
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Obige 50 Pig. (u:nd 16 Ff. Bestellg:eld) ' 
erhalten zu haben heschei:nigt 
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loobom, czwartek 9·UO lutego 1905. Rok 15. 

• · od.tdelllłe pismo l1dow1 dla Polak3 , 11 ob ylli•~ poświ91omt oś 1 tit ora • prawoa 1arodowym. pollty~zny ł 1Earo b ko wy 

W}'chodzl codziennie z wyjątkiem d11i poświątecznych. 
Przedplata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
J mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
„Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

W Imię gże za Wiarę Ojczyznę I 
Za inseraty placi sie za wiersz oetytowy 15 fei.„ a u 
ogloszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. Kto 
często oglasza, otrzyma rabat. - Listy do „Wiarusa 
Polskiego" należy frankować i podać w nich doklad· 

pod znakiem „t. polnisch" nr. 128. ny adres piszącel!o. Rekopisów sie nie zwraca. 

~ Redakcya. Druke.mia. i KFięgarnia znajduje się w Bochum. przy ulicy Maltherstras:3e nr. l 'l. Adres: ,,Wiarus Polski" Bochum.~ 

GórnioJ! Rodacy! Podczas strejku zachowajcie nietylko solidarność, ale także spokój i porządek wzorowy. Uni· 

kajcie wszystkiego, coby w walce o Wasze słus_zne prawa mogło . przeciwnikom służyć za broń przeciw górnikom. 

Rodzice polscy! Uczcie dzi~i swe 

mówić, czytać i pisać po polsku! Nie jest 

Polakiem, kto potomstwu swemu zniem

czyć się pozwoli! 

Z wypadków dnia. 
Ustawa kanałowa przyjęta. 

Sejm pru:ski wi wtorek w drugiem czy
taniu wchwalil bwd01wę kanaltll odi R. nu do 
Wezery z odn-01giąJ dt0 lfanoiweru przeci\v. 
vviielkiej c.zęśd glosów lmnserwatywm.y.ch, 
w lQinokonses.watywtnych i polskich. 

Telegramy. · 
W a r s z a w a. Strejk w Racfomiu ·ru2-

'fZ~lfza się. W rozruchach zabito 20 robo
tników. W KutnJe strzelało wojsko także. 
·z Warszawy wysłano oddziały w-0jskowe. 
Ceny żywn-0ści podniosły s1ę wszędzie o
gromnie. 

Peter sb u r g. Urzędowa petersb. 
aj. teł. ogłasza: Wiadomość rozszerzana, 
jakoby car w swoich prywatnych aparta
mentach w Carskiem Siole znalazł list z p-0-

gróżką, nie polega na prawdzie. 
B er I i n. Sejm prusfil rozpoczął w 

środę trzecie czytani"'" ustawy kanałowej. 
Londyn. Admirał Togo w niedzielę 

po południu udał się do floty. W porcie w 
Saseho stoi na kotwicy 9 schwytanych 
przez Japończyków parowców. 

Slrejk górników. 
Liczba strejkujący·ch pozoistai~ wwisze 

jes:Z'Czc \V tei saJmej wysokości. Wynika z 
tego, że •pomiędzy strejkującymi pain1uje1 s.o
lildlarność i karno:ść wzmowa. Tylk\QI Z1wią
zck ewanigelidkich rohotn~lkó\v; wystawit 
sobie smutńe świaide.ctwo , gidyż wyd:al o
dc'Ziwę wzyiw,ającą d 1Qi pracy, ale zapewne 
żaden 'Z ewan1gelkkich rohotnilkóv.~ nie za
stoouje siG do. tego, jeżeli praginie rzecz.y
wiistego polepszenia bytu,, lecz sł.u1chać bę
dlzie jedynie miarod'a:wczei ·Wt tym wzglę
dzie komisyi siedmiu. 

W \,VtO'rek wyplaic{)tliO po raz pierwszy 
strerkowe. 

Na Slązku zakończy~ się col pr.a\vda 
streik na kup.alni „Królowa Ludwika", 1na
t()lmiast wyibu<Chl znowu na 'inny.eh kopal
niach. 

W Belgii streijJmje w zagfębiuJ Cha:rle
mi 23 tysiące górników1 na1 ogólrną liczbę 
.39 500. 

Polacy na obczyźnie. 

Bruch. Niech będzie pochwalony Je
·zus Chrystus! Pozdrarwiaim SzamJowiną, .Re
dakcyę .,Wia:ru'Sa< P-0lskieg-0" i donoszę, iż 
się tu zawiąz.a.l.o Kolo śpiewui 'kolścielnego 
P-0dl nazwą: „Chór śpiewu klościeln~go 
Pod wezwaniem św. Grz.egiorza", i to zai 
starnn1em ks. wikrurego Eppinga, polskiego 

1'Ciu1Szpaisterza w Bruchm Zadaniem ,,Chó· 
'ru" ,jest pielęgnowanie śpiewu1 wiszystkich 
Pieśni ludbwi znanyich, dalej śpi·eW1 2, 3 i 4-
gtoS01W1y1 pieśnj mszalnyx:h. Może w krót
łoości nam zostan~e; wymiet"Z()'nai sprawie
«liwiość, że pr.zeid po~udniem będ!z;Lemy mie-

li nabożcflstwa, a wtedy koni·ecznie „Chór" 
byl1by pożyteczny. 

Z nb0tl·ewaniem zaznaiczyć muszę, ie 
na popoludni·owem nabo'żeńst\\ ie bardzo 
mała tyliko bywa liczba wiernych. Na ta
ką micjscowo•ść jak Bruch, majem ·zdaniem 
powli'nni T\odaJcy kościół po same brzegi 
zapełnić. 

ŻyiczQ jak nailepsze,go poiwodizenia 
Szanownej .Redakcyi w tym nowy miku 1 

proszę, ażeby Szanmvnai R.edtakcya z tych 
kilku słów z-robi.ta użytek. 

Parafianin z Bruchu. 

Essen. Na wiecu w Essen, który się 
oldbyt 15 styc:zJ11. uchwalCYrtym zostal·o·, aiby 
się staraTllo, iżby .na każ:dem na1biożeństwie 
które .ctJa P·olakórw jest prz.eznacmnie, z:niaj
dt0wal się, ksiąctz. polsiki. Zaznaczono. też, 
iż• nie ma: się czemu dziwić· , że na nabo•
ieństwa, które się bez księdza odbywają, 
Polacy nie li·oznie się schOld!zią, ponieważ 
mamy praw>0 żą:dać, ażeby, gdy raz. w mie
siąicu nahnżeństwo polskie się 001p~a1wi, 
pol's:ki ksią1cfa. się znajdował j, wygf.o.sil nam 
kaizanie polskie. Pms~my Polaków w. Es
seill i oko'licy, aby· z.wa.żali na1 ogłoszenie, 
które z:arwsze podawać będziemy, gdy 
ksiądz polski! będzie m1at odprawić nabo~ 
żcfJSt\V•O. Na kazanie powinni Rod'a!Cy 
przybyć i to liC'z:nie, a·żeiby potem no;wo 
wybranemu komitetowi ni·e czyniooo1 za:
nuitów. ~omitet sklada1 s:i1ę z, 6 osólb. Na
leżą dio niegio: W. Kotowski, W. Sosnof\\··
ski, And. Przybyła, M. Kaźmier.czak, J.an 
Faibisz i St. Zabisz. 

Helbra ·w' Salkson.ii. Roczne sprawo
zdanie polska-kat. Kola śpiewu ,,Lutn1Lai'·. 
Na początku wbi1e1gl'ego roku liiczyto K>0iło 
śpiewu 53 c:zlionków, wystąpitio 3 czlon
ików, ·przechodzii na roik przysz.ty 53 
cziłonków. Z ubie'glego mkll! w. kasie po
zostało 287 marek 58 fen. R-0zc.hód.1 wyno
sir 247 mr. 22 fenygów, pozosta.je w kaisie 
40 nu. 36 fenyigów. 

Do zarządu zostali wybrani: Prze\VO
diniczą;cynn1 Franc. Kozłowsiki; z.ast. Jan 
Siebierski; selkr. Seba:Stya·n Oremek; zaisr. 
Józef łfoffmann; ska·rb. Andrzej Prztyibył; 
za1st. Stan. Vogel; chor. SyLw1ester Dyimal
ski; zast. Jan Wodz~wocki, podchorążym 
M.anciru famni i Anidrzei Smieskowski; zast. 
Józef W a1wrzyniak i Leonardl Dyima~ki; 
laiwnikami Wail. Trnnas.zewski i Maiksyimi
liairn Kraus.e. 
Fr. Kio:zJ.olWski, prze·w. S. Oremeik, sekr. 

«esse. Druia 8 stycz.niai odlby\l-0 się 
waillne zebra.inie Tow. św. Józefa. Do zia
rząidu zostaili Qlbrani: Przewiodnkz.ącym 
franc. Kowalai; za•st. Sz.c.zeparu Kurzawa; 
sekr. Fraruc. Sobczak; .zas.t. fr. Golębeaki; 
skairbn. Fr. Szeklicki; •zast. WaJenty Bzyl; 
bihliotekairzem Ant. fiener; zaist. Fran.c. 
Orzeg10rz;eiw1ski; łaiw.nikami: Toma-sz No
Wlak u Jankowski; ·chorążym Teofil Szekli
ic:ki; asystmtalmi Fra1nic. żurek i A. Mory
zon; zast. chor. J. Woźniak, f. Bochański 
i J ain Za1pałka. 
fr. K01Wala, przew. Fr. Siolbcz.ak, se:kr. 

Essen. Na 1ostatniem w1afo·em •zebrniu 
Tow. Jedność pod! opiek<ł! św. Stanisława 
B. zostali do zarządu• wybrani: 
Woicioch Kotowski przew.; Roch Królak 
zaist.; Marcin! Btaiszak sekr.; Ja'kuib Przy
bylski zast.; W .al. Ginter ska1r.bn.; Aug. 
Szl\via·nc zast.; .Jap \V.r.·7n'.3~ bibliot.; Franc.

1 
Wierzcholek zast.; Paw. Burlaga i Sylwe
ster Jaikulbrowiski rewizorami kasy; fra111c . . 

Rytter chor.; Whd. I~ytter i Sylwester 
Rytter asystentami; Micha~t Ka.źmiercz.ak 
za:st. d10r. ;Szczepan Lu1cwik: i Ignacy Sta
niszewski zast. asystentów; Stan. Sz\\ a
le:k, Józef Baksalary i Pyra Franc. taiwni
kami; Franc. Gon<lecki i Józef Bla.dz.iński 
rewizorami ·chorych. CzJ.onków1 liiczy.lti 
tmvarzys.two 100 czynnych a 2 niewyplat
ny;ch. 
W. Kotows1ki, prezes. M. Błaszek, seikr. 

Mowa posła Mizerskiego 
wypowiedziana w pruskiej izbie deputowa
nych dnia 30 stycznia r. b. przy obradach 

nad etatem sprawiedliwości. 
Mości panowie! Mam zamiar poru

szyć dzisiaj kwestyęi przykrą, bvestyę, 
która z każdym rokiem coraz. więcej wy
suwa- się na pla•n pierwszy i molże stać się 
paifącą, jeiżeli się nie użyje w.c·ześnie1 śrnd
ków' przeciw temu. Mam na myśli kwe
styę be.zstmnniości ~tanu sędziowskiego w 
wschod'nida dlzielnica'Ch. 

Nadmieniam, iż jeszcze nie tak darw:no 
temu czi:onek polskiej fr.akcyi tutati kUJ wiel
kiej satysfakcyi pana1 ministra stwierozil. 
iż u ludności p.ol1skiej jeszcze z.MVsze istnie- · 
je zaufanie d:O bezstronności sędziów. 
Wkrótce jednak rzecz ta zmieniła się. Ody 
z.nanyi drakoński wyrok zapadl w sprarwie 
wirzesińskiej, miałem sposobność w. mej 
ojezyiztrlie tyle s.lys.z.eć UiWag [11.a stan1 sę~io 
wski i uiprzed'zenie sędziów, iż uważałem 
za, swój obowiązek powiedzieć przy obra
dach nad etatem sprawiedliwl()lści panu mi
nistrowi· w tej wys<>!k:iej izbie, że OWIQ za
ufanie lrud'ntości po1Czyna się chrwiać; zara
zem zwróciłem mu uwaigę na to, że u nas 
o:pinia publiczna s'ktania się ct10 sz.u!kania< po
w<>dui tej niefortwn1nej zmiany w fakde, iż 
dlużo cziłonków stanu sęJdziowskiego przy
stąpiło do towarzystw.a trzech liter. 

Inny czl.onek mojej fraikcyi przytoczył 
takie na tej samej sesyi kilka jaskrawych 
przyklaidów, które wskazy;waly na fakt 
wciągania polityki d{) sal sądowych. Bylo 
to łagodnem ostrzeżeniem. 

W następnym roku rzecz ta ))O'g<Orszy
się zn:aiczinie. Wtedy poseł niemiecki. a 
mia1rnowicie wybitn:y cztoneik parlamenu, 
p. Lenzmann, po'\viedzial, że tak wygóro
wanie wysokich kar, jakim podlegają oso.
by przynależne dt0 pewnyich partyi na 
Wschodzie, nie zdarza się spotykJJć na Za
chodzie. Następnie chwaliit bezstronność 
i dbbrą rmomę sądów na: Zachadlzie i zq;:
z.naiczył, iż podług jego idoświadczeil co do 
sędziów na Wschodzie d'alekimi jeszcze je
steśrny od tego. 

To dala pohop jednemu z na.szych ko
letgów, a1 mianotwicie panu posJ-01\vi Peita
SIQ'hnowi do remonstrncyi przedwko uje
mnemuJ są<llowi·, jaiki p. Lenzmann w sp-ra
wie sędziów nai Wsd1-0ctzie wyidaL P. 
Peltason wwiedział wówczas, iż tymcza
sem - jak sądzi - lud!ność polska ma je„ 
szc7.e zaufanie dn sędziów' niemieckiich. 
Me giodnem ur\vagil je.st, iż. sam <Lodał, że 
momentalne wrażenia, jakie llłdzki sę.dzia 
wynos1 z. rozpraw, moglyby jeszcze mieć 
pewne ikonsekwencye (nachwirken). Przy. 
znal tak-le, że bez:ustanne rozgoryiczetnie i 
ciągle znaj<lt0wanie się w ogni:t.11 walki, mo
że wywierać pewien wµl'y:wi przy osądze
nitl! •cskairż.onegD. Bard'zo pral\vdzi\vie ! 

Na to odJpowiedziat mój przyjaciel 
ksiądz prafat Stychel, jż. ba·rdro diailecyi je-

steśmy o:ct· teg-0, abyśmy mieli twierdzić. że 
w1szysicy niemieccy sędzil{)"\vie w polskich 
dzieln.ilcaich świadomie i w1 duchu politycz
nym ternderncytinie sądzą. Dodal je<lmaik, że 
nmsi sk'Onstatować, iż u polskiej ludności 
c-0rnz więcej rozprzestrzenia' się przeikiona
.nic, że pojedy1kzy sędziow~i 1 e. ooraiz to wię
cej podlegają rnz1draźmieniu ]J'Olitycznemu, 
że hakatystyczna suigestya ooraiz więcej 
daje się we zna-ki przy wy<larwaniu wyro
ków r że ni•ektórzy reprczen1and stanu sę
d'z.i·OIW'Skiego nie mogą się zdobyć na1 za
chowanie zupetniej przed1miotowości, bez
stronności i njeuprzed:zenia. 

Czl(){[] ek party i n acy-O·nail-libe ralów 
bardz-o ostro przemawiał przeciwko temu i 
zaprzeczal, jakoby strornr.1iczość istniała. lub 
nieufność ze strony liudn:nści polskiej uczuć 
się dawaila. Przy tern jednak - a jest to 
rzecz.ą znamienną wys:unęto mui się słowo 
z któregQ można vmosić zupełnie co~ prz.e
ciw1nego. Po\vied!ziat bowiem, żei wyraże
nie. jaikoby. polacy podlegali pewnej oba
wie w stosuntku diQ sędziego, nie jest popra
wn1em; Polacy nie ooją się. sędzie.g.o lecz 
nie' ufają mu, a nieufność ta zupełni~ jest 
nieuzasatdninna. Dziat()· si-ę to w roku.1903. 

W następnym rnku, wyp:owieidziainn w 
parlamencie ponowni.e ba11d201 ostre stowa 
na temat scrd'ów na Wschodzie. Uwagi te 
wywiolaly po'\vola1nie do porządku i nie 
chcę ich tu poiwtairzać. W bieżącym roku 
óleldlnak rzecz stanę1ta jeszcze g-0irzei. Nie 
wiem, czy prz,ypl(}mdnaóe sobie pan-0rwie 
mowę, mianą, nie dalej temu jak trzy ty. 
godnie, w pa1rlamencie. Pa-n1 poseJ1 I(uler
~k'i1 podniósl tam na dniu1 13 z. m. ciężkie 
oskairżctnia .Przeciwko sądom na Wscho
dzie; pioiwiedzial bowiem, iż ogólnie lud
ność polska1 wy;obraia sobie, że sale są<lio
we s.taly się areną politycmych namiętno
ści, nienawiści d() polonizmu i manu prze
śladio,:viczej, że sądy zostafy zd'egrada\va
ne do zwyczajnegu środka pofitycznej wJa
~zy, że. nadwżyiw:a się ie do osiągnięcia Po
l1tycz1neg.o. celu, do skrępowania polskiej 
prasy, celem zgniece.nia polskiego ruchu. 

Konstatuję , że na te naiCl:z,wyczaj ostre 
oskarżenia nie dano odpowieid1zli ze strony 
r~ąidó\v1 związkowy.eh i sądzę, ie pani mi
lllJSter sprawiedllwiości może mi· byt tytko 
w~'z.~~zn~yim, iż rzecz tę p.oruszam· w pru
sk1e1 izbie deputowanych. poniewaiż daję 
mu przez to sposobność zajęcia stano:\:viska 
wobec rnlej teJ k\.vestyi. 

MinJster odeprze naturalnie ostre za
rzuty posla I(ulerskiego; ale tak mpel'nie 
łatwo ta spra\va mu nie przyjdzie poni·eważ 
oskarżenie to nie zosta,ro wypowiedziane 
tak SOibie· na wiatr, lecz ugruntm' ane jest 
na faktach . 

Mości panowie! Nie mogę tu pm.v,ta
rzać wszystkiego, c-0: WÓ'\vcza.s. powied!zial 
wizmiaJnk-0wany posel chcę aitolir podnieść 
dwie jego; ·wwagi. Jedne porusWlllo iuiż. w 
pruskiej izbie derputow:an1yich, lecz: rno.żnai ją 
POl\Vtórzyć. , PO·nieważ t0dn·ośny sę<llzia któ
fYi ją ZJ10'bil, jesz1cze •znajduje się obec~i-e w 
urzędzie. Sędziw teru powie<llziaf: 

Jest to calkiem naturalne, że nieprzy
Jaiciela - tj. pofaków: -
traktuje się inaiezej, ainiżeli PITlyjadela. 

(S./'uchajcie! sluichajcie! w I(oJe polskie:m). 
A po!\vt6re IX>Sel I(ulerskr wymfeinił 

nazwisko pewnego radzcyi sądu ziemia!ii
s:kieg-0, który na puhHcznem posiedzeniu 
sądh PO\Viedz.ial: następując~ sJ'o\v.a: 

Sądy nie prow.ad!zą polityki ale sądy . . ' 
me są 1111Stytuicyami rniiędlzynarodlowemi» 
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może byl: ani niemiecką, ani fra 1cuską, ani 
polską; jest jedmt i tą samą we wszystkich 
h·-; '.eh, ponieważ opiera się na <0dwiecz
J,:, _lL, niezmiennych prawa·ch ~tyki. 

Pan pc)Sei nastGpnie przyto~zyi w swci 
mowie różne przyp.adki, które d·opra wdy 
przemawiają zatem, iż bezstronność i bral-;: 
uprzedzenia zanika.ją \ kke u ni0któ1y..:h 
sędziów. I tak up. przytoczył wyrok, któ
ry wydano świeżo przeciw rcdwktorowi 
wy.chodz<tceg·o \' I3ytomiu ilustrow.aincgo 
czasopisma „Gwiazda''. Pismo t-0 \ ·· a·rty
kule o .obo\VHtzkach rndzi·ców po \ iedziado, 
że nie ma większ~g-0 l)DO'\\o ią2ku na<l po
v,11i!trność tzu \ ania nad wychowamrem dzie
ci, a· to tern w;ęcej, że. czyni siQ najgw.arto
:\Vniejszc \\ ysi~ki, by zg~rmani·z.owa6 dzie
ci.. Niestety, nic wszGdzic jeszcze lud po-l
iski posiada to po.czucie -0howiązk6' v, ldórc 
pod1 \vz·gl~d'cm wyicho·wani1 na llim spo1czy. 
1wają. 

Z powo:du tego- artylrntu \\·drożono 
skargę przociw redaktorowi tego pisma na 
mocy§ 110 kodeksu l~:wncgo, wedle które
go pubJli~znc wzyiwau<e uo niepusłusz.efl
'Stwa v.'1obc.c ustaw i prawoimocnych prze
pisów podlega karze 600 marek lub 2 lat 
:więzienia. a to z tego powodu, panie:\\ aż 
odszukan•o rnzpoirządzenie król. rcjcncyi w 
Opolu z 1872 r., w którcm za1w.owadz,o-no 
wvkfaid niemiecki w szikodaich lndowyich 
GÓrneg·Ot Slązka. P.o\viedzianio. że pismo 
to wzywało d10, nieposłnsze(1stwa w obce: 
tegn rozporząd'zmia i redaktor zostal ska
za11y na dw.ai miesiące więzienia. 

M. P. Wyrok :nie stal się icszcze pra
l\vomi0cnym i prawdopodobnie w Lipsku u
legnie popra.\\~ce, ale przyznacie mi Pano
\.Vie Z peWlniQIŚCin,, że WYSOICC wątpliwą VY
fo rzeczą, a·by napomnienie mdzków do 
1stllmie111ne·go spetnianiai -Olbowiązków \vtohec 
·swych dz~eci ch3Jraikteryzmvać i karać, ja
ko w~zwanie do niepos~usz;~6stwa: dla u
·staw. 

M. P. Mo1gę także przyfoczy.ć kilka 
i.mych jeszcze przykładów z ostatnitch cza
sów. Są to zupełnie nicpodejrza1I1e dowo
dy, p·mie\·rnż. nie poicłrodzą 1od- Polaków. 
We wrz.eśniu zeszłegio roku nie.miccikie pi
smo, wyichadzące ~e Wmdawi:u, ~,Ge
ricntszeitu.ng", zamieśiciło referat z roz.
pra\.v sądowych na Górnym Ślązlku. Po
wie<lziaino tam. ż.e pewien młiody niezara
d!ny chtopak 19-letni musiał stawać przed 
sądem i mówił ba·rdzo źle po niemieckiu. 
Przewodniczący ofokną? go z.ara.z z góry: 
każę cię zamknąć d-0 więzienia, jeśli nie bę
d:zUe:sz lepiej mówił po niemieicku ! Grasz 
1)111.ko kotmedyę ! . 
(Słuchajcie! s,luchatjcie ! z ław Koła pol

s'kiegio.) 
Ta· apiostmfa SP'rawila na mfodzieńcu 

ogDomne wrażenie, nie mnid jednak lamal 

2§!!! =· 
Kapitan Czart. 

(Ciąg dalszy.) 

- On! on! - rzeki Cyrano. - Przy
patrz mu się: nie jest-że żywym wiz·erl.l!l1-
kiem waiszego ojica? 

Podczas g1dy Rofan<l, starając si·ę -O

kiełznać str~szną burzę, wrzącą w jego 
piersiach. patrzył przeidl siębile wzroikiem 
-O'błąkanym. tamten zblli:ży1t się •zwolna· i 
zginając p'rZed hrabią ikolan10, w)l1rzel.d: 

- Bracie! Przez.naczenie ipo-stawi:ło 
nas prze<l' dw1oma d'niami naprzeciw siebie 
a żaden 1głos \VC'\V(nętrzny nie ostrzegł' nas, 
że jedna krew płynie w naszydll żyłach. 
Podwój.nie 1obrazilem cię. wów1c:zas: proszę 
o prz,ebaczenie. Jesteś najstarszym ·z 1iodu 
lde Lcmbrnt - odtąd będlziesz. mnie 1Tlltlial 
z.awsze gotowego d:o1 pn&więceń, pełnego 
przyjaźni i szacuinlrn, ja1kie należą się gło
wie rodziny. Życie moje byfo nęd:we i 
damne, ho1nior pozio.stal nieskalany. Da'.i 
mi rękę, bracie, jestem godny twego uści-
sku. 

Rofamdi uczyniJ gwai1tow1ny wysitek, 
aby okatZat się spiok{)jnym, i wyciągając 
jaikby z: żalem dtoi1 do Marmela, nekt: 

Powista'ń pain. Nie w1olno mi jes.z:czc 
objaw.iać otwa·rcie raid!ośd; trzeba prz:ede
wsz.ystkiem, aby ta cie1nna sprawa cark:o
wilcie się roziaśnita. Zaniim przyu1am pa
nu tytut brata {) który się: dopominasz, mu
szę mieć ·naj1~:1~rw \Vl rękui dowód'. dowód 
niewątpliwy, <llowód, któreg.o· nk nie było
by w stnie zachwiać. 

- Do licha RolaJndzie! - wtrącił Cy
.rano uszczypliwie - p'Omiatasz, jak wi<l'zę, 

: , „.„ ~t!G\\ u '· l:~ bzrm c:<gu z ~2j pwst~i ' 
pr.;:y ... zyny. że nic umiał lep!d :-n',\·,:~ po 
r:1...„ :i\..-...:::! i t_ 0 ~._ • ~ i.u'<a~ t:,\;. "~ !,:~~"' Zrl-

ci0\ „·w::. hic.ni~'ckt n.~fc1·e1it 1.3.i.! nżc:.. 
ż~ ta.kich sędzió-.v nalel.ałoby naty:hrni.:=ist 
przesiedla~ \\" -0kolice. gdzie nie spotykają 
Polaków wcah:, ponieważ nie nadają się 
przecież do d'~ia!ania w mięszanej co do 
języka d7.ielnicy kraju, gdzie. nic mają żad'
neg.o zroznrnien'.a potrz1..b i st()sun-ków lu~ 
dnśd. 

(\Vielka pm·, da! w Felc pJlskiem.) 
Po młodym ·ch1łopaku - dodaje oin -

w-yTaź1iic pozn:i.ć byln można, że nai sąd 
przyszedł z ghiipko\vatą naiwnośdą,, le.cz 
piatem -opuszcz8.l salę sądo\vą z. zupełnie 
i1111em u.czuciem, z u-czuciem nienawiści, 
dopro\\ a<lz.onej do świadomości. 

(Dokol1czenie nastą.pi.) 

Ziemie po;skie. 
Z Prus ~aeluHi ich Warmir i Maznr. 

S9pot. I3t1chaltcr Hoffmann, który, 
jak w przesz1f)nm numerze donosiliśmy, rzu 
cit się c1o morza i utonął, pochodzi z Ra
dehe.ul pod Dreznem. 

Elbląg. W ubie1glą śrndę po południu 
zmar.la wskutek zatrucia krwi 41-·letnia ka
pi.talistka panna· Relymer. Zmarlai prze
ktula sobie matą ram~ u pale.w prawej ręki 
żóttą śipilką. Na drugi dzier1 opuchŁ ca1IY 
pa:Lec i niedlu·go przeniiasla się l()puchlima 
n1a• całą rękę. Przy,W1ołanoi czemprędz.ej 
lekarza, który chcial pamnie R. rękę ująć, 
na co pascyenitka ieidnakowioż zezwoJić nie 
chciała·. Lekarz począł wiQc palec 1opero
wać, · lecz {)lpuchlizna nie nstąpita1 i pa!l1'l1a 
R ·wśród straszliwy.eh boleśd umarla. 

Pelplin. Rewizyę urządziif w 'księgarni 
„Pielgrzyma" komisairz policyjny p. Mau
rach z Odar11sika \V towarzystwie w1ójta i PD 
licyanta. Szukali niebe·z1pieczny:ch dla pa:6-
stwa pruskiego książek, lecz w tym kierun 
kll' byly poszukiwani.a.i dla•remnemi. 

z próżnemi rękoma.i ,jed!naik stróiże bez
pieczeństwa nic l()dieszli, gdyi) zabrali nie
bezpiecz'Ile pl kart z wid\Qlkami, pomiędzy 
temi 'kopie obrazów ateigoryczny:ch arty
sty Wolskiego z wierszykiem znanego hy
mnu ,.Boże -ooś Polskę" i .różne karty, 
prz.edstaiwiające „Solkolów", cz.yli gimna
styków polskich. W oc2aich Ni~cóW1 są 
te „Sdlwly" podo·bno przyszlą, -gwardyą 
polską, !Z którą rzekomo ni.eiprzytlalCiele na
.rodtu· pol-skiego wiele klopotówi będci mieli. 
Oi te Sotkoly, te Sokoly, toi jakieś ni·ebez
pieczne pta1kiJ, jeżeli czarny mze! tak się 
i'ch lękać musi! 

Kowalewo. Właściciel ml1yna Kru
ger, którego posądzono o podlpalenie i dla
tego aresztowano, odzyskrut poi krótkim cza 
się zn1Ói\.VI woloość, pcmieważ wy:kaz.a1~0 siG, 
iż jest niewinnym. 

Gniew. Wiellki p.o1żar sroży~ się u po-

modą uczdwości.ą. Cóż to znaczy? Czyz 
byś sąidz.ił, że ci przcict:staiwiam jakiegoś 
brata ur-0}oinego? W każdym ra2ie, bądź 
spo!koi'ny. Dostarcz.ymy ci tc.ru dJOJwód, ·czy 
też świa!dctW1o, których się dtoma:gasz:. 

I obracając się ido Manuela, do.dal: 
- Idź i przyprowadź tu Ben foela. 

Zaczekamy na ciebie. 
Bodc:zas, gdy mt~odzien1ec podążał do 

Domu Cyktopa, Cyrano wtajemniczył 
hrabie.go we W"szystkic szcze,góły i01d'.kry-
cia. 

Rol'a.nid idowic:ct.z.iał' si,ę o zapiskach, 
czynionych W1 księdize starngn1 foela, pra
:\Vldz.iwość których poświa:dczyć móg~ w 
potrzebie jego syn, a może i ZHla, i prze
konat się, wobec tych dmVlodów, że :nic: 
mu i•uż nie po21ostaje, ~ak tyllk-0 - schylić 
gtowę; prz.00.I ~gotowanry:m mu przez fatąl
ność liOsem. 

Ma·ooet powrócił' niebawem, wiotdąc 
z. sobą towarzysza włóczęgi. 

Na wid-0k R{Jlan'<la, twa:rz Ben Joela 
11oo:jaśnila się nagle. DoJśw.ia-0.czony łotr 
z'aczynafr diokfa.diniej 11ozipaitrywać się w p:o
lożeniu. 

J ed:nocześnie i na twarzy hrabiego od
malowalo się ucz.ucie u~ig.i i prawie zado
wolenia. W tym zbóju io twarzyi święto
sztkiawej, o kocich, ()Strożnycll ruchaich, od 
pierwszego spojrzeinia t0<ligadl czfowieh, 
Z!diolnegu do wsz.elkich ustępstw i pomy- . 
ślat z udochą: 

,,Tu uderzyć trze.ba, aiby zv;ryciężyć.'' 
Ben Joel, po<ltilany badaniu, powtórzył 

z uległością, w:sz.ystkQ, 'C!OI mówit dJnia po
przed'nieg-0. I tak. samo' jak wówczas, o<l
mówil wydania drog-0cen11Jej księgi. trra
bia nie nacierał nań o to zbytecznie i z po
·zoirną szczerością wyciągając rękę <lo Ma
nuela rze.klł": 

sicdzici ia fr-0s1_a na wybud{.wanin w \Va- j 
licl:"J.rn\ J.\.:!J. ZQ:mzała stodoła i sb!:'i3, w 
=·"··. ; .,,j„,.,l „. ·-· „„:"' -·,,., : .. , t· .• l·y I „.Ll !~! ~. ,•L'-!10 \\ :110..,_..,d,,„J1i-'-'-'.ai t.,l) ._f. "•\. .I •• 

db, ~.3 koni. 7 żrcbcó\Y, 7 św:~ i \'./S~Jst
ko ptactwo. 

Z Złotowskiego. Wielkie niesz·czę
ście. dotknęł·o rodzinę robotnika Ra:dtke
go z Sosnowca. Ody ich 25 letni syn na
klad1al do mfockarni snopy dostał si·ę nie
szczęśliwym trafem między będące w bie
gu kola i został poszarpany w kawałki'. 

Szczytno. Jak ba1J.00 w1.po\vsze.:h
nione jest pija(Jstwo nai Mazurach, dowo
dui, następuince wypadki. W pewnej szko 
le wiejskiej tutejszego powiatu sh\ ierd•z1onJ 
że niemniej jak 14 chłopcem dawali rodzi
ce gorzałkę do szkoły, aby się w pauz.ach 
pokrzepili. Zdarzało się już nicrnz, że 9-le
tnich uczniów trzeba było oidstawi6 do do
mu Jeszcze przed rozpoczęciem nauki, gdyż 
byli zupełnie pija1nemi. OJ, oświaty potrze
ba r d:obrei gazety polskiej na Maz;urnch, 
ale przed tą mają hakatyści strach, jak dya
bt:il przed! święconą wod'ą, a: p·otem się dzi
wią, że na Mazuraich szerzy się ciemnota 
i pijaź1stwo. Oni mają nai sumienirn, a po 
czGści - i sp{)leczeństwo p-0Iskie·, które 
tcrk mało dba o ten odłam ln·dności polsikici. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Poznań. Okrutnic rozsierdził się ha

katystyczny po:z·naflski ,,Tagcblatt" na rnd
nych polskid1, a zwfa.szcza na! p. dyrektora 
I(u1żaja, za domaganie się polskicg-o wykła
du religii, wytknięcie n1csprawicd'liwo.ści 
przy -0bs.ad1zaniu posaid nau•czycielski.ch w 
Poznaniu i sprnwy karnnia dzieci. . 

Dostało się też i prasie p.olskie.i za l{J, 

że rzeiloomo zamieszcza jedn1ostronne refe
raty z rnds miejskiej. 

Ze upomina.inie się •o swe własne prawa 
nic na rękę jest h.aikatystom, \'v ;erzymy. 
Aleć truidno, „Tageblatt" w tern 11ic nie 
zmieni, mimo \.V'i(J,łaniai, a1by zaknebJowwno 
usta1 naszyrn rcprczcntantt0m, którzy wy
pelniaią tylko swój obowiązek, "·c;fają:: 

oddaide, cio tl.1.am się należy.! ,,Oon.iec. W." 
Gniezno. Czytamy w ,.Lech:u1

": Ks. 
mansyo.na•rz Dykier w I(10iścianie :z/O'stat 
przez. wfadtzę dwchowną, zrriuswny do zJIQ
żenia urzędu prezesa \.vl Towarzystwie 
,.Sokół", a· k$. kanonik Zimmermamn, dlo
tychC'zasmvy reda!ktor „I(uryera Pozn.'', 
nagle „zachorował" i to• wl.aśni.e w czasie, 
kiedy pomszona przez.eń sprawa1 ksicży
haka.tystó,,11 z1iedlnafa pismu sympatyę i u~ 

.znanie. Redaktor z.ostal wiec U'sun1ęty, 
artY1kutów o księżaich-haikatysfatch w na
szych <lzieJ1niica!ch zaka1zan10 mu wudiacznie 
umieszc:z:ać, .a pi•smo się zawiesza, a;żeby 

.czasem przez nied\opatrzenie cenzury nie 
di01Stal00i się germamiz:atorom w sutannie po 
pailcac.h. Is fecit. cui proicl'est, mó\vt f,aiciń
skie prz.yslowie, a znaczy to, żę_ ten się dD 
teg-0 przyczyni.f, lmmrn nai term :zaleiżaki, · 
mianowicie aby „I(uryer" przestal wycho
dzić. W tym prz.ypadku mialru interes je-

- Brade ! Wsz:ystkie wątpliw·oś:;i 
moje •mzproszone. Ręczy mi za ciebie Ber 
gernc, mnie za:ś głosi serca. mówi wyra
źnie, że jesteś tyrm, którego od rat pi·ętnJastu 
wyglląd'al111. Chodź .clio meg"o <lbrrm; prnd 
stawię cię starym sługom nasziego oUca-. z 
których ni.:je'Cleni przypomni1 dę; sobie dzie-
. . ' c1ęc~em .... 

,,Pięknie powiedziane - pomyślał Cy
rano - ate, ·czy SZ'C:Z~erze ?" 

Manuel ująl rękę, którą doi'! brat wy
ciągną~ i z. usiz.anowaniern ją ucaitowat 

- Przypatrz mUJ się - rzekł Saiwi
niu•sz dloi hrabieg.o - w 1obelściu się ma du
żo szlachetnego wdzięku. Za tydzień zro
bimy :z. nielgo wykwintnisia. 

„Za tydz.i·eń - pow'tórzyl w myśli 
starszy de Lembrait - przyrwmleie napo
:wrót swe fachmany." 

A :zwrncając sJę do Ben Joela, rzeik! 
g~ośiro: I 

- Przyjmij to pier:ws.ze stwiendzenie 
dobrych między nami stoisurnków. 

I wcisnął do ręki cygana wszystko 
zJoto, które mial przy wbie. 

Portem, korzystając z chwm, gdy wwa
ga to;warzyszów odiWJróoooai byla od! ni.ego 

. ' bo wlaśnie Mainucl, zwyiciężiony \.WruSizie-

niem, ptaikat, wsparty o rami.ę Cyrana -
szepnął na ucho cygan()wi: 

-Gd.Izie mcftn.a cię zna.leść w poitrze
bie? 

- W Domu Cyk.101pa, P'rzY bramie Ne
sles, jasny pa!l1ie - oopo~vi\edz.iat S!Zeptetn 
róWinież Be:ni Joel. 

XI. 
Roland' de Lembrat mieszkał przy uli

cy ?-goi Pawia. Bo prz.y1byciu: dQ Par)'ta, 
gd'zte zamyśłait przepędzać wiięk:s~ część 
czasu, hrabia- nabyl patac z, ogrod-em, \vy-_ 

dynie chyba nasza władza duchown3, któ-t 
ra n2 hal·:-'!y:ty'.:rnc kr?yki w ten sposób 
odp-O\'v l-::2...:.;~ l ·~. ~ j~od yi;~ \\ zgi~~cm r.i·.!n:a 
wcale dwóch zdań. 

W dwóch \Yięc przypadkach skapitu
lowała nasz.ai władza duchowna prze<ll ha
katystami i to w sposób tak jaskrawy, że 
to W', wysokim stopniu zaniepokoiło cale 
spoteczeństw10. 

Nic wiemy wprawdzie jeszcze, jak bę
dzie rozstrzygnięta sprn·wa ks. Prandkego, 
ale w tym przY'padku iest ogólne. wrażonie 
takie, że wladz.ai duchowna? dwojaką mi.arą 
mierzy. Wt0bec księży Poaków jest nad
Z\Vyczaj stanowczą, ai księży-hakatystów 

glaszczc, jakby się ob8.\:iaitai stojącej za 
nimi potęgi pa!1stwi0wej, w którą oczywi
ście istotnie ufają. 

Takie postępowanie. '\ ytworz.y6 musi 
· 1nieznośne stosUtnki i podfoopujc zaufanie 
katol'icko0i-po1skiego spolecz.e(1stwa clio· w:~a
dzy du1chowncj. Za·strzegamy się, że da
lecy Jesteśmy ·odi udzielania. ja1kichk·01Lwiek 
-rad w tym wz,glod!zie, ale uważamy za 
swój obowiązC'k wskazać na skutki. iaikie z 
P·Ostępowa1nia naszej władzy duchowuej 
wynikają. 

W dominium Kokorzynie spa.Iily się \Y 

tych dniach w poludnie sześcioraki. Za
weZl\van-0 do vgnia1 telef.anem strnż pożarną 
z: I(ościana, która też niebawem na: miej1s•ce 
wypadku podążyła. Usifiow"aniom jej• wda
l·o się wyratowaić im.Yc1ntarz: i meble znaj
dujące siQ Wi iizbach. Natomiast znajdfują·ce 
się rupiecie na górze spaility siQ. Przy tej 
tej sposohn<Jści zaznacza „Oaz. Polska" że 
u wla'ściiciela K:oko-rzyna · mieszkali ludzie 
dwio.rscy w1e:dłuig a'Ocznyich świadków ra
Z'em z trziodą ichlew:ną. Będzie więc p. Hil
debrnndt dzięki po:żarowi w szczęśliWY1m 
położeniu, że będlzie móigl wyhudlować dla 
swyich lud:z:i! przyzwoitsze pomie:szczenie, 
odpowiadajrące vbeicnej kulturze, g)toszanei 
d!Ja kresów wschodnich prz.ez 1Yolityków 
pmskiich. 

W Roszkowicach pod I\ę.pnem wychio
wywata ·staruszka:, matkai dominiah1ego ro
botnika, sześciomiesięczną w111uo7Jkę. 
Chcąc, aby d'ziec:ku było depl:o, wfotżyla 
rr:iu w kol'yskę i1ozpal1o·ną, 1ce:glę, od której 
:się maleflstwto formalnie upieiklo podlozas 
nieo'beoności stamsz'.ki. 

Leszno. Za:sadniczą s~rawę miaifa w 
ostatnim cza:sie ido mzstr.zygnięciai le
sz.czyf1ska Izba karna. Do dawnre1iscych 

1r01z:porząd:zień policyjinych zaikazujących u
dzialu1 dzied w puhliiC'znych zaibawach WlY
da~ prez.es i~ejencyi PO'Zina6skiej mz,porzą
dzcnie. z: dltlia· 19 paź.dziemika r. 1904, w 
którcm zaikaz, powyiższy 10 tyle obostrwny 
z1osita1l. że <l'ziedom nie W1olnlQI być na ż.ait
n.yich puiblicznYich przedstawieniach i zab:u
·wach, nawet w obecności i paid dozorem 
osób starszych. Wyjątlmwo tyl.Im Poli'cya 
może nai ·OibecnDść dzieci dać sw;oje pOlzwo
lenie. 

Tymczasem ks. proboszcz w J utmsi-

·?"ląd~ią·cyim wspaniale i pań:sko1, co przy
J1emrne łechtalo różność nowego naiby,w
cy. 

Pierwsz:e piętro przestmlllneg.o ·gmachu 
\Vypclnial Prawie w całości olfbrzymi sa
I~n'. :vyiklauany dębiną i ozdobi-011y temi 
~1ęz.k1emi :zJ.oceniami, ia:ke widzi się d!ziś 
lesz·cz,e w starych komrratae.h Luwru. 

Obok salonru znai'dow.alyi się i.:nmie p.-olko
j e, z których jeden byt sypia1nią Rolanda. 

W d\va <l!ni po opowieid'ziany:ch W}'IŻej 
sceooch, hrabia, ooprawiwszy, siNwzbe, 
przecha1d:Za~ się po sypialni·, ·silnie cz:emś 
wz,ruswny. 

OdY" jwż '(Ybiegl cały po1kói we ''nszy
st~i~ kiemnkach, ·zatrzymując się chrwila
m.t 1 P'Olmruikuiiąc głucho, ja1k tygrys w 
k_lat.ce, siiadl wreszcie przy srole i za:bral 
siei do wertowania jakichś papierów. 

Bo chw.Hi uma;czał pióm i w1yp-~sa
ws~y d'ł'ugą lrolrnmnę cyfr, zaczął je dludir
wac - oo: byto n~ezt\Viykle w młu<lz:itefrca. 
ilubiącego dogad.zać swiym wszystkim f~n
tazyoim i mzsypywać ztoto gorściaani b~ 
li cz.enia. ' 

Zkąd.' wzięla sŁę u niego tai rnchumk<J
wość? 

P·op11<Ystu1 obliczał, ile ikaszto1w~ć ·gill 
ma zmairtwychwstanie braia. 

. , ' Boi sko~Zionym rachiunku przy.cisnął 
p10ro -~o pameru ta!k. silnie, że si:e na caitą 
ld.IuigiOść ruzdar!D, i opart się o stól śdska-
. ł ' crą;c ~ O\vę rękami. Wi<l'acznie zagaidlkai, 
dręcząca go od1 peW!nego czasu, n4e byta je-
1szcze ostatecznie roz:wią,z.aoo.. 

(Ciąg dalszy nastąpi.~ 



tiic urz„jzi1 ja.Lo p,zc\ . ...,u.1:._, :.:) L t > j 
sz„!r ~ 1\, n.: „stwa rz(;mieślni 1 ..-)\\ ru· +ich 
Ji,t sa.; z·~..._; . ·5ty I'. \ i„..:_:'J:-~ • .:t •• '· :d{,"cJ I 
~:t.;ho ·_!1J· ś;> _ Y ~, c~ r LY ~~y\. e i ś ictL-
1:e. deklamacy humorystyt;:;nc '' ystępy 
itp. N o vą '" ieczornicę przy pro\: ·adzili ro
tl.zice swe -clzieci, chodzncc -do szkoły j za 
to wedle brzmienia \ yżej ymicni·oncgo 
rozporządzenia rolicyjnego miał ks. pro
])o:;zc,r jntrosii'1s!,.i ?aplacić 15 mr. kary. 

Na to odw<Jiał się k"iądz. do sądu 
t\ ·juJ:a1c. ;.i;e })Oli.... ri Iii.... TilvŻ' p1zysługi

"\\ a-6 pra\\ o do '' yda\ amiaJ przepisów się- I 
~aijących tak glębol o '" prawa rodzkó\V, 
kieruiącyd1 wycłrm\ ani em dzieci i na tej 
zasadzie Z)"Skail od S<ldU la\ • .nicz:;go w Ju
.rosinie vyrnk uw~lniai<lCY. S<td nznat 
przep s poli~yjuy jako sprzeciwiaj~1cy się 

pr~Wll. 

Przeciw tern n \\ :v rok O\\ i zaaµdo\\ ał 
prokuratm do Izby l(<trnej lcszczy(1skit.:j. 
Obm;'ica ks. pr·o·boszcza t\'. i.erdzit ' tt~rmi
rr1ic-, i<; na mocy tCRO 1i0?p•'lrząd'zenia n:
gencyi po7.na11skici nk by oby \\ o\«61.· wol
no brać rndzicr:im dzieci na ja.:it:ko "ick
bądź przedstawienie. ~dórc nawet !la 11-

mv.sJ dzieci· dzialaią umora:niająoo, a pra
w~; któreby 1,oilicyi t:1k obszerną \\ ladz~ 
do\\ ydawania podnb11y1.:h przepis( w przy
!Zn'awało, w Pm-ach 11ie isrnicje. 

Izba karna: sądu z.i·emici'1skiego0 w Le-
znie przychyiiła się do wywndów obroi1cy 

. j a'Pela~yą prokuratoryi udrz1u1~Ha. Spral\va 
ta oprze się niezawodnie ~'} najwyższą: in
sta11:<cyę. 

n1 ••• a~ "" S • I> 11 ki i.10 ~l!.ą~~a czy 41 t~rej OaS • 

Katowice. Od 24 Rradn. roku uUicgkgo 
:t.:nii ~ bet: śladu d·otychczasowy .zastępca 
lberlif1s;\:ieJ Lnny .cygar .. Krilger i Ober
bek" p. StanŁsla:w l(rysiak z Katowic na 
Górnym Sląz:ku. urodzony \Vi Poznaniu w 
r. 1872. Energiczne p()szuikiwaniai ze str<)-
y rodizfazy podjęte nic odiniosly dotąd' sku

tku. Wymieniona p:owyżej firma \Vyzna
czru z.a wykrycie miejsca p:obytu l(rysiaika 
300 m. nag-rody. Krysiak był spokojnym i 
porządnym cztowiekie.m; tern: wi\tccj za
ia:d!kowe jest j·cgo z.niknięcie. 

Op<>le. Niezwykle długi proces, który 
już w roku 1903 opolską izbę karną w in- I 
tancyi apelacyjnej zaimował, został przez 
berliński „kamerger)licht" d0 porwwnego 
ro:zpatrzenia .sąd'owi· •ziemiaf1skicmu w 
Opolu; na G. SI. przekazany. tfan<llarze 
obrazów J óz.ef Wojciecho\vski i, Ig:nacy 
i\VypŁch z Góry św. Anny sprzfd~wali z 
powlQdU: o<lipustw dniai 14 i 15 sierpnia r. 
1903 na placu pod Górą św. Anny obrazy 
Świętych, pomimo, że na owym placu we
łfog rozporządzenia pc)lkyjrnego, sprzeda
llia<nic towarÓ\\." inie jest doZW10lone. Sąd 
iaiwniczy '\V Leśnicy skaJZal karoego na 6 
1'a;rek kary lub 2 dni aresztu. PrzeciW1ko 
lemu wyroik!oiwi apdowiali dlo rzby karnej 
l.1 0Polw z uzasadnieniem, że plac dla bud 
jarmarcznych jest własnością kla:sz:toru i 
~eoni tak od! klasztoru dak i od: s·ołtysa o
trzYtrnali pozwolenie na sprzedawanie to-

' r ': „ i .. ! o . y;;~ pł ·u. ': .Jl'C-Ls:..: 1;o- ! 
d„ i'. > t i\,,. o w, ~zy klasztór św. An-::;-- :.::i I 
\\~v„„ ~ 1 !i.~~< '~!·:ln!~Z0!1C !Jr~\\ o r"z: ... 1-..!:i

LL~1~ , ,\, ~ r:1 phce:.1 i .:z:i .o nucjs.:c pod
Jcrra tab:c rozoorz~dzcniom policyjnym, 
które ruch i po0rz< dek na Górze św. Anny 
rcgu ują. Obydwaj oskarż~ni zestali SW.!
go czasu przez izbę karną skazani nai mo
cy rozporządzenia policyinego (z dnia 18 
sierpnia r. 1900). Na ponownym tem1inie 
w Opolu, odbytym w piąte'k, prnkurator 
żądal O'drzuccnia rcwizyi, p.oni'"'waż' \ in
teresie puoliczne~o bezpiecze11stwa jest 
pntrzebnem, żeby na powyżej wzmialll1W- .

1 
wanym placu stawianie bud' byli{) wka21-
ne. Sąd atoli ~niósł w1yrnk pierwszej i.n
sta1lcyi i nw;olnił Wojciechowskiego i Wy
picha· -0<l' "'iny i kary. Koszt:i m.łc:tono 
kas:c państwowej. 

Z innych dzi ~fot~. Polsl-i. 
\Varszawa. \V int2resie osób, kMre 

straciły kogoś w zaburzeniaich warszaw-
skich, pisze .,Słowo": I 

.,Wiele ·odzin jest w niepokoju •o swo-1 
ich bliskich: którzy \\ yszed:fszy z domu, 
więcej nie wrócili. 

Otóż zwłoki wszystkich pole1glycł11 na 
uli·cach miasta, których osobi.stości na razie 
nie wyja1śniono, zostały odfotografowane 
i fotografie te -0soby, poszukujące swoi.eh 
krewnych mogą oglądać codziennie w kan
cclaryi \,Vydzialu śledczego w gmadm ra
tuszaJ w godzinach biurowych. 

Jakie wraivnie od111::-~ić rrnusz.ą z foto
grafii ciał os·oby szukających pomiędzy 11i

mi krewnych lub znajomych, wynika z opi-
1 s:u tych ciał zamiesz:c·z.onego \\ „Nowej l 

Ref.": , 
, 1 Zaieżdżaią przcdt bramy cmentarne, 

patrolowane przez. kozactwo, płachtami o
kryte platformy, jakby z wyirębem mięsa.„ 
N:lJi.czyłern 23 rnr}Y na jedne. ·Zaije'chali z 
tym cmentarnym ładunkiem ofiar przed 
bramę i stanęli„. Odslonil'i1 pfachty. 

Jezu Mil-0sierny! Aż oczy z.nieść nic 
mogą wid.oku! Tmpy, jedeI1J na dmgim, w 
odzfieniu. w bieliźnie lub nagie. A jakże 
nieludzko zeszpecone! Tu ·zwisła młoda 
głowa z przewaloną przez pól czaszką i 
wycie1rniącyrn, stężałym mózgiem, tam w 
kurczw przed'Śmiertnym .z zadśniętemi pal
cami ledwie na płatku wisi odrąbane pala
szeim· ramię, tui zn10.wu o:bcięte obie ręce, 
zamiast których sterczą ku. górze s1uzepte 
krwią ociekłe kikuty. Tam znmvu pierś, 
nad:ziaina kilku kulami, jak świadczą krwa
wo-sine rany strzałowe wiel!kości talara. 
Le.cz mał10 tego bytu. jeszcz.e oto z boku 
d-o pol•owy p01dcięta szyja !Z szeroko otv/ar
tą. aż do kręgostupa krwawą jamą. I tak 
<dalej i dalej, przy kawym \V1Y1ciągaJnym1 z 
\•1ozu trupie, a żadnemu nie brakło nadto 
strz.alu jakiegolś w przednią stronę dala. 

Nie zapomnę, p.ók:i życia. tych stra
sznych wyrnzów twarzy, srogich wysił
kiem warki z dwoma tycia wrogami: żoł
dactw.em i śmiercią! Tatkk.h\ wi1ctrnków 
więcej, a osz.ailećby można." 

Pogl~d na szyehtę ranną z dnia 6 lutego r. b. 

.R~wir ~órniezy. 

l. Ilamm 
~. Dort.nuud I. 
3. II . . 

" t ,, III. 
5. Recklinghausen-Ost . 
tf. Recklinghausen-\Vest 
7. Witten . . . . . 
8. Hattingen . 
9. Siicl-JJochum , , 

10, N ord-Bochum 
11. Herne . . 
l2, Gelsenkirchen 
l3. W a.ttenschei d 
14. Ost-Essen . 
15· \V est-Essen . 
l6. SUd-Essen . 
17. w ł 
18. erc en . . 

Oberhausen. . . 
l~. O B B 
2 .- .- . Bonn . . . . . 

O. Szyby nie o bjętc strejkiem 
w obwodzie nadgórniczzm w 
Dortmunchie. 

321 
3 5i4 
4 624: 
4 452 
3 891 
4 058 
2 888 
2 626 
2 370 
3 706 
4 432 
.f 51H 
4 387 
4 289 
5 172 
4: 206 

633 
7 386 

907 

Liczba 
gt>rni-

kówdnia 
30. 9. 04. 

2 365 
16 044: 
19 601 
18 600 
17 556 
15 021 
11 690 
10 Sil 
11 4.7 
15 814 
17 484 
1() 521 
16 406 
14 ()91 
18 431 
15 :153 

2 343 
28 0~3 
5 391 

--

Pod r.iemią Na wierzchu 

-·· I „l- - za~ I ;r, ogól-za- I z ogo -
jechało nej lic.,,b. jechało \nej liczb. 

181. 1 171 38() 436' 
1 25-1: 11 "*' 9 1 850 2 878 
2 9Gts 15 275 :t 782 3 ~2-! 
2 ~lt. 13 927 2 541 o 620 
1 317 11 775 2 U6S 3 35cb 

754 12 001 1 095 2 4V8 
1 734 U 33D 1 642 2 34a 

680 6 870 1 144 1 891 
1 040 8 223 1 427 2 2M 
1 768 12 19:.i 2 021 3 071 
1 07~- 12 918 2 1:~7 3 544 
1 257 12 65 l 1 615 2 775 
l 485 12 480 2 294 3 514 
1 003 10 976 1 505 2 503 
1 0:18 

10

13 &12 2 051 o 543 
l 006 11 108 1 938 2 785 

:-L 1() 1 68~ 2ti4 472 
2 327 2':l ~~2 2 817 4 521 
3 022 3 64u 1 OH~ 1 127 

I 3 200 3 200 1 600 1 600 
----~~~~~~-----,=-~-:--:;--:--=---< 
'" Suma. I u5 5~7 \273 047 129 bo7 l2v7 461 134 301 15'2 665 
. edług ostatnieg.o wykazu . . . . . . . . 29 404 [208 163 . _?4 ~3~ 52 853 
\ "C d .. (więcej • . . . . . · · · · · 133 

1 

- - -
" ZIS( • . I 

ffiillCJ • • • • • • • • • • • - 702 232 188 
nrakuJ· e d „ l 177 9~łt1 18 364 1V· ZlS • • . • • • • 
. 1~c od ostatniego wykazu brakowało. 178 ·759 IS 320 
Więc hraL . )więcej . . . . . . . 44 

ii.lJ.Je~ • · 835 „mmeJ 

\_1. ado „ • , • i I Bacztw5.; Ałtc~ !Jf: (Es~rn w ~o 
"łS( ze sw1a a. I ' Tr.; • pod o.i;:.hą ,1,Y. "·-a Ci· zcid 13 

Far!:.--1-;~:! ::i; ~~~~i cb:·:::dJY: .... Y.r \Yto- :: r.1dl.a v: !'.i dzL~!ę dni~ l'? :1:tec::1 · :;::>."" 
r _:~ 1·:id 1.: .... :!w~ą..:.1 ii t.:rpei cyą posb j j sali p. P0st o gc ·z. 5 p.o poluciniu za· 
Trimborna: Czy można siq spodziewać, że bawę z'mową, na którą sąsiednie t-O\Varzy-
rządy sprzymierzone jeszcze \\" ciągu bic- stwa, oraz wszystkich dobrze myślącech 
żącej sesy; przcdIM„ą parlamc:nt-0wi pi"{)\ickt Rodaków i RDdaczki zaprasza. Muzykę 
d'o prawa ograniczającego Z\\ry;kły czas pra , 'Y1kona p. I(ubia_zyk, dyrygent Kola śpie-
cy i"(: otników (powyżej lat 16) w fabry- wu „Dzw{)n" w Essen. 
kach i podobnych zakfada·ch na najwyżej Z a r z ą <l. 
IO godzin dziennie? 

barn. 
Odpowiedź d2J sekr~ tarz stanu hr. Po

sact.o\nki: Rządy związ'k.O\\ ć dotąd nie 
mag4 s·Q przychylić do ograniczenia dnia 
na JO godzin ze \nględu na zagranicznn. 
konknrnncyę, lecz czyni siQ w trm wzglę
dzie pewne starania 'Z\V1taszcza co do ogra
niczenia. prcy kobiet na 10 g·odizn. 

Z Kola po!skict;o popart interpelacyG 
poseł !(ukrski. 

- , <t 'I 

.fr! zn ~c; 

Bochum. Górnik Thiemann, pracują
cy w 1·opalni ,.Fraside.nt" spadł ze znacz
nej wysoknści i ztawat kark. 

Rłemke. Zl-0dzleje wJamali się d10 tu
tejs·zego kośdoi!a katoli..,kicgo i zabrali ki!~ 
kw prze.dmlotów ze srebra. Byliby z_ pe
w·niośc;4 \vięcej sikr.adli, ale wstalii spło
szeni . 

Bmksela. Z 39,500 górnikó,;.1 zaitru
dni1onych w za:g!ębiu Charleroi, strej'kuk 
26 tysięcy. · 

Dortmund. Male dziecko- ślusarza 
Win,centego Ruta ·Obalil-o się w na·czynie, 
napełnione \Vrzą,cą wodą i tak się popa
rzyło. iż niebawem skutkiem tego uma.rlo. 

Heme. Ośmioletnia córka rodziny 
Joit zo;stala przejechana i niebezpieiczne 
{)dni1csta rany. 

I(aternb.;ir :.. Przedsiębiorca powÓ'zek 
StemmaJnin z·ostał v kopalni „Zallverein" 
zasypany i umarł w krótce z pO\\llO{hl od
niesionyich ran. 
~! •• id • 

Ostatnie wiadcunośd. 
I( at o w i1 ce. W obwodzie dąbrow

skim znajduje się obecnie 12 tys. żotnierey. 
W Mysłowicach ogłoswno stan oblężenia. 
Pracodawcy odrzucili żądania robotników. 

Londyn. Przez Kopenhagę dono-
szą, że Pobiedoooscew jest umierający. 

W i' e d e ń. Gazety węgierskie zacze
piają hr. Gołuchowskiego z powodu zawar
tego z niemcami traktatu handowego i do
magają się jgo dymisyi. 

I( a t o w i c e. Streik na Górnym Ślą
zku rozszerza się. 

M o n s. W zailłębiu węglowym Bori
nage (w Belgii) streilmje 19000 górników. 

F r a n ki u r t n. M. Rada miejska u
chwaliła 15 tys. marek dla strejłmjącycłt 
górników. 

Mysłowice.· Ur.zędnicy niemieccy 
uciekaią do Prus ze Sosnowie obawiając 
się str~kujących górników polskich. Naj
lepszy to dowód na to, jak sJę ci „dzielni" 
niemcy obchodzili z rob-Otnikami polskimi! 

T owar:zystwo św. Barbary w Liinen-Siid 
dionosi s.wym czankom, iż w p!·ątek, dnia: 10 
'b. m. oldbęd:zte się pogrzeb 

śp. MONIKI MICHALSKIEJ, 
umdz. Monika Tiochel. l(rerwnym i znajo
mym w łierne, Ga'Ci'beck i Bruchu dtoniosi 
() tem, prosz(\!c o i'ak najliczniejszy u<l:ział' w 
pogrzebie w smutku pogrąż;ona 

Rod z i n a. 

Za·razem pri0szę wszystkich cztkmkó1w 
o jak najliczniejszy udzia-ł w pogrzebie. 
P.ogrzeb o 'godz. 4 po pot Sta'\vić powin
.n~ się wszyscy czlion!kowie o godz. 3 po 
pol. W sali posiedzeń. 0 jak nam1czniBjszy 
udział prcsi Andrzej Golan, przew. 

l(oł~ śpiewu „fiołek" w Reckłingh.Siid 
dot1ło,si swym czronlkom, iż miesięczne: ze
'bramfo 1odbęcl'zie się \V nied!ztiełę o ,go<l'.z. 4 
po pot, na sali p. C. łi. Moliera. O liczny 
udział ·cztoinków prosi Zarząd. 

Uwaga d'la śpLewaków: L€1kcya śpie
wu -0dibywa się. ica niedzielę o godz. 8 wie
cmrem, na którą o JUczny udzia1t wiszy
skich śpiewaków prosi. 

Przewodniczący. 

Towarz. św. Stanisława B. w Grum.me. 
Zebranie od'będq;ie się \Vl niedzielę 12 

b. m. po pol. w zwykłem lokalu. Upirasza 
się szan. czronków .C)I liiezne prz;ybycie, po
inieważ są \vaine sprawy do z.aJatwienia. 

Z a rząd. 

Tow. „Jedność" pod op. św. Rodziny w 
Scherlebec k-Oberdis teln 

donosi swym czlonkom ii roczne walne ze
branie odbędzie się w niedzielę dnia 12 lu
tego. po poł. o godz. 4. Liczny. U'dziat ])0-

·żądany, goście mile widziani. 
Z ar z ą d. 

Baczność! Zarząd powinien się stawić 
· ·godzinę prędzej. 

J. Czub, przewcdlniczący. 

Koło śpiewu „Kochano ~vski" w Eicklu 
donosi swym czlonkom,iż \.V niedzielę dn. 
12 b. m. o '[{)ld'Z. 4 p-0 po1t. (}'.dbędzie się ro
czne walne zebranie i obór nO\\~ego zarzą
du. Ponieważ są ważne sprawy odlo załat
wienia', więc są \vszyscy czlon!kowie bez 
wyjątku z-0bowiązani w zebraniu ndzial 
\\Ziąść. Cześć pieśni polskiej 

Zarząd. 
Uwaga: Zebranie zarządu 60.bGdzie 

się dnia 12 b. m. I() godz. 90 przed potud. 
PrzewodnkząGy. 

Towarzystwo św . .Józefa w Witten. 
uwiadamia swych członków, iż przyszłe 
zebranie odlbędzie się w niedzielę dnia 12 
lutego o gddz. 2 po- połudiniu. z, tego powo
du. że nasze Towarzystwo bierze udział w 
19 mcznicy Tow. św. Jan.a Ew. Człon
kowie winni się stawić w c·za:pkach tow. i 
oznailrnch. O Jak ·najJiozniejszy ud'zia1t w 
zebraniu i w uroczystości uprasza 

Zarząd. 

Tow. gimnastyczne „Sokół" w Castrop 
donosi szan. druhom i wszystkim Roda
kom, iż zebrania odbywaj<li się co niedzie
lę d'rugą każdego miesiąca. 

Czor em! W y <l' z i a t. 

Tow. św. Wacława w·Linden 
doniosi swym cz~onkom z Lin<l!en i Dahł
hawsen iż w niedzielę d. 12 b. fil. o godz. 
4 po potuid. odbędzie się zebranie. Uprasza 
się wszystkich cztonków aby na: to zebra
•nie licznie przybyli, ponie\Viaiż będą ważne 
sprawy do -0hrad1owania. o jalk namczniei-
SZ'Y' udział prosi Z ar z ą d. 

Goście mile widziani. 

Tow. św. Wojciecha w Hochlarm3rk 

donosi uprzejmie. swyim czf.cmk01T11,iż w nie
dzielę· d. 12 b. m. odbędz~c się miesięczne 
zebranie. o godiz. 4 po polud. P-0nieważ 
mamy wa·żne sprawy do za1tatwi.enfa, więc 
liczny udiziat czt.on:kówt baridz·o pOJż.ądany. 

Z ar z ąd. 
Uwaga: Up rasta się czJon!kówi za.rzą

du' ażeby się punktua1nie na godz. 3 stawili 
M. Wujek, pflzewod. 

Tow. gim.n. „Sokół" II w Wanne. 
Walne zebranie odbędzie się w nie

d1zielę. dnia 12 b. m. po poJu<l. o godz„ 04 
w ltokaJ.u p. GerdesmaMa przy ul. lfofstr. 
Goście mile widziani. 

Czofom! Wy dl z. i a t 

Tow. św. Stanisława Kostki w Sudcrwicb. 
Przyszte zebrnnie ()'dbędzie się w nie

dziellę dThias 12 b. m. po pot. .o ·god!z. 4 w lo
kJlUJ p. Tieges.a w Suderwich ·przy starem 
kościele. O liczny udział prosi 

Za r1ząd. 

Wiec w W attenscheid. 
W piątek po południu o go-dz. 2 odbę

dzie się 1zebranie dla górników Polaków na 
sali p. Fichtnera, przy ul. Weststr., na! któ
ry się wiszyscy Rcdacy z Wattemschcid i 
okollcy punktualnie stawić powinni. 

„Ziednoc~nie zawodowe polskie". 

Wiee w Marten 
Wiec górników odbędzie się ·w czwar

t~k o giodz. 5 na sali l\ortmanna. O Hczny 
uidzial wprasza 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Her ne. 
Donosimy szan. druhom. iż m~"'; 

zaufania zostat Pawel Mag"iei~ka i mieszka 
przy ul. Felidstr. SO. Tam mngą druh'Olwie 
sktadki placić oraz na c:z.łonków si~ zapisy
wać. 

„Złednoczenie zawodowe polskie". 
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a Baczność 
l!r Nowożeńcy! 

jedyny polski skład mebli 
ul. Bahnhofstr. 104, naprzeciw lokalu Schiifera. 

Baeznosb 

skład 
żelaza, 

maszyn 
do gotowania, szyci&, 

Polecam mój bogato .zaopatrzony skład mebli, ma
zyn do gotowania, ws.zelkich sprzętów emaliowanych 

oraz kompletnych wypraw po cenach nizkich 

~ za gotówkę lub na odpłatę -:fi& 
prlLili& wyżdżymania, 

oraz 

Kanapy i materace wykonywam we własnym war
sztacie. - Stare mate.race przerabiam spiesznie po ce-
11ach niskich. - S.zan. Hoclaków proszę i nadal o ła
i.;lrnwe poparcie mego prMdsięuiorstwa. 

wszelkich sprzętów kuchenych n 
po cenach jak najtańszy(.")1. 

Zakupione rzeczy odstawiam franko do damn. 

Za gotówkę! Na odpłate. 
Z wysokim ::-.zacunkiem Piecyki do 

Stanisław 
ogrzywania. 

Ja Bar.ań 

\Vie lid wiec polski w Oherhansen 
odbr~d ~ie sic: w niedziele: dnia1 12 lutego o 
go<lz. }~ 12 przed poludnicm zaraz po su
mie. Na wiccu1 będ'l \Vażne sprawy -0ma-

. wiane, prze to o liczny :udział I(,oda1kó\\" z 
Oberhausen i okolicy uprasza się. Na wie
cu bGdą ni<) '' cy zamicjswwi. 

Związek Polaków. 

Baczność Rodacy! 
Szan. Rodakom w GUnnigfeld i 

okolicy donoszę, te od dziś 1 lutego 
daję wszystkim odbiorcom przy zaku
pnie od IO marek 10 proc, rabatu to 
jest każdemu który swoje zapotrze
bowania (artykuły 11pożywcze) będzie 
u mnie załatwiał, każdy po nad 50 f'. 
wzit;;ty towar będzie zapisany, a przy 
10 mr. rroże 1 markę albo towar do
stać ze darmo. Przytcm ceny nie bę
df\ wyższe jak po innych składach. 
O tem wolno się każdemu przekonać. 

8klad kolonia.lny 

Benon Kasperski, 
Giinnigfeld Kirchstr. 5. 

. " •• Xsiega:r:a.1a polska 
w Babinghorst, ul. Romerstr. 20, 

p0leca swym Rodakom: wielki wybór 
książek do nabożeństwa, różnyich opraw i 
wzorów. Książka wiel'ka „Dwnin". Książ
kai ta powinna się zna1jdiować w ka:żdej ro
dzinie polsloo-katoilickiej. Na1być ją moe-na 
odi 3 marek 90 fen. j1Jż bard'ZJ() w1 dobrej i 
mocnej opr.awie. Inne książki do nabożeń
stwa odi 40 fen. do 9,50 mr. Da:lej polecam 
książki powieściowe history.czne naruikowe, 
katechizm polski, historyai św., ·elementarzie 
iid. Powi,nszowania, karty z wid:Okami 
pol9kie, niemieckie i francuskie, p.apier pol
skii z pięknemi nag1łówkami, papier na 
kwiaty dirudiki iad. Wiązarki odi 25 fen. 
począwszy dlo najdroższych. 

Jankowiak, 
,Xeustr, o5. 

Szan. RQ1dalkom \\skazać b.ezpł'anie 
mogę tanie grunta, morgę po 40, 60 i 80 
mareik' w1 Ameryce pól111ocncj. Objaśnienia 
i opisy moż111 u mnie ·ob e.jrzcć. 

Wyprzedaję z powodu wyjaizdn do 
Ameryki meble i sprzęty domowe . 

Pr. Rostkowski, 
Marxloh (Rhld.) Bergstras•se nr. 10. 

MEBLE. 
Z ipowiodu 1oidja'Z1dl11 mojej żony· \\'' rn

·dzinne sti~ony, mam zamiar sprzed'ać sprzę
ty domowe i kuchenne. Czas pozwala do 
pioJowy mairca. 

Tomsz Zowka 
w Holthausen, ul. Bochumier Str. nr. ·107 d. 
---

8 do 10 dziewczyn 
nai wysokie z,aslugi 1do różnYich robót i 1g-0-
spodtwrstw odi ·zaraz, fob późnJiej' poszukuje 
Największe biuro wskazywania miejsc 

w Dortmundzie, Liitgebriickstr. 18 
M. BIEl{W AGEN. 

Moim szan. odbiorcom i życzliwym 
uprzejmie donoszą że teraz chętnie gotów 
Jestem najlepsze 

n brania 
podług miary, bez na.jmniejs.zej wpłaty po 
znanych zresztą tanich cenach odstawiać 

Wilb. Gerbsch nast 0 pca 
HERNE Bahnbofstr. V9 tylko I piętrze. 

KAWALER 
pol~ katolik, posiadający kilkaiset mr. ma 
zamiar się ożenić. Dla braku zrrajom!Otści 
pragin~ie zapow:ać się '.Z panną, ct1obrą, pollką 

i kotoliiczką, posiadająca jaki kolwiek inte
res lJub odpol\V'iedni kapitat. Paniny racrą 
nadle'Stać swoje .()lfe'rty ile mo.żnoścr z fot{)
graifią z peł. zaufaniem d'01 ekspedly;cy.i 
.,Wiarusa Połskiego" pod znakiem .„Gwia
zd'a". Rzecz honorowa, żarty się: wypra
sza. 

RODACY! 
chcący się wyuczyć dokładnego prowacize 
nia książek kupieckich, rachunkowości PQ. 

lączonej z nauką weksli, czeków itd., ze. 
chcą zglosić się z calem zaufaniem dQ 
mnie. 

s t. Li t k o w s k i, 
Bruckhausen, Schulstr. 39. 

Udzielam również rad i wskazówek 11i· 

sprawach karnych, cywilnych, zabeZ1Jie. 
czeń itd., oraz wykonuję praice piśrnienłl~ 
wszelkiego rodzaju. 

.~.~~~~~!!!!1.!f.!6ź~ldJ 
·zakupna" ! 

Wstystkie moje zegarki są staranni~ obcią 
gnięte i na minutę uregulowane. Za kazdy ze 
garek daję 2 letnią piśmienną g~varancyę,, O 
bawy nie ma żadnej, bo co?y ~1ę podobac ni 
mialo, przyjmuję .z powr?tem. 1 zwracam ,Pte 
niądze. Trzeba się komeczme prz_ekonac, 
kto nie kupi, toć trudno, ten sam so?1e ~zkcxl 
Zamóweinia i podziekowania codziennie rad 
chodzą. 

Olbrzymi wybór! 
Czysto srebrne uajpię~·nieósze z_e~arki · 

Matką Boską, z 2 zfoconem1 ~r~egam1 1 z na1 
lepszemi werkami na 10 kam1emach po 12, I~ 
16, 18 i 20 marek. 

Najwspanialszy z Matką Boską zegare' 
zlocone litery, i najozdobniejszymi zloconm 
brzegami, ciężki w srebrze i z najlepszym 
10 kamieni prima werkiem tylko 26 mr. Zeg1 
ka tego z pewnością nikt jeszcze nie widział. 

Zegarek posrebrzany kluczykowy 5,90 1~ 
Zegarek niklowy cyi. kluczykowy 5,40 1 

mr. . 
Ze'1:arek po~rebrzany najlepszy fta 6 kam 

niach kluczykowy 7,75 mr. 
Zegarek czysto srebrny cyl. na. 6 kam· 

niach klucz. lub remon. z 2 zloconem1 brzea91. 
prima werk 10 mr., - Ten sam na 10 ka 
niach po 12 mr. 

Lańcuszki po 25, 30, 50, 85 fen., leps2e 
kłowe po l, 1,25, 1,50, 1,75 mr. 
Cew1dki bogate na 5{)0 ilostrae 
na zegarki., lańcuszki, biżuterye, także skrz 
CP., flety, klarnety, harmon~ki, oraz ~e, Im 
twy, portmonetki i różne okolic~nośc1owe P 
darki wysylam każdemu darmo 1 franko. 
z 270 ilustracyami i 8 kolorowymi obrazka, 
Pormat wielki. Egzemplarz oprawny w pl 
no angielskie z futeralem. Cena 11,00 mr„. 
:zlotym brzegeim 12,00 mr., z przes. 50 fea. w1 
cei. 

M. DANECKI. Miejska Gorka. 
Gorcben. Prnrw. Posen. 

Czefadnik krawiecki 
na tygodniówkę przy stafom zatru<l1niern 
poitrzebny od zairaiz. 

W. Weyna, Marxoh, Wiesenstr. 35. 

Skład 

. Najlepszym podarkiem 
6dpovviedni de intere 
k:olonis.h1ego i każde 
inDego .jest od li~ca ~ 
tani9 do wydz:eraaw1~ 
nia. - .Jan Ke~I 

ł . Tu~~~-~; 

+ 

dla każdej gospodyni 

Adlera maszYlla . do szycia. ~ 
Maszyna:„P a te n t - A dl er nr. 8', do szycia, dziania i wyszywania przewyższa 
wszystkie · fab1 ykaty konkurencyjne. - Trojakie roboty na. jednej maszynie, lepiej 

niż fabrykaty ametykańskie. 

Ostatnie odznaczenia: ::::. ===-====--=· ===---=-=-=-

j Złoły:medal w·zittau. Złóly medal w Hamburgu. 

f: Nabyć można u firmy 

Westf 81ische N8hmaschinen-Manufaktur, 

t- · Piękne 

I wiązad 
z pelskimi nap! 

sami 
po tanich cenack. 

poleca 

lbi~s•rnla 

Wiarusa. Polskieg 
w Bo c 1s u m. 

iii i ił 
Kanarki! 

G. m. b. H. 

Bahnhofstr. 37c Wa:a.ne 
i - - --1 

Bahnhofstr. 37c. L 
... 

Kanarki tic»t 
chodowli i dobri 
śpiewające pole~ 

H. Sibilskt, 
w Bochu„• 

: K.las?.to.rna u~ 
+. + 3 , ' + ' o ' ' ' • ' ' ' 
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pok ~ i pr rządek 

przeciw górni o 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

mówić, czytać i pisać vo po Istm! Nie jest 

Polakiem, kto potomstwu swemu zttiem

czyć się pozwoli! 

Czy strejk się skończy, czy potrwa dalej? 

W chwili , gdy to piszemy, w tSiSm ra
dzą d elegaci górn ikó\\ z ca.tej Westfalii i 
Nadreni i nad! tern, czy strcjk zalroi1czyć, 
czy: też dalej go prmvadz ić. 

faka'bądź uchwała zapadnie, dla górni
ków to p.oiwinino być miairodaiwczem, co im 
poleci .,oKmisya siedmiu" , w :które} ·z.aisia
dają ·delegaci; \vszystki-ch czterech <Jrgauii
zacyj górniczy1ch. 

Największą radość spraiwilibyi gómi>Cy 
kapi talistom, gdyby nie zachowali solidar
ności. Z tego powQdU\ jeszcze raz woła
my: Górnicy, postępujcie w sprawie strej
ku solidarnie według uchwał „Komisyi sie
dmiu~•. 

Rząd jako chlebodawca robotników. 

Po ledwo jed\noty1godni·owem trwaniu 
pisze ,.Górnoślązak", strejk I1lal Góm. ~lą
zlm chyli s i ę kw 'kiońoowi. W piątek wie
czl()lrem na kopralni Królorwe:j Ludlwiki ze
braJ:y się tłumy górnikówt Wi cochowniach, 
sp.odzi ewając się j.aikiej wiadomości z dyre
kcyi. Wiaidiotmość też byia, lecz. nie taka, 
iakiiej się spcl(fziewanv. W cochowm:iach 
Porozwieszano -01gloszenia, że kto do ponie
dziai?lku nie stawi się d:o. pracy, ten zostanie 
wydJalony. Dyrekcya: próbowała w trn 
sposób .nastraszyć strejkujących, oo jej się 
też udalo, gidyiż na J11ocną szyichtę z piątku 
na sobotę nie zjechało na kopant Króbowcli 
Ludwiki już tylko 2772 , na kopaiin i' Gwido
na 716, a na bielsziowskiei lropalni 30. W 
sobotę rano strejk jeszcze bairdziej l!padł, 
g<l'yż na dzienną szychtę nie z.je.:hak» na 
kopalni Królowej Ludwiki 1013, na kopaln~ 
Owibona 163, a na kopalni bielsziowskir;.o.i ~J. 

Aby stre}k zgnieść zupełnie, dyrekcya 
górnicza użyla1 jeszcze jeldnegio1 środka, 
mianmvicie okol10 200 z wracających dlo 
Pracy górnik&w nie prz.yjęt-0, aiby tem od.
strns.zyć in:nycb ()d streiku. Srodck ten 
Poskutkował zupe1lnie, gdYż w poniedzia
łek rai1110 j 11ż prawie \VSzyscy sitarwili się do 
Pracy, a1 <lyrek!cya znów p·rzeszfo1 stu nie 
Przyjęła. Na: kopalni Bolro~ui (Frieden~
gruJb.e) po.di Wirkiem licZ'ba streikuiących 
także już bardlzo zmalata, a i ta reszta rn
Pewn e. \X."t1 et wró~i do pracy. 

Centrowcy występują przeciw ks. Rass
kowi. 

Ponieważ ks. R.assek pragnie Po!a~;:Gw 
germa1nizować 1g\vaftownie na równi z hai 
katy:stami, więc występuie przeciw rdcmu 
centrowa „Schles. Volksztg.", która h:st 
zidainia, że Bolaków trzeba zgennan 1 zować 
PO WO! ~ środlkami lagodinlymi. 

„Schles. VoLksztg." pisz.eo ks. Rassku : 
,,W <l.niachi po'\vażnego fe:nnenttt w żY

-.:iUI loo'uJ z:wykle niestety wy-suwają się na 
Pienvszy plan <JSObis:tloś'Ci, których ~ :t łe 
branie się clkr\vm-zi at Z'byt wyraźnie i.-! z 
Watki p.:osz.czególnych '\\"'CllrstWI ludowYch o 
<ltziedzictw'lQ języka i obycz.ai&w ~zY
s~ch pragną dla siebie wybić 'kapitał. Ta
kieigo r<Ydz.aju1 zda1e się być także znam.ien
lla d'zialalność germaniZatdrskai probosZicza 
z Komornik, ks. Raisska·, - tego męża, kt~ 

ry w za.dz i\\ iającej \\ pr.r, L za;rozum·.:i~ , ~Li 
zapewnia. że swych wskazfov de w..: no
skąpi· 11a1;ret c:Lucl10wic(1st\v u \\ • Pozna(1-
skiem, ·c'o o tyle jest dziwniejszem, ż~ wb
śnie. tam przez cały szereg znakomitych I 
mężów prą.dy i walki dnia Z<Ystaty zmzu
mia111e i z. żywe1111 z:iintereso\vaniem śle
dzionc, tak że wszelk ie in:fommcye z Ko
morn ik s.ą chyba zbyteczne. Do te·go d'o 
choidzi , że ten sam ·CZl<Jwiek wydaje na co
dzienny rynek prasy jako swoje wylącz.ne 
przymi-oty sprawy, k tóre każidego czasu 
by!y ogólną wiasnO'śdą katolickiego du
chowiefls twa niemieckiej na·mdlowości . mia 
ni w icie mitość do kościofa1 i jeg1o bi'S1lrn
pów oraz wierne poświęcenie się dLa inrt:e
rei.sów ojczyzny." 

Na· końcu przyplOmina „Schles Votks. 
z.tg." zdanie wypowied'zi.aine 19. 3. 04. w 
lz,bi·e deputowanyich ·ze sroiny pos.la centro
weJgo dr. Porsiclm. Germanizacya, powie
dział w.ówczas mówca: 'centr., powiooa być 
powstawiona łagodnemu wpfywowi życia. 

Ponieważ ks. Raissek tak pragnie po
uczyć duchowieństwo w Poz.naińskiem, 
więc zap'Ytuie „Gazetai Opolska" czy nie 
chce on czasem zostać arcybiiskupem po-

·zinańskiem. · 

Znowu sądownie stwierdzone nieprawne 
postępowanie policyi. 

Proces Wł spraiwfo zajścia, które miaJlo 
prz:ed kilkoma miesiącam~ Tow. św. Igna
cego w Oberha;usern z policyą, zakończyl 
się obecnie, ai sąid ·zarwyrokowal, j'alk nam 
dJonl()szą , nai korzyść towarz.yistwa. Jak wia 
dlamo polkya wówczas zerwafai chorążemu 
tak zw. rogatkę z ·glowY. Komiisa:rz poli
cyjnyi ·zami·e;rza porno za~ożyć aipelaicyę. 

Telegramy. 
P e t e r s b u r g4 Przewodniczącym 

komisyi obradującej nad złagodzeniem 
przepisów krępujących wolność prasy, mia 
nowany został rzeczywisty tajny radzca 
l(obeko. Obdarzono go obszernymi pełno
mocnictwami. 

W a r sza w a. W małych warszta
tach 1Znów pracę p6djęto. W Lublinie i 
l(ielcach panuje spokój. W Lodu fabry. 
kanci uchwalili zaprowadzenie dziesięcio
godzinnej pracy. 

Tok i o. Ang;i'elski parowiec „Castry", 
który wióz.ł węgle do Władywostoku, zo. 
stał skonfiskowany. 

Ber I i n. Przybył tu książę bułgarski 
Ferdynand. 

B a m b e r g. Tutejszą stolicę arcybi· 
skupią zaimie ks. prof. dr. Fryderyk, PllJp 
Albert z W łirzbur2a. 

S z t o kh o Im. Chory król złożył 
rządy państwa w ręce następcy tronu. 

B e r I i n. Sejm rozpatrywał w środę 
w trzeciem czytaniu ustawę kanałową. 

Strejk górników. 
W każdym z ostartnkh dwóch d'ni 

zmniejsxy1la się łiczba ·strejku.jącycll1 o· kil
kaset, !którzy 'Z)(iiradzili swych kolegów. 

Lecz nie wpłyną, oni na przebic·g rze~ 
czy. Orgairri!Zacye wykluczają w:S:zystkich 
którzy .nie stuchają lromisyi si-eld1niu.. 

Liczba strejkujących w szychcie ran
nie(i w środę wyn10sila: 194 917 wed~ug ze
sta.wienia wtaśdcielt k>opałń. 

Decyl(fująca uohwata ja'kie zadąć stmo
w~sko W()lbec ostatnlej wymiany depesz z 

h11cL·zu11 Buclu·H:n i 01ga•J°7_cią "la- I 
ścicieli kopalfl, zapada dziś w cz\\ :lrtek na 
zebraniu del.::gaf{J\\ \\ etwanych przez. 4 
organizacyc z c<Jego obwodu górniczego; 
11d1wa!ę tę -0znaimią dt.lcgaci robotnikom 
J rrJ.h1dmui na \\ile.ach, J·tóre zap·owicdzia 
110 w całym obwodzie. 

Na ŚlQzlm zako1'iczy1 się cn prawJa 
strcjk w kop'::llniach rziądowych, lecz: wy
buchł tymcwscm na ·l·opualniach prywa
tnych. W powiecie I~ybnickim strejkuje 
2700 górników ·z kop.dm .. Charl-0ttc, Johann 
Jakob" i .,Redcn". Ozęśdowo strejilrują 
także. górniicy w kopalniach ,Jiill'e'brand" i 
„Aschenborn". . 

Liczba strei'kujących w Belgii górni
ków wynosi 55 tysięcy. 

Organiza;cy e wypładły w. w t•orck ra
zem I 060 OOO marek streikD\VCg{). 

Polacy na obczyźnie. 

Horsthausen. Nieda\\tno temu porwo
lal Pani Bóg trzech Roda:kó'\v do \\ ieczno
ści z gmna naiszego. Pie.r.vszy 'Z zmat
lyich byt 1cllkmkiem Tow. św. Józefa, tOl też 
podl sztairndarcm t01warz:yskim oid'prorwad'zi
liśmy zma.rlegQI członka na: wieczny 'SPO

iczynek. J ed'nailro<wioiż. smutno }est, że taka 
małaJ lkzba .cz.lonlków udziai wzięta w po
grz.eble. Odlzyiwam się db •czlonik.ów, po
wyższego towarz.ystwa, rub)'i się stali go1-
Iiwymi '", sprawach iich -0 1bowiląz,uj.ąicych, 
gdY'Ż toi nJe pierwszy raz po1dobny obu:arw 
spost rreglem u tuteisz:yich cz~011ków. 

Drngi ze zmarłych wd!aków byt gorli
wym czlonkieim Kol:a1 śpiewu ,,Słowik". W 
orsza!ku pogrzebowym starnęli czfo1nktowie 
tegoż Koia prawie w: k-0mpFecie, za oo z -
slaiguJą na wznainie. Na obU1 pogrzebach 
ądśpie'\vane zostaly pieśni, pogrzebow,e. 

Trzeci ze zma17tych rodafl\&w nie 1byl 
w ostastnim czasie w ż.aidny:rn pol1skim ro
wairzystwie, za to byl cztonlkiem ,.Krygier
ferajnu", dlo 'którego prnw y Polaik niie pn
\Viuie11' pod ż.aidnymJ warun:krem naleiżeć. 
Ncusra Qfoolica obfituje w. towarzystw.a pnl
skie kalżdegio rodzaju, a więc mający; chęć, 
ma spoS10bności dosyć , aby zostać ·czllon
kiem towarzystwa polskiego. 

Górnik Lechila. 

Bottrop. .Jak R-0da!ko'rn wiadomo, nie 
mają twteisze tmvarzystwa pioJslde kł-óre 
nie chcą, się \V}'lSłuigiwać centr:o'W100m, ło
kalui oo p.osie<lzenia. Talk samo sali nai 
wiec U'Z!Yskać ni,e możemy. Z tegio puwJOldu 
z.aczęliśmy· zbierać skr.adJd na funl<fu:sz. bu
dmvy domu pols'kiego. Dot4d wplyn(dto na 
ręce. p. Jana Swobody; przeszło póltorai ty
siąca marek. Jestto wprawdz.ie bar<llzo 
ma.fu, ale zaiwsze pocz.ą,tek Z!robiony i rruam 
nald'zieję, że po strejku znów sMaidki zaczną 
nai~Cyrwać. Wsze1kie d'atki na „Dom pol'Slki" 
w Bott:ropi~1 należy przesylać pod! aktre
sem.: fan 1 Swoboda, Bottrop (Westf.) Peld
str. 3. 

Wilhełmsburg. W dniu 8 z. m. i0dby lo 
si~ pólroczne walne zebranie TO'W'a1rzy.stwa 
śrw. Józef.a, w z;wyiczajniym klkalUl p. StU
beni (Vo1'ksgarte1n). Prze'W10'dlniczącym zo
stał obrany A. Franke; izast. St Parz:~bok; 
sekretarzem A. SiJO'siek; za!S't. A. Sobota; 
skarbnikiem TomaJSZ Warszta; zast T. 
Jopszyik; bibliotekarzem I. Korpys; z.ast. 
St. Raiewicz; chorążym I. Lazar; za.st. A. 
Korgel; asystentami T. Lampek i L. Sze
d'.Zielarz; zas~ępc. T. Pai.ul i T. JoPSZYk_; 

la\\mikami J. Szkudlarek i A. Sobota; re
wiziorami J. Szkudarek, T. Paul i St. Ra-
jewi1cz. Z a r z 'ł d. 

Bochum. Roczne sprawozdn1nic z czyn 
ności To\\. św. Barbary -0d dnia 10 stycz:
ni1 1904 dQ dn ia 8 stycznia 1905. Na po
czątku r. 1904 ·li czyło Tow. nasze 84 wypia 
tnych cztonków: wykreślonych zostal0 o. 
nowych cz lo.nków dało si ę: zap1 s11ć 25, o
becnie Ji.czy Tt0w. 103 \vypłatnych cz łlc:m
ków. Zebrań zwyczajnych 01d1byfo si ę 19 
i ·jednio niad!zrwyiczajine 4 grudnia ku nczcz.el 
n rui św. Barbary jako patronki naszego 
T<Jw. Do K<Jmunii św. przystQp01\\ a!IQ To
wa1rzystwo drwa razy. Odby.la s i ę tea 
wspólna wycieczka i gwiazdka. Z chor~
gwią wysi:ępiowaliśmy 1 O razy. Do zarzą
du na ro'k bieżący zosi:ali wybrani następu
j~cy czticn.Jmwie: J . Kaczmarek, przew.; 
M. Jerzylk., zast.; T. CYibertowicz. sekr.; 
St. Paszikowiaik, zast.; W. Falkiewicz., 
skarbnikiem; W. Matysi.ak, zast.; f. P il()ltT<J
wski, biblilQitekarzem; F. Bryl, zast.; Pie
traisiz.ewski, Pracharczyk i &gack i, .chlo
rążymi; Maćkowiak. P. Sz,czepaniak i Sa
fata.z:ast.; Szczeciński 1 !(osiński rewiziora 
mi kasy; rewizorami chory,ch:' Matysiak 
na: Barendorf, Kosiński na Hamme i W. 
Przybylalk na Wiemelhau$en. l(omisya 
.chorych: Kaczmarek. Cybertowicz. FaJki1e
kiewicz, Burd:eiski, Modzelewski, .Jarczyń
ski i Grzegorski. 

Kaczmarek, T. Cybertowicz, 
prezes. sekretarz. 

Rohlinghausen. Sprawl()'.ZJdanie Towa
rzys.twb św. W<Y.iciechai w Rohlinghausen. 
Dnia I sty1cz111ia 1905 r. odibylo Tmvarzy
stwD walne zebranie. Do zarządu zostali 
obrani następują.cy czfo.nilmwie : Przcwt0-
dnkzącym W. Wojciechow'Ski; zasi:ęp.cą; 
K. łfadry.an; sekretarzem l. Wo.jciechiow
ski; zast. T. Maćkowia'k; kasyere.m St. 
Antkowiak; zaiSt. J. tia<lryan. Zebra11iai 
odJbywają się, co drugą niedzielę w rn.icsią
cu, 111a, sali p. fr. Peter, ul. Bochumerstr. 
W. Wojciechowski, lg. Wojciechowski,: 

przew()ldn. sekretarz. 

Ewing. Sprav. ozdan~e z. czymwści 
Tow. św. Barbary w Ewing za rok 1904. 
W niedzielę , <lnia18 grudnia od!było s i ę wał 
ne zebranie, na którem zosta!o otczytane 
lkwartahre i caoroczne sprawozdanie z 
cz.yinnlości Towarzystwa.. Cali0rotzny do
chióld wynlOsiŁ 172 mr. 97 fen.; mzc.hódl 119 

1 mr., 25 fen.,zatem pozostaje\\' kasie z roku 
1904 na rnk 1905 53.72 mr. T-0wan:yst\vo 
wyplacillo w roku wbie,glym resztę <lJuigu 
za chorągiew. Zebra:ń odby f-0 się w roiku 
ubiegłym 23. Zabawy urząidz i lo towarzy
stwo 2. Na początlru ubieglego roku posia
da~o toiwarzystv.-10 50 cz.kmkóv." wyp!:at
nych, \\11 ciągu rokw dało się wpisać 1 I . a 
ulby-ti0 14, i to jeden poszedł clio wl()ljska, 1 
~echal w1 strony rodz.itnne, 2 zmieniło 
pracę, ai 1 O skreślono dla ni-eplacooial skl.a
dek, zatem powstaje: na 1905 rok 47 czfu.n
/ków. Totw~rzystw'O posia<l'a w bib!iote:ce 
119 książek. Korzystafa 7) biblioteki więk
sza połmvai członków. Do zarządu na roki 
1905 zostali obran1: J óz:ef Pu:zimts.ki prze
m:ildniczącyrm; Stan. Karpiński zast.; Alek
sander MHrotarczyk sekr. ; Roman Dydym
ski zast.; Frainc. Ki'szka skarb.; Wiktor Ku
szikai zast.; J akób Banaszyń*i bib[.; re'Wfi
roramii kasy: Wincenty Z:Ylber i Szczep:an 
Gawron, larwmikami: Józef Wieczorek i 
Antoni Mlinener; chorążym .Franc. Z-y!ber; 
zast Stan~ F<Yrems~d; asysten~m1 Jan Mu-



ryzon i Ant. Prętka; zast. Józci Wakzak 
i Stan. Pozirnski. 

A. Mikołaiczyk, sekr. 

Wanne. Spra\\"IOZdanic z w·alnego ze
brantia T<J\V'. św. Stanisfawa w Wanne. 
Towarzystwo liczyło 164 ·cztonków. Wt ro
k.ul 1904. W kasie pazostaje na 1905 r. 406 
mr. Towarzyst\\ro udz.ieta wsparcia SO fen. 
dziennie swym czlorrkom w razie choroby. 
Do zarządu zo.stali obrani: Przewodnkzą. 
cym Miko~aj Naskręt; zast. Jan fiorczyak; 
sekr. f'ranc. Mielcarek; zast. Tomasz 
Smiaiak, kasyerem .Stan. Jaskolski; zast. 
Jakób Piecuch; bibliot. Woje. Owsianny; 
za'St. Józef G<>źdZiak; rewirorami kasy Fr. 
Lapawa i Wal'. Meiza. 

T.awarzyistW10 przenioslo swój lokal do 
p. Brei1niga, ul. Gelsenk.irchener Str. -0d dnia 
·walnego zebrania. to jest 8 styczn~a. Upra
szamy szan. Rodaków z przyległych une, 
żeby się iak najliczniej do naszego grona 
przylą·czyli. Winniśmy jak najusilniej pra
oować naid~ tern, a'by siQ każdy Polak przy
na!imniej choć tylllro w Jednęm towarzy
stwie p1o·}ski'em z;najdJowat. 

M. Naskręt, przew. 

Hamme. W Nowy Rok ·cidlbyto się. ro
czne walne zebranie T-0w. Serca Jezu.w
wego w łiamme, nai którem sic <0dbyl obór 
nowego zanądu. Teofil Dankowski zoistal 
p:rzew.; Wilhelm Tobaka zast.; Ign. Py:ka 
sekretairzem; Marcin Smerktala zast.; Stan. 
Krysiak ska11b11.; Waiwrzyn Kopa zaist.; 
Prane. Terka ·hiibl.; Ant. Pawlak z:ast.; lgn. 
Lemański 'chorążym; Szymctru R.ata!czyk 
zaist.; Andrzej Piskmek i Stanisllaw Stefan, 
-podchorążymi; Marcin Smektała i Andlrzej 
Sflomowicz za<St.; l(aról Pyka i Jan Jaśik-0-
\viak re.wiz.o rami kasy; Wilhelm Tobalka i 
Wawrzyn Filipi:3Jlc, Prane. Terka i Jan Jaś
kawia,k rcwizmami choryich. Zaibramia a<f
b~waóą się w pierwszą i trzecią niedzielę 
każdego miesiąca! na salM pani Gossmamn 
ul. von der Rec:ke Str. nr. 55. Sz.ain. R.<Yda
ków wpraszio się, ażeby się licznie nai cztion
ków d'ali zapisać, ponieważ je!szcze jest ·du
żo Rodaków, którzy strO'Ilią ·od naszego 
towarz.ystwai. 

T~ Dankowski, prz:ew. I. Pytka, sekr. 

Z wojny rosyjsko-japońskiej. 
Z T-0kio <loniosi depesza urzędowa, że 

·nad SzahlOJ pan,uje wsz,ędizie sipakói, tyNco 
~dać żofoierzyi ros}'!iskkh, wmoJSZąicych 
-waly. 

Petersiburska aiencya tetegra!ficznai do
inosi z Sujagunu: Jak mpewniaj.ą, chińskie 
~niesienia, znaic.fuje się w Lao}ainie tylko 
200 lud.zi z żanidiarnrnryi i piolicyi, okola 
5000 ż.:otnierzy jest ro.zlokow1ainych po 
-,vsiach o'loolicznych. Wyżsi oficerowie 
tJn"Zebyiwiai:ią nia stacyi kolejowej, gdzie zniaj
tijajCłi się taikże wielkie sktady cukru , ryżu, 
ryb i amu[l>icyi. Linia lwilejowa między 
ipprtem ArtU'ra a Laojanem jest nietknięta. 

Kapitan Cza1~t. 

(Ciąg 4alszv.) 
-- Ba! - rzekl nagle do siebie, wsta

jąc, i jaikbyi w odpowie<lzi na postawione 
~ myśfi pytanie - na: oo toi wszystko? 
Mam WI zapasie ooś lepszego. Od'y \Vęzeł 
nie oda się ·J1otziwi:ązać - przecina• go się. 

Hrwbia wziąl ze ·st{j\lu świecznik, o
·s!ianil plomiefl ręką i otworzywszy 1cLrnwi, 
-mze<lt na karytarz. biegnący wzdlluż ko
mmt pierwszego piętra. Na_, kof1cu koryta
rza ·zgasit świ·atJ.o, uniósł cięzką draperyę 
~! zna:fazt się w niewielkim ga'binecie, któ
rego1 posadlzkę pokrywał dywan, tłurrniący 
00gkis kroków. 

z wycią,gniętą prz.;d siebie ręką, hra
•bia zbliżył się cicho i jąl szukać pa·l1:ami 
:z:a;ty.cziki, 'która zamykala niewielki• otwór 
'W1 murze. 2Jna1azJsz.y zatyczkę, wydą
~nąl. ją 10stmżnie i przylożył oko do o-
1W'Olru. 

Ujrzał \Vrówczas oo następuJe: 
W p;ośro<lku o·oocznej kanmaty stal 

fłf/otlzieniec - byt nim Manuel, a raiezej 
Ludwik de Lembrat, od' dwudziestu cz.te
r.ech godzi'11, prze'bywaJący w pa!acu przr 
uiicy S-g.o Pa:wla. Wytwomy strój z sz.a
regia atlasu pod'ni.óst xnacz:nie jeg-o urodę, 
oraz silę i z.ręcz:rrość jego postawy. 

W porwierzichow1oości m~omieńca nie 
:cyło nic ju:i zgoła, ooby przyp:omina:ło1 da
W1nlego wlócz~gę i grafka. Zaiinmti.ąc oo
w.f! stanowisko w świecie, Manuel info po
trzebowal niczego prawic uczyć s-ię i me 
!ta· OOWIO nabywał„ 

Może 'kurso1_;ilć na niej dziennie 10 potcią
gów, Z; któ~ każdy skl.ada się z 40 wa
gonów. Urzędnikami kolejowymi są wy;tą
cznie Japończycy, robotnikami Chińczycy. 

Mowa posła Mizerskiego 
wypowiedziana w pruskiej izbie deputowa
nych dnia 30 stycznia r. b. przy obradach 

nad etatem sprawiedliwości. 

(Dokończenie). 

M. p. Marrn jeszcze inne świadectwo 
niemieckie. Przed niewielu: tygodniami od
był się pmces karny w foowrodawiu. Tam 
0Skarżi0inym byl redaktor polskiej gazety 
01 o:bra:zę radcy 'szlrolnego i jednegio z nau
czycieli. Prokwrator wniósł tylko o 6 ty
godni więzienia, sąd' atoli wyznaczył o
skat1żonemu 4 miesi.ące więzienia. 

(Słuchajcie! Stuchajcie ! z law1 I(!olai pol-
skie1g-0). 

Wychodząca w Poznanilu• ga,zeta nie
miecka ·zaurważa wobec tego, że przez tego 
rod'z.aijui wyroki tmdno1 będtz.ie osiąg'tląć cel, 
id10 jakieg-o dążą panowie ministrowie, t. i. 
usp.otlmienie ullnys,łów w dzielnicaich wscho
dnkh. I rzeczywiście, m. panowie, zd'u
miewać musi, ż~ sąd tak daleko wyis•zedł 
p·Oi za wniosek przedstawiciela w1ta'dzy 
skarżącej, zwfa·szcza, że parnowic prokura
torowie nie są bynaJmniej dla Polaków 
przy;chylnie: u1spos>0bicni. 

Pairn poseł l(ukrski prZ\edłoży{ na tlO\ w 
pa1rlamende nieiedln1e do1w10dy, który.eh nie 
chcę powtarzać tutali. Ale jede111 dowód 
mogę. podać talkżc. .z mej strony. W sier
pnru zeszle1go mku1 adwokat dr. Seyda w 
l(atowica1c'h n:apisal id.10 swegl()I ikhento, któ
ry chwilowo' sied:zial w aresz.cie kairnym, 
list w polskim Języku, piolnie,wa'i. ten czliO
wiek z: nim zaw1SJze mówil tylko po polsku 
i niotory:oznie jest polakiem. Administra-
1cya więzieniru list coifnętai z pm\nrotem. Za
żailenie do pierwisze,go prokuratora! i paITT.a 
ministra piowstaro bez skutku. PierwtSzy 
prokurntor at<0H ·znal'azl w tern porwód, aiby 
przociwk'o adwlokatowi ·wnieść skarigę uo 
i·zby .aidiwolkackiej. 

Po!wi:ecfzial ()n: zachowanie się ac1\vio
kaira: uzaisaldinia· w niniejszym wyp1adiku 
przypwsz1czenie, że taik przy wysylaniu' li
stu, jak i przy podarrlill' z.aiża~enia1 ct:zuatal 
mniej z względów rzeczowych. ile raczej 
w zamJ.arrze uwydatni~enio swog'OI stanorwi
ska polity;c•znego wobec wtadz rzą,<l!owych 
w sposób de'monstra'Cyjny. 

Mości panol\vie! Izbai adWorkaicka a.i-Coli 
nie wwzględnit.ll! tego wnio1siku1 o ukaranie, 
tylko od1powied!z1afa, i•ż nie mO'żna zaprz.e
czyć, że wiele tysięcy mieszkań-ców. p0>
wiatu. katowickiego nie z.nai języlkai nie
mieckiego, nie rozumie go i że ·z nimi o
b1roń1ca: po rozumiewa sie< piśmi'c.ninre: czy u•st 
nie el piej w iich języku; ui SteUmaicha -
tak nazywał się ów klient - mógł pan 
Seyd:a: przypuszozać to z pewn{)ścią, jak-

Wyksztakenie ml()Jdzieńcai byilo niepo·
wszed:nie i prze\vY!ŻSz<ł!lo prz·eciętny p-0-

zi101ID wiedzy, jaką mogla> bylai się większa 
część ówczesnej szlachty. 1 po<l! irmemi 
w121ględami nie ·uistępm:v,ol on tej szlachcie, 
bo poK:zwcie wdzięku, pow.a:gL1 i wytwm
no~ki iuż we krwi jego tk\viki. 

W tern miejscu p()wrócimy na krótko 
do przeszło1ści młodzieńca, która wiąże się 
najściślej z czekającemu go zdarzeniami; 
pDwrócimy w tym celu. aby opowiedzieć, 
zkąd i w jalklich okolicz.niQ'ściaieh narc:d:zUa 
się milość jego dla Gilberty. ·die Foveintines. 

Priosfa tol 'historya - s1arn jak lu<l'Z
kośĆ, a jednak za'\vsze ma.wa! Manuel ui
na:r raz Gilbertę w. oknie i, jailw prnwdlzi~ 
wy mairzyciel, jak pra\\"ctziwy po-eta, tak 
prawdziwy wreszcie szalenie1c - pięknie 
i święte szaleństwo! - wy.pelni!ł1 •oczy i 
duszę ·blaskiem teg{) umczeg-0 zjawiska. 

l(o.chać, to czuć, że się żyje. Manuel 
kochał. Malo go obchod'ziło, czy uk101cha
na zna1<luje się blizko. czy d'a!leko, obraz 
jej mial zawsze przed IOC!Zyma. Col \Vie
czói' wdrapywał się na mur i dio•s.tawat aż 
dio jeg<> okina, aby zt.ożyć nai balkonie bu
kiet. Potem oddalat się. 

To bylo wszystko. 
Mtoozieniec czwt się szcz.ęśliwym. U

szczęśHiwiała go przygada sam.a przez się, 
tajemntczość, która ją otaicz:ala, i toi we
Wlnętrme W'Zmszenie, któreigo doświad
czy! po raz. pierwszy w· życiu i dzięki; któ-
1rcmu miał umysf napelniony nieUJstairnnie 
czamwnemi widzeniami. 

Ni·e znal .naw.et imienia swego bóstwai.. 
·W porze tych wstępny.eh przegrywek 

111.amiętoo'ści, rzeczą, którą, się kocha, 11iie 
jest wtaśdwie kochanka, 1~ miłość pe{-

kolv.ieJC ·nadszedł raz do niego list w nie
mieckim języku z. podpisem „Stelhnach". 

Mości panowie \Vidzicie. że materyal 
obciążający przeciw objektYiwmości poie
dyńczych sędziów i urzędników są<l.vwych 
nie iest bez znaczenrai i sądZę 1 że pan mi
nister ma wszeki powód' do tego, aby 
rzecz tę zbadać bliżej. 

M. panowie! Odzie się ukwzuie dym, 
tam bywa zwykle ogieri i :zKi.aje mi się. że 
skarg, jakie pod'nioszą się w ostatnim -czasie 
coraz częściej przeciw poiedyńcz)m sę
<l'ziom, nie pl(y~rinno się zbY\\'a.Ć milczmiern. 
Co do mnie, slkił()rnny jestem wielce do 
przypuszczenia, że .ogromna większość sę
dziów lt' nas nai wsc.ho<l:zie niezai\vod'nie sta
ra się zachować ·zupelną obiektywność, że 
sędzia mimo bezgranicznych zaczepek, ja
kie czyta w gazetach przedwfoo poli0ni
zmowi, w chwili, gdy wziąl togę na siebie, 
by \v·ydawać wyrok, zdiOlny jest \Y:z1nieść 

się nad pozi:om bezstronności. Z drugiej 
jeic!nakże ·strnny, maści pan<rnie, musiciG 
ze względu na: tak lic:z.ne, poprzedni10 przy
wczione przyikJ<>.dY', przyzmać mi, że istnie
ją wyjątki z tej reguły i nic truooo dlomy
śleć siQ, c.oi jest po\\ to1dern tych ubalev.~mia 
g10dnych wyjątków. 

Nie możnru zaprzeczyć, że przynależ
Dl{)ŚĆ poUedyfJ.czyh sędlziówi diO' szczu.i1ącego 
z:wiąz:ku mus i bardzo niek.arzystnie wpty
waić nx i1ch bezstmnHość. Kiedy w 1902 r. 
prio·sifcm pana: mi.nistra sprawiieidliwtO'ści, 

>0by ostrzegł panów sędzió:w. '" dizicJinkaich 
wschodnich . by nic przystęp10\vali d:o 
związku, o któryni wśród: luicfa.oś>Ci polskiej 
panuje przek>O'nanie, że zaipisat 001 na swym 
sztandarze wytępienie po!oniZ!l11u, wten
czas paru minister powie<l1ziat: nie mam· 
poiw1od'u ba'Cl1ać tę kwcstyG, bliżej. 
(Stucha1cie ! SfochaJcie! na 1iawach Ki0la 

pi0ls1kiego.) 
Wobec straszliwe1g:o oskairżenia ai:loli, 

jaki1e. podniesil()no świe:żior •Wl parlamencie 
niemieckim pr'z1edw bezstwnniości sta111u 
sędziowskiego, nie może już p. minister 

•z;aic.hawywać -ciliużej' wy;kwJn.tnego milcze
inia. Mu1si rzeicz. zbadać i aJlbo zbić o•skar
żenie, a1Ubo też znale·ść śro<leik zapobiegaw
czy. To prawlda, że nie jest rz.e .czą przyje
mną porusz.at osie •gniiazdiOi i jeżeli! się sa
memw nie .czrnje z:upetnie pewny'm, to 1chęt
nie omija się ka:żdy kami·eń na· dJro1dJze. Ale 
w każd1ym razie naleiy spe!ni.ć swoją po
winn10'ść. 

Szefowi a<lmi•nistracyi sipra\.vied1iW•ości 
zapewne ni·e' będzie tak trn1dlno dlo1Jronać 
ma1ego artallm na· nieza:leżin1ość sędziów, je. 
żeli tu wogóle może być mowa o aitaikui ja
kimś, ponieważ p. minister przecież u:ezyinil 
to w inny.c;h razach bez skrupułu. Wy
starczy prz;yp0Qłl11nicć ·za:kcrz, z;wróeionyi d101 
polsktch urzędników sądowych, za:brnnt-a 
jący im należenia eto nakiegok1olwiek, choc
by najniewirnniejs:z.eg.o towairzystwa: pol
skie:go. Ba, polskim urzęd'nik1om sąoowrym 
nie wollnlO oo roiku utrzymywać nawet sto
sunków z polskiemi ba:nkamh, które z; po
lityką nie mają. absolu1:nie ni1c wspólnergo. 

na sfold:kich niepokojó.w, nieusprarwied!iwiD 
nyc.h obaw i niezmiernych rozkQ·sz.y, któ
ry1ch źróidtem są nied01strzeżlone: pra\vie 
·d1robnlO'stki. 

Dziś, gdy ju'ż Manuel' mógl p{)'\Valżnie,j 
Uczyć się z: sobą, gdy; ju·ż. był czermś, jeigo 
i.c~tne dotąd uicrncia· skupiafy si ę, przyibic-. 
raly ksz;tatty wyroźniejsu, oblekalyi się w 

.ciało. Mitość przestarwałai już dlarń być 
silą luźną, do 1nicze1go nieprzy;st•osaiwaną. 
W kościele Ue.go marzefl zamieszkafo bó
shvo, z którem nic go inż nie miaJo rcz
ląozyć. 

W10Jno• mu już było mie/Ć nadZ'J ei ę; wol 
no byro dążyć do .czegoś. 

Tak przynajmniej prze<lsta\vi.aJ01 mu 
się w'Szystko w chwHi, gdy Rolami! de Le!IIl 
brait przyszedł podglądać go w jego 111owe.m 
mieszkaniu. 

Spojrzenie hrabiego, wą.zk{)ścią ohvo-
m krępowane, padło wprost nai mlodzil.f1-
ca. 

Mtodz:ieniec mówil z 1oży.wielniem -
nie by'J! prizeto sam. l(olandl rozejrzał siG 
mv:ażniej po komnade, szukając tej cku
giej osoby, i dostrzegł wreszcie w stronie 
przeci'Wnej - siedzącego IiJfZY kominku 
Cyranai. 

Teraz ju,ż mniej przygląda{ się, a wię,
ccJ słuchał. 

Niebawem: też dobiegł' <llO jeg'01 tLcha 
dźwięczny i silnie aikcentowany gf:os 
poety. 

- Tak więc, drogi Lud\vifm- mówił 
Cyraoo - jesteś zad!owokmy

1 
z, hrafa? 

- NadZ.wycza~·nie ! Okazu-je mi wie&:. 
ką 'ŻY{;Zfiwtość. 

- To naturalne. Ale - chcialbym dro
wie:dz.ieć się o jetdnem.,H 

l(to łyka wielbłądy, ten nie potrzeb11ic d-0~ 
pra\vdy -cedzić muchy. 

Proszę pana! mknistra, by zbad.al, czy 
przynależność sę-d:zió\V do Z>,Vią:zku kresów 
wschodni.eh nie stanowi gitówneg;D> powoch.1 
tego w najwyższym stopniu poialo\:i.•ania 
g{)dnego faktu, że zniknęło zaufanb pol
skiej ludności oo be-zistro1nn1ości sęd'ziów. 
Pożądanem bykyby prz,edewszystkiem 
przedtożenie statystyki, czy i ilu sędziów 
poszło w hakatysty. Toż postulat ten iest 
bardzo. skromny. i p·owinien znaleźć u
\\ 'Zględn1enie U• pana ministra. 

(Braw~o! w l(ole polskiem.) 

Przy osobistych w : mLa:nkach OŚ\".\ iad
czyl poseł .cfr. Mizerski: 

Zda•je ·się, że pan mini'Ster nie wszy
stkie moje <lane zrozumiat dobrze, zarzu
dl mi bowiem, że tylkn sta:re rzeczy -

(Dzwonek marsz.alka.) 
Wicemarszałek dr. P.orsch: To nie 

jest osobiste. Jeżeli pan chce v.ryś\Yiecić 
niepomznmienie, to mwsi pan to uczynić 
zar.az. 

Dr. Miizerski: Chcę skons.ta~ować, że 
pa11J minister nies usznie minie za:rzu:ca. ja
lrolbym byl przyti0czyl tylko stare rwczy .. 
Przypd1ki bowiem, które wydobyłem na 
iaw, były nn.jśw~Qższej daty. ma tego by
lem z, pewnośdą uprawniony cfio1 wytocze
nia na nowo tej bardzo poważnej ikwe'Styi 
bez'Str:onniości sędziów na wschodzie. 

Co dJa pio ·s.ła Hammera, ta ub:ole\\ :un 
\\ ielce, że w zakresie w'Zmianki OS·O'biste,i 
nie mogę mu udow1odnić. iż jego wyw,·ody 
o rzekomC'm udskaniu rnsinów1 ize •strony 
polaków. są z gruntu fałszywe. Mogę tyI
k{)I skonstatować , że osobiście nic zaczep i
le.m, iż chętnie. gotów jestem wierzyć, że 
ogromma wię.ksz,ość scdiziów znajduje się 
na g-rucie ohiekty1w11•ości i że zgani·one z 
mej str•ony przypadki stronnic21ości należy 
u.waż.ać jedynie za wyjątki. To maje ;~a 

patrywanie opiera się na szacunku, ponie-
1w.a1ż sam naieżalem <l.aiwniei d'o icz·cigoone
go stanw sę<l:zimvskiC'gio. 

Dep. AriG1nsolm: Wskutek zamknięcia d:y
slmsyi straciłem możność ·odlp-owiedze.1ma 
na wywc1dy pana kole,gi Mizersfkieigo. Za
strzegam sobi.e powrócenie do tego p1•zy 
trzeciem czytaniu. 

Dep. Ifammcr: Pan dr. Mizerski po
dał niejaJro w podejrzenie tych sędziq~-, 
którzy nafożą d:O Z\viązkUJ kresów wscłfo
d!nich i uważam ·z.a potrr.ebnc 1od'eprzeć to 
ninieiszem i tO' situsznie. 

Po'sel dr. MizerSiki: Odpieram wyraz 
"pod'ejrzenie" i 1k:G1nstatuiję, że nie zarcze
pilem ża:dnc'g10 sędz.iego, ty~lrol J)rzytoc·z:iy
fem przyktady, które przcmawiadą za tern 
że sędziowie, którzy •są odldani hakatyznw 
wi, narażają się na utrartę >01bje!ktyrvmaści. 

Dep. ttammer: Na replikę pan:l dr. 
Mizersikieigo nd'powiaKlam, że tenże nct\.Vet 
za<l•enun;cyowal ministtiowi sprawiedlhl\r.n
ści tych sęd'zi6w. którzy inaileżą dlo zwiąvku 
kresów wschodnich'. 

Posef dr. Mizerski: Panie marsz.alikn 

- O cze'm? 
- Czy Rola1nd. w riO'zmowie z t·obą , 

dotyka1 już rzeczy g{6wnej. 
- Co pa'11 przez to ro:zumie? 
- Si;;rnwy maiątikowe. 
- Nic m i o tern nie mówi·t i ja też 10 ni c 

go nie pyrt:akm. 
- Bezinterc&owność ta przynosi ci za

sz•czyt. Jedlnak trzeba będzie o sprH.-aclr 
tych pomyśleć. 

- Po w! Bra.t przyjąt mnie ja_,k naj
gościnniej; "vszystkie potrzeby moje lQ1pa
trzył, czegóż1 ·więcej mam od niego wym.a-
gać! 

- O poeci! - uśmiechnął się Cyrn.rw. 
- Jak mato wym.:vgai te-n naród! życia! Na 
szczęście dla debie. ja tu jestem. 

- Cóż pani z.::imierzas:z: uczynić? 
- Ależ dio licha! zamierzam zape-w nić 

ci byt niezależny ina dlziś i na jutro; zamie
rzam ta'k urządzić tv."Oje interes.a, abyś bra
tw nie piotrzebow.a! nic zawdzięczać, le:r:z 
był mu we. wsizystkie;rn równy. I w ty:m 
1celu wlaśnie ... 

- Coi w tym ieefu ?„. , 
- Chcę wpmwadzić w \vykonanie' o-

statnią wolę twego .a}ca. 
- Pmszę cię: zaniechaj wszystkiogo, 

<Coby moig,lo urazić Rolanda! 
- Bądź spokotny. Mówie o przyszt o

ści. Przez. miesiąc lub dwai miesiące niecl1 
ci wystarcza to, co tyttrjlem gościln:rrośd o
trz:vmuJi.esz od 'brata. Potem oobaczyunf. 

- Tak, tak, czekajmy. Nńc nas nie na
gli. Zawsze hę'dzie idiość czaisw do potmę
ciaJ tych nudnych kwestyj. Mam teraz ·ztr~
sz:tą na.i myślii sprawę nierównie ważni~~· 
SZ4 

- Jaką? 



vr~ \niąć mię v: obronę i skard.ć n.ie
parfamentanrość slov:a „z.adenuncyav:at••. 

Wicemarszalek dr. Porsch: Uczynię, 

cD uważam za potrzebne. Sposób, w Jaki 
dCPuto:Wany Hammer mówil, nie d'aje nu 
pd\v\'.J'<l'U• <la wmiesza11ia -si~. 

PoseJ dr. Mizerski: Nie wymienilem 
ani jedhego nar11viska, t-o wykaiże steoo
graltl· . Denuncyow~ j:s~ wYraizem, któ
reg'O me magę przemeść i odrz.u.cam ga z 
obttrzeniem, ja.k najstani<J\\'czej. 

Ziemie polskie. 
z Prus Zachodnich Warmii i M8Z11J'. 

Malbork. Rozpo;częto znów z praca
mi mufarsikiemi w zamku pokrzyżackim. 
obeenie zna1.azloi tam pracę ak-Olła 5{) mu
larzy i rohotników. 

Tczew. Nowy most kol-euowy, prowa
dutCY przez Wislę ma w niez.adlwgim cza 
sie ZoQS~oć prz.cbu1dlow.any i wzmocniony. 
prace, które potrwają tr~ lafa, zlecooo 
finnie J1iemieckieij ttarlmrtat w 1 Duisburgu. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Gniezno. Z maiątków Mnichowa, Pie

rzysk i W.pźnik wytworzono bhsko 70 -0-

sad' dla kQic:mistó·w. niemców spro.wad·w-
11ych z R:osyi i Gałk:yi. Pyta:nie, iak dlu
ga wytrzymają - 1czyi 111'i 6 p6idJą za tymi, 
któ.rZY ·się J)Oprzednio wynieś!~? 

Pmski urzędnik nie może grywać w 
Sokole·. Takie Drędzic odebrat - jaJk do
nosi .,Oaz. P." - dyrygenrt: utw1orzo1i:1ett z 
kilku muzy1kantfrw, w. knścianic kapeli p. 
W. -o<l swoliej Z\vierzchn!cz.ej władzy. P.o
~mżono mu n.1\vet, że jeżeH bo<laiby byl 
sokolcm, to natychmiast straci chleb. Jak 
wiadttmo., p. Witkowski jest 23 latai zatn.:.
<lnPany przy tutejszym sąd.Iz.ie. 

Poir6win.ajmy z tern s;tasuruki galicyj
skie, mian01\V'icic, że ,,Sokót" t~mtejszy 
sktada się prawie w \YiQks:zości ·z uirz:ędni
ków państwowych, a mieć będ'ziemy obra
zek. jruk wysoko rząd1 prwski ceni swobodę 
o!Jywatelską Vv~ ~nem państwie. 

Ze Ślązka czyli Starej Polski. 
Katowice.. Z o~bawy przed rozmcltami 

1r· zagłębiu <lą.browieckiem sich110tni1k~ się 
z S.usoowca i okoli.cy oo I(arowic ·o'kol·O 
400 r.o<lzin, przeważnie żyxfowskich. łfo
t~te wtem tuta.U przepefui1t1ne., PrJewó.z 
towarów z Katowic n.a dworwc. koilei \var-
57,,aw.sko-wiedeńskiej us.tal zupefare, a most 
lrofeJoWiY przez Przemszę strze'.l:oniy jest p::» 
~ronie rosy}skief prz.ez s.iłniy1 odld.zfa.f pie
choty, a pl.J stronie prnsJdej1 p1rz~ oddział 
żandarmeryi p.o<l dowództwem pulkowni
lva iandarmeryi Pliifkamera z W rodawia. 

Swiętochłowice. W ubiegtą sobotę 
~patka1Uo mbJ'tnika Sosnę straszne n.ieszcz:ę 

·ścłe przy pracy w szybie nai kopalni 
J)ewtschland" . Z d!oitądJ nie wyt~omoczo
·Met tJrzyczyny wpaid.J on '\11 Ó\.Vl szy'b i po-
111iósl na micijs.cu śmierć. · 

Bytom. W sobotę wYWiezio.rno ·z. Qior
•1ogo ~lązka 10-gólem 8157 wagonów, (w: ro
Im poprzednim w tymże dni u 534-0 wago
~qw); w p-0niedziate;k 8164 wagOO\ÓW! (w 
·roku poiprzed!nim 5639 wa.g'OThótw•); we wt.o 
r~ 8374 w.agonów (w J10kll! p.Ulp~d'.nim 
.if.fz wa-gOlllóW). Widać z tego, że ro'Z
SJ,lka, \Vęg[~ ciągle jest naidzwYc'ZaJnie wiei 
k~ Pomimo, że po niektórych 'Szybach na 
CfornymJ Śią,z1m„ streilkotwano. 

l(atowice. Streik gómikó'\vl szerzący 
si~ auż także na Górnym· Siązku naklainia 
Jlr.a.ooctawiców do co-raz większej prodlwk
cyt. Na szybie „Gottharda" niaprzyfktad 
J>I'a'QowaruJo dotąd zwykle tylko dzienne szy 
Glity, tymczasem odi l lutego ziaprowadlzo
~a także szychty llOCille. Sz,ycl1tai trwai Z 

0fatd-em i wyjazdem 9 g<Jidizin. Wooec te
:o przypuszczać n31feży, że 'kiopa;lruie ;ZJwer
bowalai nowych robotników. 

Pszczyno. PQttTIGcnik masarski Fran
ciszek, Czechaczek z; Pszczyny, któremu 
~no prOlees o krzy'WIO'J)rzysięstwo, 
'°'Włesit się w "Więzieniu. 

Mysłowice. Do „Oómośtązaka" pisze 
itriOIIlo robotników: Niezadiowolenie wśród 
TQ,.botników nie tyfilro w westfalskim olbwo
~~ie przemys~nwym jest .wiclkie, ale także 
1• 'i;a Górnyrn Ślązku. NiezadbwQleniei ro
~e z każd'ym dniem, ·gdy się czyta, źe w 
lltllych Okolic.ach !Zarobki są VJ'iększe, p-ra-

1

,_ca dzienna krótsza" itp. Na; kopalni tutei
~ pofiożen-ie robotników. jest wprQlSt o
!~ne. Szychta trwa 12 igodzlln, ai zairob
ł\.ł są hard.ro ticlte. Ciskacze nruprz)llktad 
l'.ał rabiaic.tJ I kl. 2 ,50 mk, II kl. 2, 10 t III kl. 

,80 tnlk. d:ziernn1e. Z tego lichego zarobku 
~eba Qpfacić 3,75 mk. miesięcz~ składkę 
uai krua'I>S.Zaft, 1,86 mk. za olei i :za IZl'll3lC'Zki 
~eczeinta. nia starość. Reszta ·zaroh
~ 'StraJczry Mle0wie na .~enie rdd;zi„ 

ny. O z.leżeniu jakiego grosza na czattrią 
godzinę nie ma mowy, to też, gdy jaka cho
roba nawied'zi rodzinę robotniczą, nęd.za ,~ 
takiej jest bardzo wielka. 

Nal\vet nie dostaniemy, dostatecznej 
i.tości węgla do oparu. Roczny d·eputat wę
gla wyn-0si 80 centnarów. Jest to bez:wa
run:ko\1,ro za mato. Wleściciele kopalń po
winni przecież wyznaczyć takie zarobki, 
że robotnik m<Yle z. familią wyżyć. Nioch
że dywidendę a'kcyonaryuszom wyznaczą 
trochę mniejszą a: robotnikom lepiej się bę
dzie powodziło. 

Z innych dzielnic Polski. 
Warszawa. („Wrorowa" połicya). 

Oby.\V'ate1 Magnuski przybyw<szy -Ob War
szawy szedt wieiCzorem no Kraikowskicm 
przedmieściu. W tem spotyka go patrnl 
po:licyjny, żąda l'egitymacyi i ·rewiduje. W 
kieszeni zna.laizl 100 rublówkę - dowód 
ten legitymacyjny wyst~rcz:ył policyantom 
za wszystkie i1wne id1owiody, panu1 M. po
zwolił iść dolej, a ban:kniot zafbral - ~elem 
przekonainia. się czy: „n~1esfal-szowany·'? 

--==---
Wiadomości ze świata. 
Berlin. Parlament radził o wniosku 

centrowców, dotyczącego wolności religij
nej. Z centrowców poseł Grober wykazał, 
że należałoby iść za przykładlzm szlachet
nego biskupa katolickiego ks. Balthoore, 
który w r. 16-34 w Nowel Ang1ii jako pier
wszy utworzył nowe społeczeństwo pań
stwowe na podstawie wolności wyznanio
wej. 

Niemcy. Brak 1uirzę:dników mówią
cych po: polsku1 naJ poczcie jest piOwia<liern, 
iż biur tlumaczefi kasol\viać nre mo!żna, tak 
pr:z;ynadm:niej zapeWlnial jeniernlnyr po1czt
mistrz I(ra~ke. Wolboc tego z:apewnienia 
dJo!rnosi ktoś z prowillJCyi saskiej db ,,Ger
manii", iż twier<l!ze11ic to nie zgad.'zai się z 
faiktamr rzeczywistemi. Owszem są urzę
.dnhcy pł():czbowi wfad~ący językiem pol
skim ale WYSetai sie ich \V1 gląb Niemiec, 
gdzie swych znaiomośd językowych :zu
żyć nie mogą. Tak prmvinicya s.as'ka n. p. 
zaisiane jest PIOI p:ols.ku mówiącymi u pis'Zą
CY!I1li ll'rzędnikami poiez.io\viemi. Jeże-lu tak 
się postępuje to b-rak tailmwycli :v0 pol'.skich 
d!zie1ndlcachi Jest nahzralną konisekw.ellJCyą 
odnośnyich rozpiorząU'zeń. W katJdYm ra
zie przyznać trzeba, iż brak mzędników 
J)OC'Ztorwych posiadarących język polski w 
w1schodnich1 dz:iel'n.ioach jest faktem przez 
rząd zamierZ1011ym. 

Z Francył. Rząd francuz'ki jest z aigi
tacyi .am.tyrosyrs.kiej w Pa;ryżll! niezadlow10-
l·ony. W parlamencie pbwiooiziail fran1cu
ski miinus.ter spraw zagranicznych, że pra
•\Vldziwi' fran-cuzi wiedzą, ii !Qtl' sojuszw ro
syjosko-francuzkie~a zależy równ1owaigai po 
lityczna w: Europie i utrzymanie polmdu. 
MimOI sif ogromny•ch nai Wsc·hoozie posia
dla: 'bo1w~em i(!(}'Sya nad brzegami Wi.s.ly na 
wypadek wn:in'Y z Niemc:amt 600 OOO lu<lizi, 
g.ottowych warlczyć wspólnie z fral1Jeuzami. 
Według ministrn tyLlro wrogiowie f'raJJJcyi 
mogą siobie życzyć zenvania sofu'szu fran
cuz.kio-rosyjski.e&'o. 

Z róinyc;.h slrott. 
Bochum. Dotąid wypfaei011110 stre'jku

Jącym tnilion sto tysięcy ma:rek. 
Qozsze,rzaj.cie wśró!dl kreIWJ11'Y'Ch i z:na

U.amych .,Wiarusa Pol.skie'4?X>", k tórego na 
Iutyi i marzie1c wciąż fes.ze-ze za1 1,28 mr. 
zaipisywać można. 

Bismarck:. Odbyto się tu zebranie gór
nikw klopami HCoosolidation", .nia :ki.órem 
wybmrua 3 delegatów dor k:O'misyi, która 
ma; badać stósuruki w tejże kopalni pannfą-
c·e. 

Osnabruk. fa.bryka s~ali izaldadów 
t„Marioo-Bergwerke- u. Iiiittenverein" pod
aęDtt1 praJCę w całej tX>zciągtaści , sprowa.dzi
wszJ11 paitrzebru.v ilość węg-U z Angfiii. W 
koµalrri węgli .,Weme", nalieżącej oo tejże 
rspórki, pracuje z 1250 górnikó;w, tylllm 340. 

l(~t>1nbaga. Związek zarwlOldhwy u-
1chwaf1f 5000 kortoil! dJla sitrejkujących gót
ni'.k:ÓiW W1 W e.'Stfalii. 

Dortmund. Rl()lł:>atlniik kol'.C!Jowy Braun 
z lfackardle <!Jostat się mi~yi d~~a wago
ny i został tak silnie 'Z'g'Iliecio.ny1 iż n '. eba
wem umarl. 

Essen. l(owar N~ltemeier znalazł 
śmierć ;wi łropaffi1 „Satzer E Neuak". 

Langendreer. K opainiiaJ „ Bruc.hstras
se" przy ostatnie} wyplaicie zatreymata 
gÓłf'nvkOJm ·zarobek za1 3 szy.chity. · 

Berlin. Nied'aiWUld wi Berlinie uka.za-. 
la się broszura, O'IOOWi aJ ą,ca si:ostmki dzien 
utkarstwa1 mief,soowego. Rzu;cai ooa dbść 
Jaskrawe śwratlo na tel stosult1lkL Okazuje 

'si~ bowiem~ że deśli tyd<lm nie udało ~~ do 

tąd -Odbu<lo\n.6 królestwa Syonu, to jednak 
w. głównych ogniskach środko\\"0-europej
skich r::YW"iodto im się owladnąć tern po
tężnem mocarstwem, za Jakie słusznie u
chodzi prasa. Szczególniej ·wi Berlinie. Z 
bardziej rozpowszechnionych r znanych 
<lziennikó'\\l, wychodzących V.." stolicy Prus 
olhrzym.ia większość znaj-duje się całkowi
cie lub -częściowo w rękach semic:ki·ch. 
Tak więc „Berliner Tageblatt", ,,.Morgc.n 
Zeitung" i „Reichsblatt" należy, db Rudolf 
Mossego. ,.Lokał-Anzeiger", ,,Tag", 11W0-
che" i „fliegende Blatter" (monachijskie) 
do Scherla, ,,Berliner Ztg." i kbend'post" 
do Ułsteina, „Neueste Nachrichten" do 
Wolffa, „Das kleine Journal" do Spitza. 

' „Nathona.F Ztg." dio Salomona. „Berliner PÓ 
łitische Nachrkhten" do Schweinburga. W 
innych dziennikach kapitaliścii semi:ccy 
mają olbrzymią przewagę, posiadają lłwią 
część akcyi: re<laktorami i \VSpótpra:co
wnika1rni są niemal wylącznie żydzi. Do 
tej kategoryi .należą „Borse.n:-Courier", 
~.N<n"tldeutsche Allgemeine Ztg." (glównym 
wfaścicielem jest dom bankowy Bleich
rodera), ,.VoLks Zeitun1g", ,,Freistrmige Zci
tu1!1!g", ,,R.eichsfreund", „Kl.aictderad'atsch", 
„V.olksblatt". Główny orgain g,ocyailnej de
makracy.i „Vorwarts" posiad'ai zna1cz.ną li
czbę wsp.ólpraco.wników-żydów. Znamien 
niyrn Jest fakt, że w teru sposób .żywi·ol se
mkki jest ·w posia•da.niu· póturzędow,ego 
organu. kanlclers'.kicgo („Norddeutsche Allg. 
Ztg. "), oraz: miaroid'aj.nych orgainów, stron
nictwa narodowo-liberaln'ego (National 
Ztg"). oraz stronnictwa, woln10myślnego 
(„Preisinniige Zeitung") . . 

Przy tej sposob\nośd nie •ald rzeczy bę
<lziie wspomnieć, że mnieu wi·ę.cei ta'kie sa
me stosunki panują w Wiedniu. „Neue 
Freie Presse", „,N. Wiener Tageblatt", 
,,Die Zeit", „Wiener Allgemeine Ztg." i in
ne są w ręku żydbwskiem. 

Rozmaitości. . 
Niezwykły konkurs. Z Nmvego Jor

ku dono'Szą, że znany amery1kańsiki filan
trop i socyoli01g„ naz,wiskietTI! Woodlbu·ry, 
roz.pi1sal <llziwacz.ny konikurs. Pr.z:ernaicza 
Qn 250 cDoL kaooemu, kta zdoła! prz.ek'oniac 
'Zlożożit11y z. ll-stu1 niewiaist sąd', że W1 •ca
łym Nowym Jorku iest jed'eirn człowiek, 
zupe:łnie ze sweigo losu małżeńs'kiego za:
dO'Wblony. P. Wcodiburyi jest ocz.y.wilście 
zakami•elniłym zwolennikiem bezżef1stwa. 

Wa:runki ko'Ilku·rsiowe: dOpUls:Zlcz.ają dlOI sądu 
tylko "wra!Żliwe, c:zdgodinc kobietyi z.amę
.żne", ż.1orN1Jci męż,czyizni dlopurszczent mogą 
'Dyć tY1lko jalro świadko1wie. P. WoodJblury 
mniema. że ten konkurs wyikarże, że nie 
tylko ikawalerowie, ale i nLez:amężn,e ko
biety prowad'Zą, życie sziczę-śliwsze, nłż ci 
którzy dźwiga·jąi ia•rzmo malże11skie. 
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PODZIĘKOWANIE. 

Tow. św. Józefa w Wanne, oraiz wszy
stkim Rodakom w Wanne i olmlicy, którzy 
wzięli udlzii.ał· '\V pogrzebie śp. matki naszej 
w dniu 7 lutego, sklaidamy serdeczne Bóg 
zaplać! 

Wawrzyniec i Autoni Pucek z Rodziną. 

wam c • MW a /A2r.iiY&IWWWJW 

Towarzystwo ś.v,. Barbary w Hamborn 
doniosi szan. człon1kom, iż odl 11- 13 b. m. 
'ies1 sposnb111~ść do sp•owied'zi św. W nie
dzielę, 12 b. m. ranfO o gact:.z. 0 8 wspól!na 
Kmrnuni.a św. dla naszego To1w. Czlonlko
wie winni się sta'\i. ić w o'Zlnaikach. 

Uwaga: Dla· Polelk Brac twa.i Róiai1ca 
św. Zmiana tajemnk nie oicllbędzie się 
przed! rrabozefrstw·em, fe:cz, po piolskicm n.a-
botżeństwie. Z a r z ą d. 

Tow. pod opieką Serca Jezusowego w 
Recklinghausen 

uwiad~unia swych członków, iż. w niedzie
lę, dnia 12 b. m. o 1go<l'z. 4 pn połud. odlb ę-
1dzie się walne zebranie roczne w sali po-
1siedzel1. Borzątlk~k dzienny: 1) Spraw10-
z.dlanie kw.a1rtalne i ro.ie.zn,:;, 2) obór Z3.rządu. 
CzfoTIJkowie zarządu winni· się stawić o go
,dzi1nie 3.Y<L Wszystkich cz!on:ków o liczne 
star\vicni~ się uprasza Z ar z ą d'. 

Towarz. św. Wincentego w Hochheide 
poidaJe swym czlonk-0m Ora!z wszystkim 
l(lotd:aikom w liochhekle ~ olro1icy. oo l\Vliia

dlomości, iż zebranie zwycz.a}ne. odbędzie 
się '\\'1 niedzielę utniaJ 12 L>uitego o godz. 4 
poi µo.I. w lokalu p. K. Miillern W1 Scherpen
bel1gl (przystooek kolei że!aznej Scherpen-
berg). Za rxąd. 

Uwaga: Wieczorek farniłijrnyi me od~ 
bę<fz;ie się z pmvodu streiku. Jest oditdżo-
n;y na 26 Ia1ego. Zarząd. 

Tow. św. Michała Arch. w Hochfeldzie n R. 
podaje sv.'}m czł-OJłkom do v.;adomości, iż 
w ·niedzielę 12 lutego i tak samo 19 t. m. 
odbędą się posiedzenia o godz. 4 po pot 
Zarząd p(rn inien się stawić już o godz. 3, 
gdyż mamy dużo sprav.r do za:łatwienia. 

Proszę o }ak nailicznieisze stawienie si~ 
czronkó\V. Z ar z ą d. 

Towarzystwo św. Franciszka S. w Hof-
stede-Riemke 

donosi swym członkom i Ro dakom, ii ze„ 
branie odbędzie się w niedzielę dnia 12 fu„ 
tegio. Zebrania odbywać się będą nadal 
" " każdą drugą i czwairtą m'..edz.iełę ka.idego 
miesi(łica. Uprasza się szan. cz.tonków i 
RodakóW1 o namczniejsze zgromadzenie 
·się. Z a r z ą: u. 

Towarzystwo św. Barbary w Bochum. 
W niedzielę dnia 12 b. m. o g.odz. 4 

po pot. odbędzie się zebranie, 3. potem 
„wolne piw()", na które wszysfk11.:h czJon„ 
ków z żonam i się zaprasza. Zarząd. 

Towarzystwo św. Marcina w I(rar 
donosi swym czło•nkom, iż miesięczne zc
brnnie od1będzie się dna 12 ł u t";;go. P.J Pol. 
o godz. 4. Uprasza się, <łby się za.rząd go... 
dzinę prędzej sta'; i ł. Zarząd. 

Tow. gimn. „Sokół" w H ombruch 
donosi S'Zan. d'ruha,m,iż w nicdz~elę <l'ni1' 12" 
lutego Ddlbędizie się posiedzenia o g.cld•z. 4 
po pol1ud'. u pa•na Sasseg;o. Uprasza się o 
Ii'czhy udzial druhów i gości. 

Cz-olem! W y<ll z i at. 

Baczność Gniazda okręgu X.? . 
Wszystkie sza'l:1. Gn~da SokoMw·"· 

które dotąd'. nie nadesłały składki ,,. wy~ 
sokości S marek, na podrc)ż del~gata; d() 
Poz:naini.a:, proszę uprzejmie o ood'estanfe 
tatk:owej1 W · jak najkrótszy1n iczasie g;dYź 
zj<WdJ ctelega:tów w Poznaniu niebaw'em słę 
o<llbQdZie. - Proszę także o łaskarwe usku
tecznieinie sddadlek okręgowych aby mlódz; 
k.siąvkę okręgowej kasy w porz~elk \V'pro
waid'zić. - Grotem dmhowiie! 

Stan. Kunea, skarbnik Olkręgu X. 
N. B. Składki proszę nadsyłać pod 

a!d:resem: St. Kun ca, Bocluw:n, Joh.annFtei 
Str. 22. 

Tow. głmtr. „Sokół"' II w Wanne. 
, . Walne zebranie od'b~dzie się w nie-4' 

d1z1ef ę dnia 12 b. m. po poiluict o godz. ~4 
w llOlkaJw p. Oerdesmanna przy ul. ffofstr. 
Goście mi1e widziami. 

Czolernt! W ydl z i at 

Tow. św. Wacława w Linden 
.doinosi swyrn cz&mkom z. Lindet11 i Dahl ... 
ha'U\sen iż w niedzielę d. 12 b. m. o god~. 
4 p0 polud. odbędzie si~ zebranie. Uprasza 
się wszystkich czlonków aby .na to zoora
inie Hcznie przybyli, poniew1aż będą ważne 
spraiwy do obradOIWania. O jaJk: naijlicznie.f„ 
szyi udizial ·prosu Z a r z ą d. 

Goście mi1le widziani. 

Wielki wiec polski w Oberhans~n: 
odbędzie się w niedzielę dnia 12 luteg-o o 
giodz. !/:; 12 przed południem zarnz: P'O su
m~e. Na wiecn będą wa ż ne sprawy oma.., 
·wwne. przeto o liczny udzial Rodakó-w1 z 
Oberhausen i okolicy uprasza się. Na wie„ 
cu• będą mówcy zam ie jscowi. 

Wiec l() lcLbędzie się na sali p. I(olter da-
wniej Wi·ems. pirzy nowym rynku. ' 

Związek Polaków. 

Hetne. 
D~nosimy szan. druho:m, ~· iż-~;;.; 

zaufania; zostal Pawet .l\fa,giellJca i n1ieszka 
przy ul. Feldstr. SO. Tam moigą d1rwhtow.le 
skł~dki placić orae; na czloruków się zaipisy. 
wac. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

P o d z i ę k o w a n i e;! 
, . Dzięk,uiemy. zacnym dmh'vm i go,.. 
s~1om, ktorzy się przyczynili do upięk:sze
mai na-sz·ej zabawy, w dniu 29 styiczniai tego 
rlO!k:u. Tak samo z.asyla sic u;znainie i naj
szczersze dz.ięki z•a pięk1ne nowości naczel~ 
n~klowi ,,gniazda Oberhausen", ~cfdzialu 
pienV1szego, za pi.ękne p:Jramidy, które ta 
ćwiczenia wypadly najlepiej. Tak saim· i 
druhom z. :Essen za piękne ć"'Wiczenia cho
rągiewkami, 1które! byty bardzo piękne. Za
syt.anny tak'że druhom z Bruckhau1sen nasze 
µ002.iękmvianie. C~olmn ! Wydział. 

SŁUŻĄCA 
do w.szystki e:i pracyi domowej p.osz:ukuje 
paJ1i 

A. Po w a ł o w ska 
w1 Bochum AUeestt. 13. 



cpie. 
W dalszym ci<un1 złoi.yli: Vyigrra-

nc w 'karty 1 mr„ J. Jakubo ·ski 1 mr.,. 
L. Pmcek 1 mk., .,Wilu " „Johann" 50 fen„ 
Grzela 50 fen., .,Organi ta" 50 fen., ,,ra
dykal" 50 f n. ~ „ ra '' c .elt u p. Mik<>łaja 
Paprotnego: Nowożd1cy 1,50 mk., J. T(l
mala z: ż. 2 mr., L. H nisz 1 nu., L. Pla
czek 1 mr., Fr. łroni z 1 mr., I<. Antioń
czyk 1 mk .. .T. Razk-0sz 1 mk., T. Antoii- j 
czyk 1 mk., P. Luk0!-ize1 l mk., W. P. 1 
mile. I\. A. B. 50 fen., W. Szczyrbkel! 50 fen., 
J . .M()jżysz 50 fen., K u~h r! a f. A. 20 fen., 
M. P. 30 fon., 10 fM. miaicz·ono. 

Dotąd \\piym~ło 17.::2,łi ml. ~'szei
kil\;; składki na pfrn, yższ:r ~el posylać me.., 
żna p.od aidr ~cm: Jan S\\ b da, · mistrz 
krawiecki, Bottrop, Westf. 

można przcsyiać pod · dre:sem: 
„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Bochum, Vidumerstr. 16. 
lub też do Redakcyi gazet polskich. 

„Zjednoczenie zawodo ve polskie". 
-- ---

,,lJtdn z nie zawod. pobk e: 
Wszystkie listy do ,,ZjednoC'zonia za

w-0dowego polskiego" dotyczące czy to 
obmny pra\ ·nci, czy też spraw administra
cyjnych, należy adrcs·ow<tć zawsze ty~ko: 

~,Zjednoczenie zawodowego polskie", 
Bochum, Vidumerstr. 16. 

Przesyłki pienicżne należy adresować 
„Zjednoczenie zawodowe polskie" 

(J C1Jn J ainkmviak) 
Bochum, Vidumerstr. 16. 

Zarząd „Zjednoczenia za wow. polskiego". 

.Kto zapl ze , 

Gazetę Toruńską 
na luty i marz·ec 

otrzyma w podarku: 
l. Wielki kalendarz na wk 1905. 2. 

Dwa piękne obrazy Matki Boskiej, które 
można oprawić w ramki i zawiesić na ścia
nie. 3. Kalendarz kieswnk<>wy w okładce. 
4. Kalendarz ścienny. 

P<:>winiein ka·żdy nadesłać nam k,wit 
poczrtoiwy na dlowód, że zapisat ,,Gazetę" 
na luty i marzec oraz znaczek pocztowy 
za 10 fen. na koszta przesylki. 

l(to nam ·zjedna przynajmniej trzech 
abonentów na luty i marzec i nadeśle ich 
kwity oraz tyle znaczków pocztowych 

po 10 fen., ile naidseła kwitów, otrzyma dla 
każdego abonenta kalendiarz i i·nne, powy
żej wymieni-0ne podarki a dla siebie piękną 
książeczkę w oprawie. 

Kto nam nadeśle dziesięć kwitów na 
lwty i marzec r. 1905 i dziesięć :maczków 
pocz.tQwych po 10 fen., otrzyma dfa każde
go abonenta, prócz kalendarza i innych po
da1rków, jesz·cze elementarz polski, a dla 
siebie sławną powieść Henryka Sienkie
wkza pod tytuJem: 

KRZYŻACY. 
Kto do nas pisze po poda·rki, nieich po

da: dok1adny swój aidires. 
Adres na listach wyselanych do nas 

z kwitami i znaczkami, powLnie.n być talki: 

„ Gazeta Toruńska" 
w To roni u (Thorn) 

Na pogrzeb abonentów zmarfych nie
szczęśliwego wypadku, zarnz lub w dwa 
tygodnie po wypa<llku, wypłacamy jakQ 
wspa1rcie, którego nikt żądać od nas nie ma 
prawrl. z dobrej woli 

. ......._ .J 150 marek. c....::r-< 

Pustbestellungs-Formular. 
Ich'. bestelle hiermit bei dem Kaiser

licben Postamt ein Exemplar der Zeitunsr 
„G~eta Toruńska" aus Thom ftir februar 
u. Marz 1905, und zahle an Abonnement 
und Bestellgeld 1,28 Mk. 

'Obige 1,28 Mk. erhalten zuhaben be
scheinigt. 
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Maltheser tr. 17. rstr„ 17, 
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<l.okładn b·c·. , 
'n· , w ..,. •Jkich z mó ; n u.1 h 

by ,1rzfl~vłk: nie '01 Mniła lę. 

W 1ec w \V attenscheid. 
W piqtek po południu o g-0<lz. 2 odbę

d'zie się ·zebranie dla górnikó1w PolakćN.r na 
sali p. Fichtnera, przy ul. Weststr., na' któ
ry s;ę w1sz:yscy R.odacy z Wattemsche]·d i 
okolicy punktualnie stawić powinni. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

ROBOTNIK POLSKI 
wychodzi dwa razy tygodiniowo w Bochum 
w drukami „Wiarusa Polskieg-0" i ma nie
dzi'elny diodatek reliigijno-powieściowy pt. 

„Posłaniec Katolicki", 
w którym się mieszczą ewangelie, kazania 
powieśd, i różne zajmuj~ce i pouczające 
artykuly. .,~obotnika P·olskiego" każdy 
zapisać może, bo na cale dwa miesiące 
placi się już z przynoszeniem dlQ domu 

tylko 45 fenygów. 
Na· tyle stać każdego. Z tego powodu 

prosimy Rodaków, aby dio zapisania sobie 
„Robotnika Polskiego" zechęcaH przede
wszystkiem tych R{)diaków, który.eh do za
pisania pisma ·codziennego trudnQ nak1ł<rnić. 

l(to zapisze „Robotnika Polskiego" na 
luty i marzec i nadeśle kwit pocztowy na 
dowód O'raz 10 fenygów na porto otrzyma 
kalendarz ścienny i piękną książeczkę. 

Kto namówi 5 Rodaków dio zapisania 
,,R>0b-0tnika PolskiegQ" na luty i marze::, 
nadeśle ich kwity i tyle znaczków po 10 fe 
nygów ile kwitów, otrzyma dla każdego 
abonenta kalendarz ścienny i piękną ks ią
żeczkę, a d'la siebie 

książkę za 1 markę. 
Kto pozyska 10 abonentórw na lu

ty i marzec i nadeśle kwity i 10 znaczków 
otrzyma dla siebie 

książkę do nabożeństwa. 
Na poczcie trzeba żądać: 
„Robotnik Polski" aus Bochum. 

-------------------
Postbestellungs„ Formular. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiser

lichen Postamt ein Exemplar der Zeitung 

„Robotnik Polski" aus Bochum fiir Februar 

u. Marz 1905, un<l za,hle an Abonnement 

und Bestellgeld 0,45 Mk. 

~ Js 
~ 8 . 
~2~ 
~-:i-; os 
~~ ~ 
~ „ 

Obige 0,45 Mk. erbalten zu haben, be. 
scheinigl 
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MEBLE 
zupdnic 11.C)\\ t: i wszyst'ki·..: sprzttt} d.mnO'
\\ c' z, JXl\\·Od11 fJrzep 1xH\'adzki tan.u, do na
bycia. 

Ja n Guć, Uerne, ~Lustr. 27. 

BACZNOśC! 
2 łóżka z rnataracarni tanio do naby

'Cia \\~ Bochum, ~pichcrnstr. 25. 

• 
\\'IARUS POLSKI 
Już teraz można zapisywać ,,Wiarusa 

Polskiego" na 
LUTY I MARZEC. 

Prenumerata na te dwa miesiące wy-
nosi 

t y I k o 1 m a r k ę, 
a z odnoszen iem do domu 28 fen więcej, 

l(to zapisze „ Wiarusa Polskiego" na 
luty i marzec, nadeśle na dowód kwit, 10-
cio fenyigowy znaczek na porto i dokładny 
adres, otrzyma darmo kalendarz ścienny 
na rok 1905 oraz piękną książeczkę. 

Rodacy! Dziś każdy Polak na ob· 
czyźnie koniecznie czytywać winien „Wia
rusa Polskiego", aby się dowiedzieć o waż
nych wypadkach tak w życiu narodowem, 
politycznem, jak zarobkowem, których o
becnie tak wiele. Zatem Rodacy: Roz
szerzajcie „ Wiarusa Polskiego". 

Kto nam zjedna przynajmniej 3 nowych 
abonentów, na łuty i marzec, nadeśle ich 
kwity i do każdego kwitu zalączy 10-do 
fonygowy znaczek pocztowy, otrzyma dla 
każdego nowego abonenta kalendarz ścien
ny i piękną książeczkę, a pr6cz tego dla 
siebie bardzo piękną 

książkę, wartości I marki. 
Kto pozyska dla „Wraruisa Polskiego" 

przynajmniej 10 nowych abonentów, nade
śle ich k\\ ity, oraz tyle znaczków po 10 fe
nygów, ile kwitów, otrzyma d1a każdego 
abonenta kalendarz ścienny, i piękną ksią
żeczkę, a dla sieb ie bardzo piękną 

książkę do nabożeństwa. 
Adresować na leży zawsze krótko: 

„ Wiarus Polski", &)chum . 

Postbestellungs-Formular. 
Ich hestelle hierm,it bei dem Kaiserli

chefi Postam:t ein Exemplar der Zeiitun1 
"Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitungs
preFsliste 128) ftir Februar u. Marz 1905 und 
zahle an Abonnement und BesteH2eJd 
1,28 Mk. 
~ 
d 
~ „ „ a . 
~ „ fa 
Q Ili f\ 

~-~ ; • :i 
~t. ce. 

Obig.a 1,28 Mk. erhalten znhaben be
~. 
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Tow. polskin: ·szy tk·m pol · 
na obczyźnie polecam jakD nadaj,~eą ~· 
od cz~· tt, 

cm.EB ŚW. A 1TONIEGO, 
p:smo ' YLhodzącl: co mitsiąc i do na ·1'· 
.:ia '. 

{S·ęgarni poi kiei w abinghorst. 
K2żdy a~l{)net , Chleba ś ~:. m r ie. 

~c" ma Ltdz al " 156 msz:ich Ś\ ., ' r6ru się 
c r1 ;3 i· . l 1, lł V ' Si. li , ;1.. 6' ' 
w Pozna 1 'u na inten .... y t.: pisma teg<Jż p1 rd. 
placki }' dal 'i do 'I ód \ ·ydaw1!ict a t (1-0 

pisma przenacznny i ::;, na J,Lb dla iidtc. 
~(eh 't6n, r-ozdzitla· t s·if·st1y kldszluu 
ś :1.. Józ fa \\ Poznaniu. 

Abrn„ !'H;JI„ ;., :\,ros· r i..:znie 1 20 z i rz,'. 
sytką l !'U mr .. na o 'c zo.pe\\ ne kddc~o 
sta~. Pieuiądze na ,, ~<meamcnt pro 1ę za. 
razem z zamówieni< m, przJ sfać i to z PG· 
daniem wyral:ieg<J adr su. Osoby, 1.:hcł!ce 
zeszyty ktćirc obejmui<t 64 strony już <Jet 
1 styc?.nia 1905 r. otrzyma:, powi1111y pr.ą. 
najmnieJ do 1 lntcgo pieniądze na c;.1:y ro. 
czny abonament przystać pod adr~scm: 

· M a r c i n J a r c z y ń s k i, 
Księgarnia polska \\ ttabinghorst 

ul. Romerstr. 20, p. Rauxel. 

~, 

Kto .zapisze „Przyjaciela' 
m TORUNIA 

na luty i marzec otrzyma w podarku 
I. wielki kalendarz. na wk 1905. 
2. dtwa· piękne obrazy Matki Boskiej, kt.óre

mo.żna oprnwić w rnmki i z.a wiesić na 
ścianie. 

3. kaJendarz: kiesz-0nkowy w okładc e;· 
4. kaJend·arz ścienny. 

Powinien przecież każdy nadesłać !flam 
kwirt pocz.t-0wy na dowód. że zapiS2ł 
„Przyjaciela" na luty i ma1rzec oraz >.ma· 
czek pocztowy za l O fen. na koszta prze
selki. 

l(to nam zjedna przynajmniej trzec:k 
abonentów na luity i marzec i nadcślC' ki 
kwity maz tyle. znaczków p(}cztowych. pt 

10 fen., ile naidse!a kwitów, otrzyma dla 
każ1dego abonenta kalendarz i inne, pOfW'Y
żej wymieni·one poda,rki a dla siebie p:fęk1~ 
L.sią.ieczkę w oprawie. 

I(to nam nadeśle dz.iesięć kwUów na 
luty i marzec r. 1905 i dziesięć z.na.czik'ów 
pocztowych po 1 O fen. otrzyma d1a karhdł
go abonenta, prócz ka.lendąrza i innych po
darków. jeszcze elementarz polski, a dffl 
siebie sfawną powieść .Henryka Sienkiewi
cza pod tytulcm: 

KRZYŻACY. 
I(to do nas pisze po podarki, niech po

da dDkladny swój adres. 
Adres na listach wyselanych do nas 'J 

kwitami i znaczkami, powinien być taki: 

„Przyjaciel" 
'" To:runfu (Thorn) 

Na vogrzeb abonentów, zmarłycle 
wskutek nieszczęśliwego wypadku, zaira·.J 
Jub w dwa tygodnie po wypadku, wypła· 
ramy jako wsparcie, którego nikt ż.ądlae 
od nas nie ma pra\va. z dobrej woli 

~~ 150 marek. ~~ 

Postbestellungs-Formular. 
kh bestelle hiermit beft dem Kaiserli„ 

chen Postamt die Zeńtung r.PRZYJACIEL" 
aus Thom fiir Februar u. Marz 1905 tild 
zaihJe an A'bonnement 50 Pf~. (und! 16 Be-
ste!Pg_~ld'.) 
„.ił. 

i :i 
; ~ . 
~it 
ł! 
~ „ 

Obige 50 Pii. (und 16 Pf. BesteJ1'JeJd.) 
eril.aJten zu ha·ben bescbeinijrt 
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. r~ 34. sobota 11„g late go 5 . 

Wychodzi codzietmit! % wyJątldtm dni pohlfiątecznych. 
prze.dpfarn "wartalna na pe czc\e i u listowych wynosi 
ł mr. 50 fon„ ii z odnoszeniem do domu I mr. 92 fen. 
'W i~rus Polski" za1;isany jPSt w cenniku pocztowym 

" pod znakiem „r. pulnisch" nr. 128. 

oże z: .lar; 
Za inseraty placi się za wiersz petytowy 15 fen .• a n 
ogloszenia za.mieszczone przed inseratami 40 fen. Kt, 
czesto o~lasza. otrzyma rabat. - 1; t· ćo „ ~iarn 
Polskiego" należy frankować i podać w n.cl, dokla 

ny adres piszącesto. Rek<}p1sów St!; n;, ... :·r c 2. 

zna.jdujc t' ft w Bochum. przy ulicy Mrutheratrasse nr. J.7. ··· .c'\dr(.\S: farus Pol~ki"' Bor~hum. . . ...., .. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

mówić, czytać i pisać po P?lsku ! Nie jest 

Polakiem, kto potomstwu swemu zniem

czyć się pozwoli! 

. STREJK GÓRNIKÓW PRZERWANY! 
Zebranie delegatów całego obwodu 

górniczego uchwaliło na wniosek „komisyi 
siedmiu" wszystkimi głosami przeciw pię
ciu, by górnicy dziś w piątek ,zajechali. 

Koło polskie wstrzymuje się od glosowa-
nia nad traktatami handlowymi. 

„Dz. Ber." <lDwiadJuje się, że na środio·
\\CJTII posiedzeniu K·ofa pa1rlamentarnego, na 
które stawiło się 14 pQslów (ks. RadziwiU 
i posd Brejski z pmvrod'l.1 choro,by przybyc 
11ie mogli) większJścią IO p·rzeciwko' 4 po
\\'Z.ięt4 została; decyzya, że I(ofo wstrzy
ma się \\·ogóle od gf1CSiOWania 1nad' traiktata
mi handl-0wemi; w imieniu Kota żaden mó
wca przcmar\' i ać nie będzie. 

Władza Kuropatkina się kończy. 
Jeneralny ilflspektQr rosyiSkiei kawale-

ryi, \\·. książę Mik>0iaj Miifoolajewicz udaje 
·ię w naibliż.szym cza.sie na pole wojny. 
Już {)<l killm dni dio.no1swno. że w Peter!>
burgw istnieje zamiair -0dwolanial(ur10pat-

• kina i wystania w jego miejsce \\~ielkiego 
· księcia Mikołaja·. Zdaje się, iż pog:lo&ki te 

niebawem się sprawdzą. 

Jap<>nia potrzebuje pieniędzy. 
Wkcprezyde1nt banlku ·iapońskiegiQ u

a daje się J 7 lutego do Ameryki, a następnie 
do Anglii. Toczą się nktady o zaciąrgn.ięcie 
czwa:rtei pożyczki \Vewnętrznej. 

Minister Hammerstein przygotowuje nowy 
zamach na Polaków. 

W k·omisyi bu<liżetowtj pruskiej izby 
_ l>Oselskiej i0świadczyt minister Hammer
~ Stein, że rząd' wystąpi nieb~wem z proiek

tem prawa o używaniu obcych językó\v mi 
zebraniach publicznych. 

Telegramy„ 
W i e d e ń. Układy w sprawie utwo

r~enia nowego ministeryum węgierskiego 

) 
~e doprowadziły jeszcze do ceł.u. Cesarz 
ranciszek Józei odbywa narady z przy

Wodzcami stronnictw i przyjął także na
'i czelnika opozycyit posła Koszuta. 

~ Be r I i n. Rada Związkowa oświad-
czyf.:a się za zaprowadzeniem jednolitej tak
sy aptekarskiej na środki lecznicze. 

1 Ber I i n. W czwartek rozpoczął par
ament obrady nad traktatami handlowymi. 

S o s n o w i c e. W czwartek wiecw
rem o godz. 6-tej przyszło do krwawego 
~~~cła Przy hucie Katarzyny. Streikuj~cy 
dz~!eli wtargnąć na plac huty, by przeszko
t ie dalszej pracy. Wojsko dało ognia 8 raN 
.Y. (}rzyszem padło trupem 10 robotników, 
: zraniono ciężko. Obawiać się należy je-
zcze Większego przelewu krwi. 

że L 0 ? d Y n. „Daily Ekspress" donosi, 
llti ~aI>onczycy zniszczyli tor kolejowy po-

ę zy Mukdenem a Charbinem. 

w~dB erl i n. Według nadeszłych tud-0tąd 
l\ąst ()lllości nawiązała dawniejsza saska 
tig ępczyni tronu, a obecna hrabina Mon-

!
e:Qso .~o~y stosunek miłosny ·z hr. Karo·~ 

·" p10 Gmc.c1rdini, synem w łaścicieła wili w 
, ~t;:ncy1. w której zamierzaią się pobrać. j 
, . saski poczynił z tego powodu jaż kro-

i 

ki, by odebrać hrabinie najmł'odszą córkę 
zrodzoną krótko po ucieczce z Gironem. 

Ber I i' n. „L; A." donosi: Według 
dotychczasowych wiadomości zabito w 
Sosnowickiem w czwartek podczas starcia 
z wojskiem 15 robotników, zraniono 35. 

--- J wm~c.m--lll:!--.------„--

Strej~1 górnikór1 przerwany. 
W przeS'zly .czwartek po po!. zebrała 

sic; ,.komisya· siedmiu" -oraz. dlelega'Ci górni
ków z całej Westfalii i Nadrenii, aby pio
\VZiąć uchwalę, czy slrcjk zakoaflczyć, czy 
też dalej go prowadz.i1ć. 

Na·jpierw odbyto się zamknięte zebra
nie z. wykluczeniem przedstawicie li prasy. 
Czlonlkoiwie „l(omisyv sicdmiru" poleca-li za
kończenie strejku, boi brak furrnduS'zów na 
wsparcie strejkujących. Po trzygiodzin
ny;ch {)1brndach otworzono salę dlai sprawo
zdawców gazet. 

Zabierali głównie gfoSi posell Sachse od 
stairegn „ferba:nd'u" i p. Effort od chrzc
ściańskieg101 „Gewerkfer:a:jnu". Jede1nr i1 

druigi starali się prze'konać d'eleJgatów, że 
górni·cy powinni powrócić do. pra:cy, albo
wiem wszystkie starania, aby poizys:kac 
potrzebne na wsp.ar.cie strej'kująieych funr
dusze spełzły na: nkz,ern. Kromisya z bólem 
serca da.je taką raidę, a:le zbadawszy cale 
położenie sumiennie, inaczej' pO'stąpić nie 
mogla. Górniczy bynajmniej strejllcui nie 
przegrali. inie: kończą go, tylko go przc
ryiwa)ją, wby odcz.ekać, czy TZ<!d spet11ri1 dam: 
przyrzeczenia ornz. ·czy istniejące W1 :kiapaJ
niach nieporziądlki zostaną, u;sunięte. Gór
ni.cy z honorem rozipoc'zęli i pr-ow·adzili 
walkę przeciw wyzysko.wi 'kaipitalistÓIWI, z 
hainorem też przerywaią stre1k, zazna:cza
ją1c wyraźnie, że waiLka. o sfusznie prawa 
górników jeszcze nie· sk{)ńiczona. 

Z d'elegatów większa część przema
wia.ta, aby p·owrócić do pracy, a'1e byli też 
taik wśród' Poilaków, jak niemcÓ!W1 delega
ci, którzy wyrazili ·z<lani0, a;by dalej strej
kolwać. Większo.ść jednak była zdani·a, 
aby strejk przerwać i w piątek w pc1tudnie 
i w solbotę rano zajechać. oo utdli\Valono 
wszystkimi gto•s.aimi przeciw 5. 

Odlnośnar uchwal·a brzmi jak nastęJ>uje: 
Zwaiywszy, że stainow;iska butnego 

,,Związku dla1 in.teresów. górniczych'· 
walkę tą w czaosie nalibliż.szym zmienić 
nie można, a wlaśdcieFe kopalń odrzUlca
ją i nadal układy z, komisyą siedmiu, 
zważywszy dale~. że wskutek dłuższej 
wa1lki caJe życie zarobkQ.we uległ()1by 

wstrząśnieniu niezmiernemu. sądz.imy, iż 
większych 'Ofia·r od górników oraz ()do
gólu robortnikóiw wymagać nie p0rwin'niś

my. Zwa·żywszy d'aleL że prawie cala.i IQJ)i

nia publicznai stoi po stronie streikują;cych 
robotników, a rząd z.niewo~o·nY' wspania-
lą manifestacyą górników, zap·nwiedziar 
ju.ż z całą pevroością projekty ct.o praw 
tyczących się izb robotniczych i udzie
lenia praw korporaicyjnyd11 'Z!Wliązków 
zawodowyd11 oraz. przyrzecZimą juz od 
przeszlo lat dziesięciu reformei l'rawa 
górniczego, w której 

1) IC'ZaS pracy prawnie zostanie ureJgu
lo;wany, 

2) na<lszychty zniesi·one -0d1nośnie o
graniczone. 

3) kasa knapszaftowa zreform01Wana, 
4) kreślenie "rózkórw zostanie\ zalrnza-

ne, 1
' il 

5) mnogie i wysokie kary z,osta1ną znie 
sione i 

6) wydziaty robotnicze ogólnie zapro
wadzone, 

kooferencya delegatów. czterech zv.'iązków 
uchlwala pod!ąć jutro pracę. 

Q.cfyby przyrzeczeń danych górnikom 

przC'Z rząd pod1czas walkL nic spclniono, 
skarg nie uwzględniono, niedomagań '" 
kopalniaich nie usunięto, zastrzegai't si~ 
górnicy, iż gotowi są walkę pon·owni~ 

podjąć tak jednomyślnie, jak ~ą obecnie 
prowadzili, by uzyskać d10pełnicnhr upra

wni<rny.ch postulató\V. 
Górnicy zobowięz.uj/ą, się, że starać się 

będą, o wzmocnienie mganizacyi, by kaiż
de.g()I czasu być w pogotowiu do n-0\vej 
walki. 

P-01 z.apad;cj. uchwale zabrał gł{)S paser 
tiue i zachęcał delegatów, aby wpłynęli na 
górników w swych -0hw10da:ch i zachęcali 
do za.chmvania solidarności i dlo zajechania 
d10 praicy. 

Przemawiał jeszcze delegat „Komisyi 
g·eneralnej" zawod'{)lwych związków socya
hstyic·znyC'h ornz ·delegat chrz.e.§ciańskicil 
·organizacyj zawodowych. Obyidwaj de
legadi przemawiali, a.by podjąć pracę. 

„Komisyę siedmiu" upoważniono, że
by i nadal stała na straży interesów górni
czych i baczytła, czy rząd! tak w sejmie jaK 
w parlamencie dane wskutek strejku1 przy
rzeczenia dopełni i czy stosunki w kioipal
nich się: na:prnwią,. 

Z ruchu stre]koweao. 
Essen. W czwartek wiec·wrem •od-

1by!y się tu dwa.i wielkie z·ebra:nia górników. 
Nai zcbranilll odbytem w sali p_ Van de Loo 
uchw.afono, a:byi się nie zastoisowiaić do u
chwal ·k'onferencyi delegatów; na zebrainiu 
\\n sali „Bnmssia" nie powz.ięoo1 żadnej u -
chwaty. 

Altenessen. Na zebraniu rgórn~ków 
prz.yięto rnchwaitę delegatów, aby w piąteK 
zaje:chać dlo prncy tak g1C()lśnym protestem, 
iż dozoruuą·cy urzędnik zebranie roz.wiązat 

Karnap. Ze1branie gó.rników tutejszyich 
zigoodzHo się się na uchwały kionfer:enicyi 
delegatów, aby 'Za!Jechać do k()pa:lni. l(o
misyi wybranej powiedziat zarz~d kopaln1, 
że każdy górnik sann ·iiglosić się. ma o pra
cę. Od praicy Z-Ostaną tyl'ko ci górnicy WY
klwc.zeni, którzy podczas strejku dopuścili 
się jakich wyibryków. 

Bochum. W strzelnirey oci'byfa się \V 

cz1wartek wiec~orem wielkie zebramie gór
ni\ków, w którem wzięło udlzial ok101t001 700u 
osób. Mówit p. Sarchrse od „Verba.ndfu" i 
p. I(iihme ()d .,Oe.werkferajnu". Poseł Sa
chse wyjaśnił pawoidty, dla których „ko:rm
sya siedmiu" radziła, aby; powróoonlQ do 
pracy. Między inniemi wznaczyl pa1seł 

.Sachse, że po lmnf erencyi w Essen zostar 
wyz.wainy i opl.wany. jak jesz;cze nigdy dOr
tą.d w siwem ży.ciu. Nar ulicy wiofano m nim 
Zdrajca„ osz,czerca' - i rzucanl{)I mu w 
twarrz: niesfyc'hane obelgi. Nie byitio pi1enię
dzy na wsparcie dla strejkuj!ących aini na 
tydzień, w obec tego delega'Ci urchrwalil., 
aby strejk przerwać. NaJeży się spod'zie
wać, żie ciata pral\vodawcze przyjmą ule
pszone prnw.a górnicze. Po burzliwy.eh o
hra<llach przyjęto rezoucyę, aby zajechać 
do praicy. 

Polacy na obczyźnie. 

Oberhausen. Sprawioz<l:a.nie z czyn
ności Tow. św. Barbary w Oberhausen: za 
rok 1904. W niedzielę <linia 8 styicroia' ro
stak) na zebraniu· odczytane kwartalne i 
cat·oroczrne sprawozdanie. TQ:wa1rzystwo 
nasze mira.to dochod·ui w 1904 roku 1876 m. 
59 fen., razichodll' 1725 mr. 38 fen.; w kasie 
r0szczędniQ:ści mamy 600 marek. u kasyera 
zn.a~'duje się 259 mr. 38 fe>n., zatem mamy 
czystego majątku· 859,38 mr. Do z:arządn 

z.osta·li obrani nai rnk 1905: Juskowiak Mi
ch:all przewodniczącym, Dem Józef zast., 
CzwlOidrnk Andrzej sek., l(,uczyński Stan. 
zast.. Rataj.czak: Antoni skarbnikiem, Socha 
Wojciech wst., Juskowiak Jan bib{·oteka~ 
rzcm, Cz: N'~i'drak J ózcf za-st., ła\vnikami ~ 
Goźdź Antoni, Szymański Wojciech, No„ 
wafcki I(a1ról i Nowacki Stanisław. Cho-; 
rążym Polny Pi-0tr. zast. liunodzfik Wa·len
ty, asystentami Wawrzynrnv, icz Marcin i 
Gęstwa! Stanislaw, zast. Andrzejczak To
masz. i I(owa.lsiki frands21ek. Do małej 
chinrąigwi: Majchrzak Marcin, zast. Przy
bylski Jan. R_o;cznymi rewizorami kasy są: 
Horała Jan i La•gutka Jan. Do kalkowania 
Tairczyńs'ki Auguistyn. Tmv. ś\v. Btbary 

posiaid'aliQ czfonków 351, umar:,01 5. dlai 
zmia1ny pracy i nieregularnego pla.cenia 
skla<l:ek miesięcznych wykreślono 48, za
tem powstaje na 1905 rok 298 czl·onk&w. 
W roiku ubi1eg/tYm wyplacilo towarzystwo 
nasze dlobmwolnyich skla<dek 140 mr. TQ
Wa'.rzystwoi nasze zamówilo S Mszy św. za 
zma.rtyich! czion!ków. Wsp-ól'nie odo KQmu
nii św. przystępowaliśmy 4 raz,y. Towa
rzystwo bralo udział w pielgrzymce dwa 
rarz.y: ·do Nevtges i Ke1Wefaer. Raz urzą
dziliśmy wie1czinrek, wspóiną święcornk~, 
Dbchódl 7 :mcznicy i wispól'ną g\' ia!::<ikę. 
Towa·rzyst:W10< nasze bralo 13 rarzy udział 
z chorągwią w róż.nych uroczystościach. 
Bibliorteka posiada 150 'książe:k, z, tych jest 
30 wfasruością· towarzystwa naszego. 

WT. 1904 na 6 pogrzebów. wydalo 
Tow. św. Barbary 758 marek, czyli na ka
żdy pogrz.eb 123 mairek. RDid!aków z O
berhausen, którzy d'Ortądi nie są w żad'nem 
towarz.ystwie: pol1sko-katolickim uprasza
my, by sę ·d'o. griona, na:szego przyłączyli, 
a•żeby wspóllnie ·z nami pracować dle do
bra na·sz.ego i Pozwoju towarzystwa. 

A. Cz;wiojdirak, sek rieta rz. 

Horst-Ruhr. Towarzyst.wo Ś\\. Piotra 
w Horst nia·d R.uihrą oidlbytlQ dnia 6 z. m. rn
uzne wafoe zebranie, na które.m zostali wy
brani 1do wrządu1: Przew. Józef Leis:n~r; 
zast. Ign. Cybertnwicz; Pawel Jura shir-

. bnikicm; Józef LaEsz zast.; Wa\\' . Ratqj
cza'k se:kr. ; Józef Zgodziński z.:i.st. ; Ant. 
SiemiaJl1owrSki bi1bl.; Pa wet I(lemczak: ·wst.; 
Ka•z. Porv.uicka chorążym; Kaz. Szczepaf1-
ski· zaist. ; asystentami : Tom. Zahsz i Jak. 
Jęsiek. zast. Józef Szczupak•O\' ~ki i Józ. 
Majchrzak. Zebrania -0d'bY\v>ają się co diru
gą niedzielę mi.esiąca '" lokalu p. Leip:oldfl. 
J. Leisner, prz.ew. W. R.atati.cz::ik, sekr. 

Blumenthal w Hanowerskk~m. Spra
wozdanie z czynności Tmvarzyst\va Ś\\. 
J óz·efa: od dnia 10 lipca· 1904 r. aż. do dniai S 
stycznia roiku 1905. Posiedzef1 -0dibyto sic; 
12t Chorym członkom wyp-fatoono 20 1111. 

Zabawy urządziliśmy 2. Majątek towa
rzystwa wyinQsi 193,80 mr., z których 450 
mr. jest w kasie {)SZ.częd'nlości. Z Czyteini 
Ludowych z Poznania posiada towarzy
stw<l 135 książek, wJasnych 13. Czkmków 
liczylo towarz.yst\\.O na pocz4tku 11•biegkgo 
póhroczai 47, wystąpito 3, wyrkreś1ono 1, 
wyjechało 11; porzostaje na przyszk pll
rncze 32 czlon!ków. Do zarządu zostali o
brani: Przev.od!niiczącym Oleś; zast. Wal. 
Gmba·rek; sekr. Stan. lięciak; zast. Jan 
Woźni1cki; skarbn. Wojciech R.udu1ik; z.aist. 
Jan łfybs; bibl. Wódc. Wokiechowski; 
zast. Stan. Formaf1ski; rewizorem kasy 
Brzyk i Te-0fil Zimoch; chorąż:ynt Aug. 
J<ogosz:; podc.horążnymi Jan Maryniak i 
Wi!nc. Janiszewski. 

P. Oleś. prezes. W. Hęciak, sekr. 

Hamme. Sprawozdanie Tow. Serca 
Jezusowego \v~ Hamme. W Nowy Rok 
<ldbylo się r<)lczne walne zebranie nasz.ego 
towarzystwa, na którem zostało przeczy.: 



t Le spra\ oz-O::inie z czynnoś-:i nasze-g-0 to- I 
J\ rzysh\ a z calcgo raku i zarazem byt o
brachun k kasy. Towarzystwo nasze z-0-
tało- z:alm·"ion.;. 1896 r.oku, wiec istnieje 9 

fat. Zebrai1 odbyto taw:arzy.st\ .'lQI 24. Z 
rtyci.1 4 \\~a!nc, a prócz tego świc00n1kę I 

!?'' ·i'17.dJkę. Z chorągwią występowaliśmy 
11 ....bY. Oprócz te.go znaJ<luje się chorą
zi~v.~ ' e wszystkie uroczyste ś'ń-rięta w ko
, kic. Wspólnie eto spowiedzi i Komunii ,w. przystępowaliśmy 2 razy. Księdzu 

IJ)Olskiego mieliśmy 1 ra7.. Za zmartych 
czlonków zamówiło towarzystvm 4 Msze 
·w. Dochoou miało towarzystw'o w 1904 

ira:ku 355 mr. 78 fen.; pozostałości z 1903 
iroku 63 nu. 15 fen.; razem 418 mr. 93 fen. 
~ozchouu było w 19D4 rokw 342 mr. 10 f., 
pVIZO.Staic na r-0k 1905 76 mr. 83 fen. Oprócz 
ite;go znajduje się w. kasie oszcz:ędn1ości 300 
;.nr. Wspa-rcia chorym w rdk:UJ 1904 -...vy
p,laoon10 173 mr. 50 fon. i to pomiędz:y 23 
członków . Biblioteka .składa się z 86 ksią
Q-,clk, które są po większej części z, Tow. 
Czytel1ni LudO'wych z P:oiz:rrarnia. CztO!Jllko1-
rwie z bibHoteki dosyć licznie korzystali. 
oo zarządu zostali obrani: Teofil brurnk10!W-

1~i przcw.; With. Tabaka zast.; lgn. Pyka 
,sckr.; Mar.cin Smektah zast.; Stan. Kry
siak: ska1~bn.; Wawrz. Kopa zast.; rewizo
r<lmi kasy: l(arol Pytka i Jan Jaśk10wiak; 
hibf. Franc. Tetka; Ant. Pawlak zast.; Ign. 
umaf1ski chorążym; Szym!Oili R.ata:jczyk 
zast.; asystei1taimi An<ln.ej Piskorski i St. 
Stefan; zast. Ma1iciin Smektafa i Andrzej 
SJ-0n„owicz; rewizmami chorych: fan faś
k.awiak , Wilhelm T-0batka, Wawrzyn Fill
p.iak i Pr.anc. Terka. Zebrania od!by1waią 
s.i.ę oo pierwszą i trzecią niedzielę w mie
siącu u p. Oossmau.m, ul. Von der Re:cke 
inr. 55. 
ff. Dankowski, przew. Ig. Pyika, selkr. 

Linden. SpraW]{)!ZdJainie z czyrun1()1ści 
rfoiw. św. Walda1wa w Linide!llJ z roku 1904. 
Na poicząt:ku mku li·czyto tow. 74 czfon
ków w ciągiu roku wstąpH{)I 19 ·cZt()lnik:ów, 
dla ~miany pracy wystąpiło 10, do innego 
;\Owairzystwa wistą;piło 2, w ok;zyste strony 
,,wyjecłralo 7, ·z powodu niepłacenia sktadek 
:wYlkreśliono 5, obeonie jest 62 cz.ynn~11ch 
.czlio.n:ków. Dochodtu towarzystW!O miało 
o.d 10 stycznia' 1904 do 8 styczinia 1905 r. 
387.65 mr. Za nieprzybyde członków na 
walne zebrainie wplynęJo 1,50 mr., więc 
dochodu mia~-0 towa:rzystwiQ 389,15 mr.; 
J.)Owstato w kasie 1903 roiku 32D.66 m;., 
razem wyinosil d-0ichód! 709,81 mr.; rozchód 
wYniosil w dągu mku 346,55 mr.; pozostaje 
w kasie na 1905 rok 363,26 mr. Chorym 
cz~anik·om towa:rzyistwo wyplacilo wspar
cia 85,35 mr. Zebrai1 o<lby1to t1oiwa1rz:ystw0 
21, z ty.eh były 4 walne i 1 naidlz\~yczadnc. 
Cztonków vbieraro się inai zebrani1a: 20 do 
50. Księd'za polskiego m~liśrny1 5 razy. Z 
ch-01r4gwią występowaliśmy 5 razy. Mszy 
św. zamówiliśmy 5. Na „Świętoiózafacie" 
z dlobrowolnych skta:<l:ek i z. kaisy dało tO·· 
warzystwio 10 mr. Do kasy To1w·. Czytel
ni Ludovi'Ych w Poznanfo wystara 18 mr. 

Kapitan Czart. 
(Ci~g 4..alszy.) 

Manuel spojrz.a,l m Cyraina ize zdziwie 
niem t jakby z wymówką; portem rzekl 
w,z<l:ycJha]ą,c: 

- Alboż z.ap.omniateś, Sarwin~usz·u, o 
irmjej mi lQści ? 

_ Do dya!bta ! - skrzywił się poeta 
- otóż to orzech najtwardszy oo z.gryzie
nia! Mói chłopcze! ruż cię wtem brat twó_j 
uprzedz~l. 

Iira:biai potdwoit czujność, gdi-yż 'Zgo-
dnie z jego przewidy\vaniem, ro:ztrnA:.wia

, jący zn'1!cznie w tem miejscu gtos przyd-
szyli. 

- Brat! - powtórzył Manuel. Kocha 
on w istocie pannę · de favc.ntines, czy 1:eż 
jest to tylko malżeństwo. z riozsą<lku? 

_ Sąc!Z.ę, że on ją kocha. Pozostaję 
dio .zlbadlania: czy ona kocha ieg-0? Pod 
tym ostatnim względem, ja mam duże wąt
pliwości. 

_ Jeżeli: więc Gilberta nie k(lcha Rn-
larudai, to oo? 

- 'f.o w takim razie powoduje nią, tyl
ko p0sza00l\Vanie danego słowa. Nie Y je
dnak chyba: mógłbyś żądać od brata, aby 
ją ze słowa tego 'ZV/Olnm 

- To prawda - p-OŚ\\.iadczyt ze smu
tkiem Manuel. - Skazainy jestemi w tym 
. razie na milczenie. J cdnakżc ... sądzę ... 

- Kończ. 
- Gdybyi panna de f avcntines sama; .. 
-Mlody zamzumiatcze ! Odga<l'.teś 

wi~, że jesteś kQ<;hany?. 

W b:bli-utece posiadamy 230 ·książek, z któ
rych należy do Tow. Cz}'idni Ludowych Wi 

Poznaniu 195, a 35 ksiąŻ'ck jest wtasnością 
towarzystwa. Dnia 8 stycznia 1905 c<l
byto się roczne walne zebranie i obór no
wego zarzq,du, do którego zostali wybra
ni: J. Kacror, przew.; St. Chmiele\V'ksi, 
zast.; M.. Caliński, sekr.; P. Ii~tupk:a, I 
z.ast.; P. Szczot, II zast.; N. Czćnkolewisk! 
skarbnikiem; A. Józefiak, zast.; T. Jakób
czak bibliotekarzem; A. CalillsJd, zast.; 
St. Nowalk, chorążym; P. Sza1ry, wst.; St. 
Kaczor i Pr. Góralski, asystentami; A. Ja
kóbczak i P·r. Ja:nlrowiak, zast.; St. Ko
w:alski i J. Zymelka, rewizorami kasy, J. 
Biejo1:a, rewizorem chorych dla Linden; 

.J. Szczepaniak, rewizorem chorych d!l'a 
Daihlhausen. Zebrania odfbyiw:ają się w 2 
i 4 nioozielę każdego miesiąca. 
Jan Kaczor, Marceli Caliński, 

przewodln. selkretaJrz. 

Liitgendortmund. Walne .zebranie To
warzystwa św. Kaźmierza w Liitgerndurt
mu:nd o~I.lbylo się dnia 1 styic:ztnia r. 1905. 
Taw. św. Kaźmictza li1czyfo1 265 czlonków, 
pozostaje wyplaitnych na rok 1905 180 
czlonlków, albowiem jeden poszeid~ do \v10j
·ska, 10 zmiein.Lto pracę, 4 poje.chaJo w, ro,
dzinne strony, reszta zaś z, pow~diu zalega
nia skftadkami miesięcznemt została 
skreślona. Do zarządu Z()lstali wybrani: 
Prz.ew. A. Cichy; za.st. S. Kaścidny; sekr. 
I·g. Otto, zaist. W. Musielak; kasyerem J.' 
K.aliruolwSiki; zast. J. K:aczy(1ski; buhllioteka
rzelm W. Podlewski; zast. J. Jankowi::llk; 
ski; rewizorami kasy J. Trzebnialk i St. 
Kaizmier-OWski; chorążym St. Rogalka; .zia

stępcą J. Świtalski; asystentami' St. Pa
wlak i W. J anis:zewsJd; lawnikami J. Mo
sakowiski i B .IiyrzY'k. Dochodu bylo 1904 
r. 887.60 mr., roz:chodlu 812,20 mr., pozosta
je WJ kasie na 1905 rok 75,40 mr. Bibl{)1te
kai tow. posiaida 174 książek. Ro'Zpoeyczo 
nyich jest 36. 
Ignacy Otto, 

sek rettairz. 
Andrzej Cichy, 
ptziewiodln. 

Polacy w Anglii. ProbO!szcz misyi św . . 
Kazimierza w Manczesterze, ks. Alojzy 
Poltyin, zawiadamia gazety połsikie o stanie 
ikok:mii J)lQllskiej w tem mieście: ,!Misy.a ist-
1nieie w MancZle'S'terze o!d lat :kl1lmnastu. Po 
laków mieszka tu1 okoto 400, Litwitnów o
lkoil'o 600. Polacy pochodzą, przeważnie ~ 
pa·ń!stwa rosyjskiego, zna~druJe się jednak 

1również 'Sporo Galicy.ain, a wśród! nich 80 
Rusinów. Przez dlugie lata nie byto przy 
misyi księdza! statego. Co pewien cz.as 
tyLko przyjeżdżali księża dTa stuichamia spo
·wiedzi. Byt tu rwięc ks. J czuitaJ d~e Lass
bc>rg, ks. prałat Bronikowski, ks. Iiughe-5, 
Anglik, U!miejąicy cokolwiek J>Oi polsku, wre 
szcie ks. Waitis, który pier:w1Sz:y osiadł' tu 
stale. Po nim objąkm misyę, przyje.żid.ża
jąc przez dwa lata 1dorywcro z Londlymu., 
odl dlnia1 zaś 21 sty.cznia 1903 rioku jestem 
proboozczem statY1U. Oc1 tego czaisu ·sta

'rałem się U!zyskać i0d wladzy; diucJhaiWnej 

- Nic. Ale czy temu, kto widlzi się 
zagrożonym w uczuciach naJdlroiższ.yich, nie 
wolno chwytać za najsła;bsze nilCi na
dziei? ... 

- Bez.wątpienia wolno. Ale. słówko 
·jeszcze. W niedtuigim czasie ujrzysz G11-
bertę, igdyż. arni bract twój, ru1i ja nawet, nie 
możemy zamknąć palacu Paventines przed 
vicehra!bią de Lembrat, jak go zamlmęl'iśmy 
przed grajki;eun Manuelem. 

- A zatem? 
- Qdyi uj1rzysz ją,, oo z.robisz? 
MalnueI nie mógt opanować \VJZrusze

nia, które mu głos na iehwilę z.atamow~al-0. 
- Widzieć ją! - wybuchnął wreszcie 

z rodzajem <lziecininej trrwogi - przema
wiać oo niej bez sprawiania jef cidrazy! 
Ach! o talkiem si:częściu nie myślatem d<J
iąd'.. , 

- T·rzeba jedna'k pomyśleć. 
- A więc posluchai - rzekl1 po .kró-

kiem mikzeniu. - Sądź o mni1e ia:k chcesz: 
powiediz., żem winowajca, niewdzięcznik, 
niegod!ziwiec - wyznać jednak muszę, że 
gdy uorzę Gilbertę, g:d~ da niej przemówię, 
pierwiSze: moje spojrzenie będzie błyskawi
cą namiętności, pierwsze moje słowo bę
dzie wyznaniem mitosnem... Upewnia 
mnie o tern drżenie mojej ręki' , bicie mego 
serca. Nie! nie czuję się dość silnym, aby 
nie zdradzić w owej chwili tajemnicy mef 
duiszy. Jestem jesz1cze istotą nawpól dzi
ką; strój, który przywdziałroi., nie mógł 
zmienić catkowicie mojcij natu.ry. A zatem, 
d!rogi Sawiniuszu ! jeżeli J1ie. zdlota.m z1dusić 
w sobie glosu, który wola nieustannie: 
„I(ochaj i rzuć serce swe pod stopy uko
chlanci", jeżeli będ'ę musia.t być nikczemni
kiem i zd1radzić zaufanie swegoi brata, pór
dę ptosto ocfuieg.o i powiem: „Wępędi 

l)OZ\\10lenie na wł.asny koście-lek. Staram.:t 
te mvief1czone zostaly skutkiem pomyśl
nym: dnia 27 lipca r. z. J. E. ks. biskup Ca
sa·rtelfi poświęcil nam kościokk misyinY' i 
odprawil w nim pierwszą Mszę św. Kościo
lek pow.stal jedynie z drobnych ofiar o
siadl'yich tu Polaków i Litwinów. Nalx>żeń 
stwa; od'bywaj~ się na przemi:a!n po polsku 
i litewsku. Przy kościele mamy salę na 
zebrania i zabawy, oraz czytel1nię. Czytel
nia jest bardzo skromna, gdyby więc ro
da.cy zechcieli nam pomód'z: i ruad'sytać ks1ą 
żki lub pisma peryodyczne, bylibyśmy im 
za to szczerze wdzięczni. Adres mi1syjny 
jest następtUd~cy: S. Casimk,s Chu.r. Pil
l'irug street, Rochdai!e Road. Manchester. 
England." 

Mowa posla Korfantego 
wygłoszona na posiedzeniu parlamentu nie

mieckiego dnia 3 lutego 1905 roku 

Mości painowie ! W imieniu f raikcyi 
moljej muszę wyrazić tutaj ubolewanie, że 

·żądania: górników, nie ty1kd streikujący.ch 
obecnie, ale wszystkidu wogóle w calem 
państwie niemiecki em, nic: zl()lstaną uregu.~o._ 

waine ·nai drodze pra\\-ia<laWJStwai rzeszy, 
ale, że odeslarno tę sprawę; oo sejmu pnr
S'ki Cgl()I. 

Pan miniisfor Móller p0iwied.2iał prz!ed 
kiliku dniami W ' s2jmie pruskim, iż żia!u1e, 
że pomimo zapo1wiedz:enia pmskicj1 1rno1weli', 
rtobotniky nie powrócili do ·pracy; oo do 
mnie, sądzę, że górni·CY słuszne mieli pOJ
wody, aiby z'byt wielkiego nie poiklad!ać 
z:aufania1 w pruskie obietnice. 

DaJef ża!luj~ bardzo, iż paini sekreta1rz 
spraiw wewITTę:trznyich z te1go tu mi1eJ.sca: o
śwJ!aJdczyl, że uregulowanie stosun!ków 
gómiczyich :nie ·na'1eżyi dlO rz.es:z:y, ale !001 po
leid'y1kzych kranów. Jwż mówca poprze
·®d udowodnil, że w górni.ctwie tak srosun 
!ki robotnicze, }ak' i inne prawniJczej natury, 
\Vo/magają, aby z.ostały uregiuiDowan1e na 
mocy przepisów rZ'eszy, i że rzesz.a! <lio u
regulowania ich jest kompetentną. 

Żą.<lainła: nasze. a:by prawo górnkze u:
regu!Jowanem ' zostało na.i mocy p1rzepi·siów 
:rzeszyi tak dtuglo pod~rZfYT!11ywa'ć będzie
my, dopóki za<llość im się nie stanie. Gór
niicy przechodzili smutne d1oiświadlczenia, 
poniewaiż ani rząd, ani1 sejm pruski dawa-
1nyich kilkakrotnie obietnic nie dbtrzYmywal 
Zr.e1sztą my polaicy umiemy ocenić znacze
nie rządu· i sefmu1 pmskiego, poin1u~aż 

wszelkich uży\vająi śro<llków, ai'by naród\ 
n:asz, zniszczyć. Ale i inne jeszcz,e wzglę
dy przemawiają przeciwko temu, a:by stl{)
SUJniki górnicze mialy być ureg:ufowa111e 
przezi sefm pruski. 

Paflstwo pmskie ·zibyt jest in1eresowa
nem w całef tej sprawie. Wiemy że pań
stwo nai Górnym Śązku, w 1 Westfalii, w o
lrolicyi Saarbmeckern i nl3!di Renem liczne 
lropalnie po.sia(fa; że Wi kopalniaich tych nte 

mnie, RQlandlzie, zapomnij, że istlnieję, wróć 
mi motie fa1chmamy i moją nędzę, ale - nie 
żądaj cdemnie, abym się wypart Sl\Vej mi
liości !"„. 

- A potem c:o? - zapytał zimno Cy-
-rano, nie zdając się naiz:byt prze.j:nro'\vać za-
pailem mll0dzi,e6ca. 

- Potem? - porwtórz.yr Manuel'. -
Alb-0ż mi .W każdym razie nie pooostanic 
tmJie wtasne .nazwisko? 

- Skromne to uposażenie. 
- Wystair.czy omo, a'by 'krół przyjąl 

mnie na żotnierza. Prz,y odwadze i dbbtrcj 
.Wl()ll.1 dojść można do wsz:ystkie:go. 

- Sz,paid'a i uniform 'to dyaibl-01 mato, 
mój <llrogi; a herby ina zamkw f aventine~ 
giwa/l'tow.niei dl()lmagają, się 10dlzlocenia. 

ManweF 111ie sluicha~ juiż przyjaciela. Za
paidl w marzenie; wyobraźnia jego budo
wała nowe, czaro<lziefakie paiace w po
wietrzu. 

- Już późno - r:zekf Cyrnno, wstająic 
clio odejścia. - Raz jeszcze rozważ dobrze 
tę sprnwę; dvo.ć by~ol?~ najrioztropniej, u 
wszysitkiem zawmnieć. 

- Nigdy! - zakQńczyl silnym gtosem 
Manuel. 

- W każdym razie - rzuicit na1 cd
·chodnem Cyirano, szpadę poprawiają:c - ja 
zawsze trzymam z tobą. 

,,Wiem już dość - pomyślal hrabia 
Roland, oidJchoctząc od swej ~<lstrzegallni i 
wracając <llo si·elbie - skryta i gfoieha wal
kai nie wystarczy dlo powafoniai tego czło
wieka; tu trzeba uderzenia gromu." 

UczynLwszy tę uwagę, zadzwonił. 
W sypialni zja:wir się s.fużący. 

· Zachowanie się jego ~kazyiwało ()d:.. 
razu, że. znałduje się on tw na: prawaich W1'
jątkowY'ch. Po jego twarzy, koloru bistru, 

występutje jako życzliwy robotnikom. \1, ta. 
ściciel, ale stanęfo na stanowisku bez. 
względnego kapit:ll'isty i robotników t1k 
samo jak prywatni kapitaliści w brzydki 
sposób wyzyskuje, aby cic.ig1 ąć h.kna.jwię. 
ksze zyski. Po drugie w seimie pmskini 
zasiadają Posłowie, którzy przedv:ne żą. 
d'ainiu robotników zajmują stanowisko. Są 
to panowie konserwatyści i narodow10 u. 
berali, którzy brooią intere.sćrw1 w1taiścicieli 
kopalń. Dzisiaj wtaśnie usłyiszeliśmy z 
ust mó\Vcy partyi konserwatywnej, jakie 
stanowisko partya ta w obec żą;dań l{ór. 
nvków zajmuje. To samo stanowi·s.ko obia
wi się i w sejmie pruskim i jesteśmy. tego 
przekonania, że pnuska Il ( wela w celu na. 
prawy dJoli górników ucl1walon~ nie Z?Olsta. 
nie. A nawet ch01ciażby rz'ccz.ywiści e rząd 
dobre pod tym względem żywit 'Zarniairy, 
sejm prusldi postara się o to, aby wszystko 
ico <lohre z tefi noweli skreśto1ncm zostafo. 
Wiemy przecież. ~e od lat leży przygio~-0-
WWla nowela do zmiainy tyt. 7 pruskiego 
ogó!tnego prawai górniczego. i że rz4d kil
kakrotnie już: próborwal, aiby ją scirmwi 
przedrożyć, ale nowela ta <lo dzrsiaj nie z10. 

stalia u1chwaloną jako prawo i dla cz.C!go? 
Poniewa·ż wfaściciele kopalni gtosow~ah 
p.rzedwklo ,n i ej. 

Ze sprawozd:al1 knap.szaftu przekroinać 
si1ę można, gdzie szuikać przedwnikóv.1'1 tei 
noweli. Są to gómośląz.cy właściciele ko
pa1lń, którz,y b•ronią się prz:ed tą now:e!ą. 
Aby bronić internsów swoich operuji;.ll na-
1Juiratinie wiszechpol:ską agitacyą i tem mo. 
tywuią, że stosun1ków knapszafto,wych nie 
można w Prusaich zmienić i że trzeba: po
wstać przy starem prawie góirnicz.em. 

Co zaś ootyczy wniosków Auera i· to. 
warzyszy równi,eż i wnioskw Gotheina, o
Ś\viiad<czam imieniem kolegów moich, że 
g!IOSO'Wać będziemy za nimi, poniew:az za
wieraną mnii·ej .więcej to ·samio, co prz.edl Bo. 
iem N~rodze:niem w imieniu mego1 st1101n
nictw1a ż'l!dalem. Jeiżeli w pruskie] noweli 
·zapowiedziano - o ile w tern prnwdy, nie 
wiem, ie czas. pracy jednej szyichity ma, być 
ze wz:ględó'w1 sanitairnrych ogmnicz10111ym1 

to sądlzę:, że zupe~nie jest uspra\\iedliwio· 
nem ,we wnioskach tychi zaiw.airte żąd!anic, 
aby: prz:epnorwaidzić ustaoowi1enie ruaidtuż
s.zegiol czasw dzienne\i pracy. Więcej o tern 
mówić nie potrzebuję, poniew~rż nied1:Wno 
obraoorwailiśmy nadJ tern. Dodaję tylko: 
Ze \\llZgl,ędów sanitarny.eh prz.edewSZtY· 
iStk:iem należy zapmwadzić 8 g-0dzin1I1ą pra
cę.. Nie potrzebuję już mówić o chorobad 
i przypadkach, oo mówcy poprz:edni spra: 
wę tę ()'bszernie roz.ebrali. Jako rep1reze. 
tantom górników górno1śląz'kich, zależy 
naim wiere na tern, aiby 8-giodizifliila praca 
dzienna przez prawo rzeszy, uregubwainą 
zostata. Na Gómynn Ślązku bawi.em mniej 
więcej 10% gómikóW' praicuje w szydtcie 
ośm godzin, a mianowicie. ci, którzy w mo· 
lkryich al'bo gorących miejs.caich praicuią.; 
prawie 61 procent pracuje przeszlio 10 gio
d!zin a 30 prO'cent drwanaście goc.fain i to nie 

przebiegał' u·śmioch pdwfaly, p1rnwie bei· 
czeUnry. Odga:dy-...v1aJo się w nim bez: tru· 
dnośd jednego z tych skrytych z'birów, a 
otwartych tiotrów, którzy byiw2li/ą 1niez'be· 
dni \Vl pewnych okiolicznio1ściach i dla któ· 
rychi wszelkie skrupuly przesz~y oddaiwna 
j utż w k rninię I eg end. 

ZbliżW się OJ] spokj,nie d'.o hrabiego i 
staną.I' prz.ed nim w postawie wyczeikująccł. 

- Rinaldo- prnemówił Rolan<l!-pa
mięta,gz, io czem ci mówilem wczoraj wie
OZlOrerrIJ? 

- Mam dobrą pamięć, jasny paatie. 
J crśrrie patn, mówit mi o pawrode swego 
brata i o malej przyłkr.oiści, jaką maJ z teP 
powOO)u1. 

- Mówiłem tak:że, że 'będziesz. mi pa~ 
trzebny. 

- Przyszedłem wfa.śnie - oś:Wiaa.
czyl poprostu Rina1d!o, z odcieniem dutnY 
w glosie. 

- W ciągu tygodnia - podjąf Roland 
- nie będzie w tym domu innego pana, 
prócz mnie. 

- Tak prędko? - zauw'ażył powior· 
nik. - Zdaje md się, jaśnie panie, żeśmY to 
przyigot-01wywaH na późni~j. 

- Zmieniłem zamiar - oświadctYl 
krótko Roland. 

- W takim razie wypada nam juz tył· 
ko zastanowić się nad środkiem uczciwego 
pozbyda się mlOOżi·e'.ńca. 

-O to mi wlaśnie oho'dizi. 
Mamy tui najpierw: ·c'1!l!kowite i osta· 

teczne usunięcie zawady ... 
- Nie, nie chcę rozlewu krwi ... na te~ 

raiz pnynajmniei. ? 
- Zaprzeczenie okazanym dow'odottt. 
- Być mme. 

(Ciąg dlaJszy nastąpi.) 



"'li zaią..: \ o ani z]azdn a·ni \\''yjazdu z 
h.'!0:Il11n ·. Jeżeli ieszcz uwzględnimy, że; w 
'°'be~nych st.us1;nka(;h górniq' .efo wszctkkh 
iąda11 urzGdnikóv stosować s[ę muszą, że 
rnrszą ieszcze wykonywać tak nadatkową 
1'a~. jak i pracować przez niedziele, że 

11ie nralią sposobu oprzeć się takk:m wyma
·~m. to musimy przyjść do przekonania, 
ii-e. ponie\\'1aż na Górnym ślązku górnicy 
2aidin~j orga-nizacyi nie mają i nie mogą do 
:ża.idlłle~o doprmvadzlć rezultatu wskutek 
·ter:oryzmu praoo<lawiców i policyi, kO!n.ie-
'Znelm Jest uregiuilowanie prawne, ja.k d1u
o -0lnio pracować. Do n..ada:tlkowej pracy 

a i'o pracy \\r niedzielę zmu:sz.ają urzędnky 
iami.Ków w ten sposób, ie kto się tem111 o
~e, zo:s taje natychmiast zwiolnionym. W 

cza.sa<eh kiedy popyt na "\Vl~le staje się 
.... „~Qkszym, gwaHem do takiej nie.stycha;nej 

reicy; zmuszaj;ą, g6rników. Ze w•zględu 
·v-.rięc ina dobrn ludu st1osU'n!ki te powinny 
yć. uregullo•\\'ane. . 

Co się dotyczy anu~mvania d10osta:wio-
11.~dsi wózków i p!acenia z.a. rzeczywiście 
~ane węgle, t'° najzurpef.n,ieJ. zgadzamy 
i~ iz. p0ista;wionym wnioskiem; da\vtniej już 

W'- imieniu gó:rnfków te same żądania posta
.-..'llmi.śmy. I ui nas na Górnym Slą:zllm anu
A~ wózki, chociaż cz:ę.ściej· n'a!kladaią, ka
ifJ! pieniężne. M.ówifem już przed Bo1żem 
Nairoidz.eniem 10 przypadku, w kórym tyr-

....,1en urzędnik anulował górniLl:oom dosta
:w]iOne wózki. zapisywał ie na .nazwiiSka 
.a}ei'stnieiących górników, w sam <lb 'kiesze
Ni w1fasnej ściągat pieniiądiie. Zostal' wpra
~rawid.zi e Uikairanym ki.lku n1iesiąicami 
wiezienia. ale przykład teni d•nwodlz.i, jak 
lłaitwo przy stosowaniu przesadronyich kar, 
mogą zachcdzić nadtużyci:i i przeniie;wie
a:zcuia. 

Wniosek dortyka takie 'kwestyi sten.i
,,!owani.a w6zków, oznacz.eniai wa..gn kh i 
izaiwa-rtaości. I ro jest \Ila<IJer s1usz:nem i go
lilzimy się na to z następu1ktcych względów. 
~o bard1zo zdarzai się, że wla:ścidele 
kO!pal·ń zaprowadzają nowe wóz:ki o wiele 
;wi.~ksze, niiŻ stare. Zalptaita jednalkże po
zostaje. ta sarnia, mimo tego. 

R.ównreż zgad'Zamy się na ustanowie-
1.1re kontroli wagi i to przez ludzi, wybra
nych przez górników. 

D3!1ej pragniemy, aby wypłaty o<llby
·wały się co -dwa.i tygod.nie 1 pc:nieważ \V·o
bec: o:becn.egia systemu wYI>Iat, górnik nie 
iest w 'Stanie kuipować Z'31 gotówkę, musi 
brać towary nia kred>yt, jest z po'\V'O<hJJ tego 
ciągle zależnym od kupców i handlarzy. 
Poowodem tego zbyt ·dluigiie cz:eka!Ilie za za
rpfatą. 

Słuszne Jest żądanie. aby wJaośdcieb 
kopalń d-01starczali naiterya:lów. wy1Jwcho
'"1'y1ch i oświetlenia: p:oinleważ tak samo jak 
w ka.ż<lei fabryce wlaścidet daje robOttni
lrowr narzędzia, taik saII1101 w kopałni poiwi
ntm górnik dostać to, co p:ortrzebnem do 
kiopania węgli. 

Szczególniej na· Górnym Sląziku loonie
cznem jest utworz-ea1ie w-yd<Ziatóvt gómi
'C'Zyc.h, ponieważ obecnie gór.nicy: żadnej lu
. d{)lwe;j nie mają r-eiprez:entacyi, -a temi sa
mem nie mogą <liojść dloi żadnej orgain[za~yi. 
BoJkya n<ł! Gómym Slą;z!ku -jest na uslugi 
:Wył'ącznie wtaśdcieli kopalń i fabryk Tak 
-daleko nawet po-surwa się, że podaje wifa
·ściclelom kopalń i fabryk nazwiiska tych, 
którzy przys.tępują do z;wi.ą.z!lru mbotnrcze
fo. a wfaścicicle za to nakfa<l!aią na ro'bo
tnfików kary. 
(Sfocha}cle. słuch3'Jcie ! ·u po'la:ków i na le

wicy.) 
Zdarzaify się wypaJdlki, ie poli:cya: z 

Bochum U:ważata za potrzełY.rue, aiby wta
ścici elom kopa.Ff1 .na Górnym Ślązdru poida
w.ać naxwiskai tych górników, którzy się 
ll<tpisali do związku Wolbec. ta:ldch stosim
ków lroniecz.nem jest, aby górnky mieU rn
'P~ezentacyę, któraby się mogla por()tZU
truewać z wtaścicielam~ kopalfl w spra
'Wach dotyczących skarg pojedyńczych ·ro
botnikówt Górnik, który sam skargę wy
toczy, naraża się jedynie na karę luib nawet 
na odebramie pracy Najrozmaitsze skargi 
tórn&:ów mogtyby być przez taikt "vy'dlział 
OOdJniesione. Dzisiaj gómiik alba musi być 
ze wszystkiegio z:adowo:ll()nym, albo· też 
!Wyjrzuicają, go z. kopalni. Wyd:zia~y taikie 
łtllogfyby także WtnOSić 5ikargi. na urzędru
lców, którzy ich ()!SZl1Jkują. i akradaią,. Nie
dawno temu prz:ytl()lczylem tutaj wypadek, 
który 'Się prz.y<larzył w -lropalni „Kleopa
try", 

(Ciąg cralszyi nastąpi.) 

licmie polSkic. 
Z Prus Zachodnich Warmii i Mazu„. 
. Gdańsk. Chodzą pogfoski po mieście, 
ie tutejszy pmboS7...cz cd! św. Miirolałai ka-

ncn:J\: ho110rowy i dz:,.L.n t . ....:d~ .rmer. 
ma być zamianm any kainonikiem przy ka
tedrze w Pelplinie. 

l(owatewo. W ostatnim wiecu, który 
siG cdbyr w naszern: mieście brata u<lzi.31 
parę set udzi. Przemawia.Ir pan paset Jan 
Brej.ski i ks. Bolt z Srebrnik. 

Z Warmińskiej dyecezyi. Wyś\.vięcem 
na kaplamów przeszlą, niedz.ie'lę przez ks. 
biskupa Anidrz.cja ks. są: Bd\vard Berger 
o-O!wołany na kapelanią wi N-01wej Cerkwi 
na wyżynie, Alfred Dankowski c.1o Heinri
kau, Pawel Orunenherg do Hciligenthal, 
Ottoo łfacko'ber do Peterswal~ w po:w. 
Bruns.berS:kim, Oskar Li.ngnau do Benern, 
Jw Mzjew1sld do Biesowa, Prane. M-oschali 
do Plaswig, Brunon Paczi.lroiwski d:oi KalWJi, 
Erich Rogall do Karlsdorf, St. Ro:sen..au eto 
Podstolina, Ant. Schecr ·do Nowej Cerk:iwi 
W1 pow. Maloor.skim i Bru'l1!oo Wysocki do 
fonlwiwa. Przeniesieni są: ks. kapelan 
dr. Maks Meinerts z Olotowa d!o Królewca, 
ks. Juliu:sz. Stuhnniann z Arnsdioli do GŁoto.
wa, ks. Fr. Titz: z Bc:nnem d-0t Olsztyna 1 

ks. Józef Braun:fisch z Nowej Cerkwi do 
Bi.sztynk.a i ks. Józef Scha1ienmt ·z d!mgiej 
NO'\V'ej Cerkwi do Gorent. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Dubin. Tu·teiszy listonosz powiesil si~ 

na ja11J.l.e1ni prz.y:droż.nej. Samo1bóiica Iiiczyl 
25 lat. Wrszą,cc,go spo·strze.gł' mleczarek, 
jadący do Dubii111a. Ody pmvr6dt n.a dro
gę z innemi, listOOJOSZ już nic żył. Bo\kaza
lo się. że przez. ten czas ktoś obrabowat 
ZtWłoki po:wiesz.ornego. Sprawcę tej niecnej 
kradzieży <idszwkano w osobie boonairza 
CzaipUc:kie,gio z Dubima. 

liwwrocfuw. ,,Pos. Tagebl. '' d!mosi 
z oburzeniem o nas.tęrmiącem \viypia<lku, 
który miel mieć miejsce nia poczcie inowro
ciaf\viskiei. Otóż, pod'.l'ug ·"blatta" hakaty
stycznego' pewna pani wbraina wytv.'l()lrni.e 
przybyla! dlo u rz:ędniika pocztmvego przy o
kienku z niastę:pującerni s.~owami: Znaicz.ka 
za IO fe.n." ( !). Ody jej ·urzędnik oświad-
1czyt, iż pio polsku nie -rozll!mie. pol\vrtórzyta 
żądan:e w połskim ięzYku. Na to urzędJnik 
w'Zru~c rami-0nami, a damai od wróda 
się odi olderrka ze s.to-w1ami w1 óę:z,y.lru nie
miockim: 11Ubole'W'alnia giodine, iż pan te.-
1ga nie rotzJu:mie." 

Poznań. Tzba kairn.a '\.V Poznantu zaj
moiwafa sę w pcmi.edJziaJ'ek ,,bursz;Ol\vskrm'' 
wylbrykiem uczniów piertwszej klasy szko
ły agrionomkznej w Szamotu,tach. Tamtej
'Szy wyrt:J.zyi nia:ucz;ycicl dr. L0sche1· po
chiwycil kilkw z nich na nie:d101zwot0i11y:ch hu 
tar.nkarn po restauracyach i za ta młioidxi
kawie wybili mu kamieniami oknlO. Spra
\vicami jak się wy<laito byH ucz:niowie: 
Wilde, Erdmarrm i Pieth, A są<l law1niczy w 
Szamotu!ach skruzał kh za uszlwdzenie 
i\V laJSn1ości na <llwa&ieścia, trzyd!ziieści i 
pięćdziesiąt marek kary. Przeciw wyro
lkowii zatożyli skazami apel·aicyę do tutei-
1szeł izby 'kairnej, locz tryibuna:t apelacyt; 
odrzucił i· wyrok zatwterdzil. 

Mimo Wl()lli przychodzi myśI znany WY 
rnk sądu gnieź·nleńskiego przedcw gimna
zyast01111. Tylko że tu chodzi.J.10 o niższych 
kwlttrralnie Piolak&w, którz.y uicz.ylL się oJ
czy&tej historyi i lfteratury, a.i niemieccy 
·szkotarze w Szamotułach jako wyż.si kultu
rą W'Y'b-Hali sizyby i rozbijali sic po kna1-
paclt. Zbmdrnfa Polaków; byfa naturalnie 
\Vięk:sz.a. 

W Chrzanie "'"Si po<l Żerkowem, w 
111ocy n ponie<lZiałek zabił ·siekierą gospo
dan Walczak orohotntka Pilip,iaka. Po dlo-
1Jronanej zbrodni w~ożyt zwkltki na wóz, 
zaiwióz.t je za wieś i tam wrzwcil je pod 
most. Naistęprrcgo dnia uda~ się z roną, na 
wesele. na którem obyU!wloie uwięził żan
cfu.rm.. 

Skalmierzyce. Ukfad ro do pol~zenia 
kolei rosy.iski.eh z. pruskiemi na stacyaicn 
grainicz:nych w Skalmierzyca:ch i w Her-

. batch zatwierdwny z•crstal ostatecznie \.v 
zesz,fy czw.arek. W dniu tym .adtruośne do
kumentyi wymienione zostaly ze strony 
r?Ądlu pruskiego i· -rosyjskiego w minister
stwie dta sp'raw zag.ranicrnychi Wi Berlinie. 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Bytom. (Streik westfalski a Oórn}~ 

Siqz,k). Wywóz węgła górnoślązJdcgo 
zmnricjszyf się wskutek częściQIWY'Ch str-~' i. 

kÓ'W po niektórych dużych kopalniacll. Pod 
~Z'.as gdy prz~ kil1ru dtJiamt wyworrono 
poi przeszło 8000 wa'glOnÓ'w dzle:nnie, wy
wie-ziio!nlo we wrtorek 7509 wagionów, w na
stępną, środę 6698 '';'aJgonów. 

Z lmłełnłcy donosi<1 do „Gazety I(a
tolcldiej" o następująccm warzeni:w w tam
tejszej szkole, które zda.fe się b:snć wprost 
nierrrożebne: 

"\.Vz-01rowym na'OCeydefem Jest u na::i 

pan nauczyciel Olv'\vinsky. Aby dzieci u
kara , , ryn:a.laz;ł nmvy sposób. \ ' roboti; 
zaprzeszlą, rvzpJ.lił żc1azny hak, który się 
używa do rnzsta\ ania pieca., takowy gdy 
'byl gorki (rozpalony) umaczal w atramen
cie i patem przy:klada.t dzieciom na twarze. 
Pewnemu chłopcu zadat dość cic:żką ranę 
na lewem licu tak, że z.a.chodzi obawa za
każelnia! krwi. Oicioc chlopca ()dda spra
wę prokuratorowi, który sprawę osądzi. 
My rodzice nle posylamy dzieci do szkoły 
na to. żeby nam eh nauczyciele kalekami 
robili, iwo żądamy nauki od nkh. Jakże 
potem ma być miłość międ'zy dziećmi do 
nauczyciela, gidy bywają; w taki sposćtb tra
ktowane. 

Z innych dzielnie Polski. 
Z Łodzi piszą do „No w. R. ef.": 
Streik w Lodzi v.rypa;dt ko'rzys.tnie dla 

robotników, którzy zyskali ustępstwa pu
wrażne u fabrylkantów i na ogół biorąc 1 sto 
pa wynagrodz.elnia wzrośnie prz;ymajmniej 
o 10 proc. dotychczasowych zairobkór\v. 
Fabrykanci lód'z·cy w większości wypa:d
ików piorozumieli się tluz ze S-\.\11oim~ robotni
kami. W niektórych! zaktadach przemy-
1s.łorwych, oprócz. podwyższenia pfacy, wła
ściciele ZiOborwą:za:li się rozs:zerz.y;ć sz:koly 
fabryiczne, wzmocnić do'Zór lekarski, Wy -
dawać większe zapomogi na wypaidlek cho
roby pracujących itd. - Pod~ug dt>rnźnych 
01bHczeń, w iednei tylko fabryce Schdblera 
po,ozynione ui&tępshva rnczynią w budżecie 
rocznym o'lmlo 230 tysięcy rubli. 

Tak więc robotnicy nie zyskali wpra
l\\rdzie 8-godizirnneg-0 dniai pracy i żądanych 
20 kopiei'elk :za godz.inę, zajęć, ale wywJal
czyH skrócenie dnia· roiboczego z. 11 na W 
gu<l:Zin. otrzymują<e mimo to v.rynagrodze
nie zwiększone. Nie we wszystkichi fabry
kadt norma. pla:cy dozna talkkh samych 
podwY\ŻSzeń, bo polepszetrlie warunków 
bytu1 robotników zależy przedewszystkiem 
odi dloibrej woli przemysłowców i od jego 
warulllJków obrotowych. Na ogó1t jcd:nax 
bio~c. znać tend'encyę zwY~k-Oi\\-"<\, choć 
z innej strony nie może być mowy 0 1 przy
staiwam.iu na takie warunki, jakie po<lykto
wairua np. w fałYryce Abla, gdzie ,robotnicy 
•gwa:ranitowaH wlaśdciel.Dwi 6 p:wcent od 
wl-Otfune~oi kapitalu, ca1ty zysk z przedsię
biorstwa obrncatictc na wlasną korzyść. 

Wiadomości ze świata. 
Z Finlandyi. O zama,chu: ,;;.· H~ 

forsie. 'którego ofiarą pa<l'r pmkuratD'r se
natu finlandzkieg•o, fonsson, nadeszły dai
sze szczegóiy. Ugodzony kilkr0ma kulami, 
Ja.swn zdofa:l opuścić bh1roi i przejść do 
swych P·fY'\Vatnyich pokojów, gidzie pardl u 
stóp swej i.omy i córki i w dziesięciu m1.
n-wtach umarł, nie od:Zyska.wiSZy przytom
noaści. Sprawra ·zamachu nie odnióst nie
bezpiecznyich ran i leczą go w rosyjskim ia
wrecie Wld}skowym. Sle<l:ztwo W1rkazalo, 
że się nazywa Hohenthal i byl studentem 

'u:nLwersytetu al'eksand'ryjskiego. W -0.stat
nich: czasach hawit on w Sztokholmie i do 
Helsingforsu przy.byt ze stolicy Szwecyi. 
tlooemthał odmarwiia zeznań. Śledztwo 
prowadzr k-0111isarz: policyjny Pekonen pod 
dozorem senatora· Ockermainna, któremu 
urząd Jonsona powi:erro1:io. Car, id:oiwie
di.ziawszy s.ię ·o zamachu, napisat na margi
nesie przed~ożonego mUJ raportu: oburza
jące morderstwio. 

RozmaUości. 
Anglia zapada się w morze! Taki a

larm z.o.stal podniesiony skutkiem zawale
nia się ogromrnego k<l!nafu wapieinneg-o Wy
brzeża. w Duwr, naprzeciwlro zatoki St. 
Marga•ret. Osu.nęlo się 200-300 ·stóp ska
ty wysokości 280 stóp. Zarysowany jej 
z,ozyt grozi zawaleniem się odfam.ui wagi 
miliona ton. Tak samo·oStuwa się wapien 
nyi grunt innych \Vybrzeży angielski.eh, np. 
Brighton. Drnnwich, d'a-wny port obmrnny 
z 52 lrościołami i licznemi domami stopni10-

w10 wpada do w1od.y; zniknęto bez śladu 
gavensbomugh, niegdyś większe cd Hull. 
Na początku XV w. kroniki piszą o niem, 
iak o kwitnącym porcie, w r. 1538 już nie 
istniafo. Morze grozi pocMonię.cie:m: Lo
westoft, Claston, Al<leborough, Walton
Otbthe.'-Nase i Beachy ttead. Co rok uby
wa tyk ziemi angielskiej, ile iei obejmuje 
Giibraltar; •na samem wybrzeżu zaichod
niem zapa-da się rocznie tyle ląd'.u, ite wy
nosi powierzchnia Helgolandu.. Cyfry na
stepuiące przedstawiają wymownie ubytek 
ziemi w Wielkiej Brytanii. Wedł'ug wyka
zów ministerstwa rolnictwa w roku 1867 
przestrz.eń Anglii wynosHa 56.9641260' a-

krów. w roku I 80 56, 1.5 .354, w r-0ku 189(} 
56,786,199, w mku 19JO 56 17 2.053 akró\: r. 
Wedlug tych cyfr łatwo obliczyć kiedy 
Anglia zniknie z powierzchni świata, ale 
my się już -0 tern nie dowiemy. 

Towarzystwo św. Barbary w Bochum. 
W niedzielę dnia 12 b. m. o godz. 4 

po pot odbędzie się zebranie, a potem 
„wolne piwlO", na które ,,·szystkich cz.ton-
ków ·z żonami się zaprasza. Zarząd. 

Towarzystwo św. Marcrna w Kray 
dooosi swym cztonkom, iż miesięczne. ze
branie odhędzie siQ dna 12 lutego po pot. 
o~. 4. Uprasza się, aby się zarząd gQ-
dzinę prędzej stawił. Zarząd. 

Tow. gimn. „Sokół" w Hombruch 
donosi szan. druhom,iż w niedzielę, d!nia 12 
luteg·o od~ędzje się posiedzenia o g.OO:z. 4 
po polu<l. u paina Sassego. Uprasza się o 
Ikzny udzial druhów i gnści. 

Czołem! Wyd z i at 

Baczność Ałtendorf (Essen W est) 
Tow. pod opieką św. Jana Chrzciciela 

urządza w niedzielę dnia 12 lutego w ma
lej sali p. Post o godz. 5 pa południu za
bawę zimową, na którą sąsiednie towarzy
stwa, oraz wszystkich dobrze myślącech 
R.odaków i R.odaczki zaprasza. Muzyke 
wy'konai p. I(ubi<l!czyik, dyrygen·t K-0ła śpie
wu „Dzwon" w Essen. 

Z a rząd. 

Tow. Pod opiek~ Serca Jezusowego w 
Recklinghausea 

uwiaid:amia swyeh c:zlonków iż ·w niedzie
le,. dni~ 12 b. m. o g00idz. 4 ~ po lud. odibę
dzie SH~ walne zebranie roczne w saili po
siedz.efl. Porządek: dzie.nny: 1) Sprawio
zdanie kwartalne i roczne.. 2) ()lbór zarządu. 
CzłonikoWie zarządu winni· się sta•wić o go
dzi1nie 37:ł. Wszystkich członków o liczne 
starwieniie się uprnszai Z ar z; ą d. · 

Towarzystwo św. Franciszka S. w Hoi-
stede-Riemke 

cLon1osi swymi ,cz1onk-0m i R.octakom iż ze
branie odibęd!zie się w niedzielę -dni~ 12 tu
tego. Zebrania l()ldibywać się będą nadal 
w_fo~ą dmgą i czwartą niedzielę każdego 
m1es1ąica. Uprasza się szan. członków i 
~odaków o najlkzniejsze zgmmadlzenie 
się. Z a r z 'lid. 

Baczność Gniazda okręgu X.! 
Wszystkie szan. Gniarua „Sokolów". 

które dotąd nie nadestaly sklad1d ~V1 wy
sokości 5 marek, na podróż del~gataJ do 
Poznania, proszę uprzejmie o n..adeslanie 
t~ikowejl w jak najkrótszym ,czasie, ~ż 
'ZJaiztl delegatów w Poznaniu niebawiem się 
odlbędzie. - ProiSzę tak.że o taskawe usku
teczniem.ie składiek okręgowych, aby módz 
książkę okręgowej ka1sy w po.rzą,<lelk wpro
wadzić. - Gzol,em dmhowiie ! 

Stan. Kunca, skaTbnik okręgu X. 
N. B. Skladki proszę nadsyłać pod 

adresem: St. Kun ca, &chum, Johanniter 
Str. 22. 

Tow. gimn. „Sokół" II w W anne. 
Walne zebranie odbędzie się w. nie

dzielę dnia 12 b. m. po p.o-tud. o godz. 04 
w Iolkai1u p. Gerdesmanna przy ul. Hofstr. 
Goście miLe widziani. 

Czolem! W y ·d z i al. 

Tow. św. Wacława w Lindea 
donosi swym cz~onkom z Linden i Dahl
hauisen iż w nie<lzielę d. 12 b. im: o godz. 
4 po połuid. odbędzie się zebranie. Uprasza 
się wszystkich czt>Oil!ków ab.y na to zebra
nie licznie przybyli, ponieważ będą, ważne 
sprawy do obradowania. O iaik naHiczniei-
s·zyi ud'ziat prosi Z a rząd. 

Goście mile widziani . 

Wielki wiec polski w Oberhansen 
odbędzie się w niedzielę dnia 12 lute~o o 
gQdz. Yz 12 przed polu-dniem zarnz po su
mie. Na wiecu1 będą ważne sprawy oma
wLa:ne, przeto o liczny udzia1 Rodaków z 
Oberhausen i okolicy uprasza się. Na wie
(;u będą mówcy zamiejscowi. 

Wiec odbędzie się na sali p. I(olter da-
wniej Wi·ems, przy nowym rynku. ' 

Związek Polaków. 

Herae. 
~osimy szan. druhom. iż: mężem· 

z.aufamai zo'Stal Pa:Wel: Ma.gierka: i mieszka 
przy u1. Peldstr. 50. Tam ITUOgą druhowie 
skladłd placić oraz na c:z.ł'onków si~ z.aipisy
wać. 

„Zjednoczenie zawodowe połskle". 



Z r , ..:nv~=~ st :o~. 
Suderwich. Zastępca przcwodniczą-

icego Tow. św. Stanisława K. w Su<lerwich 
nazy\\ra si~ Andrzej Stelmaszyński, a nie 
Stelmaszyk. lak prze~ pomJ1!kę w sprawo 
-zdaniu wydrukowano. 

l(olonia. Zlodzieje włamali siQ do ban
ku Sternberga i skradli 38 tysięcy marek. 

Berlin. Tragedya w biurze adwokata. 
Onegidaj w południe roz~~rata się w biurzt; 
ad\\o:katao Loewe:nfclda przy. Rathenower-
tr. krwawa tragedya. Przybył tam nieja

kiś Ackcr. 27-letni kupie'C z Wies:badenu, 
będący w prnccs ;c mzwod'owym z żoną, 
aby widzieć się z S\'v ym czteroletnim syn
kiem. Po scrdecznem pa.witaniu1 się z dzie
ckiem ba wił się z niem Ackcr godzinę, po
czem wystrzelił z rewolweru do niego, a 
następnie do siebie. Ackcr pad1t trupem na 
miejscu, podczas gdy chtopcz)r.k, który da
wał jesz,cze słabe cznaki życia, skonat w 
drodze do Jazar.:tu. Pow10c1em strasznego 
czynu byfa obaw1, że sąd uzna Acke.ra za 
stro11ę \Vinną i przysądzi chTnpczyka, ulu
biefrca l()jca. matce. 

Ber I i n. Infant hiszpa11ski, ks .. bur
bol1ski, bawi w• Bcrl'inie 1ako delegat króla 
hiszpai'rskiego , który ces:uza niemieckiego 
zamianio\\'al niedawno szefem pulku dra
g<Qnów Numancia. Ks. burbof1ski przyje
chat, aby ·cesarzowi osobiście wręczyć 1m
miniac.yę przy której to SP'OSobności wYP·O
wiadane są zwyczajne w takich ra•zaich 
serdeczności i zapew111ienia p.rzyj 3.źni. 

W Hoerste \\1 W cstfalii odbędzie się \v 

tych dniach ślub 67-letnicj wdowy, 'która 
jest już p·rnbabką; w nroczystośc : weźmie 

udz i ał także matka narzeczonej. 90-letma 
praprab1bln. Natomiast w sądzie ziemiarl 
skilm w P·odczcLamie skarży 30-letrnia babka 
niezamężna robotnica z Nowawes, o Wy
danie jej cóirki, bodącej na wychowainiu 
przymusowem, którn za.i przykladem ma>tki 
powiła w piętnastym roku życia dziecko. 
Ml·odai babka praign'.1e: wychować córkę 
sama, przekonawszy się, iż przymusoiwi.:: ; 
wychO\\ anie nie uchr{)ni dostatecznie przed 
sk11t'kami gorącej krwi. 

Berlin. Obuwie pod:ro1żeje ! Niemie
cki ,.Związek fabryka1nrtórw obmvia" na ze
branirn odlbytem w niedzielę W1 Berlinie, po
stanowi11 poidwyższyć cenę. z:a obuwie. Ro 
żnica będzie taka, że np. za kamasze, 'które 
obecnie kosztowaly 15 mr., ptacic się bę
dzie 50 fen. więce1j. 

Od Redakcyi. 
W. W. B. Z wlasnei woli, bez. s1tusz.-

ne1g·o pOWIOdu. . 
Panu lgn. R. w Weitmar. Jeszcz.e s1ę 

ten nie urod'Ził. coby wszystkim dlogodzit 
Latwiej też na innych wymyśltać, że źle luib 
za malo robią, iak samemu zrobić więcej i 
lepiej. Co się tyczy WidzięcZJ111ośici, to pra
wdę mówi· stare ·zdanie: „Zaws,ze się o
mylit ktl() na wdzięcznO'ŚĆ hliźni1ohlic.zy1ł'". 
To ir~eba1 uwzględnić przy ()c.enianiu dzia
łalności owego druha. 

Zresztą my nie możemy rozstrzygać 
spraw zachodzą,cych między owemi oso
bami. 

Panu Pawłowi G. w Wainne. Pa.n Jgn. 
J. miał z. pe.wno·ścią, na myśli ludzi, którzy 
za pobrane wwary też rzetel1nie pfacą. Nie 
myśla:l on bynajmniej nikomu uhli.żyć prz,ez 
to. 

A 

Podziękowanie! 

Szan. członkom Tow. św. Stanisława 
i Siostrom Różańca Ś\V. w tterne, a zara
zem wszystkiem przyjadelom i Rodakom 
za liczny u<lzial w pogrzebie maiki naszeJ 
składam serdeczne podziękowanie. 

Andrzej Dragulski. 

Koło śpiewu „Lira" w Oberhausen 
Zebranie odbędzie sic; \\' niedzidę, tj. 

12 lutego zaraz po ·wielkim nabożef1stwie 
o g·odz. 012, a p-0 zebraniu zaraz kkcya 
śpiewu. Liczny udzial \\ zebraniu i lek ·yi 
pużądany, bo są ważne sprawy, tyczące 
l(oła• naszego do omówienia. Zarząd. 

Uwaga: Zebranie zarządu ·odbędzie 
się rano o g.Qdz. 9, aby się wszys·cy sta·\\ iii. 

Towarz. gimn. „Sokół" w Kir~hlinde 
daje do wiadomości swym czlonkom i Ro
dakom, iż zabawa, odbyć się mająca d11ia 
12 lutego, odbyć się nie może z powndu 
strciKtl. Cz>0łem ! Wydział. 

Uwaga: Wszelkie listy tyczące się 

To\\. gimn. „Sokói" w Kirchlinde. winne 
by·ć odsylane p. a.: fr. Kraw :,•.; , Kir~h'1n
de, Victoriastr. nr. 20, prezes; lub też J an 
Cieślak, Moltkestr. nr. 28, sekretarz. 

Kolo śpk~wu „Wanda" w Laar 
podaje db wiadomości, iż w niedlzielę d11ia . 
121utego o godz. 6 wiecziorcm .odbędzie siG 
mi:csięcznc zebranie. Ponieważ są w::i:żne 
sprawyi dai załatwienia, winni się wszyscy 
czlonkowie bez wyjątku stawić. Goście 
mile widzia'ni. Cześć P·Olskiej · pieśni! 

Z ar z ą d'. 

Towariystwo św. Józ~fa w Huckarde 
(J.dbędzie w niedzielę dnia 12 J'uteg0 po p:::i
tudniu1 o godz. 3 na! sali pasiedizef1 roczne 
walnei zebranie, na którem odibęd'zie siG 
l()ibóir nowego zarządu. Wszystkich cz.tan-
ków się uprzejmie zaprasza. Zarząd. 

Towarz. gimn. „Sokół" w Holzweissig. 
Zebranie odlbędzi•e się w niedzielę dnia 

12 lute.go· o godz. 3 po pot nai sali ui p. 
Schródera. Jak nailicz.nie~sze starwienie się 
c:z1tonków i g1ości· jest pożądane. Czoł·em ! 

Z ar z ą d. 

Tow. Matki Boskiej Szkapl. w Beckhausen. 
W nied'zi·elę dnia 12 lutego •O' godz. 4 

po pot ()dbędzie. się miesięcz1I1e zebranie w 
lolkalu· towarzystwa. O liczny udlzial upra-
sza Z a: r z ą d1. 

Uwaga: Zarząd i rewizorowie kasy 
winni1 się pól gio•dziny pręd'z.ej stawić. 

Prwwodnic,zący. 

BACZNOśC! 
Towaitz. giimn. „Sokór' II w Marten 

W niedzielę d'niai 12 lute.go odhęd!zie 
się zwyczajne zebranie nai sali p. Limber
ga. Prosimy {)1 Iicz,ne stawieni1e się, gdyż 
mamy bardzo ważne spralwy do zalatwir.-
nia. Czvkm! Wydział. 

.Towarzystwo „jedność" w Dortmundzie 

efa.Je do wiadio:m()ści swym cz.lankom. iż 
zwy1czai1n.e zebranie odbędzie się w nie
diz.ieJę, dnia 12 lutego, o godz. 4 po po!. \.V 

Inkal'U' p. Vossa, prz.y ul. Reńskiej 127. < J 

liczny udzia1l czlonk.óiw uprasza się. Go-
. ście mile widziani. Zarząd. 

~~~ttf. · tł:{mlfm~~n~~ 
Towarzystwo loteryjns „Nadzieja" w 

Recklinghausen 
sklada naszemu szan. czfonkQ'\vi sekreta.
rzowi 

ST ANISLA WOWI SZCZUR}( OWI 
oraz. jego dozg-ornnej towarzyszce życia 

pannie JÓZEFIE BŁASZYl(OWNIE 
w dniu ich ślubu dnia• 14 lutego jak najser
deczniejsze życzenia zdrowia, szczęsc1a, 
błogosttawiei'1stwa Ś\V. i wszelkiej pomyśl
noiści. Ml.oda para niech żyje! niech żyjet 
niech żyje! Tego \Vam życzymy z cakgo 
scrcw w imieniu naszego towarzystwa 

Z ar z ą J. 
l.~:::'J!l „~ ~1}6~ ~1 ':111- h~~ ~ ~'\Id, ~2$'.l:2 "1:ł!i. 
~»~ ~~7>f~~ f1V'..~ r1k'I~.~ .. . ~~l ~t-~'h~W\ - -- _____ , ___ _ 

2dziewczyny 
prarnwite poszukl!je od 1 marca za dobrą 
płacę i dobre obchod2cnie się. 

pani Ii. Engelhardt, 
skfad rzeźniczy w Baukau przy łiernc. 

Mam na sprzedaż: 
1. Dom murowany, chlew i stodołę z 

2 morgami ogrodów w powiecie kościai'1-
skim za 3600 marek. 

2. Dwie parcele pod budowle po 22 
metry frnntu w śrndku miasta Kościana za 
2400 marek jedna. 

3. Dom p·iętrowy w Kościanie z staj
niami, remiz3mi, kuźnią i końmi, oraz \VIO

zami i powozami - cale dorożkarstwo -
za 25.000 mr. 

Wpłaty wedle umowy. Adres: 
P. Łopiński, Kosten (Posen). 

MEBLE 
zupel1nie niowe i w.szystkie sprzęty domo
we z p.owod'u przeprowadzki tano do na
byicia. 

Ja n G u ć, H~rne, Neustr. 27. 

Baczność! 
Rza.Jownym Rodakom w Bruck

hausen i ,:k ~:tlicy donoszę, iż wy
rabiam własnoręcznie 

~ pierśeionki ślubne* 
i zaręczynowe. 

Proszę udać Rię do mllie z całem zn.
ufaniem. Kto sobie życ'l.y dob1 e Jiiel'
śeionki, ten njech minrę weźmie aa ok<1-
ło palca pnpiorkiem i niech mi miarę tę 
nadeśle, a otrzyma w trzech dniach za
mówione pierścionki. ~tt• "' ·a~! =„ 
~~ .._.... ·-~ ~ - · • • " .Ł'6..ł.. 'tl.I • ...,, ~ ~ '- ' • . ~ ·,' 

I. Zy wiałowski, 
zegarmistrz polski i złotnik 

w Bnrnkha~sfm nsd Rfnem. 

Pierzyny 
wielkie nasypane nawem 
wekiem od kurzu pie
rzem 11,75 mr. lepsze 

3, 50. 15,50, 18. 50 i 
12 Jmargk. 

• • funt po 50, 75, 90, 120 V 
150. 175 i 200 f. Wy- A 

Pierze 

"Yłlrn .a pob. pcczt. al- • 
bo w•tów~ ę naprzód. 

„i1Óz4'l'ł' Fuehs; 

·-········ ···Ks1e ga rn1a toolska 
w Habinghorst, nJ. Rornerstr. 20, 

poleca swym Rodakom: wielki wybór 
książek do nab-Ożeństwa, różny.eh opraw ł 
wzorów. Książka wielka „Dunin". Książ
ka ta powinna się znajdować w każdej ro
dzinie polsko-katclickiej. Nabyć ją można 
o<l 3 marek 90 fen. już bardzo w dobrej i 
m<Jcnej oprawie. Inne książki do nabożeń
stwa od 40 fen. do 9.50 mr. Dalej polecam 
książki powieściowe historyczne naukowt: , 
katechizm polski, historya św., elementarze 
itd. Powinsz-0wania, karty z widokami 
polskie, niemieckie i francuskie, papier pol
ski z p i ęknemi nagłówkami':' papier na 
kwiaty druciki iacl. Wiązarki od 25 fen. 
począwszy do najdroższych. 

Wielki skład obrazów św. pa!1skich, 
oprawa wianków, wiązarków. Skład 
krzyży, figur, szkaplerzy. różańców, obra
zków, lamp przed obrazy. Dalej pole
cam łyżki, widelce, noże, szczotki do wą
sów, grzebienie damskie i dla dzied, 
zwierciadła małe i wic Hdc. Widki wybór 
papierosów. tytoniów i cygar. Także 
taibaki do zaży\\· a·nia. Polskie wina i na-_ 
poje bez alkoholu. Proszę szan. Rodaków 
o poparcie mego przedsiębimstwa. 

Marcin .larczv ti ~~ki, Habinghnrst 
(przy Hauxel) ul. lWmrrdr. 20. .• '~' 

8 do 10 dziewczyn 
na wysokie zasluigi do różnych robót i go
spodarstw odi zaraz lub później poszukuje 
Największe biuro wskazywania miejsc 

w Dortmundzie, Liitgebri.ickstr. 18 
M. BIERW AGEN. 

Szan. Ro,da'kom \\skazać bezpł'anie 
mogę tanie grunta, morgę po 40, 60 i 80 
marek\.\' Ameryce północnej. Objaśn.ieJ1ia 
i opisy można u mnie obejrzeć. 

Wyprzedaję z powodu wyja1zdu do 
Ameryki mebJ.e i sprzęty domowe. 

Fr. Rostkowski, 
Marxloh (Rhld.) Bergstraisise nr. JO. · 

DO Ił.I 
maisywITTy z chlewami, w d{)mu znajdują 
się 2 izby i kU1chnia, dio tego gruntu od jtd
neJ morgi do dziesięciu. Przytem 30 mórg . 
gruntu i budynki .. do tego 1 morka ?ąki. 
Obsada gospadarcza nmva. Trzy budy11ki 
w Duzinie mam na sprzed1a.ż. Dmn mie
sz'.kail'ny o 4 pokojruch z stl()diołą i chlewami. 
j, ku.chnią, także masywny. · Do tego odi 5 
do 20 mórg gruntu. Kupujący może za. 
dzierżawić gruntu, ile będzie sobie życzył 
i do tego ląki 2 morgi. Kosztów podróży 
Z\.vra:cam. Bardzo mata \vplata. Na miej
scu budują kopalnię węgla. Waruniki· oor
dzio d!oglQdine. Zgfoszenia pod adresem: 
Walenty Gryczyński, gospodarz Kunowo~ 
l(unthal. 

Szanownym Rodakom 
w Hcrne i nko1icy po
lecam 11inie,j::1zem mÓJ 
nowo założony 

skład mebli, 
mian o wicie dla nowo -
żeńców polecam ca.łko
wite pi~kne wyprawy. 

O gorliwe poparcie 
mego inleresu serdecznie 
uprMZaRl. 

M. Miedziński 

• • Panu Adamowi Słomie w Bruckhau- Koło śpiewu „Cecylia" w Neumiihl w '.Brodnicy (Strasburg • 

d ·1 n s't zap1'sac Wpr.) nr. 171.~Zamiana sen. Urz.ą · stanu cyw1 nego 1 iu ' 1 . po..l•aie swym {;Z.lonkom do wiadomości, iż 
( M. l •·) \Jl J dozwolona. . ..,,:;.) lłerne. Nowa ulica, 

\\ księ~ach .,Miecysla1ns" a „ 1 ~~Z"~'S a!\v · przy•szfa Iekcya. śpiewu odibędzic się w nie-
w nawiasach. Jeżeli tego uczymc me cbice, dzielę dnia112 lutego o godz. 012 przed po- .oaoooooooooocr00 00000000 'ooooocnooooooooo 0000000 
należy sta\\ ić \VniGsek d·o sąd\i, ahy mu' tu ludlniem w. ldkalu p. Rademaichera. O jak 000000 oooococoocooooooo ooo oocooooooooooooooooo 
uc.vri: nakazano. najli'cz.nieiszy u1dlziat· uprasza Zarz~d. o o o o 

· f>i·: ' Di·s prawny powiada, że \v prze- 8 g Największy i najstarszy 8 g 
ciąg 1 1•.? ;r ; esięcy trzeba. podać imię dziecka Towarz. św. Andrzeja w Obeir-Marxloh. o O o o 

~ct~ :':~ '~J:s~~~~c;;.~~~~~ie ;:~~a~~~ ct~ier~"~~~~~ f~!'ga;~ ~~~~~~i~:~ ~;~ii~: 11 polski Skład mebli j maszyn ~fOI.!!!!! u 
latwi.onią z.ostanie. Za: to, iż Pa.in nie P?- O liczny udział pmsi Zarząd. gg §o znajduje sięg o 2 
szedłeś po-wtórnie dto urzędu stanu cyw1l- ;s 
ncgo, karać Pana nie mo·gą, i w danym ra- 8-10 dzielnych podróżujących o o w Gelsenkirehen-Hiillen, ul, Wanner Str. 243. oo o 
· t b Zi 1·" ·karze \,;nieść 0 roz na portrety· kredkowe i koloro'\ve za w~.rso- o 0 O 

zie rze a pr ,ee ''V · 'Vl ' · -

10 
g Dziękuję Szanownym Rodakom, którzy <lotąd u mnie kupowali, a M· Og ·. strzygnięcie sąd10we. Skor.o Pan, don~ostes ką pmwizyą: mogą się z:gtoisić pod1 adres 

0 wrodzeniu' dz;iecka spelnUeś Palll swój o- W 0 j ciec h Su ś, są z mego tow am .zadowoleni i proszę tych, którzy u A. Bartkowiaka 
oowiąz·ek. a spraw-ai imienia ma 2 miesiące polski zakła:d: fotograficzny nie kupowali, niech sią przekonają jak tanio sprzedaję i przytem daję 
czasu. w Bruckhausen n. R., Luise1I1str. 14. na odpłatę. )Jam na składzie całkowite wyprawy tj. wszystkie sprzęty 

Panu W. L. w Oberhausen. Tu oho- c 0 domowe i kuchenre i jak p1·r.cdtcm prowadzę 
0 0 więzuje ta ·samo pra\\'XJ, CG w Polsce. Je- g g wa1--~~tat słodlargkł. 8 oo 

żeli więc Pan -Ożeniwszy się żyt w1 rozłą-D gg" I.,.. . t ł ~ • S 08 
czeiniu mai'!itkowem, to i1 ternz istn.reie roz- I \.anapy i materace zos aną we w asnyrn warsztacie zrobione. '!l Przero-
tączenie maiątk<Ywe. _ Baczność Rodacy. g hienie materacy kosztu.ie u mie tylko i.S,50 mr. Proszę donieść mi na 

Jez. eli· Pani zamówiłeś towar, Cli terat.: sm = 5l karcie, a przybędlt w dom i .zrobią. 0§ 0
0

0, 
Ob1·011ę prall·ną . , 

nie mogąc go zapłacić, przesytki Pan nie :rnłatwiam po cenie umiarkowanej I A B tk • k 
przyjąteś, to- kupiec móglbyi Pana: skctrżiY~ w mieszkaniu mojem~w Bochum g ar ow1a . g g 
0 zaplacenie towaru. Jeżeli Pan przesylk1 li przy ulicy Hernrrstr. 16. 2 e O i 
niie przyjąt t-0 najlepiej lmpca poprosić, aby .Jan B:rzeskot. 'S • g 
~~~;n~~t~i:~!~cb~·a~:~n~~P~~;;ć11~J;~ / - - J .~ __ o __ oaoooooooooooooocooooooo.oooooocoooc ooe-oooooooooll

0 

zatrz:ymać tO\Yar. niż się uda\\'a.".: '\\' S
1
\2rgt.;. - ----·- ------ ----·-- ---·-· OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~ 000000 00000000000000000 '1< 

z;i Ji:..-lt, il\.\~·~-:-:-· 1'1501lTcc.y~- t>ilp wledzfa .uy ruJalct,,~ Ant(')lli B ejsr .i~ ••• l„.L„ ••• .N1MUt1.1ł~a. I ·~ „„.ut„UO •.. d.lA<l'TIH.;. •• , „ >I •W .... J"" ~ •·'""''"tj'" ',; ,r>,~. hu .• 
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Wychodzi codzieunie i wYJątld m d1d poświą tecznych. 
fricdplata kwaru• lr1a na poczd e i u listowych wYnosi 
i mr. 50 fen„ a z. odnoszeniem do domu l mr. 92 fen. 
Wiarus Polski" zapisany j.;-st w cenniku pocztowym 

" pod znakie1!1 „t. pcJ1nisch' ' nr. 128. 

z„"\ spr ·W 

I Imię B że za tarę I jcz znę I 

5 • 

· rodowym, _ olity .z y. .. ~ >VarobkG 'fi 

Za inseraty placi sie za wiersz petytowy 15 ien •• a u 
oi;:loszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. Kt11 

często oglasza, otrzyma rabat. - Listy d r1 „Wiar 1. 

Polskiego" należy frankować i podać w ni ·li aokbo 
ny adres piszące~o. Rękopisów sie n•e zwrac~. 

-~...i'--- Ifodakcya, D1·alu rnia i KeiQgamia znajduje sią w B ochum. pr:hy ulicy Maltherstrasse nr. 17. Adrns: „ \Vh.rus Polflki" Bochum. __ L 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

111ówić, czytać i pisać po polsku! Nie jest 

Ptłakłem, kto potomstwu swemu zniem

c'lfĆ się pozwoli! 

Z wypadkó . . dnia. 

~Unisteryum francuzkie wygotowało pro
jekt ustawy o rozdziale kościo-ła od pań

stwa. 
Projekt zawierający 32 airtyku1ty pocli

pisany jest przez ministrów Rouviera, Mair -
tina, Dek.a1sse i Etiena. We cziwartek 
przeidto:żyl mi!Ilister <Jiświaity Bi'enevenu 
Martin projekt ów w fabie deputowamy-ch, 
która odesłała go 100 k-Olmisyi. 

Sądzą, że ustawa prz:yjdizie p.adJ -0bra
dy jeszicze przed1 Wi·elkanocą. 

Na Węgrzech tworzy się nowe ministe
ryum. 

We<ltug ·doniesień gazet pesz:t:eń-ski:ch 
U!Wlorzy rur. And1raissy gaibtruet Wyłącznie z 
ziomków opozycyi. Zatem chwilę rm

ijzialu zupełnego Węgier oo Austryi urwa
'ać można1 ·za nader blizką. 

:Telegramy. 
Pa r y ż. Marlot (radykał) uzasadnił 

nterpelacyę w sprawie kościelnej polityki 
ecnego rządu i domagał się wypowie
enia konkordatu. 

B a k u. 13 lutego odbędzie sl'ę tutaj 
ongres właściceli kopalń naftowych. O<t 

dy gazety niie wychodzą wskutek str.ej„ 
I u. 

W a r s z a w a. Utworzyła się tutaj 
lomisya mieszkańców, która postanowiła 
famówić węgla na ~lązku, ponieważ cena 
vęgta tamtejszego wskutek strejku w za. 
.łębiu dąbrowski'em podniosła się ogro
hnle. 

Pe t e r s b u r g. Układy robotników 
t dyrektorem zakładów putyłowskicb nic 
loprowadŻiły do porozumienia. Z tego pu
fl'odu rozpoczął się w piątek pon-0wny 
~rejk. Około 5000 strejkuiących rozipoczę
~ JlOChód przez miasta, spotkawszy się ie
lnakowoż z wojskiem, robOtnicy rozpro
EYli się. W kilku innych fabrykach roz
riczął się także streik ponownie. 

S o s n o w i' c e. Na saimym podworcu 
~lzuty l(atarzyny znaleziono 24 trupy, w tern 

leti i kobiety, które przyszły, by wpły
~ na mężów uspokajająco. Wiele osól> 
~Io także po za obrębem huty. W Dą
~O\Vie porozlepiano w nocy plakaty, w , 6:ch wzywa11-0 do zemsty przeciw prd
~~ wcom i wojsku. Wszę.dzie panuje o
~11tnne wzburzenie. W Sosnowicacll 
~zybito odezwę, w której zastępcy fabryK 

11k0t>alń oświadczają robotnikom, ii ukłaoy 
ogą nastąpić dopiero po przywróceniu 
~~iądków, i proponują., by robotnJcy pod
. 
1 Pracę i wybrali do układów zastępców. 

0 1
; 0 n d Y n. Petersburski korespondent 

: Telegraph" dowiaduje się, że car 
Io staoowczo przeciwny wszelk:llm ulda-

lll J>Okojowym. 

łlat ro k ! o. ~osyanie ostrzeliwaj,ą z ar
~ew~ 1 prawe skrzydło japońskie. Po-
~e Jest bez zmiany. , 

i 

· Z Warszawy. 

~
a Wiec. studencki który się odlbyt we1 
;siawte 28 stycmia, jak o tern dlonasilt-
8 ' tl1\i,,:a~ od g.odz. 10 rano· du 5 w OO'CY 

goctzm) przy udziale: 820 uczestników, 

wchwa.kmo na nim następującą rezolucyę. 
,.My, mlndzież un'.i\ve rsytetu w arsza

szaiwskieg·o, zebrana nai wiecu -01gólno-ak a
demickim w dniu 28 stycznia 1905 r. v.. 
gmachu uniwersytetu, wyrażamy swą bez,
w:zględrną wlidamo.ść z ruchem rewolwcyi
nyieh prnletaryatu i jego w:alką o zwalcza
nie rząd'ów aibsiolutystycz111ych w państwie 
rosyJskiem i wysiwt0bo<l1zenie się; z pod 
wspólneigo jarzma. Na równi z proletarya 
tern w myśl zasatly: „Każdla narodJowość, 
jedynie sama· ma prawo stano'Wić o sv.noiim 
pobtj11cznyiln i kultura1rrym ro'Z!W'Oju, u:
'\\naJżaimy za niezbędne z.wułanie zgrotma.
dzenia prawodawcz,ego w Warszaiwie, na 
zasadzie po'Wsze:chnego, rów.nego, tajnego, 
bezpośredniego. gitoso.warriai, które fako te
dynie prawowite przedstawidelstwlo na
rodu orzeknie o prz:yszl'ym1 J10lZl\VlO

ju I\róle15twa Potski'ego. My wś, bez
pośrednio odczuwający udsk carskiego 
sz'kolnktwa, uwa0amy z:a1 niezbędne unafiO
doiwienie szkól." 

M110d'zież narodtoi\Va z;apropon01WaJa: u
chwalenie rerolnicyi. opraoowa:nej uprzt
dlnio przez, zarząd „Ziedruoczenia" w po
rozumieniu z innemi studenclciemi1 st()IWa:.. 
rzyszeniam~ p-0lskiemi. Przedw, rezofocyi 
tej wystąpuli 'Przedewsz:ystlkiem Rosyanie, 
którzy praignęli tylko zamanifestOi\V'ać swą 
l~cz.ność z ruchem konstytuicYfiinym rosyj
skiim, odsu.walfąic jednakże wyraźnte ·dą'±e
nia polskie. Wtórowali im naturalnie: ty
cLzi , którzy prngnąc ~.drębniienia: ·oorod.o
wiości żydowskiej. również ·występotwali 
prz:eieiw polskiemu charakterowi rewlucyi. · 
Boniiewa:ż do opozycyi przylączyta si·ę taK
że pe'\Vlna część stucten<tów-Polaków, re
Z101lucya opraoowana p1-z·ez ,,Ziednocz.miie·· 
upadlla, lecz tyllko mni1eijs:z.oś.~ią 50 gl<Jisów, · 
przycz.em samych Rosyan gfosowalo 
prxeJCiwk-0 njej przeszifio. 100, n;e licząc ży-
dów. : 

O mchu strejilrorwyim dlonosL urzędO'wy 
,,WarS21awski Dniew:ni'k": · 

W nmiejszyieh warsztatach pracują. U
sposobienie robotników }est WJOgólności 
SPok<>jne. W e<llug O'Tliegdaj naid'.eszlych do
n1esi·eń z rocmaitych miast I\rólestwai Pot
skieg-0, sytuacya przedstawia się tam, jak 
następuje: W RaldlOmiu większa część ro-

. ootników porwrócila1 do' praicy. W Lubli
nie panuje zu;pefnyi spokóii, streik ukońcZ<>
ny. W Kielcach panuje spokój. W Qtko
licy Sosinowica strejk trwa d\alej , starć nk~ 
byto. Na stacyi Skarżysko w gub. raidorr.
skiei o&yla się d. 4 bim. ct:emcmstraicya·, 
przyczem przyszło db starcia międ!zy 15 

, tys. robonikami a w<Jiskiem. Wojsko zro
bilo użytek z broni. 24 mbotników .ziabi
tych, 4D rannych. W Kalisz.111 WJ faibryikach 
znorwiu pracują. W gub. warszaiwskiei ro
·botnky pa:\\iQli wwraicają: do praicy. 

Polacy na obczyźnie. 

Kiłka słów do hutnilków . 
Ruhrort. Z okaz.yi strefkiu1 górników, 

mszyly się także niemi·c.ckie organizacyc 
hutn~ków, urz.ąd2ają1c ticL?ne zeib-ran[ia. Mo
jem zdaniem jest to <llai hwtnikmv nłemie:c
kkh! ba•rdw potrzebne, .bo są, jeszcze ba.i -
dzo HchQi zorganizowani, szczegMnie w 0-

kolicy tutejszej. Na taki.eh zebrania.ich Il1iO'Ż 
na by?{:) widzieć dluro Polak6\v, ai pró{'.1' te
go agftatorzy nremieckie:i organrzaicyi, mię
id.zy którymi także zniemcronych Polalk6\v 
.naipotkać można. cho<llzą o<ll dornu· dlo1 dier
mu, aby ?~ić Polaków. 

Takim prunom zwracam mvagę, że IJU ... 
winni onf między niemieckimi rohrrtnik?ml 
agitować, ale Połakom winn~ dać spokój. 
bo polscy hut!nicy mają wlasną-0rgamizacY<; 

„Zje<llnoczenic zaWJOdowe po1skie". Tani 
s[ly nasze skupi,ać winniśmy, aby być do
brze zmganizowami, a gdyby prz.yszfo do 
chw il'i stanO'Wlcz;ej, to wszystkie orgniniza
cye hutników winny się polą,czyć, aby 
wspólnie wailczyć -01 swe praiwa. Organi
zować winni się niemcy w niemieckkh, 
Polacy W1 polskkh or.giarnizacyaich, ale w 
sprarwach robotnkzych zob-01\vią·zane OTga
nizacye dZi.alać w porozumieniu. 

Czy hurbnicy mogą, być zad10W10leni' ze 
~\ngo polożexiia? Prz,emgdy! laik bo
wiem wyglądai ptacza fabryczna? Oto od 
26 <llOI 38 fern. na: god!zinę prz.elcięi:lnie więk
sza część rdbotnik6w1 zaraibi1a;! A ialki czas 
prrucyi jest w niektórych fabrykaich? Nie 
10 godzin! trwa praica, al'e 12. 24. ai narwiet 
36 go<l'zin. Mamy wykazy, że w miesiąicn 
o '27 dłni1aJch praicy: robi! się 38, a naiwet 
40 ·szycht. I ja!kie tu muszą być stosu'nki 
famHifne, gdlzie ()jcie'C ·dizh3Jteik prze:z caly 
tyidzień wcale nie widlzi? A jakie stosunki 
z.chrowoitnie w niektóry.eh falbrylkaich!? Mo
ma tylko zaJ:rzeć do sprawo'zooń :lms cho
ry.eh. ai przekonam}'! sę <} tem. Szain01WI1y 
hurtmikiu, nie iChcę tw wszystkiego \vylicz:ać, 
boby na to miejsca w naszym organie za
bra!kło, ale ro mi będzie woErnn jesz:cze na, 
pisać, bo wiem ba·rdzot dloibrz.e z, prnekona
ni1ai, że kto nie ·cz:ytaJ żadnego pisma pCYiity
czniego i za'Vv'IOdiO!Wego, ten też ni'e wie, oo 
się W1 świecie dzieje, i ciężko mu jest zro
zumńeć sprawy orgaQiwcyj mwodk:>rwyich: 
Piismem, kióre pisze nie tyfk()I o sprarwach 
·p0Jity;cznl}1ich, ale takie o roboitniiczyich, Jest 
„Wiarus Polski", który elfa teigo w kaiżdlym 
domJU JX>lskim na obczyźnie winiiein być 
czyitany. Ka17Jdly zaś, kto się ·zapisze na 
-czronka .,Zjednoczenia zaw!Qld.lowiego pol
skiego", d~stam.ie eoi mi:esiąic pismo Z.aJWOl

dlowe darmo do domui przynJ.esion.e. Czy
tając te ·dWa pisma! pilnie, możemy s~ wiele 
.naJUiazyć. Braicie hUJtniku, nie czekart, aż 
będiziei za późno, tylko przystępuj zlllirnz do 
„Zi·edtioczen~a zawoooweg;o połskiego" ! 

Hutnlik. 

Odezwa Gapona. : 
Przywódz.ca robotników petersbm- I 

.skich wydal po krwawiej rzezi, dnia 'Z2 sty
cznia odewę, której tekst podają obecnie 
dz,j en1nilki; brzmru <Yn'a! 

.,Rodlacy, krwią zlączeni brada, torwa
rzysze, robotnicy!· S.z1u.śmy1 spokojnie 9 
(22 styicznia) do cara 1po pra-wicfę. Uprze. 
d!ziliśmy o tem jeg<J siepacz61w1 ministrów, 
prosiliśmy o z.aibrani·e wojska, o puisziex.e
nie na.is wolno oo naiswgo cara. Samemu 
carowi posfal.em 8 (21 styc;znia) l~st do Car
~kiego Siola, prosiłem, aby wysze<lr do 
sW!Oie-go ludu ze szlaichetnem se:rcem. z mc;
ską duszą. CłwiarantowaHśmy wJasnem 
życiem nietykalrność jego osoby. I cóż! 
Pola lai się krew niicwinina ! 

Zwi•erzę„ .. Urzęd'niiey je.go, rabusie 
skarbu i grabi:eż.cy narodruJ rosyjskiego! 
Swiadlomie :zapraignęli być zibó}cami istalt 
się zbókami naszych bezbronych bract, 
roni dzieci. Ku1le żioldaków carskich. któ
rzy zabi li za rog~tką NarniskJą, robotników, 

1nios.ących portre1:y carskie. przestrzeiily 
µortr ety i zabHy w n;as wiar~ w ca1ra. 

Więc bracia, zemsta! na„. przeklętego 
przez ludi, zemsta' na caty jego gadlzi·no.wY 
ród, nai reglO ministrów i lupież.ców nie
szcz~snej ziemi roisyfs'.kietl ! Kto cziem i jak 
mote! Wszystkich, kto prawxi!ziwie chce 
pomódz roboczemu łu.:cibłwi rosyi)skiemu, 
abyt swobodnie żyf i oddycha{r, wzywam 
na! pomoc! Wszystkich oświe00J1Jych. stu
derutów, WStzystkfe orga:nia. rewolucyjne, 
wscyst.l(ich t 

Kto nie z ludem, ten przeciwko niemu! 
Bracia, towarzysze, robotnicy ca.tej Rosyi. 

Nie staniecie do pra.cy, dopóki nie dobę
dziecie swobody ! 

PożywiCJ1i e dla s1ebic, swiokh wn i 
dzieci , oraz broń, poz.walam wam brać , 
gdz ie się uda. B omby, dynamity - wszy
stko pozwalam. Nie rabuicie tylko miesz ... 
kań prywatnyidh i sklepów, gdzie nie rrtai 

rzeczy spożywczych i broin i. Nie rabujde 
biedaków, unikajcie gw1altów ruad1 niewin1

-

nyimi. 
Lepiej poniechać dlziesiędu wątpli'wyd\ 

lajdaików, niż 'Zniszczyć jednegio niewin
ne~'°· 

Buduide barykady. WaLcie pala:ce ce
sarsikie, z:gfad:zaicie nienawistną luicliowi po
licyę. ŻOlnierzom i oficerom, zahijajqicym 
swoich nietwinnych braci . rch żiony i dzieci, 
wsz:ysfkim demęzoom ludUJ- moje paster
skieprzcldeństwo. .ŻoJnierwm, którzy bę
dą pomagać ludowi· w walce o \V!otlPJQiŚĆ -

bloigostawieńst\V\'.J' ! 
Od kh żołnierskiej przysięgi , 21ta.2Joo1eJ 

'Zidlra}cy, który nawet nie 1chcilał wys.lochać 
sweg-01 ludu - odi tej przysięgi żo1n.ierskiei 
ich ZfWla!niam. 

Dro<l•zy rowarzysz.e-bohatemwie ! Nie 
u.paidlajicie na <!uchu! Mie1de wiarę , że n
chllo wywalczymy WlOln()ŚĆ i prai\VICi:ę. I(ę
ktOł.imię tego daje krew niiew1n111ie· przelana. 

Prx.e<lrukowuijcie, praepisutlcie, kto irno 

że i rozpawszeichniajcie między sobą i p-0 

całej Rosyi - to moje pi'Smto i testament, 
\V!ZYIW.ając wszystkich wciśniifQlnych, pani
ionych i \VY<l'ziedzkzonych w Rosyi, aby 
pJQrWstali ntaJ obronę pr.aiw swoicll. · 

Jeślt mnie pochwycą, jeśli rorzstrzelaJ
i~, prowadźde d~ej wa:Lkę -0 swclbodię. Pa
miętajcie zarwsze o zfooonej mi· priysiędlze · 
(}<l\ stu tysięcy ocz.ciwych roOOrt:ników. 

W akzde, dlopóki nie będlzie .zrwofana 
koostytuianrta nia podstawie pcJ\V1SZJOChtnegio, 
bezpośredniego, róiwneg10, tajnieiglQi prarwai 

·wyborczego, dokąd nie będą \V'Ybrani 
przez was samych obrońcy waszych in~ 
teresów, pomienionych w naszej petycyj 
oo zdrad.cy. 

Nie-eh ży}e wschodząca "\\-'10lność ludu 
roisy.tski·ego. 

Petersbuirig 1905 r. 22 styicznia g, U 
w oocy. 

Mowa posła Korfantego 
wygłoszona na posi~u parlamentu nit

mieckiego dnia 3 lutego 1905 roku 

(Dokończenie). 
Dzisiaj chcial1bym mówić o zdarzeniu 

w kopalni Max, wlasno.ki ks. Hohenl<>he, 
który jest tutaj -Obecnym. ·:am ~('den ~ · 
ooqsztyigaróWJ wziął odl górnika. pien~, 
obiecując, że wyrobi mu mierjs-ce urz~dnika. 
Gómik ów uskarżyJ si~ z powodu tego .~ 
dyrekrora, który zarządził śedztwo, ale 
bez: żacfnego skurtku. Urzędnika zaś z.mu
s-rono.. aby v.rytocz.yt przeciw górnikowi 
ska1rgę o obrazę. Spraiwa przys.zJa przed 
sąd i oo się wykaz.aro? Otóż nie nadszty
gar brat pie.ni-ądze i osz;ukal -górni:ków o 
200 i 300 marek, ale pani sztyga1101Wa, któr"' 
bylai zlą gosporlyttiią. 

(W esolość.) 
Gómiik oo'Stal ukaranym kilku tygo

dniami więzienfa, a pieniądze. poszły do 
kieszeni pana nadsztygara a przynzjmnid 
wi k>aidlym razie korzystail x nich. 

Wyd'ziaity robotnkze mogą przOOkladac 
daJej ska·rgi robotnik &w, <llotyczące poiZJbaw 
wliania ich praw o'bywatcłskich i politycz
nych. 

Praoodawiey, W'Zlględnie kh urzędnicy 
zakazują robotn!kom czytanf.a tej fub owej 
gazety. Zmuszają r()botników do wybiera
nia tego tub owego urzęcPnika ialro przekł-



żonego knap zaftu; probują zmuszać rob01-
11ikó\\"r <lo \ ybicrania swoich osobistośct 
na postów. 

Jeżeli zaś wyda się, że g-lDs 11a inneg-u 
kandydata od'dali. odbicrn'~•L im bez wszy
stkiego pracę.. Od \\r•oluią SiG pod tym 
·względem na spraw.ozdania in pcktorów 
przemy towych z roku przcszfego, w kt<-;
ry:m p.o.\yiedziano, że na Górnym Slązkn 
~wielu robotnikom 01debrano pracę, ponic
-w·aż zajnwwali się agitacy~i wyborczą, na
turalnie nic na korzyść bndydatów, posta
wionych przez właścicieli kopalt't. 

Mości panowie, jak ·wiecie, przed .kil
kLI dniami \\'Ybuchlo bezrobocie w kopalni 
Ludwiki. Charaktcrystyczncm bardzo 
jest, że bczrohodc wybuch;to nie\\ kopalni 
prywatnej, al!e rząct:owej, a te rządO\\ c ko
palnie powinny być przykładem przeócż 
dla prywatnych przcdsiQbiorstw. Już je
den ·z lTlÓ\\':::ów poiprzedn!.ch zaznaczy;, że 
tak minister ha11dlu jak i rząd st·oią na tem 
stanowisku, że z kopalt'1 rządowych należy 
ciągnąć ~a'k największe zyski, bezwzględ·nie 
•na dl01ę rolJ.otników. Admiuistrncya kl()1pal-
11i1 Ludwiki nic mo:żc slu·żyć za: wzór pr&
\Vadzell'ia ikopal11i. O stosunkach p3..nwią
-cych \\ niej mówilem już kilkakrotnie tak 
w parlamencie, jak i w sejmie pruskim. 
Przedfożytem pa.lnu ministra:\\ i skargi l"o
botników, diotyczącc nielll'dzkiego obcho
dzenia się, czynnego i ustnego poniewie
rania, niskkJ pfa:cy, ·polityicznej niewioli itd. 
Pani mJ1nister nie badlal bliżej tego ws:zy-

. stki.ego. Nastąpiło więc to, oo każdy, z:a
zn.atromiony z stosuinkami n.al Górnym S11ą
.tku, przewidzieć musiał: rnastąpifo bezro
bocie. Nie byto toi wynikiem bezrobocia 
\.V1111aidre11skkh olmlioach, ale skutkiem 'PO
·t.ożeniai tych ludzi', iktóre z, rozkazu nia rok 
coraz. więcej pogairszało się. 

M16witem ju1ż sweJgo .cza.s;u, że w ko
palniliaich Ina Górnym Sląiz'ku 1 czas pracy jest 
·nla.Wu~szym, a dlzisiaj dl()d:aję, że· •ptaica' jest 
.tmi w1 kopalniach rzą'Cllow171cb najniż'szia. 

( ( Slulchaide ! sJuchajcie ! ) 
W edłe memoryalu ministra rwynos1t 

zarobek 3,69 marek, podlcz.ais gdy w ()koli
cach Dolrtmundu zarabj.a robo'tniik 4 77 ma
r~, a dbd'ać naileży, że w1 cenach ~yiwie
ni~ i miieszikainfa żadnej różni'cy pomi1ę<lz,y 
Qkolicami· temi niemai. Żyde równi'(~ dro
gi-e a zarobek o I.Yi markt prawie ;ndzszy. 

W przeciwstawieniu dio tego mbo:n~k 
-..vrięcej 111a Górny,m S~zkUJ prarowa.ć mwsi 
iak i intnyich iokręgach górniczych. W roku 
1903 m Górn:ytm SląZiku górnik uk®al 
przecięcioW10 307 ton węgli, 'Wl okolioa.ch 
Saairy 230, w !Qik;ręgu ·górni~zyim Dortmun
d'W 261 ·ton. Wlolbec tego i W10bec w~y'sku 
i prześla~iotw1ania urzędników~ czego1 <.fo
'W'Oldlem Pi'cxnle procesa, obdwią:driem byto 
pa.na mFni'Sltrai handlu •spra\Vlę tę ·zbadlać i 

.zlemu gruntowną reform~ 'koniec pol'Qfyt. 
Ciągte· procesal <lowtod:Zą rnail~pieli' że w 
ko})wDn~och rządowych •nie wszysilkbi Jest v,,· 
porządlku. 

.. 
' 

Górnicy koipalni Ludwiki postawili ró~ 

lliapitan Czart. 
(CiU 4a1SZJ'.) 

- Zexna111ia kiłku pewn~cn ludzi, !któ
rych obawięzuję się dostarczyć? 

- Pomyślimy o tern. Tymczassem 
wrybierz się: póJdzj·esz ze mną. Trzeba 
przedewseysfkiem pozyskać cz:tOIWieka, \V 

któregd rękach znajdu1e sie tademnka uro„ 
·dzeruia Maame'la. Co się tyczy Cyrana, 
iktóry sprtY\V'adzit mi na kark t~ śliczną a
wanturę., zajmi1emy się nim ·później. 

- Dokąd idziemy? 
--,... Do <llomui G yklopa. 
Choć była noc już późna, hrabia: i Ri

naldo, obaJ z.resztą <lobrz·e uzbrojeni, doitarll 
bez przeszkod:y do legO!Wiskai Be1t foela. 

Na widok RolandGl! de Lembrat tw.arz 
opryszka rozpromienil'a: się. Po ustaJch je
go przebiegt uśmiech ,vymo\\1111y. 

- Ocz.ekiwalem 1aisnego pana - rzekł 
ni:ztot si~ Lldan'iając. 

- Oczekiwaleś mnie? I z czegó!ż to 
wnioskow~leś, że przyjdę? 

- Mam zwyiczaj, ja·sny panie, na 
wszystko zważać, a potem wszyStko mz
rwa.żać - odpowied'zial z bezwstydną czel
rrością. 

Wszyscy trzej zamknęli się W'. komna
cie Zilli i mieli dit'ugą taiemnczą nairaidę. 

W chwili, gdy hrabia opuszczat Dom 
Cykkl1pa, słaby blask występo.wa~ nz nioou. 
Światło. 

Roland' de Lembrat \Vydawat się bar
d.ro zadowolonym. 

W otwartem Qknie sied'zia,tai Zilla, \:hto 
dz,ąc rozpalone czoło ś\vieżem tchmeniem 

ne 11ajzupcl11iej upra\\ 11:011c ż:1dania. nie 
przesadzone, niższe na\\ et aniżeli żądania 
górni•ków westfalskich. Pr-0szę niniejszem 
rząd, aby zechcial żą<lania te uwziględ!nić 
i zażeg11al \\' zarodku burze;. a ' przyszlo
ści. aby l'opalnic rz:ądowc stały ię ·z~
rem dla pry\\ atn}nch przedsiębi{)rSt\\. 

Oś\viadczam jednak, że mało mamy 
nadziei, aby rrnd tym \\ zględem U'czynił 
c 1śki0lwick p-ozyty\\ nc-go rzą1d pruski. Do 
tego n:<\du nić mamy najmniejszego ZtlJl..Ifa
nia, fak samo jaik i dn tr6~·kl8Slf>·\\'PP'n rnirla
mentn. 

I za tym ustępem \\1niosku Auera i to
\\ :.trzy zy gloso\\ ać będziemy, ponie:wai 
ju'Ż przed Bożem Narodzeniem oświadczy
km, że żądamy aby kontrolernwie ko·palni 
byli wybieral'nymi. 

Właściciele kC'pulf1 ch1\\'•alą się ciągle, 
że \Yyśwbdczają górnikmn wk:lkic doóm
dzicjst\\'a, dając im mieszkania po tan:ieh 
ce~ch, zakładając stowarzy:sZ'cnia snoiy
\\1cze. sprzcd'aJ;qc tani.o ziemniaki na jesien 
itd. Nie są to jednak do.brod1zicjst\va, któ
re właściciele k0ipalf1 roh:Jtnikotrn \VY

Ś\~ iad1c·zają, ale pa:tryarchalny teni system 
mia na icelu, abyi robotnika skuć \\· pęta i 
p.uzb::twić go praw oby\vatelskich i polity
cznych. 

(Bardz.o słusznie! u polaków.) 
Zamiary \vlaścicieli kopal(J popiera 

iiz::1d pruski na Górnym Sląz'ku przez. to 
jeszcZ'e, że '\\-ydal prawo osadnicze. przeL. 
sejm przyjęte, moq którego uiniemożliiwio.
nem ·z.ostalo górnikom naibycie ka1w·alka 
ziemi i pobudowanie na ni.ei mi1eszkalnieg<0 
dlomu. Wobec stosunków na Górnym Slą
zku po publikacyi osadni·czeig-.o praw.a ża
de11J z górników nie dest w mo.żruości z.ak)'
żenia wlasnego ·domowego ogn1iska. Po
zwolenie bowiem 111a ·osiedlenie się zależy 
od wyd'zialU' powiatowego, a w: tyun zaisia
d'ają wlaściciele klQpalfi Julb i·ch urzędnicy. 

(Stuiehaicie ! stuchaicie ! u polaków.) 
WY'diziat p:owiatowyi skladia! się W1 80 

proc. z wlaścicieli k<malń. Ludzie d za-
1\Vlsze Qidttnaiwiiać będą robotnikom: polski'rn 
poz·wolenia ll'<V zatożenie l()Sady, ale nie dla 
obrony niemczyzny, chociaiŻ tern plaszczy. 
ki·em będią się zawsze zasłainiali ! Ci parno-
wie wsz.ystko czynią ·dfa obrony niemczy
znry, jedynie ze WJZ1ględu czysto egoi•stycz
niycb i jailro kapitaliści utni1emoiżliwi·ą robot
nikowi zaloż.enie wtasnej siedlziby, aiby go 
zawsze trzymać w zależności. Tym pa
niom nigdy nie odmawiCll się pozw<C>leniai na 
'W}'lbud:owianie idiomu, chociażby byt dla 
pol'skid1 robotników przeznaczonym, któ
ryichl pragną w swoje. pęta ·za!kuć, aJle oni 
postarają się Ol to, abyi robotnikom polskim 
poziW10leniai takiegO' nie uidzielono. 

Ponieważ ilość mae:szkań robotniczych 
ne.Ieżąicych d'o w~.aściden 1ropa1If1 cią.gle się 
powiększ.a i nii-edłuigo w ntektórych górni
czych obwo.daich na; Górnym Slązk:u nie 
będ!zie w i0g6lle prywartnych wfaścideli <lio
mw. ponieważ dalej wlaścidele kopalń i 
fabryk zaikłaKiaią s·pólki spożywcze, W1 kó· 

poranku, a -uśmiech nienkreslonyi błądził 
[J'a lief pólotwarty.ch u,stach.„ 

XII. 
Rola111d' nie sp!.e·s.zyl się bynau!runfoj• z 

przedsitawiooiem bratal margrabiemu de 
Favtmitines. Afe ten ostatni potoż•yt koniec 
jegt01 namysl·om, przybyt· bow.iem pierwszy 
d!o pałacu przy uli'cy ~-gOł Pa'\Vhr, aby po
wi111szotwać obu hraóom tak szczęśliwego 
zda rz·enia. 

·Wieczorem tegoż: samego d'nia' Roland 
i Ludwik udali się dio ma:rigrabiego, na 
szcz1ególne jeJgo wproszeni·e, i poi raz: pie1 -
wis-z:yi oo pamiętnej sceny improwlizaicyi, 
Manuel zmlaizt się oko w Olko 7.:. Gilfb.ertą1. 

- Pani! - rzekt Roland de Lembrat 
dlO n~rzec'Zfonej z lekkim uśmie'.chem, któ
rego •zdradzi1e1ckai słodycz. J1ie została prz.ei 
nikogo zauważona - oto ów śmiaily poe
ta, którego natchnieniem stalaś się: p:am 
dniia pewnego. Wolno mrn teraiz prawi~ 
pani tyle wierszy, ile mu się pod.OlOO.. .Nie 
j'est to już czlowiiek obcy, i·est toi brat mój„ 
i pani także - dio<l21t z. naciskiem. 

Spoli1rzienia1 Gilberty i MainUJela· sipot
kaly się i twarz. pannydJe Faventines olbla
la się silnym rumieńcem, m!:o1dzieniec zaś, 
nadz:wyczaj pomieszany, wyjąkał kiJka 
stów bez związku·. 

Dope.łniwszy nieuniknionej formaJn0,
ści, Roilan.d· pozo·stawil brata sam na sam 
z narzecz10ną i zająt miejsce obok margra
'bliny. Znaidotwat d'ziką rozroisz w igraniu 
z ogniem, w pozostawianiu po·ziornej swo
bod.·y mHośny,m obrotom Ma:nue.lai. 

Możliwe następstwa teigo zbliżeni<V ma
lo go obchodz~ly. A1boż. nie miat pocw
da swej wielkiej sily? alboż nie wiedlzi·ał, 
ż.e gdy zechce, 1iednl() slowio j.ego, wystarczy 

rych robotnicy znmsz 2ni są potrz1...by swe 
zakupaw·ać, d·oiść musi niedługo tlo te {1, 

że robotnicy stanq się nic\\ ·alnikami \\ ieJ
kich przcdsiębiorcó\\r, będą musieli miesz
kać \ ich doma ·h, będą musieli kup.o \a~ 
w kh stO\\arzyszenia..:h spOŻY\\~.::zych, a 
sk'.Jro tylko strcjk wybn..:hnie. albo. też skar 
gi podnLosą na nadużycia urzędników, Zt;
stami z; kopalni \\ ypędzeni, z micszkainia 
wyrzuce11i i nie pozw\Olą im nic kupić w 
stowarzyszeniach sp'.Jż.ywczych. Z JKl1\V()

cl'ów tych rząd rz•.:·~z.• p:.iw:nic1: !':pr~',Yt; 
111ieszkai'1 jak najprQdzej urcgnl'O'\v3.Ć. 

To są pmrndy które nas sklaninJą d·o 
g;oso:waniw za Wllioskicm Aucra i towarzy 
szy jakO' też za \\ ni·oskiem Gothciri::c1, p·onie
waż czQść naszej ludncki skt:l'd.a siQ z ro
botników· i górnikó\\. 

(Braw10 n p.olakó\\'.) 

Z wojny rosyjsko-japońskiej. 
Jap:o111ia nachwytała tyle okrętów rCJ„ 

syjskich, wirnący1ch węgiel do Wfady1wu 
stoku, że sama na raizic zaprzestała zakupy 
'.Vać WQgieł, mając g·o dlosyć na składzie. 

W amerykaf1skich ko1a·ch rząd~owyicI1 
OŚ\v iadczają, że rząd 1J1ic poczynił ża
dnych kroków u: mocarstw· w sprawie po
kQ~u. Nie wia·domo róuinież ni'C ·oficyalnie 
o pormwieniu usilo·wa11 ze, srony mo
carstw w celu stwoirze111ia poid'sta'Wy db 
pośredni•ctwa po1k-0Jowego. Stamy Zjedno
czone ·na wypadek, w1 jakiejkolwiek formie 
i 'kiedykolwiek by 0111 został z1awa.rty1 będą 
za.wsze ·o'bsta1wiać przy nietykalności Chin, 
oraz przy -0it:warciu1 Chin dHai międlzynarodo 
wego han<llu na podstawie rów111ych praw 
dla wszystkich paif1stw. 

P()gllOski o bliskim zakofwzeniu wojny 
powtarz.ają się w ostatniich czaisaich, ś1wfau
czą o wielkiej tęslmocie do polkoj11, jalka od
zy.wa: się oornz, silni'ej WJ spoleiczef1stwie 
rosyjskiem zawstydzoniem śmiertefoą kom
promitacyą armii, rrozża•llonem bez.skutecz.
nością tylw i talk wierkich ofiair, iid!ą,c~ch na 
marne. Wedlug ostatniich depesz, już w 
kolach d'wiorskich za;czyn~·ią ·się litzyć z 
tym nastrodem luldności. l(Qrespondent pe
tersburski ,,Da:i:ly Chronide" przynosi \V 

tym w,zględzie iin:teres:uiące s~zególy. 
TwierdlzL on, że wielcy ksi~ta odby

wali V11 ostatni.ich <l'njadll JLcz.ne k9nferc-:1-
1cye, ua których wedle powszechnego. prze 
ikonainia, rozważano sprawę mw1a1rida pC>
ko:Yu. Bezpośrednią pobudką bY1la. ostatnia 
porażka: Grippen:bergai i utrwia:laj.ąice się 
mniemamie, iż w obecnej chwili: R.osya nie 
potrafi zwyciężyć Japończyków. Rezul. 
tat kon!ferencyi mi:ait wypa!ść n~ korzyiść po 
koju. - An'g:e!ski, korespo ,_:~r.. ,, 1~· pż n<:,
wet, i:.i ro:>yJ')ki a1111basad1)r \'-" Paryzu· n1a.· 
poczy111ić krokL u rządu m1~iel~ki~go, l) 
ten wiplynąl nai swokh a7yatycki.;h -sprzy
mierzeńcÓW1 \VI ki•eruniku złagodzenia pe
WTIY1Ch warunków pdkQ.iu, stawiany::h 
prz:ez1 faponię.. bo tego też. oid\n~eść na:lleży 

oo 11wcenfa bro.ta w śdek, x któreg'iQI wy
cią;gnąl go Cyranio? 

Ochtoo1ą.wszy nieco, Manuel uisiad~ otl
\\ia:żuliie obok Gilberty i postanowil nie tra.
dć aini minuty, aby wytl)obyć się z połotie
nia, któregOI 'Cf.efrkatność umiar ocenić w~a
śdwie Bergerac. 

Wiemy już, ż,e to byt ·charakter latv.no 
l zaipałni}" i skton.niy do wybuchów; nsobli

wa mieszani.na ·odwagi i obawy; umysr nie 
dfO'S.tatecznie jesz;c.ze z.równo~'1.aWny i może 
.niezupelnie dorastaiąicy zadaniu, które los 
prz.ed nim postawił. 

Ody Mamuel ()dna~azJ brata, przyrzekJ 
mu po1stuszefrstwo, 'Przyjaźń i szaicunek, a 
oto Mgl'e \Vid:z.hny 1go zapo!Inin:ające•go rnai
z:wpelniei, pod wplywem mif.o,ści, o wszyst.: 
kich iprzyrz:ecz.e11ia:cł1. 

Osąd'zil, że diość czyini, madątkol\\l'Y'clt 
korzyści się zrziekaiąc, jakie mu1 .ziape"Wll.1:ia
Jo uroozenie, i że. z.ai tę cenę wolni() mir j.uz 
słu·chać gfosw serca. 

By~ bardzo mtadiy, nie znat się na u
stępstw\ach i ug;ooialch, prakt~Jrowanych w 
świecie; przeidewszystkiern zaś, byl po 
uszy zakochany. 

1( tóż móg ~by dziwić się, że milość o
panowafa mlodz.ieńca niepodlzielnie? któż 
zwłaszcza m6g1tby go za ro potępiać? 

- Pani - rz.e'kl do OLJherty - młld
·zwycza1ne zdarz.e.nie, które WJ życiu mem 
zaszto, iakkolwiiek Wlstrząsnęło calą moją 
i.siatą, nie poizwoliil:oi mi jednak zapomniec 
przys.zlośd. W przieszlości Z3!Ś tej 'Znaj'dltl.
je się fatkt, który zmu<SJZa mnje prosić pa:nią 
o przebacz.enk 

Painina spodziew.ala się tych slów·; pra
wie czekała nai nie. Jednak gdy oo<lieSIZlły, 
wiysluchaJa ich ze drżeniem prawie z. trwiu
.gą. 

ostat11fr1 \\ izrtG hr. Be:n..:kenclotia 11 '-ar'l. 
poświGi..oną wyłącznic sprawie pokoju. 

Jedną z okoliczności, któraby mogJ· 
spro\\ adzić szybkie zakof,czenic \\'OJll'.1 

jest wzgl<ld, iż wobec 11iepoko.iÓ\\" \\ \\ ll!;

trzn l(osyi niemożliwością stalo sic; takie 
11zupclinie11ic armii, by siłą llK)·gla d·oro
wnać iapo:'1ski·ej. Partya wojenna nnil! 
być bardzo )r.zygnGbi·ona z te.go µowo-du. 

:Ziemie polskie. 
Z Pros Zachodnich Warmii i M zur. 

Grudziądz. Dwa \\ie :c odlby.ty się w 
Polskim Cekcynie, jak czytamy \\ „Gaz~ 
Grudz.", i to nasamprzód \\ ie,c wyboP.:Ó\\" 
następnie wiec Polek. Na wiecu wyb·o1-
ców uchwalono rczo.Juq, npras.zającą l}CJ. 

slów, aby I) ze \\ zględu na interes ogrom
nej większości sp·ołe::zcr1stwa polsldego, 
2) ·ze wzgl'ędu na• traktat wiede11ski ośwłau 
czyli się przcci\\iko traktatom hamlk}\\WTTJ. 

Mokre. W i}O.ni;cdziakk w potudnic 
zna'leziono kamie11iarza l(. 1w stajni tuż {J

hok mieszkania powiesz·onego. Co go do 
kroku samobójczego popchnQlo ni.e \\fa. 

domo. Przypuszczaj•ą. iż byl \\ stanie 
chwiloweg;o obłędu. 

. Z Grudziądzkiego.· Posi~dziicicl Wo
zikowski z: Wielkich W.okzyc pouechal n-a 
targ do Gtudzi()}d:za. Gdy wracait ido dlQ
mu, spad;t z k·nnia. Znaleziono go Ieżąceg~) 
prnwie martwego na drugi dzief1 \\!, lesie. 
P<Yniew.aż i0g-0łoconi01 go z gotów:ki, którą 
mial przy sobie, zdaje się, że .napadli go fa.. 
cyś łobuzi. Konia dotychczas nie ·znale
ziono. Czy W. wr.óci dJ zclmw1a, bat~d'zu 
wąitpią. 

Świecie. Przed mni·ei więcej 14 dnia·I ll 
za:t01nąt na śliizgaiwce pe\.vie111 UJCZeń szkol
ny, którego 'Z.wtoki do1pieflo teraz po dtu
giem szukaniu znaleziono. 

Jabłpnowo. Zandairm aresztcnval nit 
turtejszym dworcu dwóch zbiegów rosyj
ski-eh, którzy .bez wsze·lkkh łegitytrnacy1 
przeszH1 prz·ez ig·rani.cę. Ody transportowa:~ 
no ich ztąd' dlo Torunia na staJcyę ·lmntrołó
wą, iedeni z nkh wyskoczył z podągu bę-. 
d'ą(;ego w petnym biegu i uciek!. 

Z Wiei. Is. Poznańskiego. 
Inowrocław. Wybory porwtórne 

czlonka ·zarządu w miejsoowej kasie· cho
rych nr. I z grona prncodarwców odbyły 
się w środę o go<lzhnie 8 \\niiect. iw. hotelu~. 
Schendla, ponieważ ostatnie wyibory unk
Wla'Ż'nila wla'd·za n1adzorcza Zl itej prnyczyny 
że porniędzy gl'osująqr.mi był wóWicz.ais je
den niepelnolettnr, któremu; pewna instytu-· 
~Ya! udaielitai w tym względzie plenipaten
cyi. Wybrano wóW1czas dio zarząd•u mi· 
strza malarskiego p. Pr. Olowacldego. 

Tym razem malo się stawi~o pn.tco~ 
d'aswców.; 'Z 1naiszych stoil~rzy II1f). przy.byt 
tylko jedlen ( !). i to p. Skolasińskf. a· reszta 

.W tei·że chrwili ws~akże przysz.łd jej 
nia pamjęć 1 że mai przed sOlbąi nie biednego 
uliJczniegol śpiewaka. lecz szł.aichcioa, brata. 
cz.to:wieka, który ana wstać jej mężem, i 
że, tak, ,czy o.wak, nie 'Zld•ota wiikm=tć tego 
niiebez:piecznegia sta!rcia; przyU::>rat:ai w~ 
minię pow<ai:niąi, 1pnawie lodloW~ą i 'Z)W\róel1ir 
n.a Manuielia zim'nie, ·pytające :sp!OJjrzenie. 

- Tak ;Jest - pdd:jąl mtod!zi enriec - · 
muszę prosić panią o prrebacz.enie.. Gdym 

·me był niczem, śmiaitość moja, choć w isto,. 
cie n.adz.wy.czajna, nie mogla pani tlloi:knq(;, 
aai na<wet być przez. niąi muważoną; @•„. 

Zadąt się. Gilberta powtórzyla: 
- Dziś? ... 
- Dz.iś - kończry r - czuję, ile s.zl2:d1-

dc winien wytlómaczyć się; z z:uchf\.vał~ 
stwa, którego dOlpuścit ·się \V~ględ:em pani 
wlćJczęga. 

- Panie! - o<l'powied'Ziafa, spuszcza, 
ją'C oczy OUberta - zrywai<:tc caNrowkie 
z przeszJ,ością, powinienieś pan zaipomnieć 
o \\rszystkiem, co. ma 'Z ni<ł! łączność. 

- Zapiomnieć ! - powtórzyt m-l'odzie· 
nioc. - Żą<la:sz paini od'e.t11ni1e }edyniej rze
czy, której prz:yrzec ci ni·e mogę,. Ka;jJ ini 
pani upolrorzyć się i uniżyić przed' ·soba; 
przypomniti, iem ci w:Lniero gfębaki szac11-
nek. ale nie żądaj odemnie ofiary z my.eh 
v.nspomnień. 

Gifuerta nic nie odrzekła. 
- Pozwól pani· - J}otdjąl MairrueJ, vad~ 

uiecają·c się dźwiękiiem slów1 wtasnrych, a 
bardzie} jeszcze olśniewa!iącą pię:knJOś<:ią 
Gilberty- J)'Olzwól, ·~bym się wyspowiad31 
prz.ed tobą. Ody •poznasz pani moje cale 
żyde, zd()będ!zjesz: się może na ·slów1w wr
mzumialości lu•b choćby w,sipótczucia. 

(Oąf dalszy uastąpi.) 



zapomniała zupełnie o dopilnmrnniu S\\'y...:h 
interes()\\. Kilku członkó\\ kasy nie mo
glo glowwać ,,~cale - - bo nie poplacilo 
składek bieżących . To też. nie -otrzymal 
\\ iększDści p. fr. Ola" acki. a obrany zo
stat d'o zarządu p. ttasenbein, kiero\ nik 
robót u przedsiębi-0ncy p. Sch\\ crsenca. 

Gniezno. Tennin w spra\' ie p. J. Cho
ciszewskiego, -Oskarż.onego o wyda\\ nic
two gier „Lech", „Podróż po ziemiach pol
skich" i „Odra", naznaczony na dzicł1 13 
b. m. o godzinie 11 i pó:! przed' p-oludnicm 
w tutejsz.ym sądzie Zi(!miańskim. Skarga 
obwinia p. Ch., że te trzy gry podburza
j<1ce polaków do nicv,:aści przcch\~ niem
rom, zatem podsądny, z'daniem prukurato
ra, przekroczyt § 130, który gmzi karą do 
2 !at \dęzienia. Wo'góle p. Ch. ścigają za
wistne losy, gdyż\\ ' dwóch latach ostatnich 
byt diwa razy za: kratami, w zeszłym roku 
chorowat przeszto 3 miesi<{ce na zapalenie 
plll'C, a obecnie już siódmy tydzi·.!(1 spędza 
"''' l6żku, opr6cz; teg-o wytoczono mu d\Y:.t 
procesy praSO\\'e, które morgą sję zakof1-
czyć skaza:nicm na roik lub więcej wiQzie11I<t 
Ciężką :iest zaiste. dola redaktoróv1 i Iiter~l 
tórw polskich w pa11stwie prus:\km SJusz
nie może zadziwiać, że sąd g{;wick1 z:.ika·· 
z~I ~przedaży: gier: ,,Lech", ,,P0.l ··ól nu 
z1en11ach polski·ch" 1 .Udr.:i ·, a mirDo t0 
prokuraitor zażąda· mO!że roku a może L 

wet więcej więzienia dla oskarżonego. 
Ostrowo. Śledztwo \\·ytocwITTe przed 

dwoma! miesiącami przez prokuratoryę 
kluczhorską przeciw hr. A1eksain<lrow1 
Sze:mbefoowi, wyżS1Zemu• prymanero-wi w 
girmlnaz,yu:n ostrowskiem, -0skarżaiąice ·go v 
rozdawanie zakazanych, polskitch książek 
m!ę<lZy "'i·ejS.:de dzieci, a tean samem () 
p1'2'est4piunic. § 13D, zostafo. 'Cl.fa braku -do
w10d'ów cofoięte. 

~d uzniat go· zatem za .n:iewinin1eg0 . 
Kofogium szkolne w Poenaini'U, które cze
ka~o na ''7'~ sąd'u, aby; swój wl'asny wy
dac. odlmow1fo. hr. Szembekowi .nai tydzie11 
P:Zed roz.poic:zęciem egmminu, atituryeoc
k1egio. Pozwolenia wzięcia w ndm udlzialu 
pozwail:ając mw d01Piero za. pót mku do te~ 
gcri: sic zglO'sić. 

Uznato go więc za wiJnniego. 
By_czyna. Gazety niemie'Ckiie piszą. że 

w okohcy tuteitszef przemycają ca>tei masy 
broni' d() Królestwa.. }(:ozacy pe.tni·ący strat 
na4 granką, Z'ai ·łapówkę po:zwrafajq na 
v:zernytnktwlo, poniewari .nie dostalią i0bec
me ±adtnegOI traktameintu1 i stąd' u nich '\\iiel
ka bieda. 

Gazety ha:katystyczne naturalnie już 
węszą, że w Królestw,ie przygotow1uje się 
JXJwstanie i dlla tego prz:emycaJ<lJ tyle bro ... 
ni. Jest t01 wszystko . tylko bajką, która 
wy}ęgta się w glo\\o~aich' hakatystów, a· któ
ram.a stu.żyć da SZCZ'UlCia preiciw1 Polakom. 

Ze Slązka CZJli Starej PtlDL 
Racibórz. Skutkiem stalej odwilży w; 

ostatnim czasie lód m Odlrze bairolw ze
slabi i skmszal, a ·w d'Użo miej;sca:eh nawet 
Zll!pelni·e jtli11 znła!lna~ Si.ę, tak że W tfl'afOl!ii-. 
czasie; sko rQ tylko O<l'rn '\\>1z.bierz.e, '\VIOd:a · 

loo roz:sadlzi ~ popłynie kra. Obecni·e już 
też x.crprzestanQ łód. 'ZWOzić dio loctlowru i 
1Yll<:o tu i owdtzie wi<lać jesz.cze jakiś wóz, 
iadący z k1dem. Lecz zresztą, w breżącej 
zimie w.ta'Ścidele Jodov.rni, brmv:arów dość 
iui mieli czas.u i sposobności zaopatrzyć 
się na· łato w dootateczne z.a.pasy DOO.u, któ.;. 
·ry ooeoodlzit do 30 centymetrów~ ~ wi-ęcej 
grubości i bardZo byl czysty. 

Ludgierzowice. W zeszły pi-ątek po.
niool tutaj nieszczęście wfaśddeE domu i 
gómik Józef Bilm:Paicz. Przy obdnaniu ga
~ęzt spad'f oo niesz,częślilwlie z drziew'a, że 
Il~ drugi dzień ·zmarl skutkiem odniesio
nych obrażeń. Nieszczę.śliWJn pl{)'Zl{)stawia 
żonę i 8 drobnych dx:Ueci. 

Wiadomości ze świata. 
Parlament niemiecki na po'Siedzemu 

PiątkawymJ rozpatrywar w dalszym ciągu 
irakta ty han<l1o'Wle. 

Sejm pruski obradmvał naid etatem mi
ntsterstwa haru:l1u. 

Niemcy. Naiwa.żnierszyrn WfYlPadkiem 
U~głego tygoci'nia byk> dlai Pms przytję
:i~ ustawy kanaif()l\\TeJ' poważną wiiększo
SC!q głosów. 

'Najprzódl odbyło się glosowanie nad 
Droiektem kanału, mającego poląc:zyć Ren 
~ Wezerą z -O'dinogą diO\ łia110W1em. Przy-
1~ go w •zwyczajnem glosowaniiu przeciiw 
g~, większej ,części stronni!ctwai il$:an
serwatywnego, wol'tl'Okonserwatytwnegol i 
Polaków. Tą salmą; wiiększośeią stronni
~ia_, cenrtrum, nacYQnal-liberałów · i wol
~YŚJln.ych przyjęto w id'alszy;m cłągu• 'Pro
Je:kt hu1dlowy kanału' ze Szczecina dio Berii-

na, \\reszcie proicikt ulepszenia dr-ogi ''ci
dnej micdz)r Odrą a Wisłą i Wartą od u}
ścia Noteci aż. do Poznania. 

Z Rosyi, Według doniesienia D. Ma;J 
z Mosk\\ y, Anglicy, którzy tam przebyW''<.t·· 
j:.t długie Iata i "eszli w ś ·isle stosunki z 
tamtejszą ludności:.1, oświadczyli, że poła

żenie ''~ Moskwie jest bardz.o groźne, a <J

gc'>lny nastrój \\zbudza bardzo powa'Żnc 
'-Obawy. Jeszcze jedna.i klGska Kuropat'ki,rn. 
w nast<1p i· wybuch strasznej rewolucyi, 

dotychczaso\\ e rozr:u.chy. 
Wlad'ze pod'cimują d<{głe aresz.towa

nia; bardzo wielu znaych oby;wateli zniklo 
bez śladu. Rząd nic trudzi· sic jednak co 
do sytuacyi, wie, że arcszbo\va111ia te - to 
tylko śmdek chwilowy i że ostatecznie 
nmsi przyjść dla· wybuchu. Tylko daleko 
idqcc ustQpstwa tn(J-~lyby temu zapobiedz. 

„Beri. Tagb.'' d.rmosi z Pctcrsl:iurga, że 
Gorki z1ostal zatrzymany w \\ ięzi·cniu na 
podstawie śledztwa, które wykazało, iż 
mia,ł do robotników mowy poid!burzającc 
przeciw rząd·owi. Oprócz; Gorkiego skoim
promito1w,any ie'st pewfon cztone'k rady 
miejskiej, u którego w mieszka:niu podlcza~ 
rev•izyi znaleziono koncept odezwy d•o 
wfojska, aby się przylączyłOI do buntu. 

Z Węgier. Na posiedzeniu· pCl!rtyi· nie
za\\ istości oświadczył p-osel fram.cisz1ek 
Kossuth w odpowiedzi na toast, \vryg/.oszo
ny na jego C'Ześć, że. jegoi iid.eat, t. j .• ,Nieza
wisle Węgry", b1Hskim Je:st jrniż urz1eez.yiwi
s.tnienia. Wyborcy powi•nni obecnie w1stą
pić nai <lrogę. pracy puzytywneJ. Przema
wiat taikże Mbert Apponyi. 

Berlin. Znany wróg żyd'ów hr. PU.ekler 
mi.a~ w wtorek przemawiać w; Ncxw1ej filh. 
bernńskie~. Przewodniczącemu zebrania 
'Oświadczyit przed' czasem dmmuJący urzę
dnik poliicyjny że hr. Piioklerowi przema
wiać nie wolno. Mimo to prz.ewo.dniic:z.ący 
głosu mu u.dlzidil, a: Patlll hrabia 1w ootryich 
slmvach protestawal' przoci:wlro kneblo
wani'l.IJ mu ust. U rzędtni'k policyjny w tejłże 
'Ch:witi zakaizaJ hrabiemu' nada:J prz.errnaw.i:ać 
Oburzylo to do najwylszeg.o &topniiai po
goromcę żyd'ów, który wyikrzykiiwał', że 
nie tylko .Z:W"'ykl'y urzędnik. pOlłiicyf, alę 111a
wiet sam prezydent nJ-ema prawa zakaz.y:
wae mrw przemarwriiać m zebrainiach. Gdy 
pan hrabia, ochloną,wszy 1z. obulrze:ruia, za
cz,ąt znowu mówić, we:zwal <llO'Z'Oruij.ący u
rzędnik pol'icyanta, aby Pticklera areszto
wat i .z:aprowadlzib nai odwach policyjny, 
Naituralnłe, że hrabia energicznie protesto
wa~ J)'rzeciwko „g\V1a.ll:ceniiu1 konistytucyi", 
ale ta mu1 nie pomog ro' gdyż policyanrt hy~ 
iniiecZ'Ułym i1 wypefaiti rmikaz SIWlego prae
lotoniego. Zgrorn.a:dlzent zaś nai ·saJ:t ucre
stnicy 'dlaili wyrnz swemrn oburzeniu z pio.

w/QdU airesztowania Piickliera i oouirzeme 
prz:eZI dlltższy czas d<:azywadi, dbpókr po.
I~yai 1nie przY\Vrócila: spokoju. 

Berlin. Dnia 7 lutego :wlie:crorem\ u
rząd'zilio Koło seirt1JOWe obiad ·na czieść swe
goi wi'ebłetniego prezesa dr. SZl.llJ11ana, któ
ry 18 p·rZ!eSZłego miesiąca dbchOOzil dizien 
s\\rych imi'erufll, a w tych dniach u·rodizJrn i 
to kończą·c rok 83 swego żyda 

I(oto sejmowe hyto praiwie v.i-: komipte
cie; kilku postów z: I(Qta parlamentarnl€)g<> 
prz:ylączylo słę do uroc:zystośd', chqc 

1uCZ1Cić \Jlliek i zasług-i sę<lziwego sol1en:bzar1-
ta. Wkieprezes. I<olai pan Kazim.ierz Chfa
po·w~k~ wyraz.il u.1CZU1cia1 I(olal seim01wego 
ólai swego prezesa, wnoo~c }ego zidlrowie. 
Hr. Miełżyński' przemawWl W1 imiemi11 pa1-
lamentu, ks. prałat Jażdzewskr wni-Osf ztl'.ro 
"\Vie .ż,ooy prez:esa. 

Pa:ni Srumau w .cJ:lUIŻszem przemówie
niu wskazat na za'<lanre Kota i walki nasrei 
pa1rlamentarnej i w serdecznych islowaich 
podziękowal izai oka:zaną mUJ cześć i J>rz}
itai6. 

Szwecya. Zatarg pomiędzy Szwecy-4 
a Norwegią o ko!nsulaity zaigra:n·k:me wy
'l:mchaą,f od n1cY\.vta, poni'elWaż tclegr.am do
n.asi, że uktady pomiędzy. ministerstwem 
oor.veigsidem a isz:wed!zkiem r@bily się. 
I(rół polecił, za: radą: ministra sprawi zagra
niiczny.c.hi przerwać dal'sze konlf erencye. 
N-0r.wegia1 dbmaiga- się, abyi dlai •niej 1*1ko po
si00ają•cei wiielką flotę hlaln.dt jstnJiaty o'SQl
bne koosu~aty, Sz.wecya, mającai tylko ma
lą f!.otę i nie utrzymująca stos'Wnków han
d'lo.w.ydr, nie chce się n0J tOI zgodlzić i dla 
Norwegii utrzymuje. wszędzie. nieorna! 'kon
sulów SZ\v-cdów, przeciw czemui norwedzy 
protestują. 

Otrzymujemy następują~ odezw~: 

Baczność druhowie ! 
l(omisya siied'rniu odbyla w, tej chwili 

posiedzenie (w1 wOOtę o godz. 10 przed po
łudniem). Wszystko, c'Q wczora} razgla-

szarlio <lep~„7ami, lub telefonem w imieniu 
komisyi iedmiu lub pojeidyi1 zych jej czlo1. 
kó\\, p:.-- .:l1-0dzi albo od gpie-g(rn k-Opalnia
uy~h lub innych -0 zu tó\\. Ci sami ludzie 
po-dejrze\\ ają prn\\•dopodobnie także za
rządy organizacyi i k omisyę siedmiu. Są 

to ludzie , kórzy prac11h1 teraz tyiko na ko
rzyść wla'ścicicli kopalł1 i mzblij ają i zdra
dzają r'obotnikÓ\\' takiemi I>Od'ejrZC\\Ja:llia-
mi. 

Gdzie okrojono płacę lub '" yd.alon'O z: 
pra-cy, trzeba () tern natydnni:ast dDi1i2śc 
komisyi siedmiu. 

Trzej tutejs i' prezesa\\ ie reiency:i znaJ 
dują siQ dziś w ob\\'-Odzic '' Gglowy1111, by 
zaradzić zlcmu. 

Uch\\~ala konfc'rc!ncyi .zarządzająca 
1.>odjQcic prarcy posia·da na razie mo obo
wi~zuiącą. Nie przyjęci do pracy niechaj 
się zgito'szą w biura.eh miejscowych, a u
trzymają. pomoc o d organizacyi. 

Bochum, 11 lutego 1905. 
K.omi s ya1 siedmiu: 

.EUert, l(iihme·, Sachse, Hansmann Regulski, 
Korpus, Hammacher. 

Z róiny~.- stron. 
Miihlheim-Ruhr. Zebranie górników; 

w Hczbiei 1500 zaprotest()walo przedwi u
d11wale 'konferencyi obwiooowej W' Esse:n. 
Uchw8ift0,nio 10 bm. nie 1zajechat; weziwać 
1natom1ast „I(-O'mi'Syę. siedmiu", aby od l'f 
starych żą.d!al1 nie odstępowała. 

Z IJ.~rlina dornoszą .że parlamootaima 
ikomisya1 rugó\\.1 wyhorcz.ych umiaJa wy
bór posta Wojciechai l(orfa111tego1 lakoi nie
ważny. P. I<orfanty wybrany; został', da:k 
\Vliiadoomo, nai Górinym Sląziktu w okręgu1 o-

1PQlS:ko~btQIW kko-·za:brs'kim. Uchwala ko
misyi przedlożioną z101stanie pairl.ame111tow1 
eto zatwiierdzeruia. 

Bochum. „Berl. Tagebl." pisze, że rad
ca ha1nd'lowy1 }(i1r<lorf uirząooi~, miini.is·tri01W1 
spraw wewnętrzny.eh ba1wow~ Halmme1 -
isteiillO'\vi gw~ltiow1ną scenę. l(hxilo'ń W.'
rzUJcit milnis.tmwi1 śLa:maza!mość t niestaltoiśc 
rzą,dui w sprarw i'e streliku. · Słyis.z.ąc oistre 
nadler slOIWa l(irdorfa, obecni dolstailr gęsiiej 
skóry. Mmi:ster ·wysruichaJ' ·stó'Wl hardelgo 
kaipitafi!sty s.pokomie, ai potem me rzeklszy 
stowa\, odcfu:lil się. 

Rotthausen. Nai tutejszem zebraniu 
igóritiików mówca Schmiedtt 'Zla!Znacżyl, że 
obecna chwila byla! .najs~.i~ do 
przerw.and? strejku, ho ·rz.ądi chce spra.rwry 
gór.nk.zie pmwinic uiporzą.dlkoiwać ! P11zy
chylll.OlŚĆ Qgótu pOtZIOstani~ też p0 strOlnie 
-gómiJkÓW', sklot'OI pójd~ za głosem swryd1 
iprz.yw,ód!zic'ów. Odryby zaś serm zbyt po 
W()}i. 1<iziafał, to jest jesz;cze padairnurt któ
rego większość· bezwanmkoWIQ stanie po 
stroruie górni'ków. 

Essen. „I(Q'mi·syai siedmiu" ·rotzeslala 
100 OOO Od'ez:w, w krtórych ill'0111alCZY, dLa 
czego konierencyi' 1d:e-I1egatów porecił'a prz1er 
Walnie strejku. Pi-e11Wszie 250 tyisięcy O·

dez.w, przywiiezi'One przed! bokał, WI który n 
obr.a<lowafta konferencya, stojący przea 
domem górnky poroz.rzucałi po 'll'Hicy. 

Hamme. Na wiecu g6nnitk6Wi W1 Ham
nre p. I(uhme od' „GewertlclemPnJu" WJ 'CU'u!ż
sz.ei mowie ·\vykazat, że choć górnilcy wra
cad.ą do pracy, bo streJk tylko. przery+wzją. 
GórniJcy actnieślt też. wielkie zwyicięzt\viu 
morailne, zniewolili ·rząd ido przeldłożeni.a 
pro:iektu nowego prarwa góm., górnicy sio
Jiidarnością i kamośoią dbwied'li, że są ludź 
mi, z, którymy lczyć s.ię trzeba. Jaik1 do
tąd, tak i teraz naJeiiy 1.zaichować spolkój i 
roZIWlaigę, a to v.ryjdz'ie .na korzyść roootni
ków. W końcu przyjQto rerołtt'CYt<, aiby 
·xatiechtać diQ! pracy. 

Ostatnie wiadomości. 
Sos n o w i ce. W piątkowem star

ciu z wojskiem zabito przy bucie Katarz}. 
ny 27 robotników i pewnego ucznia, który 
przypadkowo tędy przechodził. 5 robotnf
ków zmarło wskutek otrzymanych ran, 36 
Jest ciężko rannych. Liczba lekko ranicych 
§est nieznana. 

L ód ź. Przyszło tu ponownie do roiz
ruchów. Przy fabryce Scheiblera zabiło 
wojSko 4 osoby, zraniło 68, przy fabryce 
Kohna zabito 7 osób, raniono 40. 

Pe t e r s b u r g. Stan wzmocnione1 
obrony ogłoszono w Kaliskiem, Siedlec
klem, Radomskiem i kilku innych obwo
dach. 

Kat o w i ce. ,)(attowitze.r Ztg." do
nosi, że w Skarzysku zabito 24 strejkują
cycb robotników, raniono 40. 

E s s en. Wielka część górników za. 
jechała w sobotę. Liczb d<>kładrzych dotąd 
niie podano. OburzenJe panuje dość wiel
kie, że tu i owdzfe kilkunastu lub kilkudzie-

sięciu do pracy ni przyjęto, lecz losem ie 
zajmą się organ;izacye. 

Rzym. „Tribuna" donosi z flor ra
cyi, że hr. Montignoso zaprzecza wiadomo
ściom, jakoby utrzymywała stosunki z hr. 
Gucciardini . . Córeczki hrabina nie chce w. 
dać, a domaga się te~o stanowczo wysłan
nik dworu saskiego radzca sprawiedłiwoścl 
Korner. 1 

Skad 
dla strejkującywh górni kó ~ 

Talarczyk z Hoistetlc 5,00 rnr_ 
Z Oda!lskw: Towarzystwo , .J edność'" 

15,00 rnr_ 
Liczmał1ski 1 mr„ B4k 2 rnr., (nad. l. 

Czyżewski) 18 OO mr. 
I<s. proboszcz Batke z Radcmia z ca.tą 

parafią z w pókzucia: z naszymL biednymi 
wy.chodiźcamil w W cstfalii i Nadrenii z. 
widizięczności za ich niegdyś hojne kolędy 
na n>O\VY kości ół w Radomic przcslat poo 
adresem „Pielgrzyma" dla; biedny.eh górni
ków 200 nu., Wyda\\"nictwo 11Piclgrzy.
ma" w Pelplinie 50 mr„ J. B. z Pelplina 10 
mr., (naid. Redakcya .,Pielgrzyma'' \\' Pel
plinie) 260 OO rnr •. 

Fr. Dukat krawiec \\' Oelsenhrchen 
5,00 mr. 

Franlciszelk Stachowski, sklad kofo
nialiny w Gel's·enkircheni-Bismark J 0,00 mr_ 

Antoni Ochowski, rzeźnik polski w 
Marten 3,00 mr. 

Z Odaiłlska: Dr. Redner IO mr„ S. S_ 
10 mr., Marya Oleś 5 mr., (nad. ekspedy
'CYa „Gazety Oda~1·skiei") 25,00 mr„ 

Oen·erail'-knz.eiger z Do'rtJrrmmicfiw 
250,00 lt111"~ 

St. Roszak, krawriec \V. łfombmch-Ba-. 
·ro:pi 10.00 mr„ 

Bolacy z Duisburgai (nad. R. SzłaJr>oński)r 
9,90 mr. 

A. Jachowski z Brus 3,00 mr •. 
I<s. Szafran:ek z Wyskioci 10,00 me 
„Wanda" z Wilhelmsibu1rgai (nad. W. 

Nowiadd) 10.50 mr„ 
Jakusz Pierszicizewai 2,50 mr„ Sro'piń„ 

ski· 2,50 mr., I(s. Wailaool ze· SU'leniciniłl! 3,5() 
mr., Edward! Przybyszewski z Wrzeszcza· 
1,50 mr. (nad. eks.pedycya ,,0.azetyi Gdań
Sldei") 10.00 mr;. 

Sklaidki zllożone w eksµed'yic:Yi ,,Le- . 
cha," Wl Gniefoie , 73,15 mr„ 

Nw wesełu u Mi1Chalai Korytowskiego Wl 
Bor,beck : M l·oda ipairai 3 mr., Fr. Bogacki· 
1 mr., Wawrz. SoHysialk 1 mr., Pr. Sołty
siak 25 fen., Józef Lailromy 2 mr., Stan'. •. 
W aUrowi1ak 1 mr „ W at. l( ędizror.ai 2 mr ., , 
Józef I(ędzi:ora SO fen., fan W·róbel 5 mr.„ 
A.nidlrzej Szlachta 2 mr., Stan. I(uibiiaJk) l mr .• .. 
Stall1. I(l())rytowskf 2 mr., (naic[ i ]JQlrto za-· 
placil W. Solltysiak) 20,75 mr„ 

Z Dilsseldorfu : Jul. Boriowi1ckr 1 mr .• 
Pr. I(onie.czny 1 mr.~ W. l(aiszyński 1 mr.~ 
J. l(ofanowiski 1 mr., A. Maigdiziarz; 1 mr., . 
W. Chwi:a.łktQlWski 1 mr., R.. ~ropi-sz 1 mr.~. 
St. Dobr J'Szak 1 mr., lg. SzymaińSlki 50 fon„ . 
P. Leinie·rt 50 fen., Mich. Skowroi1ski 20 f., . 
Mile. Skowroński 1 mr., Fr. Gonerski 1 mr., . 
M. Stawiński· 1 mr., K. Skrobaitskl 1 mr.!, . 
Pel. Ma!z.Urkiiewicz 50 fen~, Kaiz. I(umoclt 1. 
mr., Fr. Kraw1Czyk I mr„ A. Ser.afinO'W'Ski 
I mr., J. Sieracki I mr., St S'ZWe'dlai 1 mr.„ 
Fr. PauH 1 mr., tt. I<ekrzy.ński SO fon., Ow
•c:zarek 1 mr., H. ttei:rrz 50 fen., łi. Aredtz-
30 fen., J. Be!cker 1 mr., M. Dumbruch 50· 
fen., Milewski 50 fen„ Wessef 50 fen., H. 
Meurer SO fe.n., J. Klinghaimmer SO fen .. ł1. 
tt. I(emkes SO fen., f. ttuff SO fen., P. Mos
ma11'g1 50 fen., J. Terlaini SO fen., A. fli.ng„ 
kowski I mr., I(lemens 50 fen., Heilne 50-• 

1 fen„ Allbrnchts 50 fen., J. Schrwind't 50 fon.„ 
R. Frey 50 fen., li. Poensgen 50 fen., Kaz. 
Skowroński 50 fe.n., liill'pert I mr., P. Dzi-+ 
kowski 50 fen., T. Mlłodak 50 fen., fr. I(c ... 
dński 50 fen., A. Frąszcz'ak I mr„ J. Bkz)
sko 1 mr., J. WitkoW'Sb 1 mr., Stan. Mi1ro~ 
Jajczyk: 50 fon., J. Fomakz.yk I mr., Ant„ 
Magdziarz 50 fen„ Jan Ratajczak 50 fon., 
Józ. Tesiormv1ski 50 fen„ J. Drygas 1 mr., 
fan1 Maćkowiak 50 fen., (naicf. J. Bor01Wiicki) 

42,00 rrn. 
Z Dtisseldorfu: I. Stempin I nu., St. 

Stafecki 1 mr., J. Jalik10 1 mr., Fr. Obsza1„ 
ny 2 mr., J. Stotecki 2 mr., W .. Brzezińslct 
2 mr., I. I(aszubai 1 mr., M. Jakubowski 3() 
fen., M. Sta:fe.cki 30 fen., S. Pawełka· 50 fen.

11 

M. Orędziak 30 fen., J óz. Leszner 4D fen.„ 
E. Peuner 50 fen„ K. Brzeziński 50 fen., 
fr. Przyibylskii 30 fen., (nad. I. Szymańskt 

13,10 mr„ 
Frandsz.ek St:aindare z Bruchu, sklad 

koionirulny 5,00 mr„ 
Dziś zlożo1110 783,40 mr „ 
Dotąd' zlfożooo ·razem 1036,16 mr ... 
Dałsze datki chętnie P·rzyjmujemy. 

Redakcya. 



Towarzystwo św. Józefa w Wanne. .. 
W cn\'artck d'nia 9 lutego zmarla. opa

tnwnai śś. Sakramentami 
śp. TERESA W AELTERMANN 

urodz. forsmann, 
żooa naszego cz!onka h(moroweg-0 Walter
manna. 

. Pogrzeb odbędzie się \\" ponie<lziafc1~ 
dnia 13 b. m. rano o godz. 9 z domu żat101by 
Wanne, Bahnhofstr. 

Towairzystwo bierze w pogrziebie u
dział. Czl-0nko1w ie winni siG jak najliczniej 
stawić rano o godz. 09. Zarząd -Towarzystwo św. Antoniego w Laar 
urzą<liza dnia 19 luteg-0 t. r. teatr arna1torsk1 
p. t. „Cud cz;yli krakowia<cy górale", o 
godz. 5 po poi. na sali „Dornu toiwarzystw„ 
przy kościele katolickim. Dochód z zaba
wy bę;dzic obrócony na sprawienie norwe1 
chorągwi. Uprasza się szan. członków, 
Qraz. wszystkich rodaków i rodaiczki, aby 
rnczyli nas licznie od;wiedz1ać. Tak samo 
zapraszamy wszystkie nam tyczlii\ve to
warzystwa: Tow. gimn. „Sokół" z, Laar, 
Kolo śpkwu „W<ł!ndai" z Laair, ni()iWO zało
żone Tow. św. Wi'r1'centego z łfomberi; 
ttocłiheide. T()w. śś. Piotra i Pawłra, TOIW. 
Prziemyisito:wcóiw, Tmv. „J edn-ość" i ToiW. 
gimn. „Sokól" 7: Bruckhausen, Tow. św. 
Sta1ni5lawai z. Marxloh, Koro1 ·śpieWUJ „Sk>
wiku, Tow. św. Bairbary il Korl()I śpiewu . 
„Jedność" z ttamoorn. Zapraiszrumy także 
i11me n:am żyiczliiwe sąs~e<l:nie Towarzystwa, ' 
gdyż: osobn}l'Ch zaproszeń nie wysylamy. 

Z ar z: ą d·. 

CZOŁEM! 
Tow. gimn „So'kół" w Lange.ndreer. 

W niedzielt: dnia 2 lurteg:o rb. >0idbędlzie 
się na sali p. Sproedta.i -miesięczne ·zebranie 
naszego gnlazda. O Hcwe i pwnktu.al·ne 
przybycie uprasza się. Gaśde mile ·wi-
<llzia~1i. Wydział. 

l(oło śpiewu „Cecylia" w Neumilhl 
p!Odare swym cztoo!lrorm 'do wiadbmosci, iż 
prz~ra lekc'Yai śpiewu o<IJbędzie się .w nie
<fziełę dnia 12 furt.ego o godz. Yz12 przect.1:>0-
tudlniem w lokalu p. Raidemachera. O jak 
najli'cxnJejsz.y uid'ZiaJ' uprasza Zarząd. 

Koło śpiewu „Wanda" w Laar 
· podlaje d!o wia<lomości, iż w. nied!zielę d:nia 

12 hrtego o godz. 6 wiecziorem odbed'zie się 
,mi1esięc.z;nie zebranie. Pioniewal.J są warżne 
i spraW}'l do zalatwienia, winni• się wszyscy 
czło.nivowiei bez wyjątku stawić. Goście 

. mile wid'.ziand. Cześć polskiej pteśn~! 
Zarz ą,d'. 

~~~H!~~~~•~mm~ttntt 
Towarz. gimn. „Sokór' Il. w Oberhausen 
zasylai swemu1 druhowi 

·MARCINOWI GRYGIELOWI 
()raz ioego ooz·gonineti torwairzyszce żyda 

ANTONINIE BALCER 
· w dniu ślll'bu dnia 12 h11te1gxy jak nai'S'erdecz
nieis2!e życze1nia· zd'rowiia, sziczęści.a ii bto
gosa'Wieństwa świętego i życia jak najdluti
szego, życzymy wam córek i chtopaików, 
ażebyście ich wyd1owal'i mai dobryich Po
laków. Na koniec wykrzykujemy! trzy-

. krotn'ie: Cz·olem·? CZ\Olem ! Czołem! Ni,och 
tyje SoGmliica z So:k,ołem! Niech żyje, aż 
się echo z Oberhiusen do Mairxloh od1biie. 

Wydział. 

~~~~MH$~1H~~~f~ - ~tlHf~ 

Wjp1;) wiec polski w Oberhansen 
oc1b<;d·,.k się w niedzielę dni~ 12 lutego o 
giodz. ;.~ 12 przed połudnJem zaraJZI po su
mie. Na wiecw będą ważne sprawy oma
wiane, przeto o liczny udzial Rod.laków z 
Oberhausen i okolky uprasza się. Na wie
cu będ·ą móvtcy zamiejscowi. 

Wiec odbędzie się na: sali p. I(olter, da
wniej Wiems. pirzy n.owym rynku. 

· Związek Polaków. 

• Polcc2.łll s::rn. Rcd~kom i tnwarzy
stwom obrazy religijne, oraz narodowe we 
wielkim wyborze. Pieczątki (stemple) tak 
dla towarzystw jako prywatnych osób po
dług zamówienia. Wykonuie wsz.elkie dru
ki jako programy, afis~, - karty wizytowe · i 
inne rzeczy gustowne szybko i tanio. 
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Baczność 
Nowożeńcy! 

' . 
Jedyny polski' skład mebli w Oprawiam najtaniej korony ślubne 

( wieflce) i wiązarki. Mam wielki wybór 
obrazów z muzyką. 
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ul. Babnhofst1•. 104, naprzeciw lokalu Schlifcra. 

Polecam mój uoirato ;1,aopatn~ony skład mebli, ma
do O'Otowania ;szelkich sprzętów emaliowanych Fabryka ram i zwierciadeł. Hurto-

z 
I) Ili) 

ID. "" wna i detaliczna sprzedaż. Polecam si~ 
szczególnie ·towarzyswom polskiern w ra
zie potrzeby pamiątek, dyplomów etc„ 
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b ' h . k. h kompletnych wypraw po cenac mz ie 

za gotówkę lub na odpłatę . -.i 

Adam Michczyńslli 'l:I 
Q 

fii" 

Kanapy i materace wykonyw~m we ."łas?ym \rnr
sztacie. - Stare materace przerabiam spieszme po ce
nach niskich. - Szan. Hollaków pro:;zę i nadal o ła
skawe poparcie mego prz~dsiębiorstwa. 

·26 .. qS"E.lOJJ 'uaq::U!>Jm)SJ\lO ~ Ci. 
- -·------------------------
i + 

Księgarni iarusa Polskiego. 
.Z wysokim ::,.zacunkiem 

Jan :Sarań ~t 
tęutł!ca wielki wybót słdek do tHlbOZf."llSIW 

1!l~ czyt.;Urilz. wluarków. powlnszow:.i8 itd. 

; AA&i!Milłia••••• 
'li.,: yM'1.ło en t.)'lko nakłedem moim 

okazałe di;tieło w dwóch tomach p . t. : 

, Dzieje ?olski'lzillustracyami 
' ' k . prze?. Juliana Dacz)'n8 >ec;n 

Dzieło to, objętości 944 stronnic zawieu. 
około 200 pięknych iłustraeyi, które puPd
stawiailł portrety królów, hetmanów, wybi
tnych ~ężów, zabytki historyczne, jak zbroje 
piec11ęcie, etsrożytne zamki, rmaehy i Ś"ilł• 
tynie Puńskie, epizody z bitew i wiele ma
pek. NapieatJe j1;,.zykiem czy11to polskim 
przystępnie i tat: zajmuj(łco, że się je eeyta 
jak powieić jaki\. Cena w fltOEmnku do k0-
ezt6w nakładu bardzo umi&.rkowa.u:i.: Egz . 
br1~az. 6 m., kart. 1: m., egMt. opr. w płótno 
':l m. 30 f. Opakowanie i <1plat.11. poczt.y 

I 
wyn. ~O f. Do 1111.b~tia u ni.żei podpi sa
nego wydawcy, pod ndre1em: 

K. Kozlowstu, wyoa.wra, 
Poz•ań (Posen). Dł11aa. 8. 

~· Strony ~ski 
tlo skrzypców, cytr,, ii.t-tary. 

'l'a ~ źe 

hrne części do wy&ienion)eh iastru
mzłltów do „„ by•·ia u 

Th. Kuhnen, Wattenscheid, 
F~eiheitstr. 19. 

Baczność Rodacy. 
riM ....,,..._ 

Obronę prawną 
załatwiam po cenie umiarkowanej 
w mieszkaniu mojemiw Hoehu1n 
przy ulicy Hern.rstr. 16. 

.Jan Brzeskot. 
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Poleca szanownvJl'l Rodakom rnię110 każdt>go rodzaju. Okrasę tłustlł d ') 'v'

smarzania, wędzon" i ~wieifl. Okrasę przeroełą, (brzuchy) wędz011.P, ś-wi'de . i so
lone. Sadło i s111alec CJ~yety a"1ejskl, topiory we wła111ym warsztacie. Ka:blego 
1c.tenku ki,,.łba.8J. Vo sobetę ~włei.e ldszt...i z ~an~· . 

Popierajcie wifC Rodacy proszę moje prsedsiębiorstwo l pamtętaJCł-e zaws11e 

.ie co dobrego,może tylko dostać swój u swego. 
Z u1zanowaniem 

JÓZEF CYPLIK, rzeźnik 
• • • • •• w Solinaen, 8andstr; Nu , I. • 

Ut•z"ia do mel!'o iatereeu rzeźnickiego, pos:1;ulrnję, lecz tylko t poż!łdoego 
domu, umiejqeego mówió po polsku i niemiecku. J. u, plik w Solingen S&ndstr. 1 • •••••• ,., •••••• 

;.;.Ą.. ..A..: ...Ą... .A;.. ...Ą... ~ ...Ą... :~1.A. 
4 J ' ~ r • • I ! j raf e.-a 

Drukarnia „ Wiarusa Polskiego" 8 

Maltheserstr. 17, w Boel1nm~ 
wykonywA 

Malthese:n;tr. 17, 

-- gustownie, prędko -i tanio 

wszelkie prace drukarskie 
mianowicie 

ust&lł')', programy, ka1•tf wstf)pa, karty łecitymacyjne, 
karty do kwitowania składek miesi~e7.nyeh, koperty i pa• 
pier z nazwą towarzystwa lub z nazwis Uem osoby pry· 
"ft'atnej, zapronzenła weselne,- karty polocaJąee I wizytowe, 

plakaty, prospekty ł t. d.,. I t. d. · 
I -.-„··--

U w a. g a.. Przy wszelkich zamówieniach prosimy podać za ws.ze 
dokładny ad~es, aby przesyłka nie opómniła. sie. 

Adresować nale~y =· „Wiarus Po.lski"ł Bochum. 

Ullllllllłlllllllll,llllRll •; 
- . D . o M ' 
- S•ól § Zwracamy uwagę § Swój -
- do swegó: R szan. Rorlakom na 8 do swego ! • . 
- o c · -1 -ocoooooooaooocoou nasz nowo załotony 00000000000000000- . -· -· = Polski = = = = skład tuwa'.rów łokciowych =· - -

I i! Lenartowski & Talarczyk I 
· Krawiec polski I li frl . 
Franci~~e~z~a Dukat, mnie. = _„ D HE BN E, = 
.1.1 .... 'li Billlen~ I · st.Litkowski, - ....... woreowa 7'2' Bahnhof~'łr. ~7 -
••• ...-. Bruckhausen, Schulstr. 39. ~ 

przy ulicy Friesenstr .. nr. 15. Udzielam również rad i wskazówek w ~- Rudac-w! Popieraicie swoich.. -
k ~ · sprawach karnych, cywilnych, za.bez.pie- ł t.J 

Najleptzy fOJ cz:eń itd., oraz wykonuję prace piśmienne - · llJlii 
:::~~~ ~b~~-~-~ ~~_fi_.·~_n_u_1_11_mum~n~~ ~ 

======:::::;:::..:.:._..~~~~~~~----~--~-:--
Z a cltu~, nakład. 1 c.ecl&k~n odpow1edz>al1ty relłllctur iiłlt 'd B~·8ki w łinab•. -- N•Jtładea ) .ctciO'.tb.m'i \V1'aw1rtl:t\,.a ,, ... ~ i&ł'i.r:-a .Pó!du".io'-. .;11 ,L'„eJi\r.rJt. 



-\lychodzl cudzirn 1t z wyJ~tk!tm dN1 voświatecu1ych. 
/r1··J,11ata kwarwlna n~ or>czc1e i u listowych 1yn1isi 
1 tm. 50 fen„ ot z odno~ze11i1rn1 do dom 1 rnr. 92 fen. 
„WiaPl! Polski" zap1s.u1v w.st w cennilrn poczta\vym 

pnd rna iem „r. ! L·liii·~clt'' nr. 128. 

ni„ ; K· iP.'":;.. n' 1 

Rodzice polscy! Uc:tcie dzieci swe 

mówić, czytać i pisać r.o połslrn! Nic jest 

Polakiem, kto potomstwu swemu zniem

czyć się pozwoli! 

Minister Moelle:r o noweli górniczei. 

Sejm prusiki ukoń1c!Z.ył w oobotę roa:
praiwY' nad etaitem m:niSiterstwa haind~u. 

Na wni1o'S1ek wiice·prez-ydie:nta Porscha 
odstąpiono od rozpraw nad położeniem 
górników i strejkiem ze ~zględu ~ mają
.cą, się w najbliższym cz·ais1e u\lrnzac ndw.elv 
do prawa górnicu,go. 

Nru zapytan:i:e wo.lnornyiś.lrnego poisł.a 
Bromla, kiedy można się spodziewać owej 
noweli, odpowiedlzial m~,nister halndl'U 
MoeUer: 

„J uż gdy pl·erwsz:y raz zapowieidlzja-
lem usta1wę tę, pros:item, biyi mi pozosta
wiono tyle czasu, ile jest 'konieczne n_a 
gruntowne i0pra-ct(JlWani1e. Nie mogę dzi
siaj oz.naczyć dokładniie i ściśle terminu. 
Mogę tylko powiiectizieć. ż.e z, końcem przy. 
szłego tygodnia wniesiemy nowelę w spra• 
•ie § 65 (zawieszanie pracy w kopaln\i3cb) 
I krótko po tem także i drugą nowelę. 

. Tyle m;mistęr. Czyż niejaisme i1ego sto
w-.ai mają znaczyć to samo, ·co pisała „D01rt
m1md1er Ztg.", :ie tera'Z po ~trejku rząd, ziby
. tnio siię nie potrzebuje sp.:ie;szyć z ref{)lrmą 
ustarwodra\vistwa górniiczego? aiJ.k uchwato
n<i zaiwies:z1enie bron1i, ta:k uchw1aiłić można 
pold~ęci'e walki na: nowo, gd\y rni1e poimsta111ie 
nic in111e;g<>. 

U rn-ez:esa ministerstwa rosyjskiego, Wit
tego, odbyła się rewizya policyjna. 

Sernsarcyjną witaidbmość przynosi na
stępujący krótild telegram z Petersburga: 

W piąte:k odby\l'a się w. mieszGcaniu 
Witteigo, prezesa komite.tu mini1str'ów, re

. wilzya oomtoiwa. Polkyai w, niieohe1crnoiści 
· WŁttego. po1ctict1ala ścisłemu bad'ain.iui wisz·ei..

kie jego paip·iery ·prywatne i zabrała wielką 
liczbę li'stóiw. 

Jak „rozmówił"' się p. Kirdori z ministrem 
spraw wewnętrznych Hammersteinem! 

Jak rw1i·adiomio byt p. ttamme:rstein w 
obwodz.Le strejko~}"m, by obejrzeć so1bi1e 
zarządizenia, jaikie poc2yni1c:mo w 1cellrn o
i.:hrony lamistreJków. .,Beri. TagebL" po
dait w1:aidlomość, że czlonek z.airządlu organi-
zacyi właś.cicieli kopa:~ń tajny ratlizlcai Kir
dorf przy tej sposobl1mśici .bairdizo głośITTio i 
nie przebierając w wyrnżeniia1chi wypQl\V'~e
dział milnistrowi swe zdanre wt sprawie 
stamowiskai rządu wobec. striejku. Min1is1ter 
na WiS:Z'ysi'ko mia·li odlpo'\V'i'eld!zileć mikQ;1t
niem, gdyż ehergi·ą, okazuje on tyłko wobec 
Po!aików. Pani baroni ttaJinmerstetn1 nad1e
slat oibecnle <lo Tagebla1tu naistępu~1ą1c.e 
sprostowa1nie: 

,,Mam zaszczyt zawiactiomić rna.'iuprz;ej
iniej red'aikcyę że poctaine prze:z' ni1ą ai do 
tnnie się od'no~z,ące zajście przedlstarwio111" 
nietrafn::e. l\irdlorf byl tak · grze.cz.niym, że 
Przyjął i p.o.witat mni1e na kQlpalni .,Mi·ni~ter 
Stein". Naituralnie roizmawiailliśmy o O'bec
llYm strejku. Ki·rdorf inie z;armcat mi j·e
dnakowoż gnuiśnl()'.ści i z.upe1!111ego bralku 
stan()rwiczości u rz.ąd'u. Nat()lrniaist 1c'zynil 
~n w ciągu rozmowy ciężki,e za:rzu'ty wla
dzy nie pod'leigającei memu w·ydz.iailQWt, 
~obec czego cid'plowie1d1Zi.aitem Kirdorfmvi, 
z~twierct·zeniai jego nie. z;gdzaiią się ahso.1.ut-
11'e z · prawdą i że ·znie\vQłoniy jestem go 
P'.0 sić, by mi3Jrkowa~ się w wyrażeniach. 
~lrdort PQ1Wtórzyl je z1 naciskiem, a ja mct
łą uwagę. Krótka odipow~e:cl:ź 1(i1rdbrfa, to 

jest przecież moJe f}rztkona.t:e•· SJJ.CJ\\1od10-
wafa mn:e do przen\ ania rnzmowy'·. 

Gdyby caty system rząct:owy nie po
legai na kapital'iźmie, winienby te-raz rząd 
s.i1ę prne:konać, jak taki p. l\ird!o·rf dopiero 
t~a1ktujc mbotnika. jeżeli mu nawet jedein z 
pierwszych urzędnikó\V p::tfrstwa tak mato 
impo1nuje. 

W sprawie wydalania z pracy ogłasza 
"Bergbaulicher Verein". 

„TwieJidze.nie, jakobyi kopailnrie o:biwo1-
dui tutejszego zamierzały wydJal'ać pi0dhtg 
powziętegio1 plamu1 cale masy górników, j·est 
z:upetnie zmyślone. Jest toi z.aiwsz1e skut
kiem kaiżd'egio dlu~szbgo streij!ku, że aidmi
nistracye kopalń nie mogą zarnz, po uikoń
·czieiniu s.treiku 1z:a1tru1efoić gómików: w da
wnej liiczbie. Mliejs.ce pracy pod! ziemią 
trz:eba nia:ipi,erw ocz.yiś:cić z; gruz.ów i1 za
prowa'<i1zić stain id!aiw1ny, zanJm będlzie mo
żrna1 rozpocząć pracę przed' węigl'em i1 w1la
śdwe je1go wydiobyiwanie. 

Prz.y ty;ch pracaichi nad u1poirządk:owa-
11Ji.em kopalni można naitura~niie zatrudlnić 
tylko 1cz.ęść góriniików1 z. plaicą nai sz.y1cMę. 

Dail1ej jest irz.e.c:zą n1aitwraLną., !Że jeid'na 
kopailiniai dlQI 'Z.apww.ad!z.einia polrz.ąidlkw po:.. 
trzleibuje więcej C'WSUJ, niż druga." 

Wynika z: powyższego, ile 'Pe'W1J11ai Li'cz
ba gómikórw poz10sta~ni·e na ra:zie bezi pra
cy, at ongani·zacye będą w:ie'W\Olone 10 nilch 
pamiiętać . 

O ile nam wiaictoirno, rząd w spraiwi.e 
sz.ykaru i wytd1aileń prz:yrz:ekt porooc g6rni
kom . 

Dziś W' p:onied!Zialek prz.ew:ażająica 
(X'ęść gómikórw zajed1aila db praicy: 

W powiecie Gelsenkirchen zakaumo ze
brań. 

Z polW!od'u. niie1poikoiów wyłru1chl:yich' w 
Wattenschdd! land1rat PQwfatu Gcl1senkir-
1C1hetn. za!kaizal nia1 rnz.i'e W!SzeDkie· pu1b1icz1rne 
zebraniai. 

Zd:ainl.eim na:szettn takie rmpo.tz.ądlzen.i.e 
'll'11 U'SPolkoue:nli·e ·umy.sl!ów w1plyną.ć 1ni.e ma
gą. Ludlow.i, na'leiy dać ·zaJWlsze swdhokl1ę, 
by rnógl swe żale .i ska1rgi wypim1<1iooiżieć 

Telegramy" 
T o k i o. Marszałek Ojama donosi, że 

do 10 lutego pogrzebali Japończycy 2000 
trupów rosyjskich w kierunku na Heikutaj. 

Z a n z y b a r. 5 rosyjskich krążowni
ków stoi od czwartku na kotwicy na wy. 
sokości Dar-es-Salaam. 

T o k io • Drobne potyczki odbywaJą 
się w Mandżuryi bezustannie. l{osyanle 
ostrzeliwają z armat skrzydła i środek ar
mi·i japońskiej. 

S o s n o w i c e. W piątek od.była się 
wypłata, na którą przybyli streikujący, lecz 
zaburzeń nie layło nigdzie. 

B e r 11 ~ Komisya budżetowa sejmu 
pruskiego uchwaliła podatki pensyjne dla 
urzędników w d'zielnicach polskich pruciw 
głosom Polaków, centr()wców I wolnomy„ 
ślniych. 

•• 

Zjednoczenie zawodaw. p1lskle 
a położenie obecne. 

Wcrorali, w niedróelę, dnia 12 lutego 
po poilluid1niw od'byto się w Bachuim w lb
kal'U' p. Schemanin.a pasicd!ze1ni1e Raidly nad
zorczej, zarządltl, dełe1gatów. i mężów zaiu
faniai „Ziedlnoczeni·a zawoolowego polski1e
go". Staiwil\o się prz:eszlo 100 osób. 

Zebraniu przewodln.iczyl przlerwodlni
cz.ący zarządu dlfllh R1egulsiki. 

Na pi1erwszym prunkde porządlku dizien 
nego stała spraiwa strei1kw. 

r 

Za inserat} plac! się za wie1sz oet.Hov. y ! 5 tPn., f 
ogloszcnia zam:eszczon~ pr1ed 'nscra~ ·n .:!O fon Kt 
często oglasza, otrzyma rabat. ~ LL'V de „ ' 1arus 
Polskiego" należy frankować i rioda~ w t•l\;f. .ok ad-

nv adres pisz!lce~c. 'RęV.op 1 s,f'w <; le ?wr:i A. 

17 .'td 

Druh Regul'ski, jako członek „k·omisyi 
siedmiu" da1l pogląd na przebieg strciku. 
fi,a przebieg układów .,komisyi siedmiu", na 
przebieg narad z przedstaiwicieJami rząd'u· i 
wyia-śnił pGwody, dla których „k,omisya 
s:ied'miu" polccila p1rzerwaniue strejku. 

Narady z rzqdem m.:d zakończeniem 
strej1ku spelzly () tyle. nrai 1nic:zem, że prz:ed
staw:'Ciele k palfl nie chcieli się uklad:ać z 
przedsta:wkielami robotników. Rząd, prz.y
rzerkl jed'naik101woż, że coi będzie móigl, u
'-; :i .1i, w1 interesie! rohotni1ków, przyrzeka,
jąc przedfo1żyć sejmowii1 pr.ojekt zmia1ny 
prarwa góm:1czego. M:imo wsilinyich sta1rań, 

uczyinio'nych wipmst w nairadaich z. rnrzędbm 
tta:cfgómicz;ym, ialko też. ·za pośredlniidwem 
sejmu i1 parlamentu, „konfrsya si·eidmiu" od 
rządlu1 więcej u1zyskać ni·e mogła. 

Co sie tyic·zy 14 żąJdiań górn:lków, ,,ko
m:1syai siedmiu" olei: niiich nie 01d1st(l!pi!la, 1ec.z 
w druigi:em pod!a1ni:u· do 01rgam'izaicyi ka:pna
!Us.tów, pominę.fai te żądlairni.a, które rząd 
przyrzekJ u1regll'lQW'a1ć Hal dmdz.e ustaiwoda 
wczej. 

Gl6Wlniym poW()1d;em przerwania strei
ku1 bY1t fodinaikowoż brak pieni1ędlz,y na' wry
placainue streikGiwego. Wsz:ystkie orig.aini
zaicye z.e:brały nlat strejk do po.rni1ed'z.iallku 
piąteigiQI luteigoi ( wl~ wtor:ek wypitacanl()I strej 
1kowe) nie wiele po irraid ieidlen rńlliio1ru ma:riek, 
ai wypl:aiconoi strejkujltCYITTl miliion 60 tyisię
cy mairek. 

Na!Wlet za: granką ·stia1ra100 się o 
piern!ąidlze, lecz więcej nie. moli.;na byllQI ()!

trzymać. Dlai tego 'W'YP1łaJcl{)lrn01 mrni.ej, niż 
pierwotni1e: zaimie·rz.ano. Boiwi1em gidlyby 
na. 200 tysi·ęcy stretikui'ących, każd!emu1 wy
płaioonoi 10 ma1rc'k tyg<Ydlniowo, te1dyi Jl()ltrze 
ba by byfo ·co tyct1zień 2 milion1yi. ,,Komisya 
siedmiu" sktad1a!lai się taikże z samych tyllko 
robotników, którzy z. W'la!snyich fuinduszów 
takte nic db 'k:a;sy streikowiei wypł'aicić ITTie 
mogli. Skąd wiięc było p'1en1iądz1e brać, kie 
dyi mimo wsz1e:l1kich starań więcej pienJ1e
dzy rnz:yskać nie byilo można! A tui trzeba 
byto pamiętać o tem, że bi.ed:a ~więksizala 
się z, dlniiem każ·dym, że pl()i wyp1la1cii1e strej
i}c()IWego Uczbai tamistreH(ów; powiększała 
się cD'dizie111nre o 'kilka1 set i że po wk.QńC!Z'eniu 
striej]m ty!·e i tyle tyisięcy l'wd!zi, 'WYd:aJo-
111ryich z. pracy z powod1w strejku, trzeba· bę,
d!z.i~e ut·rzymać. Bima organ.iz:aicyj otrzy
mywaly, ood1.z,i1ernnie Hsty z pogróżikami, że 
skoro więcej pieni1ęd1z.yi nie prz:yś1ą,, wszy-
Sicy pow.rócą dJo praicy. v 

Przyzin.ać trzeba, że wielka ·część strej
kują,cyich chciała dalej streJ'lwiwać, bez: strei 
kowiego, ale ni't~chby m · 200 tysięcy streJ
kujący.ch, ·choćby polQWa choialai dlai!ei strej 
kowaić, ·z, czego utrz)'mać te 1d'mgie stoi ty
sięcy? Cóż z.aiŚ staoloby się, .gdJyby jedJna 
polowa, po:zib.awlona środlków. z.ajeichala 
cUo1 pracy? Oto właiśdciel'e. k·opair:ó zape
w1111c drugą pc1l.oiwę wyd'alili'by bez wszyst
k. l1ego. 

Te oikoliiczności i da!e.j pew1nosc, że 
chodaiżby streiik ty<lz.ie11 al'bo c!Jwa dłwżej 
trwar, wię.cejby siG niie u:ziyisik.aito, tylko bi'e
dia poi\Viększyta, z.rriewolily komisyę do 
prz.erwaini>a strejku. Zwofan1i1 cllclle!gaci 
wszysuki.ch or:g.aniwcyij, W' lic'zibie 160, te 
powo1dly 'komisyi1 uz1I1aly za slu1sz.rrn. 
nie. 

Przyi wypla!C'ie strejlkow.ego z.resztą, 
n1)kt nic pol(Uziękowial, lecz. kalżdy bra1t, co 
by/o i żądwl i•eszcze więcej. Nie matą by
la [i,czba takich. kórz.y .ct~magai!il się nie 10 
marek wsparcia, lecz 50, 60 i wi.ęcei. Ci 
telŻ któirz.y wówicws 1naiwięcej żą;dlal'i· pie
n,iędlzy, i którzy bezustainrri'e1 listy dla ·Mur 
-0rgaJnizacyj pisałi z po1grożkarrni, że za·iaidą 
do pracy, ci tera'Z. m:i.jgtdśniej si~ na „komi
SYę si1edmiu" oburzają i naz.ywają jej czfon
ków1 zid'rajcamL Organiza.cye nie ·chcialy 
streńku, uW'aiając chwil'ę za ni'estóSl():Wllk'\, 
lecz gdy wybuchl, przeprow4d'ziity gQ i 

1<1'· Horn 

staraiły się uzyskać dla górn:ikó\\ iak naj ... 
więc1ej. Zarzuty, czyni.one „1(0111'syi sie„ 
dmiu" s.ą nienzas·adni·une. bCJ dzia'.ala 0111a 

zaw1sze. we:dlug najlepszej myśli i woli Wl 
interesi•e robotn'.1ków ,co przyzna i~i ka-1 
żdy spokojnie myślący czk.wiek. 

Nad pmvyższcm sprawozda:niem dra-... 
hai Regulskiego, wyv.<'ązab się cbsz:ema 
dyiskusya, w której za-bieraJ.i; gł-os mężto-c 

wie zaiufani.a, dlomagaJąc się wyjaśnień I 
prz,ed1staiwiaiąc wrzie1I1ie, jalkie obecnile za„ 
pa.niowa'/<) po1111iięd1zy gGr1111:kiami. Pcszicze·-4 
gółnyim męfom zaufania dawał wyliaśinie-4 
nia1 ·drrngi1 iezłloinek 'komisyi1 dlruh Kmpus. 

Na tem przerwano dysikusyę d10 punri 
ktu pierwszego obrad', pi0wstawiaiąc UJ.
chwalenie <Jdlporwiedniej re:zolucyil :na czas 
po wyczerpaniu porządku obrad. 

PrzystąpionlO teraz dio d:mKiego 1nm• 
ktu obrnd.I, mia111ow:i1eiie1 dlo sipraiwY dmha 
Brzeskota. Sprarwę tę możin·a bY'tO· uwia!żać 
z.a zalatwidną prze'Z Zalrząd! i Wy<llzia1~ Ra
dy naJCł!zorczej. Le.cz, pcin.ew:aiż rmniosla 
się najzupełniej fałszywa po·gk1skai. którił ... 
powfarzają, Pola.cy .il niemcy, że druh Brz:e
rskot ·z: „Komi1s;y.i siedlrniu" z1oistał wyrz;u„ 
·eony, gdtyż; byl prz1edwny przerwan.il:l 
strejllm, prz,et()I Zarz.ąidl postaJrnorwił na zie,.. 
brainiiu mężów. zaufania· sprawę tę wyja'Śnić. 

Zairząd przedistawH sprawę druha 
Brzes'lmta, która miaila.1 przebieg nas.tepu.-
iąicy: Druh Brzeskot byit plla'tln1ym\ u·rx~-1 
dnilkiem ob-miny prarwrnej, i miia:t aidmi1I1istra1-
·cye .Mu1ra i pddl'egal z.arzą00wi, kt6ry go 
ustanowił. Ten stosunek 'Z'.aJeżności ()<li Za,.. 
rząflru, n1.e •PO{iobal się dJmhowi, Brzeskoto„ 
wi, ar initeres iQlflgani:zacyi wymagał, aiby je-. 
dein cztowie!k nie rządlzit wszystkiem, ?€CZ 
aby org.a1n.i'zaicy4, ki1erowat.o to gwnini {l'Sób, 
które jako zarząd! pio1sta1wiotnie zostało przez 
wrune 'Z'ebranie na 1C'Zele or:gani2acyt Druh 
Brzieskot 'Zatem, w ciągu pól roiku, gd'y je-. 
sz.cze: mowy o stre.j·ku nie był<>, z taT< C'LY"' 
sto os:olbi1styc.hi powiodJów, nie mają,cych sty
·cz;nośd ze sprawami organilzacyi, rzwcaJ 
trz:y raizy prncę, ~ igrozil rzuicenierM Pr'alC'Y, 
n1ie w~e'd!zieć jult ile razy. 

Z ty.eh samych! po1wodów rzuc ił druh 
Brzeskot porwz. c:zrwarty pracę w biurze, 
sarm, natizupelni'eu· d!Qbro'wołnie. Drnila 8 
styiczinia, ai więc, ,gd'y jeszicz1e1 strejku nie 
byto, pi·sat d'ruh Brzes1kot kartę do prZe'W'().. 
dniciJcego· Ra:d'y n1aJd1zoriez.ej druha Stok 
pego, że sklaida ad'ministrncyę biura i że 
'trzeba p.<:)lwierzyć ją in111001u. fako p.::>iwód 
paid1al ustnie druh Brzeskott ie on chcial, by ~ 
wa!linie zebranie ,.Ziedniocze;nia zawo'ClJowle,-. . 
1g()l polskiego" od'bylo s1ę, w innym cza!Siiie·, 
tak u'chiwafil'.Y1 Radia na'dlzorcza i · Zarząd! na 
zebrainii·u1 W1 Steelc. do której to. nc:hwal}i 
zastósowal si ·ę ci'rnh Srol,pe. 

W ty;ch dlniach \\ybuchl strejk, tak, fż 
Zf·branie Wyd'Ziafu Rady naJd:zorczej ~ Za
rząidlu w spraw i1e ztoż.enia atd\mi1nistracyi 
przez d'ruha Brzlesik:ota, od'bylio się jn:ż po 
rDIZJpOiczęciu strejku. 

Nai ze.braniu tem OO:czytal druh ~',to?pe 
kartę druh~ Brzeskota i uchwalono nstó-
sow:ać się db życzetnia }ego. Uchw:Jono 
poziostaiw.Jć d'mhOIW'i B., ja'k dotąd spm1wę 
biuira: obrony prawinej. a adirninistracyc;: zlo
żoną przez niego, powierzyć komu innemu. 

Nie wi1adlomo, czy druh Brzeskot Od 
czasu napi'Sanial wiadomej karty dv dmha r 

Stolpego, d10 cza-su zebraniai inaczej siQ n.:a
myślil, dość, że g<dy się o· uichwaiiach z:e„ 
brainfa1 <llowie~ial, z.ab.rat z biura, c.o miał 
właisnieigo, i do pracy w bimze ni:e przy
chod1zJl, oświaid:czając, iż nic go nic m~ 
nakłoni~ db pod:ięciaJ pracy. Tlómaczono 
druh. 6rzeskotowi, że n}ai kontrakt z trzy"'I 
miesięczne:m wypo\viedzUnie~11, :i..t: vU.vwiC\"' 
zkiiem jego jest w tak burziWtyteh czasach, 
nigdy, przenigdy pracy nie porzucać, 7;e 



potępi go każdy, dbaią y o dobro organi
EaiCYi, lecz druh Brzcskot nie sluchal. o
świa<lt.::zaiąc, że on teraz pOJkaż~, że „Zje
dnoczenie zawodowe polskie" bez niego się 
f'OzPadnie. 

Tymczasem „Zi\:dnoczenie zai\\'Odowe 
p"K-'-L" bez druha Brzeskotai pdwstato i 
r .'.'. iiało się, za czasów, g<ly -~·Lł:lh Brze
iskat będą<: w „Oewerkfcrajnie", najwięcej 
wymyślał na „ZJednocwnie za\vodiolwc JX>l
skie", w1ięc też pogróżki i prnechwalad 
druha Brzeskota są śmi'eszne, gdyż „Zje
dnoczenie zawodow·e polskie" lfligtd'y od je
dnego czfon.ka nie zalbżato i zależeć nie 
będzie. 

Wydział Raidy n<łcizorczej i Zarząd po
:wzięly tedy do wiad10mości, że druh Brzie
·~kot porzucił prace, a dlo załatwienia prac 
piśmiennych powołały zara'ZI innego czło
wieka. sprawę obrony prawnej powierzyły 
ch-v. itowo, pewnemu' przc.wodiniczącemu 
IJiura adwokackiego, pola:kowi, który od 
tU:wgich lat skargi' ta:ki.e ze skutkiem zalat
wial. Zapewni.ć możemy druihów: że obro
na prarwna. teraz nawet z:ostaie lepiej za
łatw'iana, lak dawniej. 

Ponieważ w „l(omisyi sfodmi•u" zasia
dali przedsta wicielc zarząd'ów: 4 tutejszyich 

.organizai\:yj, a d'ruh Brzeskot zerwał sto
srnlłki sw1~ z:c Za:rządem ,,Ziecfnoczeinia za,
'W'Od1owcgo polskiego", ustąpiwszy z bi'Ura 
więc dłużej Zarządl1 \V Komisyi zastępować 
Irle mógł, zatem trzeba bylo w: miejsce je
gQ - wybrać i111nego przodlstawilcicl'a. A 
istato s·i~ to wsz.ystka wteinczas, 
łCdY Q zako1kzcniu streiku, ani w ,,Komisyi 
siedmiu" ani w organizacya:ch mowy nie 
byto. Wobec powyż:szego wyjaśnienia u
paidtahl więc wszystkŁc krążCłcc i rozmyśl·-
aie rmszerzane po;gtosiki . • 

Aby j.ednak ws.z.ystkid1 dostatoczinie 
~O\\~Diić f uc.lowo<linlć, że wszc~kn~ poglo-
81d są najzupclniej fatszywe, uchwalono, by 
ca.ta I~ada nad'.7AHcza zhadatai ca.tą sprawę. 
Pł/ybr~r.10 jeszcze z pośród1 mężów zaufania 
S drnhów, którz:y wraz z Raidą, nadlzorczą 
•mpatrzcć mają niety!ko to, ale także o
~wiad .;ze1nie wieyali'sty pan.a Tuszyńskie
C'O, który wobec druhów Wierzbicy, Pia-

ziczy11skicg-0 i kilku Lnrnych wyra1ź!'Jie po
wiedział, że dmh Brzeskot na biurze sta
cego „Verbandu", będ<l!c jesZlczc zatru'd1nio
•'Y w ,,Zjcdil•oczeniu zawod. palsk1em", •m się na niską płacę i pytal, czyby w 
ctarym .,ferbandz.ie" miejsca d'la niego nie 
ltylo. ' 

Na tern zakończono obrady nad d'ru
t;hn p1mktc1111 ()lbrad'. 

W sprawie wan.ego zebrania.i uohw.aiilo
llO odhyć je, o ile to będzie molżliwe, w 
aaJbliższych czterech tygoon.Laich. 

Wobec µotoże111.ia, stworzooe1go przez 
treik i {)lstatnią uchw:alę , ,Komltsyi sie

dmiµ", a!bY przerwać stre.Jk, przyjęto ie-
4noglośnie następuiącą 

Rez o I n cyę: 

„Zebrani na dniu 12 lutego 1905 roku 
mężowie zaufania „:lljed!Qoczenia zawo-

E2E 

Kapitan Czart. 
(CUłg dalszy.) 

Jąl mów!ić ośmdelony ieł mikzerniem; 
iąt mówić o wszysrtkiem, oo wycierpiaf,_ o 
iwszystkiem. na oo sie ocfważyt. Opowie
dział fak n'QtC:aJ111Ji przemyikat się W1 cieniu 
murów palacowyich; W'Yjaśnil tzjemnk.ę 
.bukietów, które każdego pQ!ranku roz:kw1-
rta-ły oo. dknie Gilberty; WYSJJOWiaida! się 
~ wszystkich met!rzień, ze wsz,ystkich sza
leństw. poety i zallrochaJ111ego. 

Ody Gilberta sluchalai tej spowie;d!zi, 
talialo feJ w piersiach serce i zatrzymywal 
.si~ odd.ech. Zaipomniab o orcu, zaponmia
·tai o Rofa.ndzie, zapamn:tala. o świecie ca
łym. 

Wyrwał'C) rch z tego odurz:e1t1fa zara
•z,em bołeśrrego i rozkosmegu spoirzenie 
Rolanda. Hrabia <{)id: kilku: ,chwil star przed 
ll1iemi, obrzucając oooje ,wzrdkiem ogttti
~tym. 

Manuel opuścrt salo-n margrabiego na.
ipól nieprzytomny i .nk nie bylo W1 sanie o
trzeźwić ~ iz tego półsnu, w iak!i wpra.
wila go roz1no\va z ukochaną. 

NastGpnych dnł wiceih ra!bia Lud'Wik' de 
Lembrat powracał nieu·stanmte db pałacu 
Pavemłines ... 

Reszta fatwa do odgadnięcia.: MaITTucl 
i Gi.Iberta wzajem się pok-O'chali. Wyz.na
roe rn.Husne wybieglo z kh ust prawie mi
mowolnie; przyszlość ukazywata. im stt; 
teraz pellna ttwogi i groib. 

W tyid~ień mnieti więcej po bytnośd w 
l)otnlU Cyldoµa, a w1 ciągu teg-oi czasu nk: 

dowego polskiego" ubołewają nad tem, 
że strejk się zakończył tak niespodzianie, 
chociaż ogólne usposobienie było za tern, 
aby dalej stre!kować i uzyskać od kapi
talistów, czego robotnik w imię sprawie
dliwości wymagać może. 
Zważywszy jednakowoż, że rozdwo

jenie w tej chwili rozbiłoby organizacyę, 
która jest jedyną obroną robotnika, więc 
też teraz gdy zapadła uchwała, winni
śmy, chociaż z bólem serca, podjąć na 
razie p!'acę, i wzyw2my C!łenków orga
nizacyi naszej, by szli za głosem wybra„ 
nych przez siebie przywódzców. 

Wzywamy Zarząd organizacyi naszej, 
by wpłynął na „l(omisyę siedmiu", iżby 

przed zapadnięciem ważniejszych uchwał, 
porozumiały się poszczególne organiza
cye albo wprost z członkami na wiecach, 
albo też przez mężów zaufania. 
„Komisyę siedmiu" wzywamy, aby dla 

uspokojenia umysłów jasno i obszernie 
z }lostępowania swego się wyttomaczy „ 
ła i zdała ścisłe sprawozdanie z całej 
swej czynności." 

Przewold'n.iiczą:cy zachęcił przy końcu 
mężów zaufaini1a dl()I dalszej pracy naidi mz
w10j cm polskiej organiz'1!cyi robotniczej· i 
prosił, aby o ·wyjaśnieinia1ch, •które otrzy
mali na zebraniu, po:wiaidomilil ·C'ztonków. 

O wsz.elkich szykanaich, wydtall~nia1ch z 
pracy i o wszystkich inlllych sprawiaich 
ma!i'l!cych styczność z bcz1roblode.m należy 
bez·zwlocznie donieść zarzą:dOlwi. 

Pod'ziękow:awszy zcbrain.1ym za splQlkój 
i poiwagę, które cechowały cał~e pięc'io
god!zinne obrady, zamknął przewiod!nkzą;cy 
posiedzenie hast em: Szczęść Boże! 

Ruch strejkowy w dąbrowskiem 
zagłębiu węgłowem. 

O początku zaburzel1 na p.Q;graniczu 
Śllą,21ka, w których, jak to wynika z telegra
mów nie oby1ło się także bez rozle.wu krwi 
piszą z Sosnowie db ,,K.urycra Pozn.H: 

O wypadlkaich warszawskich dmvie
dzidiśmy się z. p'rzerwan.ego mchu dzien
ników i zakordonl()IWylch dlzie1runik6w. Wra 
żenie byto piorunujące, ·choć potępion()I grai 
bieże i TOZ.ruchy u[kzne mętów warszaw
skich. 

W rae; też gmchnęty; zapowiedzi strei
ku u nas. 

R01zpocząl się istotnie 2 lutego. Zaprze 
stal}'i pra-:y najprzód' faibryki Fitz:ner i 
Gaimper w SosnlOlwcu, ttan<lilrngo w Cz~ 
srochowie, k<Jlpatni:ai ,.Ni·errrIICY" IXJid Strz:e
·mieszy:cami; po ni1ch stwnęly wisz.ystktie 
zaildaidly przemyisfowe i kopafoie w Zagłę
biu, Zawierciu i Częstocłrowi,e, dalej wa1-
sztaty kolerowe W1 So&nlowcu, w Strzemlie
szyca1ch na kold Iwang;raidizkiej, toż i a:rte-· 
le rdbatniczej tej kolei. 

Dniai następnego pochód kil.ku tysięcy 
robotnlilk.ów udal s.Łę z kopa1nd ,,Niemcy" 
do Strzemieszyic, gdizie zmuszooo oo Z'ai-

się rvapoizór w sprnwie tej .nie zmienilo -
wicehrabia Rolanld! de Lembrait zaprosd 
swego przyszlego teścia, oraiz. pa'tl~ą de Fa
ventilnes i Oilbertę nai zaibałwę, kMrą, mial 
wypra!Wić pojutrze 

- Sątllzilem - dio:dat - że z;rolbię pań
stwu przyjemność, zapraszaiąc teiż czcigo
dnego fana die Lamorthe 

- Sta1rostę! - zawolaJ ojiciec Gilber
ty. - Ależ za1pomnfaleś, kochainy hrabio, 
że :nie smakU"ie 0111 bY1J:1ajmnieJ w rebran~ach 
taikiich, ia:k my, profanów. 

- Bądź spoko.iniy, panie margrabi•o; 
prz:yjtllzie oo i ·upewniam parna, iJe b~ie 
nam ,często cfutrzymywal miejsca :w1 pafaicu 
Lembrat - dśwtiadlczy;r hrabiai z •uśmie
chem, który, jakby mimowolnie, skie:rowal 
do Manuela. 

Zabawa, na którą zaipraszal Rolaind.:, 
nie byta bynajmniej zailmprow.izowaną na
prędce. Rinet!ldb nai dtu,ga prziedlte;m czynił 
oo nliej przy,gotowa1niai, i dlapiero, gdJy byly 
one ukończone, pa.rn jego zaiąl się rozsyl'a
niem zaprOiszeń. 

Rrunkiem tego dnia waJŻnego, Beru J-0el 
otrzymał pismo, zawierające tylko te sto
wa: 

,,Dziś wieczorem". 
Podczas gdy w. mroku ro·zsta.iwianio si

dła, w które miait być pochwy.ooniy Mainuel, 
ten oistatnr ubierar się starairnni-e na zabawę, 
nucąc pótgti0sem pi<Yseinkę miłośną, w któ
rej inu~ Oil'berty powtarzato się nieusrt.an-
nie 

Roland de Lcmbrat mi·ał wi<liocznie du-
710 przyjaciół. gd'ytż salony ~~'go zapelinil 
tl'um równie liczny, Jak śwfietny i oży:wiio
ny. Sprosht on na ten wioczór ca.tą. śmic
t~nkę paryzkiego rowarZlYSt\V~. Troczono 

prze-stania robót w kilku fabryka1Ch a tak
że na kolei Iwaingrod:zkiei. 

Na wars.rawsko-,,·iei<leńskicj pozwoito
no pracować tylko na ruch pasażerski, żą
dając wstrzvrmmia: towarowego. Ody je
dnak urzędnicy kolei iwangmdzkiej opie
rali się temu, chowali się a nawet wezwau 
wojsko, prz~to robotnky zburzylii na sta
cyi Strzemierzyce tejże kolei z1wrotn1ict:., 
część toru i ;;:11iszczyli tarczę obrotow~, 
·zaś urzędn'.kom kaizali sobie towarzyszyć 
'v: poch<Ylz:e. 

Ciekawy wypad'ek zaszecfl w Sosnowcu 
gdzie ro1J-0t11icy spotkawszy po drodze po
licmajstra rn:a~ta p. Kronieniberga. zniewo
lili go do prowadzenia tiumu, obok chorą
żego z cz er \•,onym sztandarem dloi fabryk. 
Przechodzil bicdacz.ysko :::rk przez rózgi, 
igdyż po „·:f·Gze salutowr~!o go policya i 
wojsko. 

Stosow;11e do zapow1eoz.i robotnikóiw: 
nie zaszły nh:dz'i1e ż:i.dnc· gw.alt()włfli1cjs·~c 
sta.rcia ni gra~jieże tem tJardz.ieu, że zigóry 
zastrzeżono, aby sklepy spożyw1c:ze byly 
otwarte, by mlyiny szly i chleb pi·e>czono. 
Dzięki1 temu gl6wnie, ceny proidu'któw nic 
pOlszly w górę i spo:kój utrzymanio. 

W s•obotę tlumy 'robotników udały się 
c/kl()fo1 godz. 3-dei do Zabllotowa celem 
zamknięciai faJbryki .,Elektryczność" naistc; 
pnii1e do hutY. szk1anne1, gdzlie natyichm~ast 
zaprzcsta,no mbót. zagaszonl() ogień a ro
botnicy przyłączyli sic do ttuimów, które 
udlaly się d·o biurn V-go odldiz:ialut kolet war 
sz.aiwsko-wiedcl1skiej z wezwani·em d'o 
przerwarn:a m:bót i mchu towarowego. Tak 
się też srtałiQ. Za~ęcia biuro'Wle i pOI '\Vair
sztataich przerwane, a tyrko pociąJgi pas_a
żerskic kursują prawidl0\\'10 i służba dro
goiwa1 fu1nlkcyon111ie. 

Roboitniicy zapowiadali ' wszędlzi1e dwu 
tygodniOIWY strejk, domagai.ą-c sie w swyich 
ż~dania:ch przyz:nania im l'epsz.ychi wa:run
kmV1 bytu, opieki. lekairskiej i in1n}'ich cz:Y!l1ni 
ków niezbędnych dfa bytowa·niai znośinego. 

Warunki są spisane. z podziakm na 
d\vie kategorye: pi:erwsza ekonomkzno
spofoc.zna, obejmująca po1prawę bytu, dru
ga naituryi polityczniej mai na WlZględiz~e po
prawę stosunków naroo10w:ych. 

Ru1chi robotri1icz.y u nas. ~akkolwiek u
żYw'~no cize'rwonego sztandaru, nie ma 
charaktem 1socyalisityczm'egio ai wi:ęcej ro
botmiiczlO-narocl\owy. Ponieważ skl'ad strej 
kujących stanowili sami robotnicy, bez naJ 
mniejsz,ej przymieszki nieuży;tków mętów 
spofocznych, przero njgd'z1e nie przysitlo 
an1 do 11ieipomzumief1 ani dlo zaburzeń 
naiduiżyć w. rodzai.i'u' warszawskiich grabJe
ży i tupi:estw .. 

W piątek iuż bylo sprowaidxooe 'W10(j·
'S.ko1 dlo1 Sosrnowica a w nioozlelę i niai staicyę 
kolejowe, tóż oo Dąbrowy, Za'\vierda i in
·nych miejscmvości. 

Z rozporząd'ze1nia gubennatorai piotr
kowskiego ArcimQWcza naJkazaoo poli1eyi i 
wojsku unikać· gwaltownyichi starć z. Hu
me'ITll i tylko w raizic osta-tec'Znej potrreby 
użyć broni. 

się i <lwsz10nio poitrosze - oo dl0J poiW\OdJze
nia zabawy stanowi prZ,YP'raWę kooieiczną. 

Piervts:zą osobą, którąi dostrz:egl mar
grabia d'e Faventinies, wchodz.ąic dQ sa!lt()lnu, 
by~ imćpa!Il' Ja111. d'e Laimothe. Sraro!Slta 
mia·t minę porwaJŻniiejszą jesz.cze i bardziej 
oodętą. .niż. zwykl'e. 

- Pan, tu? - zapytal wesoJo mia1rgra
bia. Pair1l - mędrzec, ucrony, w tern! we
sO'lem grooie trzpiotów i lekkioduchówi? 

- Wszędzie jest miejsiee <llla; sprawie
dLitwt>śd, panie margrabio - odirzekt 1l!ro-
czyście sta·rz,et. · 

- Wi,em o tem; sądzę· jednla!k, że n1e 
s-ęd\zbeg'QI tu spotykam, lecż prz.yij!3JcieJ.ia? 

- J OO.In.ego i dmgiegio, mangraibilo. 
- Jesteś pan bardzo st11r()lw1y dzisiej-

szego wiecrora; mia:tżebyś .za!chowy!W'ac 
jeszicz·e w serctii urazę do Bergeracai i wic
dlzq,c, że go tu z:nafdz.iesz, przryigotoiwać się 
db przekQnainia go o magię, herezyę i bil\t
źn'.ierstwa: prz.eciw religii? . 
~ Nie, ale bądź pan pe\V1nry, że i ie&-u 

łooteJ n~dejd!zie. 
- A czyjaż naidesztai htż, jeśli laska!? 

Przybyliśmy tu wszyg.cy, aby zabawić się 
wesolo, aby ucz·cić wspóltrlą, biesiaidią po
wrót LU'Cliwika <lle Lembrat, aby przyjąć u
d.z:ial w !S'Zczęściu jego brata. 

Czyżby, nlie wiooząc o tern, deptaili Po 
wężach, lub czyż.by dom hraibiegio1 byl kry
jó'Wlką spiskO\Wlcó'W'? 

- Ni:e - 1zaprzeczy~ dOOć oschle sta
rosta. 

- w takim raPl.ie nic ruż nie rozumiem. 
Jan de Lamothe pochylil 'Się wówcza:s 

do ucha margrabiego i szepnąf slówt kHka. 
~ Co pan mówisz? - zawotaf dePa

ventines. - Czyż to mo.żliwtość? 

Dzięki też temu taktownemu ~o-zkazo
w b nie przyszt-o do naruszenia pokoju rua
wet w ntectizielę (5 lutego) kiedy m zaqx,
wiedziainy naprzód' wt Dąbrowie górni:~.t 
na godzinę 12 w południe a następnie w So. 
sJ:roWlCUI na godzinę 2 po poludniu wiec ro
botniczy, przybyly ni:ezU.crone z.astępy ro
botników t8Jk!ie sporo osób z inteligeooyi. 
P()lchodem wiecowym ruszono z Dąbrowy 
d!o Sosnowca. 

Na tej d1rod!ze spot'lrano się oko ,vi Gko 
z w101i:skiem. 

Chwila byta krytyczna. 
Nad' zbitymi ttumami trzepota:t na: cze

le czerWDny sztandar. .. 
Wojsk-O, zażądato• by 6·0 SPUSZCWIIH) 

a w ocz.ekiwaniui posłusznego spelnieirhla 
'fozkruzu przy:ięlo gkroźrną postawę bopcxwą: 

Olbrzymie cielsko ttumów1 Zal\\ ahato 
·się, jakby krok wstecz się cofając - może 
dla nabrania rozpę'du. 

W tem kt·o1ś z inteligencyL porwał za 
sztandar, uni1óst go wys·ako i z okrzykkm 
„na1przód" porwal tłum zai s1obą ... 

W10js'ko opu·śd~o karab:1ny efo ziemi. 
Tłumy przeszly d'alei z,W}'icięz:ko, po

wa1żn.i,e, si!lnc poczuciem swej .godlnośoil ... 
Talk doszcdt P·Ochód' dJo SaSinlO'\V1C'a 1 

rnzpocząt drugi wiec, na którym byloi wie 
lu urzędników a nawet sam poEcmaiister 
K.ronenberg, który zabrał międ'zy innymi 
gtos. by przemówić uspakaijaJiąoo„. · 

M'Ol\vlę tę jednak przerwały wkrót.Ct; 
gi10mkie słowa z ttumw: „Nie wferzde tt; .. 

mu psu.„" 
Stała się ·chwila zamieszania. 
Na!d·bieg•ły setki kazaków. 
Tlum jednak stal a robotniilcy ś.deśnia-. 

li tylko mocniej swe szere.gi, wied:z.ąc, te 
te:raz ni-eiedn:emu przyj<l1zie paść tm1p>em„. 

Ufali ~edynej swej broni, niedostrze
ganej w szeregach a straswJei i ini·ezaiWIO
dinej - dynamitowi, któryi zai ieh:wilę huk
n~e piorunami: i rozproszy 1nieUczne za:it~
PY koz.aictwa i .czynowiników. 

Lcz wita.diOmo·ść o tern i po s.tr-Olllie 
wf.aidzy wstrzymała ją od wyd'.ain.ia 11•
kazu do s:z:airży. 

Wiec rozszedł się wreszde spok1oi1nie 
Po wielu porywają,cyd1 mowach zaiko&
czoo:y entuzyaistyczn:ymi okrz}'ikami'. 

Robotn:i'CY spotężnieli na duchu, nabyłi 
przekonania. że z-dobędą, czego pragną. A 
zaiste przyz;nać należy, że dJOla kh tu liłr
dro ciężkai ·zasługuje ze wszech miar ntt 
U'lżenie. · 

Taki sam powaiiny ch:araikter ma stre& 
w Zawierc:i1u i Częstochowie, głównie spa ... 
kojnego a poiważrneigo protestu przeciwko 
nędzy i jeżeli ipolicyai nietaktownie nie po
sunie się <le prmvtoka;cyi, i0bejdzie się ~ 
rozlewu krwi, gdyż jaik slychać frubrybia
ci są sklootni do pewnytch ustępstw. 

Dadzą je;? . 
Mojem zdaniem muszą - ru powri*. 

to uczyn1ić jak :najpręd!zeij bez z:wfoki, tllJI 
w ten sp.asób skrócąi cz.as stre.ikw ·choćhYl o 
tyd~ień. · 

- Jest Z wszelką, pewOOŚCVq tak, iak 
paoo powieidziiait·em. ttra:bi:a de Lembratt u
prz:edz.it mnie zawczaisu. Spetnię powiln
oo!Ść swą do końca. 

- Dziwne! niesłychane! - J.)01W~
rzyl 1dlka!krofai:e margraibi:ai i wsparty n4l 
ramieni'ul sta.rosty, ·w1niesz.af. sJ~ w t1.u:m 
g'OIŚCi. 

W ch:wHi, gdy obatl miiaH drz.wU oiJwat
te <lto pieflW'Slzego; sakmu, ujrzeli Oii.Lbert~. 
Której toiwa:rzyszyl Manuel. 

Marrgrabia wrusz.ył się ~. 
iaik!by chcial pobied.z dU mtod!zieńcaJ i od~ 
trąrcić gio od swej córkl'. Przytrz;yma~ go 
de Lamothle, mówiąc: 

- Miia!rkUj się, margrabio. Jeszcze 
nile pora . 

Manruel i OilbcrtaJ przesz.Ii $1j0kojn:ile ł 
usiedli przy otwartem oknie, wrycho:dzll· 
cem na ogród. Noc hyłai dchai i jasnai; za
paich kwiatów unias:il się Wi puwietrzu; .., ' 
gątSZJCzach słychać hyto wcsole gfo1sy i wy 
buichy śmi~u. 

- Więc priz:vznaje parni - mówił pól
gl'osem: mtoctzieniec, dła iktóre~ początcl{ 
jegtOt mitości byit tematem n'iewyczerpan'Yłl• 
że miatem szczęście być przez nk'l pozna.
nym? 

- Od: pierw'Szeigo spojrzemia. Byfo oo 
bez:wątpienia; przoczuci1e. 

- A:ch ! c:zyrrisz: mrnrie dlult111l1!ym, Gil
berto. Jalkto? wbrew przesą,dom spotecz
nym, wbre:w opinii światai caJego, ten bte
~Y cygan, tcni poe,ta ultczny pOltrafil wzbt1 
~ sympatyę w sercu patry1qnuiśzkr? 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 



Z ·DąbW\\ y Gó1 n"czej piszą pod dnłem 
5 itltego du krakmvskiei „Reformy": · 

\V cakm za:glębiu streurnie przc~zro 
~O OOO robotnikó\v. Policya i żan<lam~·
ra trz.yma~ą się na uboczą i strejkuią<eym 
ustępują; wojska jednak coraz więcej ścią
pitt do zaglębia. Przybyli tu już koza.cy 
·~ Miechowa i l(ozienic. Dotąd! je<l!nak ża
jnych· starć ani strzelan.iai nic byt.o. Strei
ku:iq;c~' zachcnvują się w·wrowo, a kh orga
nizacya budzi ogólny po'd:ziw. Zwłaszcza 
jedJ10 podnieść należy: gdy V/ \V~rs.za.\ViC 
11a porz~dku dziennym byty rozboje, bo z 
ru.chu strerkowego robotników korzystaly 
..,,..szelk.ie męty spoteczne. to tutaj w Dą,
~rowie, w której krJ.dzi.eże i rozboje są na 
J)(>rządku dzi~nrnym, teraz o rozbojach nic 
nie slychać. Jest to wymrkicm oświad
czoofa roootn~ków I że kaidy ukarany ·bę
ezte śmiercią,, któby SiG p<JSU'n<ljt do rabun
ku. Faktycznie więc w Dąbrowie zlcdz.iei-
tw.a z chwilą ,wybuchu strejku natych

lfłi.ast ustały. 
J inne za.rządzenia rohotn~1kćl\\- po

cWwiaFić należy. Piekarniom nie.tylko po
zwolili wypiekać chleb, ale owszem z:agm 
rzili. że każdy piekarz surow1QI bęcUzie kara
•Y. jeżeli pieczywa wyrabi:aić nie będzie. 
Kupcom kaizaqo sklepy trzymać Ot\vartc i 
irożono, że na wyp·adek za.m.Jrnli~cia sklc
lfJ.<JW ziostanri one zbiu rz.one. Sklepy mono-

~1owc, chocia:: są pootwierane. stoją pu
sttą. ho· n~kt W<)dki nie kupuje. Talk się O·

tól'em roootnky naw12.aican pilinuią, afby 
gJkt się nie upił, że poturbowali k'ilku to.wa 
1zyszy, którzy kupili ~bie vó<lki; flaszki 
Wrinmoliowc im pD1r-02.b!)iano. 

Wszęd'zic też s{ycltać nawofYJ\\,·an1ia: 
. [);·J.·ciJ, illJ;~śmy ~lu·\' (J dali, że pi.C: nie bę
,;:~Cf-H'./; L ta· pi-: tc;d~Le te.go surnwo 'Ulka

rzeroy." 
Odgrażają. się też robort:nicy przcÓ\V 

Nitemcom, których tu je.st SPor-O, szc4egól
·o na stanO\\Miskaich werkmistrzów w fa

ltryika1ch. To też d'.vw NiemcÓM'' prz.e:nio
"'fo się na razi.c z Zagfębia do Katowic. 

Na ulicad1 odbywają się ciągte z.groma 
ironia. Streikujący ust.11\v. i.ają stdy, na 
których stają mówcy I przemawiają eto lu-
4.u. Mowy te czynią olbrzymie wr1że11i.;. 
Pa. sko!1.cZ!orn~m zeb:rania r:a jcdncr.i mie·j~ 
iłt.tt, strerkuJąc.y urzą<liz.aj~ pachoo:y wś.ró<l 
~rnowu pieśni .. Bcrhe co!Ś Polskę'' j, , Se,rde 
'łtl1a Matko", co czync oo wsz.ystkioil w1Zil"u 
S.ZH'.l"ące wrażenlie ·i dfa streJku zyskuje sym 
\łatyę inteligencyi. Roizbrzmiewai narlto 
„C1.:erwcmy standiar". 

Na zeb~aniaich i w drwkorwanych oidJe
twoch dkreślaią ·rnbotnky swoje 7,ąd'a<n.ia, 
11?ęcfz:y innemi \VIOlnośoi wyznania i prasy, 
qLy'ka pOil:skiego w szk1Gl!aic.h itdl. J edhol z 
1fą<lai11 ważnre.iszyclt dotyczy uswnięciai Qb
~r<ł!jowców (Nieimiców i fratn.crnzów) ze 
stan1:0\visk WC'rk:mistrzów w fabryka:ch. 
t;{~ z·ebra·nfach -0stro ud'elrZam.IQ n.:a: rząd za 
')\ że mzpuści'{ po W.arSZ'ar\.\rie rliodz.ie~· pu
bytaW'yich, Z,iłiChęcal kłt <lb krrud'.z.ieży n ra
~!fnku i w tein s.pos&b ztliyskred'yto,wał w:ieł 
ką manifestacyę rohotiniczy, o prawa n:aro
~we i spoteczrre. ,,To n.ie jest nasz cel 
- rnlórwiooo tui - my cud!ZJego m~ieniai nie 
~rzebujem·y, żądamy tyillro tego1 co się 
ttant p:rawnie naieży," 

Straszne wypadki w Radomiu 
I(Qtrespondent .,Dz. Poz.n." pa<ll datą 5 

1utego pi.'Szc z Ratfomi:a: 
,Nie:ffi3l OOitąd sprosto'\\~ o rcmnia

radt pierwszych tktę~. 
A hti jest id'.rugai ~ość. W Ska

rZys.icu, na !inii drogr żelaimeJ lwtaalgrotdlz.. 
ko ~browskie!, 6 mŁł od! Radomia, zabito 
JO, ranJnych 80. ' w ·ca1rem I(rółestwWe rore
l!e się cyfra <lJo 3000 zaibitych i 5000 ranio
lt}'ch. Stan; wojen.ny trwa." 

Pod! datą 6 IurtegoJ pisze korespootdlent: 
[(r.wawy mordl raki miaJ miejsce w 

~a<lorn.1u przy ulicy Luhełslcie(i nap~w 
łl~ędu guberrrialne.-go, powimden rostać za
~~ w historyi d:1:a pQtloqnJnJllChi, aiby d2ie
tt nJ.gUy nie igraly z potitykae ( ?) 

Dzteń 3 ~utego (w piątek) d<ll samego 
r:tna: . za.vowiadar katastrofę.. O go&inie 
~P6t <lo 7 rama zerwafa sie gw.altcrwna 
~rza: ·ze śnieżną zarn§.ecią + póonme.m. 
. W>ryk ten n.aitt1ry albo przestroga 'l:WTÓ

c~ tU<l\zką uwagę. KażdYI przeczuwai roś 

I 
t;tt:[Q. Dł'ugo nie potrzeba hY1fo czekać, po 
~iu Przesz:la partya wyrostkÓWI i dzie 
~lq Luibel'ską, pod:Uga:rua, przez czterech 
~li (szpi-egóW!· żaindarmsildch) i natwral
~·e ll:aSZ}tii gimrrazyalnych soc.yaJ~stów( ?) , 
rze~zli spOkoj'nie prz.ez C1Je mia>stlo, nlilkio
~a !łl~ zaiczepiil~ wogóle zac:OOwanie bylo 
~ne. Zatrzymiaii'D się przed) guhe.rtrl!ią, 

is; .~raik:owąlo spo!Jro~ych pnziecOOdniów i 
:Prowl którzyi z.u.peł'nre nie brah udz.ialu. 

Qj~~....r cLo\\'Odzą.;y pć-~ .kcrnp.'.lni~ v:cb: 
.,rozchodz-:ć sie, bo budicm strelać." Dzie
cia.IC.i w śmiech, nie wiedzieli, że to ich o
statni śmiech na tym padole, nic przypu
szcz H b0\v1cm, że to nie żarty. Bębenek 
pow.tórzyr za oficerem „Marsz na drugi 
ś\\~iat", karbiny do ramienia. komenda: 
„pli" (pal). Zaczęto się mordowanie i to 
krzyżowym ogniem, a zamiast jednej sal
wy, bylo ich więcej, oo każdy zolnierz dto
st'1!r 5 nab.oiów 1i musi.at ie wystrzdić, aby 
nikt Ż",,7'.\"Y rLic wysz:c:dJ. Byli wh1°ierzt. 
którym tzy w acz.ach staity ~ dużo kul po
szto górą, gdzie pozostawily ślady na pier
wS.zyrn pilę.trze i w oknach. Trzeba wie
dzi'cć. że dystans był 15 kroków. 

Teraiz. przedstawi.I się obraz jak pod 
Liaiojaniem, z tą ty[kQ różnicą, że tutaj ta
rzaly się poi ziemi bezbronne dzied szie.śdo
letniie, włóczyły się stras:zn.ie okalcc:to'nt: 
po czworakach, podlnosily się i upa.dały. 
!(rew rynisztolkiem p~ynęla, wlid.1ok strasz.ny 
iak na arenie Nemllla;! wtosy mimo czapki 
na g:owie się p.o;dnosiły. Kilka dni wi<l!m<J 
strnszrne dzień i noc jest w oczad1. Par~ 
gubernator Szczirosi i F.c1go potm101cnik pul
kownik .żainctarme:ryi1 !(och, zadowiole.rni ze 
SW101jej pieczy o bezpieozeństw10 p'.lństwa, 

wiystan teleigram db Petersburga: „Bum 
uśmi•erz,ony !" Guhennator wstanie sena
torem, a pułk-OWnik genet3Jlem, tymcziasic:rn 
tmpy Z'WW_,ą do trupiarni, a tam roZipacz ro
dziiców, którzy nie sp10-dziewali: się w tak 
nielitościiwy sposób poz.być sic swoich 
dlzieci. Któż to potraf~ opi'Sać? Do tej po
ry jest 27 trupów, bęU.Z~e. w1ię:ce~. 

W Skarzysku jest prz:iesz.to 120 osób 
zah!tych i rannych. w Strzymięszycach, 

skladzic kolei iwangrc<fzk10-dąbmwski1ej, 
je'Sz.cw większa liczbai, nie wiemy jaka! li
czba jest w Sos,nowicach, Dąbrowi1e i Za
wicrdu, podobno i tam idluito 10fi:Ur. 

Z woj1~y rosyjsko·.japońskiej. 
Z Londyinu dor!ioszą, że Jarpontiai zamó

wiła 4 :wiJcl'kic. painicerniiki: pierwszej" klasy 
uzbrojorne w doborową ci1ętk(l artyleryę. 

Gaizety ros. piszą już 'Z ·całą Si\v~oibod.ą 
o kle.sec Gripi'peniberga. Podrnoszą Oln!e, że 
Kurop.atkin OJJUścit uedn~ spvsoil:moiść nckia
ią::.ą się do pdd]ęci.aJ z:e skutkiem alocyi· za
czepnej, mianowide w'tedly, g;diy ~rmiai Jen. 
Nog'i 'Z pod Portu Artura nie wtkroiczyta1 je
szcze na Iirrię boji(J:Wą. 

Poglos.ka o ustąpieniu I(uropatkirtai u
trziym'U)je się. 

I(ormendarntem II-giej airmii rosyrskiei 
w MarudżuryiJ w mi'Cjsce jenerail'.ai Gr'ippen
berga, który - wedluig d'onri.esreniaJ z. Pe
tersbUirga - maitd.uie się już W1 powrocie 
·dl() Rosyi, zamtatnowanym zoota~ k·OU111en
da1nrt VIII odeskiego· korpusu, jenerait-poru
cz111iik Cierpicki. 

Jen:erall' ten ma za sobą d~ugą pr'Ze
'SZJość wo:isknwą.. Uczy ~ecn.ie 56 l:a.t, a 
c<l! 16 J.1oku ż:ycia. ti. od lat 40 pomostade w 
czynnej słu'Zbie rv.nojskioweJ, prz.ewaiżnie w 
Azyi. Bral udziial w wyipraw3!Ch do A.zyi 
fśrodftrowej w tartach 1873, 1875-76 t 1880. 
W latach dd1 1887 - 1892 byl :loomendairutem 
pwl'ku1 wYborgsdciego im. cesairz.ai W i1h e.fma: 
podlc;z.as pow-starri.i.ai w Mamdtżuryi .Wi lYDO 
id:owod'zil brygadą strzelców. a w.tedy aJa
mianowianiy został }ererałem-poirocz:nilkiem. 
~· -...„ . ._„,_„ ____ ·~-.-....~---·-..- .. „, a·•· WI C:-

Ziemie polskie. 
Z Prus Zachodnich Warmii i Mazur. 

Z Chełmińskich niz.In.. N ai pocDwórz;u 
.w.l'aśck'iela Schumachera w Podlw1iK:Iizlw zn.a
IeziloITTo oneg<liai daiOI bezdiommego mula!rza 
Cldehrkeg·o. Zdaje s.~ę, że O. um~rł wsku
tek z.aitrucia aiEkobofem. Prokumtoryai zai
rz.ą<llzita sekcyę .yiałta:, -g<l-yt może zachodzi 
i z:brddnia. 

z Tucholskiego. W ubd\egły porill<:-
dzia~ek xgorzala stajni~ gości1nnego świe
czkowsikie~o w Raciążu. Poldejrz.enli1e o 
pofdlpailenie p'.ld~ nJa pel'Nl!lego chromegu 
żebraka:, którego pewnemu podróż:u~ącemu 
ud:a.ł'o się późndeli w Stobnlie przyitrzymać 
i oc:Lstaiwić w ręce p.olilcyL w Tucholi. Zd~
j e 'się jcdln-aikowlO"i, iże przyaresz1towatno nde
wi11inego, gdYź. iuiż dnia popir~niego uS!l
rowaoo w stajni p. s. trzy r.aizy r.gie1i 
\v1Zlllieieić, który n.a szczęście zdoJam10 z„
wszc przytfumLć. 

Biskopiec. W lesie hraibstwa Soirkwi
ty natrałioruo w '.Zesz.łym tygodniu; pięć wH
ków, z 'których dw.a w UI'Z<\d.ronei ob{aiwie 
zaihilto. podlczas g<fy trz.y zcIJQ!aly · zhiedz 
be.t śhacLu. 

Z Wiei. Ks. Poznaliskiego. 
Leszno. W sprawie z.aJOOisitwaJ l.c'Śni~ 

czego Mlcha:leka nadlchacfzą obecnie b!WszL· 

szczegóły. Mi haick ·<lai sic ze S\\"Oim 
synem do lasu, gg_y· w temi na skraju lasu 
spostrzegli kluS:C'.l. Jlik.a z wymierzoną, dD 
nich bronią. Kłusownrk w1rstrzelit diO le
śniczego dwai razy, a leśn:czy strzelit raz. 
Pierwszy strz.at trafil Micha.teka w ramię, 
a drugi śmiertelny, w brzuch. Ktusownika 
ugodZil ladunek w samą twarz. Ciężko 
ranny leśnkzy przy pomocy syna swego 
zawlóklt się aż oo najbHższ:ego gościńca, 
skąd zamierzano go odtransporować do la
zaretu. Wcfrodze d'o laza:retu jedna:kże 
nieszczęśliwy ducha w:yzionąL W ktus-0-
wniku roopoznamo go-ścinnego I(arolai Za
phe z Oumin.iec. ZaMjca jest także ciężko 
ran1ny; odstawiono go do la:zaretu w Ma
rys:iinie. 

' prezydenta. i fairbanks.1', jaka wiceprezy
denta. padlo 336 glosó\\". Na kandydatów 
deIT.okratycznyoich: Parkera: - na: prezy
denta i Davis.a - na wi eprezydenta, pa
dlo 140 głosó\v. Senat ogl.asit wiec \\')'lbór 
Roosevelta i Fairoanksa. 

Gniezno. Ziazd hakatystów; po.wfatu 
g;nieźn:ier1skieg-0 odbędzie się w. nh::dzielę 1" 
b. m. Wt Jarrkr0wie. Pomięcrzy: :ilnnem!i wty
gtosi mowę ,,-0' sprawie niemieckiej na kre
saich wschodnich", zn1ainy aposłól hakatyz
mu p. dr. V()issberg z Poznania. 

Krotoszyn. W tych d'nia!ch pr:zybyl ja
kiiś rosyjski. oficer dio wsi l(uchairy, zkąd 
pospiesznie woz;cm naiętym1 udat się. do 
sta:cyf kolei Bronowo ,celem przedlostainia 
się czcmprędzc.j za granicę. 0J)owiadat oin, 
że gotów umrz.eć za ojczyznę, ale nie w 
Main~dlżuryi, - bo tam by go chyba tyw
ce1m P-Olg'rzebano. 

Wneśnła. Pod kola poiCiągu· rzuciła 
się onegcfu.1j w1 pobJiżw Wrześni żona pt;
wuegO' robotnika i z.nalazfa śmierć 11a 

miejscu. Zazdrość SP-O,wodowafa ją, do te
go ·czynu. 

Poznaft. W kasie osz.czędno~ści Banku 
Przemystowców Poznaońskiego wplaicono 
w styczniu. r. b. 1,249,263,82 mr., a wypfa
cono 951,124,76 mr., w r. z. w styczniu 
wplaoono 996,030.93 mr., a Wlyplaicono 
876,103,91 mi~.; stain obe•cny na dlniu· 1 sty. 
cznia jest: 10,411,765.12 mr„ w r. z. ł>ylo 
8,084.256- mr. 

Ze Ślązka czyli Starej Polski. 
Swiętochłowie'e. Dufży nabój dynarrni

toWiy po1~'tożyl ktoś podJ .dJom nadsztygara 
Harbioli z kopalni ,.Matyldy". Wyb•chl 
bY)l talk sil'ny, że wyrwał okna, piWlniicznc. 
przewróc.i1 ptort i w dbmu samym wyrwal 
·duży kawał muru. Sądzą, że dynamitu mu
sia1ro być oonaimniei 2 funty. Z luid!zi n~ikt 
szkody nJve ponióst. - Jeśli :wladzai wyśle
cfzi, kto dynamit podfoż.yl, to nieza'\VIOdlnii~ 
ten ł>ę:dzi·e bardzo dę.ż'ko 'karalny. 

l(atowice. W tych diniach od!byla! się 
tu komrferel1'cya ·w sprawie strejków i mo
żl!Lwyich wiięksiZych rozruchów robotn.i
czych wi l(róLestwie Polskiem. W k01nfe
rencyi wzięli uriział p.ierwsz:y burmJistrz 
Pohlmalfl!11', lamidrat GerVach, prezes reigen
cyr iO'Po·lsikien i 'komisa·rz. pograrniczny Mad'
Jer z Bytomia. 

ObawiaruOI się mi:aruawicie, że jeśli 
przyjdlzie do wti~kseychJ zabuirzcń w K.ró
testw!iie, ro lI1iog'fyby Wltedly fatwo przechO.· 
d!zić rÓIŻne bandly nai Górny Sląz'k. l;ecz 
ob:arwy te okataly się. przesadlzone Z< 

wzg;lę;du na to, że pograini;czie Kr:ólestwa 
Pol'Slkie:go jest oołYrze strze:żto1ne przez ro.
sy~ą straż pograin1iicwą. 

I(omisarn pograniczny p. Ma.dier jeź<lizj 
codti!ennie &Ol SosooW1CaJ w ice:hu śled.!zienla 
tatmtejswgo ruchu streHoowego. 

We wtorek Niemcy, którzy z Króle
stwa P-0lskieg·o h1idotądl uciekli, urzą&ili 
zebrami·e, aby zawezwać pamocy władz 
pmskich w obmnie swego mienri.a, Wdego 
w I(rólestwie odbi·egli. Miamo nawet <Jde
stać telegram do cesarza niemieckiego. 

Pulkow:nik żallliCfu!rmeryi Puttlramnrer 
z Wrocla.wria mfal na pogrankx\ll Kró1e
snv1a Połski·e:go ooradę z msy}skiemi wfa
ctzamv pogranli.c1zniem~ oo do straży mostu 
lrofojowego nad BntniC'ą} (mię<lzy I(atowi-

. camii ai Sosnowe.em). Władze rosyjskie i 
pruSlk:ie poroz1t1miew1ają się. WGigóle stale i 
rni·eustaimne w dniach ostatnich. 

Lipiny. Zaichorowalo tu ~nowu ki~o
ro d1zioci 113 stwardlnic:nie kr~ótw. - Brak 
l~a:retu dalie się tu od'czu-wać cd1 dłuższegv 
iuiż czasu. Anr w Chropaic:wwie ana w Li
pinach lazaretu nie ma:. ja'..tckohviek \V' jedineJ 
i dJrugiel miefscowości myślano iuż o bu<lio
wiie Iaizaretów. W UpLnaclt kupiono na
wet ·budo·wi·sko pod Laz.aoret, lecz jednak 
lazaretu• nie budbwano, a grunt oddano< na 
cele: igrzysk szkotniych. Tymc::z.asem pod
czas chorób zaraźfiwy·ch oby\V'a.tele nie 
mają na miejscu należytej opieki. 

Wiadomości ze świata. 
Ze Stanów Zjednoczonych. Sen.at 

,przed:siG"vV-zi·ą.1 f.o nn.aln:e 1ublicz.enfe g losów, 
od!dlanyich przy '\Yybone.i prczy<lłr..nfa Sta
nów ZJe<l!n1ocz.onych. Na Roosevelta, j.aJw 

Parlament niemiecki rozpatryw.a.t na 
sobotniem posiedzeniu w dalszym ciągu 
traktaty handlowe. Po ukończeniu roz:pra
'-"W jeineralnei traktaty handlowe przekaza
ne zostaną komisyi; w czasie obrad tei'że 
zamierza parlament zawiesić Posiedzenia. 

Rozmaitości. 
Polityczny bal maskowy. Pod! hasłem 

reformy odbywają się w Rosyi nawet za
bawy i bare~. fak donos'i ,,Siew. l(awkaz." 
odbyt się przed kilku dniami '"" Stawrppolu 
bal kostyu'mo\.YY, na kórym po\vszechmt 
ww:agę 1zwracal kostyum kobilecy: Anioł 
polkojou. - Na· piersiach i plecach widlnliai' 
napis: „Pokój na ziemi, a ludziom pomy.
ś~n'01ść". Wstęgi zaś mialy napisy: ,,Br.a
terstw() naorod'ów, powszechny pokój, po
wszechne mzbrntien1ie, Vive: la fratemite. 
Vive l'egalite, wolność sfowa, sumiema, 
prasy, związków, Vive la liberte". 

In.na1 maska przedstawiala.· prasę. I(o
bieta ubrama w ten kostyum miala tt1a gto
wlie napis „Wiosna", na wstążkach wiidiniat 
napis „Prasa", na opasce koto szyi' można 
bylo ()dJczytać: ,,Cenziwra". - W·ieczór 
przlerwalo wkr:nczenie poHcyi. 

tłabożenstwo polskiea 
Bochum . 

W kościele św. Antoniego w niedzielę 
19 łut.ego po pol. o ·godz. 4 nabożeństwo z 
ikaz:ani1ern, a potem sp0sobność d(ll SJ>.OWie-
<lzi św. ' 

Ełckel. 
SpQlwied'.ź Ś\V. od oohoty 18 h1rt:ego po 

pnl. - l(azalnia o godz. 11 i o 4. 

Giinnigield. 
Spowiedź św. w oohotei 18 luteigo; po 

poL - l(azainiie w nie<lz:i1elę po pot o: g. 4. 
Uwaga: Odi soboty 18 lutegQ po p.oł. 

jui się mzPoczyna tegoroczna wielka111oc:na 
spowiedź św. 
-~------------

Baćzność nacz:einicy okrę~u X. 
Pi0tdaje się do wi'a<lomości, ·i'ż ka0dy 

naicz.eln1k jest zdbowi:ązany, prz;y wyd:a
nyich ćwiczeniach ogólny;ch, wybrać odlrę
bne ćwkze.nfa1 d'l.a upiększeni1ai z.lotu, talko
we mlo!Że też sam ułożyć, czy ta w101ne lub 
z taska mi. albo pocho<ly dla sw1ego gniia
zdia„ Wyikonainc wLrnne być <Lo marca db 
·Prz ej rze.nia: podczas pCYsi ed!zeni!a na.czdnl
kÓl\v i grona te·chniczneigo. Nadmienia s.ię, 
że gni:azdt> tteme podało ćw~cz.enia: maczu-
1g.ami, „Bism:aJ'IC'k piramid!y". Wsz.ystkie pi
sma proszę ruadsylać pod! a·dtesem: St. Ko
chowicz, Wa11111ie! l(arlstr. Ie. Czoł~! 

Naczelniik okr. X. 

Baczność! Rodacy! , 
Do.n()tsimy szan. R()ld!akom i Rorlacz

flm1m w1 Meidierich i okolicy, iż w ni1edzi-elę 
:d!ni1a1 19 l'utego 1b. r. ()dJbęd'zLe się zabawa 
polska u p. Mismala w dio:łnym· Mei:de:rkh 
uUc.a1 Krótka nr. 14, na którą, Z.3!pr.aisz.a ' 

' Komitet. 

Koło śpiewu „Róża leśna" w Hochłarmark 
o.zinajmi:ai siwym cZJło'Illkom, iż w1 ni!ediziielę 
dlniai 19 lu~bgo o godz. 4 po pot odbędzie 
·si·e nasze kwartaLne wa~ne z:ebrarnie, ponie-
1waż przyjdą, waż11Je sp:I".aiwiyi pod) obirad'y, 
przeto licmry udiziail pożąd!anyi. 

Uwaga: Zarząd] i' rewizorowie: kasy 
"firurur się; stawić o goidz„ 3. Zarząd. 

~A 
W niedzielę d!ni:a 12 b. m. po-diobato się 

Panu Bogu po <llugich i cięż.ldc.h cerplie
niaich zabrać z tego świata nwją najuko
·chańsz.ą żonę o:patrooną, śś. Sakramentami 

śp. l(ONSTANCYĘ JANKGWSl(Ą, 
urodlz!oiną Owóźxiz. 

Pogrzeb odbędzie się w środę dnia 15 
lutego rano o godz. 80 z domll! żaloiby 
Wanine, Hemer Str. lb. 

O pobożne \Vestd11nienki cichte· wispół
czude 'prosi 

Franciszek Jankowski. 

W a n n e, dnia 13. II. 05. 
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Wiec „Zkdino-:zenia za\\ odm 1ego pol
~kiego" od1będzie się w przysz~ą nicxlz•iclę 
na sali p. Koster o g-0dz. 4. Liczny udzi.al 
'Rodaików Pożądany. 

„Zjednoczenie z•nvodowe pnlskie". 

~~~J'i:2;:1~ :.(;• -r.f-1\: ~~~~21..~1~: ~ 
~~-4:~ 7'~1 // ' ~ r ' „.I Jl' „•\ f..J:C" ~~1 

• • „ t!5-~ 
Kolo śpiewu „Chopin" w Bochum V, 

Hofstede. 
W dini11 godnych Imienin dnia l 4 Iul';

go. za.syfa szan. zastępcy sekretarza 
WALENTEMU SUU(OWSl(!EMU 

serdeczn.e życz:enia. ak te k\\ i~·tki1 wr pię
knej wio ~nie, niech nadzi~h w Tobie ro
śnie, ·O czcm ser.:' t\ ·0je 111arzy, Bóg naj
·wy-i:szy niecr. C.·~ obda1rzy. Ży::zymy Ci 
w tern roku ladnej :i;o1ny do boku· abyś 
wyprawi! hu<..:zn . \\ ~s.ek 0cbf1t::i, i c~łe i•G-
:varzystw10 zaprasil. Tc~o Ci życzy1my 1 

po trz.ykmć \Vyk;zykujemy: \Valcinty Sul
koi\vsk niech żyje! niech iY(ie! nie.::h żyje! 
aż siG echo po calem Bochum V rozbije. 

Zarząd F. K. P. 
~~~ . ~r±1:~-::t~~~~r . ~.~~J,l'}.~~ ·~ .~\ .... „.: U-...J. ~~.~:'(,.y 1..: J..X.~1J!.(A~~~ 
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Czołem! Czołem! 
Szanow111cmu druhowi 

WALENTEMU NOW Al(OWI 
!7.asylamy w d1niu godnyich imie1niin, serdecz
ne ży,czten:ia wszeiki'ej p101myśtności aby Mu 
B

, , 
og r:a,czyl zd1rowie przywró1cić, iżby mógl 

z J11ami na'C11aJ pracować. Nai koniie:c W}

krzyikujemy gromko: Czntem! ! ! 
Gniazdo Altenessen. 

.._******·~~*~·~* 
lilHi~~~ ~tjH!~tltłłHlHtHltQ 

Sza1n101wn:em u sz.wagrowr 
WALENTEMU l(ĘDZIORZE 

w Bottropi1e w dirniu godnych Imienilrn sikta
damy nałserdeicz111iejsze żyicz.eni'a: zidlrow~a, 
szczęści.:i i blogo1slaiwień'Stwa św. W tern 
roku jes1zcze ślicz:n1ej żonki1 przy bolku. 
l(t{)'1icz·ąc wykrz.yikudemy po 9999999 
raz.y: Mój kochra;ny sz.wia1gi1er a brat niech 
żyje! ni.e1ch żyje! niech żyj·e ! aiz s'iic~ ech10 t 
Borbecku do Battropui ()idlbi~e. Tego Ci 
tyczą 

Michał l(orytowski z żoną 
i St. l(orytowski. 

-~~IHtilOtt~~~tlt~~H~~~. 
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rn1 
' Aialth s rsti. t7, ;s 1un1„ 

wykonywH 
Malthes rstr. 17, 

== gusto ·nie, 
1 
rędko · tanio 

.e 
».1st~ ) • g• ·t,~r: n~, t.artiy łia,rt.y e~Uy u1cyj1w. 
iarty (H iHl'h•·wa I Sk ~H f' ; ·:«.f-U)'Ch. ko.-f e1·ty ~ i>• • 
ł'!er :t. ~U'.:14\~ towa.:r:,;y""tn'f.• hd~ ~~ am.zw- ~l!'ł ]e:m ~!~oby 5~ry„ 

·wat111eJ, zaproMzenia 'll~·ese :u:, lm.rły poi ~•~a jąc~ 1 ' · ~.,,yt ~wą'~ 
Jtl :tli~ ty~ r ·o,· elit) P • · ~ fi t. 
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U x;f u g a Pr;r, „ wsr.el.k1ch zti.r H1w1cmiH;h pro~41my j.HlUać „w„sze 
' dokładny n.d:r~l:l, ahy prv.i,~;. łka nic opó7.nHn. ::-;ie. 

Adresować nalczy: „ iareui ols i'', Bochum= 

poleca swym Rodakom: wielki wybór 
książek do nab<Jżeństwa, różny1ch opraw i 
wzorów. Książka wiełka „Dunin". l(siąt
ka ta powinna się zna1jdować w ka:żdej m
d~inie polsko-kat.olickiej. Na1być ją można 
od! 3 marek 90 fen. juz bard1zi0 w dobrej i 
mocned oprawie. Innie książki do nabożeń
stwa od 40 fen. do 9,50 mr. Dalej polecam 
książki powieściowe history.czne naulkowe, 
ka1echiz;rn polski, historyai św., e.lemeniarze 
itd. Powi.nszowania, karty z widokami 
polskie, niemieckie i francuskie, papier pol
skJ z. pięknemi nag,lów:kami, papie.r na 
kwiaty dirudki iad. Wiązarki od' 25 fen. 
pociząwszy dio naldmższych. 

Wielki sklad obra2ów św. paf1skich, 
oprawa wianków, wiązarków. Skład 
krzyży, figur, szkaplerzy, różańców, obra
zków, lamp przed obrazy. Dalej pole
cam łyżki, widelce, noże, szczotki oo wą„ 
sów, grzebienie damskie i dla dzieci, 
zwierciadła małe i wielkie. Wielki wybór 
papierosów, tytoniów1 i cygar. Także 
talbaki oo zażywainia. Polskie wina i na~ 
poje bez alkoholu. Proszę sza·n. l(odaików 
o popar:cie mego przedsiębiorstwa. 

Marcin Jarczyński, Habinghorst 
(przy Rauxel) ul. Romerstr. 20. 

-·-·-···-··-··· księgarnja polska 
w BOCHUM, 

ul. Maltheserstr. 17. 
„W IAR U S PO L SI( I" 

przy tem interes korzenny, pil\\,io i wio!da 
selters'ka w but~lkaoeh, z ba·rdzo dloibrem pu 
wioid'zenicm, na, wi·el'kiej wsi, d!om muP01wa
ny (mas.iw), z:aiw ier.ają.cy 9 mieszkai'1 (l.oka~
torów ), d.o teg:o· olkOll·OI 60 m0i1gi1 na1DeJpszej 
ląki i1 2 morgi mli z 1oigmd'em, ba:rdlzo dlo
brze się procentującym, jest z, powodu in
nego przed'siębiorstwa za.raz na sprzeidia·ż·. 
Przy wptac.i1e. 3-4 tysięcy marek, reszta 
hipoteki. Gdzie? \.V skarze tylko Rod:a!kom 
A. Ca1kosiński, Kempen i/P., rynek nr. 20. -

.A. As, „ - · „ 62 

OJ. bzyml wn or . 
,,Najta(Jsze i n3jrzeteln!ejsze źró~ 

· zakup na"! 
Wstystkie moje zegarki są starannie obcią

gnięte i na minutę uregulowane. Za kaidy ze
garek daję 2 letnią piśmienną gwarancyG. O
bawy nie ma żadnej, bo coby się podobać l!ie 
mialo, przyjmuję z powrotem i zwracam _pie
niądze. Trzeba się koniecznie prz_ekonac. ~ 
kto nie kupi, toć trudno, ten sam so~1e ~zkodz1. 
Zamóweinia i podziękowania codziennie r.ad
chodzą. 

01 1 r:tynni l1NJbÓr ! 
Czysto srebrne najpiękniejsze z.e~arki .z 

Matką Boską, z 2 z!·oconemi ~r~egam1 1 zJ na1-
lepszemi werkami na lU kam1e111ac11 po -· 14, 
16 18 i 20 marek. 

' Najwspanialszy z Matką Boską zcc;:arck! 
zlocone litery, i najozdobnie_jszym~ zfocc1r.ym1 
brzegami, ciężki w srebrze 1 z na1lepszyp1 na ' 
10 kamieni prima werkiem tylko 26_ mr.. Zt~ar 
ka tego z pewnością nikt jeszcze rne w2dz1aL 

Zegarek posrebrzany kluczykowy ;,:90 l!1r· 
Zegarek niklowy cyi. kluczykowy 5,40 l S 

rnr. 6 k . 
Zegarek pośrebrzany najlepszy ma am1e-

niach klucz-ykowy 7,75 mr. . 
Zegarek czysto srebrny cyi. na. 6 kamłe: 

niach klucz. lub remon. z 2 z1oconem1 brzega_m 
prima werk 10 nu., - Ten sam na 10 kamie-
niach po 12 mr. . 

Lańcuszki po 25. 30, 50, 85 fen., lepsze m
klowe po l, 1,25, 1,50, 1,75 mr. 
Ce~niki bogate na 500 ilnstra~yj 
na zt:garki.1 lańcuszki, biżu~e.rye, także_ skrzyp
ce, flety, klarnety, harmomk1, '?raz ~c, brzy
twy, portmo!1etki i różne okohc.znośc1owe J>&-
darki wysyla:m każdemu darmo 1 franko. . 
z 270 ilustracyami i 8 kolorowymi obrazkamt. 
format wielki. Egzemplarz oprawny w plót· 
no angielskie z futeralem. Cena 11,00 mr ·~ 1t 
zlotym brzegeim 12,00 mr. •. z przes. 50 fen. wfę„ 
ceJ. 

M. DANECKI Miejska Gorka. 
Gorcbcn, Prow. Posen. 

------·------„ --u rłiWe::a1 . ;a asami 
8-10 dzielnych podróżujących 

·nai portrety kredkowe i kolorowe zu w:y!S<J-
ką pr.owizy~ mogą się zg?osić pod adre·~ 

W o i c i e c h S u ś, . 

polski zakla<l fotograficzny 
w: Bruckhausen n. R., Luisenstr. 14. 

IT ' A._ i I 
~~~~ ~-~~ 

8 do 10 dziewczyn 
na wysokioe zaslu.gi do różn'}'ich robót i 'P
spodarstw o<l! zara.z lub później poszukufł
NajwiE:ksze biuro wskazywania miefst:· 

w DortmWldzie, Liltgebriickstr. 18 
M. BIERW AOEN. 

Kto chce tanio i dobr,e;.e 
nabyć 

Najlepszym podarkiem 
ka wał ziemi w oJ· 
ciystych stronae& 
ten nier.h pocla ewitj a.~ 

dres na pocztówce. 

dla każdej gospodyni 

~ Adlera. maszYHa do szycia~ ~ 
~-a ,,P a t e n t ~ A d l e r nr. 8' , do SZ) cia, dziania i wyszywauia przewytsza 
wny~tkie fabrykaty konkurencyjne. - Trojakie roboty na jednej ma$zynie, l~piej 

niż fabrykaty amerykańskie. 

Ostatnie od&naezenia i --- - - ·-- - ·--- -· 

Złoty medal w~Zittau. Złoty medal w Hamburgu. 
~~~ .. 

' Nabyć można u firmy ----= 
Westf 81 isch( N8hmaschinen-Ma nut aktur, 

11.~ G. m. b. H. 

Verlag des ,Informator; 
Po se n, Berlinerstr. fj„ 

---------

· ~~~~~~ : 
Piękne 

wiązarki 
z polskimi napi· 

sami 
po tanich cenaoli. 

poleca 
·Ji &if sunia 

Wia,rusa .Polskiego 
w Bochum, 

Kanarki! 

• 
ł 

Bahnhofstr. 3iLI' 

" QLL& tp ... ł 

Bahnhof~tr. 37c Wanne 
Kanarki dobrej 
chodowli i do br~ · 

śpiewające poleca 

H. Sibilski. 
w Bochunh 



r„ 37. Boobam, środa 15-go lutego 1905 Rok 15. 

p ś · tt 011 ośw!a· ia • rod wy~, olhycizriy ł zar bko 

Wychodzi codii.ennie i wyjątkiem d1i poświątecznych. 
Przedplata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
.4 mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
„Wiarus Pol!tki" 7.aplsany jest w cenniku pocztowym 

W Imię oże za 
Za inseraty placi sie za wiersz netytowy 15 fen., a ·11 
cw:foszenia zamieszczone przed inscrntami 40 fen. l\tn 
często oglasza, otrzyma rabat. - Listy do „Wiarusa 
Polskiego" należy frankować i podać w nich doklad· 

pod Zllirli.kiem •. t. polnisch" nr. 128. ny adres piszace~o. Rękopisów sie nie zwraca.' 

~ Hcdakcya, Druk~mtir~ i Ke.i~garnia znajdujo się w Bochum. przy uHcy Maltherstrasse nr. 1'1 Adr~8: .• W ia.r11~ Polski"' Rochum. _ __..l--L-

Rodzice polscy! · Uczcie dzieci swe 

mówić, ~zytać i pisać po polsku! Nie jest 

·P olakiem, kto potomstwu swemu zni'em· 

czyć się pozwoli! 

Z wypad~ów dnia. 

. ,,Komisya siedmiu" zwróciła się do kancl~
rza o dopełnienie przyrzeczeń. 

W odipow.iedzi na telegraim z, d'nia 6 łu
tego \Vy<sfala obecrnie ,,l(omisya siedlmliu" 
do kaniclerza Rzeszy następującą, dlepeszę: 

„Podjęcie pracy nastąpiło terae; prnwie 
na cafei linii. Strejkujący górnky uislucha:
h xatern glosu swyic1h mężów z.au.fani.a. 
Pr-0sitmy teraz W. :E'kscele1111cyę, by ze
chcial las!kawie nak.tonić wlaśdciełi kkYpalń 
001 przyrzecwnrych uktaictów." 

Zamieszanie w Rosyi wzrasta. 
Urzędowa. rosyjska aje1n:turai telegra

ficznai zaprzecza \.Vliaoomości, ia!koby u 
,prezes.a k()mńtetu ministrów odlbyta si,ę re
wi:z.ya domowa. że jad.lnaikoiwoż rw1 Peters
burgu ·nie wszystko w porząidllm: świaidlczy 
wialÓlffiTIIOść, która naidleszfa., przez Paryż, 
ie Witrle: zamierza się v.n 1J11aib!iiższym cza
sie zupetn'ie '\v-ycofać z życia: pof.ityczm1ego. 
W. ksią,ż1ę Mik()laj Mikolaieiwicz nai razie 
nie udaje się. do Mamdżury:i, .chocia!i.: urtrzy
mui~ się wiadb.moSć, że Kuropatkin praignie 

r ustąpić. -
Nad Petersburgiem paooje wszech

. wI~'CI11ie jener.a1t trepow, który wszystkilch 
. ruiepo<lbbajiący-ch się mu osaidiza1 w więz1i:e-
. niu. Re\vizye dbmo.we s.ą n:a porząld!ku 
dtienrryun. 

Telegramy. 
A d d is A b ·e ba. Nadzwyczajne po. 

selstwo nemieckie pirzybyl-0 tudotąd i uda
ło się ·vod eskortą wojska abesyńskiego do 
pałacu Negusa Menelika. 

B er I i n. Parlament obradował w po
niedziałek i. obraduje dziś, w wtorek, w 
dalszym ciągu nad traktatami handlowymi. 

Ber I i n. Sejm pruski rozpoczął w po
niedziałek rozprawy nad etatem minister
stwa spraw wenętrznych. Z l(oła polskie
g(} wystąpił J)-Oseł ks. dr. Jażdżewski prze
ciw zmianie nazw miejscowości wbrew 
woli ludności i przeciw wydalaniom Pola
ków innych zaborów z granic państwa pru
skiego. 

Po~ł· Jażdżewski piętnował dalej u
stawę osadniczą oraz wydane do niej prze. 
Pisy wykonawcze i wystąpił przeciw od
dawaniu dzieci polskich na wychowanie\ do 
rodzin nie1D1ieckicb. 

Minister spraw wewnętrznych Ham
merstefn .1,>dpowiedzłał, że wszystko, co się 
cz.ynf wonec Polaków, je-st dobre, w cz.em 

· zyskał naturalnie poklask sejmu znanego 
ze swego usposobienia dla Polaków. 

i 

Pet e r s b u r g. telegram urzędowy 
donosi: W Lodzi pogrzebano 144 osoby 
t.abite w ostatnich zaburreniacb, w szpita· 
łach znajdufei się 200 rąnnych. 

I( at o w :i ce. W S<>soowłcach odbył 
się pogrzeb 44 ofiar ostatnich nk>pokojów. 
We>jsko dopuściło do udziału w pogrzebie 
tvłko najbliższych krewnych. 

.Polacy na obczyźnie. 
t· • Wiec w Obemausen . 
-Odlbw s.ię: w ubiegtą nied~l'ę wr ~ 
~any przez I}. Kubiaka! ze Styrum' iakb 
~icząceg-o Zwią.tku Potal(ów, 

Pan Kubiak przc\v1od~1iczyl też rcizpra- Na: początku roku liczyło towarzystwo 17G 
\VOm i wd'zidil zararz gl,osu p. Żi11f1sbe - czynnych czlonków, w ciągu rckw wstąpiło 
mu z. Dortmum1du, który się na1ipierw· wo.- 93, wykryśl·ony.ch zostali{) 30, do \\"ojska 
pi.ekowal p. Brzcskotem mówH dalej o woj- odeszło- 9, pnzostaJo na 1905 rok 230 czyn-
nie grożą1cej Nieme.om ze strony An1glii', o ny1ch członków. Dochodu mk1:~D towarzy-
po1fityce antypolskiej i bardzo \\"ielu innych shY10 980,44 mr., rcz.chodu1 859,45 nu., po-
rzeczach, a w ik0!1cu zaprop~mciwa~I utwo- zostaje w kasie na 1905 rok 120,99 mr. To-
rzcnic w łoni e Związku Polaków w1ydziaiu wa'rzystwo przysh~powalo \VSpólinie do 
dla p.o'Etyczm1ej cbrony prnwnei, wydzi'alu spowicd'zi i l(omunii Ś\V. razy. Towarzy-
praSO''Vi.ego i wydzialut <lila spraw opieki stwo posia·dia bibliotekę 'książek. 190 z 
1diu·c.how1nej, 'który zakłaictia1ł 1by wszędzie Tow. Czytelni Judowyich w P-0z1i.ainiu, a 36 
mictlsc:o1\ve koimitety kośc'iclne. wtatsnych. Dnia 15 styc·znia t. r. odbył siG 

Pan l(wbiak ·zwrócił p . .2mif1skienm u- obór no'\vc·g·o zarządu, <lo którego zostali 
waigic na to, że wydziału dlai spraw opieki ()brani następujący c7lionkow.i.e: Prze'\\. 

, duichov. rnd tv. orzyć nie możina, bo istnieje A. Lorek; zast. St. Gizlich; sekr. W-0j. Biz-
komitct O'gólny dfa spraw opieki ducha- ganowski; zast. Mi'ch. Proch; skarb. Jan 
winej ma Westfalii i Nadrem1ię, który juz Nawmcki; z.ast. Fr. Gaszyński; Hibl. Jan 
pra:v.„1ie wszędz:i·c pazak1ładał kmnitety Agata; zast. Stefan Nowak; chorążym St. 
mi1ej1sei0we. Szwedek; ·zast. Mik. Tes:zer; a1systetnitaml 

(Pan Żniń's1d ju•ż rQk zn:aii<l ·u~e się na St. Mączkowski .i J.a1n Śniezyński; wst. 
obczyźnie 'i ośmieszai się na kaidyrn kroiku Ant. Sni.eżyf1skti i 16zef Lask-0wski; rew'i-
udowal(jlniaJąc, ż.e poóęciai nie ma o origani- z.orami kasy St. Stróżyński. i L11idwik No-
za1cyachi na okzyŹ'nie i pan.u1ją;cych tutaj wak; ławnikami Mich. Wle.klik, Mfich. Ko-
porządlkach. Rz.cezy, kt6re prawiie każk:l'e- wa1J.ski, St. Rudak i Wa!Wrzyn S~asiak; 'diy-
mw dziecku na ()lbcZyfoie są wiadbme, p. .rygentem teaitru A. Stróżyński; dla śpiewu 
Żinińs1ki v.·iogóle nlie zina. I czitt0wiek ten kościelnctgo A. J aneczkow.iak. Zebrainia 
ws:zędrziie chlce zapr01waid1zać reformy, i to odbyrw;ają, się co drugą .i, trzecią niedzielę 
takie, które z.apmwa1d'wno, zaJr.IJim oni wo,- każk:liego miesią,ca. W. Biegainorviski, setkr. 
·gól:e t'u~ d!otąd przybył. Red:.) Giinnigfeld. SprawiOzda'lllie Tow. gimn. 

Pan Stanislaw l(rzyżal1sikil mówi'f -0 „Sokót" z Otinni1gfeld1. Tow. gimn .. ,Svkól" 
:zallmń-cz.eniu stre.fku zaznaczając, żie kOłmi- w OiinrnigfeJ.d Z10sta1to zaitożone· 24 styicznia 
syai Si·edłmiu mia.Ja ważne poW'Ody do r. 1904. Przy 'Zaloże1nw dafo siię 23 roda
przerwa!nJia bezrooo·cia, ai nai·gló\\1I1liejszyrn lkóv.ri z:aipisać na druhów. W ciągui roku 
'hiytl' brak pile1niiędey. · · dato się zap~sać 30 -druhów. Wystąpilio <lia 

Palfll l(wiatikowski z Bochum zamaczyl zmiany pracy 4, do w0rjska1 poszło 5, dla 
że teraz, gdry wmysly wzb1U1fZlOln.e ir zajęte niepl.~·enia. skta<l'e.k mies.ięcooych zoistato 
sprawią ·streG1kiu, nie mc>X.naJ zaiprowaictlzać wyikreślooyd1 12, po'Z01staie ·na 1905 rnk 32 
zmiaJnl w o-rgani;zacyach ~Ilitycznyteh i nie wyplaitnych ct:ruhów. Dni'a 15 styiczni.aJ t. 
można nawet naJdl 111[emi diyskuit0iwać. Pro- r. odlbylo s:ię wa1Jne zebranie i obór nowie-
J.J()lzycyi zatG.żenia wyldz.ialu dll'ai spraw o- go wydzia1łu. Zostałi: obrani: Prz.ew. An-
pieild d!uiehlr.Y\Vnej wogóLe na seryo brać nie d!rz:ej Szary; zast. Wa..J. Matysiak; sekr. 
mo1Jna, giclfyż widocznie pmpo1nwią;cy sto- Wal. Szymyślik; zast. Ja:n Paluszek; skMb. 
sunków nie zna 'i nie wie, że. istn~eJe j'Ulż o- Wal. Andrzejewski; zast. Jan Dtocllek; nia-
gó~ny komiitet dla sprarwi opieki! dluichbwnej. czeLni1k!ieun Fraln/c, I(ob<ylarz; z.rust. Jan1 Pló-
Naijlpierwi zatatwić się trzeba z, tą obe-cnie cie-niik; radln1ymi. Wal. Spiycha1j r Józef 
najwaiżniejszą 'kwestyą bezroboc.ia, zainiim Cz.wojdlz~itńsiki; reW1izmamL 'kaisy T<>m. Sta-
przystąpić będzie mozna1 ctio rozpaitrytWa'Tl~a ichiOiwskil i Jain Minto.i. Lokal towairzystwa 
spraw innych. Ani jedlnl() a1ni cttrug.ie przy }est u giośroinnego Józ;efai Da1renrechta. C vi-
ta.kiem postępowaniu nic nie zyska. cz.en:iaJ odbywają się we wtorek i piątek 

Mówcai oostęp1nie zalecait :z,elbrainyim, o godz:. 6 po pol. Czolem! 
by polożerniic wytworzione przez strejik, 54- , Wal. Szymyiśfak, sekr. 
dzifi z roz.waigą i prze1c:Jle1wszystkiem pamię-
talli· o tern, że organtlzaicye 'Są jediyirną obroną Oberhausen. Towa:rzystwo św. lgina-
robotnika·. Jakkolwiek mówica i wielu cego w Oberhausern cidfbyl,o mcz·ne w.alne 
górników sądzą, że streik<>wawszyi 3 ty- zebrainie dni.a 15 'Stycznia. Do :z:arzą;du zo-
gocbnie, można byloi 4 tyidz.iief1 dłu~ej strej- star.il obrani· ·nastę,puijący c11tornkowie: Prze-
:00\Vać, to j1eldlnailw\\11<ń teraz nie należyi za- wlOdlniczącym Ant<>111il Majchrzak, zastępcą 
stainawiać się nad tern, oo mogłbby być, Ignaicy Krz~a.ński; selkretarzem Feliks 
'lecz. nad) tern, oo jest, i oo czyndć teraz; na- Dziuib~. zaistępcą francisz.ek AntkO\\fa:k; 
feży. Pami1ętać więc trwba prze,dJerw1szy- skarbnikiem Franciszek Mąka, zastępcą 
svkiem, że rnZd\V1otienie roz·bitoby orgamiza- Michail Michalalk; biblilQteka·rzem Fraoci-
cyę., ,oo o:z:naiczatoby najw;iększy tryuimf !dla szek K<Jrdy};asiflski, zastępcą, Teodor ;Ma-
1kaJpitalistów. Walka nie zaiko1k:zylru s:ię, tuszc:z:ak; fawin1iikamt Tomaszi Stasze.wiski, 
lecz. wstała przerwamą; ko rz}'!stadmy więc lgmucy Kaiszuibai i Antooi Glełpa; chorą-
teraiz z czasu, aby w pomocą kasyi streiko- iżym lgmaicy Ka·sperek; asystentami Ignacy 

/ 

wej nagr<Ymatlz·iić odlptowiedini1e fu1nduisze i Rogacki il Jakób Ziętek; zastępcami StaJni-
licZ!bę czikmków orgaJnizacyi pomnożyć ja:k sfaWl Gauza, Tomasz Lurkaszerwski i Pran-
najwięcej. Wal!ka z kapita!lizmem zalkoń- ci's-zek Duidzi·ak - Towarzystwa liczy 
czy sio d:Opiero tedy, gdy robotnicy oonio- CZlronk<iwl na 1905 rok 165. Posied'zenia 
są zwydęstwo i wywakzą przysł!u1g:uuąice oobywjają się oo pierw~zą i drugąi niedzie-
im prawa. Ię kaiż~/g;OI miiesiąca na saJi p. Kemke. da-

Wywody te popierali pp. Zielińsk:! 1 wniej Ha.oke, przy Mtilh'e'imskiej, :bwirówce. 
Stasik. A. Majchrzak, przew·. P. Dziuba, sekr. 

Pa111 Le111ka krytykowia11 postępowanie Langendreer. Sprawmd!a'llie roczne 
komis.yi sielc:lmilu. Pm Kaswbiak W• d'W'll- Tdw. pcylsko-kotoliok1ego, „Je'druość" w 
kootnem przffiUówil~iUJ ściera1t się z p. Żni11 Lalngeniclireer. Roczne wa!n:e rebrainie Tow 
skiem o kiierunek "Postępu". ,,Je<:Ln.iość" Odbyli się; 8 stycznia 1905 nai sa-

Prz.emarwiali jeszcz:e pp. Maliónkow- li p. Knlippinga. Zebraniem kierowar pre
oo, Orą;ben, Dera Józef i Piotrowski, ga,- 'Z'es p. ArutOni Stróżyk Zebra1ń OObyto To-
niąc uchwalę komisy~ sieidlmiu przel)'!Wa- warz.ystwo w ro~u 1904 17 j to 13 ~aj 
·lącą strej'k. nych a: 4 wal!rre. Tow. obchodziro wsp(>t-

Zelbranie zatl\:011.czyfo srę o glO<dz:iinie 3 lllą świę0011Qcę i gwiazdkę oraiz urrz:ądlrlło 
poi J>Ol:udiniu. 3 :zabawy: ziraową, łatową. i rocznicę polą

Osterfeld. Sprawozdianie z: ~i 
· Tow. św .. Józefa. w Osterfeld x roku 1904. 

~1ą 't teatrffil'. UooaP x ·chic-:w"-,..4 bra 
ro Tow: 3 razy i to: w rocznticy Tow. pol.
kat w; Wattettscheid.,,_ w ~Więoen.iu ·dJO.. 

• ·' · " .... • . . . • , • 1 

rągwi1 Bractwa różaf1c0\vcgo w' Alte.nbo
chum i przy przyjGciu Na,Uprzew. ks. :B:s
knpai z. Padlerbornu. KsiGdza polskiego 
mieliśmy co miesią:c a prócz tego jeszcze 
3 razy. W kasie z. r:oku 1903 poz.ostalo 
64,17 mr., dochodu miało to\\1

• \\1 rnku 1904 
934,00 mr.. ra:z.em więc było 998,17 mr., roz 
chodu było 753.80 mr., w. kasie pozostaje 
na rok 1905 244 37 mr Czlonkćiw· li·czy to
warzystwo nasze 202. D0 zarządu· zostali 
w.y:brani: R Maćkowiak prezesem; St. 
Piątyszek zast.; W. Z~ dkowbtk sekreta
rzem; J. Snicgocki zast.; J. Den11ich ka
syerem; J. LewaITTd•O,'\\ ski. za.st.; W. Skutc
cki i F. Stróżyk re\\ izmami kasy; F. łfa
lupika bibliotekarzem; lgn. Buchalski z.asi.; 
do starej chorągwi: J. Urban choqży; M. 
Derwich i M. Lewandowski1 asystentami; 
W. Thiele i J 6zicf Teres'.1f1ski rnst.; fr'. Le
wandowski zast. chorążego; db n1owcu cho
rągwi: J. Ph1rkmvs!ki chorąży; T. Seditak i 
J. Nowa!korw·siki asystentami; L. Apolinar
ski zast. chorążego; P . .Aipolinarsb i St. 
Weber zaist. asystentó-w; St. Le·wa!ll<l10wski 
i St. W~kzak marszałkami. Trn.v. posfada 
talkie bi·hfotekę i skarbonkę na św. Józa
facie. 
R Maćk-0wiak, ZY<ifkowiak, 

prezes. sekretarz. 

Heisęn. Towarzystwo ś.\\··. Józefa w 
łieissen w n:iedzielę, ·dn'ia 15 stycznia rnku· 
1905 o<l.bylo sw.e roczne zebran~e, na któ
rem. zt0stalo przeczytane spra~~oz<la.nie z 
cailego roku. Do zarz4<l'u wstali1 obrani: 
przew1c<llniczqcym. M. Oraj-ek; zast i se
kretarzem J. Drzymalao; slrnrbinikiem M. 
CiesieJSt}{{i; rewizorami1 kasy fr. Pia·selcb i 
A. Paica1ta.; bibliotekarzem J. Graiek; ła-

. wnrkami A. Pacalai i. P. Sumiński. Zarazem . 
doniosimy cz~onk<Jm Towarzystwa.. iż ze
brainia· w tym mkw .o<lby:\\7'.ać stię będą \\" 
kai<lą drugą niedzieJę mies·iqca. Goścłe za
wsze mife ·\v:itd~iaini. 
M. Graj~k, przerw·. J. DrzymaJa ' sekretarz. 

Rohtinghausen. Sprawozdanie l(<ila 
śpiewu „Lutnia kośdeJ.na" w Rohłi'ngha.u
sen: Drni'14 8 styczni:ai 1905 r. odbyl-o nasze 
K.Ot-01 wabne zebranie. Do zarząd'u z·1/~ta!i 
obrani następujący czlonkm.vie: Kasper~ 
Hadirya111 przewQdnicz.ący; M. l(rempulc 
z.ast.; Jan Krempulc sekretarz; St. Janko
ws1d za:st.; St. Antkmvfak ka'syer; J. Bała 
zaist. Zebrani.a,, odbywają; si~ W1 pierwszą 
niedlz.lielc mresiąca. łekcye śpie\\"ltll co nie
d!zJelę ()I g,od'Z. 1 P·O p.ołudnhnv ~okałw Jl. W. 
Denis, ut tteinrichs.tr. 
K. łia<lrya1n, prz.ew. J. Kre1mpulc, sekr. 

Siipplingen. Dnia 8 stycznia Towarzy
stw"D1 .,NalClzieia" pod! opieką św. Barba·ry· 
w Si.ippingeni odbyto swe roczne waiine re
brarnie: i1 z.airazem obór !10Weg'6 zarządu. Z 
początk1iem r~iku 1904 Tow. „Nadzieja," li
czyro 37 czlooków. Doi zarządll' :wstali o
brani nad1aJ.: Tomasz Stach<twiruc przew:o
dnilczącyrn; Adam Skrę.ty za.st. i sekreta
rzem; J. Swierzy z.ast. .sc:kre1:ana; W. Ln
cwk skarbnrkiem; J. Pręśko b~hfi<Ytclra
rziem; M. NO\\"ak chorążym; T. Połewkai 
tawnilkiem. Z cztonków 6 wyfochaitd w. 
md'zirme strony, 19 za. pracą,, 1 wiystąpilf. ł 
l zostail wyklucz'ony, poz.ost'.a'fe 18 czloo~ 
ków. Towarzystwo posiada bi!bliotekt: 
sk ladająicą się z. 40 książek. Na wa.f.nem ze
brani'UI z _ga~lzi z; Helmstedlt byli: obeoni1 W. 
W enldlłamldi i A. Pu szcz.yk, z galęz~ „Wi.ara" 
w W0Jsd-0rf. St Kamkzak i W l(Tapczyń-

. s1d. To-warz:ystwo posraid.3! 100 marek ma
Jąt1m. Z roku 1903 poz.ostalol 28 mr. 36 fen~ · 
Dochodu mieiiiśmy 200 mr. 45 fen., rox.c}ro,.. 
<lu w tYmże roku 225 mr. 42 fen. Na biięttą
cy rok po'Zostaje 3 mr. 89 fen. Posi_edninia 

· OObYwafy się reigufam~ei w medlzi'~ oo l4 
dni. W tym roku: uch\\-"atiHśmy, aby J)O'Sie
d;zeni31. się odbr-vaty w śrtx1ę ~iecmr-em 

; ću 14 dni. Z a rz ~d. 



Habinghorst. pra\\ ozda.n:e z czynno-
ci Tox •. ;, '!-:. 1 toni1.:g " łfabinghorst \ 

r. 19 4. a pJczątku r-0ku li zyło fQlwa
rzys \\ ::> 67 zynnyd1 zfonków. W ciąg-ii 
r- ku tait.o ·iG wpisa~ 39, \\ y tąpilo 18, 1 
!Zrnicnit pra 'ę, l poszed~ d!Q wojska, 16 by
'·" i 1)tatnyd1, pozostaje na 1905 rok 88 

. . tY' _łt ~zfankó\v. Dochodu mdalD to
\ ::1.rzySt\\ r 371 mr. 15 fen., rozchodu 257 
mr. 4 fen., J)vzostajc \\ kasie na 1905 rok 
113 rnr. 67 fen. Posiedzci'1 odbylo się 22 
Z\\') ·zagnych i jed11 '\";i l11e. ~ r""r.zy
stwo p;()I iada bibliotekę, którn ~c ·t \\ ła no
~c:ą TC..\\:arzystwa czytelni Ludo ·y...:h \V 

PozJ1a,1in. z chor<1gwią występo: raliśmy 
w ur ~7y~tośc.iach sąsicdnkh towarzystw_ 
raz. ci ·Łz \\ pidgrzymcc do \Verl, Kevclaer 
i \\ 1 Ś\\ i~ce:11iu knś(;io!a \ I Ienrichenbur
.gu. ~'sp.(1!11; do spowiedzi i K,omnnii Ś\\. 
pi:Jd ·hcqg-\ ią przystę1}ow:„d.'my raz. Ob
ch< ll 1 .l1:śm:}' też\\ spólmt Ś\' iQ~cmkę: i g'\v:a
zdkę. i o zarz4du na rok 1905 '.Z!osbli., wy
brarn: P iotr Frą~·Jrn\\ ·ak. prze\\r.; Jam 
Gie:·Iz 1k z:..:tst.; Wo je. Pai\\ latl sekr.; Ludlw. 
Ta..;7k 1 1ski zaist.; Jan Wolniak skarbn.; 
Jgn. (irzymski z::rst.; Sta:n. Pa\\lak bibl.; 
And1 7CJ Jagic1tka: za st.; f ra1nc. Beszter<la 
d1 1 ~tżY111. ; Val. Taczko wski zast.; Wal. 
l(as1~rnJr i Marcin Stróri.,)"k asystentami; 
Ja•;: J::i.:1::.i'..aik i Jan Itko\\ iaik zast.; franc. 
Mikuś i fan Cybulski rewizorami kasy; 
Wal. Szymandera i I(och Wasielewski go
spodarz:uni. 
W. Pawlak, sic'kr. P. frąck.owiak, vrzcw. 

Eicirnl. Spra\\·oz1danic z czynniolści 
T-OIW:.!rzvstwa św. Pawła: w Eic.k\n z r:o1ku 
1904. ·r~-0:warzystwo św. Pawta liczył·o 11'.t 

poc-zątkn roku 97 czy1myd1 członików. W 
dą.gu rG\ku prz.ystc.1pilo 26 nowych cz~lon
k-ów. , krcślo,no zaś dla 1ail,eguniia ze skła
kikarni 30, dla zmilalny praicy wystąpiło 8, 
w strcmy rodzi1rune wyjechało 2, db ,wiojska 
rwstąpUo 2, unnai.do 2, pozlOsfajc za.itc.ml na 
rok bic:żą,,:y 90 czyirn1}~ch członków. Zc
brat'1 ·odbył-0· się w cią·gu· roku 23. Zwy
czainv::.h zebrań zarządu ddbylo się 5. 
Opró~z tc1go l()lochooziliśmy rocz:nicę ilo
warzvstwa wspóLną święconkę ·i gwia
it:dlkę.3 Na ;ebrani1e uczęsz'czato p1·zecictni·e 
SD czfon'kóiw. Z ·chorągw1ią występ01wali
śmy 9 razy. Biblioteka skfada się z 294 
lcsiążeik. które są wlaSJt11aścu.t Tuw. czytel
.rri ludowych w PiO.zm.arniiu. Przoczytan•o 
książcik 430. Na Czytelnie ludowe daino 
20 marek. Dochodu miaro to.warzystwo 
688.40 mr., rozchodu· 785,17 marek. Q;g.ól
ny stan kaisy litczą,c poz1nstaifość z lat u1bie
glych. wynosi 286,03 mr. Do zairządu zo-
1sital~ wybrn11i: PrancisZ'ek Krup'ka przew.; 
~oman Ols'Zewski za-st.; Prane. I(l()ILecki se
kretarzem; lgn. Kmiecik zast.; Kasper Fili
p~alk 1kas.; Marcin Btdiński zast.; Pran:. 
MaiCkowi·a:k bibl.; Wodc. Maćko\viak zast.; 
s~z. P.ola'SZY1k chor.,; Ant. Pasterslki zast.; 
Józef Stróży1frsk1i i Stain. Jamzel asysteruta
mi · Piotr Sobecki i Józef Kwrpi1SZ' zaist.; 
J~ Skrzypczak t Antlr.ziej Btaisz)llk rewi'ZO-

Kapitan Czart. 

(Ciąg dalszy.) 

- Sama nie wiem, jak się stało, Ludwi
ku. O! ilem ja wyderpiala, pmvtarzają,c 
!Sdbi:e po tysiąc razy, że &kl'i nais przepaiść 
iJfie dJo. przebycia., że żaK11na sHa Luidlzka zb_li 
eyć nas oo siebie nie potrafi! PQstainolwi.
łam poświęcić się, zrobić z u1czuda swego 
<>flairę, za1chmvując }edruaik do śmierci, jalko 
nia.iwyżs-zą µociechę, pamięć pierwszego 
wz:ru'SZCJl ia. 

- Drnga GHbe,rto! Kiedyż będę mó-gl 
·pochrubić -się jawnię swiem sz.częściem? 

- Gdy tylko zoobędlzksz si'ę na odlwa
gę wyjawienia prawdy Rolandlawi, ia.X ja 
postamowiłe:m wymać ją swiemu ojcu. 

- Rolandowi! Zawsze o nim zapomi
tttam! Czemuiż! przywracając mh rodzlinę, 
Bóg Bóg :zmusił mrn.ie wybterać pooniędzy 
niewdzięcznością i - niesZiczęśdetrnl! 

- Nie Boga trzeba tu oskarżać. 
- A kogoi? 
____, Mnie. Nie mialam o>Chvagi sprzed

i'\Vi.at się swemu ojcu, a jednak powirunam 
1była -to zrobić. gdyż nic kochafam hrabie
go .. Teraz spełnię swój obOlwiązek. 

-A brat? 
-Brat jest cztowickiem zhyt pra-

wym,, aiby mila:t żywić niechęć do ciebie ·za 
uczucia, które moje serce prZre'Peliniają. 

- Żyjemy tymczasem oibee1nością, Gil-
lkrd. . 

-· Zyicrny obcr..::11ości4 i wierzymy w 
lll'tY'SZfość. 

W .sa!ootlJe: pojawił się Cyrano. Spo..: 
strzegt zdaleka zakccha:nyc11 i zaraz do 
nich pośpieszył. 

rtrm~ kasy; Ant. Bcrtrsz i frru1 _, Sz~m1ai1-
ski ła \ ·'l1ikami; re ~'izo rami chorych na K.o
ni.gsgru be Jan Skrzypczak; na Eickel Mar
cin Bulii1 ki, na łfolsterhauson Andrzej 
Błaszyk. Zebrania odbywa·ją się w pier
wszą i trzecią n'icdzfolę każdego miesiąc" 
o godz. 4 po pot na sali p. Peldheg•e, Qbok 
kościoła katolickieg 
Pr. Kruipka. przew. Fr. !(olecki, sekr. 

Z wcjn~ o yjsko-j pońskiej. 
Rosya·nie ostrzelhvali w sdbotę Wf dfU!

sz:ym ciągu prawe krzydlo i środek armii 
O Ja ny. Na prawem skrzydle sypią Ro
syanie ·szaf1cc i zakla:dają w Mallltapan! for
tyfikacye dla- 24 d'zia?. 

.,f ralflkf. Ztg." d).:mosi, że Japot'lczycy 
sclrn ytali parowiec niemiecki „Par·os" wio 
zący matcryal \\'Oienny do Władywosto
ku. 

.lcnl'.!ral Kaulbars obejmuje do\vódzh\ o 
'dr giej armii. 

Ostatnia eska-dra baltyckai ma tyimi 
1dniami wyruszyć, by W71mocnić csK:ad:n~ 
l~o;ż)d)ż.„stwei1skieigo. 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zachodnich Warmii i Mazu 

Sztum. W wrz1eśnht ubieg-lego rioku 
spaidl przy nowej budown z.atruk:lniony rn
boitn1i1k Tows i za1bil się na miejscu. Przed 
siębi-0rca budlo'\v:lany Dole.cki, który poicto
bn101 prz\e\Z lekkomyślne, })()budowanie ru
s:zrowa1niai spi<Ywod10wal śmierć ow:ego ro
botnika, został teraz przez. izbę karną w 
Suszu skazainy za to na 200 marek kary pic 
niężnei. 

Gdańsk. Zai czy:nny napad przel1oż.o
rnego1 podiczas. manewrów1 .w1ojskowych 
sika1zat tutejszy są,d) wojskowy artylerz,y
stę Wi1amro'\vitcza z. 72 JYUllku. a,rtylery'i pol
nej na 3 lata i j1edem miesiąc więz.iem.ia. 

Puck. W dniu 2 bm. poszedł 46-letni 
mi 1strz ceiglarsld Stcfanows:ki z mlyna ,czar 
oowisikieg;o ·d!o TurpacLlów. Olro.tQi g;o~z,iny 
jedeniaisteJ wiooziOrem wraicasr z.tamtąd! do 
dbmu. idO!ką<l niestety nie oosz~dlt. Przeld'.
\V1Czoraj z,natl,ez,iono -dlQpiero dafo1 jego pod 
lodem w kan'ale czamowski'm. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Poznań. Na zebrarn°iu I(a.d'y m1ieJjs!kiej 

w środię zabrnl glos Pa!I1 lgrnatowfoz, i '-V'Y-
. ,raJzif ża11, że w święta katio!Jiiokie n3iwet w 
czasie· n:a'bożeńsfw:ai w pobliizui kośdołów 
odlby.wa: się po'mpio1Wainiie fekaliów na uli
caclt., oo ()bu1rza mie:szkań,ców miasta przie
waiźni'e katolicki.ich. Nai te:n. żat ()!dlpotwie
diziait piierwszy b'urmistrz, d:r. WHms, karo
lillc, że w ś.więta; katolickie ustawą prz,epilsa
ne tego się zaka!Z'utPe - jeśli mLIJTIK) tegio by
ly taike "wypadlkiJ, · to stać sięi 111JQlgro sik.ut-

W ki11ca: chwil' późnreJ, utkaiza-t się sam 
Rolla:nJd. Pmvitawsz.y juz \V'CZieśniej w~·ę
kszą ·część swyic.h gości, wiym~ 1się byl 

. do swiego p()łkoju, gdlzie miar btystkaJWicznie 
krótką na·radlę z Riinald!em. 

- Wszystko gotowe - oświadlczyf 
mUi tcn1 ostatni. 

Iiraibia zJaiwli.wsz.yi silę z p.01Wr.ote:m w 
sa1onie, p.ośpieszyt prz.ede.wsz.ystkiem\ d-o 
Sarwilniusza. 

- A! nares:zde ! - rzie:ld, wtitalią.c poe
tę. ~ Spóźniasz się, mój dlrogi. A wl31śn.ie 
czekamy na ciebie z przedstawieniem. 

- Cóż to za przed·stawieni\e? 
- Trochę mutzyki, przytem batecik.. 
I zaraz, zwracaijąic się do Gilberty, za

pytIDł: 

- Panr jesteś kró.ltolWą zabawy, ja 
skriomnyrm wykana\Vlcą jej z.Iecefi. Cz.y 
królOlwa pozW10li, abym dat znak zaicvęcia:? 

- Ależ ta'k, niezaWlod.nie ! - odrze!kia 
Giiblerta z pośpiechem. 

lirabia klasnął w ręce. Zawieszooa 
w j!ed!nym kof1cu salonu, kurtyna padln:ilosla 
się i mu·zyikańci, zajmując)'i -niewielil(ą es.
tradę, wykonali lek>ką uwertuire: baletJoiwą. 
Nai scenie ukazali się tancerze wfoscy bę
dący podótw1czas w mordzie w Paryżu. 

Ba1et trwait krótko. By l o.n tylko pro
logiem. komedlyi, -którą rrtlatnt0 zai ch\.Vi!Q ·-0-

degrać. 

- Przepysznie! - ))O·chwalił' Cyrąno. 
- Masz. Ctobry smak, kochany Rolamdzie. 

- Nicpraiwda? odpairl łroniicznie hra-
bi.a. --=-- O! mam ja ieszcz.e dlai ciehi<e wiele 
.~n.n ych ni esoodzi an ek ! 

W tej chwili w otw<l'.rtych dirzwiącb u
:kazat<ł! s'ię dwuznaczna ·postać· Ri.naJda. 

. Lotr nfó.sl t~cę z chto'Clnikami; postępmvali 
· ża nim hmi slu!żący, pcfoiąc tęż samą czyn
ność. Odpowiednio do s.wei rnli, przybrał 

kiem niep.-nr.czumienia. Tr ;h tHZQdG\\ u 
stw ierd·z.onych świąt katolickich jest tylko 
kilk1: Przypominamy ~z ·zegM na t~pui'l
cy: Kiedy zapro\\ adzo:nio w:e!kic \\'1nzy 
cyrindriCwie. w których \\ ywoż.on..! są fe
kalia -- •dail jakiś z.ag-orzaly hakaiysta po
mysł taki, ż.e na owych woz:ich. jakby na 
WZ,łgardę zamic:szcz.ono ~·yraźny herb po
znaf1s'ki kokirorwy, na którym orzct biały 
naisz odznaczał sic; \\ ielką bialoś;::ią, w oczy 
:poldpadającą. Guz1elmlwi1..L1< się da, tam 
b:cilc ody nasze za icrajri -a tn na\ 0za..1.:l1 
fe.kalio\\ ych je nama;l<J\\ ano! Usunic;to je 
potem po kilkn miesiącach. gdy osoby 
w plyw1owe n3 t"'n olJ.ia v nienm"1śc..i a her 
bu poz.nafrskicgo zwróc!!y irn agQ \dadz 
mieiskich. 

-Poznań. Spra\\ ozdanie poznm'1s!·iej 
Sp6ilki parcelacyjnej za rok 1904. Dowia
dujemy się z, niC'go, że Spólkai rnzparcelio
'\afa ()d11i0foi1e, sprzcclala \\ r. 1904 7157 
mórg zieml. a (Jd1 cza n zawi~zania Spółki 
przed: 11 laty 48 894 mórg mit;diy 10~3 1ia

bywców. 
Jiipotek nabytych, przy prze\\ łaszczc 

niu maliatk6W' na now0:11abyw1ców, ccdo
wan-0 za 496 OOO ma-rek. 

Konto depozytowe wzmc~loi SiG z r·O'k11 
1904 o 350 OOO marek. KWtota g\\aranicyjna 
udziałów wynosi 1 398 OOO mr., k\\ ota 
wplacorn1a doszła do 561 tysięcy m:::1rck. 

O:g6lny da:chód w roku1 1904 ·wynosił 
168 tys:ięcy 577„51 mr., z tcKO: przelano: ct;o 
spc,cyalrn~j rezerwy 5000 mr., na k1ontD n'ie
rnichomoś.ci 30 OOO marek, .pozostaloby w
tem do dyspozycyi walnego zebrania 
133 577 51 mr., z. których 8 proc ma'i,ą 
czlonkowic otrzyma·ć ''~ formie ct:ywiiden
dy, zaś 55 OOO mr. mają być dlolicwne do 
fuinduszu re·zerwowc,go, by paiwiększyć go 
do 340 798,64 mr. P1md~1'SIZJ emerytalny 
pr.z,edlstaJwiać będ'z1ie 1surnę 26 tys. 811.80 
mr. Do zarządu należą pp.: a<l\\nakat W o
liński, Wl. l(aczmarek, Józef KulfaL Pre
zesem Rady Nadzorczej jest p. Wt. Ola
bisz z K-01nar'zew.a. 

Poznań. „ Tygodnik PO'lslki", z.ait<01Żooy 
·przez, p. Tomasz1ewsikiiego w Poz:nainiu, 
prz!Cszedll na własność w'Y1d!a1w1oów1 „Pra
cy" i ZI ikoń.cem marca przesta1I1lft~· wycho
dzilć. 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Lipiny. W tych <liniach zdarzył si1ę tu~ 

taj trzlClcd wypadeik stwiair<l'Dlie111iai kręgów. 
Na.i n1iebezpiecziną tę ichorobę z.apacLfo 9-le
tn~e ~lziew~zę hutnib Pod1stawy.; chorą od
Wiez1onio do lae.aretu w Szarleju . 

. M~słowice. Na kopalni w Jaworze (w 
Ga·łiicy1) z.airwaly s~ę wi:erkie masy W1WLa 
grzebiąc pdd ·gruizami 'kiil!kUi robbtnik..Ó/WI'. 
Dw1U1 'Z nich, górnicy Raid!ko i Lekmek po
nńeśifi śmierć na mieJ,scu. podtz.as gcf; re
szta odniosło tylko leklkile; okaiłelczienlia. Rad 
kai pozostatwiia żonę ł 7 d'zieci, a Lelcinek 
·nar.zecwną, z którą w prz;yszlyim tygod'niu 

n ial ślub \\"Ziąś~. Tymczasem z.a.shc:z)la 
gzy nagła i str" zna śmierć. 

Lubłini€1::. W czwarLk \\~ przeszłym 

tygodniu mill tutej zy .,Ostmark nfcrajn" 
nadZ\\ y.:zajnc zebranie, n:i którem na zna
m1 {)i)(Jcpanq nntt; przemaw•:at znany hak:1-
tysta: Paczci'1ski .z Teczyna. 

Mówca rozhicral historyc Gómegt, 
Ślązka, t\\ ierd.ząc, że z:i.emia jest ta ,,ur
deutsch'', za co mu bito nienstanne brawi0. 
OórnośI~izacy za;pe :-.·ne z panem Pa:czei1-
skicm o to kl6cić się nie bcu.ą. poz.o taną 
oni za\\·sze Polaka11111, pomimo iż ziemia 
śl'ąz'ka jest ,.un.Lut ,eh", htk s;~ wyrazif n. 
Paczef1ski. który możchy na" et cłucial 
twierdzi.; że jego naZ'\\~s,\ J :est także ,.ocht 
u~deutsch".„ 

Z Iierb piszą ( 10 „Oórncśl.": Prze j ·ż!dża 
j;lC z Krc'ilcsh\ a P(llskieg-o przc:z lierby do 
Lubli11ca, byłem prZ) pa<lkowo Ś\v iadkiem, 
jak na pruskiej komorze p:z:cjeżdżająoy P~
sażer-01\\ ie. nic \\ ła·daj4c jGZYkic..m 11iu11ieL
k1im. zmusnni są 1xm.izumit \\ 1.!Ć sit; 7 u1rZG
d'nika1111i ckm ymi ua mgi. Przed kilku 
dniami przechoidzitlm przez lwmorę i mia
łem przy s·oibie kH·ka polskich książek, a 
żb ·nikt z rewidni4tcyd1 urzędnikóv„ 1 nic 11-

mial iezytać pD poi.ku, musiano żyda przy
wola·ć, aby im wytłumaczył, czy te ksiąi.1\[ 
cza1sem nic są ni1cbczpiecz.nc dla państw.a 
pmskiego. Żyd' wi·dlJcz11ic sam tytułu ksią 
żck ni,e móg;ł jakoś przcUomaczyć. ale wrc
·szcie zaczql urz.ędrni'kom paswad1owaić, że 
to z.wykk książki Sienkl:wkza:. Perswa
zya1 byla; wid·CJ1cznic. sk'u.teczną, bo książki 
p rz.c pusaczo no. 

I(.osyanie, cho'Cia-ż mniej kultura~ni, 
mają; na P'Ogranicw nrzGd1nika, umiejącego 
po n i1emcr,e:ck u. 

Czy rzeczywiście rząd pmski nic mo
że 7.naleść poimięc1zy czterema! mihom.mi 
obyrwateli pd!skich ani 5edin'eg·o P.ofa'k1 a, 
któryby przyją,l posadę urzę;dlnika:. clorwe.go 
na pogra:ni,cZ\u KrólestJwa PoUskiego(? 

Z innych dzielnic Polski. 
Łódź, 11. 2. wieczór. Ro\botnicy, ~dy 

iim otd!mówioo.o 'Z'aiplaty za czas strejlkw w 
trzech miejscach rozru:c'hów - wbL~ko da
w~to k:Hka; salw ws.zędzi1e. 

1) przed fabryką; Leoohairda 3 trrnpy. 
stokil'kad'ziesiąt raninyich z: tycłt 9 zai~az 
21rnarto w szpitafo. 

2) przedl fabryką Markusa kre 
ulicy Ląkowe~ t()l samo, trupy i n 

3) na wudnym ·rynk1u •wobec na 
ią!C.ego wbjsk'1J Uumyi p<tdty na: k0tl'a1 
częły się nro<lllic. - Salwę cfuito ·woj 
rą:. - Nilkt ni't~ zigi1r1ąl. 

4) TQż prz,ed fabryką Scheiblern t111-

PY ~ r41fltni. 
O 5-tej po południu na ulicy Pł~wej 

ktoś strz.eHt do klarnisairza Popowa. 
Woj~kol d~'to salwy do ttumów, - tru

py i rainnl 

?11 mi!nę u1ezcfrwą, pidlromą i prawie na- mó'\V'ił glidŚoo. RQJJarnd! do Mainme:tai - cd ta:k 
rwną. ·bardlziOl cz~dwieikaJ tego prziera'Z'ito? 

~. Czyżb}')rni się myłif.? - rze!kl Cy- _ Ni'e zgadluję, ctopratwdy; - ddlpa:rł 
ra.~' przyg!ą<ll~j~c się islużącem'u. - Zdaje spO!koj~e młomieniec . 
mL s1ę •. przy1acieiJu Rolan·dzie, że to tein gal- _Oto., wyda1ti0i mu się, że cię zna. 
gairu RmiaJidb. który przebY,Waif W1 Fooge- _ T{)J bardm możliwe. Ja wszaJk'że 
rołles :ztai idlobry-ch -czasóWi inaszego1 dzfociń-
stwia;? · go nie znam. 

- Ml()!Wli nawet - nade-rat Rofam:d! ~ 
~On sarrn- prz,yt"a!knąJ RoPaind. że je.st pewny s.weigo, i ood!aje.„ 

. J ec1'.t10C:ześntle rzucil ziniaczące spo}rze- _ Cóż rakiego diocfati·e? 
' me staroście, iaikby zwracaliąc :wwaigę jeigo _ Ze nie jesteś moim bratem. 
ma to, co ma nastą.pić. De Lamothie sklooJl Naid;zwyczajm deka'WOść objawiłai się 
pow:ażni'e glowę nai znak. że rozumie. w Uumie. Świetne gronio \V'ęszylid sk~ndru. 

Przez: szczególny zbieg (llooliczn.ości ManueL oośwLadczył jakby ogtusz;enia. Za-
,który byt moiże W}1rlikiem umyśLrnego pła~ pamowal jednak nad wbą i, zmuiszająic się 
nu RoLanoo, wszystkie. gtów1ne o.soby, dlo uśmiechu, wyjąkaJl: 
przybyłe: na zabawę, i'Zlna.fazfy S'ię ,w otaicz.a _ TW1oi stużący są "ni'eila<l'al ż:artoi\va:t:i'-
jąceJ g()) grupie. siami ! 

Rin~(Jb obszecLf tę grupę, podsuwając - Baczność! - mruknął do jiebie Cy-
wsz.Y:>'tkn~ z uniżonością 'Swą tacę, i Zl!la- rano. - Wilk zarzuca jagnięciu s!kórę. 
la'Zf się, mebawem przy Manuelu. Zamiast I(liinaikio stal \\~ śriocL'ku grupy, do któ--
iec:Enak podać mtodziei'1oowi chłooniild sta- rej przyłączali' się coraz nawi' goście. Ma-
nąJ' nieruchomo i jąf się. weń z nat~'l! u- niuel zbli'żyt si,ę doi1, potożyf rękę nla jego 
wagą, jakby cnś sobiie przypominając. ·raanieniiu ~ patrząc mu oko' w elko, wyirz;cl\t 
· . - Có7, tak mi się prz:y,gląd'asz, przyja- z nadskierm: 
c1lefo? - z.apytal Manu·el. - No, prżyjacielu; prz:y:patrz: mi się 
. RinialdJo drgnąl i zatoczyt się. Q<l!gryrwa 'd!oktaidnie i pa.wiedz z laski sw-0jej: ki~e 
jąc znakomicie rolę czfowieka, schwytame- to ja! }cstem, jeśli! nie wicehrnbią Ludiwi-
gio n~ gorącym uczynku. Tacai wystlJl\ęła kiem? 
mu się z: rą;k, krysztalmve nac.zyni'a rnzbi- fagas prnybrał rninę :zaldorpotainą. 

· ly. się z brzękiem n'a! po-sadzce. - Z przeproszeniem jaśn.1e pana: -
· ·· ttatas przyiciągnąt w tę stronę -więk;zą rwkl z maskowaną ironkz:nie bezczdnto•ś-
część igipści'. łirab'ia miat ju:ż IJIUlblicmość cią - ilaśnie pani jest Szyrnron1 Vidal. 
które} pra1gńą1 i której potrzeborwal. ' - Szymoiru Vidal sym QgrodJJ.ika z fulil-

·_:_ Niezigrabia!rzu ! - krzyknąt na Ri- g'.01:1alles! - zaśmiat się szyderez10 Cyrano. 
· nald'a. - Paralcfuyi kcmoept, am.~· stcYw01!' 

Służący przyJąf o.belgę be.z. zm1rwżenia ' 
oczu1 i p~zystąpiwszy. do swego pana, sze
pn:ąl mu coś na ucho. 

.. „ 
(Ci~1 dalszy nastąpi.) 

- Czy wiesz, kochany bracie - prze-



Dnio - nic poJ .=z o~1-0. 
Zabity połicyant i żlolnierz. 

„J(ur~·er Pozn.'' 

Wiadomo , ci z~ świata. 
Niemcy . Izba poseł ka sejmu pms:kie

f>O' ~fah.vifa s i ę '" sobott~ najpi erw! z eta-
1om ministers twa ham.dlu poczem przystą
, iOIID dQ etatu górniczego. Posto·,1, :,c zgio
ez.it'i się na to ja:k otem \V zcszlym numerze 
óamd!Lśmy, aby O .strcjku WCStfaJ1skO·-l1la.d
fCJlS:kim nic mówić wcale i odnośn e. roz
prawy o:cl.fożyć do c7..a5u wniesienia n o1\Vlc li 
tlo prawa górniczego . 

Paczas mztrząsa1n ia stóswnków· ko pal-
11ia:nych n:a G<>rnym Slązku ·zaibr.al gfo po
seł Korfanty : 

Pod..:zas <Jstatnic;go strcjku na- O. śh1-
:sk1: nic ch..:.iał)r dy1;ekcy · kopalł1 pcrtrakto-

:>. ać z d2p11t-..\:·anymi nrganfiza~ya1m i górni 
ay.::.h. Dwustu ro.botnikó · miejscm yc.h 
·wydlalono z kopahi, a na ich mid"i..:e spro
:v. a<llz•(JlllO 200 z Oalicyi. l~Z<ld: sprowadza 
robotniifk{)\\ gal icyjskiich ,bo kh putrzcb11-
je, a inne csoby z Ciabcyi. w ylchla z Prus 
jak·o uprzykrzonych ohcoknfowcÓt\\. Db 
c't'.ego nie wydala się po-l ·kid1 kucharek? 

CiQt-0ść, 'Z jaką rząd postępuje sobie 
~·V!bc-c baronów kQp~!nia1nych Y1 Westfali i 
· Nadrnnii, powinien zastó'o;wa~ taki: w;o
lbe.c ma1gnatów górinoiśl<p!khch. Ale rząd 

za.rz1".:.a w!aśdcielom kopn.hi w Westfali i, 
·że n:'C chq ukla·dać s;ę z rol>otnik1mi1 a na 
Sl'ązku. g<lz,ic sam paisi1'd::t iwp;tlnic , ró
w11licż z nimi uklaidać s i ę nic chce. W imic
:niu stflo1111 id wa mojego prosz ę o jak: ·najry
d1ileisze przedlożmie noweli ctio usta"NY 
t órnkU:j . 

\' elscn, w yższ.y radzca górni'Czy1 odJp.o,
\\"tedzia.l: W kopa~nia1ch pańs.twowyah nu 
G. SfąJzJku mamy od laJt 12 wyidz:iaiy ·robiot
~1icze i z tyrnd \VY<lziata,mi ukladamy s·iG za
v/sz.e. Na cóż: mamy uktaici'ać S!ię z. 1uld!.źmi 
obcym~ ? WY1d!a.lifiśmy I 40 gómiklów, któ
rzy mimo wezwania przez. 3 dlni1 ·nie przy
-dro<lzili dn roboty a naJdto zadhowywal i 
się ruiesipoko1n~e. Wiadomość o sprl(.rwa-

. dz.ooitu 200 robmn·Jkćm z Galtcyr jest nie
praiwdiziwą. 

DaiLsze m:zprawy ni,e biulCI·zi!y szerszeg·D" 
:ta:jęcia. Etat górnicey przyjęto . W pcmie
d7li.al-ek ITT.a p.orz.ą:dku dtziCTJ:aym etat mi·ni
sterstwa sprnw we!WIIlętrznych. 

.Z różny\r. sfrc»r.. 
Qchum. Z początikkm marCaJ zotstaĆ 
utworZio111e szkoly patlicy.rne w. Bo

__ , __ , Dortmu~ liagoo, Ge!senlkfrcltemJ itd. 
l(ieroW!llikiem tyichże s~óf, wsta.l' ~ 
wcmy 'ka{{)itan poza'SlurżJboiwy GaiS,Zert z 
Be.1fara. · · 

Pelplin. Zaćmienie księżycai wlidzfailne 
badZie w. ~eh Niemczech! 19 b. m. 
Przyć mooą ł>ęd:ze rrmi,eJszaJ poliotwa tartczy 
księż'}'IOoweJ. Zaćmienie ro~i·et się 7 
ttliniut przed giodtiną 7 wiocz.orem, o godz. 
! będzie największe, a skoń!czy się 7 mmut 
t>a ·gndlz,ńnie 9. 

W 8-0ttropie przyszlo dio starć międlzy 
oołicyą a strefkuj~ymr. Górnik BmwueI 
Leńczytk, który w piątek zostad' µostrzclo
łtJ', łedl\v ic 7.'{)·stanie przy żjylci1t1. 

Za1rzą;dy niektórych kapa:l'ń w ha!nileblny 
SOOSób traktują gómi:ków, wywołiu:Jąic tym 
~bem wid kie rOZlgl()ryczeniie. Niektó
re llO!Z'nifaly ·zarobkii, 1irme kaiżą górni.kom 
oze!kać jesz.cz.e dni ldlka na przyijęcle do 
Nacy. 

Ałtenessen. W 1kopatnb „Maithias Str~
·aes" wpadli <llo szybu .gómcy Bi.OOer i 
Nressler. Wydtdbyb()l i1Ulż. tylko trupy. 

Horst-Ruhr. CvronkotWie zarządltu Tioiw. 
św. Puotra. w Horst n.aizywadąi Slię: za.st. 
skarbnika: J ózcl Saltsz, ~ nre Lałisza; br
hliate!k:arz Anton.i Siemieniewski, a lllie Ste
~ski, Jak byi.lo przez 'POlmYik~ w 
SPl'aW1oz!dlani1u wydlrt1.;ikoiw1amie. . 

Dortmund. Pewien crndemik w D-Ort
lltunidlzie uzyskat od 1raid'y mriieiskbe! pioz:wo
~e (kornsens) na wysz:yink piwa. w butel
kach. Nie zwaiżat on jed'naikże na to ogra
niticnie i sprz;ooaiwal śmialb piwo wprost 
z l>ec.iJki, z s1\Mej cu'ki~mil. Dowiiedtiaifa s'le 
0 tem P-OHcya: i skaizataJ cukiernika na ka
r~„ Cukiernik nie zaiptaicrl ka1ry, lecz: od
lliosr się id.I() sqdu1, gdizi'e gl()ł ddl ncej z.wołnio
llG. Obro.frca oskairżon~go dlotwodizlt, że ra 
<la tnreiSlkai n~el stusznu e ogr.ainhczy l'a kon
~ nai wyszynk tyBro W1 ibutclkach. Kon
seirs zailie!ż:yt bowiem od .,portrreby" wyszyin 
ku, ai że rada uznała potrzebę wyszynku pil. 
~a~ cukierni oslmriJoinego, prz:.eto ograni„ 
~nie takie jest rnieuz:as.adln1ione; bo tern 
~ pr~wem .n;iogla~y r~~~ miej~'ka da-

ifC P·fZ\epirsy co do \\"ie..ł:oscr mreeJ~k ce- . 

ny piwa itd., oby b.:Io ni : d s:1te .Z .}e, ~ : i.i 
Sąd uznnl wyw:ody obrol1cy za stuswc. 

Port Artura prz >zwali zddbyw.:y ja
pończycy Luszin Wosza111. Czyby sle z:i.
patry\\·aJ i na prusa-ków? Cały świ1t je
dnakże zawsz~ będ·z ie pLa! o P<ncie Ar
tura. 

Kolonia. J(s. kardyn3l Pis.ch'['f prze
słał d:i.lszc 1000 mr. na wsp.arcie r·o.dJzi111 do.
tkn: ty~h nędzą z pm c'du- strc'iku. W dlo
pisku wyraJż.a ks. kardyinal ż,yczcn ie, aby 
wszys ·y górn icy p:;s2!i za glos:?m konfcr~1 1 
-cyi delegatów i podiiąli pracę. 

Berlin. Umarł stawny mala rz rli«~m:-c 
~k i Ad{) lf Menzel. W po;grzebic bral uctzi, ~ 
cesarz ni.cmiecki. 

Landsberg n. W art<t. O stosunkach 
tutcisz y~ch p [szą do ,,WielkQpolanina" mię
dzy ii!memi : 

MicszkJ! tu od \ .icln lat dufo. polaków, 
a p(Jl m'ku tem u przybyło wic'ln \\ lochów 
i wcgrćrn. j est ich okofo 300. W(dgrzy o 
:Jmś<.:.!M nie <lbają, lC"cz \ tasi maJą ~w,o'ic nn
bożcł1.stwn \\ nicdziclG od I 1-12, a zjeżd'ż.a 
co ·CZ'\tartą nied·zie lct ksi~illz po włosku mó 
wi~cy. Ksiądz wygłasza k::tzanie po viQs
I-u, a dziewczęta śpie\\ ają pieśni w s. 11"oi1n 
języikn i nikt nie zakaże. 

Dz1iekan. tufojszy tak siG \\~w ził : 
,,Wen11 ich die P.ollak~.n sehc, lrnibc .i • .:h gc
nug." Mówi , że mu zaraz za śluby i chrzty 
nie pl.acą . 

Mial tu przyby·ć do nas ksi<tdz, po laik. 
więc była wśród nas ,wielka radbść, lecz 
niemcy si ę dlowdedizh~li, k te n ksi ą1diz t o 
,,stnckpolc" , w1; ęc spr~rn c zc·psuti i przy
był nic.mice. Jest dużo polskich rohotni
ków po wsiaich i po fabryk l'ch , jest też ie- · 
karz ·~ sęd'zia z polskiemi 1naizwiskami, ale 
chq. a1by nft.e wiedziarK>, że m6wią po pol
sku. 

W św ięta n.ie:miec-kaitoiik db lwściola 
nic ptzyjd!zie, tylko żo1na , boi chlop praicu
je - tylko polski ch1iop z<.Vpe.tirnia1 k1aśdóir. 
Mimo to cz.ytają ewangi'erię po niemiecku. 
G<lYśmy wyszli' z ·lroś.c.iola, byto wiell'u. li
stowy:~h , a naiwięccti Z'aiętych prey koilei, 
żony ich plalkaty, że nic U'Slyszą w koście
le polsikiog{)I sł10wa 'bo'..iego. 

Rozmałlośd. 
Jubileusz ks. biskupa StroSS11I1ayera. 

Prz.ed1 paroma dlniarrui oboho:diziJ sędziwy 
bi skup dia:lmwarski Józef Jerzy Stross
maiyer 90 rocrnkę S\vych urodzin. W dJni1u 
tym nie braklo glośnych owacyi, gaFo"\\re
go obiadu. muminia.icyi, prziemów1 i dairów ' 
hooorowyich1, oraz reatego ap.air.atu, którym 
się zwykle ·uświietniai ·dzlień pamiętny, aile 
mtllszą iad wszrystkich tych Z\eiWln~rzn,y.ch 
oznak poważain.La i miłości byłai d'ta "WlieI
kiego biskupa ta cześć mikząca, z którą 
c.al'y lud chorwacki SiP'01"l~l w t.vm ·dlniu 
ll.1a! crchą si·OO.lzilbę diakowar.stką, i wymo
wniejsze od wszystiktch mów; i ·hymnów 
·pioich'\vallnych byly ·slowa: proste i serdecz
ne., któremi przmnórwily da niletgo ·deputai
cye chlopów slawlolń's:kkh suniąoe się, by 
ucaro'W1ać rękę największego Chonvata 1 
kapfattw. 

Nie hęd.Zremy sie tu s-zerdk<Y rt>zwoJdlzili 
mil wszystldem tern, oo biskup Str0-1S1smayer 
d'Ia Chldr.\va.cyi u.cZ!Ynit. Raizej by U1iO!ŻJla 
pójść odwrotną dlrogą i zapy.tać się, czy 
Jest j.akai karta w dzieja;ch żyda na:mdiowe
igo1 Chorwaicyi, nai które}by się nie zpis.al 
biskup Strossmayer trwalynl!l i wi:edllcimi 
c.zyJnall1li Sierca i umysłu. Przed pól wie
ki6m~ gdy ialro mtody biskup opuszcza! 
WLedleń i dwór cesarskr. nai którym go ce
nionlo i piow.aiżaoo, gdy iegna~ Auiusti.num 
i karo'y'I1:aJa RaJUs.chera, który go cllcial rm
trz;ymat na' :wniwersytede wied!eńSkim iaik:o 
profeoorn, ohrnt sobie z.ai hasto., pod! którem 
chd.aJ wal'CZiyć i pracować: ~.Swe za vjeru 
~ z.a domovinu (wszystko zaJ wiarę i za oj
czyznę) i cale •jeg'O żyicie hylo tylko su
miernnem i wielkodusznem wypelln\ianiern 
t}'leh dwóch gtówny:ch jego obowiązków. 

Cafy znacz.ny s~vói majątek ro:zdlaie 
Stro:ssmayer na ·najrozmaitsze cele narodlo
Wle, eikonomkzne, artystycZln!e!, wspiera ka
żdąi ·szfaiehetną inicyafywę, ratuje materyal
ną p!OITl()cą ·niejedno dzielto, które d1a braku 
poparcia chyli się do upad!lm i t. d. Uc'ZJk· 
zaś dlzieta sp()l.feczne, które sam z.a1pocz.ąit
kowuie wydają zaw.sze najlepsze cwioce 
dla caJego narodu. : 

I:>iomiędzy setkami telegramów i L
stów, które z.c wszystkiieh kraJól\v slowiań
ski.ch wysrtaoo do Diakowru są i liczne 
pollskte. Z Kra.kowa1 z.astaty wysfane ·do 
biskupai StrOS!smayera pow.iirnsmowania oo 
kłuibtv Stowiańskie,go • i redakcyi ,,Ś\\' iata 
srowiat1.sik~ego' '. 

PatryotkJ japońskie. Pewiien J apoii-' 
czyk QJ>isuje .. szczególn1y ,„zwyczaj ·swoich 
·rodaczek Po<lcza~w~rnf:· ·;w kaźdef§\vią- · 

ty1ti ja!l .:1skieJ n:~ŻL v(..dz:ct't \\ idzt-t: .,,: kJ- f 
])iet, rz ~ a;ące s ię na ziemię prze:cl hożka
mi; śpie\\ nym gh em zarrosz:io c11c modly, 
a potem od<_·:111ją . ~bie w la y na zmk że 

utra..: i\\"SZY męża w \\~ojni e , są \ \ <lO\\ arni i 
to takictni, które j uż n igdy n i·~ wyjdą z~ 
mąż. Odcięte \\·ki y \'ią7,.ą szeroką \\"Stę
gą białego papieru i wieszają u wejści a do 
we :v rn~trzn ej 'kaplicy ś\dątynr . Wisz.ą 01w 

tak <lfog-0, ż się zbierze ilość <lostak czm, 
do uplecen ia dlug ii:~ j Hny. Taka lin.a z ludz
Jd-:.h \\lf-0só·,ir ma p0s:ada:. nkzm.ivnną s ił ę. 
P rz ed shwną świątyn ią Ikegamt '„ po
bliż u Toh-0, wisi lina, maj~ca kilka cali śrc 
d'nicy. \Vtosy, z któr~rch nplt'·dono hl. zlo, 
żyły Y.diO\VY :1,otncrzy, zabitych \ wojnie 
chi i1sko-japoi1skiej. 

soły ą 
Na złodzieju czapka gore. ,,K n ryer 

Warszawski" opowiada co nas tępu ie: 
\V ... zo,raj wecz,orcm na No\\IV!m Ś\vi~L:ic bv
liśmy świadkami sceny na~tępujące.i: Óo 
pa'lla M., amatora brznchomówcy, przyst<t 
pi ł jak i ś obdartus i zapmponio:wa! mn ku 
pno pudla, którego ciąg;nął 1na sznnrlrn za 
solą P . M. , chqc sobi·e zaża r to'.\ ać z 
handlarz.a, ujął pudlai za br.odę i rzekł o
stro : 

- Gaidaj prawdę , czyj ty jcsttś? 
- Czyj ma być ? - burkną} ha;idlarz, 

szarpnąwszy; psem - od malei'1k0~;..:i ;o 
wychowałem l 

- Nheprrrr Ia\v1cia ! ro zle gło :;i ę p: lu-
chc warczenie. On mnie. ukrrrr-radł. 

Skutek był p i'onmuiącym ! Obda rtus 
puśdl psa i znikinąl w Humie, a pudel. D

swob0idw1ny żartem pana M., drapną! w 
drugą stronę. 

Car w satyrze.. P a ryskie pis.mo sa
tyryczne „L'Asicrn:1-au Beurre" w vdafo 
nwmer, p.otśw·ięcc:ny carowi. N31 ,i cdnej ry
cinie syhvetlka c1ra z miną Olbl'udnq; car 
mówi: „Pragnę W'Szystiko uczynić, :iby 
zmniejszyć hczhę rniezaoow ryl:Onych". Da
lej wojsko, -0d1Ciające sal'wy do bezbrnnnyt:h 
potn~iżeff „Liczba uiezaoowof·01niych znakomi
cie zmalatai„. „" 

POKWITOWANIE SKŁADEK 
dla strejkujących górników. 

Usta: nr. 115 z Wilłle.Imsburga 103,85 
mr.; nr. 70 z Bott11orp.u 47,00 mr.; nr. 10 z 
Hamme 171,00 mr.; nr. 120 z Altenle'ssen 
241.50 mr.; n:r. 124 z A!tenessen 63,00 mr., 
m. 65 z Ewi,nig 142,9D mr.; nr. 37 z lfolste1-
haiu·sen 27,00 mr.; nr. 110 z Bralrrub.aJUer 
139,40 mr.; nr.127 z StOlppenbergTu 35.90 
mr., nr. 67 z, Bismank 28,00 mr.; m. 43 z 
Bo1c.h.rum 15,00 mr. ; nr. 23 z Mct!rten 222.00 
inr. 104 z Wain.ne 309.00 mr.; Inr. 22 z Mar
ten 169,50 mr.; nr. 35 z1 Schalfoe 24,00 mr.; 
nr. 51 z. Stopipeiruber:gu· 26,25 rnr.; nr. 20 z, 
Rcm!Sche!ld\ 9.45 mr.; nr. 42 z Hu~kair<le 
344,70 mr.; nir. ?:7 z. Obe·rhausm 88,30 mr. ~ 
nr. 52 z Gladlbeck 258,75 mr.; nr. 52 Ż 
Gl.aldJble1ek 68,00 mir.; nr. 70 148,40 mr.; nr. 
108 177,00 mr.; nr. 36 146,50 mr.; nr. 60 z 
00!1JI1'i.gfetd! 124,50 mr.; nr. 34 z: Ueckendlor1 
103,40 mr.; nr. 70 z Bottropw 9.00 mr.; nr. 
120 z Ałtenessen 91,SOmr.; .TIJr. 82z HaJbinig
tuorst 109.20 mr.; nr. 51 z Scltiotnm·.~he.ck · 
17,50 mr.; Rodacyi z Tangermilnldei 10,00 

„Zjednoczenie zawodowe polskie~'. 
----
l(oło śpiewu „Róża leśna" w Hochłann.ark 
OZJnajmiai S'\V'Y111· czJOOlkom, iż Wi me:dlziiele 
dniai 19 lutlego o god!z. 4 po pot odibędizie 
się. naszie kwartalne wa.line zebra!n±e, ponie
waż przyjdą ważne spirełlwy pod obr~, 
prnetJO licZJnry udl.zial pożąd!anyi. 

Uwaga: Zal"Ządl i' re;\Vliz!orow~e kasy 
·Winlnif się stawić o go:d'z. 3. Zarząd. 

BACZNOŚĆ! 
Szanownych Rocfaków, którzy lJOd

czas ostamich wybor&w do parlamentu 
otrz.ymal!i do sprzedaży l:xmy n'ł cele wy
borcz!e, a d10tą<l' ich nie zwrócili uprasza 
sh~ usilnie, aby najp60niej db prnysz.lej w·
boty iZ1wr.ócilil niesprze'Cła1ne bony, a za 
sprzedane bony przystali picniądlze. Pie
niądz.e naJle-lyi przesylać po:di adrc\Slem: 
Antoni Breislki, Bochum, MaJiteserstr. 17. 

Baczoość ! Zebranie! 
Caty Gtówny Komitet wyiblorczy. dla 

W estfaUi i Nadreni1i oraz komlisyą obraną 
drria 2 lutego zapraszam nainiedziclę 19 lu
tego dDt ~oika:lu p. van de Loo w Ess.cn; ul. 
Schiitzterubaihinstr., na g-odzinę 3 po pot. Są 
waż.n~ S1praiwy oo z.aitaitwienia. prze-OO pro
S7.Q cafy Gtówn.y Komitet i l(omisyę punk-
tu:aillnie• . się „stawić. Z szaicunddem · 

To ;varzystwo ś -;-..·. ntonicgo w taar 
urr,ądza dnia 19 lutcg t. r. t-:atr amato r kr 
p. t. „Cud czyli krak-0\via~y górale", o 
godz. 5 po pol. na ali nDomu to\\'J.rzysh ·• 
przy kD ~ icle katoli ·k·rn. Do_hód z zaba
wy będzie obrócony na spra\\ ienie 11owe1 
chorągwi. U pra za si ę szan. cz łonków , 
o raz w zystkich mdakÓ\\ i roda zki, aby 
raczyli nas licznie {Jdwiedza<2. Tak samu 
zapra zamy :\ zy Ude nam ż czl:\Ye to-
'' arz yst\\ a . Zarząd. 

Stoppenberg. 
W sabotę i nriedziclę dnra 1 i 19 spo

sobirn~ść do spowiedzi św. \\ sobotę prr pot 
o godz. 4 i w n i edzielę ramo. W ni'c~idzielę 
po pot kazanie 1mlskic. ::pO\Yicdiź wiclka-
110cn:i.. ,Jan Szlagowski. 

Towarz. gimn .• ,Sokół" w Rohlinghausen. 
W "I1ie:cliz~elę 19 luteg-0 o godz. 4 P'° pol. 

na sali p. Fr. Peter, Bochumska· uJ:;ca, .od
będzie si G walne zebranie cz 3- li obór I' C''\ e
go\\ yd7.ia1u i spr3 :\:o.zd~nie c:kr rb11ib, tn
czelnika i sek retarza. U.:·wy n1d2ral dru
hów poiż;:idiany, więc jest })OWinn 'ścią !każ 
dego druha na zchrami.c;. przybyć. 

Uwaga : Drnhowie w·ydzialu winni się 
pun.ktuaqnie o ·godz. 2 na sali stai\vić. 

Cz·olern ! · Wydział. 

Towarzystwo św. W'3lcntego w Horde 
-0znaJmia czJonkom i w~zy;stkim I~odak<Jm 
z.amiesZ'kalyirn w tlórd1c i oko.Lcy, iż w ·nie
idzlie'ł ę ;dlnia 26 luteigo urząd'za wiosenną 
zabawę, po lącz>Olną z dleklamacyaimi, prZic 
mową i t aflccm". Pocz ątek za:bał\VY o g-01Cl z. 
4 pn piOL Na. powykszą z.aba\.vę zaprasza
my wszystkie sąs i .edni·e nam żyiczlhve. to
w a•rz ystwa, zarnz cm Kol·o śpiie1wu ,,Wan
da" i Tmv. gimn. , ,S (}kół" z Harde. Wstę
pne na zabawę cUa cz:l.nnków, to\va rzy.stwa 
naszego1 wyinQsi 30 fe n., dla braitnilch to
warzystw także 30 fen. za1 oikaza.nicm slę 
swej ust:t.wy taiwarzystwa, dla goś ci przed 
tzascm 50 fen., przy kasie 60 fen. Ro<laicy! 
porr~iimo ·smutnych czasów. któreśmy mieli, 
.rozweselimy się na polskiej zabawi·e. 

Uwaga: Członkowie towarzystwa 
wi1rnni1 się stawić o gioidz. p6f do 4, ponieważ 
przyjdą waźlne sprawy pol<:l! o'bratly, wlięc 
o iak naH'kznieis.iz:y udz~ar czfo111ików nako t 
Rod!aków w zabawie prosi Zarząd. .••••••••• „„. 
Towarz. gimn. „Sokór' II. w Oberhausefł' 
za:syla swemu druhowi 

MARCINOWI NA WROCKIEMU, 
oraz jego dlazgonnej towarzyszce życia 

ZOPII ST ACH O WIAK 
w dniu ślubu dniia 15 lutego j.aik niajseroiecz
:niejsze iY'cze11ia z<ltrowia, szczęścia r bło
gosławieństwa świętego i żyda jak nai
dluższego. Żyiczymy wam ieórek i cMapa
ków, ażebyście kh wychowiali na dobrych 
Polaków. Na koniec wykrzykujemy: Mlo
da· parn niech żytjc ! Cz.alem! 

Wydział. 

ff 4ł**·---~·*•4ł* 
--~ łłtt!~~~IHIWa~-~ 
Tow. gimn. „Sokół" w Oelsenk.-Bismark. 

Sz.an10wn emu dlnńh!o'\.v,i 
WALENTEMU MATYSIAKOWI 

z:a-Siylal ,'\\r, <ilzień Imieni.IJl sZICzere ·życzienia. 
Przy d'z.isi~szym dlniu raOOśd. który 
Tw.emi Imiooiem stynłe, żY·czymry nilechai 
w ; obfitości sto lat żyicia Tweg{) ptynie. 
Zao11y dlruh1U, kwiaty ż.y.cia niechaj Ci nig
dly nie wi'ędinieją. Bąd'.iź jak najszczęśli
wszym! wiecxniie, Boże ichroń Cię swoim 
cieniem. Żyj zawsze SIZ\Czę.śliwie, t<J na
szem życzemi~m. Życzymy 'Ci tez fortwny, 
a przy bdku oniothiwej 'i bogatei1 żlQłrny, i'żle
bprś powrócit ja1k najpręd'ziejj ·w nasze ojczy
ste strony. Teraz -Ci le·szicze raz ,rwin:szu
jemy, ·1 poi trz,ykroć wyknykujemy: Wa-
łe:nty MatysiaJki niech żyje! Zarząd. 

~tHtHt!~m~i~Hłfl~H~HiH~~~-

-tł*~~"**•**"*~ · KochanemU' szwia1.growi 
WALENTEMU BANASZAKOWI 

-skla!dlamy w d!niu rgodlnych Imienin 14 Iu
t~o seJ1dlecz.me ży.czenia zdrowia, szc:zęściti. 
li blogoistawiel1stwa Bożego. Tego Ci ży
cz:ą z:aiwsze ż;ylczliwi i kochający Cię 

. S. i A. K. 

~~·**•"*-*ff•il>·--~ 
Szan. R<>dakom wskazać bezpłanie 

mogę tanie grunta, mor:gę po 40. 60 i 80 
marek w Ameryce pólnQcnei. Objaśnienia 
i opisy można u mnie obejrzeć. 

Wyprzedaję z powGdu wyja'Zdu do' 
Ameryki meble i sprzęty domowe. 

Fr. „Rostkowski, · · 
·· '~ ~:. ·. ·:~- ·. · Toinasz Kubiak, pt.zcM-~. .· , ::,r,;; .. M~r:doh .(Rhl<l.) Bcrgstrnssc nr. 10. 



Baczno~ć Gniazda okręgu X.! 
Wszystkie szan. Gni.azda „Sokołów". 

tóre d~d nie nadeslaJy ~dadki, w wy
wkoś:ci 5 marek, na podróż delegata d-0 
P<lznania, proszę uprzejmie o nadeslanie 
takowej w jak najkrótszym czasie, gdy! 
zjazd delegatów w Pozmmiu niebawem sie 
octbedzie. - Proszę także -0 laskawe usku
tecznienie składek okręgowych, aby módz 
książkę okręgmvej kasy w porządek wpro
wadzić. - Czołem druhowie! 

Stan. Kunca, skarbnik okn:gu X. 
N. B. Składki pr<>sze nadsyłać pod 

adresem: St. Kunca, Bochum, Johanniter 
""tr. 22. 

,,Zjednoczenie zawod. polskie: 
Wszystkie listy do „Zjednocwnia za

\ OOO\\ ego polskiego" dotyczące czy to 
obrony prawnej, czy też spraw admi·nistra
cyjnych, należy adres.ować zawsze tyłko: 

„Zjednoczenie zawodowego polskie", 
Bochum, Vidumerstr. 16. 

Przesyłki pieniężne należy adresować 
„Zjednoczenie zawodowe polskie" 

(fan fankowiak) 
Bochum, Vidumerstr. 16. 

Zarząd „Zjednoczenia zawow. polskiego". 

Mam na sprzedaż: 
1. Dom murowany, chlew i stodołę z 

2 morgami og·roti.ów w powiecie kościań
skim z.a 3600 marek. 

2. Dwie parcele pod budowle po 22 
metr~· frontu w środku miasta Kościana za 
2400 marek jedna. 

3. Dom piętrowy w Kościanie z staj
niami. remizami, kuźnią i końmi, oraz wo
zami i powozami - cale dl()rożkarstwo -
2:a 25.000 mr. 

W płaty wedle umowy. Adres; 
P. Łopiński, Kosten (Posen). •• •:••• 

2dziewczyny 
pra.oowite poszukuje od 1 marca za dobrą 
placę i dobre abchodlzenie się. 

pani H. Engelhardt, 
·skład rzeźniczy w Baukau przy tterne. 

Tow. polskim : wszystkim polakom, 
·na. obczyźnie polecam jako nadającą się do 
·odczytu 

CHLEB ŚW. ANTONIEGO, 
tpisma wychodzące co miesiąc i dio naby
.cia w 

księgarni polskiej w Habinghorst. 
Każdy abonet „Chleba św. Antonie

goH ma udzi.at w 156 msza.eh św .. które się 
od'prawiaią w klasztorze Sióstr św. Józefa 
w Poznaniu na intencyę pisma tegoż przed
't>facicieli dalej dochód wy.dawnictwa tego 
pisma przenaczl(}ny jest na chlleb dla· wbo
gich który, rozdzielają Siostry klasztoru 
św. Józefa w Poznaniu. 

Abonament wynosi rncznie 1,20 z przc
sylką 1.50 mr., na tyle zapewne każdego 
stać. Pieniądze na aboneament prnszę za
razem z zamówieniami przysłać i to z po-

·d'aniem wyraźnego ad'resu. Osoby, chcące 
X<~zyty które obeimuią 64 strony już od 
I stycznia 1905 r. otrzymać, powinny przy

:najmniei do 1 lutego pieniądze na cały ro
. .czny ab-011ament przystać p-0d adresem: 

M a r c i n J a r c z y ń s k i, 
Księgarnia polska w łiabinghorst 

ul. Romerstr. 20, p. R.auxel. 

··~····••@~•··· : Skóra na podeszwy : · 
• w wykroju I pólówki • 
• poleca w wielkim wyborze. ! 
; Wszelkie artykuły szewskie • 
~ po najniższej cenie. • 

• Wilh. ~alchers jr. : 
.: Essen-Buhr, Grabenstr. n~·. ·7. • 

~~···~·····~··· 
P Ż k• pienię<hy dla osób k&tdego atanu o yez 1 po 4, ó, 6 protent. 'Fakłe w ma
łych ratach do odpłacani.. Upr. znaczek na porto. 

.Jan 8obotta & Vo., Laurahiltte 0-S. 

~Struny~~ 
-cło akrz1peów, eytr1, 11t~r7. 

Tall.te 

taae ez~id do wy•leałon1eh Instru
mentów do nabJdR u. 
T.h. Kuhnen, ·Wattenscheid, 

Dla teatrów amatorskieh. 
Akademik, czyli ofiara za Ojczyzn~ (1 

akt), 9 mężczyzn, 1 niewiasta. Cena 1 mr., 
z przes. 1 mr. 5 f. 

Adam i .Ewa. Krotoch\\ :ia: w 2 ak-
tach. 2 mężczyzn, I niewiasta. Cena 1 
mr., z przes. 1 mr .. 5 fen. 

Aby handel szedł. Obrazek ludowy w 
I akcie. 6 mężczyzn, 3 niewiasty. Cena 
l· mr., z przes. 1,10 mr. 

Bankructwo partacza. ~omedya w 
akcie. 4 mężczyzn, 1 niewiasta. Cena I 
mr., z przcs. 1,10 mr. 

Bartoś z pod Krakowa, czyli dożywo
cie w letargu. Obrazek narodowy z śpie
wami Wi 1 akcie. 3 niewiasty, 5 mężczyzn. 
Cena l mr., z przes. 1,10 mr. 

Bursztyny Kasi. Obrazek ludowy w 
pięciu odsI-0nach. 4 mężczyzn, 7 niewiast. 
Cena 1 mr., z przes. 1,05 mr. . 

Kominiarz i młynarz, czyli zaw alenie 
się ~vieży. 4 mężczyzn. 3 niewiasty. Ce
na 1 mr., z przes. 1.10 mr. 

Lokaj za pana. Monodram w 1 akcie ze 
śpiewam i i tar1cami. 1 niewiast .'.l. 2 męż
czyzn. Cena 1 mr.,z przes. 1.10 mr. 

Nad Wisłą. Krotochwila w 1 akcie. 3 
mężczyzn , 4 niewiasty. Cena 1 mr. , z 
przcs. 1 05 mr. 

Nic bez przyczyny. Komedya w 1 ak
cie ze śp i ewami. 1 mężczywa , 2 niewia
sly. Cena 1 mr. z przes. 1.10 mr. 

Nowy Rok. Krotochwila w 1 akcie z 
śpiewami. 8 mężczyzn, 3 niewiasty. Cena 
1 mr., z przes. UO mr. 

Okrężne. K{)medya w 2 aktach ze 
śpiewam i i taflcami. 5 niewiast, 7 męż
czyzn. Cena 1.50 mr .. z prz,es. 1,60 mr. 

O chlebie i wodzie. Krotochwila w 1 
akcie ze śpiewami i tańcami. 1 niewiasta, 
2 mężczyzn. Cena 1 mr., z, przes. 1,10 mr. 
niewiast, 2 mężczyzn. Cena 1 mr., z przes.

1 

1,10 mr. 
Prawica i lewica. Sztuka ludo•wa w 3 

aktach ze śpiewami' i tańcami. 10 męż
czyzn. 5 niewiast. Cena 2 mr., z przes. I 
2,20 mr. 

Stary piechur i syn jego huzar. Kroto
chwila w 3 akta·ch. 1{) mężczyzn, 3 niewia
sty. Cena 2 mr., z przies. 2,20 mr. 

Ulica nad Wisłą. (I akt). 4 mężczyzn, 
3 niewiasty. Cena 1 mr., z przes. 1,05 m1r. 

Żyd w beczce. 4 mężczyz1n, 1 niewia
sta.. Cena 1 mr., z przes. 1,10 mr. 

Chrapanie z rozkazu. Kome<lya w 1 
akcie. 3 mężczyzn. 1 niewiasta. Ce1J1a· 80 
fen., z przes. 85 fen. 

Ciotka na wydaniu. Komedrya w 1 ak
cie. 2 mężczyzn, 2 niewiasty. Cena 80 
fen., z przes. 85 fen. 

Chleb ludzi bodzie. Komedyjka w 1 
akcie. 5 męż.czyzn, 2 niewiasty. Cena1 80 
fen .. z przes. 85 fen. 

·Dla świętej ziemi, sztuka ludowa w 4 

•
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oo 2 § g •ajwiększy i na_jstarszy CS n polski skład mebli i maszyn do gotowania li 
go · . -- - --- ~maj duje się 8 B 
§ł w Gelsenkirehen-Hiillen. ul. Wanner Str. 243. U 
0 g Dziękuję Szanownym Rodakom, którzy dotąd u mnie kupowali, a § g 

I 
są z mego to\varu zadowoleni i proszę tych, któni;y u A. Bartkowiaka O 

nie kupowali, niech 8iQ przekonają jak tanio sprzedaję i przytem daję 

0 

g na odpłat~. Mam na składzie całkowite wyprawy tj. wszystkie sprzęty 
a c.lomo\ve i kuchenr;e i jak przedtem prowadzę . 8 o 

gg ~ar~ztat ~łodlarski. gg 
O
o g Kanapy i materace .zostaxn, we własnym ws1·s7.itacie .zrobione. P1·zero- 8 
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aktach. 9 mężczyzn, 7 niewiast. Nadzwy
czaj wesoła r21ecz. Cella 1,60 mr. , z przes. 
1.70 mr. 

Dobrodziej, obrazek dramatyczny w 1 
akcie. 4 rnężi..:zyzn, 2 n iewiasty. Cena 80 
fen„ z przes. 85 fen. 

l(uzynek. Drobnostka sceniczna w 
jednej odsłonie. 2 mężczyzn, 1 niewias ta. 
Cena 80 fon .. z przes. 85 fen. 

Słowiczek. Komedyjka ze śpiewami 
\\' 1 akcie. 3 mężczyzn, 1 nie\\ iasra. Cena 
80 fen„ z. przes. 85 fen. 

Stryj pflzyjechał. Komedya w 1 akcie. 
4 mężczyzn, 2 nicw.iasty. Cena 80 fen., z 
przes. 85 fon. I 

Takich więcej. I(omedya w 2 aktach. j 
6 mężiezyzu, 2 niewiasty. Genia: 1,20 mr., 
z. przes. 1,30 mr. 

Werbel domowy. Obrazek wi.ejski ze 
śpiewami1 w 1 odsłonie. Cenai 80 fon., z 
przes. 85 fen. 

Błogosławieństwo matki. 4 mężiczyzn, 
4 niewi1asty. Mosiek spekulant, 4 mę-ż
cz:yzni, 2 nieW1iasty. Cena za obie sztuczki 
25 fen., z przes. 30 fon. 

Czarodziejski stolik i zaczarowane kije 
w miechu, Józefa. Chio'C'iszewskiego. Ce
na 1 mr.„ z przes. 1,10 mir., 

Ciekawość pierwszy stopień d) piekła. 
3 mężczyzn; 2 niewiasy. Cena. 80 fon., z 
prz:es. 90 fen. 

Córki Syonu. Obrazek sceniczny na czas 
Bożego Narodzenia w 2 dd1slonach. Cena 
25 fen., z przes. 30 fen. 

Dwa} roztargnieni. I(rotochwila w 1 
akicie. 3 mężczyzn, 1 niewiasta. Cena 80 
fen., z przes. 85 fen. 

· oaoccoooooo ooaooooooooo 
oocooo oocoaooooooooooco · 

Dwóch głuchych. 5 mężczyzn, 1 llic
wiasta. Cena 80 fen., z przes. 85 fen. 

Dzwonek św. Jadwigi (3 akty). 6 męż. 
czyzn, 4 nie\\' ias ty. Cena 40 fen .. z przc.s. 
45 fen. 

l(apitan jakich mało. fraszka scen i cz. 
na z cz.asów powst <1 nia tSG.3 roku. 8 rn~ż
czyzn, 4 nie\viasty. Cena 25 fen .. z prze. 
30 fen. · 

l(oszyk kwiatów. Obraz dramatycz
ny lud{)wy w 5 od1slonach ze śpie'.\'ami. 9 
mężczyz. n. 6 niewiast. Cena 1.50 mr., z 
przes. 1.60 mr. 

Kulturnik. Obrazek z życiia ludu ślą
skieg·o w 2 aktach. 8 męticzyzn. 2 nie\via
sty. Cena 30 fen., z przes. 35 fen. 

Łobzowianie. Obrazek dramaty1czi11y 
w I aikcie ze śpiewami, 7 mężczyzn, 3 nie
wiasty. Cena 80 fen., z. przes. 85 fen. . 

Muzułmanin i chrześcianka. Obrazek 
dramatyczny z czasów wi()!j(e.n krzyżadkich. 
10 mężczyz1n, 6 niiewi.ast . Cenai 1,25 mr., z 
przes. 1,35 mr. 

Wilia Bożego Narodzenia. KDmecfyj. 
ka dla dzieci. Cena 40 fe:n., z: przes. 45 f. 

Zamawiać prosimy pod adresem: 

„ Wiarus Polski"' w Bochum~ 

Nauka wiary i obyczaj w ol 
koicl9ła katoll~łdeco 

wyłożona obszer•ie, stwier~zena i ołlia · 
miejscami z Pis112a gw., 0Jc6w l(ośołcrle ~ 
kl~ami z tycia, o.raz pnewedaik życia Al !!\ 
dz.in chrzełciańskicb. f 1i:emplarz 011Jr•~ w 
plótoo angiel-skie, hegato złocone wyciski ~ JJ•· 
dełkiem. Cena. 16 mr„ z przes. 16,50 mr. 

Ares: „Wiarus Polski" w Bochum. 

• a • · · .,,,,,,, , .... 
c~ • Cotylko wys2ły ~ 

książki do nabożeństwa: 
• •• 

5zan4'wnym Roda.bm. -w Home i okolicy po• 
leeam nudeja~em mÓJ 
nowo zoJoi®y • DO BOGA. Jfały zgrahDJ' format dla dmcal. 

POBOŻNE MODŁ V. Hałr zgrab.a7 format 
da mfodziezy. fmJ1 

m1· ~1ÓDLMY SIĘ. SJ"Cdnl łonnat. 
BOŻE BĄDŹ MIŁOŚCIW. Powneełum 

ceniona ksią:i:ks dla d~ca t w ..,ab-. 
nym formnoie. -·--

BOŻE BĄDŹ MIŁOŚCIW. (Drnko••• m wielldemi, tłustemi literami.) 

ŚPIEWNIK KOŚCIELNY pod ł,ytn1em: 
Z"l'łlOI' u.aJwiqooj u aaa U,... 
Wtul70h plcłll~ koQololn70łl. 
zestawił do pobożnego nźyłku • taścł9b 
i w domu X. F. Odrowskł, ploban..,. Na
wne, z dodaalem treśelwel ksł1tild 
tłe nalJOieńHtwa. - Dogodny formaL 

m _ _. 

m 
[ml 

ł• i gustowna opra„a.. SU'on 368 • 
.- , . • ~1.o k3ł~ttt unpatrZeaa 11 w ąrohałł ~ 
Wl11'1 ~•ąj I staranal• Y1Jh1m w ftlstanrek łJflWM[ 

OJlsprzedajł&Ym rozsełam na żl!llanie mój end. 
S. Suszczyński, Toruń (Thom).• 

Drllania 1&kładłwa. illtnligat i ~utlw•J akłai ~ 

Wszystkie powytej wymienione ksiąłkl 
są do nabycia. 

Ks~garala „Wiarusa Palsklego' Bpcbum, 
Ralhte11er air. 17. 

w księgarai :Danielaka w Wanne, uł. Dworcctwa, 
w księgami ~ •ufeakłeco w Berae, ul. Dwor

cowa 5j. 
w księgami Jesefeskłep w Dertm•auł~ ul. 

Nordstr. 
We wszystkich skłaclaell trzeba !~da4 kslt,łek 
•• .aabołe6st11a, .-yduyrll przęz Sylwestra .„ ... _,,._.,.,„„ł„.-.-

.,.!DJ„'11GJ. •~."•"'· 

• • • 
skład mebli, 
mia.n owicie dla nowo· • id.ców polecam C4łko-
wite piękne wyprawy. 

o gorliwe poparcie 

SC mego intflfesu serdecznie 
upra.sz!Ull. 

M. :Miedziilski • Herne. Nowa llli-Oa, 

li 
Baeznoie 

Rodacy w Herne i okolicy! 

pr.auia i wyżd_żymania, 
ora:z 

Polecam szanownym 
Rodakom mój 

skład 
żelaza, 

maszyn 
do gotowania, szycia, 

wszelkich sprzętów kuchenych n 
po eenaeh jak najtańszyeh. 

Zakupione rzec11y odstaw.lam franko do domn. 

Za got6wk~ 1 . Na odpłatf!. 

Pieey ki do ogrzywania. 
Stanisław Jankowiak, 

BEBNE ,~eustr, 35. 

\\ 



r. 38; 

· 'ychodzi codilcnnie z wvJątkir:m c!1! pof:wi„tecznych. 
"':z..e µlata k\\ urtulr· na poczcie i u listowych wynosi 

r. 50 fen., ?. z c'.Ino zeniem do domu 1 rnr. 92 fen. 
>Il ru Polski" zanisanv jPst w cenniku 00cztC'w 'm 

pod ~nakiem „t. tiolniscb". nr. 128. 

~i'-- Rc.da1 cyt, Dntlrn.rn'a i KoiQgarnia znajduje siQ ~ BMnum. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
mówić, czytać i pisać po polsku! Nie jest 

Polakiem, Ido potomstwu swemu zniem

czyć się pozwoli! 

a kó n 
l(ancłerz Buelow nadesłał odpowiedź „l(o. 

misyi siedmiu": 
Pan Effert Altenessen. 

Z przyjemnością diowiedziakm się, że 
były sknteczmc usi1lowania zanforzają;ce db 
zakoif1ezienia strejku górniNów z, je1go szko
dli,vemi 111ast~pstwami. Prosiłem min·istra 
hamdUui, by teraz. poczynił da1lsze kroki w 
myśl telegramu Pana. · 

Kanclerz. R,Z':SZY hr. BncJ.ow. 

Położenie po str(dku. 

\V poniedz1aleik: zajechało '" trzech 
~zychtach (przedpofodnimvei. popoJudlnio,.. 
wej i nocnej na wtorek) 230 tys. gónników; 
\\ wtorek naJ szychtę przedp•olU'dni-0 wą 145 
tysi'ę(:y .. 

Zarząd· kna,pszaiftu uchwah! \\r wtrnrek 
rani()': I) Czlomil<mvie .kanpsza1tu, którzy 
święt<>rwali mńiej niż 4 tyigodlnie, nie potrze
bują, dostarczYć świade·ct\va zidrnwiia przy 
PoWrncie dn pracy; 2) Czkmkowie knap
S7.aftu, którzy bez przenVy Ś\\iętowali dl:u-

~
. · niż 4 tygodnie, wirnni d.o podjęcia: pracy 
starczyć świlacfectwo tzd'I'otwia. - Gd'zie 
naJmwoż priyjęto Tu'ż gómikó"vi bez 
iadectwa "zdrmvi.a, należy .Qdstąpić od 

ewizyi lekarskiej. ' 

Tel~gramy. 
L o n dy n. Poseł rosyjski Bencken· 

dori po dłuższym pobycie w Rosyi po. 
wrócił do Londynu i został przez króla Ed· 
Warda prizyjęty. Mówią, że Anglia nie od. 
11owi sojuszu z Japonią, natomiast spodzie
wać się możn~ zbliżenia rosyjsko-am~iel
skiego, 

Be i: I i n: Na wtorkowem posiedzeniu 
Przekazał parlament traktaty handlowe ko-
11tisyi złoż-onej z 28 członków. 

f I o r e n c y a. . Hrabina Montignos1> 
ledlug „L A." oświadczyła gotowość do 
Oddania córeczki królowi saskiemu. 

Ber I i n. Król włoski podał myśl za
łożenia międzynarodowej instytucyi dla 
OCbrony intersów rolnictwa. 

L o n d y n. W wtorek nastąpiło o-
lwarcie parlamentu angrelskiego mową od 
tronu. 

Polacy na obczyźnie. 

Essen, dnia 5. 2. 05. 

Szanowna Redaikcyo ! 

~ I(i~ka SliÓ\V OOPOWied'zi na korespcm
encyę z.arrnieszcwną w m. 24 „Postępu", 
zawierającą same' miwne bredlnJe i wie
~tne. ktamstv.ra P'fZeciwko "Wiarusowi 
l~ls~1emu". Nie wiem, 1ak mogą fu·d!zje, 
lorzy się chcą mienić ludźmi posiadają,
~~ cokolwiek '\vy.żższ.e w.yksztatcenie 
~ ~dlolbnego pisać, jak mogą sh~ pcjsłu
\V~c takiemi niedlOrnec.zinemi brednianm. 
~~~c, jak w obecnym czasie watka to-
. się z wseystkich stron, bądź p()Cl 

1 ;ir~ę~~m 1narodlowymt materyiainym iailco 
~gJJnY!n. a wychodzi onai dd naszych 
'lZ ideczniejszych, sądzę, że W'laśni'e te

hastem naszem 1)0\\iM:o' być solidarna 

i serdeczna jcdncJść, a tu z11ajcJ:11ią s ~ lu
dzie. którzy S\' ą "ygG.1owa1m1 i nie
<lmzcczn'-l. ambicy<i zamierzaj<{ tG <lu
tyd1cwso\\ ą S·olidarJiioś6 zniszczyć. 
Tylko ludzie kicrnjący siG samolubshvcn1, 
ludzie, których ·opm10wał jak;ś czczy ego
izm na rnś pod·obncgo zdlobyć się mogą. 

Nic przypisuj~ tak zbyt \\ idki·ej winy o
wcmn korcspon1dentowi, gdyż zpcwnnści<1 
został przicz 'koigo itnnC'go do tcg,o nakłonio
,ny, a po d'.n11gic moż.c jeszcze nile jest d1osta
tecznic o sprawach na• obczyźnie poinfor
mowany. Dziwi· mnie tylko, iż niektóre 
gazety zamics7Czają ocl nieznanych s.cbie 
dostatecznie ludzi \viadomości, szarpiące 
dobre ·imię innych, bo będące kłamli\\ ymi 
wymysłami, które pudyktowa1ne zostały >0-

·sabistą a cz,ęsto nieuzasa'Ci1I11~aną nJeichęcią. 
Ga·z.ety stają się w tern sP.asób irnrz~ckien1 
potwarzy, stająi ·siłę. zachętą dJa lu:d'Zi mai!e
lego charaktern dto obrzucania błotem 'bli
źnic'h. 

A teraz s-lów1k{), o cZ!etn korespondent 
naijbardlziej ·rnbolewa. to jest o popieraniu 
S\\~oich, gdyż jestto myśl •nader ·waż,na, ·bt..
dąca• podStawą bytu naszego społecze11-

stwa. W tej kwestyu byloby bardzo wije
le do pisrunia, ponieważ zachodzą tutar wy
pad!ki, gidzie <lwie strony grzeszą: iedmi 
przj'::zto, ilż zamla·st zanieść grosz Polakowi 
lecz opanov;uje ich iai1rnś zawiść, aby tenie 
się nie dorobił, \vięc ni-0są swój d:ęż;ko za
prac-0\vany gros.z do składów obcych, bo
gacą'C tych. którzy się. sprzysięgl'i1 przeci
włm 1nam i wypawiedzieh nam wojnę na 
śmierć Y życie. Lecz druga strooo tak.że 
bardzo wiele w tej sprawie bląid!z.i. Mamy. 
wielui kupców i rzemieślników, którzy po 
zehraniiach i wiecach krzyczą, \VI rnieibo
gliosy o popieramiu swoich, zdalie się nieraz 
nawet, iż taki mówca kupiec albo rze
mieślni!k to wi,elki milośntk lud1.t prncujące
go, a zacięty wróg niemczyzny, lecz nie
stety dlzieje się często i1r:taicz<E::fr: na WLeczch 
byiwaią luctizi0'1111 · prawione moraly, a po 
wiecu z.ostaje ten lud.'. wyszydzooy, dopóty 
ludowi sprzyjają, dopóki1 się zna~duje w 
sikiladzie. Na wiernch wola się.: kwpU'jde 
u swoi·c!h, popi·erajcie kupcóv,i i rzernieś!ni
kó\,\~ pols•kich, a po wi'e1cll niektórzy z o
wych kurpców popi1erają hakatę, zakupując 

to\var u' -0hcych. choćby goi u Rodaków na
byić mog'li. Nie brzmi to wcale imp-0nuJąoo, 
je·żeli 1Jmpiec aJbo rzemieślnik pragnie, aby 
go po·piernno, a, sarn nic.sie ~we .grosze do 
dbceg{), ·chociaż jest "' miledscn Pi0Ia1k, a 
takich mógtbym wielu1 \,\ ymienić po n<l'Z\vi
sku. Mu&imy z.a wsze rnJeć. naJ myśli' że za
dęty bój jaki staczamy z wrogiem na
sz:yim, rnzgry·wai się także na polu mate
ryafoem i nie zapomimujmy, że jesteśmy 
okucii kajid'ainamr .niemczyzny i że sarrnJ tyl
k!o na wtasne sily lic'm możemy, a uczy
nimy to w ten czas, skoro się będziemy 
trzymali, gdzie tylim jest m~liłwem hasła: 
.,Sw;ój do sweg<J" ! lecz nie tyliko sl-0wem, 
ale i .c.zyinem. 

Przy koń.cu przypominam owemu k<J
i·espood'entowi ,.Postępu", że czyniąc tale 
nikrozwaiżną . naigankę ~ pi1Sl11J()1 Dudowe, 
nie zjedna przezto z.wole111ll11ików runi soibie, 
ani tym lud!Zio'm, w któryclt interesie pi
sal owe bez:ezelne kfamstwa i wymysty. 

Dla Szan. R.edaikcyi włączam '\Vyraizy 
poważania 1 prosz1ę uprz.ejmie o zamiesz
aenie niniejszej kolrespondencyi w lamach 
piiSma nasziego. Nrd.. 

(Od Redakcyi: Sza11t. ·kiorespookilent 
wyfbacz:y, że niejedino skreślliliśmy, a!łe są
<lizimy, iż i oo przychyli się dJo ruaiszego Lid.a 
ni!a., że za.Jmutąc się obszerniej kQfami, z 
który·ch wyszta taka korespon&encya prze
drw1 11WiaruS-01Wi Połsikie:mu:", 'Sl)rawiłibyś
mj'I im zbyt wielk~ za:szcz:yt.) 

I 

}. , I 'll 

Bok 16. 

y 

Za inseraty placi si~ za wiersz vetytowy 15 fen., 1 u 
or.foszcnia zamieszczone przed inseratami 40 fen. Kto 
często o~lasza. otrzyma rabat. - Listy do „Wiarus 
Polskiego" należy frankować i podać w nh:h dokład-

ny adres piszacc~o. Relrnuisó ~ si~ me zwraca. 
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Ruhrort-L'!nr. Spnrn ozd'anic To\\'. 
Ś\ '. Aritonie~o w L~ar. \V roku„ 1904 {Jd
b) b s:ę 22 zebra1i. Z t.J~ch 4 \\ alnc i <l'\' ~l 
J1a:d'l.\ y~:zajne. I'crn arzyst\W) }iczył1\) 148 
c.:.d1011k6,,-, W 'Ciągu r:oku \v st<n}ił<J 26 
zJ.:~mkó\\, wystą1~ilo 2. umar~ jcd'cn, "yje

chało \\ strony rodz.:J11nc 21. Na rok 1905 
przeichodzi 150 "yplatn)."cll czlonkóiw. To
\Varzyst\\'·O przyst~powaki '\ s.pólnic do Ko
mwnii św. 3 razy. T()\\'a:·zysh,·10 bra/,o jc
dc'll r.n udzial w plógrzymcc do I(evela::r. 
Wyjeżdiżato t0warzyst\\lJ z chorąg\\ ią do 
sąsic1 dn'..:h towarzyst,,; 1ó razy. Obchod1z1-
lo też S\\ <l 14 rocznicG. Dochód z cakgo 
rnlrn wyrnrnsi 742,55 mr.; rozchód "' ynos1 
583,58 mr.,; poz:ostalD w kasie 232 96 mr. 
W bibliotece zna,}cl!uje się 157 książek. któ
re należą dlo Tov\. czytelni h1dlQ1w·ycb w 
Pmnaniu. Z tyich przcczyta1no 130 iksi,t
że.Jc Do zarząd11 wstaH obranii: Micha.I 
Depa, przew.; T-0:masz Sprnlewicz zast.; 
Marc'in J ęcUrzejaik seh.; Andrze1j Ce.bul'ak 
za:st.; Te-0<lor I<Je.tte skarbn.; Itn. Staniek 
zast.; Jan Wodnqaak bibl; Piotr Dobrol1 
zast.; Pr. Sobczak i Kasper żak ra,vnika
mi; Leon R.zymski chorążym; Józef Tiolm
czak zast.; Stan. Leś.ny i Ja1n Nowak a:Sy
stentami; Jó:zef Barn:ne'k i Józe'f Móras 
zaist. 
M. Depa, przew. M. Jędrzejak, sekr. 

Helmstedt. Tmvarzystwt0 katolilCkD-
połskkh mbotn1ikórw pod :opieką św. Bar
bary; \\• liebnstcdt od•bylo roczne walne 
posie.dzienJe w iLied1zielę d~1ia 22 stycznia w 
ldlrnllw p. Sel!kieg-0. Pr0siedzenie ZC11gail 
prze\v10d'niiczący Roman foskio. Dochodu 
m~aif·o toiwarzystwo w 1904 r. 267 mr. 20 
fen.; w kasie z 110k:u 1903 zn.aj<l!owaLo się 
140 mr. 78 fen.; rozchodu mialo. towarziy
stwo 308 mr., 85 fen.; pCYziostaje w karsie 
99 mr. 13 fen. Do zarządu Z10staJi -0bral11i: 
Przewrnliniczącym Roman Ju'Slk·a; zast. An
drz,ej Musiał; selkretarz:em Woic. W enld
lamdfł.; zast. Szczepani StJ1wżyna; skarb. Jan 
Sztairka,; za·st. Michaił Rogu,śka; bibl. J ct<n 
l(o1cur; zaist. Konstanty Nai\Wat; gospocLa
rzenn Ant. Krz.ywda; chorążym Mardn Ra
tajczak; asystmtaimi Lagncr i Koza; fa
wnikami PifJski i Not\v.ak; rewiz:orarni kasy 
K-0cur i Koza. Z .a. r z 4 d. 

Wetter nad R.uhrą. Sprai\Y·ozdanic z 
czynruości Tow. św. JaJ11.a z Matty \\ Wet
ter za r-01k 1904. Na począ-tku roiku liczyło 
towarzystwo· 59 czlonków, "n ci<:t•gu rnlrn 
da'lo się v.·;pi·sat 32; dla zmiany praicy wy
stąpito 6, 3 poszl-0· do '\rnjska. pozostaje na 
1905 rok 82 członków .czyumych. Zebrali 
był·o 23 'Z'W}~ozaijnych, 2 wa~ne i 2 posie
<lzeTI1i.a z.a·rząd'tu. Zabaw urząd'.z.i.f.o· tJo:wa
r.z:yshV!o 2: z'imową i latową. Oprócz. tego 
OOchOldJziJio towarzystWlOI WsJ)ÓJni:e Ś'Wię
COI1kę i gwiamkę. I(siędlza polskiego mfie .... 
liśmyi 3 razy. To°"rarzysnvt-J brato u<cllział 
w 'Pidgrzynnce do Werl. w roc.wiey Tmv. 
św. Józefai w Witten i w rocz:niicy Tow·. 
św. Barbary w, An.nen, oraz 5 racy w urru
czyistaściach kościdnyich '\V\ mi.ej~-or\.vrym 
kośdde. Doc.h0k:llu1 miał'b1 towarzystwo w 
1904 r. 210 marek 93 fen1

.; rozdrodh11 12ti 
mr. 6 fe.n.; rpozostaje w kasie 84 mr. 87 fen. 
W kasie oszczG<l·n.ości jest 270 mr. Bi'bll~D
teka składa się x 133 ksią~ek. które są wla
sn1o!śaiąi Tow. cz.ytelni h11dowyich v.~ Pozna
niu. W sklrad' zarządlu nai r'.Jik 1905 \v~cho
dz.ą: Antoni Taradd prze.w.; TQ111.asz '.Ma
lroWiecJd z.aist.; A.nidlrtzej Kwaśnriewski s~
!kretarwr:n; Jan Rog{)IWSlki zast.; Ainł. Wojt
iczalk ka!syer; Jaru Wairkosiiewic.z ust; Wa·
wrz:yru Cierniaik bi!bL; fani Piasecld z.aist.; 
Anrt. Lipitński d1orąiży; Sta'.Il!. Pauahert 
zaist. ; J ani WoJtaiSZek 1 An'~rzcj !'fawrccki 
asystenci'; Józ.ef Szymkbwiak ~ Jan Na
wroclld zast; Wal. Pa/flek i Ignacy Bieda 

rc'\\iz.orzy kasy; Karol Oaida i Kasper 2e
•kiccki re'' izarnrni chorych. 
A. Tarn..:ki, przew. A. K" aśni~w·ski. sc1kr. 

Rauxeł. l(oło śpiewu „Fiolek" w J(an
xcl dnia 8 stycznia odbyło s.' ·e walne z~
branic, na któr::•m d:o zarządu z<Jstali Qbra
ni: Prze\\ odnicz4cyrn: Jan Dabszyilsk1; 
:zast. Pi'Otr Wikzyr'1,ski: sckr. Piotr J(aJuż
uy; zast. Stan. Noiwk>ki; skarbnikiem Józef 
Troszczyi'.1ski; zast. Mkhal l(e..szel, rewiw
rami kaisy \Vłaid. Paul i Ant. Matuszew.slkt; 
bibl. .M.khal R,e,guls1ki; zaist. J ani Pu1g:owski; 
gospodarzami zabaw Tomasz. Wilczyński i 
Franc. Wilczyfrskt Cześć pieśni pnrSkiei 1 

Kot.o śpiewu •. fiołek" '\\" Ram:el. 

BJumenthaJ w lfanmverskiem. Spra
'\V'OZ.cfanie półroczne Tmv. św. Stanisława 
Bisk. Dochodu mia1!10 towarzystwo 383,82 
mr.; mzcho<lu 238,47 mr.; po.ziostaje w ka
sie 145,35 rnr. Tmvarzystrwo litcz.y 50 
czJon:ków wiyptatnyich. Zebr:ai1 było 1 I. 
Do zarz~u zostali -0brnn•i: Przewt>dnilczą
cym L. R.atajskii; za st. J. Lis; se kr.· L. Pte
w~; za;st. J. Bainach; kas. J. H~in\ka; zast. 
W. PusZtkow•ski; biibl. W. fasilk; za~t. f. 
L. Bairtosik i J. Kurosi'ńslldkelł>28, 2kaiciażi 
Pora.dla; chorążym <la chorąigwli kościelnej 
J. hsilk; asystentami1 L. Ba1rfioisik i· J. Ku
rnsif1ski; do świeckiej I. Mad'żan10w.sk'i, a
SyStentami r. Hempa i J. Langidwskf; re
,,izorami kasy J. Paryas i A. KJ'Oba. 
L. R.atajski. prziew'. L. Ple.\va, seikr. 

Kastrop. Rnczne spraw-0zdanie Tl()'\V. 

św. Waiwrzyfl.ca z. 1904 roku. Na początku 
ubilegteg'O miku PiCZiYłD towarzyst\v~ 220 
cztonlków. Przystąpili0· vVr ciągu' roiku, 41; 
JXJ'wr6cił w strony rodzinne 1; um:ark>l 2; 
z. puwodu ;niepłaiceni;a. skf adek hiib zmiany 
praicy albo mie~sca po'bytu skreśl•Gnfo1 83; 
zatem lkzy ()becnie towarzyst\vo 175 i\VY

ptatnych -czt10nacó\V. Zebrnń ()<lJbyt.o t<YWra
rzyst\v{) w ci<:i,gu mku 17 zwyczajnych, 4 
wailnle, i 5 poS'iedizeń zarządu. Uroczysto
śd ()hchodlzifo t·o-warzY'stwo następuiące: 
$więconkę i 11roczyskiśr5 gwi·azdlkową, o
raz zabawę\\ 17 rocznicę istnienia. Ws.pól
nie dlo1 Komunii św. przystęPo\\·alo toiwa
rzystw10 raz. D\vie· msze św. zamówiono 
zai zmarłych i żyv;y,ch czron1k6w nasz~o 
tO\\"a:rz.ystv. a. K.s'ędza po'1skk~.go miahśrrny 
8 razy. Z chorą~" iq bralo towar.cystwo 
udziar 11 razy. Chon.w \\·-ypłałt{ml() w cią
gu roku 161 mr. wsparcia, na· po1grz.eby 
czlonków '"'YP.fa.cono 120 mr. To'warz:y
stwo p-0siaid\a w bibhotecc iekolo 220 ksią
żek. które t'o są \dasnośc'ią Tow. czytetni 
tuqowych \V Poznaniu. Na waiLntm zeibra
ni1tl! ·dnia 15 stycznia hyl Qbór zarz.:i<tu, do 
/którego wybrnni ZO'Sta1i: PrZe.\v!Q<lnicz~
cym Józef tlejno·wicz; z.asl Pi-0tr Grzt.~ 
siek; sekr. Maciej Musielak; zast. Tomasz 
Bąk; ka:s. K.a'Z'imierz. Antoniewicz.; za.st. 
Franc. Nalwr.::it; re;wizorami 1kasy Józef 
W ailk-O!wfak i An1drzc} Andrzejewski; bibl. 
Sta!nilsta'\v Ma1ci.eje1wski; za.st. W~wrz. An
dersz:; I. chorążym Prane. Klemiczak, asy
ste:nitami Woje. J unys~czak i St. S witalla; 
II. chorążym Prane. Fazo.la, asystentami 
Stan. Maćko"' rak i Stanisław Paizola~ 

Uwaga: Za por-0zttmieniem się z sąsie-
1druitem Tow:. św. Alojzegio z. K ottenhurga 
zmiani~oo czas posie<lz i1, panie'WlaiZ 
re'St <lu00, którzy są czlonkaJm.i obu tO'\l.Ta
rzystw. Tym sposobem c:zt-0rnktow·i~ ~ 
mieli sm>sobn-Ość do bra!nia udlziatu '\V po
sie!d!zenfaich obu tmvar.z:ystw. Na:sw po
·siedlzen'ia dd'bywać się będq co1 pierwszą i 
trzecią niedzielę każdego mresiąca w bieiżą-
'CY1fI11 ·roku. M'. Muis.ie1ak, sekr. 

r ••• „ . L, 



Ałtenesscn. Sprawaz<la111ic z czyr.1no
&ci Towarzystwa św. Józefa w Altoo ssen 
~ r '·u 19-04. Na po:c-ząt m roku liczylo 
towarzystwo 34 czynny1c.h c.7.Jło1!k6w. \V 
cią1,.1"'u roku c\"stąpito 12; "ysi1.wJo z; pmv10-

du nlicpla ·enfa. skla<d~k miesięcznych 2, po
r.on·~ < 1 na 1905 r~J'k 44 wypfabnych czton
ł / . . Do:chod't1 miaio bowarzystwo w 
·Pi~rw zyrn k\Yartale 203 rnr. 53 fe11.; roz
chodu 136 mr. 20 k1t1.; poz.o:stalo na drugi 
kw'arta·1 64 mr. 33 f:;n. W dm.gim h\·a·r
tale dlochcdu bylio 30..., mr. 19 kn.: rozcho
du 221 mr. 55 fe11.; pozo taiło na III kwartal 
82 mr. 54 fe:n. w trzecim ln rartałc de.cho
du był-o 168 mr. 67 fen.; rozc iodu 131 mr.; 
po?;ostalo 1n cz.warty u\:wartał 37 mr. 67 1. 
0( cht;xlu W CZ'Wlartym -kw·aortalc było 2:2~ 
rnr. 19 fen.; mzcJ1.odn 203 mr. 25 fen.; po
:zos a1ic na 1905 r-0•k 18 mr. 94 fen. Pusic
dzei'1 ·0 dbyfo się 'r r-0ilrn llhiegtyrn 21. To
·w arz.yst. o· przy tc;po ;t,·ało ww61nie do 
ispowiedzi i• Komunii Ś\ . 3 r:tizy. Dni1:i 6 
iStYK;z111ia odbył się obór no :..c..go zarzą{lu, 
do klt'in.:~·n ziostali -0brani: P:-zew()tdłlliczą
qim AntlO'J1: Walifrski; zast. Maks. Kaic\ 1

-

>sk 1; sckr. Wal. l(-0n:ie1.zny; zast. J ani Adam
czyk; ska dm. Ka1r.ol farosz; zas t. f rnniL-. 
Lisi'l;~(; bd)!. Adam Makc1di; rewizorami 
lrns.· .fan Moszyk i tiiclnł Walkowiak; 
'ch'.1rążyin1 fan Panek: z~~ t. Aleks. Rutko\Y
ski; asystentami Mac1~j Sznkzy1Jsk1 i WoJ. 
Grzymsiki; zast. Jan ~owak i Adam Matec
ki; faw1nikami Frani,.:. K,v.int i Wal. 06rny. 
Ze1Lrania '°dby\\ ajt1 się co 14 dni. 
A. \Va:l1ir1ski, prze v. \V. Koniec~'11y, s:~1kr. 

frołmłrnusen. Sprawozd:rnie z czyn
no1ści ])Olskn-katolickicv.o Towarzystwa 
po<i1 opieką św. Antonic:g·o \V frohnha11sen 
z rnku 1904. Tow. nasze rczyto na: p.oczri
tku roku 43 czł·oJ11ków czynnych, wpisa·ć 
da,to siG w przeciągu rnku 29 człcmik6w, 
l umarł, 2 wst'lpilo d,o sł11iż1by \V-Oiskn\vei. 
10 zmienito pracę, a 12 jest niC\\'yplatnych; 
po:zostah, na 1905 mk 47 czynnych czfon
ków. Posiedzenia od1Jy\vaiy się regularnie 
'\\ drugą niedzielę irnżdego miesi41ca. Do
chodu mieliśmy w roku ubic<glymy 267,04 
mr., rozchO'dru 203,12 nu., pozostaje w ika
się ina 19D5 rok 63,92 mr. Dobrowolnej 
isklaidlki m:i dwrągiew zebraliśmy vV1 roiku 
ubiegtym 37 mr. Z chorą:gwią występo
'\.\'alo Tow. nas.ze 10 razy. Dwa razy mie
liśmy sposobność przystę.pować d() spo
wk"Clzi św., gdy przyby;! polski ksiąd:t.:. 
Msza św. na intencyę Taw. ()id:pra\vioną 
zostala jedna. Zabawę urząd1zil·n tow. 'na
sze '" 10 ro:cz.ni'cę istnicuiai svv1e-go, za:ba
wę j.esie111ną i g\.viazdkę. Tow. nasze po
siada bibliotekę, która jest wfasnością To
warzyst ~a czytelni ludmvych w Pozna
niu . - Obór nowe~p zarządu octbyl ·się na 
wainem zebraniu \V dniu 8 st-yicznia. Obr'1-
llli zostali do zarządu: Mchaf Trąbalski, 
przewcdl!l„ Ign. Zabłocki, zast.; Woje. Pi
larczyk. sekr., Stan. Naj<lcr, za.st.; Antom 
Szuliczyk, s.karbntkiem, Pi<Ytr Cepa, zaist.; 
·Woje. Kardacz bibliotekarz.am, Tomasz 
Pilarczyk zast.; lgn. Galewski chorą;żym, 
stan. Kuligowski zast.; KaŻ1n. Perz i Mi
chail: Perz asystentami; Micha! Waichowski 

~ 
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Ka.pi.tan Czart. 
(Ciąg dalszy.) 

Cyrnno wzruszył ramionami. 
- Tak;ponmvit Rinald-0 - maty Szy

muś, który zginął równocz,eśnie z naszym 
d r"Jgfm panicz,em. 

- Tein człowiek mówi od rzecz,y -
zwródł się da Manuela. Niema co mu -0d
J)OWiatlać. 

- Mrnie to Z1ostaw, 'kochany Cyramo. 
Trzeba, żeby wszyscy byli sędziatmi me
go ł:onoru. 

I przystępując pono•wn~e do Rinalda, 
He!kl z mocą: 

- Tv~·"Oja pamięć, k:ochw.ku, jest za
nadto U!s~u:żna. I pia czemże poznajesz tak 
niezawodnie Szymona Vidal, który bY1t dzie 
ckicm picdoictniicm, gdy 'ZU1iknął z d-0mu? 

- Dla·czegóż nie miałbym go poznać? 
Bytem w jego w;eku i zapamiętalem go 
doS'kGn.ale. Wszystkie ~ego rysy rozpozna
ję w pa11sk1kh. które od tygodnia badam z 
u,wa.gą. Gdyby mi zresztą pozostawała 

Jeszcze- ja:ka wątpliw101ść, jeden s.ziczegół 
wystarczy do jej usuini,ęcia. Pemnego ra
zu, baw;iąc się z SzymtUsiem, rozciątem mu 
czofo kamicrricm. Rana b:y1ta szeroka i glę 
OO'ka - wybornie pamiętam. 

I prz~' tych s.lO\\-ac11, \\ yciągając rę

kG. do czcla Manuela: 
- Ot() blizna! - '°świadczył :z przcra

żaJąiCym spokojem. 

i Józd Najder zastGp:ami; Nikodem Adam
czak i Jakób Gclik rewizorami kasy; To
masz Skrzypczak i Władysław Bosacki 
lawnikami. Salę posiedzefl ma to,,•. u p. 
Overatai w :Essen, przy ul. Adelkampstr. 
nr. 95. Organem tow. jest „Wiarus Pol-
ski". · 
M. Trąbalski, prz1:w. W. Pilarczyk, sekr. 

Nowe środki ~Ja.I i 
straszne w swych skutkach użyto obec
·nie w Mandżuryi, a są 1nimi ręcz,ne bomby 
dynamitowe. W si~rpniu i \Vrześniu Ja
po{1czycy używali tych bomb, jalko ręcz
nyd1 granatów, ilekroć przy wspi,naniu się 
na stoki fortów, napotykali przcróiżnt~ za
pory i przeszk-ody, które -chcileli usun'!ć. 
Rosyanil.! następnie zaczę1i rzucać te gra
naty w jap·ońskie szeregi, a gdy pr-0testy 
gencra;a Nng-i okazaly się daremnymi. Ja
poi'1czycy byli poniekąd zmuszeni poshugi
wnr; się granatami \ · ten sam sp-osób. Te
raz , na wiadomosć o używaniu tej stra
sznej broni w polu, powstała na Zachodzie, 
zwłaszcza: w Anglii i Ameryce, agitacya, 
mająca na edu znie\\·olenie belligerentów 
c1o zaniechania środka tego ·okropnego. 
„Dai'ly Mail" ogłasza z tego po\vodu -0bszt:
rny iist swojc,go kmcspondenta, pisany; z 
po-d Portu Ariura przed lrnpitulacyą, a da-, 
jący obraz okropno1ści, spowodowanych 
przez, granaty. 

Czytamy tam między inncmi: ,.Że 
stoków niższych wi~kszą część trupów już 
zaibrano, ctoszedkm wi~c prawic do p•oto
wy wysok{)ŚCi wzgórza (203 ractrów) za
nim natraflłem na: coś, co mnie przcstrze
g(,01 przed tern, co miałem wi1dzieć. Zoba
czY)tem na ziemi przr.:d sobą zwykłą czapkę 
japo{lsikiego piechura; podni·oslem, chcąc 
zobaczy.ć nazwisko w·cwmltrz - czułem, 
że byla 1ciężka, spclirzałem ... i natychmiast 

1czapkę upuścilem. Była pelna rnóz:gu. 
zmi~szane.go z wk:Jsami ! Wkrótce potem 
znalazłem się w rowie, o 20 krokó\V' od pa
lisa:d'y, najeżonej stalowymi koilcaimi. Tutaj 
leża.fo1 15-20 trupów, zabityc:h, zmiaż,drżo
:nyc'h przez bomby w jedtną kupę. Żołnie
rze widocznie chcie1i1 się tuJ sch11onić na 
ich'wilę, wypocząć chwitkę, aby stąd rotzpo
cz,ąć ostatnie ·bohaterskie' wspina.ni'e się. ku 
rosyjskim stanowiskom - gdy padity mię
dzy nich wy:bud11ocwc granaty: i zabiiy ich 
wszystkich na miejscu. Tu więc legli - i 
leżeli talk zmieszani, że ani sposób rnzpo
Z!nać. która' część dala naleiżala d\() jedne
go, która idiO drugiego i trzeciego cztmvie
ka. Si1ta wybuchowa ·olbnażyla ciafa z nai
dro'bnJ'ejszego kawa~ka odzieży; tu i o
wd.zue tylko noga pozl()stafa w 1 bU'cie, lub 
pas rzemienny powstał', clto'ć Zi reszty u
brania nie było śladu. 

Nieco <lalej, a bhżej ikolczaistej paQi·sa
dy, ci~a juiż •nie leżały dziiesiątkami, locz 
setkami. Tu także prawie wszystkie tru
py były na.gie i zibite w po1jedyń-cze kupy 
z cial rozerwanych 1 pomiażd!żo·nych w so-

Teatrnlnai ta scena zibuld1zila szmer 
wś11ódi ioł).e;c:nych. 

- Nędlznuku ! - wrzaisnąJ Marnuel - za 
plaioorno d, abyś te niedbrzeczme osz.czer
shva wyigłoisi'ł ! Bradc mój. rw imlię praw
·dy i spral\viedlivrości - \VYPę<lź tego r:u
chwaka ! 

I(oland.1 odJpowieidzial wybuchem wz>gar 
dliwego śmiechu. Na iniego tera.z przy
s?tta kolej zabrania gfosu w tej tr:aJgilkiorrnt· 
dyL poidstępu i podt-0·ści. 

- Procz z maską, panie! - wyrzie:kf 
wyniośle . - CzlmVlick ten powied!ziiat pra
wdę. Od! tyig·ndnia iuz ha1niebme: mię zwo..
·d.ziisz. 

- Ca on mówi? - jęlmęlai Gilbe1ia, 
która śledziła tę scenę ·z przestrachem, 
pozbawiającym ją prawie przytonmoJści. 

- Zastanów" się, co czyinisz, Rolaindlzie ! 
- -wirądl surowioCyrano, nie d'ając czasu 
d-01 odpowiedzi swem~11 proteg.01wanemu. 

- Nie przeszkaid'zaJi. Bergeracu. ocr 
tr.zoch dni wiad'omOł mi już jest dJoikladnje, 
że ten, co się bratlom moim miam1je, jest o
szustem; od trzech d!ni piowstrzyimywatem 
z wysiłkiem gnie.w i oburzenie. Swfaidcc
two stuiżące.go jest ni.ewystarczają,c.e, przY
znaię to, aile dzięki wytrwalym :posz111ki
waniom, badaniom i pogróżkom, ·Udato mi 
się zdobyić inne, 1bardziej przeJmnywaijące 
już mi si·ę z rąk nie WiYlmknie, poz.\Vlo.Jiłle:m 
mu pr.z.ez pewien czas broić bezkarnie· za-. . ' 1marem monn byl<J t()idi voczątku 'ZC'd'rzeć 
pubH'Cz1nie maskę z nikczcmniika, napiętno
wać go w oczach ·całego gron.01: l'll<lzi uczci
wych, którzy widzieli. jak z:wiedziony na 
ch'wilG szatailskim p:::ideiściom, przyciska-

sie krwi i mózgów... .\'i dok prz: okropny. 
nie-wysłowicme straszlwy i ponU'ry, widok, 
lktórego się dln1gie lata nic zapomni. Nie
które trupy leżały paje<lyńc:z.o; trzy czy 
icz~ery były przerwane wpół, górne częścr 
ciała pozostały nietlmięte, z dołuych nic a 
n;ic zg-0ła nie zostaJł·O ... tylko ziemia doikola 
była śliska i krwią przesiąikta - nic 
więce1i. 

„łia ! - pisz~ korespondent - ludzie 
ci polegli! w bitwie za Itrni swój, śmilerć 
ich sp-ntkala nagła i bez belu. Lecz i>o
myś.lcie tylko o 11-0zostat)nch, >O tych, któ
rych ,granaty nic zabiły na miejscu, którzy 
się znajdC>wali tuż poza prnm:cniem zupeł
nego zniszcze!nia - pomyślcie o ty1ch 
szcz<:itkach żyh1cych lttdzi, a tych, co je
szcze dfogic. t}~godnic męczyć siG będ'q w 
niewysl-0wionych cierpieniach, nnim u
mrą lub o tych. którzy, napnwieui j::t
\:oś przez chirurgów, Żlby wyglądali na 
j2.kieś żyjące istoty, istnieł muszą bez rąk, 
lu·b bez nóg-, z .człoukami po!argany:mi, ZP 

zdtrowiem unie1nożebnicn(:im. '' 

z rojny t-- ~;yjsko-japońsk.ie.J. 
Przez PeterSiburg ·11;.idcszly \\ iado'mo

sc1 o drobnych potyczkach \V Mandżuryi. 
Z Tok:iio d-01nosi Reuter: Spr~l\v:ozdani::t z 
Liaic;tiangn pcdaią liczbQ wojsk rosyjskich 
JXJlmiGclzy rz::.J.q Sza a Charbinem na 450 
tys. 1chl-0p:i., z, których 280 tys. znajduje się 
na froncie. Straty r-osyjs!kie w bihvic pod 
I-lejkutaj, \V której to tak nieszczęśliwie do
w1odzi! ier:cral Grippi:nberg, wyneszą we
dług teraź:li'ejszych ·ohlicŻcń 25 tys .. chlapa. 
Rosyanie w -Okolicy łieikutai sypią dalej 
szał1cr. 

Acfunirnl T{).go opuścił \VI p.c1niedziakk 
w Kure; przypusz:cza'ią, że udał się na po
bdni·e. 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zaehodtafoh Wa~"Jmii i Mazur. 

Z Chełmińskiej dye.cezyi. Ks. W ?ady
slaw Sobi'ecki, zrczygnowa\vszy z proho
sh\a w Lobdiowie, gdzie 7 lat urzędowa1, 
zamyśla ·wstąpić d<Y klaszt•om OO. Trnpi
stów· i <J<:ldać się nawracainiu pogan w po
l'ud'nilowcj Afryce. 

Tuchola. Okropne nieszczęście wy
darzylo się w mieszkaniu rohotnuka Polo:
ma w: Dębówcu pod Polskim Cekcyinem. 
Od'y żona jeg·o wyszła: na chwilkę z pomie
szkania, zo1starwila swe 2 i 4 letnie dlzieci 
·bez dowru~ W tym ·czasie puw·stat tamJ w 
tlliewytlomaczony dotąd sposób -01gień. Gdy 
matka po pewnym czasie po\v~rócila zasta;ta 
swe <l:zi1ed bez żyicia, ud't11swn1e od dymu. 

Toruń. Znany bylyi porucznik pionie
rów Wessel z T.arunia, któregQ oskar.żono 
o ·zdradę stainru, sprzeniewi,erzenie i fatsz.o,
wanie weksili, a: który swCJgo czasu wciekl 
transportującym ,go żotni-crrom na d'wor:cu 
poz.rtańskiim stawać będzie w tych dlniaich 

lem go do piersi, jalk brata. TambOI przyję
cie fryto jawne i glośne; jarw1.t1.ą i gJ.ośiną 

musi być też karn. 
Ma.irm.1.cl schronil się .iu1rsty111ktoM'lnie pod 

opiekę Cyrana. 
- Sawiniuszu ! Sa-wiiniuszu ! - szep

tał z. trw.ogą __:_ hrołl mię, bo. nile mam '}Ulż 
ni·c oo powiedzenia, boi czwiG. że zginąć 
muszę. 

Cyramio: by1t za\.\"SZe gotowy dl~ odpar
ci.a ci()'S'U. 

- W straszną grę wda.ileś się, hra·bio 
dle Lernbrat - rze'kt z ma.cą. - Zaniechaj 
Jej, póki czas. DoW'Ody tożsamoiści Ludwi
ka: istnieją, w moich zaś ręka.ich znaidtde się 
broń, której donio'Sfości inie znasz j~socze. 
Jest nią testament twe gu ojca. 

- Wprawadzcmo cię w bląidl, mój Cy
rnnl(J, jak nas wszystkich. Ten człowiek nie 
należy d!o rodziny d'e Lembrat; inaidużyl Ofr 

t\v:ej' dobrej wiary i twego dlobreg'o' ser·ca. 
Ty sam, nie rrna.jąc dlość siły, a'by oprzec 
się. pierw·szemu \\nzrusze.niru, ośmieliłeś bez
wiednie aszusta, któreg•o ()lfiarą ja paść 
mi..q,fem. 

Wypowiled1ziane to Zostafo ze zdumie
wadącym: spo:kojem. Roland dJe Lembrat 
byl strasznym •wpaśntkiem. 

- A podto1bieństwo Ludwika: <lio oica? 
- nacierał kipiący gniewem poeta - a 
piśmienne dowody? Cóż mu to p()lwiesz ·? 

- Nic zigola - zakończył Roland. -
W).1kryforn i udowod111:ilem oszustwo· do 

' pana starosty nalieży wymierzyć wino'\vaj-
cy spra"Wiedliwość . 

- A to i Pal!l s.tarosta1 c1o dziela nale-

przed sądem \\' T runiu. TL~r-min vdby 
się będz:e nic przed sądem wo~ermYm 
ko przed izbą karną. Jak wiadomo, ' 
wa wydania \ 'esscla, który <lfogi czas 
wił \\·e Wt-0szech. oparta się a.ż o wl 
i2bę deput-0\vanych, gdzie socyaliści \ 
go w obHHlG. Wessel ·diluigi czas uda 
że posiada tajcmnil:c; dotycz<lcą stano\\i 
rządu pruskiego w prncesie Dreyfus a 
pokazało sic, że był to tyilko fortel ' 
WY\Yolać ży~ysze Z1:nteresm.\·anic się

1

s 
ją oscbą i uniknąć sta\ '~rnia przed są 
pruskim. 

Z ~fol. K~. ·jloznańskiego. 
Września. Żona rnl'n nika Witcz 

zosta\ ,;Iła w ·CZ\\'artck \ .l.!t.:7.•0rcrn w 
szka1niu hcz tl:ozoru dwoje dzieci, j 
:inającc bt 5 i 9-micsiQcznc \\' k· J 

Starsze dzii-:-:.ko .nbalilo lampę palącą~-~ 
stole, wskuteł· czi.:'"O pal<{ca się nafta r 
lab się •na stół i kołyskę. p~parzy~a 

1le;'1st \n tak boleśnie, ŻI.! na.i:aiintrz \\ ok 
pJrych loleścia1.:h zma1n!o. 

Ostrowo. Za cJ'br.1zQ majestatu 1 

zab i'zba karna w Ostro\\ric robotn1 ka 
ża z Bor(rn 1:1a i j ... g-o żorn:~ na 4 ' z·gl 
3 miesi<.ice więzienia. 

Września. Do r·~jcstru handloweg 
tutejszym sądzie ;i;pisaną z-0stała n 
s.pólka' ,.R.oi.t1:1k", m::i.jąca na celli zak 
·s prz eda!:t, p ro·d u1k t ó \: r.r; ln i cz )r 'h i ]Jut 
·bnych w g'°spo·darst\J. ie anylmłr\w. 
czfo1nkóiw za:pisało siQ 3.3 oibywatcli. 
zairządn należą pp. St. Zioiccki, J. \Vi 
bicki z Wrześni i E. Ccgi1Jski z W(; 
Do· rady nadzorczej nal~żą pp. T. Ch 
nowski z l(ościanek, Sr. Lutomski z G 
bo wa. ks. dziekan Ja nas ze Sta\\ u, .J.' 
ściclski z Mi!ostawia, T. Enlernfeld z W 
śni, fr. Beym z Bialężyc oraz g()s 
rzc J. Pawela. A. Widecki z Szemhor 
i A. Kampa z Jarząbkow·a. 

Gostyń. W lesie czachoro\\'S'kim 
Gostyniem popetn:1ono morderstwo na 
krrnś mężczyźnie z Czachorowa. Rany 
kryte na zwlokach świa•diczą •O zo 
rnianowidc, że parasol zabitago znal 
1rno w pobliżu w strzępy pndarty. Śk 
t\VO d\otąd nic pewne:go inie \Vylkryfo. 

, W Bydgoszczy. wystrz.akm z m 
wferu zrnni1ł się .ciężko jednomczny 
ttorf, oid1słu!gujący \V tamtejszy1m 14 pt 
piechoty wojskowość. Pcwody c 
rozpaczliwego nieznainc. 

Poznań. Dniai 12. '). l" . 7ako{li. ZYI 
·cie ś. p. Ks. Dz~ełrnn BD „. t .w Antoniew 

·zmarty przez sze e lat 1nale2al 
Pwwti.nicyona:lneg"o Ko h: u Wyborcz 
piastuoąc naipierv.1 urz, d ;\ iccpne.zcsa 
śmierci ś. p. Stefana hr. 2t>ito ,vskieg 
jedno1I11yśl ą zgodą godność prezesa 

J alk we wszystkich innych ins 
ieyach, w których byt czynnym, tak 
Pwwinicyi0na.lnym Komitecie Wyhorc 
pelni! Nicbożczyk S\voie obow·ązki z 
por6wn2ll1ą gorli1wością i sumiennolścią. 
,jąc igiodJny najwyższego uznana przJ 
bezs.tminności, uprzciimości i gi0niaego 
milo'\Vainia sprawy '()jczystei. 

Daa: te;go też pamięć ś. p. Prezesa 
---·-·----=~--

iy? Wilnszuię d, Rolandzie - wszys 
umiał przewidzieć i prz:Y;goto\vać. 

Na te słowa wystąpil czcigodny Jan 
Lamothe i z zaicL01woleiniem w~1\V111ętrz1 
:kt:óreg:O' nie staraił ·się wkrywać, w:yri 

- Tak. mój panie, wszystko z,os, 
przewidziane. Niic nie ujdzie wzmku 
dlziego - styszysz pa1n? - nic! Porn 
pan. nia<l tem. Od trzech d~ni, uprzcd 
przez pama: de Lembrat, pracowałem w 
de czoła, aby z.burzyć, coś pa:n z-bud()'ll 
Pmvi!OOJ~o mi się. Polecileun 'trwi·QZić i 
d'ać baidamiu pańskch wspó1niików. 

- Moich rvvspóhruik&w! - wria 
Cyrano. - Przez Boga żywego! mości 
rosto, okiełznaj swój język, jeśli nie eh 
abyśmy się na sery·o p01gniewa1i zs s 

PrzeJdl graźirlym gestem wcoownicZ 
autora „Po<l.róży nai księżyc" Jan de' La1

. 

the uważał za "'~taściiwe cofnąć się ki 
kroków w ty l. 

- Powoli, panie de Bergera1c -
śpiewal, prze!d!ziel!rwiszy się od poety 11 

starczającą przestrzieinią - ja, mói P" 
nie uestem awanturnikiem. Mnie nie P 
zywa.'ią „I\a·pitane:rn, Czaortem." ~ 
przedstawić paniu dlorw10'dy, że hrabia 
Lembrat postą•pil, ia:k mu obowiązek Mi 
rn nakazywał pastą-pić. 

- I iakie:ż to1 da.wody, mości staros 
- Zeznania świa1dl<1ów. 
- Jakich świadkóvv? 
- Be.ni Joela i1 uego siostry. I 
- Ach, Ben Joela! - wykrzYlo~ 

dośinnei Manuel - Jestem ocalony. . 
· Cyrano krzy:knąt naft z ,gniewe!ll· 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 



szego pozost nie nam za\\ sze dr-0,gą i ni
~dy w serca.~h naszych nie wy.gaśnie. 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Wrocław. Bezroib-Ocic w Westfalii ·wy

arfo wpływ wielki· na wysytlcę węgli z 
Gón.e\go Slązka. W czasie od 15 do 31 
tycznia zamówi1ly wszystkie kopalinłe gór

nuślązkie ogótem 108,975 wagonów, pod
czais gdy w tym samym czasie roku ze
s z l cgo ngólna licz.ba zamówionych wago
nów wynosiła tylko 71.662. Wyinika te
idy, że dzienn;1e WY\V-Ożono 7757 waigonó\v 
{ '' roku z~szłym 5485) węgla. 

Radzionków. Daw1nie~szy ren<lant 
~mi-ny tutcjszei. ni~1ja1ki p. OolaschewsJ\y, 
który zeszJego roku sprzeniewierzy\ 1szy 

por.q p;c.nięd'zy gmJ;my;ch, · uciekł za 
l:ranicę, znajduj'e1 się -0becnic - hk dlo
no1szą gazety nie:miedde - ~, M~:md:2..yryt 

jakd .. -oficer w armiii wsyjskiej, Awan-
O\\ał wiQc llicźlc, bo tam będzie ~.-Q mógI 

jeszcze lepiej oblO\\ ić z fundusió\.' paó
st\\-O\\ ych, an:żcli \V nas.zy,m biednym Ra
<izi-01nk-O\v ie. 

Niem. Piekary. Prz:::·d' niedawny1n 
c zasem przyto·czył .,Kalolik" i ,.Dzi•ennik 
śl." kor1espondencyę z „Gómośl<i,zaka" z 
róŻ!n1cmi wiadomościami o ,.Krie:gerverei-
111 :1c" w Piel-anch. Przcwo·dli1ic.:zący ,.Krie
·~ervcreinu'' górnik p. Merta należy także 
do ~zfonk(J \\ hakatyzmu. Wiadomość ta 
niicjcdm!g.O z Piekar zasmuc~la, bo.U nas. że 
syn polski·ch r.aidzi!ców, polski mbotnik, l~t
czy się z haikatystami. Lecz co pawi1edzą 
szaitwwni czytelnicy na to, że p. Jan Guzy. 
pr1.1c'.Yo'Cln! ·czący fowarzystwa posiedz~cic
'.li ·domów i gnmtr\w, które się składa: z sa-
11n:p.::h pol!skich posicdzicicli, dalej czkJ1nek 
zarządu kościelnego. rndy gminnej, wybra
ny -0n by,t dio za.rządu kościcłncgo i rndy 
gminnej P·Od hasłem polski·cm, że ten wstą
pif do hakatystów. Oónnik p. Jan Guzy 
oyl d.o nic·daw111a m,vaiżany prze.z WSZYSl-
1\ich jako sprężysty i tęgi wiarus, więc nas 
przcrazifai powyżisza wiaJdiomoś.ć. Toć do
'Pneiro dla wiarnsóvt ·ból' hólów. Co p. Gt1-
zy moti: ~ m;eć za interes wtem, że wstąpił 
d:o hakatystó\v, ·tego nic pojmujemy. Da
w1nie1i' był ·czytelnikiem najlepszych pol
'Ski.ch gazet, później widzieliśmy go między 
.radykafai11i, aż na,reszcie znalazil się u, ha
("+ystó\v. Człm.vieik, który swo~e przek-0-

·1 ·i;: z taką łatwo.kią·2tmie111.ia, też i nada{ 
-.. może być p.rzleZ: nas. przy faik:ichbądź 

·u ·ach •gminnych popieramy. Spamię
łi 1 ' sohie tn cfo1brzl:„ Oprócz p. O. po-

· ę1 owaH do hakatystó\v także kilim in-
1 wiarusów. Pewien gospo'Ctarz, jeden 

z niiższych d-0.zórców kopalnianyd1 i j)IOidD-

Pan; Szejbkmwa zrk~·.c-cn~ dJ:i ~~l 1 
wygraną i... wyjechała za granicę, .zosta
wiając dalszy obrót rzeczy na los wypad
ków. 

Wiadomości ze świata. 
Z Rosyi. Związek fabrykantów żela

·za w Rosyi wystosowa:t do prezydenta ko
mitetUJ ministrów Wittego memoryał o kwl! 
styi rdbotnilczei w Rosyi. w 'którym na kon 
cu powiedziano: 

.,Usposobienie mas ludowych w Ro
syi iest groźnem <Jstrzeżeniem, że środk. 
repi<csyjne nie z-dolaią po\\ strzymać głobo
ko za1korzenionego mchu ludowego, który 
się codziennie na nowi() objawia. Nonnal
ne stosunki między robotnikami a przemy
słowcami jak-0też polepszenie sytuacyi ro
botników mogą nastąpić tylko pod naw~~ 
puli~1cymi warunkami: 

1) Utworzenie systemu rządów . .upar
tego na prawie. Istniejące oowiem usta
wodawstwo i dotychczasowy spo-s(il1 wy
dawania ustaw nie odp'°wiada potrzebom 
lmtnCYści, a zwłaszcza potrzebom prze.my
slu wsyjski~e.go. Udział prŻedstawideli 
wszystkich klas, zarówno prz.~my~io\\ 'ów 
ja.k i rnbotnikchv. w ustawoda \\'Stwie, jest 
rzeczą nieodzowną. · 

2) I~ó\\~ność wszystkich \\' ob!Iczn praJ 
wa. 

3) Usta\\OWC poręczenie nie11anrszal
no1ści mieszkania i 11ietykaluo·ści osobjstej, 

4) Prawo robot ii.!·~{w do zgromadza
nia się, ·oraz: praw.a ·do zaprz.2stainia pracy, 
zarówno przJ sługując.; pos:zczególnyrn o~ 
sobom, iak całym grupom. Te sactne pra
wa mają otrzymać t8kżc przedsiębiorcy. 

5) Ustawmva <Jd1mna rnbotników 
przcdi at~kami strejkujących, jeżeH rooo
tnik nic zgadza się m. proklamowany streik 
i nilci chce się do nic·g'.J przylączyć, a!Jbo
wiem praw.o organiz.o\vania str jku nie 
poc:ąiga za s·cbą o,1J.O\\ iqzku brania w nim 
ud'ziafo. 

6) Wolność słowa i pr::i.sy. 
7) Powszechna obowiązkowa nauka 

w s:zkolach z r.ozszcrzeniem pmgramu do 
szkór elementarnych. Uprnszczenie for
malnnśd przy zaktadaniu szkól, bi'bliotck, 
czytel!1 i towarzystw naukowych. 

Z Austryi. Cesarz. austryacki przyją.ł 
nól. p.osluchaniu nader przychylnie :Franci
szika I(oszuta, syna znane.go rewolucy;o•ni
sty. Cesarz a11stryacki przyrzei..ld pono 
Węgrom gaspodarczą samod'zielność, na
tomiast stainowcz.o •oświadczyl się za u
trzytrnaniem jednolitej armii austryio-w~

giJerskieJ. 

bno g•ola-rz p. Komszov"jc. Niech n;as Bóg '!I' ' • 'li I 
:zaichmva, c.o to naid.:11 będzie. - Jak to ie- i.----44.~_r_o_z_n_y:_i::~·"-·-· _s_r_C'_n_. --=-·r.r..al 
5zcze foho wygląda na O. Sląz:ku z naszą 

:sprawą narodorwą, kiedy ta.cy ludzie, któ-
r~y byli uw~żanr za najpiei:vis.zy·ch Pola- , 
łmw, wstępuJą .d;o hak:aitystav.r. A trzeba 
"\VieJdzi1eć, że . to na Górnym Ślązku nie są 
·"'"'C~de rzadhe wypadlki ! 

Z innych dzielnie Polski. 
Warszawa. Z Petie·rSJburga· oode:szla 

"'iaidl(}moś6, Że generał-ad(jutarut fwiton, 
jako i ksi;.iżG Obolefr~ki st.a:n01wis.ka gene-
T.at-gU<bern atara Warszawy ·nie przyJęh. 
Z kolei propo·n<;wano takowe hr. fgnaUe
-..,..owi, zacickkmu R:osyainOIWi i ten urząd 
ten przyj·ął. W tych diniachi mai być ogł10--
·wną urzę<ll()wnie jego nom1nacya. 

Warszawa. Nie wofulio fahryikantom 
w Polsce pod Moskalem rorbf.ć ustępstw 

. aa rzecz strejkują!cych robotników. K-0-
.rcspondent „Kur. Pozn." pisze: 

Nie wohno się zigroa:nadzać, więc rur
wet faJbrykarnci muszą \vy(j)ednyw.ać na to 
przez dni kilka pozwiofonie, - tak samo I 
i s.trejkujący. Niechże tylko oeid!nia stroina I 
inte czekając docyzyi w(!a<l.ey, zechce przy- I 
· pieszyć porm:umienie! 

- .,Nie lz.lla.!" Co ciekawsze, ze "\VSZel 
ki akt dobrych chęci dio ustępstw ze stmny 
saimych fabnnkantów, bez. zawiaid:-0miemia 
poprzedn1i101 wl.adzy, popada w1 pode.irze
nD~ jako ni'edJoizwolioniy aikt dą:żący do po<l
trzymaniat strefku. Zdarzylo· się to w Wa1-
LSza'Wie w 'kilku fabrykach, zdarzyto w Lo
dzi, ,gdzie wdowa Szefblerowai w naradlz~c 
z dyrektorem fabryki! Herbotenn tak s-01b1e 
p.owiledziała : 

- Za rnbiarrny 1D miihooow rocznie -
ciężkie cz.asy. Więc powiedzmy, ze za
r.obimy ty1k·o 9 miHonów a: ta to podv.ryż
sz..amy płacę o 10 %. 

Rz.ecz. pmsta, wykill1ainie la:twe~ . 
Niestety .gubernator pi1otrkowisin u

znail to za popieranie strejku ble-12. pornzu- I 
mienia się z w.tad!zą i zabronH. 

W .1 Me11 c 'bJ ~ > s«~ z ..... l.i:~nic górr.:
kó\\. którzy się ża 'i!i na \vydalania z pracy. 
Burmistrz clr. De..:.' 1 mll:rn przyrzekt poczy
nić kwki, aby z r'J\\Odu strejku n"kogo z 
pra~y nic wykluczano. 

Na marz!!c mażna zapisać ,.Wiarusa 
Polskiego" na każdej poczcie. Prosimy 
naszych Szan. Czytelnllcó\v, aby dla swego 
pisma pozyskali na m3.rzcc najliczniejszych 
owych abonentó\"\'. Prenumerata wyno

si tylko 50 fenygó\\". a z dn-0szeniem do 
dornu 14 fenygów wiQccj. 

Po strejku. ta:k sn.mo ial· p::id•_zas jego 
trwania nakży zaclHJiWać S!J'Ok(,j wzor-0-
\ y, bo Indzilci wrogo dla górników u poso
biem1, każdy \Vybryk gotowi \\)korzystać 
przeciw górnikom. 

'~" ·oz ńsfwo pols ·e" 
Bochum. 

W kościele św. Anton'cgo \ niedzielę 
19 lutego po pot. ·O godz. 4 nahożc!1stw;o· z 
kazaniem, a potem spos•obncść dJo spoY ie-
dzi św. · 

Eickel.· 
Srmw:iedź Ś\Y. cd· S'Oboty 18 lutego po 

pot - Kazau1ia o god:z. 11 i o 4. 
Giinnigietd. 

Spowiedź Ś\V'; w .sobotę 18 lutego po 
pol. - Kazani1e w niedz.iiclę po pol. o g 4. 

Uwaga: Od si01Jioty Ib 1-uteg;o po pot. 
.i11·ż się rozpoczyna tegoroiczna wiellkanlOcna 
spowiedź św. 

Stoppenberg. 
W sobotę i nied:zielę dni~ 18 i 19 s.p.o

s·ob11101ść <l<o spowie.cl'zi św. w s.a·b-otG po p-0L 
o godz. 4 i w ·niedzielę raino. W nie:ctzielę 
po pot kazarnie po.Iskie. Spowiedź wielka-
nocna. Jan Szlagowski. 

Towa.rzyshvo św. Marcina w Kirchlind~ 
donosi swym czlonko1rn, iż w wtoreik dnia 
14 Iuite1g-0; o godz. 5 rano pod'Obał'o się Bogu 
powo1ta!ć do siebie naszego członka 

ś. p. ST ANISLA W A GACĘ, 
który byl •gorliwym członkiem towarzy
stwai naszego. Staraniem jego byln za
wsze. dąże1nie do liczinego m1z .\'Oju. Po
grzeb o:dbędz·ic się w piątek d'nia 17 b. m. 
po pot o godiz .. 3%. Uprasza się członków 
aby si'ę stawili o g.odz. 3. O lkzne i pun!k-
talne stawiende się prosi Zanząd. 

Bractwo Różal2ca św. w Wanne 
doruo•si swym Braciom i Sii0strnm z. Różań
ca św., iż dnra: 13 lutego b. r. zmart Brat 

śp. JAN DWORECKI. 
Pogrzeb cidibę<:Vz.ie się w piątek 17 b. 

m. rano 10 '~od:z. 9. 
Uprasza się Brad i Siostry, by się 

stawiU 09 przed domem chorych. Bracia 
wiiruni się stawić "\V ()Z.makach różańcowych . 

Ant. l(aźmierczak, nadzelaror. 

Towarzystwo gimn. ,,Sokół" w Kirchlinde 
podaje swym rdrulmm i wszyrstkUin Roda
kom OO \Via<liomoiŚd. fŻ dnia 14 lutegn r~mo 
o god'.z. 5 umart nasz dmh 

śp. ST ANISLA W GACA. 
PIOigrzeh odbędzie się w czwartek 10 

godz. 04 pa poł. z domu chorych. O H
czny ud·ziait w pogrzebie uprasza. się. 

CZ\Ofom! Wydział. 

Koło śpiewu „Fiołek" z Brucbu 
dloniosi s.wym czlOll1ik.om, i·ż w nie.dzielę ·dlnia 
19 lutego odbędzie ·się 9-ta rocznica załolik
nia Kiola. Zabawa rozpioczyna: się o gio
dizinie 4 po pot koncertem. Potem1 odbę
dzie się. teatr p. t.: ,,Na sfużbie". · Po tea
trz~~ taniec. O liczny udziat wszystkkh 
czfonków uprasza się. Zaibawa -0d1będzie 
się na sali p. Moliera. Zarząd. 

Towarzystwo flimn. „Sokół" w Huckarde 
dlonosi swym dr:uibom, ioraz I~cdakQm w 
Jiuickair<ll2·, iż. w niedzielę dnia· 19 lutego rb. 
odbędzie się zebranie o gcdzinie 3 po PO'

lll'd.n~u na sali p. Andra. O lczny udzi.al 
prosi Z a r z ą d. 
--------- --- ------

Baczność! Zebranie! 
Cały Główny Komitet wyborczy dla 

W cstfalii i Nadreni1i oraz hnnisyą obraną 
·dnia 2 luteg10 zapraszam na niedzielę. 19 lu
tego dlo !lokalu p. van de Loo w Essen, ul. 
Schi.i.tz:erubah1nstr., na godz.inę 3 po poi. Są 
\.Vażnl'! sprawy d:o zaitatwicnia, przeto pro
szę cały Gl6"wny Komitet i K01 Tisyę puruk
twalink się stawić. Z sza:cun1kiem 

Tomasz Kubiak, przew. 

T ~ ar.z~'.:. · :~hL. '• Bruchu. 
Mie_ię.:znc zcbr,,.11ie o<lbędzi · si 'r 

niedzielę <ln:a 19 b. m. przed po:'udniem o 
godz. ~ 12. n.a któr sę \\ zy tkid1 człon-
ków jak najliczniej zapra za. Zarząd. 

Towarz. Serca Jezusowego w Hamme 
podaje do \\iadomości . \"Ym czlorukom, iż 
w1 nietizielę 19 b. m. po po!. o godz. 4 odbę
dzne się zwyczajne zebranie, naJ które się 
\vszystkich czlonkl>\ w zaprasza i to bez 
\ 'Yliątku, vonieważ je.t:t \\·a~na sprawa do 
zafatwienia. Ktoby na zebranie nie mógt 
przybyć, \\ inien jest przez drugieg człon
ka przysłać uniewinnienie i \\ ój dokładny 
pobyt, to jest naZ\"\rQ ulicy i numer domu 
ponic\ ·aż Z\ 'ierzchno·ść od nas tego wy~ 
maga w przcdngu 8 d·ni. 

Zarazilln uprasza się '' szystkich Ro
daków zamieszkałych '' Jiamme, którzy 
jeszcz.e d{) tmvarzystwa rni~ należą, aby jak 
najliczniej się na zebranie sta\' iii i na 
czlonkó v dali się zapisać. O ja.le najlicz
nieijszy uidz:al w zcbran:u prosi 

Teofil Dankow-ki, przew. 
---

Baczność! Zjednoczenie! 
Mężów zaufania z tych miejscowo:ści, 

g~zi~ nic ()trzymali znaczków lub gazet na 
rn11~s1ą:c luty, '\ ZY\\ '1 się. aby zecl1cicli ,nam 
poida•ć, ile potrzebują, P·Onieważ \ tym cza
sie ogólnego streiku nic jcd:no z.osta;o 
przejrzane. Sibilski, ~tkr. 

Koro śpiewu „Sobieski" w Uerten. 
Przysziłc zebranie ·odlbędzic się '"" nic

dz~elc ~nia 19 b. 111. o godz. 4 po pol., na 
ktore się wszyscy członkowie, także i ho-
norowi stawić w~nni. Zarząd. 

BACZNOśC! 
Szanownych Rodaków. którzy pod

czas -Ostatnich wyhorórw do parlamentu 
()trzymali do sprzedaży bony na cele wy
b:nrcz~, .a dotąd ich nie zwródli uprasza 
się usilnie, aby najpóźniej d'o przyszki so
boty z,wrócili niesprzetl<ł'ne bony, .a za 
<:>przedanc boiny przysłali pieniąd'ze. Na„ 
leży przesylać pod adresem: Antoni Bre!
·.~ki, Bochum, Malteserst.r. 17. 

---------
Baczność nacz:eJnicy okręgu X. 

Podaj'e się dlo wiadlomości 1i1ż każdy 
naiczel?1i·~ jest. zolbowiązany, p~zy wyda
·nyich cw1czemach ogólnych, ·wybrał odlre
bn1e ćwiczenia dla upiększ1en.ia zJotu, talko
we tn101że też sam uto.żyć, z.y to w10lne Iu·b 
'Z ła:skami, albo pochody dla swleig;o gnia
zda. Wyilrnnarre win111e być do marca dła 
przejrzenia podczas posiedlzenia naczelni
~óiw ·i~ grona technicznego. Nadmienia się, 
ze gmazdJo łieme podato ć·wiiczenia maiczu
gami, ,,Bismarick piramidy". Wszystkie pi
sma pro·szę nad.sylać pod adre·sem: St. I(o
chowi.cz, Wan.ne, Karlstr. le. Czołem! 

Naczelnik okr. X. 

Baczność Gniazda okręgu X.! 
Wsz:ystkie szan. Gni~da Sokolów" 

które, ~ortąd nie nadeslały sktadld, w wy~ 
sokosc1 5 marek, na podróż delegata do 
P<lzna.nia, proszę uprzejmie Q na<l'estanie 
t~kowe} w jak najkrótszym . cz.asie, gidy i 
z1aiz:d d~Jegatów w Poz.naniu niebawem się 
odlbędz1e. - Proszę także o łaskawe usku
te~z;~ienie składek okręgowy.eh, aby módz 
ksią~~~ okręgowej kasy w porząd~k wpro
waidz1c. - Czolem druhowie! 

Stan. Kunca, skarbnik okręgu X. 
. N. B. Składki proszę nadsylaić Pod 

a:dresem: St. Kunca, Bochum, Johanniter 
Str. 22. 

Wiec w W1tten. 
. Wiec ,,Zjedino:czenia. z.awodowiego pol

sk1eg~" i01Ci!będlzie się w przysz·łą niedz.iefę 
n1ai sali' p. Koster D godz. 4. Liczny udziaC 
RocfaikÓIWI poiżądany. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

•·Zjednoczenie zawod. polskie: 
Wszystkie listy do ,,ZJednoC'Zenia za

wodowego po!skicg?" dQtyczące ·czy to 
ob:ony praw·ne1, czy też spraw a<fmi•nistra
CYJn'~ch, należy adresować zal\Vsze tylko: 

.,ZJednoczenie zawodowego polskie" 
Bochum, Vidumerstr. 16. ' 

Przesylki pieniężne należy adresować 
„Zjednoczenie zawodowe polskie" 

(fan Jainikmviak) 
Bochum, Vfdumerstr. 16. 

Zarząd „Zjednoczenia za wow. polskiego". 

l(oło śpiewu „Róża leśna" w Hochłarmark 
oz~1ajmfa. swym czloTI!kom, iż w niedziele 
~11a 19 Iute•go o godz. 4 Po pot odbędzie 
s1ę :msze 1:.wartalne wa1ne zebranie, ponie
waz pr~1dą wa~ne sprawy i}Od obrady, 
przeto hany ud1z1al pożądany. 

. 1:h~ga: Zarząd i rcw~z(Jrowie kasy 
wmn1 s•ę staw}ć o gcdz . .3. Zarząd. 



uJ. Romer"tr. 20, 
poleca swym Rodakom: wielki wybór 
książek d<> nabożef1St\\ a, różnych opraw i 
wzorów. Książka wielka „Dunin". Książ
ka ta powinna się znaido\vać w każdej ro
dzinie polsko-katolickiej. Nabyć ją można 
()d 3 marek 90 ien. już bardzo \\ d-0brej i 
no nej oprawie. Inne książki do nabożef1-

st :i. a od 40 fen. do 9,50 mr. Dalej polecam 
k 1ążki powieściowe historyczne nauko-..: e, 

• o , t'DCD 
~ • Cotyfko wyszł ~,~,;-.,,.,,....."-' 

ks·ąż. i on o· 
rr~, li DO GA. fołv zg-rabny tOT!Uo>.• dzieol. 

li 
[fJJ POuOŻNE ~~DŁV. Mały zgrabny form• 

t:- • dlu 11,ioctz1czy. 'm i !JL v s!:. A·"""·"°'m" 
li ~\dl Jl BO~~'~'~D!,~!ta?.~~~'!!j,,,h:o;o•:,~~ 
1r~~ l1 "OŻEn ·

1

ĄoŻc
1

t:JtOŚCIW. (Drukowau atc.:hizm polski, historya św., elementarze 
Hd. Pm\ inszmvania, karty z widokami 
polskie, niemieckie i francuskie, papier pol
ski z piQknemi nagłówkami. papier na 

pragnien1y &ię wr"szcie ożenić. a 
I~~ I . w1i>l.,rn id, tłu:.:,!t'llil lll.•'t'ami.) 

1L= _ . SPIE I Jt< ł<O~CłB.NY pod tytutem: 

i ~
'~I .Ucr n. wi.„qej i\ n1> . .s; u.ł.y• 

\\ iary druL:iki ia<l. Wiązarki od 25 fen. 
pocz~1 \\ szy d{) naidmższycli. bl I 

l\JUJI W"1.r:.·c1~ pies .,,1 J,ośc.i_ę·lllJ.J'Gh, 
S~ :Z Stfi•\'i! (]p j OU'l:.!Hf:'go 11:.!ytla1 W kościsk 

~ - i w dom n X. F. Ocfro vski, pleban w Na· 
Wielki skład Gbrnzów św. pa1iskich, 

oprawa wianków, wiązarków. Skład 
krzyży, f"gur, szkaplerzy, różańców, obra
zków, lamp przed obrazy. Dalej pole
cam łyż d, widelce, noże, szczotki do wą
sów, grzebienfe c!amskie i dla dzieci, 
zwierciadła małe i wiellde. Wiciki. wybór 
papiernsów. tytoniów i cygar. Także 
ta1baki do zażywania. Polskie wina i na
poje bez alkoholu. Proszę szan. Rodaków 
o poparcie mego przedsiębiorst N'a. 

.:1.amówimJ: sohie tyl w u J>Olskieooo t la1•za l i~~ ~I wrzi•, :i:: ~!o ł n·c u tre;, ~hvei książki 
1 "'1• 11. • 1 o unto~~ci:st n n .. - Dugo<lny format. 
~_l~J I, ~ • l•'"'''"la oprawa. Stron 368. 
__ --::::_ , • ,„ ·1 • kt no,a!rzoJJe 5~ łl aprobat~ Prześwlett; r-- "•l 1.L li•l.J i s1ara,111ia \,I konane W gu~townych opraw1cti. 

ika Krusze skiego w Bochum, 
l w~ I nii3J. L/ ~:%ym rmełam na· i~danie mój cennik. 
l GJ;{!j il S. Suszczyński, Toruń (ThornJ •. • 
--===~Drukarnia nakładuwa. introligat. i hurtowny skład papłłra. 

Wszystkie powyź~j wymienione książki 
są do nabycia 

11ardn Jarczyński, Habinghorst 
(pry,y Hau.xel) ul. Homcrstr. 20. u ę Ksi!garnia ,ł · iarusa Polskiego' Bochum, 

:rtlalbteser str. 17. 
w ksii.tgarni Danielaka w Wanne, ul. Dworcowa, 
w księgarni J ózefoskiego w. Jłer.ue, ul. Dwm-• •• •• centnar po 5 marek cowa 52". · 

2dziewczyny 
prac.owite poszukuje od 1 marca za dobrą 

placę i dobre Oibchod'zenie się. 

pani H. Engelhardt, 
skład rzeźnicz,y w Baukau przy lierne. 

Stary rom 
dobry ·do robienia groku, pitr po 1.eo, 
I.~O do 4.00 mr. '"'' rw· 
--;-N7iTepszy ·koniak 
litr po 1.50, 1 8 O. do 6.00 marek. 
Koniak (Versch.) litr po 1 me. 

Arak 
litr po 110, 2.40 do 4 marek. 

\Vina stołewe i dla chorych, le- I 
ps.ze likiery, tabakę i cygary 

r:~---·-r;o1;.;.-- -
-Paweł SeydeJ,-- --
sto.•penberg, Rathausplatz. 

Sprzedaż likierów 
w każdej ilości. 

nabyć można 

w Drukarni . „ Wiarusa 
go·' w Bochum. 

Dla teatrów amatoi~kieh. 
Akademik, czyli ofiara za Ojczyznę (1 

akt), 9 mężczyzn, 1 n~ewiasta. Cena 1 mr 
z przes. 1 mr. 5 f. ., 

Adam i Ewa. Krotochw :fa w 2 ak-
tach. 2 mężczyzn, 1 niewiasta. Cena 1 
mr., z przes. 1 mr.. 5 fen. 

A_by handel szedł. Obra:z,ek ludlQiwy w 
1 akcie. 6 m~żczyzn, 3 niewjasty. Cena 
1 mr., z przes. 1,10 mr. 

. Bankructwo partacza. Kome<lya w 1 
aik:ic1e. 4 mężczyzn, 1 niewiasta. Cena I 
mr., z przes. 1,10 mr. 
. Bartoś z pod l(rakowa, czyli dożywo

cie ~ letargu.. Obrazek namdla.wy z śpie
Walill.I w 1 akcie. 3 niewiasty, 5 mężczyzn. 
Cena 1 mr., z prz:es. 1,10 mr. 

li" . .Burs~tyny l(asi. Obrazek ludowy w 
PH~cm IQds.tonach. 4 męż,cz:yz.n, 7 niewiast. 
Cena 1 mr., z przcs. 1,05 mr. 8-10 dzielnych podróżujących 

na portrety kredk()we i !lrnlorowe za wys<J
ką prmvizyą mogą się zigro1sić pod adres 

W o j c i e c h S u ś, 
pol-ski zaikla'<i' fotograficz,ny 

w Bruckhausen n. R., Luiseinstr. 14. 

Povyezk1· pieniędzy dla oaób każd~go stanu 
IJ. po 4, 5, 6 procent. Także w ma

łych rato.eh do odpło.cania. Upr. znaczek na porto. 
• an 8obotta. & Co., L:mrahtltte 0-S. 

RODACY! 
chcący się wyu-czyć dokładnego prowadze 
nia książek ku•pieckich, rachunkowości po
łączonej z nauką weksli. czeków itd., ze
chcą zgłosić się z calem zaufaniem do 
mnie. 

S t. L i t k o w s k i, 
Bruckhausen, Schulstr. 39. 

Ud·zielam również rad i wskazówek w 
sprawach karnych, cywilnych, zabezpie
czeń itd .. oraz wykonuję prace piśmienne 
wszelkiego rodzaju. 

BACZNOSCt 
Rodac:v z Gelsenkirchen. Ueckendo-rl i okolicy! 

Kominiarz i młynarz, czyH zaw 
się wieży. 4 mężczyzn, 3 niewiasty. 
na.i I mr., z przes. 1,10 mr. 

Lokaj za pana. MQnodram w 1 akcie 
śpiewami i tańcami. 1 niewiasta, 2 m 
czyz.n. Cenai l mr.,z przes. 1.10 mr.' 

Nad Wisłą. Krn1(}chwila w I akcie 
mężcz,yzn. 4 niewiasty. Cena I mr 
przes. 1.05 mr. ., 

Nic bez przJ1czyny. I(ornedya w I 4 

cie ze śpiewami. I mę25czyz.na, 2 niew 
sty. Cena I mr. z, prz.e.s. I.IO mr. 

Nowy Rok. Krotochwila w 1 akci 
śpiewami. 8 mężczyzn, 3 niewiasty. Ce 
1 mr., z przes. 1,10 mr. 

Okrężne. KQmedya w 2 aktach 
śpiewami i taf1cami. 5 niewiast. 7 m 
czyzn. Cena 1.50 mr„ z przies. 1,60 rnr. 

O chlebie i wodzie. I(roro~hwila! ~ 
akcie ze śpiewami i tańcami. 1 nicwias 
2 mężczyzn. Cena 1 mr., z przes. 1,10 1 

niewiast, 2 mężczyzn. Cena' 1 mr.. z. prz 
1,10 mr. 

Prawica i lewica. Sztuka lu<lmra 
aktach ze śpiewami i tańca.im. IO m 
czyz.n, 5 niewiast. Cena 2 mr., z prz 
2,20 mr. 

Stary piechur i syn jego huzar. Kro 
chwila w 3 aktach. IO mężczyzn1 3 nic:w' 
sty. Cena 2 mr .. z przes. 2,20 mr. 

i zakład oprawiania obrazów Ulica nad Wisłą. (1 akt). 4' ężczy 
poleca wielki wybór książek do nabożeństwa i 3 niewiasty. Cenai I mr., z. przes. 1.0S 

1.slęgarnta polska 

powieściowych i wszelkie materyaly piśmien- Żyd w beczce. 4 m"'~-"'7'1:1"7ln, 1 ni·eWJ· 
ne. Obrazy świętych Pańskich, Krzyże, iigu- "'""VhJ..., 
ry, różańce, wieńce żalobne i wiązarki, p01Win- sta. Cena I mr., z przes. 1,10 mr. 
szowania, zaproszenia weselne, karty z wido- Chrapanie z rozkazu. Komedya w 
kiem, karty na Swięta i Nowy Rok w \\'ielkim ak · 
wyborze. Wielki wybór cygar i papierosów, cie. 3 m~czyzn, 1 .niewiasta. Cena~ 
kalendarze Maryańskie i kartkowe. Opłatki fen., z przes. 85 fen. 
wszelkie ozdoby na choinke bardzo tanio. O- Ciotka na wydaniu. Komedrya w I al 
prawa obrazów, wiązarków i wianków ślubn. cie. 2 mężcz.yzn, 2 niewjasty. Cena: 
w piękne ramy, podlug wyboru zamawiającego, fen.' z przes. 85 fen. 
po cenach umiarkowanych. Proszę o poparcie mego prze~iębiorstwa. Chleb ludzi bodzie. Komedyjka \\" 

Z wysokim szacunkiem akcie. 5 mężczyzn, 2 ntewia~y. Cencr 

\I~ • • • K Ś • 1 fen., z przes. 85 fen. 
"',1 .... "~"' "" ""le ny v "J\:il"'\ill u \i .i • Dla świętej ziemi, sztuka !udowa w 

Oelsenklrcben-Ueckeodorf, przy ul. Nordstr. :J~ aktach. 9 mężczytm, 7 niewiast. Na 

, 
Polskie~ 

w ksiągarni Józefoskiego w Dortmundzie, ul. ;.e 

Nordstr. · ł 
We wszystJdch składach trzeba ż~dać książek 

I do nabożeństwa, wydanych przez Sylwestra 
Buszczyńskiego. 

czai wesofa rzte-cz. Cena 1,60 mr., z przes. 
1,70 mr. 

Dzwonek św. Jadwigi (3 akty). 6 męż
czyiz:ni, 4 niewiaiSty. Cena 40 fen., z przes. 
45 fon. Dobrodziej, obrazek dramatyczny w I 

akcie. 4 męż.cz:yzn, 2 niewiasty. Cena 80 ' 
fen., z przes. 85 fen. · 

l(apitan h•kich mało. Fraszka scenicz
na. z czasów powstania 1863 roku. 8 męz
czyzn, 4 niewfasty. Cena 25 fen., z przes. 
30 fen. 

Kuzynek. Dmbnostika sceniczna w 
jedn·ei odsłonie. 2 mężczyzn, 1 nie ia.s~a. 
Cena 80 fen., z orzes. 85 fen. 
w 1 akcie. 3 mężczJ'Żn, .1 nie\viasta. Cena 

l(oszyk kwiatów. Obraz drama1ycz
ny lud()IWy w .5 odslona:ch ze śpiewami. 9 
mężczyzm, 6 ·niewiast. · Cen'.a I,50 mr„ 7. Słowiczek. Komedyjka ze śpiewami 
przes. 1,60 mr. . ... 80 fen., 'Z przes. 85 fen . 

Stryj pr,zyjechał. Komedya w I akde. 
4 mężczyz.n, 2 niewjasty. Cena 80 fen., z 
przes. 85 fen. 

l(ulturnik. Obrazek. z, życl~ ludu ślą
skiego w' 2 aktatCh. 8 m~czryzn; 2 nie-ma-\ 
sty. Cena 30· fen'., z. przes. 35 fen. 

Zama:wiać · ~ro.sim~ pód adre~em: . 
„ Wiarus PolskJ"' w Bochum. · 

Dwóch głuchych. 5 mężczyzn 1 nie
wiasfa. Gem. 80 fen., z przes. 85 fen. 

*'* Maryśka, Sokoły, P.flancery, Me21ice, 

rosy Narodowce„ 
ry, oraz tabakę do zażywauia 
'rzc~yłki od 20 mr. - franko . 

i w Wattenscbeid, 
cralny zastąpca 1irm polskich. 

181-.D~~t.=mm 

arusa Polskiego" 
oehnm, · 
konywi;i. 

Maltheserstr. 17, 

prędko i tanio == 
ce drukarskie . 
wst~pu, kart1 łegłtyllłaeyjne 
ck iesłłc:1J1yck, kopert,- 1 pa: 
lab z nazwł1!44iłem. osoby pr;y· 

e, karty puleeł\Jąee l wizytowe 
kty I t. d., I t. d.. ' 

zamówieniach prosimy p·odać . 
pó.l...!}_ • . zawsze 

o Zł~ 814). 

Polski", Bochum. 



. r. 39. Boohnm piątek 17-go lutego 1905~ Bok li . 

Wychodzi codziu1mt1 f wY!lttkltm d1i poświątecznych. 
PrzP.dplata kwartalna na poczcie i u listowyeh wynosi 
l air. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 nu. 92 fen. 
„Wiuu5 Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

pod J.nakiem „t. 1.1<1lmsch" nr. 128. 

1. le 
• Żti z J zyznę! 

lr do ym, po it zny 

la inseratY placi sie za wiersz oetytowy iS fen., :· 
odoszenia zamieszczone przed inseratami 40 ten. K1o 
często oglasza, otrzyma rabat. - Li~ty do „Wiaru3 
Polskiego" należy frankować i poda1; w m l. dok lad· 

ay adres piszącego. Rekopisów si~ nie zwrac1a, 

~ Ifods.kcya, Drukami& i Księe:a.rn·a .zna.i uic ~H' w Bochum. p:rzy ulicy Maltherst.mRse nr. 17. ·- Ad.res: ,Wiarus Poh~Jri" Bodmrr.. _p~--

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

11ówić, czytać i pisać po polsku! Nie jest 

Polakiem, kto nnt~nnstwu swemu zniem

czyć się pozwoli! -
jak stósułą antypolską_ ustawę osadniczą. 

Na podstawie' noweli1 o ·osadnictwie i01d
mawiano już \\" wielu przypadkach pozwo
lenia na utworzenie niowej iQSady, i to nie 
tylk·o nmvej osady. wiejskiej, lecz także od
rnaiwiamo polskim przed'siębiowom budo
wlanym pozwolenia na budowę dlomów na 
obszarze miejskim, przez11aC'zonyich jedynie 
na wynajmowanie mieszkań. NaJ rnatiąc•.; 
si(d zaildadm5 przez komisyą koloni·z;acyjną 
nov.1c osa.dy u!d1z;elili kompeteintn.i prezesi 
rejencyjni raz na rnwszc1 poświadczenia. że 
zaki.żenie tych iQSad nie sprzeciwia się ce
lom ustawy kolonizacyjnej. 

.Rząd rosyjski a po tacy. 

Gazety galicyjskie dQinoszą.: 
. Je.deni z. wybitnych ludzi politycz11. 

miał sposobn•o·ś~ rozmawiania z ministrem 
w:ttem o s.pra\\;ie ·polsko-rosyjski ei. Wit
te oświa<l"czyf \~~ t-0ku rozmowy: l)_ Że 
komitet ministrów" omawiac będzie tę spra
wę n·ajwcześniei za sześć tygodlni dopiero. 
2) Ze Polacy .nie mogą się spod1ziewać 
w~elkkh reform, lub wielkich UJstępstw, a 
tyllm na razie pewnych uJg. 

Odiy interpelant spytał go o przycz,ynt,; 
iego, pl()dJ11osząc zarazem dioniostość poro:
zumienia polsko-msyjskieg()I dla calegio sto-
11;iaińskie1go świata, Witte Kl.part zurpelnie 
wyraźnie i jasn.o, że Polacy dla tego wiel
kich ref.orni spiodiziewać się nie powinni, ho 
gaibinet berliński postawił to jako pierwszy 
iv·amnek ne~1t~afo1ości. czy moiliwie:gn 
so~usz;u. 

Telegramy. 
Berlin. „Beri. Pol. Nachr." pisut: 

Jakkolwiek w dniach najbliższych wsta
nie wniesiony projekt do prawa tyczący się 
nieuzasadnionego zawieszania pracy w ko
palniach, jednakowoż na drugi projekt ·re
gulujący stosunki robocze będziE:• trzeba 
czekać czas krótkiH . ..:..- Pan Moeller oka
zuie więc powoli znowu swe . prawdziwe 
oblkze. 

Po r t S a i d. Jenerał Sto~ssel i 537 
rosyjskich oicerów i żołnierzy wyjechało 
w środę tucłotąd na par.owcu „Mikołaj" do 
Odesy. 

Drezno. „Drezdener Anz." pisze, iż 
Wiadomość, że hr. Montignoso oświadczyła 
gotowość wydania córki, nie, polega na 
Prawdzie. 

S o s n o w i c e. Strejk trwa dalej. 
Stacye kolejowe Granicę, Skierniewice i t. 
d. strmże woisko. W fabryce Geyera w 
lo<t·zi zabito 20 osób. Ogłoszono stan o„ 
hłężenia. 

M a d r y t. Dyrektora gazety „Pais" 

I 

Skazano na 3 Iata więzienia, 4 lata wygna„ 
nia i 30 OOO pesetas kary pieniężnej z obra„ 

· zę arcybiskupa w Walencyi, połączoną z 
oszczerstwem. 

B er l i n. Sejm pruski rozpatrywał w 
· śr0c1ę etat ministerstwa spraw wewnętrz-

0Ych. z l(oła pclskiego pr~wiał poseł 
M.izerski w sprawie zmiany oaz.w miejsco-
Wośc1 z polskiego na niemieckie. ) 

B e r I i n. Pruska izba pan-Ow przyję„ 
la w środę projekt 7.akupna akcyj „Hi· 
bernu44 potrąeając przy rem o strejk górni-

ków. Panowie ci stanęli mduralnie mniej 
lub więcej wyraźnie po stronii'e właścicieli 
kopalń. 

Zaburzenia w Polsce pod Moska
lem a społeczeństwo po1skie. 

Grono obywateli wyd:a /o z pow1odu 
krwaiwych wypaicLków ~, zabiorze iiosyj
skim oświadczenie zamieszczone rówmo
równocześnie w prasie polskiej zaboru au
stryackicgo i pruskiego. Oświadczenie to 
brzmi: 

Smutne wypadki, o których codziennie 
nadchodzą nowe wieści z Królestwa Pol
skie:g-0, nie mogą pozostać he-z ·silne.go echa 
poQI tej stronie kordonu. Cały 0ogół p•olski 
śleidz.i bacznie te przewlekle straJki, któ
rym wielokrotnie towarzyszą 'krwaw~ 
starcia z. p.o!icyą i woJskiem. Pamiętając 
przedewszystki1em, że to polska krew się 
leje, bolejąc nad tern i pod'nosząc gJos obu
rzenia przeciw d·zikiemu okrucieństwu, ja
kiego się dopuszcza1ją wladze rosyjskie na
wet na najspokojniejszych mieszilrnńcach 
kraju - tern głębszym 1esteśmy dr0tknięci 
smutki·em, że mzumi-emy wszyscy calą 
bezcelm.viość tego mchu. zuipefoy w nim 
brak myśli kiernwniczeU. 

WszystkŁe żywioły społeczeństwa 
współczują glęb.oko nied()!ę lndu rohortni
czego, po,stawionego przez rząd roisyJski- w 
ta'ki1e wamnki ,życia, ie nawet z,dobywanie 
dementaruej oświaty i postęp kultury oQibY
cz.aUowej w ·głównej jego masie jest z·aJta
mowany, odciętego zupie.linie prz.eoz wfadlze 
'°d i·nnychi warstw spciteczeństwa, któreby 
moigly wspótdz1alać z. nim na<l' popraWil 
jelg'-0 doli i wszechstronnem p·o<l'niesieniern 
pozi-0mu jeigo0 życia - ale tern surowsze 
potępienie spada na agi1tują;ce wśród robot
nik.ów pairtye socyalistyczne, wskazując-.: 
i!)1l drngi ct1zialania, któ11e samym rQboitni
kom przynoszą ·szkodę, cały zaś naród! wy
stawiadą na niebezpieczeństwo. 

W kolach s.ocyalistycmych, oraz v..r 
()·dbi:erających l()d socya.JistóWl natchnienia, 
clio których wieści o wypadkach w l(rNe
stwei' d'.ochodu1, we falszywem OŚ\vietleniu, 
z.acz~to• się rod'zić błędne pouęcie, ja1k•aby 
zajścia. te by/ły tylko wstępeim doi ruchu 
szerszeg•o, do zbrojnego po•wstania czy re
W10lucyi. Poigląd' ten je·st tendencyjnie ro1z
szerz.any i na zewnątrz. jakkolwiek po
ważne nrgamy prasy zagranicznej ·s.tanov,, -
cz,o stwierdzily, że stmnnictwa narodowe 
WI P-0łsce nie biorą uidzialu w ruchu. 

Wsz):~ki mch rewolu•cy:jny, o ileby ob
jął szersze kola nasz:ego spoleczeństwa, 
byłby niaizgwbnięjszy w skwtkach bo spo
tkawszy się bez: żadnej wątpliwości z. suro
wą, znaną dobrze ze ·swego charnktem re,
presyą rosyjską, pozosta:wilby po sobie 
tylko ogólny upad-ck ducha i ubezwla:d'nie
nic spoteczeństwa w tak ważinej dla· niego 
politycznej dobie. 

Cała też IQpinia polska, świadoma swej 
odpowiedlzi'alnioiści narq.diow'ei, uważa n~e
tylko dą,żenioe. do pa.dobnego malm. ale wia
rę w ie1:N możlirwość, z.a SPosó'b myślenia 
!nietl!or}rzaty, \\o--yni•kający z nieznajomości 
P01fożeniai politycmego naszej oJczyzny. 
Poc·zytuiemy też. sobi'e za obowiązek za
znaczyć w spsóh jak naijbardziej stano·w
czy, że ż.adna w tym kiemruku1 a•gitaicya nic 
WY'Chodlzi· z polskich sfer' polityicznych, na
rodowym ożyl\Vionych du1eheun, re wszelka 
pad~bna robota, o ile i·stnieje, jest prowa
dzona wbrew1 ustaJlonym1 dąi.le1ni!om polityki 
polskiej. 

l(tOI wierzy inaczeL ten jest w1 blę<lzie, 
bardzo szkodliwym d'la naszl!i.ł publicznej 
sprarwy. l(to zaś podnieca <frziiś ludność 
l(rółestwa do rozmchów, dziafa przeciw 

wlasncmu narodowi. Czy źródłem tego 
postępowania jest niesumienność, czy ka
ry.goQ>d1na lckkomyśln1ość i brak poczucia 
l()dpowiedzialności za następstwa własnych 
czynów - surowy o niem sąd! calej po
ważnej -Opinii polskiej pozostaje niezmieni-0-
nym. 

Z wojny :rosyjsko-japońskiej. 
Konnica jap0ofiska, która uikazafa się 

pomiędzy Charbinem a Mukdenem prze.r
wała na kilka wiorstw połączenie k·ole)o.
we. 

Z Tokiio d1oniosi Reuter. że kilka tysięc)' 
konnicy rosyjskiej z działami dotarto w 
ok0olicę p00Jo1żoną, tylko 30 mil na zachód l()d 
Liaojangu. 

Angielskie pa1rowce Apollo i Scotmann 
płynące z kontrabandą \\"iO.jenną clio W fady
W10stoku schwytali Japończycy r •Odstawili 
do Jesso. Pierwszy miat la1d1unek węgh. 
<lmgi żywności. 

W śmdę z rnna o go-CTz„ 11 wyrusizyła 
z Ubawy trzecia posi1~kowa eskadra bał
tycka. 

Japonia. wybudorwaita w swych Wel!r

sztaitach okrętowych 2 fo.dzie aintyborpedJo
we, które od środy pe!nią stużbę. 

Polacy na obczyźnie. 

W sprawie wieca w Oberhausen 
p. Znifrski z Dortmu1n<lu1 w dll'uiszym ustę
pfie na:pchanym silnemi wyrażeniami twier -
d2i, że nile zcierat się dwukrotnie z p. Ka
szu:biakiem o kierunek .,Postępu''. 

Powtarzamy więc, że co p. Żniński po
wiedziat o ,.Postępie", nie podiObalo si'ę v. 

• l(aszubiakowi; p. Kaszu1biaik dwtukrotnie 
wystąpił przeciw wyw10dlom1 p.. Zn1ifrskie1gu 
zaizinaczając, że „Postęp" to p·ismo1 naroodlo
we i' t. d. 

Że p. l(aszuibiak istotnie występowa1I 
przeciw wywodo·m p . .Żnińskiego i nawet 
·byt oburzony, stwierdziliśmy osobiście w 
r-ozmowie: prywatnej z p. KaszU>biakiem. 

Stwierdzilismy więc najzupełniej bez
stronnie, że p. Znińs.ki ścierat się. z p. l(a
sziubiakiem o kierunek ,,Postępu" i trudno 
istotn'.le zrozumieć, co p. Ignacego Żniń
skie1go tak rozwydrzył()! 

Kto rozpisuje się w sposób tak gru
biański, by nastGpnie: oświadczyć, że pra
gnie zgody, ten drwi· sobie wyraźnie ze 
S\\1Qi.ch czytelników. 

Essen. Sprawozdanie rioczine z· czyn
ności Kola.i śpiewu „Dzw{)IIl" '"~ Essen od 
31 styczlnia roku 1904 do ·8 stycznia roku 
1905. Kolio nasze iostalo za1ro1tone 25 mar
ca rokw 1900, istnieje zatem rok piąty. Na 
początku roku 1904 li'czylo Kolo nasze 5o 
czt·oników: 25 czynnych i 26 inie czynnych, 

noriową. Kolo nasze \v ystępowało też 
czynnie na zabawach niektórych sąsiednich 

· towarzystw. l(01!0 śpiewu „Dzwion" prze
chod'zilo proces w sprawie ()brnzu Styki 
„P()1onia;". Obraz. ten zosta: przez policy4 
sko1nfisk·owany dnia 7 maja roku 1904 pod 
zarzutem, że móglby P·Oidbu rzyć jedną kl'a
sę lll<lności przeci\\~ dmgiej. Termin przed 
izbą karną -0dbył się dnia 11 maja roku 
1904. W dniu pmvyższym sąd -orzekł, iż 
obraz ,.Pol·ainia" ni'c wykracza p.rzicdw pa
ragraf.o\\ i 130, dla tego został tnwarzystwu 
11as·ze1mu zwrćic.ony pod warwnkicm, iż nie 
może być wywieszony w publicznym loka
lu, gdzie się <Jdbywaią zel:>ra111'.a irnnych to
warzystw. W kasie z roku 1903 poz;ostało 
144 nu. 57 fen. Dochod'u w· r:okn· 1904 bylo 
451 mr. 10 fe:n.; rozchod~1 473 mr. 29 fen., 
po:zrosta•ie w /kasie na rok przyszty 122 mr. 
38 fen. z pozl()•stal•ością daw;niejszą. Wszy
stkim 11aszynu śpiewakom oraz wszy
stkim przytiaciotom pieś111i, którzy pracują 
nad jej pioid'niesicnhn. skfadamy na tern 
miejscu szczerie „Bóg zapfać !" Do zarząd.u 
na roik bieżący zi0stali wybrani : Leon 
Mierczyfrski przew.; Stan. Zalisz z.ast.; 
Jakób Przybylski sekr.; Ludwig Bossy 
zast.; fr. Rytter s:karbn.; J óz. Dnner zast.; 
Maksymili'an Kozłowski bibl.; Józef l(ali
szan i Ludwik Wadawiak ła\vnikaani; Syl
wester Jakubows1ki1 i Pawet Bu·rlaga rewi
zorami ka!sy. Lekcye śpiCJ\vu odbywają się 
w każdą śrndę w tyg-0dnru, wieczorem v 
godz. 8.0 w malej sali p. Meistrn (Alfredus
ha:us), u.J. f'młL"lłtau.sen Str. nr. 19. Posic
<lz1e1nia od'bywają się w ka1ż<lą ostatnią 111c

dzi'el1ę: mieisi~ca, po pot o g<Jdlz. 5. Upra
szamy szan. RQdaków w: Essen i 0iłrolky, 
mariących zamitowanie do pieśni połsikjej, 
abyi wstąpili w szeregi nasze. Pieśf1 bo
wiem, to wi:eme zwie.rcia<l1lo moralnej isto
ty narndu; w pieśni sklada się wszystkie 
prZ'ebyly bóle i zawaidy, wszystkie tęskno
ty 1 utrapienia. Przekażmy pieśń naszą po
k1ooleniiom mlt!Qtdszym, bo zi pi·eśnią polską 
śmiato moiemy stanąć z <lumą \\o bee u
tworów oibcych nam<l:ó\v. W'°bcc ciosów 
coraz srniższych, jakie spa.dalią na nasz na
ród, powinniśmy tern bardziej a<l<:z:uć u
szlachetniający wpływ pieśni, a więc też 
pielęgniować pieśń i mav. ę ptrn<lk6\\ na
szych. Cześć pieśni! 

L. Merczyński, prezes. J. Przybylski. se.kr. 

ai 5 przy wojsku. W ciąig-u roku przystą,pi
lo 20 członik >w, dla rozmaitych pol\\iotdlów 
skreślono 27 cz.łonk6w, tak. iż obecnie Ko
lo inasze liczy 26 czynnych i 21 nieczyn
nych, raz\~ 47 czfornków. Koto nasze u
rząd'z.\ło 4 zabawy: rocznicę. z teatrem i 
tańcem, latową i d'\ie zimowe zaibaiwy, 
ornz familijny wieczorek w gronie czton
k6w! naszy.c:h. Miesięcznych posiedz.eń 
odibylo się 11 i 1 walne, na którem byl o
bór zarządu i dwa iposie<lZenia zarządu. 
~elkcYtt śpiewu odbyło l(otlo nasze 50. Ze 
śpie.wiem występowato Ko~o nasze putblicz
nie 10 razy i to w naszą, rocznicę, nai trzech 
za:ta.w.ac1ł1, na zjeździe l(ół śpi.ewackich w l 
Hamborn. gidzie sję, ubiegalo o nagrodę 
zdobywając I. nagrodę okręgową i II ho-

Ueckendort Sprn\\l1ozdanie T<nvarzy
stwa ś.w. Antoniego w UeckentdlOrf. Na po
czątku roku liczyło towarzyshvo 113 
cztonków. W cią,gu1 roku dalio się zapis-ac 
22 czJonkó\\. Z tych1 poszlo 5 do \rnjska, 
6 powrócik' w strony rodzinrneo, dla zmfa.ny 
pracy wystąpilo 7, d'la niereigularncg.o pla„ 
cenia skfadek skreślono 28, pozos.tak nai 
r9k bierzący 89 członków. Pogrzeb tov.ra.., . 
rzystv."o mia.to jeden, Mszy św. zamów'ito 
towarzystwo pięć i to za zmartych czton
kóv..1 2 i na intencyę t()v.-arzyst\v3. 3. Z 
chorągwiąi występo\V alo tu,,-arzystwu 7 
razy. Posiedzeń Qdbył<> się 42 i 2 walne. 
Zabaw odbylo tmvarzystwo 4 i to: świę
corukę, rocznicę, jesienną zaba•wę i g\da
zdkę. Dochod'U miatO' t()\varzyStwo. 572.81 
mr .. rozchodu 4J2,24 mr., JJ()ZoStaje Ma rok 
1905 mr. 100,57. Dniai 8 stycz.nia na gene
ralnem zgromadze.niu odbył się obór za
rządu, do którego następujący czlonk<:iv.. ie 
obrani zostali: Leonar<ll Rychalski, przew.; 
Szymon Gawarzycki zast.; Jan Wierzbicki 
sekr.; fra:oc. Gronek zast.; Jan Malicki 
skarbn. Anldlrzej Porzew1Ski zast.; Antoni 
Szlnnter bibl. ; Adam Chmiel~-ski zast. ; 
Jam Kotpacki i Hynryk Gasz la·wnikami: 
Jan Sobolewski chorążym; Ign. Zegler i 
Józef Leśniew·ski po<i'ch'°rążym; Wal. Pa„ 
liloowski z:ast. chorążego; Józef Palikowiski 
~ Franc. l(owalsld zast. J)(>(fcliorążych. 
L. Rychałski, przew. J. Wierzbiński; sekr„ 



Me"derich. "oczne prawozdanre z 
'U91ł'llO~ci 11olsko-katolkkiego Towarzy-

1 ria '\\' . Jana Cltrzciciela w Meiderich. 
• a początku roku 1904 łiczy1 towarzy-

46 zfo.nkóW'. W zeszlym1 roku da
ło ilę \\~pi ać 19, \ "Ykreślonych zostafo 7, 
3 .,._ tąpito d0i \\ -0jska, porostaje na 1905 r. 
ftl C'itonków. Zebrań odbyto .się w ubie
f!fym r01k11 19, a 4 walne i 2 nadzwyczajne; 
,osiedzc1i zarządu byto 6. Do Komuna 
św. przystę1 owało tow.arzyst\ o 3 raz:y. 
Z cł10rą;gwią występowało towarzystwo 9 
razy. Mszy św. 11a intem;yę To' arzystwa 
«fpraw!K:J!nyc1J. zostato 3. Tmv. urząd'zito 
~wi.a:zdkę i pielgrzymkę do Kewelaer. Na 
ziebrania uczęszczaito 25 do 30 członków. 
T-01•rarzysh: o nasze ma czytelnię, w któreJ 
.j~t 131 książek. Część książek jest wla-
5łt,Ością Tow. Czytelni Ludowych z Pozna
nia. Z czytelni teJ korzystało 20 cz.tonk ów, 
k;tórzy przeczytali 80 książek. Ogólny 
40chódl wynosił 351 mr. 16 fen., rozchód 
J09 mr. 66 fen. pozostaje w ka ie na 1905 r. 
76 mr. 66 fen., nadwyżka w kasie wyniOsi 
1 mr. 1 i1en. I(()lście~nych pieniędzy jest 
14 mr. 24 fen. Dnia1 4 grudnia odbyl się 
etiór 1nowego zarzą.du, dlO którego zostali 
•brani ·następujący czlonkowie: Preze
Sel11J f'eJiks l(aleik; zast. Ignacy Kaczma
rd\:; sekretarzem Jan Ku'biak; zast. To-

asZ' Michalak; skarbnikiem Marcin: Gro
•ełn1y; zast. fan Zachda.l; rewizorami 'ka
llSI! Jan Groński. i Jakób Młynarczyk; bi
l>llrotekarzem Mar~un1 Roszczak r Szczepan 
Jdtefowicz; chm~żym Ma1rdrn Sierant; asy 
-stleilltami Mikot.aj Gmerek i Tomasz Karcz; 
.r:a·st. chorążego Jan Minta; zast. asysten-
16-w. Jakólb Jackowski i f randszek Pempe
ra. 
.J. l(łlbiak, sekr. F. Katck, przew. 

- 2±2S!E!!2! ____ _ 

I Wałka o język polski w szkól· 
l nict\Vie. 

Koresponldeut „Nowej Reformy," poid:a
f j'e mstępujące szczególy1 z: wa~ki o spolsz

ct:.tmie szkót, ialką, podjęta ob:ednie m1oozież 
··Jliolska w Polsce pod Moskalem. 

Pierwszy podobrno akt mroldziCiŻy przy 
, ~ dlo skutku w ginmaizyalm w Lomż'Y, 

:&iie <fyre'ktor, nie umi'ejąc sdbie ina:czej 
'łldra.'<Lzić, wpadl m iście sz.a;ta•ński p011TLysf. 
Oilo v.nzywal Podstępnie rodziców, w pierw1 
SfjJtnl rzęd~ie rosy.an. i k~t kaJMemu 1l 

. ..;cówi podpisywać alkt oskarżeniai syina o 
Nzestępstwo, potępienia go i wreszcie pro 
~ o srogie u:karamJe dzłecka. Kto nile pod 

1 
Ji'salf, tego SYltl zostawel ukarany n wyklu

: czony. Można sobie wyobrazić ·s.trasz!liwą 
: wd.cęi rodlzków, WQ:iętycl] jakby w rod.Zaj 

.Jrt1.sy mięidlzy wlaidzą al wfasne!m dZJie.
ckiem. 

W Włocławku hasfem niemal ogólne"°' ~treJlru robotniczego byto takie same 
"WIJIStą.pieniie mtiodzieży gimnazyahnej dlo dy 

Lrdctiora o aęzy~ wyklaidhwyi połsU 

Kapitan Czart. 
(Cią~ dalszy.) 

Dziecia!ku naiwny! - ,lJtic-że nie 
~u.reszl? 

Mall!ueł w istocie nic z:gota nie p!OJjlmo
~. Nie domyiślal si~ oru naiwcl, jak gJę
~ iest przepaść, do które.i go wtra.cono. 

Otwamfy się drzwi. do sat0!11iu wiprowa
eloooo Ben Jo~la i Zillę. Manuel l)Ostąpil 
k:ika! kroków ku nim. Ale nagle, spotłlka
""WlSZY i'ch spolirzemiia , zadlrżruł, stainąr w 

I de(scu i pobFa<l1t śmiertelnie. 
Twarz Bem! Joeta byla pdkrytai 1chmu

raimi, iaik niebo jesie11JJ11e; twarz Zilli byla 
łl)jli!l1TJiUI'OWa. 

Mam.tel uczut się w tej chwili callrowi
ci!e, nieoidwolalnie z:gubioruym. Cyrall10 
~edwnfo, zd:awal się przyjmować poraż
k:~ abojętnie. Z zinmą krw.ią rozsiadl się 
-•~krześle i śled'Zilt dalszy przebieg fntry
r;ł. 

xm. 
Para wtóczęg6\V1 zatrzymafa się na 

JlmOgU. 
- Zbliiżcie się i mówcie praiwd~. 
Bem Joer O'biegt badawczem spojr~

•iem catą, •grupę, p.otcm lisilm krokiem 

1 
przypelz:nąil' dlo stolika. gd~ie, królował Jan 
de Lamothe, r pełnym uni<żoności głosem 
OO!powied'ziaił' : 

-Jego wielmoiżoości, jasnierrm pan u 
sta·rdście wiadlot:nJol juiż, że wyiz:naIWSZy 
przed nii!rn całą swą winę, nie potrzebuj~ 
obarwiać siej~ 'SUrowego są,:clltr. 

- O tern później. Czy zm.asz teigo 
.cz;towreka? 

W PuHusku przy pocfobny1m akde w 
jednej 'Z kia gi'mnazyum, gdy dyrektor wo 
bee profesorów \ ~dragal się przyjąć ' rę
c1..onego mu aktu, uczniowie porządnie ich 
obili. 

W Lublinie zno.wu z, ty<'h samych po
wodów wyrzu'Cili inspektora: gimnazyalne
go z klasy przez okno z ph~nvszego pię
tra. 

W Ractomin. gdzie jak inż donGsiliśmy 
padło wśród rozruchów trupem 9 ucmiów. 
zaś 16 odniosło ran , zlożono też tej samej 
treści memoryał dyrektorowi. 

J estto zatem powszechny wyraz prze
konań mlod1z.ieży calego l(rólestwa Polskie 
go, jest to glos rozpaczy z tysięcy dziecię
cych i mlodzieńczych pi-e1rsi, glos uświa
domiony sil'nie o konieczności prZY\\'TÓ
ceniia macierzyskieirnu· językowi jego praw 
przyroctzonych. 

Młodzież otrzymała pewne poparcie 
w podpisach tysięcy rodziii.::ów na memo
ryalach, skiemwanych do 'kuratorów. Nic 
mniej w kolaich ba'rdziej1 umiarkowamych, 
·nie mó ię; Już o konsern . .iatywnych tqb 
brol1 Boże,.ugodowych", powstala niemal 
paTllLka i z:rod'zHa się julż kontragitacya w 
tym c·elu, iż bądź co bą,dlź nie dlo mlod'zieży 
należy występować o to do władzy, ani po
stronnym osobom ciec~diOwać w tych spra 
wach. Odbyło się jmi nawet zebranie kil
ku'<iziesięciu pow,a:żnyich osobitstości, celem 
powstrzymainia tego szalO!nego ruchu mlQ
dziietży i 1zapobiclźenia cięZkim jogo nastę
pstwom. W rozpa·cz1iwem położeniu zna
lazly się równi'eż i wlaidze szkolne i tak 
już nie grzeszące ani mąd'mścią, anr taktem 
- a nie mając na razie innego wyjśoia, 'Za
mykają sz:koty aż. db czasu po.wrotU' z Pe
tersburga kumtorai okręgu ·naukowi:lgo 
Schwarza i rektora uiniw~rsytetu. Powrót 
jego poprzedzają jU1ż hio00we wie1śd o ko-
1nieczoości: zarrnlknięcia uniwersytetw na lata 
lub jego zv.n'.lnięciu raczej! 

Szczególy zajścia w IV gimnazyum 
żeńskiem po spraiwdzeniu ich wśród d'nia 
tak się przedstawiadą: 

Od'y inspektor z profesorem zjawili się 
w kltaisie nati1wyższej, .wystcipii.f:a uczennica 
panl!1iai Rz.e:wuiska i zaczęła o<liczytyiwać 
mern\Oryał rnA()dizieiży. Kied~ ju'7; przy pun
kde trzecim, opiewauącym 0 1 rówiności 
prai\Vl Polaków i Rosyaini do posad nauczy
ciefskich, inspektor brutaLnie starall sri·ę sitą 
·wyirw1ać jej z rąk ID,emo1ryal, prz.yczem za
pomruiat o wzgl'ędaicih nalieżnyich kobiecie, 
obuirzonai uczennica nie wahała się, w mi·a
rę sir fUi;ycmych, napiętnoiw:ać go nietylko 
dto.nią, ale i pazurkami, w ,cze:m pomoigly 
jej inne uczenn~'ce. Zrobił' siię gwalt i za
mieszanie, in:spektor telefonem sprorwaJdlz1l 
koz.aików, którzy Z1 kararbinami weszli do 
szkoty, zleciafai się chmara policyantów, o
tocrono igma,ch (przy u!Ycy Kapucyńs'kiej), 
z którego dzie\.V'CZęta1 wysvty, a inspektor 
szkolę zamknąt. 11 

Cyigan obrócił się ido Ludwika, którego 
wskazał mu starosta. 

-Znam - odrzekł p1oprostu - to mój 
towarzysz: Manuel. 

- Banizo dobrze; ta szczerość będz·ie 
ci polkzona. Opowie<l'z, teraiz .tym panJoru, 
z: tą samą otwartością, z jaką, cz:yiniteś wy
zoo111i1e przedbmną: oot cię; slklonito dlo 
przedstarwieni1a1 tego Mamiuefa.1 z:ai mloideigo 
Lwdwika de Lembrat? 

- Ta;k, nkponiu, wyznali ro glośn\Q\ -
wtrącil Roland - bo jai to gz.ównie patlltem 
ofiarą tw10jej 1nieuczciW10Śoi. 

Opryszek odlpowiedz:ia1r ronern s\V10łbo
d111ym, prawie tekkim: 

- Ach, jaS11JY panie. czyni mójl l.aitwo 
da się usprawiedliwić. Przypadek z.hlitżyl 
mrrie do pana tde Bergerac, gdty za:ś <lJOl
strzeigłem, że pan de Bergerac, na zasadzie 
pewnych szczególnycll Olkolicz.ności, <lo.
'Illll1liemywai sh=; w Manuelu wkehrabiego 
Ludwika de Lembr.at, postamowilem sko
rzystać z jego omytki, aby zapewnić 'śwdet
ny los jedlnerrnu ze swych! towairzyiszów, o 
którym wie<lzia~em, że mini!e ·prz;ypuści do 
OO!zialu w zyskach. 

Ludwik. przyibity dlo zitemi zeznam.iem 
Ben J.o\=1a, zaczyinal iwż wątpić sam o so
bie. 

- Piekielna maszynerya! - nie mogl 
powstrzymać się od zauwaienria Jan de La
mothe. 

Cyrano, który siedzia~ <lotąd w zuipet
nem milczeniu, przy ostaitnrch sitowach cy
~aina podniósl się i stając przed! nim, groź
nie zaJW'Ołal: 

- Koigo ty chcesz wywieść w pole, 
fgipcyanlinie prz:eklt;ty? TQ1 muisi być wy
jaśnione • 

Ziemie polskie. 
Z Pras Zac od.nich armii ł Mazur 

Oliwa. W pabli kim boru za trzdit 
sic w ubi~gly piątek 22 letni stud~ i : 1. 

brecht; powodyi samobójstwa doLr.:': :'d 

nic wiadome. 
Staro~ard. 03 lat::t liczący kupiec i 

agent B., skazany przez sąd 1:1-
wniczy ua trzy tyg(J duie \\ 'ięz i enia, zastne 
lit się. 

Z Wiel. „ s. Poznaflskiego. 
Gniezno. Przed tutejszą izbą karmi 

t{)czyla się w wtorek rozprawa przeciw 
p. J. Ch()ciszcwski'ernu. Oskarrzeinie za
rzucalo mu, że przez wydamic gier to\va
rzyskich ,,Lech", „Odra" i „Podróż po zie 
miach polskich", dopuścił sic występku 
przcciW1 § 130 kodeksu karnego U. podibu
rzaniw jednej CZGści ludności (po1'skfoj) prze 
ciw drugie~ (niemiechej). Pierwsza z. tych 
gi'er wydana została przed 25 Iaty, d"Nic 
dmgie przed 3 wzglGdnie 2 laty. Na wstę
pie odczytano długi szereg kar, Jakie sę
dziwy i schorzały dziś p()pularny pisarz 
ludbwy przecierpi~r w więzueniach pru 
skich. 

Pani mec. Karpiflski wniósJ o uwolnie
nie oskarżone.go. Sądl po dłuższej nara-
dzie wydał wymk uwa!lniatlący. W zasą
dzonych przez gliwi~cką; izbę karną :;- rn~h 
,.Podróż" i „Od'ra" niczego karygodnego 
się nie dopatrzył. O podburzani'u dbt gwał
tów nie moiże byt mowy. Natomi1ast wi
dlzi sąd z,namiona występku przeciv.n § 130 
\\.~ grze „Lech". Sprawat ta jednakże jest 
przed'awiniona, a oprócz. tlego sąd uznał, że 
oskarżl()lny wydając t~ •grę odl 1875 r. i me 
będąc o nią nagabywany przez po!icyę 
mógł sądzi'ć, że nic karygodnego nie za
wiera1. Wskutek tego wyrok opiewa', że 
gra „Lech" nm być skonfiskQIWatq. Ko
szta procesu nator'.t.ono kasie p:i1'1s w. ~ ·\vcj. 
R()zprnwom prze.wodlniczyt prez.es !'ądu 
ziemiarńskiego p. Engel. („Le.~h· '). 

W Grodnicy pochwycilai ma~wna do 
sieczki! 24 letnią slulżącę i niesz.:;zcśli\\A. li
teralnie w sztuki porozrywała. -- W zmnr 
l~m· w czachrowskim lesie rozpnznano 28 
letnie·go robotnika Dutdlka. .PrzycJ.yąa 
śrnierd jego dotychiczas nie wyiaśnio1;a. 

Poznań. Jak wielkim jest „,ad'11i:tr w 
liczbie domówi pobudowanych w Po.znani!! 
zwfaszcza1 ina przedlmieśc iach okazuje si<., 
że wfaściciele na! wszelki spios·1'1 starają sfc 
ściąigać lokatorów. Pewien w1taSi..::c1el ma
jący! pomieszkania t. zw. pańskie zawarJ li· 
mowę z pewnym portye1 em ho•eJu. i przy
rze1kl mu kalżdora:z1ow10 200 mr. za w skan
nie lloka1orai na jego .JJOmieszkanie, z którym 
zawrze kontrakt. 

Szubin. W Kcyni i Bardnle załoiono 
Spólki polsiki·e celem sprzedalźy i zaknpr.a 
matery.alów wszelkielgO rodzaju. 

Września. Byty wlaiścideł ziemski 
p. Qel{)rg Ehrenie1idl zadzierżawir od pana 

Brat Zilli Z1giął się z uini!Wnością, nieco 
ironiczlną, przed pytajG\!CY:ITII i OOrzekf: 

- Mówię świętą prawdę, jasny pa.nile. 
- Klamj;esz. ! - wykrzyknd wówczas 

Ludwik, wychooząc na drwiię z odrętwie
nia. Czyż nie. masz w rękw dioW10d'ów, 
stwierdzających' moje pio~hiodizooie? 

- Prawdla!! - poparl przyjacieba! Cy
rano - odinośne świadectwo za:pi:sane jest 
W1 księdze rodu staregl() Joela. Zapwrniętaj 
to, mości starosto. 

J runi de Lamothe uiśmiech!nąl się z.na
cząoo i zapytaJ: 

- Czyś pan widział, pani1e de Be11ge. 
rac, 'ksiQgę, o której mówńsz:? 

-Nie. 
Starrosta wzruszy! rami()inami1 i zwra

catiąc się db Ludlwjka, porwtórz;ył: 
- A mme pan ją witrziatłe!Ś? 

- Nie widziałem - wyznaI mt-0d!zie-
nileie, pochylając gtowę - tak często 
wszakże mówioo-0 w mojej obecrno1ści, i to 
wówczas, gdym w sprawie tej nie był zgo
ła zaiinteresowany, że nie moglem wątpić 
G jej ,j.silniemi1u. 

- Księgi tej przerwafr starosta. nie 
zwrncają,c naimnietiszey wwag~ T11a dlÓ\Vi()J
dlzenie Ludwi!lrni - nie widzi.aleś pani i wi·
dziieć n~e Tlll0glle1ś, gdyż księga ta nie ist
n~eje. 

Z ko1ei wmieszał się i Cyrano. Alei wy 
starczYta mu jed'M chwila <l0 otrząśnięcia 
sie z: tego przykrego uczucia.. Nie wątpił 
nial ~hwilę 1()1 tożsamości! Ludlwikai d!e Lemi
br.at i. wyrzucał już sobie na!Wet to przemr
iaiące zmieszamJe, fatwo zresrtąi z;rozumia:
le wobec talk <Jsobliwych powiktań. 

Razi jeszcze natarli na Ben Joela, któr~
go, nikczerrrnmść ~ ujęte w, system lotroW'
·~twot teraz. dupiero wkazaly. mu się \VI świe-

lłrabieg-0 Ponir1ski'eg1Cj ma:jątek Soko 
(2900 mórg obszaru). Rodaka J)()mi9dzY 
dzierfawcami widoclJnie: pan hrabia „,;aa„ 
leść nie mógl. 

Ze Śiązka czyli Starej Polski. 
Z Kochłowic plsz~ pewien górni' 60!

„Górnoślązaka": Niniejszenl\ pragnę na
szy;rn szan. rxrnlorn da-6 matcryal <lla; w „ 
świetlenia polożenia górnik6\\ na Góm. 
Ślązku, mianowicie z kopalnit ,,liugozwang·· 
pocfi K0chwałowkami. Na naszej k-o pałni 
iest yjazd o g<Jd'zlnic 0 6 rani0, wyjazd !lllUJ 

być podTug przepisu o godzi11ic 0 5, le cz 
rob()tnicy muszą żwykle czekać na Vlf/
iazd do godziny5, na\\~e t i dlużei. Na wie
rzchu trwa szychta od ~6 rano du g-0d'r. i
ny S wieczorem bez p-oludnia. Pierwci by
ła pa:uza południowa, lecz gdy nastalai sz -
chta tak zwana 10 god'zhnna, zniesionl() ią. 
Szychta jednak nie tr,wa 10, lecz 113/i go·dzi 
ny, gd)l1ż powinna· ina„zej tylko trwać do 
godziny 4. 

Tak więc ulżono rnbotnikom. -- o;,ec
nie. go jeszcze. więcłdi męczą, niż daiwcłej · 
przY' 12 godzinnej szychcie. Co do obcho
dzenia się z robot11ikami, to niektórzy urr.ę
dnicy tutejsi nawet starszych robotników 
wyzywają od: św ... , leni0w, i co ilm na myśl 
przyjdzie. Obok szybu jest ustawi.onai 
skrzynia zamknięta, w któreti są dwa o two 
ry, przez.na.czoine dla kointroklwania wór.. 
ków z węgJ.e.m. Tam stoi dozorca, k tóry 
wrzuca, gdy mu się jaki wóz z. węglemi .nic 
podoba, numer <l!o otwom dla: t. zw. ":.hu
dych wózków, zai które otrzyma~ą robotm 
cy tylk::o 2 fen. dyngu. Oprócz tego jes~1c1:e 
kaiżdodzienn!e1o kasują wózki. Od nied3J\\n11a 
zaprowad'z.ono tu t. zw. ,.col". Dziej'e •i~ 
1:0' w następujący sposób: Na kof1cu mie .,. 
siąca jest obrachunek czyli ,,Schlu·ss", 11 -

rzędtntk obliczy wedtug ,.oola"liczbę szycht 
a resztę zma.ż„e. W ten spios.ób p.otrąao11Ul ·· 
ni1ektórym robotnikom nawet po 5 szycht 
w. miesiącu. Od1 czasw gdy się zacz~ł sitrełk 
w: Westfalii nagania się robotników z dlolu 
do praoowania. nadszycht. Odi g1o<l!z. 6 wie 
czorem db godz. 10 1liczą 0 .szychty i1 ~a 
to ·dtostają 1,30 mr. 200 wózków muszą -0d 
stawić z zaipasoweigio węgla: da wy•\.vio:zu. 
!(toby się wzbrania1t praioować nad.szychtę , 
nie d:Ostani·e nazajutrz praicy, póki' nie .ctd'r-0 - . 
·bi tej 0 szychty. 

O<JI czasu, jak się tu do stal obecny nad'
sztyigar. są górnicy zmuszeni', wykopać 4e
d'en ganielk (streka). M~owie zaufania: Już· 
bylL \V tej sprawie u inspektora 2'Órniczego, 
le:cz nic nie · uzyskali. Nadsztygar · pan 
Schul!zl powied!zial, że mają zrnbić inajprziód 
vvl jed!nym gamilm w dwóch, a potem w dm 
gim. Tego jest jednak za wiele dla dwiócił 
robotn~k&w. „Col" na ganku wynosi nai' 
]celnego rob-Otnikai 10 wózków. 

Td są na~glowniejsz.e punlcta. a o .in .... 
1nych sprawach :ITllożinaby: jeszcze cate fa-· 
my zapisać. Jużby też. by.I wielki czas. a.
by rząd lepsze prawa gómkze v.i-ydal, 

tle \\.nlaiściwytrn; i wstrząsną1t g,o silnie za: 
ra!mię, ( I 

- Al'boiż to prarwdla? - zagadnął ·cy„ 
gana, nie dając wiiary 1oświa<llczeniu: sta
rosty. 

- Pratwdla - -0dlrzekł łotr, nie zmru1ży„. 

WISIZY okai. 
Roland tryumfowal. 
W tej chwlili rdzstrz:yga1jącej rrvte: r:·ft

wiódl go .żadlern ze środlków, m11 które H-
czyJ. · · 

- Widzicie, pano1Wie - szydlz.il h:raibia 
Z\Vlraca1~c się idio swy-ch gośct - na jaik n~-
dlzlnlej podwialin.ic. ten gmach kłalmstwa w
stal wzni·esilO'ny. W istode, postąpiiłem! w, 
tej sprawie jak slrończ()'t1y szaTooiec, zado-. 
woLiJ;em si·ę slowem honoru awanturn<ik:a' i 
wtócz~i. Nai sZ1Częście, wszystko jest ie
szcze db od!robienlia i faitwiowremość, kft
reJ pad.Jem -0~iarą, tnie będzie zanadto wiie.
l'e; kosztowała. 

- O Sawi:niuszu ! jękmą~ Lu<l'wik, ści- . 
skaliąc rękę przytjadela - przeklęty n~ech 
będizri;e dizień, w którym wyrwa:Jeś n1tl~ ·a, 
ITTieświa<lomolści f 

- Jeszcze jedirno1 pytanie - <Y<k-z'llt~J 
się nrag1le starosta, zacieka~vilony w sw1yicłi 
sądlmvych dlac.hodzeniach, zvrraic:a~ąc na 
siebie uwaig~ Ben Joela oraz jego sąsiad~~ 
Znaną ci jest historya P01rwania w:tcehrmre 
go Ludwika f Szymona Vidlala, syna l()lg'110·
~:Ilrnika ? : 1 

BetnJ Joel trczynit głiQIWą ruch potaku;-
jący. : I j 

- Tak więc, tein, którego mzyiwas~, 
Manuelem, jest to w rzecz.~soości ?„. 

- Szymon Vidail. 
-A cóż się stato z drugiem ~~kiem 

ukTa.&ii10nem? Co się staro z Ludwikiem?.' 
(Ciąg dałszy nastąpi.) 



i a t p.ra~ ie .aie IM:> ..,ytrzyma.nia -..1 ta
atoBunkad1, a21\:ic tuf.al na fJÓI11}'lD 

· panuj~. Przedlie.w.szystkiem iedno-
Wi bapszaft, ustate1de dni.a pracy i pole

psf: ·e earobtw. 
Oliwie:. Tutejsza izba karna skazała 

d'- kuli zeszłego roku ówczesnego reda
któi• ,.Głosu Ślązkie~o" p. Ko\valskiego na 

·e§i~c \Vięzienia za przedruk: mowy par
~rnej posta Korfantego, " której z.a

(;fepłl urz~dników fi kalnych kopahi. ·gómo
, a,tkicll. a którzy czuU si~ fem obrażeni i 
tawJU wnios.:e·k o ukaranie p. Kowalskiego. 

prteciwko wyroko' i gliwieckiej Izby kar
• ~ tafo.żyt .P. Kowalski rewizyę do sądu 
(leSfJ w Lipsku, który ~ą. atoli uznał ea 
,fontasadnioną. i odrzucił. 

SJ'tom. Na kopalni ,.tleintz:a" wyida
r'Wlr" się znów· dwa nieszczęś1i\\J e wypadki 
w•itiek zderzenia sie wózkÓ\\11 101cl!niósl 
~r .Jster ciężkie wewnętrme obraże
~·1 ~lepra ·Grystola przygniotły węgle i 
,t>~Y go niebezpiecznie; oprócz . tego 

Qr.ystoł złama11ą ręk(i. Taki los oo. g,ór-. ~ 
~adbórz. S\veg·o czasu, zaczepił ra-

, eibc>f*4 „Anzei'ger" ks. Ogana zi Rudy >0 

Ił, te' rzekomo ~ ambony ostrzegał rodizi
tó-w'. aby1 nie posy!!aH S'\v10-ich cfizreci na za-

IQ', urząd'zane przez miejscowych! nau
i;qdil w in'ied'ziel~ po poluidtruiu. „Aruzei
ier" t,airzuca! księdzu „wielkopolską" agi
iacft- Sprawa przyszfa: przed! i:zibę; karną 

1r J{.tieiborz:u .który atoU mvolni! odpowie
;la.(&~o re-O.aktora: p. Pe.te1rknecbta od wi
~ i k:a:ry, przyznając mu dbron~ uprawnilO" 
f"8 interesów wedlfu1gi § 193. Na ~i~e
• apelacyę zinióst są.di Rzeszyi w Upsk11 
„~ nwal1niai~cy i przeikazal sprawę są-

. e'.}Wi v: RacibO'rZU do ponowine,go r.oz:pa-
1~. Zdaniem sądw Rzeszy o IQlbronie 

111r~:wniooycli interesówi nile ma tu mowy, 
awi~ niesfusznie przyz:nain10 oskarżonemu 
~e prawo. Sprawa będzie więc je
~'1 raz rozpatrywia00i. 

Z innych dzielnic Polski. 
z Utwy. Nowy iefli.-'guibern.ator wileń

!ti, F'reze, udz'ielif ]JIO'ZWOlenia na zhudlowa 
aitl ~ m. Szydh)\V'iczach, po'WI. wro1fiko~
łi~, gu1b. •grodlzie · skiej noweigoi II11llJf::>-

o kO'ściofa, \v1 zamia:n starego d1re
~o, zbudkn.\lianego - iak gkisn po.

. - w r. 1600. oraz na zniesienie nlO
i~ parafialnego foo;śceo-fa \M _m. Gn~llŻY
~pow. troekilego, gUJb. wi!leńsikiej, na miei 

tmtnm.vanegio starego d're\\nnianego. 
1-\pro.,·e tego minister spraw wewnętr~
.,m udzielil pozvvl()fonia na· ·zibudowame 
iftłlego ko'ŚCiolaJ w. m. Ja.fowis:lm, pow. 
i aw1·skie.'glo, g·wb. is:;r-0d1zieirsikiei. 

Wiadomości zt świata. 
Z Austro - W ę:łer. Po rewo1uicyi 
~rsikiej w r. 1848 z młl()dym wów·cza~ 

'eu1 f'ranciszkieitU Józefem DOiecDrral srę 
' . a tylko iedoo. Lud'W'ik I(oszut, eh

naoor. ni1e chcia.1 uzooć zgo:diy ~ ugodfy 
ni~ stad.e miaJ.a moc oboiwięzuiąca 
ala s.ejttnUJ Debreczyński,ego 7) d. 14 

·e1niai 1849 'f'., uchwala, sk!fa<llająra z tro
W~ier cesarz.a Austryi, Praniciszka Jó
. Zda:la od Węgier w Turynie :zima'rl 

'ro marca! 1894 r r ÓWI starzed nieugięty 
ilijynie ~iarllo skrz.eple wrogai Habsbur
llw dniai 1 k-wiletnia 1894 spoczęło w ziemi 

te.i. 
Wraz z wtokami otca wrocU dlo We

. Prarnciszek l(osz:uł. Czy prz)llpus~-al 
łedenastUJ laty, IŻe d'nia 12 lrurtego. 1905 
st.am re w1 obliczu moinarchy, jako 

wicie! wszystkiego, co uest na Wę
madlzia:rskiem, -wszystkiego, oo odl

t ieszcze dzisiaj i'd'.eam~ Rakoczych, 
ttłych, l(urusców? 
W rriiediziel~ o 11 ptzed po1udlnlt$!. syn 
~rnatorn Węgier stanąl .w. Burgu ·c.e

. ' przed! obliczem króla Franciszka 
~a, któryi powital go nadler uprzefmie. 

Cesarz parę ratzy zadawar pyta.rnia Ko:
., odnoszące się przecit!Z wylącznie 

'Praw politycznych, kwestyi osobr-
~ rodczas tei roz.mowyi wirale cesairz 
~ruszyl. Pięć min'Ult prz.e<ll w pór do 
~rz1 pactzięk:owait Kosrutmvt za Jego 

ien[a i uprzejmem skinienieitn głowy 
atak, że posluchainie skońcwne. Ko
P<> t>Oslucharriu wsiai<:Y natychmiast do 

i uidlal si~ db 'hotelui Bristol. 
l>~z czas jego au.d'yenicyi, n:aJ wewnę
. dziedlzińcur Bu·rglll zebral się ttum 

en.cyi, wielu cz.lonkówl świata poli
. e&"o węgierskilego, mnóstwo studen-
c~eskich i poFskiieh~ ÓW1 tlum zostal 
IQny przez żandanmówl zamkowycll 
~nik.ai cesa1rza fra111ciszka. Na wi

\\ry-chodzącego z apart.antentćJw ce.siar-

sk.icli l(oszuta publiicmro, , .z-. zcla -..miasić 
na i~o oześć okrzyki ,,Elien." ,S1ava··, 
„Żivio" · ,.Niech żyje". l(oszut po:dzięko
war zebranym kirti niem ~Iowy i natydt-
miast odiechall. -

W hotelu po :powrocie przyjął natych
miast tych pos.f ów< parl'ame.ntrn węgierskie'" 
go, którzy odbyli razem z nim podróZ dlo 
Wiednia, tud1zie-2 killku dzi~nnikarzy. ł(o
szut oświadczyl, że przyjęcie, jakie SPot
kalo go u cesarza. przechodzi wszystkie 
Jef!O oczekiwania i że jest pewnY!tTJ, iż re
zultat posluchania wptynie bardzo dbd'atmo 
oietylko na usposobienie stosunków: wewnę 
trznych węgierskich, ale i na polepszenie 
stosu·nku Węgier do Austryi. 

Z Czech. W Bruch, Brfix r innych 
rniejsoowJOIŚciach odbyty się zgromad!zemia 
rohotnilkóW1 górniczych, na których <J\ma
wiano obecne stosuntki robotnicze. "Vily
raż<m-0· przekonanie, że 1()1becna d11wila nic 
iestlrorzystna dla strejku i zaiżądan10, aby 
się odlbyla wspólna konkn~ncya. pracodaiw
ców, z robotnikami, celem omówienia sy
tuaicyi. R czotrncyrę przedtoi7J0tr110 W:ta dzy 
górniczej. W Palknowie wypowie<liziano 
z.dianie, ie na streik również nie jest korzy
stlla! ohwlla. że ie<llnak stosU'niki górnicze są 
tak ciężikie. że robotnicy wbrew vroli swo
jej' dia streiku1 mogą być zmuszeni. 

Z Rosyi. J1errieralne z,grnmad:Zenie to-
warzystwa · ces. rosyjskkh techników 
chiwalilo na'stępującą rewlll!cyę: 

,;:te względu na wstrzą§nie111i'a, jakiemi 
z-ostar dotknięty przemysr rosyjski z powa
d'u1 zaburzeń w ros. żyieiu publicz.nenn, u
waża TowarzystW101 za sw:ói obowiązek 
przystąpić. bezzwłocznie do omótwiooia 
kwestyi1 robotniczed i papierać wszelikimi 
n1iożliwymi' środikami' iei rozwiązanie. To
warzystwo uwafa z:a naJsikutecZ1Iliejszy · 
środek do tego powołanie 1k;o1ngresu ogó!Jno 
rosyjsikiego, celem obradlowmia naidl k\.\TP-.
styą rohotndcz.ą, db iktórngo · powiolan>01by 
repreze:ntantÓIW pracy, kapitafo i1 wie<d1zy. 
Z PQl\\l'l()dW nilOOIDŻiiWOŚd podtlania kwestyi 
mb101t!niczej g.rwntowneti' rzwadze, z. JJOWlO
d!u; zakazU' odlbywanfa publicmyich obrad 
ruadl tą! kwestyą i 'ZP'O'WłOO'll ograniczenia 
wioloości zgromadzeń, u•waża zgrom:aJd'Zle
n:te; za absolutnie konieczne. inatychmra1s1Jo~ 
we udlzielenie zupelklet v.nollllOŚci obra<liowa
nila nad: kwestyą robotnicz4 na zgromadze
niach, i w prasie. 

l(omitet miindlstr6W1 l()lbrnd1owat na po
siedzendach Il bm. i 13 bm. nadi kwesityą 
lepszej organizacyr stosun!ków1 faibryicz1nych 
potrze1bn.ą dla osiągnięcia uispQJkoje:nia. 0-
maiwiaoo stosunk1 robo1Jnicz.e we wszyst
kich: okręgach, fabrycznych, iQJSOblllo I10'Z

trząs.ając stosu•nki petersibu;rsilde. 
Za: zasadę uznaioo, że kwestye przemy 

·sifowo-robotniel)e należy ooda6 p!Oldl kom, 
pteltenicyę milrustra skarbu. któremw pobooo
no rozważyć przedewszystkiem1 in.aistępują-
1c e pu'Illkty : 

l) Organizacya zataitw:ieinia sporólw' o 
wyruaigrodzenie międzyi fahrykamrt:amr a ro
botnikami; 2) poprawa wa!rumikóiw bytu t'IO

bortników; 3) zmi.anai prarw o strefkach, któ
re mają bytć uiznane za ruch eronOlln!iJcmy, 
o ile: .mją, wyłą-c.ztrrie taikv ohra:rakter i wolne 
są ·O<ll wszelkich zaburzeń; 4) Pomoc lekar
ska dlPa rorbiotmiików; 5) izakres praw i obo
wiąz:khw i!J1spektor6wi fabrycznyich. 

Opraoowanie tyic:h sprawi powierzono 
osobnej 1romLsyi pod przewodinictwem mi
nistra skarbu. Komisya mai zasięgnąć o
piinii fabrykanrtów i robotnilków. 

Sprawa hulska. Komisya olYradują.ca 
w sprawie ostrzefilwainia angielskich krozi 
rybackkh przez l'Osyjsk~ statki -wojerrlll1e 
po<ll ttuU oboonie zaklQlńczyta rozprawy. 
Reprezentanci Anigrii i J:«ysyi sfurmulowali · 
swe ostateczne wtrllioski. 

Wniooek'. arngietskó w-yiwo<llzi, że1 dio
iehordizooia wykazaily, i'ż. w oo.cyi z 21 001 22 
paidiziemikai nie bylo oorpedowcai am ikootr 
torp.edlowca ·wśród angielskiej fl.otyln ry
backiej, że więc nie bylo ta<llne:go p.owlOdU 
dlo otwairda ognia. W czasie kanlonadyi ze 
strotny rosy}skietf niie postępowano z nale
żytą ostrożooiściiąt, a:by nre wyrządzić s.tko
dy flotyli angielskiej i okręty rosyJskie od
iechaly, .nie pośp~eszywszyi na pomne raHl
nym rybaJrom ani 1lSXkodzonym k'h lo
d!zi'om, W1 końcu, że aru na rybaków ailli na 
kapitanów fodzi rybackich nie spada ż31dna 
wina. 

Wniosek rosyj1skt wywodzi. że esika- . 
<llra rosyjska IJQStąpiila zgioiclinie Z1 przepisa
mi: spe1l'niaJąc obdwiązki wo}sikowe. Na 
ad'miraf.a Rdżd1iestwieńskiego nie spada 
żaidina od'powiedziallność. Rząd! rosyjski u-
11Jale·wa szczerze , że wskutek tego zaj!ścia 
hiewilrm.e oooby padly ofiarą. Chociaż 
więc odlpolwiledz.ia.~ść :lrottnendairub eska,<
cfry jest w·yidU'Cz.oną, rządl rosyjski gotów 

z,...1r 'c ;~ 

edu clrce i ~ 
zkodę matcryałna.J i tym 
ddać orzeczeni11 trybui1ału 

Bochum. Znużenie taryf~' koleiO\\ ~j 
dla.i poszukuuącyclL pracy robotnikó't\ istn ic 
je już w ca lyclt J.)Qfudniowych Niemczech. 
Bawarya, Alzacy:a i Lotaryngia oraz Wyr
tembenria ju ż '<-xi da vna zaprowadziły u
latwienie dla rolY.Jtników, szukających pra
cy za pomo·cą publicz1nych b iur stręczci1, 
daiąc odnośnym ro-botnikom bilety za Po
fowę ceny, jeśli mi ejsce nowego zajęcia jest 
odldalonem o 25 kilometrów od! mieszkania 
dotychczasowego. Ułatwienie to rozsze
rzono od 15 listopacta z. r. także na koleje 
w Palatynacie. Tak wiręc ułatwiają, poszu
kiwanie pracy całe potudniowe Niemcy z 
w11iątkiem pruskich kolet 

Wiedeń. Wiedeński .,N. W. Journal" 
w śtacf za dzien1nilkami1 berlif1skimi powta
rza, ze prawdopodobnie cesarz. austrya-cki 
niebawem ucfzielU pioz.wolenia. arcyks. Fer
dynanidowr Karolowi na morganatyczne 
mal'Zeiistwo z. pamn'ł! Bertą Czuber, ·có11k<t 
prnfosma techniki wiedleńskiej. Arcyksią
żę Ferdynia„niClJ Karnl jest najmrodszym bra
tem 111astępcyi tronu .arcyiks. Franciszka 
Ferdynanda·. Ó\l.Tl stosunek mił-Osny: z p. 
Bertą, Czuiber mzpiocząj~ się jeszcze w r. 
1903, arcyksiążę oświad!czy~ się o rękę 
pa1nny Berty Czwber i zostal zarówno 
przez nią jak i przezi jej md.'zków przyję
ty. Cesarz: przecież poleci: arcyksięciu 
zrobi·ć d'lur.iszą, niemat rok trwającą podróż 
po Eumpie, celem prz.ekonaniai się, czy iest 
to tylko chwilowy kaiprys, czy teiż trwal
sze i stale przekonani'e. Ten termirn próby 
obeonie mija i dfa1 tego te± nieibawem przyj 
dzi·e do z:awarciai związku malżeńskiego. 

Paryż. Pairyski „Mattn" przynosi sen
sacyjne wiad.lomośd o romansie najmfod
szer córiki króla belg'ifskiego 33-l'etniej Kk
ml"'!ntyiny, si-0·stry hr. Stefanii Lonyay 
i ks. Luizy; Kobur~kiei, z księciem Wikto
rem Napołeoniem. Król stanowtczo sprze-: i
w1i1 się temui związkowi rzek()!I11!(), z tego po 
wodu, że 1zaślu1bienie pretende.rutaJ do '~rnnu 
francuz.kiego (Bonapartysty) tTIJOgło \vply
nąćby ujemnie na stosunek Bel~ii d:o repu
bliki. KsiężniJczkę iroll()lwamo na zamku 
Laekem. Na rzecz: ks. Ktementyiny i:nter
weniowala jej ciotka ks. Flaindryi, ale he1z
sikutecznie. Zwiąrek ten popiera róvvn i eż 
krót W<fosk~, krewny ks. W .Napoleo;1a. 
Zwrócooo się również o popa;rcie dio ces.a
rza Fr. Józefa. Brat ks. Wiktora. ks. Lu
dlwiJk Na'P'Olloon udaf się z. Petersiburga via 
Paryź dio Brukseli, celem przedstawienia 
króJ.lowi pismai prezydenta Loubeta, iż 
f'rancya ·nie wi1dz.i poiw1adU, <llo protestn prze 
ciw tenniw iz:wiązkowi. 

Rezmaltości. 
Nowe trąby jerychońskie. W mlaste

cz;ku łleiliigenstadtt zidarzyf si~ wt tych 
dniach fakt n~ezwykly podczas próby tam
tejszej kapeli. Próba odbywala się w o~ 
g-rodzte, drotykaJ.iącym ·oo części' murów 
miejskk.h. W orkiestrze przeważaly trą,-
1by. Podczas .,forfi.ssimo1

" wstrząśnienJe 
powietrza hylio1 tak silne, że cz,ęść IDUlru 

miejskiegor się naigle, iaknieigidy.ś w Jerycho 
zarysowa:la. 

Moskale tańcują. Podfug ,.Gil B1as" 
zamówił Kur()'patkin w ministerstwie woj
ny fortepiamy dfa armi~ maindż:urskiei, gdyż 
oficer()IWie rosyjscy ruudząi się podobno 1 

chcieliby się zabawić, a narwF-,t - pota.f1co
wać.... Oby tylko Japończycy taflcującym 
Mosk:ailbm armatami· taktu d!o muizylld nie 
wybijel!łi ! 

Ra:~ożeńsfiavo polskie. 
Bochum. 

W kościele św. Antoniego w nie<l!zreł~ 
1' M~o po J)Oł. o .godz. -4 nabożeństwo 2 
kazi3JMem, a p:ofem sposobność do spowie.
dzi łw. 

Eick:eł. 

Spoivviiedź św. od soboty 18 lute~o pa 
piOł. ___, I( azaJn ia o "°d'z. 11 i o '4. 

Giinnłlfełd. 

Spowiedź św. w sobot~ 18 lutego po 
,poi. - l(azaindie w niedzfielę po pot. a ~ . .f. 

Uwap: ()dl soboty 18 futego po pot 
j~ si~ rozpoczyna tezoroczna wdelkarniocna 
spawiedź §w. 

Stoppenberg. 
W 'Sdbote i nied'zielę dlni:a 18 i 19 spo

sobnOlść dla spowrr<fzi św. w sobo.tę po pał. 

o godz. ~ i \Y niedzielę rano. \V n: 7. ' ł 
po })Ol. kazanie po-I ·ie. powiedź \\'Iet a-
nocn.a. Jan Szlagowikl. 

Towarzystwo św. Antoniego w Luc 
urz~dza dnia 19 lutego t. r. teatr amator 
p. t. ,.Cud czyli krakO\\. iacy górale··. o 
g-0dz. 5 po :pol. na sali ,,Domu tov.".arzyst N'' 
przy kościele katohck im. Dochód z zaba
wy będzie obrócony na sprawienie nowei 
chorągwi. Upra za: s ię, szan. cz łonków , 
oraz wszystkich rodakóW' i rodaczki, ab::v 
ra'Czyli nas licznie odwi edzać . T.ak samo 
zapraszamy wszystkie nam ?.y.c7.liw t.o~ 
warzystwa. Zarząd • 
-----------

BAC ZN Oś C ! 
Szanm nych R.odaków, którzy pod ... 

czas ostatnich wyborów do parlamentu 
otrzymali do sprzedaży bany na cele wy
borcze, a dotąd ich nie zwrócili uprasza 
s rę usitnie, aby najpóźniej do przyszłej s-o
boty 'Z\vróciH niesprzedane b-Ony, a ~a 
sprzedane ooiny przysłali pieniądze. Na„ 
leży przesyłać pod adresem: Ant-Oni Breł
·~kL Bochum, Maltesersti:. 17. 

Baczność naczelnicy okrę&u X. 
" Podaje się dlo '\ ..r ia<lon~ośs!, ~·;i, każ4y 

naczelnik jest zo:bowiązany, przy wyda
nych ćwiczeniaich o~ólnych, wybrać o<frę
hrue ćwiczenia d'la upiększenia zJotu, taJko„ 
we mloże też sam uloż.yć, czy to W'Olne tnb 
z łaskami, albo pochody dfa swego gAia· 
zda. Wykonane wLillne być do marca db1 
przejrzenia; Podiczas pdsie<llzeni'a na.cz.ekll· 
ków ii zrona techniczneg-0. Nadirnienia 1tię, 
źe 11rni'azdb tleme podało ćwjczenia maicru
g.ami, „Bismarck piramidy". Wszystkie pi· 
sma proszę n:adsylać pod! adre·sem: St. K.o· 
chowicz, Wanill'e, Kadstr. le. Czo.łemt 

Naczelnik okr. X. 

Baczność Gniazda okręgu X.! 
Wszystkie sz.arn. Gni.aiz:da „Sokotów:", 

kt9re ~d nie nadesłaly skladki, w wy
s.kości 5 marek, ila podróż delegata, da 
Po.zna:nia, proszc:; uprz:eimie o nadesłanie 
takowei1 w jak najkrótszym czasie, gdyź 
zjaiz:dl <l1ełegatów w Poznaniu niebaw1em si~ 
oilbOdz,ie. - Proszę także o łaskawe usku
tcczniemie składek okręgmvych, aby mód21 
kisiątke okregowei kasy w porządek wpm„ 
waidlzi.ć. - Czolem druhowie! 

Stan. Kunca, ska·rbnik okręgu X. 
N. B. Skladki prosze nadsylać Po<ł 

a'dresem: St. l(unca, Bochum, Johannitet 
Str. 2'2. 

Wiec w W1tten~ 
Wiec ,,Zfedlnrórczenia zawodbwegio pot„ 

skiego'" odlbędzie się w przys·z·lą nied:z!i.ełct 
na saiM1 p. Koster o g-01dz. 4. Lkzny udział 
Rodalkówi ·pidżądany .. 

„Ziedrrocrenie zawodowe połskiecr„ 

Baczn-0ść? Zjednoczenie! 
Mężów zaufania: z: tycl1 miejsoowości. 

gdzie. nie otrzymali znaczkówi tuib gazet na 
miiesiąic luty, wzywa się, aby zechcieli n.am 
podać, ile potrzebują, poniewaiż w tym cm
::iie ogólnego strejku nie jed:no z;ostato 
prz.ejrzane. Sibilski, Sielkr. ,.,.. 

Bacmość ! Zebranie! 
Caly Glówny Komitet wy·oorczy dla 

Westfalii i Nadreniri oraz lromisyą obran~ 
dnia 2 futego zapraszam na nietllzieJę 19 lu
tego dlo lJokalu p. van d:e Loo w Essen. uł. 
Schiltrenbahllrstr., na god.ziinę 3 po pot. Są 
,ważnb spratw'Y db ·zaif3Jtwieni:a:, przeto pro
sze cafy Ofówny; Komitet i Korriisyę punk· 
twa~nie s.ię stawić. Z szaicutllkiem 

Tomasz Kubiak, przew. 

, ,Zjednoczenie zawod. polskie:· 
Wszystkie listy do „Złednoczenia za.„ 

w.odowego polskiego" dotyczące czy to 
obrony prawnej, czy też spraw adlmimis~ra
CYJiTIYch, nałeży adresować zarw·sz.e tylko: 

„Zjednoczenie zawodowego polskie", 
Bochum, Vidumerstr. 16. 

Przesyłki pieniężne na:l:eży adres:ować 
„Zjednoczenie zawodowe polskie" 

(fan fan.kowiak) 
Bochum, Vfdumerstr. Hł. 

Zarząd „Zjednoczenia zawow. polskiego". 

8 do 10 dziewczyn 
na wysokie zaslugi do różnych robót i ~
spodarstw od zaraz tub późndej poszu'ku1e 
Największe biuro wskazywania miełsc 

w Dortmundzie, Liltgebr.Uckstr. 18 
M. BIERWAGEN. 

PIETRYGA, 
polski kapełmistrz 

w BRUCHU, 
ul. Maryańska (Marienstr.} 



Od Redakcyi. 
Pan Żniński z D<>rtmundu znowu raz 

„strasznym zawrzał gniewem" i w z.wykly 
a tylk~ ludziom jego gatunku właściwy 
SPosób ,.mści się straszli1wic'' na ,.młodym 
spra\\'czdawcy" „Wiarusa Polskiego" z p~ 
W().du wieca w Obterhausen, a przecież 
mlooy spra\\ozda\\'ca „Wiarusa Polskie-
1'0" nie mO'.l:C- być odp-o,viedzialnyi za to, że 
,,po<J.starzala" gl{)\va nie chroni p. Żnil1-
skicgo odi trochę za C7.GStcgo ośmieszania 
się. Sprav.:ozd'awca „Wiarusa Polskie,g-0" 
pisząc · zgc<lne z prawdą sprawozdanie, 
znie\volony by1ł .,wydać", że p. Żniilski na 
wiecu \\' Oberhausen znów się raz ()Śmie
szył. Że p. Żnir1sk i· sam rad nic. radl swe nie 
fortunne występy przemilcza, rozumiemy, 
a znaJjąc p.owody kieruje i ę sprawoz.dawca 
,, Wiarusa Polskieg·o" wobec nich mimo 
swej młodości pewną pobiażliw1ością. 

Sądzimy f-e:dnakowoż, że zbyt wiele 
wymaga p. Zn ir1sk i, j eżeJi, c.hce nam ' "mó
wi'ć. że nie pisze on o sv.. ych wystcpach 
niefortunnych ,,\\ interesie sprawy 11arod\o
wci". Nas wyle\vy nienawiści p. Z11ir1skiego 
mafio ''zruszają. Może więc uspokoi wzbu
rz1m1 q, jeg-o duszę i posłuży mu na pociechę, 
'Że darwniejszy jego kol ega, byly redaktor 
bylcgo „P i·zewodnika na obczyźnie" vulgo 
„Przewrott~ika" miał glowę jeszcze więcej 
p1odstarzaf<t, a niejednokrotnie spotykał gu 
ten sam bs rn dziś p. ln:.frskiego, t. j., że 
wohec ludzi 1rnfo'Clych d()świad'cz:yć musiał 
na sobie1 prawdziwości zdania, iż lata nie 
zastępugą rozsądku nigdzie, a już najmniei 
w polityce. Są-dzimy więc, że p. Żniński z 
l-0sem S\\, ym się pogodzi, boć już łacinnik 
mówi: 

,,'Solamen est miser.is. S·o ci-0s habuisse 
maiorum", w znaczy: Pociechą jest dla 
nędzników, jeżcll mają \vspólników''. 

1 
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P o d z i ę k o w a 11! i e. 

Wszystkim Rodakom i Rodacztlmm 
prz.edewszystkiem Tow. św. Marcina w 
Denne za ta1k li·czny udziar w pogrzebie S'Y
na 1noje1go Józefa w dniUI 11 luteg-0· sklaidam 
serdeczne „Bóg zaplać". 

W smutku pogrążona.i 

Matylda Krajnik. , „.„., -
BACZNOśC! 

Tow. gimn. „Sokół" w Rauxel-Habinghorst. 

Zwyczajne posi·edze'nie odbędzie się w 
niedzielę 19 b. m. o godz. 4 po połud'niu1 na 
saN zwykłych posiedzeń. O licooy udział 
upraisza się. Goście mile wi1d'ziani. ,.Cvo-
lettn" ! Wydział. 

Towarz. śpiewu „Wanda" w Horde 
d.1onosi swym szan. czlontkom i wszystkim 
RodiaJkom z.amiesz,kalyim w Iiorde Ł 1okoli
-cy, iż urządzamy ·zabawę, połączoną z de
klamacyami, teatrem am.ators.kiem, oraz 
tańc.em. Zabawa odbędzie się w nied!ziele 
d1t1.ia 19 lute1go b. m. po potud'ni'L1 o godz. 4 
nai sa:li p. Lauma1nn.a, przedtem Baumbec:ka, 
przy ulicy Welinghoferstr. nr. 1. Uprasza 
się szan. członków, oraz wszystkich rod1a
ków1 i rodaczki, aby nas licznie odwiedlz1c 
raczyli. SpodziewaJąc się liczmago przy
bycia zasyłamy serdeczne pozdroiwi.e1I1ie. 

Cześć polskiej pieśni! Zarząd. 

BACZNOSC! 
Towarzystwo gimn. „Sokół" w Gerthe. 

W ntedzielę dnia 19 lu·tego o godz. 12 
po wiellkim nabożefJ.stwie odbędzie się mie
sięcrn .: z :.branie u p. Sekulanda. Prosimy 
o lic nc stawienie się, gd'ylż mamy ba1iclzl() 
wai1 :,,; sp, :i.wy do za.tatwienia. Cz10łem! 

Wydział. 

Towarzystwo gimn. „Sokóf' w Dellwig. 
W niedzielę dniai 19 b. m. o god'z. 5 po 

pot. odbędzie się miesięczne zebrainie. 
Wszystkich druhów udział Po.żądany, gdyż 
przyjdą ważne sprawy pod! obra<ly, ~ 
sz.czególnie tyczące się naszej zabawy. 

Towarzystwo św. Barbary w Dełlwig. 
W niedzielę dnia 19 b. m. o goidz. 3 po 

poi. miesięczne zebranie. Wsz:ystkich 
.czlO'l11ków uprzejmie zaprasza się. Goście 
mile wklziani. Z a r z ą d'. 

Towarz. św. Wawrzyńca w Kastropie 
donosi '\Vszystkim cztonkom, iż z. po\vod:u 
rocznego zebrania k{)lnsumu posied'zenie 
odlbęd'zie się illiŻ o god'z. 2 po pol. '\V1 nie
rllzrelę 19 lutego. Uprasza się o i~l< n~·rll·c-r.
nłejszy u<l'zi.ar. Goście mile widziani. 

Z a rz ą cL 

'WF W fMtWUAUiUAA?l$Z!M "' 

•'y8~ło co t1lko uakłeclem moim 
okazałe dzieło w dwóch tomach p. t.: 

,,Dzieje ?o Iski,. zillustracya mi 
przez .Juliann. Bacz}'ń~kiei.:o 

Dzieło tn, ob,iętości 944 stronnic zawiera 
około 200 1iięknych iln stracyi, które przed
st.awia.il\ portI ety krblów, hetmanów, wyl:i
fuych mężfi v, zo hytki historyc;rne. jak zbroJe , 
pieczęcie, :-:.1 r: 1 ż~tnc zamki, gmachy i Świą• 
tynie Pańskie, epizod~· z bitew i wiele ma
pek. Napi~ane j~7.ykiem czysto p,)Jskim 
przystępnie i tak zujmują.ct>; że siQ je czyta 
jak po VI ie3ć jakq. Cena w frosunkn do k0-
sztów nakladn barclt.•1 nmit1.1k<,wann.: Egz. 
brosz. 6 m .. kart . "Z m„ egl. opr. w płótnu 
i: m. 60 t'. Opakowa nie i opłata voczt.y 
wyll. &O f. D<J 11ally eia u niżej podpisa· 
nego \\ yJawey, pod 11dre>'em: 

ł\. Kozlows ~~ • w~cl:iwca. 
Pu'l.nań ( il" ~Hrnn ). Uf c~ ~-

-- ------- -·---
Skład rzeźnicki 

przy tcm interes korzenny, p:wo i woda 
selter :ka w butelka'Ch, z bard1zo dloibre.m po 
w1ndlzeniem, n.:.li wiel'kiej wsi, dorn muPO\\'a
ny (masi\v), zarwieraj<i•CY 9 mies~k a f~ Oiok~~ I 
torów), ct.o tego oko.Io 60 morgu 11 1J li c'pszes I 
łąki i 2 morgi rnli z ogrodem, bardzo do -1 
brze się. procentującym, jest z, powo du in
nie.gio przedsiębiiarstwa zarnz na sprzedaż , 
Prz:y ·wpłacie 3-4 tysięcy marek , reszta 
hipoteki. Gdzie? \\skarze tylko Rod:a:kom 
A. Calkos1ński, I(empen i 'P., rynek nr. 2U. 

• 
Skóra na podeszwy 

w wylt;_ro.ju i póHnvki 
poleca w wie1kim wybonw. 

Wszelkie utyku„y szewskie 00 
po najniż8zej cenie. ol'J;l.11 

\Vilh. Malchers jr. 
• Essen-Buh1·, Grabenstr. 

••ł~~ ·~~fil~·· 
. Do Ameiryki 

wyjeiżdlżam, dla tego zmusz.ony jestem 
sprzedać wszystkie sprzęty domowe i ku
chenne oraz ma-szynę do szydai ZLvpetnie 
nową. Także muzykalia.i kontrabas i har
m()nię dlo 1 marca b. r. 

Bartłomiej l(asperski, 
Schonebeck p. Bmbeck, ul. Aliz il,;n nr. 27. 

o~....J~!1 . ....J~~~~~~:..-,~~o 

(' Szaijownym Rodaczkom w Wonne i J 
1 okolicy donoszę, iż os"adłam t:u jako ' 

r ~~ akuszerka polska * J 
f. · i mieszkam przy ul. Hofstr. 26 ~ 
9'. Polecam się ł:i.~kawym względom sza- f . 
!. nownych Roda.czek. '9 

~ Gieron, polska akuszerka ł 
O~t-:~~~~~~~~~r.:~r-'O -

• 

Dla teatrów arp.atorskieh. 
Akademik, czyli'ofiara z.a Oj.czyznę°(l 

akt), 9 mężczyzn, 1 niewiasta. Cena 1 mr., 
z przes. 1 mr. 5 f. 

Adam i Ewa. K:rotoch'"' :~a "' 2 ak-' 
tach. 2 mężczyzn, I nicwi~sta. Cena 1 
mr., z przes. 1 mr„ 5 fen. 

Aby handel szedł. Obrazek ludowy w 
1 akcie. f5 mężczyzn, 3 niewiasty. Cena 
1 mr.. z przes. 1, 10 mr. 

Bankructwo partacza. l(omedya w 
akcie. 4 mężczyzn, I niewiasta. Cena 1 
mr., z przcs. 1,10 mr. · 

Bartoś z pod Krakowa, czyli dożywo
cie w letargu. Obrazek narodowy z śpie
wami w 1 akcie. 3 niewiasty, 5 mężczyzn. 
Cena 1 mr., z prz cs. 1, 10 mr. 

Bursztyny Kasi. Obrazek ludowy w 
pięciu odslonacb. 4 mę.iczyz.n, 7 niewiast. 
Cena 1 mr., z przcs. 1,05 mr. 
· Kominiarz i młynarz, czyli zawalenie 
się wieży. 4 mężczyzn. 3 nie\\ iasty. Ce
na 1 mr., z przes. 1.10 mr. 

Lokaj za pana. Mon>0dra1n w 1 akcie ze 
śpie,Yami i tar1cami. 1 niewiasta, 2 mę~
czy7,n. Cena 1 mr.,z przes. 1.10 mr. 

Nad Wisłą. Krotochwila w 1 akcie. 3 
mężczyzn , 4 niewiasty. Cena 1 nu., z 
przes. 1.05 mr. 

Nic bez przyczyny. l(-0medya w 1 ak
cie ze śpiewami. 1 mężczyz.na. 2 niewia
sty. Cena I mr. z. prz cs. 1.10 mr. 

Nowy Rok. I(rf)t.ocłnvila w 1 akcie z 
śpiewami. 8 mężczyzn, 3 niewiasty. Cena 
1 mir., z przes. 1.10 mr. 

Okrężne. Komedya w 2 aktach ze 
śpiewami i tal1cami. 5 niewiast. 7 męż~ 
czyzn. Cena 1.50 mr„ z. prnes. 1,60 mr. 

O chlebie i wodzie. l(rotochwila· w 1 
akcie ze śpiewami i ta1icami. 1 niewiasta, 
2 mężczyzn. Cena 1 mr., z p1rz.es. 1,10 mr. 
niewiast, 2 mężczyzn. Cena 1 mr.. z przes. 
1,10 mr . 

Prawica i lewica. Sztuka ludowa w 3 
aktach ze śpiewami i taflcami. 10 męż
cz.yzn. 5 niewiast. Cena 2 rnr., z prz.es. 
2,20 mr. 

Stary piechur i syn jego huzar. l(roto
chwila w 3 aktach. 10 mężczyzn, 3 niewja
sty. Cena 2 mr., z przcs. 2,20 mr. 

Ulica nad Wisłą. (1 akt). 4 mężcz.yzn, 
3 nie1wiasty. Cena 1 mr., z przes. 1.05 mr. 

Żyd w beczce. 4 mężczyz;n, 1 ntewia
sta. Cena 1 mr., z przes. 1,10 mr. 

Chrapanie z rozkazu. Kome<lya w 1 
akcie. 3 m1;żczyzn, 1 niewiasta. Cena 80 
fen., z przes. 85 fen. 

Ciotka na wydaniu. Komeidya. w 1 ak
cie. 2 mężczyzn, 2 niewiasty. Cena 80 
fen., z przes. 85 fen. 

Chleb łudzi bodzie. l(.()lll1edyjka w 1 
akcie. 5 mężicz.yzn, 2 nrewiiaisty. Cooa 80 
fen .. z przes. 85 fen. 

Dla świętej ziemi, sztuka ludowa w 4 
aktach. 9 meżcz.y21n, 7 niewiast. Na<l'Zl\~vy-

o a 

czaj "-"e!-Ola rzecz. Cena 1,60 mr„ z przes. 
J,70 mr. . 

Dobrodziej, obrazek dramatyąny. w 1 
akcie. ~mężczyzn, 2 niewiasty. CUI• S• 
fen„ i przes. 85 fen. • 

l(uzynek. Drobnostka. scenic.zna 'XV! 

jednej odslonie. 2 meżczyzn, 1 niewiasta. 
Cena 80 fen .. z przes. 85 fen. 
w 1 akcie. 3 mężczyzn, 1 nie~ 1iasta. Ce•a 

Słowiczek. l(omedyjka ze śpiewami 

80 fen., ·z. przes. 85 fen. 
Stryj przyjechał. l(omedya w 1 aikcie. 

4 mężczyzn. 2 niewiasty. Cena 80 fen .. z 
przes. 85 fen. 

Dwóch głuchych. 5 męż.czyz.n, l nie
wiasta. Cena 80 fen., z przes. 85 feFI. 

Dzwonek św. Jadwigi (3 akty). 6 -~
czyzni, 4 niewiasty. Cena 40 fen„ z prz.~ s . 
45· fen. . 

Kapitan jakich mało. Praszka scen~e·z 
na z czasów powstaniad863 roku. 8 męit
czyzn. 4 niewiasty. Cena 25 fen .. z przes. 
30 fen. 

Koszyk kwiatów. Obraz drama•1ycz-
ny ludowy w 5 odslon 2<. ch ze śpiewami. ' 
mężczyzn, 6 niewiast. Cena 1.50 mr. , ~ 
przes. I.60 mr. 

Kulturnik. Obrazek z życia ludu ślą
skiego w 2 aktach. 8 mężczyzn. 2 niewia
sty. Cena 30 fen .. z przes. 35 fen. 

Werbel domowy. Obrazek wie.iski ze 
śpiewami w 1 odsłonie. Cena 80 fen„ z 
przes. 85 fen. 
~~· ~ mogosła;i~Óstwo matki. 4 mężczyzn , 
4 niew'i'asty. Mos iek spekulant, 4 męż
czyzn, 2 niewiasty. Cena za obie sztuczki 
25 fen., z przcs. 30 fe.n. 

Czarodziejski stolik i zacz.aro\vane kije 
w miechu, Józefa Chociiszewskiego. C e
na 1 mr.„ z przes. 1.10 mr., 

Ciekawość pierwszy stopień do pie·kła. 
3 mężczyzn 2 niewiasy. Cena 80 fen„ z 
przes. 90 fen. 

Córki Syonu. Obrazek sceniczny na .:zas 
Bożego Narodzenia w 2 odsl·onach. Cena 
25 fen., z. przes. 30 fen. 

Dwaj roztargnieni. l(rot{)chwila w 1 
akcie. 3 mężczyzn, 1 niewiasta. Cena 80> 
fen., z przes. 85 fen. 

Łobzowianie. Obrazek dramatY.czny· 
w 1 akcie ze śp1iewami, 7 mężczyzn, 3 nie
wiasty. Cena 80 fen., z przes. 85 fe:n. 

Muzułmanin i chrześcianka. Obrazek 
dramatycilny z czasów wojlen krzyżadkkh. 
10 mężczyztn, 6 ni~wiast . Cena 1.25 mT., z 
przes. 1,35 mr. · 

Takich więcej. Komed.ya w 2 ak!~(h. 
6 mężczyzn, 2 nie"\\·iasty. Cena 1.20 mr.~ 
z przes. 1,30 mr. .. „ 

Wilia Bożego Narodzenia. KGme<ltyj
ka dla dzieci. Cena 40 fe.n., z przes. 45 f. 

Zamawiać prosimy pod· adresem: 

„Wiarus Polski" w Bochum. 
~~~~~~~~~~~~~~~~-'-~ 

<>r ~ • Cotylko wyszły [Ql~ 

ksic\żki do nabożeństwa: 

ml 
~~I 

DO BOGA. Mały zgrabny format dla dzieoL 

POBOŻNE rnODŁY. Maly zgrabny formii 
dla młodiie7;y. 

MÓDLMY SIĘ. ~rcdni format. 

BOŻE BĄDŹ IW11ŁOŚCIW. Pows:technll 

My starzy kawalerowie m · ~ 

ceniona książka dla dorosłych, w zgrab
nym formncie . 

BOŻE BĄDŹ MIŁOŚCIW. (Drukowa• 
wieiktemi, tłu~•,..1u1 literami.) 

pragniemy się 'vres1cie ożenić, a 

nasże meble 
zamó,-rimy sobie tylko u polsldego stolarza 

Ludwika Kruszewskiego w Boehum, 
przy ulicy Joha.nniterstr. 10. 

• • ł ~"t~~ I'_. ' :~·,:•o ' • I ' '' I t ~ 4 ' • ' I •~ I ,' ~I ' • l• 

Makulaturę 
centnar po 5 marek 

nabyć można 

w Drukarni „ Wiarusa Polskie· 
go·' w Bochum. 

m 
m 
im 

ŚPIEWl~IK KOŚCIELNY pod tytułem: 
~bio,:r,i )'.Jl_. ai;.~.r;;i~ę;ę.~ q ąu 1117• 
w~,P ;rę:Qt l;?.lę ~nJi, k:~Ś)@!~IB7f*, 
zestawił do pobożnego użytku w kościele 
i w domu X. F. Odrowskł, pleban w Na
wrze, z dodaniem trdciwej książki 
do iu1bożei1sh,·a. - Dogodny format. 
„ la i gustowna oprawa. Stron 368. 

!!llliS"' 1 ie ksiażkl zaopatrzone Sł w aprobatg PrzegwlełJll 
Wl11d1 _ allj i starannie wykonane w gustownych oprawaał. 

Odsprzedającym rozsełam na żądanie mój ced. 
S. Buszczyński, Toruń (ThornJ •. • 

Drut.unia 1akładewa. introligat. i hurtowny skład P1P11J1. 

Wszystkie powyżej wymienione książki 
są do nabycia . 

I sięgarnia ,.Wiarusa Polskiego' Bochum, 
nalhteser str. 17. 

w księgarni Danielaka w Wanne, ul. Dworcowa, 
w księgarni J ójiefoskłego w Herne, ul. Dwor

cowa 52. 
w ksiQgarni J ózefoskłego w Dortmundzie. ul. 

Nordstr. 
We wszystkich składach trzeba żądać książek 

I do nabołetJstwa, wydanyeh przez Sylwestra 
Baszezyilskiego. 

Z'a druk, nakład i J'edukcye odp.ow!edtiltn~redaktor Antoni Brejski w .Boc.hum. - Na.kładem i cldonkami W-yJ.aw·aictw• ., Wiarut!-& .Połeklo.gcr". w Bo-chum. 



~ dziec polscy! Uczcie dz"c;ei s ve 

~ówić, czytać i pisa<,; po po!sku ! Nie jest 

Poł~kiem, kto potom~t wu swemu zniem

C'lj. ć się pozwoli! 

ó 

Z powodn zwycięstw japoi1skkl1 wyłonił 
się zamiar podziału Chin. 

„figaro" poruszyl spra\VG podziału 
Chin porniGdzy mocarstwa. by zawczasu 
przcszhJd'zić znpdncmu :opanowaniu pal1-
twa niebicskic:go przez Jap.oniG. Francya 

pragnie •Otr?:ymać 1ca.Jc p.ołudniff\\ c Chiny. 
Gazety niemi'cickic podjęły projc:kt i 

?:ąda]ą dla Niemiec całych pótnocny:ch 
Chin. tak iż dla reszty mocarst\Y matoby 
pozostało. 

V 4tpić trzeba bar<lzo. czy podział 
Chin jest możli\'.'Y na -dmd7e pokojowej. 

Telegramy. 
Moskwa. Przybył tu jenerał Grip

penbe.rg i udał się natychmiast do Peters
burga. 

S t u t g a r t. Rada miejska uchwaliła 
5000 ir~rek dla górników nad Rurą. 

O ł d e n b u r g. Proces o krzywo
przysięstwo prz.2ciw kelnerowi Meyerowi 
odbęd11ic się w Biickenburgu, ponieważ 
wszystkich sędziów tutejszego sądu zie
miaf1sk(ego ·podano na świadków. - Jak 
wiadoino aresztowano kelnera Meyera pod 
zarzutem krzywoprzysięstwa w głośnym 
procesie ministra Ruhstrata o karciarstwo. 
Meyer z.-.:znawaf na niekorzyść ministra. 

. B c r i i n. Izba panów obradowała nad 
. ustawą kanałową, którą przekazano komi
syi złożonej z 25 członków. 

B e r l i n. Podczas rozpraw nad eta'
tem ministerstwa spraw wewnętrznych 
przemawiali posłowie Lwn Czarliński i dr: 
f. Nie-golewski, pierwszy w sprawie szy
kan antypolskich, popełnianych przez urzę
dy stanu, drugi w spraw'i'e szykanowania 
zebrań polskich przez landratów. Odpo
\Viadaf im w zwykły sposób minister Ham
merstein. · 

Polacy na obczyźnie. 

D;;.wsen. Niech będzie pochwalony Je
z us Chrystus! Szwo'\V11a Reda:kcy:o ! Przy
syfam Swnownei R.eidakcyi w tym nowym 
rnkui mile pozdrowienie i życzę jak najwię
cej abonenitów. Sz. R.e<lakcyio ! Byłem w 
święta BożegQ Narodlzenia \V pmwincy1 
brandenbmskiej u krewnych, z którymi się 
·nic widzrakm1 długie larta. Przyszliśmy do 

. bardzo ożywionej rozmowy politycznej. 
Pytam się tedy o to i orwo i o tamtetisze 
stosunki. Pytam, czy i jakie gazety utrz-y
m.iu-j~1 tak oni {)•dpow .~.dają,. te trzymają 
„„Q,viazdę", ale tylko kilku razem. Teraz 
·Wyciągnęlem z kieszeni parę moich nume
irów ,.Wiarusa Pol'skiego" i parę .gazet z 
·1Torunia i d'atem krewnymi d'° czytania, 
z:achęcając, aby ·sobi.:~ z.apisah ,,Wiarusa", 
bo ta gazeta jest dla nas tu na obczyźnie 
nailepszą pod-porą, podlaie wiadomości- naj
PrZócr od nas z obczyzny, a potem z całego 
·świata, albo też. „Robotnika Bolskie-go" 
JX)Winni zapisać. Powiadam fun jeszcze, że 
manzy takie inne gazety, jak n:aprzy)<ltad 
„Przyjaciela", ,,Gautę Toruńską", i wiel~ 
hmych. Pytam się dalej jak też Jest u nich 
~ organixacyą zawodbw<lJ polską.. czy ich 
tet du.W w niej ·j-es.t .. 'Tak eł bracia· mi od-

m„ sobota 18 g 5 

)' ':\ i„dah, l...: vni ~ ..._ ;...; {) pelsk;tJ mrani
za-::yi robotniczej me '' itclzq, tylko mi op·o
\ ih·daią o !akkhś starych . .fcrba idach", że 
L.o t} -:h „ferbancl(rn ·• m!.leż<l. że pl<.i.q coś 
U\\~ tro~~I:i czy\\ iGcci tyg<;dnic,w'() itd. T{) 
m11ic z::ismJcilo. Opo\\ ieit.:7-:akm ir:i c, i:,.

szcm „Z·jcd110\..'Z2niu za\\ado'''cm rol
sJ(ern'', ja1\ długo istnieje, ilu ..:zkmków ix. 
siada. ile kapitaln posiada uasza polska or
~(anizacya to jest ,.Zjednoczenie z~rn '.)do\\(; 
polskie" itd. Na-si bracia sic cieszyli i mó
\i. i!i, że: by tylko \\-icdziel:, gdze siQ Jl1~i4 
ud;i_ć, toby siG Y ~zyscy z;ipisali d·:::i polski•.:-"i 
crga11izc.~(:yi. 

Porad'zikrn jak mają ~obie postqpić. 
Pytam siG dalej naszych braci, czy tez 

co słyszą o parlamencie i sejmie, 3.J'c n:e 
wiele '° tern wiedzą. Powiad'am im dalej, 
jakich dzietnych mężów• mamy. którzy nas 
brnniq. 

Ody im tak o tern wszystkiem opowie
działem, to się zapytali, skąd my o tern 
ws.zystkicrn wiemy. h po\\·iadam, że ga
Z?tY nas ;oświecahL tylko trzeba je rngnlar-
111c czytać. 

Szanowna Redakcyo ! Dowiedziałem 
~ię .te_ż, że tam bardzo mato towarzystw 
istmeJe. a jeżeli gdzie jakie t-Owarzystw·o 
istnieje, to bardzo maiło· do nieg·o należy 
Rodak6\v. 

Kochani Bracia! Stafnny jak jeden 
mąż i zapiszmy się wszyscy do mganiza
cYli polskich. aby ani jednego z nas nie hra
Icloo. ~r?sz~ zarządy naszych organizacyj, 
aby się tyirn braćmi naszymi zajęly. 

Na tem k.or1czQ moje pismo i proszę 
S~anowną Redakcyą '° umieszczenie tego 
pisma we ,,Wiarnsie Polskim". 

Gorliwy czytelnik. 

Pierwszy wiec robotniczy w Wilhelms
burgu. 

Piszą nam: 

W nie<lzielę dnfa 5 luteg-0 odbył się 
, ·pierwszy wiec ,.Zjednoczenia zawodo\Y1e

go polskieg.o" w W 1ilhelmSiburgu pod' łfam 
burgiem. Na życzenie tutejszych Ro<la
k6w. \Yięc >Otworzy{ pochwaleniem pana 
Boga, o trzy ćwiercie na trzecią p. Stani
slaw MusiaJ z Wilhelmsburg.a którego też 
na przew1od1niczącego wicca powofano. 
Tenże· p.owoła{ na se};:retarza. p. Mi'chal
chalskieg-0 z Wilhelmsburga a na· Iawnikó\v 
PP. Józefa Bu.lińskiego z tiambmga i Jó
zefa Ryfę ·z Wilhc!msburgu. Najprzód u
dzielil p. Musiał ·gtosu drulhmvi Sosif1skie
mui z Laar. Druh Sosiński pozdrowiwtszy 
zebranych .R<Hiaków od walczących ·O swe 
prawa górników nad rneką Rurą, rozwiódł 
się obszernie D sprawie robotn i·czej a. szcze 
gólruie o upośledzeniu jakiego dtiznaje pol
ski robotnik na obczyźnie, o powstaniu 
Z\\iązków1 zawodowych i ich zmrczeniu, 
oraz o tern, co z.działały rnbotn;·cza organi
zacye zawodowe. 

Wreszcie wykazait druh Sosiński, iż 
konieczną byla pnJska -organizacya za\VO · 
dowa. Najlepszym zaś doowdem, ·że byfa 
potrzebną, jeSit między innemi to', że cho
ciaż istnieje dl®iem 2 lata, a już dziafa nil:
tylko nad rzeką Rurą, ale i w: Saksonii, a 
nawet w stronach o~czystych „Zje<l'nocze
nie zawodJOwe polskie" po-siada już czt<:m
k&w. Tuta} w okoli'cy Ham1'onrga. są st<J
sunki zarobkowe nie naH1episzt:. a nawet je
SZ'cze gorsze, an~eli w innych strooach. 
Robotnik pol~i ·chcąc swą dol~ polepsz.yć, 
winien tyłko we własnej organizacyi się 
organi'zować i we wlas.ne sily: wierzyć. Ja
ką diQ!niosfolść mają zawr0d1owe organiiiacye 
rdbotnkze, tego najl·epszym dowodem ·be'L
robocie igórnikówi w Westfalii ·i Na<lrenii. 

Tw przedstaw.il mówca Rodu.kom po
łożenie górników i wyka.zał, id.fai cz.egd te
raźniejs·ze bezrobo'de wybuchto, a mlaoo-

il.:ic Jla n~dly I unuj 1ccj z po,vcdu k:ep
skicj placy i z p~rn oda zł-:tt-0 0'1_h ic.iz~.1ia 
się z gfanikami. 

1 Po· prze.;~ytc..r iu t 't;.w „Zjec.nol:z_nia 
ZZiY. odo\\ ep:o potshcgo" rDZ\\ inęl~ s,~ oży

" iona dysk,1<;y1. j o pPi, ·r '"i 'nili p. > -1 
p:crka z tta1 bnr~11 \"yj~:nil d~uh Sos·f,ski, 
że ,.ZicdnGczcnic" .k.st icrv.:11iz.acyr1 pJbk<i 
:·ciśle robotniczą, i każdy chEc~2'a(:.ski rn
b?,!~nik JJ·n1sk! m'.iżc zosta~. Jego czl ,nl~km. 

"Je·d11o·"'nr1"'''' JPST GJ"'f"'1J7" 'Y'l •J"l' ·odl ,, • ..,..., A ...... ,JJ....., .1..., 1...„ l. „:..,\,\1 .J<..!.~ (. L,,.(.L \' ~ ' '- I 
wą. \\ której spra '. })Oiitycznydi i r1..JigiJ
n)ch się llic onurn ia i nic \V1,..\r dzi Y. i.:al. ~.-

drogG ,.Z' ;ązic, ""'i bcrlir1s~dcmu to -1 
i zyst~;' robci.nicz_v .:li". k.tti1~y .to Z.."\ i~1~ek 
Z8'\'.~0U~\\ ~l orga111zacyą rn~ JC~t. Cell~ ich · 
S<-1 rl:żnc i jedna instymcya wobec drugiej 
istnieć i rozw'.i:l·ć siG może. 

Pan Dq2kO.\\ ski ·7 tlamburga '' ystę
P·O\vai stanO\\"CZD przeciw socy2list·om i 
kierownikom tamtejszego Z\Viązku r0hc
tników porto,.vych (rlafe11-Arhciter-V cr
band). Gdy jego członko,,·ie P.ola:cy ni~ 
mieli pracy, i udali siQ do owc-g·o z ,viązh1, 
ażeby i1n pracę wskazał, to' im pmyiiedzia
no: idźcie d<o Poznania i tam szukajcie 
pracy! P. franka z Wilhelmsburgai popic
rat „Zjlednoczenie za\Yod•owe, polskie", i za
chęcał. aiżeby wszyscy do niego prz.ystą
pild. P. :Fcderowiczo\1• i odpo\Yiedziaf druh 
S.osi1ński, ż·e celcni. organizacyj za:-1..v:o·do
wyich je.st tak ścisk połączenie I'Db<Jtnikó\\'

1 

aby '\V' drod'zc ukfadów zniewolić kapitali
stów do uznania słusznych życzcf1 m'botni
ków. Strejk, to 1ostatcczny śro&k walki 
przeciw· kapitalistycznemu \vyzyskowi. 

W toku r.ozpra\\' nadszedl tel2g-ram ·Od 
posta Jana Brejskiego z Torunia. który za
pmszQny na \'v iec nie mogąc przybyć prze
siat zebranym pozdrowienie, a życzenia 

aaik najlepszego ]Xl\ --odzcnia wieCO\'. i. Ro
dacy z wielkim zapakm przyjęli przestane 
wyrazy pamięci o nich . 

Na1 czł.onkó\Y zgl-os!to się wielu R.o'Ja
ków. Mężami zaufania z·ostali: ·<klegatem 
druh Stanisław IV\.usi::i.t, Wiil;elmsburg, ul. 
Ma·jerstr. nr . 4, mężami zaufania : druh n
toni Matylewicz. Wilhelmsburg. Alte
schleuse; druh Lud'\\~ Syno·\1 iec, Wił-

, helmsburg. I(analstr. nr. I; druh Józef Bn
Jiiiski , Hamburg. Len<lJystr. 2~; drnh Józef 
T~yfa, Wi!helmsburg. Sch11'1str. n 

Wiec, który tnval d'0 08 godz .. -0dbyt 
się '\\{~! WZ.(iro .vym porzą<l'ku . Ro'd:acy, 
którzy się nie zgłosili na \Viccu na: czł-0n
kóiw, mogą to uczynić u mężów zaufania, 
a ci już ustawy wl krótkim czasie doręczą. 
Należy się spodziewać, że R.i0<lacy z Wil
helmsburga, H.ambmga i ·okolicy cnergicz
TI<l ro'zwiną agita1..-vę, ażeby ~wszystkich I~o
<l.iaków pod sztandarem ,.Zjednocz nia za
w10doweigo polskiego" zlączyć. Szczęść 
Boże! Wiecownik. / 

• 

Położenie w Warszawie. 
Streik ogólny, o którym w koilcu ubie

głego tygoqnia dQnos.zono, że sbbnie, wy
bucht ponownie i rozszerza się zwlaszcza 
w Warszawie. Piszq z tarntąd' pod datą 13 
b. rn. ·do „St-owa· P.": 

Odi dwóch dni jcste.śmy ; 11'0\\"U bez 
pism. Nowa fala strai.iku. bardziej jeszcze 
o::i poprzedniej niezmzumiala dla ogótu 
s.p0le~zeńshva, przesz/a znowU! przez na
sze miasto, zagarniając ze sobą ze.ceró~Y, 
którzy; wszędzie z~raz na pierwisze we
z.wanie kilku .niep;elnQlctnich ,,depwtatóiw" 
poporzucali swoje zajęcia. 

Zarówno przed <l.V:Qma tygodniami, 
jak i teraz, zacerzy porzucili pracę nie z 
powodu zatargu' x wlaścidelami drukarni 
geyż. zafa1i;6w faldch w ·chcc:!ym cz~ie 
wcale nie ibylo. I wtedy i teraz rozbielgłi 
sie jedynie pod wpływem jakietś niczem 

• 

n.ewy11loma1.::z::mt:j paniki i d0 ,! r po 
d·.:vóch dnia-eh /.jr,\\ i ... :;:1 s: ~ v: dmkamiadi, 
żądając po \\ yisze iia plac (\ JO p ~. ly
da\vcy pism uY'ł~C:r:.~ą się ob~cn:.: z pr.7ed
staw'delami dn::<:'1r7y. Pis·:ti:i. ~ naHep
s1'.yrr. ruz ~ n;a~<l \ _-~śl: r!'Op: ·ro 1-0htrze. 

ŻyL:ie n~'iS% er J rnias a \\ tS/ 'i0 t~raz i 
JlOcl \\ ielu i1~11 ... rni \\·.tg-lGdarni ·~ ol"res a1 9r
rnaJny. Bezrobo....:ie trw:l' ciągk \\ · 11;\;któ
rych gaJęz';icl1 przemysln, v :nnydr· za:, 
W} bucha co dni rarę lL 1J kilka tu silniejszą. 
to s!absz<.1 fahi. Piekarnie fnnkcyiQm1l<.t na 
c~6, /le. Ct:ny \1:icl t PHJ.~ukt(rn i prze'
mi tÓ\\ 1.:odzicm 1,;j IXJtrzeby rn;:: n1vgc.1 się 
u~t~ i!ć. Niepok6i ,~. śr(d w.:ust\ i.ajsz r
szych P·Odln:ymują krąi4cc usta\\<icznic 
cmaz to nowe po~;loski ·O przygDtO\\ ywa
nych zabnr1e11iad1. Zapo\viada1 0i je na 
dzicf1 wczoraj, zy, jako na nie'Cl'zielę. Bar
dzo \\ iclu kupców: Z\\ bi.Szcza na ulicy 
Marsz~lkmvsl"iej, bc;<lącej poprzednio wi
do\\ nią największy.eh rozbojów·, p.ozab:ja!o 
deskami \\ sobotę wieczorem \\'szystkic 
szyby \\" swoich sklepac11. Miasto iednak 
mia1!0 poza tem \\ ygląct spck::;jny i <lzi~ll 
miql bez starć . 

Duży niepokój budzą piogfoski <Jo ma\j~1-
cej jakoby na-stąpić \\~ dniu 27 bm. mobi
lizacyi w War W\\ ie i Lodzi·. Pierw'Sza 
'\Via<l·omość o tern wyszła z owczc11ia <llo
g.orY\V:ającego w tej chwili \\.śród ci'ę:żkich 
cierpień CzcrtkO\ ·a z PO\.\~(),liu gangreny; 
powstalej na tle rcZ\\ ;niętej -0d' dawna cho
re by cukr-0wej musian>0 przed! kilku dniami 
amputO\\·ać nogę staremu stupajce. Ampu
ta·cya jednak nic na \viel'e się przydała, !O<l
pędzifa tylk-0· na krótkc1 chwilę śmierć krą
żącą nad zamkiem. Lada dzief1 ocz;ekirwać 
iuż można \Viadomości o śmierci starego 
satrapy. Tlumy żegnać go będ~ jedynie 
przekle11stwem, jak i \Yszystkich jego po
przedników. 

·-
Mordy rosyjskie w Skarżyskack 

. 
1

Zc Skarżyska, stacyi k{)h:jowej h\ an
gr.o<lzkie.i, piszą do .. Ołosn1 Narc.·du" : 

Skarżysko zamieszkałe przewa:;~nie 
przez 1udnc·.;6 wiejsko-fabryczną byito wi
~ow;ni'-l str~szncj zbrodni, popelni~nej prze·z 
z;oldactw.o. Do fabryki Zalewskkgo zosta
li '"ez wani· streHn1jący robotnicy dlai ulkla
dó:'1 w sprnwfo podjęcia pracy. P-0p.rze
drni0 zaś wfaclze wezwaty z J(ołiskich, z wi
tebskicg·o pulkrn piechoty rotę ż.Gtnierzy 
pod dowództwem Zabiełlyrr2Jlegata. Te.n 
pijąc pra\'. ie całą n{)c, postanuwi~ za jetl~ 
nyrn zamas11ern stlumić .,bunt miate:żnj
kó ,'" . · Ot(rż SJ;v!:itr.tc.glszy, że robotnicy 
tłumnie i<lą \V stronę tabry;ki Zale\1rskielg0\ 
(byb to -o• godz. 9 ran.o) zabiegł im drogG. 
Ro'botnicy, widząc, że \\~oijsk.o tamufic im 
dostęp do fabryki, cc'fnęli się i zaczęli roz
chodzić się po domach. Wtedy Zabietlo. 
nie ch-;ąc stracić sp.osobności do odznacze 
nia się, bez ostrzeżenia i zresztą bez: ża
dnej absolutnie przyczyny, ctal trzy salwy 
z. 50 karabin6\V. - R~zultatc.m tego byłe; 
32 zabitych i 38 rannych. w 3 wag.onach 
od1',viezionych następnie. do .Ra-diomia. 
Mieszkańcy Skarżyska i przyjeż<lżający 
byli tak wzburzeni, że nit mogli powstrzJ.·
mać slę od gilosnych objawów protestt. 
Pomocnik za'\.viadO\.vcy stacyi, który upo
mniał się o pomord'owanych, usłyszał w 
odpowie<lzi: 

- .kślr pan nie będziesz milczał, to tak 
że dostaniesz kulką. 

Nawet niektórzy Rdsyanie byJi. oburzc 
ni na to zdradziecki'e mordowanie nriewi11-
nych hvd.zi. Obecny przy tern naczelnik 
Straży ziemskiej Z !('8f.$!dch, I\_v&)'au;H vy{ 
o tyle uczciwszy.ro od Zabielty, że na ~:r 
nio.ną nnt uwągę Q.d'pctw'iedzklł ty.Ik.Q; 

„ . " 
,.. I • I • - „ 



,,Nie par'1ska rzecz'", i nie traszyl przynaj
mniej kulą. 

Poi spelrricniu swego ,,bohatcrskicgd" 
;c~ynu ZabrcUo, stanął przed żołnierr.ami 
'f po<lzię'kowal im sowami: 

- Blaga<lariu w.as bratcy. za charo-
1!;17.1·iu sl'U:żbtt: (dziękuję wam bracia za do-
, ., . 1ltżbę). 

Soidaci zaś odpowiedzieli: 
- PostaraJemsia ! 
Nikczemny renegat i' mor<lerca w ten 

spoS<)b naigra wał się jeszcze w1 obliczu ko
flaiących tQfiar. 

Pan Brzeskot prostuje. 
W nr. 36 „Wiarusa Polskiego" podali

f3my wyczerpują:ce sprawozdani1e z p-osic
azenia Zarządu, Rady nadzorczej, delega
ltów i mężóv. zaufania „Zjednoczenia zaw. 
polskicgO'". Między innemi streściliśmy 
Jtakże to, co mówiono w sprawie p. Ja.na 
13rzeskota. Z tego powodt11 otrzymujemy 
1tastęptL1ące sprostowanie: 

Na mocy § J 1 praw.a prasoweJgo' pro
iszę -0 doslow111e zamieszczenie w1 następu
iącym numerze „Wtarusa Polskiego" na
~tępującego sprostowania: 

l. Nieprawdą jest, iż stosunek mód. za
leżoości mojej ()Jd „Zarządu'' mi się nie po.
~:ba.l. 

2. Nreiprawdą jest, iż ja ·z; czysto oso
bistych po"WIOJ<lów po trzy razyi prncę rzu
.cat 

3. Niepra'\vtlą. jest. iż ja ·\vtagóle z oso
bistych p°'bu<lek z pracy biórowej „ZieC:rno
czenLa" ll'Stąp iił. 

4. Nieprawdą, jest, że ja dla teg·O·, iż 
chdalem aby waL'le ze.branie, w innym, 
j.a;k przez: .,Zarząd i Radę nadzorczą," na 
posiedzeniu w Ste?eile z. dnia 8 grud'nia 1904 
IOkreśłonym. czasie odbyć się mialr0 do te
raźniejszego przew.odnicz.ą,ccg{)I Rady nJćlid
l:'drczej, Fr. Stolp~o kartę pisałem. 

5. Niepra"W'd.ą uest. iż ia zabierając mo
je własne książki z biu:ra, oświ:ad'czytem, 
iź nic mnie do pooowneg'O podjęcia pracy 
biwrowei nfo ~takfoni. 

6. Nieprawdą jest, iii ia gdy jesz.cz!e; by
tem w chrz.cści'ańskim ,,gewerkferaJnie" 
mlajbardziej ,.Zieldrnoczoode za!Wlockxwe Pol-
8.ki e' 'zwalcz.al em. 

7. Nieprawdą jest, iż ja ko'goś od so
c·ya!istyczneg'O „ferbandu" młałem o pq'
sade pytać. 

Bochum, dlnia 16. lutego· 1905 
·Z szacunkiem 
· Ja w Brze skot. 

. W ohec powyższego „sprosrorwa11ia 
s1:wierd1Zamy1 że p. Brzesłroi w biurze i: po 
F..a biwrem: zachuwyw:af si~ tak. jak gdyiby 
zarząd Jemu podlegał a nie on zarządowi. 
!M.fanowide Rada Na41rorcza byita p. Brz.e·
iSłrotowi bardzo nied1ogodna i dhr tego. do
magal -si:ę mniany .u~taw, celemr ogrankze-
rrła Rady nadz:o'rcz.ej. , 

' ·wogółe z.aclrovta!flie p; Brzestoota w 

Kapitan Czar.t. 

'(uu dafszw.) 
.. 

- Z Ludwiikiem? - po\vtórzyl cyigan, 
eokiotvriek izunJeszany ........... Lu.dfwiik, '111!a.iąc 
łat osiem. uttn:arl w O'bozOW'iskµ meg!Q: dfca. 
To wszystko, co wiem o mm, łasny panie. 

- Musisz wszakże jeSZ!Cze ooś wie-
.łztet. 

- Co takiego? 
- Musrsz wled.Zieć - .rrale:gat sędizia 

~ czy twół przyjaciet Manuel obmyślał 
~raz z tobą te piękne amtbitne µłany;? 

Zaskoczyło to futra niesp'OC!!ziewanie. 
Namyś!at się, ~10 ódwwie<i2ieć. Coś, jak
by git-Os sumienia, zagadaio \VC: wnętrzu je
~ ctuszy; ust'}'sza-l też cichy glos Zilli, któ
ite szepnę{ a mu do 'U'ch-a: 

~ Nie 'g'Ulb go. 
J edntocześnie hrabia de Lembrat, prze

t;łtodząc mimo niego, rzckt pólglosem: 
- Pamiętait 
Ciągniony w tę i w O\Vc;\ stronę, cygan 

me wi·edział prz.ez chwffę. kogo posłuchać. 
·Wszystko ooradzalo nru oszczędzać ·inte
resu Roianda, obawialt się jeid!niak ~i:azrć 
sobie zm~, której jedno sfowlO zgUJblc go 
m'Ogto. 

J- Odpowi.ada;J..iże - zgromil go star-0-
sta. ~ Czy Mamnel byf powiernikiem i 
wispółn~krem nvokh zamysl&wi? 

Swrmvy gll{}S -sędziego byl tern -0stat
łłIBm ziarnem piasku . które, rzU'OOne na 
)Jeff.nią iwi szatę. rirzrohyla ją. Pod dzial~
Wiem tego gfosu Ben .Toef \V}'brat, pra1w1-e 
łteyJwtjednie, drogę przeciwną tej, nia którą 
~ 1r<l głos sumienia i Zim. 

,,Zjvdno..:zeniu" był~ takie, że każdy wi
dzial, iż dąży do tego, aby stać się niej ko 
dyktatorem i rządzić „Zjednoczenirnn" sa
mow1a<lnie b~z pytania o Zarząd i Radę 
nadzorczą ijak ni-:gdyś p. Bru t w .,Oewerk 
ferajnie". Że nikt życzliwy .,ZjcdnU'czt:niu" 
i spra\\"ie rotxJtniczej dążei1 takich popie
rać nie mógl, to rzecz jasna. 

Co pana Brzeskota skłoniło ostatecz
nie do ztożenia urzędu \\" biurze „Zjedno
czenia" nie mcżemy wiedzieć, ale to' pe
wna że zlożyl urząd dobflO\'"v!n=e i nie ma 
pra\va skarżyć się , że go pokrzy•\\-icl.Zono. 
Przeciwnie ,.ZYe;dnoczenie" postąpi lo- wo
bec p. Brzeskolta bardz.o wzglGdni·e, ho wy
placilo mu pensyę, chociaż wbrew urno. 
wie rzucil pracę b~z wypowiedzenia. 

Na z.akończen ie jeszcze ie dna u waga 
Cenimy w panu Brzcskocie zapał i pc\vicn 
zapas wiadomości' o sprawach rob-0tni
iczych, ale żaluiemy, że brak irrm <lu cha kar
ności, który czyni go' z·upe1nie nieużytecz
n}lim dla organizacyi robotniczych, opiera
jących się właśnie na bezwzględnej' Tufe:gto
ści dla poWlOlanych z wolnego wyborn 
władz robotniczych. 

Z wojny rosyjsko-japoński~j. 
WedJtug i0bliczeł1 ,.Daily Mail" w. ,:ią. 

gu ubiegłego roku -yV1()1jny obustronne strnty 
w ludziach na lądzie i na morzu, wynoszci 
okolo 140 tys. za:bitychi i rannych', niezdol
ny~hJ dio dalszej walki. Z liczby tej przy
pada, na straty japoński,e. w polach Mand
żuryi 157250 Poległych i rannych, oraz 600 
ieńców1 - na straty rosyjskie 111 OOO po
letglych i rannych, oraz 3200 je6ców. Pod 
Portem Artura wynosiły straty japo!lskie 
55 9DO ludzi -r.osyjskie 11400, a nadto 3t 
tys. jeńca. Na morzrn stracili ja.pończycy 
1790 ludzi, msyanie 2527. Co się tyczy 
strat w oficerach. to japo'ńczycy stracili 
dlwóch jeneratów, rosyanie 8 ienerafów, 
i jednego admirala w połegfych,. a 8 jen-e
raJów i 4 admira~ów1 poddało s:e \V Pcrme 
Artura. W edlug zaś obliczenia proccnto
wego1 t.rn podstawie strat w o'ficerat:.h ?L}d 
Liaojanem ogófem 7-8 tysięi:v ofk.erów 
ibądź poległo, bądź stalo się niezoofnymt Ll!o · 
rwalki.. 

Ogó~em straci!r Japoficzycy 115 tys. 
polegtych i ramnych i 600 Jeńców -- a m
sya:nie 125 tys. po1egłyci:I i .rannyd1 i 36 
tys. jeńców. 

Straty w mate:ryale \VkJIJenn:Vm trn
dnio r0Jkreśfić d~ladnłe. Bądź co bqJ; Ro• 
syanie stracifi 820 <lzial. · Japończycy tyl
k{)I 10. Do tego d.odJać należy olbrzymie 
strad:y w amlll1kyi, ·bro.ni, warowniach itd. 
w Porci'e Aartura. 

Na morzu u·leig.ło· dotądl z:agłamie · 7 
okrętów! ·boj(j.wyoo w wartości ponad' 180 
milionóWI koron; 13 krą:iowrnków wart~•ś,'' 
ponad' 130 mifi.ónó\\11 koron i mnóstwo cfru
bnych statków ogół.n!ei wartości J>?frad· 120 

- Tak - odrzekł - Manuel byt moim 
'WS póinikienL 

- NędZl!liku ! - zaryczal wicehrnbia:, 
· nie pariuiąc już na'ti sobq - z.nóWi be~cze[

!Irle sklamaleś! „ Kłamie~wciąż! Klaml!esL 
każ.derm sl'o\vem sw•-Oiiern! Ach, Zillo! .mio.J.a 
siostro. flllQja dobra. poczdwa Z illo! Po
Vlliedz: im, re są :ofiarą; btędu i DOidetścia ! 
Ty znasz mnie, Zitlo; ty wiesz, że nie byl
bym Z'dołny do zarzucanej m~ podłości ! 

zma ści'ą<gnęła brwi, gdy z u~t jet bra~:t 
wybiegro st<Y\\<10, oskarżające Luici"rika . 
Teratz, gdy Ludwik przemówil, c.rołQ jej 
stal-O się napowrót ogla<fl<ie i surowe; i gl-0-
sem zimnym, nie podnosz.ą.c oczu na tnQ
·Wiącego, rz.ekfa: 

- Nie byty mi zupelnie ·tn1\ltle proJekta 
ani brata· mego, ani twof.e. NŁe . mogę tu 
nikiogio ani oskairżać, ani bronić. 

Zaraz· też w glębi1 >duszy pomyślata: 
.,Spa'Cil już <loś.ć nizko; teraz może i'ttlż mnie 
kiochać." 

Ludwik chciaf przemówi'ć. Starosta 
zatamawal mu glo.s, oozyw.arąc się suro

·\\~o: 

- Manuelu, iesteś o~karlony i dosta
tecznie, jak sądzę, przekonany o nieprawne 
przywlasŹc:zenie sobie nazwiska i 1tytulów 
wicehra:biego Ludwika die LieunJbrat. Od
prowadzony zostani-e.sz, dio więzienia, aby 
tam oczekiwać orzeczenia- sprawied:lhvo
ści. 

W tejże chwm dał znak. Drzwi ot\Yo
rzyJy się ponownie i wkroczy~ przez: nie 
clnwódca straży miejskiej w to'\vtarzystwie 
kilku uzbrojonych pacholków. 

- Jakt-0? dto wiQZ~enia? - U{!~! się 
gwałtownie wzburzony Cyrano. r- A! 'fla 
Boga i wszystkich S\"iGtych ! Komedy~ 
posm1ięto -za dal~ko! 

milionów koron. Tak więc straty na m.-0-
rzu przewy-2szają sumę 400 milionów ko
ron, z czego przeszlo 340 mirlonó\Y przypa
da na Rosyc. 

Pm\ryższe cyfry, po<lane przez dzien
nik angielski, dość przychylnie <ll:l. Rosyi 
usposobiony, wymaga!ią pewnego sprosto 
wania. Straty rosyjskie na lądzie są dale
ko większe. W d\ óch bitwach poci Liao
janem i nad Szaho stracili Rosyanic w zabi 
tych i rannych przesz.Io 120 OOO ludzi. Nad 
Jalu (Tiurencze.n) i pod! Wafanku - prze
szlo 15 OOO; \V innych potyczkach drugie 
tyle. Wreszcie w ostatniej bitwie pod 
Szandepu straty rosyjskie wynosiły okoto 
20 OOO ludzi. Zaczem więc Rosyanic stra 
cili okole 180 tysięcy ludzi, - nie liczą1.: 
wiziętych do niewoli. Wielu rannych p-o
·wrócilo do szeregów - tego o'czywiścic 
nikt wiedzieć nie może. · 

Ziemie polskie. 
Z Prus Za chodnica Warmii i Mazar. 

Toruń. l(omisya rugów wyborczych 
w parlamencie wydala obecnie piśmienni·.: 
spra,vozdanie o· wyborach w okręgu torul1-
sko-wąbrzeskim, który zastępuje posel 
Brei ski. Wedle tego sprnwozdania przy 
wyboraich ś.ciślejszych oddano ogółem 
29,411 gl{)sów, a z, tych 62 uznano ·z.a ni1e
ważne i \Vprawdz i'e 43 oddarnych nai pos,fa 
Bn~:Jskiego i 19 oddanych na kontrikaindy
datai Graissmanrna. Znaczyl1oby to, że posel 
Breuski otrzymał 14,666 g"itosów, a. Oras:s
ma:nn 14,683. Przy wyborach ściślejszych 
glos.01walo 90.1 procent ogólnej liczby wy
borcówi rz.eczonego '()kręgu. W pier
wszym pochodzie Gtrz.ymait pose~ BrejsJn 
13,952 gtosów, Grassma111n 13,406, kandy
dat centrowy 89, socyalfsta 998, n.iewa,ż
nych byfo, 21 gtliosów. 

HeJ. Rybak D. łiallmann ula\.Vil w so
botę paradną, fokę (psa mornkie·go). Zwie

·rzę jest 2,30 metrów cltugie a tluisz.cz pod 
skórą cztery cale gruby. Zawartość tranu 
oceniają na 50 . litrów. 

l(ościerzyna. Posiaidkxść Lubrany skla
dająca się z większego~ obszaru gruntu i 
ro.zlegitych j'iezhor a należąca do kupców pp, 
Dal1tza i Fa·~iana z G<l.ia:ń'ska, nooy~ za 50 
tys. mr. rybak Zarewsk1 z Poo:nania. 

Iława. Wieś rycerską Wieln'dki (Wen
dek) pod! Uawą wykupił Z1 r* niemi·cckich 
IJalI1l .Stcfa'łl! KraUise, po1siedziciel dó~r Dę
biny poct: Grudziądzem. w ·:nadzlei; że -w;eś 
ta pozostarrie w . polskim ręku, zasyłamy 
nowemu na!bywcy·· Szczęść Boże;! " • 

Olsztyn. Ona, córka ·•gospodyru jego, 
-niecxuilł ' byla na wzdychania. Ori, ślusarz 
B., postan110!Wir z tegQ pclwxi<lu odebrać sio
ibie życie. · B.- poszect·r więc na górę i J,X)
wiesił się. W sam czas nadeszła uwier:. 
·biana ·wraz nnatką i obie kobiety odcięły 
samdbó}cę. Za to odebraly ukodl<ina 
wraz . z ··1TllC3;miuisią od nfoOOs:zlego samob?i-

, .. ·, ~ 

~ Milczenie! - mkamf sta11asta. 
A strażnikowi rzudl: ' I ' • 

- Czyń swą powinoość ! 
·Dowód!cai straży zbliżyl si~ do Ludwi

kai i z.ażąd:aI od niego szpady. 
Mfudzieniee. którego odwaga cali.ko,.. 

wkie już się wyczerpała, rzudt si~·Wi ob
, jęcia Cyrana:, potem, pows·rrzymu1ą.c .z wy„ 
1 siił'kiem ł:zy :gniewu t 1..vstydu, które mu• się 
drQ ocZ'tl. Ćisnęły, ·· <Jriipią.ł szpadę i wręczyl 
ją Sawiniusro\VJ, nie chcąc oodaw.ać 

· ·~rost przedstawiciefowi wł.a'&z;y sta1ro.
~ci'ńskiei. 

Cyraoo natontiast odzyska! spokoj
ność. · 'Ruichem prawte uprz.e..imYim Poctal 
dmvódcy· szpadę LudWika, i glOsem, Wi 

którym nie 1byk> i śładll .wz;rusvenia, o
świaidczy.f: 

- Ta s.tpad)a, cokóJwiek o niej mówią 
rudzie, jest sz.pa<lą szl'aichdca. Bą<llź pan 
łaskaw obchodzić się z ·nią z szacMkienł. 
Oa do {Jebie zaiś, mości starosto - dło<lal 
zi rycerską swobOOą - dowie-dz sie, że· ja 
iesz:cze nie wypowied.ZiaJem w tej ·sprawie 
ostaitrviegio1 slowa, cho'Ć pain iu2 je wygto·
sill'C'ś. 

Batem szerokim rwchem wyciągnąt rę
kę d10 Mam1ela, który u'Śd~l iąi energkz
nie. 

- ld2, mrodziei1cze, bez tr:wogt odpra
wiać swój czyściec - zakońoczył. - Nie· 
zapominaj, że ia iesteml ·wolny i że trzy
mam iklu~ze do nieba 

Wygłosiwszy to z<lanie, może na.z.hyc 
krasomówcze, przyJadel Ludwika wykn~
cir si~ ·na swych wyookich napiętkach, ku 
wielki-emu zdumieni'Cl l(.olandai · r starom. 
dziwiącyoh si<:, że 'tak fiftnoficznic przyj
mtJje rn1st.ępstwa tej .pTZYg"Oci)'". 

cy i:arządnc cięgi. B. ittż raz· za aw3n. 
tury milosne zmuszony byt przez 9łc 
swcgd do udania się do -demu. W dflotl.1..c: 
atoli '\\-yskoczyt n. z pociągu, aby DOdą. 
żyć do S\\o'jcj najdroższej, Przy \VYsiw. 
czeniU' z pociągu ni~ mu się ni.~ stał-0. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Poznań. za,..:zadzit się folnierz Her~ 

mann Petzel, pelni<icy obo\viązki slużąceig, 
u majora sztabu ;generalnego Scherbeninga, 
Pctzel. mieszkaliący przy ulicy Ogro<liawej 
nr. 49, napalił sobie w po'l1ie<lziafek wiecz<.i
rem w piecu i pol·ożyl się spać, nic zatn. 
knąwszy drZ\dczek od piec1. Ulatniający 
się gaz, napelni,l małą i·z Jcbkę i przypra
wit o śmierć śpiącego żołnierza. 

Poznań. W „l(ur. Pozn." zwra.c::t pe. 
'\\ ien k.orespo'nuent słusznie uwagę. , że na
si· Niemcy-katolicy, nie wszyscy wpra\\1-
dzie. ale bardzo wielu, dopóty u<la:ią ~rli
,,·ych i dbalych -0 sprawy religijne, dlapó
ki chod·zi o· wyjednanie niemi'eckich! ka. 
zali. Zresztą po-ci względem wiary nie <J\J 
znaczaią się zbytnią gorliwością. Na dio
wóid przytacza dwa następuaące wysoce 
·charakterystycznie wypadki: Dyrektor 
gimn·azyum śremskiego p. Ziaja katolik, ze
·zwolil na to. iż córka jego wzięta 1 gTu

idni'a1 z. r. - w 1 adwencie - ślub \V ziborze 
pr.otestanckim, wychodząc za pwtes.tainta, 
i mima czasui zakazanego, wyprawi..l hnicz. 
ne wes.e'11e z tar'lcatni. 

Zaś nauczyciel łiuibbert z Wyrz.Y'Ska, 
'katolik, prz.eszedl w tych <liniach na prote
stantyvm. J estto ten sam pan. który po
prze'd!ni(): urzędlcrwa1b przy, szkole katoHc
ki'cj w Rogowie, następnie W1 Samsieczrue, 
tu1 ożenił się z •c:wangieliczką, i z teg.o po
.\.V"odu1 na, wniosek Naj,p„ ks. Arcypasterza 
prze.niesiony z,o'stał dJo Wyrzy.ska, g<lzf.e o~ 
statecznegO' diokonal odstępstwa. 

Uwagi mo:że S:Qlbie każdy sam w du:c:hu 
diOśpiewać. ·· 

Gnlęzno. W ,.Lechu"' czytamy: 
Prasa łudlOwai nie spe.lnia swych OOO.. 

wiąZków. v.r.-obec mnożących się coraz wię
cej wśród łudUJ objaw&w ·z:aka:±enfa prą
dem! .. sprze<ławtczy1kowskim. Tak płszc 
,iDziennik Pdznań:ski". 

Zarzut ten: odpieramy z cattą st~w
crością, oo· prasa luldiowa' w tym wzgtęd!zic 
robi .co tylko mo'żlime i nawet ciągle pro
cesy jej nie OO!strasz.ają przed! spel'nicittem 
obowiązku.· · 

Myi zaś zapytuqemy się redakcyę "Di. 
~y, dla czego nie ·IJOIWtórzyła dcrtąd 
ż.a.d:nej wfad0mo·ści u -hr. Skó.r.iew6'kim~ kt6 
nr: systiematyczn~e.· wszystkie „posiadtości · 
swo:te Niemoom puszcza ·\Ni dzi~rżawę. 111-
ne . pisma· powtórzyły za namL odioośne"d'G
niesie.nie z wytjąt:kiem „Dzien. Pić)z:n." Nre· 
mniei podpada, że „Dzien. Bo'zn." nk 'nic 

· wi.e o.· wy<lzierżawieniu Sokołowa ż:;itiiowi 
przez; hr. Ponińskiego, choć ga'Zlety niemie 
cikie o tern pisały. Czy tak popmuje „Dz 
Pozr:i " S\VÓj . obowiązek . dziermikairs.ki, f,r 

· ·· Tymczasiem Ludwik z.nahzl' spooO.'b-
nfjSć · zbltżeniai się do GHberty. · 

· · - Zeg;nacru paqiią; -'- wyjąka.li' ~1 
złattraJnym. - ZaP<Jlt11Jńij o ]rinie. Ż}ia~ 
moje ·zamknięte. · 

Kurcz ścisnął niu ·· gard~a. Obawiał<lC 
si~ wybuclinąć p~aczem, oka!Zat SrabYm' i 
malOduiszny'lit, wybiegl z salonu szybkim 
krokiem, ·nie patrząc .na n.ikog<i Straż 'sta'.~ 
rościńS!ka pośpieszyla za nim. ·· 

- Ach, oJcze.! - wYkrz.yknęta z bdłe„ 
ścią Gilberta, posuw.ając się w ra.mio'llia mai· 
gra'bi'eigo de Faventines - ja koC'ham 1g-0l 
kJOcham! ' 

- Milcz, nreszczęśliwa ! - z-gromi~ ht 
' starzec. - Twoje lzy są ~niew.agą, <lila lira· 
biiego. .. 

. . Dzi-e•wiezyna \vyprostowala się, ~t1, 
z:acięta, nieubfagana. 

- Qla hraqi·~? I cóż mnie hrabia ob
cho'd!z.~! Nie poślubię go! 

Na margrabi-ego przyszła tera~ ,łrole1 
,przybrania postawy niezlollUlei. 

- Poślubisz - rxekl z ~ą,. - Prz~ -
rzekłem i wymagam tego. 

W chwHi, gdy wyno'szo0110 mdlejącą Gil 
bertę i gdy Ben Joer wymyk.ar ~ię ostro
żnie z Ziflą, . pod opieką. .Rolantj.a, ten, które~ 
go nazyw'alńo Kapita·ri'em Czartem i kt&rY 
podczas te& cated sceny ro.a.wat się nre u
sprawiedliwiać nicz~m swego przezwi~a, 
zi.achdWując się prawie zupefuio bieru~. 
Cyrano jednem stawem, pochylil się do 
R•olanda de Lembrat i rzekli z uśmiech~= 

- To byl wspaniały sztych, przyjacie
h11 Ro1aifld'zi'e. Ale teraZi zobaczysz Qdparo-



. ab._hs·~\\.ic.Sz ana pra\ imh-
•at«w patr7.eć należy przet patce? 

O ·ez1to. Sąd rzeszy \ł Lipsku Z1\.'J

tf : ·aJ 26 listopada. że kościół św. Jana 
· ~ ~t ła noś~ią gmi.rry szkól.l1ej, parafia za~ 
·„-. Trójcy ma prawo użytku kościoła. 

·ctxd~ilo jeszcu o to, czy parafia farna 
prawo reparo\vać kośció1. Tę spraw~ 

oddał sąd rzeszy do I instancyi w Onieź
•ie. która 3 lutego zawyrokowała na ko
:rz~ parafii. Co do kosztó\\" nailożył sąa 

~ Onite1źnic: 

· ) z ko ·ztóv.• I inst. 5/10 na parafię, a 
"2/ 11 fa s7.ko~ę, 2) z kosztów II inst. 1

/ 10 a 
1 ,' 11 na szko!Q, 3) z. kosztów III inst. \\•szy
tki e pon-0si szkofa. 

Sprawe tę przepro\va<lzif ze strnny 
kościoła rzecznik pan Karpiński z Gniezna. 
~e str(1ny szkoły p. Espe, notaryusz z Onie 
iZna. Pr-0-ces ten caty b:rl nie potrzcbnyim. 
Wyw-0lat ~ci swego\ czasu b11rn1istrz da-
11iet~zy p. Schwindt. <' 

Ze Śłązka czyli Starej Polski. 
Bytom. (Zmiany w duch'{)wiel1stwie) 

Proooszt:zcm pairafii Szywa1fdzkiej poa 
Ofrwicami zamiano\vany zostat ks. pmb. 
Flascha· z Bukowa. na Średnim Ślązk.u; ks. 
kapelan Bor011·owski ze Starego Zabrza 
iprzeniesiony ziostał iah.10 taki do' Dofloty. 

Bismarkhuta. Straszną śmierć poniósł 
W! tu.tejsz.ej hucie pewien robotnik gaHCY'J·· 
ski. Dźv. igan.a widami kilkucentna,rowa 
lbryfa żelaza przygniotła gu tak nieszczę
~1iwie, że zmarł na mie}scu. 

Bytom. ,,Katollk" pisze: Pisaliśmy 
aied!a nw krótko i węztowato, że ksiądz 
'r. Stephan, naczelny redaktor .,Gazety 

Katolickiej" ustą-pil ze swego stanrowiska. 
,,Cła.zeta Katolicka" z:aprzocz.ata równie 
krótko temu ddniesieniu. W· rzeczy samej 
ks. dr. Stephan jeszcze nie uistąpiJ:, ai&;i ustę 
puje od 1 kwietnia-., jak to WJ!lntka z nastę
(l11.iącej przez ks. Piasta „Oaz. Opol'skief' 
przestanej ,,;adomości: 

„ W p:rzeszłym miesiącu o<l:byto się w 
OłiwLcach zgroma<lzenie księży. stojących 
12.a , .Gazetą l(atoficką". Zbłerain101 sktadk1 
~ "Gazetę Kat."„. Nowy śWieckf. reda
kO<>r przedstaiwit się.. Do'tychcz~sowemu 
rectaktoro\vi' k:s. dir. Stephanowi, który · oo 
<1.niai .1 kwietnia. po\.vTacai d'oi dusz.pastv1 -

, ryrażono zaufain.ie i µodrzięlmwanie. 
·o ro bawi ks. dr. S~eipharrr w· Berli-
t'li· 

o ice. Gazety niemń·e-ckie i niektó-
~·e le donoszą, że poseł Korfanty .,:vy ... 
:st , redak.:yt ,,GórmYślązaka", · gd:yż ż.a-

mi ... ,".. p1ć na wfasoość drwkair11ię t" ·wy
dawn·kiwo bytomskiej ,.G\ltiazdy\ która 
Die w<ttpłh\-ie przez to zyska na popula·r:. 
i10ŚC~„ ir1 iaoowide wśród B.olaków na ob
a-y.2nk . 

Z łnnycłl dzielnie Pelski • . · 
.. 

Lwów. Wi.oczorem 4 lutego o&yio 
~ie tufaj pod p1"'Zewodnictwem posfa Wła
t&:siawa. Gniewosza w sali ratusmwej. Z\V<Y 

·ł.ane staraniem . ,,lromltetu 'Pracy · narodo
~i" zt...>branic obywatelskie, celem omo
W'ienła .~wania się. naszego sp.dteczeń
~ w~>bec wypadków 'W! Krółestwi-e Pol
sldem. &tlę wypełnrlto kHkaset osób ze 
~er . tn.~d'il!enc. ~·i. wiśrM których byli- pro
·f~rowic m1i\\·crsytetIB, posłowie, tek.arze, 
a4-wokad, urzęd.i,li-cy, radni miasta, przed
sta-wkiete prnsy i młiodzielty, oraz bard.w 
~·iefe pań. 

Po dłu:gi'ci. ntlciscanii narn.ietne.l dy
'Skttsyi r eh"\\ -atono wśród oklasków -wiszy
~tnti głosami przeciw 9 glosom s.ocyali
&t~ następmią~ rezołucyę: 

. :"Polacy z .za.Ooru austryacklago, zebra 
m w. dniu 14 h1tegio 1905 roku na wemvanie 
,Jromitetu: pracy narodła\V'ej", wyrażają nai 
~·Yisze oburzenie z pow.odiu mikiego· i 
~rov.1\0kacyrjnego postępowania wla<lz m
S.YJskkh w <.:zasie ostatnich rozruchów i 
fmące wspókzude nieszczęśli\vY1Tll . ofia-
rom ty.eh rozru<llów. · · 

Gdy jednak dochodzą wieści, ż~ w , 
t>Olecze!Jstwte do żywego ootkniętem, bu

.• zą sł~ hasra, które uznają, że obecna drwt . 
la: i warunki są od11owiednie, aby W zbroj
tea11 ' porwanru się szukać s.µrawiedlhv1ości 
~ ~madzeni uważają za swQi naroct:o
l.·y OOO\\.·+ązek, aby z calą, stanowczością 
'\'Yf10wioozicć. że przedsięwzięcie takie u
Ważalią w oGecnych warunkach za: zgubne, 
larodowej sprawie wręcz szkodliwe, bewa 
„Jetfle t dlah,'g"QI Wzywają SpQlfeczeńst'.\VO 
Połskłe, aby wszelł.iem.i silami stararo ~ię 
aide.mu ruchowi z.brdinemu .zapobiedz,1 a 
~niast energię ws-t.ystkkh \Varstw na
~ skupiło do zgodnej pracy nadJ odtudze 
łlie'ht narodowtm'l i' ·tłu ·wytnvale:i walki o 
~.a~ra nar-OiC{uH. 

~ 

Wiadom ścł ze , ~ia • 
Z Austro-Węgier. ..D:c Zeit" po<liaje 

J 07.rr.G\\ c jLd110go ze S\\ oich wspólpmco
wnikó\ z ' 'ys.okim genralem austro-wę
gierskim. ial· sic; d·omyślaią. z szef em szta
·bu gen. Becldem. Generał <)w ·oświadczyl, 
'iJ~ eh.wita rozdziału armii a.uistro-węgic1-
skibi n:a austryacką i węgierską jest ni!clda
kką; w n-ow10czc.snem bowiem SPofoczeń
stwie nie mO'lna \\"alczy~ przeciw opinii p1.-~ 
blicznej, zwhszcza. jeżeli fa 0p:'nb o:Ś\Vi '.l.a
cza się z rzadką jednomyślnością, domaga
ją2 się pewnych reform lub zmian. 

Jenerał pomijając polityczne następ
stwa tego kroku, zwrac:.:t się do skutków 
praktycznych, dotykalnych. 1\\rierdzi on 
mianowkic. że \V ęgry są zbyt sfabc, aby 
utrzymać amii(( -0dn~bną, Węgry więc bę
dą musiały bić na zmniejszenie kontyng1cr,
tu rekrutów. skutkiem czego dynastya, aoy 
utrzymać zdolność! bojmvą armii będzie 

d;:i.żyta do podwyższi::nia austrya:cki'cgo 
tkontyngcntu rekrutów. Tak wiec 'obecna 
·Chwila zawiera w s.cbie czynniki wielkict1 
zawiklań, a nawet katastrof fina1nsowych a 
nawet politycznych. 

Z Rosyi. Wszystkie gazety rozpisują 
się {)bszernic o ziemskim soborze. maią
cym się -0dbyć dnia 4 marca. Obiegają 
pog.toski. że prezesem soooru bQdzie Wftte. 

Dzienniki wyrażają wieDkie zadoW10le
nie, ·że car powolal komisyę dla zbadania 
żyiczcll robotników i podnoszą ten ważny 
fakt, iż w ko\misyi w~zmą udział przed!sta
wicre:łie klas pracujących, wybrant przez 
robotników. ,.Nasze dni" piszą. że od czasu 
powstania tego komitetu mb-Otnicy w Ro
syi. stają się „własnością historyczną". 

Z Austryi. Wiedeńskie l(oło polskie 
pn oży\vionej dysłrusyi uchwaliło W1 spra
wie zabu:rzeń w Poitisce pod! Moskalem na
stępującą rezołucyę: 

,,Smutne wypa<lki WY\VO~ane zmową 
robortników1 i krwa\va represya w sąsie
d.łniej dzile1!nicy musialy wywrzeć gtęookie 
wrażenie na mieszkańców1 naszego :kraju i 
byly juiż przcd'mi:otem rozpraw w Radzie 
państwa. l(oło polskie wyraża ·przelwna
nie, że wszelkie manifestacye i wszelkie 
inne kroki w na~ym kraju przedsię~ięte 
które mogłyby się przyczynie da wzmoże
nia' niepqkojów w sąsiednie}. dzielnicy albo 
db nadania charakteru na.rodowego mcho
wi wY'W'Ol'a:nemu przez stronnictwa. socya
Hstyczn~„ byilyby rzeczą <l1a naszej. sprawy 
na1'0Cł!owci najsz~odliwsz.ą; i'· najprz;eci
wniejszą \l.l'Qli ogromnej większości tiiaiiocht 
polskiego, która w poczuciu obowiązku·· pa
tryiotycznego postaoowid'a zachoVt'.'a.ć spo
kór i oprzeć si~ \1/S!relkim prowo1mcyioan 
skądkolwrek pochQdzityby, Choćby uisif.o
'\"ano społ'eczeftstwo doprowadzić do r<YZ
paaey i tym sposobem wywotać' \.Vieksze 
ro.z.ruchy, aby stworzyć pozór dfa '\Vzmo
żeuia ucfsku. 

l(to dalby Sitę do kro'k&w nierozwa±
. nych! porwać uczuciu, aJ!bo ktoby się dał 

do nowych nieszczęsne}, albo w.rogie.j a 
podstępnej naklanie namowie, nietyiko po~ 

· niesie wfoę za krew marnie przcla.ną, ale 
:moiże się stać w{ększym winowajcą,, sprio
wadlz:ając PowszeJCh:ną,, a w skutkach swo
ich: nie.ob-liczalną klęskę, narodową. ' l(olo 
polskie poleca swojemu prezydyum i ·lco
misyi parlamentarne}, ażeby w nin1eJsz,ej 
nchwale wYrai.onego przekonania w Izbie 
poselskiej i w delegacyach w razie potrze:. 
by z całym nacislci'em broniły" .. 

Z róiny{.h stron. 
Brambaiter. W łmpalnl·. „M-ini~ter 

Stein" Wpadli górnicy SchHerenkaxnp i 
Wolff oo szybu. Pienvszy ros.tal okaleczo 
ny, drugi zabity. 

BOrnig. W kopalni .,Mont-Blanc0 zo
stali okaleczeni górnicy Oantefóller ł Ra-
sche. r 

Dortmund. O zaFWicmei tu P'f'ZeZ p, 
Żn1ńskiegio spóke pisze 11Dziennik Poznai1-
ski" ,co natStępuje: 

,,Dzie11nik Polski", p!s:rnn wyda\vanc 
ootą.dt' w Dortmun<lzie przez p. lgn. Żniń
skiego, który swego czasu oo gro.n.a oby
wateli wiełkopołskich otrzymal znacmłei
s.zą kwotę na zał>ożenie tegoż pisma. prze
szoor na własność zaliożonej Wl tym ._;.:;
lu spólki. Panu Znióskienm widoczrue su
ma ofiarowana wyczerpała się, więc dla 
utrzymania pisma tnzeba było u_!worzyć 
spółkę. Podobnu ·w1 Oberhausen ma pu
wS'tać nowa polska gazeta. 

Tyle „Dzi-ennłk Pmnail'ski". Nam do
rroszą ze strony dobrze poiruorm.:av:a
neJ, że płenvszym dyrektorem spólki wy
dawniczej jest p. fg'rrac}71 Zniiłski, a drogim 
dyrektorem i-zctnik p. Ciątyńs1d t Dort-

mw1dn. V p:en;·S1.} :h trz:~:h 1rn 3rt:tład1 
pocbłonę.io ~rydau11:ctw'O, jak nam zaręcza 
no. oo~ 18 tysi ..:y marek. Je-żeli vię.: p. 
Żniń"'ki zdohc<lzie 20 tys'.ę.:y marek na u
dziatr. to jego gazeta na jaki rok b dzie 
m:ała byt zape niony. 

Na marzec zapisy\ve.ć można „\V;aru
sa Polskiego" na wszystki h poczta ... h. Ro 
·daków prosimy usilnie o rozszerzania 
.,Wiarusa Polskiego wśród kre'ń'Ilycł~ i 
znajomych. Dziś kaidy Polak na <>hczyź
'!?i~ winien koniecznie czybć „Wiarusa P.oi 
skiego". aby wiedzieć o krzywdach, wyrzq 
dzanych ludowi, a szi..;zególnic Polakom. 

l\astrop. Górnik Scbastyan Oajny z 
k-0palni „Graf Schwerin" d:ostal pomiesza
nia zmysłów. 

Sodingen. Pewien urzędnik kDpalni 
(kontroler znaiezków) zapisał się \\.~ listę 
strc}kujących i odebrał strcikowe. Jestto 
człowiek zamożny. Kopalnia wydaliła. I 
go z pra:cy. 

Herne. Kopalnia „Mont-Cenis" podję
ta na no\\'O pracę w calej peilni. 

Berlin. Na walnem zebr_aniu Zw·iązku 
Towarzystw berli11skich \Vybrano preze
sem tegoż Związku p. l(azimierza l(erbera. 
prezesa, Tow. kupcó\v Polakó\\', ""taści
cicla księgarni. 

Wiceprezesem wybrany został w taj
nem glosowaniu p. J. Runowski 28 gTosa
mi przeciw 14, które padty na: p. W!. Ber
kana. Doty;chczas-owJeigo sekretarza pana 
Pr. Zafa.chowskiegu i dotychczasowego 
slrnrbnika Związku p. Mańczaka wybrano 
ponmvnie' przez aklarnacyę. 

Rozmaitości. 
Gappon wśród stepów. Dla żądnych 

sensacyŁ czytelników; podajemy następu
jącą wiadomo'ś.ć. którą korespondent pe~ 
tersburski „Petit Journal" telegrafuje SW>C 

mu dizienikowi. Korespondent utrzymuje, 
że widział się z Oapponem wśroo okolicz.
ności bairdz-0 romantycznych, ale nie moiże 
Wylja,wić mre}SCa: pobytu, OO W takim wy
padku zwolennicy Gappona wykonaliby 
na nim wyrok śmierci. - Opowiada tylko, 
1j~ Ga.ppcm zaZądat 100 OOO rubli za o<lwie
dz.iniy u siebie, ażebY1 pi·cniądtze te odldać 
do kasy strejkujących. Dziennikarz chcąc 
dostać się dtJt ·niego, musial, odbyć podróż 
nocną bardz0i tajemniczą. z zawiązanemi 
oczyma, ołoczony ]JTZez oficerów Gappo
„na. Podróż „po stepach" mi·afa trwaić 54 
gio<lzin. · · 

Wszystlw tó. zakrawa na kaczkę d2ie1i 
nikąrską. 

· Największy dyament. Z Johannesbur
ga ckmoszą dJo pism angielskich,' że w ko-
palni qyamentprw w Premier; ,,~ b. rzeczy 
pospolitej Orańskiei, znaJezi.ono1 Olbrzymi 
dyament, ważąc}'i 3030 'karatów. Jest to 
na~większy z kiedykoJwłek znałezionycJ.ł 
<lyamentó\v.. Wartość . jegio · oceniają na 
100 mmonów' marek. Wielkość prz.e
wyż;sza gęsie jajo. Anglk~y w driodze 
·składek zamierzait.ą go nabyć d!la1 króla Ed
ward.a. Największy z istniejących dya
rpe:ntów oszlifowanych, vwany .,Orl'owem" 
i ,zriaJduJą.cy sii; W1 rosyjski em h~e cesar-
skim '\V'alŹY' 200 kar.atótw. r 

- ---- 2±2ES 

Ostatnie wiadomośd. 
B er I i n. Pogtoski o bliskich ukła

dach pokojowych pomiędzy R<>syą i Japo-
nią · 1><>wtarzają się. · 

S o s n o w i ie c„ I( omitety strejkowe 
nawołują do po.djęcia pracy. Robotndcy 
mają przedłożyć llracodawcom swe żąda
nia domagając się łeb uwzględnienia do t 
maia, w innym razie nastąpi strełk ogólny. 
W zagłębiu dąbrowskiem strejk trwa da
lej. Z Austryi I Prus dQwożą wielkie ma
sy węgła. Stacye kolejowe ·zajęło wojsko. 

---!!!!±& 

Od Redakcyi. 
Panu J. W. w Bruckhausen. Za szko 

dę na zdrowiu, Ja!ką pa.n poniósł przy1 pra
.cy, należy się panu renta na przypad:ek. 
nieszczęścia (Unfallr;ente). Czy można fa
bry.kę skarżyć, trudnd bez z.na}.omości bliż 
szych sz.czególów powiedzieć. · Właściwą 
instancyą bylby sąd ziemia1iski, ponieważ 
chOO.zitoby o sumę ponad' trzysta marek. 
W tabm razie trzebaiby wz:iąść adwoka
ta. Zdaje się przecież., że skarga przeciw 
fabryce byłaby beZ'Skuteczna. 

_____ !±EESł 

Czołem t Witteo ! Cwłem ! 

tO\ ·arzy t\ · ... „ , któ:"e ""di na~ z:ipro zen i 
odebrały, i te. które dla br ku adresó v 
ty hże nie odebrali, iż w niedzielę d 1ia 26 
lutego urządzamy pierwszą nasui 1..abaw~, 
na \\iełkicj sali gościnnego P. Hcnkla (Wil
helfmslust) przy 11licy Crengeldanzstr., ka
kawałe'k za k-0ściolem kat.olickiem. Po
czątek zaba\\ yo godz. 4 po poł. Zabawa 
będzie upiększona przez od granic bardzo 
ładnej sztuczki teatralnej , oraz przez ćwi
czenia wolne i laskami przy wt6rowaniu 
kapeli polski i. którą dostawi druh Musie
lak z Castropu. W końcu taniec. Więc 
kto się chce ladnic zabawić i dobrze. natań
czyć. niechaj idzie. na zabawę „Sokc1taw" 
·w 1 Witten na wymienioną niedzielę. 

Uwaga: Posiedzenie odbędzie się w 
tę sam::t niedzielę o godz. 27~. O punktual
ne stawienie sic i o jak najkznieiszy udział 
w posiedzeniu i w zabawie prosi 

Wydział. 
'I 

Tow. loteryjne „Zgoda" w Bruckhausen 
urzą<llza w nied'zielę dnia 26 po pot swą 
pierwszą zamkniętą zabawę na malej sali 
p. Brinka. · ~ 

Uwaga: Czfonkowie, którzy chcą o
debrać karty wstępne <lla S\l.'Ych krewnych 
znajomych, zechcą się sta\\-ić w niedlzielę 
<lnia 19 PD pot o godz. 4 po posiedzeniu 
zarządu. Z ar z ą d. 

Towarzystwo św. Marcina w l(irchlinde 
dlonosi swym ·czlonkom i wszystkim Roda
kom wi l(irchlind1e i okolicy, iż rmam~ księ
dza polskiego, który zabawi tutaj do środy 
d:0 połuidlnia, ti. do 22 b. m .. przeto członko
wie, wszyscy Rodacy i Rodaczki zechcą 
z tej spo.wbności skorzystać. Nabożeń-

. st\vo polskie z kazaniem odbęd'zie się w 
niedzielę o~oto g<>dz. 4 po pol., .na co 
zwraca się uwagę R(}dakom z Marten i o
kolicy. O liczny udział w św. sp:ow.iedlzi 
i w nahożeI1stwie cztoników. i rodlaków 
się uprnsz:a. Z a r z ą d'. 

Towarzystwo gimn. „Sokół'' w Essen 
obchodzi WI dniw 26 tuteigo t. r. swą 1-szą 
rocznicę, która sie ma ()d'być na wielkiej 
sali p. Post'a w (Altendorf) Essen-We'St : na 
którą wsz:y1stkie zapmszone. towarzystwa, 
tak samo i te, które <:Lla braku a<l resn za
prosze6 nie otrzymaty; jeszcze raz mile za
praszamy. 1 Tak samo· wszystkich Roda
ków d'O:brz:e myślących z Essen i olroficy 
serdecznie się zaprasza; 

Program: Od· godz. 3 db 5 przyj.mo
wan ie bratnich·. To\v:a.-rzystwi i gości. O 
g1odz. 5 otwarcie z.abaw'y, poczem nastipi 
koi1cert P1rzeplatany mmvami, de:klamacyii
mi i śpiewem, które wy.kona szan. Kólo 
„Dzwon" z . Essen. O · gro<lz .. 7 ćwici.eirlia 
obcych gniazd1, tak · Sart1:o gniazdo z Essen. 
O' rg;odlz. 8- będizie ooe~rany teatr p~' t'.: 
„Ad.iam i E\\f-a.", ·Potem nas'tąpi dalsza za
bawa i taniec. Kartki wstępne mają ·Jia 
~vrzedać pp.: J. Bloch, Turmstr. 14; 'J. Pa
rzySz, Viehofer-Chaussee 17; B, Bćither, 

· 5ol1inig 36 i T. Pietrowski. Orabe:nstr. 44. 
Uwaga: Wszelkie listy tyczą~e się 

Tow. ginm. „SokóJ" '\V Essen, wimie byc 
ocLsylane p. adr.: Adam Paterski, preze~, 
łieHennałilllstr. 2. W. Szatek, sekr., Prci-
stacfui.tr. J„ Z ar z ą d. 

Towarzystwo gimn. „Sokól'' w . Oertbe. ' 
Miesięczne posiedzenie·oobęd:zie się w 

niedzielę dnia 19 b. m. i zarazi po naboże11.: 
stwie. Na zebranie szan. druh(Jwl przei· 
mle się zaprasza. Ceolem ! Wydzial . 

Towarzystwo gimn. ,.,Sokół" w l(astropie. 
W niedzielę, dnia 19 lutego po I1Ql. od„ 

będzie się w Iokalu p. Schulte-Becker' zam
knięta zabaw~ potączona z girrmastyką i' 

1 ta1kem.. Druh9wie i goście mile wkllzlanł. · 
Z.arzą& 

·~·-..,·•"*t•t• 
Tow. św. Piotra i Pawła w Bruckhausen 
za-syta swemui cztonkowi 

p. WINCENTEMU LISIECl(IEMU 
oraz jego narzeczonej 
parmie KAT ARZVNIE PRZYBYLSl(IEJ 
w: dzień ślubu dnia 18 lutego 1905 najser
deczniejsze. życzenia zdrowia, szczęścia i 
pomyślności. Mloda para nicch·żyje ! niech · 
żyje! niech żyje! Przewodniczący. 

""···-·--···-* 
2 DZIEWCZYNY do dziedzica blisko 

Dortmundu. dobre miejsce. wysokie z.ai!Ju-· 
gi, mogą się zgl-0sić <lo biura wskazywania 
miejsc. Oprócz tego pos.zutlru\'.ę 5 dzieW:
czyn do różnych robót, 5 parobków cd 'lb Towarz. dmn. „Sokół" w Witten 

PO'da.ie do wiadomości S'-''\Oim \Ys.zys:tkim 
druhom oraz i \'\rszystkirn l~c<lakom i Ro
da'CZkom w Witten, tarazem \Ą--g.zystkim 

' do 25 lat. 
M. Bier'Wagen, · 

D-0rtmund, LUtgebrtickstr. 18, 

f • .• 



ńsi g-o poła 
och 

· k-0!dełe · ... r. Antonie1!0 \J ~ nied:d~l• 
l lutefiO po t {) 2'00z. ~ naoożeńsnvt> ~ 
~rnz ni·m. a potem sposobność do spO\\-ie
idzi ś ;\' . , 

Eickcł. 

'p.c1 \\ iedi.: św. cd, ~ohoty 18 lu tez{; po 
p 1i. Kaza111;:. o ~()dz. 11 i o 4. 

To,1·~rzystwo św. Antoniego •.v Lam· 
u ·z41dza dnia 19 lu tego t. r. t~atr am l r k1 
p. ~ .•. Cud czyli krąkowia.::y górale" , v 
gnlz. 5 po priL na c:;ali , nomu tm.\ rz:st .„ 
przy !·'ościcle katdickitP. Doch'1d z z:-111-

Y hc;dz1e hrócony Pa pra :vi •li ll'i'.ve1 
~ho rąb wi. l'prasza siG ~za 1. v ł 11Il t'1w. 
o::ai ' szys. \i.::h r:n:da :t'i i.: 1 J •c 7 ki, aby 
ta .... z. :i n~s licznie· .Ód\, kd7. ć T1:· samo 
7a ·rr z~u.1y \\S?ystkie na i. ż~·c7 i '-c t0-

Z"rzą ·. 

~ o v3.rz. i:dnm. „ .... oJrół" w Rohf"no-•iau:;;en. 
\V nicid7ir[" 19 h t go Q f; 1dz. 4 p-, J,Ol. 

lla l n. r~ ·. P ter, Boch1„ .:\a ,11 \:~. cd
będ;: r· c.·t; \. ainc z_, 'i.nie zyli .r,!:Jór '1"l :\ ,;

~o \\ . ·d;;ic:lu i '.1rr \\ ozdani" ska:·b.:.it'a na
·z"JniJ '..l i 5~kretarz.... Li.:.c,11)" udZ:al drJ-

hó \ P0~'1<.hPIY. wię\, .i ~St }}01\ ~Jd.O'Ści<t h17-
d ·ri;o d,·ulta r:a z"brani,.: pnybyć. 

U .:ntr.-1: Druhowi ' \\. y<lzial 11 winni się / 
P ''l}k L"'•J 1'n () rr.rvL; ') 11·1 5•11· St'>\'11·,~ 

_··y;<ljl,';1! ':_u,„ "_ =· ·~· ~d~ial. I 
B::wzność mężowie zauiania 

,Zje~.hncnmia zawodowego poisldcgo"? 
\'szystkim <Jele~atorn jakc tC'ż mężom 

2·crnfania daiG do wiadomości, aby nie prz:y
sy!ali d rnhó\\' bG<.h:icycl! be;~ prac} do bin ra 
.naszeg·o fK) zapo1nogQ , lecz donieść n:im 
powinlli, iln jest naszych cz!o·nk(rn i '' kt(> 
rej mic,iscowości, którzy dostali papiery, i 
którzy muszą za praq czekać . Do tego 7al<.1 
czyć 11alcży, z której kopalni, -0rnz jak dlu
g.o i si czl,onkiem, i czy żonaty. Zapomo
~ę tenz \\ yplaca każda organizacya sw10-

im członkom, co '' przyszły tyd2ief1 na
st<ipi w poszczególuych rniejsc0\\·1ościach. 

Józef Regulski, 
prz,e\\·o<lnicz. i czkJnek komisyi siedmin .. 

POKWITOWANIE 
składe•k dla strejkujących. 

Z li ty nr.: 48 z. l(letwitz 11 mr., 122 
z Kray 24 inr., 51 z Schoncbcck 17 mr., 128 
z Stoppenberg 47,80 mr„ 45 z Neumiihl 98 
rnr., 45 z Nemniihl 24 mr., 69 z ttorst (Ru'hr) 
61,50 mr.. 119 z Freisenbrnch 10 mr., J. 
T:nojanowski z Liitgendortmund 5 mr., H. 
Uicke z tfochlarmark 20 mr., St. Ławicki 
z łfod!larmark 10 mr., Ed. Zaremba z H-0c11 
lannark 10 mr., f. Mazurek z Brnch 5 mr., 
f. Wehrer z HochJa.mrnrk 25 mr., ,.Dzien
nik Berlif1ski" z Bmlina 500 rnr., „OrędQ
'\Vnik" z p,oznania1 155 rnr., ,.Gazeta Torufl 
·ka" 128 mr .. „Dziennik Pozna!1ski" 12 mr., 
„Postęp" 35.50 mr. , Związek w•zaj.ernnej po 
mocy 248,10 mr., „Dzien. K.u:iawski" 58,50 
marek. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 
- --· --- -

Do Biura rolniczo-komisowego 
v.edle choroby wfaścicieh potrzeba od 
kaiż<lego czasu 

wspólnika 
z kap:t3.łcm 2000 marek, nie wyklucza siG 
też sDrzedaży tegoż. Oferty A. B. 50U 
Lang~·s Annoncenhurcmt, P.osen. 

Gospodarstwo 
·-69 i 71 mórg pszennej ziemi, cztery mile od 
P-0zna11ia z komplet. nmvo zbudlowanemi: 
domem mieszkalnym, stodotą, Qibior~ i t. d. 
jest z.arnz do sprzedania. Budynki dotąd 

.niezamieszkałe, wystaw!;one wedle naj
nowszych wymagaó z najlep.5zego mate-
yału. 

SIEWY ZIMOWE w jednej trz;~ciei 
ziemi wyk-011ane, letnie sic\\ ró\.vnież bę
dą na czas skof1crone. 

Qo-spJ.QJarst\.va te bez in \V~ntarza. na-
. daJ<ł! siQ dla wytrawnego rólnika, albowiem 
nabyv. ca nie obejmuje zużytych narzędzi 
i zniszczonego inwentarza, tylko kupuje sa
mą obrobioną ziemię, tak iż po<l tym wzglę. 
dem wszelki zawód tak często się zdarza
iący iest wykluczony. 

DDstateczna ilość slomy należy d-0 go-
podarstwa. 

Oba gQspodarstwa nabyć tnO'.żna tak-
że: razem. czyli 140 móng. 

Wpfaty 8000 marek na jedno gospo
darstw-o, na oba 15000 marek. Reszta po
wstaje na hip-.ote'ce pa 40 na <l!fuigie: łata. 

Bti~ższych \viaoomości umieli K2-rol 
Rzepecki, Po-znań, Piekary 7 (Backerstras
·se). 

DOM 
n13S.y'W 1y z chlewami, w, damu ua.jdują 
się 2 izby i kuchnia, & tero gruntu o ie.<ł
n · morii do flziesięciu. Przy1em 30 mórr; 
gruntu i budynki. do tego I morb: 1~,ki.1 
Obsada gospo<larcz l nO\\a. Trzy budynki 
w Duzinie m m na sprzedaż. Dom mie
szkalny o 4 pok-0jach stoc:Loł~ i chlewami, 
i kuchnią, także m~ywny. Do tego ():cl. 5 
do 20 mórg gruntu. Kupujący może za 
dzierżawi.5 gruntu, ile będzie sohk życ2yl 
i do tego ląki 2 morg;. Kosztów p(){}różl' 
Z\ r cam. Be.rdzo 11 ala wplata. Na mici
s.:u lmclujq kopalni~ węgla. Warunki bar
dzo logcdne. Zg ()Szenia r.ocl adresem : 
Walen(' Gryczyński, gospod~rz 
"unthał. 

pre-00 itc pcszukt( .... ·Gd 1 mct:-ca za dobrą 
placG i dobre ohchodzcnit: siG. 

pani H. En hardt, 

·ar 
cioLrv tlo rot lr>nia • po 1 OO, 
l 4U. d.> 4.00 mr. 

Naj epszy koniak 
litr pn 1 fiO. l SO d1l 6.00 rnarel;:. 
Ko:1ink 1 \'t•r;icl1,) litr po 1 m.r. 

Arak 
litr po I.EO, ~.10 do J mnrek. 

\Vira stolewe i dla rhon cli. le
psze likiL'ry, tnlrn ką i Ć:: ·gnry 

polem. 

Paweł SevdeJ, 
Stoł penberg, Ran:amplatz .. 
; · 8pr.zedaż likierów 

w każdc·j ilości. 

8-10 dzielnych podróżujących 
na portrety kredk()WC i kolorowe za wyso
ką prowizyą mogą siQ zglosić pod adres 

W o j c i e c h S u ś, 

polski wktaid fotograficzny 

w Bruckhausen n. R., Luisernstr. 14. 

Poz• yezki' pieniędzy dla osób każcl:go stanu 
JJO 4, 5, 6 procent. '1'11kze w ma

łych rata.eh do odpłacania. Upr. zna.czek na porto. 
Jan fiobotta & C!o •• I.Jaurahiitte Q.::;. 

RODACY! 
chcący się wyuczyć dokladnego prowadze 
nia książek kupieckich, rachunkowości po
lączonej· z nauką weksli, czeków itd., ze
chcą zgtosić się z calem zaufaniem do 
mnie. 

S t. L i t k o w s k i, 
Bruckhausen. Schulstr. 39. 

Udzielam również rad i wskazówek w 
sprawach karnych, cyv1ilnych, • zabezpie
czeń it<l., oraz wyikonuję prnee piśmienne 
wszelikiegG rodzaju. 

• K .eg~r 1a ·~ 
w Habing.horst, nJ. Romerstr. 20, 

pole-ca swym Rodakom: wielki wybór 
książek do nabożeństwa, różny.eh opr.aw i 
wzorów. I(siążka wiełka „Dunin". Książ
ka ta powinna się znaj<lować w każdej ro~ 
dzinie polsko-kato·lickiej. Nabyć ją rm~na 
od 3 marek 90 fen. już bard'Z'O w1 dobrej i 
mocnej oprawie. Inne książki do na00żef1-
stwa od 40 fen. d() 9~50 mr. Dalej polecam 
książki powieściowe historyczne nauk()we, 
katechizm polski, historya1 św., clemenłarzt! 
itd. Powinszowania, karty z wido~ami 
polskie, niemieckie i francuskie, papier pol~ 
ski z pięknemi nagJówkami, papier na 
kwiaty druciki iad. Wiązarki od 25 fen. 
począwszy do najdr<Y.lszych. 

Wielki sklad obrnzów św. pa11skich, 
oprawa wianków, wiązarków. Skład 
krzyży, figur, szkaplerzy, różańców, obra
zków, lamp przed obrazy. Dalej pole
cam łyżki, widelce, noże, szczotki do wą
sów, grzebienie damskie i dla dzle.ci~ 
zw;ierctadła małe i wielkie. Wielki wybór 
papierosów, tytoniówi i cygar. Także 
talbaki do zażywania. Pelskie wina i na
poje bez alkoholu. Prosze szan. Rodaków 
o poparcie mego przed'Siębiorst:v.ra. 

Marcin Jarczyński, Habinghorst 
(przy Rauxel) ul. Romerstr. 2(:), 

-···-·----···-· uWIARUS POLSKI" 
ks~mła polska 

w BOCHUM, 
uJ. Maltheserstr. 11. 

Okratrę tłnsl "·y-
sm:irzauia, wędzon~ i ŚWit'Żą . Ó Ta"ę prieroti~~' l brzucl1y) W~dzonP, S~ ieJoie i BO• 
lone. Sadło i srralt•c czy„ty swn,1t1k1, tojJiony we włn.uym warazt::cie. li t ' •o 
~il an u łdf'~bns-y. ()Q obud'ę §wic;v.e ld!-i:r.ł-łi '• {RS7'''• 

l"vpiemjcic vięc Rodn<'y pro i:<,.: moJC prwdaiQllior"two 1 p:imiętajcie zaw ze 

ż~ c ż. \) 8 o os ' , j u e 

'-',lkołr, T.d1j~;:i i TmAory. 
wielkim vyb0r.v.c. - Przesyłki 20 mr. -

o~ zek ~ s· ,„ Vlj_'J/ 

hmtowny inte1·cs 

Pie!rzyitly I 
·wielkie 1;asyp:u.f1 .nc)\vem 
wehiem od kurzu pie
rzem 11,7~ mr. lepsze 

3,50, 15,50, lS:óO i 
12 lmuok. 

Pierrze 
funt po 50, 75, tl01 120 
lf>O, 175 i 200 f. ·wy
eyłka. 11& pob. pcczt. al
bo g·ltówl! ę naprzód. 

Józit;f Ft1elts 
w Bl'odoicy (Straaburr; 
Wpr.) u. 171.~Zamiurn. 
dOl!IWOlOB:t.. 

WINA 
d~5erowe 

pa.I e st y ń s kie j s p oł
k ~ wi!: w 13~r!inie 
pod ci~u;ł~ kontrol\ che
mika s~dowege p. ar. 

. Biscl:.o:ffa. po1eca pu ~e
na.c-h orygln&lnyeh. 

Polska drogierya 
Uruc.k~auen, 

ulica Kaiseretr. nr. e7. 

B 
, , 

acznose 
N<rł1oż~ńey! ______ ... ____ _ 

-----·· 
Jedyny polski skład mebli w W arrne 

ul. .Balrnho:fah-. 10~, nap~·zt'ciw lokalu 8c.h~ifcru. 
Polecam mój bogato zaopatrzony :Skład 111 hli, ma

szyn do gotowania, wszelkich sprzętów e1nalio nrnycl1 
oraz kompletnych wypraw po cenach nizkich 

· za gotówkę lub na odpfatę. 
Kmiapy i materace "'"ykonywam we własnym war

sztacie. - Stare materace przerabiam spie:;:mie po ce
nac11 niskich. - Szan. Rodaków proszę i nml:.tl o ła
skawe roparcie mego prns:id~iębiorstwa. 

Z wysokim ::,zącunkiL•m 

centnar po 5 n1arek 
nabyć można 

D 1 • HT
0 p ! k' w ru1rnrm ,, n rnrusa .. o s k-

ffo·' w Bochum. b 
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oo g 8 . Najwię szy ~ najstarszy · . · g ~ li polski skl_~_!e~!~u~e ~aszyn do goto .anla n 
§§ w. G~lsenkirehen-Hiillen, ul, Wanner Str .. 243. n 
8 g Dz1ękuJę Szanownym Rodakom, którzy dotąd u mnie kupowali, a o o 

I 
są z meg() towaru .zadowoleni i proszę tych, którzy u A. Bartkowiaka 
nie kupowali, niech się przekonają jak tanio sprzedaję i przytem <laję 
na odpła~. Mam na skład.zie całkowite wyprawy tj. wszystkie spnr.ęty 

0 0 domowe i kuchenne i jak przedtem prowad~ą I 
8 8 war8ztat słodla,rt4kł. · 
g I ~an~py i materace zos.taną w.c własnym warsztacie zrobione. !!! Przero-
Og hienie materacy kosztuJe u mie tylko a,50 mr. Proszę donieść mi na Io li karcie, a A:ę WB~;tkowiak. nlo 
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•
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Podzice polscy! Uczcie. dzieci swe 

~ wlć, czytać i pisa~ po polsku! Nie jest 

o.akicm, kto no ~\.Jinstwu swemu zniem~ 

· ć się pozw oli! 

Z wypa ów dnia. 
WIELl(I l(SIĄŻĘ SE~GIUSZ ZABITY. 

W piątek po południu o godz. 3-ciej 
pne~żdżał w. książę S2rgiusz w Moskwie 

wozem z pałacu Mikoiaia przez plac s:::
natorsłd. Za powozem jechały 2 doróżki. 
C1dy powóz w. księcia zbliżał się do pała
cu urzędu sprawiedliwości nadjechały z 
frontu 5anki, w których znajdowali się dwaj 
mężczyzni w ubraniu cywiłnem, it:1den w 
!>luzie robotniczej. Zaledwie przy IJałacu 
minął powóz sanki, gdy pod powóz padła 
b rnba. Wybuch był tak silny, że strza
skał wszystkie szyby w pałacu. Powóz 
został rozsadzony w kawałki. I(onie roz. 
bi gły się. Wielki książę poniósł śmierć 
1111 miejscu. Głowa i nQgi był'y oderwane 
cd tuł'owla, ubranie w strzępy p-0darte. W o
inica mnarł w drodze do domu chorych. 
Na mie· cu pozostały koła powozu. Od
głos wybuchu slyszano w wielkiem odda
leniu. Zabójcy zostali aresztowani. Jeden 
z nich rzekł: „Nie robię sobie niC ·z tego; 
~zieło moje dokcmane." Nazwisk zabójcó"· 
Mąd uie stwierdzorio. 

Tyle telegram. Car tego samego dnia 
przyjmował w Carskiem Siol.2 ks. Fryde
ryka Le'Opold.a Hohenwłlern, który udaje 
.się jako niemiecki atache wojskowy d<> obo 
zu Ku.ropatkina. 

Jak na bojaźliwego cara opanowanego 
pr~ez brutalnych czynowników i wielkich 
k~iążąt wiadomość ta podziałała, dotąd nie 
wiad-0mo. 

W. książę Sergiusz był jenerafnym gu. 
temator\:m. Moskwy. Prawą jego ręką był 

ny dyktator petersburski jenerał Tre
pow. W. ks. Sergiusz u'I'odził się 29 kw~~t
nia r. 1857 jako trzeci syn zmarłE»go cara 
Al ksandra III. 

Telegrarny„ 
Q u ee n st 0 w n. "Pr:.ry eksplozyi w 

~Odzi podwcdnej .zginęło 6 osób. 
Pa r·y ż. ·Urzędnicy państwa l(ongo 

Tcquel Prpche i- Gand. dopuścić się mieli 
tfrasznycll ·zbrodni na podlegających ich 
Władzy murzynach. Toquel wypróbował 
P~wnego dtiia nowy karabin zabijając nim 
4 murzynów. Z zadowoleniem stwierdził 
następnie, .że kule przeszyły murzynom 
Piersi i zabiły ich. Prvcłtc chciał pewn·~go 
razu przekonać innego urzędnika, że w ła
da dobrze. szablą.. Kazał sobie przyprowa
.d~ć szereg murzynów, I~tórym z kolel u
cnia1· głowy. O Gand'zie opowiadają, że 
kazał wygotować szkielety ludzkie, a wy-
ar kazał j.eśc murzynom. 

S a h ·et u n. Konnica japońska w po. 
lączeniu z bandami chunchuzów usiłuje 
Przerwać komunitrnC}'ę pomiędzy Charbi
oc a Mukd·znem. Wszy5tl:rich raz~m obli
C1.a telegram rosyjski na 11 tys. chłopa. 
Janończycy usiłowali zniszczyć most 3 

le na północ od Gunsza!inu. Oddział ro· 
SYiskl, który bronił mostu, został pobity, 
Co!nął się z wielkiemi stratami i pozostawił 
1 działo w ręku Japol1czyków. 
k Pa r Y ż. „Matin" donosi od swego 
0respondenta w Moskwie, że Grlpp~nberg 

Przypisuje winę ostatniej przegranej pod 
\l1.quJ~vu t\u1 v&>aikhwwi, który miasto po
·~ć Grippenbergowi posilki, kazał mu się 
~Ili....... 

·••lCfC. 

I"'\ . , . 

W :sprm1•1ie spMek gauYiarskich 
piszą nam z Berlina: 

Wiadomość „P·ostępu" -o zakładanej w 
W cstfalii gazeciarskiej spókc. wyda\vniczej 
przypomniała mi, do czego poctiobne spólki 
dopmv.-adzi,!y w Berlinie. Chodziło o za
f.ożenie P·orządnej gazety polskiej w stoli
cy Niemiec. Ludzie ofiarni złożyli na 
ten cel pewną kwotę, ale to nic starczył·o. 
nawet na początek. Znalazł się prz e'Cicż 
bo.gaty >Obywatel, który -0świacticzył goto
wość pożyczenia całej potrzebnej sumy, 
byle mini gwarancyę. Aby tcmu obywate 
lowi dać żądaną gwarancyę, założono spół 
kę. Ponieważ nie żądano zaraz zaplaty 
ca!eg.o udziału Z:lpewniając, że gazeta tyk 
przyniesie, iż starczy na spb ccnie dhlgu, 
\Vięc ludziska podpisywali cyr<Ygraf przystą 
pienia chętnie, te1:i chętniej, po11ie\vaż pm
szo·po ich <:> to ba1rdz.J grzecznie i nic szczc; 
dzono innych -- ar;:;umentów przyiemnych. 

Spółka p.owstała. Na jej raclmntk u
rządz.ono paradnie drukarnię i redakcyQ, 
ustanmvionio: wielkich redaktorów - je
dncm słowem: byJ.o1 \\ spaniale. 

Ale wspaniałość ta trwab niedługo. 
Pieniądze wnet się \\ yczerpały, wielcy re
dakt·orz;y r.ozjechali się do P·oznania i War
szawy a. równocześnie zaczęto cz1t·o1nków 
~półki szarpać za jej dlwgi. 

Zaptacili członkowie coś trzydzieści 
tysięcy marek. Bogatsi nic· o<lczuli straty, 
ale niejeden biedak stracił zbierane przez 
dlugie lata na czarn4 go<l'zjnę oszczędno
ści. 

Na domiar złeg·o gazeta, aby dalej ist
nieć. wymagafa nawet dioplaty. Nie chcąc 
narażać się na straty i dioplaty w·ol'eli 
cziłonkO\vie oddać ·drukarnię i gazetę no
wej s.pólce. Ale i ta niedlugo wytrzymała. 
_Straci-wszy c·nś dwadzieścia tysięcy marck

1 

octidala gazetę w ręce, prywatne. Prywa
tny wyd'awca także dopłaca, ale ma z in
nych przedsiębiorstw wielkie docho<ly, 
więc latwo mu p•oświęci6 po kilka tysięcy 
rocznie. Może zresztą kiedyś po latach 
gaz....ta - mowa tu o .,Dzicnn:.ku BerJ:i'1-
skim" - zacznie siG -0placać i da "yda
wcy n:nvct skromny pr,ocent od w{ożo-ne
go kapitału, ale bied'akom, którzy potracili 
pieniądze w spółkach g:izeciarslc ch, nikt 
tych str:it nie wróci. Dla teg.o sqdzG. że i 
w Westfalii kto ma na to, aby kilkadzi•esiąt 
marek poświęcić na przepad-te , może wstę
{)Q\\"ać choćby do d'Ziesięciu spókk gaze
ciarskich. ale potrzeba bardzo szerokiego 
sumienia, że by' na po·dobne cele wydoby. 
wać gr.osze z kieszeni biedakc'J\\. 

• 

•• .l 

Za inseraty plac! '> e i wiers.t. Dety to\i.ry 15 en •• a :ta 
Oi(luszcuia zarnie~zczone przed insera anu 40 fen. Kto 
c:zest(1 ogłri.sw. ot:·z.1m ntbat - Listy ou „ :Viarusa 

olskiego·• nald:y irankov,, a · pe: dat; ni.. 1 doki Q· 

ny ad res pis,„c o ekopi. ~iw s·e ni ... wraca. 

nr. li 

porze. < beu1 ·j nale ży przede\\ ::izy~.kid 1 

myśleć o ·d'oli rnhotników. I•fc dzn\\ imy 
siG temu ni ~z admvioleniu p. Żnii'1skicgo , b0 
()n przecież oparł się ua i1111y ..... h k-0ład1 11 ii. 
robotnicze i stara się wyt\\orzy6 tu\\. WY- I 
chodźtwie iahąś arystokracy~, kt.ófą ro
botnicy naZ\\ ali już ir.onicznie szlachtą 

westfalską. 
„Wiarus Polski" wyrósł jako p:smo ro

botnicze, więc też, chociaż db:i o dobro 
wszystki'ch rodaków. przedewtizystkicm 
przecież czuje siG w1 obow:L.lzku popierania 
intercsó\Y sianu robotni.czego, bo robotniicy 
twor7ą wśród Pola:ków na wychoMt\VtC 
wiQccj niż 99 procent. O tern powinni na 
obczyźnie pamiętać ci wszyscy, którzy li

nie pLd Lym \\ zględ ... m. Gdyby iG: IZba 
pr1yd1ylr1ie byla 11sposc i1i•"rną dla żą<laf1 
górnikó\\, natenczas sądzG, ),"" byłoby po
żądanem, aby 'S.L.ystki · strnrnictwa cł1-0-
ciaż ~· krótkkh skrn- ach zazna·czyły stano
wisko sw0je ''obec tych żądał1; by foby to 
bez wątpie11i::i. przyczyni!·o si~ do \\ cześnie.i 
szego zakoi'1czenia obecnie toczącej się wal 
ki. 

Ze względu, że ngólne st-Osunki górni
cze rn-... przychodzą tutaj p-0d: obrad'y, nie 
będę mó\\ il -0 niesnaskach, które pO\\ stal:r 
na Górnym Ślązk11 pomiędzy. górnikami a 
zarządem kopaini rządowy ..... lJ. Jc<lno 
chdalern tylko podn;:ść. ł ' iedy zaczQJY 
się te1 spory, \\ ybrnl z:wią.zek robotników 
komisyę , którn miala w imieniu· r-0}).o:t11i-czą na poparcie robotników! 

!!'!l!!~~~~~~~~~~~~~-!ll'!~---- kówt trakto'\vać z dyrekcyą kopalni Lu'Cl\l:i-. 
ki. Dyrekcya ta odmówi la. jednakże \\da-

Z wo,inv i~os:u. ,;Bko-.1a.pońm.dąj. wania się w jakiekoh\·iek układy z tą k'O-
~ .'/,P , misyą, t\.\ icrdząc 1 że „obcym" Judzi-om nie 

Tę olwliczn1ość, że Rosya nie zd1olata 
spieniężyć swd pożyczki we Yrancyi uwa
żają jako poważną zapowiedź pokoju. RD
sy1 bowiem W(}bcc potrzeby zaciągnięcia 
pożyczki braknie środków na <lalsze pr·o
wadzenie wojny, targi zaś finansow'e: an
gielskie są dla niej zamknięte, a berlińskie 
za slabe, abyi mo1gły pokryć tę poiżyczkę. 

T·o też w berlińskich kołach w 10isko
wych wypowiadają zdania na psdsta\vie 
wiarogodnych informacyi, z Petersburga, 
że zawieszenie broni między strnnami1 wo
ju.i(Jcemi a następnie zaw.:lrcie: pokioju na
stąpi w najbliższych tygJdniach. Pośre
dnictwo prowadzi1 Anglia, która zarówno w 
Tokio, iak i w Petersburgu stara si~ wy
tworzyć -0dp·owiednic Uo poko1iowe. 

Na1 tendencye pok.oj.owe w Petersbur· 
gu \\'plynęty także rap.orty I(umpa-Ncina, 
który d:onióst, że poko.nanie Jap,ofrcz·yków 
przez Rosyan jest w obecnych warunkach 
niemal niemożliwem. Do operacyi z wi
dokami pa·W1odzenia1 musiałby Kuropatkin 
posiadać na~mniej dwai razy tyle wojska, co 
obe nie. jest to ie'd:nakże staniowczo niedo
pusz•cz.alnem, gdyż kolej syberyisb "obce 
różnych niedokładności, nie jest \\, staniL 
dostarczyć dla taki1ch mas ·od1powiedrdej il·o
ścl prowiantu i amunicyi. 

przyslu·guje prawo uikla<l~nia się ,. imieniu 
rvhotników, 

(Bardzo slusznie! na pra\\ icy.) 
i że jedynie z rnhotnikami samymi \\" uktrr 
dy \'teiść może. Zdaniem ir~jem, jeJżeli 
rząd okazuje .obecnie pewną, ciGtiÓść ( ?), 
wobec w;aścicieli kopalll '"' okolicy Ruhr, 
jeżeli -Opinia publiczna potępiła za·ięte stan-c>
wisko ich w.obec górników, ponie-..vaż z 
komisyą robotników pertrakt:owia.: niq 
chdeili. natenczas pał1shv1owy1 zarząd: koo
palf1 na 06rnym Slązku, który pmvinien 
~wem p~s ,ępowaniem daw.ać przykład 
wfaśc.:idelorn prywatnym, PO'Winicn · b~d 
weiść \\" uk!ady z wysiannikami organiza
cyi chrzcściańskich rnbotnik:ów. 

Tc w! śnie \\Zglcdy mialy 
cJ.ra polrni·8WO. · 

DaJ.cj spory w kopalni Luch\Tiki chciano 
w ten pr.osry sposób zafarf:\\ić, że. przybito 
ogloszenie: ktoi w· przeciągu trzech dni do 
pra~y nie stawi się, z.ostanie vydalonym. 
Takiego samego sposobu, użyli wlaśdcielc 
kopalń na Zachodzie, a tutaj zarząd' pań
stwo\\'Y, który innym ma świecić przyk!a
dem, w taki sam sposób postępuje. Stano
"\Y1isko, zajęte przez wtaścicieli kop.ailf1 na 
Zac,ho<lz: .;;, gani s;ę pub![cznie, a zarz.ą<l ko
palu rządowych na Górnym ~Iązkn zajmuje 
takie same . I faktycznie wydalono tam 
200 rnhotnikóvv, zdaje mi się. Pomiędzy 

us1;3sobi.: „yrni byli j~dnakże nietylb tacy, którzyi do 
roto-ty rnc sta\\ il'i s~'ę. ale i tacy. 
którzy dla zbyt wielkiego odlcfalenia cd' Za
b:·za, n. p. \\" Ornont.owicach, o tein ogi·osze 

§1 ........----

Mo .ra posła orfant 111u ~ról. ctyrckcyi nie wic<lzien ł z tego je-
~ wygłoszona na posiedzeniu sejmu pruskie- dyme POvY'Odu do pracy nie stawili się. J:ik 

go dnia 11 lutego przy obradach nad wy~zytu~Q z gązet, pomiędzy Z'Wołnio11ym1 
byl! ludzie, którzy znaid~wali się \V la:zar~ 

efatem. . T 1 c1e. ym przys ano zwolnienie przez po-
M. p., w kilku s?-0\\·ach chc iałbym siG cztG. Na miejsce 2 -.,, olnionyc.h przyj<lf za-

tylko zwrócić przeciw wywndom pana rząd: robotników z Galicvi. 
Pcltasohna. Moje Stmnnictwo cieszy.loby (Komisarz rządowy gmn-I-czy v. Vclscn: 
·się bardzo, gdyby przemys! \\. Poznaf1s- Niepra\\'da !) 

Huckarde. TC\\ arzysh\ o ś \ 7, Józefa kiem poaniósl się, ale jeżeli pqdniesicnie ; . Dzisiaj czytaJem to w gazetach. (Vo-
tt I <l db 1 d · 12 l t przemysłu \\ P.ozual1skiem ma mi'eć rrn ce- l\ w uc rnr e <l YtO nia u ego roczne m1sarz rządowy górniczy v. Veisen-. To •est 
I b · I t, b ~ b, lu jedynie •german.izacyę tej pmwincyi, na- s \\a ne ze rnme, na \ orem Y1 '° or nowe- niep.raw.da !). Czytałem wczora1· i dzi·si'aJ· 

rr a d D d . t ,. b . J, tenczas przeciw temu stan.owc.zo wyst"-PO-
t.'Di z rzą li. o zarząi u zos a?· o ram: o- "' w mem1eck1ch gazetach, że do Zabrza n ... .,., 

f G.b k. p· l..J , k' w aC..musimy. Żatnję bardzo. że k·ole'ga Pel- .,.~ ... J ze 1 ·ows 1 przcw.; 10tr ,aczy11s t było 200 robotników z Galicyi aby 7...apeł-
zast.: KJzimierz Stefan sc:kr.; Teo<lor La- tawhn użyt tego środka podniecającego, bu nić luld powstałe przez bezr~bocie. li„,_,.. 
rJ"CZ zas.t wt d · • L k 1 • k wyraz germaniza.cyaJ polskich prowinc(•i p n1J ~'"' L - • ; 1a ys1aw u aszc,vs ru s ar- _, olacy stoimy na tern stanmvis·k·tl, z'.e P.{J-
b „1.· St · l G 1 b. k ie.st dla rządu za\\·sze podnieeającvm środ- -nI!l\.Iem; anis aw o om 1ew·s i zast.; kiem. J Jacy pochodzący tak z Rosyi jak i z Ga.Ji-
Jan Lata i '\ndrz2j O;efczyóski re\Yiz.orami -.:yi mają praw.0 zamicszkiv„ani:l u nas i że 
kasy; Jan GibD\vski chorążym; Józef K()- Za podniesieniem przemysłu w Pozna(1 ciągle szykanowania i wydalania tak zwa-
nieczka zast.; Melchior Rozynek i Wlad'y- skicm zawsze glosować hcdziemy, ale sta- nych uciążliwych robotników ustać powin-
s ~a" "' }/ r ~ 11b•o n · s1 ·1· asvste11ta ~ 1 , · · TO''l"SZ n•owisiko nasze zmienia: się, jez· :-· 11· pod111·cs1e- N' 1 " \~ . l 'J n r, '·J· ! i l, """ - . • . r , T 

1 
r·~ - . , . ny. le żądamy Więc ich Wydalenia j za-

Rożynck i· Antóni' Dzinkowski zast. ; Józef ni c ~i z cm~ stu !'~ \\ sc:Lo . ..1z1c ma sluzyc JC- strzcgamy się przeciw podobnemu za 
Mielin '\: ~i~L : \ihr. in " ,i, ła z ast.; Vhd. d ~·nt c },n genmu11rncy1 ~iaszych \\ · pCłr-0·.b- wi, ż~ występujemy przeciwko zatru~~!~ 
Jack?wsk1 i. Jan Stanszak fa.wn. km\:., . . , . . , niu robotników polskich z Galicyi. 
J. G1bowsh przew. I(. Stefan, sekr. Zal~Ję b~rd~o , ze ·Jmow1e111e ogolnyd1 Musimy jednakże zaprotestowa' -

st.osunko" · gormczych z o stal-o odłofońe aż ciwi padobnemu nierównemu traktc ~rz~ 
do , hw iii w kt6re · · d , · D\\ anm 

1.: • J. na1a zac się, ~amy zagraniczqych i niezamiesvka!ych w kra-
SzlaCbła westfałska. nad 110\~elą d-0 prus~icgo. prawa .. gorn:cz E ~ ju Polaków. Jeżeli u nas kto przyjmie siu-

. . . . . go. Wiadomo bowiem, ze górrncy d10 tei ?;;:ira 7: O:ilirvi, ieżeli rzemieślnk 1, 

Pan Zn111s.k1 gme\\ a się ua redaktora l izoy me maJą w1e1K1ego zau·rarna. Lupci-1 ctz1· •Y'bie czeladn·k Gal' . 'kt' sprov. a-
'71/ . P"I " M J( . l k' . . ł . . , JV • i a z icy1 oreg.o tu-

·: v iaru~~a v
1 

s. p. . \'I iat W\\ s 1.~go, n~e me~ :1~z~en~ ~1e iest tD, ponic\:·a.ż. lud.zie ta:j dostać nie może, to J)O kilku t oon· 
ze na w ICCU' w Oberhausen ZJaznaczyl, iz w . c1 zrołnh JUZ meJedno smutne doswiadcze- slu'7~ra czeladn'k · k ·".,;.}' _Yg; i.a.eh 

~ , 1 , Ja <J ucicv-- l"'W1 obcokra.-



iowcy zostają w~ Jal~ni. \\ d'.Ziwny s1>0-
sób obchodz<l ·ię u na, z Polakatm, wmić
szkalym1 w kraju. i zagranicą. W celu szy 
kanowania Polaków uważa sic ich w u
ciążliwych obookraj(}wców, jeżeli jednak 
chodzi o interes kapitalistów, natenczas ci 
sami ludzie uciążliwymi obcokrajowcami 

W koflcu wyrażam życzenie, aby zo
sr.ala nam wreszcie przedłożona nowela do 
tytm!u 7 prawa o knapszaftach; wiemy, że 
temu: opierają się gómoślązcy właściciele 
ł(opalń, którzy nawet występu)ją przeciw te 
mu. co sam rząd w· noweli zamieścil. Je
żeli rząd. cięcie ( ?) występował przeciwko 
wtaścicielom kopalr1 na zachodzie, powi
nien z ·równą ciętością ( ?) wystąpić wobec 
fórnośląskich magnatów i opór ich zramać. 

(Brawo! u Polaków). 

Rosyan\n o Unitach, 
vVarszawski korespondent ,,Nm\·. 

Wrem." zamieśdl w tern piśmie. dłuższy 
artytkur w sprawie Unit6w. Autor zazna
cza, że Unici, nie istniejący urzędowo od: r. 
1875. dlzielą się na trzy kateg:oryc. Do pier
wszej, lLczącej 240,000 ludzi, należą d, któ
rzy ulegli przemocy i wypclniaią wszy
stkie obrządki prawostawia. Drugai gru
pa Hczy 8000 ludzi, którzy ,cho.ć chrzczą 
dzieci w cerkwia·ch i posylają jr dio szkół 
:cerkiewnych, sami trwają, przy wierze ka
tolickiej i chodzą, db kości-Ola. Do trzeciej 

· crupy należy 82,000 Unitów, których urzę
dUwa statystyka synod'U1 nazyl\Va "opomy-
111i". 

„Są, ro naiwiernrejsi1 - pisze koresPon-
., . dent - wyi.na"\vic;y I(ośoi-ola katolickiego i 

~twiei powrócić na prawosławie BoLaka
\a;toliika, nfż zmusić Unite tego -ro'Ctzaru, ab:y 
uważal się za prawoslawnego". 

Autor zaznacza, że polożenie Unitów 
trzecie!} kategoryi jest . jaik nadsmutniejszi!. 
~ie uczęszczają oni <lo -cerkwi, a oo Ko
łcl-Otów. uczęszczać im nie wolnQJ nie 
cbriczą; dzieci, nie przystępują do spowie·
dzi i komunii, śluby morą zazwyczaj za 
gra.nicą,, w KrakQWie, luib :nie biorą ~TIC.ale,. 
tyjąc na wiarę z katot1iczkamr, by kh dz'ie
d f,afil) nieprawer mogły bye zaliczone! do 
i(ościola katolickiego. Te 82,000 ,pµor
lłlych" - jak konstatmle p. Russkif - to 
n~iraia<lllejsi w1·ogiówie ptawostawfa i 

· wszystkiego, co rosyjskie". 
, 1Jeneral-gubernaitoro1\"if1 - pisze da

łei ---. nie wyląa:ając naW'et "Nurki, ttZmt· 

wali konieczność .ziafatwiena tej smU/tnej 
sprawy i nie szczęd'z.ili starań. aby te 
82.00J Unitów byty zaliczone d.o Kościoła 
katotiddego. Ale wszystkie kroki Vl1 tym 
łderunku rozbijały si~ ó oświac:kz~ia, Z\: 

wszeHce ustf;pst"Wa spoWIOld'lthą; powrót na 
~ono l(ościofai katolickiego Un"it6W1 ' wszy
~kh trzech kategoryj". 

~a<łzi ted"y korespondent. by R-0sya 

. . 
Kapitan Czart. 

(Cłu dałsrzy.~ 

XIV. 
·Hrabia; ·<le Lembrat wstał. . 
;.__;_· I(odtany C'yr:a.no - wryrtekl :_. ~o- · 

, ... wmiem twą urazę, ale, doprawdy, .nk na 
-to n.te umiem poradz.ić. Zwol.nif ·tm.ie ta

·, $ka"Wie oo ttómaczenia się, które zresztą 
test .mi Obojętne, i odi usprawiedliwiania 
!"ię, któreby mnie nie przeironah 

- Cierpliwość, Rolaind.rie! Nie chcę 
-mówić z tobą w .obecności t\vrych przyja-
d6t. Będziffi mi w<lz:ięczny za tę okoli"
czoość. 

•1• - W-dzięczny? - zaśmial się hrabia. 
- Tak; 'ale wierz nń, że lepiej będlz.ie, 

gdy się tymczasem na tym1 punkcie · Żatrzy
tnamy. Niebawem b~'.iieszi wohiy; wóvr

.. aas też będziemy mogli rozmówić się o
twarrcie.„ ieśli naturalni~ zigodiZlisz sie na 
fe, ' I 

- . A:by ci dogQCIDć. gotów jestem poże-
ł"nać swy<:h .gości. . 

- Nie śpieszy mi s.ię zbytniio. Piocze-
k'am. 

W godzinę póinieL salooy pafacu przy 
ulicy $-go Pawł~ byly puste. Uwięzienie 

· i...ud!\vika potożyto koniec zabawie i kai;dy 
.irozumiail konieczność prędkiego wynie
S'ieniai się do domu. 

- Przejdźmy eto mego gabinetu -
rzekt Roland d'o Cyrana - będ!ziemy tam 
mogli S\\iobodniej rozmawiać. · 

. Rinaldo, który powrócit iuż do domu, 
wziąt świeeznik i udał się naiprzód, oświc
tiając drogę rozmawiającym. Gdy \Veszli 
oo gabinetu, Roland odprawil s.l:u~Cł1go. 

st·uri!a się śmdkami ia~dnymi p~zyska6 
unit(>\\' dla pm\\ ostawia. 

Kto zna unitów, jednakDwoż zdania o
statniego nigdy JX)dziclać nic będzie. Unici 
nie wyrzekną ~ie spuścizny przodkóW' ani 
za kary ani za <lary. 

- z 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zachednfoh Warmii i Mazur. 

.::>tej u~o J. Na~t~pn:e \\ yglos'1i p. Szam.
fin mowc: -0: obowiązkach kobiety polskiej. 
Potem ITIÓ\\ il p. Bena{) p.opieraniu swoich, 
a słowa jego poparl gorąco poscl Kulerskt. 
Nakoniec 1>rzemówil krótko a węzłowato 
p . .Megerholz z Polskiego Cekcyna o ()bo
wiązkach naszych wobec ziemi ojczystej i 

zachęcał do zatożenia Towarzystwa matek 
chrześciańskich. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 

l(ościerzyna. ,.Spólka Parc~lacvina" Inowrocław. Nauka reii~t'. czy nau1rn 
'~ l(nścicrzyn i e, Pr. Zach., ogifosiła plcrw- tlómaczenia? Do ,,Dziennika l(uJawsk:c-
sze swoje sprawozdanie roczne. z kt(ireg-0 go" piszą ze Szadlowic: 
dowiadujemy się, że liczy 100 członkó\\ /... Już Qd s:crpnia z. r. w tutejszej szkole 
288 udziatami po marek 50. Kapitat wtasny udziela się w pierwszym oddz::i le nauki r~ 
Spótki \vynosi 13 540 rnr. Czystego zy- ligii (do teg-o czasu byla tylko i}O' polsku} 
skrn do podziału p·oz.ostal-o 8503.38 mr., z w ten sposób, że połowę godz!lly .odbywa 
którego 1 /io przypada jako Łantycma ,db z;:,. się nanka ta po Polsku, a druga pnlO\\'::J o-
rządu, 1! :0 zaś pozostaje do dyspnzycyi wal braca się na t(), aby to samo jeszcze nz 
nego zebrania. Od udziatów wp!'.luiny .:h przeUomaczyć na niemieckie albo na\\ e1. 
,·al11c zebranie uchwalifo 5% w miejsce dy że każdą odpowiedź katechizmu dzieci na

widendy. Do funduszu rezerwo\'. ,.:gQ tychmiast tlomaczyć muszą na niemieckie. 
prócz '.!/10 czyste'g:o zysku przekazan.O je- Czyż słusznie zapytać się nic trzeba, cz) 
szczc 4000 marek ·do rezerwy specyalnei nazwać to nauką rcl'igii czy Uomaczenia ·2 
OdJ dep-ozytó\ placi Spółka za Ć\vierćrocz Jaki pożytek mogą odnieść dzieci z takiej 
nem \\'ypowiedzeniem 4 i pót procent za nauki i jak sercem do niej przylgnąć? W 
pótrocznem 5 procent. w pierws~ym każdym razie tracą połowę ·czasu. 
roku sv.:ojego istnienila. utworzyta Spół- Nic dziwnego więc, że czcigodny nasz 
ka w' Wielkim I(limczu 1 parcelę, w Sta- ks. proboszcz ustawicznie się skarży na tu, 
·wiskach 4 parcele, prócz tego nabyla że dzieci nasze tak mato wiadomości w 
na \\rlasność 366 m{}rg-ow4; posiadłość -.v religii1 posiadają i upomina nas rodzilców, 
Gó:·nei Brodnicy; w po\v·. kartuzkim, którą abyśmy sami w domu ·dzieci religii uczyli. 
<lua 3 stycznia r. h. sprzedala m.obnemu Ale iakżeż, biednym ludziom folwarcznym, 
knn~:tetc-wi, 'Chcącemu się oostarać 0 \\ ~- a tacy są tu je;sz.cz,e, późn()l w n<Jc mozolić 
:1tld{1\\ anie tamże kogcio~.t t utworzenie się, aby d'zi'cci uczyć religii, gdy tymczasem 
plciiank;. S zczególy l)Owyi.sze„ \·,;y,1~te 'Zt.: na: nową szk'Olę, wybudowaną jakby jakie 
:.o:-avr01dania świad1.::zą, że „Spółka pan::.~„ ·gimnazyum, ptacić muszą gruibe pienią.d'z,e'r' 
!acylti<1'~ w Kościerzymc. uwzględniw~zv Dla tego też z. calem zaufa.ni'ern{?) udali 
11.:dt~) biedę kaszuh~kitj lmllłOŚCi, f07WiJtt Siei tutejsi ojcowie już W wrześniu r. Z. ZC 
~'e r. 1cmyślnie. Dziala.lno:;ć jej zaś wi~ks:.ą zażaleniem d!oi król. reiencyi, aby takiemu 
sparaHżowata także nieszczęsna ustawa naicfużyciu religii raczyta z.apobiedz ale nie-
< ~adr,1cza. stety król. rejencya ani. raczyla '· oo:powiie-

8ysł.aw. Niedzielny wiec wyborców dzieć. W grudniU' r. z. okowie prx)śbe swo 
zagaił kupiec p. Jan Bona z Czerska W1 Io- ją; odnowili, atoli na odpowiedlź' db ·diziś dnia 
ikalu p·. Gierszewskiego. Wyborców z.e- daremno czekaną. Podobno· mają teraz pi- · 
brato się; okolo 400. Przewodniczącym .0_ sać <lo p. naczelnego prezesa, ale CZY1 to co 
brano p. Borzyszkowskiego z Gostoczyna. . pomoże? · · . 
P. przeWX)u:niczącyi udzielit girosu p. Sza- Poz.nań. Chleb powański. w Królest
rafi'nowi, rob-otnikowi zi Czerska, któryi 'l ·\\ile Polskiem . . ·. „Wi~lkopatinin 11 pisze: ·· 
vli<e!kim zapal·em pięknie mówil o mitości Dwócłt .Piekarz.y. p{j.z~a6ski~h · pocHę- · 
ojczyzny poiskiej. Następni1e. Q-biaśnit p. · ło się wyipiekan1a oo dwa dni wag()nu c·hle 
Bona cel towarzystwa wyboJ:1Czego i za. ba. Konitra_J{t ten zawarli z h~ndlarzem z: 
chęcal do wstępowaniaJ do niego. Poczem .Kalisza. Wagom z . pieczywem .. WYsylany 
omawial iposel p. Kułerski wstawe osadinł~ ' byw_a oo Ostrowa - ·a ztamtąd priez gra-
cżą zdat sprawozdania z. czynności Kora nic~. ' · · · · · 
polskreg-0. W ciągu swej przemowy' zwra- · Pew.nie tak dtugo, dopóki w pieGrnr-
cat też posel szczególnie robotnikom na to niaich trwa stre)k. · · · 

1 

:~rwagę, jak I(ot? polskie stara: :się. o. obron~ . : · ~Ósłna·. „ "vi ~egielnl p~ "Per.kiewicza za · · 
tclt praw.-; ~1ec Polek od'byt się w loka~ . . ięd byii"'robotni~y przy Jwpan·hr g.liny. W 
tu p. ~ns.k1ego .. Lo~all t~ był z.a~ha: ie<l;Tier jamie oberwała się gór<ł) gllna: i przy 
ny kob1et~nu polsk1emt. Wiec ziaga1r l gn~tda robotn.ika Szylwa. Pospi~sz;yli mu 
'Przewodrucz~t takowe.~ na ŻYiczenie ze-: innF na. l'X?ITrolC i wY.c .iągnęli ·. g9. :z. dolu. 
br.ałl:vch •. k~p1ec p. WoJct~chi Pryla z Bysla P~Y\~a~y lekar_z nfo.~łtciaf się. sam pod. 
-w1:i. Natpterw ~rie~awrar poser p. Kuler-' iąć opera.cyi, zawi_eziono, go więc.do P0zna' 
skt o wyc~amu dzfeci i o milfości_.o}czy- nra, ale on w kilka godzin później u·ina:r~ z. 

pogn:~:enia. C::~lr.d ;.ik m;:l:irski Ni 
\\.ski zaswędzi I się gazem 1 ę.gli k 
nych. Sz..:zęścb11 lekarzO\.vi udał-O 
4 godzinach pr.zywofać go jeszcze 
cia. - Dnia O bm. młynarz p. R 
na wiatrnka c..:hcą8 smarować wat. 
\viatrak by.t \V pełni obrotu, dostat się 
kożucha pomiędzy kota obrotowe i h 
śmierć poniósł na miejscu, gdyby r 
cy nic byli go uraH)\\rali. Jednakże ha 
ciężko jest chorym od wielkiego po 
ni a. 

Żerków. Fosądzony o zabide w 
nika filipiaka gospodarz Walczak, zi 
do \ViQzicnia: oświadczył. że nie on o 
bif, tylko palacz Wenclewski. - Wal 
wskazał miejsce, gdzie n:fotck byl scho~ 
ny i nawet podał czas. w którym :z 
st\vo zostato spc.lnione i ciało pod rr • 
schowane. Według zeznania Walc 
miał Wenclewski sam bez niczyjej p 
zabójstwo popełnić. Na mocy tego zez., 
nia uwięziono Wenclewskiego we ię7.l 
niti. są1dl0wem w Jarocinie. Znalez.iono 
że mlotek w oznacz-oncm miejscu pied 
chem stodoly Walczaka. Byty na nb· 
dy krwi i szczątki- skóry ludzkiej, O~n 
funtowy młotek byt v. łasnością Walu 
Dalsze śledztwo w bie1gu. 

Gniei.zn-0. P. v. Schulenberg, n:t\ll 
niczy lasów polskiego magnata w Czrrn 
jewie . . na arkuszach z niemiecką \\im 
rozpisuje się w interesach do polskich a 
satów, jak „Oaz. Ostmwskicj" dotJJ 

·listem ze stemplem Rombschin. 
„Lech" docLaje: Co do nas ro we 

· byśmy się:nie <l:z,iwili, gdyby pewnego 
knego poranku p. hr. Skorzewski pop 
rząd o zmianę polski·ch nazw1 ·s\.vych 
dlOśd nai pragettnańskie. · · ·· 

Z Główny p10d Poznaniem ,.Post 
· ·wi" donoszą, że tamtejsi Niemcy roziwi' 
ruchliwą czynność po towarzystwach. 
tworzono tam aż trzy towarzystw.a. ni · 
ckie, które różne wieczorki, zebfainia i 
bawr.urządzają,· i licznie publiczność na 
podąfa. W dniu 4 brit u rządirono w 01 
wni,e uroczystość -cesarskich ui~ndzin, 

·czas której P,olski ·ogrodnik p. Wilk 
wygtosit · mowę uroczystościową wu! 
trzykrotny okrzyk na cz~ść. cesa: za, 

· ~zem·muizyh ·grara. ,,tleił Dir". 
minister Hamin"erstein uskar'd się 

. lac-y." nie" są J.oiatn :Y'tlli. po<:ktany1md ! 
Pan W. i jemu podobrii urwiaź 

cthie, ·ze jeszcze za mało cięi"ów .: 
. wskiego''. fz~<l·u odiebrn~iśmy. '· · · · 

„Ze Sl~a ~U S~ .Pol.w. 
. .. . . . . „ ' 

W J<rótewskiej !1ucie na Górnym 
zku w faiemniqy spmób z.ginelo 10 
marek, jakie tamtejsza inspekcya góro' 
ode.brala z. banku d'lai wyplatyi robotnrk 
Faiktor Salomon i naclszychtmistrz H 
9d~brałl' ,z banku pań5twQwego pot 

' sumę na ·wypłatę robotników. Pien· 
~-Y1 ą ~rk~ch ~p~kowaue, oo\\r>iezioo'J 

- Czy jesteśmy zupelnie sami? - za- ™1'.a.ny ale t b J.k ł.~h 1 ł 'ś · · t , •• pytal Cyrano. v• , ' Y, . m~ u, s~ ..... orzy e T ws11u~ .;- Zapłacisz mi. za te obelgi, Be.tg 
j~Zi miną .nadra:biać. · ·.· k. u. . . . . .. . . . . . . · 

- Tak. Lecz na oo ta w1eik~ tajemini-:-· · ,czpść? . - Stchórzytem? -z·jakiego·powo<lu-.. . ,, -·He tylko zażądasz. Ale wpjert 

.:_ To, cod mam powiedzieć, nie po- mialbym stchórzyć? . koi'iczyć musimy swą r-01:mow~ ·; l< 
winno być slyszane przez: ni·kogo \vięcel, . . - Bo drżysz przed iiastępstwami ·wła- . w ·~tórei z<,t·pdsano do-wód! tożsamości 
prócz nas dwóch. Wymaga teg-0 tw10ja sny~ ·.czyn~w . . Zgaidujesż, że zamierzam .. drw.'ika, Z!najqui~ się w twuich·" rekach 
~ość? · ~i.c L~d~1ka, ~ jeg~ ocafa;' Z'.Jfaczy: ~iz-„ ·.pfzyzna}. r . . . ·.: _ . . .. 

„ · -.-- Moi a i'OOnOŚĆ ?· . b~e ~ić._- ' · .· · ~ . ' · , . · .'. ·.· ~ &ą Joel o~wiadczyhv twoJeto 
~ Tak. a zarazem twoja mHość wta~ - ZnóW ten Manuel _:_ odle-z."\va~ się. rro;śd. że„ ta księga nig<ly nie istniaJb. 

sna. Dla twegio dobra Jedynie wymagam \\'Zg~rdlli~:'1~ Jrr.a~ia. - Niegd~ nie; pr.ze- . . · ;.: Istniala-i. istnieje. Być może Zf 

jak natł;większeJ ostroi1tQści, gdy± co się stanie obbac_ mt się o usz:y to h!ch_e'imię? że : j.eij; nie. posia~a:s-z; gdyż ten 2bói jest 
mnie tyczy, -vwtaszcza po tern, oo tu· za- . - J?o dy~bla ! Jesteś bardi.A> wyma- . razem.i ~czwanym .tisem,. który nie. JX'Z 
szło, mało mnię obchodzi, czy ktoś z wy- iga1~c~ ł 1;1Szy bar.dZ? masz deliktnei rn?L· .w.a sie .fa.two .. tak dirogooe.nnego <low 
teiJonom uchem czai się zai obiciem t\ve.('J'o parne·. Bierz~sz się ioonak <llo rzecz;y bar- , Al~ w , takim:razie .. tę ksią!Zkę jai bęqe 
pokoju. & <.fzo .nrezręczme. Roootę tvroją; widzi siG, dat .. 

- Kto miałby nas podsłuchhvać? Na j~IC. nai dlloni. Chcialeś oszicz:ędzić sobie ..... Roland śmiać się ·zaczął.. 
jakie} zasadZ"ie opierasz to podejrzenie·? .cię-~a:rów, j.akie spr~dzit na ,ciebie po- "„ Cyranó pow.tórzyl z naciskiem: 

- Na dowodach niezwyk1ego zaufa- wrot ·brata t wy~yśhteś w tym:celu· mar:ną .. . - Ta<k łub inacz:eJ. połwb<nvnie 
.nia:, jakiem zdajesz się ,ołJ<larzać Rinakla. ko~y~, zaP?~mając, że ja tw jestem i że przemócąi zdobędę ją_. bądź telg(j pe~ 

- Pozbąictt si~ swych obaw. Nikt.inie ~ ,kaiz<l:ell cilwih 1:111ogę r()]ę; :wi niej przemie- · Taka pewność siebie hrzmialai Vi Il 
usfyszy tego, oo się t1J1 powie. Mów zatem. me.to p:zed ~ziną, musiałbyś przy wszy-, ·. slowach, ·że śmń·ech x.a..marl ·n.a Uistaclt 
Co masz mi d·o wyja\.\t;enfa? stk1cn zebrac mego przebaczenia t · krwa- blego. 

Oblicze Cyrana. aż ®tądi zupe.tnie spo- . . wemi tzami oplakiwać swą zdradę. - Sko1kzyv.rszy z tą, kwestyą -
kojne, w· jednej chwili· zmJenifa swc);J w;y- -Tyi zmusil1byś mnie dio tego? Jąf Cyraoo-pogad'amy teraz ieśHp'.IZ 
raz. Qczy poety zahl-.vs.ty, UJSta \vykrz.y-. - Ja. Wiaoom:Y ci dobrze, niepraWlda łisz, o tobie. W tym g\tównie 'cek~ tu 
VliiY się najwyższą wz.gar<lą - i gtosem że Manuel. że Ludwik raczej., jest h\-ui~ szedlem. . 
ostrym, tnącym jak ostrze miecza, rzudł bratem. Na oo tu grać kometlryę? Nikt nas - O mnH~? . . 
on: nie ·styszy. - Tak. Nadesvta chvv'ila, w któfeJ'f 

- Przedewszystkiem mam ci do wy- - Slmf1ćzmy to już raz, Ber.geraku. pad1a· opowiedlzieć ci pe:wn.if hłsfonike: 
jawienia, że jesteś nędznikiem! Ta rozmowa przykrość mi sprawia ·dalece dla rod..ziJTY de Lcm·brat za#JWl 

.Roland porwał si~ w'Ściektyi z gniewu.. ~ CM ciebie tylko zależy skróci.Ć ją. że ~}ciec tw'6j zadar. sobie pracę QPis.1" 
- Panie! - W jaki sposób? cafel w.t~~ną ręką . 
Sztachcic uiął go za ·ramię i ściskając -Uz:n.aj prawdę. OddaJ L <l 'ko ;. - Nie znam tego pisma. 

energicznie, \vyrzek{: co mtv się należy! u wi \\' 
1 

• - ~yłoby le:pieti. dfa, Ciebie~ żebYŚ 
- Zwolna, Z\\"'Dlna. mości hrabio. Nie ~ Lu<lwik nie żyje' mgdy me pozna"WO.t. Ale silne chO 

obrażaj sif~. StracHeś oo tego prawo. - Ech! wiesz równie dobrz~. jak. ja, wymagają silnych teków. 
- Znów obelga! - krzyczał Roland. że to nieprawda. Prze1cupileś tego lotra, 

·- Czyś pijany, BergeraJm? Ben Joela i za garść z1ota v.ryrecytowal 
-Wiesz dobrze -- odparł śmiało Cy~ on gfoś.n-0 lekcyę, której go pocichu \Vyu-

rano __.. wina \\·cale nie piję. Ja nie jestem czyleś. 



·i11.spek~yi g1)mkzei w tov. arzystwie wy2ci 
. -..·ymicr.:{)t~)·~h. W inspek...:ri pięciu górni
ku-w przcnio~1o :rnrki pieniędzy pud dozo
rem z \\"OZU do lokalu kasowego. Przy o
bficzaniu pieniędzy brakowalo jedne.go w-or 
ka. z 10 OOO marek. Wszelkie szukania 
byty bezskuteczne. 

Zabrze. Wybory mę.ż.ów zaufania na 
:opałni l(rólowcj Lwdwiki odby!y , ię zesz

.?eł niedzieli. Wybory o<l'byly się spokojnie 
I.) jedności. Szyb J erzcgo posiadać będ;zi c 

2 męrlów zaufania. Dotąd by! tylko je
doo. 

Załęzi-e. Na stwadnicnie: kn~g6w" u
marły tutaj dzieci Marta Mryczck i Józef 
Kurzeia, a zapadła świeżo na tę chorobc 
. Muya Przyklink. Wzrastająca liczba \\ Y
_paidik:Ó\\ zachorzenia spowo<lnwała wtadzc 
oo zarzą.dzenh energicznych śrnd'k6w 
pn:eciwko dalszemu szerzeniu się chor-oby. 
Coory,ch umieszcza się w os:O·bnei b:ira:;e. 

Z Lubomia pisze p;;wien gospodarz di0 
„Gór:noślązalrn": Wiele czytałem z• róż.
rnyich stron korcspondencyi w naszcm ko
cl:lla:nym „Oómoślązaku". ale o naszej wi,o
s:ce jakoś nic nie słychać , i n.iej e·den sobie 
pomyśVi, że ta wioska nasza mu·si być bar
dm szczęśliwa, skoro się \\reale nie s:karża. 
Ty1mcz~sem bynajmniej tak nie jest, bo -i 
hrtaj jest wiele db naprawy. Niemczyzna 
lflla: dobre się rozpiera i chociaż wioska jest 

-1czyisto polska, to jednaJc tutejsi Niemcy, 
lctót"Y'ch tylu, jest. że z śweaką w biały 
ereń szukać by kh moż.na, wczynają za
lbaiwtiat na dobr·~ nas.z. ludek swą wychw:a
;łan.ą, kułturą. I tak odhyf się tu niedawno 

.. fa.miLUny wieczorek pod prz.ewoonictwem 
uauczyde(a i z. ud2;iatem dizied szkolnych. 
. ~sala tak by la naszym ludem przepełnio·na, 
· ż~ naiwct par.G krzcscl pol'amano w na troku. 
··f(rotko PO! tej pi-en\l\Sze:f odbyta się drulg-a 
.". izlibarwa, nawet z tańcami, urz~<trom. przez 
' futejszą, straż ogn~ową, któr~ ,nieda.wn10 tu . 
' ~1K:Ylx:Jino, a naszego ludu z.nowtt nie brnldo 
tnJl zaha=wie, ba nawet dlziewczyny braty 
ttd':zPal w przedstawieniu niemieckiem dla u 
pfększenta tego miszmasztt. Nasz ludek 

, . ciemny tak jest trS1.'CZęśliwiony temi nie
.. m!ieokiemi zabawami, że nie śpieszno mu 

a,':!i do domu. Smutoo zaiste smutńo się robi 
człowiekowi na widok tyru ltKłzi. którzy 
kłtcewaŻą sobr~ s\vóJ h<ooor polski I ucze

'sfutczą, w: wieczorkach germanii.atorsk'ich. 
. ;Więc upiamiętaimy si~, szamo-wini bracia 
lliddacy, i poprzestańcie chodzić na .podo
łme niemieckie zabawy, gdzie waszej naro
do~i polskiej .grozi niiebezpeczei'1stwo 

17.alglady. Jeżeli szanujecie hOfllOr swój na-
rniiowy, to 11.IOg'a wasza na takle~ zabawie 
~j.i! W'iecej Postać nie pcnvinna .. . 

Władomośd ze świata. 
·z RosyL Najstarszy sYn. TOJlSti>ia byt 

młj ooolmem rrosłochaniu u -cara. Mik<>ł'ai I I 
ip.ytal Toisto.ia o zdanie co oo Obecnej sy
;tltacyi. Tołstoj odpowiedrlal: · ,Zdaje mi 
:'Stę. że konstytti.icya test lronleczna. Ra~e 
WA Ces. Mości zastosowanie konstytucyi 

.. :-~klei. która poz.wała ~łosować tylko 
:clmeścianom. .. . . 

· · ·- Z Petersburga cnt:moszą, ·u Oorkii 
. p:rzesmcMe w Petropaw1lowsku·, lik gdyby 
'byt hl2' skazańcem po:Htycz.ny?n. · Zon.a jego 

• ···iatreymaJa wpra wtjzie paz.woJercie wtdz~ iia 
~~ę ~-nim. ale tyłro w obecności pomocni
ka komendanta twierdzy. Pozwolono iei 

· fodhak-l.c mówić· tylko o · sprawach ·domo
w;nch.. Pcdczas rozmowyi Oorkij był .od

, -dz.lelony ·od niej" d\\iioma. kratami, między 
· · łdóremi sta.ru\t pomocnik komett<lfillta · 

. illwjerdzy. 

Ody' Oorkięmu vrsporrmlala forna, że 
.f'l&ma pOdane·ó jeigo u~rolnienie. maclmąt 
rę,k;ą ~ rżekl_. :że to si~ na ~i:c nie przyda. 

. Dvnoszą, _ żc Gorki będłzie praw'd-opo
. 4d!Obnie skazan'Y na wygnanie. Rząd każe 

mlu Wyjedtać za graflicę. · 

% rói~h siron. · 
Odezwały się nożyce. Kore.Sponden

cy-a z Essen, ka,rcąca tychi kupcÓ'Wl i przt:. 
~wcm.v. którzy na wiecu: \vykrzyku~ 
i~: " .,swóf d'o „swego", a potem sami kupują 
'Ul hakatystów, ściągnęfa. na: „Wiarusa Pol
•Skieg'o" tak wiełkiJ gniew pewnego sz!ach
dca "W'eStfa!skiego, że zaczął ,,Wiairusa 
Połskiego" bojkotować! No, „Wiarus Pol
ski" wytrzymai ooj<kot icentrOWlcÓWI i ug'O
Ul01wców od „Kuryera Poznańskiego", wię'
re-t niie boi się gnieWtL szlachty westfalskiej. 
Gniew owego s:zla.chdca przypomina przy
srowi~: Uderz w stól a odeZW<l się n:oży-

. ce! 
D<>rtmund. W jednej i fabryk ttitei-

sz ·JJJ zosta: l ~~ c.T n; r:--!.'{;tr:il„ Tc~i :1sz 

Otitrowski. 
Oberhausen ilczylo l iistopada 1901 r. 

49 409 mieszkat1..::ó :\. Z ty-:h byto 33(lt6 
•katoEków. 15 888 protestantów, 319 żydów 
i 116 innych wyznal1. 

Wattenscheid. Chocia::~ strejk już da
wno przerwany, jednak 22 policyantów z 
Berlina bawi tu jeszcze. Już od tygodnia 
nie pctnią stużby, mimo to dopicm "\\re wto
rek wr6cić mają do Berlina. 

W Dortmundzie: w mku 1904 zawarto 
1567 ślU'bów, modzin byfo 6761. pogrz2-
bów 3:374, a ogólna liczba mieszkal1ców 
wynosita 163,833. 

Somborn. W kopalni „Neu Ise.rl-o.htr' 
złamał n-0gę górnik Jak-0b Oberfeld . 

Wanne. Jak szybko wzrasta ludn•ość 
gminy tuteJszej dowodzi. że na Wielkanoc 
utworzonych zostanie 10 nowych klas przy 
szk,ole elementarnej. 

Dziś n1ledziela, trzeba \\ ięc agŁto\\rać, 
aby 11ai marzec pozyskać „Wiarusowi P ol
skiemu" licznych nowych abonentów. Ro
<lacy ! Wb.śnie teraz, gdy niektóre {)Sioby 
otumanione przez ludzi przcwmtny~h sta
rajq, siG razem z hakatystamu prześladować 
Wasze pismo, teraz wlaśnie pokażcie tym 
paniczom, że jak ,.Wiarus. Plolski" zawsze 
wiemie staf i stoi przy ludzie po-lskim, ta;!< 
też lud polski na obczyźnie nie pozwoH, aby 
ludzie nasiani przez „wyższych polityków'' 
na obczyźnę, bylt w stanie zniszczyć 
„Wiarusa Polskiego", w którym to ce!Ll' w 
te strony przybyli i d.'o którego celu bez 
przerwy dJązą. 

R.odacy ! Agitu1i:eie 1 aby karżdy Pobk . 

Ż.>-·lo te 1 !..i1 : ię \'. e ·uą t rz· <Jrc 11 --:dyi. Zo- ł 
stak.J1 i ·d11ak na \\ .\ brzeza zapc:dzonei przez I 
straszne burze. Doty hczas znane było 
plemiG - jak z ~1PvWnia: dui1ska ludność 
Orenlandyi - tylko Eskimo om. Ootych
czas uważano Patago1kzyków za najwię
kszych ludzi, obecnie nowa katcgorya ol
brzymów została odkrytą. 

Ostatnie wiadomości. 
P e t e r s b u r g. 28 tys. robotn.lków 

z 8 wielkich fabryk zastrejkowało w pią
tek. 

Pet er s bur g. Kobiety moskiew
skie wystósowały adres do carowej Ale
ksandry z licznymi podpisami błagając ca
rową by przedstawiła carowi konieczność 
wybawienia Rosyi z nieszczęścia. 

Ł ó d ź. W fabryce Poznańskiego starli 
się robotnicy z wojskiem. 7 osób poniosło 
śmierć, wiele ,innych jest rannych. Co
dziennie padają tutaj trupy z rąk kozakó\\. · 

I( raków. „C:zas" krakowski donosi 
z Warszawy, że po ostatnich zaburzeniach 
stracono wielką liczbę aresztowanych. W 
czwartym obwodzie poti'cyjnym zastrzelo
no 20 osób. 

Petersburg. Wrażenie, jakie u
czyniła wiadomość o zabiciu w. księcia 
Sergiusza, jest ogromne. Carowa wsku
tek strasznej wieści' padła bezprzytomna, 
car jest bezradny. 

Od Redakcyi. 
który d!otą.d nie posiadiai pisma polskiego, Panu Bacznemu w Essen. Wiadomość 
zapisal sabie na marzec "Wiairusa Polskie- o spóke i wspólnikach p. Znlflskiego we
go". · dliU1g udzielonych nam informacyj zgaid.iza 

Langendreer. l(opalnia „Bruchstras- się z pravV1d:ą. 
se" w ostatnich dniach dała 100 górnikom Przeprnszamy, że kmesp:onde111cyi K.f;
terminatkę. - W kopałllli „HeJ.ririch Gu- tyJmiącei tych panów na razie nie zami'e
stav" niepnyjęto dotąd do pracy około 300 szczamy. O dalsze informacye prosimy i 
gómików. zużyje.myi ie' \V stósownej chwili. 

Osterfełd. Towairzystwu św. Jórefa Jednemu z „Klergi" I. Korespooden-
Osterleld przystępowato w roku· zesztym cya nie jest podpisaną. dla te.go jej zami'e-
3 razy wspóLnie do l(omunii św. Zastępc11 śdć nie możemy. Red'akcya musi znać na-
przewodniczą,ceigo jest p. Gierbich. ~iska i ad'resy swych korespondentów, 

Giinndgfełd. Szyb I. i Il. iropatrri „tta- któryi::h n~turalliiie nikomw nigey nie; wy-
oove·r" w Horoel zaświę.towałai \Vi czv.rar- dlan:e. · 
tek po J)Otudniu z po\viod}u hrakw \.vagonów'. Panu J. P. w Wanne. Zdanie, aby or-

F. M. ganiizacye utworzyfy kasy stre.jkowie, sko-
GełsenkJrchen. W mieszkainiu krawca ro górnicy przyjdą, do pieniędzy jest stus2.

połskiego p:· Józefa Witeckego (ul. Hochstr. ne. Taki w.nilosek rozpatrywano i prz.yję-
69) w1yb'ucht W1 jego n:iioobecności poża'r. to 8 st}'icznia ina posiedzeniu Zarządw i Ra-
Wylfa~no drzwi i strat poza.ma' w po! dy nadzorczej i postawi-ooo go poprzeć na 
iooziny poźar sflumita. . . . , . . roczn.em walnem · iebraniu „Zjed1ooczenia 

Brunświk. Trzy mi·esiące więzienia '/. · zawodowego f)O'lskieg1o't. 
· powodu kota!" Robotni~ RegenthaJ z; He- Gdyby sie Pan by! podrpisaJ, byHbyś-
-ckenthal Pod Bmnświikieml byt peWinego · my całą korcspondencyę zamieścili. 
dnia w Oa:ndeirsheim i spostrz~.r µ~ ułky . 
kota, który mu sie bar<lzio podoba-ł' ;· weiąl 
go wit:e na ww swój i pojechał· d@.iei. }(ot 

· udekt v,.-pra wdzie w· drodze, lecz R. skaz'a
ny ziostal później ta kradzież na 3 miesiące · 
więzienia! 

Bochum; „Polnischer und andete Irr-e
dentis.muss". Pod tym tytulem ''zamie.
szcza ,,Rh. Westf. Ztg." ciekawe ·wywody. 
w 'który-eh! upadek Auistryf uważa za ni earii · 
kni<>ny. . 

Nawięzując d'o artyku.J:a .,Czasu", oma-

Od Eksped.ycyi. 
Szanowne Zarządy towarzys~w1 upra

sza sie-, aby ogtoszenia na'{f;sylaoo nam prę 
ctzeL 'aibyśmy je zawsze na czas weJlug 
życzenia zamieścić mogli. 

'W kitka sfron. ' Skoro ·listooosz gazety 
nre przyniesie, trzeba się uj)omnieć o ~{)I u 

· Hstówego, a gdy to nieodniesie: slmtktr 1a 

poczde. l(a.żdy żądać winien kon'iecZnie 
bd li'Stowego, a:by mu brakujące nume:nr 
· dostarczyl. · · 

'" 

~. 

fi fi!b~~~ ~W,. ~k&O li[J ·~~ 1' tutcea lłD ,uł. o IDCł!. 4f nałfoteństwr.. •. 
k~, a potem spo500noł1ć do sJQWlf~ 

TO"warzyshvo św. Antoniego w Laat" 
urząd.za dnia 19 lutego t. r. teatr amatorskr 
p. t. ,,Cud czyli krakowiacy górale", e 
godz. 5 po pot na sali ,,D<Jmu towarzys~w" 
przy kościele katolickim. Dochód z zaha
v.ry będzie obrócony na sprav.ricnie n:QWCJ 

chorąg\vi. Uprasza się szan. czlonków, 
oraz wszystkich rodaków i rodaczki, aby 
raczyli nas licz.nie odwiedzać. Tak samo 
zapraszamy wszystkie nam tyczJiwre to-
warzystwa. Zarząd. 

Towarzystwo g.imn. ,,Sokół" w l(astropłe. 
W niedzięlę, dnia 19 lutego po pot od

będzie się \V lokalu p. Schulte-Bc-Gkcr .zam
knięta zabawa, potączona z gimnastyką i 
tańcem. Druhowie i goście mile widziani. 

Zarząd. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Gerthe. 
Miesięczne posiedzenie odbędzie siQ w 

niedzielę d'nia 19 b. m. i zaraz: po nabożeń
stwie. Na zebranie szan. druhów przej-
mie się zaprasza. Czołem! Wydziaf. 

tit~!tH~~~-m~~~ ~~~~~ 
Koło śp. „Chopin" w Bochwm-Wiemełh. 

W dniu ślubu dnia 19 b. m. naszego 
szan. członka 

p. JANA W AICHT A, 
ornz jego dozgonnej t-0warzyszce życia 

pannje MARYANNIE FIGASIE~ICZ 
sklaidamy najszczersze życzenia i po, trzy
kroć wykrzykujemy: Mtoidta para-. niech 
żyje!!! Z a, r z ą d1 

~~~JtHtHOiil~Wli~~~-
BACZNOŚĆ! . .. 

Szanownych Rooaków. którzy pod
.czas ostatnich wyborów ·do parlamentu 
otrzym.aln do sprzedaży bony na cele w-r:.. 
borcz:e, a dotąd ich nfo zwiróai.U ' uprasza 
sfę usim~, aby nafpómiei <lb prz}l'SZlei so.. 
bcrly 'ZiW·rócm niesprzedane b<my, a Ea 
sprzedane boo.y ()rZysłall plen!ądlze. Na· 
łed.y przesyJać l)Odl adresem: Antó.nt Brel

.~- Bo'Cl:ium., Mattesersti:. 17. 

lłaczao~ Ordazda okręgU L! · 
, W~ie .szan. Onia11.da ,,SpkolÓW~, 
lłt'1e datipt cie ttadeslaly skladld, :wi ·Wf
~ 5 marek, 'Iła podróź dekwata do 
Poznainia, prosz~ u.przejm.ie o ., nadesłanie 
tałrowd w jak naikrótszynJJ aasie, ~ 
zjW dleleratów w Pozn8'niu niebawem sie 
~ .._ P~ także o l.aska\Ve u~-

. tecmienie· składek okregow·yclt, alby módz 
~ę okręgowej trasy w porządek .wpro„ 
w.dzić. - Cmf.em druhowf.e ! . ' 

· Stan. K1111Cat sk&rbnik okręgu X. 
N. R Skladki proszfJ rm.d~ylać pod 

· .aJireseng St. l\ttnca, Boc~ Jóharrnłter 
Sir.~~ . .· 

.. \Vie0 w „ łhttea. · 
W-ic;c .~dtroc.zenia za~ri' poł

sk~4• o1db~e si~ w .preyszfą ni~ełQ 
na sałil tl1 i(omer· o lead~ .• .f. L~ udzłat 
l'tadak6Wi }lOlŻBedaily .• 

„Zfednocz'esłe awotłowe polskJe". 

Baczność! ZJednoczenłe ! 
Mętów zaufania z tyahi mfojsoowośd, 

g-~fo .. nie otrzymali z.naczkówi fula:> g~ na 
miesiąc łuty, WZY\V'3l się, aby zechtfoli nam 
podać„ Ue potrzebują, ponieważ w; tyfu cm
S:ie ogólne1,t0 strenru nie jecf!no zbstato 
Przejrzane. Si~· (~r. 

. wiaią.cego mowę posta dr. fażdzewskiego, 
Podnosi „Posener Tag.". że nawet myśl o 
oobudowanlu kie!dyk.otw1ie:k PoVski jest W ' 

Prusach karygodną i rząd ma obowiązek 
stlumie:niai jej w zarodku. Ci wyciągają je
dynie winiioski z ogólnego położenia. Au
stryi .grozi nieunikniony upadek. Wszec.h 
'niemcy austryaccy mająi więc prawo pomy 
śleć o przyszJ'ości i szukać oparcia: w pań
stwiie niemieckiem. ,.Panom z Galicyi ra
dzimy, pisze „Tagebratt", a:by zamiast 1.aj
nrować się polożeniem połaków w Prusach 
zastanowili się, co stanie ·się z Galicyą, przy 
rozbiorze Austryi, o cz.em wobec polożenia 
na Węgrzech na seryo-pomyśleć należy. Mi 

•I §W. !łciel. , BaC~t Iebrauiet . 
~~~ . od . bot li h.t•:...- • . Cały 016w~ .I<omttet. ~ dla 

. nętyi ·czasy, ~ któryoh mogli tywić się jak 
~yty kosztem niemców austryackicłt, 
a rola polskiego Piemontu będzie zapewne 
za kosz:toW!ną dła galkyj~ie.} szlachty". 

Ariyku~· tej treści zamieścily także in
ne gazety hakatystyczn.e. Wynika z n~ch 
znó'w jak da!e:ko sięgają plany zawsze czyn 
nych W'St.echniemców. Czy Polacyi takie 
prz;iigotowani na wszelkie możliwości? 

. Większość narodu nastego niestety ie
s.zcz.e zbyt maro jest zorganizovvaną, by z:,_ 
stnawiać się nad możliwościami, o który..::;1 
myślą wszechniemcy. 
ES! _( _LLE~~.L& _ __ EL& 

Bezmaltośol. 
Plemię olbrzymów odkryt nieda,mo 

kapitan Chrystyan Jen sen podczas swej 
wypra\i.ry na morze Lc<l'ow.'.ite półnccm:. 
Ma ono \vygląd lndyan. a naJmniejsz.a mia
ra \Vysok-0śd jest 7 stóp, naj\Yiększa za.5 9. 

SfQJK"W~!4.....sw._,..,,r.,.. ~II '.Y ... '"""'~ .... JJ . Westfalii i Nadrerui oraz 1kQill/fsyą .-Obraną 
pa-ł. - -aiz~ ()) ijo'UU&. l o "!. tlmia 2 ll?tegio . dz. ł lu 
, Uwap: Odl soboty 18 łut~ pn po.li tego do Dokal:ppr=rttLooai łlH!m ~~~~ . ·t-
'ulź . ~na t~roc:z.m wtelk~ . . . . . ni L&'O,~, u . 
l . su~_,,M ><>..n Schłltzenibahn.str., na iQdzi~ 3 po~· Są 
&l)UW'łtAL:t.i .,.w'j 1~tl spratwy db zaAaitwt!e~lta, Drzeto pro.. 

. . ~toppe~.. . SZ4 ~ GlÓWll'ly Komttet i l\Qm'.isYę „ punk„ 
. W sio1:°tę 1 r~edz1~lę dnia 18 i 19 spo- timJnle s~ę stawić . . z szacvnkiem .· 

_sb~ ~ spo';1ed!zi sw. w sobotę.po poł. · T081a8z Kubiak przeiw. 
o ;irodz.. 4 ·ł w. n.i.edziet~ rano. W rJ.iJerdl'icłq ' • 
po pot kazanie polskie. SPO'\viediź wtieJka„ Baczność· mężowie zaufania 
rrocrr.ai. Ja.n Szła1owstd. „Zjednoczenia r.awodowego połsldego" f 

Tow. bt Bronisławy w Bochltlll„Wiemełh. 
Przyszte miesięczne· walne zdlJ.ranie 

odbędzie się w niedzielę -dni& 19 b. m. o 
godz. 4 po pol. Ponieważ nas odwieidzt 
hooo1101\VY prezes ,ksiąidz: prob. Thitile, prze
to li-czny udział cztonków pożą<llany. Go-
ście mile wid'Ziani. · J. Hain, przew. 

Towarzystwo św. Rocha w Dyseldoriie 
donosi swym cztnnkom, iż. w przysztą nie
d1Jelę. 19 lutego odbędzie się walne zebra
nie. O wczesne i liczne przybycie prost 

Z a rząd'. 

. Wszystkim delegatom jako też m~m 
zaufania daję do wia<lomO'ś.ci, aby nie prz}'
sylali druhów J}ędących pez pracy do Mu-Ta 
naszego pe> zapomogę, lecz; donieść nam 
powinni, ilu jest naszydt czt<mków i \v któ 
reI mie}soowości, którzy dostali papiery, i 
którzy muszą za pracą czekać. Do tego z.ałą 
czyć należy, z której kopalni, oraz jak d!fu
go jest czl-onkiem, i czy ronaty. Zapom.o
gę teraz: wyplaca każda orga11rzacya sw'o
im -członkom, co w przyszty tydzień na-

. stąpi w poszczególnych mieJscov,·oociad1. 
Józef ~egulskf, 

prz-e,-:rodni:cz. i cztv.nck komisyi sledmht .. 



Fr'ese 
L- 1 krój 

ceny umiar\ow3n 

„ 
Mn.Ile 

lrniuc!1ó \', bielizny, szelek, rękawiczek, fasek, 
portmonetek. 

Reparacye, pociąganie parasoli od deszczu i 
slońca. 

• oo 

Jedyna fabn1ka parasoli w mlejscu. 

Sltóra na podeszwy 
1·, W)'kroju i pólówki 

poleea w 'vic1kiu wy bor.ze, 

wsie"ikie -artykuły~-sźewskie 00 
po najniższej cenie. 

WUh. Malchers jr. 
)Jssen-.Eubr, Grabcn°.tr. nr. 

~-r ~ł·~ .•. ·(~1~·~· ----- ------ --- --·- --
Ii OD AC Y! 

chcący się wyuczyć dokładnego prowadze 
nia książek kupieckich, rachunkowości po
łączonej z nauką weksli, czeków itd., ze
ch'cą zglosić się z calem zaufaniem do 
m!1ie. 

S t. L i t k o w s k i, 

Bruckhausen, Schulstr. 39. 
Udzielam również rad i wskazówek w 

sprawach karnych, cywilnych, zabezpie
cz.er1 itd., oraz ,·vykonuję prnce piśmienne 
wszelkiego rodzaju. 

Dla teatrów amatorskieh. 
Akademik, czyli ofiara za Ojczyznę (1 

akt), 9 mężczyzn, 1 niewiasta. Cena 1 mr., 
z przes. 1 mr. 5 f. 

Bartoś z pod Krakowa, czyli dożywo
cie w letargu. Obrazek narodowy z śpie-

Pol..~carn sz~11. R dakom tDv.·a zy-
st ;o;<Jm <>brazy rek"ih. , oraz nar.odo\\ c \Ve 

w1elk·m wyborze. P1eczą ki (skmplc) tak 
dla to\ arzystw jako prywatnych O'Sób po
d!ug zamó'\ ;enia. Wykonuję wszdkie dru
ki jak() programy, !l isz~, !carty wizytowe i 
inn~ rzeczy g tstO\HIC szybko i tanio. 

Oprawi:J.m n:1j{aniej korony ślubne 
(wieńce) i wiązarki. Mam wielki wybór 
obrazów z muzyką. 

fabryka ram i zwierciadeł. Hurto-
vna i detaliczna sprzedaż. Polecam s:ct 

szczególnie t{)\\ arZYS\\-Om polski~m w ra
zie potrteby pamiątek, dyplomów etc„ 

5 
nabyć inożna. 

w Drukarni „ W iarusD Polskie
gt>·' w Bochum. 

wami w 1 akcie. 3 nie\viasty, 5 mężczyzn. 
Cena 1 mr., z przes. 1,10 mr. 

Adam i Ewa. Krotoch\-v ~!a w 2 ak
tach. 2 mężczyzn, 1 nicwiaiSta. 
rnr., z przes. 1 mr., 5 fen. 

p ·agnierry ~ię w1('s 1 rie ożenic, a. 

zarnó"·:my sobie tylko u 1•o!S!iicgo ~tofa.rza 

~ u· r } 'S~· ~go V . Buehum, 

o ~OOOOOOO~~OOC~OOOOOOOO@OOOotr~oooac~ocoooQ 
J PoJpi~,snn ;'półka płaci Gt depozytów 4%. Kapituł i 0 
O procent '\vypbi.ea na ku~~dc żąda.nie. Poś,viadczenin odbio-.

1 
g ru vp.aconego li apitału -· na życ:rnnia odlvrotną książeczki 
0 depozytowe wysyla. osobną poc.v.ht. 
g CJ1ełmce (Bez. BromberS!), dnia 12 .l~ 1904. ~ 
o ł!\",.'Q~ „ I D 
O iM~'. ~~ ~~''t. 'i(••V'e.t.!11.71!1~~'?~ ~~~:~ .~·~ O o „. \<u'-lliru'~"' r'~llJHJ_Jł ~·'llDil Ili 'lttV ~ I 
o zapisnna spółka z nieograniczną odpol."vi~dzialnoścą "I g (Eingetl'. Genossensd,:i.ft m. unbe,,chr Haftilicht). · -~ 
g J. Ifoz 'owski. Ks. ~pych Io 'iWhir.. .J • .iuel„znek. · g 
QC i;)O ~fZOOOO~COtUlOC O Ootł 000000000000000 0.0000 

o o 
Q 

g Swój 
Ab} handel szedł. Obrazek ludnwy w 

1 akcie. 6 mężczyzn, 3 niewiasty. Cena 
1 mr., z przes. 1,10 mr. 

S· ój i 
do swego: a o o 

OCOOOOOOO~OgOOOOu 

Zwracamy uwagę 
szan. Roda.kom na 

nasz nowo zało:M~ny 
§ do swego! 

Bankructwo partacza. Kornedya w 1 
akcie. 4 mężczyzn, 1 niewiasta. Cena l 
mr., z przes. 1,10 mr. 

.o 
00000000000000000 „ 

Nic bez przyczyny. Komedya w 1 ak
cie ze śpiewami. 1 rnęż,czyzna, 2 niewia
sty. Cena 1 mr. z. przes. 1.10 mr. 

Bursztyny l(asi. Obraz.ek ludowy \V 

pięciu 'Od'stonach. 4 mężczyzn, 7 niewiast. 
Cena 1 rnr., z przes. 1,05 mr. 

skład ~owcirów łokciowych 
Kominiarz i młynarz, czyli zawalenie 

się wieży. 4 mężczyzn, 3 niewiasty. Ce
na 1 .mr., z przes. 1,10 rnr. 

Lokaj za pana. Monodram w 1 ak-cie ze 
śpiewami i tańcami. 1 niewiasta, 2 męż
czyzn. Cena 1 mr.,z przes. 1,10 mr. 

l rto 
1 E, Nad Wisłą. Krotochwila w , 1 akcie. 3 

mężczyzn, 4 niewiasty. Cena 1 mr., z 
przes. 1,05 mr. 

Takich więcej. Komedya w 2 akiach. 
6 mężczyzn, 2 niewiasty. Cena 1,20 mr., 
z przes. 1,30 mr. 

ul. JU~woreowa 7·, B:1hnho:f5tr. 77 

Wilia Bożego Narodzenia. Komed!yi
ka dla dzieci. Cena 40 fen., z pirzes. 45 f. 

Rodacy! Popierajcie ~woich. 
Zamawiać prosimy p.od adresem: 

„Wiarus Polski" w Bochum. 

. ·':;i. , 

ajlenszym Jodarkien1 
l.' • spod • ni 

jest 

z 
MaszyI1a ,,P a t e n t - A d I c r nr. 8', dG szyria, dziania i wyszywauia przewyższa 
wezyctkie fabrykaty konkurencyjne. - Tr('jakie roboty na jednej maszynie, lepiej 

niż fabrykaty amerykańskie. 

Ostatnie odEnaczenia: 

Złoty medal w HamłHArgv.ra. 
Nabyć można u firmy 

• 37c B hnhofstr. 37c~ 

nabyć 

ka wał ziemi w oj· 
czystych ~tr1mach 
ten 1!ieeh poda sw1\j 3· 

dres na pocztówce. 

V erl ag U.es , 1nforml\tor' 
P"o se n, Berliner:tr. 5. 

Piękne 

wią.zarki 
z polskimi napi· 

sami 
po tanich cenach. 

poleca 

Ksift;Unl& 
Wia1·usa Polskiego 

w Bo eh um. 

---Tana Id! 
Kanarki do br~ 
chodowli do br.ze 
śpievrnj ącc poleca. 

H. Sibilski, 
w Bachu••" 



Jf·S ··o 1 ~·. ·~ a dl· · olak~ 

Wychodzi codzicmnie z wrtątkiem d1i t1oświą,teczmrch. 
P:,,,ooplata li..~'.utalna na poczcie l u listowYch wYnosJ 
) .r. 50 fen„ a z odnoszeniem do domu 1 rnr. 92 fen. 

Wiaru3 Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 
• pod z.mkiem „t. polnisch" nr. 128. 

z 

Bek 15. 

f odo 

Za inseraty placi się za wier!lł vetytoWY 15 fel!„ a u 
ogJoszenia Ziltm~szczone przed inseratami 40 fen. Nto 
często ogJasza. otrzyma rabat. - Usty oo „WiarucS1 
Polskiego" należy frankować i podać w nich dc!da4· 

ny adres piszącego. Rękopisów st~ nie zwraca. 

--"{\......_- Redakcya, Drukarni:• i Ki:~.·~gMnia znajduje siQ w Hoch~trn. ~mr.y ulicy Ma.Jtherstraseo nr. 17 --- Adres: "vViarus P olski" Bochum. ·--/.l..J-
~·. : ___ _:_. ___ _ 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

mówić~ czytać i pisać po polsku! Nie jest 

Polakiem, kto p-0tomstwu swemu zniem

czyć się pozwoli! 

z wypadków dnia. 
P ierwsza nowela górnicza została przedło

żona sejmowi. 
W sobotę iotrzymal sejm zapowied'zia

nq, nowelę do praf\va górniczego, która ma 
przeszkodzić niepotrzebnemu zawieszaniu 
pracyi w kopalniach. 

Zebranie Głównego l(omitetu wyborczego 
dła· Westfalii, Nadrenii i sąsiednich pro-

wincył 

o<lbyJ.o się ubiegtej. rniedzieli w, Essen na 
sali p.. van de Loo. Wybrano łromisyę do 
7..badanha rachunków doty,czących· zes.zlio1-
rocznych wyborów. 

Olówna <lysktisya toczyta się nad 
:sprawą, którą podajemy w osobnym arty
kułe. 

Telegramy. 
L o n d y n. W Cz)fu aresztowano trzech 

chiiiczykó:w, właścicieli dżonek, podejrza
nych o zam-0rdowanłe nie-mieck.iego i fran
cuzJdego atache wojskowego, który przed 
killroma miesiącami opuścili nai dżooc.e Port 
Airtura i zniknęli bez śladu. 

.E s s en. Projekt do prawa o izbach 
robotniczych zostanie przedłożony parla
mentowi około Wiellóejnocy. 

B er l i n. Parlament obradował w so
botę nad wnioskiem tolerancyjnym.. Glo
sowanie byli> bez. rezultatu, gdyż nie było 
wystarczającej ilości posłów do powzięcia 
uchwafy. 

B er I i n. Sejm pruski x.akończył w 
-sobotę rozprawy nad etatem ministerstwa 
spraw wewnętrznych. · 

B er l i n. Książę Leopold Hohen~ol
lern, którego car przyjął w Carskiem Siole 
w dniu zamordowania w księcia Sergiusza 
a który miał się udać dQ Mandżuryi, powró 
ci ł nagie do Berlina. 

Pete r s bu r g. Pogrzeb zabitego w 
zamachu \v. księcia Sergiusza odbędzie się 
23 b. m. · 

W a r s z a w a: Strejk trwa częściowo 
dalej. W Sosnowickiem. i Dąbrowsldem 
zaszły nwe 1zaburz.enia, wskutek których 
kilkanaście osób straciło życie. 

-
Niesłyobuy występ. 
Są -ch\vile , \V' który.eh cz łowiek naijsta

rnnniej uk rywający S\Ye praw dziwe myśli 
i s\vó] wlaściwy charnkter przed ludźmi. 
oka211je mimo wo li , czem on jest i czego 
się po nim sPQd!ziewać można. M.afo1 się 
może zwa~a na chwile takie w życiu ·COr

uziennem, temwiększą ieidnakowoż wagę 
vosiadaiią -0ne \v życiu publkznem. Gdz~ 
bowiem chodzi ()I honor i ~ntere·s c~legfo 
ispokiczeństwa, tam iest tylko mie.isce dla 
lu<l'zi, którym bez:wzgtęd!nie ufać m<Yżn~ i 
którydn przeszt-0ść i charakter dają dosta
t eczmi rękojmię, że honoru spotecze:ństwa 
11 ie splamią i interesu jego nie pos~ko<luJą. 

Z takiego wychodząc za..tożenia:, rn1e.
Wf0Ieni jesteśmy podać do publicznej wia
donrośd niestychaną i dbtądi wśród Pola
k ów na: obczyźnie niebyw.ailc:t rzecz, któt
r~ się stała na odbytem w uibie.g1ą, nrect:zielę 
ii'jebrani1r „Olówmc.;v: !~vill~~.i· ·.:v·ibo:r-cz.cgo 
·polskiego dla WestfaHi, Nadtre:ni1 I sąsied
t1 icłll p-rowincyj '• : 

P-0diczas ożywkmei dyskusyi ptOwstai 
tam narnz p. Znir1ski z Dortmundu, który n.a 
zebraniu byI 1obecny iak-0 sprawozdawca 
swej gazety, i diom~ga~ się po wielu innych 
przem ówieniach gl-0su d:o wnioQsku. 

Otrzymawszy ·gl()s p. Znil1ski zwraca 
się; przeciw p. M. Kwiatkowskiemll' i za
znacza, że p. Kwiatkowskiego jako czlon
kaJ komiitetu nie uwa.ża, że tenże nie zostat 
jeszc~e przyjęty dOI ktQmiitetu: i t. d. Gdy 
odez.waly się glosy, że to, co p. Żniński 
mówi, jest mylne, p. Żniński gltQsem pod
niesionym zazna.czyl, że zwraca zebranym 
uwagę, czy p. M. Kwiatkowski iest jako 
członek komitetu głównego zgłoszony na 
policyi, że p. l(wiatkowskiemu groziii kara, 
jeżeli p. Kwiatkowski będzie uważany za 
członka. 

Gdy p. A. Brejslki. zauważył, że p. K. 
jest zgl'osz·ony, p. Żniflski widocznie ni.ewie 
rząic, powtórzy/ z naciskiem swoje „ostrze
żenie". 

Pan: Żniński wszystko to pmvieidzial 
wobec <lwóch prz.e<l:stawideJi. policyi, któ
rzy te jego slowa skwap'1iwie sobi·e ziapi
saH. 

Pan Kwiatkowski jużi na OO.bytem 2 
Iutego zebrainiw występowal ·WJ Qbecności 
p. Żnins.kiego W1 charakterze czronika na 
mocyi ustaw; dla.lej zaraz; pirzy mzpoczętem 
zebraniu· stwier<l'zit przewodniczący przy 
st<Jle · zarządu. że p. Kwfatkowsild jest 
czJonkiem komitetu; to slyszat p. Żniński, 
gd1y!ż. w następnem przemówieniu na 
to wyraini e wska.zy\.vait · 

Pa.n Ign. żniński· ·więc „ze S"\Nt:ldą poli
cyą" wystąpił z r-0zmysl'em puiblicmj:e do
piero ted'y, gdy p. K. ogólnie- bylf uznanyi za 
członka. G<lyby więc p. Kwiatkowski nie 
byn zgłoszony na policyi, wystą.pie.niie p. 
Żnińskjegio nie moiglobyi już ani' p. I(. ani 
calego komitetu· uchronić od: kary. Kara ta 
wynosiłaby ogółem około 600-700 ma:re:k, 
któirc WY·SZttyby z. polskiej kieszeni .. 

O tem p. Żniński wie<lzia~ i wiedzieć 
muiSial. Ate p. Żniński piowierltziat wbie: 
,.KtQ wie, czy oni zgłosili p. K. na policyi. 
Gdy ja teraz. to' publicznie powiem, to1 po
lkyi zwr6cę uwagę na: p. Kw~atkowskiego. 
spotka .gio. gmba kara i z; nim caily k()mitet. 
Tedy wszyscy bę<lą, oburzenJ na p. Brej
skiego, że jako sekretarz. nie zglosil p. K. 
na pohcyi, będą oburzeni n.a p. Kwiatkow
skiego, że był powodem ich kar h niatuiral
nie oburzenie prze:niesie się także na „Wia
msa Polskieg()". Ja. p. Żniński, tedy do
piero bęcl'ę tryumfował"! Tak mówi! sobie 
p. ŻnJński. 

PollQżenie , ja!k zwyż zaznaczyliśmy, 
na inne tllomaiczen ie rzeczy nie poQ:wal'a, 
boc gdyby zamia:r~ p. Żnińskiego byly 
inne, byłby uwagę swą zrobi! pryw:atnie 
prze\\-1odruiczą1cemu, a. nie publicznie wobec 
po li cyi. 

Tak też pojęli to zebrani, wyrażając 
swe oburzenie gk>śnem „fuj" ! i „hańba". 
Nawet przyjaciele p. Żnińskiego ganili iego 
występ i ubolewali nad mim. To co p. Żniń
ski Powiedzial, napiętnowano jako m'ego
dziwą denuncyacyę komitetu WtObec poli
cyi. 

Pan Sos.iński z Laiar zaznaczył· , że każ
dy uczciwy czlowiek potępf j, nie powie te
,go nigdy, co powieuizjal p. Żniński. 

Pan Skraburrski z Gełsenkirch~:n· 1()1-

świadczW, że robotnik na obczyźnie nie 
zdolny byłby dio takiego \V'YS ępu, gd~ de
nunicyowa.nie- nie zgadza się ~ ho-norem 
robotnika. 

Pcm J ani Wilkowski z Schonnebeck 
wyrazil swe ubolewariie., że znajdu1ą się 
ludziit~ chcący wchodz:ić za w.yksztaloonych, 
którzy mimo to <liv tyla zapom+n~Ją, o s.wO
jej godno$L Pa11 Wilkowski przy kdrkti 
s'W'ej przemnwy zaznaczyli te „sWl'a!rns 

Polski" c ie·szy si ę (}gólnem zaufaniem ro
botników ·na obczyźnie , którzy wiedzq, 
czcm jest dla nich ta gazeta. W ostatnim 
czasie zaczepiały pewne k-0la „Wiarusa 
Polskiego" , a ob0iwiązktem „Wiarusa Pol
skiego" byfo , by się bronil. Wobec ostat
nich zaczepek mówca stwierdza, że -do
tychczas ogót r.obotników milczał i po
zwom się bronić „Wiarusowi Polskiemu" 
samemu, lecz. może. nadejść chwila, gdzie 
ten ogÓI! robotników stanie jak li ed'cn mąż 
w obronie swego pisma. Ci. robotnicy. któ
rzy tutaj tak wielei zdziałali dla: sprawy 
poliskiej, którzy wśród znioi'nej pracy stwlO
rzyli SlObie tak waine i wielkie instytucye, 
ci rob0itnicy będą też p.otrafili bronić swych 
dzieł i swej gazety. 

W tym kiemnku przemawiali jeszcze 
inni mówcy. 

W obronie p. Żnińskiego nie odezwal 
się ani jeden glos, bo bronić go w tym wy
padku jest rzeczą nie podobną. 

Prywatnie tylko zaznacza·ł)n osoby bli
zkie p. Żnińskiemu, że powtedziat on to „w 
wniesieniu i ze ·zemsty". Ale to iehybai je
sz.cze1 więcej oskarża p. Żnińskiego. Jak 
bowiem sądzić ()I cztowieku, który wzy;wa 
pomocy polkyi pruskie.i' przedw, wfasnym 
r()d'akom, a przy tern nie odstraszai g.o na
wet ta! okolicz;nQ'ŚĆ, ie cierpiałoby kilku
dziesięciu• z tego powadu, iż. 011' pragnął 
się zemścić na jedlnym lub dwóch. 

Czy tak C'ZY' owak, nic nigdy nie 'Z'dlo
fa µ. Żnińskiego wytlomaczyć i z.wolnić 
go od' od'powied'zialnośd; ta plama: zawsze 
na nim pozostanie. 

Polacy na obczyźnie. 

Sterkrade. Najprzód: pozd:rawiamt mile 
i ser<letznie Szanowną Redakcyę .,Wiaru
sai Polskiego" i zarazem w.szystkid11 Roda
kówi tut na obczyźnie. Muszę też. iakoi czy
telnik „Wiarusa Polsiki·ego" kilka słów do· 
nieść, bo z wszystkich stron od rodaków 
dostaje nasz 1organ „Wia:r. Pol." koreslJ(' r1-
dencye, ale z Sterkrade to nie, jakby tam 
wcale Polacy nie mieszkali. Muszę na 
wstępie: mego pisma wyrnzić me żYicze111ie. 
W Sterkrade mieszka: <luro lu<l'U' polskiego, 
więc byfby wielki cz.as, byi tu zostało zai

łorone polskie towarzystwo. Znam tu nie
których rodaków co czytają polskie gazety 
i należą do polskich towarzystw w sąsie
dnich wioskach, ale innym z.a daleko cho
dzić, więc nie są wcale w: towarzystwie 
Pols:kiem lub należą do niemiekkh tuM
szych towarzystw. Myślę, że si ę kiurn 
dzielnych I(Qdak6w1 umówi i rostaniei 1.ira 
wygody lu.du polskiego t()warzy.stwD pol
skie w Sterkra<lie zaloiione. 

Jeżeli w jakiej miejsc-0w10ści zna·czna 
llczba naszych Rodaków mieszka, powinni 
Roda·cY towarzystwo polskie założyć, 
gdzie bowiem polskiegio towarzystw~ nie" 
ma, tam są Polacy pozbawieni wszelkiej 
opieki duchownej w ojczystym j~yku, tam 
niemie'Ccy katoliccy księżai zale<lwi e raz <:Io 
roku sprowadzą księdza polskiego . aby się 

; nroigli spowiadać w offczystym języku, lub 
· ani tylai nie uczynią Wi niektórych miejsco
wościach, a gdzie polskie towarzystwo nie 
istieie, powia<laią niemcy: tu nie ma Po
laków. 

Towarzystwa polsikie mają tu na obczyź
nie wiele znaczenia, wiele: one <lziaJają, tyl
ko trzeba wy.brać dzielnych kierowników. 
Przytem powinny tu nai obczyźnie być jak 
najprędzej zaprowadzone ćwiczenia na
szych pięknych poFskŁcbJ pieśnL kościełnych 

• W1 towarzystwach, bo tu· są, R:od1acy z wszy 
stkich stroni Polski, wiec oo inna miejsco
wość, to lud śpiewa tę samą pieśń na inną 
m:elotf'yę. Prawda1 ze nie \V'SZędzie tak 

jest, bo jak to pięk n'.·e lud pąlski śpiew<lit na 
-0statniem naboże l1stwie polskiem \\1 Oster
feld ! Serce się radm \ a to, gdym usłyszał 
taki mity i harmonijny śpiew polski. War- . 
te pochwały Kolo śpiewu w Osterfeld i 
lud polski tam zanricszikały ! Oby wszę
dzie: tak było. 

I(()dakóW1 z Sterkrade zachęcam, aby 
się por.azumieli między wbą i o zalożenie 
tow1arzystwa się postarali, w cze1111 nam 
R eidakcya naszego .,Wiarusa Polskiego" 
też pewnie swej pomocy nie od.mówi. (Chę
tnie służymy rad'ą, i pomocą. Red.) Do 
dzie1la zatem I(oQ<lacy, a Pan Bóg nam do
pomoże. 

Czytelnik „Wiarusa Polskiego". 
(O innyich sprawach, o którei w 1 kore

sporud.iencyi potrąoono trzebaby najprzód w 
towarzystwach pomówić, a potem dbpŁero 
z projektem wystąpić publicznie. Re<l.) 

Berlin. W tych dniach, iak czytamy 
w „Dzieniku. Beri.", wi pewnej parafii ber
lińskjej· udala się deputacya obywateli pot

skich do proboszcza z prośbą 01 przyzwo
lenie na polską naukę przygotowawczą dla 
dzieci, mających po raz pierwszy t>rzystą
do sakramentów św. Deputacyai otrzyma
la jednak odpowiedź od'mowną, z tern u
zasadnieniem, że ro jest niemio.żliwc. ze 
wzgłęd:ów1 politycznych, ze względu na 
rząd:, który nie chce, aby się rozpowszech

·nia~ języ~ Polski. Z tą wyraźną wolą, rzą
du wlad~e duchowne mruszą, się liczyć. 

W Berlinie doszlo do tego, że pewien 
proboszcz WtQgóle nie przyjmuje u siebie 
polskich członków parafii, :g<l'Yl ci przycho
d'z-ą do niego z prośbą; o przyznanie im 
choćby jednego lub dwóch kazań poolskicl1 
w roku, że ten sam proboszcz głost pwbHcz 
nie, że on Polaków w kośdele: nie potrzebu 
je, że oni mogą S-Obie iść , ~zie im się po
doba. ' 

Inny ksią<lz , pozornie udający wielkie 
.go przyjadela polaków, odezwa! się do de
pufacyi którn gio pmsifa o urząd7.,.enie pol
skiej nauki przygotowawczej' do spo\viC'dzi 
i kamuniii , że jeżeli im się w, koiściele nie 
podoba , to niech sobie idą do lutrów. ( ! !) 

W sąsia<llliącem z B erlinem Konigs
Wusterhausen nie wahał się pmbosz~z 
swoim lkznym piolskim parafianom wyraź
nie oświa-dczyć, że wręcz przeszkadzać bę
dzie ich staraniom u wtadzy duchow nej o 
polskie nabożeńs twa w ko-śdele. 

Szczególnyi Qpór stawiają liczni prabc . 
szczmvie tamtejsi zaprowadzeniu polskiclt 
kazań i polskiej nauki, przygotowawcze.t 
db spowiedz i komun ii św. Nie zap rowa
dzają jej nawet tam. gdzie są księ".tai umie
jący dobrze po polsku. U św. Jadw igi jest 
ksią<l·z taki , lecz kazań polskich wygłaszać 
mu nie wolno. Tak samo nie \v1olno te.go 
czynić kapelanow i S ióstr Elźbietanek w tej 
samej parafii , mimo że on jest polakiern. 
Gdy zaś przyj<lzie do Berlina ksi ądz, któn' 
okaże gorętsze se rce polskim parafiianom, 
chodzi na posiedzenie ich towarzystw, i 
pdyska ich miłość i przywiąże , to go gwa I
tem odwi0 Łu·ią ztamtąid'. Tak bylo z księ 
dzem Skibą, tak było w zeszlym roku ~ 
wikarym w l(oe.peniku księdzem Janikiem, 
tak świero postąpiono s-0bre względem syn~ 
patycznego ks. Wojciecha w Wi!mersdor
fie. Najprzód! pousuwaiią taki-eh ksi~ży, d 

potem zastawiają się wobec polskich para
fian brakiem polskich lub po polsku mówią
cych księży w <lyecezyi wrocł'a:wskiej. 

Są, to rzeczy prawie nie do uwierzen:a, 
a. jednak prawdziwe! 

Z{"'"" ... „~ t"I"" ~"'r 
J..V.l.Lll.lD.1 OUUU 1 

Ziemskr sobór jest obecnie powszed1-
?Jiymi tematem rontó\\i w .naJwyźs:zych sfe:-



rach rządowych petersburskich. Zdanie, 
ite sobór ten będzi(; ry hło Z\.\.'X)łany i sta-
11:ie się imrodukcyą o akcyi reformacyjnej, 
utwierdza się i rozszerza coraz hardzieli. 
Nie od rzeczy będzie przy tej sposobnQści 
•rzYP-Omnicć, iak zapatmvano się na sobór 
lfr7.ed laty dwudziestu w Petersburgu. 
r>. ~'.2 Meszczerski opowiada mianowicie 
:<f.t „Grażdaninie" następującą, hisfuryę: W 
rr. 1881 z\\rrócil się do niego ówczesny mi
mste·r spraw wewnętrznych Irgniatjew z żą
daniem. aby w „Orażdaninie" zamieścil 
art::Ykut z żądaniem Z\votania ziemskiego 
soboru. Kniaź Meszczerski odpowiedzial 
jednak ministrowi, że zamieszczenie arty.. 
kulów. o soborach wogóle, a tem mniej o 
soborze ziemskim Jest stanowczo zabro-
11ione. lgniatjew jednak nie dal się tym ar
l(umentem przekonać i z naciskiem powtó
rzyl swoje żądanie, dając Meszczerskie-
111u d-0 zrozumienia, że artykulu takiego do
maga się pewna bardzo wysoka osobistość. 
l(iedy wobec tego Meszczerski artykul o 
soborze wy<lrukowat, zaraz nazajutrz <>
trzymal od Pobiedlonl{)scewa krótki, ale wy 
mowny liścik: ,,Czyś pan zwaryowat ze 
swoim artykulem o ziemskim soborze?" 
I rzeczywiście Pobiedonoscew dokfaidniei 
iznaI zapatrywania .Aleksandra III na spra
wę ziewskiego soboru, aniżeli minister Ig
aatiew. 

Upragniony dziś tak bardzo ziemski 
sobor. będzie miat z natury rzeczy zupelnie 
inny charakter niż w wiekach śrcd'nich. O
becnie nikt nie wątpi, że stanowi on począ
tek konstytucyi, będąc tylko formą lag-o-
4nego przejśda dlo niej. 

Ziemskim soborem, czyitu zgromactze-
1.iem krajowem nazywano zgromadzenia, 
które ·Z\\10ływano v.,r wiełkie:mJ księstwie 
ltlJOskie:wskiem w czasach ara państw.ai kry
tylcznycll, aby pomagaly widkie:mru ksi~ciu 
raldą ł -qzynem. Pierwiotnie sobory zwo
lywal tYlko metropolita dla ·rozstrzygnię
cia 'Zawitych spraw kościelnych lub religij
llł)'lch. Później sobory takie zaczął 
EWX)lywać wielki książę, aby radzi\fy ra
·zem z:e stalą jego radą ~ bojarską dluimą 
-nad sprawami państwa. 

Pierwszy ziemski sobor zwotal mlody 
.w1<Jwczas l\v.aini Groźny W1 r. 1550 w spra
wie nieladu i anairchin, jaka wówczas w 
J)aństwie panowala. W s0esnaście lat pó
źniej z.ebral się drugi sobór •celem rmstrzy
gll\ięcia, czy W'Oina z Polską ma być dalei 
prowadzoną, czy też naileżyi zawrzeć po
kój. W soborze tym weh~li udzial czfonk<>
wie <lumy carskiej, przed'stawidele ·d'u:cho
wieństwa, szlachty i ku:piedwa stoteczne
go. Ci ostatni wychodzHfL z wolnego wy
ooru. W r. 1584 wybrat sobór syna IW'ama 
Teodor.a ·carem, a: po jego śmierd w r. 1592 
takiż siobór okrzyknąr carem Borysa Go
dunowa. W sobo:rze tym zas.iadalo tym ra 
zem po raz pierwszy 34 szlaichciców 'Wl cha 
rakterze przedstawideH miast. Cara Wa
sllia Szujskiego ztożono z tronu, ponieważ 
wybrali gio carem tylko bojarowie i przed'
stawidele: Moskwy, a nie 'Caty kraj. W s.ty 

· Kapitan Czart. 
(Ciąg dalszy.) 

- Jakiż wis tęp rozwlekty ! Można'by 
sądzić. że zabierasz się d'o wygloszenia 
~r.yroku na mnie. . 

- Kto wie? - rzekb taiemniczo Cy
rarro. 

I gł·osem dobrotliwym, któremu <l<Yd.a
wat sz,czcgólnegio znaczenia uśmiech iro
niczny, dbd:at: 

- Usiądź, Rolandzie. Zdialte mi się, że 
drżysz? 

- Dz:iękudę - od.part o5ichle hrabia, 
odsuwając kolanem podane krzesro. 

- Jak chcesz. Sluchaj za.tern. Opo
wiadanie moje zmieni niewątpliwie cały 
porządek twych myśli i projektów. 

RofaJild wzruszył rarrni.onami i przybrał 
minę zniecierpliwioną. 

- Zaczyn-am - rzekt poeta. 
- Hrabia de Lembrat, twój -0Jciec --

Cyr.anł() potożyt umyślny nacisk na ostatnie 
słowa - był magnatem nadzwyczaj dba
łym o świetność swego rodu i pragniąf naj
bardziej, aby ten ród <Jdżyt i utrwalil się 
w• jego potomkach. Szlachetne to pragnie
nie, an~ slowa. Tymczasem, po dziesięciu 
latach matiżeństwa, rona hrabieig.o nie ob
darzytta go jeszicze. przyszlym ,dziedz.iicem 
imienti.a i majątku. Najuczeńsv lekarze, wcz 
"T1a11i na naradę do zamku PougeroU'es, o
świadczyli nareszóe, że pani de Lembrat 
n~y nie doświadczy rozk~'ZY macierzyń
stwa. 

Trzeba byto z.godzić się z. l-0sem; ród 
de Lembrał miat \vygasnąć. 

czniw 1613 r. zcbral siQ wybrany w calym 
kraju ziemski sobor i po dtugich 1rnra<lach 
wybrar dnia 7 l-utego carem Micha la Piodo
rowkza Romanowa, zalożycicla panującej 
obecnie dynastyi. W r. 1648 zwolano so
bor ziemski \\" celu zredagowania księgi 
ustaw, w r. 1650 z powodu rewolucyi w 
Pskowie, a w latach 1651 1 1653 w sprawie 
proponO\vanei przez Chmielnickiego ane
ksyi Ukrainy. Potem zwldly.wano jeszcze 
sobory jedynie z. glosem doradczym, a od 
r. 1698 przestano je znpelnie 'Z\ rolyi\vać. 

Oświadczenie. 
Otrzymujemy z prośbą Q zan.nieszcze

nie oo następuje: 
Bochum, dnia 20 lutego 1905. 

Na ,,sprostowanie" p. Brze:skota w nu
merze 40 „,Viarusa Polskie;go" pod rubry
ką 4 oświadczam, iż jest pr.a wda, że' p. 
Brz ~kot n1a dniu 9 styczniai 1905 pisrul do 
mnie kartc korespondencyjną i prosił mnie 
o zajęcie się administracyą Wi biurze. a jak 
świadkowie potwierdzić mogą, pisał li tyl
ko dla tego, iż życ.zylem sobie żeby waLne 
zebranie moglo się ()dbyć jeszcze w mie
siąCU' styiczniu. 
fr. Stolpe, przeWtOdn. Rad'y nadzorczej 

Powyiższe oświackzell!ie potwierdza
ją jako Ś\\ iad'.kowie: 

Jaitli Korpus, AntornL Gwizdek. 

Z ruchu narodowego w Polsce 
pod Moskalem. 

W W arrszaiwie odbyta si~ za zezwole
niem v..-1ladz 16 lutego narada przedstawi
cieli przemyslu i rolnictwa w sprawie ru
'chu streak-0wego w zaborz.e rosyjskim 
przy udziaVe 87 rnaiwiększych firm kradu. 

W naradach wykaz.ano, że wina strcti
ku ogóhnego nie spada tyle nai praOO'd'aw
ców, ile na1 rząd. który winien wystąpić z 
od!pow:ieid.n·iąi reformą społeczną i ta:k praco 
daWIOOm jak robtnikom wtatwić porozumie
niie się. 

. Dn rządt!i uchwailooo ·następującyi me
moryat: 

,,Zebrani przedstawidełe przemysłu 
,w celu zastanowienia się nad wypadika
mi chwili obecnej, ujawnilonej w 1 ·strejku 
ogólnym i porozurmieni!a. si·ę nad! środka
mi, madącemi na celu· poprawienie losu 
klasy robotniczej, - przyszli przede
wszystkiem do wniros.ku następującego: 

OgófnY' streJk, jaki mzwinąl się n'<f 
cailym oszarze kraju· naszego i u1a'Wlllil 

się wt iQ<lmowie pracy i w postanowie
ni:tr przez robotników wymagaiń natury 
ogólno-s{)'olecznej i og·Mn~ekooomi·c.z
nej, ruie może być uw.ażanyi jako Wy1Itik 
jedynie stosunku praioovmika do praco
dawcy, a jest rezuiltatem Wi znacznej mie
:rze1 przyczyn, znaid'uią;cych si~ poza slfe.
rąi diz~atalnQŚcC pracodawców. 

Zaczyna cię to zajtnlOwać - niepra
wda? 

- M.ów dalej - odrzekt krótko R-0.
land. 

- Ród de Lembrat m_ial. wygasnąć. i 
1cala prow.incya byla ztąd smutkiem przeję
ta, gdy ni'espod'zianie, wbrew wszelkim 
przewidy;waniom, hrabia rozglosit z tryrum 
fem, że fona jego spodziewa się plotiomka. 
w kilka miesięcy późn.h."j, oobyly sit; 
ichrzciny tęgi1ego chłopca. Otóż, chcesz 
wiedizii.eć zkąd' się \\'Ziąl ten mmty ·zuch, któ
remu przeznaczone byly wszystkie śwtiet
nrości magnackiego rodu? Z nędznej lepLan 
ki ie<l:nego1 ·z poddanych hrabiegto, postrzy
gacza baranów, nazwiskiem Jakób Ro
gacz. 

- Niedorzeczna barka-! - sp:róhowal 
zadrwić hrabia. 

· - To nie bajka, broń Boże, ·lecz naj
oczywistrza prawda, spisana: ręką twego 
ojca i jego IYodpisem stwierdlziona. lirabia 
de Lembrat, stuchaiąc jedynie podsZ'eptów 
dumy, postaoowit -chwycić się podstępu. 
Powiedział on sobie: ,.Moje r.odlowe nazwi 
sko zabłyśnie jeszcze wśród świata na prze 
kór Bogu i na turze." I w nia.JśdślejszeJ ta
iemnky kupił od owczarza 1dZJi1ecko. kazal 
·wynieść się jak najdaleJ tlego ojcu i jego 
prawej matce - którzy zmarli następnie 
we Włoszech - i s.tar-al wmówić w siebie, 
że to jego \\~tasna krew płynie w żyla·ch no 
wonarod'zonego. Tern dziecięciem byl Ro
land! de Lembrat - ~yleś ty! 

- Oszczerstwo! - krzyiknąl Rolain<l, 
odchodząc oo siebie z bólu· ~ wści~klośd. 
Bezcześcisz pamięć mego ojca! 

_,, Rzecz jest ciężka d'o, zniesienia :_ 

Poprawy stosunku pracownika do 
praood.a.wcy oczekiw·:ać należy w pier
\\'SZym rzędzie od reform srmtecznych i 
nadania prawa robotnikom i praoodawl'" 
com swołxl<ly zrzeszania się, <lzięki1 któ
rej warunki pracy mogtyby się stale ule
pszać drogą jai\vnych i dfa ogófu dostęp
nych porozumiel'1 - a nie ży:wiolowych 
streikó'w. 

Oprócz teg·o ściśle z tern wiąże się 
potrzeba poprawy oświaty klas robotni
czych drogą reformy i po<lniesienr" 
szkolnictwa ludowego, prowa<lzonego w 
języku ojczystym, które powinno mieć 
na celu· rzeczywiste podniesienie kultu
ry 'kraju". 

Ale: nietylko ilnteligencya i robotnicy 
biorą udzia1t w tym ogólnym ruchu narodo
wym1 reformowym, le·cz także młodzież 
równocześnie broni się przecr uciskiem \v1 

szkole, w której starają się ją zmoskwiczyć 
Kurator warsza\vskiego okręgu nauko

wego wydal rozporządzenie, że nauka zo
stanie podjęta w ponied'zialek 20 bm. Do 
szkól nic zostaną przyjęci d, którzy wed'tug 
zdania w!ad'.zy brali udział w ·obocnym ru
chu. 

Tymczasem wręczono we \V1szystkich 
szkofach dyrektorom oświa:dlczeni'e mlo
dzieży z poid!pisami rn.dz iców, które brzmi 
jak na·stępuje: 

„z inicyatywy ministra Dśwł:aty kuira
tor warszawskiego okręgu naukowego 
zwrócił się do ro<lziców młodzieży, ksztait
cącei się w szkotach śred:nich, z zapyta
niem, czy nie widzą jaki-eh środkó\.v do 
zbliżerriai s])'0le•czeflstwa ze szkolą. 

Wobec teg'O' upowaiżnieni jesteśmy . i 
myi obowiązek. oświadczyć, co następuje: 

1) Nie mo·że Iicz.yć na wspóldziafanie 
społeczeństwa szkoła, w której dzied na
sze zmuszone są pobierać naukę: 'W1 języ.ku 
obcym, w której języtk polski wyrugowa
.no zupełnie, luo d:aino mu miejsce ostatnie, 
gdzie zab:roni-000 dzieciom naSZYin rozma
wiać wi języku potski1n. 

2) Nie może budzić w1 społeczeństwie 
zaufania szkota. w której kier-oiwnnkami, 
WY'chowaw-cami i nauczycielam~ są ludzie 
obc;i: lduichem i języki.em. ai często vvro.go u
spas:Obieni względem s.poleiczeństwa i m!b
mieży, którą mają W)"Ch-0wywać. 

3) Nie może spoleczeflstv..i"o Siolidiaryzo
wać się ze SiZkofą, w której icaJai nauka za
prawiona jest polityką, tendencyjnie w1rogą 
dla wsz.ys.tkieg-01, co jest najdroższe d1a 
nas; sz,kofą, Wi .któreJf zamiast opiieki pra
:w1Cfzhviie rodziciefskiei, czynnikiem "\\TYCOO'
wawczym jest gr:oza i; strach prze.et kairą 
- a wi'ęc szkolą, w któref zamiast ksztal
ceni.ai W10łi ~ charakterów, mtlOdlzież. \\/"Zra
sta w1 faltszu i obłudzie. 

A zatem szkoila.1 dzisiejsza nie może 
mieć ląiczności ze spolecze1istwem.. 

Szkota wtedy może desz.yć się: zaufa
nl·em spoteczeństwa potshego r byić pewtną 
jegio poparcia. gdy będzie jeg'()I własnym 
wytworem, a więc gdy1: 

ciąg.n<!tl spolk::ojnie Cyra:no - przyiznaję to 
najzupełn~ej. Pomiędzy szlachetnie uroozo 
nym hrabią a niikczemruym PoStrzygacrem 
haran6W leży przepaść. Kończę Jedinak. 

W pięć lat po przybyciu; fałszywego 
synai, hrabina1, tym razem rzec:zywtlście 
wczwla się w stanie btogosla;wionym i d'a!fa 
żyde Ludwik.owi. ... luio Manuelowi', }eśli 
dę to imię mniej niepokoi. Lah\~o od)gad
nąć wynillde żtą<fi zamieszanie - ż.al hrabie 
go, wyrzuty sumienia, obustronne "\V'Y'ffi'Ó
wki. Cofnąć się jednak było już nicp·o<lb
bieństW1em. Trzeba byto wypić piW10, któ
reg:o się nawarzyfo. tlrabi'a pnzwalat 
wzrastać obok siebie obu ichlopc(Yt11J, zamy
ślając z czasem zaznaczyć mię,d'zy nimi 
różnicę. OiląJg datszy; Jest ci' znany. Lu
dv.ni!k rostar porwany przez bandę cyga
nów, i zmzpaczony hrabia, zwątpirwlsz.}, 
aby g.a mógł kiedykolwiek odnaleźć, miat 
pTZed śmiercią. tę przynajmniej Pociechę, 
że w przysposobi1onym synui poz.ostawi na
stępcę. J eldniakże, wszystlro przewid'ując 
i ·chcąc zabezpieczyć los: praweg.oi syna na 
wyipadek gdy.by się zjawil, napis.al \V'laisno~ 
Tęcznie wyZ'tlanie, -0 którem d mówi1lem 
- 'W1 którym mieści się także rozporzą<lz~ 
nie

1 
<llotyczące -0statniej jego \V10li. 
Roland wpatrywał się w mówittcego 

ze zdumien~em, którego nie staral się już 
naw<et pokrywać. 

- Uspokój się - :dod-at Bergerac -
w akcie tym, wi1e<l'ziano, że gdyby odna
lazł się Ludwik. będziesz obowiązany od
.d.ać mu: polowę maii<l!tku rodizinne-go. lira
bia d~ Lembrat byt cziłowiekiem ·sprawte. 
d'i\V'Y'lt1l; nie chciat on oczynić dę nrewinną 
ofiarą, Podełścia, do którego wmieszany zo 
staleś nileśwta<liomie. 

I) Językiem wykfa-dowym szkoty. i 
.administracyi będzie język polski. 

2) Kierownikami· i nauczycielami (\ 
lacy. 

3) System policyjny i związane z .nim 
instytucye zostaną usunięte, a społec~ 
stwu zapewniona kontrola nad szko!ami. 

4) Wszelkie ograniczenia: wyznan'iiowe 
i stanowe w przyjmowaniu młodzieży znie
sione. 

5) Inicyatywic prywatnej pozosta~ 
na zupełna swoboda t\vorzenia szkól róż
nego typu i wszystkie szkoły o iC'dlniak(,. 
wym' poziomie naukowym zró\vnane w 
należnych im prawach. 

6) Szkoła udostępni·rnu przez powię
kszenie ich il.ości i zniżenie opłaty szkol
nej. 

7) Młodzkż wydalona pr.zyjęta będzie 
z powrotem bez żadnych ogrnniczefr iei 
praw, a dalsze wydalania z.ostaną wstrzy
'ftianc. 

··-
Ziemie polskie. 

Z Prus Zacbodnicrt Warmii i Mazur. 
Wąbrzeźno. W wyborach do s.eijm:n 

pow:iatowego otrzymał ks. Bolt ze Srebr
nik jeden gł<Js więcej niż oberżysta Grimm 
z Rychnów. Atoli uznano Grimma: za wy.
branego, uważając •glosy, które n.ai ks Bol
ta: padlyi za nieważne, tłomacząc tak or-

. dynacyą PoWiatQWą, że ksuądz nie rrroże 
być wybranym na członka sejmiku powia
towego. ·Na takie Homaczenie nie wszyscy 
się godzą. 

Toruń. Socyaliści rozwijają a:giłoc.yę. 
Jako kandydata w wyborach do parfamen
tu, które praw.dopodiobnie nastąpią, posta
wiri SQ1cyaliści redaktora Morawskiego z 
Katowiic. Przemawiać ·oni będlzie w przy
szląi niedzielę na Mokrem na zebraniu S'O

·cy.alistów, które się w dniu tyim od'będlzie. 
Toruń. 3000 marek skradziono! Pe

Wlnemu hand'larz-0wi bydla, który z Toritnia 
do Chctł'rnlZy jechał po'Ciągiem, skradziono 
\V1 czasie jazdy z kieszeni w paletocie 3 ty
siące marek. Po złodz.ietiu n1ie ma ślad:u. 

Gdańsk. Na pancerniku· „Els.aiss", któ
ry znajduje się w tuteisizych król. warszta
ta-ch okrętowych dla naprawy, z.aistrzelir 
się marynarz Mełmert. Powóid! samobój
stwa nieznany. 

Z Tucholskiego. Żon~ k-O:wiala '"~i e:j
skie~ Parszyka w Stobnie odd!aliła si'ę 'w 
sobotę rari·o okoto giodziny piątej z Jk:m~tt 
i nie powrócila. Po <llugiem szukaniu zna
foziooo ciato jej w jez~orze. Zdaje się, ż~ 
popclnifa samobójst\vo w obłędzie urpy
sPowym. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. · 
Poznań. W pismach n·iemieckich, 

a także i w niektórych polskich donoszą, 
że teatraJna spółka ,.Pomoc", która na Ś'W. 
Lazar.zu w1 Poznaniu nabył~ na \Vfasoość 
ogród publiczny „Wilhelmshohe", na któ-

- Och! szatanie! - wyrzyknąt R<J-. 
łaoo - czynisz sohie igraszkę; z najtkfiw· 
szyicłr moidl' uczuć, i wsiilu1esz: wyzyskać 
moją; dlobrą wiarę. Nie uda c'i się to jednak 
Czyż możesz przypuszczać, aby mój ojciec 
postępował, jak twier<lizfaz? gdyby zaś tak 
bylo, to czyż mo·żliwe jest, aby poeostawił 
piśmienny dowód swego -OSZ'ukaństwia? 

- Ten dowód istnieje; zape\-vmiam cię 
s!owem honom. 

- Pokaż go. 
- Na nieszczęście, nie posiadam go u 

siebie. Obawiając siię jakiej zlej przyg.ody. 
powierzy.fe-wg.o w ręce przyjaóeła. Gdy„ 
bym umanf, te ręce potrafią zrobić użytek 
ze.skarbu. 1który im oddano dloJ przechowa 
nia . . 

Ostatnie słowa, Qdicfalające .groźbę na 
tyichmiast-0wego niebeizpieczeflst\v<a i pozo· 
stctwiające; tmchę miejsca na wątpli1W1oś:<'.i 
przywrócily Rolandowi poprzednią pew,.. 
ność site:bie. 

-- A zatem - prz~mówil - cói za.i 
mierzasz uczynić? 

- Nic, jeśli zgodzisz się na uznanie 
praw Ludwika. W razie przedwnym, za· 
mrerzam udać się P-O testament hrabiego de 
Lembrat i dać mu rozglos potrzebny. 

- Wyznaj, Cyrano, żeś liczyf na swói 
dowcip autorski, który, trzeba stwierd'złć, 
stoi na wysoko~ci twej odwagi. aby mtrlie 
l()dwieść od kg-0, ca na.zywasz ni·estusznie 
zdradą,. J estern gotów za śmiatość swą 
dać d z.adbśćuczynienie ze szpadą w ręktt, 
nie waham się }ednak oświadczyć d, że nie 
witerzę w O\ViO rzekome wyznanie mego o.i· 
ca. 



r. , zam:erza,la wybudować letni tca.tr, na 
stawioor wniosek o poz.wolenie dav.r.ania 
.przedstawień, otrzymata odpowiedź odmo
wną. Wskutek tego cały projekt i plan 
bumwy na razie i na peiwien czas >0dro
(;ZOlly1 a jak pisma: niemieckie twierdzą, 
.całkiem upa.dl". 

Z kompetoo1tnego źródJa dowiadujemy 
sie,, że cala powyższa wiadomość polega na 
zmyślonych, a oo najmniej na fałszywych 
~nformacyach. Przdewszystkiem zadanie 
Spólki budowlanej ,,Pomoc" polega jedynie 
«a .a<lministracyi swej kamienicy przy Ber
łiiiskiej ul. nr. 17 i kamienicy, należącej do 
Towarzystwa akcyjnego „Teatr Polski w 
ogroo'ZLe Potockiego" przy Berliflskiej ul. 
lir. 18 i od'sta wtianiu czystego zysku z 
czierżawy obu tych kamienic d.o dyspozy
cyi zarządu Towa·rzystwa ak:cyjne.g.o 
,,Teatr Polski w Qgrndzie Potoc:kiego", 
który z tych funduszów czerpie i repara
cye budynku teatralnego i tym pGdiobnc 
!?.·ydatki. 

Nie kupila też Spółka budmvfana ,,Po
moc" ogródu „WilhelmshOhe", lecz kuipirto 
tę PoSia<ltość Towarzystwo akcyjne .,Teatr 
Polski· w ogrodzie Potockieg.o". Zarząd 
Tow. aik;c. ,.Teatr Polski w ogmidtzic Po
~ookiego" 111iie potrzebuUc też stawiać w1nio-
kui I() po'Zwiolenie dawania przedstawie ll 

w mie!Siącach Letnich W1 ogr.od'zie „Wil-
1Ielmsh0he", gdyż jeden z czionków zarzą
~u pasia'Cla konsens rejencyi do dawania 
przedstawd.eń, który się nie: ogranicZ'a! tyl
ko n~ Berli.ńską ul. nr. 18, lecz jest wiaż
ym na każde mieisce w cafem mieście Po

:marriu, a więc i na: WilhelmshOhe, gd'zie 
tuż. jak jest notlorycznem, oo'by.waly SiG 

rzedsta\vieni:u taetralne. tak niemieckie 
·ak polskie. Nie potrzebuje dalej zarząd 
Towarzystwa iakcyijne·go „Teatr Polski w 

grodzie Potockiego" bwoować w ogrodizie 
„Wilhelmshóhe" teatru, gdyż. sał.ai te.aitraln::i 

r.atz z sceną już przed kilku: Vaty z.o.stała 
,rzez p. Rondholza na WilhelmsMhe wy
'udo'\.vaną i przez po!iicyę W1 najnowszym 
awet cz.as.ie uznaną za. odpowiednią, do 
·awa:ni.a przedstawień. 

Wszełkie więc ogłoszenia u p1anie lYu
wy, upadku tegoż lub 0d:rcczeniu są al-

o ZJllJyślone albo n(li fatszywej poleg-ają in
rmacyi. 

Krotoszyn. Kiedy gospodarz Marci
tak w Chytr()fWlie wy.ptl'ścil konia 11a po

il\V1órze, ten zwrócil się kl.!! niemu· i kopyta
ini go zabit nal miejscu. 

Poz.nań. Pogrzeb śp. ks. Antoniewi
za. W środ:ę po poludniu odbyta się: w 
nmie eksportacya zwł:ok śp. ks. dziekana 
nton:icwicza do kościoła przyi licznym u
iale duchowieństwa, obywateEstwa i 

folkkh tlumów ludu z. ca.Jej okoHcy. Nad 
ą wygtosilł podnhosf ą mowę ks. d'zie

a:n Swid:zińki z Niet zanowa, pod•niosząc 
noty i zalety Zmartego ja:ko kaptana. o
ywatela PiOlaka i miłośnika ludu. Pfacz 
tośny rozległ się w kościele. W czwartek 
ano o godz 10 :odbyt slę .pogrzeb równie2 
w-śród licznego udzLafu. 

Ze ślązka cąli Starej Polski. 
Katowice. Jak wia<lorno, parlamen-

1ama k{)IIDisya rugów wyborczych unii'ew.a.ż 
11-lła: mandat posfa Wojciecha Korfantego. 
ie wkga w;:itp!iwości, ie parlament za

twierdzi uchwa~ę komisyi'. Odlbędą się te
ti}·-nowe wy!J.::Jry. .,Dzienniiik Berlliński" 
prsa;ł orn21gdaj, jako wie na pe;W!I1•o, iż: kieflo
\r'lfłrk „Katolika" z.a żadną cenę. nię będlz1~ 
ropierał kandydatury p. Korfantego. .,Ka
tolvk" nie zabuera dotąd gfosu w teti sprawie 
tak samo „GÓ'moślązak". Natomiast „Gl<0:, 
lązki" pisze że komitet w~oorczy na Gór 

lłYm Sląziku dotąd nic nie postaniQ!Wil, je
dnakże „Postąpi sobie mądrze i roztropn~e, 
śli postawi ponmV1I1ie kandydaturę p. Kor

fantego". J.eśli Komitet ją, postawi, ,.Głos 
ląz.ld" ma: nadzielę, że i „Katolik" wraz z 

łllnemi pismami pofskiemi poprz.e ją szcze
ze. W „Glosie Slą'Zkim" czytamy: 

,.Jesteśmy wpoważnienh do oświadcze
ia, że poset Wojciech Korfanrty rzeczywi
ie z redak·cyi .,Górnoślązaka" wystąpił 

1 w „Górnoślązaku" przesta.t prac()!wać:· 

Zabrze. Człowiek czy potwtór? Slą
ie ·gazety niemiockie donoszą o o'krop

Y1rnl czynie górnika Pawlła Badury, miesz
ącego w Stairynu Zabrzu. Przybyl on 

' stanie nietrzeźwym db. domu, znęcał się 
'ad swoją żoną i igrozit jej śmiercią. Gd'y 
Ba<l.Ura zaczął natrząsać się z. religii, -vvspół 
bkatorzy z.aigroz.ili mu policyą. Na to po
'lwór pochwycił za krucyfiks ii rzuicir go 
~ ziemię ze słowami: ,,Ty mnie chcesz 
~ śmierci piekłem karać, dfa tego ka:rzc 
tię teraz!" Dreszcze przeszły widzmv, 
'ilu-rzyli si·ę wszyscy. Krzyż pa<l!ł na zie-
. i zlamal się. Szalony czrowiek pod

w górę pakiet z dynamitem, grożąc, 

iż d-01n caly \' p8widrz.: \·,~y.s:. -lzi, k.z ŻJ
na mu w sam czas pakiet wynviafa. 
Z wielką biedą udato się szale1ka skrę
pować i odprowadzić na policyę. O
skarżenie zarzucać mw będzie blufoierstwo 
przeciwko Bogu i rellgii. kradzież, prze:kro 
czenie ustawy o materyalach wybucho
wych, pobicie, gmźbę, obrazę urzędników 
i opór wladzy. 

Bytom, Czytamy w ,,Dzienniku Ślą
zkim": Nowa kara spotkała naszego re
daktora p. \V. Ncw:ak-:::vv•'skicgo i to za do
puszczenie się swawoli. Ustęp 11 § 360 
kodeksu karnego przepisuje karę do 150 
marek lub więzienie. dla tego, który się 
przekroczenia wzmiankowane:go ustępu 
§ 360 dopuści. Swawon dopatrzono się w 
tern, żeśmy przed świętami. Bożego Naro
dzenia, kiedy wszyscy jak nahvięcej za
kupują, naszym szanownym ·czytelnikom 
uwagę na to zwrócili, by się, 'ZastanQwili, 
czy pieniądze za kupione towary mają do
stać się wrogom ludu polskiego i hakaty
stom. Przed'ewszystkiem za1ś radziliśmy 
uwzględnić kupc6w tych, którzy to'"'ary 
swe w· gazerach polskich J)Olecają. Czyni
liśmy to jcd'ynic dla tego, że dużo kupców 
maj4c odbiorcówi polskich, nie wfodzie:ć z 
jakich powodów, jak mk d!lugi w: gazetach 
polskich nie ogfa.szają. Nie tylko gazety 
polskie nawoluią, by czytel'n!icy kupowali 
u tego kupca , który swe towary poleca -
ale czyni'll to także i1 niemieckie, gdy o
twarcie 1nawotuią, by czyt~ ln.icy ich postę
p.owafi tak, a nie: inaczej. SL};d byt zdania, 
że tym artykutem chcieliśmy kupcom me
micck.im szkodzić, a pdskim kupoom napę
dzić odbiorców. Nie pomogły nic twier
dzenia oskarżonego, że artykuł nie ma- na 
myśli kwpców p.olskich, g<l!yż ich tu w 
Bytomiu: znikają-co mato mamy i że ten 
artyku~ rzeczywiście żadnego zaniepokoje
nia ni~ wzbudzi! jak to świadkowie po czę

·ści zeznali. Sąd byl innego zdania i ska
zaJ oskarronc.go na 120 marek kary. 

Wiadomości ze świata. 
Z Rosyi. Petersburski koresp~dent 

„Ber!. Tagebl." pisze: Szybkie utW10rzenie 
gen eral-gu'bernatorstwa pe,tersbu1rskrego 
wydaje się być teraz krokiem przedwczes
nym. W sforach dworskich myślą, o jego 
zniesieniu. Już nie mówiąc o tern, że ·pan 
Trepow ze swoim sztabem będizie koszto
wa! rócznie przeszlo 250 OOO rnblii zacho- · 
dzd1 obawa, że pomiędzy nim, a gra:donaczeI 
nikiem i ministrem spraw wewmętrznych 
będzie pa.niowa;ta cią,gla niezgoda. Dla Tre 
powa upaitrzono już mi1ejsce - zostanie on 
szelfem k+orpusu żandarmów na miejsce ge
nerafa. Rydzewskiego, który kui wJ.elkiemu 
swemu zadowoleniu powróci na swój da
w1niy: urząd w ministerstwie dworu. Na sta 
nowiska szefa żandarmów Rydzewski nie 
popisał się wcale, byt bowiem za 'V1iele 
d"\vorakiem. za· mało czł·owiekiem. Także 
i l,opuchiin szelf slrompromitOlwanego w o
startmichi czas.ach niesłychanem i przekup
stwami1 departamentu· polkyi będzie mu
siał wzią;ść kij wędrowny dio ręki. Czy go 
spotka .zaszczytna dymisya w; f.ormie nio
mioocyi na .członk<i! rady pa.f1stwa. dotąd 
niewdadomo. Jako następcę Lopuchina 
wymieniają zmoskwiczoneg.o Polaka Racz 
kowskiegQ, który wyrobil sobie „dobre" 
imię jako ·znakomity podobno or!ganizator 
tajnej polkyi rosyjskiej za granicą, gd2Jie 
d~ugie lata fungował ia:k<0. tajny agent rnsy.j
ski na Paryż i Londyn. 

W swoim czasie poszedlt oo w nietaskę 
przez owego slynnego szarfa tana Philippe'a 
który z rekomendacyi królowej wloskiej 
do·stal się był na dwór cars.ld w charakte
rze spirytysty, który: zamawianiami i sug
gestyą mial wpłynąć na pteć oczekiwaneg-<.1 
przez ·carowę dziecka. Kiedy Philippe z.a-
1czął baordlzo mocno hiipni0tyzować, •cl!o tego 
stopnia, że carowa nie zawahała się ro.Z1ka
zać miastu. aby odcięto kawałek parku 
Aleksandrowskiego (własność mia:sia) na 
pla·c <lfa 'P· PhilUppe'a, powstal!' skan'<i'al, a 
ministrowie postanowili wyścigać bezczel
nego inrtruza. 

W tym ·celu polecono R.aczkowskieml.. 
w Paryżu, aby zasięgnąl informacyi o kwo 
l'ifikaicyi moralnych tego pana. Raczkow- · 
ski wziął w swoje ręce i w krótkim c73s·ie 
przeslat carowi raport, w którym stwicr
tlził, że pan spirytysta jest szarlatanem i 
kryminalistą, kilkakrotnie przez sądy fran
cus:kie karanym. Ale wrażenie raportu 
było zgi0la nieprzewid'ziane; car napędzil 
R.aczkowskiego, a nie Philtippe'a, który <10-
ptiero później uniemożliw.il się ostatecznie 

' po drugim jeszcze większym skandalu. 
Raczkowski z pensyą 7000 rubli poszedł na 
emeryturę i wypl'ynąit znowu nai widownię 
dop!ero przed miesiącem jako urzędnik do 

Zdolncśc: jego pni i ~yj11e s~ b3r<lzo \\'YSJ
ko cenione i jego też wymieniają jak() naj
odpowiedniejszego kandydata na stanowi
sko szefa. departamentu policyi. 

Z innych zmian. których wiele obiecu
ją sobie w sferach dworskich, najważniej
szą ma być ta, że minister wojny Sacha
row ustąpi, a na jego miejsce przyjdzie -
minister oświaty ( !) Gtazow z: tej racyi, że 
byl jakiś czas kontrolerem akademii WQj
skow ych. Za Sacharowem nikt nie będzie 
żalowat, ponieważ jako zacięty \\'róg K.u
ropatkina szkodzil mu gdzie mógl, przy
czyniając się \V ten sposób bardzo znacz
nie <lo klęsk oręża rosyjskiego. 

Mimo urzędowych zaprzecze(1 sfery 
miarodajne w Petersburgu godzą się oo
raz bardziej z myślą o konieczności zawar
dai rych~ego pokoju. Wielkie nadzieje bu
dzą w tym względzie własnoręczne listy 
cesarza Wilhelma do cara, w których ten 
zapewnia, ż.e uczyni wszystko. aby R.osya 
mogla zawrzeć zaszczytny pokój. Wogóle 
nie powinno być dlai nikogo niespodzianką, 
jeżeli niebawem rozejdzie się oficyalna wia 
domość o rozpoczęciu rokowa(1 pokdj.a
wych. 

Ze praw HZjednoczenfa zawo· 
dowego polskiego". 

Otrzymujemy co :nastGpuje: 
Bochum, dnia 19 Iutcg{) 1905. 

Dziś oo'byloi się posiedz.enie R.ady nad 
2orczei .,Ziednioczeniia 'zaW1odlowego -pol
skiego" oraz k·omiisyi, wybranej z pośród 
mW:.ów zaufania, aby wspólnie rozpatrzeć 
sprawę p. Brzesikota, którego nai posiedze
nie zaprosz-0!n10, aby mógł dać ze swiej stno
ny wyjaśnienie. 

Natiprzód: ze str{)ny zarząd'tr '\viyjaśnio
no, .że p. Brz:eskot z własnej woli i bez. wy 
p0W1ieid·zenia porzucił pracę vv1 biurze w.o,
gółe, a szczególnie też w bimre obrony 
pralW'nej. 

Teraz wezwał przewodniczący zebra
ni.a p. Brzeskota, aby się wytriomaczyl z 
.czy:nionyich mu zar,zutów, ·001 Rada nad
zorcZ'eJ' nie uznaje za pol\VIOlaną d'o roz-

P. Brzeskot oświadczy)t, iż Radyi nad-· 
wrczej nie uznaje jako po'\volainej do roz
strz.yganiai w tej sprawie i żąid'ai osobnej 
komisyi z trzeich osób, która.by sprawę tę 
rozstrzyignęly. Wyjaśni·ono, że według u
staw R.ada na<lizorcza rozstrzyga o wsz:y:st
:kich sparnych sprawach. Zarząd zażalil 
się nai p. Brzcskota, że porzucił pracę, a 
R.a®:ie nadwrczej jedynie przysJuguje pra
wo rozstrzygania w tej sprawie. 

P. Brzeskot proszony trzykrotnie, aby 
sprawę wyjaśnił z.e swego stanowi'Ska, nie 
uczynit tego, tyllko opuścil lokat odgraża
jąc się "Zjednoczeniu zawod{)IWemu- pol
·skiemu". 

W oboc postępikw p. Brzeslrota obo
więzuie uchwała poprze<lini~0 pasiedlzenia 
R.ad'y: nadzorciiej i mężów zaufania, że 
skoro p. Brzeskot nie da ze s·wiej stro1t1y 
wyjaśnienia.o n:ai posiedzen1iu, lub na posie
dzenie, mimo zapm·szenćal nie prz.ybęd:zie 
spr:awę jego ustąpienia uważai się z.ai :z;a~a
twiianą. Po stwierdzeniu tego Qdczytaf> p. 
Grzesiek w imieniiu komisyi wybranej z 
pośród mężów zaufania oświadczenie, w 
którem powie<iziano 1 iż :komisya po zba.
dainiu sprawy prz:ekooała się, iż. wi.na s.pa
da na p. Brzeskota. P. Brzesilrot bowiem 
'Zloiżyt admiini·stracyę i nie chce się podi<:l'ać 
uchwal-Om Rady nadzorczej, przeto sprawa: 
j-ego upada! i więcej nie \Vlolno jej poruszać. 

Oświadczenie to ztożono ido akt. 
Za:zmcz-01110 na zebraniu, iż: p. Brzes

kot za swą pracę otrzymal zapłatę., ai roz
patrywano sprawę pa.w.tórnie nie dla p. 
Brz.eskota, tylko w celw wyjaśnienia spra
wy dla cztonków „Zjednoczenia zawodio
~eg·o polskiego" w <Yboc krążący.eh różn~
go1 t'()dzaju pogtosek. 

Sprawę tę. traktowa:n() wedJtuig usta\\'. 
i jest {)Ina teraz: dla „Zjednoczenia za\.V10d:O
w1eg.o. p;olskiego" zaiatwi<Jna. 

Z różny„& stron. 
W każdym ·dQmu polskim na obczyź

ni·e winien się. znaiictować .,Wiarus Polski", 
jak{)I pismo szcz.erze dla ludu polskiego\ na 
obczyźnie od tylu lat pracujące. Teraz mo
żna zachęcać Rodaków, którzy nie mają · 
pisma 11arodowegQ Vl1 swym -domu. A ta
kich jest na obczyźnie dużo jeszcze nie
stety. Tych obojętnych! naflatwiej wtaśnie 
nai jeden miesiąc zachęcić oo z.a.pi1sania 
„Wiarusa.i Polskiego", bo prenumerata \V-Y

noisi tyllro 50 fen., a z. odnoszeniem do dlo
mu1 przez listowego 64 feny.gów. Spodzie
wamy się, iż nasi Szan. Czytelnicy rozwi-

~ gorliwą ,agita-:yę, a y pismu swerrnt 
przysporzyć licznych nowy h abonentów. 

HiJdesheim. Parobek Schurmam1 zc
sta1 skazany na śmierć za zamordowania 
slużącej Iiuss. 

Altenessen. Przy stawianiu rusztowa
nia obok kościola Ś\\". · Jana spa.dl mularz: 
Józef Ii. i pokaleczył się znacznie. 

Buer. Szychta potudniowa kopalni 
„Hugo" musiała świętować z po\V()du bra
ku wagonó\v' do. prze\.vozu węgli. 

Gelsenkirchen. Kopalnia ,.Iiiberniau 
zaświętowata w przeszły piątek od godzi
ny: 10 dla brakn wagonów. Czyby nie jest 
obO\viązkiem kopalń dołożyć starań, aby 
górnicy nie byli narażeni na takie wypadki, 
ab:yi w• połowie ·szychty wyjeżdżać musieli 
z k.:0-palni? Tego ma•ją robotni.cy prawo 
żądać! 

Medyolan. Modlitwy o spokój. We 
wszystkich kości-0tach medyola(1skich ksie 
ża odczytali zcsz1łerl niedziel'i ludowi list pa
sterski arcybiskupa mcdyolańskiego, kar
dynała Perrariego, odnoszący się do woj
ny na Dalekim Wschodzie. I(.ardynat za
znacza, że rok już mi,nąt, jak w Mandżuryi. 
trwa jedna z najkrwawszych wojen w dzie 
ich świata. opisuje jej okropności i wzywa 
wszystkich kat{)l'ików, aby blagali Stwór
ce o zesfanie pokoju. 

Rozmaitości. 
Opał przyszłości. Opalem tym m?.. 

być t{)rf. Można dużo oczekiwać po toriie 
który pokrywa znaczne przestrzenie n.· l!~ 
jedną siódmą część powierzchni Irlan :lyi. 

Szwecya iu·ż obecnie spala dwa milio
ny ton cegietek torfowych. Nad'Z·.vvczaj.. 
ważnem jest staranne przyg-otowame .tor
fu na opal. Oto najnQwszy sposób: Ma
szyna ,,act hoc" wydna platy torfu i wpy
cha je do ogrzanych cyilindrów, którym 
nadaje się mch rotacyjny. W tych cylin
drach, urządzonych na wzór centryfugi 
tort traci wodę. Następnie poddaje się torf 
dzialalności prądu elektrycznego, dzięki 
czemu zostaje prawie zwęgla.iny. Ale nie 
na tern koniec, należy go jeszcze zamleć i 
sprasować w cegiełki. · 

Metoda jest dosyć uciążliwa. ale dzię
ki niej pirzemysl torfowy niezal!eznym jest 
od1 klimatu i Pory roku. Torf w ten spasób 
przyrządzony pali się d<0skonale, nie daje 
dymu i pozostawia mato popiołu. . 

Jńłal>oteńsfwo polskie. 
Witten. 

Spo\.viiedź św. wielkanocna od soboty 
25 llllt:ego Po pot. I\aza.nia' w niedzielę o 
gQdz. 11 i o 4. 

WiemeJhausen. 
Spowiedt św. wielkanocna od soboty 

25 lutego po pol. I(awnia w; Niedzielę o 
giodQ;. 11 i ()I 4. 

Podajemy do wiadomości w&zystkim 
krewnym i znajomym, iż w niedzielę 19 
bm. o godzinie 4 po południu .zasnęł w 
B6gu~ opatrzony śś. Sakramentami mój 
najukochańszy mąż nasz ojciec, syn i na~ 
drogi brat · 

śp. Wojciech Mikołajczak. 
Pogrzeb odbędzie się w środą o g. 

3 po poł. z domu żałoby, w Rohlinghau
sęn przy ul. Grabenstr. nr. 24. 

. Pro2.imy krewnych z bliższej i dal
szcJ okolicy Jaszkoskich, Lokś, Lipowicz 
rodowiczE; z Drzewiec. 

O liczny udział w pogrzebie proszą 
w smutku pogrążeni 

żoaa z córką, ociec I b,aela. 
.., •.; ?., •• • f: „, ·1. 

Towarzystwo św. Józefa w Altenessen 
podaje. wszystkim Roda.kom w Altenessen 
i Qkolicy do wiadomości, iż dni.a 25 b. m. 
w sobotę o godzinie 4 po poludniu i 26 b. 
m. w niedzielę z. rana ·sposobność do spo
wiedzi świętej. W niedzielę po pofotdniu 
o god'zinie 4 nabożeństwo polskie z ka
zaniem. Spowiedź wielkanocna. 

Zarząd. 
~~~~~~~~~~~~~-

Twierdzenie prz.eciwi mężatce Wysoc.:. 
kiego czynione 1 stycznia cofam niniei
szem, jako nie zgadzające się z prawdą,. 

tI o r d e I, 15 lutego 1905. 
Grzybowska. 



• ++:. 
Tow. polskim : \i.-szystk;rn ix>iakom, 

na obczyźnie polecam jako nadającą się do 
odczytu 

CHLEB ŚW. ANTONIEGO, 
pismo wychodzące co miesiąc i do naby
cia w 

księgarni polskiej w Habinghorst. 
Każdy abonct „Chleba św. Ant()nie

go" ma udział w 156 mszach św .. które się 
odprawiają w klasztorze Sióstr ś"r· Józefa 
w Poznaniu na intencyę pisma tegoż przed
pfacicieli dalej dochód wydawnictwa tego 
pisma przenacz()ny jest na chl'eb dla· ubo
gich który, rozdzielają Si.ostry klasztoru 
św. Józefa \V Poznaniu. 

Abonament wynosi rocznic 1,20 z prz,;
sylką l.50 mr., na tyle zapewne każdeg-0 

. stać. Pieniądze na aboncament proszę za
razem z zamówieniami przystać i to z po
da n iem wyraźnego adresu. Osoby, chcące 
z,_.;:,:tyty któ re obejmują 64 strony już od 
l stycznia 1905 r. otrzymać, powinny przy
Jrnjmniei do 1 lutego pieniądze na cały ro
czny abonament przystać pod adr~scm: 

M a r c i n J a r c z y ń s k i, 
KsiGgarnia polska \Vl Iiabinghmst 

ul. I~omerstr. 20, p. Rauxel. • ••••• 2 DZIEWCZYNY do dziedlzica blisko 
Dortmundu, dobre mia.is.ce, wysokie: zaslu
g-i, m-0gq się zgłQsić do bima wska'Zyrwania 
miejsc. Oprócz tego poszuku~ę 5 dziew
czyn do różnych robót, 5 parobków od ló 
do 25 lat. 

M. Bieirwagen, 
Dortmund, Ltitgebrilckstr. 18. 

Kto zapisze 
Gazetę Toruńską 

na marzec 
otrzyma w podarku: 

1. Wiełki kalendarz na roik 1905. 2. 
Dwa piękne obrazy Matki Boskiej, k~~re 
m()·żna oprawić w ramki i zawiesić na śc1·a
nie. 3. Kalendarz kieszonkowy w okladice. 
.f. KaJend~rz ścienny. . 

Powiniein każdy nadesłać nam kwlt 
pocztowy na dowód, że zapiisal ,,Gaz.etę" 
11a marzec oraz znaczek pocztowy 
~a 10 fen. na koszta przesylki. 

Kto nam ·zjedna przynajmniej t~h 
:abonentów na marzec i nadeś~ 1ch 

k.wity or41Z tyle znaczków pocztowych 
.po 10 fen., ile na'd~e-la kwitów., ?trzyma d'.la 
kaidego abonenta kalendarz 1 inne, powy
,żej wymienione po<larki ai dla siebie piękną 
\}Lsiążeczkę w oprawie. 

Kto nam nadeśle dziesięć kwitów ,na 
marzec roku1 1905 i dziesięć znacz~ow 
pocztowych po 10 fen., otrzym~ ~la kazde
go abonenta, prócz kalendarza 1 mnych po
darków, jeszcze elementarz. polski!. a ~la 
siebie sławną powieść Henryka S1enk1e-
wi-cza pod tytulem: 

KRlYŻACY. 
Kto diO nas pisze po podarki, nicxh po-

da doklad.ny swój adres. . 
Adres na listach wyselanych do n~s 

z kwitami i znaczkami, pow1nie.n być talki: 
,, Gazeta Toruńska0 

w Toruniu (Tborn) 
Na pogrzeb abonentów zmarfych nie

uc:zęśliwego wypadku, zaraz lub w ~wa 
tygo<lnie po wypadku, wyplacamy . iako 
ws.parcie, którego ni~t żądać od nas me ma 
prawa, z dobrej ·woll 
~~ 150 marek. ~I""'< . 

Postbestellungs-Formular. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiser

tichen Postamt ein Exemplar der Zeitun1 
Gazeta Toruńska" aus Thom fiir den Mo· 

:at Marz 1905 1 un<l zahle alll Abonnement 

und Bestellgeldl .64 Mk. 

ł":t Jr 

nł 
i1 

Obige 0,64 Mk. erłmlten zu haben, be· 
achemigt. 

d • „ • • • 190.„ . . . . . . . 
l(aiserłicbes Postamt ••.. „ •.• • • 

-8-10 dzielnych podróżujących 
na portrety kredkowe i kolorowe za wy3~J
ką. prowizyą mogą się zglosić pod adres 

W o j c i e c h S u ś, 
polski zakład fotograficzny 

w Bruckhausen n. R., Luisenstr. 14. 

Do Biura rolniczo-komisowego 
wedle choroby w!aściciela potrzeba od 
ka:żdeg-0 czasu 

wspólnika 
z kapitałem 2000 marek, nie wyklucza się 
też sprzedaży teg.oż. · Oferty A. B. SOU 
Langc's Annioncenbureau, Posen. ----- -- - ---:.-- - - , 
~,Zjednoczenie zawod. polskie: 

Wszystkie listy do ,,Ziednoc'zeinia za
wodowego polskiego" dotyczące czy to 
obrony prawnej, czy też spraw adlmi1nistra
cyjnych, należy adresować zawsze tyl!ko: 

~,Zjednoczenie zawodowego polskie", 
Bochum, Vidumerstr. 16. 

Pnesylki pieniężne należy adresować 
„Zjednoczenie zawodowe polskie" 

(fan fankowia:k) 
Bochum, Vidumerstr. 16. 

Zarząd „Zjednoczenia zawow. polskiego". 

Poz• yezki· pienied~y dla osób każdego stanu 
po 4, 5, 6 procent. Także w ma

łych ratach do odpłacania. Upr. znaczek na porto. 
.Jan 8ohotta & CJo.t LaurahUtte 0-S. 

== 

Dla teatrów amatorskish. 
Akademik, czyli ofiara za Oi.c~yza«) (1 

akt), 9 m~żczyzn, 1 niewiasta. Cen I mr., 
z przes. 1 rnr. 5 f. 

Bartoś z pod Kraf\owa, czyli dożywo
cie w letargu. ObraAYek narocrowy z śpie
wami w I akcie. 3 niewiasty, 5 mężczyzn. 
Cena 1 mr., z prz.es. 1,10 rnr. 

Adam i Ewa. Krotoch\v:1a w 2 ak-
tach. 2 mężczyzn, I niewiasta. Cena 1 
mr., z przes. 1 mr .. 5 fen. 

Ab} handel szedł. Obrazek ludowy w 
1 akcie. 6 mężczyzn, 3 niewiasty. Cena 
1 mr., z przes. l,] O mr. 

Bankructwo partacza. Komedya w 1 
akicie. 4 mężczyzn, 1 niewiasta. Cena 1 
mr., z prze.s. 1,10 mr. 

Nic bez przyczyny. K{)medya w 1 ak
cie ze śpiewami. 1 męż.czyz.na, 2 niewia
sty. Cena 1 mr. z: prz.es. 1.10 mr. 

Burs·ztyny Kasi. Obrazek ludowy w 
pięciu ()d'slonach. 4 mękzyz.n, 7 niewiast. 
Cena 1 mr., z przes. 1,05 mr. 

Kominiarz i młynarz, czyli zawalenie 
sie wieży. 4 mężczyzn, 3 niewiasty. Ce
nai I mr., z przes. 1,10 mr. 

Lokaj za pana. Monodram w 1 akcie ze 
śpiewami i tańcami. 1 niewiasta, 2 m~ż
czyzn. Cena I mr.,z przes. 1.10 mr . 

Nad Wist~. Krotochwila w 1 akcie. 3 
mężcz;yzn, 4 niewiasty. Cena 1 mr., z 
przes. 1,05 mr. 

Takich więcej. Komedya w 2 akiach. 
6 mężczyzn, 2 niewiasty. Cena 1,29 mr., 
z: przes. 1,30 mr. 

Wilia Bożego Narodzenia. KomC!tlyj
ka· dla dzieci. Cena '40 fe.n., z przes. 45 f. 

Słowicwk. Komedyjka ze ś,.;ewami 
80 fen., z, przes. 85 fen . 

. Z4SJU4WłWWW= 

Okrężne. Komedya \V 2· aktach 
śpiewami i tańcami. 5 niewiast. 7 
czyzn. Cena 1,50 mr., z przies. 1,60 

O chlebie i wodzie. Krotochwila 
akcie ze śpiewami i ta11cami. 1. niewi 
2 meżczyzn. Cena 1 mr., z przcs. 1,10 
niewiast, 2 mężczyzn. Cena: 1 mr., z pr 
1,10 mr. 

Prawica i lewica. Sztuka ludowa 
aktach ze śpiewami i ta!1cami. 10 
czyz.n, 5 niewiast. Cena 2 mr. , z pr 
2,20 mr. 

Stary piechur i syn jego huzar. Kr 
chwila \V 3 aktach. 10 mężczyzn, 3 nie\ 
sty. Cena 2 rnr .. z przes. 2,20 mr. 

Ulica nad Wisłą. (1 akt). 4 mężcz. 
3 niewiasty. Cena· 1 mr., z przes. 1.05 

Żyd w beczce. 4 mężczyz,n, 1 nic 
sta. Cena 1 mr„ z przes. 1,10 mr. 

Chrapanie z rozkazu. I(omcdya 
akcie. 3 mężczyzn. 1 nic\viasta. Cen. 
fen., z przes. 85 fen. l 

Ciotka na wydaniu. Komedya w lf 
cie. 2 mężczyzn, 2 niewiasty. Cen 
fen., z przes. 85 fen. 

Chleb ludzi bodzie. Komedyjka 
akcie. 5 męŻlczyzn. 2 niewiasty. Cen 
fen., z przes. 85 fen. 

Dla świętej ziemi, sztuka ludowa 
aktach. 9 mężczyZ'n, 7 niewiast. Nadz 
cza:i wesoła rze,cz. Cena 1,60 mr„ z P 
l,7t mr. 

Dobrodziej, obraize.k dramatyc2'nY, 
akcie. 4 m~zyzn, 2 niewiasity. 
fen., ~ przes. 85 fen. 

Stryj przyjechał. Komedya w 1 a 
4 męiczyzn, 2 niewiasty. Cena 80 h.1 
prz.es. 85 fen. 

Zamawiać prosimy podi adresem.: 
„ Wiarus Polski" w Bochum. 

•••:••······=···· ·······~•4>•• Kto zapisze „PrzyJactela 
ROBOTNIK POLSKI_: WIARUS POLSKI z TORUNIA 

na marzec otrzyma w podarku 
wych<><lzi dwa razy tygodniowo w Bochum 
w drukarni „W·iarusa Polskiego" i ma nie
dzfolny dbda.tek reHgijno-powieściowy pt. 

„Posłaniec Katolicki", 
w: którymi się mieszczą ewangelie, kazania ' 
powieści, i różne zajmujące i pouczające 
artykuly. .,~obotnika Poiskiego" każd'y 
zapisać może, bo na cale dwa rniesią:ce 
plad się już z przynoszeniem do dDmu 

tylko 23 fenygy. 
Na· tyle stać każdego. Z tego powodu 

prosimy Rodaków, aby dio zapisania sobie 
„Robotnłka Polskiego" zechęcali przede
wszystkiem tych Rod1aków, których <lo za
pisania pisma ·codziennego trudno nakiłonić. 

Kto zapisze „R<J'b()tnika Polskiego" na 
marzec i nadeśle kwit pacztowy na 
dowód oraz 10 fenygów na porto otrzyma 
kalendarz ścienny i piękną książeczkę. 

I(to nam6iwi 5 Rodaków do zapisania 
Robotnika P()lskiego" na luty i marze~, 

~adeśle kh kwity i tyle znaczków Po 10 fe 
nygów ile kwitów, <>trzyma <lla1 każd'ego 
aoonenta kalendarz ścienny i piękną ksią
żeczkę, a dla siebie 

książkę za 50 fenygów. 
Kto pozyska 10 abonentów na: mie

siąc marzec i nadeśle kwity i 10 znaczkÓ\v 
otrzym.a dla siebie 

książkę do nabożeństwa. 
Na poczcie trzeba żądać: 

" R
obotnik Polski" aus Bochum. 

•• 
P ostbestellungs· F ormular. 
Ich bestelle hiem1it bei dem Kaiser

lichen Postamt ein Exemplar der Zeitung 

,,Robotnik Polski" .aus. ~chum fiir delll Mo

nart; Mam 1905, und zahle an Abonneme!\t 

unid! Bestellgeltll 023 Mik. 

ia . 

Już teraz można zapisywać ,.,Wiarusa 
Polskiego" na 

MARZEC. 
Prenumerata.i nai miesiąc wynosi 

tylko 50 fenygów, 
a ~ odnoszeniiem do dbmu 14 fen. więcej. 

Kto zapisze „ Wiarusa Polskiego" na 
marzec, nadeśle na dowód! .Jndt, 10-
cio fenyigowy znaczek na Porto i d( kladny 
ad·res, otrzyma darmo kalendarz śdenny 
na rok 1905 oraz piękną książeczkę. 

Rodacy! Dziś każdy Polak na ob
czyźnie koniecznie czytywać winien „ W.ia
rusa Polskiego", aby się dowiedzieć o waż
nych wypadkach tak w życiu narodowem, 
politycznem, jak zarobkowem, których o
becnie tak wiele. Zatem Rodacy: Roz
szerzajcie „Wiarusa Polskiego". 

l(to nam zjedna przynajmniej 3 nowych 
abonentów, na marzec, nadeśle ich 
kwity i do każdego kwitu załączy IO~cio 
fonygo.wy znaczek po·cztowy, otrzyma dla 
każdego nowego abonenta kalendarz ścLen
ny i piękną książeczkę, a prócz tego dla 
siebie barct·zo piękną 

książkę, wartości 50 fenygów. 
Kto pozyska dla „Wi'arusa· Polskiego" 

przynajmniej 10 nowych abonentów, nade
śle i·ch kwity, oraz tyle znaczków po 10 fe
nygów, ile kwitów, otrzyma: dla każdego 
abonenta kalendarz ścienny, i piękną ksiq
żeczkę, a dla siebie bardzo piękną. 

ksJążkę do nabożeństwa • 
Adresować należy zawsze krótko: 

„Wiarus Polski", &chum. 

Postbestellungs„Formular. 

1. wielki kaJ1end.arz na: rok 1905. 
2. ~ai pit;kne obrazy Matki Boskiej, k 

rnożnai oprawić w ramki i zawiesi· 
ściainie. 

3. kaiJendarzi kieszonkowy w okładce; 
4. ka:le.ndarz ścienny. 

Powinien przecież. każdy nadeslać 
kwiit pocztowy na dowód, że za 
.,Przyjaciela" na marzeo· -0rn?. 
czek pocztowy zai 10 fen. na koszta p 
seł!ki. . 

Kto nam zjedna przynajmniej ·tr 
abonentów na- marzec i nadeśle 
kwity oraz. tyle znaczków pocztowyc · 
10 fen., ile naidsela kwitów, otrzymai 
każdego abonenta kalendarz i inne, po 
żej wymienione podairki a dla siebie pi' 
książecz,kę w oprawie. 

Kto nam nadeśle dziesięć kwitó 
łuty i marze,c r. 1905 i dziesięć z.nacz 
pocztowyieh po 10 fen. otrzyma: dla ka 
go abanenta, prócz kaleindarza i innych 
darków, jeszcze elementarz polski, a 
siebie slawna. powieść Henryka Sienki 
cza pod tytułem: 

KRZYŻACY. 
Kto do nas pisze po podarki, niech 

d·a dokladny swój odres. 
Adres na listach wyselanych d{) n 

kwitami i znaczkami, powinien być ta 
„Przyjaciel" 

w Toruniu (Tho 
Na pogrzeb abonentów; zmar 

wskutek nieszczęśliwego wypadku, z 
lub w dwa tygodnie po wypadku, wy 
camy jako wsparde, którego nikt · 
od nas nie ma prawa, z dobrej woli 

~~ 150 marek. Q...;;~ 

Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserli-
cheJt Postamt ein Exemplar der Zeitu111g Postbestellungs-Formular. 
„Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitung'S- kh bestelle hdermit bcl dem Kais 1 

preisl.1i.stei 128) ftir den Monat Marz 1905 chen Postamt die Zelitunig ~,PRZY JACI 
und z;ahle an Ab{)nnement undi I3estellgeld au'S Thom filr den Monait Mam 1905 
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·vct.odzI códzl „rm1ci i WYJ tkie:t.i dii poś"«iatecznycb. 
ł' ell1Jlain kW:Htilln!t na poczcie I u listowych wynosi 
1 r !m fen., ~ z odno."lzeniem do ur.mu I rnr. 93 fen. 

·1 rmi Polski" zapisany jest w ceuni~~a oocztmvym 
" Jl()d znakiem „t, poln!s„il" nt. 123. 
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Za inseraty placi s.ie z~ wiersz PtłY wy 15 u1 .• i _a 
ogloszenia zamieszczone przed irsc1 atlłn„ 40 fen. Kn 
często o~lasza, otrzymii :abat. - Lls!y d · ,w: r:i a 
Polskiei?:o" należy frankow;.ć i podać w nich ~cklid-

ny adres piszące~o. Rękvpisó\\ sic nie zwrac~ 
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Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

'1Włć, czytać i Disać po polsku! Nie jest 

eh 

n 
tal 

swemu zniem-

Z wypadków dnia. 
d rosyjski zamierza zbadać skargi 

położenie robotników. 
Senator Sz~ł®wski oglaiszai, że wy

. osobny pod1 jeglQ przewooni·ctwem 
'a. skargi robotników. Do wydeiiatu 

'bierać będą przedstawicieli prncodaw-
i pracobiorcy wszystkkh fabryk pań
'"'} eh i prywatnyich z·atru'dinia.iącyc.H 

ad 100 robotników. 
Zapewnia się wio11ny wybór przJe<llsta,_ 

ieli robotników i gwarantuU.e za. 01sobistą 
]{)SC. Fabrykanci wyib;lorą 15 przed
•icieli różhych ga:ęzi przemyslowych. 
tnicy poszczególnyich fabryik, .męż;.. 

'ni i kobiety, wybimą jetinego przed-
kida na kaqxfo 500 wOOtników. Ci 
stawiciele dopiero wybiorą czllcm
do wydz'ialu, którymi by.ć mogą tylko 
z1 źni li·czący przynajmniej lat 25. 
y rodzaj przemysłu wybiera pewm-ąi z, 
oz.p·aczoną li'czbę do wyd'Zialu. Wy-
odbydą się 3 marca b. r. • 

przynfosię druga nowela do ustawy . 
górniczej? 

sel idr. Spa.łm na odbytem w uibieglą 
ielc zebraniu centmwem w1 morwie 

czynił pewne wzmiainiki co <liO· tre
mgiej noweli mającej uiregulorwać stó.
i mbocze w górnictwi·e. 

sel Spahn za~naczyf, żel nowela bę
prawomocną dopiero <lid.i 1 paźdzl1emi
r., gdyż prędzej &ejtn z nią się ziatat
l·e. mQż.e, a rzeczy niemoi.liwych z.a
c 11 górnicy żądać nie będą. Zapro
i <Jna -O·d 1 paźd-ziernika: b. r. 80 g()
ą "zyichtę, która, mówił p. Spahn, ia:k 
u~z.cz.am, zostanie -0d 1 paźdz.iern~ka 
7, lulb też d'Opiero 1908 - są to kwe
techni1czne - skróeiona nai ośmil()lgo1-
szychtę wrnz z wja'Z-<ie. · i wyjaz-

Telegramy. 
I( opie n ha g a. Trzecia bałtycka e„ 
a rosyjska przebyta już cieśniny duń-

Tok i o. Parowce angie.Jskie „Pow
m" i „Silviana" ma~ące ładunek wę
a Władywostoku schwytali japoń

Y w ubiegłą niedzielę. 
To k i o. Odbył się tutaj obchód żało
na cześć jenerała Matsumy, który zdo-

d Portem Artura ,~Wzgórze 203 me
" okupując zwycięstwo życiem. 
W a r s z a w a. Przy gimnazyach 
łono stojkowych lub też woj
Policya aresztowała uczniów klas 

zych, którzy starali sję odwieść ucz
klns niższych od uczęszczania na oau-

M os kw. a. Na kilku liniach koleio· 
ruch wskutek strejku personału u

zupełnie. 

Mowa posła Kulerskłe20 
łoszona w parlamenci'e niemieckim 

tel.W interpetacyi posła Trimborna w spra
wie IO-godzinnego dnia pracy. 
ości panow~!e W im.1eniU' stro.ooic

n·H:·zP.g{l oświa<f<.:zam, że s1l"Inpatyz11-
z zasadami wryluszcronemi w inter- I 

J Trimhorna. Żądamy jedna.kże wię 

·--~-; 

cej i życzymy s·obie, aby, dzie11 roboczy 
10 go<l'zinrny unormowanym został dla wszy 
stkich rnhotni'ków zatrudini<mych tctk "' 
przemyśle, jak w handlu i mchu handlo
wym. Niestety, są jeszcze dzisiaj przedsię
biorstwa, w których praca trwai 12, 13, 15 
a nawet i więcej godz.in, a zdaniem moiem 
jest to wyzyskfrwia.1nie sil robotnika. 

Nie rozumiemy, dlai czego rzą<ll zaliął 
w tej sprawile sta1nowisko nieprzychylne, 
mimo, że tyle razy poruszono ją, tutaj ł roz
taczano. 

Mości panowie, do reformv socyalnej 
nałeżY zdaniem na1szem uregulowanie 1pra
wne dtugości dnia robocze.go, w ohecnym 
prrzypadku na g-0dzin 10. W interesie robot
nika nruleży żądać tej obrony. Stanowisko 
które dioty1chczas rząd zajmuje> mbi wra
żenłe, jakoby nie chcial przeszkadlzae·i>ra
oodawcom w wyzyskrwaniiu sil' robotnika. 
jakoby zasadnk'Z'() ni·e chdat pol,ożyć temu 
końca. 

Gdyby rząd' przy wre.gulowaniu pra
wnem dnia roboczegur nai godlzin 10 nie 
mial żadrryich peW!l1ych danych, stanowri·sko 
które zająif, możnaby jeis.zc:ze zrozumieć. 
Ale, jak dbwiódl' telgo p. interpelant Tr:imr.. 
boirn 10-igodziillny >dzień ipraicy za.piro;wa
dizonym jest już w kilku krajach, a.i miano
wici'e w Szrwia}ca1ryi, w rkantonarch Zuryichu 
-i Bazylei v we Fraincyi drla1 wszystkich mie
ce ustanmviono nawet w niektórych s1ta
szanych przedsiębiorstw. A w Amery
nach dtugość d:nia roboczego naJ godzin. 8. 
W różnych kradiach zrobiooo juiż kmk pier
wszy pod' tym względicm, mamy więc przy 
kł·adly, a .czas najwyższy, abyśmy poszli za 
przykła<l:ami1 tymi. 

Zresztą m. p., sprawozd:aiń inspektoró\v 
prz1e1nyslowych prz:ekooać się możemy, że 
w, Niemczech wie·le z.aiktad:órw przemysfo,.. 
wych 10 god'Zinną pracę już zaprowamikJ. 
Okarzalo sie to prakty.cznem, a to ·zdani.em 
mo.iern jest takie pow!Odem, aby w: ·całych 
Niemcz.och unormować prawnie dzień pra
cy na gro<l'zin1 10. 

NiE"przychylne stanowisko rz~du da
łoby się wytfomaczyć, gdyby unormowa
nie: prawne dnia roboczeg-0 na go<l2in 10, 
spowodiowalo zniżenie produikcyi, ale i to 
ni1e prawda. W wyjątkowych ieidlynie wy
pccd!kaich skrócenie ctnia rohoieze/go było po
wooem zmniejszenia produkcyi.. 

M. p., podniesiono tutaj ze strony na
mdlowo-liberalnej, że prarWiile. ogrankzenie 
dnia robocz~go na g.o<lzin 10 byl·oby ograni 
czeniem wolności osobistej robotnika. Da
winiej z tej samej stmny shszeliśmy głosy, 
że przy podooszącej się oświacie, przy 
wzma·gającem się rozeznaniu mbiotnika, 
wiedzi·eć on Powinien co1 czyni, oo jest dla 
niego pożyte1cznern i prrzyd'atnem i x tego 
powodu na~eży odrzuicić prawne unorrmo
wani'e dlu'gQŚci dnia roboczego. 

Charakterystycznem jest, że takie wla 
śnie twierdizenie padlo z ust tych, którzy 
nie entuzy.azmutlą się zbytnio do wolności 
robotnika r gdyby od' nich zależało, przy
czyniliby się chętnie aby prnwa ro.botni
ka Q·granic.zyć, o ile możności zni·eść prawo 
koali.cyi, prawo '\rolnego przenoszenia się 
z miejcsa n~ mieis.ce it·d. To ·wtaśnie, że 
uwaga o ogrankzeniu '\\'l()lności rQbot.ni'ka 
przez prawne unormowanie dnia roboczego 
na 10 godzin, padlta ze strony na:mdO'WO
lilbernlnej, wzbudza w nas przekona!nie, że 
zapatrywanie to nie da! się podtrzymać. 

Zresztą, mości panowie, jak.żeż w rze
czywi:stości przedstawia się tai wolność ro
botnib? Wed1e megio1 z:damia, W10bec tak 
ko.l<OSalnej sily kapitału, która wykazuje s'ię 
.naprzykta<li ·w'Obec streiku w okoHcadv Ru-

~~~ta~~~~~~~P';~;t;;;<lo ~~~ ;~~ I 
d'u sta\\'Laią się, robDtnik ie:st tyfb--<:> nicw'OI~ 

nikicm kapitalisty. Nie za.stosuje się eto żą
dania, aby dlużej pracował, natenczas wy
rzucają go traó zarobek; bo pracodawca 
znajdzie wielu, którzy woli jego będą po
słusznymi. Ażeby więc po.tożyć koniec S<t

mowoli prnoodawców, ikonieczncm jest, a
by pra'Wl11ie dlugość dnia unormowaną, zo
stata. By)l'oby to woJnością, dla robotnika, 
a ni1e ograniczeniem tej wolności. 

M<>ści pa11101wie ! Nawet ze względórw 
zdlrowotnyich Powinien być <l'zień mbQczy 
]Hawnie na 10 godziin U'normlQ!Wlanym. Na
iwnym bytby ten, któryby twierdził, że 
względy z:drowotoo nie odlgrywatią tutaj 
ważnej rOili. Mości panowie, zjakiegoż to 
powodiu.1 szerzą się wit.aśnłei pom~ędizy ro
·botnikami tak bardzo suchoty? J ed'nyim z 
powodóW tego jest wlaśnie 'Zlbyt dtugie 
przeciąganie pracy. M. p., przypatrzcie się 
tylko obw10dom przemysłowym! Degooe
racya pomiędlzyt ludnością, robotni·czą jest 
widocmą,, a przy pooo rze re:k:rwtów uwidlo
cznia sit: to naj<wyraźnłei Nie może być 
wiec najmniejszej wątpliwości, że wzgliędy 
z.drowonne wtpł'ynąć porwinny mu prawne u-
1normowianie dnia roboczego na gOOzi.n 10. 

Dalej mośici panowie <lloiwvedzilone:m 
zostato, ż.e naj.częśc.i-ej wydarzają, się wy
padki niesezczęśliwe z powodu zbyit wiel
kiego zmęczenia:, z p;o;wodu prz.epraoowa.- , 
·nia robotniłków. I z tego względ!u byloby 
polecen1tru godnem, ahyi x.astosowaino ·się 1do 
żądań .naszych i posila Trimborna i U:Il~:»r
mowano prawnie <lzief1 roboczy na IO goi
d1:in. 

Inne jeszcze względy przemawiają za 
tern. I(ażdy robotnik mai ró.i!ne poitrz.eby 
i obowiftzki, którym w obemem pol'ożooiu 
zadość uczyruić nie mo7:e. Polski n~sx. lud 
naipnykład c:zuje potrzebę pójścia oo ko
ściola nie tylko w same nied!ziele, ale i v. 
®i1 robo·cze, n. p. W1 maliiu i paźdzliemiku. 
Niemo.że jed!nakże brać udizialu ani· w narbo 
żeń1stwaich majowy.eh, an1 w naibożeń
stwaich różań.oowy;ch, Ponieważ nie staje 
mu czasu, a nieraz już uskarżali się prze
demną na to robotnicy. 

Dalej, m. p., rob()tnik ma także olJ.owią
zkii wz:ględem rodziny, które sZiczególnie 
w naszych polskich <LzieVnicach na nim cią
żą. Wobec faJktu, że szkola żadinegD tam 
niem.:li wplywu wy'Chowiawczego. 

(Bar<lzo slrusznile ! ur ?Qlaków) 
że. skutkiem niermsądne'giQ systemu szkol
nego dzieci narkonieicznieiszych wiaid.QIDO
ści z nauki religii nabyć nie mogą, wobec 
faktu , że w szkole dlzieci ani czytać an11 pi
saić po piol.sku nauczyć si~ nie mogą, robo
tnik polski mai oho wiązek zastępowania w 
rodzinie n.auiezyci ela. 

(Bardzo stusznie ! u Polaków). 
M. p., podnoszą, się skargi, że po.w!Sta

ją ·prątliy, które pragną zni\.\< eczyć życie ro
diuinne roho.tników. Jeże.li' Jednak są W1ply
..,,vy g-rożące temu rodZinnemw życiu, to w 
pierwszej linii \Vinne te'mu są stosunki! pod
ni·esione w interpelacyi przez p. Trimborna, 
a które usunąć pragnie.my, popierając ją r 
idą.c daJej jesz.cze v. na1szychl żądaniach. 

(Ba.rdzo sluszni·e! u Polaków.) 
Na koniec na robotniklh spoczywają o

b<nvtiąiz:ki obywatelskie. Już nawet cz:fi0-
wiekowii wykształconemu. nie ;atwo poł'a
pać się, \V tym labiryncie prai\.vada:\vczym, 
aby spełnić swe obowiązki obywatelskre 1 
dopil'nować praw swych poli'ty;czinych. O 
ile to \.vięc trudniejszym dla mbotniikw przy 
tak nadmierne.r pracy. Robotnik musi się 
przecież poinformować o różnyich politycz
nych prąd'ach, a1by nie wpaść w si<Na Jakiej 
jednostronnej agitacyi. W jaki sposóbi mo
że to wczynić? Niepoidobnem to d~a niego 
przy 11, 12 igodzittmei lub d!łuiższej jeszcze 
pracy, a jctcli dOOamy czas potrxiel:my na 
sen r positek, nieporostan1·e mu.r na: to ani 
chwili. · (Bardz-0 sr11sznie u Polaków). 

Z powodów tych żądamy pra\\ neigo u
normowania dnia roboczego na godzi~1 10. 
J eżeili zaś żądamy tego dla robotników mę
skich, jaisnem jest, że tego samegio żądamy 
dla kobi.et, przy których inne jesz.cze waż
ne nader powody uwzględnić należy. Wo
bec spóźnionej pory dlużej nie będę się nad 
tern mzwodzil i jedyni'e sJmnstatuuę w 
krótcenasze żąidania. Oświadczam jedno
cześnie, że prawne unormowanie dnia ro
ooczeg()I na gndzin ·dzisięć u-wa.żarny za mi
nimum tego, czego w interesie rnbotnik&w1 
żądamy. Przyjmujemy unormowarl1ie dnia: 
I'tdlxl1czego na godzin diz~ie:s.ieć iako za<lart:ek, 
będziemy się jednakże starali o uzyskanie 
dalszych ograrni.czeń dlai wyrnienionyca 
przez.emnie kategoryi robotników. 

(Brawo! u Polaków i w centrum.) 

Potworne zbrodnie. 
„Czas" otrzymail' z Warszawy nastę

pujące informaicye: 
W ni·ektórych cyrkulach palicyjnyx;h w 

Warszawie odlbyly się doraiźne masowe 
egz;ekucye aresztorwa.nyichi w czasie uJiłc2-

• mnch zaburzeń, poląc·zone z ni'estych.anem 
barbarzyństwem i pastwieniem się nad 
bezibronnymi, bez śleid!Ztwa i wyroku ~
d'Qiweg'(), z roztazu1 wladtz p•olicyjnych i 
żandarmskich. 

SzJczególy sq następujące : 

W cyrkule 10. Osoby, areszto!watne 
na ulky, przyprowadzone pod ko1nwouem 
dlO cyrkułu, byty bite przez żolnierzY) i 
Polilcyę nai drodze od bramy -doom do wej ... 
ściai do -cyrkułu! w lewej ofky;nie. R{)l)be
stwieni1 iżio!tni·erze i policya w obecności I 
pod komendą zdalai stojących oficerów, pa„ 
ląicyich papierosy, uderzali aresztowan}'lcli 
kolbami, p.alaszami, prętami splecionym~ li 
grubegio żelaz.nego drutu, pięściami, po gł'O
·wie i catem ciele~ <lepta•li nogami, I.ami~ 
ręce, żehra. nogr, pastwiąic się W1 spios6b 
o1<ruitny. Są świadkowie, stwierd'Zaiący, 
że i IQfiocer<YWie brali udlział w biciu nie.
szczęśliwych {)lfilar. W n-ocy pastw iono s.i~ 
nad nimi w sposób nieludzki. - Rozpacz
liwe krzyki: ,.O Jezu". „Ja nk nie winien" 
itp., a na1stępnie jęki coraz cichsze słyszane 
byty przez licznych świadlków na. uHcy 
wfodzi'rn~erskiej. W k{)ńCll ciala <1fiar 
w1rzuoooo pok-Otem do 10 furgonów i w no
cy.cy wywi•eziono z dlomu - dokad nie 
wia<lorno, prawd:Opodlobnie na t m~n'.tar2, 
gdzie 'Zapewne zakopano we. wspólnym oo
le. Jeden z żiolnierzy, miaijący u<l!zial ~. 

. straszmej tragedyi z rozkazu wfa.d!zy, po 
wyjściu z mi1ejs.ca kaźni opowmdat \Vobec 
wiarogodnego świadka, że wofatby umrzeć 
niż btać udz.ial w takiej egzekucyi. 

Obok wyżej opis.anych nadu:.:~yć miała 
miejsce w cyrkulu 5, bardzo otldal{)nym od 
centnun miasta. dloraźna egzekucya ma
sowo zaareszto'\.Va·nych przez rozstrzela
nie. Odbyło się to po godz. 10 vdec7ór oo 
PQ1&wórzu dlOmu, w którym mieści się cyr
kuł. Naoc'Z!ny wiarogodny świadek wi
dzi'a.f, jak rotnierze uszykmrnni ,,, jedle!Ił 
rząd strzeUali <lo rzędem ustawiony.eh pOd 
murem oko.to. 20 ludzi. którzy pa-dali r:tżeni 
kulami. - Między ty.mi byli i nw<lzieil:CJ' 
i starcy. Podwórze oświetlone bylo jed!ną 
latarnią. Są silne poszlaki, że podobne rze
zie urządt.aoo w ratuszu· i innych crrku
lach. 

-·---- ----

Z wojny rosyjsko-japoilskit;j„ 
We<lil'utg doniesień z nadi Szah~ ·Rosya

nie rozwijają akcyę na obu skrzydłach. 
Podczas ostatnich starć Pu:zang slużyl za 
podstawę ()'peracyi, Sit-ę \\~ojsk0wą rosyj-



ką '' tej ckolky oceniają na z:e, ć dy\',:
zyj. Pm\, Zt;drnem je t mniemanie, że. Iru
ropatkin prz~ot<n\ uje się. do zaczep.ki. 
Pogoda niekorzystna, jedllak'l,~ iln° mrozy 
PO\\ inny już ·\\~krótce 11..:>tać. 

O op .... racy; k~n~ a1ery~ japr,l1skiej na ty-
1aL11 ,,·ojsk ro. yjskich doniósł l(ur-Op'.ltkin 

-<lo Pekrshurga: 
Kolo Enii kokjo\', Lj grnm:ldzą siG licz

ne ancl.y Ch1 1 n.;huZÓ\\ pod komendą Ja
po1kzyków, wyslano dnia 11 b. m. oddział 
straży: granian~j µo~ do\\ ództ weni Senic
lkiego., c Iem rekogr:osk-0.\.:rn.::t. Gdy Chuu
dmzi zaatal·o\ ali most k<..I iQ\\ y kob Un
sznlin, <Jddz'ic. ł ro. yjski rozprószy? ich. 
Podczas pościgu \\ <Jdlcg-~<iści 1.2 w imst 
Senkki natrafJ na 6 ia1;rn\ ki h S.'Z\\ adrn-
11ów1 i 4 k-01111rn:c. .CHHZ przeszło 2000 
Clrn1chuzó\\. ... :.~ze (lddzi~ly Z{..5t"'łY ze 
' ~ szystkich str n n al:ror,c, ud:-t1~ im si~ 
jednakże po kilki poty.:.zkach cJfną:; do 
Unszulin, g.dzi · 1m,ybyly 15 b. ni. 

Rosyan'ie .vstrzeli" ~łi~l także ..:rntrum 
anni! Oyamy i POZ:\~1.:y1 na l '!ł:O !..... . cu 
sko;ydlc. 1 os. ka' .'.llc1 y ... t 1,0 <J..">t:l·tn;m at3-
ku 11a le \ e k~zydlo znowu s ~ ccfnęf.1 i 
usta\\ iła się h "· 1

) Li1-c hi...ll?, 1
1 'J. 

Z Prus 
Elbląg. W s·z(istej kl<. s't: ~·1,koly rlzic\v

częcei wpadh 11 cąic c1..<H w n:e11 u1c a 
przysLedlsz.y do 'inbii;:'. 1 1CZGfY \\Olllitu

\\ ać. Na tar7qL'teni..: le ·i z·i. i"O\\iat J\\C

g<J klasę ianLk1 iętu, b ~, p1z ·v· :, ę choroby 
zbadać. 

. ~d~ńsk. R.ohutr1i.:ę J'IJ1·1rtę Witk·ows:·ą.I 
z. K1e1p1na pod K(lrt11z·:1.mi sh.·17al s<1d przy- j 
s 1 ęg-Jych za. zar:101:ct.o.wa11i1..- S\\ eg-10 t"ziecka I 
na· d\va Jata \\ 1ęz1el!J::L Cztery Jata tenri 
skaz.al sąd' przysięglych Witkcwsk<ł ZJ. ta- i 

k ic same przewinienie na 3 lata demu kar
nego. 

Pucl{. Z pow1ndn n:eszczęśliwej miło
ści powiesił się w stajni sweg--0 pracodaw
cy 50 letni robotnik Paschke z Polchmva. 

Tuchola. W dniu 10 b. m. udał się le
śniczy pomocny łiause do boru pod' tLisz
kowską hutą i sp·otka\vszy się z. pewnym 
kłusownikiem, zawiOJal d-0!1, by zł-Ożył fu-
7.yę , oo gdy tenże nie uczynił'., dał ognia. 
l(lus-owni'k padł, w tej chwili atoli się pod
. niósł, uciekł ukrył się \\'1 zagajeniu jałow
cowem. Dalsze. poszukiwania wykazały, 
że był t } już w· roku 1903 karany także za 
klus.o\vnict\vin 9 micsięcznem więzieniem 
Alojzy Zabrl{}cki . Żandarm Peterdt wy
kryił go w Czersku, gdzie się leczył z o·
trzymancj w n0gę rany. 

Z Wfol. Ks„ Poz • skiego. 
Poznań. Brak kandydatów m. nau

czy;deli daje się odczu1wać od pewnego 
czasu, mianowicie też dfa kgD, że P.oh.cy 
z wiadomyicł1 względów nic chq się ro
Ś\vięcać temw zaw:odo1\vi. Po-dczas kiedy 

cz~. ·tł> 

(Ciąg dalszy.) 

Nic wierzysz w nie? 
Nic; IJ.o gdyby to bJ> it0· pra\ <lą, nic 

zaś powiastką, wylqgłą \\1 hviojej poetyc
kiej \';y.obraźni, nie QSZczędza.tbyś m11ie 
tam, w 'sal{)nic, i ujawaiłbyś przy v.:szyst-

k k h moją hal1bG. aby nie d·opnścr1~ do fiwi~. 
zie11iai Manuela. 

- Jeśli p<>ZW1oliłem, aby uw{ęzi·Oll'O' Lu 
dwika, wiedziałem, co czy ·ię Było to 
ni ezbędne. 

, Niezbędne? po\vtó.rzyt. hrabia 
zaciekawi{)ny. 

- . Niezbędne dla1 jego bezpieic;, ·r1st\:a. 
- - Nic rozumiem cię. 

- Ale ja r-0zumiern siebie i to mi wy-
starcza. O! .pioznalem ja ci~ teraz do g-L :rn
tu, lirabio Rolandzie! Pozostaki.a.:. .Ma1111e
la na wolności. wówczas gdybym ja wyru
szył po testament znaczyli0by to : odsłaniać 
jego piersi na wszystkie podski. Pchni~
'Cie sztyletn. duż,o czasu nic zabie·ra. Lep:cj 
j bezpi·ccznici Manu~lowi w. wic;-zic11iu. U 
więzienie brata chroni 'Cię od pokusy, a być 
może, i ż -o szczędza: ci wyrzutów speino
ncj zbrodni. 

- U\Vaża sz: mnie za· zc.Lolncg-0 di0 mor-
"derstW\a? 

- Potem C{)ffi widział - 1oświadczy.! 
Cyrano bez ogródek - U'\Yażam idę za1 zdol 
J1egio do wszystkiego. 

- O tym razem - ryknąl hrabia -
.Ządam zadQśćucz.ynienia za obelgę. 

4 - Bić si~ z tobą nie będę. Mam ważniej 
~e \;ele przoo S-Obą. Nie potrzebuję wisty-

da\\ ni j zg~a zato sic: ty!u. L naw·ct dLt 
braku miejsca, \\ szystki.:h n:l! można byl'O 
przyjąć - teraz n·t1 zą zakłady preparan
d<m \\. VI. Ks. P-0nia1iskiem zwiały\\ ać 
kandydatćrn, ? gtc;'l1i Pru · i Niemiec za p:l
mo~ą ogk_ 1r1J. '"" p:smc._h nicm~ccki.:h. W 
berli11skim ,,Lo.:al-Anzeigerrn" c1yr1my: 

„Nauczyciele ! Ważne! Zakład prcpa
randó\V " Plesze\\ ie, pro\\. pozna11s.ka, 
który od póltorn roku z:; tal ct\\·orz011y., 
zdaj0 się mieć pil.n\ szełlst\\ :-> przed innemi 
dla berl:łlczvków. bo w d\\·óch dotychczas 
ut\\ c'rZ-On)nch klasach jest cbccnie dwu
dzie tu ucznic'iw z Berlina. Od pewn ~o 
cza~u kst l!O\\ D\v ybudow 1 y gn11ch od'cla
ny do uiytku, a urządlony jest podług no
'' Ot.:7e.$n) eh '" ymagai'1 zapr{.. \\ ~Hlz0no 
Ś\\ iatfo elektryczne, laz[cnki i i. d. Każdy 
ucz.;(1 otrzyma n~,, et na ży~zenic kaw2.
lck -0~1 ódka. Szk'Dln ~ wok_. Z .i stół i 
stancyą plac: siG 27 mart::k :ni•es:Gcznir .. 
P e-..iG-:imvo ")trzynmjr 1 ·::żdy n.::zeli 150 I 
dl{) 2'00 martk; -0prócz tego pohy\va sir; ko
szta pJdr{ży. \./się) na Wiclbl'G .. L't:h- l 
szen:a z cdpo\\ i12dni 1111 Ś\\ 1~.1kc1 .-~,;r; 

prz3' jmnjc p! zcłio~.011y zakładu p. Jl!h ·t :\ g''. I 
Jedna z gc-zet szk ' l:1y1 h łJntciir-1 r. I 

„W~stdeut;che ~Jehr:~:· ~~.tt 1~ ') .~tc'l.} .1~:.-1 
\\ YZSZl' , ~ 1C~tlll Unll _S...,1l~:., U.1 .{La.~ l... ~l\;-

b 'e: . Y~'rnu cl~ n eh :1i1H ł ·rt. w rnidas 
mi;hr!'' 

W ,.t\r, 11!. Sr'!· i!hl:>.t fiir tl..:n .'c;(c
n •1gsh.-„.'r' 1 rn bene'\ jest r:i, {,;'fli·ią..:1 

• 1 

" nman,d: . I 
. Dn nk r dtJ 111 ep'łrunJ1) ,\r \\ Kro to- I 

sz-yn. ~ mc1~L. r.ostać p.1yię~1 pt:..r;•:-r~rnc: J. I 
Tak i\ ~ ( tr1,y1nają przy \„Jllki r 11 ce 
l}l"ZC 'ęr'ilJWO r ,C};tl '"':'"I styp 'I clYU111 18() 
man' i pra\\ dcpN:.,.,bni;; już; \ tym rnh1 
·oJn~ :ndę k-0leiown". 

C·i (1 r htcrystyczny to znak l3SU ! ! 
Pe.zn. ń. W ubieg-ly wtorek d1okcnat 

N,1JPL- ,, , Ichniejszy ks. Arcypasterz i.nM 
styl1Icyi I s. prnb. Romana Goebl1 i ks) 
prob . .J~ts1ł1s'·ieg{) na kanonie: gnieźnieńskie 
a 1-s. radz..:y Józefa VI111J.:ego na kanonię 
pJZnJJtislq. 

· Gn;ezno. ,.Lech" pisze: W m:eście 
naszcm zct1:osi się na wi·C·SnQ na strcik ro
botn;1kó\'.n i to z incyatywy chrześcia!1s.kie
:g<o zwi<tzkt1 za\\"\Qdm\·cgo. Podobno zamie
rza\ią ro·bo.tn:cy żądać µndwyższe:nia p1ta•cy 
z 20 na 30 fen. za: godzinę a po·dlu,g tutei
sych gaz·d niemieckich P'racodawcy nie my 
śhi się na to żądanie zg.od'zić . 

O l ic wie.my, to nietyHm Z\\.iązek Źa
\Voduwy chrześciai'1 ski wystt;puje za1 P'Od
wyższeniem pfacy, ale. także po-lski. Żąda
nia Polsk(ego Związku nie są tak da:Veko 
i dące i uważamy to za zupelnic. sluszne. 

Buk. O n iesłychanych szyka:n.aich po
licyjnych, które mimawoli ,każdemu· Rosyę 
p rzyp.amnieć musz~1, doniasi ,iPrzyj. Ludu" 
co następuje: Towarzystwio .,Sok-0łów" 
w Buku' chcialo urząd'zić przedstawienie i 
nauczyJo się na ten cel sztuki, którn -0d "
gram\ być miała . Gdy jednak udano si~ 
po POZ\ '·olnie d·o· {)ubycia przedsta·wienia, 

- ----- ! - - - --· -

dzić się ani żałować tcg10 com powiedział. 
Óparlem sloiwa S\.\'e na dowodach. Na·re
szcie, gdybyśmy bili się z, sobą, zabilbym 
cię a to bylaby dla ci.cbic wygrana! 

Zaciśnięta pięść R.olanda uderzyła z 
wś.cieldością o stojący przy nim s~olik. 
Cz11t <>ię zmiażdżo11y1n prz.::z zimną krew 
przeciwnika. 

Niech i tak będ'z[c - sykmut przez 
zadśniętc z1~by. - Idź, dokąd chcesz; czyf1 
·co ci się 'podnba. P::>trafiQ unicestwić twe 
natarcia. 

- Czy to ostatn:e t\\.Oje sławo? 
Ostatnie. 

- A więc - tc111 g.ar!ej d!a ciebjc. 
K.sięga Ben Joela 1 testam~i:1t t\\,~eg,01 oica 
wystarczą mi do pow.~leni·:t dę o ziemię. 

- O bądź pewuy, źc księg: nie dosta
niesz ! 

- Ach! ach! - zaw10tal Cyrano trymn 
fująco. - Przyznajesz ntcm, ż.c bięga ist
nieje ! 

Roland zagryzt u~ta aż do krwi, spo
strzegłszy zapóźnc b!ąd i~opdniony. 

Chciał ·COŚ pow idzier.'., - Cyr:.i..ri.O' nie 
dat mu na lo czasu. 

- J i0syć i uiż si(; dcJwicdzialem - rzu
cir na ..-1dcl1·o·dnern. -- Do dzida teraz. Ben 
Joel pierwszy; ty zam.i po nim. 

XV. 
Po od'eiściu Cyt ana hrabi1 staf przez 

pc.wien czas nicrnchiomo. rozmyślaj(tc nad 
tru<lnościami położenia. · 

Zbyt d:nbrze znat poe tę, abyi mógt I() 

pra \vdzie tego wątpić, co od:el1 usłyszał. 
To niespod1zianc wyz·nainie zadakl 

śmiertelny do·s icgo dumie i vkazał.0- mu 
przepaść poniżenia i .hai'1by, w: którą wtrą
cić go mJOże jedno skl\VO Bengeraca. 

odpisa• p~.„ Ia11dr. i. L ~ ~.-a: ,.Fiir B1iL 
,.S-0k0l" gibts kt:ine [rla bn1ss'". Pr.w ":i-
110 doi nasz go miast:l 1~::1. {Jw dz: ·1}, ' któ
rym przed ta\\ ienic się otlbyć miało, 1 O 
żar,.JamiÓ\\" z tak z ny.n „Ob.rn.aJ.t
meistrem" n:i czele. Krótko pokm zai(l~'t
nern zvstalD Ten\ arz;> •,ty„„y Ml,odz:-i:ży Pol
skiej, na co sam rz~1d pcz, \-OliL Także i to 
Towarzy;stwo ch.::i1łc urz<{d7'ć z~b'.l\\ ę, nh 
której <,degraną hy ~ 11 irł'.l P~'' T-' szt11"{zt. 
Że jednak nkktórn c7l~mkowic \\-Sl}"mnia 
nrgn t<1< y~py-;• ·"' , i~c·i'ri. t?l.cżr d·ri , Ssl<: -
ła", c.dp:snje p. 1nnd11„ g y zaiądz.ono r, 1-
Z\\ 10lenia: .,filr iunge .,Sokal" gibts keh1e 
Erlaubniss". (dl, m!ody..:h . ~cl o!ó\\" nk 
ma pal\\ ol'c11ia). \V diodatl·rn tJr~Y~'1·KJ• 11n 
ów d:7.°-.!l1, w I t<·. i ::~ln\\ ę HrL:\<!t.ić 
cł:..:i.ano 3'żar.Ja11m'> , i ~al; Il I':it.rJ1.a. 
d I': / 2. br wy \\ y r · , 1. l ..:a . · li , , i'1 „ , · -
kn'ęto. . Tyle I· ,r' p.ol'd .... J:t. 1 ~- <: 'i to 
cp!e.ki władz d i?W '<1 , ld~mi prm ~Y r"l
skiegic> ~ cck.c~1_e •.a. 

Gniczn'J. /11 p 7 • · Jz~. c:.yn !"<L-
1 stel..,. r.i k"' .hsr. ~ l· "·, \::g · I ·.)ce 1 -

S 1..:ha. 2: r<.1l'il :·o i" P"I t Z ff07C\.\ ·~ł't LI ~\'. 0 

„ c';dt1n. Nie ;,y·, i Jl ; J te l.''llą . t; 1 n;„_ 
z„dh.ig1J p km wn:irt ll'l zatr tc:-2 kr :vi. 

J(r':ciri1. \ 1 'lt• i f.~·OPd1·ik p. f,1.1-
koi~; 'Y, ~hi p„7 I.;lk· C1 i<2ri. \\ ,:hJdZą" 

jXl raz dr;1'Tj G"· rr, ~i · tTi, SP'Ll ał !117..~by
lcr;o nr7: d:1i' n C,1

'1, 71 1-:cl\\ c \ „ ... .., 'ił UO 
7?c..'erni, p d~ ra /;1;.11 · { dnz;nw ~ · ·~-:-m;. 
Zani 'S!Oll:J '/l d•) ! 1 ni;:,r I· t i1. '1

1
• PJ rif:!łit-

~(.ru ci: sit: ~-~ ~ I r •... i'\".h bt 5ri 

Ze 
!(. t:nvice. O \\ pr )St n: ~prawdn.p8do 

h1: h słci 11 kid1 w S7k{'le kattili.kiej w 
m'-:istecz! u B-olkenliei111 n1 Q.nlnym Śh'L dl. 

w Dbv:1d;::'~ r~1:"1 i..:~ i lignkk~'2i p"szc kato
i'd:a .,Schks. V:J!k~,?(~." w strcsz.czen:u, c.c1 
n2.StGp11jc: 

\V·ol::icc wzrnst1J~1ccj ·ciągle licz.by .d7i'> 
ci szh.olnych musiała gmina szk1olnn. W' Bal
kenhein ( ?) usrn.n·\ :-~ trz 'I.:: i cg) n:i1 2y•.:ic
la i nrzą 1z:6·tr:aec:4 !'law w reku 1897. Pc
nicważ w budynku szkulny'nl miejsca nic 
bylo. dla tego wy:najc:tr) mr kbsc; lokal \.\ o
berży ,.Zum Prenssisd1 .... 11 Iiof' , na ·co siG 
rcjcncya lig-nicka pod tym warunh.~cm z·g·o
dziia, że gmina \V krótkim cz~1sie noiw~i 
szkolQ pobuduje. - A więc, szkoła i ·ober
ża pod' jcdymn dachem. 

Od1 tegu czasu uply11c;ib ht 7, okofo 
100 dzieci chodzi d·o szk•oi'.y do ·oberży, \V 

której dla wszystkich dzieci brak miejsca, 
wiele z n1kh sicd'zi na krzeslach. z ogr·odu 
wziętych. a pisać muszą na ·oknach. Cza
sami d'Ia halasó\\ Yv · oberży, nauczycieli u
czyć nie może. 

P-0dobnc. smutne st·osunki szkolne pa~. 
nują w stao'm budynku szkolnym. Kilku 
lekarzy stwicrdzil·o. że· w, tym domu jest 
\.Vi1 l gioć, z~mą klas d·ogrzać nie można, bo 
drzwi i 1okna spróchniate·, miejsca nstępmv1.< 
są. urządzone, iak1oby 1n szyderst\\·O z prw 
pisów sanitarno-p0licyjnych, takl że. wio-

Myśl o uwolnieniu Manuela zatarta się 
chwil:>w·o \V' jego umyśle: zaprzątnięty 

bylf całkowicie sprawą, ()5-0bistcgo z1hez
pieszeniai się. Trzeba było przedewszyst
kicm un ·1kiJ1ąć, za, \\szelką cenę, skandalu 
!"{)'Z.praw publicznych; trzeba by/() następ
nie powstrzymać Cyrana. od zamierz.onych 
kmków, wytrq:ić mu bro1i z rQki i n1czy
nić go nieszkodlhvym. 

Powziąwszy to postanow[enie, Roland, 
malo skmpulat1JY w wyb-orze. środkqw, 
przyw1olat gwałtownie R.in.alda. Ten -0sta
t11i, każdej eh\\ iii goto1wy na usługi swego 
pana, przybiegł natychmiast. 

- Czy pa1n. hrab'a, bm(1 Boże, !1ic
zdr6W'? - zapytał się ct:ostrzeglszy zmie
nioną twarz R.-0land2. 

- Nie {} to chc<lzi. Czy możesz rnz
porząd:zać Ben Joelem lub kilkoma innymi 
pieskami tegoż. gatunku? 

- Ben Jo,J należy ·do nas z ciale:hn i 
duszą. Dość grubo l'J'Osmarowaliśmy go 
za to. J cstem pe\\UY, że znaid'zic on w 
potrzebie pomorników. na których również 
będzie można li czyć. 

- W takim razie inie traćmy ani eh\\ ili. 
-- Co trze ba czynić ? 

- Muszę koniecznie - dla powodów. 
których znać nie potrzebujesz - dostać 
doi rąk pewien waiż.ny akt, spisany \\l'.ta
sną rę.ką mego ()jca. 

- Gdzie się ten akt zn<łljduje? 

- Tegio właśnie nie wiem. W iadomo 
m1 jed;,\'Tiie, że otrzymat go w1 depozyt Cy
ran()· i że te11iie Cyrano powierzyr go z ko
Jei komu innemu. 

- Do Hcha! To bardzio zagmatwane! 
- Niemai węzJ'a taik .splątanego, by 11ie 

g(,lc dz:wić s:ę można, ż::: p.oF:.ya budy;1k 
teg10 dotąd uf7ędowo nie zamknęła. 

W r-01\:u l 90 l z\ ic<lz;l szi\ )łG '' :> ż y 
radzca rejencyj ny z Ugni..:y, bud-O\\ nicze
mu po\\ iato \ l ,11~1 zl~c~mo następnie '\; :> , 
tować knsztorys nowej szkoły, lecz od teg~ 
.:za su. toczą się Pkt~dy o nicjsc2 pod HO\ · ą 
szkolę i kosz;:i budo\\)'. Cała sprawa z , 
hacza się o decyzyę rejcncyi. Wrcsz .... i 
( d lat kilh."11 uz1·1na za ni ... zbędną budo. ;1,· 

nowej szk{ ly, mogłaby by6 w k-01'ic.1 l'CP . 

l'n"'zet~ \' tej \'.'i"~ 1'e, lc•:z ZHÓ"\ 1 gr.1i1 1 ~t z 
S\\ ej strony stawia tmdno:ci, ho uznaje 
rysunku 1!1d 1· t 3 \ y1c żcmym, Z-.! sie(1 j 
za \\i• :ka. l knnstruh1,;ya d- 0 lm n zb , 
kD•Wlt:l. 

o Iski. 
Warsza\va. l TrzQdcrno d0 n<,szą: '1 1-

.:j,i rcdakrorv\\ ie prns li tel ·„raricz,1ie 1 

pr • •. cc.'11 ..:Ją :LgJ bm1 S) i d.~ r \\ 1 
f 1 ?;1,.;p: '_, pr~•)\vJ..:h i c.:cnsu1a.11y..:-l1 ff
t l t, l 0 J. /'\\.iO,,;;~ 11\Vagt; na fvtrzeby jH -

S} pol~kiL1, J 1"1·„ c! ,r.rga ~lt.. \\ oJn~:u pr.t-
, :v i u\\·~ :~ Ja. 1. „iiei..:zne. ~~Y :-eprczentm1. 
-:i 1:ra:o;y 1:· 1~i.. j r,, ,\. i, ·Jr I! rd1zi1ł ' 
1 ra ~a<. h i\Utni ·y i. 

S.::!•n. P' • :~i Jlra<J 1\\ ał \v 1n:.iecl7 · ,ł 
n:l l ct·1r: m nii i~t·· ·:,va Liansów. 

P:csci. D' ·"~ . 1\.'r.!d krytyko\\ ~d ~ l· 
1.ycy v. st·i :\> c.11 d•ci u1t11 11" \ alkę J} L • 

c:w, Pnb1 1rr. "" yst~rmj~c 1 rrcci\' p.>lity-
2.1... gi _,mal ; , r ~yjIJt:!j, 

Z\ j.ld.i. s ,os<'h c -!.1n. ·a.a·::1ł n1:11i t r 
Phei bab-.'11. 

Ostrn n, :~~. 1 Q\\'3.i pu!itykę ~n~t. V -J,ą 
i jej przyc:n, ., P"'~ ,J' Czarliiisld. 

Pa1rl1:1nF ,1t nicmiect.i przyjqt w p_, 1: -
c.lz;:!1!ci~ w dr „!' ;un cly~<1 1 1i n t ral-t ,, ry lun-
dlow(!. Tra\t..tt z Akstryą p1·.zyift~J· 

imit.:nnem glos·1nv:. 1Giu Ft? gł·osvmi pn. c1 
5.3, traktat z Rs1,'J<t 198 ~(ł·o: am• 1~rzc.:i\v ó l 

Trakf.qty z \\' ~cc:h1mi, I;klgią, Runu 
nią, Szwaj..:.:iryą i Serbi<t przyJGt:-i· już \ 
głosowani·tt zwykłem. 

Z Ro.;yl. W. ks. S2q;h1.sz. ktc'H y p~.d 
cfiarą zam1chu, by! jed•nym z czt~rec 
stryjów• cara M'ikcfaia i wsj,ólnie z swy 
bratem1 Wlodzim;·er~em wywicra1 <Jlbrzyrn 
wply\V' na poizbawioneg1 woli cac 
wstr1,ymując go ·od wszeJkL.~h reform za 
sadniczyd1 i 11~tk!:rniaiąc do ·ckrnc'cl1 '\.\~ 
burbarzyl1sk:ch repn:~a.lió\v. Miał 011 próc· 
tego duży w:pty\\" na cara i Z'l: poś,·eid!n i 
ctwem S\Vei ż.ony, ksłężnic;;,ki h .... skiei, ~-w 
ra jest starszą siostn1 carnwd. 

Książę Sergiusz i2.ko czfo\\ ;ck - to 
typ zdegenerowanego okrutnika i rozpn~.t
nłka . JakG jenerał-gubernator mosł'"cwski 
„wslaw'iI się" ni1ebywa1tem okrnciti1st · m, 
z jakiem tinmH .,bunty", t. j, nie\vinne ni · 
:11ifcsb·cyc bezbronny.eh studentów, i<e
nvykl..:: hula·szczcm ż~y1cicm i... krndzi ·żą 
znacznych sum skarbowych, które \V r ę.-

można g.o byfo rozwiązać przy 
cierpliwJści. 

- I pieniędzy - uzupclnit Rina!do, 
który nigdy ·nic trncil z •c".:7n rzec7y po
ważnych. 

- Będziesz je mia.L Sprawa, którą ci 
p<}Wicrz~m, ma \\"tej chwili cztery prnrktY 
główne : 

Spicgow.:i:ć zręcznie Cyrana i jeśli \ '.'f· 
ruszy w drogę. dowiedzie~ siQ. dokąd po-
:cchal. · 

Nie dopuśdć, aby O.astat sit; do celu 
fX){lróż.y. 

Zdobyć pismo m~go ojca, wyślcdz! 
wszy naz\visko i miejsce pobytu dcpi0·zyt:l~ 
ryusza. 

Od1ebrać Bergeracowi podstc;pem Jub 
silą dok11mcut w razie, gdyby, wymijają.: 
\\~szystkic zasqdzki i z.walcza:ią: \\·szy
stkie przeszk·ody, przyszedł on d<:; j~go p.o
siada.nia. 

- Doskonal-:. Wszystko b~d'zic. spd· 
nione . Widzę jednak, że pan hrabia przy
g-0tował mi tynu razem twardy; 1orze1ch do 
zgryzieni.a. Kapitan Cza1i nie tak tat\\'0 
wziąć się daie. Zna ,on różne dyabclsk ie 
sztu1czki, wskntek których lrto z. nim za· 
dzicra. bardzo skótQ swą ryzykuje. 

- ZalJ.ooonny prostaku ! - w ykrzrk· 
nąl hrab·a z. gnię;wem. - Boisz si ę g 10 za· 
tern? 

- Niech się paini hrabia nie gniew· 
Być może, ii siQ hoję, al'e znam swą rzec/. 
i skuteczniej usl'użę panu hraibiennu1 ze 
swem prostactwem, niż niejeden .z:bir ;ze 
swą szpadą. 

- Będz·iesz. mi.al zresztą do pomOCY 
Ben Joela i jego szafkę. 

łt~ a~sey "~śbltf~~ 



kach \\ iclkoksi<1żęcego satrapy znjkały \ 
taienmiczy spo ób. 

OdwlOfany ze stanm\ :ska jcneraH~u
bernalora moskie vskie·go, który to urząd 
z-0sta?: niedawno zniesi:ony, 1tietylko nie 
stradl wpływu na bieg rznJó'\\ carskich, 
IC'\,;z 1>rz ·ciw·nie \\! ply\\ y te v. izmocni!, zd-o
ławszy obsadzie na ur'ZG"dach jeneral-gn
bcrnatora petersburskiego i 11:ni$tra sprn\\ 
,, cwnętrznych S\\ oie kreatury. Trep.o•\\, 
jako policnnjst ... r n11oskie\\ ski. by' ~ego ulu
b;cńrecm i pra" ą rGką "" 0·nębi .:ni u ,..,, 11 ·1~ -
dziksz~· s1;osMJ PO\\ ierztrnej Jc:go ,,pic~iy" 
llrdnośd. Obecny zaś minister spraw \'C
\\ nQtrznyd1, Bułye;in, był pom,,cnil\i1;,;m i.:
nerat-g-ubernatorn. moskicwskieg.o i ró
'"'nicż S\\ en!'i zaletai11~ zyskał „\\ 'Z.ględ~·" 
ksic;cia Sergiusza. 

Rzncona ,„~:ęc '' Krc.ml11 m0sl iL\, ski!11 
bomba Ug'odzita w jednego• z ojców dnćho
'' nych -Obecnego „kursu'·. 

"żriv i; orr.. 
Oberhaus~n. P:.--:-d ~ns s reiirn naspni

'' ad1~11-o tu d'ot~1d1 ·ol·cych po:icym1tÓ\\ i 

żand'łnP0\\, kt<riy k".::',•"V":l 1 k "~ trief
ską, 16-420 mr. Tyrnc1:a~e111 c\:az?rn sic, że 
bez tej .,J,JllK ..;y'' b} !d;) się cibyl.o. 

Bochum. b„ rząd kio1y:iJ111 ,Pr~ii;;id» 1t." 

I 
ogitav2, iż ty" ,„ k ~órnikó d~c:tafo tc1 mi
natkG. '~dy strt i1' s:tt slrn:';.::zyL 
. Annen. r onalnia .,łirrn11iur~" 2 ~rt1fl';„ 

klm, którzy stre'ko\\ al1 1 1iie !~i' "Yję1.:t d ) 
pra ... y. IH2 C?:t -~o'? 

Alt l <: ·s ... 't. 7.Ar7~1'd , G1,w-.:rki ·r, ~ 111'' 
p.osbmrn ii prz•"'ni"'ś,; s ._ ą sicc.lribQ U'J I~s
~ 21.. fłh' r:{ zcf.1;_, i~·- t~n c 6 r:"'\V).-d u
rz('' n'khv u~;·n ~;,"' ;,onyd1. 

Nowyjorl<. 5 wazo1nc'n1• k·ol::!i micjsc,)
\\tj \\"pobliżu .Foirla\ u· \'v)'ko!ciln się. ł'il
ka \V'agonów spadło z nasypn. 40 isób c:d.
nioslo rany. 

Katernberg. \Vyha. :ło si<) że ·stL ż
n'.ik k-0lcjo'\vy sam pobżyl na szyny kkdG, 
aby potem ją ,,odkry:" i uzyskać za to na
grodę. Kryminalny urz.celnik z Berlina W\Y

ś ledził, że to óv," strażnik san~ uczy
ni!. Strażuik ]J0\\ 0ędrwic za ten czyn ha-

l ni·e:bny n więz'.1c11ia, a urzędnik L.a \\ ykry
cia •otrzymał" 3000 nu. 113'.g-rody. 

Huckard·e. vV kopalni ,.thnsa;'' '\Vpa:dł 
o szybu ·górnik R;·ng~r i ·z1bil się na miel
cu. 

Dortmund. I(opai'nia ,.Kaiscrstnhl" 
rzf.IZ 2 miesiące wypłacać będzie górn~
om co tydziel1 zarobek. 

Dortmund. Robotnik Walenty Bana-
\zcwsiki zosta\t \.\" icdnei z hbryk ?macznic 
Jok'.llccz•nny. Odsta\v~ono go do d0mu 
horych. 

Szkofa pruska jest d'ziś zakładem tre
ury, ale nic zakladem wyic 01wa:w1czym. 

' Oiczysteg.o języka dzieci polskie \\i szk·ole 
nie usłyszą. Z tego p0\\1od'u dom rodzi
.ielski winie·n dziedom p0lsk~m w tym 
~-:zglQ-dzie szko;Q z:as.tąp~ć. Pomocną \V tej 
pracy jest gazeta poiska. To tc-ż kaidy 

- {)Jak na oQbczyź.nie czytywać winien 
,Wiarusa Polskieg·o". Koniecznie nad tern 
ażdy gorliwy Polak prawwać winien. 

Erfurt. OszczGdl1lo<ci r.obotnikćw, 
- łożone u pracodawcy po.padtcgo w k·on

urs. Robotnicy nieraz składają swe ·O

zczędniości n ~\\rqrn prac-od'31\VICy. Zda
Za·ło siQ niekiedy, że. prawdmvca popadl 
· k011kurs. \Vówczas \\ypła:canai rohotni
om tyliko pewlen pm-:cnt z m:.lsy iJ~onkur
w;cj. tak jak inny rn \\'H:rzycicliom. Spra 

·0-z:d.:i.nic inspektora pn:em) slowcgo w 
rfnrcic zawiera doniesienie, że\\ wyµad

konknrsu praccd:nvcy udało się za P·O
q spieszneg'° wkrc.cze11:a land'rata i 
o~uratora wyid10ibyć z m;sy k-011kurs0wci 
zczQ-dnoś-ci robotników be.z uszczerbku. 

Sprawa hr. Montignoso. Z f'lorcncyi 
chodzą \\r1esc1 o zdarzeniu, któ1 u 
rawę nieszczęśli'\\ ·ej hr. Montit:;nos'o mo
na nowo powikłać. I~a.U:zcai sprawiedli-

'Ości l((:>rncr. który pomimo- zapmv1i1cdzia
()djazdu do Drezna p-cmosta1t we Floren 

i, zagrozi! hrabinie, iż jeżeli dziecka nie 
Yda, dwór saski wstrzyma jej ap1nażc 

znc (30 OOO mr.), wypfacan~ <l!otąd pur1 
_ ,ualnic. Hrabina zgodzila się więc pozor

e na wydanie dziecka, jednakO!\voż gd) 
r. l(ornc r pirzyb:~nł do wili Papi1niano, by 
'ccko odebrać, zastal b r.amę \\~ili zary
waną, a nai uliicy barn:~. p. Muth, z.mari

ętą , w lek iem ubraniu. Obok nieopodal 
ainy l eżały pod murem ogrodbwym rze
ty i ·kufry bony. Dr. Korner próbowar 
zcze raz diO'stać się do wiłi , alei i tym ra
~ hexskwtecznie. Pomimo silnego dzwo 
leniai, z we'w.nątrz nie odzywal się ni1kt, 

tak, że zda\\'alo się, jak gdyby•\\ \\ m n;Jm
go ni było. Czy hrabina Montignczo znaj 
dnie s:ę jeszcz.:! \\ wili, czy też zdołała u-
~iec nie \\ iadomo na razie. 

le hrabina pozbyła się na!izaciętszej 
S\\ ej nieprzyjaciółki. ttigo !)O pc1tny:ch nie
na\ iści zeznaniash panny Muth, zkiżo-nych 
w konsulacie niemieckim n!ikt jej za złe 

· wz.ąć nie moż"'. Wfoski doradzca prawny 
hrnbny, se11atnr Manu..:cl11, urządził całą 
s1mn t; tak, i 1ż \ foskie władze Zltpe!nie nie 
mui4 iii l~r 'dlivw ,tL. I3u11u Hie. uaieżała 
bo\\ il m do służby h biny, le-cz byla na
rzu0011ą przez. d\\ ór saski, maglar przeto 
hrab;,1a ,._ ypędzić ją każe.lej eh\\ ili, nie nara
żają~ się na koni!;kt z policY<l 'Nioską. Rze · 
czywiście też prczydyum p·olky: odpowie
dziah na skarżenie radzcy Ybrnera, iż w 
tej sva\\ 1t. zupelnil działa~ nie moie. :v,dyz 
hrabina ma praw10 d>0 s ()jej \\.;Ii przyjmo-
;\ a.:. I u.go zcch..:t. Ludność I-"iesole <Jbja
\\ ;d. i.Y\}.. ą sympatyt; ltrab1nic, cała służ.ba 
oddcina jest jej z11pdnie. 

Dzienniki wt.oskie· notl ją p:')~łc,skę ż':. 
rad7'CU i((}rnef, który \'.'' i_:· 1lei :rFr[L\\ t_ d:ti 
<l'1W'r.dy pr~L ".'dZi\\ ie l iClil e ... l'iCJi brn.tr.1,J J

S.•-l 1 CZ\\ Z?,h',:Jr.o~.:i '\ obc·: l'iL -.;z .:zę 'li' ej 
1wb;::,y, hęc,fr cd\\ 0k11y r~ct JXJ20.:c111 

iż 111::.. os0l;i:kie zuać krt',!D\\ i spra\\ Q z 
p zebiuw r-.>\„o\\Paf1. N'l .i-...go miejsc . .! Wt1z11,! 
C.:Z.( Jl n :t uy:: im Y, banlz.ej WklOi\Y'llY aJ
\\ c,kat. 

Trnd1ie do wymówienia, NicZ\\ Y·kb 
rz~c/y\\ i·~.:i~ ll'l.7.\\ ') !K' v 1 ·j n ;r~"r_.0wu:; . .:1 

\\. \Vc. lii \\ yplyi!c;ła ua- Swi .kr clz' er; · " 
ol·uz_y i Jai,icg-u; pro-:l.:~tl. ~<„::\ ·Y z \Val.i 
;r.na•i-„ b ły ', · Anglii h'tkc 1 trudne nieraz dJ. 
\ 'YlllÓ\\1icnia na \'et pn.cz Arglików, bo 
czasem dochod:qce do ło·kdowej dlug.o:U 
{Jbtimuhic prawic cały alfabd - nazwa 
za~, ·o której mowa, jest rzcczywiś-cic w 
S\\">·m rndzaiu rekordmvą. Podczas pro
cesu obrcricy na .oznaczenie tej mie:isrnwo
~ci uży \'ali s~owa „Llanfair"; gdy sędzia, 
znają:;y wid.ocznic Walię, zapytaił o rzeczy 
wistą riazwQ, napisano mu nastQpnJący wy
raz: 
.. Llhnfairpwllg\\ yngy!Jg.ogerychwyrndrob';_ 
w 1ltysiliogog·o1gach". 

Mieis1C0\\1ość ta1 znana iest w Walii. ja
ko ,,The Englishmann's jawbre er, to zna
czyczy, że Anglik, który to stO\vo wymówi 
pofamic s·obie na niem szczęki. 

Czy można żyć bez żołądka? Żo11ądek 
nieraz bywa siedliskiem groźnych chorób, 
to też lekarze od daiwna zajmowali1 się kwc 
styą, czy można i jak dlugio żyć bez tego 
organu. Najwięcej zawdzięczamy o.dn·o
śnych danych dmwi Kocherowi z Berna, 
który od' r. 1881 wykonał 97 resekcyj 7AJ-
1ądka. Z tej liczby p::icyentów, dw11dzicstu 
jeszcze żyje i cieszy się doskonalem 7C1ro
wiem. Najdawniej opeir-0wany przeżyf J1:~ 
szesnaście lat przeszło .od czasu opcracyl. 
Dowodzi, to, że bez tołądka moz.11a ży6 
dtugo i że rak nawet glęhoki jest ule::;~at
ny, byle, rzecz prosta, chorzy podd"1. w;;i1 

siQ >0pcracyi zawczasu. 

Mrozy w Ameryce. Ostatni „blizzard" 
śnieżna zav.·icja, który nawicdzit No·\VY
Jork. spowodowa1t śmierć 17 ·osób na uli
cach. Około 35000 osób nie mog~io· d%tać 
siG do donm i musiały szukać schronienia 
w hotelach i gdzie się dato. Wszystkie 
hotele i zajazdy były narazie przepełnione. 
Kilka· tysiQcy >O·sób spędził·o noc na dWJOr
cach kolej.owych i w przedsionkach hote
l·D\\ ych. Mr-ozy bardz.o silne panują zwła 
SFZ:a w zachodnich St. Zjednocz.onych; 
w niektórych mieiscmvościach d{)sięgty 
rwjw:iQks-~ego znan2~ro dotąd stopnia. Ko
munikacya kDlej.owa w wielu miejscaich 
przerwana, w komunikasyi telcgraificznej 
nastQpują opóźnienia. W Montanie termo
metr wskazywa1t 46 st., w Dakocie potud
ni·owei 45 st.. w półn·ocnej 42, w Wisoon
sinic 30, w Nebrasce 35, a w' Jm1.. ie i Minn1..: 
socie 24 stopnic nijei zera. 

Ostalnie wiadomości. 
I( ie w. Urzędnicy i robotnicy połu

dniowo-zachodnich linii kolejowych ogłosili 
strcjk ogólny. 

L o n d y n. Telegram z Szanga.lu do-
11-0·si, że 15 tys. chłopa piechoty rosyjskiej 
wraz, z artyłeryą złożoną z 61 armat zai~ło 
Sinmingting na terytoryum cbińsk „tm. 
Chińczycy domagają się opuszczenfa Sin
mintingu. Dotychczas wiadomości tei nie 
potwierdizono. 

B i r m i n g h a m (Alabama). W ko
palniach „Wirginia" nastąpił wybuch, 
wskutek którego straciło życie 107 osób. 
Wielka liczba pono jest prócz tego zasypa. 
na gruzaml. 

To,var?. ,.Jedn ść" w Ro ling au en 
podaje: s ~ ym czlon:rnm <Jraz wszystkim 
RiQdak0m \V l~(ihJinghausen i Oi,{)L:y d 
\Viadomoś.zi, iż \ r niedzielę O' g~)dZ. 4 p) 
poł. zasną ·w Bogu zaopatrz.ony śś. Sakra
rm:ntami '" 30 roku życ'a. nasz. członek 

śp. WOJCIECH MIKOŁAJCZAK. 
Zmarly był gorli\\ ym czlonkitm na

szego towarzystwa i dużo czyni! dla dobra 
na c:7eg:o. P.o:.rrz_b odb,:dzie siQ v. śra~l o 
godz. 3 po poł. 7 d nu ża!oby Graben tr. 
nr. 24. Członk'l\ i~\\ h·ri ~ ię :zebrać n<'! sAli 
posiedze1i o godz. 3. O Eczny udizia~ ,, 
pogrzi~bic prns; Z a r z 4 <l. 

........ =-·-"'"'-W...:.._:,;_.4/ 

Bractwo Róż (i ca 
Iu.m~en 

pod t; d > '' i:...d'in ośL.i s7~ 1. sit ~rrr :-rt ii \\ 
nic' ric! I da n !9 'u ~o zrninJ \.\ B) l! o
P~trz<,J:y f .... l ram~ ntami s\ . 11ą2 ~ii'cst ·y 
Bra ..... t „ ·i n~szc~~u· 

śp. WOJCI .Cl MIKO „AJCZAI(. 

Koło śpięv •i ,sLutoia" w RołiJ" lgha E n 
podaje do wi:.d.omc 5cr su11. drut.urn, ·ż w 
'lliedzie!~ dnia 19 Jut. ~asnął w Bogu i0pa
trz.c1 1y Sakramer.tami Ś\ '. nasz druh 

śp. WOJCIECII lVHKOŁAJCZAK. 
P·ogrzcb -0dbęd11k się w śmdę d1iia1 22 

po IXJL '°' g. 30 z domu żałoby I~ohF11glt., 
uli.:a G rabrnstr. nr. 24. O jak najliczni~j-
szy udzi: ł uprasza Z a rząd. 

Pokwitowanie 
ofiar na rzecz strciimjących górników. 

Polska fabryka pap:cr01só\v ,.B~~ssara
bia". której wlaściciekm ']est p. J. Pa1\vło
w·ski' w Bydg.oszczy, przcsła1!a1 ·za: pośre
dnictwem swego zastępcy p. f'r. Krajc\\"'
skiego. z Wattenschcid' papieros6\\I za. oko
lo 60 marek na rzecz strcjkujących ·górni
ków. - Fr. St·olpe z Bochum 4 mr. 

,,Zjednocenie zawodowe pjolski·~". 
Sprostowanie pokwitowania składek; 

dla strcjkuiących górników nadesłanych z. 
Witten: Stefan Borkusz da·ł 1 mr., a nic 
50 fen., iak mylnie było pokwiiit·owane; Bo·
lesta\\I Re'\Ves 50 fen., Prane. Danielczyk 
1 mr. 

Koło śpiewu „BJałY Orz·if" w Duisburgu 
daje. do \ViaJd•omości wszystkilrn czlonk.cm1 
zamieszkałym R:odak-0m w Dnisb'urg-tloch
feld i ·okolicy, ii w nic.dzidę dniai 26 2. 05. 
o godz. 4 U,rząd'zamy zabawę z tańcem na 
·sali p. Rob. Bergtcrn w Iicchfeld. przy ul. 
Waphcimcrstr. (Hocilfekl'er To11hal1e), na 
którą szan. publiczność uprzejmie ·zaprasza 

Szczep. Ciechelski, przcw. 

Towarzystwo św. Wojci'echa w Meuselwitz 
urządza w niedzielę dnia 26 luteg.0i b. r. 
na sali „Deutscher !(ais.er" pierwszą pol
ską zabawę teatralną, połączoną z tańcami, 
mu którą \vszystkich 'l'odakćwl uprz...:imic 
się za·prasia. Początek or god'z. 6. 

Zarząd. 
---- --------

Towarzystwg gimn. ,,Sokół" w Essen 
obchod.1zi w dniu: 26 Iute1go t. r. swą 1-szą 
rocznicę, która sic ma odbyć na wielkiej 
sali p. Post'a w (Altendorf) Essen-West, Jla 

którą wszyistkie zaproszone towarzystwa1 

tak samo i te, które dla braku- adresu za
proszeń nie •otrzymały, jeszcze raz mile za
praszamy. Tak samo wszystkich Roda
ków dobrze myślących z Essen i vkolicy 
serdecznie się zap:-asza. 

Pr-Ogram: Od godz. 3 d·ó 5 przyjmo
wanie bratnich T'()warzystw i gości. O 
godz. 5 otwarcie ·z3bawy, poczern nastąpi 
koncert przeplatany mowami, deklamacya
mi i śpic\vem, ·które wyk'C.ma szan. Kolo 
„DZWion" z Essen. O godz. _7 ćwiczenia 
obcych gniazd, tak samr0 gniazdo z Essen. 
O godiz. 8 będzie odegrany teatr p. t.: 
"Adam i EwaH, potem .nastąpi dalsza za
bawa i taniec. Kartki wstępne mają na 
·sprzedać pp.: J. Bloch, Turmstr. 14; J . Pa-· 
rzysz, Viehnfer-Chaus.see 17 ; B. BOther, 
Solling 36 i T. Pietrowski, Grabcnstr. 44. 

Uwaaa: Wszelkie listy tyczące się 
Tow. gimn. „Sokól" w Essen, winne być 
odsylane p. adr.: Adiam Paterski, prezes, 
łieiłermannstr. z. W. Szajek, se.kr., Prei· 
stadtstr. l. · Z a r z ą d. 

To 'arzystwo św. Walentego w Horde 
oznajmia czlonk m i "SZJ- th ·m R d kom 
z.ami ·szkałJ m w lićird , i okor r. iż w nie
<lziiclę dnia 26 !utego urząd.z.a rioscnną 
zaba\ ę, połą --zoną z d !dama s a111i. pr.ze
mm ą i tańcem. Po ... zątck zabawy o godz. 
4 po p;:,L Na powyż zą z.aba\vę zapra za
my \, szyst!dc sąsLdlhie nam Ż)"c7l1l\\ e to
warzystwa, zarazem Kolo śpi„ \\'U ,.\Van
da" : T<Y\V. gimn. , . ..:okół" z tiórdc. Wstę
pne na zaba ;li ę d{a cz!Dnkó\Y to:'. J.rzyst ~:a 
na::,.[,ego 'I: ) no ; .30 fc.;n., dla bratn: 'h to
warzyst\\ kościelnych talr'.lc 30 fen., za oka 
z an iem sic usta\\ y to\\ „ dla go, c p zcd 
cza ~en. :,o fen., przy kas.c 6() fe 1. 1~-c cb y ! 
pomimo smutnych cz.a ()~·. któ.rś11} n.icli, 
rozw sdmy się na polskiej zJ.1Ja\\ i .... 

Uwaga: Człod~O\Yit.: to\ a "Z1 • " a 
\·i·111n· się sta\\'ić o giodz. pół do 4 p ni '\itaż 
przyjdą \\ ażne sprawy pod {' ,n„ iy, \ ięc 

o jaK H"Hiczni~i~y udzial cz~on 1 
1' ia: o I 

Podai\(' w zziba" ·ie prnsi Zar~d. 

Tor. lo!crl; Zgoda" :v Br 1cl ·ausen 
1 i;lQt' 7 a \V 11i d:if'c dn'a .?o p:-t p L swą 
p; ·n'~~1~1 Z"'Tl:ni• tą zab~wę na małej sali 
p. Brin ·a. 

Uw !!•: c-t0!1h.O :\ie, kt 0}f7Y 1 C~\ o-
d"brać lca'l:y v. ~tępnc dia S\ 11 • r, ;1;rych 
znaiomycłl, zr ,hen się st:-n i··· ni 'dzidę 
dnia 19 pG pnL -0 ~odz. 4 p 1 pos:i:>dzcniu 
urządn. Zarząd. 

S7.< ll'l\\ ·1~ m Pod:ikom Bc1 lnpu, De:!
\ ig i okolicy dunoszG upr7cimi...:, że moją 

KSIĘGAI{NIĘ POLSl(Ą 
przeniosłem na 11J'cę glów11ą Haupt„ 
str. nr. 30, 0hok P. Szcwtc,ka. P.ole·cam 
wielki \\ ybór to .varó\\. kture sprowadzi
łem z polskich ż.ró<lcL Upraszam dalej po
trzebne towary u mni·e zakupywać„ lJ.o iak 
wiadomo. sprzed.a.wam taniej, jak \\ szyscy 
inni. Z szactmikicm 

L u d w i k T r z o s le a, 
ksiQp:~rnia polska, Batt:->0p, liauptstr. JO. 

5 ·~ eent 
można zarobić przez sprzedaż art. potrz. 
w każd. domu. '.fakżc jako zarobek po
bo-czny. - Bliższych wiad. udzieli f. Do
miński, Recklinghausen-Bruch, Maricnstr. 
nr. 125. - Na (ldpmv. znaczek JJoczt. dolą~ 
czyć. 

Szan. Rodakom polecam mój 
warsztat krawiecki, 

w którym \vykonywam eleganckie ubiory, 
spodnie i kamizelki podług nainmvsz~] mo
dy na p>0rę witost(1111ą. Ceny umiarkowane. 
Biorę także wszystkie rzeczy do prania, 
czysz·czenia i farbowania, które iak naj
spieszniej odstawiam. Usługa skarn i rze
telna. 

Ja n Dud ck, 
Gilnnigfeld, Kirchstr. 44., n~przcciv k-0śdo

la katolichego. 

kolonialny w wielkiej wsi, okolu• 2DOO mie
szkaf1ców, 2 kościoły, dwór, s.L.:m1a ~· 
miejscu, przy trakcie, icst wedle choroby 
żony od: 1. 4. lub później do wydzierżawie
nia. Dzierżawa roczna 300 mr. Kaiu~yi 
150 nu. Dzierżawa na 3 lub 6 lat. do ob
'ięcia tow•1rn 1200 mr. Zgtoszenia spie
sznie uprasza 

Jan Sowiński, 
Kępnn-Kempen, Posen. 

28' mórg pszennej rnJi, 4 morgi htki. dom z 
drzewa p.ocl stomą, chlewy 'masyw: muro
\Vane, stodoła nowa ·zi drzewa, z żywym · 
martwym inwentarzem, kościói. szkota, 
dl\V'ór W' miejscu. od miasta I\cpna 6 kim. 
Cena kupna 2900 tal., \\płaty 800 tal.. re
szta hypotyka i '' lasn-0ść po 4 pre cent. 
Zgtoszenia uprasza 

Jan Sowiński, 
J(ępno-Kempen, Posc.1J. 

B~czn.ość Rodacy! 
Dom murowany z dwiema izbami i 

kuchnią, chlew, Ć\ ·i·erć morgi ogrodu, 
sprzedam bardz.o tanio w Biele\\ ie, parafia 
Lubin p. Kościanem, Księstwo Pozna.nr1-
skie. Zgłosić się tnożna u M. Matuszaka \ 
Herne, Brunnenst r. nr. 26. 

C H L O PIE C, syn uczciwych ~ 
dziców1 poszukuje miejsca jaka 

UCZEŃ 
u zdolnego golarza'. Polaka. ·Zg~zeni~ 
przyjmuje 

Stefan Pietrowski, 
O:ełsenkirchen-Scbalke I. Querstr. la. 



Już teraz można zapisy\ ać ,,Wiaru a 
Polskiego" na 

MARZEC. 
Prenumerata na. mie s i ąc \Vynosi 

tylko 50 fenygów, 
a z -0dnoszeniem do domu 14 fen. więcej. 

Kto zapisze „Wiarusa Polskiego" na 
marzec, nadeśle na dowód kwit, 10-
cio fenygo wy znai:zek na porto i dok:adny 
adres, otrzyma darmo kalendarz ścienny 
na rok 1905 o raz piękną k iążeczkę. 

Rodacy! Dziś każdy Polak na ob
czyźnie koniecznie czytywać winien „Wia
rusa Polskiego", aby się dowiedzieć o waż„ 
nych wypadkach tak w życiu narodowem, 
politycznem, jak zaroblwwem, których o
becnie tak wiele. Zatem Rodacy: Roz
szerzajcie „ Wiarusa Polskiego". 

Kto nam zjedna przynajmniej 3 nowych 
abonentów, na marzec, nadeśle ich 
kwity i do każdego kwitu załączy lO~cio 
fenygowy znaczek pacztowy, otrzyma dla 
każdego nowego ab()nenta kalendarz ścien
ny ~ piękną książ.eczkę, a prócz tego dla 
siebie bardz-0 piękną 

książkę, wartości 50 fenygów. 
ł(to pozyska dla „Wiarusa Polskie.go" 

przynajmniej IO nowych abonentów, nade
śle i,ch kwity, oraz tyle znaczków po 10 fe
nyigów, ile kwitów, otrzyma dla każdego 
abonenta kalendarz ścienny, i piękną ksią
żeczkę, a dla siebie bardzQ piękną 

książkę do nabożeństwa. 
Adresować należy zawsze krótko: 

„Wiarus PoJski", Bochum. 

···-·-----
Postbestellungs-Formular. 
Ich besteJle hiermit bei dem Kaiserli

cheh Postamt ełn Exemplar der Zeituing 

„Wiarus Polski" aus Bocł11lm (Zeitunigs
preisfistei 128) fiir den Monat Marz 1905 
und zahle an Abonnement und BestellgeJd 
0,64 Mk 
"• 
i~ e 
~ as ~o 
~"' ~ 

... Q 

~ r.> 11"' 
,ł~i 

·~"' n ... , . 
Obige 0,64 Mk. erhalten zu haben, be-

s-cheanigt. 
. . "'· . . d. ' • • • • • 19() •• łi 

Kalserliches Postamt • . • • • • • • • 

Ludwik Brun, 
Eultmgll.f3se 4. Bochum, ~lengause 4. 

--- Założone 1835 r. ==--
poleca swe wielkim wyborze po najtańszych 
cerach wszelkie instrumenty muzyczne jako to: 

skrzypce,cnryJlety,klarnety, 
ba. r munU• t U!!ttne i do rozcią~ania, 

bębenki . podstawki do nut, 
laseczki taktowe dla dyrygentów, 

wszystkie gatunki strun. jako i wszelł:ie 

przybory do instrumentów. 

l ) ,111'. \ poler.am wszelkie 

towary toczone, 
,lako · ~ n~ ki, ~n,arniezki, Jaski, itd. 

• ' fi. wary ~kórzan4' jako: portmonetki, 
torebki do cygar, torebki do listów, kuferki, 
do podróży, tornistry szk6lne, sz~lki,. paski, 
nome kieszonwe, karty do grania itd. itd. 

Goldfttrba tabaka do zażywania. 

}f.y s ~~ ,rzy 
pragniemy sitt \v res . cie o7.enić, a 

n sźe le 
.za mbwimy ~obje tylko u polskiego stola rza 

centnar Lud ~i ka Kruszew:kiego w Bochum, 
•abyć można 

przy ulicy Johanuiterstl". l r . 

w Druhlrni „\Viarusa Polskie· 
Ba~~znoAe 

Rodacy w Herne i okolicy! go·' w Bochum. 

1111 

Polecam sza.now,1yn, 
Rodakom mój 

• cci Władysł&w 1>ankowśki -a 
• en w Poznaniu : • • • • 

skład 
żelaza • .= ulica Wrocławska 8. =-:- ' maszyn -.. Fabryka wyrobów mięsnych pędzona siła elek- I» 

a.::a tryczną. do gotowa.nia, szyci&,. • :Siii Wielki wyrób szynek l serwalatki. =-=:- prania i wyżdżymania, 
• _ Specyalność kiełbasa polska i kiełbaski wie- c;;· ł oraz • -= ! 1 Najtańsze źród~~ń~~i:~pna dla sprzedają. = • 'W SZelkich SprzętÓW kuchennych 
• c:; cych z drugiej ręłci ? ! en • po eenaeh jak najtańszy~.h~ 
• a.. łntet"'eS ~f) flł,YłkO"VV. Pll • Za.kupione rzeczy odstawiam fr1.rnko do domn. 

- Za gotówkę. Na odplate-„ 

•• Księgarnia Wiarusa Polskiego. •• Piecyki do ogrzywania. 
• 

l)H,l\C- ·•delkł wybór 11.sl•żek do nabotebt~• t • Stanisław Jankowiak, 
. . i\jr CZ!'tattla. whazarków. ł)()WłMZOWllił łt~. HERNE ,Neustr o5. 

··~•Nt1Włł891ł•GM llooooooocooooooo 00oooooo..ooooocoooooooooo oooaooo 
Olbrzymi wybór! 

0 0 
000000 ooooooooocooooooo ooo ooaooooooooooooooooo 

0 9 „Najtańsze i najrzetelnleisze źcódl-0 I 8 Największy i najstarszy 11 
Wstystkie mo:~:i::·!ą starannie obcią- 8 088 polski· skład_mezbnłaJi' duiJ.O msięaszyn do gotow~ o I·: 

garek daję 2 letnią.. piśmienną g~rarancy~. q-
gnięte i na minutę uregulowane. Za każay ~e- I 

1 bawy ni" ma żadnej, bo coby się podoba~ ~Ie I 
~~~~~. prfr1z~~~ę :1/~~~~t~~~ 7~':~.=~~~;ite~ 1 w Gelsenkirehen-Hullen, ul. Wanner Str. 243.

8
81· 

kto nie kupi, toć trudno, tei: sam so?1e ~zkodzi. 0 Dzi.ękujti Szanownym Rodakom, którzy do«id u mnie kupowali, a 
0 
! : 

~:::d~~.einia i podzi~kowama codzienme ·nad- Io są z mego towaru .zadowoleni i proszę tych, którzy u A. Ila1·tkowiaka Io O '! 

nie kupowali, niech sią przekonają jak tanio sprzedaję i przytem daj~ . 
~ na odpłatQ. Mam na składzie całkowite wyprawy tj. łwszystkie sprzęty · 
~ Q o domowe i kuchence i jak przedtem prowadzą_ i 8 r 
] 88 warl!ilztat slodłarskl. csg 
~ g I Kanapy i materace .zostaną \Ve własnym warsztacie zrobione. Przero- g 0 · 
s:i 08 hienie materacy kosztuje u mie tylko 0,50 :mr. Pl'oSztt donieść mi na O g 

karcie, a przybędę w dom i .zrobię. g0 o . 

Olbrzym i wybór ! 
Czysto srebrne najpięknieasze zegarki 2 

Matką Boską, z 2 zl·oconemi brzegami i z naj
lepszemi werkami na 10 kamieniach po 12, 14, 
16, 18 i 20 marek. 

Najwspanialszy z Matką Boską zegarek, 
zlocone litery, i najozdobniejszymi zlocony mi 
brzegami, ciężki w srebrze i z najlepszym na 
10 kamieni prima werkiem tylko 26 mr. Zegar 
ka tego z pewnością nikt jeszcze ·nie widzial. 

Zegarek posrebrzany kluczykowy 5,90 f!lr· 
Zegarek nikloWY cyi. kluczykowy 5,40 i 8 

mr. · 
Zegarek: pośrebrzany najlepszy Na 6 kamie

niach kluczykowy 7,75 mr. 
Zegarek czysto srebrny cyl. na 6 kamie

niach klucz. lub remon. z 2 zloconemi brzegami 
prima werk 10 mr .• - Ten sam na 10 kamie-

o ~ , 
o~ o o 

fł Ae Bartkowiak. U 
. oooooooooooooooocooooooo 

00000000000000000000 
000:>0000000 coe.iooooocooo 
ooaooo ccooaooocoooooooo 

Maltheserstr. 17, w .Boebnm, 
wykonywA 

Maltheserstr. 17, 

== gustownie, prędko i tanio == 
wszelkie prace drukarskie 

.mianowicie 
- 0000000000000 niach po 12 mr. 
0000000000000 O Laf1cuszki po 25, 30, 50, 85 fen„ lepsze ni- ustaw.r, propa•1, karty w•t\'p•, karty łegftyJnaeyjae, 

karty do klfitowanJa ~kładek BłiesJteU1ycłt, koperty f pa· 
pier z aazw11 towarzy~t"ft1a h1b z :uazwisideJlł osoby pey ... 
wat•~, zaproMZenła weselne, karty poleea\jąee -J ll'izytewe, 

l Podpieana. Spółka ~a. na. eprzed~ż pod kłowe po l, 1,25, 1,50. 1,75 m r. 
korzystuemi warunkami 4 nueezkllma, do Cen.nikł bo~ate na 500 ilostra~yj 
każdego chlew i stodoła. prz;ytem 1 morga 

~ oprodu na przedmieściu pod Przementem. na zegarki., lańcuszki, biżuterye, także skrzyp-
0 Szanownym Rodakom zVłl'aca.my uwagi;, ce, flety, klarnety, harmoniki, oraz noże, brzy· 
g me wobec nowego prawa osadniczego, cr~y twy, portmo.'[letki i różne okolicznościowe PO· 

O domów mieazkalnych wkrótce bardzo su~ I darki wysyłam każdemu darmo i franko. 
z 270 ilustracyarni I 8 kolorowymi obrazkami. 

i 
podnioa~. lk. E l pl't Od deponowanych pieniędzy płacimy za Format wie 1. gzernp arz opraiwny w o -
p6łrocznem wypowiedzeniem 4Hi0 

0• no angielskie z futeralem. Cena 11,00 rnr ., z 
Bank parcelacyjny . ~~t'm brzegelm 12,00 mr., z przes. 50 fen. wię-

'8 Prz.-!e~t'.~.' ~rimt>nt. ' ~ M. DANECKI. Miejska Gorka. 
o r K tk Gorcben. Prow. lJosen. O Ks. Stef. Jadomi!ki. • · arw:t a. O 

plakaty, )':rospekty J t. •., i ~. •· --··· ... ··--
U w a g a. Przy Whelkich zamówieniach prosimy pod•ć zawsze 

dokładny adres, aby przesyłka .nie l'>pójniła się. 

Adresowac na.lety: „ Wiarus Pols•i", Bochum. 

Jćoooooooooocoo~o ooo~o<l ... ootio •""" ' O ··-·•aepi.n;. 
=~=====:.:.:.::_:~:.:A:d:.nlir_'.:__, _n.:ctk.:ła_d~l :_redatcn~::.-. -,-:ctpo~:v=.=edlł:=.:=a=,:!113 Hid.aklol' A1no„i 1.J, ~~. w .,j.,... ~·~ - u. , - ... ,11„.adem t' encio,.,(11,'til \.\ y1h'wt>.lc<wa ., W1"ru11n. Po1ekiogor.. w ~ochlll'lł. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------..... ----------------------...---------~--------

o~ • n ois . (; 1.. o dl Polak n ob y ·11 ~') 

Wychodzi codziennie 1 wYJ tkiom d1i oośwhitecz,nycb. 
Prn..dplata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 

Im IQ I 111r. 50 fen., a z odnMzeniem do domu I mr. 92 fen. 
Wluus Poiski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

" pod znakil7m •• t. polnisch" nr. 128. 

ł) . o 

ż z lar, I J 

r 

zyzncI 

o o y poil ytizn 

Za inseraty plac sie za wiers.c, oetytowy 15 fcK., a z& 
ogfoszenia zamieszczone przed inseratam1 40 fen. Kti> 
często oglasza, otrzym:a rabat. - Listy du „Wiar11s 
Polskiego" należy frankować i podać w nich okl '(!. 

ny adres piszącego. Rekopi ów ste nic zwrnc~. 

~ Hedakcya, Drnk~unh~ i Ks1ę(7arnia ina.1<luje tl!ę w Bochum. prz~ ulicy Malfaeratrasse nr. 17 Adres: „ Whm1s Polski" Bochum. ___ ,..,.,L.a!!....,. 

· Rodzice polscy! U cze ie dzieci swe . 

aówłć, czytać i pisać po polsku! Nie jest 

Polakiem, kto potomstwu swemu zniem-

Z wypadków dnia. 
Inna miara dla niemców - inna dla 

Polaków. 
,,Bornifaduis Blatt", organ towarzystwa 

Bonifacego, \\Y1chodz4cy w Paderbornie, 
zamieszcza artykuł, wzyw·ający księży 
n,iemiców we Wloszech, do starania, się o 
zachowanie narndorv.'10ści rodaków s\\ioich, 
roizpmszoinych po tym kraiu. Piism()I to 
po<lnooi, że do obowiązków. kaptana1 inależy 
nie ty}ko starani1e się. o religijne, ale i O' na
rodowe wychowanie wlasin~g;o !U1diu i bm
nienie go za granicą przed wyinarodowae
niem. 

Artykuł te:n zaw11era więc pośrednio 
naicieższe oskarżenie duchowieństwa nie
mieckiego, które tak zajadle nieraz; wystę
puj·e! prz,eciw narodiowośd pol1skiej i przy
z1nać nic chce praw przysluguiący1ch karto'
likom Polaikom jako t~im. 

Artykuł ten świetnie wykazuje, że 
przerważna część duchowieństwa niemie
ckiegio ma d\l,·,ojaką miarę d1ai swyich owie
cze.lc inną gdy chodzi o niemców, inną 
gdy cho<llzi o P.olla.ików, co się najocz.ywi
ściei sprzeciwia podstawom i zaisadom Ko
śdofa katolickiego. 

Z izb poselskich. · 
Parlament niemiecki przekazał' winało

sek tolerancytny komisyi zl-0żoneń z 28 
czlonków. 

Następnie przysze<lil pod obrady wtr1il()
sek Auera o stv,11orzenie urzędów mbo
czych, izb robotniczych i urzędów poje
dnawczych -0raz wniosek Koła polskiego 
o utworzenie urzędu robio1czego, ,dJoi c:ziego 
był także wniosek posta, Paaischego. W nio
sek l(ola· polskiiego uzasa;dniat po1set Kulier
ski. Przyjęto wniosek Paaschego, a wnio
sek l(olai polskiego od.ckmo kanclerzowi1 ja
ko materyal. 

Przeciw tak ważne,mu dla robotników 
wnioskowi Koła polskiego gł'osowali cen
trowcy, konscrwaty§ci i liberall()wie. 

Sejm pruski rozpatry\\'la.l w wtorek 
etat m~nisterstwa oŚ\V'iiaty. Z Kofai pol
skiegio przemawiał poseł Jażdżewski. 

Wielki książę Paweł powraca. 
Pomiędzy w. książętami na dlWlorze 

carskim rozróżni.ano drwa stronnictwa: je
dno reakcyjne, na którego czele stal ·za
bityi w. książę; Sergi uisz. drngie liberaillne, 
któremu przeW1odzit w. książę Pawel. 

Z pov.11odui sw·y1ch poglądów potity
czrrych oraz matżeństwa zawartego wbrew 
Woli car.a. przebywał w. książę Parwet na 
W~na11iu. Teraz otrzymaf <lawne swe 
godno.śc~ i Po\VU!any zOSita~ natychmiast 
da Carskiego Siola. gdzie stani(lJt W1 wtorek. 
I.owe jego nie u<lziekmo jedlnaikb'WIOż 'ze
zw·oJe:nia na powrót. 

Posiedz.łciele kopalń a nowe prawo 
górnicze. 

W Berlinie odbywali~ się tlA,raid_,y posie
dzicieli kopalń, którzy są przeciwnikami 
no-weg-o prawa gótttktegQ. C<l tlltadzą. Q 

tein się świat pewnie nied.lrug()1 dow1e. 
Tymczasem gazety stojt\ce ·po ~tronie 1 

Po.sie.Ulzicieli kopalń rozpisu~ą s1ę .szeroko o 
Z'ttchwalooci wbotniiko'W, o sl)kooliwości 
~rganizacyl i o n'iesum'iennyeh agitatorach. 

Garnią też publitzność, ponieważ sta
nęia, P.o stronie str€')kujących. i zgadzają 
~ię_na to, aby część żądań robotników z.o-
1taftł spełniona p:r.ze.z pral\VO. 

Pracodawcy gniewają się na rząd, po
nieważ ten nie wyslal wojska ina strejkują
cych, a teraz nawet lepsz1e pra\va i1m przy
rzekł. 

Telegramy. 
Peszt. Posła Juliusza Justh'a (1ze 

stronnictwa Kossutha) wybrano większoś
cią 62 głosów prezydentem sejmu węgier
skiego. 

Ha n o w e r. Z powodu usiłowanego 
uszczuplenia wolności akademickie§ „strei
kui·21" 900 studentów tutejszej technicznej 
akademii. 

Petersbu1"g. Zabójca w. ks. Ser
giusza dotąd nazwiska swego nie podał. 

Char ko w. Robotnicy i drukarze 
rozpoczęli strejk. 

W ars z a w a. Wielka liczba robot
ników roizproszyła się po wsiach. 200 wa
gonów węgla górnoślązkiego przybywa tu
dotąd. 

B o s t o n. W. Charlestown wybuchł 
pożar na dwóch parowcach. W płomie
niac zginęło 3 marynarzy. Szkodę obli
czają na '2 miliony marek. 

Ka s I u g a. Część robotników w war
sztatach kolejowych zastrejkowato. 

B a k u. Od niedzieli są w różnybh czę
ściach miasta na porządku dziennym walki 
P-Omiędzy mahometanami a armeńczykami. 
Mówią o ·znacznej liczbie. rannych i x.abł„ 
tych. W szelki ruch w mieście ustał, banki 
są pozamykane. 

Pe t e r s b u r g. Sobór ziemski, któ
rego zwołanie już byfo rzeczą postanowio
ną, nie odbęd!zw się. 

Z wojny rosyjsko-japońskiej. 
Domyślają się, że ()Statnia wymiana li

stów pomiędzy Wilhelmem II. a ·carem, w 
której pośrednkz;ył rnaliący; si!ę udlać do 
Mamd'żuryi książę Loopoldl łiohenzollern, 
dotyczyla zawarcia połkoju. ,,Dailyi Tele
graph" natomiast dl()!nosi z Toki.o o je<lrno
myślnem oświa,dczeniu prasy ja'Pońskiej, że 
wtszelkie png!()sk,i pQlkojowe są przetlwcze
sne. 

Bi urn Laffana d;oniosi z Petersburga, że 
na ,odJbytej w niedzielę radzie Wo1ennej pod 
prz.eiwodnictwem cara postanmvil{)lnl()I od
watać Kuropatkina i jenerała Bilidlerli!Ilga, 
pDerwszego ze względu· na stain zidrowia. 
Na'stępcą Kuropatkina zostani,e jenerat Oro
dekow, naiczelną komcnd'.ę na morzu otrzy
ma R'°zdiestweński. 

Nad rzeką Sza odbywajq się w dal
szym dągw drobne potyczki. Silyi Rosyan 
i Japończyków ohfrcza:ią na 700 tys. chtopa. 

Z Freidierikshaven doin()szą, że trz.ecia 
eskaldra bałtycka skladai sh~ z 5 pa1J1cemi
ków, 1 krążownika pomocniczeg-0, 3 stat
ków transportowy.eh i 1 hollownika. 

Polacy na obczyźnie .. 
Nowe por~dkł w kośdełe w Bruchu! 

Z BruchUJ pod dniem 10 lutego piszą 
nam: I(o'respondent z Bruchu donosil o 
zakJzeniu tu „Chóm śpiewu kośdclniego". 
Zaraz się Szan. Czytelnicy naiszego1 kocha
nego "Wiarusa Polskiego" dow1ed1zą, jakie 
to cele ma ów „Chór". 

Dotąd mieliśmy śpiewać w. kościele, a 
na o'Staitniem nabożeństwie nie mieliśmy, a 
jak się zdaje dla tego. że ks. wikary za.fożył 
„Chór śpi1ewu kościelnego". W niedzit!lę, 
którą mam na myśli, zaśpiewano pieśń, 
którą każ<ly z nas śpie\\rać urr.ic, ak tym 
razem nikt z nas śpiewać ieJ nie potrafif, 
bo zaiczęto ją śpiewać na iakąś nieznanq 

nam melodyę. Kilka set ludzi, zebranych 
w kościdc musiało milczeć. Ciekawem je: 
sz1czc to, że nie śpiewaf „Chór", tylko' jed
na -0s-0ba w pobliżu oltarza. 

Jak słyszałem, to melodye wszystkich 
pieśni chcą poprzewracać. 

Ludzie wyszedlszy z kościGla szem
rali na zaprowadzanie takich nowych po
rządków. kiedy nam ze starymi byto do
brze. Chcemy bowiem w kościele \V'SZY

scy śpietwać, jak dotąd bywało. Jeżeli 
. Chór" chce się nam przysłuży~. to niech 
ćwiczy pieśni na jeden g1t«)s, ale wedlug na
szych znanych melodyj. 

Proszę w imieniu R.01daków z Bmchu 
Szan. Redakcyą, aby ze,chciala zapobiedz 
zaprowadzaniu takl,ch .nowy.eh zwyczajów, 
bo to Qburza ludzi, więc też na takie mubv-
żeństwia nie uczęszczają. Prosząc· n faska
we zamieszczenie tyich kilku sl6w poz•osta
ję za\vsze wiernym czytelnikiem 

Ignacy Uważny. 
(Mo'że powyższa koresp0<n<lencya skło

ni ks. wikarego, aby w przyszłości pozw,0-
hl śpie!Wlać wed'ług starego zwyczaju. Gdy
by jednak i nadal chcia1no nowe nieznane 
melodye zaprowa'lelz.ac, wtedy kGniecznie 
<lJo ks. wikarego' Rodacy zwrócić się winni 
z prośbą, aby te~go zanie·chaino, a mamy na
dzi'eJę, że ks. wikary do slusmych życzeń 
się przychyli. Red.) 

Witten. Ody stary rok się kończył 
myślałem, iż w nowym Rodacy tutejsi 
energiczniej zabiorą się do pracy, aby w 
każdym dlomu polskim znajdowal się „Wia
rus Plolski". Niestety, jeszcz.e cale dzie
siątki do'mów polskkh zna,leźlibyśmy we 
Witten, w; których zamiast gazety polskiej 
abonują „blaty" niemiie.ckie, pełne Da.du nie
nawiści ku wszystki-emu, co polskie. 

„Wiarus Polski" iu.ż tyle lat z n.ami 
wspólnie pracuje i nie U'stępuje wrogom, 
choć mocno na nie,go uderzają. Z gazety 
tej wszystkiego do'wiedzi'eć się możemy. 
Tam dloc:z.ytać się możemy o wiecaich, o 
zebraniach towarzystw, '° tern, jak to pru
sacy nas chcą zgermanizować. stowem o 
wszystkiem, co ciekawego' w Ś\\-iecie się 
dzfoJe. Z tego powodu I~o-dacy idźmy od 
diomu ·do domu, rugujmy tam polakożercze 
bibuły, a zaprnwadzajmy wszędlzie „Wia
rusa Po'lskiego", aby tern skuteczniej mó\gt 
nas bmnić przoo hakatystam~ i socyalista-
mi. 

Przecież nasz <>rgan stara się, aby 
dzieci polskie nie zniemczyly się, drukuje 
,,Gazetkę dlla dzieci", a w1 niej naukę czy
tania. katechizm itd. Naw,o.fuje też „Wia
rus Polski," do po,pierani'a swioich, db ku
powania: od po1skich przemysł-owców i 
lrupcóWl i prosz~ Rodaków, aiby i pod! tym 
względem szli za gfosem .,Wiarus.a Pol
skiego", oo on dobrz,ei radzi. W obcym 
skla<l~ie też nikt nam niic nie po1daruje1 wi,ę.c 
dla •cze.go mielibyśmy 'Ilie życzyć wlasnym 
naszym Rodakom? 

W koń-cu v.rzy'\vam Rod1aków, aby po
pierali nasze towarzystw.a, i to \\rszystkie: 
Nasze towairzystw•a polsk-0-kat'°lickie, „So·
kolów". Kolo śpiewu, „Ziednoczenfo zawio
dowe polskie" itd. Liczmy się, bo tylko 
spólna moc zdola nas ocalić. 

Wiemy Tym.ko. 

Cudze chwalide, swego nie znacie, 
Sami nie wiecie, co posiad'acie ! 
Może zarząd ,,Zjednoczenia zawo<liow. 

polskiegG" urządzi tu niebawem wiec. aby 
i u nas sprawę organizacyi polskiej po-
pchnąć o krok dalej. Nieznajomy. 

Thale przy łiarcu. Do1Jtoszę z ubole- . 
waniem, że „SO'kól". jaki ttr w dniu 7 wTze
śnia.: przy pomocy druha I(unz'a z Bitter
feld'u zafożony został i dobrze si ę rozwijał, 
bo w trzech miesiqcach pozyska! 46 cz.Jon
ków, miusiat zostać rozwiązany, lJ.o wię
ksz{)·ść członków <Otrzymała terminatkę. 
Powia<lają sobie ludzie, że to właśnie ro
dacy, nieżyczliwi „Sokołowi" to spuwo<llo
wali. Jeżeliby to miala być pra.wida. to po
wiedzieć im trzeba: .,Wstyd i hai1ba". I(a 
żid!yi denu1I1cya:nt \vlasnych Rodaków, to 
zd'rajca, nie wart, aby mu uczciwy czlo-
wiek rękę podał. Druh. 

Zachodni'-Bismarck. R.01cznc walne ze
branie Tow. św. Sz1czep.ana w Zach. Bis
marcku odbyto się dnia 29 stycznia 1905. 
Zostali obrani do zarządu: PrzewlOd'niczą
cym Anfoini Olszak; za.st. Mac. Wojdow"" 
ski; sekr. Stan. Krawczyk; zast. St.an. Ko
walik; skarbn. Wawrzyn Fabisz; zast. To
masz Ni1e<lbala; bibliotekarzem Stan. Mu
rawa; zast. Jan Apolinarski; ławnikami 
Franc. Witkowski i Wojdech Jakubiak; 
chorążym Wal. Walkowiak; zastępcą cho
rążego Franc. }\Qszczka; :asystentami 
Adam Tancius i Woje. Sypnie\\'Ski; J,:i.n 
ApoHn:airski i Józef Matuszczak zas.t.; re
wizorami kaisy To1m. Ptak i Adam SkomQ
rowski. 
A. Olszak, przeiw. St. I(rawczyk, sekr. 

Delwig. Niech będzie pochwalony Je
zus Chrystus! Proszę Szan()iwną Reda
kcyę o umieszczenie mej pierwszej kores
pon<lencyi. w której chcę wypiffwi'ed:zieć, 
czego się na obczyźnie nauczylem , gdyż 
wł.aiśnite m~nęly drwa lała1 jak opuściłem 
strony ,ojczyste na<l! Wartą i udałem się WJ 

gląb Niemiec na robotę. I tak szczęśliwie 
d()tychczas przepraioo-w~rulem i' \V?aśnic tu
taj na obczyźnie poznalem co to zna:czy Po
lak i oo mu czynić potrzeba, by się iJrzy~ 
slużyć swej ojczyźnie. Tego ·wsz):stkiego 
dowiedzia1!·em się przez czytanie g-azet i 
c1obrych książek. 

RaiOOść pobi'era, gdy się wsponmi te 
prze:szlie czaisy ,naszej ukochanej P()·lski> 
która miala takich tęgich królów i rycerzy, 
co tak v.iernie bronili Wiary św. i. Ojczy
zny. Chcę. wam fa powiectzi;eć krótki pr:zy 
kladl szan. Brad.a! Bylo to w r. 1621, gdty 
Polacy pobili Turków na gło:w <t i zabrali 
im chorągwie, i poslali potem pos~ów efo 
Olea św. z: prośbą o blogostawier1stw{) i o 
relikwie Swiętych. Ody Oiciec św. Pa
wet V ujrża~ Polaków składających mit 
chorągwie z glębi serca tak przem&wil: 
Cześć ci polski narodzie, że tak '1.rytrwale 
bronisz Wiary katolickiej, błngosfawię \Vas 
btogoslawiona ziemia, oo takie S)~ny cho.
wa.. Ale czemu mnie prosicie o reJikwie 
Swiętych, wekie garść ziemi waszej a 
dość ją ścisnąć to krew z. ni'ej popJyniie. Wa 
sz.ai ziemia jest jedną, wielką rclik,wi~ 
Niech to starczy za przykladl tym, co zie
mię krwią przodków naszych przesiąkiniętą 

Styrum. Wiadomo, iż przed dw1oma zaprzepaszczają sprzedając wrogio:m Wia-
latyi założono organizacyę. robotniczą pod ry św. i Ojczyzny. Dalej czy to. nie Jan 
nazwq „Zjeldlnoczenie zarwiodowe polskie'·. Sabie-ski obronir Niemców i cate chrześciań 
W naszym „Wiarusie Polskim" czytuję stwo odi napad'u Turkó\\1? Dzi1esiątkami 
niem.al codziennie, jak to wszędzie wioce by moinai takich prz.ykla<ló:w nalic.z:yć. 
„Zie<l1noczenia zawodioweg-o polskiego" się Odzie jest szan. Bracia ta wielka i \\"alecz
odbyWają, tylko u nas w Styrum cicho, , n.a Polska: Dd morza bałtyckiego aż oo mo
chociaż i tu rob()tników1 polskich, szczelgól- rza czarnego, gdzie jest to przedmurze 
nie hutników i górników jest nie 111Ja1to. Du-1 chrzeS.C1aństwa? Wrogowie się nią podzre 
żo też jest takich, którzy dQ obcych orga-- Iili ! Przypatrzmy się czy nie s{}clnily się 
nizacyj należą. O nich powiedzieć można: srowa tego zacne kapłana ks. Ska ~ii. kió-



ry przep.O\\ iedziat: I( raj \\ asz roz..~zarpany 
będzie a wy poginiecie. J ed1ni oo miecza 
drudzy <Yd ognia, a reszta rozpro zona bG
dlzie po catym Ś\\ i ecie. Przypatrzmy, że 111e 
ma kraju, gdzieby Polaków nie byf.o. A c"b 
bylo przycZYJlą tego? Zrywanie sejmów, 
niezgoda. uciskanie slabych, pijałistwo i 
karciarstW'o. A więc precz z kartami i pi
ja..l1stwcm. W zgodzie i jedności żyć nam 
trzeba. Wspomnieć nam też trzeba, że się 
to działo najwięcej za: królów SaSÓ\\'• (Niem 
ców) którzy wten1..:zas Polsk~ rządzili. W i
dząc naród, że s i ę :źle dzieje uichwala kon
stytucyę 3 maja rokw 1791, która miala być 
odrodzeniem Polski, dając jedne prawa i 
szlachcic i ubogiemll. O tern żaden kraj 
jeszcze nie myśla1l. To też wrogów n.aj
bardiziei mzgnicwato. i po raz trzeci Oj
czyznę nasz;.i rO'zebrali. 

Przypatrzmy się teraźniejszym czasom 
jakiego to ucisku doznajemy pod obcem 
j)arrowa1niem! Niektórzy może jeszcze 
pamiętają walkę kulturną, którą żelazny 
kanderz, ks. Bismarck wypt0wiedzial ko-· 
!dołowi św. I(sięfa musieli d1erpicć 'w 
wię:zieniu, a nawet ksiądz kardynat Ledó
chowski wywieziony został z Poznania do 
Ostrowa i tam we więzieniu przccicrpbf 
d1wa lata. Przypatrzmy się dale1.i jak rząd 
pruiski uch\.\tala miliony na wykupienie z1e
•1L z rą,k polskich, by nas tern prędzej zgnę
bić. I chce nam wyidrzeć co najdroższe i 
•aiświętsze. oo mowę nam -0d' Boga daną. 
I(uje nowe prawa, które uniemożliwiają 
Polakom nabywanie zi'emi i budow.anie 
sic: na: niej. Pod golem niebem) pewnie ma
my mieszkać, żebyśmy prędizej zmarnie
li i Bólg miły wile oo na.s jeszcze czeka. Nie 
je'den sobie może pomyśli. żeśmy iuż strace 
ni. Ale tak nie jest szan. I3racia, 'Hic nie 
pomogty miliony, więc i praiwa; żadne wy
jątkowe nie Z'dolauą na·s zgnębić, jetccli bę
d1z.iemy żyć z.godnie, pracować , oszczędzać 
l starać się o oświatę, bo: oszczędność, o
świata i praca, naród) zbogacza. Wiernie 
się przytem trzymajmy -ziemi ·naszej, a nie 
zgincmy. 'remi stowami kończę moją ko
respondien-cyę i poz<lrawiaim wszystkich 
Briaci nai obczyźnie i w. PolS1ce. 

Młody Wiarus. 

Ziemie polskie. 
~Prus Zachodnich Warmii i Mazur. 

Sztum. Właściciel pobliskith dóbr '-VI 

~arlcwicach dr Phillipsen zaniemógł. Przy 
vtoland wiec lekarza, który choremu zapi
al lekarstwo. Gdy choremu takowe po
.awaoo, pomylond się Wi bute!ieczkach i 
amiast lekarstwa dano mu lysoru. Tylko 
nergitcznemu dziataniu1 lekarza1 tllra Gizi
kfogo ud'a.to się charemu, życie uratować. 

Miastko. 15 letnia stużąca Radtke, bę
ąca W1 obowi~vku u "\V'diowy pani Weigt, 
olała! trzem 1 i ćwieirć do' 7 i pól roku li-

Kapitan Czart. 

(Ci~!! dalszy.) 

- Biorę to naturalnie w rachunek. Kie 
v zabieramy się efo dziel.a? 

- Natychmiast. 
- TOI znaczy jutro rano, 1gdyż ·O tej go-
~ini-e Bergerac, choćby był naiwśdeklej
\Y. wychrapuie w naHepsze. 
, - Zgoda na jutro. Ja ze swej strony 
'jmę się, aby te.n Mainuel z-0stat •Osądzony 

skróconymi cza.sie; gdybym zaś uważ.al. 
, sprawi1edliwość starosty posuwa się zbyt 
~reszale. 

Nie dcko(1czyL · Złowrogi ·uśmiech prze 
znął się po bla<l1-s--1ch wargach. Roland 
zyg<JtO\\ a.ny byl sięgnąć uzbrojonom ra
eniem do najskrytszej ciemnicy więzic
ł Chatelet i u·god!zić w bezbronną pierś 
1·dwika. 

- Ech! - \\trącił ponfale fagas -
yiżby to jeszcze szlo{) tego lalusia, \\ jicc-

, a.biegio. · 
- Cóż t.o , mości Rinaldo, {)dważasz siG 

dać mnie? · 
Stugus zaczerwieniwszy siQ i z przcsa

ą uniżonością spuścil oczy \\ ziemię. 
- Idź - zakQńcz.yt hrabi3 - i nie sta 
się wiedzieć więcej, niż potrzeba. Masz 
zasi!ck dla dodania od'wagi1 swym ln
om. 

Rolandt zanurzyr rękei v. ' szyflai<l.zie flo
tckicgo kantorka, wytwornie wyktad'a
;o koforowymi kamykami, słoniową, ko~ 
ą i masą perłową - i wydobyl garść 
tych pieniędzy, które, nie licząc, rzudl 
stat przed Rinalda. 
Wlo:ch ukryf pośpiesZ'.nie złot-0 w swej 

sce i postuszny skinieniu ręki swego 

CZ<lCYm dzieciom, by się pracy z n:mi po
zbyć, do kakao. w celu ich otrucia. kwasu 
~aletrzaneg-0. Na szczGście pani W. p1 ze-
7.na...:zo'ny dla dzieci napój wprzód skosz:to
wala i zaaważywszy dziw.ny smak te:goż, 
kazała go podszukać. Wykazało się, że 
kak:io było zatrute. Izba karna w Słupsku, 
przed którą sprawa ta sie toc:zyla, skazala 
s.tuż;.icą za usilowane morderst"' o na sześć 
lat więzienia. 

Węgobork. W naszej okolicy pojawia
ją s i ę wilki. W Ogonkach widziano trzy 
'vilki. Przeszly dnc p<J lodzie J?rzez iezio
m i pędzity w stronę ku· Dużemu Stręgli0-
wi. Donoszą także z Kruglanków, że. tam 
wilki zrobiły spustoszenie po~nic;dzy zwie
rzymi. 

Nibork. W ostatnich dniach zal-ożyt 
sekretarz jeneralny partyi narodowo'-libe
ralucj p. dr. Kipper z Królewca liberalne 
TQwarzystw-0 wyborcze w Dzialdowie, 
Miłomłynie i Ostródz.e. Tu zało'żono po
dobne Towarzystwo iuż w roku zeszJym. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Poznań. Strona .naroido-w1a kwestyi 

robotniczci na Wschodzie. Pod' tym na
główkiem zami·cszczai .,Tagl. Rundsch:m" 
korcspondlencyę na:stępuiącej treści: .,Eko
nomiczne st-0sunki w PGz.nańskiem przecho 
dzą gruntowną zmianę. Rolnidwo na 
Wschodzie cierpi już od lat dziesięciui na 
brak rnlYotnika. Ludzie wypJiowadzaią się 
na Zachód, gd1zie \\ ięcej zarnbiają, podczas 
gdy d-0 I(sięztwa naplywaią Polacy za-gra
nicz.ni. Jasncm jest, że 1~rzcz1 to tamuje 
się gernlani'zacyę kraju. Rozpo1częto ie
dnaik, i to skutecznie, sprmvadzać do Księ
stwa robotnik6w nie p-olskich: Litwinów, 
Madziarów. Rusinów itd. Jedną dlobrą stro 
nc Jednak mai brak robotników J}Od wzglę
d'em nar:odowym (naturalnie niemieckim. 
przyp•. Red.). Od cza.su jak ko1onizacya 
osiedlilai w okolicy Gnie·zina, Żnina i Wą
grów.ca większą i'J.uść niemie1ckich k'oloni
stów jest rzeczą, nader trudną otrzymać 
dbbrego pofskiego robotnika. Koloniści ci 
potrzebuj<łi zna·czną, ilość sił roboczych, a 
poni·ewa1ż nie chcą, mieć około siebl1e m0tUo 
chu, więc sprl()'Wadzaią sabile robotnika z 
Zachodu, któremu: muszq, Płtacić te same 
za-slngi oo W' Meklemburgii i ttainowerz.e. 
Tak samo placić muszą ·ok()liczni wiaścide 
le 'Zliemscy, jeżeli ni·e 1chcą zostać bez ro
botnika. I ten fakt jest p-0cieszaiią.cym pod 
względem narodlowym, ponieważ lepszyt 
zarobek um()żliwia sprowadzanie niemiec
kich robotników db Księstwa, którzy bę
dą mogli' sta'"\\rićl skutecZiną, konkuirencyę 
lu<l'nO'ści miejscowej. Naturalnie trze:ba 
także rolnictwu· na Wschodzie umożliwić 
płacenie podobnie wyS-Okiich: zambków !" 

Wtem wfaśnie sęk pisze ,.I(uryer" -
ale oto '113.! r.azie mniejsza. Interesująccm 
jest tylko, że hakatyści wolą p!a:cić znacz
ni'eo większe zaslugi swym butnym zilom-

pa.ina, zabraf się do odejścia_ Na: odichoa
nem rzekł iesz·cz.e: 
~ Jutro wieczorem będę miat zaszczyt 

zawiad!omić pa.na hrabiego o wynikli' swych 
·wstępnych poszukiwań. Teraz idę. l()bmy
śleć pla:n dzialania. 

świtaJ10 już, gdy Roland' klaid!' się do 
foiżka. Napr&'.l.IK> fodnak przyzyiw:at snu; 
nai iednę chwilę nie mó1gl się uspokoić. 
Dźwięcz:al' mu nieustainnie w uszaich prze11i
kliwyi głos Cyrana, a nazwisko prawdziwe 
go ojca, J akóba Rogacza, p·ostrzygacza 
b.ar.aoów, v..ystępowaro wciąż pr1 >:. Ui J ~

go oczami. wypisane ognistemJ gti0skami na 
ciemnej ściainie p-ok-0ju. 

W tymże czasie Cyrano ,,wychrapy
wal ''r najlepsze". wedle wyrażenia Rinal
·da. To też wstat o' "\.\-·cszes.nej giodzi.nie, 
d<lsk·onale wywczaS:o\va.ny i z potrzebne
mi do dalszych zapasó.w silami. 

Zaraz po przebudzeniu, przywotal Sul
picyusza, który spal w obocznym pako-
ju. 

Sekretarz przetarł oczy i podniósł się, 
pośpi'cwując. c10 byto nieza\\nodn1ym zna
ldem złego humoru, spow10dowainego zbyt 
wcz.csnem przebudzeniem. 

- Mfodz.ieńcze - rzekł Cyrnn-0 - nie 
po to dę zbudzitem, abyś machał pió rem, 
utrwalając na pa.pierze o<ly, ronda i balady. 
W tej chwiH idzie o co inneg()„ Niech S<l
bie czernidto wysycha w kzltamarwch, ty 
zaś z!deimij ze: ściany jaki ue7ciwv raipier. 

- Znów pan i<l'zie się bić? - zapytal 
pisarz. 

- Byn~jmnieii, ale będziesz mi towa
rzyszyl w pewnej m.ia~ej wyprawie, ponie
waż zaś umiesz wypisy\vać rów1J1ie zręcz
nie zygzaki S'zpadą, jak piórem, więc nie 
zawadzi. abyś poparł mnie. kilkoma młyń
cami, gdy się znajdzie do rego okazya. 

Oczy Sulpicyusza: Castillana zabłysnę-

kom, niż przyjmować mniej wymagającc{o 
i lepszego robotnika polskiego z za·gra11i
cy. „Motłochu" niei chcą mieć -Ok{)lO sie
bie. Nie używamy wyzv.risk, ale czy zn-o
'\ u ci brodaci pan·o\\'ie z. cucłmącemi faj .. 
kami w ustach i cykaj[!cy przez zęby -0wą 
ż6:tn-z:1el-0ną cieczą wyglądają tak arcy
kulturalnie - to kwestya -0t\varta, nic. mó
wiąc już wcale o mvych rzeszach robotni
czych niemieckich napływających z po1!u
dniowej Rosyi, do których sami h::ikaty
ści pffdohnn hanl?:n m~1ą tylko -0dczuwaj:i, 
sympatyę. 

Poznań. Policya nakazala tc,'karz-o-
wi St. J. w Poznaniu· opuścić granice pal1-
stwa pruskiego do 1 marca br. i:ik:o obc-o
kraii-0wcowi. Rodzice jego pochodzą z 
Królestwa. lecz 37 lat mieszkali m $Jązku1 
gdzie im się urodził-n 3 dzieci, ojciec p. J. 
byl lat kilkanaście ślusarzem na kol.ei i 
wskutek nieszczęślh.vego wypadku pobiera 
rentę inwalidów, a żie ·::>idee jest <Jbcokra
iowcem, więc policya wydala syn.a. 

Wydalony tu ~ię urodził, od s\tnżył 
w0ojskowi0ść, oplacat zabezpieczenie, na 
które ma 12 kart kwitowych wypefoionych 
jest ()jcem 5 dzieci, sam zaś nic r'obić nie 
mógł, bo jest chory od 3 m i·esięcy. Prośba 
'° pozwolenie, aby mu reiencya1 zezwoliła 
na dalszy p-obyt tutaj nic odniosła żad :12go 
skutku. przeciwnie wywotal.1 ()Stry nakaz, 
aby się w czasie wyznaczQnym wynosil. 
Rodzina ta już 'Obecnie iest w biedzie. a 
czleka ją straszna nędza wobec stosunków 
p1nuiących pod zaborem r-0syiskin1. 

Wolsztyn. fak ju:ż. w1aal{}mo , areszt·o
wal w Iiamrze żandarm d\.vóch cyganów 
za bójkę i strzebnie do siiebie z: rewolwe
rów i odesłał ich do więzienia· w Między
rzeczu. Jeden z aresztowa·nych' nazwi
skiem W erner ma być zabuicą zamordowa 
.nego w lesie bolewiec,kim w sierpniu: r. z. 
elewa leśniczego Raua, jako też w krót
kim czasie potem zabitego na żwirówce 
ok-0fo Bwdów w powiecie 11()\votomyskim 
szewca Myszkowskiego. Dotychczasowe 
śledztwo wykazalo, że dlomniema.ny zabój
ca rzę·czywiście w tym iezasie w tej okoli
cy się walęsaiJ. 

Poznań. Czterej nlebezpiecżni rzezi
miieszkmvie zasiedqi w sobotę na lawie ()'
skar.żiony.ch przed! tnfoiszą, i'zbą karną. 
Wprowadz.ono ich na salę z więzl1enia śle'd
czego pod silną, strażą i pilnowano p<0d
czas rozprawy sądowej. Rzezimieiszkami 
tymi' są: mbotnik J ózcf I(ozJowski i jego 
trzej syniowie. W dniu 8 kwietnia mku ze
szte;go pokaleczyli nożami dwóch policyan
tów, a .gdiyi 9 maja urządzono no nich o
blawę w ich mieszlrnni1t1 w GórczY1!1ie, Ko
zlowscy energiczny stawili opór komisa
rzowi, 10 p!oliicyantom i kilku z nich nawet 
diość ·ciężko poranili rew-0lwerami, topata
mi, kn·eblami· ń żelaznemn garnkami. Le
karz:e oświadczyli µodczas ro.zprawy są,
dmviei, że Koztowscy są chorzy umysłowo, 

ły. Pis.arek ten mi'ał du:szę rycersiką i lt1bi ·ł 
namiętnie wszelk1ie wyprawy, połączone z 
niebezpieczeństwem. To teiż: -przybrał na
tyichmiast minę zafrasowanąi: zly huimor 
Jego ustąpił \VI jednej .chwili, jak .na sk1inie-
11ie czamoksięzkiej laski. 

Z rozwieszone.go na ścianie arsenal~ 
poety wybrał doskonały IO'ręż. o delikatnem 
i0strzu, a szerokiej gardzie. i· zgiąwszy go 
kilkaikrotnie na posadzce dla wypróbowa
nia hartu i giętkQści. wsun<-0t dJo pochwy 
prz.y swym pasie: z bawolej skóry. 

- Na Herkulesa! - ·z.a.wolat Cyrano 
- dzielnic wyglądasz w tern przystrojeniu, 
mości Castillanie, a dabrCl! mina bard'z,o· przy 
dać ci &ię może, gdyż id'zi1emy brać sztu1r
mem ta·d'ną dzie.wczynę 1 a przynajmniej jej 
mi·eszkanie. 

- Na cóż w takim razie w1otlenny ryn-
sztunek? · 

- Przy ladnej dz:i'e\,-czynie może 1a·
tw-0 znaleźć Siię kilku zawalidmgów ·z gięt
kienr żelazem w silnej lapie. 

- Rozumiem. Czy zaraz 'vyruszamy, 
mistrzu? 

- Wyruszamy dzi1ś wiccziorem. Ciem 
ność , mój synku, jest pewniejszą od unia 
P.O\Vi ernicą tajemnic. Jeżeli zajdzie potrzeba 
wymienienia kilku szturcha6ców, lepiej, że 
się to odbędzie podemku, bez niep-0trze
bnego kf.opotania pach1olków mieiskkh i 
gorszenia· statecznych mieszczan. Idź po
gapić się tmchę w stronę Nowego Af.OJstu; 
ja tymczasem póidę powiedzieć 1dziień dio
bry jegomości panu Janowi die Lamothe, 
naszemu drngiemu, koclranemu. czcigodne
mu stwroście, którego niech d1ziś jesz.cze 
wszyscy dyab!it porwą! 

Po tym dyaloigu, poeta r je:go sekretarz 
zado\V\Oleni z siebie i weseli, wyszli raZ'em 
nai uli-cę. 

przeto nie s~dzc:no ich lecz c<l1e-słani ł> j , 
db zak.fadu dla obłąkanych. 

Srnm. Na koszt p. Taczano\\·skiego z 
Choryni wiercono u gospodarza p. li. Czfa 
pki za wGglcm. W głęho'kości 80 metrów 
natrafiono na dość znaczny pokład więg !a 
brunatnego. 

Gnieno. List, który z Borku do Gni e ... 
zna sz.edl 10 dni priedlożono nam na <Lo 
wód:, jak P<J:czta traci ca.ty swój spryt, sko'
rn chodzi o polski adres. List zaadresQlwa 
ny by! po' polsku j2k n astęp1!jc: \Vidmo
żny Pan A. B. łienkc, Gniezno-ulica T um- · 
ska. Najprzód list trn powędrowa1 do bió
ra Uomacz.ef1. Tam napis:mo. że Gniezno 
jest - unbekannt; ,,ulica·' przetlóma:cwno 
na Strasse, ale ,,Tumska" przetlómaczyć 
nie umiano. 

Dziwny to urząd' tlómaczei1. który tak 
pr.ostych rzeczy przetlómaczyć nie umie. 

Zato w dalszym ciągu objawil się spry t 
pO'czty w calej pclni. List poszedł do Do r
ku i tu 7 listowych szukalQ· nada wcy (.JiO

d'ług charaktern pisma, ale daremnie. W 
nad<lyrekcyi w Poznaintu' list <J,tw10rzo11i0 i 
przeczytano podpis, który brz:mial )Jo
~ech". Jest to w skróceniu nazwisko nada 
wcy i milmo skrócenia poczta gd znalazła . 
Cala ta manipulacya trw21ta 10 d'ni. - Bic
·dina ofiara pclskieg·o języka - niby ta po
czta ! (.,Lech' ·> 

Janowi.ze. Właścici el Koldrąbia pan 
Klawitter, będący w JX)'Sia:daniu· ie.zi·orn 
375 mórg obszaru w kilkw miejscach mają
cego do 60 metrów glębiokości, wy<l.obyt 
z g?ębi d'ąb 10 ó.ietrów długości i do dwdicl 
metrów średnicy. Znawcy osądzili, że ten 
dąb kilkaset lat był we wodzie. Zupefnre · 
i est zctimwy i zdatny do pięknych \\ yr.(:, 
bów stolarskich. Brz;egi tego jeziora -0b ł-0 -
ż.one są wielkicmi kamieniami. - Whści 
ciel chce użyć sity parowej na wydioliy w::ll 
nie większej liczby dębów, jakie w tl ez,io
rze spoczywaj~t na dni·e. Pra\vdop.odobnie 
postara się o spL~szczcnic woo w· tern j ~ z ilo ~ 
rzie. 

Rawicz. Rólnik niemiecki Ro'ssdeu
tschcr sprzedal niestety, jak pisze „Pos 
Ztg." swe g;ospo>d'arstwo za 141250 mk pofa
kowi Dudzie z. Domaraidzic. 

Poznań. Czci?:•) s ię obawiają 110lar:·u
sze pnlscy ! Nadz\vy. zaj cieka'.1.· c zc<Jś .:1c 
odegralo się w sckre!.aryadc rnd'.7.~~· i l' J · 

taryusza p. Th!•.'..:t '·'- e Wrześn:. Oróż v 
tych d'nŁach przychodzi d-o \VYżei.i wymienio 
g.o radzcy i not~.irvt·~ ~& pewien zarnoż ~.y 
wtościanin ~d1)bry 1:;1/ i.ki z pni Wtz~~:1: . 
celem zawarcia sprzed~ży sweii -0d s.etk ~ 
lat w polskich rękach znajdującej si~ w kJ
ści pe,vnej jemu bliż.ej nieznanej, poznali 
skiej firmie finansmv10·-parcelacyjneL P-0 -
mtlę.dzy innemi warunkami sprzedaży 
chóal sprzedający, a".l.eby i ten pakt w kom 
trakiie by1t umieszczonym, że nawonaby:w 
trakcie byt umic.szczonym, że rnowunabyv„1 
rodo'wcom sprzedać nie b-ę<lzie wolno; lecZ' -

Jan de Lamothe raczyl faskio'wie l{Jlb· 
jaśnić Cyrana, że sprawa Manuela w y 
maga; drugich dochodzei1 sąoowyich i' że 
prawdopodobnie przed upływem miesiąc ai 
nie: wejdzie na W10kandę. O tem1 tylko [J'-Oe
ta chcial się dowi'edzieć. 

W dirndze laski nadzwyiczajnie!f. dbz:wo 
lono poecie prz-estać więźniowi, kartkę, \\~ 
której zalecał mu on po,pro-stu być cierpli
wyr11.1. 

Ztamtącl powrócif do d-omu, gdzie nic 
zastat jeszcze Castillana. 

Szlachdc zjadlt śniadanie i j4r pisać 
długi I'st do Jakóba Szablistego. Sko!1cz:v· 
v.~szy, s•chowal pismo clio szuflady, z. którci 
wyic1ostal wcale przyzwoicie zaokrąglony 
WIO rek. 

Sekretarz ni·ebawcm powrócił, dz""o~ 
niąc rycersko SWYiIT1' rapierem. 

- Mamy jeszcze czas - rzekł Cyrn1m. 
- Chodźmy na -Obiad pod „Śmiałe Ser~e"; 
prz.e1czekam tam do wieczora . 

- O mistrzu! ty mas.z. zawsze -cud-0 -
wn1e natchnienia. Zap.omniatem wfaśnic 
zJeść śniadania i głód tak mi doskwiera, 
że lykalbym kamienie, na poidobie11stwo 
Saturna. ojca bogów. 

Oberża „piod' śmi2/em Sercem" znaj~ 
dowal:a się na ulicy Guencgaud, w pobli
żu bLtdy stawneg<0 Briochc, w której zaszt.1. 
opfaikana scena z małpą, fagotin. 

Z okien dolne.go salonu, gdzie zasic<lli 
mlodlzi towarzysze, widać bylo kaiwat.ek 
No.wego Mostu. Nie bez: myśli zapew:ne. 
wybrał Cyrano ten dom na poczekalnię. 
Z miejsca, na którem siedztat mógl byt bez. 
tru<l.nośc~ obserwmvać, e-0 się dz.ialo na ze
wnątrz; nie przestając też 'jeść i nie prz.ery
wa.jąc rozm-0wy z Sulpicyuszem, ba.dal 
wciąż \\'Zmkiem tę część Nowego M'ost111 
do której sięgały jego spor.irzenia. 

.Cbiąg dalszy nastąpi.) 



~ ,\'iclkie było zdumieni\! sprzedającego, 
·y pan radzca i notaryusz Th. oś\\'iad-
7rl mu. że właśnie tego tak ważnego pod 
dnY:m warunkiem \\'l kontrakcie notaryal 
yin umi eścić nic może. Oprócz wyżej wy 
·enionego pana mamy jeszcze kilku radz
''\\" i n.otaryuszy w W. I(sięztwie PO'Znai'1 
·em którzy w podobny sposób postGpują. 

Ze $iązka czyli Starej Polski. 
Katowice. „Górnoślązak" stwierdza, 

e dotychczas .,Katolik'' nic ośv."iadczyl, 
p. Korfantego' µopierać nic będzie przy 

zekiwanych wyborach w okrcgu zabr
·rn i wyraża nadzieję, żei .,Katolik" za

tosnie się do uchv.rały ,.Komitetu wyb-or
ega dla Sląz<ka". 

Komitet centrowy na puw·iaty katowi
·i, zabrski, bytomski i tarnogórski odbył 
piątek zebranie w· Bytomiu, na którem 

· walono w razie uniev.~ażnienia wyboru 
la Korfantego polstawić pono\vni'e kan-
1Jaturę p. Leto;chy z Berlina, który już 

rte<l dwoma laty bez skutkw kandiydlował 
okręgu kaitowiclm-zabrskim. 
_ Po blisko siedmiu latach przyichwy
o mordercę J~l/J<laczk8, k·tóry razem z 
anem Poppem zamord1ow.ai w r. 1898 
lesie rud'Zienieckim dziewczyny Piecz-

1ę i· Ma rondel. Poppcg-.o sch wyoo.no 
ówczas krótko pn· dokonanej 'zbrodni i o-

ie odsia'Cl:uje 15 letnią karę w cucht-
11sie. R:o·daiczek do,ty.chczas ukrywat się 
Rosyi, gdzi'c g.o obecnie wyśledz(mo i 
esztowano. Zbrodniarz wydany z:<Ystal 
dlzom pruski1m i teraz dlopiern odpowia
, będzie w morderstwo. 
Pszczyna. \'\.T piątek zmad tutejszy 

'cz ~ ?.'. radze a duchowny ks. Ohl w 
r<tu życia. 
Król. Huta. W tyg0i<±nA u ·od'. 5 do 11 lu

il br. zamelcfio1w.anio tuta} p()Iicyjnie 14 
rzei'l nai stw.ardnienie kręgów, mię

Y tymi zaichorzaly, 2 ooby doroste a 12 
cei. Zmarlo tm}e dzi1eci. - Jak z. tego 
tć, choróbsk·o panruje w pełnej sile. 
Bytom. W powiecie bybomsikim za
()Walo d!otą,dl na stwardnienie kręgów 

'em 37 osób, a z marlo 16 osób. Odi 9 
15 hi tego zameldowa:no policy}nie w 1 po-
·e bytomskim ogóletrn 10 za1chre.rze[1 

te nie·bezpieczną. chombę. 
Z Rybnickiego pisze pewien k::ireisp011-
do .. Katolika": Strdki gómLkÓ\\~ wy-

ano Jedynie przez so·cyalistyicz11ą agi
e bi<Jrą marny obrót. Wykrzykiw'ali 
aliści za gc:.nerainym1 strCJikiem w RY
iem, podburzali t1k ·ctfogo, aż o-g61ne 
i WY\\~otali. A teraz co1? · 

Po 'krótkotrwalym ·stn~jkw r1olhoitnicy 
racają d>o pracy i nicze\gl() nie osiągnęli. 
lu '!: mbotników wydalooych wstał.o 
acy, naprzykt.ad na kiopałni Emie 95 ro
ików wydalono. nai kopalni Jana-Ja-
49 wydal·cmo, na kopalni Bea.ty 36, na 

mi Charioty 150 itd. 
N~<lioś.ć na tern. Rohotnky wydaleni 
teraz. 'do praoodawic&\Vi i proszą o po

przyfęcie cf.o praicy ! ! Toz to d!O
radość dla praieodawców, gdy wi ten 

'b m0gą sic na w!asne oczy prziekonać 
Rraią robotników zupelnie w kiesz.eni· i 
ą z nimi robrć, oo chcą. A kto zgoto
takie u.pl()~orzenie dla robotników? 
aliści· ! 
Socyaliści wtszystlw zrobili, aby wy
\ strejk, wiedząc, że mbortnky w RY
lem prawfo ·z.upelnie nia są zorg.ani
n( że roOOtnicy nie mają kasy peitnej 
~ezmbo:cie. Bez dobrej iargainizacyf i 
~ieniędzy strejk się żaden powieść nie 
· Dla czego więc s·ncyaliści pchaii ro

ikóv,1 <lio strejku? 
Spami·ętajcie to sobie wszyscy robotni 
i nie idźde za głosem socyalistów. 
Wrocław. Na ostatniem po-siedzeniu 
Ych miaista Wrocławia umawi:ano wnio 
·~zY' dać lub ni-e dać 5000 marek zapo
, dla rodzin górniczych we Westfalii, 
e skutkiem strefku p.opadty bardZo li

W' bi.ed'Q i nędzę. Wni{)sek ten popie 
SOtyaliści i wonnomyślny.ch kilku, zre 
Wszyscy inni spr7.cciwiali się temu 
.skowi. który też przepadl. Nawet pa
, centrowcy byli przeciwni wnios-
1, 

lecten z mówców, uzasadniając \V'ni·o-
1.aznaczyt, że także inne miasta etaty 
:icwne sumy dla r-odzin streikuiących. 

11
. Moguncya, Miilhausen. Frankfurt 

'.
11:enem, Darmstadt, Mainheim i inm.: 
r(}żne sumy dla biednych rodzin górni 
n, rniędzy któremi 2naiduiją się nietyl
Yaliśd, ale takte chrześcianie, :kato-

a[ej za.iz.na'CZYl tenże mówca, że mia
roctaw przed kilku tygodniami uchwa 

bogatego czl<Ywieka, jakim jest na-

stępca tronu, da..; 30 tys. marek jako pcda
rek weselny dla zakupna przedmiotu lu
ksusowego (zbytkownego), więc teraz dla 
biednych rodzin górniczych, które popadły 
w nc:;dzę, może miasto. także dać 5000 ma
rek. 

Mi:no wszystkicg-0 jednak, jak zazna
czamy wyżej, radni miasta odrzucili \\'.n:o
sc-k. 

Z innych dzielnic Polski. 
Warszawa. Solidarny udzi..tł h.sz.i.ah:ą.

cci się ml(}dzieży rosyjskiej z polslq w 
sr awic. żądania polskiego wyktadu jest na· 
c1 r znami•ctmym. \V Warszaiwie w I. na 
, skroś rosyjskicm gimnazyumJ 1po()tano

'\ 'ila młddzi1eż rnsyjska wystąpić z nastę
pującymi do dyrekcyi żądaniami: 

„My uczniowie Rosyanie, urodzeni na 
ziemi polskiej i tu żyjący, uważamy za slu 
szne i sprawk;dliwe. żądania naszych ko
Jlcgów i,pohratymców Polaków, a zarazem 
od siebie żądamy zaprowadzenia w gimna
zyum I nauki języka polskiego i literatury 
polski'ei przyinajmniej w dwugod'zinnym ty
go'dniowo wyik,tacdzie. 

Skoro możemy być obarczeni mu k•t 
języków obcych wun namdów , sluszmc 1 

sprawiedliwie abyśmy poz:nali i w'ladali 
tym, który nam ma posłużyć do zbliżenia 
się i por-0zumi1enia z pobratymczvm naro
dem, zlączonym z Ro'syą powino~vactwem 
sfo\v iaf1skiem i rosami dziejó1w." 

-~"·-= 

Wiadomości ze świata. 
Z Rosyi. .,Now. W rem." przyta1cza 

zdanie ministra komunikacyi ks. Chilkowa
1 

co d10 budowy drugi\ego toru na kolei sy
beryjskiej. 

Ks. Chilkow oświadczyl, że utw:or210-
no na1dzwyczaj11ą komisyę która jednogło
śnie uznafa. że dla ccl6w kampanii bieżącej 
wybudowanie drugie'go tom jest nierruożli
wem. Przy największcm nawet naprę.że
niu energii, nie szczędząc żadnych kosz
tów na budowę drugiego toru k{)lei syberyj 
skiei. potrzeba będ·zie 2-3 lat. Poistano
wilnno więc, aiby budowa.i dmgie,go toru r,oz 
poczętą zostala, mimo wszystkiego natych 
miast, i na najpierwsze potrzeby wyzna
czono 10 milionów rnbli. Zaś dla celów 
kampaniU bieżącej komisya postanowHa: 
prz.edsięwziąć caJyi szerng -0<lpiowiedfnich 
śro<lków. 

Przed1ew.szystkiem pomyślainn o wzmo 
•Cnieniu iz:dioJ.ności przewozowej koliei. Do
tą<ll na kolei syberyjskiej niepi0dlobi1e11-
stwiem by/IQ! utrzymY'wać więcej p.o nad 

1 10 i pól par pociągów dziennie p1rzez: linię 
kolei syberyjskiej' odtą<ll będlziei można pu
sziczać 18 par pociągów dziennie. Prócz 
tegio postanowiono diale' wybudiować dru
gie t-0ry na ucząstkach, który:ch dilugość 
ogólem wynosi 150 wiorst. -Do wiosny 
·wszystkie te mboty będą niewątpliwile u
korkzon e. 

Go oo po-jemnośd wagonów, ro dlotądi 
największy laduinek na wai-s·on istotnie nie 
przcwyższafo 650 pudów. Obecnie k-0mi
sya postanowHai wybudlować wagiony, któ
re będą, mogly zabierać ladunek 3 razy 
większy. 

Takich wag.onów systemu Arbella, za
mówi1ono już w rosyjskich fabrykach wa
gonólw 2,400 sztuk. Do bud\owy t~hi wa~ 
gonów połrnebną jest spe.cyalna kuta bla
cha, wyrabiana we: Francyi, a dla wyrabia 
nia jej \V Rosyi zi0staty ju.ż. sprowa:dzone 
maszyny specyalne. 

Jeżeli nie zajdą nad1zwy:czajne przesz
kody w fabrykach, wszystkie te waig;-01ny 
będą. już zupe.Inie gQtowe w si1erpniu lub 
wrześniu r. b. Nadt0 zamówiono 500 pa
rmrnzów na przewóz: olbrzymich 'Ciężarów. 
Parowozy te bę.dą gofowe jednocześnie z 
nowymi1 wagonami. 

Węgiel na potrzeby zabaikajskiej kolei 
postanowiono dowozić W\Q·dą prz.eiz Angarę 
nad' którą istnieją bogate poklady węgla i 
jezi.oro Bajkajskie. 

Z Austryi. D°' ogólnegio zami'esza.nia, 
tlaiki1e panuje w Austryi1 przyszlai kryzys w 
prezydyum parlamentu. 

Gdy podczas posiedzenia: Izby hr. 
Sternberg odwQiaI się d:O Iz:by przeciw o.
z.najmnieniu prezydenta Vettera, iż ·Cdbiera 
mui gVos, a Izba zezwoliła mu dalej m&\v ić, 
hr. Vetter natychmiast poprosit p~erv,;1szcgi0 
wiiceprczydenta p. !(ais.era, aby objąl prze 
wiodnictwo obrad, a sam, ogromnie z<lie:ner
wowany ud1al się dio sweij kancelaryi i wy
stosowal pismo .cto prezydenta: Izby. Za 
udzieleniem zenVlolenia hr. Sterbergowi 
gJfow1walo, oprócz wszechniemców, me· 
mieckiego stronnictwa ludowego i soicya
łistów, tak.ile I(-0fo polskie. I(clo polskie u
czynito to z silnego po'czucia spra'\\·iedli\\;"tj 

ści, Kolo l>ow iem, za\\ sz ()Świadcza się 
za ścistcn~ przestrzeganiem regulaminu i 
ż~1da ttż od prezydenta izby, aby stosmval 
suro\\ o regulamin, ale zarazem, aby regu
lamin byl jednakowo do wszystkich st-0so
wany. Tymczasem prezydent z naj\\'ię
kszą cierpliwoś..,iq przyslnchiw.al s 1 ę mo
wom, J_1iestojącym zupełnie w związku z 
Porządkic1n dziennym tych pns.łó\v, którzy 
należą do wielki'ch stronnictw, lub też mają 
jaką głośną klikę za sobą, np. s-0cyalistów 
i takim p:::stc~; nigdy r. ic przcry\\rc.t a hr. 
Sternbergowi odebrał głos właśnie w chwi 
li gdy ten mówil przedmiotowo. Nie <J hra 
bicgo Sternberga, lecz o zasadę chodzilo, 
gdyr.l hr. Velter w swojem przewo
dniczeniu -Obradom tak często bywal stron
niczym, że ustąpic i1ic jego przyjmuje \\' ię
kszość Izby z zadowoleniem. ttr. Vettcr 
\v ybrany byl marszaJkiem Izby W ' lutym 
1901. Wybór no'weg-0 prezydenta ma się 
odbyć dziś w śrndę. Hr. Dzieduszycki ja
ko prezes Kofa p·olskiego zw10lal przywód
ców w1szystkich klubów; na zeszły wtorek 
godz 9 przed' poludniem na: konferencyę ce
lem zastanowienia się nad wyborem pre
zydenta Izby. 

Z Rosyi. „B~rl. Taigebl." dio.nosi z 
Petersburga, że wyda\V·ca dziennika ,.No
woje Wremia" stary Su,worin napis1l arty 
kul wzbudzający n i·ezmiern~ sensacy~ w 
calej Rosyi. Wedlug Suwmina w1 dlecyd:u
jących sfernch rnsvisk;ch zwo!anie zier.1 -
skiego soho'ru jest foż postanowi-cne. S::
w.orin przestrzc5a przcc;eż przed natyd1-
miaisto\vem Z\VJO·łaniem soboru i żąda, aby 
jesz.cze kilka tYf;<Jd:-11 poświęcono grunto
wnemu oprac:mvan:u {·rdynacy1 wyborczej 
od czego- nicży , ~·zy O\va próba konstytu
cyi w Rosyi siQ powiedzie, czy też zrobi 
fiasko. Su worn p1 zypomina, i~ w Rosyi 
jest 30 milionów ohywateJi ptci mcskicJ, 
którzy mop;ą mieć prawo glosowania: ~dy
by więc dano tylkc ,i :~:dnego pnsfa na 1(10 
tys. wyborców, byłoby i tak ok-01io 1400 
poslów w sobcru .?'t~mskim. 

Jcstto maisa tak vitrzymia, że o j1k i..:11-
kol\viek pra\vidtovvych obrad:i h tego ro
dzaju parlamentu nie można my.5k:.:: Su
wo1rin nadto przypon-.ina, że wi z[em~kim 
soborze powst1n;1 uict.ylko stronm.::Lwa rn
lityczne, ale ta:kże stronnictwa narodowe, 
gdyż Finlandczycy : IJoi.acy muszą byt~ w 
ziemskim soiDorze r;;prE.zeintowani, n~l~7,y 
przeto z 2;óry pnsta,vi(· zasadę, 2.by j~zy
ki1em obrad konie.~znie i)yl język rosv;·;;d. 

Hallo!eńsfwo polskie. 
Witten. 

Spowe-idź św. wielkanocna od soboty 
25 lutego rano. - l(azania w niedzielę o 
godlz. 11 i o 4. 

Wiemelhausen. 
Spowiedź św. wielkanocna ()<i: soboty 

25 lutego po pol. Kaza:nia w Niedziel<: o 
g;odz. 11 i o '4. 

D rt · JW Ull L •Mifii w 
P O D Z I Ę I( O W A N IE. 

Wszystkim Rodaczkom i Rodakom, 
jako też Tow. św. Ja.eka i To'\.v. św. Stani
slawa Kostki. którzy w ponkldziatf.ek dnia 
20 b. m. -0<ldali ()Statnią, usługę. zwlokom 
mojej naiuk·ochańszej żony 

śp. JADWIGI, 
skladam niniciszem najserdecznie!.isze sta
ropalskie ,,Bóg zaplac !'.' 

W głęb-olkim smutku pogrążony 
Jan Swob-0da i reszta Rodzeństwa. 

m:w *W e 

Towa~zystwo św. Barbary w Annen 
urząd'zai S\Vl(}ją zimową zabawę, polą,cwną 
z tań'cem .na sali p. Pudlicha, Wittenerstr. 
27. Początek d giad!z. 4 po pot Polska 
mwz:v;ka. Cz1tionkmvie nie wyp1tatni ni'e ma
ją uwzględnienia jako cztonkoiWie. Muszą 
oni ptacić wstępne tak samo jak g'Oście. O 
uak najliczniejszy udziat prosi 

Jan Waliński, przew. 

Koło śpiewu „Harmonia" w Rotthausen 
urządza w ni1edzielę dnia 5 ma:rca zabawę 
karnawałową na sali p. I(irchmayer'a. 
Wstęp 50 fen .. przy kasie, 75 fen. Le~cya 
śpiewu w niedzielę 26 lutego wiec·zorem o 
godz. 6. Nie powinno ani jed\nego cztonka 
braknąć. Rodaków, mających chęć do 
śpiewu tak samo zapraszamy. Po lekcyi 
śpVcwu wolne piwo ofiarowa:ne przez kra
'\VJca: poli~kego p. Olecłlłowsldego. Cześć 
pieśni pdlskiej ! Z a r z ą d. 

BACZNOśC ! - HERNE ! 
Donosimy, iż mężem zaufani~ na 

czwarty okręg jest obrony druh Melchior 
Rzepka!, tterne, ł(ampf 13. 

„Zjenoczenie zawodowe polskie". 

Kol sp1ewu „Cec rlia" w Hero . 
. Szanm\ nym Kol-Om śpi c\\ u podaje Sil!ł 

do \ iadomości, iż zjazd KM śpi...,\\ ack ich z 
Westfalii i Nadrenii odbędzie się łierne. 
Zatem upraszam szan. I(ola śpie \ lt' a 
Westfali i i Nadrenii. aby nadeslały do-kła~ 
dny adres i \\ iadomość, czy wezmą udział 
z śpiew'em o nagrody. Listy należy adre„ 
sować do Józefa Lukaszc·~·skiego w łicr„ 
ne.Neustrasse 66 i to najpóź,niej do 25 tego 
miesiąca. Za.razem zaprasza się szan. Ko„ 
misyę wybraną na zebraniu przcw-0<lni~ 
-czqcych w Bochum aby rnczyla przybyć 
na niedzielę 26 tego mie.siąca o ~odz. 3 po 
po'l. d-0 domu czeladzi katolickiej w łicrne, 
gdzie odbędzie sic zebranie. Cz ~<Jnkówi 
I(ola tutejszego zaprasza się także na to 
zebranie. Porządek dzienny bardzo waż
ny. Lekcya śpiewu o godz. 2 po pot. 

J. Łukaszewski, prze\\·. 

Towarzystwo św. Jacka w Bi~marck 
odbędzie swe' miesięczne zebranie dnia 26 
lutc,go o ig·ndz. 4 po pol. w sali zwyklych 
posied'zeń. O najliczniejszy udziciJ w ie-
b rani't1 uprasza Z a r z ą d. 

Towarzystwo św. Alojzego w Cottcnburgu 
dl(mosi swym członkom , iż przyszłe zebra
nie odbęd'zie się w niedzielę 26 bm. P8 potu
dniu, punktualnie o godz. I, ponieważ <J 
god1z.: 4 odbędzie się wiec, dla wszystkich 
górników pracujących na kopalni „Graf 
Schwerin". O liczne i punktualne! stawie-
nie się, uprasza uprzejmie Z a r z ą d. 

Baczność Castrop ! 
l(oło śpiewu „Halka" w Castrop 

urządza w niedzielę. dlnia 26 lutego na sali 
P. Teodora Si'ndr:o· o godz. 4 po pal. zabawę 
piolą1czoną z koncertem, deklamacyami t 
śpiewem ·czterogłosowym. Tani•ec o ~~·odz. 
6 wieczorem. Szan. czlonków o raz wsz:y ... 
stkich roda1ków i rodaczki uprasza się mi~ 
le, aby raczyli nas licznie ()dwiec.tzić. Więc 
kto się chce ładnie zabawić il dobrz;i; natań 

·czyć. nielchaj idzie na zabawę śpiewaków. 
w Castropie w wymienioną ni'cdzielę. . 

Cześć pieśni polskiej! Zarząd. 
Uwaga. Po'siedzenie odbędzie si~ \'\~ 

tę samą, niedzielę o godz. 2 po poL Lekcya 
śpiewu o godz. 10 przed poluidlniem. O 
punkttiiałne stawieni'e się i o jak naHiic'lniei· 
szy udział w posiedzeniu i w1 zwbawie u .... 
prasza się. Zarząd. 

Tow. św. Antoniego z Padwy w Asseln 
donosi. swym czlonkom, iż w. nied'zieię 26 
lutego pn pot ·O god~Z'. 3 c~d!będzie się walne 
zebranie na sali p. tteina. Na zebraniu 
będzie obór przeWJO.dnUczącego, gdyż do„ 
tychczasowy swój urząd raptem zto'iył, 
nie wiadomo z. jakiej przyczyny. O liczne 
zgromadzenie się uprasza:. Goście mile 
widlziani. Z a r z ą d. 

Towarz. św. Antoniego w Freisenbruchu 
owajmia czkmko'm i R-0dakom, iż przyszłe 
zebranie i0dbędz1e się w niedizielę 26 tego 
miesiąca o godz. 4 po pot na isali zwyktycb 
posiedzeń. O liiczny udzia•t prosi· 

z ar z ą er. 
Towarz. św. Wincentego w Hochheide 

clbno'si S\\11ym cztonkom, iż w niedzielę 26 
lutego o godz. 4 p:o pot. odbęcfaie s i ę. walne 
zebranie, na któ11em będzie nowy przewo
dniczący obrany. - Zarazem do1nosi"'1Y 
czlonkom, oraz Rodakom \VI Iiochhei'de i 
okolicy, że po. zebr.aniui Q'dbęd'.zie siQ wfe ... 
czorek familijny. O liczny udz iał uprasza 
się. Z a rząd. 

1 Wiece 
„Zjednoczenia zawodowego polskiego 
odbędą się w niedzielę, dnia 26 lutego: 

w Dełlwig na sali p. ttiilsenhusch'a przy ko 
palni ,.Ne1ukoln" o go<lz. 110 przed pot 

wĘssen •O godz. 1 pn potudniu na sali p. van 
de Loa przy ul. Schtitzenb.ahn. 

Na wiecach tych będą omawia11c spra 
wy ro'bołnicze, knapszaftowe ()faz {)gólne 
nasze potQżenie. Liczny udział pożądany. 

"Zjedn-0czenie z.awodowe polskie'.' 

Gospodatst -o. 
48 mórg roli, \V' tern 7 mórg ląki, dom 

~ chlewi murowany, stodota z drzewa, zt 
żyrwym i martwym inwentarzem. jest Od 
zaraz lub później na sprzedaż. Cena ku~ 
na 3400 talarów, wptaty 800 tal., reszta' ht„ 
potelra po 4 i pót prorc. 

Zgfoscze!nia upraszam 
Jan Sowiński, 

Kępno - Kempen (in Posen. 



Z óżr.v!fei• słror. 
Nową powieść za..:zynamy dziś dru'.-..o

~ać wt ,.Posłaflcu katolickim", a że jest 
~ardw zajmująca. i pau..:zająca, pizeto 
zwrncamy na nią ll\\'.BgG naszy~h Szan. 
Czytelniczek i CzytelnikÓ\\'. 

l(olonia. Piąty kongres sncyalistycz
•Ych organizacyj z.awcdowych (Ocwerk
schaften) odbędzie siG w latosim roku w 
Kol·onii w czasie od 22 do 27 maja. 

Essen. Ks. kardynał Kopp zlożyl 2000 
111are~ dla rod.zin górników cierpi;.icych nG-
dzQ z powodu streJku. . 

Witten. KopalniG , Hem1ann", z której 
przed laty już zaprzestano wydoby\v' 3.Ć \\ G
fle, kupila firma Oppenheimer i sp. w Ko
lonii i poitączy\vszy i<t z k-0palni'l! ,,Maxi
mus", zacznie wyd•obywać węgle. Po
cZf\tkowo hla 200 górników za:ez~ć prace. 

Bechum. .,AlldClltsche BHHter" za
mieszczai<ł artykuł jakiegoś p. l(li'tzinga, w 
którym ten jako ostateczne remedium na 
podbój i zgermanizowanie. całkowite po
łudniowej Afr~rki radzi, by nicmcy raz prze 
cie pozbyli się „czulości nic na miejscu" i 
pokaz,ali siQ jako .,wlac1'zcy", mancnvilcie 
zaś przez t{), by zgermaniZiowali wszelkie 
nanvy tan~ istniejące. „l(olnischc Volks
Ztg." ironic~t1ic dodaje, że \Vdzięcz.ną ·jest 

1 

pismu tenw za tak nkomylną radG. Tylko 
zgermaniz;ować naz\vy, a reszfa już się 
z;najdzie ! W odwiecznej walce gcrrm.ni
zmu ze siowial1.szczyzną ostatnia straszną 
poniosfa kl1ęskę przez. przechrzc:::nie Jn.o
wrodawie na: łfohensalza ! A jeżeli angli
cy dfożej jeszcze dokuiczać niemcorrn będą, 
natenczas na nich znajdzie się rnda i miej
soowości ich otrzymają nazwy nicmie.ckie 
- chociażby tylko dla użytku domowego 
niemiieekiego. Newcastle nazwie się po 
pr-0stui Neu chloss, a Liverpool Leber
phul 

Ulm. Dni1a 19 stycznia b. r. rozkazał 
p:o'Cloficer Marx w Ulm podczas ćwi1czeń 
strzeleckich rekrutowi Birnbaumowi wy
-celować broń i strzelić do1 ułana Gablera. 
B. u-słuchał rozkazu przelownego i. zra
nił Gablera silnie w ramię. Onegdaj zajmo 
wat się sąd wojenny w Ulm tą spraM"ą; pro 
kuirator wniósł dl'a Birnbauma ( !) o dl\va: 
miesiące, dla Marxa o 6 micsiQCY w1ęzienia 
Sąd U\V'Olnit Birnbauma i skaizat Marxa na 
póttora miesiąca ( !) więzi1eni.a. 

Sheffield. Jak donosi .,Sheffield Daily, 
Teliegraph", jeden z miesz;kaików She.ffi'el
du, polak, nazwiskiem Jan fig:orski, wysto 
sowal przed: kilku ty~go~niami Jiist do je
nernta l(umkeigo, zapytując go, ile prawdy 
w rozszerzanych przez prasę pogloskach 
o jego polsikiem pochodlz:eniu. Po pewnym 
czasie nadesz1a z Mandżuryi odp.owiooź, 
w której Kumki wyraża ,.podlziw dla naro
du polskiego i dla teg·o slawnei hisroryi", 
stwie·rdiza jednak, że jest japończ.yikiiem 
czystej krwi. 

s. ład ki 
dla strejkujących górników. 
Członkowie Tow. w Bremie (nad. f. 

M. z L.) 15,00 mr. 
Tow. robotników w Poniecu (naJd. Jó-

zef Rosik) 12,00 mr. 
DD'zórca z Rotth. 3,00 mr. 
To:w·. św. Wojciecha w Meuselwitz 

(na<l. M. Witczak) 10,00 mr. 
Zfoż-one w Redaikcyi ,,Gazety Olsztyń-

skiej) 18,00 mr. 
Tow. pol.·kat. Rękod7:ielników w Ham-

burgu1 (ina<l. ks. KiS>ielewj·oz) 40,00 mr„ 
Dziś zfoż.on1()' 98,00 mr. 

Dotąd złożono razem 1134,16 mr. 
Reda.kcya. 

Tf\\varzystwo św. Józefa w Altenesse~ 
podaje \\ szystkim Rodakom w Altenessen 
i okclky do wiadomości, iż dnia. 25 b. m. 
w1 sobotę o god'zinie 4 pa południu i 26 b. 

!m. w niedzielę z rana sposobność do spo
wiedzi świętej. W niedzielę po poludlniu 
'°' godzinie 4 naoożeńst\.\-.0 polskie z ka
zandem. Spowiedź wielkanocna. 

Z ar z ą d. 
-------'-----·-------

Tcwarzystwo ~,Jedność'" w Langendrecr 
podaje sw-ym cztonkom do wiadomości, iż 
we wtorek dnia 21 -O godz. 10 na \"icczór 
zasrn~la w Bogu opatrzona śś. Sakra:m;nta
nj 7...ona naszego członka 

śp. ANTONINA KOTALA, 
11 rcdwna Gakzyńska. 

Pogrzeb odbGdzie się w piritek 24 bm. 
o godz. 4 po pot z d-orrm żałoby ul. Fren
k;·ngstr. 5. Członkowie zechcą się stawić 

1

1 

d·o lokalu posiedzcf1 o godz. 3 w czapkach i 
oznakach. O liczny ud'zia{ prosi I 

Zarz ą d. 

- ···t 

owarzystwo św. Wojdecha w Meuselwitz 
urządza w niedzielę dnia 26 lutego b. r. 
na sali ,,Deutscher Kaiser" pierwszą pol
.ską zabawę teatralną, polącz.oną z tańcami,· 
na• którą · wszystkich rooaków uprzejmie 
się z wasza. Początek o godz. 6. 

· Zarząd. 

Tow. 'toterryjne „Zgoda" w Bruckhausen 
urządza w nied'zielę dnia 26 po poL swą 
pierwszą zamkniętą zabawę na malej sali 
p. Brinka. 

Uwaga: Członkowie, którzy chcą o
debrać karty wstępne dla swych krewnych 
znajomych, zechcą się stawić w nied'zielę 
dnia 19 po pot o godz. 4 p·o posiedzeniu 
zarządu. Z ar z ą d. 

Czołem! Witten ! Czołem! 
Towarz. gimn. „Sokół" w Witten 

podaje efo wiad:omości swoim wszystkim 
druhom maz i wszystkim Rodakom i Ro
daczlmm w Witten, zarazem wszystkim 
towarzyst\\nOm, które od! nas zaproszenia 
-O"debraly, i te, które dla braku adresów 
tychże inie (J'debrali, iż w nicdz.ielę dnia 26 
lutego urząidzamy pierwszą naszą zabaw~, 
na wielkiej sali gościnnego P. łfonkla (Wil
hellinslust) przy ulicy Crengeldanzstr., ka
kawalek za kościołem katolickiem. Po-
czątek zabawy o godz. 4 po pot Zabawa 
będ1zi·e upiększona przez odegranie bardzo 
ladinej sztwcZ'ki teatralne.i, oraz przez ćwi
czenia wolne i laskami przy wtór-owaniu 
kapeli polskiej, którą dostawi druh Musie
lak z Castropu. W ko11cu tanie•c. Więc 
kto się chce fadnie zabawić i dohrze natań
czyć, nicchai· idzie na zabawę ,,Soikotów" 
w Witten1 na wymienkmą, niedzielę. 

Uwaga: Posiedzenie ·o<lbędzie się w 
tę samą, niedzielę o godz. 20. O punktual
ne stawienie się i o jak najliczniejszy wdział 
WJ posiedz.e,niu i w zabawie prosi 

Wydział. 

Towarz. gimn. „Sokół'' w Holzweissig 
urządza w niedlzielę dnia 26 luteg10 rb. za
bawę z tańcem na sali' p. Schr5dera o godz. 
4 po pot O Ji.czny udział i la-skawe po
paircie prosimy jak najuprzejmi1ei. Zara
zem zapraszamy wszystkie T0\\1-arzystwa 
z Bitterfeld i okoli.cy. Nieczl101nk1Qwic mają 
wstęp wolny tylko za kartami. 

Wydział. 
---~~~~~~~~~ 

Baczność! 
Szanownym Rodakom Bottropu, Dell

wig i okolicy donoszę uprzejmie, że moją 
KSIĘGARNIĘ POLSKĄ 

przeniosłem na ulicę główną Haupt
str. nr. 30, oook P. Szczotoka. Polecam 
\viielki wybór towarów, które sprowa!dizi
tem z po~skic"h źród'eł. Upraszam dalej po
trnebne towary u mni1e zakupywać, bo jak 
wiadomo, sprzed.aiwam taniej, iak wszyscy 
inni. Z szacunkiem 

Ludwik Trzoska, 
księgarnia polska, Bat:trop, Hauptstr. 30. 

a· . Baczność 
~llr Nowożeńcy! 

~a~m.zim;:za:~:~.~~~~-i~ 

Przeniesienie interesu! 
Sza.nown:·nn Roau.kom w H • c n m i 

'koliey do lObzę, iż prz1W1102łem uu·1; 

w a r "' z t a t k r a w i ~ c'k i 
ii: domu przy l•l. .fot>n.1P i•••rstr. do dom·~ 

przy ul. Henrietten!"tr. nr. 22. 
"'po liżu l')'llkn ..;:.\TolHepatz". 

Dziękując za. dot, ·eh czasowe poparcie, 
pro~zę o dall:lł'!e względy &nn. Rodoków, 
któqch skor:i i n:etelną uoługą atar ć ,.,ję 
bi;;clc pod l llztlym względem zadowolić. 

Andrzej Parysek, 
t-rawiec pol~ki, m11jący lll1,1lep~zy kr/lj 
w OCłbU „, Hen ·idtrnstr. :22. 

2 DZIEWCZYNY do dziedzica blisko 
Dortmundu. d<Jbre miejsce, wysokie za·sh1-
gi, mogą sic zgłosić do bima wskazywania 
miejsc. Oprócz tcg-0 poszuku~ę 5 dziew
czyn do różnych rnbót, 5 paro~bków od ln 
do 25 lat. 

M. Bierwagen, 
Dortmund, Uitgebrilck'str. 18. 

OOOOOOOOCOCOOOQCCCCCCCCCCCCCC 

50· procent 
można zarobić przez SP'rzedaż art. patrz. 
w każd. d-0mu. Także jako zarobek po
boczny. - Bliższych wiad. udzieli F. Do
miński, ReckJinghausen-Bruch, Maricnstr. 
nr. 125. - Na odrxYw. znaczek poczt. dolą· 
czyć. 
oooaoooocoocooooooooooococcco 

~~~ , Gospodarstwo 
69 i 71 mórg pszennej ziemi, cztery mile od 
Poznania z komplet. no\vo zbuictiowanemi: 
domem mieszkalnym, st<ldołą, oborą. i t. d. 
jest zairaz: do sprzeda.nia. Budynki dotąd 
niezamieszkałe, wysta:'>'nione wedle naj
nowszych wymagań z najłe.pszego mate
ryaht. 

SIEWY ZIMOWE w je<lnei trzeiciej 
·ziemi wykonane, letnie siewy również bę
dą na czas skorkzone. 

Gospodarstwa. te bez inwentarza na
dają się dfa. wytrawnego rólnika·, albm.\'iem 
nabywca nie obejmuje zużytych oorzędzi 
i zniszczonego inwentarza, tylko kupuje sa
mą obrobi1oną ziemię, tak iż po<l.1 tym wzglę
dem wszelki zawód tak często się zdarza
jący jest wykluczony. 

Dostateczna ilość s!omy nale.ży do go
spo<laorstwa. 

Oba gospodarstwa nabyć można tak
że razem, czyli 140 mórg. 

Wpłaty 8000 marek na jedni()· g·ospc
darstwo, na ·oba 15000 marek. Reszta po
zostaje na hiPotece po 40 na dfogie lata. 

Bliższych wiad:omości uicllzieli Karol 
Rzepecki, Poznai1, Piekary 7 (Backerstra.s
se). 

Jedyny polski skład mebli w 
ul. Bahnhofstr. 104, naprzeciw lokalu Schafera. 

Ba.czność ! 
1'"niewat z dniem 1-gn lnł"go u~tę· 

pu,ię jako urz9dnik z biura „Zjednocze
nia" i wracam do mf'gr. zawodu, prze
to pole•arn się Sinn. R11tlakom, z kt.ór~·
mi .zawsze żyłem w prz~:jażnl, mi.i 

warsztat oprawy ohrazów. 
Oprawiam ohrazy, wianki śli;hne, 

mam ładny wybór obraz/iw religijnych i 
votratię każdej konkure11cyi z pow1ill11 
przystępnych cen spro~tnć. ' 

Pl'OSZ\l o łaskawe pop.1rcie mego in
teresu. 

Z pozd1„1wieniem Rodaków 

Hipolit Sibilski w Bochum, 

8-l O dzielnych podróżujących 
na portrety krcdk()we i kolorowe za wy i;~J
ką prow1zyą mogą się zgłosić pod adr es 

I 

W o j c i e c h S u ś, 
polski zaklad fotograficzny 

w Bruckhausen n. R .. Lniscnstr. 14. 

e ~•· 
Skóra na podeszwy 

~ wykroju i pólówki 
J--pole,·a w wie 'ki1n w-vborze. -

·wszelkie- ~artykuły!-~zewskie. co 
po nnjni.ższej cenie. 

WUh. ~alchers jr. 
Grabenstr. nr. 7. 

Stary rom 
dobry do robienia groku, ~litr po 1.00, 
1.40 do 4.00 mr. 

Najlepszy koniak 
litr po 1.50, 1 80. do 6.00 murek. 
Koniak (Versch.) litr po 1 rot. 

Arak 
litr po 1.80, 2.40 do 4 ma.rek. 

•• 

\ Vina stołewe i dla. chorych, le- 1· 
ps"'c likiery, tabaką i cygary 

poleca. • 

Paweł Seydel, 
Stoppenberg. Ra1bansplatz. 

:sprzeda.i likierów 
w każdej ilości. 
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''"'yc J.t.1 odzh~nme 1 wvJatki1m d1l pcświąter.znycb. 
Przcdplata kwartale'-' na poczcie i u listowych wYllOSI 
i .nr. 50 fen., a z odn03zeniem do donnri''j mr. 92 .t~n. 
· Wl rus Polski" zap1~any fest w cennl1 u P' cztow:l m 
'' pod znakiem „t polnisch'' ur. 128. 

~ · "Il"·.·Jdi1·1"' ·~ r.•. w };odiurr1. rn·12i ' u icy Malther::;t..rasbe nr. 1.7. Rc<lakcya, Ur 1ka ·nin. i 1 SIQP,: rnrn, "" „ ..., r i·es: „ Wiurus P •lsł i" Bot'~uui.. 

U · d · i ski· n-apis, ale kary nie z.ap. hi.0.''il, le~z. ndJJ li Rodzice polscy! czcie z1eJC swe _ 
się do wyższej instancy1 i nie n~ys.h prc~

aówić, czytać i pisać po polslm! Nie jest dzei ustać, aż przejdzie \VSzystk1e mstan-
Polakiem, kto potomstwu swemu zniem- eye. 

CJl'Ć się pozwoli! 

ia. 
Parlament przyjął traktaty handlowe w 

trzeciem czytaniu. 

Po dłuższej dyskusyi przyjął parla
ment w środę traktat handJ.O"wy z Austryo
Węgrami 226 gL przeciw 79, traktat z R.o-
syą 228 gl. przeciw 81. . „ 

Przyjęto także traktat wt.oski, belglJ
ski, rnmuf1ski, serbski i szwajcarski. 

Strnik ogólny w Rosyi rozszerza się za. 
wsze jeszcze. 

W Baku przyszło do krwawych starć 
Na ulicach pefo-0 ciat poległych. Z War
szawy donoszą, że p-ociąg kursujący po
między Warszawą i Wiedni·em nie odj~
chai w śriciclG z powod'u strciku perwnalu 
kolejowcg.o. ,.,Obersch. Wand:." di01n01Sii, że 
pod So.snówcem rozerwanlQ. relsy, oo spo
\\"oQdowalo wyk1olejenie się p{}ciągu torwa
rowego. 

Telegramy. 
Moskwa. W środę przybył tudotąd 

w. l1siążę Paweł. 
N o w y J o r k. Przybył tutaj spe-

cy.alny poseł wenezuelski celem usunięci? 
niePQrozumień ze Stanami Zjednoczonymi. 

pe od os i a. Jenerał Stoessl wyje-
chał w czwartek wieczorem do Pete1rs
burga. 

N i u c z w a n g. W poniedziałek w 
nocy uszkodziło około 300 Rosyan nieZitia
cznie tor kolejowy pomiędzy Hajczengiem 
a Tasziczao. Rosyanie naruszyli w tym 
przypadku znowu ne1Utraln-0ść Chin. 

--~,..---,-· 

Polacy na obczyźnie. 

Gdsenkirchen. Niejeden pyt~. dfa cze
go tu i -owdzie na obczyźrnie tylu {)boię
tnych mamy Rodaików dla spraw namdl{): 
wyich. Za.raz ci to wyUoma:czę dfa czegos 
obojętny dla spraw polskich przyjadelu. a 
Powiesz pc.wnrie, że maJ1111 slusz:oość. Oto 
nie czytasz polskiej gazety, która by c~ę 
cświec.ila. Nie wiesz, ki·edy jest zebranie 
Polski-c. Nic wiesz, co jest wi1e1c, oo towa
rzystwo! Masz w d1omu niemieckie gaze
tri które ci nre -ogloszą o t-0warzystwach, 
ani o żadnym polskim wiecu. Za ro pełni{! 
tam zaczepek skierowanych prze:ciw Po
lalrnm. Ja ci powiem druhu, oo mas~ zro
bić, byś staf się ()ŚWieconym i gorlllwym 
Polakiem. - Zamów sobie ,,Wiarusa P()l
Skiego z Bochum. 

Gerresheim. Spra\v-ozdanie rccrne z , 
czynności Tmvarzystwa śv„-. Tadeusza \V I 
Ocrresheim z roku 1904. Na początku r-o
ku posiada1{) towa~zyst\:o _73 czlonków. / 
W ciągu ~oku dato się ·z.ap~sac 14, z p~w?du f 
nicpta·cema skla!dck m1cs1ęcznych \\. ykrc
śJ.ono 14 pozostaje na wk 1905 czynnych 
czlinnkó\~ 73. Dochodu mieliśmy 595,95 
mr., rozchodu· 468,76 mr., pozostaje w ka
sie u kasycra .na rok 1905 127.19 mr. Po
siedzeń odbyto się zwyczajnych 23 i jed'nu 
walne. Towarzyst\Vlo urządzuto dwie zaba 
wy. W uwczystościach wzięliśmy udz~al 
z chorągwią 2 razy. TO\varzystw10 posia
da bibliotekę skladającą, się z 205 książek, 
z których 15 jest wlasnością towarzystwa 
naszego, a reszta własnością Tow. Czytel
ni Ludmvych· w Poznaniu. Dnia 22 stycz
nia odbyto się walne zebranie roczne, na 
którcm by~ obór ·zarządu. Do zarządu zo
stali obrani: Prze w. Fr. Mucha; zast. Mi
cha1t Ros1er; sekr. fan Dcpcik; zaist. J. I(a
mo'la: skarbnikiem Jan I(ędzierski; zast. 
Kazimierz Ostrowski; bibliote'k. Aleks. 
Kaczmarski; zast Józef Rybak; chorążym 
Józef Lapacz; zast Antoni Obermeier; asy 
stentami J óz.ef Grabowski i Andrzej Na
wrocki, drugim marszałkiem Jan I(aczma 
rJ\ 'ski; rewizorami kasy lgn. Rozler, J 
Po nicki i Józef I~adzicki. Towarzystwo 
znajduje się w lokalu p. Dressen. Zebrania 
odbywają siię \\' pierwszą i d'mgą niedzielę 
w miesiącu. 
Pr. Mucha, prze w. Jan Depcik, sekr 

Ueckendod. Sprnwozdanic z czynno
ści Towarzystwa św. Jana Chrzcidela w 
Ueckenidorfie. Na po1czątku wku 1904 by
to cztonków wyp)tatnych 58, dilai nieregular
neg-o placenia wykreśl1oino 8, wpi1sa.ć się da
ło n()'wych czfonków 36, obecnie jest wy
platnych członków 86. Docho<lu byf,o 381 
mr. 3 fen., rmchodiu 333 mr. 45 fen., pozo
staje na rok bieżący wszystkiego w kasie 
163 mr. 54 fen. Zebrań odiJJyt10 .się 24: 2 
nadZ\vycza1ne, 2 \\"ar:ne, 10 mie:sięcz:nych, 
IO zwyczajnych. T<}Warzystwo przystę_~ 
pow.ałOI wspólni1e do spowiedzi i I(o~1U111'1 
św 4 razy. Msze. św. zostaly -0dpral\Vl'D1ne 
na iniencyę towarzystwa 4. Tmvarzy
stw10 obchodzi.to wspólnie święooolkę, 16 
rncznicę, gwiazdkę, 2 za:ba:wy z tea~rem, 
oraz srebrne wesele członka M. Oąsrl(}ro
wskieg{). Z chorą,gw.ią \vystępowato to
v.rarzysh\iio 3 razy. Do .skarbo;iki .~ptyn~
lo doibrowolnej skladlki na Sw1ęto10-zafaie1e 
20 mr. 25 fe11., biblioteka skfa<la się z 276 
książek, które są wt.asnością, to'\~airzystw~. 
Do zairząd:u1 na roik bież.ący zostah wyhr.aim: 
Przevv40d'niczącym Fr. I(.olpacki·; zast. Wal. 
Banaszak; sekr. And. Lenckowiski; zast. 
Roman Makhrowicz; skairbnikieml L. ~a
wlaczyk; zast. W ład. Cholewiński; bibltlo'
tekarzem St. Pawlaczyk; zast. Fr. Tmna
sz.ewski; rewizmami kasy MkhaJ I(rzyż.a
niaik i Józef J ainkmvski; Jaiwinikami Mich.at 
Nowaieki i Józef I(olata; gospodarzem 
Pranószek Toma1szeWlSiki II.; chorą
żymi I( a rol Nowalk; asysiterutami Franc. 
Stentlora i fan Mahnt01Wski1

; zast. chnrąże
go fan Marka-szewski; zast. asyst. I(o:n
stanty I(ozkki1 i Franc. Tomaszewski II. 
Fr. I(olpacki, przcw. A. Lenckowski, sekr. 

Obrnd'y toczy,fy się na·d etatem n_iiini
stcrstw.a finansów. do którego wsta\\ 0110 

znowu pokaźne sumy na walkę przeciw 
Polaikiom. 

Poseł' dr. Dziembowski \\ ykazywat, 
że poto.że'nic finansowe w dziclnilcach pol
skich jest przykre ufo tylko \\ Prnsach 
WscłJ.oduich, ale i w l(sięst\\ ie. Szczegól
niej obc 'ążcnic. gmin wskutek uplywu lnd
nośc.i cora:z przykrz.ej uczuwać siQ daje. 
l\11"', ister finansów z. r. oburzał siQ wskp
t:..k naszych skarg. Jestem jednak w mo
żności uidow-0d1n.ić, iż ustawa koloniizac.yi
na przyczynia' siQ d10 zubożeni.a Jludninśc.i. 
Mówca· przytacza pod tym WZ!glQdem Il~ 
czby statystyczne. lecz von J\rochcr prze
rY\va przypominając, że fakta te 11ie tączą 
s•ią z oma'\vi!anym etatem. Mó\vca prote
stuje przeciwko pod11iesie111iu funduszu ga
dzi:niol\vego dh naczelny.eh prezC's6w mają
cego na celu podniesienie nicmczyizny, 
tak samo krytykuje dodatki krcs>Qwa. O
statnie wogóle trzeba -odrzucić paniew:.:i.z 
nie zgadzają się on~ z zas2..dą paf1stwa o
partego na prawie. Minister finansów zapo
wiedzial nowy śmdek antypol1slci oświad
czając, iż rząd postar.a się 10 to aby teren 
zaumowany obecnie p'.rzie1z W<'!fy forteczne 
w Po21nanirn nic przeszedł w ręce polskie. 
Ani rząd, a:ni władza admi·nistracyjna· nie 
ma praiw zaka'Zać sprzed'a\\"ania gruntu k-o
mu by zechciał; przez t.o zal{)strza się wal
kę namdowościlową. Czyż !JIOlityka ant~
p;()lska r7r,dn ''Trl"h jald<>trhri:ek dr1dat llC 

skutkii? Nie. Jak wynika z zeszlorocz
nyich wywodów ministra, zrobiła ona fia
sko. 

Mirnister skarbu Rheinibaben rnsiło\vał 
Q<l!cprzeć ciężkie zarzuty naszego posła. 
Oświa'Cliczyl tedy, że niie dostarczono do
wndiu na to, jakoby polityka kollo>nizacyjm 
rzą<l.u krzyv,1idzila Polaków. Ludn>0ść by
ooimnieti się niie wfa, lecz przeciwJ11i·e mno
ży się więcej niż niemiecka. W ohwoid.zie 
poznańskim pomnożyli się Polacy ·od roku 
1900 o 9,5 pmc., niemcy tylko ol proc.; w 
obwoclziie bydgoskim przybyJ.o Polaków 
12,8 pmc., niernców tylko1 7,9 proc. Ró
wnleż w zachodlnich dzklnicach jest coraz 
więcej Polaków. Oszczędzają <1ni tam, a 
oszczędnośc.i składają w polskich spólka<ch 
który ,od' r. 1873 w.zrosły z 43 dla 138 i ma
ją obecni~ 49 mil. mr. kapitatu. A więc nie 
polskość, niemczyzna się cofa. P•ofaicy, 
posiadający więcej energii narodowej, \\'Y

pierają n1emców. Co do urz1ędni'ków, prz.e
czę jakoby oni musi1eli przy wyborach gfo
S·~ać ~ ukazie. Ależ urzędni.cy tu w 
slużbie państwowej, muszą tedy pańshrn 
slochać. Miano!Wicie urzędnicy \\" dzrelni
cach polski'Ch mają ciężkie zadanJe. Natural
nie że urzędników OPornych potrzebo-\vać 
nie' moż,emy. Coraiz w,ięcej oidlosabniają się 
teraz Polacy od niemców i to nietylko \\ 
ooielnricaich wscho·dnkh, ale także zacho
dnich. Na zachodzie założono nai\v-e.t pol
s-ką fabrykę mydb. a w pol1skkh pismach 
temtejszych poiSzukuiją celem osicc.fleniiai się 
nie tylko polskich adwokató~' i leka!rzy, 
ale nawet polski·ch akuszerek. A cóż sto
wa1rzyszenia sokolskie? Toć one pracui4 
nad przywróceni·ern Polski. Poli~ka ~o
J.ooizacyjną to wielkie narodm\ JC {be1to nie
mieckie. My zasadnie.w nie wykluczamy 
Pola•ków ( ?) odn:abywanfa ziemi, ale my 
musimy przedewszystikiem ratować niem.
ców i zagrzać ich do walki z ~o!akam.1. 
( ! ! !) odpi·eram zarzut, jakoby nast urzę.<lm.-

Jadąc niedawno ru wiec trafiiłem w_· po
ciągu rodaka. Zaczęliśmy mówić o w11ecu. 
a on mi się pyta, 001 to jest wńec? Odpo
\Via'Cl.am: wielkie zebranie. Pytam sie da
lej skąd rodem jest jak dawn() w Westfa
lilprzebywa, a on mi octpowia<l.a, że. 5 lart 
i(:st w tych stronach a pochodzii, od Sremu. 
Dowiedziałem się '°d niego, że nie czyta 
żadnej gazety polskiej, tylko abonuje jai

krś „hlatt" obcy. Namawialem go do 
czY'ta.nia gazety polskiej. 

Tutejsi niemcy jakoś krzywo pCi!trzą 
na Polskie napisy finnowe. Tak samo po
licyi się to nh:pm!tba. Tak np. tutejszy 
~rawiec polski p. J ózcl Witecki otrzymał 
()d POlicyi mandat kamy za to, iż miał poi-

cy kierowali się Pobu<lkam~ materyalnenu. 
Nasi unzędnk:y nie pozwolą się przeku~~

Dzień polski w sejmie pruskim. Wać iaik to czynili urzędnicy \\' da'\YlnleJ-

sz;~ państwie polskiem. ( ! !) I(rótklie podaifiśmy w środę spra\VlO
ZJd'anie z wtorkowy;ch rozpraw, s~mo1wych, 
których prz.eważną część wypełni~a spra
wa; ·polska. 

Posel GyssHng z \~o.Jin.on. i.yś~ne.go stro_n I 
Illictwa oświadcz;yt, że Jego przy1ac1ele P-Dh-
tyczni nie zmienili swego stano\\ iska w 

kwestyj polskiej jak dotychczas, gł{)so~vać 
będą przeciwko fundu.swm antypol kim. 

Naist~pnie przemawL:it cent mvied 
Plcss, ale n~c dotknął kwcstyi pot k'ej. 

Po nim zabrał głos po110\u1ie d1. Zyg
mund Dzi.cmbowski i rozprawił s'.ę z mi
nistrem I<heibabcnem. P.o vicdzia~ mu 
mianowicie. że rozminął s«~ 7, rawdą, 
twierdz<1c, iż .P·olacy wypierają n cmcó v. 
Przed JO lay naprzykl~ d w scumika..:h po
wiatowvch w Księstwie Poz118.r1s·ki.:ir: Po
lacv mi-.łi większość a - teraz ich riicmcy 
wyparli. Tak samo w seimika ~lt zachQ
dni·opruski-ch. To skuick antyp lsldcgo u
stawodawstwa. 

Po ]}ośle Dziemho-\1,:skim przemawiał 
woli1'0konserwatysta baron Zed!itz. który 
z. widkiern p.afioscm -0świadczyl !· r ·~tk<>. iż 
wszystko, czem Pola·cy dziś są i co posia
dają zawdzięczai'ł pmskieu kultnrze, pafl
sfw1~ prnskiemu. i rzcs,zy niemieckiei. To 
też przykre robi na1 niemcaich wrażenie po1-
ska rni.ewdzięczność., z oburzen:e1:! s1lnchają 
p.osł()!Wi·e niemiecy mów po<l1obnydh jak 
posia Dziembowskiego. Wid(.c· nie Pola
cy są niepoprawni. 

Poseł Cz.arii fiski: Sądzil bym, że na
ród, liczący 50 mil onÓ\\ dusz, roZJpo.rzą
dzający najlepszą armią świata wstyd~zić 
siQ powinien polityki. jaką w stosunku do 
3 mHiiQnów Polaków swego zab<lnt· upra
wia. Jeżeli nadal się będzie pod\\'Yższało 
hmdu·sz.. dyspozycy.i1 y nacz·elnyc'1 preze
s()\\ n.a wschodzi rw k-011-iCL- P'IZ(;st, nie się 
'' yznaozać wyżei określone sumy. J.e1cz JX)-. 

wie się: bierncic. ile wam potrzeba. Rzqdi 
sam pozostaje w sieciach hakatystów. Fun
dusz, dyspozycjny to jest za w·szc- rz.ecz de
Hkatna. Ogól nic ma bowtlem na<l niem 
kontr•oli. To co się nam zarzuica .iako bra!k. 
kultury, my\\. ł'aśnie ~ako zastugę sobie po
czytuticmy. Odyb-y p. minister ..Rheinb:ben 
byt żył ,za czasów Polski ni-c byt,oby pr:zy
szto do }e1j po1dzfailu, wnosząc z jego skarg 
na koszta, które K:sięstwo po·woduie. 

Minist r barnn Rlleinbaben. Nie rorn
mi1~m co dov. cip ten ma oznaczać. Po20-
stajc przy tern: żadna część nHrnar hii Hic. 
poczy11ila takich postcpów \\ d.7icd.z,uir c
korlQrrlicznej jak Księstwo pod' osfo1;ą prn
skkh królów. Tego nie wyss.aJcm z palca: 
dov..udzi teg<} matcryal nagrc.maidz10ny w 
akta·ch. Czytajcie pan:owi·e historyc fry
deryka1 Wielkiego l(osera, kierownika na
szych archi wó Ą" pa11stw1owych, a przeko
nacie się o tern. Jeżeli przed'm6v."Ca pc):'.via
da, że to co inrni. nazywają brJ:kie1n 
kulitury, Polacy poli:czają s-obie za 
zaslu!gę, to powinno się być 1}0 

polskiej strioni e bardzo -0strći'i11 ym z 
ppdl()bnymi zarzutami. ponie.\Ht~ mu~ial
byrn zwrócjć uwagę na sto:su11k1 parriuJąicc 
w OalicyL Czyta}cie panowie rusifiskicłl 
atLtorów \\iedy możecie sobi·e wyrobić sąd ' . o stosunkach polskiego gospodarstwa 1 

ciemiężeniu innych na:rod.'owości z strony 
PoJ.aków. Dlateg·o bądźcie pa.no\\ ie tro~hę 
oględniejsi z zarzutami, jakobyśmy uciska
li Polaków. Slowo przed~nć}\YCY jakoby 
rząd poz.ostawał w siecia h hak~tyst6w, 
zapewne nie były \'\'}'1XY\Vicdzłiane na se
ryo. 

Wyw0<ly ministra popiera nacYQnal 
liberał f'riedberg uważatląc, ie Pola:cy dlo.
pusizc:z.ają się niezmiernej prre5<:'dy ~v 
skargach. Odiyby P()lacy: doznawali rosy1-
skiego traktowania, na jakie z.aslugui<1. na
ówczas zatęsknili1by do stosunków obec
nych. 

Hakatystyczną więkswść sejmu okla11-
kiwala naturalnie przem~ienia ~tyP?J... 
skie z 7.Rl!"R 1i;>-~, i ts- '!~~ ".':~~sz-yrm LT.1 ZJa
dfi\\"S7e były wycieczki przeci\\n Polako;n, 



Z o·ny ros ·sk : puń ki~· 
Th~nda la si~ .Z:...1.czcpka Grippenberga 

łiu lev„emu skrzydtu uapoi skienm zdawała 
_ «~ być zapowied·zią -0g61nie'szeia akcyi 
•rozy udarcmnilyi \Viększe opcracyc i 
\2"m'usiły ob:e str<mY do nprzc~tania na ra
l!ie dziaiań. D\\ a tygodnie o<l bitwy pud 
tlaikontai plynęly zwykły.n tryb m nasta-

zaniu drobniejszyich potyczek, na. !iapa
dach, WY\Viatl:ach i ostrz~Iiwaniu pozycyi. 
Epizodem gló\\1niejs.zyin byto przeda r:.:ie 
ię oddziału okolo 300 Japoi'1czyków po 7.a 
rzekę .Hun pod Mukdcn i wykonanie na
padu na most i tor kolcjffi\"Y przy stacyi 
Fantsiatun, daleko na ty.rach Kuropatkina. 
R<Jwnuei ·i od/dzieł konnicy rosyjskie' wy
konał napad na tor kolejowy koto Liaojanu. 
W obu wypadkach skutki nie byly wielkie. 
W ostatnich dniach daty znać również o 
sv."cj bytności' na linii bo.j~w·ej ciężkie dz1a
la oblężnicze japo11skie, przcwiezion~ z 
pód' Portu Artura. Japol1czycy przez dwa 

· dni ostrzeliwali z nich wzgórze Putil0w2, 
siłną, pmyicyę w centrum rnsyiskie111. 

Japonia: buduje 25 lo•dzi podwodnydl. 
mianowicie 15 w warsztatach r7~c.liowych, 
resztę_ \\ \Vars-3tatach pry\\ atny .:li. 

SS 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zachodnich Warmii i Mazur. 

Pelplht. o· zawiodoWyltl kurczycielu 
ziemi ()jczystej pisze pelplióski „Pielgrzym·• 
co następuje: Dowiadujemy się z pe
"'t\'nego źródła, i·ż p2n St;:lfan l(rause, 
jak cfawniei handl·owal bydłem, tak te-

. ·raz hanidluje majątkami ziemskimi. P3ifll K. 
kupil przed nied'a·wnym czasem od Polaka 
wreś Soklolniki w Księstwie Poznat1skiem 
i sprzedal ją z grubym zyskiem kolioniz.a
.cyi. KupiI nastQpnic wieś Biela1wy pod 
ToruruiemJ spirz.edal po krótkim ·cza1Sie, 
Niemcowi, naturnłnie znowu z w·iełkim za
rob1dem. Nabyt potem Dę.biny, uprzedzi
-wszy pewną polską spółkę par.cel.acyjną, 
i siprzc<l'a! tę wieś Zll10WU1 kolonizacyi. 
Ozyż ·\vloibec tego wszy;stkiego moiżna mieć 
~tleję, abyi pan K nowo nabytą wieś ry
cerską: Wend:ki zatrzyma·t w sw.emi „pol
natzWać Polak.km? Zachowaj nas Boże 
oti takich Polaków! 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
G.Biezno. W calym procesie o Kościół 

św. Jana na}ciekawszem byfiQI zachowanie! 
się rejencyi bydgoskiej. R.eie:ncya, pisze 
,J.Joch" wiyistę)YO!\valai w1 trzech riołach i to 
Jako wladza szkó~na, iako wła:dlza policyj
wa1 i wreszcie jako patroolra kości.olai świę
tej Trólicy, w którego obrębie leży kościól 
św. Jana. Taż rejencya więc 

I) ia:k01 w1adza szkól:na k.aizalai szkole 
pmes podjąć, wtasność kościoita zaprze-

Kapitan Czart. 
(Cłu 4afszr .) 

Zmierz.chato iWż; 1J1iebaw001 p.ostade 
prrechooni'ów, oglądane prze:z male szybki 
obenży, poczęty wy<l'awać się: niepe~nemi 
cieniami; nrepodlobn~ bylo pr'owa~lĆ tla
Jej spostrzeżeń. Nie byto to wido:cz.nie po 
myśli Cyra1nowi, bo zaklął pod! wąsem i 
\\'\Sta\vszy ·OO stolu, dał znak towarz;ysz:o
wi, aby uczynil tot samo. 

Wyszli obaj .i posuwając się wybrze
żem Sekwany, skierowali kroki na most 
Nesle. W drodze Cyrano udzieM towa
rzysr...owi przyciszlonym glQsem kilku ob
jaśnień, o które tamte:n nie śmi:at dotąd' z:a
f)ytywać. 

Niebawem ukazał siQ ich ocz.om Dom 
Cyklopa, rysując się ·we mgle cz.a.mą, syl
"'f.'letą, którą u szczytu rozjaśniało jedynym 
pUlllktem Ś\vietlanym <Ykienko Zilli. 

- Jest w domu - szepnął Cyrnno. 
- Popatrzmy trochę. 

O\vini·ęci w ·pl:aszcze, zatrzymali się o 
kilka• kroków, pod liśoiasterrn sklepreniiem 
o1brzymiego wiązu, który rozpościerał ·nad 
nimi pokręcone galę.zie. M()ł'L;na byio nie
mait otrzeć się o nich, a Jednak ich nie spo
strredz, taik byli nieruchomi jakby zlani w 
jedną masę z ciemnym pni•cm starego drzc
lllia. ' I ' '4 ~ł 

O tej parze nie wiehu bylo przech-0-
dlniów w te(J stronie miasta i zwy'kly gwar 
ulicznyi zaczyna1ł już przycichać. Byla to 
i(ddlziirra, w której stateczni mi.esz.czanve po
"W'raiczją; oo domu, a: przedmieśdowe w lól
częgi, nęd'z.rerze, awanturnicy i inni lrawa
l!6ro'\vie .Pi~ej Owi~' NJzµoczynają 
sw·e nocne 'WYJlra wy. 

cz:y ~ i po \Yyd1aniu korzy"'tneg dla parafi 
wyroJ u dni~iej i'nstanc:ri zatoż.yć jeszcze 
rev:izyę do Lipska; 

2) jako wla<l1..a policyjna odmówifa: po
Z\\'lOknla na repa racyą kościofa, dopóki pa
rafia sporu ze sz'kotą () wfasność sądownie 
nie rozstrzygnie; 

3) Jako patron nic data piern·otnie ko
ściolowi pozwolen ia na pmces i dopiero 
udziclila g , mimo kilkakrotn~~ch zawez
\\·.a.11 ~ uply-wic dziewiędu miesięcy, jak 
sąd pierwsze;i instancyi dla braku teg-o po
zw10Ienia skar'gG kościDlta już był cd\laJit i 
jak d-Oręcr.ono mini,strowi spraw kościel~ 
nych, p. Studtowi. zagrożenie osobistego 
regresu o koszta pl"()ccsu i straty powsta
lc z braku pozwolenia patrona. Toż <l!opie
ro pomogto i SJ)01wodo.walo rejencyą, że 

ra:czyla dać patmnackLe pozwo1mie, aby 
kościót móg{ praw S\Vych dlochodzić. 

Cały pr'oces poucza nas, 
l)' że katolikom w Prusach nie: wiolno 

za ich własne pieniądze chron ić od upadku 
bościioló\\~ bez zezwolenia rejencyi, 

2) że dozury kościelne nic. mog::i bez 
zczw10Jlenia patrona pro\\: ad:Z.ić procesów 
o prawa kościola. 

Jest to tern smutniej.sza, że cal ej t ej 
procedury i zachowania się reliencyi nie 
mażna prawnie zaczepić. V/ każ.dym ra
zie \Vidzimy na tle procesu o k()ściqt św. 
Jana banvny obraz p.oJ.ożcnfa naszego w 
Prusa'Ch. 

Ludność katolicka płaicić będze koszta 
pmcesu, którego wcaJe sobie nie życzyla, 
-w prowad'zeniu któriego nie miała: najmniej
szego interesu; przeciwnie , prcccs by I 
przediwko interesowi i uczuciom katol ic
kiej lud.noś-ci naszego miasta. 

Sto·sy akt i mo1rz.e aitra1nentn v.;ypi1sa
no, nim przyznano " reszde parafii pra\.vo 
rcpaira'Cyi i użytku kościola. 

Po co to \vszystko? 
Poznań. Delegaci stowarzysze.(1 po

znal1ski1ch niernieok.ich, zebrani w liczbie 
okoto 50 naradzali1 się w p '. ątek \Vieczorem 
nad.I budb'\\ą „niemieckiego dbmu" dla sto
warzyszeń. ów dom ma slużyć jako rniej
sce zebrań dla towarzystw, ma utrzymać 
między niemi lączność i ma wzmacniać w 
Poiz1naniu• niemiccki'e życie towarzyskie. 
Fundusz nru te-ni cel przez towarzystwa: ze
brany wyno.s1 okołi0 7 tysięcy matek. De
legaci zatem postanowili odJeZ\v.ać się o po
moc do rządu, który ich z pewnością w i-eh 
bi1edizie .nie .apuści. 

Nie odbyło się na1:uralnie bez wz:i.nianki 
o Polakach, którzy. budują sobie domy to
w:arzyskie i przez t·o szkodzą niemczyźnie. 
COi do miejsica: i czasu, gdzie i: kiedly ów 
dom ma byić pobu<liawany nie zapa.id)!a u
chwala. natomi.ast wybrano komi'Syę, któ
ra: się ujmie przepr.owa1dzeniem tego pr:o
i·ektu, a.i na rnzic glównie starać się ma o 
pnw·rększ.enie bu<lowl'alnego full1dluszu. 

Obradujący deleg.ad wi&acm~·e o tern 

J 1.11ż oo pót godzi·ny Cyrano i Sulpicy
usz. stali nai czarach, gdy na:gld w Domu 
Cyklopa otwarto ostrożnie furtę. Wyszedl 
nią czf01W.iek, za którym pośpieszyli wkrót
ce dwaj, czy trzej innf. Przeszli wszyscy 
tuź obok -c"Zatujących, nfo spostrzegają:c ich 
fedna:k. 

Ody ostatni z. nich wymi;iat Cyra'll..a, 
p.QJeta: trą~it fok.ciem towarzysz.a. 

- W.i<lzia~eś? - zaipytat, gd'y już tam
ten zna}dov.·a.r się zbyt daleko, aby mógł 
nS1tyszeć. 
~ I< tóż to takr? 
- To on! To Be111 JoeH 
- Na honor! nie mam pańskich oczów 

ostrowidza i nie móglbym sprn~·zić tego 
spostrzeżenia. 

- Pioz.natern gD \vybornre i przy1zmam 
ci się, żem bardzo z.ai<Lowolony z n.as.zych 
cz.artów. Wyjście tego lotrai u.fatwia nam 
robotę. Zależało mi· na tern, abyi nie. czynić 
hatasu; jakoż. będziemy mogli dopełnić n.ai
spokolini'ei w świecie ploszukiwań, którym 
przyświecać będą jedynie piękne oczy tej 
lrnchainej Zilli. A tera~, chłopcze, n.ie" trać
my czasu i we}d!źmy d:O kryj6wki. 

XVI. 
Cyrano wynurzyit się z okręgu denia, 

\ którym przebyv.rat ina czatach, i za:pu!kal 
dloi furty domu, zamieszkategio przez cyga
nów. Owinąt się ptaszczem taJk szczelnie 
i tak nizko ()lJUŚCil na twarzi skrzyidlai ka
pelusza, że \.vidać mu hyli0 tylk:b ()!czy. 
Suilpicyusz. uczynił toż samo. 

Dopiero po trzedem zailrolatan.iu, o
tworzyta stara Q<l°źwicrna. Trzymal:a.i ona 
w ręce lam~, którą, podniosła do wywko
ści twarzy obu· prz.y:byszów. Sk<Yńczy
\V'SZY badanie i przekOilla\vszy się, że ma 
oo czynienia z. obcymi wbie. zabierafa• się 
oo zatrz:a:śnięciai im furty przed nosem. 

\\ icdzieć nic chcą, że jeżeli Polacy huduią 
towarzyskie dnmy, czynią to z tej przy
czy, że czy to w rozwoju towarzystw, czy 
1ei co dlo \VY1 {) ru lokal n do0znajq od władzy 
r<Y.iniorn-dnych przeszkód. J żeli Pola ~ y 
domy takie pobudowali , t'° uczynili to z 
wasnych funduszów na zasadzie samopo
mocy, lub też z \\"Spanialomyślny:ch ofiar 
polskich osobi stości, a do nik-0go po \\''Spar
cie na bu<lO\vę ręki. I~ ·i e wyciągali. 

Ostrzeszów. Z\'' l-Oki zmarłej w k\\ ie
cie wieku żony kowala Kwine~ckiego ze 
Zalesia na rozkn król. prokuratoryi zabra
no i odstawio no do gmachu sąd-0\\ ·cg-o, ce
lem iObdukcyi lekarskiej. Podobno zmar
la zd'rowa kobieta <lzicfJ. pr1zed śmi:ercią 
zostala tak przez rrn:~ża· sponiewieraną, że 
powodem naglej śmierci było śmiertelne 
wewnętrzne uszkodzenie z powodu ni12-
ludzkicgo skatmvania. 

Poznań. Proces CY\'\·ilny żony zwrot
niczego Meyernwej, która jak wiadomo 
prze,z swojego adwokata. zaskarżyta hrabi
nę Węsiersko-K w!lccką o wydanie Józia 
Kwilecki·ego, którego uważa ze swego pr;i
wego syna, odbędzie się w Poz·nanitt w są
dzie ziemja1iskim 8 ma1;ca b. r. 

Ze ślązka czyli Starej Ptlski. 
Opole. O niedalekich wyborach pono

\\ nych \ .v i okręgu zabrskim. z którcg-0 po
siujc p. K>0rfanty, pisze „Gaz. Opolsk::.. ' , że 
sprawa oibecnie tak źle się nie ma; przcd
wnie wybór kandydata „PoJlskicgoO Komite
tu, Wyborczego" jest tym razem prawie 
nie\\"<:1,tpliwy. Przy ostatntch \vyborach w 
roku 1903 otrzyma1 radz.cai Letocha 19992 
glosy, p, K101ianty 11670, SDcyalista Mora
wski 10041, rządowiec Schn1eider 3043. W 
ściślejszym wyborne otrzyma! Kmfanty 
23579, Letocha 22~74 glosy. 

Pew:ną tzeczą ~est, że tym razerrn so
cyaliśc.i pójdą swoją drogą, ale tak samo 
pewnem jest, że ,.Kaitolik", który ,,. 190,'.3 
r. popierał centr.owego kandydata p. Leto
chę , tym razem bez zastrzeii,eń będ,zie za
lecał rolosowanie na tego kancfydata, któ
rego „Polski Komitet Wyborczy" postawi. 
Zatem można liczyć nai to, że ka:ndydat pol
skt zyska o<l raz'U' co najmniej 14 OOO gio
SÓWi centrol\vych, które dJoEcz.one do liczby 
glosów odd'any;ch w r. 1903 nai p. Korfa.nte
goi zapewniają „Polskicm11 I(omi·tetowi Wy
borczemu'' zaraz w glównym wyb0rze 
ahs.olutną \Viększoś.ć. 

W ngóle. przy jedhomyślllł}ści i zgo
dzie w obozie polskim nie ma dotąd na O. 
Slązku p1ewruiej1szy;ch okręgów d'IaJ nas'z,ych 
kaindydatów .na po1slóW! do parlamentu, 
jak okręgi bytoms:ki0-itamogórski, katowilc
k())-zabrski ·i pszczyńsko-rybnicki, potem 
dopiero następują okręgi; gliwi:cko-lubliniec
kv i opol1~ki. 

Je!dna z gazet polskich dooiosla, że 
k.ferorwmik .,Katolika" miał oświad!cz.yt, że 
Z.aJ ża<l'ną ·cenę kaindydatury p. Korfantego, 

· R.ęka, którn wyciągnęlai się ·db n~ej, po,_ 
dając sztukę zkita trzymamą dlel'ikatnLe po
międlzy palcem wielkim, i wskazującym, 
powstrzymafa w jecLnej chwm ten ruch nie
go§ciny. Starncha wyrwał~ szybko pie

.11.ią<lz z: po111ięd.:Zy palców. Cyraina·; twarz 
jej wykrzywilai się brzydkim grymasem, 
który mia;t ozinaczać uśmiech rnprzejmy. 

- Czego żY1C'ZY sobie jego· wielmo~ 
żność? - spytała. 

- Cóż to baba. - ·z.gromił ją p-0·eta - 
trzebaż k·o.niecz.nie zlote.go klucza, aby ci 
d'Ziób ()tWIOrzyć? Chcę pomówić z ZUią ! 

- A w to za interes? 
- To <lo ciebie nie nale'zy~ 
- Kiedy b'°' Zilla nie bardzoi chętnie 

przyjmuje niezna;J,omych, szczególniej •Ol tej 
gocfizi~n1!te i kiedy je.st sarnia. 

Cyrano pobrzękną! kieską. w :której 
zfote i srebrne sztuki wyda;y ·diwięk na
der prz.y}emny dla ucha. 

- Kiedy nieznajomt - wyrzekł - mo
gą -ofiarować ta!ką cenę Z81 przystugę, któ
rej żądiają, Zilla, jak' mniemam,nie będlzie 
zb'ytecznie lilczyć się z g-0d.z1ną.. Krótko 
mówiąc, laska:wo damo - dodla1t tonem 1)()

ufaile ·ironicznym - przybywam w cel'u ·Ktt

pna napoju miłosnego. 
- Jeśli }ylko n to chodzi - oświad

czyla: uspokotiona megera - jego wielmo
żność nie mogla trafić lepiej. Pr.oszę do 
środka. Tymi schodami! raczy pan fść na 
górę; doprowadzą one prosto do pokoju 
Ziłli. 

Cyrano 1obyć się mógl wygodnie bez 
tych w1ska!Zówek; zna1 on już: drogę: do 
gniaizd.ai cyganów. To też śmiali()! wstąpil 
mł: strome i brudne schody, na1 których Ca
stiHani potknął się i pośłiz:gnąf trzy, czy 
cztery razy, oo sprowaidlzifo tyleż kłątw na 
Dom Cyklopa. 

który jak spodzic\\·:ać s:ę wypada. b~diz · 
znów postawiony pricz .,Polski K-O'mi te t 
·wyborczy", nie bW'zie popierał. 

Pod kicrow11ikicm .,Katolika" ro:zumie 
s:G tutaf redaktor p. Napier.alski. kt6ry oct 
kilku tyg-0<l-ni Hic jest obecny ua O. ślqzk u 
i nie m6gl na\\ et tak w-cześnie (z (}()•wicdu 
św.[eżeg-o uni~\\"ażnienia mandatu p. Ko r~ 
fantego) \\ ypowi edzieć swego zdani1a, jak 
to- o nim w· gazetach napisano. Ale i da
·wi1iei, zanim tmndat p. Ko1ia11tego zo tał 
unieważniony, p. Napieralski (z którym 
mnżliwość nowych \\ yborów ,.,,- l(at-0>w i
ck0i-Zabrskicm omawialiśmy) oświadcz) I, 
że \Y razie pionO\\ nych \\ ylJ.o-rów w Kal-0-
wicko•-Zabrskiem „Katolik". jaik inaczej był 
nie może. tego ka11:dydat'1! będzie poplic ral, 
k'tórcgo zaleci „Polski Komitet Wyborczy", 
czy kandydatem tym będzie p. Korfa11tr 
lub też kto inny. 

Strzelce. Straszną śmiercią zgi114ł 111 2. 
szynista Pranke w tutejszej, fabryce c ~ 
mcntu. Trzy g-odziny po rDzpoczęciu. no
cnej szychty znaleziono Pr. poszarpanego 
na ka\\ al'ki obok maszyny. l(ol"o ro:Z(}Qdo
\\ e było krwią zmazane. Na101cznych 
świadkóvv tego strasz.neg-0 zajśoia ni'e ma. 
Prawdopod,obnie przybliźyi się fr. zanadto 
do kola rnzpędow eg.o b-ędącego w n 11dm 
i został przez nic podrn yoony 1 rozsza r
pany na ka\\ alki. Nieszczęśliwy był' po
rządnym czlo\\jekicm. Pozostawia po so
bie żonę i 8 drobnych d;z.ieci. 

Gliwice. Pan Joachim Snltys, bytr 
pisarz adwokacki, popróbowawszy pracy 
dziennikarskiej w jednej z redakcyj po
znai1skch, wpadl n.a pomysl, że tworząc 
spółkę wyda\vnkzą i zakradając g::uzetę, 
mógłby s·obie stworzyć egzystencyG. Za
pu:kawszy tu i owdzie bez: skuitku, za;w a 
dziwszy na w.et -0 ttamb1ug i W e.stf ailię , 
gdzie również kapitaitów nie z:nalazf, za
witał \\r 'kof1cu na Sląz.k, gdzie zaicząJ \\ Y
daiwać pismo p. t. "Iskra'' i z.a..fożyl sp{lt 
kę wyda\.Yniczą, aby to pismo posta\.\ ić na 
nogi. P·oniew.aiż p. Soltys przedstawiał· siG 
jalm wi1elki patryota 11 mówił bardzo p,ię

knre i uczenie. dowodząc, ile to zdziaht! dla 
sprawy 11arodowej i ludowei. W1ięc mn da
wano pieniądze. Nidc·den Wiarus poś.wię
dl pod1oib111QI sto marek i więcej. Ty1ucza
sem p. S<>l!tys, nagabywany przeiz pro!k.1..1-
ratorai wyjechał do Lwowa, „Iskra" z·ga
sfa~ a wspólnicy zostali na lod'Z'ie i u.orze-· 
czą teraz nic tylko panu Sołtysowi, lecz 
także spra:wk. kt6reJ rzecznikiem rni.enH 
sf ę p. S<>ttys. 

Rybnik. Strejk gómikó\v w tutejszyi:l 
OmV10d'Zie przemysl•OWY,1111 uważać należr 
z.ex ukoiłczony. Tylko jeszcz.e n.a ko.pa lni 
„Chadotte" strerkowalo okolo 100 ln•diz i. 
W czwartek odbyto się \v. Sta'\\iskadt ·ze
brainii·e, na którem uchwalono powrócić do 
pracy, a robotnicy si-ę też <lin tej u-chwa ty 
zastosm.vaii. 

Chorzów. Nieszczęsne pijai1st \\'O 

W ą.zka smuga śwht1til'a, wychod2"1;C.a z 
niedbmykających· · się ckzwi Zilli, wsk.azy
wala drogę Cyranowi, który inaczej nie 
potr.afilby kierować się wśród zup.eln}1ch 
ciemności, w jakich pogrąż.one byto c1łc 
\.Vtnętrze domu. 

Dobrawszy. się n.areszcie, inie potrze
bował pukać, pad lekkiem bowiem ·naci
śnięciem ohvio.rzyty się drzwi niaJ caJą s:zc
r{)lk<Ość i oba\i przyibysze z.n:aLeźfL się, tJra
wie niespodzianie, przed obliczem \\iró
żki. 

Zilla. odziana \V dfo.gą tu.niikę z. biał ego 
jed\vaibin, która, rrrdci'<ii wschodnią. otwiera
t.ai si1ę na piersiach, z obnawnemi. rękoona , 
na których btysz'Czaly srebrne narami~t~n i~ 
ki, miesz.ata zwolna zarwartość ma-tega ko
do1ka. przystawionego do ognia. 

Twa'rz dziewczyny, rozgrzana od o
gnia, byta nadzwyczaj ożywiona, i kiooyi 
jej oczy iczarne, glębokie, aksamitne lJOid
niosty się na przybyszów, Castillan uczuł 
się iakby objętym pfiomieniami! i wyizna:ł' po 
cichu, że słońce bylo zimne jalk lódl w po
równaniu z tcmi dwiema świctnemi gwia 
zdami. 

Zi.lla nie z<lawaitai się arni prz.erażo ną . 
an~ naJW.et z<llziwioną tcmi dlocnemi ()dtw\e
dzina.mi. Wyjęla z piecyka kadolek, ,,~ 
którym warzyl s1~ jakiś pty.l1! czaimiawy. 
oorzuciła1 w tyt wlo:sy, ·opaidająw jej 11a 
twarz w niela&ie i wyszła! w milczeniiu 
na spa.tkanie gości. 

Cyrano za:mknąl StaTannie drzwi r 
z.rzucając p.l'aszcz, oraz kaipelu·sz. skl~.()'Hit
się przed) Zi.llą nie bez pewne} irotn-ii. 

- Pan de Berger.aJC ! - wykrzyknięta~ 
cyganka, której twarz śnia.<dai powkikfa si(', 

oog łą bła'dośdą. 

(Ciąg datszy ·nastąpi.) 



Zf'JÓ\\" spa\\ odo\\ alo tutaj śmierć czło-x i -
3. W <Jberży Zernik.'.11 pnkf 6cuł się roibo

tdi.k . erner z robotnikiem SmLeką a "\\ k-011 
oi dcrzyl go kuflem u<l piwa tak niesz.uzę
ffi"fvie \\n gf.owę, że ugodzony pa<li bez 
prt"Ytl(mrności na ziemię i ducha wyzionął, 
1A;lim zdołano spmwa'Clzić pomoc lekarską. 
~ ·arwcę. aresztowano. 

Z Kochcic pisze pew icn gospodarz d·n 
,,Oónmślązaka": Charakterystyc.zny i 
tg"r't()'l;l\ przejmujący zdarzył się wypadek, 
z któreg·o poiznać można, do czego d·opro
"'adt:a niereliigijnc i niepolskie wychowa-
1ie naszej młodzieży. 

Dnia 17 b. m. staw2cl przed sądem \V 

LubllńcUJ ml1odzie:niec, naizwisklicm M:nich, 
za pobicie swej prawic już umierającej ma
'lkn. Matka '' yr-0dnego syna. chorobą zl-0-
iOlta już pra1wic 8 fat, cz.ufa 22 grud!nia. że 
je/ koniec już niedaleki, ka•zata więc księd'za 
~prowaid.zić, żeby s:ię dać zaopatrzyć na 
iJ'(Jlgę wieczności. 

Postarano siG, aby ·w mieszkaniu byt 
por~~dek. To się jednak syna•lkoł\\ i wid-o
cwre me pOidtohaio, bo przeniósł swój cie
sielski warSiztat do izby, g<lozie chcia:lllo księ
iza sprowadzić. 

Sfus211ie oburzyła się matka- n<ł zach-0-
"'a·nie syn.a i robiąc mu \\"ymówki, że przy
Ra1t1111Ieu ten iedii:m dzier1 powin1ien izbę zo
stai.-ić w porzą<lku i jej na rn0Wio1 nie zamii1e
czyszczać. Rozgniewany tern, że mu ma
tka wymó\\'ki rioibiła. zniewolił ją d'O opu
sziczeniai pokotiu uderzy-\vszy bqedaczkę 

111oc110 w twarz. 
Czteryi dni później tj. 26 grudnia rn;atka 

µożegnafa. się z świ'at~m. Prędki j.ej zig-on 
pr~ypisywamo piocz4tko1\\•0 silnemui udcrz.e
nitr syna, lecz og!Qd'ziny lekarskie stwier
dzityń, że inny pawód1 był' .przyczyną 

śmiertai. 
Za sponiewieranie matki skazał wyro

dnego syna sąd' w Lublir1cu nia 3 miesiące 
więzienia1 i zapfa-ceni:e sądowych kosztów. 

{\togo win•ić z.a takie zdzk'zenie naszej 
mtod;zieży? Nie .najmniejszą część winy 
ponosi ()becny system, wcdtwg którego. się 
„·y1chownje nasze dzieci. Nic \v1p:aja im 
siQ w; ojczystym języku cz.wartego przy
kazania.: Boskieg.o: „Czcili ojca i matkę 
iwa.i itd.", tyllk>01 v.:1 i ęzyku. obcym, zu pel nie 
"ie zr,azumiałym. Także i r·o<lz'icc tu nie 
są bez l\.Viny, oni to powinni sv.r<e c:Lzicci po 
JX>'isku uczyć i pro po.Isku wych10.-w'ać, jeże.
li chcą, aby iich na stam&ć d'zieci należycie 
SZ!llliO\\"ao/y. 

Wiadomości ze świafa. 
W sejmie pruskim rozpra\viaaro w dal

SZYnll dągu nad' etatem min.ilsterstwa o-
światy. 

/P()!sel ks. dr. Jażdżewski ·za'ZllaiCZY i', że 
v.-ielilooipolska1 agitacya rstnieje tylko w wy
obraiźniaich ministrówi i baimna Zedliltza, 
który nie \V!Z'd'rygai się na'Z'\\rać ludi polski 
zfai-d:crczalym (verlod<lert). G<liyby kto 
"''Yra.'Z ten' zas.tósowal d01 n.a:ro<l'u niemiec
kieg10, rrazwatby to p. Zecllitz bezwsty
dne:m; to samo mogę tylko µowiedzi•eć o 
)egx) wyrażeniu. 

Ma1rsz.afok l(rocher powofat mów1cę do 
Porząid:lm. 

Pan Studt 1ośvvi.adcz.yl krótko i '\vęzfo1-
wato, że rząd swej polityki i\v101be.c Pola
ków; nile zmieni. 

Z Rosyi. W Petersburgu o<lbyfo się 
na twtejszym uniwersytecie zgromadlzeinie 
studentów, na którem byto obecnych kilku 
Prcfesorów. pry\\ratnych diocentów i kilka 
innycH osób, które bez, pneszkoo fop.u
szcmno. Naprzód przemarwiaJo kilkui pro
fesorów, którzy wprawdzie podnieśli, że 
Uniwersytet p0iwini1en być miejscem, gdizie 
stud!enici mog::i ·się zbierać omawia.ć wyd'a
rzoeni:a, ale na razie naJeży silę 01świad1czyć 
zal zam!lmięciem uniwersytetm Po wielu 
nvatto\.vnychl mowach uchwiaJ.ono naistępu
iącą, rezolucyę: 

„Przeżyty rosyjski absolutyzm z każ
~ dniem i z każdą godziną; zbl'iżaJ się do 
~~e'-OldiwDfałnego sw1ego upadku i jest bez-
81~, by dać sD.bie radlę z obudzonym na-
10deim. Absolutyzm konai i wymyśla. śro
dki~ ooraz bezrozuminiejsze ·il coraz ryzy
kow.nie.isze, byle ()ld1roozyć swą zaigfadę. 
~ąt 10J1 zbrndnkzą awanturę na dalekim 
. 3chod:zie, kosztu·iącą naróidJ dlziesiątki ty
su~cy istnień ludzkich i mi.Jiany ciężko z.a-
•racmvanych pieniGdzy. · 

„Oddawna świadoma celu in1·elige11cya ' 
~t~ów, prorwadzii zaciętą \valkc o naije
~errtarn1ejsze prawa lud'Z'kie, czQsto boz

SI1111ai WlOlbec brutalnego, bez. cel1uJ dz:ialadą
e~ rządu. AZ. wreszcie n~ arenę histo
~llą wystąpit także prołeta.ryat, który, 
~~\\lla~ie z rOZ\\;10Jern swej świad<lmo
st11 za<iał ~wałtuwne ciosy caryzmowi. \ 

OstatnJ krwa\\-e zajśc:a p;okazaly, do cze
go absolutyzm jest zdolny w: o-bronie swe
go haniebnego, nędZ-n1:!gO istnienia. Ś\ ria
tlom~ ~clu, braterskie, solidarne wystąpie
nie proletaryatu, podpisalo wyrok śmierci 
113! absolutyzm i zapC'\\.n11itn nie .\"ątpliwiq 
ry.chl~ J,olityczne DSV/10boidzenie I(osyi. 

. ,My, jako część śwfadom8.j celu inteli
gencyi, '' itam:\~ z radością s.olidarność kla
sy robotnicze6 i stawiamy; następujące żą
dania: 

1) Zwotanic ustawod3.\\~czcgo zgroma
dzenia na podsta·wLe pows.zechnego, rów
ne'.Y,-o, tajnego wyboru przez obywateli i o
b~ 1\\'atelki państwa. Wolność sitO'wa, pra
sy, z:wiązków, strejków i t. <i. 

2) Amnestya dla wszystkich osób, u
więzionych za S\\~e przekonania polityczne 
i religijne. 

3) Przyinależność do .innej narodnwio:Ści 
nie może wptynąć na prawa polityczne. 

,.Prócz tego należy, jako gwaraincyę 
wobec nadużyć rządu, prz~n swohodncm 
przeprn\\adtz.aniu tych żądań, przedel\vsz,y
stkiem stw10rzyć powsziechną ludlową mtili
cyę, w którdj szeregi wstęf)'owa!iby wszy
scy świ:act.omi celu obywatele, któraby mo
gla wywwlczyć spełnienie naszych żą<da11. 

„Uz1naiąc historyczne z.na1czenie chwili, 
w ktcrrej Rosy.a: z okresu wrzenia prz~dio
dzi w otwartą rcWiolucyę, można mi1eć tyl
ko jede'l~ cel przed1 oczyma. Dla1:ego stu
dyów nie będzJemy kontynuoiwali i \Vstrzy 
mamy ie dr0 13 września. Do tego cza1su 
'vydarzenia dostarczą no1wycl1 środków 
do rozwiązani.a kwestyi.'' 

Rez.olucyę uch\\'alono 3000 glosami 
przeci;w 50. Opozycyai chciała urządizić 

kontr-zgromadzenie, ale nie pra:yszlo do 
tego. Przed' koń·ceim zgromadze,nii1a: zer
wano zie ściany wielki portret icara i podar
to go, ornz. rozwin~ęto czerwone sz:tan<l!ary. 
Zgromatdizenie roieszlo się o gocLzuntie 7 
wieczmem, bez d<ł'lszych zajść. 

Z Ameryki Wytwórczość zfota i sre
bra w Stamach Ziednocronych Ameryki 
pólnocnei. W 1904 roku produkcya złiota 
w Stanach Zie'<lirnoczr<mych oszaoowana: na 
84 551 300 dolarów' wobec 73 591 OOO 1dio
larów za 1903 rok; produkcya1 .zaś srebra 
.na 5.3 603 OOO uncyL Wl()Jhec 54 300 OOO uin
cyD W! 1903 r. Na ·czele stanów, pDoduku
jących zloto sto~ I(oloraidio, gdzie wyd~by
to na: 26 OOO OOO dol. wobec 22 500 OOO 
d:olaróiw w 1903 r. Drugie miejsce zajmuje 
I(alif.omia z produkcyą 19 OOO OOO dola
rów. dalej Alaska; - 9 OOO OOO dolarów, 
Dakota• 7 270 OOO dolarów, Newada -
5 140 OOO, M~mtana - 4 960 llOO, Utah -
4 700 OOO dolarów i Arizona - 4 250 OOO 
-dolarów. Wszechświatowa. prooukcya1 za 
rok ubieg{y, Q'SZa'OO'Wa.J!1a1 jest w1 przybl<iże
niu ooi 350 ODO OOO d<0larów wobec 325 mi1

-

1ionów w 1903 roku. Wytwóncz.ość t.lota 
w ciągu .cz.terech pierwsa;ych lat bieżą·ce
gio1 situlecia wynosi okoto 1 233 OOO OOO dt0-
I~rów. 

Jeszcze zemsta. 
Nie malo mamy \\'e wszystkich war

shv:achi spioleczeństwa ludlzi• takich, !któ
rzy nie ucz:ciwą i wytrwatą pracą pra1gną 
dioóść do celu, lecz którzy cz.yicha~a. be'z
ustannile: na jakiś zibi1eg okolkzności na ia
kąśl sposobność, aby, be~ t:mdu ~ pracy do
giodzić swyrn zach1damilrom. Ludzie tego 
gatunku nie trosz.czą się aibsolutnłe o ~a!kieś 
tam z.a:sady lub przekonania, :ctilai nich każdy 
środek, kaida droga, clloć najpodl'eisza }est 
god'zirwą, o której są;dzą, że ·sprowai<:l1zi o:wą 
SP'Q!SIOboość, na którą czychają. Ze ·ula o
wbników takich ludzie uczciwi tylko po
gardę żywiić mo:gą, okaizał'to ·się też w 
Essen wi ubieg:tą niedzielę, gdly top. Żni!lski 
z Dortmunidlu nie wizdrY1gal się chwyóć de
nunicyacyi f grozić policyą, pruską, by do
piąć swegio i zarnzem zemścić si~ kosztem 
.niewyigo<ln1}th mu osób. Pan Żniń.ski z 
Dortmund'u d:e!Iluncyując wtaisnyich Roda
ków -0kazal zn.o\:\'111 niedwuznacznie czem 
jest. tak jak to czyni: p.Lsząc z: po:woou· o
statni(;go zebra!Ilia „Glówtnego Komitetu 
wybiorczegD", co następuje: 

„WykaJZ'aJo się, że w prowadzeniu 
książki kasmvei jest wielkie ni.ed'balstwo, 
a~ Zi\vlaszcza <l'laJ tego. że kasę orgam'iza
cyi mńeli w swem ręktli pa11owie red1k
torzy od ,.Wiarus·a", ai nie wybrani w 
tym celu skarbnicy". 

Od a1 do zet świadomie napisana nie.
prawda:! I(1siąż:ki karowej ainii p. żn~flski, 
ani teżi nikt i.runy nie wrdlziaJ, bo naJ piier
w.sze z:ebranie kasyer ·nii'e przyibyl, a na 
drugie książki kasowej nie przyniósł. Ka
sy org3!nizacyt wyborcz.eJ nig<l'y red'akto 
rzy r,Wiarus~ Pol." nie mieli, tylko mra~ fą 
zalwsze wybrarry w tym celu kasyer p. 

Sztu!. - zkoJa m1eJ ca. by z.ajm<rn ać się 
jesz cz res ·tą kłamstw, które dla zakrr .:ia 
swego tak haniebnego '' ystępu \\ Essen 
popisał teraz p. Zniilski. 

Sądzi {)n widv znie, że czyte1nikó'.\ je
go tam nie bylo, wię.: z111yślać może co 
się zmieści, na tych tak zniena ;\'\idzonych 
redaktoró\ " „Wiarusa Polskiego" . 

Pisze też pan Żniiiski, że pan-0\Yic re
daktorzy od „Wiarusa" .,rozwinęli zaciekłą 
agitacyG przeciw kandydaturze p. Żnił1-
skicf;o" de h)misyi rewizyjnej. 

Zno\\ru świadomie napisana nicpra"'da 
tchnąca nizką zemstą. 

Ani p, Brejski ani p. K.wiatk:O\\ ski ani 
też nikt inny nie miał nic przeieiw wybo
rowi p. Znifrskiego do komisyi rewizyjnej 
przed owym niesłychanym a p. 2nil1skicgo 
ta:k charakteryzującym występem. 

Zaznaczono tylk-0 najslusznici. że p. 
Żnil1skiego proponowal p. l(waśn~cwski. 
który nie ma prawa, proponowania nie bę
dąc członkiem Oló\vnego Komitetu. 

Jeden wzdrygnie z politowania ra
mionami, drugi rozweseli się na:d ustę
pem, w którym p. Żnil1ski pisze. ,.że reda
ktorzy ,,\Viarnsa" boją się go!'. 

P. Ignacy żn1ifrski, choć tak pisze, S3.m 

w to chyba nic wierzy. ale sądizimy, że po 
O\vej pamiętnej chwili \\11 Essen kogoś in
nego o.garfl'ąl lęk, gdy wszystka ·z oburze
niem t wstrętem patrzalo na niecnego d'e
nuncyanta ! 

Sądzil on. że robotnicy, nic będą mieli 
tyle rozumu, by się pDznać na takie.li po
dtości i zadrża·ł, gdy wi:d·zia~, że się przeli
cz.yt' i gdy jeden robotnik po drugim ·wyra
żał mu z pow0du tego swą pogardę. 

Tu jest powód, dlai .czego p. Znifl.skie
go nie wybrnno na czł.onka komisyi rewi
eyjnei. 

Do,piero po owym niesly.chamym wy
st~pie zgod'zono się na to, że nie 'O<lPO\\lliada 
gGdn{)ści instytucyi ani honorowi zebra
nynch. by powierzyć urząd czfowiek<Jvvi, 
na którym pr1zeJd chwilą zaciążyla haińba 
usHowanej d'enuncyacyi. 

Z różnv~h stron. 
Annen. W tutejszej lejarni l(ruppa zo

sta!l -0kalec.roiny robotnik Schónebe1rg tak 
silnie, it w kilku mitnlutaich Ull.11Jarl. SchOne
berg pochodzi z; Prus Wschodnich i byt 
nież-onaty. J. S. 

Bochum. Dyrektonem tutejszego gi
mnazyum został mia001Wainy idl()tyc.hczaso
wy dyrektor ~imnazyum w Darsten p. dr. 
Schwarz. 

Rees. firma' Ol<lookoth i sp. w Rees 
ofiiam\Valal dlai str.e\ikuiący·ch górntk&w 1200 
mr. w gotówce oraiz 4000 funtów' swej fa
ba:ki d:o1 palenia: znanej pod' nazwą „Kiepen
kerl". 

Wanne. Na dwmcu tuitejszym ziderzyl 
się poiciąg z lokomotynwą. Z lud.zi nikt 
szkod'y nie poniósł. Straty ma!teJryalne są 
znacznTe. 

Riittenscheid. Rad'a gm~nn.a zgoidzila 
się na: przyU'ączenie do miasfa :Esisen. 

Mannheim. Tutejs.za rndJa miejskai u
chwaliła 5000 ma!rek nai wsparcie dla ro
dzin górrników, dotkniętych niedostatkiem 
z. powro<lu· strejku. 

Bochum. Mhfrster kolei Budlde wydał 
rozporządzenie, w którem przestrze;g.a 
przed nadużywaniem napojó"W1 alkohoLkz.
nyic.h! ze strony urzędników kolejowych 
podczas stużby. Aby się ściśle do rozkaizu 
zastos.owano, nie wolno unzędnikom kole
j.owym przynios.ić wódki ze sobą.. W 'kan
tynach. urządz.onych przez zarząd' krolejo
wy, jest sprzedaw.ani·e wódki zakaz:atne. 
Restauratorom zabroniono urzędnikom 
lmfetii01wym1 spnzeda\vać wó:dkę w butelki 
\.V\ celu zabraITTia jej do służby. Z drugiej 
strony m~ się ich z:obowiiązać, aby utrzy
mywali n'apoje bez alkoholu i pn nizkich ce
na.eh urzędnikom sprzedawali. Na sta
cyach mają, być pousta1wiane: maszynild do 
kowy i aparaty z wodą so<l:ową. Również 
studni ma być \.vięceJ urządzonych. 

Rozmaltośol. 
NJerówna miara. Jak wiadl()mo jedną 

z ofiar w Petersburgu stal się sta\vnyi n.a 
caty świat pisarz rosyjski! Antoni Pi.cszkow 
miainujący się 11gorzkim" czyli ,.g'orkijcm'', 
skąd! też pod1 mtliainem Maksyma! Gorkiia 
wyid:aje swoje dziefa. Zostal oni schl\\ryta
ny i osa-dzony w twierdzy. 

Spodiziewaoo się ogólnie, że Gorkij 
wnet zostanie wypuwcrony na wolność, 

· al:ei się te nadzieje QKaza~y mylne. Gorki.i 
rostał }uż przewieziony ·do Rygi, gdzie . 
łe miesz'ka: i tam niebaiwem zostame sia-

w;:ony przed sąd. am ón podobno 1ie ma 
nadzicf, aby- go U\ roJniOTI-0. 

Los rn slynncgo pisarza zajmu.ie · ~ 
Ś\\ !at aly. Ze "szy tki..„h krajów lu 7.ie 
\\ y ·o'ko posta i cni, pi arze, artyś~i, ucze
ni \\ ys} łai~l petycyc do rządu ros~ j ,· egQ. 

. ahy u \\{)Inii PieszkO\\ a. \V 1icmcze h a. 
gitacya ta na rze..:z pisarza rosyjskiego je t 

bardzo gorJi\\~a . Wszystkie nieomal in
stytucye nauk<J\\ e i stO\\'arzyszcnia litera· 
ckie biQrą \\r niej udział. 

I n.ie ma\\ tem nic dziwnego. \Vie!kie 
talenta. wielcy i sławni Indzie s;,i, niejako 
"\vlasnością całego Ś\\'iata• i jer.beli rząd ro
syjski skaże GQrkiia na suro\\ ą karę i przy 
czyni się do te:go, że talent jeg-0 7ma111ieje, 
że ni1c inż \\ iQcei ze siebie ni' wyda. to 
rząd rosyjsk1 popełni 7.brodniG wobec ca
l ego Ś\Yiata, skrzy\vdzi i okradnie go, bo 
stłumi i zgasi ową iskrę du·cha. która z 11-
ski Boga oświeca i ogrzewa ludzkość. 

To też -O\Ve pmtesty, że tak IYOwi:emy 
Ś\\1iata duchowego są 7.upetnie stu zne i na 
miejscu. Rząd rosyjski co prawda nie Z\\'a

ża na nie, ale przez to tern jaskrawiej oka
zuje S\\'dią barbarzyńskość. 

Mylilby się jednak ten. ktoby _ądzif, 
że tylko rząd rosyjski· zdolny jest do tego. 

Oto pismo czeskie .,Polityk" przypo
mina \\. ypa-dck z przed 20-tu. laty, gdzie 
sławny i ulubi·o:ny pisarz polski· Józef Igna
cy Kraszewski skazany zostal na 30 roku 
więzienia przez sąd Rzeszy \\" Lipsku. 

.,Było to w r. 1883 - pi.sz.e W'S-[)om
niany dzicnn:k - gdy SQcl'zŁwy pisarz poł
skii, I(raszcwski, po śwym 110\\ rocie z Pa
ryża do Drezna li\\ ięziiony z.ostat po<li za
rzutem zbrodn~ stanu. Denuncyacya lite
rata Adlera wystarczyJa, aźeby 72-letn.ie
go .starca poz.bawić wo.J'ności ! Pól roku 
trwaito śled'ztwo. po· którem nastąpiła roz
prawa prze-cl sądem Rzeszy w Lipsku. Ma
teryat dowodowy byl mamy; nawet dyre
ktor poHcyi drezdeflsl\<lej, który przez lata 
icałe kazał szpieg<nvać I(rasze:ws.kicgo. 
zmuszony byl przyznat, że nie ma µru
ciw obwinilOnemu nawet cienia p.od'ejrze1*. 
ale ks. Bismarck, któremu 7.al·e·? ... aJo na tern. 
aby procesem tym potęp.ie Bobków, na
pis.aJ \\1fasf11oręcziny list do prokuratora, w 
którym przedlstaiwil I(rns.zewjskiego jako 
przywódlZ'Cę emigracyi polskiej. mającej 
na celu szkodzenie państwu ni1etrniieckietmł. 

,,Zcfanie Bis.ma;r.cka zadecydowa.ło -
Kraszewsk~ skazany z·ostal .na 3.Y:i lat wie
zienia w twierdzy magdebunskte,i. Rok 
przesiedzial w twier<lizy, aż naidlwątloo.e 
z'dmwPe zm:usito zarząd· dlo wypuszc~ła 
g'O zai wysok~ kau.cyą. Wyjechaf na po
Judlnie i nie powrócił więcetl; zrnarr w 1887 
r. w Geniewie. Gdzie byla wówczas ta 
wielko'Cluszna, pnusa niemiecka? Gdzie 
byU c:i1 szlachetnie myślą.cy Iite:rad, arty
ści, ucz.eni niemieccy, którzy teraz ta:k bar
dzi(j tr:osz.czą. się o losy Maksyma Gorkie
go? Czemui wówiczas nie odez\\'1.alfo się w 
świiecie pwtestuiące wezwanie: ,.Ratujcie 
I(raszewskie\go·!" Nic podobnego nie mk>
żniai bykJ1 zau'Wad:yć. Co1 więcej, ta sama 
prasa: niemiecka twarzyf a zgodny chór, 
który bil okiaski1 patryotycznemu są,dmvi." 

Tak bylo przed !alty 20-tu. A dzisiaj, 
czy, moglibyśmy spodziewać się, że gdyby 
tak w potiożeniu Gorkiego znalazł się Jrtó
ry Zl na.szych wielkich i stawnych mężów, 
świat <l11chowy niem~ecki zdobyłby się na 
więce~ szla1chetnoś'Ci i1 bezstronności, ni~ 
wÓIW!Czas? 

Wesoły kącik. 
I 

Ciekawy przepis. 

Wieśniak: Panie doktorze. wozoraj, 
n~e pamiętam gdz:i1e, ·chwyiC'ila1 mnie jaJkaś 
choroba, a ternz cZ'uję się, n~e wiem sam 
jaik. 

Lekarz: A więc, mój przyjaci-ełu, 
pójdź do apteki, kup nie.wiadomo co, zaży
wać to będziiesz, nie. wiem. ile razy na 
dziień i wyzdrowiejesz, niewia'Cl'omo kiedy. 

!E!U 

Wiece 
„Zjednoczenia zawodowe:o polskiego 
odbędą się w niedzielę, duła 26 lute&o: 

w Dełfwig na sali p. Hiilsenbusch'a: przy ko. 
palni „Ncukoln" -O' godz. 113/i przed pet 

wEsseno godz. 1 po poludni·u na sali p. \~an 
de Loo przyi ul. Schiltzenbahn. 

Na wiecach tych będa. omaiwiane spra 
wy robotnicze, knapsza.ftowe oraz ogóitm 
nasze pofoienie. Ucz.ny udzi.at pożądaiBY. 

„Zjedaoczenie zawodowe 111olskle'.' 



Towarzystwo „Zgoda'- p. wczw. św. St3-
nisława B. w Elberieldzle 

urządza w nied2ielę- dnia 26 lutego r. b. na 
sali p. Berle. narożnik Nord i Carnapstr. 
zabawę karnawałową, urozmaiconą humo
rystycznerni przedstawieniami i• tańcem, 

na którą szam. Rodaków i Rodaczki z :El
berfeklu i okolicy jak najserdeczniej za-
praszamy. Z a r z ą <l. 

N. B. Rogatki papiemw1e można 
nabyć na sali. Muzyka p.olska. 

Towarz. św. Stanisława K. w Sude.rwich. 
Przyszłe zebranie i()dbędzie się w nie

dzielę <lnia 26 b. m. w lokalu p. TiResa. O 
liczny udział prosi Zarząd. 

Baczność! Bochum V. Hofstede! 
Koło HChopin" w Bochum-Hofstecte. 

W niedzielę dnia 26 lutego urządza zf
mową zabawę p.ołączioną z koncertem i 
tańcem. Zabawa odbędz ie się w zamknię
tem kólku. Ro<laicy chcąc brac udzis1ł w 
n.a1Szej z1abawic, muszą się na czfo.nków· dać 
z.api'sać. Początek zabawy '°' godlz. 4 po 
po!. na sali p. Natrop, ul. Poststr., daiwnicj 
Bismarckstr. O liicz.ny udział w zabaiwie 
uprasza się. Cześć pieśni poil'skiej ! 
· Zaną~ 

Towarz. św. Wojci(~:;:ha w Hochlarmark 
ozna1m1a swym człon1foom. iż w niedzielę 
d.lniai 26 lu,tego 10 g·odz .. 4 pa pio·t ·odbędzie 
się nasze kwairtalne walne z:ehrnnie. Jak 
najlicziniejszy udziaJ czJ,oinkó1w poiżądarny. 

Uwaga: Zarząd i rewizmmvie kasy 
winni się sta'\vić punktualnie o godz. 3. 

Z ar z ą d. 

Tow. p. op. S·~rca Jezus. w Recklinghausen 
donosi swym czll<mk.mn, iż zebram[e -0d'bę
d'zi1c si·ę w ni1edzi·elę dnia! 26 przed! p·otuidn. 
o godz. 11,%. O punktualne ws.ta:vvii1euie się 
wszystkkh czfonk6w pwsi Zarząd. 

Towarzystwo św. fforyana w Merldinde 
don1osi swym czt.onkom, iż w niediz1telę dnia 
26 lntcgo . o g.od'z.. 3 po po,f. od'będzie się 
wałn·3 zebranie. Proszę, aby się wszys.cy 
cz!onik.oiwie sta:wili, gidyż. są waiżne1 s.prarwy 
doi załatwienia. 

Jan Wawrzyniak, prz.ew. 

Bractwo Różańca św. w Schonnebeck 
podaje swym Bracl-0m i Siostrom dto wia
diomoiści, iż w sobotę dnia 25 po poł. t0 go1-

d'zitnie 3 przybędz+e pnliski spowiied:nik s:tu- · 
chać wielkanocnej spowied:zi św. Do I(o
muniL św. przystępujemy po pierwszej 
Mszy św. W niedz,iel'ę po pał. o goicllz. 4 
kaizanie i zmiana1 tajemnic. Uprasza siię 
wszystkich R-0<laków i R·oidaczki, a:by lic:z.
nie przystąpili clio Stofo Paf1skieg{). Sio
stry, które się dały d-0 Różaft.ca Z'aipis.a!Ć w 
tym miesiącu, uprzejmie się uprasza, aby 
przy:byly i wzięły rndlzial w nabożeństwie. 
!(toby się chdal db róiż.ańra ·z:api sać przy 
zirnd 1anie tajemnic, może sę zigtosić. 

Nadzelator. 

Tow. polskich Przeimysfowców w Bruck-
hausen-Marxl-0h 

d onosi wszysbkim nam życzliiwym Roda- · 
k·om i Rodaiczlrom , iż w niedzielę dnia 26 
lutego1 r. b. o godz. 7 wieoz.o.rem urządza
my z.abawę zimową, na wiellriej sali p. 
Brinka, Albre-:htstr. 21. O jak najlicz;n;iej-
szy wcfziaf uprasza Zarząd. 

l(oło śpiewu „Mickierwicz" w Gelsenkir-
chen-U eckendorf 

d'Onosi cz;kmkum i 'vszystkim lubovvnikmn 
śpie'v-vn . iż w nie<lzielę 26 luteg;o -0<lbędzic 
się y, liw zebranie oi go:dz. 4 poi pnL w lo
kalu f\::i:.(~ e. Uprasz:ai się,· o punktualne 
prz3 ~~ ·:.: ponieważ s.ą ważne sprawy; d.o 
zala: wi: ::· ::i. Z ar z ą d. 

Tow. gin\n. „Sokół" w Gelsenk.Hiillen 
urządza w niedzielę, dn. 26 b. m. na sali p. 
Nachba;rsclmlte przy ul. Wannerstr. mba
wę z prze<lsta\vieni·e:m amarorskiem, popi
sami gi1rnnastyczncrrni i tańcem. Po:czątek 
punktualnie o godz. ~05 p-0 pot O licz.ny 
utlziat prosi Z a1 r z ą 1. 

Kofo śpiewu „Chop-in" w Wiemelhausen
Bochum. 

W nie<lizielę, dnia 26 lutego o go<lz. 5 
poi pot po polskilem naiboże•ństwie odbędzie 
się: karnawałowa zabawa w sali p. Kikuta. 
idewniej li.ahncf.e}d~ N.ai zaibaiwę z.a.prasza
rny wszystkkh R()dlaików, Rodlaczki i 
•członków z rodzinami, oraz K10la śpiewu z 
fickla, Langendreer, Ifofsted'e i' Linden. 
Wstępne 5D fen. Nie'.Yi~~~j~ !r~l~ ":'."~tęp 
wofoy. O hczny udział prosi 

Z ar z '1 d. 

Towarzystwo gimu. „Sok.:;f' w Ess .... n 
obchodzi wi dniu 26 Iute~o t. r. swą I-sza. 
rocznicę, która się ma odbyć na wielkiej 
sali p. Post'a w (Altendoti) Essen-West, na 
którą wszystkie zap1 cszone towarzystwa, 
tak samo i te, które dla braku a<lresu za
proszeń nie otrzymały, jeszcze raz mile za
praszamy. Tak samo wszystkich Roda
ków dobrze myślących z Essen i o1rolicy 
serde·cznie się zaprasza. 

Program: Od godz. 3 do 5 przyirnt0 -
·wanie bratnich T()warzystw i g-ości. 
godz. 5 ot\\ :ucie zabawy, p-oczem nastąpi 
koncert przeplatany mowami, <leklamacya
mi i śpiewem, które wykona szan. Koto 
„Dnv.on" z Essen. O ~;.odz. 7 ćwiczenia 
obcych gniazd, tak samo gniazdo z Essen. 
O godz. 8 będzie odegrany teatr p. t.: 
„Adam i Ewa", potem nastąpi dalsza za
bawa i taniec. Kartki wstę,pne mają na 
sprzedać pp.: J. Bloch, Turmstr. 14; J. Pa
rzysz, Viehofer-Chaussee 17; B. Bother, 
Soll~·g 36 i T. Pietrowski, Orabens tr. 44. 

Uwaga: Wszelkie listy tycz.ące się 
Tow. gimn. „Sokól" w Essen, winne byc 
odsy!ane p. adr.: Adam Paterski, preze~ , 
Iieilermann·str. 2. W. Szajek, sekr., .Frei-
stadtstr. 1. Z a r z ą d. 

T owarz. św. Stanisława K. w Suderwicłl 
donosi swym ·czfonik·om, iż przyszłe zebra
nie od:będlzi:e się 26 bm. tj, w niedz.ielę po 
pol. o godz. 4 w 1okalu· p. Tj.gesa. pr'zy sta
rym knściele. Liczny udziaJ' poe.ądany, 
ponieważ przyjdą ważne sprnwy po>d1 obra
dy. Zaraz.em uwiadamia się czł10nków i 
wszystkich Roda:ków z, Suderwich i okoli
,cy, iż z:ebrania będą s.iię -0<lbywały ~'°' 2 i 4 
n:ieid'zielę w mies'. ącu. Uprnsza się '° li.cziny 
udział. Z a rząd. 

Tow. gimn. „Sokół'" w Kastropie. 
W niiedlzieYę dnia 26 b. m. o godz. 2 od

będz i,e się r.ewizya i (lbrachuneik ka1sy z 
przeszłej zabawy, która się odbyta 19 b. m. 
Proszę ·s:z:an. ct1ruhów o punktualne stawie
nie się. Cwi,czeniai -Odbędą się tak s.aimo. 
Druhow.ie, którzy chcą uidzial brnć w za
baiwie w Witten. z.eche~ w,ziąć madejówiki 
i. oznaczek. O liiczny mizial uprasza: się 
Cwlem! Wydział. 

$";1,~ .dit- ~'l· A~.§.lfe. śfll:. „ _„ ~Ił., ~!&. J;;'ł/.t. ;§.I~ :!.WA:. -~~ '"!"' ..-~(!$ •~"-~i~~~•v ... ~~-~w ~ -~1~-.:0~~.~ 
Szainu,wnymu Panu 
MACIEJOWI WOJDOWSKIEMU 

zastępcy przewod'niczącicgo T-0w.c:trz. św. 
Szczepana' w Za•ch. Bismanck. 

Pr~y dzi.s~ejS>zym cLniu rndQści, który 
Twem umieni·em ·slyni·e, życzymy ni·echai w 
obfi.tnści s:t01 lat żyda Twego p·łynie. Ma
cieju, łcwiaty wiosny, niech Ct nigdy nie 
wię,dn~eią; niech dio1 zgonu od p•oiwiC'i:ai raj
skim się uśmiechem śmieią. Bądź iak rnai
SZicz.ęś~itwyszym wi'e:cznk Boż;i~ chri0·11 Cię 
swoim cieniem w przyjaiciól gronie bez.pi·e
cz:nie. J esz.cz,e rai.i. Ci wirnS'zulemy, i po 
trz:yJkrio•ć wykrzykujemy: Maiciei Wojdow
sik:i1 ni·ech żytie ! niie•ch żyje! niech: żyje! 

Tow. św. Szczepana w Zach.Bismarck. 

•• ~~···--~ ~ł~~~l~~~~~·~~t.~ 
~ ~~~l? ~~lf~~.fi ~~~~~ 

Kolo śpiewu „Chopin" w Bochum V. 
Hofstede. 

Szan. zastępcy kasyera 
p. MACIEJOWI KAŻMIERCZAKOWI 

zas.ylamy w dzie.ń Imieini.n, szcz1ere ŻY'oze
nia. Przy dzistejszym dniu rndlości, który 
Twem Imleni.em s.tynie, życzymy niechaii w 
obfitości sto lat żyica.i Twego ~lyniie. Zac
ny druhu, kwiaty życia nie·chai ci nigdy nie 
więdni·eją; bąd:ź iruk naisz,częśliwszym wie.
cznie. Bb1że .chmń Cię s.wioim cieniem. 
Żyj zawsze szczęśliwi·e. to rnaszem życz;e
niem. Ży.czymy Ci wi tym roku ieniotlLwej i 
bo.gatej foinY' do booku, Cl!byś wyprawił we
sele oibfite, a nas na ni.e z.aipmsit Teraz 
winszujemy i winszować nie przestaniemy 
dlopóki beczki piwa nie dbstaniemy. Teraz 
Ci po trzykr·oć wykrzykujemy: Madej 
I(aźmiercz:ak ni.ech żyjer! nie!ch żyje! niech 
ży}e ! aż się echo po cal·em Bochum V od-
bije. Z ar z ą I. 

itHlH~~łtH~~~~~~~~~~~ 

11 
Baczność Polacy w Altenbogge p. Hamm I 

W niedzielę dlniai 26 lute~o o g:odlz.. 3Y.l 
po pał. oolbędzie SLę w Altenbogge w: sali 
p. Wenzmanna, w pobl'łżu1 kośdoJta kato111

-

ckicig·o, 
WIEC . 

\\'· celu .zaloże:nia towa·rzys:twa poI-sko-ka
tolkkiego. O liczny t!dz!2} Rc-dak{n1,r z .Al
tenbogge i ()kolicy npra:>za s:ę. 

Pr. Masłowski. 

~~~~i?~~~ 
Baczność Rodac} w Brochu i okolicy! 

Wielki skład obuwia w Bruehu 
przy u1icy Maryańskiej nr. 22~ 

w pobliżu Kościoła. kato1. i obok lokalu Kuchema. 

~zanownym Rodakom donosimy, jż ohrnrzy
li.śmy wspólnie 

pierwszorzędny polski skład gotowego obuwia, 
Ula togo, że ściąg;;'lin y t 1 '\ , .r 1.u,111'.iŁ.1;\ .... . ~ 11. ij~.·p:->:t;v<>h fa.bryk, mo-

7.emy w tym ciq7.kin1 r;,-;a··i1• + ' ' • ,; ~ l' ·-'- ..; lLtt\'vae, Pit rn:.,;~Y;''t'.1i:~zc składy, 
a pr.1, vfrm ,; e: L to .... ,· ..,r o ·\\'iele lepszy. 

Polc(~amy tak~o 1rn~. 11 warsztat, w którym wykonywamy wszel- . 
kio obuwie podług mlary. Heperacye wykonywamy na żyl'zenie zaraz, 
tanie i do !mrn. 

Na8z pierwszy skład w I Iochlarniark, przy drugiej s;..:nchcie Cle r
get, clu~tarc.1m Rodakom próez obuwia także dohrz<' t>dl('~ałe cygary. 
pap1eroAy, ia,jki, tabakę do M~y\\anin, i roznmitych LO\\'Rrów gnlnnte
ryjnych. - Prosimy ~n.tem bzao, Hodnków o poparcia. 

.Polsłut ._,'.•, .i 

służąca 
od J marca do pra
cy domowt>j~ mo ?.; e 
sią z g łosić. 

W. Weyna, 

Pos.znkuję od .zar y, 

czeladnika 
krawieckiego. 
A. Wojczyński 

Jan 

,>, 

r~. ! 

Gelsenkirchen, Kar]słr 7. pragniemy sią wres1 cie oicnić , a 

Jłfi.iiitl--~ nasźe 
Czeladnika 

krawieckiego 
zamówiłny ::iohie tylko u polskiego stołai:za 

poszuknje Ludwika ·Kruszewskiego w Boehum, 
Fr. Gość, 

vVanne. Jlof::itr. 47. 
}trzy ulicy Johmuttiterstr. l il. 

l(oło śpiewu „Biały Orzeł'" w Duisburgu 
diaie do wiadomości wszystkim czlonkom 
zamieszkałym Rodak-om w1 Duisburg-Ifoch
feldl i okolicy, iż w niedzielę dlnia 26 2. 05. 
-O• g.odz. 4 urządzamy zabawę z tańcem na 
sali p. Rob. Bergtera w ffochfeld. przy ul. 
Wanheimerstr. (tlochfelder TonhaJJe), na 
'którą szan. publiczność uprzejmie zaprasza 

Szczep. Ciechelski, przew. · 

Bl-tczność Rodacy! 
Dom murowany z dwiema izbami i 

kuchnią, chle'.\v, ćwierć morgi Qgrodu, 
sprzedam bardz.o tanio w. Bielewie. parafia 
Lubin p. Kościanem, Księstwo Pmnani1-
skic. Zgtosić się można u M. Matuszaka w 
Herne, Brunnenstr. nr. 26. 

• Tow. po!skirr. : wszystkim po1a1Kom, 
na obczyźnie polecam jako nadającą się do 
odlczytu 

. CHLEB ŚW. ANTONIEGO, 
pismo wychodzące c-0 miesiąc i dlo naby
cia w 

księgarni polskiej w Habinghorst. 
Każdy abonet ,,Chleba św. Antonie

go" ma udzial w 156 mszach św .. kt6re się 
odprawiają w klasztorze Sióstr św. Józefa 
w Poz.naniu na intencyę pisma tegoż przed
placicieU dalej dochód wydawnictwa tego 
pismai przenacznny jest na chte1b dfa, uibo~ 
gich który, rozdzielają Sii0si:ry klasztoru 
św. Józefa w P-0znaniu. 

Abonament wynosi rncznie 1,20 z prz·c
sylką 1.50 mr., na tyle zapewne każdego 
stać. Pieniądze na aboneament proszę za
razem z zamówieniami przysłać i to z p0-

d!aniem wyraźnego adlresu. Osoby, chcące 
Z-aiZyty które obejmują 64 strony już od 
1 stycznia 1905 r. otrzymać, powinny przy~ 
najmniej do 1 lutego pieniądze na cały ro
czny abonament przysłać pod adn~sem: 

Marcin Jarczyński, 
Księgarnia . polska w łfabinghorst 

ul. Romerstr. ZD, p. Rauxel. 

•• 

\\:IARUS POLSKI 
Już ~eraz można za~isywać „W~a ru sa 

Polskiego" na 
MARZEC. , ' ' . ' ' 

Prenumerata na miesiąc wynosi ·.{ . :; 
tylko 50 fenygów, ~,~~1 

a z odnoszeniem do diomU' 14 fen . \ViQc.cj~ 

l(to zapisze „Wiartisa Polskiego" n~. 
marzec, nadeśle na dowód kwit 10-
cio ieny:gowy zuacze)c na porto i diokladny 
adres, otrzyma .darmo kalenda rz ścienn y 
na rok 1905 oraz piękną książeczkę. 

Rodacy! Dziś każdy Polak na oiJ~. 
czyźnie koniecznie czytywać wjnien „Wia
rusa Polskiego", aby się dowiedzieć o waż„ .. 
nych wypadkach tak w życiu narodowem, 
politycmem, jak zarobkowem, których Oe 

hecnie tak wiele. Zatem Rodacy: Roz
szerzajcie „ Wiarusa Polskiego". 

I(to nam zjedna przynajmniej 3 nowy~h 
abonentów, na marzec, nadeśle kh 
kwity i do każdegD kwitu załączy IO-do 
fonygowy znaczek pocztowy, otrzyma dla 
każdego nowego abonenta kalendarz śden
ny i· p·iękną książeczkę, a prócz tego dla· 
siebie bardz-0 piękną 

książkę, wartości se ienygów. 

Postbestellungs-Formular. 
kh bestelle hiermit bei dem KaiserJJ~ 

cbe.rw Postamt. ein Exemplar der Zeituini 
„ Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitungis,. 
prei·sHste; 128) litr den Monat Marz J905 
und 2iahle an Abonnement und BesteIJg,dd 
O,M Mk 
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Kaiserlicbes Postamt •••••.•• · 



'lfcho'17l codz!anni s: wyJitki1m 'hił poświątecznych. 
P.t~edplata kwartal na poczcie i u listJwych wynosi 
l i .r. 50 fen., a: z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
„Wi ril! Polski" zapieanv jest w cenniku pocztowym 

1md :makiem „t. polni~cb" nr. 128. 

z la 

• t1fe or 1 · s r yoa 1. rodowym, p U ye ny 

I 
Za inśeraty placi s1e za wiersz petytowY 15 fe11 •• a a 
ogloszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. Kttt 
czesto oglasza, otrzyma rabat. - Listy do „Wiarusa 
Polskier;;o" należy frankować i podać w nich doklM· 

ny adre piszącego. R.ekopisów sie nie zwraca. 

-~r-- Redakcya~ Dr.uk!Lmia i KP:fl~arnia zn"':idujt> si~ w Bochu :. p-zy ulicy MaltheratraEi~e nr. 1 ':. - Adres: „ Wiane Polski"' l)ocht1m. _A....!!_ 

'.:... -· ':...-~- -----

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

mówić, czytać i pisać po polsku! Nie jest 

Polakiem, kto potomst vu swemu zniem

czyć się pozwoli! 

Z wypadków dnia. 
Komisya łmłska powzięła uchwałę, 

którai stara si·ę obie strony R·osyę j Anglię 
insp!o'koić. Na ogół wchwala iest pa1111yś1'ną 
dla· ad:ininifa Rożdżes't\~1 cllski·egio, z drngicj 
str{)1n:y" uzna1no, że stru:ilanina1 byfa zbyt 

. dh1g<1. dale.i winien by\t R<>Miżestweilski 
przejcżd.żając kolo wybrz.eż..y an1gielsik·lich 
donieść wfadiz()m () \\ ypa<l!lrn. 

\\ An!glVi uchwała komi,syi wywolaiła 
\\1iellkie niezado-..v10Jenic. Gazety z:airzuicają 
rządnwi. że p-0nJós! stano\v1czą. 'klę.skę. 

Pomiędzy Wilhelmem Jl. a rejentem księ-
-stwa Lippe hr. Leopoldem zaostrzyły się 

stosunki. 
Cesarz nierni,ecki 12apmsiJ nejenta hr. 

'Leopold'a na 27 b. m. na ur{)lc'zyste od\dalnie 
do użytku świeżo uk1oł1czione:go tumu. łir. 
Leopold! ·zapr1oszenia nie przyjął, a1 Wilhel
ma II po\viaidiomiJ l()dręcmym Listem. że. z 
pow1o<lltt odbywających się wtaś.nie .diodm
dzeń sąd'ui roziernczego przybyć nie mlOze. 

- Spr.aiwa k!się.stwa Lippe nie! \v1ptynę
la korzystnie na stós.urne!k: ksi:ążąt n1i1emileic
lkLich dlQ• cesarza.i niemieckiego; ostatnie zaj
ściie wyJrn1zuie, jak <lalece stósunek ten już 
·się za-ostrzył. 

Telegramy. 
W ars ·z a w a. Wszystkie szkoły pry

watne są zamknięte. Donoszą także o po
nownych zaburzeniach. 

Byt om. Ruch towarowy z Sosnow
, cem ustał zupełnie. 

Mińsk. Personał kolejowy rozpo
czął strejk. 

T o k i o. Czwartą pożyczkę wewnę
trzną na 100 mil. jenów zamierza rząd 
wkrótce •zaciągnąć. 

B er I i n. S2jm pruski' zakończył w 
czwartek obrady nad etatem ministerstwa 
oświaty. 

Ber I i n. Parlament odbył w czwar
tek 2 pcsiedzenia. W pierwszem rozpatry
wano rezolucye do traktatów handlowych, 
w dnrgiem etat pocztowy. 

Polacy na obczyźnie. 

Gelsenkirchen. N. b. p. J. Chr. t Sza
flO\\IJlla: Redak·cyio! O te~i naigio:ruce 111ai „Wi.a
)J'us.ai Pollskiegio" chci~am te'ż .kiilkai słów 
·napisiać. Oto tym panlQ!rn, !którym „Wi.airus 
Pbłski'' jest solą w dru i kQlką: w bokU' po-
1\V'iladam, żie oni wla:śnie n!aJ.iwi.ęceJ 1Zaiw'd.;z1ię
IC'.z;aiją ,,Wiar. Pol.", który z.aJWsze z.aichęca·I 
ł z:adręcai do p;op.ierania swioiich. Czy toi się 
god!zill zai to teraz starać się, aby znrilszczyć 
msze pi1smo, !które tyle już lait robotnikom 
oolsikim na 01bczyźnre stm.yi swą gor~1'wą 
praicq ! Nie, Rodwcy, to ie.st rudais:mwsika, 
1zdradlziocka, nfogioidziiwa robota! 

Slwszniie kupcy i prz.emiyslowcy żą)d.a-
. uą popa;rda oo swoich. oo obcyi rza<llklo jest 
IQldlbiiOrcą Polaka'. Ale z drugiej strony oni 
IJ>Owrilnni także z fabryk poEskich !Sprowa
dzać ws.zystk.ie towary, jalkie Ul LS'Wlego :na ... 
lbytć mogą. Hasło prnpiera!niiai ~eh, obo
wfi'.ę:zuje także ina5eych dlostaiwc6w, ai nie 
tyfKO ltw; oo'LJiufL,Ó.W, . 

'fa sądzę, że szcxególnie myi Polki m!Oi
. ·.:że.my; d'l11JO' w isprawie popi~mndai swokh 

7Jdz.iałać. l(npnjmy \\'iGc wszystko w R-0<la
ków, oo Il nich nabyć 1nożemy, ale spytaj
my .s:Q ich ta'kźc otd czasu d\Q· -czasu, czy ten 
towa1r jest z polskiej fabryki. Tym sp-0so
bem zn1usimy ich, aby ze swcJ st1;·Jny tak
że swlokh popierali. 

Tak samo powinrni nasi kllpcy i prze
myislmvcy polscy P·Olccać swe tawary we 
„Wiairusie Borskim" a te parę triojaikó\v, ja
kie zapłacą za l()g!ioszcnic. s.tokrot11ic im 
się wrócą. 

Ublolc\\ at też muszę, ż·c niektórzy Po
laicy tu na -Obczyźnie zamiast popierać 
„Wiarusa Polskiego", to· jeszcze pieniądze, 
Jakie ·zar.obili l()<l robo·tnilkó\\~ poiskkh skła
dają na to, aby ·ubić ,,\Vfarusa1 PDlskieg'o " . 

l(CYchane R«lacizki ! Popierajmy na
szyich kupcÓ\\ i prnemysti(nv1ców, ale żądai
my, aby i •oni spe.lniali sumienni~ swe obo
wązki na rn·dio w c. 

Stala czytelniczka 
Maryanna Budzyńska. 

Bruch. Już tyle razy pisafom. ż e Ro
dacy wilnni si:ę wspiera:ć " "zatlemnie. Duż.o 
jest je<lnia:k jeszcze ta1kich, którzy rnie chcą 
pojąć, że n'osząc griosz; d0i Rodaka, przy
stuigują .sic nas.z.ej sprawie, albowiem 11a1ród 
sklaJd'a sic z jednostek, a im więcej wśród 
nas 1bę<lzie ie<lniostek niezależnyich, zamoż
nych, tern lepieu dla sprawy ITTariodlo\\i<:.'i, Tu 
ustąpić winna zawiść i: n~e'chęć. Ja z mej 
str-omry, choćbym się gniewa? z jakim kup
cem lub przemystmvcem, to gdy u inrr1.ego 
ilrnpcai Rodak:l! takiego to\Vlaru naibyć bym 
ni.ie mógł. 1nie poszeditbym nig<ly cLo obce:go, 
bo Rodak z.awsze mi hliż!ii·zy, niż: innon:llro
diowiec. Zdarzylo mi się. że pewien Ro1dlak 
wymyślał przy kaiżdej spoisiotmo'Ści na kup
ców i prz,elmyislm.Vlców polski<cJi. Gdy 
jedhatk ziostal im.valildą i zał:ożyl in
teres, wted'y zaczą! inaczej śpiewać, a gtdy 
g.a. potem SW'·Oi nie popi!erali w 1 tc.j mierze, 
jaikhy tego był pragnął, to dlopiern p.ozn1al. 
jalkim on daw11iej gdy sklaidu nie miał, nie
rozsądnym był czło:wiekjem. A ta!kid1 
przyiklaidów znam wŁęcej. Zatem Ro.da•cy, 
niech haisto: ,,Swój do sw:e1g10 ", w czyn 
kaitdy z. nas z.ami·e.ni. 

Gai się tyc·zy Qpielki ducho\.\ nei, szcze
gólnie też n.aboieńs.tw p'olskich, to dJotąd 
1nues·te'tyi nie ruastąpila, j.eszicze żaidnai zmiana 
na: lepsze. Teraz: też umysły zajęte p0Jo
rżeni1em, jakie się wytworzyfo z p0iw1oidu 
strejku, ale sądzę, ie. skoro rana, tiaiką nam 
wbotni'.lwm strejk zaidal się zago1i, wtedy 
też zmów pod.nie:s.iemy głos i einerg~cznllie u
pomnimy się o naisze słuszne pra\'~ta w lm
ściele. Godzę s.ię też z {)Statnim korespon
de\ntem z Bruchu, iż śpiewać powtimiśmy 
podczas nabo·że11:stW' polisiki1ch wszyscy 
wspólnie, jak <l10tą!d byw:ał·o. Tewo życzą 
sobie wszyscy para~ianie polscy z Bruchu. 

Twardy. 

Oberhausen. Szatnl01\V'11ia Redaikcyo ! 
J eszcre :111i1gd>y rnie pisalem k·O~sproindenicyi 
dd naszegio .,Wiarus.a.i Polskiego,", ale d:ziś 
muszę to uczynić, gdyż ch'Cialbym zwrócić 
uw.a1gę Rodakmn nai pewną wa!ŻU1ą rzocz. 
Oto zaniwafyJem; że wielka liicz•ba rotl!zi
ców polski·ch, chociaż dz.Łooi ich mówią po 
prusku, :tedrnrurowoż prócz: pacierza nic nie 
neiuiczy.li ilch z katechizmu. To jest b'alrdzo 
źle! 130, pytam~ .ia!kże dzieci Wasze, J:«)
ic:l!a1ey, mają swe wtomsfw<o nan.uczyć praiwd 
wti.a!ry §w. w języku ojozystym, kiedy Wy 
w obeic <l'Zieci swych ni·e dopelniacie tego 
śwtiętego1 <fuo'wią,z'kw? 

Moiem z<l~niem skoro diziedro umie już 
dk:>ibrze paicierz, wte·dy po woli trzebai ie 
uczyć mat ego kaitechizmu. Gdy ju~ plyln
ln:ie umieć będl?Jie ,,Dzieslięć iprzyka!zaui Bo
skkh", niech się nauczy „Sześć p.rawd" atd. 
Latwiel z:aiś ruau.cz:yć dziealro, cgd'y codzien
nie wlie'crorem przy paderzu: odmówi· tak-

że ma~y katechizm. Gdy starsze dziecko 
teg--0 nauczymy, młodsze dlzic·c· Zi~ starsz·em 
wspólnie g:f:ośn-0 pa:::icrz. odm31wiajqc nau
czą si" same. Pragniemy, a.by dzjc..ci na
sze przygotowywano do sp.owdedzi i Ko
mu11ii1 Ś\\'. po polsku i ż<td'.l.lnic tb jest słu
sz11e, ale chcąc to uzyskać, musimy ko
niecznh~ uczyć <lz!eci nasze \\', dom11 kate
chizmu i histmyii bibliinCl.i po polsku. Cza-
sn mamy na to dosyć! • 

Pamiętajmy, że religijne wychowanic 
.ochroni dzieci nasze Dd popadnięcia1 w njc
wliarę, która t·o w tak z.astraszający spo ób 
w tyich s.tmna:ch si~ szerzy. 

A z:item : Rodzice, uczcje dzieci Wasze 
prawd wiary św. w języku ojczystym! 

Stroskany. 

R.ecklinghausen. Spra\\1oztlanie z 
czynności p:olsko-katolickieigo To\\. ipod ()
pieką Najsfod1

• Serca Jezusoweg-o w· Reck
Hghausoo -0<l 7 lutego 1904 dJo· 12 luteg·o 05. 
Na p{)cząt!ku roku 1904 li'cz.ylo T·owarzy
st\rn 99 cizto1nków. W ciągu roku dafo się 
wµisać 43, \\ ystąpilo 36 i to: 3 dla zmiany 
pracy, I \VlstąpU do w1ojska, 32 wykreślo
no, pozostaje na 1905 rok 107 czironkó\.\ . 
Dochodu miało to\Huzystv-10 927,60 nu.; 
rnz1cho<l111 853.99 mr.; powstaj1e w kasie 
73,61 mr. Drnia 12. 2. 05 ·oodbyło siQ \valnc 
·.zcbrarnie, na którem byJ ()bór zarząd'u. Do 
zarządu zostali ()brani: Prezesem ducho
\rnym ks. kap. Reckmantt1; przew. Józef 
Szynkarek; zast. Jan J(ruk; sekr. A'nt. Ro
szak; zaist. Jan Sud1anc-cki; kasyerem Woi
dech I(ran1arczyk; zast. J aJ1 Sł:owi{1sild; 
bibl. lgn_ M.a.r.osz.ek; zast. Jan .Ratajczyk; 
chm. Woje. Stubecki; za.st. Jan Bamber; 
asystentami An<lirnej Kubiak i Stan. Szy
diowsiki; zast. asystentów Józef K1o·czuhski 
i Szcze.pan Stanislarw ki. 
J. Szynkarek prZC\Y. A. Roszak, sckr. 

Oberhausen. Sprawozdanie z c1zynno
ści l(G!a śpiewu ,,Ura" w Obe1rhausen. 1(()
.!.o 01dby1o swoje walne zebranie w ostaitn:ic:t 
niedziele grudnia 1904, na którem z.ostali 
\vty-lbra'ni dio zarządtt1: Przew. Feliiks Dziit1-
ba, ZatSt. Wfadlyslaw JanikO'\VSki, sekr. w .oj
ciech łietman; zast. M'i'ch(4l Marcimhk; 
skarb. Franc. Antkowiak; zast. Stan. Za
lewski; ławnikami Piotr ~mia!ew~· i i 
Viotr Bilaiwmy. Zebrania ·odbywa1ją siię co 
czwartą niedzielę każdego miesi4ca. a 

0lek
cy.c śpi·ewu co niedziiclę na sali p. f(cpk2~. 
ul. Mtilheimer Str. 
F. D2'iuba, przew. W. łiennan, sekr. 

Wiec polski w .Warszawie 
w sprawie szkół narodowych. 
Podaliśmy już Sizczególy o pocieszają

cym ruchu, który ogarnął spotloczień.stw-0 
'P011slkie pod Moska!lem diomagatlące się 
szkól narodowych. 

Ucznio,vie zaprzestali uczęszczać do 
szkól .ai nawet mtddzi!eż rosY!iskai stamięla 
po stronie P-0laków. Rząd! WlQ.bec jedno
myśłnlQ\Ści panującej w społeczeństwie zc
zwohl nai porozumienie się rodlziców na 
wiecu pu1bliicznym, który się odbył w War
szaiwje 19 lutego. 

PrzeżyHśmy dzisJ.a:i, pisze korespon
ld.ie.nt .,Słowa Pol.", dzień historyczny, któ
ry niezawodnie zajmie powa2:iną kartę w 
naszych dziejaleh. Odbyl się mianowriieie 
o~brzym'i wiec w1 sp.rawrre sz;kóillrnej, aJ stano
wisko, iatlde społeozeństwo polskie uja'\vni
!o nai Jlfan przez usta lkz.nych mówców, 
przyjmowanych bez wyjątl;cUi z aptauzem 
powszeohinym~ zaświadcz.a dlobitnie, że nie.
tylko dążenia· na•roolowe biją w nas bardzo 
mocnem tętnem, aiie również, że dążenia 
te po~ra1imyi już poprzeć solidarną i ener
gic"Zną akcyą ca.lej zbior<Y\vo.ści • 

\Viec (lldbyl się za, poz.woleni,cm wszy
stkich instantyi r7.ą<l<\W)ich, a więc kurato
ra 11aulrowego, generał-gubernatora · mini
stra spraw \\<;e\\'1nc:trzny:ch. Organizato
rami wiecu byli: książę Czesław ~wiato
pelk-Mirski i p. StanisJaw Lc·wkki, d'\vaj 
obywatele ziemscy z siedleckieg{), z.a;inte
resowani bezpośredni·o IQbecnyim ostrym 
zatargiem między nczniaml a szkolą, gdyż 
obaj mają synów \\" ginmazyach. Wiec 
miał s!ę rnlkowicie Qbyć bez u:clzliału po
licyi, natomiast zapowiadane bylo przyby
cie kuratora' nauk<rn·eg:o Szwarca (urzędni
ka. -który kiemie szkólnktwiem). P<Jmimo, 
że pozwolenie na wiec n<tdeszlo dopiero 
w sobotę popoludniu i drukarniw d•opie
ro przcid samym\\ ieczarem mogla wygoto 
wa.ć kilka'Set kart zapraszających, wieść o 
zebraniu z nies,tychaną szybkDścią rozeszła . 
się J>O mieście. 

W niedzielę 19 b. m. o godz. 10 rano 
stał już Uum n.a l(rakow1ski:em Przedmie
ściu przc1d~ gmachem Muzetm1 przemyslu 
i wlnidwa. Wpuszczan·o gości tyl!oo za 
biletami, bardZ'o, bardm wicie osób znm
sz.onych byk> G:dejść z niczem, pomJ'mo to 
piękn3 sala <Jdcz.ytOi\va w tym gmachu' już 
o g-om. pól do 11 była ·wprost przepeli.11io
na. Oprócz krzeseł zajęte były \VszeJkie 
przejścia i wolne mi.ejscai kallo estrady itp. 
Naiwet na1 parapetaich okien sieclziie!il w nzę
dzje \Vieicownicy. Wszyscy czuli, że nad
chodzi chwila nies1ychante Pff\Vażna. Po 
raz pierwszy od wielu, wielu lat, spolecz.eń
stwlO polskie miai0 wyporwiedzielć się za 
pomocą żyv.., eg-0- słowa w sprawie, obcho
dzącej bezpośredni-o nas wszystki.ch. Na 
sali dużio pali. lecz ·znacznie wdęcej panów. 
Pra1wie cala wyższa i111teligen;cya war!S'Za
wsikai '\V' k-omplecie. Mnóstwo wybitnych 
pmfesor6\v, Jiterató\.v, publicystÓ\\'. prawni 
kó\\r, lekarzy itp. 

Zagaił pos:ie-cłzenic ks. ~wiatopelk
Mirski, poczem na przewod:ni1cząccg.n o
bran°' drugiego organizatora Wiiecu, p. Sta
nista\\r.a L~K\'ickieg·o. Prz.e\.mid!niiczą:eyi jest 
c21rowie:kiem, nieznanym d:Otychcz.as w 
Warszawie. Czfowiek w sile w1ieku, z 
twarzą e:n.ergiczną i skupioną; w wbie. 
Od\ pierwszych sfó\\ jego czu}emy, że moż
na mu ufać. Zapoznawszy pokrótce s.iu
ichaczy z celem zebrania, IQznajmia, ż·~ lru
rator !Zlgodzil się. przybyt nai wiec. ale u
przedzi/, że po polsku mówić n~c 11mie, bę
dzie więc musid przemawiać p-0 rosyjsku. 
Pozatem mówit kurator, że ma. czas tyilk-0 
do d\vunastei, bo później musi byt nai ja
kiejś ,,paniechi&ie". 

Zgromadzeni uznaJią, że kurator je.st 
rotrzebny na: zebramiu. aby możnai mu by
fo prze<llo.żyć żądania. l(siążę Mirski je
dzi·e zrutem Po Sz\\ arca. Tymozasem 'Za
czyn.a.ją się przemówien;a. Mówią kolejno 
pl'zedstal\viiciele różmych g-rnp. Wszyscy mó 
·w1ey mówią -krótko i d1obitnic. Żądania sta
:wialją jednaikowe: w kraju polskim porwin
na być szkota polska. 1 Enmzyazm publi

, C11Ilości Po<ln10si się do rora1z wyższych: 
st{)pni. Pomimo. gurącej pmśby przewl()(JJni 
czącego, ażeby Z.aiTliechae uja1w1nial11ii.e 
swych uczuć, c.o kilka mJin.ut po kaidem 
praiwiel prz;emówieniui zrywa się prarw<lZi
wai burza okla'Sków. l(ilka kabilet zaczyna, 
ocierać lzy, płynące pod Vi'PIY\vem raldo
isnego wzruszenia. 

O Pl"Zebiegu rozpraw· tak referuje k()
reispondent ,.l(ur. Pom.": 

Af()l\\'1)11 kurarora ,wysluchamo ostaltt;
'CZlnie w cafości. co przyipis.a.C należy tylkor 
naldtz\\"}"Czajnemu taktowi przewOO'nicz.ąice
gOI i wfalu glios6w z publ.icznośd, miiarrikli
jąicycll glośndeJsze okrzyikr. Wszysttkim 
jednak jaisnem byto. iż żą<lani..e kuratora. bv· 
C:dtlzia~ać na mtod!z:ie-.l wprost jest llliemóżłi
wem oo wyJronania! z powiodu krótk~ 
czasu, kilku1 z.aiecrwie igodZ.iin d'O wieczora„ 



QPiezwat sit; z tłumu głos, żeby spra we; 
ełl'oczyć do drugfog-o zcbraa1ia pod-obneg-0. 

Dal temu- wymowny wyraz p. Ignacy 
•rz~rnmvsiki były redah.1-.or 11Atoneurn", 

,.-osząc. by termin pooo\\'nego otworzenia 
w.kół odroczyć o tydzieit, tak, aby niety!Jto 
W 1 r1::zawa, lecz kra;j caly mógł \vypowi.e
l„;, V sie. - Po któtkiem wWaśnieiniu ku
!Qattora mów!it .da1ej pa:n Chrzanowski. z 
Jł.rzyjenmośelią zaznaozając, że p. kurator 
ł,OZUmie po{J(llsku skor.o mu odpowiedział. 
bil mc~:Jniej mu przychodzi ooeprzeć za
ire;trl uczyniony prasie polskiej o niooma
-wiianic- spraw pedagogkznych, co prze
ćeż zależne tylko od cenzurY' prewencyj
lleł i po.Jicyjnej i samego kuratora'. Każdy 
•rtyknl pism polskich musi przejść te filtry 
U, w iedinyin z nich ugrzęźnie bezpowro
inie, tak, że wrciszde możemy w ttomacze-
111.iaich tylko pmvtórzyć to, 1co przejdzie 
,rzez brudny filtr ,.Dnicwnika \Varszaw-
1ld•eg10 ''. 

l(urato.r uzasa<lnił. iż odroczenie zebra
•ia 1nilc mo.żl'iwe, że. od nieg·o ni·c za:lcży, że 
praktyka dotyd1cza1sowa w „PrY'wiślai1-
S'kim krain" .. „ - na co powstała d'luższa 
wrzawa przerywana okrzykami .,K:rólc
atwo P{)lskic" - IQdzyslmie wreszcie głos· 
ił"Zckl kurator: „No ·czy to nic polityka i u 
was? C:ust\v.a Polski:c" Pozwólcie, da
rujde lYJilllYlkę, chciałem powic:dizicc 
,.zdies" (tu) u uas nic mcyżli\\'c odroczenie, 
12'dzi:C mfod;;fr~ż tyle już stradla czaisn, że 
tualo oo 7,:ostanic do przygotowa.nfa cgza
minó\ '! Jeśli tylko zcchceicie ioclidzialać 
na mlodzicż, to możecie uczynić tQ i do 
itttra". 

P. Chrzanowski kr<.tlco zbierając siG, 
nae chce p1z rtaiczać \\ szyslkiego, co czuje 
w, tej ~hwili serce każdego oj,ca Pulaka, 
prosi t~ lk·O PU'll'OWTiiC {) zwfok~. 

~ic.zny'l,11i glosami \vyw101a;uy, sfajc po
ow.1ic. iw trybunie mec. Peplowski. Zro
ila się cisza ja:k makiem siat. Czuło sic 

psychokigL:zny mcnncnt. gidy sta1nęły sobie 
oko \\! ok-0 te dwie głowy osiwi.ak \V' \\'Z.a

ien111Lj pr')fwickmvei w:ih:1~ systcmó\v i 
~1rą<l6.w przec:iwnych: abrusicnia: prywi-

l'a!l1lm\ ''C kraja" a podtmymania po!skieg{) 
duch:i. winry, mo.wy, chara1k1.:eru i i0bycza
iu w nar'ndzic. 

Peplm\·slci l}O r-0sy~sh1 P81\\'tórzyl cah1 
rowę S\\ ą poprzcdniq, katorgą mtzywaj4c 

k:iia dzieci naszych sz~oię obecną, ina którą 
najwic;ksza mi;ka patrzeć, jesziczc ~msza 
r.:nosić i<i bez,ozynnie. t-0ler-0w.ać fa1lszów i 

t.aimst v be1karnic Hie można. \dęc od!dz1ia.
b:w:ać mus'Z:t rodzice na m~oidzież sami w 
duchu l}()lskim, więc przeczyć szk1olc, w1ięc 
prostować ],ej stra:szue blQdy, w1ięc ru1go
wać z serc i umysłów wszi.::zepiane blędy 
- więc polcltrzymy\rnć „świętą wiarę", 
'\\tęc mieć miłość ojozyzny, w.ęc odbudo
wać ją. w sercach mt,odzicży - c0 ró\vno
znucZincm jest 'Z nieustanną \miką. Pro
\vadz1011a taik.- lat przeszfo 40 podtrzymała 
11a.ród, na ba11kructwo skazując rządow·y 
~ystcm sz1m1nego abrnsienia i szczepienia 

(Ciąg dalszy.) 
- Czy te odwid:lzh1y dzi" ią cie, mo

ia picl.rna? - zapytał szlachcic. - i~owin
naś była jednak spQldziewać się ich. 

- Dlaczeg·o? - odtz.ckta śmi~1ło Z11i::i, 
wpatruuąc się ntczmruiionemi Dc7.yma w 
rroetę. 

- Dla tego, że.„ ale pozwól łaskawie, 
te pr1.ede\vszystkicm zabezpicaę się, a'.Jy 
„am 1ni0 przeszkadza.no. Przyjacic: l1 Sul
piicyuszu, zamknij drzwi i s1chow<:'!.j klu(:z 
do kieszeni. ' 

Młodzieniec , pe mil polecenie i ~tanąt 
1 głębi komnaty, c:,~ckaiąc nowych rcz

ka1zów Cyrana. 
:___ Czego pan chcesz o<lemni~? -·- YPY

tafa Zi!la, której bnri ~ciągnęły siG n13jest~
tycz.nic na wi<l·ok tych przygotowai"1. 

- Nic nazbyt trudnego do spetrnienia 
- od'rzek:l Sawiniusz. - Jcżeii poz:wolile.m 
oobi'e zamknąć te dirzwi nai klucz, miaitem 
'<io tego po\viody. Przekonałem się przed 
chwilą, że '\.V~hodzi się do debie. bez op-o-
1wiada1nia, musi:ale.m wiec 2abezpre:czyć się 
przed! natrętami, których nie lubię. A te
•raz, moja królowo, powiem ci, po c-0 przy
byłem. 

Zilla 1odpowiedzi:ała tylko ruchem ręki, 
jakby zapraszającym do mówi1eniai. 

-Nie potrzebuię wspominać ci, że 

idzie tu o Manuda. 
Dreszoz przebiegł cale dato cyganki 

na dźwięk tego imienia, które tak wiele u
czuć w sercw jej bu<lzitl(). Ale t\\"atrZ jej po
została nie-c21lla. 

- .Manuel\\' więzieniu - mówił z tra-

prawosła·wia. A pan, na '' rs.cx.::m S\\"''m 
stanowisku kuratora nauki ·wi Królestwie 
pe>lskiem, ząslużysz się prawdziiwi:e społe
ozeństwu polskiemu i swermr wlasnemu 
·rosyjskiemu, gdy jako pcdago,g uznawszy 
za koruieczine mmczani·e mfodzieży w języ
ku otczystym, wystąpisz sam <l•o rządu z 
takim 'V'11ioskiem". 

Kurator w czasie tej wspanialej mo:wy 
zdra<lzal niewątpliwie głębsze wrażenie, 
spotęg-0wanc nie fatw10 d'ająq s.ię ucisizyć 
burzą oklasków. 

Przemówi! \Vięc IJOl1'0\\nnie, dziękuj-ąc 
Pep1towskiemu z,a tak szczere i serde·czne 
wypowiedzenie uczuć i myśli. które - jak 
"'!idzi - sq, wyrazem calego ogótu polskie
go. Jako czknYiek podziela \VYP'O'Wi\!d'zia
ne uiezucia, pojmuje logiozną slus:zność wy
wodów rozumu. Naród, który. ma talq 
przesz/ość historycz,ną jak polski, tak bo
gatą l;t :rat1m;, taką kulturę, nic.wqtp1iwie 
ma pra\VO do dalszego swego indywidual
nego i-ozwoin. Lecz nie do mnie należy 
wkraczać w tę dziedzi1nę, ani do W:as , l'2i 
chwili, kt6rzy, powtarzam raz ieszmc, wy
PO\'\·nedzieliście się w przedfoż<H1ym memo
rynle 23-ch (gwaHm ·ne prntesty i sykania 
na sali) - - a rnic'zej „pa,z v1olcic" w „prckas-
11ym m"nK>ryale gnfa Tyszkiewicza". Db 
tego t11 nic mówić nam o polit/cznych 
sprawach, ·O km, czy i W' jaki1ch ~~ran:iic:ad1 
ma być utrzymana ·czy nic lącznośc~ Polski 
iz ccsa1 ~lwem. Tu mówić należy o spra
wie najbliżs:zctl obe.oniie. o nicbczpic!cz11em 
wyistąpierniu mJ.,odzieży. Spyhm czy przy
niesie ·ono dla spra "lt.'Y \Vasz;•j jn:kąklolw+ek 
korzyść? 'J..Ty P'O\\ icci·e „tak". a ja mówiG 
·.,nie". ,; ~ 

W odpowiedzi pcdnosi PcpJ.o '' shi di2-

bezpicczei'1st vio Ji0zclzia1f11, na który sprnwa 
tai naraża dzieci od rodzi,ców. Żaden ojci2c 
nli·e mo;~e z :glQbi s:rca <lnii sumi·e11'ia powie
dzie,ć dziecku, że nic ma racyi, 'że źfc czu
je i postQpuje, a atestami chce władz~ wy
musić na rndzica1..:h. potc;picnic vdasnyc 1 

dzieci za tio, c:o stanowi cw.a•ngclię każdego 
namdiu, za .cześć i mi11ość m:ow]' ojczystCJ. 

Mieliśmy wrażeni~, że kur3for walczyt j 
jeszcze z własnymi skrnpulami· jako repre
zentant wła:di:1,y, gdyż :zda·vVal sic; przyd1y
fa6 dl() ·odmczcniai n.a tydzieli. 

Ś\\'iictnie odparł zairzuty prz,:1ciw pra
sie polskiej redaktor ,.Wieku", I(~zimiicrz 
Zalewski. .,Pan nam robisz zarzuty? Za
znaczam przedewsz,ystkiem, iż jako kura.
t'Or naukłowy \V Królestwie Polskiem nic 
izna'Sz pan lięzY'ka poJs.kiego, nic mzumiesz 
go, a natomiast my, których to w1calc nic 
jest oihuwiązkiern. rozunfremy pafJ.ski ję
zyk. Podziwiam w rnstach pama zarzut 
prasie uiczy11i'ony ! przecie'Ż to i pan sam 
ccnzuru}esz. i "vstrzymu~esz nasze a:rtyku-
1!y! Daj mi pan dmvód'. przcdwlny, poz:wól 
mi pa.n tylko wydrukować intro. spra :\'O.

izidanie z tych oto obrad„. 
Na!stępnic Ch rz.ainiQ\Yski pio.n:aw'.a pro

śbę, o zwlokę. d'luższą ,nawet, na c·o kura.
tor oświadcza, ż·e żądanie polskiej szkoły 

ci.skem poeta - i tyś to, Zillo. tam go 
wtrąciJta, iedmaw iajD,c, w przykładem bra
ta, wyznania prawdy. Otóż, gdy prawda 
kryje się do nory, trzeba ją ztamtąd wycią
gnąć - i to ;jc;st pawó.d, dla którego nmic 
v1 idzi.sz przed1 sobą. 

- Nie rozumiem pana - cd.rzekła Zil
la tonem loduwatym. 

- A ic<lnak to. co mówię, jest zupełnie. 
pmstc. Ben Joel ·utrzymywaJ. że Manuel 
nie jest bratem hrabiego, pomimo, że po
przedni·o mówił do mnie o tern wręcz prze
ciwnie. Ben Joel zaprzcozyt stnic11iu roz
strzygającego do1wod:u, pomimo. że poprze 
dnia upewniał mnie, że go ma ''r ręku. Cóż 
isątlzić o takiem poistępowa11iu? Znaiczy 
ono poprostu. że brat twój oidid.al sumienie 
na usługi cudzych zysków nieczystych. 

- Nie dio1 mnie panie, od1J:01szą się te 
zarzuty, lecz do mego brata. 

- Twój brat jest nicponiem, z. którym 
111ie chcę wcale wdawać się w roizmo:wę. 
Znam zresztą rzecz, która potrafi być wy
mowniejszą od Ben Joela. 

- Cóż t-0 za rzecz ? 
. - Księga starego J.o-ela, twego o i ca. 

Ta księga istnieje.! ta kisięg.ru znajduje sie 
tu, w tern mh;szkaniu, i tę księgę chcę ku
pić oid delbi'e, Zillo. 

Cyganka: uśmiechnQfa się wzgardlwie. 
- Targ?·- zapy,taita. - Ze strony Ka

pitana Czarta, Cyrana Nicustraswnego, 
!groźha wyda1aby mi się nzeczą "'rfaściwszą 
i szlachetniejszą. 

- Nie walczmy nai .sloiwa, moja pię.
kna. Przyznajesz, że fa księga; \iest w two
jem posia:daniu? 

-- Nic ruie przyznaję. 
- W takim razie. pozwiolisz, że jej po-

szukamy„ 

ta:k haraz jest przecież i pcciagogic211ie rne
możliwc. Każda reiorma SZ!koln:a, czy 
szkoła: ma zmtać nadal ro:sy)iską, czy też 
przeksztatcić się na polską. (bo nie pI">zesą
dzalrn przysztości), W)'maga aasu, nie mo
że być zalatwirona w tygodniu, a tymcza
sem młodzież będ'z.ie pozbawi-on<l! nauki... 
(Glosy z sali: „Bynajmniej !" „Będą się 

uczyć.") 
... co narazi, was na ogromne koszta. 
(Glosy: ,,Zapłacimy!" ,,Niech pan kura
tor 'O naszą kiesze(1 nic dba!" .,Znajdzie 

się nai to!") 
Zabiera głos Pepłowski, twierdząc, iż 

wzumLe to, a z drngiej stmny nam o po
spiech nie idzi'e. ChccmY' owszem, alby 
rząd' skorzystat 'Z winlnego czasu i należy
cie oprawwat program nowy szkól J)'ol
skich. Chętnie przeto wraz z dziećmi po
,rniesiemy ofiary1 t wyI">zekamy sic; do wrze
śnia: szkót takich, jaik dzisiejsze. -
(Grzmiące oklaski; w1olania: .,tak, tak, do 
września, ·do września! Zgaid'zamy się 

:\~szyscy, wszyscy solidam!121!") 
Podnvos?y się wszystkie ręce, wsta1wa

n:o z mi1ejsc. 
Z tą uclrn alą z,ebrania, wyraż.biną przez 

aklama1cyą, schod1zi1l kurator z estrady, po
przedzony okrzyk.cm ks. Światopełk-..M.ir
skkgo: ,,pr.oszQ zrobić micj1scc do przetiścb 
'dla: pana: lrnrntora"'; wych1odzil ze s·ali 
wśród zhitycłi szpalerów publiczności. nie
zdccydowa1'y, lecz z pe :\·nością hmy {)d 
tego, kcó:-y pncd 2 g,odizinami \\ 1chcictził 
pewny siebie i skutl u, jaki mu zgotuje ra-
cya staniu siła whdzy. 

J cisz;czc nic inikl 'Z sali, gdy Peplo\\.1ski 
0yiglasz.al f.J{)LJ :n1:e kofic·ową uclnvalę: /,Z:1-
tem dzieci J1ie posyla{ do szkó1t, które ma
tlą być zamkniGtc do :\'rze:..ś.ni!a b. r:· 

Wreszcie przcmÓ\\ il Lewicki, zazna-
1c>.rnjąc. że przed'stawidel \\ ładzy prz,,:Jronal 
siQ, .i'.11kie są H1szc potrzeby, iakk praguic
nia i żądaniia na purnk-:ie szkól. My; zaś 
rów:niież mamy dyrcktywQ dla solidarnego 
postęp.owania, na jutm i nadal w myśl za
'sa:dy jec.Lnei, po za którą innej nic '\\'yorałem 
111Lgdy, choć tę ziemię upra\viaim już lat kil
kwdziesiąt, a tą zas:i1dą, tem 1Ju1słcm: .. Bóg 
i Ojczyzna", to też dziękuią,c \'?am za z-a
chowauą g"odność i porządek zebrania, za
mykam je starop:::>lskicmi stowy ,.!'Loch bQ
dzii::~ pcichwakmy Jezus. Chrystus". 

Nie i:atw10 przyiszlo się raz.chodzić tym, 
którym 1<X\ lat 40 przeszlo n:i1gdy nie byfo 
!danem, ami zebrać się w tak irn.pcnui<11ccj 
LC'z.bic, aini tak otwarr'Cic i szcz;erze \rypo
wie-dzieć się prned przedstaw,iieiciem wła
dzy i prze<l' samymi s0<bą, którzy ad lat 40 
paraz pierwszy usłyszeli znowu publtlcznie 
1swo.je da\w1e ,.R.:odacy i mdaczki", „Oby
~v:atele i obywatelki!" O<l lat 40·tn po raz 
pk~rwszy głośną, skargą i żalem wzbierały 
serca, ściskały się gardła 1od lez gorzkkh, 
ulgai 1niciznaną splywaJących p·o polk:zkaich, 
mieni'ą1cych się wszystk1iemi barwami tę
czy, nadziei narodowego ·wreszcii;; może 
\\ ychowa:nia ml odzieży! 

- W moicm mies1zkaniu? 
- Otóż t()lpostępmvarnie szlaichetne i 

w sam raiz odpowiednie dla szlaichcica. 
- Nie zawsze można być szlachetnym, 

moja mifa. Kiedy przez ohyldne kłamstwo 
zgubHaś Ma:nuela1, gdzc była wówczas twu
ja delikatność? 

- Wyjdź pan! - krzyknQła Zilla. z 
piersią dyszącą Qd gnie·wu - \Yyidź p::m, 
ho za ndc nie ręczę! · 

Przy ty,ch słowach PO·chwycił; szty
let -0 krótki em i szerokiem ostrzu i btysnQ
la nim przed oczyma poety. 

- Jedno draśnięcie tcg•o QStrza - rze
kła - sprowadza śmierć natychmiast0wą, 
gdyż brioń ta jest natarta gwaltiowną i za
bijającą, jak pii0r1m, trudzn4. Z tym szty
letem "" ręce nie obawiam się pański·ch 
szpad. Po raz ostatni zatem rozkaznję pa
nu: wyjdź ztąd ! ' 

Cyrano uśmiechn4l się i ruchem sizyb
szym, niż myśl, ścisnąt dlof1 ZL11i w pr:irW'ci 
ręce, lewą za:ś wyjął jej z paków lekko i 
zręi:.:znic zatruty sztylet, ·który i0idda! Castil
faniowi. 

- Widzis'z. najdwższa - rzckil lekce
ważąco - jak jest gniew twój dzicciinnym. 
Usiądź, pmszę dę, spokojnie i nie przesz
kadizai nam. Gdybyś nie ustuchata, musiał
bym zwiąizać cię, c-0. wi•erz mi, byloiby dla 
mnie prawdziwą przyhpś'Cią; gdybyś zaś 
próbowała krzyczeć, byłbym ZJ1i:ewolony 
zakneblować ci usta. oo dla daJm jest rzecz,1 
nueprzyjemną. 

Zill'a, pokioo.ana, npaidła. bezsilnie na 
stotek. 

- A więc szukaj pan - jęknęfa gltio
sem zamierają,cytm. 

Nie stmszczaiąc z. Qika Zilli, która z twa„ 
rz,ą ukrytą w dloniach, wspa·rta się o stóT 

CL.uii ws2ys:y, że, dcp::nit się ~ 
akt historycmy prawie, że rozegrafai się 
świeżo ·walka, z:akończ:ona soH<famiern 
z:wycięstwem myśli11iarodo\\·ej, że Ż tej llie
wyczerpancti ska-rbnicy wpaidfa każ~ 
do serca, do duszy, jakby iskra kosztoWlłla 
która rozjaśni najbardziej ciemne umY'lStl''. 
wypt10stuje naibardzicj pogiQte przcloona. 
nia, wzmocni naisłaibszą. W10lę, zahartuje 
największy czyn potęgując myśli, ucZU!Cla 

. przekonania~ postanowicniw w solidaimości 
cakgo spoleiczef1st\\"a polsk,ie,go ! 

Wieśoi z sali wybi·egaly oo cłl!vdla 
między tłumy oblegające gmach. Ni1e tioz. 
cho1dwno się. P.a razy kilka chciafo WY!stu. 
diać opowialdań świadkó,Y, po razy blka 
·chciano krzepić się każdem słowem, każ. 
dem dopetnieniem zdania, mo\\ry„. Cie. 
kano '\Vresz:cic i na dzielnego szcrm·crza 
sprawy Pepfow:sbeg10 i ·ini.cyatora wieca 
Lewickego, by im wyraz!6 hold wznami~. 

A1stalo siQ to wszystko choć gorąco 
lecz ,z godniością, be'Z zakló-ceinia porząldlku 
r rimo brak tt po li cyi (zazna1cza1111 z U:Ztla. 
niem) ani w sali ani przed gmach1;;111i. 

I p:::ikazalo ~;iP,, że ni.; zamarh w nas 
1000-lclnia przeszło kui1mra, <.in!i dojrz3t.ość 
do życia pa1rlarnentar.neg,o, a111i nie zabraklo 
nam organizatoró\.r, przewodników i mcJ:w. 
có\\" świetnych, logfoznych a porywają. 

1cych, i n:ie zabrakfo im s.łuchaiczy, dio któ. 
rych postęp czasu przyniósł na'dtio taik po. 
żądan1e, tak iintcrnst1h~1cc siQ sprawą sfo. 
chruczki - kobiety pols1·~ie. 

A jednak w htdza zrc bila .s \{)je, gdyż 
na rnd~ic pedag,ogicz,neJ z.v.1obnej zarnz IJ() 

\.'liecn przez kurt,o .a pf1<sta.no'\ ivno nic 1od. 
stąp.ić na \\'los, r.ie zm 1..mi.:. ai:1i na jot<~ rm
pnrządz fi. 

Rów1J11ocz śnic ko mit_ t wi-eca styli·zc. 
wał ulegaliZ'owaną u~hwail~ \\. ieca war. 
sza\1,rskicgo, która szła. dcby prastare w1c1 
nasze z dom11 do domu, z ust do ust. 

Nazajutrz w p.onicd'z;i,alck rano sl1owo 
sta 'o 1siQ ,czynem. 

Młic}dz!i'eż nie st.awtila: się dio szkół, w 
(niektórych starsi wypQdziH młodszych (n~ 
Pradze) wsz~ctz:c do1datk.o:\\"O powrQcz,:i.n 
me.m101ryaly, tu i owdzie byla sza,rpani11111 
po!icyą, żeiiskic -gimnaizyum Ir na Wilcze 
otoczyło \v:ojsko. aż je {."lklalllo stanorwcze 
posta1nio1wienic panic!n:1k. Wyszły, gdy i 
us11niQto. Do rnzlerck pr·zyt~zlo też w gi 
mnazyum męskicm II na Nowoli1>lrnch 
,gdzlie po killm uczniów \\ klas·.~ pozamyka 
dyrektor na J.:lucz. aby się nie m:J1gli zn1i 
:ze scbr.i, A:resztowan!O lóllrn.dziesiąt u•czni, 
tern i pa1nienek kilk.:i.. Nie p.omogfo t 
gdyż nawet ci nie Uczni, n'iemvia:donllidni n 
czas. dziś błąd ten poprawili. · 

R6w11wcześnie 1zbieraią się sklad,ki 
na1:kę pryv,·atną m~odzicźy. 

Z drugiej stiiony. bczJaid i nierząd:, kt 
reg.o DfiaTą pad! kurat-0r Szwa1'c, zgłosi· 
szy swą dymi1syę. 

Nie mógł inaczej ztiob1ić, skor-0 spr 
wozdania d:o pism z toku obrad: wi{)Ca 
pisane przez niego samego, pod.id.'.1ll1-0 ~ 

pełen iksiqżek. szkla:nych naczy[1 i pr 
różnych drob1110-stok i zdawała się nic z 
cać mvagi na to, co się d1akofa1 n~ej dziei 
Cyrano i Sulpicyusz zabrali się clio wyw 
camia i obszukania sprzętów, nie ()lmijai 
ani jednej szparki. ani jednej faldy, ani i 
dnc.g,o załomu, gdzie można było spadzi• 
wać kryjówkę. 

Czy111ność ta pod1lon,ę1la niebawem ca 
łą ich uwagę. 

Cyrano, wyobrażał sobie oo chwil 
że znajduje się już u edu poszukitwa!1, a 
każdyi:n razem, gdy spostrzegł z.awoo, star 
czy•ste zaklęcia z ust mu się wyrwały. 

Te wybuchy gniewu i niecierpli\r 
ści z<lawaly się .ni·e obchoidzk~ zrnp-elnie Zill 
Ale gdy podczas gdy Cyrano ·doby:W'al 
statnich sil, aby ci.Ostać, ho<lati.by z pod ti 
tni, PI'Zedmi1ot swych poszukiLwali, pral\I 
ręka Zili, odjęta zwo,lna od' czofa, wycia 
la się na stół i po'chwycila le7"'1cy tam w 
zki skraw.eik papieru. Z tą s~mą ostroit 
ścią sięgnęla po pióro i umo•czywszy je 

1czemidte, nakreśliła pośpiesznie na: iOW) 

skrawku słów kilka. Zrobiw:szy to, ws 
nęla papier do szklanej rurki. która znal 
1z{a się pod ręką, i wsta!a' z mi-eisca1 w eh 
li, g1d:y Cyrano i Sulpicy:usz, których 
szukiwania byty aż <lo tej 'chwili bezo'\ 
cne, :zbliżyU się do stlolu, aby przeszuk 
szuflady. 

Na ruch, wczyniuny przez: Cygan1< 
Cyrano, oba1wiający się niowej próby o 
ru. skierowal na nią \.V'Zr-0k przcnikliWY· 

- Swkaicie, sz.ukaide ! - 11Zekll'a ,o 
z uleglośdą dość po!dejrz.~mą. - Nie pt'Z 
szkodzi wam to. z pew111ością, gdy ja z.aji11 
się napowrót prtZerwainą robotą.. 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 



tr~ \.v:n':!:.z~i. lJ. kmnftem cenzury, foczy
"'~e przeciwnej og-Iroszeniu), t Cvertko
~·. 

Sfak fost, władza władz~ ośm.iieszyfa, 
~n: wlaidiza zrzeka się w1tadzy in-zed wla
~- Oto bezlad. 

Mówią też, rż 'Za.i z1e. w;zi-ęt{)J kwr.ato.r:o-
""'~ te z.a.' dużio1 oil:>i,ecy,w~l, dJd 1czego cieika
„Yl koimentarz; dbcłrod1zi nas z, pcrbyi:u· jego' 
cfi,lj Petersburgu, g-dzie na kilka g:oozin przed 
„en1cyą u ce.sairza zaufa.iny kolelga prze
istmegł ~o, by nie prz.eidk.ladait pro]_ któw 
suft.101W'Ych 1 antypolskich rep.resailii. ale ra
!o'~ pron·ekt reiorm w <luchu n.airoidrowym. 
lf ~ też miat zarnzi zrnbic .ai br.alk cz.asu• na 
11ip!1•aicJ0iwaini.e: przydat mu na\vd uiznanie za 
ir;więzlość rzeczy. 

Fruktem jest, iż cafy przebieg i '\vie·ca 
i' 'fllC'~orajisze.gtO wystąp.i·enia mlodiz'ieży 
flł"l:-y\czy.nifł się do. uspokoQjenia umyslów. 
Zei .-.p01lmjcm przeto pattzymy na dalszy 
feieig' rz.eozy zid!raJd'z.aj~cy r.e-presye za.i przy
kładem Petersbu.rga. Oto z.albronto:no. ka
·vfitam1i•oim, cUJbe1'11i1Qm, re1staurncyom trzy
łlll!aĆ g,aiz.et z·aigra:nicznyich, mimo, że je co 

. lf!zfoń 1ccn·zurn p'Ozb.awia całych kartek a 
t1iiett~l same iu·ż tylko og:fios·z.einia oJsyfa. 
Po odbi'ór ty1ch gazet na roczdc naiwet 
kon1sullaitom ·naikaizano przysyłać .. uwif',r7.v

tefo1bne" tylim osoby. Z dwu magaizynu\'. 
1ros)"j1S:kiiich 1obU\via mecha1nitczneg.o wydalo
lllOI .całą służ:hę polską, jejprzypisUJjąc 
r\vplyw nai raibuwainie tyich sklepów pold-

, cziaJS rvz:ruchów. Czertknwa1 L'.nowu zadzi
:w:iil t.aik maly prncent polegJych wobec ty
'lu O!Strych rnaboli, w'ytd'anych 'Z\\"y.cięzkiej 
:..um~;r ! Aż na t·o zwródt uwagG \V rozkazie 
Q<z,iennym! 

A fcd!1 ak mimo ~\ S«!jns~ko a mO!że wła
śni1ó ·dla. terr·o v··szystkiegu spokuju1 n'ie ma, 
.snrajk.i si ·ę mnożą., wcz·oraj zaiczą.i s1ię znio•wu 
kokiowyi na Linii wa:rsz1a1wsl{loi-wiedeńskiej, 
k.ury·cPskic piodągi j·nż odes.zly nic o:grzc-
1w:an.e a1 przcważn.ai C'ZlęŚĆ fabryk S.UOli, gdyż 
ukłaJdy co d1wila1 się zrywają, lwb staje 
ipratcai w chwili, g-dy sąctz.o:nio, iż już nic bę
d1z;ie do tcg·o porW1o:dn. 

I oo dalej? Zobaczymy. 

Z '11\ll.:"hh~y-
. f/'3 ~'J4.\N 

(({)ISY:alnie wciąż jeszcze syip:.ą szafrc~. 
Sitni1e ufortyfikmvaine lewe skrzydło Kuro
partkina skla!d:ające się z 6 dy:\\~i!zyj, z,osta
i!'•o mtareznie. rozszerZio1ne az do miejs.oow.o
~d., l(waja. K.urnpatki111 znai·dulJe s.'.ę •01berc
" i,e: W1 Puszun. 

R~osyanie mz:wi1j'ają żywą <lizi11lalrn::;ść 
prfzed pmwem skrz:ydfom fapo,ńs1k~eim ,i 

· IWlyna-imudą Chińczykó:w1 d10 podpalania ma-
1,gazYinów japońskich. 

W gló:wtnei kvtaterze jap0ińskilej pir1zy
lPU:S.'Zczają, że d10 bitwy 11ostrzygającej 
·przyjd'zie wkrótce. Jap1oń·czycy prngną 
p,r.zys:pic.S'z:enia tego momentu, gdyż. c.Nu1ga 
bez-cz.ylfmość 1sp·re:.ykrzyfa się im. 

R_oisyanie, chcąc zaJpobi1eldz: e\.v1entual-
1n:ei ·l'lkcyi wojsk jap.o(isJdch prizeiciw Wfa
d'ylw101stolkiorwi cd· s.tl1orny lądu, bud!ulią nad 
irzieką Tumem szereg fortyfiik:aicyi. 

Z Sza.n•gadu dornoszą ido ,,Ml{)lriniinig Post" 
~e ia:p;ończy-cy :01czekują ataku .nia Niu
L."ZIW.a.ing. 

W:e'Cttug d101niesieuia; „Daily Teleg>r." z 
ffokilo, ccs·J r7.. koireaifrs·ki wyjje<lzi.e pra1\vdio
rpooobnie do Japanii. 

Zi~mie polskie. 
Z Prus Z;.tchodnfoh W~.rmfi i Mazur. 

Gdańsk. Tutejs1za krymi!na11nia! pioll•cya 
.aresztorwaita 25~letnd.eigo 1101blo1tnikai Waltera 
który raize.m ·z 20-letrrnm Said!o;w1s:kim .wra
fllllawtszy się, d!o• sklaidu krupca Lachmain111a 
przy dltugim moście, skra1d1 obwwlia: zai o
ko4.o 3000 mwrek. 

Tuchola. W Małym Mąidrom.i·erzu. u
łl.1ia!rl& w tych dni.aJCh stairuiszka Ag;rni-eS'zlka 
elJij~·ska prz-eżywszy lat 101 w crerstwem 
1Z.dir-0wLu. 

Susz. W ubteg,łą nied1ziielę w pioifud'nie 
1piowte1sH si•ę 45 lat hczą;cy rDiOOtiliiik łfakfam 
IZtąd'.. Samobój.ca, któremu przeid! kiLku 
:dni.ami ·umaTla. żalna, pozostawił trzy mate 
·dziooi. 

Z Wial. Ks. Poznańskiego. 
Ostrzeszów. W WlCZlOmisz.ym nume

.rzie pod'.aiiśmy wiact:omolść, ż,e zw toki zmar-
1k.i ·ź:to!ny kow.alaJ K\\iineddego nai rozfkaz 
•µ11odrurntoryi ·zaibrnnoi d()I gmaichu sąJdioW1ego 
<:mem obdurkicyi. Otóż ogJędizi:ny lekarskie 
'\vykazaty, że zmarta poniłosta• śmierć i po
~lllr .niielu'Cf:zkiiegio ka'torwainLa: ją prze'Zl mę-

. "fta, 'któreg0 też. airesizro'W,atrliO~ 
Łobżenica. Dobra cycersdde Gr.arbmvo 

na:byf na \\·.asJ:.2::~ Ostb~nk w Bydt;cszczy 
za 3 miliony marek. 

Poznań. Walne Zebranie Centralneg-0 
Tm:varzystw.a Gospodarczego w Wiel
kiem l(sięstwi:e Poznańskiem otwdi'zyI \\' 
witorek po mszy św. ,.,. kościele fa1mym 
nai Ln.te:rrcyę zebrania dr. T. Jaclrowsld w 
nliwbecoości prezesw na sali BazaJru o go-

, dz1n1e 11 i pól witając przybytych z:iemian 
na trzy dJni1owe obr.aidy. Na samym wstę
pi.e ogt•osl! z polecenia: prezesa hralbiego St. 
Żółtowskiego z Niechanowa, ie tenże iZ po
wOKlu· ·choroby ZTzeka się nadal giodności 
prezesa. W.niósit '° mia'nlow,anie go preze
semhonoirowym To.warzystwa, na oo się 
zebramir z,godzilJ. 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Bytom. .Rządi prusk·i wyz1naiczyl na 

pobuidto1wanie teatru niemieiekiiego w K.aro
wiicach na Górnym Ślązku 160 OOO mwrek. 
gzą:d z~strzegl się jednaJkże, tak jak to był 
Uiczyirn'.~ z. 1okazyi ida1nej suhwenicyi dla tea
tru w Tiorun.iu, że vv: ;teatrze tym wolnio da
wać przeds.ta1wi'einia wyląic·mi·e w1 języku 

'.Mewa fo:r.cz~nki w:rw2rw w:elk1e 
\VTaże.nie. 

Z Watykanu. Dcnoszq z .Rzymu. że 
papież żyozy sobie, aby konser.rntywni 
cziankowie Izby francu:zkiej uczynili wsz:y
s tko. by sprawa rozdziału I(ościot.a od pań 
st\\~a przyszla na porządek dzienny d1Q1pie
ro Po (}'gólny•ch wybornch w, r. 1906, aby 
można Ludi1lość do tej spra!\vy należycie 
przygotować. 

Z Belgii. Trybunał apelacyjny zat\vier
dził wyrok I. instancyi w procesie spaidlko
wym po król·o'\vcj belgijs.kiiei, wytoczooym 
królowi. Leo]JOldbwi przez jego ·córkę i u
Z111at, że kontrakty ma~żeńsJdei •książąt do
mu panującego są trnktatami polityicznymt 
i ż·e żąda1nie unve:waiżnie:nia kontraktu ślu
bnego króla Loepoltdai jest nieuzasad1nibne. 

Z Turcyi. We wsi Kristofor 10 cztery 
kHometry na poludni·e M.anastym, zabito 

· gri.::1ckiego notabla i ieg·o syna. Z\\1toki kh 
zeszpecono. Sądzą, że mord'etstwo jest 
aktem zemsty 'Zie strony Bułgarów. Pod
czas pogrzebu zabitych Grecy wykonali 
dcanonstraieyę. 

niemiicckim. Rad1ość' p-0między hakatysta-• w-----l!Hl•P•~'!'ł'm~~~~=~-~~~-a~za:~r:w~ 

mi w K.atow1~·ca1ch i ok•olicy wid a. l)o1no
szą;c o tern. pisze ,,I(atolik": „Nam fo 1za
ró-..wno, czy w teatrne przed'stawi,ernia· będą 
p101 niemiedrn·, czy po chiflsku, bo tam i tak 
ni1e pai1dziemy. Pieniądze ·z:.arn:iast na te,atr 
iz:itżY1Je lud' polski na dloibre gaz1ety i książki 
prolskie". 

Z Rybnickiego. Nai kop;;ulni1 Reidi-:ua z,a
mierizają pra.coida\w::y Z1'iVi·e·si·6 praicę i zam 
k1ni;:ić 'kopalnię. I(.ohotnikó.w w liczbie 250 już 
rozpuścili. Takie postępo\va1nie prai:.::iodawcy l 
sprzcici.wia. siQ prawu górni'cz.emu, któ. re 
z,aiJ.:azuje w rnt!m bęck1 1:e kopalnie zam-
knąć bez µow.odów. I 

Z\vią;z.G!k byt·oms.ki zarjął się tą sp1.·ai\Vą 

i wyisłal zaŻ;aile.nie na wlaśdcieli koipalni 
cli::)> latnidrata rybnickiego, p11e-z.esa rejerncyi
neg:o i do wyższego zarzą·du górnikzeigo. 
Oprócz tego przedl•o:ży\ł spra.\.vę telegrafi
c·znic kanderzow1i hr. BiHowowi. Dotych
czas nic otrzymai związek jeszoze żadnej 
odpmvic::1d!zi. O skutka!ch wysl.ane:go zażale
nia, doniesiemy, sikoro1 ·01dlp1ow'ied!1~ n.a1dej-
dlzi:e. '·: ~. ·21" 

!(ról. Huta. Na· tutej~z.ej k!opalni przy 
szybie „Kmga" poni1ósl ciężkie poparzenia 
nai 1c.a,łem dele górnik R.ud10H Scharf z: po
woldu za p1rędki.ego wybuchu ooboiu dy:na-
111~:t;o1\vego przy rozstrzel~niu· węgli. Skut
kiem popal'enia tw:arzy ustnaeje niebez:pie
cz.ef1stwo utr.aity wzroku, truk że rannego 
trz.eba. bykY odwieść dio kliniki 1ocwej. Stan 
nieSZicz.ęś1li1w:eg.o 1101l:Jlotnika je.st 1:a'k ·gmźny 
iż mal10 jest rtaidziei; utrzyma.mia go przy 
życiu. 

------lil&i'U-~-.ilm=>'""~i!'!-~ 1 

Wiadomości 'ata świała. J 

Niemcy. O winiie.s.iorreu TJJO'\>v:eli mającej 
przeszk:o1d:z1'.!ć ·za1wies:z:a.niu pracy w ko,pal
niaich r{)z;p~sują, si·ę nader nieprzyichy1nie 
gazety kapitalistyC'zne. Jak wiaJCIJomo w m
ku za1sz,łym syndy:lrnt kilkabot111ie ·za.my.kal 
istn.i•eją.ce kl()palnie węlgla, ni1ektóre z. ni'ch 
specy:alnie nal\vct w tym celu niaibył, że.by 
ograinkzyć prodlukcyę i skupi.ć ją w ł11aj
wyidatni·eisz.ych tyl'Jm szyba1ch. 

No1Wela :daje możność państwu nie d10-
puszrc:zaić dlO· ta!kk:h zamknięć. Prz.edews.zy 
stkiem zohow.ięzuje 0111a w\t1aścJdeti <lb pro
waidizeinia1 prizedisięborst\v:a, d1opóki 0010. r-0-

kuje zyski. Ale oowiet gdly talk 'll'ie jest, dial
sz·e pwwadzenie maże byić wymagaJne ze 
względów dobr.a P'l.lbHc2111ego. Syndykat 
111abywal rnieraiz: sz.yby, które nie dal\Vlały 
żaid!negro zysku ·ł z.amrykal je, chcąc zaicho
wać je na\ prz.ys1zl101ść i ustrze 1dz się koniku
rencyi. 

Nowela wi'ąże się z. ustaw10'ct:aiwstwem 
góm~cz~m, które dla z:aw.lasz·cziainita w gór-
1111ictwie wymaig.a wylm1naniai pewnyich i-o
b@t, ohe•cnie podobne w:ymagainia s:taiw1anc 
będą też 'dła utrzyrnnil'.l. wla1s.ności - cha
raktterysty1cznem jest. że noweLa po1wsta
wh1i mi1n.isterstvvu w każdym wypa;dku wiol 
rnnść kiorzystctnia lub ni'ekorz.ystainia z, prZY
Zinanyich mu niowelą pmw. 

Z Rosyi. „Berl. Tgbl." dlornl()lsi z Pe
tersburga, że w MQskwie urzą:dizono wiel
k!i batl.lki.et nai cześć znianeg01 .kiorieispion'Gen
ta Ni•emi11'\QIW1iicza Da:niczeinki. Wygllos.l oQl1 

mowę, w której oświaidlcizyl, że ICYbecna· woj 
.na: jest śp~ewem laibędzim bi:u1106u.a1cyi m
syj.~kie\i i przynosi: hańbę ca!l«e-0 Rosyi. 
Przynosi· ()OO. biainkr:uictw-0: btiurokraicyi, któ
ra runi· intellgen1cyą ani W'Y'ksz:tatc.eniem nie 
<loro.stai dla! tegio, aby iki:erowaić Rosyą. 
Tylko ·dzlięki· b-iurokmucyi J~po1kzyicy oo
nosi·łU mvydęz.twa. Dzięki bi.urokra1cyi Ro
syai staJnęfa. dJz:!ś m tym porz:i'omie, ·00: Tur
cyia. 

Z rói11v~ii slron. 
Katemhcrg. W kopalni .1Zollverein" 

z:nalaZ/t śmi·cr•ć górrnk S., a tnny z1ost2t nic
bezpi1eczinie p-01\:2.leczony. 

Rheinhausen. Ni~j3.kiś Piotr P. napi
wszy się za: wJele, gio:1zaJki rnsiiald1 podle 
d1rogi, ·z.asnąl i zmarł. 

Diisseldol'f. W fabryce „Rhelin. M.e
tallware:n- u. Ma1sc;hine1nfabrrk" 'dcstaJ się 
r·ohotni1k P. pod' wag.6111, któreg10 klata uicię
ły niehorakiowi •obie no!gi. Od\wiezionio go 
cl() :domu chorych, gdzie niebawem umarł. 

W Gelsenłdrchen ma powstać zakbd 
prcp.ara;ndów. 

Podatki w niektóry1ch mi;astach .mogą 
górni·cy zapł.ad(~ późni~ei za z.g{]idą •OdttliOŚ

ny,~h ~v.fadz: Kt.o rnie mai na zapła:ccnie po
datków, niech st:twi wnii·ose•k, aby na za
pfaiceni·e kasa: za0czcka,la. 

Agitujcie, aiby ,,Wia·rnS(lW\i· Polskiemu" 
pmybyto na martc1c ja'k narlw.ię·cej n!owych 
abonentów. 

Bochum. ł(01tla11L:1 Steeger. zajęty re
pairaJCyą wyisiotkiegr0 p·iern w fa:bryeie, „Bo~ 
chumer Verein" ·jsp;aidl i· zabi:J· się na miej
scu. 

Dysełdorł. Plakaty za.ipowiada:ią w 
cyrku „Schwmain:n'a, który odi dluższ·ego 
cz:asu tu gości, że pójdzie w zapasy pomię
dzy innymi p. Cyganiewcz. studlent uni
we1rsytetu krnlmw.s;kiego, u którego 101bję-
vość muszkutów 53 cm. wy11101s'i. S. 
~~__"._'..--~_:__~ 

OstalniP. wiadomośti. [ 
Ł ó d ź. Tylirn w tnnieiszych warszta

tach podjęto pracę, w wielkich fabrykach 
strejk trwa nadal. Personał kolej-0wy 
przyłączył się do be.zrobocia. 

S o ·snowi e c. Pomiędzy p1rncodaw
cami, a pracobiorcami ma nastąpić porozu
mienie. - . .._ 

Od Redak~yi„ 
Panu N. N. w Dyseldorfie. Z nami' nic 

· o te.m nfo mówiono. 
Panu J. G. w NeumiihJ. List po·sla!i

śmy zarządlovyi „Ziedn. zaw. pl()l. ", aby 
spralwę zbaic.ta1. 

A 1 t e n e s s e n. 
Zmiaua. 

I(siądz polski 25 lutego nie przybędzie 
do param Serca Patra Jezusa. 

Towarzystwo św. Piotra w Stieele. 
W nii.edz.ielę 26 IuteJgio1 oclJbędzie się 

nadzwyczajne zebranie, na1 które si.ę \VSZY

stki1ch czł'o.ników w1praisza. Anv je:dlniego nie 
powin1nio bralmw.ać, p·a.niewa'ż są rozne 
sprawy do ·z.alatwiernia. Zebranie :o<llbęd!zie 
się o zwyiktym czasie. Z ar z ą d. 

Baczn.::nk! Bochum V. Hoistede! 
Koło „Chopin" w Bocbum-łlołstede. 

W niedlzieJę dni.a 26 lute,go urzą;dzao zi'
m-0wą zabawę po.łą.ciioną z koncertem i 
ta.ńcem. Zabawa odbędzie się w zamknię
tem kółku. R'°da.cy chcąc brać udziaJl w 
naszej Z'abawie, muszą się na czfo.nków <lać 
zapi'sać. Początek zabaiwy o god1z. 4 po 
p.0tL na; s.a.Ii p. Natr-0p, ul. P.oststr., da\V1ni•ej 
Bismarck.str. O liicz.ny udziat w •z.aibaiwie 
uprasza się. Cześć pieśni polskiej! 

Z a rząd'. 

Tow. p. op. Serca Jezus. w Recklinghausen 
donosi swym czlionkom, iż. zebraintle iQdbę~ 
d'Zie srę w niedzielę dnia 26 przed! pro!udn. 
o ~odz. 110. O punktualne wstawiiooie się 
wszystki.ch czkmkmv prosi Zarząd. 

ZAPROSZENIE. 
Zapraszam \\ szystkich członków. Ko

ła śpie\v11 „Halka'" '" Bochum na w-esełne. 
uroczystość , która się odbędzie ,,, nredzie-
lę, dni.a 26 b. m. na sali pana Schemanna, 
przy klasztorze w Bochlllll. 

Z szacunkiem 
Misiek, 

·czlonek I(oła śpiewu „ttalka" w Bocłtua. 

Towarzystwo św. Walentego w H0rtle 
-0znaimia czlonk.om i wszystkim Rodakom 
z.amieszkalym w ttorde i okolicy, iż w nie
<iz:ielę dnia 26 lutego urząAz.a wiosen&ą 
zabawę, polączoną z dek:Iamacyami, pi-a
mową i ta1lcem. Foczątck zabarwy o gooz. 
4 po pioL Na pmvyiszą zabawę zaprasza-

· IDY wszystkie sąsiednie nam żyicz.liiwe to
wa•rzystwa, zarazem I(olo śpiewu ,.\V.ae
da" i Tow. girrul. ,,Sokół" z ttorde. Wstę
pne •na zabawę dla '\:zfonków towarzystw.a 
naszego wynosi 30 fen., dla bra:tui\ch to
warzystw kościelnych także 30 fen., z.a .oka 
zaniem się usta\vy to.w., dla gości p.i·r.ed 
czasem 50 fen .. przy kas.ie 60 fen. Rodialcy ! 
pom:imo smutnych cz.asów. któreśrny nU.eli, 
.rnzwesei'my siQ na polskiej zabawie. 

Uwaga: Czl.arnkowie towarzystwa 
winni s1ię stawić o !Ndz. pól du 4,•p.O'ni.eważ 
przyjdą ważne sprawy })Od: o'bra<ly, Wiięc 
o iak nraHicznieJszy ud'z'iat cz~·mków 'iako i 
Rodaków w zaba•\vic prosi Zarząd. 

Baczność! Oberhaus.2n ! 
Kofo śpiewu ,,Lira" w Oberha:uss:n ct:o_ 

nosi wszystkim czfonko:m i zamieszk.11!ym 
w Oberhausen R{)·dakom, iż dnia 26 lutcgo
urządz~ wieczorek familijny, potącz.ony z 
rn!owami, deklama'2.yami, taf1ccm i przed
sta·vVfoniem .sztuczek humorystyc·z:nych. 
Pm'Simy sza'n. 1ci.zl-0·nków, aby, sw1oich kre
wnych i przyja.1ciól 'iaik naiJ.i1cz:ni;ej zap11os.ili. 
P:ocząte'k o g"o<l1z. 4 po po.f. 11ai saili p. I(ep
ke111. da1wniej łiackc, ul. Mii!heimer Str. 

Z.arz.ąd. 

Uwag: Zebranie •01d.rbędzic się w tę 
samą ni1e·dz1idę o godz. 7i12, to iest po.wiel
kiern na11J.oiie.f1st\l, :i·e na sali zwykłych posie
dzeń. Lekcy.a śpii w:rn io<dbędfz.ie si'ę o godz. 
3 poi pot O jak naj[kzniejs1zy udzidt W: 'Z1e
brnniu, lekcyi i wie:cz.orku uprnsz.a 

Zarząd. 

l(oł'o śpifwu „Słowik" w Buer. 
W nie:dz.ielę dni.a 26 luteg•o o ·g;od!z. 2 

po pol. 1odbędrzi.e si1ę lekcya śpiiewu. Po 
lekcyi iodibędzije: się zrgroma<lzenie. Na. zgro
rma:dzcn'ie w.iinni :się \Vis.zyscy czfonkiowie 
strnwić, poniewa:z będą \v:ażnie sprawy oma
wiarne, tyczące sic naszej zabawy, która 
się ma Qrd,być dnia 5 marca,., i na którą .ju•ż 
teraz '\YS'Żysi:'kie hratn.i.e ;11a:m życzli"'e to-. 
WRrz·yistwa uptzejmie 'Zaprnszamy. Bliiższe 
wirud10miości będą }eszcze Dgloszorne. Cześ~ 
pieśni polski1ej ! Zariząd. 

Tow. św. Janil z Matty w Wetter n. Ruhrą_ 
doino.s.i swym cz.fonknm i Rodakom, iż 
przysz.le zebr:ani!,e •O'dbędz·ie się w ni'edr21iek 
ldn~a 26 lwtegn o g.01dz. U'i po po1L, ponie\Vaż 
później sala jest zajęta. O liczny rnd1z.i3ł w 
izebraniu pmsi . z ar z ą d. 

Towarz. św. Stanisława w Wanne Zach. 
do~osi wszystkim ozlonrkom, iż vY n:i1edzielę 
d~1a1 ~6 !utcgo po 1mt. o godz. 4 od1b.ę1d:zie 
s1.ę m1es11ęczne z:ebrnnie. O licz.ny udziat 
upra:sza 1 się. z ar z ą d. 

Potrzebna od 1 marca 
Panna jako wyręczycielka parni'. 

Paln!na musi sa1111a gio.tQWać, ISlzyić i znać 
się na prnnlitL Slnżąca jest dio pomocy. 

A. J ó z e i o s k a, 
Herne, uL Bailmlmfstr. 52. 

UCZENNICĘ 
przyjmię zairnz lub •Old 1 ma,rc.a w naukę do 
skfadru papieru, towar6w krótkkh i ga.tan
teryjnych. 

Pranciszek Józełoski, 
Herne, ul. Bahnbofstr. 52. 

• 
Baczność! Rodacy w Bruckhausen 

i okolicy! 
Ostrizegam ni1niejszem szan. Rodaków, 

'iż p. Minta dla mnie nie praicuje więcej i mu 
kas.ować <lfa mni·e n i·e jest w-0.Jn.o. W s pra
w.ie \VS'z.e1kich mnie powierzony:ch zamó
wdień proszę sh~ do mnie Z'glosić. , 

Z J)dZldriowi erni•e!m 
Fr. Kamyszek, mtstrz. krawiecki . 

}(to chce dużo pieniędzy zarobić? 
Szuikaim luidz!i kalż<lego stanu, którzy 

mogą osi ęgnąć odlem!Ilioe 
AGENTURĘ. 

Zgl.oszenia przyjmuje 
!pacy Rydzyński 

w Eickel, ulica Mairkt nr. 7. 



Włttea. 

Spbw:eidź św. wielkanocna <ld soboty 
25 luteg-0 rano. -- Kazania w niedziele o 
g--Odz. 11 i o -i. 

Wiemelhausen. 
Spowiedź św. wielkanocna od soboty 

25 lutego po poł. Kazania w Niedzielę o 
6!odz. Il i o 4. 

Baczność Castrop ! 
Koło śpiewu „Halka" w Castrop 

urządza w niedzielę dnia 26 lutego na sali 
p. Trn<lora Sindw Q g-0dz. 4 po pot zabaw(,l 
poląiczon~ z koncertem, deklamacyarni i 
śpiewem ·czterogtosowym. Taniec o godz. 
6 wieczorem. Szan. członków oraz ·\\ S'Z·Y

stkich rodaków i rodaczki upra za sic mi
łe, aby raczyli nas licznie odwiedzić. Wiec 
kto ~ię chce ładnie zabawić i dobrze nataf1 
.czyć. ni echai idzie na zaba\\'ę- śp icwakó\V 
\' Cas1ropic '' wymicnion~i niedzieli;. 

Cześć p:cśni piolsk ici ! Zar'.Ząd. 
Uwaga. Po'siedzcnic odbędzie się w 

tę satw: niedzielę o godz. 2 po poL Lekcya 
śpic\\ u o godz. 10 przed południem. O 
punktualne stawienie się i o jak naHi:c'z.niei
szy 11dzial w posiedzeniu i \\" zabawie u-
f)rasza się. Zarząd. 

Tow. św. Antoniego z Padwy w Asseln 
donosi S\\ ym członkom, iż w niedzielę 26 
Iutcg-o po pot o godz. 3 c1dbcdzic się walne 
zebranie na sali p. Heina. Na zebraniu 

:będzie obór przewodniicząccgo, ~dyż do
tychczasowy swój urząd raptem zlo'żyt, 
11ie wiad01no z jakiej przyczyny. O liczne 
·zgromadzenie się uprasza. Goście mile 
•widziani. Z ar z ą d. 

l(oło śpiewu „Mickie·wicz" w Gelsenkir-
chen-Ueckendori · 

d()nosi cz.tonkom i ·wszystkim lubownikom 
śpiewu. iż w nie.dzielę 26 lntego odbędzie 
się "' alne ·zebranie o godz. 4 po pot w lo
kalu Ragge. Uprasza się o punktualne 
przybycie, ponie\vaż są \Vażne sprawy do 
.zalatwieni.a. Z ar z ą d. 

Koło śpiewu „Chopht" w Wiemelhausen
Bochum. 

W niedzielę, dnia 26 lutegio o g-0dz. 5 
po poJ. Po polskiem na:boż.eńs:twie odfbędzie 
się karnawałowa zabawa w sali p. Kikuta, 
dewniej ttahnefeld. Na zabawę z:aiprasza
my wszystkich R.odakÓ'\v, R<><la:czki i 
członków z rod.zinami, oraz Kl()ta śpiewu z 
Eickla, Langendreer, ttofstede i Linden. 
Wstępne 50 f.en. Niewiasty mają wistęp 
wolny. O liczny udział prosi 

Z ar z ą d. 

Tow. gimn. „Sokór' w Kastropie. 
W rnied•ziellę dnia 26 b. m. o godz. 2 od

będzi·e się rewizya i obrachunelk kasy z 
przeszlei zabawy, która się odbyta 19 b. m. 
Pros'Zę szan. druhów o punktualne stawie-
1nie się. Cwbczcnia odbędą się tak samo. 
Dmh()"\\ie, którzy chcq uidz:iał brać w za
łJatwtle w Witten. zechcą wziąć maieiej6w'<ki 
ij oznaó:ek. O liiczny udział uprasza się 
Czolem ! Wydział. -Baczność Polacy w Altenbogge p. Hallllll ! 

W niedzielę dtniai 26 lutego o godz. 3.0 
Po pol. odbędzie sf,ę w AltenbOgge w sali 
p. Wenzmanna, w pobl'iżu kościOJta· katoli'

, ckieg{), 
WIEC 

w celu ·zał<0żenia towarzystwa polsko-ka
rtolickiego. O Hczny udział R.odaków z Al
tenbOgge i okolicy upraisza się. 

fr. Masłowski. 

li 

W niedzielę dnia 26 lutego o godz. 110 
(lrzed pol. odlbędzie się wiec „Zjednoczenia 
~awodo"\vego polsk." na sali p. Overbeck
ka. LFc-zny udział Rodaków pożądany. 

„Zjiednoczenie zawodowe polslde". 

Wiece 

Pniew&ł • cllliem 1-go mar a ue\t
puję jako ursędnik z biura ,.ZjednHze
uia" i wracam do mego zawbdu, vrae
to po4eea111 sic Stan. Rodakom, z k'61y
mi zawsze żyłem w puyjażnt, mój 

warsztat oprawy obrazów. 
Oprawiam obrazy, wianki ślubne. 

mlłm ładny wybór obraZÓ\.V 1·eligijnych i 
JiOtraftę każdej konkurencyi ~ powoflu 
przystępnych cen spro1tać. 

Proezę o łaskawe poparcie mego in
teresH. 

Z 1rnzdrowieniem Rodaków 

Hipolit Sibilski w Bochum, 

"48 mórg roli, w tem 7 mórg ląki. d10m 
i chlew muro~ aony, stodoła z drzewa, z 
żywym i martwym inwentarzem. jest -0d 
zaraz lub później na sprzedaż. Cena ku
ma 3400 talarów, :wpłaty 800 tal., reszta hi-
poteka po 4 i pół proc. 

Zgloscze1nia upraszam 
Jan Sowiński, 

Kępno - Kempen (in Posen. 

kolonialny w wielkiej wsi, około 2000 mie
szkańcÓ\\ , 2 kQścioły, dwór, szlmła w 
miejscu, przy trakcie, jest \.Vetlle chornby 
żony od' 1. 4. lub później do wydzierżawie
nia. Dzierżaiwa roczna 300 mr. I(a1u:yi 
150 mr. Dzierżawa na 3 lub 6 lat. dla ob
jęcia towaru 1200 mr. Zgloszenia spie
sznie uprasza 

Jan Sowiński, 
Kępno-~Kempen, Posen. 

2 DZIEWCZYNY do dziedzica blisko 
Dortmundu, dobre mieds·ce, wysokie zaslu
gi, mog<t się zglosić do biura wska'Zywania 
miejsc. Oprócz tego poszukuiję 5 dziew
czyn da. różnych robót, 5 parobków od 16 
do 25 lat. 

M. Bierwagen, 
Dortmund, Liitgebri.i.ckstr. 18. 

Gospodarstwo 
28 mórg pszennej roli, 4 morgi ląki, dom z 
drzewa pod' s11Qmą. chlewy masyw muro
rwane, stod<lla nowa. iz, drzewa, z żywym i 
ma:rtwym inwent<l!rzem, kościół, szkoła, 
1dwór w miejscu, od' miastai Kępna 6 klm. 
Cena kupna 2900 tal., wpl.atyi 800 t.ail., re
szta hypotyka i wla1sn<0ść po 4 procent. 
ZgJ:oszenia uprasza 

Jan Sowiński, 
Kępno-Kempen, Posen. 

oo 

U polski sk~d-~;bii i ;~s'iYizdo oo~o an1a 

11 w Gelsenkir~h~n'-Hfi};;~, ~I. W anner Str. 243. 
8 g Dziękuję Szanownym Rodakom, którzy dotąd u mnie kupowali, a 

są z mego towaru zadowoleni i pro~zę tych, którzy u A. Ea.rtk•wiaka 
nie k11powali, niech si~ przekonają jak tanio sprzedaję i pDyt~lll clnję 

nn. odpłatą. ~fam na 8kładzie całko-wite wypra"''Y tj. '"s~y~tkie epr.zęty 

domowe i kuchen~e i jak przedtem prowadz~ 

F" z , t ". od ars i„ 
K anapy i materace zostaną we własnym 'varsztacie zrobione. 
hienie materacy ko~:T.tuje u mie tylko ~,GO mr. Proszę donieść 
karcie, u. przybę clą w dom i ;~robię. 

-
" „ ' .lm.J~8.Ql~IL/.ŁUili.lil ~Y " e 

Szanownym I~odakom Bottmpu, Dcll
wig i okolicy don·oszc uprzejmie, że moją 

KSIĘGARNIĘ POLSKĄ 
-p-rz_e_n-ii0 ... s"""t .... e1_n_· ""'n-a.,.· '""ii 1iicę'~-n-ą--H-a_u_p_t. 

str. nr. 30, Qbok P. Szczot-0ka. Polecam 
wielki wybór towarów, które sprowad'Zi
łem z polskich źródel. Upraszam dalej po
trzebne towary u mnie zakuipywać, bo jak 
wiadomo, sprzedaiwam taniej, jak wszyscy 
inni. Z szacunkiem 

L u d w i k T r z o s k a, 
księgarniai polska. Bottrnp, ttauptstr. 30. 

Struny 

·W 
OCOrlCOOOOOO 00~000000000 
000000 onoooooallooooooao 

50 procent 
można zarobi·ć przez. sprzedaż art. 
w każd. domu. Także jako zarobek 
boczny. - Bliższych wiad. udzieli f. 
miński, Rocklinghausen-Bruch, Marie 
nr. 125. - Na odipow. znaczek poczt. 
.czyć. 

8-10 dzielnych podróżujących 
na portrety kredkowe i kolorowe za -w 
ką prowizyą mogą się zgl-0sić pod a 

W o i c i e c h S u ś, 
polski zaklad fotograficzny 

w Bruckhausen n. R.., Luisenstr. 14. · 

do skri:ypców, cy-
try~ 11itary. 

'Także i.1mc części 
do wymienionych in
strumentów do na
bycia u 

Th. Kuhnen, 
w W attenscheid, 
Freiheitsłr rn. 

Sprzedaż 
resztek! 

Poszuknjct od zaraz 

czeladnika 
krawieckiego. 
A. Wojczyński sprzed_awane będą 

O metr· 
ez 

centnar po 5 marek 
:aabyć można 

w Drukarni „ Wiarusa Polskie.-
ro·' w Bochum. 

1111 
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: Baczność Rodacy w Essen 1 okolicy! : • • 
: Polecam się SzAn. Rodakom do wykonywania : , 

• ubrań, paletotów, czamar, • 
: nbraD sokołlob ltd. : 
• od najtańszych aź do najwykwitniejszych, • 

mer po 

wartość do 2.50 mr. 
•
• pod gwaraneyą dobrego kroju : 

„Zjednoczenia uiwod-Owego polskiego i pierwszorzędnego odrobienia. 
odbędą się w niedzielę, dnia 26 lutego: • A wiQc, swój do. swego, ale naprawdę swego, • 

rw· Dełlwig na sali p. Hillsenbusch'a przy ko • jest hasłem kazdego Polaka, któremu na sercu leży ~ 
palni „Neiukoln~' o godz. 11.Yz przed pot • dobro przemysłu polskiego. - Mam nadzieję, iż Ro- • 

rwEssen o godz. 1 po południu na sali p. van • dacy poprą moje przedsiębiorstwo. • 
de Loo przy ul. Schli tzenbahn·. • • 

Na wiecach tych ~dą omarwiane spra • Józef Parzysz w Essen-Ruhr, • 
wy robotnicze, knaps:iaftowe oraiz ogóloo i Yiehofer-Uhaussee 17, za.raz przy Viehoferplatz. 

1tasz:~~łeL=~~:1;::.:Y· ·········~·~·~·····"···· 

Borgzinner a. Co. 
&ooham, Bongardstr. 2. 



wt.;hodz! wilzumm .,, w .Y!ti · ~t:ro :M pc~wiątei.;z.nych. 
r:i:td1>'ata kwa j~iJnn nn J:}(X:Zd i u listowych wynosj 
.,, .• 50 !en., :il! :i odnosłeniern do domu 1 ar. 92 fen. 

rus Pois1ii" z?.pi:rnm, j( st w cenniku pocztowym 
iwd u1ałdem „t pc.Jni•cb" flr. t' B 

ż z' lar 

• 

l!Jarohk 

Za inseraty placi sic za wiersz netytcvw~ 15 fe~ .• ra r. 
o~loszenia zamieszczone przed mscrata : '!O fen. Kt 
cz<;sto o~lasza, otrzym<l rabat. - Listy <h „Wian;. 
Polskiego" nale:l.y f ranko\\'ać i nodać w nic.h dok1 • 

ny adres pisząceRo. Rekooisów sle nie zwrac 

~'-- Rc<l.akcyo., Draka'!'Il.ia i K~iQg.arnia zna.jtlu,ie o>~ w Ifochu.m. przy ulicy Malther .. t'msse m. 17. .A<lrdB: ,. :Viarus Poleld" Bochum. _,......J d! _ 

Uczcie dzieci swe 

wić, czytać i pisać po polsku! Nie jest 

Idem, kto potomstwu swemu zniem

t się pozwoli? 

Z wypadków .dnia. 

Streik w Belgii jeszcże się wzmaga. 
Uczba strejkuJących w wglębiu1 Char

roi wzroisla <lio 33 tysięcy. Z powlOidu 
dnie odmownego stanowiska kapitali

. wzmaga się wrzenie pomię!dzy r:obot
ami. Ponieważ w kilku 1otkafach potlu-

1(} szyby, .aresztO\vano 10 strejkuiących. 

Rozruchy w Rosyi nle ustają. 
W Rydze zaicho<lza.. ·wedJug ,,frarukf. 

." oodlzie:nini1e zderzenia pomiędzy woj
·em a strejimjącyrni, na obydwóch dwor
·h strejtkuje perS()nal kolejo1wy. 
W Batum także padają ·strzaly. 24. 

. m. zlupiono dwa .pryiwatne. U-
rodziny opuszczają miaisro. 

W Warsżawie d:omagaią si'ę pomocni
hand'ID\\' i wyższej plaicy i skrócenia 
u :pracy. Ruchu.1 kolej0Wiegio1 ·zwla
a. towamwego dotąd nie. można podjąć 

pelni. · · 

Teleg~amy. 
L o n dy 11. l(orespondent biura Reu
w obozie l(urokiego donosi: Ostatni 
leń na froncie należy do naispokojnieJ-

ch od czasu bitwy nad iiz.~ką Sza. 24 b. 
rozpoczęli .lftP-Ończycy mów bombar
anie w kierunku rzeki Hun. 
I( a s s e I. W kamieniołomach w Mais. 
ie zostało trzech robotników zasypa-
i zabitych. 

Ber I 'i n~ W tutejszych kołach han. 
wych utrzymuje1 się pogłoska, że mini
handlu Moełler zamierza w niezadfu„ 
czasie wziąć dymisyę. 

To ki o. Parowiec ,,Servius" z ładun
węgla angielskiego dla Władywosto

został przez Japończyków zatrzymany 
tawiony d-0 Saseho. 
B e r l i n. Sejm pruski obradował w 
tę w dalszym ciągu nad etatem mini. 
twa oświaty. 
B e r I 1i n. Parłatment rozpatrywał w . 
tę etat marynarki. 

owa posla Czarlińskiego 
głoszona dnia 16 lutego w se!jmie pru

'01 przy obradach nad etatem mnister-
stwa spraw wewnętrznych. 

M()ściPammvie ! Slów tylko kilka co 
zapiskmv \vi urzędzie stanu cyiwifnego. 
ilem, że po orz:oczeniu ·s.ąidiu; zi·0011iań-

'ego, spór o prawlo- wyiboru imioo zakofl
się. Widz;ę, w tak nie jest i 'Spór ten 

l!Qwo zaczyna się. Zobaczyicie panowie 
tego, oo poni!żcj przyt'oczę, że spór taki 
. ·stal zn()IWU1 pomiędzy mtynairz.em Gę.
l()rowsJdm z: Sufmierzyic ai urzędlnikiem 
.DUJ CY'Wilnego. Mlynarzowi Gę.idlziorow
Ieniru1 urodzila się dnia 14 mare.a: r~ z. c6-
ika, której na imię chdar dać Wi1es.tawa. 

rzędinik stanu cywilnego wzbrooiail' się 
Pisać imię to do .księg i sprawą tą zaimo~ 
I się n~..]pierw sąd w Odolanowie, który 
strzygnąl na niekorzyść pnW1od:a., moty
ląc wyrok w ten intereswiący sposób: 
ię to jest nie:znane.n:n, \V'Ziględ.ln.ie malo 

lli em, a przytem chod1zi. o imię niest.oso
cle el W1 myiśl ()'}c6łni1ka p. ministra sprarw 
~ ~'hętrz~h z dnia 15 grudnia 1885 roku, 

1 tnię. to pochodzi od Wisly, a Wiisle w 
~\vtOOl polskiem znaczeniu należy u-

w:aiżać za to sama, co w niemieckiem Ren". 
Sąd' na1d:zicrnia11ski w Ostrowic inne.go byl 
zda1nia; przeciwni·e ·Oświadczy{, że imię to 
jest mu znancm; daJą je często ·dzie1w•czę 
tom. Odniiósł się p.od tym \VZględem do 
kalendarza polskiego, w którym imię to 
majdhwaki siG. Sądl zicrniaf1ski nakazal 
więc zapisanie imienia „Wieislawa". 

Mości Panowie 1 s~d na.dziemiański roz
strzyignąl wprawdzie na korzyść powoda, 
.ale pytam się 1 czyż potrzebnem robienie 
lwdz iom taki·ch korow·od1ów1 ? W podiobnych 
przypadkach za.padały julż ta:kic. same \\'Y

r·aki1 sądów ziemiaf1skich i s.ądzę, że bJto
by poleccinia g·odnem. aiby u na1s danio urzę
dni'ki0m stanui cywilneg-0 kalendairze. pol
skie, by nie roibm niepotrzebnyich ambara
sów od'niOśnym osobom. 

Pod innym względem urzę-dy plrmva
dzą dą.gle jeszcze zaciętą, wa1lkę, a miano
wicie pod względem de<lynie Poprawnej pi
sowni' kobiecych nazwisk polski.eh, oo się 
dzieje nawet wbrew wchwiale: parlamentu 
z 21-go mar.ca1 1903. Omówilem juz tę 
sprawę przy obradach naJdJ etatem iioku ze
szlego, dla tego nie myślę dzisia.d wszy
stkiego pawtarzać. Chod:zu mu jedynie o 
uisu1nięcie niepotrzebnego rozigoryczenia, 
powstaQącegoo przez opór urzędników stanu 
cywilnego w zaipi-syWaniu nazwisk 1rolbie
cych .na ka. Pan minister spraw wewne
trznyich IOtd\p()wiedziat mi pod· tym wz,gi~
<l'em roku zeszłego: 

Przy końcówkach na.. ki i na ka1 stanie 
się zadbść życzeniu posła Czarlińskiego, 
o ile <lbiwiedzibnem z.ostanie, że. matka! i 
babka pisaty się przie2. ka. Dowód! taki 
moż.na latw10 przep110'\vaidzić bąd'ź to na 
mocy ksiąg stanu cywilnego, bądź na 
mocy 'ksiąg kościielinyich. 

Nie p. ministrze. dowad' taki nie jest 
latwym dla klas nmiej zamożnyich. Wąt
pi~ •czy ludzie tacy poisiadają 10<lnośne oo
kumenty; najpier~ brak im środków, .aby 
d1okumenty te wyciągnąć, brak im nai to 
. czasu i brak im miejsca, gdzieby je mogli 
przechowywać. P. mi.nister nie 'Spotkai ni
gdly Polaka, któryby nie kończyr zawsze 
nazwiska żeńskiego na ka. Ale i. na cóż to 
wszystko? Cóż mo·że komw za.Y:lżeć, czy 
kobieta pisze się przez. ka 1czy ki. Są także 
niemieckie rndziiny, które pisząi się przez 
ki. Niech się tak piszą z Bo·giem. My im 
nie zaz'<frościmy ! 

Ale takiego samego prawa żądamy dla 
tych, \którzy 001 wieków· p~sali naiz1wuska 
kobiece przez ka. Powinny więc w taikilch 
przypadllrnch rozstrzygać jedynie życzenie 
i wniQski odnośnej 0iwby. P. mi.nister nie 
·bę-d:zie w ·stanie. przyt<lczyć chocia1żby je:
idynego przypadku, w którymby Nh~mlka 
J.mzafa zapiisać się w księgi jakOł Polka. Coś 
podobnego nie zidarzylo się jeszicze a w 
obecny.eh stosunkach ni·e wydoaJrzy się za
pewne. 

Ale naiwet przy zapisywa·niu. po1skiich 
nazwisk, które w profWin1eyi dawtrJ.ie~i są 
znane aniżeli istnienie państwa pr:u:skiego, 
robią urzędy stan'Ll cyiwilnego wielkie tru
dnOłści. Pa1nowie urzędnicy nie byliby za
pewne tak nierozsą<linymi, gdyby nii'e 'A'Y
wierany z góry n~. nich nadsk. Jalk wiel
kim wś iest ten nadsk, rozbierać ni\~ my
ślę; pewnem jest tyl1ro, ie są Iandiraci, któ
rz1y przy rewi-zyi 'ksią-g ·stanu 1cywifoego nie 
mogą pohamować pral\Vld~iwej wścieGGl'ości 
skoro tyilko napotkatią na nazwisko z koń
iców1<::ą, ka. Tern też tlumaczą urzędnicy 

• 1stanw ·CY'Wilnego opór swój przeciw stnso
w.aniu1 się dlo wyraźnej woli i• uprarwniooe
·go żądaini:a interesentów mimo, że sami U'

µralW'n.ienie to uznają. W przypadkach takicłt 
ęrugr oświadczenia p. ministra; spraw 
W'e'Wnętrznych, oostawia.nie dokumentów 
~ świadk6w1 bytoby nieipotrzebnein. Kiedy 
wt ·rolm z:es'Zltym p. posel ks. dr. 1 a1Jdżeww 

ski sprawę meld-O\vai'1 w· urzędzie stan n cy
wilnego vor.uszył \VI parJamencie 1 sekretarz 
urzędw sprawied'liwości p. dr. Nieberdin·g 
od'pow iada C{) naistępujc: 

„Przyznaję, że możnaby uniknąć nie-
1].;dncj z p-0dobnyich trndnośd przez l()ld1po
wiednie zastosowanie przepisów i sądzę, 
że rząd' pruski pragnie, by pad tym \\·rzglę
dem nic postępowano zbyt fonnalistycz.nic 
- uie tylko wedle litery przepisów, ale 
we·dl1e każdorazowego pofoiżielnia. rz.eczy i 
7 u\i. zględnieniem os.obistości. Jeżeli wię.c 
dHJdzi n. p. o pisownię nazwiska na ki lub 
ka. to przepi·SY wymaogaią, a:byi 1dlostawioniC:\ 
dokumenta lub świadków, że nazwislro to 
w te111 sp0sób bylo dotychczas używanem. 
Ale nie powiedziano przez to, by w poje-

1dlyń<cz.ym przypadlku, slroro urzędnik prz;;
konainym jest z, góry, że zmudlne takie d!o
stawiani'e dowodów §est zbytecznem, a 
s.am znai odnośne stosunkL r-Otdzinnle: i mai to 
przekonanie, że nie chodzi ani• o pvlooiza-
1cyę lub germaniz.acyę na'ZWisika, nie mógl 
wedle osobistego przetlronania spraiwy ta
kiej rozstrzygnąć i wedle tego do ks.iąg za
pi1sać". 

(Ciąg dla.lszy nastą1pi). 

Szczegóły zamachu na w. księ
cia Serg~ usza. 

O zalrnachu na w. księcia Sergiusza 
Aleksandrowicza w M()lskwie. ,iRuskoje" 
Słlorw()" .priynioisi szczególy naistę,pujące: 

„W. książę ·WyijeJcha~ o god'z. 2 min. 
40 w krure.cie., :zaiprzężonej we 2 ikonie, e. 
Mrulego Mikotaiewskiegioi pafacui i skiem
wat się klu bramie Nikolskiej. Z ty1lu, na 
dlobrych koni~ch, ie•chaili .dwaj' adenlCi taiinej 
ochrony. Zaledi'wie ka'feta: znalaizt~ się na 
równi z gmachem s~d'LL Olkręgowego, flm',... 
legł się ·strasziny lhuk, rówrny ·oo <llo siły tsal
Wie z ki,liku; dzi.al i wznii1ósł· się tumain1 dfymu. 
Zai chwHę włda:ć bylo, jak konie pom~nęly 
z przednierni ik.Qlami, wll()lkąc 2e •sobą wo
źnicę. Konie powstrzyrnane mstaily w bra 
mie p•rzez wyjeżdlżaiiącego do1roiżika•rza i za
trzyrnaine przez. pwblilczniość. Wo:ź!nica An
dirz:ej, taty okrwaiwi!ony, ufożony ros.tal 
opodal 111a; skweri.ziei, skąd! go .mstępnie za~ 
bra.la1 karetka! P101gorowia. 

.,Gd'y 1d'ym rozszed'l się z.g,romadizone~ 

pu1blkmości, międ!zy którą -było w~elu1 o
fiaerów i żołnie:rzy, prze·dstawit :się stra
szny dbraiz: sz-czątki karety, kaluiż31 krwi, a 
w nJej PIO·sza.rpane ·ciaito w. ksręcia. Doi
rzeć nrożna byilo tylko •OZęść mll!nid!um; na 
piersLaich, rękę, wyisuniętą w górę i jedlną 
n~gę Gloiwa! i reszta ciait~ poS2Jarpana 

· byi~a w kawałki i roz.rzwoonai poi śnie.gu. 
Równocześnie ch10dnikiem uciekaJ mę.żc:zy
zm, ubrany jak roootnik, :z: okrwarwiiorn:i 
twarzą i rękoma. 

.,Stójkowy Leootjew, stojący na poste
runilm na przeciw bramy sąidu okr~owego 
i dwaj ajen!Ci policyi1 ochrorunl~d· puściH się 
za uciekającym i zatrzymali go. Zatrzy
ma1nyi ichdal szyibko sięgnąć d!oi kieszeni, 
a!iend u1ęli go jednak niezwllocznie za rę
ce il wydobyli z. kieszeni ~ew-0J\v1er naibi.ty 
7 n~boiami. Przekonało ich to osrtaiecz1nie 
że 'Zatrzymany jest spiraiwcą, zamachu. W 
tym icziasi;e na miejsce wyp:aidllm przybyła 
z J)aJl1aicUJ świta i' w. k1sięż.n0J Elźbietai Too
oorównia, która uipa<llla n.a/ kollauai przed 
zwliO!kami w. ksi·ęaia„ Kobiety, ·zirratjd\J.~ą,ce 
1się w tłumie, lkaly. Wi1elika: księżna przy
była w fodnl:fi tylko rotwnidzie, oorzutconeJ 
n:a:prędlce na ramiona, bez kapelUISz:a. Je" 
dna z pań ofiarowala wielldiei księżne] swo 
ją chusteczkę na głowę. Kaiwafiki ciała pn
zbieraoo i zJooooo na noszaclt, które ponfo,.. 
śfi db pa.lacu MMrotaiiewskie..go śwti;ta ' w. 
ksiecia, oficerowie 1 iekaterynoofa'W'Skie-

g"o pulku grenadycrów w .,p:ipachach". 
którzy podczas wypadku znaleźli siG w 
Kremlu, w drodze na Daleki Wschc)id. 

„Kreml przcp12lnio1ny byl tliurncm, któ
ry tfoczył się w:szystkiem'. bramami. 

,,Ody zwl-0ki wniit~skme zostało już dJo 
pałacu, do jedncg.o z skrzydeJ podi:szla ja
kaś kobieta z, zaiwiniątkiem '\V reku, które 
wręczyila pomocnikowi komisarz;:i„ Mie
ściio onio d!ro1bne kawałki cia?a w:iellkiego 
księcia, zebrane w rnzmai.tyich punktaich 
na placu. 

„Zbrodniarz.a tymczasem, krzyczące
go n.a .cale gardto, wióz.ł zwyczajną d:Oroż,.. 
ką 1 naczelnik rewiru. Krzyki jeg0t i twa:rz 
okrwawiona zwracały uwagę przecho
dniów. W cyrkule miejskim dokąd go o.et. 
stawiono, czekaly juiż wfaodz.e sądowe i n
rzę'ci'nky poo11iicyi ochronnej. Zbr(lrlruiia1rz 
śre:dniego wzrostu, sz.cz:wply, !Z niewielkimi 
blond w:ąsami, w wieku lat 25-28. Ubra
nJe je.goi nmve. tylko co ku.pion e. Lekarz 
i felczer obmyli mui rany, które ok.azaly 
się Ielkki1emi. Przy badaniu zbmdiniarz za
ichowywat się wyzywająoo i oświadczyl, 
że. 111i·e wylja.wi sw~o nazwiska i zajęcia. 
Odiw:Lez.ion101 go w wiozie a1rns:zrtanckim do 
iceH sekretne]. Woźnica And!rz,ej ()!pa.trzony 
został w szpitalu mie'.iskim i doprowa<ltz.ooy 
do przyt<Jm111ośd. Utradl oo bard.Izo dużo 
kr.wi. PG1 oipartrzeniu woźnicai odstaiwicny 
Zl()jStal choi szpiitala fauskiego, gdlz,ie go o 
godz. 6 wieczorem ~dtwi.i,ek:llzila wielka ksi~ 
żnar Elź'biera Toodlorówna." 

Opowiadanie naocznych świadków. 
Jedet11 z. u1rzędników, który z tytułu 

shliż./by s'Wlej t'lniajdlował się obok mu:zeum 
historyicmego, g<l'Zie aiczekiwal przcja!z1du 
wie'.lkiego księcia 1 :zakomunikował· temuż 
<l'zienl11ik.owi naistępuiiące s.zczegól'yi o piier
wszyclli ichwilach po wybuchu : 

„Wielki książę wyjechać mial z pafacu 
po wipól dJO trzeciej; konie zajechaJy o go
d2i.nie· 2 m. 40 i Ua skieriowa:lem się ku bra,. 
mie NikoJ.skiej. Tuż za księciem, mo.że w 
5 minut później, wyiechać miala wierka ks . 
F.lźbieta Teodorówna, która w ()Statnich 
cz.asach wyje.ldlżata: osobno. Punktualnie 
o ·godz. 2 m. 47 rozległ się straszny wy
buch. 

„W ·samej bramie zatrz.y.mane •zostaty 
konie wielkoksiążęce, pędzące z prze<l'nie
mi tylko kolami. O kilka kroków od koni 
leżał w krwi, bez. czuda:, w1oźnica w. księ
cia. An<l'rzei.i, ai dalej, w ohlokach dymu wi
dać byto wywrócone tylne koiła karety i 
rozrzucoll\el na wielkiej przestrzeni. odlłamki 
puid'la. Wyibuch nastąpił W1 od1eg,lości 30 
do 40 kroków -0d' wrót Nikol19kkh, nruwprost 
znajdującego ~ę budynku są,dlu okręgowe
go odtwachu. Chi0dniki,i<ląc wzdlu~ bu
dynl]ru tego i1 ainsena~u, schio!Cl!zą się tu pod 
kątWTil i odłegitość między nimi nie przecho 
d'zi 20 kroków. 

.,Na śrood!ku placu tego leżały zwloki 
Wł. ks., dlo tego sto1pniai bezksz.taltne, że na 
raizi.e trudno było określiić położenie kh. 
Ozxfery i epouety sifa wybuchu odrzudla 
o 20 kroków w stroo~ głównego wejścia 
do arsenatu. Plac .na wielkiej przestrzeni 
'ZaiSiany odlamkami z pudla ka;ret.owego, 
strzępami sukna, którem obita bY1ta kareta, 
i odzieży w. księcia. 

„Pierwsi na miejscw wypadku stanęli 
jadący zaJmretą dwai afietnd. poczem 1nact
bieglo kiFku urzędników sądowych i ofice
rów pulku 1 stojącego w koszarach pobH
skich. W ~ilka sekunid przy'iechala dmoż
ką wrotwn1d:zie, bez kaipelusza w. ks. Elźbie
ta Toodlorówna, która, jak się okazało, na 
<l()&l~ wybuchu wybieiglai z paitacu. Wiel
ka księtna1 rzucila się ku zwlo.kom; uklęk ... 
miwiszy, xaczęla w zbitej maisi.e przebierać 
rękoma, sz:ukai~ gtowy. 

,,Ofiocerowie pu1tku ekaterynoslawskre
go zebrali resztki zwlok "Wielkiego księcia; 



-zlożono je na noszach, jeden z żotnicrzy 
-0kryJ ie woim pfaszczem i po hód ruszyl 
ku palacO\\'i Mikołalicwskicmu. Służba pa
łacowa i publiczność zebrnla rozrzucone 
Po placu rzeczy wielkiego księcia. części 
odzieży, ordery i pierścienic, poczem plac 
<Jtoczony został kordonem ż.o,fnierzy .. 

„Według slów: ajentów, tm 'arzysz4-
-cych wielkiemu księciu i innych naocznych 
świadków· wybuchu. zbmdniarz, wszedf 
do Kremlu przez wrota Mikołajewskie. i 
szedł chodnikiem wzdłuż żelaznych szta
chet. okalających skwer. Ujrzawszy nad
jcżd!żaJącą karetę, zeszcidI z chodnika i 
-szed)! dalej wzdłuż niego, oddalając się sto
pniowo coraz bardziej ku śro<likowi pla•cu. 
Gdy kareta prawic się z nim zrównała, pod 
•biegł szybko do niej i wyti,ąwszy wś z 
pod palta, rzucił w chwili gdy kareta jmż go 
mijala. Siła wyhu:chu odrzuciła go prai\Vic 
<lo samych sztachet, szybk.o jednak pod-
11iósl się i zaczął uciekać kw wrntom Nikol
skim. Za nim \\ pog-01i pl!'ścil się stóiko·WY 
Leontjew i zatrzymał g·o wrnz z; iakim~ 
drugim mcżczyzną. ZbmdJni.arz stanow1czo 
odlmów~ł wyJawienia .nazwiska i ()świad
czył, że nilema1 zamiaru nk mówić - ,,zro
biłem to, .oo trzeba byl·o". Na pytanie sę
dziego, czy przyznaje się do zbmdfni, od
pawieidlzial tonem stanowczym i spokoj
nym, podkreślając wyraz .,zbro<l'niarza" 
- .,Ja popełniłem zbrodnię". 

ł 

Bank przemysłowców. 
Z zadiowioleniem przegląd1amy spraiwio-

.zidamie z .c;zy,111nośd 1zesiz,toroicZ!l1ej 
najpotężniejszeu n1aszej instytucyi fi-
n:ainwwej ,.Ba1niku przemyslowcóiw: w PG
znainiu". Wyinikai ZJ niego, że mimo aięż
ki.ich ·czaisów majątek s:poleczeństwai rnusze
igo się ·zwiększai i 1czynm1Qiść ,giospio!daircza 
staile :il szyibko w!Z:rns.tai. 

Kie.r()fWnky Bamikw przemys~l()W1CÓW talk: 
św1ietnie wy.wiązali się !Ze s:wegoi zadlamfa:, 
że tai na.jwię:ks:z:a 1sipó~ka 1naisz:a1 ciesz.yi się 
ca-nklowitem Z'aufatriiem spło1lec·zeństwaJ i za
sfu.guje roań n1ajz.upel:rnieli. 

Liicziba czlonkóWJ wynlosilai 'Z! końcem 
1roikw .zeszłego 4425 ii powięklszylai siLę w 
\l)Orównainiu z r. 1903 o 434. Z tych ·by
ło większych właścicieli ziemisldch 210, 
nmiejszyich 1130, kupców. i w.ięksizych 
rpr:z;emysJOWlCóW 504, rzemieśDn~ÓW! i to'· 
fbotlnAikmv 1128, 'k!sięż:y, 1elrnrzy, prawtt1ik'ów 
319> kblbiet 627. 

Na cUOnlków mieasoowy.ch przypada 
1690, nai zamiejsoowydlJ 2734. 

.Majątek wtrusny Baruru sktadai się z 
mstępujących pozycyi : 

Ud'Zliatyi •CZ\fooków wyOOS'Z<\ 3 403 000 
mr.; futnidu1sz teiZel.iWdWyi 150 OOO mr.; fun
du1~ uia pokiryde wątpliwych prete111Jsyi 
28 OOO mr. ; rezerwa nadliiwycz:a:ina 63 OOO 
mr.; cały maiiątek fW'laJSII1lY' wym1osł Z3.!tem 
;przeszfo pólczwa:rta miHon:ai. \ 

W pQlrówoon:iitl d'a zaiprzesizłego roku 

~apitan Czart. 
(Ciu- .Wnr.) 

- Co sitów1 niepotrzebnych! - uśmie
cłllnąt się wzga1rd!Iiw.e Cyraoo. - Z ·drogi, 
Jotry! 

- Bii! z.aibii - wr.z.asnęI31 ba1nda, wa~ 
l~ się na.i mlodz~eńiców. 

Sz.pm sz;la:chdca' pie.rigor<l!zkiego wry
·winęta w powietrZ!U straszLi,wego ml'yń1ca. 
Cyganie cofoęłi się, przernżeni, tą sta1JJo'wą 
b'łyskawi1e4. 

-Z drogi! - potwtórzyl Cyram10, po
suwaii<łc się naipirzód. 

W tej chwif oojmujaJcy ból zmusit go z 
kole~ tdlo 1oofuięcia się. Ben Joei padpel
izną;t doń na cz:worakach i zagłębi? mu zidra 
dlziecro Qstrze 111olża w udzie, spoidziewaiią': 
isię uiśrruiericić go ma miejscu albo tetż powa
lić o ziemię i leżącego -dobić. Szpada1 Cy
rana podnfosla się, grożąca ~ ·ztQIWroga. 
Ben Joel ·odsk()ICZYl w ook, uirni\kając ciQiSU ł 
ulkryl się za plecami towarzyszów. 

Teraz. natarli wszyscy kupą. Sulpi-
cyusz wytrzymywaJ :natarcie) Cyrano tym
czaisem r: poiśpiechem owiąz.ywar szarfą 
swą, noigę raini-0ną. Sekretarz oka.zair 1się 
godnym swego mistrza. Dl111gi j·ego rapi:er, 
miigafący w prawo i lewo, 11la!Zlnacrał krwa
wemi pręgami twaJrze opryszków. Szpada 
'\V1róaifa 1następnte dlo po1to1żenia nionnaif!lego 
'i skr.z.yżiowala się z. żelazem jedne.go z ·na-
paisńfltików. · ,.-

- Bchni!i! - krzykn'\J Cyrano,· mie-
tSZając się d'O ·bójki. „ ·" " · · ' „ · · · 

Caisitollan poszedł ·zai radą mistrza. 
Pohmąt i przebif na wyllot piersi przedrw-
11ika, krtóry ·padl z jękiem na podtog~. Ber-

(1903.) p,:rn ięklszyty się udziaJy o 844 ty
siące marek. 

J\'lajątek obcy Banku, czyli skladoane 
w Banku d'epozytw pow1'.ększyly się w cią
gu zeszlego mku o 2 119 OOO marek i wy
noszą 10 milionów i 113 tysięcy marek. 
Suma ta.1 ztlożoną została na 6861 ks'.riże
czek os·zczęd'rności, tak że na jedlnę ksią
żec·zkę przypada.1 w przec~·ęcin 1474 mr. de
pozytu. 

Za te depozyta wyplacil Da·nk procen
tów 355 tysięcy marek. 

· lesze~~· przed' 5 laty w roku 1900 bylo 
de.POzytów 3 812 OOO mr. Odtąd' powię
ksZ'atią s1ię ()Ile ·co r-0k sta,Je i przez 5 lat po1-

w~ększyly się() prze.szi-0 6 mili{)lnów. 
Ta wysoka cyfra jest miar<{ zctnfa.nia 

publiczności do Banku. Czy on'l się w tym 
wysokim stopniu powiększyła skutkiem 
natnralnegn przypływu z. z1bi'.l0To1weg-o i 
'Z.wieykszaiącegio· się dorobku spolc1czeli1stwa 
czy też to poch1odzi ztąd, że wyższe war
stwy pr:zeinoszą ternz więcej swolie kapita.· 
ly z obcych banków dio plo·lsbch. tego z 
drnk•owa1neg0 sprawozda1i1ia \\ ymia,rk ~J.w .:t ć 
nie m\ożna. 

Kapitał obrntowy, który t vc rz.y wla
Siny i obcy majątek Banku, wyn'osi 14 mi-
1;1onów i 302 tysiące mr. Przed 5 laty wy-1 

nosiilt tyl1kio1 5 mmonów i 695 tysicti.::Y nrnrck. 
Z ko11cem zcszlego roku wy-

pioiżyiczyl Ba1nk na 4789 weksli 12 mAio
nów i 735 tysięcy marek pó!trzecia mi
liionai więcej, aniżeli1 w zaprz.csz:ym r101ku. 

Nainiszai pożyiczka \vy111osiła 15 mr., 
natjwyższai 225 tysięcy. 

P()nie1walż Banlk:, dający J{}Życzki do 
ta!k wiclikiiej wysi0k1ośd. dla, w!,Qkszej pe
w11110ści weksli bi1erze hip-0tcki, przeto w 
krnku ·zesz.legto roku 7.najdkJw.a/.o się w po·
siaJdamiu Banku hipl()tek ina miei!skie gmnta 
z:ai prz,eszlo pót trze:c.ia miW0111a1 marek, ai na 
wi'ejskiie gnuinta· za 6 miliJonów. 

Zyskw miaJt Bamik 1z końcem roiku 748 
tysięcy marek i to 145 tysięcy więcej, ja:k 
w. zaiprzeszlym roiku. Po odJciągmięciu· na 
pnoioetntai zai k;a:piita1l wfas1n1y i 'Olbcy po'Z10sta
j.e oo d!}71spazycyi walneg;o zebraniai 259 ty
sięcy, fu, jest 50 tysięcy 1więceJj jak \VI zesz.
łym roku. 

Kosztai aicl.mi1niustraicyi1 Banku wyi111osi
~Y1 raJZiem SO tysięcy i to peinisye Zarz.ądw 21 
tysięcy, urzęd!ników 13 tysięcy, pod!aitki 
pól czw:a:rtaJ tysiącai, re~tę inne Jro:szta 
hainx:Mowe. 

Obrót ogótny w roku1 19-04 wyrnoisil mr. 
68 012 958,50; w roku1 poprzedlniim mr. 
58 854 281,51; powiększył si~ o ra'Zem 
IO 158 676,29 mr. Niechaj ten oomvślny 
stan rzeczy będlz:ie bodźcem dloi icllaJlszej o
\VIQlClnie1 praicy. 

Renty inwalidzkie a język polski. 
Czytamy w „Gazede Ollsz;tyńskiej": 
„W piątek zesz~ego tyig01d'nia odbyl się 

na! tutei·szej lanld'rnturze termin w spraiwie 

get.ac w tefże ·chwJiH pawtalit d'mgiegio !Zbó
jai i szpaida jego 1dlotknęla: Benfoela. · Cy
gain d11ciat i1 teraz: ratowiać się wciecllką, 
ale pośliizgną;t 'się, wistąpiwsz.y w katuż~ 
krwi, i pJ'x.Y'kląkl llla jedno 'kolfarn10. 

ZiHa, która dlotąd! mikząca i obojętna, 
przypatryiwata się nierównej wa1de, ocknę
lai 1si-ę oo w.i<llo'k paid.a:iąc.ego braita, którego 
uwaiata już za zgu1bionego. Z błyskawicz
ną 'szybkością ściągnęta z jalkiegoś mebla 
kobier:czyk, p()łC!Jbi.egla do Cyrana, plecami 
zwróoanegio i zairzuicUai mtt.u miękfilt tkaini'
nę na· ·głowę. 

Oślepiony i duszący się 1szl~hc.i.c mio
tal ·się na wszystkie strony, s:zuJkająic in
styinktO!Wnie sposdbu pozbyiCiai 1Się tego nie
przyjemne-go kaptura, a tymczasem Caistil
lan odbijał ciosy, gr.aidem ·na·ń spad!aiące. 

Nagl'e Cyrano potknąr się r uderzył 
skailecroną nogą Q stołek. Przenilknąl go 
ból tak straszny. że omal nie straicif przy
tomnośd, i gdyby, \ yciąigną,wszyi przed 
sie!bie rękę, nie natrafił nai mur, o który się 
op.ad, byłby niechybnie mną? na.i 1ziemię. 

Czterej povo1staH zbólie, bandlziej ohyd 
11 111ożem, niż ze szpadą 1 nadzwiyczaj o 
skórę swą lękliwi, nie umielil skorzystać z 
niiemocy swego iglównego przedwnika. 

Castill'aJ11J rzwcał się jak o:pętamy i ·stpa
dai w jego ręce .zdawla isię dwoić i troić, 
itak szybko nią wyiwiia.L 

l(i·edly opryszki, o:przyt:omniaw1szy na
reszcie, umyślili wykonać z;bio1rowe natar
cie na obez.wlad!nhonego szlachdca, bylo 
juiż za późno. Cyr.a1J1ó' żdofał naireszcie u
wolnić 1śię z pętającej ·go ptaichty i •WężxY\ve 
ostrze· jego szpady 1PI"Z~ibiegto ze świstem 
o dwai ca.Ie od: piersi napastników. 

J e!dm.ak mittlo przerwagi, jaką iumi<N so
bie zaipev.11ić n~d oprys.zka1mi, poeta nie tu-

rent inwalidzkich z powiatu olsztyńskiego. 
Jak zwykle w takich razach kilkunastu oso
bom renty przyznano. większ:.i część odda 
lono. ~ jednej osobie, pasfterzowi Dostawi 
z. Silic, uchwalono renty od:::brać. 

Jak wiad0tmo, renty inwalidzkiej otrzy 
mać musi każdy, kto ma nalepioną prawem 
przepisaną liczbę marek zabezpieczenia i 
nie jest całkiem ·zdatny do prncy. PrzyŹna 
nic re.nty nie zależy wcale Dd tego, czy kto 
umie po niemiecku, lub nic, boc przecież i 
przy ll~pieniu marek nikogo. nie pytają o to 
czy umie po niemiecku lub nie. tylko pod 
karą marki lepić trzeba. Tymczasem tu
tejsza hakatystyczna ,.Allenstciner Ztg." do 
której d-0dawany bywa i „Kreisblatt", do
nosząc o przebiegu terminu \V sPra\vic rent 
tak p•omiGd:zy innmi pisze: 

,.Dwóch luidzi, mbotnk:y Preu1s z Kal
borna i Redźma z J edzparlrn ud'a1wali ( !) 
nicznaj()!no1ść języka nie111ied:ie1go i z.osta
li też oddaleni. Trzeci, Palmowski! z Gry
nału. by,l jeszcze śmielszym. Mówił on po 
niemiecku i to zna:k'Omicic ( ! !) ale dopiero 
gG.y z.ostał wydakmy, następnie jednakże 

wzbraniał s i ę w sprawie samej rozmawiać 
po ni'cmiecku i chciał wymusić ( !) polską 
rozprawę, jakkolwiek znmvu rnz po raz 
diug·o· i plynnie ( !) rnówH p.o .niemiecku. Z 
powodu teg() nienależytego postępmvania 
zoC1c:;tal P. odldalony. Takie sprawy idą wszy 
stkie na kont-n narn<l-owo polskiego pod
sz1c1urwania. Polacy wyś\\ iad'czają sw1oim 
zwolennikom często bardzo złą prz;ysługę. 

Tyle „Alle.nsteiner Ztg." Z pisania1 jęj 
z·dawaćby się moiglo, że trzy wymieni-one 
przez. nią osoby, Preus, I~c1d:źma i Palmo1w
ski dla tego renty nie dostały. bo nie umia
ły mówi,ć pn niemieckni. Gdyby tak być 
mialo, to lrndzic 'Ci inie powiinni ustawać w 
dla.chodzeniu swych praw o rentę, a przy
znaną ona im by;ć musi, jeżeliby tylko dla! 
języka pQlskiego mianoby ich oddalić. Przy 
dalszym dochodzeniu swych prawi niech 
$ię te trzy osoby odwolajj,ąi na to, że „AUen
steiner Zt1g. ", która te.ż i z1 lan.dlratury wia
domości odbiera, .napisała: w nr. 45, iż dla 
polskiego ięzyka O'dltnówi'<mo im renty. 
Wteidy się wykaże, czy to czasem nie jest 
tylko „pobożne" życzenie „Allenstciner 
Ztg.", aby P()la'lmm renty nie dawać. My 
swoją dmgą o sprawie tej piowklidomimy 
pios'lów poiskiich, aby si~ -zapytaili w Berli
nie. 1czy do odlbierainiw renty potrzeba! mó
wić po ,niemitecku, bo1ć o tern jeszcze nikt 
nie ·słysz al.' 

Ziemie polskie. 
Z PNs Zaehoółeh W armii I Mazur. 

Tczew. W Malininie z·gorzal <lom: stel
mach~ And:ersai dlosz.czętnie. Trzy; familie 
które w domutym mieszkały, straicily wszy 
stko, co PoSiadaity. 

Malbork. 18 letni syn obywatefiai Har-

dlzil ·się oo do 'Swegn 1stairm, który byl nie
wątpliwe 1groźny. 

Wiedz'ial, że Iadw chf\.vilaJ mo:że 0istab-
11ą.ć, a WÓW1C'Zais w1rogi górę n1ad' nim we:z:
mą. Tai myśl rozpaczliwa sktonila go do 
wylro111.ania tak sza:Ionego nataricia, że cy
ganie, potrącając się wzajemnie, uSilroczyN 
dlOJ drzwi, my.śląc o odwnode. 

Be.ni Joel spostrzegl, że. t0fiaJrai l!l!O'iŻe 
mUI się wym~nąć i - krzyk 1WścieJdośd 
WlyJrwiał mu 'Się z piersi. 

Nie 10KiJwaJżY:tby się on zai :żadną cenę 
wstąpić w świ·etlainy okr.ąig, zakreślony 
szpadą poetyi użyl iedinak farnego, wtaści
wisze'glOI sobtiie środlka. P.achwydl zai ncgę 
dętki 'Stoieik d'ębowy i· cisnąJ go W1 Cyra-
na. 

Dostrzegf to Castitlan i rzucif się 1na
prz6d1, aby zaislonić mistrza - jemu też 
dJoistal się ten dos fatalny. Szpadai wypa
dita z. rękt mlo.<W;ief1ca, nio1gi UJgięły sJę pod 
nim r - upa<lt bezwlaidnie nai pod~ogę. 

Too wypadek pozbaiwi.l Cyrana czę
ścioW10I krwi zimJnei. Ody, 111ie myiśląc 
chiwHowo1 o wtaisnem bezpiecz:ellstwhe, po
chylir się oni niaid ciężko rainnym towarz.y
szem, drugi stolek rz:woony przez innego 
opryszka, skrnszyt mu .szpadę, oddlając go 
tym sposobem na laskę i ni.etaiskę zbói'ów. 

- Bez'bronny ! - wrz.asnęla chórem 
bainda. - Zabić! zabić! 

Do naderat~cych pode~zla Zilla. 
Być może, iż zamieir.zaita QlnaJ oicalić żyi

de mtoolzieńoowi, ibo wiStrętną była jej 
myśl, ie igo bezbro1111nJe'go mordować mają 
nikczemnńe· WI jej oczach, gdy, W'tettJ:l:, Wi o
tworze wywail10nych drZlwt zia.rwil si~ - · 
Rtoo:rdb. 

Poxnaiwszy Cyraina dei Bergeraic ł wi
dlząc czterech z!bóiów, igiodlząicyich weń no-

dera \\ Pordenowie Z()Stal 20 b. m. przy 
ścinani n 'ctrze\\ a przez spadający pieli 
miejscu zabity. 

Kwidzyn. W ubiegłą nied'zve1!ę ,,„yda
rzyl się w Pawłowie nieszczęśli\VY wypa
dek. Parobka! Schwalma uderzyt kof1 kó·
pytem tak silnie, że w krótkim czasie na
stąpila śmierć. 

Sztullll. 18 letnia córka wfaści.dcłtt 
Schoena \V. A·nkamatach powiesiła się. 

Wąbrzeźno. Hakatyści musz.ą \\a'
czyć z polskością, inaczej poschnQliby ze 
zgryzoty nadi wzmstem Ji.czby Polakó\ . 
I tutejsza .,Ortsgrupa" pokazala, że żyje. "N 
ubieg;tą sohotę otworzył zebrahie fizyk po
wiatowy dr. ttoprnann, a p-owiatowy organ 
pisze. że ·zebrala się spora gmmada: uczest
ników z ca.lego pmviatu. 

„Ortsgrupa" stwiorzyfa \\~ <J1statnim 
roku kasę zapomog„ową z kapitakm 5000 
marek. dla popierania rzemiosła iniemic.c
kiego przez dopoma.ganie picniQdz111i1 zrusic
działy.ch rzemieślnikó\ , i spm\\ adzanie 
świ'erzych, wszystko \\ · ty.m celu, ażeb. 
polsikiego rzemieMnikai Niemcy unikaU. 

Pastor Krebs mial następnie wykfad, 
"r którym siQ 1skarżył, że na wznmcnianie 
niemczyzny wszystkiego jeszcze. z.ai maił-O. 
ho pomimo· wszystkich ustaw antyp.olskidł 
Polacy rnn•ożą się jak grzy.by po desz.czu 
i wyprzedzają Ni'emców. Na~lep.sz.ą rad~1 
byfoby, a.że.by każdy Niemiec uwaiżaJ so
bie za {)bio1wiąze:k. ku1powaić ,j, wspierać 
tylko Niemców, dalej żaden Nilc:miec nie po 
inie.n sprzedać Polakowi kawałka: ziemi. 
Wyikladl pastom tak się zebranym Podobał 
że postanowili go dmkować i agitow1ć 
nim. 

Z Wiei. Kr Poznailskiego. 
Poznań. W1skutek mającej nastąpi~ 

budowy kanalu od Renu dQ Hanoweru p(i
większy się zapewne znowu, wędlrówka 
luid'u1 ipnlsikiego na obczyznę. 

Nie można' roootnikówi naszych odma
wiać od starania: się o lepszy ·zarobek 
Dlaitego slu'Sznie daje „Przy\jacieli Ludu'· 
tym, którzy d1lCi'eliby tść na za:chó<l. do pra
cy następujące rady: 

1) Przedews2ystkiem niech się strai~ 
o dobrą za.pła1tę. Robotnik polsku ma sfa„ 
wę jako czlowiek 'S'l.L'mienny· i pra.oowity, 
więc jeist wszędzie pożądany i poszwkiwa
ny. To też nie potrzeibujei tainiej praJOOwac 
niż ~nni, t:>rz.eciwnie może na.:wet ka!Zać so
bie więcej ·plaicić. 

2) Dalej niech żad'en robotnik nie ufa 
age:nit<JJni i innym obleświatom na ich sfo-
W'l(), jeno niech żąidw pi·śmieooego kontraktu 
ażeby wiedzii.a.t, cz.ego v kogo mai się trzy
mać. 

3) Ważnem jest też, żeby roOOłnicJ 
polscy nie ·chodizili tam na: z.aich'ódl osobno, 
jeno w jak naijwiększych gr()ll11ad'a1ch. W· 
kilkutysięcznej gromadzie zgi·nie iedlen, zgi 
ne dziesięciu, a1le setkil nileJ ZJginą i czuć bę
d'ą wśrM otoczenia luterskie.go i socyaH-

ża1rni~, przy)Sokoczyr szybko ·do Ben Joela i 
chwyicil g.(}I z.a ramię, które tyilko oo.śmier
telny· cios zadać miaro. 

- Nie zabiJjai gia! - tkrzylmąl roizka- · 
zująoo. 

Na1stępnde, odiciąiga.ją;c cygrunia, nai stro
nę, jaik: najdalej oo Cyrana. 'doda1 ;gf()łSMł 
:zni'wnym: • , 

- Oz:yś zapomniar o wrrrowie, którn · 
zrob1liśmy dziś ranl()l? Potrzebny jest on 
nam konie.cxnie, gdryż bleiz; niegio stradłr.by
śmy ślad! tajemnicy hra!bieigo de Lembrat. 

Trzej towarzysze Beni Joela·, widlzćłic. 
że ich wódz. zaprzestaje wialki, po.szlli skwa- · 
pliwie za jego przykladem. Za.miast nacie
rać 1na bezbmnnergo Cyrnna, 1z.ata!rasowaii 
swemi lachma1niastemi figuram~ 1drzwi, abY 
nie dlopuścić dJo jego ucieczki. 

Caistillan. pocllcza.is tej krótki ei sdeirry, 
przyiszedl ,cQkoLwi1ek dlo siebie. Poeta, u
wolniony od napastników, poidal mu rękę 
i pomógl wstać. 

Dzielny szla;chcic bie<l!zll się jewczc 
111100 rozwrlą;z:amiem pytania: <lilaiozego ·zja
wienie się Rina~dia wiplY1I1ęlo tak Zibaiwiert-
nie na fo.sy nierównelj watki, 1gdy slugus 
Rolainidai zbliży1t się dof1 z miną 1uigrze.cznio 
ną i zmuszając do uśmi.ochui s.w.ą twarz o 
wyr:a'Zie ztow1101gLm, QIŚW:iaJdtzyl: 

- Painie de Ber,geraic, może paJtli wra
ca,; do <l!omu .• Nie potrzebulle paITTJ llłic.zegc> 
się obawiać. 

- lile: ! nrośd RinaiDdJo ! - '\vykrzytkrrUll , 
z:uchowaro poeta. Czy móglbym1 dowie· 
dzieć się: czemtu zawdzięctać uprieJmość 
pańską? 

-·Jestem szczęśliwy, tn!Q.gąC przysłU 
żyć si~ ClJemlkolwiek jednemUJ iz przyjaciół 
pam hrabiego. 

- Hm, łun!. Coś innego Wl tem si~ n-



5tyczneg-0 polską i katolicką 'gromadą, któ
.ra trzymać bQ:dzic razem. 

4) W reszde nie powinni nai tę robotę 
'\\Ti nie:mieckid1 stronach chodzić mlodziefl
cY sami bez opieki ·starszych, u-czieiwych 
iudzi, a tak samo i tacy nie powinni tam 
chodzić, którzy nic mają dość oświaty i ła
tWIO tam się mogą zlalidaczyć ii zepsuć. 

· Ody robotni.cy polscy zastosują siG do 
tych przestróg, to też bez szkody dlai swej 
dusz.y mogą i1ść tam na tę obczyznę i wró
cić z niej z dorobkiem. 
· Dorabiać nam siG trzeba. bo ta nasza 

bieJda najbardziej nas bile. Ale dorabiać 
nam się tylko wo,Lno }}Od tym warunkiem, 
że ·dorabiaj~c się, nie utracimy na.jświ~t
szyich skarbów, a temi S'l'. wiara nasza· i 
polskość! 

Poznań. Ks. prnfat Stychel ohłożn1c 
zaichor.O\\ ał i z tego PQ\\~odu nie może ·brać 
udzialu w obradach s1~imu. Stan irgo 
wszakże nie budzi p-0ważnieiszych {)baw. 
lecz uprawnia d:o nadziei. iż czcigodny po
sel niezadługo. znów wystąpi1 na arenie pa!·
Jamentarnei. 

Clnowrocław. ,,Dzien. Kuj." donmi: 
Do jed1ne:go ·z tutejszych lekarzy. przy .. 

by}!' pewien robotnik z Pozria.nia cci..ty t.bro
cwny km ią i już tak osłabiony, że ledwie 
się .n <ł nogach m6gl' utrzymać. Kre.w try
skala1 strumieniami z rany nad c'Zolem dlu
giei na kilka· centymetrów. Rana za\\·iąza
na bylai brudną •chustką od'. nosa. która o
czywiście krwi zatamoiwaó nie mogia. 

Robotnik ów przyjechał wlaśnir ko
leją z Kruszwky i opo'Wia.dal, że rnnę mu 
zadano in~ 'dw10rcu tamtejszym dla tL':g-0, 
li użala1ł 1się przed zawiaidlow.::ą ::.tocyi kru
szwi.ckiej na urzędnikaJ sprzedającego bi
lety koleiJ.we, że teniże nie che~ mu sprze
dać biletu do InowrodaJwia. O tem, że 
Inowrodal\v. prz.echrzoony na ffohensaka. 
pokaleczony, nie pochod~ąc 7. tutej~zcj o
kolicy, rzekomo nile wioo:zia.f. 

Nie możemy dać wiary, aby opowia
danie pokailecwnego mia.l'oi się zgadzać 'Z 

prawdą. Ni1niejsz·em -d:01niesienieni. pragnie
fillY' tylko interesowane kola spow<J'\.iowa6 
do wyijaiśnienia tej spraiwy. 

Are pominąwszy julżl pytanil'. kto i za 
cd oiwego rohotn ika talk· ciężko ska·! eczy f, 
II?ll'Simy wyrazić nasze ·7i<f'ziwiem·= dia cze.
t, jeżeli ów nieszc?ęśliwie:c tak P!eh~7p1c
czną ()i()Jniósl ranę na; dłwloiicu w Krnszwi..::y, 
nie opatrwno mu: icj' tamże należycie, p.rze 
cież materyal opatrunkowy znajdować s:ę 
mooi na ka!żdym dworcu. 

Gniezno. Przy ka-naliz.acyi wydają tu 
~az, gdy ziemia na pól metra W1 gtąb jest 
marmięta, roboty ina· akord, tak, że mbot
dc przy natężane.i pracy nie fest w; stanie 
więcej zarobić, jak 8 m~. tygod1nimvo. Czyż 
cxlowiek, posia.daj.ący mdtzinę, jest z tego 
W'Stanie wyżyć. „Lech" pyta:: Czyiż nie
l!lal władzy, aby \V talkie stosunki wejrza
h, iżby przedsiębiorcy tych robót lrosztem 
robotnika .swych kieszeni ni'e 111a.pychali? 

l:ryrwa,. W każicfym ·ra1zie, stucha}cie łotry! · 
- mówH szladhJcic. 01brzucaj~ w.y:zywa
~cem Spojrzeniem otaJczat.iącyich go zbó
jów< - jeśli wypuszczaiC.ie mnJ.e ~iś w na
dziei, że wi przysizłlQiści. , pr.z;y nio.wyim naipa
ilzie, 1epreJ' się <J1bltowide, mrnszę. was za
WczalsUJ wyprowadzić z blędu. Przysięgam 
wam, taidlaJki, żie przy pierwszej z1dlammnej 
S!X100b.ności nie tyrko nii~ będę Wi3JS osZiczę
il'lait, aile z.aipfacę z Uchwą; wasze zibroldJnie 
dzisie]·sze. Oprze1 się na mnie, Ca:s.tillanie. 
[\) widlzeniai ZtHo. 

I diumny, jak satrapa, przesz.edl samym 
Środkiem ustęputjącyich mu1 si~ mimorwollnie 
baxidYt:ów, nk ·~Ołbie nie .czynią.c .z. blyszc:zą 
~Ych nożów i szpaidl ()lbinaWl1yich, i zW101lna 
!X}{itrzymując ostahioinego Sulpkyu1sza, jąl 
zstępować ze schodów. 

G<l'.y ·.21niknąl, Rinatd'O parskinąl śmie
chem szyderskim. 

- Bezemni"e - 1rvekl~ db Beru JoeJai -
.... byllbyś palnął nie;powetowame: 1glupstwo. 

- fa łaknę jego krwi - wai.;knąl cy
~, tt'Z~C oolroJa spojrzenie zlowrogie 
.... i pirę,dzej luh później napić .się jej muszę. 

- Oddam ci na: wl1aS111ość tWloją ofiia!rę, 
ldy Nirt nie będzie mi potrzebna. A mo
~z: być pewiny, że 1ju'il ie.i, się nie wym.
~e. OdJ tej chwili, trzyrnam ·go ni mniej 
~Więcej, tylko tak wlaśni'e, jalk się trzyma 
na nttce t11wiąz·anle1go za kupę chr.abąszicza. 
. To świetne parównainie. R~naJ.dai pcitn-

, 2Ylo koniec rozmowi1e. 
Dw.aj ranni wstali wyiniesieni przez 

~i~dól, i1 Zilla P01Ws4tlai sama w sw~ 
%maicie, gd'.zie ślaldem przejścia Cyraoo
~()I byla str.asz:na catego mieszka.inia 
~ la. 

l(oniec Tom.UJ Pierwszego. 
.(Ciąg da[sz;y nasuwU 

Władza koniecznie PO'\ inna w to wkrn
czyć bo l}Ostępowanie takie wota 10 pomstG 
do nieba. 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Bytom. Na kopalni „liohenzollern" 

przygniotly \\' ęgle górnika Nowaka, zlama
ly mu rękę i ciężko porani1y na calem cie
le; nieszczęśliwego umicszcwno w lazare
cie knapszaftowym w Bytomiu. 

- Na kopalni „Ca-stclhe:ngo'' hrabie
go Ballestrema wykryto znaczne oszustwa 
których się już -0d r'°ku· 1903 do1pusz·czali 
się dwaj urzędni1cy . Sprawę oddano w. ręce 
prokuratoryi. 

Biskupice. Przeniewierstwa popeł-
niano mu k:opalni Kastellengo, należącej do 
hrabieigo Ballestrema. Przeniewierstwa 
sięgają wstecz do rnka 1903 i byity bardzo 
duże. w samych ostatnich trzech mies i;:i-
1Cach sprzeniew ierz.ono na tej kopalni przc
·szlo 20 OOO marek. 

Katowice-Zabrze. J dcl i przyjdzie. do 
ponownych wyborów do pa·rlam12ntu, na
ten1czas prawd>opo.ct.ohnic postawi. polski 
komitet wyborczy dla Slązka p. K'Orfantc
go, niemieic1kie stronnictwa od konserwaty
st6wi do w10Lnomyślnyd1 generaln ego dy
rektora p. ttilgcra. SGcyaliści, p. Af.ora\\·
s'kiego z Katowic; p. Letocha (centro\\ iec) 
ka1ndydatury panwnic nie przylimuje. 

Zaborze. Do „Katolikai" piszą: Ro
botnicy się żalą, ·ż.l e: im ·w!Ciskanio ka
lendarze niemieckile na• kopalni Królowej 
Ludwiki pod naclsztygarn1n Ba1binem i 
sztygarem Ditrichem. Dozórcai Witeicz o 
mal'n nie zmuszal rnbotników cto1 biletów na 
teatra germa·ni·z.at-0rskie. Zai kalendarze 
()d:ciągają robotnikom przy wyplade. Pp. 
Ba1bin1 i d!ozór.ca Witecz pochodzą, z pol
skich rodziców! Zwracam na ·to uwa,gę na
szym p-0slom. Niech z tego skorzystają 
przy ·spos-0bnośd! 

Z innych dzielnic Polski.. 
Warszawa. Na telegram WYJSfanyi do 

Petersbur.ga w sprawie u:d!zial111 redaktorów 
polskich w naradaich nad udzieleniem wię
kszej wolności prasie, odebrał pain ·dr. Brzie 
'Ziilski, redaktor ,,Kur. Warsz.'\ odpO'Wiediź: 

„O czasie za'pmszenia, pana .na na1radę 
Wi sprarwie ustawy prasowej 2awiadlotmi~ 
we właściwym czasie. 

Kobek0\.' 1 

1 róiny"h stron. 
Na marzec ·zapisywać można „Wiairu

·sai Polskiego" ·na każdeii poc:zicie, przeto 
prosimy Rodlaków, ahyi zachęcaili swyich 
znajomych oo zaabonowainiai pisma naisze
go nai ten miesiąc. PrenumeJrata na .caly 
marzec wy.nosi ju:ż. z. -0dn-01szeniiem do dotmu 
tylko 64 f enyg6wl. 

Z Watykanu. Oj'Ciec św. prnyjmował 
w ponied'zialek na posłuchani!Ui prezesa. K0-
lai poLskiego księcia Ferdyna:nd1a Rad'ziwil
ła wraiz: z mal.Wnką. 

Ewing. Górnik Weismann wstał na:
padlnięty i niebezpiecznie poraniiony. 

Papenburg. W Ihren rosta1ta slużąJca 
udleirzona przez. skrzydła wiatraka1 talk sil
nie, iż na mi'eiscu1 trupem :padlai. 

Holsterltausein. Na gómikai Milllera 
s,pa!d'ly węgle w kopalni ,.Julia·" i tak go 
poka1eczylyi, że niebawem umart 

Brambauer. Komisya badaiła stosunki 
w. kopalni ,,Mini1ster Achernbach" panujące. 

l(ray. Ks. prob. Classen obchodlzić bę
dzie: w. maju srebrny jubileusz kaplańsH 

W Nordhausen sprzediano d()IID na 'Sub
haście za - 1 markę, ponieważ nikt więcej 
nie dawal. Bylai to stara rudera, chyiLąca 
się ku upadkowi, dlatego policya zabroni
la: tam mieszkać. Co najciekawszie, że dą
żyła nai niej hypoteka 1500 mr., która. natu·
ralnie wypa<Llai. 

Rozmaitości. 
Eksplozya w łodzi podmorskiej. Przed 

rniespelnai roikhem do~klt11ęlł0 Ang!~ nies:ztzę
ście; przez Z'a:tonięcie todlzi1 podjmlorsikiej 
A I wrazi z. z;alogą. Teraiz. ZII1ÓW w ryidairzy
ło się podolbne nJesz.cz.ęście z łiQ\OOtlą A V, 
która z.almi•erzmtai wykonać manewry przed 
zebram.ym.ii oficerami. Nai pokl1aldzic stat
ku :rta.stąpilai eksplozy.a:; p!Old.Czais wydloby
Wian1ai załogi ze staJtlm n~st~pil dlru~u wy
buch ai z wi•eży obserw~cyjTIJej ·zaczęły wy
ddbyrwać się kłęby gęstego <l)ymu. Przy
czyna, .wybuchUl nie test jeszcze dostatecz-
111ie wyfiaśnioną, lecil prawdiopcidolł:mfo spo-

w ·oolQ\\ a~ go gazolin. Wn~trze. statku przed
stawiiafo ~tr:aszlhv> w[<l(J:k. Zabi i i ranni 
leżeli jed'cin na drugim i tylko jedern czło
wiek •z załogi zdolait wymówtić słó\v kilka. 
Nikt nie wysudł z katastrofy bez szwan
ku, a killm z marynarzy znajduie się w sta
nie bezna:dziej.nym. Prawic wszystkim z-0-
staly wskutek w;ybuchu zdarte ubrania z 
ciala, wfosy popakme, czfonki zgruchotane. 
Niektór•zy są strasznie okaleczeni i wrlelkim 
glosem prosili o śmierć. Zmarły tymcza
sem po.mcznik Skirmer, rzuicał się wobłę
dzie .na swoich wybawców. Niektóre z ga
zet angi.elskich pytają s.tusznie wobec ka
tastrof, jaki p.ożytek przynoszą wlaśdwiie 
lodzie. pod \\'iOdne? 

Nie ma Michała! Lud rosyjski u est 
przekonany, że ·zwyciężyć Japonię i wo
góle wypr'owa1dz:ić Rosyę z dzisiejszego 
po·lożenia moż e tylko wód'z, •któremu na 
imiG będzie MichaL Okazuje się howl[em, 
że no.sili to imię ci wszysicy, którzy wy
baiwili Rosyę od grożących jej 11iebezpie
czcl1shv. M1i·chal Skopin-Szuj1ski ocalit Mo
skwę od' Polaków, Michair R{)ima.nmv1 prz.y
wrócil pokój i 1z.a pr:o1wa:d·z ił laid \V pal1stwie 
po strasz·ncj epo·ce sam()'Z\\'a(1ców, M:1chał 
Kutnww: 1o'dpad naiazct Fra1ncuzów. Mi
iehait Mur.awicw· utrzyma! panowanie r:osyj
skie nai Litwie, Michał Sko1bieiew przy:czy
mil s1ię gJó\\lnie dlo z,\\·ycięstwa1 w osta:tniej 
\VIOtinie z Turcyą, a jedrnocuśpic w. ks. Mi
chal ·zwyciężył Turków w Azyi. 

Ni·estcty między wybitnieł,szymi gene
ra!lami rosyjskimi niema ani iodn:egO' Mi
chała. W wdzinie carskiej jest wprawdzie 
tnzech M;chalów, ale MLchal Aleksandro
wiicz, brat ·cara, jest ·chio.ry i za1 młodly, 
diziaid' stryjeczny jego Mi1chal Milki0llajew:i1ez 
za: sta,ry. a' syn jego M!iichal Michialowicz 
:zal o'żen<i.cnie się s mowol1nie pazbawi01ny 
zoistał p,raiw . cz.łnn1kai ·cesarskiieg<0'. i s:iied'zi 
gd'zieś 1za gra1nicą„ 

Od Redakoyi. 
Pan Bolesł"aw Weiss w Wicked~. Pr<0-

simy nam p.oldiać dl()ikfadny swój adres. 
Panu Marcinowi Szymańskiemu w 

Oberhausen. Nazwiska 3 członków; ·ziarzą
du „Sokola" II. 'Z10staty. -0gJoszone p.rzez 
pomyłkę, z.ai którą prz·eprasiz.amy. 

Od Ek•pedycyi. 
Do Huckarde. My zawsze potrzebną 

liczbę g.azet pasYffamy 111a gló\Vlnąi pocztę w 
Bochum, która \ga!zety pakuu'e ~ rozsyla do 
posZiczeigólnych poczt. Nie my; więc, lecz 
poczta Jest winna, jeżelu kto gazety inie o
trzymo. Należy si~ zawsze u.pomnieć o ga
zetę, 00.1 teti poczcie, m którlei.i sie ją Za'Pisa
fo, a poczta1 brakujące nu.mery <bezptatnie 
dostarcz.yć kaiżdemu abonentowi musi. 

~o!eństwe pol911& 
Wattenscheid. 

Spowiecfź św. (wielkanocna) oo soiboty 
4 marca rano. - I(a·zanie w; nied'zielę po 
pol. O' godz~ 4. 

Linden. 
Spowieldź św. od soboty 4 marca rano. 

Kaza'Ilia w niedzielę o godz. ~ 12 i o 4. 
Riemke. 

W niledzielę 5 ma:rca po pot o godz. 4 
'Ilalbożeństwo z kazaniem. Spasobnl(}ŚĆ dio 
spowiedzi św. po kaiza111..iu1 i w pooiedzia
łek rano. - -~~ ', 7 ' ':. •I • ~ 

Bractwo Różańca św. P<>lek w Castrop 
doniosi1 swym Siostrom z Różańca św., iż 
dniw 25 lutego b. r. zmarlai Sio'str.ai 

śp. MAGDALENA PAWLICZKA. 
Pogrzeb od!będzi1e się we wtorek 28 

lutego ·z domu żałoby p. Nyk, ul'. Miinster
str. nr. 60 WI Castrop. Wszystki.o Siostry, 
(i od •chorąlgwi) winny się ~ta wić w1 kaplky 
o god'zinie 3. O liczn.y udziat w J)Ogrzeb~~ 
się uprasza.i. Przełożona • 

Towarz. gimn. „Sokół" w Rohłinghausen 
urządza d!nia 5 mairica na sali p. Fr. Peter 
w RohlirnghaJU.isen, Bochumska· ulica, zaba
wę karnawałową po\tąicroną Zl ćwiczeniami 
i tań'ce:m, na którą się szan. Towaimstwa i 
sza.ni. Rod'ak&w z. Rohlinghawsen. i okolilcy 
uprzlejmie zaprasZ'.a. TO!Warzyistwai sąsie
dnie, któire dila. braku aid'resu zaprosizeń nie 
otrzymaly, prosimy IO laiskawe prz::y1by.cie. 
Zabawa będzie otwarta. Murzyka na <lu
diach. Wstępne przed czas.em 50 fen., przy 
kasie 75 fen. Cz.olem! Wydział. 

Towarzystwo gimn. „Sok6t• w Dellwiir. 
W niedziele dnia 5 marca urządzam 

zabawę z tańcem na sali p. liilse bnscha 
przy kopalni Neu-Coln, na którą " szy
stkich nam życzliwych rodaków i rodaczki 
z Dellwig, Bottmp i ok-0licy, także są
siednie gniazda uprzetimie zapra zamy. Sta
raniem naszem będzie się od\\rdzięczyć. 
Czołem! Wydział. 

Uwaga: Listy tyczące się Tow. gim.n. 
„S-Okól" w Dellwig odsyłać p. adr. Fr~mci
sZl~fk Boga·cki, Borbcck, Kreuzstr. 22. 

Towarz. gimn. „Sokół" w Giinnigfełd 
Nasze towarzystwo urządza w nie

dzielę dnia 5 marca zabawę. po.Jączo.ną z 
Ć\\ iczeniami gimn. i tal1cem na: sali Józefa 
Darenrcchta. Początek o g-0:dz. 4 po P<Jt. 
O Iic'zny u dział uprasza Wydział. 

Uwaga: Zebranie odbędzie się '' tę 
samą nied'zidę o godz. 3 po pal. 

Wydział. 

,°'j,~ ~- ~ .... 
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Towarz. św. Antoniego w Preisenbruch 
zasyła szan<Yw:ncmw bibliotekarzowi 

JÓZEFOWI WALCZAKOWI 
oraz jego narzeczonej 

pannie FRANCISZCE KACZOR 
\\ Korytach w d1ziel1 ślubu• (28 b. m.) n·adser
deczniejsze życzenia zdrowia. szczęścia 'j 
błogos~awileństwa św. Mt.oda para niech 
żyje! niech żyje! nieich żyje! aż się et:ho z 
Preisenbruch <l() Koryt odbije. Zarząd. 

·~···· ··-ii~ł~*•••• 
ł$iil&~•H~fim~-~~??l-

Tow. Serca jezusowego w Hamme
Bochum 

·zasyta w dnill' ślu1bu 28 lutego sw~J<j·eml.f 
cz.llonkowi szan. 

p. l(ASPROWI BARAŃCZAKOWI 
!(}raz. 1eigo na:rz.eczoncj szain. 

pannie: KLARZE DANKOWSKIEJ 
se:ridec·zne iż.y.czenia szcz.ęścia, zdrowia, ży
iciai .długiego, ornz blogoslawieństwa Boże
go. Taik jak kwiat róży po<ll rosą się ru
mieni, trk «lfa Was dzień '<lzi:siejtSzy piękny 
jedyny, gdy.i. dzisiaii jest waisz. śluib. Skiad-
1k1ilem te.go jest sam Bóg. Życzymy, żebyś 
tam przed\ Stwórc)li naszego tronem zaży
wał cbwa!ł'y wraz 'Z\ T\V!Oją żoną. Jeszcze 
raz Wam kwiaty ścielem, tern Was peW111ie 
1roz.wieselem, iż Wam jawnie otznaómuijemy 
i 9999 razy wy.krzykuiem~: Młoda paira 
niech żyje! niech żyje! niech ·żyje! Tego. 
w:am życzą cz.lonikowie 

Tow. Serca Jez. w Hamme-Bochum„ 

~---~~~•m•em•: 

*·--··*··~~-·*•· l(oo śpiewu „Chopfn" w Bochwn-Hoistede. 
W dniu godnyich Imienin dnia 28 Ju1ego 

zaisyla szan. czto.rukowi 
ROMANOWI CYCE 

serdec:znie ·żvczeniai mrowia, ·szczęśda i 
·pov.riodzeniai jak n~lepszego, aby Cię Bóg. 
<liobreim i czer.stwem ·zdrowiem obdarzył. 
Tego Ci wszyscy życ:zemy i po trzykroć 
wykrzykujemy: Nasz, szan. c.z.lonek Ro
main Cyka ni ee.hl ·żyla ! niech żyje! ni1ech ży
je! aJi. si.ę echd po caf em Bochum V roobiia. 

Zarząd. 

*•*-·--$ł41D0$4ł•fł 
Obrona prawna 

,,,Zjednoczenia zawodowego polskiego"„ 
Ustnrych porad! wdlzlieliai ~ię w biurze we 

wrszystlkie dni powszednie od! godlzmy 1 de 
2 )JO poltJidlniu. Szan. członJków, uprasza 
Slię, aiby punkttuatnie prz.}"bYl\V1(llfi, ażeby 
WJSZyist!kich zaidtowtoJić mlo'ŻOO. Kto ma 
spraiwę dlo biwra,. niech rualHep~ej zawsm o 
·g()łd.'z. I po pot przyibęctzie, ai może sw.oj~ 
sprnwe dloiklad!nie opowiedztieć. Upras7.a 
się tett, aiby nie ?1Wlekać tz wd.1ainie1m się do 
bima, tylko zara'Z papiiery przystać, skoro 
się je otrzyma, aiby się sprruwa nie przeda
Wlnita. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie''. 

Baczność! - Baczność! 

W szystkićh pp. przewodiniiezą.cych, se
kretarzy i kasyerów komitetów powUait:o
\11.YłCh i miejsoowycli upra!S'z.ai ·się, aby za
raz natleisilaH ookladnie obrachll'11:ki tle ze
brałd podczais ostatnkh wybOrów dlo pair!~ 
mentw rua cele wyborcze oraiz ile wyda~i. tj. 
k.iomu wyiplaciłi, ile wyplacHj, 4 zai oo. Tak 
samo resztę pieniędzy n~ać .niaiłeży. 

R000ków, którzy ma.ją jes'Z!CXe jaki~ 
,tąd:ani~ oo „l(omitetu glóWttreg'O" upraiso · · 
6iQ taikże, aby je zaraz 1nialdles!a.H. Prz~y
liać wszysiko trzebaJ db kasyera pod adr.e
Stttn: Pk>tr Sztul, Gilnnfr.gfeld, Haruptstr. Z 
g. W aittenscheidl. 
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Baczność! 

Rodacy, którzy otrzymaii v cz sie 
"\V!Y1:>orówi do sprzedaży bony na cele wy-

rczc, zechcą zaraz zwr6cić niesprzedane 
IKmY, a za sprzedame nadeslać pieniądze 
1t<>cl adresem: A. BrcLki. Bochum, Malthe
&erstr. 17. 

GOOCOCGC OOCOOCO 000000000000 

Osoba, która 2 lutego, tj. w świ 
M. B. G. Wi Oberhausen pożyczy/a pe'.'i 1ej 
fi'rmic cygar 300 mr. na weksel? prosz~, 
aby się w wfas :ym interesie zcci '"Jafa d• 
mnie zgjf{)sić. 

r. Słoma, w 
Ruhrort-Laar, l(ai.serstr. 

„Wiarusa 

Prenumerata na, miesiąc \\·ynosi 
tylko 50 fenygów, 

a z odnoszeniem do domu 14 fen. więcej. 

l(to zapisze „Wiarusa Po skiego" na 
marzec, nadeśle na ' dowódJ kwit, 10-
cio fcnyigówy znaczek na porto i dvkładny 
adres, otrzyma darmo kalendarz ścienny 
11a rok 1905 oraz piękną książeczkę.. 

Rodacy? Dziś każdy Polak na ob
czyźnie koniecznie czytywać winien „ W.ia
rusa Polskiego", aby się dowiedzieć o waż
nych wypa.dkach tak w życiu narodowem, 
J)Ołityczaem, jak zarobkowem, których o
becnie tak wiele. Zatem Rodacy: Roz
szerzajcie „Wiarusa Polskiego". 

Kto nam ~iedua przynajmniej 3 nowych 
abonentów„ na marzec, · nad!eśle ich 
kwity i do każdego kwitu za:l.ąc.zy 10-do 
·f@llrygowy maczek pocztowy, otrzyma dla 
kai7,dego nowego abonenta kalendarz ścien
ny i piękną książeczke, a prooz tegQ dla · 
-siebie bardzo ;piękną 

książ~ ·wartości 50 iemrguw. 

· Postbestellungs-Formular. 
Ich bestełl.e hiermit bei dem KaiserH

cheti Postamt ein Exemplar der Zeituni 
„ Wiarus Polski'' aus Bochum (Zeitun~
preisliste 128) f.frr ,den MQnat Man 1905 
und• zahle an Aboomement UJnd Bestelłgeld 
0,64;Mk. 

O~e 0,64 Mk erhalten zu haben, ;be
l·Cbe:inlil\t 

. • • . . d. • • • - • • 190 ..• 
Kaiserliches Postamt •••.•••• 

I(to l!~e u ~ lllcn!~d • ~robić? 
Szukam ludzrr kx.ldeg<J _tanu, kióray 

mogą osięgnąć odel11l!1ie 
AGENTURĘ. 

Zgloszenia przyjmuje 
lpacy Rydzyński 

w EickeJ, ulica Markt nr. 7. 

! sze \ s~d czeladnik znajdzie stałe ~
trudnienie rw. Ychmiast u A. Beszczyńskie
go w Bruc" ausen n. R.cnem przy ul. ~l(ai
serstr. 56. 

„Najtańsze i najrzeteln!eisze :tródto 
·zakup na"! 

Ws.tystkie moje zegarki są starannie obcią· 
gnięte i na mmutę uregulowane. Za każdy :.ie
garek daje 2 letnią piśmienną gwarancyę. (). 
bawy nie ma żadnej, ho coby sie podobać nie 
mialo, przyjmuję z powrotem i zwracam pie
niądze. Trzeba się koniecznie przekon4lć, a 
kto ń1e kupi, toć trudno, ten sam sobie szkodzi. 
Zamóweinia i podziekowania cooziennie nad
chodz2,. 

Olbrzymi wybór! 
C~ysto srebrne cajpięknieisze zegarki 2 

Matk.E& Boską, z 2 zloconemi brzegami i z naJ
lepszemi werkami ca 10 kamieniach po 12, 14, 
16, 18 i 20 marek. 

Najwspanialszy z Matką &siką zegarek, 
złocone litery, i najozdobniejszymi zloconymi 
brzegami, ciężki w srebrze i z najlepszym na 
10 kamieni prima ·werkiem tylko Z'6 mr. Ae~ar 
ka tego z pewnością nikt jeszcze nie widzial. 

Zegarek posrebrzany kluczykQ:wy 5,90 mr. 
Zegarek niklowy cyl. kluczyk0wy 5,40 i 8 

mr. 
Zegarek pośrebrzany najlepszy .aa ·6 kamie

niach kl.uczyko·WY 7,75 mr. 
Zegarek czysto srebrny cyl. na ,(i kamie

niach klucz. lub remon. z 2 zloconemi brzeg.ami 
prima werk 10 mr., - Tim sam na iJ.O kamie
niach po 12 .mr. 

Lańcu:SZk.i po 25, 30, SO, 85 fen.~ lcpsa ni
klowe po 1., •1,25, I.50, 1,75 mr. 
Ueanikl bogate na 500 ilastraeyj 
na ze~arki., łańcuszki, biżuterye, także ekr:IYP
ce, flety, klarnety, barmonkki, oraz we, ~rz.y
twy, portmonetki i różne okolicznościowe JO· 
darłri wysyłam ·każdemu darmo i i.ranko. 
z 27Q ilustracy.ami i 8 kolorowYAli obraaka.mi. 
Pormat wietki. Egzemplarz opraiwny w pl6t
no a~ielskie .z iuteralem. Cena 11,00 mi"„ l 
dotym brzeiJcim 12,00 mr ., z prze5. 58 fn. wi~
ceł. 

M. DANECKI Miejska Gerka. 
Gorcllen, Prow. Poscn. 

lf:czn: SC Roda~)'·= olicy ! 
Wielki skład obuwia w Brucbu 

prz~ ulicy Maryańskiej nr. 22, 
w pohli?:u Kościoła ka.tal. i obok lokalu Kuchema. 

8zanownym H.oda.kom donosimy, iż otworzy
li~my wspólnie 

gotowego obuwia! 

Jan i Franciszek 

skład garderoby 
męzkiej 

podług miarr 

al. Tarmstr. 14 
w- Essen. 

Kto ma 
najszyk0 • 

wniejszy 
krój! 
7 ? 

Wszelkie nowosc1 na wiosnę już nadeszły we wielkim 
wyborze, w wartości za przeszło 12.000 marek. 

l'llllllbl..-tłllmacu:lllllłlll„•· •+-.„-t.1„•na„~ć„.„.a11;..-. •• ,t„„.+„„,.lłłlll,•...,„=-.-1+„„„„t:1a•'ł1111„„o„„1MJ•.._m11„1„+11111~•„1111• -·---· Poszukuj~ od zarar: 

V 

dla każdej gospodyni 
je~t 

~ Adlera maszyny do szycia 
Maszy1 a ,,P a t e n t - A d I e r nr. 8' , do sz}cia, dziania i wyszywauia przewy~s:ia 
W$ZJt-tkie fab1 ykaty ko1:1kurencyjne - Trnjakie roboty na jednej ma.szynie, lep1ej 

niż fabrvkaty ałbetyka.ńskie. ~ 

88'ataie ed inaezenia s 

Złoty medal w .. ZiHau. Zloty medal w Hamburgu. 
N a.być można. u firmy 

We~tf&lische NAhmasthinen-Manufaktur, 
G. 111. la. H. 

Btthnhof PStr. 37c Wanne Buhnhofstr. 37c 

• •· ... ,„.lllJhllil•llll•--··-· ......... l ••• „ ..... „ .•• „.„, 

czeladnika 
krawieckiego~ . 
A. Wojczyński 

Gekenkkch„, K~rl•+r.T . 

Czel tlnika 
krawieckiego 

poszukuje 

Fr. Gość, 
W anne, Hofstr. 4:ł'. 

Struny 
4o •krcypc•w ey-

łry, &iłary. 
Taki:e i.1.ne częśoi 
do wymienionychia
strumentów do na
bycia u . 

Th. Kuhnen, 
w W attenscheid, 
Freiheitsłr Hl . 

.I:łlt ehce tanie i ~e-

aa•y' 
kawał ziemi w oj-
czyl\tvt·h ;;tronac.ll 
tea aiecll p•da swłj •· 
hes na p •eatów„ . 

Verl~ dee ,InfoDJa'9r' 
Po ee•, BerliJI....,. t. 



dziec pol!cy ! Uczcie dzieci swe 

' łć, czytać i pi54lć ·po polsku! Ni• i•t 
Jtta~'e.m, kt• potornstwtł 1wem znlem

uią ,o•zwoli ! 

d ia. 
Czy będzie konstytucya w Rosyi? 
Z Petersburga d101nosi telegram, że mi-

1 er rolnictwa J ermolow mający wy1pra
ać spraw()zdanie z polit}"cznego potoże 
wewnętrznego Rosyi dbszedł do wnio
' że jedynem wejściem jest konstytucya. 

ar 24 lutego tioczyl długie narady z mini
rem i polecit mu wypraicow:anic od1p;ow~e
iego mamifestu w porozumieniu z iillnymi 
'n1strami. 

łochom grozi ogólny str~jk pzrsonału 
kolejowego. 

Ni.czadmvolenie p-0międ:z.yi personatem 
6}owym wzrasta. Z R:z.ymu '."Ą"Sikutek 
ejku p·ociągi w po11iedzia1lek od:iechać nie 

ty. · 

Telegramy. 
L o n d y n. Do „Standartu" donoszą 

Odessy że w gubernii charkowskiej wy. 
uta cholera azyatyckai. 

Te o tł os i a. Robotnicy tutejsi przy. 
czyli się do bezrobocia. 

B y t o m„ Ruch kolejowy przez So
lwiec został na nowo podjęty. 

Be r I ·i n. Sejm pruski w poniedziałek 
cze obradował nad etatem minister-
a oświaty. Z Koła polskiego przema. 
posłowie .l(orfanty i Mizerski. 

Ber I i n. Parlament ukończył rozpra
rtad etatem marynarki i rozpoczął o-

dy nad etatem urzędu spraw wewnętrz. 

dla Rheinbabena. 
ielona p~ hr. Golucho'\VJSkietgo dot
a go bardzo, jak świadczy o tem roz-
źniony ton gazet wszechmemileckich; 

·nie poskutkuje ona teraz. Oa:zety 
:we starają się tę niemirą, p. Rheintba
\\i i rządowi pruskiemu spraw~ W1 jalki 

ź SDOs6b zartUJSZOwać. 
. ,Vossische Ztg." do:wi1aid\l.Je się: Au

rt.lciro-wegierski ambasador z pollecenia 
·Gołuchowskiego ponu:szyt ·wi tuiejs~m 
~dzie zagr.anicznym ustnie protest gali

. s.kiego !(()fa pollskiego przeciw urw<aldlze 

.nistra I(heinbable!nai o stosU'l14m Polaków 
~usinów. _ Są jak najlepsze widoki, że 
Wa teł będzie prcy!iaźnie .ralatwiiloną. 
,,U>cał Anzeiger" ,psze: Obraicfy toczą 

:v; nadzwycziad przytjaźnet formie, a o
enie rząoo niemv~iciego J')OWiI11110 

~ zadowalaiąoo> ponieważ miniJster 
bu naturalnie niie mial zamiaru miesza-

, s.ię w •Stosunk~ innego państwa, ai tern 
1ei Obraiamill! na:rodowośd. 
O stanowisku rzą,d111 austryaddego do

za, iesz.cze, że prezes ministerstwa au
atkie:go baron Gautsch wysfochaWISzy 
ttj sprawie zairzą,d l(ola polskiego, o
il<l:ciy1 prezesowi hr. Dzied'Uiszyckiemu, 
Pl'()śba l(ola polskiiego jest bardzo pożą.
ą, gdyt hr. Oo1ucltowski, minister 
~ 'Za:granicznych, jeszcze przeótem za
l\()fo polskie wystą,pilo do rz4dlu: ze 

~. Ż<\<laniem, -sam na wlasną .re}{e iuż 
{r'rlf Przez ambasadora auistro-węgier
~ w Berfoue prxedtstawiienie u· rzą,d11 

lego. iakim to prawem minister skar
~ruskego Rheinbaiben \\11!11desz:a<I się w 
wy czyisto wewnętrzne austryadde. 

Br. Oautsch dodał, że rząd! austryacki: bę
dzie. wymagał zupełnego zadośćuczynienia 
dyplomatycznego zai ten krok ni'estosowny 
ministra skarbu pruskie.go. 

__ ±!tłl 

. Wyrodek spote~ zeńst . a, 
który nawet przed zdradą wfasnych roda
ków się nie cofną1ł, znalazł się także w Ber
linie. 

Oto co czytamy w <Jstatnim ,.Dzicn. 
I3e rl.": 

1,Prze<lsta\\ ienie \v czoraisze, przygo
towan)-:1 przez ·p. Stanisława Szatkowskie
go, wZ'budzilo między pu'blicznością naszą 
ogólne zainteresowanie. Tern smutniejsze 
\v rażenie na ze.branych prz.edl lokalem tlu
maich zrobHai biała kartka, przybita na ścia
nie, nosząca napis: .,Wieczornica odwa
lana z po\V'Odu zakazu policyjnego". Byla 
chwilai przykra, kiedy na twairzaich zawie
d'zionych rodaków, którzy poprz.yjeżdlżali 
ze wszystkich stron czytać byto można ja
kiś \\'-yraz nieprzyjemnego zdziwieni.a. Ze
wsząd odzywa·ły się pytanfa ! „Dla.i ·cze
go?! Co się stało?" A przecież nikt z 
111ich jeszieze nie wied7ial, że stało się to mt 
skutek aż dwóch deooncyacyi, wyszł'ycn, 
jak wiemy z pewn:ych tródeł, z grona tu
tejszej Polonii. 

Denurncy.acye te opiewaly, że pan 
Geldhab je~t to sztuka, z powodiu swej poi.. 

Iity.::znej treści nie odtpowia<l!ającai wyma
ganiom cenzury, oraiz, że urządzanie przed~ 
starwteń z wspófod!zialem p. Szatkowskiego 
nie ma na celu li tylko zaharwy w Jonie to
warzystwa, l1eicz chairakter puJblilcz.nry. 

Można się wszystkiego po dziś dzień 
spodxjewać - od· wrogów naszych prze
cierpieliśmy wiele, za wiele, ale trudno u
wierzyć, że jeszcze dzlsiai, pv tylu latach 
wspólnle doznanych zawodów i cief'J)ień, 
mogą się jeszcze między nami znaleść ~ 
dl.oostld tak nikczemne, które z jakichś oso
bistych niechęci chwytają się tak niegodzi
wych środków. 

Chcą-c utrzymać się w toni~ godnym, 
trudno .z.natieźć słowa dla napiętnowania 
jetłnostkf, upadłej tak nleskończenJe Dlisko. 
Zresztą wolno nam się rurniien1i:ć za z.nitcze
mrualy-<;h ziomkótw naJSzych, ale trudno 
wieść taki wstyd wobec obcych. 

Smu~ i wstrętną jest robota! pta!ków, 
oo wla!Sne kalają gniazdo.~." 

Tyle „Dz. Berl." Jednostki tak nizko 
upadle .vdlollne .są: do wszystkiego, jak tego 
mamy rozliczne dowOOy. Przed ż.adnem 
złem llie 1110Żna sie trudnreJ ustrwdlz jak 
prz.ed! d1enUJ11cyantem, gdyż kro tak nizko 
wpa.dl, nie oofa sję nawet przed! zlbroldnią 
najohydnieJszą. 

Polacy n& obezyźnie. 

Wetter. Towarzystwo św. Wo}ciecha 
w, Wetter. Na waJnem :z.ebraniu, dniaJ 23 
styc.z.nilal rostata zrewidowana kasa, ai za
raizem byl obór nowego zarządu. Do za
rządu· zostali obrani: W aleruty Matuszak 
przerw.; Jan Janicki za-st.; Lu<ltw"i.k l(icia 
sekr.; Józef Duoszcmk zaist:.; Jain HenciaK 
ka!syerem; Midt.a.l Sliwka zast.; Paweł Lit
win bibl. ; Michal Szufla zast.; Piotr Miin.ta 
chor.; Tomasz Królaik zast.; Jak. Michałski 
i Stan. Miskiewicz podchorążymi; Roch 
Baz.ak i J óz. Michaiłski zast. podchorążych; 
Mkhal Piotrowiak i Stan. Wawrzynia!k re
wizorami kasy. Czlonków w naszem to
warzystwie znajduje -si~ 89, z tyc'h jest 8 
przy wojsku. Towarzystwo posiada w ka
sie 105 mr. 47 fen. I(si~ct.za polskiego mie
liśmy 4 razy. Towarzystw-o aiatsre . bralo 

• 

i -·-··- -·-----------

ucrzral z chorągwią 4 razy, i to raz na urn
czyst<}ści Bożego Ci.afa i w pielgrzymce do 
Werl, oraz". rncznicy TO\\-. św. Józefa w 
Wittcn i PQd·czas wilasncj rocznicy. 

O jak nailicz.nicis7y uid'ziaJ w zebra
niach towarzystwa uprnsza się . 

Mowa pt sła C1.arlińskiego 
wygłoszona dnia 16 luteiO w SeYmie pru
s:_:r.J przy obradach nad etatem mnister

stwa spraw wewnętrznych. 
~01lmf:1czenie). 

M. p., gdyby tak postępowan{), w. "\ ie
lu przypadkach ztenm możn.aiby za:raldizić; 
w oiświadczeniu p. sekretarza urzędu spra
wiedliwości jest jedlnakże jeszcze dodaitek 
bardzo nieudatny: 

że rzeczywiście w w1plyw:orwych ko
lach polskich podtrzymują gorąco 1rnsilo
wainfa ahy pisownię nazwisk, które dlo
tychczais pisano z niemiecką końcówką 
ki, zmieniać 11a: pisownię z polską końcó
'\v1ką ka. 

Byt()I to d'lai mnie zupefnie .wś nowego 
oow·ie'Clzieć się, że koń<cówka ki jest niemte
·Cką, a sądzę, że pan sekretarz. urzędu spra
wredli'wości zdr.aidzil oświadczeniem ,swem 
rzeczy:wisty cd takiegl()I postęp.owaniai; wi
d()cznem jest z tego, :ie usiłowania kQt rzą
dowych, by wszyrstkie naizwiskai poitskie 
pisać z kańc6wką ki, mają nai celu jedynie 
gennanizaicyą. Wynikiem jest to systemu, 
który za1wsze zwalczać będziemy i prze
ciw: ~tóremll' walczyć musimy, dlapóki .choć 
Mźblo honoru w mSi będizie. 

(Bardzo słusznie! u Polaków). 
W przyrpaidkaich taudoh, w. których do 

urzędw stanu· cywi>lnego przyd11od!zą tu,dzie, 
którzy zupel1nie po niemiedm nie rommniteją 
czy i tych należy podejrz.ywać o dąriIDości 
polbnizacyjne? Cóż ma: to zresztą: zna
czyć: „niazwi'ska, które dotychczais pi-sa
no z niemiecką .końcówką, ,ki"? Na!ipierw 
~ o to, kto je tak pisal i czy to <lzialo 
sie z pr~yzw0ileniern odn01Śnei ()ISOlby. 

Niestety \VlSZystkie urzęda tak rządo
we iaik k01TIJUJnadne, a nawet calai masai o
sób prywatnych sa'Clzą si~ oo to, aiby OOku
czać Polakolm prxez fałszywą, piSiOWnie na
zwiiska. Byitruby ma to jedyna raoo: nie po
zwolić na: to, pism takich nie przyrmawot!, 
raclmnków nie płacić! Zobaiczylibyście pa
OO'Wie, jaikby to kupcy staradi 'Się, byi rrozwi 
ska Pobek przez ka prsywać . 

(Bardzo dobrze!) 
Zresztą nie można dość cz~sto powrta

rzać tego, oo komisya obradująca natl pro. 
iektem db kodeksu cywilnego postaoowila. 
W protokule komisyi te.I powiedziano wy
raźnie: 

Zakonstatowaoo weidle jetlirrogtośne
go postanowienia tak komisyi, jalk komi
-sarzy rzą<!Owych, że § 1594 niema prze
szkaldzat ani żonie ani córce ojca Polaka 
·alby oo.•zwsko ojcowskie pi1Sa:la z 1roń
cówką ka, ani też nie~ przeszilcadJzać 
by naziwii'Sko to wi tej formie w rejestra 
narodrzin xarpiisanem bylo, a w żadnym 
razie niema dawał prawa 1l1rzęd:nikowi 
stan'U' cywiłoogo, by mógt wzbraniać sie 
zia·pisaniai naxwskai ta.kiego z lroulcówiką 
ka. 

To przecież powi'llllO być zrozumiałem 
i w:ylączy.ć WlSZelkie ograniczenia. jakie 
pp. ministrowie spraw we:w:nę<tr:mych i 
sprawiecHti>wośd robią. Ale inawet wtedy. 
kiedy interesend zastoouJą si~ do rozporzą
dzenia ntini-sterya·łne:go, kiedy dostarczą dro
wódi, że u.żyw~mo od daJ\V!Ctlai zaiws.ze koń
cówki kat, kiecfy nawet d0starczą świ.ad
k<w i wiairog(lldnych dokumentów, unę
dnicy stanu' cywilnego nie clJ.lCa zadość u
ciyntłć_ sruisznym ich żądaniom, tak„ :te Ju-

dzi tych ido rozpaczy pra\\ ie nieraz ct:opro
\\ adzają. Przedwczoraj jeszcze otrzyma
łem list od p. Iiclii1skiego ze Żnin.a, w moim 
okręgu wyborczym, w którym mi donosi, 
że chdal zai,vrzeć związek m:l'lżef1ski z pan 
ną Ro1gal"IisK4 i w tym celu udat się do u
rzędu stanu1 cywil;1egn, ak tam bardzo źle 
trakto\rnno go, ponie\\'J•ż ttrzędnik stanu 
cywilnieg·o żądal koniecznie, aby narzcczo
na1 nazwisko swe z końcówlq ,,ski'' podpi
sala. 

(Sfochaicie ! Słuchajcie! u PDlakó\Y) 
Na to narzeczony nh~ p.J'ZWiolH i udal 

się. ze ska1rgą do lanldrata·. Tam trafif do
brze, 

(Wewlo·sć) 
hoi wżalenie jego oddalono. Nastt;pnie pi
sa1f dlai prezesa reiencyi w BY'd1~osz1ezy a 
nie otrzymując prawie trzy tygo<lni.: odpo
wiedzi, osobiście tamdotąd' pojechał i d()
wiedzial się. że u•rzę.dnik stanu cywilnego, 
który równocześnie jest ,burmistrzem, iuż 
go tam opisat; przcdstarwil go jako gorące
go PoPaka i prosił, aby skargę j~g.o -o<l'da
looio. 

(SŁU'chajcie ! stuchajde ui Polaków). 
A to jeszcze M. p. <llQdać muszę wyra

źn1e, że dostarwit tak metrykę jak i wyrok 
sądmvy> w którym matce 1p. Rogailiilskiej 
na:zwi'Ska R-0galilńska przyznano. Pomimo 
tych rw"szystkicht dokumentów, narzeczeni 
nie mogH sprawy tej dotychczas z.alatwic 
ai p. Heliński udał się narnszcie db mnie, 
a.ił:>ym rzecz tę p. mbnistro.wi prwdlstaiwił 
w tern: nrocnem przekona:nh1, że p. minister 
spnawi·e<liliwość wymierzy. 

M. p. poiwtairzam, oo już ra~ powieidlzia
;fem: jerż:eli lud polski pomimo wszelkidl 
d.lokruic:zaifl, sz.ykarn i prześladQwarfl sl)Okoj;
·nie 'Zachowuje się, to zaslwżyl. abyi mu si~ 
pOJklJonić r czapkę Z'<ljąć przed ni'rn~ 

(Braiwt> u Polaków). 
Po odpowiedzi ministra Harmmerstei

na~ w której tenri.e talcle narz:wi,sJro s2.a!l10'
wtnetgo po1s.ta zaczepił, p. Cza.rliński ratz je
~z.cze glos :wbral i powied:ział oo niast(}
puje: 

M'. P. RozmawiairJIO tak głośno w pobłi:.. 
żw mego miejsca, że rnie Jestem pewien, czy 
p. mini-strai dobrze zrozwmrialem; wiyd!a;e 
m się aednaikże, jakoby p. minister nie~ 
S!tyszal tego, oo oprócz. mego wlasnego za
patrywania: dodałem, że ów p. Heliiński do
starwN: dbwod'y, ai teraiz trz.ymai<\c si~ o,.. 
świa&zenia p. ministra, ooipi:sze do niego, 
aby ze skargą swoją, z.wr6cit się wrproot do 
panai mtstrai i OOJrumenta mi przeslal. Czy 
będtzie miail dlokumenta tlotycząice babki, 
niewi'em na1turailnie, powi~.iaitem tyBko, 
że miatlrn posiadala wyrok ·S(Ldowy . 

;Dalej p. minister byl tak uprzejmy, że 
i db moich familijnych stoswnków a miano
wide do naa;wiska mego zwrócił sit:, i o ile 
zrooumiailem, po.wiedział, że otrzymal list, 
z którego wynika, że nazwisko moje brz.ml 
w rzeczyWistości „Schreleiin". Tak nie jest 
Jak Sitf o tern ów koresPOIIdent w urzędzie 
heroklyi przekonać może. 

Prawdą iest, że ~iaj niektó~ Czar.„ 
lińscy pi·szą si~ Schedliin-Cz.arliński. Ja sic 
tak nie pisz.ę, ponieważ uwaiżam za zby
teczne ażywanie tego podlwóinego nazwi
ska, przekonawszy się, że Schedtlin jest to 
poprostu C:zairlin, miieisoowość, 'Zkąd ro.
ózina nasza naizwisko wziela; Czarlińskj 
jest to bowiem przymiotnik i znaczy pan a 
Czarlina, WłSi polot.onej w parafii tczew
skiej. Może p. minister będ:zie tak las.kaw 
wskazać korespondentowi swemu drogę 
do urz~u heroldyi i tam będzie mógł się 
przekonać, że Czarlińscy i Czarlin w Pru
sach Zachodnich byłi ju~ 7anhn I(rzytacy 
tam przyszli. a Krzyżacy me robili wielkich 
skrupulów przy zmianie n.aixw miejsoowo. 
ścl. Z ~Czarlina powsta.l wi~ C7;edlin a 



i,nil~ S hedlin. Zawsze jeduak zakon 
~Y niemcunm !laz był ::> tyle uprzi:j
·rn, że p>Qlską nazwę porosta\\'iał, chociaż 
nawiasie. 

(Rra\ o u Polaków.) 

wojny rosyjsk O·j&pońskiej. 
W Mandżuryi Japo11czycy rozpoczęli 

O\\'U mchy zaczepne. 
Gen. Sachar:ow telegrafowat dnia, 24 b. 

: Dnia 23 b. m. Japoriczycy Po odpar· 
m ata1ku na Tin1h1eczeng, zajęli stanowiska 
odlegtości oko1to 150 kroków od wzgórza 
!rezowskieg-0. Podczas nocy nie prz1ed
;wzięli fadnego ataku. Na<ll ranem dnia 
b. m. nieprzyjaciel przystąpił na: nowo 

• ofenzywy i szybkim marszem zbHżyl 
' db naszych pozyiqaj. K-0lo wąwozu 
nczulin, Ol 6 wiorst od Tinheczeng, usta
il nieprz,yjaciel 16 dziait górskich, a; na po
dniowy zachód batcryę polną. Okoto 
>dz. l po południu po zaciętej walce na 
l1gnety, wobec przewaigi lf1ieprzyjaciela, 
usieliśmy opuścić wzgórze Berez;owskie. 
l:alrui Japończyków odeprzeć się nie uda
!· Podiczas ataku JaPończycy szli przez 
upy i przez. miny, które ciągle wybucha
f. Straity nieprzyjaciela są znaczne; na
fe nie ·są jeszcze wiadome. 
I. Takżie w innych miejscach zawrza1Ia 
ailka. fapończycy rozpoczęli atak na wą

Y I(aotuling i Wansulinig. 
Da Mukdenu od'staiwi0iJ110 iuż kilka set 

nnych R.()\Syan, kziba zaibitych dotąd nie 
ierd'zona, lecz ma bYić w sto:sunku do 

nnych nader wyg.oką. 
I(uropatkin będ'zie prnwid!opodiobnie 

rewolony opuścić Muk1dlein. 
„Daily Mail" 1doniosi, z Tokio, że Ja.

ńczycy diotądl zabrali 41 pamwców tlą
cych do WladyW\Qstoku. 25 b. m. s-chwy

llli Japoflczycy znów parowiec R.omutus 
riozący węgiel oo Wlady.wostoku„ 

I(sią;żę fryderyk Leopold ttohenz-01-
~m udaje się teraz drogą wodną na wi'do
mie bodu. 

Jlcllie pollklt. 
1.a<łlttialti araii ł ..... 

Wąbrzeźno. Niemcy wi stain)!polskiej 
irsadizie Czaple zwanej urzędowo Czapelln, 
~bcieli takowej nadać kulturniejszą, na·z,wę 

; :,łfohenfelde". Nie przystał na to pan mi-
1iister, przez1 oo WYWKJifal wiehkie nieukon-

1 :entow.<rnie u tychże patryotów, którzy z 
)burzeniem odrzucili naizw~ „Schi1ppeln" 
~apiiOponowaną przez. p. ministra. 

Susz. 13 letni syn pewnego robotnika 
N' Schalkendoń ( ?) usHow.a! się powiesić. 
Miat on z jakiemś dzi·ewczęciem również 
cyte lat liczącem stosunek milo.siny; :gdy ro-

li pitaa Cz rt. 
Tom drug i. 

(Cig tłalny.) 

I. 
Naza~utrz pio tych wypadkach, jakiś 

chuderlawy, nai obie nogi utykający, staru
sze!k wtrzymaf się przed dornem, \\11 któ
rym mieszkar Cyrano, a który byl rodzaju 
dość przyzw10icie wyglądającego zajazdu. 
Po chwilowem wahaniu się, stairusZ'ek 
wszcdl. a· ra:czej wślizgnął się nieśmiało do 
wspólnej iz,by giościnnej na ,d-Ole. Miał 01\ 

I na sobie czarny, wytarty kaftan, za krót-
1 kie spodnie, ściśnięte pasem skórzanym, 
I u którego przywiązane byly przyrzc;vdyi do 

1 pisaniia, a \\·reszcie szaire pońc'Zl()ChY, o·pa-
1 dające na przestronne, ciężkie. trzimviki bez 
sznurowadct. Zatłuszczona myckai nakry
wia.Ja mu czubek g:fowy, z pod: nieli zaś wy
mykały się dtugie pa'Sma si·wych wfosów. 

1 Nieznaj-0my mlal minę oplakaną. Przy
' gairbione jego plecy z<lawalyi uginai~ się pod 
cięfarcm malego Uómoczka· podróżnego, a 
suchy kaszel -wstrząsar c:o chwil parę iego 
'Calą, wąttą postacią. 

Jakkolwiek tern przybysz wyglądał 
bard'ziej na żądneg-0' datku1 biedaka, niż na. 
gościa, który byłby w stanie uiścić oplatę 
za gościnność, wla,ściciel zajazdu, czt<:>wiek 
do!ść miękkiego serca, zbliżył się: do(1 grze.
ewie i zapytał dego żąda? 

- PokGiu gościnnego, bez urazy pana · 
gospo.darza - rzeki starzec pomiędzy 
dW10ma: napadami kaszlu. 

- Czyi wieciei że tu· pfaci się, za pier
wszy tydzień z góry? - obiaśnit uprzejmie 
wiaścideL 

dz:ce dziev/czyny dowiedziawszy. się o ten1 rz.ystw() <J<l zarzutu, że przeci\\ grze ha- 1 
obili ją rózgą , ~drn :r--i • luJ.y samobójca zardowej w I(ole towarzyskiem nie '' ystę-
za stryczek. Przeszkodzono mu atoli za- puje. Na ów list odebral zarząd następują,-
m·ar swój wykonać. Pewien -cztowick, je. Na ów list od'ebraJ zarząd: następującą 
przecho-dząc \\~ te.i chwili, przerżnąf istry- odpowiedź: 
czek, i tak samobójca: pozosta1 przy życiu. 

I 11'111. lt P•••6*1 .... 
Inowrocław. Bank Ludowy wtożony 

zostaI w1 Lobżenky przez ks. pral. Wa
wrzyniaka staraniem tamtejszego KóJka rol 
niczego. Wedlug „Dz i en. I(uj." należą do 
za:rządu ks. Ra,czkowski, pp. Byczek i An
drzejewski, a prezesem Rady Nadzorczej 
wybrany rostal p. Szarkowski. 

Tncianka. Nad majątkiem towarzy
stwa urzędni1ków ,.Konisum" towaró\V' spo
żywczych i innych artykulóiw, do którngo 
111a1eżalo przeiszlo 60 urzędników koleio
wyich, t()gloswno konkurs. Niedobór wy
nosi przeszlo 15000 mr. 

Srem. Na \Valnem zebrnniu mieisoo
wcj kasy chorych powiatu śremskiego, któ
re się odbyło w tutejsz,ym hotelu ,.Vikto
ria", wybrano nowy zairzą1d: w miejsce sta
rego, którego czas urzędowania 1się skoń
czy!. Polacy stawili się na zebranie bardzo 
licznie. Do zarządu wybrano z grona pra
cod,awc6w1 5 czt()nków i to mistrza mal'ar
sikieigo Marki1ewicza, kupca Neymanna, a
ptekarza Radomskiego, zegarmistrza Rych
lewskie1go i kupca: Ll:lmpę. Z gro.na prnco
biorców wybrano: przewodnkzącego biu
ra Sobolewskiego, cieśI~ Powlickiego, pie
karza Palkiewicza, szewca łieina, werkmi
strza Kiihna, kowala 1\falinmV'skic,go i po
mocników: Zydlewicza, Szyma,ńskiego, 
Przymęskicgo i Bagażewskiego. 

Poznań. W Bazarze, lQkalw poZ!n:ań
skim, w którym byw:ają, także ró'Żni1 k'°loni
zatorzy i tym podobne „szczyicące" się 
szlaichectwem ()isoby ma swioją sięd:zibę 
szlacheckie „I(ofo towarzyskie". 

Tymi dniami <Jdbylo towarzystwo 
zwakz:aiące grę harnrdlową z.ebranie, 'któ
re rzwcito deka;we światło nai owe „I(olo 
Towarzyskie". 

Przy wolnych wnioskach bowiem sta
wił jeden z czlonków zapytanie, czy z.arz~d 
poczyinH jaki'ekolwiek kroki wobec wieiści, 
oraz głosów w prasie o hazardzie upra1Wia1

-

nym wi .Kole towa:rzyskiem w Bazarzie? Na 
to ood'pawied1zia1l w imieniu zarządw P'· me
cenas Seyda1

, że za:rząd zastanarwial się nad 
tą, sprawą, ale wobec it:aJemni'cy, jaką 1sie 
gra:cze okrywa;ją, doszed'l do tego przeko
nania, że energkzne kroiki doprowadizilyiby 
db procesów, które by zwlasz:czai pra:sę na
raiziily nai <l.btkliwe kary i koszta. Dla tego 
zarządl zwrócil 'Się dlo Ko.la towa1rzyskiego 
listownie, prosząc je, aby na: zebranie To
wiarzystwa pru1ciw!hazardiowegu 22. bm. 
wysCalo swego przedstawiciela, któryby 
calą sprawę WIObec zebrania L społeczeń
stwa wyjaśniit. a przez· to obironil Towa-
c ,,JE E 

- He:? - zapytat nieznajomy. - i"0e 
jestem boga,czem; muszc oszczędzaić i li
czyć się z groszem. 

- Będlzie to pana kosztowato jednego 
pistola na tydzień. Przybywasz. zapewne 
zdalekai? · 

- Z Andega:wii - odrzekł starzteic, 
rozwiązuj~c woreczek w celu zaiplacenha 
żąidanei sumy. 

- Zamierzasz pan niezarw101d1nie prak
tykować w stolky swe rzemi101sto? - wy
stąpil z nowem Z1apytaniem gospodarz -
gdyż wnosząc z rożka z czernidlem i piór
nika, wiszących 1u pańskiego pasa, jesteś z 
zawodu pisarzem ulicznym. 

_: Jestem p().etą - odparl tamten z 
' pmst-0tą, niepmbawit0ną wszakże niejakiej 

dumy - i przybywam do stoliicy w na
dziei wystawienia tragcdyi przez sh.~bic u
lownei. 

- Wybornie 'Się sklada ! Mój hotel 
szczyici się wfaśnie PoSia:c:Laniem ljednegio· ze 
znakomitych pańskich kolegów, autora 
,.Agrypiny", wielkiego Cyrana <le Berge
rac. 

- Wie<lzialem o tem, panie !gospoda
rzu. I dlatego wlaśnie przctożylem paf1ski 
zajazd nad: inne, aby prz)<;bywair~ w sąsie
dztwie swego mistrza w Apollu. Chcę też 
zapytać, czy będ'ę mógł dostać pokói, d-0-
tykający bezpośrednio i ego mieszkainia? 
Ciqgni'e wszystkich <fo slof1ca! - d.00.ial, 
uśmiechając się niez'nacznie. 

- Jeśli pan życzysz sobie tego - zau
\\~aiżyl gospo1d1arz - przedstawię go sza,no
winemu panu de Cyrano. Pomimo wszy
stko, d'°bry to kompan ~ do wypitki i do 
wybitki. ' 

Broń Boże! - wymówił się gość z 
pośpiechem. - W tej chwiJi z.nak>mość ta 
bylaby dla mnie udątliwym kitopotem. 
R.acz pan schować uprzeimość swą, na p.óź-

„Poznań, 21 lutelgo 1905. 
SzanoVłny Zarząd ' 

Towarzystwa ku zwalczaniu, ku zwal'Caniu 
gry hazardoVłei 

w Poznaniu. , 
Towarzystwa antyha:zardowego nie u

ważamy za instancyę, którejbyśmyi byli w 
bowiązani da\vać jakiekolwiek wyjaśnienia. 
Przypuszczamy, że tylko brakowi należy
tego naimystu przypisać ffi()·źna1 przets.lanie 
nam pisma z dnia 20 bm. 

Z pow ażanileJm 
Dyrekcya Kolai Towairzystwa". 

Odpowi.ed'ź w tym tonie oburzylel! obe
cnych tem bardziej, że rxi<l nią byla wyd· 
śnięta pieczęć I(ola towa1rzyskieigo, ale nie 
bylo ani jednego podpisu. 

Nad! tą sprawą wywi1zaJy się ożywi()
nc oibrady, któire dlO'Prow:adzHy do tego, że 
postanowi.ono K-0lo towa1rzyskie postawić 
po<ll pręgi'erz opinii puibHcznej i kmespon
dencyę publicznie ()glosić. 

Ze 81~ka r..yll Starej Polali 
Wrocław. .,Gazeta Katolicka" pisze, 

iż wiadomość o ustąpicniu1 kis. dr. Stephana 
nie zga!dza się z pra:wict'ą. Ks. dr. Stephan 
nie ustęp.uje z „Gazety I(afolickiej'' jako re
daktor ani teraz. a:ni ()d 1 :kwietnia. Odda
je tylko kierownictwo: druk::vrni w inne rę
ce. Nieprawdą jest też, jakoby nru zebrnntu 
ks'ęży w Oliwica:ch byl się przedstawiJ 
świecki redaktor, g<lyż nie jest wcale IX>
trze,bny. 

Katowice. Niebezpieczna: 'Choroba star
-dnienia kręgóiw przybiera na Górnym Slą
zku cmaz większe rozmiairy. Z tego po
wto<lu1 też generalna komenda wojskowa 
w Wrncławiu telefonicznie zarządzHa od
lo:żenie stawki woiskowb na czas później
szy. Obecnie zaraw J)Oja:wila się takie w 
I(atowkach, przy ulicy grundmań!skicj, w 
rodizinie zecera Tanka, g,dziie za1chorowa
lo 14 !letnie d'ziewczę. Zarząd'z{)1no natych
miast rozleg,le środki ostr6żnio.ści. 

Urzędowo dQ1110szą że <Jdi 19 listopada 
zeszłego roku zarszfo dotąd na Górnym Slą
zku 48 wypa<lków stward:nieni.a kręgów, 
między temi 21 śmiertelny.eh. 

Donoszą, że powi<Ydlo się: teraz: wyle
czyć wypadek stwardnielnia kręgów przy 
pom101CY' operacyi. 

_E!Z 

Wi domośd ze świata. 
Z Austryi. Klub ruski w wiedeńskiej 

Izbie poselskiej, di()w'i'ed'ziawszy się o tern, 
że hr. Gołuchowski w 'Ci1rodlze d'y.plomaty
cznej zai~ożyl bardzo, ostry protest przeciw 

niej. Ody już cal.kowicie d:ziel'o swe wy
kończę. sam o to pms ić bQ<ię. 

- Jak się panu podoha. Co się tyczy 
mie!Sz'kania, nic będę mć!gl, '°fiarować panu 
nk lepszego nad ma,ry, skrcmny pokoiczek, 
który k'dlnak posiia<la giówny warunek, 
wymagany przez pana, znajduje się bowiem 
tu:żJ nad mi!~szkanie.m paina1 de Bergerac. 
Będziesz pan mógł Gldl siebie słyszeć g-0 
wygla1szająccgo swe \viersze, gdy.ż lubi to 
czynić, organ ZJ.ś glosu1 mai potężny. Czy 
się to p:mu pod'o.ba? 

- Ależ natural111i c. Będzie to• dla rrrni;! 
u·czta bogów. 

- Wiec pr,osze za mną. 
Starzec wzią: Homnczek i. poprzcdŻa

,nyny przez g-cispodarza. jąl gramolić. się, 
kaszląc okropnie, po schodach, wi-0dących 
na wyisze piętro. Gdy weszli na korytarz 
p!elf\vszego piGtra. gnspodarz wskazal pal-

. cem j edn1~ drzwi. 
- To tui właśnie - rzekl z d'Umą -

raczy przemieszkiwać szanowny pan de 
Cyrano. 

Nieznajomy 'Zatrzymał się i za1czą1l 
przyglądać się drzwiom z miną peiną sza
cunku i cz~ulo-ści. 

- Tu? - rowtórzyt, składając ręce z 
naOOlżeństwem. · 

- Tak, lecz stąpaj pan zwohia i po
cichu, gdyż poeta naisz jest slaiby. Gorącz
kuje trochę · i sekrc1airz jego pmsil mnie, 
abyi wstrzymać się od: wszelkich halasów 
które rruogą choremw z:aszkoozić. 

- A! Najświętsza Panienko! I zką<l
żc to spadło na tego niez,równanego cz1o
wiek3J? 

- Zosta1ł pchnięty nożem w jak~t:\iś roz
·prawie. Przytrafia1 mu, sie to często, g'd:yż 
jak panu zapewne wiadomo, tyleż ma do 
czynienfa ze stpadą, oo z piórem. 

mowie prnskic[O mini·stra skarbu I(hdnba
ben.a, który ' mieszai s.ię \\ stosunki e
\\ilętrznc gali-cyjskie, odbyt posiedzen·e. 
Na tern posiedzeni11; kh:bu ruskiego posta
oowicmo wysłać prezydyum klubu oo pre
zesa ministrów br. Oauóscha. afoby zapro
testować przeciwko „wystąpieniu hr. Qo
luchowskiego, powołując się na: to. że pi
sarze ruscy, na który.eh znowu ·z; kolei PO
wołaf się pruski minister skarbu, pisali • 
stosunkach galicyjskich zupclną prawd~. 

Ist.otnic prezydyum klubu ruskiego u
da:lo się do br. Gautscha i imieniem pn,>Zy
dyum p. Roma11czuk wygtosi1t diuższą m:o~ 
wę, w1 której oświa<lcz:y!. że pisa1rze ruscy„ 
skarżący się nai ucisk Rtsinów' przezi Poła
ków w, Oalicyi, mają zupelną, sluszno§ć i 
dfatego klub ruski czuje się d"Otkni~ty, ~e. 
minister spraw zagranicznych hr. Ooł!fl„ 
chowski wystąpił przedwi pruskicmtui mi
nistrowi, skarbu R.heinhabenowi. Br. 
Oautsch oświadczył, że minister spraw za
graniczny·ch hr. Ooluchowiski w sferę swe
go prote'Stu nie wciągał wcale sprnwy> 1CZ7 
pisa1rze ruscy maJą stuszni0•ść, czy nie; 'Z'Q

równo hr. Gotuch-0\vski:e1go, jak i iego t"!. 
barona; Oau-tscha , jako naczelnikai rządu 
awstry,ackie_go. obchod'zito jedynie to, że 
minister obcego patistwa z trybuny parla
mentarnej w s1:rosób urzcdowy wmie.s.zał 
się w stosunki wewnętrzne. aiustryackie. 
Przeciwko takierrnt p-0stąpieniu trzeba by«ł• 
koniecznie ·zaprotestować, gdyż. na tallde 
rnieszanie isię w· spra-vvy "Czysto wewnętrz
ne nie mó,gf>by pozwolić żadl:2n rząd'. 

Nai tern skofrczylo się wyjaśnienie. 
Paniowie Rusini zapewn nabrali:by tr · 

chę innych przekonaf1, gdyiby ·chociaż tytkAt 
przez lat kilkaJ zapoznali się ·z; Pnisakami. 

Z Rosyi. Zatwierdzona przez rząd ra
d:ai wlaśdcieli kopalń i1 fabryk żelaza z ca
fej Rosyi, zfoży1la prezesowi komitetu mhni
strów obszerny · me1nmya~ o potrzcb~ch 
prze,mysłu żelazncg·o w związku z potrze
b.ami o,gólnemi. Memoryat, loot1czy sict 
si1ed1niu postulatami, któr:Ci podaly: „Nasze 
dni". 

.,1) Pta\\nodawst\V'O istniejące nie -0d'.
powiaidel! wogóle potrzebom ludn()ści. a p·D 
szczególe p()trzebom przemyslrn rosyjskie
go. Udzial przedstawicieli wsz;ystkid1 
warstw luidlnośd, a pomiędzy innymi przc
mysl1orwców i1 robotników, jest nieod:zownyi 
przy uklada:niu praw. 

2) R.ówność \\ szystkiich i kaidego ~ c
sobna wobec praiwa je.st konieczna. 

3) Ochronai prawna ni-etykallnośd tosóe 
i ognisk domowych jest nieodzownai. 

4) R.obotnikom należy dać pral\VIO zg'IiO

mad'Zeń i wieców, tworzenia związków i 
wszelkiego rodzaju stowarzyszień samopo~ 
mocy i1 robron'Y, tud2ież prawo zapr1.esta
waniai robót Poiedyńczo i zbiorowo. 

5) Oddzielni robotnicy, którzy nie 
przY;'lączą się oo bezrobocia, powi.nni być 
prawnie zabezpieczeni odi gwaltów t()l\va-

E2122&3E „ 2Ł!!! 

- Niech g-o Bóg ma w swei opiece! - · 
westc'hnąt starzec z namaisz.czeniem. 

- Nie grozi mu tym razem niehez.pie
czeństwu. Lekarz zapewnit, ż~ za fa1kieś 
pięć lub sześć d'ni postawi go na niQ·gi. 

- Niechże bęcfaie imię bookie pochwa
lone! 

Dopiem w·ejście do ruotelowej izdebkr 
piotożykY kres rozmowk. 

- Jesteś parn u siebie - wyrzekl go
spodarz, <Jtwierają:c okno d1a odiświe•rzenia 
zatęchłego powietrza. Gdy się panu ieść 
zachce, możesz zejść na dól, albo też przy
\\10·lać Basię. sfużąicą. która przyn,iesi·e pa
.nu: posilak do mioszkania. Pod tym wZJglę
dem pozostawia sic u nas gościom zupełną 
swoboda. 

- Dz.iękuię. Nie 1estem 1 d'lJ·ść bogaty, 
aiby1m1 mógl pozwalać sobie na• zbytki w je
dzeniu i piciu. Chci lbym też. jeśli to pa
rnw nie przeszkadza, za,jmowiać się oso1bi
ście skromnemi Potrzebami swego ż.olą<lka. 

Gospodarz, skrzyw il· się cokolwiek na 
to żądanie, które pozbawialo go części 'StJO

dziiewany.ch z,ysków, i żegnając \g„ośda, z 
miną trochę lekcewiaiżącą, rzeki: 

- Przymusu n mnie niema. Stuga 
pa11ski. · 

Ody zamknęły się drzwi za g-O'spcda
rzem. chuderlawy staruszek uśmiedmąl 
si~ ironicznie; przygarbiona jego pqstać 
wyprostowała się, wzrok zaib/fysnąf i _. 
rzucając U()mocze,k na lóżko, jąt przctbie.- · 
gać piokói krokiem szybkim, lekkim, zazie-· 
rając \.Ve w,szystkie kąty, przestwwia.iąc 

meble, badaijąc mury, ~akby zabieraf si~ oo 
przeprowadzenia. jakiegoś tajemniczego 
śledztwa. Nogi jego, tak ociężale .prz~d 
'Chwilą. uia:wnialy teraiz zadziwiającą srm~
żystość; nie kaszlal, nie utykaJ i gdlyby nie 
\\1fosy siwe, moinaby go byto wziąć latwo 
'ZaJ mlodzieńcai. 



rzYSZÓ\\ Ś\\ ic:tuj<-lCY~h. albo\\ iem ze;.rn·olc
!c u~l urządzenie bcuobcc1 nic 1.:z:v11i go 

0ruaan111iej obowiązkowem dla wszystkich. 
6) Nieodzowną jest v;l0tnoś6 slow.a i 

dt~U, albowiem bez. tego niemożliw~ jest 
ujawnienie potrzeb i interesó\\" robotni
:Zfch, prawidtow·e: oświetlenie warunków 
ll71'rawy bytu i stanów robotnik6w, tu
dZież warunk6w• zdrowego rozwDJu prze-
niyYstu. · 

7) Konieczne jest -zaprowadzenie olbo
wią'Zku nauczania powszechnego, rozsze
rzenie programu istniejących szkól ludu
iych, ułatwienie otwierania szkół, biblio
tek. czytelni, zaktadów i stowarzyszeil 
aa11ilco\vych, albowi'cm na świecie polega 
silai i ·potęga pa1istwa, orarz jego wytwór
cza.ści". 

Ze Szwajcaryi. Tunel sympl()lński zo
stał 24 Fu tego uko1iczony; ogromny prze
kof, : tąicząicy w glębi kilkw tysięcy stóp 
itd wierzchołkami Alp Szwaijcaryą, Wlo
i:hJ i Fraincyą, ciągnący się nar przestrzeni 
19730 metrów~ Jest to najdłuższy tunel 'W~ 
świecie, mający ogromne znacz:e1nie ekono
miczne. 

Plan przekopu zatwierdznny został 
)ll"AeZ rządy wloski i szwajcarski 21 gru
Jnia 1896 r.; robotyi rozpoczęły się w 1899 
r., ai koszta obliczono początlmwu na 50 
milJonów frarnków, którn to suma: bardzo 
mac'Znie przekroczonai z.ostała. Subwein
·ya r~drowa wyniosła 20 milionów. resztę 
z&Pla1c11li przedsiębiorcy. 

Prz.ek-0panie tego tunelll! napotikaŁo na 
ogromne trudności, które <loch Iud!zki po
konać 'Z!dola1f. 
~hvo sobie te tmdności UJprzytomnić, 

.creh u\vzględnimy, że wiercić było trzeba 
na takietl ogromnej przestrzeni twardą gra
nitową, skalę, a oprócz tego obfite źródła 
ialewaly ludzi i ina.szyny; unUcmo•żliwiatią: 
w·prost da,lsze prowadzenie robót. Kopa
nie rozpoczęto równ()icze:śnie z dwóch stron 
~óry -Od' polud1nia i od! północy wymierzy
\l/1SZY naturalnie droklaidinie kierunek, aiby 
czasem te ·d'wa1 tlmere się nie rozminęły. 
24 lutego wlaśnie obie party.e spotkaty się 
Pod ziemią i przez wyitom w ścianie poda
i}l 80bic · ręce. Wiadomość tę roztelbgra
iawano nai wszyistkie strony świata a rz.ąd 
kantonu l'.ozailskiego kazał dać sailwę; 101 
strzalów armatnich. W pobliskich mi1eij·sco
wośclaich, które na wz;moronym ruchu ko
lejowyru najwięcej zyskają, zapano'.\vala 
szalona rndość. 

.Robotami kierowali inżynierowie Sul
ze:t-Ziegler z Winterthur w Szwa}caryi, 
Locher z Zurychu i Branda:tu z. Isclle. Na
zwJiska kh przerdą naturalnie do hist-0ryk 

Uwczyste otwa!rcie tunellll nastąpi do
piero po zupelnem wykońiczeniu, cor nastą
pi ~a kilkai tyigodni. 

r Z Watykanu. Od śmierci ka.rdynala 
jLangcnicux, kolegium święte licz:y 61 kar
dynałów, wakurje miejsce obecnie 9. Po
mi~y 61 kardynalaimi, jedynie jed!en, 
lllisgr. Oreiglia, byl mianowany przez Piusa 
IX, 57 kreował Loon XIII, Piw~ X •zaś 
dwóch, miianowide: kardynała! Merry del 

r ' ii stron. 
Linden. Na zebraniu górników, pra'CU

jących w kopalni ,.Baaker Mulde'\ „frie
dliche r Nach bar" i „łfasen w inkel", żalono 
sie gorzko na' zniżenie ak01rdu. Postano
w~ono zażalenie wydrukować i wys.lać do 
sdmu i parlamentu·. 

Essen. Kolej żelazna przeiechala star
ca 81 lat liczącego w chwili, gdyi przechQ
dzil przez tor kolejowy. 

Altenessen. Chrzcia11ski •. Oewerkfe
rajn" zamierza nai ··przyszlem walnem ze
braniu podwyższyć znacznie sktadki. To 
samo zamierza uczynić także stary Ver-
b d

" . ,, 
an · socyal1styicz:ny. 

Bonn. O}ciec św. u<lzielil katolicko
teologicZ!nemu fakultetowi tuteliszef wszech 
nicy praiwo udzielania 1d!oktorntów św. teo
logii. 

Meiderlch. ZCl!rzącL fabryki „.Rheinische 
Sta:hlwerke" daje robotnikom za ka.iż.dy 
d'zień, \Vl którym musielL świętować dla 
streiku górników tyle, He wynosiioby 
wsparcie z kasy chorych na dzień. 

Hot Springs. (Arkansas) Pożar -mi
szczyl 75 domów. Szkody wyniosza., pól
tora miliona dolarów. l(ilka tysięcy twdzi 
jest bez d'achu nad !glową. 

Drezno. W sprawie hrabiny Monti-
gooso di0n10szą saskie gazety zgod1nie że 
dwór saski w porozumieniu z rządem 'od
rzu'Cil ż:ą;dlanie hrnbiny, widyiwania odi cza
su 1dld ,cza:su dzieci. pon~ewa:ż dwór na m0r
cy orzeczenia' radzcy sprawiedTiwQlści dr. 
K.oernera uznaje niemoralne życie hrabiny 
zai udowodni-one. Wl,oskim władzom S<lJd\o
wym poruczono rozpoczęcie pmcesrrn ce~em 
odebrainia hrabinie naimrod1szej córeczki. 

Wyplatę 30 tys. marek, które hralbina 
dotąd· otrzymywala wstrzymano. 

Berlin. 3 i pól roku niewinnie w 
cuchtharusre prze1siedzieli handlarz. bydla 
l(irdl(ste.ini i szwagier jego rzeźnik Scheu,er 
obydwaj z Hagenow. W r. 1901 skazal ich 
sąd przysięglychi w Lilneburgu za krzywo
przysięstwo w dwóch odniośnie trzech 
przyipadka1ch na 5 i 4 lata cwchharusu. 
Kirchstein stairal się bez ustainiku przez ad
wokatai :s.w10je,go o ponowne prz.eiprowaidze
nie procesu, co mu się nareszcie tera:z Ulda
lo. Po trzech <liniiowyich rozprarwach uznal 
sąd przyisięglyich w Celle obyidiWóch za 
niewininyich i uwolnil ich natyichmiast; po
k.aizato się, że gitóW111yi świadek dmvooiOwy 
poczynil na icrh niekorzyść fałszywe ze
znania. Tymczasem przesiedtziefi niewin„ 
nie wi cuichthausic 3 i pól roku! 

Monachium. Mordercai Artramsedier 
który miar być traioonyi w Monaichium o~ 
świadczyl w ostatniej chwili przed egziellrn
cyą, że sprawcą morderstwai jemur przyp1· 
sanego jest koszykarz Hwber; egz.ekUJCyą 

wstrzymano natychmiaist i Hubem are
sztowano. Teraz przecież, gd'y ostatni 
zdolat stanowczo udowodnić, że wówczas 
znaudowal się nai innem miejscu. poistanowil 
sąid1 niooldw1ofalnie przystąpić dlo1 wykonainia 
wyroku; śmierci na Allramsederzr:. 

RoJątaif ości. 
Vał i Callegari. Pierwszym kardlynalem, . 
kroowa'nY'J1] przez Leooa XIII. jest msgr. 
~et<>, patryar:cha Lizbony; ostaitnimi są 
~r.: No:cella, Katschtha.ler, Caviochioni, Co kosztuje kopnięcie Niemca? Ksią-
Tai!iani, Fischer i Aiuti.. Nai'sta.rszym kair- żę Leoo l(oczubej znany bogacz msyjs:ki 
dY'!laJem, jest ka,rdynat Richard - !Lezą.cy ~przyje.char 8 sty.cznfa do hotelu europej-
obecnie 86 lat Po nim idą kanfynatowie: sktego w Dreinic i kaiz.al tamteiiszemu pm-
Gruisza 85 lat. Caipecelatro 81 lat, Steinl;m- tyerowi prz,ynieść sobie śwLeże pisma. 
ber 80 lat. Nocella 79, Goossens 78 lat, Per- Portyer, naturalnie Miller, speitnit to pole-
rautd, Di PietrOI i, Oreglia 77 lat, Coullie el cenie i między innymi poslal ostatni numer 
.\lanara 76 lat. Mora.in 75 lat. Lecob 74 lat, „Suplicissimusa". By~ to zeszyt poświę-
Vamari, Caochi, Katschthaler i Agliaori' 73 eony Rosyi, a na pierwszej stronnicy wi-
!at, Saincha i Cretoni 72 lat, Gotti, Gibbe1ns, dniat rysunek przedstawiający rosyjskiego 
Casamais i Vamutelli Serafioo 71 lat. wielkiego księcia; ucztującego w gabinede 
. Wszyscy inni są, we! wicku poniżej lat z bailetnicą; pod/ rysunkiem umieszcwno 
~. Nairnfodszym kardynałem jest Merry taki wyja!śniaią•cy na1pis: .,Co? 30 OOO po-
QeJ Val, urodzony w r. 1865 ,a więc matiący leg to w i Manidlżuryi? l(elner, wódki!" Prze 
~t 39, a ohok niego Skrbensky, m~odzony czytawiszy ten dowcip, l(oczubej wpadl w 
W r. 1863, ma lat 41. Co do narod1Dwości, straszny gniew i· zawołal Millerai do swego 
~ na1 62 kardynaów jest Wloch6w 37, in- pokoju. Zaledwie jednak portyer ws:vedl 
~Y'Ch oo.rodwości 27. Rezyduje stale w książc; oibsypa~ go r6żnemi msyj.sko-niemie-
~Z'ylrnie przy Papieżu 30, z tyich 4 nic Wto- ckiemi wyzwiskami, ar następni ·et kopnął 
~ b h TWUW. • go w rzuc i "\Vyrzuci1 za drzwi. Po tym 

Z Turcyi. ,.Bcrl. Ta:gefbl." d-0•nosi z „wyipa.:dku" portyer d10rowal przez dwa 
~onistantynopola: Wysylki broni i amu- miesiące i I est d'ziś niezdt0lnym dio pracy. 
~icyi przez Saloniki do wnętrzai Macedbnii Kopnięcie J(oczubaja wyw10·fato różne cię-
~\V.a1ią bezustannie i coraz się wzmagają. żkie wewnętrzne obrażenia. 
· .rzypUs.zczają, że przygotowania tureckie Prned d\v1oma dniami sąd 1d'rezdeński 
1'.e kierują się przeciw Bulgaryi, ale prze- z.a:jmowal się tą, sprawą i skazał Koczu!J..iia 
~l'W: Aus.troi-Węgrom. PoWlOly:wanie: tzw. na 1-000 marek grzywny, uzarsa<lmiając !a-
~rwy 'lllZ:upelniająceiJ przyjmude coraz giod:ny wyrok tern, że ,książę byl slusznie 
Większe ro.zmiary. P'°jarwicnie się eskadry obr:ar7;0ny bez czelnym żartem Simplid-
~ll'Stro-węgierskiei pod Salonika:mi· uwaiża- ssimusa". " 
ne iest za ostrzeżenie Turcyi', żeby zaiprze- Taksa i est zatem ustalona. l(to kopnie 
st.a.fa zomień. Sułtan nie chce nic wiedzieć Niemca w brwch zapła:ci 1000 marek kto 
? kornrolh fina~1wwej w Mace<llonii, uważa- jednak urządzi sobie tę przY\ienmoŚć ze 
~c taką kontrolę za przyznanie samorzą;du strony przeciwnej, może to zrobić za d.ar-
t\itezej sklania się on ·d:O aiwantury woien- . mo ..... 
!!ej, I~ r: . . , I • Sanatoryum Vanderbilta \V Paryżu. 

Znany milioner amerykaf1ski, William 1(. 
Vanderbilt, przybyl z maf7..onką do Paryż.a, 
aby sz akać u sp0Cyalistów parysktch ulgi 
w cierpieniach reumatycznych, doiegają
cych obu malżon'kom. Leczenia podjąt się 
dr. Gautier i doprowadził za pomoq, świe
tlrunych kąpieli elektrycznych do tego, że 
Vanderbiltowie wrócili' do Ameryki zupeł
nie uzdrowieni. Na: początku r. b. dr. Gau
tier post~ milionerowi rachunek za· lecze
nie. Jakież byto zdziwienie Vanderbilta, 
skoro odczytawszy rachunek przekonał si~ 
iż u.czci.wy lekarz paryski potrakto\\·al go, 
jaik z.wyklego śmiertelnika, nie żątllając nic 
ponad zwyklą cenę leczenia, pobieraną od 
innych pacyentów. Ujęty tern przeistał na
tychmiast drowi Gautierowi sumę. zn3.!cz.
nie wylszą od ż.ądainej z U'Wagą, że ze stro
ny lekarza zaszła chyba pomyjfka; prócz 
tego z.aś zalączyl jeszcze czek na maion 
franków, z pmśbą, aby za tę sumę zalow
nc byfo1 w Paryżu, pod kierownictwem dra 
Gautiera, senatmyum dlai ubogi1chi chorych, 
w którem1 paicyenci mogliby korzystać z 
najnowszych środ'ków1 leczniczych, ai zwla
sz1cza światl-Oterapii. Zgod!nie z życzeniem 
tem dr. Gautier zabral się ener,gicznie1 do 
pracy i w tych dniiach przyi ul'. Leonarda 
dai Virnci w. Paryżu, dzięki milio.nerowi a
merykańskiemu, otwarto nową instytu·cyę 

dlobroczyinną. 

Od Redakc1i. 
Panu Gorłiwemu w Sterkrade. Pro

simy nam podać dokładny 1swój adres, a ko
respondencyę zamieścimy. 

Panu A. I(. w Wanne. Zwróciliśmy in
teresowanej osobie uwa1gę, więc w oglosze 
niu nastąpilai już zmiana. 

tffi 
Towanystwo św. Stanisława B. w Wanne 
don.osi swym czfonlmm, iż IJOgrzeb zmmlej 
matki nc:.szeg,o czl-0nka Antoniego l(aamar
kai 

śp. MARY ANNY WOJTl(OWIAI( 
odbędzie \Się 2 marcai przed polu<l:niem o 
godz. 9, zatem czAornkowie winni przybyć 
na miejsce żałoby o godz,. 8, przy ul. 
Goethestr. nr. 19. O licz:ny udział uprasza 

Z ar z ą ·d. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Bochum. 
W czwartek dniai 2 marca o godz. 9 

wiecwrem odhę.dizie się zebranie w lokalu 
posiedzeń u p. ScMfera, ul. Ringstr. Z po
W<}d'UJ waiżnyich spr.aiw, które: będą na po ... 
rz.ąd!ku dzie1n:nym, upraJszai się Szan. Dru
hów o liczne przybycie. - Goście mile 
wid'ziani. Czolern! Wydlziat 

Towarzystwo św. Marcina w Oerne 
donosi swym czl1onkom, iż w nied1i'ele dinia 
5 marcai o g()diZ. 05 po pol. ocfuęM:ie się 
nasze kwartalne walne zebranie. Jak naj
liczniejszy udzial czlonik6w pożądany. O.o
ście mile witlzfani. 

Uwaga: Zarazem -0zn1jmia się wszy
stkim Rodakom w Derne, iż w nied'zielę 12 
marca zaraz po nabożel11stwie będą śpiewa
ne „Gorzkie Żale", i talk przez ca.ty; post. 
O liczny udzial w nabożcflstwie prosi 

Józef Tond.er, prze\v. 

Tow. Serca Jezusowego w Recklinghausen. 
Listy dotyczące towairzystwai naszego 

prosimy nadsyłać na ręce przewfQdlniczą
cego (Józef Szynkarek, w Rle'ddinghausen
Ost, Wicse.nstr. 35) albo· do sekretarza (An
toni Roszak, Recklinghaluisen, HiUeńeld
mairk 57). Z ar z ą, d. 

Towarzystwo św. Jana Ew. w Wittem 
urządza1 w niedziel~ 5 ma1rcai po pot o g-0d2. 
4 zabawę z tańcem. Zebranie od'będ1zie się 

·o godz. wpóf do 3. O licznyi udział czlon,
ków i gości w zebraniw i zabawie serde-
czn:l::- pmsi: Z a r zą d. 

Skład kolonialnv 
rstniejący już kilkanaście lat i d(Jhrzc się 
opłacający, jest zaraz do wydzierżawienia 
lub do sprzedanicr. Obrotny R<J·dak może 
wbie zapewnić dobryi byt. Zgłoszenia <lo 
eksP'e<lycyi „Wiarusa Polskie1go" w Bo
chum po<l1 lit. LLL. 

H.A.WALER 
!:at 25 liczący pQlszukuj e d.Lai ibralku znai<)l
mości na tej drodze 

towarzyszkę żYcia. 
Pa:nny w wiekui 19-20 lat mające co

kolwi'ek majątku zechcą laska1Wie swe 
a<llresy o ife możnlb>ści z fotografią nadestać 
<do Ekspedycyi ,,Wiarusa Polskiego" Wl·Bo-
chum p<J{f lit. T. P. A. ' · · .: 

,; „ '.:. ... ~„ .-
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Towarzystwo św. Michała w Brochu. 
W poniedzialek rano o godzinie 11 i 

pór zma:rla żona naszego czlonka 
śp. ANTONINA KOZŁOWSKA 

z domu Brzozowska 
w 32 roku życia, po długiej i ciężkiej chor-0„ 
bie, opatrzona kilkakrotnie św. Sakramerr
tami. 

Pograe1b odbed.zie się w czwartek, dni« 
2 marca rano o godz. 8 z domu żałoby 
Sand1str. nr. 8. Członkowie Towarz,ystwtl 
w.inni sie stawić o godzinie 7 wi lokalu T<t„ 
warzyskiem w czapka.ich i ozinakach. . 

O liczny udział w vogrzebie prosi 
Z a rząd. 

, , : i : „.I \ ~r :,
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Towarz. gimn. „Sokół'' w Rohłinglutllse9 

urządza: d1nia 5 maJrca na sali p. Fr. Peteł 
w Róhlinghamsen, Bochumska: ulica, zaba
wę karnawałową IJiQ'Jączoną z ćwiczeniami 
i ta6cem, na kt<'>rą się szan. Towarzystwa) 
smn. Rodaków z .Rohfin~haursen i okolilcy 
uprz\ejmie zaprasza. TowarzyiStwa sąsie
dnie, które dfa braku a<f'.resu zaproszeń nie 
otrzymały, prosimy I(} laJskawc przybycłe. 
Zabawa będzie otwarta. Mucyka na du
d1acb. Wstępne przed czasem 50 fen., ftl"ZY 
kasie 75 fen. Czolem! Wydział. 

Baczność! - Baczność! 

Wsz~tldlch pp. przewodnicza.,cydt, se"" 
kretairzy i 'kasyerów komitetów powiabo
wyicb i miejscowych uprasza sic:, a:by za
raz nad'esl'ah idokfadne obrachunki ile ze· 
b'ra!i J)()ldiC'Z.ais ostatnich wyborów do par&a-
111.entu nia cele wY'horcze QlfaJZ ile \vyid;ali, ti. 
Jromu wyiptaicili, ile wYPlacm i za oo. Tali 
samo reszt~ pieniędzy niadleislać niaAeży. 

Rodlaków, którzy maila. jesZ?CZe jakie 
żądania: db „l(omitetll! gł·óWIIllego" u:pr,asza 
się także, aby je zaraz naldiesla:li. PrzilSY
lać ws1zystko trz.ebai dlo kasyerai ·pod ad're· 
sani: Piotr Sztuł, Otirrmgfeld, Haiuptstr. 2 

••• • \VIAR;us POLSKI 
Jut teraz można zapisywać .,Wiarusa 

P.olskiego" oa 
MARZEC. 

Prenumerata na miesiąc wynosi 
tylko 58 fenygów, 

a, ·z icdnoszeniem do <liomu 14 fen. wfę~f. 
Kto zapisze „Wfarusa Polskiego" na 

marzec, nadeśle na dowód kwit, lQ
cio forryigowy znaczek na porto i diokładny 
adres, otrzyma darmo kalendarz ścienny 
na rok 1905 oraz piękną książeczke. 

Rodacy l Dziś każdy Polak na ob
oąźnie koniecznie czytywać winien „ Wia
r1lsa Polskiego", aby się dowiedzieć o wat
nycb wypadkach tak w życiu narodowem, 
ł!M'litycznem, jak 7.arobk.owem, którycll e
becrue tak wiele. Zatem Rodacy: Roz
szerzajcie „Wiarusa Polskiego". 

Kto nam z;edna przynajmniej 3 nO\'fycłJ 
abonentów, na marzec, nadeśle ich 
lrwity i do każdego kwitu załączy 10-eio 
iooygowy znaczek pocztowy, otrzyma dla 
każdego nowego abonenta kalendarz ścien
ny i piękną książeczkę, a. prócz tego dla 
siebie bardzo piękną 

·książkę, wartości 50 lenygów. 
Kto pozyska dla „ Wfarusa Polskiego" 

przynajmniej 10 nowycłl abonentó"W, nade
śle kh kwity, oraz tyle znaczków po 10 fe„ 
nygów, ile kwitów, otrzyma dla każdego 
abooenta kalendarz ścienny, i piekną ksi~
żeczkę, a dla siebie bardzo pitkną 

książkę do nabożeństwa. 
Adresować należy zawsze krótko: 

-------- ---------

Postbestellung~„ F ormulat 
Ich bestelle hiermit be1 dem Ka1serJ!ł

che"& Postamt ein Exemplar der Zeituq 
„ Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitungs
preisfisłel 128) iłłr dea M.ooa4 Młu 1905 
uno . zahłe ~ A~nnemeni und Besiel.łg~Id 
1,6-ł .Mk. 

Omie l,uAt Mk. erka.łtctt zu i.uoa, ile„ 
ltdałgt. 

a • ~ • • . • • • 4„ . • a 'I • • • 100 ••• 
l\aiserlłebee Pestamt" •• ~ ~ •••• 



,, 
nahyć można 

w Drukarni „Wiarusa Polskie.-

1 RODACY! 
hcący się WYU·czyć dok?adncg-0 pro:'\lla ~ 
'ia książek ku'Pieckich, rachunkowo~i po
ą.cwnej z nauką weksli, czckó\V ikl., ~
ltcą zgfosić się z calem zanfan' m do 

s t. Li tli o w s k i, 
Bruckhausen. Schu!str. 39. 

Udzielam również rad i wskazówek! w 
))raw:ach karnych , cywilnych, zabe~!0-
ze(1 itd .. oraz wykonuję prac.., piśmiem1c 
1.szelkicgo rodzaju. 
[_ ____ - ·--------,- ---------,~ 

K nj bard7-i1-j p oźądan e g "- tan hi: 

N . 50. P a s s e • P a r t o u t 
Nr. 5G. o b I es se ·.o b I i g e 
N. 32. Turc fort petits (·anons. 

Tylko prnwd„,iwe je1.eli ka~;da. paczka nosi nazwisko firmy: 

"" •• „ \ t 
' ' 

~ ... ·„ „ 

f I ' 
~· 

SU L ł ~A. ~ ~ 

!:umownym ft, c11. • l m 
w Herne i olc.1liey po• 
ieeam nit:iej <1zc:u: ::r.i•: 
•"w" zah ,a ouy 

s ład mebli, 
mian owioie dla nowo -
żtńc ...., .... polecam Cdłko

•ite pii:kne wyprawy. 

go·' w Bochum. 

· o!5~.:. ! 
Polecam l!!zanowny:a: 

R.H.akom mti,; 

skład 
żelaza, 

maszy 
do goto,•auia, szyci-. O g„rJi we poptm~ie 

n eg" ;ntcrcm si>rdeeim1e 
upra<-za.n . 

p!lWia i wyżdżyrnanis.. 

oraz 

. Poniewa.i z dniem l·go m:ircn nRtę
?U.iQ jak<> urzędnik z biura ,.Zjednoc7e-
11ia·' t \nt1cam do mego zav orlu, J>rze
o po]e{'tHJl BiQ S:.'ln. Rod11 t; om: .'1: który
ni zswe;m żyłem w pr:1.yjażnl, m0j 

M. ,Miedziński wszelkich snrzętćlw ku1~bennvch 
po cena<!h .jak najtań~zy«.'b. 

„ ... ,Y'-<:;;E . . Ze.kupi •me rzeczy udsta\Yiam franko do domn. 

~ r~ •. Za gotówkę. Na odpłatę. 
V- arsztat oprawy obn.,zów. 
l Oprnwiam obrazy, wianki ślubne, 
.nam faduy wybór obraz{l\·Y religij:iych i 
'1otrafię każdej konkurern·yi z powoflu 
hzyst~pnych cen sproshrć. 

Księgarnia 
foi1::ei: ·:"t·łeUd wybór k81~żek oo 3abozic:tl,;t'el:ttil 
1 .... r.~:r.:vt~ nfa. wlazurków. powh1uowiu~ ltd 

. ;~~·F.Umaa 

Pitjcy ki' do ogrzywania.. 
Stanisław Janb:owiak, 

Proszę o łaskn.we poparcie mego in
teresu . 

Z pozdrowieniem Rodaków 

1 1 Hipolit Sibilski w Bothum, 
1 i u!. IUos terstr . n:r. 2. 

)ą . 
i. r Bacznoś.; ! --
, I Szanownym R<xlakom B_ottrop~, DeU-

1g i o'koliicy donosz.e uprze1mre, ze mcną 

I , ~~,;,;,KS;;;;I;;:.ĘG.;;,;A-R""'"'N~I ... Ę __ PO~L-S_K_Ą"--":~~ 
enioslem na uliicę gtówną. Haupt

•• nr. 30, oOOtk P. Sz;czotoka. Polecam 
1 

e!JG wybór towarów, które sprowaidlzi-
it z pollskich źród'et UJ}raszam d:ailej po
:,ebne towary u mnie zakupywać, b0r Jak 
'.adbmo, sprzed.a w am taniej, jak wszyscy 

, 1i. Z szacunki em 
· Ludwik Trzoska, 
i~amia polska, Bottrop, Hau~tstr. 30. 

! szewski czeladnik znajdzie stale cz~
trudnienie natychmiast u A. Beszczyńs~•
go w Bruckhausen n. Renem prizy uf. {14ai
serstr. 56. 

Tow. JX>!skim : wszystkim poiaikom, 
na obczyźnie polecam jako nadającą się do 
odlczytw 

CHLEB ŚW. ANTONIEGO, 
pismo wychodzące co miesiąc i dio naby
cia w 

księgarni polskiej w; Habinghorst. 
Każdy aoonet „Chleba św. Antonie

go" ma udtzial w 156 mszach św., które się 
odprawiają w klasztorze Sióstr św. Józefa 
w Poz.naniu na intencyę pisma tegoż przed
placicieli dalej dochód wydawnictwa tego 
pisma przenaczony jest na chlleib dla· wbo
gich który, rozdzielają Siiostry klasztoru 
św. Józefa w Poznaniu. 

--- - · Abonament wynosi rocznie 1,20 z prze-
00000000000 0000000000000000 syl'ką 1,50 mr., na tyle zapewne każdego 

Podpisana Spółka ma na sprzodaż t>'>d I stać. Pieniądz·e na aboneament pros-z~ za. 
~oreyetnemi warunkami 4. mieer:kania, do raz.em z zamówieniami przyslać i t-0 Z pO-
:każde10 eblew 1 1todoła puytem 1 mori• daniem wyraźnego adresu. Osoby, chcące 
ioprodu na przedmieściu pod Przementem. § ~yty które obejmują 64 strony Już od 

Szanownym. Rodakom zwraeamy uwagę, 
! ie wobei>, nowego prawa osaduiciego, ~ny l stycznia· 1905 r. otrzymał, powinny przy. 

1

1 ft.om.ów mieHk"&lnych wkrótce bardl!O ai~ I" najmniej do I lutego pieniądze na caly ro· 
podnio1._ czny abonament przysłać pod adresem: Oil deponowanych pieniod.By pło.oimy u 

I pćłroeznem wypowiedzeniem •'ta•,. Marcin Jar czy ii s k. I, 
1
· Bank parcelacyjny I(sięgarnia polska wi Habinghorst 

E. G. m. 1'. H. ul. Romerstr. 20, p. Rauxel. 
Przement Priment. ••••• 

Ks. &et. Jadoro ,..Jd. J. Karwatka. „. 
,OCOOOOOOOOOOOOOOOO OO . . • ·· 

, llooaoooooooooooo oouoooo~oooo"O~oo 000000011 poooo 00000000000000000~ 00000000000000000001 ,_ . 

I Rajwiękazy i najstarszy 

I pol:ki skl~~--'!!_r~!~dH~O ~aszyn da 10~11aala 
§ w Gelsenkireben-Hulłen nJ. W anner Str. 243. 

' g Dziękuję Sunownym Rodakem, kt.ónfY d•~d n „ie bpnwali, a 
~ rn mego towaru ~adowoleni i pFo~z~ tyeh, her~ u !. Bartłt•wiaka 
nie kupowali, nieen siq puekonaj~ jak tanio spradaJfł i pnyt.e• saj~ 
na odpła~. llam 1lA ikład»ie całkowite wyprawy łj. wuysłkie 11prJłęty 
domowe i kuebenne i jak przedtem. prewarui. 

war,..z&n* •łftdlaPM9'1„ 
Kanapy i materace zo~taną w_e własa~m w1rsmtaa1 ••tie~•· Pniere
bienie materacy kosztu.Je n m1e tylko 3,.50 ar. PreN41 cł•-..0 mi aa 
ka.reie, a prmybędę w dom i "robię. 

· j A. Bartkowiak: U 
1==°0000000011000C000000.. 0000000000, oo„ oooooocoollłi 

·~ 
fito 

Gazetę 
na marz:ec 

otrzyma w podarku: 
1. Wielki kalend'arz na roik 1905. 2. 

Dwa piękne obrazy Matki Boskiej, które 
można oorawić w ramki i zawiesić na ścia
nie. 3. Kalendarz kieszonkowy w oklad'ce. 
4. I(ailen<larz ścienny . . 

Powinien ka-żdy nadesłać nam k;wit 
pocz.tawy na dlowód, że zapiisał „Gazetę" 
na marzec oraz znaczek pocztow:y 
za 10 fen. na koszta prz.esylki. 

I( to nam ·zjedna przynajmniej trzech 
abonentów na marzec i nadeś}e ich 
kwity or~z tyle znaczków pocztowych 

po 10 fen., ile na<lsela kwitów, otrzyma dla 
każdego aibonenta ka:len<liarz i inne, powy
tej wymienione podarki a dla siebie piękną 
książeczkę w oprawie. 

I(to nam nadeśle dziesi~ kwitów n.~ 
marzec rołm 1905 i dziesi~ znaczków 
pocztowych po 10 fen., otrzyma dla każde
~ abonenta, prócz kalendarza i inny.eh Po
dark&w, jeszcze elementarz polski, a dla 
siebie stawną powieść Henryka Sienkie~ 
wkza pod tytulem: 

l(RZVŻACY. 
l(ro do~ pisze po podarki, 11ieeh po.. 

da dokladny swój adres. 
Adres fłCł listach wyselanych do nQi! 

łl kwitami i znaczkami, powinien być taki: 
,, Gazeta TorutJska" 

w Tor,J)ia (Thom) 
Na pogrzeb aoonentów zmarłych nłe

szc~liwego WY1>3dku, zaraz łub w d'Wa 
tYiOOnie po wypadku, wypłacamy jako 
wsparcie, którego ntkt żądać od nas nie ma 
prnra, a dQbrej woli 

~,...., 150 marek. .....,.r< 

Postbestełlun~s-Formular. 
(eh bestelte btermit bei dem l(aD!er 

1dten Postamt ein exemplar der Zeitu:na 
„Oazeta Toruńska" ans Thom fiir den Mo
nat Miirz 1905. und zahle an Aboimement 
ul1d Bestełlield ,64 Mk. 

/ 

Obire 0,6„ MJr. erhaften Złl Jaabea, be
tdietn &il 

d. . . . 190. 
Kalserllches Postamt . . . . . . . . 

oooooooocaooo~oo . . 000000 01>oooaoooooooo ;x,o ·~ 

~~~...-.--------........ ~----~~----~----~~~ 
& 1t' ~ ł ~ ... „ ~. ~- hJM ~ • ~ »W.a'&. - sa& ·;._ ~onh-.i \\>'yd• 

.~„ .••• 
Kto zapisze „Przyjaciela' 

z TORUNIA 
na marz.ee otrzyma w podarku 
1. wi·elki kabendarz na rok 1905. 
2. dwa piękne obraizy Matki &>skiei, kt6re 

moina opraiwić w ramki i z.awiesf6 na. 
ścianie. 

3. kaknd:arzi kieszonkowy w oklatlice ; . 
4. kalendarz. ścienny. 

Poiwinien przecież ka.My nadesłać nam-, 
kwi1t pocztowy na dowód., że zapisal 
„Przyjaciela" na mar~ -0r~ da-· 
czek pocztowy za 10 fen. na koszia prz:e--
sel1d. · 

l(to nam zjedna przynajmnwJ trłlleeh 
abonentów na marzec i nadeśle • ' 
kwity oraz tyle znacz.ków pocztowych 110 
10 fon., ile nadsela kwitów, otrzyma eh. 
ka:bdego abonenta kałen<larz i inne, Pf$Wfi
żei wymienione podarki a dla siebie idękną .\ 
książeczkę w oprawie. 

Kto nąm n.ideśle dziesięć kwit6w Qfl• 

luty i marzec r. 1905 i dziesięć znaczt@w, 
pocztowych Po 10 fen .. otrzyma dla~
go abonenta, prócz kalendarza i iinnyełt P!
da·rków, Jes2JCze elementarz polski, a ~ 
siebie s.lawną, powieść Henryka Sienkiewi- ~ 
cza pod tyt.ulem: 

KRZYŻACY. 
Kto do nas pisze po podarki, niech 1'0·- -

da dokładny swój OO.res. 
Adres na listach wyselanyich do traS ".~ 

kwitami i zooiczkami, powinien być taki :· . 
„Przy ja ciel" 

w Toruniu (T••rn) ' 
Na pogrzeb abonentów, zmarłych 

wskutek nieszczęśliwego wypadku, za„nn1 
łub w dwa tygodnie p0 wypadku, W'J'ltfa
camy jako wsparcie, którego nikt ~et~ .. 
od nas nie ma prawa. z dobrej woli · 
~ 150 marek. ~r< 

Postbestellunf!S-F ormular. 
k:h be5telle hiermit bd dem l(alsorn. 

chen Postamt die Zełtu.J1i „PRZY JACJEI '' 
aus Thora fiir delł Monat Mani 1~ nł ~' 
zaJtle aa Abonncment 25 Pt,. (und 8 Bet• 
stełlldd.) 

Obi.re 25 Pfi. (und 8 Pfg. BesłeDscl4) 
erłtałten z.u haben beschelmgi 

. . . . . . . tl. . . . • . • !90 .• 
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odzice polscy. Uczcie dzieci swe 

ić, czytać l pisać po po Isku! ie je~t 

fołakiem, kto rwiomstwu swemu zniem· 

cz,yć się pozwoli! 

. dntirał Togo wyruszył przeciw flocie 
Rożdżestweńskicgo. 

I101l'Oszą, że wia1domoś~ o niedawnym 
" :r':ieździe admirała T·ogo hyfa tylko obli 
czona na zmylenie czynności R{)syan! gdyż 
adlmimt Togo już da\\ no jest przy flocie. 
To też odeski korespondent „Standarda" 
1ctonosi, że tamtejszf2. władze marynarskie są 
„gorączkowo. zaniepok,01ione" \Viad-Omością 
-0 wyruszeniu admirntla> Togo z, całą wioien
a1:.i eskadrą do ,archipelagu Malajskiego, 
,gdzie me:t w:ycl'ać bitwę Rożdiestwie11skie
mu, ·zanim nadejdzie z Europy trzecia flota 
:i zanim d'oidą krąrowniki rl()lsyjskic, będące 
K'--szcze na morzu· Czerw9nem. 

Eskadrze japoliskiei towarzyszy, prócz 
izwyiklych statków węiglowych, 25 takkhże 
-statków : zaiętyich i zawróconych z drogi 
<l'o Wfa.dywostDkn. Admiralicya odeska 
'liwaia pazycyę floty bałtyckiej za .,nad
zwyczaj niebez:pieczną". 

Położenie strejkowe w Polsce pod Moska
lem jest zawsze jeszcze niejasne1. 

Dobiega już czwa1rty tyd·z.iel1 bez żad
!łWj '\v idoczniejsz,tj z robotników istrony ani 
ochoty do rozpoczęcia pracy ani przyjęcia 
pochvyższonych opłat, skróconych giodzin 
izatięć i inny;ch ulg. Okła.dy idą oporem, 
przeciągają się nawet przy oka·zanej przez 
ipraico<la wców sklomości do u:stępstw a po
wrnie: przyiwróoony spdkói i zaczętą pra
cę zrywa nagle w dzień lub idw.a Jakaiś nie
wyjaśniona prz.yczyna, co dlO której znnwu 
v...aczyna się. na nlO'\Vto wyjaiśnienia i ukla.
dy. 

Tymczasem, jak -donosi „Nowa Refioi
ma'\ bezmbo'Cie w Zaglębi1u d'ąbrowskiem 
itrn-a dalej, r-0kowania praoodaW1Ców z ro
botnikami nie wydają żadnego rewiltatw. 

W Lodzi widoki paroizumienia są bar
dzo niepewne. 

SllOwem położenie stradkowle1 w. Króle
stwie pozostaje obecnie po miesiącu trwa
uia strajku,! zawsze niepewne i niejasne. 

Telegramy. 
W ie de ń. Wsz:echniemcy w wiedeń

skiej Radzie państwa wnieśli interpetacyą 
z powodu protestu wniesionego przez hr. 
Gołuchowskiego przeciw mowie prusldego 
ministra skarbu Rhełnbabena. 

W a r s z a w a. Ruch kolejowy po-
między Warszawą a Mławą został zawie
szony. Delegaci koleJ nadwiślańskich po
stanowili uwzględnić większą część żądań 
robotniczych. 

W .a r s z a w a. Donoszą, żei rewolu
cya ogarnęła ca tą dzielnicę kaukaz.ką. W o
bec uzbrojonej ludności władze są berlsłl· 
11.e. 

T o k i o. Donosz.it, że Japończycy za
dali klęskę Rosyanom na skrajnem prawem 
skrzydle pod Tsinhoczeng. Walka rozpo
częła się 23 i trwała 3 dni. Rosyanie, któ
rych obliczają na 17 tys. chłopa, stracili 
2000 ludzi. 

B e r i i n. J>rzy wtorkowych obr,adach 
ead etatem ministerstwa oświaty przema
wiał poseł Korfanty przeciw dokładkom 
pensyjnym dla nauczycieli w dzłelnlcacb 
polskich. 

B er I i n. Parlament obradował w 
wtor k nad etatem urzt:<lu spraw wewnę
trznych. 

Co sądzić o dĄinunLyancie? 
Ozfowieka, na którym cięży 1Iai'1ba <le-

11w1cyacyi, tak piętnuie ,,Dz. Berl.": 
Rodak zadenuncym\ a! rodaka IHZed 

policyą (lbcego, zwalczai:1cego nas namdu ! 
Rodak pozaiidrośdł rodakowi na ·obczyźnie 
spodzie\\ :mego zbinru kilkndziesicci111 ma
rek i wyz!.hyw.aiąc się poczucia prn1stei 
uczciw•ości i uczuć Polaka, -0skarżył go 
przed policyą pruską! Czyż ÓWl denun
cy;ant nie zd-olal pojąć, jaką popełnia, nik
c.zemność? Czy nic umiał zmierzyć hań
by, jaką się prz.ez 1czyn swój '()kryvva, lub 
nie byl zd()len z:dać sob·G sprawy, że w na
szych w:arunkach postcpek jego sta1je się 
występkiem? 

Denuncyacya, już sama z siebie, w ja
kiej'bądź fo1rmie i w jakimbądź edu sparnia
na, jest nikczemnością. Przyipulśćmy, że 
denuncyant i denu•ncy-0\vany żyją w wla
snem państwie i że pierw1szy oskarża kio
goś przed policyą (swego pai1stwa), aby 
przeszkodzić ztemu lub spowod!oiwap cz.yn 
dobry, to jeszcze i wówczais 'krok jego jest 
zdrożnym. gdyż tak czy owak powinien 
wystąpić z otwartąi prz.ylbicą i z:na1e\ź,ć od
'\v~a·gG tlo wystąrienia jawnc'go i d\vartcgo. 
Postępek jego, nawet w takim przyp.ad.ku, 
to postępek tchórza. 

Gorszą iuż daleko w kateg:oryi dono
sów, jest denuncyacya do wla<lz, wszellkie
go rod.Iz aj u (w wlasnem paińistwie), mająca 
na celu ·poszkodowanie oskarżonego lub 
własną, korzyść. 

Krok taki byl po wszystkie cz:asy i iest 
do <lz.isiaj u·ważainy słusznie za najwięcej 
ha{Jbiący, wYZWisko ,,denuncyant" jest je
dnym z, naj:oibelżywszych, a czi.owieiko1wi 
pod1eurzanemU1 o postępe'k taki stu1sznie u
ezciwi ludzie nie podaw.aią ręki, odwraca
jąq się l(}dl niego z. pogard1ą. 

Lec.zi cóż dopiero powiedzieć o deniu'll
'cyacyi, spe1tnioncj przez: rod1aka \\1 wiyjąt
kow-yich warunkach nasz.ych ! Jak nai:>ięi-, 
nować czyn taki! Otóż synowie nar-0rlu, 
upośledzonego na kaiżdym kroku przez 
rząd zaborczy, ·zmuszionego ido dąiglej wal
ki Ol byt materyalny i dobra 'S\v'10je <lrncho
we, otóż synowie narodu tego, żyjąicy na 
obczyźnie dla chleb.a, którego im w kraju 
wtasnym ·zabr.akto. tak iuż zatracili poczu
cie wspólności narodowej, że demmcyują 
rod'.akÓ'W1 przed obcą i nieprzyjazną całemu 
narod!owi naszemu wlaidzą, tak wyzbyli się 
wstyd'u, że tenże wladzy podawają w grze
sznem zaiślepienu 'broń d\a ręki przeiciiw 
wilasnym braciom! Nie dość im je:szcze 
izakazhw poficyjnych, nie <llOść przepisów 
i wstaw kutych na zgu1bę naiszą w kuźni ha
katystyicZ'nej, oni z podJelj zaizdr.ośc łuib ma
że osobstej niechęci lączą się z. prześlado
wcą.mi, aby tylko ·grxesZ'!lym swym chę.
ciorn dogocfzić.11 

Sprawcy wołamy, kto bądź kim1 jest: 
wtstyd i. hańba!" 

Sądi ten podpisze każdy uczciwY Po-
lak. 

Polacy na obczyźnie. 

Gelsenkirchen. Szanowna Reid:akcyo ! 
Jes~Jm już 10 lat abonentem „Wiarusa Pol
skie1g-o" i do śmierci wiernym mu pozosta
nę, bo też trudno znaleść drngie take pi
smo, jaJk nasz kochany „Wiarus". Zawsze 
on broni nas robotników przed ge'rmaniza
cyą, przed haka1tystami, przed kapitalista
miJ to te± śrruało powi~ieć moge, że 

,,\: iaru" P·ols '-~·' j .:!lt pra\\ dzi\\ .. nt pis.n:;m 
nohotn:_zem, muc;7.c po\\ ildLie:;, :t..e h:.st j ... -
dynem p:~m1Cm re Lotniczem na (Jbczyźn:e. 
Wiem ja debrze, że ,, \Viarus P.olski" trzy
ma z 'llami robotnikami, ż.2 tym. rn o r-0-
bctnikiem guch t){)Wiada za\.~ze p1<rndę 
pro eto w oczy, ale \ rlr.1śnie dla tego różni 
pankowie nic1ta\\ ;dzą .,\Viarusa Pol·slocgo" 
i nic żałują na \'Ct pieniędzy, aby tylko 
grób wykopać ,,Wiarusmvi Polskiemu". 
Bracia Pubotnicy ! Czy nry POZ\\ olirny ua 
to. czy my dopuścimy, aby n:cprzyjaciele 
nasi mieli <Jdnidć zwycięstwo-? . 1ie Bra
cia! To siG n:1gdy st3:~ nie może, bo my 
robotnicy polscy na -c'bczyźnie i na,sz mgan 
„Wiarus P{)Jski'·, to jedno. KtD uderza na 
„\Viarusa P{)Jskiego" ten tern samem ude
rza w nas rnhotników i my się z nim pora
chujemy. I\a:żdą krzywdę ~vyrządz,oną 
,,Wia1rus-0wi Polskiemu" -Odczuwa każdy 
praw Polak na obczyźnie, a boli 11rns tern 
bardziej, jeżeli prócz od. 1 polakożerców, ha
katystów i prusaków ,,Wiarus Pols,ki" 
przykrnści zn.osić mu1si nawet od ludzi, któ
rzy chcą, abyśmy ich uważali za Polaków. 
Takim ludzi1om wstyd i ~a6ba! F. I(. 

Położenie wewnętrzne w- Ro~yi. 
Cale życie publiczne Rosyi i postępo

wanie rządu ce·chuje wielkie zamieszanie. 
Nikt nic ~ie, et \,11aściwie czynić trzeb1. 
byi wydlobyć się z tak tmdneg,o położenia 
w które wepchnęło Rosyę czynownictwo. 
Lud prngnic 'zalwf1czenia wojny i d·om.'.11ga 
się konstytucyi, czynm.vnictwo przewiidu
jąice swój upadek nie wie, c:o powziąć i są
dzi, że przela1nai krew i zapowiedzi<me re
formy uratuiją samowl.aid·ztwio. A przeóeż 
w reformy nikt nie wierzy, oo reformy po
zoistaną na papierze, ai cz.yn<Y\Vlniicy pioz.O'sta
ną ci sami i postępować będą, nadal jaik dlo
tąd. Boć trndrno ludowi uwierzyć, by zlo
ct1zieje i dlzicy grabieżcy - a zalicza się do 
nich większa 1cz,ęść czynownktwai - naraz 
wskutek reform zmnienili się oo lUJdzi u
czciwych i spraiwiedliwych. 

Dopóki nie będzie w Rosyi reprezenta
cyi1 narodu mającej kontrnlę 1rna<l czyno\VTii
ctwre'm, dopóty w Rosyi nie bięd1zie lepiej. 

Rwch strejk·owy tymczasem to wzuna
gai się to słabnie. 

By utrzymać ruch koleioWTY, wydano 
rozporząd1zenie, że personał kolejowy pod
lega tym samym iprzepisom, oo wiojsko pod 
czais wojny, to Z'na.czy, że kto opuści służ
bę beiz. powodu, trad żylCi.le. 

Na Kaukazie dotąd· spokój nie zapaino
wair. Z Tyflisu doooszą,: 

Z powodu zamoroowainia jedinego :ffiU· 

z:ulmainina. ai zr.anieni:a innego przez Or· 
miain, d. 19 b. m. roz,goryczenie między o
bi1emai temi narodowościami bar:dzo ~ie 
wzmioglo. Dnia 20 b. m. 35 osób zabito Iwo 
zraniono. Dnia 21 b. m. mzgoryczenie do
szło do naiwyższego punktu. Morderstwa 
ma ulica.ich mnożyly się w spasób zastra
szaiiąicy. StrzelanFna trwata: cały dzien, 
okoto 100 osób zabito lub zraniono. Baiza
ry i sklepy zrabowano. Wojsko zrobUo 
użytek z broni. Poniewaiż gamiizon, skła
dający się tylko z4 batalionów piechoty i 
kozaków, byl za slaby, przyibY}fo jeszcze 
5 batalionów piechoty z. artyleryą i ,sotnia 
kozaków. 

W Balacha1I1i·e z.aburx.enia trwaly ca
fy dlzień. Gubernator wysłał tam d•wcho
wnych Onnia1n i muzułmanów i kilku wy
bitnych obywateli. Tamtejsi poJi.cya,nci 
prosili, aby ich zluzowano. Również z Ba
ku policyanci prosili o to 1 żądali pomr>cy 
wojskow!ei. 

W Baku panuje pokój. Gubernator wy
da~ ooe2'wę, wzywającą ludność, aby nie 
dawała wiary alarmującym pogłoskom. VI 

I 

Baku J w rC:o1.il: nafto\\~ m l()p,sz~zanie 
domów pa godz. 8 \\ iecwrem aż do 6 ra
no z~kazane jest J)()d grzy\\iną ct{)I 500 r.u~ 

bli aJbo aresztu 3-tygodn;owego. 
W Batum '' dniu 24 b. m. impa<lli ro

b-Dtmcy, którzy wzpoczGli bezrob<Jcic, na 
Plllłkm\ n'ka P·alicyi K<,ndratowicza i dali 
do niei:;-0· kilka strzałĆJw tak, :że. Korn:lrato
wicz natychmiast umarl. ZCl!bójcy umknęli. 

„Vossis·che Ztg." .otrzymała' z Peters
burga bani~o szcze.gó!:o \'e l{)pisy agitaicyi 
rc\Vl{)]u~yinej, jaka panuje w art11ii1 msyj
skiC'li. Ist1nieh1 bm\ iem d vie l()·rganizacye 
re\ 1·olucyjne, a mianowide jedna ()l'gan iza
cya nazywa się organi·zacyą wojskową re
wol1ucyiną; ta organiza·cya istniej ei clio tej 
:pory i jest bardz() rnz~a1.ęzioną. Przyznaje 
się ona d·o zasad s·ocyalistycznych i prowa
dzi agita·cyę czynną wśród żołnierzy. Dru
ga grupa nazywa się ligą w.ojsko\vą. Nie 
przyznaje się -011a do socyali'zmu, lecz żą
da jedynie za.prowadzenia. reform konsty
tucyjnych. Skta.da siQ tCł!organiz.acya prze
ważnie z -0ficerów. CzGść jej czlonłkó\\ 
odkryto w marcu 1902, uwięzi1oni0, a n:aistę
pnie roz1strzelano. Od tej pory agita:cya 
owej ligi osłabła, jakkolwiek istnieją pewne 
()Znaki, że istnieje naiclail. 

„Berl. Tagebl." donosi z Petersiburga, 
że w piąt.ek oidbyki1 się nadz·WJTicwjne po
sieid1zcnie komitetw mini1strów. Na tern po
siedzeniu rozstrzyga-no sprawę, czy ma 
być zwoila11y sobór ziemski. W zasaicl1zie 
wiQkszość człi0nk6wi komitetu mi1nistrów 
była Z<:i zwalaniem soihoru, p0:dkreśl·ono 
przecież fakt, że należy bard:zlO szcze:gófo
wo wypracować ordynacyę wyborczą, na 
podstawie której taki• sobór bylby wybra
nym. Dlatego też byloby wskazanem ina 
rnzie odroczyć zwola·nie soboru. 

Z owego posiedzenia komitetu· mini
strówi wynika, że sprawa! z.wo1tania ziem
skiego s.oboru jesz·cze jest w zawieszeniu. 

„Naprzód" d<mosi z Petersburga, iż, 
gdy robotnikom w warsztatach putilow
skiich kaza:no wybrać detlegatów do komisyi 
ma9ą,cej rozpatrzyć żądania robotników, ro
botnicy wybrali deleigatamu tych s\V'Oich to
warzyszy, którzy zostali .aresztowaini i sie
dzą w więzieniu. Graidlonaczelnik zaipe
\.Wlil robotników, że wybraini1 dlelegaici będą 
wrypuszczeni 'Z więzienia, aby mogli brać 
udzial w obradaich komisyi. 

Komisya, mająca się zajmować s.prruwą 
ułaitwief1 dla prasy, rozpoczęlai swe obrady 
pod przewodnictwem tajnego radztCy Ko-. 
beki. W za.sadzie oświia!dczono się za znie
sieniem cenzury dla prasy. Zastępca mini
isterstw'ai spra'\\' weWinętrz1nych ()lŚwiadczyl 
że minister jest za zt11ie,sie1niem cenzury, żY
czy wbie jed'naik, ażeby przejście oo tego 
stainu dzlafo się sttQpniowo. Co się tyczy 
książek, komisya oświadcz,yta się za znie
sieniem •cenzwry, d'la dzieł oryginalnych, 
ol!jętośd nie mniej jak 5 arkuszy ai dla tło
maiczefl obiętQści nie mni1ejszei ~aik 10 ar
kuszy. Natooiiast dfa książek dJa. d.Zieci i 
dla ludw ·cenzuira ma być zatrzymaina. Wy
rażono też zda.inie, że praisa ma podlegać 
jedynie sądom. 

Byloby to bardzo połownicza ,,refor
ma." aJ przy tem jesz.ezie jest bardoo wątpli
wem, czyi wogóle wejd'zie W1 życie. 

Prócz poswyższego zanotować trzeba 
dwie sensacyjne wiadom()lści, o których do 
tej pory je<lnakowoż urzędoWIO nic nie dlo
ruesiono. 

Z Petersburga nadszedł telegram o a
resztowaniu jemerala Orippenberga, który 
ma być stowwnie do rozkazu cara, odld1a1I1y 
pod sąd w-0Jenny, ponieważ opuścił m:>isko 
i rozkazom na ·zefoego wodzai się 1sprze
ciwil. 

Do dzienników paryskich zaś donoszą 
z Petersburga, że policya tamtejsza wpadta 
na ślad przygotowa:oogo zamachu na ży-



cia mctz:ny carsk;cj, ].:.kiego jesz<.;ZC nawet I 
f({)syi nic fo. 'p:s!rn·;- :: Li.U c:iQ 

wz;n: ść baiJr !ll :1a.c1 ~.i kic ,'1 ; , i ;., Ł.l
Jonu tego zarzucić pałac carski bombami 
d:ynamitowcmi. Gdyby zam.ar ten byl się 
powiódl, ca1lemu pafaco :\ri groziłoby zupel-
1rv ,.1-..,1rzcnie, a jego mieszkańcom niechy
v ••• „.nierć. Policyi powiodło się jednakże 
;w, K'utek zdrady wykryć spisek i balon już 
przygotowany skonfiskować. 

z,vlaszcza, że i w toczą;cej się \viojnie 
nie ma absolutnie· widQków pow<Jdzenia, 
w~cc też każdy Rosyanin z trwogą, pyta 
patrząc na zamieszanie: Co to będzie? 
Co to będzie? A odJJ()wiedź brzmi u \Vię
kszości: 

Re wolu· ya będz:e ! 

'l \; "~f H}7 ro :'i~koaj poruddej. 
Z wojny rosyjsko„iapońskieJ. 
Rząd; msyjski założył protest przeciw 

naruszaniu neutralnnści Chin ze strony od
dzialu wojsk japar1skich, które wykona-
1.y marsz na okól praweigo skrzydlfai rosyj
skiego i znaidujri, się na tyłach \Viojsk m
syjskiic:h. 

Telegram Kuropatkina z, 26 lutego d'O
nlOsi: Dziś rano Jap01kzycy obsadlgzili miej 
soowość Czingeczeng. Dotąd niema szcze
gólowych spra\vvzdań o stratach naszych 
vojsk. Do Iazaretn w Sanluni przewiezio

no 12 racrTnych ·oficerórw i okolo 300 wlnie
rzy. Pmccnt poleglych byl bardzo wielki. 

Komendant naszych \VlQjsk podnosi w 
sprawiozd:u~in \valeczne ·zachowanie się kil
ku oodzialów. Między innemi dwie kom
panie kol'° 'Vn;górza Berezowskiego stoczy
ly \':.alkę na b·1g11l:::ty, przyczcm ~<omcnd1an
ci obu kompanii odnieśli rany. Jednczo z 
nich, rannego bagnetem w ręK:ę, kapitana 
Wilmvicza, żolnierze z trudnościq tylko od
biE z rąk niepryjacic.Ia. 

Kompanie, \\'ys;ane celem przeszko
dzeniu obejściu naszej lewej pozycyi, ro
sta.ły z 3 stron osaczone, ale trzymaly się 
nawet po wystrzeleniu wszystkich patro
nów, gdy zapewni{)I1y już byl odwr6t .ca
łego naszego <Jlid.ziału. Opuścily one swą 
pozycyę dopiero na pisemny rozkaz. 

Dz;ś nmo ruszyl nieprzyjacielski ·nd
<lział w kierunku wąwozu Dapinlin. - Dziś 
wiecz. zaczę1ly się jap>0ńs!kie srażc przednie 
zbliżać J'° obsadz·cncg·o przez nas wąwozu. 

Dzienniki berfa'1skie zaznacają na pod
stawie wia.dlomości Petersburga o n()wej 
klęsce Rcsyan, że Kurcpatl\:in 'Zostal obe
cnie w tern p·o:ożcniu. iż musi się jak naj
spieszniej cofać ku TienLnowi i 1opuśdć 
1\fokden, .gdyż zarówno cd wschodu, jak 
i <Yl zachodu grnzi 11u oskr7.ydlenie skut
kiem po mistrzowsku przepiwwadzonych 
planów Oyamy. Japończycy bowiem ob
.sadzili wszyistkic drogi i wąwozy wi()dctce 

.,. „ c t ./> r„ ~ · '(; t Jr9 :P.a.tl" . ~ 
Tom drugi. 

CCi:,~ z:v.) 

Zbadaw·szy starannie S\Vi~ czasowe 
mieszkanko, sto.ruszrk {)t\V-OrZY\VlSZY tlD
lll()cZc':< i \\ }ndi(),by; zeń: nic rękopisy, ksią
żki i notatki. jak inależafo się sp·nd'zicwać, · 
kcz :wmple:t pilnikln.v, świdrów, ornz krót
ką rurkę. We wnętrzu 1od.Jmk_ilętcg-0 Uo
moczt:a błyszczały ie~zczc: l1ak miedziany, 
oraz szai:c\ .. a para p;stDletów. 

\ •
7 c1rn ili gdy g-Jść 0gląd3.l w zamyśle 

niu t.; \ szyst'kie nr.rzędzia, z.api1!rnno lck
~ro cho- drz "v;. 

I~zucil z pośpiechem idio tt·omoczka 
przedmivty, \ yg!ądaiącc tak niowlaściwie 
w rQ!"ach poet:, i zaniósł s ę silnym ·k ~ 

szle~n. 
Pr.o·szę wejść! - za\\.•ołat słabym, 

świszczącym p}oscm. 
We drz. :via:ch ukazał siQ ·gospodarz. 
- Za pozw()leniem - rzekł. - Zapo-

mnialem zapytać się o nazwisko. 
- Matus Lesoot. 
- Z Ar.-dJe:ga wi i ? 
-Tak. 
- Zape\vne z Angers? 
-Tak. 
- Przybywa pan do Paryża <lilai wla-

sn;;j przyjemności? 
- Już panu mówiłem. Na oo tyle py

taiń? 
- Proszę mi wybaczyć; otrzymaliśmy 

ta:ki rozkaz ,od staro.sty. W tych niespokoj
nych czaisaich ,chce on być powiadomiony 
o wsz.ys~kiem. Ale bądź pain spokDjny, nikt 
nie bedzJe pa1na niepcykoiL Niech mnie dya
bli porwą,, jeśli pan masz minę spiskowca! 

I igospo.darz wycofał sie z izidebki. 

ku T;elir.O\\ i. _k. że I(uropatl'in ma na od
\' rt'h ju.l ~' l" malo cza u, że będzie zmuszo
ny L.osta\\ i~ większą c:t.ę~6 S\ yd1 prowian 
t(,\\'. 

Ponieważ na kolejai ·h rosyjs~<:ich panu
je zamęt i na I11ektóryd1 st, cyach im.groma 
dzily się tysiące ·wa1gonów, które tamują 
ruch - dowóz prowiantów <lla armii ma:n
dżurskiei jest t2k utrudniony, że Kuropat
kinowi grozi straszna katastrofa. 

Jie•it pollkit. 
z 

Puck.. Sprawa z 7-letnim chlopczy
ldem O. którego cialo znaleziono w dniu 24 
września. na torze kolejowym w pobliżu 
stacyi Redy, je!szcze ni·e umorzona. W 
ty·ch dnla:el1 znów jechalo do Redy dw6ch 
lekarzy powiatowych, którzy swego cza:su 
byli -przy sekcyi ciala chiopczyka, by ba
danie' przyczyny śmierci dJJłopca na nowo 
podjąć. 

Wąbrzeźno Aresztowano tu1 w tych 
dniach waściciela furmanek Czairske'go, 
który podobno mial się dlQpuścić krzywo
przysięstwa. 

- Nauczyiciele M()tylewski z Nowej 
Wsi i Kowallick zt<t!d' otrzymafi po 60 ma
rek naigrody za skuteczne krzewienie ję 
zyka niemieckiego. 

Butryny. Tuteusza gmina wybierała 
już cz.tery razy sioltyisa, ale żaden nie ro 
stał potwierdz.o.ny. Teraz został posieidzi 
ciel K:unath ustanowiony przez landrnturę 
tymczasowi(). 

Z Chełmińskiej dyecezyii. Przesiedle 
ni zostali ks. ks. wikaryusze: St. Czaplew 
siki z Oksywia do Leśna, Mengel z Lem
borka (Laucnburg) do Oksywia. 

Z Wiei. Ir P'1znańskiego. 

Bydgoszcz. JX>, pewnego lekarza przy
by ta kobieta· z 5-miesięcznem d'zieckiem, 
które mialo u nóg po 6 palcy, u jednej rę
ki 6 a u drugiej 7 palcy. Kobieta, -0wa pro
sila lekarza aby zbyteczne palce usunął 
przie·zoperacyę. Lekarz zairządzil ulokowa 
nie w zakiładzie dyakonisek, gdz.ire: oświ•ad
cZJOnio, iż palce zbyte1czne u ręki odjąć mo
rna bez krzywdy <l'Ia dizhecka:, operncya 
nóg atołi jest niemożliwą. Operacya w nie
dlugim czasie dokonaną zostanie. 

Poznań. Hakatyści poznaziscy mieli w 
zeszly czwartek mie'Sięczne ·z.ebranie w lo
kalu „Wilhelma". Pomiędzy zgr-0mad1zo
nymi wywalała oburzenie wiadomość że 
zarząd gieldy nic ustąpH hakatystom 'sali 
1gibldowcj dla ich zebrail z tej przyczyny, 
że Ostmarkenferainu nie uważa z.a towa.rzy 
stwa dążące dla dobra ogólneig-0, a ty1ko 

- Ni·ech go choroba ciśnie - zaklą,l I 
glucho ten, który nazywać siQ lrnzal M:>.- i 
tusem Lcs.cot. - Oby tyllko licho nie wnio- : 
·sfo go tu, gdy Jnż zabion~ siQ: do roboty. ' 

W tei chwili silny, wes·oly glos, śpie\va 
jący piosnkę bc:chiczną, ·d:obiegł <lo uszu za
ga<fikowC'g-0 starca. mos ten przybywał 
z ·niższego pietra, to znaczy z mieszkania 
C~naina. należail do Sulpi·cyusza, który mu
sial być w dyablo złym lmmorzie, gdyż wy
śpiewywał na ·cale gardki, \\1brew zalec2-
nirnn, i akie otrzymali "{)d niego i lin i miesz
kaficy zauazdu. 

Castillan rz~czywiśde byl wściekły. 

Lekarz ·O'świa:dczyl mu. że rnra, którą o
trzymał Cy.rano, jest cioższa, niż mu się 

to w pierw'Szei chwili zdawało, i że wy
magać b · dzie ty.godnia. a· może nawet 
dwóch tygodni starannej kuracyi. R-0·z- i 
pacz przeto cgarniada mk1dzic1ka na myśl, ! 
że jcg-0 mistrz nie będzie mógł ruszyć się I 
z miejsca \V ·chw'.li taik ważnej, którn wy-1' 
ma,gaiaby calci jeg-0 u\va1gi· i dzi:~lnośici. 

Cyranio, pomimo wyraźne·go rozkazu 
lekarza, nie chciał położyć się do łóżka. I 
Sicdzia;l w wiielkim fotelu, trzymając ranio
ną no.gę na stołku, gdz.ie troskliwa ręka Zu-1 
zan1ny umieściła mięką poduszkę. 

Pod' ręką poety znajdował się czysty 
arkusz papieru. na który CYirano oo chwila 
spozier~L gryząc chorągiewkę pióra, zwy
czajem poetów, czekających na natchnienie. 

Nagle cisnąl pióro i zażądał, aby Zu
zanna z 'Szuflady pewnego mebla, wskaza
nego jejj przezeń, ·w'Ydostala list, który mial 
se tam ZnCl'jdować. Bylo to pismo, które 
poprzedniego d:nia przygotował oo prz.e
slania proboszcz.owi z Saint-Serinin. Zla
mal pieczęć i jąl czyta,ć z. urwaigą. 

- Niema potirzeby zaczynać na nowD 
- rzek~ do siebie pó.tglo-sem. - Wystarczy 
dopisać dwa slO'Wa. · 

Wziąl pióro, nakreślil pośpiesznie kil-

takim tv"l;varzyst\'.- om, które dla d.,bra 0-1 
góln prncują, chętnie sali swej udziela. 

Gniezno. Dobrq odpowiedź d'lb ka- l 
sa chorych nr. 2 rnagistrat<J\vi na J~g'l żą
danie, aby dla niemieckich ...,z1kmków kasy 
nr. 2 konieczni\:! obrafa l'ckarza Niemca. Na 
walne zebra11ie, które się w tej sprawie 
odbylo w hotelu l(oschnickeg-0, stawili się 
czlonkowie dłość licznie. 

Przewodniczący p. Preundlich nawo
lywar zebranych, aby w myśl żąd·ania ma
gistratu wybrali lekarza Niemca. Przeciw 
ko temu z.aprntestowano stanowczo z lQna 
zebrania, bo kasa nie ma na to, ażeby dla 
polityki wla<lz miala ponosić nadzwyczajne 
wydatki. Czlone'k zarządu p. A. Smiele
cki stawH wniosek, aby zebrani się oświad
czyli, czy im dwaj obecni lekarze kasowi 
wystarczają lub nie. Wszyscy obecni z 
wyjątkiem 5 czy 6 oświad'czyli stanowcz<J. 
że zupelnie są za:dowol1eni z obecnego sta
nu rzeczy i wyboru trzeciego lekarz.a so
bi·e nie życzą. 

Kościan. Czytamy w „Gaiz. Kośc.": 
Przez kilkai dni· widniał w oknie pewnej 
firmy - rozumie się niep.olski.cj - ad'res 
dl(J cesarza niemieckiego, w którym gilda 
tutejsza uniżenie >dziękuje mu za to, że ra
•czyl najmiiościwieu prz,yjąć g(}dność króla 
kurkoweg-0. Strzał królewski, nadmienić 
trzeba oddal Polak. Dlai scha:ra.kterywwa
nia nczu6 gildy strzeleckiej, która w prze
w.ainej części sklada się z Po laików, poda
jemy W' dos!ownem tlómaczeniu treść o
wego pisma. Brzmi jak następwje: 

Najjaśniejszy, Najpotężniejszy Cesairzu 
i I(irólu ! Najłaskawszy Cesarzu, Królu i 
Panie! · 

Wasza Cesarska. i I(rólewska Mnść ra
czyła naimil()ściwied przyjąć g()dność te
gorocznego króla kurkowego giJ!dy strze
leckiej w l(ośdanie. 

Wielka to ,faska, jaka SIJIOtkafa gildę, 
wywofala, pośród .czlonków niezmierną 

ra:ooś.ć. Pamięć tej laski1 w ich sercach o
rnz w sercaich późnieljszych p.oikoleń nie z,gi 
pie. póki tylkiO' gilda strzelecka istnieć bę
d1zie. 

Doi Waszej Cesars.kiei· i I(1róle\v1skiej 
Miości my niżej podp:sani cz,l>0nkowie z.a
rz::idu gildy w l(<Jściani·e przystępujemy w 
tej chwili z pelną pokorą i najpod'da6szą 
prośbą, ażeby Wasza Mość rnczyła mHQ
ściwie przyjąć •najpokorniejsze podięlw

wanie z.a udziel.oną gild'zie Wysoką ·laskę. 
Zapewniamy równocześnie, że teraz i za
wsz.e naJgo0ręcej starać się będziemy o oka
zywa:nie Waszej Cesarskieii Mości wierno
ści naszej ile nam sit starczy za to, że wy
soko Wasza Mość dzi1erży ben!o n:emiec
kiej i pruskiej korony, że laiskawie opieku
je się wszystkiemi szlachetnemi dążno
ściami. 

W naU·glQbszem uszancwaniu poz-0sta-

ka wierszy poniŻ\eti sweig() podpi1su. i przy
pieczętowal ponownie list i przywo{al Ca
stillana, którego rozg{()śny śpiew budzi·ł 
echa w całym zajeździe. 

Se:kretarz, któremu przerwaino w sa
mym środku najpiękniejszą strofę, wychy
lil z obO'cz.nego pokoju swą twarz żafosrą. 

- Zbl;ż-no się, dyabelski muzykancie 
- rzC'kt Cyrnnro. - Trzeba sę w21iąć do in-
nej antyfony. Czy masz pieniądze 1 

Na to. pytanie, które mł,octz:~frwwi 
Wyidalo się dl()ś.ć potwornem( wytrz.~>sz1czyl 
on oczy i otworzył usta. z zamiarem ·zapy
tania mistrza: a:zall wypadkiem nic popsiu
ly mu się w głowie klepki? 

- Pie-nią-dze? - powtórzył, jakby w 
przypu·sz,czeniu, że źle sityszaL 

- Jeśli pytam cię o to, synku, mam do 
teg.;:) ważne pmvody. W worku moim tula 
się jeszC"ze zafed wie kilka pistolów; p"t;ze
ba za.ś nam pieniędz.y, dużo pienięc.L y, calą 
masę pieniędzy. 

- To iU'ż lepiej zażądać -0d ostu, aby 
rodził róże i od cierni a1by p.okryły Stę 

czereśn~ami ! - zauw:ażyl bezwstydnie se
kretarz, nie mo1gąc o.panować uczucia irn
inii, które nim z.awfadnęlo. 

- Wyśmi:enicie ! - rzekl Cyrano, nie 
odpiowia:dają.c wprost na uwagę pisarka. -
Dać ci tylko kuipę gnoju do leżenia , skol1.lpę 
oo drapa1nia się i żonę do wymyślania ci. 
a będ·ziesz najdoskonalszem P'O'wtórzeniem 
nieszczęśliwej i p!aiczliwej figury biblijnego 
Joba. 

- Trudno o dowcipniejsze i trafnie\isze 
porówinanie, drogi mistrzu. 

- Trzeba jednak koniecznie, syinku. 
żebyiś dziś jesocze, zanim noc zapadnie, 
posiada.il dobrego konia, cie~tą odzież i peł
ną kieskę. 

- Do dyablai I I któż to ten cud spra
wi? 

!.my 11<.!ivJdck.lt~z„r ii slug1.i1: \ ·as•-i Ce. 
s~.rsk~j i Kr<J!e'.,·skiej i\\<Jści. 

Tu w•.:tępnie 8 podpisów. Pom'eyd„~y 
o<lpisami znajcJujemy 6 naZ\: 'isk znaa 

Qbywatcii kościa'1skid1 - Polaków. 
U\v agi zbyteczne. 

Ze iyU Gtarej Polski. 
Katowice. Z powodu streiku kote~-,Yt;. 

~o w Królestwie Polskiem, na górnoś-.. 
zkich dworcach I·oleio :\"ych gromadzi ti< 
coraz w:ęcej wagonów z węglami, które 
mia1y zosrnć wyslanc za granicę. W l\a~ 
towicach samych czeka 560 wagonó'Wf • 
transport. 

Chropaczów. Straszmt śmierć •~ 
nióst na kopalni •. ~lązk" górnik Oerlo. 
Pod naciskem węgli wywrócif się st~ 
pel i U'g()dzit Oerlicha tak niesz·częśliwłe w 
~Jawę. że z po:d rozbitej ·czaski mózg rotlal 
się do.koita i śmierć nastąpila: nai mieiSCll. 
Gerlich miał wkrótce się żenić, a w niedlzie
Ię mia la się -0dbyć je:go pierwsza zapowieidź 
w kościele. 

•Brzeg. Tutejszy ślrnsarz J entsclt po
wiesil się w dzień, w którym skofrczy/ 61 
rok życia. Podobno odpnwia<l'al on ZW'J
kle, że nie chce <llużcj żyć jak 60 lat. 

Zabrze. Smutny obrnz stsunków fa
milijnych przedstaw1ły znówi raz rozprawy 
sądowe. Dnia 6 stycznia br. poklódl fti' 
koni.arz PaweI .M.usio! z swym oicem, a "t; 

kofrcu rzucił się na nic·go z nożem i kTio
fem. Gdy wymdneg-0 syna·lka ~hciano 6l
resz.tować, starali się temu przesztko<l'zić łe
go ,.przyjaciele" Jan Piec.ka.i, Fr.anici:szek 
Szymiczak 'i Józef Ring, tak, że żam<llam 
musiał d()ibyć rewolwer, aby się przed na
citerającymi opęd'zić. Za spraWlki te. sk.atm'! 
sąd wyrodnego synalka Musiola na 6 ty
godni więzienia, a· jego godnych kamra
tó\V Piecka i Szymka na jeden~ a Ringa a 
dwa tygvdnic więzienia. 

Bytom. Hakatyzm sprzykrzyl si~ już 
ni·ektórym, niemoom. Z powo<l'u skazania 
od1powiedzialnego redaktora ,.Dzien. Śfq,
sikiego" przez bytomską izbę karną na 120 
marek za uawolywane polaków, aby kupo
wali tylko u swQich, piszą ,,Posener Neue
ste Nachrichten": 

,.Wyrok t~n potępia· jak najsuro-wi.iej 
kom:syę koloni' acyjną, która zmnsza kol-0-
nistów, aby załatwiali sw1ojc potrzeby tył
ko u niemieckich kuipców, a tern samem 
bojkotowali pobków." 

!(lamią ci co twierdzą, że polacy 002.

poczęli bojkot. Polacy broną się tylko 
przed naporem niern1eckim, o tern wied'?..ą 
bardzo d{)brzc wszyscy ucz1civv'i niemcy. 

l róinv~r. sfror. ~ 
Hamborn. Gazety niemieckie dono-

szą, że do szki0ly \V łfamborn przydwdzi 

- Zo;baczymy. Weź ten pierściei1, du 
megio· przyjaciela Coligna:ca, i· zanieś go do 
żyda. Zaliczy ci na nieg-0, jak sądzę. okol<> 
tysiąica pistolów. 

- Czy chcesz, mistrzu, sprzedać teu 
klejnot? 

- Nic; chę go tylko zasta'.vić. 
Gdy Cyrano k.ai1czyl te s!mva, ktk'ki, 

ldw:e doslysz:iiny szmer zwrócil jego u
\Y2!gQ. Pochodz:l on /\ tarcia jakiegoś na
rzędzia metaln\"I' go o•t\vardc drzv'>iO i od
zywal się \v· górze, w belka~h pula.1pu. T.: '' 
przyinajmniei zdawa1lo się poe.-:ie, ktÓiy z 
trudno,ścią rnzeznawać rnógJ rod'ZJj i źró
dlo tego przyUumi{)nog•o szmeru. 

- Pelnio tu szczurów - z3uwarżyl 
Cyrano. - Ten zajazd jest d·o·pra\\"d'Y ohy
dną budą. Muszę wymódz na g·OSpQ<larzu, 
alby rnz.sfa\vil ·na strychu pułapki, oo te 
szczury przeklęte poż,rą mi kiedyk-0hviek 
ks:ążki i papiery. 

Gdyby szlachcic mógl byl wi1dzieć, co 
dzialo 1się naprawdę na<l jego g>tową, zdzi
wienie jego byłoby niczm;erne i większe 
z pewno:kią, niż na widok całego stada. 
ż:l.r;-0czny;ch gryzoniów. Jak Hamliet krzy
knąlby on: „to sziezur!·' i jak Hamlet mial-
by do •czynienia z człowiekiem. ' 

Tajemniczy mieszka~1iec wyższego pię
tra nachylony był w tej chwili nad podtogą 
swej izdebki i z nadzwyczajną o·strożn>O
ścią, przy pomcy jednego ze swych świ
drów, ro.bil w desce otwór, przechodzącY 
do mieszkania: poety .. Gdy już otwór był 
gotowy, wprowadzil doń rmkę której }{J()
niec wystająicy rozs:z.erza.l się. n~k1sztaH lej
ka lub trąbki akustycznej. Wreszde po!o
żyl się na podlodize i przytknąt do rurki U"" 

cho. w tej ·chwili wlaśnie, gdy Saiwiniu~z 
mówil o szczuraich. 

- 1 esbem ocalony - pomyślal. 

( Oiąg d~lszy U?Stąpi.) 



, J{J\\ udtt p~ .mjącd biedy 11 dzk.::i bez I 
, ia la1i.a . L J)O\\ v clu t.... go kasd.. gmim a do

-staricza6 bę· z:c .co rano o vym \.lzi(!Ci{1m bui I 
ko i filiżankę kawy. 

Czy to nie dowód, że mbotnicy m ai::i 
sl.1S1.Szność, dopominając się lepszych zarob
ktllf? 

Bottrop. Z :Essen zjecha1! przed 14 
;Jatami prokurator, by prowadzić śledztwo 
przeciw górnik-Om, którym zrobiono arzut, 
i9 odgrażali się podczas strejku górnik·om 
ick.cym do pracy. Dotąd aresztowano iui 
11 osób. 

Dortmund. Na ufk:y Milnsterstr. prze
:id a l3J kolej elektryczna pięciołetnie dzi~
, czę, które na miejscu zostato zabite. 

Ruhrort. Przy skladaniu szyn żelaz-
11ych na parnwiec . spadło 12 ciężkich szyn 
na okręt i przedziurawilo dno. Wiele trze
ba było pracy, aby zatamować wciskającą 
si wodę . Z lu<l•zi nikt szkody nie ponió6L 

Sodingen. !(ole.i elektryczna Reckling
llanisen-tterne ma zostać przed.Jużo ną aż do 
Sodingen, a następnie zostanie pe\ \"11 :e po
badlow:aną aż .do Kastr.opu. 

Horde. Miasto nasze zamie rza przy
wąozyć się do Dortmundu. 

Moskwa. Sprawca zamachu i w. ks. 
Elźbieta. Miorderca, w. ks. Sergiusza, jak 
dooosi petersburski k()fespond'ent ,,Petit 
Pairisien" rzekomo. z do brego źródh -
\V!,fraz i! w więzi.cniu kilk akro tn ie żyl'.zenie , 
aby d10'Z\\ olono mu mówić z w. ks. Elźbie
ll:\. wdową p10 zamord0wanym. Wiel!ka 
księżna, któred wsp,omnianiQ o tej prn śbie, 
tdocydowała się 1,vrnszcie z ad•rść uczynić 
ż.ąidaniu, mo rdercy i o dwi cdzib. go w celi 
wię7.ien1nl:·i. Ki edy wcszla , więziel1 t1 klę

lrn~ł i p•rzemó\vil <lo nici w te słow:a: 
-Przebacz. mi pani; chętnie byłbym 

d oszczędzir tci boleści, ale \\TIOfa, świętsza 
odi moj~i w lasnej, nakaza?a m i tak postąpić , 
~a-k uic.zynilcm. Usłucha ł em jej. Sz:częśli
wym jestem. że przynajmniej pani uszłaś 
śmierci i blagam c ię raz jeszac o przc.ba
~ze.nie . 

- Dlacz egoż popd n:o no ta:k;.i zhrn 
<lnię? - spyta;a \Y. ks i ężna, płacząc. 

- Na to nie w0lno mi dać 1odpowiedz i 
- :cdpari rcwi0ru·cyionist31, - Ale 't}Ś\\· i ad0.:z 

pa;ni tym, którzy podoiic l aią 1-i'.QdY t \\/~g-u 
mal0onka , że. tak, jak on, zcn.t~ ii -0sądzcni I 
1 skazani 1 że k a ra dosięgnie ic11 , ti.J.k Jego 
diosicgla. I proszę raz jeszcze, chciej mi 
przebaczyć . 

Wielka księżna upadla na kolan a, mo
<llila się dł u:go, wircszc· e po \vstała z twa
rz~, zalaną Jzami. 

- Bóg każe przebaiczyć ź l e czyn iącym 
- rzekła - z.ap0minać o ich wystę;pkach 
Prz~:haczam ·ci. 

Ody wyszita; z kaźni , więz i eń zawoia l: 
- Teraz przebaczono mi i mogę u

mri.cć \V pokoju„. Ale gdyby raz jeszcze 
tizcba bylo ten czyn wyiwnać, jeszcze d:z i
sizj wieczór zabralbym s i ę do dzieła . 

IJpsk. Skaza:na na śmierć dnia 11 bm. 
orzcz sąd w p;1e M i·chailinai Urbaniak za 
mar<lerst\vo, apelowała d'O naiwyżs'Z,ei in
~tacyi sądowej w Lipsku - al:e aipelacyą tę 
sąd oddalił i M. U. poniesie tę kar ę. 

Bochum.. 02zety niemieck ie wyrńie
tliają <.lż ~O \\ cstfalczyk6w, k tórzy są o
becnie 1>!'~ 1 !P mi. Są to : biskup pad cr
hornski ks. \'' ' il::dm Schneider, biskup sn
fra~c:.n r:rlr·'< .. :"llSki ks. Augnstyn1 G<:'ckel, 
b:sknp {,snałli"li Jki ks.' ttubcrt Voss. biskup 
w Metz \. ). Willibrnrd Be:nzler. acy1Ji~kup 
Dalhc fii \\ Bombay. biskup ttcnrdnighaus w 
Chinach, biskup wojskowy ks. Vollmar , bi 
'Skup s:ifr:igan mona:stcrski ks hr. Galen, bi
skup w S11tri we \Vfoszech ks. Dobbing 
Pr:-unciszkanin i biskup \V Kamerun ie ks . 
łknryk Victer ze Zgromadzenia Pa!10ty
rt6 l,' . D'sh1p mo112,stcrski ks. Di;ngelstadt 
DOlhodzi z dyccezyi mo nasterskiej ale z 
C7~h n'ldrei ski ej, He wiemy żyje jc:s zc·zc 
iedne biskup Westfalczyk; jes t to ks. Bei
der]inden, biskup w Indyach niedaleko Bom 
balu. 
!.zw u~~~ 

Rozmaitości. 
Czas to vieniądz. Anglicy nie są, jak 

Wiadomo, wogóle ludźmi wielomów1Uymi, 
~ iuż \\"S7'e lkie rozmcYW'Y podczas godz.in 
Pracy i o dw iedz in inteiresentów ma!ią w 
łlkh wrogów. - W wielu angielskich i a
inerykaflskkh dt{}mach handlowych zaw1e
~.,one są plakaty, na: który;ch gościom zale
cany ieist, iw mniej łub bardziej grz.e:cztn:ej 
formie największy pośpiech w załatwiainiu 
interesów. Jedno z pism angielskich ogła
sza kilka ta1kich na.pis ów, wJ.etce charaktc
l}stycznych. Ta:k np. w pewnym wielkim 
domu hantl1owym w Cairdoiff, na gzemsie 
knminka w biurze zwierzcooika widnieje 1 

ta!m tabli.ca: „Po ukol: 'Z.!n iu i11 t~rcsu ze- l 
cl:'\,; ·ej pJn łaska\\ ie oddalić: s ię nit''Z\\ lecz- ! 
nie. - - Wiem wsystko co trzeba o pogo-1 
dzic i er y am gaz ... ty". W sali przyjęcia 

j . .:d n e~o z ..; ·vhitn:c;l szyy h domó °"' bankier- · 
skich \\ L<mdyi1:..: przybita j e!:.~ 11 <:1 stępując. 

przcstrog~: .,P-0nieważ przychodzi w ielu 
go,ści, a czas do rozporządz enia! jest mało 
przeto pierwsi proszeni są, aby ostatniego 
nie trwonili". - Jedną z najkrótszych i 
najl~pszy;ch przestró6 tego rndzaju wyst()
sowal wydawca pew nego czasopisma l<rn
dyńskiego: - „Wszystko można powie
dzieć w pię.ć minut!" - widnieje na tablicy 
przybitc:j w pok'Oiu redaktora. 

Jak umarł jenerał Kondratiemko. Z roz
mowy z adiutantem St6ssia przyta:cza ko
respondent „Journaila" szczególy o śmierci 
jenerała Kondiratienki. Dnia 14 •gmd'nia 
doniasiono Stosslowi, iż prz.ed fortem Er
lungszan Japończycy zal ożyli olbrzymie 
ogniska, w których palili nieznane bliżej 
materye, wyd1zielającc przy spaleniu tru
jące gazy; Kondratience polecono odpędzić 
JaipoiJczyków od! fortu. Rreczywiścic 
dzięki mądrym ·dyspozycyom jenerała uda
lo się to po godzinie. Wraicaliąc, ·zapropo
nował jenerał swemu towarzyszowi odwie
dziny fo-rtu l(ikwan; f.ort byl już w1 polowie 
z!burz.ony, a wojska· ucierpiały wiele wsku·
tek gw<ł!ltow1nych ataków japońskich. Nikt 
nie spodziewa.I się tam przy.bycia jeneraila, 
który wszedJ dlQ kazamaty o ficerskiej. Nie 
pozwom wstać -0fice ro m odp{)lczywa1jącym 
i po krótkiej pDga:w ędic . .: ;;,szedł1 do ·galeryi, 
by zobalc'z.yć, co robią Japoflczycy, odd'a
leni od' fortu zaledwie o kil1ka. metrów. 

Jenerat, przochodząc przez galeryę, 
pozdra1,v ial ż,oln ierzy według S\\fogo zwy
czaju. Ci odpowiadalti, ale chociaż mówili 
cL:ho, Japończy u1slyszeli to i zatelef.orno
wali dlo swoich bateryi , że w gaoleryaich for- · 
tu znajduje si ę w tej chwili jeneral. W kil
lG~, m in'llt potem grad pocisków zacz.ął' si ·ę 
sypać na fort. 

P.o obejrzeniu galeryi podziemnych. 
zwiedził Kondratienko c.alły fort i powrócił 
GI) ka:zamaty, gdzie z astat <Yfiicerów przy 
posi łku. Kazał zawiotać dwóch pacfofi.ce
rów i wręczył im ord•2ry św. Jerz ego. Na
st ępnie rozmacwial z oficerami, 'którzy, za
nicpokoticni byli ,g,wattowną kanonadą, Ja
r>Gńozyików i oględn i e dmaidzali j;erneral•o
w i, by wracat 

Je den z oficerów, ob~ienycl1 w tej chwili 
w kazamacie, tak opowiada o ostatniej 
chwili Kondratienki: ,,Jeneraif siedzia1t na 
lóżkw i zacząl częstować oficerów czeko
ladikami. Nagle zdawało się. jak gdyby 
blyskawiica przeleciała przez kazamatę. 

Oślepi·ony stradlem przytomność. Jak 
długo trwa ł blysk, nie w i'em , ale nie sly
szalem najmniejszego huku. Ody przy
szedlem doo przy t-omności, w f.orde pano
wala grobowa cisza. Japończycy w strzy
maili ogień. Ciemność panowała nieprz e
bita. Uświadomi ł em sobie , że przed chwi
lą pękl tu granat. Wspomniałem -o I(<;m
dratience. 

- J eneralc - zawofal em. 
Nie odpowied'zial mi nikt. Chcialem 

się '\Vted'y podnieść i poczutcm d<:Jpie ro, że 
przygniataJo mię ki lka tru pów. Wreszcie 
udafo mi się wyswobndzić i za;woi::tlem 
ludzi. Zapaliliśmy zapałki. Widok byl 
straszny. Z czt ernastu oficeirów, otaczaj ą

cyich K.ondraticnkę .. dziie1\vi ęd u nie żyto. '! 

Jen era{ byl ró.wnicż zabity. Nie mia ł ża 
dn ej rany, ty lko z tylu <Jgrnmrn1. krwawą l 
plam ę. Wyibuch rzucił nim aż pod dre - j 
w niany sufit kazamaty i tu j e n era ł roztr·za- j' 

skal sobie glowę" . 

Jak car przyjął Grippenberga? l(orc - I 
spo nd ent petensbursh ,.Echo de Paris" do- I 
w iaduj e się ze źróid ?a rzek-0mo n2ipewiniei - 1 
szcgo, iż c ar przyją ł G ripp enberga jak nai- · 
g·orzei. Za·py tal go mianowicie: I 

- Czy jest pan zda•nia , i ż żołn ie rz po-
w in ien być posłusznym -0fi.derowi? : 

1 - Tak - odpowiedz i ał Orippeniberg. I 
- A czy zgadza się pan ·z tern że o-fi- I 

cernwie powinni słuchać najwyższeg:o w o
d'za? 

I. nie dając jencralow i czasu na tlóma
czenie. zaieząI mu robić wyrzuty, iż dal a:r
mii1 g.orsząiey przykład. 

- Jeżeli pan chc " ałeś wnieść zahl~
nie . należało byli{) to u•czynić, nie opuszcz.~
ją,c stam)iwiska. 

Na poparcie swego doniesienia d'Odaj-: 
korespondent. iż wieczorem po tej rozmo
wie praognąl dlotrzeć do Orippenberga, lecz 
odpowiedziano mu, iż jenerał cru~e s ę nie
zdrowym. 

Niepotwierdzony dotąd telegram z Pe
tersburga donosi, że Grppenberg zo~tał a
resz.towany. 

d!a str .PrnJ '~ Y eh uf rni ó \ '. 
- 1134,16 mr. -

tysią. s to trzy<lzic~ci cztery marek i 16 ie
nygó\ ' , złożonych na ręce Redakcyi ,,Wia
rusa Polskiego" dla· strcjkujących, \Yypła
cilł pan Antoni Brejski. 

Wsżystkim ofiarodawcom sktadamy 
serdeczne „Bóg ·zapłać"! 

„Zjednoczenie zawodowe p-0lskic". · 
Jan Jankowiak, kasyer. 

Bo c h u rn. dnia 27. II. 05. 
„Dziennik Polski" nades1al skladki na 

streikujących 14 mr. 60 fen. 
„Zjednoc.z1enie zawodowe polskie". 

olskie. 
Wattenscheid. 

Spowiedz św. (wielkanocna) od ~boty 
4 marca rano. - Kazanie w niedziele po 
plOl. o IOdz. 4. 

Li a den. 
Spowietd!ź św. od soboty 4 marca raao. 

Kazania w niedzielę o godz. Yi 12 i o -i. 
Riemk.e. 

W nite<l"Zielę 5 ma•rca po po1. o godz. -4 
naibtożeństwo z kazaniem. Sp.osobność do 
spowiedzi św. po kazaniu i wi poniedzia
lek ramo. 

Donosimy wszystkim krewnym i zna
romym, iż rozestaia się z tym światem dinia 
28 lutego o godz. 7:2 9 rano przeżywszy lat 
86, nasza najdroższa matka 

śp. ANNA · GRABOWSKA, 
u.rodz. Nowak. 

Pogrzeb odbędzie się w piątek dnia 3 
marca o g-0dz. 8 rano. 

W ismutku pog rąż.ona mdzina 
Jul. Grabowski, Paulina Kranik 

ur .. G~ab~w.~k~:. I „ · ~·':Ji·ir'. . l~; • ~~] .. ~ 
~·~ .!1'.''1:-l . ~~~,id 

Towarzystwo św. Antoniego w UecJcendorf 
podaje swym czo nkom cho wiadomości, iż 
w piątek dnia 3 ma rca b ie rz emy udzial w 
pogrzebie 

ś. p. ANNY GRABO W SI(!EJ 
matki czt-onka· naszeg·o J uliana Gra:J.>ow
skieg-0. O jak najliczniejszy ud'zial prnsi 

' Leonard Rychalski, prz,e\v. 
Uwaga: Cz łonkowie winni się stawić 

punktnalnie o godz. 7 w czap1'ach i ozna
kach na sali p. Seres. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Bochum. 
W czwartek dnia 2 marca o g.ad z. 9 l 

wiecz-0.rem odbędzie się zebranie w lo kalu \ 
posiedzeń u p. Sc haf e ra, uL Ring st r. Z I>O·· 
wadu warżny;ch spraw, k tóre będą na PJ 
rzą<l'ku dziennym, uprasza się Szan. Di u
hów o liczne przybycie. - Go~ci2 mile 1 
wiidzia•ni. Cz.alem ! Wydział. 

To .;~rZJ :;~ ;J ś -.,. . n":.:!: <a w Br·· chu. 
Z \\ y ..: zai n" igro.i d.., n·:: odbędzie si~ 

.,., ni dziel~ dnia 5 man;'.ł przed pcilud.ni.!sY 
o godz. 110 . na które się "''SZ stkid1 
złonk l> \\ jak nah1 prz ... jm 't. · zaprasza. 

Z ar z ci d. 

Towarzystwo polskich przemysłowców w 
Bruckhausen. 

Niniejszem ()Znaj miamy Szan. P anom, 
którzy zglosili s ;e do kur ·u książkowości, 
iż lekcya odbędzi e s i ę Y' nic<lzidę dn i.a 5 
marca o g-0dz. 3 "'' lokalu posi edzeń . 

Z a rząd. 

Towarzystwo IPmn. „Sokót' w Dellwig. 
\V niedzi elę dnia 5 marca urządzamf" 

zabawę z tańcem na sali p. Hilsebusclia 
przy kopafo i Neu-v.Hn, na: którą, wtszy
stkich nam życzliwych rodaków i rodaczki 
z Dellwig, Bottrop i okolicy, także są
siednie gniazda up.rzelimie zapraszamy. Sta
raniem naszem będzie się odwdzięczyć. 
Czołem! Wydział. 

Uwaga: Listy tyczące si~ Tow. ginm. 
„Sokól" w Dellwig odsylać p. adr. Prand
wek Boga-cki, I3orbeck, l(reuzstr. 22. 

Wiec Zj dnoezenia w Huckarde 
odbędzie się w niedzielę , dJnia 5 marca po 
polwdniu o godz. 3 u wdiOwy Schneid:er, ·za
raz przy kości efo katolickim. O liczny u
dział prosi 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

\V iec Zjednm~ze 11ia zawodowego 
pulskit~go w Kastrop 

odbędz.ie się w niedzielę 5 marca o godz. 
Yi 12 w sali p. Th. Sindera,_, przy ul. Miln
sterstr. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 
Upraiszam mężów zaufania z. l(astro

pu, Rauxel , Me rklinde i ttolthausen, aiby 
się zebrali w 1celu uregulow ania spraw w 
okręgu i rozdzielenia ustaw. Delegat. 

~·. H' C w Oherhan\:en 
W niedz ielQ dnia 5 n1arca ·przed pol. {) 

godzinie 110 {)dbędzie się w iec „Zjedno
cz enia zawodioweg-o polskieig,o" na sa li p. 
I(olte.r przy rynku. Liczny udzia ł Roda
ków pożądany. 

„Zjednoczenie zawodowe Polskie". 

~~ .. .:: ,t,; -w,' J" ";;+1 ~:t,.. ~~ .... ~ ~ ,~ ... ·~,;.. ..:;\,;\:.~\~1 ~":,:1 '. . ,. ·:s?' ~.~ .~ •.. „ V.:·· '1-{. ,.~.;\ "7.;;' .<"'31~ ... T ~;':J 

Tow. śpiewu „lutnia u w Gefaenkirchen 
przesyła szan. •cz łonko'\vi 

p. WŁADYSŁAWOWI KRANCOWI 
oraz jeg·o d ozgonnej towa1:z.ysz.ce życia 
pannie M ARY ANNIE MA TUSZEWSl\IBJ 
z po\v10du odbytego siQ ślabu swe 112.]s::! r
decznieisze życzenia. Szczęść Boże mio-
®! Parze! Z a r z ą d. 

fi"~ • „f,.: ~~. '"''!:..i l.C~~l ~..., t;;,?i ·'"" ;;~ ., ·~~ 'ł:"" ( +. • •J;~ ')'".'~,\ , .„~~ ··~f ~\ l~ I..+ , 1„, ... 

Dwóch dzielnych cz,eladników piek r
skich może się zaraz 'Z.g!osić . 

Wac·aw Jankowiak, mistrz\}iek rski, 

Bractwo Różańca św. w Essen Bmcl~km!:'en p. R•1hrcrt, Ori.:.ns~~· ~O/~:i .• 
d-0,nosi \V1szystkim bradom i si-0sll·-01:1 iż -w n „ .," ' fi '1" ~ . 1 
w ni e<lz i~3lę 5 m:uca jak·o i \V' Nniedziakk •.. "no~. - i.a ~]U2~i~ MfiL 
i wtorek jest .Ad;orac··'a NajŚ\V · Sakr. w 'k>0-1 Z powodu 7.'\vinięc;a mcf~v ;ntcrc;.u 
ściele św. Gertrudy dla nas od godziny wyprzedaję dobrze -Odleżał"' cygaro z pol-
1-2 po poL wszystkich się o licz.ny udz:.a l skieJ firrmy po cenie zakupna : .. Polonia" 
~1prasza . V! nicdzic!Q 1;a1~8.z po A~lorac~i I 5 fen. cyl;arn 25 sztuk O 95 fen.; , Naflau<kf ' 
Jest zebrame Br:dv,·a . Uprasza się o 11-1 5 f.1."1n cyg1 -() 50 "zt• 1 1 g- f, . . \V ~·-

d . l d . b ·d . . " . i ;) ' ... K ;:i 1:.:h.' ' a\\ •.: l 
c.zny ur Zia , g yz ę ą. t:OW~ ta] I 1n1Cl skłe." 5 fen ~'rO"ar"' 100 .. 1. 3 20 . 

ct~" Kt ·b : d R· ~t ,.., ·h" .... I . l..J 'v - sz .t.l\ nu., 
~-O~ "-' '"~m:- ~ Y s \·u vl~c w,; "tu" l ,,Primera!" 6 f~n. cygaro JOG sztuk 4 mr. ; 
~~c w pisac, mozc naFze rn.nł~ ; .

1
us.rn ,~.<>> j 1„Meiksyko" 7 fen. cygaro 1 OO SZiluk 5 1 1 r. ; 

me. ram:. arii 1.owsnr. .,Sienkiewicz'; 7 kn. cygaro 100 sztuk 5,30 

Odd • ł ś . .... J d ść" B k I mr.; nBraz.yl" I. 8 fen. cy·~ar 100 sztuk 
zia p1ewu 1 ~w· " e no · ' w nic - 1! 6 20 nu. ProszQ z teJ SJJ.DS·olmościi skmzy-

. . au~en . stać . Z szacunki rn 
urządza '-V il!edzielę dna 5 marca w11:;czo- f G . k • 

k f .,„ 1 k 1 1 . d . ran c. 1 a w ro r. s · l , 
re am

1
. I(i.1~~Y wt 'O a 

6
u
9 

swyc 1 ..i.p.os1e zen Lang~ndre.~r , Au:gust2tstr. ?. 
przy u . a1scrs r. ur. JX1PIZ~u'z<:my zwy ----·· 
cza1jnem posied1.n·ni...:m o godz. ~1 po poL I 
Czlonków j.a'ko też miejsoowc t-ow~rzystwa I 
zaprasza się jak 11 ajuprz ~ jm ;e1j d-o licznego 1 
wspóludzialu. Wstęp dla obcych dozwx>- l 
lo ny za poprzedniem nabyciem korty ws tęp 
nej w składzie rzc-źnickm p. Mich. Strzel-
czyka . przy ul. Ka~se'fS t r. 7 1. Za.rząd. 

Towarz. gimn. „Sokór' w Giinnłgieł 
Nasze t()warzystw>0 urządza w nie

dzielę dni.a 5 marca zabawę, polącroną · z 
ćwiczeniami gimn. i tańcem na g,., r Józefa 
Darenrochta. Począt ek o god:z 4 pn poł. 
O lkzny u<lzial uprasza Wydział. 

U.wap: Zebranie odbędzie sie w t4:1 
5anu\ niedzielę o godz. 3 p0 poł. 

Wydział. 

Baczność m~żowie zaufania 
nZiednocze-nia :zawodowego polskiego"! 
Wsz~'stkhn delcgatJm jako też mężom 

za ufan;a daj ę da wi adomości aby nie prz:y
sylali druhów będ~cych bez pracy do biu rn 
naszego po za pom(lge lecz don ; eść na m 
powinni. ilu jest naszych czlo.nków i w któ 
rei miejscowiośd. którzy dostali p;ap;ery i 
którzy muszą za praq cz ekać. Do tego za lą 
czyć należy . z której kopaln i, o raz jak dtu
go jest członkiem i czy 2'onaty. Zapomo
gę teraz \Yyplaca każda organ izacya swo
im czlonkam, co w przyszly tydzie(J na
stąpi ·w poszczególnych miejscowościach. 

Józef Reg dslii, 
przev.1-0dntcz. i czkmek komlsyi skdmiu .. 



Sza·1. f(ooakom polecam mój 
~arsztat krawiecki, 

którym '\ yk0nywam l!..,ga.1dck ubiory, 
podnie i kamizelki podług naino :i.·szei mo

kly na porę wioseamą. Ceny umiarkowane. 
Biorę także \ ~ 1.y ·tkil: rzt:czy do prania, I 
:c7:r~zcz ~"·a i farbo\\ ani[:., które jak nai
f::picszniC: odstawiam. Usługa skora i rze- I 
[elna. 

Ja n Dud ck. 
Gi'nnig cd Kirchstr. 44., naprzeci'> łwś.;i-0 -

la katolkkiego. 

~ 
doliry do r1)bieni11 grolm, )itr po 1 OO, 
l 40 do 4.00 r. 

N jlep~..,,,, o i~h 
l'tr po 1 ~O: 1 o O c~ 1 u.ro rr, i·~l« 
I' r1iik (\'rr r't,) l !' p) 1 J:.':(. 

litr p1 1. O, 2 40 d0 1 n.a elc, 

\ :ir a btołPwe i cl~:t chorych, Je
, p:1.c lild1•ry, ta 1), k, i c~·gary 

Pa del, 
Sto ,1 enberg, ltd hau~pla1z. 

~~przPC:aż
1 

likiPr/1w 
w k,lż<lc.i ilo.ści. 

„ 
!la hip.okki do budo :\li. zabezpi (:Ze .ia do-' 
mów i ru ... I·omo~ i '°d •og.1ia, dc"t rcza i 
zalał\" 'a R>0daJ- pr~Jko i rzdclnic. 

Okrty uprasrn się lasl 1\\ :e 11:-!J ylać 

<lo f.ksp :iycyi ,. Vi .... rus:i P.ol k'c<Yo" :-. Bo
dmm, pad lit .M. S. B. 12. 

,,Z"ednoczcni zawodo ;vcgo 1rn1skicgo". 

Ustny-.:11 po.rad udz'. la ·ię v bit:rzr ;ve 
' siys„J-ie dni PD ·s,:r<lnie 'Hl g()ldiz'ny 1 do 
2 oo oh1'dni·1. ,·7 r. ałor k6 - urrasza 
sil(, aby p-11nkh1a·l 1ie przyl.Jy\\ aL a:ieby 
w zys~kich zad)w1oli..'.: n~ciżna. Kto ma 
sprawę do hiur2, 11iech najlepi.;j 11wsize o 
g{)'dz. 1 po pal. przyibęd'z.ic, a1 może SWiOią 

sprawę do'k adnic opowie<l1ieć. Uprnsza 
się tclż, aby nie iz;wlekać •z a<lainiem sie do 
biura, tylko z:a:raz papiery przysłać, skoro 
sie je otrzyma, aby się spraiwa nie przeda
wniła. 

czność R dacy 11 Essen 1 okolicy ! 
Ka ar(! 

Kaur.ki rlo braj 
cho<lowli i d obrze 
śp imnjące poleen. 

P oler.am fłię Sz~n. Rodakom do 'vykonywania 

ubrań, pa1etot6w, czamar, 
obrań sokoliob ltd. 

od najtai'1szych aż do najwykwitniejs.zych, 

pod gw,t r~mcyą, dobrego kroju 
i pierwszorzędnego odrobienia. 

A więc, swój do awcgo, ale naprawdę 8wego, 
jest hasłem kazdego Pvlaka, któremu na sercu leży 
dobro przemysłu polskiego. - Mam nadzieję, iż Ro-

• dacy poprą moje przedsiębior~two. 

• Józef Parzvsz w Essen-Ruhr, 
Viebofer-<Jhaussee 17, zD.ra.z 

H Sibilski, 
w Bochum. 

z ptlskimi aapi· 
sami 

p• ta.nich cenach. 
peleca 

llsitcarafa 
Wiarusa Pob1kiego 

skład narderoby -<> =-e .~ 
męzkiej 

li (:> 
g ... „ "" „ c:> 

podł•g miar y 911 ~ 
· N 

ni. Tarmstr. 14 ~ ~ 
<:,;) 3 
·- w 
- IO c c:> 

Essen. ~~ 
N 

Wszelkie nowości na wiosnę już nadeszły we wielkim 
wyborze, w wartości za przeszło 12. ooo marek. 

Ulicą Bahnhofstr. nr. 79, P~let!ają Narożnik ni. Grabenstr. 

reiber & Co. n st Her 
Wielki wybór 

ubrań 

spódnic 

koszul 
spodni 

chustek 
rękawicżek 

wianków. 
Ponieważ wszystko sprowadzamv od pierwszorzędnych fabrykantów, jesteśmy w 

stanie tylko dobre materye po bardzo niskich lecz stałych cenach dostarczać. 

Proszę się przekonać! 

erne. 
' ~ - '' . . . 

e 

i ' ~ < '1, ' • I 

. ' 
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. 51. Bo piątek 3· marca 5 15. 

dla Pol k~ '. 
Wychol!zi codzhmni1 •rYJ•tlrlem dni po~wiątecznycb. 
Pr.ndplata kwartairilil na poczcie I u listowych wYnosi 
ł mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. I „ z 

lut!s Polski" za~mm:v i~st w cenniku pocztowym 
uod znakiem •• t. polniscb" nr. 128. 

Rodzice polscy t Uczcie dzieci swe 

116wlć, czytać I pisać po polsku I Nie jest 

Polakiem, kto potomstwu swemu zniem

czyć się pozwoli! 

Z wypadków dnia. 
Wiec polski w Zaniemyślu zakazany. 

Na przyszlą niedzielę, dnia 5 marca z-0-
stair zapowiediziany wiec polski, ale policya 
zalrnzala odbycia nie podając pow-0dów. 

No, pewnie policya pmsJm zaczyna: sic; 
już zaprawiać w podobnych zaikaz:ach w1 o~ 
czekiwaniu prawa zakaiz:ująicego rozpraw: 
pols'kich na zebraniach pU'blicz:nych. 

Japonia postarała się o nową pożyczkę na 
cele wojenne. 

Na zebraniu. bankierów -0świadlc•z\o'ni0, 
iż skoro lista dla nowej pożyczki wyfowną 
zostanie, zostanie nieizwłoc·znie podpisaną 
ca naJmniej na podw6jną sumG. Ba·nkierzy 
chcą dostarczyć 60 mmo1nów, lista cywilna 
króla 5 milionów, a o·soby prywatne 40 mi.
lionów. 

Telegramy. 
B e r I i n. Niebawem zostać ma ogło

szone rozporząd2en:e. cesarskie, mocą któ. 
rego nowa taryfa celna 1z dnl'em 1 marca 
1906 zyska moc obowięzującą. 

P e t e r s b u r g. Jenerał Stossel nie 
ma doznać żadnych przyjęć. Ma on przejąć 
rolę kozła ofiarnego za niepowodzenie Ro
syan w Porcie Artura. 

W a r s z a w a. Dyrektor kolei nadwi. 
ślańskiej oświadczył, że1 skoro robotnicy 
strejkujący do 14 marca nie podejmą pracy, 
otrzymają terminatkę. 

W ars z a w a. W mnie}szych labry. 
kach wybuchł strejk na nowo. Miasto za
niepokojone. 

Pet er s b u r g. Maxym Gorkf 1zosta. 
wszy uwolniony z więzienia, udał się do 
JłygL 

Polacy na obczyźnie. 

Oberhausen. Sprawozdanie z dziatal
ności K.()1a śpiewu „Mkkiewicz" w Ober
hausen. Na początku roku1 1904 Hczyfo Kl().
!o śpiewu „Mkkiewicz" 16 członków; w 
ciągu roku dato się wpisać 34 nmvych czfl()n 
xów, wykreślono 14, wyjechało w strony 
rodrz.inne 2 i 1 poszedł do '\ViOiska. Pozosta
je na 1905 r. 33 czonk., z tych 29 czynnych, 
3 n.!1e•czyinnych i 1 honorowy. Zebrań od
bylo się 16. w każdą niedzielę lekcya śpie-
wu. Pieśni na glosy wyćwiczono 4. Ze 
'pie:wem wystąpiono 5 razy publicznie. 
Xoto o0dbylo dwie zabawy z teatrem, śpie
~·ami i tańcami. Oprócz, tego p!elęgnowa
li&my także polską pieśń luidl()wą mu jeden 
&'fos. Na walncm zebra:niu d'niai 22 stycznia 
rb. 1z10stali obrani do zarządu: Fr. PLor
czyk, przew.; Jan Sabestyański· zast.; Ant. 
Jędroszkowiak sekr.; Marcin Olejnik zast., 
Waiw. tleliasz, skarbn.; Marcel Szczegu
lowski zast.; Stan. Otulak, bibll.; Ant I(aik 
1 Jan Rybak ławnikami. 

Franc. Florczyk, przew. 

Oświadczenie ! 
- ' 

Otrzymujemy co następuje: „ 
Pan Ignacy Żniński wydJa\\'ica dort

llJli..tnd:zikiego „Dziennika" rzuca na mnie v;~ 
~ 'Pos&b zdradziecki pa<!ejrzenia i oszczer-

stwa. Pan lgnacyi /ni1'1ski ~nż ·\\" Poznaniu 
w D-0m111 Przemysi-0\vym' przez reda:ktora 
,,Pracy" p. Macieja Wierzbińskieg.o publi
cznie zostar sp01iczkowany za to, że rzu·cal 
obelgi na daw·nieiszeg-0 swego szefa p. 
Franciszka• Morawskiego. Zdaje się, że p. 
Znif1sk1 tylko takie argunrnnta rozumie, ale 
nie chcąic sohile pl'amić rGki, oświaid'czam 
tylko, że na tchórzlhvc i zdrad1zieokie o
szczerstwa jest tylim jedna od'P'OWi~ld.ź: 
Milczenie pogardy. Gdyby przecież pan 
2nir1ski z.dobyt się na1 od'wagQ i. w1ystąpii 
ze swojemi klamstwami ot\v""'arcic, wtenczas 
rozpra\\·ię się z nim na wlaśdwiei wobec 
takich jak oni lud'zi dro!dzc. 

BO'chum, dnia 1 marca 1905. 
Michał' l(wiatkowski, redaktor. 

Du'izpasterstwo i narodowość. 
Pod tym tytułem piszą do „I(ur. Pozn." 

z l~zymu: 
Organ niemieckiego Twarzystwa św. 

Boniface1go które. jak wiaid<omo, zajmuje się 
1zas.pakajaniem potrzeb rel'igijnych kat()li
ków, przebywają;cYich wśród inn<>wierców 
w Niemczech, Austryi, i Szwai·caryi, na 
cz,ele swego ostaitniego zeszytu (r-0cz. VI 
nr. 2) zamieszcza bardzo ciekawy artykrn[ 
z: naglówtkiem: „Die Scelsorge der deu
sehen I(athol:iki·en in Italien undi de'r Bo.ni
fatiusverein", które.go nam przeoczyć ża
dną miarą nie wolno. 

W maju pr:zesz/e.go roku w ·Odpowie
dzi na adres mu wręczony Oticiec św. wy
stó1sowal do zarząidu1 Towarzystwa św. Bo
nifaceg-0 list, w którym U'Z.naiąc zasługi To
warzystwa wyraził równocześnie gorące 
ży•czenie, że'by Towarzystv„ o Ś\\. Bonifa
•ceg;o zaięlt0· się tarkże licznymi katolikami 
niemieckimi, żyjącymi we: Wtoszech. P-0-
niewa·ż zast-0so\\~anie się dQi żyiczeiniai Ojca 
św. mo1gfoby wy\\1oiać zmianę satutów To
:warzystwa, przetQi ·z.wola•no na dzief1 3 si•er
pnia! nadzwyczajne walne zebranie, na któ
rem tę sprawę przedłożono dio obradowa
nia. Wynik obrad b:yil ten, że te prowin
cye wtoskie, które niegdyś do Austryi nale
żaly, bez zmiany statutów dziaifa'lności To
warzystw.a1 mogą być objęte. Co ida in
Jlyich części Wl-0chi · rnchwal!ono rozstrzy
gnięcie kwestyi -0droc·zyć do ·zwyczajne
go walnega zebrnnia, . maj<}:cego ' się odbyć 
tergo roku, a tymczasem w każdym pioszcze 
gólnym przypadku udzielać potrzebnej za
pomogi dla misyi niemieckich we Włio
szech. Równocześnie przed'ł1ożonio całą 
sprawę biskup.om z pro'śbą o wypowiedze
nie S\vego ·zid'ania. 

W sierpniu posta•no\vi~ epik·opat pruski, 
Z'.gromadzony u grobu św. Bonifacego \V 

Fuldzie, opiekę nad kat{)!ikami' niemiecki
mi we Wloszech poruczyć Towarzystwu 
misyjnemu św. Józefa, które \\1 r. 1862 w 
Akwizgranie dla katolikó\V niemieckich, 
przebywaj<{cych w Anglii i, Francyi po
wstalo. I(ardynal K•opp, który z-0stat wy
branym na priotekt-0ra nad' duszpaster
·stwern niemieckich katoliików we Wfo
szech, zwrócit się odrazu •do wszystkich 
biskupów niemieckich i austryackich pole
cając im enepgi1czne popieranie tego towa
rzystwa. W1skutek tej akcyi T-0wa1rzystwo 
św. JÓ'zefa już w tym samym roku stacyi0m 
misytjnym d'la Ni'emców we Wt1oszech mo
gl10 udzielić nastQpUj'lfCej zapomogi pienięż
nej: Stacya misyjna w San Remo otrzy
mata· 813.50 mr., w Genui 1018,09 mr .. \V 

Med1y-0lanie 1018,14 mr., w Neapolu 1527,09 
mr., \Vl Pl-0rencyi 1527,09 mr .. w1 Oard1one 
(nai Riwierze) 245 mr. ·, 

Z tych faktó;w wynika, że tak' sam· Pa
pież, jak cały epikopat niemiecki, jak To
warzystwo św. Bonifacego uważa za ko
nieczne, żeby Niemcy, przebywający na 

jCZ zn I 
Za inseraty plac1 sic za wiersz, oet:vtowY 15 fen., a r 
Oj;!'loszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. K 
czesto Oj;!'lasza, otrzyma rabat. - Listy do „\ 'iarusa 
Polskier.(o" należy frankować i podać w nich doki•~· 

oy adres piszącc~o. Rekopisów si1: nie zwraca. 

Adres: „ \ViaJU~ Polski" Bochl1m. ....-/1-P-

obczyźnie mieli swe własne narodowe 
duszpasterstwo, iżby wiary nie tracili lub 
nic stali się względem niej oboj~tnymi. 
Wzgl~dem Niemców bowiem żyjących we 
Włoszech, a więc w kraju na wskroś kato
lickim nie może być mowy o braku opieki 
duchownej. We Włoszech znajduje się du
żo kapłanów i zakonników niemieckich a 
nadto Nie1mcy, o których duszpasterstwo 
chodzi, prawie wszyscy mniej więcej ro
zumieją i mówią po włosku. Zresztą wy. 
nika to i ze samego artykułu „Boniiatius
Blattu". Na nowo zatem w konkretnym 
wypadku potwierdzono tak ze strony Ojca 
św., jak epikop.atu pruskiego, jak Towarzy. 
stwo św. Bonifacego starą prawdę, która 
brzmi, że skuteczna praca duszpasterska 
może być tylko podjęta ł prowadzona 
przez księży-rodaków. 

Jest to rzecz tak oczywista. że autor 
wspomnianego artykuJu na.wet w:ale jej 
nie udowadnia. Za to tern więcej zastana
wia się nad niezmiernną ważn{)ścią 1 iak~1 
ma urządzenie regularnego ·duszpasterstwa 
dla niemiecki:ch· katolików we WlGszech 
pod względem narodowym. Wywody or
ganu T(}w:arzystwa św. Bonifacego są tak 
charakterystyczne, że je prawie w cał-0ści 
w dostown:em tlomaczeniu przytoczyć win
niśmy. (Przytaczamy tylko zdania najważ
niejsze.) 

,,Wybór kardynała .l(oppa na prntekto
ra duszpa~terstwa dla katolików niemic::
kich we Wloszech, dloikonany na kO'nfercn
cyi bi'skupów' w Fuldzie, a1 potwierdzony 
temi dniami przez, urzędQwe pismo kardy
nała S·ekrctarz1a stanu, obok stmny religij
nej na także nieorcenioną ważność pod 
względ.em ·narodowym. 

Aby języ;k niemiecki i poczucie nicmie 
ckie zachować w rodzinach niemieckich i 
ich po.tomstwie, najlepszym. ba jedynym 
środki:em. jest reli'giina łączność. 

Gdy ludzie słyszą niemieckie kazania, 
śplcwaią w 'k'°śdele swe niemieckie „Orns
ser Gott wir loben Dich". - gd'y s·p:otykai~ 
się w1 niemieckich związkach1 św. Elżbiety 
w'Towarzystwach czelaidniC'ZYch KDlpinga, 
w związkach maryańskich, zostający eh 
pod· kierownictwem d'LiiChownych. \Vtedy 
oni sami i dzieci ich pozostają Niemcami i 
dbają o to, by być Niemcami. Zakłady na. 
szych „sióstr szarych", zaprowadzonych w 
ostatnich 20 latach w Rzymie, Neapolu, flo
ren cyi, MedyDlania i w Oene\vie, obok 
swej charytatywnej dzia:Ialności zdobyły 
sobie nFezaprzeczone zasługi i przez to, 
że w obrębie pola swei działalności i po
średnio daleko poza tem pielęgnowały i 
wzmacniały mowę. niemiecką i ducha nie
mieckiego. 

Przez to, że odtąd <lziafaln<0ść dusz 
paster.ska· wśrM rodaków kato1Ik6w we 
Wfiosze,ch została z'centralizowaną i z.lo;~o 
ną w jedne ręce, wzmocni się równie naro„ 
dowa jak religijna sprawa. Rzecz: przeo
staiwia1 się zupełnie inaczej dla Niemców
katolików, niż dla Niiemców-protestant(JW. 
Ostatni tak sami jak prawos.tawni z Ro~yi' 
:nają swe własne naboieństwo, które u
trzymuje ich spójnię. Katolik zaś może 
.słuchać Mszy św. w każdym kościele. \V 
ten sposób Niemcy protestanci pozostaną 
Niemcami na obczyźnie, gc!y tymi;zasem 
Niemiec katolik zbyt fatwo postrada swoi;.-\ 
narodowość, jeśli' nie ma duszp::istcr<..t\1 a 
niemreckieg-0 i nabożeństwa, jak "' swej 
ojczyźnie. Ale gdzie do tego naclarn się 
sposobność, tam chętnie z nie.j korzystrl. 
Któż może w ()bcym kraju zapomnieć o ko
lendach, które slyszal. będąc dzieckiem w 
dio:r;nu„ Ody ·nasze ,.szare ~rostry" w św ię
to Bożego Namdzenia zapraszają rodakó\\ 
na ch()inkę i śpiewają przy żlóbku swe nie
mieckie kolendy, t() zarpewn\?1 z· nie jednego 

------.---

()ka plyną lzy na: wspomnieni:: lat dziecię
cych w milej ojczyźnie. 

Duszpasterstwu dla Latolików języka 
niemieckiego we Wloiszech :1otc.~d brakfo 
zawsze jednolite9 organizacyr. .Odzie, jak 
w Rzymie, nie ma własnych kościołów i 

instytutów, tam katolicy, którzy kszczc za
chmvywali f1eligi~ną gorliwość, 1.1częszcza
li naturalnie do k()lścioMw włoskich. Ale 
jakże to trudno Niemcowi spowiadać się po 
włosku i :rozumieć włoską wymowę spo.· 
wiednika! 

Że tam się 'Znajduje jeden albo <lrugi 
wfoski kaptan, który od biedy trochę mówi 
po niemiecku i może słuchać ispowiedzi, to 
przecież dla rcigularnego duszpasterstwa 
bunajmniei nie wystarcza. Spodziewamy 
się, 'Że te stosunki pO'woli: teraz się pole
szą. Mianowany przez papieża protektor 
11~ewieckiego duszpasterstwa we Włoszech 
kard. Kopip, znajduje środki i drogi <llai u
t\\7\(}rzenia w większych miasta·ch wsady 
dlai niem. księdza, który.by obią~ regufar
ne duszpasterstwo dla zgroma:dz.eniai roz
pmszonych i zbląkany.ch owieczek niemie
ckich W1 jednej ()wc·zarni i rozżarzenia tern 
samem w jasny pfomień iskry poczll'cia na
rodlowości niemieckiej." 

Dodają·c wreszcie, że kard. K.opp z por 
Z1WiolenieJm Ojca św. swym zastępcą zamia
nowal pralata de Waal, rcktorar niemieckie
cki ego zakladu naukowego, zwanego Cam
po Santo, autm kończy .swe wyWJOdy temi 
st.owy: „Tak -0rganizacya duszpaSiterstwa 
wśród katolików niemreckidt we Wklszech 
porusz-ona przez. konfernncyę biskupóWl w 
Fuldzie i apr.obowana przez Ojca św., przy 
niesie bogate owoce tak sprawi1e1 religijnej 
jak()! też sprawie pielęgnowania poczu1cia 
1narodowego wśród1 rodaków za Alpami". A 
zachęcając do popierania wyżej wspomnia
nego T()i\varzystwa misyjnego św. Józefa, 
tktó.re mai się po1starać o utrzymanie tych 
misyi niemieckich we Wlosze.ch, a•utor I>O
wiada: „Tu ·chodzi nietylko o d'zie.f101 reli
gijne, ale także o dzielo wybitnie patryo
tyczne." 

Aby ·z1 góry wykluczyć wsz.elkie poidei
r~emia, zazna·czamy, że nie mamy bynaj
mniej zamiaru zarź'll'cać na podstawie tyich 
bardzo zajmujących wywodów jego iorga
m11 T()warzystwu św. Bonifacego tenden
cyi germanizacyjnej zapędów hakatysty
cznych, lub coby jeszcze bylo gorsze, o
skarżać je o posługiwanie się rcli'gią w ce
lach narod-0wych. Przed takiemi ciężkiemi 
zarzutami chroni Towarzystwo św. Boni
facego już sarnia jeg()I Pod każdym wzglę
dem świetna i nieskazitPlna1 dziaklilnośćJ 
która - przyznajemy t'° ·z wdizi1ęczn.ością 
; \Vyszla 11a dobre nieraz i naszemu1 lu
dowi. Ale i ·samym poglądom wypowie
dzianym w artykule. nic nie chcemy zarzu
cać, aini ich zv.alczać nie zamierzamy. 
Przeciv.·nie, u1ważamy je za słuszne i cie
szymy się, żle· zostały wyp.owiedziane wta
śnie przez taką po·wagę nai polu duszpaster
stwa, jaką jest niciwątpliwie orgain Twarzy 
stwa św. Bonifacego·. Zaznaczyć atoli chce 
my, że gdyby jakie polski'e pismo ogłosiło 
ten sam artykuł, pisząc tylko zamiast: „l(a. 
tolicy-Niemcy, duch niemiecki itp. zawsze 
.,l(atolicy-Polacy", „duch polski" itd. nie
chybnie straszliwa powstałaby burz.a i 
„święte oburzenfo" w całym szeregu haka
tystycznych i hakatystycznie usposobio
nych pism katolickich przeciwko tym Po
lakom, którzy pod płaszczykiem religijnym 
uprawiają „wielkopolską agitacyę". Sądzi 
my nawet że żaden Polak nie odważyłby 
się postawi.ć kwestyi1 duszpasterstwa w tak 
jaskrnwem świetle sprawy nar·od·owej. · 

Uznawszy więc poglądy Towarzystwa 
Ś\V. Bonifacego za uprawnione, będzie nam 
wolno wysnuć \v~niosek, że to samo, co „Bo 
nifatius- Blatt' 'uważa za słuszne dla Niem„ 



ców. I.-~- lJ ~ u L n.. 1._m j :l U~Lf•~fil ta,· f 
że d la Pol !{ÓW. Nikt nam \\ i~c tego zarz-11-
t11 r: , bi~ n.c moźe, jeśli '' Z."11.iemi się sta
nowcz żądać nie przestaniemy, żeby nasz 
lud tak w dzielnicach polskich, jak na wy
ch-0dźtwie miał duszpasterzy rodaków. 

<-'iLJ ..,!p„ ... ,a ._„ •t'". ·.~·„;~:r:.J 
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firny ż5lM 'Skił'j s~:e~~~ i ··1 sr.1•a'c ·~i ;-a~ 
ka7.1 ie m-1 'ć JY pn Isku. P..:rsui. .tt na o
wego żyda pryncypała jest d0 .ia;wy .lszc
go stopnia oburzony, tak iż it'dt.:11 7 ;>er:-:o
natu jest gotów, chociażby przy!Szl-0 VJ~tra 
dać miejsce i n-„.zw isko tego żyda ogłosi6 
publicznie. Żyd ten umie po 1>o!skn a n:1-
mo tego nie może ścierpieć jak po po:sku 
rozmaiwiai<t. a nawet jego dzieci tak~~\ roz
zuchwai<H1e, że również. pol5ki·~~j mowy n
kazują,. Dodać jeszcze należy, że ów .żyd 
ma wylącznie polską klicnteię z,,; wsi 1 hir·,ra 

do żyda tak przylgnęta, że Po:a:~ow· Pfr~1a 
dającemu taki sam interes w Lc~711ie:, 111e 

jest życzliwa. Żyd może zakazywać pul
skicj mowy, a Polacy :nimo to od r.•"JO 
kupują. 

,,Ruskii Inwalid" otrzyma~ od.1 naczel
nika sanitarnego armii m:rn<lżnrskich, że 
spra :v-ozdaniem z ~1.ia!alrości za c~l~r .:zas 
'\VQj11y. Z p ·i 8/1''· is'· pr21_ wieziono do 
Charbina, Czifu. Srete(1ka, Charabowska 
Nikolska i Władywostoku 4018 oficerów 
i 126,421 żołnierzy, czyli razem 130,439 ran 
nycb i chorych. Zmarto 4007 osób, co sta
nowi 3 pros., zostało- kalekami 17.722 osób 
(przcszlo 7 proc.). przewiezi-0no w głąb Ro 
syi 9429 osób (przesz.to 7 proc.), p0zostato 
na tylach armii rekonwalescentów 21.555 
(przeszło 16 proc.), i wreszcie powrócito 
do szeregów wyleczonych 77 737 (iolmto 
60 proc.). Lecz cyfra 130,439 ludzi nie 
przedstawia wszystkich ofilar po !Stronie ro
syjskiet Do liczby tej dodać należy je'" 
szcze chorych i lekko rannych, porostaią
cych na tyłach armii, oraz wiełką lkzbę za
bitych. P-0legli pod1 Liaojanem i Szaho, 
·gdzie były szczególniej krwawe bitwy, o
gólną cyfrę ofiar zna•cznie powiększyli. 
Mnóstw·o polegfyi.:h byl10 również pod I(in
czu, Turenczenem, W.afanlm itd. 

Na obydwóch skrzydłach \\<cisie nie
przyjacielskich t-0czą się zacięte wałki, w 
J<.tór:;d; zwyciGztwo po2-0s+~t?L' d·otąd Zl

. "·\~ze po stronie JaDończyków S!rG7ą:y~·i:". 
K.irapatkinowi zupdacm oskrzydleniem. 

I(orespondent Binra l~l"atcra cfonosi z 
glównej kwatery wd Szengti (na pół'nocny 
zachód od' Czili). że walk:1 t~,,·a dalcL Na 
skrainem wschodnicm skrzydk Jap0;· cn
cy zajęli pozyicye rosyj~kie i zagra,~ai l ~M
wnej linii rosyjskiej. Po gwaltownośc1 ata
ku sądzą. że ienerat No~i z artylern 11ort
arturs.ką stoi na :.:zele sil wojennych j.apoń
skich w tym punkcie. 

Ze źródła chillskicgo donoszą. 7.e 
wz<lluż całej linii to-czy się powszechna wal 
ka, którn naigwaHowniej szaleje na pra
wem skrzydle japońskicm, gd'zie jenerał 
Kuraki zaipuścil się daleKo na północ i za
graża pozycyom armii rosyjsl(~ei w pobli7.u 
linii kolejowej. Oddzielna część armii ja
pońskiej posuwa się, jak donoszą, na p0-
łudni-0wym wschodzie, aby przed'.1ć RGsya 
nom linię kolejową. 

Most kolejowy pomięclzy Ti'elingiem a 
Katfuan jest zniszczony. 

„Daily Tel." <l10nosi z Sinmintin: 1 ak 
styichać 40 OOO żołnierzy japof1sk1ch przy
lbyro do Fakuimen. Rzekiome bandy chun
chuzów, które stoczyły w cstatnich dniach 
potyczkę. tworzyły - jak s•ę okazało -
żołnierze japońscy' w przebraniu chii'1skiem. 

W so:botę ranu 6000 Japonczykó\V z 
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Kapitan Czart. 
Tom drugi. 

' (Ciąg dalszy.) 

TymcZasem Cyranio, raz jeszcze wyte
'Zywjszy słuch i nic ju.ż tym ra!Zem ni,e mo

·gąc pioch'\YY'Cić, wrócił do poprzednie! roz-
1Jil10wy. . 

- U<lla-sz się więc - mówił w dalszym 
dagu Castillanowi - do jakiego porządne
g-0 lichwiarza, jeśli wogóle isni.eje lichwia1rz 
taki na świecie, i ()d<lasz, mu n2J przecho
'Wlanie klejnot dobrze się jednak zabez.pile-' \ .. 
czywszy, gdyż nie życzę s.obie byna1m111e1 
aby miat on zginąć. 

- A następnie? 
- Następnie, za 0W10ce tej finansowej 

operacyi zaopatrzysz się w rzeczy. które 
ci przed chwilą wymienilem. i tu powró
cisz. Przed wyruszeniem w drogę musłsz 
otrzymać od'e.mnie ·dokfadną i jalknajbar
dziej szczególową infiormacyę. Teraz idź 
Oz:elrom nai ciebie wieczorem. 

_ Wyprawiasz mnie zatem, mistrz111, 
w drogę? 

_ Tak. Wyruszysz ju~ro, jeśli Bóg 

pozwoli. 
- Czy d'luiga1 to .Podróż? 
- To 'Z?afeżeć będzie, synku, od! twojej 

energii i od. wYtrzymatości twego wierz-
· coowca, Do wiecrora zatem. 

- Do wiecz.ora - prz;ytaknąl Ca1stilfan 
nie za})Uszczając się w dalsze wypytywa
nia. 

- W Pore przybyłem - rzek~ do sie-
bie mieszkaniec izdeblki, opusiicz:ając swt 
staoowi-sko przy rurce. 

I l)l"Z.ekonany, że w cią,gUJ 1kiflm nastę-

Kier<'' n:k '"O yiski s 11 •„, '>1 -

tlenie otrzym34 polecenie. .tby p-0~zy11il 
przygot{)\vania do zamknięcia banku. -
W mieście panufe :i. i elki ni •pokój. 

Wiadomość o tr1yidn!owef walce i klę
sce Rosyan pod Chingchoch ir g pot\Yier
dza siG. R.-0~yanie posiadali 16 bata!!onó\'' 
i 20 dzial. Straty R-0syan są r.aJcr zna
czne; stracili on i 3 działa maszynowe i wie 
le karabinów i amunicyi. 

Ostatnie telegramy donoszą o daisz~'m 
zwycięzkiem posuwaniu sic Japol1czJ"k6w 
na caleti linii. 

liemie polskie. 
Z Prur. Za hodnfołt W~rmii i Mazur. 

Toruń. Sejmik .gospodarczy na Prusy 
Zachodnie odbyt się w wtorek, 28 lut~~o. 
Zagaił zebranie p. Sczaniecki z Nawry po
dnoszącnia wstępie że rok gospodarczy za
powiadal się bardzo dobrze. suse jednako
woż. omylily i0bJi.c•z;enia gospodarcze. I(ar
tofle, k1oniczyny, buraki itd. chybHy prawie 
celu. Wspomnial dalej, że pożar cukrowni 
che.lmżyńskiei sp<lwodiowal miliony strat. 

Wybrano na przewodniczącego p. pro
fesom Schródera, na zastępcę p. S3.5a -Ja
'WlOrskie-go z Lipienek, na sekretarZYi pp. 
Lerchenfelda i Witolda Donimirskieg-o. 

Po zalatwieniu pierwszych dw1~..::h pun
któw pmz(łdku dziennego. to jest zagajeniu 
il wyborze zarząd'u nastąphty -odczyty. Na 
pierw1szem milejscu był odczyt p. Jana Oór
skieg{) z Mirotek „o zawl()ldiowem przy~{·tO
waniu mlników". Z kolei nastąpiły iesz~ze 
odczyty „Jakie plo<ly rolnicze <Jp?acają się 
nam nail'ep1ej" p. Jana Sczanieckiego, ,,o 
motorach gazowych w polączeniu z apa
ratem tworzącym gaz mot-0rnwy z pomo.::ą 
sily ssąicej" p. dyrektora Loo-na Cza;Ii:i
s.kie~o. 

Uczestników zebrało się bardzo dużo. 
Cz.ersk. Nauczyciel Cyrnanowsky -0- · 

trzymar W' tych dnia·ch za skuteczne krze
wienie jęz.yka ni•errni.eickieg•o od rejencyi kwi 
<llzyńskici 100 marek nagrody. 

Sztum. W Podstolinie zatożom\i rn<>ta
l.a w tych dniach ·c'zyte.Inia ludiowa. Bihlio
tekairzem zostal p. Wróblew~ki, do którego 
każd'Y . chcą1cy 1;.nstać cz1tonkiem czyrei:Ii., 
się zigfosić powinien. 

Lubawa. Niedawno temu zbL~ral o
szust datki na od'buidowanie kiasztGru w 
Ląkach i wielw dialo się oszukać. -- Oszll
sta schytano, którego też sąd: luba:wskl 
ukarał. 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 
Poznań. Jerozolimscy h ·1katyści a nJ

sza ślama:z:amO'ść. „Postęp" pisze !'Le tak 
dawno nadieslano nam wiadomoś6 z Le-

~ - -- --~----- --- --~ 

pnyich ·g-odzin nic już tam nie będzie de\ka
weg.o do uslyszenia. wysz.edl ·z izdebki, nie 
zaniedbuJąc dusić się od kaszlu na schodlaich 
poczem wstąpil do wspólnej izby na dQle. 
Zasiadłszy tam przy stole, wprawil w nie
ma/ty ipodziw slawetnego Gonina, wlaści
ciela: zaijazdu, zapominają:c bowiem o 
swych poprzednich zarzekaniach się, przy 
W10fal Baisię i kazal podać sobie porządny 
zrnz wio1towin1,' omlet i dobrą, miarę wina. ) 

Pochloną.wszy to wszystko w mgnie
niiu oka i odstaiwiwszy próżny talerz 1 roz
ło:żyl przed sobą czysty zeszyt, który jął 
zapisywać z blyskawiczną szybkością. 

Sławetny Oonin. ciekawy, jak wszy
scy h{)telarze, zerknąt kilkakrotnie w1 stro
nę piszącego, a d'ostrzeg;bszy, żle1 'zaczernia 
papier rzędami liter je<lnalmwcj mniej wię
.cej długości, domyślił stę, że: pisze wi~r
sze. 

J a!kie jednak i o cz em? 
Zapytal, nie moigąc ciekawości prze

zwyciężyć. 

- Ach! ach! - zakaiszlał poeta -
mam wiele kl·opotów ze swym bohaterem. 
J u~ po raz dwudziesty rozpocz.ynam jedną 
z jego wi:elkkh tyrad... Niestety! jakże to 
dalekie '°d wspaniałych wierszy Cyrana, 
mego nie<lo·ścignioneg10 wzoru! Pielrw\SZY 
l'epszy urywek tego ul'Ubieńca muz wart 
więceli. niż wszystko. oo mói mózg wy.sma
rzyć potrafi. Ach! posłuchaj pan tylko tych 
·wierszy z jego genialnej „Agrypiny". 

Staruszek tragiczinym mchem zarz:u
dl serwetkę na ramię u1ezynU wspania~y, 
SZi~roki gest, wY"wrócil strasz.nie oczy~ sta 
jąc -wprost gospodia'rza, wykrzy,Jm"fł!f: 

W glębi duszy 'kobiety tei ja nienawidzę! 
- To mówi Seiainus-objaśnil g,/oSell1 

uspokajai~cym, który Jednak natychmiast 

Leszno. Mencel a nie iVlenzeL Gosp.c
idarz Franciszek Mencel ze Sw<Jrowa: pod 
Rawiczem ze skutkiem prz ;:prowactzi? y; <."'l

statnim czasie obronę nazwisJ(a swojego 
z pisownią polską aż do najwyższej instan
cyi „kamergeryiehtu" w B~::in1e. Rzerz 
miata się jak następuje: M~ncel przystą
pit z początkiem roku 1904 jako czlnock de> 
Spółki zapisanej „Bank Ludowy" w Go.L-
jewie i na deklarncyi prz:vsnpie11 :a 1 cd
pisat byt nazwisko swoile jak dotąd .:awsze 
Mencel. Na pod·stawie tego d-0kumctu wy
toczyl mu sądi okręgowy w Rawiczu skar
gę i 1sk;;tzar Menela dnia 15 mare.a 1904 na 
150 marek Irnry Ju1b 4 tyg.odnie wiQzienia. 
Przeciv.~ temu wyrokowi apelowaJ do są
d'u :ziemiańskiego w Lesznie, który go dni.a 
31 maja z„ i:. od\ wsz.elkiej' kary i kosztów 
uw1olnU, mimo, że przy zapisaniu urodzin 
jego\\ urzędzie stanu cywilnego w Dubinie 
nazwisko przez urzędnika zapisane byl.o 
piS<YWnią niemiecką Men'zel. Ojdec bowiiem 
Franciszka M., Paweł po<l'pi·sal się by1 zgla 
szwjąc urodziny :Syna, Mencel. chociaż go 
urzędnik (<lzialo się to w roku1 1875) pisał 
Mooze1. - Ojciec więc swoim podpisem 
stwierdzit, jak wlaściwie brzmi i pisze się 
jego naz:wisko. Prócz tego -dostarczone 
metryki dziada i prad1z.iadla ·Z ksiąg kośieiel
ny;ch Wl Szaradbwie zgodni·e stwierdzały 
pis-ownię polską. Na mocy więc ty.eh do
kumentów 1sąd ziemiański wydait wyrok u
walniający, ct1od1a.Ji4,c że dmcia:ż jest pra\V1do 
podobnem, że nazwisko to SIXJ.lszcz.one ro
stat-0·, jednark stwierdzić się nie da, ki.edy 
się t-0 stalo, i dla tego też przekmczeinia 
naiwyższegi0 rozkazu ga1binetowego z d. 
15. 4. 1822 roku· dlopatrzeć \V1 tym prz.ypa<l'
ku nie można. ów rozkaz galbinetowry o
piewa. że nikomu samowolnie nazwiska 
sweg-o zmieniać nie Wl(}llno. Przeciw wY
rokowi są:d1u ziemia·ruskrego w Lesznie za
lożyla proku·ratorya rewizyę do kameirge
ry1chh1 w Berlinie, który jednak .dnia.i 16 sier 
pnia 1904 rewi·zyą l(}drzudl a wyrok sądu 
leszczfrskiego zatwierdizil, motywując to 
temi1 samemi poiWIOdami, które sąd w Lesz
nie za: sruszne uwai:al a prócz. te.go ood!a-

przeszdf w toru tragiczny, przy wiersza'Ch 
1następnych : 
W ;glębi duszy kobiety tej ja nienawidzę! 
I cl1oć mnie ubóstwiła, i' choć dla mnie traci 
Zbój1czem żelazem męża1, synowców i braci 
Jest mym ocz10m ohydna! Owszem, w'Stręt 

mój wzra:sta, 
Im w~ęc.e» gubi ofiar ta krwawa niewiasta! 
Zairem chuci swych pali mnie ona· daremnie 
I nawet jer przysługi zgro.zę bu<lizą we 

mnie! 
Ostatni1 wiers~ zostat wygrzmia:ny z 

taką sitą, że sławetny Gonini oofnąt, się kil
ka kroków w tyt 

- Jakie to piękne! jakie wzniosłe! -
wykrzykiwar sta-mszek, porwany z.achrwy
tem. - A! to '°d'bierai popmstu chęć do pi
sania! Wobec tych kilku wiet1szy, które 
wygt•ositem. ()puszcza mni'e od1waga - zla
małbym pióro, jak sprzęt nieużyteczny. Daj 
no pa·n jeszcze jed'ną miarę wina! 

- Coś mi się zdaje - mmknąt do sie
bie gospodarz spełniając skwaipliwie to osta 
tnile4 życ·zenie - że ten dzielny cztowiek 
sprzyja bardziej jeszcze Badirw.siowi niż 
MU'zom. 

Po tej uwa<l!ze, która zdrad'za1ta w je
gomości tyrm pewne obycie s.ię 'Z literaturą 
nadobną, uczut on, że dla swego noweigo 
lokaitiora nabierać za·czyna szacunku. Jak
by zapomniewszy w miesieniu poetyc
kiem o swych ·z.as.ada1ch wstrzemięźniwości, 
staruszek .zajad.at r zapijał a:ż mui się uszy 
trząsly, gospodairz zaś, wid'ząic, że może 
ztąd· mieć d'obre zyski. postanowił schle
biać jego manii poeiyckiei. 

Od'y prowincyonalista wysuszyt ostat
ni kubek wina, głowa jego poczęła chwiać 
się zwolna na pra~ l l1ewo; zakasx.lal je
sz.cze d'WQ, czy trzy raizy, j.a·~ł>y z przymu-

j~c. że h:L;i !1~1'· · irr, :'.frv~ ;. .... 2.-Ul1v /G~::.~o 
t<0 staf.o S;G to ~: każdym razie przL-d re: 
kem 1822 a\\/ ięc w czasic 1 w którym to za. 
kazanem nic było. 

Przyk,tad' gospodarza Menela niech bę. 
dzie wchętą dla: wszystkicl1, którychby t 
dotyczyć moglo, względem wytrwałości „. 
()bronie swych slusznych praw w dopef. 
nicniu ścislegQ swego obowiązku! 

Inowrocław. Hakatyzm kościetny, 
Pod tym tytułem oglosil ,,Dzien. I(uj." arty 

.kuł, z któreg-0 1mdajcmy, co następuje: 
•JHakatyzm pruski, chcąc sobie skró

cić znacznie drogę do celu, tJ. do zupeine
go wytępienia naszego języka· , podzielil si~ 
na dwie armie p.od względ..:m wyznani'o
wym, a mianowicie na ewangelicką i kat<J. 
hcką,. Ostatnia obrała sobie 'Za: zaidanic 
wprowadzanie do naszych kościołów ię
zyka niemieckiego, a gdzi1e już czuje Jako 
tako grunt pewniejszy, zupelne wyparcie 
z naboże6stw naszego języka, polskiego. 

„I(to śledzi bacznie dzialalno·ść księży 
germanizatorów w Widk-0pnlsce, na Slą
zku, w Prusach Zachodnkh lub na Warmli 
wie, że działa tutaj systematycznie niewi
dzialna ręka. która hojnie pod różnemi Po· 
staciami wyina.gradza ty;ch duchownyci, 
którzy okazują się posłusznymi naporn'Wi 
hakatyznllll, albo też d7.iaJaią już wprost z 
zapałem dla idei pruskiej. 

Często jednak sami jesteśmy winni, :Ee 
ni1emczyzna wypiera n:aiSz język p()llski z 
k'°śdola naszego. Jed'ni z braku uświado
mienia naro<lcxwegio, drudzy z jakichś wzglę 
dów luh wygody ·z;apeJniajćlJ nas:ze. Ś'Wiąty. 
nie podczas ni·emiecko katolickich nabo
żeństw. 

„Z blędó'v tych naszych znak-omióe ko. 
rzystaią niemcy. Gdy widzą, że podczab 
i1ch nabożeństw kościól jest pełny, wnet I>O· 
dawają w statystyce swoją; liczbę, ~j~ 
więcej przywiledów - no. i władza dudro
wna ustępuje ich życze,ni-O'!I1. 

„I w lnowroclawiu nie dizieje się pod 
tym względem lepiej. W każdą nie'd.zielę 
i święta odlbyw,ają się r.a:na o goozhnie 8 i 
pól nabożeństwa: dla nieme ów kartoilików z 
niemiockim śpiewem na1 chórze. Cóż na ro 
powiedzieć, że p.omimo znanych dążności 
ha:katystyoznych ka1tiolików. niemieckich1 
dziewięć ·dziesiątych wiernych n.a tem na· 
bożeństwie znajduje się polalków ( ! !). Ja. 
kici to smutne· świadectwo nasz~j 1d10jrza. 
lości politycznej i godności narodlowej." 

Ze Slązka czyli Starej PolskL 
Katowice. Je-den z. wspótpraoowtrli· 

ków haikatystyicznej „I(atowicerki" odebral 
oo pewnego księdza prob.os·z,cz.a z Górnego 
Slązka. o którym „l(atoUk" pisat, że zapro· 
waJdiza w swej parafii poEskiei niemieckie 
nabożeństwo, znamienny list, z któregio po. 
dajemy następujące ustępy: 

„Czyst:o ntemieckittn języikiem 'W\rada· 
jących parafian h\e1st w mojej parafii <Ykoo 

·sem, i zairaz. też kaszel ustąpi2 miejscai roz.. 
głośnemu chrapaniu. Poeta-bibosz Zllilie· 
nil pO'zycyę siedzącą na leżącą, wydągna,I 
się na lawie i niknąl wkrótce z oczu świa· 
ta, gdyż stóI, przy którym śniada.~, z.akry· 
war g'O cafkowide. 

Pr.zed: wieczmem Caistillan .. odziany. w 
nowe suknie, zajechał na tęgim gnia<losZll 
prziod' d'Om stawetnegioi Gonina. Zeskoczy! 
leikko 'Zi wierzchowca, przywiązal uzdę do 
kótka żelaznego przy bramie i przeszedł z 

hatasem przez izbę gościnną, stukaj~ gti0-
śno napiętkami swych butów z lejkowaterni 
u góry ·cho-lewkami i brzęcząic parą o1briY· 
mi'ch ostróg. 

Zafedwie wstąpił na: schod'y, śpiącY 
dotąid pijak ziewną! przeraźliwie i poid1J1ióSI 
się, przeciągając rami-0na. 

- A! aaaa ! - zwrócil się do gosJXr 
darza, który ślledz'il go wzmkilem deka· 
wym. - Ta drzemka dobrze mi zmbita. Id~ 
piizedluiżyć Ją w łóZką. Proszę o świec(· 

- MIO-że przeprowadzić pana? 
- Nie potrzeba. Znam już droge. 
Zataczając się, wz.ią.l świecę z rą:k g<i' 

spo<larza, Potknąt się o pierwszy stopien 
schodów. oo wskazywalo, że nie ze wsiY· 
stkiem Jeszcze wytrzeźwiał. następne 
ws.zakże stopnie przebyt szylJ.o w ślad 'fJ. 
Castillanem. 

W ·chwil1ę później, w ir.z.deibce 'S'\Vci. na 
dwa spusty zamkn ętej, leżał już na pod/O· 
dze, z uchem przy swej trąbce aJlmstycznel. 
'Rozmowa, którą miał przeprowad·zić CY: 
rano z Su1bpicyuszem byla wielkiej wagi, 
ze szcze~ólną też piln<lścią staruszek slucb 
wytęż.al. 

(Ciąg dalszy nastąpi). 
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cZ'WML P·ril kich nar~diu.n rozumie dobrze 

0 niemiel,;ku, ch·o ;aż · y"'ł-O 'i;; nic uni -
1ą się jeszcze tak akuratnie, żeby możn~ o 
1;clJ po" kdzieć, iż mówi<\ dobrze po mc
uieck:u. Tylko kilka starszych csób nie 
rozumie pra\v dop'Jdobnic po niemiecku i 
,nie mówi tym językiem. O to tu jednak ni.; 
drodzi. Co do sprawy, tyczącej się zapro-
1va<lzenia niemieckiego nabóż.~!1st\ 1a, i to 
kaz.ania i mszy szl·olncj w parafii mojej, 
·uważam , że jest moim niezaprzeczonym 
0oowiązkicm, postępowai.; sprav.riedliwie 
:\\"CJlbec parafian niemieckiej narnd-o \'O ści. 
W tern to dążeniu z.aprmvadzilem w lct
o111i'em półroczu tymczaisowo dwa razy ty
godniowo msze szkolne z niemieckim śpie
wtlll, i to. dla teg{), aby młodzieży już teraz 
przYpomnieć obowiązek(?), że iako pruscy 
poddani muszą się zdała trzymać od pol
skiego ruchu. Równocześnie chciałem mfo
dzieży dać sposobność, .aby to, ·eoi w szkQ1e 
sie nau.czyla, w życiu publicznem mogla 
:użyt . Możli\\Tm jest, iż kilku Pobkcm 
(Orossipro.ten) nie podobało s:ę, Ż) dzieci 
l.Tldgą śpiewać także po niemiecku, alt na
pra"'Wxię z nich nie wiele sobie co mbię. Ja 
stoję Ponad partyami (?) i nie ubiegam się 
o prz.ychylność ludu. Jako Niemiec z <l>o
m.lll', urodwny \V Prnsa·ch Zaichodni:ch, my
śl~ i czuję po ni~miecku i d:ziataim \V'edlug 
tego mego przekonania, i to tem \Vięcei, 

. że W' terainicjszych cza1s.ach polskie uroje
nla narod·owe ogarnęly także już mieszkaf1-
c&w n.a wsiach. O ile to odemnię· będzie 
z.ałeialo. zwalczać będę wszelki polski ruch 
nairodowy w mojej parafii jak najenergicz
niej i zawsze będę przodownikiem w walce 
o niemczyznę i po'Z,ostanę nim, czy tu lub 
'\\' innej p1rnfii bG'{ię pliObnszczem. 

Pielęgnowanie niemieckiego nabożeń
stwai, w którem od mlod!ośiei mej bykm 
wychowanym, jest moim nai.Pięlmiejszym 
obowiązkiem kapłańskim. 

Przez taiką pisaninę, jaka była w „Ka
torfflru", nie p·ozwolę się (}bafamucić. Dla 
mnie miaro<la·inem jest orzec1zenia SchiUc
ra: „Niech Cię nie ustrasza krzyk mDtło-

' cbur' 
Gdy się znajdzie gdziek•olwi1eQcbą:dź w 

ni01niecki.e.j ·Ok·olicy garstka po.fskich ro
boitrlików seZ1nrnCYwych, natychmiast krzy
czą ( !) po1lskie gazetyi <» µolsk:e na'bo,ż.d1-
stwa i naprzykrzaUą ( !) się wfadizy ko:ściel
neJ z petycyami. Czego się domagaiią: Pl{)
łacy w ·czysto. niemieickkh okolicach, tego 
nie powi•nno się też odmawiać Niemoom w 
poł5kich okolicach." 

List ten jest sam przeZ'. się tak z.na
mienny, że uw1agi są z;upełnie zbyteczne. 

Król. Huta. Zastrze·fietnie niemieckieg.o 
})Oddiainego \\I Warsza\vie. W tych dniach 
d:okonano w Warszawie - j.ak c:zytamy w 
„Gazecie Katoliiekiei" - egrnkucyi śmierci 
na przestę.pca;ch, obwinionych o branie u
dzialui "\\'1 o0statnich rozrnchach warszaw-

. skich. Na• śmierć wlec'Z10n-01 niesz1częśli-
wy.ch bez wyroku, bez S<tdu. Policyia sa
ma dlo spólki z żandarm.ami wydaje wymki 
i ·skazuje ludzi na śmierć. Pornię-d'zy tymi, 
których w -0statnich dniach w Wa1nszawie 
mzstrzetano, znaidorwa•ł się także pewien 
podij1any niemiecki z Byt()'mia na O. Slązku 
ponieważ rzekomo brat udiziat w roz:ru
chach. Nies;,c.zęśliwy, z za:wodu po.d'()lbn-0 
drwkarz. po·jechai dOI Warszawy za ·chLe
bem, gdzie srr;otkat go ów tragiic:zny li0s. 
By~ żonatym. Zona po jego śmierci przy
iachała dio Scsno1wca i bratu, zma:rlego 1dio-
11ijosla o śmierci nieszczęśliw:egiQI męża„ 

Rozbark. Straszne niesr.częście zda
rzyfio. się w tych dniach w mieszkaniu ro
botnika Latuska. Podobno żona Latuska 
znaijd'Uje się w więzi'eniu, więc w 1 cizaisic, 
gdy ojciec jest przy pracy, poziQstaje w dio
mu 4-letnie· dziecko be:zi żadnej opieki. 
Dziecko zibliżytoi się za. nac1t>0 do pieca, w 
którem byt ogień. przyczem się zapaliły na 
niem su1kieniki·. a biedine d'zLecko od:niorsło 
t~ ciężkie popa·rzenia, że tego samego 
Wioozorai jeszcze zmarło. 

~. Z innych dzielnift Polski. 
Galicya. Czytamy w .,Czasie": Wy

chOO.źtwo naszeg;o ludu do Ameryki i „na 
Saksy" rozpocz·ęto się tego roku wcześnie 
i bardzo liicznie. Rwch robotników „na 
Saksy" trwa prawie cały rok; robotnicy 
jadą do Prus i Niemiec nietyl.ko d<J. robót 
PQlnych . ale także d{} fabryk i różneg-o m
dzaju1 za.ktaldóiw przemyslowyich. Teraz je
dzie tam przeciętnie po 'kiLkuid1ziesięciur lu
<łx~ dz:ieinni·e, zar6wnio mężcz.yz.n, jak ko
biet, na los szczęścia, atbo też z gotowymi 
'kontraktami w kieszeni. Na miesiące wio
senne zapowiada się ruch ołb'!"zymi, gdyż 
2 powodu obecny;ch .stosunków i pf?:epro
Wadzonej mobiliz.aicyi w nielktórych powia
tach Królestwa, tamtejsi robotnicy w 

~;.~~ij~~f. -; .I ~~it~- d;': i-~; j;~t ~~~~~ i -.- r .:· '·,;-, rt:„ ;· J t tJCt- f 
. . _,' ~: !:>/.i..:l: !r!a.nu-

• 1.05: a puJn i przykre 
polożenie, j:iki 1 zna!3.zl siG obecnie de
legat Polaków am r.rka(1skich, ksiądz 'a
daw Kru' zka, który przy\\< -zl z I~zymu 

gra<;y:' c A "1 J. • ·. 1.q -. t !1" cl. • a:.6 :..· 
prztj·. żdia dziem1ie niernz p > sto ludzi. W 
naibliższy~h 'ygadn:ach ni~h rvbotn:kó ~ 
do Prus i \v y ·h i<lźcó\\ do Ameryki dojdzie 
do kulminacyjne~o punktu. 1 fonnalną obietni..:ę, że życzenia Pol:ików 

: będą spełn~m1e. 

-1~~~~-=~~----~~--

Z A• stryi doncsz~i. że rząd pruski dal 
ambasad·or.owi austz y8 :ki emu zadawalnia
jąrce wyjaśnienie \\" spra\ ":e. mowy p. 
Rheinbabcna. 

W tej sprawie piszą jeszcze. z Wi::.d'nia 
oo ,.Dz. Pozn.": 

Coby naprzyklad porwiedział rząd rze
szy ni~mieckiej, gdyby mi:nister austrya:c
ki 1nterpelowany o ucisk slowief1ców w 
Styryi, odpowiedział: bąd'źcie zadowoleni 
z tego co maicie, popatrzcie siG, co cierpi~ 
inne narody, popatrzcie na ucisk, jakiego do 
znają p0lacy przez. rząd pruski. Czy hr. 
BiHow nie reagowałby na to? 

R·ozumiemy dlobrzc, że ci, co te piotwa
rze (ze strony Rusinów rz:u:cane na Pola
ków) oplacają, chcą też z nich korzystać, 
ailc nicchai-że korzystają d·o w-0.U w pras ie 
cz1y gdziek1olwiek im się podoba, ale nie 
przez 11sta ministrórw z trybuny parlamen
tarnej, 

Zresztąi są oni za swoiie pieniądze jak 
najgorzej o~bsturzeni. Jeśli n. p. taki p.vn Ro 
man Sem!bratowi'cz. wobec faktu, że więk
s'Zlość szkóJ ludowych V<Jlicyjskich jest czy
sto rusińską, poucza pubk.zn•O'ŚĆ pruską. 
że w Galicyi niema ani jednej ruskiej szko
ity, to nawet pisma hakatysty;czne rumienić 
się muszą, p·owtarzając L.kic bredni1e. Pan 
I(heinbaben mówi o nciskw rusinów w Oa
licyi, można go wziąć za sJ•owo: niechaj 
Prusy d'adzą swoim poddanym polskim te 
same prawa, jakie mają rusinii' WI Galicyi, 
a: ~ pewn().ścią niikt żalić się nie bęct:z.ie. 
Większ.o.ść szkół z językiem wyikładowym 
ruskim - 6 takichże sz~kó!' średnich, kate
dry ruskie \V uniwersytecie, pclne równo
uprawnienie językowe w, sądach i wrz~
dach. rnskie urzędmvanie w gm:inach ru
·skich, ruska mowa W1 sejmie - polt0w.ą ta
kich k-0ncesyi m6glby rząd pruski ()kupić 
sobie w kraja.eh polski<::h spokój. 

Nie ulega też wątpliwości, że urzęd·owa 
hakata posluguje się rOl\\'emfi p.aszkwilami, 
wiedząc z calem przeświadczeniem o kh 
kłamliV.IQ·Ś ci, bo wszakże we Lwm.vi'e re
zycfuJe kQnsul niemiecki, który w badaniu 
stosunków przechod7.l nawet granice dy
plom.aty1cznej przyzwoitości i niechętnie 
infiormuie S\.Yói rząct zgodnie z prawdą,. 

Dobrze się stalo, że raz wireszde poru
czono Berlin. jaką jest różnka pomiędzy 
Turcyą ai Austm-lWęgrami. Za ten. krok 
należy się pe1lne uznanie hr. Oot1rch0iwskie
mu, a szc·zera wd'zięczność Kolu polskiemu. 

1 

Z Watykanu. Jak donoszą z R.zymu, 
do „Kraju" sprawa mianowania biskupów 
polskich w Ameryce przybrafu znowu zły 
nbrót. Barwią obecnie w Rzymie dwaj bi
skupi ir~andzcy z Buffalo i Bmocklyniu, 
którzy czynią gmliwe zabiegi w Propagan
dzie wiary, u kardynata sekreta1rza stamu f 
u samego Papieża, aby, o ile moż:ności, w 
izlem przedstawić świetle du1chowieństwo 
polski1e w Stanach Zjedn10czonyiCh i ruch 
'ku uzyskaniu polskich biskupów. fak w.i1a
diomo, micl'i wyjechać do Ameryki pólnoc
nej dla rozpatrzenia się w tamtejszych sto
sunkach metropolita ·lwowski obrządku gr.
kat. Szeptycki, ()raz arcybiskup ks. Simon. 
Obaj biskupi irlanctizcyi wytężyli w Waty-
1mnie wszystkie sily, by zamierzoną tę po
<lróż przedstawić nietylko jako zbyteczną, 
ale jaiko w wysokim stopniu niebezpieczną. 
Wystąpili mia:nowióe z grnźbą, że misya 
polskich książąt Kościoła wywoJalaby fer
ment wśród duchowieństwa amerykaflsk-0-
i rlancLzkieg.~ i mogitaby się stać wodą na 
m?yin t. z:w. amery'kanizmu, t. j, oddziel
nych dążeń tamtejszego Kości-Ota, który 
pragnie rozluźnić :jak naJbardiz,iej stosunek 
z R.zymem. A ponreważ i z.; strony pol
skiej zachodzi niebezpiecz1eństwo wzsze
rza:nia. się wpiywu t. zw. kościoła nieza1'eż
neg;o, więc Watykan znalazł się między 
mtotem a kowadłem. Wskutek tego no
wego obrotu sprawy, ks. metropolita Sze· 
ptycki u ks. a.rcybiskuip Simon praiwdJ1po
dobnie nie pojadą db Ameryki, a jeśliby na
wet wyru~zyli, ti0 misy.a ich byfabyi tylko 
prywatną i nie od1poiwiadałaby po1Wadize, 
Jaką d'aje im wysokie stanowisko w Ko·
ściele. Wśród kato!Lków wfoskkh sprawa 
nasza butd!zi sympatyę. i nierzadko ipodno
szą się za nią g)łt()~y w prasie. Medy.a.lail
ski .,Osservatore Cattolico" zamieścil 
świeżo artyikut, ostrzegający; przed1 nirebez
pioczeństwem, fakle Kościołowi katolickie· 
mu zagrozić może, gdyby dwai mHiony ka-· 

s 
Wattenschcid. 

Sp-0wic<lź św. (wielkanocna) od roboty 
4 marca rano. - Kazanie w niedziel~ po 
poł. o ~odz. 4. 

Linden. 
Spowiedź św. od soboty~ marca rano. 

Kazania w niedzielę o ~odz. 012 i o '4. 

Riemke. 
W ni'ed2ielę 5 ma·rca po pot o ir()dz. '4 

nabtożeństwo z kazaniem. SposobnQŚĆ do 
spowiedzi św. po kazaniu i w poniedzia
łek rano. 

Towarzystwo św. Wawrzyńca w Kastrop 
donosi wszystkim ·czlonkom, iż zebrarnie 
mies. odbędzie się w niedzielę, dn. 5 mar
ca po południu o godzinie 2 i to. spoWlO<lu 
zajęcia sali -0 wlaściwem czasie. Upra:sza 
się c'Zlonków o jak najliczniejszy udział. 

1Gości mile widziani. Zarząd. 

Koło śpiewu „Słowik" w Bue.r. 
Szanownym towarzystwom śpiewu, 

które od nas ·zaproszenia odebraly dajemy 
do wiadomości, że się nasza zabawa nie od
będzie z powoou 40-godzinneg.o nabożeń
stwa. Zarząd. 

Towarzystwo św. Izydora w Herne 
donosi swym czlonkom, iż w nied'zielę . dnia 
5 marc·a odbcdzie się iZamkrrięta zabawa. 
O jak najliczniejszy udziait uprasza. 

Zarząd. 

Koło śpiewu „Harmonia" w Rotthausen 
urz.ąidza w niedzielę, dnia 5 marca zabawę 
karawałowa z taflcem, na którą się szan R.o 

.<\a1ków i l(-0daczki jak naiuprz.ejmiei z~pra-
sza. Zabawa odbędzie się nai sali p. Kirch
mayera: (Dlippelstr.). Bo'czątek zaibawy o 
~o<l'z. 5 po połud. Rogatki karnawałowe 
można na sali ·nabyć. 'Rodacy pospieszcie 
na zaibaiwę, gd>yż będzie uciechy pelne mie-
chy. Zarząd. 

Baczność Oberstyrum! 
Tow. gimnast. „Sokół" w Ober-Styrum 

urządza w niedzielę, dnia S marca 7,abawę 
karnawałową.. Początek o god. S po pol. 
Mu'zykę dostawi pan Podeszwa z Alstaden. 
Wstępne przed czasem 60 fen., przy kasie 
75 fen. O jak nailicznietiszy udział w zaba
wie uprasza się. Zarząd. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Steełe, 
SzanlOl\Vnym dmhom donosimy, iż "\V 

niedzielę, dnia 5 marca o godz. 10 poi Poił. 
odbędzie się ze-brainie. Goście mile wi
dziani. 

Czo!em ! Wydział. 

, Towarzystwo św. Józefa w Witten 
urz.ądza dnia 5 marca na saH zwyfklyich Po
siedzeń zabawę karnawałową, na którą jak 
najlic'Z.niej cztonków oraz, wszystkich nam 
życzliWiYch Rodaków zapraszamy. Muzy-
ka polska na d'udaich. Zarząd. 

Towarzystwo św. Piotra w Horst n. R. 
W nied'zielę dnia 5 miar.ca r. b. 00.bę

dlzie się walne zebranie, w 'Z,wykłem lokalu 
o giodz. 4 p0 pol. Z powodu ważny<;h 
spraw, które są do załatwienia, winien każ
dy czfonek na: zebranie to przybyć. Na ze
braniu każdego czlonka gtos wysłuchanym 
być może. Leisner, przew. 

Towarzystwo św. Jadwigi w Mengede 
urządzai w nie<l~ielę dnia 5 marca zimową 
zabawę na sali p. Stiirmann po pot IQ godz. 
4 począwszy, w zamkniętem kółku. Ro
dacy, którzy nie są WJ tow.arziystwie, a 
chcący brać udzial w zabawie, winni się 
dać do towarzystwa wpisać. '.Zarząd. 

Towarz. gfmn. „Sokół'' w Rotthausen 
dcmosi swym druhom, iż miesięczne posie
dzenre mające się odbyć 5 maflCai z różnyich 
okoliczności wypada. Donosimy, że bie
rzemy udział w ,zabawie. KQla śpiewrn w 
Rotthausen. O liczny udziaJt uprasza si:ę. 

Crofem ! Wymlał. 

Tow. glmn. „Sokół" w Bruckhausen. 
Zebranie odbędfxie się 5 marca: o godz. 

2 po poł., na które się wszystkich druhów 
zaprasz:a. Szcrególnłe cy,clt, którzy sie na 
kurendę podpisali. Wydzfal. 

TM a. L~ t vo Ś\'. Fict i Pawła w 
Busch aus n 

tlono i S\ ·ym członkom · \\ :szystkim l(oo•
kom r Buschhausen i okoPcy, iż tu prZ:J
będzie pol ki ks:ądz ~' sob-Otę rano, słuchac 
spo ;i,-icdzi św. Przeto czlonko 1.~ie, Roda
cy i Rodaczki z..!ch ą z tej J)-OSOl:ma· · 
skorzysta·. \V niedzk~·ę dnia 5 m::t·rca o 
godz. 9 przed pnfactn:em odbędzie się Msza 
św. za Tow. św. Piotra i Pawfa i :tald:e 
wspólna K.omunia ś~ . Zaś o godz. 11-12 
przed poiud11h:m będzie dla Polaków wy
stawienie Przcnaiśw. Sakramentu. 

Uwaga: Przyszłe zebranie odbQ<izi.e 
się dnia 12 marca o godzi. 4 po poł., na któ
re się zaprasza wszystkich członków, bo 
mamy bardzo ważne sprawy do zalatwie
nia. 

Koło śpiewu „Gwiazda Jednaści" w Oster-
fełd 

podaje swym szan. członkom do wiadomo
ści, iż w niedzielę 5 marca odbędzie si~ 
miesięczne zebranie o godz. 4 po pot., na 
malej sali u p. ttusemanna. Ponieważ to 
jest ostatnie zebranie roku towarzyskiego, 
przeto wi•nni czlonki0wie w zyscy się sta
wić i uiścić ze skladek. O liczne i pun-
!ktualne stawienie s·ę prosi Zarząd. 

Uwaga: Lekcya śpiewu () godz. 363, 
na którą druhowie winni s;ę punktua1ni.e 
starwić. Zarazem proszę przynieść mnaki 
śpewu, tak samo i te, które bYJlY rozdawa
ne na zjazd. Cześć polskiej pieśni! 

Pr. Horyza, prz.ew .. 

Tow. św. Andrzeja w Ober-Marxloh 
urządza skrnmny wieczorek, polącrony E 

zabawą w niedzielę. d'nia 5 ma1rca 1905 w 
lokalu wdowy pani Van de Boom. Począ
tek o godz. 4 po pal. \V zamkniętem kótku. 
Cztonlkowie ptacą 20 fen., wstępne. Nie
cztionkowie chcący udzial 'brać, winrni si'= 
wprzód na.i czlonków dać zapisać. O liczny 
udiziaJ prosi Z a r z. ą, d'. 

Tow. głmn. „Sokół" w l(irchlinde 
donosi swym druhom, iiJ zwycz.atine zebra,_ 
nic dcl.będzie się w niedzielię, d'niai 5 marca 
o goo'z. 3 p0 pot. na sali z;wyk1tych posie
dzień. O jak nailkz.niejszy udtzial druhów 
uprasz~ się. Goście mile widziani. 

Jan Cieślak, sekr. 

Towarz. gfmn. „Sokół" w Sodingen 
uwiadamia szan. ·druhów, iż przyszfo ~„ 
branie odbędzie się 5 marca. o godiz. 3 na 
sali p. 1(. Wiegmanna w Sod.inigen. Ucz
ny udzial bardro pożądany z powodu waż
nyd1 uichwa1t. Uwiadamia się, iż gniazdiO 
ispraiwifo sobie poręcze, prężnik, sk-O'C'Z.Ilik 1 

ciężarki. Goście mile widziani. Czolem ! 
Wydział. 

Baczność! Essen! Baczność! 
Druhów, 'któflZY podczas strefku byti w 

komisyi biura dla pol.skich górników strej
kująicy;ch. upraszam, aby w niedzielę 5 
marcai przed l)Oł. o gooz. 11 do fokalu p. 
van de Loo laskarwie się stawili. Chodzi o 
uregulowianie pewnei sprawy. 

Michał Kazłmierc~k. 

-·--··· .; ~„ ··-·-· BACZNOŚĆ!! 
W niedt.zielę, d'niai 12 marca odbędzie 

się 

walne zebranie 
,,Zjednoczenia zawodowego polskiego" w 
f-Okalu p. Dress w Steele, I. l(ottstr. Ponie
w~ obra<ly rozpocZ'ną, się }uż o gom. 11 
przed pol1udniem, dla tegio wpraszai się 
niniejs'Ziem o iak najpunktualniejsze przyby
cie wszystkich delegatów i zwraca s:~ ta
kiatwym uwagę, aby w nied.Zielę 12 marca 
nie urządzali żadnych wieców „Ziedlnocze
niai zawodbwego poliSkiego". 

Program walnego z.el>rania następują
cy: 

1. Zagajenie. 
2. Spraiwozid:anie z ro.zwoju „Z1ed:no

czenia zawodowego połskiego". 
3. Sprawozdanie kasyera. 
4. Sprruwl07Jda.nie rewizorów kasy i 

książek. 
5. Referat druha Sosińskiego o mchu 

robotniczym. 
6. Sprawa zmiany ustarw. 
7. Obór zarrządu. 
8. Obór R.ady nad1zof\CZefi. 
9. Wolne wmioski bez uchwal. 
IO. Załro1fliczenie. 
Zwraca się uwage nai § 24, ustęp Il. 

ustaw naszych. }(aż.dy winien się d'O tego 
zastósować. 

U waga: Gazety przylne prosimy o 
J)O;'Wtorzeni e. 

"Z~enłe zawodowe pobkfe". 

"""----·--···--



Towarzystwo św. Marcina w Derne 
oonosi S\vy1n czlonkom, iż w niedzjelę d~1ia 

marca o godz. 05 po poł. odbcdzic się 
. .,, 7.c kwartalne walne zebranie. fak naj
i. ._ z:::ejszy udzial członków pożądany. Go
, cie mile \\. idziani. 

Uwaga: Zarnzcm ozn1imia się wszy
st:.im I~odakom w Dcrne, iż w niedziele 12 
mar ~a zaraz po nabożefrstwie będą śpiewa
ne „Gorzkie Żale'', i taik przez ca~y past. 
O liany ud?.iaf w nabożcflstwie prosi 

Józef Tonder, przew. 

Towarz. gimn. „Sokół" w Rohlinghausen I 
urz.tldza dinia 5 marca na sali p. Fr. Pclet-
' Rohlinghauscn, Bochumska ulica, zaba- j 
wę kaniawalową pa,tącz.oną z ćwiczeniami 
i t'.lń-ccm, na którą sic szan. Towarzystwa i 
zan. Rodaków z ,l\ohlinghauscn i okołi.c1Y 

upr21~jmie zaprasza„ Towarzystwa sąitie
d·nie, kt6re dla braku adresu zaproszef1 nie 
-0trzymaly, prosimy o łaskawe prz~bycie. 
Zabawa będzie otwarta. Muzyka na du
dach. Wstępne przed czasem 50 fen., l)rEW 
kasie 75 fen. Czolem! Wydziaf 

Towarzystwo św. Michała w Brucku. 
Zwy\.,;zajne zgromadzenie '0 °dbędzie ·~ 

.._, nie.dzielę dnia 5 marca przed pc1tu<lnrem 
irndz. 110 , na które się wszystkich 

członków jak najuprzejmieu, zaprasza. 
Zarzą9. 

W icc w Oberhausen. 
W niedzielę dnia 5 marca przed p.o1L o0 

godzinie 110 odbędzie się wiec „Zjedno-
1czenia zaWDdowego polskieigo" na ·sali p. 
Koltc:r przy rynku. Liczny udział R.'°da
ków: pożądany. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Już teraz można zapisywać „Wiaru'ia 
P.<olskiego" na 

MARZEC. 
Prenumerata na miesiąic wyn-osi 

tylko 50 feDYKÓW, 
a z cd:n-0szeniem do dlomu 14 fen. więcei. 

Kto zapisze „Wiarusa Polskiego" na 
marzec, na<leś]e na dowód kwit, rc
•io fenygowy z.naczek na porto i dokladmv 
adres, otrzyma darmo kalendarz ścieo~ 
•a rok 1905 oraz piękną książeczkę. 

Rodacy! Dziś każdy Pol$ na ob
•zyźnie koniecznie czytywać winh „Wia
ruaa Polskiego", aby się dowiedzieć o waż
nych wypadkach tak w życiu narodowłłm, 
połitycztJ1em, jak zarobkowem, których o
becnie tak wiele. Zatem Rodacy: Roz-
1z.erzaicie „ Wiarusa Polsldego". 

Kto nam zjedna przyna)mniej 3 nowy~h 
abonentów, na marzec, nadeśle iclt 
lt'W'ity i oo każdego kwitll zalączy 10-ci-O 
łalygowy zna·czek pocztowy, otrzyma dla 
każdego nowego abonenta kalendarz ści!ę11-
•~ i piękną książeczkę, a prócz ~ lila 
iiebie bardzo pi~ną, 

książkę, wartości 50 fenygów. 
Kto pozyska dJa „ Wiarusa Polskiego" 

przynajmniej 10 nowych abonentów, naih.
śle kh kwity, oraz tyle znaczków po 10 fe
nygów, Ue kwitów, otrzyma dla katd~ 
abonenta kalendarz ścienny, i piekną k~-
1,~kę, a dfa siebie bardzo piękn~ 

książkę do nabożeństwa. 

Adresować należy zawsze krótko: 
„Wiarus Polski", Bochum. 

Postbestellungs ... Formular. 
Ich bestełle hiiennit bei dem Kaiserli

cltett Postamt ein Exemplar der Zeitunll 
„ Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitung·s. 
,rełsliste 128) fiir den Mouat Marr; 1P05 
uńd z,ahłe an Abonnement unid Bestellgeld 

0,64 Mk. 

• 
Ohige 0,64 Mk. er&attelł zu haben,· be

dlelinigt. 
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Wiec Zjednoczenia w Huckarde 
odbędzie się w niedzi lę, dnia 5 marca. Po 
poludniu o godz. 3 u wdowy Schneider, u
raz przy kościele kat-0lickim. O liczny u
dzia? prosi 

ttZicdnoczenie zawodowe polskie". 

Wiec Zjednoczenia za ~·od owego 
po1skitgo w Kastrop 

odbędzie się w niedzielę 5 marca o godt. 
~ 12 w sali p. Th. Sindera, przy; ul. Mti•
sterstr. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 
Upra:szam mcżów zaufania z K.astro

pu, Rauxcl, Merklinde i łiolthausen, a,by 
1się zebrali w celu uregulowania spraw w 
okręgu i rnzdzielenia ustaw. Delegat. 

BACZNOŚĆ! BRUCH! 
K.onferencya mężów zaufania odbędzie 

się w Bruchu w niedzielę dnia 12 marca o 
godzi1nie 11?~ w lokalUi p. Kuchema. Ws·z.y
stk.i•ch mGżów zaufani.a z Gk•olicy Brnchu się 
zaprasza. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Baczność!! 
Mężowie zaufania „Zjednoczenia zawodo. 

wego polskiego" 
!I(ianferencya obydwóch olkręgów' ~ 

dele\gotów Neumiihl i Laar-R.uhrort ndbę
dzie się w niedzielę, dnia 5 marca w sali 
p. Eickhoffa w Neumiihl przyi ul. K.ntippel
str. d god'z. 02 po pol. O pttnktualne przy 
bycie męźó,w zaufania prosi 

„Zjednoczienie zawodowe polskie" 
11; • • !ł·~~~·" 

•• ROBOTNIK POLSKI 
wychodzi dwa razy tygodniowo w Bochum 
w drukarni „W·iarusa Polskiego" i ma nie
dzielny dOdatek religijno-powieściowy pt. 

„Posłaniec Katolicki", 
w którym. się mieszczą ewangelie, kazania 
powieści, i różne zajmujące i pouczające 
artykuly. ,,Robotni·ka Polskiego" każdy 
zapisać może, bo na cale dwa miesią.ce 
placi się już z przynoszeniem dl() domu 

tylko 23 fenygy. 

Na· tyle stać każdego. Z tego powodu 
prosimy R()daków, aby do zapisania s-0bie 
„Robotnika P()lskieg-0" zechęcali przede
wszystkiem tych R:odaków, których do za
pisania pisma codziennego trudno nakiłonić. 

Kto zapisze ,.Ro'biotnika Polskiego" na 
marzec i nadeśle kwit pocztowy na 
dowód oraz 10 fenygów na porto otrzyma 
kalendRrz ścienny i piękną książeczkę. 

Kto nam.óiwi 5 R.odaków do zapisania 
„Robotnika Polskiego" na luty i marze~, 
nadeśle ich kwity i tyle znaczków po IO fe 
nygów ile kwitów, otrzyma dla każdego 
abonenta kalendarz ścienny i piękną ksią
żeczkę, a dla siebie 

książkę za 50 ieuygów. 
Kto pozyska 10 abonentów na mie

siąc marzec i nadeśle kwity i IO zna.czków 
otrzyma dla siebie 

książkę do nabożeństwa. 
Na poczcie trzeba żądać: 
„Robotnik Polski" aus Bochum. 

-
Postbestellungs· Formular. 
Ich bestelle hi.ermit bei dem l(aiser

Jichen Postamt ein Exemplar der Zeitun~ 

„Robotnik Polski" aus Bdchum filr den Mo

nait Marz. 1905, und zahle an Abonnement 

und Bestellgełd 023 Mk. 

i~o 
~=~ 
-g IO ~ 
S CP$ 
;;.~ ~ e foS 

Obige 0,23 Mk e1rhalten zu haben, be
scheinigl 
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\\
1 ie lki ·;\ iec w Rotthausen 

odbędzie s:ę \\~ niedziel~ 5 marca o godz. 
110 przed południem \\' lokalu p. Th. Bor
gemeiste•r, przy ul. ViktQriastr. O liczny 
udziel uprasza· się Rodaków, panie\' aż s~1 
ważne sprawy do omówienia. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie''. 

W1ec w Humhrud „sarop 
odbędzie się w niedziel!:~ dnia 5 marca o 
goci'z. ~ 12 w lokalu p. Snctkl;,n. O liiczny 
udziat uprasza się. 

„Zjednoczenie •zawodowe polskie". 

G OSPO DAR STW O. 
20 mórg roli pszennej, budynki mur-0-

,wane, \\." gruncie mieszkanie, inwentarz; 2

1 
, krnwy, 1 koń, 2 wozy i \vszystkie sprzęty 
gospodarcze pozosta·hi; wysiane jest 8 ctr. 
żyta. Cena kupna 2100 tal., wpfaty lOOU 
tal., reszta hipotyka na dhigic lata. Obję
cie oid z.araz lub później. O zigt!Qszenia u
pras·za 

Jan Sowiński, 
Kępno - Kcmpcn w P-0zn. 

-- --
GOSCINIEC! 

w wielkiej wsi, okoto 1000 mieszkańców, 
przy 2 d\\-orach, budynek masyw budo.wa
ny, polączony z sklaidlem koltmiaJncm, bez 
żadnej k1oinkurcncyi i także Z morgi ogr()diU 
owocwego. Cena kupna 15 500 m:ri., wp1ra
ty 5000 mr., reszta I. hipotyka po 40 proc. 
na 6 lat. Zgfoszenie uprasza 

Jan Sowiński, 

Kępno - Kempen w P.ozn. 

GllJ·m•m~• -~·· zapisze Rto 
Gazetę Totuńską 

na marzec 
otrzyma w podarku: 

1. Wielki kalendarz na rak 1905. 2. 
Dwa piękne obrazy Matki Boskiej, k~óre 
moż·na oprawić w ramki i zawiesić na ścia
nie. 3. K.alendarz kieszonkowy w okład-ce. 
4. Kalendarz ścienny. 

Powiniein każ-dy na<leslać nam kwit 
pocztowy na dowód, że zapisał „Oazete." 
na marzec oraz znaczek po-:ztowy 
za 10 fen. na koszta przesyłki. 

Kto nam ·zjedna przynajmniej trzech 
abonentów na marzec i nadeśle ieh 
kwity <Jraz tyle znaczków pocztowych 

po 10 fen., ile nad!';ela kwitów. otrzyma c:tla 
każdego abonenta kalendarz i inne, powy
żej W}imienione podarki a dla siebie piękną 
książeczkę w oprawie. 

K.to nam nadeśle dziesięć kwitów n.a 
marzec roku 1905 i dziesięć znaczków 
poc·zto\Ą,rych po 10 fen., otrzyma dla każde
go abonenta, pr6cz kalendarza i innych po
darków, jeszcze elementarz polskr, a dla 
siebie sławną powieść ftenrY'ka Sienkie
wicza pod tytuliem: 

KRlYŻACY. 
Kw oo na.s pisze po podarki, niech po

da dokladny swój adres. 
Adres na lista.eh wysełanych do nas 

1 z kwitami i znaczkami, powi1nien być talki: 

„ Gazeta Toruńska" 
w Toruniu (Thorn) 

Na pogrzeb abonentów zmarłych nie
szczęśliwego wypadku, zaraz lub w dwa 
tygodnie po wypadku, wypłacamy jako 
wspa1.rde, którego ntkt żądać od nas nie ma 
prawa, z dobrej woli 

~;-J 150 marek. ~r-< 

Postbestellungs-Formular. 
kh bestelle hiermit bei dem l(aiser 

lichen Postamt ein Exemplar der Zeitun~ 
„Gazeta Toruńska" aus Thom fiir de:n M0-
nat Mam 1905, unici zahle an Abonnement 
uind Bestellgeltl1 ,64 Mk. 

Obige 0,64 Mk. erhalten zu habeu, be
scheinigt. 
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Za btlr. nakład l ~YO odp0·.,.\edslalnyred11ktor .Antoili lke]ski w Boahml. -; Nakła 3Ui 1 czcionkn.mi Wyda-c; letw'I. • , Wianil 

Baczność! 
Poniewa.1 z dniem 1-go marca ustę

pn.ię jak'l urzę<luik z biura ,.Zjednocze
niw' i wracu:u do nH'gi> zawodu, 1irze
te> polecn.TJ, sic S; an. Rnd11lrnro, z który
mi znw:>ze żyłem w przyjażn1, mój 

arszt( t oprawy obrazów. 
Oprawiam obrazy, wianki ślv bne. 

mam rndny wybór ohrazów religijnych i 
potrafię lrnż<lej konkurencyi z powoflu 
przy::1tępnych cen sprostać. 

Pro~zę o łaskawe poparcie mego in
teresu. 

Z p0zdi:owieniem Rodaków 

Hipolit Sibilski w Bochum, 

Lóżka, ·szafy, krzes.ta, maszyiny 
szycia i gotQ\vania itd. mam tanio 
sprzedaż z powodu po.wmtu do Polski. 

S 1z c z. e p a n i a k w Bochum„ 
ul. łiofsteder Str. nr. 29 a . 

Skład kolonialny 
istniejący już kilkanaście lat i dobrze się 
optacający, jest zaraz do wydzierżawi'ellia 
lub do sprz.edainia. Obrotny Rodak może 
s.Oibie zape:wnić dobry byt. Zgliosz1eniai d~ 
ekspedycyi „Wiarusa Polskietgo" w B<l
chum pod lit. LLL. 

Poz. yezki' pienięd:i:y dla osób każd~go st&nu 
• po 41 5, 6 procent. Takze w ma

łych ratach do odpłacania. Upr. znaczek na porto. 
.Jian 8obotta & (Jo., Laurahtitte 0-S. 

~· •• ·••~e>•• 
Kto -zapisze „Przyjaciela' 

z TORUNIA 
na marzec otrzyma w podarku 
1. wielki kalenda·rz na rok 1905. 
2. diwa piękne obrazy Matki Boskiej, ldtre 

moiżnai ()praiwić w ramki i zawiesić na 
ścianie. 

3. kaifendarn kieszonkowy w okładice; 
4. kailendarz ścienny. 

Powinien przecież każdy na.deslać nam 
kwirt pocz.towy na d'-Owód, że zaipisał 
„Przyjaciela" na ma.rzec ornz zna. 
czek pocztowy za 10 fen. na koszta prie
sel1ki. 

Kto nam zjedna przynajmniej trzech 
abonentów na marzec i nadeśle foit 
kwity oraz tyle Z!naczków pocztowych po 
10 fen., ile naidsela kwitów, otrzyma dia 
każid!ego abonenta kalendarz i inne, powy
żej wymienione podarki a dla siebie piękną 
książeczkę w oprawie. 

Kto nam nadeśle dziesięć kwitów 11a 
luty i marze·c r. 1905 i dziesięć znaczków 
pocztowych po 10 fe.n. otrzyma dla każide
go abonenta, prócz kalendarza i innych po
darków, jeszcze elementarz polski, a dla 
siebie stawną powieść Henryka Sienkiewi· 
cza pod tytulem: 

KRZYŻACY. 
K.to dlo nas pisze po podarki, niech po

da d·olkładny swój ddres. 
Adres na listach wysctfanyich do nais z 

kwitami i znaczkatni, powinien być taki: 

„Przy iaciel" 
w Toruniu (Thorn) 

Na pogrzeb abonentów, zmarłych 
wskutek nieszczęśliwego wypadku, zaraz 
lub w dwa tygodnie po wypadku, wypła
camy jako wsparcie, którego nikt żądać 
od nas nie ma prawa. z dobrej woli 

~~ 150 marek. ~~ 

PostbestellunR"s-Formular. 
kh bestelle hiennit beJ dem l(aiserli· 

chen Po.stamt die Zedtung ,.PRZYJ ACifLn 
aus Thom fiir den Moniat Marz 1905 und 
zahle an Abonnement 25 Pfg. (u~<l 8 Be~ 
stell~ld.) 

Obige 25 Pfg. (und 8 Pfg. Bestellgeld) 

er~alten zu haben bescheimgt 
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~~~. sobotę 4-- n marca 

)'iitodzi cGddtnnit t· ,.ryj~tki11m '111 oi»wiątecznych 
, J..lata kwillrŁalna Dl poczcie 1 u listcr1,1.rych w.1no~i 
J 11l'· 50 fon •• a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
W\an1!\ Polski" zapisany iest w cenniku pocztoWYm 

• 1wd m2tkljllłm „t po!niscłJ'' nr. 128. 

~~~„„f ... _ __ F:.odakcya, Druitarnia i Kaie~·~r'J.a !.n. ,11i.1 11· 

, li .y .. iny 

la inseraty placl sic za wiersz netytowv 15 fer.1. , ·o. 
~loszenia zamieszczone prz.ed inseratami 40 fen. Kh 

cz<;,-sto ogłasza. otrzym?. rabat. - Listy clu „Wian:'l 
Polskiego" należy frankować i podać w nich dokl 

ny adres piszącego. Rekopi:sów sic nie zwrac 

.1uc~ 1 thtr~tra~::-e nr. 17. - A<lr8s: ,.,\Via1u~ Polski" Bochum. _..,/l,d!._ 

l.o.l~~~~~~mi~~~~· ~~~~~~1',21~:m:!IQ'1mlll&Um~~~~~311llllll!ll~~mBESISF.mrall;;;m~'llBl!i!pl~-~-~~~-~-~-~~~~~-~-~~~~~~~~~~~-~~~~--~-~~-~~-~-~ 

ndzłce polscy! Uczcie ti1eci 1wo 

\fł6, czytać I pisać po polab! Ni• just 

sw„. ;,.iemu 

Z wypadków ·dnia. 

W Rosyi strąk bez końca. 
WBakum .zastreikowali robotnky ·za

- :Uieni przy urzędzie celnym. 
W Rewalu przeważna czę.ść w:arszta

nu ' i fabrYk zawiesiła pracę. 
a. W wyborskiej dzielnicy Petersburga 
to. 1rclklJje 10 tys. robotmka. 

W orzechowskim obwodzie przemyisto
·ym strefkuje 60 tys. robotnika. 
W Powiecie ardatowiskim, gulbemii niirż
wogro<lzkiej, ogroszvoo t<:Vk'że ogólne 
robocie. 

9Z1le nieszczęście kopalniane. na Gór
nym Ślązku. 

W szybie należącym do kopałni1 ,.Preius
ea" po<li Miechawkamh spa1dające skaly 

e raygypaly 27 łudzi. 15 ponió:sto śmforć, 
a terech jest ciężko rannY1Ch, 1 lekko. 

rzech gómików U1ratmv1ato1 sobi·e żYC:1e 
rzyczepiając się do kosza. 

Taki to los górników! 

rtłk górników w Bełgii ma się ku koń
cowi. 

W zaglębiiu Mons podjęto pracę po 
· szelj części wszędzie; także w. zaigtę-

111 Charleroi zaie.Zdżajq, gómicy coraz li
iei. W i-rm:ycł11 rewirach strejk zakoń
się już zurpetnile.. 

Telegramy. 
Petersburg. Car przyjął w cz.war

, lek aa audyencyi w Carskiem Siole jenera-
11 Stoessła. 

B e r I i n. Parlament rozpatrywał w 
czwartedc w dalszym ciągu etat unędu 
5Pl'lw wewnętrmych. Sekretarz stanu hr. 

· Posadowski oświadczył się za zlaniem 
•szvstkich trizech urządzeń zabezplecze
IQ (na starość na wypadek choroby i ka
lectwa) w jednę jedylllł organizacyę. 

B erl i n~ W sejmie pruskim toczą się 
~zcze obrady nad etatem ministerstwa o
łrłat:\'~ 

-~ z y m. Strejk lmłąarzyi zakończył 

Polaey na obczyźnie. 
-

ł sprawie rachunków wy• 
borczych 

~saił „Dziermik" dortnronldzki rzeczy, 
Z~lne rzuicić pod1cj rzenfo na tych wszy
~ich, którzyr zajmowaH sie rozsylką, lu·b 
~rzediażą bonów kwitowych. Aby ogół 
Odaków mógl skoilitrolować skladki na 
~le W'ylborcze, oglaszamy dziś spra~a„ 
ni
0
e drukarni „Wiarusa Polskiego", której 

" ló~y l(omiLtetu swego czasu powtierzyl 
a~r druk ·, rozsyłk~ bonów. 

Sprawozdanie 
1 ro:csyru bonów kwitowych na cele wy

borcze.. 
W drwi.U. kiedy w roku 1901 „016W111Y 

· ~et wyborczy polski dla Westfalii, 
r~eni.i itd." wy~r odexwe zalocadą~ą, 
~ SO\l/anie w okręgu Miilheim-Duisbntrg
·~Ul'()rt na kandydata: narodOWiego Jl. Leo-

na Czarllńskiego, znajdowało się w kasie 
„Glównego kormtetu" 8,10 mr. ZJe: skladek 
na te wybory wpłynęło na ręce kasyera p. 
Sztula 43.10 mr. Raizem wynosił więc dio· 
chód na te wybory 51,20 mr. 

Z isumy powyższej' nic nie wydano, bo 
w:szyscy członk();wie komitetu .i redakto
rzy pracowali bezinteresownie i odbywali 
pndróże na koszt własny. Zecerom, uży
tym do agitacyi opla:ci:O podróż t inne wy
datki Wydawnictw!() „Wiarusa Potlski1e.go" 
z wJasnych fuindu1szów. Rachunek dru
karni ,,Wiarusw Polskiego" za kartki i ode
zwy wyborcze oraz wyłożone koszta pr.ze
syl'ki wyoosil 230,95 mr. i do tej pory n1e 
jest zaplaicony. 

Kiedy przystę:powanł() oo ogólny.eh 
wyborów w roku 1903, zna,jdlowalo się; u 
ka1syern „Glówn:ego komitetu" p. SztUJla w 
Oilnni1gfeld1 51,20 mr., iaiko poizostalość .Z' r. 
1901. Ze sktadek dobrowolnych i za bony 
kwit-0'\Ąre zebral ~p. Sztu~ 161,46 mr. Z tego 
wydał komitetom na koszta agitacyi we
dlwg dlotychc:z.as.crweigio obraichunkui 169,20 
mr. Pozostaito więc up. S'Ztula 43,66 mr. 

Raichu.nek drukarni „W11arutsa· Polskie
go" z. r. 1903 za kartki wyooricze, ode'1JWy 
i inne druki oraz wYłożonie koszta przesyf
ki1 W1 sumie 930 marek nie został do tej pory 
zaptaoony. 

Naldto wylożyfo WyidaWITTktwo „Wia
msa Polsikiego" z wlasll'yich! fundłu1szów 
przaszlo 150 mr. na koszta podróży iM!. 
móiwoom wiecowym i mężom za1ufana.a. 
Sunna powyższa nie :zawiera tego, co Wy
<llawniJCtwo „Wiarusa Polskiego" wyto:żylo 
.na koszta podróży agitaicyj'nydil wspótpra
cownikom własne} druk.am~. 

Dalej, niaJ koszta: proces6w wypłaciła 
Reda.kcya różnym komitetom wyborcz;ym 
z wta~ny:ch funduszów przeszło 200 marek. 

Powy:bsz.e lic'zby wydatków ,,W11iairus.a 
Polskiego" na rachunek „Glównego komi
tetu WTyborczego" wyka~u1ją łączną S1'Dlę 
marek 1510,95 mr. 

Prz.eiwid'ując, że agita:cya wyoorcz.a 
będz.ie wymagała z:naieznego nakladu, ai inie 
chcąc całego ci~żam sklladać na WydaWlni
ctW10 .,Wiamsa PołSikiego", !X)Wstal w 
,,Olównym komitecie wyiborcz:ym" na po
siedlzeniu1 ooiia. 29 marca 1903 r. projekt 
wydrukowania bon16w kwitowych po 20 
feny\{ólw. WY1kmainie il rozeslaniie tych 
łxmów zlooooo <lmkamii „Wiarusa Polskie-. 
go". Wydrukowano bonów kwitowych 
7000. 

Z tego wytdafa <lmkamia ~ księgarnia 
.,W1aruM Pdłskie·go" bonówt 5015. 

Otrzymali pp.: 
Józef Dąbrowski, z tti~rten 1 OO bonów. 

Zwróci.I 15 bonów. Zebrane ,za booiy 17 
mr. użyto wed'lug dbniesien'ia p. DąbrorW,
skiego na agitacyę WI He:rten. 

And·rz:ej Budzyński 7J GellSenkirche:n o
trzymał 200 bonów. NaOJeslait do drukarni 
„Wiarusa Polskiego" 5,80 mr. Resztę bo
nów zrwiróOJJl. 

Wawrzyn Franika z Bochum otrzyma~ 
400 ·bonów. Z tych wYdal 50 pp. Hęciako
wi i Tarackie:mu z Wetter, którzy ~ 12 
boll!ÓW1 nadleslali do drukaimi 2,40 mr. a 38 
zwróciłL 

fan l(aczma:re'k z Sodmge:n otrzymal 
40 bonów. Na~:iieslał 1,20 mr., resztę bo
nów zwrócił. 

Fr. Patelka x Huck:arde otrzY'Illl31 pier
wszy raz 40 bonów. Pieniądlze za sprze
dane bony odeslaJ - jak donosłf- na ręce 
kasy.era p. Szt.ula, niesprzedane bony do 
<Jlrubmi Dnfa 9. VI. 03 . .nadeslamnch 60 
bonów nie przyjął. 

Jan Brzechwa .z Wianne otr~i 200 
bonów. Doniósl, :ie· pieniądze zebrane za 
bony wydaoo na, agfta-cyc:; w mieiJscu~ 

Jan Korpus z Bochum otrzymal 50 br 

nów. Nadesłal 80 fen. Resztę bonów 
zwrócił. 

Roman Jankowiak z Wanne -0trz.ymal 
202 bonów. Donosi, że sprzedał 165 bo
nów. Piemądze i reszte bonów wreczyl 
p. Brzeohwie, ·przewodiniczGłlcemu• komite
t111 m1ejscowego; Pan Brz.echwa doniósl, iż 
wyd'aino pieniądze na agitacyę w miej&cu. 
Obrachunek poslal do p. Kran·ca. 

Jan Kolenda z Dortmundu otrzymail 50 
Ironów. Doniósl: Ile bonów. ja mialem, to 
dziś dbkladnie nie wiem, ale rachunek z te
go zda.iłem na posiedzeniUl komitetu zaraz 
po wyboraich. 

StanislaWi Kairólczak z Sombom otrzy
ma~ 17. V. 03. 50 boelów, nadestar 10 mr. 
Dnia 8. VI. 03. 200 bonów. Nadesłał za 51 
bonów 10,20 mr. Resztę bonów z.wrócił. 

Antoni Chefmi(~ski zi Bu1mkie otrzyma! 
100 bonów. 

Fr. Kofrczak z Kastropu otrzyma1 dwa 
raizy po 100 bonów. 

Orac·zyk z. 'ffombmch-Barop donosi, 
że wystanych na jego ręce 100 bonów nie 
otrzyimal Co się z mmi 1staro nie wiadomo. 

W. Sosiński z Laa·r otrzymał 100 bo
nów. Natdeslał 16,0G mr. Zwrócil 6 bo
nów. 

Andrz.ed Kranc .z Gelsenkirchen otrzy
mał 200 b(;>nów. Zwrócil 247 OOn:ów. Od 
kogiO otrzymal 47 bonów nie donosi. 

Walenty Nowak z Altenessen o;trzyma-1· 
100 bonów. Nadesłał 10 marek. 

Jan CzapracJd z Baukau otrzymał 100 
bonów. Nad'eslał 8,00 mr. Zwrócil 60 bo
nów. 

Sta!nislaw Gruchalski z Karnapi otrzy
mal 100 bonów. 

Bl!rowicz z Aple,rbeck :otrzymał 100 bo
nów. 

Mi•cha1 Lengowski z. Katembergu 10-

trzymial 100 bonów. Nadeslal 9,00 mr. 49 
bonów zwrócil, a 6 - jak donosi - d~l 
Rodakowi, który ie zabrał. ze: sobąi d~ Pol
ski?. 

B. W illrowski z Rotthaiusen otrzymal 
100 bonów. Donosi, iż dal pieniądze i re
sztę bonów kasyerowU, p. S'Ztu:lowi. 

Skowroński .z Essen otrzymał 100 b-0-
nów. · Nadesilat 5,80 mr. 

Wachowiak z Wanne wyslainych nią 
j\ego ręce 1 OO ban ów - jak donosi - me o
trz.ymał. Co się z tymi. bonam~ staro nie 
wiadomo. 

Sarbioowski z. Steele otrzymał 100 bo
nów. 

Lemań'Slki z Heme otrzymaf 100 bo
n(tw. 

Cybertowkz: z Horst otrzyrnal 100 bo-
nów. Naid.esta-l 4,00 mr. Reszitę bonów 
zwtrócil. 

Szymainkiewicz z Ehrenfekf otrzym,a1 
100 bon6'W. Nadestal 6,00 mr. Reszte ho
.nÓ"W' zwr6C1l. 

WQjciech Bilski z Marten otrzyimal 100 
bonów. Nadeslar 18,64 mr. 

St. I(ucnerowicz z Resse, któremtli dnia 
8. VI. 03 wyslano 250 bonów, donosi na za
pytanie, He bonów sprzedał, że o niczem 
nie wie. 

Karol Bnocha z Bo'ttropu otrzymał 300 
bonów. Donosi, że pirenią<l:ze wydaino na 
mie6tscu. 

Józef Dopierala z Undm otrzymal 100 
1bonów. 

Józef Hai n z Wi:eme1hau<sen otrzymaJ 
100 oonow. Nadesta~ 1,70 mr. 44 'bonów 
n"rócil. 

Józef Molek z Watte.nischeid otrzyma I 
50 bonów. Dooosi, że pieniądze za sprze
dane booy poslal d'o p. Sztwla. 1 O bonó"Vt! 
ZWT60tl. 

Stazrriewski z Hamme otr.eymaf 20 bo-
n69.. ~ ł:1 nu 

Szymankiewicz z Ehrenfeld otrzymał 

50 bonów. Nadesłał p. Stencel 21 Jen. 
Zwrócil 20 bonów. 

I(arol Mitko z. Disteln ()trzymał 50 bo
nów. Zwródf 31 bonów. Donosi. że pie
niądze za sprzedane 19 bonóWi wyd'aino aa 
agllltaicyę. mieiSOO!Wąl. 

Wachowski z Wainne otrzymał 200 bo
nów. 

Jan l(urasiński z Preisenbmchu -0tr~y
mal 150 bonów. Nadeslat 7,20 mr. 

N. Degórski z tlamme otrzymał 50 bo
nów. Na<lestal 3,40 mr. 

J akób Nowicki z Iieeren otrzymar 100 
booów. 

St. l(unca otrzyma! 3 bony. Nadesłał 
60 fen. 

.Razem więc nadesłano do drukarni 
„Wiaruisa Piołskiego" zai booy k:\v11towe 
120,94mr. 

Odbiór powyższych1 pieniędzy p.okwi
towiano w nr. 112, 113, 114, 115, 117. 131, 
132, 133, 134, 145 „Wiar. Pol." z r. 1903 i 
W1 nr. 52 z. r. 1905. W tychże numerach po
kwi1towain() skla<llki dobroW101ne i składki 
komitetów w ląieznej sumie 214,20 mr. 
Raizem więc zlożono w nas 335,14 mr. Na
sze wydatk~ i rnchunkii jaikJ wyżej wyka
z.ano, wynosiły ra2em 1510,95 mr. 

Jeżeli' ktoś z Rodaikówt piein114d(ze za: bo
ny kwitowe odsytat, a W1 powyższym wy
kazie nie jest wymi1eniony, niech raczy nł·e
zwtoczni·e prezesowi „Gl&wnetgo komitetu" 
p. Tomaszowi l(u'biakowi1 w Styrum (Rhld.) 
ul. Lcssmgstr. 3 donieść kiedy ile i komu 
pieniądz.e poslaJ lub wręczyl, ~Y1 komitet 
spraw~ zbadial. 

Bochum, dnia 3 marca 1905. 

Druk.amia "Wiarusa Połskiep". 

Strejk w Polsce pod Moskalem. 
Na calym @bszar·ze zabom rosyjskiego°"' 

gllQ.SZIOno stan Wzmocnionej obrony, Strej;k 
ko1ejar.zyi talk opisuje warszawski kore
spondent „Słowa PoLskiego": 

Nie pisatem od wtorlm (zeszłego ty
godlnJa), p0r.ieważ zi0stailiśmy tu w tym 
czasie odtięd ocr .Eruropy i listy moje nie 
mogl'yby dojść do miej'sca przeznaczenia:. 
We środlę w p:otu<l'nie zastrejkowa1a cala 
k~lej ~·ederWca, we dwai dni później ł naó
w1~~a. Poczty z z.a~ranicy prze'z te 
dh1 m~ otrz.ymaliśmy wcale, wiadomości 
ze śWiata otrzymywali'my jedlyinie przez 
Petersburg - koleją petelrsbU'rską. 

O projektow.anem na wszystkiich koie-
jac:h .bezrobociu gluche wieści krąrżyly juz 
od pierw-szych dni lutego. Opiowiadano, że 
praca ma być przerwana jednocześnie na 
c~lym obtsz:are Królestwa w oocy z ostat
mego Iut~ na pierwszy marca. Agita.cya 
wi ,,tym k1eru.rrkw prowadwna byta baJrd!oo 
ż~ i nawipól' j.awnie. Dyre:kieyai kofei 
w1ecfeńskiej naturalnie dbrwlledziala sie 
szy.bko o tym projekcie i z wlaściwą, w 
podidanych rosyjskich przeromością zwró
ciła si~ nie do pra-oow.nik6wi z: propozycyą 
zalatw1ema zata·rgui polubownie, lecz do 
wlad'Z z węixwainiem Pomocy wojska. Skut
ki'em tego falszy;wego kroku zatarg przy
bra~ odrazu charakter bardzo ostry. Wla
dze petersburskie ziaiczęly przygotowywać 
rozporzą<l!z:enie, mające postawić wszy
stkie koleje na stopie wojennej, ale wieść 
o tern natychmiast ~zla do zainteresowa
nyich kolejarzy i ci, chcąc uniknąć sU1ro
wych ·represYt, wybuich blelzrobocia nagJe 
przyspieszyli. W DOludnie dnia ZZ b. m. 
wszyscy maszyniści, konduktorzy i robot
nicy wszelkich kategoryi opuścili jednocze>
śnie zajed.a. Urzędnicy biurowi zmuszeni 
byH uczynić to samo na.zaiUttrz. Zaczęły 
się uklady. Delegaci praoo'Wll1Jik6Wt posta
wili wymagallJia bardzo d'llŻe. Dyrekcya 
chcąc nie chcąc musiała ustąpit. Ogółem 



1'lraoownicy uzyskali przcszfo 700.000 rn
błi pod\vyżki rocznej, a pr~ tego wiele 
lnnydt ustępstw. Cieszyć się należy szcze
rze z takiego obrotu rzeczy, gdyż ogromne 
~yski na tej prosperującej świ't'ltnie kolei 
~arniail dotychczas jedynie akcY'Qnaryu. 
:sze, w przeważnej większości. 

Niemcy i Belgowie, oraz rząd rosyjski. 
który ()d lat już kilku zagarnial połowę 
czystych zysków, pozostałych po wypla
-ceniu 6 proc. dywidendy. Tymczasem 
wszyscy pracownicy, zarówno będący w 
slużbie ruchu, jak i robotnicy w warszta
tach. oraz: urzędnicy w biurach kolejowych 
pobierali wynagrodzenie, przystosowane 
dlo warunkówJ z przed lat dwud'ziestu, kie
d1yi zarówno ceny mieszkaii, iak i 1roszty 
11itrzyman~a byty niemal w dwojnasób niż
sze niż obe'Cnie. 

W zatargu tym zasfoguje na baiczną 
uwagę postawa wtadz· kolejowych, które, 
iakeml to już wyż~i zazna1cz.yt, o<lrazu, w 
pierwsz.ej zaraz, chwilii zwróciły s i ę o po
moc do - wojska i p!Qlicyi. 

Przypuszczać' należy, że akcyonaryu
sze nie będą wdzięczni dyrckcyi za dopr-0-
wadlzen're doi tak poważnego zatargu. 
Przeriwa mchu w -ciąigru trzech dni poicią
gnetai za siobą kolosalnie straty dla ko lei. 
Lepiej z.atem byfo zawiciias.u pomy1śleć o 
.zadośćuczynieniu slusznym życzeniom 
praoowników ... 

Bezrobode1 zatem wczoraj popl()lfwclniu 
nai k()lei Wiedeńskiej zostaio zalroflcoone. 
Natomiast lrolej Nadwiślańska wraz. z pirz.y
l'ączonemi dlo niej: Terespolską i Iwan
frodzk()ł-<l'ą,browską stoją na caleti liinii. 

Pismai warszawskie przepcfni-0ne są 
teraz. wiadbroościarni· o bezrobociach. pod'
wyżlkaich pl1a:c, układach pracodawców iZ 

praoowrtłkam1 i t. p. PraicoidaJWcy na 
:wszystkich niemal punkta1eh musieli poczy
nić niesfy:chanie ważne ustępstwa. Czy na 
stale - przewidz.ieć ni·e podobna. Prziypu
szczać jednak wolno - że tak Rezulta
tem tego olbrzymiego, żywiolowego mchu 
b~dzie n'1ezawiodnie doni'Olsly przewrót w 
.aszym haind'lUJ t pr.zemyśle. Bilansie wiszy
stkich przedsiębiorstw będą odtąd w-yglą
da;y zupełni·e inac·zej. W rezultaicie zape
'fm'e i życie piowszeohnie zdrożeje. 

Żyjemy tu teraz w Warszawie pod ha
s/em pmvis.z.echnego bezrobocia. Kto tyl
ko dlotychcza.s pracowar - pragnie obec
nie straiikować. Od wlcroraj porzuio11i pra
c~ konduktor.zy i wo":tnke tramwai1óW1 i 
miasto pozbawi<Jne jest na: czas nieograni
czony jedynej <logodnej .i· taniej komunika
cyj. 

Wczotaj rów1nie~ 'tastrajlrowali stan
g·reci w prz.eds11ębiorstwach w-yoojmu po
wozów i karet. A tu wtaśni.e 'karnawar -
pora śl'ubów. Państwo mtoidzi, radzi nie 
radzi, wraz z calym orszakiem ślubnym, 
muszą eto kościoła udawać się dlorożkarni. 
Zagrozili stralikiem ur.zędni1cy '\VS.zys.tllnch 
banków warszawskich. Propagowano mYśI 
bezrolbocia! nawet w kiolach d'.z!iennikar-

· llaJ•itan Czart. 
Tem drug I. 

(Cłu dalszF.) 
Il. 

- Ile? - odezwał się poeta heiz ża<l
nye.h wstępów do wch<Ydzą;cego Sulpicyu
sza. 

Setkretairz zroxumial· doskonale wtaści~ 
wy sens zapytania i z równym lak;onizmem 
odrrekl: 

- Tysiąc dwieście pistolów. 
- O d'wieście zatem więcej, niż się 

-spodiziewalem. To jakiś porządny żyd. 
- Powie-dział, że gdyby mu sprzedano 

p!eirścień na własność. diołożyrtbym jeszcze 
czwartą część tego, oo zaliczył. 

-To znaczy, że pierścień wart jest 
trzy razy ty1e. A~e nie o to chodzi. Ile ci 
powstało? . 

- Za konia zapłaciłem dwieście pisto
lów, iza uibranje pięćd~iesiąt. Dziewięćset 
pięćdziesiąt pistolów mam do odd'ania. Oto 
pieniądze. 

- Zatrzymaj dwieście, a reisz:t:ę scho
waj tam. do szuflady. 

Castillan rozdzielił pieniąd'z.e i sWIOją 
część schował do kieszeni. 

- A teraz, synku - rzekł CyrarJ!O - · 
takarbuj sobie dobrze w pamięci, oo ci po
wiem. Gdyby nie trzymała mnie w miej
scu ta przeklęta nma. jutro o świcie gało
]XYW'albym w stronę Perigor<l', tyibyś iz.aś 
si'eodziar sobie spo1rojnie za piecem. Jestem 
wszakże uniemchomiony na tyd:ziień je
sz.cze. co najmniej. Odkładając rzecz aż du 
.swego wyzdrowienia pr~edlutałby der-

słdch. Odbyło się w tej sprawie jedno du
te zgromadzenie, które nie powzięto żad
nych stanO\V-czych uchwal, wybrairo tylko 
komisyę, która: ma się zająć rozpatrzeniem 
dotkliwych bolą.czek tego fachu. Strajkuje, 
kto tylko może, a wlaściwie mówiąc i ten 
nawet, co wcale nie może. Wczoraj oto 
zastr.ajkowala w paru cyrkułach - poli
cya. Urzędnicy cyrkułowi i policyanci, 
.żyjący dotyichczas prawie wytącznie z fa. 
pówek, zażądah powiększenia pensyi. W 
rezultacie na ulicach w wielu punktach wi
dzimy d 'z.isiaj żolnierzy z. karabinami, ma
ją-cych utrzymywać Porządek. Ten <}Statni 
strajk bardzo się tu wszystkim podobaf. 
Mamy nadzieję, że na tern się me skoń•czy , 
że zastrajkują komisarze p<Jlicyi, naczelni
cy powiatów, komisarze wlościańLScy, mo
że naiwet gubernatorowie. Oby jak najprę
dlz:ej i na czas jak na!idluższy ... 

Z wojny rosyjsko-japońskiej 
Na terenie mandżurskim zac'Z.ęly się 

dziatania wojenne w wielkim stylu. P rze
ciw lewemu skrzydłu rosyjskiemu wystą
piło zaczepnie prawe japońskie skrzydło 
t. i. jenerał !(uroki, w zmocniony jak przy
piuiszczają, a:rtyleryą ienferala N{)gi. KU1roki 
IO którym po bitwach nad Szaho udchly 
słuchy przez dlugi okres bezczy:nności zi
mowej r0bu armii, roiz.począt nagle dzia:tania 
W10jenne. Ak1cya jego wlQj,sk rozpoczęta 

się WI czwartek, 22 l'utego, uderzeniem na 
miei1s·cowiość Czinge·czeng (Tsinhoczen). 
Pozycyai ta , leżąca na skrajnym wschodnin1 
froncie, ma ogromne Z'naczenie stratergicz
nie: tui bowiem krzyżuje się dlroga wiodąca 
z dolirny Taitse i odi prawego skrzydła ja
pońskieg•o ku wschodowi, ku Sintsinti.n. o
krąfając za!iętei przez Rosyan pa1smo gó
skie Telin - z drogą wiodącą od doliny 
rzeki· Hun, a więc od Mukdenu i .Fmszun, 
klli pofodniowemu wsohiO<llowi, tJ. j. ku ty
lom woj·sk japoń1Sk1ch. Z tych wilaśnie 
względów Czingeczeng' w ręk.ach rosYJ
skich, jako punkt szachu1jący Japończyków 
od] wschlQdu, a w rękach japof1skich jako 
klucz do okrążenia lewego skrzydla rosyj
skiego, musialo być bronione i zdobywane 
z jak największą Z0.deklością. Rosyanie 
mi!eli tu1:aj sifoe fortyfi'kacye z:iemne, a o
prócz tego dostępu br0nily siatki kol1czaste 
i szereg mi.n po~iemnych . 

We czwartek po poludniui rozpocząl 
się atak. Japończy.cy ude1rzyli na Czinge
czeng na oook leżące wzg61rze zwane 
przezi Rosyan Bereśniewskiem i na prze· 
lęcz Ja.nczelin (6 kilometr. na poludni()!Wy 
zachód oo Czingec'zeng). W ataku brała 
udziar początkowo bryg~da piechoty, ba·
terya dzial potnych i 16 dzial górski.eh. 
Pierwsze u1dcrzeni1e na wzgórze Bernśnie
wskie 'Z()Stalo odparte. Kolumny jap·ol1-
skie, 'Zlamane o 150 kroków przed glówny 
mi pozycyiami, mu.sialy się zatrzymalĆ. W 
piątek rozwinięto sHny ogień dtziatowy, 
±!Z 

pienia biednego Ludwika. Dla zyskania 
przeto na· czasie, ty jechać musisz. 

- COi b~ę tam robil? 
-Nk tmdlnego. Zawiezi1esz ten list 

memu przyjacielowi, Jakóbowi, o którym 
ci często wspom'i'nalem. 

- Jakże rad jestem, że będę, mógt go 
poznać! 

- To złote serce. Być może, iż w 
pierwszej chwili przyjmie. dę. z pleiwinem 
niedowierzaniem. gdyż zleciłem mru jak naj. 
większą ostróżność i czujność przed pod1-
stępem lub gwattem. Ale 1gdy ro.zważy 
dokrładnie stowa mego l'istu, wątpliwości 
Jego z:nikną, i stosownie dio moich :wska
ziówek, wyruszy z tobą w ·drogę zabiera
jąc d~rog1ocenny depozyt, którego żądam i 
którego treści ani ty, ani on znać nie po
winniście. 

- Czyi nie móglbym ()Szczędzić mu 
trudów podróży i sam rzecz. ową prZ)J · 
wieźć? 

- Wiesz, synku. że mi nie zbywa na 
odwadze, nieprawda? A więc nie czyf1 ża. 
dnych uwag. Odwaga nie1 wylącza ostr()ż. 
nośd. jeśli zatem pr-0szę Jak6ba. aby ci to
warzyszyl, muisi to być rzeczą koniocziną. 

Castillan s1donil się w mikz·eniu. 
- Rola, którą ci powierzam, nie jest 

wolna od niebezpieczeństw:a - ciągnąf 
Cyrnno. - Rolandowi de Lembrat zależy 
niezmiernie wiele na tern. aby dokumenty 
posiąść, i nie zainiedba on rozstawić na 
drodze sz;piegów, aby nas tropili. Przyjść 
może dlo walki - ia zaś nie chciałbym być 
pOlbity, nawet w twoietl osobie. 

- Zrozumiałem. Zlecenie twe mi
strzu, rostanie wypełnione co do Jo.ty. 

- Aby przekonać cię, SY1flku. o waż
ności tej sprawy, dodać ieisz:cze mwszę, że 

pocz.ettn Japo11czycy z. \Vzmomionemi si
lami poszli do atalm na bagnety, według 
sl6'\ Sacharowa. po wtasnych tmrach 
wśród wybuchów fugasów, plą:cząc !Się w 
siatkach dmcianych. R.osyanie musieli u
stąpić. Wskutek tego wpadt także w ręce 
japońskie wąwóz J anczelin, który slużyl 
tylko za punkt Qparcia Ieweii kolumnie le
wego skrzydla rosyjskiego . 

W piątek o świcie obsadzili Japoi1czy
cy Czingeczeng. Droga do Sintsintin byla 
wolna, lewe skrzydło rosyjskie zostato P-O
ważnie zag:rzy/..one, Oyama w szybkim tem
pie zacząl wyzyskiwać klęskę Rosyan. 

Wiadomośct o potyczkach na calej li
nii nad·chodzą bezustannie. 
'J!L ! -.!!3S!lili8!!!iilld~ " 0 ?.t!i!Z:L 

Jłcaie p lskic. 
Z Pras Zatlłodnłeh Warm.ii i M8ftl'. 

Gdaiisk. W poniedzial1cowyrn nume11ze 
,.Gazety Gdaf1skiej" redaktor tejże p. Pa
lil1ski żegna.i się z czytelnikami, bo pójść mu 
si nai 4 mie1siące d-0 v.. ięz icnia , na którą to 
karę skazaly go sądy pruskie za ,1przewi
n11cnie" pra&owe. 

Malbork. W przeszłą s•ohotę wyda
rzyito się po dczas ostatniego tairgu. wielkie 
n i eszczęście. Ko:nic rzeźnika Orlo wskie:go 
z Pekla, st()jąc e bez d.ostatecmego dozoru 
na rynku. nagle się spfoiszyly i puśc iły się 
pelnym1 pędem w s tron ę , g'Clzie wlaśnie 
przechodzila ż.ona sze~·wca Wi śniewskiego. 
Wpadłszy na nią . c i cżlw ją p·oranily. Bie 
daczka otrzyima:ta wewnętrzne niebezpie
czne uszikodzenia. 

Świecie. W Gstatn i ą sobotę zgorzał ·w 
Cza pla:ch dom mieszkalny krawca Klawon
na. Zdaje się, że ogień umy:śl n i e został pod 
liożony. Pewną k()bietę mieszkającą w 
tymże domu dlatego aresztowiano. 

.Elbląg. Zastrz elił s ię tu- w mieszkaniu 
swem w. ·dniu 27 lutego prz edsiębiorca bu
dowli .Fryclle,ryk Quednau. Co go d{) kroku 
samobókzego spowodow alo, dotychczas 
nie wiadomo. Lic'zy; ·dopiero lat 37. 

Golub. Rozmchy w Rosyi daly się od
czuć także w na sz·em miasteczku. Trans
port mąki z młyna w Zarembi e i cukru z 
rosyjski,ei ·cukrowni w Ostrowitem, który 
dotychczas z dworca tutei1sz,ego na Torutt 
wysylano dl() Aleksandrowa, a ztarntąd na 
Skierniewke do Warszawy, ustaJ 1zuipelni.e. 
Rosyjskie urzędy zni-0 sly podatek we:w·o
zowy węgli na prz.eciąg 11 dni. 

Z Wiol. Kr Poznańskiego. 
Gniezno. W sprawach opiekuńczyich 

odbył się w ponieidziaek w Gnieźnie wiec , 
który na sali Domu Katolickiego zagail pro
bosz.cz ks. Piotrowicz, obrany następnie 
przewodniczącym. Ks. Potrowicz wytka-
11:al na podstawie smutnyich przykladów o 
losie naszy:ch polskiich siemt, że 'klonie•cz
nem jest z1aJożenie towarzy:stwa, któreby 
zapobiegak) od'dawaniu dzieci polskich na 

osobiście tam wyruszę, gdy tylko będę 
móg! dosiąść k<Jnia. 

- Po1łączysz się, mistrzu z nami? 
11 

· - Udam się prnynajmniej ina wasze 
' spotkanie aż do Colignac. Jeśli przybę
dzie1sz tam wcześniej, zaczekajcie na mnie. 
Powiedzi·alem już , oom miał powiedzieć. 
Daj mi rękę , Castillanie. Musimy się teraz 
~e.gnać, gdyż wyjedzivesz o świcie, ja zaś 
C'zuję gwaltown.ą potrzebę: w~pa:niia się. 

Sekretarz uścisnąl rękę. którą poeta 
dloń wyciągnął, i wysz1edł w milczeniu. 

Przed pódściem na krótki spoczynek 
przywołał Zuzannę , aby mu zaszyla pod 
podszewkę kaftana list adresowany do pro
ooszcza. Gdy sllużąca , be:z żadnych ty1n 
razem uwag, wypelnila to żądanie , zapłacił 
uicalew1a:niem jej w Dba policzki, pa.cz.em 
zaraz i z nią się pożegnał. 

Wyszedtszy na schody, przyw1olal go
spodarza . któremu polecil, aby ko'Ilia ilego 
odprowadz!l do staini. a zrobi:w:szy to . rzu
cit się na łóżko w ubraniu, w chwili, gdy 
zegar pobliskiego kościótka wydzwonil go
dzinę d'ziewiąt~. 

W go<l'zinę późnietl, hrabia Rolandi de 
Lembrat, który powracal z odwiedzin u 
margrabiegio d'e .Favenitnes, wchod:zil do 
swego palacu w eskorcie uzbrojonych słu
żą·cych z pochodniami - ostrożność ta bo
wiem by,ta ni.ezbędna w porze nooneJ, g'dy 
zaraz z apadnięeiem mwku Paryż napef
nial s'.ę gromadami padejrzanyich wlóczę
górw. 

Ody hrabia udal się do swej sypialni, 
niebawem ktoś lekko zapukal. 

- Czy to ty, Blazy,uszu? - zapytał, 
leżąc już w lóż:ku. 

- Tak, Jaśnie panie. 
- Czego chce~z? 

przymusowe wychow-a.nie, albowiem ·~t. 
ci oddawaine do zaktadów1 wyclioftly_. 
czych są dla narodhwnści polskiej prt!lłie
jakby stracone. Na odnośne zapytanie ks. 
Piotrowicza oświadczyli się wszyscy: ~ 
12alożeniem Towarzystwa Opiekuń~ i 
wszyscy obecni oświad'cz.yli, że do ~
stąpienia na czlonków s.:1 gotowi. 

W końcu wybrano 'Zarzą,d, w *fal 
którego we.szli pp. mecenas Sczaniecki iii. 
prezes, ks. Piotrowicz jako zastępca, Hli
bner jaiko sekretarz. ttenke jako zastQPta, 
May jako skarbnik, Matuszewski i dr. SZ>i.
farkiewicz jako 1farwnicy. 

Gnie.zno. Prokuratmya podwyżS'1}~ 
nagrodę za wykrycie zloczyf1cy, który ~; 
roku ubie·g~ym spowodowal wyko1crCi.nie 
się pociągu gmeźnieflsko-nakielskiego. 
grod:a wynosi Olbecnie 1000 marek. 

Poznań. Dyrektorowi polskiego łet
trn wędrowinego p. Rolaind-0rwi wydziaf c~
w10dowy odmówit konsensu na <liawanie·· 
przied1stawief1 na prowincyi, poniewa~ in'lJ 
dostateczna liczba takich kansensó.w na ab. 
wód reicncyjny poznański wstala wY'dallą 
{naturalnie na teatr wędrowny genniani~a
ilorski). Pan R-0land zanióst ·zażalenie <ii 
wyższej instancyi. 

Poznań. Walne zebranie Wicepa€~
nów, Prezesów i Delegatów I(óJ'ek 1"~1i
czych cldbędzi ;:, się dnia 16 marca w Pazaa
niu ·na starej sali bazarowej. 

Poznań. Ruch przeciwko znanef ~de
zwie hakatystów, wyzywającej dlo bojłcotu · 

tych firm .niemieckich, które TOOj.ą s~t. 
polskich agentów, objawia się ooraz w:y.ra
źnieLJI . W ostatnim numerze „Pos. Neuest. 
Naichr." ,zamieszczony jest ponownie plOd . 
rubryką „Nad1eslano" gto.s kupca Niemca 
mniej więcej tej treśó: 

Na zd'anie wy1hrs-zcwn e w artykuł~ „&>i
kot" prawie każdy niemiecki przemysł.o~ 

wiec się ·zgodzi~ Szkoda, jaką Ostmarken
ferajn właśnie w ostaitnim czasie przez mię· 
szainie się svv1oje w sprawy p1roicederowe 
Niemczyz:niy, jest n ieobliczoną. Stato 8ie 
to {)d czasu', !kie.dy na czele grupy mie,itsoo. 
wej stanęli ml<J<lizi asesorzy Wszechniem
cy. n ie mają.cy nic wspólnego ze życ~em 
przemyslowem, a dążący <lo tego, aby cię
tością swą zdobyć ostrogii. Grupa rndeisoo
wai narzU'ca się; niemiockim pirzemysto-w:
com na1 opiekuna i da.ie: rady, o które aikn 
nie prosi. Za tę opiekę i . rady dziękują Hie
mioccy procederzyści z: ·Calą stanOWC!ro
ścią. 

Na ostatniem posied:Zeniu gmpy mfe:i
sootweti hakatystów oburzyli się zebrani, 
żei z~rzctd gi-eldy nie u•stąpif swej sali dl~ 
z·ebra1t1ia hakatystów, bo idu za toiwarzy
·stwo pracuj,ące d1a dobra ogólu ni1e uwabl.. 
Pe\Vll1ą fest rzec ą, że Ostmar'kenferajn nie 
ty!1Jm że <lla. dobra ogófo1 inie pracuje, ale 
wręcz ogól'owi szkOO:z;i, a niemieckim prae
myslowcom zadaje nieuJeczałne rany. Gru
pa poznańska: jest duichem, który db do
brego dąży. a złe tworzy. 

Takie sądy. wydają sami trzeźwio na 

- CzltOWiek jakiś domaga si~ gwaltll
wnie, aby go wpuśdć. 

- O jedenastej W1 oocy! Niech idzł" 
sobi do diyabtła! 

- Mówi, że to sprawa ·nie d·erpiąc• 
zwtoiki. Idzie o pana de Cyrano. 

- Zapal światło ·i wiprowadi t~o 
cztowieka. Ale jeśli okaże się, że bez ~
wodu mnie niepokoil. biatlla jemu i - i to-
bie! 

Blazyusz otworzyt wówczas szeroko 
Jjrzwi, które dotąd były tyllko uchylone, i 
wszedl, trzymając zapaloną świecę. 

Za jego plecami kll'Iiczył siię w śm~e~ 
sz.uie uniżonych pokłonach chuiderlawY 
staruszek, którego poznaliśmy u Gonina - ' 
poeta andegaweński, adept wielkiego Cy
rana, Matus Lascot niareszde! 

MiaJ Gin mJrn~: tak żałośną, tak zaba
wrriie dygotat od chlodu. czy strachu, taki 
był szczerz.e komiczny w swym zatlu
sz.czonym kaftanie i za krótkich spodeń
kach że hrabia nie mógł wytrzymać i par
sknął mu śmiechem w ()!CZY. 

- Przyznaj, mój ·zuchu, że jestem bar
dzo laskawy. A teraz dowiedź, żeś wart 
tej l:askawości, wyjawialiąc ooś naprawd~ 
ciekawego. Stuicham cię. 

Ale starusz.ek jeszcze mocniej trząść 
się zacz~. 

- Czego się lękasz? - podjąl Roland'. 
- Mów śmialo. 
· And·egaweń.cz.yk 'wskazal iwymownient 
spojrz.einiem 1slużącego, który go wpwwa
dzil. 

- To oo mam powiedzieć jego wiel
możności tylko przez Jego wielmo:źJfllOŚĆ 
pawinno być wYstochane. 

- Wyjdź, Blazyuszu t-,. rozkazał Irra· 
bia. zaczynając się tu·ż niecierpliwić. 



r'id patrzący. Niemcy o zgubne.i dziafal
w , i hakatystów. 

Ostrów. W niedzielę, 26 bm. odbylo 
~ .,-ale zebranie tutejszej Kasy Pożycz-
1© ei. Prze\.\x>dniczyl prezes Ra:dy Nad
zorczej p. dr. Szóstakowski. Podziat zys
k~ ud1walono tak, iż 16 tys. marek przc
z1aczono do fund'uszu żclazn.ego, 2000 do 
iJ>CCy.alnei rezerwy, a 9680 mr. na dywiden 
~ której \vys1okość uinormowano na 6 
,me. 

Dyrekt<>rem Kasy wybrano ponownie „, Poturalskieigo, choć ks. dzJekan Smigiel
sł.d i dr. Szóstakowski gwałtownie prze
ciwko niemu a·gitowali. Przebieg zebrania 
'W-tdlug „Gaz Ostr." byl dość burzliwry-. 

2wicz. Przy ujeżdżaniu koni pQlniósl 
§Jnierć paslugacz Jander. Jeden z koni 
r;ri;uciil go, a nieszczęśliwy uderzył przy
tetD tem tak silnie o slup, iż na mleliscu <lu
dia wyizionąl. J. pozostawi! wnę z pię
doti"iem drobnych dzieci. 

Wiec w Kcyni odbyl się ubieglej nie
dzieli, urządzon1y staraniem komitetu wry
borczego na powiat szuib i ński. Przewiodni 
czyi mu p. Borowski z Kcyni, do pióra po
wołany zostaf p. M. Szulcz,ewski z Ch!wa
Jisr:ewa. I(s. radizca Sołtysiński , zdając 
sprawiozdanie z wieca w Smbinie, odbyte
go przed d'woma' tygodniami, 1streścil zna
komitą. moiwę posła p. dr. Krzymif1skiego 
a prawie osa'dniczem, a następnie prz1emó
\V'iooie p. J. Brzeskiego z, I(rotDszyna, któ
ry n.aiwolywal do porzuicenia procesów, 
prLynoszących jedynie korzyść sądiom pru 
s'Iim, a stratę procesującym si ę. Na1stę
!lłlJ'I11 mówcą byl p. Galiński z Łabiszyna 
który w1 <l'luższem przemówieniu poru\SZYl 
nałżywotnieisze kwestye na'S'z,e. Trzecim 
móWlcą by1t ks. proboszcz: Gutsiche z Pani
~rod:u„ Tenże n,a:w1olyiwa.t db1 kształcenia 
si~ i pomnażania. oświaityi. Zachęcał ró
W'r!iei.J db przystępowania d:o kcyflskiego 
,,Ról.nika". Skutek tego byt ten, że do 
.,Rolnika" przystąpiło 15 rnowych czlon
ków. U<lziar w. wiecu, by~ ibard!zo liczny. 

Mogilno. I(siądz pa!tr.on Wawrzyniak 
odasza w redagowanym przez siebie 
„Poradniku dla spótek": 

Aby zapobiedz, wyzyskiwaniu róini
kdw - zwtaiszcza: mniejszych gospodarzy 
wiygó.rowanemi cenami i fat.szowaniem 
mvarów - przez niesumiennych kupców, 
którzy bogacą się kQsztern gosp•odarzy 
na~z.ych, g.d_ly wspólne sprol\vadzainie ·nawo
z&vr i paszy przez I(ólka rolnicze wykaza 
ły różne nieidogo<l:n!Ości - zakfaidają. się 
tu ł owdzie osobne SpMki paell firmą ,J~oJ 
nik" (Einkaufs- und! Absatz-Verei:J. E. O. 
m. b. li.) Spółki takie zalożyfem - z po
minięciem Prus ZachocLni·ch - w Mogilnie 
WI SremLe, w Ba·rcinie, wt FakO'ści, w Zni
nje, w Kcyni, i we Wrz,eśnL Spófrki te 
:na.Ją racyę byfu tam. gdlzie znajdują się 
~wiedni dJo kierownictwa ludzie, gidzie 
1a miei.iscui je:st zasobniejszy Bainik luidotwy 
[o flnansiowiainia „Rolnika", gd!zi·e niei za
iliodzi obawa, aby rneuczdwą. k{).nkuren
(}'ą zaszloodzić uczciwym kuipoom. 

Sprawę tę obszerniej prze<lłoż.yć za
nilerzam na nai·b!iższem waEnem zebraniu 
Eółek wlościańskkh. 

Ze 8blllka ezyU Starej PtlDi. 
W roclaw. Hakatyści :Zairożyili tuta!] ·W 

tooniu r. z. nl()l\l.l(\. gazetę, którą w widu 
tttempla·rzach1 z:asyłtmo taikże obyiwart:e
lm poznańskim, pod tytułem: ,.Ostdeu
tche Allgemeine Ztg.". Gruibą sumę mial 
m to wy<lawnictwlO poświęcić pewien ma
&liat górnl(}ślązki. Obecnie dla braku abo
rmtów Q1We gazeta wychodzić pirzestata. 

l(atowrce. Smierć wskute!k zmartwie
ta. W liajduka-ch z.marla w tych dnia·c:h 

' 8-Jetnia żona i,niw.alid'y Gowlika. Ten się 
ak zmartwil utratą ·swet malżionud, że 
vskutek tego zmartwienia na d'mgi dzień 
'ÓWlnież życie zakończył. 

- Na kopaltni „I(ról" ponieśli śmilerć 
lll'Z~z ud'Usze1J1ie dwaj górnicy, którzy mie
li zbadać gazy nawybranym ganku. Pra
Wid.10podiobnie zapUJścili się za głęboko w 
~cl< i gazy udusity obydwóch. 

Bytom. Na stwardnienie kręgów za
chQrowaito o<l.1 pojawienia się tej choroby 
at dotąd w Królewskiej ttucie 140 osób, -w 
<hvunastu wsiach piowLatu bytomskiego 
Ogółem 34 osoby. w Bytomiu 17 osób w 
S'l.esnastu wsiach powiatu katowickiego o
gółem 78 osób. w powiecie tarnogórskim 
9 ()!Sób, w pctwiiatach zabrskim i psziczyń
Skim, po 7 osób, w powiatach gliwiicldm i 
lubliniocJdm po l osiobie - czyli że razem 
~horowalo 294 osób. Smertelność na tę 
~robę wyinosiła na każde 10 zachorzeń 
średlni.JO po 4 do 5 wypadków. - W oota
tnitn cnsie, zdaje się, choroba nieco zla
tJdnlala. 

- Nau~zyciele z · gómoślązkiego ob-

'\\'OOtr przcmysfO\vego r6wnież i w tym 
roku \\ ysłali petycyę do sejmu pruskieg-0 
o prz.yznanie tak zwanych ,.ostmarkenci.-
lagów" dla '\Vszystkich nauczycieli w górno 
ślązkich okolicach, mięszanych pod wzglct 
dem narodiowościowym. Już. w poprzed
nich dwóch latach ci sami nauczyciele wy
sylali petycyę o ,.ostmarkencufagi", aL 
bezskutecznie. Spodziewać się nale:ly , że 
i tym razem nauczyciele dodatków ża
dnyd1 nie dostaną. Już bowiem pobierają 
nalirozmaitsze wynagrodzenia odszk()do
wania i dodatki. Za byle co gminy i re
jencyia wy:Znacza im nagrody. Czy wla
ściwie nie dlQsyć już maią. tego wszystkic
gJ'? Natomiast należałoby sic lepiej starać 
o ubogich w gminach. 

Cto na węgle, d()wożone do Polski, zo
stało do 24 bm. zawieszone przez rząd 
rosyjski, i to wskutek wielkiego braku 
węgla w Polsoe , jaki powsta.l z powlQ du 
powszechnych strejków. Ponieważ streI
ki jeS'z1cze nie są ukof1cz-0ne. rząd rosyjski 
przedlwżyl zawieszenie eta węglowego na 
dalsze 14 d'ni. W ostatnich dniach p.o
wstaly jednak wielkie trudności we wy
wożenillf węgli do Polski, p.anieważ tam 
zastreikowal'i wszyscy kolejarze. 

I> obrana f rójka. 
Obrzydliwy pas•zkwil przeciw „Zje

dnoczeniu zaWlOdowemu polski emu" napi
sar byty ucze(1 i wspólpraoownik ccntrn
wego hakatysty pana Brusta p. Jan Brze
skot, który podobno czasamL podpisywał 
si·ę „Johann Breskott". Pan Ignacy Żmński, 
który w P,oznaniu przeszedł od ,.Goń-ca" 
do ,.Kuiryera Pozn. ", a potem o mato nie 
zostat pomocnikiem pana Lensinga, wyidru
kowal ów paszkwil w „Dzien1n·iku" dort
mundzkim i w osobnej broszurze, a pan 
Aleiksy Buchner przedrukowa! sk,v,.~pl iwie 
cafą brnszurę panów Brzeskota i Żnińskie 
go w. wydawanym przez germanizatorów 
11Górnik1w Polskim". 

Zaiste dziwi·ć się, trz.eba, że te trzy PO'
krewne d'uichy, zmieniające przekona.inia 
narod!Q•Wo-po!ityczne, jak koszulę, nie ·zna
Lazly się prędzej i prędzej nie podały 1sobi·e 
ręki. Przecież panowie. Brzeskot, Zni1ński 
i Buchinier to bardzo dobrane towarzystwo. 
J ede111 godlzien drugiego. 

Co p. Brzeskot przeciw „Zjednocze
nJu" wymyślił, to p. Żniński wydrukował, 
a p. Buchner podaje jako dokumentną pra
wdę i już z, radością przepiowiadla ni.echy
bny upadek organizacyi polskiej, bo dlodaje 
do paiszkwilu panów1 Brzeskiota i Żnifrskie
go takie uiwa.gi: 

„Otóż tak opisuje p. Brz.eskot opłakane 
stoswnki' we w:iarusQ!Wem „Zjednoczeniu". 
Mamy przynajmniej' tę satysfak·cyę, że 
znajicluiemy te,ra'z ponowne potwierdzenie 
tego, cośmy już od dwóch lat bliLSk:o o wia
rns-dW'em „Zjecfoaczeni·u" pisali. Zarząd 
„Zjedn-0czenia" i <ma samo jest teraz. tak 
skompromitowane, iż się spodziewamy, że 
Rodacy dłużej za nDs 'Vl()d!zić się nie po
zwolą.. tylko jak jeden mąż do naszego 
związku wstępować będą. Jak bowiem 
pieniędzmi robotników polskich je'dlnostki 
w zarządzie „Zjednoczenia" gospodarzą, 
opisal p. Brzeskot sam, a na to one nie są. 
Oprócz tego utworzył się tam teraz rząd 
poboczny, składa.tlący się z 15 mężów zaU:
fainia, który ponad glOWC\J wybranego za
rz.ąidu konfermcye mężów ·zaufania zrwiołu
je, wiidać więc jak ·z tern da~eko zaszlo. 
Myśmy uważali od samego początku os-0-
bną organizacyę robotników polskich tu na 
obczyźnie ·za wierutne głupstwo, i teraz 
pokazuj1e się, że tak jest rzeczywiście. Za
ledwie po dwóch latach istnienia rozkfada 
s i ę ona w najlepsze i my nie mamy wobec 
tego nic więcej do powiedzenia, jak „R.e
quiescat in pace!" 
- Tak pusze organ hakatystyicwego „Ge

wierkverei11JU" na podstawie paszkwilu pa
nów Brzeskota: i Żnińskiego. Pewnie teraz 
p. Buchner postara s : ę, aby .,Gewerkve
rein", panów ŻnińskiegD i Brzeskota. któ
rzy mu tak wielką wyświad'czy!i przysłu
gę , pow10tał do rady honorowej „Gewerk
vereinu". Ale Polacy wi·eklzą teraz, oo są
dz.ić o panu Brzeskocie i jego opiekunie 
panu Żnińskim a wszys·cy ludz.ie myślący 
ju~ sobi1e dawnlO powiedzieli. że perekiń
czykom 1czyli ()dmieńcom i zaprzańoorn po
litycznym nigdy wierzyć nie można. cho
ciaż.by udawali nawrównyich. Kto raz 
z<lratdzit lub chcial zdradzić, ten i drugi i 
trzeci raz zdradzić zcLolny. 

Jeszcze jedna uwaga. Gdyby to, co p. 
Brzeskot zarzuca swQiemu dawniejszemu 
pomocnikowi biurowemu mialo być praw
dą, to ten pomocnik powinien się dostać na 
czarną, fawkę ale obok niego, na mocy § 

256 kodeksu karnego, zasiadłby p. J. Brze
skot za os:anianie czynó -:v karygodnych, bo 
'\ · edzia t o tych rzekomych czynach s ~:-ego 
pomocnika a nie poinformował R.ady Nad
zorczej tak. żeby mogla odpowiednie prze
ciw winnemu przedsięwziąć kroki. A prze
cież pan Brzeskot byl postawiony nato. 
żeby przestrzegał porządku i w tym celu 
przyznano.mu prawo bardzo rozlegle. 

Ale p. Brzeskot nietylko. jako admini
strator zawiódl p.okladane w nim zaufanie, 
lecz nad to, jak s i teraz okazuje, obronę 
prawną prowad.zit w spQlsób bałamutny, 
malo rzeczowy a tern samem szkodliwy 
dla Poszukujących sprawiedliwości robotni
ków. To też us tąpienie p. Brzeskota „Zie
dnoczeniu" tylko na korzyść wyjść może. 
Pan Brz.e'skot ni e zdola zniszczyć organi
zacyi polskiej. mimo poparcia panów Znil1-
skiego i Buchnera. 

0 d OJi• 
Panu W. St. w Diimpten. Nie może

my zamieścić. Ręk1o p1sów, jaik ogłaszamy 
w każdym numerze „Wiarusai PiQlskiego" . 
Redakcya ni e zwraca, tylko je niszczy. Po
zdrowienie! 

Pan Żniński ogłasza nazwiska szla
chciców, którzy rzekomo chcielli go kome
cznie pogodzić z positem Brejskim, na co p, 
Brejski się nie zgodzi!. 

We1diug naszych i.nformacyj poseł Brej
ski oświadczył owym szlachcicom, że me 
myśli się ani klócić ani godzić z p. Żniń
skim, bo w ogóle nie chce z tym panem 
mieć stosunków , a totem mniej, że. gcden z 
owych szlachciców powiedział był właśnie 
przed chwilą, że charakter p. Żnińskiego 
poznał z najgorszej strony. Zresztą byli w 
Poznaniu ta·cy, którzy chciel~ posła Brej
skiego go<lzić nawet z p. Michałem Lu
kowskim, byJym redaktorem p. Lamberta 
Lensinga z Dortmundu, co dbw1o<l:zi, że 
przezorność posta Brejsik'.re;gio byla uzasa
dniona. 

Na agitacyę wyborczą do rozporządzenia 
„Głównego komitetu wyborczego polskie-

go" złożyli: 
Andrzej Budzyński z: Gle'lsenkirchen (29 bo
nów) 5,80 mr .. Wojciech Bilski z Marten 
18,64 mr., I(. Urbani z. I(onigsborn 40 fen., 
Cz.apracki z Baukau zai bony 8 mr„ Trze
ciak 50 fen., Polacy z łieereni prz.y Camen 
3,50 mr., Jan I(uirnsiński z Preisenbruch 
36 bonów 7,20 mr., Polacy z Witten 25 mr. 1 

Z Oberhau1sen 1.65 mr., z kasy powiatowej 
z Essen 25 mr., z wieca w Wiemelhausen 
7,30 mr., z wieca w Witten 8,50 mr„ od ko
mitetu z Barm:en-Elberfeld 18,30 mr.,De
górski 'Z1 Hamme za117 bonów 3,40 mr., Wa
lenty Nowak z. Altenessen, bony ID mr., 
wiec w1 Alte:nessen (nad. A. Waliński) 7,30 
mr., St. I(arolczak z Somborn, 50 bonów 
10 mr., St. I(arolczak, Sombom, 51 bonów 
10,20 m., liain, W1emelhausen. bony 1,70 m 
J. Kaczmarek, So<lingen, 6 bonów 1,20 mr., 
Sosiński, Laa.r (bo.ny) 16 mr., Michal Len 
gowski. I(ate:rnberg (bony) 9 mr.~ ttęda.k 
i Taracki, Wetter. 12 bonów 2,40 mr., lię
ci3.k ii Tara.icki, Wetter ze: i.Skladki 3,85 mr., 
W. Szymanikicwicz, Ehrenfeld! za 30 bonów 
6 mr. 

Razem 210.84 mr. 
Dolkzyiwszy kwiaty dawniej pokwitowane 
wynosi ogólna suma 335,14 mr. 

Baczność! - Essen! 
Donosimy szan. Rodakom w Essen i 

okolicy, iż nabożeństwo z kazaniem pol
skiem odbędzie si~ w niedzielę 12 marca 
o godz. kwadrans przed czwartą w ko
ściel'ei św. Gertrudy. Spowiedź ŚWl. wiel
kanocna zaczyna się w sobotę 11 marca o 
gQ<lz. 4 po pol., także w kościele św. Ger
truKiy. Szan. Rodaczki i Rodaków prosi
my uprzejmie, ażeby sobite te ogloszenia 
spamiętaly i z sposobności korzystali. 
Upraszamy wszystkich, ażeby się na nabo
żeństwo licznie zebrali. 

l(omitet kościelny. 

Tow. gimn. „Sokór' w Dyseldorfie. 
W niedzielę, 5 marca odbędzie si~ ze

branu.e w lokalu p. l(emper'ar Neubriick
str. nr. 12. 

Cz.olem! Wydział. 

Baczność Oberstyrum t 
Tow. ~łmnast. „Sokół'' w Ober-Styruin 
urządza w niedziele, dnia 5 mare.a zabawe 
kamawałow'- Począ.tek o ~od. 5 po pol. 
Mwzyke dostawi pan Podeszwa z Alstaden. 
W stt;pne przed cza-sem 60 fen~, przy ka~fe 
75 fen. O jaik najlkxniedszy udz.ial w :.aba
wie wprasza się. Zan.ąd. 

Baczn-0ść Kola śpiewu z Westłall 
i Nadrenii! 

Zjazd Kół śpiewackich z W estfałii i 
Nadrenii odbędzie się \\~ nietiziel~ dnia 2 
lipca W' łierne w .,Domu czeladzi katoli
ckiej" przy ul. Neustr. nr. 20. Zatem upra
sz.a si~ wszystkie Kola śpiev.ru, które we
zmą. udzial w śpiewie o nagrody o nade
słanie kaucyi (10 marek) i pieśni, które bę
dą, śpiewane. I(ola. które jeszcze z. picśn : 1t 
nie są przysposobione, mają czas najpóź
niej do 1 kwietnia. Kau-cya z~ś musi naj
później do 15 marca nadesłaną być. Na ze
braniu prezesów w Bochum został uchwa
lony śpiew dwu klasowy, to znaczy, że Ko
la, któret nai 'zjeździe w liambom odebraly; 
pierw~zc 15 nagród, oraz i te I(olo, które 
urzctdzaro zjazd. nal~żą; 'dla l klasy. Koła 
które odebrały nagrody od 16 do ostatnie1 
oraz l' te Kola, które świeżo przystępują, 
należą, do II. klasy. Kolom, które odebraly 
pierwsze 10 nagród, nie wolno powtórzyć 
żadnej pieśni z programu zeszłorocznego. 
Wszystkie nadsylki tycząoe1 się naszego 
Koifai i przyszłego zjaz<lu uprasza się pod 
adresem Józef LukaiszeW'ski, lierne, Neu-
str. 66 uskuteczmać. Z a rząd. 

Towarzystwo św. Jadwigi w Gertbe 
d.onosi swym czlonfoom, 1ż w niedzielę dnia 
5 maircai urządza zamkniętą zabawę polą,
czoną z tańce:m na sa!li p. Sokulanda. Po
czątek o godz. 5 po pot Członkowie zate
gającyi ze składkami dfużej jak 3 miesiące, 
muszą się, 'Z. nich uiścić, ina1czcj nie maj~ 
wstępu. Niecztonkowie jeźh chcą brać łl
dziait w zabawie, mu:szą1 si ę z.apisaćl na 
czlonków. Z ar z ąi d. 

Baczność Hochlarmark ! ! 
Koło śpfewu „Róża Leśna" w Hochlarmark. 

W niedzielę, d. S marca urządzamy zi
mową zabawę, połączaną z taflcem. Pro-
simy szan czlonków, aiby swoich krew:nyda 
i przyjaciół jak najliczniej zapmsili. Po
czątek o god!z. 4 piO pol. na salt p. Wehnera. 

Uwaga: LekcyClJ śpiewu o godz. 0 2. 
O liczny· 11dzial uprasza Zarząd. 

Towarz. św. Barbary w Gdsenkirche11„ 
Posi·eiCIJzenie miesięczne od.będzie sie 

w niedzielę, dnia 5 b. m. o godz. 40 po pol. 
·Z :powodu prz'eszkod.y. jaka zaszla w ze
\SZlym miesiącu, 1i się posiedzenie o<lbyć 
nie moglo, przeto te same punkta pr:zyjd~ 
nai porzą<fek dzicnn.y: Sprawa zdania kasy* 
obór zarządu. Szanowny zarząd i rewi
'Z.O rów kasy priosimyi godlzinę prędzej. 

Zarząd. 

Tow. gimn. „Sokół'' w Gelsenkirchen-Bis-
marck 

poicl!afie SWlYffi druhom d'o wiadlomości, i2r 
mietsięcme posiedzenie Qldibędz.ie si~ w nie
dzielę, dnia 5 marca o godz. 1 {)()> pol. Po
nieWJaż później jest sala zajęta. , whęc sie 
W1Seysfkich duhów 'Ulprasza aby się lkznie 
zgromad·zili. Goście mile widziani. Po po
sie<l:Zeniu wolne pnwo. O jak najliczniejszy 
uJdziar w posi·ed!zeniu uprasza się. 

Crolem! Wyd7Jał. 

Towarzystwo limo. „Sokór' w De.Rwie• 
W niedzfol~ dnia 5 marca u1rząd'Zat11.f 

zabawę z tańcem na sali p. IiilsebusicM 
przy kopalni Neu-Coln, na któ"' W111- , 
stki-ch nam życzliwych rodaków i ~ 
11 Dellwig, Bottrop i okolicy, taikte • 
siedlnie g-nfaWai uprzefimie zapraizamy. Sia
ra.niem nasze:m b~zie sif: odtwdzięczyć. · 

Cmlem! Wydział. 
Uwaga: Listy tyczące się Tow. gi-. 

„Sokół" w Dellwig odsylać p. adr. Pr*:. 
szle!k Bogacki, Borbeck, Kreuzstr. 22. -········ ···-. BACZNOSC t· 

N:I.żej podpisany czytałem w broszurze 
przez. p. Brzeskota wydanej pr.zeciw ,,Zje
dnoczeniu zawodowemu polskiemu", stro
nie 17 co następuje: Pan Bartlomie;i Wil
kowski z R.otthausen byt jesz.cze w czasie 
wyborów ·~apszaftowyich w roku 1904 
c.z.lonkiem siocyaJli·stycznego „Verbandu". 

To nie prawda! Ażeby rzecz krótko 
zalatwić. albowiem z p. Brzeskotem na są,d 
nie pójdę, bo i tak bym chyblł! za mego sam 
koszta p.ladt, więc publicznie oświadczam: 
T~m pier'W'Szym osobom, kt&re mi przy
niesą pisemne poświadczenie oo starego 
,.Verba.ndu1", że ja jestem jego członkiem, 
wypłacę po 30 marek (wyraźnie trzydziJte
ści mairek) i pa!I1' Brzaskot może być 
czwarty. Dopóki mi p. Brzeskiot tego ni:e 
dostawi, piętnow.ać go będę i.a.ko oszic:zer
cę. Uważam. te to wystarczy dla ~ 
Brzeskota i fe'go przyjadól. 
B~ Wiikowski, Rotthaus.en Dilppelstr. ~4. 

• •. lllll•l•iii • 



9tn;. ś ;, Pictr:il i Pawła w Buschhause• 
4k.ocJ 8'WJ'In czlonkom i szyitkim R*.
l&>m w Buschhausen i okolicy, ia ta ,rz7-
~ie polski ksiądz w sobote rano, ~ucW 
spowiedzi Ś\V. Przeto czlonkowie, Roda
•Y i R.odaczki zechca. z tej sposobności 
4'orzystać. W niedzi·el~ dnia 5 marca • 
ao<I.z. 9 przed poJudniem odbedzie sio M~ 
ew. za Tow. św. Piotra i Pawia i lakfi 
-wspólna Komunia św. Zaś o godz. 11-1~ 
·~rzed południem będzie dla Polaków w:y
słarwienie Przenaiśw. Sakramentn. 

U wara: Przysz1e zebranie odbedeic 
~.dnia 12 marca o go<lz. ~po pol., u kt6-
ne sie zaprasza wszystkich czlonków, be 
•a.my bardzo ważne sprnwy do zal•hfie
lria. 

BACZNOŚĆ! 
Polacy w Schonnebeck. 

W niedzielę dnia 5 marca o godz. -4 
Jl!O pol. urządzamy zimową zabawę w lo
~alu p. Winkelhokra, ulica Mittelstr. nr. 
fie, na którą się w:szystkkh Rodaków za
-,rasza. Muzy'kai na dudach. 
Komitet: fakób Kaiczmarek, Marcin 

Majchrzak i Stefan Nowak. 

Bractwo Różańca św. w Es~n 
lionosi wszystkim braci·om i siostrom, iż 
v.-• nie<lz i1~lę 5 marca jalro i w ponie.dzialek 
i wtO'rek jest AdiOracya Najśw. Sakr. w ko
ściele św. Gertrudy, dla nas od godz:iny 
1-2 po pol.. wszystkich się o liczny udzik1l 
uprasza. W nie\tziel!i zaraz po Aooracyi 
jest .zebranie Bra:ctwa. Uprasza. się o Ii-· 
czny ucizial, gdyż będą, nowe tajemnk! 
rozda·wane. Kto by się dlo Bractwa· chciał 
..fać wpisać, może na zebraniu to uskutecz-
nić. franc. l(arlikowski. 

Koło śpiewu „łtatrtt<lttia" w Rotthausen 
urządza w nied'Zielę, dirnia 5 maf!Cai zabawę 
kairawałowa z tańcem, na którą, się sz.an Ro 
flaków i Rodaczki j:ak najuprzejmiej zapra
sza. Zabawa odbędzie się na sali p. Kirch-

·mayera (Diippelstr.). Poc'zątek zabawy o 
~'Z. 5 po polud. Rogatki kamawalowc 
!110żna na sati nabyć. Roda.cy pospieszcie 
na. zabawę, gdyż będzie uciechy pełne mie-
dry. Zarząd. 

Tewarz. cimn. nSokół" w ~ohlinghatl5ell 
ur~a ctinia 5 ma1rca na sali p. rr. Peter 
~ R.óMinighaJUse.n, Bochumska ulica, zaba
wę karnawałową polfąc.wną z ćwiczeniam~ 
ii tańcem na którą sice sz.an. Towairzystwa 1 

~ Rod'ilków fl Rohfinghawsen i ok<Jłitcy 
uprrJenaie zapra:S'Z'al. Towarzyistwa: są,sie
tMie które dta braku aid:resu zaproszeń nie 
.trzymaly, -prosimy o laskawe przJ'leJde. 
Zabawa będzie otwarta. Muzyka na· du
ach. Wstel)ne przed ·czuem 50 fen1., ~ 
kasie 78 fen. Czolem! Wydział. 

Oddział śpiewu Tow. „Jedność" w Bruck-
hausert 

urządza w niedzielę dni.a 5 marca wileczo
rek famililny w liokahl swy.ch posiedzeń 
przy ul. Kaiserstr. ur. 69, poprze<frony zwy 
cz.ai}nem posied7Jeniem o godrz. 4 po pot. 
Członków jako też miejscowe towarzystwa 
11;.aprasza się jak .najuprzejmiej dio licznego 
wispólu<lzfalu. Wstęp dla obcych dio7Jw!o
łony za poprzedruem nabyciem korty wstęp 
tneJ w składzie rzeźnkkim p. Mich. Strz.el-
czyka, przy ul. 1(ai1serstr. 71. Zarząd. 

Wfrlki wiec w Retthausen 
odbędzie się w ni:ed'Zielę 5 marca o godz. 
11 i pól prz:ed pohldniem na sali p. Borger
meistra Viktoriastr. dla czlonków ,,Zje-Ono-, . " ' czen:a zaWOO.owego pollsk1ego ł wszy-
stkidr P0l aków z okolicy. - Cztonków u„ 
.pras-z:a s:Q, aby na wi1ec książki „Ziedino
czenia" z sobą przynieśli. 

„Zjednoczenie i.awod-Owe polskie". 

Wiec w Herae 
Wiec .,Zjedrroczenia zawiadlowego pol

skllego" od'Wdzie Siię w tteme na sali p. 
Nitki w niedzielę dnia 5 marca o g-o.d2. 4. 
L1czny udział Rod1aików pożądany. 

'7taAuoczenle zawodowe polskie". 
"~ 

BR UCH! 
Na oczne zarzuty czynione p. Janow.

'Słdemu z B11Uchu, Jakoby p. Janowski z:a 
'Wiece i trudy dta „ZjednocZenia" bądź 
prze.od strejkiem bądź t'eż w .c:z~ńe streiku, 
pobierał jakie WYTiagrodzeme, rest wymy
słem ludzi którzy mu chcą, szkodzić. Pan 
f'r. Janow~ki nigdy wY11agrodz.enia za swą 
pracę dla .,Zjednoczenia zawodowego pol
skiego" ani nie żądał, ani nie otrzymał. 
Zarząd „Ziednoczenia zawod. polskiego". 

Wiec Zjedrr czenia w Hnckarde 
odbedzie me w nied'ziełt:, dnia 5 marce „ 
110ludni11 o i~· 3 a wd.owy Schneicłer, -
raz przy kościełe katolickim. O lic&Q' • 
dzia1 prosi 

~,Zjednoczenie .zawodow• polskie". 

\Viec Zjednoczenia zawod ... wego 
polskiego w l\astrop 

odb~d:zie si~ w niedzielo ~ marca o IO*. 
~ 12 w sali p. Th. Sin<lerł, przy ut Mb
steretr. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 
Upra:szam mężów zaufania z. Kastro

pu, R.auxel, Merklinde i Ifolthausen, ~bJ 
si~ zebrali w celu uregulowania 5praw w 
okr~~u i rozdzielenia ustaw. Dile:a.t. 

B'ACZNOSć! BRUCH! 
l(o rferencya mężów zaufania odbędzie 

si w Bruchu w niedzielę dnia 12 ma.rea o 
g<odzi•nie 11 ;...-:; w loka:lu1 p. Ku·chema. Wsizy
stldch mężów zaufania z okolicy Bruchu się 
za1prasz.a. 

„Zjednoczenie zawodowo polskie". 

Baczność!! 
Mężowie zaufania „Zjednoczenia mwocło

Wei?O polskiego" 
ł(onferencya obyrjw6clt oJkręgów -

del~gotów Neumilhl i Lacvr-Ruhrort odbę
dzie _się w nied'zielę, dnia 5 marca w sali 
p. Eickhoffa w Neumuhl przy ul. KnUppei
str. Ol god'z. 02 po pol. O prnnktualne przy 
byde ~żów zaufania prosi 

„Z~dnocxenie zawodowe polskie" 

Wiec w Ohe rhausen } 
W niedzielę dnia 5 mar'ca przed poi. • 

~inie 11~ odbędzie sie wiec „Zjedno
w:enia zawodlowego piolski.eigo" na sali J). 

Kołter przy ryin.ku. Licmy udiial goda
łrów pożądany. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Baczność mężowie zaufania 
„Zjednoczenia zawodowego połskieg,o" ! 

Wszystkim delegatom iako też mężiom 
e:aufania daję do wiadomości, aby nie przJi
iylali <lnihów będących bez pracy do biura 
naszego po mpomogę, lecz donieść nam 
powinni, ilu jest naszych czloruków i wt któ 
ret mie.łsoowości, którzy dostali papiery, i 
którzy muszą za pracą -czekać. Do tego zal-ą 
czyć należy, z której kopalni, oraiz. jaik dlu
gQ jest cztonlkiem, i czy żonaty. Zapomo
g~ teraz: wy;pf aoa każda orga11·i'Zacya s~
im czronlkom, co w przyszly tydzień na
stąpi w1 poszczególnych miejscowościach. 

J6uf Regulski, 
prz.ieW!Odlnicz. i czlronek komrsyi siedmiu .. •••• „ ••••• „ •• 

SzatliOwoomu 
l(AZIMIERZOWI WŁODARCZAKOWI 

serd·eczne życzenia skladamy w dzień wa
szych i1ITlll1enin. Ojcze drogi ukochany, 
Qjcze godny uwielbienia, dzisiaj to dzień 
pożądany. dzisiaj to dzień waszego imie
nia. Niec-h wam Bóg dobry sprzyja, niech 
nl!Jesziezęście dom wasz: omija, waszą prace 
wasze lata, sama radiość niech przeplata, 
o to będziemy Boga prosili, wieczór, rano 
modly wznQSi~y, aby was oom Bóg ·zacho
"\vW, lask swych żadnych nie talow.al. Za 
wszystkie wasze starania, kolo naszego 
pielęgnowania, będziemy wciąż waszymi 
dobrymi i god'nymi. Nasz ojciec, Kazi
mierz Wtoda:r:czak z l(ą)kolewa niech, żyje! 
a.ż się ed~ z Westfalii do Ką:kolewa odbije! 
Tego wam życzą, 

An. To. Fr. Fr. A. J. Fr. fr. Ci. ..„„ff**„""' 
~-·"**•***•_,_ 

Szanownemu ·przew<Jdniozącemu Ko
la śpiewu 11Hailka" w l(.astropie 
p. KAZIMIERZOWI ANTONIEWICZOWI, 
w dzień godnych imienin, zasyłamy Jak naj 
serdecmieJsze życzenia, winszujemy mu 
S1JCzęścia, zdrowia, błogoslawJeństwa Bo
żego i tyda długiego i w końcu wykrzy
kuferny: nasz szanowny prezes Kazinnerz 
Antoniewicz niech żyje, niech żyje, niech 
tyje! 

Kolo śpiewu „Halka" w Kastropie. 

••łff_. ••••••••• 

';{l:t·w+r.:~n..~ -:t~.;r-~~ ~i~~~ M;i: <f• • '::M. ~:·„ i~... łt: vt,t)'.r.; ....... '~~· ~~· 
W dniu godnych.imienin (dnia ~ marca) 

zasyJamy serdeczne życzenia naszemu 
przyjacielowi 

l(AZIMIERZOWI MATUSZAl(OWI 
Dzisiaj w nocy o północy przyszedł ktoś i 
obudził nas, w tem zablysio 1 zagrzmialo. 
a nam się też przyJXJmnialo, że to jest znak 
z nieba, że ci drogi K:azimierzu PD\Vinszo
wać trzeba. To wszystko z tej przyczyny 
że to Twoje imieniny. Więc w tw{)je progi 
wstępujemy, szczęścia i z:drowia winszu
jemy i życia do sto lat dlugieg.a i blogo
slawień:stwa Bożego. My będz1emy Boga 
prosić ile starczy sLt, byś nam drogi Kazi
mierzu dlugie lata żyf. abyś nie doznał ża
dnej trwogi i dostał się w nieba progi, a
żebyś osi.a-dl na.i niebios tronie, przy S\VIQim 
św. Patronie i żebyś zastużyl. na wzgląd 
nieba. gdzie nam wszystkim dążyć trzeba. 
Życzymy by była przyczyna twQjego Pa
trona, żeby cię kochata. twoja żona , czy to 
na ziemi, czy toi w niebie, niech wciąż bę
dzie kolo ciebie, a twe dziatki trochę <la
lcli niech wszystko Boga •chwali . Tegl() ci 
życzą i po trzykroć wykrzykują: Kazi 
miern Matuszak niech żyje, a echo. nie1ch 
SH~ z Grulbad d10 ulicy I<rólewskiej odbije. 
Tego d życzą dQbrze znani, gloskami pad 
pisani. M. M., E. M., M. M~ 

••}ttlttlUff~-~--lł-~ 
GOŚCINIEC! 

w wielkiej wsi, około 1000 mieszkańców, 
przy 2 <lworaich, budynek ma1syw brndo;"\va~ 
ny, p!Ofączooy z sklaidlem kolonialnem, bez { 
żatlnej kookurencyi i taikże 2 morgi ogmdu 

1 
OWOC'Wego. Cena Rupn.a 15 500 mr., wpita.
ty 5000 mr., reszta I. hi.potyka po 4Yi proc. 
na 6 lat. Zgłoszenie uprasza: l 

Jan Sowiński, 
Kępno - I(empen w Poen. 

-------·----- -----Pi.en i adze 
' " 

Tlec w HombruJ „ Barop 
odbedzie si• w niedziel, dnia 5 ....., o · 
IO<l'z. ~12 w łok.afu p. Snetlóełl. O ~Y: 
W.Zia~ uprasza si~. 

„Zjednoczenie ·zawodowe po.lsW'. 

m e Wd$@,;;Pl!P**3H 1'' 4 

Krawiec polski 
Franciszek Dukat, 

mit. ~zk.a. 

w Riillen 
&>rzy ulicy Friesenstr. nr. ló. 
Najlevzy krój 

ceny umiarkowane. 

___..,.-------------
BACZNOśC! 

Dom z pięknym dużym ogrodem • 'f,;iQ
cowym i• ważywnym i stodola z którcł •>& 
że być dl{)m, wszystko w porządku, pracn~ 
labym sprzedać roda!kowti„ który chce w tó 
cić w te strony, z powodu stosunków fami
lijnych. 02'rodu prawie dwie mor~i. f!~e
mi.ai wdzięczna. Wpłaty podlu~ u~oiW'. 

Zgloszenia przyjmu,je 
wlaść. :Wiktorya Nowakowska, 

l(oschmin p1i. Posen. 
----------

Codziennie świeże kiszki z kaSZJ' -~
syla franko za zaliczką 10 funtowe.i J>«i::.«i{i 
za 3,50. . ...: 

A. u i u s t P ii t h e, 
Wattne, 1iofstr. i Rohlingbausen, W•er 

Strasse . 

G O SP O D AR ST W O. 
20 mór~ roli pszennej, budynki Miltro

·Waine w g-mnde mieszkanie, inwerrtar'if ~ ~ ' . . kmwy, 1 kioń, 2 wozy 1 wszystkie sprg~ty 
~spodarcze pozosta:.ią; wysiane jest 3 ctr. 
żyta. Ce!nai ·kupna 2100 tal., wpłaty 1000 
tal., reszta hipotyka na dlugie lata. Obię
cie od zara2- lub później. o Vl.lbszemw fl--

na hipoteki do bu'dow li, zabezpieczenia dio- prasza 
mów i ruchomości od ognia, d:Ostarcza i J•• Sowiński, 
zalatwi.a Roclaik prędko i rzetelnie. l(ępao - Kempe·n w Poza. 

Oferty uprasza się la'Skawie nadlsylać 
do Ekspedycyi ,,Wiamsa Polskiego" w Bo
chum, pod Iit M. S. B. 12. 

--Dwóch dzielnych czeladników piebr-· 
słdch ml02e si~ zaraz zgllOsić. 

Wacław Jankowiak, mistrz. piekarski, 
Bruckhausen p. Ruhrort, Grii•nstr. lota. 

Rad i w slł.al:Ó• 
w•k we waesyetkich 
sprawach prawnych i 
s1 • .ctrnych udzlela najta
niej I. •• ai;eoHein 
a Ob4'rhau!!łea, ul.. 
Fr1edenelr. 20. 

2 czeladmków 
krawieckich 

znajdzie stałe zatrudnie
nie ed zaraz. 
Jan Gawron, 

mi:itrz krawiecki. 
R• ca.. I t nc h •• 8ud, 

(da wn. Brucb) ul. Ma
riene r. 17. prą oście
le katolickim. 

li 

•.•.. „ •.•. ~······.-.···· . ' . 
• Baczność Rodacy w Essen 1 okolicy I : 
• • • Polecam się Szan. Rodakom do wykonywania • 

! ubrań, paletotów, czamar, • 
: obrań sokoliob itd. : 
• od najtańszych aż do najwykwitniejszych, • 

• pod gwarancyą dobrego kroju • 
6 i pierwszorzędnego odrobie~ia. • 
• A więc, swój do swego. ale naprawdę swego, • 

jest hasłem kazdego Polaka, któremu na sercu leży • e dobro przemysłu polskiego. - Mam nadzieję, iż Ro- • 
2 czeladników • dacy poprą moje przedsiębior8two. • 

kraw1eckLh • Józef Parzysz w Essen-Ruhr, •• 
ua 11tałe zatrudnienie po- • • 
ezuklije ed zaraz • Vłehofer-Chaussee 17, za.raz przy Viehofe1platz. „ 
.:!:n~„~~!::1:~:~. ł ••••••••• ••. • ••• • ·• ł ••• 
mooooooOOoOOOOCO OOu00000-„0~0000000 0000000 

· 1111000000000000000000000001111111100000000000000000000000 

18 putski ski:'t~;bii i ;~;iYid. uotowan1a H 
w~•• Ki 

w Gelsenkireben-Hiillen nl. Wanner Str. 243. I§. 
Dziękuję Szanownym Rodakom, kt6r.zy doiJ8td • mnie kupowali, a § 

Sf't z megl> towaru zadowoleni i proszę tych, którl!ly 11 A. Bartkowiaka 
nie kupowali, niech si~ przekonają jak tanio sprzedaję i praiytem daję 

na odpłatę. Mam na składzie całkowite wyprawy tj. ws.:1ystki1' Śpr-.ty 
domowe i kucłleni:>e i jak przedtem prowad,_,ę 

•a1•1111zt1.111tt •dndlarskl. 
Kanapy i materace zostan~ we własnym warsztacie uobion•. Prze•
bienie materacy kosztuje u mie tylko iJ,50 mr. Pl!olil.:ę donieść mi na 
karcie, a przybędę w dom i 7.robię. i 

o I , , 

U A. Bartkowiak. if' 
ll

oooooooooooooooocooooooo.oooocooococcocoooooooooll 
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\Viart.ts Polski" zapisany ~ ~st w cenniku pocztowym Polsk iego" r.ależy f rankować i poda · w n1ch t o· a • 

' iwd z ~ikitm ., t polniscl:l" nr. 128. ny adres pisz~;:e~o. Rckeriisów się nie zwruc 

Rodzice polscy! Uczcie dziecł swe 

•ówlć, czytać ł pisać po polsku! Nie fest 

Polakiem, kto potomstwu swemu zniem

czyć się pozwolil 
w 

Z wypadków dnia. 

Car wydał ponowny manifest. 

W Petersbu1rgu1 ()gjfos1z1on10 ukaiz, wi któ
ry• car wspomina o o'5tatnkh wypadikach 
ircia wewnętrzne,g1Cl, o zamachach prz.e
·iW' prawo1slawiu oraz. pod'staW10m p1orząd
kóW1 państwowych Rosyi i niaiwoluie rze
k:lni·e myślących ludzi W1szyistkich stcmów 
iy poparli tron w 1 b>Odll! pr-zie!CJJW' nieprzyja
cielowi i· w ttumieniui rozmchóWI W1 kraju. 
Call mówi dalej () udoskonaleniu porzą'Cl;
kówi państwowych, ale o konstytucyi nie 
lłyśli, lecz. przeciwnie tych, którzy dio· nnej 
la,~ naz.ywa buntownlikami. To też mani
fest powiększył tylko rozgorycz.emfo po
miedzy ludnością. Strnik w P~tersburgu 
roz,szena się poiniownie. Obawiają s11ę ogól
nie niorwych krwawych .zaburzeń. 

Przygotowuje się układ wojskowy prusko-
rosyjski w sprawie polskiej? 

Do ,.Dzien. Pozn." dcnoszą: z Peters
?U<rga: 

P0:d1ejmują się staraniai usilne w Peiters
burgu o zawar:cie konwencyi wojskowej, 
i ongi w r. 1863. Dwukrotn~ specyalna 

ya w tej sprawie nie odnilosta: dotąd pv
myślnego skutku~ ale ·zachodz~ po,waż.na 
obawa, że Rosya się w końcUJ z.godzi. Kron~ 
wencyai taka ma na celu: w ra:zie, gdyby 
ru 11 w Warszawie i Królestwie przybrał 
rroźniesz~e rozmiary, a mianowicie, gidlyby 
ten ruch przybrał charakter narodowy, po
stać armię pruską i zaprowadzić tam po
rza,dJek. Zapewmono mnie, że. jest w1 Pe
tersburgu doś{ silna partya, którai zabi'e:gi 
Pr1~kie p()lpiera. A więc maluczko, a1 bę
dziemy mieli ruową opiekę. 

Telegramyll 
W ar.sza w a. Nastąpiły tutaj liczne 

aresztowania, zwłaszcza pomiędzy redak
torami kilku gazet. 

· W i( e d e ń. Poseł1 Daszyński wniósł 
iuterpełacyę w Radzie państwa, która za
znacza, że pruski radzca policyjny Maedler 
la1t-0dzielnie czynił dochodzenia w Wado-
1t'łcach (w Gałicyi) w sprawie pewnego 
Procesu bytomskiego. Interpelant pyta się, 
CZV rząd rechce sprawę zbadać i oczyścić 
lJernie pań~twowe z obcych urzędników 
POflcyjnycb. 

B er l i n. Sejm pruski ukońazy ł w 
~-tek obrady nad etatem ministerstwa o-
~iaty. I ,> 4 

B e r I i n. W parlamencie toczc\ się 
dalej obrady treści społeczno-politycznej 

1 )łzy urzędzie spraw wewnętrznych. 
Ber I i n. Trzeci etat dodatkowy dla 

~ł.-zach. Afryki ni~mieckiei żądać będzie 
~ 111i0ionów marek, czwarty około 20 mil. 

k. 

Runt przeciw nZjednoczeniu". 
''Ywolal i' popierał p. lg'naicy Żniński ogla
' iąc wezi,wania na różne wiece i z:ebra

'a, ZWolyWane nieprawnie, bo bez wiedzy 1
1DrzyzWIOlentai Zarządu i Raidy nadroreziej. 
~stto r·ooota, godna potę,pienia, bo przez 
~.\Vln()lsi się niesnaski i nieufniość w sze
··s1 czlonków pófakiej org.amzacyi roootni
~i. l\ażdy U'Czciwy robotnik, kt ' .ry ma 
~eś żaie na· zar:Zą<li nZję.dnoczenia", mo~ 

że je przed'sta.wić Radzie nadzorczej, a 
gdyby mu Rada nadzorcza nie wymierzyła 
sprawie1dliwości, wolnl()I mui spirawe swoję 
wytoczyć na doroczn,em walnem zgroma·
dzeniu1 wohe1c ws'z;ystkrl!ch delegatów, jako 
najwyżiszej instancyi „Zue<lnoc.zenia". I(to 
na innej d'rn.ctze wytacza skargi i p1rzeciw 
czloniki0m zarządu .,Zjednoczenia", grzeszy 
przeów karnio1ści i· solidarności robotnwczej 
i praicuje na korz:yść kapitalistów, wyzy
skiwaczy i' wrogów lud'U· pracująceigo. Je
steśmy pewni, że mimo wichrzeń pewnyich 
panów ()gól mbotników pial'sl\iuch na obczy
źnie p•ozirnstanie wierny swleli organizacyt 
pilnie przestrzegać będlzic jej uistarw, bo tyl
ko w karności i solidarności robotnicyi w 
ogóle, a Polacy na obczyź·rire przeidewszy
stkiem mogą sobi1e zapeiw.nić szacunek u 
sW10kh i obcych. Bunty i wichrzenia na
rażają robotnJków tylko na wstyd i klęski. 

PoJaey na obczyźnie. 

Altenbogge w pow. liamm. W nie
dz11elę dnia 26 lutego odbyt się pierwszy 
wiec polski w lokal U' p. W enismarrna w Al
tcnbOgge w celu zalożeniai Towarzystwa 
poJlsldego. O godz. wtpól do 5 po poludni-u 
zagai! wiec p. Siliński1 pochwałeniem Pana 
Boga, pocz.em zaśpiewano zwrotkę pieśni 
.,Kto się w opiLekę". Po wytlómaiczeniu 
ceru wieca: poprosit p. Siliński zgromadtzio .. 
nych Rodaków, aby wybraU z pomiędzy 
siebie przerwodniiczącego, któryby ldeiro
\Val wieicem. Jedlnogfośnie wybrano p. Si
Mskiego, wybrano także sekretarz.a i 
dwóch ławników. W t·oku <lyskusyi nad 
zalo~eniem towarzy,stw18.. zabrn.I także glos 
na wiecu tym obecny sekretarz „Zwliąziku 
wzajemnej pomocy polskLch towarzystw 
katolickich", p. Staniislaw Kunca z Bochum, 
uzasaid'niając konieczność zal>0żenia: toiwa
rzystwa poilskiego w Altenbogge, gdzie 
bradai nasi Wi dość z.rnacznej licz:bi'e zamie
szkują. Po krótkiej d'yskusyi, zatożono pol
sko-kaitolicki~ Tow. podi opieką św. Jana 
Ewang. Do zarząidu zostal1 ·wybrani na
stępujący rnda'Cy: A. Siliński prezesem; J. 
Peipliński zast.; Fr. Robaiczewski sekreta
rzem; Fr. Pephfrski zast.; Fr. Malowsfi. 
ska,rbniki;em; A. !(acz.marek za:st.; J. Ma
chowiak bibk; L. Kistowski1 zast.; P. La
g-0da i Olejnicz~k law.nikami; J. Steaniak 
chorążym; J. Lelińsld i J. SkolmowSki 
a1syste:ntami. 

Miejscowy w~kary ks. I(ohler byt tak
że obecniym na wi1ecu i zachęcat d:o Iiczne
~o wstępowania d-0 towarzystwa. W koń
cu zaibral jeszcze raz glos p. Stan. Krnnica .z 
Bochum, życząc nowemu Towarzystwu1 w 
imieniu ,,Związku piolsklLch towarzystw" 
iak najlepszego JXYW()dzeniru i1 rozwoju. O 
giod~;. 3/i8 wieicz.orem za;kończyl p. Silifrski 
-zebranie, p()ldziękowawszy Rodakom za 
wzorowe z.achowanie się JX»dtcz.ais wlteca, 
pochwaile:niem Pana Boi.gai. Nadm~einić wy
paldla, że w tuteószym Towarzystwie nile
mieckim zna~d'uie się duiio naiszych Roda
ków, których obowiązkiem ie.st teraz wy
stąpić z: niemn·eckiego ,,menierferatnu„, a 
wstąpić do towarzystwa polskiego. 

Nowemu Towarzystwu „Szczęść Boże"! 

Z Westfalii. Przieid kilku dniiami otrzy
malem z Dortmundu z drukarni p. Żniń
skiego broszurę: napisaną, prz.ez p. J a:na 
Brzesloota. W broszurze pelno zaczepek 
przeciw ,,Zlied:nQczeni'U' z.awrn:1Jo'Wemu pol
ski1emu". Doprawdy, że d'Zliwić się trzeba, 
że p. Brzeskot, którego dotąd wważalem za 
innego czlowieka. Z!dobyt się na og~a-szanie 
podobnych -rzeczy. Nie ·mmei dziwi~ siię, 
że p. Igna~y ··Żniński · podal p. Brzeskotowi 

Adree : ,, \Vio.J u · Po!sk1" Bochum 

rękę, aby z nim wsp61nie szkod'zi,ć nam 
rOlbotnikom i naszej organizacyi. Ja są
dzę, że kto jak owi d\v:act paniowlie postępu
je, ten jest wrogiem luidu pracująceg>0, bo 
·zamiaSit starać SH~ o• udoskonalenie orga1ni
z.acyi, to taikiemi broszurami wysluiguje 'się 
naJS.z.ym wmg>0m: sGcyalistom, kapitalistom 
i1 hakatystom centrowym. Przedwczoraj 
też mój wspólpraoownik, a członek „Ge
werkf erajnu" zacząt przy prncyi wyz;ywiać 
na „Zjednoczenie" a zachęcać mnie cLo 
\\ s Ląp-ienia do „Oewerkfernjnu". Dmgi 
górnik srys.ząc to a będąc we „f erbarrd:zie" 
przywtórzyl „gewerkferaiin!iściie", ż.e „Zje
dnoczenie." nic nie warte, więc wszyscy 
Pola.1cy dl()I ·socyalistycz.nego ,,'f'erband'.u" 
przystąp'ić winni. Tak więc widzimy z; te
[(), że p. Brzeskot pisz.:i;c a „Dziemik" 
d1ortmrimd'zki taikie głupstwa d'rukudąic pra
cUlj~ dla! socyalistycznego „ferbandu" i ha
ka1:ystyczno-centrowego ~,gewerkfera~nu". 
Taki:egio1 dzieta haniebnego mogli' dioik:0inać 
tylko 1u1dz1e, którz;y nie są s1zczerymi Po
lak:a1II11i. Bo ja mówię, że CIO złe, ni1e1 dlasko
naile, trzeba ulepsz.yić, ale wrogom sprawy 
p>0rskiej dostairczać materyiailrn do zaiczepek 
przeciw polskiej ()fganizacyi mogą tylko 
ludzie przewrotni, nieuczciwi, ludzie prze
siąkrmęci dlud1em pruskim. Teraz. Rodacy 
wlid!zą, jak to owi paniowrie Żniński· i Brze
skot wlasne kalają, gniaZ'dlo, hańbhąc skbie 
samych w oczaich kaiżdelgO! p~aiwego Pola
ka. -
O lUchu robotniczym w W ar

szawie. 
pi1sze p. Kaizimierz Bart<:>szewicz w „I(u
rye-rze Warszawskim": 

„Bores111e ·pioczą tkJi bez·rooocia należą 
jU1ż da historyi. Obecnie popatrzymy na 
ciąg dalszy, nieizimiernre deikawy:, nie po
zbawiiony przykrych, ale peterr i1 dodatni1:h 
objawów. Zdarzają się wyibryk~ namię
tności, ale ogór robotnikólw za1chowu,je się 
wzoroW10. Jest pe\Vlna, nie da:jąca się za
przeczyć, powaga w ich żądani'ach i w 
sposobie ich wyrażania. Z drugiej srt:mny 
pracodawcy okazują dlużOI dobrej woF1, du
żo zro.zumienia potrzeb swych 'Chlebodaw
ców, bo chJe:bodlawcami nie są ci, 100 d'ai" 
praicę. lecz. ci, oo ni-etylko ,iJa iehlie\b dla sie
bie, aLe i na chleb dla swych prz1elio©o11ych 
pracują. Powiedzmy wreszcie, ażeby u
chronić się odl skrajności, że ob lie striony 
względem siebie są 1 chleboda1wcami, że 
„ręce" pracurlą na.i 1chleb dla ,,.gfowy", a 
„glowa" na chleb dla „rąk" ·zarabia. 

Oprócz powaiżne:go zacłrowainia się 
większośd rob-Otnikó'\V1 i oprócz ustępstw 
ze stmny fabrykantów kwpców. przedsi~
biorców, bardzo pięknym, wzruszają-cym 
objawem są owe: liczne' podziękowania, 
skladane pra!cQda:woom, i nabożeństwa, u
rządzane z powodu pomyś1111~ przebieg!). 
rnkl.a<lów. W dziejach bezroboci j~st to c()s 
zupetnie nowego, nigdzie nie spotykaneg-0. 
Wszędzie za gramcą pa uikończeniui bez.ro
boda· panuje rodzaj niesmaku, jakiejś zga
g! moralnej - podejrzliwość D wrogie u
spoSl()bienie wzrasta u stmn obu. Co naj
wyżej, że gdz~eś .,piją na z,gooę", a w nas 
mod~ą, się za zgodę. Możemy Silę rX tego 
sl~nie chlubić, jako ~ wielki'ego moral'
nego zwycięstwa, z:witaszcza, że naistąpilo 
ono po dniach tak smutnych, tak przejmu
jących nas wstydem i obawą przed! tern, 
do czego mogą doprorwad'zić rozpasane, nie 
uięte w żadne karby żywfoly. Ale wiaśnie 
objawy, o których mow:a, są wspan!Lalym, 
autentyicznym nie pod.robionym dokumen~ 
tern, że rooonicy nasi nie sa. odpov.riedzialni 
z.a to, co bylo, że tylko zwykle s·zumowiny 
wielkomiejskie rzuciły s:i~ do grabieży i do 

bezmyślnego niszczenia· cudzej pracy 
wlasnoiści !". 

Z 1)tlmjny rosyjn o-jaiHi:rrnkfoj. 
Bitwa na calym froncie, to jest tre~ 

niadeszlych tlegramów, które. nie raz sprzei 
czne ze sobą zawierają wllaoomośd. 

„Daily Telegraph" donosi. że Japon ... 
czycy lrażcteo chwili obsadzą Mukd'en. 

Walka artyleryi mzdągai się na fr-0nt 
o dlug{)ści 120 kil-0metrów. 

Na.ct'eszte spra'\Viozdania z o<lbytycłi 
walk brzmię: 

Zaraz: Po obsadzeniu1 Czingeczoog I(u-4 
roki, „specyialistal ()di osikrzydlień", r,zuc'il 
slię Wi kierunku pótnlQlcno-zacho<linim. Je„ 
dlnai kolumna zach10d'zHa oo wscho.dui wą,„ 
wtóz I(aululin (Outu1in), leżący nai tylach 
lewego 1Skrzydla rosyjskiegi0 na jego linii 
odwrotowej; w tym samym kiernnku u„ 
derzytai ·dlruga kolumna Z1 zachodniej strony 
prawego skrzydła japońsk1eg>0. Dnia 26 
lutego bardzo silnie oddziaiy japońskie ope ... 
rowaty już szerokim frontem przeciw wzgó 
rzom Talin, a równocześnie ku wschodowi 
ku Sintsintin wyidtwżato się prawe skrzy ... 
c:Wo japońskie, wyzyskując >Otwartą drog~ 
na tyły Rosyan. !(uroki pad pośp ielSzme 
w dolinę rzeki Hun, między Mukd1en i Fu
szin. W e<l'luig sprawozdań chiński-eh z 
Niuczw.aingu, marsz ten zostal \ivyikonany 
Zl P<YWiodz:eniem: Kuroki mial się nawet zbl:i 
żyć dio toru k0Jejoweg0i na tyfach armii 
K:uropaitktina i rozpocząć miat bombardo„ 
wanie Mufkdenu. 

Jakkolwiek ta ostatnia wiiadlomość, nie 
notowana z mnyich źródel, wymaga jeszcze 
potwierdzenia, niemniej położenie nat ty„ 
rach rosyj'Skkh przedstawiala się dniai 26 
lutego bardzo powaimiie. Odnośny raport 
Kul'lopatkinru stwierdził grozę położenia i 
otwarnre konstatowaJ, że lewe skrzydło 
1'0\S.yiskie jest okrąż,one przeważaią'cemi 
sitami. 

Rzecz iasina, iie w takich warun:kacll 
ni,e można myśleć 0i z.lamaniU1 albo nawet • 
poi\Vstrz.ymaniw ofenzywyi japońskiej i że 
dfa Kuropatkina pazostawata tylko jedna 
możliwośd: cofnąć yewe skrzydło z do
tychczasowych pozycyi, w 11adzie1, że 
akcya Kurokiego nie będlzie może zbyt łoI'! 
sowną, i że uda się jes:z1czei shvorzyć front 
oowy. 

To ooan'ie się l(iosyan zapowiedzialy 
depesze prY-watne nadeslane do Lon1d'ynu1, 

oraz. doniesienia Biura Reutera, · gl{)1szą~e. 
ż e działania Roisyan nai ich lewem skrzydle 
są tylko a!kcyą obronną zakrywającą, od
wrót. - Ostatnie doniesienia o polożeniu 
w tej stronie ko11czą się z: chwalą uderzenia 
J apiończyków na wąwóz I(autulin. o je
go posia.dainie mzpoczęly się zażarte w1l
ki. gdyż stanowisko to painujc. nad kom.u~ 
nikacyą :z1 doliny rzeki' ttun w dolinę rzeki 
Tairtse. Rezultat walk jest jeszcze nio 
znany. 

Podczas zaczepki japońiskiej na froncie 
wschodnim w ce.nłrum i na lewem skrzy„ 
die panowal względ;ny spokój, Dopiern 
gdy oskrzyid'lenie Rosyan stalo się faktem 
dokonanym, podjęli fapończycy zaczepkę. 
O jej sile i rozmiarach brak na1 ra'.Zde bli 7_.... 
szyich inforrnacyi. 

Tymczasem prawie równoczesnie z o„ 
skrzydleniem Rosyan odi wschodu, gdy 
l\uroki docieral już do rzeki Hun, nadeszty 
z zaichodu sensacyjne, dla armia. Kuropat
kina wprost złowróżbne wieści. Oto kore
spondent „Daily Telegr." doniósł z Sinmin 
tin, że pojawił się tam oddział 6000 piecho
ty japońskie(! z artyleryą. Sinmintin leży 
na pó:nocn.y nchód od Mukdenu. w dolin:e 
rzeki Liao, na jej prawym brzegu1 1 ztącl 
wied:z.ie prosta dr-0ga do Mukdemt, .vyoo~ 



szą.ca okolo 70 klm. Poniżej zaś Sinmintin 
w f'ak umon () 80 kim. na północ o<l Mukde
nu, a o czterdzieści kilka kilometró\\~ na 
północny zachód od Tt-enlinu, miała się po
jawić lotna kolumna iapo!1ska, liczą .... a 40 
tysi ęcy ż.o.tnieiZY, pod wodzą Jenerała f u
.kuszimy. 

J cśfiby rzeczywiście J apcaiczycy '-'~ 
tak znacznej sile stanęli \ \1 fakurnm1, armii 
rosyjsk iej grnzilaby nieuchronna zguba, 
gdyż byłaby w ścislem znaCZteniu słowa 
osaczona. 

Ziemie polskie. 
armr i 

Tczew. Właściciel Józef Semrau ztąd 
skazany z.ostał wyrokmn sądu przysię. 
glych w Gdai1sku za rozmyślne p{ldpalenie 
na: trzy i pół roku domu karnego. 

W Małym Klinczu porodzila pewna 
11 iewiasta dziecko, które przysz1to na świat 
nieżywe i mialo żabią główkę. 

Z Chełmińskiego. Ody w środę dn'ia 1 
b. m. chalupnik Kremin z Kolna był na jar
marku w Swieciu, udaly się dzieci jego -
4 dziewczęta - na śli zgawkę. Kruchy j uż 
lód stawu atofi zalamal się i dzl1ewczęta 
wpad'ly do wod'y. Na krzyk ich przybiegło 
killku ludzi im na pomoc. Dw ie rr~todsze 

udało się u ratować, dwie starsze zaś uto
n~ly. 

Malbork. W dn. 1 bm. wyłow.i®o tu 
z Nogatu dato 26-l etniego robotnitkat Ra
scha z Piekła. R. zginąl w fistopadlzie roku 
ubieglego. 

Z Wi&I. Kr Poznańskiego. . 

macyi udziela w Szamotułach kupiec p. 
Sta11isla • Sobkowiak. 

Wiec w Br mie w pm iei...ie wsL110-\ '
skim, zwalany celem zatożema Towarzy
stwa polsko-katolickiego, 'Zagaił, jak czy
tamy w ,,Nowym Czasie", wychodzącym 
w Lesznie p. Teodor BobO\V'ski z Leszna . 
\V przemówieniu swem wskazał na potrze 
b~ łączenia się i skupi.e111a sil w Towarzy
stwach. na konicczn-0ść pielęgnow~mia oi
czysteg() języka prze'Zl biblioteki, odczyty, 
itp. Wlaśnie na kresach Księztwa zacho
dzi g\\"att.owna potrzeba tworzenia Towa
rzystw, któreby jednostki !atwo ulegające 
obcym wpływom i obyczajom jadnoczyly 
w silne gromady, niejako wały ochronne 
przeciw nap.arowi żywiołów nieprzyja
znych polskości. Wybrany na prz.ewl()dni
cząceg~ ... ks. dziekan Nietzig z Brenna wy
raził swą szczerą radość, że w parafii jego 
powstanie Towarzystwo, mające ta~ 
\\"Znioslc i pożyteczne zadania. 

Glos zabrał dal·ej p. BobowskL z Lc
sznai i wyłuszczy.t korzyści, jakie czlicrn
~om i spokezci1stwui dają Towa;rzystw.a 
ludowe. 

Opraco:wane w projekcie ustawy zo
·staly -0dczytane i przyjęte. Wstępne -0zna
cz.ono na 50 fen .. skladkę miesięczną na 10 
iem Zebrania odbywać się będą. w pier
wszą niedzie l ę każdego miesiąca. W alne 
zebrania oo pól mku. 

Po prz.yj ęciu ustaw przystąpiono do 
przyimowania: czl()nków. Z radości1ą w iel 
iką stwierdz()no, że do Towarzystwa przy
stąipilo od razu 111 cz łonków, to też goście 
obecni na velbraniu z zapalem wzni1e śli na 
cześć ·czcigodnego ks. diz iekaina Nietz.1ga 
i jego +zacnych parafian trzykrotne „Niech 
żyją!" 

Do zarządu wybrani z.ostali pp. Patron 
Bydgoszcz. Wlaldizai bydgoska naila- ks. dz1ekan Nietzig, prezes Pllotr Mirecki, 

skawiej pozwolita k()miniarzowi Sobetzkve- wiceprezes SZ'cz.epain Stępcz.ak, sekretarz 
mu nosić odtąd! mha1rno ,,Sabe" - a czela- An<l!rmj Nykiel, skarbnik Ignacy :fu;rma-
dnikowi siedla·rsk:liemu1 Franci9Ziko\vi· Lu- ·nek, bibliotekarz Roma.n Nitsche, zastę,pca 
bańskiemu, miano „Sander". bibliotekarza. Pawel Ludiwhczak, rad.n~ 

Szamotuły. Piszą do „Dz. Poizn.": W Jgniacy Memei. 
dzisieiszych czasach, g<llziie nowe prawo o- Poznań. Naidostoi1niejszy klS. Arcypa-
sad'nicze z. dma 10 sierpnia 1904 ~zło w s~e:rz wyidar na dlrniu 21 lutego list pasterski 
tycie, robią urzęd:Y administra:c.yjne tak który będzie odczytany w prz.yszJąi nie
wielkie trudoości przy wybudowtaniu sobie dzielę we wszystkch kośdolach archid'Yt~ 
&>mu mieszkalnego, że ntejed'en nastara- -cezy1. 
W'SZ1 sie I narobiwszy sobie ~ele ko- Poznaii. Znoszenk walów forte-=zny .;;h 
.sx.tów, zniechQoony porzuca o~ myśl. WY- odbywa się nieprzc.rwa:nie. Już znaczne 
.budowania si~ a i<lzie do· ta.kiego, który już obsz.ary zu1pelnie splanowarne. Obecnie 
ma: budynek i temu• przeplaca sadybę, byle xwoZą ziemię z wa~ówi pomięd2y bramami 
mieć dla siebie i dfa dziatwy schromenie'., l(r61ewską, ·L Mlyńską, oraz sropy maga
Ponieważ jest wielu takich na. obczyźnie, ' zynów przy ulicy tejże naz.wy. W przy.
którzy chętnie wraicają, w swe ojczyste szlym miesiącu rozpoczną z~zić ziemi~ 
strony, dla: tego nie będzie od rzeczy, że ~ walów pomiędzy 'bramami. wildeck~ o 
zafeómunikuje im, iż Bank Parcela~yjnry w dlębińską,. Także lokal „l(aiisergarten" ~-
Pozooniu, na.roimik św. Mardna i uil. Wik- dlzl'e w!krótce rozebrany, gd'yż roboty już 
toryi, wywalczyl przez sąd najwyiższ;y w w.yiclane prze<lsiębiorc}'I. 
8e111inie jeszcze przed nową ustawą, po- Poznań. Czytelnie ludowe niemieckie 
zwolenie ·budowania na większym terooie pracu1ą ooilnie prz.y po100cy. wielkiego rzą-
SVr'IOim turtai w Szamotwtach .na<ll szosąi . 'ku dowego nakladu, który iuż 320 tys. mr. 
Ostrorogu· leż~cym, gdue się przeszło 50 wyootsi. W prneciagu r. 1904 urządwno 
takich placów znaidnuje. Bliższych infor- 2384 bl.bli()tek z 82731 tomami. Na Powa•1 

i' y ? 

Kapitan_ Cza1~t. 
Tom drugi. 

......:......_. ,l • 

. · (Ciag d~.szy.) ) . 

Pot.ostawszy sam na sam z, Rolandem, 
· staruszek :w:yprosrowal sie oogle i 4:źWl1~
<CZnym, donośnym gitosem wyrzekl: 

- Musze być zatem napra:wd~ ®brze 
przebrany, skoro mnie nawet Jaśnie pan ni~ 
goznal 

• ; - ~alclo! - ·zarwołar hrabia zd'ziiwio-
•Ji. . ' ' 

„ · ~ Ja sam - potwierdził stoxwiany 
l<nr. - Zwolni<my zostalie,nu1a jeden dzień 
tylko, ale przekona Stę jaśnie pan zaraz, 
żem ·i tego dnia nadaremnie nie stradl. 

- To ty na prawd~! - powtórzyt hra
bia. nie mogąc wyjść z podziWienia. - O
brotny czlek z debie,. m6i tnQŚci Rtnaklo, · 
i mi~trrowslro umiesz pos~ć swą '2mieniać. 

.. Sługus uśmiechal si~ ·Z zadowoleniem. · 
- Niechże teraz !l.aśrnre patl- poołuicha 

- rzeki, zbliżają.c;-. si~ dQ .łu~biego ...- cze-
o;.n w tei nowej skórze dokonąl. 
~ Mów; stucham niecierpliwie. 

„ 1 W. .kilku sl<YWach Rinaklo OW\V1iteld2.ia.l 
~e nam zdarzenia. ,· 

· ·t Trzymam już W · reku konie€ inidi, po 
kt6rei dołd'ziemy 'Cb klę~a ·4- dągnql, do- · 
uedtsey dó 'tefacyi .z· ti!rugłego wi-diz.e1H.a. się 
eyrana "z Castillanem. PiiSarek KaJPttana 
Czarta u(faje si~ iutro oo Peri1tQr'<t· 

-- At więc to tam z.na}du.fe sie pis.ind 
~ołca? 

- Tak; tt jednego z tmYJ"adół de Ber
:ceraca. 

- Nie u.<lalo ci sie pochwycić mienia 
tego pr.zyja~ieta? 

- W rozmowie tytu4o~n0' go popro
stu J akóbem. 

- Jakób?.- coby to bytt z.a Jak&? -
powtarzal Roland, przywolllljąc nadare
mnie wspomnien,ia. gdyż nie mial żadin,ych 
stosunków.. z. proboszcziem z Sadint-Sern1lJ:ll i 
obcą mu byla naj'z:u1pelniej przyjaiźń, lą.-czą
cai go~ Cyranem. 

- Niech Q.aśnie pan nie szuka. Powie
d:zia~em już, że trzymam za nitkę. Posta
niec w iezie list od Cyrana. 

- Adfresow~y do Jaikóbai? 
-Tak. Teraz już jaśme pain rozumie? 
- Rozumiem. Mwsimy ten list dostać. 
Dostaniemy go. List ten pouczy nas, 

dokąd dąży Castillan, a wi~ zarazem, 
gdzie znajduje SH~ potrzebny nam doku-
tnieinł. . 

- Lecz ...__ zaurważyl hrabia niespo
kojnie - czy w liście tym niema przypad
kruem jakich sz;czgólów, odnoszącyich si~ 
oo pisma mego ojca? 

-Bergerac mów:ir wyraoźnie. że treść 
ostatniego <l.01Wod·u pozostać musi nieznana 
zarówoo temu, kto go posiada, jak temu,1 

oo odebrać go śpieszy. 
·- Bardzo dobr'Z\e - rzekl hrabia u

cieszony. - Zdobyć ldst me b~dzie chyiba 
rzec~ trudną; pisarek nie jest z lu<lzi, któ
rzyby bronić go potrafili. 

-!'Jeżeli sprobuie obmniy - biadai mu!~ 
- Kiedyż wyrusza w· d.r-0gę? 

, ..:_ Jut ro o śWlcie. 
•, ......... A·ty? 

1 __.p~ę w ślad za nim, aJbo też ko„ 
mu innemu śled:z!ć go każę. Palli hrabia ra
czy <>Marzyć mnie zupehtem w spraiwie teI 
zaufaniem, nieprawda:? 

skie przypada 146 bibliotek. P rócz Jo któ
n1ch ksi<tżki zakupiono, bardzo wielu Ni~m 
ców fiarowalo nary ze swych książek, lub 
pieniądze. Po wstach zarząd daje te biblio 
teki niemieckie nauczycielom, by !·si.1żk1 
z nich szerzyli pomiędzy <lz.1eci. W obec 
tych usil<Jwafl germanizacyjnych należy 
nam bardzo się starać, aby nasu mlodzież 
polska, książki· polskie z naszych bibliotek 
ludowych iak najpilniej czytafa. 

Ostrzeszów. 11-letni ch'()pak z Miel
szewka wymierzył w· żartnch d'1 IQ.I~tnic 
g-o k<Jlegi swego nabitą fuzyą oicJ. swe~·o 
- a celował aż nadto dobrze. Padł strzat, 
a chfopiec śmierteln;c iwo<lzmiy w nkcy, 
upad! n'l! ziemiG. ~m1erć natychmiast na-
stąpib. · 

Gniezno. Onegd:lj <1dby.lo ~ię ~·1· zebr:i„ 
nie pra...:vdawców, na którem zast.11ia\\ i:mo 
się nat! sfonowist.::iern, iakie pracodawcv 
z.aiąć mają wobec grożąceg-0 stre1l:u \V1cl
ka il<Jść robotników zgromadziła stę przed 
salą obrad; policya wk1mczyla i al1esztowa 
la przywódzcc; wbotników. 

Ze Slązka ~zy i Starej Polski. 
Katowicz. Nasza Iia .:atysty..:zn" . K.i.

towicerka" z wielki~m '°bnrzcllliem pisała 
swego cz.asu, że gmina pilchowska 1-;.osiad;;. 
lawnik:ł i zastęp(ę s-0łtysa, który r' · . .; \\ Ia
da wcale językiem1 niemieckim. (}Jy bJ
wiem stc1wa! w pewnej snra\vie ja;·,o ~iwi~
dek przed sądem w Rybniku, trzc!1,1 byl-0 
zawezwać do pomocy th:nnacrn , ~by z 
świadkiem módz się porozumieć. Oh::.,1 ··~ 
downa·duie się jeszcze „Katowicerka:' K.1 · 

wielkiej rozpaczy, że czitowiek tt:n, nie u
miejący po niemiecku, byl w innej miejsco
wości iuż w ltysem, a nawet - o zgrn7o 
- przed niedawnym czas·:m za do·bn: spra 
W<JWame urzędu otrzyma! - order paii
stwowy (Allgemeines EhrenzeichP,11). 

A więc ma teraz "Katwicerk:i. ' dm\{ld 
że bynaJim11.d nie potrzeba znać irnlru ra: 
nego jez.ykai niem iec iego, a pomim-1 tego 
możnai jesz .:::ze być dzielnym s0 ł tysem 1 

skutecznie pracować dla dobra gminy. 
Swiętochłowlce. Nieprzyjcmn.l pomyl

ka zdarzyla się tutejszej policyi. Pewi'.-'11 
kelner zat( Jegrafowal policy1, że na· uli cy 
Hajduckiej znaid'uue się znany rozb(ijni:: 
Stronszck Na miejsce ziechalo natych
miast d\vórh policyantów, a trzeci poi -
cyant przyiącz:yl się w drndze. T t.11 kelnc·· 
wskazait na pewnego człowieka i t\\ 1erdzit 
że to jest ~tron cz.ek. Wt~d .Y policyanci 
1bliżyH się z tylu c!o owego czlowieka. z 
szablami powyciąganemi. a jeden z poli
cyaJlltÓWI npytał : Jest e·ś pun Stroncz
kiem? Zagacniony znowu przestr;;i szy{ !-. i~ 
i 1n.i.e wb.\iomo w jakim cetlu pc·dniósl rece 
w górc.;. Wtedy jeden pio.Jicya:1t mia ł cqć 
sza·bfą ~wego cztowie.ka w glowę i rękę. 
Nareszcue obywatel po.kawt papiedy swoje 
d1a wyka.7.ac!a: że Stronczkiem n i ~ j r.: st, ak 
mu niie wierzonQ. zw·ązano go i odpro
wadzono na o<Lwach, ską.d dopiero po kilku 
god!zinach z,ostal wypusz:cw ny, oo stwier-

- Tak jest ·najz.upieiłnii ejsz;em. 
· - Mam zaszczyt przet()· upraszać pa

.oo hrabiego o piozostawieme mi całkowitej 
swobody działania. Posiądę list Castillana 
i pismo hrabiego de Lembrnt, choćby mi 
przyszło ·całą bande opryszków z Noweg'° 
Mostu wypraw~ć niaprz.ec.iiw I(apitaina 
Czarta i icgo sprzymierzteńca. Tymcza
sem - dodar sliodko - bę<I~ prosit o mwy 
zarSiJek. 

Roland w-Ysunąi szuflad'ę pelną złota. 
- mczerpnij, ile ci trzeba. Nai pienią

d2ach zbYWać d me będzi e. 
Slugiu$ zanurzyr obieręce w ztocie, 

które iskrzyło się przy blasku świec, i ·na
pelnił niem d:lugą jedwaibną sakiewkę. 

- Za kll.1k:a dn i1 - rzrwtH - może nawet 
Już jutro wstą'Pimy na droge, wi-Odącą, bez
pośrednio do celu. Pan hrabia <ilostanie 
nakon i,ec eto rąk ów dokument tak pożąda
ny i uw~lni się na zawsze od swego wro
ga. 

- Zalecam przezorność. Niech am· je
dna kropla krwi nie ·bęld:z.ie prz.eliaina nie

.zr~cznie. , 
- Jaśnie paru może być spokoi'il}"rn. 

Jeśli Bergeraic zostanie zabLty, nastąpi to 
wówczas dopiero, &dy już nk zeń wydo
być si ~ nie d'a. Co si~ zaś tyczy Castilla
na„. 

- O! x tyin mt>żesz: 'zrobić oo 01 się 
podoba. 

- ·To drobna zwierzyaia. Zeg·oom 1a
śnie pe,na. Wkrótce mam naidttiej~ dać 
znać o sol>t~ · · 

-Bądź zdrów, Rinakfo. · Będt · tńiait 
· w pamięci ~je poświeceme sie i we wla„. 
ściwei chwili nie zanłedbam ~o wynagro
dzić. 

Bila północ, id'r Rmałdo wrócił do z.a-

dz-0110 świadkami, że O'n Stronczkie 
jest. 

T ak poturbowany obywatel podal 'ca
łą sprawę pf()kuratorwi. RozbGUni Stro.
czck znajduje isię już w·e \'ięzieniu ś ed
czem.) W' Bytomiu). 

Z in yc zi~lnie Ptl 
Warszawa. W sprawie starani· ic:i 

gmin o zaprowadzenie jQ'zyka polski•ego "„ · 
samorządzie gmirmy1n w Polsce pod M{1-

skalem1 pi,SZc\ d'° krakmvskego „Czasa":. 
,,Sprawa języka polskiego w prot<>

k<Jlach zebrali gmin wiejskich, przedstawi 
siG obecnie, jak następuje: Dotąd ośwJa.d
czylo się za językiem r:aiskim, przewidy
wanym, jak wiadomo, prze•z: pra\vo, ogó-
1em 160 gmin czyli 16 proc. wszystk:id1 
gmin Krćlestwa Polskiego. W kilku. ay 
kilkunastu w ~rpadkach, władze mirejsoowe 
1wfożyly na gminy za rzekome to naduży
cie kary adminhstracyjnc w wysokości 10 
rubli. Od·n-0ś111: grni·nY zwrócily się jednak 
przcciwiko tej karz.~ do sndów i przejść: 
.z.amyślaią wszystkie instancye, aż. do ~cna 
tu, który oczywiście. trbzymaiąc s'ię obowi~ 
znjącego prawU!, uchyli wyr·ok wladz mi.ej
sco\vych (naczelników powiatów itp.) 

Obecnie jednak czyni-one są. już próby, 
aby prawu, przewidującemu iGZYk p-0lsik 
\\ zebraniach gminnych, odjąć moc obo
\v:ęzującąi. Generał-gubernator warsza'f.'· 
ski bowiem zwróci! się d!o wladzy pl'raw -
dawczej w· Petersburgu, z pwJektem za
kazu języka polskiego niai z;ebraniach gmin
nych. W motywach, general-guhern.ałor, 
opierając si1ę jakoby na raportach otrzyma
nych z powiatów <l'owodz.i, że żądanie ję
zykai polskiego }est jedynie wynik iem a.p ... 
tacyi „panów ks.1ęży" . OczywiŚieie, że~ 
tern mnii.emaniu1 utwierdzają wl.a<llz.e płsa.
rze gm inni, których panowanie w gm.tlnacla 
skończy się . z chwdą wpmwa·dzenia iOZŁf
kai pol•skiego w protokołach gm.in°. 

Włado•olci ze &wiała. 
Z Rosyi. Na1 Kauik:azie wYbochta ła 

to z teleg'ramów ostatnich wynika. W' ~ 
lem znaczen iui te·go słowa rewolwcya, k.ta 
rej ·grozę powiększylai panująca tam llił'* 

naWlść r.asowai. 
Wedlug paryskiego „Tempsuu prz:f 

czy.na straszlhvtego wybudrlł' nienaWi 
rasowej w Baku bY\l'a następuJ.ą-ca : 

Przed miesiącem Tatar naziwisk ' 
Etszu:rbek napadl i pobil ucmiai orni.i 
sk-iego. W kilka dm' -później ten sam ł!t 
s·z:ur'bek zranil śmiertelnie Ormiainina sat 
kisa , który mu robir. wyrzuty z 
pobicia owego oczn1ia. l(ioo:y Etszurb 
prowadzono do wiezienu.a, chclal on ude 
kać, wsku'1:ek czego dwóch eskortują,<: 
go żo.lnierzy Ormłw ~strzelilo go na 
scu. Dnia 19 lutego wtargnął krewny 
sz.wrheka do kościota ormJańskiego i strza 
~em rewolW1eroW1Y'ffi poloży1? tam tru 

Jazd'u, a:by stanąć na czatach przy wpat 
·ner zwierzynie. 

Pr2lebrar się , }l01bStawir czę<ść złota. 
mieszikanfall i niebawem opuścił '1.71diehł• 
zaja;zd. 

Noc była nadxwy!C'zaj demna, · lecz 
nakiO, przywykły ® ooonych wypra 
przedzieral sif< śtniaJytn1'krok!1em p~ c 
mości, a· wzrok ]ego, przeniklLwy, Jak u 
ta, ·~puszczal siew każde zaglębiootie 
rów, gdzie czaić sie m~l zb-ói. poża.d 
nie tyle krwi. oo pieniędzy ~późn· 
prz-echod!nia. 

Przebyl Sekw~, u11ikn~y 
·śliwie meprzyjemnego spotkania, i st.a 
przy Domlll' Cyklopa, który·w tej chwifi, 
foru:lament&w1 do 1szczytu-. pogrąrony 
w gluchem milczeniu.. N~ei wszystko 
dnak spocz:ywato tam W' lefar~u. gdyż 
ro Rinaldo za~mlałał do forty w pewien 
mówiony sposób, natyclunn..ast otwo 
i roz~r ~e gtos Ben Joela: 

- Czy to ty, Rinaldo? 
- A któżby inniy, o tej porze? 

Jego królewska ~ść Lndwiik XIV-ty, 
remu przyszla: ochota ztotyć ci pie 
wizytę? 

- Jesteś w dobrym humorze. W 
stlro zatem idz.ie pomyślnie? 

__.:.:"Jak najpomyślniej. Wefd'zi.emft 
środka, I 

.?my bla$ku lampki oświetlając~ _ · 
ooclegovrą , Ben Jooł i RinaFdo prz;c 
się nie bez trudoo~ .pomiędzy ś(JWl'C 
pokotem nędlzarzami, pa .schod'y; L »
śpiec.hem podątyti na górę. 

(Ciąg dałszy nastąpi).. 



,a .Ueiscu j~·~n,.ego z owych żolnieirzy, któ
tl1 zastrzehh Etsznrbeka. W kJlka g{)dzin 
póirliej kilkuset Tatarów pod przcwodnic
ttrem swoichi muHów1 polożylo na wóz 
ciał:> Etszurbeka i przeciągając z n'iem 
l)cami miasta krzyczeli: „Zemsta i śmt~rć 

tillł'i e rn ym t" 
BYl·o t.a haslem do Qgóln:ej rzezi Or
' która rozpoczęła· się o godzinie 7 

fieczorem tego samego dnia. Kilka łys1ę
f Tatarów uzbrojonych w karabiny i re-

11e ry napadito na dzielnicę -0rmiar1ską, 
~rduiąc bez litości każdego spotkanego 
1 palaiąc domy. Rzeź ta ·w mt-eście i 
tto-1'.cy trwała do 22 lutego <lo 2 godzmy 

południc. Wówczas. na ulicach miasta 
pojawifa się prncesya, którą 1prmvadzili 

pólnie księża orm:ia6scy i mułłowie ta
tarscy, nawołując do spokoju. 

Spokój też natychmiast zapan<m at 
.iutrz jed'nak rze-7. rozpoczęfa się z ' je

sici:e w1ększ<\, zaciętością\, Wladze rosyj-
ie ni·e robiły nic, aby chrzcśdan obronić 

pr.acd rzezią. W ciągu tych strasznych 
dni zabito na miejsicu· przeszło dwa tysiące 
Ormian, a kilka tysięcy rnnaiorno. Ulice mia
st byrfy literalnie zaslanc trupami. 

Z francyi. Francuska Izba deputowa
uyc• przyjcl.a nLedawno w zasadzie projekt 
<Xldaie1cnia kościoła od pal1stwa. J.e:st w1ięc 
trlko kweistyą c·z'asu i to zapewne niedale·· 
beco, uchwalenie ustawy, którai stata się 
"611tnym ·celem zebiegów i usilowań kil
b ostatnich minist rów1 antyikościelnych . 
Teraźniejszy prcz"Y'dent ministró.w francu-

lchi Rouvier opracował projek t rozdziału 
kośc1t0tta od państwa, kitóry wi głównyich 
arysach przeid:stawra się, jaik następuje . 
:Religia będz ie u z.nianą, jako rzecz; prywatna, 

' iól jako instytu:cya! przestam e ilstn feć 
dla rządu. I(aiżdemu o bywatel!owi wolno 
bodzie wyznarwać religię, jaka: mu się po
lbba, wolno rówtni·elż tworzyć z.wiązikv czy 
atowarzysz.enia reli-gijne, które podlegać 
:Qodą ogólnemu ustaw odawistw'UI o stowa
tv~iach. Na gmi,ncy tedy religijne cz;yli 
Ja parafie zairówno, jak i nai kaplanówi rm-
0.~i~ty będzie <Jgól'ny, dozór państwa, a 

.i ,policyi. I<óści~ zbudowanie _przed 
r. 1801 (pr.zetl• zawarciem 'konlkordatu), a 
Ił~ ,pra'WX!Opiadobnie 1:wi.ęksrość koociio
łówi we Francytl1, lub te, które zostaly zbu
.,_ane po r. 1801 z fand\lisizów paińs.twa 
h~ .gminy, prziecOOd.Zą na W'lasoość pań-

, które może je \Y'Y&ierżawi~ ;par.a„ 
:za ,oopowiedni cz.:Wl)Sz i pod! nalożo

l}!llD :przez się warunkami. Inne kścioly 
torostaią, własnością parafo. Prawo za
~rcnła ied!takżei urz~aniia rebrań poUty

clt w·:kościolach. Mamtek koście~rzych 
rlW <lobroczyinnychi będ~e oddany 
iłnym zakładom, które maifą podobne 

edC; ł(:Si,eża w zasadlzie inie ~ pobil.e
,.. od rządu żadnej pensy.il. !Jednakże rząd 
francu.z;ki poczuwa się oo obowią.z:ku opla-
8!1Ja ty.di księży, któr.zw o.becnrie pełnią 
-.rżb~ koście.bną,. Ci z kskeżiy, którzy pel
lllt swoje obowiązki prze® 1lat 30, .mają 
~JZymaĆ ~ ootychcz:asowtj !J>enS)i , :za 
20 Jat shlwy :ma.ią. księża otr~ć potowe 
tteniyi. Ci,którzy licząi ltlllli~ 1niż 20 lat 
lln:iby, ~ otrzymywałl 400 fr. przez 
csas, równająey się polowie la'.t kh sluZ.by. 

W sprawie !hulłsldef podał~ Już po 
k.ł6tce wyrok komis~ pięciu aillliriratów, 
kt6ry zapa<lt z powodu strzelania floty Roi 
<bf.estwieńskiego do statk6w ryllniackkh. 
Teraz streszczamy ~ntere:suiący wyrok -0b
•erniej. W dokumende pow~OO:z.iano: 

1' Większość cztonkówi komis'Yl .skta
cdpowiedljalność za znane wypadki na ad
•lrala RoMziestwieńskiego; 2) większość 
-.aie, te niema doktadn:vcb danych, k.tó
teby wskazywaly na jakie statki zaiez.ęły 
Okręty rosyjskie <Jgień, ale członkowie 
~adczyają jed'.noglośllie, :re lodzie ry„ 
backie nie f)Opetnily żadnego aktu nieprzy
łlcielski-ego; 3) więk5rość jest zdania, że 
a.i między lodziarni, an.i nigdzie w pobh
łu nie byto żadnych statków torpeld.Owych 
ł te z tego powodu akcya Rożdziestwień
.ttiego nie da się uspraw~ed~rwić; 4) oo oo 
isłotnego powodw czy celu istrzelania, fakt 
ie rosyjski krążowni'k .,Aurora" ZoStat kil
kakrotnie rażony, daje 1czlonkom komisyi 
do myślenia, że ten wtaśnie kr~ŻO'\V!l·ik 1 
tnoże jeszcz.e inne statki rosyjskoo spo'W()
dowaly rozpocz~cie ognia z pancernika 
.,Suwarowa", który nie wi~iat o ich ·o
bccoości ; 5) bląd ten mógłby być wytłoma„ 
<::IX>ny tern, te ,,Aurora", widmana z tyłu, 
llle p0kazywata świateł, a także i tern, ż~ 
' J'tOCY nie trudno o złudzenie wzrokowe. 

Dalej 6) ogi.eń statków rosyts'kkh trwal 
tlUbyt 4'fu-g9 • . na~cl jeżeti się PrZYimie. ro-. 

·eca Qpiewar: Rewołucya ł rzezie 'w 
łYlskJe tlomaczenia wypad1ców; 7) c:złon
b>vwie komisYl oświadcz.a:Ją f~nogłośnie, 

że .Rożdziesl\ ief1ski , skoro rozpoznał lo
dzie rJ. b ·kic, u -zynił CQ rn gl, aby do nich 
nie strzelano; 8) członkowie orzekają, jedw 
głośnie, że Rożdziestwicf1ski. me będąc je
szcze pc\rnyrn, czy jego eskadrze nie gr-0-
·L.1iło jakieś nicbezpicczeiistwo, postąpił go„ 
dziwie. nic zatrzymującsiQ w żegludze; 9) 
członkow!1e wyrażają żal, iż admiral, skoro 
tylko wypłynął z kanalu La Manche, nie 
dal znać władzom sąsiedniego m<Jcarstwa 
(Francyi), że fodzie rybackie wymagaty 
ratunku i pomocy; 10) czlonkowie, zamy
kając spra 1,vozdanie, 9świadczają, że kh 
\Vllioski i orzeczema nic rzucają zgofa ża
dnego denia na wojenną zdolność i huma
nitarne uczucia admirała Rożdziestwie(1-
skicgo i jego ·oficeróWI. 

Wyr.ok ten dla Rosyani ni·e jest pochle
bny, ·chociaż wynika z. niego, że starano 
się wsilnie caJą sprawę załag·ndzić. 

Niemcy. „Rząd pruski postanowił u
tworzyć przy mimstersl\V1ie hanidlui urząd 
rzemieślniczy (Landes-Gewerbeamt). Ten 
urząd ma mieć charakter organu dorad.cz·e
g.o. Ustanawia się stała rada do spraw, 
podlegających uznamu· wyżej wymi.enio
nego zarządu ze współudzialcm osób .ob
znajmionych praktycznie z, poleżeniem rze
naukL uczniów i warsztatów: rzemieślni
czy. 

W zakres obowiązków nowego zarzą
du i doradc·z1ego organu tegoż wchodzi u
bowiązek czu;wania nad wyksztalceniem 
rzemieślnkzem i szczególowem we WJSZY
stkich jego przejawach ; urządzani e, w y
staw maszyn i 1 moto rów , P'Qm aganie do za
kla:d.ania Towarzystw, ioraz idoglą,danie 
czych. 

Oprócz. tego zarządl obowiązany jest 
zbierać w szelkie dane w1 Niemczech i za
grani cą, tyczące się: w yksztalcenia rz.e
rn!1eślniczego oraz sposobów, do pomagaJn1a 
dlo rozwoa'u rzemiosl, jako też wydaiwać 
stale sprawozdan1iai o wyżej wymienionych 
spraw'1'ch. 

l róiny~h stron. 
Weitmar. Wykryto tu szajkę mlodo

cianyiah zrooziei, urzą,dzającyich różne kra
dzjeźe. WlamaU się; np. do restauracyl 
wdowY Schticker, gdzi·e .sikradlli 1100,00 m. 

Blankenbein. Zn~leztiono tw tulów ko
biety. Nogi 1 glowa byty odcięte. Policya 
roz.poczęłai śledztwo, aby spraw~ wyja
śnić. 

Dortmund. W jednej zi fabryk twtej.
seych xosta~ IZaJbity roOOtniH~ P enfynaml 
Deu tsch:cniGlod. 

Langendreer. W kopa!lnt .,Heinrkhi Gu
staw" zostal za:bity górnik l(ossacks. 

Kolonia. W Urnitz zatonąli parOWiec 
„Anna-M.a:neu. 

Bielefeld. Aresztant Haiu·rand wysko
czył z poci~u w celu udeczki, ale został 
prxeiechat11y prz.e~ pociąg, Ktą;cy .z preci
W1111ej -stroniy. 

Anhalt. We wsi Neundbrf w księstwie 
Anhalt górnik Robert Donmres, wdowiec. 
oiciec siedmior-ga d'Zied, nie poztWQJil naJ
stairszei sw-ej 16-Jetniiej cór.ce ·pójść na za
barwę. Córka mimo to poszla na zabatwę, 
a gd'Y -nazajutrz wrócila, zaistala w oomu 
dflxwi i okna z.amklnięte. l(iedy policyai o
tworz'Yła mieszkacie, z.nalaizla pięcioro 
dzieciDommesa z. przlerimietemi gardlami, 
.n:atlmlact:sze w kolysc·e Ulduisrone, za.ś Dom
mesa samego obwieszonego nai poddaszu. 
Do t~ . uzyrnu okropnego d0prvradzila 
Dommesa: óbawa. żei najstairs:za córka nie 
będzie naidal .chciafa zaumować si~ domem 
ii. dziećmi 

Z Berłfna donoszą, że na WQtnego z 
„Dle.utscłre Bank", niosącego pól miliona 
marek w woreczku, napadl na u.Hey pewien 
cyiklista. Zeskoczyt .nagle z kotowca , rzu 
c.il W10źnemu w twarz. sprosz'kowainy tytoń 
tak, że woź.ny przez chwil~ nie mógi oczu 
otworzyć. następnie wyiriwal mu woreiczek 
z pienięd~mi i uciekt. Przechodnie dogo
nili go Jednak. wymierzyli ztoczyńcy sąd 
doraźny i ood:ali w ręce polkyi. 

Drezno. Za liczne oszukań·stw.a zostal 
baron v. Orabow skazany prze.z !Sąd w Dre 
2:nie n.a S łat więzienia, wspólnik jego Hil
debrand! za też same zbrodnie na 7 lat wię
zienia, obydwa~ na utratę praw o.bY\V'ate1-
skich nia pięć łat . Powyższy proaes , któ
ry toczyt się kilka dni, budził wielka sen
sacyę w kolach niemieckkh ze względu na 
osobę Grabowa, znanego w wyższych ko
lach. 

Paryt. Miedzynarodowy wioc w spra
·w1e pol*ieJ odbył się 23 lutego w Paryżu. 
Zwołany on został przez grooo wybitn~h 
ucronych literatów francuskich. Program 
w Poł.soe. Przewodni-czyt zinakomity hi-

storyk Karol Seignobos, profesor ooroony, 
akademii paryskiej. Najprzód na podsta
\\ ie bistorycznej wyjaśniah profesor Lmt
glois i socyali. t}•..,zny posd Sembat przy
czyny obecneg& ru hu w Polsce piętnując 
barbarzy(1skit postGP<J :vanie Rosyi wobec 
Polakó~'. Po innych dalszych przemówie
niach wystąpił z piękną mową profesor 
Seignobos. 

Seignob<Js - szczery\\ ielbi01el Polski 
i doskonały zna w ca jej dziejów1 - ()part 
przemu\\·ilnie S\\ ojt na kndam~nde hjsto
ryi. „Ody na i~dnym z wi có ~„ poprzed
ni-eh - 'Z.a1.;zął Sc~g11ohus - prvf. Lauglois 
mó\V'If o Polsce i gdy na sal' ZJ.brzmiał o
krz.yk: ,.Niech żyje Polska!" - nie mó
giłem się oprzeć uczuciu chwil<Ywcgo zdzi
wienia, a zarazctn gkookit!'go rozrzewnie
nia. Ten okrzyk był nieigdyś bardzo u nas 
popularny; tak da\ r.nośmy g.o nie s1yszeli.." 
W każdym kraju - mó\\i il dalej Seignobos 
- bywaly chwile krwawe, w P<Jlscc jedy
nie chwile te uastGp-0waJy po sobie ciągiem 
nieprzerwanym. „Dzieje P-0lski XIX wie
ku, to. naikrwawszc karty w h111storyi 
współczesnej". Wpiękriym, \vyczerpuią
cym wywodzie (}pisał m6wca zmianę, jaka 
sic dQkonala W' Polsce w dobie ostatniej~ 
wykazywał. jak pm '>Oli z ustroju śn.dnio
wieczneg.o, który w niej przetrwał do wie
ku XIX, wyrabiait się wśród wspólczcsny. 
Rcwolucya ·dzisicisn i~ st następstwem te
go 1spoleicznego p.ostępn Polski. - Aby się 
ta przemiana d'okonać m()gla1 w Polsce O· 
stateczni.e, cforadza mówca lu.dm\ i zerwa
nie .z arystokracyą i duchowiefistwem ( ! !), 
o rnz pracę nieustanną nad pold'.nies1eniem o 
śwliaty. Mów ca nic wierzy w mniemany 
patryotyz.m arystokracyi. ,,Arystokracya 
ma we k rwi slużalczość względem dwo ru, 
bez wzgl~d\11 na to, jakimkolwi,ek bylby on ; 
pierwsza lepsza ranga dworska: każe ar y
s.tdua'Cie Qld\vróóć się ·na tychmiiast o d 
spraw na•rodiowych." 
· Szereg przemówień zamlmęta pi ękna 
improwizacya Sev erine. którn wywolaia 
szereg w.spomnień , wiążąicy.ch pamięć 
Francuzów ze sprawą Polski ukrzyżowa
nej,, któreli serce trzy „orly szarpią." . 

Na wiec nadesfał szereg wyb!i,tnych o
sobisfo1ści listy. z pomiędzy których prze
dewszystkiem na1 uwagę, zasługuje list zna
nego przyjaci ela Polski , J erzego Brandesa . 

,.Nie ko chamy Polski tak, jak si~ ko
cha An:gll!ę, Niemcy, lub naw et Framcyę -
pis:11e Jerzy Brandes - kochamy ją jak się 
kocha wolność... Dziś ten krai bohaterów 
rnęc.zenników. ten k raj krzyżów i gronów, 
pod1nosi się znow u. Lecz. Polacy ·11tie są 
sami... Ody w Rosyi lud! zar6wtrlo~ Ja:k in
tefaigencya, buntują się przeciw tyranii ru
dzi pod'lych i lotrów, Pola-cy nie są opu
szczeni. Robotnicy soc yalistycm War
szawy l'tczą sie z robotnikami petersbur
iskirnh1 wspólnością ideałów i 1nteresów .a 
~nteUgencya ro.syjska i'<iizie naprzeciV11 

1

in
teHgencyi polskiej , zbliżając si~ dlO niei w 
tym samym wYSiłku i w t ej same.li nadziei.. 
Na widnokręgu. ukaz.uje się nowa zorza 
Polacy, którzy pozostali W!Iielkimii w nie
szczęściu, okażą sie jeszcze większ:ymr w 
sz'Częściu., a wielbiciele ich powiedzą im: 
Mocie zawsze za w.aszem starem hasłem 
, ,Za woI:ność nasza ł za: W10lność waszą". 

Car, którego ukaz czwartkowy wy 
lał rozgoryczenfo, stara się 'W vtydanym w 
pią ek reskrypcie do ministra spraw we
wnętrznych uspokoić ludność przyrzeka
jąc coś w rodzaju konstytucyi: 

P e t e r s b u r g. W reskrypcie wyda
nym do ministra spraw wewnętrznych po. 
wiada car: „Postanowiłem od tego czas• 
z pomocą Bożą powoływać wybranyc 
przez ludność i cieszących się jej zaufan:cm 
mężów do narad i opracowania proieldów 
ustawodawczych. Dalej nakazuje car mini
strowi urządzenie konferencyi pod ;ego 
przewodnictwem, która naradzać sic bę
dzie nad sposobem wykonania reskryptn. 

! 

Na „Dom Polski" w Bottrnpie 
złożono na nasze ręce: 

Pr. B3wełna O 50 mr. 
Stach0\vsk1 O 20 mr. 
Na chrzcinach u fr. Nowaka w S.odin-

gen 4 OO mr. 
Józef Przepyszqy · 0.30 mr. 

Razem: S,00 mr. 
Sumę powyższą wystaliśmy dziś na 

ręce p. fana· Swobody w Bottrnpic. Wszel
kie datki na „Dom Polski" w Bottropie pro... 
simy przesy;lać wprost pod adresem: 

Jan Swoboda, Bottrop, Feldstr. 3. 

Wczoraj dnia 3. III. wie·czoriemi o~ 
8 zrnarl~ opatrzona św. Sakramentan:» 

śp. WERONll(A KOBUS 
z domu, Klupczyńskai. 

Urodronai w Osllow ie parafi.a Iubiń·sb 
27 stycznia 1866. 

Pogrzeb odbędzie się w wt.orek dnia V 
b. m. z tl.omu (:horych W1 Oelsenkirchea ra,.. 
no o giodz. 8. 

O liczny udzial wi pogrzebie prosi 
'Wi smutku DQgrążoJllY 

Jan l(obus z rod.z.inią . . 

Towarzystwo św. Jadwigi w Gertlae 
oonosi s~ czlonJkom, iż w niedzi.eJ~ d* 
5 rmrcai urządztł! zamkniętą zabawę J>Ołt
czoną z tań~m na sałi p. Sókulanda. ·Po
czątek o gooz. 5 po poi. Czlonkowie ·tZafei. 
gaJący ze skladkami <llużej jak 3 miesi~ 
muszą sie ~ nich uiśc~ć, ina~zci nie małlł 
wis:tępu. N1eczlon:koW11·e jeźh chcą brać • 
dzia~ w zabawie, nmszą si~ zapisać • 
czlonltów. z a rząd. 

Towatzystwo §w. Józefa w Dahlbau.-
do~osi swym czton·~, iż z powodu peł.. 
sk1ego .;naboże'ń·s~a posiedzenie wypada i 
odbędZ1e S'l~ w medziele dnia 19 marica o 
godz. 4 po JX)l. nia s.aifi p. Sahnein, l(aiserstr. 

Uwag : Poliskie ·INłbo2eństwo wi Uft... 
den odbędzie się w nie®;.iel~ dnia 5 marca 
? ~· U 12 i o god.z. 4 po pol.. więc teł 
ii-est ~.POSO~ .db SpOwi~ św. Upra
!sza się Rodaków f Rodaczki o liczny udział 

Zarzącf. 

20 przy cz : n rozsą,.Jku, 
kawy pić nie 

I 

dla czego się 
,.. .... „a. 
•$ : · • 

1. Zwykta ka.wa jest coprawda sHnym 
środkiem pobudz.aj~cym, ate szkodli
wym nałogowym napojem. 

2. Ona ~e posiada wlaści'W'eij treśd, po
doba s11~ tylko dla swego zapachu. 

3. Rozmiękcza ż014dek, w większej ilości 
użyta, nie dając żadnych lrorzyści. 

4. Dz.iata nkkorzystnie na strawność. 
5. Pod'nireca, a czasem p0xbaiwia nas spo
k~u f snu. 

6. Idzie ręka W' rękę z alkoholem czem 
szkodliwy skwt~ znaczme ~tsza. 

7. Latvro skusi do utywaniai zawsze moc
nieiszy<:h, .sxtuczn~ch środków dra.foi-ą
C}"Ch. 

8. D~iafa tedy~. Jeżeli się ją regułarme pije, 
mekorz;ystme na zdrome ludzi doro
slych - podwójnie ~tWtte na zdro
wie dzieci. 

9. l)()łtra kawa jest obecnie droga, a takie · 
gatunki izwykłe nic nie warte. 

10. Dła ZW'Yklej kaiwiy mamy idealną .me.. 
p~ześci~ioną,: - ' 

l(athrernera kawe slfod'owa. 
11. K,ailireinera kawa sto~, Jest zupCI.. 

me czystą, bez szkodliwości. 
12. Onai odżywia org.anizm, ~ mdlego 

skwtlru. ..; 
13. Na . strawność, oddziaływa przyspłe~ 

SUJąoo. 

l~. Zachowa nam wypogodzonąi glowę. 
15. Utrzymuje siJy i cltęć do prat:y. 
16. W każdej porz.e można i~ pić z kony„ 

ści'" 
17. Ona .nak:ler treściwa. ·.·. 

18. Posiada pemy, lago.dny, preyprawn7 
9tnak kawy. 

~t~~ -~4- ~ 
Z.O. Ka~einera kawas~ iest z way. 

stiuem prawd'Liwie dobry napój.' 



Kol<> śpiewu „Chopin" w Bcchum-llofstede 
Podaśe zan. członkom do wiadomości, iż 
dzisiaj w niedzielę dn'ia 5 marca 1 ikcya 
~iewu oraz zcbrnnie się nic odbędzie z po
-w.odu, gdyż mamy polskie nabożeństwo. 

Iatego powinni szan. czfonk. oraz wszy-
cy wdacy z tego skorzystać i się punk

iua!nie o g()dz. 4 po poi. na nabożeństwo 
!tta wić, aby kościól byt taksamo zapclnio
•Y, jak pierwszym razem. - Przyszla lek
•Ya śpiewu odbędzie się \\' niedzielę dnia 
i.a marca Po pl. o godz. 20 punktualnie po 
lekcyi zebrame. O liczny udzial w lekcyi 
.i gebranin uprasza s · ę. Cześć pieśni pol-
-~ldej. Z a1 r z ą dd. 

,,Dom Polski" w Bottropie. 
W dalszym ciągu z,!ożyli pp.: Na 

ohrzcinach u p. Fr. Czyża: Fr. Czyż 50 f., 
Józef Wawrosz, 50 fen., Toodor Marszolik 
50 fen., Pr. Brzoza 50 fen., J ózcf Brzoza 50 
fe ., Karol Chrobok 50 fen., akuszerka Iza
Jaszka 50 fen., Józef M>0cz 50 fen., W'1kt. 
Czyż 50 fen. - Na v\ csclu u p. fr. KDzla: 
,,Mlodai para" 2 mr., .Edward Szebe1sta 3 
mr., Karol Kurasz 3 mr., Konsti. Golka 3 m., 
Jan Błaha 3 rnr„ fr. Eliasz z, narzeczoną Z 
lłli·., Józ.cf Kozid z ż. 2 rur., Teodor KDzie! 
1 mr., Jan Sikora r, ż. 1 mr., Hieronim Frie
dflch z ż. 1 mr., Karol f .onfara 50 fen. - · 
Dotąd wplynęto: 1748.11 mn. -·Wszelkie 
skladiki na powyższy ccL posyłać można 
)IJ.Od adresem: Jan Swob01da1, mistrz: kra
wiecki1, Bnttrop, Westf. 

Baczność Koła śpiewu z Westfalii 
i Nadrenii! 

Zjazd Kół śpiewackich z Westfalii i 
Nadrenii odbędzie się w1 n~ejdlzielę dnia 2 
l1iJ1Ca w ttcrne w ,,Dornu czeladzi katoli
c'k:ieti" przy µl. Nell'str. nr. 20. Zatem upra
sza się wsz.ystkie Kota.i śpiewu, które we
zmą udziat w śpiewie o nagrody o nade
słanie kauicyi (10 marek) L pieśni, które bę
dą śpiewane. Kola. które jeszcze z, pie.śnią 
me są przysposobione, maią czas najpóź
niej dó 1 kwietnia. Kaucya zaś musi, naj
później do 15 marcai nadesłaną być. Na ze
braniu prezesów w Bochum zostal uchwa
lony śpiew dwu klaSQWY, to znaczy, że Ko
h, któriei nar 'z:jeźd1zie w ttambom od.ebraly 
pierwsz.e 15 naigród, oraz i te Koli{), które 
urzą<lzato zjazd. naheżą, dlo 1 klasy. Kola 
które oiclebraty nagrody od 16 do <Jstartniei 
or.az 1 te I(ola, które świeżo pirzystępuiją, 
należą, do II. klasy. Kolom, które odebrały 
pierwsze 10 nagród, nie wolno powtórzyć 
żadnej pieśni z programu zesztoroc'ZJnego. 
Wszystkie nadsylki tycząoe: się naszego 
l(olai i przyszłego zjazdu uprnsza się pod 
adlresem Józef Lukais'Z·ewski1

, tterne, Neiv-
str. 66 uskuteczmać. Z ar z ą d. 

Baczność Polacy w Schonnebeck. 
W niedzielę dnia 5 marcai o godz. 4 

pa pol urządzamy zimową zabawę w lo
kata p. Winkelhofera, ulica Mittelstr. nr. 
ó8, na którą się w:szy·stkidJJ Rodaków za
nrasza. Muzyka na diu'dach. 
I( om i t e t: J aikób KaJczmarek. Marcin 

Majchrzak i Stefan Nowak. 

BacznQśćI! 
Mężowie zaufania „Zjednoczenia zawodo

wego polskiego" 
Konferencya obydwóch o/kręgów -

de1'egotów Neumtihl i Laccr-Ruhrort odbę
dzie się · w niedzielę, dnia 5 marca w salt 
p. Eickhoffa w Neumtihl przy ul. Knlippel
str. o go<l'.z. 02 po pot. O plllnktualne przy
byde mężów zaufania prosi 

„Zjednoczenie zawodowe polskie" 

BACZNOŚĆ!! 

W •iedziele, dnia: 12 marca oedb~ic 

walne zebranie 
Zjednoczenia zawodowego polskiego" w 
~kalu p. Dress w Stecie, I. Rottstr. Po.nie
waż obrady rozpoczną, si~ już o godz. 11 
przed pnl'Udniem, dla tego uprasza si~ 

niniejszem o jak najpunktualniejsze przyby
cie wszystkich delegatów i z.wraca sie ta
kowym uwagę, aby w niedzielę 12 marca 

ie urządzali żadnych wieców: „Zjednoczc
niai zawoobwego polskiego". 

Program walnego zebrania nas~~pują
y;: 

1. Zagajenie. 
2. Sprawozdanie z rozwoju1 „Zjedoo

~enia zawodowego polskiego". 
3. Sprawozdanie kasyera. 
..f. Spraiwmdanie rewizorów KaSJI i 

książek. 
5. Referat druha Sosiflskiego o mchu 

uob:otni czym. 
6. Sprawa zmiany ustaw. 
7. Obór zrurządu. 
I. Obór Rady nad'zo11czeJ1. 
'· Wolne wnioski bez uchwal. 
10. Zalroń;czenie. 

Zwraca się uwage nai § 24, ustep„ lI. 
ustaw naszych. Każdy winien się do teg() 
zaS'tósować. 

Uwaga: Gazety przylne prosimy o 
powtorz.enie. 

„Zjednoczenie zawodowe p-0lskie". 

Dwóch dzielnyclt czeladników piekar
skich może się zaraz z.gl 1osić. 

Wacław Jankowiak, mistrz piekarski, 
Bruckhausen p. Ruhrort, Orilnstr. IO/a. 

BACZNOŚĆ! 
Lóżka, szafy, kriz.esla, masz,.. tło 

SZ/Y1Cia: i 2'0towania itd:. mam taal• JRl 

sprz:ed'aż z pom:>du powrotu do Po*. 
S IZ c z. e pa n .fa k w Bochum, 

ul. Hofsteder Str. m. 29 a. 

Skład kolonialny 
istniejący już kilka.naiście lat i dobre s.ię 
opłaicaiący, jest zaraz do wydzierżawreaia 
lub do sprzedainia. Obmtny Rodak J'.lllOlie 
wbie zapewnić dobry byt. Zglosz1e9i 4o 
ekspedycyi „Wiarusa Polskiey;o" w i)o
chum pod lit. LLL. 

Pieniadze 
tt 

na hip:oteki do budowli, zabez.pieaenia do
mów i mchomości od ognia, dostarczct i 
zalatwia R<J<lak prędko i rzetelnie. 

Oferty uprasza sie laskawi·e nadisylać 
do fkspedycyi „Wiamsa Polskiego" w Bo
chum, pod lit M. S. B. 12. 

-------
«ODACY! 

chcący się wyuczyć dokladnego prowa~e 
nfa książek kupieckich, rachu·nkowości po
łączonej z nauką weksli, czeków itd., ze
~hcą zglo.sić się z calem zaufaniem do 
mnie. 

S t. L i t k o w s k i, 
Bruckhausen, Schulstr. 39. 

Ud'Zielam również rad i wskazówek w 
sprawach karnych, cywilnych, zabezpie
czeń itd., oraz wykonuję prace piśmienn1. 

2 CZ' lcduil·ów 
krawiec ie j 

znnjcl~ie stafo z:i.tru<luie
nie od zaraz. 

Jau Gawron, 
mi ;trz kra wie ck i. 

R.-cł. hn~h.·fliiil<I, 
( cla wn. B ruch) ul. Ma
riemi r. 17, -przy "oście
le kato1 ickim. 

2 czeladników 
krawieckid1 

na stałe zatrudnienie po
szuknj e od zaraz 

ltl· JUedzii1sld 
Hel!''1C, Neustr. nr. 24. 

Sttrinny 
do s l"'~YIP••v . cy-

~,,.y, łtł"" ry. 
Tiłkie i.1rne czę~ci 
do wymionionychi:n
~trnm•ntów do na
byr.ia, u 

T • hnen, 
w W attenscheid., 
Fl'eiheitałr 18. 

łl>if'tllłctd•e 
na papiery wartolci1•we 
ws.telkit'&O rudzaju do
stać można u I. N l\tł 
st1ns1ełnn w 8beł'
ba.u§en, ul.Frieden1tr. 
n1·. ~o. 

WINA 
drs1"rowe 

pa 1 e st y ń s k i ej s p oł.
. c : -w ; „ w B e r ~i n i e 
pod ciągłf\ kontrolJł che
mika fl!lidowego p. dr. 
Bischoffa. p<.leca po l'e• 
na h oryginalnJ cb. 

Polska drogierya 
Brucłtba.usen, 

ulica Kaiser~tr. nr. 67. 

.~lt:'''" 

Naj bard:r.iej pożądane gn tunki: 

Nr. 50. P a s s e • Part o u t 
Nr. 55. N o b I es s e • Ob I i g e 
Nr. 32. Tarc fort petits canons. 

Tylko prawdziwe jeżeli każda pacz ku nosi nazwisko ii rm:r: 

•• 

~~ it- S U L I M A. ~ ~ 

PiQlecam szan. Rodakom i tmvarzy
stwom Dbrazy religijne, oraz narodr>wc W•..: 
wielkim wyborze. Pieczątki (stemple) tak 
dla towarzystw jako prywatnych osób po
dług zamówienia. Wykonuję wszelkie dru
ki jak<J programy, afisze, karty wizytowe i 
inne rzeczy gustowne szybko i tanio. 

Oprawiam .najtaniej korony ślubne 
(wieńce) i wiązarki. Mam wielki wybór 
obrazów z muzyką. 

Fabryka ram i zwierciadeł. Hurto-
wna i detaliczna sprzedaż. Polecam się 
szczególnie towarzyswiQm polskiem w ra
·zie potrzeby pamiątek, dyplomów etc„ 

A.dam Michczyński 
Gelsenkirchen, Plorastr. 92 . 

- -----

•
. Jtolccit wieUd wybór ksł~.iek do nahot~fistw--111 1 

~~ czytania, włtłzarków. vowłaszowd ltd. 

Księgarnia Wiarusa Polskiego. 
li 
„~ 

1-11-.--1-111~ . 111111. -------

U Swój i ' ;wmamy u1Vag~ § Swój = 
- do swegó: &

0 
szan. Rodakom na g do swego ! = 

-
g 

1111ocoooooooooooooo8 nasz nowo za.ło.ż"'ny ogooooooooooooooo 

I Polski -I skład towarów łokciowych 

I Len rtowsk1 = • . ERNE, = u.I. Dworeowa 7' Bsbnhof1dr. · 77 

&Talarczyk 

= Rndacy! Popierajcie swoich. 

= = = = -

wszelkiego rodzaju. 

Ei~mau.~a 

:Kto 
rz' 7 zakupO·e ;-otow„·c ubr • ń szeze;-óln"e na to „, 

wa1·tośe kład, ~·ie, aby 
chaj swe•je za,pc .trzeb 1 

Jakó a 

t.ako tre dobrze leżały, nie· 
wa aia ~&1.k11pnje tylko n 

o chil 
w Buhrort, ul KOnigstr. nr. 5. 

. . 
tl. C;,;•1.l·• y11nil. 



_ ·-chodzi codziltnni it yryJ1tklun dl'!! poświGtitecz.nycb. 
PrZt.11pfata w~rto1th:. n& po~i.'-cit l u li~tuwych wYllO~ 
! li!' ... r. ::_,O fon .• Il z orlnoszet.iiem do domu 1 mr. 92 fen. 
„ .;, ~! s Pol8~1" ZiilPU'!an.v jest w cenniku pocztowYm 

":.ld znakiem „t, notni~c:b" nr. 128. 
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Za inseraty plac! się z ier!L o tyt\. wy 15 e .• „ 
o~loszenia zamieszczone przed inseratem ':. 1 Lr n. ?' ~• 
często cstlasza, otrz:yma ra1 :ii.. - Listy Gr; „\i ;· r~ • :ł 
Polskiego'' naieży frnnkrwać; puli, C w •w„:1 .; '·Zy"le 

ny adres piszącego. :R~'·opi.,«o~w s1e „.c z-.~· 
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Rodzice polscy! Uczcie dzie;ei swe 

•ńwlć, czytać i pisać po polsku! Nie jest 

Połakt , kto 11otomstwu swemu zniem

cQ"d się po·zwolil 

Z wypadków dola. 
Położenie w Rosyi budzi poważne obawy. 

z Petersburga naidchiodzą groźne wia
domości. Reskrypt cara przyrzekający 
powol.anile zastępców 1-udn.ości dlo1 czynno
śd uistaiwodawczei został porno wywołainy 
depeszą, która nad1esztai z Mandżuryi ()d 
Kutopatkina. Telegram teni dotąd! nieogł()
sz.nny ma ;zawiernć wiadomość, że 260 tys. 
Jarpończykó\.\., przeiamalo lewe skrzydło 
rosyjsiki.e i odcięło resz.tę, W10tiska·. 

Należy się więc spodziewać ogóln~j 
klęski I(uropa•tki-na a wiadlomość o niej wy
.._,ota zapewn1ie n<lwe niepokoje w Rosyi. 

Telegramy„ 
Ber I i n. Sejm pruski ukończył w sobo
tę obrady nad etatem urzędu budowlanego. 

B e r I i n. Parlament prz.ekazał wnio
sek Auera o stworzenie urzędu pracy na 
Rzeszę niemiecką i,zb robotniczych i urzę
dów pojednawczych państwom •związko-
wym, do uwzględnienia. ~0-

W łady w os tok. 2000 Japończy. 
ków wylądował pod Szeugudżin w północ
nei Kor"i!i pod osł<mą torpedowców. - Ja
pończycy przygotowują się więc teraz do 
obłężenla Władywostoku. 

T o k i o. W Mandżuryi wre walka na 
całli linii. Japończycy zdobywają coraz 
więcej terenu. Pod Sonmintingiem zostali 
Rosyanie pobici. 

M i ta w a. Zapanowało tutaj ogólne 
bezrobocie. Wojsko pilnuje fabryk. 

Z a r o z y n. Gaz.ety nie wychodzą. 
Str.ejk objął wszystkie fabryki. 

Polacy na obczyźnie. 

Komisya rewizyjna 
wybrana przez „Glów1ny k8'mitet wybo~·
czyi polski" celem ctSta:tecznego ·zbaidama 
rachunków kaSQWych odl ostatruuc.hi wy
borów do parl:amentu ze.brata si.ę dnia 
5 bm. Przybyli pracz kasyera p. Pi-0~ra 
Sztu1La: i sekretarza, p. Antooiego. Breisk:e
~-0 ialro rewizorzy pp. Jan Kolenda z Dort
munoo. Stanistaw Krzyiai1ski z Oberhau
sen, BarUomiej W'ilkows.ki z. Rotth~usen 1 

Apolinary Woj,czyński z Oe!sef111mchen. 
Prezes Głównego K·olmlirtetu" p. Tomasz 
Kubiak 

1

donióst. że na rewizyę przybyć 
nie może z. pio\viodu bar<l'z() ważnej prze
sz:k.odly. Obecni ,czJ1onkowie komisyi re
Wh.zyjnei zbadaH rachunki i kwity szcn~ó
f<awo. Protokół z. rewizyi wstanie przed
J.oż!01I1y rra ogólnem zebraniu .,Głównego 
komitetu" które na'. życzenie komisyi rewi
.ZY'Jlllei m~ się rodbyć za diwa tygiodnie \<v 

Gełsenki.rchen. .... 

I(t-0 jeszcze posiad:a pieniądze na cel~ vV'Y
borcz.c, niech je pośle na ręce kasyera p. 
Piotrai Sztula \ V Oilnnigfeld, ulica tfaupt
str. 3. 

Altenbochum. Z deka:w.ością prze-
czytałem artykuł ,,Dobraina trójka''. By
lem dotąd przychylni:; usposobiion1y dla p. 
Jana Brzesk<lta, b:a ilnaczei o nim myśla
lem, ale teraz wi'Clizę. że 0111 razem z p. 
Żnińskim praicuje na• szkodę, „Zjed'niocze
nia". Z pisma: p. Buchnern wyraźnie to wy
naka, to też p. BUlchner iui się cieszy, że 
teraz Polacy wszyscy polecą dlo „Gcwerk
ferai~m". Ale myli się. bo p. Brzesk<Yt: nie 
z.aJożył „Ziedtnioczenia", <Ju1 ·g01 też nic zdlO
la rozbJć, choć mu pomaga~ą pp. Żniński i 
Buchnier. Szaniownr R<Ydalcy i druhoiwie ! 
Agituimy za na:SIZą polską mgani,z.aicyą, aby 
oornz. w~ęki.szą Hczbę ,członków poz:yski1wa
la, a- ·wtedy niktinas miSZ'C'ZYĆ nie z.dola ani 
rozbić naszej polskiej organizacyi robotni
czei. Wszystkim idz11ełnym druhom, prze
sylam serdeczne „Szczęść BO'ie !" 

Górnik. 

AU!2ndorf. Spra\v•ozc:Lanie z czynności 
T10\\~aJrzystwa.1 \)O<l ;opieką św. Jana Chrzc. 
w Altenidorf z JiOkll' 1904. Na początku ro
lm p.osia<l'aito t-0warzystwo 28 czlnnków, 
dla zmainy pracy wyjechało pięciu. Ze
bra(1 mieliśmy w przeszłym roku 24. Na 
zebrania uczęszczało 25 do 30 ało:nków. 
Tm:vairzyshx.ro st>rawito chorągiew za 345 
mr., z którą, br.a.to u<lizial 3 razy, w Newi
ges. Pr.ohn1hausen i tleissen. Zabawt mie
liśmy trzy. W bih!Lotece zruajduje się 75 
książeik. Docho<l'u mieliśmy 425 mr. 80 
fen., mz.chocfUt 380 mr. 2-0 fen., pozostaje 
w kasie na 1905 rok 45 mr. 60 fen. Nai <J
statniem walnem zebrani'Ll dnia 8 stycznia 
zostali obrani do zairzą;du: Pr;~·ewo:clniiczą
cym Biiernat Marcin, zast. Szumiu!oiws.ki 
Wincenty; sekr. O~owicki Piotr; zast. 
Szu raszek Ant0;nJ; skarbnikiem Panowicz 
Franciszek; zast. Zioruowski Władysław; 
bib-lii0tekarzem Krajewski Paweł; zaist. 
Dracheim Jan; chorążym Zabtotny Piotr; 
zast. Biernat Prane.; asystentami Pano
wicz.Fr.anie. i Kraiewski Pa\ve!; zast. Malr
szal Jan' i Oso-wicki Piotr; ławnikami 
Biernat Prane. i Szu raszek Ant.; zast. Szu
miu~owski Winc. i Śledzińsk.'l Wojciech; 
rewirorami kasy Prąckmviak Szczepan i 
Skalski· Franc. Zebrania odbywają się co 
drugą i cz:wartą nitedzielę wi miesriaJCU o 
gi0diz,. 3 po piat na sali panai Posta. 
M. Biernat, prz:ew. P. OslO'wicki, sekr. 

Otrzymujemy, co następuje: 

„Do redakcyi „ Wiarusa Polskiego" w Bo
chum. 

Partya rewolucyjna w Rosyi 
j~j cele i metody. 

Okolicrności - pisze ieden: z rosyj
skich koresP<Jndentów londyńskiej „M<H
ning Post" - zapozna,ly mnie IZ pewnym 
Rosyaninem, który, sam nic będąc człon
kiem socyalistyczneJ party1 rewolucyjnej, 
pn.zostaje w ścislych stosunkach z \\i cl u 
wplyiwowymi c2Ionkami tetl grupy i z 
przywódcami innych -Organizacyj, jakie się 
dc..:'ydhwaly wspóld'Zialać, p11zynaimniei 
dio czasu, w celu osiągnięcia wspólnego 
celu - mianowicie, obalenia diisieisz.ego 
systemu rządowego w Rosyi. Rosyanin 
teru -0!Clipowi·edzial na niektóre moje pytania 
i pozwolil mi ogroisić swoje odpowi·edzi -
na pew1I1e in:ne pytania odpowiedzi odmó
w'il. Więc w pierwszem rnieiscur zi.aipyta
Jem go, w jakiej mienze organizaicye rewo
l1ucyjne przypi1sują S\.Vojej ak:cyi obecne po
łlo1żeni·e wewnętrzne i ostatnie wypadki. 

Należy pami·ę.tać - odpaiwie<l!ziat - że 
obecna agitacya zmierza bezpośredln~o cLo 
obalenia teg1o, co na!Zywamy najwta•ś'Ciwi.ei 
ca•ryzmem. Cel ten1 jest up.rngmony w ró
wn1ym stopniu przez wszystkie organiiza
cye rew1olucypne i przez reformatorów 
'kontstytucyjnych, którz.y niedaiwnJ01 temu 
skupili się plod na'Z\vą, „z.wtiązku wyzwole
nia". Oo glównie trzeba urwz:ględlniić w 
dizi·siejszym mchu przedw autokrncyi, to 
jetgo różnicę od wszystkich poprzednich 
mchów w iedlJlym ważnym rysi1e. Aż do 
pazdltlernikai zeszlego roku os;obnai orga
nizaicya- <lzialala cafkrem niezależnie od 
inny.eh <JrganiZ'acyj, ale W1 paź•dlzie1milm od-

. byto w Paryżu lrontf.eren1cy~ z. uczestni
ctwem reprezentantów: siedmiu g?ówlf1Jych 
reformarorskich i rew'OlUJcyjnych organi
zacyj. Na tej konferencyi uch'\.valonio skoo.r
dynować i sp.ożytk'ować oi ile możności· iak 
na.j101Sz:częcLniei sity i środki, jakiemi: mogą 
diz:aćrozp!orządzać poszczególne drganiza
r:az.porządzać posz·czegótne organi'Zacye. 
Nie próbowanio pogodiz\ić ani nawet 
nizacye różnią się międJzy S{)bą - chlu
ciaż otwarde przyznan10, że różnice te ist-
11ieją. Lecz; znaleziono wspólną po'd'stawę 
akcyi w z,godnem postanowien'iu obaltenia 
i zniesienia autokrncyi \.V'S'zelkim kosztem. 

Czy więc mai się mzumłeć, że organi
:zacye, repreze.ntowaine na konferenicyi p.a
rysklei sv..iojeJj aklcyi przY1}J:isują. wrszystko, 
c(), piatem w Rosyi zaszito? 

Odp!o-wie<l'ź jest: Tak i Nie. Szcze
gół'ów ·diać nie mogę. Alei magępowie<lzieć 
ogófoie, że przyszto1 d:O porozumJiienia co do 
kierunku. w którycrn każda: organiza:cya 
miia.Ła pramwać - <Jraz, że posrzczegó!~1e 
organiiz.aJcye: P'Odięty bezzwloczniei kroki 
W1 cebul <l:ainia: wyrazu te>mu parozumieniu. 
W tyichi gran1cach prawdą jest, że rozru
chy, które mi·alY' miejsce w: Rosyi, w Pol
sce, Fin:landyi' i Jai Kaulkaizie. byty rorga:ni
z1owanie; prziez rozmaiite caata, ireprnzento
wa:ne nial paryskiej konferencyti. Ale nie 
możlla' żadną miairą pcYWiedizieć. iż cala za'- 1

' 

sluga za \vtszystlm, co dziaJ'anlO·, przypad:a 
tYm o rganizacyom. Prott l"tilml ';]{oifiere'ńqri 
uldiail się całkiem na~~<(llii.ew.ańlk„ suk'ć~·ś · 
z~_dlz~'!i-ll ~r~ó~\~· · p~ramul ·-i-fl!aj~<n<)foli~J ~ ·! 

1,. n~prnerukhwsr ćzłlóml©wi~'ró11fu1Krtyeh 1 

rganiz.aieyj rewolucyjnyich 'i.10hadą/ ź'it?o:i.! r 
ik;:znednue1/w1p!Y\.V'Y . . :nr.e· u1egai4,-0e b'y~ai

ITTi,ej ich Jronrtroli, dziataly w celU' <lb#H;t!'ia" 
eh: wlasny~h· celów. · , ·.: ,., . (1 ';. 'J 

r -}'Ja ,zarpytooie; „ czy~ ł: ttruie () ':t>od· ') t~·JrTI 
'~ż.l.ęctem •r>awiedzieć·~l\VieteiJ,·~ R~~! 
itt1rj)ldmrł? ' -Oa.ly npi ·rikh,:.:~eSPoM1i~11~ 

.~wi~ktiem ·Qaponi,' h)'ł>f~~~e:- ·~b~ 
n9.~PtiY ,od;•któreiJID~i :ł>~imćlYi' 
Iityicznei. ·.daaP<m ·byk pi~~ stti/wiai' 
ey~· .. ~. 1Zu1baWW;eav, 1~9.PleHwe 
Iedł1 

• ~b)th :. z{)~21111.ili'.>!lW:I>ni.:dłlot~\v~fi:!}tS~' 

robotnic·zych pod kontno1ą m11if tash,·a 
spraw \\ cwn~trznych. Oapon - to pro
stoduszny, uczciwy mistyk. Duszę kgo 
wzrus1zyla straszna nGdza rohotnikó\v i 
niesprawiedliwe. z nimi obchodzenie si ę. 
Zdlobył sobie wielki wplyw nad n=mi. \\"ie-. 
I1Zył szczerze iż , g<lyby mu się udał-o u„ 
skuteczn;1ć spotkanie się jego .,d,zieci" 21 

carem oko w oko, to autokrata użyłby 
swej wlatd'zy ma zl:agodizenic doli nieszczę~ 
śliwych i samby się wyzwiOlil z pod jarz ... 
mai biunYkracyi. Nie potrzebuję wspom1 ... 
nać o wypad!kach mvei pamiętnej nie<lzj.eli. 
Rewolucyionistom prz,ynios!ai ()na szczę ... 
ście, ia.klieg:o jeszcze. niigdy nie mieli. A~ 
tokracya popetnHai btąd: kol-O'salny, jakiego 
niedlopuścili się prze'dtem nigdy nawe1 
przeGltem nig<lly nawet prwdkmv11e c.a1ra. 
Paktem jest, że ruch rewolffcyjny wyszedł 
już teraz. z: piod: kontroli każdej poszczegół~ 
nej organi1za1cyi rewolU·cyjncu i W'SIZYIStkicłl 
ich rnzem. Idzie dalej sv.rioim własnym 
roz,pędem. 

Leczi Qrga11izacye nic ustały przeci~iJ 
dlZiafać? 

Bynaimniei. Praicują. z \vaększą ni?J 
kiedykolwiek z.abieg1iwi0ścią, oo wil(]Jz:ą te ... 

raz bU.skość z:wycięstwia. Jesteśmy W1 
przededniu: daleko diontilośleiszych wypad ... 
ków, niż którekolwiek poprz;eidinie. Kaukaz 
iuż jeist w rrew()lc1e, a pamiętać trzeba. że 
Qruq;ini są dobrze wz.broieni. Re\volucyio
niścii przeszk1odlz.lti. wyprawiel111'n korpust1 
armii z Kauka·zw do Man<lżuryi, wniemoże ... 
brnm m0rbilizaicyę reze:rw~stów. Rząd nie 
od~vażyl silę wyoofać aini jed!n~o pułku 
wO:isk do Polski - w daremnem usHow.a"1 
niu utrzymania tego, oo pete.rsbu1rscy biu„ 
rokraci nazywają !aldem i p;olr~iem. 
Ruch ,strajkowy szerzy się ws:zę@ie x <>
sfuipiaiCl!CąJ szybkością. Teraz; już 'O'gamąJ 
kO'Feje, ruebaw.em zdewrganń.zuie się kom..,. 
pletnlie cale społeczne i ek'onomkznc- ży ... 
cie cesarstwa. 

Jednakże ~ za:uważył .lrorespoi1Jdient 
rozruchy <Jgrandczają się d\Qtychiczas pra~ 
wie wyłącznie do wielk.lch środowisk prre ... 
mys!owych, a Rosya jest pirzedlewsizy ... 
sitkiem krajem mlnrczym i paiństw~m 
chtops.kiem. 

PocJZekaj pan d!O' wiiosny - szybko o~ 
par! Rosyanin. W zlimie mch wltrośdański 
jest niemdżlirwy. Skoro przyjdzie cieplej ... 
sra pora, zobacz.ysz, COi będ'Zie. 

Więc reW10lucyai }est nieuniilmi.ona? 
Skoro chlarakter cara Mi.kolaijai }est ta ... 

ki, iaki jest, reWiolu·cya iest nieuniknliona. 
PrzY1Znaię, że wi<lloki .są straszne. Ale gM•· 
wna Q<fpowiedzialoość za Potoki krwi, 
któfrei popłyinąć muszą, nie spodll:re na lu
dizi, przyiprorwadlzon;ych z aił>solutne;i ko
ni.lcZJOJ.ości! do przeko·mnia, że dJ.a! l(Qsyl 

1 niema żadlnej nadziei! lepsrej prz.ysz/ą$g9 1Jt 
jw~. tyflro „przez, traigkz?ąfa~~7ii~ ·Ńe'\Y~llł"'u 
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'reJW'Q}ucyijnej partyi. Mord przyjęto z ca
łą rozwagą jako jeden z. środków d.opictcia 
Politycznych celów. Smierć Sergiusza nie 
byla dziełem anarchlstó\\~ teg-0 typu glu
piego i zbrodniczego, którzy zamordowali 
Carnota i Me. Kinley'a. Wyrok śmierci; na 
SergiUJsza nastąpil po '' y•czerpuj~cej dy
sku·syi \Vśród tych, którym jego ·d'ziałalność 
w·: MIOskwie byla najlepiej znaną. Te za
bójstwa nie są mord.ami bez powo<l'u i pla
nu stanmviq, część dobrze: rozważonego 
pr~grnmu politycznej propagandy. Jeżeli 
nie posiadają sankcyi prawnej, to mają 
przynajmniej sankcyę publicznej opini1. 
Proszę tylko zwrócić się pamięcią wstecz 
o ćw'ie•rć wieku· i przypomrnicć s.obie z ja
kim powSlZcchnym krzykiem oburzenia 
św11at się dowiedział o zam~ordwaniui Me
zencewa i Strelnikowai - porównać to z 
prz.yjcciem wiadomości o śmierc'i Sergiu
sza. Różnica jest tak samo wyraźna w 
Rosyi, jak za grani.cą. Cwierć w/J:eku· temu 
zabójstwo polityczne bylo uważane pra
wie wszędzie w Rosyi, jako zbrodnia ni ~ 
do darowan'ia -- zbmdnia przecLw ludzko
ści. Dlzisiaj, egzcku·CY<ł! Sergiusza uchmlzi 
ogólnie za akt sprawiedliwości. 

Czy prnwda - zapyta1ł k:orespo'Ildent 
- że „organizacya walki" postc.„nowiia 
z.gfadiz;rć wszystkich Romanow6w? 

Glupia to i 1nicdmzeczna bajka -- od
l}O'Wiedizial informator. - Miagę dać naiuro 
czyistsZ'C ·zapewnienie~ że o ni.czem lJ'Odob
nem noie było i n.wma wcale mowy. fał
szem jest wi,erutnym, jakoby 1Zadecydi0-
wano śmierć carowej-ma!tki, że r0trzymala 
ocf orgrunizaicyi o tern uwliadomi·enie. Tak 
satrnJO· nicpraw1dą jest, że skaz.ainio na śmierć 
ca·rskiego brata, w. ks. MichalaJ; samemu 
ca111om1111ier gr:ozii ze strony organizacyi1 ża
dme bezpośrednie ni.ebez1pi.e1c·zeństwo. Ba! 
faktycznlie, •car Mikołaj jest w obecnej 
chw~li najwa1żniejsz.ym sioju:sznikiem rewo
lucyoni1stów. 

Jego zabójstwo byłoby c:Uzi·ś w1i~ej niż 
zbro!dmą - byłoby nieopi1sainem nieszczę
ściem, olbrz.ymńm politycznym b~ędem. A 
nikt tego nri·e rozumie lepiej ()Id! reW10łucyj
nrych prz.yiwódców. Jeżeli kro 'z ·ca:rskiei 
rodztlny otrzymał listy zi pogrożkąi śmire'rci, 
to .,organizacyar walkn'" ni.e m:iata z niemi 
niJC do ClZYnie'l11ia. Takie listy wyslaly nro
że je<l'lliostkir, nie mająoe naimruiej).Szyich wi
dlOików, ani może 11mjmn~i1edsz.ego zamiaru 
groźby swe uskute.czrn.ć. Lecz: na1bar<lziej 
praiwdopaoobnem jest, że owe listy wy
cOOdizą z lonai <liworskie~ 'kamarrylli, bez.u
sta.runie wyzyskującej trw10gę carskiej ro
dlzi.ny W! celUI 1za1po~eżenia, by ca:r nie 
wstąpil m drogę praWc:LzilWylc!h refoiim. 
Co do w. książąt i wysddch dylgnitarzy, 
rzekomo naJ śmierć skazanych - pros~ o 
nic nie pytać, informacyj żadinyich dać nie 
mogę. 

A przy5izlość? 
Nie tie.stem prnrokiem. Sily żywfil~

wie, ucz.estniczące w tej watce, są, tak ol
brzymi1e i tak zrooone, że niepoldlobna o 
roizwoju· wypadków. przesą,dlzać. Postęp 
ucrzyndony w ciągu ostartnrch kilku tygodni 

Ka1~itan Czart. 
tom drug i. 

(Ciąg d.alszy.) 

' - Kolego! - rz.ekt W ro.eh, g<ły już 
znaleźli się w kryjówce cygana - wypaid.a 
teraiz: mówić mato a: szybko dziarlaić. Po
trzebny nam jest na jutro, a raczej Potrze
bny nam jest naitychmi:ast. gdyż nriedłu·go 
już dzień się mbi, człowiek zręczny, goto
wy na wszystko, pelen obrołw i odwagi, 
jednem słowem majster na<ll majstrami. 
Czy znasz takiego, czlow1itekai? 

- Jakiż to ma być cZAtowiek: oo szpa
dy, czy oo nożaJ? 

_ Od szpady. Na1 n-o'że przyjdzie za-
pewne kolej późn'iei. Za~elŻY mi na tern, 
aby d'Z.ielo zostalo do.konane możhwie naj
szybciej i najprzezorniej. 

- Pocz.ekai - rzekt Ben Joe!. 
Wyszedt z: izby i po paru minutach 

Powrócil, wioid~c z sobą osobirstrOIŚĆ wiel
kiego kalibru, kWrej nijezwykly wygląd 
v.rart szczetgólowego opisu. 

Był to czrownek chudy do, niemożno
ści. ale którego chudość zdradza;ta niez.
mierną siłę ner\Vl01Wą. O<l'gadywa~o sie 
stalowe mięsnie r stawy pod tą skórą, wY
garbowianą przez wiatr t slońce. Stpp:y 
jego zdawafy Się zatapiać w ziemi na 
ksztalt szpon dirapieitnego zWierza, ai sz:ty
wn~, naprzód wysunięty gors, wspa:rty na 
niezmiernie długich tycxkowaityclt nogach, 
<YWinięty byl w wYSz:arzaly płaszcz, oszyty 
zardzewiałym galonem. 

przev;yżsra wszystkie oczekiwania. Lat
\-i.~o być moie, iż najbliższy rozpęd przyj
dzie z. Mandtżuryi, gdzie, wedlug informa
cyi reW'Dlu·cyoni'Stów, armia Kuropatkina 
jest w daleko groźmejszem p·o~r0żeniu, niż 
sobie europejska publiczność może wyo
braić. Rozstrzygający -Olbrzymi pogrom 
\Wijsk rosyjskich w Manidżuryi jest P'rawie 
zupełnie pewny - a wtedy ... le1cz, powta
rzam, przepowiadać nie chcę. 

,.Sło\V10 Polskie". 

Z mowy posh dr. Nieg~>lewskiego 
wypowi'cdzianej w sejmie pruskim 16 lutego 

( \.Vediug tfomaczenia .„Dzicn. Po.zn.") 
Chciałbym przedstawić sposób, w ja

ki landrad i podwładue im mgana policyj
ne wplyw1ają na związki i zebrania, db któ
rych należą Polacy i które zwołują Pola·cy 
\V zeszlym roku jeden z p•osŁów wolno
myślncg<:l stronnictwa lud-01w1ego zaznaczy! 
tuitaj. że gdy chod1zi o zebrame wolnomyśl
nego stwnnictwa, zawsze wtadze: wyko
nują nacisk na właścicieli lokali, aby zebra
nia str'Onnictwa wolnomyślnego ni c mogly 
się odbywać. Mogę panów zapewnić, że 
gdy chodz.r 01 nasze zebrania i stmvarzy
szeniia, d'zicie siQ kJ w zna·cznic wyższym 
stopniu i organa w1tadzy p1omsziają wszy
stko, aby nic dopuścić d·o naszych zebrań. 

(Wielka prawda! w l(ole p.alskiem). 
Mam wl.aśnie przed &obą pnwomocny 

wyrnk 'drugiej Izby karnej król. sądu iic
miańsldego w Ostrowie. W rozprawach 
z dnia 18 marca 1904 roku stwierdzili świad 
kowie, których prz.esluchano piod przysię
gą, że burmistrz Wodniakowski miasta 
Sulmierzyc w:arl ·nacisk nai oberżystów 
Stybanowicza; i Hemp.owicza, że prz:yrze
kJIŁ im wszelki1e m0rżliwe korzyści, jeśli> nie 
od!dadząo swego lokalu na posiedzenie To
warzystw.a .,,Oświata", któregio1 celem jest 
podnoszenie ogólrnej oświaty u1 czloników 
·za poilTIIO'cą, wyktaidów, - że prz.edwtnie 
groził im wszelkiemi morżHwemi szykana
mi·, jeśli to uczynią. W ·skutek tego nie 
iruoglo taim O'dbyć się anr jed'no1 p'osiedrz.en1ie·. 
Od lat 23 , m. p., wlQ.góle nie odbyło się tam 
ani jed1no zebranie, ani przed. wyborami do 
sejmu, ian·1 do parlamentu, ani też: przed; wy 
boramu db rady miejskie.i. (Stuch.akWe stu
chaicie ! w K·ole Pol1sktem). 

I tak n. p. przed kilku miesiącami mia
lo się tam odbyć zebranie wyborców. Za
proownio mnie na .nie, a gdy. przy.bylem 
do Sulmieirzyc, powiedlziano mi., że bur
mistrz i landrat prQfWiaitu -01dofatroWskiego 
zahronJili odbycia: zebrarniia. Gdy się PY
tafom o powódi te'glo, pokazaino mil odpo
wtetlź Iand1rafa na za.żalenie, które tu mam 
wfaśnie prz:ed .siobą. Poniewaiż 12ebr.a!l1ie n:ie 
mo:gfo odbyć się Wr lokailu Zi powodu na'Ci
sku. jaki wywart burmistrz na wtatściicicłi, 
iak pmv\iedz.iakm wyżei, prz.eto miato od
być się WI stod-ole. I tego zabronił bur
mistrz, ai także laind1r.at w Odiolanowie. 

W odporwied'zi na zażaforni·e powie
dziano: 

Ci'ężki rapier podnosit z tyłu obszar
lypany kraj płaszcza, z pod którego uikaizy
waly się spodnfo z uelonawego ,wyplowia 
lego aksamitu, pokryte plamami tłustemi, 
pelne dziuT i wglębiatiące się w bu.ty o 
szerokich cholewa-eh, o podeszwach podar
tych i klapiqcych. 

Na1 tej ostroka'ńdasteiJ fi.gurz.e umie~1z
czna byla glowa drapieżniego ptaka. Nos 
byr dlt.u,gi, cienki, haczykowaty i zaikręcal 
się naJdi mdemil wąsami, star.a:nn.ie wo
sldem wysztywnionemi. Oczy. g~ęboiko 
schowane pod' brwi.ą, wystaj~cą i nastrzę
pioną. rz:u,ca·ly blaski· metaliczne, a C'ZlOlo, 
w tyl {)ofnięte, pobrużdżone gęstą S[ecią 
blizn I zm.a:rsz;czek, ginęlio po.dl zbi·tą siecią 
wtosów kędzierzawy.eh, o barwie miedzia
nej. 

Jednak w postawie i ruchach tego 
czk>wieka przebujał się jakby cień pewnej 
naturalnej szlachetności. dziwacznie. oo pra 
wda odbijającej od łachmanów, w które 
był prz.yod'z:ian y. 

Ben Jolea przedstawir go Wtochiowi, 
mówiąc: 

- Oto pan Esteban de P-0·oya1stru:. 
szla.chcic prowansalski, p.ntomek d(),brego, 
staregio rodu. którego przeciwności 1osu 
i omy~ki sprawiedliwości zmusiły do szu
kania schronienia pomiędzy nami. Już mu· 
szepnąłem kilka stów o na:szej spraWie. 
Obiaśnjj go z: łaski swej o reszcie. 

Pw Esteban wygiął s.wą dlugą Postać 
na ksztalt znaku zupytania i czekal: 

- Wstępne objaśnienia wziął oo siebie 
Ben'· Joel - rzekt służący R1olainda - po
wtarzać ich więc ITTiema potrzeby. Chodzi 
teraz. () to. aby w sposób przyzwoity 

Co do odbycia.i zebrania w stodole, to 
nie ulega; z pewnością żadnej wątplhvośi.:i, 
że wobec szczuplcgo miejsca jakie daje 
stodoła, czQść ludu byiaby mwsiala stać 
na d wrorze i tern samem zebranie rÓ\\ n:i
.łoby się zebraniu pod golem niebem. 
(Smiech w !\ole p~lskiem). 

Stodole wid'z·ia:em; i est nowa, masy
wnai i ma najmniej 100 bv. metrów przc
strzeni1. Byliby tam zn~deźli m;cjsc·e· nic 
tylko ci ludzie, którzy się tam zeszli, ale 
z pewnością jeszcze raz. tyle. Zresztą ka
żda władza pclicyjna pcsiwda d·ostatecznc 
środki w rQku, aby mzprGszyć stojących 
na dworze ludzi. Rad'zHem komitetowi- ze
brani.a, aby wysksnwal d-O prezesa rejen
cyi dalsze zażalenie na nicuzasa·dnione p0-
\V1ody, iak:c przyw..:zył landrat. Ale pan-0-
\V~1e widzicie, jak malo 'Zaufania mai siG u 
nas do \vla'dz, all~owiem odnośui pa11<0wic, 
którzy zw1okll i zebranie, po·wicdz ieli mi: 
nie warto i tak ni,; uzyskamy swego pra
wa. (Sluchaicie ! słuchajcie! w l\-0le pol
ski em). 

Równie;~ Tm varzystwu P:zernysiłow> 
11111 '"' Strzelnie 'z.a.l;; azano o dbyda zabawy 
z tal1cami w lesie króle"\vskim na desbch. 
za urządzenie których 'I\rn arzystwo sa
mo oo·ś zapiadlo. 

Ale jeszcz.e \\ 1iclc gorzej .się dziej~, 
gdy chod'zi o T·owarzystwa i ·zebrania, 
które wed!ug z a·p~ltrY \\ ania· \VIa1dz są poli
tycznicrni. T.ak n. p. Tow3 rzystwu „So
kół" w l(ruświcy zakazarw .odbycia zaba·
wyi z taiicami. W ·c'lpowiedzi na <)dnrośne 
zażalenie pisze lan1r!ra t teg·o: powiatu, że 
musi1 zakazać z.3.b awy , pornieważ towarzy
stwa1 sokolsk' e jako· prollityczne p•o<Ueigają 
ogramiczeniu w ten sp-0sób. że kobiety, 
urczni-0rwie i terminatorzy nlie mngą, brać 
udzialu. Inne zapatrywanie ma landrat 
p•ow.i1aitw gwdzisk1ego. W Buku miano u
rządzić zabawę 1 a na z.ażaleni:; z pQlWlOldu 

. zaika-zw bunnlistra odpo;wiedizial lanidrait: 
Towarzystwa ,,Sokół" W' Buku nie 

moiżnai uważ,1ć za Towairzystwo prywat
ne które okr0licznościonwo a·lbo we<lliug u
st{rw urząci1za przedstaw:k' nie teatralne albo 
zabawę. 

Ale t.a wzporządzenie lairnLrata za
p:cmnade, mości panowie, zupdni·e pojęcie 
prawnie/ i 1Sprzec!iwia się najelementt:a:rniej
szym pojęciom prawa o st.owa:rzyszeni.ach. 
Wskutek dalszego zażalenia prezes rejen
cyi w1 Poznaniu zająl znowu inne stanowi
skiOI w tej sprawie, :oictpowiadarjąc: 

że jeż.eh zebrań tego ro1dJzaju1 używa 
się w celw obefiśda us.taw, natenczas. wla
<l'z:a policyjna ma plrawo wystąpienilaJ prze
ciw temu. To zaś odnosi się do Towarzy
stw IS()l}mlskich, które znany ·cel polityczny 
cllicą <>1Slięg111ąć przez u1rzą:dzenie zaibaf\\11. 

Nie rozumiem atoli, jak można obejść 
ustawę prz1~ taniec ailbo przed'stawienie 
teatralnie. Może prez,es rejcrucyi prz.ypo,
mni.ar sobie zdame: ui bene bibit, bene 
dormliit, qui <li0rrm,i.t, non peccait; qu~ rnoru pec 
cat i.n welum veinit; ergo qui bibit, in 'Coe
łum venit. (I(to śpi, nie grzeszy; kto nie 
grzeszy, dostaje się diO nłeba, z.afom kto 

-=== 
wS<Zeząć z pewnym mlokosem siprzeczkę, 
doprowadzić rzec.z. do walki i sprzątnąć 
go gladko. Potrafisz to zrolfić, móó~ zu
chu? 

- Najpierw· - od.ez:wiaf się Estehan 
gtoo~m cłrryplliym - ni·e jestem bynaj
mniej , .. pańskim zuchem", mzum1esz pan? 
l(iedy kto ze mną rozmawia, nazywa mnie 
,.panem". 

- Zgoda i na to! - potwierd!zlit Rirrral
do, bez. żadnych uwag. - A zatem, panie! 
czyi pian podejmie1sz się.„.. za wynagro
dzeniem ... hon.omwem wz:u:rnn.e się - u
wtolnić nas, możliwie najprędzej, od ... 

- Jeśli ów cZl·OiWi·ek będz1ie się bronić, 
tu zgoda; w przeciwnym raz.i.e - nie. Nie 
jestem zbójcą; mam zasade nacierać otwar
cie i z.a.bijać przeciwn.ika według wszeI'
kich praWlldel - Qldlrzekl swrstko :Este
ban. 

- To mr już wsz.ystko jedno, byie re
'Z'ultat by~ dobry. 

- Gdzie paicyent? - zapyta~ krótko 
zbir. kladąc dłoń oo rękojeści rapiiera. 

- Do kroćset! bardzoś pain· prędki ! 
Pokażę go panu jutro rano. 

- A gdzi1e pieniądze? 
Opa!ona, bmnaitrna prawie ręka Este

bana, pod!obna oo lapy goryla, wyciągnę
ła s·ię do Wrocha. który pot<>riyt nra niej 
dziesięć sztuk złota. 

- Dalej! - roizkaml szlachcic pro
wansalski. 

- Do dyabta! jeste.ś pan drogi, mói
1 

pan.ie. 
Pięć nowych dukatów za.dzwon~ na 

dloni bandYty. 
- To zalliC'Zka - oświadceyl oni spo-

pije przyjd.vie do nieba). T•o' zdanie p-;:ee. 
ttomaczo111e na wywody prezesa reiencyi, 
brzmi: „J cieli czlonek Towarzystwa: „60-
kól" tańcuje albo gimnastykuje, natencza~ 
szerzy ideę s.okolską. A więc przez tanie 
i gimnastykę zagraża istnieniu królesłl'la 
pruskiego." To przecież jest dziw·n~ kl
gika prezesa rejencyi. 

P.a:rów:najmy wszystkie zakazy z o
kólnikiem miinistra• spraw wewnętrznyclt 
z dn~a· 20. grudnia toku 1902. Powiedzia
no tam między innemi: 

Nie należy wykluczać kobiet z takiclt 
zeibra1i, podczas których, jak podczas tań
ców itp. w programie wc:dc nie jest zamie
SZ1czr0ne omawianie :spraw publicznych i 
politycznych. Dla tego. poleca się: 1'tla
dz.om poEcyjnym, aby zakaz \vcdlug ~ ~. 
ustępu 3. usta\vy o sto\\·arzyszeniach aż 
dra! da!.szeg-o r·ozporządzenia zastósowy. 
wali tylko jeszcze d10 tabch zebr3ń Towa
rzystw politycznych, które podkgają pm
w-u -0 nadzorze wccUug § 4. o stowarzysze_-
11ia1ch, p:on\eważ cma\Viaią sprawy publi
czne, ale abyi nie przeszkadzaly nada] u
działowi· kobiet, prz,y wszystkich innyc . 
ze1Yran!1ach Trnvarzystw pol'itycznych, 
mianl()wici.e\ przy schadzka·ch czysto 10-
warz.yskich. n. p. przy taiicach. 

Ten okólnik ministra, spraw weWiflG
trznychi jest u na·s z:nany; ztądJ potwstaie 
wielkiie 2aniepokojenic luid'nrości, gdy poE
cya pomimo teg-01 okólnika ·zakazuje .qdby
wania twk niewinnych zebrali, iak taf1reów. 
zabaw zimowych i la•towy:ch. 

Jeżeli j,eszcZ'e wsp·omnimy o wszy
stkich! zehra:niarch, które pomimo: karzy
stnej dlai nas d'ecyzyi najwyższego sądu 
administracyjnego rozwięzywano z. powo
du używania języka poilsk'iego, to istotnie 
wiad:z.e pólicyjnc czynią wszystko, oo nro
gą, aiby pokazać, jark nie potrzeba stóso
wać się do usta\.v i mzparzą<lz . .feń. 

Mi1nliste1r w odpowiedzi na mowę pti-· 
sfaJ ks . .dr. Jażd'zewskiego w tej Izbie przy ' 
pierw1Szem czytaniu etatu twierdziJ, jalro·
byi posel ks. dr. Jarżdz.ewski 1z. mównl~cy teJ. 
Izby \Vlprost po-budzal do niepos.tus.zień:stwa 
względ1em 'ismiletiącyd11 ustaw. Pomijam 
Uuż to, że takie pod&uiwanie posłowi ~~ 
śli ·v stów) iakkh on 1nJ.e mi~I i nic wypo~ i 

wiedzi.al, . mlogtoby z.astugi,wać na: wyra
nie, iaki·egOI mlinister ll'ŻYl w zesztym roku 
do postępowainfa1 pioliski'ch lekairzy wi Po
naińs.ki em, <llQI których i ja marrll zaszczyt 
należeć, a: którzy wysitósowali. w obro
nie interesów swego staniu pi:smo dl itzib;y' 
lekarsikiei - pa'lll miniister przypomrui so
b.ie jeszcze t()I wyr&enie - ale nie my po~ 
s10W1Ce wzyrwarrn'YI tu do nieposlutszeństwa 
względem istniejących wstaw, lecx wla
śnii:e orgamai poficyjne, które nie postępu
pują w.ed'luig prawa. · 
Więc w 'interesie prze:strneganiai us~ i 

rozporządzeń pros~ pana.i miITTistrn o za
radzenie ziemu. (Brawo! na lawach poJ.., .. 
skich.). 

kojnie. - Po spraWie, wyliczysz mi1 pan 
trzy razy tyle. 

A gdy Rin~loo przyglądar mu się e
gnile"W111-em zdziwieniem, Esteba111 rz.ekl: 

- Jak się podoba; W10loo przyjąć ~ 
nie! 

- Nie mam czasu na1 targf] - rzekl Ri
na1ldo. - Zgodoa zatem, aile niechże robota 
będ.'z1ie panądina. 

Strasz.ny drągal wpatrywal się wi Rr
nakl'a, nic nie mówiąc. Wzrok jego był 
tak przenikliwy, tak oboiętnie oo. wszystko 
przygotowany, tak spokojnie okropny, ze 
Wloch uczul, jak dreszcz. zimny przebI.eg11 
mu po cieFe. . 

- Nie pow'iecf.z.ialeś mi pan dotą,<l na
zwiska megr0 przeciwnika - rzekt wresz
cie zb~r. l 

- Nazwisko? Na oo panu nazwislro! 
Nazywa się CastilLan. Podejmuję się urzą
dz.ić paoor spotkainr1e z Illim w oolegloiści kił 
ku1 mil od Paryża. Do pan~ należy wynai
leźć powód' sprzeczki. 

- Od tej chwiii możesz, pan wważać 
go za ni•eistniejąicego. 

- Ale! - porwal się z m11eJsca Rinaldo 
- potrzebne nam są konie i· odzież podT'ó-
żna. Poczekafcie tu· na mnie. Za godzinf: 
mwsimy być ·gotowi: oo dtrogi. 

Sfożący hrabiego Rolanda zatbral słę 
en:ergkzn:ie do dzi·ela i w tej samej chw1U, 
gd'y Sulpicyusz Castillan budzU gospoda
rza zajazdu, każąc mu osiadla-ć konta tróf-. 
kai awanturników d<>lożyla wszelki.eh sta
rań, aby wyruszyć w ślad za nim i pl'ZJ'
gotować spotkainre w miejscu i c:zasre, k~
re z:awczasu obmyśłil Rinaldo. 

(Ciąg damy nastąpi).. 



z wojny rosyjskc-japońskie:. 
Na całej linH \\~ Mandżury.1 wre bitw.a 

i 1szystko wskazuje I1'ł to, że cłrn„ila wz
strzygająca się zbliża. 

Jak te» już zaznaczyliśmy, Japoficzycy 
l)()dięli ruchy zaczepne na1 froncie wscho
dnim, uderzając na Czingeczeng. Po-
iaidame tego stanowiska miał'0 dla n:'Cl1 po
ważniejsze znaczenie, niż dla Rosyan, któ
rym· służyło on•o jedynie tylk-0 d·o szacho
wania praweg-o skrzydła japoflskiego. Ja
pol1c<>:ycy zaś, posiadając Czingecz.eng, u
\\·-0lnili s'ię •od prawdopodlQbieflstwa -0skrzy 
dJe.n~ai od wschodu. Zaczepka jednakże 
japol1ska na Cziingeczcng nie miala chara
kteru Iii tylko zabezpieczającego w~.asnc 
stano\\ iska, gdyż w takim razie Japoliczy
'-Y zaprzestaliby dalszej czyrrn-0§ci po o
siąg11iQcm chwilowego celu. Dalsze ctni bi
t~\ wykazują, że Oyai11a pu:djąt operncyc 
1)()ważniej1sze. wedlug naj.dokfadniej ob
myślanych planów, a: l(urokiemu przypa
dia ·zaszczytna misya Qdegrania glÓ\\'1.1cj 
rc!J \\ tmdnem przedsięwzięciu. 

Jak wiadomo z. <l1epesz, Jiapot1czycy 
pOI \\zięciu Czingeczeng ruszyli na1 Ka11tu-
1:ni i obok leżące wąWJoz.y, ·dające przystGP 
do przelęczy, wil()dący1ch z dol'iny Ta·1tse 
w dolinę liunho. Kolumna zachodnia ru
sz'Yłai o<l Baniapudzy, reszta prawego 
skrzy dla rozldz.ielila się na dwie k<Jlumny, 
z których jednia 1Qperowa1ła przeciw \\ zgó
rm Talin, a druga -Okrężnym marszem za
chodzila1 ku zachodowa, wysylając równo
cteśn:ic swe prawe1 skrz.ydt:o1 ku pólno'Cy 
ku lnparn na'd łiunho. Zawh;rucha śnieżna 
górzysty tere.n, zas.py śnieżne, brak komu
uikiaicyi - utmdnialy dz,ialania. Mimo to, 
\HJ:;tSka iapońskll'e opernwalY! z; ]JIO!wodz.e
niem. Swliaidlcz.ą oi tern telegramy biura 
Reutera, dlOlnosząicc. o ich zwycięstwach 
nad jenerałem Rennenkampfem, który, sto 
iat w rejoni.e1 nad górnem Taitse, między 
Czingecz.eng a Madjeczents.e, roz.piorzą
dz.al przedeż poważnemi silami, bo trze
ma brygadami konnicy t diwii1erna brygada 
ml piechoty, nie hcząc strzelców. Oskrzy
dlanie wisiehadnich stan·owisk Rosyaru u
w\<laicznialo się ooraiz, lepiej, lewe ich 

' skrzyd.\f.OJ paważnie zaigrożooe musiato u
stępować. 

' Wprawdlziie Ku-m.patkin mógł <lila utrzy 
mania iswoich stanowisk pchnąć rezerwy 
i ce:nvrum, ale ewentualniość tę ud:airemnil 
Oyama swymu planaan'i. Jak bowiem do
tqd się wyikaza·lo jasino i oobiłnlie, to 
walka airtyle.ryi, prowadeon:ai w ostatllili:.h 
dniach dorywczo w centrum i na lewem 
skrnnd.1e japońskiem, stalai się ogólniejszą, 
rozciągając się na front 120 klm. - Tym 
soosob-~m Oyarrm zaaitakowat wszystkie 
siły rosyiskhe, unvemożliwiaiąc Kwropatki
oow.f wyslanie pdm/Ocy na zagroŻlO!ne sta-

• OOwriiSka \V'Slchadnie. - I(uropatkin, izaata
~vany ogiem dziaitorwym· w swe cerntrum 
I nai skrzydle lewem, musi silę Hcz.yć z ma
tlitwośdą ataków pieich<Yty j.apoń1sk!'uetj w 
ll'Cb mi1ej.s.c.ach w raizi1e skutecZtnl()Śc:i o•stJiZ:e 
lłwanna, mo. zatem swe 'rez.er:wy u'l1ier.ucho
mione. 

W edlug doniesień Zi Petersburga, Chun 
~uzi na tylaich wojsk rosyjskich! znisz·cz.y
b długi· most pod Tiieli!nem. Komwniikacya 
rnl~y Mukdenem a Tielirrem jest na: dfuż
~Y czas przerwana. 

Ziemie polskie. 
Prus Zachodnieb Warmii i Mazur 
Elbląg. fusiedizicieL Leistikow w No
~ Dwiorze ska:rcil zia jakiś uczynek chto 
~a Różyińskli·ego, który u niego byt w 
~IU1;bie. Ze :zemsty J;>Oldpalit tenże stodio
ę. swegioi pracodawcy. W pl"omienich 

_ Zginęło 40 sztuk bydla i, trzy koni·e; "' 
0&6lna szkoda! wynosita 33 tysiące ma
rek .. W ty.eh dniach stawat R. przed tutej-
• <t ~bą kamą, która go na trzy lata wrię
enia. 
. Maloork. Od pewne.go ciz.a.1s.u prz.e

let<lżają tu praiwie ·oo<liz1·ennie pociąigami z 
1y Królewca kilka set rosyjskich po'<ida 

lrych, by u<lać się db Ameryki. 
PetpNn. Tuitejsza spótka spkhlerro

tl w spraJWlOZ'.daniu rocznem pol(.tnnsi że 
lyskiem praoowata. Wszakże przyz~aje 
obrót oo db zboża L na:sion w ostatnim 

. · . wynosil n1emal 2 miliony ton mnrlei, 
eh P<>Przooniego roku, bo w og()le tyl

i 4674,914 ton. Wspomnianai spólka na
.Y do tych „małych środków kn. podźwi 
lęc:iQ rollnictwa", które darwnejsz;y mi
.ter skarbu Miquel w caly.m kraów pru
.1rn a naczelny pre~ G.ossler w pro
UłcYi zach00.no-prus3dej J)01lLerat u„ 
.~fa zaś ich do „ziindustryal1t1J0wa

Prus Zachod'nich wcale się nie po-

wiodły, owszem wicie pienięd'Zy, rownych 
na to z kasy pali, t\\ ej, po~zro Ba mar
na, a 11 zni akcyona1.ryusze n~emicccy po
nieśli dotkliwe straty. Przemy54t \ \ ·ię
kszych rozmiarach może mieć tylko tam 
powodzenie, gdzie są warunki po temu 
n. p„ tanie węgle albo odpowiedni matc
ryał do \\'yboru. Tego nie \Vlzięto w ra
dmbę; dla teg-0 te srJ-Osoby: mające prz.y
czynj.ć się do zniemczenia Prus Zacho
dnich, nie udałyi się. 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 
W Ostr-0wie TowarzystwiO kupie1ckie 

\\ ystąpifo stanowcz-o przeciw zakladanm 
Spółek w fornric „Rolnik", gdyż zdaniem 
Tmvarzyistwa tego wytwarzają spółki ta
kiek-0nkurencyę kupoom pnlskim. 

środa. Wylew Warty wyrządził w 
KokczykO\vie. Solcu i Młodzikowie g-0spo
d-0rzom, mającym rnzko IJ()ll(}rone grunta 
wielką szk·odę. Obecnie ki-cdy w-0d~ opa
dJła wykazuje się, że caly zasiew zmszczaL 
Czas, by rządi zajął się ogroblenli·em Warty 
'1 ochronił rólników -0.d' wielkich stra:t, na 
jak/ie! przez. wylew prawie comcznie s~i 
narażeni. 

Inowrocław. ,.Dzicn. Kui." pisze: 
Nieslychaną wprost możnaby' nazwać po
g l·oskę, jakai na jarmarku krąży;a pomię
dzy ludnością polską. PoidiObnioi aż 
trzech1 1go1spod'arzy polskich w Parchaniu 
zamierza sprze·dać swe gospodarstwa zna
cznie komiisyi kolonizacyjnej! 

Niechce się wierzyć, aby wobec za
gła!dy narodicrwej, jaką nam ·głosi hakata, 
ciągle jeszcze znajdywali się pomiędzy na
mi tacy, kt6rzy sam1 przyktad~1ią rękę do 
nasz,egoi wytępienia! Czy C'i pan1(}1wie t2k 
małi0by1 mieii o.światy i poczudai nar:od10-

weg:o? Spod1ziewiaimy si.ę, że zawczasu 
przejrzą, iakąi to haflbę mlleści W' sobie na
zwa sprzedarwczyka i jaką nieslawą okry
liby prz.ez ten czy.n· rsiebie, swe rodziny, 
ora:ii dobre imię gospodarzy kujawskich. 

Ze Slązka ezy li Starej Polski. 
Bytom. Zgennanizo:wiany ma być 

Górny Slązk. Polacy mają z.niknąć, a 
mają być tyLko sami memcy. Różnymi 
środkami1 d'ąiżą niemcy do tego celu. Je
dnym z tych środków są tak ·z1waine igrzy
ska dilaJ młodzieży, przez. które mlo<lzi0eż 
mai się zapalać do wszystkeiigo: oo niemie
ckie, a mai ooraż whęcej zapomi1nać, że irst 
mtodizieżą; polską i że polską ma pozostać. 
Igrzyskami zajmują się nauczyciele. Że
by ·potra1ili jak nailepile·1 te igrzyska urz::i
dzać, oobywają się natwet <YSObne nauk1 dla 
nauiczy;cieli. T,aki·e ku1rsai naukowe W) 

sprawach! i•grzysk mają się tego roku odbyć 
w1 olrolica:ch polskiich i to, jak pisze „Ka
tolik", \.Vl Raiciborzu, Rybniku, Opolu, Gli
wicach, Tarnl()IWskith Górach, łiajd·ukac.h, 
niemieck1lich okolicach Górnego Ś!ązka i
grzyska ani nauki igrzysik01we się nie od
bY1Waią, bo tam .germani00iwać rnż nie po
trzyba. 

l(at()wifce. O strasz:rne.m nieszczęściu 
oo kopaJIJ.11, o którem dlo11J01Siliśmy, pis?ą 
d'o .,Oórooślą;zaika": Nai kopalni „Prusy" 
pod Mieichowicami, w!asności hr. Ticle
Wil111akle'lia, pOiI11i101so w środ~ wie:.::.zorern 
okola goidlziny 8 okropną śmierć 16 !.{Óflil

ków. Zatrud'n:J.<Oni ni· byli na szybie .,Jeł
ka" w glębokości 320 mtr. p0d ziemią pra
cami mularskiemii na ruszto;wanin, 5-Jy w 
tern nad nimi zairwaly się wielkie masy 
węgli, 'które druzg-0cąc msz:Oo<wanie Jl miaź 
diąc znajdujących się na niem indzi, rzuc:
ly kh na paklad 50 mtr. niżej )orożony. 
Lec2'l ni·e dość jeszcze na tern; skutkiem 
zawalenia· się węgli' zaczęta cały "zyb 7.a
lewać W01da. której inadm1ar już w normal ... 
nych walrunkach d:otkliwie daje c;ię we;, n,1-

ki, tak że kto z -OwYCh nieszczęśliwych 
ludzi nie z-01stal na miejscui z.aibity, te60 za
laJa woda. 

Na 111Jlejsce wypadku prZY'bYł natych
miast dyrektor kopalni łiennann i objął 
kierownictwo prac ratunkowyic.h, które 
atoil'i byly bairdro utrud'niiQne z: p0iwodu 
wtciąż jeszcze zarywających się węgli. 
Bbsko do 11 godziny stysz:aino jeszcze z 
pad rumowisk wołanie górnika Grabmv
ski·ego o pomoc, której mu atoli nłestety 
udzielić nJe bylo można, gdyż nie podobno 
się bylo do niego zbliżyć. Dotąd· wydoby
to <lopiero potrzaskane cialo górnika Wy
wiotru. Dzjś w czwartek przybyt tuitaJ 
ta'kżc król rad.ca gómic'Z,y łfohenhorst ~ 
Tarn. Gór i wtaściciel kopaLni hr. Th1ele
Winkler. 

z im1:cj stronry oo:noszą, że walą,ce się 
z wysokości 250 mtr. węgle przygniotły i 
porwały z sobą w głębię pracujących na 
rusztowaniu w szybie górników, przy,czem 
15 rostato albo na miejscu zabitych, aibo 
też utonęli w zalewającej szyb W(),@;.ie, je. 

ckn tylk=> !!SZ ... d1 śmier i, przycisną wszy 
się do ściany szybu, lecz w każdym ra
zie odniósł ciGżkie rany. Z za:bitych wy
pływało na pcwierzchni WIQdy, która zala
ła dolną część szybu. 

Pławniowice. Pewien rolnik izabil 
krowę. poczem ją ze skóry odarJ . Przy
w-0fany rewizor mięs" stwierdził, że km
wa byla chorą, na zapalenie śledz~ony. 
Choroba ta to zaraźhwa, która się także na 
ludzi. przenosi. W cterynarz z Toszka 
stwierdzii również w powyższym wypad
ku, że krowa nai zapalenie śledz:.ony choro
wała. 

W piątek zachor-0w.ał nagle człcwiek, 
który tę kro\\ ę ze skóiry odzierał, i w na
stępnej imcy zmarl. Przywołany lekarz o
rzekł, że nieszczęśliwy zmarł wskutek za
rażenia się od chmei krowy. R.ó\\ nież i 
lmbieta, kt6rn pomagala przy cbdzier::min 
krnwy, zachormv.ala na tę chorobę i nie 
ma wicie nad'ziei, żeby wyzdrm\'iala. 

Z innych dziełt.: ie Polski. 
Warszawa. Pog?oska, jakoby ataman 

zarrn!an:O\\ any głównio. dowl()1G7ącym na 
Kauka:zie, okazała się zupełnie niettzasa
dniona. Jak z, dobrego fródla słychać, 

M.aksymo\.vicz J:O•stame mianowanJ" "ar
szawskim jcneral-gnbcrnatorem. Nato
miast naczcl'J1ym dowódzcą na Kaukazie 
ma z1osta6 byly minister d\\1oru hr. W-0-
ronco\v -Daszk0w. 

Lwów. Do ,.Slow.a polskiego" tele
grafująi z Warszawy: Jak don1oszą, z: pro
wincyi , w wielu okolic.ach, z.wtaszcza w 
guberniach Vi·o-c;k;ej i Lomżyflskiej, wlo
śc.ianic zażądali zupelnego spolszczenia 
szkól ludowych i poparlii to żą<lanie l()•dbio
rem dzieci. 

Liczba szk6l ludowych, do których 
przestaną dzieci posylać wynosi już z 
górą; 150. 

11..·.:-:,_. \·, ·"".J' ·J.'- ' ' .... 1 

iado c.ści ze świata. 
Niemcy. Statystyczny miesięcznik 

uie:miecki po·daje liczbe niemców, z.amiesz
ka.itych \'. Królestwie P.olskiem i w R.osyi 
na przicszit.o 2 miliony. ·Najwięcej niemców 
z.amieszkune Królestwo Polsk·ie, bo 1 milion 
200 tysię,cy; tak np. Lóid'ź sama l'iczy 
110 OOO 1czy1i 35 procent ogólu ludności. 
Warszawa natomla!st tylko 15 OOO. W pro 
wincyach baltyckich mieszka. iich 300 ty
sięcy; Ryga liczy ich na: 102 tysiące .na o.
gól lwdności: 275 tysięcy. W Petersburgu 
przebywa 60 tY)sięcy niemcówi. Niemcy 
nad Wotgą w gubernii samarskiei (w Ro
syi) liczą 200 tysięcy, w Rosyi poluidnio
wej 400 tysięcy, a wedlug- innego obli~
nilal nawet 700 tysięcy. 

Oczywiście niemcy szukają, po za 
granicami• wfa„sinego kraju chleba. A po
nieważ Królestwo Polskie aż tyle ich liczy, 
oowódi to, że Polska nie skąpi. im chleba. 

. Z Austryi. „N. f'r. Presse" przynosi 
wiad'OIIDOść z kól parlamentarnych, że to
czą się r<Jkowania stronruictw .ceiem za
miany teraźniejszego gabinetu. na gabilI1iet 
parlamentarn}'l z ba1ronem Gauitschem na 
czele. 

Jedeni Zi przy;wódzców prawicy o
świadczy~, ż.e1 w takim gabinie1Cie N11emcy 
otrzymaliby d'wie teki, Poiłacy i Czesi po 
jed/nej wy<l'zial:Owej i ministrów rodaków. 
Nai ministra rodaka Kolo polskie prdpooO
wirutoby hr. Dzieduszyckiego, a Piętak w~ 
stalby prezesem Kotai. 

Tekę ministra: oświaty objąlby d!r. Bo
brzyński. W mietsce hr. Vettera wszedl,_ 
by na1 piiezydenta Izby poseł :Ebenhiach. 

Z róinv\~ stron .• 
Bochum. W~nie dla roidizicÓW\ pol-

skkh, posylającyieh dzied db szkoty. Or
ganista.i p. S. mfal tapla'ci~ kare. poniewai 
n!Iic postal swo:ic.h córek na umczystosć 
s~kóllną, która się; OObY)lal w niedziel~ prz.y 
wis.póludlziale krigerferajnu. . Ptz:recioW\ wy
rolro'Wi skazującemu go na karę, założył 
rewi'Z.yą uiz:aisadlniaiąc ją tern, że przecież w 
niLedzie1ę nie byl zobowtiązany posylać 
d:Z.ieci s!\VIOich na uroczystość, w której 
bra~ ud.ziat krigerfc.rajn. l(amergerychit w 
Berlbnie z:ni-ós.l poprz.eldni wyrok il pnzeka
zall tę sprarwę oonośnemu1 .sądOW1l1 z:iemiań
sk!i1emU1 do PoOOWniego roz,patrzenia 'Z! tern 
uzasadnieniem, że w gruncie rzeczy waż
nem jest rmporządzenie rejencyi, które 
poczyhrje rodlzioom za obowfąrek. aby 
dlzieci ni·e W)Strzymywa?i oo urocystośct 
SZ!kólnych. W tym przypadlku należy }e
ctruak niajprzódi stwierd'Z.ić, cz;y tu rzecz:y
w.iocie chodzilo o uiroozysilość szkotną. u. 
mcz.ystość taka bolwi'em u nządwna1 musi 
być przez szkolę i służyć cek>m nauk.Ol-

wym lub wychmvawczym. Uroczys ości 
ludm e przez udz"al szkól n~e. s ają s ę je
sz ze uroc:zystościami szkólncml. 

Orzeczenie to kam~rgerychtt: jest lot 

nas niezmi ·rnie ważne. Za':hodzi tu p~·
tanic. czy wieczmki german:zatorskie i. 
zw. ,.Unterhaltungsabendy'' także ::ależ~ 
do umczystośc1 szkólnych. Wyrok, który 
\ tej spraw'ie zapadnie., będzie mial dlt 
nas wielkie znaczenie. 

Akwizgran. Niemiec gorszy od nie
dźwiedzia. Kupiec łiannen w Akwizgra
nie zbił na po·czątku grudnia z. r. nieliitośd
'\vie swojego psa i wcisnąl g.o na koniec 
prz.ez. kratę do klatki rn1edźwicdzia w ogrn
dzic zoologicznym. Niedźw·ied':~ po !arpał 
psa natychmiast i !}O-żarł go. Brutalm:go 
kupca skazala policya za: dręczenie zw:c
rząt na 30 mr. kary, a gdy kupiec zaprc
testmval przeciw karze u sądu Qkrę~<>\\ c.
go, skazaJt go tenże na sześć tygodni \\ 1 ę-
12ienia. Sąd ub-0lewal, że istniejące przcp:
sy nic pozwalah1 mu ukarać tak niesłycha
nej brutalności dotkliwiej. 

Towarzystwo św. Józefa w Essen 
donosi swym czIQlnk-0m, iż w nieclt„iek d1:ia 
12 marca o godz. 8 ranÓ przystGpuje tG\\ a
rzystwo nasze w'spólnic do r amunL św. \\' 
lrościele św. Ge'rtmdy. Do spowied'zi św. 
mogą .czl•onkiowic iuż w· sobotę po p.ot o 
godz. 4 przystąmć, tak samo i w nLtiziel~ 
o g-0<lz. 6 rnno. Fonie\ aż jest tQI spo
wiedź wielkanocna, przeto się cz·ronków 
nasz.efgo towarzystwa uprasiza, ażeby 7. 

sposobności tej korzystali, i jak nailiczn iej 
pod chorąg.iew się ześli, zdaje się nam. ii: 
anl1 jednego cz.tonka nli·e braknie, o co bar-
dzo prosimy. Z a r z ą d. 

Uwaga. W niedzielę 19 ma,rca, przy. 
pada uroczyste święto św. Józefa, patrona 
iJoiw1arzystwa naszego, pr.zeto Z<JStlnie za... 
mówiona mszai św. nai intencyę towa'rzy
stwa w kośdele: św. Jóizefai, w której bie
rz.emy ud.lzial z chorągwią. przeto upra
szamy cztiarnków, ażeby się hicznde zebrali 
o g. 8 rano W1 lokalu1 posiedz!ień, zką<l uda
my się na Msizę świętą. Tyłko licme i 

puniktualnne się stawić, o co bardzOI p~ 
Zarząd. 

Towarz. gimn. „Sokół" w Witten. 
Szan. TowarzystWt>m, które rnczyly 

oos oowłied!z1ić w niemiele dnia 26 .rute20 
·nai xa'baiwie, talkże wszystkim Rod!akiom i 
Rodaczkom, szczególnie tym, którzy się 
przyctzynili do upiększenia tej za:bawy, a 
mia1I1owide amatorom r amabo!fkam teatru, 
skl.aidamy nómejsz:em szczere poidzlękowa
nie staropolskim Bóg zapłać. 

Zarząd. 

.. .:~l· - . . "l l 

. . . . 

Podziękowanie. 
W sizystkiem Rodakom il R.o<laczlrom, 

którzy u<llział braU w pogrzebi·e naszej ko
ch~nej matki śp. Maryanny Wojtkowia~ 
a szczegóinie to'Wlarzystwu św. Sta,nr.slawa 
B. w, W runne, skladamY! s.zcz.ere „Bóg za-
pl.ać'~ . 

Synowie A. J. J. l(aczmarek. -C Z f L A D N I I( A krawieddego po
trzebuje oo raraiz (tylko na dlobrą ronot~) 

Fr. Du kat, 
mistrz: krarwi.ooki, HiiUen, Friesenstr. H5. 

I 
WIARUS POLSl\I 
lit teraz można zapisywać ~,W~artłlla 
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Ptieiuttaerata u mie6iąc wtmosi 
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Sznn. P.o<l:ikom p-olecam mój 
warsztat krawiecki, 

w ktćirym \\rykonywam eleganckie ubiory 
spodnie i kamizelki pDdlug najnowszej m-0-
dy na Porę wiosenn<{. Ceny umi:lrkowane. 
Bimę także wszystkie rzeczy do prania, 
ozyszczcnia i farbowania, które jak naj
spieszniej 0dstawiarn. Us!ng-a skora i rze
telna. 

Ja n Dudek, 
•unnigfeld, Kirchstr. 44., naprzeciw kościo

la katolickiego. 

Lóżka, szafy, krzesła, maszyny 
szycia i gotowania itd. mam tanio 
sprzedaż z powodu powrotu do Polski. 

S z c z e p a n i a k w Bochum, 
ul. łfofsteder Str. nr. 29 a. 

@ •l' !en1um,; 
r.I 

na hipoteki do budowli, zabezpieczenia do

mów i ruchomości od O'gnia, dostarcza' i 
zalatwia Rodak prędko i rzetelnie. 

Oferty uprasza się laskawie nad'sylać 
db Ekspedycyi ,,Wiarusa Polskiego" w Bo
chl!.fu, pod lit M. S. B. 12. •• .=.'.JlsJ „( n• .. 

-"'FI '\ . G O Ś C l N I E C ! 
\VI wielkiej wsi, ok-0lo 1000 mieszkańców, 

I pfz§ 2· dW>ornch, budynek masyW budl()lwa-
1 .hy; po!ąc.:zdby z sklaidlem ko1onialnem, bez 

zatltle) 'kiookurencyi i także 2 morgi ogrodu 
IQIWOcwego. Cena kup:n:a 15 500 mr .. , wpiła-
1...,i~H:i.l.1 V li . 
~Jl vuUU ,;mh reszta I. h1pi0tyka Po 4.0 proc. 
na :a11at; Zg.!foszenie uprasza . 

Jan Sowiński, 
- "' I(ępno - K empen w Poq;n. 

-n~r~~a~iiłti~ł;(fli1iu•q~ułł.&aa. 
-lJ .s;rrlo~2 ~c'{l;JO'!•u o oHs-borb sb~:iw 
iwm ~~u cr~tv.,..oo .sist ~kniy~::icn 
-oJl.u.s:n mob:> ~{!me: i ~\oof~a ~'Slq ~·ld 

Rrnc.m i o o ięy • 
1.7\lielki skład obuwia w Bru "hu 

przy uJicy Maryaógkiej nr. 22, 
w pobliżu Kościoła lrntol. i obok lokalu Kuchcma. 

t;zanownym Ho<ln.kom donosimy, iż ohvor;r.y
liśmy ''Spólnie 

nierwszorzędny pobki skład gotowego obuwia , 
Db ter-~o, i.e. :foiagnmy towar w~pt''i!nio z najlepszych fabryk, mo-

7.emy w tym ciQżkim c:rnsie tanir.i sprzetlawo.c, niż najv;ięk:i:t.e skln,dy, 
u przytem jest to\ ·ar o wiele lepBY-y. 

Pole~amy także nasz nalt"szta.t, 'r którym wykonywamy w:-:.lel
kio obuwie p~dług miary. Reperacye wykonywamy na życz0nie ;r.aru.z, 
t:mi0 i dobr.ze. 

Nm'z piPrwszy skłatl w IIor-hlnrmark. pn:y drugie.i sy,nchcie Cler· 
gP.t, clo!:ltar<'za Rode. kom próc:t. obuwia także dobrze odleżałe cygary, 
papierosy, fo,iki, tabakQ do y,ażywuniu i rozmaitych towarów galante
ryjnych. -- Prosimy zatem till:an. Hodaków o poparcia. 

St. La'4Jicki & Jan Gnb; f ciykłl 

Szan. Kupcom i Przemysłowcom na obczyźnie 
polecam najlepsze otllf'iołł' 

• • • eygara polskie: ~~ • • 
Kościuszko, Poniatowski, Korfanty, Maryśka, Sokoły, Pflancery, Mexico, 

rf)wnłeż papierosy Nal*odowee„ 
Noblessy, Sokoły, Trójki i Turcfory, oraz tabakę do zażywania we 

wielkim wyborze. - Przesyłki od 20 mr. - franko. 

Pranciszek. Krajewski w Wattenscheid, 
hurtowny interes i generalny .zastępca firm polskich. 

DaDUGuuuaa&avuu·uuaa 
2 czeladników 
kr awieckicb lłłF 

~ Makulaturę -=--~ 
znajdzie stałe zatrudnie- , 
nie od zaraz. , 

Jan Gawron, 
mi~trz krawiecki, 

Bf'cLlinA;h.·8Ud, 
( dawn. Brucb) ul. Ma
riens1r. 17, przy .aoście
le katolickim. 

2 czeladników 
krawieckich 

~ 
~ 
DIF' 
DIF' .... 
filF' ._.. .... 
DIF ..-
-

== centnar po 5 marek = nabyć można 
.._, 

Drukarni „ Wiarusa Polskie„ ~ w ..... 
go·' w Bochum . -=-... ..... 

na stałe zatrudnienie po
ezuknje od zaraz 

n. !liedziński •• Księgarnia Wiarusa Polskiego. · •• 
• 

'$>Ołeca wie lid wy bór tslatek do aabożd1hu ~ 
•o czytania, włązarków, powlnszowd tt•. HeriRc, Neust.r. nr. 24. - -·agnoJIO ! nass~ reu- tnn1ns P~łllS p1s1od i\rri\paf 

Jan i Franciszek 

skład garaero~~ 
~ . -

męZk1\ne.1 

podług miary 

al. Tormstr. 14 
;I w Essen. 

nowości 

wyborze, w wartości 

Kto Dla 
najszyko
wniejszy 

kt"ó.i ! 
'l „ 

• 

12. ooo marek. 

. i-h gc>'. w H••Ci'l"~ ~~1q . 'l{nI~::S:-'.).S'ft S3 lfli ~aMb:'{:in-. · ~r:j,111h!ml 

ffi'.JS:::r{'S'h 

001.s ,flY\ 
-~i .~!sh.o·. 

.„"' 1~JQoq f-5ii.emq-0nborl:i-1>~ i'()!!! 

ł -.s 1no.:~.fLsy1t~ub'fl1h: 11 ob rb·i 2..ss ·.stros:1 
·y•JV1IJ ~' -oq ~ ~2 ~[s:}w ~~~ i-t~q 



r~ 55, Boobnm, środa a„ o maroa 905 Roll 16. 

ohrt .. 1. r . o• 1 rodo ym, polity znym ł 1arobkowna 
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•• Witrus Polski11 zapisany jest w cenniku pocztowym 
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ogloszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. Kł• 
często oglasza, otrzyma rabat. - Listy do „Wiar111a 
Polskiei;!o" należy franko.wać i podać w nich dokb4· 

pod ,;nakiem „t. polnisch" nr. 128. ll:Y adres piszącego. Rekopisów sie nie zwraca. 
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Rodzice p~lscy ! Uczcie dzieci swe 

•ówlć, czytać I pisać po polsku! Nie jest 

Polakiem, kto potomstwu swemu zniem

czyć się po:zwoli ! 

Z wypadków dnia. 
.W Polsce pod Moskalem znowu kre·w się 

leje. 
Z Lodz!i donio·szą,: Część rnhotJrników 

fabryki Jgnaicego1 Poznań.skiego1 dlai jakie
goś jesz:czc nieporo'zumienia, porzuiciwszy 
nYboię, groma1cfini~ zebralta się przed! zabu
d-0w:a:ni.ami ~ prngnęta porooumiew~ się. 
Poznal1ski zawezwa~ wojsko. Nadjechali 
kozacy i: spławili w sta:wi-e 27 kQlbiet. z 
których 4 uto1nęly, zaś 4 robotników! strza
lamr zabili. Roz.wścieicz1oiny tlum po1staino1-
rw it zemstę, która n~edlugo kazalai ruai sie
bie czekać. Nazajutrz bow1ie:rn i:j. w sobo
tę P'Qd'rzrncDITTa w pallacu1 Poz:nańiskich w:y-
1mchiai nagle maiszyniai piekielna, .ruastarwio
na na: ){i na 1-szą, gdy zwyikle Pawański 
·przyieżdża1 dio pałacu. ·StraszliwaJ d'eto.nai
ic y a; ·wybuicho-vva m i·atai tern skutek, że por
tyer Stanisław Gryklak, będ~cy w zmo
:wie z robotmkami. rozszarpany został w 
kawa/ki, zaś frontom pałacu niebezp'iecznie 
s ię zaryso.wal, ·ai ściany k1anitom zupełnemu 
u leg,ly znisi1czeniu. Rewizya1 -drnlmna1na na
stępnie, wykazał'a1 jeszcize diwie podrzucone 
podobne maszy1nyi piekielne: 

l-(ó\\1J1ileż gr-oźne wieś'Ci nadeszły z 
'.Białegostoku, gdizie wśród. rozmchów rzu-
0 0 11() na w-0isko d'wrie dynamitowe bomby. 
Dużo ma być zabitych i Tamnych. 

Telegramy, 
P e t e r s b u r g. Kuropatki'n donosi, 

że Japończycy wszędzie· ponawiają ataki, 
lecz R1:>syanie odparli ie d-0tąd wszędzie. 
l(urnpatkin twierdzi, że straty po stronie 
iapońskiej są ogromne, liczbę rannych po 
stronie rosyjskiej oblicza Kuropatkin na 15 
tysięcy. 

Ber I i n. Sejm pruski rozpatrywał w 
poniedziałek etat ministerstwa kol~„i żelaz
sycb. 

B e r I i n. Parlament niemiecki obra
dował1 w poniedziałek nad etatem urzędu 
spraw wewnętrznych. 
'-iii 

Polacy na obczyźnie. 
Stede. Chciaiłbyrn dziś p.ornszyć wa

żną sp·raiwc, a mam na:d'.zi·eję, ie Sz1an. Re
d.1a!kcyai .niasze!go „Wiaru1s.a p,allsikiego'' ra
czy wyd1mkować me uwagi. Oto cilicial
byrn zwrócić Rodakom uwagę nru to, że 
pLtrnie baiczy;ć winni, jakiichi luidzi· wybie
rają, na kierowników t<0warzystw i orga-
11.1izacyj polskich tu na obcej z1iemi. 'Fo 
1rzeicz nader waiżna, bo odi teg·o1 zaileżY' nie
:ra:z. roz.:wói tmv1arzystwa. M<>iem zdainiem 
rtrz.cba wyb1era:ć ludzi ·zn,a1nych, ludlzn któ
!rzy już d.owiedli, że -.szacrz.e koichają naszą 
sprnv.·ę, i że zai żadną cenę, nie byliby zdio
lni ie1j zdradzać. Nie należy, zaś wybierać 
łudz.i, którzy: choć na obiczyiźnlh~; dlużej już 
vrzeby.wali. mimo- to do towanystwl pol
'Skich inie należeli, albo może niwleżel~ nawet 
ido wmgich Polak1orn towarz.Ylstw i orga-
11izaicyi, a gdy wstąpih diOi po1Is1Óego t{)
:wairzystwa, to zaraz chdeLiby koofoc.zITTie 
zostać pre21esami. · Tu jes·zcze i·edinai uwa
ga: Niigd'y nie trze bai wybierać mai kiero
'Wlnlików1 towiarzystw takich ludzi, którzy 
się o urząd! taki ho.ruoirowy uibiegadą. Kto 
v,,~stąpi <l(> t{)lwarzystwa, niech pracuje 
gorliwie nad jego rn'ZiWOjem, a· gd'y pak.Me, 

że umie być d-0brym, gorliwym ·czton!kiern, 
to gd'y zdobędzie sobie zaufanie ozlonków. 
sami onł go na czele sweg;o towarzystwia 
postawi~. Kto iednaik: stronił (lid toiwa
rzystw polsk111ch, a może mwet wyslu1giwal 
się. n.i.emcom, a wstąpił do polskiego torwa
rz:yistwa na: to tylko, aby go zrobliiOITTo pre
zesem, taki czlowiek nie jest z'Cllatuy na 
prezesa tow1airzystwa polskiego. 

Dalej' wymagać tiizeba od! ~ierowni
ków toiwairzystw, aby sumiennne spiedniali 
swe obowiązki reNgij1ne i narodowe, bo 
kto .tyich obowiązików nic spełnia, :nie bę
dlzie ni~dy <lobrym prez.e:sem. l(ieroW111iicy 
tO'warz.ysitw winnu być znari1t jako llu1dizie 
oszczęd!ni, rzeteLni, ucz!Ciwi pod każdym 
wiz.ględem. Zważać te.il należy, aiby na 
prnzeisótw i do. zarządmv towaJrzystw wy
bierać luidzi trzeźwyich. l(to luM zru glę
boko w kieliszek rnglądać, ten1 pod żad-
1nym warunkiem nie pow1inieni zostać wy
brainyi ·na przewodniczącego, aini ct:o żad
nego 1:nnego hcmo·rmveg10 urz.ędU1 w tow.a
rzys:twi1e. Nam potrzeibai ludlzi trzeźwy;ch, 
bai taki daje nam lepszą gwarancyę, że d'o
brz.e towarzystwem pokieruje, niż taki, 
który z.artrurwa1 się alkohQlem. , Pamiętać 
też trzeba przy wyborze zarządlu, a·żcby 
wybierać tyl'k10 takich ludzi, 01 któryich się 
wile, że -0nli spełniać będą ·Wolę i uchwały 
czlo\nk6w. a nic takich, którzyi sądzą, że 
prezes iest na to, aby 1czlonikami komende
r:ow.at, jak gdyby byf ich painem. Nie, pre
zes każdy winien siebie uważać za wyko
nawcę woli czf.onków1 i stoso1W1ać się po
dług ustat\v. Kto pokaizal, że 1Le~oev.~aży 
ustai\vy, mgdy dobrym prezesem nie bę
dzie. 

Z teig-0, co po\\ yżej napisatem wynika 
jasnio. że do za'rządów towarizyistw .a 
szczegól1niie też na· przewodnircząicy:ch tych
że trztebru W}~bierać ludzi p1odl ka1Żidym 
W'z1ględem wz'Orowych, ta:kiiich którzy za
wis1ze ł podl kaMym względem przyświe
cają dohrym przykładem. Niech Szan. 
R0ida1cyi ze1chcą, ·rioz1waży~ me uwagi, a 'Z 

pewniośc1ą, slusz.niość mi· przyziniają. l(. S. 
HoieTde1

• Towarzystw1Q1 św. Walente
go w1 Hoc1rdc 1oidbylo1 swą ·zi1mo·wą zabawę 
·w niedzielę, 26 lutego, o godlz. 6 wieczmem 
Ro1d'a1cy tak się lianie zgromadzili, iii sala 
poi same brz1egi bylai zapełniona. N.a po
czątku zaiśpiewano pieśl1 kościelną, ruastę
pnie powHar przeiwodnkzą:cy p. Parz.ybok 
gi01ści i cz1tionków, ·dziękująic Ro<lCLkom, iż 
się tak licznie 12gromaict1zil11 i pro1sil wszyst
klkh g.ośd, aby ]alk naizg-0idniej db końca 
uroczystości się bawi1li. 

P.od'zi·ęko\van'1e należy silę członkom 
Tow. Ś\v\ Marcina1 z De1rne, którzy na na
:sząi zahawę przybyli i1 pięk'fl.1Y\m śpie·wem 
naszą z.aibarwę nam upiększyli. 

Jeden z obecnych 

Osta ni reskrypt cara, 
w którym car robi nadz,iej(} zapmwa:dzenia 
kornstytucY'l w Rrnsyi, mai brzmi1enie nastę
pujące: 

„Zg-0<lnie ze starym zwyczajem narndu 
rosyjskiego, by tronowi w dniaJch T2Jdości 
n smutku oic12yzny wyrażać uczucia. z,gro
mad'zenia· szlachty i ziemstw, kupiectwo 
11 gminy ch;łiopskie z wszystkich stron Ro
syi, wyslaty z oka,z.yi narodzi'l1J nastGPCY 
tronu lfczne życzenia, wraz, z, wyrazami 
g.otowo1ści p.oświęceniia dlai pomyiśtn:ego za
lrońc;zeniai wojny majątku i WSZYl3tkilch 
swyich sit, l()lraz: ofiairowia:niai W1Sz:elkich 
swtyich sit dla udoskonailemai porząid:ku w 
państwie. W mojem i 1oesarzio1wej imfi.eniu 
polecamy p. (Bul'yigilnowi, ministroW'i ·spraw 
weiwnętrz:nryich!) wyraizić tyim na:iserdiecmieł 
szą po<llziękę za wyrażone loja111le ucziucia, 
które tern rndlośniejszem~ byty d.1a. nas w 

obecnym ciężkim cz.asie. Wyrawnai go
towość wspóldziatania naJ me wezwanie 
w skutec.znem urzeczywi·stnieniu przeze
mnie zap01Wie<lzianych reform, w zupel
ności odpowiaidai życzeniu1 mego serica. 

„Wolą moją jest, aby przy wspólnei 
pracy rządu i dojrzałych sił społeczeń

stwa, U'zyskac speitnienie mych zamiarów 
ski1erowainyich ku ·d:Obm narodu. By prn
waidzić da1~ej pracę kilku vrz.odków, zacho
wać ją nieuszazuplonq, dla kraju rosytjskli.:~
go i by utrzymać 1>0rządek, postan()tWUem 
na przyszl{)ść z pomocą Bożą, mężów 

najdogodnie~szych, cieszących się zaufa
niem narodu, a przez ludność wybranych, 
powołać do uwi'ału w opracowaniu i o
bradach nad ustawodawczymi proj~ktami. 

Ze wiz.ględ.u na.i SIZ!czególne stosunki 
ojczyzny, na różnoJiodn•ość jej szicze.pólw 
narodowych i na słaiby rozwój obyiwatel
stwai w kilku1 je:j częścia1ch, •rnsyjscy wfad
cy 1obdamwyw:alL w swej mądrośc!i oj.cz,y
z.nę reformami , stosownie dio doi-rzalych 
potrzeb, tylko jako wynik panuj'l!cego zu
pełnie ustal0oneg·0t porząidku, bacząc pnzy 
tern nai ciągłość silnego hlistoryiczne1g-0 
związku z przeszłością, jak{)! porękę trw::i.
łości ·1 strutości w. przy.szJości. 

Przed'siębimąc obecnie tę, 1reformę i, 
będ'ąc prz.ekonan:ym, Żie 1zn1at()mość micj
sc{)rwy:ch potrzeb, <loświadcze',n~e żydowe 
i mzwa.żne a szczere słowia. wybranych 
męzow, zapewnią ustaiwiOdawczej prncy 
O\\r.ocność, ku praiwdzhvenm pożytkowi lu
du, jestem śiwiactomy ró\vnocześnii.e wszy
stkich zawiklań i trudności urzeczywist-
nienia1 reformy przy be;z,warunkoweim za
chowaniu niewzruszalności podstawowych 
ustaw państwa. 

Dta1 tego, z.na1jąc Pańskie dfu1g>0letnie 
admim'straicyjne doświadczenie, oceniając 
Pańską spDkojną stanowc;zość, uznałem za 
dlobre, utworzy1ć po<l Pański'em przewod
nictwem osobną kQnferencyę, dla 0brad 
nad dwgam~ do ·spe1lnii.enia tei mci woli. 

Niech Bóg blogosłarw1L temu memu d:o
bwrrm przedsięwzięciu! Niech Bóg po
może Panu spelnić j1e dlai dobrn pow[erzo
nego mi od Bogar narndu !" 

Podpis. Mikołaj. 
Jak wiadomo manifost wiydany zostal 

krótko po 1ogioszonym ininym manjfestście, 
w którym car <>świadc·z:yl się stammvczo 
przeciw udziałowi zastępców1 ludn1ośc1 w 
1rz,ądach paflstwowYtch. 

Chociaiż drugi1 mainife.st rezyni~ pewne 
nadzieje, to i po ruim nie wiele spodziewać 
się można· , jest on rnczej o!Mrcronyi na 
cbwik>we uspokojente lu'Cllności. 

Ze slów manifestu też zgoła pe.w111ych 
wniosków czynić nie można, o ile i' pod 
jakim względem 1mr zamie:rz.ai zaispoJroie 
pragnden1i1a. narodu, tO' też rozmchy ł za
burzenia pomięcl'z.y ludn>0ścią gnębiOIJ1fll u
a1skamą; przez wieki a rwącą s'i.ę -0becnie 
calą silą d:o woln-0ści wskutek taki·ch nie
jasny:ch i nader wątpliwych w swyich skut 
kach mandestów z pewnością nie ustaną. 

Ciężkie, nader ciężkie chwile przecho
dizić będlzie jeszcze R:osya, zanim stwiorno
ną zostani1e zidr<>wai podstawa do 11110.rrnal
nego Tozwoju kraju. 

Z wojny rosyjsk o„japońskief. 
PierśCJeń wojsk japońskich oskrziydla

jących I(uropatkinai zacieśnia się ooraz 
więcej i grozi R;osyaJtlom zagladąi. Wal
ka toczy się; dalej rua 1cal:ej liillih:. 

Wi1aldomości z ostaitni1ch d:ni: ujajwnia
ją już plain japoński, poleKaiący na otocze
ni u I( uropaitkinlal. 

Praiwe skrzydło dapańsklłe, gdzie wal
czy I(uroki, 1\V!spomagainy przez cześć 
wojsk jeneralla Nogi! i Wainfuli1r111 posuwa 

się ku dolinie rzeki Hun i kUJ Makdeno.wi, 
orazi marszem okrężnym przez SiI1.1TIUmtirr 
ku lnpan nad rneką lfon. 

W centrum japońskiem po ostrzeliwa
niu vozycyi msyjskich. ·zarysowuje siię już 
wyraźnie poważna akcyai zaczepne. Gló
\V1Ilie walki toczą się kolo tom koiei01Wego 
i pod! \VtZ!górzem putii/owskiem, gdzie Ja
,pof1czycy wprowa<llz,ilii dio· bi·twyi ciężkie 
dziala forteczne. Depesz•e ootująi również 
kilka ataków jeneraia Oku. 

Lewe skrzydło japońskie, które poi br
twi1e pod łfajkontaj podjęło mairsz skrz!Y
dlowyi ku, północy, i est już: powa'ż.Rie 
wiciągni.ęte w bitwę. Wojska ja'.P(>'ński~ 
prz1eszly do ataku na prawym brzegw ttun
ho, g:dzie zdt0laly się utrzymać pOI pośógu 
za Grippenbergem; skrajnie kolumny te
go skrzydla1 wysunęly· się ku pólnocy pod 
~inrrimtin u ku Mukdenowi, gdzi!e "\VI Sz.a
lmpu (Saiwi1npu), na zaichóidJ od Mulkdlenu 
W OO.'.ieglDści 01Wf<1 20 k1m., Stainęly dJni~ 
2 bm. cztery dywizye piechloty. Ten kor
pus, Uczący pr,zeszlo 50 tysięcyi lud!zi, po
SUJwa się Im Muk:denowll. Jak pl{}dająi o
sta;tnie depesze, Kmopartkin I1aJ ooPooę .swej 
11nii t0ldwrotow1ej, rzucil tam swe rezerwy· 
obecnie pod Szalinpu toczy się zacięta b1~ 
twai o linię odrwrotową Rosyan i o uchro
nienie airmi~ rosyjskiej odi katpi·tulaicyi. 

Że tyły wojsk rosyjskich są poważnie 
:zagr·~}żonie, przyznaj'li to już haw.et sp.mw()„ 
zdama rnsyjskie. Oprócz chunchuzów 
którzy grasuj'!! powyżej Tiielim1, !li opró':i; 
korpU'su operującego ku Muk<lenOiWJ nie 
l!lle;ga już wątpliwości, że wojsroai jap.o;l.skic 
poswwają się ku TienJinowlv, to jeSit operu-
ją na liinii odwrotowej rosyjskiej. · 

Potrafiły one ukryć ct:oskonale swói 
manewr, dlz,iękL któremw armh~ Kuropatki
na grozi los Sedanm 

DotyichczasoW!y' przebieg walk ma Jla 
Japończyków przebieg - jak z;wyk!e -
pomyśLny. Walki potrwają prnwdopodo
bni.e jeszcz·e cz,a,s, d\tuższy, jakkolwiek już 
toczą się dni kilkana§cie. Są to w:alki roz-
1str.zygające o losach ·calcj wojny. 

. O poszczególnych w.alkach donoszą, 
Jeszcze: 

Ataki 11a obu skrzyidlaich rosyiski..:i1 ze 
strony japo11skiej trwają, dalej. Japoń .zy
cy zaatakowali stanowi'.Sik:a rosyjskie kQlo 
E.rI;~an, . wstali jednak odpairci. Sdr1y o
g1en dział polnyich i oblężnk:ZiYCh trwa 
dal~j i jes~ ZiWrócony glównie oo pagórek 
Putitow1sk1. 4 bm. o godlz. 9 rano Japoń
~zyicy ponowili a:ta!k na1 pagórek, zostali 
Jednak odparci. Drugi atak nastąpi! o
:1.rofo pol~dnia i byl również bezskuteczny. 
Po strome jaIJ<>f1skiej ~traty są wi~lkie Po
nlr.eważ <>strzeli wiaini:e pagórka t rw n dal ei 
oczekutlą pooownegio ataku·. ' 

Am1ia ienerala Nogb bierze udz:al w 
walkach. Nai lewem skrzydle walku. trwa 
dalej. Wschodni oddzi,al odparl bardzo 
g~altowny atak. Straty obu stron są w1el 
kr~. R.o'zstrzygające:go wynikui nie 001ą
gwęto. 

I(oresp-o;nde.nt Biurai Reutera, z kwate
ry armii jen. Okw w Fuczanranr, <lonosi 
pod datą 2 bm.: Japończycy zajęli po roz
paiczliwej walce na bagnety, mnoo iż nie
przyjaciele bylii w przewadz,e, sz~ilce .rQ
syjskic i groble kolo miejsoowości Papa
tai. - Straicili oini tego dma 2000 luid:zi. Ro
syjski'e straty są większe od! japońskich. 

Ogień dzialo\vy wz<lluiż l'inilt kolejowei 
trwa dalej, Wiatr miecie śniegiem. 

Pet. alj. tej. don{Jsi z 4. marea: Nai le
wem skrzyd1e walczono przez calą noc. 
Od wcwraj rano toczy s-1ę walka iZ japoń
ską kolumną, kt6ra zamierza.la óbejść R<J
S"Yal!1! kolo Szalinpu rua zachód! od! Muk<l.enu 
Dochodzi stamtąd odglos. ognią d!z.iatowe~ 
~ Walka roz.wija się wzdhra calego 



i.rontu i coraz bardziej przyb:era chara
lcter b'itwy rozstrzygającej. 

Z Tokio depeszuia.: Japończycy o
strzeliwują w dalszym ciągu gUwrne po
~cye rosyjskie z ciężkkh ·drzial. Wiele 
rosyjskich pozycy1 jest tak silnie ufortyfi
kmnnych, że zdobycie ich wymaga po
ci, .• ·-6-0 postępowania, jak przy zdobywa
aiu twierdzy. 

Z glownej kwatery japońskiej dono
w.q, ze iak się z<laie, Rosyanie śc1.ą;ga.ią po-
8itki1 przeciw japońskim silom \VQjennym 
kolo Czingeczeng. Od<l.Zialy japońsk.1e w 
okolicy PeMihon zdobyly stanowiska ti1e
przyjacielskie, polożone na wyżynach Kau
tuliin i Changkoo, 

Dw~c mile 111a \\schód od Tunczaoszan 
IW kierunku ku Szaho Rosy8.tllie na frollJcie 
wykonali atak no·cny, który jednakże od-
parto. ·1 

Na prawym brzegu rzeki· Iiun wyko
na! nieprzyjaciel silny atak na Czenymta
po, wstar jednakże odparty. Wyparliś
my ,nieprzyjaciela: z Czamyta:ru i ttsu.nt-
;sangtai. · 

__ ::sc::2Q2 _____ !'_ - ---- - -

Mowa posła Kulerskiego 
wygłoszona w parlamencie niemieckim 
dnia 21 lutego uzasadniającą wniosek Koła 
polskiego. dotyczący ustanowienia izb 

robotniczych. 
Mości panowie! Gdzie tylko chodzi 

o obmnę interesów robotn,ików, tam z.a
rwsz;; w -obronie ich występować będznc
my. DowlQ·dcm teg•o wniosek, który diZi
siaj pod obrady przychodzi. Wnioisek nasz 
tak samo jak inne podobne wni-0ski ma 
sww1odmvać rząd, by prz eds ięwziąl c:o
kolwiekbądź W\ myśl wyrażonych w mrn 
~ą:dań. 

MoścQ Panowie! Ni1c zam!ierz.amy u
pierać się przy jakimkolwiek kier~nk~, ale: 
kroczyć będlziemy przy z.ałatw1aimu teJ 
kwestyi wszelkiemi drogami, które są mio
żliiwc, aby tylko uzyskać c-0ś pozytyw-
11e1g0. 

Mości Paioow11e, w tak zwanych .,roz
porząd1zeniaich z luteg-0" powiediz.iano: „że 
w celu utrzymania pokoju pomiędzy ro
botnikami a praoo<lawcami, us.tanowkme
mii. być mają przepisy prnwnie co .do f.o 1n;iY 
w jakiej robotmky, przez. reprezeintrur:tow 
:posiaid1ających ich zaufanie, mają brac , u
d!ziat w uregulowaniu wspól111y1ch s.tosunko~ 
i w1 pertraktacyach tak z praoo<lawcam1 
jak i z organami rządlowemk ~rzez ur,zą
dzenie pod·obne mai być robotnikom da:na 
sposobniość do wytaczarniai w sposób spo
kojny \\:1SZ1elki.ch skarg, aby rząd. by! w 
morżn10ś.ci informowam:1a się. ustaiw1:c:z:n.1c o 
~tosunkach rnbotniczy•ch i zaichowama z 
nimi czucia". w rozporząd.Jneniach t.ych 
jest zdaniem mojem zawarta P:° części ?~ 
:bietnica ustarnowienia izb rbotmczych. Coz 
izdlzi·atal je<lnakże ·dioty.chczais rz.ąd, aby dlO-

Kapitan Czart. 
Tom drug i. 

(Ciąg dalszy.) 

Była . czwarta rano, g<ly Sulpicyusz 
op11·szcza1ł Paryż. . . 

Ani jedlna .chmurka nie rpla.rrnilai ni~ba, 
wszystko w przywdz1i1e tchnęl.o ~spokoJem 
i świerzości.ą. Mlody pisarz wc1ągat pel
nem~ piersiami czyste powietrze porarnku 
Czul się lekkim i szczęśliwym.. Rad .b?'ł 
temu że żyje, i że świat taki PtGkn!, l ze 
1tlJOIŻe cwalawać na koniu, szerok:m g-0-
·ści(1cem wśród pól i ląk -0krytych z1idono
śc.ią. P~ze·z drogę powtarza} sobi1e Wl my
ślii wszyistkie zlecenia Cyrana, oraz. po
czciwe -rady Zuzanny, którn obficie wYPO
·sażyta go niemi przy po.żegnaniu. _ 

MltiQ<lizie.niec, odwaiżny jak z.awiSze . 1 

jak zawsz.e o nic 1si~ rne troszcz~y, nic 
·zauważył że jest śledlzony, czy tez wprost 
ścigany. ' W oid'l~glości i~iichś pi~~iuset, 
czy sześciuset krok6W za n'lrn pęd!z1h kon
no: Bm Joel, Rinailoo i pa1111 Esteban. 

Jedynie teni o~tatnw. ~ystępow.ar. '~ 
swei wlasinei -po-stac1. Zmiemr tylko o:dz1ez 
zarrniast 00 Vv li·em wew raj szych tachma
nów, miat nai oobie kafta.ru 'Z1 bawolej. skó~ 
ry, nowe spodnie z Z'idonego ~ksam1tu i 

długą, szarą opończę, wYgląd:aj~cą wcale 
prz:y!ZW10·ic1e, wszy.stko, natura!lni1e, dlostar-
czone przez, RLnald~. . . . . 

Namomiast t()!Wairz;ysize zb~ra zm1emh 
się nie d'° poznania. . 

Ben Joel inadaJ sobie powierztho-
. wność u.c~iwe,zo kupca, podlrur.iuj~eg.o w 
sprarwach harndk>wych; obciąeyl on! swe
go konia pakun1kami które pospol1id wę-

pełnić tych obietnic? Skonstatować nie
stety muszę, że rząd n!ie zrobil nk pod) tym 
\W:ględem; sprawa ustanorwienia izb ro
OOtnfilCzych na krok nLe postąpifa„ 

Sprawę tę poruszano tułali z wielu 
stron w Iaiach ubiegłych kilkakrotnie; cen
trum wniosło w roku 1895 interpelaicyę i 
zażądało wyjaśn·ienia ze strony rząidu pod 
tym względem; kanclerz1 ks. HohenLohe o
świadczył wtedy, te prace przepwstępne 
nie JX>Sunęfy się jeszcze tak daleko, aby 
można przedlozyć Je do uchwaty. 

Do dzisiaj j:esz.cize nie \vyszedr rząd ze 
stadyum rozpatrywań i nic pod! tym 
wz1ględem nie uczynił. Sprawę tę poru
s2ato ciągle; stmr11nictwt> socyaln10-demo
kratycz.ne. Wmiosk'i Lieber-ttitzego, Ro
skkiego 1 Pa1chnickiego przY1szty w r. 1899 
pod rozprawy; wszystko ro jednak rnie wy
warto na rząd żadnego wpływu, a przynaj
mniej wptywu jakiego wnioskodawcy spo
dziewali się. Zdaje się, że t1Zą;dJ boi się u
czynić cośkolwiek na tej dmdze. Dcrwo
dem tego jest, z-daniem molem. zaichowa
n1e się rządu wobec strcjku w <Jkolicaieh 
Ruhr. Bo rzeczywiście. przypuszczać mo
żna, że rząd! ma obawę przed panami 
.przedSliębiorcami, prz,ed: kapitałem; gdyby 
tak n11c byito, ta taki pan Kirdorff ITTie byt
by s:iG obszedf tak' bez Iitośd z p. mini
strem Hammersteinem, który w -0bec Po
laków znaJdzi'e zawsze ciętą ·oictipo.wieaz. 
anli też p. miniS'ber Moller nic. bylby snę 1~
slu1cha~ takich komplimentów i0d palna 
prz etdsi ę b iiorcy. 

Pomirn() tej obawy rządnJI przed! przed
siębiorcami· i· pńzed kaprtałem, musimy do
maigać się od ·niego izb robotnicZY'Ch:. Rząd 
raz. musi ukończyć prace przyig.otowawcze 
i dojść mu:simy dio rezultatów p·ozyty
wnych, do urządzenia izb rnbotnhczyich. 

P()ld tym wz1ględem Iiic1zne już kralje 
świecą nam przykładem. Jeict:rn z mów
ców np. z.auważyt slusz.11ic, ż,e w Belgii 
istnieją już radz.cy robotniczy, których za
da.inie jest mnieiwięccj takie LSame, jakie,go 
u nas mają dopełniać izby r-0botnkze; izby 
mbotnrcze mamy w Niederland1a1ch, po<lJci
bne mządizenie mamy w Anglii. takie! sa
me wi Szwaj1c.ary1, 'Zacofanej po1cf wiciu 
względami, dalej w AmerY'ce. Nie umiem 
wiię:c wyttomaczyć ~obi-e. po'WOdu, dlai cze
go ni·e mi:a~oby być moiliwem w wielk~em 
państwie niemiecku.em to, oo w inn'Ych pań
sbw.aich już ist!nieie. Mamy już przecież 
izbyi kuipieckie, izby rzemieś'J.rnicze, izby 
rioilmcze. ni1e widzę więc powodu, <ifa1cze
goiby ni,e utworzyć izb 11obo.tnictz.yich. Stan 
robotni·czy uważamy za ró\Vin;o11pra/Wl1Jio
ny, z tego więc powodu żą<lamy stan01W
cz-0, by rówrnO'uprawnieniu temu· diam1a wy
raz. przez utwrnzel]ie i·zb r.obotniczyich, ku 
obrronie interesów robotnll'ków. Kwestye 
utwioirz:eniai ńzb robotnkz.ych uważamy po 
części talkże jako kwestyę obmny mbotni
ka. M. P., praca robotnika j eist zdaniem 
modem poid1s.taiwą 'CkQ!rnomicznego życia; 

,drowmi haITTd1arze d'.źwigają z.wykle na ple
cach. 

Ch~·tre O'blicze Rinalda, przekjsztalco
•nc zai pomo·cą zręcznej char.aikterystyki. 
vviychylafo się <lio P-Ołmvy tylko z podl sze
r~ich skrzyid:el kaipelusza; sukienna jeg-o 
odz:1eż, malo efektowna, ale z. dobrego ma
teryatw i sta1ra1nnie .odrobilona, nadaiwala 
mu paz,ór ia.ikiegoś z:amożnego rząd!Zcy 
dóbr lub <lizierżaWicY, który o wczesnyin 
ranku wybral się na objazd! folwarków1• 

l\ażdy z jeźdzców róiżnnt siię tak bar
dzo 1odl tmvarz,yszów, każdy nosit w ca
łej SJWej po1s.tad znamię tak 1od!rębne, że kto 
s{)()ltkal tę trójkę. nie domyślał się z pewno
ścią, że mai przed siobą ludzL fe~ną myślą 
zwią'zanyieh i do jednrego ce'Iui dążących. 
Przy'pws1zczać Oln móg1~ ra:czei, że j.eźd'zcy 
spoitkaiwiszy suę wypadkiem w id.rod.ze, po
stan>awlilii przez czas pewi·en jechać w 
kompanii. aby podróż wydałai im się mniej 
dlugą i nu<lną. 

Strurająic się powstać w przyzwooirtei 
odlegtośidi od! Ca!StiUama, posuwaJi się oni 
niie:oo wolniej, niiż Olli, szlo im bowiem o 
to, aby ni·e zbm:l'z.ić w ściga:nym podlejrzefl. 

Od chwili gdy <lpU'ściH Paryż, żaden 
z nkh nie prtzemówil ani slow.a. Esteban 
de Boyastruc rzucał tylko od chwili jo 
chwili spojrzenie nai Rinailda, jaikby go 
chcial wybadat, Wk>d11 jed111ak nie myślal 
ust otwiierać. 

Po god'Zinie jazd.ty .zbir nie mógr iuż 
wYtrzymać i zapyta1t, czy prę<lko ·zatrzy
maiią si~? 

, - Nie prę<lkoi - o'dburknąl stugus. 
- Tyle cer~eli o sprzątntęcie jedne

go czlowii.elm ! - zauwaiżyl pogardliwie 
Estebain. 

- Szalel1dze! - xgromit go Rinaiklo. 
- Mfody pisani tyleż znany jest w Panr-

produkuje ona.o pracą swą włełe. Cz:emżep 
by byfy przemyslowe prze<l.sięb~orstwa 
bez tei pracy? Czernie fabryki, czem ko
palnie? WszystkQ to bez praicy robotnita 
nie mia~obyi żadnej wartości, bo wlaściwą 
wartość nadaóe im doPiero ta proca. Czy 
nie jest slus.znem. aby wiobec tego stw'o
rzyć dla niego od:powiednl1ą reprezenta
cyę? 

Z drugiej strony robotnik jest Pod 
względem eko!nomicznym stroną, slabsz.ą i 
dia tego już naleiy wxiąść go w obronę. 
Izby robotnic-ze, iaik to iuż wyżzj powie
dzialern, uważamy za instytucye, które w 
pierwszej lin~i robotnika mają, brać w obro
nę. Zada11iern i.zb robotniczyich mają być, 
przymadmniej wedle na1szeg()I życzenia: 

1) Zestarwie.nie wiadomości. o stosun
kach dlOtyczących pracy, żyicca i mieszka
nia: robotnika; 

2) Kontrola.i na<l wykonywaniem prawa 
Q ochrornie roootnikai. 

3) W izbach robotniczych madą być 
mzpatrywane ska1rgi i życzeniai roho1Jni
ków, aJ zdaniem majem. •gd:ybyi izby ro-
00tni1cze 1istnialy już dzi.si:aj, dio strejku w 
okręgaich Ruhr nie byłoby pt1Z'Yszto. 

Z zupefoą sluszniością powiedział ie
deru z porp:rz.ednich mówców, że rządt przy
czynił si1'ę także j)() części do wybuichu 
streiku nad Ruhr, ponieważ 1J1i'e po)starał 
się, aby stw1orzyć instytucyę izh mbotm
czyich. 

4) Izby rnbiotnkze mają ·się <lale.j• sta
rać o zala1go.clzeni~ spo1r6w pomiędzy pra
codawcami a robotnikami; mają więc od
grywać ni·ejako rolę sądów IX>luboi\vych. 

5) Izbom robotniczym m{l! ·przy<Slu~i
wać prat\\llO omarw1iania wniosków rządin- ; 
wych, n. p. wmosków dotycząicyich pad-

1 

1rniesieini·ai przemysłu, da.Jej ma im przyslu
ghvaić prnwio om.aiwianiai pr.ojektów do 
prnw, które odnio1s•z4 się przedlewszystJó!em 
do robotników. Mają mjeć praiwio w•spół
d'Zialanlia przy uchwalaniw podiObnych 
pra:w. 

Co zaś <lbtyczy organ)lwcyi, miie będę 
j.ejo tutaj sz1czególow10 rozbierał. Podstawę 
dlo utWłorzenii1ai izh robotniczych, zid.ainiem 
nJaJSzem, poiw\un\ny tW101rzyć wydzi·a~y ro
botnicz.e pojedyńcz:y.ch przedsiębiorstw. 
Zycz:ymy soHie izb li0lralnych, d~leu izb -o
'kręigowY1ch, a nariesziCie państw1QlWe'@1 u
r.ziędru robotniczego. 

Ograrniczam się .nai tY1ch kilku słowach 
i po1wtairzam tylko. że wniosek nrusrz uważa 
my Je<l'Yilll·e ·m pobudkę dla: rządu, alby w 
tym kiemnku ~ak ·mjprędzej· ooś pOiZyty
"1\Ilego uc'Zy.nil. 

(Brawo! w Kole polskiiem.) 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zachodnich Warmii i Mazur. 

Z Swieckiego. Dom mieszkalmy cha
tu,pini•ka Papke'g.o W1 fietnowie zgorzal do-

żu, oo l\aipifa111 Czart we własneij osobie. 
Są oni zarwisze razem z. sobą, jak święty 
Roc.h ze .siw,yim psem. Gd'Ybyśmy go za
bilii <i'Zisi•e]s~ej n{)·CY lub też w tej chwili, nie 
u1plynąlby <lzeń jeden, ai już Bergerac by{
by· o tem uwiadomiony. Otóż jest rzeczą 
n1e:zbędlną, a:by Berger.ac sądzit, że. jego 
sekretarz ZU1aiiduje się wciąż w drodze; 
ilnaczej może om sam w:mieszać się dlo spra
wy i sizyki nam pokrzyżować. Musimy 
przydiybać Castillana w jakim rką:cie 0idfod
n:y1n, gd'zJeby nie wied.'z.iano: kto on zaicz, 
zkądl przybywa i dlQkądl d'ąż.yt. Zmz.umia
no? 

- Nailzupelniej - oictrzekl s:zfachdc 
prowainsa1ski. - Ale1 jeżeJii rze.czy będą iść 
tą koJ!eją, zaiciąg111ie OTIJ nas za sobą do sa
mego Orleanu. 

- Tak pan sądeiisz, panie Estcban? 
Otó:ż u,pew1niam pama, że illiŻ w Estampes 
Dęd!zlesz, mógl puścić mu finfę pod nos. Po 
prz:ebyiciu piędu lub sześciu· mil, zarówno 
czlowiek jak kor1 doma1gaiią się od'poczyn
l"tl i muszą skręcić z gościńca do jakiej 
pnzyidjrolinej oberży. 

- ~jduje si·ę d•obra oberża! w Estarrn
pes? - zapytat zbir. 

- Nte wi'em; nti!gdiy tam nie byłem. 
Zas1losu~emy się zreisztą najuipelniej dio g-u
stu i wyboru mlodzieńca. Mam nadzieję 
że się na nim nie z.aTWJedizJemy, 

- Och! - wtrącił Beni Joel - kaiż<la 
oberża będzi'e dla nas dobra na ten krótki 
przeciąg czasu! 

- Przepraszam! - zaprzeczyl Este
baim - Prze.cie nie wyprawimy ~okosa 
nai tamten świat, zlaiztszy zaledwie z s.io
del. 

- Czemużby nie? - zaipytal Rinaldo 
- Gdyż ·zajedziemy tam późno. gdyż 

i~ jestem bardzo glodiny, a IZW'laSlJCZa bar-

S!czętnk Spaliły się także wszystkie 
chomości. 2o.na Papke'go chcąc j~ 
coś uratować wpadta do palącego sic: 
mu. tecz w tej chwili z.a:pacU si~ dq 
ciężko zostala poparzoną. Zdaje si~, 
ogień umyślnie wzniecono. Papke\ro, 
ogień Powstał, nie bylo w domu. 

Starogard. W sirnt gosporlly te. 
chowej znatezioruo w dniu 1 b. m. 1llil 
zwlola mężczyiny. Z papierów znałerJo, 
nych przy izmarlym v.rykaz.ało się, że 
to aptekarz Herman, pochod.z~y z LutJt. 
Jak się ztla]e, zmarł on wskutek u 
seroowego. 

Iława. W Domnowie zlgiorzaly 
dnirt11 I bm. zabudrowanLa gospodarcze 
si·edzideli Omnwalda 1i: Morgenratha. O. 
braku wody malo z<l'°lamo tylko urato · 

Słupsk. Telegraiiczni,e donoszą, • 
mordercai żyjącego na dożywociu Lo1Ja 
Patenhe.1m Gatowski skaizany z.ostat na I 
lat dlomu karnego. 

Grudziądz. W obronie polski·ej pi~ 
\'v"t!i na1zwiiska. Czytamy w ,,Gaz. Grud<a.k 
Wfaśicidel Kazimierz Jąder ze Strzel· 
stawał przed sędzią hipotecznym, aby, po 
p11'sa;ć "1nil()1sek. Gdy się tam p.odpiisa(f 1\ 
der, sędlzia wnfi.o.s!rn od'. niego prz"Y\ia.ć 1 

chciał, ponieważ P<Jidlug jego mniemam 
ma się nazy-\\-ać ,,Jonder". Lecz p. J. i1. 
ko dosk-<maly Po.lak uoowodnil przez ai 
puHury. ż,e się w rzeczywistości n:azyw 
Jąider, ai zatem czystem polis.kim natzili. 
skiem. Sędzia był przeto zmusz:olny 11 

z:wijsko po po!lskui zapisać i wni~usek przy 
jąć. . 

Slawa takienm P<Jla:lmwi, który ,. 
pozwoli swego nazwiska k(lszlawić ! 
mamy takich Polaczków, ktÓ'rzy inż m 
tylko swoje nazwi·sk-0 fatsz;ywie, ale 
sz\vaba·chą pi'Szą zamiast pisać tak iak 
chrziciic św. 1oidcbrali, jedynie z tej przycZJ 
ny, że p.rzelownyi lub jaki urzędnik t 
WY'lllaga. Występujmy wszędzie śmi&l 
jaJk pan Jąder ~ oopomina1jmy Siię O S'WI, 

prawa! 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 
Ostrzeszów. Dawn~eiszy ki,erowui 

biura Mairszatek z Barnniowai drosfal s: 
pl{)ld! .i;c1ta WQIZru ciężarowego i Q'dnliósl 
ciężkie obrażenia, iż zma1rt w k'rótk' 
czasie. 

Poznań. Pr-O'ces Meyerowiej przecn 
ko hr. W ęsie\rsko-K wilecki,ej o rzelk 
podsunięcie <lizfocka, jaki się mial tocz 
drnia 9 bm. Zl()'stal odrnczony - albowi 
taik 'Skarżąc.a, jak oskarżi<:ma mają dlOSta! · 
nmvyich' świadków. Oprócz, tych w 
ną jest żona strażnika kolejowc·go Me 
w.w - zmmy aienit Hechelskll, J aidlw:~a A 
<lmszewiska r adrwokat kralroiws.ki <lir. fi 
mowski, który ten proces prowiad.zi.. 

Żnin. l\oJ{}niis.taJ z: Czewujewa wi6 
w tych dniach wiecz.orem drzewo. 
d!rodze pomiędzy Bożeiewi'czkami· aJ 
n1em spadł wóz. w rów okolo 5 metrów g! 

dzo spragr:tliiony, i wre!szóe, gdyż nie 
zwycz·a.ju bić się naicz:czo, chyba :gd'y ' 
s.tem d.o tego przymuszony. 

- O, pa.ni·e .Estebam ! - z.aśmn~l 
drwią:co Rinaldo, mi1erz.ą;c wz:rokiem koś 
stą figurę zbi:rai - uważałem pana za i 
tę ITIJniej cielesną. 

- Czy toi pnzytyk? - zapytaJ P 
wansalczyk, strnszlirwie mar:s.z1cząJC c 

- Nie gniewaj się - pośpi1eszyl u\S 
koić g<J Rinaldo. - Będii-iesz pan mógł 
j,eść się, napić i zabić swego czlowdeka i 
11Jajwygodniej. Ale cóż to? g'dzież (}ITT 

po<lziat? - przerwał nagle slugus, 
n.ając s~ę na strzemiona. 

W istocie CastiUaJn popęd!zit konia 
trójka stra!Cila go z IQCZIU. 

Daioo ostr(l{g1 lmniQID, którd ruszY 
gaJopem. Mlod:zi.enioc ukazail się wów 
cziom śc'igającyich. 

Reszta dmgi oobytai się bez. żadn> 
w aiżni e~sz.Y'ch zda1rz eń. 

Przewidywania Rinal'da zi§cily 
pie:rwisz.y popas odbyt Cas.tillan1 w Es 
pes. 

Bylo samo poluidn•iie, gdy mlOldtiieU: 
zaitrzymar się przed bramą zaiazdJui 
,.Uwii.eń-cwnym Pawiem", i. rzucil cu~ 
staieirmemu, który doń pod'biieigl. 

Zamierza~ OI1J pors~lić się tu i rusi:Ył 
dalszą <lirog~ dopi e·ro za nadiejśóem noc. 
ażeby dotrzeć db OrLeanu o godtlirue pie· 
wtsz·ei dnJa, następne,go. Podiróż noc.ą 
przestraszata go, obliicz:al zaś, że W1 ł 
sposób zrobi dwa popasy, oo d 
fieux, }'ierwsrego dnia, to 2\11aczy, ad 
dz.ie okulo ćwierci d!rogi tlo Saint-Se 

(Ciąg dalszy nastąpi). 



0<.ki wskutek cienmośó i przewrócił się. 
v~ewt> przygniotlo woźnicę i z.abiło na 
1mdscn. a jeden z kooi pottukt sic i poka
~yl. Dopiero nad ranem LLl'Cizie w tern 
1njalscu 11rzechodzący konie 2'1 ·\\l"O'Zem z 
irmfllł , .... -yldobyli. 

Pozru1.f1. Artystę teatru Polskiego p. 
~ymańskieg-o wydaiooo, jak donoszą 
,.Pos. Neueste Nachr.", z granic paf1.stwa 
p~icgo jalko obcokra}owca. 

Gniezno. Do redakcyi „Lecha" przy
by4 ~ospodarz Jan Janas ze Szczytnik i 
o§wiadczyl, że nikogo d:o zaprzepaszczenia 
tidlli ojczystej nie nama\vial. Swoje gospo 
daits"two zaś .sprzeda każdemu kto kupić 
izecltce, choćby to i kolonizacyai była. Nie 
:wn>iern się zresztą wcale że komisyi ko
fomzacyjnei <lal znać o swym, zamiarze. 

Widać. że dz:rś PliicektórZiY1 gospodarze 
nie ~-rępują sh~ wcale \vzględami na spra
wt iDam<lO'wą, bo podl tym względem co
iraa 1o smutnieusze ' iadomości dochodzą. 

Leszn-0. W tych dni'1ch o•dbyl;o się jak 
oo\llO'Si "Nowy Ozas" w lokalu }). Raszew
iskiego zebranie, celem zaożenia Towa
rz;y:stwa Kupcóv.~ ·~ Mt()ld1z1,cży kupie,ckiej 
<ku Leszna. Stav. iJo się bl'.sko 30 panów. 

Pra.wie wszystkimi głosami wch\valo
no. 1owar~·st\ViO z.a/łożyć. Wybrano komi
sy.ą, która się zajmie opracowaniem ustaw 
i takowe przedłoży na następinem zebra
riin, które s11ę ·odbędzie 6. ma;rca. 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Katowice. Przy strasznej katast rofa 

1ia kopailni ,.Prusy" w Micchowi.;aich po
a1ic.śli śmierć z. Mie.chor\vic: ha}crzyi Jan 
.l\nSI~· IT, Teofil Janke . .Tan Breier, Jani l\a
łiga1, Tomasz CepJ!1 flski, Kawl Pawleta. 
TVuchał Danisz i górnik Praindszek Żyła, 
:wszyscy ż.onaci i ()jcoiwi·e md~in; obok 
ty.eh nie7.,ona:ci szleprzy Aug.usty.n Mazała, 
Wawrzyni Wywi-of i Jan I(u1charczyk. 

Z Bobrku: meżoniaic'i· szleprzy I(a1rol 
Scho:lz i Robert Brcie~r (br:.i.t zabitego ha
icra Jana B.) Z Rokitnk: haj er :Ed1ward 
·Grai!J.oi\v.ski i górnik Lisek, oboje żonaici i 
,ojcowie rodlzin. 

Pomliędzy -0cakmymh znai1dują się star
-szy górnik Kaleta, rnaszyni1stai Pakuła. mu
Ta:rz1e Hilla i Pietras i gó~nicy . Griochol. 
,WMmuis i Trocha. 

Prnce ratunkowe byty {)gromnic ll

trm:tnione z powodu wdąż. spadających ka
wałów węgli i zale·wiają·cej szyli woldy, 
która z niebywałą. szybkośieią. wzrasta;ra, 
Powiększając jeszcze i tak ~uż ogromne 
mieSIZczęście. 

W sprawie1 pytainia11 C{) byłlo powodem 
tak strasznego nieszczęścia, otrzymuje 
.„Oberschl. Ta:gebl." ()Id sweg>0, korespon
denta• banxJz.o -ciekawą wiadioimość, którą 
afioJi pod;aj1e tylko Zl zastrz.eżenilem, gdyż 
fożeli zgadza s'ię z prawdą, wów:czas całe 
to straszne nieszczęśc!ie przyipiStać by trze
b~ nies~ychanej leklmmyś!Jności. 

I(orespon<l!eint ów pisze, że wedfog ró
woobrzmiąicyich z.eruań górników nii·e\Sz.czę

.ście to już bylo można.i od! daiwna prz1ewi
<iz:ieć. Szyb „lelka" znaidlutie się w sta:
.0-ym i bardzo obfitującym w. żyly wadine 
kamieniu; początkowo byt tylik-0 4 metry 
szerok.I, ł tera.1z wlaśni'C dlopi·ero rozsze-
1rzenJ1em i to w kilku miejscach rów1111()1cz.e
.śnie, aby prn.ca· szybciej postępowala,. Pra
cai nie przeidsta1wra żanego nliebezpieczeń
~twai, jeżeli· kamień je.st mpcrw i twar.dy, 
kżeli atoli jest s!aby:rn i jak w obecnym 
przypa<lku obfitr.J]e w ku'rzawkę, natc111czas 
prncuj.ąicym ·zagraża zupetnie naturalnie 
0\Vielkie niebezpiiecz1eństwo. 

Juiż latem zeisizfogo roku - pisz·e ko· 
respornd'ent - u.slysza1tem z wietkiem zdu
ntieniiiem oświadczeme, że cale muriowanie 
'SżYbu wisi pDniekąd .w po1wietrzu i oto
czone jest próżnią, w której wygodnie na
wródćby można woZiem dlrabiniaistym. 

Po W'Yżs·za wiadomość jest oczyw1Lśde 
d~kiem obwint1eniem ziarządu lropalni, a 
e;zy i o ile je1st uspraiwiediliwionem, to chy
ba p:a:wi'llno wykazać śledtztwio. 

Z innych dzielnie Polski. 
Warszawa. Dorneśliśmy już o arnsz

towainiu redaktórów wairszaJWskich. Uwię
Zheni zostali: Stani1staw Lib1JJcki, redaktor 
,I(uiryiern Codziennego", Ludlwik Krzy

Wickit, znany ekonomista D wspólreda'ktor 
„Ogntwa", Iza Mosz.czeń slra, wispólpraoo
wniczkai „Glosu" ~ Wlaicl.yslaw Darwid, 
. wyd:WWca i redaktor „Glosu". Spod:zie
wia'.l.ą się roz.mchów. 

Wiadomości Je świata. 
Niemcy. „Rekhsanzeiger" publikułe, 

it z dnia 1 ;}(W1etiniai b. r. ma być ~aprowa-

dzo11<i jednoli a taksa mcd:r yJiahu d'.a ca-
lych Niemiec. ' 

Z Rosyi. Strejk robotników: w Peters
burgu iest :zoo·vv'1.ll powszechny. Zawie
swno pracę we wszystkich fabryka<:h. 
Przyszlo podobno cLo ostre·go starcia po
między iemeral-gułJ.ernatorem Trepowem a 
Szyd.Jtow skim, przewodniczącym komisy i 
mającej badać skarg~ i żądaniai robotni. 
ków. 

R-0botnicy czwartej grupy, która jest 
najliczniejszą, świad:czyli, że z powodu 
braku gwarancyi osobistego bezpieC'Z.eń
stwa1 me wezmą udzialu w wyborze de
legatów d-01 komisyi podJ przewodnictwem 
Szydlowiskiego i będą proklamowali streik 
powszachny. 

Druga grupa, skla!dają,ca się z robotni
ków fabryk papJeru i drukarń, uichwalil.a 
45 glosami przeciw 5 glowm nie przedsię
brać wyboru. Wybór z grupy robotni
·ków dlrobnej manufakftiry i robotników 
wagonowych, z któr·ei wyborcy ziawih 
siQ zamiast w liczbie 37, tylko w liczbie 22, 
nic odbyl się, p{)nieważ delegaci inny,ch 
grup zawiadomili zebranych delegatów tei 
grnpy oi SW'()ich uchwalach. 

W innych grupach wybory są ic1Szcze 
nie .odbyte. 16 delegatów grupy rQbotni
kóWi tkackich wybrało 4 delegatów do ko
misyi. 
ttt__ _ •zc ~-'iłS.V,.., ________ ~ 

Z różn\r-..f. słłon. 
Brackel. Pożar zniszcz ył fabrykę ·rna

syn Pi-0tra Btinnagel·a. 
Horstermark. W kopalni ,Nordstern" 

znalaizi śmierć górnik Jan Schmoller. 
Dortmund. Kowal Luchvik Białas, 

zatrudniony przy reperacyi wysQki·egui p1e
·Cai, zi0stai niebez:piecz.nie pokaleczonyi. 

Ruhrort. W kopa'1ni „Deutscher Kai
ser", oberwatY sict wętgl'e i ·zaibrny górnika. 

Gelsenkirchen. Górnik Józef Wennan.ct 
został nk'bczpiecznic. p·okaloczony" ho 
strzat ·za prędko puścił. Nliesziczęście z<la
rzyto się w kopalni „Rhein-:Elbe". 

Wannei. W kopalni ,.Uniser Fritz" za
palił suę pokład węgli. Trzy kornie zni
szczta~Y z tego powodu. 

R·otthausen. Oórnitk łiOfer został oka
leczony w k{)palni „Dahl'busich". 

Bochum. Mimster hanid1u M-0elL::r 
prziesał izbom rzemieślnic'Z;yrn okótnik, w 
którym ze względu na wielkie nied~bory 
ostatmch wystaw rzemieśDniczych w1 W ro 
ici!aiwŁu1 i Bydgoszczy, odlradlza Qd urzą
dzania wystaw rzemi,eślnicz:yich. Wysta
wy te, jak zresz.tą wszelkie innie wiystarwy, 
p.olącwnc. są z. bairdzo1 wtieilkimi kios'Z.tam1, 
a d()lchódl z wysta1w ty1ch nie pokryiWlal wy
daitków. W końcu wizy.wa minister preze
SÓ\VJ rejencyjnych, aby Oldit.ąidi enengi·czlnie 
wyistępo·wali przeciw wszelki1m -zamiarom 
urząid:zeniai wystal\v rzemi1eślniczyich. 

CL_ 

Rozmaitości. 
Mało pochlebne dla kobiet orzeczenie. 

„Neue Freie Presse" donosi z Pa1ryża·, że 
lekarze francuscy bardzo skrupulatnie ba
dali 'kls. Ludwikę Koburską co dlo jej umy
słowego stanu z1drowia i wyrazili przekoi
nanie, że nie pojmują, jakim sposobem le
karze 1niemioccy i austryac-cy mogli ją u
znać za ()btąkaną i umielścić w DmillU zdro 
wia. Pakt, że ks. Ludwika lubi dużo wyda
wać pieniędzy i że lubi się stroić, nie dio
wod'zi jesz·cz.e choroby umyslowej, bo w 

takim razie trzebaby większość wszyst
kkh kobiet zamknąć w szpita·lu waryatów. 

Kolosalny trust. Ostatnie zamknięcie 
rachunków ameryka.ilskicgio trustu nafto
wego Standard Oil Comp. wykazuje, że 
kapital towarzystwa wzrósł do 700,000,000 
dolarów, tj. prawie 3 OOO mihonów marek. 

Dywidenda Stan1dardu w: roku ubie
głym wyniosiła 36 36 proc\, w roku 1903 44 
proc., 1902 45 prn:c. i 1901 48 prnc. Zmrnej
szenie dywidendy w ubieglym roku 
truma1czy się tern. iż Standard po
czynit ()gromne wydatki (ki1kai dzie
siątków milionów d10larów) na: za:kupno te
renów naftowych w Kanzas i Potrzebny<.:h 
narzędzi i i1nrwentarza dla eksploatacyi 
tych terenów nai wielką skalę. W rym ro
ku amerykański1 trust naftomy zamierz.1 
dokończyć budowę olbrzymieg0i rurociągu, 
za pamocą którego będ'zi1e dostaJrczal ropy 
z terytoryum mdyjskiego dla portów odea
nu Atlantyickiego. Rurociąg ten będzie 
mia.Jl <filiuigość parę tysięcy kilometrów i bę
d'Zie kosztować wraz z rezerwoa-rami 91 
mHionów dołarów czyli okoto 450 mili-Ołnów 
korom Pot~ny rozwój Staind1a rdu, do któ
rego dosze<l't me przebi1erając w środkach i 
metodach waHd z przedwrukami, w-ydał 

się aż grnźnym tlla pn rządku pai1stwowe~o. 
W prasie amerykaf1skiej podawily si~ 
świeżo liczne ostre artykuły przeciw Stan
dardo\vi skierowane, a pI'e·zydent Roose
welt oŚ"'ń'i.a.aczył, że zbada zarzuty i w ra
zie pPtrzeby z całą be.zv.rzględ.nością 
wkroczy w imieniu interesów państwa. 

Mimo takich kolosalnych zysków dono
szą, że nafta ma po<lrożeć. Wielcy han
dlarze chcą zna-wu zarobić i dla tego my
ślą o tern, żeby cene na naft~ wyśrubować 
w górę. Powiadają, że komunikacya ko
lejowa w Rosyi z Powodu zaburzeń jest 
przerwana i dla tego jest mało nafty. Z 
tej sposobnoścu. chcą skorzystać i cenę na 
naftę Podwyższyć. Handlarze, zorganiz.o
wani v. wielkich ryngach praoodawców, 
mocno ńui za tern agitują. Powiadają so~ 
bie, że choć później komunikacya; kolejowa 
w R.osyi z1ostanie znóWi przywrócona. to 
przecież ceny na naftę. nie obniżą, bo co 
raz podwyższone, tego tak latwo nic ob
niżą. 

Ucieczka morderców w. ks. Sergiusza? 
Londyński „Central Nierws" donosi, że mor~ 
dercy w. ks. Sergiusz.w zdl()lali ujść z wię
zienia. Uwolmto ich kilku rewolucyoni
stów przebrany;ch za diozorców. Według 
innych wersyi, trzej przyjaciele uwięzio
nych przybyli w przebraniu generalskiem 
z rozkazem natychmiasotwego wydania 
morderców celem umieszczenia ich w in
nem miejsc'u·. Wiadomość ta ·wydaje się 
n ie p raiwdo podobną. 

Wigilijna nowela. Słynny humory-
sta amerykańsk,1 obie.car „New. York He
rald.owi napisać no\velę. do ·wi1giliine.go 
numem. Gaizeta zap.owiedzi1ałai ją swoim 
abonentom, ale Twam sliowa nte dotrzy
ma!. Numer wigilij.ny musiał wyjść bez 
tego obraizka, za co redwkcy.a otrzymała 
m~11óstwo lilstów ze skargami•; gaizetai prn
sila humorysty o wyiaśni.eme przyczyn 
tej nieslownoś.c i. Poradlzit jej wydruk<l
wać następ-uią'ce wyjaśnieniic: „Marek 

· Twain obiecrut nam skreślić obrazek wigi
lipny, lecz; pa namyśle dQszedi do Wil1iosku 
że jeżeli opisze zdarzenie, które zaszło w 
mku z.eszlym, będzie to rzecz przestairza
la nie na:daijącai się dio gazety !Zawsze a
kt~airnej · j1eżeli1 zaś opisze wypadek, któ
ry zdla:r~yr siię w1 wiligię świąt r. b. będzie 
to przedwczesne i czytelni1cy mogą mu 
robić zarzut. że mija ·siię z prawdą. W tak 
trudnem ]JIOfożeniu" Marek Twain posta

~owil we.ale mie 1naipisać wigili1jnego obra
kai - honraryum jednak wziął z. góry i nie 
rnyśU go odda.rwać. 

Zamiast córki - matka. W m<iastec:zku 
wfosk~em BitQnro mlOdzieniec tamtejszy, 
Fra.ndsz.ek Capoldi, zakochał się w pewneJ 
pain:nhe a gdy matka jej aini styisz.eć nllle 
chciał~ o małżeństwie c6rki, postanowi? 
pannę porwać. W tym celu namówił kil
kunasłu przyjaciół i poledł im pannę 
wziąć silą, gdy będz11·e wychotdzila w ro1.. 
wa11Zystwie matki z kośd()fa. Przyjaide
le wywiązali s.ię też z zad:ainia dloskonale, 
w z.amłesz:aniu jednak, miast ·córki. pm
matkę i1 w tryumfie prywiei1i ią, Capol
diemu. Można sobie! wyobrazić rozcz:iró,.. 
warni:e mtodzicńca i raidlość zJ.ośli1wą ma-

, tki, którą, ma się, rozumieć, uwollfl.ttono na
tychmiast. 

Wypadki przy budowie tunelu Sim
plońskiego. Uczbai wypai<lk6w nieszczę
ślirwych pockrzas buoowy tunelu Simploń
ski•egio, byta stosunkowio rrulita. Z P.erso: 
nalu. w1eirtnkzego1 odi stroiny poludmoweJ 
z.marlo przez caly ,czas tylko c1wóch pra
.oowników. W(}góle zaś z tejże strony 
zmairlo 15 robotników, a: z tyich 5 tylko 
istotnie skutki.em nieprzewidzia:ne:go nie
sz.częściai; i-oni postradali żyde gdyż lekce
waiżyli1 istnicjąice przepisy. Liczba 1zabi
tyich odi strony północnej wynioslai ogólem 
24; ci~kkh poranień zdarzyło się odJ. tey
że 'Stro1I1y ()gól em 133; w(szyscy ·ranm1, o
prócz jednego inwailida, są zupe~nie wyle
cz.eni. 

Największy i.apas złota na świecie. 
Ciekawą statystykę i0dasza ,.Figaro." W 
din. 16 lu~ego g-atówka, Banku Francuzkie
go wi ,zlocie wynosila 2 813 082 540 fr., 
J estto niebywala docychczas cyfra w ża
dnym bainku, ani innej instytucyi finanso
wej. Ponieważ kiJ.ogram monety ztotej ma 
v,;1artość 1300 fr., przeto zapas ten waży 
907 446 ktgr., dla przewiezienia go. potrze
baiby dfwóch pociqg-ów o 45 wagonach, 
każdy wagon wióz1tby d'ziesięt ton i pozo
istalaiby i·esz,cze c:zęść, ważąca 7 446 kbgr . 
Owe 2 813 082 540 fr. złota daią. 
140 653 127 d'wu<lz.i1es.tofra:nlkówek; kruixla 
mai 21 milimetrów średnicy; złoW!ne ra
zem utworzytyby wstęgę, 2 953 736 mtr. 
dluigości maiącą, a wi-ęc o 50 klmtr. więcej 
niż odJeglość z. Madrytu. do Rzymu przez 
Paryż. 

O ed-kc„·i. 
Do Stoppenbe:..·i[u. Owych wyjaśniei 

.,l(omisyi siedmiu" nie posiadamy w aęzy. 
ku polskim. 

W kilka stron. Nadeslane korespoa-
4en ye zamieścimy: w najbliższych nn.tllle
rach. 

1111 Ek p•clyewi. 
Panu A. Lorkowi w Osterfeld. Oglo

szenie otrzymaliśmy zapóźno, bo pogrzeb 
odbyć się mfal we v.iorek o ~7 rano, a 
gazeta dopii:.1ro później dochodzi do rąk 
czytelników. 

Langendreer. 
Spowiedź św. (wielkanocna) od wbo

ty 11 marca rano - l\azan;1a: w niedzielę 
o godiz. 11 i o 4. 

BACZNOśC! 
Spa-sobność do spowie<lz'i św. wielka

nocnej w R.ecklinghausein będzie w piątek 
dnia 10 bm. o godz. 4 po po ., tak samo w 
sob-Otę .caly dziert 1 w niedzielę. do poludnia 
nJJ e:o się ·z:wrnca szan. l~odaikom z paraW 
Reckhnighanisen m.vagę. W piątek PO p.o
ludniu i w s-0botę. rano uprasza się szan. 
P-0lkii, aby z tego czasu korzysta·łY, aby w 
sobotę po pot mężczyźnu, mieli fopsui ~po
sobność. 

Towarzystwo D· op. Serca Jiezusowego w 
Recklinghausen. 

Uwi2.tdamiai swych ·cz tonków, iż w 
nicdzi1~lę rano na: dtru~iej mszy św. tj. o 
godz. ;47 prz.y1stępujemy współnie do I(o
.munii św. i to wieilkanocnei. a w wbote 

J>O pał. d10 spowiedz11 św. Tak samo w 
iniedZ'.iclę rychło. Przed.i spowi·edzią będą 
czlonkom Towi. Serca J ez.usowego karth 
rozdawane w sali posiedzeń. Ka7Jd1y czlo
.nek powinien mieć kwrtkę i >0ddiać ją spo
wied.mkowi przy konfesy;onaile. Uprasz.a 
się szan. czlonków, aby do Komunia św. 
przystępowali z ozinakamd towarzystwa. 
Chorążni winni się stawić d10 chorągwi w 
nfod\z;1elę rano o g{)ldz. 634 w lokalu towa
rzystwa. O Hczne stawienie się oo spo
\\liie<l'zi św. i o W!W'OOWY porządek prosi 

Zarząd. 
Uwaga: Przypa<liająie;e zebrnniie na 

nie.d~ielę 12 bm. o g1ooz. Yz 12 nie odbędzie 
się. Z poleieenia zarz.ą<lu Sekretarz. 

Kofo śpiewu „Słowik" w Marxlołt 
podaje wszystkim śpiewakom dto wiado
mośc:i, Iż lckcya śpiewu (}dibędzic -się w 
środę dtnia 8 ma11ca o godz. 8 wioororem. 
Proszę o pun!ktu.a;hne 1i li'C'Zlne stawienie się. 

Jan Szulc, dyryigieinit. 

Do członków ,.,Ziednoczenia". 
Nhnii.ejsrern dai emy cllo wiaid.iomości 

wszystkim c21ti0nkom, jako teiż wszyistkim 
którzy ze streikiem byfi ql~czeni, ii I(o
misya si·edtniu na ostatniem posłed.zeniu u
chwaLit.a, aby wiszelikie zb1era.ni1e sJdaidek 
na strejkuiących z dniem 7 maircet się za
kotkzrylo. jako tL-ż udlzielamie zapomogi 7 

bie'żąicym tygodlniem. A z.a:tem uiprasz.a
my wszelkie fasty, taikże wiszelkie raichm.ki 
nia(ipóź.niej do 20 marca nades~ać dlo biura 
ZiednocizellJia. Uchwala.i dlołyic.z.y także Re
dakcyj, które spraJWami te.mi się zajmo
wal'y. 

W s·zystkim ofiarod.aiwcom, którzy nas 
podczas strej.ku wspomagali, "\.V'yrażarny 
tutaj jak najserdeczniejsze „Bóg wpłać·•. 
Józef Regulski. Jan l\orpus 

Tow. św. Walentego w Hoerde. 
Przyszle zebran1e odbędzie się w nie

dziłe~ę. 12 b. m. o godz. 4 po pot na sali 
zwyklyich posiedzeń. Nai porządku obrad 
pastawione bardzo ważne sprawy więc 
liczny udziat czlonków poiądan:y. O.oście 
m~Le widziani. 

Baiczn()ŚĆ R.o<lacy ! W czasie wu.el
ki1ego postu iak p.o irnrne lata, talk i tego ro
ku odbywać się będzie droga knzyWwa. 
w ka!Ż'd'ą niedzielę po pol. o god!z. 3 i pól. 

Jóref Matyla, 1sekr. -······ ····-·· Mojemu k()chanemui mężowi 
TOMASZOWI MAKOWIECKIEMU 

w dzień god!nych Imi.eniiirt 7 marca. Przy 
d2~siejszym dtiiu radości, który Twem 
imieniem slynn·e. życzę niechw.i w obfiiitości 
sto łat zyd.a Twego µtynie. Ach Tomciu 
drogi mity, kochany, tyś mi oo Botll:a za 
męża dany Bywaj mi zdrawy, sxozęślrwy, 
wesoły, jak w niebie św. Anioty, a życie 
niech Ci w"'solo pl'ynFe i dobrze. Tego Ci 
ży-czy Twoja 01ę kochai~ca żona: 

Maryanna Makowiecka. 

·**'~'~ .,. ~~-~·--* 



BACZNOŚĆ!! 
\V niedzielę, dnia 12 marca odbędzie 

walne zebranie 
,,Zjednoczenia zawodowego polskiego' w 
lokalu p. Dress w Stcele, I. R.ottstr. Ponie
'Yt' aż obrady rozPoczną. się już o godz. 11 
przed poh1dniem, dla teg-0 uprasza się 
ainiejsz.cm o jak najpunktualniejsze przyby
cie wszystkich delegatów i zwraca się ta
kowym uwagę, aby w niedzielę 12 marca 
oie urządzali żadnych wieców „Zjednocze
nia zawodowego polskiego". 

Program walnego zebrani.a następują.
cy: 

·l. Zagajenie. 
2. Spraw·ozdanie z rozwoju „Zjedno

czenia zawodowego polskiego". 
3. Sprawozdanie kasyera. 
4. Spraiwl()'zdanie rewiz.orów kasy i 

książek. 
5. Referat druha Sosiriskieg-0 o ruchu 

rnbotniczym. 
6. Sprawa zmiany ustaw. 
7. Obór zarządu. 
8. Obór Rady nadzorczej, 
9. Wolne wnioski bez uchw.aL 
10. Zako6czenie. 
Zwraca się uwagę na: § 24, ustęp Il. 

ustaw naszych. Kaidy winien się do tego 
flastósować. 

Uwaga: Gazety przyfoe prosimy o 
]l'owtorzenie. 

nZiednoczenie zawodowe polskie". 
Delegaci na walne posi1edzmie winni 

mlic.ć n.odpisy czlonlków wypłatnych tylko 
z swej miej1scow01śó z dolączenie1n numeru 
ustaw (księgi gtównei), jako też: wLn.ni1 przy 
nieść ze. sobą ustawy włas.ne. Każdy 
cztonck tylko jednemu <ldegatowr może 
dać S\\"Ój podpis. 

Baczność! Rodacy! 
Szan!. publkmoiści z. Hcrten i <lkollicy 

do.noszę jak najuprzejmiej, iii mój handel to
wairćw kolcnialnych, tłuszczów, cygar i 
tabaki przeni.oslem z ul'iicy Ewald nr. 163 
do nr. 165, naprzeciw dwl(:i:ticai kole.i elektry 
cz.ncj. Prnszę szan. R.octaików 0 1 łaskawe 
1poparcie mego prze'd1sięb.i-Orstwa. 

I(ażdy, kto u mnie zakupuje towaryi za 
1gotćn\ kę, l()dbiera od 60 mr. 4 mr. rabatu. 

Z \\ 'YS.Okim szacunló.em 
J a n ś w i t a ł a. 

Rodacy! swój do swego! 

1IA.RUS POLSKI 
Już teraz można zapisywać „Wiarusa 

Polskiego" na 
MARZEC. 

Prenumerata nai miesiąc wynosi 
tylko 50 fenygów, 

a z odnoszeniem do dornu 14 fen. więcej. 

Kte zapisze „Wiarusa Polskiego" na 
marzec, nadeśle na dowód kwit, ll
ci0 feny.gowy znaczek na porto i dlQklacin.,
.adres. otrzyma darmo kalendarz ście11Q 
u rok 1905 oraz piekn~ książecmę. 

Rodacy! Dziś każdy Polak na ob
czyźnie koniecznie czytywać winien „ Wia
rusa Polskie~o", aby się dowiedzieć o waż
iwch wypadkacla tak w życiu narodowem, 
poUtycznem, jak zarobkowem, których o
becnie tak wiele. ·Zatem Rodacy: R•z
szerzajcie „ Wiarusa Polskiego". 

Kto na zjedna przynajmniej 3 nowych 
a.Douentów, u marzec, .adeaio iłia 
kwity i do każde~o kwitu r;al.\CZJ' 10--. 
~gowy m~ek pocgtoWJ", otrr;JQa 6 
ićaidei:O nowego abonenta kalendarz ~
DY i )liłk~ biĄżocrk~, a łłfÓCZ t~ ił'ft 
~iehie barbo pi~ 

k i'łikę, warto~ci 51 fei11.y~ew. 

Po8tbestellungs„Fo- mufor. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserli· 

cheir Postamt cin Exemplar ner Zcitun2 
„ Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitungs. 
preisliste 128) filr den Monat Marz 1905 
und zahle an Abonnement und Bestellgeld 

0,64 Mk 

0bige 0,64 Mk erhałten zu haben, be

echein~g:t. 

• • .. d. t • • I • e 1.90.u 

„ ., • • •1
• Kaiserlłches ·Postanit ~ ••••• • • 

Ubolewam nimejszem, że Qbrazilam 
p. Mtkolaja Wiśniewskiego. oo 

OOOcoOOOOOOOOOO 00000000.000000"000000000 0000000 
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R zepowa. 

Szan. Rocl'akom z Oberhausen i oko
licy donoszę, iż mój salon golarsk1 połącz.c
ny z wyrywaniem i wprawianiem sztucz
nych zębów' znaiiduie :się teraz. przy Kirch
weg nr. 58. 

li polski sk~~1;~Il. ~~s;iy~zdo gotowania j 

8 § w Gelsenkirchen-Hilllen. ul, W anner Str. 243. I 
W. Kaube, fryzyer i dentysta„ §O Dziękuję Szanownym Rodakom, którzy dotąd u mnie kupowali, a 0 

są z mego towaru zadowoleni i proszę tych, którzy u A. Bartkowiaka 
nie kupowali, niech sią przekonają jn.k tanio sprzedaję i przytem daję 

nn odpłatG. Mam na składzie całkowite wyprawy tj. wszystkie sprzęty 

domowe i kuchence i jak przedtem prowadzą 

ł § 
§§ 

ar~.ztnt słodlarsli.I'. 
Kanapy i materace zostaną we własnym wnrsztacie zrobione. Przero
bienie materacy kosztuje u mie tylko D,50 mr. Proszę donieść mi na 
karcie, a przybędę w dorn i zrobię. 

o o 
o 
Q 

Baczność Rodacy! Bruckhausen n. Renem 
i ca tej W estialii ! 

Polski zegarmistrz i zlotnilk mieszka 
w Bmckhauseni nai ul'icy Albrnchtstr. 16. 

Wielki skład zegarków i zegarów i 
złotych rzeczy. 

oo a „ li A. Bartkowiak. 
I 
Q 

o o 
(J 
o o 

Po bardz-0 1niskich cenach sprzie'<l:aię 
zegarki kieszonkowe począwszy od. 8 do 
20 mr. Nablepsze a:I1Kro\ve zegarki o<l! 20. 
25, aż <lo 50 mr. 

Bracia .Rodacy! spiesz:cie iak najprę
dzej pe zegarki do svvcg;o Rodaka, który 
was ni1e ()Szuka i rzctel;ni,e obsluiży,, Kto 
piszJe. do mnie po zegarek, dostanie darmo 
lailcu1sze!k 1z. kapsułką. 

Każdy zegarek u minie wmówiony iest 
stairanmie oibciągniicmy z 5 letnllą, 1gwaran
cyą, a gdyb)ll się miat niepodobać, z.wra
·oann pieniądze ·z. powrotem lub z.amie
in~ę na inny. 

Nai życzenie ka'żdle,go także przyjmuję 
choć najcięż./sze repa1racye z1egark&w i re
peruję pod gwara111cyą 2 letnią ~ poi cenie 
bairctzu niz.kiei. Jeżelii kto miLal duiż. u ob
ceg.o zeganmistrza zegarek i nie <Cłl!Ce cho
·dzić, to ·difa przeko.naniia pr-Os'zę przysłać 
do mnie, a d10stanę z pewnośdlą serdlecżne 
podziękowa:nie· za <lobrą repa:ra1cyę :zegar
ka'. Dla! wsz:ystkkh ·diohrze myślących 
Roidaików zasylam pozdlrowienie. 

I. Żywia.łowski, 
p0ilsk;1 ·zeigarmi:strz, ~ z.ł\atnik. 

Szan. Ro<laczkom z Oberhausen i okio
lic)ll d()lnioszę, iż od 1 marca mieiszkam na 
I(irchweg nr. 58. 

B. Kaube, 

,. ooooooooooooocoocooooo 
OOCOOOOOOOOOOOOOOOOOO'lOO 

Baczność! - Stoppenberg ! 
Podaję do wiadomoś.ci wszystkim 

Rodakom w Stoppernberg, iż otworzyłem 
skład spożywczy. Proszę wszys1tkkh R-0-
d!aków 0 1 poparcie mego i\nteresu. 

Z WYlS()kiim szacuirnk!uem 
Jakub Urba~ 

uliica Hugenstr . .nr. 73. 

Swój do sW1ego ! „ •• „ ••• ~ 
C ZE L A D N I K A krawieddego po

trzebuje od zaraz (tylko na dobrą 11ahotę) 
Fr. Duk at, 

mistrz. kral\viecki, Hiillen, Fricsenstr. 

· • 8wÓj do ~'łlHHfO l 

~) Zwracam uwagę Szan. Ro
dakom na mój nowo założony 

polski skład 
towarów kolonialnych 

i łokciowych. 

Franeiszek Kapała, 
GiinnigfeJd, Ha.uptstr. 69 

·L ·irJlliiJ. 'ueqa.1!11uasna9 M 
p1.srod ~~!M.tu~ 
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Baeznośe 
Rodacy w Herne i okolicy! 

prania i wyżdżymania, 
oraz . 

Polecam szanownym 
Rodakom mój 

skład 
żelaza, 

maszyn 
do gotowania, szycia, 

OC01JOOOOOOC OOC OOOOOOC OO • 
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GO SP O D AR ST W O. 
20 mórg mli pszennej, budynki n 

wiane, w gruncie mieszkanie, inwenta!l. 
krowy, 1 1mń, 2 wozy i wsz.ystkie sprz 
gospodarcze pozostają; wysiane jest 8 
żyła. Cena kupna 2100 tal., wpłaty I 
tal., resz:ta hipotyka na długie lata. 
cie ·oo. zaraz fu'b później. O zigłosz.enia 
prasza 

Jan Sowiński, 
Kępno - Kempen w Pozn. 

-----
Dwóch dzielnych czeladników 

skich może się zaraz z.gl1osić. 

Waclaw Jankowiak, mistrz piekarski, 
Bruckhausen p. Ruhrort, Grtinstr. 101 

mów i ruchomości od Qgnia, dostarcza 
zalatwia R.-0<lak prędko i rzetelnie. 

Oferty uprasza się laskawie na·ds}i 
dlo .Ekspeidycyi ,,Wiarusa Polskiego" w 
chum, pod lit M. S. B. 12. 

Szanownym Rodaaom 
w Herne ,i okolicy po
łecam nin.iejszen:. m6; 
nowo założony 

skład mebli, 
mianowicie dla nowo
żeńc:'Jw polecam Cdłko
wite piękne wyprawy. 

O gorliwe poparcie 
mego intere3u serdecznie 
upraszam • 

M. Miedziński, 
llen1e. ulica Nowa, 

wszelkich sprzętów kuchennych 
po cenach jaL. najtańszyeh. 

Najbar<lzi<.'j pożądane gatunki: 

Za.kupione rl'Jeczy odstawiam franko do domn. 

Za gotówkę. Na odpłat~. 

Piecyki do ogrzywania. 
Stanisław .Jankowiak, 

HERNE, Neustr. ii5. 

Nr. 50. Passe· Part o u t 
Nr. 55. N o b I e s s e · O b Ii g e 
Nr. 32. Turc fort petits canons. 

Tylko prawdziwe jeżeli każda paczka nosi nazwisko firmy: 

;t ~ S U L I ~ A. ~ _ ~ 



r. 56, aroa 1906 Rok 16. 

wt.~-~lt.„,11.1 pismo l1dow1 dfa ?01akbw 11 ob117lil , poś 9 011 oś 1 ··odo ym, poli y zny 1 zarobkowya 

~dz! codib:ntlie z WYJ-.łki1m d1i połwiatecznycb. 
plata kwartalna ntt poczcie .i u listowych wyno$.i 

;J. mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
n lM°H Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

11od Złlakiem „t. polnisch" nr. 128. 

W lmlc Boże · za llarQ I Ojcz1zn, ! 
Za inseraty placi się za wiersz oetvtoWY 15 feJJ .• 1 u 
ogloszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. Kłe 
czesto ogiasza, otrzymll rabat. - Listy do „Wiaraaa 
Polskie.w" należy frankować i podać w nicn dokł&d· 

llY am'es piszącego. Rekot>isów sie nie zwraca. 

~ Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum. przy ulicy ~faltherHtrasse nr. 17. Adres: "Wiarus Polski" Bochum. _ __....'i,.L_ 

Rodzice polscy! Uczcie dzie:cł swe 

ó.wlć, czytać i pisać po polsku 1 Nie iest 

Połuiem. kto potomstwa swemu zniem· 
it .yć się po·zwoli 1 

Z wypadków dnia. 

Jak wykonuje się w Rosyi zapowiedziane 
reformy. 

Urzę!d!olwo og{o.szono: Poniewaiż u-
t \\ orze1111ie kiomisyii d1ai ·sprnw wbotuiiezych 

. p od: przcwadniictw'em Szydl·owskie,go1 i est 
a1icmżli1we wskutek oświadczemai robo
Lnikói\v, że 1zastępców. nie wyhioirą, za

rrn:rka: się kom]syę ina mocy u:kaz:ui .carskie
,go z, dnia 5 marca. Robotnircy zastępców 
dla1 tego wybierać niie chciueli, poni1er\V:O.IŻ im 
Szidfowski gw.aracyi' żadnych dać nie 
n 1ógl wskutek oiporur Trepowa. 

Znresie!nie komisyi jest -0znaką, że. w 
Pet-rsburgu Trepa\\" zawsze jcszczc1 jest 
wszechmocny. 

Na l(aukazie wybuchto powsta111ie. 
\V za1ch1oidniej ·C'zę§ci gL~bernDi ka1Uk.a12-

·1dej zbun'tio1wałi0 się kilka sziezepóiwl gór
s·ki ch. Wsizędzie zachO'cLzą Jww.aiwe star
cia. raibunki i mordy. W Ba.tum zdlernoina 
si<~ ! ':l rJJownie z W·oisikiem, przyiczem pole
gło 15 .o:sób. 

Po reskrypcie· carskim. 
O pc1f.ożeniu stw:orz/Olnem przez; res

krypt caira. do Bulygina1 ·donos~ Standard z 
P etersburga, że· panU'ie tam .wZ(ględlny sp!o
kój, af.e- :napięcie umysłó\v je1st wr,elkie. 
gd3 ż reskrypt do Bułyginai i est ni'ejasrny i 
bezterminowy. Intelige1ncya -0bsta!ie prtzy 
reliO lucyach' ziemstw uchrvvailony1ch za ks. 
.Mirskiego. 

Telegramy; 
L ó d ź. Fabryka Poznańskiego jest 

zamknięta; 6000 robotników wydalono z 
prar . Z powodu ·zamknięcia fabryki oba
wia~ą się rozruchów antyżydowskich. 

Do ogrodu fabryki SUbersteina rzuco
no bombę, która jednakowoż .nie wyrzą
dziła szkody. 20 osób aresztowanQ pod 
zarzutem, że podburzaty młlodizież szkolną. 

B e r 1 i n. K omisya budżetowa od-
rzuciła wniosek rządu o pomnożenie kon
nicy przeciw liberałom i konserwatystom. 
Centmm wniosło o uchwalenie mniejszej 
liczby, lecz teraz głosowali przeciw tejże 
liberałowie i konserwtyści. Zatem komi
sya konnicy wogóle nie uchwaliła. Rze·„ 
sza niemrie'cka jest na razie bez konnicy. 

Z a w i e r c i' e. Liczba zabitych w 
poniedziałkowych zaburzeniach wynosi 8. 

P e t er s b u r g. Kuropatkin donosi 
pod datą 5-tego, że pr:zy wzgórzu Putitow. 
skiem Rosyanie wzięli 100 Japończyków 
do ni~woli i powszechnie odparli zwy ... 
cięzko ataki japońskie. 

• 
Polacy na obc;~yźn1Aeo 

·- ·- \ 
Bochum. Wielu rodaków żak się, że 

nh przy z,gfaszaniu urn<l1zriu dziecka. nie 
'r 'L nzcdnik. rzqpisać imk nia , jeżeli go 

1 " lHQŻna . przcti:On1.a1czyć ina nicmiochc. 
\\r .obec tego. pamiętać .naJ e,ży, ż e, każdy 
1 1-zędnii'k z.o,bo:wLąz a:nyi po•dtug prawa zapi~ 
~ć takie imie, jakie mrn ojcie1c teg-oż poda. 
Idy urzęd:ni~ sh:~ znajdzie, który tego u
'7. .YI 116 n1e chce, pow[nnri mdacx sta1no-w
'z;o i eincrgidz1nie o s\ve. prawo' się upo
n,1 ieć. Sk'°ro urzędnik sp.ostrz,eże, że ma 
ztc..wicka przed si0b~ 1 który zna S.\\ o.j~ 

prawloi i potrafi się 0 1 nie uipo'mn1ie.1ć, wten
czas nie będ'zie ·czyini1l tych tmd!nlOści, ty1liko 
zapi!Sze imię jak mu o}cieic podał. 

e 

Taki przypadek miałem diz'iś, zig.lasz.a
jąc w urzędlZie starnu' .cywillnego1 imię me
go nowonarod'z-0neg10 synkai Bohdana. U
rzędin.ilk: p;owłtada. że teg-0 imienia przyjąć 
nie. może, pornieważ. nie jest to' żadi1m 'imię. 
N a. toi ·dafem mu krótką i stainiow1czą -01dlpo1-
wied:ź: tak, to, pan ·z:nicusz, tepiej odiemnie 
storw'iańskie imion;a! Tera1z1 chwytai urz.ę
dh1ik ka.Ienidarz i szuka Bohdana1, lecz: nie 
znalazl' i .nareszciie p.01w:ia1d'a, ż.e Bohdaini, to 
po niemiescku .,Bogu1slaus". WyUioma
czylem mu, że Bo1guislaus to „BoguS\ław", 
a mój syn mai mieć imię ,.Bohdan", a, nie 
inac1zeL Gdy jeszcze ociąga i się, z. zapisa- · 
niem teg.o 'imie:nia, WJtenczas powied!ziafom 
mu enerrgi.c'Z:nie, że ja jes.tem ()gcem dzie;cka 
i rja. tyJiko mam pr1a1wo1 wybi1erać imię, a 
.nie Idol i1ri'ny. Ternz wreszrCie urzędln1ik 
za1pii1sal tak, jC!!k teg,01 pragną:l.em. Te same 
trudnioi.śo1 m1alem przy. zgła1sz.a1niu przed
·ostartnieg·o synka Radio1slaw•a. W ów'cZ'a~ 
chcieli k'Onietznie przechrzcić g:or na'. Ru
dolfa". Gdy się :z ni·ch wyśmialem, wpisa-
1m werdl\llg megQ· życz.enia, , 

Na1jliepi.e.j wybieraić fak'tc. 1imi1dna, któ
rych ina: ·ni·emieckie kopytrQt prz.embić nie 
można. I. Kwaśniewski. 

Sterkrade. Jak wyc'z,ytatiem kore-
spcmct:en yę z Sterkraide; którai miieściła się 
"'1111umerze 42 „Wiarusa, Polskiiego", to a,.., 
ma .siię ser·ce: 11oz.weselW10. J eżerli1 się n~e 
my,lę. 1pisaf po1przedni .kores.po1ndernt, ażeby 
się tu1 w Sterkraid!e kilku ·dz1elruy:ch: P1ofa
kó w zebrafo1 w. celu zalvżeni.ai tur p1Ql~sk-0-
katolliick1ie'.g1oi t1owarzystwa. Ja z mej sh'·OJlY 
też bardziQ bym s1obie teg.01 życzył i też w 
tej sprawie dziel·niie poma1gać będę, ·bo ja
ko już d~u1g.0Jetin.iemu: ciztolnlkioiwW towarzy
stwa, sprawa: far nie jest mi olJ.oiętną. A 
co się 1yczy w;vwodów pioiprz:ed'niego ko
respo1nid!eni:ą , to1 są bardz:o slus·zne. Szain:O'
wni rodacy! Mu·simy s.ię, w'z 1iąć do dzieta 
jalk na~pręid!zei, a:teby tej sprarwy nie z:wl'ó
czyć, bo, fo, :Sprarwa1 tak w.a:żna. b°' tu1 w 
Sterkrnde tolwarzy LStWo bardz:o potrzeblne. 

RQid'aków' proszę, aiby 1Lcz1nie się ~c
bral'! 'na rzebraaiiie, "''" ceJ:u z.a1ożenia t-o.1va

- rzystwa, skoro za1powiedziane Z10stanie w 
naszym k:ocha·nym ;,Wiarnsie1 Polskiim". 

Gorliwy. 

J\astrop. Przeczytalem z: uwagą. bw
szurę wydrukoiwaną przez; p. Ignacego 
Znińskieg-0 a na·pisa·ną. przez p. Jana: Brze
~k ota. Choćbym· nic dlotąd: nie by1I słyszai 
ani o p. Brzeskoicie allili •O' p. Żnińskim, to z 
tei broszury dok,ł'a·dn1ie si1ę dowied'z.ialern, 
w o tY'ch panaich myśleć. J ai są:diZę, że ta
cy Iuidzi1e nie ciofoę!iby siQ prz.cd niczern1 

aby tyllko dogodzić swej zemście. Ale t-0 
właśn ie, że ktoś z:e zemsty, d!opusz.cza się 
rz,e:ezy, które - jak w tym wypadku -
każ·dy p.otępić m usi , daje nam doldaid!nie 
:poz.nać charak ter p. Brzesko ta i Znińskie
g·o. Gdyby robotniicy polscy mie!i pos:tę
porwać ;p-0:ctlug żyiczef1 takich ludzi. t·oby z 
pewniośdą U.cho nar tern wyszli. P. G. 

Memoryal komisyi koloniza-
cyjnej 

za rok 1904 wykazuje, że rozw ój osadmi
ctwa. by(ł prarwie taki' sam, jak w r. 1903. 
Przeważnie jednak z.glaszali si~ po osady 
kofoniści 'Zt małym kapitatem, których stó
sorwnie do tego korni-sya IQsiedlita. Zglo
silo się w r. 1904 wi0góle 6210 nabywców, 
z, których 1416 osad1y nabyto a 607, zawar
ło kontraikt dzi.crzawy. ~tosunek katoli
ckich OSa1dników do inO\\ iercóW ma się 

w tym mlm jak 6 do 100. Przestrzeń mz
sprzedarnych od111'°śnie wydizierzawi,onych 
osaict1 wynosi 19736 hektarów, które się ró~ 
wn~ają prawie 3 i pól kwadrart:o'Wej m~li, na 
któr.ej powstało okrągJa 50 nowych wsi. 

Odi pQlczątku swego istnienia rozirn]'°. 
niz1owala I(Dmisya grunta okolo 24 mik 
kw:aictiratowe czyli 135 tys. 818 hektarów 
()lbejmu~ąJce, nie licząc w to 42 tyis„ 900 hr
ldarów, prz.e'znaiczonyich na cele publkzne, 
jak pla·ce pod1 kośdoily, szkoly, .d/mgi· rtp. 
Suma osied.To111ych kofoni1st6w wyi.n1osi 8861 i 
iOgóLna liczba i-eh obejmuje 10 370 mdizin. 

Na sprzedaż ()frarowano, Komisyi "'"" 
r. 1904 f.olw.arków 447, a g-01sp>o:darstw 
cht-0.p-s.kich 505. ·z tych 111abytar I(.omis:ya 36 
dóbr rycerski·ch, 28 większych 1 36 go~po
da:rstw: .chlopskkh. Wydatki1 ogólne Ko
misyi od r. 1886 <lio końca; rdm 1904 WY· 
no1sily 319 milio1n6w, dd1ód 75 milionów, 
za.tem wyidatki wy:nosily net.o- 244 miliony . 

Me:rnr0ryaJ ten mz.patrywala kom1sya 
budżetowa sejmu pmskieg•o. O obradach 
fcj pisze „Dzieln. Berrl.": 

Komisya budżetowa pruskiej Lby de
putowanych by!-Oi tak spieszlno z z.a!atwic
niem memoryatu i etatu komisyi koloni
'ZaJcyjnej, że nawet nie c'zekaiią~ na rozd~
nie odnośn:y1ch druków w ;1:z'bie: przeprnwa
d~ilai naCT nim Q1brndy 1one1gd'ai, w sobotę, 
oczywiście wszystk·o przyjmują-: ,V'szyst
kio bez: zmiany. 

Nie ru~Z'Ył·o iel ·nawet fo. źe -w~dlng 
01stateczne:g<G1 obliczenia wydatki k·omis vi 
/k()l111i1zaicyj.ne'i wynoszą d r. 18'36 gwmmt: su
mę 319 milionóWi marek, a Jo1chod:y .:.ale
dw:re 75 milionów. Dfa, czegóżby się mia
lai o t0i zahaicz.ać, skoro Qgmmrnai wi1ęks2t0·ść 
tej sumy poiszta do kieszeni nigdy nie sy
tych junkrów; pruskich. 

Wprawdzie byl1i w kom~syi lmdżcto
wei ludzie, którzy utrzynrywai-!, że k{)lni
sya koilbniza1cyjna :zbyt hojnie sziafoje pie.
n11ęci'zmi na rzec'z, niemieckich ,,patryr0tów" 
W1 polskich d:zielinicaich, którzy jej ·Jfiiaro
W1.1ią swoje wl·orści na sprzedaż; hyt na
wet taki, który twi!erdz'Lt, że pe.wnemU: ni'e
mieckiemu wlaścicielQl\Vi kamisya wpta
d fa z.a morgę 500 rur. , podcza [dy i nż 
180 mr. było za nią za wiele, inny u!rzy 
mywal, że k'°misya za inny majątek płs ci 
la1 poi 858 za morgę, m!imo że 0'11ia w dzier
żawie Pf'ZY!I1{)iSiła tylko 4 marki za morgc: 
r()'cznie - p, PDd!bielski bronil podległe1 
mu mstytucyi ja1k móg,ł, poyznal lekko, że 
gdz.ieniegdzi.e popelnion101 blędy, -Ostatecz
nie w szy.siko z.na.leziono w p.on,;:idku i ko
misya etat komisyj gładko przyjęta: Tak 
samo stanie się w plenum. 

W tej izbie przyjmą wszystk0. hyle to 
wyszl'o na: korzyść junkrom a na 1szk(Jdę 
Pt0lakom. 

Szkoła. pruska .wob ~ c (izieci 
polskich. 

Z mowy ks: Łosińskiego z I(artuz, wyp-0„ 
wi'edzianej w sejmie pruskim dnia 24 lu
tego przy obradach nad etatem minister-

stwa oświaty. 

M. P. W sprawie nrauki języka.i pol
skieg10 w -szk-0la:ch elementannych zgadza
no- 'się w ogólności z. wywodami p. posła 
OlowatzkJego1. Żądaniai nasze , aby mam
ka języka P,olswieg-0 zaprowadzoną była 
w s1 11k1ofad1, do k}óry::;h uclęszczają P·Dl
skie dzieci, zupeł nie są usprawiedliwi1one 
po-di każdym względem. Zupełnie jest mi 
niezro\Zumialern, jak peidag1ug taki jak p•o
sel J(z.es:nitzek twwrdzić może, że sześdo
letnie dzieci w języku obcym z, większą 
jeszcze ki0nyścią - i fo1 jestzcze naukę re
Iigi1 poib1erać mogą, anJż.elL w ojczystym. 

W parra~fa umiej w szkole; zalakow-

skiej obydwaj naucz.yci'e1e nie umieli po. 
po1·sku. Skutek oislawionej nauki zai po
·Jl1tOlcą obrazków był ten, że obydwaj nau 
czycie1e nie byli w stanie wytlomacz;yć 
dzietciom najnuższe:go od'dztiału, kiedy ma 
się odbywać n1auka i kiedy je~ nie będzie. 
tak, że rodzice skarżyli mi się w roku !Ze
szłym, że male ,dzi.eci, które o 3_ kiLomeitrJt 
do szkr0ły chodzić muszą, wśród zawieru
chy, godlzinami1 przed szk,ołą czekać muJ 
sialy, z.a1nti'm: czas wlaściwy na1dszectt 

Przy obrad1ach ogól1nych na·d1 etait:err 
min is ter -0-dpowi ediz i al 11a wywiod'y fJ'u · 
sta ks. dr. Jaiżdiżewskiego w1 t~ 
tu '\VY1Sokie1j fabie, że w r0si:at 
nich 5 latach diwóch jedynie q1auczycie 
li w -01looHca:ch 'Z' mi·eszaną Ludrnrością, za nad 

· użyicire prawa kary zostato z. urzędu rete 
gorwiarnymi, a tylko naJ 7 ·czy 8 naloż-0111~ 
małe 'kary dyscyplma:me. 

Z tego ·wiyciągnąt wniosek, że skarra. 
1ud!nioścli p1olskiej i postów nai wzmarg.arni 
się p1oniiewierania dzieci, są .mewsprawie 
dliwictne. O w.szyscy j edmukże, którzy 
bfiska przypa1rują się, postępowanfuu1 i n, 
który:ch odfb.1iają się skutki teigo poniewk 
rnnia dl()l zupełnie innegio diorSIZ'H prz;ekumaini 
a mianowide, że: przyipad!ki na:dluzyda pn;1 
wiai karainiai z.większ:yły· się,. a ni1estet 
1z11111niejszyly się tylko kary: za taki1e. pQst~ 
również wohec oświadczeń, 'które padaj 
tutai' nawet ·od st1otu mimsteryafoego ·co d 
upraJWnieniru egzystencyi luid1ności poJsk11 
J polskich dzned, dlz:'iwić się t t·mu nie ffit( 

żma. Nie myśl'ę przyta1~zać wielu przypac 
ików1 rdioty:c'Zących prziekmczeń pr:awa ki~ 
r:a1nia, chocia1ż móglbymJ icłt prz:yto1cz.~h 
bardzo Wiiel~ z Ślązika. Pozniański·ego e 
Prns Zachordtnich. Ogrnni.cz.ę się, na tyq ' 
jedlynli'e, które rzucatią, jaiskra'We świiat!o · 
kw1e1styę tę, a z tych pragnąłbym k11 r 
wni()sków w.ydąg1nąć. Q 

Na:samp11zódl zajmę się wyipadktie ~ 
którego opis zn.a'lla,zlern w „Gazecie Kato~ 
rcki,ej", organ.ie duchowi,ef1stwai gómrnśl ,,. 
'kiego!. Zna.jcluję tam wiad:Omość nastę 
jącą: ~ 

ttimmelwitz. 3() styczin'ia 1905) 
Wzmem naucz.yc·1e.la jest nasz. n ~ 

czycie1l Olowins.ky. Wynalaz~- o.ru szc 1 
gólny spos6b karani31 dzieci. W pr , 
szlą, ·soootę wzpalił hacz.yk od popraw~ 
nia1 ogniaJ w pi.e1cu ~ następnie umacza! ~ 
W1 atramencie i prz.ykla.d1arr go dzi·ed ·'I 
di01 twarzy. l 

(Sluchai·c.1e ! sluchaicie !) ~ 
Jednemu z chłopców za<l.ail' w telli s f 
~ób dość ciężką rari~ na lewym policz~ 
l byla: obawa, by me uastąpiJ-o zatru bi. 

krwi. 
(Sluchajcie ! słuchajcie! w; cenitrum ~ 

Polafo6w.) ~ 
My rodrzice t:i c na to- ~sY!taimy dzila 
nasze d 10 szk-0ly, a,by nauczycie1 Poh1f 

. nich kaleki, ale ż4damy od niego nau~ 
J aikże mogą dzieci kochać .naue1zyde 
który w ten sposób z ni emi siQ obch-0di 
Byłoby d:O brv· ·oddać tę sprawę pos 
·w1i ks. mowa t zk i1emu, aby diOwie<lzrn 
się w Berlini e. jak to wpadają dzded~ii 
naukę za pomocą narzędzi ż.e:Jazny1~ 
Okiec ma1 się starać, aby dzieci z<drO'f 
szko1fo przekazać. NauciZycie1 zaś J;: 
leczy te dziec1; za podatki, które ~ 
SZ1k{)1f ę i nauczyc1iela oplacić musimy, 'i 

ka nas spotyka podzięka,. r 
Gazeta ta zapewniała, że kion„sr}om~ 

cya ta pocho<l1zi z .nade r pewneg0 i -wt 
rog1o·dneg-0 źródła a redakcya g0t-owa jt1 
podarć bliższe sz.czcg·óly. Sądlzę w1ięic 1 r 
p.a1n minister będzie mógl nam teraz tę si 
wę, bliżej 10bjaśnić. a 

W tern samem piśmie znajd!zliede ~ 
now ie •O nan czycieln 01.owi~151ry 'cm ie I 
szc-ze U1Wagj: c 

Z innej strony• ·donoszą. nam, że 1 



111auczycicl Ok win kv. aczk-0-l\\ iek n--~; r.> 
!ZWisko polski~. jest osfawtonym człon
kiem tO'\ arzystv:a krl Ó\ \\ ~chodnich 
.czyli hakatysL1. Mógł sit:;: też tylk<> haka
tystycznej wściekłości dać i)Of\ ać do ta
kich fortur, za pomocą który .... -h, jak kore
~~ · ';u1t slu znic zauważ.a, nauh.Q dzieciom 
\, 1 .~a. 

Pragnąłbym się dowied.zicć. czy :-!au
czycicl ten jeszcze jest w urzędzie. 

Dalej drugi szczególnie charaktery
styczny przyp;i„dek mam z P.ozi!lal1skiego, 
.a na którym pragnąłbym diowic.ść, dla 
czc.ig<J to prokuratorya nic \\nosi o ciężkie 
kary za maltret()warne dzieci. Mam na 
myśli naucz:Yciela Maxa forstern z Buków 
ca f>()d Nowym Tomyślem. Chciail on poj
cz.as 11aukii gimnastyki ukarać j.edncgo z 
uc7.lli za to, że nic d10ść ostro maszer·owal. 
ChJ.opicc t!omaczył się, że nogę ma ska
.Jeczouią. Nauczyciel .zaczął go bić na o
ślep kijem w taki sp-osób. że lekarz skon
stato\ at nabrzmienie głowy. lewej ręki i 
leweg.o ramienia. Oprócz tego. podarł nan
czvcicl ''śród bicia ubranie chl()pcu. Spra 
'" ę tę Qddano pmkurator.yi, ale tak proku
rator. jak i· nadprokurator skargi nie przy
jęli. 

(Shidtajcie ! sin~hnicic ! \\' centrum i u Po
laków) 

i oświ"dczyli, że an'i poszkod·o vanie na 
rzeczach ani okaleczenie me miało miejsca. 

Skargę wytocrnno przed s4dcm nad
zierniar'1sJ\i111 w Poznaniu, ale oddalono ją, 
a koszta Halożono J){)WQdmv11. Uzas.adnia
nie byio intcrcsującem. Przyznano, że 
chI·opca bito po gtmvi.c , po ram1eniu i rę
ku, ale w myśl rozstrzyg'nięcia z 31 sier
pni 1904 nie m-O'~~na uzna,ć, jak{)by -01skar
żony umyślnie razy tam wydziclal. 
(Sludiajcie ! slu1chaicie ! WJ centrum i u 
· Polaików.) 

A w11ęc lVl. P., sąd nadz.i112mia·ński skon 
statowat przekroczenie wymiaru kary. 
Ale nauczyciel nie zostatt ukaranym, ponie
waż nie truial 'Zamiaru biciai po glowie. U
derzenLa były mimowolne. ponieważ ka
rany chtopiec, starając się wyrwać, rzu·cal 
się calem cialcm w tę i ową stronę, a tę 
część ciala, na którą uderze.nia skierowane 
byly, usmrnl. Wyrok ten jest zapewne 
jedynym w sWlOim rndz:ąiu. J eżefi więc 
przy b1iałyce jeden drugiemu1 g~o\~ ro~
trzaska, a później zrobi ten wybieg, ~e 
głowy nie chcal rozbć, aile nos lub palec, 
natenczas \.Vedle wyroku poiWYższego mo
że mieć prawo do0 wyrokui uwallniaj~cego 
go od zarzutu ·zabÓ/istwa. 

z Poznańskiego mógłbym przytomć 
tut.aj inne sprawy, ale przejdę teraz do 
spraw szkol1nych w Prus·aich Za~ho~nich, i 
ogrand·czę się jedyme na te przypadki, kto
re sam wid!Ziialem, które wyidarzy!y się: w 
mojej parafii i które iaik() prnwd!ziwe .stwfor 
dronymi zostały przez świadków i lekar
skie pośw:iadciZenia. 

Przy zameld-owaniui po.grz.e'b6w \}o 

@!±±! 
„_ . _t.-W' 

r a1•itan Cza1·t. 
Tom drug I. 

(Ciąg dalszy.) 

świetny w n•ormaDnych warunkach 
'~ . . 

apetyt Suilp~cyusza wzm??n;11 ~1~ 1esz1cze 
d'Z.ięld jeździe wierzchoweu i sw1ezemu i:o
wietrzu tio też mlooz1eniec, gloisem m
styrnktu 1 ki1erowanyi zwrócił się oorazu w 
stronę kuchni. 

Q.odlzin3! byta jak najle1pie,j wybrana 
dla laknącyich żołądków. Ze1gar kościelny 
wydzwonił wlaśnie dwunastą i ostatniemu 
uderzeniu zegara od;powiied'zi.at zgrzyt o
bra:c.adą.cych Sll'd rożnów, nadzianych pta
ctwem mazt różne.mi pieczeniami, które 
żair og~iska wspainiale już przyrumien1i~. 

_ Przybywasz w samą porę. móu 
mlody panie! - JXYWital Castmama ()ber
żysta. - Jesz.cze. jeden ?brót róż.ma, . a 
pieczyste przypallłoby się z pewnością. 
Gzem mngę panu slużyć? 

_ Daj ·mI pani oo chcesz., byle prędko. 
l(uicharz zdjął szybko rożen i zsuinąl 

zeń różne rndzaje pi•e1ezysteg·o do -Olbrzy
miej brytwamy, pelnej masla roztopi.onego i 
s.Jiku z mięsa. Następn1e jednym zama
chem ręki nakrył stól nia pólmisku fajan
sowym w kwiaty IJ()~ożyl <l!ymiącą pulardę 
i przysuwając Castillanowi stolek, rz.ekl 
zachęcająco: 

- R.acz pan zaisaąść. Na pierwszy 
~b i to wystarczy. . 

Casfillan u5iadl i przypuścil bioh.1ter
sk:i atak do pu1ardy. Izba tymczasem na
petn~ta si~ ludźmi. 

d :i. akroć podana m· jako i:zy~zyny śmi~r 
ci: .zmaltreio,,ranie przez nauczyciela, 
(Sluchuicie ! sluchak~e ! na ł..1wach polsk.) 
a \\ jedIIym przypadku donL ion{l o tern 
władzy, o ile. wiem obdukcya miejs.::a 
nie miała. 

W S'Z:kole w Pacze\vie zcstzlego roku 
6 czy 7 letnia dziewczynka ukaraną zosta
la za to, ponie\vaż padczas nauki \ ym
km;lo j~j się słówko I>Olsh.;.. Dziecko mia
ło przytem najlepsze 7.amiary. Chdala 
))()kazać sąsiadce, o() jakiej l:tc.rze mówi i 
wskałzując palcem powiedzi.ata: ,.tu". Z 
po.wadu te·go jedne~o sl-0 a \\ pa<lt mm
czyciel w taką vścieiklość, że zbił to ma
k stworzenie tl1iicmilos1erni.:. Szczególnie 
dłonie p.orozcinal jej zupetnie. Dziecko to 
sam wMziakm. Potworzyly siG otwarte 
rany, a że zmuszo:ncm by o \V porze zi
mo\\ ej ~hodzić do szkoly, rany te tylko z 
\\ olna S.H~ go1ily, a dzic~ko n„1,pada;fy cią
g~e strachy. Musiałem r{;Jz;..:om odradzić 
aby nauczycii;la nie pcdrt\\ ali <> 1.m, ura
t-Ora. f)Oll<ieważ \ ·~dk metrJy •Oo ..;nej pro·
\Vadzenia u nas śledztwa, wylącz1ontm 
bylo aby nauczy..:icl został uk„uanym, a 
a t:cdnl ludzie byhby sobie wą rMno naro
bili kosztów. 

(Dokol1czenie nast<wi). 

z w ,j :V 
Walka wr"' dalej dotą<l nie rcz~trzy

gnięta. Mrnkdenu brc1ni baron J(rrulbars. 
lecz d1ohoszą z. Toki•o, że Rosyan1e przygo
tmvuią już odwrót d1J Tie: :r.bu. BliŻ!szc 
szczegóły 1z pola winy r3:de~zty t ·l1h{) ze 
źródl:;J rosyjskich, które na"ur, !111' .... przed
stawiajq stan rzeczy o ile możnC', .:i korzy
stnie dla I~osyi. 

Petersburska ajentura tclcgrahczna 
d10nos11 z Mukde1m pod datą 1 bm.: Przez 
dzie11 \vczioraiszy prmvac±zit nieprzyjaciel 
w da.ls:1ym ciąigu ataki m_, nasze stanowi
ska na 1z.achód {)d Mukdcnu. W centrum 
do wieczora utrzymywano tylko ogień 
dzial<>wy. Japończycy atakow<.1li nasze 
stanowiska w Sad1opu i c101tarli a.ż dio 
prz.eszkódJ z drutu1 kolc1zastcgtQ, rnsta11'0 je
dnakże odparci. Nasze lewe skrzydt.J przy 
LanidioHzan~ odparło dzisiaj o g-0dz. 4 rnno 
14-sty atak. Do wczoraj wic1czi0re1n -Od
party nasze wojska; wszystkie D t1\i na wą
wóz I(autulin. Nicpnzyijaciet poifrSsJ wszę
d!z.i1e ciężkie straty. Na prawem skrzydle 
sroży s10 walka' artylcryi. 

Ta sama ajentura do1n1osi z Mukdcnu 
pod daitą 4 bm.: O g:od'zinie 7 rano rozpo
częta s'ię na nowo walka na stanmvi·skach 
kolo Mukdenu. prz.edwko oddziatowi jene
rata Nogi. Naisze salwy armatnie byty sil
niejsze, niż d!nia pioprzedirnego. 

Na1 staflloWiiskach na1d' Szaho n:ie naist:i
pila żadna zmiana. Tnzynasty atak na 
l(autuNn zostal wczoraj o godz. 8 wieczo
rem odparty. Pagórek putilmvski O•strzeli
wali Jap01ńczycy przez cały dzień z dizial 

W tłumie który pod „Uw1ieńczonego 
Pawia" sprowadzalai godzi1na obia<l!O'Wai 
przew~al żyw11ol wojskowy. Oberża, w 
któr.eu zatrzymal się CaisMlan, z:ailiczaita do 
sw~ch istalych gości sporą liczbę -Oficerów 
i1 kadetÓIW z pullkut imcipana de Castefja
lo.ux, który kwaterował wlaśnie w Estam
pes ~ w którym sam Cyrano stu:żyf byl 
,nie1gdyś w stopniu kapitana. 

Praw'l.e wszystkie miejsca były już za
jęte. gdy o0twarly się z hałasem drzwi i 
W1kmczyl do izby Esteban de Poyastru.:, 
wiodąc z sobą Ben Joel.lai i Ritnalda. Byl-0 
umówione, że w krwaw.ei komedyi, jaka się 
tu odegra, pierwsza rol'a przypaidlnie zbi
rowi. -0in też wysunął się {)d°raz111 nai plac 
pierwszy. 

- Iieti ! oberżysto! - krzyknął na go
spa·darziai - trzeba m!l tu zaraz k2ilku miejsc 
przy stole. Jednego miejsc~ dla mnie, a 
dJwóch dla tych pa1nów, których mialem ho
nor spotkać w drodze i którzy, j.ak ufam, 
z:aszczyicą mnie i przy -0b;edzie swem ro
warz:ystwem. . 

Dwaj zbóje skłonili się na znak zigody. 
Gospodarz pQwibdl ni·espokoj1nym 

Po sali, następnie zwracając s11ę oo Este
baJll:a, nz.ekł z żalem: 

- Sam pan widizi. że1 wszędzie pełno. 
PaLec pmw:ansakzyka skierow.al się 

w stronę Ca:shlla1na, który spokojnie dlo
koń-cz.al swej pulardy. 

- A ów-że stolik? , 
- Praiw<la ! - z pO'śpiecl1em wyrzekł 

berżysta. J eśti ten mtooy pan poZ'WOli, 
będzie mOŻina nakryć panu obok niego. 

- J eśllt J>OZWIO~i? By;oby to dość za
baIWll1e, gdyby ośmielil slę nie piozwolić, 
gdly Ja teigo ~dam! 

oblcżn·. zy h. l 1a prawlQ do l'.nii b::ijo\v .;j 
atakm\ ali Japiol1czycy Uns12upu. ~asze 
traże przednie opuściły iG miejscowość po 

silnej walce. 

Telegram Kuropatkina z dnia 4 bm. do
nosi: Na zachód od Mukdenu przeszla noc 
spokojnie. W czo raj natrafil nasz odd.zial 
na pólnocy zachód od Mukdenu, 4 wior
sty -od Tasziczau, na n·a<l'chodzący z za
chodu oddział jap-0(1ski i przyją,ł walkę. Z 
pra\vego skrzydla naszej ami<ii niema d-0-
nicsŁcri. - Od1 rana słychać ogień dz,1aŁ()
wy odi Suchucziapu. 

W ccntrnm pam1jc spokói. JapoillC'zy
cy atakowali wczoraj Sachopu i rzucając 
ręc7.ine granaty, dos1zh aż do drutu kolcz:i-

. stego. Zwrócono na nich działa i zmusz.o
no <llo- cofnięcia, się. Na prawem skrzydle 
kofo KQndohnsu odparto wczoraj o 4 rano 
atak japoński. 

Obok wszystkich naszyich p.ozycyi 
piętrz4 siQ trupy Japoikzyków. Po połu
dniu. przestał niepr;zyjacicl atak.ować m
sze· pozycye w Kaotulin, jednakże oczeku
jemy tam ataku wieczorem. 

Na lewem skrzydle \\ czoraj walka u
stala. Zamvaionio jap.of1skic w·ojska, cofa-· 
jące się ko0ło pozycyi w Kudl1astu. P-0d-
0czas \\~czornjszych w.alk odnieśli rnny je
nerał-maior Szatylow i pułkownik Gór
ko(}\\. 

I zisia.i z,rn\vafono 1'rzednic straże od
dzial·n nieprzyjacielskic·go. obchodzącego 
nasze pr:.H\"C skrzydlo, między drogą Muk
den-~mmhrrin a rzeką Iiu1n, w oddaleniu 8 
wiorst .r cl stacyi Mukden. 

Dzisiaj nad raincm J 3pio.f1czy:cy \vzię!i 
Suchncziapu, jednak nie ])Osunęli się dalej. 
Także zajęli Japoilczycy po silne!i walce 
Linszinpu. 

Marsz ni1eprzyjaciela na :nasze pozy
cye w Sachopu, rozpoczęty o· g·od'z. 5 ra
no, izostal wstrzyma1ny. Nieprzyjaóela od
par.Iy salwy na'szych straży pr.zeidniich. 

O •godiZ. 11-tei wieczorerr11 i1 o g0odz. 1-
szcj \\ nocy porn1owi!ii Japo'ńczycy atak 
zostali jednakże odpamcd. Wiecz0trem o 
·godzi. 8-mei odparto 13-ty atak iapof1.ski. 
Japończycy ponieśli ZTiacz.ne stra:ty. 

Na pozy.eye k1ol10 l(autu1m wykonali 
Japoliczycy w nocy dwa ataki, zostali jc
dlnakże odparci .. 

Nai 1naj!SkrajniejStz.em lewem skrzydle 
minęła noc s1osunkowo spoJkojnie. 

Pet. aj. tel. don1Qosi z. Mukdenu p.od da
tą 5 b. m. Oc:L wczesnego mna trwa ()gień 
dzialo'wy na za.chód! od' MukdJenu. Linia 
jaipońshch straży przedrni·ch c1.ągnie .na 9 
klm. Gd' Mukdeniu, riów1rnoleogle ·dlOI linii ko
leiowetl. Japończycy za1sypu~ą p.ods.kami 
wsie, pol-OWne o 4 klm. od Mukdeinu. Ro
syjskie i japońskie baterye zasypują s;ę 
pociskarm tak gę.sto, iż chmury d'ymn za
krwaiją często caly horyzont. 

Woiskai iaporłskie diochiodlzą iuż do 
Mukdenu. 

Mówiąc to Eisteb.an, wziąf kapelusz: dlo 
ręki. przyrwolatl na ·swe wstrętne oblkze 
uśmiech 1za·stosowany d!Qi okolicznl()'ści i 
pa<lsz.ed!sizy do Castcllaina, któremu. s:kto
ni~ się z przesadną grzecznoścną: 

- Panie! - zaicząl. 
Sullpicyusz podniósl gtowę schykmą 

nadl talerzem i niezmiernie zdziwiony, 
zmi·erzy1i wzrokiem osobliw'!l figu1rę nne
.z1naj.omego. 

- Panie! - podjął z.bfr, z niezmąiooną 
niic·zem krwią zimną - w~dzisz. pan we 
mnie szla·chcica, prześla<llowia:nego przez 
fatalność. Przybywam d-0 tej oberży glo
dJrny ialk wilk, prz.yibywam w dod'aifku z 
dwoma mnymi podróżnymi, któryich po
Zlnalem w drodze i których pragnąłbym tZ 

sercai ugo·ści'ć. Przy;bywszy, rnaijd1uję 
wszystkie stolyi zajęte. z. wytjątkiem tego, 
prz:y którym pan sfo<i'zisz. OśmJ.elam się 
przeto bla'gać pana, abyś nadla1skawiej r.a:
czyl pocizi.elić go z nami. 

Wysłuchawszy cierpliwie tej oracy1, 
Caisillan obrócil wzrok .ma dwóch ~nnych 
,.podróżnych", których prowansakzyk 
przedstawia mu zaraz. po prez.dstawieniu 
samego siebie i których miny dW'Zinlaczne 
w!CaJle mu się nie podohaty. 

Cokolwuekbąd'ź, byl on zbyt dobrym 
t.owarzyisz.em, aby oo.mawiać prośbie, któ
rą Estebain prz.edstawil mu ztak wielką u
przejmością. 

- Jestem szczęśliwy że mogę prz:y
stmżyć się panom taką drobnostką, - od
l'TleU - Przy stoliku tym; Jest bardzo 
przeiStronme jednemu; czterem może być 
ook.olwiek za szczu,plo. Ale to nk, ściśnie
my si~ od'robinę. Raicza1e parowie usiąść, 
bardzo proszę. 

Ziemie nol kie. „ 

Pelplin. Przesiedleni zstar: ks. 
KamiI1ski ze św. Wojciecha do Le 
adm. dr. Pliński z Nowcgopioriu j=J\-o 
ry do S\\r. Woic1ccha. 

Z Chełmińskiej dyecezyi. W niedti 
Zapustną został w kośóolach od..:L 
List Pa1sterski najprzew. ks. biskup.a o 
dności i świętośc.i Kościo!a. które upll 
tomnily szczególmc Arcypa terzowi, 
trzącemu na -Obchody rzymskie ?- po 
SO-letniego jubileuszu og,fo z:cnial dog 
o Niepokalanem Poczęciu Naiśw. 1\ła 
Panny. 

Toruń. Prez.::.::; Towanyst\\ .l 1.•.itr1 
stycznego „Sokół" w Torurl.ll p . .I. S ·~ 
z::iprosił - iak d-0nosi Gaze.<l Torl!l·1 k 
- członków w dzień NO\\ c ~n Poh 1 
do sali „Muz~um·'. aby S".( poc1 zie;i~ 
p!atkiem. W tym samym di11:1 T<'\\ ~rz 
stwo śpiewu .Lutnia" miało lek1..Y~ ~ 
wu. Po skof1czci:r:::j lekcyi z,i;;>0s' ,11 
dyryganta; aby prLy kJ 
zaśpiewaih kolcdę. O przehi 'O:~ t...j u 
czystości d•'Jnicsiono do ,.Oa:ref} '1 or 
skiei". - Po0lkya wzięła prze! ie~ 1.:-0~ 

stości tej za' ~..:tiznie i przysfab p. u 
ckiemu man•c!.::.ti karny na 3·1 •np rek t' 

t17y dm więz1cn!a Z'('( przekr0~zcn'e pra 
~~ l o stowarzvszenia1ch. P.t•1 im:z 1.!s 
wolał się do 5~du o mzstrZY6•1i~..::!c da 
l bm. toczyła s!ę sprawa ta przt:d tarn. 
szym. sądem la wini-czym. Oskarżony b 
nil ·się tern, że ząpwsil czlonków jed:ri. 
w tej myśli i w tym celu, aby się pvdz,~ 
·opłatkiem, złożyć życzenra \\ zajemnt 
wypić wspólną kawę, a inie zajmować 
spra\vami politycznemi. Zar8-Zcm natlmic 
nil. że gdyby istotnie przy tej 0ika1zyi WJ 
wi·ązala się jakaś debata, a przewQdnicz
nie mial zamiarów, tych, to policya nie 
prawa.i żądać uwiadomienia. Tak rozst 
grnął sądJ najwyższy w p{)dobnyd sprt 
wach w roku 1875 i 1891. Zastępca p, 
kuratora dowodzil, że Towarzy two ,, 
kót" uchodzi Z'a polityczne, a zatem zw 
lujący przekro.czyl § 1 o stowarzyszeniac 
i stawil wnioseik o zatwie1rdzeinie kary 
licytjnej, Sędziowie po bHzko p.Mgo<fl' 
nej naradzie przychylili się do wywodó 
oskairżonego, że poUcya nie ma prawa 
pooobnym przypadku żądać uwiad 
nia poprzedniego i uwolnila p. Sul~1,J.-' 
od kary i kosz,tów. 

Z Wiel. Kr Poznańskiego. 

Poznań. Pan I(oeh1er, wyższy dyr 
tor tutaJszej poazty wstal p,·wnic.si'.;ry 
ttam!łmrga .. - Plak.at nikt po n1i1m niv 
dz ie. 

Poznań. Czytamy w .,Orędownit 
Poufne :zebranie wlaśc1cie:li i wlab 

cietek firm po.lskich, które pozttrnń1ski ,. 
mankeirnferajn" zalec.il Niemcom do bojk 
prz;ez. wydrukowanie ich w „znanym" tł 
nym podręcznLku mialo się ()d!być w !) 

- J e1steś pani doibrym kompanem 
oświad'czyl Esteban - i z, przyjemr 
wyprÓŻinię butelkę za palńiskie zdro..vie. 

,.Za jego z:d'rowie ! - pomyśia· 
Joe.I. Otóż oo znaczy: wi.eńdzyć S\P 

rę kwiataimi." 
Gospodarn energicz:nie zakrzą 

oko~o nowych gości i na stole zja' 
niebawem talerae, pólmiski i bute 
wairzysze Estebaina de Poyastmc 
z jakim zapailem zabral się on ·d 
przysz.lJJ dlO pr.ze!konainia, że szla 
tnie tylko nie potrafi bić się nac.2 
owszem, musi najpierw upić sil; 
bić d<Ybrzie. Odkrycie to zaniepi 
.me żartem. 

Ale postępowanbe Estebana 
ich wkrótce. Tęgie ty.ki,. któ 
razu ])O'wtarzat. zdawały się WP 
oobroczytnmi·e, doda:iąc bystrości 
rzenie i wymowy językowi. Zat 
czyć się, twanz je.go stawała SH 

śniejiszą. 

Gy obia<li zbiżal się do końc 
on zmacząico na t()'Wa1rzysz/ w 
wil: ,,Bacwość ! zabieram się l 

Ten z.n:ak porozumieHia t:ie 
wagi Castillana. W umyśt.c ie~ 
sn~ pedejrz.enic. · 

Cyrano zbyt wymownie " 
ostrożność prz.ed mooliwemi I 
hrabiego 1 jego wys lań ców, ab: 
żeni·e tego rodzaju nie skronilo 
woietniai ·czujności. Zresztą oo ! 

czątku uprzejmość Estebaina 
sie podejrzan:ą. rrn 

(Ciąg dalszy nast(lpi) 



atolickirn. Zebr' nie zw-0lał z poL-
i. kQkgr·~ ;-,· p. Karol Rz ·pecki; sta\\ ;10 

i ~ ofo 40 intercsowany:h. którzy jako 
eceni do bojkotu mieli najslusznieisz12 

pr .\'O do poradzenia się naszych ad\\ o
łcatm r ua<l obroną swych uprawnionych 
1nteresów. 

Zaledwie ini-cyator skończył swe prze 
rnó ienfo wstępne i wzlożyl na stole od
bi "i hakatystycznego anonsu, który przed 
tYgodnie1ń tyle wrzawy narobi:l \Y mieście 
;ałi~ci zjawia się na sali p. kom:isarz: rewiro
wy Oilnthe r z urzędntkiem policyi JXJ·lity-

z11 j i1 zapytuje s i ę. czy jest pQświad
nmiie pol'icyjne na ·odbyde zebrania? 

Pozwolenia nie było, bo zebrań pry
' ny-eh, na których się nie omaw ia spr a w 
yublicz11yd1 ogłasz ać policy1 nie potrzeba. 
Pan komisa rz. ,,z góry" twie rdzi! , że na ze-

ran:u oma\\ iane być mają sprawy publi
z.nie. \'v czcm atoli s i ę Pomylił , a uiezwa

·ai:a.c na oJnośne przedsta:\Yienia zebranie 
r W.1ązał. 

P.a11om hakatyst-om \•olno wię 1.: dr111ko
wfił Polaków i zalecać ich bojkotowanie, 
on ,,d111kowanym i bojkotowanym" nie ma 
być wolno ()braidować nad wŁasną obrvną ? 
łnkyator wejdzie na drogę zażalen ia i 
·pra\\ a rozegra się prz ..-cl: sądem. 

acfbćrz. J eszczc nie pric:;z!o. wstrzq
·ai.,_ict; \\rażenie, Sp-O\V-Od{)wane nieszczę

, .:.iulil! n:.c k'Jpalni .,Prwsy", a tu zniowu do
~,05.7,.ą, dmgi,em strsznem n ieszczQściu na 
Lo)Xlln·i . Oskara" pod Petnlkow i cami w 
1x: i._1cil rnc ihorskim która należy do ba
f ',...J. I't1lSZJrlJ1. \ łaśc1ciela. k0pali1 mo
i" , ~...,- .stra\\ shich. 

Wskutek \\ ybuchu gazów i częścio
\1: 0 0 zapalen ia się kopal1ni zginQ l01 \\r ko 
paini „Oskara" 14 ludizd . Ni ~szczęś l iY< i 
)ra<".owaH w dość odleglym kąc i e1 kopaln1L 
i :mskoczeni z() stali DQ'żarem kopalni. Co-
;prai ;vda, nic \.\ i1adomo dotąd , czy nie
sZ1częśli\ i już są wszyscy b etl du.cha, 3 lc 
po l11dzku sąclząc 1 najprawd1Qpodob t~iic i-

·zit."1n się wydaje, że wszyscy z g11nęli. 

Prac~ ratunkowe {)k·oło w ydostania 
nre~icz~śli wych są nadmiernie ntrudnkrn·2, 
pon:'e.wa:ż \Var czyli 1go rąc-0 jest tak w: el 
kie, że n~nvet z. wszystkimi n:<:l'żl'.l\Vymi a
p.a:rntami r tituinkowymi nie można s 'ę 'Zb l i
tyć dQ miejsca. gdzie górn icy polzost.'ll i. 
'R6wmeż gazy zapialine czyni ą ratunek ni2-
bez1piecz11y. WszakiJe w chwili .obecn ej 
z.wioki nieszczęśliwych już mnże bęją 

' JdiohYte. 
W kopalniach Pertzko \dckic.h pracują 

głównie Moraiwiianie, Ie.cz spora Iiczbai pra
cu.iących składa si ę z. Pola!kól\\' . Ogółem 
pra:cuie tam oikolło 1,500 rohotniików. 

Ostatnie. \.Vfadomości głoszą, że nie
.sizczęśl i\\ ych z kopa1lni1 .,Oskaira" już wy
dobyto po 20 godz.innej pracy. Z wydo
bytych 6 jest 'Żywych, a 8 zaibiltych. Ży
.Wym nie .zagrnża żadlnie ndebezpi .eczeń-
two. Ze zabitych 4 jest ro1ruatych a 4 nie

rom.:utych. 
Prostują też wiadiOmość, ·jakoby: nie-

?JCZl~śde się sta?o przez wybuch gaizów, 
gdyi nj 1eszczęście spo.wodl01Wane zios.tato 
:Ycl<wail,emt-m s.:ę filaira, wskutek c\Zeg{)I ja
ka~ fama pei.Żarowa: pękla i żar do kopal
ni rzwc i lai. 

Z ~nnych dzieJnlc Polski. 
Warszawa. Donosiliśmy ittż o ustą

pieniu jeneral gubernan:ma warszawskiego 
Czertkmrn z urzędu. Następcą Czertkowa 
mfanowaf car hetmana dońskich kozaków 
ietlerała-leitnanta Maksymowicza. 

Od zapriorw.ad'zellJla jeneral gu.bernator
twa w:arszaiwsikiego je:st M.aiksymowicz 
M<x:hn ~"m z rnędu jenerał-gubernatorem. 

P isze o nim warszawsiki korespondent 
.l(urye ra P.": 

Żcdmers.ka ta na wskroś postać, o ·któ
re} nic s.ię dotąd ni1e stysz.a:o, nie bud!z.1 D

czyw" ścic oojmni1ej'szego zarufania. szcze
góln1ie \ V chwili obecnej , gdz11e na w.agę 
rządów w K1rólestwie Pols.kiem należy 
chyba p-ołożyć calkiern coś ininego, niż.„ 
na·haikę koza1cką, choćby atamana, którą 
P<> d;awne:mu nie prz;estainą kierować czy
lfJ i czyrnr~iki rosyjskie miei·soowe! 'Zlapra
wi~.me od dziesiątek lat ślepo w ied:nym 
sy~temie ogłupian i.a, obdzierania. prześra
dmvarniai i wywierania.i ślepej nienawi·ści i 
zemsty na nde1svczęśliwym kralilll i ba:rdziej 
•ie5zczęślhvyirn narodzie po1lskmm. 

Lódź. O niepokojach w f<llb!"Y'ce Po
. ańsikicr.;o dlonoozą urzedowo. że ucieka
~ prze<l Jmz;.akami utonięlo 24 kobiet, C1Zte
fech robotników zabitych, zamordlow.ano 
tr~ech tajnych polLcyamitów. 

.,. „ „ • ...~ " ,,. ~ n•y1.i z~ 11 vb 

Dorstfeld. W kopalni ,.Dorstfe ld'' 
\\ pac1t górnik Sch ;veirer <k> szybu i tak 
s ; ę pokalt:czyt. ż..e nieba rem umart 

Dortmund. Zarz· dzca maga:zynó\V 
kopalni ,.Kaiserstuhl" , fntz, Bochold ode
brał sobie życ:e wystrzalem z rewoll\vcru. 

Borbeck. Córka k-o•wala Gieriig a za
choirowala po użyciu farbo va11ych karmel
ków pod mnakami otru .:::a. Przywio łany 
lekarz zarządzil od!po'Wiednie środki , więc 
dziecko zdołano uratować. 

Homberg. Aresztowano tu górnika 
z Austry i po1cho'dzącego pod iarzntem dą
żności ana rchistycznych. 

Linden. Niech bQdzie 1jo~hwaloiny Je
zus Chrystus. Szanmrna R.cd:ikcyio ! Po
zdrawiam Szan . Rcdakcyę i proszę o n
mieszczenie mżej napiisan0go sprostowa
nia. „Protestuję przecrn ko tw ierdzcn;u 
1zawartP.mu w „Pamiętniku w sprawie 
,.Zied11101czynia zaw. polsk.". któ re napisat 
p. Jan BrzeiSkot, a ~'Jgh1sil ,.Dzienniku 
d1ortmu1ndzkim';, jak()by drnh Reguls:k,1 si ę 
porządzit i dai! Judzi·om z D1.hlh2us011, któ
rzy skiadki na strcikującyc przynosili 10 
1wo..::en1t prowizyi, i że ci ludzie 111;-}Qwrót 
od.da·li ową prowi'Zyę w sumie. 11 marek 
na1 rzecz strejknjących. Ja składki na 
strejkujących pusb!em z. J .inden i Dahl
hm1 sen, rnzem d~1 biura ,.Ziedim·czenia" 
pr;;cz. pocz.tti, ale ż~K'dego prc·crntu nic {lid°- · 
liczylem, jeno na pmto, a o 10 prn1.:l nfa . .:11 
prowizyi nie jest rai i dor 1'U. 

• Jan Kaczór. 
Tak ·wyg l <:i.dają .v:erdzenia p. Brzc-

skota w ś\vietle prawdy. I 
Marten. Kopalni ;.1 „Oenmmia" szyb I. 

znitrudnia 1415 robotnikó\'.', 7 t-yich 408 z 
P.ozn.aflsk1cgo, z Prus Zachod!nii.c,h i ze 
Siązka. ,.Germania" s:zyb n. zatrudnia 
1654 robotników, z tych 616 z P()w af1 skic
go, z Prus Zach()dnich i ze Ślązka. Z 'te
go wynika, że przcsz:o tys iąc r-0 botnikó v 
poilskid1 tam pracuje , ale czy są wszyscy 
w .,Ziedninczeni11 zaw1:.i-u.iowcrn polski cm" ? 
J ak si ę w~kazalo, to .coś 280 ie1st w orga
niizacyi. polskiej. A gdzie ci drud1z.y? 

f. K. 
W iooei1. f irma s~ idel i Spółka V Y

s li:ula przed pół rokiem dlo glóv,·nej kwa:te
ry jenerała Kuropatkirna w Man<l.żuryi 6 
tys. butelek likieru }}Od! nazwą ,,Main<l:aryn" 
dla ż.olnierzy. Na listowne z.apytania na
de.szla odpowiedź , ż e o tej prze'syke me 
u1e wi edzą. Widiocwie liki er przez szklo 
się ul() tnil w tak dalekiej podróży. Wsz.ak
ż.e przy prz.esy!Jrnch okowity lZ gorzelni na. 
krótkie nawet oddalenie dolać naleiży pe
wien procent płynu n'1'. wys·chrnięcie. -
Przyitem zważyć należy, że gardl10 czy:nio
wrników mskiewskich jest 'zawsze suchem. 

Wanne. Szan,:rwna Redakcyo! Jak 
s ię czyta o sprawie p.. Brzeskota. to aż dzi
vmo, ho przed\ rokiem , ba nawet przed pór 
rnkiem by.l przez niektórych Potaków taki 
wychwałany, ai teraz. się wydało, oo to za 
ptak. J est on jak kuku~ka, co ni1e ma wła
snego gniaizda. tylko obcemi si1ę pasluguje. 
Byl oni w ,.Gewerkferarnie" a DQtem w 
„Ziednoic'zeniu", al'e nigdzie d1tugo mi1ej1sca 
nie zagr1zal. Szczepaniak. 

Od Redakcyi. 
Pan Bernard Różeński w Giinnigield. 

Poslaliśmy <l10 biura z prośbą, aiby Panu 
karty le.gitymaicyjne PoQslaruo, my bo'\viem 
żadnych nie posiadamy. 

!L! . , ... ________ Km"! 

Towarzystwo św. Józefa w Witten 
ozlnaimia swym członkom oraz wszystkim 
Rodakom w Witten i okoliicy, iż iaik rok 
rocz:nie tak i lat.aś przez cały post będą 
śpiewiarne „Gorzkie żate". O jak nailicz
irriejs.zy: u1dz.ial w na:boże f1stwie prosi 

Zarząd. 

Hochlarmark-Stuckenbusch. 
W czwartek i w piątek t. j, 9 i 10 b. 

m. będzie sposobniość do spowted!Zd w ję
'zyku ojczystym w kościele ks. ks. fran
ciszkanów w Stuckenbusch. Za:zlnacrn się, 
i;ż to jest spowiedź Wielkanocna. 

Tow. św. Jana ew. w Witten 
donosi swym czkmk-0m oraz wszystkim 
Rodaikom zami.esz:katym w Wiitten i oko
licy, iż prz,ez. cały post . w każdą niedlz.ielę 
po potud'niu o godz. wpót dQ 4 będą śpte
waine· gorzki1e żale. Zatem powinrni uczę
szczać Rodacy w każd'ą niedtzielę. Zebra
nia rowarzyskie Óicl!będlą się po gorzkkh 
tara\;h. Zarząd. 

To .varz•·sfwa ~ :. («Zi7!ierza w Liitgcn-
dortrnund 

donosi czł ~nkom .oraz \ szystkim Rodakom 
1 I odatczkom w c!mlicy Ltitgendortmund 
il, od 15 do 22 mar a jest sposobność do 
spowiedzi św. (spowicd!ź Wielkan() na). 
Prosi się szanownych Rodaków ażeby ka
żdy 'Z tei SpQsobności kor.zy,staił. Nabo
żei1stwo dla nas Polaków odbędzie się \ V 

niedzielę dnia.i 19 t. m. zarnz po nieszpo
rach tute jszych katollkcw. - W tym dniu 
będz i e zaili0żone Bractwo Różańca św. 
Więc uprasza s i ę szan. niewiasty, ażeby 
siG jak najlicznei zebrały. O liczny udz i ał 
w nabożeństw ie prosi Zarząd. 

Baczność! Wetter! Baczność! 
Ni111icjszem donoszę szan. Ro-d·ak<Jm !Z 

Wetter i -0kolicy, ii W' niedzielę d·nia 12 
nurca o godz. 1 w południe .odbędz ie się 
zebranie w' celu zatożen ia gniazda sokol
skiego na sali p. Ofcrbecka. 

Komitet: 
.fan Li pi!1ski, Józef Lipi(iski, Stan. Domaga
ła . J\a1zirnierz Szymkowiak, Jan P awlak 1 

Makusz N()wak, Tomasz Bazak, Jam Ro
gacki, Piotr Królak. M ichał P iotro\\ iak. 

Baczność naczelnicy okręgu VII. 
Podaje si do wi adom-ośc i , i·ż w nie

dzielę dnia 12 marca o godz. 1 od'będ<1 
si ę ćwiczenia naiczclników '.V' Obe rha·usen 
W' i0ddz11alc picrwsz.ym u p. I(cltera, przy 
nowym I(yniku. Jest pożądanem, a1żeby 

lrn~~dy 1n~1cze l n:1k się stawi ł na ćwii:zcnia . 
Czołem ! 

Naczelnik okręgu VII. 

Towarzystwo św. Piotra w Stee le 
donosi swym czlonkom, iż zeb r.ani e odbę
dzue się 19 marca o ·g;oidz. 4 po poL , "\Y i ęc 
n ie o 12, jak by/o zapowi'edzia1n e. 

Uwaga: Zebran ie zarządu () godz„ 2 
p.o pol. tak samo dnia: 19 marca . 

Towarz. gimn. „Sokół" w Castrop 
dono1si swym druhom. 1ż miesi ęczne po
siedzenie odbędz ie sii ę w niedzielę , dinia 12 
marca o god1z. 3 po pot, więc się wszy
stki1ch druhów uprasza, aby się liicznie 
zgromadzifa. Goście mile wid'zianti. O jak 
.najlilcZ\niejszy u<lziiia! w posiecrzeniu uprasza 
s i ę. Czolem ! Wydział. 

Towarzystwo św. Józefa w Huckarde. 
Szan. cizfonk-om Tow. św. Józefa w 

łfockarde donosi się, iż w niecfzielę dnia 
)2 bm. odbędzie S1Ję walne zebranie o gQ
dzinie 3 po pot, poniewalż będzie obór nio
w ego. prze\\<1odnicząc.ego , gdyż d1Qty:chcza
s-0wy ulStępuje z. powodu zmiany pracy. 
O lkzny ud'ziaf prosimy. 

T. Łapacz, w z. sekr. 

Baczność Rodacy w parafii Marxloh ! 
Tow. św. Stanislaiwai B. w Marxloh 

diolnosi wszystkim Rodaikom, rż kaiżdą nie
dz,ie'lę wielkiego postu o godlz. 4 pioi obied:z.ie 
odprawianą będizie iak po rnisze lafa ,.Dmga 
ikrz.yż.{)lwai" dla nias Polalków podi ipme ;vo
dnictwem ks. Ostmpa. Prosiimy uważać, 
iż ina życzenie księdza będ'21le śpiew tylko 

· przy każdlej1 3 stacyi. O lkzny udział u
pra:szai .się. 

Zanrzem oz.na'imiamyi cizlonkom Tow. 
ŚWI. Stanisl~wa, iż przyiszlie zebraniie ooibę
cfzie s!ię po stacyacll. 

Jan Galbierczyk, przew. 

Bractwo Różańca św. w Wattenscheid. 
W ponied:ziaitek 13 mare.a obchodzimy 

uroczyście ósmą rocznicę 1stnimia Bra
ctwa naszego. Msza święta będzie odpra
wianai o godz. 8 rano. O liczny ndlziat u-
prasz:ai Puwalska. 

I 
Towarzystwo św. Marcina w l(ray 
MiesiQCzne zebranie odbędizie Siię w 

nied1Zielę drna 12 bm o godz. 4 poi pol. 
O Hczny ud·zial w zebranjUJ uprasza 

Zarząd. 

Tow. św. Piotra i Pawl'a w Marten 
uwiadamfa1 swych czJonków, za razem 
wszystkich Rodak6w w Mairtetn. iż spo
soboość do spawiedzi wielkairnocne\i będizie 
odi 8 do 15 marca, przeto jest każdy crdo
nek obowiązany do ś. Sakramentó'w prz.y
stąpić. W ndedzielę na drugiej Mszy św. 
przyJStępuje towarzystwo wspólnie dlo K:o
mu1nfa św. Na tej Mszy św. bę~i1e polski 
śpi·eW:. Po południu będą „Gorzkie żale" 
i po~skie kazanie o ~4. 

Uwaga: W piątek 10 bm. 'PO pol. o 
godz. 4 będizie odprawiana „Droga Krzyrto
wa" dfa Polaków z pols.ki·em kazaniem, 
Nai powyżej wymien~O'ne 1nabo:teństwa za
praisza się wsz.ystlkich Polaików bez: wy-
jątku, jak naiuprze}n*:f. lar~. 

Towarzyshvo ś '. Józefa w Ałtenbnchum 
uwiadamia szan. zbnk()w , także sz:r
stk:ch Ro<laków z parafii Altel.'llx>chu n
Laer1 ii na. przy zlą niedzielę t j. Ur.Ja 12 
mar9i po pol. o godz. 0 4 będą śpiewane 
Gorzkie żale i tak przez cały J>OiSt co nie
dzielę o tym samym zasie. - Z~branic ro
"\varzystwa OO.będzie si ę także na przy
szlą niedzielę zaraz po Gorzkich Żalach. 
O jak najliczniejszy udział uprasza 

Z a r z ą d. 

Towarzystwo Ś\ •• Józefa w Essen 
d<mosi swym czlookom, iż w niedll i elę dnia 
12 marca o g<J·d z. 8 rano przystępuje towa
rzystwo nasze \\ ·spólnie do Komunii św. r 

loościele św. Gcrtrmly. Do spowi.ed1zi św. 
mogą czlonkowie iuż w sobotę po poł. o 
g-odz. 4 przystąpić , tak samo i w n i cldz.ielę 
o gudz. 6 rnno. Ponie'\\ aż i est to spo
wiedź w ielkanocna, przeto s ię czionków 
nasz.ego towarzystwa u prasza, ażeby z 
spas<0bnQ ści tej korzystali, i iak 11ajliczniei 
pod chcrągiew s;~ zcśli, zdaje się n a~n . iż 
a1111 iedneg·o członka n'i·e braknie, o ca bar-
dzo prosimy. Z a rząd. 

Uwaga. W niedzielę 19 marca. przy 
pada uroczyste święt<0 św. Józefa, patrona 
towarzystwa naszego, przeto zostanie za
mówiona msza św . na intc:n cyę towar.ly
stwa w kościel e: św. Józefa, w które j bie
rzemy udzial z chorągwią . przeto upra
szamy członków, ażeby się Ii1c·z11dc zebrali 
o g. 8 ranio w lokalu p·osiedz!ic11, zkąd uda·
my s ię na Msizę świę tą. Tylk·o liczne i 
i punktualnie siQ sta\\ ić. o c.o bardzo prosi 

Zarząd. 

:Baczność! - Essen! 
onosimy szan. Rodakom w Essen i 

ek()łicy, iż nabożeństwo z kaz aniem poł
skiem odbędzie się w niedzi elę 12 marca 
o :10ctizini·e drugiej po południu w ko
ściele św. Gertrudy. Spow i edź św. wiel
kan()cna zaczyna się w sobotę 11 marca o 
godz. 4 po pol. , także w kościele św. Ger
trudy. Szan. Rodaczki i Rodaków pmsi
my uprzejmie, ażeby S()blle te og łoszenia 
sp.amiętaly i z sposobności korzystali. 
Upraszamy wszystkich, ażeby się na nabo
icf1stwo licznie zebrali. 

Komitet kościelny. 

Towarzystwo p. op. Serca Jezusoweco w 
Recklinghausen. 

Uwiadamia swych czlonków, iż w 
nic<lzi1elę rano na d1ru~iej mszy św. ti. o 
godz. ;47 przyistępujemy wspóliniie do Ko
munii św. i to wie:lkaruocncL a w S()lbot~ 
po pol. diO spowiediz11_ św.. Tak samo w 
nied'ziiclę ryichfo. Przed! spowi.edizią hędą 
czto1nJmm Tov.l Serca Jezus.owego kartki 
rozdawane w sali posiedzeń. Każdy czło
nek powLnien mieć kairtkę i oddać ją spo
wiedt111kowi przy konfesyonale. Uprasza 
się szan. czlonk6w, aby d~oi Komunid św. 
przystępowali z cmnakam!ii towarz.yistwa. 
Chorążni winni się stawić <lioi chmą1gwi w 
nied1uelę rano o godz. 6?4 w lokalu towa
rzystwa. O lkzne stawienie się do spo
wtiedzi św. i o wzorowy porządek prosi 

Zarząd. 
Uwaga: Przypadająic;e zebrarniie na 

niedtziel·ę 12 bm. o god!.z. Yz 12 nie odbędzie 
się. Z Polecenia. za~u Sekretarz. 

Baczność! Herne! 
Nai 5 i 6 okrę.g w łierne są o.bra1nn m::

żimi zaufania.i: I. Masł01Wski, Gre1111zweg 
95 i lg. Beireszyński, Brunnstr. 20. Wszy
stkich czlonków, dO któryic.h wy,żej wy
mienieni po skladiki się zgloszą, prosimy 
im takowe oddawać. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Baczność! Freisenbruch ! 
Nai wiiecu w niedizielę dnia 26 Meg-o 

oostair męż.em zaufania obrany Jan Pa:wto
wski z SewJnghausen na mieisoowości 
PreiseTI1bruch, SewiI!nghausen i Eiberg. 
Szcz~ć Boże! 

„Zjednoczenie zawodowe polskie'i. 

Szan. Rodakom z Iiii11en i okolicy do
noszę, iż otw<>rzylem tutaj przy ulicy 
Warrmer Str. 243 II. piętro bium prawnicze. 
Będą wszyistkie pisemne prace wykony
W.aln!e, jako skargi cywil!ne i sądowe , re
klamaicye podatków i 'W'l()jskowośc i i' t. d. 
prędko i tanio. Proszę szan. R-0daków o 
poparcie. Z usz.anowamem 

Rodak Franciszek Gussmann. 

Meble i maszyna do ~otowania 
prawłe nowe, są tanio oo sprz,edainLa. 

.Michał Schubert, 
Laar-Ruhrort, Sc.hiltzenstrasse m 11. 



BACZNOŚC!! 
W Ricdziel~. dnia: 12 marca odb~zie 

walne zebranie 
,,lie<lnoczcnia zawodowego polskiego" w 
ktk:a1u p. Dress w Stecie, 1. Rottstr. Ponie
waf: obrady rozpoczną się już o godz. 11 

· przed południem, dla tego uprasza siQ 
niaieisz.em o jak najpunktualniejsze przyby
eie wszystkich delegatów i zwraca sie ta
ltowym uw'age, aby w niedziele 12 marca 
lde urządzali żadnych wieców „Zjednocze-
11ia zawodiuwego polskiego". 

Program walne~o zebrania nast~pują-

1. Zagajenie. 
2. Sprawozdanie z rozwoju „Zjedno

ct:enia zawodowego polskiego". 
3. Sprawozdanie kasyera. 
4. Sprn\VQZ<lanic rewizorów kasy i 

~siążck. 

5. I<cferat dmha Sosii1skicg-0 o mchu 
f()botniczym. 

ó. Sprawa zmiany usta\V. 
7. Obór za·rzą.du. 

B. Obór Rady nad'zorczei. 
9. Wolne wniDski bez uchwal. 
1 O. za,lmńczenie. 

Zwrnca się uwage na § 24, ustęp Il. 
ustaw naszych. Każdy winien się do teg<J 
eastósować. 

Uwaga: Gazety przylne prosimy o 
pov.1torzenie. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 
Delegaci na walne pos-tedzenie winni 

~eć podpisy czl-0nków wyplatnych tylko 
z. swej mi.cjscowo1ści z dołączeniem numeru 
iist.;.uw· (księgi glównej), jako też wiinni1 przy 
nieść ze so·bą 11stawy własne. I(ażdy 
członek tylko jcd'nenm delegatowi m-0żc 
dać swój podpis. 

a. o a rt ..,.. 

ł 
~~ + Cotyiko wyszły~ 

/ : ~ ~, • do nab żeństwa: 
... 

r~V:---..1 1 1 OO ~~.G . Mnly zgrabny format dla dzlee5. 

111(\JBJ OBUZNE f~ODŁV. Mały zgrabny forml& 
l ---~j , dla ml <>< zie:i.y. 

I~-:::'\( ...:: MODlMV SIĘ. Średni forma\. 

J ~~ BO~!i~t~~~ą!~~~?aŚE~~l~ch~o;ez::~ 
nvm fnrml'łoie. 

BOŻE B~DŻ ft1JŁOŚCIW. (Drukowua 
wielr.iomi, tlm;;t.emi literami.) 

ŚPIEYJN;K KOŚCIELNY pod tytułem: 
Zb-:tQ:r ni.~ 1 ,,..,„ •. '4~Gj" u ~~Jil ~.i7• 
wan~oil: p;i.eś.J:ti. ~~~;Q!i,~l,XJi.yoa. 
zcstr..wi ·ł do pobożnego uzyt.ku w kościele 
i w domu X. P. Odro wski, pleban w Nil· 

~~ 
wrze, z doda111ic1n trebc~wej ksłąild 

• t i i 6UStownn oprawa. Stron 368. 
N"' le ksiiżkl zaopatrzona so w aprobata Prześwlet„ 

~ 
«!o n:.· >ożefo!lh\'a. - Dogodny forma\. 

I 
Wlldl_ '-ilflj i stmnnie •Jl:Gnane w gustowny:~ oprawad. 

~~ ou~,r;:ed rrj~cym rmątam na żądanie moJ cennik. 
~~ S. Buszczyński, Toruń (Thorn)~· 
_ Dl'llłarnia nakładowa, introligat. i ~urtowny skład pap11n. 

Wszystkie powy!ej wymienione ksiątki 
są do nabycia. 

Księgarnia ,,Wiarusa Polskiego' Bochum, 
łlalhteser str. 17. 

w księgarni Danie Iska w W a une, ul. Dworcowa, 
w księgarni J ózefoskiego w Herne, ul. Dwor-

cowa 52. 
w ksiąg arni J ózefoskiego w Dortmundzie~ ul. 

WeN;~<l;;~tkich składaclt trzeba !~dać ksia,żek ~ 
do nabożeństwa. wydanych przez Sylwestra 

.Ruszczyńskiego. 

•• Księgarnia Wiarusa Polskiego. •• 
po!"'c;a wielki wybór ksłatek do aabotdstwa i • 
·•i• czytania. wlazarków. powh1szowa~ ltci. 

• ••••• 
Baczność Rodacy w Essen 1 okolic 

Polecam ię Sz •n. Rodakom <lo \Yykonywania 

ubrań~ paletot6 v, cz ma 
obrań sokolioh itd. 

od najta.iis?.ych aż do najwykwitniejszych 

pod gwar~mcyą dobrego kroju 
i pierwszorzędnego odrobienia. 

A wiąc, swój do swego. ale naprawdę sw 
jest hasłem kazdego Polaka, któremu na sercu 
dobro pry.emysłu polskiego. - Mam nadzieję, iż 
dacy poprą moje przedsięhior:itwo. 

Józef Parzysz w Essen-Ruhr, 
Vieł1ofer-Cham1see 17, zaraz pr.zy Yiehoferpl 

!Ujf 4.\l!l>@ł.t I~~ ~· >. •• ,1Jt. 
Baczność 

Rodacy! 
jedyny p.olski skład mebli w 

ul. Babnhof~fr. 104, naprzeciw lokalu Schii,t' 

Polecam mój bogato .zaopatrzony skład mebli, 
s.zyn do gotowania, wszelkich sprzętów emaliowa 
oraz kompletnych wypraw po ce.nach ni;r,kich 

za gotówkę lub na odpłatę. 
Kanapy i materace wykonywam we własnym 

sztacie. - Stare materace przerabiam E·pie. z nie p 
nach niskich. - Szan. Rodaków prosz<~ i nadal 
skawe poparcie mego prz~dsiębiorstwa. 

Z wysokim :::;zacunkiem 

Jan :Sarań i. 

Ubrania 
dla chłopców do I. Ko1nnn·i ś r. od „.50 do 30.00 ID 

1Jb1•sula moje są według. włat:inyeh wska~ówek. dla karble.1 flgnry s tó§o 
:naobłone. Dla tego be~naganny najlepszy kI•ój, od roblony ... ~ h podł~g m a •y l ed 
da.ił\ey sł~ 1•ozróżnłć. 

Odbiorcy zamiejscowi odbiorą koszta podróży z powrotem. 
Do wyboru wysyłam franko. ij Do wyboru wys·yłam f r 

uhro:rt, 
Konigstr. 5. Jakóh łhs 

r". 

., 
- ' . 

•·' 
..... 

n . 

Najlepszym podarkiem - ... 

dla ~~żdej gospodyni 
je.!'lt 

I 

z 
Maszyu~. ,tP a t e n t - A ~ 1 e r nr. 8', do szJcia, dziania i wyszywa1da przewyż·~xa 
wszyi~tkie fab1 ykaty konkurencyjne. - Trcjakie roboty na jtdnf'j ma-.7y, ie, ](pi~j 

niż fa.bryka.ty amerykańskie . 

estat nie ed1ma~enia.: 

nie a ~-. "~u. „";.c. - Złoty E111e ~ n bur 

N a.być D.l oż12a u 1inny 

. 37c 



lir. 57. : .. oohnm1 piątek 10-g marca· 1906. Bok 15. 

h~odz! c:ał:h:i~n11!1 s: ~"YiP.tkfam ~!j vośwhi.tecznych 
,.r µlata kwi.trtoihi n. poczcie l G listowych v.--yno~i 

& mr. 50 fen., n :: dnoszerliilm do domu l mr. 92 fen. 
„ }/1, n:s Poł~ki" zapili 'UY ~st w cerrniku poczto\vym 

poo z.nr.Idem „t. polnisch" nr. 128. 

z ęl 
Za insernty placi sic u wiersz p .tytowy 15 fe ., a r 
ORloszenia zamie!lzczone przed iuseratami 40 fen. Kt 
często ogla-;za, otrzyma rabat. - Listy do „\Viarua 
Polskie"o" należy frankować i podać w niell dokl!t li· 

ny adres viszricego. Rekooisćw sie nie zwraca. 

~- Redakcya, Drukarnia i Ki 1Qg-~.rnia :m i.;duie eią ~"- Brd mn. µ:rzy ulicy Mv.ltlmrstrnsse nr. 17. - Adres: „ \Viarns Polski,,. Bochum. ___...-'.)_Ł._ 

R•dzłce polscy! Uczcie llzłecl swe 

•ó~~' czytać I pisać po polsku! Nie iest 
lfi-0Wciaa, kto votomshra swemu zniem

~ł!l(O sht po,zweli r 

z wypadk6w dnia. 
Set•owi przedłożono drugą nowelę gór

niczą. 

Wreszcie wyikioficz.yl m'.1nister h!andlu 
Moener z.a1porwiadaJnry tylbkrotnie dodatek 
da prawa górnilcz,eigo. .Mają być zaprotwa
<tzo:ne wydziały r-0bo1lnWczc, ogramuczQny 
·c·za.s pracy w. miejlS!cach, w których panuje 
temp1e'raitura 1p01na<l 22 st'()lpnie celzyuisza oo 
l paźd:ziem.i'ka1 r. 1905 na 80. oo 1 paź
'dłzier.nika r. 1908 n:a 8 god!z:an wraz: z: wja
zdem; w miejscach z temperaturą ponad 
28 sbo1pnu nie ·WiOhnOI robotników dfu:hej za
trutfuuać inii 6 g-0<lzin. Nadsizychty mają 
lb y(; ograndczu.nei. 

. l(uropatkin poniósł klęskę pod Mukd~nem. 
Z o.bozu Kurokieigo ooniosi br.uim Reu

tera, że Rosya1I1ie roo;po1cz1ęli od:wirólt mu ca
'foj' JilniiJl rzeki, Sza spaliwszy1 J)Olprze<lnio 
11aJgromad'ZIOlne tam >wielkie zapasy ż}1iWno
ś:ci. Zajęcie M.Uikd'enu przez Japoń'czyków 
ai:a-stą:pić może każdej cllwili. 

Telegramy. 
Ber I i n. Komisya Izby panów prz~·

ięła ustawę kanałbwą bez zmiany. 
Ty i I i s. Ponowiły się tutaj rozru

chy. Znaczna Uczba osób poniosła śmierć, 
.wielu jest rannych. 

Ber' I~ n. Sejm pruski obradował w 
środę w dalszym ciągu nad etatem mini
sterstwa kolei żełamych. 

B e r I i n. Parlament odrzucił wniosek 
l(oł:a p-ołskiego o reformę w rozdziale okrę
gów wyborczych. Wniosek l(oła uzasa
dniał poseł l(orlanty. Odrzucono w tej 
samej materyi wnios~1k posła Ablassa ·i' to
warzyszy. -

Polacy na · obczyźnie. 

Dortmwnd. N:·e<larwtno diO'piiero przy
bylem. idlOI Westfarn, choć :\X.Tl inny;ch str'O· 
na:ch: obczyzn.y -0td przeszlo 11 ju1± liat się 

lwlaialem. ZaraJZ WI pier:wszych '<i)mach 
meg.o :\V1 Doritnmndzile ·pobytu, <l:Ostairu mi 
się do rąk ksn.ą;żeczka. wyid!nillmwanai w 
drukami tutejszego „Dziermik.a", 'którego 
''"ycfaiwcą jest p. 'Zini·ński. Jako awtor bro
szu;ry •oona•czony jest p. Jan Brzeslrot. 
Painótw ty.eh bliżej •nie znam, aile przecz;y
tar'\vszy owąi bmszurę. przyszedltem do 
przekionanfa., ·że wy.dajq,c taką b11osizurę pp. 
Żmński ·r Brzesk-0t slu'żą "polakozeroom i 
·wszystkim innym wrogom juiż i tak ze
\\1sz.ąd uciskanego lud~ pol'skie1g10• na1 ob
c·z,yźnilie. Z broszury widzę, ie wszystko 
·byloby dloibrze, gdyby p. Brzeskot byl po
zostat w biu·i-ze, bo będąc w1 bi·urze mi.l'
dZal o tetn, co teraz zi.arzuca··i:ntnym. Z tego 
wynika! jaisno"i do:biroii1e, ż.e jeżeli w biurze 
byly nieporządki a p. · Brzeskot zai biuro 
·od!pmviadal, to W'laiśniie tui na .p, Brzieslrota 
spada wi.nal za te ni eporzątl'k~, bo czemu 
cierplta~ te niepairza<lild? 

Wcale nie myślę. bronić tul 111dlkdgo, bo 
niie Zlrtam ani p. BrześJrota, al1Ji i'tlirLych w. tej 
S'prawie interesowanyciii osób, aife chodizi 
mi o rzectz. samą. Swą brosizu:rą, dlowli6d.~ 
p. Brne.Skot, że ani: on sam, airui1 ci, przeciw 
którym się z.wrac:aJ, IIlie .są o!Cl!powiedinimi 
ludźmi oo kiero-wainQta 1ak w~ą instytu-

cyą, jaką jest ,,Zjednoczenie z.awodmve 
po1lskie", to też kto d'bai o dobro zawodio
wcj orgaITT.iza.cyi robotniczej polskiej, przy
z1nai mi, że tyic·h lud1zi zdała tnzeha trzymać, 

' którzy w sporyi iistniejące są, wm~leszani, 
inaczej' w sz.erc1gi c·złornków „Ziedfno.czc
ni:ai" zakra'dniie się 1niezgoda, która po
wstrzymywać może roizwiói 1Qrgandzaicyi. 
Na c•z:efo trzebai postawić liud!z1r, którzy dają 
g.wairancyę, że nie rzU'cą pracy jak p. Brze
sk'°ł, :gdy polożeni'e bęidzie najtrudniejsze, 
które cta:ią, gwaramcye, że arllmiin:i·stracya 
pro1wa.dizi0łf1:a będzie wzomwo. , 

W bf!OISłzurze też mowiai jest o pijań

stwie. P. Brzeslrot pisze, ie; w d111ii1U1 31 
styicznltla nalał 1gorz.alki p. R., ai oo i jesz:cz.e 
dW1aij inni ją wiypilłi. Piiaństwio potępiam 
stanr0w1cz,o, i jestem z<lamiia, ż.e luid!zie :rnie
trzeźwi na ta!k ·W~a!Żnych stanowiskach 
zruaj,diować ·s1ię 111Je powi1I1tni. Ale tu znów 
tak1źe p. Brzeskot pokaizM swój prawcfui
wy charakter. Nalal innym wódki i1 kazal 
imi wyp:ć, tylko na to, aby mógt później 
rOZ\g/taszać, !Że owiil ludzie pili wódkę. Pytam 
czy ta.!k postępują ludizde uczc11.lwt, ho1norn
·w:i1? Aby kaJżd'y mógf poj.ąć calą halnieb
niQlść tegio postępku p. Brzesk-01tat prz.yto1czę 
inniy przyk1tad. 

Gdly przebywałem W' Berlirnie opia.wi.a
d>ano sobie du0o o nieiakimś Naporze. Na
porra byl ta}nym urtzędtniki1em poTuJcyjl'11ym 
i śpiegowat przed'e'\Vrszystkiem Polaków i 
wcyalli•stów. z~ jednak tru<loo m'U! byl'O 
robić denuJ11cyacye, g<l!yż Polacy nic k::i.
rygodlnego się niedlopuszczart, postąpił p. 
Na:porrai podloibnie ja!k p. Brz1esikot. P. Brze
siJmt poczęstował l'udzi gorz.alką, aibyi kh 
poitem wyz:ywa:ć od pijaków, a ,.szP:,cel" 
poficyi pruskiej p. Naporra wsiad'ł' idol wa
gomi, w którym pmv'11eni Polalk. jeclla~ do 
Poz.niainia, napchał' mui w, ki.e1s:zetnie z.aka
zatn.e pi;sma siocyiailisty.czne, ai następn1ie rza
teleigrafowat do policyi1 w B()lzn.aniw, aby 
oweg;o Polaka aresz·towan10. Tak: się też 
staito, ·oo gd;y ów BoiFak przyibyt nai dlwlo
rz.ec db P:oizlnainiia, już tam ·czeka!h: nai nieg'-0 
policya!niei, a znalazlszy w kieszeniach za
kazane pisma. w1zięto1 go db aresztu. Ta
ki1ch Naporró\V byto i jest wię;aej ! Tac:v. 
„szpicle" polkyjni jak Naponai spotka
wszy Polaków, u.dawa:iąl patryioitórw piol
·Skich, wyz:yiw.ają na rząd', ~ gd'yi Polak ja ... 
kiie nie1exglęcfue sloWOl powi·e, to dallef z: nim 
dt01 wiezienia. W obeic tego pamiię:tać mtle
ży o przyslowiu.: J estto dniota nad: cnnta-. 
mi, .trzymać język za zęba!mi ! 

Nie.eh p. Brze&kot paró.wnai swój po
stępek Zi postępkiem p. Naporry, a1 pewtriie 
rwsrt.ydl go ogamie! 

le!szctze stówko w spraiwlie: trzieźwo
ścil. Jabym1 propcmowa~, abyi na \vaLnem 
z:e:braniu „Zjednoczenia:" uichwal-OU110, iiż o
obowi~kiem tej org:annz.acyi h~sit takie 
zrwakzanie nadużyWa!Iliw nalplOjóWl alkoho .... 
li'C1llfYCh. Przedewsz;ystki.em mówcy, wy
stępujący na wi1ecach 111ii'e powinni pod! żad
nym :warunkiem UŻY\Viać podczas '\.W'eca 
.ni wód!ki ani pirw'ai. Niech. się napiją irawy 
albo wiody ! kh przyktad: podJziała taikże na 
·iinlnych, a przez to orgainiizacyai drwż.o zyska. 
Kończę moje uwagl. we~iem: 

Rozszerzajmy trzeźwość! 
Polak. 

Szkoła pruska wobec dzieci 
polskich. 

Z mowy ks. Losiński~o z l\artuz, wypo. 
wledzłanej w sejmie pruskim dnia Zł fu. 
tego przy obradach nad etatem m:luister-

stwa oświaty. 

(Dokoikz.enie:) 
A teraz przyPaidek jederr ~ miqjej SZ'ko

~Y \V1 Sl-era'kowicac.h, n·ai który Jakd 00\v.ó.d 

służyć mogą tak atesta publiczne, jako i 
rozprawy sądowe. Chłopiec J ózcf Bro
warczyk mial być za to ukaranym, że .nie 
pozostał w a11eszcne. Nauczyciel bił go 
ki.jem. a przytem pchnął go 1n:ai ławkę, na 
którą uipa.idł twarzą w ten sposób, że cala 
twarz krwią się zalała. 

(Stu;chaide! shrc.haicie! u Polaków.) 
Potem nauctzydel wz.iąt go do .swego 

pokoju i kaizal mu krew zmyć. Poświad
czende kkarsk:ic, wyista~-t1one przez dr. 
Bra.11Mu'a, ktflczy ~1ę temt -s1towyi: 

Slmnstatowal'iśmy zdaircie skóry na 
prawrym tokciu, nabrzmienie i warcie 
s'.kóry na czole, nabrzmienie i dw.ai siflce 
nia prawej ręce. Z.darda skóry są śwlle
że i st·osutią się <llo zrobi101rryich z.ez.naft. 

W tym przypadiku skonstatowano 
prizecież, że nauczy.ciel prZ"elkwczyl pra:wo 
karania. · Nauczy:cie} sam to przyzna! przez 
to, że ojcu owego drzie1c<ka cłiamwa~ 30 
mr. 

(Słuchajc1ie ! słuchajcie! u· Polaków.) 
aby okupnlĆ milczenie o}ca. Are ojciec z o
burneniem odrzucił propazyicyą, mówiąc: 
Za.i 30 man!k ·nJe p01z,wo1lę mbić z mojego 
d'Ziecka kaleki! 

(Stucha}c1e! stuchajde! u Polaków). 
Wniosek o ukaranie naJuicz.yciellai po

staiwio1ny UJ prokurato.ryi, nie i0d1nóst sku
tku. Meto1da praJdykowana wobec <l!zeci 
·polskich byla w tyim przypadikw whlnną, że 
nauiczycJe1l wnikn~l kary. Skoroi ja'kit W'nio•
seki o ukararoiie nauczyciela o prz.estęp
stwio \Vl szkole dlojdzie r.ąk proikuratora, 
natenczas śledztwo przedwstępne Qd'dade 
się pow:iatoi\Vemu mspektorowi szkolnemu~ 
al dalszy przebieg zależy oo oświ'aldicz.emia 
inspektora. Skoro. tylko ins~ktor pow.ia
t0iwy. niepralWld'Zi'\vite nzecz prze<l!stawi, 
wtediy nie: mai juŻI nadlziei· wygrania w: ża
dnej instalncyi. 

N1e wycho<lizę; z zalo'żenfa, że powiato
VvW' insipektor szkol.nry, jak to ·by\v:ai zwy~ 
czajem u nas, staje od raz.u po strionie u
rzędnika, co wykaz.ano roku1 zeszlego tu
taj na przykta<llzije, w 1 ldórym ilnspektur fał
SIZYtWle z.erua.Jn.i·ai dzieciJOm piodisuwat O 
tem mówn'ć nie będ'ę i· twierdzę je<llyinie, że · 
przy obecne:j metodzie niepodo'bnem jest 
prarwd'Z'ilwe stwierdzenie faiktów przez. in
spektora szko1neig10. Powody. do tego są 
następu1ące: · 

Nasamprz:ód śl'ed'zt\vo prowa<l'Z\onem 
bywa 'Z dlziećmi pol'skri.emi W i języku nne
mieckim, bez. \v1zględ'U' na to, czyt dziecko 
język ten: dostatecznie rozumJ,e luib nie. 
Śwl00ectwl01 nau1czyc1iela nd·ei TIIDże być pod 
tym względem miarodawczym, ponieważ 
interes.mvanym jest \V1 tej spra-wie. Co zaś 
sądzić na11eiży o św;i:ade'ctwach naWC'ZiYcieli 
odoo.s.zący.ch ·~ę dio zna1omośai języka nile-

. mieckiegx>, tego .najjaLSikrawszą ilustrncyą 
ośvviadcze1r1ie inJekt.16rych naucizyd.eli. wo
bec p01wl.at0wych in:spektorów szk{)llnych 
lwb i1ooych przefożo:nych, ze dzieci już po 
~iłku tygotllnia:ch z korzyścią pobiera~ u
wagę nawet naukę rc'ligiC w. niiemi·edkittt 1ę
zyku. 

Druglimi powodem jest ten, że przy 
śłe'Cllzłwie obe.oo~ jest 1naucz.yCiel. Dzieci 
przez obecn1ość nauczrydela tak S4 'Zastra
szdne, że prawdziwych U:Znań roib!Lc ruie 
są :wi stanie, wiedzą onel dobrze, oo to zna
czy opowtiadaić o tern, co się dzieje w szko
.Je. SZiczeigótnJi·e jeże;ll, diodrzi o n:aucz'Yl(:de!a. 
Dalej ·nauiczyóetai pobiera pokuia, aby sta
mć za plecamL inspektora szkolnego i O'a

wać <lrziooiom z.rraki, jak 1ZeZ111a'Wać mattą. 
Wszystko to zachodizito w przypadikw. któ
ry tuitaj przytoczyłem. Inspektor s'Zllrof.iny 
'prov.radlzi:f śiled.tzitwo w języklll niemieckli:m. 
Na11rc.zydel by.l dbecinym, ai Ćhłopiec tak 
si~ zatąld, że wog-Ote J'![e oopowiadar.. w· 
protokule znaiduaę, wtzrniiank~ o tern. w 
dlziwin}'1 sposób uj~: ,;Na'\Vet synr pańskf 

nic choial potwierdzić tego twierdzenia". 
Nie potwierdlzil go zaś, bo n:1e odpowiadał 
albOI ze strachu, albo też z tego powodu. 
że pytafl nie rozumiat. 

Dzicd rnzumicią bez wątpienfa kilka 
wyra'Zów często w szkole używainych 1 
jaik n. p. ,,bić", ale jeżeli chodlzi · o wyrn
żc nia,, jakich s~ę w sądzi.ie używa. ja.i-; 
„del'esne sp-01T1iewi,eramie", albo .,chJ<YSt<i 
cie1lesna", natenczas twierdzę, że wyraże-
nia te 1są dziec·1om niezmzumia~e. - Da· 
lej i tai okolkzność przy owym śledlztwi< 
miale iesz\Cze miejsce. że nauczyoid sta· 
nąl za i!nsrpiektorem i że, jak m11 to wia:ro· 
g. odne os.oby zapewniaty, dawaJ . dz'iiecii~ 
\Znaki, ·czy mają odpowiad-.ć ,.tak" lu 
.,nie". 

Jedytnii•e na mocy takiego postępowani~ 
może powstać pmtokót, .któryi zuipetkliie ca 
irnn!eigOJ opiewa, daik to, .ca lekarz. skonsta 
to'Wlałt :1 oo uznali świiaidlmwie~ nawet urz-e 
dni·cy. Z odtpoW.1edlzi prokuratora przyta 
cz.am niektóre wyjątki. Powiad:ai on: 

Pos.tępowainie zawiesiliśmy. Syiru pai 
ski otrzytn;af od oslrnrroneg-0 iedynrue ki 
ka uderzefl kijem :na dloń, wziględnde n 
tylnąi część dała1. 

Zką<lie więc wzięty się rnn'y na! gł-0 
wie, w reku i dfoni, które lekarz ·sko111sta 
towal? A da:lej : 

Nie zgadtza się z praiwdą, że sy111 paJ 
ski podczas. karnnia 'krwią się zalał. 

W jak1i sposób moil'iiwem byloi skou 
starowanie czegoś po<lobneg-0, jest mi ni 
zrozum1iaifiem, poni·e'\Vaiż stwierdzJQ/nem z< 
stale. że nauiczycieJ. wzią~ dizJealm do sw<· 
g{)! mieszkamaa, aiby tam kreWi obmylo. ~ 

Przeciwk·o prawd'Ziwośd faktów skoi
statot\vanych prze21 odlnaśnego pof\viat< 
W·ego1 inspektora Slzkotnego, nie mat na
mniejszeg.o po<l:ejrzeniai 111ie ma! te1t 
woidUJ ponownego przesłuchamfa świa 
ków przez prz.elożQtnego gminy. 

J eżeli1 .nadprokurator jedyrn~e· śledz 
przepriorwadizlQlne' prz.ez. inspekto.rai sz:k 
n.egio mimo protestu wniioskQidaJ\VlCY uiw 

za miamdaw:cze, natenczasi je.st maloi ru 
dzJei, aby skargi p-nzeciw nauczycielom -
JJl()l11iewieran1ie dlzicic1 skutek od't1iosHy. 1" 
P. Kta uirnie joonia!kże cz.ytać pomięd1 
Iliiniami. too naiwet w wywodach tna<lproa 
nlltora ·znaileść maiże, że w tym przypa · -
karę chłosty prz:eikrocziooiO; zaiprzecze 
jego znajduje się tam iedrynie w. \.vyszuki\.' 
nei formie. Na rzeczy naiiwazńwe}s~ 
skonstaJt:c>waine pnzeZ' atest lekarskl, na.iii 
prokurator w1cale nie zważa. · f-

Sko:.no sprawa tai <losz.ta do wfadomt„ 
ści ogółu, mó'\viono powiSZ:ech'I1!i·e, że ~ 
spektor szikolny wystawi,t świadectwo1 f~ 
szywe t poz1wolil się obalamudć n.au.et 
dclom. Wobec takich stos1Mtkówi po'\V1al; 
szkoły mirsi upadać .-

(Bard:m ·słusznie! u Polakó\v.) 
i zanikać zaufalnie d:o szkoły. ~ 

Jederu z. urzędnik?w: pmvietlziaJ mi, :ię 
obeonie bu<l1lją się w Prusach ZaichoonĄx_ 
WiSpaJJdale szkoty i mieszkaflJlaJ dla in.spe 
torów powiatowych w tym celu, aby I 
więcej miar respektu <lła. zaunieszikuiący 
te pa lace. Mości Panowie1 zdaje m~ Sć !" 
że sposób to nie bardzo stosowny. Fi,1_ 
sz:ywy system szkołny musi być zm.n. 
n1lonym. Szrkt0fa inne ma zadania, j.aik ·S~o
rzeni'eł takiego respektu; powirnna om ł:o
d!Zić -szlachetne poczucia \\1 sercach oo~:
staJącej mlod'zieży. Wzywam1 ·więc r 
nister~,. a1by lZWróciłlO baczne oko 
stosunki szkolne sz.czegól:nier w Pru-sav
Zachodl11tkh, ai mspektorom szkoln'Y1ITT ~
~njStrukcye, aby przy takich olkaeyach I·~,~ 
stępowali· z największą Sik rupufatnośc 
polskie dziecr. po polsku przesfuchiwaili, 1 
jak sił.ę. ttQ'. dzieJe przeól sądem, ab~ I1le ~ 



chodz.iły takie fal 7.Y\\ e wyniki śledztw, 
a dalej aby pr-,,y śledztwie samem nie do
~alali obccn()ści nauczyciela. 

Z w jny rosyjsko1apońskiej. 
r.·ze~zto 80 tysięcy ludzi leglo już \\' 

fo lącej się bitwie pod Mukdenem a je
szcze nic ma wzstrzygająceg.a \\"J~niku. 
Straty już są większe niż pod Liaojangiem, 
tak streszczają w krMkości dotychczaso
\\ y przebieg lraszli\\ ego boju na:deszle 
telegramy. 

1\larsz1!ck Oyann 1 prowadzi w, dal
szym ciągu na wielką skalę ruch okrężny 
ol -nfo cba ro yjskich krzydcł. Front ar
mii k go t \\ orzy () grn'tml':.! p ó łkole, którego 
1 od~.(~\'. a opiern si ę o Szaho, prawe ramię 
si t.:Ka ua ' ' sd16d ·Od Pnszan zaś kwe wy
ci<.[ga ·s '<~ na zad16.i {ld l\1ukdc1rn. Mar
S'2.::.lek Oyama coraz bardziej zacieśnia ten 
łuk. - l(uropatk iu cz~~ni rnzpa1czliwe wy
si1th, aby powst rzyma·ć napór marszu ja
po i"1skieg·o 11a skrzydłach . pqc ze swej stro 
ny na japol1skic centrum. 

Depesze pndaią , ż e d'niicu 5 marca li
nia wiojsk japor'1skich byta oddalona <Jd to
ru ko[cj1owcgo h~ż ·O 8 kim., t'° zna'cZy, że 
<J<l piątku wypa rli Japo1kz.ycy Rosya111 o 
10 kim. ku wcchodmvi. 

Po c.k:.zas gdy na zad rn<lzie losy Muk
denu 1 lini i cdwrotowej rosyjskiej dlob:e
gają rnzstr1tyginięcia , ceintrum rosyjskie 
stawia ·na Z.?Jg ruż{)h1ych pozyicyach mzpa
czliwy -0pór. Glówne walki toczą się ko
ł-0 Sal10ipu i w21górza Putilowskiego; do-
11ires.1enie „Lok. Anz." z. soboty, iako1by 
Japoliczycy zdobyli już to wzgórze, rakaz.a
ł-0 s:ę przediwczesnem. 

Na fr()n'''ie wschodn·m operacye Ku
rgkiego weszly w sta111 rozstrzygają:cy. 
,Wprawdzie wąwóz Kautuii1n trzymai się 
jesr;eze, ale prawe kolumny I(uroikiago do1-

tarly już clio d:oliiny rz.t/kl1 Hun na wischód 
od Fuszan, g<llzie na: prawymi brzegu Hun
ho - j.aik donl(}si bimo R.eutera, - odnil(}sly 
świetne 'Z.WYciQz:two ~ nad d-vviema d'ywi
eyami piechoty rosyjskiej. 

I(urok1i w dolin•i.e Hunho - to tZnaczy 
po upa<l'ku Mukdtmu otoczenie i zamlmię
de Kuropatkina. Zdaje się, że na ocalenie 
armii rosyjskiej przez odwrót - wlllet bę
fłz:ie za późno. 

Biuro R.eutera dioruosi z Mutkdenui z 
dnja 5 b. m. wieczorem:: Walka trwiala 
bez prz.enN-y calą nile.dzielę. Japończycy 
zwrócili swe s;lfy ku Ma<liapu, na poludni.o
wy zachód ·o~l' Mukd'enu. ale mirroo swej 
walec:z.n.aści ·rnie z<lio.tali Rosyain wyprzeć, 
którzy z nadzwyicrajnią zaciętością trzyma 
Il się w swych szańcach. Japońskie s'Z\ra
pn,eie pęka~y w obrębie pólmttoweg-o ob
smir.u przed mostem kolejQWym ria rzece 
ttmn. Most ten: byt prawOOpodlo.bnie ce
lem zaciętego i nieprzerwainego ataku ja
potislkiej a:rtyleryi. Rannych odsytaoo ko
leją i wozami. O god7l. w1pó.l do 5 po poi. 
póloo0111Y-z.aichód' oo stacyli mwk<leńskile.i, 

Kapitan Czart. 
Tom dr o~ i. 

(Ciąg dalszy.) 

Zrobil mch, ia'kby zamiere:a~ w.stać i 
opuścić izbę. ProwanJSaJlczyik zatrzymał 
go, mów ląc: 

- Spodz.iewam srę, że nie porwtisz 
rtas· pafli \Vl ten sposób? 

- Przepraszam - odrz:e1d mtodizi·c!
niec - ale godiziny mo~e są policwne. 

- Ba! ia!kkolwil'eik miaWby to p0psuć 
painu raichuniek, musisz poświęcić nam je
dln.q z tych godzi,n. Zanim ,się 11oxstalI1lienny 
wypada uiczci-ć z:najomość naszą v.r.yipkiem 
batellki wina K.a1I1aryjskiego. 

- Zg-Oda ! - rzekt Caistillan„ si:a.illtią~ 
napo.wrót. 

1(1tedyi wioo Karnryjs:kLe, rozł:arne w 
kieffi.szki. "\.V1Z'111.QCnil'o jeszcze zażył:ość po-
1nięd1;y czterema biesilaónriikanti, Estebairi 
w:vstapi.t z naW'.}"Itll projektem. 

- :Ech! - wyirzekt - takie picie nk 
me warte! Przy kieI'l'S:Z'ku trzeba czemś 
sit: zająć. l(uibek ·i kości bardroby się nam 
tui przydafy. Co~ myślisz otem? 

- Myśl~ - oświadczyt wyraź.tlłe Ca
stilla1n, ruiiechęoony natręctwem lZ jakiem 
Esteban 11.a:rau<eal mw swe tow-arz:ystwto -
że już wieilki czas myśleć o podrófy. Zre
sztą, nie lubie żadnych -grer t w slnnek te
go wcaie grał nie umiem. 

· Prowa.nsatczyk PTX}'!iryZl ~ i 
rxeki, marS7JCząc si~: 

- Cey to ~ znaczyć, ,mół pan.ie, że 

gdzie wlaśni~ K uropatkin r-0zpocz'l!I 1iak 
rn1 japof1skie skrajne lewe skrzydło. 

W nocy na niedzielę porowili Japo1i
czycy atak1 w kierunku Pienchiapudza na 
wąwóz Kautulin, oraz. na Kaupajem. q na 
inne na1 wschód p0l.ożonc stanowiska, ale 
bez . ku1tku. Ostrzeliwanie wzgórz Now.o
grodzkiego i Putil-owskieg-0 trwal-0 da1ei, 
ale również b0z skurku. - Straty r-0syi
sk'1e w-0bcc pięciddni:0wcj zaciętej walki nic 
są nadmiernie wielkie; Japo1kzyicy ponie
śli większe straty. 

Kuropatkin telegrafuje z d. 6 b. m.: Na 
froncie przed .Mukdene.m paniuje spokój. 
Na lewem skrz.ydle na prnwym brzegu 
rzeki Hun koto Madia,pu dz:1ś rano JaPoń
czycyr energicznie przeszli cl!o z.a1czepki. 
Dwa ataki odparliśmy. Na pólno c od Ma
diapu \\alka.i tnva dale.i, be1z skutku. Wszy 
stkic oddzialy trzymają się walecznie. Cen 
trnm trzyma s ię na stan·owiska nad rze
k~ Szai aż do Szahopu. Na w zgó rzach 
Nowogrndzkic i Putilmvskie :vyk0nano w 
nocy ataki, ale bez skutku. R.ano wyko1na
liśmy kontratak i zdobyliśmy 2 działa ma
szynowe. Nieprzyjadcr' bell przerwy :o
strziCiiwa nasze stanowiska w okiOlicy Er
dapm. 

W nocy zaatakmvali Japończycy Kan
doliza111 , ustawiwszy działa polne li masz:y-
11'01\vO nad rzeką Sza. Wszys.tkic ataki od
parliśmy. Wczoraj o 11 wieczorcm rzaata
loowali na·s Ja po11cz.ycy k·ctfo Kautu!iln, aL 
1:ch odparliśmy. Na skrajnem lewem skrzy
dle pa1nował '"" n1ocy spokój. 

Biura R.euterai ct:onos!1 z d. 6 b. m. g. 3 
POi południu. W edlwg nadeszlych z gtó
wnej kwaiterys•prawoizda!l. R.osyanie sta
wili zacięty opór kolo Singccz.iing nat roz
mai tych liniach obron1nych w k!1erun:ku ku 
rzece Sza. Japio11ski oddzia1f zaataikowal 
"\1z,g.órza na pótncic od Pimujao. Japa'li
czycy ohsadzifi W1 rviodzielę IQ1 gi. 8 na 
wschocJI o<l1 lirni koleimva1i Linczi.arngtun. 
Część 'Rosyan "vyparli dio centrum wsi i 
tam kh oroczyti. N3. zachód! cd !inLi lw
Ierowei Japończycy zajęli w 1 niedzaelę ra
rno łiauczangpao i pobliskie Siaosu1czia·pao· 
poczem dalej na:przód się p1osuw.a:ją Sfa
cya kollejowai Suitun stoli w plomietmach. 

Pet. aj. tel. dunosi z Mukderrru (Z dnia 
6 O.. m.: Wczoraj po Pol,udniu o godzinie 
trzy kwadranse na piątą poruoiwifi Japoń-czy 
cy ataki n.a szereg punlkitów naisize'g\O fr·0in
tu, jednakże zostali odparc~ wsz,ędzie. Naj
zaciętsza: wakat tocz:yifa się l!la prawem 
skrzydle Qd Ma<liapu aż dio Nuesin.tu11, któ
re raino obsadzonl(}. Walka airtyleryi trwa 
la do wieazora. Na poludnie od\ Madiap:u 
n:a lewym brzegu rziekir Hun zaa-talrnwali 
Japoflczycy Eltarsse. Atak tJ:TWa1f oo go
diziny 7 wi.eczorem. W cenitrum Japończy
cy posunęli ·się aż na zachód ku Sacheptt. 
Nasz:e W10jsko wzięło 100 japońskich jeń
ców przy 'kontrataku na wschód od wzigt)l.. 

rza Putilowskiego. 
Na lewem skrzydife tr:waiją dalej ata

ki na pozycye 1mł'o KamidoHzan ~i w pobhżu 
Wdz.ial:u1 Rennenkaimpfa. JaJ)Ońska< kołu-

propozycyę mają uważaSlz za nkwlaści
wą? 

- BynaJmnlej. laJuJę jedynie, że u
podobania nasze różnią się. Oto ·wszy
stko. 

- TOI ZlllaCZY jaik narwyradllliel, że mo
je upodobanm są, wedłuig paJnaJ, złe, ~ te 
testem - po.wiedziarwsz.y wyraźnie -
oozustem. To tak, mój parnie? to ośmiefasz 
się z.nilewa.żać mnie? - zagrzmiait Este
ban, pcidJnosz<ic się, jakby go nagle wście
~ ·gniew z miejsca podryiwal. 

- Nic poidbbn.ego w myśli mi1 nie po
stało - odparł spokojnie mlo.dJzieniec, nie 
\V'i 1e.łe sobi1e czyni'ąc z udanego gnieWUJ zbi
ra. - To przeciwnie. pan, jak mi się zdaje, 
s.ZUikasz rozmyśl·nue .aiwia111tury. 

- A watnrtury? Do dyaibl.a ! J eśU pan 
masz rów111Y W'Stręt oo sz:pa<lJyt ja:k iai do 
kiOści, awaitrt:ury, których Fud~fo z p.amiem 

SXll'ka!ją, mato oł>chOOizić go mw;z:ą. 
,,Ni~ wątpię iuż - pomyślat Castillan, 

uslyszawsz:y to wyzwanie - że Wl tern 
wszystkiem tkwi hrabia de Lemb-ral Nie 
bard.w ro przyjemne f'Oł:ZJ)Oczynać podróż 
oo bóiki. ale - tern gorz.ej ! Ten drągal 
nie przestrasza nmie \V1cale sWemL s~piemi 
ślepiami!" 

UczYtniwszy w myśli t~ uwagę, se
kretarz. Cyrana podniósł się, opar~ obie rc~
ce o stól i paitrząc śmiafo w twarz zbi:ra, 
zapytaJ tonem inietirnaernie l~ym: 

- Klledy pan racnns~ niaJreszde za
kończyć ten ża.rdk? 

- Jedno stowo ! - rmd tamten. -
Grasz pan,zi cz;y nie grasz? 

- Nie gram. 
- A czy b•iesz siQ? 
- Zawsze. 

nma, która pDsuwata siQ w kierunku \'. ą
wozu Kautul'in, wstrzymała ataki i ccia ·ię 
na południ~. 

M.1mo mrozu "alka wzpocz~ta .?·l z. 
m. na skrajnem lewem skrzydle, a rozcią
ga.iąca się na cały; 120 wiorst dlugi front aż 
do Mukdenu, przyjmuje coraz grofoieis1y 
charakter. Japof1czycy po.noszą z1Ic.•.czne 
straty. Stracili oni w rannych 15 UOO ln
dzi. 

Z Petersburga depeszują w ostatniej 
chwili : Japończycy zaczęli ostrzeliwanie 
Mukdenu. Armia rosyjska częściowo w 
pefnym odwrocie, częściowo odc Qta, hro
ni się rozpaczliwie, aby oddalić ieszcze 
chwilę kapitulacyi, 

Ziemie polskie. 
Z Prns Zae.bod. icd Warmii i r azrJ ' 

Brusy. Na SZ()sie, prowadzącej z 
\Viela dl(} Lubni prztlz las, zinalcziono z \i to
ki mężczyzny. Podobno jakiś han
dlarz niez1nainy idąc z. CzersknJ b-0-
rem dl(} Lubni. został przez dwóch włóczc
gów na:paJdnięty, z którego jedn ego ·za
strzelił. 

Toruń. Życie na Wiśle niebawem 
znów sic rozpOicznic. J cd na z gdaińskich 
firm spedycyjnych \\ }Syla pairowiec swój 
„Portwna" wpwst z Odaf1ska do Torunia. 

Z<la1je siQ, że żegluga jeszcze w tym 
tylgodniu na di8brc się rioz.p.aicz,nie, gdyż 
Wista od kry już praw;1e W()llna. 

- W•cda we Wiśle od! soboty stale 
wzrasta. 

Nytych. W po.d'wórzu kupcai Regeh
rai po.stanov.. iono przed 111J11iejwięcej 6 mie
siącami aparat dlai światla acetyliu110'-vego, 
'którego dozór zlecono jednemu z p:omoc
nikówi handlowy;ch. Po pclfuidml!w byl sic 
mtodly ów czJiawiek 'Ud.at d1ai skonitrolQwa.
niiai aiparatu. Gdiy dosyć dfa1go ztarr111tąd 
nie wr.aicał. udait się zai nim druigi pomoc
nik ze sktaid'u. Gdy temże 'niact:sze<lt dlo a
paratu, nastąpiil z niezbadainych ieszicze 
OOtądl przydZyn straszny wyibuich, który 
z ogromną silą rzuc.ut nies;zczęśliwychi na 
w pobliżu stojącą ścian~. Oboje - naziwi
śkaJ ich są Penner i Dopke - z.oistałi SI'OlgQ 

poparzeni, żyli jesz.cze początkoW10, l'ocz 
wtkrótce sk.onalh. Wybud11 byt tak gv.ra·ł
town;y, że sl'yszano go w calem mieście. 
Wiele Qlkiien w okoli!cznych dlomaich rosta
lo zdru'.Z'goooycb. mury na 50 kroków od
dafione popeka.ly p0d snnym nacisk!ierl1ł P-O
wie trza. 

Mokre. 300 tysięcy marek, jadro płer
vtszą ratę nlCł! nowy d\vorzec. 'llta3ą,cy s.ta
na.ć 1nai Mo.krem pirzernaczyfa komi:syai bud
żetowa izby poselskiej, 

Gdańsk. Pewie111 rodz~ hoj'kotu wy
twarza wfadza WO'f.Skow.ai prxemyslow
oom, obywatelom, P1la~:ym pod;artkr ł 
chcącym żyć :ze z:ambku. Ooo w Ratwkz.u 
w cutchthau!Zie wi~foie u1trzymJ!iwani ko
sztem państwa-, z za~ krarwcy wyko-
ZE! . -· -·· [ __ _ 5± 

Zbir skldnil sie. 
- Przykro mi: - nze!kl - że n.asz o

biad w taki sposób się kończy, a~e pan 
sam tego chcialeś. Sąd(le, że nic inie b~
dzieszi miał przeciw temu, abyśmy zara
twiłi naJ poczekaniu tę cfirobną sprawę. Czy 
maisz pan seku11daint6w1? 

- Zooid~ ilch -odJrzekl Ca&tiHan, prze 
biegając oczyma grapę oficerów, którzy 
,nadbiegli m ha.tas w;ywollainiy sprreczką. 

- A ·panowie - zwrócll się Esteban 
do Boo Joela~ Rinalda - czy nie odlmóv.ri
de mi swych uslug? 

- Bez wąłpienia - oopowiedziat Ri
n3Jłdo. - Obydw.al wprawdzde, i'atk sądzę, 
posiadamy maJo dlOOwiadiczenn.a w tego 
~u sprawach, nie \.\nypajdia nam iednaik 
odmawiać. 

- Chddźmy zatem. 
- Jeszcze słowo - wi:rą'Cif Castillan. 

Czy pana oo zmusza do tałciiegQ pośpiechu? 
- Im prędzej. tern lepi'ej. 
- Dla mln.oiie bytdby lepiej odroiżyć t~ 

rzecz clio wieczora. Chcialbym zala:twić 
kilka spraw przed spotkaniem. 

- Przystaie. Będziemy si~ bili przy 
latarni. 

- Jeśłr to pa.nrw dogadza, p11zystaj~ 
i ta. 

I Casti&'łan wysx.t'id~ z illJby. 
W pól godziny pótnJe.7 mial jmt se'kun

dootów. Byłi nimi dwaj oficerowie z P'Ul
ktt Castełialoux, którzy n~ samo mie Cy
rana pośpieszyli z ofiarowani.em sw'ych 
o.Wg. 

" esteban, pozostawszy z towarzyszami 
.BPOJrxał, na··nith aynit\C znaiczą-cy rnch 
rłową. 

nują rocznie bluzy (Attila) dla 200 d-o Jf)J 

czarnych huzar<'"v dm6icgo pu;kn. Spr„. 
wa t}Th zamÓ\\ 11cii toczyta się przed ą. 
dem w GdaI1sku, z powodu pewnego Pro. 
ce su. 

l(wldzyn. Pomiędzy zał-0.gą tut(;!~z~ 
wojiskową zasze<lł śmiertelny wypadet 
stward<nieniai kręgów. Zmarlym jest sit. 
regow;ec Radcs z 4 kompanii. Śro<ikł _ 
chronnc zarządz.ono. 

Pasym. W straszny sposób stracit tu 
'' c czwartt\k żyde dwórznik Thimm z 
Julienfeldc. SadO\\ ił on się wlaśnie na. 
wozie, aby jechać do dlomu. gdy nagle ko. 
nie poici<u~nęly, ai T. spc.::dł tak n i eszcz~1. 
w:.e g?·C ·W~t na: bruk, że r ,zb"ll sobie cia. 
sZ'kę i na. miejscu byl trupem. Ilyl t 
czlowiek nadZ\\ y~zaj trzeŹ\vy i po rządny. 
a poz·ostaw:tl ż,orn~ 'Z gromadą dziec i. 

Dział1owo. Posicdzic icl Jae:~ cr z Wv. 
s<Ykicj sprzedał S\ ; ą p·osiadfo ść z rolą z 
80 tysięcy marek ni ejakienuJś J}. -5pr::n:,ie. 
r -O \Ytt z Poznańskiego. 

Wystrnć. Przez 1J-Ociąg cd'clwdzą:y 
z Wystrncia do Ełku -0 godz;ini c 7 \V i Cct?,{'. 

rem z.ostał r7eźn ;n< Waginer w pohliżu 
mie.isccw(lści Sod,ehncn zabiitym na m~:ej. 
s,cu. Wagner jadąc z Wy1s.trucia fnrmar. 
ką swego szwagra, otworzy,t sobie bary~. 
rę kolei10wą, gd1y w tern nadlbiegl pacią( 1 

go na: miejsrn zabił. 

Z Wiei. Kr Poznańskieuo. 
Głuszyna. Z.a staraniem ks. admi.u1. 

stratom Piom1ors'kiego zalooo1nem ~Wo 
w para.fii naszej kat. Tow. Robotników Pol. 
NaJ zebranie \V tym celu zwulaine, kt6i<! ti~ 
obyto w obszernej izbie robotniczej ·!7N7.tl. 
ni gfuszyński·ej, stai\\ il sic dość lic;.:111 , . 
stęp w \1arus6\v1. Z P.oiznania pr 1r.ybyh h 
kanicmik Adwmskai i ks. Detllof. !\a za:>ic 
zapisało się na 'CZ~oników Tow. 153, mi("~/\ 
n<lmi także ple1niP01te1nt dóbr księc :a· CzGi:· 
t-0ryskiegio pam: Anrtonii Ka us 'l Bi:l bc:k. Nt· 
wemu Tow. w rozw-Odu jego: . , Szc.z~{:1, 
Boże"! 

Gniezno. Pana J. Chociszewskiego U· 

wiadomiono z Lipska, że ternm w spr~. 
wiadlrniłono z LLps:ka1, że terminJ Wl spra. 
na dlzie.f1 3D mada rb. Oskarrtony nie mi 
oboiwiązikw przybycia osobiście na temri1 
do Lipska. Przy;pominamy, że priokuraitxir 
wytoczył. p. Ch. proic~ o trzy pocz;tówft 
W air1Jd~. Sobi. eską z s Y!l1iami d\vóch So1dJ. 
lóWl. Pod.cz.as term~nu przed i'Z.bą, lkairn1 
tu w Onieźnhle prokwrnt•or sta;\\nif ·wni 
aby p. Ch. osa<lzio1no z.a wy<la.wnictwv tytj 
kart na p-Ot roku w więzieni'U, sąd prz.eici 
u woinil oskarżiorue.go oo wtny i kary. P11 
kwraror zakYżył rewilzyą. do sąditl' rzeszy 
Urpsk:ui. W raizie przyjęcia rewti.zyi at 
iz.ba karnai gnieźnieńska albo w inn 
mDeści.e pod1eiJmie na nowo proiCes o f)()ICf 
tóWlki. które zdmie.m prolmrartiora ~ą, 
chęcić Polaków dt0 gwaHów pr 
Niemoom. 

Mosina. Niezinani i dotychc.za!S' /1 
wyśfe~eini1 .z.~oczyńcy, hyeny, odllropatl • 
tutejsz;ym żydbwskim cment.aJrm gri 

- Wieda - rzeki - aom mu zapll
pooowat? 

- Cóż takiego? 
- Pojedynek przy latarni. 

. - Cóż ztąd? 

- Nie byle kto, moi lrochailt ~ 
może si~ bić w teni sposób. Trz.eba dlo 
go 'mać wszystkie subtelności szerrrHf 
stwa. Myśl:alem, że mi dacie dQ zakt 
pisklę, tymczasem, iaik rn1, się z<taJ.e. 
d'ę mial do czynient1a z opierzonym ju~ d'
brze kogutem. 

-- Do kroćset! - mrulmąt RinaldO ~ 
a j eżeH oo paina• z.aib iJ c ? 

Zbir uśmiechnąl się Iekcewaiża,oo. 
- Bądź spokojny, lrocharny pa1nie. 1Ji 

ba'CZY!SZ d1zi<Ś Wieczorem, jart\ ro ~ 
wszelkich prawideir kladzde się swego 
paiśnikai tak, alby nie mógl sie ~ 
nieść. 

Castiłan spędrzU resztę dniiai w 
jętej izdebce, gdzie naipis.al' dlu.g-~ lhst ~ 
Cyrana 

Pi..siroo to dal eto przerehowaniai i 
ze SW'Jl!Ch sekwndaln't:ów. załocają,c teby r.a 
wiózl je db Paryża nia wypadek, gd)'N 
pojed!y.nek xa:koń1czyl się ótań niesZXXZ~ 
wie. Oficer przyrz.eikt mu to solennie. 

MłoctziemeCJ udął następni1e sz;pad 
aby się rozruszać; po króttdem e:gzerc 
warnru sit: schowal i<\ oo pochwy, za 
~o~ z siłebie. Ucrzeń Cyrana w 
szermierskiej mato sobie czynit z grofACł° 
go mu nieo~pieczeńswa. a ów ~ 
przy latam~ którego za-sady 1.lQal wrt-J1 

nl;e i ll3 który Esteban ta:k wiełe Uczyć 
zda.wal. nJe przyspa.rtza.l mu ooltnme 
go klopohł„ - ' • . 

(CU. dałs:zy nastą.pi). 



Z1lh rł eg·O przed trzem:l 1me si~cami \\ uJ 

ro"u ży<la [~csenbe rga. Barbarzy1ky t ru
mnę ro12:b li 1 g;owę c<l kadłuba -O'<lerznęli 
i za.brali Z\! s-0bą 1 której doty _h,,:z.as nic cu-
,naJez)an-o. -„ 

Poznań. Pisma pmnaf1skic donoszą : 
.Znaczna lic'zba obywateli i obywatelek 
miasta naszegv za\l.rezwaną z·ostała na 
pr.zesluchy policyjne z PO\\ odu, iż na po
grzebie ś. p. Patron3. Ja~kowskiego niesio
!!-0! "'\Vie1icc o bial()-czerwony 'h \\·stęga'CIL 

'a: 1>0licyi zcrnaó żadnych czynić rne po
trneha. 

Z każtlym rokiem pmybywa nam nie
stety coraz wiGcej .,szp'.clów" w Poznaniu . 
Bat2ności więcej pod tym \\ zględem ni:; 
zawadzi tak \\ iyci11 pry\\'atnem jako i po 
tcJ•Warzystwach; ubolcwa6 należy, iż mię
dzy ,.szpiclami'' znajdują się także -- cho
dai nie liczni - Polacy. 

Ostro ~o. Hrabina Szembekowa z 
Siemia110 \ie wyto.czyła, jak ·wiadomo, 
swcg0 czasu redakcyj ,.Krcuzburgcr Ze1-
mng" proces o obraZG syna za afty'kul, 
w którym gazeta ta ogfosi\\·szy, iż rnl·ody 
łlr. S. r-oz<lawal przesz1!cgo roku p:::lskic 
ks:"4,żk1 dzieci.cm szk·olinym ·v. Byczynie. 
ra<lz.ila, by go za po\vtórnern poja\\1icniem 
się Jego w temżei mieście poprnstu - obi
to. (S.ollte sich das iwngc fanatische p'.}I11i
s~lłc Graflcin wicdler einmal hi1er ·z.dgen

1 

-0.ann wiire es wo-hl angebracht, wernn dem
selbc!Il1 das lioslein rncht straff gczo1gen ulnd 
i m <lie P.oionisirungssucht griindkh aus
;getriebc.n wlirdc). 

Są<l1 kluczborski w groźb ie tej dopa
trzyJ się lekkiej obrazy 1 s•kazal rcdakcY<.l 
1a zapłacenie 10 - \VYraźnie dzi esięciu 

marek kary! 
Ii._. :.3z~mb~kO·\\ a przeciw temn wyro

kowi zalO'lyl'a rewizyę. 
Wieluń. Wi'ec na Drarw1skiern wybu

cbowwniu na, powiat wicltuński ·,odbędzie s i ę 
Wi nie.dlzi'clc. dni.a 19 b. m. o g. 3 r pót po 
;µolud. w stodole u gosp-0darza. Mtimota. 
Na1 wie.cu przemawiać bc<lzie poset p . hra
h!a: Madej Mielzyńskil 

Poznań. Wyipie rają się hakatystów. 
W "Dz. Poz.ni." znajdujemy następują. .: e 

·C~enie: 
„W s:Oibotę wie:c.zorern odbył.o się w 

kaiwi:arni Beely'ego zebra nie tutejszych 
rdetnieckich agentów towarowych. Zastę
OCJ wszystkich branfy staW1i ti się Ik m i.e. 
Zebranie ośwdadlcZ-al nini'ejsz.em, że z „0-
grosz.eniie:rn ostrz.egaiW1Czem" }a1kie tu•tejsza 
rzllbeJsoowa g.mpa niemieckiego srowarzy
Jmi:iai dla k resóW1 wscłroldmch! ( Ositmairken
veireini) dln ia 23 lutego 1905 o:gk>sila, nic me 
ma w s])Ómiego i talkowe iaik; ooJostrzei 
@Olł.~a>i.a. 

Równocześnie o.świiadiczai zebramie je
~lośnie , że chce i pragnJe nadaf p!OW

Słarwać w ddbrym srostmku do kupców ·1 

koł~ów Polaków i rezerwuje sobie prawo 
poczylllienia: dalszych kroków przociw u.fe
.-abnemu i interesom niemieckim bardzo 
~z.ącemu· mięsz.ainiu sh~ w ekonlO'ITlicz:ne 
·s~i Pozn3!t1ia. 
Wolne Storwartzyszenie niemiealdch age.lil

tó\\1 tOJWamowych." 
lll'teres to rz:ecz: glóvm~ ! A hiaikaity-

5t.I wlasnym wspólbraciom ten interes psu
~ Takie oświadtzerna tylko przypomma
ią nam t e!łn wi~ej hasto „Swój dl() swego". 

Gniezno. Ks !~arz pi. Jan WiśrnteWiSki 
śłra-"t:an y za , po-dburzan~e clio gwail:tów" na 
:S ~ więzie1tia zalożyt przedtwi temu wy
'fflt<1Wi rewnzyą,. Sąd rzeszy w Lipsku 
~eiwbzyą cdrz.ucil. 

Żnin. Pewien kolonista z; Czew'ltlljiewa 
· \Viózl w'iiecwrem dirze~-o. P<>rniędzy Bo
~ev..'!'Czkami a Żrniln.em wpadlt wóz w glt:
boki róv.r. Drz.eW10 swym ciężarem zgnio
tk> woimcę ma miejscUi - a jedero z; koni 
ciężko się pokałeczyit. 

Ze $łązka ezyll Starej Polski. 
1.abrze. Ga.rety n i em1;1t:cJd e pi·sizą z 

łJr"jrekąsem, że wooitni.k Płeu1SCher ze Za
brza podpiisywar się wed·l°'Wg pol'sk~ej pi
~.ov.rni ,,fłaJsz.er", aby przez: to „zadloku
~ SVIOją polskość". Prze\\'10dni
tzący ~' lawnJic:z.ego w Zahr:zu czynił 
0 tego rowodu Płeischerowil \.\rynzuity, ra
dząc mu, aby w przysztości tak1łCh ,,tar
tów0 z:a1niocha1, pontieważ by ,go dne mo
gły dirogo kosztować. 

Rybnik. W tych dniach odebrat su 
w~ życie v..~trzalem z prstolclu mistiZ 

·Sfołairskł Peszare'k. Samobójca był nalo
R10'Wym pijakiem; gorx.alka ~rujnowała go 
t1't· ma:J4tku.· t zdrowiu, a w końcu popchint:-
·h f(> oo sanl<>ł>ótstwa. · 

ł z „,.... 411'~··· „ ... kl. 
Ze Lwowa' niaideszla wieść żałobna, 

łrtóra szerokłe kota ·s.poleczeńswa ł'l!aSXego 
~lmle talem. 

· \ Chy r-0 \·:c um::rl \'; 1:an.i1..-ctz:akk 
przed po ł ud11iem O. Henryk Jackowski. 
pro\\ incy:ll OO. Jezuitó v, je<len z najwy
b:tn: jszr ... h męi,ów "spókzesnych nasze
go nara-du. 

\Viadomość ta, chcciaż spo-dzie\\-ana 
- O. Jacko\\ ski to.\V ie.mod dłuższe:go już 
czasu by! chorym - ckryje smutkiem ca-
1lą ziemię polską . Nie ma kąta 11:1 naszych 
tziemiach, w którychby imię O. Iienryka 
Jackowskiego nie byfo z.nane i nie bylo 
z największn czcią wymaw1·anc. Ne wszy
stkich ziemiach polskich zaznaczyła się je 
go clzialalność i wszędzie powstawila ob
fite ()\VOCC. 

Olbrzymia wiedza, 01gromna wymo
wa, 111K1zró\Ylnany dar przekonywania, sło
dycz \\ obejściu, największe cnoty -0sobi
stc, ceclKrn ały już pierwszą jego dzia
laln.Jść. Ceniqc nad wszystko życie za
lwnnc, wstąpił do OO. J cŻuitÓ\\i a tem sa
mem musiał się prz.cnicść d·o· Galicyi. Za
wsze jcdn:tk utrzymy\\ ał najściślejsze sto
sunki z Poznal1skiem. 

Postać jcg-0, znana \\ ca:łei Polsce, 
sz1...1zcgól:nic blislq i dr-0gą była także na
szym kresom pod panowaniem pruskicm. 
Z naszych stron pochodzi?, a tJaszym kra
ju rli')(dy wśród S\\ ej dlugoletniei, a1 ta1!c 
szeroki·2i w S\\ o;m zakresie, działalności 
nie ·z.apomnial ten mąż wielk: rozumem. a 
potężny czynem, kt(Jrego oazwisk.o należy 
do najświetniejszych wśród zastępu świet
nych, wydanych przez ziemię zadmdrnio
polską, ina korzyść innych dz ielnic naszej 
oj·czyz.ny. 

AposM~ Unii i w w ięziennej kaiźn i za 
UniG mę-cz.cnni'k, reorganizator dznalaln1ośc i 
spole:cznej sweg·o z.ahrnn w Pollsce, diu
goletni informator i d~J-rad'ca '\v1 Rzymie w 
spraw.ach Kościoła 1xild· rządem rosyjskim, 
powoly\\Ta>nY diO rady ws prnwaich .n1aJważ
niejS1.z:ych z zakresu duchownego prz.ez. au
s tryaickeg.o monarchę i najwyższych do
stojników świłckichi w Ga!hcy i, desygno
wany 11m książęoo biskupią st0li.cę w Kra
ko\vie i z \\·ilasnej niczfomn-ej W•oli. pomimo 
112 lega.{1 cesarskic11, cofnięty. do ŻYClaJ kla
sztorneg.o, z1afożyci el konik\v;ktu Chyrow
skiego , pi envszy badacz, kwestyi sc·cya1nej 
w Oalicyi, czynny myślą i słowem , a pió
rem d'z i~rżący dz iedz:chMo pto puiS<l!rz.aich 
polskich złotego wieku, ks. Henryk Ja
clmiW'Ski< jest jedną z ty.eh postaci wszech
stmnnych. który ch dJziafalmość i wipł'yw 
spatyka na każdym kroku dziejo pis ostat
nich <lzies1ęcio.leci r0~\\110j u· umyslim.ro spo
·fcc1.Jnego w Polsce. 

Z WarszawY dc0n-0szq : Aresztowania 
odlbywają się w datszyirn ciągm. PodiOJb'no 
wzięto wt tych drniach z, inrt:eligencyi SO o
sób. Prócz znainyc.h juQ; naz.wisk. znajd'u;J~ 
si~ na tej łiście: p. Sta:rustaw Le-w.icki, olby
wcrtel ziemski z sied:leck i·eig'-0 , sędZ:ia gminy 
i o rganizator urządlzoneg.o µ poz:w10Iiemiem 
wladz wiJecw w spraiwach szkoilniy.c;h, 
\V°'Spófpraw wnik Głos.u , p. Alfred! W ęglf. ń
ski, nauicz:ycielkai pantna Paszkowska, dr. 
Zy1gm. Szyma:nioiwski, dl'\. Zygmunt Kram
sztyk. Teln osta-tni1 ZJo-stal areszrtO!Wany tyl
ko z:ai to . że pr<i_ignąc wyjechać zai grankę, 
\VITTióst pod·ainle o paszport Po polsku. -

. Redla'ktora Libickiego W}'ipUS'Z'OZOOOI wr!e
crorem; przestedzial i0.ru w c ytadeli tyłko 8 
1god1zi:nl. 

Wiadomości ze świata. 
Niemcy. W sobotę odbyło sie poSłe

dzende komisyi z.ajmuiąicei. sie iclllugamh rze
szy niiemi·ecki·eJ. Stwierdzono, że długi te 
Wyootszą, dbecnie 3,203,500,000 marek! 

Z Japoni. ,.Daily Mair1 oondsł 
:z, Hcmgkoog: Nd·emiocki pairowiec 
"Nu:hra 11 w.ńd'zial 4 b. m. 100 mil na 
patudnhowy wschód ()et H<mg1rotng dwie 
}aJPOńskie eskatl'ry. P i:erwsza złoż;Jtoo z H
nijowców i krąrownhików w liczhi:e dzie
więciu . jechała petną parą w zwartym nzę
dz.~e z zagaszonemi. ś-..viiattami. Jaipończy
cy z.wrócil'i reflektory oo. parowń1ec i od
czytaifa je-go naz:wę. - Pierwszą eskaldrę 
za-uwarono o godz .. 2 niatd! ralneim. Drugą 
kaJŚ eskadrę jap. zlożoną z 13 wielldch o
krętów w(}ljcnnych wi<lzial okręt „Nubia~· 
tegoż <llni:aJ po poludin;iu. 

Wec:Uug doniesiieJniia ,,Morning .Postlł z 
Szanghaju w Hakodate stoi japońska eska
dra złożona: z. <nwóch paJlllcerl1llików, dl\rn 
okrętów do obrony wybrzeży i 16 torpe
dowców i kontrtorpe<lowców oraz dwóch 
krążowników pomocrniiczych. 

Wi·ebkie s.klady węgla urzą<lziti Japor'l
czycy oo Pormcni.e, która: jest puinOCtem o
pairda· dta floty·. - Otoczono Ją m:nami. 

Z W łocb. Prrzez kiłł.ka dnl trw.aila we 
Wcłosz.e<:h Jedyna d'Otąd w sw·&.m rodtraJu 
o'bstrukcya, ~iaoowkie ohstrukcya perso
nafu1 koł~vtego. Ruch ten rosital spowodo 

\\ any nowym rcg11i<:.m:ncm, iaórLgo ~luż
b::i. k-olejJ\\ a jet 1H.~<llQ:wol011a. i któr ·> 
wprm\ a·d-zeniu v-tanowEa zapobiedz w 
jaki b<!dź sposób. 1a raz:~ \\ strzymarno sic 
od strcjku. a cl1wy"cna s1c bron~ obstruk
cy~ncj . P<Jlcgala ona na doslowtnem \\ Y
konywaniu wszelkich przepisów bardizo 
starego regulaminu, które stosowame bez
myślnie lub ze tZlą wol4, muszą absolutnie 
doprowa<lzić do śmieszności. Tak więc 
przed odejściem każdego p.ociągn rozpaczy 
ll:l! się szczególwe Ladanie 1-nk-orrn().tJWY i 
wozów. Jest to cczywi 'cie zgod111e z po
stamowictn:tem regulaminu, ale pers-ona! ko
Ieiowy wyk-0ny:wa to posta11mvicnl1e z. nie
bywałą pedanteryą, badając każdą śrubę, 

każdy \vcntyl co pcw1oduk opóźnienie ka
żdego pocią1gu -0 godzinę i więcej, Wrc;
sz.cie badanie ulmf1czonc; pociq,g mógłby 
ruszyć z tmeisca. W tej sam1..i chwili jcu
nJ.k rnzpocz11na się szyka:na ze S.tf'IJ1I1Sr 

·zwrotniczych. Każde .opóźnienie pociągu 
wzdlll'ż caJlej llnii musi być zakomunikG
wainc zwrotrnczym. Dotychczas dzia~·o sic 
to .za pomO'q sygnałów· dzwioniJcowych i od 
bywało się dość szybk. Obecnie - zno
wu zgcdnie z. rcgulamilnem -- żą:dają zwrn
tniczy, aby opóźnienia komunikowano 'nn 
na osobnym formnlarzn. Nowa g-0.dzina 
opoznv~inia. Ale zwrotn;•czy "vyszukali w 
regulamhnie jeszcze in.ną szyika!nę. Nie po
tzwalają oni na przesm\ anie \\',agonów na 
20 minut przed nadejściem pociąg-u, a że na 
większych stacya:ch p·ociqgi lmrsują dlo.ść 
często, więc w r.::z,ulta01c gromadzi się. na 
torze coraz. większa liczba wagonów to
wamw;ych i próżnych!. Aby to p rzesuwa
nie iesz·cze bardziej l1trud'nić, powotaino s;c 
n'aJ przepis, że podozas przesuwamaa musi 
iść zai wag()nami i lok0moty\vą urzędnik 
ruchu. Ten zwykle nie śpieszy się wcale 
i idzie spacerowym krokiem, wskulte.k cze
go mani[J111acya odb y-..va sic; n ieslychame 
poWtoli. 

W sz.ys tk-0 razem \\•plywallo na ogro
mne. zmJniiiedszen ie' ruchu· kolejowegtO. Dzię
ki wyczerpamm wszystkich postai111owiei1 
regulaminowych, nie mc:gta krążyć nawet 
Połowa pociągó:w, ,za.iznacz.onych w rozikła
dizie iazidy, a i te b'Y(!y zmuszone stać nie
raiz pai lółka giodlzfo, przeid stacyą,, zamm 
to r przynia:jmnJej częśdowo się opróżnił. 
Zaichodlzila też ciągBe obawa! katastro~ i 
zderz.elfi, bo prowa<llzący p'O-c1ąg nie byl ni
gdy pewtny, crzy zwrotniczemu ·doręcrono 

już formu:fiairz i czy zwrotnica jest usta.wk>
nia..„ 

S t rejk sk-Olńcz~l si ę, gdy ustąpił gabi
net, który chci'al przepr>mvadzić ustawe o
grainkzają.cą prawa robotn ~ków. 

IE 22!2!22!!±!!!!!5 -

Z róinY"h stron. 
Meiderich. Miasto Me iderich ~ostanie 

prtzyłą,cwine do rni~tai Duis.b~:rga. 
Hoerde. W kopafni ,,Krotnte" spadł 

góm>ik. Robert TisdI'ler ze znac.znei \v"YOO
kości i roz.bt~ sobie cz.aszk~ 

Bochum. Stary ,.Verbalmi" socyaU
stycz:ny odtędzJie swe te;go roc:zine walne 
zebranile Wt Berl'inie. Zebranie potrwta: o d 

, 1 O ar.i do 14 czerwica·. 
Dortmund. Dacharz Schwa:rz spadł' z 

<faichu i· poikaloczryl się niebe~piecmk 
Dortmund. Robotnik lginacy Mrehch 

zostat w. jeidnei z fabryk turetszych nie
bezpiecznie pokalecroiny. 

Oberhausen. Aresztovromo tu na 
_dworcu Piotra liausa il ttennalID3J Mey er'a 
·z Wesel. oo pa<.No nai nieb podefrzenie, ŻC! 
zamordlo·w-.a:li hand!ł~rza Henryka FaLisse z 
Wesel. 

Berlin. Wiec w sprawie ekonomicz
nej i w sprawie wychowanial d z.ieci , od
będzie się w BerJJni'e w ; niedzielę <llni~ 19 
marca r. b. na· sali Kellera prz:y Kopruicker.: 
str. 97198 punktualnie o go<lz:i11t1e wpół dlo 3 
po południu. 

Berlin. Zuchwa{y napad w pohli±u 
lrościoł'a! św . Jad\\ligi w Berlin ie oo \VIOŹ.ne
go „Ban~u Niemiec'kieg-o'\ o którym, pi
sa·Mmy prtedl tygodniem. wyk·oniat prz~ d
siębiorcai bu<lowkmy foh1n z Filrsenl\l/'ald'e , 
cZ'lowiek posia<laiący tam 34 kami~n·c i 
- mi!i'0111 dlugów. PokYżenie iego byto 
rozpaczliwe, JX)łlieważ w końcu lufogQ 
mia.il do za·plaicenia t1czne weksle· i o~l i-gi; 
W · rozpaczy wykooał rnapad na WQ±neg.a 
Schmo la, n:osącego w m;·esziku pól miliona 
marek . o czern John wi<loccnie dowioozia? 
sie naprzód. l(rewini J<Yhna utrzymuią że 
czyin zbrodlnkzy wykonat w stanie chwio 
wego obłędu. .. 

Słu:sarz J~·rius z.e SZipandawy, który 
przytrzymal udclrnJąicego Joh1111 otrzyma-I 
l OO marek ·nagrody. 

Z I( ok>Błł donoszą: . Koro wysp Ber
murrdai 7,derzył s:e .c.zteromastoW:iec .. Karl 

Wilburn" z -ckr tern żrg uwym .,Quinc
bang". Oba: ckr :y zJ.ror. lr. Z zalogi o
krętów utonęio 41 ludzi. 

Rozmaił ości. 
Bóle głowy. Wi1domo, że na bóle 

gkm y nic ma środków ni~zawod111ie dzia
łających ponieważ przyczyny tego naj
bardziej mzpowszecł n: eg·o dzisiaj cier
pienia są wieke rozmaite. Movna wiec 
tylko rozróżnić i zgrup.o \'.1.ć rmmaitc ga
tunki 1 objawy bólu gło'\\"Y. DokQ.nat tej 
statystyki jeden z pr-0fe arów uniwersyte
tu londyf1skieg() i ogłasza: .,Jeżeli uczu
wamy nieprzyjemny rna:isk w1 czol~ nad 
okiem i uskarżamy SiG przytem 11a zawro
ty 

1

i brak apetytu, to źrćtlłem lierp1cni01. 
jest żołądek. Najepszym środkiem leczn:
czym jest w takim razie lekkie przegł·odz~
nie się. Jeżeli ból w ewie jest g\\ alto
w1nym, a towarzyszą mu ·objawy goQr4czko
we. nate'nczas jakaś choJiOba: m ·hda -0r
gani·zmem i najlepiej jest wezwać nieZ\\~l<Y
cznie doktora. Bez gorączki i zawrotu o
znacza ból wytrwały w czole, że ptuca są. 
w jakimś niep-0'rządku. - J cżcli skarżymy 
się częst-0 na bóle \V tylnej części gk>wy, 
to Gznacza poazątek stwardnienia wątru
by; należy używa~ w takim razie wiele 
ruchu, a skutek jest pewny. - Ostry, 
przejmujący ból w nbu skrolniach dnw\Jdzt 
aJ1emi.i, .gdy tymczasem gwa1ttowny b\~l 
głowy \ V jedniej strnnie oz1nacza zawsze 
si1111y st.opief1 rozdraźnienia nerwowego i 
da się usunqć tylko kilkogod:z.mnym wyp-0:. 
czynkiem w ciemn<YścL - Jeżeli ból daje 
się uczuwać w samym. wierzch-0.J'ku gfo
wy, która ciąży nam jakby centnarem 
przywakrna, n<3:Ó\\~c;zas można być pew
nym, że przyczyną jest prze.ciążenie umy
sl10\vie. Wypoczynek, świeże powltetrze, 
twdzież si lne potrawy są wówczas śro d
kiem zaradczym. - J eżelii bóle powtarza
ją si ę z. ma.łemi przer.wami, i przeciągają 
si ę przez calą glov.rę, n:atcncizas są na tu·ry 
r eum,atyczneL a po<:ząitldem iich bywają 
przeziiębie:nia i przeciągi. W takim razie 
pomagaJ cicpi:e trzym.:lnie gtowy i la2'l1da. 

Od lledak~yi. 

Panu P. K. w Essen. Na Ms'Ze św. 
po-sytać można.1 pOld rudresem: Kis. Ad-O'lł 
fliasza, misyj.ny wilrnry i rekto r, Rust
schuk, Bulgarien. Ep;sooµia caithollica. 

Do Diisseldorfu. Do I(ra1kowa: jechać 
moiŻna przez Ber2m, Po:znań, Wrocla w, 
Oświ'ęcim. 

Panu M. Gomółce· w Hamborn. Posla..
lfuśmyi do biura "Zicdmoczenia zaVv'lOdow .?-go 
polskiegio" , gdyż takie spraiv.ry prrez biu 
ro przechodzić wnruny. 

Do Ewłng. Ogloszenia nie r.amieśc i
łiSmy, oo z powodu rocznego walneg<) 1e..

branla! w dniu tym żadne \viece nie mają si~ 
OObyrwać. 

Mał>e !.~łw• IM 1lillle. 
Laoaendreer • 

SJ)CJIWiedź św. (wielkanocna) od sabo
ty 11 . marca rano - KazaniQ w niedziel• 
o godZ. 11 1 o ..f. 

BACZNOSC! 
Sposiobność oo spowte<llzli św. wiełka

noc.ooj w Recklinghausen będzie w piątek 
dnia 10 bm. o godz.. 4 po poL tak samo w 
sobotę cały dzień 1- w niedziel~ do ~u<lnta 
na. oo się z;wraca szan. R~om z pa rafii 
I(eckbialghaooen mva.ge. W pU\tek pa r -,_ 
ludniu· i w sobot~ rano uprasza s:e sza.r •. 
Pollci, aby z tego cza-<::u korzystały , aiby "oJt 

~botę po pot męiczyźm1 mieli lepszą spn
~. 

l(oło śpiewu „Gwiazda Jedności" w Gełs.-
Bismarck 

dc:mosl szain. członkom, iż lek<;ya śpiewu 
odbędzie si~ w niedziele , 12 bm. o godz. 1 
po po! Zebranie miesi~czne odbędzie się 
ZCJJrax DO ek.cyi śpiewu . O FcZlflY udtiaJ u
prasza się. Goście mile widzian i. 

Zarząd . 

Baczność! Osterfeld! Baczność~ 
Ozn.ałtni-c sie wszystkim Pohiwo TM

rafiiOsterfeld, iż w nLedziele, cln!a 12 b. m_ 
o g<Odzl. 3,Y.; po pol. ~poi:z n e s ,~ n<~b.o
że ństwo postne czyli gorzkie hle, dla i:o 
laków A odbywać s:e bedzit! pn??, ·..s.,s; ysi
kie nied'z:iclc przez caly p-0sr 

Zar~d Tow. św. Józda. 
Uwaga: Zebrami r, o~dz 1 · s ę •. ,,,. Y

iej wym:enioną niee:d~le z·u3 t. pn :'?.''>'1-
żeństw1e. Lic.my ud7:a: w n~hdd ~rn :·f:· 
i zebraniu jcgt pożądany. 

Wole. Bł~att0Mki, sr·;: c. 



Towarzystwo św. Wincentego w Hoch
heide. 

W ni edz i elę, 12 marca po (}u łudniu o 
1-0dz. 4 w lokalu p. K . .Miillera \ Sr:herpcn
bert' (przy. t. kolei żelaLJnej) oclb ~o'l i c s1~ 
!7.wy .... z.ajne zeb ranie, na które. się cztonko-

•ie punktualnie stawić powinni. Goście 
mile \'. dziwni. O liczny udział uprasza sic. 

Z ar z ~ l d. 

Tow. św. Stanisława l(ostki w Suderwich 
d{)llki swym członkom , i ż p1\zysz tc zebra
i11~ ·odbędzie się w nicdzi2k, 12 b. m . po 
µołt·dnin D godz. 4 w lokalu pana: Tigcsa, 
przy starym ]wściel e.. I~odacy, którzyby 
miel; .:ł11„ć dać siG zap isać do To\·1arzystwa 
pros:my. ażeby na powyższe zebranie s i ę 
stt '·i... O liczny udział prosr · 

Z ar z ci d. 
Pwaga: Wsrystkc listy tyc1zące si~ 

T ':).\\ dr/.YSh ra pr.o.sirny przysyłać c.[.o prze-
' odni-cz~~ceg-0: Stan isław ŚmieikO\Yski, 

~.itdcrn :eh, Hcinrichcnburgcrstr. 145. 

Baczność RodaCJ' w Schonnebcck 
I iodak my S\\'Ytn Rt·[!•c11om i Siostrnrn 

maz \\'SZystkim Rodakom tu zamicszka
Jym , i ż przez cały post będą śpiewane g-0 -
rzk ic ż?l e , po poludnin -0 god zinie 2. Bę
dzie śpiewan e tak jak w Posce. Mężczyzn i 
pforwszą z.wrotkę a niewiasty drugą. Pro
szę :si1ę d ~1 tego zastosować. Aby koś.ciól 
nie by l próżny uprasza się aby karty i roz
rywki przez po·st zaniechać, ale wszy51cy 
ab:sr zad.osyć uczynić Panu J ezus-o\vi za 
v.·szystkic ZJli cwagi. 

Nadzelator. 

Towarz. gimn. ,,Sokół" w Hombruch. 
Szaruownym dmhom donosimy, iż w 

.niedzielę, dlnia 12 b. m. o godz. 3 p.01 po(. 
oo'będzi.e SH~ mcz.ne walne. zeb-ra1nk O 
Jkzny n<l-zial' u.pr:a1sza się. Goście mile wi-
dlziani. W yd. z i a li. 

Uwaga: Zarnzem 1wosr się druhów, 
którzy należą do wydziału, aby godz. prę
dzej s11ę sta" ·i!i, gd1yż będą o'brachu.niki. 

Wyd!zial. 

Tow. gimn. „Sokół" w Llitgendortmund 
idonosi d'ruhom, że nadzwyczajne zebranie 
<ldlbędzk. się dnia 12 b. m. o g1oidz,. 3 po pioL 
Liczny u,faial pożądany, gd'yż ma.myi wa
żne -sprawy die !Zatatwiem1ia. Poil.Tlltędzy in
flemi obór naczelnika, prze.to nie powh1ie:n 
z druhów ćwdczących żadetni brakować. 
Goście mile widziani. 

Cz·olem! Wyd1 zi al. 

Ruhrort-Laar ! 
Towarzystwo św. Antonieto w Laar 

podaje dlo wi·acLomości swym członkom, 
oraz \\1szystkim Rodakom i Rodaiczkom, iż 
'" kaidą ni.edz!t1elę postu· o godlz. 4 po pol. 
o dprawiane będą gorzkie żale. 

Uwaga. Dnia 19 b. m. o godz. 4 g-0rz
kic żale z k,a;zaniem polskiem. Uprasza się 
aby Rodacy jak najliczniej raczyli uczę-
szczać na nabożeństwa Zarząd. 

Tow. św. l(azimierza w Baukau! 
W niedzielę, d1nfa; 12 b. m. przyistęp'Ujc 

Towa r1ZystW10 nasze d•o 1vspó1nej I(om1mU 
Ś\\. Wklkanocnej na mszy Ś\.V. o godz. ~8 
rano. Spowiedź św'. w sobotę po potudniu 
ii w niedizi.elę rnnio. PmS'zę ch<>rążY'--· ' 
aby sic stawiit1 z chorągwht .n.a mszę s.w. 
Dalej di01nosimy, że przez; 1caity post będzie 
n:abo'że1istwo w każd.ą ni.edzielę o godz. 3· 
na którem będizie droga! krzyż,owai ·od.pra
wliana. także gor:zkie żale śpiewane. O 
liczny udZJał prosi . Zarząd. 

Uwaga: Zebrania w poście będ1ą () g. 
.( po południu. 

Stan. R.a4ojewski. 

TowarzyStwo św. Barbary w Oberhausen 
donosi swym członkom, iż przyszfo zebra
rnJe mające się od.'być 12 bm. wyrpadnie z 
·powiodu, iż inne To\v. salę zajmuje. 

Uwaga: Doooszę -c:Z1tonkom i wszyst
ld:m Rodakom w Oberhausen, iż odprawiać 
będziemy przez cały post od: 11do12 godz. 
przed potuldn. postne naibożef1stwio· i to w 
frtastępu.jącym porządku: W prerwszą niie
dzie!ę będlą śpiewaine ~orzklt·e żale. W 
dnugą niedzielę będzie odprawiana Droga 
krzy.żJOwa z polsldem kazaniem w 'koście
le Serca Jezusowego.. O jaJk naHk:z1nilej.szy 
ttdzlal w nabożeństwLe prosi 

Zarząd:. 

Towarzystwo t?.·. Barbary w Hamborn 
podaje do wiad{Jmości sw~"m -członkom i 
zarazem wszystkim Rodakom zamneszka
tym w ttamborn. iż jak po inne lata, tak i 
tego roku przez caty post w każdą niedzie
lę po potudniu o go diz. Yi 4 bGdz ie o dprawia 
na Droga k rzyżowa. Prosimy bardzo 
wszystkich czl-Onków 1 także RD<l.aków 
aby iak najliczniejszy udzia ł brali 

Zarząd. 

Baczność Freisenbruch ! 
Członkom Tow;. św. Antoniego w 

f'rcisenbruch oraiz, wsz.ystkhn R:o dak-0m i 
Rod'a,czkom podaje sic do \.\~iad-0mości , iż 
jak po in ne lata, tak i lat oś będą w koście
le śpiewane Gorzkie Żale. Poazątek o 
god z. 4 po P·OL O liczi.ny ndzial w nabo-
żcf1stwic prosi Zarząd. 

Uwaga : Pos iedzenie odbędz ie się po 
Oorzkrch Żalach o godz. 5 po p.ol. 

F r. Rusinek. 

Baczność! - Essen! 
onosimy szan. Rodakom w Essen i 

ok{)licy, iż nab{)żeł1stwo z kazaniem pol
skiem odbędzie s ię w, niedziele 12 marca 
• to·dlzin i·e drugiej po południu w ko
ściele św. Gertrudy. Spowiedź św. wiel
kanocna zaczyna się w sobotę 11 marca o 
i<Xliz. 4 po pol., także w kościele św. Ger
trudy. Szan. Rodaczki i Rodaków prosi
my uprzejmie, ażeby sobie te ogfoszenia 
spamiętały i z sposobności korzystali. 
"Upraszamy wszystkich, ażeby się na nabo
ż·eństwo licznie zebrali. 

Komitet kościelny. 

Baczność? Wetter? Baczność! 

Ni1niejsz:em donoszę szan. Rodiaikom iz 

Wetter j okolicy, łż. ,w nied'zie1ę dlnia 12 
mar.cai o god/z .. l w polud'ni1e odbędzie ,s,fę 
z.ehrarnie w celu zal'oiżenia gniazda sokol~ 
skiego na sali p. Oferbecka. 

Kotnltet: 
Jan Lipiński, Józef Lipiński, Stan. Domaga
ła-. Kaizimierz, Szymkowiak, Jan Pa:wfak, 
Mateu-sz Nowak, Toma:sz Ba'Zak, Jaln Ro
gacki, Piotr Królak, Michat Piotrowiak. 

•ACZNOŚĆ!! 
W 11iedziele, d'nia 12 t!Ulrca -0db~d1:ie 

si~ 
wahe zebraaie 

„Z3c«'•ie:ezenia zawodowe"° polskic~o" w 
łekalu p. Dress w Steele, I. Rottstr. Ponic
wat o:brady rozpoczn'ii sit; już o g-Od~. 11 
•·r~eł ,południem, dla tego uprasza się 
•meisizem o ia:k najpunktualniejsze przyby
.ib w.s·zys1kich delegatów i zwraca si~ ta
k•lVYm uwage, aby w ni«~dz:iele 12 marca 
Iii• trrządZ'ali żadnych wiec6w1 „Ziedrrrocr:e
•i~ za.wodlowego po~skiego". 

Pr.oiram waln~Q z.ebTa.nla. naste-puia.
•y: 

1. Zagajenie. 
2. SpraW1021daillie z, wzwoju „Zjed!no

czenla zawiodowego polskiegio". 
3. Sprawozdanie kasyera. 
~. Sprawozdanie rewizorów kasy i 

ksi~~. 

5. Referat druhói Sosińskie2"o o ruchu 
r• i'otniczym. 

i. Sprawa zmiany ustaw~ 
7. Obór ZCl!rządu. 
I. Obór Rady nadfzorczei. 
'· Wolne WITTioski bez uchwial. -
li. Zalro'ń'czeni~. 
Zwraica si~ uwaf,t~ nai § 24, ustęp li. 

ustawi naszyd1. l(arż..dy wtnien si~ do te~ 
i'lastósować. 

Baczność Rodacy w Nadrenii i W eistfalii 
l\t-oby wiedział gdzie się obecnie znaj

duje Józef ttiękisiewicz rodem Jarognie
wic pod Kościanem, upraszam dla wainych 
spra v 00\nieść mi jego adres. 

Ignacy Mikołajczak 
Meider ich. Strasslmrgastr. 56a. 

Baczność Rodacy! Bruckhausen n. Renem 
i całej Westfalii! 

P·olski zegarmistrz. i zł() tniik m ieszka 
w Bmckhau,sen nai ulicy Albrnchtstr. 16. 

Wielki skład zegąrków i zegarów i 
złotych rzeczy. 

Po bardzo 'Iliskkh cenach sprz1edaję 
zegarki kiesz.onkmve począws·zy odi 8 <1.-o 
20 mr. Najlepsze ainikrowe zegarki od: 20, 
25, aż do 50 mr. 

Brncia Rodaiey ! spieszcie iak najprę
dzej po zegarki1 do swego Rodaka, który 
. was ni1e oszuilm t rzctchni.e obsłuży;. Kto 
pisze. d·o mnie PD' zegarek, d.lasitanie, darmo 
larkms.zek •z, kaps.ulką . 

Kaiżd'y zegarek u minie ·ramówilOny jest 
staraninie 101bciągnit0ny z 5 letnhią igwaran
cyą,, a gdyby się mial niepodlobać, zwra
cam preniądze z. powrotem hfu zamie
n11ę na inny. 

Na życzenie każdego także prz.yjmaję 
choć 1Ilkl.}cięŻISZJe reparacye ziegarków i re
peruję pod gwarancyą 2 le'tnią i po cenie 
bairdzio1 ntzkieL J eżelii kto m!Ila.l ju~ u ob
cego zegaimnistrza: z.egare:k i .nie ·chce cho
d'Z.ić, to ·d!la przek<mania pmsz.ę, przystać 
do mnie, a dostainę z pew.nośdlą s.eJideczne 
podzięlwwa1nie1 za dlobrą reparaicyę :Zegar
kai. Dla wszystkicll ·dohrze myśl~cych 
R-0-dakóW' z.a:sytam pozdrowienie. 

I. Żywiałowskł, 
poJ,sk:i; ·zeigannistrz. 1 z1otnik. 

~&-... 
Szain. Rodakom z Oberhausen i oko

licy dooioszę, iż mól.i salon gołarskl polącz-0-
ITTY z ·Wyrywanliem i wpraw:ianii.em sztucz
nyich zębów :zn~1iduje si~ teraz; przy l(irch
weg nr. 58. 

W. Kaube, fryzyer i dentysta. 

Pranek z Jankłetn. 
Franek: Dzie'ń do bry, Janek. Janek: 

Dz:1ef1 dobry, fra111ek. A gidlzieś tak długo 
przebywał. fa już cię kopę, lat nie widzia
łem. Frainek: Chodzę PIO caJlej Westfalii 
tak z, cieka\v1ości. Janek: No cóżeś to 
widział ~ slyszaL Opowiedz mi reno. 
Francie: O bardzo wiele opowiadać bym 
Ci mógl, ·z jakie czteryi nioolzi:ele, -ai szcze
.góEni'e z Witten. Janek: Z Wi.tteiru? Pe
W\nie Polaicy tarm wsiz,ystko u obcych k:upu
ją. Franek: A prnepraszam, nie obrażać 
polC:zci~vych tamtejszych luidlzi, bo nooczinie 
przekoirvaJem się. Z deka-\viości poszieidlem 

Uwa&a: 
ttł~for~.enie. 

Gazety przylne I)rosin1y o na zabawę Tow. g·1mn1. „Sokól". Cotrn1 w.-· 
cfz.ial wi niedziielę .dJniaJ 26 Lu,tegio tego roku. 

,,Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Delegaci nai walne poS:redlzeinie wtnni 
mliee pod'J)isy czl:oo\ków wypłatnych tylko 
0 swej mievsoowośd z dlatączeniem numeru 
UlStaiW1 (księgi glównei), jako też willmb przy 
nieść ze sobą usta\\ry wl!asne. Każdy 
~ronek tylko ied1niemu rdetegaitowi może 
dat swój po1dpis. - BACZNOSC! 

ro mnf.e hardJzio zad1z.iwilo. Jalrne'k: No i 
dailej prędko opo'Wiaidaj„ FraJnek: Boi ci. 
ta1J111 idziarslG~ Sokoty dJz:ielnie ć\vikzą, i 
wszystko jak maJawane, porzą<llnie rnbraute, 
wszyscy Sokoli w nmve maciejÓ\Vtki i, -s1-
we juipki'. Ubrania rozmaitego gatu.nkw a 
duch i dlutrrm taka, oo wsz,ystko zarmawiają 
u Polaka.i MaircLna fasicza:ka, mistrz.ai kra
w!liecldagio, Mai 1dn też wielki sklad, a 
l.aJdlne maiterye rotrnaiiteigo kolom i dobrze 
odrobi, wszystko leży jakby uiat, fa sobi·e 
zamówiłem ubrania dlO Wielkaintcy i ma
cie}ówkę, bo też wszyscy Po~aicy ·w oko-

Zwraca się uwagę Szain. Druhom, że Hey w niego 21amawiiają 1 gidye, 1'ep:ej olhshl-
chcąc brat udzial w roicznem walnem ze- ty miż obooplem!Feniec, a haslo nasze za-
braniu, tr7JebaJ się wytkaizać legit~maicyąi IO wsze swój do swego. Jest oo też dobrym 

l(oło śpiewu HSłowfk" w Marxloh czł'onk6w. Pod'pisy wolno mięć tylko od Polakiem. Ja11ek: A gd,zie oo mieszka. 
cfoirrost swym ·czlonlrom, ilż zebranie nad- cJZł'orukóW' 'Z tej mJe}scmviośd, w której się Po i fai u: ·niego ubranie bym ząnnówil. 
wwycz.ajnc ,odbędzie się wi niedlzielę ·o godz. mieszka f bo Odi tak~ch czt<:mków, którzy P.ran1ek: Oto jego adres: mistrz: kraJWJi 1ecki 
3 po pof, u p. Platza. Pond.ew-aż. ~e są 'WY'PlatnD. Mężowie . ia~fania . i <leJega- Marcin Jarsiczak w Wiitteru, ul. _W1:lhetmstr. 

"sprawy przykf4 pod. obradry, przeto k001- ci muszą tak'że mileć fogi.~cy~ przez: 10 11. Janek: A niech ·mi sie udlai go oona..: 
pfet cz-ł-onków fe$t ·bar<fzo P·oiąd.any. ciłon!kóW1 pódpisa.trni . .. · . Jeść. a zia·rax zamówię .ubranie: .. Rodacy! 

. . Z oa, r z ą di. JtZjednoczenłe . zawod~we .. p01Sk.Je". ~i!ei zai mną. . . 

z•· .1.•k• uk1aa l ~'lH °'Jr't4łłłlltlllr-y fłDlcł6t A.numI Bre;ft1d w ~.am...- Ni1d& Ja • ~m{ ~' ..,"'\łJUm 

Za 2 mr. 30 pięknych pocztówek 
i broszurka. 

1- 5) Lech. Cze.eh i Ruś 5 egz. 6- 10) 
szyc, l(arol Marcinkowski i M. J a'C}(1'.l 
5 egz. 11) Polak poddaje się ty lko I 
(Sowiński p.od Warszawą). 12)' A~. 
Nlicig·olewski pod Samo-Sierrą. 13) I 
palni.a S·oh w Wieliczce. 14) Dz11ewiica 
Ieai1ska. 15) l(olibog. 16) Mkkie~ 
Siowa1cki i Krasil1sk1. 17) Sza2erb; 
m i1ccz Bole sława. 'V./. 1,odlug rysunku 
EHasza. 18) Jan Zili·riski , szewc war z;: 
ski. 19) Krak-0w ianka. 20) Orze~ karpa 

Dla obi a'śn icrna dodaję , że L echa, c 
cha I Rusa. (3 wizerunki na jcdJ1<.:j lf., 
1oraz Staszyca, .1\farci.nko;wskiego i Ja, 
wskiego ,ofi an1iG po 5 egz., ho są na: 
si c i piQknic \vykonane pod ług rysunku 
tys ty P . Gardziele\\-sk1iegD, zatem st 
ne na podark i. Mian-owki~ postać M. 
kov;1.S kir~go w 17. 1rnncj roga tywee prześ 

nie oddana. Cena chvó1ch tych po·cztó 
w ynnsi 15 fen., ·inn e' po 5 feJ1. 

Bw.sznrka npi su i ąca życi c i cz 
trze.eh tych mężów l 5 fen„ z. przesyl~~ 
fen. 

Oprócz te-go· ofiaruję 10 koloro1,1 
pocztówek, pomi ędzy niniemi1 4 wiclk 
ne. I(ościuszko, Mickiew,icz. na· Wa 
nai Wawel, Sienkiewicz itd. Cena poje 
·cz.ei pocztówki 10 fen. R.atz1em 30 ~ 
wek i brosz.urka z przesyłką, ko.sz.tuie 
mr. I(to naidleślc 2 ma1rki lu:b 2,05 mr. 
żeJi. przekazem po1cztowym, o-dbierz; 
k.air:t.y franko 'Wi kiof1w maircai rb. Pr c 
WlllJia p. A. f'iedlera: zajmuje się wyk 
niem tych pocztówek. 

Treść niektórych irysuinków mi 
narodmva, aby uniknąć proces.u. 
55 pocztówek Lecha, Ozecha i RUSi 
ora.ŁZ 55 Staszyica, Maircinkowskiego i 
kiowskiego d1o~sta:rczam frall'ko1 Z<l! 5 w1 

Proszę o poparcie. Zama\Wac 
adresem: 

J. Chociszewski, Gniezno - Gn 

Dla myśliwych i' luoowników polo 
Gawędy Starego Leśniczego o .. 

dz.iat J. Chocisz.ewski. Cetnai 60 f kie1 
pm~sytką 70 fen. jest 

Są to ci!ekawe gawędy, spiisame ~ 05, 

nie I>Odlug ustnych opawfadań poi w 
myśliwców. Stos.o'\vna to także. k~ 
dla Iu<lU i' mlod.zieży. 

16 pięknych pocztówek myśli 
z tych 12 lroDorowy.ch, a 4 \V' c 
drukUJ. ~a 1,40 mr. :ed 

Zbiór ten zawiera: obrnzM jele~ ry 
ren, dzików, .lisów, zajęcy, 'kozic, ci do r 
wi', bekais&w itd. Kto :oodtśle 2 mairki sób 
mr. prze)kaizem pocztowym) i0d'bier2e 
ko „Gawędy", 16 pocz.tótwek i W d mosl 
10 ła.1dnych pocztówek w cenie 60 fen szc ' 

I 

Zamiaiwiać pod adiresem: a Ti 
J. Chociszewski, Gniezno - G 

i+e'ff ł'§· 

Na 

P OST \. 
polecam pol_skie . po 
dla, siemieny olej, t 

róf i jagły. . 
Frauelszek Ta• 

„ ......... ··ł ~~en 
Baczność! - Stoppenbe~ ! Ili ~ . 

Poda~ e do wiadomości w'S'tl B 
Rodakom w Stoppenioerg, iż otw~ zwart 
skład spożywczy. Proszę wsz~k · "a ki 
diaków o poparcie mego nnteresm 

Z "\vyso~im szacumem 
Jakub Urban, 

utica Hugenstr. m. 73. 
Swój do swego! , . !{ 

··········~·· i~ ~~I 'rożna~ 

··~~=~ ·p~~: \ \\' 

Pieniądz 1~0~ 
na hiPQteki do budowli, zabez;pieczen :,~~ 
mów i ruchomości od ognia, dosta 1Yi a ci~ 
załatwia Rodak prędko i rietelnie .. żona i 

Oferty uprasza się łaskawi·e n ' Q\v~ 
do Ekspedycyi „Wiamsa P-0lskiego'' a~~ć .t 
chum, pod lit M. S. B. 12. , i ~z , 

·····=·· ~~~ 
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W'.fl'hOdzi COiłf.ftnnJt I W'Yiltkiłllł •1J J)O~w!atecmycb. 
~rttd.Plata kwartalna Hl poczcie l a listowych wYilOłl 
~w. 50 fen., a z odnosuniem do domu 1 mr. 92 fen. 
•• WiarH Polski" zapisany iest w cenniku pocztowYm 

»OO 2n1kiem „t. polnisch" nr. 128. 

I lmlc 11 1 za larc I O]CZ ZDC I 

odo y:m, fl01ity zny ł 1a.robkowr 

Za inseraty plac! się u wiersz pctytowy 15 fu., a H 
ogloszenia zamieszczone przed inseratanń 40 fen. Kw 
czesto oglasza, otrzyma rabat. - Listy do „Wiar11a 
Polskiego" należy frankować i pe-dać w nich dokłH· 

ny adres piszącego. Rekopisów sic nle zwraca. 

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

Rodzice· polscy I Uczcie dzieci swe 

ll,6wJć, czytać I pisać po polsku! Nie jest 

Polakiem, kto potomstwu swemu zniem

tVt słę p<ł.zwoli I 

Z wypadków dnia. 

.'rtittister Oautsch odpowiada na 1nte.rpeta„ 
cyt w sprawie antypołskieł mowy Rhein

babena. 
W spraw1ie protestu, który zal-0żyt hr. 

Gofochorwski przeciWi mO'Wie p. l{heinba
bena zaczepiającej Polaków .~i Ga!liicyi, dlo
magali się oo rządu, austryackieg·QI wyja
śnlenfua wszechniemli:eccy pootowie Sch6-
11erer i towarzysze. Prezes m~nistrów 
austrya-ckkh bairon Gau.ts:ch odpowtiedział, 
że. spraiwa ro-stafa zalatwiona1 w nader 
prz.}liaimy sposób. Odpo'Wietdź rząd'u pru
skle~o za<llOIWQFi'ta rząd austryacki. 

Rewolucya na Kaukazie rozszerza się. 
W zachocfrtieJ części g.ubemii karukaz

kiej p.a:nrufe zupełna: anarchia-. Położenie 
Jest tak poważne, że rząd wsyjski wysyła 

11 
osobną ekspcdycyę wojskow~ pod! do
wództwem jenerała• Alikanowa. 

Telegramy. 
E k a t e r y ni o s ł a w. W powiecie 

acltmuckim ogłoszono w niedzielę i po
liedziałek bezrobocie w tamtejszych ia-

~ ryk.ach i kopalnfach. Wojsko dało ognia 
~· ł> robotników, wskutek czego mnóstwo o-

1 sćb poniosio śmlerć. 
e Londyn. l(orespondent Reutera do-

d wo:ił, że lewa armia japońska zaięła i zni-
00 szczyla tor kolejowy pomiędzy Mukdenem 

a Ti0lingiem. Szczegółów brak. 
Ber I ·i n. Parlament niemiecki toczył 

" czwartek w dalsizymi ciągu dyskusye 
SlJOłeczno polityczne przy etacie urzędu 
spraw wewnętrznych. Z l(oła polskiego 
orzemawiał poseł Kulerski. 

T o k i o. Chociaż doniosłość klęski 

0 
~uropatkina pod Mukdenem dotąd niezna-
111. ludność tokijska wszędzie obchodzi 

• t Zlfycięstwo, 
To k i o. Japonia postanowiła 2500 

rannych i niezdolnych do walki Rosyan ·z 
str Portu Artu,ra od~:;łać przez Cziiu do oj

czyzny. 
Ber I i n. 4 marca napadli pod Wit~ 

nc witboje w poł. zach. Afryce trans
! rt niemiecki i zabili 11 żołnierzy, zra
U ;}, 

Ber I i n. Sejm pruski roz.pat.rywal w 
~· zwartek w dalszym ciągu etat minister-

11: ~a kofoji żelaznych. 

De1u11cyanor 
:!Xlżą się Gbecnie na obczyźnie. i w Pol

ł · iak grzyby p.o deszczu, więc \v1szę
ie zaleca się rodakom jaknajwiększą -0-
roin·ość. 

l>isa·t o denuncyantach „Wiarus Pol
", Pisal ,,Dz. Berli(1ski", obecnie czyta-

,, W .,Goiku Wielkopolskim": · 
Do P<l1ni Wrze1sińskiej, m:litki zna11ego 

\lta I>Oznaf1skiego, przychodzi przed 'kil
ecte!I. \Jla \l.~·iami przyzwoicie ubrany Niemie.~ 

ta 0~w.1a<la następujące kłamstwa: MoJ 
o: ~Jac1el p. I(ar<Jl Rzepecki opowiadat mi, 
tnie. 7.Qna ie·go zgubiita1 na p()lgrżebie patrona 

t'~'ISkiego zegarek; 'Z.egarek tein miała 
tie ta pani, która niosl.ai wieni·ec; nie
~·~aż, wszak to córka parni niostai wie.:· 
,_ 1 znalazta ów zegarek? Pani W. po
i'lnowalai owe1go szpicla, iż córka jej ża-
eg~ zegarka ne znala-zła i wieńca nic 

nioQsla.. Odo p. Karola Rzepeckiego dlowia
du]·e się „Gomec", iiż ·calai hisrorya z ze·gar
kiem tiest s'komponowanem 1damstwem i 
wymyslem owego rzekomego prz:yjaciela
sz.picla. 

Dla informaicyi czytelników diodaje 
„Goni'ec", iż znaczna li'czba obyiwa:teDi i o
bywatelek mlllastai Pozna1nia zaiwezwamą 
zootala na przesll'U'chy por.icyjne z. powodu, 
iz nai pogrzebie ś. p. patrona J aclrolwskiego 
nieJSiono wie!llie'C o bialoczerwonych wstę
gach. 

W koi1cu dodaje jeszcze, Lż z każdym 
rokiem przybY\vai niestey· ·coraz. więcej 
„sz,picli" w PQ!Znami'u. Baiczności wiecej 
Pod· tym wziględem nie zawadzi tak w1 ży
rt.l!bołewać nalleży, .iż między „szpiclam1" 
ciu prywatnem, jako ·~ po: towiarz.ystwad1; 
znajduuą !Słę także - chv'Ciiaż 11ielic'Z1ni 
Polacy. 

„PQstęp" dodaje da pQ\vyższ,ego, że 
ów1 przyzw10icie ubrany Niemieic skfadal 
wizyty i' innym osobom pod1 takim pretek
stem. Otó'ż ten ei1egancko ubrany pan, p'1-
sze „Postęp", mJody, przystornry, z; do
brem U1tooeniem, mówiący tylik.Q poi nie
miecku, przychod'ZU po diwa razy, dl{)) mie
szkanieł naisz.egu redaktora p1

• S~. Choci
szewskiego, a IIlie z.astaiwiszy go Wl diomu, 
wypytywa~ się Ż()!ny, kto ni'ółSf wi1elk1ch 
rO'Z'miarów wieniec zbożowy nai pogrzebie 
ś. p. Jackowskieg-01

• Opowliaidat ~n, ie 
przychodzi z polecenia posta adw10kata 
Chrzainowskiego - dalej opoiwiadat, że je
go narze:ezionai z·guibila kosztowniy zegarek, 
którY' je~ podarował na gwtrazdlkę, lm1I-0 tu
mu \1/' chwili, gd'y obrzęd• pogrzebowy się 
skończył J pan niosący wieniec zbQl".iowy 
widz:iar kto pod!nióst ów zegarek. Cho
dziloi więc mu o nazwisko tego pa!na. Zo
nie p. Choc'l!szewskiego nieoo to pOJdipadlo, 
nie wiedząc jednak biższy,ch szczególów 
p.ogrzebu, nie data mu żad1negQ wyjaśnie
nia, tylko' r.adzila mu, aby się ud'ar na poli
cyę, na ·oo ów układny pan odlpowied:zial, 
iż to {)łt11 już uczynił oraz \IJlne starania poro
bił, lecz zguby nie odnalezi1ono. Z wiel
ki'em 1uholewaniem jeiszcze: nadmeni1r, że 
taka strata nie jest tak latWJ01 dl::>1 przeniesie
n1ai a narzecz·ona mai obawę jt:iszcze przed 
rodZ'icami, którzy nie v,ni.edzą, że zegarek 
'Zlgubila~ P. Chociszewska poslatai go do 
re'd'akcyi, gdzie mąż pracuje, ale tam Stię 
nie pojawHt mimo przyrzeczenia, że to u
czyni. 

,W dzisiejszy.eh ,czas.ach trzeibai się mieć 
am witel!kiej baC'zności. Jak nann op.owJada
ją, to szczególną, opieką tych painów „taj
nych" są otoczone osoby, które wybitniej
sze 'Z.ajmują ·staniowis1m w naszym ruchu 
polsklQ'-narnd-owyim. P-01 lokalach, PO· tO'
warzystwa:ch, zebrania'ch uwitiają, się ci 
nieproszeni goście p:od róż1nymi po~wrami. 

Tyle o „szpycla:ch" wt Poznaniu. 
Nader cie.karwą na:desl.amo .do ,,Gor

TI-Oślązaka" wiad10mo1ść z Piotrkowa, w 
Polsce Pod Moskalem. Czytamy tam: 

Dnia 2 lute~o podczas na1bożc:ństwa· lud 
1zgromaldzony w kościele zaśpiewat nagle 
znaną pieśf1 „Serdeczna Matko" nial melo
dyę hymnu „Boże coś Polskę". Nabożeń
stWio odprawial rektor po-piarskiego ko
ścioła, ks. Cwil()lng, który następnie 'zaraz 
poi południu uda1t si(i do p.oli·cmajstrn miasta 
Piotrkowa: i zarwiadomH go o calem tern 
zajściu podczas nabożeństwa. 

Aby ksiądz katolicki-Polak: mógl do
puśdc się po1dobnej denuincyacy1i, zdawakJ
by się wprost niemo:żl11wem, a jodlnak tak 
jest, gdyż są na to niemylne d()wiody. U
dało się bowiem z biurn policyjnego wy
dobyć odpis listu, iaki w tej sprawie Polic
majster wystar do prolruraitora sąidu dkrę
g·owego w PiotrkowiEi. Dokument tclfll w 
polslmim Uomaczeniu brzmi iak ma1stępuie: 

Wielmożnemu Panw Prokurato
roki Sądu Okręgowego w Piotr
kowie. 

Dnia dmgiegio lutego. 19-05 roku o 
godzi.nie drugiej pa oołuctniu ks. Cwiilonig, 
re'kt·ot popiarskiego kościoła zameldowal 
w kaincelaorya mojej, że podcws o'dpra
wionego nabożeństwa przez niego, lud 
zaśpiewał pieśń „Serx:fec•zinai Matko", na 
melodyę da winiiejszego hy:mnu Polski 
„Boże coś Polskę", () czem donoozę 
W.ielmożnemu Panu. 

Policmajster miasta Viotrkowa. 
19. 8. 05. Watman. 

Niesłychairny ,czyn; ten księdlza: ka1toli
ck11e.go - Pol1aJka rzeczywiście trudno w
bie \vyrtitomaczyć gd'yż .nie podobna 1U1Wie
rzyć, aiby z. świadomością i' r01Z1mysl'em 
mógł dopuścić się JXld01bnef nieslychanej 
dien1u1n·cya:cyi, równaE;ącej się z<l'radzie na
rod\owej. My też prz:ypuszczamy, że dzia
lat on tylko poid1 wpl'ywem Sltrachui przed 
karą. kt6ra w dis1eiszych wainmka·ch bar
dz!o1 fatwo! spotkać by go mag.tai za to, że 
nie prze'Sz:lrod'ził ludlowi w1 śpiewaTI1iu1 zaka
zanej melodył: narodtowio-plskiej, bo ie m
sy:js'kie wł.adze pioHcyine i tak prędzej czy 
pófoiej o zajściu "W1 kośdde siu~ diowiedzą, 
o tem musiat być przekooanym. Z oba;wy 
więc przed przykremi następstwami, ja
kie morotyhy go z te.go p{)l\l.no<lu spotkać, 
i iruie z.ais.tanawiając się d'fu.go nad tern, co 
czyni, l trosz-cząc stę jedynie o bez.peczei'1-
stwo swej ()'sooy, s.am z.awtiadomil polic
mialistra 01 calem zaijśdu, abyi zarazem 
wszelką zrzucić z. siebie od'powie1d'zi'ailno·ść. 

Tak ·chcemy wbie ·sprawę tę tł'oma
czyć, a w taki.eh wan.mkach spotkać może 
ks. Cwikmga tylko zarzut tchórzostwa, 
ina·c'Zej b()IW;lem należ.a.loby .go nazwać de
nuncya1I1tem i zdraJcą wobec 1spral\V'Y naro
dowej i wlaisnych parnfiam: - a zarzut byl
by to Sitraszny, lecz odfpowieldni.J do Qkrop
nośd wi11y. Atoli przypu1ściwszy nawet. 
że cale to wiście spowodow.am:m 'zostałÓ 
tchórzlhvem uspo.sobiiemiem ksaiędza, toi w 
każdym razie jestto charakterystycznym 
objawem panującego obecnie nastroju. u
mysłów w spoteczeńJs.twic l(~óleSitwa- P-01-
skiego i dQ\V10dem, do jak smwtnych czy
nów dają się puw1o<lo1wać slabsze jednostki 
pod wpływem obecnych stosunków. 

Po1aey na obczyźnie. 

Alt.erness~n. Agiitatorz.y ce1ntroowo-ha
'katystyiczneg10 „Gewerkfera1nu" kręcą, się 
teraz, gorliwie mię,dz,y górrnkami polski
m\1, mumawia:ją.c ich do przystąpieill:iai <lo 
,.GewerkferaijnJui". PowioJują się przytem 
na pismo p. Jana Brzeskota, wydrukowane 
na}przód w ,,Dzienniku" p. Żnińskiego, a 
następnie wydane w QSObnej broszurze. 
Galą. tę broszurę przedrukowal p. Buchner 
w ,,Górniku P-0lsk·im" crgank po polsku 
drukowanym .,Geweirkferajnu". W uwa
gach, iakie da>dal p. Buchner, petno za.cze
pek przeciw „Zicdnoczetniu zawodowemu 
polsk1cmu", a między innymi wola p. Buch
ner zmdośdą: „Requiescat in pace" -
„niech odpoczywa w pok·oiu" - to znaczy, 
że p. Buchner jest zdania, że pp. Żni(iski i 
Brz,esk1ot przez wydanie swej nied!orzt
cmeti broszury zd1otają wykopać grób pol
skiej za:wodowei organizacyi robotniei.zej. 
Ja zaś jestem pewny, że owa „dobrana trói 
ka" omybi się, ho źle bytoby, g<lyby Pola
cy na obczyŹnie takim ludziom bez szcze
re·go poczucia: polskiego, mieli dać po1sluch 
i porzu'Cić „Zjednoczenie", a pójść do „Ge
werkfer.ajnu", jak tegio tak gorąoo pragnie 
p. Buchner, sprzymierzenaec pp. Brzeskota 
i Znh'f1skiego w walce przeciv.. „Zic<l'no
czenin za\v~od!crn emu polskiemu". vV nic-

dzaelę będzie walne zebranie w celu obioru 
zarządm Czlon1wwie „Zjednoczenia" 
którzy staną tam jako d'elegad, winnj po~ 
wotać ·do kierowania tak ważną orgarurza
cy.ą robotników ludlzi, którzy, nie dopiero 
od roku Mub dwóch zin.ani' 1są Polakiom, lei..:.z 
którzy przez dl'ulższą pracę wśród swoich 
00\\.1iecUi, że nigdy !Il'ie uciekną, z Polai wał
ki, lecz wytrwają na stanowusku, na lclóre 
powolani wstali. 

P. Buchner iuiż ·stawia „nagrobek" na 
mogile „Zjed'noczeniai zawod.otwieigo pol
skiego", a ·zaczepiając „Ziedino'Czenie" po
wołuje się tnai bmsmrę pp. 2nii·ńlskielglQ r 
Brzeskota. Z tego wid'znJ każdy, że pp. 
Brzeskot i Znri1ński pracutlą na korzyść cen
troW10-haka tys tycznego „Gewerkfońłdnu". 
Druhowie! Pokażcie. tym pankom że 
kh izyczenia nigdy się nie spelruią. bo ,;Zie
dnoczenie zawiodowe polskie" jak dotąd, 
tak ii nadal nie tylko istnieć, ale też po'my
śVnie rozwijać się, będizie, prncują,c szczerze 
dla cDobra1 robotników polskich niai obczy-
źnie. Druh. 

Hochfeld nadl Renem. Sprawozdanie 
T.a-w. św. Michala Arch. w ttochfeJdl z r-0-
ku 1904. Nai poc.zątkui rokui liczY\lo towa
rz.ystwot 41 czlonków. W ciągu roku dało 
się wpisać 20, dla znniany pracyi wystąpił<> 
2. w wdzinne strony pojechało 4 umarl 1, 
d11ai nieregulairnego ptaceniai mie~ięcznych 
składek skreśfo.no 4, po.z.ostaje na 1905 rok 
59 członków czynnych. Zebraiń byto 23 
zwyczajnych, w.alnych 2. Zabal\V1 urz.ądzi
lo t·owarzystwo 3: latową i zim01wą i rio

icznicę. Towarzystwo ·występ0waro z, cho
rągwią 9 rnzy. Chorym wyptaoono \VI cią
gu r-Oikw 211,50 m. DochodUJ miało towarzy
stwo 602 40 mr., rozch01d.1t11 393 44 mr., po
z.ostaje 208 96 mr. Wtsparcia na pogrzeb 
czlonków wyplacon01 64 mr. i 50 fen. To
warzystwo posi.ada w bibliotece k.a.fo1 74 
książki, 'które są właisnoiścią Tow. Czytel
ni ludiowy·ch w Poznanhi. N~ wailinem ze
braniu dnia· 22 stycznia byt obór zarządu, 
1do którego wybrani z10stali: Pnzew. Mich. 
Wilk; zast. Ja.n Dębicld; 'Sekretanze:m Lu
d~vik Paw low ski; zast. Wojdech Jarwiicz; 
kasyerem fan Helski; 2a.st. Michat Dąbm
\Vka; rewizorami kasy Jan Mądiowicz. i 
Józef Wasiela; bibl. Wawrzyn- Mazurek; 
z.a.st. Wal. Brzezid1a; porządikowiytrni Jan 
Brzezi-cha t Jan Kaczmarek; chorążym 
Mi'kolaj Mróz; zast. lgmacy Szulz; a:systen
tami Piotr Rudowicz i Józef Dolata; za.st. 
Michwt Wasiela i franie. GaJ'iński. 
M. Wilk, przew. L. Paiwitowsld, sekr. 

Z 1ojny rosyjsko1apońskiej. 
Kuropatkin pobity rozpQlczął w1 środę 

rano odwrót. Japońska anniai ściiga go 
energicznie starając się odciąć odwrót. 
Straty Japończyków w tej okrutne} rzezi 
obltczają ma przeszito 50 tysięcy chlopa1 

straty zobopólne przenoszą znacznie 100 
tys. lud'zi'. 

Sprawozdania -0 ogromnych \Vysilkach 
ostatnich dni! brzmią: 

Paryski „Journal" ogłasza następującą 
depeszę swego specyalnego koresponden
da, nad'ainą w Mukdenie 6 bm. () godz. 8 
rarno: W czo raj wiieczorem polo!żenie .na 
placu ooju bylo następujące: 

Ataki Japończyków na centrum, któ
re1 trwaly od 4 bm., wstaly odparte. R-0-
·syjskie lewe· skrzydło zyskalo na tererne 
natomiast prawe zagrnżone. jest przez Ja
pończy'ków. 

Na poludniowym wschodz.ie walka 
się zaczęła. Straty Japończyków przeno
szą liczbę 40 OOO. 

W centrum jeneral Lh1iewict odparł 
dlQ dziś rano 13 ataków, jeden po· drugim. 



O godz. '4 po pcludniu tel-egrafuje ko
l!CSpondent „fournalu". Między anrną je
•erala Nogi a anni(l, stojącą pod dowódz
l(wem jen. l(au·łbarsa, przyszło \\'ICZ'Oraj do 
ogromnej b!twy. Walkai toczy się o 9 klm. 
na północny zachód OO! Mukdoou. Wszy
f=t k ' :: wsie w okolicy polą,czono szańcami 
i r .., \ ami i uobiono z ·nn.ch cytadele. 0-
1'icl1 działowy trwa bez przerwy. Przy
szło do straisxneti walki na białą broń. Sy
beryjski-:! kampanie wydarly Japończykom 
rózne miej.soowości, gdz.ie Japończycy ro
staJMU 4 mitraliery. Kompanie te zajęly 
miejsoowość Tas:ziczao, 40 klm. od Muk
denu, stanowiącą, klucz do japońskich sta-
111owiLSk teJ okolicy. 

Położenie niezmienilone i z powodu 
ogromnej rozległości polai walki rmeiasne. 
\V każdym razie walka ta będzie rozstrzy
f'aj(\C<\. (Korespondent „Journalu" Nadeau 
Enajduie się przy armii rosyjskiej i depesze 
ieg.o przechod1zą rosyjską celJllZurę. Przyp. 
~ed.). 

Korespondent Biura Reutera przy ar
mii jenerala Oku dooos1L pod' datą, 6 marca: 
Ocr dma 28 lutego !ewe skrzydto jeipolńskie 
posuwa się cailą silą naiptzód; i wykonuje 
oi<\gle ataki mimo wi1elk~ch tru<l!oości. Pa-
1nude wiatr i· z.aiwt1.eja śnieżna. Obie strony 
śledzą wzaie!trine mchy w nocy reflektora
mi. JaPończ:ycy zajęli rosyfskie szańce mi
mo przeszkód \Z drutu kolczastego, ognia 
dliial maszynowych r wielkiego opom me
przyjacieFa w wailce na ibagneity. Rosyanie 
cofają si1ę oibectl1ie w nietadzie i rzucają 
broń 11 odzież, aiby tylkio ulatwić SiObie ucie
czkę. Japończycy zdobyli' cały szereg 
dzjal sześciocalowych i karabioow maszy
nowych. 

Ataiki wykonywani J aJPOńcz:ycy pod o
stoną silnego ognia dziaroweigo z wsz.y
S•tkich dzial, które nadesizly z pod' Bortu 
'Artura. Dzia1la;n.ie tych d'zial bylo straszne 
wsie 111.a polu wiarld uleigly zupelnemuJ zni
szczetlliu, szaińce wsyjskie z.róW111al ogi·eń 
&iałlowy iZ ziemią. 

Na razie ogrnniczai się waiłka w cen
tnun na walkę airtyleryi1

• 

J apo.ńskie lewe skrzy.dlo stoi obecinhe 
na pólnocny zachód1 tu~ lroło Mn.ilkdenu. 
Jest rzeczą niemożliwą, ·aiby 'WQjtSka. rosyi
Slde wolały mu s1ę wymknąć. 

Mukden. 7 mairca, (4 g. mlin. 2D rano). 
Ofówna walkai rozg;ryw:ała się wczmaj na 
południ.owy zachód od Mukdeinu w okoli'
Cl pólnocnej o 13 k1ik>metrów od Mukde
ltl.L nad. koleją i kolo mieJscowości1 Jain1szu
tun. Wieczór obie strony utrzymaty się 

na swoich stanowiskach. 
Na lewem skrzydle (I(ur.qiki) Japończy 

cy prowadizą dalej atak w okręgu I(antu
łin i przeciw ocldzialowi k1nerala Renne
kampfa. Dzttś ponownie otwarto walkę o 
świcie silnym ogniem d:z.ialO'W'Ym. 

Z Tokio nrudeszly z 8 marea na'Stępurą 
ce oonie1sienia: 

Wszystkie wysitki l(uropatkina, aby 
przelamać centrum jaipońskie, wpetnaie się 
nie powiodły. Kuropatkin ZlffiU\S:rony był 
poslać positki1 na oba zagroiJo.ne skrzydła., 

Kapitan Czart. 
Tom drugi. 

(Cią" da.ls'Zy.) 

Octy 1Itadeszta god'z:ina spntkania, Ca
stman z,eszedt ze swymi sclmndootami do 
Iz.by gośdnnej, g-dlzie czekJaJŁL tuż Estebam i 
a·eigo kamraci. 

- Zaopaitr.z;ylem się ht'Z w. J)Oltrzebnc 
prz:yrzą<ly - rzekl Z'b~r. - Qospcxf:arz P'V
liyczył śłeipe.j latarki, a oo do reszty, sąd:Zę, 
że moja opończ:a jest dostatecznie szeroka 
aby nam w tym wypaldlku ustwżyć. 

- l)olsikonałe - rzekl Castillan. - Do 
&ieta zaitem, pam.owiei. 

Z tyru oberży zn.aidmv~n się maile po
dwórko, którego ziemia twarda i· równo 
ubita, przedstawiala odpoV11iedlnie do zapa
sów mtej.sce. 

Tu postanowt0omo roziprawić się, wszy
scy bowiem jedinO'Z'godnie osą<Lzili, że nie 
na~eży nadawaić spr.Mvie l"02'Jglł'oou, wta]e:„ 
mniczać w nią ludzi postronny,ch i budizić 
czujoośd stralży. 

Esteban polożyl na z.iemi zapaloną la-. 
tarni~. orruz swą opoń,czę i rzekl do Castił
lma: 

- Tym raizem, ni.ezai~eżniie odi sw:}'1ch 
upodiobań, musisz pain zagrać ze mną w 
kości. Los musi rozstrzygnąć: j.allde ka
żdemu z nas przypadną środki obroin~. 

- Gra xby.t piękna, abyim d1la ni'eti nie 
7.apomnial na chwilk~ o swyich zasadlach. 
O<nzJ!e ko~i? 

- Oto są. Prosx.ę wyrzutić. 

skutkiem czego centrum cgofowne z re
zerw jest tak oslabione, iż JaPończycy 
z<lolali odrzucić w tyl jei.go skrzydlla i ifO
żą mu okrążeniem. 

Rosyanie poczyruli już prz~otowania 
do opuszczenia Mukdenu i do cofnięcia si~ 
ku Tielilnowi. Kuropaitkin chce utrz.ymać 
si~ Wi Mukdenie tak dłutgo, ai zapasy wo
jenne przeniesione będą, na póhtoc. 

Ja1>0ńczycy są prz.ekonam, że bitwa 
wypadnie na ich korzyść; chodzi tytko o 
to, jak wielkie straty poniesie armia rosyJ · 
ska. I(uropatkin wytęża obecnie swe sily 
do obrony P'llszun, gdyż z utratą, tego sta
nowiska jego linia odwrotowa bylaby sha
oona. Tam walczą, jego rezerwy. 

fapończycy na ewem skrzydle zajęli 
kilka stanowisk rosyjskich i doc.iera:ją już 
dlo toru kolejowego. 

,.Daily Mail" donosi z Tokio, że lewe 
sk11XYdło japońskie dotarto już na 4 klm. do 
Mukid~nu. Stanowiska Rosyani nad llunho 
były tak silnie zagrożone, że Rosyanll'e w 
mocy z 5 na 6 bm. musieli się oofną,ć Wł tyl, 
gdyŻ nie byli w stanie oprzeć się atakom 
Japońskim. 

Silny odldział koza!cki zderzyl si'e kolo 
Pantsi·atu.n o 15 kim. oo Si1J11111inłin, z konni
cą japońską, komeooamt kozacki padl w 
stairciu, a kozaicy rozbki oofnęlii: się Vo
śpLesz.nie w nie1tai<Wie. 

Centrum i lewe skrzydto ·brooi ·się rm
pa•azliiwie okolo Fusz:un. 

Rosyanie rozpoczęli Już odwrót ku 
Tlenlinowi. - CięZkie dziala japońskie o
·strz.eliwaiią .oofa.ją,cych się, zadając im ol
brzymie straty. 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zachodnich Warmii i Mazur. 

Olsztyn. W sobotę wieczorem o go
dzinie 9 i. pó~ zasnąt WI Panu opatrzony 
k!dkakrotnie Saikramen1tami· św. naijprz:e
wieleibnie.jszy kaiplan jubilat, zarazem 1J1Jaj
sta.rsz:y duszpasterz dyecezyi Warmi1ńsJciei 
proboszcz. i beneficiat Wale1nty Tolsdorf. 
NiebaiJczyk urodzit się w r. 1816 w LiOOl
wft.e ~a!ko syn gospodarza, oo kaplam W'Y
święoony został 8 mairca 1845 roklul. 

Chetłmno. W obwiodzre rege:ncyi1 kwi
dtzyńskiej dlooosi prezes regiencyi, że w 
roku. xesz:lym w powiatchl tu1chlołskim, 
czluicoowskim i zlotowskim urtracilo sze
śallOro llu1dzi żyici.e przez ·niedQstatecz.ne o
k,rycie i: zebezpieczeniai .cz.ęści miaisrz:yn. 
Urz·ęda powiatowe pr12ypomJm:tą pra~ i 
przepi'Sy oo do dkryw:ainia icz.ęśd maszyn 
~ powiinien się kaii..dy <lla tego iiastósować 
bo niietyUko, .że za takie zaw~nienk może 
być ~arany1n, ale jesz1cz.e1 może być ~
dwnym na placeni·e renty paszkodowame
mu· lulb telż jego familii. Z Brus dlooosizą,, że 
u posiedz.ic1ela paoo Wladysl'awa Wró
blewskiego prz.y młócenJu maszyną ·rostaJ 
roibotnilk Breschke pochwycony prz.ex try
by maiszyny prz.yiczerni mu czaszka.i strza
skaną rostafa. 

Suilpicyusz. '\niąl kubek, potrząsinąl 
kostkami ,iJ wysypal je nai ziemię WI m~eJ
scu oświ etlooem przez latarnię. 

- Szóstka i dlw.&JKia ! - wymietnil glo
śno, scliylii.wsz:y si~ dla pohczenia µulnk
tów. 

- Dobre cyfry! - zamvar'.cy t 'Esteban, 
zbieraj~ kostki oo kuibka. 

- Ciiwórka i szóstka! - zaworair WiY
rzucatląc Z1 kolei kości. - J es.tern wygra
ny dw.ai ipwnkty i mam prarwo wyboru. 

Po tych sloW!aleh pochrwydl tatarnie i 
za·raJZ też 5'1Zpadę wydobyl. 

Castillan wziął opończę i OW!l!na,f ją 
so!bie oolmfa lewej rękJi. 

Pojedynek prz.y latarni, atibo raczei: 
·PGliedynek z fa1taimią, niWleżat do tych, w 
kt6rJ11ch wallcz:y się, jak to mÓ\Vlią, pierś 
przy pi.ersi. Wymagail ()In ·niezm~er!nei zre
crnoścn, preytominości umysłu, a 'Zairarz;em 
podstępu, i niertzadlro bywał śmier.tebnrym 
dlai obu zapaśników. - = 

Trzyma.iący latarnię, to otśnretWair jej 
bl.asikiem przeciwnika, to zakrywał świa
tło, pogrąi;a.jąc go w ciemnlOŚCi!. DiiU~
rrru plaichta slwżyta najpierw za tarczę o
sfaJb1~ąq 1sifę ciosów; na1stępnie poshtgr
wiać się mógł mia., jak rzymski• gladyiait'Or 
siatką, zarz.wcaj~ ją in.a przookw1nrkia. 

- Jestem na pańskie usługi - .rzclcl 
Castillan, stająic oo sitainowiską, nie bdkiem 
tocz ~ wystaiwiona. naprzódl pierSll.ą,. którą 
osW1naro pokryte opończą ranni~. 

- Zaa.l}'lnla1my - odparł ~bir. 
W te}że chwJfi zrobiło sie zupełnie 

cienmo. Estebarn rschaw'ar la-tarnie za sle
bto. 

Szailone inatarde, natyclnniast zresztą 

Chełmża. 1..;au_;;;:»~:e!om pp. Sfav:iń„ 
skiemu i Supkowskiemu u<ldzielifa n:l~· 
cya w l(widzyru.e za skuteczne krzewie
nie języka ruiemiecidego po st-0 marek na
grody. 

Toruń. Na Początku stycmia r. b. 
zmlezjooo w lelsie łuibk~kim powieszone 
zwloki szeregowca Kluge'-go z 7 komp. 21 
pułku piechoty. Wykazalo się, że I(. po
pelnil samobójstwo, fecz przyC'Zy1ny tegoż 
nie wied1liano dotychczas. 

Z okazyi prxesluchów sądowych pod
oficera Wolfa z 3 komp. tegm pulku wyka
zaf.oi isie, że Kluge'go papchnęla dt0 samo
bójstwa obawa1 prz.ed karą. PO!do~icer 
Wolf zcZ'nat, że Klu-ge byl ·sie pewnej nocy 
udał w cywifnem ubraniu dlo miasta. Na 
mośc:1e koliejowym spot.kal się z nim - jak 
kap.i,tairu Nagel ze'Z'llat, cierpi W. przeiśdo
WIO na umyśle - i wywiązała się między 
nirrni bójka. Na dmgi dzień wezwat Wolf 
Kluge'go do ctdpiowie<liaaJlności i z.agmzil 
mu dE~uncya·cyą. Z obawy przed karą 
pocbwycil K. za stryczek i się pmviesil. 

Podoficera Wolfa skazal sąd wojenny 
za poniewierani·e, WY'Zy;wanie i pokalecze
nie swych p()'cinaniych oraz, zai n\I.edloz:wn
Jone o<l'<lalenie się z sweigo pułku .oo rok i 
5 miesięcy w1ięzienia1. 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 
Łabiszyn. Wiecowi w Labiszynlle 

przew~)l(l!n-i'czyl ksiądz. prałat Stryjakowski, 
prooooziez miejscowy. Przemal\lli1ali pa
ooW!ie Malczewski z: Mtooocina., Muk1111lorw
skai z Dąbrówki i J uli'ain1 Brzeski ~ KrotD
szyn-ai. Piękne przemówienia ()lklaskiwa!no 
gorąoo. Pan Brzeskt p.otęprl· \viliościan 
sprze<l·aiW"Czyków. Z przemówienia jego 
powtarz:amy p.on:itszy u>Step: 

„Kochajcie swą ziemię, bo ta znemia 
zrosi.zona krwią przOidlków, bo w nie(f .sp.n
czyiwaJą kh prochy, bo i my kośc:i1 001sz.v 
w. tef ziemi zlmyimy. A jaikże my kocTr:
my tę ziemię nia:szą? Ileż ·to zie:mlt przeszlo 
w Qlbce ręce? He.i gleby 1naS'Z1ej pa.tjiłonęto 
pi}aństwo i k.aircia·rst\vlo1? KreWJ stygnie 
w żyfach, gdiy czy.tai się w .gazetaich, jak 
woomal oodzień go1spodainz jaki pentraktuje 
o sprz.edaż. wfasnego gmmu .. A 'ileż jest ta
kich t.ait:wlQ!wiernych i glu1pich, którzy przy 
kiefi'SZJku da<lą się a:genfum namówić dla po
zbycia sie swe.j z~.emL? Przeklęty nie1eh 
będzie ten, który z lekkiem sercem tę reli-
kwię na:sz.ą, te ziemię o.iazystą za ....... . 
sprzedaje grosze." 

Jak wiełlkie wrałenie w,ywia.rly. te 
· przem6wiooia nai wieoow:n.ikach, ś-wadczy 
fakt, że jeden z: W'lłościain1 który bezuistain
ni-e się procesował, oświadczyl, że odtąd 
będz.ie sa~ brzydził procesamii. 

Ksią~ prnlat StryjaDooiwiskt podtięko
kowal mówoom za pięknie prz.emówienia. 

Raszków. W Jankowie Zafośnem po
stanowita gmina tarn.te}szai wybudować 
niowY kościót, na który .tnaJteryat jut zwo
żą. Budowa lrośc1ola ma si~ rozpocząć od 
dnia r kwietniai rb. Nowa świią;tyiaial Pań
skai ·będcie dosyć okaizalą, ma bowiem koi
sztować 160 tysięcy mairek. Patron ko-

odparowane, pouicz:ylo Caootbam, ~ ma 
przed! S10rbą, niepospolitego gra~za. 

Tymczasem }ed'nak wz:rok jegio pocz.ąl 
osw.aJać się z demnośdą. Rozezooiwal 
j\Fi w tnJroku niepew111ą sylwclk~ :Estebana 
i czuł. ~ szpaoo Jego jest jakby Zlni1owłalna 
ze siipad'ą, zbira. Wygf41 ostrze, sz.arpnąl 
mem gow.aiftowtnje w roxdzielH że!JaJza. 

- Dobra! - rzudl Bstebalfl, podbija
jąc ruicihem ;rueI1W0wym svpadę m?odlzień-

W tejże cltwifi naigty rzut światła J]aldl 
aa twarz Castilłana:. Ofśniony, ·s:koczyl w 
tytl - mimo to jednak oczul w piersia·ch 
szpaóę przec.i'w1ni:ka. 

Bylo ro jetdtnatk tylko łe:klue ~lude. 
Opończa oslabifa silę pchnięcia 

Estetan tak bardzo Utzyr oo ów cios. 
że wykooo-wszyi go, cofnąt sz:padę, w 
przekQIOO!I'bi,u, i.e ujrzy hrż przed.wnika pa
da\tącego. 

- Jesz.ezie na nogach! - zaldlzirwil sie 
po krótkiej pa1Uz1e. 

- Aby być gotowym na pańskie usłu
gi! - odiparl Ca~tillain sz.yderslro v rz:udl 
si~ nań rz wściekłością,. 

Latarnia rozpoczęla nowe sztuczk:i. 
S~allai onai teraiz, jak ·bł~y og111~k w rę
ce zbira, myląic przec.rwni:ka oo oo miejsca 
w k~órem z;nzjdjawail si·e Esteban, oświetla
jąc · go to od stóp do głowy, oo z jednego 
tyllro OOilru., bit1g111~ wciąż za nim, prz:eśla
dudąc 2'0 zaiadte. 

Wypadalo odpowiedzieć w. sposób 
wlaiściV!y na te takzyk~ 

Caistillan podniósł łelwe rami~ i jął 
machać roxwU.nietą do poloW}" opończą,_ ni· 
ptałca . 

śd-0fa, książę Thurn-Taxis, dał ma bul&Jwł 
120 tysięcy marek, - parafia mai mieł • 
tysięcy legatu, tak, żz ~ie vutrzebuje <:l!J

·nić pr.aiwie żadnych wysitków f~ 
gdyż te braknące 20 tysięcy marek~ 
być izlo'Wne w przeciągu lat d'Ziesiecia, c. 
dla. taik zamożnej parafii - jak w Janbnri_e 
Zaieśnem, wielką trudoością. nie b~ie. 

Krotoszyn.. Hakatyści postcmow1łł •a 
z,ebranilu w Krotoszynie zatotyć baink, lti6-
ryby dzialal w obronie memi'ockicla ft· 
spocfarstw chłopskich ·U mniejszych {)OMa. 
dtości. Ma on się zaimować sp~ 
gruntów niemieckich, a:by nhe <lQS.taly 1ił 
w ręce poJskie i udlz:iełać swym czlonłrol:I 
pożyc2ek po niskim prc:eincie. Na tea 
'Zebraniu b}'llo obecnych lci!.lku Po~; 
przyibyj też, jak pttSZą do „Bwmb. Ta!g'~." 
caly korpus oficerski. 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Z Nłeb-Oczowa, w powie.de raci~

skim, dlonoszą, do „Nowin Raciborskiciti•, 
iż ta:mtei'Szy 'drugi nauczyciel Konecki ę. 
dalony zostal z. urzędu: dla tego, że dzie
ciom polskim. ulC'ZęStz.Cz.ają,cym pierw-, 
rok do szkoły pozwoli~ mówić w pan~ 
po połsku. 

Zabrze. J)(j jakiej śmieszności d'*'llt
wadza u Niemców mairna zaikladainia to. 
warz~tw, dOwlodlzi naistępujący fakt: Ot6t 
z.al@oruo w tych dniach w Zaibrzu towa
nzystw10 pod. lrl'a!ZfWą „Dalles-Vereiill0

, *t 
znaicz.y, że wszyscy cz.loinkowie towal"Q'
stwa maią, 1cfalles czyli nie; małą, pieni~, 

Przy tej ·sposołmości przypornlllna nun 
sie, że przed kilkoma Mity zaloż.ooo w Mi
nem ~ gómoślą1zkich miast podczas wab
cyi1 akademickilch towarzystwo, dlo któr~o 
przyjirnow1rund Ii tyl!ko takich czik>nkó'W, 
którzy conajmnitej raz już mieli delirhmt. 

My· Z' muszeti istrony nie zaizdlrościmf 
Niemoo!m poidobniych towarzystw. 

Z laayeh dzielnic Polski. 
Warszawa. O nowym jeneral...giwber

natonze warszawskim, pisma wairszawtlfde 
pod~·ją n<l!stępują,ce d1a-tyi biograficzne. 

Konrstarvty Maiksymowi'Cz, pochod.Zi u 
szlachty ·gtub. chalrkowslóej. UrodZOJl!Y 2' 
maja; 1849 r. wykształcenie średtniie otrą„ 
maif w Niemcz.ech, miaioowkie w Dr~e. 
W roku 1864 ws~pil d-0 korpusw pal.Jiów., 
a w roku 1S71 <lio akad'emii Miikotaiiewskicl1 
sztabu jenerałnego, gdZ!.e ukończył kurs 
jako Jeden 'Z pierws.zyich uczniów. 

Przy TI1101bi1iza.icyi armii w rokw 1~ 
mianOWiany byt ad1utatl!ł.em przy naJc:Zelni~ 
kui sztabw armii czynnej i hrail ud~ał W 
WIOjniI·e w Turcyi europe;iskie]. W r. 1879 
otrz.ymal giodioość fligel-adjurtanta:, a w. t. 
1888 posunięty byl 'f1a jt1neral1~. 
Dnia 8 ma.rrca: 1893 r. byl mi:ainoWQU<y i!ll
bematorem woiemym obW'Odu Uralskiege, 
<lloW()dlc'ł W'O'jska tego okręg-Ul ł mkaźa,.. 

atamanem worska kozacki.ego wrailskieco. 
Ostatnio Maksymowicz z.ajmowal •~ 

oowisko atamana nakafue.go wio~ doa\
skiąco. z sied1ibą w N-0W()JC:Z.erkask~ 

by skrzydłem olbrzymiego OOC1l~ 
Plomień tatami zac1rwia1 się klilka.kft»t

ni e i zbitr ziąkl si~ 1t1ile tairtem, że może • 
~asnąć. 

Trz.eba było 1roitCeyć. 
Podlni~r szpadę ł. pchną~ sue, iak

by chaialf prz:~bić mlodzieńca z góry U 
dól. 

Ca:stiilan skorzystal z tej 'Chwil'i1• 
SbFnym rudlem opoń~ IZ!g'asil rat.amię 

którai wypadtfa z ręki Esteibainia:, jectnocze
śme zaś wbi~ mu ostrze szpadiy w giardk>. 

- AL. - zacbarlrotat zibllr, padat.,: 
ciężlro m ziemi~. 

A gdy Rfunaldio pochiyłU sie nad ndm1 
W'}'ll>elkotaJl jes2'CZe: 

- MówiJem ... mó ... wilem ... że ro•·· 
pi·sklę... l'ecz.„ ko... gutt 

To byto wszystko. Po chwi1fi wuef
możJllY Esteban d'e Poyastruc byt tuż tro
pem. 

Oalstillan zwrócil si~ dOI jedneg'O i.e 
swych sekumiianiów. 

- Może mi pan teraa; list mój 21WrócPć t 
Ju± me potrzebn~ 

fV. 
Sułptcyusx wybrnął z wielkiego nie

be:xpteczeństwa• ; sąd'ronem mu kónak b7-
ło wpaść natycinniast w drugie. 

Zaledwie oddalil się. z dWlOlma tQWa
rzyszącymi mu oficerami, Ban Joel i Rł
naildQ ztożyłi radę i nowy płan wylągf sic 
w ·»eh żywej wyobra.źni.. 

Povłródwszy .do ~rty, zastali CAl
stiltana, wieczerzającego u iswyrni sekUlł
da.ntami. 

(Ciąg dalszy nasłąlfi). 



l at \\ idać .z PowyiSz:ych szczegótów 
, •,..- =-~~?:ycil. no\ y icneral-gubernator 
· raaawski, poza karyt;r<t \".·..J;s.kcv•ą :i:': 

· ·fY\ ·al dotychczas żadnej wybitniejszej 
~ i na stanowisku naczelnika kraju jeist 
~e czlowiek oowy. Trudno je<lnak 
pmJJUścić, by na: zmianie tej Kr61estwo 
~ roś stracić - gorszego satrapy od 
C'efAertttow'a trudno chyba znaleść. 

Wiadomości ze świata. 
~ Austryl Wied'eński korespondent 

• .< u Narodu" pisze: 
Ba•r<lw zajmującą wersyę w sprawie 

pJ'dtestu, jaki zal<Ylyl hr. Gol'uichowski prze 
c,f1rro mieszaniu się pruskich ministrów 

epra\.V'Y wewnętrzne austryackie, poda
i$ fNodnilk berliński „Zukwnft". 

· Wydawca owego tygodnika, Maksy
tni:Ualn Harden pomimo, a może wlaśnie 
&I~tego, że atakuje stale Wilhelma II i 
kucłerza hr. Biilowa, posiada liczne isym
~atyie 1 lictznych sojuszników w szeregach 
arĄtwyr~zej biuroikra:cyi pruskiej. Dzięki 
owym sojuiSznikom dlow'iad'Uie się. często 
-0 batrdzo sekretnych sprnwach i dJOkUlmen
taclt pai1stW10wycli. Jego infonnacyei za
s:Mitją. na uwa1gę i na powtórzenie. 

Harden pisze, że ogólnie źdzlllWit po
śpiocb, z jakim hr. Goltuchowiski zaprote
stowial przeciiwko. mOJWie mlinistra Rhein
baoona. Nie czekał na prośbę l(otw pol
~lderg<>, a nawet - Jak si~ zdaje - nai od
gtOOne wezwanie prezesa mmistrów, ba
rona Garutscha. Zaprotestował sam, z 
wJasnei ·ini'cyatyiwy. 

0<12ie tkwi źródlo owego pośprecllltl? 
·w ogólnym nastroju sfer d'ecyduj~cych w 
Wiedntiu. Ten nastrój rnie odznacza się te
ifU prz;ychylni(}ścią względem Berlina!. Już 
tJ-OSteJ)OIWlatnie dypliomacyŁ pmskae.i w1 Bel
gradiz:ie z. racyi. zaicią;gnięcia pożyicz:ki na 
cele 2akupna armait:. ni.e wy.wa;rto wraże
nia należytego w mini·sterywm na wiedeń
skhń BaUhau;splatzu.. W1drziamo w Wiedniu 
u Ni001JCY chcą wydrzeć hand1owi austry
iaickłemu jego tradycyjne tangowi·sko. To 
samo powtórzylo się. w Butgairyi. Dypl()
macya niemiecka podJazas odnawlianiai tra
ktatu handlowe'go· ofiamwala Butgarom 
parę korzyści, byle tylko wyprzeć towar 
mtryacki. 

Ostentacyjne przyjęcie kisiecia Perdy
lf.alnlda bu~g.arskiego na zamku. berlilńskim, 
dopeJ.nilo miary goryczy w sferaich decy
du,J~ych a1wstryackich. Książę Perd'ynand 
nie Jest osobi'stością lubianą w Wiedniu od 
czasu, gdy odszcz.epieństwem syniai od! Ko
śdlr>lai :kato1ic.ki.ego (1895 r.) st.arat się ku
płć sobie laskii Rosyi. Przez ten czas za
ledwie raz jederu przyjęto go nai diwlOrze 
wiedeńskim, bez ostentacyj \Zresztą, ety
kietafnfo, zimoo. Przy}ęcie. jakie spotkalo 
bi~ f'eroymnda w Berliinie, poczytano 
Eałem W W.iedni'U za PC>dzaij demonstracyi 
n~j i niestosownej między d~ so
iaS1J11ikatmi. I dlatego czekano na sposo
boość, by zaznaczyć wobec Berli<nia nieza
dowolenie. Ta'ką sposobnoścną byhc wła
tie niez:byt izręczna mowa Rhembabena. 

Z Węt.tier. Z Budapesztu dQOOJSli wie
d'eóski dzienntk „Zeit", że Wi pólnocny,ch 
.W~rzech odkryito obecnie oLbrzyntie o
. ~ootwo, które prz.ez cały szereg lart PO'"' 
Deln.iaoo przy poborze do wojska. W sfo
rach rządowych już daiwno powsWo zdiz1-
Wtienie, u z pólnocoo-w-schodniich okolit 
Wtgier li:>CZ"ba rekrutów z. katżdyim rokiem 
si~ zmniejiszai. Skutkiem tego ministerstwo 
WfłCiersldej obrony krajowej wyslalo do 
8Wycli o'kolac isekretarzai miinisteryalnego, 
Or lai 'a, który mial zbaicLać te sprawę. Or
łłł stwierdlzit, że ksi~~ metrykalne gmin 
ZY-dow:sk.ich byly falsrowane na wielką 
skaJe. ażeby obowiązaniych do poboru woj
.Skowego wwolnić od sl!Wby wojsko\Vlej. I 
tak w wyd~h metryka'lnych, które; o
łreyrnyWa~y wladze a'Cl'minustracyjne od 
Prowadzących żydO'W!Skie księgi metrykal
ne, mnóstwo chłopców bYJfo zaipisanych, 
iato dziewczęta, przy niektórych zaś na
twłskaich znatldowal sie dopisek: „umarl", 
dtociaa. osoby owe do dziś dniia żyją. Dalej 
C~pcy żydowscy, lhcxą,cy 15 do 17 lait ży
cia otrzymyWali metryki, w których daita 
'1rodz.'I11 byla tak dalece oofnietą, że -chlo
J):}' O\Vi zgłaszali się do poboru, jako os.o
by, liczące ponad 20 lat życia, sJrutkiem 
CZeg.o komisya· pobomwa uwailn4ałai ich, 
~o zbyt slabych do sluiŻJby vrojskowei. 
,)lecł!ztwu. wyk.a~aio, że. w ten sposób od 
kttkunastUr rat uwolniło si~ od! slulżby okol<> 
10 OOO osoo. ,.Zeit" dooosi, że w owy.eh 
<toł'icacll zebrano 30 OOO koron, ażeby 
Orau•a przekupić, .a id'y się to nie udało, 
t>róbowaioo go nawet otruć. - Rt.ąd wdro
t1 śledztwu .qysc,ypłmarne pr.xociwiko 

prowa~ącyri-1 ~='?~..-Yki. i zaś , kt6 ;:.J- u
wolnili sie oo wqis!:0 :\'ości, m~ za karę 
ud.oyć pięcioletnią slużbę ·wojskową. 

1 róiny'-h slroa. 
frintrop. W waJlcowni fabryki „Neu

Oberhausen" spadl stolarz Stoa z wysoko
ści 4 metrów 1 P'Okaleczyl się. 

Steele. W szybie „Katarzyn.a" puścil 
strzał za prędko, skutkiem czego górnik 
R.aindarc odniósł śmie1rtelne rany. 

R~kllnghausen. W sz;ybie 2 kopalni 
„Augusta Victoria" za!amalo się ruSłZtowa
nie mularskie. Dwóch ludzi padło na miej
scu trupem, dwóch cdnioslo rany. 

Hontrop. Dozorca maszyn w kopalni 
„Marialflrne Steinbank" izostal porwany 
przez maiszynię i rozsrarparny W' kawal1ó. 

Dellwfg. W sz:yb1e „Christian Levin" 
zostal przy wywożeniu węgli v..róz. za wy
soko poddąignięty, skutkiem czego potrze
bne się okazaly reparncye. Górnicyi mu
sidi zaświętować. 

Bochum. Pal'szywe; s:tumarkówki pa.
pieJ:'OIWle pojarwily się w O'statnim czasie, a 
są, tak podrobione, że trudno je od praw
dziwych od1różntlć. Są jednak 1 rnhlimetr 
węższe, a 1 i pól milimetra dtu'źsze od 
prawdziwych. Druk niektórych slówi jest 
grubszy, 1niż na prawdziwych papŁerach. 
Dartai na fałszywych jest: 1 liipcaJ 1898 
Trz.eba być z:awsze ostmżnym przy od
bilorze pien:1ędizy. 

Z Hamburga <l:oni0szą, że przybyl tam 
.z Afryki \.VTSchodtrriej p31rowioc „Herzog" i 
przyw~ózl na pokładzie aresztowanego 
farmera Eckerta„ który skazany rostat na 
13 lat ciężkiego '"i1ęzienia. l(a:zaf on kra
jowica tterera przymoioować <lOI drzewa i 
zwt()lnai go zaglod'z.tr. Dopuścil się również 
szeregu innych okmoie·ństw. Karę :więzie
nia ma o:d's.1,ec:Lzieć w Ni,emczech. 

Hamburg. Z Sycylii i łlisz:painii. ·gdzie 
najwięcej pomarań1cz produkują, dlonoszą 
o ciężkich mrzach, które wyrz.ąd'Z;i,ty wiel
kiie szkody w plantacyaich pomarańcm\
cwwyich. Ztą;d też w ostartnich czasaich 
prz;yiwiezir0no np. d10 samegl{)f ttambiu1rga 
okolo 100 OOO pudelek pomarańcz mniej iak 
Z\V)'1kle. 

S19rostowanle. 
Szainowną Red'akcyę upraszamy o la. 

skawe zamieszczenie sprostowania tych 
faitszywyich twierdzeń, które tyczą si~ 
„Zjednoczenia zawodowego polskiego" a 
zawarte 1są w brosz'U'rce 1napi·sanej przez p. 
fana Bnzeskota i dmkowanej przez p. lg
Mcego Żnińskiego z DortmU'ndu: 

Nieprawdą Jest, że z.a poradą p. Anto
niego Brejsk:iego o<lrz.uoono wniosek o 
zwolainie sądu honorowego Wi spra'W!ie p. 
Brz.e·skota. 

NLepraiwdą }est, iże w tntioob001to1śd P~ 
Brz.eiskota zawarto piśmienny kontrakt z 
p. Brejskim o wydrwlwrw:ainie igaizety „Zje
dnoczenie" m pięć lał. 

Nieprawdą jest, że 5000 ei.zemplarzr 
„Zfedooczenia" kosztuje 69 marek, a nia:s?t-
pnJe każdy 1000 po 5 marclc. 

Nłepraw~ jest, te iniie izawarro z, p. 
Brzeskotem idokla<linej umowy co db jegio 
obowiiqxków:. 

Nieprawdą jest, że p. Brzeiskot prowa
dzil kiedykolwiek beŻpłatnie obronę pra· 
wną obok swej prncy zawodoweu W1 ko
palni dlla uZSedltloczenfa zaw. połsk." 

Niepraiwdą, jest, że p. Brzeskot nile o
trzymat żadnego wynrugrodizeinia osobnego 
za koszta, które poniósł w sprawach ooo
Mstych. 

Ni1eprawdą jest, ie pośmiertne ode
brał po żome członek 1niewyplatny. 

Ni1eprawdą jest, że ani zarząd, ani ra
da nad:zon:iza nie pomyślaly zająć stainowi
skai w sprawi,e wyborów starszych koop
szaftowych. 

Nieiprawdą jest, że na posied'zenii!U. Ra
dy naJdtzorczei na dniu 11 wrześni'a ·p. Stol
pe wyraziil si~ o urzęd!nikaich ordynarme. 

Nieprawdą jest, że p. BrzesJmt przy~o
towa:l system przejrzysty do prowadzenia 
książek. 

Nteprawdą jest, że p. Brze-skotowi 
powierrooo ki1e.dykolwiek tzwpel!Ilie kiero
wniictwo „Zjednoczenia zawodowe~ pol
skiego". 

Nieprawdą jest, że ani zarz~· ani ra· 
da nadizorcza w sprawi1e strejkJU s.tanO'Wiska 
nie zaJęly. 

Niepra'Wtdic\ jest, ie w sprawtie znac:l

ków spuiszcwoo s·1~ na dlobrą parni~ i rze
tefność delegatów i mężów xaiufama. 

Nieprawd'l Jest, że deleiat Soloch i 
Neumuhf powiedzia~, żel 1). R~Jiskl, bę· 

dą1: ~!a~1y. ,z~?.:t:1 przy tej sposobności 7 
wniosków o przystąpi nie na cz.looków. 

Nieprawdą jest, t~ za~nęlo p. Sibif. 
skiemu 130 znaczków (po 50 fen., czyli 65 
marek). 

Nieprawdą jest, że druh Regulski dal 
ludzjom z Dahlhausen prowizyę z.a zbiera
nie skladek na strejkujących. 

Nieprawdą jest, że p. Wojciech Sosiń
ski oczerniał p. Brzeskota przed panem 
Piaszczyńskim z Bottrorpu. 

Nieprawdą jest, że na zebraniu zarządu 
rady nadzorczej, dele~atów i mężów zau
fa!llia w dniu 12 lutego 1904 uchwalono, aby 
przebiegu rozpraw nie p1Ublikowant0. 

Nieprawdą, jest, że przewa:żna wię
kswść zebranfa stanę.la w obronie p. Brze.. 
elmta. 

N1eprawt:l.ą jest, że kierownikom Zje
dnoczenia azynilOlno :na tern zebraniu 1'lośne 
zarzurty warcholstwa i nierządu. 

Nieprawdą jest, że zarząd i Rada nad· 
zorcza obawia:ly isię wyrokui sądu honoro
wego w sprawie p. Brzeskotai. 

Nieprawdą jest, że zarząd E Rada nad
zarczai są przeciwni wszelkim reformom. 

Ni'epraiwdą jest. że „Ziednoczenie za
wiodowe polskie" stoi pod w1pł'ywami po
stronnymi luib gaxc.ciiarskimL 

Nieprarwdą jest, że stoi ooo pod wpły
wami, stronnktw politycznych lub służy 
prywatnym spekw!aicyom. 

Zaznaczamy, że sprostowanie to tyczy 
się broszury rozrzucanej przez: dmha 
Brzeskota. Na wydrukowane w „Dzien. 
Pol." 'Z\ Dortmunłdu falSzywe twierdzenia 
posfaliśmy temuż pismu sprostowanie, óo
maigające si~ zamieszczenda na mocy pra
wa praso.\vego:. 

Z powaQ:.alniem 
Fr. Stolpe, prezes Rady Nadizorcz.ej. 

W imieniu' Zarządu: Józ.erf Regulski, prezes. 

Ostatnie wiadomości. 
T o k i o. Japończycy zabrali angłet

gielskie parowce „Venus" f ,,Aphrodite", 
które wiozły węgieł do Władywostoku„ 

L o ody n. „Daily Telegraph" donosi 
z Tokio: Obiega pogłoska, żei oontrum 
rosyjskie jest otoczone. Późnieisze depe
sze donoszą, że 200 tysięcy Rosyan jest o
toczonych przez wojska iapońslde. 

I( ob e. Według nadeszłych tudotąd 
władomoścl, wkroczyli Japończycy w 
czwartek do Mukdenu. 

NA CELE 
„Związku Polaków" I „Centralnego towa

rzystwa wyborczego". 
fr. K. z Boch11I'n 0 ,50 rnr. 
Mrcha~ De~ai (krawiec polski w Laar) 

3,00 mr. 
St. R. 0,50 mr. 

Dxi§ zlmorno 4,00 mr. 
Dotąd złorooo 134,40 mr. 

l\edak'cya, 

· W dnitu 9 mairicai o godz. 11 z.aisnęlai w 
Bogu .nasza najukochańsza córeczka 

JANINKA 
w 1 wiośnie żyCia . 

O czem diooosi:my krewnym i, rinaJo
mym. 

W smutku J>()!grążeni rodtzke 
Tomasz i Rozalia franka. 

Pogrzeb odbedzie si~ w niedziel~ dnia 
12 b. m. z domu żaloby w Mairten, Oespel 
o ~ 7ś4 po pol. -:a . . . . 
' ,. . . -Wczoraj d:mai 9 b. m. wieczorem o 
godz.. ~6 podobrulo się paiir.u Bogu zabrać 
z tego świia.ita w 30 roku życia, moją, naj
droższą żonę i na'S'Zą matkę opatrzoną kil
kakrotnie św. Sakramentami 

śp. PETRONEL~ ZAREMBĘ, 
urodzoną Dorna.gala. 

Pogrzeb odbędzie się w poniedzjałek 
dlnia 13 ł>. m. w poniedzialek dma 13 b. m. 
o godz. ~8 rano z W eitmair. Wertstr. nr. 8. 

O licz.ny udziail krewnych i xoodomych 
w pogrzebie i poOOżine „Zdrowaś Marya" 
sra spokój dru5zy nieboic'rl<i prosi w smut
ku pogrążony ml2 

Jan Zaremba wraz z dz.lećmł. 

Baczność Broch! 
l(oolerencya mężów zaufania zapowie

dziana: ina 12 mar-ca sie nie odbędzie, odby
la si~ bowiem łtrż 5 mareai. 

~ zawodowe polslde". 

l(oto ~piewu nZo~ia" '· S~d·n~cn-BOmic 
donosi swym czlonkcrn, aż !ek ya śpien 
cdbywać sie będą teraz oo n,; --dziel~ i 
śwjęta o godz. 2 po pol1. O liczny udfliCI I 
cz.lonków w lekcyach uprasza; sie. Czeft 
polskiej pieśni. Z a r z &\~i. 

Towarzystwo św. Szczepana w Rauxd 
daje do wiadotT1(}ści sza:n. cz.f onkom, orae 
Rodakom i Rodaczkom, iż w nied'ziele dnia 
12 bm. o godz. 4 po pol. także w ill!I1e ni&
dziele JX)dczas wielkiego postu ~~ sio 
odprawiać nieszpory polskie, Podczas nie
szporów będą śpiewane Gorz.kfo Żale. Za
tem jest obowiązkiem każdego Polaka, • 
.ile mażżoości dąiyć na te nabożeństwa. 

Zar.utd. 
Uwaga: Zebranie odbędzie s1e o ~. 

2 po pol. Zaraz po zebraniu idziemy • 
kościola na polskie nabożeństwo. 

Sekretar,;. 

Tow. bł. Bronisławy w Bochum-
Wiemelhausen 

donooi wszystkim czlonkom oraz RodakODI 
i Roo'acz:korrn, i ·ż przez caly post św. to iest 
k~dą, niedzJele po pol. o godiz. 3 będą, śpie
wane gorzkie żae. O liczny udzfal w na-
bożeństwie prosi 7.arząd. 

WETTER. 
Donosimy uprzejmlie wszystkim ~

daikarn i Rocl'a'czkom z. Wetter i okolicy. 
iż oo przyszte1 nie<l:ziebJ pio pot o godz. 4 
będzie roopamiQtywanie Męki Paińskiej 1 

śpiewanie Gorz:kie Ża:le i to prrez caly post. 
Pokaiż.my kocham Brada i Siostry, jako
śmy i tu na obczyźniie pomiędzy obcemi 
nie zapominamy, cośmy się w niaszei pol
skll.ej ziemi1 nauczylL Obowiązkiem noozym 
jest pnzez caly past dak inajliczniej uc:zę
szczać na rozpamiętywanfo męki Paifrskiei. 
O iaik na,ilkzmejsze uczięszcwnie uprasza 

I( omitet kościelny. 

Towarz. św. Andrzeła w Ober-Marxloh 
podaje swym czlicmkom do wi.ad!()m<}Ści, iż 
zebranie przyszle odbędlzie się w niedzielę 
dnia 12 marca o goo~. 012 w poll., z: tego 
powodU., że będlZle o godz. 4 po pot. poliskic 
nabożeństwo. 

Uwaga: Przez caly poot ·będą śpie
wane Oonz'.lde żaile, co niedzielę o godz~ .f 
po pol. w kościele w Ober-Marxloh. Szan. 
R.odaków prosz~ zawSIZe licz.nie si~ z.gro--
madzał. Z a rząd. 

Baczoość! Polacy w Linden! 
Prngni'emy sprawić konfosyic:ma.ll dla 

spowiednika polskiego w naszym lroścrelc 
więc prosimy szan. Rodaków przyląoezyt 
sie db tego, i jaik nailicmiej łaskawie skla
d'kli nadsylać.. Dabrowalne składki przyj
muk\: fan Kacz.ór w Linden, Jageirstr. nr. 
31 ·t Tomasz. Jakóbczak w Linden, Tilrkstr. 
nr. 60, Be'lt IV. 

Tow. Sw, Wf1pląw3 ~ L~~ 

BACZNOSCt 
Wszystkiem Towarzystwom w oko

lity Meiderich nad Renem donosimy. i! 
Towi. św. Ja.na ChJ'Z?C. w Meltd'eri.ch będzie 
~ilo uroczyStość zalmenJia swego 
dnra 21 maja. Upramamy szallt. Towa
rz}"Stwa, aby się podjhlg nas zaistósowaty 
i la:skawie nie urządzaly ani zabaw i 
~ec6w itd. 
P. l(alek .prz.ew. J. l(ubiak sekr. 

Bractwo rótaftca św. w Essen. 
W niedziele 12 maroa przy.stepuje bra

ctwo współnJe do komunii św. IXJ<kzas 
mszy św. o godz. 8 rano pod chorągwią z 

10XOOJkama: .. Po polu<lniu o 2 godz. n.aibożeń
stwo, gdzie bedą oznacz.ki przez Wielb. 
Oka Era'Z:ma pośwaęoone. Uprasza słe, 
aiby każdy brat i siostra swój me<lalik 
przynieśli. SJ>OSOboość <Io spowiiedzi św„ 
ietSt w sobotę od godz. 4 po pol.. Uprasza 
się wszystkich icztoI11ków bractwa o wzięcie 
u<i:zialu. Fr. J(arll.kowsłd, seler. 

BR UCH. 
Szanownym Rodakom w Bruchu i 

okołky polecam na post: polski świeży 
olej. powichta czyste śliwkowe, twarog róż
nych gatunków, ser połski, wina Samos 
oract W'SZ'ellcie towary spożywcze. Ceny 
urni.airkowame. Usługa rzetelna. 

Z szacunkte.m 
F r a n c l s ze k J a n o w s k I, 

obok kościola katolickiego. 

••+•···· 



BACZNOSC!t 
W niedziel~1 dnia 12 marca odbędzie „. 

walne zebranie 
,ljcdnoczenia zawodowego polskiego" w 
i.aiu p. Dress w Steele, I. Rottstr. Ponie
wat obrady rozpoczną się już o godz. 11 
1ned poludniem, dla tego uprasza• siQ 
ninieiszern <> jak najpunktualniejsze przyby
cie wszystkich delegatów i zwraca się ta
kowym uwagę, aby w niedziele 12 marca 
aie urządzali żadnych wieców „Zjedir1Qcze-
11ia zawodowego polskiego". 

Prngram walneg-0 z.ebrania następują-
cy: 

1. Zagajenie. 
2. Spraw.oz<lanie z. rozwoju „Zjedno

czenia zawudowego polskiego". 
3. Sprawozdanie kasyera. 
-4. Spral\vozdanie rewizorów kasy i 

~iążek. 

5. Ref erat druha Sosiflskieg-0 o ruchu 
t<rbotniczym. 

6. Sprawa zmiany ustaw. 
7. Obór zairządu. 
8. Obór Rady nad'zol'Czej. 
9. Wolne W111ioski bez. irchwa.t. 
IO. Za:lronczenice. 
Zwraca się uwag~ na § 24. l(step II. 

ustaw naszych. KaMy winien się dlO tego 
zastósować. 

Uwaga: Gazety przylne prosimy o 
pówiOrzenie. 

„Z}ednoczenie zawodowe polskie". 
Delegaci na walne pos-1edzenie w1nni 

m~eć podpisy .członków wypłartrrych tylko 
z: s w.ej micj:scowooci z d'o1ączeniem numeru 
ustaw (księgi glównei), jako też winni1 przY 
nieść z.e sobą ustawy własne. l(ażidy 
człi0nek tylko iedruemu delegato;wi mo:że 
dać swój podpis. 

------
l(oło śpiewu „SłowJk" w Marxłoh 

dom:rst swym członkom, vż :zebranie naid
~wyczajne odbędzie się Wi niedzielę o godz. 
3 po pat u p. Pla.tza. Pondeważ '\Vla.żne 
sprawy przyjdą pod obradiy, przeto kom
plet czloinków 1est bairdzo pożądaJny. 

Zarz. ądi. 

Baczność! Wetter! Baczoość ! 
Ni111iejszeim donoszę szan. Rodiaikom IZ 

Wetter i okolicy, iż .w niedzielę dlnia 12 
marca o go<ltz.. 1 w poitud'ni·e odbędzie się 
zebranie w celu założenia gniazda sokol
skiegD na sali p. Oferbecka. 

· Komitet: 
Jan Lipi11sld, Józef Lipiński, Stan. Domaga
fa. Kazimierz: SzymJk.mviia:k, Jan Pawlak, 
Martensz Nowak, Tomasz Baz.alk, fan Ro
gacki. Piotr Królak, Michat Viotrowiak. 

Baczność Freisenbruch ! 
Członkom Tow. św. Antonie~o w 

Freisenbruch i0ra!Z' wszyiStkih1l Rodakom i 
Rocta<czkom podaje się ci.O wiadiomoś'Ci, iż 
jak p.o tnne lata!, taik i latoś Oędą; w 'k()ście
le śpiewane Gorzkie żale. Pooząte:k o 
gooz. 4 p.o po~. O liC'Zny u<l.z.iał w1 nabo-
żeństwie pros.i Zarząd. 

Uwaga: Posiedzenie odbędzie się po 
GorZ'k•1ch Żalach o godz. S po pot 

Fr. Rusinek. 

Baczność naczeln1cy okręgu VII. 
Podaje się do wiadomości, iż w nie~ 

dzielę dnra 12 marca o ~odz. 1 odbędą 
się ćwiczenia.i naczelników w1 Oberhausen 
I w o<ldznale pierwsz.ym u p. Keltem, przy 
nowym Rynku. Jest pożąd:anem, aiżeby 
każdy inaczelniil( się staiwil na ćwiczenLa. 

cz.otem! 
Naczelnik okrę2u VII. 

Towarzystwo św. Józefa w Altenbochum 
uwiadamia szan. czl·onków, także wszy
stki.ch Rodaków z parafii Altembochum~ 
Laer, iż nai przyiszJą nie<l1zielę tj. dnłta 12 
marccc po pot. o godz. 7'24 będą śpiewane 
Gorzkie Żale i tak pmez cafy po1S1t oo nie
dzielę o tyrn samym czasie. - Zebranie tQ
warzystwa ()dbęd-zie się także na przy
szlą niedzielę zaraz p·o- Gorzkich Żalach. 
O jak najliczniejszy udział uprarsza1 

Z ar z a. d. 

oło śpiewu „Fiołek" w Recklinghausen
Siid (d. Bruch) 

Qnosi swym cZif1{}n:kom, iż mies1ęc:zne zc
ranie ocLbędrzit: się w niedziele, 12 b. m. 
g'()d!z. 012 przed p.olud. w l-0kalu p. C. 

. Mollera. O licz1ne przybycie cz?i<:mków 
dyż są wa'Żne sprawy do ZJatatwierna pro-
t Zarząd. 

Uwaga: Pl()lsiedzcni·c zarządu •O Z!VY
tymie:zaJsie. 

Lekcya śpiewu w tę niedzielę wypad
Przewodniczący. 

Towarzystwo św. Marcina w ((ray 
Miesi~ne zebranie odb~ie s4Q w 

nied2ielę dma 12 bm. o godz. 4 po pał. 
O liczny udzia! w zebraniu uprasza 

Zarz~d. 

Towarzystwo św. Józefa w Essm 
d0onosi swym czlOttikom, iż w niecfu:iel~ dnia 
12 marca o godz. 8 rano przystępuje towa
rzystwo nasze \V'Spólnie do Komunii Ś'\V. w 
Irościele św. Gertmdy. Do spowied'zi hr. 
mogą członkowie już w wbotę po poi. • 
godz. 4 przystąpił, tak sarno i w niekli?Jełc 
o go:d.z. 6 rano. Ponieważ jest to spp
wiedź wielkanocna, przeto się czitonk<tw 
naszego towarzystwa uprasza, ażeby e 
sposobności tej korzystali, i jak 111aHicmtd 
pod chorągiew się ześli, zdaje sie nam, ił 
anll. jednego cz.tonka nfo braknie, o oo bar-
dzo prosimy. Z a rz ą a. 

Uwaga. W niedzielę 19 marca, przy
pada uroczyste święto św. Józefa, patJ:'<Jllłl 
tow:arzystwa naszegio, pr.zeto zostanie za
mówiona msza św. na inte:ncyę towa~
stwa1 w kościele; św. J óizefa, \V1 które~ bie
rzemy utl!zial z chorągwią, przeto upra
szamy cz tonk ów. ażeby się !J!czrnie zehral 
o g. 8 rano w lokalu1 posiedzdeń, zkąd uda
my się na Mstzę świętą. Tylko liczI1Je i 
i puniktualn~e się sta\vić, o oo bar<lrlo prosi 

Zarząd. 
Towarzystwo p. op. Serca Jezusoweite w 

Recklinpansen-
U w ia<lamia swych 'Członków, iż< w 

nkdzhef~ rano na:. dru~iej mszy św. t1. e 
g~ ~7 przyistępwjemy wspólnie oo Ko
munii św. -i to 0wieilkanocnej, ai WJ sobotę 
.po pot. <l!o spowiecWł Ś'\V„ Tak samo w 
ni~dę ryciiło. Przed! spolwiedlzią będą 
cztoMom T<1Wl. Sercai JezusOWie'go kartkł 
rozdawane w sali posiedzei1. KaMY czl<>
nek powinien mieć kairbke i odd!ać j~ spo
\Viedtilkowi p-rzy koniesY1QI1aJe. Uprasza 
się szan. ·czfonków, a'by dh Komunid św. 
przystępowali z OIZ\nakamffi towanY'stwa. 
Chiorążni wirmi się stawić <lio chorą~wi w 
niOOirelę rano o g()dz. 6~ w: Iokalu towa
rzystw.a. O lkme stawienie sie do sp-0-

wliedzi św. i 0i wzarowy porządek prosi 
Zarzątl. 

Uwaga: Przypadaiąie:e zebra!tlJi,e rYcl 

nieAizielię 12 bm. o godiz~ ~ 12 nie odbedzle 
się. Z polecenia zarządu Sekretarz. 

Tow. gimn. „Sokół" w Liitgendortmund 
dJO'.nosi druhom, że nadzwyczajn~ zebranie 
otllbędzit'. się dnia 12 ·b. m. o god'z. 3 po pol. 
Liczny u·d:zi.at po-.lądany, gdyiŻ mamyi w.a
żne sprawy do :zalatwie1ri.a. PO!I111Lędzy in
nemi 01bór naczelnika. prze.to nie powirnien 
z druhów ćwitczących żadtem brakować. 
Goście mile widziani. 

Czotem! Wy dz i al. 
Uwaga: Wydział winieni się zebrać o 

godz. 2 PQIPO.f. 
------

Tow. św. Michała Archani-0ła w Hochfold 
padaje d!o1 wiadiomośd swym cz.fianikom, 
iż w; .nieid.Jzielę, 12 b. m. ńa!k. samo 19 po 
polu<llniu o god'z. 4r4. ·odbędzie się zwyczaj
ne zebranie, 1nai które się ws.zystkLCh człoo
ków1 zaprasza i to be:zt wyjątku, ponieważ 
jest walżna sprawa do zalat\.viienia. Kto1by 
na zeb11amie nie mógl przyibyć, wi·nie111 jest 
przez -drugiego czi·onkai przystać un'le\vin
nllenie1 i -swój dokla!dny piobyt to jest uui
·CY naz,wę i numer dlomu, ponieważ zwierz
ch111ość od! na:s tego wymagaJ w przeciągu 
8 dni. Zarazem upraisza się w.szystld'ch ro
d1aków zamieszkalych w ł:Iochfedzie i za 
Renem, którzy jeszcze do Towarzystwa 
1niic należą, aby jak najlkzniej się ina zebra
nie staw1ii11 i na cztonków dali się zapisać. 
O jaJk najliczniejszy ltdziat W1 zehnmiu1 prosi 

Michał Wille, prezes. 

o~~m~Bł'HtfrIDlf~~H~~-
Zasyłam serdee1Z1ne żyiczenia w dnin 

godnych hni.enin mojej kQchairnei wnie 
PELAGII JAROSZ 

\\, Wanne. 
Przyleciał s:tD\vi1.czek · usia<ll nia.1 sto

liczek i tak wyśpiew1U'ie, ±e moja kochana 
Ż{)lnka powinswrwaniia, wygląiduj e. Tera z 
ci winszuję zdmwia, szczęścia .i: blogosla
wi1c!lstwa świętego, a, po śm[erci korooy 
·niebieskiej, W końcu wykrzykuję : moja 
kochana żonka Pelagia Jarosz1 niech żyje! 
niech żyje l nie-eh żyje, a·ż Si1ę echo z Wan
ny do Konar odbije, teg.o ci' życzy twój ci~ 
kochający mąż z dz.1atkami 

f„ J., W. J., M. J., A. J . 
~tttttt;M!HłH~~fl~~~bttO 

Meble i maszyna do r:otowania 
pra\vie nowe, są, tanio do sprzedarrua. 

Michał Schubert; 
Laar-Ruhrort, Schiitzenstrasse nr 11. 

•••••• Pieniądze 
na hipoteki do budowli, zabezpieczenia do
mów i ruchoroośd od ognia, dostarcza i 
załatwia Rodak prędko i rzetelnie. 

Oferty uprasza się łaskawie nadsyłać 

do Ekspedycyi ,,Wiarusa Polskiego" w Bo
chum, pod lit M. S. B. 12. •• • 

Szan. R<Odakorn z ł:Iiillen i okolicy do
noszę, iż otworzylem tutaj przy ulicy 
Wainner' Str'. 243 II. pi~tro biuro prawnicze. 
Będą wszyistkie pisemne prace wykony
wane, jako skargi cywit:ne i sądQwe, re
klamacye podatków i wojskowości i· t. d. 
prędko i tanio. Proszę szan. Rodaków <> 

poipairde. Z uszanowamem 
Rodak Franciszek Gussmann. 
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11 Największy i najstarszy I § 
li polski skład mebl' i ąiaszyn do uoto~ 1° 
li w Gelsenkireben-Hfil1~~. ;J. Wanner Str. 243. i · I Dziękuję Szanownym Rodakom, którzy dotąd u mnie kupowali, a S 0 

są z megC> towaru zadowoleni i proszę tych, którzy u A. Dnr~kowialm. 
nie kupowali, niech si" przekonają jak tanio sprzednjQ i przytcm daję 
na odpłatQ. Mam na składzie całkowite wyprawy tj. W3zpt1~ic 5przęty 
domowe i kuchence i jak przedtem prowadzą 

warsztat slodlarskł. I 
I 

Kanapy i materace zostanł\ we własnym warsztacie zrobione .. ~ Przero
bienie materacy kosztuje u mie tylko o,50 mr. Proszę donieść mi na 
karcie, a przybędę w dom i .zrobię. 

li A. Bartkowiak. h 
ooooooooooooooooeooooooo-oooccoooooo oocooooooooo. 

000000-0DOOOO 00000000000000000 

Lioytacya. 
W robotę dma 11 i ponied~iailek 13 b. 

m. o · goo~. 010 począ wisz.y będę z. d1obro-
·wi0Inego poleceniai w lokalu I 

w Bochum, Konigstr. 28 
sprzeid.aiwat za gotów'kę: Wielką partyę 
. materyi •na suknie, s1amazy„ koszułe, prze
ścieradta, towary welniane, .gairderoba dla 
riobotników. Ubrnniai d'la mę2Jcz:yzn i 'Chl-0-
pców. Spodlnie itd. itd. 

T()l\Vary są z11pe.łn~e 1nlQ!We t mogą go
dzinę prze<l.I liicytacyą być obejrzane. 

A u g u s t D o r p i n g h a u s, 
licytator. 

Bochum, Kaiserstr. 26. 

Baczność :Rodacy! 
Mam na sprzedaiż dom murowany i 

chlew, przytem ogród! i morgę · ląku z tor
fem. Laidne miejsce ci:o handlu przy rynku 
w mieście Osiecznie. p. Lesznie p. Poznań
skierl'L. Zgiioszenia u1p-rasza się nadlsytać do 

Karoliny We.Iz 
w Baukau p. tteme, ł:Ieinriichstrt nr. 3. 

Baczność! Rodacy! 
Szan. publiczootści. z: łierte.n i olrolatcy 

ioniOOZę jaJk oojuprzejmiejt Uż: mój handel to
warów kolonialnych, tłuszcz.ów, cygar i 
..Wald przenioslem z ułticy Ewald nr. 163 
do nr. 165, naprzeciw dW10rea kolei ełektry 
cz.niej. Proszę. szan. Rodaków 0< łaskawe 
poparcie mego przedisiębiorstwa . 

I(a.żdy, kto u mnie zakupuj-e towairy za 
gotówkę, odbiera od 60 mr. 4 mr. rabatu. • 

Z WlYSiokim szacunik!Jem 

J a n S w i t a ł a. 
Rodacy! swój do swego! 

Dom 'Z. pięknym du·żym ogrodem (JW'(J

oowy.m i ważywnym i stodoła z której mo 
że być dom, wszystko w porządku, pragnę 
labym sprzedać roidrakow1„ który ·chce w:ró 
cić w te strony, z powodu stosunków fami
lijnyich. Ogrodu prawie dwie morgi, rie
miai ·w'Clzięcxna. Wplaty podlug ugody. 

Zgloszenia przyjmuje 
wlaść.: Wiktorya Nowakowska, 

Koschmin p11. Posen. -Najszyk waiejsz:v krój ma 
Jan i Franciszek 

ni. Tnrmst . 14. 

Krój paryzki. 

Za 1. vlr nakład ! teda~'!Y't odpo· "' iaJzialny 1edakto1· Antoni Bre,jeki w Boahuru. - Nakła 3n. 4 ezeion.lr&.mi Wydo.-wlctw' ., Wiarm 1skfogo' • w Bochum. 



69. niedziela 12-g marca • • 

.. oo:d ~azh'J?Jn{f' g W,S'f?. kic ~lłi po!v1i1t,tecmych. 
. plata k tlldfl loo S4. pocz.cio i R li~iowycb wyno!ii z· ~. 5.0 fon., z od11c.;;izc.niem do domt! 1 mr. 92 fen. .„ S:t „'i! Pols' i" :-~:oi.'!&\nY f-0st. w ~enniku pocztowym 

~:Jd ~rn ~ „t. pohnscłt nr. 128. 

R.odzfco polscy! Ucicie dzieci swe 

~~ ... ć, czyt~ć I pisać po polsku! Nie jest 

f"'tJ ~?em, kto pntornstwn swemu zniem
&%if4 5fę p(fZ1VOli ! 

Z ypadków dnia. 
W Berlinie odbędzie się konferencya de
ler;atów wszystkich związków górniczych 

· w państwie pruskiem. 
W sprawie przedłożonych sejmowi 

nowel górniczych odbędzie się 28 marca 
b. r. w Berłiniie o godz. 10-tej przed p-0łu
dnfem zjazd tdelega.tó~vr w1szystkich związ
ków ·górniczyich ·oblicz•ony na trzy dni. 

Na razie 1ustano.wi·ono następują·cy po
:rz.ąidek dzie11.!I1y: 

1. Ulwnstytu•ow:anie biurn. 2. Ustawo
dawstwio górnicze w o.gólności. Referent: 
OOO:n tlue. Nowela: górnicza (} zawieraniu 
1pracy w kopalniiacb:. Refermt Herman 
ł(óster. Nawela górnicza, reguilująca stosun
ki robotze. Ozais pracy i spraiwa nadszycht 
l(efere:nt f'riz łfosemann. Wydziały who~. 
~nicze. Referent Jan Effert. Kontrolerzy ko-
11ailń. Referent Kaml Kiihme. Kreślenie wóz 
k6\.v„ Referent Bernard Hamma.cher. Spra
wa kar. Referent Józef Regulski. Prace ko
biet i dziec1. Referent z·ostanie p6źnliej ozna 
czony. Reforma knapszaftu. tle:nna:n Sa
chse. Normal111y porządek pr.acy. Referent 
Henryk Ifansmann. WoI!ne wnioski. 

P.odpisana komi:sya roześle d:o wszy
s tkich organizacyj górniczych w Pruisiech, 
które stoją nia gruncie zawodowym oso
bne z.apmszooia, gdyż wybór dele1gatów 
poz.ostawia się organizacy-0m. Wymie
n ione organizacye górnicze prosimy, aby 
'odnośne wnioski do reformy prmva górni
•czog.01 sfmmułowały i podpisanej lwmisyi 
najpóźniej do 21 marca nadesraly. l(IQszta 
swych delegatów pc:inosi 'każda Qngani
rzacya. 

Podpisana pad odeJZ\~ą jest komisya 
siedmiu. 
Effert. I(iihme. Sachse. liansmarm. 

Regu1ski. Korpus. Hammacher. 
Szanownych czfonków ,.Zjed1n10czen ia 

zawodo wegio po!skieg·o" upraszamy, aby 
materya? •O'dn-os?.ący się do sprnw wt po
wyższem eigtcszeniu wymienionych 
szczcgól1nie ·do rerfcratui podl nr. 4 :ustęp e, 
PTzysfać raczyli jak najprędzej pod adresem 
,,Zjednoczenie zawodowe polskie" Bo
d mm, Vidumestr. 16. 

Szczęść Boże! 
Józef Regulski. Jan. l(orpus. 

Zamachy polityczne w Rosyi mnożą się. 
W Warszawie nieznany cz:łr01w1ek 

strzelił do obwodowieg-01 komiisarza policyj
neigo, rotmistrza Rastirugaiaw.a, i zranił go 
cięż.ko. Rotmistrz struem do napastnika 
dwa razy, ale c:byb1~. 

W Petersburgu dwóch ludzL niezna
nych strzelailo dlo puJkowinika Progul
bickiego, naczelnika 1obvroidu suchQimskie
go, z re'\v~łwcrów 6 ra:z.y w: chl\virn. gdy 
wydrodzil z; pacz.ty. Pullrowtnikai nie. zra
n~ Naparstnicy uciekli. 

Telegramy. 
Ber li n. Sejm pruski ukończył w 

piątek zwyczajną częśe etatu ministerstwa 
k«>le.I żaleznych. 

B e r I i n. Parlament zajmuje się ·za
WS7.e leszcze etaWtn unędu dla spraw 
wewnętrznych Rzeszy„ 

L o n dy n. Z Dower donoszą do ,,Lok. 
'.Auz. ", że flota Rotd~wetisldeo> OIMJ,ŚCi 
swe stanowisko pod Madagaskarem I po. 
'Wróci na wody a.ogłelsłde, by odcr.elc~ 

' tdalszych romzow. 

Wielkopolskie niebezpieczeństwo„ 
Pod tym tytulcin ()trzyma~ ,,Goniec 

Wielko polski" spra\\ oz.danie ·z zeh1·ania ha
katystów w I(rotoszynie, nai którcn1 ilieja
kiś p. dr. Vo1sberg' miał refer.u na temat 
„Die Grosspolnische Gelfahr." Rrfcr::i.t :en 
zastwguje na to, by go także P .!ac:y po„ 
znali. 

Pan d.r. Vo1sberg powied?ia! na \'.'~tt;
p1e, iż - pew1nio1 zadziwicie się panowie, 
że tak \vielkie Niem 'Y o bo w iaj4 sic 3 :11i
l1onowego nairod'U polskie,g·o, który 1bez bm 
ni w ręku zamics2kuje n:i~z ~ m;;mic.::kic 
ziemie i nasze niemie1. kie \Ys·2llf:tl •ni.! pro
wincye. - Ale panow'ie. ta'.< nie jest, jak
by sądzić wypadal(). My mamy do •::lynie 
nia, z wrogiem silnym, z wrogiem zjed'no
cz1onym, my mamy prze<l1 wbą wmga1 prze
szJ:o 17-mihono'\vego. Tak painowie, zo
·baczmy k{)leino, jak ten gmiźny na·ród się 
ffed'noczy i trzyma. 

Oto pozawiązywaJ towarzystwa pod 
rozmaitemi nazwiskami, n:ie tylko! pod 
świeckiemi, ale i pod św1ętemi - lecz to 
wszystko jedno·. wrSzys-cy oni dążą do je~ 
dnego celu - do zjednoczenia sit swoich 
- a tern samem do odbudowania: Polski nic 
za.leżnej, do oderwania wschodlnich pro
wiocyi państwa pruskiego. - Oni chcą 
mieć Pol'Skę od morza d10 morza, n'awet 
Brandenburgię chcą aż pod Berlin ode
brnć. 

Oni me1 znają granicy ani rosyjskieL 
ani au,stryackiej - oni wszyscy się r-0zu
mieją i mają swo1e tajne n.arndowe towa
rzystwa. Amerykańscy Pola.cy pomagają 
im d.o {)S1ą:gnięcia wolnlQ·ści, ai więc jest to 
wróg silny. Oni mają Ligę Narndorwą z 
siedzibą .no, wiecie ·gdzie? w Paryiu ! Do 
tej Ligi należy Polaików z. pod! Prusaka 3, 
z podi Moskala s. z pod Austryaka 3, z rt· 

meryki 2. 
Tai Liga Namdoiwa zbiera fundusze na 

wypadek wotiny, a wpływają one ze wszy
istkich zaborów, a najwięcej z Ameryki D<l ' 
ich ziomków. 

Teraz osobliwie, gdzie Rosya prowa
dzi wojnę, paitrzą. wszyscy Polacy - na 
w.ypadki, jakie będ:ą, jeżeli nieszczęśliwe 
dlai R-0syi, to chcą z tego skorzystać. Po- · 
rywaH się ju·ż kilkakrntnie z br-0nią w ręką 
lecz wszystkie wysilki były daremne. Tu 
wymi etnił wszystkie lata, gruzie i kie'dy P-0-
lacy z bronią w ręką chcieli wywalczyć 
wolność, wspomniał oi pobiciu Pmsaków 
pod Kościanem i Trzemesznem. 

Leiez wszystkie po.wstania ich zawio
dły. Powiedzieli sobie: teraz, weźmiemy 
się d{) pracy, nauki ,o ·sz:czędn-ości, bo! gdy 
będz1my panowali nad niem. 

I oto pozakladałi towarzystwa Marc111-
kowskie.go i Sokołów. Banki lud!owe i .z:
mbokowe. 

Tow1. MarciniJi.owskieg101 ma: na celu 
wyksztakać Polaków mie:zamdżnych, któ
rzY1 .wykształciwszy się wi ·szkolachi pru
sko-niem1eckich, oo mamy do zawdzięcze
nia ustawom krajowym, używają swej na'U
ki i swej wiedzyi na zgubę naiszą. - Ci, 
co odi nas kulturę i wiedzę mają, są naj
większymi naszymi wrogami. 

Teraiz przyszta kolej nai banki. 
Najpierw bafl'ki parcelacyjne, pod' ia

kiemi to nazwiskami praicują n~ l)gubę 
Ni1emców. - Tll' rozbierat mówca i1le i któ
ry hainłC robi obrotów. - Do ban'k6w1 tych 
posył.ają Pofatcy ze "\V1Szystkich stron· pie
mądze z Bó)g wie nieką.d, a fakie wiefkie 
sumy pieniędzy wplywaią. można sobie 
wyobrazić, 1i± tal( olbrzymia instytucya 
rząd0wa, Jak kolonizacyai rady dać im nie 
mogla. Przez, przeciąg ostatni·ch lat 5 
·v.rykuprH P.:1· · 4 1 Dó: kwa:~ratowych 
mil więcej od' Niem~ÓW", anjżeti Nie
mcy odi PO'Jak · I'. Radt.Yi sobie nie mogli 
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Za inseraty )llaci c z wier.z uctyt')W}" 15 fe •• a H 
ogloszea!a zamiesiczonc przed in5eratarni 40 fen, Kł 
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ny adres pi~ze,cego. Rekopisów sie nie zwrac . 
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dać z tą na\\ a tą po!onizmu, \Vięc rzq.d 
musiał temu tamG położyć, tworząc zapcrę 
kupowania większych g-0sp-0darstw. Lecz 
.cóż rn:bią przebiegli Polacy? Ot·o kupują 
po wsia•ch male gospodarstwa \Viejskie Gd 
niemców w ten spo1sób: przychodzą jako 
polscy przyjaciele db N1omców, 1ofiarują 

im tainie pożyczki z banków lud:O\.vych raz 
i d'rugi, a potem zaciągają im pętlice i wy
dają na subhastę. I kto kupuje? Polak! 
Przeto nam Niemcom nic nie poz.ostade in-
111ego, jak w każdej miejsc.owośd pozakła
dać banki z niższemi pmcenitami od ich 
banków. Tu mówica prze\chodzi, kolejno i 
pyta: ktia. banki ludowe poz.akt adat? Oto 
księża, ci mzrnosiciele polszczyzny, a 1rn 
czele ich istiQi polski ksi. W awrzyniaik ! Pol-
ski ksiąd:Z Jest naiiza·g.orzalszym wrogiem 
Prusaków. On to lud polski oo polskości 
przykuwa' takiemi .opowiadamiami; (tu po
k.a.zal swą mądrość dr. Vosberg), iż Pan 
J ez:u,s, Pa111na Marya, Apost<Jl<Jw1e byli P-0-
lakami, iż Paru B6g nie rozumie po niemie
cku, iż tylko polskai modlitwa Mu mila, iż 
Mat'kę Boską n.azywruią l\ról:ową I<:<m:my 
polskiej, 1ż w litanii ' Się modl.y_ do l(róloo"wei 
I(orony polskiej. Pewien ksiądz ~ tylko 
nie powied1ział który i gdzie - zaprzestał 
odmawfania tej części litami .i ztąd się obu
rzyli na nieg-o d1l1opi i poszli do Arcybi
skupa, który ich uspok·oil, że tylko mają me 
nie mówić, boby się gazety dtQwiedziafy, 
a <m sprawę tę zafatwi. I byli chliopi ci
cho. Lecz on , dr. Vosberg. d<:l\v1ed'zial się 
o tem i rzecz t~ porusza. D::Jęj rzucił o- ! 
be1'gę naszemu duchowie(1,stwu iż z ambon ! 
na1wotuje, ażeby żaden Polaik nie kupowal 
-nic u Niemca, lecz li tyJk{) u Polaka. Dr. 
V. nie powiedzial jednak, który to ksiądz 
i gdzie tak mówil. Powiada, iż polskie 
duchowiefistw.o z religii sobie niic nie robi, 
lecz tylko pol'ską propagandę ma w gł<>
wie. Ofiarą tci !Zaciekl1ości polskiego d11-
1chowief1stwa pad'l ks. Prandke. - I(s i ęża 
polscy spolszczyli tysiące Niemc6w -
przykJlad p0znal11scy bambrzy spr•owadzcni 
z Bambergu ~ Ba\varyi przed laty 300; zo
stali sp-0lszC'zeni, ho lnie che~ o Pmsakach 
nic słyszeć. Najzacieklejsi Bolacy są z 
tych Bambergów, tak samo, jak P 0lacy z 

- Ni em~ów pochodzący, jak Maricin Bieder
mam1 ,,31I1' der Spitze". Polskimi agitator -
mi w Poznaniu są Le11:getrzy. P <Jlacy, m~
ją w Poznaniu dom ·pod tytukm ,,Ba:zar". 
Kto mieszka w1 tym Bazarze? Sarni Pola
cy z niemie1ckiemi nazwiskami, jak E11ch
stadlt, Schulz, Karge, · }<\()ppe, HGffmann, 
Droste, Rose. Patrzcie! to· byli nasi, Nie
mcy, Ie.cz polscy księża wszystkich spo1-
szc:zyl!I! 

Kto zakłada w sercu Niemiec towarzy-
1stwa i banki? Oto Polscy księża! 

Nad! Renem i w: We:stfa1ii, nawet \v , sa-
1 

mem sercu, Berlinie, tysiące Pi0laków zje
<lnoc:ronych jest w rozmaite towarzystwa. 
Tu wymienił, He towiarzystw, ile posied:z.ei'1 
tygodruimv10, a ile tysięcy rocznie posiedzeń 
się 001bywa1 i· to na ziem!' niemieckie{i dlzię
ki usta\Vlom i prarwodawstwu niemiockie
m1J.11! Tysiące robotnik6wi p<>lskich zarabia 
w: niemieckch fabrykach tysiące marek 
<>szc:zędzaią. Lecz. iezy myślicie panio1wie, 
iż takowe oddają. do naiszych 'banków? 
B~e broń! Wszyscy odsylają, pieniądze 
do banków polskich!. Żaden Pola!k nie 
sktada w naszych bank.ach pieniędzy - ale 
po pożycz.ki, to rsię udaJ.ą,, a potem tym po
żJ11CZonym kap1talem bWą naszych rzemie
ślników! i kupców~ Jak tylko jaki Polak 
ZMO'ŻY interes, wszyscyi lecą, d10 ·niego i 
wspieratlą, go. My, hakatyści, sproVt-adzili
śmy golarza dlo Gost:wiia. Myślicie, 1± go 
kto piopiera? Zapytaliśmy si~ swoich, dla 
~e.gQ nie id'ą do niełgo - a dałi nam odpo-

. wiedź, iż 11 tak nie wvtr.t.YJm i musioliby 

1.l'otcm z po wrotem di;) P.olaków wracać. 
W Krobi mają być li tylko 3 in tercsa nie
mieck ie. Sprowadziliśmy z, Niemiec głę
bokich różnych rzemicślnlików, lecz sła
bych co do kapitalu i co do wyksztakenia 
i zrobiliśmy fiasko. - Lecz teraz staramy 
się o bogatych i mądry.eh, więc będzie .ina
czej, 

Polskie gazety burz~ 'i do fanatyzmu 
naród przypmwad.zaią. Nasze ,,Ostmark
ferańny" postarają się o to, a:żeb}n IU!krócić 
tę swawolę.. - Znie1wolimy rząd, ażeby 
każda polska ga~eta wyichoo'zifa w tloma
·cze·n~u niemieckiem ( ! !), ażeby każdJn Nie-
mi ee "\Viedz1al, oo Polacy o NiemCaiChi pi
szą. - i to pod dozorem, ażeby czasem po 
polsku nie bylo inaiczej, a po niemieoku 
laigoidiniej, bo Polacy tak umieją. Wyzy
wają Niemców w swoich igazetaich od sizu
•brnwców, gatganów, ps6'w1 bestyi, obd:ąr
tu'Sów, od szatanów, że przyszl~ tUI ob<larc1, 
ai teraz; są panami że tylro zdra<l'ą t prze
lmpstwem przyszliśmy ·cJ.lo znaczenia. To 
musi ustać ! 

Tu wyraźnie powiedział dr. V., iż rząd 
był za islaby (zui schlapp) i swoją 
„Schlappheiit'' W1ZględCTn1 Polaków ok.azy
wa~. Lecz my (hakatyści) guż mejedrnq 
przeprowad'ziliśmy i nieje<lnę sprawię na: 
rządzie wyrniogli, tio i to prz.epriowadzimy. 
Teraz wspomnat dr. V. o ś. p. ks. Antonie
wiczu; co to za pa·tryota był z niego -
wydal-o się po śmierci, bo oto ks. prałat i. 
posel d::> sejmu pruskiego eh alil go. (Tu 
przeczyta! calą. mowę ks. dra Jatżdżew
skiego m.ianą· na pagrzebi~ - potem W10-

fal :) Oto posel na sejm pruski wzywa du.
d110wieństv.·o p-0fskie, aiżeby srzlo w ślady 
nieboszczyka i byilo paitrylQtyiczne - a.. 
więc religia· .na bGk - polskość ·i patryu
tyzm na pierwszem miejscu! 

Walka c i ężika z nim, h0t Polacy to na
ród' mrnożny. (Tu wymienil, ile my więcej. 
się rozmnażamy od Niemców, wykazywał. 
porcJ:wnywal ze spi'Su lud'n-ośc1, jalk. oni się 
oofa1ą, pomimo pomocy rządu.) 

Mówił spelna półtorej god!ziny i· 7 mi 
nnt. naopowiadał tyle, iż nkpo<lobna ·szy 
stkiego opisać. 

Na ostatku pytał: Cóż my zro 
Oto jak jed'en mąż nie krnpujmy nic od Po-
l.alków~ anr od kupca, ani rzemie~l 1ika: 
Chioć Polak ma lepszy i tańszy towa. cho C.. 
Jego w yrób iest lepszy, eleg~cde · • . 
tańszy, choć ma czyściej w handlu i lep1 · 
obsłuży, nic nas uniewinniać nie może. 
Wszyscy jak jeden mąż kupulimy u swokh. 
Bow1edzmy swoim rodakom, jak mają, ob
slugiwać, jak się madą u1rządzać, .a będzie 
'lepiej, bo mając zbyt nar swoje towary, bę
dą praoować ochocw - przyjdą dl01 po
rządku i dt> dobrobytll'. Pokażmy, iż my 
Niemcami - a czego nie dlostaniemy u 
swoich w Krotos1zynie, to spno~dizajmy 
z Poznama, W roclawia, a narwet z. Berlina. 
Pokażmy, iż my je,steśmy panami na 'SIWlO
jej ziemi. 

Huczne brawo byfo naigrodą za jego 
wezwanie db bojkotu Polaków. 

I!!"' ____ ~--

Z wojny rosyjsko-japońskiej. 
NaJ·wflększa w dziejach bitwa która sie 

rozegmla pOOi Mukde111em, dobiega koń-ca. 

l(u.ropatkin poniósł stanowczą klęsk~ 
a Japończycy zaięli w czwartek Mo.kd~n. 
Wafka \We jeszcze, lecz chodzi te~ tyl
ko o ro, jak dafece Japończycy będą, mogli 
wyzyskać zwycięstwo; czyi powiedzie im 
sie osaiczenie Kuropatkinai i zmu'SZenie ol
brzymiej jego annii do kaipitulacyi, czy 
teiJ l(u.ropatkin zdoi.a jeszcze w sam ~ 
uratorwać armie rosyjską, t.11nal.idlująq si~ 
'\\': pelnym odwrocie ~ ied'yttej drodtt, kiQ 



ra mu jeszcze przez Pusz m do Tic.hmgn 
wstaje? 

Przebieg operac~ j \\ ~Jennych ostat
•ich dni byt następujący: 

NicdzielaJ i poniedziałek uplynęly na 
rozpaczliwych walkach, toczonych prze-
,t":)··,.,ie na1 froncie zachodnim kolo Mnkde

r 1. \.re \\"torek na froncie wschodnim ko
ło r'usizun. Od zachodu jem Nogi posił
kowany n.a swcm prawem skrzydle przez 
wojska jenerala Oku, parl na staoowiska 
rosyjskie kolo Mukdenu, operując długim 
frontem wzdluż dm'gi Sinmi·ntin-..Mukden, 
zdluż rzeki ttun i od• poludniowego za

chodu ku torowi kolejowemu. Lewa ko
fomna d'21:1lających tutaj WQjsk japońskich 
wybiegła poza Mukden ku Tielinowi, gdzie 
!ak doni·o·sły depesze, już W' niedzielę. nic 
pozwoma na: prz.edarcie się do Mukdenu 
od1dz1alów rosyjskich , śpicSlzących z po
moq. Centrum L wcgo skrzy<lla japoń
tkiego pasuwato się ku. Mukdonowi wzdłuż 
rzeki łiun, gdzie pod Matsiapu stocz:0no 
zacięte \\'alki o posiad3.nic lcżąceigo ·w1 tern 
miejscu mostu n<V łfonho, ornz. -drug~ego ko
łcioweg.o bliżej Mukd'enu. Wobec rusze
·nia Iod'ówi na rzece. posiad1anie pierw1szego 
mostu bylo dla J apol1czyków. kioniecznem, 
gd'Yż operując po O'bu stronach, potrz.e\bują 
środka komunikacyj1ne1go dla utnzymania 
łączności. Prawa kolumna jaipo.faskai lewe
go skrzyd'lai przybliżyła się równoległym 
frontem do toru kolejowego zaimu,jąc Lin
szipu i lą;cząc się z wojskami centrum ja
pof1skieigo na lewym brz;egu rzeki Szaho. 

Na rozmieszczone w ten sposób W10i
skajapQlńskie, 'Przybliżające snę ooraiz bar
dziefi d10 Mukdenu, uderzytY' w -niedzielę i 
poniedzia1!.e\k wois.ka rosyi'S<kie, chcąc oca
lić swą linię odiwrotową. I(uropatfu'n 
wszystkiemi drogami ściągnął w te strony 
sw10je rezerwy. - Prz.yszto db zadętych 
walk podi Lamuho i Salinpw okollo 20 klm. 
na z:achódt od1 Mukdenu, or.aizi pod) Maitiapu. 
W końctll jed.11JaJk()!Wl()IŻ. Rosyanie urtracill 
most na ttunho i Japończycy zaicieśnili zn.o 
wu swój tuk, 10krążający Muikd!en, dlocierai.. 
iąc ·Już nai 9 kltn1. od zachodui ku torowi ko
lejowemu. We wtorek przedlnie stralż.el ja
pońskie pojawiły Silę jui o 4 klm. oo Muk
denu. 

Polożenie w środlru obu ainn!i oo nie
~li nie uiegto zmianom. J erueratowie 
Oku :t Nodizu opierali się skutecznie atakom 
Ktrropa:tkina, - próbu~ącego przetamać tu
.taj ich stanowiiSka a za.czepkai jaipońska o
granicz.aJa się glównie dJo ostrJz.eliwania 
staoowisk rosyjskich, ·zwdaszicza wizgórza 
F\vtiłowa i NOWlO'g'rod!zkiego 1naidl rzeką 
Sz.a:h. -

Na froncie wschodnim le\We skrzydto 
ros)fskie, okrążane przez Kurokiego, w 

· niedizielę i poniedziałek trz;ymało jeszcze 
cześć swych stan0W1sk i broniło jeszcze 
przet~czy Wanfułin-I(autulin. Wobec par
ci.ai Kurokiego dio doliny rzeki Hun, Kuro
patkin ZllTJJusrony byt podjąć koncentracy~ 
SwYch WJOisk pcn;a wzgórzem Talin dla o-

Kapitan Czart. 
To• •ru1I. 

(Cłu dalszy.) 

- Panie! - rzekl uprz:edz~400 do 
m.fodl.:deńcai Rinaik!o - to, co zaiszto, nie 
narusz.a w niczem dobrego porozumienia, 
jakie panowało międizy nami d!znś raoo. 
Przeciwnik paińs.ki był dla n.as czilowfokiem 
obcym, z którym przygodlnie spotkaliśmy 
się w drodze; wyznajemy też chętnie, że 
temu niewczęsnemu 1sporowi on tyilko je
den był w:l!nien, uparcie bowiem szukal !Z 
µainem zaczepki. Upił 'Się niezawodnie, 
przypladl za.ś to zbyt drogo, aiby pan 
mógł pamń.1ętać jeszcze o urazie. Bylibyś
my w rozpaczy, gdyiby pani z tego powodu 
żywil do nais jakąkolwiek niechęć. Pra
ginęHbyśmy z. calego serca. aiby izapanowa
la między namr ZU'pelnai zgoda i skoro los 
zbliżyl nas, abyśmy lepiej i doktaidniej si~ 

zaznaJiomi li. 
Sulp~cyusz, zanim od.tpowied:zial, wpierw 

przez czas d!uigi wpatrywał si1ę w mówią
cego i jaldeś przypom:nienia niejasne Po
nownie 12butd'z:ily w nim podejrzenie. 

Rinal<llo ucharakteryzował s:ę z wla
śoirwym sobie talentem L byl niemożliwy 
diO poznania z twarzy i figury; nie mógil 
jedna!k zmienić catkow.Lcie gtosu. Otóż 
Casfil~an przypominal sobie, że i'uż kiedyś 
w jak!ichś niez:wykfych okol1i'czności.ach 
g?os ten slyszal. 

Nie przedlrużadąc w tej chwili S\\"YCh 
spostrzeżeń, uznal jednak za kooiecrzne po
stępować iak nai-0str-0żniej - odpowiecIBiait 
też z;imoo: 

brony zagr<rżonego fu znn. Tam też roz
po zęly sie we \\"Orek .zacięte wand: 

Doniósł -0 nich spraw10zdawca „Jour
nalu" z Mukdenu z d. 7 b. m. 7 wiccz.: 
\Vczoraj bez przerwy" rozgrywały się ata
ki i kontrataki. Japoflczycy zdobyli z po
wrotem Tasz1czao, które im Rosyanie ode
brali. Wszystkie wsie na zachód od Muk
denu ·są spustoszone. Nadl rzeką ttun woj
sko jenerala Zapińskicgo odpa1ri!-0 kilka sil
nych ataków jaPońskich. Po każdym a
taktu Rosyanie gromadzili zwloki japofiskie 
przysypy\\ ali je ziemią, i tworzyli w ten 
sposó:b szaf1ce. 

O g. 5 wiecz-0rem Japof1czycy, po za
ciętej walce, poczęli wypierać Rosyan na 
pótn.ocny zachód od Mukdenu i doszli aż 
blisko kolei no północ od ..Mukd enu. W ów
ozaiS C'Ztery pulki syberyjskie pomimo sil-
1nego ogma rzucily się na nieprzyjaciela i 
udalo im się wstrzymać pochód Japo!lczy
ków. Walka ta bez.wątpienia potrwa ca
łą OC. 

Obustronne straty są większe, niż po·d 
Liooiancm. 

Petersburska aiencya telegraficzna do
niosla w środę: 

Ubie,głei nocy Japończycy zaatalmwa
h p.onownie odd'zial Rernnenkampfa, Kau
tulin1 i stanowiska w pobli·żu pagórka Pu
tiitowskiego. 

Dale/i nadeszła wiadomość przez biuro 
Reutera 8 mairc.a o g;odz,. 7 z rana: 

JaipańczycYi wykonywują d'alef rwch 
osa;czająicy. Japońskie oddziały posuwają 
się km1 T1elinowi. Tymczasem Rosyanie 
atakują dalej front jaipQfrski. W niedzielę 
w nocy zaatakowali Japończycy Szahopu, 
Ordagu1 i Kondulizan od wsdiodui. W cen
trum obie strony utrzymują się nai swoich 
stainOWl~skaich, atoli na potuidruiowym z.a
chodz.i e Rosyainie oofają się na: s\VlOją dm
gą, linię. 

Dnia 9 mairca poselstwo japońskie w 
Londynie orzymalo wiadbmość, że 8 mar
cai o godz:. 8 rano Japończycy zdlObyli· Ma
czuntwn ·ł ścigają. Rosyani ku pótnocy. Ma
czuntuni l~żY o 16 klm. n;a pótinocny wschód 
od: Ka11.1.tulin i jest bramą dlo Fu1smru. - W 
raizie upardku Fll'sz.un klęska lewego skrzy
dla rosyjskiego jest nie'Uniiknioną,. 

Dalej 1nad~szla do Londynu wiadomość 
że Kuropatkin znajduje się w pełnym od
wrocie ku północy i czyni rozpaczliwe 
wysiłki, aby się dostać do Tiełinu. Tam 
iedlniak przecinają mu drogę trzy korpusy 
fapońskiet które jeszcze nie brały. udziiata 
w bitwie. 

Dnia 9 mairca zajęli Jaipończycy Muk-
den. 

li111ie polskie. 
Z Pru Zachodnich Warmii ł Ma.nr. 

Sopot. Ody stróż nocnry Socha ·We 
wtorek z brartem swym wraca.r do swego 

- Wierzcie mi, pat110wie, że t11i:e ty
wie mnej urazy ann do tego zaiW!adryaiki, 
który paidl ofia·rą swej parywicrości, ani 
też dO żadnego z was; fedioo.k xn.aij.<mroŚĆ 
OO!Sz.a nie maiże mieć tych następstw, któ
ryich żą<l'ade. Za kwadlraJ!11S odli1eiJdlżam i 
to z pewn()!ści<t nie w tym 'ldemnku·, oo pa-
nowie. 

- Kto wie? - wtr~cit mtl-czący dotąd 
BeI1l JoeI. - Gzy nie Jedzie paini wypad'kiem 
w stronę Orłearnw? 

- Być może. 
- W ta!kim raizie sktad'.a. się to dosko-

nale. My tÓ\Vlnież dlai Orleainu dąż:ymyi. 
Wprawdzie zamiarem nasz.ym byto udać 
się w d'rogę dopiero jutro rnno, g<liyż po
dr&ż nl{)lcna nie jest dzniś zbyt bezpiecz.na; 
ieidłnak pod paińską opieką i dlai przyjem[1IO 
ści towarzystwa pa.ńskiegr0, gotowiśmy 
jechać zaraz. 

Byto to powiedziaine tak d10brotliwie 
i seridleczruie, że mli0dizieniec ztapal?Y s1ę 
z pewnością. gdyby nie owe, wcześniej zro 
d:Z:Ooo podei rzenia. 

Sciąig-nąl brwi i tonem niedopuszczal
nym już dal·szego na.gabywainia odpar;t:: 

- Jeszcze rnz. muszę podzuękować. 
Ra<llzę panom najżyczliwiej: polóż'Clie się 
spać i pozwólcie jechać mnie samemu. Nie 
potrzeba mi eskorty, lubię też n.a.dewszy
stko samotność. 

- Ach! widlzę niestety! - wyrzekł 
placzl~w1e Riinaldb - że ni.e możesz pan 
mam przeba1czyć, mimowolnego: współ
udziailtui w ostatnim wypadku. Mll'sj:my 
więc z. żalem \VYTZec się przyjemnego to
warzystw<l' i życzyć panu sziczęśliwef dro
gi! Niech Bóg ma pana w swej opiece! 

- D01bran·oc I - wk·oń-czyt krótko 
mtodzlteniec, o<twracając się plecami do 

mieszkania, napadrv!ęci zostali przez dwóch 
robotników. któr:Zy się na nich zaczaili i 
tak ich widłami pokaleczyli i nożami po
tgali, że Sochę trzeba było przenieść do 
lekarza. Otrzyma! on pchnięcie nożem w 
piersi tuż pod' serce, przez co życie jegc, 
jest zagrownem. Napastników. robotn~
ków Sierskieigo i Braidtkiego policya nie
bawem wytropila .i odstawitai oo więzienia 
śledczego. Badtke niedawno temu napad! 
w podobny sposób stróża Schltitera. 

Pelplin. W domu św. Józefa zmarł w 
25 roku życia a dopiero przed rokiem wy
święcony ks. wikary Stanisław Czaplewski 
brat 'ks. fana Cz.aplew1skiego z. Pie·rnążko
wa: i ks. Pawła Ozaplewskiego z Bzowa. 
Spokój jego duszy! 

Świecie. Dwa lata temu zamordlowa
no kolo Laskowic pewnego f()lbotnika kole
jowego. W:szelkie poszukiwania mordercy 
okazały się bezskutcc1na. Zdaje się teraz 
jednakowoż, że! żandarm Wilke z Drzy
cimia jest na tropie 'jeg-0. Sąd! naznaczył 
w spraw;ie tej już termin miejscowy. 

Toruń. Wiadomość o rozpoczęciu się 
żeglugi okazała się przedwczesną. Ani je
den statek nie mme opuścić jesz~cze zimo
wej przystani, gdyż• Wisla znów zapchała 
się gęstą krą tak, że nawet pairowiec prze
wozowy nie może kunsować. 

Toruń. Z rozporządzenia tutejszej pro
kuratoryi odkopalno pogrzebane już. zw1toki 
19-letniej Waleryi Piątkowskiej 7. Grzy
bna, ponieważ krewni uw.iadlomili są,id1 , iż 
oid!.ec i macocha zmarlei spovro<lJawali 
śmi.er:ć jej przez cielesne kartowanie·. O 
wynik.UJ sekcyi dlotychczas nic nLe wia
dlomo. 

z Wiei. Kr Poznuskieeo. 
Gniezno. Strze.Ilnicę niemieckąi, jak 

pisze ,.Ostdeutsche Rundlschau" kwpil Pol
sko!! Baink parcelacyjny i zaiplacil 'XaJ nią 48 
tys. mr. Wielkie to zmartwienie dla haka
tystów. 

Szamotuły. OśmdJziesLęcioletnł wy
mllemik Piechota u~fal się oo lasu królew
skieigo na robotę i od tego cmsu1 xaginąl. 
Zd~·ie się, te zabtądizlt W' lesie i umairl g~ie 
ko!wiek. Ci.ala jego nie znaleziono. 

Babimost. Emerytowaniemu .żand:ar
mowi l·gnacemu1 KuluJ)lilskiiemu naitaiSka;
wiej pcmwolono na·zywać się od~ądl Wilhel
mem Kiihł. Ciekawość wielka, iaik możma 
imię na.i chrz.cie ·nad;ane zamienić nai imie? 

Witkowo. Do tutejszej szkoły ż}"<k»
wsbef IUCZęszcza chwilowo tylko 13 uczni. 
Gdy obecny naucr:yciel żydowski praed 
18 laty objął posadę tę ncxęszczaJo <lb .szko 
ly jeszcze 50 UICZni. Od tego czasu zatem 
licz.ba uczni ogromnie się zmłe~szyla, o trz;y 
czwarte widocznie żydzi z Witkowa się 
powynosih. 

Plesrew. Gospodanze Jędrzejczak i 
Dwojak z Jankowa jadąc ~ miasta zaiczęli 
si~ śdgać. Krótko prz~d J alnkowem prre
wrócil się wóz Jędlrzei:cra1ra, oo którym 4 

poddrzane} osobistości, która ~ta go, 
zginając się <lb samej ziem.ii. 

Zbó.fe wyszl'ii - lecz zami.atst udać sl.ę 
Q:a spoczynek, jalk im {lloraidizal Castilla1n, 
wemkn~li się ostrótme db stajni, osiodU:ali 
z pośpiochem konie ~ opuścii! czempredlzej 
oberże pod „Uwi'efrcronym Pawiem". 

Stracmśmy sprz.ymierz.eńcai; wypada 
nam zmrenić plan dzialania .il oprz~ -się wy 
lącz:nde na wlasnych silaich - oświackz:yl 
Rinaldb t()!Warzysrowi. - Do tej ehwiti po
stęPowalliśmy z.a śladelm CastiiUania; teraz 
j.aJk sądrzę, będ~ie :lrorzystniej wY'Przedzić 
go„ .. 

- Jaló jest twój projekt? 
- Bardro prostyl. Zamieirzam wrypra-

wć sekretarza taim, db~d dbstal się jUiż 
twój przyjaciel, Esteban. 

- W jaki spnsób? 
- Przy pomocy tego oto. 
I Rinaldo wyciągną.r Zi otstrów dwa 

ciężkile pistolety. 
Ben foel uzbrotiony byt talk samo. Nie 

pytaJ o więcej, zrozumiawszy -Odrarm ptan 
kamrata; obaj teil w milczeniu skiel'O'Wati 
konie na drogę dOl Orlea:nu, którą oświe
tlatta bladlo jasoość \VIS!Chodz.ą<:ego księ
żyica. 

Caistillain, pomiiillO prz.elożeń oficerów, 
z którymi wiieczerzat upad się postawić 
na.i swajem i wymszyć w drogę z nadej
ściem w1oczorn. 

Wierz.chowiec jego wypQcząf i mial 
dość sily db odbycia n~wego etapu. O.dy 
wiybita dziesiąta, m~odzieniec W51koczyl 
na saooto i pornknąt galopettn przez mi]czą
ce u1Iice. 

W kwadrans później znaidlowat si~ w 
sz.c.zerem polu. Pnzoo 11iim roror~ala się, 
nakształt nieskończone\! biialej ·w'Stęgi, dro-

osoby siedzialy; "·szyscy zostali z . ta 
wyrzuceni. Gospadarz Spalenk1k zabtł 
na miejscu. Jędrzejczak mocno })0kal . 
ny musiad udać się do lekarza. Spal · . 
pozostawił żonę i 6 drobnych dzieci. 

Poznań. Podatek namdowy . 
wolny na cele hakatystyczne chcieliby 11. 
trasy patryotyczni nalożyć na sv.nyich Im... 
patryotów. Z powodu, że na ostatat. 
obchodzie imienin cesarskich, zebrau. 
i owdz.1e skladki m1 „Ostmarkenschliłt'· 
zachęca ,,Ostmark", aby wszelkie Skit. 
Kegel- i inne VereŁny i kluby oraz prne.
tne tmvarzystwa zbierały skJadki na 'W'l· 
soce humanitarne cele hakatystyczne. Ttl 
składki pow'mny siię odby·.vać na ślwbactt, 
chrzcinach, ur·odzinaich, imieninach, z1irę. 
czynach itd. Po prostu wszędzie, ~<hie 
się k111ka Judzi zbierze celem zabawy , :it<l
winien ()bchodzić talerzyk, g·dzieby k 'dy 
złożył krwa_wy ob-0lus na cele niernCZJ'Ztly 
Tyle jednak rofzumu ma ,.Ostmark", t~ 
zaleca podl{)bnc sk1taidki tylko wi towarmy. 
stwach, gdzie zbierają się sarrn1r hakatJ'fci, 
ponieważ Niemcy o Jagodni1ejszym patl"J'<). 
tyzmie la two mogliby się zraz:ić i nie p11Jy. 
chiod1z·ić w1cale nai oficyialne festyny, CQ •· 

czywri·ście był-0by rzeczą wielce bol 
smutną. 

Czy to naiwolywame odn1iesie smet 
choćby u niesfafszowainychi hakatystów, it 
jeszcz.e kwestya otwarta. Nie, WSZJ'ICY 
bowiem są zdiani'a1, że dać jest lepiej lft 
brać. 

Szamotuły. U rodzony we W ronkttk 
80-letni wymLerniik Piechota poszedl i>mei 
.kn.lku dim.ami do lasu królewskiego jako r~
baicz ·nai robotę i odi tego czasUJ miU bu 
śla·d'w. Przy poszukiwainiaich •\\';yijrazałt 
sie, że dnia tego, w którym: wyszedl, ił 
-roboty się ruie stawil, W!ieczore:m 2iai fi 
Rzecinie o drogę oo Wronek si~ WJ'Włl
dtyrwail. Są, dbmiysly, że stairz.ec w lee 
musi'af się 'Zablą;kać i tam żyicie zalwi
czyć. Dotychczaoowe polS~iwmi1a: .... 
zostalyi bez slrutlm. 

Janówfec. Syn pewooi twteiszeJ tttt
dweó ro'dlz.in~ robotniczej udał sie p~ 
mn:iej.więcey 10 'faity OOJ obczymę, a; panie- , 
wad: po swem ode}śc.lw wcale si~ dlo rodd~ 1 c&w nie z1glaszar, d1a tego rodiz·ice saQi 
prosm go kilkaikrotnie !listownie, abyt t<ł 
dair 'Zlnlać o sobie. Ale wia<lomości tadtq 
nie odlebra.Ii. Martka, którą. rnll:ltczende s}'lll 
nalfuardtzi'ej bo~alo, ·Wziela silę wti.ęc oo spe- , 
sób i tełegrafowalaJ nm, że okiec. umarł,, 
ale ~ depfl.5za :nie slrutkowata. PrZ}"Pfl· 
szczali teidy stroskani rodz.i.ce, że syn me
sial um11Zeć, ojidlec jednakże W1 śmierć młe 
wierzy~ i w:ymyślit inny podstęp. 

Matka odrwołuJąc sie na telegrafłcm~ 
wii.adbmość o śmierci otca: OOłliQSlai syroiri, 
że w spadku dfa niego rostaiwił ojciec tr· 
sąc maire'k i ie~li kh nie odbierze aso~, 
to spa<llek ów przypadnie je~ siostrze. Tt 
pomoglo. Ciz;uly synek zjarwiil się osobtrśdb 
w krótkim ·czasie i nai swóf wstyd! przeko· 
n.al się, że rtod'z.ice żytlą t są. zictrowi. 

gai, która zawieść go mi'ala prosto/ do Or
leanu. 

l(isiężyc \Wniósl sie wysoiro i świa:tl 
peln~ swego bla~u, oo pcnwalalo Jeźdt„ 
oowli odbywać drogę róWJilJie sWIOlbodnit, 
jak wśród biait:ego dnia. 

T aJk <lałe'ko, jaJk wzrok jego si«al, • 
kolica wydaJwala mui si~ zupełnie ~ 
CwalOwat bez obawy, prz.edlstaiwiając. SO. 
ble w myśli wypa<tlcii tego d'nia Jako rz.ecl.J 
bardzo odlegle, a obr::u Estebama poczynał 
się §wż w pall11lięc1 jego zacierać. 

Z tego sta!Jlu wyrwał go odlgrros dafe
kieigo rżenia ... 

W okolicy nie byto widat żadnego ~ 
mastwai. 

CaistiUan zapytal sam siielbie ze :zd?ł
wienfem: zk4d1 mógt glos teru pochodzlić? 

Droiga bieiglai w tern miejscu pomiędzY 
kępami drzew, które· otaczaly w prz.er· 
wach gęste krzaki; zairośl'a te oddnaily sie 
ciemnemi1 plamami od szarego uta ziemi. 

WidJQłczinie rżenie OW'Q pochod2Ho Ił 
tych wlaśnie za.roślt. 

Może z.bóje oczyniri tu zasa<llziktł na 
przejeżdiżaiącyc;h, a może Sulpicyustł 
spotka J>Oprostu iakfogoś niewininego jei
<l2ica, którego w tej chwili zakryiwają przetł 
nim zaikręte drogi, witjącei s.1.ę. w tern micl· 
scu wężowo? 

Oztowiek przezorny pomyślalibY 'fi 

każdym razie o śrocfil<:aclt ostrożności, i 
albo zatrzyma·tby się w miej·scu, albo tei 
objechal miejsce to d<:>kola. Ale Sul'pi·cyu~z 
pchany naprz.ód! w.rod:zoną sobie awantur· 
nnczością, oraz. mając na uwadze naig lość 
powierzonej SO'bie mis-yii, spLąr kaniai ostr-0· 
garnli i postaioowil, tak czy inac~eti, pr1e
drzeć się pt!Zez ten prz.csrnyk zdraidzieck1. 

(Ciąg dalszy nastąpi). 



Pozna1i. Tutejsza ,,Praca" z~m:cśd
łla ~wegco 1..uasu artykuł obrażający rzeko

()~ice rów. Ar ykul ten jednakże nic d:o
s al się d:o pubicznei wiadcm8-ści, bo nu
• odnoŚIIly „Pracy" zostal skoQnfiskowa

J' już przed wysy1łką. Mimo to, odpowie
zWnemu redaktorow1i panu !(.akowskiemu 

:wrt,oczony zostail proceis o publiczn~ obra-r:• oficerów. Tutejsza izba karna skazała 
il p. R. na d\\".a miesiące więzi eni.a. Sąd 
lł'IJC•ZY Jednak wyrok ten zniósf i odesła ł 

ponownego wzpatrzenia. Zniesienie 
"WlJ'roku zaś uzasadnił tern , że niedcwic
dirultocm dest, czy oskarżony o treści -0bra
t ·-.ccj ariykuh1 "~:edz i ał. W każdym . ra
,:1e w \Vyrolm skazującym sąd o tyle minąl 
.dz·ionem jest, czy oskarżo11y o treści obra
'Zt), tymcz.ascm .artykuł odnośny nie dcstai! •i• :wicale do publiicznej wiadiomości. 

Poznań. Już . od ptw.neg·o czasu r:c1z
pisyiwaly si ę gazety poznaflskic o ,,wzn-0- I 
'\\.r.ie:niu" pm·~esu wr(;blc\vskiego. Termin 
praed sq,dem pozniańsk;m zapowiedziano 
11 9 h. m. o godzinie 9, na który zjechać 
mieU Uczni reprezenta1w1 prasy jak rówrnicż 
~ ,,bracia· herbowi z prowincy i". Pani 
V\eyu podala wedle refcraitów jc.dincgo z 

p iSl'll, tnzech no\vyd1 świa1dków, którzy 
'Wla'Żne złożyć mają, zclZn.ania. Dmg!re znów 
v~wo ró~~ni eż poznańskie <liornosi w 
c2!Wlartkowym swoim 1I1'umerzc, że przy
byli j uż· do Poznania liczni św1iadkowie z 
·<faJszych stron. pomiędzy rnmi trzej z.nani 
i ·slośni sprawcy ·slra1ndaliaznego procesu 1 

st~ęli kw:aiterą pod! „Brzozą". 
Jeżeli dzię;ki przedwczesncmw rozpa

itr~·ani"u tej spraw y ciekawi z prowi1ncy1 
· ~ dalszych stron przybyli rzeczywiście 
!die• Pozn:'.!nia na t::rmin d111ia 9 b. m., to sic 
tz:xiwledh, b8 termin odibyC się ju.ż 8 b. m. 
p rzed III ixbą cywilną sądu. ziemiańskiego 
rw Poznaniu p'O.d przev~lQdlnictwem dyrek
rtorą i tajnego ra'dxcy p. Weitzenmtil1era. 
J:m to i'llż trzecia faiza znanego .czytel!Ili
k-Oirn proce1su. 

W .(!lierwszym, już przed! p;ręciu laty 
WJlbocWnYJID procesie byt po\vooe:m malo
łetni Józef A<llolf Sta•niislaw hr. W ęsiensko
Kwilecki, zastąpio.ny prrnz (}jca swego hra
biego l(wileckiegD, wtaiścioiela mal.iora1u 
:\~Fewsknego. Pozwainyrrn by;l ·wtedy 
łtr. Mieczyslawi Kwileck~ z; Oporowa, i0d 
którego <lomagalai się skargai, aby uzhal, 
~ rntod'.Yi hr. Józef Aoolf StaJnislaw Wę
.siersko-1( wileclci Jest n~jbliższym agnatem 
maiłoratui wróblewskiego, a s}'1nem legal
nym Zbigniewa r Izabe!JJ z hr. Bniri.skkh, 
br. l(W'iDeckrch matżonków. Sprawiai roz
natI"YWiaJną byta tu w Poznaniu, Po \VY
\S1mcharuu świaidków, których zemani'e by
to dla zapo1zwaine.goi nielkorzystll'e, rnważal 
tt1n*e zai sto.soWtlle na tennin do 1UStnej roz
J;łrawyi n.ie stanąć. Wskutek tego zaparul 
wyrok zaoczny w rn-yiś1 pow16dztwa maJo
~ hr. Wę~·ersko-l(wileckiego. Wy-
ifQk takowy st.al się prawomocnym. · 

Drugą fazą spraWy tej, wie&ie zactie
kamienie, byt proces kamy: wytocronry w 
Berlinie przed! sądenn przyisi~lych w. r. 
1903. Na la.wie oskarżonych zaisiadala 
'Witedy hra.bma Izabelai Węisierslm-l(wi
Jedc.aJ oskarrona o rzekome pod!sunięcie 
<&iecka. Prócz tego oskarżotne byty aku
saerkai Ossowska, służebna: Oh'Wlialkow
ska i jej matka J\noska o rzekome krziywo
PTZY'Sięshl.-"·.O . -Swiadlków przesłuchano 
:wtedy dkol·o 200. Rozprawy trwa;l'y mniej 
~ej trzy t~o<lnie a skończyly się, jak 
:"\.V'i&florno, ·Uwolnireniem wszystkich podisąd
ll}'łeh. I ten wyrok uniewiinniająicy stal się 
Qralwlomo.c111ym. Zdawało się prz:eto, że 
'SDrawa uest na za'WlSze ubita. 

Nie ukontmtowala się Jednakże wiyro
kiem tym wchodząc.a także do sprawy Ce
cJ1ia z Par.cz.ów Maiyerowa, ż,Qlna' d1rnzorcy 
kołei żelaznej Mayera z Preihermersdorfu 
fae ~lą,zka austryackiego). która twierdzi, 
IJe mtody hr. Węsiersko-.Kwilecki jest jej 
ll!Eeślu1bnY1ffi tsynem i naizyw.ai się właściwie 
Leon Prnncrszek Pareza:. Z jej też poręki, 
1>ro:echodzi gtośina ta spraiwa fazę trzecią, 
rniejmiy nadizieię, ostaitnią. Jako zastępca 
ekairżY'Ciel!ld wysitępude radlztca spraiwiedJi
~i Ross. Zapozwanryrnlll 'są hrahina 
lzabe1fai Węsiersk()l-l(wilecka i matż.onek 
iej hrabia Zbigniew WęsierSko-Kwilecki, 
a sprawę ich prowatlizli meceniais Ryichlow -
~. Przedimiotem powódlz:twa iest wyda
nie mfodegiQ hr. Józefa A<liolfa Stanisiława 
\l/ęsi·crsko-I(wileckiego ska1rżycidce Ce
cylii Mayerowej, Jako jego rzekomei1 mat
~ 

Na dzie11 8 bm. wyzmcXiOny byt do
ili~ pierwszy tennin w tej trzec~·ej spra
"':e. Żadnych wi{ic świadków sąd te&i1cze 
ltre zapozwal. Do takiego stadyum Jeszicze 
daleko, bo terminów odbyć się może kilka, 
zanim .s~ przystq•p1 do, badania diowod'ów 
! sh1·chall1Jia świadków. 

\V piern szym t-:rm:nic, w środc n"e 
byt-0 ustnej rozpraw y :\Tcale, ponieważ na 
\\.n iosek radzcy sprawiedliwości Rossa i 
mecenasa Rychłowskiego, proces odroczo
no. Nowy termdn odbędzie s i ę dnia 7 
kwietnia r. b. 

T aki jest faktyczny stan rzeczy . 
„Dz. Pozn ." 

czyli Stairej Polsld. 
l(atowice. Górnoślązki związek wę

g lowy odbył w wtorek zebran11e, na któ
rem stwierdzono, że w miesiącach tycz
niu i lutym r. b. wysyłka węgli byłai o 30 
proc. większą. a111.iżeli w tym samym czasie 
poprzednieg·o roku. Natomia;st na mie
siąc marzec przewidziano tylko nadwyżH.1:; 
o 6 proc. 

Ogr-onrną nadwyżkę \\~ styczniu i ifr
tym oczy\ "iście przypisać należy strcjkowi 
westfalskiemu oraz ro7mchom w Zagłę
biu Dąbrowskiem i Królestwie wogóle, 
dokąd. jak wiadomo, wysylano także du
żo węgla ś lązk1ego. 

Roździeń. Niebezpieczna wycieczka 
,,Sokołów ". Około 30 czkmkóvv; ro:ź;dz ień
skiego1 „&>kola" urządziło 4 września.i ze
sizitego roku wycieczkę do pobliskiego la
sku, zabierai ą:c z wb'-1 lance' d10i ćwiczerna 
w celu zrobiellli ai zdj ęcia fotograficznego 
.calej g rupy. Wracających spo1kar żan
dann , a skutkiem tego bylo, że prezes to
w arzystwa· p. Bad'ur.a otrzymał policyjny 
mandat karny rra 5 mr., ponieważ wyciecz
kQ „Sokołów" uznano za pa.chód: publicz
ny. PrieciWko temu mandatowi zafożyt 
p. Bad!ura protest do są;du lawnnazeigo, któ
ry atoli karę policyjną pod1wyższyt nai 10 
marek, i dlopicro Izba ka rna w Byitomiu 
uWlO~n i la p. Badurę ocr winy i kary, uizlnając 
że ,.Sokól" 1nie urządz, tif publicmego pocho
du, ponieważ szli d'ragą prywatną. 

Rauxel. Kopz:!i!:a ., Victor" dała zna
czne nagrody pieniężne ty:m górnikom, 
którzy byli łam·s ~jkami, tj. którzy pod
czas strejku pracowali. Tak to kapitaliści 
starają się wnieść w sz~regi 2órników roz
dwojenie. 

Na czwartej stronie zamie zczamy 
kwity do zapisania gazet polskich mi II. 
kwartał. P rosim y gorąco Rodaków, aby 
kwity te wyaięli i dali znajomym :z zachę tą 
do zapisania sobie pi sma polskiego. 

Duisburg. Aresztowano adw\Qkata 
Carth~usa, który przed kilim micsiącan11 
porzucił praktykę i wyprmv.adzil się do 
Mo nasteru. Sprzeniewierzył on znaczne 
sumy pieniędzy. 

Altenessen. l(opalnia „Neucssen" mu
s1a ra świętować z. powodu braku popytu 
na węgl e. 

Rottbausen. Robotnika Kocha napad
nięto na drodze i 1zabrano mu zegarek. 

Querenburg p. Witten. Złodz.ieic wla
mali się doi mieszkania gościnnego D. i 
skradli 3000 marek, 1 2 damskie zegarki 
itd. 

Dortmund. Na rynku „Steinpla tz" 
przejąć ma miasto z. dniem 1 k w ictlniaJ 1906 
r. na w lasny rachunek. 

Rozmaił ości. 
Choroba tężca karku grasująca n.a 

Górnym Slązku, która jrnż Iiczine pochlooę
la ofiary, występnje z.wykle ·nagle w ' kilku 
gindzinach. ale 'czasem ·nbjaiwy przedJchoro
b01We trwa:iąi je<len lub d"\.va 1dni. Nastaią 
dreszazie1, w}'lWlięzuje się. wywkai gorączka, 
ból' glowy z wymiotami. Gorączlra W1 pier
wszyc.h dniach bywa zazwyiczaJ bar<l'.zo 
wyso1ką, później obniża się i inastępują na
wet o!kresy woFne od: lf!iej. Już w pier
wszy.chi dniach występu1je zaiamiemiai cocha 
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Wiadomości ze świata. 

tej choroby: tętenie karku. Powodem iG, I żerna karku }est śdąganie się jego mięśni, 
które znowu następuje $kutlcięm ~paltn~o 
procesu opo111i mÓ2lgo~ ych i ptzedfuooneg(j 
m!e:czai pacielrzowegc>. Mięśnie karku są 
na ucisk, a inarwet dotyikanie bardzio czute. 
Tężenie mięśni karku '\wntagai się 1 obei
mtu~e czaisem sąsiledlni'e\ grupy. mięśni, iC( 
nawet i d'aszie, wyworuiąc W1 teni sposób 
ogólne ko111Wulsiye. Rówoocześnie ·,POW'Sta
je nadz:\\1yczajnie silny bóli igłowy, dlocho
dz4cy często do takiej gwa~torwtności, że 
pacyemtt (c:hory1) nagle krzyczy, albo popa
d!ai '2l bóifo w rod~j obl ędu. W ci ęż;kkh 
·wytpa1dlkaci1 objaiwyi sta1ą się ooraiz to gro
źnrejsz.etmi, '\V'YStępui'ł! gwałtowne Mle! w 
krzyża-eh, Jron.wuil'sye w mięśnulalc.h szcz.ęk, 
utrudnienia w potykaniu, bolesność ce.lej 
skóry, koMV'u1łsyje rozmaitegl() ro:dlzzjm 
się choroby towarzyszące. jak ro.pienie 
ucha środkowego, pawtoduJące potem glu
chotę, zapałenie oczu, p:rowadząJCe do o
śtepieniI 'a, tudz:ież ilrune objawy, Epidemia 
tężcai ka1rku nie obejmuje wielkiej liczby 
fudzi, ai1-e IZaJ to procent śmierteloości iest 
'bardzo znaczny, dochodz.ą,'Cy do 72 pr-0~ 
cellit. Zdarza się często, te pacya:nt, kt 1-

ry się w;yteczy~ z choroby tężca, mimo to 
me Oldizysk;uje zdrowia. Gtuchota, ślepota, 
chroinicznie zapafonie OtPOIL'Y m(jz,g'owef, po.. 
raiżenia rozmaitego rod~ porostają po 
przeby.tem t~cu karku ~ povrod'ują poWtOl
rnq śmierć. Choroba t~ J11a'\\-iediza szcze
gólhief dz.hec! w :wielku dell 5 <llo 15 lat; ·wiy
kazy statystyczne z lat ostatm'Ch zaipisują 
na 121 wypadków tężca karku 84 wyipad-
1ki, któr·emi <liotknięte zostaly dzieci, liczące 
oo 5 do 15 lat żyda. Ludzie dJO!rośłi po 
trz.ydlziestym roku życia1 rzadko ulegaaą, tej 
chorobue, k.tóra znowUi cz.ęściej llJalWiedlza 
m~z~n niż kobiety. Tężec kairka jest 
chorobą zakaźną. 

Z Rosyi. Kore(spondcnt nEcho die Pa
rws" mia1 rozmowę z ministrem rolnictwa 
Jermołowem. Jermolowi potw:ierdzil wia
d(l1111J()ść, że przedlfożył cairowtl: projekt kon
stytocyi. Oświadczył jedlnak, że z reskry
ptem bu:l'yigirnowskim żaid'en minister nie ma 
nic wspóhnego. Nikt nie Wlue, kto jest jego 
autor-emi, a j·est bardizo możLiwem, iże car 
sam go obmyślil. J em10k>iw. jest z re
skryptu, na który oo trzec:hi tygiocf!ni, nie
cierpliwie czekal, bardzo z.adOwokmy. 
Jest on prz.ekonany, żet nJebarwem w Rosyi 
zaipanują lZ'IlJOIW.u spok<>'bne i oormailinie· sto
suruki. O ·skla<l'z'ie przyrzectrooogo W1 res
krypcie zgromadzenia narodbweigo niic je
szcze nie Wiadoimo. Podbbniiie nie posta
nowiono jeszcze niczego, oo dO sposobu 
wyboróiw .i W10lania z.gromaid!zenia. Do
tyehozas zgo<lizono ·się tylko na zasadę 
przed:stal\v11ciełstwa narodowegQ.. O wszy
stkiem i•nnem orz:eknie dopiero komii15'Ya, 
mająca Slię zebrać pad prz;e-....vodtnictwern 
Bul:ygina:. 1 ermołmv są<lizi, że nie chod!zi 
tui o proste dopusZ1Czenie przedstawicieli 
·ziemstw do komisyj obrad'ującyd1 midi pro
iektami n01Wyclv usrtaw, 1gidizie nie mLeJti, oni 
nawet równegi0 z manowainymi ·czkmkattni 
tych komisrylj 'gjfos.u. 

Zuipelnue odlrnie!nne pogilą<ly wyrazil 
nxta1ktor rza·wieszonej n.ied!aiwno „Naszef· Żi
zm" profesor Chodskij. Zarzuoił on prze
dewszyistki·em reskryptowi, że nie określa 
terminu Wlprowia<lze nia reform, dalej, że 
nlt~ określa bLiiżej tyich refu:rm ani praw 
prwdlstawidelstwa 1narodlow ego, wreszci.e, 
że nie 'Zawiera żaidlniych gwarancyj, co do 
istotnego wprowada:enia w czyni zaipowie
<lizianyich reft()'rm. Można przecie z latwo:
ścią wyna:leść taką ordynaicy~ wyboriczą, 
która narooui zuipelnie <lo gtosu nie dopu
śoi., a ze zgromaidlzema uczyn1i bandę rea:k
cyonistów i biurokratów, tern ba:rdiziej, że 
jest naj'zupeniej pe\v11em, iż biurokracya 
właśnie w tym kierunku wytęży wszystkie 
swe sily i poprow adz i starania. Opozy
cya dotąd nie ztoży broni, dl()póki nie ujrzy 
reziuttału reskryptu. Po dbbinie, j.ak Chod
ski7~ wy rnz il się rówmei znamy a~kat i 
ra<llny miej.ski I(edrin. 

Za trafnością, t e,go o sitatni,ego zdania 
przemawia także ta okoliczność , że wyko
nanie relSkryptu poruczyl car BUltyginO\v i. 
zruainemu zaoofafroown' i ulubieńcowi z.aibi
tego w. księcia Sergiusza. 
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i róiny\ifi słro•. 
Allllen. Górnik Górski wraica1ąc do 

domu izostat napaidnięty przez ki1ku nie!Ztna
nych ludzi '1 niebezpieczn ie pożganyi no
żami. 

Towarz. św. Alojzego w Weitmar. 
W czwartek po pol. o godz. 6 zmarla 

ż:ona niaJS!ze,go · CZl~nfi<:ai 

śp. Petronela Zaremba 
(z domu Domagała). 

Pogrneb odbędzie się w ponii-cdzialek 
dnia.i 13 marca rano o godz. 8 z dlOmu żalo
byi Weststr. Członkowie Towarzystwa 
winni się stawić o godz.. kwadrans po 7 
w lokalu towa.rzysk.Łem w czapkach i o-
zinaJrnch. O Piczny u<l!zial w pogrzebie 
prosi1 Zar~d. -Bractwo Różańca św. Polek w l(ostrop 
donosi swym Siostrom i wszystkim Pola
kom, iż ·oo niedlzielę wielkiego Postu odbę
dzie się naibożeństwo drogi krzyżowej w 
kaplicy o godz.. 2 ipo pol. O Hczny udział 
się upraisza. Przełożona. 

Baczność! Kray ! Zmiaaa ! 
Zebranie niz odbędzie się 12 le z tyl

ko 25 bm. w Ś\\ ;~to z, ia tow nL:'l. Naiświe
tszcj P anny .Maryi, po po łudniu o godz. 4 
Uprasza się o liczny udzfal, ponie\ 

0

ai przyj 
<h\ ważne sprawy pod obrady. Nie może 
się odbyć z powodu, walnego zebrania 
,.Zjednoczema za\ octowego polskiego" w 
Steele. Z a r z a. . 

Tow. 2imn. „Sokół" Wattenscbeid. 
Czołem! Czołem! 

Wszystkim druhom Gniazda naszego, 
którzy nie byli obecni na ostatniem nasrze111 
zebraniu i także Rodakom nam życzli 
wym d-0 wiadom ści, iż z dniem 1 marca 
nasz lokal posicdzc!1 wstał przdniesiony 
do kikafa p. Teodora Wilkcn przy placu 
cesarskim {I(aiserplatz). W niedzielę, <linia 
12 b. m. odbędzie się tamże nasze p1erwsz~ 
posiedzenie i to o godlz. 6 wieczorem. Na 
porządku dziennym będą. sprawy Towa
rzystwa omawiane a w kof1cu będzie \TY 

g loszonyi zajmujący odczyt. Druhów upra
sza si ę o liczne i punktua1lne przy1byc1e. 
Goście mile widziani. 

Czotem ! Wy d' z.i ai l. 

Koło śpiewu „Chopin" w Bochum- Wie
melhausen. 

Dorno~i si ę. czlonikom, iż le~cya śpiewu 
odbędJzie się w przyszlą, niedzielę, 12 b. m . 
o go dz. 4 po piol. Po lekcyi nadzwyczaj
ne zebranii.e. Uprnszai się; szam czlunlków. 
aiby się jak najl.icwiej stawili, gdyż przyj
dą ważne sprawy pod obrady. Goście mi
le wid'ziani. Z a r z "- 4. 

Koło śpiewu ,,fiołek" w Rauxeł 
donosi swym 'CZtdnkorm, '1i lekcye śpiewu 
odlbywać ·się będą co 2 i 4 nie<liziel'ę kaą,de

go miesiąca o godzinie.i 7)/2 wiecz:orem na 
sali pana RiC'Mera. O pund<:tualne stalwieru.e 
prnsi Z a rtz: ąd, 

I( ołQ śple-wu ,,Zofia" w MJace'll-lłlnlłc 
donosi swym czlonkan, ~ 1ekcn śpltJ9 
odbywać Sl~ be~ tera.z co niedzieł41 i 
śwtlęta a ~®. 2 po po1\. O ltCZillJ adEt.ł 
czilonk6w w lek-cyach npra;sz,ai tSi~. Or:d96 
połskiej pieśni. Z aJ r łY g f. 

Ba.cza.ość! Poła cy w Lhrdea t 
PNgniemy sprawić koofesyomł tia 

spowied!nika polskiego w naszym kośaefo 
wi~ prooirny szan. Rodaków przy~ 
sic do tego, i jak naJłiC21niej laskawie akJa. 
d1uL oad-syłać.. Dobrowałne skladki przyj.. 
mrtiGt: Jan J(aiczór w Linden, Ji[~r. •· 
a1' T0111ia1SZ Jak<b;zak W1 Linden, Tllbtr. 
n·r. ft, Bdl IV. 

Tew. św~ Wacława z I...Wm. ....• „ •• „._ •• 
Tow. św. Andrzeja w Ober-Marxk>ll 

sklaida szalhlOwinemu czlQ'n'ko'Wir 
ANDI{ZEJOWI HAMROLOWI 

oraz jego dozgonnej towarzyiszce eycia 
Wil(TORYI WIECZOREK 

w dlziefl ś'l''ltbu1 (<linia 11 marca) iak natser
decznietsze życzenia Z'drowia. szcz~śda l 
blogoslawieństwa św„ J życaa naid'l1tlższe
~ Tego warn życ?Jymy i ze 'W1S'Z}"stkick 
p~ersi wykrz:ytujemy: Ml'oda para niec."'11 
tyje, niech żyje, nioch żyje! 

Zarząd;. 

~„"~·*~*··~--· - --------- -------

----······---·· NA WIELl(I POST 
poleca szanownym rod~om Olei slemlenay 
Po:Wldła śliwkowe, twaróg i jagły, także 
tez można dlOtsta.ć u mnie czysty miód 
pszczeli, który sprowa<llzilem z Polskl. 

MIKOLAJ TW ARDOWSl(I, 
Wanne, ulica Horststr. nr. 20, naprzeciwko 

cmootarza katolickiego. 

- li •• ···
p eniądzP 

na hipoteki do budowli, zabezpieczenia do
mów i mchomości od Oillia. dostarcn i 
zalatwia Rodak preQko i ~etelnie. 

Oferty uprasza się łaskawie nadsyłał 

do ~spedyicyi ,,Wiarusa Pvłskie~" w Bo.. 
chum, pod lit ll. S. B. 12. 

Sprzedawaczkę 

do skladu towarów kolonialnycll poszuku
ję od zaraz. 

R z e P k i, dom towarowy ul. Nowa 49. 
w Heme. 
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K1·a 1 ee polski 
ranciszek Dukat, 

przy ulicy Friesenstr nr. IO. 
aj!~p1zy krój 

cen r umiarkcwane. „ 

Pob·cam szan . Rodakom i towarzy
stwom obrazy religijne, oraz narodowe we 
wielkim wyborze. Pioczątki (stemple) tak 
dla towarzystw jako prywatnych osób po
d.ług zamówienia. Wykonuję wszelkie dru
ki jako programy, afisze, karty wizytowe i 
inne rzeczy gustowne szybko i tanio. 

Oprawiam najtaniej 1korony ślubne 
(wieńce) i wiązarki. Mam wielki wybór 
obrazó\v z muzyką. 

fa bryka ram i zwierciadeł. Hurto-

• 

---Baczność! - Stoppenberg ! I 
wna i detaliczna sprzedaż. Polecam się 
szczególnie towarzyswom polskiem w ra
zie potrzeby pamiątek, dyplomów etc„ ..1.. -r ajbar<lzi<'j poź:vlnnc gi:,tunki: 

Podaj~ do w'iadomoś.ci wszystkim I 
Rodakom w Stoppenbcrg, iż otworzyłem 
skład spożywczy. Prnszę \vszysthch R{)

Adam iohozyńs i Nr: 50. Pa s s c • Part o u t 
Nr. 55. N o b I es s e • O b li g e Gelsenkirchen, Plorastr. 92. 

daków o poparcie mego i:ntcresu„ 
Z wysokim szacunkil,cm 

Jakub Urban, 
ulica Hugenstr . .nr. 73. 

Księgarnia larusa P lskiego. 
Nr. 32. Turc fort petits canons. 

r_r3-...lko prawdziwe jeżeli knicla pa.czka, nosi •nzwisko firmy: 

J: ~ S lJ L I /1 A. ~ ~ 
Swój do swego! 

Wielki skład otiuwia w Bruehu 
przy ulicy Maryańskiej nr. 22, 

w pobliżu Kościoła kato!. i obok lokalu Kucherna. 

Szanownym Roda.kom donosimy, iż otworzy
liśmy wspólnie 

pierwszorzędny polski skład gotowego obuwia, 
Dla tego, że ściągamy towar wspólnie z najlepszych fabryk, mo

żemy w tym ciQżkim czasie taniej sprzedawać, niż największe składy, 
a przytem jest towar o wiele lepszy. 

Pole8amy 1aJ{że nasz warsztat, w którym wykonywamy wszel
kie obuwie podług miary. Reperacye ·wykonywamy na życzenie zaraz, 
tanio i do brze. 

Nasz pierwszy skład w Hochlarmark, przy drugiej szachcie Cler
get, dostarcza Rodakom prócz obuwia także dobrze odleżałe cygary, 
pap\el'Osy, fajki, tabakę do zażywania i rozmaitych towarów galante
ryjnych. - Prosimy zatem Szan. Rodaków o poparcia. 

Sł. Ławicki & Jan Gni lczyk. 
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IARUS POLSKI 
a.wdowo-Ludowe pismo dla Polaków na 

'Obczyźnie, szczerze polskie i ka1tolickie 
\.V}"chodzi w Bochum rok piętnasty, a ko
. ztuje na cały kwartał 

tylko l markę 50 fenygów, 
a z ()ldnoszeniem 42 więcej. 

Co tyidzień otrzymuje kazdy bezplat-
11ie <l-0dat0k niedzielny p. t.: 

„POSŁANIEC KATOLICKI", 
który ·zawiera ewangelie i kazania na ka
tdą •nicdzi·ęlę 1 piękne powieści i różne po
uczające i ciekawe artykuły. 

W kwietmu dołączymy zupelnie bez
ptatnie do ,,Wiarusa P.olskieg-0" br-0s1ziur
kę zawierającą naukę o 

reklamacyach podatkowych. 
· BQdą \.V tej ksią.żcczice zawarte taik

że praktyczne wzory reklama.cyj, tak, że 
każdy sam będzie sobie mógł reklamacyę 
podatkową napisać. 

Rodacy! Każdy Polak lronie-
cznie czytywać winien „Wiarusa Polskie
go", aby się d'owied1zi1eć o ważnych wy
pafi'kach tak w życiu narooowem, politycz
nem, iak zarobkQ:wem. Zatem R-0daicy: 

Rozszerzajcie „Wiarusa Polskiego". 

Po, tbestellungs;.Fo~mular. · 
Ich bestelle hJ.ermit bei dem Kaiserli~ 

chen Postamt ein Exemplar der Zei:t1.!n2' 
„ Wtarus Polski" aus Bochum (Zeitung'S
preisti'Ste 128) filr das II. Quarłal 1905 
und hle an Abonnooient und Bestellgełd 

l,92 · ' ' ' 

()błge 1,92 M'k. erhaiten za h®en1 be„ 
ldl.~. 
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Kas..lłdael Postamł • •• • • • • • 

wychodzi \V Bochum 2 razy; tygodniowo 
z bezptclinnym dodatkiem reJigijnl()-J>OWJcś
ciowym pod tytutern: 

„Posłaniec katolicki". 

Na cały kwartał. już z przynosze11iem 
do domu kosztuje ,,Roihot'nilk Polski" 

......... . .... ... „ • .,.„_......, " „ • ·--~ 

tylko 68 fenygów. 

Rodacy! Zapisujcie i rnzszerzajcie 
„Robotnika Polskiego". pismo tanie, a do
bre, ba sz•czerze narodowe i katolidne. 

„Robotnik Polski" jest taki taJlli, ż.e 

każdy goi sobie z.a.pisać może. ,,Robotrn'k 
Polski" jako pismo szazerze narodowe i 
robotnicze, pisze o wszystkiich sprnwach 
<l!otyczących życia nairo<liowego i zarobko
wego ludu polskiego na obczyźnie, przeto 
z.asluguje na jak największe rozp•awszech
ruienie. 

------------------------~~~ 
P ostbestellungs„ Formular. 
kh bestelle hiennłt bei dem Kaiser. 

lichen Postamt ein exernplar der Zeitung 

„~obotnik Polski" aus Bochum ftir d:as II. 

Quartal 1905, und zahle an Abonniemen1: 

undl Bestellgekl1 0,68 Mk. 

3 .\ 
! ! :. 
o"' Q;I ... . :;. 
-o? 
.! ... ,:< 
p.'d ~ 
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" 

Obige 0,68 Mk. erhalten izu haben, be-
1Ciltdllfgt. 

" . . .• .•. . d. . ..• „.„ .... 
((~ Postamt • „ •• „ „ • • 
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Swój g 
do swegó: g. 

g 
ocoooooooaoooooou 

Z wracamy n wagę 
szan. R·>dakom na 
nasz nowo zało.tony 

Swój 
do swego! 

-= = = f'I 

Polski 
skład iowarów łokciowycl1 • 

= = = = 
lenartowski & Talarczyk I I = = DER 1'J E, 
ni. Dworecwa 7'7' Bahnlu.lfst,re ~? 

- Rodacy! Popierajcie swoich. 

l(ażdy 'J)rawy PiQlak powrlITTien mieć w 
domu „Gazetę Toruńslką". l(to jesz.cze 
nie ma „Gazety Toru(1skieJ", niech ją sobie 
zapisze na now ./ kwartat. Przedlptata na 
drugJJ kwartait wynosi tylko 

1 markę 92 fenygów. 

za, odnoszenie do doom pnz,ez li1stmvc
go d'(:mlaca się 42 f enyigi. 

,Gazeta Torui1ska" \vychodzi sz.eść 
razy tyrgodlnro\\10. 

Jei:ieHi abonent umrze wskutek nie
szczęśliwe,go wypadku zaraz, Iuib w dwa 
tyigod'nae po wypa·dku. wyplaca Wyda\\.1ni
ctw0i zwykle z. dobrej woUt nie z obow\iąz
krn porostat.ej rodzinie 150 marek jako 
wsparcie na pogrzeb. 

Nadtt:-0 otrzymuj'!, abonenci Gazety otł 
'Czasu do czasu Tóżne dl()ldatki, jaik szczyty, 
książki o Posce, ·zbiory pieśni polskich, o
brazy iitp. 

Każdy abonent „Gazety Toruńskiej" 
otrzyma na Gw1:azdikę zupełnie dairmo 
wielki: Kalendarz na rok 1906 po.d tyt.: 
RO'Cznik Maryia1ń'ski, Kalemdarn katolick-0-
polski dla wszystkich stanów". 

Postbestellungs„Formular. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiser. 

li.chen Postamt ein Exemplar der Zeitun~ 
,,Gazeta Toruńska" aus Thorn fiir das II. 
QuartaJ 1905, und zahDe an Abonnement 
und Beste11geJ<l· 1,92 Mk. 

ft . ,Jt 
' ił· 

Obige 1,92 Mk. erhalten z:n h.aben1 be
lfteftlłrt. . " • • • • • 41. • • • • • • fM ••. 

Kiltsedlcbes Postaat • •••• • • • 
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~ nwiac· I 
wy.chodzi, w Tomniw trzy razy 
godmiowio nai wiefikim airkwsz;u„ i ma nasi 
pujące bez,pła~ne diodatki: Rodzina Chrze 
ściańska, ty~odnik, Przewt0dnik Namlłrow 

1i L~ternck,i, Szkółka Polska, Gosvodan 
Kupiec i Przemyslawi·ec. Miesięcznl! 
Ogr.odnik i Pszczelarz 1~rtalln ik. 

Każdy · abonent .• Przyjadela" otrz> 
na Gwlia'Zd'kę zupelrne darmo w1ielki Ki 
kndarz: na rok 1906 p. t. „Rocznik Maryaf 
ryański, Kalendarz kafolickio-polski 
wszyistkich stanów". 

Jeżeli abonent ,.Przyiadela" uim 
wskutek nieszczęśHwego wyp.ad:ka za 
lwb dwa tygodlnie po wypadku, wyp/ac 
„Przyjaoiel" zwykle. z. dobre.i \VJOlli, nfo 
obowią'Zku, pozostałej rodzJnie 150 mar( 
iaJm wsparcie na: pogrzeb. 

Zważyiwgzy liczne ·dodatki. „Przy~ 
ciel" jest naHańszem pismem piolskieu 
„Przyjaciel" stoi na grutnde szczerze lu<b 
wym i katoł.iiokim ·b zawsze broni pdł 
kór\.V; n.a obczyźnie przeciw jego tak l'id 
nym przeciwn1lrom. 

Postbestellnngs~Formular. 
kła bestele .hie mlit bei dem K · 

chen Postamt die Zeiturur ,.,PRZYJACll 
aus Thorn rur d'als II. Qu0Jrtal !WS tt 

zah1e an Abonncmemit. 75 Pfg„ (und 24 
' stet~d.) 

iJ 
i~ . " . :. . ił:: 

!ł 
Obige 75 Pfg'i. (un~ 24 Pfg. Bestetjg'e' 

dah nllldMa b~ 
• „ • • • • . ~ . . • • • • 

[(dm. Pm. 
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• auodowym, pollty znym l arobkow:ra 

fł.nkodzł c~2inill• 1 WJ1atktlm f•i P°'wi•tecznych. 
PrndpJata kwartalna BI poczcie l 1 listowych wynoł,l 
1 •r. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
„Wiaru Polaki" zapisany Jest w cenniku pocztowym 

I lllC Baże ZI Wiarc I OJCZJZll ! 
Za inseraty placl sie za wiersz oetytowv 15 fa.. u 
ogloszenia zamieszczone Drzed inseratami 40 fen. ~ • 
często ogłasza, otrzyma rabat. - Listy do „Wiar1u 
Polskiego„ należy frankować i podać w nich doki 4-

pod i;oakiem „ł. połnisch" nr. 128. oy adres pisząceio. Rękopisów się nic zwraca 

~ Rcdakcya, Dnikarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum. przy ulicy Maltherstrasse nr. 17. Adres : „ Wiarus Polski" Bochum. --'1...1-

I 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

a6.włć, czytać I pisać po polsku I Nie jest 

Polakiem, kto potomstwu swemu z.niem
e~~ się pozwoli% 

Od 15 d-0 25 marca 
od!bie.rać będą. list<mO'sze prenumerat~ 
111a dn.tJg1i kwartał, czyli na< kwiecief1, mat i 
-ciierwiec. 

Szainownyic.h J(()dak6w, prosimy, aby 
pt~towa:li 1 markę 92 fenygółwi i wrę

' czyli pieniąd.!z:e listow1emu~ skom przynie-
1 sie kwit na: „Wiam.sa Polskiego". 

Prosimy też Szam. naiszych Ozytelni1-
i kóW, a!by starali się o p-ozyskanie nam licz

nyclJi roorwych abooentów1 na <lrugi kr\var
iat 

l(toby pragn.ąl, abyśmy ,,Wi.ain1,sai Pol-

i
. skiegu'' posyłali do Polski· jego k1·e.w1T1ym, 

niech na<lleś.le 1.92 mr. w znaczlk:aJch pocz-
1 towych } ookladny adres, a gazetę poczcie 
I pr~.ekażemy. 

skqo". 
1

1 

Rodacy! Rozszerzajcie „Wiarusa Pol-

Z wypadków dnia. 

Wahre ·zebranie J,Zjednoczenia zawod:owe
IO polskiego" odbyło się w SteJełe. 

W niedzielę ~gromadziło się: niai sali 
. . Dre" ·esa niemal 300 ddeg?.~ów na walne 
zebranie naszej organizacyi. zawKY<l'ol\vei. 

Przewodnkzyt prezes Rady Nadzor
czej dr.OO· Stołpe z Bochum.. 

Obradyi w pocz.ątka·ch mader burzliwe 
~aiklofl.criyly się spokojnie ku ogóllnemu za
towolooiu. 

Sprawtozdianie sekretarza 'r kasyera 
prźylfęto w obszerniejszej d}'!Skusyr. 

Uctruralooo zmia1t1ę kilku paragrafów 
U/Stalwi i obraino ndWiY Zarząd! i poloiw'1ę Ra
dy Naldlrorczei w mielfsce ustępująicej. 

\ Pre-resem obrano po odrzuceniu trzecli 
innyeh kaooyd'atów olbrzymią większością 
Vosów (dwie trzecie) druh~ Worcrecha So1

-

sińskfetg0, z Rułtrort-Laar„ Wybón }~o 
p()'Wftaoo burz(l okla:skmv. PierW1Szym za
stępcą prezesa Qbrano dmha Grześka: z 
I(astropu, drugim zaistępcą druha Błaszyka 
.z łfursterhawsen, sekretarzem zostal ctr.uh 
Jan l(orpus z Bochum, a wy.brano pdrro
wnie i prawie jednoglośniie kasyerem dru
ha Jankowiakai z Bochum. 

Glosowania na poJowę Rady Nadlzior-
1 ~z.ej dokonano stósownie do ustaw kartka

nti, lecz z: powodu spó1Jnionei pory wyboru 
Za' ogólną izgodą na zebraniu nie stivvierdza
·no, lecz kartki }JO'lic.rone i zamknięte w 
kopercie otltlano komisyi wybranej rw1 tym 
-celu, która1 il<>sy policzy r wybór oglosi. 

Okrzykami na cześć nowego zar~u, 
Prxewoctnrc~ego druha Srolpego i t. d. 
:Zaikoń.czooo zebranie, które ZJ godtzłnną 
Przerwą, trwało oo 1gudzilny 11-tei przed 
l>Ofudniem prawie do ~-dziny 10-tej' wie
~rem. 
, Obszerniejsze spra\V'OZd:anie pod'amy 
Cf.I\ następnyro niumerze. 

Telegramy. 
P e t er s b u r g. W hotelu Bristol na

stąP11 wybuch dynamib4 który poczynił 
znaczne szkody. Sprawcy zamacha n1e· 
znaut · 
. . Peters b ur 1. W połudlliowej czę
ści IUbemH bursldet i orelskJel wybucllły 
ł'Outrchy chłopów. Wysłano wojsko na 
•łetsce. 

Ber I i 11~ Jenerał Trotha, komendant 

wojsk niemieckich w Afryce zach. poł pro
sił o odwołanie go ztamtą<f~ 

P a r y ż. Z Petersburga donoszą, że 
jenerał'Owie Stoessl i Grippenberg staną 
przed sądem wofennym. 

P et e r s b u r g. Pojawiającym się 
pogłoskom, że car zamierza teraz zarwrzeć 
pokój, zapr.J5eCzają tutaj energicznie. 

Polacy na obczyźnie. 

Bruch. Szan1owna Re<li<łkcyio t CO\ do
piero przybyłem na obczyznę z nais'Z'.eJ Pol
ski kochane}, gdzie to hakata wis.zystkie 
wytęż.a s~ty, aby nas BolakóWI wiymgować 
z ziemi, z.lanej kr.wią i potem wale1eznych 
i pr.aoowitych przio<lków naszych~ 

J ll!Źi i\Vl Polsce, gdy jesz.cze baiwH'em w 
domu rodlzicrclskim, 1CZ1Ytyw:a!em ch~tnie 
gaQ:etę polsk41 bo śp. ojciec mój byl wielkim 
Iu1bownikiem gazet i' to zamiliowanie wpioil 
też W1 rras, swe dzieci. U~ ~ razy dzięko
wałem iulź Bo.gu, że o1ciec napędizar nia:s do 
elementarza! Czytafiąc p.fym!nie, iestto pra
wdiziwa rozkosz rozczytywać się Vl1 pou·· 
C'Zta•ią·cych książkach i ga1zeitaich. Illeż to 
nieznanych a ciekawych i mądrych rzeczy 
czlowiek -się d1owie! Jacy nieszczęśliwi 
są v.nszyscy, którzy unikają, gazet i książ~k 
polskich! Patrzą a nie widzą i nie razu
mie1ą teg-0, co się w okofo nich dtziejeJ.. Od
czuwadąc wielkie 1zadoworenie 'Z1 powoldu 
czytania gazet. ~,fa.ram si ę za.Ws7.e o ro, a1hY. 
jak najbar<lZiej rozrpowsz.echlniać gazety 
pol>Skie. Poniewa'Z tymczasem ·sam n.ai ob
ciylnie przybywam, a ro'dlzinę zostalWilem 
\\Il Polsce, przeto miesizkam nai stancy" u 
pewn1ego uczciwego i zacnego rodaka. 
Rodak ten juiJ 15 łat tUi mieszka, p0 ŻOnę 
podecha~ s-abie dio Połsłd i dzieci, które 
wszystkie na obcej urod1:.ił'Y się ziemi. W'Y
chlowtUde na Pulaków. Ja'ka.ż to rozkosz, 
gdy dzieci te zaczną śpiewać nasz.e Mro
OOr\ve pieśni i' 'vygla'Slzać roz:czufaiącel do 
le21 dekłamacye. Slys"Ząe to mówię ~obie 
nieraz: Gdyiby to Poła cy na wlasnyich 
przebywający ŚW'cciach, w Polsce tak 
wpajali poczucie polskie WJ 1SW'e dzfed, 
wte<fy· dzieci te ct:orósl'szy, choćby wryszty 
na obczyztrtie, nie· zatraciłyby nigdy: swego 
pofskiego języka i pocz:wcia n1aJ.1ooi0\Vle;g'O. 

Raizu peW1Jlego zacz.ęliśmy rowmwiać, 
ja z: mymgospodarzem. o iwychlawaniu 
~ieci polskich n:a: obczyźnrie !fi~ Polaków. 
Zarpytalem się tetly, dla czego wszyscy 
Polacy. talk nie d!bają o wychowanie swych 
dzieci na Bałaków, Jak on, móf giasipiodarz. 
Oni mt na t<} odpowiada: .,Zawd'zięCUlm 
to „Wiairuisowi Poliskiernuu z Bo.clmm, kto~ 
re to pismo juiż 13 lat regularnie abonuję i 
z którem do śmierci się nie rozstanę. „W'ia
rus ruski" przypomina nam rodzicom co
dlzioo'llie, żie mamy dziecL wychowywać na 
PolakÓW' i dalby Bóg, aby wszyscy Pol~
cy szJI za tym glosem oo·s~ego pisma'. Nie
stety nie wszyiscy jeszcze Polacy aibon11dą 
„Wiarusa: Polskiego", i dla tego jesz.cze 
tyJe cfZJi:ecl rginie elfa potslrośd". 

Tak mówil mi mój gospodairzi a ial slY
szą'C to powi'~iale.rn sobie., 'ie każdct wol
ną cłrwir~, jaka mi po pracy pooosanje, zu
żyję na: rozpoWSzechnianie „Wiarusa Pol
skiego". Proszę Szan. Red'akcyę o pf.Z\Y· 
slame mi kiłkadziesiąt oomeró'Wi na okarz a 
ja rozniosę fe po domach t zachęcę Roda
ków. erby; sobie zaipisah gazet~ ~. Nie
drogo t10W'Y' kwar.tal si~ rozpocztnie, zatem 
Szan. Roidacy, zabierzmy sie wsxyscy do 
agitacył, aby. „Wrarus Polski~· ~Y 
był· w kaitltym domu połs1dm, na obc:eytnie. 

Slcroaay. 

•!:.' 

R 1cl1 narodowy w Polsce 
pod Moskalem. 

O przebiegu dal1szych staraf1 u rządu 
rosyj-~kiego społeczeństw.a polskie1go w 
kierunku narodmvym, piszą z Warszawy 
do .,GlQSU Narodu" pomiędzy innemi: 

Jak się sko.(1czy kooflLkt szikolny1 nic 
\via1domo. Kurator Szwarc, oglasza1 w 
,,Warszawskim Dniewnjku", że nie jest 
., wrogiem Polaków" - mimo to jednak 
, , } 1 ) cpuje w Petersburg111 przeciwko WY
id:xdo\Vi polskiemu. Wszystko będizie ia
łe-teć '()d ministra -Oświaty jenerafai Gła
zowa. ale jego stanlO'Wi's:kQ jest podobno nie 
p-e:wtne i ogólnie mówią, o bliskiernl lego u
stąp l eniu•. Jest toi z.resztą czlOIWiek zuipel
nie r ie odpowiedni dlO urzędu, który: mu 
powierzano. W kaiżdym ·razie wyjech.ala 
z Warszawy do Petersburga depuitacya 
,,rodziców" z memoryalem szkolnym. W 
skl~ 1.1 deputacyi wchod~ą: 

Aleksander Swięto·chl{)J\Vski. W1t.ady
sł.a\ · hr. Tyszkiewicz, Ignacy Chrzanow
ski , Józef Nata'tlson, Stanislaw Lesz1czy(1-
ski, Mieczysław Pfieiffer, Franciszek Zie
liński, Paweł Sosnowski, Stani'.staw Kiiem
ski z Warsz.a\vy; oratz Stani·sfaw Cheł
chow1ski z Pl10cka. adw. Chr}11.Stmviski z 
Lomży, aid'w. Staniszewski z Suwa~k, Sta
nisław Lewkki z Siedlec. Szymon KGnar
ski z Raidlomia, hr. Loś z Kielc, redaktor 
Mirosfaw, Dobrzat1ski z, Piotrkowai, im. Jan 
Arkuszewski z Ludzi, i. Affons Parctzewski 
z l(alisza. 

I eprezento-w anc. są zatem w s.zystkic 
gubernie I(rófe:stwa i drwai jego nalwięks.ze 
miasta: Warszawa i Lódiź. Memoryait 
żąda wprowadzenia jęz:yka polskiego jako 
wykladbwego niekarania ucxniów zai osta
tni stre}k i zapei\\mienia rodlzkom pewnej 
i~erencyi w. spramiich wkoinyich. 

POwodzenie petycyi iz.ależżeć będz;ie w 
wacznet mierze od usposobienia nowego 
jegeral-guibernatt:ora. Maksymowi~ nikt 
w Warsz.aiwie nie zn.a i nfilct nie wie, jakie 
sa. jego uczucia wobec Polaków. Z®:iwilo 
ogólnie, że jenerar tak niskiej rangi i n.re 
wrys!Oiki ego pochoo'zeniai otrzymal tatc wy
~k:L u.nząd. MaksYIJ!Owicz jest ooka:źnym 
atamanem kozaków dońskich. Ood:.nl01ść 
betmaina piastUJie każdorarowiyi 111astępca 
tronu, oczywiście tylko tytularnie. Nak.aź
ny. ataman - iak dziko brzmi tai nazwa! 
~ ma latwy dostęp do dWiont L bezlpośre
dru stosunek z cesarzem., - opróc:zi tego 
jest cyiwilnym wie1korządcą ziemi dbńskrch 
kozaków. która posiada swojąJ wllalSmł! or
ganizacyę, nie ma je<lnak dotychczas auto
nomii 'ziemskiej. Jeneral Mak:Jsymowkz 
-zebrał tam rriezarvv-odinie pewn~ d.oświad~ 
czenie adrnin•straicyjne, aJe stosunlk:t tam
teisze 1' poskie} są; tak wpdnie oomre:rme, 
że trz.ebai wi·elkiej inteHgoocyi, i dobre} wo
li, aby różnice zrozumieć i oo okh siie za
stosować. 

W każd'ym razie pojaiwienłe rsię oo-wc.
go :teneral-gutbernat.ora w stroju dbńskkh 
I(m.aków na pól azyatyc:kim, a tak wsrtrę
tnYin dłai pobskiąro oka, będ2ie epizodem 
dz1wnym i niespod1ziewanyim. 

Ruch wlościa'ńskL o język pol/ski wi u„ 
rzęd;oVr'Ulliu gmin, \Wlll:aga się i zaeeyna 
niePokoić tutejs-zą biurokracyę, Do gmin 
Wiejski!ch wprowadzono język rosyjski, zu
pel'tnie bezprawnie, a oprócz tego również 
'Wlbrew wyraźnym przepisom pra~, oo
ięto 'g'ffiinom możność ~lnego wyboru pi
sarzy, w których rekach znaidUje się falkt:y
oznie cala ·Wladxa gmhmai. To też d pi
sarze są teraz ajentami poli.cyjnyim±, któ
rzy oo wzór swoich pryocypal6wl i opie
ku!nów, dg'ranłczai~ swoJĄ dzialalnOOć do 
okradania fooduszów wlośdańsldch i urze
cflr.fą zasadniczo po rosyjsku. 

Bolesna' sprawa unitów, sk.lania się, jak 

d-0noszą; z Petersburga, ck> pomyślnego 
końca . Ci, którzy w.ytrwali, ()trzymają, zu. 
peJ!ną nagrodę swego męstwa i miłości 
w1ary. 
. ~--~.-.:--: ) 

LS: 

Mowa. posła. Korfantego 
wygłbszona dnia 8-go marca przy wniosku 
posła Chrzanowskiego i towarzyszy, do
tyczą~o rozgraniczenia okręgów wybor-

czych. 
M. P. Mówca: poprzedni obszernie mó

~it o hisrorycznym rozwoju tei sprarwy, 
~11e potrzebuję więc wchodzić wi szczegóły 
1 mogę mó:wi.ć krótko. Posel I(opsch mó
wi! 0 1 tem. Pozwolicie mi· panowie że 
zwrócę tylko uwagę waszą na. to, ż,e od lat 
przeszło 30 prawem WY'booczem Z1 31 maja 
1869 r. - a na to kładę nacisk - obywate
lom państwa niemieckiego przYQbiecano 
że ur~ie i rozgramczenie okręg-ó\~ 
wyiborczych, rółwnież jaJk pomoożenie li
czbyi posłów w stosunku do pomnażani-a 
się ludności prz.ez osobne prawo urcigu,1o
wanem zostanie. Czekamy; na· oo naprórżno 
od łat dziesiątek. 

W szczegóły wcho'dizić, jak rreklem 
me będ~, jedynie pragnę wskaz.at na )ed'.Ii~ 
crzęść dzielnic polskich, pioniieważ jest kla
sycznym przykladem zmienionych stiosun
k&w. Nai Górnym Slązku mamy okn;g.t 
W 1Yborcze, zarnieszkale przez 300 (()() lu
dność, w których znajduje isi~ blls~ 65 OOO 
upoważnionych wyborców ' 

I ta'k okręg wyborczy Bytom-Tamo
wke z.arriteiszikuje 300 OOO .Dwd!z.i, l(a~ 
Zabnze 300 OOO, Ołi'Wice-LUJblirrrec przeszło 
150 OCXJ. Wyborców w tych okręgach1 jest: 
·WJ bytomsko-tarnowskim 63 T29 \vt kato
wticlro-zalbrskim róW'Il~ei 63 OOO, w 
pszcz.yńsJro..rybnickim prze~o 38 OOO D. t. 
d., w O'krwach zaś wYbooc.zychi wrn:i-skkh: 
Wł g}u!J)Czycki'm nieJoo nad 15 OOO w1 ni.eno
ttlitls:kim 16 OOO, w niskim 16 ooO, w' P"'1i
~k1:11' około 19 OOO. Jeżeli przyjrzyiny 
Slę . cię.żarom pańiStwowym, ponosmnym 
przez m1eiszkaiń·cówi miast i mieS!Zkańców: 
"WSi, przehmamyi się, że niema wiełkień ró~ 
żnik}'l pomięd'2y takQIW'etnd. Ludzie d pl~ 
~ same Podatki', trzeba w1ięc rapytat 
s1~, skąd to pochodzi, że wartość glosu 
nnes~ń~a wielkiego Olkręg:u wy1boricz.qo 
wyioos1 pi.ątą, szóstą, dziesiątą lu.b j~ 
Tn'.Il!iei~ męść g losu mieszkań-ca malqJ> 
okręgu. Jest to bez zaipr.reaenia. 'Wielką 
nJ.espr~iedltiwością. Przy e1we1ntualnem 
lXW'ZgłędniooiUi wnios!w naszego pra,lgnęli
bYśmy .zas~r~lz! się przec1wlro temu, aby 
państwie menlleckie.m1 nie UII'Zą<lzooo na 
"Wrtór pruski geometryj ·W'Ylboricze.i na moc~ 
które$ kalJICfytdat6W1 o~ycyii ws~nąt mo-

l foa. W dz.ielnkach polskich jesteśmy dlo 
tego ~enr przy wyborach do 
se1nru pruskiego, że: wladu takąi gep.me„ 
trYe wyoorczych okręgów. konstatuj4 że 
na mocy jcy mandaty; nasze postradać ~u
isimy. 

Protestowaliśmy zarw1Sze przeciwto te
nru, a przy motyłwowaniu nilinie,tszego wn1n
sku pragniemy się zastrzedz, aby i WI pań
stwie me:nrieddem pflZY! wyborach do par
lamentu ooś podbbnego nie powrtóJ"Zlylo się, 
w ceru zmniejszenia opozycyi, która tak 
r7.ądowi jak i prawicy tej izby; tak jest nie
milą. Pan kanclerz n're tak da'WlnO temu 
wyrzekł tu tai pamiętne sto~: Prll'Sy 
Pie~ w Niemczech, Niemc:r pierwsze 
'W1 świecie. Co oo drugiej cz~ tego zda
nia ro zapewne nie WI'erzy w to mlct tak w 
Niemczech jale i w Ewropie, opróaz same
~ p. kanclerza; aJe niestety UJWierzyć w 
1o mvsi.my, ie w.Ni.emcxecb Pr.tli$}" są pier
~enli, ponre'W'afłl w caifem państwre nie
mieckiem ICZUĆ praskiego dtrcba na katt-



~ kroku, ducha reakcyi, tego du-eka nJe
spra wied1iwości, z j*ą, rozmaite klasy o
~teli traktuje się, ą i W1 tern widzę d11-
icba PntSkitCo. że ptzyobiecane rozgrani
>erenle Okregów i poginożenie liczby po-
5'ówi przez lat dZiesiątki na siebie każe 
>iCZekat. 

Tak saill() dzieje stę w tym przypadku, 
l1ak: prz:y niektórych artykułach kon!stytu
tyi Rzeszy, w- któryich przyobiecano oby
watelom państwa niemieckie.igo nowe różne 
prawa, na które do dzisiaj jeszcze czeka
my. Zupełnie to Po prusku, zdaniem mo
jem, taki sposób obchodzenia· się z obywa
telami, taki rodz.aj obchodzenifi się z kon
stytucyą, taki sposób nied101t11zyrnywan'ia 
praWlnych przyrzec'Zieil, a w państwie nie
mieckiem sposób poistępowania ksztaltuje 
się zupelnie na modlę pr.uską: tak samo, 
!ak w konstytucyi pruskiej przyobiecano 
cały szereg praw i tej obietnicy nie dio
trzymatno, tak samo dzieje się w państwie 
111iemieckiem. Na dotrzy manie wszystkich 
1ych obietnic czekamy napróżno. Ze 
względu wtaiśnie na stosunki górnoślązkie 
.gdlz.ic wiskutek nagłego wzrostu Iudnoś :: i 
.coraiz w1ęce~ wyborców w okręga1ch prz,y-
1bywa. , gdzie w okręgaich wyborczy,ch ob
W10id'ÓW1 przemysllowych największe mamy 
. przy wybora1ch trud'n()lści do przez,wycię
·żenia, ze w1ziględ'u właśnie na tę część 
-0.zielnic pol'sikich wniosek powyższy po-

' stanowiliśmy r prosimy wysoką i:z.bę, aby 
nie ·ch'ciafa W1 myśl wnil()isku dr. Paasche i 
tow1a1rzysz:y przekazać go p. Kanclerziowi 
do rozpatrzenia, ale raczej do u1wzgłędnie
rniia, jak tego 1prngnie wniosek p.anóW1 ze 
stron1nictwa W10lnomyślneigo, który p1opie-
1ramy. · 

(Braw\O! u. Polaków). 

Z wojny rosyjsko-japońsk!ej . 
Odwirót Rasy.an odbyWJa się dlwama 

\ bardzo lichemi ście.żynami, górskiemi, pel
rnem~ śniegu\ i błota'. Straty ich skutkiem 
tegQ są olbrzymie. Wszy.stkie ciężkie 
ldziala, kilkanaście dz.ia·l ·polnyich, magazy-

l 111yi - rv.npadlfY1 w ręce iapońskiei. W Miutk
d'emie, w Fusmn ~ w innych! .miejscowo
·ściadł z:ajęfi1 Japończycy sz.pitaile rosyjsikie. 
·Sz.pitaLe te pnzepełnione sąi .umieraj~cymi, 
gdlyti;' wl ostaitnich dwóch 1dlnu.aich walk ro
syjska ob>sluga1 lekarska. wOlbec olbrzymi'elj 
'ilości rannych, okaZ'ała się niewystarczają
<ą. Poniewa'Ż J aipończy1cy nie rozporzą
dzają, zbyt wielką Iiiczbą lekarzy, a1 ci z na
tu1I'yt rz:e·cz.y zajmują się najpierw swQimi 

1 

·ra:nn·Ymi 1 rWJm rosyjscy pozostaj~ .. ?~ opa- ł 
trieniai. . ; , j • ~~· 
~""'" Japonczycy śdgają Rosyan nia ·calej li
!ftii. Zapewni·e przyjdzie pod, Tie11•nem dó 
11owej walki. J aipończ.ycy stoją jut w1 pn-
1bliżu nelingu. Rosyjskrego woi·sko jest 
rzrnęczone i brak mu żyw1nośd i .a.muinicyi. 

l(uropatkin donosi, że odwrót powiódł 

~----- ----·---. ' 

~aJ>itan Czart. 
Tom dru1L 

(Ciąg dalszy.) 
Zaraz. na pe·r.wsz:ym zakiręcie, hiuknąl 

wyistrzal i kula przeledia-l:a z.e świstem tuz 
·przy uSIZaich mlodzieńca. 

Gastill'an uznał z:a wlaiściiwe nie sta
wiać czoła niewidzialnemu1 wrogowi. 

Zachowując · męztwo swe nai lepszą 

1 potrzebę, pochylił się na siodle i szalonym 
·galopem pomJmą,ł naprzód. 

W tej chlWlili zagrzmiaol ·drugi wystrwl 
Tym ra·zem padl on z innego miejsca, o ia
:kie pi1ećdziesiąt 'kroków 1ztamtąd i · jeśli Ca- · 
-strlan zostail u,g<ldzony, to w sarni piersi. 

ttulkQIWi wystrzału odpowied'zial krzyk 
jeźdzca. 

- Dostał! - · krzyklnąr tryumfująco 
Ben foel. wychylający siie z gęstwiny. 

Nadlb1egl1 też Rinaldo. 
- Trafileś? - zapytal cyrga1nia. 
- J e·stem pewny. Widizia.lem d~·Sk()l-

inale, jak puśdl mgle i 1u:pa:dł w tyt l(oń 
unióst go •galo.pem i zrzucił pewnie i1ai dro-· 

I dze. . 
-A więc tmp? 
- Bez żadnej wątpliwości. 

; - To dobrze - nzekt Rinaldo~ lecz 
liist?... .. 

- Prawtda. Liist potrze·bny nam Jro-
. nie1eznie. Szukajmy zatem zwie!r.zy.ny. 
' Musi ona być gdzieś niedaleko. 
1 Zbó.ie poprawili sie niai siodla~h i ru-
szyli śladem Cast!ilt'ana. · 

W ciągu dwóch godzun przeszukiwa
li nadare:nmie przydrome rowy, zarośla l 

'. poła. 

się t armie rosyJskle szczęłłlwłe ~ 
ty się Japodczykom. 

Dalej donosi Kuropatk'm, że od! 28 lute
go db 11 marca mieli Rosyanie ranay<A 
1190 olicei-ów i 46 391 chłopa. 

Ostatnia wi.ad<tność z: l'okio donosi, 
2~ 12 marca nadeslał Ojama 1Sprawozdanie 
następujące: 

„Rosyanie pozostawłll 26 500 pole
głych. Zdobyliśmy 2 sztandary, około 68 
dział, 60 tysięcy karabinów, 150 WO!Zów z 
amunicyą, 1000 wagonów, 200 tys. nabojów 
armatnich, 25 milionów nabojów karabłn-0-
wych, 15 tys. koku zboża, 55 tys. koku 
paszy t 45 mil relsów kolejki pobiejt 2088 
koni, 23 wozy z mapami, 1600 wozów z o
dzieżą, milion porcyj chleba, 70 tys. ton 
paliwa, 60 ton siana, wielką Iłczbę bydła, 
namiotów, instrumentów, drutu, słupów 
telegraficznych, łóżek i t. d." 

Wedlug urzęd-0wej wiadlomości wy.no
si liczba wziętych do niewoli Rosyan 40 
tysięcy i z:większa się rZ każdą chwilą, 
gdyż pości'g za cofai<tcymi się rosyanami 
trwa dlalei. 

Straty ()lgóline Rosyan wyinoszą prze
sz.:lo 100 tys. chlapa. Stratyi iapoińskie we
dług spraiwozdania ma-rszalka Ojamy; wy
noszą od 26. lU'tego do 12 marca 41222 
chłopa . 
M&llL 4 

:Ziemie polskie. 
ZPrus Zachodnich W~rmil i Mazur. 

Pelplin. „Piel1grz:ym" pisze: Jak 
się dowiadujemy, zamierza „Landbank" w 
sąsiednim Rotże1ntalu nabyć większą po
sia'Cl..łść od Niemca, ale ta mu iest zai małą, 
fa tego stara się naik'1kmić sąsie1ctnkh ;gosipo
danzy PQJa:ków do s.prz ed'.aży swych po
siadłości, aby potem w jedną ·ca'tość je po
lączyić. Później zi pewnością zamieniooo
byi te zlączonei ,gospodarstwa na domenę. 
Przestrz.ejgamy więc mvszych ,gospodarzy 
aby nie sprzedawali swej roU wmgom nie 
tylko naszej narodiOwości, ale i religii. 

Iława. W dniu 7 bm . .zastrzelil się w 
jedlnym z· tutejszly;ch! lokali. podróżu~ący na
:zwi'skiem Treptau. PoW10d:y samobójstwa 
dotychczas. nie znane. 

Tomń. Dwa nieszczęśliwe wypadki 
wydarz:yly się n:a; tuite}szym pl'.ac111 ćwicze.ń 
Mistrz bladmierski Gehrmann wsudlszy 
na: dach oficerskiego domu: jad'alnego, spadł 
.L od!nióst ciężkie l\Vewnętrz.ne pokaileczeni.a. 
Potem w.szeidlr na daich czeladnik panai O. i 
zranit się kawialean blachy WI prawą rękę, 
z QZe'go wywiązalo się zatrwcie ·krwi. 

t Wiei. Kr ~oznańskiesto. 
Poznań. Zjazd deleigatóWI ,.połsikich 

gimnaistyicz.nych sokolich w państwie nie
mi.eckiem" od:będz.ie się w ni1eidlzielę, d'.ma 
26 marca w Domu I(atoliickim ()Id) godziny 
10 il pór prz:ed polud'niem w Piaznaniui. 

Porządek obrnd: 1. Za·gajeme. 2. Spra-

Nali'mni,eiszy ślad: nie w1sikazywa1t ani 
obecności, ani nawet prizejaizdu tego, któ
ry terai: tak bard1zo by l im drogi. 

- Glu1pia historya ! - zaklął Rinaldo. 
- Wolalbym sto razy wrnd'z i eć, że: ten 
dudek żyje i że będ!ę jeszcze mógł się z nim 
spotkać, nie, trapić się przyipwszez.eniem, że 
wtpad.l wi jakąś diziurę, gdzie z,gnije zanim 
go od'szukamy. 

- Wróćmy na, d1rogę - d\or.aidlził Ben 
Joel. - Na oo pr.zeicllużać be·z:użytecme 

poszukiwam.a? 
- M.aszi shi·szność. Wy•pada nam, na 

wszelki wyipad'elk, dotrzeć do samego Or
leanu. 

Niepowiodzenie drwóch! z kolei zaimai
chów zainiiepokoilo nędzników i pozba
wito ich dotychczasowej peWU1ości siebie 
Jechali obok siebie w milczeniu i bell zby

tniego pośpiechu. Może chcielii opóźnić 
chwilę, którai przynieść miała ostateczne 
rozczarowanie ... 

·W odległ\ości mili od'. miejsoea, W1 któ-, 
rem dokonany został ()tstatni zamach. uj
rze!li nagle, nai praiwo odi dmgi, wtelkie o
.gnisko. przy którem kręcito se okolo ·dzie
sięciu !udzi. 

W pobliżu tej gimpy stal wóz. zaprz.e
żony w parę ·silnyich· koni. 

Trzeci kGń leżal w trawie, cokolwiek 
d'alej. 

Syłwetki wszystki wS1?;ystkich ludzi ry 
sowa\ły się er.ami() n;:, l<n ,„wym tle pło
mienia . . Jeź<Mcy, prz:ygtądając im się 
da.la, · riie mokli odgadnąć iak: ego są ro<fza 
jw i oo w tern miejscu czynią? 

Tajemnicze oborowisko rozkladato 
s1e pod spadzistą ścianą ·wysokiego wzgó
rza. którego sżiezyt porosty byl kairliowa
temi drzewami, bokt zaś, wydrążone pmez 

· wozdanie oł>e-cnośd delegałÓ\\''. 3. Po
twford:zenie przyjęcia. oow.ycłt towareystw 
4. Odczytanie protokófu zebrania %i dnia 7 
lutego 1904. 5. Spra\\Wdanie Komisyi Re
wizyjnej. 7. l(omumkaty Wydizialu Zwi'l
zku. 7. Komunikaty Wydzialów Okręgo
wych {dyiskusyai wyklucwna). 8. Wnioski 
(Gniazd i Wydziału). 9. Wnioski bez u
chwaJf - wolne glosy. 

Przypominamy: § 14 ustaw. Wniosló 
o zmianę uistaw doręc•zone być muszą Wy
działowi piśmiennie prz.ynajmniej cztery 
t~igodnie przed zebraniem DelErgatów. 

§ 7. I(ażdle •gniazdo sokole należą:e 
do Zw1ązlm, wyznacza na 100 ieztonków 
jedn-~go dalegata wraz z, zastępcą. Onia
zdui wyselaiącemu więcej jak jednego dele
gata· przyslugwie prawo glosy wszystkich 
delegatów powierzyć jednemu. 

Wzywając dio liicz.neigo1 udlzialu nad
mieniamy, że delegaci winni być zaopa
trzeni w p11śmienną pfonip.otencyą swych 
gniazd. 

Wyidziar Związku. 
Sok<>lów pol'.sikich w paflstwie niemiec:kiem. 
Bernard! Chrzanowski, I(aro.f Rzepecki, 

pre z eis. sekretairz. 
Kargowa. Wlaściciel Schultz iznikt <Jd 

piątku. bez śladu. Obedniel znaleziono cia
ło jego Z1gniłe w Obrze. Czyi zaichodzi nie
szczęśliwy wypadek czy też samobójstwo 
nie zdołano dotychcz.as skonstatować. 

Poznań. W środę zmarł w 72 roku 
życia znany p01znaf!sk1 l'ckarz. śip. dr. Too
dJor farnatowski. obyw:atel, któryi 1Wy1wie
ral nie:malyi wplyw w życiui ekonomicznern 
sz.czególnie wia1rstw śrndnich, <Yk-0/01 JX>'d
nie·sieniai których pracowat .cale żyicie. 

Poznań. tta:katystyczne bankr i to 
„Ostbank" w Poznaniu. i ,,Ostdeuitsche 
Bank" w Królewcu; mają ·się połączyć w 
jedne iinstytuicyę. Zastępicyi tyich dWióch 
banków mi1eli w tym tygod1niU1 konferencyę 
w: Berlinie i :uJtoży:li warn:nlki polącz:ema 

·się, :które celem ostatecznej' uch1wa1ly przed 
l()IŻOne będą radiom nadlzorczym ty;ch in
stytucyi. 

Borek. Tomasz Musielak u.rolci'zit się 
w Cerekwky (Zerekwitz) pod! Borkiem i 
to w rokrn 1798, ·d:nia 9 styczinia. Pamięta 
doorze wojska napoleoń·skie. nawet opisu
je ich: umundurowanie. Przytomtnl()lść ma 
zuipel'ną, tylko jest 1głuichym, icaląi zimę le
ży. w łoo1m modli się . z:aś latem robi1 mio
tly, sa.mJ chod!zi do lasw po brzozowe ga
lęzfo, ·slow.em n·a swój wied<: PGisiadaJ nie-
zwy.kią silę. Pobiera renty 10 mk. rrnesię
cx.me. Obecnie ma 106 lat. 

Ze Ślązka czyli Starej Polsld. 
W,rocław. Zm11ain.yi wśród! dtuicho:wie·ń

stw~. Ustanowieni zostali: Ks. łrap. Kos
setek z Psz.czyny jako administrator tam
że. Mianowani zostali: Ks. prob. May w 
Al1-Warthaiu d'z:iiekanem delka1nartu1 bolesfa„ 
wskiego, ks. pmb. Pischel z Nysy dzieka
nem dekanatu nyśk1ego. 
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kopaczów, w.ybi·eraiącydt piasek i glinę, 
ptze,d\stawia1ły w1ygod'n1e schronisko„ 

ZesZ!czytu. wJZlgórza można byfo1 wi
d'z:ieć doskonale, co się d:z.ialo w obozowi
sku, .n rozpoznać w potrzebie osobyi sku
pione prz:yi ogniu. 

- Kumie Rinałdb! - odezwal się Ben 
Joe~ - n.ie tr.zebai pomicta:ć n:a}dirobmei
szych1 sziczegół'ów. Radzę zwrócić poszu
kiwania w ·stronę tych tam Lud!zi... 

- Miałem w;taśnie ro samo na myśli. 
- Baczność zatem! 
Lącząc cz.yini ze słowami, Ben Joel zsu 

nąt się z siodła, owmąl koniQwi leh opoń
czą, aby nie m6gl rżeć glośno, i zaprowa
<lrzil go w ·gęstwinę, gdzie przywiązat go 
do opusz•czaiących się nizlro gałęzi je,sionu. 

R1naldb uczy.ni~ toż samo. 
- Zalcz.ekai tu na mnie - rzekr cy.gain. 
I przekra:d'ając się m iędzy drz.ewami, 

dostał się niedlostrzeżeni~ do zfomów ska
listych, oświetl1onych s?abo liuną ognis.kai, 
ploną.ceigo o jakie sto kroków ztamtąd. 

Podi osłoną ska·l mógł już posuwać się 
· bezpreczniej okrążył więc wzg:ónze ~ widzie 
rając się na nie od strony przeciwne], do~ 
stal się w kilka· mnut na wierzchołek, zk~d 
wz:rok jego spad.al ju.ż prostopadle w sam 
śrocllek grupy. 

Ompa: ta otaczata kogoś, co sied'Ziiał i. 
Jak się zdaiwia:ło, skupiał . na sobie u!Wagę 
ogółnq. 

Ben Joel o mało me krzyknął, l)OZina
wszy w .sied1zą:cym - CastHlana . 

Co przytrafilo się mlooizieńoowi, opo
wierlłzieć się da w kilku słowach. 

Kula Ben Joeła1 ugodziła . go rzoczywi·
ŚC!'e w same piersi, natrafila jedł:nak s.zczę
śliwie na szerok~. miedzianfl sp~lu:, 
która: rozpęd jej :miweceyla. 

Wrocław. Na ~łym Stązku jest 26 
miast i mietsoowości, liczących ponad 1~ 
tysi~y mieszkańców. Pier\\rsze mie~ 
~jmu;e oczywiście W rocfaw. Lic~ 
457 OOO mieszkańców, a następnie 1.iotu-
Jice z 88 OOO. W dalszym ciąigu. przycłm
dtzą, prawie '\vy\f~znie miasta i ~miny gdri"" 
noślązkie, mianowicie Król. ttuta 67 OOO~ 
Gliwice 62 OOO, Bytom 58 000, (Lign.i~ 
57 OOO), l(atowice 38 OOO, Opole 34 OOO. 
Racibórz 33 OOO. Zabrze 31 OOO. (Swidnic.-
30 OOO), Brzeg_ 26 OOO, Nysa 24 000, Strr.-· 
re Zabrze 23 OOO (obecnie pofącxone fl 
Małe!m Zabrzem i Domtą: iprzeszlo 40 ()(.l)), 
(Gtogowa i Zielonogóra P'O 20 OOO), Pru
dnik 21 OOO, (Langenbiela:u 20 OOO, Jelenioi
góra 18 DOO), Lipiny i Boguislawke ~ 
17 OOO, (Wałbrzych, Rekhe.nbach i l(ladiz
ko) i Swiętochlowice po 15 OOO mieSiZ- ·· 
kań.ców. 

Racibórz. O katastrofie· na kopa l~ 1i · 
„Oskara" Pod Pietrzkowicami donosiząi na
stepujące straszne szczególy: Uratowam 
gór.nicy przeżyli zamurowani 200 metrów 
1poJd1 ziemią; 20 straiSz.n.ych •godzin w powie,,. 
trzu przesyiconem tmciz.ną. Widz.ieli oni, 
jak 'kamraci ich jeden po drugim umiuali 
a pomódz im nie mO'gli, gidyiż ich samycb 
c.zekał ten sam los, wi·dzieli, iak jedna lamp 
ka górnicza po. drugiej g.asifa1 po-równo z 
gasn.ąicem życiem nieszczęśliwych ofiar. 
Wresz.cie po 20-go:dzin:nych mecza:-n tad1 
otW10rzy( się mur i1chi grobu i wróconOi i.h 
do życia! i światra. Z ogólnej ficz.by zJ.m
iJrniętych w tym stras·znym grobie ~.'hm
kó\v 6 byla ksz:cze przy życiu, 8 padlo !li · 

fia•rą tru1ących gazów, a 5 z: nich zmarto 
przed oczami drugich. którzy z groz::i orze
}siwali podlobnego l-0su, leczi m11eli je.sz;:ze. 
tyle sity, że powiewia.iąc z.rz:uconem z sie
bie odzieniem. odpędlzali; od si~hie truią ("t; 
gatzY'). W jednym kącie zamurowanego 
ganku znalez1-0irno nicżywyd1 10 ·górnikó\\ 
skulonych i tulących się do si~b~c nawza
jem, jakbyi chcąc się uchroni6 przed' stra
szną. śmiercią, lecz napróiżno. Gdy nade
szlai pomoc, pa!Ha się jesz.::ze tylko jedn ~ 
lampka. 

Wy.rnbowani gornicy przyszli do sie · 
bie, leC'Z: pomimo tego ur:ii~szcz.owY ich je 
sz.cze w. la'Zarede. 

Rydułtowy. Na lmMlzic tut~isz~i l~-0-
pal1ni znaleziono w tyich .ct'nia:h nieżywego 
mężczyz.nę, który by~ mocno popalony. 
Jest to jużi drug·1 taki wypadek, który si~ 
na owej hołdzie zdarzył. 

Z innych dzielnic Polski. 
W Zagłębiu Dąbrowskłem n.a ogół11"11 

liczbę 41 tys. robotników! Zaglebia, a .mi~„ 
nowicie 20 tys. górników, 9000 IJutmków ~ 
12 OOO mnvrn robotników! przemy:dowydi 
wrócilo (w~d!ug „Cz.aisu") do prn,;y ;~1Y
dynie 2500 górników kopalni „Saturn". 
Reszta streikuJe w dalsz.ym ciągu. Gki
wną, przyczynę uiporczyiweg·:> beeroboda. 
sta•nowią rozpuszczane! prz,ez1 agitaJtoróW 

Uderzenie wszakże bylo tak silne, że 
młodlziienieic stracil chl\VilJowo przytomność 
i 1zemdiat. · 

}(011, jak Juli ·wiemy,_ Uinióst go szałć
nym ·pędem, i biegl prz.ez pola az do d1wi
Ii, gd'y olśniony blaskiem ogni1ska, 'Staną.t 
w miejscu jak wryty i zrzudl ·Zemdlonego 
na :ziemię. 

Suip1·cyusz: upadł Wf tr.awe. 
Upadlr nieprzytomnyi, a gidyi prz.yszedł 

do siebie, uirzal się 'Przyi ognisku, wśród 
dziwacznego tffiV\arzystwa mężazyzn .i1 ko
biet, W1 kt6ryich, od piepwszego spojrzenia 
pcnnal wędrowinych linos1m'.ków. 

Ci diz1e:lni ludzie oboz!Owali pod golem 
niebem, aby '°'szcżęd.z.ić wydaitlm na nocleg 
w oberży. 

Sulp~cyusz, orzeźwiony kilkiama Cy
kami wódlki·, wtaiemnkzył swyd11 zbawców 
w sizczególy zajścia, a poniewaiż iSztuikmi
strze udawa.111 się do Or~canu. umówiQilO 
się, ż.e mllQd'zienic spędz.n re!S·z~ę nocy z ni
mii, nazajutrz: zaś o świcie wyruszą wiszy
scy w da·lszą drogę. 

Ochłonąwszy z.e zdlziwienia, cygan ją! 
przy,glądiać się; kolejno .CJZlonkom węd'ro
w1nej bandy. 

Nagle ·spojrzeme je.go zatrzy:maro sif; 
na obliczu jednej z kobiet, która stała obok 
Ca1Stillana - i radość zaiblysla w jeigo o
czach. 

. - Marota ! - szepnął mim10woli, po
sytając poizrl!rowienie przyjadelskie teff· ko
bie.cie. która xreszta. w1dlz.ieć go nie mogła . . 

- Ma rota! - powitórz.yl raz jes1z.cze z 
ra<lbścią. - O! tym razem jestem pewnY..· 
pow-Odzenia ! 

(Ciu damy nastąpi"); 



~eści, wedlug których mają ja;pby W1 naJ
bliiSZei przyS1'łości nastą;pić w Petersbu-r-

iinaozne bardzo ust~pstwai dla robotni· 
~-. Oczekująe tych ustępstw z Peters
blłrga nawet d robotnicy, któ~y już wró
ili do pracy, opttściłi na nowo fabryki. Gór 
~k:Y w kopalni „Saturn", którym dyrekcya 
rzyznala ustępstwa, oświadczyli, że przyj 

IJ!Uią n.a razie te ustępstwa, wiedzą jednak, 
łe wkrótce cesarz zapewni im daleko w1ę
~sze ulgi. Wieści te o wielki·ch dobrodziej
stwach, mają1cych jakoby spłynąć z. Pe
tersburga, krążą z.resztą, i wśród rolb:otni
kóW' w innych ogniskach przemyslu, zwła
szcza w Lod~1· i stanowią i.edn~ z glów. 
ycb przeszkod wytworzenia się normal
~ych st~sun~ów. pomiędzy pracodawcami 
i robOtJJ1kam1. 

Wiadomości ze świafa. 
Sejm pruski uk1m1·czyt w s.ob()ltę etat 

winisterstwa koleji żelaznych. 
Parlament nemfecki rozprawial \VI dal

szym ciągu nad etatem urzędu• dla sp_raw 
\1-cwnetrznych Rzeszy. Z l(ofa polsk1e·go 
pff&maiwiali poslowie Kulerski i Mielżyń
ski, którzy udowodnili, że pr.mska ustawa 

dnicza sprz.eciwia1 sę. knnstytrncyi, Rze-
S't:Y· 

Okrucieństwa w Afryce. Z każdym 
dnient wydlobywają się ina jawi ·d{)wooy, 
że czl0JW1ielr 1cy.wilizowanyi WI 1glębi1ac.hl A
iryki piodzwirotinikowej staje się na'jstrasz
fliejszym barbarzyfrcą 1 zatracai wsr:.elkie 
poczucie ludzk<Jści. Niedaw.no dlO·nosiHśmy 

nadwydach popełnianych prz:ez uinzę

dnikó\'' w foolonia!ch fr.ainwzkich wi Afryce. 
Ile jednak tego rod1z.aiu nadużyć po

zostaje w u'kryciw, dlomyśleć się mioin<l' z 
o!J}wiad!a·ń lu'Clz:i wiarogodny.eh. Opoiwia
dan1a\1Tlli temi przieipelni01nie są pi1smaJ fra:n1-
cll'skie. Ta'k świeżo w „Jou1malu1" parys
kim, hairon ·de Mandlet Grancey rzuica 
g~rść faktów „stwierctizon.yich", nie wy
r.rieruiając n1az,wi1sk; cełc.m jego ·bow:iiem 
·est il<>Z.enie 1diowod'u, że obecny system 
olonizowania Afryki· i .administrowania 

i;·ieJce jest wad!Lwy. 
Ęewlien kwpiec - oporwi:adia baron -

-w BraZ'zavill'e, a więc nie WJ pu1s1Z1czy, od'
aialaZ'.~ między ,swymi pakunkami s1toik stry 
;chniny. W groni.e znajomych postanowif 
·ypróbowa1ć <li.ział.anie trucizny na małym 

~rzyn'ku, chfopcu dlo posl1ugi. Związamo 
' , i>O kropli wlewano mrn 5tryichl1linę do 
garóla t zaoosz()lno się oo śmiechu, wiidzą-c 
~ Jml'ec wilie się w kurczwch Śntiiertel-
iych. Na1wet z:gon ofiary tego okrncień
l!Wa nie spędizU uśmiedm z pogotlnydll tv;; 

\zł o w i e k • c h a r t. 
(ttumoreska ameiryikańska). 

I 

Cha:rtem prz~wali go przyja;ciele. I 
l2~YJWiście, trudno byłoby wynaleźć sto

micisze pr.zezwisko dla niego. Smie
sznie wysoki, ·chudy, z podlużną, kościstą 
~arzą. wysuniętemi szczekami i spi·cza
si~, dl:u'gim nosem, zlekka ·zakrzyw1ionym 
Przy końieu, dlzii1wnie przypominał raSIOwe

charta. Jedlyme bujne, jasne wąsy, oo
st~ępione na ,górnej wardze, usuiwaly wą,t
pl111ość oo do jego pochodz.eni~. Jego 
P~iaciel, Jack Bullintger, 1słynnyi dioiw.ci
i-11~, utrzym:yiwait ża.rte:m, że: Coroorana 
S obwąchiwały na ułicy .u 1Z<l'praszaly go 

IXX!obno db brania udziału Wl. ha:rcach i 
okach. W i·stocie, nawet rwi mchach po
. bnY'm byt do psa, nie ,chodizi.jaik czło

i ek _normalny) lecz, c.wat1oiwar stale wy
·3,gmętyim klU'sem; czy to dlo banku na 
l'Oadvey, czy do frnncuskie:i' restarnra:cyi 
~rfliru i C--0, gdzie z.wyikle uc'Zięsziczal na 
adanie, czy db teatru, zawsze pędlz.ił bez 
mięci, iakby .go kto ścigat. Ten wiekui
J)Ośpiech stait si~ jeigo drugą naturą. 

rzytem ll:skarżał się stale nai hrnk cza:su. 
~ewnego pięknego pornnku, około po

.0 ma, Wpada Mr. Coirooran do Cafe Mar
,<Jkropnie bl'ady, zmierz.a wprost <lo sto-
a, Przy którym siedzi wesoly J a1ck, 
a~ka Palcamt 1 wpychai serwetę po<l bro-
1 Wola:: 

. - I<elner, wedk<>!„. 
~ln~r, wyrasta z1 poidl z.iemi, old.Jra·z.u z 
. 1.a~lospisami, Corooran wyryiwa 

zalede~ z ręki, przebie'ga :go wzrokiem 
. tna:wria IX>rcyę baraniny z mtodą, kapui-

-:- I 1Pewnie „kłarnet" dlo tego? - za
Jtt kelner uslu1żnie. 

i .,l(Jarnet" - żartobliwa nazwa wy.so-
1 . wa.s~i·e~ szklanki· piłxeńskiego pi'wa. 
; Nie trzeba. Za zil11lll>Y, niestelt.y ! -

ran żałośnie WZ'd}'cila. - Przynieś 

osób, prz:yiglqdających sie temu .lidow·t
sku. 

Inny kupiec, utrzymuj~cYt bliższy. sto
sunek 'Z młodą murzynką, - zdaniem bar<>
na! Orancey jest to regulą, - pochw-y1eif ją 
na przeniewierstwie. Nie wystarczylo 
JUU obicie ją rzemieniem do kr.wi. Przez 
dwa dni meczyta się okropnie, pożerana 
zywcean P'rz~ mrówki i rozmaite owady; 
trzeciego dnia wyzionęla; ducha. Przez 
cały czas jej cierpień kupiec sie<l'zLaf w Po-
bliżu, paląc fajkę i p0pijająe piwo. ~ 

Co prawctai spraiWika ta nie usz:ta mu 
bezkarnie. Sąd'. w Brazzaville skaz.at go 
za to - na dwa miesiące więzienia. 

Inny pr1zykład: Pewnego mlo.dego u
rzędnika wysłano w okolkt:, zamieszkalą 
przez murzynów ludlożericów. Ludność 
byla spokojna i łagodna, poczytywala so
bie tylko zai obowiąuk zjeść każdego, kto 
wz.star się z tym światem. W okolicy wy
buchl tyfus. Jed'ną z, pierwszych ofiar byt 
slu~ący urzędnika. MurzynL wykopali go 
z Zi6!ni: i pożarH. Urzędnik we!:wal wod'za 
plemieniai, krzykiem wyjaśnhł mu niestoso
WnlQlść teg101 110stępowainia. Wódz nie ro
zumial o co id'zie, ale' przyrzekł, żei tego 
więcej nie bed'zie. W kilka· dni później 
znów zmarł ktoś z: otoczenia urzędnika.; 
w.ólvlc!za·~ ten „balsamował" zwłoki subli
matem i kazał' ie pogrzebać nie rnprzedza ... 
ją:c wca.ie mUJrzynówl '°' grożącem .im .nie
. be'Zpieczeń'stwlie w 1razie 1sp0lżyda tr.upa. 

!Murzyni wydobyli zwlloki, zje'dli je, 
a tejże samej nocy przesz,ło trzydziestu o
)J.)tacillo1 tę wcztę śmieTcią. Sprawca tego 
wypadku izaśmiewa1t si,ę do tez, <>powiada
ją;c o swym „genialnym" pomyśfo. 

Baron de Gr.ancey twfor&zi stano.w
coo, że gdy bialy zetknJe się z, mu1r,zynern, 
nie cywilizuje go, leic'z! sam staje się tak 
dz.i'kim, jak jego otoczenie. Może \V1 tern 
twiievdz·eniu' jest nieco slwsz'nlOści. 

Z róiny\iłM stron. 
Dort:mund. Kopalnia „Tremon,La" ·chce 

gónnikom, którzy prncowali podczas strci
ku wypłacić w. nagrodę zai to poi 10 OO.n. 
12 marek. Rarzem wryplaci 'korpa'1mai okolo 
4000 mr. 

Jak widzimy, to k()palnie '\V1 ten :sposób 
chcą; górników zniechę·cić d-0' wallki o pole
psz.e:nie swiego bytu. 

Hoerde. 60 robotników, zattruid'ni-0>-
nYich wywiożeniem rudy do wysokich pie
cótw· fa:bryk1· „łforder Verei:n" zastretko
wali iżą:daiąc wyższelgo 'Zarobku. Pra:cuią 
oni 12 1god1zin. a zarobek prz.eciętny wyno
si 4 marki na; szychtę. 

mi· lepieł ponczu. Od niejaikiego czasu -
ob!iaiśna przyjaciela - jestem cią;gle n·re
.zdlrów, cierpię na silny roztstrói' żołądko
wy. 

- BiedakU1 żal mi. dę, w.ygląd'asz, do
prawdy, iak zagtodzone psisko - west
·chnie Jack .z- uld·anem wspóltczudem. - Ale 
Jesteś ·sam sobie: winien. Nie jadasz, jak 
zwiykli jadać normallnii luidtzue, ale lykasz, 
jak opęta1ny. 

- Alboż j.a mam c.zais na rozm:yśFani.e 
nad jedzeniem? Zaicz1n~ znólwl za:żywać 
pigulki, one mi ta'k diOibrz;ei robią, pom0gą i 
tym razem z pewinością. 

- Et, głupstwo, me: pomogą, d wicale. 
I IQlstrz.egam dę.~ jeśli się nie octizwyczatsz 
od. tego dziwacz·ne:go pośpiechu, .nabawns-z 
się jakieJj ·puchliny żołądkowej, l:U.b. ieo gor
'SZa:, raJka i wtedy; na pewnQI pocwatujesz 
na tamten świat. Tobieby potrz.eiba: żony . 
Orna dę od tej 1galopa:d'yi odu1cz:y ! 

- Myślisz. ? 

- Be1z,warunk:owio. AJel nie żeń. sie 
czasem z. jaką anemiczną mHionerką ! One 
wszystkie ka!pryśne i ne!rWQlwe, wid!zą, je
dynie w mężczyźnie maszyrn(l do dostar
czanrai dolarów. Ni·e, to nie dla ciebie to
wiar. W}'}Szukai' sobi~ jaką rozsądlną, zdro
wą, pannę. z rumianą bwzią, z porz.ą:dnego, 
ale skromnego 1gniazd'a. GWw111ie Z1Wróć 
uwaigę na pochodzenie. Przecież znasz ty
Ie panien w tym rodzaju! 

Kelner przyniósł tymcza!Seml baraninę. 
Coroorani zaczyna pochlaniać kaiwal'ki1 mu~
s.a, jeden za drugim, !Z iblyskawtkzną, szyb
kością. 

- Powoli, dl() licha! - upomina przy-
jaciel. 

- PrzedeiŻ jem powoli - od'rz1ocze 
Concoran, wy.ciąga notatm'k z kieszeni i 
poczyna w nim kartki przerzucać. -
Ona.„ oto znaitazlem, 1czeigo szukakm. Ada 
Werner. Pyszny okaiz.. Milutka. istna 
pr.zyl1epeczka, różowa buizia, muzyikalna ... 

- Cz.y to jej ojciec był buchihalterem 
u Rockefellera i uma1rl przed rokiem? 

- Tak, tak, to właśnie jego córka. 

Oerresbelm. Pewien parobek załotył 
się, le ·wypije duszkiem 2 litry gortalki. 
Wypi~, ale niebawem pad·t: trupem rażoąy 
parailiżem. 

Dortmund. Ks. rektor l(lemens Cłoidt 
odi kościoła św. Trójcy, zostal mianowany 
proboszczem tejże parafii. 

Gerthe. l(s. 'biskup paderbornski u
tworzYI~ nową parafie Gerthe, oo której 
należą gminy: Gerthe, Harpen, Hiltrop, 
Kray i Holthauser Landwehr. 

Kolonia. Arcy.biskup koloński ks. kar
dynał Fischer wykazuje w tegorocznym 
Liście pasterskim na post potrzebę dokła
dnej nauki religii i WZYwaJ do gorliwego 
spełniania tego obowiązku w obec mlo
d12ieżyA 

„Miesięcznik dla popierania ruchu 
wstrzemięźliwości" wyi.szedł numer 3 i za
·wiera: Dlaozego nie zaleca; się podawa1t1ie 
dzieciom napojów alkoholowych. - Alko
hoU a zwyczaje towarzyskie. - Zarys hi
storyczny walki z alkoholizmem w Amery ... 
ce i. Anglii (Ciąg dalszy). - Rozmaitości. 

.,,,..__.. Kronika mie·sięCłzna. - Z hte;ratwry. -
Odpowied11j Redakcyi. - Uwiadomienie 
o zebraniu lwiątku Księży Abstyinentów. 

01l1l11ie wiadomołci. 
L o n d y n. W kopalni Cambrłan przy 

Slwynpio wybuchł w nocy na pfątek po
żar; nastąpfta eksplozya, która zabiła 7 
górników, pokaleozyta 31. 

Pet er s b u r g. Korespond·~nt pet. 
aj. teł. donosi, że odwrót Rosyan odbywa 
się w ogromnym pośpiechu i wśród ogól
nego zamieszania. 

L w ó w. Z Kijowa piszą do ~,Słowa 
polskiego": 

Od wtorku popołudniu zaczęły się roz
chodzić wiadomości o rozruchach chłop
skich w gubernii kurskiej. 

W części teł gubemił, w bezpośred
niem sąsiedztwie z czernichowską i orło
wską, od poniedziałku bandy chłopski~ bu
flzą majątki, należące do cara i członków 
rodziny carskiej. Zburzono ekonomię Die
rugino, należącą do cara, następnie majątki 
jednego z: wi~lkJch książąt i księżnej olden
burskieq'. Stamtąd1 tłum w liczbie około 
3,000 ludzi wtargnął do guberni czernicho
wskiej, idzi~ zburzono wielką osadę Mi
chajłowskoje i fabrykę cukrUI, należącą do 
Tereszczenków. Straty wynoszą kilka 
milionów rubli. 

Gazetom miejscowym Dlie wolno za
mJeszczać telegramów o tych wypadkach. 

- Mas·z. slu·szność. To pyszna: dziew
czy·J? i zu1pełme odlpowiedniai diai debie. 
Tak, tak, ożeń 1się z· nią, zaloż~ się, żei za 
za: rok przyibędziei ci przyin.aji1111I1iej ze 
·c:xterdz.ieści pięć funtów, tyrm ~posobem 
wa.gai tw.Jia wyioosić będzie ogótem1 180 
funtów. ·i sikooczyi ·się klu1so:wanie. - Z 

charta, - psy z tej rasy nie: pędzą, nie 
galopują, 'Wskutek czego niie podlegają ani 
puchlinom, ani rozstrojom żołądkowym. 

- fa i 180 funtów :waigi ! Bajeczne! 
- CoPOOran rm<lymai charcie nozdrza i 
sapie z zachwytu. - Ha, hai! Ponętna przy 
szlość, niemai co mówić. Zgoda, żenię; sie 
z Adą. 

Duszkiem: wychyut ponaz, osuszy1 wą 
SY. i zerwał :się. 

- Dokąd-że ·znów? - pytal Jack. 
- Ada mieszka na HiatWJatta, niepra-

wkfa!i'? 
Ma wi~c telefon. Natychmiast zapytam 

czyi jest w domu. 
- Ależ zl'itu1 si~, na to masz: jeszcz5 

dlość1 czasu! 
- Oszallaleś? Ja ·1 czas? 
I juiż 1go ni.ema1 już 1stoi 1przy telefonie. 

podaiie adres w dzielnicy Hiaowata i żąda 
połączenia 12. mieszkaniem W emer6w. 

- Czy panina Ada w domu? 
- W domu. 
- Czy mogę z; nią pomówić W1 oso-

bistej sprawie? 
- A więc zara2 przybędę do ttiawata. 
Wraca do stolikai z rozra<lowanem o

bliczem. 
- Już załatwione., mój chlopczei. jai

d'ę zaraz. db Wernerów. Kelner! rachunek. 
Bądź tZ<ir~w. Jack. 

I nim osłupiały przyjaciel z·~yl się 
od'elJW1ać, ju2 raptu~a nie było. Te111 osita
tm tymc·zasem wybi1egf na ulicę, skin~ na 
pustt. dorożkę i wskoczył w nią, podając 
adres wlaściciwy. Przed ruszeniem z 
miełsca. kupil numer gazetyi z cedu~ gie~
dową, w1CisnąwSZiY ma~emuJ roznosicielowi 
monetę w. rękę i za chwile jeichar oo koń 
wYskoczy w kierunku· Puffu A venua. 

W -nie<izielę dnia 12 bm. o go<llz. 6 ra
n.o rostał się z tym światem, opatrzony ~ 
Sakramentami w 30 roku życJ.a mój na.i· 
drdższ;y mąż, nasz najukochańszy ojciec 
brat i szwagier 

śp. FRANCISZEK KUNCEWICZ, 
urodził się w Wilkonicach. 

Pogrzeb odbędzie się w czwartek O 
godz. ~9 rano z domu żatoby ttofsted'e. 
ulica Mala nr. 3. 
Donosząc o tern prosi się o li.czny udz i ał ~„, 
pogrzebie i pobożne westchnieni~ za spo.
kói duszy niebożczyka. 

Vł smutku pogrążona 
Agata Kuncewicz. z rodziną~ 

Towarzystwo HJedność" w Langendreer„ 
W niedzielę raino o godz. 2 zasnął w 

Bogu naStz c.zlonek 
śp„ JAN $LĄZAK. 

P<Ygrze'b odbędzie się w środę unia 15 
maircai oi godz. 4 po pot ·z, domu chorych 
w Witten. Czfo.n'kowie towarzystwa wia
ni się stawić o godz. 2~. w lokalu zwy
k:'łych posiedzeń rw czapkad1 i oznakach. 
O liczny wdzial w pagrzebi·e prosi 

Z ar z ą d. 

Baczność! 
Szain. mężóWi zaufania i delegatów 

„Zjedrnoczenia! zawodowego polskiego" u
prasza się, aby w przyszłą ni edzielę. dnia 
19 marca nie urządzali żadnych wieców, 
gdyż w: dnilll tyim odbęd1zie się zebranie Za
rząd.ul i' Ratdyi 1na1dzoraz,ej. 

„Zjednoczenie zawodowe pofskie''. 

"·····-··· .„ •. Szan. Rodaczkom 'Z Oberhausen i oko-
licyi dO!llbszę, iż od 1 marca mieszkam na
Kdrchweg nr. 58. 

B. Kaube, polska akusZ1erka1. 

·-·------·-·-·-- -----

~ 
Szan. Rodlakom z Oberhausen i oko-

· licy <fmro:szę, iż mób' saloo gołarslo. po1ą.<;ZO
iny z .wyrywaniem i wpraiwfalflli.em sztucz
nych zębów watiduje się teraz pr9 Kirch
w..eg nr. 58. 

W. Kaube, f ryzyer i dentysta. 

- Moje uszano:wanie paniom. Panna· 
Ada: cud1nie wy;gląda, jak pomarańcze z
o,grodJU' mergo wuja na Flmyd;zie. Co ia 
chJcia1lem pow'iedzieć ? ... łlm. hlmL. Jeśli .. 
panie zezwolą, czy; mogę prosić o ręk~ pan. 
nYJ Adly? 

Panie, oslu!piale, spoglą,dlaią: po sobie: 
bezradnie. 

- Panie sąld.Q:ą, że mam mika? J estenr 
'Zrnpehlfo przykrmny. Ale iak paniom wra
dlorno~ Z1Wyklem wsz.ystko prędko zała
twiać winien temw mój ·z1aiwód. Pytam1.zu
pelnie poważnie, panno Ado, czy pani ze-
1chce zostać moją żoną? Tyllro proszę o 
natychmia'Stową, od!powiedź. 

- Ależ pame, na mitQŚĆ Boską ... nad 
talkiem pytaniem trzeba się zastanowić. 

- Ciekal\V'Y jestem, po oo? Panie 
znacie mnie oddawna. Maiątkui PoSia<liam 
120 OOO dolarów1 w papLerach rządlowych· 
'i zo00wiezuję się być oobrym i czutym 
mal·ton'kiem <lfa panny Ady. 

Pani Werner usu:wa się v..ryczerpana 
na1 krze.sto w. przekonaniu, że w siedlzącej 
IXYZY'C)"i -<luro latwi·ei myśleć, i· po krótkiem 
w:ahalniui oświadcZ'a: jeśli, tyłkio jej córka 
przystanie: na takie ·niezwykłe zalatwienie 
sprawy maitżefl.skie~ , ona, aiczikolwiek z. nie
chęcią rada me rada, 'Z'g-Old'zić się będzie 
musiala. W skrytośd za,ś dlucha dooaje :. 
dlość dlugiQ! cz.ekalam na bogatego Benia
minka. bym się teraz miatai ociągać. 

Ada podaje mtu. rękę 1z, uśmiechem: 
._ Trudna rada! Jeśli paru SOibie k<>

n:1ecznie tak :ŻY'czy, nie będę ~leka-la. ll>
stainę paińską żoną . 

- O, dizięki ci pani! - wofa Corooran 
zachwycony. - A więc zgadzamy si 
wszyscy. Co dQ śiwbu1 i podróży poślu
bnej .. „ 

- J akto? SJ.tuib? Podrólżl? Czy ja 
dobrze ·styszę? 

Pani Werner czuJe zawrót głowy, zda 
Je Jej sie, że je@ie na pstrym koniku w ka
ruzeli. " ' ···~lit -~ - l -='!!i. 

(Dokończenie ~pi). 
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P2~!iskie powi-
dła, siemieny ol~, twa· 

rót i jagły. · 
· Franełszek T.ataq · 
Gelsenk.-Blsma:rk Robcrgstr.35. 

RODACY! 

• 
Ba~zność! 

Zwracam u:wagę szan. Rodak()m w 
Mengede, iż z dniem 20 marca t. m. prze
niosę inój polski skład towarów koloruał~ 
oych z ur cy łfaberlandJ nr. 32 na nr. 2 
tej same§ ulicy. Szanownym odibioroom 
skladam podziękowanie zai dotychczasowe 
popieranie mego interesu, staropolskim 
Bóg zapłać, prosząc szan. Rodaków, aby 
i nadal raczyli Polski interes wspierać. 

Dz:relnych górników. szleprów i mula- J 
rzy do buo\\ran1a sztolni, także kierowni
ków posz.ukuje. się natychmiast za d<0brą 
placą przy budowli sztolni, Rambach. 
Wiesbaden. 

1Zgloszenia· do biura: 
Wiesbaden, Arndlstr. 7 . . 

Codziennie świeże kiszki z kaszy wy
. syła franko za zaliczką 10 funtowe paczki 
za 3,50. 

A u g. u s t P il t h e, 
Wanne,· łfofstr. i Rohlinghausen, Wanner 

Strasse. 

Bił UC li. 
Szanownym Rodakom w: Brucku i 

ołrolicy polecam u post: polski śYiety 
olej, powidiła czyste śliwkowe, twarog riZ. 
nych gatunków, ser polski, wina: Sa!Qos 
or~ wszelkie towary spcylywcze. C~y 
umiarkowame. Uslu'2'.ai rzetelna. 

il szacunkiem 
:r r a a c i s ze k ~ a n o w s k i, 

<>bok kościolal kaitolkkiego. 

ehcący się wyuczyć doldadnego prowadze 
nia książek ku'Pieckich, rachwnkowości po-
1$:zonej z nauką weksli, czeków itd., ze
Wicą zgłosić się z calem zaufaniem do 
mnie. 

Franci zek Wał zak, 
Pieniądze ••••:· · Baczność Rodacy! 

li 

z pewodo zwinięcia interesu 
trwa. tylko krótki ezas, gdyż lokal musi zostać wyprzątnięty. 

Sprzedaż po bardzo taaich eenaeh. 

D. FRODO, BOUHUD. 
chłopców i dzieci, Garderobę dla robotników. 

ul. tloclaslrassc nr. 6. Numer fe le fe n u 60. 

Cza.rne D1aterye na s11la1ie do pięr-wszej KoJDonii św. 

Sukna-sating metr 5.35, ,,.60, 8.85_ 3.~o, 175 I . ' . . 3 oo, 2.85, 2.50, MO, S • t ezysta. wełna, •etr po 3.50. 95 zewio 3.00, 2.95.. ! -i&, 2.00, 1,95 
1.85, l. 75 , 1.65, l.5i. l.~i, fen. 

1.35, I.li mr • 

Czarny f yps metr po 3~~~~· 2~~:~· I~~:~· a.i O f 35 . Dyagonale metr pe rn . . ~ 50, 3.'fó, il.50, „50 : -3.2i, 2.85, - „ 
. -~ 

Sating-Coatins metr po 5.00, 4..4.0, 3.50, l65 
3.00~ 2.75, 2 50, 2.00 Woale 

••• 

metr. po 5.50, 5.25, -4:.00, 3.2&, 

2.85, 

mr. 

250 
mr. 

Grenad.i:a.es, Et•m.łnes, Paryskie crepy, A.murłf ·e, SicWennes, Granites 
:Srilantmes, Ccvert coat, Serge, Katerye faso11011Ve ~ fa:a.tazyj~e. 

·· ~ Do przekonania. --
kolorowych materyj na suknie Ogromny skład 

trwałe i dobre ją kości od najtańsztch do najdroższych I rancuskich 
Codzienny n.aply w nowości. 

, . 
nowosc1. 
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'.;ciiodz.~ i..: "'le.m:i.i.~ ~ W~JJtki ~ ,łii.i i-= . ·;.vi;;;!ec:znych. 
; ~plat~ k\\•ua~lr.:l nr. puczcW: i s li$towych \'tyno$i 

ł ', !50 fon., I!. ! O'dnc.sz~uiem do dot.:!~ l mr. n fen. 
. iiu :s Polski'! zr- pl:;:my Ju;t w c~mw ku po-.:itov. Y!11 

il<>d Zll kitill •• t OW!l;~~h'' ' r J8. 

r· 

lę 
la 'nserat:",.- placl . if: u wleri:sz octyh>. . 15 fe •• A a 
oi:Joszenia zamieszczone przed in~cr:!t· mi 4.0 fe!. ' 
czesto og:asza, otrzyma rnbat. -- Listy d( .Wiu„~ 
f olskiego" należy frankować i podać w mci1 d Y.ł 

uy adres piszrt'>:e~o. Reknp·~5\V s:e :1.e 7Wrac„ 

przy ulicy Ma.ltharstrasse nr. 17. -

polscy! Uczcie dzle.cł swe 

ówlć, czytać i pisać,po polsku! Nie jest 

cl"klem, kto potomstwu swemu znicm

ć się pozwoli! 

R-0syjska straż tylna stracona? 
Z Tokio •onoszą do Londynu, że o d

dzia ly japońskie znajdują się już tylko w 
od<laleniu 60 kilometrów na południowy 
zachoo i 32 kilm. na pótn.o·cny \\ schód -0d 
T1elinigu. Spodlzic.wać si~ można, że Ja
por\czycy zdobędą wkrótce Tieling. Straż 
trlna armii rosyjskiej jest odcięta od reszty 
armii i znifJWolona będzie do kapitulacyi. 
Zacięta wailka wre p>0d Czosaiczi. Ogól
na liczba walczrtcych pod! MukdeJncm \VY

:10slla. pono 850 tys. chłopa. Jap·o1ńczycy 
zdobyli także kasę wojenną K.urnpatkma. 

Depesze różne oblic•z:ają strnty r·osyj
~kie na 200 tys. chlopa 1 500 armat. Mnożą 
się wiadomości dono~1~ącc, że Ku rnpatkin 
zo5tanic ·odwol::tny. 

Znowu zamach polityczny w ~osyi. 
Na naczelmka policyi K.·off erJ1berga w 

\\u'1sku popetniono zamach. Strza.ł chybił, 
a spra•\\ ca zamachu zdo!ał zbiedz. 

· . Telegramy. 
W i' e de ń. Mimo mowy pruskiego 

ministra p, Rheinbabena o Polakach w Ga
l~yi poszedł p<>seł do wiedeńskie~ Rady 
państwa p. Wodzicki na bal do ambasado
ra niemieckiego w Wiedniu. To zupełne 
lekceważenie uczuć polskich, pozbawi za
pewne p. Wodzickiego mandatu poselskie
go, gdyż I( oto polskie zamierza go wy
kluczyć z grona swego. 

Pe ter s bur g . Najstarszy paź cara 
osk.ariony o nieprzyjazne usposobienie zo
stał za przyczynieniem się w. księcia Kon
slantego uznany za chorego na umyśle. W 
śledztwie znaleziono obciążającą pa1Zia ko
respond~ncyę, pisma socyalistyczne i róż
ne Preparaty chemicme. 

Walne zebranie 
,,Zjednoczenia zawodowego pol· 

skiet?:o'ł. 
\\ ubie,'głą niedzielę pośpieszyli z całej ob
czyzny prze<lstaw1ciele czfonków naszej 
rolskiej o.rgainizacyi zawodowej dQ Steelc, 
by tu.taj rozpatrzeć się w tern, co <liotych
~zas ,.Zieidn. za w. p::>lsk." zdziala·to oraz 
llOstainowić, ja:k nad.at pracmvać trz~ba. 

Zgromadzonych delegatów pQ\V1lita{ na 
salt P. Dreesa o godz. 11-ej przed południem 
re\\-Odnkzący Rady Nadziorczei ·druh 
~olPe słowami „Szczęść Boże!" Liczba 

UPra:wnionych <lio radzenia i gfosor~vania 
~l~ifa z poc-zątku 219 i wizro5ta ()O• po
MUJHU do 280. 

Stof W slowje wstępmem zaznaczył druh 
z Pe., który z urzędUJ prze·wio<lmczyl 
~l'O~<lz.eniu, że poważny ro.z;wój organi
któYl Itasizej rzuca się w oczy każdemu, 
nie ry P~ęta zeszklroczne walne ze·bra-
1. ' a di1ś patrzy nai tak liczny zastęp de
itlrat()w 

rn~rz~z caiłe d"\\ra lata SWelg'{) Lstnienia -
„z· t ~rze\~dnicz.ący - przec:łm!zdlo 
gfy~cizem1e zaw„ polsk." chwile ciężkie, 
sz .\V'SZędZie wrogowie organizacyi na-

eJ ~rałi się v.---szełkiemł siJami byt jej 
~Pać. Nie powiodfo im się to. Leicz 

stety w ostatnich cz.a1Sach znaldli się 

\\ e wfas1ny111 gr:Jnic ludzie, którzy w h::i.-
111ebncj pracy przeciw .,Z1jc·dnoczcniu za
wo:dm\ enm polskiemu" nie1 \\ stydiz4, siG 
\\1r·og-0m poda;\\ ać rękę. 

W:vsilki dawnych wrogów nas tylko 
tern \\ ięcci d·O· pracy zachęcały, natomiast 
ostatnia .okoJ:czność ka•żdego czfo,wicka 
d·obrcj woli g!ębo.kim napełnia smutkiem. 

Większe jedna:k>0w"nż trudności Z\VY

ciężyliśmy, poko!11amy w iGi..: i mniejsze, by
!G każdy wszelkie osobiste porzwci! wzglę
dy 1 tak \\1 naistępnych obradach iak i w 
swej przysz1!ej dział1lncści kierował siG 
tylko \\ zli;lędcm na dobro , Zjedl:i•oczenia 
z,awodow cg.o polskicig·o". 

Ternz przystąpiono do obrad. 
Sprawozdanie z zeszfo.poczncj działal 

ności „Zjednoczenia za\Vl()dmvego polskie
go" 1o•dczytal dotychczas101wy sekretarz za
rządu druh Sibilski. Wynika z niego, że 
liczba c•z.t·olnikó\V z ·dniem 10 styczniai r. b. 
wynosifa 11.500 i wzrosła po·d·czas strejkn 
do przeszło 25 ty1sięcy. Na przedostatniem 
walrrnm zebraniu ,,Zjednoczenie zaw. pol
skie'' li>czylo d'°piew 4616 czl@ków 
rozwmę;o się więc ·o.groinmie w ostatnim 
czasie-. Wieców urządz.Ho ,,Zid. ·z,;i,w„ p.ol." 
\: ubieigitym roku obrachunk·owy1n 190. 

Nad sprawozdaniem sckretarzai wy
wiązała się dluga i chwilami nader burzli
wa dyskusya, " - której głównie chodzito o 
spo.só:b. w jaki \.\rypelni.ali \\" biLrrzc swe 
obo1wiązki druho'\\'ie Sibilski i Brzeskot. 

Po •g-o·dzinnej przerwie ·obia'.dmvej, od 
g•o.dz. 2-gieH do 3-ciei. podjęto na no1wo o
brady i1 przyjęto spra\\'•01zda111e isekreitnrza 
i \\ ·ysluchano sprawozdania kasyera. 

Dochód {)gólny w roku ubiegłym do. 10 
stycznia r. b. wynosił 2.4 687,19 mr., 
rozchód 1ogólny 11 958,00 mr., 
powstałD więc W• kas1~ 12 729, 19 mr. 
było \\' kasie u kasyera z r. J 903: 

· 243,07 mr. 
razem mial kasyer · 12 972 26 mr. 

Z snmy teJ odes!an•o. na depOJZ'Y1t ct:o 
banlm 12 100;00 mr., 
w r. 1903 {)cldano do ba1rku 7 700,00 mr., 
prncenta ·z !".' 1903 83.60 mr., 
proicenita z roiku 1904 468,10 mr. 
Gotówka w banku 10. I. r. b. 20 351,70 mr. 

Z rozchodu zapisaliśmy sobie następu
jące wydatki: wiece i, agita'CYiCl! 1 048,60 m.; 
obrona prawna 860,75 mr.; posie.d'Zenia za
rządu i r. nad1z. 466,70 mr.; ·wsparcia na 
ba·da-niai lekarskie 115 mr.; druk i redak
cya' organu .,Zjednoczenia.i' 1350 mr.; pen
sya sekretarza 1080 mr.; pośmiertne 1280 
mr.; pomoc biurowa 179,90 mr.; sprzęty 
biurowe· 386,70 mr.; druki i pismai ulotne 
326.25 mr.; broszury zakupiDn.c 9,90 mr.; 
gazety zapisane 29,20 mr.; portory~ mę
żów zaufania 95,53 mr.; re:wi!zya książek z 
r. 1903 24 mr.; wydatki ·aiurowe: port-0rya, 
paczki· itd'. 543,51 mr.; 10 % zebr. sk~adek 
dla mężóWi zaufania! 2325 .,80 mr.; ~% dla 
k.aisyera 180 mr.; zaliczka p. Brzeskoitow·1 
dla jego ad1wokata 25. mr.; p. Brzeskotowi 
z.wrot k·osztów za proces, jaki miał będąc 
w gewerkferajnie ze sztygarem Nie1Se
waindem 129,05 mr.; pro·ces zarządw 87.75 
m1.1. ; znaczki kwito}ve z r. 1904 i 1905 
(220 tys. ·zin.) 104.90 mr.; 6000 ustav.~ 270 
mr.; pisma ulotne. przy wyborach star
szyich knapsizaft. 312 mr.; wiece: przy tych
że wryoornch 459,90 mr.; wsparcia nadzw. 
156 mr.; wYPlaoone na przeprowadlzkę. z 
Meidench do Bochum p. JandWi Brz,esko
towi 34,32 mr.; d.zie.rżaiwai biura za 7 mies. 
46 34 mr.; czyiszczelnie biurai 12 mr.; :Za

bezpieczenie odi dgnia 10 mr.; zai wynaję,
de sali na wiec w ttorstennark 8,50 rnr. 

Sprawo-zdanie rerwizorów1 książek wy
kaza1o z:godność tychże prócz: d'robnych 
rćiżnk połe.g.aiąieych n.ai omytkach r.achun
kO\vych. Rewizorowie ubolewali nad tern! 
te książkowość z.ap-rowadrona przez p. 

Brzcskota jest mniej przejrzystą a1iż c.h
wrn0Jsza. Zganiono także, że druh Brzc
skot w pmwadzonej przez siebie książce 
grube. p·opelnif Dmyiki zap'.sniąc pod isurny 
pieniGżne numer ustaw, dalej że druh Brzc
skot gdzieś liczby wydrapał i papierkiem 
zalepił. 

Drnh Grzesiek zaznaczył, że odpo\vi > 
d·Z:.alniość za niepo rządki spada w równej 
micrze na druhó"~ Brzesk·o ta. i Sihilsldeg·o 
ale bez wiJily nie icst także Zarządr ani .Ra
c: __ Nadzorcza, do których należar dozór 
ll<tcl dziafaI11ośc1ą urzędnik(>~ biuriowych. 

Imieniem Ra<ly Nadziorczei odparł 
druh Stolpe, że R.adai Nadzorcza często ra
dzi fa{) sprnw1ach porusz.onych w dyskusyi, 
a na d10wód1 prze·dlożył książkę prnfokół-o
wą z posiedzeń Rady Nadzor·czeL 

Ze istrou1y Zarząd11 wiceprezes. druh 
Sosii1ski stwier<lzi1l, że sam w1elokmtnie 
napOJtykał na opór urzędni•ków bi·u1ra; mia
nowicie diruh Brze'skot odmawiat cz.tonkom 
Za1rządu i:nforma·cyi w tak waiżnych spra
wach jak postanowienie komisyi siedmiu 
i1 tern podlobnych. Na listy pisane do biura 
sam kilkakrótniie nie DtrzymywaJ o'd1porwie
dzi. Nagalna wiGc nal'eży się zaróvroo dru
howi Brzesk-0tol\vt ja:l\lo >0d'p0rwie:dzklllnen11u 
kiermrnikow1 bima, jak druhowi S1bilskie-
1111u, który byt nietylko ·sekretarzem, lecz 
także pla1nym urzędnikiem brnrowym 
pomoc1nikiem Brzeskota. 

Treściwy i zajmujący refernt o ruchu 
rob-otniczym WYiglosit dlruh Sosi1ńsk~ roz.
w10.<:Jząc się głównie o powstamu i .rozl\.\no1ju 
organizacyj '.Zav.'lQdowych i o• izbach riobot
niczycb. 

Dość obszerna byfa, dyskusya nad 
zmianą ustaw. Odrzucając imne zmiany 
uchwal-0nio dh§ 3 f. następujące brzmienie: 

„Zjedlnoczenie" daje cz{,onkom obronę 
prarwną w sprawach robotmczyieh, ti. wy
kony,wa podania pisemne, udziela rady ust-
11 ej i •zastępuje •Swych czf.onk6w z,a przy
zwolmiem Zarządu! przed najwyższą, in
sta:ncyą w spraiwach zabezpie•czeń w1 Ber
linie (R.eichsversicherungsamt). Obr-onę 
prawną udziela się zarnz, lecz, z.astępstwo 
dopiem po 6 miesiącach -0d czasu W'stąpie
nia do ,.Zjednoczenia." 

Teraz: przystąpiono wśród o•gólneg·o 
napięcia d·O· obom zarzą:du. 

Przedlstawiiono kilkanaście list kandy
datów. Trzy piennsze stawia,fy druha 
Wojciecha Sosii1sk1ego na pierwsz,e1g0i .za
stępcę prezesa Zarządu. Kiedy na 
·cz.wairtej liście zaproponowano drulha So
sińskieg;o jako przel\Yodn1'.czące.go ·zerwała 
się na sali burza ok~askó'\V i okrzyków: 
„Niech żyje!", ·COi byto niechybną wska
zówką. że ta właśnie kandyd.aturn si~ u
trzyma. Nat.omi~st kie.dy na dziewiątej l;
ście jako kaindyd'a1a na prezesa Zairi.zą,du 
wyntieniono dmha Brzeskota, zagrzmiała 
salar głośnymi protestanu i ·okrzykami 
„Precz z nim!" W gtOfS-Owaniiu odrzucono 
•nasamprzód kandy<llatów proponl(}l\.vanych 
na urząd preJzesa• Zairządu nai pieriwszych 
trzech lista.eh, a wybrano większością 
przeszfo dwóch trzecich gtosów prezesem 
d!rutha Woj1diiecha Sosińskiego z· Ruhrort
Laar. Kiedy komisyai wybranai do hcze
nia gtosów ogłosila wynik gil10Siorwaniai, po
w<Stat na sali wielki entuzya.zm. Okrzyki 
„Niech żyje!" nie chc1aly umilknąć, co do
wodzi, źe nowo wybrany prez.eis ciesz.y się 
ogólnym szacuinkiem i \Zaufaniem. Prote
styr i wrzaski wyprawiane przez druha 
Brzeslrota wYWo1ywałyi nic-smak naiwet u 
jego przyja·c1ół~ ale -xresztą prulbrztnlFaty 
bez echa. 

Znac'Ziną. ·wi ęksrością g losów, wybrano 
pier.W1S1ZYffi wiceprezesem Zarządu druha 
Grześka z Kastropu, drugim '\\111ceprezesem 
druha Błaszyka z ffolsterhau:sen, sekreta~ 
rzem d'mha Jana Korp'U,sa z Bodmm, a 

skarbnikiem praw ie jcdn•omyśl!1 ie \\ śróó 
ogólne·go zapa1Ju druha: Jana Jan km\ iaka z. 
Bochum. 

Druh Sosii'1ski byt dotychczas picr
" s·zym wiceprezesem Zarządu. druh Kor„ 
pus drngim wiceprnzesem, a druh Janko
wi.ak skarbnikiem Dd samegD początku ist
nie.nia ,,Zicdn-oczenia za\rndoweg·o polsk.e
gio". Jako nowi wchodzą w1ięc do zarz<1du 
druhowie Grzesiek i Blas.zyk. 

Wybór Pol•owy Raidy Nad1orczej na 
dwa. lata: uskuteczniono jak ju1ż ctonicśliśrn}'l 
kartkamiL Wynik gloso\\'a:nia st\\ ierd>zi i 
poda dlo pubftc-znci \\·iadomo.ści \\.Tybrana w 
tym celu k-0misya. 

Z ko'lei nastąpił ostatni punkt porząd
ku dziennego wo-lne gklsy i wnioski. Po 
kilku przemówieniach ogólnej treści zam
knął przewodniczący ze'bran1e wśród Z\VY

kłych podziękowa11 i oklasków. 

Z P·o-znaniia nadszedl powitany wielkim 
zapałem UeJgram Jiastępujący: Szczęść 
H-1%'2 ! duchem z wami. Zwi~ek za,,-odo
wy, Poznali. 

Po~aey na obczyźnie. 

Bottrnp. .,Biedak:mvi zawsz~ \\ iatr 
w oczy wieje'' - mówi nasze stare polskie 
przyslol\V1ie i tak tei jest rzeczywiście. 
Odzie lhowiem tylko· 1spojrzymy, wsz.ęd:zie 
narzekainiai na przykr:ości, jakie lu<l polski 
?a obczyźnie zn:osić musi. Zapytajmy si~ 
Jednak, czy \.v~ nas samych nie ma '"iny, 
czy my sami innem postępowaniem choć 

„ . . ' 
\\:' częsc1 me moglibyśmy ·zmienić naszego 
pol·ożemia. Z pewnością że my sami dużo 
zawi.niliśmy. Dla czego-ż bowiem nie 

wszyscy jeszcze robofaicy. p:oltscy są w P·ol 
skich towarzystwach, dla czeig.o• nie każdy 
jeszcze zorganizowa~1y w „Zjedno-czeniu 
Z~\vioiclJ?wem polsk1em"? Oto dła teg.o, że 
111e kaa.:dy z nas pojął ·doni.ostlQść organiza
cyr ·zaWlodowej robotniczej! Czyiż jednak 
me ma sposcbu, aby nastąpiła zmiana? 

'- W końcu chcę się zwrócić do Roda-
ków ~ &ttropu. aby starali się o powię
ks~enie fundruszu budiowlanego, na jakj 
zb!ieramy. Salai polskai jest nam koniecznie 
potrzebna, dla kg.o .choć drobne <Yfiary ale 
~kta>~aijmy je .cią.gfle, a peWl!li być może

1

my. 
ze z11szczą się nasze gorące prargniienia 
abyśmy mieli w tasny dach.i nad gtiovtą1. Po~ 
s1'1fać skladki można pod .odresem: Jan 
Swoboda, krawiec polski. wi B-Ottropie ut. 
Feldstr. 3. ' 

Dziś tu jesteśmy Wl pr.zykrem poJoże~ 
nf~. gdy~ ani t;>warzystwa m1•sze nie mogą 
mieć posied•zen, a!.ni· organizaćye nasze ze
br~9. Wyitrwajmy ie1dnak Rodacy, a P<m 
Bog nam diopomorie! 

Bytomfa11in. 

B?ttrop. Szanowna RedakcYQ! Jak' 
z „Wiarusa P-0lskiegQ" się dlowied1z1alem, 
ro posel Kor:fainty prz-eimu.ie -tygQcinik. któ
ry ~ychodz.t w Byitomiu pod tytułem 
„Gwiazda". Myślę, że pism() to zarslugujc 
na nas~e ,poparcie. Z tego powodu proszę 
Rodakow, aby przy zbli~ającym się no
wym kwa~tale rozszermtll ,gorliwie „Wia
rusa Polskiego" i „Gwiazd~" bo myśl~ 
że oo <lwa: pLSma każdy z na,; będzie miai 
Prócz tego mamy 'Cło wyborur wielką licz
~ iinnych gazet, wychlQldlz.ących w1 naszej 
Jrochaneti Polsce, każdy więc we.drug upo
<lobainia• wybierać może, afe „blatu" nie
mieckiego żaden Polak w domu swym 
cierpieć nie powinien. Rozszerzajmy 
Wlięc gaz.ety polskie a rugu]m~ z dJooll6w 
polskich pisma niemieckie. Mam~ tu 
„Wiarnsa P.olsklego", który jurż rok 15 bro. 



11i dzielnic polskie'!ro ludu, robofiftłozego na 
<>bczyźnie. k'tóry już tyle w~lk cieżkich 
przccho-dzit w tym jedynym celu, aby bro
nić lud' pol ki przed jego wrogami, których 
wszędzie peino.. Za tę pracę „Wiarusa 
Polskiego" dla nas Polakó\\'I na' -Obczyźnie 

cntrowcy i wszyscy inni germanizatorzy 
począwlSzY od socyalistów, a skończyrwszy 
na Iiberaitach, okropnie nienawidzą nasze 
pismo, ho wiedzą, że ,,Wiarus Polski" do
brze i' gorliwie dla nas rnhotników pracu
je. Co my w obec tego czynić powinni
śmy, o tern \Yie każdy z nas. 

Robotnik. 

l(aternb~i!rg. N. b. p. J. Chr. W ostatnich 
dwóch tn iesiącach robotnicy '' s tr-0nach 
rntejszych ciężk ie przebyli chwile z powo
du 01góln e~go strejku gó rn ików. Niejedna 
ro dzi1na narazib sic:. o gł(,d i n;cdostatck , 
h o. hardzi kapitaliś--i nic chcieli uznać słu
sznych żądali nas górników. Wiemy; też 
:rnzyscy, że 1,·od::•z.as streik11 wzrf'Jsla· 11a
s~a po(ska organizacyn ZJ\\.OdO\\ o do 25 
tysic,..,y c·zlo11kG\v. Piclrnai to hczba. Cho
dzi tcrnz. o to, abyśmy doto1żyli starm'1, aże 
by wszyscy r,ototnicy, którzy podczas 
strcilrn zapisa\ii siG d<} . Zicdnoczenia -za
wod-0 \\ ogo po,lskiego'· powstali mti \fierni. 
To pierwszy nasz obnwiązek. Pnwtóre agi 
tO \\ ać m11simy. aby także wszyiscy inni 
,robotnicy polscy na -0bczyź11ic pr·zylqczyli 
·sic do „Zjednoczenia". Braciai J{obotnicy ! 
Ktoby teg<J nie czy111il, k toby nic starał sic 
aby nas wszystkich robotni ków połączyć 
''·' „ Z!jcdminczeinin za\Vodowem po lsk i ~m", 
ten by1tby naszym '' rogiem, wrogiem spra
wy robotniczej. 

Druhowie ! Trzeci rok istni enia naszej 
oą~anizacyi ni ech b~d'Zie rokiem pomyśl
ncigo mz,woju. T eraz n O\\"e sily s tanęły 

na czele. mamy nowy Zarnąd i Radę nad
z,orczą, popierajmy w iec tych, którzy po
walani z.o1s tali nasz.cm zaufaniiem do kiero
wania „Zjednoczeniem zaw1odowem pol
skiem". Gd'y my wszyscy czl,onlmwie to 
uczynimy, to ani ,.Verba·nd" so,cyalisty
czny, alni „Gewerkferaj1n" swą a1gitacyą 
nam ni,c nie-będą mngli zasz'kodzić. 

Teraz pora najlepsza, abyi flOOWinąć 
pracę nad rozmstem polskiej mga•nizacyi 
rnhotniczej . Komu sprawa zawbkowa nie 
jest Qibojętną,, kto nie chce praoo1w1ać na 
korzyść kapitalistycZ/llych wyzyskiwaczy, 
uiech pracę dla „Zjedlnoczenia ·zawodlowego 
pollsk'iego" uiważa •zia swój obowiązek i ja
k10 Polak i jako r.obotnik. W tej myśli wo
łami: Szczęść W am Boiże d'ruhio,wie ! 
Niech żyje rna1sza zawodowa organi1zacya 
·robotnicza „ZieooQczenie zawodlowei pol
skie"! Ni,eich żyją robotnicy polscy .na ob-
czyźnie ! Druh. 

Z wojny rosyjsko-japońskiej. 
Coraz, więkiszem staje s '1ę praw;dop-0-

dobi'eństwo1, że . potl1 Tielingiem pr!ZyJdzie 

Kapitan Czart. 
Tom drugi. 

(Ciąg dalszy). 
Zrobiw1szy tę uw.agę, 'Puścił swój1 po

sterunek i wróci~ dlo Rinai:cta, któremu1 o 
wszystk1em opnwie1d,ział. 

- Czy ziech'cesz, na mnie p0legać? -
spytail' n.aistępnie, nie dajqc 1111UJ czasu na1 o
przyt.omnien ie. - Jeśli chces•z, jutro iu·ż 
będziemy mieh w rękach list BC'rgeraka. 

- Jakim sposobem? 
- Do tej chwili. w celu po1chw-iyicernJ'a 

wY)Słańca, u'iywaliśmy gwaltu, i do ,nicze
go nas t,o n~e dopmwadzilo. Wy.padla te
•ra:z mżyć innych środków. 

- To znaczy? 
- To zna:c'ZY, że trzeba \l.rprowadzić 

w wykonanie projekt, który obmyślilem. 
- Czy sądzisz, że d-0pmwadzi nas to 

dio posiadania listu? 
- Jeżeli go nie posią'<lziemy, niech 

szubielnica. na której sp-0dziewam się kie
dyś zawisnąć, stanie natychmiast przed'e
mną i stryczek nai szyję mi1 zarzuci! 

- Czyń zatem, '00 chces:z.. Od! tej chwi 
li zdaję się nai twą łaskę i mil10sierdzie. 
Dokąd jedziemy? 

- Porostaniemy w telm m1eJscu. 
Przedl mzpudzęciem low&w, trzeba, aby 
nasz ptak '°dzyskał silę do l·otu. 

Lotry wyd~gnęh się na trawie, aby 
mvażać zda!~ na pomszenia ba·ndiy. 

Grupa wędrowtnychi skoczków odstą
piita już ·od ogniska, rozpraszając się · dio
kota. 

Po pewnym czasie. wszyscy, z wy
ją1kiem jednego cztowieka, P·DZ!Ostawilonego 

w najbli!szych dniach do J)()nawnej bitwy. 
Tam bowiem Rosyame mają punkt oparcia, 
Japoflczycy zaś starać się muszą by zwy
dęstwo pod Mukdcnem wyzyskać jaknaj
obszerniej. 

O znaczeniu· tych kiwawych zapasów 
rozpisują się już fai:: ho\\ c kola wojskowe. 
Z-Oznac'Zają, że Japo(I ;:zycy odnieśli' wielkie 
zwycięstwo, i jeszcze iaz \\ykazali nie
sko11czoną wyższość moralną i materyai·_ 
ną swojego wojska. 

Podziwiać trzeba wyiborme obmy
ślany plan bitwy, i d-0skonalc wykonan : ~ 
wszystkkh jeg-0 swze6(1!ów. 

Pofożenie obu arm:i przecl bitwą jest 
znane. Wojska japoń skie i rnsyjski e roz
Jożyly si ę na przeci\yl::o siebie . wdluż linij 
<l)tuigiej na 130 do 160 ldrn. , sięgającej do 
brzcgó\\- rzeki ttun, na zachodzie, aż <lo 
pasma gór Tali frskich iia w schodzie. O i l-~ 
można wnn ~„~ z nicd-oldadnych spra\\ 0-

7.d-0(, lewem sknzydlem rosyjsk iem, - w 
górach dowodzi? jcncra l Lcniew;cz, śwd
ki--111, nastt;J)C1 Orippcnb~rga, jcncra1 Kaul
bars. Po s1 ro:1ie j apo(1~kicj sta l na pra wq 
j enerał Kuraki. w środku Ncidzu, nak\\ o 
Oku i Nogi. 

Skoro tylkQ tcn;;Kfatma '"'bg.Qdnial'.1 
i 1)1\ akowanie l}Od g'\,; tern niebem stalo st~ 
m0żli\\ e, rczp.r:iczęli fap-0(1czycy dziafa1ra 
wojenne silnym atakiL11t na prawem skri"Y
dle. 

Dnia 19 lutego ud:rzył Kur:::ik i na ski .ij 
nc forpoczty rosy'isk1c, wypieraj ą.::: je 'ZWOl

na ku głównemu :·;t.:rnmvi:sktL \V Czihe:1-
czen. Walki stawaly się cmaz zadętszc 
tak, że '' g'ównei kwaterze rosyjskiej na· 
brano prze!wnania, ż e: Japof1czycy z tei . 
stm ny zamierzają ob liść sta110\v1ska Ro
syan. I(zeczywi śc i ,; dnia 26 lutego, p0 
gwalto\\ nym stnrmie C7 ihcncz-::111 wpadl w 
n~ce japo{1 sk ie, a j c d110c'zc śni e mne oddz1a
Jy jaip-011sk'. c: próbo wah" zająć wąwozy 
W anfu1in 1 Kautulin , pr{!\vadzące dlo Fu 
szun nad rzek1 ttun , a w d'alszy111 ciągu cl o 
Tielmu. W tern mieh .::: u ' raJk i trwaty d·:; 
28 lutego, bez \\ szelk1icgo pmv1Ddzeniai po 
stronie japo{1skiej. Kuroki poniósł na1wc-: 
poważne straty, chociaż jeg-0 patwle d·ohr 
rly dalej ina wschód a·ż do Sinmintin, miej
sca, ·gdzie się krzyżaią dwgi dio Fuszun i 

·do Fengwa.~gc'zeng. 

Dnia 28 lutego r-ozpoczę!a się pierwSZci 
wielka kanonada na centrum rosyjsku ·. 
Wi'elkie działa jap0i1sl<ie, podo'bno z pfl':l 
P<Jrtu Artura, -0bsypaly gradem podsków 
wzgó··z,"' Putil-Owskie 1 Now0>5rcJzkir i 
które stanowiły klucz sta.n0iwi1sk rcsyJ~kich 
nadl Szaho. Bói artyferyjski' rozszerzał się 
sięzwolna na caląi Imię, i byto coraz, wid<0-
czniei. że zanosi się nai wielką bitwę. 

Wszystki1e te starcia '•Slużyly jednak 
tylko do osfomęcia wlaściwie:g{)I 1zamiaru 
Japończyków, zmierzającego dio obejścia 
Rosyan odi zachodu. Teren by! dobrze wy
brany od1 k-0lei aiż dlo Liaoho; zaczyna się 
tam płaszczyzna tak równa, ie nie można 

L-

na czatach przy. dogasa1jącym ogniu, spali 
twa11do, czekając hasła odj.a:zdu. 

V 

- Wstawać! - krzyknął wartol\V11ik 
o pierw1szynr brzasku <lima. 

Porwa\ii się wszyscy nai nogi i w mgnie 
niu okai złoi.omio na wóz cały mchomryi in
:wentarZ'. bandy. 

Castil'lan, pomimo, że d1oleigata ITllUI je
sz.cze w.cwraisza kontu1z,ya, d10siadl bez 
trudlności konia 11 cale towarzyistwo udało 
się w kierunku Orleamu. 

Ben Joel i Rinaldo1 wyruszyli cokol
'\\',iek p6źniej. 

Sulpiicyusz nie d1omyślal1 się bytrtaj
mniej 1ch1 101becności. Mimo niedaJw:nych 
podeil1Zeń. przypu1szcza1I, że pozostali w 
Etampes, nocny napad byt dziełem zwy
kłych . m :·zimieszk6w. 

Na wstępie d10 Orleanu. mlo<lizieniec 
rozlączyl się z ·nowymi przyjaciółmi, któ
rzy zatrzymawszy się w 1 skromnej oberży 
na przedmieściu , wskazali torwarizyszowi, 
iako godlniejsze. jeg·o stanu miejs.ce, zajazd 
„pod! lierbem francyi", cf.okącf bmnH im 
wstępui •oplakany stan kieszeni. 

Sekretarz poety wsunąt kilka pistolów 
w rękę Wl{}dza tej grupy, jaka. nagrodę za 
oka:zaną mu1 życzliw1ość, pnczem udat się 
na wielki plac, gdzie btyszczat złociście 
„Herb Prancyi". 

ZaledJw,ie tinos'koki rOłzgościli się w 
swem uho1giem s·:hr2nicniL1 zj8.wi! się Ben . 
Joel. 

Cygan byt s.arn. Doradzit on przezor
nie Rinaldowi. aby trzymał się tymc'Zasem 
na uboczu, obic1cując sobie zniknąć z kolei 
gdy już powodzenie dzieła będzie zape
\V11'i<me. 

bylo znaleźć pog6rka: dla ustawienia tele
grafu. optycznego. Obie rzeki przerzynają
ce równin~ Hunho i Liaoho, są. jeszcze po
kryte silnym lodem. przez który można 
było fatwo przeprowadzić działa, jaszczy
ki i cafy tren. Drogi zmieniające się na 
\Viosnę w m~·prz~bytc. bagna są teraz za
marznięte i pochód wielki'ch mas wo~ska, 
może się po nich odbywać bez żadinej prze
szk<>dy. 

Konzystaiąc z tych sprzyjających oko
liczności , jeneral Nogi na czele 1-ei i 11 
dywizyi wyruszył 1 marca na pólnocny
zachód, o0krążaiąc ,,·ielkim 1lukiem ]}O zycye 
rosyjskie; - tuż za nim posuwial się Oku 
z 3, 4 i 6 dyw 1zyą, a manewr ich był wpro
wadzony tak z rGcznie i skrycie, że Rosya
nie rnsadowicni· w Sinmin tin i na drnd1ze z 
tc:g.0 1 miasta dl() Mnkdcnu. zostali tak zasko
czeni , ż e nie stawili żadn ~go oporn. - Dnia 
2 t:rn. :d·cib~'li .fapor'tczycy st~-mo\vislrn Kaul 
barsa w Czantau nad' liunłw i stamtąd 
Z\\"rócili s:ę do Mat.siapu, gdzie jest 11a rze
ce Hun most żelazny, po kt(irym picnvotna 
s zła kolej, zanim j~ przeniesiono cokolwiek 
da lej na póh1•oc aż ku Tielmowi. 

Tam stoczono cu.iy szereg walk. Ro
syanic bronili siQ zaciG.;ic. mimo to ied·wk 
dnfa.! 4 marca stanQli fat}M1czycy w· {)cl
J cgfości 4 kim. 1<l toru kolcjo\\Tgo ':1a pół
noc od1 .Mukdcnu, a n3stc;pncgo dni~ zajęli 
kolej. \V ten sposób glównrn 1111ia komuni
kacyjna Rosyan z póhrncn<l Mand~uryą i 
Sybcryą '"padła \V rQce japD(tskie. 

P-0d naciskiem manC;wrn <:}skrzyidlaią
cogo, ,opuścili Rosyanic wszy:stkic S\v:oj: 
stanowiska i cofnGli się na pć\lnoc. 

Och\ ró:t Rosyan zam~enił się pnd: par
ciem wojsk japnr1skich wkrótce: w ucieczkę 
która trwa dotąd. 

Sprawozdanie wykaZl!jące -0gmm klę
ski rosyjskiej poda l i śmy inż w zQszlym 
numerze, a dni najbliższe sprawę jeszcze 
·więce j wyjaśnią. 

ZiemJg polskieo -
Z Prus Zachodnich W armii i Mnzm~. 

Toruń. Posel Jan Brei ski nie zab i erał 
odi dłuższe'g.o' czasu gtosu wi parlamencie 
dJlai tego, że komisya: rugów wyborczych 
jego wybór uznata za niewazny i ,już; wy
dala spra-wlOz,danie. Wedlug izdani·a wielu 
posłów niemieckich, które podzicl'aJ'i także 
różni posfo,wie polscy, inie wypada prze
mawiać post.owi, którngo wybór. komisya 
unieważimt.a, ch-0cia:ŻI wed~u1g regulaminu 
pose~ tki ma prawo przemawiać. Tyle w 
odpowiedizi na: z:apyrtaniai diochod:zące na,s 
z: kól czytelników. „Gaz. T-0r." 

Toruń. 150 marek! wyplacillo1 Wyda
wnistwo „Gazety Toruńskiej" i ,.Przyja
de!a" panu Ma:rcinowi1 Szymcza1roiwi· w 
ttarmoom na k()iszta pogrzebu śp. Józefa 
Szymczaka, jaiko ahommta, zmarleigo~ wsk'll 
tek rnesz.częś1iwego wypadam. 

Wsunąwsz,y si ę dv s:zy1nkl()!Wni, ujrzał 
gospodia1J1z.a. nakrywającego dltugi stół, prze 
znacrony widocznie dla; przybyszów. 

- ttei i acanie! - zak,rz:yknąt nait Ben 
Joel, bez dłuższych wstępów - ,czyi azan 
2i1rnsz. ludzi, którzy zajechali tu pnzed chwi
lą? 

- Czy kh 'Z:nam? - odrze:k~ szyn
karz. - Od dziesięc'.ir lat odwiedzają staile 
mój zaklai<l. Przybyiwają z.awszei na 
święta. 

- W takim razie nie obce 'Ci iest pe
\Vnie imię Mamty. 

- Tancerki! ~liczne ślepki ma <>na, 
mój panie! 

- Zn.aisz ją zatem acan dl{}1brze. Pro
szę mi powiedzieć: gdzie ·ona jest WJ tej 
chwili? 

- W sWlOim pak,oiu. Chcesz. pan 1 

nią pomówić? 
- Być maże. A gdzie± to ten pokói? 
- A któż. to pani }este:ś~ że tak bezi ż.a-

<lnych ceregeli wybierasz się do po'koj·u 
Maroty? 

- Nie ()bawiaj się acan. Należę do 
przyjaciót tej panny i nie zamiie1rzam by
najmniej czynić 1zaimachu nai dej ·cnotę„„ 
którą, zresztą znam -0ddawna. 

Na! wspomnie'Die o cinode, szynka·rz 
mmgną~ dt0wdpnie i znacząco, jakbyi da
war ct:o zrozumienia, że wie czego się trzy
mruć w tyrn w'Zględzie. 

- Pierwsze piQtro. d'rzwi na prawo 
- -0-bjaśnil wreszcie, uważając, że wszel-
kie• dalsze uwa•gi byłyby zbyte:czne. 

Ben Joel po,biegl szybko. prz,eskakują.c 
poi dwa stopnie na raz, i kierując się w 
stronę, zkąd dochodził go śpiew kobiecy, 
~trunąr niebawem przed drz1wiamJ panny 
Ma roty. 

Z Wiei. Kr Pozna6skieao. 
Poznań. „Orędownik" pisz.e: Z pro. 

wincyi piszą .nam z ubolewaniem, że parr 
-Zółto\vski, z Niechanowa ·wydzie:rfa\\rit Je
lonek niemcowi auchkatolikm.vi. Pan Sta
bletwsk1 oddat zarząd s\\"Oje.go folwarku 
Antonin p. KiilertO\vi, niemoowi i hakaty
ście. - Jakiż to fatalny przyk1adl dla „mfo
dszej braci!" 

Gniezno. Na 15 lat cuchthauzu ska
zała w poniedziatek tuitejsza izba karna,; nie 
jakieg10ś I<alm. Kusz.ewsk1eg:o, który na 
dworcu tutei'SZYITI popełnil liczne kradz i eże 
na nocujących tam pasażerach. Złapał go 
na g-0rącym uczynkn p0J i.: y 1nt Elbcl , który 
dla, wykrycia zagadko\\ ego i nad:er śmia
łego zladzicja , udał śpiącego pasażem, a 
złu·dz.ony p.ozo rami Kuszewski chciat go 
także ,.obrać". N1, wymia r ka ry wpb·
ncyla z~pcwn'tc i ta ·o klicrność, że l(. był 
już karany cuchtłrnll'Zem za kradzież . 

Gniezno. „Lech" pisze : \V cz.o raj p') 
poludniu prowadzono na miej ~e "icczn '
&;"O spoczy1nkw Z\Vl·oki śp. Jana, Morawski -
go. Trumna okryta była lLcznemi wici'1cc,
mi, a u jedth..gn z 11ich \\ '.{limly pit;kil.: 
wstęgi białe i czerwone. Zaniepokoiło tr 
\\'iclo,cznic peł11iące1gn na: Porna(1sl.,,ie.' 
Przcdm'.eśt:iu slwżbG pollcya1nta, b8 1ic ba
cząc ani na ~·r~1tck rodziny ani !Kl pG\\'r.ż.ny 
nastrój chwili. zażądał, aby te nitbeżpie.: -
uc wstęgi usunięto. Nie zostaf jednak zrn
zl!mianym 1 \'.~stęgi te zdobia dziś grnbo
wie1.,. . - Wstrzymujemy się odi 111apiQtno~ 
,,„ aJl1ia takiego postQi)owania, jak na t.o z •. ~ 
s ł uguje, rio icstto rzecz niebezpieczna .. 

Poznai1. P-0'2nai'1ska izb:i. karna skaza! l 
wielkiego oszusta. przcd1::;trn biw.::eg,o Się z~ 
bykKn ()ficera austryai:.:kiego Maksyrnilh
na ,r,on Dieska:i, który podobno ma brc 
buch11tcrem Sta1tisla\ve1m Wenzlem, czc
g{) w pr.ocesic ·,stw i e rdzić się 111c dało. za 
J 7 przypadków najhaniebniejszych oszust\\ 
i 3 przypadków sfałszowani a d·okumentó\\ 
na 2 i pół r-ok u więzienia . Co d'o d wóch 
przypadków: fals1z.erstw , sąd1 pos tanowi/ 
prze slu1c hać jeszcze Ś \v 1 ad'ków. 0~1zust ten 
pozaryw.~Ł mnóstwo Iu.dzi , przeważmic 
p ,oJak6w, na tysiące marek. 

Ze Ślązka czyli Starej Polsld. 
Zabrze. Strai3zne mo,rderstw:o, piopel

nit pomo1cmik piekarski Herman Samulta. 
zatrudn i.ony u mistrzai piekarskieg-0 Borzu~ 
kieg•o, który 1go1 wydalił ź pracy a, na jego 
miejsce przyjął pomo-c.nika1 Kurzeję. To 
tak oburż,yto Samullę, że Wl śmdlę wieczc
rem międlZy giQdz,iną 9 a 11 wtargnął dlo Po„ 
kodu. Wl któryin Kurzejai cz.ytując gazetę le
ż.at w 1 lóżku, i uderzeiniem siekiery zaibil 
go na miejscu. Po· dokonanej zbwdni Sa
mull<ł zbiegl, lecz •na d!rugi dzień ,g,o schwy
wno i osad·wno w więzieniu„ Areszfowa~ 
ny uporczywie wypiera się iz;;i,rzwcone.i mu 
1zbrodni, lecz pewnie mui się to na nic nie· 
przyda, gdyż wszelkie pozory przemawia
ilą przeciwto niemu. 

Tancerka ubierała się wk11śnic ,L zajęta 
nadawaniem pótysku swym ,czarnym wlo
s.orn, wyśpi·ewywala na .cały gtos jakąś 
bardizo swobodną pi,osnkę, malo 1dlbają,c o 
to. czy jej zbyt wygiGrsmva-ne stmfki za
nieipok'°ią którego 1z, sąsiadów. 

Na pierwszy rzut d1ra poznawal.o się 
w nief dzie'Cko cyigań-skie. 

Byla brunetką, a wielkie, cza.fine oczy. 
v,rydatne i· jak krew purpurowe: \Varigi. 

drżąice nozdrzai <lostatecz1nie uiawmiaty Ja
kai krewi w żyłach jej plynie. 

Gibką. choć wsp:aniale1 rnzwirnię:tą, po
stać cyganki ()kry-\Vat roclizaj we/nianeigo 
szlafroczka. z pad 'którego wygląda/ lekki 
kia.stiwm tancerki. 

Byk)I to, razem wziąwsz,y, izachrwycaia 
·ce stWIDrwn:ko; i iehoć braklQI jej poważnei 
posąg•owei! piękności Zilli, •wynagraidzafa 
ten brak nieprzepartym urokiem ponętnego 
do1rz.aleg01 o'\v10icu, który sam przymyka 
s ię cf.o chcąic0 j zarwa.ć go ręki. 

Beru foel 1Z!naf dnbrz,e Marotę, jako 
córkę plemienia, dio któr~g'OI sam należaJ. 
wspólnie też z nią wlóczyl się przez czas 
jakiś w1 kompanii ,wędrownych kia:medyan· 
tów.. 

Zatrzymawszy się na progu !tz<l eb~i, 
przypatrywal się przez jakiś ,czas wi !I1J[· 
czeniu za.śpiewanej dziewczynie; potem 
wisiz·edf d:o Śr{)lclka1• 

Marota, uSttyszawszy kroki , odwróei· 
fa s i ę. 

- A! ty tu? - zaśmiała: s i ę wesofo. 
- Tak, al'c sza !„. nie wymi,eniaJ gto· 

śno mego imienia. 
- Taiiemnka? Zkądl przybywa~?. A 

Z~la? Od dwóch lat nie mi.a.lam żadneJ 0 

w:as wiacbomości ! 

(Ciąg dalszy nastąpi). 



Lubliniec. Przeciw przewodni:zącc
ntu tutejszego polskiego t-0warzystwai św. 
Józefa ~-drożono śle<lzt\\U, t to na wielką 
;ka-le. Rozchodzi sic podobno o iakąś 
pi eśit rew()lucyjną. która miala! być śpie
\\-am\ na ostatniem posiedzeniu. 

Wielu c:zlonków z powo'diu tego zawez 
waoo na policyę, aby spisać protokóły, po
czem ci sami czlonkow1e zaw·ezwani by-
1raią na termin przed! sędzią śledczym itd. 

Czy się uda dowieiść śpiewania oweI 
pieśni tak „niebezpiecznej". \\ ątp1ć należy, 
00 takiej nigdy na posiedzeniach nieśpie
wano a cz.lonkowie jej wcale nie znają. 

Le·cz pewi en skutek zawsze z.osranie· 
osiągnięty i to tc!n, że członkowie zna'Cznic 
się znicchccą do towarzys h\"a przez ciągle 
Ur.poty z policyą t. S<1dcm. 

W CGtatnich· dwóch miesqcadi nade-
lmw· prz2\ •cdn! .:zą:e:nu tylko 5 la:godny 1.:h 

kar policyjnych J}O> 30 mank Przcci\\ ko 
rrm karem od\Y·Jłal się do S<{du . Trzy 
procesy już uko1kz·onc, U\\ a jeszcze\\ bie
gu. Z pierwszych trzech ·oskarżony ic
<lcn tyllw przegral. 

Wrocław. l(ornitet centrowy ob\\ odn 
~rzcmystm\ cg.o polecił komitetowi {)kr<~
g.l katowkkn-zabrskternu kandydaturę ks. 
;1roboszc'za I(apicy z Tych. Tab nchwaita 
zapadła ,onegdaj \V Byt.amin, Jak d·owiadu
jemu sio z: „Oberschlesische Ztg." 

Katowice'. .,Śl~tzk należy sic 11·e1}1-
ccm''. Pod takim tytule111 \\) cl:-11' br-Jszu
ro jeden z przyW'ócłzc<rn hakatysty
cznYch. Już tytuł sam pozw::i. la dostatecz 
uic sic domyślać, jak4 j~st treść tei broszu
ry. A \Vięc nieznany autor pisze przedc
,„ szystk1cm, że Śl<{zk jest ziemi'l ,.pranic
micdq", któr4 później dopicw zaga rnGli 
slowianie, dalej nic ·zapom~1 ial także przy
piąć latki ,.g.osp·OChHce p·olskicj" i Z·Ohydzi6 
\rszys:tk,a coi poilsk ie,. Twierdzi, że. dO'piero 
koion iści niemieccy zaprowadlzil i Jad i po
rząd ek , - s łowem w szystko, oo si ę kie
dykolwiek dobrego sta to na S l ązkn , to li 
tylko jest zasługą niemców. G!ówną część 
broszury wype łnia wyzywanie na o becny 
ruch narndowa-polski i pocLa:wamie śro d
ków, jaikiemi rnchi ten „niebezpieiczny dla 
portęg i pal1stwa pruskiegQ,, zniweczyć na
,Jeż.y. 

Jak się dow·radu,je .,Górno,ślązak " , bro
szurę tę rozdają mię.<ltz y 1górników i mbot-
1nków. 

Cz ł o w i e k · c h a r f. 
(Humoreska amerykruńska). 

(Dokoń'czooie .. ) 
- Lepiej szanorwnai pa1ni 1I1ie mogta u

słyszeć - pośpie•sza p.otwierdzić Corco
ran. - Miałbym może d'lu1gie miesiące, cze
kać, zanim Ada mOJ1ą wną z,oistanie? Prze
nigd'y! Takie marnotrawstwio1 czasu d,o
prowa:dlzitioby mrnie d10 u,traty rozumu,! 

Pani Werner daremnie. us'.ltuje mu 
przerwać, on ciąig1nie dalej: 

- Widzi panii, juiż obmyśłikm caly 
plan. Jutro o 1-0-tej uana ockhodJzi „Me
teor", na na1siępny pi0śpieszny parowiec 
muisie,l:ibyśmy czekać cały tydzień. Nie 
P1<XZ1osta,ję więc me innego, jak jechać ,,,Me
toorem". OtóZ Jutro pu1nikt ósma zajei
di'am Po panie, we1 troje udamy się do pa
stora w Hoboken, którego •dz11ś jeszc'V~ te
legraficzl!lie uprzedz~ o na1szern postann
wiaitJiu. U niego weźmiemy ślub. Stamtąd 
<lo przystani, czule pożegnanie z mamą i 
ia;zda dlo Cherbourga! Z CherbQu'rga, do 
Pairy,ża, Szwaicaryi, Wtoch. Za:bawimy z 
IO tygodni Z'aigranicą, na dfuiei me mogę 
się odld'ailać. Cóż~ Z'goda, program 111iezły? 

- Wyśmienity! - wola Ada; z uci~
chy kDasz1eze w d!onie. - Będzie to wś 
nievwykleig.o, odrębnego! I zresztą , jeśli 
mamy się pobrać, cz:emu riie' zaraz? 

Mama 1ięC1Zy: 
- R óbcie, oo chcecie. Ja sktadam 

broń z rezyignacyą. Ale iprzyznaię, ie mnie 
ten Pośpiech przeraża. W 1gtow.ie mi się 
mąci. - Wmyśli zaś podesza się stu dwu
<lz1estomai tys ; ącami. ·zfożonemi w świet
nyich papierach rządowych. 

- Ale ja nie mam ubraf1 - ·wtrąca 
Ada. 

. - Ubrań? Droga Ado, wszak wolno 
mi teraz panią tak nazwać, do Paryża wy
s~ar.czy t.o, co masz, a tam kup'my tyle 'Su

kien , ile tylkoi będ1ziesz; chciala. 
-- Ile kuferków mam zabrać? 
-- Jeden jed'yny, broń Boże więcej. 

Z?yt wiele pakunków naraża na -zwlokę J 

niewyg'ody w podróży. A teraz, muszę 
We:s I>Ożegnać, r-0gie pa:nie; czeka mnie na-

Wiadomości ze śwłat1. 
Z Rosyi. Na podstawie infonnacyi, ze

sięgnic;tych w sferach m1.aroda}nych kore
spondent petersburski „Warsz. Dnic.\vn:" 
}X>dajc nieco szczególów o SPoSObach wpro 
wadzenia w życie reskryptu cara do mini
stra spraw \Ycwnętrznych. W sferach 
tych zapewniano kore•spondenta, że PoW<>
lanie przedstawicieli nar-0du jest kwestyą 
bardzo bliskiej przyszlości. Prz.ypuszazać 
można, że gló\Yny kontyngens tych przed
stawici eli bGdzi ~ sic składał ze szlachty, 
dziafacz6w ziemskch, prezydentów i rad
nych miasta, przedstawiciele zaś w1szyst
ldc1I inn ych stanÓ\\" będą w mnietlSJzości . 
Narady predsta\\ icidi lu dnośc 1 będą się 
odby,\·::i.ły wspólnie 'Z cnl,cinkami rady paf1-
stwa; przed rozważainiem w szelkich no
\•:ych praw i zarządzeli będą one rozsyia
nc wybranym przez ludność prztdstawi
ciclom dla \'. 3/..cc11stru.mcgo '..l·znajrni'2.uia 
siQ z nio11i i pr1edysirntow:.rnia eh w zgrn
madzenach 'Ziemskich i innych. Jed1;{)
czdnic hGdą także przyjmowane do mz
'' aicnia pr·oiekty i referaty,skhdane prz~z 
przedstawicieli ludniuśd. Wszystko t-0 S'1 
wszakże dopiero przypuszczenia. 

O Re a c 511 

Pan Ignacy Żnhiski 
c:~1gfc niby woła1 o zg-odc; 1 3 s:tm ją rnqc;, 
zaczcpiaj~c bez powiodu „Wi1ru13a Pol
skiego", jeg.o redaktorów, i \\ spólpraco
w11ikó\\. Przemawia który z, n:ch, jest źle 
nic przem1\\ ia, jes1~czc go rzci. Pan Znil1-
ski, 1Z.a\vszc się <lo nich przy,czepi. Tak po,
stąpil i w sprawozdaniu z niedzielnego 
\\ alneg,o zgromadzenia ,.Zjednio·czcnia1 za
\\'·Odowergo polsk ieg,o". Pan Ant·o:rni, Brej
sk i cdlpiow1iad'al na1 zaczepki Z:\V'róc-one 
przeciw redakcy1i , ,W iarusa p ,oJski eg.o", 
zbfi ają c miannwici e. bezpoidstawne twier 
dzernie, ż e redakcya nairzuca, „Zjednoeize
nitl'" sw•oie w ply.w y : P an Żn i f1ski nie za
dowoJ01ny. P o1sel Jain1 Brciski nic m!1eszal 
się \\ ·101góle do spoiró\V' i by{ niemym 
Ś\v iadki ·~rt111 dyskusyi io: przc,winien '.ach pp. 
Brzesk1ota i Sibilskte:go. Dopiero nai ży
czenie przcwiodniczące.g.ai 'z;ebrania \Vyia
śnil już po wyborze zarządu dla· ,cz.e1gi01 wy
bór Ra·dyi Naidzorozei w myśU ustawi po·wi
nien odbyć się kartkami: Pan Żniński' 'zno
wu ni~eza:dow1oilio1ny i zarzuca p0łsłowi1 Brej-

wiat interesów, które mwszę. omówić 'Z 

moim wspólnikiem. Prawdopodobnie zaj
mie mi to .część noicy. Do widiz1enia dr:o1ga 
Actio, 1bywaj zd'r{}wa, kochana mateczko. 
A zatem, do juitra ! 

Uśdsk ręki matce, Adzie pocałunek na 
czl()le i już !Zlnikl za drzwiami:. 

Pani Werner pada na fotel. 
- Nieslycha1ne ! Czy spodz1ewalaś 

się?„. 

- Mamo, co za SZlczęście ! - Ada 
rzuca si~ matce na ,szyję. - On taki dobry, 
a i0di tej manii ipośpiechu już ja go (){\\z,wy
czaję. A teraz. zabierzmy się d!O pakowa
niai kuferka, trzeba jeszctze, to i orwo kupić. 

Na1zajutrzi zrana, punktuiaJnie o 8-mej, 
zajeżdlż.a Corwran w karecie. Panie, g'o
towe, natychmi·ast wsiad'aią I! wsz:yscy tro
je jadą po ·chwili w szybik.im tempie, do 
dlzidnicy tfobokern. O g:odzime, 9-tea pojazd 
staje przed' d:Omem pastom. 

Gospodyni zaprasza uprzejmie pań

stwia do bawiallni, Uómaicząc, że pastor nie
obecny, pojechał niedaleko do1 chtorngo, a,le 
ladai 1chwila powróci. 

Siedeąi więc w bawial1ni i czekają. Se
kundy uplyw1ają, 'Patstora ni'ema.. Coroo
rain, zniecierpliw10ny, sp.oglądai oo chwila 
na zegarek. 

- Do kr.oćset! Jesz.cze pastor nam 
się spóźni. „Metem" nie 'Zaczeka, odlejdzie 
o d'z i eisiątej bez nas. 

- Tylko się nic rozdraźniai, spokoj
nie, móJ charciku - upiominata go' 111arze
czona 1lagodnie. 
- O, właśnie, taikiej p.otrzeba mi bylo ro
ny, tz twioiem uspaisobienii,em - uśrrnecha 
się d•a iniej Corcoran. - Nie czu.k)Sz s i ę 
wcale zdenerwowaną? 

- Nic, a nic , mój mily. 
Ztniów upływa d'luga chwila ) a. p:srora 

nie wid'ać . Oornoran za.czyna biegać po 
całym pakoiu, wy;chyla się przez okno, by 
się przekonać, czy past-0r nie nad'chiodz1. 

- Okmpność!.. - jęczy pani Werner 
i prz:esiiada s i ę J11a -co raz inne krzesło, bo 
każde ją; panzy. 

- 12 minut d:o IO-tej. Musimy jechać. 
Pojedziemy bez ślubu, we.źmiemy go w 
drodze - pobiogoslaiwi ITTas kapitan na sta
tku„. aloo w Cherbourgu znajdziemy pa
stora. 

skicmu, że nie chcial zgody. Widocznie p. 
Żnłński i jeg<Y" przyjaciele mieli pretensye 
do posła Brejskiego, żeby się miesz.11 do 
sp0rów <>CZYiWiście ce-Iem ·\vprowadZenia 
p. Brzeskota na urząd przewooniczącego. 
Najgorzej wystZe<l.l redaktor ,,Wiarusa Pol
skiego" p. M:chal Kwiatk-0\\1Ski: Słcdz1al 
on wb:e na uboczu, prz.yslu,chując się roz
prawom i pisząc sprawozdanie: Pan Żniń
ski i z tego skorzystal , żeby się przyczepić 
do p. K\viatkowskiego \\~ sposób rÓ\\inie 
złośliwy, jak niemądry. 

Zdaje sie. że p. Żnillski pojmuj e zgo dę 
tak , że redaktorzy i \\ ydawcy „W iarusa 
P oQiskiego", ·zarówno w gazecie, jak na 
\\ iocach powinni \\ iO t ać tak : „Nar{):dzie 
oddaj si ę pod ki0mendę pana Z.nii1sk,ieg,o !" 
Kto ,,Wiarusa Polskiego• · abonuje 
dnrei'1 ! P·orr.ućcic w1szyscy „\Vi1n~ ao P0l
skieigo" i zapisze"~ sobir gazetę p. Żnii"1-
skicgo. 

OCZY\\ iśdc. ż,; drukarnię S\\•Oią PO\\ i
nlcn .,\.Vi~nns Polski'' oddać także P·Od I-o
mcndq 1 • Żni(1,skiego, bo inaczej p. ż:n:i'1ski 
jcszi..:%c bylby 111czadDwolony. 

Przed \\ ah1cm zcbra•niem p. Ignacy 
Znirtski Ha \\1iełkorządzcę „Zjedrroczenia 
zaw. P·Ol.''11an~a .:.zył p. J211a Brz~:skota, 
twierdząc, ż~ „Jedynym kandydatcn! odpo
wiednim ina stanow!sk·c kicrswnika .,Zic
dnol.:zenia" i2'st p. 13rzcskot". Delegaci 
jednak byli innćgo zdania, niż p. Żnif1ski i 
nic p. Brzeskota, lecz: p. Srisif1sbclg101 wy
brali prze\\ 1odnkz~1cym. Pan Żniliski pi
sze teraz, :le nic ma zgody. \\ idocznic 
chdałby p. Znii1ski, aby delc,gaci nie 1)0-

st~p~n\ ali, jak wznali za na1ilcpsze dla 01 ~a
nizacyi 1 tylko tak jak im nakaże P„ Żn i f1 ski. .......,_ 
1~~aboźensfwo polskie. 

Bochum. 
W kościele św. Antoniego w niedzielG 

19 marca po poL o go dz . 4 naboż.ei'lstw10 :Z 

kazaniem, a potem s posobinoŚ\Ć do \SPD'\\ i ~ 
d1z1 św. 

Rohlinghausen. 
Spo,wiedź św. (wielkanocna) ·od &obo

tYi 18 marca1 po poL - Kaiziania w ni€ózielę 
o 11 l o 4. 

Bulmke. 
Spowiedź św. od soboty, 18 ma1rca po 

pot - Kazanie w niedzielę p•o ·pot. Q g. 4. 

- Okropno.ść ! - Piaru Werner krę
d się mzpaciziiwie na krześle. 

- Zgadzam się na W'SZYJstko! -oznaj
miai Ada. - Nie' trap się, mateczko, wszy
stko będ\z.ie dobrze. Mam nioogranictzone 
zaua1nie do Benjamma. Stanowczo czas 
1nam w 1 d'mgę ! 

W ·chwHi wsiadamai dOI powozu, zja-
1wia się pastor, zadyszany, zasapany, kar
ma'Zrynl()IWY na twarzy. 

- Przeproszam za: opóźnienie ... nie z 
mojej winy„. Tramwaje. zatam!Owaty, prz.e
jaz:di nai ulicy - Hóma:czy, m1e mogąc tchu 
Zitapać. 

Comoran wpycha do kare.ty i każe je
cl) 'ać oo 'Żywo db przystani, dl()ł które.i, ina 
szczęście, 1niedaleko. W drodze przedfitada 
paistorowi, że musząi dostać ślub gdtz:iekol
wiek: .w pmystani, w poczekalni eitc. Pa
stor się z1gadza. 

Niestety, w chwili wjazdu do przysta
ni, służba z parowca usuwa wtaśni·e osta
tni mostek, lączący statek z lądem!. Sy-
1gnal -damy „Meteior" powoli oddala się od 
brzegu. 

- Stójcie, stójcie! - krzyiczy Corco
ran przez okno karety. 

W pwblic'z:n,ości, zgromadwnej "' pnzy
stani, piowstaje ogóbne zajęcie ,się przybyłą 
trójką, k:tóra stoi bezradna i tnie wie, w z 
sobą. zmbić. Pani Werner jest bliską ze
mdlenia, Corcoran zfy, tylk10 Ada się za
śmiewa i powtarza raz po raz: 

-- T-0 się nazywa mieć pecha! Cóż 
p.oaznicmy te1raz? 

- Niema czeg-0 r•oiz:paczać . P Djedzie
de pańshvo innym pa rowcem - przek?a
d'a im pastor. 

- Za nic w świ1ecie ! - przeryiwa mu 
Co rcoran, oburwn1y tą propiozycyą. - Bę
dę pewno podr6ż odkladal? No nsens! 
Niema nic straconego. Za mną \\Szyscy ! 
Ada, dowżkarzu 1 za mną! 

To mówiąc. pędz i olbrzymimi ·s·usami 
na sam koniec przystani, rootrącając lu
dlzi po drndze, przeskakuje jakiś zw.ój isz:nu
rów i staje nad samą wiodą. 

Maly statek h10lmvniczy kQfysze się u 
brzegu. 

- Hej, kapitanie ,za jaką cenę przeJwie
ziesz. nas na „Metoor"? Jest nas czWIOro 
i dwa kuferki. 

Towarzystwo &imn. "Sokół'' w Bodwlll. 
W czwartek, dnia 16 marca J)Wtktual

nie o godz. 9 wieczorem odbędzie sie oad· 
zwyczajne walne zebranie, w lokalu posie
dzeń u p. Schaefera ul. Ringstr. Z powodu 
nader wa:żinych spraw, które przyjdą pod 
obrady, uprasza się Szan. Druhó\\ o jak 
naHiczniettszy udział. Goście mile \\"Kizia-
ni. Czołem! Wydział. 

BACZNOSć! 
Wszystkiem Towarzystw-01n · oko

licy Meiderich nad Renem donosimy. 1f. 
TO\V\ św. Jana Chrzc. w .Me1derich bGdue 
obchodziło uroc zystość zalct.lcnria S \ •ego 
d nia 21 maja. UpraSlZ:amy szan. Ti0wa
rzystwa, aby si ę p.odtug nas zastósowały 
i łaskaw ie nic urządzały ani za:b.aw 
wieCÓ\\ itd. 
F . Kalek. prze\\'. J. Kuhial{, s„kr. 

Baczność członkow'e T ow. ś ~. Józefa \ 
Wanne. 

\V nicdzie!Q 19 marca (\\ ur•OC;.'.YSl<Jść 
św. Józda, patrvila naszego towarzyist\ ·a) 
przystępuje 1w .ze tO\\·.'.lrzysnv·o \\ spó!llll;; 
do Komunii .Ś\\. ( \v iclkw:wcnci). Sp,.:> lb
nośc do spo 'icdzi bGdzic '' ~·ahotę p1 PJL 
i w nicdzie:IG ranc. V n!~d,zjelę o g„dl 8 
będzie msza św. na intencyę T-c.w. Ś:\'. J(,. 
zefa. \Vszys,cy członkowie zoh::i :-.1:ąza
ni, w1zią6 udzia I w tem 11abnżc(1stwic w 
czapkach i oznakach tow. oraz staną.: sz 12-

regicm za chorągwią 1lfl\3Zetg,o tJw'a1.·zy-
stwa. Ohrnvi<1zkiem też jest ka.żd~'&' 
C'Złonka naszego t·O·\\ arz.rstwa, aiby pPy
stąpił do spaw· cdzi i Komunii Ś\\r. \ 01:c11rn.
nocnei. 

Uwaga : Ktokolwiek posiada.i jesz:~ '7,C 

książki. .ocL Tm\". św . Józefa, w inien tnko
\v1e! 26 b. m. na kwarta.inem zebraniu zwró
cić, nie chcą c sobie towarzy1s twu zr.obić 
n iep r-zyjenmości. Przewodn iczący . 

Baczność! 

W n!1ed·zielę, dnia 19 marca o g·odz . '.·~2 
po. p.olL odbędzie się w l,okalu, katolickiego 
domu to wa rzystw w Schalke, ni. Grillmtr . 
po1siedzenre pre·zesówi z Gelsenkirche1n i o
:]{()liicy, W1 celu1 pomówielnlia o pielgrzymce 
idlo Nev,i1ges. O liczny udzi211t i punktualn~ 
przybycie prosi fr. Pras, . 

prezes Tow. św. Stanisllawa w 
Schalke. 

- Za. 30 dolarów. 
- Zgioda! Aid:O, pani W ,erner, pan'1e pa-

storze, siadajcie! 
W mgnieniu oka isłużiba laduJe kuferki 

na poklad, podróżni siada1ją na stateczek. 
żeg1n.ani tryumfalnymi okrzykami roz,ba
wivnego tłtumu. 

„Meteor" wypłynął tymcZ!asem na· 
lśniąicą \VI slońcw rzekę i zw;róc1l O'Stry 
swój dziób kw 111J01rzu. H-0lownik. prując 
wodę, jak strzala, mknie zanim w poigoń ..• 

- A teraz, pastorze, daj nam śl'U'b ! -
żąda Gorc-oran. 

Pastor, nie QCiaRaiąc się, spelni.ai ob
rzą<lek, ouczytuje' krótkie! tilgostiwief1stwo 
naidJ klęczącą parą, i otnzymaiwszy oowitą 
naigmtl1ę, zobowiązuje się. akt śl111biny nade
sf.ać pani Werner. 

Na dany sytgnal iz holoW1I1ika. „Me
teor" 1ZWl{)lnil bie.gu· i JJ()J krótki·ej chwili ol
brzym i karzeł znaleźli się W1 bezpośre
dniej bliskości. Załoga okrętowa zarzu.c1ła 
natychmi1ast !my i spuścila scho.dki. Pasa
żerowie z okrętu cisną się na pokladzle, 
przy poręczy, by ujrzoc sensacy}ne w id<>
w'rsko. Po schooad1 wtstępu·je Ada, 'Z1 ro
ześmianą twarzyczką, zanią ukazuje sil! 
modyi człowiek, cienki, j(ll{ włókno. Za tą 
oryiginalną parą slużba wind'Utie kuferki. 

1 - Bogu dlzięki ! - odetchnie Corco-
ran. 

Wkracza z wną, do sal·onu I. klasy. 
kupuje kilkadJzies1ąt pacztówck i zasiada
ją do r-0zpisamia zawiadomień'° ślubie. Mu
szą być napisane przed przybyciem do 
Sandy Hook, z; tej stacyi 1boiwiem zabierze 
je PHot do New-Ymku. Zwijają s ię więc, 
aż pióra z1grzytają. po papierze: „Benja 
Carooran - Ada Werner zawarli związ ek 
ma1łżeński" - i adresują wedlug porząd
ku, wskaizanego w notatniku Corcorana. 
Przy tej czynności śmieją się d o rozpuku. 

- Panie, pi1D't odje&dża ! - me.lduje
stemik. 

- Sk-0ńC'zyl1śmy. Oto karty. - Cor
coran oodaie mu plikę pocztówek, patrzy 
na zegarek i pyta: 

- O której godzinie staniemy w Cher
bourgu? .. 

KONIEC. 



11'„w. ś ;v. l'~nrn i:zka w HoL ede- R. 
\V n:cclzielc dnia 1 ' zmnrł nasz clłu

"Oletni :-izlonek: chorąży 
śp f ranciszek Ku cewi cz 

Pogrzeb odbQdr.ie ~ię w czwartek dn ia 
Hi bm. o godzinili wpół do ~J rano. 

Członkowie winny ::;ię 7cbrn<! o godz. 
~ rnno w Jolrnln zelm 11 u p. "\Yalburga. 

O lic;i;ny udzi~tł pro cli ZAilZ~\.D. 

~ wypowierl.zianą przc
'o' riw p. Kołapaekiemu 

-ccf uu i pr.zcpra~zum Zjednoc;i:enic za
'rndowc ppbki<!. iłi. J anktnn;id. 

Baczność Rodacy! Bruckhausen n. Renem 
i całei W estialii ! 

Polski zegarmistrz. i złotnik mieszka 
"v Bruckhausen na· ulicy Albre.chtstr. 16. 

Wielki skład zegarków i zegarów i 
złoty~h rzeczy. 

Po bardzo niskich cena·ch sprzedaję 
zegarki kieszonkowe począwszy od 8 do 
20 mr. Najlepsze ankrowe zegarki od 20, 
25, aż do 50 mr. 

Bracia R-0dacy ! spieszcie jak najprę
dzej po zegarki· do S\vego R{)·daka, który 
was niie oszuka 1 rzctcLnie <Jbsluży. Kto 
pisze do mnie po zegarek, dostanie darmo 
fańcuisz.ek z kapsulką. 

Franek z Jank:cm. 
Pranek: Dzie(1 dobry, Janek. Janek: 

Dz1el1 dóbry,. Prainek. A gdzieś tak dlugo 
przebywał. Ja już cię kopę lat nie widzia
łem. ' Franek: Chodzę po calej Westfalii 
tak z cie·kav:·ości. Janek: No cfr.lcś to 
\\ idzial i slyszał. Opowiedz m1 Jeno. 
Franek: O bardz<> wiele op1owiada6 bym 
Ci mógl, z j3kie cztery niedziele. a szcze
gólnie z Witten. Jan~k: Z Witten? Pe
winie Polacy tam wszystko u obcych kupu
ją. Franek: A pl1'Zepraszam, nie obrażać 
poczciwych tamtejszych łudzi, ho na·ocznie 
przekornalem się. Z cJeka\\ ości posz.e<l;em 
na zabawę Tow. ginm .. ,Sokól". Com w,-1 
dział '\' niedzielG dnia 26 lutego tego r-0ku .. 
to mnie bardzo zadziwifo. Ja111ck: No i 
dalej prędko op·o.wiadai. Franck: Bo ci 
tam dzi arskie Sokoly dzielnic ćwiczą, i 
wsizystko jak mal-owane, porządnie nbrauic, 
wszyscy Sokoli w ll·OWc maciejówki i s1-
\\ e jupki. Ubrania rnzrnaiteg-0 gatunku a 
duch i d~ma taka, bo wszystko zamawiają 
n P{lfaka Marcina Jasiczaka, mistrza1 kra
wi1ieckic.go, Ma <C;111 też wielki skład, a 
ładne maiterye rozmaitego kolom i dobrze 
()dr{)bi, wszystko leży jakby ulał, ja sobie 
z.amówi!tem ubraniia dlo Wielkainocy i ma
ciejów1kę, ho też wszyscy Polaicy w -Oko
licy u ni eg-0 zamawiają, gdyż lepiej Qfbslu 
ży niż ohcoplem1teniec, a hasto nasizc za
,x, sze swój do swe1go. Jest on też dobrym 
Polakiem. Janek: A gdzie oni mi esz.ka. 
ho· i ja u nieg{) ubranie bym zamówi!. 
Franck: Ot.o jego adres: mistrz. krnwiccki 
Marcin fasiczak w Witten, ul. W1lhelms.tr. 
11. Jatt11ek : A niech mi się u.dai go Qdna
leść, a zaraz za·mówię ubranie. Rodacy! 
diaki za mną. 

Kalżdy zegarek u minie ·zamówi·ony jest 
staranaic obciągn:•ony z 5 letmą gwaran
cyą, a gdyby s.ię mi.a t niepod-obełć, zwra-1 
cam pi.eniądzc z 1)0\\ rotcm iLl'b zamie- fiii~i"~~!B~-SE-f.l_Z!_li_~i~-mm!&:l!~~":'i-~·mm 
mę na urny. 

Nai życzenie każd•c,go także przyjnrnię 
ch-0ć .naiciężisz:e reparacye Ziegarkóiw i re
peruję pod gwarancyą 2 letnią i P'O cenie 
bardz·o ni.zkiej. Jeżeli kt'° mmal ~uż u ob
cego zegarmistrza zegarek i nic chce clłO
dzić, t•o dla przekonania pr.a•szę przysłać 
do mn ie , a d1ostanę z pewn·ośc1ą serdeczne 
podzięko\\ anie za dobr<i. re]J'aracyę zegar
ka. Dla '\ szystki.ch dobrze myślących 
Rodaków z:isylam pozdrowienie. 

I. Żywiałowski, 
p.o.Isk1 ugarmis.trz i zk>rnik. 

Baczność! Rodacy! 
Szan. publ'icz1niQiści z, tterten i ok-0·li11cy 

ł10.noszc: jak najuprzejmiej, i.ż mój handel to
warów koionialnych, tłuszczów, cy,ar i 
łabaki' przeniosłem z uHcy Ewald nr. 163 
do nr. 165, naprzeciw dW10T<Ca kolei elektry 
cznei. Proszę szan. Rodaków <J ła~kawe 
[)Oparcie mego przedsiębiorstwa. 

Każdy, kto u mnie zakupuje to.wary za 
gotówkę, odbiera od 60 mr. 4 mr. rabatu. 

Z wysokim szacunklem 
J a n S w i t a t a. 

Rodacy! swój do swego! 

Czas zapisać gazetę polską 

•• i•••• 
ROBOTNIK POLSKI 

1rf'IARUS POLSKI 
narod:ow<l-ludowe pismo dla Polaków na 
obczyźnie, szczerze polskie i kart:olkkie 
wychodzi. w Bochum rok piętnasty, a ko-
sztuje na cały kwartał 

tylko 1 markę 50 ienygów, 
a z odnoszeniem 42 więcej. 

Co tyxiziel1 otrzymuje każdy bezpłat
nie dodatek niedzielny p. t.: 

„POSŁANIEC KATOLICKI", 
który ·zarw·iera ewan,gehe i kazania na ka
żdą niedzięlę, piękne powieści i różine po
uczają.ce i ciekawe artykuły. 

W kwietnm dolączymy zupełnie bez
platnie dD .,Wiarusa Polskiego" br-0s1Z:ur
kę zawierającą naukę o 

reklamacyach podatkowych. 
Będą w tci książeczce zawarte taik

że praktyczne wzmy reklamacyj, tak, że 
ka'żdy sam będzie sobie mógt reklama.cyę 
podatkową. naprsać. 

Rodacy! I(aźdy Polak k-0nie-
crnie czytywać winie11J „Wiarusa Polskie
go". aby się dowiedzreć o ważnych wy
padkad1 tak w życiu narodowem, politycz
nem Jak zarobkowem. Zatem R-0<lacy: 

Rc:zsz:::rzaicie „Wiarusa Pol$kiego". 

P ostbestellungs· F o!"mular. 
Ich bestelle hiennłt bei dem I(aiserli· 

cheli Postanlt ein Exemplar der Zeituni 
,, Wlann Polski" aus Bochum (Zeitung~. 
P:rełs1.iste 128) fUr dai II. Quiartal 1905 
ood zabłe an Abo'Ilnenrent UJid BesteHgeld 

l~Mk 

Ob'iie 1~ Mk„ trllałtenl zu hahenl be

• sclt~ . . • • • • . d.. • • • • • • 190.., 
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wychodzi w Bochum 2 razy tyg<Jdniowo 
z bezpla.tnym d()d•a.tkiem religijno-powieś
ciowym p-0d tytułem: 

„Posłaniec katolicki". 

Na caly kwartaf, już z przynoszeniem 
d-o domu kosztuje „Robotnik Polski" 

tylko 68 fenygów. 

Rvdacy ! Zapisujcie i rozszerzajcie 
,,Robotnika Polskiego", pismo tanie, a do
bre, bo sziczerze narodimve i katolkk1e. 

„R<Jbotnik Polski" jest taki tallli, że 

każdy g-0 sobie zapisać może. „Robotmk 
Polski" jako pismo szca:erze narodowe i 
mbotnicze, pisze o wszystkich spraiwach 
d:otyczących żyicia narodowego i zambko
\\'ego ludu polskiego na obczyźnie, przeto 
zasluguje na jak największe rozpowszech

nienie. 

P os tbestellungs-Formular. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiser. 

lkhen Postamt ein Exempłar der Zeituna· 

„Robotnik Polski" aus Bochum ftir <fas li. 

Quarrtal 1905, undl zahle atr Abomrement 

tmd! Bestell~eld 0,68 Mk. 

i Ji 
51° 
o ' ,., • J. 
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~ „ 
Obige 0,68 Mk. erhaltett ~' haben, ł)e„ 
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S 1 1·nn.r 
o skrzypeów·, cy-
. try, ałtary. 

Także inne ezę:ki 
do wymienionych in
strumentów do na
bycja u 

Th. Kuhnen, 
w \Vahenschcid, 
Frei lici tslr HJ. 

I~ 

Produkcya roczna: 200 milionów. 

_._faj burdJ.irj poźąc1:1ne g .• tunki: 

Piękne 

? ·i ązan:i 1 

Nr. 50. Pa s s e · Pa r to u t 
fr. 55. N o h I 0 s s e · O b li g e 
Nr. 32. Tu re· fort petits can or s. 

z polshimi napi· 
sami 

-~- Ty1ko pr: wdzin·c jc;i;di ],ażrla paczka nosi nazwisko fi.my: 
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Dzi(,kuję Szanownym Rodakom; którzy dotąd u mnie ku powali, u 
f:\ą z mego towaru zadowoleni i pros.zę tych, którzy u A. BnrtkmYialrn. 
nie k npowali, niech sią przekonają jak tanio spn:edaję i pr,-,ytem d:1jr; 
na odpłatą. Mam na składzie całkowite wyprawy tj. ws~yetkie sprzęty 

domowe i kuchenre i jak przedtem. prowadzę 
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88 '\\-'&rt'łzt~ t ~•o~łla t"skl. 
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Kanapy i materace zostaną we własnym warsztacie .zrobione. ~ Przero
bienie materacy kosztuje u mie tylko i>,50 mr. Proszę donieść mi na 
arcie, a przybędą w dom i ?.robię. 

~g A. Bartkowiak. 
ol1 oo 
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na drugi kwartał 1905 roku. 
Gazeta Toruńska 
l(aidy prawy Polak powiiITTien. mieć w 

domu „Gazetę Toruńską". Kro jeszcze 
nie ma „Gazety ToruńskieJ", niech ją sobie 
zapisze na nowy kwarta1L Przedlptata na 
drugi kwartat wynosi ty1ko 

1 markę 92 fenygów. 

Za odnoszenie do domu p112ez li'St·owe
go doplaca się 42 fenyigi. 

,Ga!Zeta Toruńska" wychodiz.i sześć 
razy tygoldln io wio. 

JeteH abonent umrze wiskutek nie
szczęśliwe,go wyipad:ku zaraz łub w dwa 
tygo<l'nie po wypadku, wypłaca Wyda\.vini
ctwo zwykle z. dobrej wofui nie z obowli,ąz
kw pozostałej rodlzini'e 150 marek jako 
wsparci~ na pogrzeb. 

Nadlto otrzymwją .aibonen'Ci Gazety od 
czasu do czasu1 różne dodatki, jaik szczyty, 
książki o Posce, zbiory pieśni polskich, o
brazy itp. 

l(aiżdy abonent ,,Gazety T-0ruf1skiej" 
otrzyma na Gwi:a.zdJkę zupel.nie damro 
wielkf Kalendarz na rok 1906 pod' tyt.: 
Rocznik Maryański, I(alealldarz1 katoliclro
połski diJai wszystkich stanów". 

Postbestellun~ s-Formular. 
kh bestelle hiermit hel dem l(aiser. 

łichen Postamt ein E:xcmp!ar der Zeitun1 
„Gazeta Toruńska" a1us Tłrorn filr das Il. 
Qua:rtai1 1905, und zahiie an Abonnement 
und Bestełlgefd 1,92 Mk. 
,... . 
s• 
il :r 
iu 
lł 

Obige1 1,92 Mk. erhałteni ~u fiaben, be
tc:hełułgt. . . • • • • • d. • • • • • • 190.„ 

Katserłlclaes Postamt • • • • ~ • • • 

wy.chodzi1 w: TomniUJ trzy razy ty~ 
godniowo nai wiellkim air·~zUJ i ma nastę
pujące bezptatne dodatki: Rodzi.na Chrze
ściań'ska, tyg.oonik, Przewodnik Naukowy 
i L1tera<cki, Szkółka Polska, Gospodarz, 
Kupiec i P rzemys-ławi·e.c. MiesięcZ'Ilik i: 
Ogrodnik i Pszczelarz kwartallnik. 

I(ażdy abonent ,.Przyjadela" otrzyma 
na Owriazd1kę zupel1lie darmo ·wiielki Ka
lendarz. na rok 1906 p. t. „RocZ111ik Marya11-
ryaiI1ski, I(alendairz katołkko-polski dla 
wszystkich stanów''. 

Jeżeli abonent ,,Przyjaciela" umr,ze 
wskutek nieszczęśliwego wypadku zaraz 
lwb dwa tygodlnie µo wypadku wy.placa 
„Przyjaoiel" zwykle, z. dobr.e:i ~.Jlr. n.Je z · 
obowiązku, powstalej rodzinie 150 marek 
jako wsparcie na pogrzeb. 

. }~ażyw~zy, Hczne dodatki, „Przyła
c1el Jest na1tanstzem pismem Polskiem, . · 
„Przyj.areiel" stoi na gruncie szczerze luda- . 
wym i katołi.ckim ·ł zawsze· broni PołaM 
kói..v na obczyźnie przeciw iego tak lict~ 
nym przieciwnikom. 
---=;;;;::; .. ;::-;,„:::-.:.~~ •. -:_-:-_ -:, c .:--:-. -----------

Postbestellungs-Formular. 
kh bestelle hiennit bei dem Kaiseru.:~ 

chen Postaimt die Zeitutiig ,~.RZYJAClELu 
aus Thom tur das II. Qua1ial 1905 nn'tł 
zahte an A'.bonnemeait 75 Pf~. (und 24 Be„ · 
st~d.) 

ff 
~ił 
łł 

• • • „ • • • d.. • • • • • • łSl(l.. 

Kalserł. Post • • „ • • • • 
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Rodzice polscy! Uczcie dzieci sw~ 

_.wić, czytać I pisać po polsku! Nie jest 

Polakiem, kto potomstwu swemu zniem· 

C1Yt się pozwoli! 
m!i&WLGJM m -

.... ~~*·.ąt·• ·ł••~~~~ '.& 
Od 15 do 25 marca 

e&iblJe'riać będą listonosze prenumeratę 
u 4migtl k1w~.rtał, czyli na kwiecień, maj i 
t14Mf}OC4 

Szanownych R.o<l.akówi ·prosimy, aby 
przygotowali 1 ma.rkę 92 feny,gów i wr~
IQ'łi pieniąd1ze listowemu, skoro przynie
się kwit na ,,Wiarusa Po~skiego". 

Prosimy też Szan. naiszych Ozytelni.-' 
~'~,~by staral1i sie o pozyskanie nam licz
aycl nowych abonentów na d:ru~i k1war
w, 

Kroby pragnąl, abyśmy ,,Wiarusa Pcl
sl(e~o" posyłali do P.olsk1 jego krew:nym, 
mech nadeśle 192 mr. w 1znaiczkaich pocz.
""1chi h dlo:kladny adres, a ~azetę poczcie 
,-tażemy. 

Rodacy! Rozszerzajcie „Wiarusa Pol
illieJ,te". 

ł ~~t~~~l~~1~~*·ł-$1$-*·~~,~-

Z trypadków dnia. 
W Polsce coraz wię~ąj szerzą się pojęcia 

oowoczesne. 
Dlai czego i ,gdzie wybierać posłami 

robo:tiników? Pod takim tytulem zamić
ścila niedawno „Gaz. Orudz." artyikul, wy
kazujący, że wybierać powinniśmy posla
ITTb także robotników i to nietylko· 'ze.1 wzglę 
dów spoleczno-narodowych, a1le także pra
ktycznych. Zachęciłoby się: bowiem przez 
to robotników naszych do żyrwsz.ego za
interesowa1nia 1się .sprawami narodiowemi, 
a i socyaliści z pewnością gti0s0iwaliiby na 
robotnika, przez co prncprowaidzenie na
szych kanidydatórw w ta:kich okręgadu jak 
bydgoski i grudzi<{dzkio-bmdnicki stałoby 
się mmUwem. 

.,P-0s.tęp" powtórzywszy artykur „Ga
zety Grudz." zaleca także! wybór jakiego 
światlego gos.pod'arza. 

„Lech" dodaje: Podzielamy powyżej 
wypowiedziane zdania, gdye, taki stan.11 rze
czy muisi z czasem nastąpić jako wynik 
rozwoj w myśli 1narodorw e9 il ś,wiiadomośd o
hYWatelskiej w1 kolach dmbnych rólników 
i robotników. 

.,Wiarus Polski" i „Gazeta Toruńska" 
fai <XI: lat pisa;ty, że każdy stan, a zwla
szcza, robotniczy \Virnen posiadać wstęp
ców, z: w tasne.grOI igrona. 

Telegramy. 
Cha r Ie ro i. Związek górmków za

Złębia węglowego Charleroi postanowił na 
Odbytem 14 b. m. zebraniu delegatów pod
jąć Pracę na nowo. Strejk w Belg.ił jest 
'Więc obecnie zupełnie ukończony. 

Petersburg. Obiega pogłoska, źe 
naczelnym wodzem wojsk rosyjskich w 
:andżuryi mianowany zostanie w miejsce 
uropatkina ienerał-lejtnant Suchomlinow, 

lfaczeinik kijowskiego okręgu wojskowego. 
M i ń s k. Aresztowano sprawcę za

~hu na naczelnika połicyi; podał, że na
Zl'wa się B~n. 

Pet er s b u r g. Gnbernatorem Kau
~tu llllanował car. hr. Woronzow-Dasz
•Owa. ...... 

Polacy na obczyźnie. 
li Ostedeld. }N niedzielę dnia 12 marca 

, czwartek 16-go marca I 05. 

i I . ż za 

odbyło się na sali p. Kcrkhofa zebrainie w 
cefoi z.ał·ożena T<Jw. loteryjnego. Zebranie 
zagaił i przewodniczył mu p. Fr. Iioryza. 
Wyjaśniwszy cel zebrania, powo1łal na se
kretarza p. M. Luiczaka I. Następnie prze
mCłJwiali o Tow:. lot. pp. Fr. łforyiz:ai i M. 
Lu,czak, poczem przewod'niczący zapytał 
się Qbecnych, czy sobie życząi zaloiżenia 
Tow. lot., na co się zgromadzeni wszyscy 
zg;odzili. Następrtie przeczytano us,tawy, 
które iZ rncvlemi 1zmianami jednoglośnie 
przyjęto. Towarzystwu naidano1 tytul „Na
dzieja". Nai iezlonków dało się z.aipisać 23 
rodaków. Do za:rządu, m~stali 1obram naSiŁęi
za.st. J. Bc,rd'ychowski; sc'kr. M. Lu.czak II; 
zast. Pr. I(ulil1ski; ka1syer Fr. Iforyza; zast. 
J. Perz:; rewi,z.orami· 1kasy J. Jaisiński i Pr. 
Pi'e1ezyński. Zebrainia odbywać się będą w 
osta.tmą, ni1edz.ielę każde,go mesiącai w loka· 
lu p. KerkhofaJ w Osterfeld-V<>nderort. 

Z po.Jeceniai zarządu Fr. łioryz.a. 

„O skutecznym rad sposobie''. 
Pod tym tytułem czyni „Slo'\.\>'101 P-01-

skie" uwagi, które warto tutaj powtóriziyć. 
I(westya formy obrad, to byto ui nas 

w wieku, XVIII za:gadnieniet 'któireml .zaj
mowalyi się najprzeid1nieisze umyslyi polity
,czlne. I(s. Staimstawi K•ona1rski postawi,t 
sprawę wyraźni,e i jaisno, silą, niezmiernie 
wymowinych argumentów uderzyl w ,.li
berumi veto" i wygrat, wygral za, życia.i W1 

umyslach s iatkj części poieczeflshva, 
po śmi1erci w konstytwcy1 Trzeciego maja. 
Ten! kapfan- pedaigoig, ten obywaiel,który 
mian odwa,gę być mą<lrym, może być h
cz1ony bez, przesady do twórców ustawy 
majowej, iehoć -0krzyki radości, jakimi ją 

wita:nio, r-0zlega1ty się na· je:go grobie. 
Dz.iś ,,libemm vet()" pogi".3ebane, se.j

móiw wiełkich, czy malycłr zrywać· .ni1e wol 
no, a jednak ileż to razy każdy z, nas mu
si się za1stanawiać nad „skuitecznym rad 
sposobem, gdy widzi', że na z.ebrnniach 
naszych, choć mówi się wiele, tak często, 
tak bardz,o często nie mc·żnai d1oiść do ja
kiegokolwiek wyrnku widiocz:nego. I na
próżino ,czekamy nai nowego1 Konarskiego, 
któryby potrafit obmyśleć jakiś nawy ,.rad 
sposób", skutecmiejszy od wszystkich, 
dziś stosmvanych i u~ywainych. 

Nale.~ę, a przypuszczam, że na sądzie 
ostatecznym 'będzie mi to pio.Uczione, jako 
bardzia, znaczne odpokutowa111c grzechów, 
do luid'z1i, którzy w inaradoch przicróżiż.nego 
rodzaju' bi10rą udział bodaj dwa razy w ty
g-0<lniu. Muszę tedy z wysitkiem ruiema
lym ratować się, aby nie utonąć w j)Ol\V.O

dzi rozpowszechnionego u nas narl miarę 
gadulstwa, gadulstwa wpmst choro:bliwe
go, na które na tem m1ejscu1 rruialem kiedyś 
spDwbność się żalić. 

A Jennak wydaje mi się, że gadu~stwo 
to niei jest .wadą największą 1naszego „rad 
sposobu". Są większe. iszko<l1iwsze, za
truiwMące bardziej nasze życie z:biorowe. 
Zw naiw:i1ększą uważam to wieczne wysu
wame na plan· pierwszy wszelkiej dyskusyi 
osób, nie rzeczy, to zamienianie sprawy 
publicznej na osobistą, które praktykuie się 
w większości np. stowarzysze(1 .naszych. 

Cztowiek przychodzi na ja~dcś zebra
nie datinw ruai to w oeharalkterze cztonka. 
Rozpoczynia się <lys~ya na<l sprawą dro
bną, której .załatwienie wymaga oo najwy
żej minillt pięciu, na1Wet wtedy, 'gdy lu<lzie, 
'Oibol\viązal1'ł' oo Jej załatwienia, nie umieją 
mówić z:w1 ~ź1e. 

A oro p. p,rezes X. się zapala i atakuje 
ba:rd.zo ostro p. skarbnika Y.' P. skaTbnik 
brom si ·ę w ton1e jesz:,cze <>sirre.tsz:yp-11, a p. 
z. bierŻe 1re1mrdl noo obUJ tamrtymi'. Roiz.
narniiętnienie dochodu do zenitu, gdy zabre
ra gtos p. N. W dyskU'syr wystania się 

r· 1 sprawo• . rodowy , pali z.ny 

larc I DJcz zn1 i 
Za inseraty piaci sic z wiersz PtŁYi:OW • 15 łe1., 
o~loszenia zam:eszczone i.rzed rnseratam1 40 fen. ~ 
często oglasza, otrzym:t rabat. - Listy do ,.W1?r~ a 
Polskie~o" należy franko ać i podać w i ich dol<:l • 

ny adres piszącego. l<~kopi~ów ~l ę me z~ ra ii 

cafy szereg kwestyi ubocznych, które pp. 
A., B. i C. ,,nic mieszając się do „meritum" 
sprawy" wyjaśniają ,.zasadmcz•o". P. D. 
próbuje u·spokoić wzburz.onych, ale próba 
jego przyc.zynia się rac'zej do wzmożenia 
burzy, niż do jej uśmierzenia. 

Wreszcie, nie miog~c zroz,umieć, dla
czego sprawa1 dmbnai tyle "ywoŁujc. spo
rów, ,zapytu1ję p. f ., lepiej ode.1111nie obzna
jom1ioneg0· z; zakulirowemi sprawami to
warzystwa, o w wlaściw.ie chodzi. 

P . .F. tlumaczy mi poufni·e, że pi. Y. 
ch~e WYlSadizić z si·o<iła p. X., albo, że: p. X. 
jest obrażony na p. Y. z taki•eg"Oi lub innego 
pow1odu, i że temu tyfk,o należyi przypisać 
taki mez,wykły -0brót dys1lmsyi. 

Znudzony n zniechęoony czekam końca. 
Uchwalają; wreszcie jakiś „pośredni" wni10-
sek, który mai być zadośćucz.ynieniem dla 
stron obu·, w świetle zaś zdrowego rozsąd 
ku jest prostym nonsensem. W chwilę po
tem p. prezes X. obweszcza, że z powodu 
spóźnionej pory odrnc'z1a olbrady. 

Wyichod:zę razem z p. M., który mi 
zwierza: się, że w najbli'żs1z;ej przysztościi 
wystąpi z. towarzystwa. Usiluję g,C) prze
konaić, że ludzie. jak -0111, praioo:wiici i rozu
mni', nie powinni lada cum.ll się zrażać, 
obrady, które dzś się nic udały, udadzą się 
jutro, lub pojutrze, dyskusya przypadkowo 
zeszla na niewfaściwe tory i t. p. 

P. M. odpowiada mi krótko! i dobHme: 
- Mój panh~i 1zloty, iai przecież. nie mo

iZę sobie pozwalać nai bezcelowe marnn
wanie czaisu. Powinien pani .zrozwrrneć, że 
mogę użyć go stokroć lepiej. 

Wysilam: się jeszcze nai różne. argu
menty ,.w im,ię dobra towa,rzystwa" ale 
ozuję, że bronię sprawYi sfa.bo, bo. w d'u,chu 
przyznaUę panu' M. racyę zupełną. 

Moż'e też temui „ra<l sposobowi" nale
ży przypisać, że u nais ludzie ooraiz1 bar
d!ziej stmnią od! pracy zbi,ormvej. 

Od biura informacyunego P. C. K. W. 
na.stępujące otrzymujemy pismo: . 

Prosimy o materyał ! 
, Od1 chwHiJ -0gloszeniai otwardai ,,Bmra 

informacyjne•go" P. C. 1(. W. niemal cala 
prasa polska przesyla nam SWIQje pisma, 
których czerpiemy· żą,da,ny nam materyat, 
spraiwidzamy w razie potrzeby jego .wi.aro
godrność i sktadamy do akt dl'a użytkUJ na
szych! poislóiw1 <ila sporządzenia statystyki 
i dla informaicyiJ prasy. . 

Dziękując zai tę gmliWIOść przysJruże
nia się sprawie winniśmy wsz.aJk.że pod
nieść, że to dopiero polowa.i wykreślonej 
nam d:ziailalnośd. uratwtienfai nam~ dru
giej dDmagać się musimy od caf e:go sµole
czef1stwa polskiego. 

Wzywamy zatem wisz.y.stkich, spra
wie. publicznej oddanych obyTWateli, ~by 
zechctieli naidsylać nam pożąda111y materyal 
odnoozący się do nadużyć luh braków w 
zakresie kościofa, poczty, pohcyi, wojska, 
urzędów stanu i, administracyi, wiarogod-
1nych faktów. oo do z.aikaiz.óWl wieców, ze
brań, sz.ykarr P'Q1litycznych, SPolecmych i 
ekoruomicz.nych, dalej wszeLkich cfanyich 
oo clio startystyki na tych poliach, gdzie cho
dzi o 'byt nasz; narodowy. 

Slroro myśl ta zyskai przyistępi i uzna
nie w kolach inteligencyi, nie wątpimy, że 
znaJdą się jednostki, które -wys.zczególniio
ny wyżej materyal -Odi mn4ej 0Świocol1Jych 
odlbie.rać, cenmrować i nam go 111a~ylać 
zechcą. Będ'Ziie to początiki1em organiz.acyi 
która jest jed'nem z, ruaJważ.nieJsz.ych! zadań 
Biu•ra informaicyjnego. Ale bex pomocy i 
popairda całego spoleczeństwa \vykonać 
planu tego .niepodohno. 

Usilowania na!Sze z ~wyższych slów 
do:statecmie będą zrzumiane; zamykamy 

zatem naszą odez;wę haslem, które dato 
impuls do niej: prosimy o mat-cryał. 

Bmm informacyjne rruesc1 się przy 
ulicy Rycerskiej nr. 38 I p. Telefon Biurai 
334. AdrelS: Dr. Tad'eusz Jaworski P-0 ... 
znafl (Poscn). ' 

!!!_ _ , ----- --- ------ ~- -

~ 

Z wojny rosyjsko-jirponsk1ei. 
Do .,Ech-0 de Pariis" <lo ·nosz..ą z Peters

burga.i: W-0jsko rosyjskie. w Mandżnryi 
istnieje już tylko na papierze; jest ono od
dane zupełnie .na taskQ i niełaskę Japoi1-
czyków. Obawiać się należy że aini jeden 
żiolnierz nie dostatnie się do Charbina' jeżeli 
Japo6czy1cy energiczny urządzą ~ścig. 
Na· dworze petersburskim wsz~stko prze
strnsz10ne wypadkami a z.wlaszcza oczt.ki
wainettnJ ITil{)lżliwych jeszcze większych ka
tastroif. Rada wojenna uchwalilai wyslać 
jeszcze 400 tys. chlopa1 do Azyi wschod
niiej. 

Ojama dbnosi do To~14-;-;~7~~że 
wojska japońskie wa·lczą jeszcze na róż
nyich P'lllnktach '.ZI rozpędtzonymj oddziała
mi rosyjskimi. Na wschód' (lid' Tidingu 
paddaity isię zna•czne oddziały Rosyan. 

13. marca poddała się po krótkiej \val
ce na drodze do T1elinga kiolumna rosyjska 
liczqca 4000 chtoipa i 10 dzial. 

Nie mamy jeszcze ct:oktadnego zest~
wienia str.at obustronnych, lecz, RosyaI1ie 
stracm wedlug dotychczasowych wi.ado
mośd w najmniej 100 tys. chkipa. 

Ziemie polskie. 
ZPrus Zachodnich Warmii i Mazar. 

Wąbrzeźno. W pobliskiej gminie ko
lon'iz.acyjnei, gdzie juiż przed kilkn miesią
cami pewien kolonista JJOpelmt samOibój
stwo, powiesi.t się ·znów koloniista Dietrich. 
Córkai iegO' prze·rżnęta stryczek, lecz wiSzel 
kie zabiegi przywrócemai go do życia, -0ka'4 
zaly się be'3skuteczne. 

Gdańsk. Zmarly w dniu 7 b. m. rad
ca handlowy Muscate przeznaczył \\' te
stamencie 'SWYffi 5 mil'ionów marek nai oe-
1e dobroczynne <lJa niemieckiego wschodu. 

. Pelplin. Przesiedleni zostali księża/ 
wikairyu1sze: Lesiński z Gruty do Niem. 
Brzozia, Koniitzer z Niem. Brzozia do Qru ... 
dziądza, Tymeck1 z Lisewa do zak,rze.wa 
Spem z Zakrzewa oo Nieiywięcia Gosk 
z Gohuibia db Liseiwa i Jarzębski z 

1

Nieży ... 
więda do Kiszewy. 

Z Wiei. Kc Poznańskiego. 
Gniezno. Najtaińszą, ofertę na tutcisze 

r-OOOty ł dbstawy miejskie oddal p. }(owal„ 
skh i to na 5410 mk., drugim naitaińszym 
byt p. Smielecki, który żądat 5416 mk., wre 
szcie p. A. Werner, niemiec iz. <lfertą ną 
5509 mk. 

Znany tutejszy kupiec p. Maass stawił 
'VI radziie: mi·ejskief wniosek, aby prace od<
daino p. Wer.nerowti, tj. iedne1mll' z trzech 
najtańszych przedsiębiorców. Popart go 
radny Wołowski i tw1erdzit, że wniasek 
painai Maassa popiera z ca/ych sil, bo Pola
CYJ za wiele dostaiwr by otrzymali t Niemcy 
zai kuso na interesie tym by wyszli. 

DaW1n1ejszy zastępca przewodniczą-ce„ . 
go rad'y miejskiej p. Kohnert chcąc wi<lo
,cznie wplynąć uspokajająoo nai p. Wollo
wsk1Lego, mówif, że w radlzie miejskiej nie 
należy brać względu na narodowość, ale 
na to, że wsz;yrscy ~obywatelami miast21 i 
róWJn.e pono~ ciężary mieiskie. Wywody 
p Kohnerta popar/ p. W reschinski praestrze 
gając przed! winoszeniem polityki do rad~ 
mkjskiej. 



't r::.1 , I' J' · ' y 
Dz i .n,i·:ku UrL.~ '.1\ Yi l" 'c ·1 ~z \v . ...,IL 
szy Arcy~ t..)terz dr. S " 1 l , • '· 
du.::hr '.\ :c1'1stwu1 ll\\ agę Il" p'cb '7P;' 

st wio groż~ • ..; \\ .) ~ h· dL..:0.1.. Czyt··my t m 
mi ~dzy innemi : 

Li.;znc listy Jd " ~ J1oc!)..:ć1w. G i · ')Ują
·cych smutr:c stosu11k: pod wza Jęd~ 11 z'1-

snakajania. p·otrz 'D clud1 i ~ n~n.;h na oh.:zy
ź11ic, brak op.eki duchuwr.cj i gest-o zasta
w ione na nich s1db prnz ni. dO'\ iarkó v i 
ludzi zepsutych, pe vduj r._ mnie do z.wró
cenia ponownie vViclebncrnu Dnc110wiei1-
s twu bacznej uwa.gi na niehezpicczel1stwa, 
gmżącc wychod'·/com. l 1i'-d~~wno· dopiero 
dmvi edz1eliśmy SiG z dzicnnikóWI ui·cmie.::
kich kat,o li ckich, jąk to n~ Pomorzu i w 
Brandenburg ii p.ostanowion'O sk-0 rzysta6 z 
przyw iqzania naszego lu du do języka, by 
'" nim szc-rzy(; między wychodźca1111i ide.e 
rnezgodn c z zasadami w iary naszej św. i 
oderwać i'ch 1od naszego Kośdoła. 

Nadchodzi znów c zas . w którym zna
czne gromady opuszcza.ją swoje paraifie rio
dzinnc, id~c w nieznane .zaz.wyczaj okolice. 
Obowiązkiem jest więc duszpasterzy prz.y
gotować ich, o i'Je się da, na te mebez.pi1e-
1czef1:stwa, wzmocnić ich wciz.uiciai religijne i 
dać im mo1ż.ność {)dnawia.nia ich przez u
trz.ymani·e z mmi k-orespondency:i a z.wta
szcza zaleicanie gorą,ce czytania pism 
:książek zbożnyich. 

Ze Slązka czy Ii Starej Polski. 
Bytom. W bytomskim pow1ede wiej

skim z.achorowalo w: tyigiodniu od 2 do 8 
marca rb. ogólem 22 oslQby na stwardnienie 
kręgów, a: zma:rłio na ·tę dJiorobe 5 {)lSób. Są 
to tylko liczby zameldowane na1 policyi. W 
tyigodini'u po.pirzeidrnim zaichorn,wiało .na1 tę 
samą, ·chorobę w bytomskim wiejski'rn po
w1ede1 14 osób. Choroba tedy nie 1u1staje, 
ia.le się wzmaga w. Byitiomskiem. 

Zrnsztą, zairaza ta roz.szenza się d10i co
.razi dailsz.yich mie.Jscowości, w któr}'leh jej 
dk:>tąd tnie było. Tak naprzyklad W1 Myi
slowicaich, w Oliwtca:ch, Niem. Pieka.ra1ch 

1 i gd'z11emdzi·ej1 stwierdz:ono wl ois.tatnich 
dniaich po- kilka wypadków za>chorzenia na 
stwardlni·enie kręgów. 

W Królew1Skiei ttucie musiiano szkiolę 
prz.y :ul. Karofa z pt01W<>d'u tej 1zairarz,y zam ... 
knąć. J es.t życzeni·e, a1by i inne szk01tyi po-

Ka pit ·D Czart. 
Tom drug i. 

(Ciąg dalsz.y.). 

- Odpowiem1 ici później n1a wszystko. 
Tymc'Zft.Sem chodz,i o co ininego. Je:żelt je
steś w usposobieniu dość mzsądnem, a1by 
wys.lu1chać mnie, rui1e prizierywając, prnwiem 
ci za·ra1z, co: mnie tu spiroiwa.a:zHo. 

- Zaiczeka1j. Zairnz. skończ:ę. 
Podcza1s, gdy Marotai kończyła: ukla

danie swych bujn1yich włosÓvl, Bem foeł 
zamlklną starannie drzwi, oprnkal nmry, iak
by dla zapew1nieniai się, czy się w niich kto 
in1i·e ukrywa:, i· zais-ialdl nai stotkrn przy o
knie. 

- Już t - zawiolatai wesioto tanicerka, 
rz.wca1jąc ostatnie. zad<J<',V.O'kme. spojrzenie 
w 1stłuszczi0ne ziw.1erciadetko. które po
wtarzia1lo jej liiczlro uśmiechnięte. - Teraz 
możesz mówtić. _ Słwcham cię z wytęż,on:ą 
uwagą. 

R.ozmorwai Ben Joelai Zl Marotą trwała 
przeszto g10id:zi1nę. 

Cygan opuścil pokój taincerki1 z miną 
czlQ'wieka. który ·d'opiro.wia.dZ1il sz·częśliw1e 
do końca tmdne i ryz.ykow1ne pr,.ziedlsię
wz i ęci e. 

- Dziiś wiecz:orem - rzekr do dziew
cz.yniyi na odchodnem. - A nadewiszy:stko, 
ni.e zapomnij o sygnafo. 

- Bą.ct:ź spokojny i zosita1w 1 mnJe samą 
jeśJli chcesz, aby wszy:stkQI bylo we wska
zanym czaisie gotowe. 

iBeni J.oel wyślFz1gnąl sięi zręcz1nie i1 po
. 'Szedl szukać Rinalda:. Mairota tymczaisem 

wa.nim 
Zawada. Fiskus w za.wadz.ic kazal 

bić kilka d'ziur wiertniczych, p10,szuikując 
skarbów1 w ziemi.. Znalez1i1ono w1 jed!nem 
m1ejsw pokład. s·oli mazi w g~ębiok·ości 878 
metró1w pokfa·d: węglai kamiennego ()1 gru
bości 1.3 metrów. 

Brzeg. St·ow:arzyszenie piOi\vfatoiwe 
więk1szy:ch wfaśóeieli rioJnych nai sw1em o
statniiem z.eibrnniu i0mawiało spra:wę d1oibo
m robotników rolnych. Zastanawiano się, 
jakich mbo•tników ct101 prac rnłnychi prz.yjąć 
czy Po.Jaków 1z Gailiicyi, czy też R.usinó;w 
rówinie'ż 1Z1 Ga·łiicyi. Piola:cy w Pmsach są 
dzisiaj jak wiadomo, ba1rdzo zrnenaiwi
<lzeni. 

Dyire'ku(Jlr szkioly f10lnicz1eij, jak pis1z.ą; do 
,,Katolika" dr. Ko:eppe,n mów.ił na1 pnwyż
sz.em z:ebraniu. że nale'ŻY robotników R.u
si111ów1 ·zniów1 przyjąć :dio pracy m~niej, pio
ni1eW1a:żi ci mówiąi ptO• niemietcku, chcą, staile 
w Niemcze\ch przeby,wać iarnz chcą się cal
kiem z/germaizować ·czyli przez Niemców 
a1SymHow1ać. 

Niech R.1rnsi:ni S()lbi·e 'ZiQbaicząi to, czego 
Niemcy od mch się spocl'ziew1ająi! Jezeli 
R.usi1111i rze.cz.ywiśc.ie się. 1chcą z1germani'Zo-

·za1mia.st siąść <lo1 s.totu z k<)le:gami·, przy
gotow1aJa si1ę rów:nież d10i o:puszcz.en1a zaja
zdu•. 

.Przed wyjśdem, mzmawiafa przez 
'kilka1 chwil ,ze s.wym dyrektorem; potem, 
z:arz:uic1·wszy mu głowę d:użyi 15:z.al, który 
prawiie ziupe·l'nie twia1rz jej zaik·ry.w1ał. udała 
się .cto ·zajazdu „JXJdl li erbem Pranicyi", 
·g,ctzie, jak w1ad1omo, zamieisz:kal CastLllian. 

Przed bramą slużą;cy ho1elowy si·odtal 
konia, w któryim Mairota poznialai odrazu 
wierzdhowca. Sufpicyusza. 

Zwier~ę. chlać wzmocnJ.one: cLWIU1god1zin 
nym wypoczynkiem, n10sifio jednaik ślady 
wd1el:kie:go zmęc'Zema. 

Kopyta jego pokrywtafo z.eschte bi<}to 
publicznych g-0śdńców; szerść, . choć su
cha iuż zuipelnie, sk.lejah się na bokmch. 
naksztaH szerokich polyskwią1cych pla
:strów. 

- Piękny rumak! - rz.ekla Ma1mta, 
gła1sz1cząc k•onia" 

- Ladn1a d1ziew1c.zy;na ! - vdlparl tym 
samym t·onem stuiżący, obejmując g'°rącem 
spojrz:eniem twarz bailetrniczk1. 

- Prnwdziwi·e pańska sztuikai! - pod
ięla! ta O•statnia, nie zwafa1jąc 111a1 p:nchleib
stwlo sluigu•sa. 

- A w nogach iaka krzepika1! - do-
rzucił pach1o?ek, c·bcąc podtrzyma1ć mzmo
wę. - Zrobilo to nie wiem)le dmgi dziś 
rainro i zdąiyć mai na rnocle.g ·dai R.'°morain
tin. 

Mairota westchn ęla. 
- fa musz·ę tam •iść pieszo t wiyrwa

la jej· się skarrga. 
- PielSzo.? Ależ t;0i porządny kawal . 

drogi' męk.na panno. 
- Wiem o tern do!br,za. Może Zlnajdę 
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Parlament l' kor'1czyl w \\ ton~k ·obrady I 
nad etatem urzGdu dla· spraw \\ e\\'nętrz
r:'ch r~zesz3. Z Kola1 h·olsl(ie1go prz.cmi:t- l 
w:at 1.x1SE.1ł Kuterski. I 

S2!m pruski przyj4J na \\ torlW\.\ c:i1 , 

i)osi.cdr.c.nin etat komisyi lrnlonizacyjnc.~. ! 
Pr;,tnr.~wi.:TII c' ·ielnie psfo·vic Sl.a.:l.·ńsici I! 

i Mizerski, ll: tórych mo\VY p0Jamy później I 
\\' c af,ośc i . Jfakatyśc i za słuszne .\vywody 
pos łów pol'skich odpciwiadali w· zwy~ldy 

sposób. 
Paryż. t S. p . Leopold Dobrski, Sy

birak, autor „Spiewów z Pustyni" wyda
.ny1ch w1 Paryiżu .zma1rl w tern 1ni.e ści e , 27-
go zesz ł -::1g o, miesi~ca·, w 82-gim roku żyda . 

Ze słany na Sy:beryę w 1846, jako cmi- . 
saryusz; Mierosfa1wskieg,o, aresztowany w 
Pyzdrach w chwili, gd'y przeibywal gra
nicę, ś. p. Leop:old męczonym by;ł w kart:or
ga1ch przez lat pięć, a naistępnie przez dru
gie lat pięć miesz1kal w lrkwc.ku na: o.si·e~ 
dleniu1 aż dioi śmierci carai Mik:alaja I. 

Powróciwszy do kraju po ma1ni[eśc'1e 
Afoksandrn II, ()żenił' sę ·z parnną Jad wigi\ 
Wolską, sii01strz,enicąi bajkopisarza Stanisła
wa Ja1cho1wk;,za, ale w1 r. 1863 znow1u: został 
areisztorw1anym i z,eslłainym na mies.zkanie 
do m1astai J adry:nai w1 KazafJ.skite5 guberni. 

W r. 1893 ś. p. Leiopol'd' Dobrski zami:e
szk.al ·w Pa1ryŻu, gdzie strncit żonę w1 1896 
roku. 

. Sy.n ś. p. Leopolda mai z.amiar wydać 
nieba1wem w:szy~1tki1e prace Iiteraickie nie
bosz.cz.yika, po:z.ostale Po większej az1ę,śd w 
rę:kop1s.maich. P-0międ:z.y takoW1ern wajidu
ją się bar:d1zo de:kawe Pamiętniki o R.osyi i 
o S-snbe.ryi. 

Z róiny~r. sfrott. 
Bochum. Zebrainiai w storuole .ni1e na,Je

.żąi w1edlrug mzstrz.ygnięcia najWlyiż:szego 
sąidlu admmi\stracyine:go di01 ·z.e.hrnń piodl go
rem niebem, chodaiż Slf'Ulchacz,e, kt6rz.y ni~ 

w dr:odze iaką dobrą drnsZ'ę, co po·zw1oli mi 
przyisiąś.ć nai swym wózku. 

Po t}Tich slowach cygainika udiafa się: w 
dalsz.ą; dlrogę, przyśpie•sz.yrwsz1y kro1ku, jak
by chrd!aifa wynag;rodz;~ć czas~ stracony na 
rozmowie: ze slll'żącym. 

Prz.esz.ła bramę m:e:j•s!ką. ni~e1 zaitrzy
mui~c się mgdzie nal ch1wil!ę i· ·z:nafaztai 1się 
mu dir1odze do Romoran tin. 

Nad'mienlć wypada, 'Że: wycho<lzią·c z 
w1ielkieigo; placu, Marota1 otaJf fa się: o 8Jak1i:e
g1oś 1człowieka, stoją.ceigio z: miną roiztair
ginioną, na rogu jednej' z. u-He, r sz.e:pnęlai mu 
kilkai sl'ów glosem przyciszonym. 

Tym czlowi·ekiern byt Bem Jo.el. 
Tancerka· z.n!ai·do.wała się iwż o p6l mili 

za mtla1słem, gd:y c;:;asitillain wyjechał z 
nieigio. 

Wyb1la trzedai ·z, P10lu1dnia. , Sulpi
cyusz spodziew:a·ł się stainąć w 1 R.ommantiin 
o zachodzie· ·sloń<c.a. 

- Spodziewam siię - myśla·t, jadąc 
że sk10'ńczyly się na1n~1s.zcfo moje uitraipie
nia1. Pioiedynek i dwa: strzały pis.toTetowa. 
to dość, aby kupić sobi·e spokój na resztę 
podróży. 

Sekretarz; poma'Cal ręką kaftairt i uiczul 
IJ()d pakami list Cyrana, 1za1 pod'sz.ewtkę za
szyty, kt6rego -0d dwudizliiestu czterech ·gtO
dzirn bmnił przed ni·ewid'ziailn.ymi wrogami. 
CaistiU!an, -01 .nfo już się nie klopncząc, po
zwio.lil 1kionio1wi. aby niósł 1go1 kroki1eim do
woln:ym, i 'korzy.stając z1 te•g-0, że wierz
'Chow1ec posuwał si·ę noga zai nogą, wy1dto
byl z k 1i,eis.ze1ni ka·wa1le'k pergaminu· 01raz o
lóiwek, i próbowa~. a:żaHi mw się ni1e uldai dio
robić dokof1c·z·enia do rozipoczętegio. W1 Pa
ryżu sonietu . 

Ody ta!k 1biedzi si~ rnadl ch'W'yta1niem 

I \ l:~;t, p 'a\\. . 

B„ !in. 1 u ·„~·i... l ~c J .; : ...... -

i111 p-. L'1• zb} Lnk r.a-. „ / \vie. ;L. SIG \' 
!ZE'...:?) z p. ~·r1tu 1-1 h \._ly. dHL &.:., ·odl.t 
r \\o\, Bt.rli11·L i1 t\',•JrZ' nt: „TO\\ arzys.tv,·;. 
pr1_·. iót 1wkr1qt", l<tMe \vYdaJ.J tnergt
czn~. '\),n; 1ę h, b t ,m, LI"~ .z4 y i na l· 1-

pt. lns ' I~ \' yp..: i, n } ::.\.:. I oc.~z -. . ...: r 
v, rę...:L..'HJy.;ł JJ.l?.;,J1,r,d 1icm '." H;;t,; dl J,r 
" iaidc. Tm: arzyst ·o t~ ck. tuv., n ·e: .,Ka
;~dy ..,z:< nd· c t~ci\\ 1:;>.{.,: k ~;~ :1: · z,' ::is ć p > 
prostn1 pta1\ów n1 k' n'.2lu$,rn;'1 ·.1ka2!.lią;yc1 1 
się publ :rn;, pat' i. i' idi en .„gicz.nc: · 
<-trzeżcllit' nie I oslrl'tkuj , Zl'i.' Y<..: Je j,') 

prostu z g owj. PL" s~ał~ ztąd e\ eJ~tu: l
nic kr-s7tn WS'knteh. s:.iduv\ y~h \\ yrnk(,w 
za us·zika.ci.:t;1 (.; pru.dm;-0t',\; dcL prm:is· 2 

przyjemi1oś· ią To:\\ arzy.::t\rn za-0patrz10 1c 

\ V tym ·celu \."obfite śrn{H\i." 

"} ; p h~ " e.a 1rn ~mJh.viem~ mrnze. 
Obrazek górnoślązk i. 

W óchy wieczór grudniowy siedzia
łam w iswoirn pok·oiu , poważniej oddana ·za 
dumk. Jaik zmo·ra ciążyły na mej diu1szy 
ciągłe pro cesy ofia•rnych prncowtni'kQ:w na
szych, a w szumie wic'hrn slysz.akm1 wy
raźnie bole1sniy płacz. katrnwa:nych dzieci. 

Polkąd' tego Pa11>ie ... D ! po1kąd'! 
Nagle kt.Oś ·z dcha zapukał' .cl.n drZ\\\ i. 
- P:noszę! - \Vymówitam, rad.a, że 

kt-0ś me1 myśl:i rozerwie. 
Doi pok-0ju wszedł, a rnczej1 wisu.nąl się:·· 

górnik cza.my, przYichod·zący wprost od 
.roboty \\/1 kopalni. 

- Cz.eg{) -sobie życz.ą, - zapytałam i 
po.su1nęfam krz.esfo, na którn {)1n: siaid~ ca
łym dężarem strnd1ZiQ111ego ciała i utonął w 
zadumie. 

Objęlam gJ· spohze!l1ie1m. Nie mJał' nm
że lat jes1z1cze czterdziestu, byi w;ysoiki i 
zbu:doi\V!any silnie, lecz. nosił w1 oobie wszy
stk.i·e piętna czl:Owiekai sternllJeigo1 przed 
czasem. Ciężkie głazy węgla; po1dą:g.nę~y 
rnmionra jego ku dnlowi i w1 kablą:k z!giQlY 
ple:cy.. Spojrzenia. lękl'iwe, zak~oipotane 
zniaimiionowały cztowie:ka~ który: si·ę ·swio- · 
'bodniym .nie cz:ul ini·g:dy. 

- Oz,y p1rz.yszli o co1 za:pytać, ailiblOI po
trz'ebu1ią porndy? - z.aipy;tafam Jaikna.jła- · 
g-0dniei. 

- R.ady ? ... ba·! Kiedy ja jutż nijakiej · 
nie wi.d'zę - brzmła1ta vict.powiedź głlucho. 

wymykaj.ąicyich mu się rymówi stysz.y nagle , 
że [Ol ktoś dz.więcwym ·glosein poz1d'rawi1a 
po ·~mieniu . 

Odwraicai glowę i spostrz:e.gai siedZ'ącą 
na prz,yid.mżinym wZ!górku ladną dz.ie:w1ezy
nę, w któ1re.j poznaije bez ·tmdniośc.i taincer
kę. spotkaną mi-niorn2j nocy prz.yi gościn
nym ()gmsku. 

Mairota odrzurcila szab na plecy i· gło- · 
w.a1 i·eij, rnk:ziem nie· nakryta, kąpa1ła się w 
petnem świetle dnia.. Drobne: jej1 stopy, 
potpiela:te Old kur.za wy, spocz.yiw.aly niai tra
wrniku, ·zigra1bnie skrZY'Ż'Oiwta1111e, cala1 zaś po
stać obja.w1ałai wielkie stmdiz:en.ie, tróma:
cząice s.ię pel'nem kwsące:go po:wabiu zainih~d·
baniem. 

Ca1słillatni w1strzymał klQlnfa. 
- Dzień dohry, painie Castillain.! 

powtórzylai Mamta, skl.aiI1'iając powaibnii·e 
gl'ó1w1kę i posyl'ają.c mu· uśmfoch c.zaimją:cy. 

- Cóż się stall(), że parną tu spo·tyikam? 
- za1pyital zd:z1i1wiony Su11ipicy;msz.. - Cz:Y-
byś pa·n1i· po.rzuciła pana Araicain? Takie 
mai rna1zwisko, jeśli się nie mylę, piaini dy
rektor? 

- Nie myl! się pan. A \V'ię,c tak. po ... 
rzuicilam go. Jest toi stary samofub. Chciar 
obciąć mi gażę, a~eby mdeć w~ęcej diochtQ·dU 
z przect:stawiefJ. w Orleaniie. 

- I cóż? 
- A no. poITTiew.aż mam us.pl{}Wibienie 

ży1we, a f ęzyczek oJStry, nazwał.am gio1 skne 
rą, dusi·g;roszem 1 Jakoś tam jesz1cz.e. i 
nzu:cil.a1m mw na glowę swie: tamburyno. 

- Tym ·Sposdbem JJ()łZiostalaŚ be.z. środ
kólwi wtrzymwnia? 

(Ciw dainy au~). 



- Boi widzą, imość - pocz,ął znowu po 
chwili dężkim, przydysz1onym głosem -
ia im powiem jako było, bo oni poroz1umią, 
b~dą mteli J.iOiZeznanie i pio1wedizą, jalkoi mam 

I 
praiwiie (slus.z.niość). Pob. rnliśmy się, bę
dzie temu1 mik6w dziersięć. W ,chałupie nie 
bylo biedy, bo miaitem dobrą, robotę, a i 
kobieta nie była leni•em. Ale zapa1chniata 
jej w mieście niemczyznai i poczęła mnie 
zniemiecka zagady:wać. Ja do niej': dcho 
bądź, nie kuś B-O'ga, bo nas pl()lkarz.e... A 
ma, nic! Przyszlo dziecko, t()I aiże piowe-
1efal0i Wl ·c.halupie, bo toi ch:ło1pak, a jaki 
piękny, żeby go tylko wdzlieli... 
I Ochr1z:ciliśmy go· Józefem i 1cho~a.t się 
zdrowo. 

Po, roku znowu bociany. Ja i wten
czas rad·! ot, przyni·osły dzieWlllisz1kę. Ko
biecie zachdait·n się, dlai .niej· „Ge:rtmld," n:a 
imię , bl{)I to fajniej z miejska ~ z; niemiecka. 
Nie chciałem zwady, iehodaiZ. mo.j~1 matce 
niebodze bY!fO na1 miaino Franc1szikai i ta
kem S'Obie to imię wyznaoZ<yl. 

Dziewozy:nika coś w pót rdku1 zmarła! 
I przyszty: do ichafopy ieszcz;ei dwa 

synki i1 dziewucha. Ale mojai już tylko ·nie
mi~kie dawała im imi()n.ai niemieieki'ch tyl
ko bralem d<} nich patków. (chrzestny:ch) i 
ro niemiecku do ,n1kb poczę,łai 1sziwargotać. 
Ja coś miarkowait, że będz.ie ź:le, alem nie 
śrniaf mów1i-ć, bo my mi·esz:ka:li u teściów 
w chaluipie, bylaiby więc ostuda (niezigo
d~). I tak mie'1iśmy Withelma, Robelita 
lllleliśmy Otylkę. 

A wiedzą pani... oo które z ·nich po1czy
~~!o chud1zic, śmiać się, a mówić PO< nie
llliecku, to zaraz; cosik się dzieje, li,akby rę
~ą .Drzie1wr6cit: choroba, śmierć, trule1czka 
1 ~1ężkai żal:Ość wi chałupie. 

'KGbieta móiwila, że tr01 na.i ząbki, al'bo 
~uroku, ale ja miarkow.al, że: toi karze 

g, 

Ale chwaita Bogu J óze.k róst zdrowo, a. ' . 
ze byt najsfarszy, tom ·go brał ze sobą I 

d ~Yl. iCł!kio. s l ę dato„ Było mu bez mała 
~e:vi1ęć ro'kó1w, a już pięknie c1z:ytall na 
iązeozce i· pisał .na taiblic.zce. 

.. !·kobieta cieszyła się sy:nkiem, jako ro
SOte zdrowo i mą,dry je.st nadi podlz~1w. 
I. Byfa pewien: czas zgotla między nami 
~ ' 0wiu Bóg zes.tał wesele, dziew1wszk.ę w 

1 
• a taką, jak rumiane jabl'ko. Ja słe 

ernato ucieszył, ale mn-ie: 1coś tknęlto. 
.· -- l\Gbi·eito - m6wię - dajmy jej ,.Ma
ik~" na miano, na chwalę Przenajświę-
ei, to, Pe:wnie się, u1chowa. 
Przystaiła: i dobry J ezusinek jakhyi d:O
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l Maryjka r>0sla. jak te1n1 kwiateiazek i 
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N1p:le, dubrze już po pólnoi.:y, zbudlził 
mię k ·z) k straszny na górze, a k·obieta 
1iJ1oja \\ b~egLi.1 do i'Zby i za\rnlala: MaryjJrn 
k(tna ! 

Zen· alem się z poslanb i pobiegłem 
do doktora. Alo nic l;Jyio już niiakici rady .. 
Dzierwczyna dostała kurczu a· nad ranem 
leżała już do truk:czki gotowa. 

I wiedzą! Kobieta, pO'\\ 1iedziafa mi w 
{)CZY, że to ja ją zabił, jako się dlziecko 
przestraszyfo. A {)no ·do mnie wyiciąga1io 
ręce .i, chciało przecież z, tatulkiem poz.o•
stać. 

Przcbaczylem kotb'1ec1ie, bo 1żal przez 
nią1 mó,wił. a.le już o niej ,zatracił se:rce i 
byliśmy dla siebie jako {)bcy. Wiedzia
łem, że Bóg pokart za vaterka i, za1 tę mu
terkę miemwcką. 

Czfowiek ·zamil'kl' wycz.e,rpalllY, a ia 
dl'urgo n1ie przerywa1Iam mircz:e,nia. 

Dopiero poi dlużsizej chwi.H wyimów'1-
lam: Ale, wa:m poz,ostal syn nauiSita1rszY1 i 
tego u1chrońde od zmemczernia. Toiż je
steśde ojcem, macie za isobą silę i praiw10. 

Górnik zerwar się ,z siedizenia i stanął 
przedemną groźny, z. p.onuirym błyskiem 
w ()ICZach. 

- SiJę ! praiwio ! - ·Wymó1w'1l' - .ai ro~ 
,g{)I ju·ż wz.ięli' na .ni,emiecką nia1uk.ę. religii 
przed! pójściem do komu1nii1 świętej. Mme 
pirz,ygn,iotfo, w ko1palini, leżafom dwa mie
siąice w lazarecie: i nie wfredz1alem o świe
cie Bożym. Mialem prawo, afo je miał.ai i 
matka. Nie dopatrzyfa - w21ięro1 chłopca 
d()I nie.m1ec1kieg1n odldziafu· i ni.e ·chcą puścić, 
chaić byłem! sam u faroszai (probotSiZ1cza). 
Chłopiec się podobno opierat, afo ;ni1e, po
radiz1it No. i uozy się religii naszej1 świ·ę
tei po .n'1,emiecku. Osatni'! ostatni! m6j syn 
jed!yll1y. l(arze Bóg, kairze Bó'g i będ'zie 
kaira/f. w dzi·esiąte polmlenk Zw chrz.eist 
niemiecki· w nasz,ych świątyimach, za nie
mieckie groby ,na nasz,ej polskiej z.iemi. 

Sied!ziafam osłupiała. Gmzy pe.lnie slo
w:a- z jasnowiU:zemem naid!chodizą1cej ka!fy 
przylkuty minie jak spamlrżl()1waną; ·do miej
sca. 

Górnik z<rkryl twarz;· swioją, między 
grubeimi pal'cami spraicowainych rąk jego 
splywalyi łzy wielkie, ciężkie .i1 krop~amr 
pad!atty: na ziemię na tę odwieczną -:- pol-
5ką. tt. s. 

,,Slo:wio Polskie". 

Rozm~iloścl. 
Pogoda a usposobienie. Prof. Edwin 

Grnnd't Deksfer z. Chkago twi.erdizi, iże nie
dale'k:i1 jest c'zas,, w któirym psychiatrzy 
zwiracaić będą musieli ba•cznąi uwra:ge na 
prz.e:pol\v1ednie stacyi metoorollQgiicmych. 
Wtedy też ooojętn'cli ista.inie się td'llai ludzk-0-
ści sprawa; , czy wiatr p6l)nocny przeicią
gnie za stibą. mmz.y, a natomi'ast 'Z trW10gą 
witać będziemy ten wiatr, ja'k10 spra:wcę 
catego szeregu epidemii, mordów, samo
bójstw; i wsz,elkich aktÓIW g1wałfo, pr-0f. 
Dekster bowiem d!oszedł do wnio·sku, że 
niema takiego stanu pogodly, który nie Qd
dlzialyw;ałby na ludzi i me ildeiro\vta1t ich 
krokami. Odld:Z'ia1tY·W'a często bardzo 
dohrze iale i równie cz.ęs.to ztg'u1bnii:e 
Uczony ten ·dowiodzi np. że wi'aitr zachodni 
je.st naJzgu1bnie~szy, a w ślaidi za nimi ·1.dzie 
zwiększona Ucz.ba prz:estępstw. Im wiatr 
dmie silniej i szybciej, tern bardziej w~ma
gają sie rozm1'ary gwałtów i mord'ów. P-0~ 
sucha, zd!aniem prof. Dek.stera, z.wtaszcza 

długoLnv ab \ Ph'\\ a na wz:-ost liczb) sa
mo .... ói Au or k iąż;ki zbadał 12 759 
d:zie..:1 < wlr.ych i na po<Llta\\ ie t> h ba
d :1 l LJ. m je, ż1. 1.a \ pl~ } I ; tu 
da!eko mniej \\ rażli\\ ą dm„ \ .:zęta. ni;, 
łtopcy. Wogóle \SZHtkL dzic..:r czt ;~1 

s·ę n, JL\.t((, \\.lej nr 2 JJI 1't V ą du n l I ! 
\ miesi<1'"'ach zmmych, a!e :ednocz ... śnic 
.iasny..:h i pogodny..:h. P<J tępy \\ s.zbłach I 
tają s:ę bardz;o rnicrn..: \\ dniach puchm. 1- I 

nych. \ ·1gotnych . bun1li \ J h. Ge 1 ą--n 
rĆ\\ n;eż ile oddziały\ a na pnistępy ' nau
I·ach. W styczm.1 idko \\. mi c;;iq u h' !
zimniej, ZJ m, prof. D1.k ter s \\ ierd.(l 11a·
m iicj 1,rzcs ępst\ u mężczrn, po up:y\ ·' 
Jedmih st -~znia za.:zynaią s·G ore \ 11ma
gać l w CZt;I \\en dochod•zą do punktu kul
mi1 a ... }jr,"~.o. U k·ob;ct mrnk~ t&k1 stanc 
si0rpic!1. Jak fatalnie mgła Iondty1i ka 
\Vpty'' a na .usposobieni~ Juid.zi, do'• o-dli 
prz) LrC70r.y przez: pr{)f. Dcl· kra fakt.·" 
"\"Ranku k dy11sh;m \ t. eh dni„;::h me ~ą 
da. a11c urzcdnik8m do ręki niek~óre księ
gi, fat\\ 10 ro"-: ·iem \tedy o pic.myłki \\ st~
w:amt' rczb. a każda pomytka nwi;)aby Vl
dą!gnąć za sobą nie daiącc się {)blic7y~ 
stra1y i r'1•\\1:ldania. 

Wyprawa Charcota. Dr. Jan Charcot 
na'czclnik wyprawy frn11cu·zk;e1j do biegu-J 
na pohtdmowe~o·, o której bsy troszczor11u 
się bardz.o w ostatnk:h c:zasach donosi z 
Pucrt::i w Argentynie. że wypraw:i.· jego 
powraca na' pewien czas c.lo Buenos Ayrcs 
z powodu uszkodzenia p11zcz. lod'y parowl;a 
jej ,,Prancais". Podczas Utbiegµego rQku 
wyprawa zbadała cieśninę Bismarcka, wy
brzeża 'Ziemi Grahama i archipelag Pal
mem. Do ziemi Aleksandra wypra1\V'a nic 
mogla dotrze~ć z powodu l()tbrzymich: za
pór lodowych, otaczających zcwsząd1 wy
br1zeża. 

Niezwykle ćwiczenia wojskowe. Pe
wien podróżniik francuzki, który z:wiedzal 
t111edawno Bucharę, opisuje ·zaba,wne ćwi
czeniew.oiskowe, wykony1wane przez pie
chotę armii emira. Oto· na k1omend1ę rzu
cają 1się ż<:il'merzci przy odgłosie trąbe1k ple
cami na ziemię i zad'zierają: niogi d·o góry. 
Zbadawszy przyczynę, tego dziwlrl..ego, ćwi
czenia, podlróżnik przyszedł dlQI przekona
nia, że po1chod'zr ono z .czasów •z:dobyci::i: 
Buchary prz.ezi R1osya1n. Buchtairczycy \Za
uważyli mianowicie, że. Hekr:oć woiskio ru
sy:isikie przekmczyłoi strumień luh rz.eikę. 
tyle:kroć ż,ofnie1rz~e TQSYJS1CY1 klad'li się na 
ziemię, zadlzierając prz.ytem nOlgi do góry. 
Manewr ten1 ·by:ł koniec.ziny d'la1 w.ylania na
gr-0madZ101rnej w 1 bwtach wody, bucharcZY.l:Y' 
jednalk nie zrozumiel'i go i uw1a:ż.a1li 1zai je
d:en1 z, warunków, zapew.niają1cycih z,w;ycię
stwo. ZastosmvtaH go więc na śleipai w; ar
mi~ swojej. 

~aboteńsfwo pol'sRle. 
Bochum. 

W kiościele św. An1to111ie:g'O w nieldziel~ 
19 marca po pal. o 'godz. 4 nabożeństwo e 
ka'za,niem, a potem sposQb!ntośić d0i 1spowi~
dlz1 św. 

Rohlinghausen. 
Spowiedź św. (wielkanocna) od: wbo

ty 18 marca po pal. - Kaz:ainia w niedzielę 
o 11 i o 4. 

Bulmke. 
Sp,owiediź św. od: s<Jboty 18 marca po 

pol. - l(azanie w niedzielę po pol. Ol g. 4. 

Podziękowanie. 
Wszystkim Roda!k-0m z1 Ober-Styrum, 

a szcz,ególnie! Tol\V1. św. Aniboniego zai tal<. 
liicz.ny udziat w pogrzebie moje,goi kiochaine
giO\ sz:Wiaograi śp. rnz:efa Jasińskiego skła1-
da:m niniejsze.m podziękowanie staropol
skim „Bóg zaplać". Z polecenia ca~ei fa.-
milili' Józef Szymanowski. 

A &Mn 

C.astrop. 
Misya św. dla P-0laków, którn się mia

l~ Qd'być na począitkw wielkiego: p.ostu, zo
stata odtożoną nai kr6tk-01 prz:ed! Ziel@ymi 
Swiątkami. 

Towarzystwo św. Józefa w Huckarde. 
Listy tyiczące się naszeigo towiarzy

sitwa upra'Sza się łaskawie: nad.JSyfać do 
przew10'd'niczącego p. adri. fan Gib-0iwski, 
ttutckarde, Friedrichstr. 32. Zarząd. 

Baczność okręg X. 
W ni'ed'ziellę 19 mairnai po piol. o .godz. 

2 zebrnni·e Grona technicznego W1 sprawi;! 
ćwiczeń. Cwiczenia wsz.ystkich naczdni
ków o gDdi .. 4 w Her.ne w domu czeladzi. 
O kompletne stawienie uprasza się. 

Czotemt St. l(ochowicz, na-cz. okr. 

Cześć pieśni irol~k··i!~ 

Ko o śp'e vu H Vanda'' w ff. 
W n· dzi....lę dn·~ 19 rn"I 

go<lz. 4 c-dbęu, · _ się · w ... r 
bran·e, .a ktćre ię sz~ ~ ttd ..:h '~;.. 
s.:rd..'-.:znit: zaJ,rdSza. gdyż są baru , 
sprn\\ y d·O' Z(l)Lt\\ .iv 1ia. Go:c·e l i·A 

dziani. P>0s·eczt.:1iC ·o~.;ę-c.r.i ... Si' •1 

Z\\"ykł) eh po si ... dzei'i. O p 1:.kt sta-
\\ ienie siQ prosi Z ar ą d. 

Uwaga: Listy .y 'Z<lv'"C się I 0 • Ś 1) -

\.\U proszę zasylaC: na ręce prZ.!\ • .;..:,.h:zą
cego: Fr. No\\akcl\vski, Welin·ghoL· str. nr. 
1 lub sekretarza: Fr. Budz16s'ki. Wic1s:~1str. 
nr. 30. 

Koło śp·iewu „Róża Leśna" w Hochłm:mark 
donosi swym czkmk·om, iż w medziell~ dn. 
19 marca -0 ·godz. 4 poi pot Ddbędzie się na
sze miesięczne zebranie. 

Uwaga: Lekcya śpiev. u {} godz. 20. 
O lirc'Z.IW udziat uprasza Zarząj. 

Koto śpiewu „Wanda" w Katernbcrg 
dQilltOISi swym szan. oz.kmkoml oraz. R,oda
kom, iż w niedzielę dnia 19 marcai po pot. 
o ig>0d1z. 1 iQdbęd'zie się miesięczne z·e:branie. 
O Jitczny udzia1t czl·onków i Rodaków uprn
szia1 się. Oości'e mile: widziani. 

Z a rząd~ 

Towarz. św. Wawrzyńca w Kastmpie 
:cliOnlQSi wszystkim czlornkom, 1ż 1zebranie 
miesięczne odbędlzie się w ni1ed!zielę 19 mar 
cru po po!. o ,god'z,. 4 na, sali z,w1ykły;chi po
siedz.eiń. Liczny udzia·ł cztkmkówi j st po
żą:dainy. Goście: mile wi'diia1ni. 

Zwr.a1cai się wszys1!km Polakiom w Ka
stnop uwiaigę, iż, sposobność d:o spo1w1edzi 
śwl. w~elkanncnej jest od 22 marca do 29. 
W śwtiięto Zwiais~owania Matki Boskiej 25 · 
marca; od1prawiona zo1staini,e Dmga Krzyżo
wa. Ks1ążeciiki sprowadzone, stósowne 
db tego ,nabożeństwa, ·nabyć można, ·u1 za
rządu. Uprasza.i s.ię z: 'Sposo'brnośd 'ko1rzy-
stać. Z a r z ą d. 

Nabożeństwo poJskJe w BuJmR:ei 
oidbęd\zie się. dnia 19 mia.rea poi pol. :0 ·gl()dz:. 
4. Spowie.d~ź wielka111101cna w S10bo1tę 18 i 

ni,edz1elę. 

Uwaga: We wszystkie niedizi,ełe 
wfolJlde:go J){)IStUi, po pol. O g<lz.. 4 1będ·ą. śpie-· 

1Wane ·g<>,rzkie żak O licz.ny udzial Roda
ków i R<>d'acz.ek upr~za się. 

Tow. św. Czesława w Bulmke. 

Koło śpiewU1 HS'łowik" w Mandoh 
d-0nnsi, iż ćwil2.rćrocz111~ walne zebranie od-· 
będ1z.ie się w prz:ysztą niedzielę o g()dz. 5 
po pot, poniewa'ż przeszłe z:ebrarne się . 
niei l()dbyllo, z: powodu1 nabożeństwai pol
skiiego. Nai z1ebrainiui będzie spraw1ozdanie 
ze stanu: kasy, przeto powinien1 się zarząd. 
.n rewizorowie kasyi pól godziny prędzej 
stawić. · O liczny ud'z.ial ,azlon'kówi i 'gości 
prlQISi l Zarząd. 

Towarzystwo św. Michała w Bruchu. 
!Miesięczne 'z:gromadzeme odbędzie si'c~ 

w niedzielę. dnia 19 b. m. przed p01t. o godz. 
110, piotnieważ po pot jest salai przeZi i.n
nych zajęta. O liczne iigromadzenie si~ 
prosi Z a r ą d. 

Uwaga: P-0siedizeme z;airządw o zwy
kl'yim czasie. O punktuailne stawienie się 
pmsi Przew.odniClJący. 

Towarzystwo św. Wojciecha w I( amen •. 
Don>0szę szan. Rodakom i Rodaczkom 

z, l(amein, tteeren, Bergkameni i c.alej oko
licy, l!Ż. w· .niedzielę wiełkieg-o pastu -0 godz. 
12 za1raz. po sumie będą Gorzkie Ża1fe śpie
w1aine. Upraszam szatn. Rodaków, aby iak 
naijliczniej na to naibożeństwio się stawili. 

St. l(otlewsk.i, przieiw. 
_ _;1-------

0 be I w Ą '~ypowh-\ dzian·~ .prze· 
~ ' / c1w p. Kołapack1emu 

~ofam i przepraEzam Zjednoczenie 7.a
wodowe polskie. n . .Jankowski„ 



Wielki V'i~c Y Lang~n,freer 
.:OObędzie s'1ę ' niedzi lę dnia 19 marca o 
godz. 012 w poludnie na sali p. Knipping'a 
w Lang-\!ndreer, przy dworcu. Pod obra
dy przyjdą bardzo ważne sprawy: Pier
wszy referat wygtosi druh W. S<>siński z 
Laar: „O izbach robotniczych i rch zna
czeniu", drugi referat wy,gtosi druh J. Re
gu.fski: 11 Jaką naukę czerpią hutnicy ze 
strejku górników". O liczny udział Ro
tłaków z Langendreer i okolńcy prosi 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Zjednoczeme za odowe polskie. 
W przyszlą niedzielę, dnia 19 marca 

oobędzic się zebranie starego i nowego za
rz4du oraz starej i nowej Rady nadzor
czej. Nowa .,Rada nadz.orcza" dostanie o
~bne uwiadomienie piśmienne. Gdzie i 
o której godzinie zebranie się odbędzie, w
stanie w piątkowym numerze umieszczo
!!·e. Szczęść Boże! 

,,Zjednoczenie zawodowe połsk!e". 
Fr. Stolpe, preze1s Rady Na:dz·oriczej. 

Wiec polski w Dyseldorfie 
o<lbędzc siG w niedzielę d1ii'a 19 marca Po 
poludniu o godz .. 10 u p. A. Paula, ul. Ko
loflska; nr. 30. Na wiecu omawiaine będą 
wszelkie sprawy nas irnteresujące. O licz-
IIY u<lzia1 prosi Komitet. 

Baczność! 
W n~edzielę 1 dnia 19 marca oi godiz. 02 

po po~. odbędzie się w lokalu· katolickiego 
oomru towarzystw W I Schalke, ul. Grill{) Str. 

pasied'zeme prezesów z Gelsenkirchen11 i o
kolicy, wt celu p.omówielniia o pielgrzymce 
dlo Nev,iges. O liczny ud'ziaJ i punktualna 
przybycie prosi Fr. Pras, 

prezes Tow. św. Stanisława w 
Schalke. 

e ·BUB~ 
Szan. Rodakom z Oberhausen i oko

licy OOnlQszę , iż mó] sakm goilarsk:i: Polą;czo
ny z wyrywaniem i wpraiwfa'l1Ji.em sztu-cz.
nyicb z~bów :z.naliduie się teraz, przy Kirch
weg nr. 58. 

W. Kaube, fryzyer .i dentysta. ·-· ·.• •. ---

Olbrzymi wybór! 
„Najtańsze i najrzetelniejsze źródłt> 

·zakupna" ! 
Wstystkie moje zegarki są starannie obcią

gnięte i na minutę uregulowane. Za każdy ze
garek daję 2 letnią piśmienną gwarancyę. O
bawy nie ma żadnej, bo coby się podobać. nie 
mialo, przyjmuję z powrotem i zwracam pie
niądze. Trzeba się koniecznie przekonać, a 
'kto nie kupi, toc trudno, ten sam sobie szkodzi. 
Zamóweini~ i pgdiiękqwanią codziennie nad· J 
chodzą. 

Olbrzymi wybór! 
Czysto srebrne najpięknieśsze zegar.ki 2 

Matk<i Boską, z 2 zloconemi brzegami i z naj
lepszcmi werkami na 10 kamieniach po 12, 14, 
16, J;:, 1 211 marek. 

i\aj\v~panialszy z Matką Boską zegarek, 
zfocnne litery, i najozdobniejszymi zfocooymi 
brz~~c.t1ni, .::iężki w srebrze i z nailepszym na 
10 kamieni prima werkiem tylko 26 mr. Zegar 
ka tego z pewnością nikt Jeszcze nie widzial. 

rnr. 

Zegarek posrebrzany kluczykowy 5,90 mr. 
Zegarek niklowy cyt. kluczykowy 5,40 i 8 

Zegarek pośrebrzany najlepszy na 6 kamie-
niach kluczykowy 7,75 mr. 

Zegarek czysto srebrny cyl. na 6 kamie
niach klucz. lub remon. z 2 zloconemi brzegami 
prima werk 10 mr„ - Ten sam na 10 kamie
niach po 12 mr. 

Lańcuszki po 25, 30, 50, 85 f en„ lepsz.e nl-
kławe po 1, 1,25, 1,50, 1,75 mr. 
•)e nit. i bogate na 500 ilastraeyj 
na zegarki., lańcuszki, biżuterye, także skrzyp. 
ce, flety, klarnety, harmon~ki, ~raz ~e. brzy. 
twy, portmooetki i różne olrolicznośc1owe po
darki wysylarn każdemu darmo i f!anko. 
z 270 ilustracyami i 8 kołorowym1 obrukamł. 
rormat wielki. Eg~emplarz oprawny w plót· 
no angielskie z futeralem. Cena 11,00 mr ·•. 2 
złotym brzegeim 12,60 mr„ z przes. 50 fen. WI<=· 

ceJ. 
M. DANECKI. Miejska Górka. 

Oorcben. Prow. Posen. 

Bseznosć 
Rodac~ w Herne i ok icy r 

Szan. R dekom w Wanoe i okolicy poleeam 
VI ylH'ir materyj czeruych 

wielki · 

Polecam srza.nownyr;l't 
Rodakom mój 

skład 
żfllaza, 

na suknie de, przyjęcia do Komunii św 
.r' kość tych materyj najlepsza, a ceny tanie 
lh1t>j poleicnm wielki wybór najróżniejs11ych materyj na 

suknie, i.a fartuchy mieniące się. Marr we wiel.ldDl wyborze 
t!hU~' złołe traf't4.·U!!lki" do okry..,.,ania. maszyn 

do gotowania., szycia 1, Materye na wsypy i powłoki na pościel 
p1·a11ia. i wyżdżyma.nia, w olbrzymim wyborze. 

oraz 

wszelkich sprzętów kuchennych 
po cenael1 ,jał" najtańszy<"h. 

gnaoj Ja łlows i, 
'polski skład łokciowy. Zakupione rzeczy odstawiam franko do domn. 

w WANNE, ul. Apothekerstr. nr. 6a. Za gotówkę. Na odpłate. 

Piecyki do ogrzywania. 
tanisław Jank i k t Handel kolonialny 

cygar i papieru blisko kopalni po1lożony i 
dobrze zaprowa.ctziony, dotychczas w pQl
s1adaniu Rodaka jest dla nagleń. zmiainy 
stosunków korzystni el odi zaraz do naibycia. 
Gotów1ki potrzeba okolo 600 talarów. Po
śpiech koniecznie potrzebny. Bl'iższych 

szczeigólów udzieli 
Jan Kwiatkowski, int. kom. 

Herne, Bahnhofstr. 115. 

Baczno~ć Rodacy! 
Mam na. sprze<la1ż dom murowany 

chlew, prz.ytem ogród! i morg~ ląkn " iOr
fem. Laidne miejsce d:O ha.ndtu: przy J"YłlkU 
w. mieście Osiecznie p. Lesznie p. PoZ11ań
skicm. Z27to:szeniai upraszia si~ nadlsyłać do 

Karoliny W eh 
w· ftaukau p. Heme, Iiei1nriic.hs.tr.. sr. 3. 

:•••• B1'UCK. 
SzaiDJOfW!ITJml Rodakom ·WI Brucilu i 

okotlicy. polecam e JM)St: pols:ld ś•i8*Y 
oled. powi<lltai czyste śliwkorw.e, twiairof •
nych gatunków, ser poLski, wn:rua1 Samos 
ora.zl wisz.ellcie towary· spożywcze. Ceuy 
umia1r'kowaine. Usl'u~a1 rzetelna. 

Z szaicun:k:tem 

I" r a n c is z e k J a n o w s k i, 
-0bok kościoła kaitol'kkiego. 

••• •• 
Dziełaych górników, szleł>rów i mula

rąr dQ buowania: sz:toEni, talkż:e k'terowni
kóWi g.osmkuie sie natychmiast z.ai dobriil 
pfu.cą przy buidmvli sztolni·, Ramba-ch, 
.Wiesbaden. 

Z~toszenia do biwra: 
Wiesbaden.~ ArndttJstr. 7. 

"' SW 

Na i-.osT 
polecam 1olskie powi· 
dła, siemieny ol~. twa· 

ról.f i jagły. 
Fr:tu1„14łiszek Tatt.if) 

Gelsenk.-Bismark Roherg, tr.35. 

RODACY! 

•• 

cli.Gący si~ wyuczyć dokladnego prowadze 
ma książek kupieckich, rachurrkowo~i po
ląc2onej z nauką weksli, czekÓWI itd., Be

cbeą zglosić się z catem zaufaniem do 
umie, 

St. L1tkowski, 
Bruckhauseo, Scłrulstr. 39. 

Udzielam r~ież rad i wskazó'Welt w 
strrawach kamych, cywilnych, zabestde
Cłłeń itd., oraz wykoI11Uję prace piśmieooe 
wszelcieg<> rodizaht. 

••••=++• Pieniądze 
na hipoteki do budowli, zabezpieczenia cl:e
mów i ruchomości od ogni.a, dostarcza i 
załatwia Rodak precfko i rzetelnie. 

Oferty uprasza si~ la'Skawre nadsyłać 
do Ekspedycyi „Wiarusa Bełskiego" w Bo
cltutn, pod lit M. S. B. 12. 

••++=••• 

•• 
ilną służącę 

HERNE, Neustr. n5. 

po1:1zukuje Res ta ur aoya 

. • ilh„ Jmshohe" 
w Uberhau!!len. 

z pomo~mków 
krawieckich 

ił& dnie sztuki pe trze
buj e od saraz 

w. Weyna. 
Marxloh,IWiesen11tr ar>. 

Codziennie świeże kiszki z kaszy wy- I 
syla franko za zaliczką. 10 funtowe paczki 
za 3,50. 

A u Ir' u s t P il t h e, 
Wanne, Hofstr. i Rohłinghausen, Wanner 

Strasse. 

Baczność! - Stoppenberg ! 
Poda1ję do wiiado!11()'śd wszystkim 

~<lakom w StoppeI11berg, iż otworzylem 
skład si>ożywczy. Prosze w.s:z.yistkiich Ro
EW<ów o poparcie mego l'\nteresm 

Z wysokiim szacunik!J!em 
Jakub Urban, 

ulica Hugenstr. nr. 73. 
Swój do swego! 

WIARUS POLSKI 
naroclbwo-ludowe pismo dla P'°laków na 
obcz;yźnie 1 szczerze Polskie i kart:olkkie 
wyichodzi w Bochum t10k piętna'sty, a ko
sztuje na caly kwartal 

tylko 1 markę 50 fenygów, 
a z odnoszeniem 42 więcej. 

Co tydzień otrzymuje, kaMy bezpłat
nie dodatek niedli1eLny p. t.: 

„POSLANIBC KATOLICKI", 
k!óry 'Z.a!Wiera ewaingefae i kazania na ka
mą niedzi1ęlę, piękne pow1i.eści r różme po
uczają.ce i ciekawe artykuly. 

W kwietmw dołączymy zupel·nie bez.
płatnie do „Wiarusa Polskiego" br.os1Z1t1r
kę zawierającą naukę o 

reklamacyach podatkowych. 
Będąi wi tej książeczice zawarte tak

że praktyczne wzory reklamacyj, talk, że 

ka'idy sam będzie sobie miógl reklarriaicyę 
podatkową, nap'isać. 

Rodacy! KaMy FoJ:ak .lronie-
C211ie czytywać winien. ,,Wiarusa Polskie.
go", aby sie c:łowiedz.i!eć o wiażnych wy
padkach tak w żyOiu narod10wem. politycz
niem, jak zarobkowem. Zatem Rod'acy: 

Rozszerzajcie „ Wiarusa Polskiego". 

Postbestellungs-Fo~ular. 
Ich bestelle hierrnit bei dem Kaiserli

cbeft Postarnt ein Exempłar der Zeituina 
„ Wiarus Polski" aus Bochum (Zei.tu!Ilig'S
preisE!ste 128) filr das II. Qoortal 1905 
wnd zahle an Abonnement und Bestellgekl 
1~ Nit. 

Obfg1e lt92 Mk. e'rhałtelll ZU! ba.ben, be-

1ci~ 
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Sznnownym H,1ldu.li < m 
w Herue i ok,)licy J•O• 
iecam ninieJszerr.. m{,~ 
nowo założony 

skład mebli, 
mian owicie dla nowo
żeńcow polecam Młko
wite pi~kne wyprawy. 

O gorliwe poparcie 
mego interesu serdecznie 
uprnazam. 

M. Miedzińskt 
• Jłerne. ulica No\lwa, 

Szan. Rodakom z rmIIen i okolic~ .4k>
nosz~> iż ctwmzylem tutaj przy a;łky. 
Wmnrer Str. 243 II. piętro biurn praiwmcze. 
B~ wszY1st1de pisemne proce wJikony~ 
watn!e, jako skarg.u cy1w1Hln1e i1 są,<lorwe, te
kla.moc.ye pod:aJtków i W10jiskowości ~ l. d. 
vredko i tanio. Prosz~ szan. Rodaków: o 
poparde. Z usz.anawarnem 

ltodak franciszek Ouss„„. 

CZELADNIK PIBKARSKI, dz11elny w 
swym iZalWl()dzie, znajdzie natychmiast sta
łe1 zatrudnienie. Zgloszenie <lio 
Izydora Kaloty, R.-B ruch, F1orellstr. 17. 

Szan. Rodaczkom ·z Oberhausen i ok•o
licyi doooszę, iż o<l 1 mar.ca mieszkall'I fta 
Ęirchweg nr. 58 . 

B. Kauoo, polska akuszerka. 

wychod'izi· w Bochum 2 razy tygooni(JW(a 
z bezplaitnym dodaitkiem religijoo-IJOIWid„ 
ciowym po di tytulem: 

„Posłaniec katolicki". 

Na caly kwartał, już z przynoszeniem 
dlo d{)mu kosztuje ,,Rooortnik Polski" 

tylko 68 fenygów. 

R-0dacy ! Zapisujcie i rozszerzaj.cie 
„Robotnika Polskiego", pismo fanie, ai do".' 
bre, oo sziczerze narodl()!We i katolitclne. 

„Robotnik Polsiki" jest taki tarni, że 

każ{}y go sobie zapisać może. ,,Roboimk 
P?lski" jako pismo szc!Z'erz.e narotdowc t 

robot.Dicze, pisze o wszystkid11 spraiwad~ 

dotyczących żyda nairodowego i zarobko
wego ludu pofakiego n~ obczyźnie, przeto 
zasluguje na jak najw1ększ.e rozpowisooc.h
łllienie. 

Postbestellungs„ Formular. 
Ich bestełle hiermit bei dem Kaiser„ 

fi.chen Postamt ein Exemplar der Zeittm'( 

„Robotnik Polski" aus Bochum filr cfu:s 11. 

Qu.airtal 1905, und! zahle an Abonnement 

und Bestełlgełd 0,68 Mk. 

Obige 0,68 Mk. erhalten izu haben, be-· 
ICbeinigt.. 
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r. 63. Boobam, piątek 17-a marca 906 Bok li. 

o~ ie 1!1 pi .o łldow~ dla Pnl k · 

f.<<J.Ghodzt co zl'enni 1i 'WJ'J.jkiu1 1hi potwiątecznych. 
Pt· dplata k •rub lna am pocu:i.e 1 • li!ltowycb wYno~I 
11. ,.. r. 50 fen., z odno:z.eniem do dom:J 1 mr. 92 fen. 
W.lun Poliki" upiaany jest w cenniku vocztowYm 

•• pod :au~kietn „t. volniscb" nr. 128. 

ż 

. r. ar b 

l a 1113eracy płaci s1 za wieru oe\ytowy 15 fu.. 11• 
ogłoszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. ICM 
często oglasza. otrzyma rabat. - Listy do „Wiar1u 
Polskiego" należy fra11kować i podać w nich dokla"· 

ny ad re oiszącep;o. R~kopisów sie nie zw rac . 

~~ Redakcya, Druka.mia i Kskgarni'l .zrnlj<luje się w Bochum. p„zy ulicy rnlthustrn. ~c nr. 'i 7 
„ _.........-... ~ - -~ --„ --

Rodzice polscy! Uczcie dzle;el swe 
6wlć, czytać I pisać po polsku! Nie jest 

Polakiem, kto potomstwu swemu zniem

~ć się po·zwoli ! 

Z wypadków dnia. 
JAPOŃCZYCY POD WŁADYWOSTO

KIEM. 
Biu•ro· tlerolda danosi, że 60 tysięcy 

Japork zyków z artyleryą, wylądowala pod 
W ła<lyv/1os toiki1 em. 

Ron-uchy chłopskie szerzą się w :Rosyi a 
izamachy polityczne nie ustają. 

Rozruchy chltop!Slkie we \V'Ilętrzw Ro
syi przyibierają ooraz więksZie1 ro'zmiary. 
W ~rnii k.l}oiw'Skrieji 3000 chłopów pat.i i 
niszczy. wszystkie <llo!bra szl.aichedde i wy
cina łasy. Rz.ądl byl zmuS'ZJOl11y wy.slać 
pr.reci\vi ·cHt.opom \.VI gubemii czemichow
sklle6 ·sJilne od'dzialy; Wlojska. 

1W nocy z 14 nai 15 b. m. nastąpił w 
MO$kwi>e na placu przed! teatrem wyibUJch. 
'Aresztowano kilka oisób, z których 1edina 
ie'St ranną. 

„Ber!. Tageibl." 'Ci10!11osi z Petersburga, 
~ w)"buch bomby, któryi naJstąpi~ wi sabotę 
w łnoitełu Bri~stol w Petersbwrgu, .jest o 
tyle wyjaśniony, że •OfWla: boan!ba przezna
czdnai hyla nru cara Mtk()laja· Il, który w 
tych d!!liach miał prz.ejeżdfać kiol·O hiotelu 
dol pa.1IaicU1 Zimowego. 

Cz.low1ek, którego bomba rozerwała, 
11/i:ei hyr AngTikiem, lecz; Rosyanrimiem i byl 
czlon1ci'em l()rg.anfz.acyi, bojowej nihilistycz
nej. WynJtka to ze sztcząitkówi listówl sz.y
frowanych. Pasz.port angielsku byt sfał
szowany. 

Telegramy. 
Peters b u r g. l(uropatkin donosi 

z dnia 14 marca, że nad rzeką fan odparł 
atak Japończyków na swe centrum. Przed 
stanowiskami ·rosyjskiemi pozostało prze. 
szło 1000 trupów. 

L o n d y n. Z Singapore d()łl()szą, że 
Dnzyby ły tamdotąd 4 japońskie krążo
wniki. 

B a t u m. Rewolucyoniścl napadłi na 
urząd pocztowy i zabrali 2000 rubli. 

L o n d y n. „ Times" donosi z Soeulu, 
ż& Odkryto tam sprzysiężenie pt'lreciw Ja. 
Pończykom. 

Otrzymujemy. z prośbą o: zamieszcze
nie, co naistępuje: 

Protolt6ł 
~ I>O.si.edzeniai koITiisyi, w.ybranej w nie
ó'~iel,ę, dnia 12 marcru, na W'a'1nimll zebrai.. 
llrlU .,Zjednoczenia zawodowego polSkie
~o'' w ceru stwuerdzeniar wyibom czł'onków 
,,~a<f.y nadoorczeJ", któryi to wybór d!o
keina!ny został 1k.aJrtkami. 

Ni'iJej pOOlpisanii stwierd!zają, że kartki 
~borcz.e zostały zaanllmięte pOi posiedze
~~ w Steele w kopercie W! ob~noścl d'ru-
aw:: Fr. Pogtodiziń!sk.Iego, Fr. Mańlrow

skl!eg.o, Andrzejai Prtz;ybyJy i Stefana P10-
trawS!kliego. 

t l<opert~ d'an~ druhowi Stolpemui, do'
Ychczaoowemui przeWIOdnicxą,cemu: nRady 
~aidZ'orczej" do przechQwania, otrzyffiaJi
~nzy nienaruszoną i otw10rzyli~mY1 ją w o-
ecnooc1 świadlków. 

Wyibraui do „Rachy .nadzorczej" zostali 
~astępuJąicy druhd'Wie, iktórZYi otrzymali 
(f<>sQwi: : __ · · l :..· . .. ~: LL_ 

franc. Stol1pe z, Bc•chum otrzymat 80 
g1l·os6w: P acholski z łi erne 67; Józ-erf RY
mer ·z Dell wig 67; Stefan I(amiński z Mei
derich 66; Bernard' Różeński1 z. Giinnigfeld 
60; Bartfom1ej Wilkowski z, Rotthausen 63; 
Szaz,e,paniak z Linden 66; Prane. Patelka z 
tJu•ckarde 64; Przybyla z fasen 71; Stani·
sraw I(rzyżaflslki' z Oberhausen 65; Eiwp 
z Aitenessm 61; Trzelbniak z, Liitgendort
muncr 69; Józef Re~ulski' z Elberfe!dl 74; 
Józef Kierblewsk1 z Dils1seldi0rf 64; Mły
narczyk z. Dortmund 59; ttatas z łierne 64; 
Toma'Sz Marcinkowski 'Z. Dilmpten 66; J ó
zelf P.ozimsiló z. Ewinig 59; Siolbkowskli z I(a
ternbe:rg SS. 

P:owyżsi druhowi·c zositalU wybranŁ do 
„Ra:dy .tl'a'dvorczej" na dwru lata, ai więc dlO 
końca miku 1906. 

Porostatlą w „Rad.zlie ina<lzorczej" na 
drugi rok, a wllęc oo końca; 1905 ·roku:, na
stępu1ą.cy druhowie: 

Marcin Jarczyński z ttabin\ghtorist; 
Stal!l. Jabłońslki z Neumiihil'; Stefan Szy
mruń.sk;i 'Zl Laer; Pogl-odz·i16.ski z, Krary; Jó
z,et tlain z, Wiemelhausen; fan Orpel z 
Sodliingen; Marcin lasa.czak Zł Witten; Bla
szczyik z Neumilhl; Franc. JarnoWlski z 
Bruch; MafJkowski Zi WaJMe; Marcin So
lec:kiJ z. Schonnebedk; Tomasz: I(aicznnarek 
z Steele; Jan l(egułskt zi tlaibinghorst; 
Ignacy Cyberto\v•kz 'Zi Horst; Jan WQkik z 
z Brnc:khauseni; Tomasz Sprwlewkz, z 
L<mr; Andrzej SoJ.och z N eumiih1; Józef 
Wierzbica: z Bottropu. 

Na czele pooaL!śmy: oozwfi,skai wybra
ny;ch do ,.Rady na<llz01rczej" druhÓIWI, po
dając przy każdym liczbę gtosów, jakLe Q

tr;z'Ymal. 
Poniiżei zaś podajemy resz.tę nazwisk 

druhów, na których 1gtosmvaino, podaliąc 
przy każdym tak samo łiiczbę otrzymanych 
gitosów: 

Jan Brzes.lmt 5 głosów; Brzestczyń
sk;1 1 ; Si-ekierski 14; G rzegorsikL 6; 'l(r.uipka 
4; Jaku'bowkz; 6; Pr. ZgoM 4; Palut 3; . No
wak 9; Mańka 5; Bogufa 5; Strzelczyk 2; 
Gwiz<liek Bruch IO; KhtczyńS'kv 2; Pietrzak 
4; Kajczylk 2; Kry.siak 4; Krupski 4; Wu
fek 4; RóżefJSki 1; Majra:ak 3; ł(unz 7; Wał 
ko-w~1ak 1; Koźlik 1; I(ukaiwkai 2; Labęd1zki 
1 ; J óz.iakowski 2; Maik 1 ; Graczyk 1 ; Klein 
2; Mtyńczak 5; Goldyan 3; Woic1ech10wski 
2; Brwrowsld 1; :tiytry 1 ; Stanislaw~i' 2; 
Piotrowski 5; P iecuch ·1; I(uikawka 2; St~n 
zel 1; Gorzelańczyk 1 ; BamasZiY'k 4; Nowak 
z Ruhriort 5; Wierzichowski 1; "Nowak 
z. Essen 2; Ewiński 1; Larore.·wncz l; J. 
Wi.1kowski 4; Smolar·etki 1; Brzostowtl"lc.Z 1; 
I(ołeckfl 7; S!zemiśllik 3; I(arólczak 2; Sie
kierkowski 2; Patryas 1; Jerzyk 1; Gawo
teikJ 1; Stan. Gwuzd:eik 5; I(rzyźaniaki 4; 
Bairtlkcwiak 3; Bernasze\V1kz l; Smielucha 
1 ; I(atźmieir~ki 1; Adamsiku I ; Smeikta~~ 4; 
Piatw~owiski 2; Nowacki 2; Nowruc 1 ; Ja
kuhowiCZl 2; Q()feoki 1 ; Sz:maralktiewicZJ 2; 
DerWid11 2; l(łuczyńskt 5; GrzeW1ka 2; 
Kfe'lnC'Ztak 1; Sieku Is.kil 2; Kcitek 1; Dolbroń 
1 ; Piotrow1skil 1 ; Szary 1 ; W alko\Viaik 1 ; 
I(owa•.llka- 3; Pawl'icki 2; Naiskręt 6; Sa!liński 
2; Kęd!t.Jiorski 1; KHru1lskh. 1 ; :1(10wal'ka! 2; 
Majorczyk 1 ; Ma~chrzak 3; Pietrzak 3; J ę
d1rz.ejczak 1; Gi'eh.Jlch 1 ; Brzeziński 1; Ga
walelc 1. 

Bochum, dnia: 15/III. 05. 
Bernard Różeński; Stefan Pietrowski; Mi· 
chał Smektała; Franciszek Pogło~iński. 

O unarodowienie szkół w Polsce 
pod Mo8kalern. 

Deputacya polska \Vi sprawie szkolnej 
która u<Jlała się do Petersburga, otrzymala 
w sobotę posrwchanie u prezesa rad}'! mi
nistrów Wi'ttego. 

Mini\Ster przyjąt d'eputacyę w sposób 
·grzeczny i uprz eii my. 

O przebi eigu po1sluchaniai pisze pomię
dzy innemi korespo l1'dent „Dzien.nikai Po
znal1skego": 

łir. Tyszkiewicz wręczył ministro\\'i 
memoryal. Pan W1tte zac'zą,t go czytać. 
Memoryat rozpoczyna się od sló\Vi : 

„Pr()rniewaiż szkodliwyi taki system 
prześladJo\\.1ania· w szkotaich języka pofskie
go, zlączony z ogólnym systemem msyfi
ka:cyi kraju 1 nic doprowaidzit do żadnego 
korz.ystnego re.zultatu, taik z, punktu widze,
nia paiństWiowego, . jak wych():wawczeigo, 
prz,eto pożądanem przez. ogót ai koniecznem 
pod każd'ym, względem jest zmianiai syste
mu 1 wpruwadzenie niaprywrót języika Pol
skiego do szikót niższych, śreid'nkh i wyż
szych, który jak dawniej, tak i~ dotąd! jest 
językiem jedynie używanym w calem spo
lecz.eństwrre polski1em„." 

Wobec tak si1Jnie i bez ogródki \.\r!soono 
rzeczy wtkraczająccj treścr memoryaitu, 
skrzywit się nieco p. mini~te,r, a1 przerwaw 
szy daJ.s•zie czytanie, zauważyt ooj·piie:rw, że 
on tę kwestyę juiż zna i że memnryatów 
różnych ze str-0ny polskiej bylo mnóstwo, 
a: wszystkie, mniej' lub więcej, dlQłtYkaly 
równi·eż kweisty1 wy.chrowawcze!L Dale} 
zauważy!, że chwila obecnai nie nadaje się 
dio rozst11zyigania spraiwy, tej dlonioslości. 
Obecnie bm.viem, mniema minister, niema 
rządu, a ten, który jest, :z.niai<luje: si.ę \.V1 sta
nie takiego rozspr,zężeinia, zwl'aisZJCza w 
chwili dlz.isiejszej ta:k strasznej klęski , że 
wszelkiich oista•tecz1nych postanowień i de
cyjd'u1ących rozstrzygnięć oczekiwać od 
niego nie można. Nal'ety odlozekać 1Czasu 
swklQljniejszego. Al•e są, szanse POI toom, 
że glos polaków zostanie wyS\tucha.nym. 
W ra<lz1e mJnistr&w, narwet PO' ustąpieniu 
księcia Mirskiego, pola.cy mają, więkswść 
z~ sob.ą. Przedewszystkiem, !Zla.pew.niał 
min'iister, sam cesa:rz: d-01brzei iest ~lędem 
polakóWl uspos.obiooy. Następnite oni sam 
(W1tte), jak zawsze, tak i teraz ży.wi wz.glę 
dem polakÓIWi jak najlepsze zamiary. Przez 
czas dtuig1·ego 'll'rzędow:ania sweg.o WI ró
żnych dykasteryach, począw.sz,yi Qd sta.no
wiskai dyrektora kołei poludniowych, a 
później rua.1 s.fanowisku ministra komwnika,
cyil u skarbu, uważa! polaikówi za na}lepszy 
materyał urz~1niczy w państwie i na nkh 
się opierał. 

Tak samo i w •gałęzi \.V'ycho"~awcz.ej 
cieszą; się polscy nauczyciele i proifesoro
·w~e jak na.ire:pszą opinią. W skladzi'e rn<fy 
ministr6w1 malą polacy przedw1 sobie nai
p1erWJ p. Saiblera, zastępcę- chorego Pobie
dJonioscewa, ministra I(okowcewa, ai <l~lej 
min1rstra r0światy Ota.ww-a i jego pomoc
nika p. Lukijainoiwa, zwłasZJcza od czasu 
streJkw studenckiego. Afe, mniemai za.wsze 
minister , panowie ó, wyżej' wymienieni, 
są, w stanowczej mniejszości. Szantse więc 
polak6w są dobre, jeżeli me za:rnz, ze wzglę 
dw na iobe.cne położenie, to niez,awoictnic w 
nadbli~szej przyszłości. 

To samo zatem, rzec można, o ospra
wti.e ref.onny e<lukocyjnej. Jed!nakiże, mnie
maił! dale] mil1ister, prz,e.chodząc do kwestyi 
speicyalny<:h, niektóre żądania, zawarte! w 
memoryale. a popierane przez deputtacyę, 
'idą zai daleko, mianowkie co. do polskiego 
języka Jako wykładowego WJ szkołach.i śre
dnich i wyższych. W tym koierunlm pra
wct:op;o/dlobnem ie.st tylko uzyskainie języka 
polskiego, jako przedmiotu ohowiązująice
.go, z wykladem po pnMsku, oraz jesz.cze 
jednego moiże łu·łY d'Wóch przedmiotów tak
że 'lJ polskim ·wykładem. Ogólnym. jc1Cinak 
językiem wykfadowym polski język być 
nre. me.ie, ponie'Waii tylko, do~ładna xnaj-0-

·mooć języika· urzędow'ego zapewmć może 
pol~om karyerę jakąkolwJek w. całem 
pań.st.wie. Niez:najO'mość Jego ograniczyła:-

'6J 
j li 

by piolaków tylko do własnego kra:iu. To 
sam-0 z uniwersytetem, gdzie szanse po
siadać może jęz,yk polski tylko, jako wYkla
dowy w niektórych przedmi,ota1ch, jak np. 
nauka· historyi, literatury 1 j ęzyka pol'skic
go. Co diO· przyjmowania polaków na sta-
1nowiska: na1uczydeli i(profeisorów, to zd'a
niem ministra, kwestya ta na żadne tmdn<>
ś1 nie napotka i napotkać nie PoWinna. 
Rząd natomiast jest sklorunym do zrobienia 
jak naisze1rszy;ch ustępstwi 1ia p1mkcie 
sz:kót niższych, t. j. ludo wych na wsi i ele
mCll1tamyich miejskich. Min:Ster przyzna
je, że dW1,1·ję.zycz111ość w sz'k>0la:ch niższyich 

· musi d1oprowadz.1ć <lo rezu1tatów1 ujem
nyich, bez; możności nwu·czenia się: zasad 
elemen'tarnych w żadnym języku. Procent 
an.alfa.betów w 1 I(rólestwiie Boiskiem jest te
go d1owndcm. Ustępst\Vlo to jest p0 m:Yśli 
rządu, który przyszedl <lo przekonania 
że wi1eśniak i sam: rz.emieś.lntl1k po!Wmie.i~ 
przedewszyistkrem nauiezyć się 'Ciidbrze. wla
s~ego1 języka, który mu w życiu najZ\Upeł
mej wystarczy. 

Wiltte zaznaiczyl przy końcu że zda
niem jego nowy jenernl-gubern~tor Ma
ksy:mowkzl który jest zupe~nie 'mruym 
człowiekiem niż Czeirtko'\v, zajmie wobec 
Polaków stainmviisko prz.yichylniejs'Ze. 

Po postuchaniw u Wittego deputacya 
. ?'ostain?Wila udać się do ministra oświatyr 
Jen. G1azowa, nawet Pommoi fu że ma ort 
być chwHowo niedobrze dla rua~ej sprawy 

rsz~?lnej usposobiony. Następnie 1zaiś -0-

be1sć chcą wiszyst'.lde miniS'teryai POI 'k:otei, 
bezi WZiględiUi .na usposobienie poszcz.egól'
nyich ministrów. 

Kolonizacya niemiecka w dziel-
nicach polskich. 

jest o~eic~ie naJ porządku dzrennym.. Seim 
PT?s~1. zaamowal si~ w wtorek etartem ko
m~:v:r kolonizacyjnej, a w dyisku.syi pr.z.ema 
wiali poot~\\riie Skarżyińiskil i Mizerski. W 
P~rt.amende pornsizyh sprzeczność osta
tme1 •naweli .osadniczej z, konstytucyą, Rze
szy. positow1e Kulerski i Mi<elżyński przy 
etaicie urzędu dla spraw wewnętrznJiich 
Rzeszy. Na tem się jed!natlmWOż nie 1s'1roń
czy sprawa, 1gdiyż według oświaidlczenia 
JJ?Slai Mielż:yfllsk1ego KotQ polskie izajmr6 
is1ę dhszerniej ostatnią nowelą osaidnkzą 
przy etacie kanclerza Rzeszy. 

fusel Mieliżyński powiedział: 
. „Mości panowie! Wobec oświadcze

nia pana JX>ds~kreta.rza stanu, diotycząicego 
iyowe'gQ pruskiego praw.a osa<lnkrego o
sv.:-iadcza1!1'. imieniem mego stronnictwa', 7..e 
POOta•no~ihśrrvy kwestyę tę, która d'laJ nas 
nader w1~lkieg-o jest znaczenia, omówić 
prz,yi etaic1e ~ainderz.aJ Rz-ciszy. Datr11y1 wte
?Y wszystkim stronrnktwu1111 wysakPej tej 
izby ~posob~o.ść. zajęcia stanowiska wo
bec teJ kweistyi. Z PoWlOdu teigo ni<e będ2ie 
my ~nu JAAl1sekretaraowi stanw dzirsiait sta
wiac_ dmvi?dów„ że nowe pruskie prawo o
saidn1cz.e Jest ztamainiem kon'StytucY"i Rze
szy." 

Parl!ament obrady nad1 etatem 1caincle
rzai rozp-0czql w środę. 

Z glosów, które sję w sprawie ·Jroloni
zacy_i niemieckiej podnoszą, pr.z:ytaczamy 
co1 prsze „Frankf. Ztg." 

Omawiając memoryat komisyi IJroloni
·zacyjnej, dochodzi ,.Frankf. Ztg." do Wlrrił(}

. sk~, ż~ właściwego celu ustawy wcale nie 
os1ą~męoo. Pitsn:'° to powiada między in
nem1, oo nastę.pu1e: 

::-O'lskie,f wlas_n~ści .z}emskiief nie da się 
WQgolei w. z:iaczmerszeJ ilości uzysJrać, da
Je~O' larnr1er .mtasność niemiecka prnecoo
<;Ez1 w r~c.e polskie. Wogól'e Polacy _ mo
ze wtasme \V'Skutek pieniędzy. przeznac.zo-



11ych na cele kolonizacyjne - wi~ei zie
mi zoobyli, iak stracili. To latwem iest diP 
u-0zumienia: N1emcy są wskazani na wiel 
kie niatS}~ rudowe poLskie. dalej sztuczne i 
iednostronnne popieranie niemieckiego han 
dłu i przemysłu spowiodQwato, że 4 Polacy 
t; r: „ li odgraniczać się pod tym '\\rzglę
<'. . ... \\·· duchu narodowym, przez co dużo 
Ni'~ mcom egzystencyę uniemdżhwiono. 

Memoryal wprawdzie wylicza, ilu ko
lon.stów sprowadziło się na kresy wscho
dnie. iln Niemcó\\1 jednak się wyprowadzi
ło - tego rnemoryal nie wykazuje. Lecz 
trzymajmy się podanych cyfr. Jaki jest 
wynik -Ogólny? W roku 1904 r-0zparceli0-
wanio 19 736 heiktarów, obszar 1skladaiący 
1się na 50 now10 utw.orz:onych wsi; to je-
1d'n:ak przeważnie byto już wlasności'ą nie
miecką. Od czasó'v istnienia lmmisyi kolo 
a.izacyjnej rozdano okolo 178 700 hektarów 
Liczba ogólna kolomstów wyn()si 9 lOO ro
dzin - mniej więcej 65 OOO gilów. 

To \\"ięc )est cały skutek pohtyki prz ~

prnwadza'llcj konsekwentnie od lat 1ośm
nastu, która przy wydatku 319 miliionów 
morek. a dochodzie wyn-0sz.ącym 75 miHo
oow ~ dotąd 244 milionów pochlonęla. Co 
znaczą owe 65 OOO glów w porównanm do 
~nocznego przyrostu ludności polskiej? 
Czynaprawdę nie poznano się n01 tem, że 
konkure.ncya taikiemi prowad12:0na środka
mi zupełnie ie1st be'Zużyteczną? Zresztą 
memoryat wykaizuie, że na..wct w niemiec
kich !QSadach nie l11JOIŻna się obyć bez, pol-

I l 

Z WHlDY rosyJsi O·Japońsk iej~ 
Odwrót Rosyain, który ,zrwolna zmienił 

sie w ucieczkę, odrby:wal 'się na szetro!lrnś::i 
16 khn. tat\~o wbie wyobrazić. jakie ol
brzymie. straty p0inieślł przy tern l(osyanre 
mając po obydwóch stronach z;wy.cięzkic I 
armie iai1>0ńskie. 

Brak iesz.cze: w tej mierze dokta<lmy~h 
spra-woztda.11 japollskkh, a szczcigóły ni~ 
})rędlro przyjdą, jeżeli sie z:wa:ży, że tai naj
większa1 bitwa Ś'\\iafa roiz.gry\\'-ała się na 
pr.LCJStrzem 3QO kiUome!cńw kw.! W ka-

skiego rr:)botnika. Obok 311 trn:mieckich 
rodzin robotniczych i 1144 niemieckich pa
mbkó\\r. i dzieW1cz:yn 1 razem 25 OOO głów. 
bylo tam 688 polskich rodzin i 1026 pol
skich parobków 'i dziewczyn, razem w~ęc 
44262 osób.'' 

Nawet zagranicą sprawt3.i kolontzacyl 
niemieckiej i \Valka rządw pruskiego z P-0-
lakami zaimuge umysły. 

„Napróżno u1chwalono w· r. 1903 nowe 
100 miliooów· w tym celu - pisze pary
ski „Temps" -; napróżno zalorono \\~ PD
znamu akademię niemiecką; napróżno w 
roku zeszłym uchwalono n-0we prnwo ko
lonizacyjne, wedle 'któreg:o nabywający 
ziemię polacy muszą owrbne mieć poz,wo
lenie na wystawi1enie budynków, którego 
to pozw1olenia zawisze im praw ie rząd od
mawia. Mimo takiej zwiękswnej samo
'\V10h i ucisku, komisya ukrywać iuż nic 
może swego bankructwai. Przyznać mu
siała. te cena ziem[ podniosła się do 1025 
mr. iZa hektar, czyli zdwoHa się w przecią
gu lat dwudziestu. Polożenie1 ek•o1nomkz
nc nic usprawiedliwia tej ziwyżki. Wla
ścioiele prusaicy, więcej troskliwi o w1łasne 
interesa, jak o ideę 1germanizator\.Siką, ko
rzystają z tego i sprzedają komisyi S\\·ą 

ziemię, a ta !Ciągle i'll nabyiwa. Wszelkie 
'zakusy antypolskiej poilityki rozbijają się. 
Kolonizacya \Vewnętrznai potępi10.niai odda
w1na1 z punktw wid'zenia moralnego bankru
tuje maiteryalnic." 

·..-.,.:.~-y .... ~ 

Ziemie polskie. 
ZPrus Zaehodnieh Warmii i Mazur 

Toruń. Na odwachu strzelił żołnierz 
żołnierz do ,,gefreitera" i zabił go. Podo
bno chod'Zito o akt zemsty. 

Malbork. Aresztx:YWlano tu \V. dniu 11 
bm. wiecwrem kaipitalistę Wolfa z Elblą
ga za rozmyślne wzniecenie Og'nia. 

Złotów. Córka jednego z tutetlsz,ych 
Qbywateli udała się przed kilku laty do Ber 
fina, a ztamtąd do Hamburga. Pewnego 
dnia znalez1011i0 w jednym z kanailów ham
bu·rskich caalio no\Vlooorodzonego dziecięcia 
Podejrzenie padło zaraz na <lziewczynę, po 
chodzącą z Zlotowa, pu 1szcz1ono na n:ą listy 
goń,c:ze, lecz ze wyprO\\ adizila się do Ame
ryki. przeto poszukiwania ukazały się bez
skuteczne. W Ameryce wyszl.a za jakie
goś lekarza. Teraiz chciafa chętnie 1odwie
d!zić swych rodziców resztę rodz.ef1shv<J 
mąż jej zeizwi0lił też nai to i wyprawił jc:i 
wraz, 'ZI slużącą w podróż. Ody stanęly 
obie w łiamburgu, siłużąca ok.radfa swą 
parną i zabrawszy jej 1000 marek gotówki 
izrniknęla. Zona lekarza ameryka111s1kieg.o 
udai/a się na polkyę , gdzie musiała swe da,
wmeJsze imię ina•zwisko oraz miejsco
wość rod1zin1ą wyjawić. Zvv:r6cila przez. to 
u1wagę policyi na sie'bie, która powala, iż 
mai z dawno poszukiwaną, d'zie:WCIZ,ynią do 
cz;yndenia, to też gdy led!Wie stanęła wt Zto
towie u rodzi.ców swyich aresztowano i od 
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żdym razie dziś już wiadlOmo na pe\Vttlo, że 
Kuropatkin straci~ przesz,lo trz,edą, część 
S\VOiei armii, liczącej przed bitwą 380 Q,)Q 
ludzi i że w ręce iap.o1ńskie w!padly wszy
stkie zapasy żywnościi i amuil1lcyi, groma
dlrone przez całą znmę W1 Mu!kdenie i 
wsiach okoliicznych. 

• Co zrooią R.osyarne dalej ? 
Najpierw będą próbowali p.,wstrzy„ 

mać Japończyków w Ticlmie, gdzie z.naj. 
dują się podobno xdawna przyt{otowane 
silne fortyfikacye. Ale opór ten me mote 
być ani dlugi, ani skuteczny; arn•.:a ros;i-

ska zdemoralizowana, rozbita. z,rmżona, 
zwlas~cza, że braJkuje jej żywno~< i arnu
rn·cyi. Tielin mQ~e być etapem rn j rodzc 
do Charbinu, Położonego o 500 kim dalej 
na północ. Cz;y iedJnak Rosyan!e z.dDlaią 
ten odJw1r6t wyikonać w iakim takim po. 
rządku? Ostatnie telegramy donoszą, Ż"· 
Japończycy stoją iuż pod Tieliincm Z tci 
strony oczekiwać należy nowych niespo
dzianek. Zanim przednie strnże rosyish1e 
wysuną sę z gór ku kotlinie tielińsldcl, mo
że Już z.aistępy Nogłego r Oku zdążą im 
przeciąć droge. 

stav. ian-o ją do więzienia. Przewkiz~ t~ ·io 
Hamburga. gdzie "vytoc:zą jej proce..'ł, 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 
Inowrocław. Ucznie krawieccy S~, 

nitsław Kamiński, M1eczyislaw Piotrom;ki 
i Stanistaw Pawlak w Inowrodaw1w łlka.
zani z.ostali prz.e:z tutejszy s~ lawU1iiozy ni 
3 marku kary lub <lzief1 aresztu za gmb~ 
swawolę. Przestępstwa dopatrzył si~ sąił 
w tem, że skazani 30 października r. z., cho
d:zUi razem Po ulicach miasta w cz.er'wo~ 
nyich krawatach, w których fkwialy śp;iłki 
sokole, jeden zaś z nich odeziwat 1si~ d·t 
mężczyzny, który mial zamiar wejść do 
handlu żydowskiego: Tu me kupuj, id!ź ku
pić od P(}Jaka ! 

Poznań. Czytamy w „Gońcu": Upra
sza się '''szystkich, kt6rzy wiedz't' I(} pohr
cie Tomasza l(aczmarka, urodzonego dnia 
8 grndniai 1873 w I<rempie pod Ostrowem, 
syina zmarlego Józefa i Maryanny l(aaz. 
marków, ażeby o tern donieśli matce te~lQt 
Maryannie Kaczmarek z domu Frąszczak, 
zam1esz,kalej w Ostrowie, ulica Wroclaw
skai nr. 21. (Przebyiwal on w ostatnich! ła
tach w1 Neumiinster w Westfalii). Może 
Szanowni Rodacy w Westfalii lub Na<lre.
nii o p.ooyide jeg10 ooś wiedlzą. więc uprasza 
się; o doniesienie strapi1onej matce. Wszy
stkie pisma polskie proszę o umieszc21etttie 
tej w!adl(}mośd 

Oborniki. W tutejs:z:ej mleczarnil ooa
rz.ył się w tych dnia1ch nie.sz1czę.śli.wy W'J-

I o 
ł ' 

~ 
~ 
~ 

i 
~ ,· 
{I 

Cl.i I 
V2 

Z załączonej karty wynika. że dotycl· 
'czaśowa walka mzegryw ala sit; przy litfi 
kolejowej prowOOzą,cej z. Charbina do Por~ 
tu Artura. 

Kuropartkin posiada pono jeszcze tylko 
160 tysięcy WlnJi erza. 

Korespond'ent biurai Reutera przy annń 
l(urokiego donosi, ię wię>ks~ :t częś~ R.osya.n 
dotanlai )uż do Ti elingu. J cieli Roc;yanłe 
cofną się dl() Charibina (zmidui:1cel.{o s1e Je
szcze .na karcie nasz.ej) będą, musiet •
brać zapasy z Tielinu, gdyŻ pomied-zy Char 
binem a Tielinem nie ma zapasów. 



~adek. Przy nagjłem zatrzymaniu centry
{ug-i wypad! z niej bęben, uderzy? z. całą 
sit~ sł'użącę Marya:nn-ę Kopras w ezio.lo i 
r.nzb.r.l jej .czaszkę. Ciężko raniona dziew
czY'na leży w tutejszym lazarecie b~ na- • 
l(!ziei życia. 

Barcin. W jeziorze należącem do 
Wolic znaleziono w tych dniach trupal robo 
111ika Fiedlera z Pturka trzymającego w 
;;ciśniętej ręce si·eć, którą: d.z·ierż.aV\:1ca ry
oolówstwa Matkowski z Barcina w Noteci 
11a palów ryb zastawit Fiedler by1t dnia 
poprzed'nic(go wieczorem v• oberży "' Ptur 
ku, a: ztąd, że łód'ź byla od' pala odwiąiz:ana, 
i\'trlioskmvać można, że puścił się nocą na 
iezior.o w zamiarze wybrania ryb ztowio-
11yich, przyczem musiał z. lodzi \Vypaść i 
utonąć. 

Ze Słązka czyli Starej Polski. 
W Katowicach umarł vv~ sobotę WI wie

ku iat 60 powszechnie szanowany ·obywa
td Jan Zaiiąc. Zmarly doszedlszy doi zna
..:znego majątku. nie zaipanl isię ani 111.PO:do
wości swych ojców, ani ma.wy o jczystej. 
Na polu społecznej dzialailności niebo1szczyk 
11icmate · pioloiżyt zasłuigi. Byt też współ
praco'\\ mkiem Banku ludowego w: I(atO\\ i
·aich. A wietki·ej trzeba b'.Y'f() do te.go w 
zasie zalłożeniai Banku odwaigi. Przeci-

·,vtniicY śmiali się, szyd1zili iu1ż naprzód'. z 
111aJącegio; p-owstać Banku w l(atowicach, 
a w ra:z1e najlepszym •odradzali i01dl ·zaloże
n iem10!ŻliwemL przypuszczeniami. 

A jednak nieboszczyk inie uląkł się, nie 
dnął się - ale śm1al10, po obywaitcrsku 
powiedziaf z. innymi: Banlk będizie, bo i ia 
go riie •oipuszczę. Prac·ował terz przez kil
ka J')ierws:z.ych J'at iasko czloinek zarz.ąidu, 
jalm podskarbi , prawie bc:zinteresow:nie, a 
szczerze dł~ teigm Banku, poś\v1Ięcając mu 
• zas i sity s""10ie. Cześć jego pamięci! 

Racibórz.. Tężec karku zaczyna się 
objawi.ać także już i w tutejszym powiedc. 
z t<gor powo>dui wydal landrart rozp.orządze 
nie -aby sumiennie st·O'Srowaino. 10-dpmviednie 
środki ostr-0żności \.V celu zapobieżenLa 
szerzeni~t się tej .niebezpiecznie! zarazy. 
M\arowlkie zaleca s.ię o ile możności unikać 
wszelkiej awbstei :stycznJości z 01bwiodem 
przeimyslow'.Y'm i SJązikiem· austr., a. pe-

l 
szcz.ególnie wfa<l'ze miejsoawe \\ inny stale 
doilorować istan 'z'd.lrowira tych rodzin, któ
rych ·cztmi.kowie wyj~dJża,ią, oo praicy do 

I wspomniaQych okolic. O każdiym wypad
! ktt tej nirebezpiecw·ei ·choroby nale:żyi na-

tychmiast dQnosić władzy~ a obmviątani 
dot~ są nietyl'ko lekarze i glowy r.odzin 
lecz także kaiżda prY,watnai osoba, skoro 
sit dowie 10 wypadku choroby o podQlbnych 

I <lbtaiwach, w jakich wystę.puje tęQ:.ec 'karku. 

· Miechowice. W wlbotę rano odbył 
~pogrzeb 16 ofiar straszniej katatstrofy na 
kopaifnh „Pmsy". W ostatnich! <lina.eh pio

~i zdola1110 WlSZYlstkilch wydlQlb)llĆ z pod 
mrtrowi.1sk .zawailonego i zatopionego SiZY
bu, a: raczej kh SIZ'czą;tki poroz.rywame i Po
smrpane w kawalki, tak, ze .nadlzwycz~ 
tl'11dną byla rzeczą stwierdzić, !który 
Mów i członki należą, do siebie, temwi~-

1

. ~l, że. dala nies.zczęśliwyc.h strnszln~e u
ogrpialyi przezi d!tU'gie leże.nie. \Vl brudnej 
WOdi:i·e ·szybu. W piątek ra1no 16 trumien 
1ldprowadzo'l1'o dJo Kościola, gdzie poZio.sta
ty prz,ez caly dzień i iealą noc, a straiż. ha-
norową, przy nich pellnilai straż ogni·o\va. 
W sobotę ra1110 po nabożeństwie zfoiż.ono 
trumny z 'Szczątkami ofiar w wielkim 
Wspólnym ·grobie tuż przy kościele a nad 
św\e:ż,ą mogilą w rz.c.wi!1ych sl10wach prze
mów:i~ ks. pro:ba.sz.cz. KubothL W pogrze-

bie brał także udział \vłakkiel t.op:ilni 
„Prusy" hr. Tiele-Wi.nkler, który rodzi
nom ofiar kazał \vyplacić Po 100 marek. 

Towarzystwo ginu1. „Sokół" w Gertlte. 
Miesięcr111e zebranie odbędzie się w 

niedznelę, dnia 19 marca zaraz po wielkicm 
nabożeństwie. O liczny udział w zebraniu 
uprasza się, Gości.e m\le widziani. 

Zjed nflc2 n ie zawodo\\ e polskie. 

J(atowice. W niedZiele po polu<lniu 
znalezi-0no .,N parku miejskim kofo Bugli 
ciato Stanisława l(rysiaka, byłego kiero
wnika tuteiszej filii firmy I(rtigera i Ober
becka. Jak wiadomo, p. l(rysiak znikl w 
\.\'ihgię Bożego Narodzenia i pomimo usil
nych poszukiwać i' w:yznacze:nia nagrody 
za 1Qdkryc1e j.a!kiego śladu, \Vszelkie zabie
gi i starania byty daremne. Teraz dopie
ro po uplyw~e 3 miesięcy, gdy stajalY' śnie
gi spostrzeż.ono1 w zaroślach w pobliżu 
\vi•eży msmancka w parku miejskim trupa 
jego z przestrzeloną ·g1tową, a obok leżał 
rewolwer oroz binokle 111~eszczęśliwego , 
który '' edlug wszelkiego prawdopo<lobień
st\.\. :a popelnil samobój·st\Vlo w przystępie 
obląkai1; a. Wieść -0 ()dna.lezieniu ciała jego 
\Vl1iet roz ci~Z.la się po ca lem mi eści e , wabiąc 
zrHa1czne tlumy ludzi d.o parku miejskiego". 
52 

Wiadomości ze świata. 
Sejm prusld zako t'l czyl drugi·e czyta

nie etatu mimste11:1stw1a'. 
Parlament rozpoc:zął w środę ·obrady 

nad! etaitem kanclerza.. Z K•Oiła polskiego 
pomszyl sprawę wyidalal1 Polaków z Gali
cyi i z zaboru rosyjskiego poseł Mielżyń
ski. 

Ruhrort-Laar. 
W niedzielę d'niai 19 o g-0d:z. 4 po p-0.t. 

kazainie polskie. Sposobnoiść oo spoiwie
·dzi św. Qd• piątku po polud. 

Baczność Kottenburg ! 
Towarzystwo gimn. „Sokół" w l(otte.nburg. 

Przyszle walne kwartalne :aebranie 
odbędzie •się w niedzielę, dnia 19 marca o 
godz. 3 po pool. na sali p. TeISIZIOiwa. O li
czny ud.zia~ w zebramiu uprasza: się. 

W yd1iz i1 ad. 
Uwaga: Zar.ząd winien się pół god"zi

ny pręd'zej stawić. Zarazem padaje się do 
wi(tdioml(}śd. iż zwyc'ziaine ze.brarnila Q<l
bywać isię będą w każdą pierwszą niedzie
lę miesiąca'° godzinie 2 po piot Listy ty
czące się To'Wa!rzystwai }ll'POiSzę, naidsylać 
p.cid na'Stępującym adresem: 
M. Forszpaniak, l(ottenburg p. Caistrop 5. 

Towarzystwo św. Barbary w Dełlwig. 
W med.ziele, 1drnia 19 bm. o godl.z. 6 po 

poł. odbędlzie się miesięczne zebranie. U
dział wszyistkkh c'Z.fonków pojżą,dainy. Go-
ocie mił1e wid7iani. z ar z ąi d. 

Koło śpiewu „Lutnia" w Gełsenklrch"en 
dlon<>sl sw'Y'ffi cz.lionkom, ·ri posiedzenie 
miesięczne odbędz~e się, w nie&itelę dnia 
19 t. m. o giodz. 11 prze<ll pot. Upraszai się 
o lkzny ud\xi.al. Z a rz ąid1. 

Towarzystwo św. Stanisława w Herne 
Donos.zę sza!ll.!Ownymi az:tonkom, ie rowa
rzystwio naisz.e prz.yistępuie do wisipóJTI!ej. ko
munii św. w nied:z.iellę o godz. 8 ran10. Pro
szę saooownych czlonków · aże:by siei jaJk 
naHkzniej staIWili, bo to jest sPowi·ecfź wiel
ka1mxna. SposobnlQ'ść d10 isporwiled'zr św. 
jest w sobotę po pal. Q gQiclz. 3 l' w niedzie
lę rama o godz. 6. Pro~zę c'ZJ'onków, aby 

1każdy n:a kartce napiJSał swe naz.wi1skó, 
kt~rą ml(}lże u mnie dostać albo w kościete 
będą takowe na ławce leiżeć. W tę samą 
rniedziclę po poł. poi nabożel1stw1ie porl. bę
dzie zebrarnie na 'górnej sali p. Nus.sbauma. 
O jak noiliczniejszy uldeiail prosr 

St. Jankowiak. 

Czolem! Wyd z i a L 

Tow. gimn. „Sokół" w Hukarde 
donosi S\\ ym druhom oraz v.-szyst'kim Ro
dakom \V' łfuckarde, iż w niedz.i elę dnia 19 
marca rb. poi po1. o godz. 3 odbędzie się 
zwyczajne 2ebranie na sali p. Andra. Go
śc.1e mile widZ?iani. O liczny udział pr-0si•-
my. Czołem! Zarząd. 

Koro śpiewu „Sobieski w Herten 
donosi swym cz ło.nk·om , iż w n i edz ielę dnia 
19 b. m. o g-0<lz. 4 odbęd'zie s ię roczne wal
ne zebranie, na którem będz ie sprawozda
nie z, kasy 1 obór nowetgo •zarządu. Człon
kowie winni s i ę w szyscy sta:wić. 

Z ar rząd. 
Uwaga: O go-dz. 3 przed zebranitem 

winni się wszyscy czf>0:nrkowie zarządu i 
re1wtlwrzy kasy staWić. Przewodnicz. 

Towarz. gimn. „Sokół" I. w Wanne 
(f.<mosi szan. członkom i Roda?kom w1 Wan
ne 1 okolicy, iż zebrania l()dbyWają się w 
pierwszą niedlzielę każdego mieJSitąca na 
sali p. Marzyny. Zarazem donosi się szan. 
dmhfDm, iż w nied'zl1e.Ię dnia 2 kwietnia po 
pol. o giodz. 4 odbędzie: się miesięczne i 
kwartalne zebranie. O jaik najliczniejszy 
ud'znait uprasm się, ponieważ będą ważne 
sprawy do załatwienia. 

Uwaga: Posie<l'.zenie. wYdziału .od!bę
ci1Z:i1e się godzinę prędizej, to jest o g;odz. 3. 
Rewizorm\"~e kasy winni się takiie istaw116. 
Cz-0lem! Wydl.liał. 

Bractwo Różańca św. we' Watte11scheid . 
W niedz.ielę dnia. 19 marca mamy ze

ibriat11ie o ~o<l'z. 20 po· pol. i zmiamę tajem
nlic. O liczny udziaJ uprasza 

Weronika Puwalska. 

Baczność Linden-Dahlhausen. 
W ni.edlzielę, dnfa 19 mwrca o g'9!chz .• 

2 po poł. odlbędzie się nai sali p. r. S'1!hlmen 
w. Dahlhausen wiec „Zjoonocz.ernai zawo
dowego polskre'glO". nai któryi się. wsz;yst
kich Rodakówi z okolicy zaipraszaL Szczęść 
BOOe! 

„Zjednoczenie zawodowe polskief'. 

Wiec Zjed aoczenia w Ewing 
odibędZ.ie Siię w nliedzfofę dnia 19 marca 
przedlpoludlni·enn o ~. 1 lYz u p. K1Uodt, 
prz,y kościele 'kart:olidum w Ewing. Po
niewiaiż są, ważne spr,awyi .nai porządku 
d'l'iennym, przetQI liiczny1 uld~a~ pożą<l!any. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiec w Schonnebeck 
odlbę<lz'ne się w 1 nied'Zielę dlniial 19 marca 0 

godz„ 110' w :potudlnh~ na salii pani Nielkem
per, przy ul. Mittetstr. O lkzilly udz.iait Ro- · 
da'ków z Schonnebeck i okoHcy uprasza 

!,Zje<lnoczenie zawodowe polskie". 

Post" · n 
,,GLOWNEGO KOMITETU WYBORCZE
GO POLSKIEGO DLA WESTFALII I 
NADRENII I SĄSIEDNICH PROWINCYJ" 
odlbędizie się w nied'złelę, cMai 26 mairc3] po 
pot. Q.dzi,e i o której godz1in:1e, zostanie ie
szc~e og liosrone. 

Tomasz Kubiak, 
przewodniczący „Gtównego komitetu". 

brani 

W niedzielę, dnia 19 marca o goctz. .( 
po pot. odbędzie się w Ste~le, w lokata p. 
Drees'a ul. I. Rottstr. 
POSIEDZENIE STAREGO I NOWEGO 
"ZARZĄDU" ORAZ STAREJ I NOWEJ, 

„RADY NADZORCZEJ". 
Kto do nowej „Rady nadzorczej" aa

leży ogłoszone zostało w nr. 63 „Wiarusa 
Polskiego". 

Wszyscy członkowie „Zarządu" i 
„Rady nadzorczej" koniecznie być winni, 
gdyż pod obrady przyidą bardzo ważn~ 
sprawy, dotyczące naszej organizacyi. 
„Szczęść Boże!" -' 

„ZJEDNOCZENIE ZAWODOWE POL." 
FR. STOLPE, przew. „Rady nadzorczei". 

Boczność N anne Haczność ~ 
Donoszę uprzejmie szanownym od

biorcom z Wanne i okoli1cy, iż prz·e.prowa
d'z11lem siię z ul. l(arls tr. nr. 2 c do do mu 
przy ulicy 

dworcowej nr. 123, obok poczty. 
Zarazem d<Ynoszę, iż sprowadziłem 

wielki zapas materyj naun1owszej mody na 
paletoty, ulbrania itd. Wykonuj~ sokolskie 
ubiory tanio 1 dlobrze. Rów:n i.eż polecam 
móJ bogato zaiapatrrony 

skład cygar i papierosów 
li tylko z polsktich firm, naiprzyklad: 
,,,Sokrnty", „Kości111szko", ,.Wiarus",Wan
da", „Sobieski", „ Mexiko" itd. PaPIC
ros.y pod na:zwą, „Marypma", „Wulkan", 
„Nob1esy". Znakomite Purkf'O•rt, :Epos it<1. 

Dz.1ęku]ąc sz.ain. R-0dakom zai dlOtych
czawwe poparcie, proszę i nadar popierać 
to przedsiębiorstwo. 

Z wysokim szacun!k1ie.m 
Ludwik Fengleir, krawi~c męski, 

Wanne, ulica Bahnhofstr. nr. 123. 

W imieniu. kró]ai! 
Numer 4. P. 419/04. 

W skardze prywatnej robołnlika Jacna 
Paicz1rowisk1ego W' Mtilheim nraidl ~uirą 

przeciw żonile robotnika Marciniai Wod
tasz.ykai Uirodzonej l\atarz;yna: Na:rairnka w 
Mi.ilheim nad Rurą 

za obrazę, przyznat 'królc1'WiSiki1 sąicti ta
\\tinLczy w Mtilheim nad R.ur(\ na polsied~e
nriu ctnil'ai 28 wrześn\iai 1904 Wl którem udziaJ 
braln 
sędzia Schwartz, prz.ew.odniczący, 
mistrz. blac'hniers'.k~ Heisterkamp, 
mistrz: stolamki Pischdidk, jako lawnirey, 
aiktuaryusz. l(ahrweg, jako pisarz sądowy. 
za· sł"wszne: 

Oslrarwna zostaje '21a! obrazę 11\Cl! karę 
p1eniięż:mi. wysoktości ma.rek 3,00 w razie 
lniernJdżliwości zapfac,eniai na 1 dlzień wfię
z~enia i nai xoszlta QSądzoną. 

Na wniosek skarżącego wyrok się u
Zll!Pefn'ia, że skarżącego się upoważnia do 
oglos31eniai ni1niejszego wyroku w przecią
rgu 1 miesiąica <)'(:1! stania się prawomocnym 
·W wychodizą;cym w Bochum „Wi.airusie 
Plolsklim", nai kQszt 'O!Skarż.-nei. 

MaMheimer, ad1wiokait, 
.Mkhlheim nad R.urą. 

-----------------
BACZNOśC BR UCH I OKOLICA! 

l(ażdy, ktoby się chdal wywczyć ra
chunków 1zwyczainych i kupieckich, pisa
nia polskiego i' niemi~kiego, niech się 
zg-;osi w Bru1cJm przy ulicy Maryiaińskiej 
p.oid1 nr. 125 II. Wykornuję; twkże W1szelkie 
prace pliśrnitenne tanio i dyskretnie. Ad'res 
poda: 

J. ŻUREK, SKŁAD POLSl(I, 
Br uch, ul. Maryańska 125. 

dla ebłope4tiw do I. KoDł 11ii ś r. ~-d 7.50 ·tło 30.00 Dl&rek. 

I . 

(ThrłlD a 1nnje są ff edłu: wła~ny~h wska"'ó •ek dla ~ ażdej figury fl'tósownte od
roh loue„ Dla tego be~nugann,) najłep ... z1 kroj~ od r•1blony ·h podług miary led~o 
dają· ) ,._ t;- rcna•óżołf-. 

Odbiorcy zamiejscowi odbiorą koszta podróży z powrotem. 
Do .wyboru wysyłam franko. ~ I S Do wyb oru wysyłam franko· 

Ruhrort, BU~ort, 
Kiinigstr.. ~· Kiinigstr. 5. 



•• •••••••••••• Baczność Rodacy w Rohlinghausen ! 
Nini'ejszem podaję do \viadomości sza

nownym Rodakom w• Rohlinghausen i bliż
~ej okolicy, iż z powoou ogólnego strcj: 
leu .zostałem \\"Ydalony z pracy na kopalm 
,,l(oni.gsgmbe". Nic mogąc nigdzie z.n~~ 
łeść pracy. z.niewolony byitem powrocie 
do mego dawne1go rzemiiosla (szewstwa). 
Polecam się łaskawym względom szan. 
R(}dak6w, i liczę na poparcie mego przed
siebi-0rstwa. Wszel}\ie prace, zacho<lz4cc 
'" zakres mego zawodu wykonuię skoro, 
towarz ctic;bry i ceny umiarkowane. Jestem 
w stanie każdego Rodaka zadowolić, mie-

zka!111 przy.ulicy Bochumskiej nr. 28. 
Z wysokim szacunkiem uniżony 

KASPER HADRYAN, 
szewc polski w Rohlinghausen. 

4l!a~ !f~~~~f.::'lł. ~ ~. „~~~~ 

Ubrania dla mężczyzn. 
U~ranla dla c~łopcaw. 

Spodnie. 
Ubrania do pracy. 

7 wielkich 

okien 

wystawnych. 

Ceny moje są nieprześeignione tanie. 

Naro~nik ulic Dorstener· Bliicher· i Vidumestr, 

riom spf c. garderoby męzkiej i dla chłopców. 

W piątek, dnia 17 b. m. 
sprzedajemy 

600 metrów 

a 

Gos podarst\VO. 
$Eczn,ie J)Ofożone w śrncl1rn wsi, bl:is'ko 

szo~v 44 mórg roii1, s;~ mórg ląki. I dom -
mies~kalny z duiżym ogrodem i clużem 
miej.s.:2m do budowli, l obora, 1 stoct1ota1 z 
z martwym i żywym inwenta:rzcm natych
miast do· naJbycia. Ziemia pszenna i żyt-

BACZNOŚĆ RODACY! 
W KRAY I OKOLICY! 

St1•uny 
do skrzypców, cy-

tty, gitary. 

1nia. Szkota \V miejscu. Dobrze się pr:o
centuiące poł'O·żenie do interesu. Cena 11ai-
11tiższa 3600 talarów. Wplaty potrzeba 
800-1000 talarów według UJ111{)jWY. 

Bliższych wiaid10mości udz,ieli wfaści-
(;iel 

PROSZĘ CZYTAĆ! 
Donoszę sizanownej Publiczności w 

~auxel i okolicy, że tak jaik po iooe lata, 
tak te:ż. i latoś mam 

NA POST OLEJ SIEMIENNY 
Utr 90 fen., twaróg, pcrwi-dł>0 i t. d. Proszę 
zważać na mó} bogato zaopatrzony skład 
j to w 
SeRZĘTY KUCHENNE I TOW ARY 

SPOŻYWCZE, 
w towary łokciowe, w materye. na suknie, 

na pościel i rozmaite inne rz~czy. . 
rfcraz. ju1ż nie można mówić, że się 

gdziie indziej lepiej luib taniej 'Zakupuje, bo 
pomimo tak ri1zikiitCh cen jeszcze cfuiję przy 
~kupnre za gotówkę po 5 p.rdcent rabatu. 

Z 1szacuniki'em 
J. Wierzbiński 
w RAUXEL. 

. - ' . {) 
\ • • .: • '; • ~ „ ./. • . 

2 pomocników krawieckich na dobrą 
robotę ·1· stałe ·za:tmdnieni·e, przy dobrej 
płacy p-0szukuje 

LUDWIK fENGLER, 
Wanne, Bahnhofstr. 123. ••• „_.„ •• „. 

Baezn.ośe - Brueh ! 
Sz.ainownym Rod.lalkom w BrU!Chu i 

<>irolicy donoszę uprz.edmie, iż 'dnia 10 mar-
ca o:twor'ZlYlem ·: 

DRUGI SKŁAD OBUWIA 
prz:y .ulicy Maryańskiei nr. 11. 

.Wyilronruję także wszelkJie obuwie po
dług miary. Reparaicye prędko r tani!(). 
Prosz.ę szanownyich Rod·akówi o poipa:rcie 
mego interesu. Mojem zadaniem jest, abym 
lrnżdegio Rodaka oraiz Rodac?lkę ja:k naj rze-
telniej ·Obshńyć. Z szacun!kiemi 

.l1tn Br~borowlez 
w Brucbu, ul. Maryańska 11. 

··@.~·· -·--SZANOWNYM RODAKOM W KIRCH· 
LINDE 

ł okołicy, donoszę uprzejmie, i,ż nabylem 

sktad tow 1fÓW kolomałnych 
w Kirchlinde, utka Bismarcka nr. 12. 

przeto pros'itbym szan. Rodiaków o µopar
cie mego przedsi·ębiorstwa. Polecam takż~ 
Na POST świeży olei siemienny I twaróg. 

Niech będizte haistem n:aszleIIl! „Swói· do 
SW'eg()''. 

Tanie celny! Rzete:ln~ ob's.Nga ! 
Z szac111nilde1t1 

Jan Norklewicz, 
Kircbłlnde, uJ. Bismarckstr. 12. 

---

*·-·-·····•**~~ Na wielki póst 
polecam sz.ano·wnym Rodakom 

_ołeł sfemienny, powidła śliwke>we, twaróg 
I jagły, suszone gruszki, jabłka, śliwki 

ł wszełkte inne artY"k~y sp<YL~ze. _ 

Szanownym Rodakom })()daję dlo wia
domości, iaiko w Kray, przy ulicyi Karlstr. 
nr. 21 prowadzę 

skład towarów kolonialnych 
i tłuszezu. 

Mam taklże na sJdadzie kiełbasę pol
ską i wszeHde' inne wyr'0lbYi miesnie. Pi
wo. w sądkach i flaszkach, wode sdlterską 
~td. Polecam się szanownym R.odalkom na 
zaręczyny, wesela, chrzciny i rotzttnia:iste in
.ne uroczystośd domowe dostaiwi'ać punk
tuamie i po naJniżiszychl ceniach. 

Poszukuję ta'kie stużą,cej z pożądnej 
f.amilili od 14 db 16 lat zaraz do leldóe~ usłu-
gi, 

PIOTR KURPISZ, 

Także inne cJr.ęści 
do wymienionych in
strumentów do na
bycia u 

Th. Kuhnen, 
w W at tenscheid, 
Freiheitsłr 19. 

Piękne 

wiązarki 
z polskimi napi· 

sami 
po i:anich cenach. 

t>oleca 
Jisits•rnla 

Kray, ul. Karlstr. nr. 21. ·Wiarusa Polskiego 

~-·~-········~~~~-. , ' - - . . . . - .. --- .„~ . . -:'. . 

metr 

wartoś6 75 fen. 

Borgzinner & Co. 
loobam, Bongardstr. a. 

Baczność! Baczność! Baczność! 
======== Miałem sposobność zakupi6 ======= 

·wtELKIE PARTIE 
konf ekcyi dfa mężczyzn· i chłopców 

daleko niżej ceny i polecam takowe z dniem d.zisiejszym i dni nast~pnich po nifej podanych bajecznie 

~ nizkich 

Partyaobrań dla m~~f.~~!~0 8 
wartoś6 do 15 111r. mr. 

Partyaubrań dla ~e~~~~!!!l5 I wartość 28 mr. m. 

Partyaobrań dla ~~~~~!~~ 21 
wartoś6 do 35 mr. m. 

-----·---- , 

Partya ubrań dla chłopaków 
do lat 14. 

.1995 
lery• :t ':a 

~50 
ler7a m .• 

n5o 6iml.50 
8•r,• II „ •erya IV l:::!j 

Wartośó rzetelna o wiele wyższa, 

eenaeh.-. 

Partya Spodni dla meiczyzn 
serya I 175 warteić d.D 3 mr • 

8erya II 2 50 
warto ~ó do ' •r. 

do PE~~~~!~ j1~u~~i~~ttej 5 ~g 
---·- . Joi „d 

Partya c~~!~l~~~fo~~!k'.~~0.1~~,. 
Ubrania najrozmaitsze dla robotnlców 

___ każ••so sawedo - • a.ażd„J e11•le. 

Ubrania dla chłopaków 
łierya I 15o 8er1a III 275 

ler7a n 2 25 hr,a IV :J2ó 
do wyszukania wartość o wiele wyższa., 

Hermann Cohen 
' . 

111. Fabrikstr. 49. RUHRORT Naro!nik KOnigstr. 
Jan Gronostaj, ..•• „.~.„„ ... ! Największy dom specyalny garderoby dla meżczyzn i obuwia w miejscu. 



r. 64 

'YCkodzl co zlennle s wy}~~kiam bl p0-~\0-'"1,tecz.nycb . 
P"rm !plata kwart&lna l\I r;oc%cia i a listowych wyno~ 
I r . 50 fen., a z odno1nnieru do domll 1 mr. 92 fen . 
•• ·1:..rus Pol,ki" npi31ny Jest w cennika poc:ztov.-ym 

~od ~11 !cit.m „t. voh1i!cb" nr. 128. 

· ,ż z I 

marca 6 

Jczyz 

ok 16. 

y 

Za inseraty p.lacl sic za wiersz PłbioWY 15 fu„ a „ 
ogłoszenia zamieszczone przed rnseratami 40 ten. kt• 
często oglasza, otrzyma rabat. - Listy do „Wianu 
Polskiego" należy frankować i podać w nich dokla4~ 

ny adres piszącei.?;o. Rekovisów sie nie zwraca. 

siQ ·?.' Bochun .• przy ulicy : ~ althi'!:rstraese nr. 17. - Adres: „ Vviams Polski" Bochum. -'l..!.-

Rodzice polscy? Uczcie dzieci swe 

D.ftwlć, czytać i pIBać po polsku! Nie jest 

P eakiem, kto potomstwu swemu zniem„ 

g;zyć się po·zwoli ! 

z wyna · ków dnia. 
! Właściciele kopalft przeciw noweli regu„ 
· Iuiącei stósunki robocze w górnictwie. 

1W czwartek odbyło się. w Berlinie zc
tiranie1 związków właścicieli kopalń, na 
którem uchwalono rez-0lucyę przeciw osta
inieJ noweli do ustawY1 górntczej. Powie·
dzitan:o tam, że polożenie noweli takiej nie 
wymaga, ie przepisy przedłożonej n-0weli 
przyniosą znaczną korzyść socyalistomi i 
wielkopolskiej agitacyi, że konieczne z po-

~ wodu owej nowelU pod wyższeme cen węgla 
i.poszkoduje' konsumentmv1 węgla i u1:rudn~ 
1eksport ziai ·granicę. 

Painowie kapitailiśd w czasie streJku 
takie zajęli stanowisko, żei !każdy uczciwy 
czf.owiek nai nich się. ohurzat. Terae nie 

11mogąc. z ilnnymi wystąpić argumeintami, 
'·s t raszą .,wielkopolską agitacyą", by tyl:ko 
mogli w davvny isposób wyzyskiwać gór
.ni1ków. 

Telegramy. 
T y f 1 i s. W kilku powiatach kaukaz„ 

kich ogłoszono stan oblężenia. - 14-tego 
marca zastrzelono w Karsfe na ulicy ofi„ 
cera policyi; sprawca ·zamachu uciekł. 

Londyn. Sprawozdania z Tokio do„ 
noszą, że Rosyanie bez przerwy cofają, się 
na Kasyuan na północ od Tiełingu. 

R z y m. Ministrowi Tittoniemu Po
wilerzono chwilowe prezydyum w mini
sterstwie. 

Polacy na obczyźnie. 

Rotthausen. ,,Niech odpoczywa w 
1okodu" - tak wolal ceintr.owiec p. Buch-
1.er w „Górniku Polskim", o-rgainie centro
vo'-hakatystycznego1 gewer'kferajnu. Ta
.iemu udekimemwi z obozu. polskiegio1 nie 
na się c-0 dziwić, ale ubo-l•ewać trzelba, że 
; naleźli się tu Polacy, którzy. chcą uchodzić 
~a n~riodowców, a namawiają Rodtaików, 
by wstępowali <llo gewerkf erajnu. Nie
tórzy cho®:ą nawet p0 dlomach polskich 
odmawiają, od! organizacyi pal•skiei, a 
amawiają <l!o niemieckiej. Nawet pod)o!bno 

V1 przyszlą niedzielę wiec chcą ii:wolać u 
~. Waldmanna, aby agibować przeciw 
.ZieidlniQcz,enill' za1wodov;;enm polJskiemu" a 
·a gewcrkferajnem. Rodaków, którzy po
:wolil się uwikl;ać w sidlfa centrowo-haka
Ystycznego gewerkferajnw proszę, aiby o<l
~tą.p.ifi. od smutnego zamiaru wyslugiwania 
się niemcom, ho gdy im napędZ.ą Polaków, 
do gewerkfernrnu, to i tak w nagrodę: za 
to kopną ich niemcy nogą. 

Druhowie! Robotnik Polak n1e powi
niren pod żadnym warunkiem należeć db 
01~onizacyj niemieckich ani d10 centrowego 
g"ewerkforajnu anl do s.ocyalistycznego 
rerbandu - poil·ski robotni:k tylko d!o .,Zie
dnoc.zenia z'a.wodowego polskiiego" należeć 
Powinien. Roctaicy! P. Buchner wysłu
guje' się zacię.tymi wrogom nas Polaków. i 
lży W1 ,,Górniku Polskim" „ZJeklnoczenie 
ZaW'Qdlowe pals'kie41

• Czyiż my górnicy 
•polscy mielibyśmy popierać jego. niecne za
mra1ry, dą:żą,ce dl()I z.nis.zczeniai nasze.il pol
skiej <Jt:ganizacyi? Ro<lacyl UnikaJcie 
owarzystw i organizacyj niemieckich, a 

wstępujcie wszyscy do „Zjednoczenia za-
wodowego polskiego". Druh. 

Rohlinghausen. Sprawozdanie rfm\ '. 
św. Wojciecha w Rohlinghausen 1 stycznia 
1905 r. od:b"Y)l.ai Tow. walne zgrcrna<l1zenie 
Do zar.z.ądu zostali obrani: ks. pmhoszcz 
K.lem honorowym prezesem; W. w ,ojcie
chowski przeiw.; I(. lfadryan zast.; Ign. 
Wojciechowski sekr.; T. Maćkowiak wst.; 
St. Antkowiak skarbn.; J. Haidryan zast.; 
M. Stctsii'1ski bibli.; K. Stachowi'ak zast.; 
W. Siklora ch-0rą.żym; T. Kasperski zast.; 
J. Katarzy(Jski1 i W. Portka! asystentami; 
St. Jankowski i J. Bala zast.; J. Szych i 
W. I(ędzi,o.ra rewizorami kasy; A. Lecie
jewski · gos:pa.darzem. Posiedzenia -0dby
wają, się w drugą niedzielę WI mies:iącw na 
salil p. Petera, ul. Bochrwmer Str. Organem 
Y.ow. jest „Wiarus Polski". PowmJnJOścią 
każdego ie-zfon.k:a iest, aby pismo to abono
wał. 
W. Wojciechowski, przew. 

Jgn. Wojciechowski, sekr. 

Memoryał w sprawJe szkólnej. 
który v;ręczyla Wittemu deputacya zaboru 
rosyjskie1.go, brzmi jalk następuje: 

,.Czterdzieśd lat rządzenia Króle 
stwem Piolsk1em, podczas któryich nie wy
szlo ani jedno praw!O -dla1 ·dobrai icatości na
r(Jldiu, ai wyszlo wiele n'1! jego szk-0dę; 
czrte11dzieści lat systematycznej rusyfikacyi 
i ciężkiego uds!ku; 40 lat bezkarne} samo
wioH urzędniczej - te .najbardzieij męczefl
srkie w <llzieja'Ch naszych czterdziestolecie 
zgwrnad'ziJ\o w lonlie spolteczeństwai pol
skiego ogrom bolu i1 zigrozy. Gdy więc 
ical,e pa:ństwo rosyjskie dirginęto rucllem re
formaitorskim, gdy narwet z wysokości tr.o
nUI U'Znana zostatai potrzeba usunięciai nad
utżyć ] JJOprawienia1 zepsu.tei i prz.estarza
Jej maszyny adm!inistrnc.yjinej, po,di wply
wem tego potężnegio prąJdu i tego potężne
go hasla: musilal mocniej odbuł swoją nie
dolę nairód polski, który wśród/ lUidóWl mo
narchii dla prow.aidz.enia dalej .swojego roz
wioju historycznego najwięcej praw samo
rz~dfu potrz.ebuje, a najmniej ich pasiada. 
Jakkolwiek ta- niedola WI znacznej mierze 
wyniszczyla si1ly naszego orga1mzmu spo
:tec:zirneig·OI i sparaliżowiaJa w:szystkie jego 
fu111kcye, najdJOtkliwszą i ciągle otwa•rtą ie
.go raną jest wyigminie języka polslk.iego z 
instytucyj publicznych, a mliędz.y rnnemi! :ze 
szkoly. 

Pod berlem rosyj~kiem żyje tylko po
lowa naszego szczepu, ai1e na tę część od.
dziatywa 20-mi1lionowia; jego masa z 10-
wiekową !kulturą, a ta masai zarówno tu, 
jalk na wszysńki·ch· punktach swego flOZIJ>fÓ
s.zieniai po globie ziemskim, U'Walża język 
ojczysty za g1ówny organ swogo życia. za 
gUmrny skarb swegio cywilizaicyjne!go oo
gactwa i Za! gtówny· przedmiot swiej pa
tryl(}tycznej miłości. 

Dlateg<J to nasze udręc.rone wynaturzo
ne dzieci z wtasne.j pobudki', z tą szla;chet
nąi śmialością, która nie waiży praktycz
nych skutków porywu, opuśc1ly szkolę ro
syjs!ką i zaż.ądaly piol'skłiei, sz.koly sw-ych 
blixkid1 r d'al'ekich przodków' .szkoty, któ
raJ byla mdz;ona. Y k.ochaiiącą mart:ką oświaty 
ich narodu. żacrna moc zaJkarza lwb namo
wy nie mogla stlumLć tego nałurałne.go 
wybuc:hu. ~ego tylko glośinem wyra
żeniem przez mtode usta protestu, który 
cicho brzmliat w dusz.a.eh ·starszych - pro
testu• przeciwko wynacradawiamiu, fatszo
wainiu wiedzy i zni·epraiwianiu charakteru. 

Je.żeli rząd nie zamierza reg111ll()wać 
stosunkÓWI w naszym kraju jedyme za po
mocą sity i kierować si~ 'będzie zasadą, 
1nreda1wno wYPOWiedzianą, w. komitecie 

ministrów przy innej sposobności, że trzeba 
usuwać przyczyny zła, zamiast sttuimić je
go skutki, to mniemamy, że pienvszym 
krokiem pra\\Odawczym na dro<lze reform 
w Królestwie Polskiem będzie wprowadz.e
ni1e do wszyst·ki<ch szkól: elementarnych, 
średnich i wyiż.szych języka polskiego, ja
ko wykładmveg:o, zapewnienie kontroli 
spolecznej, powotanie Polaków do zarządu 
i mmczycielskiej w inich pracy, zabezpie
czenie tej pracy od wplyw'ów polityczno
policyjnych i iograniczef1 vryznaniowych, 
sl·owem, pr.zywrócenie przybytk'°m ·naszej 
oświaty pu1bh1cznej tego charakteru, jaki 
·dla nich wyraźnie i stanowczo za•strzeg"ł 
ieesarz Aldksander II w ukazie sw10.im z 
dnia 30 sierpniai (11 września) 1864 r., któ
rym d.oz.wolono mlodzieżyi polskiej kszta:f
cić S'ię w jej \Vlaosnyrn języku, i w którym 
powied'zia.no: „Nie d1ozwalając ani sobie, 
a1ni lkomuk·olwick zamieniać przybytku 
nauki w narz.ędzlie do osiągniącia politycz
nych celów, zwi'erzcłmio·ść szkolna winna 
mieć przed 1oczyma samo jedynie bez
względne ·nd'danie się interesowi oświaty, 
ulerpszając ciągle system wychowanfa pn
blicweig-0 w Królestwie i podnosząc w 
niem stQpę nau1czania". 

Gdyby tai na.isza nadzieja nie. miala być 
spelnioną, uwa.żamy za sw1ój -Obowiązek o
bywatelsk'i wyrazić uzasadni·oną lQbaw1ę o 
zigubne następstwa takiego zawndu. Pale 
pod!niecaiącyich skarg, którei nadplynęty z 
cesarstwa, wzmoicnily u n.as dodiatkową si
lą 1nienawi1ść dio iSYStemu rusyfikacyjnego i 

idzięki iniej przesiąknęty nai wskroś spole
czefrstwo. Olbrzymi'e, miliiionowe, jedyne 
w d1z.iejach bezrobocie, które ogarnęto na
wet warstwy sp01leczne, dotychczas nigdy 
nie pnd:ejmujące takiej walki, chocŁaż skut
kietrn zubiożernia kraju prz·eszifo. glównłe 
szlakami zatargu ekonomi'czneg-0, zbaczalo 
wiel-O'krotnie w kierunku pt>Etyczrnym. Czy 
ono po tej próbie, uzasadTiiająccj mas.om 
ludności zasób i celowość kh wzorowo 
działających ·si'!, nie -zacznLei się paiwttar-rać 
i zwracać coraz bardziej ku tej stronie, 
czy ten pierwszy dreszcz powszechny nie 

.jest zapowi'edizią stalej felbry, wyistępują
.cej zawsze przy ucisku politycznym - nie 
śmimny teigo rozstrzygać, ale pozwalamy 
sobie, jako możliwe, za:zlnacz;yć, tembar
dziiej, że liczne i znarrnlienne objawy ruchu 
1rrnrodoweg.o, zarówno wśród! inteligencyi, 
jak wśród l'lU:lu, nadaty tej mdżliwości "\viel
!kie prarw'dopodobieństwo. Naród, ·skazany 
na żY'Clie w; warunkach, tępiących jego isto
tę t :kuJtuirę, ()Id chwm grunitownych zmian 
w państwie, d\> którego na:leży, musi1 wejść 
w stan natężooe(go wrz,enia; w tyrr: stanie 
n ie może dać fac.brej rady rozum, na co 
izwrócić uwaigę poczytujemy. rórwni~ż za 
sw.ą obywatelską po"\\'linność. 

Czterdziestoletnia rwsyfikacyai nie o
siągnęła ani jednegoi ze swoich z:ail'ożeń, 
tylko ~.nękaita spoleczeństwo, zmamowa
ta mnóstwo jego sil. odciągniętych od pra
cy, a "ZUIZytych nai obronę, i rozpa~ifai d'O 
nliebywatego żaru wlaśnie te uczucia, któ
re chciatai zgasić. Sam faJkt ten swoją 
przekonywającą wymową, us:prawiedli
wi.ait:by dbstatecroie nasze tu przyibyde. 
Oootk niego wszakże mamy formalne zl1e
cenie rodziców, którzy w nasze ręce zto
żyłi głos, opatrzony tysiącami podpisów w 
sprawie 40 tysięcy dzieci, pragnących się 
uczyć w szkole. którai bylaby ogniskiem 
niezalwnej wiedzy, a nie poti'tycziną, tortu
rą". 

Nasza młodzież a alkoholizm. 
lumie kraje już da:wno zauważyly, że 

chcąc rozstrzygnąć raz na zawsze kwestyę 
allwhoJfizmu, trzeba tą sprawą mlbd'Zie.i 

z.airuteresować. \V Niemczech n. p. cor~ 
silnieti rozwija się ruch antyalkoholicz.ny 
wśród' mlod:zieży uniwersyteckiej, Istnie
ją tam już osobne związki akademików 
abstynentów. Utworzono w ostatnich cza
sad1 takie ·związki wśródi g1mnazyastów. 
SwieiJo. wydaf Dr. med. O. Liebe z Erlan
gen bwszurkę traktującą o tej spraiwie a 
przetznaczoną dla ksztakącej się m~o<lzieżY 
- U nas Bogu dzięki powstają już terżi usi
lDwan'ia w tym kierunku. Tak n. p. istme
ie we Lv."1owie kolo akademików abstytnen
tów licząc~ 144 czł()nków. Oddział krako
wski Tow. Ełeuteryi liczy 25 akademików 
i 180 członków mllQdzieży uczącej się. We 
W mcfawm przed 3-ma laty PoWSta~o kót-

. Jm akademickie pod' hastem zupełnej 
Tu1strzemięźliw.ości. Choć z; czasem prze
stalo 1stmieć, to przecież zal10życiele roz:pro 
szeini po różnych uniwersytetach, pozosta
ją wierni raz podjętej idei. W gimnazy.ach, 
Ostrov.nskiem, Gnieźnieńskdem, Poznań
skiem, najnol\vszy ruch an1yalkoliczny liczy 
coraz. więcej ·zwolenników. Ufamy, że 
mł'Q<lzież nasza nie porzU1C1. szlachetnej pra
cy nad wyzwoleniem nar:od·u rZ więZÓ\\n pi
jaństwa! 

Ze spraw robotniczych. 
Strejk a organizacya zawodowa w Anglii'. 

W Anglii sądy skazywały kasy związ
ków za wo<liowych (Trade Uniom) na po
krYWanie strat, jakie przedsiębiorcy pono
sili przez strejki. Związki zawodowe dlo
konaly tego, że angielska izba niż.sza przy
jęła wniosek 105 glosami większośd, !który 
powilada, że spokojne namawiame dio -strej
ku prawnie u-znane zostanie,'1 kasy angieł
s'kich związ1ków zawtodowych nie będ'<l! mo
gly wstawać pociągane ido odpmviedzial
iności zai straty kapitalistów, wynikle przez 
streiki. 

Tak jest W1 Anglii, a jak'. w1 Westfalii? Z 
powod1· ostatniego strejku setki górników 
stawać muszą przod kratkami sądlOwemi, 
·bo ,,na:ktaniali innych do streiku", co 
u kapita1JistóW1 nazywa się odgraża
ni-em. Kiedyż doczekamy się podobnego 
prarwa, o jakie tak dzielnie waLczą rdOOtni
cy angielscy? 

nZwiązek pracodawców przemysłu żela„ 
znego i staloweg<>" 

utworzył się w Dysekllorfio a liczy już 96 
·cz.itonków, zatrudniający.eh 112 tysięcy ro
botni1k&w. 

Kapitaliści - jak widzimy; - łącząi się 
cornz ściślej, oo i robot11i.ków zachęcić win 
no do organizowania się. Roibotmcy połscy 
nai obczyźnie winni wszyscy wstępować 
:do ,,Zjednoczenia1 z.a wo'C!Jo.wego Polskiego0

• 

Układy taryfowe rzemieślników, zatru-
dnionych w berlińskich browarach. 
Różnego rod'zaju rzemieślnicy: meta

lowcy, murarze, cieśle, malarze, siodlarze> 
ślusarze, mosiężnicy itd. żądaj.ą, abyi bro
wairy przystąpily z nimb db ·ukladów tary
fowych nai 2 lata. Wi<l'mmy, że robotnicy 
wsz-ędzie walczą o uklady taryfowe, re
gu~ujące najmnieoszy zarobek, ·czas pracy, 
wysokość placy za nadgodziny itd. 

Tu· znów widzimy. że przez organi
zacye dużo w-yv.ralczyć robotnicy sobie 
m6gą. ttasJem więc robotników pals.kich 
niech będzie: Wstępujmy do „Zjednocze
ni~ zawodowego polskiego". 

Strejk górników belgijskich ~kończony. 
Z~iązek górników• belgijski.eh obwodu 

Cha•rleroi ucłtw·alil, aby górnky wrócili do 
pracy Pomeważ poprzednio iuż Podjęli 
pracę górni.cy obwodu Loodyum, ob\VQ'du 
środkowego i olbwoou Borinage, przeto 



srrejk belgij kich g 'rnikó\\ tl\\ aża~ należy 
za ukończony. 

Strejk krawców w Kolonii? 
i a zebraniu pnmocnikó ;\' kra\\~ieckich 

u h\\ alono d·nia 1 kwietnia \\TYI)O\\ iedzieć 
pracG. skoro do tej chwili pracodaw:cy nie 
1 . ą nDwej taryfy. 
:Sh w)!( górników a kasa chorych knapszaftu 

Ody wybuchło ostatnie bezroboc;e 
g rnil-ów , <lufo z nich wzięło świad'Ctwo 
.chorych. Teraz donoszą . że knapszaft od 
1 st~cznia 1905 r. dotąd 500 tysięcy marek 

iGcei wspa rcia cho rych wypłac ił, niż w 
tym samym ~zasie w rolru nbieg!ym. 
Uzupr.-łn'.aiącc wybory traszych lrnap~ 

szaftowych. 
a Gs~.itriun po icdzenitt zarz<1du knap

sza tu rad- ·1~ mic,,"<izy innerni o \ yburach 
starsL~.;h 11·'.lrs:;- Hu. U11ic\nżniono \\Y

bór Karob. l~<.!i. ha„U" C1clsenkirchLl1, m. 
\\ ~ 1 1 18f. Pair i un: \ ażd-0no wyb or Y 

\\ ' , odad1 .34, lt>S, 2t ~ i 212. W ob\ -0-
dzi · 157 \ ybi a. y 11· _ pr7y~ął ' yborn a 
zashw~a umarL V..:lrn a:011'\ aby uzupcl·· 
11·, itt~..:! \\ y~cry dbyly siQ ·c ' szy„tl-ich 
ob\ cl:- ,;lt dnia Z? kw: ·tui;i.. 

z ~ _j 
W trz 'ciem czyrnIJiu ct:ttu prz · etacie 

kom:~yi koloniz.acyjnej oś Ą iad ·zył minister 
Podl::ielski w czwarkk i:: dane prlcd dit -
ższym cza.::iem oświ~d..::zLnic, iż J}Olskic 
baliki parccJ.,.cyjne z~kupiły 40 dóbi po 
zai obrębem da :vniejszydt krain i;Olskid1, 
musi zm1G11i6 o tyle, że polskie banki par
ctl::• :yjne zakupił) r ~~dości 2 na p.omro-
rzu. 

Poseł Mizerski z ·rócil siG jeszcze raz 
przeciw czy11 11ośc i komisyi kolon;zacy}Hei 
i na p·udstaw1e oświadczenia ministra wy
kazał w ja1ki to sp·osób walczy się w sej
mie p

1

rzcdw wy wodom postów polskich. 
Minister P odbielski odpowie<lziat, że 

mia! in ne pojęcie o rycerskości PDlaków. 
Sposób, w jaki wyzyskali loia l'ne j~g.o o
świadczenie pose ł Mizerski, rycerskim na
zwać nic można. 

Poseł l(orianty .odparł energicznie no-
wą zaczepkQ mintstra wywodząc: Wy
praszamy sobie lekcyj mini1stra o rycersko~ 
sc1. Jest rzeczą niesłychaną, by w taki 
sposób za.czepiać P·olaków. Wobec za
stęp·cy ministerstwa, który stawił sobie za 
zadanie moralne i gospodarcze zniszcze
nie Polaków Polacy rycerskości Hie zna
ją. Mi111st~r P0dbielski przyiswoil sobie 
pojęcia o rycerskości, jakich jego oj.oowie 
niei posiadali. 

Etait przyjęt0 przeciw gJ.osom Polaków 
i centrowców. 

Z parlamentu n emirckieQo. 
Czwartkowe posiedzenie parlamentu 

wypelni.lai g\tówme dyskusya w sprawie 

r" apit1n Czart. 
Tom drug i. 

(Ciąg dalszy). 
-- Nie zupełnie. Mogę 1znateźć m1e1-

sce w innem towarzystwie, a w potrzebie 
mc·gę też żyć 1 sama, mam bowiem przy 
SiOb: e wszystko, w mi d·o zarobkowania 
potrzebne, mianowicie: kastaniety i ubiór 
tancerki. 

- Jesteś pani, jak widzę, filoz,ofką. 
Marota uśmiechnęła się. 
- Trzeba nią być w tem życiu. Gdy 

nie jc1St się niczcm, gdy się niema nic za 
sob~1 i do niczego się nie dąży, ja'kżeby 
bez filoz,of1i można z.nieść różne drobne n~
dze życia? 

- Do licha. \Vyznajesz pani zatem, 
żeś rnpelnie wykolejona i że sama . nie 
wies1 do·brze, co cię c'Zeka ! 

-- Tak j;:!St rzeczywiście - nie \M tym 
ie<l1mk st-0pniu, jak pan sądzisz. Ternz iQtD 
udaję się do Romorantin, a może i do 
Louches. 

- Czy tak? - zawolal Castillan gło-
sem, w którym przebiia1!0 się wyraźne za
dowolenie. 

- W jednem .z tych miasteczek spo- . 

polsk"ej i \\' sprawie stósunku Niem; c d > 

Ro~yi. 

Poseł Bebel (so .) zaznaczył, że pra
wem osadniczem złamało po r:n <lrugi 
konstytncyę par'lsh ·o, które w pierwszej li
nii powinn-0 stać na straży koustytucyi 
Rzeszy. Następnie -0mawial Bebel polity
kę Niemiec w-0bec Rosyi i zarzucał kancle
rzowi, że popiera barbarzy1'i kie czyli{)-
'' nich\ o r-0syjsk1e. 

Po Beblu zabrał głos kanclerz hr. Bue
low, aby ·odpo\ i e dzieć najpierw na ś r-0 do 
:ve wy\\ ody posła Chrzai owskiego. 

Pos ... l nasz powiedział \'. środę mnicj
:\'i ęccj co na.stępuje : 

Niesłn'iznc wy<labnie ob~.;mujc u nas 
setki Pol?1 {,w, a nieraz. spotyka cno GS<l 

by, które całe życie swoje spę<lzi!y ': P. u
sach. Wyd . ..10110 n. p. p2\\ n~'; i r bc.tni u . 
kt6ry i tr,, il już. poc.ldai'1st :\a r:isyjs1

·.., i 
obecn:t: nic .1ia żad11 i {)jczyz 1y. Cóż 11 

1 zą.;, n·c t:mi-!iąl: ina..::tt.:j jak pn p0lsku '? 
T:;-kie \\1 dalanic jes środkiem barbarzyl1-
5JC:m. W -0krurny sposf/J >yw.a.ją wydala-
111.,; naw.;t kobr.;ty, t:·k Ż..! s::.mi urlc~dn ..:y 
c J is..::,\i zasta,ia\\ :ali sitt nad barbar7J 1.

St Hm prn~ki m. A~' n·e dzi\\, że t..rzę
dn ...,y pruscy SJ)ełniają podobne czyny bo
haterskie. I>odat\i pensy:ne P-vbuJza,ą 'eh 
d·o tego. 

Pom zono tuta i s:ósunk: pn. ·'."o-rvs} · -
skic. Prusy starym Z\\ y ..:zajcr i. pragną t -

śp1ć s~i si.:;.da, 'ubY '" dan„j eh \i i '")ci•·
grn.16 rękQ po 110wc kraje . Taki jest wla
ści\: 'Y powód -obecnej po.Jity1k: prfr<_,k.ej wo
beie Posyi. Wydalania dotycz~\ także pod
danych austryackich. Pewnemu. pomocni
kowi handl-o :vcmu, polityczui" zupel·nie me 
p.oidejrzanenllt, Qpatrzonenm paszporLm, 
nie poz\v•o lono zamieszka·ć w Prnsach. 
Według tego przykJ!adu powinienby L.~
miqst11 ik pragiski w ydali~ wszystk;ch aka
dcrmków niemieckich z uni we rsytetu " 
P radze. Ale Aust ryao pozwoli SP'clkojnic 
'vV szcchnicmc.om prusk:m agi.tować " 
dzielnicach swo ich i nic wydala naw~ l sin
dentów niemieckich, wszczynających l>u i 
dy w lnsbruku. 

Biada profesor-Om uniwe rsytetów pol
skich i uczonym polskim, którzy ośmieli
liby się przekroczyć granicę pruską i wy
głosić pu'blicZinY \Vykład nauk1owy w1 P-0-
znaniu ! Jest to walka przeciwko kultural
nym d::i,żności.am narodu, który żyje w 
Prusach, nai\vna i dziecinna walka przeci
wko· ludowi' wałczącemu o swój byt. Ina
czej mwsielibyście panowie zapatrywać się 
na tD, gdybyście sobie przypomnieli wa
szą własną przeszł.ość historyczną i ·czasy, 
kiedy francuski guberna·tor rządził wl Ber
lini·e, a królowa pruska Ludwika na wscho
dnich kreisach państwa błagała o lit·ość Na
p-0leona. 

Aby zakończyć te niegodne stósunki 
stawiliśmy nasz wrnose'k do parlamentu 
Rzeszy, gdyż Prusy pod tym względem 
stoją na s'ta·nowisku chil11skiem. 

l(anclerz Buelow tak -odpowiedział w 

- Rozumie się, gdyż nie mam środ
ków na ·odbycie tej drogi powto·zem. 

- A więc posłuchaj, piękna Ma.roto. 
Byf.oby grzechem, gdyby męzczyzna, w 
dobrych zasadach wych()\vany, pozwolil, 
aby twoje nóżki wykonać miały tak ciężką 
pracę. Jeśli z·g-0dzisz, się , możemy od
być tę droigę razem. Jest to prz.ytcm do
bra spos0obność od wdzięczema - s i ę za tro
skliwość, okazaną mi nocy minionej. 

- Myśl pańska bardzo mi się podoba. 
ale - jakże wprowadz !,ć ją w wykonanie? 
- rzekła Marata, udając zakl·opotanie, na
prawdę zaś cies.ząc s i ę niezmiernie z teg·o 
obmtu rzeczy. 

- Nic Ja.twiejszego. Nie mogę wpra
wid'zic l()ddać pani' konia, a sam iść picsz.o, 
gdyż z.ależy mi na pośpiechu, si-odł·o moje 
wsz.aikże jest diość szerokie i mocne, aby
śmy ·choje siedzieć na niem mogli. 

- Z calą chęcią. mój szfachC'icu. ·Ni
gdym jeszcze dctąd tak wcsoto nie podró
ż,owala. 

- Proszę zatem siadać. 
Castillan zeskoczy! lekko na ziemię i 

z rąk Maraty, która się dia(J zbliżyla, w1z.iąl 
male. zawmięcie. Zawi1nięcie to riazipla
szczyt na ksztatt poduszki i przymocował 
do s i1o<lfo. 

d:ziie.wam się znalezć towarzystwo kome
d.yantów i tancerzy, w którem zapewne. 
potraifię sie umieścić. Imię moje jest dość 

- Wyoornfo! - rzeklai Marota .. -
Będę siedzia1ła jak · królowa. Nie wiem 
tylko. w jaki spcisób d·ostanę się riai pań
skiego wierzchowdłi, który jest wysoiki, 
j'ak kated'ra. Chyba pan1 mnie urnesiieisz.. 

. - To nic trudlneigo. :Pmszę o rękę. .głośne, mój panie! . 
. ~· Nazywają panią Marotą, .niepra-

wda? 
. : ~ p.o usług .. Pańskich, panie . Caistillan. 

- I zarnierzesz pani u'd'ać Sli~ dlo Ro
mora:ntin pieszo? 

Zamiast pqdać Jedną rękę, Ma1r-0ta 'Zlalrzu
c'ilai mu na 'szyję oba ramiona. MllOdzie-. 
nJec u·czul. nai twa~y jej deply_ cd<lech, a' 

· joon·ocześńie z ·jej czarnych, · ·do polQWY 
przymkniętych Q·C-Zów, wybiegaifo spojrze-

cz\rnrtek: \V \\'Y\\ cda ·h r>osła Chrw
nowskieg·o zaintereso" alo nmie i zadzi :\'i-
ła gtó \'nie. że mógl en je \\"Ogóle 111tai \\ Y
gfo ić. Wątpię czy istnieje kraj lub p:ir
lament, w którym przedstawbcl ·obcego 
narodu w taki sposób mógł się wyrażać o 
rządzie, porzrtdkach, historyi i chara'kterze 
pa11stwa, w którem żyje. Poseł p. Chrza
nowski mówil 0 barbarzyfrstwie prnskiem 
i o barbarzyilsk1ch zarządzeniach. (l3ar
dz.o słusznie w KQlc polskiem i na le\\ icy). 
Mówił D tern, że Prusy mają zwyczaj usy
piać sąsiadów, by w stosow.icj cll\\ ii i s«~ 
do nich zabra~. I ż:; \\ y\\ ody te z.:, st rony 
pruskiej się oklaskuje, zn aleźć także m a:~na 
tylko u 11a1s. \ r każdym razie :.~yczy!b y m 
mni ejszości-Om 1w.rc)d•o\ '•ości n'crn!e~'1de j \ 
iirny eh krajach tak rzeczc\V "'io traktowa
nia, j:ll kgo doznaj n Pola..:'y '' t~ ; i bi ... . 
(Śrrnc.ch n P()la1-ów i na le\\ icy. d·l siei t! 

knn en atystów i l.beralów.) SprawQ 
d":id11:c p lskich traktv'\"ać tylko trzeba Z\:! 

sh.nO\' iska iednoś-:i i nicty'kaln-ości \\fa- 1 

sncgo kraju. Zaczepka wyszła ze s rouy 
P hków i ~t( sur ki oL 'en:::. sp i o ad7ib 
'ic'kopvlska r.. ~ita..:ya, rny nicmc.v bron -

my sit; tyllw. Cała m:.sza polity~Gl., ktt rą 
1 r \\ ad7irr:y na \' chnd7ie morar~h· p -.·
skicj, jest polityką def1.-.11:y mą. (Śm ·ech 
u PolakÓ\\ i na l...w.cy.) Ni-! myśl my'" ·
pędzać I -0:akÓ\\ , my stara ny się tylko o 
to, by nas Pe 11 ·y nie wypędziJ:·. I r Jr kic 
p„a\\ '0 (•Sr.u:icl · nie sprze:iwia ~ię kon
stytucyi. Mo\\ y takie, ja·kc wygłcsił 
wczoraj pos t Chrzanowskt. utwierdzają 
nas tylk>fl y„ naszw1 stano'" ;skn i użyje 
my c:,!ci potęg i 11al1stwa pruskiego, by u
trzy1rn:.ć n:~m-:ów w dzielnicach polskich i 
by dzielnice P·Ol·skie na za\vsze po łączyć z 
pa(1stwem pruskicm 1 Rzeszą niemieck ą. 

Po 'kilku przemówi.:::niach innej heśc i 
odrocz·ono d3.lsze rozpra\\ y 111 d etatem 
kanclerza 11a piątek . 

i, ~v, "
1
;ny Amnr;~.·yo·:~uwnskie1 . 

• ·' ;;.J u ..., . &.ło 

Urzędowa wiadomość z T>0ki-o donosi 
że japoi'1ska straż przednia ścigała natar
czy\Yic Rosyan i zajęła w c·zwartek Tieling 
() godz. 12 min. 20 w nocy. 

Zatem\\" Tielingu inie utrzymał 1się Ku
rnpatkin . . chociaż posiada pon°0 jeszcze 160 
tys. żolnie rza z dawnej 400 tysięczne j armii 

Najbliższym strategicznym punktem 
jest teraz dopiero rzeka Sungari i Char
bin. Według dzisiejszych wiadomości, 
główna kwatera rosyjska ma już być prze
niesiona do Charbi•na. Odlegl·ość z Tieli
nn dio1 Charibina wynosi 500 kilome1trów. 

Na przebycie tej dwgi w· marszu po
śpie1sznym potrzeba trzech tygodni czasu. 

l(raj pied Tielinem dzieli się na trzy 
odrębne tereny: zachodni leży nad rzeką 
Liao, grankzy na północno-za.chodzie z 
Chinami, -oddzielony od Chin starą grani
cą palisadową, na1 poludnie i na wschód 

nie, przenikające go db glębil duszy. 
Fom1m()I silnego wzruszenia, Castillan 

uniósl Marotę lekko jak piórko 'i posaclizil 
na p1rzyg·ot.owanei poduS'zce. 

Podczas. gdy awanturnica przytrzy
mywala: cugle, m)t.odzieniec zdążył przyjść 
do sieibi1e. 

- Ach! Jakiż ja ni1ezręczny ! - wy
rzekł nagle. - Za.pomniałem, że ro mnie 
pierwszemu wsiąść wypadal10. Co teraz 
zwbin;iy? 

- Czy mam zejść? - zapytała zalot
nica, wyciągając ponownie rami-ona. 

- Nie trzeba. P01staram się () ·szczę

dzić pani teg.o kt>0potu. 
Castillan prarwą ręką chwycit konia za 

grzywę, wyikręcif się doń tyłem, ai nastę
pnie, nie dotykaijąc strzemj•on, uniósł się 
silnym sk·okiemi w powietrze i s.p2iit na 
silodto. 

Zarnz też prawą nogą okrążyt w1 po-
'" ietrzu szyję konia 1 znalazt się w pozy
cyi zwyczajnej. 

- Wszystk·o w porządku! - rzekł d-0 
Maroty. - Teraz obejmij mnie pan1 mocno 
jak naumocniej, gdyż pojedziemy cstro. 

Ostaitnie zalecenie byto z1bytecznem. 
Ca,stillam1 jesz.cze nie zdążył objawić 

go, gdy już uazul przy piersiach ramiona 
Ma.roty, opasujące g-0 żywym pierścieniem 
Ni'ebezpieiczne byI·o to położenie dla.i z.a
palneigio sercai m1todzień1ca. 

Odbywać d1tug'li drogę z przytuloną 

do si·ebie: mltQdą, i piękną ~0,bietą, cz.uić nie
ustC;mnie l?rzy uchu ł szyi slodki: jej iądldech 
i mieć w dodatku prz~1św)a.dcz_eni~ o kru-· 
chości tej cnoty, Osłabionej wanmkami ży
ć!_a ~ zaiW.ą;d.iu :--- s~ą..n9Witó p~ąłq1se Zibyt sil-

" ną naiWet dla większ'ei'o, niż Suli)1-cyusz 
stouka! 

dgrnniz:zcn~ \\ iełką rz.ek<i. Liac. Szer 
kośł kraju cd linii kDlei żelaznej do rrca 
cy ch1!1skirj wynosi 70 kim. 

W schodnia zęść jest kraj-em górz}. 
stym, głównym terenem są góry K.ama!i· 
skie. Po1ludniowa część odcięta na POI 
dnie rzc'ką fang (dopływu Lia-0ho.) 

Z placu boin nadchodzą nader ską 
\Viadom-O·ści. Japol1ski sztab jeneralny ie 
jak zwykle bardzo wstrzemięźliwy 
s\\'ych doniesieniach. Knrnpa·tkin wca 
nic przesy!a spra\\ ·ozdarL 

Odwr<>t przez gó ry by ł niL:zmiern: 
c iążlt\\ y i fHil ~iczony z ogromnemi s trat 
mi. T yn ·zasL 'C Japoi'1.:zy i.;y 1>csnwaj ą, 

ciąg le kn p<Jlnocy. Poch< J. ich Lc.lm1k 1 
może b~ ć r nśpi es::ny w Gbec nicslycha1: 
go znużeni l żułn i erzy , spowod-owan'!IO'o I 
dnitowerni \,alkam i. Nid tóre pulki . · g1 
go nic spały p;zt.z u\ ·e 11oct... [.a :vóz ż. 
\\n \~i ]est t2kż0 11t · ud·~iO"Y. ~„tle \\ CJj 
b:\\ ::.'c.t;~ pod golem niebun przy cmpcr 
tnrle p mP:cj ;·er.. \: '" .ys.1w pu..iliż 
ata c j:woi'1ski. 

z 
.l\falborh. I OJ1'1S~ą -O ;v ielk1111 IW!Żarz 

· Ltóry po\\ sta~ \\ nbud.c_, :\'an:ach gos 
darczych posiedzic'e la Schielc'g·o w Sl 
no·:\ ie . Stodot i stainiJ zgorzały eh. ZL 

tn ie. Jak ogicr'i p.owstal, nic wiadJor.: 
Pana S·.::h . w cll\\ m ni ::1S:lCZ1Q-ŚCia ni.; by' 
w domu. 

Elbląg. Na dobra-11 w Ławkach z 
strze:il sH; "''"' wtorek d. 14 b. m„ ::-ządz 
f''ranciszek Miilln.' r. O sz.czcg(łla1 ..:h ~ a n 
bójstwa n· c nic donoszą. 

świecie . W tych dniach prz:;plynę, 
na' Wi ś ! , jak się zdaje, •o statni~ kra, to te 
ni ebawem żc r,;lU!ga siQ r.ozpo cznie. 

Starogard. Nowy tm kolcjow:r z~ 
do Skarszew o tyle j u!ż \vykofrcz1a1y, ż 
p.oc1ągl towaro :\'C regularnie jwż k u1so wa. 
mo'gą. 

Z Wie„. Kr Poznańskiego. 
Śrem. Samych Polaków obrmo d~ 

za,rz.ądu obwodlow:ej kasy chorych. : I tal 
przewodniczącym biura jest p. St. Sol~ 
Vewski, zastępicą tegoż p. W. Markewicz 
m;'strz. malarski; ławnikami są kupie.c p. \\ 
L-0mpa oraz cieśla p. f. Pawlicki, dysp 
nentami pp. Bagazirlski i St. MalinuMk 

Bnin. Adrnmistracyą p3.rafii. p:o Srnier 
ci ks. d'ziekana Ant0niewicza, powiernon 
długoletniemu tamże ks. wikary\ISZO~ 
Serdeckiemu. Ks. administrator "\V teiż 
parafo takie . sobie pozyskał przywązanit 
i mifość, że wiaicJ.iomoś.ć tę po li~znycl 
w1siach d'o pairafiii tej należących JlZYie!~ 
z wielką radością. 

Poznań. Czytamy w ,.Orędovn:1ku'' 
Nikczemność reda!kcyi „Dziernnika foz,na1i· 
skieig-0". Dzisiejszy „Dziennik P0Zlal1sk1 
pisze: 

- Czemużby nie!... - tzekl ntiodzJe. 
niec do siebie po długich rozmyśladaich, ~ 
których rozbiór S!zczegófmvy wdaw·llĆ si( 
tu nie będziemy. 

- O cz em pan tak dumasz? -spyta/; 
w tymże ·CZaJs1e Marota gt.osem Ąl:chęca 
1jąicym. - Mia1lże1byś jaik1 powód: GO smu· 
tku1? 

- lkądżeby! Czyiż można b~ sm111· 
nym w tak milem towarzystwie! 

- Po(;hlebca ! Nieprawda, że eni spo
sób podróżo:w:aniai jest zachw~aiącY' 
Bi'e.g konia, powietrze, sli0ńce - \\Szystko 
to r.nzwesela duszę i ruapelnia ją nezi;nier· 
ną stioid1yczą. Chciailoby się taik iedia·ć lf. 
końica. 

Rąc.zki Ma·mty zacisnęły si·ę sibiei nie· 
co na pie1rsiach Sulpicyusza, przyioem P°' 
sunęły się wyiżej i z.nalazły o kilk~~!i z~· 
ledwlte od jcgio ust. 

M~odizi'enicc nie mógt wytrzymć. Ni· 
raiżaj~ się na ból w szyi, schyli1 gtowt 
iak najn i:żej i ucal1owal szybko p,tnszk1 

znajdujące się pod samą, niemal bn<l4. 
- Ai ! c1 r,1.:1 rc·bis ;:; ? - - k7' ··:węl; 

'.:] • „~ ' ~ · „ , . , . _., . • n,· . ia Mc.lrvlał ~· Ul<<'j<-i- lt.-v, J~~a.b.)' (.l...l aran 
glO zai śmiatiość. 

- To trudno! - odparI coraz~rn1eid 
Caistillan. - Gdy się ma tak bJ:izk ięklla 
rączkę, same usta do niei biicgną! 

- Nadużywasz swych przy JeJóW, 
mości szlachcicu. Jeśli' nie przy czesz 
poprawy i niei będz.ie1sz, zachOW a/ ~I~ 
przyzWl()icie, pozbędę się tego, arcia. 

.choćbym miata spaść · ( pottuiG się · . 
- Nie .Czy·ń tego. na Boga_! . ysie· 

gam, że 'będ'ę rozsądnyi . 

(Ciąg :-dalszy nastąpi). 



Na pogrzebie dra T. Jarnatow•skicgo 
uasto r miał niemiecką mowę. Urządze
;1iem pogrzebu, jak mó\vią, me· zajmo
"\Yal się w cię.żikim smutku pogrążony 
sy:n, lecz iedein z redaktorólw Iudmvco
w11•ch, który też w swym referacie pomi-

·11ą ł ~zacgó1ł ten, g-orsząc.y wielu. Wszak 
tnOIŻna było1 mowę :pomlinąć. 

Wiadomość po.wyższa iest ta•k ze 
;względu na „w ciężkim smutku p.ogrążonc
g-0 syna", jak na ,,jednego z. redaktorów 
Judowoowych" od początku do końc:a· n'k 
czemnem klamstem i do tego bczczelrn'm 
iże nav•:et zmarłych \\ s;xJl\·oiu 11i2 zost1-
wia. 

Na przyszłość radzimy redaktorowi 
„Dzicn. Pozn." ażeby w l}Odobny·:::h ''d7-

padkach nikczemn·ość S\\roją ie~ranicz::..l 
ua r;:.(faktorach ludowcowycll, był..: zmar
Jych 11ie 11arnszal. Bo red;.:ktGr 1'2.' n. 
Pozn.", ia'k \Vida.ć, d·o ws?:yst:~iego zdol
ny, I :·oże sobie przec"c w s :ej b~zgnn:
cznd nikcz.cnmoś.:i taką drobną. pc.wśc;Q
gliw·'Ość nał•ożyć, a my d'aiemy nm z. góry 
zapcw~li<::nie, że mn \v takich rn? 1c11 rea
le nie będziemy ·odipow iadali. 

Poznaii. ,.I(uryer Przn." chrn--:s.: „Ku
ry~r P:ozn.u·_sk." vych8dzi.'.; będz.ic hko 
nowe pismo .od 1-go In•. ictnia Vv śród zmic
nionyd1 \'tairuinkó\\ i zależ 1ic ·Od 11mvyd1 
\v!aścicieli. 

Bliższe szcLcgóiy p:::iJ;;,.•dzą n<Jwi \1 Ia
ścici'ele w najbliższych dniach. 

Oui12·wlwwo. Na: d\\"Jrze.:: tutejszy 
prz.yby1a, \V' tych dn12.-ch \V1C•czu·rcni młoda 
żyd'óv.ka z Królestwa i pJdla zemdlała w 
skuL:}~ glodu j wycief1cz.e.nh, a iak się pó
żmcj wykazai.a i w !Skutek nicrnilosierneg.0 
~P'cnit. \,i..: :'[.U!iJ.. Na. rnzi1e zaję!1 s;G nią n-
11c~'n: ._,- L.:;l::i·J\\'i, ·o:rzeźwili ją kkkicm[ po
arnrmami, a później {)dsta.wiono ją do. tntci
SZC!g'10 la,zaretu. 

Wedfog op>o1wtiad1arnia dlz.1ew;czyny jest 
()na si'erotą i była pod Warsza:wą w1 slu
żbie, a podczas ostatnich rzmchów dosta
ła się pcmiędzy t1lum, który koza.cy rozpro
szyli, przyczem skatowaną została nahai
Jmmi. Razem tedy z kilku w1SP'ółwicrc.cirni 
u·ciekla' i ·o gfodiz,ic i chliodzlie przed10stała 
się za granilcę bez wszelkich śr-01d;kól\\~ do 
ży:cia. Soli darnoś,ć IŻYidlaiw.slka na.•ty1chrn ias t 
wysz.f a na Jaw, bo żydzi tutejsi l•o'51cm dzie 
wczyny bezzwfo1cznie się z.a1,ęli. 

Ci,ekawo:ść tyłko, czy policya pruska 
Qikaiże .się wz,ględinieiszą dla żydówki, iak 
id.1a1 P.ofaków, których ja:ko .obwkrai,o'\V
CÓ\\i bez pard:onu wydala. 

Główna. .K·omisya k,oJ•onizacyjna ka
tzafai. jak ·czytamy w ,,P.osener Neuest"e 

. Nachrichitein", w GJ6wrne pod P•oznaniem 
ITTlai swioj ej poisia:diłości poszukiiw&ć poikla
dów węgla, brunatnego. Znal1ezi1ono1 węigiei 
diobry i1 w wie1llkiej il,ości. 

Ostrowo. Jak wiadomo. skaz.an ii zo
stali prZ'ez. sąd law:niczy,cy w: Ostrz,esz.o
wie 4 ml10,dziel1cy polscy ka:żdy na.i 300 ma
reik kary za t.o, że w wrze.śnij,u , r. z. ·zerwali 
1gi'dandy po1z,arwieszan1e naJ obchód 25- let
niej rocznicy zaliożeniai towarz.ystwa wo
jackiego. Przeciiw 1emui wyrokowri zaitoiży 
li skazani rew11zyę, to samo, uczyniła prn
kuratorya. Termin miait się. 10 1d!być 13 b. m. 
W'· sądzie tuteiiszym, iedna1lmwo~ tak ska
Z.alłli jak i prioiku1ratmya wn:,o,ski swe •O' re
wi:zyę :cofoęl:". Wyrok sąict:u tawnicz.ego w 
Ostrz:es210.wi:. jest tym sposlQibe:m prawo-

·mocny. 
Poznań. Pewien kupiec :zi P 101z:nania 

lJil'\Q:si.l I ::~ bę handiową, aby na publicz.nem 
})osied'zeniui zaię~a stamowisko1 przedw in
~eratmvi Towarzystwa hakatystów, prze.
strzegającemu prz,ecL kupowaniem towarów 
od taiki:ch zamiejsc1owyich firm nietmie:clk1ch, 
które powierzają swoje ziost1ępi&twio wY!lą
cznie polskim przemystowct0m. Wyidzia!, 
IZ1by handlowe,j uichwialit na po.siedzeniu, 
które się t0dlbylo 9 b. m„ nie uiwzglęidrnać 
tej Jłriośby, a1'e: usta:nowil' k-0misyę 1 która 
mai w ogólności zbaida.ć sprawę szko1dz.enia 
ni1emiec.k:im i po'1sk'im przemys:tiowwm 
przez oświadczenia, kitćYre prze1ciw jerd.ITTym 
rui!> dmg.1m występują. 

Ze Slązka c~yli Starej Polski. 
Załęzie. J aik szalenie w górę po·szla 

wartość ·gruntów w górnoślązkim ··Óhwo
d'z1e przemysł·owym, ·tego· dbwodiettrll Zalę- · 
zka lfoM'a. PrzecL 20 laty spr.ze.dano tam 
na oozór nieużyteczny.eh gruntów razem 
164 morgów w 13 tysięcy maJr~k ·i to je
szcze po dllugkh staraniach , gdyz nile mo
żna bylo znaleźć ku1picai. Dziś obszar ten 
Drzedistawia wartość okrą,gl'ych 600 :tyisię
cy marek, a cz.ęści gruntów {)d:lmpug<l! ·teiraz 
dawiniejsi i.eh wlaśc1ciele, którzy prz,ed 20 
Iaty za psie pieniądz·e sW10iei Żiemi się wy-·· 
"zbyli. · 

Frydenshuta.' Przyi spinaniu · wcrgo- '' 
n6vv~ z liokomoiywąi . zęsta~ pail\aczl koleiowY 

Tcoda-r Piątek tuztąd zgn:c'::iony. Od\\'ic
zi-0110 go do lazaretu, gdzie. jednak już. na 
drugi dziei1 zmanł. 

Wiadomości ze świata. 
Z Rosyi. Rozmełty chi[{)pskie przy-

bierają. charakter zgol a nieoczekiwany; 
rożchodzą się na wszystkie strony, nie o
szczędzając i majątków carskich. W gu
bernii kurskiej burz.ą bandy chł-opskie ma
i;.itki, należące do car i rodziny carskiej, 
Zburzyli on•i ek·onomię Diemgina, należącą 
do cara, majątki jednego z w. książąt 1 

księżnej -oldenburskiej. T!um, liczący bli
sko 3000 głów, wtargnął do gubernii czer
nihow'skiej, ·gdzie zburzono w~elką -0sadę 
Michajl.owskoje 1 fabrykę cukru, należąc<i 
d-oi tereszczenków. Straty wyin-0szą kilka 
milionóv\' rnbli. Nadto donoszą z r-0zmai
tych ·Okvli.; Królestwa P·olskie.go o wybu
chu ruchu agrarnego. Przedewszystkiem 
rnch ten szerzy się w gubern:i lubelskiej, a 
także w gubermi warszawskiej. W tych 
dniach wybuchł strcik służby folwarczne.i 
i robotników rolnych we wsi Wie(1cu1 pod 
Włocławkiem, w dobrad1 bar. Kronen
berga. Stn:„jk te1n o tyle jest nLzrozu:rnLl
łym, że sł'lużba i rtobotnicy byl·l tam dobrze 
uposażeni. Istnieje obawa, że na w1·osnę, 
gdy sjQ rozpoczną rchoty ·w polu. rnćh ten 
przybierze znaczniejs-:e rnzmiary. - W 
ubieg:!ym tyg.od'niu 11mlcs2.Ay wiadomośd o 
wybwchll' r·ozruchó\v1 chłopskich w guber
niach: kurskiej r młmvskicj i o przcniesL
nu się tego ruchu na powi it gJuchovl'Ski w 
gubernii czernichow.skicj. ChJ·opi dopu
szczali się rabunkó\V. kd'nę rahneryę 
spaJ,on10. \V,oisko Z~PT0·\\'1adz.1t.o spokój. 
Obccn;e nrch ten spostrzegać się daje w 
Siewsku. Do Briaf1skai wysiano kmnpanię 
wojska. Ze względu na utrzymanie porzącl 
Im w p2'!'1stwie noł·ożoino •grzy,wnę w kw:o
clie 500 rubli, eweintualnie karę aresztu, 
do 5 miesięcy za p.odburzanil3 ·chł·OPÓW d,o 
ruichu, przeciwnego ustaw1om. Bunty 
diiI01pskie wybuchły również w gulberniach 
SoJratow'skiei, samarskiej, symbrirskiej i 
pcnz:eflskiej, ChJl.opi napadają na d!wory, 
plądrują, a .czegD zabrać ni:e m!oigą , 111szczą 
lub palą. P.olicya jest bezsilrnai. W 
miastach c.hliopi odmawia·iąi placeinia: pioidat
ków i plądrnią· urzędy poda.tknwe. - W 
Q\foolicy chfop1i się zibu111towaili. Sp1lą·c1row.ali 
wiele f.ol1warków, wyrządzają; olbrzymie 
straty. W0iis1ka przyby,lo za późno. - Ro
syjska. ajencya. telegraficzna urz.ędowio tak 
referuje o buntach chlops'kich: Rm1powsze
chnkme za granicą pogłoski o rnzru1chaich 
ch?opskrchi w guberniii .s.ara1tow1s:ki1ej są prze 
sadzone. W B1alochowi'e powoływali się 
chl·opi, na: dokumenty, których praw1dziwo
ści 1J1ie m-00na by1l·o stwienl1zić 1 i śctlnah 
drz.ewa1 w lesie wilaściciela dóbr, Lwowa, 
wzbraniając się uslu,cha·ć wezwania wlad:z 
do zaiprzestania ieg,o. Wymszy~o wojsko. 
Wielu kozaików i, ~otnie:rzy od'niosło obra
żenia od y,a:erzeń kamieniami. Z · tmdem 
·z1d\olał1 wresz:c1e gu1bemator uspoko~ć tłu
my; później podaN chł:opi nazwislka: podże
gaczy, któryichi uwięziono. Ż-0lnierz.e, nie 
ZJ:10bili użytku z ·bwnL Z ·ch\llopów mkt nie 
jest ranny. Obecnie panuje .spokój. 

W Ml!lmt innych gu1bcrniach zapowia-
4aJą się tak.że rozruchy. 

Od 15 efo 25 marca 
od1bie;mć będą listonosze prenumeratę 
na dmgii ~w.artal, czyli na kwiecief1, maJ i 
czerwiec. 

Szarnownyic:h Rodaków prosimy, aby 
przygotowali 1 markę 92 fenygów i wrę
czyli pieniądz1e listowemu, skoro przynie
się kwit na ,,Wiarusa Połskieg10". 

Pnoisimy też Szan. na1sz.ych Gzytelni,
ków1 aby staral'i się o pozyskanie nam licz
nycft n01wych .abonentów na ·d:mgi k1war
tat 

Kt10by pragną!, a:byśmy „Wiarusa P{)l
skiego" posylaJi do P.olsk1 jego krewnym, 
mech nadeśle 192 mr. w 1znaiczka·ch pocz
bowych i dtokl.ad'ny adres, a gazetę poczde 
pr:Zekażemy. · 

.Rodacy! Rozsz.erzajcie „ Wiarusa Pol
skiego". 

Z róinv~łi s!ror~ 
Wattenscheid. W k,01palni , . łfoJian<l" 

dlostal się hamaiwn.ik. Toodior Sonst z. Lei
the pomiędzy dwa wóziki, które tak . go 
z.gni.otty, iż pewni'e ledwie .urtrzymai ~ię · się 
przy życiu. . 

Horst-Ruhr. W przysztą niedzielę ob-.. 
chibidiić · b6d:Zie h.ftejszy pwbo-sz,cz ks. Tho
len srelbmy jubileusz kapłaństwa. i 

BochKm. Glt.O·szono . iakoby : dla teg'°„ 
że latoś Wlelkauac _późn'Q,.przypada, waka-

. •. ' 'I. ' •_•' 

„. t...; .• ;_, 

eye zk...,~n- zostać 1r ialy zm1cni·o;1c. Tym l 
czasem tak nie jcsr. Bowiem wakacye I 
rozpoczną się. dni ::i. 16 kwietnia i potrwają . 
do 1 maja wtqczni:. Tylko szkoły ludowe 
m{J.~:.t 11walniać ze szkoły już 1 kwietnia 
ch!opc:Ó\\"1 którzy chcą iść w naukę. 

Oelsenkirch2n. W k<mcdm „Comoli
dation" złamał sobie górnik Lehmann pra
we rami ę. 

.Hatting;en. Górnik Bargb6hmer "padł 
do szybu w kopalni „Boaker Mulde" i z1-
bił się. 

Bonn. Tutejsze studentki uh..-orzyly 
sobie ndrębne tm\ arzyst\vo .J:iilantas". 

Bannen. Zderzy;!y się na .dworcu Bar
men-\Vichlinghafen d\va pa.ciągi to\\ arnwc 
Obic lokomotywy wykoleiły się, wraz z 
kilku wagonami. · 

l(atemberg. Kopalnia :.Zollv1,;tein" 
św1ęt-0 .vab z powodu braku popytu na 
\v„ęglc. 

Meiderich. Pe\ ien górnik wpadl \V 

kopalni „Westende" d·o szybu z wysokośd 
380 mttrów i zabiJ siQ. 

U.wst-Ruhr. Mury tntcjszegD koiścio
ła katoJ'ickieg.o, pod którym znajdt1Jc się 
kopal iia , Eibcrg" tak silni~ popękaly, że 
PO\\'aini~ namyś[ajq, się nad tern, czy z p-o
wrdu grożąi:.:eg·o 11ii:bez:p' eczel1sh'.-~:l, ko
ści·oła nie należał-oby zamknąć. 

.Już czas zapisać „Wiarusa• Polskicg·o" 
na drngi kwartaif, czyli na k wieciei1, ni::tj 
1 czerwiec. Szan. Czytefoiczki i Czytc1ni
k6w prosimy, aby ·dali 1istonoszmvi pie
niądze, skoro przyniesie kwity, a wtedy 
pewny każdy być 1noże, że regularnie ga
zetę -0dbierać będzie. 

Pr-osimy też zachQcać 'krewnych, zna
jomych i sąsiadów do 'z.ap1saniai ,,Wiarusa 
Polskiego" na drugi kwartał. 

Kolonia. ,J(olnis.chc Volks-Zdmn1g" 
dc1n·osi, że po klasztorach i kapliciach mia
sta chodzą prolicyanci i badaią, ja1k dh1.go 
istmeje kapEca, czy nabożeństwo w niej 
.się <0d1pra"\via, kiedy, czy prz:echowywany 
bywa Przen. Sakrament itd. 

A co p·olicyi do tego? Cóż policyę, .ob
chodizi modlitwa ka.t-0lików wi ich k·ościo
lach i 1kaplicaoh? Taką to woln•ośc1ą, cie
szą s i ę 'katolicy w Prusiech, że nawet kh 
nalbożeństwa chcą postawić p1odl nadzór 
policyjny. To wy1gląda, na j.akiś n•0iwy knll
tu rkampf ! Jeżeli taJk się dzieje w katoli
ckiej Kolonii, o ile gorzej bywa nie:raz 
gdz.ie indziej! A dzi'eie się to wszystko 
pomimo, że centrum jest partyą rz,ąctową. 
Go· pan.owie centr-owcy na to? 

Baczność Alte.nbogge ! 
Czltonkom Tow. św. fana Ew .. w AI

te.rnbogg.e; oraz1 wszystkim Rodak.om i Ro
daczkom podaje: s.ię ·d·o wiadomości, iż tu 
w nasz.ym k,ościel'e będą śpiewane „Gorz
kie żale". Począteik '° godz. 4 p-0 p·ol. O 
Ji.cznyi udiziat w na"1Jio:żeń1stwie prosi 

Zarząd. 

Bractwo Różańca św. w llorde 
c.1oniosi wszystkimi Braciom i Siostrom, iż 
prz,ez caty post Ś\V. co niedzielę ;>o 
polud'nia1 '°' g'6dz. 3y.; będzie ()dprawiana 
,.Dm1gai Kr.zyiż,owa". O najlkzniieiszy 11-

"dzial seridiecznie prosi 
Jan Parzybok, nadzelator. 

Tow. gimn. ,,Sokół" w Hukanie 
donosi swym druhom oraz \\ szysfkim Ro„ 
dakom \V łiuckarde, iż"\·~: niedzielę dnia 19 
marca rb. pn pot o godz. 3 odbędzie sie 
zwyczajne zebranie na sali p. Andra. Go„ 
śc1e mile · widziani. O liczny udział prosr„ 
my. Cznlem ! Zarzą.d. 

Baczność! Gełsk.-U eckendorf ! 
Donoszę wszystkim czł,onkom i za

mieszkałym w Ueckendorfie Rudakom. i:l 
w niedzielę dni:i. 19 mar .:a o godz. 5 po poł. 
ma Kolo śpiewu , .IVLckiewicz·' \\-alne po
s1cdzen:e i < Jór zarz~du u p. Raggc, ul. 
Bergstr. 

Uwaga: Le:\cya śpiewu o g·odz. 2 po 
poL co nicdz.idę. Pr·OSZG o punktualne sta-
wieni_e się. Adam Michczyńsld. 

Koło śpiewu ,,Lira" w Oberhausen 
·donosi uprzejmie wszyst:i;: rn S\ ym cz ton
kom. 1ż w przyszł;:i 1iicdz ... lG cni'l 19 mar
ca o g-0dz. 110 przed p-cił. odbędz" e „l:t lek
CYiai sp1ewu. Prosimy \\ szystkich czl:.. n
ków, ażeby się punktuah ie sta\. iii na lek
cye, hor zjazd KM śpiewackich nadchodzi. 
abyśmy mogli z naszej pracy coś sko1zy
stać. Ocśc.e mite widziani. CzL'ś; p(;l-
skiej pieśni. Z a r z ą d. 

Baczność! Rauxel-Habingłwrst ! 
Zwyczajne p.osiedzenie Tow. g:mn. 

„Sokół" odbędzie się 19 3. 05 o gmlz. 4 po 
poludniu, na którem będzie zd1-a:ny rac'! n
nek z pierwszeg.o kw.2rtaJu. Liczny udz1al 
druhów pożądany. Sz9n. druhów Wydzia
łu uprasza się ·O prz:rbycie o godz. 3. Go
ście mile wic1zi<N1i. Czołem! Wydziat 

Uwaga: P.o zcibraniu ćwiczenia, za
tem wzywa się wszystkich druhÓ.\V ćwi
czą.cych do szeregu. Cz.otem! 

Naczelnik. 

Koło śp:iewu „Zofia" w Sodingera„Bornig 
donosi swym czJ.onkom 1 iż miesięczne ze
branie t{Jdhędz[c się. w niedzielę, d. 19 bm. 
o godz:. 5 po pot Lekcya śpic\\ u ·odbędzie 
się zaraz ·po zebraniu. O liczny uidzial 
czł,onków uprasza Zarząd. 

Cześ1ć pieśni p·olskiej ! 
Uwaga: Uprasza s!ę szan. Rodaków, 

!którzy 1s1ę dali na ostatniej zabawie na 
członków zapisa1ć, ażeby się. stawili na ze
branie. ~ odbimą us.ta wy. W przeciwnym 
rnzie będą z listy wykrcślein i. 

Przewodniczący. 

JWł!tf'~~~~ ~~LX' ttf~}li ~ t~m~ 
Szanownemu1 Pa:nu 

JÓZEFOWI, 
prz.ew. Tow. św. Anfonieg.o z Padwy w 
Neumiihl i zarazem wszysfkiem Józefom 
teg-o towa•rzystwa s'kiadamy serdeczne ży
czenia. Nad'sze'dr d'ziel1 Waszych Imienin, 
więc sktad'cumy wam najserdeczniejsze is
cz1enia. Niech W1am szcz(}ście wienie1,; 
spfata, a·byśc!e żyli wes,ofo dtwgie 1ata, 
zdrowo. czerstwo i w rnct:o,śd. żY'ic1·e. ta!k 
<lln pozń·iej stamśd. Te.go Wai111 iy:czymy 
i po trzy'kf.oć wykrz.ykuiemy: Józefowie 
ctlonk() wie Tow. św. Ant.oni·ego w Neu„ 
miihJ niech żyją! W imieniu ezfoników 

B. Wojtera i L. Arkuszewski. 

~i~HlHfJ~~~~ ~~~'~ ,~~łt 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

św. Jó1.efo w Hor~thausen 
zasyła swemu honorowemu prezesowi 

księdzu prob. Józefowi Mollerusowi 
w dniu godnych Imienin (19 bm) 

jak najserdeczniejsz~ żye.zenja zdr,owia, szcz<:ścia i pomyślności. 
Nasz ksiądz pro b. J 6zef Mollerus niech żyje! 

Tego życzy w imieniu całego Towarzystwa 

Z a rz ad, 

To\l'arzystwo polf-k~·lf atoli ·.kie św. Kazjmierza w Bauk;iu 
zasyła Wielebnemu 

księdzu Józef owi tlumberf owi 
w Baukau, ,..,., dzień godnych lmicriin jak najserdeczniejil..ie życzenia· 
zdro.w1a, zez.ęścia i bło~osł8.wieńst~a Bożego. - Wielebny ksiąd7. , 
:Józef Humb1„rt · nit->ch li:yje ! Z ar.z ąd. . ~ 
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ożeńsfwo polsRieo 
ftockum. 

W kościele św. Antoniego w niedzielę 
I' marca po pol. o godz. 4 nabożeństwo z 
kazaniem, a potem spos-0bność do •spowi;.!-
19'1 św. 

Rohlinghausen. 
Spowiedź św. (wielkanocna) od sob-0-

ty. 1 marca po pol. - Kazania w niedzielę 
• 11 i o 4. 

Bulak.e. 
Spmviediź św. od soboty 18 marca p-0 

tt0ł. - Kazanie w niedzielę po poł. () ~· 4. 

Ruhrort-Laar. 
W niedzielę dnial 19 () godz. 4 po pa.l. 

kazanie polskie. Sposobność do spowie
<lzi św. od piątku po polud. 

Towarzystwo św . Jadwigi w Mengede 
ozuajm i.:1 swym członlwm .araz i \\ szyst-
1:\im J~odakom z okolicy, iż Gorzkie żale 
będą śpie'\vane we wszystkie n i:ed'ziele po ... 
stu po poluid1niu o godz. 30 . Wszyscy 
cz tonko\\ ie winni skorzystać z •okazyi. 

Z ar z :-id. 

Towarzystwo św. Antoniego z Padwy w 
Ober-Styrum 

id-0n osi swym członkom, iż w niedzielę, dn. 
19 mia. rea po pot. o godz. 4 odbędzie się 
kwartalne walne zebranie. O pu·niktnaJne 
·sta" ienic się cz'loników uprasz,a; się. 

Z a r :z;ą d. 

Q:'owarzystwo loteryjne „Nadzieja" w 
Wattenscheid". 

Walne zgromadzenie odbędzie siię w 
11iedzielę, dnia 19 marca po potudniu: o g. 
~ w J.okalu p. Gramana, nai które sH~ wszy
stkich c zllOnkóYV' uprzejtmfo zaprasza. 

M. Herkt. 

Kolo śpiewu „Wanda" w Katernberg 
donosi swym szan. oz.tonikom oraz. Roda
kom, iż w niedzielę dnia 19 marcai po pot 
() godz. 1 odbęd'zie Się miesię-cznc Z·eibrooie. 
O liczny udzia1t czf:onków i Rodaków upra
sza· sict. Gośde mile widziani. 

Z a rz ą •. 

Kolb śpiewu „Słowik" w Marxloh 
tlonosi, iż ćwierćrocz:ne walne zebranie od
~dl7iie się w przyszłą niedzielę O' gx>dz. 5 
po pol., ponieważ przesz.le zebrame sic: 
nie odbyto, z. p.owoou nabożeństwa pol
skiego. Na z·ebrainiu będzie spra:wiozd.ainie 
ze stanu kasy, przeto powinien się zarząd 
i rewizmow1e kasy pól .godziny prędzej 
stawić. O liczny ud'zia·l azlonków i gości 
pmsi Zarząd1• 

Baczność Kottenburg ! 
Towarzystwo g,imn. „Sokół" w Kottenburg. 

Przyszie walne kwartalne zebranie 
Qdtędz1e się w niedzielę, <lniai 19 marca o 
godz. 3 po pol. na sał1 p. Telsziowa. O li
czny rndzia1ł w zebraniu tup.rasza się. 

W ydrzi a ł. 
Uwaga: Zarząd winien się pól godzi

ny prędzej stawić. Zarazem podaje się do 
1Wiad1omości, 1ż zwyczajne zebrnni'a OO.
bywać 1się będą w każdą pierwszą niedzie
l~ miesiąca Q godzinie 2 po pot Listy ty
czące się Towairzystwai proszę nadsytać 
pod' następują.cym adiresem: 
M. Porszpaniak, Kottenburg p. Caosti~op 5. 

Koło śpiewu „Lutnia" w Gelsenkirchen 
d<JnQSi swym cztionk()m, -Iż posiedzenie 
miesięczne ndbędzLe się w niedzi1elę dnia 
19 t. m. -0 godz. 11 pm:e<ll pol. Upra~ się 
o ticzny udział. Z a rząd. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Gerthe. 
Miesięozme zebranie odbęd!zie się w 

nied'Zllelę, dnia 19 marca zaraz po wiełkiem 
nabożeństwre. O liczny udz.iał w zebraniu 
uprasza się. Goście mHe widziani. 

Czołem! Wyd z i a L 

~~HRi~~~~~~r~~~ 
Kochan emu b raitu 

JÓZEFOWI NASl(RĘTOWI 
isktadaany W1 <lniu godnrych Imienin 19 mar
ca serdeczne ż}"Czenia. Przy dzisiejszym 
dni>UJ rcrdlości, który Twem imieniem stynie, 
tyiczymy niechaj w obfitości sto lat życia 
Twego plynie. Pragniemy, aby się nasze 
spehliły życzenia i żebyś osięgnął koronę 
zbawienia.i i tam przed Stwórcy naszego 
tron:em :z;ażywal chwa1ty ze S\.vyml patro
nem. Tego C1 życzymy i p01 trzykroć wy
krzykujemy: Nasz. brat .niech żyje! aż się 
ocho z Wanne w ojczystych stronach o 
l(opaszewko odbńje. Tego Ci życzą. 

Szwagier i Siostry. 

-11~$!~·~4' ~~p~ 

Baczność! 
W niedzielę, dnia 19 marca o godz. 02 

po poł. odbędzie się w lokalu katolickiego 
domu towarzyst\V w Schalke, ul. Orillo-str. 
posiedzenie prezesów z Gelsenkirchen i o
kolicy, w celu pomówieU1fa o pielgrzymce 
do Nevi·ges. O liczny udzial i punktualne 
przybycie prosi fr. Pras, 

prezes Tow. św. Stanisfuwa w 
Schalke. 

Baczność!! 
„Zjednoczenie zawodowe polskie"! 
Szanownym delegatom, którzy brali 

udzial w walnem zebraniu, zwracam uwa
gę, że podtwg uchwaly Ra-dy nadzorczej, 
z dnia 18 .grud1nia 1904 r. nie wolno nikomu 
więcej na koszta odciągać ja:k tylko za po
dróż. 

„Szczęść Boże!" 
Jan Jankowiak, kasyer. 

tzjednoczenie zawod·m· e polskie. 
W niedzielę, dnia 19 marca o godz. 4 

po poł. odbędzie się w Steele, w lokalu p. 
Drees'a ul. I. Rottstr. 
POSIEDZENIE STAREGO I NOWEGO 
„ZARZĄDU" ORAZ STAREJ I NOWEJ 

„RADY NADZORCZEJ". 
l(to do nowej „Rady nadzorczej" na

leży ogłoszone zostało w nr. 63 „Wiarusa 
Polskiego". 

Wszyscy członkowie „Zarządu" i 
„Rady nadwrcrej" koniecznie być winni, 
gdyż p-0d obrady przyjdą bardw ważne 
sprawy, dotyczące naszej organizacyi. 
„Szczęść Boże!" 

„ZJEDNOCZENIE ZAWODOWE POL." 
FR. STOLPE, przew .. ,Rady nadzorczej". 

~.· Wielki wiec w Lang~nr reer 
edbędzie się Wł nitedz1elę dnia 19 mairica o 
godz. Yi 12 w: poludnie na sali p. Knipping'a 
w. Langendreer, przy d'W'-0rcu. PQd obra
dy przyjdą baordw w.ażne sprawy: Pier
wszy referat wyglosi druh W. Sosiński z 
Laar: ,,O izba·ch robotniczych i ich zna
czeniu", drugi referat wy1gJ'(}Si druh J. Re
gudlski: „J aką naukę czerpi'łi hutnky ze 
strejku górników". O liczny u<llziat Ro
d1aków z Langendreer i okoliicyi priosi 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

\Viec poi ki fJl Dy eldorfie 
odbędze się w nie.dzielę dni'a 19 marca po 
polud:niu o god'z. 1.Yi u p. A. Paula, ul. K-0-
1-0ńska nr. 30. Na wiecu omawiane będą 
wszelkie sprawy nas initeresujące. O licz-
ny udział' prosi Komitet. 

Baczność Linden-Dahlhausen. 
W niedzielę, -dnia 19 mwrca () gio'drz. 

2 po· pol. odbędzie si.ę nai saili p. P. Sahlinen 
w Dahlhausen wiec „Zjednoczema zawo
dowego polskh~'gl()", na któryi się, wsiz.yst
kkhi Rooa1ków1 z okolicy zaiprasza. Szczęść 
Bo~e! 

„Zjednoczenie zawodowe polskie~'. 

Wiec Zjednoczenia w Ewing 
odbędzie się w n<iedzieię d'nia 19 marca 
przed!poludlni'em o godz. 1 lYz u p. Kłodt, 
przy kościele katolickim w Ewing. Po
nieważ są ważne spraiwy .na porządku 
dziennym, przeto Hczny uld.•ziat pożądany. 

„Ziednoczenie zawod-0we polskie". 

Wiec w Schor·nebeclf 
odbędi1e się w niedziele dniiai 19 marca o 
godz.. 110 w poludni.e na sahl pani Niekem
per, przy ul. Mittelstr. O lkzny udzia>l Ro
dale ów z Schonnebeck i okoltcy uprasza 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Pos ed'LPD l 8 
„GLOWNEGO KOMITETU WYBORCZE
GO POLSKIEGO DLA WESTFALII I 
NADRENII I SĄSIEDNICH PROWINCYJ" 
o·d!będiz.ie się w ni·ed'z~el.ę. dinfa1 26 maJrca po 
pot Gdzie i o której godztirue, zostanie je
s:iicze ogtllosrone. 

Tomas.z l(ubiak, 
przewodniczący „Głównego komitetu". 

titmmttt~m~~~~~ .ftf~~ 
Na dzień 19 marca winszuję memu 

kochanemu zięciowi 
JOZEfOWI PRZYBYLAKOWI 

zdrow1ia dobrego, żyicia d'lugiego i blogo
slaJWieństwai św., a po śmierci królestwa 
·nve'bieskiego. Teraz jeszcze raz winszuję 
'i po trzykroc wykrz.ylruję: M6i zięć ko
cha1ny niech żyje! niech żyje! niech żyje! 
aż echo x Bismarck clio Piasków 'Się odbije. 

C. M. 
WPtiHtHtf~~~~q-~ • 

OOOOOOOOOOOCOOO!OO 00000 
000000 ooooocooocccccoco 

oooooaoooaoaacooooocco~ 
00000000000000000000000 

11 polski ski;t~;~1Lt ~~;iy~zdo gotow~ 1 
! I w Gelsenkirchen-Hiillen, ul, W anner Str. 243. 
go Dziękuję Szanownym Rodakom, którzy dotąd u mnie ku powali, a 

są z megC> towaru zadowoleni i proszę tych, którzy u A. Ilartko,Yiaka 
nie kupowali, niech si~ przekonają jak tanio sprzedają i przytem daję 
na odpłatą. l\Iam na składzie całkowite wyprawy tj. wszystkie sprzęty 

domowe i kuchence i jak przedtem prowadzę 

n warszt t §iodlarskl. 
Kanapy i materace zostaną we własnym wsrsztacie zrobione. "il Przero
bienie materacy kosztuje u mie tylko a,50 mr. Proszę <lonicść mi na 
arcie, a przybędę w dom i 7.·ro bią . aa 

Q „ H A. Bartkowia_ • 
oooooooooooooooocooooooo 
ocooooocoooooooaccooo')o 

mi;t:~:\.9.;.. -~"~ & ~ ~~~ 
~ v~t~~~~-..~ 

Szanow1nym druhom 
HADRYANOWI, GĄSIOROWSl(IEMU 

i DZIATKOWIAKOWI 
zaisytamy w' idzi•eń iich Im1ie1nin serdeczne 

lżyczema zdrowia, szczęścia i blogosla ... 
wie'ń'stw.a Bożego, by Bó,g nie dopu1szczał 
aby 1druhowie wstecz się .oofali, lee.z; za
wsze naprzód' a śmiało kroczyN, wstecz 
ani krok By druhowie '\V10lną p1er

·sią tam gdzie Wusta plynie i slowik nu
cti, tam się druhom serce nigdy nie zasm:u-
1d. Ażeby .się żyicz'e:nia spel'nify, wyJuzy
kniemy po i:rzy'kroć ha1slem naszem „Czo
lem". 

Druhowie Sokoła w Rohlinghausen. 
A,.~IL~~~!ł.AA.~A!&&_.~~~4/,
~\<"·~~ ~~~~~v-~~ ,iff.F~*~~r~~~~ 

Baczność Rodacy! Bruckhausen n. Renem 
i całej W estialii ! 

Polski zegarmistrz. i złotnilki mieszka 
W1 Bmckhau·seni nai uficy Atbrechi:str. 16. 

Wielki skład zegarków i zegarów i 
złotych rzeczy. 

Po bardzo niskich cenach sprzedaję 
iegarld kieiszonkowe począwszy od 8 do 
JO mr. Najlepsze ankrowe zegarki od 20, 
25, al.: do 50 mr. 

Bracia Rodaicy ! spi·eszde jak najprę
dzej po zegarki1 clio swego Rodaka, który 
was nihe oszu1kia t rzote1ni·e obsłużYi. Kto 
pisZJe do mnie po zegarek, dio'S'tanie darmo 
ra1kUJSz,ek z. kapsulką. 

Katżdy zegarek u mlnie izamówiiony jest 
stairannie obciągniony z 5 letmą igwaran
cyą, a g<lyby s.ię miał niepiodiobać, zwra
aam pi'eniądze z powrotem lub zamie
n1tę na ininy. 

Nai życzenie każdego także przyjmuję 
choc najciężiszie repairacye ziegairków i re
peruję pod gwarancyą 2 letnią i po cenie 
b:airdz:o niiz:kiej. J eżefi kto mmat tuż u ob
cego zegamrrtistrza zegarek i nie chce cho
dzić, to dła przekonania proszę przysłać 
do mnie, a dlostanę z pewnośdlą. serd'eczne 
podziękowanie za dobrą, reparacyę zegar
lra. Dra wsz;ystkkh d~brze myślących 
Rodaków zasyłam pozdrowienie. 

I. Żywiałowski, 
poisk:!' ·zegarmistrz i zl-Otnik. 

li 
r ·eniadze „ 

na hipoteki do budowli·, zabezpieczenia do
mów i ruchomości od ognia, d:Os tarcza i 
załatwia Rodak prędko i rzetelnie. 

Oferty uprasza się laskawi·e nadsylać 
do Ekspooycyi ,,Wiarusa Polskiego" w Bo
chum. pod lit M. S. B. 12. -~•b.i.lwo wypowi~dzianą prze
•• ' - ~ ' ciw p. Kołapackiemu 
t-ofam i przeprat-zam Zjednoczenie za
wocłowe polskie 111. Jankowski. 

Handel kolonialny 
cygar i papieru blisko kopalni PGłlown1 

·dobrze zaprowadzony, dotychczas w 
siadaniu Rodaka! jest dla nagleti', zm:al 
stosu1nków korzystnie od1 zaraz, dto nab 
Gotówki potrzeba ()kol:o 600 talarów. 
śpiech koniecznie potrzebny. Bl' iżStJ 
szcwgólów udzieli 

Jan Kwiatkowski, int. kom. 
Herne, Bahnhofstr. 115." 

f ranek z Jankiem. 
Franek: Dzie;ń dobry, Janek. Ja11cl 

Dz.1eń dobry, Framek. A gdz.ieś tak dlu 
przebywał. Ja jui cię kopę lat nie wid~ 
tern. Pranek: Chad.ze po callei Westia 
tak z. ciekawości. Janek: No c&żeś 
wjidziar i slyszał. Opowiedz mi ie 
Franek: O bardzo wiele opiowia<lać b 
Ci mógl, ·z jakie cztery niedziele, a szcze. 
góEni'e; z: Witten. Janek: Z Witten? Pt· 

w111ie Polaicy tam wsz,ystko u obcych ku~· 
ją. Pra'Il'ek: A przeprnsza.rn, nie o'brati 
f)OCZdwych tamtejszych ludlzi, bo naoc · 
przekooJa.lem się. Z ciekawości poszie<Ye 
na zabawę Tow. ghrm. „Sokół". Com w. 
dział w niedzi•elę diniai 26 !.u.tego tego 
ro mni'e hardizo zadz.iwilo. Jainiek: No 
dalej prędko opowiadaj. Frmek: Bo 
ta!m , dziarsk'Ie Solroly dlz.ielnie ćwik~ 1 

wszystlm jak ma:lowanei, porząidlnie uibrant 
wszyscy Sokoli w nowe maciejówki i~ 
we ju1pki1

• Ubrania rozmaitego. gatunku 
du.ich i duima talka, bo wszystko zamaw· 
u Polaka Ma~cina Jasiczaka, mistrza kr. 
w~e·ckieigio, Ma vtn też wielki sklad, 
laid'ne maiterye rozmaitego kolioru i dobr. 
odrobi, wszystko leży jakby ulal, ja ~o 
zamówi<fem ubranJa; dio Wj.elkanocy i m::· 

ciejó\Vlkę, ba też wszyscy Polacy w okr 
Ji.cy tli niego ziamel!wiiają, gdyż lepiej (lbsł; 
ży niż l(}boopletnleniec, a hasto naS1ze r; 
wsze swój <lio swego. Jest on też dobo 
Polakiem. Janek: A gdzie on miesJ.12 
bo i ja u niego ubranie bym za:n]{)wil 
Pranek: Oto jego adres: mistrz, krnwkd 
Marcin Jaiskzak w Witten, ul. Wrlheln1Sl1 

11. J aJnJek: A niech mi sie udw go odfla 
teść, a z:ara1: z:amórwię ubranie. Ro<iacY 
dalej za• mną. 

Dxlelnych górników, szleprów i mu. 
rzy oo budowania. sztolni, także kierown: 
ków PoSZillkuje sie natychmiast za ®M 
ptacą przy budowli sztolni, Ramba~ 
Wiesbaden. 

Zgłoszeni-a do bi urn: 
Wiesbaden, Arndtstr. 7. 

Szan. Rodaczkom z, Oberhause1 i cldJ· 
łicy doooszę, iż od 1 ma:rca miesz<arn oa 
1(1irchweg nr. 58. 

B. l(aube, polslrn akuszerka 
~~~~~~~~--~~~-------. ···-· Pilną służącę 
poszukuje Restauracya 

„ Wilhelmshohe' • 
w łłberhaosen. --····· 

2 pomocn kóW 
krawitckicn 

ł!a duże sztuki pctris• 

boje od zaraz 

'". '" ... ~·· ' Marxloh, Wie nair. 3'' i 
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1 pts•~ l1dow1 dla Palak o Yił b r ~· •• uodowym, polł aznJlll i arobko 

W .... B ~ • ~ fti JHll6v;łQ.~. 
~ata kwutałm. M PQCUW I • listowych wynoai 
I sar.. 5Q fm.. • z ~em do dOtnll 1 mr. 9Z fen. 
·wt.n• Palaki" n114aaay Jest w cenniku pocztowym 

I 1111 l1ż1 za llar1 ł IJczyz11 ! 
Za inseraty Diad 1it1 • wtera DebhY l! -.. • d 
ogloszenia zamieszczone przed mseratami «J tea. . ."- 4!i: 

czesto OS[l'asza. otrzyma rabat. - Listy do „Wi n; 
Połskieiz:o" 11alety frankować i podać w nich dolcfa .. q •. 

~ Dol .znakiem „t pQhisch" ar. 120. ny adres pi9Qce1[o. RQkopisćw !tie me zwracs.. 

~!'-.-- Reda.kcya, Dmkarnfo i Ksiegarnia znajduje i:1q w Bochn.m. prr.y ulicy Maltherstmsse nr. 17. Ad.rea: „ Wi •• rm. Polski" Buehum. _ .-:1~.,e_ 

Retl2łce polscy! Uczcie dzieci awe 

pw-M, czytać i pisać po polsku f Nie jest 

swemu mem-

Z wypadków dnia. 
Nowy środek walki przeciw Polakom wy

myśHM hakatyści. 

Piątkowa wi:e.cwrna „Rh. Westf. Ztg. H 

„, artykule wstępnym zajmuie się robotni
kami sezonowymi i zwraca się przeciw za
truidnianiu P-0la:ków, który.eh zarobek stu
źY we<llug ,.Rh. Westf. Ztg." tylko „wiel
koPolskiej agitacyi". Radz~ natomiast za
tru<lniać tylko Rusmów z Galicyi. Ci bo
\\iem wzmocnią, się przez zarobki u niem
cÓWI ek:onom1kzni·e i tem latwiej będ1ą1 mo
~l walczyć przeciw panowaniu Polaków 
\VI Oalicy1. „Rh. Westf. Ztg." twierdzi, że 
otrzymać można: na mk 1905 pr:z1Ynaj
mnie.i 50,000 robotników ruskich. a Hczba 

I ta w najbliższych latach podnii'esie się 
1 

mniej wiecej d·o 200,000. 
I W N<)\vym Bieruniu znajduje się biuro 

~ 
pośrednictwa pracy i tam dotąd! mają się 
zwracać niemieccy pracodawcy. 

Zdaniem naszem wiele rze1ezy z tych 
~ planów hakatystycznych nie będzie, cho

ciaż dla tego, że robotnik polski jest taflszy 
i lepszy, a panom hakatystom kieszeń za

,. wsze najmilsza. Ogólnie wiadomo, że gdy
by antypo.Jska1 polityka hakatystom nie przy 

· nosila zysków, to hakatystów wogóle by 
· nie bylo. To też bez Polskiego robotnika 
i' oni się nigdy nie obędą. 

Telegra iny. 
T o k i o. Ojama donosi: W Helingu 

~ 1.dobyliśmy wielkie zapasy żywności i pa
szy, chociaż Rosyani~ dwie trzecie spalili. 
Zdobycz jest wielka, lecz dQtąd dokładnie 
nie stwierdzona. Na prawem skrzydle 
wzięto wiele niewolnika, dokładna liczba 
dotąd nie mana. 

P e t e. r s b u r g. „B. T." donosi, że 
i.araz po otrzymaniu telegramu cara, oddał 
~uropatkin dowództwo Liniewiczowi i u

, dał się P-Ociągiem nadzwyczajnym do PeM 
tersburga. Nominacyę Lłnlewicza powitaM 

c ła armia wielkim UIP3łem. 
N o w y j o r k~ Przewodniczący wy

działu wojskowego amerykańskiej izby niż
szej Hull wywołał sensacyę oświadcze

il lliern~ że zwycięska Japonia jeszcze przed 

l rOkfem 1920 rozpocznie walkę lZ Ameryką 
Ofillpiny. Hull domagar się z tego powo

a du natychmiastowego pomnożenia floty. 
W a r s z a w a. W kilku fabrykach 

rnzpoczął się ponowny strejk. 

Dla tych, którzy chcą zniszczyć 
,, \Viaru~a Polskiego''. 

Z Gelsenkirchen piszą nam podi Po
\V'WiszYm naglmvkiem, oo następuje: 

Niedawno temu ks. prob. Vogel z 

I 
Buhn!ke IJOW.iedzia~ niektórym cztonikom 

· Towarzystwa św. Czeslawa, że. skoro To
a ~arz~stwo abono\vać będzie ,.Wiarus~ 

I 
~!sinego", on (ks. proh. Vogel) nie wpuści 

c orągWi towarzystwa do kościota. 
, 1 To wystąpienie ks. Vogla IJrzypomnia

t> rm, co w lipcu ro'kll' 1903, a, więc krótko 
~'."Y'horach do parlamentu pisala przeiciw · 
., 1arusowi Pol'ski.emu" centrowiO-hakaty
styezna „Gelsenkirchener Zeitung". 

I 
I 

-0· Wiadomo, iż centrowcy śm1e1ielną 
1tllawiścią pałają kll' 11Wiarusowi Polskie

lltit' i g<ly·by mogli, toby go zniszczyli, bo 

wiedzą. że właśnie ~,Wiarus PDlski" ·Od lat 
już krzyżuje ich plany germanizaitorski'e. 

Wyraz tej nienawiści dala wówczas 
„Gelsenikirch1enerka" v.1 artykule pod na
glówikiem „Reinliche Scheidung", z. które
go powtórzyć proszec niektóre wyjątki. 
„Gelsenki1rchener Zeitung'· pi:sala: 

. ,Radykalni Polacy przez swe zacho
wanie się w dniu. 16 ·czerwca, wyparli cein
trum W1 kil'kru obw1odach z1 wybor6WI ści
ślejszych niszcząc przez tD jednym zama·
chem pra:cę 1 nadzieje okofo 75 tysięcy 
wyborców cenrtr<>wych. Uczuóe1 wyraź
nego gni1ewu, jakie się uwydatnifio, w1 kolach 
centrowych z. pov;10d'U tej zdrady natural
nych przyjaciół, byto z:upeJn,ie usprawie
dliwione. Gniew }ednak zmka z czasem I 
nowe: wypadki usuwają wspomnienia· o 
wybornch na dalsz.y plan. Jest dobrod'zi1.:;j
stwem, że czlowiek nauczy się z, .czasem 
zapominać o boleści, jakiej doznał. bytoby 
jednak nie rozsądnem i niebezpiecznem, 
gdryiby w1 zapomnienie mi'aly iść takie nau
ln, iakie dziel1 wyborów dal nam dla przy
szl1ości. A wtaśnie wyst4pienie rad'yikalnej 
polskości da·to nam wyraziste narnld. W 
piśmie świętem czytamy: 

„Inim1ci hominis ·domestid ejus" -
„nieprz:yjaci-ot-mi czlowieka są jego dlomo
wnicy". Słowo to może w1 obec zdarzeń 
w dniu 16 czenvca najwpc{niej z.ostać uży
te. Nieprzyjaciele, którzy nam uniemożli
wili skutek, siedzieli w naszym \vlasnym 
dGmu. Byli to Polacy, którzy użyli reli'g1i 
za płaszczyk, aby tern sku,teczniej1 upra
wiać mogli wmgą dla •centrum, raid'ykal1ną 
agitacyę. Ci nieprzyja.ciele muszą wstać 
z domu usumęci ! Musi nastąipić czysiy 
rozdzia1ł, aby w przyszl·ości ujść Zl góry ta
kim gorszącym zajściom, jakie w~dzieliśrny 
'"" ostatnich tygodniach. Dwie rzeczy 
chcie!ibyśmy icrko konieczne wymi·enić: 
Po pi'erws1zei usunięcie „ Wiarusa Polskie
go" z, wierząco usposohi{}nych rodzin pol
skich, a po d1rugie ocz.yszczenie KQściel
nych towa1rzy.stw polskich z rad'Yikalnie: u·
SPDSDbi,onych żywiolów. Uzasadnia po
wyższe dwa żąd'ania samo zachD\vanie się 
radykalnych Polaków. 

„Wiams" teraz udaje, jakoby nic nie 
zaszto. Osięgną:wszy cel swego występo
warna przeciw ·centrum, chicfałby odlgry,: 
wać rolę niewilnnegOI i jako wilk w owczej 
skórze porosta.ć nadal w1 dlomach katoUc
kich Polaków, aby przY1 sposobności za
męt i u-wodzenie na nowo mzpocząć. Tego 
nie moiżna cierpieć! „Wiams" swe rady
kal'ne usposobienie zbyt wyraźnie pokazat, 
ażeby. o jego charakterze moglyi być ie
szcze }akie wątpliwości. Spu·szczamy zu
petnie z oka, że w najhanie.bniejszy sposób 
burzyl przeciw centrum i byt <l'uchowym 
sprawcą tych wszystkich manewrów, któ
re mialYi być skiierowane przeciw naszej 
partyi". 

W dalszych ustępach artykulu pol~o
żerczej bibuły pefoo napaści na „Wiarusa 
Folskiego" i na tych Fola:ków, którzy z 
nim razem bronili isprawy naro<llowei ~ nie
cbcien, aby łud PolSki na obczyźnie wiecz
nie wyslugiwał się centrowwm. 

Jak z wywodów .,Gelsernkrchemer Zei
tung" wid!zimy, to cenrtrowcy d-ąż'l! do tego 
aby z: diomów p1olskkh usunąć ,, Wiarusa 
Folskiego", to znaczy, aby zniszczyć „Wia 
rusa Polskiicgo". Chcąc -Odstraszyć nas 
Polaków: od' czytania naszego organu, na1-
różnicJszyich już chwytano 1 się środków, 
ale wszystkie napaści, a naiwet za.łożenie 
w Dortmundizie gazety po polsku· drukowa~ 
nej, aby tyllko z:niszczyć „Wiarusa P-01'
skiego" na nic się nie zdało, bo robotnicy 
polscy, dla których „Wiarusi Polski" zało
żony zostal w1ernie zawsze stać będą przy 
swem piśmie. 

W końctł chcialliym s1ę Z\VTócić do 

tych, którzy to zaczepiają „Wiamsa Pol
skiego" i starają, się mu szkodzić za wsz.el
ką ce·nę. Panowie ci, których lud polski 
na obczyźnie nazywa szlachtą. westfalską, 
powinni pami'Gtać, że· tak pracując, pracu
ją dla centrowców, tych nainiebezpieczniei
szych germanizatorów ludu polskie.go. 

Nas robotnikńów te napaści na „Wia
rusa Polski'ego" powinny zachccić abyśmy 
gorliwie nasz ulubwny organ rozszerz.ali. 
Tyl'e jeszcze iysięcyi PoVakóWI na obczy
fo! c nie ma żadnej po.lskiej gaz.ety, to też 
starajmy się, aby z przyszłym kwartałem 
li-czba abonentów „Wiarusa Polskie-go" 
prz.ynajmmei się podW()hta. Kończę: m-0ią 
korespondencyę przypomnieniem, że kto 
zwakza i zaczepia „Wiarusa Polskiego", 
teni pracuje na szkodę sprawy polskiej, a na 
korzyść hakatystów, którz.y pewnie dla 
niego o jaki order się wystaraiją za przy
slu.gi, wyświadczone niemczyźnie. 

~obotnt"'k. 

Z parlamentu niemieckiego. 
Do etatu kanclerza wniesion<>, 7 rezo

lucyi, z tychi jed'ną w sprawie uregulowarnia 
ustawodawstwem Rzeszy pobytu obookra
io0wcówl w Niemczech wniosło Koto pol
skie. Na posiedzeniu piątkowem posel 
Mielżyński polemizował z centrowcami, 
którzy odrzucają, rezolucyę; Kola polskie
go i poruszyt ponownie sprawę pruskiej 
ustawyi osadniczej. 

Sekretarz stanu, hr. Posadowski wy
wodzil pomiędzy innemi: Na posiedzeniu 
wcwrajszem zaznaczono kilka:krotnie, że 

pruskai ustawa -0sadnicza sprzeciwia się ar
tykuk>w~ trzeciemu· konstytucyi Rzeszy. 
(Bardzo sfosznie! na fowky.) Wofacie Pa
nowie na lewicy: ,.Bardzo sluszme!" Jest 
nadzwyczaj ciekawe, czy interpelant pirzy 
zd'amu ·swem poz0stanie, gdy wskażę na 
paragraf 111. ustawy wstępnej k{)deksu cy
wilneF;o. Powiedziano tam: Nienaruszone 
pozostają przepisy krajowe, które w. inte
resie publicznym ograniczają, wfasność 
prywatną. Przepisy pmskiej ustawy osa
dnicz:-ej są, wydane w. i•nteresie puhJi:cz.nym. 
Inną jest rzeczą, czy Panowie uważa.cie in
ter'es publicznyi za uprawniony lub niie. O 
tern nie chcę się teraz sprzeczać, ale we 
dlug par~rafu. 111 nre ulega wątpliwości, 
żel rząd! pruski i pruskie dala ustaW'Odarw
cze ·byly uprawnione do wydania: takiego 
prawa. 

Poseł Spabn (centr.): Co się tyczy 
rezolu.cyi polskiej, to z.wracaf. już posel 
Gróber uwagę nai to, że uważamy chwilt; 
dlai takich żą<lań za niestosowną. Pru,... 
cho<lz;ąc do sprawyi pols.kiej zaznaczam, że 
z ludnością polską w dawniejszych moich 
czynnościach urzędowych stykalem się co
dziennie, lecz nie odniostem wrażenia, ja
koby Polacy pragnęii Qd'erwać się od Piiuit> 
i czychali tylko na sposobność przyłącze
nia się db rcwolucyi. Są,d'zę, że wszelkie 
tego rod:zaju zarzuty czynione w1 sejmie 
pmskim i tutaj polegaJą na fatszywej infor
maieyY, Mogło się ooprawda od tego czasu 
wiele zmienić, w każ.dym 1ednakom:>:ż ra
zie jestem zdania, że Polacy walki1 nie rnz
poczęh, lecz. rząd pruski swymi przepisami 
~ólnymi i polityką osadrnczą. (Bardzo 
slusznie u Polaków i na lewicy.) Życzę 
niemieckiej kiol-0nizacyi n'3! wscho<lz,1e naj
lepszego powodzenia, ale nie można dziwić 
się, że ludn<>ść się burzy widząc, ie upo
śledza się ją także pod względem religii
nym. Czy pruska ustawa osadnicza sprze
ciwia się konstytucyj lub nie, jest rzeczą 
obojętną. Nikt jednakoWlO:b nie zaprzeczy, 
że ustawa ta <Jgrankza praW'O prywatne. 
Jereli zas państwo chwyta się ju:ż środL 
k&w! ograniczafących prawo prywatne po-

·~__: _______ .::f"' 

jed'yńczych osób, tedy znajduje się na 
Pochylej drodze. Z tego powodu niebez
pieczeństwo to posiada dla Rzeszy nie
mi'eckiej największe znaczenie. 

Bernstein (soc.) z.wrócit się przeciw 
Pożyczce rosyjskiej w Niemcz.ech. 

Kanclerz Buelow odpowiedział Bem. 
steinowi i przeszedł następnie do mo'.vy p . 
Spahna zaznaczając: Posel Spahn twier
dz~!, że w walce, która się toczy w \vscho
dmch pmwincyach mona,rchii pruskiej ha
s/Ol do niej wyszlo ze strony niemieclciej. 
(BardzQ sfosznie ! u Polakmv.) Przeciw 
temu wystąpić musiię z największą, star1-0-
wicz?ścr~ .. (Bard'Zo s.l'uszme ! u konserwa
tystow i liberałów.) Jestem zdia.nia że 
wiałkę nar~ucono nam z tej strony, idóra 
z~alczcu. memczyz.nę nar wschodzie r która 
mimo wielu pięknych stówek dąży tylko do 
oderwania p~owincy! z ludnością mieszaną 
odJ ~ianarc~11 pruski1ej, a jeżeli p. Spahn 
mówir ~ 101alnem usposQbieniu większośi.: 1 
l~idnośc1 pols~iej, to odpowiadam, że po
~t~ka na~~ me zwraca się przeciw ludno
sc1 ~l~k1e1 tylko przeciw agitacyi wielko
polskiieJ: (~miech u Polaków. Priotesty 
n~ !ew1cy i w centrum.) którą zwalczat 
wmicn rząid świadomy obowiązków. (Bra
\','O ! u konserwatystów i liberalórw.) Co 
~i~ tyczy stronyi religijnej, są nam kolom
sc1 lutrzy i. kat?licy r&wnie mile, byle tylko 
swe. 0ibowiązk1 wobec niemczyzny d.o brze 
znali. 

. „ Przeciw wywodom kanclerz.a wyStą
?1h ~ Kola Polskiego poslowie Mielżyński 
~ Jazdzewskl, dalej socyaliścj Scheidemann 
i Haase, po stronie p. Buelowa stanął kon
serwatysta. Pan Buelow iednakowOŻ je
sz:cz.ei raz zaręczal, że przeciw Polakom 
wystęPownć będzie wszelkimi środkami 
'którymi rozporządza. ' 

l\To"OCYela 
regulujqea stosunki robocze w gór-

ni~twie 
ma przyjść pod obrady w se}mie pruskim 
23 h~ m~ 

Kilkakrotnie Po\Viarzaliśmy najważniej 
?ze przepisy proiektu1 tego, obecnie pado-
1emy najważniejsze jelgo paragrafy. 

§ 80 c., ustęp 2: „Naileżyc;ie i wedle 
przepitsów naladowanych Wózkó'w nie wol
no przy obliczaniu zarobku odciągać. Nie 
należycie albo przepisom się sprzeciwiają
ce ladu.nki wózków muszą być obl'iczane 
o ile kh zawartość odpowiada przepisom: 
Wlaśc1del kopalni jest zobov.riązany po
zwolić robotni1korn wybrać ich kosztem 
WY<l'z.iał robotniczy, który nadzór mieć ~
dzi·e nad kontrolą łado'Wrułyclti wóxktów. 

1 § 80 d. ,J(aryi pienięin~ wymierzane 
ro_bo~nrkom, nie mog-ą w przeciągu je\fnego 
rrues1ąca. kaołen~arrowego przekroczyć pod 
wófhej sumy przeciętnego dlziennego za
robkw. Wszystkie w~ ten sposób zebrane 
pieniądze zużyte byt majct <lla dobra ·w'SZY
sddch1 górników <taniej kopalnr. 

§ 80 f. Na wsz.Y'Stkich kor , i1iach, 
gmie zasadniczo zatrudnia sie ~-mniej 
!OO robotników, musi istnieć stafy ,·dzial 
robotnicz:y. Tenże jest upoważn i, r po
dawać wszcilkie życzenia i zażale1 • wla
ścicie1owi kopalni do wiadDmości, zarazem 
wyrażając swoje mniemanie. 

§ 80 g. Przed ogloszeniem przepisów 
pracy lub jakiegoś dodatku do ni-eh, wyba
daną być musi opinia wydziatl'u robotnicze
go oo do ich tre:Sci. Przepisy pracy, jakoż 
i każ<ly ciO<:latek, doręcwne wstają za.rzą
dowi kopalnianemu w. przeciągu 3 dni po 
ich oglosz.eni'U, z oolącrenlem objawianych 
wqitpJiwości -ze strony wydziaau. robotni
cze~o lu_.b robotntkÓ\\~ samych. 



§ 93 b. W kopalniach fub w takich 
mielnicach, gdzie przeszło polowa mi~is:: 
oQbjetych pra -ą posiada zwyklą temperatu
rę + 22° Celzyusza. regularny dz~eń robo
czy: trnr2r,: może. począwszy z dniem 1 
października r. 19D5 87'.2 godzin, zaś {)d 1 
października r. 1908 nic m-0że przekroczyć 
8 g{)dzin. Dzieli roboczy rozpoczyna się 
wjazdem do: kopalni a koli.czy sic przy roz
poczęciu wyjazdu. 

§ 93 c. W tych rn;·ejscach, gdzie tem
peratura przekracza 28 stopni. nie wolno 
robotników zatrudniać dłużej niż 6 godzin. 

§ 93 e. Jeśli nieb 'Zpieczeństw0 grnzi 
żydu lub .zdr-O\v iu robotnikćw lub też za
grożone jest bezp icczc11stv.:o k{)palni, na 
żądanie zarządu kopalnianego praca odby
wać siQ musi. 

§ 93 f. Dla \Vyrównania przerw za
szłych w pracy lub \\ ndsta\vie, urządzane 
być musZ<l nadszyichty (Uebcr- und Neb~n
schichtcn). Przedrcm jednak zasięgmić 
trzeiba opinii wydziału robotniczcg·o. Nie 
wolno nakładać robotnikom obowiązku ro
bienia: nadszycht w miejscach z tempera
turą p()nad 28°, a w kopalniach, padpadaią
cych przcpis·om § 93 b. wolno robić nie 
więcej nad jedną o-śmi·ogDdzinną, szychtę 
dodatkow·ą tyg-0dniowo lub też dwie nad
szychty, trwające: razen1 nie więcej niż 4 
godziny. Przed rozpoczęciem Z\.vyklych, 
jako też dodatkowych szycht musi być c·o
najmniej 8 godzinny czas spoczynku. 

StosoW1nie do artykułu IV muszą zmia
ny przepisów pracy przez nowe pracwo na
stąpić najpóźniej w trzy miesiące, a ustano
wienie stalego wydziafo robotniczego nai
później w cztery miesiące po wstą.pieniu1 w 
czyn przepisów pra1W1I1ych." 

Nowe prawo zawiera więc w poró
wnaniu do dawniejszego prawa górniczego 
kilka poprawek, ai mianowicie WZ\ględny 
ibaikaz: kasowania wózków, przymutSOwY 
wiydzial robotniczy, wsp6lud'Zi1al tego wy
dzialu w obradach nad! zmianą przepisóiw 
pracy. 

No\V"ela pow-ytsza je:d1nakowoż żadną 
miarą: zadowolić nie: może, gdyż obejnruie 
-0na tylko małą. część słusznych ż.ądań gór
nrków. 

Najw-a2Jni'ei:sze jej przepisy rozbierze-
my w następnym numerz.e tuiż przed! roz
prawami sejmowemi, i prosimy także gór
nilcówt Polaków. byi w tei ważnej sprawie 
w piśmie naszym gtos zabierali. 

Ze spraw robotalozyob. 
Zda.nłe sądu kameralnego o strażach strei· 

kowych. 
Sąd kameralny o strażach streikowy.ch 

'{Streickposten) wypowiedzi:at z.daniel na
stępuijące: „Straże .strejlmwe powinny się 
stosować do wskazówek urzędników po
licyjnych, jeżeli rozporządzenia te mają na 
celu' utraymanie porz~k.u, L ·zapewtnienie 
bezpieczeństwa nai uli'cach. Kto takim za
rz~dzeniom, wydanym na mocy ·roxporzą.i.. 
dz.enia policyjnego w celu zabezpieczenia 
spokoiu, porządku i beztpieczeństwa na uli
caich, przec1wdziala, może być karany. 
Straże streHrowe jako takie nie są kairygo
dne. 

Wydziały miejskich robotników 
w Berlinie 

zostaną utworz.one z .dni,em 1 kwietnia przy 
wszystkich miejski·ch zak~adach i instytu
cyaclt Czynne prawo. \vy'borcze mają 
wszyscy robotnicy, którzy skończyli rok 
25 i 3 miesiące są w slużbie. Biernie zaś 
pravtO glosowania mają, wszyscy ci, któ
rzy przynajmniej 25 liczą i 3 lata są w 
slużbie. Wyibory są bezpośrednie i t:ljnc. 
Cerem wydziałów robotniczych jest danie 
robotnikom sp-os.::!bności, aby za pośredni
ctwem swych wybranych zastępcówi mo
gli ~tri.wiać wr.ioski, wynurzać swe życze
nia i przedkładać swe zażalenia. 

Strejk geineralny belgijskich górników 
P·01 6 tygodniach sk01'iczył się. bez wszetkid 
korzyści <l1a górników. Robotnicy powró~ 
cm <lo pra:r-;"' bezwarunkowo. Liczba strej
kujących J!DSiła przeciętnie 70 tysiGcY. 
Przy zard'('Jlm przeciętnym 3,50 fr. na 
dz:eń, strata górników wynosita okoi-o 10 
milionów franków dziennie. Ponieważ. ra
da generalna robotniczej partyi helgiiskiei 
tyłko około 50 tysięcy franków na strejko
""c \\11Yznaczyć mogla, przeto wsz,ystkie in
ne straty, wywtolane przez strejk, ponielŚć 
musieli górnicy sami. 
O erem każdy górnik pamiętać powinlen. 

Kaiżd'Y górnik powinien o następują
cych spra\.vach pamiętać: 

1) O zapisaniu się do picrw-szei klasy 
knapszaftu. 

2) O wzięciu urlopu, gdy wyjeildża do 

Polski i D placeniu 15 fen. tygodn:owo do 
kasy p""nsyjncj, aby sobie- prawa do mej 
zabezpieczyć. 

3) O odnawianiu urlopu co 15 tygodni. 
4) O swem prawie do kasy chorych, 

jeżeli przesta,l w. kopalni pracować, IuL 
wyjechal do Polski, a w przeciągu 3 tygo
dni zachorowal. 

5) O doniesicn:u o każdcm choćby ma
tem nieszczęścm, jakie g'° spotka przy pra
cy swemu sztygarowi, aby nic tracić pra
wa do renty, gdyby z p.o\vcdu nieszczęścia 
nie mógl pracmvać. 

Z w111:) , osy~: _, ·· (! - 1 ~po' sit P.J. 
K:urnpatkrnowi car odebral naczelne do
wództwo w Mandżury1; na razie powie
rzono naczelne dowództwo nad si.ł'am i roy 
syjskiemi w Mandżuryi jenerałowi Linie
wiczowi. 

Car sam wysłał odnośną depcszQ Ku
ropatkin{rn i; Linie\vicz. jest Polakiem i w 
bitwie pad Mukdenem spraw;1 się najdziel
niej. Podczas gdy inne armie Japo11czycy 
w odwrocie na Tielmg rozbili, armia Li
niewicza cofała się w najlepszym porządku 
i wkroczyła d10 Tielingu z muzyką na cze
le dodając otuchy reszcie wojska. Linie
wicz też odpar1t zwy;cięsko pierwszy atak 
Japoń.czyków na Tiehng. 

Donoszą, że ieneral Limewicz na
czelne ·dowództw,o zatrzyma tylko czas·o
wo, gdyż zaipadlo już. postanowie1t1ie, że w. 
ks. Mikotaj Mik1olaiewicz wstanie naczel
nym wodzem w miejsce Kuropatidna. Sz,e
iem szta·bu w. ks. Mikołaja zamiano.wany 
zostanie Such-0mlynow. 

Postanowiono utworzyć ieszcze dwie 
armie: jednę t. zw. IV-tą, armię i airrnię re
zerwiową. 

Car podpisał jwż kilka dekretów! mo
bilizacyi'nY.c1' pomiędzy innemil także dla 
okręgu warszawskiego. 

Wojna ma więc by:ć da1llej prowadzoną 
do upadtego. 

Z Ma111dżuryi donoszą, że zupelnego 
zn.iszczenia uszli Rosyanie tylko wskutek 
zmęczenia Japończyków. Niektóre pulki 
Nogiego n. p. octbyly wt ciągu jednego dnia 
marsz na 40 mil. angielskich, czyli 60 klm. 
Trzeba: zaś pamiętać, że Jamkzycy, okrą
żaiiąc Rosyan na zachód' od Mukdenu, szli 
prawie ciągle przez zmarznh~te pola1. W 
tych warunkach zmęczienle musiaito być 
podwójne, i znaczna część armii japoń
s1dej mirsi parę dni wypocząć, nim będzie 
z<lt>lną, do dalszych dzialań wojennych. 

Ale żolnierze rosyjscy są niemniej zmę
czeni gwaltowną ucieczką, a w <lodatku 
z.upelnie z<lemoralizowani. Nie uleigai wąt
pliw10ści, że nie potrafili'by walczyć w o
twartem polu; a z reszta. 'ka~ry kh są rozbi
te, cała orgamzacya zniweczona. Miesią„ 
ce uptyną. Z'1!11im będzie można przywró
cić wi armir rosyjskiej' jaki taki lad. 

Straty przytem by~y ołbrzymie, nie
bywale. Przed bitwą miat Ku.ropatkin, 
wedfog Z\goonyich -Obliczeń, 320 do 350 tys. 
ludz.1 i przeszllo 1000 dział. Raport Oyamy 
stwierdza, że okofo 50 noo R.osyan dosta
lo się do niewoli, a prz.eszlo 90 OOO jest ran 
nych. Oprócz, tego do 12 mairca nalic'zono 
trupów rosyjskich 27000. Od te.go cz.aisu 
liczba jeńców i rannych znaicznie wzrosla, 
tak, że śmiallO można przyjąć, iż w nai
mniej polowa annii rosyjskiej. jest .straoona. 
Reszta niema arnunrcyi ~ żywn-0ści. To tei 
jeden ratunek tylko jej pozostat, mianowi
cie szybka ucieczka -Oo Charbina. 

Spodziewać się ~nożna też bliskich 
dziatań wojenych na morzu ze strony ja
pońskiej przeciw Rożdziestwi'cńskiemu . .Do 
Singapore przybyły tymi, dniami 2 jap. stat 
ki pancerne pod flagą admiralską i dwa 
krąż.owmki. W pobliżu zauważono 18 o
krętów wojennych. P0 czterecn godzinaich 
ta eskadra japof1ska odplynlila ku· p1rn!ud
nimvi. 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zachodnich Warmii i Mazar 

Gdańsk. Ciato zaiginione~o w nocy 
z 5 na 6 lutego r. b. mistrza piekarskiego 
Jana Nie<lzkowskiego ztąd znaleziono do
piero teraz w Motlawie. Zwloki pr.zieniesio
no z rnzporządzenia policy1 dlo trupiarni 
przy ,,Bleihof". Prawdopodobnie popel
niJ N. samobóist\vo. 

Wrzeszcz. We wt.or.ek wiec.z10rem 
zmarl w domu swe} maitki w 32 mku ży
cia ks. wikary W()jciechowsk1; wyświę
conym na kapłana zostat w d'niu 25 marca 
r. 1897. 

Grudziądz. W dniu 23 i' 24 marca r. b. 
tocZY;Ć się będzie przed sąd'em przysię
glych proces przeciwi mistrzowi stolarskie
m11• Iiermanowi Jergensowi 1 oskartżCJnemu 

o rozmyślne popalenie. Zamkną.wszy raz 
w podobnym przypadku szczelnie drzwi 
i okna swego sklladu, zapalił znajduj~1ce 
sie tam meble. by wydostać sumę zebez
pieczenia i tak uratować się przed ruina. 
W płomieniach zginęla wte;nczas ż.ona i 

syn komornika sądO\vego Ganczy, a pan 
G. sam zachorowal wskutek przerażenia 
niebezpiecznie. 

· Kościerzyna. Strcjk z Polski i I(osyi 
pfzcniósl się, jak się zdaje, aż dotąd', w tych 
dniach bowiem zastrejkowaly - aku'
sze11ki. 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 
Bydgoszcz. Zastrzelił się 19-letni ofi

cer I~ath z 14 pulku1 piechoty. Powód sJ
mobójstwa nieznany. 

Landbank berliński n:i.byt w.cdlug spra 
\'v{)Zidar.ia za rok 1904 w ostatnim mku· 24 
wiGksze majątki a ·ogólem dotych.;zas 175 
majątków, obejmujących razem 125 OOO 
hektarów. W Ksicstwie Poznal1skiem no
był Landbank 32 majątki. obeimttiąc0 
27 690 hektarów; w Prusach Zad1odnich 
38, abejmującyich 26 320 ha.; na Sląz'ku' 26, 
obejmujących 18 290 ha., resztę w i1nnych 
prowincyach. Z tych 175 majaitków spfze
dano dotychczas 141. Akcyonaryusze o
trzymają· 7 proc. dywidendy. 

Gniezno. Wybór p-01slów d-0 sejmu 
pruskiego, panóWJ Wolffa i Peltasohna w 
okręgu mogil~1lisko-żnińsko-wągmwicckim 
uzna.Jta komisya1 rugów wyborczych za nie
ważny wskutek protestu, JJ(],dniesionego 
przez p. mecenasa Karpińskiiegia z: Gniezna 
Kandydatami pQlskirn1 byli panowie J anta
Pokzyński i Brodni·cki. K-0misya uznaia, 
jak powie<l!ziano w odnośnymi referacie, za 
wplyw.aiący w niedozwolony sposób na 
wybory okólnik rejencyL poznańskiej do 
land'ratów i burmiistrzów. rozesłany także 
do wszystkich niż.szych. urzędników'i. Z 
powodu tego okólnika niektórzy urzędni
cy PfZY1 wyborach postępow:ali sobie stron 
niem i1 nieprawnie. Mię,d'zy innymJ. landrat 
.powia:tu żnińskiego p. PeisteD nie1prawictto
WIOI mządzil okręgi prawyborcze. 

Ze Slązka ezyli Starej Polski. 
Racibórz. Ciekawe wyznaiJlie zrobil 

przed' ied.nym z n:a15z,ych rodatkhwi pewien 
twtejsz.y ksiąd'Z. Rzecz tę j,~dynie d'la tego 
opubliikować chcemy, pisze ,,Górnoślązak", 
aby ponownie wykazać, jakie stanowisko 
zadmuje większ<lść księży centroWY'ch wo
bec germanizaicyi Polakówi na Górnym 
Slązku. Zaznaczamy, że wzmiakowany 
ksiądz ni~e jui mtodyrn 1czlowie'kiem, lecz 
osob~ podeszłego wieku, i za1muje dość 
wybitnei stanowisko w raciborskiej parafii 
jako jeden z gtównych przywódzcÓIWl tu
te}szei party~ -ce·ntroWlej. Rzecz miała się 
jak następuje: 

Przed killku1 dniami wyprawia~ pewien 
tutetszy zamoiżny ·gospadarz, swej' córce 
bardzo huczne weseFe. Pomiędzy góśćmi 
weselnymi było zaprnswnyich także kil
ku; 'księży. Jak się to zwyikle dzieje, oma
wiano przy pogawędzce rozmaite sprawy 
JJQłitycwei i mepolityczn.e, przytem :Zia.wa
dzono także o sprawę polską. PodJ tym 
względem pada1lY jak najsprzeczniejsze 
zd'ania, jeden mówi'l tak, drugi owak, bo co 
glowa, to rozum. 

Przy tej malej dyskusyi by~ obecny 
także wspomniany powyżej roicbk, !który, 
korzyistając z nadarzającej mu się si:mw
bniości, skarżył się na ooraz więcej, prakty
lrowaną germanizacyę Iudnośd PDlskiej 
przez szkolę i 'kościót Na to odpow1edziat 
ĆJ\'1.fi wyżeł wzmiankowany ksiądz mniej
więcej dosilownie : 

„My nie jesteśmy wiprawdz1e za 'gwał

townem zniemczeniem ludu górnoślązkie
go i potępiamy każ<ly system gwattowny, 
lecz jesteśmy za ~agodną germanizacyą." 

Jak to ni1eraz przy kieliszku wina pra
wda na wierzch wyjdzie. A gdzież to są 
te zaklęcia i zapewi!llenia „Gazety Katol'ic
kiei" i innych gaz.et centrowych, które tyle 
razy już zaprzeczaly i jeszcz.:: zaprzecza
ją, że centrowcy nie dążą do zniemczenia 
ludu polskiego, że nic myiślą. wydrzeć mu 
ieig.o mowy po ojcach odziedziczonej? 

Powyższe oświaidcz:eni·e ks1ęd'za cen
trowca zada1ie klam pDdobnym twierdze
niom. Ladn~)askę chcą pa.nowie centro
wcy wyświad1czyć ludności polskiej, za
pewniając ją, że tylko :powolnej germani
zacyi są przychylni. Nie ży.czą sobie wpra 
Vf1<fzie, aby P()LaK()m odbierano w gwał
towny. sposób język polski', ale są za tern, 
a'by. Wf łagodny sposól;> ludowi polskiemu 
odebrać język polski, odziedziczony po oj
cach i nadany nam przezi Bolga. Za taką 
laskę dziękujemy panom centrowcom z 
góry. Bo jeżeli podobne postępowanie na
Z}"'vać chcą miZ.Osierdziem, natenczas ka
iidy morderca, który zamiast jednym 

pchn'ięciem za<laJ dos śmiertelhly 011,ej 
ofierze, nęci się nad nią i przedłuża jej 91~
ki. mógłby wymagać również nazw~ mi
losiemego. 

Wiadomości ze świata. 
Sejm pruski odbywał w piątek \\1 dal

szym ciągu trzecie czytanie etatu. 
Niemcy. Prezes krakmvskiej aka'de-

mii1 umiejętności' hr. Stanisław! Tarnowski 
pm iedzial na posiedzeniu stronnictwa ko11-
sc rwatywneigo, iż nic można \vątp!ć 1 żt 
Niemcy pmvysyłali agentów do Po~ski pud 
Moskalem celem y,11zn;eccnia ruchu rewulu
cyjnego i1 pozyskania żyv„ iotów narodo
wych na rzecz \V'al'ki społecznej i ruchu 
zbr·oinego przeciwko Ro·syi. żel berlif1skic 
ko;a rządowe pragną z~burzeli w zaboru. 
r·osyiskim, aby nie dopuścić d'o żadnyc . 
reform w tej dzielnicy. 

Póforzcdowa bert:i1ska ,.Norctc.uts.<:he 
Allg. Zeitung" oglosila z p·owodu tego a r~ 
tykuł, który w sposó:b najostrzejszy napa
da na mowę hr. Stani1slawa Tamow1skie~o. 
W artykule tym gazet:::l. twierdzi. że Polacy 
w G:a:licyi p.ostQpują w sp•osób j,ątrząiq~ 
przeciwko Niemcom, a jeżeli obecniei Pol
scy prze\\,.odnicy w Oal1cyi, nie pod'niecają 
·ruchu re\vohl'cyjnego w Królestwie, to tyl
ko dlatego, Z-:: .u;ważają wszelką a~cy~ 1.v 
tym kierunku obecnie jeszcze nie na c.zasie. 

Zuchw'alstwo sługusa centro„ 
w ego. 

Najwstrętniejszym człowiekiem jest ·,_ 
pozostanie zawsze zdrajca, na to dostarcz.al 
znowu dowodu p. Aleksy Buchner, sruza
lec gewerferajnu. 

Zatru<lni•ony on fest przy; centrowym 
,.Oórnikui Polskim" wydawanym przez re~ 
werkferajn i wpuszcwny zostal jako spra
\\1'\QZdawca na walne zebranie ,.Ziedoocze~ 
niai za,rodowego polskiego" w Steefe .. 
Cztowiek ten byl dawniej w „Zjednoczeniu 
wwodowem po·lskiem", któr.e porzucit by 
za grosz }udaszowski wyslugiwać si~ wro
gom robotników polskich. To też centro
wcy sami nim poga1rdza,ją, śmieją się z nie ... 
go, al'e oo im stuży, bo chociaiż mu w twarz 
plują, to j:ednakowoż mu za to ptacą. 

Zajmując się tu spraiwoz<faniem -slużal~ 
cy gewerterainu·, zaznacz.a.my nasarn~ 

przód, że człowiek jak p. Aleksy Buchncr 
od gewerkferajnowcgo „Oórnika1 Polskie
go", chociaż. sill si~ na wyz:wiska i ohel~ 
gi, obrazić robotników1 polskich nie moU:. 

Pisze ziaś ów slugus centrowy, i.e WJ 
Steele na zebraniu robotników polskid1 
prz.ypommala· mu się menażeryai. 

Pozwolimy sobie tułaj piomódz pamięci 
jego i nie mylimy się; zapewnie twierdzącł 
że p. Buchnerowi menażerya przypomnia
ła się wtedy, gdy ziewając spoglądał w 
zwierciadetko k1,eszonkowe i1 ()lglądait swe-. 
ją: „nadobną" buzię, przypominajClicą ży•wo· 

teioryę Da:rwina. 
Wrza.skóWl \Vi Steele nikt inny nie wy

prawiruł, jak dawny kamrat p. Buchnera i 
wychowaniec gewerkferaJnu:, a robotnicy. 
polscy wtaśnie w. niedzielę ubreglą ud.ow-o
dniJ!i, że obyczajów t zwyczajów. jaikich 
uczy gewerkferadn, u siebie zaprowadzae 
nie będą. 

Gdy p. Brust ustąpić musiaif. z powodu 
brutalnego sposobu, pisania wi organie ge-· 
werkferajnu, dostało się pono także p. Bu
chnernwi po porteczkach; widocznie p. 
Buchner Jekcyę, Jaką odebrat, }uż zapo-
mnia!, jeżeli teraz jesz.cze grubszych u.ży
wa wyzwisk iak dawniej jego szef p. Au
gust Bmst. ' 

Pan Buchner zacz.epia też tegio lub o
wego mówcę, który jako robotni'.k -
potram swe zdwnie iasno wypowiedzieć, 
lecz. czyini to p. Buchner jedynie z niskie! 
zazdrości. Bowiem najwięcej draśnięto 
serduszko p. Buchnera i1 teg0 on zapomnieć 
nie moie, gdy na zeszlorncznem walnem 
ze:braniu ge\verkferajnu \V Steele go n:' 
mównicy wyśmiano. 

Wówczas sądzil p. Buchner, że od
powiada jego ,:g,odności" jako slugusa cen
trowego· by rzec kilka s!ów ,.mądry,,;;h" d-0 
zebranych delegatów. W szedt p. Bucłmer 
na mównicę oglądal swe dlugie paznokcie 
i zamiast coś powiedz4'ć począif myśleć. 
Zebrani uszu nadsta1wiah, by uslyszeć spo
dziewane ,,glęookie praw<ly", lecz p. Bu
chncr myśłal i1 myśl.al i nic nie mówil, tyl
ko strasznie wzdychal. Sala zaczęta się 
zanosić od śmiechu, patrząc na ni1ernegO 
mówcę, ai p. Buchner spu'ścii nos na1 kwin
tę. usiadl w kąciku wśród ogólnej wesoło
ści i więcej się nie ukazal. 

Teraz mści, się p. Bll'chner na robotni~· 
k.ach polskich za to, że go niemcy, którym 
się wystuguje, wyśmiali. 



Zjednoczenie zawodowe pols ie. 
W niedzielę, dnia 19 marca o 1odz. 4 

ri- poi. odbędzie się w Steele, w lokalu p. 
Drees'a ul. I. Rottstr. 
:POSIEDZENIE STAREGO I NO WEGO 
"ZARZĄDU" ORAZ STAREJ I NOW.EJ 

„RADY NADZORCZEJ". 
J(to oo nowej „Rady nadzorczej" ua

łeżY ogłoszone zostało w nr. 63 „ Wiarusa 
Polskiego". 

Wszyscy członkowie „Zarządu" i 
„Rady nadzorczej" koniecznie być winni, 
gdyż pod obrady przyjdą bardzo ważne 
sprawy, dotyczące naszej organizacyi, 
„Szczęść Boże!" 

„ZJEDNOCZENIE ZA WODO WE POL" 
fR. STOLPE, przew. „Rady nadzorczej". 

Baczność! Gelsk.· U eckendori ! 
DonoszQ \v"Szystkim czfonkom i za

mieszkałym \V• Ueckendorfie R<YdaJkom, ii 
w niedzielę dnia 19 marca o g<><l!z. 5 po pal. 
ma Kolo śpiewu „Mkkiewicz" walne po
s1edz.enic i obór zarządu u p. Rag1'~, u1. 
Bełlfstr. 

Uwaga: Lekcya śpiewu o godz. Z pe 
pot oo nie<lzielę. Proszę. o punktualne sta-
wienie się. Adam Michczyńsld. 
Koło śpiewu ,,Zoila" w Sodingen..Bornig 
donosi swym człiornkom, iż miesięczne ze
branie odbę<l'zi1e się, w niedzielę, d. 19 bm. 
o go~ 5 po poł. Lekcya śpiewu. odbędzie 
sI~ zaraz po zebrainiu. O liczny :rudziaJ 
wlonków uprasza Zarząd. 

Cześć pieśm polski ei! 
Uwaga: UpraszaJ si~ szan. Rodaków, 

którzy się dali' na ostatniej zabawie na 
cr,lonków zapisać, ażebyi się stawili na ze
br~e, ai odb!orą ustawy. W przeciwnym 
f$Zle będ'1t z listy w;ytkreślemi. 

Przewodnłc~CJ.7. 

Sokół w Langendreer. 
Zebranie miesięczne Tow. ginm. „So

k~t· w Langendreer odtbędzie się dniai 19 
h. m. (w niedzielę) o godz. 3 po pot na sali 
p. Sproedta. O liczny u<l·zial dla omówie
nla ważnyich spraw, upraszai Wydzt"'al. 

'F4wareystwo loteryjne „Nadzląa" w 
Wattenscheid". 

Walne z:grOm.adzenie ~zie sio w 
ilddziełę, dnia 19 marca po polud!niu o g. 
41PI lokalu: p. Oramana, na które si~ wszy
stkłch icz~nków upruYn:tie zaprasza. 

M. Herkt. 

ft~~ l*łt~~ ~;t ~~;t~tł t Wielebnemu ksi~dzu wikaremu 19 
k Józefowi H łmperlowi tt 
ft w Baukau. Wielebny Księi:e1 W ~ 

w dniu rrwych godnych Imienin •Y 
~ życzymy Ci zdrowia, szczGścia i ~ 
~ błogosławieństwa świ~tego, aby ~ 
ft Cię Pan Bóg zachował pr;1,y naj· ~ 
~ lepszem zdrowiu, abyś i nadal f-ł 
łt mógł pracować pomiędzy nami xa.a. 

dla dobra dusz naszych. Zjedna- •Y 
ł.\ łeś sobie pl'zez Twą pracę po mię· 1ł 
ft dzy nami szacun'łk, to też .za. ~ 
ft wsze prosić Boga będziemy o ~ 
~ zdrowie i błogosławieństwo dla ~ 
ł.\ Ciebie. Tego Ci życzy ~ 
~ Bractwo Różaoea świ~teao 11 
~ matek. tł 

~~:t:~„~~~~~~~~ ~~ 

.,.~-·-·*~*••*"~ Memu kochanemu m~żowt 
JÓZEFOWI J(ARÓLCZAKOWI 

składam w duin godnych Imienin najscr
deczn:eisze życzenia: Przy dzisiejszym 
dniu radości, który Twem imieniem słynie, 
niechaj w obfitości sto lat życia Twego 
plynie. Chóry anielskie dziś wes-0lo gło
szą i kochanemu mężowi koronę niosą. 
Jak ptaszki w powietrzu i ryby\ c wodzi<:: 
tak żyj kochany mężu \v' radości i swobo
dz11e. Życzę ci zdro ia , szczęścia i blo
go slawieństwa Ś\v iętego, a po śmierci1 zba 
wienia wiecznego. abyś zasia.dl w niebie i 
ja żona koło ciebie i nasze dziatki jeszcze 
dalci. niech wszystko Boga chwali. Gdzie 
milość, tam Bóg, gdzie zawiść, tam zly 
duch. OQbra żona męża k0rona, serce mo
je i tw.oj" Boże p-0łączylcś Panie miej 
o nas staranie. Srmerć i żona od: Boga 
przeznaczona. Teraz. po trzykroć wy
krzykuję niech żyje mój mąż kochany. Te-
ci życzy t ~r-0ja ż-0na. E. K. 
..::~ ~·,,, .~f(< .• ;.ft --:1.'• . ~\o ··!i ~".>:. .§11„. „41 ' i''•· ,,,jo, ~ . ' .,.,Jk_ 
~f ·•ii'~„ !~-:9~~\i.· ~~~ :,ij\" ~1-~ '",,.;,;~;~~~r·~.j.~ ~-~· ·~i; ~' ~· !' 
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Zasyłamy w dniu 19 marca naszym 
szanownym druhom Józefom najserdecz
niejsze ży.czema. Życzymy im, aby im się 
też tak powiodzito w tym roku , jak zesz.lcg{J 
roku. Niech druhowie 
Józef Wojciechowski, Józ~i Adamski, Józei 

Koporowicz i Józef Dańczak 
niech żyją, aż całe Wanne zadrży. 
I(. D., P. K., J. M., M. P., M. K., f'. O., f. I(. 

·~······~··tr· • ._ •• . -- . -~·- ---

-~l!iłB~~ttHtH8tlłi~~-Bł 
W dniu godnych Imienin 19 ma1rca 

skla<lam serdeczne życzenia mojemu kQ
chanemu meżowi 

JÓZEFOWI MANDRELLI. 
Dzisiaj w nocy o pólnocyi przysze<ll 

ktoś i otudizil mme. W tern zia.Qtysto i za
grzmLalo, a mni.e się też przypomnialo, że 
to jest znak z nieba, że Ci mój drogi męiu 
powinszować trzeba. To wszystko z tej 
przy.czyny, że to Twoje ImJeniny. Więc 
Ci życzę szczęścia i zdrowia i życia do 
sto lat <lfagi·ego i bło.gostawieństwia Boże
go. Ja. będ~ Boga p.J"1osi1la, ile starczy moja 
siła, byś mi d'rogi mężu mój, długie lata 
żył; abyś nie doznal żadnej trwogi i dostail 
sie po śmieraci w me:ba progi, ~:YlbYś 
osiadit na niebios tronie przy swoim św. 
Patronie. Teraz jeszcze Ci raz winszuj<; 
i po trzykroć wykrzyikuję: mój kochany 
mąż Józef Mandrella· nie chi żyi}e ! ! ! a1J się 
echo po ca~em Bu·schhausen rozbije. Tego 
Ci życzy Twoja Cię kochająca żona 

Julianna Mandrełła. 

m~•~·,,.•--~-~:•m~ 

·---··~Iw. Przy dzisiejszym dnm radości, który 
Twem imieniem ~ynie, niechaj kochany 
bracie Józef Ie życie Twoje ,plynie. Jak 
te ptaszki w powi'etrzu i rybki w WIOdzie, 
tak żyj ·kochany Bracie w radości i· s-wo
bodzie. Oby się spelnHy. naszie życzenia, i 
abyś osięgnąf koronę zbawienia, 1 ahyś tam 
przed' Stwórcy nasz.ego tronem za2ywał 
ch1Waly z. Tw<lim patronem. Tego Cti ży
czymy i po trzykroć wykrzykujemy: Nasz 
brat J fu ef Wilczyński niech żyje. t!! dopóki 
ptaszek z morza wody nie wypije. Tego 
Ci żyiczą twoi bracia g:oskami po<lpisan1 

P. W. I. W. T. W. P. W. S. S. 

--~-~-;;--

St.runy 
411.o skr~y pców, e7-

t• 1 au ary. 
Także inne C7.ęści 
do wymienionychin
strumcnt6w do na
bycia u 

Pró a! 

Th. Kuhnen, 
w "rai tenscheid, 
1!1reiheitsłr 19. 

Piękne 

~1 iąz· r ii 
z polskimi napi· 

sami 
po tanich cenach. 

poleca 
Ii8i~:;,unia 

Wiarusa Polskiego 
w Bochum • 

Kanarki! 
Kanarki 
cho do w li 

dobre§ 
dobrze 

śpiewające poleca 

H. Sibilski, 
w Bochum. 

Czy~ l an zastósowal if' <lo na zcgo nnpo

mnienia w ~prawie zdrowia'? C7.:ytałeś P1rn 20 1·0.z

sn.,dnych powodó"-, dlaczego kaw;, nie nalc7.y pić'!·
Czy Pan jeszcze ka\vic !:'lodowej K;rtiireincra nic lo
wicrza '? - ... To, wtenczas i~tniejc tylko jeden ' ,wl k 
aby Pańskie niedowierzanie u unąć i zhpcwn ić :it~ 
o sprawie, mn,iącej dJn. zdrowia tak donio_ J,~ .zna
czenie! - Zrobić pro!:3ZG cl!dś jeS7.:•;.ze pró1Ję z KathrC'i
ncra. kawt\: ~lodową! Id% Pan do pierwszego lcp.:- zc()'o 
skb. du kolonialnego i knp Pnn małą paezk<~ ka-7 v 
słodowej Kathrcint.m1, wydatek jest prz.ecie% zupełni~ 
mały! Gdyby jeduak i ten wydatek był Panu rn 
wielki, wtenczas napis;i; Pan na karcie do fob 1·) l"i 
Kathrcincra kawy słollowej w :\Ionachium. Knżdv, 

kto o to prosi, otr,;1,yma próbę Kathreinera kin;y 
8łodowej zupełnie darmo tylko, aby najwiącej upr7.C'
dzonemu pokazać wielką różnicą pomit:<.1 zy Ku.threi
nera kawą słodową a \Yszystkiemi innemi kawami 
słotlowemi, bez wzglądn nu to, pod jakicmi nnz"·a

rni i w jaki sposób one polecane bywają. Jest si~ 
po prostu zdumionym, skoro siQ różnicę ka,vy pil·r
wszy raz .zauważy i własnym językiem '"·ysmakujc. 

§IM! I pt Dl! "MgUO•HEW! 
PODZIĘl(OW ANIE t 

Wszystkim, którzy brali udział w po
grzebre mego najukocha!lszego męża 

śp. f rancfszka Kuncewicza 
oraz Tow. św. Franciszka Serafickiego 
skladam staropolskie Bóg zaptać ! 

W smutku pogrążona żona 
Aa:ata Kuncewicz. 

--~-·-··---· SzanoW!nemUl prezesowi Sokora w 
Dtissefdorfie oraz wszystkim 

DRUHOM JOZEfOM 
skla!damyi w dniu gQd'nyd1 Imienin lrnsze 
najszczersze: życzenia i wznosimy trzy
krotny okrzyk na ich zdrowie wolają,c 
trzykrotnie: Czołem! Cziolem! Cwlem! 

Tego Wam życzą druhowie 
W. K. J. Sz. A. H. fr. M.~„ St. A'. D. 

-····--··-•ff•-····-··-~ Koło śpiewu „Chopin" w Bochum.-Hofstede 
W dniu godnych imienin dniai 19 marca 

·msyita szan. za:stę,pcy prezesa 
p. JÓZEFOWI TALARCZYKOWI, 

oraz rewizorowi kasy 
p. JÓZEFOWI RYBCZYŃSKIEMU 

serdeczne życzenia zdrowia dobrego i po
wodzenia naiilepszego. Oby si~ szano
wnym druhom dobrze wiod:to na tej ohcz:y
źnie, aby J1iigdy smu.tki was nie nalWiedza
ry, Obyście zawsze wzsolo i sz.częśliw1e 
spog1ąd'ali w pr.zysztość. Obyście zebrali 
grosza nie malo i wrócm w strony rodzin
ne i w1y.kwpili kawal ziemi polski·ei. Ży
czymy wam tego wszystkiego, co jest ży
czeniem serca· waszego. Żyjcie SW().bo
dnie, jak te kwiiaJtki w pięknej wiośnie. W 
końcu1 po! trz)i<roć wykrz.ykuiemy: Nasi 
druhowie:: Niech żyją! niech żyją! nilech 
żyją! aż echo glos nasz po calem Bochum-
Hofstede rozniesie. Z a r z ą, d. •• "„*--~·***•• 

Szanownemu przyjacielowi 
JOZEfOWI DOEIUNGOWI 

w1 Schmidthorst zasytam w <lniu giodnycli 
Imienin 19 marca serdeczne życzenia zdro
wiia, szczęścia, bl-Ogoslaw1eństwa św. ży
da. dlugiego i wszelkiej pomyślności 'a p() 
śmierci korony niebieskiej. Jeszcz~ ra~ 
Wam winszuję 1 po trzykroć wykrzykuję: 
mój· szan. przyjaciel Józef Doring niech ży
je! nioch żyje! niech żyje! aż się ech-0 z 
Buschhausen do Schmddthorst o-O.bije. Te
go Wam życzy, ale zgadnijcie kto? 

l(„ ••.•• y M ••.•.• .a. 

-~~-
•fł--~~··-~~~··~ Na dzień imienin szan. prezes.owi 

p. JÓZEFOWI CYPLil(OWI 
i jego ronie Józefie, oraz W'Szystkim paoom 
J ó ze f om, cz,tonkom nasze:go towarzy.
stwa składa życzeni'a wsz-e.Jldch pomyśl~ 
ności oraz trzykmtne niech żyją!!! , 

Tow. św. Wojciecha w Solingen„ 

~~H•H••M_.._. 

liiftlf t?Hl"11tt'1!00Dtłt 
Szanownemu sekretarzowi Tow. św~ 

Andrzeja w Ober-Marxloh, 
p. JÓZEPOWI OLEJNICZAKOWI. 

U nas dziś chwila wesoła radosna, jak. 
gdyby znowu, zawitata wiosna, i blogiem. 
cierpłem duszę nam ogrzata, i jasnem słołi- · 
cem w serca zawi~ata. Winszujemy CŁ 
tegOJ roku ladnej żoneczkii do boku. 

Także ·cztonkom: 
.JÓZEFOWI SI.EBIRZE . 

i JÓZEFOWI DUCZMALOWI 
życzymy zdrowia. szczęścia i 'blogosl:i
wieństwa św. nai z.iemi, a DO śmiercil nieba 
i po 999999999 wykrzykujemy: niech żyją! 
Tego Wam życzy 

Tow. św. Andrzeja w Ober~Marxloh. 
~~tf~ · ~ ~~~ttt ~1tninin~ łrtt 

Ubrani 
dla chłc~pców 110 I o 

Ubr'11.n&a moje są ftt•dłog '-\iła , n.J~ h ska1tÓ 
robione. Dla tego be,~nag.anu1 ;najłep~zy kt•ój, 
dująt!Y sit; rozri•żn 4P·. 

eir. .. dl.m :kaid '".i f gnry ~ió~ownh_, od- „ 

od rub onytĄh podług m a y ledwo 

Odbiorcy zamiejscowi odbiorą koszta podróży z powrotem. 
Do wyboru wysyłam franko. .„ ... lt] ··~ Do yboru wysyłam franko· 

Ruhrort, 
Kiinigstr. 5. Jakólt Buhrort, 

1Kiinigstr. 5. 

ł -~ ~ ~„; •,• • 
11 

' ' ' • ~ ~: ~ I / ' 1 • ~ • <o I~ Ą_I 



N aj ba.rdzh·j l)Oil\dł'ne gatunki~ 

Nr 50, f ą s s e • P a r t o u t 
, Nr. 55. N o b l e s s e • O b li ł e 

Nr. 32. T u re f o r t „ ·e tit s e a n o n s. 
' 

111 Tylko prawdziwe jeżeli Jr.-:żda paczka nosi nazwisko firmy: 

1 • . •_ft"'. ~ULl~A. l.t ~ 

S, n .octakorn z Oberhausen i oik<J-•• zain. n.: k l 
łią' donos.z~, iż. mói .salon go~ar~ 1 po ąrczo-

8 .wyrywaniem i wpraiW1an11.em szt.ucz-

I 
I 

Oznajmujf;, te nadeszły wszystkie nowe materye 

polskim składzie 

BochnDI, ul Alleestr. nr. 13. 

Ubrania do przyjęcia r 
I - . „ . 

·~ . 
'O ...... 
~ 

~ = 

ł poleca we wielkim wy borze 
~ 
o 
o-' 
~ Dom n1ód 
CD 

I 
o 
~ 
~ o 

' o-' ....... 
c:D 
CS ...... 1 

ł 
1 

ludwik Clemens, 
1 

\ ,,~t_~_l_ui_. _H_o_ch_s_tr. ___ n_r_. _6 _B_O_C_H_U_M __ ui_H __ oc_hs_tr_, _nr_, _6, ___ .\ 
s:o 

~ ~ '1lllatidu1e iSię tera~ przy Kirch· 
'1lla nr. 58. I 

W. Kaube, f ryz.yer i d'enitysta..____ I 
-11.--~.' $. i!lilJllJ , __ 

Ludwik Brun, 
l UBRANIA. DLA MĘŻCZlZN NAJPIERWSZE NOW6ŚCI. · J 

Eul~nga.sse 4. Bochum, Euleng11.see ł. 
__ Założone 1836 ~. - -

~eea awe wielkim wyborze po najtańszych 
ee.o.i-eh wszelkie illłltrwnenty muzyczne jako t.o: 

skrzypce,cvtryJlety,klarnety, 
bał'monlkl ul!łtne i do rozr.:łę11an1a; 

bębenki. podstawki do nut,, 
laseczki taktowe dla dyrygentow, 

wszystkie gatunki strun. jako i ·-wyefue 
przybory do instrumentów. 

n.'lej poleram wsze1kie 

· towary toczon·e, 
jako: fe.Jkł, eycarniazkl, hOJskt, Ud. 

TowarJ ttkónan~ jako: portmonetki, 
torebki do eyga.r, torebki do ll8tów,. kuferk~, 
do podró.ży, tornistry szkólne, ~elki, paski, 
noie kie.uonwe, karty do grania itd. itd. 

Goldfo.lbd. tabaka do zaz) a1 fa:~ 

„-----~~m. , 

I naJtaóśZj;h°~enacb I 
I tylko u -------
d 

--==== magazyn mód dla panów ==== 
w '7 „,tt ... n 

ul. Dworcowa. Bahnhofstr. 26. 

p. 1lska u~ługa.. 

• • 
• • o 

•·· • •· •· 
• e· • • •·· • • •· • •· • • • ~·~. 
t'~ 



r. &&. Boobnm1 wterek 21·go marca 05. Roll I . 

• 1arodowym, pollfy iny i arobk 

flycllo:lrl ctri1lcnnia • W'Ył•tkł1• •111 połwi•łecmycll. 
Prztdplata kwartalsa. 'H poczcie il 1 listowych wynołJ 
I •r. 50 fen .• t z odnoueniem do domu 1 rnr. 92 fen. 
„J/!&r11 Pol1ki11 21pi11ny Jest w cennika pocztowYm 

w lmlc B1t1 ZI llar1 I OJCZJZBI I 
Za inseraty placl sit za wiuu ołłrlowy 1S fn., a al 
ogloszenia zamieszczone przed inseratami 40 ten. · i4i 
czesto oglasza. otrzyma rabat. - Listy do „Wi:uu·· 
Polskiego" należy frankować i podać w nich do!dd· 

· eed uakiena „i. 1>olnisch11 nr. 128. ny adrea piszacC'i'.O. Rek01>isów sie nie zwrau. 

~..__ Recl.akcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje Rią w Bochum. przy ulicy Maltherstrasse nr. 17. - .Atlro3 ~ „ 'Vi&rus :?olski" Bochum. __ _...t .. L. 

Rodzice polscy f Uczcie dzieci swe 

••wł~, czytać I pisać po polsku! Nie jest 

Pełakłem, kto potomstwu swemu zniem

SIYĆ tlę pozwoli I 

Z wypadków dnia. 
Kapitaliści prot-estuj.ą przeciw noweli gór

niczej. 
Badanie ska:rg i zażaleń górników 

przez komisyę na poszcz,~gółnycb kopal
niach sąi nie zlą dla kapitalistóW1 lmmed:yą. 
Komiisye te niektórych skargi wogól:e nie 
przyjmują, dfa prnestarzal1ośd w11elu rzeczy 
stwierdzi'ć nie mogą, więc te± każdy ich 
protiokó~ końtzy się zd:arniem, że nieiporząd
kówt usprawiedliwiających strejk nie zna
leziono. 

W eidllug nasz.ego przeklOnania kom1sye 
te ZUJPetnń.e zapoznają. swe zadanie: wyda
jąc sąd'Y, czy strejk byf usprawi·eklliwiiony 
fwb nie. I(()lmisye miał'yi i maj~ badać ko
pailnie; oo zaś zbadały, winny pio.daó do 
publicznej wiadomości, a sąd o tern czy 
strejk byt usprawiedliwiony lub nie ·wtnny 
povo-stawić innym. 

LelC'z wtaśnie sąd, że strejk bY1~ · wszę
dzie nieuzasadniony, \v'Y'kazuje jasno, że 
icbi badania, t{)J 'komedya Ba chociażby 
kto był ka1pitalistą i' wrogiem robotników, 
to tyle roz·sądku posiada, że sob11e powie·, 
ii jest rzeczą nieJ}odobną, by 200 tysięcy 1 

lu&t bez. J>ff\\TIOdu rozpoc.z;ęlo ·IY:!zriolbode, 
które na kilka tygodni biedę i nędzę na ni'ch 
SDrowtadzL 

Ale oo orwe komisye obchoclei· rozsą
dek, (}ne stwi-e:rdzają, że stósun'ki robocze 
byly w najlepszym Porządku, a streik byJ 
nieusprawiedliwiony. 
1 T()I też kapital:iści teraz śmialo pmvo
!uią, się na owe sądy komisyj1ne i twi1er
<lią, że: nowela mająca uregulować stósun
k1 rooocz.e w góirnktwie jest :rupemi·e nie 
potrzebna, ho przedeż komisye rz~diowe 
stwierdziły, że kopalinie byly i sąi w1 nai
lepSzym p.orządku. Na tej: po·dstawiei wła
ściciele kopalń wnoszą, teraz. protestYI do 
rządu. ~wiefol U{:hwalif pr<>test tej treści 
zarząd i wy<lizfał zW!.ązku dfa W'~pólnych 
interesów gospadarc:z:ych W estfaliir 1 Nad
renii. 

0-órnicy z pewnością na zjeździe, któ
ry odbędzie si·ę 28 marca· w1 Berlinie, okre'
śl~ bllżeij stanowdsko mbotn~ków1 w tej 
sprawie. 

Telegramy. 
P e t e· r s b u· r g. O tem, ~kooy bank 

rosyjsko-chiński przy opuszci.aniu Mukde
nu utracił za 2 miliony 1r'Ubli sz,tab sre„ 
brnycb, tutaj nlc nie wiadomo. 

W i e d e ń. Obawiają się tutaj o los 
austro-węgierskiego atache wojskowego 
Przy armH rosyjskiej kapitana hr. Szczep
l}rckiego, który po bitwie pod Mukdenem 
Ulginąt. 

. Pet er s b u r g. Kuropatkim donosi, 
ze 17 marca oddiał naczelne dowództwo Lł
nlewiczowf. 

B e r I i n. Seim ukodczy ł trzecie czy
tanie etatu. Z Koła polskiego przemawiał 
!>Oset dr. Mizerski w sprawie wydanego !h nauczycieli zakazu rozmawiania w ro-
1ę~nle po polsku. 

B e r I i n. Parlament niemiecki i.ałat· 
Wił \V sobotę etaty kolonialne w drugiem 
ctytanłu. 

L i ba w a. W Durbanie 400 osób n
~dzlło demonstracyjne pochody chcąc ro
lałriłków wJefsklch zmusić do ponzuce

: . Pracy. Dwie kompanie wojska rozpę
lify ~...oronstrantów aresztując dużo osób. 

Polacy na obczyźnie. 

Unser-fritx. N. b. p. J. Chr. ! Bracia 
R.odacy ! Po ni ew.aż SLę żaden z. Fritza nie 
<>d!zywa, dla tego jestem z:rnuszony parę 
sló\Vl napisać do naszego „Wiarusai Pol- . 
ski'ego". fak mtło patrzeć, że talk Wielka 
liczba rodaków dala się zapisać -Oo "Zje
dnoczenia za'WO<lowego palskiiego", kiedy 
jU!Ż prz.eszto 25 tysięcy jest nas z<>riganizo
wanyieh. którzy też pc'W[l1ie punktuialni·e 
swe sktadki miesięczne płaieą, bo wiex:lzą 
jak wielce nam jest potrzebna własna orga ... 
niizacya. Brada Rodacy! Agituj.cie także 
zai naszym „Wiarusem Polskim", ażeby 
się \VI ka1żdym dom'!l znajdlowa:t Mamyi też 
ToW3lrzystwo polsko-katolickie pod opie
ką św. Barbary u pana Love-n, które także 
Za!slu:guje na poparcie, ;poniaważ dopvero 
rok istnieje, więc jeszcze U.czy mato 'C!ZlQln.
ków. Od~ywam się prneto do Was bracia 
rodacy, przystępujcie do naszego towarzy
stwa, popierajcie wszystko co. dobre i oo 
swoje, a1 będzie nam lepiej. Szczęść Boże! 

Czytelnik „Wiarusa P-0lskieg-0". 

EiCkel. R.ozmawiatem w przeszły 
czwartek z kilku czt.onkami. starego1 fer
baindu, którzy 'lmniecznie: nanmwia!h mnie, 
ahym wystą:pi'ł ze ,,Zjednoczenia zavrodo
.w.ego poils.kiego'\ a ·wstąipił do kh ferban
du'. Naturalnie, że na zacz,epki, skierowa
ne przeciw naszej polskief 1organizacyi, da
łem owiym 1czerwonym towarzyszom· na1Ie
żytą odlprawę. 

Jak w'ldzimy to i gewerkferajniśd i 
ferbandl0'\V1CY chcieliby koniecznie uśmier
cić nasze ·„Zie<lnoczenie zarwodiowe pol
skie", ale im się: to ni1e uda, ·chociaż kilku 
wy:nodków. z wtasnego obozu, tak samo 
szcz.uje przeciw polskiej ziawodow~ orga
nizacyi robotników. Teraz widlzimy, jak 
to niiemoom się nie'którz.y wys~ulgują, ob
rzucając błotem „Ziedn<J.czenie: zawiodowe 
polskie", które t·o na:paśd wrogowie robo
tn1i1ków polskich z. wielką radością rozsze
rzaią. choć to tylko wymysl'y, ludzi prze
wrotnych. Dalej więc Rodacy: do ag1ta·cyi 
zai naszą polską or·ganizacyą, plajĆmy re
gularnie: nasze sktadki i zdobywajmy ooraz 
nowych członkmv. Szczę.ść Boże! 

Górntk. 

Diisseldorł~ W przeszłąi nłed~ieię1 od
·by t się tu '\viec, Z\VlOlany staraniemi kilku 
rodaków1 tutejszych. K1il'lru mółw'cówt roz
bierało różne sprawy Pola:k'ów na obczyź
nie dotyczące. 

Kastrop. Mając sposobność bywać w 
-domach polski.chi za1urważylem z bólem ser
ca, 'Że jeszcze bard.w <lu'Żo Ro<l.'a!kówi ma 
gazety niemie.ckie. W obec tego 101dz:y1wam 
sie doi wsz.yistldch czytelników. „Wiarusa 
Pollskiego", abyi wszystkich stl dcitożyli, 
by te po1ako'iercze piśmidła wyrzocon<> 
21 domów naszych R.odaków, .a za.pi.samoso
bie „Wiarusa Piolskiego'\ który za to, że, 
dzielnie broni Polaków na obczyźnJe, 
wctąi1 tak wielkie z:nosić musi prześladio„ 
wania. fr. K. 

z l(amen piszą nam: Pewien1 niemdec 
każe ml sobie zapisać gazetę, „Górnik 
Polski". Ja bym Szan. Redakcyę :prosit, 
żeby mi doniosta, oo to jest za bibuła 1 czy 
t-0. Polacy jąi wyda.ją. Jai wolę czytać 
„Wiarusa· Pofskieg-0" z Bochum. ,,Górnik 
Polski" wychodzi z Essen z <ltukarni Proe
delbeuł i Koenen a pad·pisainy jako redak
tor jest j$iś Buchne·r. 

Franciszek W. 
(,.G~rnik Polski-H je~t tOJ organ cent~ 

WO'>-halka tysty.cznego „G ewerkf er al nu". 
Pismo to li.Y i wyzywa Polaa<:ów i robot-

mkóiw polskich ornz .,Zjedinoczenfo zawo:
dowe polskie", to też takiej bibuly żaden 
Polak abonować nie pioiwinien tak samo, jak 
żaden prawy Polak anP d\Q gewerkferajnu, 
tak zwanego chrześciańskiego, aini do s.ta
reg-0. socyalistycznego f erbanid:u należeć 
nie p:owiITTien. W sz:yscy robotnicy polscy 
nai obczyźnie winni się natomiast w ,,Zje
dnoczenlrn zaWIOdiQ'W:em polskiem" orgarni
zować. Red.) 

Thale. Tow. polsk.-kat. p. op. Serca 
Jezusowego ()dbyfo swe wialnie. zgroma
dz.enie dnia 5 lutego, nru którem zarząd! zda.
wal -sWlel sprawozdanie z. czynnlOŚci z ro
ku 1904. Na początku rokui lkzyito; tow·a
rzystw!O czkm!ków 4-0, w. dąigu roku przy
stąpiło 46, wyklut.oono 9, do wojska po
sZJetlt 1, d1a zmiany pracy i mereguJ1a1mego 
placenia skladek miesięc:.wycłt wystąpil<> 
40. 

Doichocfu. byto 167,75 mr., mzchodu 
245,37 mr. Chorym czlonikom wyplaoono 
71,25 mr. Nru kościół Serca J.eizuisowego 
dano 10 mr., resztę wydaoo na potrzeby 
towarzystwa. Mszy św. ·ziamówi()IlQI 3 na 
intenicyę, tov.'1<lrzystw1.a1, a 1 z.a zma:rttego 
.... -zlonka. Z chmągwią; występmVJa.liśm) 
6 razy, zabaw urządziliśmy 3, oraz Wspól
ną gwiazdkę. Bifblioteka składJa1 się, zei 180 
książek, z których przieiczytano 60. D()i za. 
zarządu Z().Stali obranr: Pre:xesemi Pr. To
miak; zast. M. Woźniak; sekr. Piottr Oo
ra; zast. Woje. Duczmal; ·skairbn. J. Wie
liński; zast. A. Kiedroiwski; rewizor~ ka„ 
sy St. Ciężki i Fr. Skrzynecki; bibl. B. 
Lodyga; zast. J. Balisz; chorążym A. fa ... 
nus; zast. M. Mocek; asystentam~ Piotr 
Pankowski i L. Wiślinskl. 
Pr. Torri11Czak, prezes. P. Gora, sekr. 

Mowa 
posła p. mec. Chrzanowskiego 
wypowiedziana w parlamencie niemieckim 
15-go marca r. 1905 przy obradach nadl eta-

tem. kanclerza Rzeszy niemieckiej. 
Chcialbym Waszą, uwagę, M. P., 

zwrócić zniowru na wydalania. Sl'uisznie 
n'a!Zlw.ano tu z lewicy nieludizkiiem i. nieku1-
tura~nem wydalanie -oudzozd·emców, Ro-
syan z Berlina i innyclt miast unirwiersy
tec1dch. Ale jeszscze mniej ludzlkiem i kuł
tumem jest wydala.me Poliatków, bo przy 
wydalani'u R.osyam chodzi o wydalanie z 
1obc~-01 ·1m kraju, uniemoż1'iwia im się. tyl
ko byt poza ich ojczyzną. Przy wydala1t1iu 
Polaków zaś chiod!zii, o wydalanie. ich! Z! <>i
czyzny. 
(Bardzo słusznie! - na ławroch po1lskir:h). 

Ludzie, których się wydafa, nieraz ca
le żyiCie przebylii w państwie 'Pmskiem. 
Wydaienie ich równa się wy1gnaniu. Uzu
pełnię sze,reg przypadków. które przyto-
czyif mó} kolega frakcyjny. hr. M'ielżyński, 
v opowiem kilka typowych prz.ypadków, 
jaki'e się plowtarz:a1ą setkami·. 

Nasamprzód więc typowy przypadek 
wydalenia sta·rca, który cale życie przebyt 
w Prusach! Jestto robotnik Piotr Guzio
łowsb ze Strzelina, mający 60 lat. Nie 
przypomina on sobie nawet, kiedy przyby? 
do Prus. ' 
(Sfuchajcie.! słucha}C1e na tarwa~h socya-

listów.) 
Podoibnro w szóstym czy siódmym ro:ku 
żyda. Jest ,ojcem trojga 9iz·i'eci; przebyl 
tu. cale życie, th1 ciężko praoowal, naraz w 
Upcu z. r. dostade nakaz, aby si~ ud'aJ za 
granicę rosyjską. 
(Słuchajcie! stucha1cie ! na ławach! pol

skk.h). 
Inny pri:ypadek typowy, gdzie ()d!gry

waJą rolę środ~n przymusowe! Robotnik 
Józef Paku,Js.ki W' powiecie i.oowrodaw· 

s.kim byl od' 30 lat w Prusach. Wylączyl 
się z. poddaństwa rosyjskiego, i władze 
pruskie zaś uisilują w takich przypadkach 
ludzi zmusić środkami przymusowe:rru do 
<>puszczenia granic pruskich. 

(Sluchaicie! sJuchaici!e!) 
W z:a·stooowaniu tych śmdkó1w przy

mu'SIOrwy.ch jest barbarzyństwo. 
(Bar<l!zo stusmie ! - na !awia'Cł11 piolskich.) 

Bo cóż ten człowiek ma począć? Do
kąd ma się udać n'1! stare lata? Nie zn~ ża
<hrego mne.go języka, ja'k tylko ojczysty; w 
-calym swoim ż.y.ciu- nie byt za granicą. 
Wfadze rosyjskie nie che~ go przyjąć. Czy. 
mai wędrować mo'że do franicyi, albo1 do 
Wl.ochJ? 

Już sie'Clm razy skazano go nai 50 mr. 
karyi odnośnie na tydzień aresztu. Nie ma 
pieniędz.y na z.apla'Cenie kary, dla1ego ju~ 
s1edm razy sied'zial pl(} tygod'niui w ares.z.cie 
(Sfuc·hajde! st'Ucha}cie! - na. ~aiwoch Pola• 

ków i· siocyali·stów1), 
ponieważ nie opuścit gramie pr:uskich. 

Trzed przypadelk typowy, <liotyic.zący 
wydalaniCIJ 'kobiet. Przed ok1oro1 26 laty pe
wien Polaik, poddany państwa rosyjskiego, 
ożernir się w okioHcy Po,znania. Po 19 la
tach umarł; wdowa' po nim Mary;anrna ~
lewacz żyje jeszcze mniej więcej siedm lat 
w pobliżu- Poznania. Na1raz, chociaż nigdy 
w życiw nie by1a z tamtej strony granky 
rosyjskiej, 
(Sluchatlcie ! shlcha}cie! - na lawach p!Ol-

sklch.), 
1chod'ai tam nie ma krew:nych ani znajt0-
myc.b, otrzymu.te nakaz u:dainia się za grani
cę rosyjską. 

(Słuchajcie! stuchaicie ! ·na ifawac'h polskich) 
Ta kobieta· wcale tego1 nie pojmuje, 

.czemu ona ma1ąc 60 l.a.t, ma wosić takie 
wygnanie. Brom się przedw1 teml\l~ ale 
wladz.e pruskie wywożą, ją za granicę, za
pominają przytem o jej 18 letniej córce. slu
zą-cej we wsi: sąsiedniej, którą wydalaJą, do
piero w kilku dni~ch za martką; na szczęście 
za1stat'ai ieszcze maitkę. na: stacyi gramcznei. 

M. P., trzeba bylo słyszeć opowiada
n'1e ur.z:ędn,i!ków: rosyjskich, oburrony.ch na 
to pruskie: barbarz.yństwo. 

(Sluicha1icie ! sluchajcie !) 
Opowiadali ma! oni, jak tai kobieta C()

dzień calemi· ·godzinami plak.a1l.a. 
Nie dziw~my s1.ę wprawdzie, że pruscy 

urzędnicy admtlnistracyjni spełniają takie 
czyny OOhiaterskic, OO zachęca i-eh Sitt 
w.prost db tego przez dodatki pensyjne m~ 
kresach wsc.hoidni.ch. 
(Baird!zo s.lusznie ! - na lewky. - Dz.wo„ 

nek marszałka.) 
M a r s z a ł e k: Parne PO , prosz.ę· 

pana. abyś się pan miarkowal podeirze.
niach, któr·e wypow1adaisz przeciw szano·
w,anym urzędnikom, którzy tu nie m0igą: się 
bmnić. · 

Poseł C h r z. a n o ws ki: Ale <l'ziwi
my się temu, że kanclerz Rzeszy, który d:o
wi·ex:l'zial się o przypadku przezemnie przy
toczonym , nie miał na to ani. słowa nagany~ 
Ten przypadek datuje się już w prawdzie 
od 3 lat, ale opowiadam. o nim tu \v parl.Cl~ 
mencie dlatego, że z nim zwróc1tem s.i ę 
wpmst do pana kanclerza R.zeszy. 

W ten sposób wydala s!ę mieszkaią
cych w. Prusach Polaków. podruwydL pań
stw;a rosyjsk1eg() 1 a gdy tacy Polacy che~ 
się sprowadzić do Prus, to tego im się W()

góte zakazuje. 
Młody baron tt.or-0ch, chcia? w: le

sz.tym roku jako elew gospodarczy na pe
wnym wz.oro,wym majątku uczyć się. prze.z 
rok gospodarstwa. Na tym samym mająt
lru warzylo się już przed trzema laty, Ź'e 
wydalono nagle p~wnego Polaka, podda
nego państwa austryackiego, r~vtrde!Żi ele
wta gospod'arczego. Z tei przyczyny w. 
sprawie barona łfo.r-0:e.ha zwrćc<H10 się. do 



l andrata z z1pytanicm , z~ i t 11 d2 \' fFl-
1>o da r.~zy b dzk '") d .. dc r. y . OdpO\\ ie ;, 

brznnala. że zakaże mn _ię pob~ tu . gd~ by 
u przybył. 

{~'łll c lw.j ·: I!. słuch aj,; ' c ! na la :i. a..:h 11'.'11 -
sk i ·h i so .:yali tó ). 

On lJyl \\ pra \\ dzi o tJ ! politycznie 
p.o d ~i r7.a n y. ż j st l li?.y 1 n. b) leg•o na
micst11ika o Jit.:yi , hr. Pni 1. kic ro, I {) tyb 
że \\J l aś.::cielka tcg· J r 1i4tk.l hel ~zem 
bek{)\, po pe lni ł a tQ ' lk·l zbr. dniG. i;i 
I ol<;kim dzie-..Kl lll r da\ afa po] kL. k-.i'\-
:21 :. (W cso l·oś6 .) 

P ,\ i dli8. :.J tu p.ano\\ nlc ti:t k\\ i..:y. 
że P1 usy I osyi m: łos1ie \ yrz4clza iq prz:y 
shigi. . 
(Bardzo slu zni ... ! na k \a ·h ncyal!stÓ\\ .) 

Ni estety po<l tym \\ z r!Qdcm nic rmJż.C
my sic; z cr.odz 1 ć z panam i na l ~wh;y, T u 
'' yj<1tko \\ o z~adz~m s'ę z hr. Limlrnrg
~ti rmn 

( Wes,o lość). 
który dzi ś PO\\ i e dział , że Prnsy d b ają o 
\\ tasne in te resy. Ni c. jest to t ra1uycy<i rz4-
un pruskiego ~ 111(1w i \V.alcrya 11 l' al'i nlrn , 
hist·o ryk polski \\ ' YŚ\\ i adczać pa1ist\\'om 
sąsiednim bczi11tci'CS-O\\ nc przy~·1t u gi. nie 
Z\\ ażai,1c na '' la1s11 e korzyśc i. P ewicu 
pruski mąż stanu za czasć>w Stanisła\ ·a 
Augusta, Hc.rzberg, wypowiedział to w 
zdaniu: „Chociaiż nic zaszczytnie, W' każ
dym razie korzystnie". 
(Bard'ZIQI diobrze ! - na la wiadi1 polskich.) 

Ale jest tD tradycyą rządu pruskiego, 
sąsiada przez przysługi, przez słmva przy
jaźni, przez przymierze, przez to, że. jak 
pan ki0leiga Vollmar dziś powiedział, ,.pła
ci sio daininQ umowami -0 \\ ydaniu prze
stępców". uśpić, a· potem \v odp~wiednici 
chwHi żądać wynagrodzenia 
(Bairdw1 słusznie! - na fa\\'ta,ch polskich) 
albo1 wyciągnąć rękę po dalsze obsza.ry 
ziem. 
(Bardzo słusznie! - na lawach {)Olskich). 

Przyczyny wydalali 1gdzicindziej szu
kać trzeba. Le1żY iana w -ogólnym zamia
rze sttumienia1 polskiej ludnośd \V PmsaiclL 
Tego d1owodz11 najlepiej taktyka Prus w 
obec Austryi, którai przeci"eż wcale nie pra
g'n>i1e wy:d'alania; Polaków, sw10ich podda
nyich. P()d tym wz·ględem Prusy bardzo 
sobie lekceważą Austryą. 
(Zupełna prawda! - na ławach polskich.) 

(Dokończenie ,nastąpi). 

Ze spraw robotniczych. 
U bezpieczenie na starość miejskich robot· 

ników w Tropawie. 
Rada gminna utworzyła ubezpieczenie 

i:aki1e na następujących podstawach. l(aż
dyi mbotnik JQtrzymiai po 10 latach pracy 
20% swegai ·zarobku iak·o· pensyę. Pensya 
to wzrasta z każdym dalszym rokiem pra-

Kapitan Czart. 
Tom drug i. 

(Ciąg dalszy.) 

1 Ale to byly tylko stown. Czyny za-
raz. im zaprzeczyły, gdyż mlodzi,crnec iąl 
na nowo ocalowywać zgrabne paluszki 
tanicerki1. 

- Widlzę - rzekta Marota - że je
steś pa1ni niepoprawny. Skoro więc nie 
można w żadien sp<Jisób uspok·oić pana, mu
szę pO"stąpić z tobą, jak z dzieckiem, które
mu daje. się, 1czego się napiera, aiby zasp-o
koi1ć jego kaprys. 

Przy tych słowach prawa rQka Maro ty 
p·oid:niosla: się d10 1rst Sulpicyusza, który po
krył ją igon1cymi poca1lunkami. 

Nastcpnic', nie po przestając na tern 
pierwszem zwycięstwie i czując t0C11erają
ce siQ o jego twarz czarne \\"l•osy Maraty, 
'°cL"' rócił szybko gl-01

\\ ę i1 cmo1knął ustam i 
na 11.)S sz.c.zęścia„ . 

T ein iealus , rzuc-0ny na ślcpio, musnął 
brzeżek goqcych \\ arg baletnicy, która 
szarpnęła S·ię w tyl, krzycząc: 

- Ach! ach! panie. zdrajco, to '' ten 
sposób p.tacisz mt za moje dobre serce? 
Kiedy tak poczekaj - ponieważ ch1cialeś 
posiąść wrszystko, wszystko ci odbiorę!. 

I ponowni1e rnmona Maroty :osun ę1tY się 
niżej, na kaftan bawoli, zajmując sta.1now i
sko w równem -0cl'daleniu od pasa i od kol-
nierza. 

Jc1 tcś pani za.,chwycająca - rzekł 
Castilan - cze.mu:ż jednak chcesz nią być 
1ylko W' poł()\v1e? Przyznaj, że pódróż 
·stal2„b y i ~ '-' '!uóti: ~ · nadz\vyczaj 1r.udną, 
~dybyśmy jej ·czomś przyiemncm nic uro-

..=y J 1 pro_utt i do 50% z::uaLhu. \ ' d..., 
\\ y otrzyrnai~t alb 20% rnr-0bku. lub też 
SOC{ p nsyi pobi rancj prz ... z zm:irteg o mt,;
ża. N~ \\ y.;h O\\ · n:~ dzieci zmarł~ c11 1;1ie j
sk; h robotnikó\\" w h\ alon:J da \\ a.; l0% 
i 13% aż C" !.riJ1.-z· Lg 15 1 ku Ż) cla. 
Ciei·awe i z.asadnienie odmo vy kapitaH
s .ó ', .L:hcących się ;;godzić na pod \ ~'ż~ 

szenie zar bku. 
Przed '<~b ' >~ - ~ bt'd . ; 1.i \\ Pu1J ·-

1 ·i·· .u n w n:i,Se~ r, Jtl ·1 Ó\\, ~ oy z1 >J l· 
z.. h 1 ~y ę '! 5 it. . r d\\. J ższr,iJ~ 11:1 4fl 
fe11„ c d1 '" iedz.~ li, ż usyr·.: t~go ni~ mo-
gą , b > \ 1;:::,l' ~Y 'lą ie ·i:.z · nmiejsz ... za 
robi i. No !{dJ h:y takie nian a 1 cbctni ·y 
cl.;:: 'l.!h u'. L.g!Gd 1ia0, t' b • ni~dy nie mogli 
sic; starać {) pou\\y.l Z~!'ie ntacy. 
Nic"lorz.ądki · Jrnpał 1iach a f{'lmi3ye rzą" 

do „·cb 
\ iad.imo, i:l IX! str...! 'kn 1·-:u1'sy 7fo

fom: z ~'6rnik<m. nrzGc.lnil r'> \ k()palni i 
prz ... d 'tawic-ieli rz<idu za..:zQłY Z\\ iedzać ko: 
p:i. J111e \\ ·OD\'. ud7k Rury, aby ~ iG przel·o
n:i.~ cz_ i jakie \\ ko1 aln[ach 1nn11iq 11ie1}(1-
rzQdk i. 

T e raz gaze ty bGdącą na ż-old zic kapi
talbt(rn" powiadają, że <J \\'e re\\ izye wyka
zał y ,że \\ kopalniach niep.arządków ż.ad
n)r.ch ni e. ma. a 11aj \ yi'. cj tn i O \\ ·d 7i'.~ bar
dzo małe. 
Na t>0 odpow iedzi e ć: trzeba , że taki e zap-0 -
\vi cdziaine o d tJ; godni re \\ izy~ nic ni ,a j ą 
znaczenia, bo zarządy kop·ali'l miały dosy~ 
czasu, aby ist111cj4cc przed! strcjkiem nie
porządki usumtć. Chc<1c zbadać prawdzi
wy stan rzeczy, po\\ inny rewizye ·Odby
wać siG znienacka , niezapQ1wicdz,!,ain e, a 
\\tedy dowiedzielibyśmy się mnych rze-
czy. 

Buta urzędników kopalń. 
Donoszą, że w kopalni „Borussia ' no

wy kierownik kopalni przcdł·oży~ górnik·om 
do podpisu mowy k-0ntrakt. Ponieważ gia
dząc sio na11 górrncy bardzo mało by zaro
bili. przeto zwróc·ono na to uwa•gę kiero
wnikowi kopalni. Tenże jednak ndpoiwic
dział hardo, że komu siQ nie podoba, nmżc 
paiz·ostać w d·omu, gdyż 10n ani fcnyga nie 
dof,oży. 

Dalej żalą. się na niez1mernc. skl-cślanic 
wózków. 

Chcąc takich butnych panó:wi .uam.czyć 
rozumu, pmv·iinni górniicy starnć się o sprę
żystą organizacyę za w.odo.wą. Górnicy 
polscy po\\i in:ni jak jedcrn mąż w1stąpić do 
,.Ziedn()czenia za\v1odwego polskJ.ego". 

NadSi.zychty. 
Niektóre k1opalni'c np . . ,Deutscher Kai

ser" i inne każą wbić nadszychty, groma
dząc wielki1e za•pasy węgla. Ze w dOJbrych 
zaimiarach k()paln!1c nie gwmadizą węgla na 
zapas, nie ulega pewnie wątpłtiw1ości. 

Z wojny rosyjsko-japońskiej. 
Donoszą d0 Berlina, że. R()sya:nie pod 

Tielinem poni'eśli dotkliwą porażkę. Utra-

zmaiciH. Gdyibym więc naprzykładl {)
ŚWka!d'czyl pani bez żadny,ch wstępów, że 

panią ubóstwiam, wbyś na to 10drzekła? 
- l(zelkfabym, że chcesz pan zlbala

mucić biedną dziewczynę i że źle wybra
leś soc ze swemi zaliotami, gdyż, :ehoć je
stem ostrożną, mam jednak \VI tych rze
czach doświadczenia„. 

Powi.edziane to było: gitosem naiwnym. 
Ale Castillan posunął 1się już 1zbyt dale

ko, aby mial zmicn:ć t-011 rozmowy. Nie 
zwra!cając też uwa•gi na -Odegrane znako
mi'Cie zmieszame awanturnky, zawołał' w 
odpowiedzi: 

- Najdroższa Mar·oto ! gdybym nie 
był z,wró1cony ·do ciebie plecami, lub też, 
gdybym miał ()czy 1z, tylu glowy, przeko
nałabyś się z mojej twarzy i spojrzenia, jak 
-Okropnie cię k'Ocham ! 

- N11c mi do pai'lskich spoirze6, pa-
11ic mnizgal'ski. Schowaj ie dla ·innych. 

- Przeklęte położe1nie ! - zaiklc.ut Sul
p:cywsz. - Pomyśleć tylko, że pani, jesteś 
tam, tuż przy mnie, a jednak ze mn;:i, i że 
nie mogę upajać się twlQją pięknośrni„. 

- Traicisz napróżno ·czais i pi1ękne słó
wk;a, mośc:i Castillanie ! Gdyibyś naprawdę 
życzył soib ic tak bardzo wpatry\via.ić się w 
twarz moiq, mógłbyś doświndcza8 tej 
wieMki j rozko.szy, nic ni c ryzykują.c, gdyż 
d-0 strzcgam iuż w -v ddaleniu wieżę kościnla 
w Romarnntm i - tu1 Dpu,szczam już pafl
skiego w"ierz.chiowca i pana. 

dli (n: 10 no /.. !ni~ r y . z:thi t y.J1 . : „ , . 
nr h, cko~o · J armat, a u.:?dto \\ ;etkie z.i

PJ.SY in I: " Ś..:i . i amnnh..yi, które '' zę , ci 
ulcg-ły spakni11, \ C7GŚv i \\ p3<ll~ \' I ~ 
japi-, :lc:;k1e. 
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Ci c'kau J.Kl j:rn ity ~ie;; ban<ly Chund1 17:Ó • • 
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Statystyka wyp--i1kr1w .~mierci 
spowodc·wany'- h p ·iai1st t. e„u. 
Spra\i.·ą tą zaimO\\ ano się na pier

'" szcm pos i·e dzei1iu teg.oroczn~m „Acadc
mie de medec in c" w I a ryżu . Za1rn ażono 
bo\\ 1c111, że statystyki ·odn·ośn 2 nie poda
wały cyfr odn·ow iadaiących rzeczy\\ i t::)
śc i. - Stwie rdzono grube pomy łk i ze stro 
ny władz mu nicypalnych. \V bardz·n wie
ln, wypadka ch zamilcz·o no, ;~e prz y..:zyn<1 
tnbcrkul,ozy było · pijai'1st\\'10. Winę te.go 
przyp;s 2~~ należy Ieka r rnm, k tfnzy znowu 
na sw10je uni e winnieni.~ przy vaczajq , że po
danie prawdziwej przyczyny bywa często
kroć utrudniane. Zdarzały się wypadki , 
że rodzina sądownie ścigała lekarza, jeże
li dał świadcct\\ io prawdziwe. Tak n. p. 
skazał sąd pew.nelg10 lekarza w Mouhns na 
10 OOO fr. odszkodowama za to, że poda! 
publi1cz1nie pija1'ist\rn jafooi przycz.ynG śmier
ci jednego ze swych pacyent.ów. - Wsku
tek tego przypomina „Academie de medici
ne" władz.am municypalnym -0bowiązęk 
ścisłego przestrzegan i'a regulaminu, na pod 
stawie które,g.o lekarze szpitalni są zobo
w.iązani po;dać dokladnqi przyczynę śmier
ci 11' wszystkich powierzony.eh swe1 opie
ce pacyentów. Wtedy nie -powtórzą się 
takie faJkta, że we wszystkich szpitalai::h 
Paryża, słynącego z pijaflstwa nahczonu 
tylko 149 wypadków śmi·erci w1 skutek pi
iaf1stwa, podczas gdy jeden· tylko szpital 
pod ·kierow11ictw.em Dr. Per.neta, gdzie 
prowadwno dokładną statystykę, wyka
zuje wyższą cyfrę, niż wszystkie szpitale 
paryskie razem wzięte. 

Sz:wajcarya prmv:a:dizb si~ odi szeregu fat 
dnkladną pod tym względem statystykc;. 
Na podstawie tej statystyki wykazat Dr. 
łfoppe w znanem swem dziele „Die Tatsa~ 
chen liber den Alk·ohol", że w gminach PQ · 
nad 5000 mieszkańców umiera w wiEllm od 
20-40 lat każdy 7-8 mieszikaniec, wl wic
ku po1nad 40-60 lat, oo szósty, a ponad 61J 

z.aidowolo-na z ·odinicsi·oncgo tak latwio try
umfu. 

I rzekla g.fośno: 

- Kolacyjka może nie gro21ić nicbez
picczefJ1st\Yem, gd'y się zachowa. pewlne o
strnżno~ci. Zresztą na· miejscu cliopii er-o bG
dZ:ic molżna ocenić dokladi11 f1e, 1co1 warta 
pańska, prnpo·zycya. 

- Mam fą! - sze.pnąl <lo siebie Ca
sctJlau, powta1rzając bezwiednie myśłi to
warzyszki. 

Zapomin111jąc cll\\ ilow·o, dla p1zelot11 ej 
mHostiki, o wa1żnem posłainnktwi·e 1 którem 
g.o ()bciąż1:mo mspokaiał się Castillan U\\a
gą. żer żadnej szlwdy nic pon1:c.sie. ono1 na 
tej1 zwłi0ce. 

Tc kilka godzin -- myślał - są jego. 
wylączllą wfasnośdą i rnzporządzać może 
niem;: dO\rnln i·e, gdy1ż w każdym razie do
piero n8zaJntrz m6głby wy.ruszyć d'o1 Lou
ches. 

Żadnych przy tem nic uczuw21! ohaw, 
arn podejrzeil. 

M6gl był niedlawierzaić Estcbanmvi i 
j1eg0i d\vlOm towarzysz-0111, ale ja•kżc; poda
\\a(: w \vątpliwość nie\vinną du1s1z·ę dzi cw
czGcia, spo-tkan eg-0; wypadki·em, i któremu 
nic zgala nic mogfo zal'eżeć na WYP H lW3. 

dz,e niu go w pole? 
Mł•odz1enicc ()d'dał s1ię więc bez żad

nych skrupułów słodkiemu marzeniu i, 
\\ ypuści\\,SZY knnia galopem, \\ ci4gu nie
ca ł y,ch dziesi~c iu minut przebył prze:strzc(1 
dzi elącą g.o <Jd pierwszych diomów w I~ o 
moran tin. 

VI. 

-A ! dn kf.oćset dJ. a.błó.w ! - wykrzy
.knął Castillan , p.ozibyw:a.jąc s ię \\ SZelkicj 
powś.:::' ąg liwDści iGzyka - - trzeba mi było 
najpierw o tcm pomyśleć. A więc, moja 
pickna, ja zatrzymuję siQ równ'1eż w, Romo
rantin. gdzie ·spożyjemy sam na sam sma Pierwszym budynkiem. na który pa'dfo 

~po;rz :~i c Ca~t i I!~nn . by,1fn. y,~a 0 ~.t1 ~·~ ·ulh„1;1a, 
pomyś!ala1 ta11cerka, I po1stawi1ona w tern miejscu jakby umyślni e 

crn<l k·olacyjk~. 
Mam go! 

ht co 17-ty mi~ zk::miec pod wpły,,·e~n al·
koholu. - - Gdyby u nas zdołanJ sp8rz:.t d'l .: 
p <1d '1hną . taty t:vkG . CZYŻ \ ~ kazJI :., 
mn: ej prz erażaią ...: c cyfry? 

Złotów. Córkc: j dn„r z •utc.:jsz„ c:1 
•'by \ ateli , a żonG nc \ H:go t'ekarza z A
meryk:. 1{tórą I r7 d hlku dnami. iak tle
n· .s Iiśrny, riresztC\\ ano, '" Yrasze1:or.u "/ 
rozpo::-ządzc:n:a łwmbu1 ~ki ej p:oknr(lto v1 
,,nó \, na \VlQlnoś6. 

ZE elp1ina piszą, „O . To-." : Ostrzc
g-~my oby" akii Pol1k{ v przed sprzcda
n:em zie111: panu K. z Pelpiin:i, gdyż :11~ 
posiD.da majqtl u a ofiaro\\. al !}._ \nemu \,
by\\ atclov 1 200 010 rnrk. go,ó\ ką. Zkąd 
-0tr7. mal tak :m:i..:zną sumę ? A \\ iQc ta.:z. 
noś: przed p.:uwn K. z Pelp~irm ! 

Por.znań. \\'a l11c zebranie Wiccp. tt"O
n<rn. Prc~cSÓ\\ i Deki..:atÓ\\ K(Ack rólnt
czy•...:h ·odbyl,o siQ \ cz\ .J. 1 kk. Z czy1m0-
ś c i P atrnnatu podajemy za ,,Dzirn. Pozr„" 
najważn iejs z e dane. Liczba I\ólck r<> ni
czycll \\ zro'.'ht od roku p rz::!s zł cgo i 2Ci0 na 
276, liczb:i, 1c z l-011ków z t 1 160 na 112 70[} 
czyli przybyło oko!<J 1000 czhmków. 

Jak wszys tkie stany naszego ~pc·l c~ 

czcl1stwa wspól111c \\ Kółkach p1acui ą, do
wodem jest, ż i:: w tych 276 J(ółkach 84 pre
zesów należy do stanu duchowneg-0, 107 do 
-0bywatelstwa i intcligcncyi wieiskiei, a Sfi 
·do stanu wfościa!lskie.go. Kółka odby!y 
2600 miesięcznych zebrań, a uczestni-c zyl o 
w nich 50- 60 pr·ocent zapisanych cz!"o11-
ków. Lustracyi gospodarstw1 odbyło ~ i Q 
300. Walnych zcbrM1 p.ow1atowych od
bylo się 26, w których wzięl·o udział 5m:o 
czf{)nków. 

Patrqn skarżył slG na mały udzi ał 
synów! g-0sp·odarskich w zebraniach kótek 
i zachęcał do gmli\\ ego brania udziału . 

Obornik.i. O tych co nie wymieraj~!: 
donoszą z Lipy pod Ludom, piowiat oborni
cki. K-0biety nastręczyły pewnemu męż
czyźnie, że na ból zębów nailcps1.ym środ
kiem jest proch. Cz;lowiek ów uwierz) l 1 

na,sypat prochu w garnek, a żona icg-o przy 
trzymywala mu nad: garnkiem głowe 1 
proch podpaliła. Skutek byt ten. że chł cip 
poparzył sobie ciężko twarz , a kobieta rę
ce. - Niech to będzie przestrn;n dla !a- · 
twow'1ernych. 

Poznań. Nasi arystokraci. Z pod 
Wrnnek piszą do „P-0stępu": W bliskG· 
ści naszego rniaste,czka leży Wrć,blew J , 

: ..... t i)re w o~tatnich czasach zas!ynd.:.i z PJ· 
"'--'Odu pruccsu -0 podsunięc i e dz ie.eka. W l«
śdcielem rr1ajoratu wróblewskiego jest hr. 
Zbignie,w1 Węs1ersko-l\wile1c:ki , SVi'.! Wę
sierskich z Zakrz.ewa pod Gnieznem. l3ył 

po1 to, aby na1 "\V-stępie du miasta l"zu c ać 
J)()ld'r6żnym \l/'CSDlc po·zdrovtienic. 

Oberża1 mialai . pozór mi!y i zachęcają
cy. Nad1 bramą ki0lysab.1 się z!1elona galGź . 
w1 progu zaiś 1stala świieża, pucołowata stu
żąca, jako ponętna próbi'ka miasteczkowrc!I 
piękn0ści. Ze wszy;stki-ch oberży, które 
Sulpi1cyu·sz spoty'kał w d!rcdzc. paczą \VSZ Y 

mt samc:go Paryża., ta wyda.l!a1 mui się nai
powaibnie}szą i naj·po-rządn1iej utrzyman1.1 . 
może dla tcg·o, że trafił na nią w eh\\ iii , 
gd'y szui!\:ał bezpiecznego s.chroniska dla 
swej świt:fo \\ y klu-tej m:~ostki. 

Zatrzymał konia tuż pod wi'ech<i. ze
skoczył z si.odia i nadstawił ramiona Ma
m1c[c, ·opuszczającej z kołe.i swe micjsa . 
Przytrzymał też dziewczynQ silnie , jakby 
<Obawiał się, by mu ni'e uciekła. 

- Czy ci się tu podoba, moja picJrna? 
- zapytał - i czy wyśw iadcz:ys z; mi za-
szczyt zjedzenia ze mną w'ieczcrzy? 

Mamta zrobiła mi·nę , jaik.by ~!ębo~o 
nad tern rozmyślała , potem rzekb 1 n:~1g l e z 
uśmiechem: 

- tta, cóż wbi1ć; zgadzam siG. 
Spiodziew:am 'S i ę, że pan j es t eś 111 lo

dri·el1cem przy;rn·.oi tym i że ,..;, to\\'arzY· 
stwic pai'!skicm nie za,g raża samotneti ko· 
b11·ec:ie żadne n'.c:1bczpieczel1stwo. Zre sz.~ 
- d!Ćl cllifa, \Ves0lo JXYtrząsając g lÓ\\iką -
ni c obawiam sio g.a. Wswkże sąd zą po· 
wszcchlnic, że my nic mamy .ni.c d:O s.lra2'
nia. 

- Zawh1 ęliśmy nareszcie do przys tan i. 
- zaiko1kzyl Caistillan. upe\\ n iai<1e snQ co-
raz bardzi ej ,o S\\ ym tryumfi e. - Wypada 
nam te raz jedynie zają1ć się ucztą , któr~ 
powinna by~ możliwie najświetniejsza , 1 

uczcić iak siQ patrzy PI\\ nkc tego ober.i :'l ~ 
lY, K: ió1a rnu·si być dob1ze za.o patrzona. ' 

(Ciąg dalszy nastcwi). 



jedynak .:< jak b:)l \\ydH,\\ a·1.:,. mag;:.: 
,~\\ iackz~ .: j ... go koi...dzy g~m1" Z) al;ii v 

rz.eme~;-.r;e ByJł -Oli pier \~ty C·1 \\' z~·;. 

1 i pns«·0ty . ale -0 tatnim ,\ 1:<1uka..:!1. 

1
nialo tw1rrdzi.: można. że r. 1: 1J.g111 c ,\ • 
!;O ŻOii 1 'za bela '·it<kszą ... zr,~:.: cza. 11 

.P~dzili za :·:aniq ,_ roz.;e"?ht: P'J1~11„,l:zy 
b -ymi gwsz polski, zarob:ony l.r Jtcm !.l-

1. Nii·:'l '.11c słyszał, aby hn' "a \\.'~~ er· 
· -0-K wi:cc ~ • brał udział '' ia '\;tjkoh\ iei{ 
p·;:t\\ ie narodm\ j, cho6b"J tyll ') i.1.k3' tILL 

mik ''ie a !nb czynny czlot1cń 'I iJ . a . 
,, ::i. O !li.! , •iem, raz tylko \ J .,ł >~. t : ~ 11 

·abia 111()\ • <: na zcbrarnu \\ /CJGr ... '7·~11 \\ 1.: 

·, ronka.;i1 lZY \ lr(lble i ' 2„ :1.:: I._.; ,\') 

osm" anie, ua Polaka. Wte<.\: \\ > -=t;:r .: 
~lspodar7 Cl 1oly z \Vróblc\\ ::t, ;·tóry tt~i\ 
{,\\icdzic1!: .,Dobrz, to \\''lyst\\·., .la·)1 , 
\ 1el1.1.oi.ny Panie łirabio, al..: c7·. llhl 1 \ e 

·· r,".!'k\\'ir• c], icrfo\\ i karczn~ę ży J, ~ ·:1c 
;>0:.1:;:?·' ~·m:aJc t-0 przemó·1 J.!d~ ~1:cli: -
·i ,··~ ~J. ·~1< 1za wp1ync:ło t:tk 11L1 ld,:'1r. t2.<. 
'u1 1~11ie1.\a, ~;-!istotnie \\'.>·J~:.rt:.<: \I 11~1 
<l' 1\·~ I.Ha goCJśLimcc PolakD\ 1, <t'c rotL·1:• 7:.1· 

1,sknd do h da. Był t,o Szy111:ii"J i:i•j 1,;c
jii.:c pn111 ! Jrabi11y, która vr.tca.1;:i..: do \\r.l
:1. znte!c~~12fo\v·ala zwykle do 1.·\\, ~~o ;.:y
J1 ;:i.[Jy ''• :1 ~ta rał SiG -O p:c:nt<td 'e, g,~y.~ fu
b'1 r 1a gra1·1c<1 dużo koszwjc. 
· .~.1agnac! polscy odznaczaj;\ si~ .Jzl\\ l'.:1 

ctoictn·oś;::.:,i dla ziemi p·vld;:· c:.!, kttira ;n: 
~o~tar~za Śl"~·ckó \\ na zbytkl. T :1 nrn)<\ pa
!J>?, w~panidc ogrody, parki i wszLtt.;:: 
przyj-:rnnotci. a jednak l .;Kki::: rn scr.:cr:. 
acz potrzeby spieszą w obce kraj~ przyczy 
11 1::1<1c ~ ię do zuhożenia krain. 

Wąbrzeźno. Minister Rhci11ba1ben za
pewniał ui...·dawno temu \V pruskiej Izbie 
i·glodzić. Ze pan minister co najmrnej pc:i
mylil się. Ś\\ ia-Jczy o tern \\tia1domość, po
da,na przez ,,Danziger Ncueste Na·chrich
ten". Otóż na z·ebraniu hakatystów \\1 Wą
brzcźnk~ w1 Prusach Kró.lc\vsldch mó\vit 
supenntendeint pan noliva z, oburzeni'.em 
o tem, zei niektórzy fooloniści niemieccy, 
zaspokajają swe potrzeby u kuJpc6w Pob
ków1 i powierzają Polakon1' różne prace. 
Wezwa1ł p1rzeto obecnych na zebraniu za
rządizców d1ólbr państwowych, ażeby iak 
najenergiczniej temru przeszkiodzili. 

Jakże wobec tego przedstawia 1S1ę za
pew1nienie pana ministra? 

Czarnków. CialD zmar1eg·o przed 2 
laty w Niechanowie g1ospodarza SzczQśnia
ka wykopano z grobu na rozprządzenie 
prokuratoryi, która zarządziła. sekcYG 
zwqok jego. .Zona jeg·o jest siostrą truci
cielki Pawlakowej, skazanej przez sąd 
przysię,glych \\" Poznaniu 11a ka1rę śm1erc1. 

Ze Ślązk~ czyli Starej Polski. 
I(am101 w Strzeleckiem. W; w·-v:.;k 

ran{) robotnik z. \:va1piennikó\Y f ranciszek 
Ma przechodzi! przez k'°lei, nic zważa
jąc, że baryery byty· zamlkmęte. Chc1aI 
bowiem jeszcze. przebiedz przez +-ór, za
nim pociąg nadejdzie. Ale w ·chwili, gdy 
przez tor przechodził, w całym pędzie wje
chał na niego pociąg pospieszny i .;: abił go 
na micjs1cu. - P'°wmien ten smutny wypa· 
dek być przestrogą dla innych. 

Brzeg . I(ilku ż·oinierzy ze załogi tn
leiszej zapadło na stwardnienie kręgów. 

l(atowice. Po zbadaniu szczelgó!ów 
wyboru posła Korfantego w, okręgu· kato
wicko-zabrskim stawi komisya rugów wy
borczych parlamentu niemieck1eg-0 wni1osek 
Il unieważnienie mandatu między im1emi z 
11astępuią,cego powodu: 

W Przelajce zakazano vvieca wybm
czego, na którym przemawiać miał ks. dr. 
Staphan z Berlina. Zakaz nastąpil 2 dm 
Przed' ści.śleisze1m wyborami, tak, że. na
\\et skutkiem zażalenia na inne zebranie 
byto· za późno. Zatem ks. dr. Stephan nie 
mial sposobności wplynąć na wyborców 
w myśl kandydatury cen trowej p. Letochy. 
Dalej zakaz nie ·ograniczył się do miejsco
\Wiści, \\·1 której \\ iec mial się odby1ć, ale 
także d-0· dalszych micjsco\\'ośd ·w promie
niu 5 kil-0metrowym od Przelaiki. Zakaz 
obejniowa? więc także wyborców z Laura
huty, Micha1ło\\ ie i Siemianowic, którzy 11a 

\\ iec przybyć rne mogli. czyli razem 4303 
Wyborców, z któ(ych faktycznie 1050 gło
su nie odan·o. z wymicnionyrch gł-asów w 
tych miejscmvościach otrzymał wybrany 
PDseł Korfanty 2176 ap. Letocha tylko 1086 
Wogób padło na posta I(orfantcgo w' wy
borach ściślejszych 23 558, na p. Lct{)chę 
22 880 głosów. WiQks10ść na posła Kor
lanteg-0 wynos il a 678 ~l'IJosów. Nastcp twa 
Zakazu wieca \\ Przdaice mogą być rnz-
111aite. Czy jednak owe 1050 rzekomo sku
t~icrn zakazu nie.oddanych głosów doliczy 
się P. Lct-oszc, czy odciągnie posłowi' Kor
fantemu, zawsze rezultat jest ten, że wybra 
lly· Poseł traci wiQkszość głosów. 

Z tych wzg!Qdów Komisya rug6w wy-

liorcn ... h po tan-O\\ iła mandat po ·la f(or
fanteg'> umcważnić. 

Wiadom , i.:: prz) statnil.:h \\ yborach 
P{'la -y na 1órnym Ś!qzkn ni(; mogli urzą
dzić ani icdn go wie,:a publicznego. gdyż 
\\ zdkic zebrania zostały uni możli\\ ionc 
przez odma\\ ianie sal odpow1edni'.:h. Py
.~nic, ciyby c;en.rn\\ i cz!-0nko\\ ie komis) i 
ru~Ó\\ , yborczyd1 zgodzili ię na nnk' a
żn cric m ndatu S\\ ego kandydata, który 
prze zedl tylk1 wskuLk z.al"aZP po.ie) Jnrg0 
odbv ·:a \ 1 c'.ł V) Janego poi kim \\) b::>r
com. 

l(rół. Hlita. · 11ocr z s::>br>ty na n:e-
dz:L' • uniósł 1.ie'z~zę' -:e na SZ) bic Bic.;
rnar :'.l g() ·:i k Kon~ta11ty Otrnisiak. P(,d
l". " prac. y przy rn~rr przyg111otly go zna
CZll(' 'I 1sy 'j)clcl~j:,•C) c I \\ ę.~li tak. że 
śn.ic1.: !l~lstąpiła fia miejs~ L Niesz~zęśli
\\ y pornstaw .a żr,'lG I 5 drab n) eh uzi-- 'i. 

Z ir-;cD ·-·~1 fl:e P • .Js1~\ 
Wilno. M11ii5tc•·st\\ J ·,.Ji.:..:t \a i dćbr 

pa11St\\ a\\ P8Sj.'i UZI pe!i1iło usta\\ Q SU\\ al
skit.JO To\\< rzyst\\ a rolniczo-leśnego 
\\ skaZÓ\Vką o prawie To\\ arzyst\\ a dru
kowania wszystkich swoich \\ ydawnictw 
cl-0Z\\•olonyc11 usta\\'ll, oprócz r.osyjsk1eg-D 
i IY'lskicgo, rÓ\\ nież \\' iGzyku litC\\"skim, 
czcionkami lacil1skicmi lub innemi. Zmia
llG tę \\ yw()lała -0koli·crnoś0, iż 'f-Owarzy
St\\ .o su\\·.alsk1e w· gwnPe swoi em posiada 
\\ ielu c.zlonków Litwinów, którzy chcieli
by otrzymać prace Tmv.arzystw·a w1 języ
ku ojczystym. 

Wiadomości %e świata. 
Bardzo prosimy naszydi Szan. Czytel

ników, aby zaraz zapi·sali „Wiarusa Pol
skiego" na drugi k\vartał oraz. zachęc::i.i i 
-zna1jomych do zaabonowania tegoż pisma. 

Z Rosyi. Z Siewska (gubernia orlo
wska) donoszą d:o ,.Russk. List.", że w ca
łym powiede krążą bandy wfoś.cia1n i 11a
w10.ł1Ltją do zbioroweg.o wystąpienia prz~ci
wko szlachcie i inteligencyi. Obywatele 
ziemscy wraz z r-0<lzinami -Opuszczają swe 
dwiory 1 uciekają do miast, ale i W' mia
stach nie jest bezpic'Cznic. W okolicy Siew 
ska krąży wielotysi-ęczny tłum wlo1ścian. 
Pragną 1oni wyluszczyć \.vładzom swe rzą
dania. Żądania· te dadzą się zawrzeć w je
dnym punkcie: wszystki1e grunta dwor
skie powinny być odd!a1ne włościanom. 

Przybywszy t.lumnie dio danego fol
warku lub wsi, włościanie. mówią: „Przy
szliśmy odebrać nasze grunta. Nikog,o nie 
mszymy, ani kmpla krwi nie: p·o·plynie." 
Jeżeli właściciel majątku nie protestuje, to 
wisadzają g{) do bryczki i wysyłają do mia
sta. Jeżeli zaś ukrywa się lub prngnie sta
wić opór, to dwór i za1budowania zostają 
zrabowane d·oszczętnie, a potem spalone. 
Włościanie napadają nie tylko- na dwory 
ale i na fabryki, między innemi zniszczyli 
oni gorze.Ini'e i cuikrownie w Prylepach. 
Dubowicach, P.ozdnyszewce 1 inne. Gwal
tów, w powiecie siewski-m w1praw<l'zie nie 
by, ł·o, lecz pomimo to 1cala ludność iest mo
cno wystraszona. 

Krążą pogłoski, że bandami wlościan 
dowodzi' -os·oba inteligentna. W1da16 to z 
Qdczw, które w wielkiej ilości riozrzucane 
są po powiecie siewskim i po mieiŚcie Siew 
sku. Proklamacye te wzywahi lud d10 po
"' 

1stania przeciwko szlachcie. Z Briańiska 
przybyli k-0zacy, którzy nicwielktemi od
działami jeżdżą p0 wsia;c:h. 

Ruch wl-ościański przedostał się z gu
bernii' kurskiej i rozszerzyl się już na są
siedni po\\iat. Wedlug otrz.ymanych przez 
,.Kii. Gaz." wiad10mości, rwch włościański 
objął już pas pograniczny trzech gubernii: 
orłowskiej, czernihowskiej i knrskiei. Za
burzenia za.czę1tY 1s1ę w po\\ iecie dmitrc\V
skim, w gubernii kurskiej, gdzie prze·dc
\\'Szystkiern udcrpialy wielkie dobrn Die
ringina. Ztąd zaburzenia rozszerzyły się 
na powiat siewski w gubernii orłowskiej, 
a iiastępnie na pm\ iat głucho\\ sld w gu
berni i czcrnih,owskiej. W ostatnim wlo
ścianic zrabowali ol<.Ol·O 15 folwarków, na
leżących do rozmaitych \\· laścicieli. 

Z Aitneryki'. ,,Naród Polski", gazeta 
\\ ychoidząca w Ch1ca1g0, o owocach szk-0ly 
bezwyznani:Owei pisze, c·o następuje: 

Owoce szk.aly bezwyz:nani•owej nie 
m()(g<\, jak t.o każdy ro0zsądlnie m~ ślący 
cz!mvic•k, przyzna,ć musi, być dobrc: 1 1i. 
Są one raczej ·odstrasza.iące , na <l~\\ ć;d 
c1cgo można przytoczyić Włochy. Cho
ciaż to jest kraj całkiem kat.olkk1, w1 nie
których sz:kołach nkma oho\viązkowc.j nau 
ki religiii. Miejscami zrnesi•ono naw'Ct 11au
kG historyi biblijnej, a i wy'bór nau.czycicli 
jest po części bard'z10 kiepski. I tak miano
\Vi cic \V pótn<>cny1ch Wł,oszech ustanawia
j~ gminy w1clt1 nauczycieli socyaJ1stów. I 
Taki socyaJqsta nie będzie natmalnie nczyf 

c.lziat\\ ~ ~ '-c.tych za ad religii, nie b dzie 
jej wzy ~ ał do miłości Boga i bliźnich, do 
p-0kory. c.trpli oś i itd. Nil: będzi ~ ię~ 
\\ a!e ..>al rełi~iin ' :>eł O\ anie n l ego 
pokolenia. Ale „· e daść na tem. R dzi 
on ra nJ p dkopy\\ Jl i rugo al z er, 
11\10:.la\...i:!HJ ..;h \ J. nic ;~n.ł i 'że z d m:.i i -
i"ierlq~ uc:zu 'ia rcligijnegQ, bt.;dzi , zydzit 
z kQścioła kaplanó\, Dbrl4dkó;t, ko' 'el
nych, a ria \\et z cnoty i z d ibrs z:h u'(;n n
kó \'. Pokoro naz" i.; głupsh\ em 1 powścią
gliwo ~~ n'cr<izsądl(1.,;m l'Ż}T~:-1·-! łyda i 
jego roz• aszy przed5ta '' ·: ]'tko gló\\ ny 
cel ż:vc·a; \\ mie:s„e zg dy i mUo\.:i '·za
jemnej z:i.sz~zep.:a jad n .. iawiści. N:· ię 

dzi\\ ncg-0, że \\ obec tal\.ej nat. 1 i i tah.e o 
'.'„.JG\a1i, skl·unn::,~z 1 ,rc, ni {)\,J.TI 

zrc 'Wl tak p:Gknym huju \\!o, i n, ' za
str.lSlająL'.y ~p-os(}b ' zrast<.!. Por1 crns gdy 
\v Angli1, gtiz 1e barclz:) dbaią o m )ral:ic i 
reli~iine \\ ychow3nie ml'-cdz'eży. I cz a 
prze' i11icf1, \\ :'.\ stępk(rn i zbm<lni, (}{}łJ' l-
11ia11.1l h przez mtodzież, ooraz \\ :ę~ej s ę 
xnmi-.:J~za, we \\'łoszech pod ,ym vdzglę
dcrn \\·.:inż _gorzej \\ ~gl~1da. To .smutne 
zdziczenie -0byc~aiów pokazuje się prz.e
dc\\ S7J stkicm '' śr(id dzicd szkolnych. Są 
tam w mccb::· c brudne \\ yZ\\ iska i grzcsz-
11c kh1twy. Z byle jakiej przycz)~ny nasiG
pują bijatyki, przy czcm l}Ol'Y\ ają s:ę zbyt 
łatw:o do noża lub sztyleh . nie dbając w 
nni·esienin o to, jak smutne z tego wynik--
1w,ć mogą na'Stc;p.stwai. Rz~cz też jasna, że 
gdzie niiema w sercu i w ,diuszy grnnitu re
Iigijneg,o, tam byle gębacz, potrafi zasiać 
zgubny kąkol przcwrotny:::h i bezhJżnych 
zasad. To, c·ośmy tn PO'.\ =.2Jzieli1 \\ ystar
cza, aby uznać, jak wielkiem niesz.c ~ ;3 :iem 
dla tych biednych ·Ofiar jest wycho\\'an:c 
bezwyznaniowe, bez nau1ki religii. Dla te
go też nie można nigdzie - a więc i u 
nas - g.odzić na bez.wyznainiO\ve: szk-0ły, 
są {)ne. bowiem, chociażby dzi'eck-0 pobie
rało nawkę reHgii w d 1omn, szkodliwie, bo 
dzieci na•sze muszą w szkole być i uczyć 
się razem z, dziećmi inna\\ icrcami i zwykle 
też i od' nauczycieH in111ego wyznania1 po
bierają naukę, a skutkiem te.go zbyt łatwo 
przez rozmowy i drwi,nki ze strnny dzi-e
ci innej wiary lub prz.ez ·niest6sowne i n'1e
ogllędne pcst~powanie takich mmc:zrycieli 
co dlO swej' Wllasniej relirgii ai przez. to1 i na 
duszy, szk,od'ę poniieść mGg.ą. Z tych wa
żny,ch p.owodów jak zaiwsze tak i nadal 
będziemy przeciwnikami szkół bezwyzna
niiQWY·Ch. Zwalczajmy ie wszyscy stanio
\\''czo, gdlzieby się. tego Dkazata patrze!ba, 
a dzieci nasze posyłajmy do sz.kM czysto 
katolickich, aby, o ile to- w sitach Judizkiich 
unilknąć gmżącego niebezpieczeństwa! 

.Z róiny~h stron. 
Marxloh. Na· torze. kolei·owym k1opalni 

.,Deuts·chcr I(aiser" znalcziorno zwł,ok1 nie
jaki,elg•Otś Brózdy. Kolej go przejech~ła. 

Karnap. Szychta poranna kopalni 
.,Mathias Stinnes" musiala o godz. 12 wy
jechać z pow.ndn bralku wag,onów. Kopal
nia baczyć winna, aby taikic rzeczy się nie 
zdarzały, ho narażają one górni1kói\V na 
straty. 

W Borbeck mają stan<{ć dwa nowe ko
śdot!y: jeden przy ceg1·elni Leimgardta'a, 
drugi w Unter-Frintriop. 

Santiago de Chile. Zawali! sic tu teatr 
.,Lirioo," . Wiele osób znalazf,01 śmierć 1 

odni1o sło rany. 

s~abożeństwo polsRie. 
Hontrop. 

Spo'\\ iedź św. w piątek 24 marca po 
poL i w s-obntę rano. - Kazanie po Sumie 
'° godz. 11. 

Bismarck. 
Spowiedź św. od piątkn 24 marc<.t ra

no. Kazania w sohotę (Zwiastow3.nia N. 
M. P.) o godz. 11 i •o 04. 

Witten. 
Sp.owiedź św. od soboty 25 marcai p.o 

po•!. K1zan ia w niedz1elG ·O godz. 10 i o 04. 
Misya polska we Wattcnsch~id 

w kościele parafialnym od 2-9 k\\ ictnia. 
W niedzielę kazania o 012 - 4 - 07. 
W tygodniu kazania o 09 - 05 - 8. 

Towarzystwo św. Antoniego w Laar 
oznajmia \\ szystkirn Towarzystw. w całej 
okohicy, iż dnia 28 ma.ia obchodzi TO\\. św. 
Antonieg·o 15 rocznicę założenia S\\ e~o i 
po·świGccnia drugiej nowej chorągwi. U
prasza się sz.an. To" nrzyst\Ya, aby o ile 
nK>iności w tym dniu nic me 0dprawiały 

Zarząd. 

Baczność pp. Prezesi i Nadzelatorzy ! 
W sprawie pielgrzymki do Neviges za

pra się szan. panel\\ l"rczcsów polskich to
warzystw oraz Nctdzebton'>\ · bracr\'." różari 

za. 

ACZ. OŚĆ! 

dbędzie ię w .:; b ę (urnczy ~ t 5': M. B -
skiej) d 1ia 25 marca o godz. ; _. 12 / p:>łu
dnie w sali, .,Hotel Germania" (wdo ;va 
BaumcL tm·J ul. Arnimstr. O liczny uuział 
Rodakó w z categn pov. !a u Ucis2nhir-:hen 
uprasza się. 

.,Centralne towarz. wyborcze p„1 1·ie'\ 

o e 
"GŁÓWNEGO l\OMITETU ~'YBOHCZE
GO POLSKIEGO DLA WESTł~ALlI 
NADRENII I SĄSIEDNICH PROWINCYJ·' 
odbędzie się w niedzJclę, dnaa 26 maTca po 
poL o ·godz. 4 w sali ,,Iiocel GcTmam·.1•L 
(wdowa BaumeistC'r) ul. Arnimstr. \\'I (i21-
senkirche11. \Vszyscy członkow ie ,,Głó
wnego kmnitctn" zobO\Yiązani prz.ybyć. 

Tomasz .l(ubiak, 
przewodniczący „G?ówm:go komitet n". 

Wiec w Scbalke. 
Oznajmiamy szan. dn1hom w Sch.alke 

i ok·olicy, iż w .niedz.1clę dnia 26 marca <> 
godz. 5 JXl' p.ot .odbędzie się wiec u p. C. 
I(riina (Gra•f Moltke) przy uL Scihalker 
Oststr. nr. 4. Szan. I~odakó\V' uprasza się. 
aby w owym \\ iecu jak najli'czniciszy 11 -

dział wz.ięli, ponieważ będą bard1w ważne 
spra!\vy do zafatwienia. Mó·" cy bQd'ą po
zami.ejsww i. 

„Zjednoczeinie zawodwe polskie". 
Na porządku obrad będzie także no,,·a 

nowela górnicza i spra\\~a organizacyi hut ... 
ników. St. Piotrowski, delegat. 

Wiec w Ewing. 
W niedzielę d'nia 26 marca odbędzie 

się · : 1-;: itl 1~.1" Iii 
wfoc w sprawie opieki duchownej 

w polskim języku. Szan·. Rodaków r. 
Ewing- i 1ok-olicy uprasza się {) jak nailicz
ni1ejszy udzial, gdyż będą bardzo wia żn\! 
sprawy omawiane. l(omitet. 

BANK PA~C:ELACYJNY W ŚREMIE. 
:E. O. m. b. Ii. 

ma na sprzedaż: ; 
w Konradowie (I<ursdorf pod Wscho

wą) piękne gospodarstwo po panu .f engle
rze: 176 mórg z kompletnem żywym i mar
twym inwentarzem, ziemia buraczana, lą-
1ki dwukośne - lasku pięknego morgów 10. 
- kościół ~ szk-01la w micijscu, 

w Czarnotkach powiat średzki g,ospo
darstwo1 z żywym i martwym inwenta
rzem, ziemia d-0bra kawal wysokiego lasu 
63 morgi, budynki n<lwe, 

w Do1sku na przedmieściu śremskiem 
dom i chlew nawy masywny - 7 morgó\\-: 
pięknej ziemi ogrodowej. 

Nadto poleca się do zakupna i parce
Ia1CYi1 g-ospodarstw każdej wielkości przyj
muje. depozyta płacąc po 4, 4,Yi i 5%, sto
sownie do umowy. 
l(s. l(ubski. Orłowski. E. Ncyman. -----BACZNOSC RODACY! 

W I<RAY I OKOLICY! 
Szanownym Rodakom podaję d-0 \\ ia

domości, ja1ko \V· Kray, przy ulicy l\arlstr •. 
nr. 21 prowad'zQ 

skład towarów koloninlnvch 
i tłuszczu. „ 

Mam także na składzie kiełbasę poi~ 
ską i \\ szelkic inne wyroby miGSll'e. Pi
wo w sądkach i flaszkach, wodę stlterską 
1td. Polecam się szanownym Rodakom na 
zaręczyny, wesela, chrzciny i ro'Zmaite i11-

ne uroczystości domowe dvstawiać punk
tualnie i po najniż..szych cenach. 

P-0szukuję także slużą,cej z. pożądncj 
familH od 14 <lo 16 lat zaraz do lekkiej usłu-
gi. 

PIOTR KURPISZ, 
l(ray, uJ. l(arlstr. nr. 21. 

-- -----.... =---" 



Krawiec pols „i 
:Franciszek Dukat, 

mifszka 

·w Biillen 
przy ulicy Friesenstr. nr. 15. 
Najlcp 'ZY kr9j 

ceny umiarkowane 1 

BacZD()ść Rodacy! Bruckhausen n. Renem 
· i całe} WestfaW ! 

Polski zegarmistrz i zlotn~ miieszka 
Wl Bruckhausen nai uil'icy A.lJbrechtstr. 16. 

Wielki skład zegarków i zegarów i 
złotych rzeczy. 

Po bardzo niskkh cenach sprzie:daję 
aegarld kieisZ<mkowe pocz~wszy odi 8 do 
ao mr. Najlepsze anlkrowe zegarki od 20, 
251, a~ do 50 mr. · 

Bracia Rodacy·! spieszde jak naiprę
d,zej po zega:rk1 oo swego Rodaka, który 
was rube oszwlm 1 rzotemite obsłuży.. I( to 
pi.szle do mnie po zegarek, dbstanie danno 
łańcUl&Zek z. kapsutką. 

l(aiżdy zegarek w n1lnie 'Zamówiony ie:st 
stairarinie Olbciągniony z 5 letniłią gwaran
cyą., a gdyibyi się mial ni'e.J)odlobać, zw:ra
eam piieniądze z. powrotem llib za.inie-
filię na ininry.. · 

Na zyczenie ka1żdlego także przyjmuję 
Ghoć 1mjdęiJszle: reparacye regairków. i re
tteruję pod gwaraocyą 2 letndą. ~ Po ce.nie 
bari"dlzo ni.zkiej. Jeżefi kto mliial turż. u ob
cego z.egairmistrza zegarek i· nie chce cho
dzić, to -<Ma przekonallita; prosie przystać 

:do mnie, a dlostanę z. pew.nośdt~ ser<lleczn.e 
po·iltziękmvianiei za dobni ·repairaicye zegar
k:a. Dla wsz.ystkkh d~brze myślących 
Ro®.ków z.asylarn pozdlrowienie. 

I. Żywiałowski, 
po!słcl zeg~nnistrz ~ ztotrnik. 

- - - -------------+••:•+•• L BRUCH. 
Szanown'Y'ffi RodaikQm w Bruchu i 

<lkolicy polecam na ~; polski świeży 
Ql~J 1 powidła czyste śllwk()IW.e, twamg ~
hych gafonków, ser polski, . wina Samos 
orae; wszelkie towary spożywcze. Ceny 
~iarrl<:<?WafI!~. t) ~lu~a rzetelna. 

Z szacunkiem ·: I 
. Franciszek Janowski, 
1· : obok kościoła kaltofickiego. 

••••:••• 
Polska służąca 

zna·idzie miejsce od· l kwietnia. 
Wincenty Bruss, Herne, Mittelstr. 

Sl!ln. R dnkcm w "'nuoe i okolicy pole('am 
·wybór materyj czaruych 

wielki 

Polecam szan. Rodakom i to warzy- . 
stwom ob razy religijne, oraz narodowe we 
wielkim wyborze. Pieczątki (stemple) tak 
dla towarzystw jako pry,vatny h osób po
d.fug zamówienia. WykonuiG wszelkie dm
ki jako programy, afisze, karty wizytowe i 
inne rzeczy gustowne szybko i tanio. 

na suknie do przyjęcia do lfomunii św. 
.J ko~ć tych ma.tery.i najlepsza, n. ceny tanie 
lJu.l(~j polecam wielki wybór najróżuie,j:izych matcr~·j na 

suknie, ua fa~tuuhy niieoiąre . się. Me.•n we wielkim wyborze 
dn1!>tj' z!~) ~C fra.ncu~kfo clo 1 kryv;auia. 

Oprawiam najtaniej kmony ślubne 
(wief1ce) i wiązarki. Mam wielki wybór 
obrazów z muzyką. Materye n~ wsypy i powłoki na pościel 

w olbrzymim wyborze. Fabryka ram i zwierciadeł. Hurto-

Ignacy . Jankows~i, 
wna i detaliczna sprzedaż. Polecam się 
szczególnie towarzyswQm pQlskiem w ra
zie potrzeby pamiątek, dyplomów etc .. 

polski skład łokciowy. 

w WANNE, ul. Apothekerstr. nr. 6a. Adam llichczyński 

Gospodarstwo. 
Sliczrnie pol·oione w środku wsi, lbUisko 

szosy 44 mórg ro%, 5.0 mórg tąiki. 1 diom 
mi.eS'z·kafny z. dużym ogrodem i1 duiżem 
miei.scc.m do budowli, 1 obora, 1 stodlola z 
25 martwym i żywym inwentairzem natych
miast do naibyda. Ziemia1 pszenna i żyt
nia. Szkotai w rmejscu. Dobrne s:i'ę pro
ei:.entud'.~ce patożenie do interiesu. Cena naj-
111f1Jsz.a 3600 taiJarów. W.piaty potrzeba 
800-1000 talarów wed'luig umowy. 

BH!iszychi wiadomości u<l1Ji·eli wla!ści
cicl 

Franciszek Kant, 
Kempen 'i. Posen. 

••••e9••••••M• 
Baeznośe - Brueh ! 

Szaoo.wnym Ro<llallrom w Brochu i 
Okolicy don<>szę uprz,edmie, iż d'nia 10 mar
ca otworzyłem 

DRUGI SKŁAD OBUWIA 
przy uHcy Maryańskiej nr. 11. 

Wy.k'onuję także wszelklie obuwie po
dług ·miary. Reparncye prędko i tanio. 
Proszę s.z.ainownych Rodakówi o popairde 
mego imerest.l. Mojem zadlan4em jest, abym 
k~ego Rodaka oraz Rodaczkę jak naj rze-
telniej obsłużyć. Z szacunkiem 

..• Jan Bręborowicz 
w Brucbu, ul. Maryańska 11. 

-······--····· . RODACY! 
chcący się wyuczyć dokladnego prowadze 
n1ą książek ·kupieckich, ra\:hllll1kowości PO·
łączonej z nauką weksli, czeków itd., ze
chc~ i~k>si~· ~ię 2'.· c;.a.Ję.Til zaufaniem do 
mnie. · 

S t. L I t k o w s k I, 
Bruckhausen, Schulstr. 39. 

Udzielam również rad i wskazówek w 
spraw.ach kamy~h, cywiłnyclt, z:abezpie~ · 
czeń itd., oraz wykonuje prace piśmdertnc . 
wszeL'kiego rodizaju. 

UCZNIA 
syna porządnych! rodzi.ców, który chce się 
doikladnie wyuczyć golarstwa i fryzyer
stwa przyjmie· od1 Wielkiejnocy. 

Bolesław Słbilskl, fryzyer, 
Horst-Ernsoher. 

Gelsenkirchen, Plorastr. 92. 

iądze 
Baczność Rodacy w Nadrenii i Westfalii! 

KtGby wied'zial. gdzie się obecnie znaj. 
dnie Józef Miękisiewicz, rodem z Jamgnie
wic pod Kościanem, upraszam dla waż
nych sµraw donieść mt' jego ad1res. 

~ na hipoteki oo hu'dowli, zabezpieczenia do
mów i ruchomości od ognia, dostarcza i 

. zalatwra Rodak pr~ko i rzetelnie. Ignacy Mikołajczyk, 
Meiderlch, Strassburger Str. 56 a. 

Oferty uprasza sie laskawie na<lsylać 
do E-kspedycyi „Wiarusa Polskiego" w Bo
drum, pod lit M. S. B. 12. 

Baczność!! 
„Ziednocze11iie zawodowe polskie"! 
Szanownym dclcgatQm, którzy brali 

Z pomocników krawieckich na: >Cl!nbrą 
· robotę 1 stale zatrudnieni·e, przy diQ'brej 
: płacy poszukuje 

wdziaf w walnem zebraniu , zwracam uwa~ 
gę, że podtuig uchwaty Rady. nadzorczej, 
z dnia 18 grudlnia 1904 r. nie wolno n-ilk>0mu 
więcej 1JaJ koszta odciągać jak tylko z:a po. . LUDWIK fENGLER, 

W anne, Bahnhof str. 123. dróż. Jan Jankowiak, kasyer. 

- Róg Uhma. ~ 

Im gorsze czasy, 
-tern tańszy towar,, 

tylko dopóki zapas starczy! 

Pal'i1a 63 dl'Dkowanych 
fartuchów 

?ięk?e "łfzory, dobrn f 
J&ko8ć J10etr 

Pal'tya 35 perkalu na 
pośeiel, 

tatynowego, śliezne f 
WłlOry, metr 

Fal't)"li 315 
powłok na pośc. 
na dwie osoiy, odmie-
l'fJane z syamoay ł per• m. 
kalr: i biał. mat. d. wy. 

Partva 188 mat: na suknie 
na.il. ezysto wełn. sze-
wiot na suknie koatyu. mr 
w.ntość do 2.il 8 mr. · 

Partya 125 
re!!\~!!, bluzy 

metr 
mr. 

rooooooooooooog 
Gęste 8 I grzebieniel 0 

I wartość ~o aO f. 

I do wy- {0 8 
szukaniL . f, 8 

80000001aoooooo8 

000000 1000000000 o o 
0 Ozlloby 0 

I
o do bluzek 8 

tylko eleg. ueczy i 
wartość do 50 f. 

8 do wyszuk.j 5 
8 garn. 3 1zt. f. R 
000000000000000~ 

PHtya 18 ''siążek 
między niemi e2y1to jedwabne 
jakości i zupełnie uorok.ie, '11.zo- I 
r1yate wstt\Eki, do wy5z. metr f 

Partya 25' fartuchów dla 
dzieci 

f.O dob.Itj mat. boga- f . 
te ob111yeia d. wys. 

Party& 95 fariuehó w dla 
niewiast z mi.ra- '.' 
.miennikami I re- J 

fOł"m, tylko .J.eg . f 
pi·.zdrniot wartoió 
do 2,50 11u, uo wysauk;,in<n., _ 

Ps:rtya 29 portmonetek . 
dl• 11iewiast i mę-
iezyu1 wartd~ a,, f 
I,~o m. <l. wy&nk. ___ 

P&rt)·a 1 o-· misek 
do warzywa · 

Go "'Y""ulraaia f 

Opłaei si<', a - I 
by z tycia 

rękawlt2 ek 1 

aaknpłe tyle, l 
Ile na eałe l&
io potrze ba. 

500 tuzinów 35 
m•i~~~~1k~~~. !.!~~~!~~!~~~!IJCb ; 

tło wy&~\łkania 

--~--~----------~--------~-------------l_:omiędcy innemi napotkac moiioa. r~kawic1li.i wart. .ał do 2 mr, 

~ Sprzedaż powyższych artykulów rozpocznie się 
;g Iii .. we wtor"k o;;odz. S rano· 
CQ 

li 

,ga Dom towarowv BRACI~ :SOBM. 
O:: (Firma Warenhaus Gebr. Bohm) 

~ R'flCJRU?łl, róg ni . Heln'ł'łebstr, 
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titodzke polscy! Uczcie óziict S'\\' ~ 

m6~ić. czytać ł a>L:mć po polsku? Nie ie~t 
fG triem, ·to v1'- -i•,...stwu swemu znicm-

a. 
Cesarz niemiecki zwiedzi Tang2r. 
Nicmii::cka polityka zew11ętrzn3! poni-G

ala niedawno po.\v·ażnci.. klQskę przez trnk
tat, który zawarta francya z Anglią w 
spra'.vie marolrnł1skiej. Na p. Buelowa na
ciern1N} ostw w tej sprawie, lecz on przy
rzeka!, że stara·ć się będzie o dobro podda
nydt niemieckich w Marok·o. Udając się 
na wiosnę w podróż po morzu• śród~i·em
nem, odwiedzi wi Tangerze sułtcJna maro
kańskiego Wilhelm II. by zrównmvaży6 
wpływy niemieckie z wplyw.ami f ran cyi. 
Ocllwi~dziny te WY\\'•olują różne nwaigi w 
gazetach europejskich. 

Minister Hammerstein umarł1• 

W P·O·niedziaiek po potudnfu zmarł w 
Bcrlini·e po kilkudiniiaw.ej chorobie ser:a 
pruski minister spraw wewnętrznych ba
ro111 Hammerstein w 62 roku życia. P<Jla-· 
kom znany Qn jest dobrze z występów sej
mowych. Jego ,.zasłu~ą" jest, że ukuto 
przeciw PolakQm ()Statnią· ustawę. osadni
czą, obecnie p. Hammerstein przyg;.atowy
wat nową ustawę, którą pragnął zamkną~ 
Polako1Tl! usta przez za!karz. używania• mo
wy polskiej na z.ebraniach i wiecach. Ale 
zagla<lyi namdu polskieig-o, której tak go
rąco pragnął, n1e docze'kat się p. ttammer
stem . mk nie doczekali się: jeJ jegio po
przed11icy i nie doczekają się jego nastę
pcy. - . 

Telegramy. 
B e r l i n. Toczą się ukfady o uloko

warłie pożyczki' jap-0ńskiej w bankach nie
mieckich. 

P e s z t. Sprawa węgierska jeszcze 
nie załatwiona. Ostatnie posłuchanie hr. 
Andrassy'ego u króla Franciszka Józefa nie 
nie przyniosła rezultatu. 

Berlin. ,,L. A." donosi, w 28 marca 
odbędzie się pod przewodnictwem Bu.ły
głua pierwsze posiedzenie w sprawie kon
stytucyi. Zebrano iuż obszerny materyal. 

L o n d y n. „ Times u donosi z Peters
burga, że komitet ministrów naradza się 
nad zawarciem. pokoJu. 
\ B e r l i n. Parlament uchwalił na po

siedzeniu poniedziałkowem etat wojsko
wy,, 

Polaey na· obezyźnie. 
Niesłychana niesprawiedliwość! 

Z Altenessen pisząi pod powyższym 
naglówkiem, co następuje: 

Szanowni Rodacy! Musz~ 'Wia!ID oiznaJ
mić, iż l(odacy i Rodaczki w Alte:nessen 
~ia 29 ·11stopada 1904 obchod!zHi smutną 
l"Ocz.n1i'cę, jak bylo odprawione ostatnie na
bożeństwo polskie z kwzaniem. Kazanie to 
~italo wielkie roogoryczenie wśród 
IWdaków tutejszych i to z poW'Odu kryty
lc?Wania wieców Polskich ora!Z ludiz1· na 
lliich Prz·eimawiającycb. Mój Boże! Jak to 
lll0 tlaleko doszlo, iż nłektórzy po polsku 
mówiący duszpasterze wolają z. ambony: 
:" nic nie osi~niede na wiecach, choć-
J"ścre się udali nawet oo l(zymt11! Prze-
~iiednia ta się sprawdizai, bo urządzili

Y di\va wiece w tej spraiwie ii wybrano 
lriomHet <ltla spraw opieki doch-0wnej, któ-

środa 22 marca 05 

ż za 

ry pocz.yni! stopniowo ·odpmviedrne kroki 
aż do ks. arcybiskupa w Kolonii, ale do dziś 
nil ma odpowiedzi, a ks. proboszcz. niby 
nie wie zkąd księdza dostać 1 radził nam 
!Hh.:leka6, aż plebania zostanie \ 'Ybudowa
na, a wtedy ma przyjść po polsku mówiący 
ksiądz. Czy tn nie ma przyprowadzać do 
rozpaczy i' Z\vątpienia takie trakt()iwanie 
13 set poJski·ch parafian? Doprawdy ubo
lewać trzeba, że dziś robotnik musi się u
piominać o swoie potrzeby: religijne. Na
wet uskarżyć nam się ni·e wolno publicznie 
w pismach naszych na taką niechrześc1a(1-
ską niesprawiedliwość, bo zaraz groź.ha: 
<lo was więcej z nabożef1stwem nie przy
jadę! Komitet dla spraw opieki ducho
wnej uzna! z.a stósowne wystać jeszcze je
den hst z. p1iośbą do l(olonii i sprawy 
p1opuścić nie myśli. Walczyrć będziemy o 
najświętsze prawa nasze do •ostatni~go a 
usprawiedliwione żądania1 nasze muszą: rn-
stać uwł.Zględmone. · 

Go powie na to traktowanie nasze ze 
ski'· wówczas stanął śmimto. Wi obronie u
ryer Poznański", który to wówczas wy
stąpi{ przeciw1 narn robotnikom za to, że
śmy genna,nizatoró\v w sutannie skryty
kowali , jak na to zaslużylii? „Wiams Pol
ski" wów1cz:as staną1l śmiauo w obronie u
ciśnionego ludu, bo wiedział, d•oi ·czego cen
trwe filary dążą. ,.Kuryer" wóiwczas obn
rzar się za to na HWiarusa Polskiego", al 
te1raz się pokazato, że „Wiarus Polski" 
miat sluszność. Grono parafia,n. 

Skargi Polaków w Ameryce na brak nale
żytej opieki duchownej 

tak przedstawia „Polak w, Ameryce": 
Zaznaczyć nam wypada, że nowi111y te 

świadczą,, iż. amerykańscy biskupi - Ir
landczycy i Niemcy - w walce przeciwko 
dążeniom slusznym kleru polskiego uży
wają brnni meg-0<lnej już: nieiylko kapla
nów-biskupów, lecz nieprzysto'.inej dla każ
dego dtwobrego chr:żeścianina, a bronią tą 
jest: ukrywanie prawdy, przekręcanie. jej, 
a nie rnz. zwykle kfamstwo.„ 

Lud polski w Ameryce coraz więcej 
przekonuje się, że u biskupów-Qlbwnaro
dowcówi opieki, mil.ości i sprawiedliwości 
nie znajdzie, tem więcej i tern gorącej żą
dać on będzie biskupów - Polaków. I 
jeżeli żądać nie przestanie, to sprawę wy
grać musi. 

Otóż ostatnie noiwiny z Rzymu: mówią, 
co następuje: 

Po.CT datą 2 lutego br. otrzymaluśmy z 
Rzymu od pewnego dostojnika Koś.ciota: list 
który zawiera nie bardw wewte wiad'o
mości dla amerykaflskiej Polonii. Zaraz na 
samym wstępie autor rzecronego liistu pi
sze. 1ż .amerykańscy bisku,pi utworzyli coś 
na kszrt:2;tt trustu, aby żadne!go innoooro
d1owca, a broń Boże Polaka. nie dopuścić 
na amerykańską stolicę biskupią. Wszy
scy irlandzcy biskupi są z sobą zgodni pod 
tym WZ:ględem, ai popieraJ.ą, idh m tem 
wszyscy niemJ-eccy bi-skupi w Stanach! Zje
dnoczonych. 

Polsko-amerykańskie duchowie'ństwo 
jest przedstawii0ne w. Rzym~e W1 najgor
szem świetłe. Obecni,e w Rzymie bawi 
paru amerykańskich biskupów. ale ci po
dobnie jak bawiący tam pm:d nimi, gdzie 
tylko mogą przypinają tatkę amerykań"' 
skiej Pokmii i polslooi-amerykańsk. ducho
wieństwu1. Ogromnie tet z.niż.ają, liczbę 
katolików połskiej' narod!awości, zarme
szkalych w Stanach Zjednoczonych. Nie
daW1I1o ternu pewien polsik1 'biskup, spotka· 
wszy się w Rzymie z iedny.m z amerykań- · 
skich biskupów, zapyta.to amerykański.eh 
Pofaków i cr:y ry~hlo otrzymają polski.ego 
biskupa. 

Nawiasowo mówiąc, dyecezyę owego 
amerytkańskiegio biskupa; sk.ladaJ~ w poł-0-

lar I 
t:.a inseraty pfaci si u w.i rsz D tvtoWY 1~ ł • 
ov.loszenia zamieszczone przed ins.eratam. 40 fe• 
czcsto os;::lasza, otrzyma rabat. - Listy o „W r 
Polskie~o" należy frnnkować i uod&ć w nich d1 

ny adre piszącego. Rekop w 1 ;c zwr 

\\ii.; Polacy. Na to zapytanie ów b:skup 
zmarszczył czoło i cdpowicdzia't: Nigdy! 
C-0, się też tym Polakom zachcialu. Irland
czycy ut\\>OrZyli Kościól katolicki \\ Ame
ryce, -011: \ 'iGC po ~inni nim ZClfZqdZaĆ, a 

Polacy muszą im podlcg •• _: i stóSO\\ a<: siG 
do nich". 

Ksiądz biskup z Rro·oklyna, bawiący 
także teraz w Rzymie, jest również dla Po
laków/ nieżyczliwie usposobi()ny. Cliar:ik
tcrystycznem jest to, że w~aśnie ()Wi arnc
r::.::u1scy bisknpi, którzy w swych dyece
zyach najbardziej chwalą Bo·laków i wy
rażają się e mch dobrze1 w -0czy, w Rz.ymic 
mówią, o nich bardzo niekorzystni.e. 

Nasz rodak ks. arcybiskup Simoni, ma
jo.cy w:ażny urząd w Watykanie, jak może 
tak zbija te zarzuty i naprawia złą opinię , 
jaką nam w Rzymie wyrabiaj ą; amerykar'1-
scy biskupi. SHa jednak złego na jcd11a-
g-0. 

Na zakor1czenie autor listu d<0daic, że 
pomimo gwialtownej opozycyi ze strony 
amerykańskich biskupów, Polacy b(}dą 

mieli w Amery,ce biskupów własnej nar-0-
d1owości. Kiedy to nastąpi, nie wi•a<l-0mo, 
zdaje się: jednak. że dopiero po prz.edłoże
niu spraWiOZ1dania przez: księdza arcyibisku
pa Simona, który z wiosną tego roku wy
bierai się do Stanów Zjednoczonych, jako 
delegat Watykanu do amerykańskiej Polo
nii, celem zbadania na miejscu· panuiących 
stósunków i warunków." 

Niejasne położenie w Polsce 
pod Moskalem. 

R-0botnicy. powracają ju.ż wszęd'Zie do 
zwykłych' zaięć, chociaż. o zupeanem uspo
kojeniu umysłów jeszcze mowy nie ma. 

W Lodzi prawie wsz.ystkie fabryki, 
także Poznańskiego, są już w ruchu, brak 
ied'nakoVIOż zaufania w trwall()ść prawi
d't•owego biegu rz.e.czy nie d'a1e się usunąć. 

W sprawie niedawno roz:poczętych 

strejków rolnych piszą d·ó ,,SJ•owa Plolskir
go" z Siedlec. 

Strajki rolne, przybierające początko
WlO nader gmźny charakter, na razie sq, już 
zak{)ńczone. Slużba folwarczna wrac.a do 
zwy:ktych zajęć, z,gadzai~c się nai dotych
czasowe wamnki; gdzieniegdzie tylko 
z:więksrono ordynaryę o. P·M korca lub ko
rz.ee. Rząd, zaniepokojonyi \\nyb111chem 
strajkó:w agrarnych, postanowił rzudć po
strach na ludność miejs·oową, w tym więc 
ce.fu sprowadzono do kilku: wsi i mfaiste
czek w powiecie bielskim, gub. grodzień
skiej, o·d<l'zialy kozaków i piechoty. ŻOl~ 
nierze cVrobnymt od<Izialami maią, by~ roz
stawieni po wsiach z prawem natychmia
stowegio użycia broni w razie rozpoczęcia 
rozruchów. 

Sro<l·ek ten zwraca: się w pierwszym 
rzędzie przeciwko tym, których rzekomo 
rzią:d ota·czai opieką, - więc przecirWI wla
ścidelom majątków i ich administraror-0m. 
Wiadornem jeist bowiem aż nadto dobrze 
ze smutnego doświadczenia, czem jest po
stój kozaków we wisi. Brutalne zachowa
nie się roldaków, kradizieże i rozibore zna
ne są choóby z dorocznych postojów wo}sk 
podczas manewrów. W <lQdatku utrzyma
nie tyd1 „obrońców" spadnie na barki oby
wateli, rz.ąd bowiem zai ,,opiekę" każe so
bie drogo ptadć. Najlepszą część mie
s:zkanila przeznaczają zwykle <l1a oficerów~ 
zaichowywuiących s1-ę zazwyczaj z n~e
zwyklą, arogancyą i brutalnościa. Nie 
rzad'ko bywają wypadki skradozeniia znacz
nych kosztownieiszych sprzętów, a przy
najrrmiej doszczętnego z.nisz.cz.enia rnebh i 
t p. Za przylofadem wodzów i<lą !SUre
gowcy, szczególnie kozacy, którzy nqe ma
jąic stalej pensyi, żyć muszą „wlasnr.vm 

przemysłem". Postój zn·icnnwidzon/ch 
Moskali w czasie obt.:c.nym S1}ra\ ić moi.... 
ten jeszcze skutek, że lud zaczr.ie sziemr3G 
cornz ba'HiZLj. pod~jrzywajq.: panÓ\\ o 
sprO\ radzenie \\''Ojska. Sam rzą lLC 00.rri -
szka również rozpowszrchn:ać podoLnych 
pog?osek ''śród ~ lościan. 

Nastrój ludności byn8~mr:iej i :c jest 
pokojmvy, uporczywe poigloski o mobil:z.a
cyi coraz bardziej zwiększają ogólne zdc
nerwowa·nie i ni·epewność jutrn. Kieski 
Moskali, opowiadania rannych, powracają
cych do kra:in, wreszcie agitacya antyru\,
d•00.\·a potę,gujc.1 objawy niezadowolenia. 

owa 

posła p, mec, Chrurno :vskiePo 
wypowiedziana w parlamencie niemiockim 
15-go marca r. 1905 przy obradach nad eta. 

tem kanclerza Rzeszy niemieckiej. 
(Ciąg dalszy.) 

Mam w n~ku dokument, \Vysta\viony 
przez pruskiego wyższego urzędnika admi
nistracyjnego. Ten dokument starczy za 
tysiące riozp.orządze(i wydalenia. - Pe
wien kupiec. z Poznaniai anons.ow1al1 w 
gazetach, że poszukuie pomoc.niirn handlD
wego do slda<lu papieru.. Zgłasz ai się po
mocmk handlowy ze Lo\\71QWa. Ku
pcowi zwracają na to uwagę, że ów pomoc
nik handli0wy może być natydrmiast wy ... 
dalony, skoro p·rzybędzje ze Lwowa dia Po
znania. !(upiec pyta się przeto prezesa po
licyi w Poznaniu, czy poz.wioli naJ pobyt \V 

tem mi·e:ście pomocmkowi ha!ndlowemu Ka
rolowi U rbańoowŁ, który przybędzie za pa 
szportenn. Odpiowiedź brzmiala: 

Anga.żow•any przez Pana poddany 
au.stryacki Karol Urbaniec musi mieć na 
nia pobyt w Po.znaniu pozwolenie· pana 
n'1'cz.elnego prezesa. Gdyibyi nie miał 
pozwolenia, natencza.$ rozporządzęj na
tychmiast jego wydatente, skoro t111 się 
sprowadzi. 

(Sfochajcie ! sluchajcie !) 
}(upiec zwrócił się wprost do naczel

nego prezesa - ro wszystko wydarzyto 
się w styczniu tego roku -; po czterech 
dnJach otrzymal od dyrekcyr policyi od~ 
potwiedlź: 

Na po<lianiie, wystosowane do pana 
na'Czelnego prezesa dnia 21 b. m. odpo~ 
wiadamyi w jego imieniu., że pozwole
nia na pobyt Urbańca w; Poznaniu dać 
nie możemy. 

(Sluchaicie! słuchajcie!) 
J estto zapewne wprost jedy ny w dzie

jach! kultury XX wieku przypadek, W1 któ
rym państ\vio CyWilirow"ne pomocnikowi 
hainidlowemu, poddanemu innego, przytem 
,,sprzymierzoneJgo państwa, 

(Sluchajcie! sluchajcie!) 
który ma przybyć zaopatrzony w paszport 
który podl względem politycznym nie jest 
podejrzany, odmawia pozwolenia na pobyt 
jed'yinie dlai tego, ponieważ tenże jest m<!
miJ-ej dla państwa narodowości, ponieważ 
- iak w tym prz.ypadku - jest Polakiem! 

(Sl'uchajcie ! sl'uchajcie !) 
:Matm tutaj również bardro zajmują,ree 

roizporzą<lzenie prezesa rejencyj w Pozna
niu, które przytacza „Broml:>eng"er Tage
blatt" - orga!I11 pólurz.ędowy - nr. 272 
2. r. 

C:VOOnków innych szczepów slQIWiafl 
sk'ith, którzy w gruncie rzeczy nie pod
legają ograniczeni1u pobytu, należy wedle 
rozporządzeniai prezes.a rejencyi m Po
znaniu' uważać za natrętniyich i spowo.
dovrać ich wydalenif', je±eli: lączą się z 
Polakami W\ kraju. 
(Slll'Chajde ! sludhaJcie ! W esotość.) 
- A zatem nie wtenczas, jeśhby mo

że prowadzm a~itacyę politycmą~ lecz ma-



:<t z.ostać \\ ydalc:ni natychmiast, jeśli się 
lącz<l, z P-0łakami '' kraju, to znacz} za-
:\rsz , l śli l>o i m przyby\\ a '' P.ozn i1-

skie czeski n~ent handlowy, to jako slow1a
'Tlin oczy\ iście l4~ZY siG z P hkami, a nic 
z N:emcami. I ta rozporządzenie jest uku
te widocznie przeciw A11stry1, gdzie mie
szkają ,.inne szczepy slow:eftskie", o któ
rych tu mewa. A to wszystko musi zno
sić ten sprzymierzeni·ec Niem;ec Austrya, 
ta Austrya, w której ziemia.ich nadgranicz
nych komisarze p.olicyi prusk;ej poszukują 
agitatoró v polskich- porówna~ należy in
terpelacyę Daszy(1skicgo \': austryn.ckiei 
radzie p~(1 snva - ta Austrya , której wc
·wnQtrz11e stosunki mini t rawi~ pruscy kry
tykują ostm, 

(Stuchajcie ! słuchajcie!) 
ta! Austrya, która pozwala członkom nic
miecl iei Rzeszy nawet w swem wnętrzu 
gosp.odarzyć, jak im się podoba! 

Mam tutaj ()deZ\v ę zwi'ą:tku wsz0ch
nicmie.ckiego przedrukowaną w .,Al'ld. BI.", 
.prz.ytocz10m1 w „Pnsener T.agcbL" \V nr. 
139 z. r. P-0\v iedziano tam: 

Główny zarząd związku wszcch
memieckiego wzywa na czele ,.Ald. BI.·· 
studenckich członków związku, aby je
chali do Pragi i \\nz:mocnili szeregi swych 
wakzących komilitonów, przy staroży
tnej I(arolimc. Odezwa prosi także o 
poparde praskiego związku jGzykowc-
1gio niemieckich akademików ,,Germanii" 
na którym spoczywa znaczna część cię
żaru caf ej tamtejszej walki narodowej. 

A więc nie dla studyowania jad4 ci 
pamowi.e do Pragi, lecz, na t-0. aby popierać 
Niemcówi w walec na1rodowej przeciW' Cze 
clmm! Tak za przykła:dem król. naczelne
go prezesa wi Poznaniu, powinienby namie
stnik królestwa czeskiego wydalić natych
mi.ast ty:ch wszystkich stud'entó'\VI niemie
ckich i poddamych pruskich 

(Żywe potakiwania.) 
i na tę samą modlę powinnaby policya wre
<leńska pruskiemu pomCYCni'kowi harn:d'1owe
mu, który przybywa d.01 Wiednia, by się 
wyuc:zyć rękawicznktwa, zabronić pobytu 
li wydalić go naty:chmia·st. 

1 (Wiełka! prawda! w !(ole polskiem i na le-
111 wdcy.) 

To prawda, że nas ni'e zadziWia to po-
stępowanie organów rządu: pmskiego w 

1 .rybec pai1stw ościennych, które się uważa 
7.aJ slabe, aby być bezwzględnym i bez-
czelnym. · 

Tyle co dto wydalaJi. 
Ale jeśli pozw10Ii się :lde<ly tym Pola

kJom z pod berła rosyjskiego lub awstryac
kiego przyje:chać do Prus, wtenczas biada 
im, jeżeli to są uczeni, profeS10rowie unirwer 
sytetu, i?;diyby się ośmielić mieli wygłosić 
naukowy odczyt publiczny! Zdarzylo się 
przedi kilku laty, że rzą;d pruski za!kazial 
odbycia kongresrw lekarzy i przyrodników 
\\li Poznamiu, grożąic, że wszystkich gości 
zagranicznych wydali natyclnniast. 

(Sfuchajcie ! słuchajcie!) 
Szkoda, że się zastosowano wówczas 

do t~o zakazu, że świat cywilizowany nie 
tobaccy)l oryginalnego widiQlWLSka, iak 

~·-

Kap.itan Czart~ 
T •a tł t 111 ł. 

(Ciag: dalszy.) 
Podczas gdy Sulpicyusz o<lsylat lw

rua dio staJnL i dopilnowywał owbiśc1e, aby 
mu wtaściwą porcyę obrioku przygotowa
no, Marota podjęta kawałek czeirwone} da
chówki, która spadła z. dachu, i na zewnę
tJ:1zne0 ścianie oberży nakreślita nim tak 
szybko, że służąca te-go nie dostrzegla, 
bairdzo wyraźny znak. Znak ten m1al 
ksztalt trójkąta, przeciętego strzałą, któ
rej ostrze z1wróoone bylo w. stron~ dachu. 

W chwili, gdy mtodzieniec wszedil do 
'°berży, tancerka siedziała przy stole w 
joonym z. kątów obszernej izby gościnnej 
i wygladzata ma>Halki swe, silnie w podró
ży r.:gmed<me. 

- Panienko - rzekf Sulpkyusz do 
tłustej slużą,cej - jakkclwi~k jasny dzień 
na dworze i wlaściwa godzina wieczerza
nia: jeszcze nie nadeszła trzeb.ai, żeby 
kucharz puścit w ruch rówy ·1 pokaz.al nam 
co umie. Jak prędko będziemy nw:gli za
siąść do statu? 

- Gdy się ściemni, to znaczy za go
dzinę. 

- Wyśmienicie! Nic ·weselszego, jak 
uczta przy świetle. W lun.ie zatlooych 
świeczmków, krysztaly, wind i· piękne o
czy naibierają najsilniejszego blasku. Co o 
tem myślisz., Mar-Otlro? 

- Myślę, że z.a wiele ha lasu o Z\YYklą 
·wieczerzę podróżnych. 

pruscy żandarmi WY\\ lóczą z sat obrad i I 
transportują za grani ę polskich profeso
ró\ r uniwersyteckich i uczonych, którzy ' 
chcieli w Poznaniu mówić o leczeniu su
chot albo zapalema ślepej kiszki. 

(Olos z faw' socyalnych cl!E:,mokratów) 
Teraz atoli· zabrania si~ już systematy- 1 

cznie n:rn et pojedyi1cz:y1ch wyk;adów. nau- I 
kowych. Do najwybitnii;jsz.ych dziejo- 1 

pisarzy cstatnich czasów należy profes-or ł 
Sz3rmou Askenazy ze Lwowa. Przyta
czar 1 tutaj tylko jeden poicdyilczy przy
kład, mam tu bowiem kilka takich ukazów I 
poznańskiego prezesa połicyt pod ręką. 

Pmfewra Askenazego poprosił komitet do- j 
broczynny w P>0znani'u o wygłD-sz,enic I 
naukowego wykładu. Temat opie:wal: 
„Rozdział z dz.lejów Polski mi~dzy 1775 a I 
1815 rokiem." Administracya hoteilu, w 
którym mial siG odbyć odczyt, otrzymał a J 

atoli od prezesa policyi pismo tej treści: 
Zarazem tQŚwiadczam panu, iż nic 

mogę ~zw10lić panu profeSiomwi Aske
nazemu z·e Lwowa na wygłoszenie wy
kladu. Jeśliby pan ten rni<Jl wbrew 
mojemu zakazowi przeprnwad'zić swój 
zamiar, bylbym zmuszony, wydalić go 
natychmiast, jako natrętnego cudzo
ziemca. 

(Słu·cha,jcie ! stuchajci'e ! Głosy w1 I( ole pol
skiem i u socya!1n. dem.) 

J estto znamienny przykład zabrania
nia naukowych i0dczytów1 P·olakcm, którzy 
nie są pruskimi poddanymi, w walce. jaką 
w11odą Prusacy przeciw namdnwi naszemu 
prz,eciw narodowi, który walczył ciężko 
roi byt ·swój, a mimo to stara się ctosta:rczyć 
także swej cząstki do rezultatów cywiEza
cyi świata. Począwszy od zniesieniai nau
ki polskiego języka w szkole, od zakazu 
udzielaniar dzieciom be·zplatnei, prywatnej 
nauki polskie/go czytania t pisania, od wy
rug'O'w:aniai książek polskich zr b1ibliotek 
szkolnych, ka:rania uczni, którzy w tajnych 
kółkach uiczą się polskiej literatury i histo
ryi, odi na•gankL na polskie książki· na nad
granicznych urzędach celnych, aż do zaka
zywania naukowych odcz,ytów ze strony 
zaigranicznych Polaków - ciągnie się ta 
walka nie przeciw a1gitacyi pol!ty:cznej, 
lecz: przedw kulturnym dążnościiom na
rodu. 
(Wielka: prawda! w I(ol·e polskiem i u so

\;yalistów demokratów.) 
naiwna, dziecinna walka wła<ley poJicyj
net przec~w sile żywotnej ludu, 

(Wielkai prawda!) 
wal:ka, której jeszcze towarzyszy u'fąga
.nie r We wszystkich odpowiedziach. ia
kkh się udziela od stoltt rządowego, dźwię 
czy· jakby z.imne szyderstWio. Nie rozu
mie si'ę uciJuć naszych, me ma się natural
nie ani jed!nego slówka uznania dla naszej 
walki, watki Eudu, mocującego się o swe 
życie. Temu, oo pra1wda, dziwić się nie 
powmno; zwy:kie odczuwa się to, czego 
się doznalo samemu, do cziego się zbliżyło 
przynajmniej. A panowie z rządu i stronni 
ctwa konserwatywnego rozP)lywaią się te
raz przecież tylko w poczuciu pruskiej po
tęgi, w „nonna1lności panów". Gdyby 

- Proszę mnie to Zl()'Stawić. A! pa
nienko! - przerwaf sobie, przytrzymując 
za rami'ę 1od<l:alającą się slużą:cą - będzie
my wi1eiczerzali w moim pokoju. Od,zie je
dnak, u licha, mój pokój? 

- Niech pan pozwoli; zaprowad:z.ę -
odrzekła Uuściocha. 

- Proszę i dla! mnie przygotować ma
ły pokoik. Muszę poprawić trochę ubra
nie, aby nie zmbić wstydu amfitryonowi. 

Mlodzi.eniec i tancerka zamienili u
śmiechy t uktony i roz.lqczyli się, czekając 
na godzinę wieczerzy. 

Potężny ogień p;onął w kuchni, 
skwierczal Uusz1cz w przystawionych dinń 
rondlach i rozchodzily się dokoła zaipachy 
najmile~ w świecie łechcące powonienie, 
gdy dwad ~u<lzie o podejrzanej powierz1cho
wności zatrzymali się prze<l d<Ymem. 

Jeden z tych ludzi zauważył natych
miast czenv101ny znak na czoli0wei ścianie 
oberży. Padaly nań w:laśme -0statnie pro
mienie zachodu i czynily tern wyraźniei
szym. 

- Są! - rzekf przyciszonym g~osem 
do towarzysza. - No, tym razem mogę już 
rę.cz;yć, że ptaszek nam się nie wymknie! 

I abai. przez niklQgio niedostrzeżeni, co
fnęh się na drogę, którą przyszli. Nionpo
dal oberży był mur, do potiowy rozrzuoo
.uy; pod ostoną tego muru usiedli r czekali. 

W kilka chiwil później, gd'y llllŻ szary 
mrok padać zacząl n.a ziemLę, jeden z ludzi 
wytlrnąl gtowę z kryjówki. popatrzył w 
stronę oberży i wydał krzyk, padobny do 
wiola.ni-at puszczyka w pienvszych ~dzi
nach nocy. 

atoli możli\\~em byi , aby w~rótl tyd1 pa- i' 
JJÓ\\ żyt jeszcze któś z owych cz::isów, 
kiedy w Berlinie r zydowaf gubernator I 
francuz ki f 
(Bardzo dobrze! u socyalistów demokra- ł 
. . tó;'r i w Kole. polskiem.) f 
1 kiedy kroi.owa Ludwika na kresach gra
nicznych państwa pruskiego blaigJ.fa cesa
rz1 Francuzów o laskę dla swego ludu, 
wtenczas może p~rnO\vie także inaczej są
dziliby dążności nasze 

(Bardzo sinsznic ! w !(ole poI·skiem.) 
i odstąpili od swych brutalnych ptzepi
sów. 

(Wielka prawdn ! \• Kole polskicm). 
(Doko11czenic nastąpi). 

.. 
s 

Strejki. 
Tkacze, zatrudnieni u firmy „Schnei

der i Irmcn" w M.-Olaclbach, po upływie 
czasu' wypowiedzenia rozpoczęh strejk. 

W Wałd przy S-0lingen 75 robotników 
w lejami i formiarni firmy Grossmnnn z 
powodn zatargów o zarobek porzuciło pn
cę. 

Echa bezrobocia górników. 
We wszystkich sądach obwodu Rury 

spotykamy codziennie w s.alacłIJ sądowych 
I11cznyclIJ górników, którym czynią zarzut, 
że podczas strejiku wygrażali lamiiStrei
kom. Niektóre wyroki są bar ... urowe, 
co na nl{)IWO wy\Vołuje roz,gor~fe. 

Ody nra<l-to zważymy, że w niektórych 
kopalniach pourywano 1od zarobku, że nie
raz mrzędnicy górnikom dokuczają,, wtedy 
każdy pojmie wzburzenie, jakie wśród gór
ników panuje. 

Tu jest jedyna rada: górnicy poiwmni 
się jak jednen m4ż zorganizować w swych 
z.a:wodowych organizacyaeh, niemcy: w 
niemieckich, a, Polaicy \V! „Zjednoczeniu za
WIOdowem polski em". 
Jak postępować włnJen górnik wspiera-

fący rodziców, dziadków itd.? 
Kto piosyla wsparcie roidzicom, <lziaid

kom itd., powinien kwity pocztowe dobrze 
zach()!W'ać. J eżełi' taki gómik zachoruje, 
albo spotka go nieszczęście, winien żądać 
aby w świade:ctwo choroby zaznaczono, 
te ma rodziców albo ojca, matkę, dziadka 
itd., któryich utrzymuje. 

Chodzi o to, a'by mieć dowody, ix oka
leczony górnik utrzymywal rodziców itd., 
~by im z.aibezpieczyć wsparcie. 

Armia rosyjska oofa się do Charbina i 
n'ie wiadomo, czy przedtem przyjcie.ie je
szcze cLo po\v ażnyc'h potyczek. 

fapończycy ści,gaią Rosyan i zadęU już 
I(aiyuen 4 mile n.a północ od· TieNn.gu. 

.,Echo de Paris" ct.ornosi z Petersburga, 
że Liniewicz w swoim odwrocie na północ 
znajdzie 120 OOO żnlnierzy~ wyslanych z 

J e<lno z (}lkien oberży otworzyło się. 
Mignęla: w niem niewyraźna sylwetka .M.a
roty. 

Cyganka zrobiła jakiś &z:czególny ruch 
ręką w kierunku, zkąd g~(JS siG dt0ibywal; 
potem zamknęło się okno h wszystko za
paidlo napowrót w ciszę. 

Mamta kończyla wiaśnie ubierać się, 
gdy do drzwi za·pukala służąca, wołając: 

- Pani! pani! wieczerza nai sbole ! pro
szę się śpieszył! 

- Idę - <J<lrzekb cyganka, rzucając 
ostatnie spojrzenie w :z.wierciadlo, aby u
pewnić się. że rynsztunek wdzięków i za
lotności w loompledc. 

I przeprtQ!WadZD'Tla przez, sfużącę, we
szła dio p.Ykoju, gdzie za,stawiooo wiecze
rzę r gdzie Castilłan oczekiwa:t z nietaj.oną 
n1ecierpliwością. 

Marotai m11ala n.a sobie tęż samą luźną 
su~ię, ·zakrywającą kostium baletoi\vy, 
ca~e zaś gotowalnianei upiększenia ograni
czyły się na umyciu twarzy i rąk. oraz efe 
ktoiwnem u;pięciu wlosów, które byly skę
dzierz.one na.i skroma1eh i podtrzymywane 
dyademem ze złocistych icekinów. 

- Do srolu moja króJJowo ! - wykrzy
knąf wesofo mtd'zieniec , pospieszaią;c na 
Porwitanie wchodzącej, i wziąwszy ją za 
rękę przyprowadził <lio przeznaczonrego dla 
niej miejsca. 

Sarn zasiadf na.przeciw 'i zabrano się 
dbj edz enia. 

Ooote podróżni mieli ooslronaJy ape
tyt. Oboje też zapomnieli chwilmvo o 
swych, da.lej sięgających, zamyslach, i od-

Europy, ja.ko posilki. W Petc.rshurgu ·ą
dzono, że l)CJSilki te 7„.n::.jdują si~ Jlifl ·~ 
Mukdcn:e, tymczasem z powodu \V~a
ku na koicji transsyberyjskiej, który trzy
mano. w tajemnicy, posilki te byly zatrzy
mane w dmdzc przez 2 tygodnie. Ja~
czycy o wypadku tym prawdopod<>bnie 
wicdz1er i dlatego zape\vnic ataki ·e 
przyśpieszyli. 

Chiny zajmują tymczasem z: pawro
tem Mandżuryę, 

Donoszą. że rząd chiflski zamiano !al 
Ch::t'J Erh:::m'a wicekrólem Mandżuryi. 
Chao Erhem mial konferencyę z poglem 
japońskim \:, Pekinie bezzw1leicz111e y ... 
jedzie do Mandżuryi. 

z.\ .... s 
Tczew. W i:xJbliżu sąsiedniej st.&.cy~ 

Szymon rzuci! się w piątek rano przed ad 
ieżdżaijący pociąg pew icn mbotnik w cel n 
samobói-czym. Pocią,g na szczęście Jół
tora metra przed ofiarą ~dołano zatrzymać 
Powodu samobójstwa nie byi1n można. d -
tychczas z O\vcgo robotnikai wydostać. Za 
mia·st od'powieidzi na liczne pytania zaey
wal sobie spckojmc S\Vą tabaczkę. 

- W czwartek zł.ożyło około 100 w
ootnikow 'zatrudnionych przy budo:wie k•
lei oo Lissewa pracę, żąclając 'Od' swego pra 
coda wcy podwyższenia placy. Poniewa:l 
takowej im nie 11<lzielono, opuścito Qk()f{) 
50 wba.tników pozamircjscowy:ch praicę, r~
szta pracuje d~lej. 

Tomń. We<llug doniesienia „Thmner 
Zeitung", sprzeda1t p. Lechowiczi z Struc- · 
fona W' Chełmińskiem, swohi JJ10Siadlość, 
·obejmującą 360 mórg obszaru, za 126 ty. 
sięcy marek kupcmvi Mend'ershause• a 
Chelmży, Niemcowi. - Od niepamiętny.eh 
czas6w1 - pi·sze ,.Oaz. Tor." - znajdowa~ 
la się posi.adl:Ość ta w pos1adruniu Polaków, 
a p. Lechowicz,· któregio znamy jako zama 
żne:go człowieka, nie miat wcale potrzeby 
sprzedawania w ręce obce kawałka kocha
nej ziemi Qjczystej. Dodać jeszcze W'ypa~ 
że p. L. sam mieszka w Lisewie, a sprzed~ 
na posiadłość byla wydzierżawi1ona. 

z 'llieł. Ir Pt-znuskieao. 
Poznań. Dlugoletm dyrektor Tea.tr'u 

Polskiego Rygier ustępuje i ponownego 
kontraktu me zawiera: 

Gniezno. Konkurs 01gztnszono llad1 ma
jątkiem wlaścićiela fabryki maszyn &rf
kie:wicza w I(awiarach pod Gnieznem. Ztl
wiadowcą masy mianowany zostal kom\
sarz aukcyjny Pmmm z Gniezna, wiemy. 
ciele mogą, się zglosić do 5 maja rb. 

Poznań. Komisya kokmizacyjna .tt
byla od posiedziciela Gaya, Niemca· posir..
dfość jego w I(o-waleiwie pad Rogowem i 
od!stąpila swe kupno fiskusmvi domen. Da 
wnieiszy właściciel Gay obejmuje sprzeda
ną, swą wlość jako dzierżawca. 

Podobnie uczynila I(omisyai w Bisku
pinie nad Gąsawą. I(upila tam folw.ark cd 
wlaśc1ciela R.usta, który mia11 przez baa.-

daE się 1caią, duszą temu, co mich przed so-
bą. 

W potowie uczty, gdy na: stele zd.awifai 
się para kuropa:tw, olwlionych mianusz:kiem 
pieczonych skowmnków, wzrok Sulpicyu
sza, roziskrzony od obfitych libacyj, z:wró
cil sLę ku toiwarzyszcze z płomienistą vry
I1110wą wczucia i pożąda:nia. 

l\t\liodzieniec osądzi?, ż e nadesvta chwi
la ponowienia ataków. 

Pod tym względem Castilla'n byl w zu
piefoei zgodzie z pewnym filoeofem, któryi 
wtrzynmje, że serce uJe,ga w s.topniu wyso~ 
·klm wpływom wlądka i że wykwintnie fa-< 
dto jest na.jłepszem przy.gotowaniem do tn.i
lośnych batalii. 

Nie zanied:bal też niczeg·o, aby przede~ 
\\nszystkiem skusić Marotę do p<}wsz,ednie
gio grzeszku takornstwa, który po za ka1e
chizmem nosi mniej groźne miano smako
szostwa. 

Tarncerk:l zdawała s.i~ paodz1ehć J>O· 
glądy i. zamiary swego a111fitryo11a:; jadła 
i pita z: zapalem, godnym uz.niainit i zazdro
ści. Ta wszakże byla! między niemi różni
ca, że gdy Sulpicyusz stawall się z kaiJdą 
chwilą bardziej ożywiony i· giorętszy, cy
ganka nie tracita zimnej krwi i ztośliwy, 
choć powabny uśmieszek, nie optrsz.czał 
kącików jej ust. 

- Czy me uwaisz., śliczna Marotko -
cdezwal się Castillan. odprawiwszy slubt
cą. która pospolu z wetarrni, postawila 1a 
stole butelkę wina barwy topazn - cz.y nie 
~,ważasz, że jesteśmy bardzo daleko od sle· 
bie? 

(Oi::1g da1sz,y m:stąpi.) 



·t\,·o żyda Cołnrn ''- Żn!nie ponid~ zna 
e straty, i jak donosi. ctld::i.la ten fol-
:k syn-o\: i Rusta iako \·:-oś.; rcntm\ ą. 
W Inowr:oclawiu zamierza I(omisyai 
nizacyjna nabyć grunt przy targO\visku 
nierogacizny i urządz.ić ' tem miejscu 
zernY iajaz<l <lla osadnikó\\' okoEcy. 

z Si;:zka czyli Starej Polski. I 
zawodzie. Straszne morderstwo po- 1ł 

~i no w tych drnach naJ kupcu Sodza
.:f w Zawoclziu. W śr.adQ znaleziono I 

awicQ w mieszkaniu obwit:.szone~o na I 
rkU od w>0di0ciągu, przypuszczano więc 
·pierw. że <?·debra{ sob~c życie , tymcza- Il 

1 
przy dalszem badaniu sprawy zaczę

s1ę mnożyć ·co raz wicccj dowodów 11a 

że S. padl -ofiarą zbrodni. Mianiowicic 
~ne poszlaki ·wskazują na to, że S. został 
accY przez wlasną ż-OnG uduszony, a na-
~pnie dla zatarcia śladów; -zbrodni. za1wie
zony. Żona jego utrzymuje jnż od' da
• a nie<liozwolony stosunek z czeladni-· 
.em ślusarskim Bu.Ją, i kilkakrotnie iuż o-
1s:ila swego męża, który jej atoli zawsze 
~t!eba:czał i przyjmował ją z powrotem 

siebie. kby się wreszicie męża na za-
1c pozbyć, nie\vierna żona z,amordowa
co obecnie, a jak się zdaje. pomoc;1ym 

yl jej w tern kochanek. Obojga już arc
, rowan·o, lecz up'llrcie wypierają, się winy. 

~ ...... w-•---• -----:;-'1'13-

Wiadomości ze świafao 
z Francyi. Izba deputOłwanych przy

·~ 519 glosami prz.eciw1 32 projekt nsta-
1 o dwuletniej slużbie W'()jskowei, w 
,rzmicniu, uch\val{)lnem przozi senat. 

1 Z Bałkanu. Niepokoje W1 Macedonii z 
lwl>Sną, rozpoczynają się znowu. Z Salo-

!
'niki donoszą, że w miejsoowości' Su rol lro· 4 

o linii żelaznej, wybito bandę, bułgarską, 
krloną z 42 ludzi, a zostaiącą, pod .c:Lowód'z 

tWem Apiostolai i Leonidasa. Ze strony 
wojska tureckiego p.adl0i ośmiu ludizi. U 
W11tych znaleziono dokumenty, broń i a
!lllnicyę. Już trze.ci raz 211iesi'Ono zupel
. n~ bandę bulgarską. 

Z Rosyi. Proces przeciw1 ·oficerom '1 

ficerom artyleryi gwa:rdyi w spra
~~e strz.aht arma.tn.i'ego, który wpad'l pod
:ns święcenia \viody do palaeur zimowego 
wstał ukończony, sęMiowie przyszli do 
mekonania, że nie bylto spisku, lecz: jedy
n~ nledba.lstWio ze strony. komendanta ba
~ryi i oficerów, którzy mieli czuwać nad 
!iii~ armatą. Winnych ukarano jak za 
~balstwo nader surowo. 

Czasopismo „Tdbune Russe" zamie
:;,czai odiezwię ks. Gaponai pod adresem 
:'9zystkich chtopów rosyjskich. Owe ode-
11w. jest skreślona w językw nadzwyczaj 
irzystępnym, jasnym i zrozumiaiłyim dla 
(rJ.de«;ro chłopa. W owej o<lez:wi.e ks. Ga
.ni maluje przyczyny demonistracyi w 
lin 22 stycz·nia rb.. a następnie opi1suje 
i~wąi rzeź, którą żołnierze rosyjscy w 
:Petersburgu wykonali n.ai 1bezbronnym: lu
idzie naJ mzkaz. cara. W reszcie ks. Gapon 
~hęca wszystkkh chiopów do zbrojnego 
i»t·stania, przestrzega ich jednak, aby 
;hlopi nieJ dawali posłuchu pOO.szczuwa
:lllJn agentów rządowych i ażeby nie rzu
:tV się na kl.asy zamożniejsze i inteligcn
~Y~. lecz ażeby występowali pr21ecrwi rzą
dowi. 

Gazety l·on<lyńskie .ct1oniosz~ z Peters
b~rga, ie kapitan Klado za artykuły swioie 

sprawie floty i \Vl()jska ogloiszone bez 
~v,io[enia naczelnej wtact:zy, zost~r usu
~ęty ze służby czynnej, uwolniony zupel
~ie od :?woich obowiązków, a nadto obni
mt!Q mu jego poihory do ~ części diatych
C4asowej gioży. 

Z Chin. Na brzegach rzeki· ZachiOOtniej 
1VOdda!eniu 500 kim. od Iionigkongu, poto-

Dostarczam na chrzciny, wesola i są.d
~~w, który chwilowo jest siedzibą wke-

r-0la Kantonu. Miejscowość ta jest zwfa
SZcza w początkach lutego, kiedy Chińczy
.:~P'.ZYbywają dla obchodzenfa uroczy-

il>nl c1 nol\Vloroczny.ch gęsto zaluidrniona. 
owa lud'zi mieszka na r21ece, W' sarnr
~h i' '<lionkach, które nocą zarzucają 
-~ ~ę. na rzece Pu, doplywie rzelki Za
~ mei. W nocy z drnia 6 na 7-my lute
~ angielscy urzędnicy konsuJami i misyo-
·lrz~ ame k , . k . . 1l!! ' ry anscy, mies.z a1ą,cy na wz:go-
, h sp0~t:zegli ptomienie, strzelające z 

lo~z~ i przeskakują:ce z btysk.awiczną 
:~1ąi z jednej dżonki na drugą, nieba
~ ZaJęłyi się i potony. Chin.ska łódź paro 
11,e:rY~ęJa; między fale ogndste, aiby ptD

si Odzie odiczepić z kotwiicy. Statek spa 
~,; ~szcz.ętn.ie, lecz zaloga wstala ur~
~ l Zl narażeniem życia, dolronala dzie 

'en· , ęt~go. Setki ludzi zginęly W1 pjto-
1 tath 1 f ala~h. Ogień PQwstal prawdi0-

1 

Podobnie skutkiem i;r-0towania lla pokła
dzie. 

Z ćin\~· ił: sfrotr.. 
Bochum. Pr.okurator radzca dr. Ger

baulet został mianowany dyrektorem są
du z1emia6ski·ego w M-0·nasterze. 

Bochum. W kopalni „Dannebaum'" 
znalazł śmierć górn'.k, którego w~gle za
sypa~y. 

Wanne. fryzyer Bartel zostal naje
chany przez kolej elektryczną i znaczni0 
pokaleczony. 

Rodaków prosimy usilnie, aby zaraz 
zapisnli' „Wiarusa Polskiego" na drugi 
kvrartaf, a wtedy pewni być mogą, że otrzy 
mywcić będą gazetę regularnie. 

Tak samo prnsimy o rozszerzanie 
,.Wiarusa Polskieg<J," wśród Polaków, kt"6-
rzy dotąd bez gazety polskiej się obywają. 

Oermaniz~cya ze wszech stron ciśnie 
się \V domy ludu p·olskiego, przeto, konie
cznie każdy abonować winien „Wiiamsa 
Polskiego", ·który energicznie zwalcza za
chcianki germanizatorów. 

u~rne. w skutek falszyweg() usta
wi eJnia zwrotnic wj'echaty na siebie na tu
tejszym dwlOrcu: dlzi·ś po poludniu o 2 godz. 
dwa pociągi towarnwe. Obie lokomotywy 
zniszczone, 6 wagonów zupelme zmiażdż.o
nych. Straty materyaiJne są ()gromne. Z 
ludzi· na szczęście nikt nie zabity, gd'yż 
urzędni'cy, widz,ą:e niebezpi.eczeństwo, dali 
sygnały i wyskakiwali. Zwolaini· telegra
ficz.nie z okolicy robotnicy i ślusarze pra
cują nad usunięciem gruzów. Uczna, rze
sz.a c~clrnrwych otacza! miejsce nies•z1czę-
ścia·. 
.... ,„ 

Sodingen-Bornłi:. 
Doniosi się czkmkom Tow. św. Jakóba 

w Soidmgen-Bornig, iż kwartalne walne ze
branie odbędzie się Wl niedzielę, dlni.a 26 
ml3Jrca o godz. 110 zaraz poi wte.Ikiem nabo 
żeństwi'e na sali zwykłych posiedzeń. Po
nieważ będzi1e obór ńowego prezesa, prze· 
to oi liczny udlzial w zebrnnm prosi 

Jan l(aczmarek, zast. prze w . 

Bractwo Różańca św. w Schonnebeck 
pocfaje swym Braciom ·i. Siostrom do wia
domości, iż w sobotę dnia 25 ma.rca1 po pol. 
o igod!z. 4 wspólny róża:niec i zmiama ta
jemnic. .,Gorzkie Żale" przez. calyi post 
oo medziele o godz. d'rugiej. Uprasza się 
Brad '1 Siostry i wszystkich Ro<l:aików i 
Rodaczki o liGzny utlzi.a-1 w nabożeństwie. 
Ktoby się chciał zapisać do Różańca św., 
ma Wl ten dzień dobrą. sposobność wstać 
slugą Ma1ryi. Nadzelator. 

Tcw. św. Stanisława Kostki w Suderwicb 
U\\ iaclamia wszysrkich cztonków i Roda· 
ków, ;ż d środy 22. 3. po pol. aż do nie· 
dzieli b~dzic sposobność do six>wiedzi św. 
To rarzyst\\-0 przystępuje \VSpólru~ <lo l(o
munii św. \V sobotę 25 marca o godz. 8 
rano. Prosimy o liczny udzial, bo to s J 4 

\: · ied:l wielkanocna i może ksiądz więc ci 
razy ~ie przybędzie. Zarząd. 

Towarzystwo św. Jacka w Bismarck 
donosi swym czlonlwm i wszystkim Ro
dakom zamieszkalym w Bismarck, iż 24 J 

25 marca mieć będziemy polskiego księdza 
a więc i spos.obność do SPowiedz; Ś\V. w 
piątek po p-01.. W sobotę przystępu.ie to
warzystwo o godz. 7 wspólnie do Komunii 
św. Czfonkowic winni siG stawić · w czap4 

lrnch i oznakch pól g.odzi•ny prędzej na· sal~ 
zwyklych posiedze(1. Nahożcl1stwo o godz. 
11 przed IJ<)ludniem i o g-0dz. 4 po pot O 
liczny udzial cz.fonków i Rodaków w na. 
oożer1stwie uprasza się . 

W niedzielę 26 marca o godz. 5 po pot 
odbęd,zie się miesięczne zebranie zaraz po 
odprawieniu Drogi Krzyż.owej. O jak naj, 
liczniejszy udziat w zebraniu upraszial się1 
ponieważ mamy ważne sprawy do zaia
twiema i' będą obrady nad święc()nką. 

Z ar z ą d. 

Koło śpiewu „Wanda" w Laar 
poda.je swym szan. czlionkom do wiadomo 4

, 

ści, iż w niedzieJę dnia 26 marca odbędzie. 
się nadzwyczajne zebranie 10· g.odz. 7 wie1.. 
czorem w lokalu pani Jansen. · Ponieważ są 
bardiro ważne sprawy d<l omówienia. iest 
komecz;nie piożądanem, ażeby się wszysc-y 
czlnkowie stawiN. Goście mile widziani. I 
Cze·ść polskiej piieśni ! Zarząd. 

Towarzystwo św. Józefa w Herten. 
Przyszle zebra:nie oobędzi1e się \V' 5'0· 

botę w święto Matki Boskiej dniai 25 m. b. 
o godz. 5 po pol. O liczny ud'zial prosi 

Z a rząid. 

D•~iiW~~-~-W~Q 
Zasylamy naszym ·szan'O'Wniym dru

hom Józefem najserdeczniejszei życzenia. 
Zyczymy im, aby im się też talk powo<lzilo 
w tym roku, jak zeszłego roku. Niech dru
howie 

Józef Wojciechowski, Józef Adamski, 
Józef Kopeć i Józief Danielak 

niech ż,yją 1 aż cale Wanne zadrży. 
K. D., P. K., J. M., M. P., M. K., f. O„ f. K. 

~•m .. "m~~••*Jlt}1(lłi~ttt 

I 

WSI 
k,. o„ 

26~ Obere-lftarktstr. 28. 

.. t)k Bloek 

Wiece Zjednocznnia zaw. pul. k. 
cdbę<lą się: 

W sobotę dnia 25 marca : 
W Rotthausfln o g. 11.0 u p. Kirchm y rn. 

'r-1 Altenessen o go<lz. 110 u p. Saala. 
W Habinghorst o go<lz. 4 u p. Wessel'a. 
W Horsthausen o godz. 4 n p. Korte, ul. 

Werderstr. 
W niedzielę dnia 26 marca: 

W Bruckhausen o godz. 111-S u p. Brinłta. 
W Brambauer o godz. 4 u p. Willera. 
W Essen o godz. 11. przed poL u p. Meistr 

ul. frohnhauserstr. 
W Eicklu po p0l. o godz. 536 up. feld11~ze 

przy kościele katolickim. 
W GeJsenkirchen-Schalke o godz. 3~~ 
w lokalu p. Griiue. naprzeciw porcyt. 
Na porządku obrad pmvyższych wie-

ców: Spra\\ y organizacyi; spraw_, zarob
kowe; sprawy knapszaftowe; sprawy hut
nicze i rozmaitości. Liczny udział pożą-
dany. · ą: 1 • 

.,Zjednoczenie zawodowe połskia". 
-..„ 

Ol(RĘG X. 
C\viczcnia poszczególnych gniazd na 

zlot tegoroc21ny chorągiewkami nie są do
zwolone. Gniazd'a, które <l-0tychczas ćv. i· 
-czefl nie odebrały, powinny przy spos.ob„ 
ności () tern na-czelnika okręgowegi0 uwia· 
diom1ć. Nie jest przymusowem wykonanlt 
tychże. Cz10lem ! Naczelnik okręgu X. 

ŁATWY ZAROBEI(! 
}\toby chciał obok swej pracy mieć 

łatwy zarobe!k p.obocznyi niech się; zg~osi, 
dolą:czając znaczek na IQ<lpowiedź, po<l a
drese1111: -~~ 

T. MOSTOWSl(I, Rohlingbausen 
p. Wanne. 

Baczność Polacy w Bo mig i Sodingen ! 
Polecam mój skład kapeluszy i biclł· 

zny. Prowadzę też na skladzie dobre od
leżaite cygary, papierosy i tabaki. - Pa
rasole itd. Sprzedaję wszystko po najniż
szych cenach i prosz.ę o pop.arcie mego in
teresu. . ~.1 '1 

TEODOR OHMANN, B or n i g, 
l(i:richstr. nr. 34, obok kat. kościol:i. 

Poz.walam sobie ninlejszem donieść że 
WSZELKIE NOWOŚCI MATERYJ WIO ... 

SENNYCH 
już nadeszły. Uslu1i{a po najniższych ce
nach. . li ~r.' l !„" i!I 

Wilhelm Gerbseh, nast„ 
krawiec. 

Herne, Bahnhofstr. 99, tylimi I. piętr-0. 

ma najwi«:kszy ma najlepseą gar• ma najtań ze 
Jbór. derobę. ceny. 

BIBD1i21Bmn!i!imlle?J.1~mBlliłEllllalllllBllll!lm.BZ!llllDB!r&11111ll1EEmr.iim~~-~llili~RilltallB~IZn~ 

po n d;..w cz 
500 eleg. -ubrań dla mężczyzn 

Poleclim 

po 800 i400 '900 ~.100 mr 

300 300 300 

ubrań dla chłopców do pirrwszflj Komumi ś ietej. 
fłajltpsze jakolci. Barllzo łanio, 



Bacznoś Rcdacy ! w lfomber2", łiocbh idc I 
· Moers! 

Dnia l kwietnia b. r. ()twieram w ł 
Hochheide, ..Moerserstr. 144 
INTERES PIW A W BUTELKACH I 

SĄDKACH. 
Dostarczam na chrzciny, \\ cscla s~id

kowc ph\ a rozmaitego rodzai u. Chętnie I 

rzetelnie Qbslużę każdcg-0. Proszę Roda
ków o poparcie mego interesu. 

WOJCIECH GABRYŚ, 
Hochheide, Mocrserstr: nr. 144. 

BACZNOŚĆ - GELSENKIRCHEN! 
Szanownym Rodakom w Gelsenkir

chen i okolicy donosimy uprzejmie, iż dnia 
6 marca otworzyliśmy 

Sl(LAD OBUWIA 

BACZNOśC 
W KRAY I 

Szanownym Rodakom podaje do wia
domości, jako w J(ray, przy 111icy l(arlstr. 
nr. 21 prowadz~ 

s ład to-warów kolonialnych 
i tfosztzu. 

Mam także na skladzic kiełbasę pol
ską i wszelkie inne wyroby mięsne. Pi
wo \V sądkach i flaszkach. wodę selterską 
łtd. Polecam się szanownym Roda:l{()m n:1 
zaręczyny, wesela, chrzciny i rozmai,te in
ne uroczystości domowe dostawiać punk
tualnie i po najniższych ceniach. 

Nu.Jb!!.rdzi"j poźąt~r~11c gf tunki: 

Nr. 50. P as s e • Par to u t 
Nr. r.:5. N o b ! es s e • O b I! g e 
Nr. 32. Tt~rc fort petits eanoz s. 

przy ulicy Wilhelminy ze zielonego rynku 
do Iicssler nr. 45, także. warsztat szewski 
w którym wyk,onujerny wszystko po iak 
najtańszych cenach. Prosimy szan. Roda
ków· .o łaska\ . c poparcie naszego przedsię
biorstw.a. Z szacunkiem 

P()szukuic także sluż'licej z pożądnei 
familii od 14 do 16 lat zaraz dD lekkiej uslu
gi. 

PIOTR KURPISZ, 
• Tylko pm,nlziwn j f ~:eli l·ahln. pae:r.ka nosi nar.'.viskc flryny: 

- U I ·A. 

WŁAD. i IGN. MICHALSKI, 
Gelsenkirchen, ul. Wilhelntincnstr. nr. 

1" 

te! 

er de • erx e naprzeciw kościoła katatickiljgo. S~t l ee • 

z 1)1)wodu t•lbnymich zakupuów! jakie [Joczynili~my wspólnie z naszemi. interesami w VVerden i Stt:de, motemy p1) tak niskich cenach 

sprzedawać„ jak tego nawet składy wi~Bzych rozmiarów 

u6zyn..," nie m@::ą! 

j w·elki 

k Cf s 
modnej i eleganckiej od najtańsżej do najd1•oi&zej. 

Wielkie part.ye ma eryj na suknie _kolorowych i czar-QS 
ny.Jti, tylko mo'l. mat, metr µo 6, 4.95, 3 85, 2, 1 25, m. 88f f. 

Towary bawełniane ł białe 

Syamozv na fartuchy 140 ~zeNkie 

Barchan na i-mknie piękne wzr,ry 

62 f. 
29 fen. 

I P uwloki na paduszki i szvfonu 

Goto~ve powfoki na pościel 

K~szule damskie, ciężkie pełna wielk>~Ć 

D. m8kie f.„rtucby z naram1rnicarni, do prania 

Damskie fartucby reformowe 

45 for·. 

5,00 ~.50 3.(•0 2, 7 5 mr. 

75 fen. 

68 ten. 

88 fen. 

P n kale ;,a po~ciele piękny towar ~9 i 22 fen 
Gorsety, rzetelna warto~ć o wielJ wyższa tylko l,2H mr. 

Bobrowe prześcieradła, pstre i białe nadzwyczaj ci~1.kie. 98 
na dwóch f. 

.Białe chustki do nosa, tuzin 

Syamozy do poś,•1f li tylko 

Niebielona flanela 27 ten~ Fartuchy dla dzieci .8Ztuka tylko 

on ·ekcya ~:la p ·~ p ft~ 
r,,t tJ 

p dz yezaj tanich cen e e wietk·nt wyb 
Ubrania dla panów własnej roboty 10 Niebieskie spodnie dla mężczyzn 

po 28, 22, 18 at do mr. 

Ubrani a do przyj~ ci a gso N 1 e b i e s k i e k 1 t ł ~ dla mętczyzn 
po 22, 18, 16, 11 at do mr. 

Ubrani~ dla dz i eci 
po 8, 6.50, 4.50, 3 at do 

t1br · nia d.o :roboty. 
Spod n ie s kor z a n e, trwałe, nadzwyeza.j ciętkie 

po 

150 . 
mr. 

Partya spqdni bnkskinowych 
Clttkl towar 

Party& spodni bu ·kslu nowych 
warhśc 6.50 mr. 

ZAWSZE WIELKI ZAPA~ 

----
85 f,n 

19 fen. 

25 fen. 

r,ze. 

po 87 fen. 

po 92 fan. 

tylko po 
226 

mr. 

tylko po 
425 

mr. 

Kos z u Ie dla mętczyzn d o ko p a. I Jl i 73 few. I RESZ'łEK BUl'.SKINOWYCH. ~ 
pG 

111 lf 

. 
i' 

1• 



ul. Pol o. 

~-..·)chot!ii co 1 Vfi wia.tccznych 
•1 ~rdpl•tli ·w2rt1:lr;a a poczcl l • li0 tcwych wYno'.l 

~1. cO fen., 1 cd1rnu:;:11iem do domu 1 mr. 92 fen. 
r:: .f!! Pold:l'' i plnny Jest w t.ennikn pocztcwym 

J&li % z!r!em „t rmluiii.:a" nr. 128. 

~od_zice polscy! Uczcie dzic'Ci swe 

!!wić, czytać I pisać po polsku! Nie Jest 

)J "Iem, Ido notomstwu swemu zniem
lll.YĆ się po·zwołi ! 
::::-

Z wypadków dnia. 
HENRYK SIENl(IEWICZ W SPRAWIE SZl(O
tY NARODOWEJ W POLSCE POp MOSI(A. 

LEM. 
Henryk Sienkiewicz, nas.z v:łośny powie

ścio:>isarz, zabrał tvkże v:łos w sprawie szkól
nl!j i zamieścił \V pete·rsburskiej „]łusi'\ Pola
knlll życzliwej, list, w którym przytacza naj
pierw zdan~e kuratora warszawskiego okręgu 
naukowci.?;o przyznające, że narćd polski mają
cy za sobą taką przeszłość i tale bogatą litera
'rnrę win:en mieć własną szkołę narodową; oba
wiaj(! si~ tyiko R.osyanie, by szkoła narodowa 
11ie wychowa.ta Polaków na wrogów Rosyi. 

Sicnkiew:cz wskazując na opłakane obecnie 
tornnki w szkole będące prawdziwą męką dla 

dziecka pol!5kicgo, pyta czy ta szkoła obecna 
wrchcwała przyjaciół caratu? Zapewne ani 
jeden Rosyanin nie odpowie twierdząco. 

Wi~c też nic należy ociągać się z zapro-
1rtldi:cneim szkoły narodowej, za którą wszy. 
st! o przemawia, i za którą przemawiał] naj-
5 datlejsi Rosyane. 

Rok piętnasty 

rraCilic iuż \'\·śród' Polaków i;a cl-czyźnie 
.Wi:rms Pol1ski". R:odacy wi<:ldzą, jakie to 
az~m z tem p'.sm:m1 staicza·ć musieli '\Valki 

abr sic obr·Olllić przed wc:hciankami ger
n:an'zatorÓ\\' 1nairóżnieiszeg0 rnd'zaju. Za·-
11sze je.dniak robotnicy polscy z tyich walk 
\\Tchod'zilt jatko zwycicscy, bo sz,Ji ~gmnia
ia zg·crdnie i so!.idarnie, skupiając się oko-
10 S\\·ego pisma ,.Wiarusa Polskieg.o" i za 
iego pośreclnichvcm we wszystkkh spra-
1\,,·ch sic; porozumiewając. Spc.dzicw1amy 
ię, że tak będzie i w przyszłcści. bo tej 

zgcdnci i solidarnej pracy „Wiarusa.i Pol
skiego" z i~abotnikami po.Jskiemi broją się 
niajw1ęcej wszyscy polakożercy i ludzie 
przewrotni, którzy nad tcn1 pracują , aby 
.,Wiarusa P.olskiego" zmarnować. 

Poniewa.ż z ()1bczyzny corocznie setki 
~<Jdaków \\'racaią, do Polski, a z driugici 
strony corocznie liczne zastępy robotników 
!)()l·ski>ch przybyi\v ają z. Polski na -Obczy
znę, prz,eto wszys·cy nasi Szan. Czyrelnicy 
\\inni u\vażać za swój ·Obowiązek namdo
\\y, a·by rozszerzać „WiarusaJ P()lskiego", 
wśród ty1ch Rodaków, którzy n;e czytują 
~otąd tego pisma. 

ZNOWU NIEPRAWNE ROZPORZĄDZENIE 
POLICYJNE WYDANE PRZECIW POLAKOM. 

N1cmcy sami uskarżają s:ę na samowolę 
P?liCyi, która wydaje rozporządzenia samowol
tl!e wbrew istniejącym przepisom prawnym. 
~ok ro-cznie sądy znoszą po kilkadz.iesiąt ta
kich 1>rzep:sów. Chciano stósunki naprawić 
Przez to, że kazano rozporządzenia policyjne 
Drzedkładać landratom, ale i teraz stan rzeczy 
$lę nie polepszył, jak to wykazuje następujący 
111ypadek: 

Landrat powiatu lignicklego nie pozwolił 
P~wnemu wi:aścicielowi dóbr zatrudniać zagra
~znych polskich robotn:ków przy kopaniu 
~Wiru, a równocześn:c nakazał sprowadzonych 
I~~ robotników r~atychmiast wydalić i postarać 
sl1(, aby w swe ,strony wróc:u, w przeciwnym 
razie miało się to stać przymusowo P.a koszt 
Właściciela. 
. Wydział obwodowy nie przyznał łandrato

~1 słuszno~ć, że na zajęcie polskich robotników 
nie zezwolił, ale nakaz landrata, aby właściciel 
~aiętych robotników natychmlast wydal:ł, uznał 
:-a słuszny, na mocy rozporządzenia prezesa re
Jel!CYinego w LiR:nicy. 

Najwyższy sąd admi11istracyJny zniósł tak 
~akaz landrata jak też rozporządzenie rejencył 
glenlc~:eJ. i zbił je we wszystkch punktach jako 

11 Ważne. 
~racodawcy, którzy chcą najmować za

!ran1czny.ch ro.botników, nie potrzebują na to 
0ZWolen:a pobcyfnego. 

Telegramy. 
tr W i e d e ń. Położenie polityczne na Wę
~b staje się coraz trudałeJsze 

P a r y ż • Izba deputowa11ych rozpoczęła 
brady nad projektem ustawy o rozdziale Koft 

śc:oła od państwa. 
ł( o p e n h a ~ a. W drugiem czytaniu 

przyjGła duńska izba panów ustawę zaprowa
dzającą kary cielesne. 

B e r 1 i n. Parlament obradował w wto
rek nad rczoluc~rami stawionemi do etatu woj
skowego. 

Nowa ustawa górn·cza. 
P.c.JC'zas obrad' w sprawie strcilrn gór

.ników nad' rzeką Ru1q ·Ośw1adczyt przed
stawiciel Koh Polskiego \\" parla:rncnci~. 
że. stosunki górnicze \vinny być urcg11lo
wane ustaw::i Rzeszy w parlamencie, gdyż 

. górni'cy zaufania do rządu pruskic,go i do 
sejmu 111e mają . Że słowa te byly stnsznc, 
okazuje nowela. ostatnia maj~ca uregulo
wać stósnnki rnhoczc \V ·górnictwie, którą 
rząd' cibe·cnie przedlożył sejmowi pruskie
nm i która tymi dniami ma przyjść pod o
brady. 

Naiważn!ejszc przepisy pr-0Jektu· po
daliśmy już i zaznaczyliśmy krótko. że za
dowolić one żadną miarą nie motg<t. 

P.o· bliższcm rozpatrzeniu sio trzebJ 
stwi:erdzić, że projekt cały jest nader nic
\\ yraźny i że m;mo przepisó\V po.ziarnie 
przychylnych rohotnik()l\vi z.naiduie sic w 
każidym paragrafie jakaś furtka dla pra
cnda1\\"2Y d>ozwalaiąca mu udaremnić prz•> 
p1syi paragrafu. 

W takich warnnkC1Jch ·O ZU·pelnym za
kazie kreślenia \Vózków mowy być nic 
może. 

§ 80 c ma. niby 2awierać zupełny za
kaz kreślenia wózków. Cóż kiedy para
graf jest tak ujęty, że prac:od'awca i1 urzę
dn /cy będą mogli 1 nad!al po.stępować z:u
pe1l111e samowolnie. Wyraźnie bowiem za
znacza paragraf, że nadzór zastępcy robot
ników przy ob1lcza1niu wózków nie powi
nien przeszkadzać w ruchu kopalni. Tego 
będzie się mógl urzcd'ni'k i wlaścidd ko
palni u·chwycić za1 każdą razą, gdy wstęp
ca raobotników przy oblicz.a1niui ·wóizków 
stanie w -Obronie mbotników. 

§ 80 d powiada, że bry pieniężne na
kładane iw robotnika nie powinny przeno
sić podwóiinego. przeciętnego zarobku 
dziennego. 

Oraniem przez r.ząd tutaj 11stanowionai 
jest 1znacz!nie za wysoką i też pewnie ni
gdzie się nie dzialo. by robotnikowi samych 
kar pieniężnych JO dla' 12 marek w miesiącu 
1cid1ciągano, bo byfoby to rzeczą nieslycha-
11ą. Teraz rZ<i'd takim przepisem prawic 
zachęca pracodawców do niakładaniel! wy
wkich ka:r, gdy tymczasem odlciąg:nięcie 4 
do 5 marek 1od miesiGcŻ1neg·o zarobku by
łoby dla robotnika dość d-0tkltwą karą. 

Obowiązkmve zaprowadzenie wy<lzia
lów. mbotniezych jest przepis na1leżący 
niewątpliwiic dlO najw.ażni·ejsz,ych w1 całej 
111oweli. J ednakowioż priojekt tak ogranicza 
prawa! wydziałów, że -będą one prawic bez 
znaczenia. Przy tem minister handlrn p. 
Moe:ller nie zap.oimni~t także 01 Polakaich, a 
przypomniat mu ich pono p1zyi uklad'aniu 
noweli zmarły minister łfammerstem. Za
znacz1oni0- więc, że każdy członek wy.działu 
wini1einJ językiem niemieckim \Vfad'ać w 
nrowie1 i piśmie, pragnąc tern utrudnić wy
bór Pclaków dlQ wyd'zialu robotników. D-0-
la r-0botnrk6w jest wszędzie nędzna, ale 
rządi pruski stara się jeszcze w osobny 
sposólb utrudnić byt rohotniik<>wi Polak·owi. 

Ogólneg-01 uregulowania cza.su pracy 
pod ziemią projekt nie zawiera wcale, tak 
iż kapitaliści będą mQ.gli w.szędzie di0w;o1-
ni<;; przedluiżać cza·s pracy, gdzie panuje 
temperartura poniżej 22 stopni Cel. Zresztą 

i w miejscach, w których temperatura 
przenosi 22 stopnie, będzie można praco
wać dltużej. jeżeli na to zeziw10H urząd gór-

r bko 

je Z I l 
Za inse::-aty pl "i sic n wieriz DetrtowY 15 fu •• • •• 
ogloszenia zamieszczone orzed inser::itami 40 fen. Kt 
czesto oglasza, otrzyma rabat. - Listy do „Wiarau: 
Polskie~o" n:lleży frankować i poda.ć w nich dokta 

ny adres v!szącego. Rr.kovisów <i:i nie zwraca. 

rnczy, o co siG illż kapitn1:sta1 stara;; nie 
omieszka. 

OtowiąZY\\ ać ma przepis skró--enh 
czasu 1>rn.cy o.ct 1. października r. 1905 -0d
frośnic 1 paźdz. r. 1908, lecz i tutaj term[,ny 
te mogą 7511<0\'. 11 urzędy 11a"dg6rnic1.zc -c'Clla
żyć r.•a dwa lata. 

G6rni'cy starali się o zupełne zniesienie 
nadszycht, ty1nczasem nowy § 93 f. oho
więznie nawet robotnika do nadszycht, cze 
gD· d1otychczas ni::, było. \V tym prz.yp:id
ku nowela. nawet pogarsza położenie gór
nikó\\". 

Nic potrzeb11i<1 się też kapitaliści ·O'ba
\viać zbyt ''ielki'ch kar za· niewykonanie 
przepisów ustawy, gdyż najwyższa kara 
wynosi 2 tys. marek, 111J]ni·ższej kary nie 
·ozna~zono wogóle, tak iż może ona spo
kojnie wynosić także 1 fenyg. Jeżeli więc 
przekroczenie ustawy przyni'esic odpown~ 
dni zysk, wfaścicicl kopalni. będozie móigl 
spok;ojme ponieść ryzyko. 

Tak się przcdsla1\via to 1 co ·z1 ż~daf1 ro
botnikó" uwzględniono \V ustawi:e , a jest 
t·o tylko ·odrobina tego, czcg.o· naisłuszni~j 
domagają się górnicy. Największ.ą część 
żądai'1 porni1nąl rządt zupełni.;, a z tcg{), c{J 
\\- tak połowicznej i nicwyraźn2j forrnte 
"stawiono do ustawy, me wiadomo jeszcze 
·CO kapitalistyczna1 WiGksz,ość scjnm i izba 
panów z.2chcą po? cstawi.ć. Jak już zazna
czyliśmy kapitaliści, którzy mają \\ relkic 
wpływy \V sejmi~e dokladajq \Vszelkich sił, 
byi i tę odrobinę w usta.w.ie 01balić i PO\\ o
.Inią si<; przytem na -0·slawrn·ne prot·okóly

0 

komisyj badaiących kopalnie, które niep-o
rządków. usprawiedliwiających strejk ni
gdzie znaleść nic mogą. 

Słychać też ittż, że konsenvatyści i 
JiberaI0iw1e. którzy znają więkSZl()ŚĆ \v1 sej
mie nie są zbyt przychylni ustawie, gdyż 
zdaniem ich - pmsmy siei nie śmiać - za 
w1ele bierze w „cibronę" mbotinika. 

Stanowisko górników wobec ust<JJwy 
i żądani'c i.eh 1ckrcślą jeszcze dokładnie or
g.amizacye na zjeździe, który się -0dlbędzie 
w tej sprawie w Berlinie dnia' 28. marca. 

Z p{)wyższeg·o wy111ka znowu, że a·ni 
rządl ani też nikt inny robotnikom nie po
może, że jedynie na własnych mo1gą p·ole
gać silach. Ustawa wntcs'.1ona przez 
rzą.d udowaJdnia tylko, że polepszenia1 wa
rm1ków ·bytu spodzieiwa;ć się mogą robotni
cy !\ ylącznie w ()rgaJnizacyi. 

Jak '"i Ge przebieg strejku \\ ieJu zje
dnał 10<rga:nizacy.om, 11icch dalszy mzwói 
sprawy tyim świeżym członkom udowodni. 
że. \\ mni też przy tej onga1Ji.zacyi1 wytrwać 
i być jej gorliwymi członkami, jeżeli pra
gną lepszej <lila siebie i stanui swego doli. 

Mowa 
posła p. mec, ChrzanowskieQ:o 

wypowiedziana w parlamencie niemiackim 
15-go marca r. 1905 przy obradach nad eta

tem kanclerza Rzeszy niemieckiej. 
(Doko1kzemie.) 

Są to stosunkl wprost me d:O U\vierze
nia i dla tego mości panowie, polecamy 
Wam naszą rezolucyę, która ma na celu 
uregul-0wanie pobytu osób z zagranicy w 
Rzeszy niemieckiej. Rząd· pruski przecież 
pomija: wszystkie zdobycze nioWioczesnego 
praiwa mi·ędzynarodowego. 

(Wielka prawda! w Kole polskiem.) 
Zasada glównai prawa międzynarndo

wego, które pa,ństwu przyznaje praWiOI wy
dalania cudzoziemców, dopusz1cza to pra„ 
wo tylko wobec Poiedryńczych cudlzKniem
ców a prawo międzynarodowe wylicza i 
określ:a doklaldnie i specyalme przypadki, 
w który.eh te wyd:alani'a są dozw:olone. Co 
do tego zgadzają się uczeni prawa międlzy-

narodD\\ eg.o. Bluntschli, Martens postawi
li zasadę, że państwQ, któreby wydalało 
c·o do· Niemców stal oby poza \\ spóln,ością 
prawa miQdzynaroc.lowcgo. Liszt idzie da
lej. On p•O\\ iada, że także to pa6stwo, któ
re \\ ydala cz.J.onków inneg{) pai'1stwa jedy~ 
ni'C dla teg-0, ponieważ są poddanymi tego 
pa11stwa, uchyla się od \\ spó!ności prawa 
miQdzynarodowcg-o. 
(Bardzo słnsznie ! w Kole po Iskiem i u so

cyal. dem.) 
A my Polacy, którzy reprcz::intujcmy 

ideę samodzicJnoścr i ideę narodowej nie
pod'lcglości narodu bez formy pai'istw·cwej, 
my stoimy na tern stanowisku, że także i· 
to pai'1stwo, które wydala czlonk6w innego 
narodu jedynie jako taki.eh 11chyla się od: 
wspólności międzynar·o dowej. 

(Bardzo słusznie! u· Polaków· i so-~yah
stów.) 

A to· ay11i<1 Prusy. Prusy zaimuic1 pod 
w!ziględcm traktowania cudzoziemców1 
wpwst chii'1ski'e st2.ncwisko. 

(Wielka prawda! w I( ole polski em.) 
Slyszeli.śmy tutaj dumne si owa: Prn

sy przodują Nieme-Om, a Niemcy światu! 
Ale pod wzglę.dcm wydalaf1, t-0 Prusy nie 
zaszły jeszcze uawct tam, dokąd doszły: 
inne paf1stwa rnuopeiskic już -0d lat 20. 

(Wielka prawda! \V Kole p.oJlskiem.) 
Zwracam uwa1gc n. p. na ustawę bel

gijską jeszcze z 1868 r. Wedle niej moie 
zostać wydalony teni tylk·o cudzoziemiec, 
który swem zachowaniem się narusza spo
kój publicz:ny. Już t•o jest .czemś innem, 
aniżeli pruskie pojmcnvanie natręctwa. Cu
dzoziemiec nie ma zakłócać publicznego 
ladu i spokoju. Zwraicam atoli ll'Wagę na 
HO\\ szą usta·wę biJgijską z 6 lutego 1885 r. 
Ta ustawa naidaje cudzoziemcom praw.o 
zamieszkania. Rozporządza n. p. że cu
dzoziemca, który się zBelgijką ożeni'! i ma 
z1 nią d1z11eci w Beligii. nie Wl{)!nl{) W'Ydalać. 
(Situchajde ! słuchajcie w Kol'e p:olskicm.) 

Ta!k samo nie można wydalić cudzo
ziemca, który <0żeinil się z, Belgiijką i przez 
pięć lat mieszkał w Belgii1 stale. 
(Slnchajcie ! Sturehaj.cie! w Kole polskiem 

i na lewicy). 
MP.! GdybY' takie przepisy ustav.'\0-

dawcze istniały w· Prusi·ech, w Niemczech 
wtenczas memożliwemi i wyklucwnemi 
bmylyby wszystkie te ·brutalne przykfady 
\-vydafania, które tutaj przytaczamy; tak 
częsti0. 

(Wi.c l:ka pra i.vda ! w. Kole polski em i na 
lewicy.) 

Dlatego uregulowanie tej sprawy w 
drodze ustaw-0dawczej wydaje. się naglą
cem. Institut de dr.oit intemat11onal też już 
w roku 1892 p.ostawil \-V Ge.ne·wie tę. zasa
dę - przytaczam ią za Carvem: - Pożą
damą jest rzeczą, aby przyjmowanie i' wy
dalanie cudzozi·emców z.ostalo uregulowa 
nc ustawami. 

Podstawę rez-clucyi naszej stanowi po
staw1·ony z naszej inicyatywy na początku 
sesyi parlamenternej wniosek pad liczbą 
113. Jesteśmy dumni' z tego, że jakk<Jlwiek 
jesteśmy dmbną tutaj w parlam~ncie frak'
cyą to reprezentujemy w czasach wybu
jafości egoizmu paf1stwowego, w czasach 
srożenia się pruskiej racyi stanu, \v, czas.ach 
zwróconego przecL'w nam szczucia i broni
my i<leę .g()ścinności, zbliżenia się ludów, 
lączności Judów. 

(Huczne bra\vo ! \'>~ Kole pofskiem). 

Ze spraw robotniczych. 
Co czynić ma górn:k, który choruje, a nagle 
dastan.Je wezwanie, aby przyjechał do domu np. 

na pogrzeb rodziców, żony Jtd.? 
Kto choruje. a chcialby pojechać do Pol

ski, musi iść ze świadectwem chorych do swe.-



s:!O starszego knap z fto ego, alir sta,vil dCJ 
knapszaftu ' rniosek o urlop. Starsz}· musi pro
śbę napisać do knapszaftu i się pod nią podpi
sać, a knapszaft da i;rórnikowi odpowiedź. W 
nagtych przypadkach możt: i;.i:órnik w niosek o 
urlop zabrać i sam gc zanieść do Bochum,· a 
zwykle otrzym~ zaraz pozwol :nic. W każdym 
r~~ ·„ fr:r.eba iść do starszego knapszaftu, aby 
t .• •iosc-k stawil. 

Str ei ki. 
W monasterze czeladnicy krawieccy zastrei 

kowali z powodu zatargów o wysokość placr. 

Nowe projekty zamknięcia kopalń. 
Spólka „tfarpener I3 rgwerksgescllschaft" 

posiada w Dlimptcn kop<1lnic „Roland" i „Sel
lcrbcck". Kopalnia „Sellerbcck" z dniem 1 maja 
br. zostać ma zastawioną. Górnicy znaidą 
pracę "r kopal11i „Roland", któr<!. zamyśla wybić 
nowy szyb. 

Ciekawe uzasadnienie wyroku sądoweii:o. 
Sąd fa\vniczy skaza.I: pewnego górnika z 

Langend.recr ua 10 mr. kary za obrazę i wy
śmiewanie chcących pra. cować górników (fami
strcików ). Druµ; a instancya - sąd ziemiaf1ski 
- podwy 'lszyta karc; na miesiąc więzienia u
zasadniając wyrok tern, że oskarżony nie usl~
chaJ glosu przywódców g{1rników. którzy k1l
kakrotuic napominali stano\vczo górników, aby 
chcących pracować nic napstowal. 

Z w jny rosyjako„ja13ońskie •. 
Uniewicz donosl carow·i, że Rosyanie co

• fai'l się wciąż na północ leu Charbinowi. 
P.:srna berlińskie donoszą z Petersburga, że 

r;en. U ntew:cz objąwszy dowództwo po Kuro: 
patkw:e, cofa się pos11iesznie ku Charbin?wt, 
dokąd przesłał telegraficznie rozkaz zorgan·.zo
wanai w jednolitą całość posiłków, nadchodzą
cych z Europy. Te posiłki mają pozostać w 
Charbinie i pod żadnym w~.rnnkiem ne posuwać 
s1ę na południe. 

„Standard" donosi z Charbina, że Hczba 
z~romadzonych tam wojsk rosyjskich wy~osl co 
trn!tnni<!j 8Ó,OOO żołnierzy. Zaoasy prow1!11~tów 
i materyału wojenn~o są znacznie m1ue1sze, 
a1fże1i 1.apasy, które s!e znajdowały w Mukde
uie. W razie, ~dybv nastąpUa przerwa na kolei 
sy!Jeryjsldej, w takim razie wy~ywienle żołn!e
rzv, zgromadzonych w Charbin.e, przedstawia~ 
łoby znaczne trudności. 

W sobote ubiegłą schwytali Japończycy 
statek an:!iclski „Haberton". który z ładunkiem 
wc2'.1a byt w drodze do Władywostoku. 

Ziemie polskie. 
z Pr·Gg Zachodnich lVt~rmU i &'Iaz 

Wąbrzeźno. W dniu 16 b. m. przy
trzyman.o tu kilku podda111nch wsyjsikich, 
11iepo1siadających żadnych legitymacyj. 
Prawdopodobnie zbiegli z obawy przed 
wys;arnem na plac boju. Odstawim1-0 
wszystkich dio więzieiniai tomńskiegio w 
celu wydania i.eh wladzom rosyjskim. 

Kowalewo. Posiedzicie! Trenkel mie
szkający w Cltelmoniach, otrzymał w Ko
walewic pięć niebezpiecznyich cięć nożem 
w glowę. Ponieważ do diomu przyniesiono 
go '" bezprzytomnści, nie można dotąd 
viedzieć, 'kto go tak pokaleczyl. Życie je

go wedlug orzeczenia lekarskiego jest za
grożonem. 

Chojnice. W dniu 17 b. m. rozip:ocz~t 
się przed tutejsz..ym sąd,em przys.i~glyc~ 
proces przeciw .}{.owatowi MHbranditiowi i 

Kapit n Czart~ 
Tem dru1i. 

\Ci~ dalszy.) 
Daleko? - z.aprzeczYjla: Mamta. -

żartujesz pan chyba. W1szakże ten stół nie 
jest wc3llc1 szeroki; czuję też, dalibóg, pa11-
skie kolano: tuż przy mojcm. 

- Prawda ale stóŁ, choćby 11.3\iwęż-' ,. 
szy. stanowi zawsze przegrodę. Pozwo1 
zatem, te zm1enię cok<Jlwick porządek 
1 nieisc. 

· M6wiąc to, przeniósł S\.Ve krzesło na 
drągą, stronG sfolu i usiadł obok cyganki. 
Ta ostatnia uczyniła ruch, jakby chciab 
cofnąć się, ale ramię Castillana zdążyło 
już .otoc z yć jej kibić, usta zaś szukały od
pychającej g() ręki, którą chciały okryć po
cc.Hunkami. 

- Ach, dzieciaku! - zaw1otata cy.gan
h.a, \Vybuchając śmiechem. - Pocóż prze
mocą i podstępem d1ostawać tego, co„. 

Zalrzymała się i obrzuciła mrodzieilca 
spojrzeniem upajającem, które już s~nno 
zd·olne był·o odebrać mu rozum. 

- Koflcz ! koi'icz ! - wykrzyknąt Sul
picyusz z zadyszaną. pi e rsią. - Dostawać .. 
d1osta\vać tego, co.„ 

- Co dobrowolnie dać pragną. 
I ujmując w ()bie dl<mie gtowę mło

dzieńca, przyciągnęla go dó siebie i po
y, Qllita wycatowa6 się, · ile tylko pragnąt 

- Ach, Marcto ! kochasz mnie zatem? 
- zaw101al Sulpicyusz, rzucając się przed 
nią na kolana. 

- Dopiero ter.az d<ostrze.głeś to, nic
ZltDśniku? Czyż doprawdy mogteś przy-

żon!e kolonist)· s~hmi<lta z NO\\ ego Bato
rO\ ·a, oskarżonym o morderstwo. Żyli 
oboje, jak wynika z toku r-0.zpra\\ sądo
wych w niedoz\\ olonym stosunku i za
mordo\ raJi rozmyślme męża oskarżonej, 
kolonistę Schmidta. Oboje zostali skazani 
na śmierć. 

Pelplin. Ks. wikary Q.oerke zcsta: 
prze icdlony z Ostro\\ itego do Mil'°bądza. 

Chełmno. Nau zyciel Fcngler odkryl 
na {}Olu Linowieck1em przy jeziorze ob
szerne grohowisko z po1gałlskid1 czasów. 
Obejmuje przeszło sto metrów kwadrato
wych. 

Z Viel. Kr Poznańskiego. 
Wieluń. \Valny wiec na powiat wic

lei'1ski, pierwszy w tym powieci e- od lat 
trzydziestu kilku, odbył się wczoraj w, nie
dzielę dnia 19 bm. na Drawskiem wybu
d ,.,waniu w stoct.ole p. M.omntha o godz. 
pól do 4 po pol. 

W iec z~:·gail p. Franiko·wski, kupiec z 
\Vielenia, a powalawszy do pióra p. Zie
li11skiego ukonstytul(}wal biuro. Na przc
\\lodn. zebrania zaproponował pan fran
kowski X. Spychalskieg.a z Roska. Zebra
ni propozycyą przyjęli. Kole]n!O przema
wiali pp. poseł hr. Maciej l'vUelży(1ski, ro
botnrk Malida z Penskowa, Walery Lebiii
ski, redaktor „Wielk()po1J•a11ina" i Or.ot z 
Drawska. Mo\vy przyjmowano z niekła
manym zapałem. 

P 10 przemowach przystąpi•ono do wy
born komitetu wyborczego, któregiQ c1ot.:1d 
w tym powiecie nie byl.o. Wybrani(} po 
kilku mężó\V z1 każdej znaczniejs•zej miej
scowości. Delegatem wybrano jedniogt:o
śnie X. Kilif1skiego z Piłki. 

Wieoowników przybylo przes.ZJJ:o 1000 
- obszerna stodolai nie tylko, że pelna by
ła ludu, lecz naokól byla ludem <J1to1cz101na, 
oo jest dowodem, jak wiec w ·stmnm„„h tych 
byl pożądany. 

Kościan. OśmiQletni P10tr, syn mal
fo1I1ków So•biechów chiodzil nad •stromym 
brzegiem kanału -01brzaflskiego, utracut ró- · 
w.nowagę, wpadt we WfOdę i utonąL D\\~O
je dzieci z nim się baw1l() i te udekly nic 
nie powiedziawS'zy. Dopiero niad wiecz.o
rem dowiedzieli się roduce, szukali' go, aJe 
nie prędzej znaleźli jak na druigr dzień i 
nieżywego z wody wydobyli. 

Zarniemiyśl. W ubiegly pioime<lz.ialek 
powstal ogień przy ulicy Bismarcka. P()
żair rozszerzyt się także na budynki przyle
gle, tak iż pastwą PJfiomieni staly się 3 ka
mienice. Szkodę pokrywac zabezpbeczenie. 
2 starsze kobierty z:dolano z wielką trudno
ścią uratować. Ogień przytłumiono przy 
usilnych staraniach ochotniczej ·strażyi po
żarnej, której także zawdzLęczyć należy, 
iż pożar me przybrał szerszych rozmia-
rów. . 

Poznań. W nie<lzielę ubiegłą ialm w 
dniu patrona ś. p. posla J 6zefa Otębockie
gio, poświęoonio jego naigro·be'k, wzniesiony 
~e składek r.odaków n.a starym cmentarzu 
święt-0marcif1skim, gdzie spoczywają jego 

puszczać, że ja zgiodzilahym się na podróż 
wspólną, na wieczerzanie przy jednym sto
le, bez świa.dków, gdyibyś byt pierwszym 
lepszym i obojętnym mi czlowiekism? 

j!ddj~ ~s ru~A'z:>~~UI p ?&:ref 'd~og: 
- Boże! iak1eż te kobiety z:achwyca

iące ! - zawotat Castillan rozpromieni011y, 
ca:luiąc jej p:ękne i iak skrzydło kruka po
tyskuiące wlosy. 

Po chwili, cyganka, jakby otrząsając 
się ze znużenia, które ją -0garniato, wska
zala towarzyszowi pelną butelkę i mena
poczęte wety. 

- T craz - rzekla - gdy usłyszateś 
już moje wyznanie, nie potrzebujesz już 
obawiać się, abym ci się; wymknQ;la. A 
więc, koóczmy wieczerzę i pijmy za naszą 
mrlość. Sądzę, że uciecha nasza nic na 
tem nie traci. 

- Pijmy! - wykrzykną! Castillan, 
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oddany już z duszą i cialem pięknej ku
sicielce. - I na honor, choćbym miał się 
upić, nic mnie to me obchodzi! Czyż zre
sztą nie upoUaś mnie już sw:e.mi cudnemi 
oczami, swy111 uśmiechem, swym głosem 
przesłodkim? Jesteś demonem, nie wąt
pię o tern; ale demonem, który ma w ręce 
krucz.e do raju! 

-Musisz mteć wzrok dioprawdy ocza
rowany, skoro moja pwsta pnsta,ć budzi '" 
tobie tyle zapału. Cóżby dopiero było, 
gdybym naprawdQ stara:la siQ U\\ ieść cie
bie? 

- Nie staraj się. Caly pionQ, mój 
ani de;. czegóż żądasz jeszczC'i więcej? 

- Czy chcesz, abym zaśp1ewata dla 
urozmaicenia naszej samotności, lub też, 
abym zatafJczyla segedillę? 

- Taniec - myśl zaprawdę wyśm!c-

zwłok". D;~:ęki prześlicznej pogcdzie, zgro
madzilł·o się na cmentarzu liczna pulblicz
ność, reprezentująca wszystkie warstwy 
naszego spolcczef1stwa. Punktualnie ·O go
dzinie 4 przybył proboszcz kośdoła Ś\\r.
marcif1skiego ks. pralat dr. Lewicki, powi
tany u wrót cmentarnych przez cżkmków 
komitetu. Zapmwadzony do grobu ś. p. 
Józefa Olębockiego. pomodlił się naJpierw 
a następnie poświęcil na·grobek, zarzuoony 
wspanialcmi wic1kami. między którymi 
byl też wieniec od wyborców -0kręgu 
śremsko-śrcdzk1cg{), który nicbożczyk re
prczcntO\\ a1l. ObrzQd ten smutny z.akofl
cz•ono o<lśpie\\ ani em pieśni „Witaj Królo0-
\\~o''. 

Naturalnie, że nic obyło się bez, poli
cyi, która za sztachetami strzegła porząd
ku. Byla jednak zupełnie zbyteczną, gdyż 
uczestnicy jak najsp0ok-oiniej rozeszli się 

z cmentarza. 
Leszno. Do „Nowego Czasu" donoszą 

z Włoszakowic, że prześ\\ ietna komisya 
spmwadzila tamdotąd różnych kolonistów 
i ro jedneg10 -0<l Sasa, drugleg{) od lasa. Je
den kolonista przywabio,ny został z głębi 
R.osyi. Wydzielono mu we Wloszalmwi
cach dom i rolę, ale d·Otqd· zatwierdzenia 
nie otrzymat a na,wet nakazano mu, ażeby 
bezzwfocznic się wypro~adzil, IJ.o inaiczcj 
wysadzą, go na bruk Przycz.ynil się dlOI te
go pelnomocnik kolonizacyi z Kaszcz.orn, 
który przyj'2char obejrzeć krzewic11eH kul
tury i przy tej okazyi przekonał się, że ów 
kolonista z Rosyi słabo mówi po niemiec
ku, a żona jego w.ogóle po· niemieicku nie 
umie. Toż największe przewimenie w pań
st\de niemieckicm, gdy kto po niemiecku 
nie umie! A zkądlby się kultura braić mia
la, gdyibyi k·ollOiniści z.aczęlu po pnlslm mó
wić! Kolonista wys lal do Boznaniai do 
glów•nego sztabu kolonizacyjnego wniosek 
o p•oz•ostawienie go na mLejscu. Czyi co 
wskóra nie wiadomo. 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Bytom. W środę stawa! przei<:L tutej

szym •są<lem przyisięglych zmainy opryszek 
Stronczyk, który pomimo, że li'czy dop•iero 
25 lat, tak się wy<losk<malit w swoim za
wodzie, że był postraichem prawie 'całegQ 
obwodu 1przemyslowego, aż wreszcie p.o 
<l)tugich usitowamaich udal-0 się policyi pta ... 
szka schwytać u osaidzić za kratą. St110n
czyk 1T101 nai sumi·einiu caly szereg różnych 
zbmdni, jak kradzieże ·z: włamaniem, na
paści, usitiorwane zabójistwa, ai zai \Vlszystko 
to będzie tera.z. mu•siaI kolejno odpowiadać 
prwd sądem. W środowym termime zai
nuoono mu usilQwane zabójstwio, którem 
oograżat się trzem poltcyantorn. Ody go 
niedawino temu schwyci1i w Wirku i are
sztowali, Stronczyk .bronil się zawzaęcie i 

· strzelil' do nich 'Z re-wolweru. 
Sąd skazał giOł za to na 15 Iat .domu 

karne;go. 
Mysłowice. Jak w ostatniich latach 

corocznie na wiosnę, tak i w tym roku od
,bywa się tu wie1k11 targ na ludzi. Wy-

nita! Ale jakże tańczyć będziesz w tej po
W(lóczystej sukni, która czyni cię podobną 
do mniszki? 

- Nie kl10.poc się o to. Czyż zapo
mniialeś, że mam z sobą, swój kostyum tea
tralny? Skocz na tylko do mego pokoju 
pOł tamb-uryno; jai temczasem rozleję wino 
w kieluszki. 

Podczas krótkiej nieobecności Castilla 
na, Marofa nape11'nila1 szybko kieliszki, naste; 
pnie. dl(} kieliszka Sulpicyusza wpuścita kil
ka kropel z malego, krysztalowe·go flakom 
ka, który wyjęła z zai gorsu. 

Ody Sulpicyusz powrócit, cyganka p;o
chwycil~ z jego ręki tamburyn!O, postawila 
na niem pełny kielich i podają:c mu, rz:ekła: 

- Za zdrowie naszej milości, p nie 
mój i królu !„. 

Jednocześnie v..nzię!a ze stolfu swój kie
liszek i wycią;gnęla rękę, aby trącić s ię z 
kochankiem. 

Temu -0statniemu myśl zalotn~ przebie 
gta przez glorwę. 

- Chwilkę jeszcze królowo! Na 
stwierdzenie naszego związku i naszej, je
dności, chciałbym, je.śli pozwolisz, prze
mienić nasze kieliszki, aby moje usta dlQtY
!kaly miejsca, na którem twoje spoczęły. 

Marota zbladfa; szkf.o zadrżało w jej 
ręce. Ale nie byla ona z, tych, co fatwo 
g_lowę tracą. 

Prawie .natychmiast przyszl.a do s1e
biie i z czarującym uśmiechem Q:drzekfa: 

- Myśl twoja zachwyca mnie. Bądź 
pew!Ily, że zachowam ją w pamięci. Na nie
szczęście„. 

- Co na nieszczęścte? 
- Objawiłeś ją zapóźno. 
- Za p6źno? 

chc.dź..:y :c Galicyi ca;lemi setkarni nr 
dziei1 zd~tżaią. a ztąd bywają przez roz 
maitych pośredników, którzy nicz;e inte~. 
a mbią, n3.jmcwa:ni do prac rolnych 
różne okolice Niemiec. ł(raj.owi1 J>Ośrectn· 
cy i strę~zarze oplacać muszą proceder 
stręcz-..:nia i st-OSO\\ ać się do rozmait} 
postanmvień prawnych i rozporzą~zcń PJ.. 
licyjnych. Dlateg·o ci krajDwi pośrednie 
niemi km okiem patrzą na galicyjskich hau. 
dl'arzy w r.ania staf!Ozakonnego. którz 
widząc, że tu coś ,,zgeszeftować'' można 
również tudo0tąd przybywają i na wlasn 
rQkę lud•owi roboczemu pracę stręczą. Kra. 
Jowi niemieccy stręczarze i pośrednicy za. 
mierzaiq, tedy pt:,·:.:zynić hok1 u wladzy 
aby stręczarzom galicyjski'm, którzy Pr~. 
cedern nie oplacają, zaikawno maczać: ręce 
w tem prz.edsiębiorstwie stręczarskicm. 

Król. Huta. Ks. prob. Zielornkowsk 
byty proboszciz ze Szynwaldu, zi0 stal mia. 
.rnowanyi admini.stratorcm parafo św. Ba,. 
bary \\ .I(ról. Iiude, cpróżni.()nej przez 
śmierć śp. księdza prob. Lukaszczyka. 

Król. Huta. Zastrzelił się tu buchalter 
Maks Slowig z Katowic. Po.wód nie wi;. 
doQmy. 

Zabrze. W piątek przed! p01łudnie1n 
zdarzylio się wielkie n i'eszczęście na kop:iJ. 
ni „K-01nkordyi". Wskutek zwalenia si~ 
jednej boc•znei ściany na filarze, z:asypa. 
nych 'ZIOstalo czterech górników. Po»oo. 
grzebaniu •niesziczęśliwych dwaj byli iut 
bez duicha, .a dwaj i·nni ba:rdzi0 ciężko. po. 
kaleczem. 

Szczepanowie. Trzy miliony mani 
spa'Clku p0i dal'ekim krewnym z AmerY'ki t'
trzymafai Podtug ga:zet nicmieckkh żona 
pewnego paint(}flarza w Szczcpanow·i~cl 

na Górnym Śląziku. 
Król. Huta. Proces Sok-0lów i sob 

lic. Przed! tutejszym sąidem lawnicz:vm 
toczył się w czwartek ciiekawy proces prze 
ciwko c.ztcrem cz1kmkom tutejszego Solrol1 
i dwom czlon!kiniom żeńskiego kółka gift. 
nastyicznego. Na lawie •oskarwnych n. 
siedh druhO\vie J aszkowski, Bilski, Toma. 
la, R.aissek i należące do ż. k. gimn. panna 
l(atarzy1na !(otu.Ja i panna l(afaża. Pieni. 
szym zarzucało oskarżenie, że kierowali 
ćwiczeniami SokDła, gdzie na.i ścianacl 
znajd1ują się „niebezpieczne" polskie obra· 
zy, i że tam naradzano się także ll!i 
wspólnym występem na zlocie Solrolów 
ślązkich, przyczem wspomnianym painionl 
dawano wskaizó\l,'ki co do przepisow~ 
stroju sokolic. Tak więc oskarżeni druho· 
wie zawinili tern, że wciągali kobiety d~ 
politycznych spraw ,,Sokola", panie ~:t! 
winil'y, że ·na swych 6wiczeniach omawia· 
ly polityczne sprawy, nie Z3J\viad-0miwsn 
o tern pohcyi. 

Sąd w -0igólnt0śd przy·chyli.t się do WY· 
wadów oskarżenia, i pomimo zinaikomitei 
obrony p. mecenasa De1kowskiego z Kr~. 
ttuty, skazał druhów JaszJmwskiegio i Bl· 
skiego or.a.Z\ Olbie parne na 60 mr., a dMi 
Tomalę na 30 mr. kary. Druha Rasska U· 

wolnil sąd, gdyż nie można byto mu witJ 

.- Tak zap6źno, gdyż tę samą myśl 
powizięlam ju~ przed •chwilą, i kie1iszei, 
który ci pod'aję, jest wtaśnie moim kiell.8f· 
ki em. 

- O! Maroto ! jeśli nie przestaniesz•· 
sypyw.ać mnie laskami, wybuchnQ jak fi· 
pa,lona: mma ! 

- Nie wybuchaj i pij! 
- Masz słuszność. Za naszą miliość! 
- Za naszą. milość ! 

łykiem. Po chwili brzękowi trącanego kit· 
liszka odp<0wiedział odg!o~ pocaluniku ... 

Ilie<lny Sulpicyusz zna.joow.aJ się iUZ 

calkowiciei w pętach czarodziejki. 
Nl.arota pochwycila tamburyno. 
- Teraz, wfadzoo mój - rze'kta wr.i 

sofo - siądź i patrz. 
Pod pakami tancerki za<l.rżait i zahu· 

czal pcrrgamin na bębenku, ona zaś sam• 
jęła śpiewać jaikąś przeciągłą, mono·tollf1~ 
melodyę, próbując jednocześnie ruc~olł 
tancerskich, a rnczej wykonywając cos na 
kszta-lt umczystego marsza, przeplat:.111~~0 
pelnemi \Vd'zięku i dostojności pozatn.J. 

Sulpicyusz z rozszerzoae1ui .cczyrna, 
. Tł z ustami pólctw.artem1, wpatrywal s1e. 1 c}'>ga:nkę z ta.kim zachwytem, jakby . rn~ 

przed s-0bą jakieś nadprzyrodz.one ZJ~.l.\'· 1· 

sklo.. . 
Niclbawcm g!os tancerki ożywił ~ie. 
Poważna i powolna miar.a pieśni ust~· 

pila miejsca lekkiemu i wesoilemu rytfl'.0' 

wi; dzwonki tamburyn.a żywiej zadź\"1~
czaty. a 

Nagle cyganka stanęła w miejsc~ 1 z. 
jed?em poruszcnien: zrzuciła, z .si.ab~e :a. 
\vloczystą szatę, ktora do stop JeJ OJ?'1 

Sul1picyusz doznat jaikby olśnieni~. 
(Oią~ dalszy nastąpi.) 



i dncj udo\\ 10<lnić . Zas,idz.:11i założyli na
y.::hrniast ap~lacyę do '" yższcj instan._yi. 

Z inn:v eh. dzielnic Polski. 
Warszawa. Obecnie odbywają się na

•·a y, jakie stano\visko ma społeczeństwo 
. ,,.,dalszym ciągu zająć w sprawie szkolnej. 
,Tymczasem otwarto 14 b. m. w Warsza\vie 
szkoły handlowe. 

W szkole realnej R-<mthala na 700 za-

1 

pisanych uczniów przyszło 20 z klas niż
·szych, a 50 z klas wyższych. Gdy nauka 
o dziewiątej rozpocząć się miala, ucznio
!\\''iiilł klas wyższych wyprowadzilL z klas 
1nfooszych uczniów. 

Przed szik.ołą handlową na ulicy: Zło
tej pilnowa1t pmz~dku oficer i siedmiu żol
tiierzy. Ucznio·t.v .e również me przyszli. 

Tak samo rzecz się miafa w Lodzi. 
Dyrektor tamlejszei szko!y handl.owej 

'\\ ezwał u_zniów, aby dziś wrócili do nau
ld. W odpowiedzi \\ ychowa(1cy \vyższych 
trzech klas łódzkiej szkoły handlowej, ze
brawszy się o godzinie 9 rano w sa!i gr
c111tlazyalnej, wręczyli dyrektorowi szkoły 
-0de:Zwę (bez podpisów), którą jeden z nich 
~Jrz.edtem głośno -odczytał. Odcz,wa brzmi: 
„MY ml1odz1ei polska łódzkiej szkoły· han
·dlowej ()Świadczamy, że szkt0ila rosyjska 
nie czyni zadość naszym wymaganiom 
lrnłturnlnym; wobec czego my i młodzież 
innych narodowości, sympatyzująca z na
ntii, zg<Jdnic ze stanowiskiem spoieczer1-
stwa P'Olskiego w tej sprawie, solida1ryzu
jąc. się z wystąpieniem m?od'zieży szk,ol
ncj Królestwai Polskiego, po·wstrzymujcmy 
sie od korzystania ze szkoly obecnej, aż 
do czasu zref.nrmowania jej w duchu po
trz.eb spoleczefistwa polskieg-0. 

Lód'ż, dnia 14 marica 1905''. 
Pomimo namo1w dyrekttQrai uczmo"\.vie 

Ida~ wyższych vpuścili szlmtę. 
Urzęd()lwy „Warsz. Dniewn." z.amie-

1śdł artyknt w sprnvvie szkolnej, w którym 
dak zaznacza, „nie winiąc za to, co sięsta
~o ani dzieci ani rodziców". zachęca do za-
1uiechania streiku szkolnego i rozpoczęcia 
11rzez ml·odzież za·jęć nau.lmwyich. Arty
ktd ten kończy się słowami: 11Każ.da spra
W41 ma sw.ój bieg. Petycya· petycyą.: z 
powodu petycyi nie będzie chyib:1J biędem 
'\vryraz1ć przypuszczenie, że w pnzyszłych 
reformach ni4e będą pominięte żywotne in
teresy polskiej szkoty narodowej; leicz na 
rozwiązanie wszelkich spraw p.otrzeb.a cza 
su, a uczyć się, chocby i w da\-x,"nych wa
TUlnkach, trzeba koniecznie." 

Niemcy. Przewod'mczący Polskiej 
Party.i· Sosyalistycznej w Niemczech, Ber
tu'!, wystąpił z nieJ. j3.!k dlOnosi „V-orW'arts" 
podając jako powód, że polscy socyaliści 
nie chcieli zgiody ze s-ocyalistam1 niemiecki
mi którą zarzą{f Polskiej Partyi Socyalisty
ctnej uchwali[ 

Niemieccy s-0cyahści coraz więcej prze 
liad'Zą. do obozu hakatystycznego, przy-
1\najają,c sobie w sprawach polskich poglą

dJ p, ttammetrsteina. Tymi dniami oświad 
t?Jyl sccyalistyczny posel adwokat tteine 
V:U pa·rlamencie: ,.Wir kcnnen keine P-0-
l~n, wir kenn:"n nur deutsche Unte1rthane.n 
oofaischcr Z1m7e", cz.yli po polsku: ,,Po
l~.kóf\V1 nic z1w.111y, znamy tylkl(} niemieckich 
P'OOidanych })()lskiego języka." 
Może nietylko p. Berfusowi, ale i innym 

Polakom , którzy poszli w socyalisty, rnz
wtcLni się teraz w gknvach, że zrnzumie
ją: ii Polak socyal'istą być nie może. 

Z Rosyi. J eneral Kuropatkin opuścił 
ju:i widownię '\vojny. Tragiczny l-0s, jaki 
;:.potka! g!6,1.inogo wodza w Mandżuryi, 
w11·w10la znowu dla niego w jego oJczyźnie 
s:rmpatye, które mu odebraly nieszczęśli
.we wyni'ki jego d()wództwa w ostatnim 
czasie. O złożeniu jeneraifa Kuropatkina. z 
naczelncg'° dowództwa wyrażają się pi
sma rosyjskie z calą rezerwą. Większa 
część ich powiarla, że osądzenie Kuropatki
na, iakoi wodza wojsk. należy dl{) hist.aryi. 
,,Now. Wrem." µisze między innemi, że 
l<uropa.tkin był zanadto ostrożny, że odpo
Wredzialność spada nie na niego samego, 
ale także na wydzial marynarki i dyploma
cyą rosyjską. Dalej stwierdza tenże d'zien 
ni·k, że zdaje się, jakoby wraz z dymisyą 
f\_u ropatki'na, jako naczelnego wodza, cala 
nienawiść i rozgoryczenie byty przcdz1erz 
,g~ęty się w litość, ponieważ go uważają 
\\Jęccj, Jakn kozla {)lfiarneg·o za tyle nic
PO\V\Odizef1 i nie'szczęślh: r.ego powiązania 
okoliczności. 

W edlc referatów, nadeslanych z Pe
tersburga do Paryża, uchwalono na osta
tniej radzie wojennej wr Carskiem Sio.Ie na 
'"niosek Drag;cmirowa. wysłać trzy dywi-

zyc gwardyi, aL · b1c n:{;jsza lud1105.:, Z:l- f 
chęcona tym prz kładem z góry, h~tnil'i 
pon~sila podatek kn 1. J encrał Frederiks 
zauważy! wtenczas, że jeśli WC\\ nątrz 
kraju wybuchnq niepokoje. natenczas nie 
bQdzk nikogo. ktoby zastąpił gwardyę. 
Na to miał <Jdpowiedz1cć Dragomirow: 
Do tego smutn•ego rzemiosła policyjnego 
wystarczą starzy kozacy, tam 1 otrzcba 
świeżej krwi! 

Jenerał Dragomirow skrytykował {)
statnic opcracyc l(urnpatkina. wnosząc 
ostatecznie, aby go od\ 'IQlano. Większośc 
członków rady wojennej przyjęła ten wnio 
sek, po-czem od\ olanie naczelnego wiodza 
u1dl\ akrnio wszystknni głosami przeciw 
trzem. 

i różny~ 8 ..,fron~ 
Bochum. l(om::Hnky S~LdO\\ i nic bę

dą mieli' urzęd1owego munduru, lecz pewną 
urzQdową vzriakę, której uży1ią, tylko w ra
zie potrzeby. Domaga się tego z jednej 
strony publiczn()ŚĆ, z drugiej str-0.ny owi 
urzędnicy sami. Publiczność czyni to z tej 
prz.yiczyny, że wstęp kommmka w urzęd()
'' emubraniu do mieszkania lub lokalu. cho
ciaż. w najni1ewinniejszej myśli, naraża inte
resentów na. niekorzystne uwagi sąsiad6w 
i szkodzi im w kredycie, komornicy zaś 
zwfaszcza starsi i doświadczef1si skarżąi 
się na to, że mając interes do zal.aitwienia 
np. z d·ostavvieniem dokumentu urzędowego 
-Osobom majątkowo dobrze postawi()nym, 
sami czują, się krępowani. Nel! w'Siach zaś 
pojawienie się umundurowanego komorni
ka wyw·ołuje postrach i utatwia ukrycie 
przedmiotów, któreby komD'rnik w danym 
razie mógl na korzyść \\ ierzyóela zafanto~ · 
wać. 

Altenesseu. l(opdnia „Preussen" w krót
kim cz;as.ie po raz dru~i świGtowala z powodu 
braku popytu na wegle. 

Marxloh. l(opal11ia „Deutscher l(aiser" za
czcta przy ul. Iieinestr. budowę szeregu domów 
robotniczych, a obok tego konsum i sklad mię
sa. 

Takie domy robotnicze pobudowane przez 
kopalnie zwykle przyczyniają się do tego, że 
krępują górników w ich staraniach o lepszy za
robek, co i w czasie ostatniego strejku się ja
skrawo uwydatnilo. 

Najwyższy czas zapisać „Wiarusa Polskie
go" na kwiecie(1, mai i czerwiec. 

Rot.thausen. Kopalnia „Dahlbusch" święto
wała: szyb II. i V. we wtme.k, a szyb III. i IV. 
w środę i to z braku popytu na węgle. 

Kray. Górnik łiotzc został w kopalni 
„Friedrich Joachim" okaleczony. 

frillendorf. R.obotnik Deuter z06tal tak sil
nie poraniony przez pasierba handlarza niero
gacizny de Wim, że w skutek odniesionych ran 
umarl. 

Lansi;endreer. Wkopalni „tteinrich Gu-
staw" został' górnik Schulz okaleczony. Ma 
obie nogi pogniecione. 

Horde. Woźnicy z Kal~hoff rozbiegły się 
konie, woźnica spadI z wozu i rozbil sobie 
czaszkę. 

Peszt. W kopalni braci Outtmann w Dren
kowej w poludniowych Węgrzech 12 górników 
z powodu wybuchu znalazfo śmierć a 2 zostali 
niebezpiecznie okaleczeni. 

Nowy Jork. Z pod gruzów fabryki obuwia 
Orovera, którą zniszczy/ pożar, wydobyto do
tąd 60 zwfok i okoJo 50 osób okaleczonych. 
Obliczają, że liczba zabitych przekroczy set
kę. Szkody materyalne wynoszą przeszfo mi
lion marek. 

Ge.rthe. Szano\rna Redakcy-0 ! By-
lem przypadkowo w mieście u krawca pol
skiego poi moje spa-dnie, a przedtem po
szedłem z moim przyjadclem do pew11.1ego 
skladu obcego, aby. sobie kupić bóty i ża
kiet, ale ów -0bcy kupiec zażąda1t tyle, co
bym za to w Polsce krowę. mógl kupić; 
bo myślal pewnie, że Polacy zaraz mu ty
le dadzą, ile on zażądat Ody nie chciałem 
mu tej ceny dać, zaczął na nmie i na mego 
przyjaciela w najstraszni'cjszy sposób wy
zywać: ,.Raus, ihr h:iibt kcin OelcL dumme 
Affen, raus!" 

Taki przykład mech będzie dla Roda
ków zachętą, aby oo tylkt01 mogą zawsze 
kupowali w sklad'ach p1olskich. Niech ha
st·o „swój do swego" każdy z nas w czyn 
zamieni. Robotnik. 

P c t e r s bu r g. Car mianował Ku
ropatkina nasczelnym wodzem pierwszej 
annii mandżurskiej. l(uropatkin zmienił 
więc tylko stanowisko z Linfowiczcm. 

Tok i o. Straty japońskie w bitwie 
p-0d Mukdenem obliczają na 50 tys. chłopa, 
straty rosyjskie od początku walk pod 
Mukdenem aż do ko1ica bitwy pod Tielin
giem na 175 tys. chłopa. 

W ars za w a. Bo łia rzuco a przez 
osoby nieznane zraniła ciężko 4 żołnierzy, 
2 stójkowych i 1 żandarma. 

Ł 6 d ź. Oficer połicy!ny Mosgunow 
został w poniedziałek zraniony ciężko trze 
ma strnłami. Sprawca zamachu zbiegł. 

~ .al;ożeń f wo polski 
Ho n trop. 

Spctwiedź ~, '. \' piątek 24 marca po 
pot i w sobotG rano. . Kazanie p0 Sumie 
o godz. 11. 

Bismarck. 
Spowiedź św. od piątku 24 marca ra

no. Kazania w. sobotę (Zwiastowania N. 
M. P.) o godz. 11 i o 3/i4. 

Witten. 
Spowiedź św. od soboty 25 marca• p.o 

pot. K:izania w niedzielę o godz. 10 i o .Yi4. 
Misya połska we W attenscheid 

w kościele parafialnym od 2-9 kwi~tnia. 
W niedzielę kazania o 012 - 4 - 07. 
W tygodniu kazania o 09 - 05 - 8. 

Towarzystwo „S2mopomoc" 
odbędzie swe posiedzenie w przyszlą sobotę 
dnia 25 marca po pot o ~od.z. 4 na sal.i p. Al
tenscheid \V Bochum, przy placu f ryderykow
skim nr. 1. Obecność wszystkich cz.!bnkó\\' po
żądana, ponieważ bcdzic zdane sprawozdanie 
komisyi bankowej ,j oddziafów zaw0d0·,yyrh. 

Zar1ad 
Towarz~ st wa „Samopomc)cy kupców i przem~'
sfowców polskich Westfalii, Nadrenii i dalszych 

okolicy." 

Towarz. polsko-kat. robotników w Meuselwitz 
Przyszle zebranie odbcdziic się w niedzielę 

dnia 26 b. m. o godz. 4 pot w lokalu „Gute 
Quelle". O liczny udział prosi Zarząd. 

Koło śpiewaków pols. „Wanda" w Kater.aberg 
donosi szan. czfonkom, iż w sq.botc dnia 25 
m:uca odbędz:e się walne zebranie i obór no
wego zarządu na sali p. Uinhófra po pot. o 
iz;ooz. 4. Gdy bę·dzie odprawiana „Droga Krzy
żowa", to dopiero pu nabożefJstwie. Goście mi
le wi.dzani. O liczny udzial uprasza się. -
R.ewizorowie winni się pól godziny prędzej sta-
wić. Z a r z ą d„ 

Baczność Polacy w Bruchu ! 
W sobotę, dnia 25 marca o godz. ~12 w 

poludn:e odbędzie się w Bruchu „na Ludwiku" 
w lokalu p. Scelk'e, róg 11lic Ludwika i Szkolnej 
zebranie w celu założenia Tow. polsko-katolic
kiego. O liczny udzial wszystkich Rodakó\v, 
szczególnie zaś mieszkai<i.c „na Ludwiku" upra
sza s.iię. 
Wal. Cbleb-0wski, Ii;~n. Cal, Kazm. Matuszak, 
Idzi Michalak, Wawrzyn Kędz:erski, And. Ryb-

czyński, Wal. Karpiński, Wal. Cieloszek. 

Baczność! Osterield! Baczność! 

Koło śpiewu „Gwiazda Jedności" podaje 
swym czlonkom do wiadomości, iż w sobotę 25 
marca o go<lz. 4 po pcJ. c•dbędzie się na maleJ 
sali p. Husemanna, roczne wałn~ zebranie. Po
nieważ mamy bardzo ważne sprawy do zalat
wienia, także obór zarządu, przeto o jak naj
liczniejszy udzial uprasza się. 

Uwa2a: Posiedzenie zarządu o godz. 8 
rano, na które zapraszam wszystkich cz!on
k6w zarządu i rewizorów kasy. Lekcya śpie
wu o godz. 2 po pot 11a sali posied7.eń, na któ
rą wszyscy druhowie punktualnie stawić sie 
zechcą. Cześć pieśni polskiej! Prezes. 

ZMIAN A. 
Zebrnnie odbędzie się w lokalu p. van de 

Loo przy ul. Schiitzenbahn 58. 
Pr. Karlikowski. 

Wielki wiee polityezny 
w G I. e 'h~chen 

odbędzie się w sobotę (uroczystość M. B•
skiej) dnia 25 marca o godz. J'f 12 w polu
dnfe w sali, ,,Hotel Germania" (wdowa 
Baumeister) ul. Arnfmstr. O liczny udzioł 
Rodaków z całe~o powiatu Gels~mkirclte• 
uprasza się. 

„Centralne towarz. wyborcze polskie". 

·o ·~ ~ Dl 
„GŁÓWNEGO I(OMITETU WYBORCZE
GO POLSKIEGO DLA WESTFALII, 
NADRENII I SĄSIEDNICłl J>.ROWINCYI" 
odbędzie się w niedzJelę, dnlia 26 ma;rca }}O 

poł. o godz. 4 w sali .,łfotel Oermama" 
(wdowa Baumeister) ul. Arnimstr. w Gel
senldrchen. Wszyscy człoukowie ,,Otó
'\Vneg-o k()111iretu" zobowiązani przybyć. 

Tomas.z Kubiak, 
przewodniczący ,,Oiówneg-0 k-0mitetu". 

'frlld wiec w E. .. --en. 
Oznajmiamy zan. druhom w esscn i oko

licy, ii w · niedzielę dnia 26 marca o go<l.z. 11 
przed poJ. odbędzie się wielk! wiec u ~ościnne
go p. Meistra, przy ul. frolmhauserstr. nr. 19. 
Zatem uprasza się Rodaków z calej okolicy 
.Essen o najliczniejszy udziat · owym wiecu, 
ponie'\vaż będzie omawiana nowela górnicza i 
sprawa hutnicza. Mówcy będą miejscowi i po
zamieN;cowi. 

„Zi~dnoczenie zawodowe polskie." 

.c 
odliędzie się t i dzielę dl ia 26 m r li. r. o 
godz. ~4 po po!'. w lokalu p. Eickhoffa, dawniej 
Kulman, przy ul. Kniippelstr., na którem bę<l<i 
onrn\viane sprawy robotnicze. Na wiec za
prasza się rodaków z Neumiihl. Buschhausen 
okolicy. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

\Vje e Zj ... drincz~ri;d z ... w. pt1l,lr. 
\V sobotę dnia 25 marca: 

W Rotthau3Cln Q g. 11;/i u p. Kirchmeyera. 
W Alteness_n o godz. 11 }~ u p. Saala. 
W Habinghorst o godz. 4 u p. Wessel'a. 
W Brambauer o godz. 4 u p. Willera . 
W Baukau o ~odz. llYz na sali p. Koppa w bli

skości kopalni „Julii". 
\V Gelsenkirchen-Ueckendorf o s;odz. 4 na sati 

p. Dreickhaus. 
\V Huckard2 o go z. -i na sali p. Schneider, przy 

ko' ciele. 
W l(aternber~ o g z. 110 na sali p. Linhefra. 
W Horsthanscn o godz. 4 na sali . p. Werder. 
W Wanne o ~o.dz. 4 na sali p. Untcrscheman. 
W Uontrop o go<lz. 4 na sali p. Knappmanna. 
W l(arnap o godz. 4 na sali p. Trompeter. 

W niedzielę dnia 26 marca: 
W Schonnebcck o go<lz. 1 lYz na sali pani \\'d. 

Niekcmper, ul. Sandbruch 112. 
W Bruckhausen <J godz. 110 u p. Bri•ka. 
W Essen o godz. 11 przed pnl. u p. Mcistra 

ul. Frohnhauserstr. 
W Eickln po pot. o godz. 50 n p. Feldhe.ge 

HZY ko:;c . .:l.... katolickim. 
W Gelsenkirchen-Schalke o godz. 3(".~ 
\V lokalu p. Griine, naprzeciw policyi. 
Na porządku obrad powyższych wie-

ców: Spra\\ y organizacyi; sprawy zarob
kowe; sprawy knapszaftowe; sprnwy hut
nicze i rozmaitości. Liczny udział p-0żą
dany. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Baczność Brucb ! 
I(onferencya mężów zaufania odbędzie sie 

dnia 25 b. m. o godz. 11 ~ u p. I(uchema. Po
trzeba, aby się wszyscy mężowie stawili. 

„Zjednoczen:e zawodowe polskie''. 

\'\' 1ec w Ewing, 
W, niedzielę dnia 26_111~1-ca t. r. odbc;dzie się 

na sali p, lieunera w Ewwg wiec w sprawie 
opieki ducho·wnej w polskim języku. Sz.an. Ro
daków z Ewini;; i okolicy uprasza się o jak naJ
liczniejszy udziaf, gclyL°~ będą bardzo ważna 
sprawy omawiane. „ Komatet. 

Baczność f 
1 GOiSpodarstwo, 30 mórg, bardzo <lobrej 

ziemi, izba murowana, chlewy murowane, sto
dola z. dirzewa z żywym i mart\vym inwenta
·rzem. Cena kupna 3 900 tal., wplaty wedJug u
gody. 

2. Gospodarstwo 34 mórg. budynki prawie 
nowe, murowane, polowa ziemi bardzo dobrej, 
a polowa lżejszej, w tym kawalek sosn. boru z 
żywym i martwym inwentarzem. Cena kupna 
4000 tal., na hipotyce pozostaje 2000 tal. 

3. Gospodarstwo 18 mórg- w bardzo dobrem 
poJożeuiu, rola przy samem domu, chlewy mt1-
rowane, izba i stodoJa z drzewa. Cena kupna 
2,300 tal., wplaty 800 albo 1000 tal., z żywym 

martwym inwe·ntarzem. tAam też domy w 
Kempnie na sprzedaż: Dom murowany. ma 
czyste~o ·dochndu 1.15 talarów oprócz wla:;ci
ciela, kosztuje tylko 1,800 talarów. 

2. Dom z ladnem malem owocowem ogro
dem w .samem mieście, tak samo z clobrym do
chodem, kooztuJe 2.300 talarów, Także inne 
domy wiejskie i inne male posiadfości 7, 9, 12. 
15, 18. 20, 40, 50 i 60 mórg każdej wielkości 
po·lecam szan. Roctakom, Jak sobie Ido życzy. 

Wincenty Walczyńsld, 
I<.empno, prz.y promenadzie, w skladz!e węglan

nym. 
Na c..dpowiedż proszę z.naczek pocztowy 

.dol~czyć. _ . r·-~ 

~.N:t. cooontiroooococoooooOOoocti 
Poszukuję dzlewczęcia lub starszej kobiety 

<Io .d~iecka natychmiast albo od 1 kwietnia. 
A<lres: 

Cholewfńskt, rzeźuik polski 
W Holsterhausen, Friedrichstr. 45. 

OQDOO • _ ~----~~~~-OC!~ 
. Polak destylator, biegly w swym zawo

dzie, szuka wspóln·ika z odpowiednim kapita
l~m, celem zalCY.lenia polskiej destylacyi ,,; oko
lic~ B~uchu lub Gelsenkirchen. Wspólnik be
dz1e m1al sposobność do wydoskonalenia się w 
~ac?u destylatorskiem, przyczem gwarancya pi
~m1e~na w fabrykacyi liki rów zagranicznych 
1 kra10wych jako prasowanie wszelkich soków. 
Na '.tyczenie można przy destylacyi handel ko
rzenny zaJożyć. Bliższych wiadomości udzieli 
~edahcy_a ..'.'Wi_arusa Polskiei;;o" w Bochum. 

!O do 15 dziewczyn do hoteli, restaura~yi i 
~omow prywatnych, do gospodarzy, dz1iedzicó ~ 
~td. 5 parobków na wysokie zas.!u~i poszukn-
1e od zaraz 
„Polskie biuro", Dortmund, Liitgebriickstr. l~. 

M. B i e r w a g e n. ------- - -- -- , ____ _ 
Czeladnik krawiecki potrzebny od zaraz 

(tylko na dobrą robotę). 
Fr. Dukat, mistrz krawiecki, 

Hiillen, f riesenstr. 15. 

Pozwalam sobie niniejszem donieść ie 
WSZELKIE NOWOSCI MATERYJ WIO

SENNYCH 
ll\ra PO najniższych c.e..-

nach„ 

Wilhe1 m G .rbseh, nast. 
łn·awie ·. 

Herne, Bahnhofstr. 99. tylko I. piętrn. 
,„ • .-~~ 



Baczność Rodacy! Bruckhausen n. Renem 
i całej Westfalii! 

Polski zegarmistrz i złotnik mieszka 
w Bruckhausen na ullcy Albrcchtstr. 16. 

Wielki skład zegarków i zegarów i 
dotych rzeczy. 

Po bardzo 11iskkll cenach spr.zedaiG 
~cgarki kieszonkowe począwszy od 8 do 
20 mr. Najlepsze ankrowe zegarki D<l 20, 
~5, aż do 50 mr. 

Bra.:ia Rodacy! ~picszcie iak najprę
dzej po zegarki do swego Rodaka, który I 
\va~ ni•e oszuka 1 rzc..tel11ie obsłuży. Kto 
rL ze ct.o mnie po zegarek, d'"lstanic darmo 
łai1cusz~k z kapsułk<\. 

Y<1żdy zegarek 11 mnie zarnówio011y jest 
st ra11nic obciqg;nii011Y z 5 lctrną gwaran
cr<i. 3. gd} by SiQ mlał nicpodoba~, zwra
cam pieniądze z powrotem lub zamic
ł'łlę na inny. 

Na życzenie każdego także przyjmuję 
chDć najcięższe rcparacye zegarków i re
peruję pod gwarancyą 2 letni[.l i po cenie 
bardz.o nizkiej. J cżeli kto mrał już u ob
~ego zegarmistrza zegarek i nic chce cho
dzić! to dla przcko.nania proszc przysłać 
do mnie, a d-ostanę z pewnością serdeczne 

. podziękowanie za ct.obrq, rcparacyę zegar
ka. Dla wszystkid1 dobrze myślących 
;RodakÓ\\r zasylam pozdrowienie. 

I. Żywiałowski, 
polski 'Zegarmistrz i złotnik . 

syna porządnych rodziców, kt6ry chce sii; 
dokładnie \VYU'czyć golarstwa i fryzyer
stwa przyjmie '°d Wielkiejnocy. 

Bolesław Sibilski, fryzyer, 
Iiorst-Emscher. 

Baczność Rodacy! 
Polecam na post POWIDŁA CZY

STO POLSKIE funt po 25 fen .. tak samo 
bard!zo wyborn~ wino bcczko\\'e i hiszpai'1-
skie .,Samos'', liter po 90 fen., jak też 
wszt:lkie inne wyoornc ·wina bardzo zdro
\Vc i skuteczne dla chorych i zdmwych Da 
lej polecam dobre cygary, tytoń, piwo we 
flaszkach i beczkach i wszelkie inne to
wary spoż~rwcze po jak najniższych ce
nach. Skora i rzetelna usługa. 

ProszQ szan. Rodakó\V o pQparcic in
teresu. 

Gos nodars two. .... 
Slicznic p.olożone w środku wsi, blisko 

szo.sy, 44 mórg ro11, 5,Y.2 mórg ląki. · 1 dom 
mieszkalny z dużym ogrodem i du7.em 
micisc.:m do bndQwłi, 1 -0bora, 1 stodola z 
z rnnrtwym i żywym :nwentarzem natych
mias.t do 11a0byci:i. Ziemia· pszenna i żyt
nia. Szkoła w' miejscu. Dobrze s:ę pro
centujące pot·ożenie do interesu. Cena naj
niższa 3600 talarów. Wplaty potrzeba 
800-1000 talarów według umowy. 

Bliższych wiadomości udz.ieli właści
ciel 

f ranciszek Kant, 
Kempen 1. Posen. 

Polska służąca 
znajdzie miejsce od 1 kwietrna. 

Wincenty Bruss, Hernc, Mittelstr. 13. 

OO ~OOO 0000000000000000000" 
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g g polski skład u e J i · ma 'ZYD do noto. anlą 
8 g ---- .r.najduje się ==== 
8 ł w Gelsenkireben-Hiillen, ul. Wanner Str. 243. 
8 D.r.iękujQ Szanownym Rodakom, którzy dotąd u mnie kupowali, ~ 

są z mego towaru 7.adowoleni i proszft tych, którzy u A. Barikowiak!l. 
nie k;,:powali, niech sią przekonają jak tanio sprzedaję i pHytem dt1ję 

na odpłatą. Mam na sldad.r.ie całkowite ·wyprawy tj . ,„szy!tkie !pn~ęty • 
domowe i kuchem~c i jak przedtem prowadzę 

1r ~ztu. t :· odi 
Kanapy i materace :wstaną we własnym wasztacie zrobione. ·· Przero
.bienie mat-0racy kosztuje u rnie tylko i.S,50 mr. Pros7.ę donieeć mi na 
arcie, a przybędę w dom i .r.robiQ. 

Kanarki du hr~ 
clwdowli i dobrze 
śpiewające poleca 

H. Sibilski, 
w Bochum. 

MSWM 

Rodacy 
: , ł"l!f.i.:.Z. ~§ 

Her e i o olicy! 
Polecam szanownym 

Rvdakom mój 

skład 
żelaza, 

maszyn 
Szanownym Rocfakc.m 

w Herne i okoliey po„ 
iecam niniejszem rr.6~ 
nowo założony 

prania i wyżdżymnnla1 
do gotowuuia, szycia.1 

oraz 

·wszelkich sprzętów kuchennych 
po cenncl1 ,jal„ 11ajtnil!szy~'b. s ł d mebli, 

mianowicie <lla no\vo
źcńc.:>w polecam c.lłko
wite pit;kne wyprawy. 

O gorliwe poparcie 
mego interesu serdeczuie 
upr::i.szalil'l. 

M. Miedziński 

Zakupione rzeczy vd~tawia::n franko do domn. 

Za gotówhę. Na odpłatę. 

. Piecy kf do ogrzywania.. 
Stan is ław Jank ia , 

z powodu zwi. ięeia interesu 
trwa tylko krótki czas, gdyż lokal musi zostać wyprzątnięty. 

Sprzedaż po bardzo tani h cenach. 

• ' 
u 

~hteryę na suknie, towary bawełniane. Łóże i konfekcye dla mężczyzn, chłopców i dzieci, Garderobę dla robotników. 

G u 
Marktstr. nr. 15, OBERHAUSEN, Marktstr. nr. 15. 

ięlssay initer~s spe cy lny tylk 

ubrań HM*Jri 
•e e • chłopców. •• dla • 

1 panów 
Polecam 

Ubrania do przyjęcia. 
• • • Najtańsze ścisle stałe ceny. I 

ubrań podln;; DłiarJ, I 
========== pod ;; w ar a n e y ą za dobre leżenie. 

Niedościgniony wybór. 

ykonywanie 
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Pll\tek 24 marca I 

I I · ź z 1 re 1 Jcz znc ! 

• odo wy polityG nya ł 1 obk 

Za irulcraty płaci si' u wiersz 111tytowy' 1~ ł ,, 
ogloszenia zamieszczone orzed inseratami 40 ftn. 
często oglasza, otrzyma rabat. - L"sty do „V. 
Polskiego" należy frankować i poclać w nich t1 

ny adres piszącego. Rekovlsów &1e nie zwr L 

)rukarnfo, i Kwo.~ rnia znajduje ~ią w Bochum. przy ulicy Maltheretrasse ni .• 17. - l: drc : „ 'Vfo.ms Polski" ochum. _--'J. ~-

r:odzłce polscy! Uczcie dzieci SW 

t,wlć, czytać I pisać fto połr.:ku? Nie jest 

t.~em kto p11tomstwu swemu zniem
t~ ~~ „ię pozwom 

Ous! rać Pnłalmm prawo głosowania do 
parlamentu 

ra: i ,,Rh. Wcstf. Ztg.", organ wlaścicieli 
toµalil z powodu H:itatn.ch dzi·clnyd1 wystę 
pów posłów p·olsk·.th w obrontc narndu na
szei-O. Nie wiedzie(; jak,ic też jc.szczc pla
~Y fl!YlGgrn.1 siG v· głowach kapiblistów, 
·tórzy przyz\ y~aili się uważać za by-
3l~hid.cgo , kt·o n~ posiaid:ai \\"orka taik pcl
e1-0 zl·ota jak ·oni, o czem codziennie prze 
konuią sie górnicy i i·-01:1otnicy p.o kopal~ 
n1ach. 
~,:y- o dłam IP J1 polskicg-0 jest zależny \ 

oo JrnpitalisLów, l,~cz z eszt:i P'°lacy -0 za
mysfach tychże s~<0ko;nie powiedzie', mo-1 
~~: „Wolno psu rn skH'ice szczekać!" 

rr„ele gr a n1~f. 
ner l i n. ~astępcą Hammersteina, 

mtał mianflwan~1 naczel'IY prezes Bran
de burgii Teobal<X von Bcthmann-Hollweg. 

B u d ~ p e s zt. Hr. Andrassy nie zdo
łał utworzyć novego ministerstwa, prze

·10 i)Ołecenie odnc~ne złożył w ręce króla. 
Be r I i n. R~sya uzyskała pożyczkę 

6i0 milionów fratków. 
Ber n. Radt narodowa 103 głosami 

priaciw 6 pnyięła traktaty handlowe 
Sawajcaryi z Niąncami. _ 

Ber I i n. K~misya budżetowa parla-
111entu przyjęfa w1iosek, aby dochody z ceł 
itd. podwyższy' n 24 mil. mr. 

Polacy na obczyźnie. 

Urząd stam cywilnego a Polacy. 
Br u ck ha us en. Sza1110\vną Reda

kcy~ proszę Jg-fosić \Ye ,,Wiarusie Pol
skim", że .ojcrc ma prawo da·ć dziecku 
swemu imię ick e mu się podoba i jakie w 
ka.Jendarzu pJlE\iim się znajduje. We wto
rek rozpatrywcł sąd w Ruhriort ma.ją spra
'f.t Urzędnik i1anu C}'\Vilne!go w flamhorn 
niechcial mi zapsać imienia „Mieczysław'' 
twierdząc. że bjest polskie i {)11 tego imie
nia zapisać ni·e ll\oże. Ządat natomiast ode
lllnie iżbym dcl 1miG niemieckie. a że na 
iegQ żądanie si~ nie Zlg()'dzilem, otrzymalcm 
andat karny. Naturalnie, że kary nie za

ula.cilem, tylk{ oddałem sprawę pod sąd, 
który dzisiaj ,\ydał wyr<Yk na moją ko
rzyść, Urzędni't dlostal odpowiedź, iż je
~o kalendarz urzędowy nie jest, a ja przed 
Sla'W1ilem kalen.<Thrz. i udlO'Wodni'.?em, ż.e imię 
„f\Ue.czyslarw" v kalendarzu się znai<luje, 
lr~ sąd mnie -0;L kary uwolml a koszta na
!otyl kaisie patstwowej, ll!rzędinik zaś -0-
~~al 1nakaz, iby imię, któr.e ja żądaitn -
.i\!eczyslaw - Ziapisal w narwiasaich. A 
\\'fęc Mieczysławem poizostam.ie mói syn, 
a nie żadnym , Oottlibem" lub „Fntzem" · 

Adami Słoma. 

Nie naśladtimy błędów szlachty! 
Sc h Q n n eb e ck, dnia 21 marca 1905 

r N' · l'~ch będzie Pochwal<my Jezus Chry-
stu~! Szanowna Red'akJcyo ! Już od! dtuż-
~~ w· . ~5v. czaisw pilnie śledlzę we „ 1aims1e 

lslnm" czy czatSem z. Schornebc.ck co 
śfWeg-o się nie doczytam, ale darmo. MY
al by może każdy, że tutaj jak najlepsze 

stosunki panują, ale zmylitby się bardzo 
kt{)by tak mnicmal. Poniewa:ż już od dość 
dawneg.o czasu zak>0rzenil-o się tu karciar
stwo a w sprawie tej głosu nikt nic zabie
ra, przeto ja p·ostninowilem w sprawie tei 
parę słó:\v skreślić. a to dla tego, iż dzieje 
się cmaz g-orzcj. Tak n. p. w niektórych 
d.omacl! gry\vaią \\ te nieszczęsne harciska 
codziennie , nic wyłączając nawet świętej 
mcdzie-Ji. Orywai4 we dnie i p.o całych 
n-0cach. Ody Iu<lzie pewnego razu w nie
dzielę rano szh na Msz~ św., to różni kar
ciarz ei dopiero d-0 domów się rozchodzili. 
A czy oni p·otcm poszli na Mszę św.? O, 
zdaje mi się, że nie. Dalej: prze.di c>Zter
nastu dniami bai\\:il tu polski spowiednik dla 
nas Polaków o godz. 4 po pol odprawił pol
skie nabożel1stwo. Ale czy wszyscy na nie 
poszli1 ? Oj nie, ale byl:o tylko zajrzeć do 
ni1e1których domów, tam Zinałeźlibyśmy ich 
przy karta·ch. Tak samlO przez. caly wiel
ki post -0dpnnviają s1~ tu dla nas P()laków 
„Gorikie żal(}" co niedzielę o godz. 2 po 
(ioL Ani piol-0wa jednak na nie nie n :z ę -
szcza. A gdzie ci drudzy? La twa· na to 
o'd'powicdź: Przy kartach! 

Szanowni Rodacy, ieźli made jeszcze 
choć odrobmę honoru obywatelskiego, to 
proszG was, porzućcie te nieszczęsne kar
ty. Przypatrzmy się tylko polskiej szlach
cie, która wszystkn przemarniowata. A 
przez co' fo \Vszystko poszło? ()fó·I'. \\'C 

wielkiej części przez karty - i dziś niemcy 
na polskiej ziemi się rozpościerają, którą 
"'ryrodna szlachta w karty przegra1la. Czy 
my, szanowni Roda.cy, i:hcemy i;ć w jej 
śfa.dy? Majątków wielk;ch .nie przegram_; 
ho ich nie posiadamy, ale marnie tn\l()nimy 
jednak 'Cięż.ko zapraeiowany gmsz. Jedni 
wygryw.aią drudzy przegrywają, fi7CZ .-0 

tylko zazdrość : nien.tcwiść pomiędzy ~rai„ 
jących wstępuje. Dlate[o szai10°\'dli Roda
cy weźmy sobie te kilka uwag C.O scr~a i 
zaprzestańmy tej gry, a uczęszczajrny za to 
pilnie do kości-0ta i na zi:1:rania tow.arzyst\\. 
a to nam lepszą korzyść przyi1iesie, .:rn1żrli 

gra w karty. Ordon. 

Z życia Polaków w Ameryce. 
Ro'k ubiegły zanaczyl się w życiu po

l·onii pófoocno-amerykańskicj ca.lym1 szere
giem zjaZ'dów różnych .arganizacy1 poi
skich. Ogólem odbyło się ośm takich zja
zdów, a miano\v ircie: zjazd Unii polskiej w 
Pitsburgu w stanie Pensyłwainia (3000 
czlQ!nków ), zjazd Zwiqzku polaków' W! Cle:
veland w stanie Ohio (3000 cztioników), 
ziazd Związku polek w Chicago (3000 czl.) 
ziaz1d Ziednioczenia Matki Boskiej Czę.sto
chmvskicj w Chicago (1000 czl.)) zjazd Sto
warzyszenia polaków w Ameryce WI De
troit w stanie Michigarn (2000 czł.), zjazd 
Związku śpiewaków w Chica1go (lOOOczL) 
i wreszcie trzeci k-0in1gres polsko:-ka1ohcki 
w Pitsburgu, który starat się o utrwtalenie 
p.o<l:staw t. zw. f edera·cyi polsko-katolic
kiej. W roku bieżącym o.dbędzie się ze
bran~e g1tówniei organizacyi polskoi-armery
kańskich, a mianowióe Ziednocze.niai rzym
sko-karoUckie.g;o (25 ODO czfon!ków). 

Groźne wie~ci z Rosyi. 
Potęga· caratu opiera się na chłopskiej 

Ju<looścJ rolnej, p6'ki taJ ostatnit byfa spo
kojną i zadlowol-Oną .nie wi1ele zidzialatć mo
gły stre}ki robotników po miastach. 

Chł()pi jednakowoż zaicz.ynaią się obe~ 
cnie burzył w całej Rosyi, ai wia<llomlOści 
na<llchodz<tce z różnych stron rozległego 
państwai rosyjskiego brztruą ooraz. groź
niej, Ruch stre}kiQiwy robotników ~że 
jesZ'Cze nte ukończony. W szędzre wr~łka 
bieda i n~a, mnożą si~ zamachy połrty
cme, i1 p10la· v.iojny wi.adomo·ści coraz smu-

tnicjsze, a woibcc zamiaru dalszcigo pmwa
dzenia wiOjny, nastąpi w czasie najbliższym 
nowai mobilizacya, podczas której nieza
wodnie wybuchną nowe rozruchy. 

Z Lublina.i ctionoszą, że streik ludnlQści 
rolnej >0bią1ł już wszystkie majątki w <Jbr~
bic powiatów pula "Skiego i Inbelskic1go i 
rozszerza się dalej. 

, Kicwlani11" pjsze: 
„Jaki charakter mialy zaburzenia w 

row. dmitrycwskim i siewsk1m, dDtych
, :· es nic wkmy. Z pow. glnchowskiego 
donosi nam świadek naoczny, że nai cukrc
wnię Michałowską napadl~ niespodzianie 
ludzie, którzy z ziemią nic mają nic \VSpól
ncglQ. Tlum byl pijany. Tenże świadek 
naoczny pisze. że ludność rolna włiOściafl
ska, zw laszcza lepsi g·ospodarze, są silnie 
zaniepokojem, roz.umując, iż te tłumy gro
żą, im również. Postanow,iJi. przet'° ode
przeć je, aby odebrarć im chęć rabunku na 
przyszłość." 

W gazecie ,,Nowosti" czytamy: 
Zaledwie zd•otłata siQ wyp-0wiedzieć w 

sprawa:ch chwili obc.cnei intehgcncya, gdy 
pokrewne .aświadczeni·a poczyniili robotni
cy. Nic zd-0lal ucichnąć pomruk ruchu ro
boczego, gdy oto pojaw.iają się oznaki ru
chu roQlnego. 

Pogrom folwarków roz:począl się w 
trzech powiatach gu1bermi Ddmvskiej, kur
skiej i witebskiej, Włościanie jedncg'° z 
powiató\\ gubernii woronezkicj przeslaJi do 
Petersburga. pmśbę o nowy podział grun
tów; ogromny Hurm włościan bessiarab-, 
skkh zebrat się, przed domem gubernatora, 
aby zaświadczyć o kl'ęsce głodowej, oraz 
prosi0ć. gubernatoira o żyiw1r1ość i orga1niza
cye pracy. Wielu obywateli ziemskich z 
różnych końców Rosyi stwierdza fakt, że 
wieś bynajmniej nie jest spokojną. 

„Rig. Tag." donios1 o utarczce pomię
dzy ziemianami kurlamtzkimi, 13 gajowymi 
i kilku policy3'ntami z jednej strnny i w1l·o
ści!alnami z gub. witebskiej z drugiej. Obic 
str10ny strzelały. Smiertelnie rami101no je
dnego wlościan~na. 

Rząd' jest wobec tych groźnych zajść 
zupeli1ie bezradny, a komisya mająca pod 
prze\Ą"Odnictwem Bulygma naradzić się 
nad wpnowadzeniem w czyn manifestu 
konstytucyjnego też dotąd niczego nie pod
jęła. 

Ze spraw robotniczych. 
Sirejki. 

W Neustassfurt robotmcy zlożyfi ,,. 
jednej z fabryk pracę; i<tdają:: poclwyż')f~
nia dziennego lari) )~t1 z 3.2'J !111'. ua 3 iO 
me.rek. 

Ile kosztował ostatni streik górników? 

Obhcz.ają, że kosz.ta ostatruegl() strejku 
górników wynosz<:t 90 milionów marek. Z 
tych przypada na zarobki przeszło 17 mi
llonÓIWI, a mianiowicie 10 dni po 200 tysięcy 
ma·rek ·czyli milil()'J11 marek, podczas gene
ralnego strejku 21 dni Po 800 tysięcy mk. 
Wartość węgli niewydlobytych r koksu o
bliic.zalią nai 5 milionów ton po 10 mr. ai więc 
50 milionów. Po odciągnieciu 17 mrnonów 
zarobku gómików powstanie straty 33 mi
lionów. Szkod'y kol1e1 żelaznej, że nie prze 
w•ozilaJ węgli przez 25 dni po. 450 tysi~cy 
marek. Szkody, te za obcy m::gieł więcej 
pfacić trzeba byto 10 mil'iooów. Szkody 
iaikie POO·ieśli inni1 robotnicy i konsu~nenici .z 
powod'U braku węgla obliczają n>ai 20 milio
n(iw mairek. 
O ile się pomnożyła liczba górników w o

statnicll 2 latach? 
W drugiem pólroczur rdru 1904 zgło

sił() sję db pracy 76 735 górników, wypo-

wicdz'1alo pracę 60 937 górników. czyt że 
przybytek wynosi1l 15 798. W calym roku 
1904 z~losilo się <lo pracy 149 423 górni
ków a wzięło term\natkę 132 554 czyli i:.! 
przybytek wy11osil 16 849 osób. r roku 
1903 przybytek wynosił 25 882, czyli że 
w latach 1903 i 1904po"1ększytai s·ę lkzha 
górników;\\ ob\\ ndzic I~ury o 42 751 (JSób. 

Skutki organizacyj zawodowych. 
\V Erfurcie pornocniicy maiarsL;v b~z 

streJkH 11zyska1.;. skrócenie czasu pr~cy o 
Yi godziny, czyli z 10 godzin na 97~, maz 
podwyższenie zarobku o 3 fcnygi na go
dzinę. 

W Królew:cu skoi1czył się strej'k ro
hotni'kóv, \\~ warsztafa.ch -okrctowych fir
my Fechtcr zwycięz.twem rob-otników~ 
Czas pracy skrócono o godzinę czyli z 11 
na· 10 godz.i.n. Tak samo uzyskano pod
wyższenie zarobku. 

To wszystko uzyskano przy pomocy 
organizaicyi za\V·odowci, a więc wola:my: 
Robotnicy polscy, wstGpujcic <lo .,Zj dno
czenia zawodowego piolskiego !'' 
Izby handlowe przeciw noweli górniczej. 

Jak w przeszłym numerze .,Wiarus 
Polski" wykazał, nO\\'eb do prawa górni
czeigo nie '°'dpowiada bynajmniej życzeniom 
górników a mimo ;1 zwalczają: j4 kapiLa
liści, powiadając, ·ł,: 1byt wicie korzyści 
zapewnia górnik ,1 , Po inllych jej prze .... i
wnik6w, przylą i. y się teraz także izby 
handlowe .nadrefis„ o-wcsifalskiego obwodu 
przemysfoweg.o. Twierdą one, że przy.ię
cie rnol\vieli zaszkoQdziloiby \\ szystkim roh'Jt
nikom, przemy:sl()wcom i rnl!nikom, a ce
ny węgJ.i mu1sialyby być wyższe. Tak to 
kapitali'ści1 wszelk1emi silami opierają się 
\\ ymierzeniu sprawkdllwości robotnikom, 
noszą·cym' jarzmo wyzysku kapitalistya
negn. 
Sąd badeńskich inspekcyj fabrycznych o 
zawodowych organizacyach robotniczych. 

W sprawozdaniu ba!deńskich urzędni
•'-ów inispekcyj fabrycznych za1z.naczonot 
że w ostatnim roku za1w10dowe -0rganizacye 
robotnicze znaiczne zrobily postępy. Ko
rzystnie na ich rozwój padzialaly wspólne 
występy różnych organizacyj, gdy cho
dziilo o obronę praw robotników. 

W k()lńcu czytamy tam, że organizia
cye zawodlQrwe powinny poprz:estać wza
jemnego zwal1c~aniai się, przyczem pró.::At: 
t0eg10 ni·eraz chwytają się środków, godiny-c 
potępienia. Ta walka1 jednej organi~acyi 
przeciiw drugiej, naibard,ziej szkodzi spra
wie robotniczej. 

Z uzna.niem podnieść na]PżY. że „Zie
dn10czenie zarwodlowe polskie" unika ta
ki~ Polemik, chociaż 1i stary ferband' so
cyaliisty.czny i chrześc1ański gewerkferajn 
już n&etraz '\V brzydki spo·sób zacz.epfaly t• 
Pohską organtlzacyę. W ostatnim czasie p_ 
Buchner o<l1 GewerkferaJ:nu wyzyWa robo~ 
tników polskich i ,,Zjedn10czenie zawodowe 
poiDskie", przez co tylko kapitalistom radość 
sprawia. 

Odpowiedź 
posła Bernarda Chrznowskie&o kanclerzo

wi BueJowL 
Pommro, że p. kanclerz był obecnym 

wczoraj podczas mojej mowy, dzisiaj da
piero odpow:ied'zial mi. Bylem wi~c prze
konanym, że pan kanclerz przytoczy nam 
nl()Wle faJda i nowe argumenty. Niestety 
omylilem się. 

P. kanclerz użyl vrobec nas metody 
zwykle praktykowanej w raizach, 'W1 kt()... 
TJICh niezib1te łakta przytacramy, .meiody, 
pofe2'aią~ej na tem, że nie odpowiada siQ 
albo wcale n.a nasze wywody, ~Joo też u-



:wagę słucha·..::zy zwraca siG" na inny zupct
fllC przedmiot. 

(Bardzo słusznie! u Polaków.) 
Tę drugą właśnie metodę wybrat p. 

kanclerz. O faktach przezemnie przyto
czonych pan kanclerz zamilczał; muszę 
" ~ · !'rzyjąć, że do dzisiaj je sprawdzit i 
:t."41,. tl.!..::zyć im nie może. Akt oskarżenia, 
ktGry wytoczyliśmy, trafil zatem w' sedno. 

(Bardzo slusznie ! u Polaków.) 
Używając drugiej metody, starał się p. 

!kanclerz uwagę slnchaczy odwrócić, 
twierdząc. że my zaczepiliśmy Prusy. Nic 
to nowego. Stara bajka o \\ ilku i jagniG
'Ciu. Ch-0ciażby jednak sto razy powtarza
a10 to twierdzenie. prawdą przez to nie sta-
nic siQ. · 

(Bardzo słusznie! n Polaków). 
Niechaj p. kanclerz spojrzy na rozrost 

Prus na k.aszt Polski, niechaj przypomni 
sobie jak słmvian nad Labą i Odrą >Ogniem 
i mieczem tępi.ono niechaj bez uprzedzel1 
patrzy na .obecne stosunki jak to przez boj
kot starah\ się nas -0glodzić, przez pieniądz 
przekupić i zdemoralizO\\ ać, przez cały 
szereg pm\\ wyjątkowych nasz roZ\\ ói 
ckonom:-.:zny 1 kulturalny powstrzymać. 
(Bardzo sl1Lsznie u P·olaków, zaprzeczenia 
· u narod. lib.) 

Dziwne przekręcanie faktów! Tłoma
czymy to sobie jedynie tcm, że rząd pru
ski \\Stydzi siQ przyznać otwarci'e przed 
cy\\ ilizc,wanym śwrnt.lc111 że lud kultural
ny wyniszczyć pragnie, 

(Bardz10 słusznie! u P-0laków.) 
a wskutek tcg.a ucieka siG -- cl;o -0bludy. 

(Braw-o! u Polaków.) 
Pan kanclerz mówit o \\ archolstwic 

greckie.n~ i pol·skicm. W pierwszej ch\\il1 
· <lziwile1n siQ jak taki nieparlamentarny wy

raz jak „warcholstwo'· mógł wyjść z ust 
p. kanclerza. 

(Bardzo d·obrze ! u Polakó\v .) 
Przypomniałem sobie jednakże, że 

przecież zwykły to sposób "yrażania się 
pruskich ministrów wobec nas. 

(13ardz.o słusznie! u P1olaków.) 
Pan m'.nister ttammerstein mówił o 

bezczelności" polskich lekarzy, p. m1nister 
Rhembabeni o ,.polskiem g·ospodarstwie", 
p. minister ·o świecni·a dr. Stndt mówi~ o 
polskim idi·omie", a p. kanclerz sam użyt 
mJ.fo parlamentarnego i ka·nclerza tak 
wielkieg10 państwa niegodneigo wyrażenia, 
że my - P·olacy - możemy mówrć tak jak 
nam „dziób" urósl. 

(Bardz;o dobrze! u Polakó\\ .) 
Wyrażenle „warchol'stwio", któreg{) p. 

kanclerz użyt wobec szacunku, wspókzu
da, sympatyi, które każdy szlachetnie: my
ślący mieć musi dla walk o wolność uci
śnionych i wolności d-obiiaiąicych się lu
dów - to wyrażenie cha:rakteryzuie nai~ 

Kapitan Czart. 
Tom drug i. 

(Ciąg dalszy.) 
Zniknęła gdz.ieś Mam ta; przed sobą 

1111iał jakąś indyjską ,.peri", jakąś czaro
dzicJkę ze wschodniej baśm. Zjaiwita mu 
się taka, jaką widzial w marzeniu: lekka 
jak puch, lotna jak ptaszię, pożądliwa jak 
bachant.ka. 

Ma·Pota spostrzeg1ta od:razu iailde wra
żenie wywarła na młodzieńcu. 

I zaczęla swój taniec cygański. 
W rytmie tanecznym iakrąiala Sulpi

<:yusza, poruszająic na1giemL ramionamd, ni~ 
by parą białych skrzydet, tuż nad jeigoi glo
wą, zaledwie muskując podlogę lekką l 

drobną stopą; przypadając doi kolan mlo
dzjeńca ·r zrywając się natychmiast, aby 
od\skoczyć w przeciwny lwniec pokoju; 
zamykając swą ofiarę w czamdz.iejskiem 
kole wyzy.wających ruchów, upajających 
spojrzeń, wabnych uśmiechów.„. 

Wreszcie skoiJ.czyt się tainiec zawro
tny. Mar-0ta z dyszącem tonem, z drżące
.mi powiekami, uklękt~ przed mtodzień-

Dapóki, Sulpicyusz widział przed. so
bą uroczą postać tancerki, ulatująq na
ksztaa motyla dokoła siebie, nie rus:ział się 
z mie}sca, jakby zaklęciem do niego przy
kuty. 

Lecz gdy wrócilo mu poczucie rzeczy
'\Vistości, gdy nad'ziemskie zjaw1rsko u stóp 
swych ujrzał, ram'.iona jego instynktOiwnie 
wyciągnęły się i powstar, aby ią chwycić 
'' objęci.a, iaiko należną sobie zdobycz. 

Marota prze·wid'zialai to. 
- ttola ! - 'krzyknęła, zanosząc się 

ś1niechem szalonY'm - nie skoficzylairn je
sz•cze ! BY1tby szaleńcem, ktoby mruie teraz 
chciał pochwycić! 

Przy tych st·owach, jak ptak spłoszony 

lepiej idealne uczucia i ludzkie zapatrywa
nia, o których p. kanclerz; mówil. 
(Bardzo dobrze! u Polaków i socyalnych 

demokratów). 
Nie zapoznawaliśmy nigdy i<lealnych 

uczuć i zapatrywa11 niemieckich bohate
rów' ducha. Genera.ła lienryka Dąbrow
skiego, który waPcZJ.1ł pod Kościuszką, a 
później pod Napoleonem, trafiła w pierś 
ku.Ja pruska. Kula o<lbila się, Dąbrowski 
nosił na piersiach dzieło Schillera ,,Der Ab
fall der Niederlande". Dzi.elo wielkiego 
niemca uratmvało -0d pruskiej kuli polskie
go patryotę. 

(śmiech u narodowych liberaló\v.) 
A jeżeli dzisiaj polityka pruska wobec 

P ·olaków ·Coraz to bardziej' staje się ni·eludz
kq, i coraz mniej kulturalną. przypisać to 
musimy temu, że duch reakcyjny coraz 
bardziej w Niemczech się szerzy, 
(bardzo s,lusznie ! u S{)cyalny·ch demokra-

tów.) 
że awny idealizm, któremu - bo przecież 
nie pruskiej polityce zabor1.:zej ! - Niemcy 
cywilizacyę swą i znaczenie zawdzięcza
ją, coraz to bardziej zamka. Widzę z tonu, 
którym pan kanclerz wobec nas przema
wia, że użykm odpowiednicg-0, że mam 
s!uszn,ość, twierdząc, iż do uczuć sprawie
dliwości i ludzk·ośd p. kanclcrzai ape1ować 
nie można. 

(Bardzo d.obrze ! u Polaków.) 
Jeżeli teraz tak przcmawialem to: nau

czył nas tego rząd pruski. 
(Brawo! u P.olaików ). 

.J-4ie ana l)90d w Ó\V0
• 

Tak \\ ołają nasi ugodmvcy t\\ ier
dząc, że nikt ntc myśl'i obccni1e godzić się 
z Prusakami. 

Ciekawi jesteśmy, oo nasi ug-0diowcy 
powiedzą Deraz o niesJychamym wypadku, 
który opisuje w „Dz. Beri." p. M. Ciesiel
ski z posiedzenia parlamentu, na którem 
to p. Buelow napadl na P.olaków i1 z.arz,c
kał się, że on i rząd1 wytężą wszystkie siły 
i użyją wszelkich środków· do walki pirzc
ciwt Polakom. 

„Po przemówienin (hr. Buelowa) -
pisze pan M. Ciesielski - i zgromieniu 
Polaków, przybliża się poseł Jażdziewski 
do kanclerza i podaje mu rękę. Nie wiem, 
czy go chciał przeprasizać za to, co przed 
tern mówił?" 

Stać się. bo m1alo po odpowiedzi kan
clerza hr. Budowa nai mowę posła Jaiżidze
wskiego i zaręczeiniu1 , że posel Jaż:d'zewski 
jest nader umiarkowany w przeciW:ień
stwie do innych czl•o.nków Kotai polskiego. 

\\llierzyć się nie chce, by coś podlobne
go byl\o możliwem i odczekamy wipierw, 
cz.y może p. Ciesielski się nie myliL 

odfrunęła nia środek pokoju, lżejsza jeszcze 
i lotniej.sza. 

Caistillain posta1nowir ią, p01chwyicić . 
Pobiegr za tańczącą, z. wydągmętemi 

prz1ed siebie rękoma, ale zaledwie wy<liafo 
mu się, że ją trzyma1 za koniec szarty, już 
śmiech jej, odizywający się w przeciJwnej 
strionie pokoju, wskazyiwaf mu, że uleciała 
daleko. 

Po ·chwili, Sulp~cyu·sz uczul, że nogi 
jego stają się ciężkie, jakby sibny magnes 
przyciągał je do ·ziemi, szczególne odr~
tw~enie spętalło mu członki, i spostrzegł, 
że już metylko Marota tańczy i ucieka 
przed nim: wszystki'e ·naiczynia na stole i 
wszystkie meble w pok!Oiu, i wszystkie 
ściany nawet, w śl'ad ·za: cyganką kręcily 
się wirow:a~y, porwane jakimś huraiganem 
szalefrstwa. 

Wydafo mu się nagle, że Maro ta mknie 
w róż.owym 1obłoku, poczem bfysnęla mu 
na chwilę w umyśle świadomość d:ozna
n ed porażki. 

Dźwięczny śmiech cygarnki. nie p.rze
stawał dlQbiegać doń ztąd, to z1owąd, dra
źniąc go i szydząc z: niego. Przeklinał 
swą bezsilin•ość, wytężal wszystkie si:ty, 
aby oderwać stopy odi ziemi i pobiedz za 
tancerką; bit powietrze rękQmai, jak ptak 
postrzelony, i roluche przekleflstwa wyry
v.-iały mu się z ust, wykrzywiQnych kur
czowo. 

Wailka nie mogla trwać długo. W 
cnwilę późni'ej Castillan spal WY·ciągnięty 
na lóżku, gdzie U'Padl, jak czl·owiek pijany. 

Marota usiadła, przyglądaią:c mu· się 
w zamyśleniu, a od chwili do chwiH dloń 
jej wiyc1ągalai się p:eszcz•otliwym ruchem 
dotykając wilgotnego cz,ola mJtodzieńca. 

Okolo północy wstała, wzięla ze sto
łu świecznik i postawilai go w oknie. 

W jakiś. czas później, suchy :chrzęst 
rzucainego w szybę żwiru, zibudzil senną 
ciszę panującą w całej Qfberży. 

Ze jest to jednakowoż prnwdopodo
bnem, wynika z tego oo pisze „Dz. Berl.", 
który dodaje przy końcu: 

„Myśmy także byli już świadkami, jak 
ks. posd Jażdzewski, w chwlili, gdy jeden 
z posłów polskich z trybuny parlamentar
nej gromil rząd za jego antypolskie prakty
ki, śóskal dloń ów·czesnego ministra woj
ny G-0sslera, tego samego Oosslera, który 
pierwszy z mi1nistrów W\Qljny wnióSlł poli
tykę hakatystyczną do armii i oficyalme 
proklamo\val bojkotowanie Polaków." 

,,Dz. Berl." jednakow10ż mai widlocmie 
pewne wątpliwośd, gdyż wyraża ~ię na-
der Qględnie. · 

Gdyby się sprawdzić miala wiadomość 
p. C1esielskieg·o, to ks. dra Jażdzewskiego 
ani to że jest księdzem i ani to że poslem i 
dtoktorem ni1e uchr.oni od pogardy każdego 
prruwego Polaka za tak niesłychane kala
inic godności narodowej. 

Zapewne i Kolo PIQlskie ·odeZ\\ ie się 
w tej sprawie. My sądzuny, że czlowlick 
który w taikiej chwili ściska rękę naiiwię
kszcgo wrngru naszego, nie może dłużej u
chod1zić za przedstawiciela lndli . polskiego. 

Ruś" donosi że tclc1grnm cara Mik·o-
" ' łaia II m'ianuj[lcy Kuropatkma komendan-

tem pkrwsz.cj armii r-0syjskiej -cJ.oszedl Ku
ropatkina na stacyi linnszulin \\ drniu 18 b. 
m. Stacya Iiu:nszulin1 jest jeszcze przed 
Charbinem. I(umpatkin natychmiast po 
iQdebrain:u tej depeszy za.wróci{ i iuż 19 
mar·ca n g·odzfinie 2 po pCl!udniu objął prze
znaic1z1oiną mu· k1omendQ pi·erwszej armi1i, któ 
ra pow;ttala go z wielkim z.aipa!em. Jenerat 
Liniewi1cz dloniósl 21 marca, że ukazały się 
drobne oddziały knnnky; ·ia11}ofiskiej, za któ 
rą zna1duje się piechota. 

Wynika z depeszy, że Japor1czycy śd
gają bez. przerwy Rosyan. 

Ziemie polskie?. 
z Prus z~ C',i{l·." > h~b Wat;mh i ~ilaZU;' . 

Grwdziądz. Aby zaprotesti0·wać prze
cilwktQI szkodliwej d'zialalności bu.ndu ewan
gelickieg()1 w Grudziąd·zu, izwiołal ks. kan. 
Kunert nai aulę grudziądz~ieti wyższej szko
ly real1nej zebranie katolikó1w. Protest ten 
v.'ytoczyć przed forum pu1bluczności p0ista
:11ow:.iio1nio mia'I1owicie dl·a tego, że bund 
ewangelicki w Grudziądzu, z.amiaist zaj
mować się wewinętrzinemi swojemi spra
wiami· •zajmuje się na zebrnniach naiulkąi ka
tolick~, katolicką moralnością., Kośdolem 
katoliickim, katollckiemi instytucyami i t. 
d. Przy ty,ch sposobnościach pada nieie
·d1nokrotnie stawo· obelżywe dfa, kaitotików. 

Marota otworzyła: z. c1cha1 okno, zga
siwszy wpierw świecę, i dwaj ludlz.ie ucze
pi.en.1 u gmbego sznura z, węzłami, który 
cyi,ganka przyrnoicow1a\la do poręczy ganku 
weszli do poikoju. 

Byli to Ben foel r Rinaldo. 
Ten ostartni trzymaJ ślepą latarkę, któ 

ret św11aU.o skiePoWal wprost na lóż.ko. 
- Spi? - zwpytal jednocześnie Ben 

foel. 
- Od dwóch godzin bl!izko - -0drz.ekla 

Ma1rot8.'. 
- Dobrześ n.am us.luiyfa. A teraz 

\vyijdź ztąd. 
I Ben Joel wyici'l!gnął z. za pasa wielki 

otwarty nóż. 
- Chcesz go zamordować? - spytała 

Marota ze drżeniem. 
- Dobre pytanie! Cóż cię to zresztą 

może obchodzić? 
- Ja na tn nie pozwolę - oświad

czyitai glosem St(rl1ł(}W:czym. 
- Mówisz. od rzeczy. Trz.eba sprzą

tnąć mrodzieńca. Przeszkadzasz. naim. A 
zatem usuń się i pozwól nam czynić oo do 
nas należy. 

- Nie! 
- Uparta d:ziewika ! - mrukną1 cygan. 

mnaldo n:iec nie mówił. ale chrwycit 
Marotę za ramię. 

Ta:nicerkai wYślimęta mu się w jeldnei 
chwili, pobiegła do lóżka, i d1obyta z za 
gorm sztylet, z którym się nigdy nie. roz
lączata. 

- Sprobujcie teraz zbli'żyć się! - za
wolala groźnie. 

- Szkoda czasu! - zauważył Riinal-
do. 

NLe zbliżajcie się - ostrzegała Marota, 
wi<lząc, że służący Rolanda chce przystą
pić do lóżka - mój sztylet za1ruty; najlżej
sze draśnięcie śmierć ·sprowadiza. 

- Słrnchai-no, Maroto - rzekł Ben 

Przema:\\~1ali po niemiecku ks. ks. I(un-er 
Reich i Scherer, dla 1nlaków, których, hl 
donosi „Oaz. Gr.", ze;brato się 1-4 ~
stkich obecnych, wygłosil mowę ks. wił;a. 
ry Zapalowski. Na wiecu tym przyję0 
następującą rezolucyę: 

1) .,My katol!cy grudziądzcy protestu. 
jemy przeci\\" postępowaniu cwangeli?\.i . 
go bundu, a mianowicie jego filii mietsc0• 

wej \V' Oru<lziądzu, ponieważ odbywane tu 
przez tę ostatnią zebrania zaklócaią PokGi 
wyzniamowy i zwlasLza wśród' klasy ro: 
botniczej wywołaly głębokie rnzdraźnit. 
nie." 

2) ,.Pubkznc napaści ewangelickiego 
bundu na nauki i moralncś.; Kośdola kato. 
Hckic::go -0dpieramy; takowe polegają. ailho 
ua mewiadonwści, której uniewirmić ni. 
można, alba1 też 11a rozmyślnej ni !)ra. 
wdzic." 

3) ,,My katolicy pragniemy z naszymi 
współobywatelami grujziqdzkimi innej 
wiary żyć \". spokDiu i jesteśmy przekcina. 
ni, iż przeważna w1ększ.ość tychże wraz z 
nami t·o życzenie podzicl::i.." 

Z Torunia donoszą, że minister gpra\1 
wewnętrznych i minister handln wydali 
nowe przepisy dotyczące przejazd'u ni1emit. 
ckich wychodźców przez. granicę pruskr 
msyiską. Wedle nich iest wstęp do Prus 
d-0zwoJ.orw tylko wtenczas, jeżeli wych()dŁ 
cy mają prawidfowy paszport, umowę z 
jednego z, konccsyonowanych w Niem. 
czech towarzystw co do przejazdu okrętem 
d·o jedin1ego z portó\V prze·znaczenia poza. 
nieimieck.ich, bilet kolejowy ido portu, z 
którego nastąpi wyjJzd •okrętem i wystar
czającą gotówkę, gwarar:tuiąrą przyjęcie 

u celu podróży lub na przypadek 1odeslanb 
do: cjczyzny wychodźcy, Jako „wystar
czającą r;·otówkę" uwafa 5ię dla każdej o. 
Sioby p!Ji 400, dla1 dzieci niżej rn lat 100 ma. 
rek. Nowe ·przepisy ·otrzymują na:tych. 
miast moc Q:bowięzuj(\!cą, a ściśle prz.estrze 
gane, utrudni,łyby znaczrne wychooźtwo 
prziez ,granicę niemiecką. 

.Z Wiel. lir loznańskiego. 
Inowroclaw. Wielkie panuje tutaj o

burz,e.nie na wlaścicieli ho,elu Basta, który 
lokal teI11 od<laU w d2iena1Wę memoowi, 
ponieważ im się nie ia.pla:ctL W gazetack 
po~znafiskich pojawiły się korespcmdencye 
krytykujące ostro postępowanie tych1 pa
nów, ,al są nitm pp. Stefan Grabski·, Józef 
Walżyk i Poinif1ski z Kośc'elca. 

Poznań. ObecnJe zal~gają dworzec 
tlumyi rnbotników, wybierających się na 
robotę ·n~ obczyznę. nunyi te długimi 
pociągami udają się w kemnku Berlina, 
Szcz:ecinai. Ruch ogromnyi urzędnicy ko
lejmvi mają wiele zatmd1nit.nia w ich wy
sylce. 

Joel - czyżbyś się zalrocraita w tym pa
ryżaniruie? 

- Kto wie? - od'par~<: tancerka. -
Tymcz:asem, odejdźcie ztą<L zbrodniarz~, 
jeśli me ·chcecie, abym dotrzymała więcei. 
niż przyrzeklam. 

- Stainowiczo zatem żącasz je~ iY· 
cia? 

- Stanowcz,o. 
- Ona nie ustą<pi ! - ~stchną~ Ben 

J9el. - Dalej, Rinaldo, weźlTl/ się. do rze
czy na.jpilniejszyich. 

. . . . ' . ' . 
Gdy wschodząice słońce oświetlił-O 

twarz, Castilla·na, przebudził się <On Zl tru
dnością, i odurzony jesz.cze przez niariro
tyk, którym uśpila go Marotą z trufdn;ością 
starał się zebrać rozpierzchJle myśli. 

W·spomnienia tej dzhvtnej nocy, roiZJ)O· 
czętei przy stole biesiadnym, zakończonej 
męczącym snem letargicznyn; zwolna i 
ociężale wraicaly mu do pamęd. 

Jednak przypomniał set.ie -w1res.zcie 
g1órw1ne ·zidarzenia, i UJniósłszy Sl'ę na posta
niu, jąt szukać wzmkiem .Maroty, która 
znikla w różio1wym obroku. 

Jedyni·ekawalek wstą.żki na pod;oozie 
Wiskazywal niedawny pobyt \\l tern mJei
scu tancerki. 

CastiDbn ·zerwał się z lóiJrn na róW11e 
nogi, i postan-O'wil wybi.edz nctychmiaist dla 
zasięgnięcia wiadl{)mości, leż1l bowiem na 
pościeli w ubraniu. 

Gdy po1prawi~l kaftan, kt}ry przy wie
czerzy roz.piąl, aby módz s\101J.o<lniei od
dychać, krzyk zdz.iwienia i wściektego 
g.niewu wyrwał mu się z piersi. . . 

Ruchem instynktowym pomacaf m1e1-
sce, g;d'zie Zuz.anna zaszyła list Cyrnna ~o 
proboszcza w Saint-Sernin i poczuł, ze . ' miejSiee to - puste. 

Podszewka byla przecięta i drogocen
.ne pismo znik1to. 

( Oiąg dalszy nastąpi.) 



Poznalt. ,.Kurycr I--oznał1ski'' d-ono-si 
vb.c'..:me ni~D<lw·o.łałnic, że wbrc\\~ nieda
\\'lle.Ji ootnicnnej zapowiedzi \\ ydawnktwo 
jego upada zupełnie z dniem 31 marca. 

Poznań. W żydowskie ręce przeszdl 
ma.ją.tek \\- powie-cie tarnowskim, Siedle-
zowice, w Oahcyi, wlasność hr. Kwilec

a<iego z Poznania. Wspaniata ta posiadłość 
q 1ależafa niegdyś d::> polskiego jenerała Z3.
luskicgo i gdy się rozeszła wieść o sprze
daży zgłaszali się też liczni Polacy. Mim;) 
to p.:Ytnomocnik żyd Kalkstein, potrafił spra 
w~ z3łatwić korzystnie.„ dla S\\ ·oich. 

Ze Sh;.zka czyli Starej Polski. 
Laurahuta. Straszne nieszcz~ście sp::i

tk.alo na szybie1 I~ichtera whotnika Kurza 
z Bytko,va. Chciał on wózek naladcl\vany 
\\reglami wepchnąć nai szale, tymczasem 
traciwszy rów.nowagę, ''padł przez ba
rycrę d·o szybu około 50 metrÓ\\ głęboko
'ó t poniósł smierć na miejscu. K. liczył 

<l·opiem 19 rok życia. 
Szombierki. Jaik w1ad·omo, .górn:->śhi

scy nauczyciele zaprnr;;nęli takż2 „ostmar
k.:ncuhgi", lecz sejm \\niosek ich O·drznci?. 
Atoli i pomimo teg-0 nicźl'e 1111 się \\ iedzie. 
Nauczyciele bo1wie111 s:: 7\'~:ykle zawiado
'wcami rcznie zaklci:dąnych na Górnym 
ślą.zik u bibliotek germa111zatorskich, a pra-

• <- Y tei bynajmniej n:c potrzebuill spelniać 
:ta cla rmo1 le'cz ·ctrzym11i<1 mniejsze lub wię 
·ksze wynagrodzenia. Tak też obecnie 
naucz~vcid Orab1l1ski otrz.ymal 100 marek 
rn1g~r dy za zarządzanie bibliotck'1 germani 
z atorską w Sz.ombierkach. J cżeli SiG je
szcze wspomni o licznych nagrodach, ja
kie ntrzymui<l 11a11czrr.:icle od rci:mcyi za 
sk1ncc?11e l<:r7e\' ' icnic niemczyzny w szko
le. w rzeczywiście trudno zrozumieć skar
gi naszych .. biednych nauczycieli na wscho 
<!nich kresach". 

Parlament niemiecJd obra'Clowal \\ śro
<lę \\ dalszym ciągu nad etatem. Z Kola 
polskiego. przema \\ iał poseł Mieli:}' ński, 
przytaczajq,c szereg skarg 1w. npoślcdzen:e 

P·D'laików w \v«oisku i na bojkot Polakó\\ 
zal str-0ny wlładz wojskowych. 

Minister wojny odpowliedzial, że \V 

'\\ ojsku inie czyni się wyróżnic11 w t1~akto
\raniu i• oświadczył goto'.rnść zbada1nia fa
któw podanych przez posła Mielżyńsk1eg{). 
W dalszym ciągu zaznaczył jednakowoż 
minister, że Pol~cy bo.jkiotuią niiemców. 
więc też 1niemcy za t·o wi'l1ni s1ię ·o<lwzaje
mndiać. 

Z różnv~:. slrott~ 
BACZNOŚCI 

Ogłoszenia o zebraniach towarzystw 
i o wiecach, znajdują się na czwartej stro
nie „Posł. l(at.", na co się zwraca uwagę. 

Hii11en. Parafia nasza Serca J e:z:usio
wegioi otrzyma od Wielkiiejoocy drngiego 
kaplaoo. 

Bochum. W Westfalii \VI szkotach 
wyższych waka:cye w roku 1905 trwać bę
dą: Początek roku szkolnegto 26 kwietnia 
\\'aka:cy.e Zie!·onioświąteczn·e 0 1d 9 da 20 
czerwai; głó\\11.e wailrncye od 9 si:erpnia do 
14 września; na Boże Naro<l!ze.n~e o'd, 20 
'gmdnia! idr0 9 styczni·ai; koniec mku1 szkól
ne!g'o 5 :kwieh1ia; początek roku szkólnego 
1906 25 'kwietnia. 

Gelsenkirchen. W kopalni „ConSioli
datio:n" d'Ostar się górnik R.obert J ernke po
między dwa wózki, które go si'l'nie zgnio
t!y. 

Wiele nmvości przynosi codzi·ennie 
.,Wiarns Polski", dliai tego powi1nien g101 czy
tYWać każdy Polak nal obczyźnie. Już za 
tydzień nozpocznie się niowy kwarta!, dla 
teg-o niech ka1żdy zaraz da 1192 mr. list·o
w~nu•, aby g.aizetę zapisał 

. ~otthausen. W·iec „Zjednoczenia zaw. pol
Slnego" odbędzie się w Rotthausen w sobotę 25 
marca p0 poł. o ~odz. 4 w sali p, l(irchmeiera. 
" Schalke. Zwraca się uwal!ę Rodaków z 
chalke i okolicy, iż w niedzielę 26 marca o 

godz. 5 po poi. c1dbędz.ie się tu wiec robotniczy. 
, He~e.. Kopalnia „f riedrich der Orosse" 
YYpow1edz1afa pracę 220 górnikom z powodu 
br.aku popytu na węgle. Już przed kilku dnia
mi ~wiaidomit zarząd kopalni 400 górników, że 
: krótkim czasie zacząć mają pracę w jednej 
n· opa~ń w Nadrenii, a ktoby tam dotąd iść 

fe chc1al, otrzyma terminatkę. 
Bochum. Z \Viedma donoszą, że mini

stersnv:o spraw wewnętrznych otrzymało 
za'7'iadl()mienie, że amerykański k-0misarz 
enugracyjny nai Elis Island wydal' rozpo
TZ<t<tzenie, mocą którego żaden wychodź
~ nie mająicy środków do życia i nie u
~Ieiący podlać ce.lu swej podróży, nie o-
l'ZYmai pozwolema wysiadaniai na ląd, a 
~atomiast każdy może być wywieziony w 

okoli~c bezludne. Pm1icważ. to rnzprzą
dzenie narazić może wielu cm!1grantó\1{ na 
ogromne straty a wywiezienie bytoby dla 
niektórych wprost zgubne, zwraca minister 
stwo uwagę na -0w.o zarządzenie i poleci
lo także władzom krajowym, by postarały 
się o rozpowszechnienie tego ostrzeżenia 
celem pomformowania mających zamiar 
udania się do Stanów Zjednocz.onych osób. 

Ta przestroga i u nas się przyda. 
Coswig. W ty.:h dniach -0puśc!i mnry 

więzicnrL \\ C-:sw;g (Anhalt) starzec 79-
letni, który s11ędzil w \\ ięzicniu ogółem 60 
lat z małcm1 tylko przerwami. karyen~ 
\Vięzic.nn;.i r.ozp·ocząl w 18 roku życia, uiG
ty 1u gorącym uczynku klusownict\\ a. 

Hamburg. Czyja per.la? Ciekawą 
spra\ G 10zstrzyga.~ będzie ,...,. tych dniach 
sąd \\ Oamburgu. - V jednej z miejsc-0-
\\"J"Ch resianracyi p wicn pan ZD.mówił dla 
to\\ arzysd;:i S\\ ojej tuz: n ostryg. Dama, 
\\ zi<1 wszy pi en\ szq ostr~ gG w usta, uczu
la cos t\\ a1 cL,,;o, -akrą;.;kg·o. a przy bli
ższ~m -0Ldr:~eHiu -0kaz1alo się, że icst to 
bardzo p'ęk11.a perb. TowaJ'zysz damy 
uda! siQ do m:cszkah.iv go w pobliżu ju
bilera i p·okazał mu per!Q; jnbilcr uznał, ż·::; 

P:?'rła jest prawdziwa i ofiarował niczw\to
cz111.; za 11ią 3.000 mr.. lecz pan ó :-.· propo
zycyę odrzucił i powróci! do rnstauracyi. 
- - Wkrótce przyszedł za nim też jubiler 
i p::iwtórzył swioi<1 ofiertc. Z\\ rócil·o to 11-

wagG innych gości, ·Oraz właściciela re
sta11ra-:y1, J·tóry zaż;iual \\ :ydau:a p:?rly, 
gdyż sprzedał tylko smn~ ostrygi, perłG 
zaś należy nważal: Z<Ł rz ecz z11alezi-0m1. 
któq znalazca oddać musi. Ponieważ do 
ukladn polubownego 11i .... przyszło, przeto 
restaurator zaskarży! g-•ścia o ukryci·0 
przedmiotu znalezionego. Ciekawy bQdzi-: 
wyrnk sądn. 

Fulda. W m«oczystości jubileuszowej 
św. Boinifaceg10, która obchodzić się będzie 
od 4 do 11 czerwca b. r.l weźmie udzial 
przeszło 30 biskupów i to trzech kardyna
łów (z Wrocła\\ ia, K·olonii i Sal1zbmga), 
5 arcybiskupów (z Poznania, Fryburga, 
Monachium, Utrecht, Westmmstcr). Także 
mmcyusz apostolski z Monachium zapcrn ie 
dzial swoje przybycie na zako!lczenie oib
chodn. 

Trewir. Tak zwa111i „Biali Oiwwie" 
tv.·orzyć będą os{)bną pr{)\vincyQ .niemie
cką. Prowincyałem mianowany O. Józef 
Troberger. Do tej prowincyi należą. osady 
Trewir, Marienthal (Luksieburg) i Jfaige·r
loch (łfohenz·ollern). kh stacye misyjne 
z.11.ajidu1ią się w wschodniej Afryce; są tam 
trzy apostolskie wikaryaty: Tagniika, U
naunyembe i SUduy:aITTse. Staicyi jest 34, 
misyi 117, szkól! 181. Jak wiad!om0i założył 
tę kon1gregacyę „Białych Ojców" arcybi
skup algierski, francuz. 

Bon. Za staraniem arcybiskupai ko
lo(1skiego, ks. kardynala Fischera, nadal 
Oici·ec św. wydziałowi teologicznemu uni
wersytetu w Bonn praiwo uidzieleni!aJ sto
pnia dloktmai teok}gii, jakie mają uniwersy
tety w MIQnasterze, Strasburgu i w W 11oc
lawiu. 

Monachium. Arcybiskup monareh~ski 
ks. dr. dr. Stein wyjedzie 23 b. m. do Rzy
mu. Gazety niemieckie twierdzą, Żie zo
stanie wkrótce mia1TJowany kardynałem. 

Berlin. rnośny maior Sydow, skaza
ny został za piokaleczenie ciaiła w jednym 
wypadku, na 300 marek kary odn. 30 dni 
więzienia. Wyrok ten. wydal jak.o wyższa 
instancya, do której podsądny udat się z 
rewi1zyą, wyższy sąd wojenny. Uzasad
nienie tego lagodneig01 wyroku jest tak cha
rnkterystycznem, że podajemy je poniżej 
w calei rozciągłości, brzmi ono: Córka o
skarżonego jest dzieckiem nienormalnern. 
Sąd jest tego przekonania, że oskarż.ony 
stanu S\VIOjego dziecka nie rozpozna.il:. On 
musiał schwydć się surowszego obchodze 
nia się z mem, aby je wychować na pożyte
cznego cztonka towarzystwa. Że oskar
ż,ony dziecku tern szkodziJ, o tern nie mógl 
wiedzieć. O ile dotyczy pojedyńczych 
wypadków, t·o niema po pierwsze wcale 
dowodu na to, że oskariiony dziecko swe 
bit poi glowie, po drngie, że szpkrutai ple
ciona· jest narzędziem nicbezpiecznem. Nic 
udiow10dniono, że •oskarżony malej wymie
rzyr 15 uderzeń na rękę i że to nie jest 
przekroczeniem ojcowskiego pra.wa karce
nia. Przy uderzeniach dyscypliną ni~ 
wchodzi w grę, czy to jest dyscyplina lub 
szpicruta. I tu niiema ojcowskiego prawa 
karcenia. W drngim wypadku jest sąd 
zdania:, że oskarż.cny uchwycił dziecko Za 

wairk-ocz i bil. Nie jest jednak udowodni·o
nionem, że je podniósł w górę. Przypu
szczać należy, że dziecko samo. chwyciw
szy się ramienia ojca, podciągnęlo się \>v 

gón~. Że oskarwny dziecko kopnąt, zQsta
to ud<nv·odnionem i za ten przypadek cie-

Iesnego maltretowania skazuje sąd oskarżo 
ncgo na 300 m. - Wyroków sądu kryty
kować nie "-X>lno. 

Rozmaitości. 
Liczebna przewaga kobiet. We wszy

stkich niemal paflstwach liczba kobiet jest 
znacznie wyższa od liczby mężczyzn, ale 
nie tak znacznie, jak sądzą powszechnie. 
W Stanach ZjednQczonych na 76 i pół mi
lwn.a mieszka1ków przypada 39 miJi.onów 
kobiet, w Australii zaś 2 168 318 kobiet 
2 389 344 mężczyzn. R.ównież w Kanadzie 
li.czba mężczyzn jest o 100 OOO glów wię
ksza od l'.·czby kobiet (2 372 768). In~cze1 
przedstawiają się stosunki w reszcie 
pa(1stw. I tak: Anglia ma 21 441 911 ko
biet i 20 163 309 mężczazn, Szwecya -
2 ó.30 OOO kobiet i 2 . 506 426 m., finlandya 
- 1 300 OOO k. i 1 260 OOO m., Norwegia 
- l 250 OOO k. i 1 175 OOO m., Dania -
l 520 371 k. 1 1 200 OOO m., ttohndya --
2 68J 508 k. i 2 250 371 m., Szaica-rya -
l 700 OOO k. i 1 616 OOO m., Niemcy --
28 622 184 k. i 27 734 002 m., kraje niemi~ 
ckie \\ Austryi - 3 i ćwierć mili@a k. i 
3 1 ćwierć miliona 111., Węgry - 8 795 016 
k. i 8 G68 173 m. W krajach roma!lskicl! 
liczba mężczyzn przeważa (prócz Wł.ach). 
Włochy - 16 160 OOO m. i 16 190 OOO le, 
Prancya - - 19 346 320 k., i 18 922 651 m., 
Dclgia - - 3 416 057 k. i 3 398 997 m., Hi
szpania - 9 815 770 k. i 8 773 730 m., 
Portugalia 2 408 792 k. i 2 251 303 m. 
W Orecyi 1 krajach P·Ołudni•owo-s!m' iai1-
skich istnieje prze\\ aŁ{::t mężczyzn. Grocya 

1 266 816 m. i 1 166 990 k., Rumunia 
- 2 994 896 m. i 2 917 624 k., BulgaryQ 
- 51.2 pro'C. m. i 48,8 proc. k., Rosya -· 
447 772 455 k. i 46 433 740 rn. W Cze
d!ach, Monrn ii i Ualicy1 przeważają ko
biety. 

Dolne ubrani·:! po:;ty. Pcj\\ 1cn pomy
s;°''' y Paryżanin. naZ\\ i· kiem Juliusz Pay, 
za\\ iadQmil przed trzema l!aty S\\"Oią go
spodynię, iż udało mu się do:konać nader 
szczęśliweigo kupna. Doniosłym ty1n na
byitkiem była dość podnisz.czona... para 
spodni. - Pay; opow1a1dal wszystkim z ta
jemniczą miną, iż sp!odnie nosił ia :iycia nie 
kto i1nny, tylko1 sam wielki Wiktor łiugo. 
O fakcie tym do\\ ied'zielt s!ę niebawem 
zbieracze pamiątek i Pay miewa.I codzien
nie P·O kilka wizyt ludzi, pragnących na
być historyczną część ubrania. Ponieważ 
Pay rne m6gl \\:szystkich zadowi0lnić, więc 
sprzed'awat .,pamiątkę" kawa1lkami, J:kwi
dując sobie za nie wcale pokaźne ·sumy. 
Pomimo, że amatmów bylo mnóstwo, hi
storyczne spodnie nie chciały się jakoś 
skończyć 1 Pay prowadził i.eh kawałkami 
prz.e.z trzy Iata lukratywny handel. W -O

statnich czasach nabrał tokieg.o zaufania 
do siebie, iż sprzedawał cale nogawki po 
1000 fr. za sztukę. 

Nieszczęście chcia!o, że pewneg.o razu 
spotkałQ się trzech zbiernczy pamiątek. hi
storycz1I1ych 1 'każid'y chwali~ się posiada
niem całej nogawki Wiktom łfogo. Można 
sobie wystawić, jakiem byto kh zdziwie
nie~ gdy przyszli do przekonania, że alba 
spotnie Wiktora Hugo mia·ly trzy nogawki, 
aloo też, że handlarz ich okpił. Jako lu
dzie rozwaiżni, z:godziłi się na to ostatnie 
i1 z, szeregiem in•nych ·oswkainych, zaskar
żyli! sprytnego handlarza. R.ozprawiy. są
cLoiw1e wykazały, 1iż Pay w przeciągu trzech 
lat roz1sprzedal w kawałkach -okolo 300 par 
spo,dni, nie mniej jednak znalezi-0110 u niego 
z -0kazyi rewizyi mieszkania, jaką zarzą
dzono. jescze iedną parę. „historycziny.ch" 
spodni, w1 calej swej okazałośd. 

Najzabawniejszem jest to, że wszy
stkie sp·od'nie byJy kratkowane, podczas 
gd'y żyjący jeszcze ws:pólcześni poety, 
niejednokrotnie w opowiad'aniach i opisach 
anegdotyicz·nych z życia Wiktora Hugo 
stwic-rdzili, iż poeta kratkowanych spodni 
me cierpiał. 

Jak czuwają nad carem. Nie ma na 
świecie cztowi1eka - którego życic było
by, nirnstannie tak zagroŻione, jak cara 
wszechrwtadneg:o pana calej R.-0syi. To też 
czuwają, nad osobą jego całe legiony woj
skowych i cywilnych stróżów, którzy na
wzajem szukają, i znajdują pomocnikó\V. 
gdzie tylko mogą. Czy car przebywa w 
petersburskim palacu Zimowym, czy na 
zamku w Carskiem Siole, czy wreszcie. w 
której1kolwiek z uroczych rezydencyi krym 
sk1ch, wszędzie: otacza okolicę catą woj
sko, stanowiące wcafo pokaźny oddział. 
Wewnątrz patatców, na kurytarzach. przy 
każdych drzwiach, w piwnicach i wje
żach, na dziedz.iflcach, w każdym prawic 
kącie, grernadyerzy stoją na warcie dniem 
i nocą, czuwając nad cafością osoby car-

sk1ei. Ta straż.. s;u:ha śLp:> sw:oi_h prze
lożonych i na i h rozkaz gotowa jest ró
wnie dobrze do c hrony cara, jak ! ~fo 
zwró enia przeciwko niemu S\\ ci broni. 
Orenadyerzy, stoją y na posterunkach, nie 
mają potrzeby u-.iekania się do broni. gdyż 
do wnętrza zamków' i palaców carskich 
me zdoła wtargnąć żaden obcy człowiek 
sprzysiężenia zaś bywają knute poza mura 
mi carskiej rezydencyi. 

Wojsko pełni slużbę na wszelki wypa
dek, ale \\ łaściwic CZU\\ a nad carem tajna 
policya. Żadne państwo nie posiada an. 
tak licznej, ani tak zorgarnZO\\ ancj połicyi 
tai n ei, jak R-0sya. Car pośród \\ icrnych 
poddanych żyje jakby w -0bozie nieprzy
jacielskim, niepewny jutra, nie ufający na
wet najbliższemu otoczeniu. 

Tajna policya rnsyjska P-Olożyła S\\ r1 

żelazną rękę na wszystkich zakątkach im
peryum r-0syjsk1ego, a na całym Ś\\ iecic 
posiada sw-0ie biura WY\\ iadow.c2e. w Pa
ryżu i Londy'nie, we Lwowie i Konsta11-
tynopolu, w Nowym J.orku i Tohio. r l o
syi tajna p.olicya posiad1 tysiqce agentów 
różneg-0 rodzaju pośród \\"Sz.ystkicl1 warstw 
spo1łeczef1stwa. Aryst-0krac1, studenci, po
pi, rob-0tnicy fabryczni, wyr.obnicy stoją 
na jej ż·o~dzic i ,.pra:cują" dla bezpiccze(1-
shrn cara. Pośredni·o wszyscy\\ bścicielc 
hoteló\\1 i kamienic muszą slużyć I 0Lcy1, 
cbowiązani sn bowiem nietylk-0 meldD\vać 
nowych przybyszÓ\\~ i ł·okat·orów, :!.le na
\\ et o każdym podejrzanym szczc·gófo do
nosić .. Częste odbieranie listów i przyjmo
wanie Gdwiedzin, świecenie lampy o spó
źnionej porze nocnej, lada drobnostka ma.że 
S\}OW·odować w ho.telu albo w lHY\\ atnym 
domu rewizyę [}Olicyjną, przy której agen
ci nawet podłogę Gdrywaj<.1, poszukując śla
dów „zbrodni". 

Zdwojoną gorliwość i czujność rozwi
ja tajna· policya w razie podróży cara. Na 
k-0lei, którq car ma kcha1ć, vszyscy urz~
dnicy muszą poddać się gruntownej rewi
zyi. J eżel! który z nich nie podoba się tai
nej policyi, zarząd kolei przenosi go natych 
miast. Po rewizyj urzQdników odbywa się 
jak naJdokladnieisza rewizya ca•łego tom 
k·ole}owego. Metr za metrem oglądają 1 

badają agenci policyjni, a ta robota zajmuje 
setki ludzi przez kilka tyg·o<lni. Od chwiit 
1odbycia rewizyi aż d·o powrotnej podróży 
cara wojsko czuwa dzień i noc wzdtuż 
kolei. 

Gdy car wyjeżdża do miasta, powóz 
i ego otacza Gddziaił kozakó\v, którzy mają 
rozkaz. strzelania w razie hajmniejszr~go 
niebezpiecz.e(1stwa. Za rearem siedzi żoł
nierz, trzymając w jednej ręce rękojeść pa
lasza. w drugiej zaś na1bity pistolet. Powóz 
jedzie szybko i tylko temi ulicami, które 
policya uznafa za bezpieczne. Do teatru 
uczęszczai car tylko za poprzednią zgodą 
policyi tajnej, a wtedy bardzo często nie, 
którym os·obom agenci wzbraniaią vY1stępu 
do teatru. I\ażdy protest pogarszaJ sy
tuacyę odepchniętego widzaJ, który prócz 
utraty biletu nar.ażat siQ na śledzt\\10 po
lky:jne. 

Ludzie poważni i dobrze poinfonno
wani opowiadają, że często przebranyi stó
sownie i ucharakteryzowany żołnierz je· 
dzLe jako cair d\.v10rsk1m pow.ozem, g<ly rze
czywisty car innym powozem wybiera się 
na prz.eja~dżkę. Car Ale!ksan<ler III .. oj
ciec obecnegio cara, mia1t wedle powsze
chni·e znanej wieści rozkazać, ażeby wyko
nano podobną oo nie~go figurę woskową, 
która automatycznie podnosiła rękę do czo
fa i k!aniala się głową. Ta figura wryjeż
dżała, jak wieść niesie, bardzo często na 
spacer w towarzystwie adiutanta. Pod
czas takiego spaceru Soto\ iew strzelir do 
\.vioskowego cara, który oczywiście ktanial 
stę dalei. Wówczas telegramy z Pefter5-
burga· doniosły, że car z podz.iwienia go
dną zimną krwią dziękował skinieniem gło
wy publiczności za owacyą i pojechal da
lej. Sądzono, że car uniknął szczęśliwi~ 
zamachu, gdy w rzeczywistości kula we
szta w cial-0 w-oskowej frgury, nie naruszy
wszy atoli przyrządu do salut-cnvania. 

Ostatnie wiadomości. 
JĘZYI( POLSKI W SZKOŁACH ZABO

RU ROSY JSl(IEGO. 

P e t e r s b u r g. „Franki. Ztg." dono
si: Komitet ministrów postanowił wypra
cować projekt, według którego dn nauki 

szkół Polski pod Moskalem ma być zapro
wadzony język ojczysty. 

B er I i n. Nowele górnicze1 mają być 

koniecznie załatwione jeszcze. w błW:ącej 
sesyi. 
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ał iać. 

Szanownym R<Jdak<Jm w Brnchu i 
-Okolicy polecam na 'post: polski świeży 
olej, powidła czyste śliwkowe, twarog róż
nych gatunkó\v, ser polski, wina Sam-0s 
()raz ws·zelkic towary spożywcze, Ceny 
rumi.arkowame. U slnga rzetelna. 

Z szacunki'em 
P r a n c i s z e le J a n o w s k i, 

obok kościoła katolickie.go. 

Baczność Rodacy! w Homberg, Hochh2ide 
Moers! 

Dnia 1 kwietnia b. r. Qtwieram w 
łfochheide, M0erserstr. 144 
INTERES PIWA W BUTELKACH I 

SĄDKACH. 
Dostarczam na chrzciny, wes·o!a sąd

kowe piwo mzmaitcgo rodzaju. Chętnie 1 

rzetelnie obslużę ka·żdeigo. Proszę RQda
k6w o poparcie mego interesu. 

WOJCIECH GABRYŚ, 
Hochheide, Moerserstr. nr. 144. 

Sza:n. Rodak-Om z Oberhausen i ok-0-
Szan. Rodaczkom z. Oberhansen i ok'0- łicy donoszę, i·ż mój salon g>Qlarski połączo-

ny z wyrywaniem i wprnwian1iem sztucz
licy donoszę, iż -0d 1 marca mieszkam ua 

1 

nyich zębów znaliduje się teraz przy Kirch-
Kirchweg nr. 58. wcg nr. 58. 

B. Kaube, polska akuszerka. W. Kaube, fryzyer i dentysta .. 

Mój dom konfek\ ~jt.y 

dl gamerob robotniczej 
dla mężczyzn i chłopców .znajduje się 

w Bochum, 
narożnik nllo ottstr. i Koni str. 
Największy wybór 

cenach które w żadnej konkurencyi me są niższe . 

Piękne 

~:iązarki 
z polskimi napi· 

sami 
po tanich ceriach. 

poleca 

lhi\'S'4llnia. 
Wiarusa Polski~g ·l 

• 
·żnłk ul. Rottstr. · 

S~an. Redakom w \VGnne i okoliq l l•kcnm wielki 
wybór materyj czaruych 

na suknie do prryyjęeia do Komuniiśw. 
.fakość tych materyj najlepsza. a c1111y tanie . 
Duiej po!ecnm wielki wybór na.jróżmcjoz~ch . mutcry,J na. "' 

suknie 11a fartuchy mieniJ\ce się. l\fam we w1elkr:n wyborze 
ebmr

1
ty złcte b·auilU.$k.ie do okr,-wania. 

Materye na wsypy i powfo!r' na po~"iel 
w olbriyn.irn wyborze. 

gnacy Janko s i, 
polski skła.tl łokciowy. 

w WANNE, ul. Apotbekerstr. nr. 6a. 

tłł 
,//Il pcow o I. Ko Dl n ·1 ś ·~ . od rs'.5)0 30.00 Dl. ren~ 

Ubi• nla 111oje są wedlnK wła~nyelt wskazó we k. dla każde.i :figury stóso ;vn e od- .„ 
1•ohlone~ D la tego be~naganny na.j łepsz)'· krój , od robłony~h podług m ary ledwo 
d&jłle'Y sł~ rozróżnłłt . 

Odbiorcy zamiejsoowf odbiorą koszta podróźy z powrotem. 
Do wyboru wysyłam fra nko. Do w yboru wysyłam franko · 

Ruhrort, 
onigsłt•. 5. 

:Ruhrort, 
Konigstr. 5 . 

. I 
w Ruhrort, róy 1:1armoniiśtr. • 

=Ubrania dla m~żczyzn 650 
do Ubrania dla chłopców · 190 do = „ otóoown• dla lia:idej fi=n•y od mr.40 m •• ru r. 12 m = I Ubrania do przyj~cia .J:~2tm Spo?a„~L~-~~~~~!nowe a:~= 

I . KaP.~~ć~ż~~~6o~~~W}~u~?i.6W 95fen ! 
•tylko u lVIaxa GrUnewalda, I = -• róg ulic Elisenstr.- w RUDRORT i Harmonie.str. = 
~,, li 1111 111111111111111111111111111111111111111111111_ 
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.~,: · u .:ehił'ffit • wy~dli~B! b .i putw14tecznycit 
Ei~plata kwutl'i n ooczci~ 1 !!i lidowycb WYDO.ll 
l · 11. 50 fen... a .z: od.noue-!.„m do lSom." 1 mr. 92 fen. 
r tu:1111 Pobki'' :tatlias.uy Jt:.~t w c~nmlrn pocztowYnJ 

iml D „oże z 
• 

'' BOii u1a·lrle7i'll „t. po.ln~c!I„ 1u. 128. 

~rodzice polscy! Uczcia dzfo.cl liWe 

łć, czyta~ I piuC pe polsku t Nie Jest 

m, kte potol::lshva swemu zn·?em

~ iłQ pozwom 
= 

Z wypadków dnia. 

PołlcY narodowcy wo2óle w państwie 

•iemiecklem istnieć nie powinni! 
Tak zawyirokowala liberalna „Dort::n. 

Ztfł." straszni1e oburzona. na księży, że zgo
ł!il ~i ę bez walki wyoorczej mu obór po
lc;W'J Polaków do <l.1ozoru kościel~negio i 
w reprezentacy1 gminnej w parafii święte] 
·rió,;cy w Dorrnundzie. 

W param tej Polacy przeważają, lecz 
„f\Jrtm. Ztg." widzi tylko strasznie zrgnę
blolftl nie'mczyz.nę. Calą. swoją, zlość wy
l e""Ą:"fi „Dortm. Ztg." z.ai to na „Wiaru'S'a: Pol
~legn", któremu wyistawiai świadectwo, 
iż test najrndykalnJejsz.eim pismem obwi0du 
prJemyslowego. 

l(orespondencyę naszą z Kastrop11 
tw;raicającą. się do Polaków, by z. dornów 
SWJ!Chi usunęli pisma: niemieckie, nazywa 
rncłiwal'stwern, i pyta dokąd to ma dopro
\V'adzić , jeżeli Polacy na praniemieckiej zie
m1 westfalskiej takie sobie pozwalają rze
'-'ff? 

łlwwymyślawszy „Wiarusowi Polskie
muu WIOla „Dortmund-er Ztg." "l widoczną 
11tA: Czas na.wyższy, by poiolżonioi kres 

. tel rooode ! 
Jeżeli wszyscy Prnsaicyi sądzą jaik pl

sre „Dortm. Ztg.", że Polaków 1niarodow
cóy w, okzyźnie nierniecki,ej być nie po
wmoo, t-0 nitechaj 10d'dadzą Polakom narodo 
wx:om kh polską ztiemię, ai pozbęd'ą; się kto
!10tu. Natomiast żeby „Wiarus Polski" 
broń zlożyl, tego się anr „Dortmrunder Ztg.'" 
ani jej tamtejsi sprzymierzeńcy w. walce 
!11!eciw nam 1nigd1y :nie <i1ucz.ekaią. 

Ważność dobrych gazet. 
Dnia 11 ,gruldnia 1877 Bau<i~m ówczes-

11y generalny przetożony konfereincyj św. 
Wincentego a Paulo w Francyi, w liśde 
<fobnorntka.1 Schorderer pr.zepowiada1 prze
śladowania religii we f'rancyi, ia:ktch o
becnie jesteśmy świadkami1, a jako głów.ny 
11-0wódi Podei!ie braik dobrej prasy, której 
domoslośct wierni jesZ1cze nie I>Oięli nale
iYcie. Budujemy kościoly - powiada -
szpitale, domy sierot itd., wszystko to rze
czy godne PQchwaly, ale zapomina się o 
I~zy w dzisteisz:yich stosrnnkach o wiele 
ażni1eiszej, zapomina się o rozszerzaniu 

tl>brych gaiz,et katolickich. Skoro bowiem 
nie PD.Prze się dobrnj prasy, to kościoły 
~Pustoszeją a s~koly wstanąi wydarte re-
11Zii, która j~ do życia: pow1otata. 

Ludzi'e ni,ektórzy srożą się, gdy tylko 
1W1szą o kościele kart:ohcktiim., a to wsż:yst
~ OOchodzi1 z czytania ga'Zet wrogich reli
g~, Wszystkie wysH'kli katoluków obrócą 
St~ 'W' niwecz, skoro prasa pozostawać be
~te nadal w ręku ich wirogów. Zaitem za 
1lldno z najważniejszych swych zadań win-
1111 katolicy uważać rozszerz.anie gazet ka
tQl~ich. 

Tak pisa~ BamiOn przoo laty trzydziie
Stu, ai dlziś wli.d:zurny że si!owai jego we Fran 
cJi się sprarwtd:zily.' Oby powyższe prze
&trogi P<>służyly także dla Polaków z.a za-

1 ~~~ ~o rozszerzania ?isr_n prawdziwie po.I 
'1\11.:h 1 szczerze kaitofliclnch. 

Telegramy. 
1 ok i o. Japonia postaoowłłQ wybu

, ~"at 12 nowych okrętów llnJowycll i ty„ 
~ krążowników. 

L o n d y n. Krążą tu· pogłoski, że Ja
ponia dąży do zawarcia z Anglią przymie
rza zaczepno-odpornego. 

Pet ef' s b ur g. Jenerał Liniewicz ma 
otrzymać 240 tysięcy posiłków. 

Pe k i n. Chiny zawrzeć pragną albo 
iuż zawarły tajną umowę w sprawie dal
szych losów Mandżuryi z Japonią. 

Z o f i a. Jeden z bułgarskich mini
strów \\ryraził się, że książę bułgarski Fer
dynand, tak w Berlinie, jak w Londynie i 
Paryżu otrzymał zapewnienie, że Turcya 
nie nosi się z zamiarem zaczepienia Buł
garyi, byle Bulgarya w sprawre macedoń
skiej z właściwego nie zeszła stanowiska. 
=-

Otipowiedź kanclerza Biiłowa 
posłom Chrzanowskiemu i hr. Mielżyń

skiemu. 
Z mowy hr. Buielowa, wygl1osro1nej 16 

irnarca 1 wyjmu1emy ustQPY, w któryich od
powiiadai pas.tom naszym pp. Chrzaruowskic 
mu i1 hr. Mielżyńskiemu. 

M. P. Wywody wc·zoraisze p. posla 
Chrzan10wskie1go zamteresow:aly mnlie bar
dzo i zdziwilem się , że tutaj były wiogóle 
możliwe. Zdaje mi się, że niema kraju ani 
1pairlamentu, w którymby reprezentanci ob
cego plernieinia w taki spusób wyrażać się 
mogli o rządzie , o urządzenia.ich, 10 chara
kterze państwa, w którem żyją. 
(Glo:sy z pomiędzy Siocyalnych d1emokra

tów). 
P. poseł Chrrnrmwski mówtił o: pru

skiem barbarzyństwie, o bairbarzyńskkh 
raz:po rz<idzeniach 

(Bardzo slusznie ! u socyaln. -demokr.) 
i mówli.l otem, że zwyczajem test Prus usy
piać czujność są<Siaid6w, .ażeby w danej 
1chwili wydągnąć rękę po uch1 kraje. 

(Bardw shrsznie ! u socyal. d'.emokr.) 
A to, że wy,vodom tym towarzyszyl'o ze 
strony ndemieckiei „bardzo słuszinie!!", mo
że się taG<:że tylko u nas zdarzyć. 

(mos potwierdzenia). 
P. p:asel Chrza111owskli przypomniaJ 

'"~reszcie czasy, w których 1w Berlinie rzą
dZil guibernator francuizki a królowai na 
wschod!nkh kresach kraju - jak się wyrn
zjlf - cesarz.a: Napoleona: o faskę prosUa. 
W ~cfym razie żyiczend.a byldby godJnem, 
by niemiecka mni,ejsz1ość we wszystk/kh in 
nych kraja1cłu doznawala·także o'biektywllle 
go obefścta si ·ę i także popairdai z. różnych 
stron, jaidego dmnali p-0słlowie i>0ls.icy w 
tej wysokiej izbie. 

(Bardlzo stusznie! na pr:awlicy.) 
Mi1nąJ już wiek caty, jak pewieinJ nre

miecki poet.a w10ltal do niemieckiego ludu: 
„Nigdy niie byl spraw1edliwsz.ym żadioo lud 
d11a. obcych jak ty''. Tak i est i dzMsiaj je
szcze. Ale ten sam poeta doda.ie: „Nie 
bądź tyilko :Z'byrtnio spraiwiedl'i:wym, -ba nie 
~ >Cl!ość szlruchetnymi, aby pojąć jak pię
knym jest blą·d twój". I dzisiaj jeszcze o 
wiele \.V'ięcej c·zwje potrzebę Ni,ernioc, by 
dzialar diobrz.ei i szlachetnie an!iżeli by 
mą<l1rze narodlmro i poI'itycznie. 

Pod! tym w:z1glę:dem postępowiairIJe nasz~ 
róiml! się od postępawainLai innyich ludów, 
Nasze uispoSIQtbienie jest wsz.ochświatoiwe 

(Glosy) 
- tak, takiemll jesteśmy; gdybyście pano
\.viie, tak jalk ja drugie lata żyl~ za granitą, 
przekonalibyście się., ·że ze wszystkich na
rod&Wl Niemcy na~bardziej kosmO!polirty{;z
nie są ll'SPosobieni - muslimy si~ wprost 
zm115zać, a:byi myśleć oorodowo, a jak obe
cny: przyktad uicey, ~ to ,się nfo udaje. 

(Bardoo slu'Sm.ie !) 
W toku naszej h1storyi enTulz;yaizmo

wia.Hśmy się tet mniej więce( <Uai wszyst
Mch obcych, narodów. 

(Bardz<» sltmnie ! na pral\Vikyi.) 

• 1 1 obkoWJ• 

larę I OJ l z ' I 
Za inseraty p.łaci si n wicru vetytowy IS „„ • • 
ogloszenia zamieszczone przed łnseratami 40 ten. &łll 
często ogl-asza, otrzyma rabat. - Usty do •• w~ ..... 
Polskie~o" należy frankować i podać. w ~eh d~„ 

uy ad res pi!zace$!O. ~ękoplsów sę me zwraca. 

.1i.,lfei.:. „ Wi.t.ru3 Pohki" Bochum. __,/J.,.L_ 

entuzyazmowaliśmy się także dtugo dJo' pol 
skich aspiracyi. Nie \.vynikto z tego w iele 
dobrego a w każdym razie nie ,dla nas. 

Doś~viadczenia takie, twarde nauki hi
storyi i stosuników międzynarodowych, 
które stoją jeszcze podi 'makiem wyplywa 
ją z życia, zmuszaqą nas do ustępowania 
WIObec takich kwestyi wrelkliej poliityki, 
państwowych i nar-0dowych - a kwestya 
kresów wschodnid1 jest jedną z taikich, 
mających wielkie polltyczne z,naczeinic 

(Badizio sfoszn}e ! na prawicy.) · 
uwzględniają1celgo jedynie jedność i catość 
własnego państwa. 

(Bardzo stusznne.) 
Nte mogę przyma:ć p. posl<YWi1 Chrza

nowskiemu, aby, jak Wiczorati 1powiedzial, 
wyzwanie, z,aiczepkai z nierni1eckiej strony 
''rysz.la. Wszechpolska agitacya rozpoczę 
la zaczepkę, wszędzie Pola:ków 10'd! Niem
ców odlącizyla, wszędzie wni10sla1 narodo
we, przedwiieństwa , nawet 1din stosunków 
i 11s1lowań ekonomicznych i kulturalnych, 
które przed' 40-50 la;ty byiły węzłem łą
cząicym Niemców z Polakami. 

Ta to polska agitacya, która nie eh.::;; 
żadnej wspólności pomiędzy Niemcami a 
Piofa'kami, anr nai polu materyalnem anli też 
itdealne.m. Ta to wszechpolska agitacya 
kopie coraz większą przepaść pomiędzy 
Niemcami a Polakami. J eżeH więc :na to 
poZ'WIOU:ć nie ·chcemy, Jeżeli przediw temu 
bronirnt.Y się, to jest to zupef.nie natrnralnym 
wyniki1em takiego postępowania. 
(Wielka prawda! na prawicy i u narodo

wYCh liberalówi). 
Zarzą°dzenia nasze na wscho<l.z\ie mo

narchii pruskiej mają jedynie charalkter o
bronny 
(Bardzo słU'sznie ! - zaprze.czen1ie u Po-

laków.) 
jest polityka; obrony. Na :ill11JemJ miejsicu, 
w sejmie pruskim, dowiQdłem na mocy li
cznego materyału jak bairdzo nliemcz:yz!illł 

niw wsoood:zie dlo obrony zmuszoną ziosta
Ja D jak udskanai jest. Nie myśHmy o wy
pędze111iu Polaków, ale staramy stę tylko o 
to, aby Polaicy nas nie wypędzil.il 

, (Olos ze strony polskie.i). 
- tak z pomocą naszych lron.stytucyjrnych 
irustytucyJi, za pomocą niemieckiej niespra
wi'edJiiwiQlŚci i dobroduszności, za pomocą 
peWtnej narodowej o'bo1ętności, !która da
la się czuć w stiosunJrnch na wschodzie. 

(Bardzo słusznie!) 
J eżeJ.ii p. poset hr. Mielżyf1skii powie

dz:ial1 wcz.orai, że osadnicze prawo stoi w 
sprzecznoścu z. konstytucyą rzeszy, to są
silad mój oowiódJt już, że tak nie jest. Z 
mej stron~ muszę powiectziieć hr. Mielżyń
skfiemu, że wszechpolska aigitaicya ziwraca 
się wprost przeciW1 pierwszemu artykuło
wi konstytucyi pruskiej, który opiewa o 
catościt pmsldej monarchii. 

(Smiech u Polakówi fi centrum.) 
Mowy takie jakie wczoraj wyigtosili 

.czJonJrowie stronnichva polskiego um.ac

.niar.ią nas tylko w postaII11owieniiu, alby ca
lą silą państwai pruskiego o to się stairać, 
aby mu wschodzie egzystencyę Niemców 
zapewnić, aby wschodnie prowi.ncye mo
narchii pruskiej nadail i p0 wszystkie cza
syi z.aichJ()IWalĆ w niemzerwalnym więźle z 
1J1lOIOOirchią pmską i pa:ństwem niem1ockiem 
(Brawo! na prawicy i u narodowych li-

beratów.) 
(Reszta mowy kanclerza nie dotyczy 

stasunków polskkh). 

Po ~acy na obczyźnie. 

Słowa zachęty dla Polaków w Horsthauseu. 
Hors th a us en. Szanowna Reda

kcyio! Prosz~ o zamieszicz.enie tyich 

kilku slów. Kocham Rodacy! Ko
rzystając z doświadczenia zdobyteg• 
podczas m ergo dlugo letniego pobytw tntai 
na obczyźnie, prngnę podać niektóre wska
zó\Vil{i, jak Powinniśmy wspólnie PoStePo
wać. Prz.edewszystkiem iest naszym ooo
wiiązkiem, abyśmy "\V"Szyscy jak jeden1 za
pisa'li się na czlonków towarzystwa Polsko 
katoHck!iego św. Józefa, które Postęp robi 
co rok lepszy, gdyż przeszl10 210 czJlonków 
liczy. Muszę jednak zaznaczyć, iż na tu
tejszą muejsoowość, gdzie zatni'eszkuie 
przesz łoi tysią:c Polaków, ta dopiero Jest 
C'Zwarta część, gdyż śmiailo można przypu
śdć, że z tej Eczby co najmniej osiemset 
jeist talkach, którzy do towarzystw·a po
wtinni należeć. A co jest pQl\vodem, że dlQ
pi·ero ,oo czwarta {}Soba piosiad1a poczucie 
potrzeby należeniai dfo tow:arz.yst\va? Oto 
brak wyro1bienia, które się zdobywa przez 
czyta1nie ga'Zet i książek z: roz:wagą. 

Dalej chcę się kilku sli()rwy z:wrocić 
do naszej mlo<lzicży, k tóra najmniej ma 
opie'ki inad sobą. Ona winne.i być najl(c.z
ni·eiszą w towarzyst\vach, ale niestety jest 
często inaczej. Pwszę 'vszystkid1, którzy 
te parę słów przeiczytają, a!ierby zachęcili 
trzymających Stię zdala od rowarzystw Ro
daików, iżby przyszli na zebranie, które się 
co drugą i czwart0 n~edzie'lę o<libyw1aj(\ o 
goc:Jlz. czv.- artei pe µr. · tt·diniu, a z pe1wnością 
cz;lonJmwie oraiz ·: J; .. <{d się ucieszą, gidy na 
prz,yszlem zebra ,·: ze. stu, niowych kandy
da:tów nar czlonk6\v się zgfo.si. 

Na koniec chcę się .jeszcze zwródć d:O 
Rodaków z.amieszkalych tui z familią, a 
mają:cyich u siebie rua stancyli mlodzi1eńców, 
aby tym zwrócili uwagę; na kh obojętność 
i opiesza1tość, oo wielm z nich nie naJeży 
1111estety. Po trzecie powlinniśmyi p.amie
tat, iż na to żyjemy, aby prnoować dla 
·w1z1ajemnej oświaty i p<mczainia: się, ażeby 
wyrobić się ina ludzi użyteczny.eh. 

Tak kochan~ Rodacy, jeszieze raz pu
kam oo waiszych serc d umystów w te slo
wa: izapisuici.ei się do rowareystw polsko
ka'tolick:ich ! I(ończąc te parę slówt i P<>
zdraiwiam Rodaków \VI łforsthausen. 

Słaby. 

Freisenbruch. Muszę też: klilkaJ stów 
napisać o wiecu, który się od.byt 26 lutego 
na: sali p. Overbecka.. Najprzód) ubolewa
nie wyrazić muszę 1 że talk mało Rl(}<laków 
się zebraiło. Więcej tam też mówiono o 
rxeiczachi ni-e należących na wkc, niż o 
sprawach robotniczych. Chodziło też <> 
męża! zaufania „Zi ednoczeniai zaiw. pols." 
Naturalnie, że trzeba wyibierać ludlz'i chęt
nych i gorliwych, ale jest to 1nlieraz l:artwiei 
ceynić komuś zairzut 1 że ni'e d10brze pracu
je, ńiż samemu lepiej zrobić. RooakÓ\Vl u
praszam, aby zaiwsze przygotowali skla
<lkc; 50 fen. dla rnężai zaufania nZiednocze
nia zaw. pols.", aby fil4Ż za.ufantia kilka
krotnie po skla<l:kę chodzić n.ie Potrzebo
wa! . 

Prosimy Zairząd 1 aiby za1wsze przysy
lal doskonałych mówców na wiece, aby 
'Wiec stal się zajmujący. 

Druhowie! Nie zważajmy na tych„ 
którzy szczują przediw .,Zjednoczeniu'·, 
-lecz im 1gewerkferain bardziej lży naszą 
org.anizacyę, tern gorliwiej agitujmy dla 
niej, ho nie podobno żądać od hakatystów 
z ce1ntrowo-hakatystycznego gewenkferaj
nu1 aby byli życzliwi Polakom. 

Sziczęść Boże! B.M. 

Z Heisse.n pod Miiblheimem nad Rur~. 
Szanownai Redakcyio! Gdy tu jeszcze 

n.i:e istnialo towarzystwo polskie, każdy 
mówil, że je trzeba xaJtożyć, a gdry teraz 
mamy Towairz. św. Józefa, to niejeden 
stron~ od ni~o. Tacy opieszali zawsze 



znajdą sobie w:ymówkę: to me ..,,·.edzłeii, 
kiedy będzie zebranie, to im za daleko itd. 
Przecież każ.de zebranie jest ogloszone w 
lokalu na tat>U-l:}', tu :::.:wo 5ię o tern prze
konać, a ważniejsze zebrania ogłaszane 
bywają prócz tego we ~,Wiar. Pol.", Nie 
r ·"'; · ··:;~:<:) też nikomu chodzić o kilka minut 
'-•" .~-. bo nieraz. jeszcze dalej choozi, a mu 
.lri~ tal, te drze buty. 

Na cóż nam należeć do obcych towa
rzystw, kiedy niemcy nas Jlienawidzą? 
Wi~eliśmy to podczas ostatniego strejku, 
·Polaków zawsze na bok wyipychaJi, a 
nłemców u~-zględmali czyi to przy wypla
cie stre:ikov.·ego, czy też przy wydawaniu 
fywoości. .Rodacy! Pami-ętai'my o tem 
.zaiwsze i wstępujmy tylko doi polskich to
warzystw. Pracujmy zgodnie, a jednością 
cel n:asz oSięgniemy. 

Rodak z okolicy Heisse,n. 

Witten. Nasz mlody „Sokół:" urzą<l'zil 
piet'WtSzą zabawę, która się dobrze udata. 
Tak ćwiczenia, jak i teatr wypadły k111 o
g;ólnemu z.aidbwialeniu. 

Oby teraz Rodacy z Witten, a szcze
gólnie mfodz[eż polska gromad'nie spieszyli 
do ,.,SotkOII.a", alby przez; gimnastykę ćwi
czyć -c1alo, pamiętai<l!c zawsze, że „w zdro
wem crele, zdrowy duch". 

Cziotem! Wiemy Tymko. 

Hejże na „ Wiarusa Polskiego"! 
z natl Renu. Gdy ni·edarwoo tem'll by.

Iem u nasz.ego ks. pmboszcz.a \V sprawie 
z:ałożeniai towarzystwa po·l!slro-katolidde
go, wtedy ks. proboozcz. zac:zą1t uiderz.ać na 

Wiarusa Polskh~~,go" mówiąc, że tylim ,, ' h 
,.Wiarus P-0·lski" winien, że przy ostatnie 
wyboraich d!O' parlamentu Polaicy na ob
czyźnie zerwali ·z ce:nrtrum L gtosow:aH na 
kandyidata polskiiegio. Ks. prob. odJporwie
dzialem, że tu zarwiniili ni~m.i'e1ccy księża 
proboszcro\vic. którzy nie chcą Polakom 
dać wystarczającej opieku ducbo;win.ej w ję
zyku ojczystym. Przecież l(}d nas nie może 
ni'kt żądać, abyśmy się nie mi1eli bronić 
:przed' germanhzaicyą,. 

Tak to na każdym krok11J napastują 
naszego. kochane'go „Wiarusai Polskieg<('! 
ale miy, Sz.an-0wni1 Rodacy, tern gorltw1e1 
pi·smo to popierajmy, im za\v'Ziędej niemcy 
ie prześladują li nienawidzą, bo właśnie to, 
ie niemcy i polako()żercy „W1arnsa Pol." 
nie .cierpi ą jest dlQ'\\<iod!em, że „Wiarn1s Pol
ski" dobrze pracuje dla nas robotników 
polskich na obczyźnie. Strużyna. 

Bruch. Chciafuym napisać kilira słów. 
jak to po'dtz.as streiku: si~ dlzialo. Prze_d 
strej'kl.:.ern, to niemcy krzyczeli: „nur ·stre1-
keu11" - tylko streiikować, pienięc:Lzyi jest 
diosyć, to d-0stanie·c1e wsparde. Naigl~
śniej krzyc~eli ferbmdziści, ale w ·czasie 
streiku p-0kazało ·się, że soicy.ahści i gc
werkferain~ści mieli duże gęby, a.ile teliJ me 
:wi·ęcej. Co się tyczy na1szego „Ziedlnoc'z.e
nia z.awoooweigo polskie·go", to i est ono 
naJmf.ods!zą m•ganizacyą w tych ·stt1ona1:h 
Starajmy się tylim o iei rozrwói, a wtedy 
<forÓW\nJa! ona oo naijmni·ej pod kaiż<lym 
,n-ględ.em obcym organizaqnom. 

Jan Prawda. 

Marten. Najprzód poZ!d!rawiam ,.Wia
rusa Polskiego" i wszystkich ·czytełnik~w 
j.eg.o. Bardzo dobrze uczy :nais nasz „Wta· 
rus Polski" bo wdiąż pisze: „Kupuijmy co 
ty1iko możemy a polsktch kuipców. i prz~
mystow1Ców." Ale czy w'Szyscy zwracaJą 
nai to wezwanie? Przekonałem się, że du
żo· Ro~ków inaczej postępuje. Bylem 
przed: postem na trz·eoh wesotach, natural~ 
nie potskich. Spytałem się gdzie sobie rze
.czy kupill, a odpowiedź brzmliatai: 1od obce
-go! Na ty;ch wesatach, to po rnio'iem krót
kiem prze:mówicnm zJożyl iśmy oQfiarę na 
, :$więtojózafacie", bo kto obie.cal to1 dal, 
ay trojak, czy grosz, dosyć, że zebrało się 
5,40 mr. Nie podobało s[ę to zapewn:ie 
'\Vszystkim, bo z trzeciego wesela gdy od
chodziłem i bytenJJ za d'.rzwi.ami powiedzial 
.jedeni z weseliników, że, „Józafat" już od
szedl. Lękat się zapewnie żeby czasem 
trojaka na Swiętoiózafadie" nie przyszto 
mu dlał. J ~' jeno tyle powi.aidam: wstyd i 
hańba tym, oo u swoi·ch nie kupują i co się 
z $więtojózafacia" śmieją. BOI kto zato
z;i ,,Wiarusa Polskiego", kto zat<:>żyl 
,.Świętoiózafacie"? Oto czdigodny k~1~d~ 
:dr. Uss ai dziś się Rodak iz tego śm1e1e t 
Nai dziś 

1

km1czę, a jak co znów się zidarzy · 
1Zaraz Wlaruso\.n Polskiemu", o tem do
tiio-sę. 

11

Proszę bardw o zamieszczertie tego 
listu we , .W i a rusie Polskim". 

Pr. JÓ7.afat. 

Oelsenkirchen-Schalke. Towarzyst\.vo św. 
Stanis.taw-a: w Scha.tke odbyło S\Ve waBne 

zcbran!.c dnia 19 lutego. Członków Uczy 
Towarzystwo św. Stanislawa 54 mniej jak 
przeszłego roku, 5 wystąpiło a tecien przy
stąpiT. Towarzystw'O św. Stanisława mia
:0 w ::-ak1J 1904 dochodu 263,85 mr., rozcho
du 190.90 mr., pozu~t::tj~ '\V kasie n,95. 
Przew-OdnicZ'lCYffi jest p. Pr. Pras. 

Diimpten. Szanowna Redakcyo t Po
nieważ z pev.-mej strony zrobiono mi zarzut 
iż przeciwny bytem ,,Zjednoczeniu zaw. 
pol. ", przeto zarzut talki muiszę odeprzeć. 
Zaraz v." początkach bylem w ,,Zjednocze
iniu zaw. pol." 'i pracowałem dlai niego, d 
zaś, którzyi przeciw mnie występują, niech 
najpierw, pakaią, oo oni <llai polskiej orga. 
nizacyi· robotinkzej uczynili, ai wttenczas 
mogą irnnych krytykować. T. M. 

(Część skreśliliśmy w lroresponden
cyii, boby to tylko niepotrzebnie w szeregi 
robotnicze wnosiło niesnaski, zei sz:kodą 
dJ.aJ sprai\\')" ogólnej. Pozdirawiamy ~ prosi 
my o częstsze wiadomości ·z tamtej oko.r.i
cy. Red.). 

Delłwig. NaJprzód pozdrawiam Szan. 
Red'akcyę i chcę. napi·sać, oo tu u ·nas sły
chać. Oto nie'którzy z nas sądząc, że sto
ją na czele całego ogóru unoszą się pychą 
i hooorem 1 myślą, że oni tylko dobre rady 
n wszystko najle.prej wiedzą. Laitwo u nkh 
o słmva i o zaipe'\v1nieni·a. ale trudno o czy
ny. A olkolkzności wymagają, odi n:a!SI czy
nów i jeszcze raz czyni6Wi praktycznych, 
a więc nie wysta·rczy innym porwiadoc, jak 
~zynić mają, a samemu działać pr.z.cc!lwnie. 
Nte v.rystarczy krzyczeć: precz z kartami, 
a ·samemu grywać w nie oodzliennie, nie w-y 
starczy 'politykować i udaiwaić p.artryotę a 
siedzieć za pliecem. Ale są t>0 ludlz.ie, któ
rym brak patryotyzmu. Oto już w oodJzien 
11ierm żyóu t()!Warzyskiem Qdkrywamy ów 
braJk pOJdJ posta;cią tak pospolitej nieżyczli
Wo.śd i zazdmści, jaką jeden żywi wobec 
dmg1ego. Stojąc w walce z tak potężnym 
wrog~eim, powinniśmy pamiętać, że z ie
druostek sk~adai się ogól, że ka,idy ·z nas jest 
cząstką narodu polskiego. 

Niestety jednak nie widzimy między 
nami matD1 hoiowniików, a wli.ęcej ludz~ u 
których ma1ma, czcza: pycha: każe się wy
nosić ponad braci. Ta:klie pO'stę,powanle 
zabi1jaJ w nich szlaichetny ogiel1 gorącego 
um!i1-0wania braci i Ojczyzny. Lokos. 

Bruch. Pięknie to, że p. W. C. bierze 
w obronę ks. wikarego, ale mni też nie 
chodziito o to, aiby zaiczepiać 'kogoś, tylko 
chcialem wskazać, że jedJna ·osoba wczęla 
śpvewać pieśń niai nieznani~ me1o:dyę a 
wszyscy iruni musieli milczeć. Nie chodzi 
o to, aby nie śpiewano w kośdiele na gfo
sy, ()Wszem, .ale też taikie wypadki, jak je 
opisatem zdarzać się niCi powinny, bo ludzi 
rozgoryczają. 

fa się tylko dziwię, że p. W. C. na 
mnie s:ię gniewa, że opisalem to w1 naszym 
lmchanym „Wiarusie Polskim", ja zaś my
ślę, że to byto moim obowiązkiem, a gdy
bym byl: cDś ni'edobre·g-o napisa;t, toby ·z 
pewn1ośc'1ą nasz: or.gan nie byl tego oglosił. 

Z szacunkiem 
Ignacy U ważny. 

Ze spraw robotntozyob. 
Spieszmy na wiece ,,Zjednoczenia zawo

dowego polskiego". 
Za\VlOd!o\\~a organi1z:acya polska odby

\\ a liczne wiece. l(ilkainaiście jest zapo
wiedzianych na dziś i jutro. Rioooitni<cy 
polscy powin!nL ltczinlie na te zebrania po
'Spieszyć, aby ra:dzić o swej niieidlofi. 
Kiedy można żądać zwrotu składek, zapła
conych na mocy prawa o zabezpie~zeniu 

na starość i niemoc? 
1) Jeżeli mężczyzina, który pładl skla

dki przynajmniej przez plięć lat, umrze, a 
renty nie ()trzymał. to po1zi0stata· w<llowa, a 
jeżeli tej nie ma, to poZiOstate dzieci ślubne 
niżer 15 Lat, marj~ prawo żądać, żeby im 
wyplacmo poloiwę skitadek, jakie za życia 
mąż lub DJciec płacił, jcżelli renty za <Jkale
czenie nie pobierają, 

2) Jeżeli k()!bieta, która przym.aj mniej 
przez pięć lat skladki płacila, umr.ze, a 
renty za życia nie diOstawala, albo pozosta
łe <lzlieci, ale tylko talde, które już ojcai nie 
mają, i to niże.j 15 lat, mają pra!WO żądać, 
żeby im wypłaoonto połowę składek, któ
re zapta:cila za ich życ:a matka. 

3) Kobiety, h.i:óre wyszly ·z:a mąż, za
rnm rentę otrzyimały, dostaną, połowę \'lY
pta1oonych składek. Wniiosek o to sta\vić 
należy w przeciągu rokl.ll po ślu1b[e. 

W -Ostatnim przypadku jedlnak ·rad'z.limy 
skla:d·ck wptaic.onych kazać s01bie nie zwra-

cac, tylkc dalej marki \Vfop:ać, Ż..!by W ra
,zje jakiego nieszczęślL\\-ego wyJ)3dku łub 
niezdatności do pracy kobiety mog'tty po
bierać jakąś rentę. - Zwłaszcza żona jest 
narażona; bardzo często na rozmaite choro
by, które łą robią prędZej jak mężczyznę 
:::ez:a~~ą d~ pracy. Radzimy usilnie ko
bietom, żeby marki po zamązpGj~iu ~2~ 
włepialy, bo v.ry<latki są srosunk-0wo bar
dzo mal e, a korzyść wielka. 

O wypłacie rent przez knapszaft. 
Wyptata w kasach knapsziaftu, tj. wy

plata wsparcia chorych oraz renty; na sta
rość 1 niezdolność do pracy, górnic.z.ej ren
ty· inwalid'zkiej, renty dla: wdów i d!ziec1, 
n;a'Stępuje tylkio w wyznacz.onych poprze
dnio termin:aich, o których kaxdy u swego 
starszego knapszaftowegQI dowiedzieć się 
może. Zaliczek na. te pienią<i!ze się nlie u
d:z1ela. Każdy powinien pie1nią<lze sam ode
brać lub prz;yslać po nŁe ko!go z dorosłych 
członków rodziny. Inne osoby możnai u
porw.ażnić do odebrania renty tylikio W1 rze
czywiście na:gtyd~ przypa<lka!ch. DZlioci 
niżej lat 14 nie można posyłać POI rentę. 

Zam.Jana kart inwalidzkich. 
K.arty inwalrd:z:kie czyli oo za;bezpie

czenia na star-0ść ·i s,tabość, wystawiione w 
r. 1903, muszą być zmienione w. urzędzie w 
r. 1905, bez względu na to, czy są zapelnio
ne lub nie. K.arty wystawione. n:apr1.JYktad 
20 kwietnia• 19-04 r., muszą być zarrniemiooe 
nadpófoiej 20 kwietnia 1905. Niech wię.: 
każdy pamięta o tym prnepiis1e, niech 
!kartę obejrzy i jeżel1by; się miatai prze<la
wnić i1 stracić swoją ważn:ość, niech ią wy
mlien1n na kartę nQIWą. Karty te są tylko 
ina <lwa lata: \vystal\Vione. 

Strejki. 
Rozpoczęty w. Duisburgu: przoo tygo

dniem strejk krawców, skO'ńczyr się z.wy
cięstwem tychże. 

OrgartJizacye podwyższa~ą skadki człon

ków. 
Tak gewerkferajn jak ferband noszą 

się z zamiarem podwyższeni.w skfade:k. 
f'erba:ndi w prnjekcie <lo nowy.eh ustaw 

podał wyso1rość skladek ~ dlQI 50 fen. ty
godniowi(). 

Celem zupelneqo wyjaśnienia 
i przedstawienia <lokltad!nego obraw stro
ny fmaJ!l,sowei wyborów w Westfalii i 
Nad'remi ogłosiliśmy już spraiwozdaniie dru
karnE .,Wiarusai Polskie.go" z. rozsyłki ho
nóW1 kwHOiwychi a dziś poidlajemy sprnwio
zidanie kasyera p, Sz.tu.ha; z. dochodów, dł'u
gów i wydartków od rokUJ 1901 ti. iodl chwi
li, kiedyi zapad'f.ai uchwala gitiosowaniiai na 
kandydata narodowe.go. 

Sprawozdanie kasyera: 
Z r{)ku 1898 poz() stało w kaslie 8, 10 m .• 

WJJ1tynęfo1 dlo kasy w czasie wyborów! uzu
pefuiająqnch w powiataich Mulheim-Duis
burg-Ruhrort \.v1 roku 1901: Jaru Bre1jski1 10 
mr., Antoni Brejski 10 mr., Jan1 Bieliński 
5 mr .. RataJcz:ak 10 mr., Ap01Unary Woj
czyńskl! 8,10 mr. Zaitem caly dochód wy
nosi! 51,20 mr. Z te,go •nic nie wyd:arno. 

W roku 1903 wplynęJo: Z Roit:thausen 
6.90 mr., A. Kranc z, Gel1senhlrchen1 3,70 m., 
k()ll11itet powiatowy w Esse·n1 26,63 mr., ko
mitet powiatowy; z: Gelsefl!kiirchen' (nad. 
Blaszyk) 123,23 mr., B. Wil:kowski za bony 
1 mr., Patelka za: bony 4,40 mr., J. Miolek 
za bony. 9 mr., Wattenis.cheid (wręcz. 
Adamczak} 20,50 mr., id'.rUJkarniai „Wiaru'Sa 
Polski.ego" za bony t skitad.ki przysłane na 
jej ręce (wręcz. Antoni Brejski) 335,14 mr„ 
Walenty Nowak z Altenessen (za pośredni
dwem drukami „Wiar. PoQl.") za bony 10 
mr. Cafy dochód 591,70 mr. 

R<mchód: Na pokryd'e agita1cyi wy
borczej wyplaoono: Do ttaferfeld 22,60 
mr., oo Holster:hause1n 13,00 mr., dOI Marten 
24 mr., da ttontrop 6 mr .. idiO Etklai 16 mr., 
do łfamborn-Neurniihl 25.80 mr., do Sodin
geni 6 mr., oo l(irchlinde 6 mr., d'o Watten
s.chekt 30,50 mr., do Giirnnigield 19.30 mr., 
.Razem wyplaoono 169,20 mr., pozostaje 
więc 422,50 mr. 

Dtugf „Gtównego komitetu" wedlug 
nadesłanych rachunków1 wynioszą: Z Bis
mark .za 12 mężów1 zaufaima 67 mr ., z 
Bu1lmke-łitillern za 13 mężówi z.aiufanii·a 66,50 
mr.; z Altenoochum iza 5 mężów zaiufania 
19 mr.; z Martem. za 9 mężbwi zauifa1I1[a 40 
mr.; z Dilsseltlorfu 14.60 mr.; z: Laar z.ar 8 
m. z„ 52 mr.; z łiambom zai 8 m. z. 32 mr.; 
·z. Marxloh 27,77 mr.; z Rohl'irtglrause1n1 za 7 
m. z. 19,75 mr.; z Wanne 30 mr.; 'Zl Uecken
dotiw 13 za 13 m. z. 65,60 mr.; z Schalke
ttessler. z.a: 8 m. z. 40 mr.; z LUtgenidort
mund za 1 m. z. 3 mr.; z Wei'tmar 4,50 mr.; 
z f reisenbmchu za 8 m. z. 32 mr.; .z Kray 
za 6 m. 'Z. 24 mr.; Tomasz Kwbiak z Sty
rum za: podróże i straty przy. wyborach 

38..35 mr.; z Dlimpten za· 9 m. z. i 
'\\;rdatki 43.37 mr.; z Bruckhausen... 
loh 5.50 mr.; rachunek drukarni „W. 
Pols." z r. 1901 za druk odezw i 
"'Yborczych 230,95 mr., rachunek d 
,,Wiarusa Polskiego" za druk odezw-, 
tek wyborczych itd. w 1903 roku1 930 
C(lity dłu"' wynosi 1785,89 mr. ~ 
jest 422,50 mr., przeto uitd.00Gr WG .... 
1363,39 mr. 

Prócz, tego drukarnia „Wian1sai 
skiego" wydala z wlasnych fund'uiszów, 
kai set marek nia koszta pod;róży osM> g 
z.a drukarni; wyjeż'diżająąch .na W1ece IJ 
borczc, ioraz na kO'Szta procesów komt 
wyborczych. 

Gtinnigfekt w marcw 1905. 
Pfotr Sztul, 

kasyer „Glównegio komlitetUJ wyborcz.q 
polskiego dla Westfailii, Nadrenii i · 

dni.eh prowincyj". 

Z wojny rosyjsko-japońskiej. 
Mairszatek OJanva dicmosr. że 'Vllitb 

japońskie ścig.ające Rosya!Ill wkroczyfr tl 
marca dlo Chantu, 3 mile na: pólt1110c od K,I. 
g·wan. Sill1le iadmialy rosyjskie cofaj~ 
w nieporzątillru na patnoc. „~ 
Bost" dlowtialduje się, ie Japooiai <Za'Wlrli 
z Chinami taiI11Y uklaid w sprawie M.11. 
żuryi. 11 Daiily Chroni!cfe" donosi i; P~. 
burga. że Uniewicz otrzyma 240 tys. <ift. 
paJ pos.ilków. 

„R:ussk. Stowo" dlOirnosi z; Pun'C:Z!Lb 
że wśród! rotnierz.y rosyjskich !Zldiairza ~~ 
\\ltiele wypa<lków1 dez,eiicyi i mamd'erstwa 
skutkiem cz:egio .lwmend'a musiala IJ.OtJ!ł· 
nić wyjątkowe zarzą&eniai. 

Wielkie ~ntepokojemi\e budizi 12t\i. 
Wlallie się Chun:chwzów. Wszyscy, (]Ui. 
czycy slużący u ·of iioerów, ro'Syjskich, '9· 
udekaVi. 

Ziemie polskie. 
Z Prm~ Zzehodnich Warmii i Mazur. 

Elbląg. Strejk w ' fa.bryce wyrobó~ 
blacharskich Zlillgita i Lemke'gio slro11czyl 
się z; szikodą dla strejku1ją;cych. Zarząrdl f1. 
bryki rozpuści? wszystkitoh, którzy praci 
zlożyli' natyichmiaist. 

Podgórze. Robotnik l(liliflski Wtpakit w1 

poibliżu1 Maiłej Kar.czmy do rowu n1ieioo tyl
ko WOJdy zawierającego 1 U/tonął. Litzy! 
iuż lat przeszloi 70. Pradlopodlabni·e wpadl· 
szy do ro:wu, wiolar o pomoc, lecz: wido
czinie starnszikai 1nikt nie styszat 

Z Toruńskiego. Niesziezęśliwym W}· 

poclliiem poniósł śm rerć 16-letm syini po&ie· 
diziiciel'a Laua w Noiwej Wsi. W nioobec
niości swego brata diozorowar mlyru tegm. 
Chcąc za pomocą winidyi warek 'Ze ziboteui 
prz'.enieść na drugie piętm1 dosta~ s1~ wsku 
tek nioostrożniości między wunJd:ę ~ betke 1 

wdrusir się. 

Z Wiel. Kr Poznailskiego. 
Poznań. Dzi1s1ejs.ze..i oocy U1111iarl tutai V· 

gie raoony paraliżem śp. Jan Cronbai z l(ra· 
jewic paid Gostyniem~ Niehosziczyk po· 
wstawil Po sobie .wspomnlienie dl{)broczri· 
cy mlodzieży i biedny·ch, to też zg;on i~G 
\.VI szer-Oik1ch kołach nasz.ego społecze(lst\\'2 · 
wyiWIOlai sz1czery żat N. o. w. p. 

Kościan. Aptekanz, tutejszy, żyd ,. 
facobs-0hn, zakazał swym .dlzie'WlczYIWll 
służebnym mówić po polsku. Wobec te· 
go, pisze „Gaz. P.ol.": „Nai pochwale~· 
wych diziewcz;yn dlodać winnliśmy, że obie 
wypowiedzial'y ·s.twżbę i oo 1 kwi·etma od 
p. Jaoobsohna oochodzą. Ciekawi jesteś· 
my baroziO, czy p. J. tylko wy;dlal pooobnt 
rozkaz, czy też raczej w1 Koiśdanie jest ie· 
szcze więcej potomków Iz:rnela·, pragn~· 
.cyich prZY'PO-dobać slię 'bractwu ha-ka-te. 

Nakło. RQbotnJk Przybylski, w1QZ0SY 
kamienie z, K.cy;ni do promu na Noteci, do· 
stal się pod kola \VIQIZU. Niesz.częśHw-Y '{j)
stał ta:k ciężko poranhony, że wikrótce t:Kl' 
tetm umart. P-O'zostaiwllt wdowę z dzte· 
ickiem. 

Ostrów. W ,.Gaz. Ostr." czytarnY: 
Robotnik Ludwik Brzezicha, WalellltY K~ 
pa z l(rępy i Idz1 Kempa z Zaicharie~ 
prosm dnia 25 października ks. &iekant" ' 
Smligielskieg;o o ślwb dla Ludwika Brzez · 
chy. Ponieważ staiwilt się pół godZinY ()3 

~yznacz?n~ c'Zasie, ks. dziekan Ut~1~ I 
ich c<lmow1L Nie pomogly przedstawie 
n!ia: proszących, że jako robotnicy ~aW16 · 
się w innym czasie nie mogli, ks. c111ekart 

· gro· zawiez;wait ich do opu,szczemia <lomu 11 

zir im poJi:cyą. Nad~o wytoczyla prokU!'ll~ 
torya. n~ wnfosek ks. Smi~ieLsklego w~ 
wy:m1en1'0nyrn proces Q naJŚCle OOffi~e# 
laW1!liczy skazat każdego z nith na : ~ 
wię.zienia, z tem je<lniak na<l'mienieniellli 



2nies'ien·c kary ou-zymać ltlOi'l drcgą. la
:'Ski, leżeli obrażony na to się zgodzi. 

Leszno. Wlaścici~ browaru Boga.;z 
,\ysłal w sobote sweg~ v.~nlce Kurtza w 

. oJroł.icę z piwem. W niedzielę rano znale
~oo konie i wóz prwdi stajnią, lecz: bez 
v.-mnky. Natyclnniast uwiadomiono poU
.ćyę, która w~ pr:zecią.gut przedpoludnia zna-
. łąZła l(urtzai z rozplataną czaszką bez życia 
11:i szosie w pobliżu lasku rydzyńskiego. 
·Torba <Z ;:i~1ędzmi byla nienaruszona. 
P3łYPUszczają. iż K. ~as~~t na v."Ozie i 
-s'p~l tak, i:ż kola zmi'aż<lżyly mu gW\\ ~. 

Inowrocław. Walne zebranie d'elega
·t(Yw kasy chorych nr. 4 w1 lnowrodawit1 
odbyto się w -czwartek Na ze-braniu tem 

· ~cnmrto no-wy konfrakt z lekarzami. Za-
r~ zaproponow.al· wyłącznie żydów1 1 

Niemców, pomijając dotychczasowego le
kair.Aa kasowego dr. Krzymińskiego. Na 
p,oopozy-cyę tę zebranie się zgodijiito, choć 
wiCJtsza część czlonk~ - jak pisze „Dz. 
I(~." - z.aliicza się dlo polski.ej narotdowo-
ś~„ 1 

Gniezno. O ciekawych stosunkach w 
kabli.cktei szkole w Dęhniicy Wi powiecie 
,g)IJieW1e.i'1skim pisz,e „Lech": Bez: jakiej. 
l<!dlwiiek pap.rze<lniei uchwały n1azwall110 w 
·vMrie rejencyi z. 10 lutego b. r. ową szko
~e f)alrytetyczną, te znaczy prawic tyle, co 
„śymultaniną. Odi dość dawna zajęty by~ w 
;OębndJcy nauczyciel ewangelik. rzelromo z 
p-rtiyczy;ny bralrn 1 nauczy.cieli katolickich, a 
JlAlfY wprowad!zieniu .go w urząd organa u-
1rz~owe upewnily, że to na clraralkter 
~J:lktoly wcale ni'e ma wptyrwu. 

Obecnie t0wego nauczyciela ewian·gc
li4'a przeniesiQill!o, a w mreisce je:go przy
fano ii.rJ<negr0 tak.że ew.aingelika. Nowy nau 

-c4}'ciel VI prowa{h;tQny został w urząd w 
niectziefę 19 b. m. 

Przy tej sposOlbrnośd cztQ-nek dozoru 
. szk.óiłnelgla, gospoldiarn Wieruiszewskil zapy
tał, dlai czego wt:adz.a znowu przyst.ala e
wanige1ika, kiedy •poprz-etl'n1k miał tylko 
wyijątek stanioiwić i dla czeg'° w Z\Vlotującej 
dozór kUliendzie Z'.llowu naipisa111Ja. ,.parita
ti~he Schule". 

Na to odpmvie-dział i1nspektor p. folz. 
że pewnie zaszta pomyłka, bo charakter 
SZ!koly jest ·katolicki- i do·z:ór ·n·:~ ma mi eć 
. żadn.eti obawy. Dozór szkólny i ojwwie 
rOO'żitn z gminy szkól,nej Dębnicy n:c myślą 
W!Cktle zadowolnić się ()Św iadczen iem in
spektora p. Fol·za , tylko maią z.amiar praw 
S\V'O~ch dochodzić wla'ściwą, drogą 

'Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Herby. W oberży .,ksliążę pruski" na

: tąpil wyibuch żelJaznego z,bi0ornika kwasu 
weglainego, który stał przy pi,ecw wbrew 
razkazu. Pewi·eru woźnka Z!ostał z:abity, 
itMłY' ciężk:o ..a cztery os,oby lżej pokaleczo-
,file. 

Z Rybnickiego. (Ważny wYrlOk). Jak 
ws.zystkim wiadomo, w Jankowlicach zwo
łane ZIO!Stało ·swego czasu zebrnnie mb()tni
kótwi ze str<mY biyimnskieg-0! Zwi.ą:ztku wza
jemnej pomocy. ZebranJe to aitoli krótko 
po za.1gajeniu. ZD'stalo ·rozwiązane. prz1ez 
mi'ejsoową pohcyę, rzekiomo dla: tego, że 
lokal pana Kuczery, w którym zebrainie się 
mialo odbyć, nie odpowiadait przepisom 
PGlkyjnym. 

Drzwi \\. lokaLu1 otwierały się howiem 
na wewnątrz. a wedlu\g przepisów pohcyj
nyrch miałyiby s..1ę na zewnątrz, otwierać. 
Drzwi te iuż coprawdC\J <Ydl dawna się na 
Wetwnątrz otwierały i dawno w lokalu tym 
()l(fbywaly się zebra!Ilia i za:bawy, ale zaba
wy i wbrani.ai ie byly memieakie 

Z\VlO?uiący z.ebr.ainlie p. Wieczorek za
skarżyl z tego potwio'du amtowego <lta wy
d'Zialw powiaitowego. Atoli wydziat pawia
t{)wy \\11 Rybniku oddaihl skargę, a na'Stęipnie 
W}?ld·zial obwod;owy równl'eż skargę tę o<l'
rzucił i tak orzekł: 

Chodzi tutai o tę okoliczność, że lokal 
{p. I( ucz ery w J ankawicach) rzeczywiście 
mógt być niebezpieczny dla pu.bFiczności. 
Jabe mają być 1okale, aby w nich mogty 
s1-ę odbywać publ!+cme zebrania, przepi
s.uje roxporządizen:ie prC.:Z.esa rejencyi opol
'Skiej z d'nia 23 listopa~ 1889 roku, a prze
pisuje to ze względów bezpieczeństwai po
llcyjnego. WecWug te~o rozporządzenia 
iest p0licya u.pow.a±niona dt0 z.akazainia ze
bra.iń publicznych w Iokal 1ach, które me od
·P'Owialdają tym przepisom, i ro bez wzgl~
du na tt0. ile ludzi pojarwi się na zebraniu. 
WstępUJ <iio 'Satlii amtowy nie: potrzeł:J.ował 
e.g6ry zakaz~wać. Także wtedy, gdy am
towy JlOZWiOlil ludziom weóść do sall, za
ka-z co do oo'byciai zebrania byl upraw
·nlony. t ri . r 'W:;; 

NaJwyższY' sąd administr.:ucyjny, do 
którego p, Wieczorek skarży? dalej, odrzu-

1<::U w~ dniu w.marca J1b. rzeczoną skargę i 

zatwierdz~ wyrc..k wydz!aln cb\\'.'.1~cv.·~o 
z Opola. 

W ten sposób policya ma teraz nowy 
środek do roz".ięzywania zebraf1. 

Wiadomości ze świata. 
Parlament ukuńczył \V czwartek roz,.. 

prawy nad etatem wojsk.Qwym, głosowanie 
odroczono oo piątku. 

Z Kola Polskiego oopowiedziail na śr-0-
<Lową, mowę miir1istra wojny poseł br. Mieł· 
zyński, :~:trakteryzując pra~ hakaitysty
cmui, którą minister \\·0Jny brał w dbronę 
i sposób, w iakt ITTa r:zeczowe w :;-wodiy; po
s!Ó\v; polskich odpow!i.ad.ają ministrowie. 

Min1iister wojny von Einem W1 od.Jpowie
dtzi zaprotestowal przeciw twierdizemu, że 
kanclerz: Buelow przychodzi tylko do par
lamentu, by robić żarciki; że Polacy ooraz 

1więcej się podinoszą, zawd21ięczają, t-OI zda
niem ministra tylko rz.ądowv pruskiemu. 

.Z różnv~t. stron. 
Gelsenkirchen. Kopalnia ,.tti'bernia" 

przerw~ła znów praicę o godz. 11 z powo
du braku· wagonów. Kopa'lnlia „Alma" zaś 
świGtO"\\':ala z po'Wlodu. braku popytw na wę
gle. 

Wanne. Z pO\l,roclu braku pa·P.ytu Ś\Vię
towata w śrndę. k()palnia .. Uniser Fritz". 

Unne. Kopałnia „I(ocnigsborn" II. 
Ś\\"iGtm, ·afa z po·wo1<fu· brnku popytu na wę
gle. 

Sotłiingen. Knpalnia ,.Mont Cenis" 
świętowała z powodu• braku p-opytu na wę
gle. 

Essen. W przyszłą niedz.ielę !Qdprawi 
w tutejszym kiQściele rektoraickim św. Bar
bary swe prymicye ks. Józ'ef Schilppm.aam. 

Buer. B11e·rzmnwanie odbędlzfo się: 27 
maja W1 BU'er; 28 maja w Beakharu'sen; 29 
maja· w fale; 30 maja w Resse. 

.Rastede. Jedna z tuteiszych d'yakoni
sek odwiedza· chory'Ch , których pielęgnuje, 
na w elocypedizne. 

Przyszły numer z, poW10du święta1 M. 
Bos.kie:j wyjdzie w ponied'znałek -0 zwy
ldym czas.ie. 

Marten. Kopalnia „Germania" świę
tuw.a1ła dnia1 24 bm. z braku pobytu na wę
gle. 

Martien. Straszne nieszczęście stało 
się nas1zemu mdalmwi T{)laszkiowi przy 
kla<lzenliu węgla w piec w· lmchni. Znafa.zl 
się horwteim kapiszioni w e węglu, nastąpił 
wybuch i tak mu pake u ręki iporainiło. że 
mur 4 ·palce w lazareicie. uię.to. F. I(. 

a IM! 

Rozmaitości. 
Cukier z kukurydzy. P. Krzysztofo

w 1c·z: z Kalif.orn;u d:on1osi o ważnym od.kry
ciu, d!01k-0nanym przez profesora Stuarta, w 
stanie Peinsylwanii, mianiowtcie o sposobie 
wydiobyiw.a:nia cukm1 z llodyg kukurydzy. 
Cuhowio:ś.ć tei mśli1niy by tai .zna:na '<faJwno; 
stwierdzci:io, że ma zaw:artości 6,70 % cu
km, lecz nowe odlkryClie daje możność do
prowadzenfa wydajniości doi 12- 14,20%, 
oo daje 48 dolarów czystego zysku. Oprócz 
tego, zarówno cukier trzcin10wy, jak i ku
kurydizmvy, nie mają meprz,yj•emnego za. 
pa.chu, który wyid·a1je ·cukier buraczany, a 
który tylko drogą rafinowania może być 
usunięty. . 1 

Ocl.lkrycie to ze sfery tooryi ~otuje się 
do przejścia na d'rogę praktyczną; utwo
rnona w Stanach1 Zjednl():cznny;ch spólka 
zamierza wkrótce przystąpić do budowy 
dwu cukrowni. 

Reforma orderów papieskich. ,,Osser
vat-0rc Roma'!11()" ogla·sza. brewe paipieskie, 
reformujące 1ordery papieskie, postanawia
jąice nową bJierarchie i zmieiniające barwę 
muin:drurów. Order św. Sylwestra podzie
Iorno na .Qv:a od1dzielne -0rdery, z 1których 
je·ctoeni niosić będzie nazwę Ztiotei Mihcyi o 
jednej klasie. Posiadać go może jedynie 
sto -osób w całym świecie kato!iddm. Dru
gi order za.trzyma: n.azwę. św. Sylwestra i 
mieć bQdz.i e trzy klasy. Order Chrystusa 
ZlOstaje nierzrruenny, najwyższy, z jedną tyl
ko klasą. 

Osobliwa ·jaskinia pod Tryestem od
krytą wstala przez badacza pieczar pr<l
zi1emnych, W' sekcyi sp-ecyaJlnej klubu ltt· 
rystów w Tryeście, Andrzeja Periko. O
k0fo miejsooWQści Mairko.wszyna pod Trye 
stem, znaleziono pieczare naiiwiększą i nai
wsptllnialszą co do obszt.a1ru i co dQl bogac
twa stalaktyków, pomiędzy wszystk1emi 
znanemi dlOtąd. Przez calą, jej <lt11~ość 
plynie rze:k<l! podziemna. Dwa pionowe 
otwory, na 35 i 22 mttrów g1ę!J.okie prowa
dzą d'o tej groty z powierzchni ziem~. Zna
lezi·ono mnóstwo ślepych istot Z\vierzących 

żyjący..::h pod' ziemlą. a: mi~· niem.i 11.owc, 
nieznane gatunki. W iednem miejscu, 2a
sypa.nem gruzem, spotkano olbrzymi sklad 
szczątków fauny przedpotopowej, Wiele 
bardzo rozga~ęziQnych kurytarzy ciągn ie 
się w różnych kierunkach, na przestrzeni 
kilku kilometrów. Jest to najciekawsze 
odkrycie, jakie dotąd zrobiono w ; tamtej
szej Qlrolicy • 

Polscy siłacze. Ze Polacy "'" grani
cach dawnej, niepodleglei, nierozsza.rpanej 
jes'Z\Cze ojczyzny naszej większą od n.astę
pnych pokDleń, a zwłaszcza dzisiejszego, 
odznaczali się rycerskością, siłą woli, wy
trwałością, od'pornością n.a tmdy, energią, 
zdrmv1iem - mamy liczne na to w kroni
k.".:!' naszych dowody. Było to zresztą 
rzeczą zupc. :~e naturalną, wypływało bo
wiem z: komeciznegc trybu życia naszy~h 
przodków: częste wypra'\\ ~- wlQjenne i po
trzeba: przywdziicwain.ia nai nie '" ~ ~żkiej 
zbroi, szelrmierka, gonitwy, ~owy, podrózc 
konne, prace ręczne, wreszcie przebywanie 
przeważntie na wsi - wszystko to spra
wialio, że ·s1~aicze w owych czasach wcale 
nie naileżeli do jak!·ch'ś -wyjątkowyd11 zja
wi•sk. Z ~alego szeregrn n.a t() w dawnych 
źródłach przechawanych d1owodów przy
toczę tutaj parę. 

W XIV w. Stamisłaiw1 Cioleik, SYITT woje
\V1ody, chłopcem j.c.szcze będąc, \.V1Stępowal 
na wyższe miejsce, bral w każdą, ręk~ dlo.ro 
slego: mężczyznę i tluikJ jednego o drugie
g·o. Dz.W10ni spuszcz1CJtny z wieży je·d.Jnego z 
kościinlów krakowskich wiiąr z.a: uicha i 
zamósf po schodaich dJo kośdola. We wsi 
swoiej Ostrołęce, przYi stawianiu' miyna 
zobellcz.ywszy kHkunastu ludzi, dźwigają
cych potężną belkę, kawl ją wszystkim 
wziąć za jed1e:n1 koo1iec, .a sam pochwyciw
szy za drugi, przenióst z, nimi i osadza na 
ścia•nie. I(ieid'y; ścisnąl świ·eże drzewio, to 
de(k:f z; ngeg.a s.ok, jak •z; gąbki. Dwie zło
żone razem padk:owy rozciąga! lub km
szyt. Oznaczywszy krótką szaJblą k00.toi na 
ziermi, nie dal się z nieg·n wyciągnąć za 
sznu1r choćby i dvV1t.1niastu lud!zi-om. W .cza
sie 1>0-bytu swego w Pra<l'ze. 'Z: Kazimierzem 
W i,e/ilki'm, ·stanąl do walki z jakimś słyn
nym si~a1c•zem i tak go ·uścisnąt, że bied1ny 
Cze.eh sikonail w jego olbjęciach. Wysłany 

W1 r. 1356 na' Wolyń przeciwko Tatarom, 
poleg~ Stanisław Ciolek 1p.odl Wł>0cLzimie
rzem śmi1erc1ą bohart:erską. 

W·ojdech Brudizyńskli. dw.ornainirn kró
lów Al'eksandra JagicHończyka1 i Zygmun · 
ta I, sześciu ludzi w petnych zbrojadl! dźwi 
gal na swoich barka1ch, a. siedz~;c nia: ko
niu, gd1y chwycil się rekami belki1 wt bra
mi1e wja~d()twej, k<mia swego w górG noga
mi/ z1 ziemi. uniosi.t. T-0 samo umiar Wie
siolowski, marszalek wi·elk1 litewski, który 
pewnego razu na: ł·owaoeh uratowat Zygmtu1 
ta Augustai<0d śmierc~ . osadzając rn11miejscH } 
oszczepem żubra, atakującego króla. 

Król Zygmunt I larnar pod!Jmwy, rwał 
postroniki, n:aipinat kusz~ be.z, lerwiara, tali<: 
kairt plJizedzi(frat. (Niemniej silnyn11 od nie
~o byt Jan1Usz, II , t0statm książę, mazowiecki 
(t 1526), który także sitynąl z: wyrzucania 
w górę; kóf li potężnych kamieni. Mardn 
Brzozowski, „I(apturem" zrw.ainy, tańoczyl 

,SWlQlbodinie diok-0lai stotu z beczką, piwa.i na 
rami1eniiu. O Jakóbie NiezabitQwskim (XVJ 
Wl'eku), sfy•nnym z odwagb niieslyichanej, 
sUYi i olbrzymiego wzrostu, postrnchu Ta
ta:rów, wspomina z uwietbieniem Bi,elski. 
Eust. Tyszkiewicz, wojew1ndzi1c brzeski 
roz<l'raiź:n iat medźw~edlzia, a gdy już 'ZIWierz 
stainąt na lapach, ·teb mu, wtedy ucinal. Ks. 
Drusz1lmwski, proboszcz bochotnicki, kiedy 
mu obce konie wp.adaty do ogrodu, przez 
mur j e, wyrzucal. 

Czasy tych herkulesów bezpowrotnie 
już chyba minęly i dlatego to może z tern 
większym pvidziwem patrzymy dzisiiaj na 
wyiątkowyich, melk zinych bardzo sitaczy, 
patrzymy, jak na zabytki dawnej, zdroiw
szej przeszl'ośc! ~ zapomi!naiąc nieraz, że ro, 
oo nas w nich wpr.aiwia w zdumieni'e, nie 
jest ową 1nturalną prz;o<lików naszych silą, 
lecz niemn:·cj może podziwu god'ną, ale tyl
ko techniką. 

Myślt te naisze naswwa nasz.„. Cyga
niewi:c'Z', który po mi'strzu Siwoim Pytlas iń 
skim Gdziedziczyt niep.adzielnie slawę naj
wyż.sze,go teraz polskiego si·łac.za. 

P:o paru pięknych ubvegłego miesiąca 
w Hamburgu spotkaniach z Petrowem. 
Pohlem, Be.aucairois'em, Luriichem i inny
mi, d1ostato się tam czwarte mie~sce nasze
mu mist:rz;o.wi. Ostatnio z różnem sz.czę
śc1cm, sta-czal walki 'Z naijglt0śniejszyrmi ·w 
świecie sHaczami w cyrku Buscha w Ber
linie. To co mu się nie powilOld~o w 1 Ham
burgu, udalo mu się \.Y Berlinie. W prze
pi ęknej walce, którą za1ch"wyc31ją się Niem
cy. potożyt Francuza Beaucairois'a w 63 
mfn. 32 s .. położ:y1t także w 28~ min. Stren
ga, a w1 47 min. Omera de Bouillona, przy„ 

czc.m trzeba zaznaczyć, że an: razu: nle byf 
pod spodem w tej w.ake; jego znów Poło
ży I Koch \\" 30 min. 

Od Redakcyi. 
Panu L. G. w Kamen. Prosany o inne 

wfadomości, a chętnie zamieścimy. 
Do Heeren. Robotnicy clfcąc wywał

czyt sobie większe zarobki, powinni za
wsze pc>stępO\vać soljdamie tak, jak ich or
ganizacye u-chvralil'y. Tak powinni b:vł' 
wszyscy górnicy postąpić także w czasie 
ostatnje-go streiku. 

Towarz. św. Jana Ew. w AltenbOgge 
donosi swym członkom, iż w niedziele ae 
marca -o godz. 4 po pot od~dzie s ię mie
sięczne zebranie. O iak na.ilkzrueiszy u
d'zial w zebraniu uprasza s.ię, pariie~ 
mamy ważne sprawy <lo łatatwienia t będ1t 
(,:-:ady nad' święoonką. Zarząd. 

Towarz. św. Jana Chrzc. w Ueckendodie 
dcmosi swym cztonkom. :ż zebrani~ miesię
czne {)d'będzi e się 26 marca o gooz. 5 po 
połuidirniu. nu':? 1. 

Baczność Parafianie l(obierscy pod ((rotu-
szynem. 

W niedzielę dnia 2 kwietnia o godz. 3 
po pot. odbędzie się poigadamika w Bic~r11 
Wanne na salii p. Unterschemruma wi celtJ.
spr.awienia· nowej chorągwi. Do tychcia 
100my 345 marek zebranych. Zapraszam 
szan. Parafian, paniewa1ż są ważne spra
wy dlo zaiłatwienia, i będzie spraW\OIZdante 
z. 1catego roku, to też iest powinnością każ
degio się stawić. Dalsze skta<lk.i mo~na pr.z~ 
sylać na ręce Stanisława Ma:z.aJczyka, Es
sen West, ttol1sterhauserstr. 12. 

Za ko0mitet St. Mazajczyk. 

Kolo śpiewu „Chopin" w Bochum V 
Hofstede. 

Lekcya Ś·Piewu -odbędzie się w. przy. 
sztą niedzaelę dnia 25 b. m. po pot o godiz. 
3 P(}I pal. O liicznv nd'7.ia! wasi Zarząd. 

Sokół I. w Oberhausen. 
Kwartalne zebranie odlbędzie 'Się \V 

medlzielę d!nlia 26 marca o godz. 5 po pot 
w 1 lokalu p. I\olter przy Nowym rynku • 
Goście mile widziani. 

Uwaga: Zebranie zairządw odbędzie 
się o godz. 4 po pol. 

Tow. gimn. „Sokói" odcliziat I. donosi 
wszystklim druhom -okrę-gu 7, oraz wszy
stkim rodakom w okolicy Oberhausen, iż 9 
roczni-cę obchod:zić będziemy w n~e<lz,ielę 
dmia 14 maj.a; n~ wiel'ki·ej sali panai l(olter. 

Cwicz.enlia na sprzętach będą o nagro
dy. O liczny uctz1ait pmsimy. Czotmn ! 

Wydział. 

ESSEN. 
Posiedzenie prezesów. polskich to·wa

rzyist\\I~ w spraiwie pielgrz:Ymki do Neviges 
w przyszłą nied21ielę, nie odbędzie się, 

Towarzvstwo św. Walentego w Wanne. 
Zebranie z powlO<iu sali zamiast w so

botę dtniai 25 bm. odbędzi1e się wt ni'oo~iełę. 
dni.a1 26 marca o g-0dz. 5 pa poi. 
Zarząd Tow. św. Walentego w Wanne. 

Czołem! Druhowie w Marten! 
Niniejszem donosi się druhom iż w 

niedzielę, 26 b. m. odibę,dzie się mie~i~czne 
posiedzenie o godz. 4 na salt p. Kortmanna, 
zatem o komplet druhów się uprasza i o 
punktualne stawienie się, ponFeważ są waż
ne spratwy do załatwienia. Tak samo Wy
dział winien się stawić punktualnie o gode. 
3. Goście mile wi~ziam. Cz.olem! 

Wy dziar. 

Towarzystwo św. Barbary w Bochum. 
W nieldiz1elę, <lnia 26 marca o godz. '4 

po południu. Qdbędzie się miesięczne zebra
nie. Z powodu ważnych spraw liczny u
dz1iat c21tionków pożądany. Goście mile wi-
dziani. Z a r z ą d. 

Wiec Zjednoczenia w Sodingeo 
()dbędz i e sic w świcto Matki Boskiej d1nia 
25 marca po południu o g-(Jld:z. 4 w lokalu 
p. Teocfora Nothe. Na porządku d.ziennY111 
spraiwy rol>otnlicze, sprawy knapsz.aftowe 

inne \Vażnc sprawy. 
„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

BACZNOSC! 
P()lecam się sza1n. Rodaczkom do szy„ 

cia sukien <Jd najwięcej eleganckich do mu
skromniejszych - pa cenach mzkich. Pa
nienki chcące się dokładnie wyuczyć kra
wiecczyzny i kroiu, mogą się zglosić, 

P e I a g i a S i b Il s le a, 
Bochum, Bliicherstr. 3.8.. 



Ttwarzystwe „Sa••,...c" 
~ęizit swe posiedzenie w prz:vszl~ SCl'botę 
il6a !5 marca po pol. o ~od.z. 4 na saU p. Al
tlEoheld w Bocttum. przY płaca f'ryderytmw
llktm M. I. Obecuość wszyst'kkh czlanków po
ililidana, ponieważ be<izie zdane sprawozdanie 
2'1nisyi bankowej J oddzia16"1 zawodowych. 

Zarzad 
;tewarzystwa „Samopomoc kupców i przemy~ 
.... ·c•w polskich Westfalii, Nadrenii i 4a.lszych 

okoltc. 

Baczność Polacy w Bru chu! 
W sobote. dnia 25 marca Q ~OO.Z. Y2-1? ~ 

ptJud1Jt;e odbedz.ie sie w Brachu „na Ludwiku . 
111 lokalu p. Seelk'e, ró~ ulic Ludwika i Szkoł~eJ 
2cllranic w celu zaloteuia Tow. polsko-katoł1c
kiefo. O liczny udział wszystkich R.odaków, 
szczególnie zaś mieszka!ąc „na Ludwiku" upra
s.a s.i~. 
Wał. Chlebowski, IEn. Cat, Kazm. Matuszak. 
ldzł Michalak, Wawrzyn K~dziersłd, And. Ryb· 

czyńskl, Wat. Karpb\s.ld, Wal. Cieloszek. 

Koło śpiewu „Cecylia" w Neumiikl 
douosi s\1,rym członkom, iż w przyszlą, S?bo~e 
<ltlia 25 marca o godz. 1 ~ po pot. odbędz.1e s1e 
lekcya śpiewu. Prosimy wszystkich czl~l'.ków„ 
~żeby się punktualnie na lekcyę staw1.l1, bo 
r:iazd Kót śpiewackich nadchodzi. Chodzi o t?, 
abyśmy z naszej pracy mo~U coś. s~o~zys~ac. 
Goście mile widziani. Cześć pols~1ei pieśni! 

Z ar z ą d. 

BACZNOŚĆ! 
W niedzielę dnia 26 marca odbedzie si~ 

wiec polski o godz. 110 w d10mu ka'l. łl
'\Vllrzystw (kath. Vereinshaus) w Sterkracle 
-w celu zalożenia Tow. polsko-kat. w aictr
krade Zapraszam wszystkich Rod2Ww 
t>y si~ licznie na ten wiec zgrom.ami&. 

Franciszek Strwsała. 
Dom towarzystw znajduje sie pr11J' ucy 

Brandenbur1rerstr., o-bok kościol.i:l katollC:ki•go. 

Wielki wjee pólityeiny 
w Gelsenkirchen 

odbędzie słę w sobotę (uroczystość M. Bo
skie!) dnia 25 mairca o ~odz. Yz 12 w połu
dnie w sali, „Hotel Germania" (wdowa 
Baumeister) uł. Arnimstr. O liczny udział 
Rodaków z cał~o powiatu Gels.enkirchen 
uprasza się. 

„Centralne towarz. wyborcze polskie". 

'\\Tiece Zjednoczenia zaw. polsk. 
W sobotę dnia 25 mare&! 

W "ettlutueea o f. 4 oo poł. o p. Kłrchmeyera. 
W Ałtene99ell o ~. 11 ~ o p. Saała. 
W Habiqhorst o iQ.dz • .f u ,_ W ess~'~. 
W Brambauer o iodz . .f u p„ WiHera·. 
W Baukaa o ~o.dz. 11% na sałi p. Koppa w li

skości: kopalni „Jum„. 
W Oelse111drcben-Ueckendori • fodz. „ tia sali 

,. Dreickhau!. 
W Huckarde o fodz. ~na sali p. Schneider, •rZy 

kościele. . 
W l(ateraberx e rodz. 11 % na sali p. Liakeft.a. 
\V Horsthausen o io<lz. '4 na sali p. l(orte, ul. 

Werderstr. 
W Wanne o godz. '4 na sali p. Unterschemam. 
W Hfultrop o S!odz. '4 na sali P: Knappmaua. 
W Karnap o ~odz. ~ na sali p. Trompote-r. 

W niedzielę dnia 26 marca: 
W Scbomtebeck o iodz. 11 Yz na sali paai \f/i. 

Niekemver, ul. Sandbruch 112. 
W Bruckhausen o godz. 11.0 u p. Brida. 
W Essen o "o<i'z.. Il przed poi. u p. Meł ~ 

ul. Frohnhan'Serstr. 
W Efektu po pol. o godz. S;/z u p. Fełdltcce 

przy kościele katofickim. 
W Oelsenldrchen-Schalke o godz. 5 po połudn. 

w Lokalu p. Grtine, naprzeciw pnłicyi. 
W Neumiihl o godz. Yz4 po pol. u p. :Eickhoffa, 

dawniej I(ulmann, I(ni.ippelstr. 
Na porządku obrad powyższych wie

có~ : Sprawy organizacyi; sprawy zarob
kowe; sprarwy knapszaftowe; sprawy 1rnt
nicze i rozmaitośd. Liczny udziat 11-0ż~-
4any. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Posiedzenie 
0GŁOWNEGO KOMITETU WYBORCZE
GO POLSKIEGO DLA WESTFALII, 
NADRENII I SĄSIEDNICH PROWINCYJ" 
odbędzie sie w nietl'z.1elę, dnli.ai 26 mairca po 
pol. o godz. 4 w sali „Hotel Gennan'ia" 
(wdowa Baumeister) u.J. Amimstr. Wl Gel
senkirchen. Wszyscy członkowie „Oló
wne"o komitetu" zooowiązani przybyć. 

Tomasz Kubiak. 
przewodnicz,ą.cy „Glówn~o loomi~etu". 

Wiec w Ewing. 
W niedziele dnia 26 marca t. r. odbedzie si.i: 

na sali p. Heunera w Ewinl! wiec w sprawie 
opieki duchownej w polskim jęz.yku. Sza.u. Ro
daków z Ewing i okolicy uprasza sie o jak maj
liczniejszy udziaf, gdyż będą bardzo watne 
sprawy omawiane. Początek wieca o fOOZ. 
11~ przed pol. tj. zaraz po nabożeństwie. 

Komitet. 

• - Oznajmnję, że n.adeszły wszystkie nowe materye 

• • • • • • 8 

na ubrania, paletoty i spodnie. 
,J e~tem w stanie jaknajtaniej i pod g~·araucyą dobrego kroju i 

roboty odr; biac. Polecam także mój 

Rajwit:kszy i najstarszy 

I 
polski skład me~!~dt ~aszyn da gotawanla Ił 

I w Gelsenkireben-Hiillen, ul, Wanner Str. 243. li 
§ g Dziękuję Szanownym Rodakom, którzy dot.id 11 mnie lwpowa~, a 11 

5ą z mego towaru zadowoleni i pro5.z~ tych, 1rterzy u A. ~a:Płke>mak& 
nie kupowali, niech siQ przekonają jak tanio sprzedt\ię i pn7ł.em daję 
na odpłatą. Mam na. składzie całkowite 'vyprawy tj. wuystłie sprzęty 
domowe i kuchem~e i jak przedtem prowadzą 

warsztat stodlarskło 
Kanapy i materace zostaną we własnym warsztacie z1·obione. ~ P1·zero
bienie materacy kosztuje u mie tylko 3,50 mr. Proszę donieśc mi 11a 
arcie, a przybędQ w dom i zro bię. 

·A Bartkowiak 
OOOOOOO&llOOOOCOOOOOO 

~L'JOCK>OOOOOOOOOOOOOOC"JOO 
oooocoooooo ooarooonoooco 

OCOOO 0000000\lOOOOOOOOO 

~--~-·' Pozwalam sobie ninie.iszem donidQ że 

na hipoteki do budowli, zabezpieczenia do
mów i ruchomości od ogni.a, dostarcza j 

załatwia Rodak prędko i rzetelnie. 

WSZELKIE NOWOSCI MATERYJ wro. 
SBNNYCll 

Oferty uprasza si~ lask:awi'e nad!sył.ać 
do Ekspeidyicyi „Wiamsa Polskiego" w Bo
chum, pod lit M. S. B. 12. 

~mi nades1zly. Uslu'ia po n~niższycili ce
nach. 

· Wilhelm Gerbseh, nast. 
krawiee. -- -----------

Szan. ~o.clacz,lmm 'Z1 Oberhausen i •
licyi dOl1lO'sz.~, Iż od· 1 ma~ca młeisz:kam aa 
R:1ircft.nce' nr. il. 

Herne, Bahnhofstr. 99, tylko I. pi~t•. 

Czełact.Ik kr2wiecki potrzebny od araz 
(tylko na dobrll robotę). 

li. Katdłe, polska ak:uszierkt. 
r'r. Dukat, mistrz krawiecki, 

Hiillea. PrłeMnstr. 15. 
--~------------------------

Wyj at ·.o · e cen w na obuwie! 
Z powodu eodiiermego napływu towarów wi0l!eID1ych i iatowych jel!tem z•nrn1ony niżej 
poleca.ne artykuły zupebi wypr!l!łtnąć i poleco.m tt.ko~e po cenacll, daleko niż .>zych 

jak zwykle. 

Dobrze ltż•c• : \ Partya eleg. dla niewia.st 690 
~ fi . · 1 UbłJb'la ..- Slt &IlO\Ve I Cle ęee t1n~ o mr. 

do ~ri•jęcia. =::, Partya eleg. „butó~111~~ 650 
==-:===-====-~ \ ehłopeów, safian as --39 tJlko mr. 

butl, w dla mpz· czuzn ~fianowe i Z" cielęceJ skóry eleg. ~90 
Partya IU 't I form:Lta wartość 12 •r. reszta tylko fi m. 

Kamasze dla chłopców nr. 86-39 290 
m . 

• Kamasze męzkle I trzewiki do sznurawanla od-I~~ 
• Codziennie nadchodzą. eleg. nowości na wiosnę. 

Bochum p "f'3 a~oss Bochum 
Bougard -..tr. 3 .IHI.. dala • Bongardstr. 3 . 

• • 
• •• 

Ubrania. paletoty, spodnie bardzo dobrego kroju i rob. • = do swegó = g szan. R•1dakom na do swego! ?r 
: -ocoooooooooo0ooov nasz nowo zafożąny oooooooooooooooooMll! 

: I Polski I .=-Wszy~tkie rzeczy do pracy jako to: k I d ł Ó ł k • h 
: spodnie, rozmaite kitle, jaki, koszule, szkarpeą. : = S a 1 O W ar W O CI O Wy C = 
• Dalej bieliznę, półkos.tulki i kołnierqki wszystko bardzo : = f'1 

Mają teraz Rodacy sposo:::~0t:kte w moim polskim składzie i = Lenartowski & Talarczyk = 
; tanio a dobue kupić. Proszę z tego korzystać. : = r I • • = DEBNE, = 
• A POWALOWSKI ł - 11.ł. Dworeowa 7~ Babnhofs,r. 77, *"! 
: a_. ' • = R•1da.cj! Popierajcie swoich. . = 
: B~hum, ni. Alleestr. nr. 13. ; • illiil! : ........... „ .• „ ••••••• d••••·= :111111111111111111111111111111 
-----------------------------------~--------·~-------~------------~------:------------------za 'l'Gl nlJad ł Teel»"Jt au~*'* •\CJ ICWBW.ł A.ntA>ni Bn~ 'VII ~UM - "Natsa ~ '~"''"'aftl• \\ytti.f ·~~ " Wtar1u r "t-:1ticw..-„ „ ~ 

Czarne ubrania dla chłopców ::= 
._.,. do Knmonlt Aw. ~ 

• 
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. Mumr dodatkowv. 

Odezwa 
ks. arcybiskupa Bilczewskiego. 

tes. arcybiskrnp Iwo:wskii, Józef Bilcze
wsld ogiosil: „List pasterski do mfodzieży 
szkół średnich" pod tytułem: ,,Młodości, 
w nad. poziomy wylatuj". List jak wszyst
kOI oo wycłmdz1i z myśli tego kapitana, nosi 
naJ wtJie piętno wiedzy i milości. Orędzie 
liczy się z naj~~Y\\ Jtmejszą kwestyą wycho 
,vania. Mlodzi1eż starsza odczuwa nieprze
partą potrzebę doc:iekal1 filoz.oficznych. 
TrzeJba jej dać do ręki książk~ dobrą. Po
trzebę tę zaspokaja list pastersh Przyto
C'ZimY Z\ ruiej kilka pic;kniejszych ustępów: 

„Moi przyjaciele! Chciałbym z: ka.ż
dym z was pomówi·ć z oso1b1na, jak ojciec, 
jak przyiaC'iel, boście wy przecież i:.czną i 
ukGchaną cząstką mojej d'yecezyi, kwiatem 
i szlachetną dumą K-0tŚ1ctioła, a zarazem i 
cat<1 naci'z:eją narodu. W was kraj nasz, 
skolatany burzami, chciałby nagmd•zi.ć so
bie nieszczęścia i błędy! Od was wycze
kuje przyplywrn nowych, a· zd'mw:ych sit 
Ale jest rzeczą dJia mnie niemożliwą przy
stąpić clio każdego z was -Osobno, więc napi 
saik1,1 to pasterskie -Orędzie. w którem 
przez kilka niedziel będę razem 2, wami za.
stana1wial s1Q nad sprawą dla \Vlas najwaiż_ 

oollam, sobota 25·a• marca 110& Rok 16. 

niejszą, bo nad pytaniem: cz em jest życie, 
jakie w :mem mamy do spełnienia zadanie 
,jaki! jego cel ostateczny?" 

„O zdrowie mojegQ1 na1rodu mi chodzi, 
b-0 •calość d1obra tylko z dobrych częśoi mo
że się złożyć!" 

List w. pełnych powagi i filozoficznej 
sily słowach mówi dalej o fałszywych t~o
ryach życia, jak cpikurC'iz, pesymizm. 
bez.wyznani10\vość, pr-0paguw.anych przez 
rozl1icznc fałszywe kierunki literackie \v 
książkach, ,dostających się do rąk mł·odz1c
ży szkólnei. On~dz1ie mówi dalej: 

„Uczcie się w.szystkiego, c·o d()brc, 
ale w' pierwszym rzQdzic starajcie sie -0 na
bycie gruntownej wiiedzy religijnej, bo, cz!lo 
'' iek kocha i cenU tylko to, co poznał jako 
prawdziwie wielkie, święte i wzniosłe. 
Nic bardz!iei religil nie szk-0d(zi, jak po
'' icrzchinwna ici z.najorn1ość.„ 

.,Olęboka' wiara i czystość obycza.i6w 
to jakfby dwa skrzydła, na których dusza 
wiznosić się zdolna do '' yżyH poświęcenia. 
Odbierz je mlo<lzieńoowi, a będz~ie bez. nich 
jak ptak. któremu wyłnp·i·ono oczy 1 podci<t 
to podlotki. Silny charnkter to zawsze 
człowiek prac-owity, umairtwio111y i ·czysty. 
Przedwnie, nieczystość, to największy 
wr6g jednostki 1 caleg0 spoteczef1stwa. 
Wyniiszcza ona organ;1z.m, ,,.-ygryza nieraz 
cialo aż dio k·ości, -0·.słabia umysl, przytępia 
paimięć, rozktada \\ ,o Ję, depra\rnjc sumie
nie.„." 

RODACY! 
chcący się wyuczyć d-0kladnego prowadzc 
nia książek kupieckich, rachunkowości po
lącz-0nej z nauką weksli, czeków itd., ze
chcą z·glosić się z calem zaufaniem d-0 
mnie. 

S t. L I t k o w s k i, 
Bruckhausen, Schulstr. 39. 

1~ 

Udzielam również rad i wskazówek w 
sprawach karnych, cywilnych, zabezpie
czeń itd., oraz wyikonuję prnce piśmienne 
wszelkieg-0 rodzaju. 

Dla tego ostrzegając przed zlettii książ 
kami, liahemil widowiskami teatralnemi i 
alkoholem, kartami i zabawami nteprzy
stoił1!emi, lub niestós-0iwnemi dla wieku, 
mówi orędzie dalej: 

„Wh~m, że rzecz to nie łatwa! Przyj
dą na was nieraz w późmejszem życi-u go
dlziny wielkich zawiklań i walk wewnętrz 
nych. Prawie każdy czł-0\viek musi przejś6 
smutek swojego Ogrójca. Trafią się może 
nawet u · niejednego mnrejsze, lu1b większe 
u1padki, bo człowiek jest slaby. Otóż cho
dzi 01 to, abyście przynajmniej błędów· 
swych nic kochali, nie bronili, nie zatajali 
przed sobą, w nich nie leżeli, a1 już nigdy 
nie doszli do tego stanu, żeby hv1erdzić, iż 
ideaty m1to:d·ośc1 byty próżną marą. że cno
ta, •obowiązek, pnstem są imieniem. Ra
czej powiedziećby sobie wtenc'zas tr'zeba: 
jestem nędznikiem, który sprzeniewierzył 
się Bogu, ojczyźnie, celo.wi życia. Niech 
\1 .lS Bóg ustrzeże od takiego skażenia!" 

List kończy się bl•ogoslawieńshvern ar 
cypastcrskicm. 

Tani cl1leb ! 
\i\T estfalski chleb ~zary wysyłam po 

D5 fcnygów, U funtów wagi, fra.nko 'v 
opakovnrniu po (i sztuk. 

A. Neuhaus m~~:k~Y"„1.-. 
... NMiMfłrid 

Krawiec polski 
Franciszek Dukat, 

miPszka 

,~ w Rillen 
przy ulicy Friesenstr. nr. 15. 
Najlep .;zy krój 

ceny umiarkowane, 

• 
Pelak destylator, biedy w swym zav.•1-

dzie, szuka wspólnika z odpowiednim ka•ita
lem, celem zafożenia polskiej destylacyi w ko
licy Bruehu lub Gelsenkirchen. \\'spólnik 1tc:
dzie mial sposobność do wydoskonalenia sie w 
~ac~u destylatorskiem, przyczem gwarancya pi
sm1enna w fabrykacyi likierów zagranicaycla 
i krajowych jako prasowanie wszelkich sO'ków. 
Na życze~ie można przy destylacyi handel ko
rzenny zalożyć. Bliższych wiadomości 11ciłt:łeli 
Redakcya „Wiarusa Polskiei.;o" w Bochum. 
----------------------

Posibesttllungsformular. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserli

chen Postamt em Exemplar der Zeitung 
„Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitungs
preisliste 128) fiir das II. Quartal 1905 und 
zahle an Abonnement und' Bcstellgełd 
1,92 Mki. .~ 

•• J 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu haben, be
scheinigt. 

' .. d. . . . . . . . 190 ... 

Kaiserliches Postamt 

Na 

OST 
polec• '11 polskie powi
dła, bH· .:nieny olej, tw:. .• 

róg i jagły. 

F11a u~~ t.i. „ek Tata 
Gelsenk.-Bismnrk Robergstr.35. 

' . ,, 

~iiii'ii~iiieiiiiiii!iiiiiiiimiiiiiii!iiiiiiiiili&liii.iiiiiiiiiiiiti•m1Miilft19iiiii~l!ll~~::r:~~~~~~]Po~ł~e~ca~rn~~s~z~a~n-.~R~o~d;a~k-0~m;:;:;-ii~10-wa--rz-y--~~-,---
.$ stw-0m obrazy religijne, oraz narodowe we I 

Najbar<l,r,i( j pożądane gatunki: 

Nr. 50. Pa s s e • P art out 
Nr. 55. N o b I e s s e • O b I i g e 
Nr. 32. Turc fort petits canons. 

j Tylko prawdziwe jeżeli każda paczka nosi nazwisko firmy: 

~ ~ S ll L I ~ A. ft ;t 
JA w '* -

I 

Jl I & wielkim wyborze. Pieczątki (stemple) tak = 
cu dla towarzystw jako prywatnych osób po- i 
~ -~ dJlug zamówienia. Wyk-0nuię w1sz.elkie dru-
~ '"' ki jak-0 programy, afisze, karty wizytowe i 
~ 'g inne rzeczy gustowne szybko i tanio. 
~z 
I"" Oprawiam najtaniej looroiny ślulbne 
~ = (wieńce) i wiązarki. Mam wielki wybór 

"; obrazówi z muzyką. 
~~ 

g ~ Fabryka ram i zwierciadeł. Hurto-
'g ~ wna i detaliczna sprzedaż. Polecam się 
~ ~ szczególnie towarzyswom polskiem w ra-
~ złe potrzeby pamiątek, dyplomów etc„ 
o 

~ Adam Miohozyński 
= 
Ił 

• 
Gelsenkirchen, Fl-0rastr. 92. 

Księgarnia Wiarusa Polskiego. 
ftOłeca wiclld wyMr kslaiek do xabo!dit t.! ~ 
fo czvt nJa. wlazarków. oowln§zows.ft ltił. 

br n1a 
od „.50 do 30.00 D1are dme I ·pców do I. KoDłnnii ś • „ 

łJbr4l:Dh~ moje sq, 'edług ~Tła§oy.~h ·wska!:ó 'e.k„ dla ażdej fłgu1•y stósownh1' od-
1•0.bftone. Dla tego be t; naganny najlepszy krój, od rubłony~h po ług mia y ledwo 
dająey się 1•omróżnłe. . 

Odbiorcy zamiejscowi odbior~ koszta podróży z powrotem. 
1Do wyboru wysyłam f anko. ~· ~ Do wyboru wysyłam franko· 

Ruhrort, 
Kiinigstr. 5. Jakóh RotJbsehild :Ruhrort, 

Konigatr. 5. 

- ' 
. ' . , . ~ ' ... · . ... . ' i "t 



Kapitan Czart. 
T•• •rui~ 

(Ciąg dalszy.) ----"'2.S.... VII. 
~fo odkrycie pogrążylo Sulpicyusza w 

rozpaczy i wprost - odrętwilo go. Oprzy 
1onmiawszy, postanowil w leb sobie strze 
1ić 9 wymierzając wbie samemu karę 'Z.a mc
wierność. 

Nabił icden z pistoletów: i jąt podnosić 
go z.wolna do czoła. 

Broł1 zatrzymała si~ na -chwilę w dro
dze i Sulpicyusz, rozmyśliwszy się w1docz 

1ei polożY,t ·ją naPowrót na stole. 
- Jakiż ja glupi ! - mruknąl. - Gdy

bym ttmarl, sprawa nicby się przez. to nie 
polepszyła. Przeciwnie! Lepie1j żyć i 
starać się głupotę S\\"fl, naprawłić. 

Pierwsz~t jego myślą bylo powrócić 
do Paryża. Ale zaraz zrnzumial, że go to 
do ni.czeg.o me dlQprowa.dzi. Podczas, gdy 
on dążył'by do stoli•cy, wmgowie pośpieszy 
Iiby jak najszybciej d10. Saint-Serni·n i stać-

Y s.ie mogło nieszczęście niczem niepowc 
t()lwane. 

Za-czynat wJaśnie· z tegQ punktu mzpa
trywać sprawę, gdy służąca zapukała lek
~q d\) drzwt. 

łem. 

Su1lpicyusz otwiorzy! z pospiechem. 
- Gd1zie ona? - zapytal wchcidlzą,cej. 
- J(to taki, proszę pana? 
- Marota; dama, z którą, wieczerza-

- O! ju:ż kawał czasu, ja1k sh~ odJd:ali-
łii, froszę pana. 

- Oddalila si~. A w jakim kierunku? 
- W kierunku Orleanu. 
. - Przeklęta oszukainica ! - zaklął mto 

BH&ność Rodacy! Bruckhauseo n. Renem 
i całej W estfalli 1 

Polski ze~anni'Strz i zlotniki mieszka 
~ •ruckha!u•sen na ulicy Albrechtstr. 16. 

Wiei.Id skład zeprków i zegarów I 
złełrcb rzeczy. 

Po bardoo niskich ieena·ch sprzedaję 
11.Cluki kieszonkowe ~wszy odl 8 do 
a ID. Naiłepsze ankrowe zegarki od 20, 
at, at do 50 mr. 

Bracia Rodacy l spiesZJcie rak najpr~
~ p0 zeg~rkL dlo swego Rodia'ka9 który 
•s nie oszuik!a 'r rzotehnie obslużyl. Kto 
~ do tnnie po zegarek, dostanie darmo 
idcuszek :z. ka:psulką. 

1(31txty zegarek u mtnie zamów.tony jest 
łdEeraooie oociągni.ony z 5 let~ gwaran
--. a gdyiby się miał ni:cpodobaić 9 z.wra
ęm pieniądze z. pow.rotem lub zamie-
• na ininry. . 

Na t}'ICzenie kaiżdego także przyjmuję 
choć najdęilszle reparacye regairków i re
•nd~ pod gwaranicyą Z letnią ~ po cenie 
*8J,dro ni:zkieJ. Jeżel'i1 kto mtJal duż u ob
ceuc> 1'.e!Wrtnistrza zegarek i nie chce cho
drJć, to dJła przekOinania prosz~ przystać 
łł» mnie, a dlOstanę z pew.nośetą serd'oczne 
I'Odzi~owani~ za dobrą. repa:racyę zegar
~ Dłai wszystkich dobrze myślących 
Rodaków zasyram pozdrowienie. ·1 

I. Żywiałowski, 
polsk't zegannistrz i zlotnik. i 

8aczoośC Rodacy 1 
Polecam na post POWIDŁA CZY· 

STO POLSKIE funt po 25 fen„ tak samo 
bardzo wyborne wino becz:kowe i hiszpati
skie „Samos", liter po 90 fen., ja!k też 
wszelkie mne wyb-orne wina bardzo zdro
we i skute~z.ne dla chorych i zdrowych Da 
lej polecam dobre cyganr, tytoń, piwo we 
laszkacb i beczkach i wszelkie inne to
wary spożywcze po jak na1niższyich ce
nch. Sk<>ra. i rzetelnai usfo.ga. 

Prosz~ szan. Rodaków o poparcie in
teresu. 

JÓZEF MROSKOWIAI(, 
Brueo. ulira Polna, f'eldstr. nr. 24. 

LATWY ZAROBEK! 
· l(toby chcial obok swej pracy mieć 

łatwy zarobelk poboczny niech si~ zzbsi, 
dołączają,c znaczek na odpowiedź, god a
dresem: 

T. MOSTOWSKI, RahUnclNfttsea 
p. Wanne. 

dzoieniec. - Ona to okradła mme ! Ate dla
czego? Nk nie rozumiem. 
~~ wyciq~nęla z kieszeni k:artkca 

w kilkoro zlożon'l i po.dala Sulpicyuszowi. 
- To do pana - rzekla. 
- Od kogo? 
- Od pięknej damy, proszę pana. 
- A! zobaczymy. 
Otw()rzyl mały liścik, skreślony mepe

wną ręką, i wyczytal te słowa: 
Ben Joel udal się do S::iint-Sernin. 

Prze.bacz. mi; z catego scrcai żaifuję." 
- Ben Joel! A ternz już wszystko ro

zumiem! - wykrzyknął mkdzieniec. 
PQtem z wybuchem gniewu: 
- Orua żałuje! żmija! Dobrą chwile 

wybrała do żalów! Chwyta mnie, jak 
dudka. w sidla, drwi ze mnie, upaja mnie, 
okrada, a po tem wszystkiem prosi o przc
ba·cze:nic ! ł(toby się by 1 S!l'Ocizie vał ! .Ma
rota w przymierzu ze zbójami! A pk.1diQ 
cygański·e ! zdeptalbym ci~ tcra·z nogami! 
Wybrnąłem ze wszystkich zasadzek, zwal 
czylefn wszystkie przeszkody, tymczasem 
Jed'na samkzka: wyprowadziita mnie tak fa
tail'll.e w pole! Ale do <ly' bta i wszyst- 1 

kich slug jcg() ! to s'ię tak IJie sk·o (1czy ! Od-· ; 
biorę swój list, choćbym mi.ar rvzpru6 te.
go Ben Joela od brzucha do r1rilh ! Dalej 
PCłJnienko, każ osi.oidlaić mcigo konia ~ wy
nai'dź mi najs1pieszmei, lwgo, w mógłby 
wyruszyć natychmiast do Parj-ża. Dosta
nie dwadlzieśda pistolów, jeśli stanie na 
miejscu przed wiec>z.orem. 

- Znajdzi·e się taki, pros7Q panai - od
rzekta sfużątca. - Podejmie SH~ tego Piotr 
Morel. 

- Biegnij więc i sprowadź go tu za~ 
ra:z . 

Pod;czas gdy slużąca śp'iP-szyfai spełnić 

UCZNIA 
syna porządnych rodziców, który chce sic; 
do:kladnie wyuczyć golarstwa i fryzycr
stwa przyjmie od Wielkiejnocy. 

Bolesław Sibilski, fryzyer, 
Horst-Emscher. 

Baczność! 

rozkazy ni-ecicrpliWC2'0 ~ościa~ te.n ostatni 
prz~otowa.r list do Cyrana i opowiedział 
1v nim w krótkości wszystko oo zaszlo. 

Nie próbował nawet usprawiedli.wiać 
si~ Znal Cyrana i wiedział, że jest od nie 
go znany; nie wątpil, że poeta jego d-0breJ 
wiary podejrzewać nie będzie. 

Ody list byl już gotowy, m!odzieuicc 
zeszedl nru dól, gdzie czelk:ar już Piotr Mo
rel. 

Umówiono się prędko o warunki. Po
slaniec ruszy! w drogę przy Sulpicyuszu, 
który, usp.okoiwszy się z tej strony~ do
siadl z k'Ole'i swe.go wiC'rzchowca t popę
dził wyciągniętym galopem, aby ścig.i.; 
Ben JQela i nie dopuścić, za wszelką cenę 
aby dostal się on do Saint-Scrnin. 

• • • • 4 • 

Marota jak si<~ zdaje, uaula naprawdę 
źal i wstyd - spóźmonc. co prawda. Sa
mym slmvom jej możnaby bylo nie ufać; 
poparla je wszakże czynem, wyjaw/iając 
Castilainowi w ostatniej chwilii nazwisko 
wspólni.ka i jego zamiary. 

P-0zostala ona w towarzystwie zbójów 
dotąd! tylko, dopóki nie pcdchwyc11łą ici1 
t:ijcmn'.icy; zaraz potem, skreśliwszy na
p ędce ka1ikę do Stilpicyusza, u<lata się z 
i wr.otcm do Orlrann żywi.ąc skrytą na
dzieję, że SPotka: się ·ieszcz.e kiedyś z. roman 
sowym mlodzi,eńccm i zniewoli go dioi za
P1Qmniema: wypadków tej nocy. 

Co sic tyczy R.i·nalda i Ben Joela, r10Z
lączyli się oni, porozumiawszy sie wpierw 
co oo planu naj,bliższyich dzialań. 

Be.n Joel wyruszył w kiemnktt Loches 
R.ina:ldo pojechal wpro.st do Paryża, gdzie, 
me spiesząc slię 'Z:bytecznie, stainąf dopiero 
trzeciego dnia. 

Gdy l<Ytr zjawił się w pałacu hrabiego 

de Lembrat, dzień nie zacz~ si~ t.• ·.„ 
szeze, Jakkohviek bJ~la już iO<lzina 
nasta. 

Roland był tej oocy na balu i ~ł 
sie spać bardzo późrro, sihltie rozc:Lraźmoly 
obojętnością, okazywaną mu prz~ t:m·~ 
bertę. 

Wejście s-iuża.cego, który go pri u„ 
dz.il, zbudzilo w nim gniew wielki, tniew1 
ten wszakże natychmiast ustąpił, gdy itra. 
biai usłyszal wymó\\ lonc przycisw.11 
tajemniczym glosem imie R.inal<la. 

- RŁnaldo tu? - za\vo.la1t, zry a.ią· 
się z pościeli. - Cóż się stato? Niecla ~ej„ 
dz ie natychmiast! 

Rinaldo nic -czekał n~· poz.wiolenli~~ •łat 
inż przy drzwiach. 

- I cóż? - spytał niecierpltwill 
land, spostrzegłszy wysłańca. - Lielf 

-Mamy go. 
ttrabiai odetchnąt 
- Daj - rzekł, wyciąga•iąc ręk,. 
- faśnie pan żąda listu? 
- Rozumie ' się. 
- Ja listu n\ie mam. 
- A g.d7ież on, gamoniu? 
- U Bem J.oela. 
- U Ben J.oela? 
- A Ben Joel ·gdzie? 
- W drodze dJo Sa-int-Sern'in. 
--:- To wymaga wyja1śniefi. 

- Przybyłem wlaśni•e po to, aib~ lclt 
iaśni1e palJl!tr UJdziel'ić. 

Rinaldo op.o:wiedziait wów.cza1S *~e· 
~óI0iwQI o wszy;stkJiem, oo z.a:szro. 

( C1ą·g dialszy, nastąpi). 

~-------------------------------~ 
0000 f:OOOO.iiOOOOOOOOCOOCOOC~ 

Poszukuje dziewczęcia lub starszej kobiety 
Illo d1.liecka natychmiast albo od 1 kwiełnlot. 
A•ros: 

Clilolewitisld. rzeźnik polski 

Z po~vodu po'lvrotu do Polski s'r~e 
wszystkie sprz.ęty domowe i kncherme. I(toi)Y, 
z R.odaków mógJ coś potrz.ebować, Jlllllą• 
przybyć do domu przy nticy Wittener8.tĄ tl·. 
91 w domu restauracyi p. Stretlinga w AJtfli· 
bochum. czwarte piętro. w Holsterhause11, l"riedrichstr. ~5. 

cocoo, ·ooco.~o~ooooooooocoooc=-----------Pi_o_t"_Mi_':k_~_ : 

Baczność! Baczność! 
Miałem sposobność zakupić 

I p E 
konf ekcyi dla mężczyzn · i chłopców 

daleko niżej ceny i l>olecam takoVł· e z dni~m dzLsiejszym i dni nastepnich po nitej podanych bajecznie 

nizl~ie.b 

Partyaubrań dla ID~~1:~~~~u 8 . 
wartośó do 15 mr. mr 

Partyaob~:!ś~~~ ~~1!~~!!~ 15„. 
Partyaubrań dla ~!r~~!:~i~~ 21 

wartość do 35 mr m. 

Partya ubrań dla chłopak6w 
do lat l(. 

,,,. 95 
lerya 1 't 

8er)a II GóO l~r-,a IV SóO 

Wartoś<ł rzetelna o wiele wyższa, 

eena,eh. ~-.. 

Partya spodni dla meżczyzo 
serya I ł 75 wartość do 3 mr. 

hrya II 2 50 w•rto %ć do 4 mr. 

Partyac~:!~l~~~r0~~~l\'.~~ł0d 1~. 
Ubrania najrozmaitsze dla robotników 

k ;vidt !!JO ZDW~Jdłl - •. ~ażd ... j c„v- ił". 

Ubrania dla chłopaków 
8erya I ł óO ler}.a III 2 75 

łłerya II 2 25 8n-,~ IV 3 25 

do wyszu'kani <1, wart~łlć o wiele wvźsza. 

Hermann Cohen 
ul. Fabrikstr. 49. RUHRORT Nłtromik KOnigstr. 

Największy dom specyalny garderoby dla meżczyzn i obuwia w miejscu 



.:.· 

yprze--
. . . t 
1ęc1. . n · r 1S11 

trwa tylko Krótki ezas, gdyż lokal musi zostać wyprza,tnięty. 

o e e • 

• 
MaterJ ę na suknie, to~ary bawełnit-ne . Lóic i kon ekcye dla mężczyzn , chłopców i dzieci, Garderobę dla robotników. 

Nowo . te! 

lVajwsięllet y 

I 

rac1· 
Werden. e naprzeciw kościoła katolickiego. Steele. 

Z powodu olbrzymich zakupnó w, jakie poczyni1Hmy wspMnie z n2sz,3mi intere3ami w W erden i Steele, motemy po tak niskich cenach 
sprzedawać, jak tego nawet składy wiekszych rozmiarów 

•• 4łl4• · n ~3 z y 11 l {1$ n i e It.D o g ł\ !. 

. Nad2r ·v:yczaj wielki wybór 

konfekey· d· :msk.i dzieci_,eej 
modnej i eleganckiej od najtańsżej do najdroższej. 

Wielkie partye materyj na suknie kolorowych i czar-49 Powłoki na poduszki z szyfonu "5 fen. 
nyah, tylk~ mod. mat, metr po 6 4.95, 3.85, 2, 1 25, m. 88f f. 

Gotowe powł11ki na pościel !S,00 -4:.50 3.00 2, 7 5 mr. 

Towary bawełniane I błałe Koszule damskie, ciężkie pełna wielk ·>sć 75 fen. 

Syamozy na fartuchy 140 ~zervkie 62 f. Dlimskie f 'rtn{•,hy z na.ramtrnicami, do prania 68 fen. 

Barchan na. suknie piękne wzory 29 fen. 
Damskie fartuchy reformowe 

Perkale na pościele piękny towar 29 i 22 fen. 
Gorsety, rzetelna wartość o wiefa wyższa tylko 

białe chustki do no~a, tozin 
Bobrowe prześcieradła, pstre i białe nadzwyczaj cit:i-kie, 98 

na dwócł. f. Syamozy do poś<·1eh t.~l.trn 

--------------------------------------------~~ Niebielona flanela 27 ten, Fartuchy dla dzieci sztuka tylko 

Konf ekcya panó 
po nadzwyczaj tanich eenaeh W'e w · elkilll •Y · orze. 

Ubrani a dla panów własnej roboty 10 N ie bies kie spod n ie dla mt;iczyzn 
-~o ~8, 22, 18 a* do __ __ mr. 

--~~~~~~~~~~~-

Ubrani a. do przyjęcia gso Nieoie s k1e k it le dla męwzyzn 
po 22, 18, 16, 11 a~ do mr. 

150 
mr. 

Ubrani~ dla dzieci 
po 8, 6.50, -4:.50, 3 at do 

--~~~~~~~~~~~-

Vb.rania d.o ro bo\y. 
S p o d n i e s k o r z a n e trwałe, nadz wyczaj ciętkie 187 

po mr. 

Partya spodni bnkskino w ych -
c~ętk1 towar 

Partya spodni bukskin o wyeh -
wart cść ~U>O mr. 

ZAWSZE WIELKI ZA.PAe -.a 

po 

po 

tylko po 

tylko po 

88 fen. 

l,28 mr. 

85 hn. 

19 fen. 

25 fen. 

87 fen. 

92 fen. 

225 
~~. ar. 

425 
:m.r. 

K o s z n 1 e dla m~tczyzn d o k o P a l n i 73 I RESZTEK BUK~KINOWYOR. ~-
po fea. 



-Km•~ ~r:t:Ua polska 
w Habingborst, nJ. Rou.erstr. 21, 

poleca swym Rodakom: wielki ~r 
książek do nabożeństwa, różnyich ~ i 
wzorów. Ksi~ka wiełka „Dunin". Książ
ka ia powinna sir: znajdować w każdej ro.
dzinie polsko-katolickiej. Nabyć ie\ można 
<Jd 3 marek 90 fen. już bardzo w dobrej i 
mocnej oprawie. Inne książki do naooień
stwa od 40 fen. do 9,50 mr. Dalej J)Olecam 
książki powieściowe historyczne naukowe, 
katechizm :polski, historya św., elementarzt: 
itd. Powinswwania, karty z widokami 
polskie, niemieckie i francuskie, papier pol
ski z p~knemi nagJówkami, papier na 
kwiaty druciki iad. Wiązarki od 25 fen. 
począwszy dic> najdroższych. 

Wielki s:klad obrazów św. pai1skich, 
oprawa wianków, wiązarków. Skład 
krzyży, figur, szkaplerzy, różańców, obra
zków, lamp przed obrazy. Dalej pole
cam lyżkJ, widelce, noże, szczotki do wą
sów, grzebienie damskie i dla dz ie.ci, 
zwierciadła małe i wieJkJe. Wielki wybór 
papierosów, tytoniów i cygar. Także 
tabaki do zażywania. · Pe;łskie wina i na
poje bez alkoholu. Proszę szan. Rodaków 
o poparcie mego przedsiebiorstwa. 

Mardn Jnrczyń~ki, HatJingIHnt 
(przy llauxcl) ul.Homerstr. 20. 

Olbrzymi wybór! 
„Najtańsze i nairzetelniejsze źródło 

zakupna"t 
Wstystkie moie zegadd są starannie obcią· 

ghięte i na minutę uregulowane. Za każdy ze· 
garek daję 2 lettlią piśmienną g~arancyę. C?· 
bawy nie ma żadnej, bo coby ~1e podobać 1,11e 
mialo, przyjmuję z powrotem i zwracam pie
niądze. Trzeba się koniecznie prz.ekonać, ~ 
kto nie kupi, toć trudno, ten sam so?1e ~zkodz1. 
Zamóweinia i podziękowania codz1enme nad
chodzą. 

Olbrzymi ybór ! . 
Czysto srebrne najpięknicdsze zegarki 2 

Matką Boską, z 2 zfoconemi brzegami i z naj
Jepszemi werkami na 10 kamieniach po 12, 14, 
16. 18 i 20 marek. 

Najwspanialszy z Matką Boską zegarek, 
zlocone litery i najozdobniejszymi zfoconynu 
brzegami, cięŻki w srebrze i z najlepszym na 
}() kamieni prima werkiem tylko 26 mr. Zegar 
ka iego z pewnością nikt jeszcze nie widzial. 

Zegarek pos-rebrzany kluczykowy 5,90 mr. 
Zegarek niklowy cyi. kluczykowy 5,40 i 8 

tnr. . 
Zegarek pośrebrzany najlepszy na 6 kamie-

niach kluczykowy 7,75 mr. 
Zegarek czysto srebrny cyl. na. 6 kamie~ 

mach klucz. lub remon. z 2 zfoconem1 brzega.mi 
prima werk 10 mr., - Ten sam na 10 kam1e-
.niach po 12 mr. . 

Lańcuszki po 25, 30, 50, 85 fen., lepsze m-
kłowe po l, l,25, 1,50, 1,75 mr. 
()eaniki bogate na 500 ilostrat•y.i 
na zegarki., lańcuszki, biżu~e:ye, także. skrzyp
ce, flety, klarnety, ha;momk1, ?raz ~o~e, brzy
twY, 1inrl mooetki i rożne okohc~nosc10we po
darki W\ wlam każdemu darmo l franko. . 
z 2;·11 i1i1~ i racyami i 8 kolorowYmi obrazka1311. 
Pont1ar \\ elki. :Egzemplarz oprawny w plot
no i.i'1 v,i ~ł·.lde z !uteralem. Cena 11,00 mr.,, z 
zlot:> 1H ou.egeim 12,00 mr., z przes. 50 fen. wu:
cej. 

M. DANECKI Miejska Gorka. 
Gorchen. Pmw. Posen. 

(depozyta) począwszy od 1 mar
ki pn'iyjrnujemy .za h_..,,..artalnem 
wypowiedzeniem płacąc 4° o. \V 
raze potrzeby wypłaca kasa o 
ile zapas kapitału starczy depo
zyta każdego czasu. 

Towarzystw o pożyczkowe 
E. G. m. u. IL Gostyn. 

I Najstarszy krawiec polski 
I na okolic~ Ruhrort jest 

Franciszek Słoma 
w Laar, K iserstr. 107. 

Niespodzianka! I '--= c 
o.. 
r:o 

Ceny umiarkowane ! 

Najlepszy krój! 

Materye we wielkim wylwrze 
zawsze na. składzie. 

W dowód mej d~ieloofoi, postan'JWiłem po

darować moim szanownym odbiorcom: od dziś do 

wielkiejnocy: praktyczny 

m 
,::.:> 

Ro 1acy, jest hasłem kD..żdego: 

do swPgo, a nie chotilzić do składu o
~ prezent ~ 

ł bceg0 ! przy zakur1nie od 20 marek począwszy. 

I ohens 
I m, erne 

. Na wielki post ul. Bahnhofstr. 50 ul. Bahnltofstr. 50, 
polecam szanDwnym Rodakom olej sie
mienny, powidła śliwkowe, twaróg, miód 
czysty pszczeli, jagły, suszone jabłka, 
śliwki i inne artykuJy1 spożyw"c2e. 

MIKOŁAJ . TWARDO WSKI, 
W a n n e, ulka łforststr. nr. 20. 

Baczność Rodacy w Bochum! 
Z~dnjrm l Jrnietnia ot.wiermn tutaj przy nlicy 

Klarastr~ 2 Klarastr, 2, 

s 1 
1' I .zn i 

Na skłauzic hGde miał wszelkie towary mięsne. 
P lslifo Jdełb~i ty· i kh';z~d własnego jedynie prn.w

chiwego polskiego wyrobu. 
Także ro~mrnitc jnnc kiszki ws;1,ystko dostarczam rze

" tclnic i c.7.ysto aby HodaJ.Jnv zado,11:olić, i zawsze na od
biorców po.1:yskać. 

Ceny umiarkowane! 
poparcie mego przedsiębiorstwa. 

Usługa ~Mr.21 
Pros;.r,(~ o gorliwe 

Uniżony 

r. joieohowski, 
rzeźnik polski 

w Bochum, ulica K!Hastr. nr. 2. 

~ 

rę I 
ceslłłnar po 5 marek ~I 

nabyć można 

k . w· ')I k' ~ Dru ~arm ,~ rnrusa to s 1e- ~~~fi 
~ go·~ w Bochum. i 

~~f~~-F Nolting.~a~~~~~~: 
licin richstr. 

Pon(· eważ 

z clniem 1 kwietnia mój nowo· urząuzony interes ot
wieram i skład we wszelkich artykułach znacznie powię-

' kszyłem. jt'stem w położeniu, 
moim szan odbiorcom, ws.7.yst
ko dotąd nie bywałem wybo
rze i tanich cenach dostarczać. 

Dziękując za dotychcza
sowe poparcie i zaufanie do mnie, proszą 
ró,~vnież i nadal to nowe przedsiąhiorstwo 
poprzeć. 

Polecam mój wielki skład i wybór 

pa1•asoU, lasek, długich i krót
kich fajeli) ezapel,, cygarniczek, 
tąbakierek j VI szelkich towarów sta

lowych. 
Mam tahże wielki skład lepszych to

warów skorzanych oraz ram do obrazó·w. 
Dalej p1·owadzę ;manej dobroci 

CYG:_RY PAPIEROSY, 'r A.BAKI DO 
PALENIA, ZA'LiYWANIA I ZUCIA. 

Na składzie wszelkie instrumcnta 
muzyczne i części do tychże. 

Towary papierowe z polskimi 1;apisan1i zaV\'szc 
· do nabycia. 

Reperacye wszystkich rzeczy w własnym warsztacie 
wykonywam prędko I tanio. 

·- N:.dtJ1l. 

11ap1·zeciw ulicy Nowej. 

Najlepsze źródło zaliopna 
'1.» U I A ~~:„ •· 
każdego ·rodza,jn. 

Otto Fangrneier ·v Bochmn, 
12 ulica Hochstr. 12 

Telefonu nr. l ~M5. Telefonu nr. 12·15. 

~f.'r~~ Nadzwy• zgj ·taJre fH>IMenie! ··~1 

Pantofle damskie 80 I 'l'n:e wiki damskie 235 
sk6rza.ne po<leazwy fen. ze sprzączkq, dobra skóra mr. 

Damf.1kie uzewiki sznui owane i z guzikami 525 
koń3ka skórn, bardzo trwałe m. 

ll •'.ZO We pant11 te i,. dla niewiast, czarne i 
Pl f '>40 I Piil4.órzane pantofie 160 

dla niewiast m. czerwone, tyl.i.:o 2.40 i m. 
- . 
LeJ1s~e trzewjki dam~k.i e sznurowane i z g1mk.675 

z skóry cielęcej i safiano,.,-c eleganckie "d m. 

dla męzezyzn, czarne lub "'"' ~ ' ~ 
§kór~a.oe pantOfł(, 250 I 1\iIPzt" e rrnnti. fl~ 27 5 

czerwone ty~ko m. · pluszowe p_o --~· 

M~zkie trzewiki do :· zu urowania i ka.masze 5 50 
dobra skóra bardzo trV\ałe, po 6.·5@ i m. 

f{amasze mE;zkie 715 I Kama'Sze rnęzkie C2 3 ~ 
końska skóra po m. skóra cielęca po @ m . f:'.'J 

t •"~ 

Męikie trzewiki d·J sznurowania 850n
1 

\·~,·\ 
safian i skóra cielęca ~ 

'l'rzewiki 460. 31s 1 Obume d1a ~z!e :: i 4-0 . ~ -
dla robotników 1 m. począwszy JUZ od fen. 

\'ł'ielka part1a 
obuwia db dzie ~i d'J przyj~r;ła · wyj~t,iBwo tanio. 

Otto Fhn~rneier ·v Bnt.hum 
I '1* ulica loch!>'tr. nr. "2 

;!i rrelefon 12·45. a 

(?· do każdego ubrania u mnie kupionego eleg. kapelusz. ~· 

r) W sobotę i w niedzielę ~ • • fi/; mają zostać wyprzedane, bez '.:rzglądu na clotychcza- ~ 
• sową wartość, około • 

: 300 ubrań do przyjęcia • 
~ ladne, czarnB ubiory, najlepsze odrobienie. eleg. leżące • 

900 12so . 1600 • 
po J mr. 

;;• Oltoło 100 ubrań dla meżczyzn ·. 
z najlepszej czarnej materyi kamgarnowej. elegancki • 
krój, dlugi fason, 2-rzęcJ.owe lami.ielki • 

1950 
.v.a ceną tylko mr. Wartość o wie~e wyższa. • 

Najwiękwszy dom specyalny w Bochum .: 

~ n. Darto;; w Boeho~ : 
tylko Obere Marktstr. 25, narożnik R1)Senstr. 

Właściciel: M, Mischko"'Iski. 
..• &i 

'" k „ tf , „ ,.., ł'\ • ,...,. l:ZI 

• •• 
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fłycłi101b1 t1.: 1Jemd« "vyf ~~li iJ~M.-~cznycll. 
p1nctvlata kwartału u »ocic1* l 1 UGtowYcll wYnołi 
i •r· 50 ftll., a s od1101HEiem do ioma 1 mr. 92 fen . 

l:arH Polaki" :zapi11ny jest w ctnnika pocztowym 
1111 DŻ Z 

11 o H.ak"ie.:n „i. yolnfach" nr. t28 • 

. ~."'-- Redakcya, Drukarnia i K5ie~tle"".~~ 

· odzłce p-0lscy ! Uczcie dzieci swe 

11 wić, czytać I ois.ać P-O polsku! Nie Jest 

p111.klem, kto p-ot:omstwa swemu zniem· 

rJYĆ iię POiZW olJ ! 

Z wypadków data. 

Na jakie wydziały robotnicze chcą się osta
tecznie zgodzić kapitaliści? 

l(ola: pracodawcÓl\V' w calych Niem
czech ruszają się prz,edw nowelb gónniczeJ 
a solą, WI oku są, im gfównie wydzialy. rio
ootruicze. Oo prawda ·nowela rządn1wiai nie 
przyznaje am jedlnego prawa' wydJz,iatom 
robotniczyrm ~ udziela im tylko głosru <l·o
ro<l·czego, ale panom kapitalistom i tego za 
wiet-e ! Twierdzą oni, że skoro wstaną 
wydzialy robotnilcze zaprowa:dzione nai ko
palniach, tedy niebawem będizie je trzeba 
1akże zaprowadzić P'Ql wsz1y•stkich fabry
kach i zaik:tadaich przemysl1owych. Bardzo 
h11sZif1lie ! l(ap.i'taliści więc o<l!rzwcają WQ-

1 

góle wyd'z;ia.ty ·robotni.cze, gdyż nie· chcą 
się mg<lzie z. robotnikiem uikfadaić, bor ka
pitalistai nie uklada się, tylko rnz'kaziuie, a 
robotn;lk ma sluchać. Tak sąU:zą wlaści-
c'.tle. kopalfl, lecz - iak pisze W' .,Rh. 
\Vesrf. Ztg." pewiern pr,a1wdawca - osta
lecz:nie możnaby mzprawiać {) zaprowa
dzeriu· iak1ch wydziałów robotniczych, do 
których należeliby także urzędnicy kopalni 
mianowani przez pracodawcę! 

N(): z.ai takie wydzfały, to robotnicy 
·chętnie <liziękują, chyba że kapitahści w 
zamiatn' zgodzą, się na to, iż wtedy w J milei
sce u.rzędniików robotnky sami będą sobie 

1 
wyznoczali ·zardbki l' roiztllzielial'i pr:aicę. 

W Dortmundzie wymyślano znowu na Po-
laków 

nai zebraniu towarzystwa hak.atystór\v od
bytem w uibiegty piątek. l(ef.emt przeciw 
Połalwm wygiio-sin przewod.in1czący zajmu
iąc się gŁównie P'Olakami na obczyźnie i 
wzywarjąc do v.ralki przeciw -0ngruniwcyom 
IXltskiirn. · 

Telegramy. 
I{ z y m. Mmisteryum podało się do 

dymisyi, 
. B a c h m u t. W mieście panuje wiel

kie Wzburzenie z powodu zamachów czę
~tych POPt?łmianych za białego dnia. 

Peters b u r g. Postanowiooo Mak
~llla Gorkiego oddać sądowi pod zarzutem 
~tsania odezw ma~ących na celu zburzenie 
ll!nlejących porządków państwowych. 
k P a r Y ź. „Matin" don.osi o pogło-

1 ~eh~ które krążą po Petersburgu, że ja
Pllńskie łodzie torpedowe wysłane przez 
adJuirała Togo uszkodziiły ciężko pancer
~ki Sisoj Wfołłki i Nawarin należące do 

ty ad!mirała Rożdżestweńslclei[o. 
~ • E --

Ważna chwila dla rnbotników 
~~deszla olbecni.e. Q1bTzyrn.\ strejk górni
,: uuo~il, _jakąi potęgą; :iest sc_>łidar
~ rołxltntcza. i wyikaizrul, j.aik lrorrueczrra 
le11T'!~ronai robotników prz.edl ·wszechpo
""'YH~ kapitalizmem. 

tnaj Zap0wiedz1aioo z porwiO'd!u tego ustawy 
ące laProw.ax:lJz.i.ć ixby robotnicze naichć robot . ' 

w niczYm1 związkom zawodowym pra-
~~:DOracyjne, rua:l'ej wniesi'OłIIO db sejmu 
Prac ~ ustawy przeci'WI zaiw.ieszanju 
ós~~ kopainia;ch i mają.ce ure'gubwać 

~robocze w górnllctwiie. 

I 

~:Vfa-sz<:za ·Sprawa ostatnłaJ ŻY'WOl 00· 
~ ~~~ich robotWków, specyał.oie 

~ .rników naszych nia1 o~rne, 

Ty:rni dniamr sejm zajmie się wspo
mnfalllemr ustawami, a dziś w wtorek ze
brali się delegaci z1wia.zków: zai\Vl(}do1wy.ch 
w Berlinie, by się naradzLĆ nadJ tą talk wa
żmli dla robotników sprawą. 

Ob0iwiąz1kiem jest każdego robatnika 
d!bając.ego o polepszenie swej s:rnurt:nie~ diali, 
by śle<lzit te tak wafo:e sprawY, i ()( ni'ch 
się 1!11fornrowal. 

Z 1nikąd iinąc:V zaś talk <l()ikla<lJnic się o 
tern robortmik Polak nie dlowie. jak z „Wia„ 
rusai Poliskiego", który już lał pię;tnaście 
ręka w rękę z. rodakami pracuje nadt pole
pszemem doli na'Szej na o'bcz:yźnie. 

„Wia1rus P.ols'ki" stal zarwsze nai straży 
intereSÓ\.Vl sta.nUJ roootniczc.go, zamiieszczal 
zawsze glosy· robotnTk6w1 we ·wiszelkkh 
sprawach, określał zawsz,e doo.Ja<lnie sta
nowisko robotrui!kai Polakai w. ter lub owej 
spra1wie, a bę<lzie i nadal oo tej samej dro
dze pa1stępowat 

Jedniakmrnż tak jak 1'os rohotnikó\v ze 
WiS:Zy:stkich stanów najwięcej Jest poxalo
wami·a godn,y, tak tez i na pi1smo 1broll1ią.ce 
robotników jak ,,Wiarus Polski" najcięższe 
spadająi dosy. 

Do Was się tedy: zwra-cairnyi R.:oid:acy 
i wskazując na: p1ętnastoletmą wspólną pra
cę, prosimy i 11\adal 01 Wasz.ąi pomoc. 

Szerzcie. tę gaz:etę Waszą, gdyż im 
\Vfi~cej ,, Wiarus Polski" liczy czytelniiik'ów, 
tern lepiej pra-co\Vać może dla sipraiwy, tern 
lepiej1 może bronić Połakór\VJ prz,ed kapiial'1-
stami, hakatystami i inrnymi· wmga.mj. 
m -

Polacy na obczyźnie. 

J(aternberg. l(rew1 w żyłwch się ści
n:ai, g<l'yi &ię czyta, jak postępują ludzi1e, któ
rzy ma obczyznę wy.siani z.ostali, aby mi
szciz;yć ,,Wiarusa Polskiego" za to, że bro
ni P<0laków przedl zaichcian.kami ·centrow
ców, których/ w1 Polsce niektórzy lu.d!zie za 
ialkichś boż>ków~ uważaóą. Kto dłużej prze
bywa na obczyźni·e wie, jak już ruas filary 
ce:ntriowe prześla:dowia..tyi a wYnę zai wszy
stko zwalano na „Wiamsai Polskiego", bo 
pismn to zawsze bmnilo l~cfu u jegOI praw. 
My wiemy, jak to centrowi germa1rne.ato
rzyi z ambonyi z.aikazy-w:atr cz-ytać „Wiarusa 
Polskieigio", ialk to mu prz:eJ)Ow1adlali upa
dek. Ałe te kh przepowie<lni,e się nie s.pel·
·ruily, oo· my; whotn'ky n.iei 'Cl.101puścimy, aby 
nasza: gaz,eita mi.a la wpaść. g'diyż nie mai dru
giego pisma, które:by tak energuCZinie broni 
Jo ·mhotJników, ja'k to cz:ynii ,,Wiarus Pal
ski". Teraz, gdy nlOfWY k:·warta~ się xbHża 
·pokaż.my czy.nem, że naszego ,.Wiarusa" 
kochamy, a: uczyinić to możemy clrocLz.ąc od 
d'iomu db d'omu r zachęicai,iąc naszych 
wspótbrad do zaplsaniai wlblie pisma tego 
na przySIZle trzy m~esiące. 

Polak wierny Ojczyźnie Polsce. 

Heeren. Latają tu jak opętani, jacyś 
niemiaiszkowie. J e<l'm namawiają Polaków 
aby; się za Pisali db ge,werkferzj.ruu1

, ai dlrudzy 
do ferbaindu, ja zaś mówię: .wszyscy Pola
cy na obczyźnie powrnni z:aipi'Sać się do 
„Zj.;dnocxenia zawoid.owegio polskregio". 
Jakieś ,,Bergkniapy" czyi też. „Gómik~", ia
Jdeś „Bergarbciterzeitungi" czy też „Ga
zety górnicze", ro nie d1ai nas rohortników 
polskich, bo te ga~ety wydająi nietmiieicc)' 
hakatyści na naszą zaigład~ Drukuje się 
je zaś po polsku ·na to tylko, aby tem pn~
dzej Polaków liowić w swe siid:ta:. Na co 
mamy µladć pienicycize niemrom, kied!yl ma
my w larsną organizacyę zawodlową.? 

Co Się zaś tyczy gazet, to nai1epszą 
jest „Wrarus Połski" dfa oos. 0.nl nas 
broni, w nim stoi slowo Boże i oo jeno na 
świecie się sta:rrie, tam z niegodowi~ 
się moma. Wei tyllro bracie Rodaka l mr 

. ~ 11 i 

cz z CI 

i 92 fen. i zapisz sobie .,Ww.rusa Polskie
glQ" z Bochum, to ci go do samej izby przy
niesLe listowy z poczty. Oj to będziesz 
mial dopiero udechQ ! J u:ż wiele nic b-Q
dę mówit, ale proszQ. żeby P-01acy się ku
sić nie dali ni1emieclcim agitatorom, a gdy 
by nie wiedzieli , jak siQ mają zacliować, to 
jeno niech par~ staw. nap1sząi ·eto redakcyi 
,.Wiaru'Sa Polskie.go", <Jna wam zaraz z ra:
dośctią, oi tem doniesie, bo „Wiarus Polski" 
jest naszyrrn przyjacielem, obrońcą i prze
,, ,Jdnikiem na: tej obcej ziemi. 

Polak prawdziwy. 

Misburg pod Hanow~rem. Przybylem 
niedaWII1!o do M~iz.buirga i bardzo się zasmu
crfean, widząc, jak tu ni1ektórzy R<>dacy w 
poście muzyki urządzają w karczmie i pod 
<ezas chrzcin. W 1naszej ki0·chanej Pols.:e 
w1 poście chodzi się nai Gorzkie ż.ale a tu? 
Niestety duro z nas zapomina, że obowią
zkiem naszym i1 na ob-czyźnie sp.eitn1:ać obo 
wiązki religihi:e i narodbwe. Zatem wo
Iam: l(oda'Cy, piodczas św. p-0,stu wnikaj
my muzyk POI karczmach, bo to się nie go
d1z.i1 w poś'C'i e. 

Gość z Misburga. 

Walne zebranie Związku SokQłów 
w państwie niemieclłiem. 

. I. 
Poznań, dnia 26 marca1 1905. 
O godz . .012 zagaił· walne zebran.ie de

legatówJ tow.arz.ySitw gimnaistyc:z111ych so
koJkh. należą.cy;ch d'o „Związku" tl1a R.ze
szę niemiecką, prezes ,,Związku" druh 
Chrzaruows.k1, który te'Ż obradlOm prz,e:wl()
d111iczył. 

Przyibyfo1 ina ziebramie 53 delegatów, 
którzy rnzem mają 60 gl()~Ów. Westfalię 
i Nadrenię re{J're:zen;tują.: druh.: Zmrndziński 
'Z\ Ka1stro.pu gniazd.a okręgu1 IX, l(yba z 
Laia1r gniazda! okręgu'. Vll. z. wyjątkfiem 
Bruckha1t.1s.en, które z.astępufo <l'ruh l(amiy
szek, druih Jan WHkowsJd z Scho111I1ie.be.ck 
gniazda okręgUJ X z wyjątkiem Bocimm, 
któreg.o zastępcą jest id'ruh fan Bre\jskl. I 

Wydzial zwią.zk111 przyj.ą.t przocieiż od 
crelegatów okręgw VII, IX i X ty]kl()J pcln()
mornic.two ra ich1 własne gniaz:dai ai tern 
samem przyznał im tyłlro po je<ln'Y'I111 glo
Sie. 

P-01 odczytalJlJiu v przyjęciu pr-O'OOU<ólu z 
popnedniego walniego zgromadzemiia za
tw1er<l1zono przyjęcie oo „Związku" 43 oo
wyich gniazd. Po 1s~reśl·ea11htJ kilku gniazd, 
które uipadl'y, liczy obecnie ,.Zwnązek" n
gólem ginlazd: 126. 

Ze spra'\VIOlZd:an.iaJ „Wydiziału" dowia
dujemy się, że przybytek przypada gló
wnie na; W astfalię i Nadirenię ti. okręgJ VII, 
IX i X, które razem Ikzą, gni:azd' 45. Cz.lon
ków liczą, g:nrazda izWiązkowe 5482, rwobe1:: 
4117 zi roku: poprxed.'niego, okręg VII liczy 
1cz.ronk&w1 560, IX 741, X 578. 

Lic:z'ba czlonków "\OOU gniazd! z kra
ju spadlła. Liczba ćwiczących na trzech 
,zlotach ogó]nydJJ wyoosilai 1112, z; tego 
przypada na.i zlot w Pozoonau 660, m zl{}t 
reńsłro-westfaJ<skr 401, reszta na zlot ślltz,ki 
Wł Jeziorze w Gali-cyi. 

Druh Borowicz., delegat z; BerJin31 wy
razi~ uboJewiarnie, że Wydrział poleci! nie
mieckiego fabryb!nta Jako dOOtarwice 
sprzętów do girn!llla'styki. Mówca sądlzi, że 
i PoJacy potratfiHby wykonać potrzebne 
sprzęty. Wydział odpowiada, że do tej 
po'rY nie zdblal zmałeść odpo;wiecDniego pol
skiego <lOstawcy. 

Ze spra-wozdanla slrarbrtika: ®wiadlu
jerny się. że dOchód „Zwiqzku" w roku u
biegfym wyJtosij 4782 m., w tem 2500 m? z 
~aro ,,.Sokołów" połskjcb w Oailkyi.. Nad-

wyżki z r. poprzedniego 1226. Razem by
ło w kask 6008 marek. Wydatki \\ y111t0siły 
razem 3324 marek. Z tegi0 wydano na 
sprzęty d'la słabszych gniazd 1181 m., l'.la 
podróże nacz.elników okręgl()'\Vych 658 m., 
na podróże naczelnika zw1ązkDwegn 342 
m., na dmki 665 m., porto 172 m., pcnsya 
sekretarza ,.Związku" (druha l(::irola Rze
peckiego) 100 marek. 

Bo krótkiej dyskus)'ii, w której za1bic~ 
raili głos <iruh.10wiie Ryha, Wilkowski i irnni, 
udlzielono skarbnikowi, w myśl W!ni1os·!a1 
kmmsyi re'\\iizyjnej, pokwitowania. 

Na tern obrady przerwano. Po -Obie
dzie będzfo ci.:.tg dalsz.y posiod:zc.nia. 

A.koya Diemieolto-roska 
przeciw robotnikom polsk~m. 
Rusmi \V Polskiej Gałiicyi mają pod k._

żidyrn względem najzupełniejsze rówino
UJJ)ra\vnieni·e z Polakami, chociaż l'wd111ość 
polska w Gali'cyi je.st Z'llctcmie Iliczni.ejsz~ 
()d rusińskiej. 

Glównie pracy hakaty za\Vldzi~cz.ać 
należy, że tę ludność rnsińską podburzono 
przeciw Polakom ł stale się u nie.j pc;idsyca 
tę nkzem nieuzasadnioną niienawiść do Po
laków. Bo też rząfowi pruskiemu ·wolność 
Polaków w1 Galkyi jc1st ()Igrom.nie rri·emH-i 
i -Opiekuje się -0n st ' le Rus mami, jak ()Sta- · 
tnlio• udiowodnil \\'}..,tęp mirni'Strai Rheinbab1 · 
na w sejmie pruskim. 

W ska.z:ywaHśmy już na artykuły gazet 
hakatystycz.nych agitujące za sprio1wadze
niem robotnika ruskiego WI miejsce robo
tnika polskiego. Kieruje tą agitacyą prze
citw robotn'.kom polskim biuro w Biemniu, 
na którego praktyki rzuca dziwne świat~ 
następująica notatka ,,Nowej' Refonny": 

,,Od kilkw dni w.racają z Prus prze~ 
Kraków. polscy mbotnit.y rolni ze \vscho
dniej Gałicyi, którzy w Pmsa·ch nie mogW 
znałeźć pracy •i zarobku. Z ich opowiada
ma woosić m00ma, że pad:!~ ()!ni ofiarą nie-

·yjaśnilonej jeszcze należyci~ diziala:1ooiślci 
pośredniczącej mski1ego biurn dia wych~ 
cÓi\Vl w1 Nawym Bierwnfa na· Slązku pru
skim, wi powiecie pszczyńskim, wziglęcLnła 
ag1tacyi księży ruskich. Oporwiiada.ią. oai, 
że udali się -0rui do Nowego Bierunia: na we
.zwanie rzeczonego biura. Tam at()Ji, w 
Norwym Bieruniu, kazano ilm czekać oo pra. ... 
cę.. Cz:ekalr też cierpliw1e tydlz.ień, diwa, 
.aż '-VY'czerpały im się wszelkie śr-0diki, za.
braine z d'Olnu. Biuro tymczasem nie tro
szczyµQ się 'O ni!c.h, a :gdy wreszcie popa'CłU 
w nędzę, kazano im wracać do domu, przy 
Cllem postępowano z 1mmi, jak niektórzy 
z ni.eh opowiadają,, wr~cz brutalnie. Og<0-
lQOOJ1iY1m ze wiszystkliego bie<lakom Jflie po
zostało ni'c iflineg10, jak pieszo wymszyć w 
daiłeką podróż. db stmrn rodZinnycb. Prey
bywiaJą oni dto Krailrowa w <lplaikanym sta
nie, glodni, wynędzini.a.h, z opuichniętemi 
.migami i tu z płaczem proszą() wsparde, 
i opiekę. l(ilku z nJi.ch opowiada, u ksida 
ruocy w Galicyi wschodniej organizują. 'fłi 
parafiaich swoich wychodźtwo do Prus na 
wielkie roomiary, że wychodźców OOIWQż.ą 
sami do }(rakowa. poczem wyslaiwszy ile.ft 
stąd do Biemma, wracają do domu. MięclrlJ. 
wysla1niem przez nich pairtyamj ma..iduR 
się l'ilcmr cli.lopi poiscy z Oa.łi.cy~ wscho
dniej. Pakt, że iaik się wa.te, tyllro wyl.ącz
nłe l'ub przeważnfo bium ruskie w. BlU"t1lil.itł 
odsyfa z pawrotem, oosU1Wa przypu.sxcze
ruie, iż dziab ono w JX)I'OIZUmieniu z wła
dzami· pruskiemi, które otrzy.maly ~ 
wskazówkę z Berlina. ażeby odtqd :Pnede
~tkiem WJ>uszcraly do Prus tylkn r.o1.. 
batmków ruskich. 

W ieelu W}iaśniooia tej sprawy ZWTaca 
nrt się db red!aikcyi płs;m polskich na OOJ; 
nym S.łązku z prośbą o informa.cye CQ do 



".Praktyk owego thtra v. B~cr'uniu, a swoją 
drogą polecamy ją także u-i; adre obywatel 
stwa polskiego w1 Galicyi ·wschodniej, Je
~eh księża ruscy uważają -za stosowne po
dej'mowa.: się zyskownej zresztą, nieraz ro 
i - agentó'w emigracyjnych, w takim ra

-zie niech -0grani'cZą swoją d;ijialalność WY
lącznie na Rusinów•, a niech nic narażają 
na. zawód i nędzę PDl·sk1ch robotników 
roh1ych.'' 

Ze spraw o o niczycba 
Petycyę przeciw nowemu prawu górni-

czemu, 
które ma· górnik{)m trochę pomódz, wySilal 
Jirabia von der Rccke-Volmcrstein jako 
prz,cwodniczący sipólki spadkobierców Gie 
sche~v' na1 O. Sląz.ku. 

Nowe prawo górni·cze p-O\\·o!i zapro
'adzfi 8-gia<lzi1ma szycht<; , uwzględniając 

de.pło pl()' kopalniach. 
Rządr chce przepisać, że praca1 ma być 

tam krótszą, g<l1zie stale }est cic:pfa, 22 sto
pnt1 Ccłzyusza, to jest 17:>4 stopni Reau

uira. 
Parn hrabia vorr der R.ecke twierdzi, że 

Jt.ie I)Qtrzcba być tego zdania, liż przy takiei 
depł\Qde, -chodażł>y nawet dużo pary było 
-w1 powietrzu, zdrowie górników się ni
Slczy. 

~obiotnicy przy żniWk a.Ibo paJacze 
jeszcze więcej g·orąca wytrz.ymU:ią - bez 
SIZ:k()!d y. 

Pain hrabiai zapomfrna odpowiad;a „I(a-
1oUk", że przy roi wie mbotnky pracudąi na 
świeżem powietrzu, że sl<Jńce kh g,rzeje, 
'\..'O dopomaga d!o zdrowia. Rówm.-ież pala
ooe cieszą się słońcem i powfam·il mieć do
syć świeżegl() powietrzia. 

l.resz:tąJ tak żnljwiarze jak .paI:aicze nie 
łl"Q\vinni inad' sity pracować. 

Górni:k zaś pracuje pod ziemią,, be~ 
~bpńca i brailmye muJ świ'eżego 'J)Owietrza. 
Jego praiea przeto więcej sil zabiera, co ka
iidly wMzi, patrząc .rua blalde, chwde piOStaieie 
:iórnlków. 

Sko.m pa:n hra.rbia voni der Reake uwa ... 
~ P'('acę górniikÓ'Wł '.$ nreiszkocH~ dla 
'l:tdlr.owia, ro .niechaj JenJO" sam aej: spróbuie. 
ffieclł wirazi z swotemi W'Spólmikamr regu ... 
1~nre przez parę lat p,ra1cuje pod zliemią 

Jil'ZY 22 stopniach Cel.2'~uisza: tak, i<ł!'kl nasi 
(ćlmticy, a zobaiczymy, jak będ'iz:ie 'W'Yglą
dQ\1. 

Druga praca wi kopa1niach szllmdz~ do
p.i.ero przy. 28 stopniach Cetzyuisza - tak 

'Wfiercf.ti hrabia voirD dier Recke ~ 1J1re 'llliaJ nic 
przeciw temu, żebJ.11 tam. tyłko 8 godzin 
--raoowaoo. Jest je&nak prz.eci!wn:vi 8-go
dzinn.e.i szychcie już PI'ZJI' 22 stopniaiehJ Cel
.z'.y.n.sza. 

Wskutek ta.kich no:w-ych przepi!sÓWI we 
"W.estfaHi z.ostataiby szychta skrOOo\oo· o 
1*J[ gioldZinry, późmiej o caląi gt1'dz.iinę, pOIIlie
-Wa.Z, tam pracują .z'W!Ykre m 9 godlziln. 

·Kapitan Czart. 
Tom dr111l. 

(Cf~ dalszy.) 
-~ . 

Ody opisywa~ z kolet scenę rroic~ w 
-0berży i rozpo.wiadaJ, jak Marotai bronifa 
Cast.1łlana, wskaz.ując zairazem miejsce, 
gdtzi.e list byl zaszyty, hra.biai zapytar. 

_.. Więc ta d2li~czyna roxkochała się 
tak rra pocz.ekaniu w sekretarzu: Cyrana? 

- I(obietai jest ta.kJ osobliwem stwo
rze:nicm1 jaśnie panie! fa i Boo Joel zada
liśmy sobie rÓ'WUlież: to pyta:nie, aiłe nie, b.Y
ł10 już .cz,asu na sprawdzanie. 

- Malo nas to zresztą otcho1dzt Co 
~jdowalo się W; liście? Do kogo był 
-;idres-01w.anry ! 

__.Do wielebnego Jakóba Szablistego, 
·pr-01boszcza W\ Sai:nt-Sernin. 

-Rozumiem! To jakiś przyjaciel Cy-
irana. 

_ J e~o brat ml-oczny, iaśnie pame. 
List zawierał ditugtie z.apew1nieni.a prz;yjaźni 
i ilrof1czyil si~ kilkoma zleceniami, dlotyczą
cemi pisma hrah1~0--0ica. 

- Mów <l!okladnie. 
- W edlug zaleceń Cy~ana, proboszcz 

PQ,winie11 byt okazać jego sekretarwwi zu
Jtelne .zaufan!ie, ~być z ukrycia powie
rzony so-bi'e. depozyt i udać się zaraz z C~
st:ij]anem do Colignac, gdz1e sipdtkaió się 
mfał ~ nimi Bencera:c. 

- ll~ż ostrożności !... A czy W1 fiścłe 
- · rlod'alf po chwiJi wahania s~ - nie był'o 
iatkh napomkmei1 01 treSci pi!smai mego oj-
.ca? ! I,.' '.L , ( }44<1.j •,/ 

_,;. Nie, iaśnie painie:.. „ 1 

Na Ślązku natomiast skrócenie szychty 
była·by z .::zasem większe, gdyż dwie trze
cie rob-Otników pracuje tutaj jeszcze. na 10 
godzKn. a jedna trzccih na 9 godzin, pod
czas gdy -godzinna szychta rzadkQ jest 
zapmwad~11a. 

Pan hrabia von der Reckc obuwia się 
"ydziałów robotniczych. Twierdzi, że na 
Górnym Slązktl' polsko-narodo\\'a i so-cya
dz1iałach. które \\skutek tego p ... 'ln'Ol\\rafa w 
działach, które "skutek tego przyczynią 
SJQ d0 km wi~ksz~g przcci\\ iei1stwa po
między urnoodawcą a robotnikami. I(icro
w:nik kopalni tylko wtcd'y móglby pozy
skać zaufanie rnootników, gdyb~~ d:o nich 
po P·Olsku mÓ\',lit. Tylk·o wyjątkowo umie 
kicmw:nik po polsku. a nawet takiemu In„ 
dzic me zaufają, 

Co dla Westfalii d:ohrc by(; może - t0 
nic dla Slązka Górnego, pisze p. hrabia w 
swiojcj petycyi. A nahviększy strach iuż 
ma bodaj przed p-0.tączeniem się wszystk'ich 
wydziałów. J ednc.m słowem p. hrahi1a żą
da wyją,tloowych. ostrych, niekorzystnych 
przepisów dla: górników p:o kopalniach gór
noślązkich. 

To czyni czlowick, któregn spółka 
setki n~iliionów zdobyła dziękr knrnwej 
pracy naszych górników, którzy przez 200 
lat is.tni1enia owej spótki1 \V jej kopalniach 
i zakładach padali przy pracy jak 7...otni'erze 
\V bitwie. Przyp.omJ:namy tylko· straszne 
nicszczęściie: na: l(loofarsi e, gdzi c przed 9 
laty z.ginęło w kibku godz1nach okQf.o1 I 10 
m 1botnilków, to jest więcej, niż w c•aiJej woj
nie fria1nc1uslm-nieunlieckiej w roku 1870/1871 
z categ.o obwodu prz.emyslmve.g-0. 

Ite tysięcy naszych robotn~ków wła
śnie w stu·żbie tej spółki polegt·o, to byłby 
deka.rwy spvs. 

Ale ip. hrabia żądai dlodatku do nowego 
prawa górniczego, żąda ostreg--0' przepisu 
na! Podburzanie dio1 stre.ikw i ztamainU.e kon
tra!Jctu. 
Da 2000 m. kary albo 6 mics'1ęcy \viięz.ienia 
żąd~ p. hrabia d1ai tyich, którzyby górników 
prze.z: •cz:yny, slowa albo w iirnny sposób za
'We!ZWailC aiłoo' zwiedlli dOi zlamaniai krrnnitrak
tu czyilli :za'P'TZi'estania pracy ·beZ' wypiowie
dizenia. Taką :samą karąi mają być karani 
ci, którz.yby prZ'ez czyny, sf:()!Wla lub w ·nn
n,yi sposób chętnych do pracy górników od 
pracy powstrzymywali ailho próoowaili ich 
powstrzymać. Jeżeli, za!Ś 'PUbHczrrYi spokój 
i porząd~k ~.rbo ·Ptl'błiczny itnteres rostaj'by 
izałdóomyi lulb poszkodlowailly, wtetlY. kara 
ma! wynosić oo niajmnfiej trzy miesi~ce 
WięzJema. PraCidd'awca może roootnika 
lamiącego kontrakt ukarać przezi z.atrzy
mainie za1rdbku za 6 szycht albo narwet żą
dać osobnego odszkodowania. 

Poo hrabia prsze Wi petycyi, ż.e ten 
przepis jest n.ajważnierszym, więc korue
cm~e trzeba g;o wsunąć d\ól 1rnawego pr.awa. 

Ooby też tak jed'na:k paui1 hrabi~ powie
.dziaJ, gdyby robtmcy żąd!aili ostregio prz.e
pts.u na tych pra:oodaiwców, którzy nf:e pła
cą wystarcz:.aiąicega zarobku? 

- 'Dobre l to - rzekl do siebie hrabia 
- że Cyrano zadrowuje tajemnicę przy so-
1bie. 
~ Jaśme panfo - ko1kzył Rinaldo1 -

cfudszy ciąg sprav.ryi fest już z:upefm1e p-ro·
siy. Ben' Joel. na którym w zuipetnoś·d po-
legać mQżna, znajduje sie W1 tej· chlWili na 
drodze <lio1 Saint-Semi:n. Pro'OOszczoiwi 
prredstawi się on pod imileniem Castlil1ana. 
Wobec hstu Bergeraca, ksiąid:zi nie 'będzie 
móigI mieć ża<lnych podeirzef1, a g<l'.y tylko 
Ben Joeł ujrzy choćbyi rożek kiaperty, za
mykającej w sobie drogoiceI1ll1lY papier, w 
bardzo :krótkim czasie potrai!i p1<zyjść do 
jej {JIO'Siadainii'a. O tern na chrwilę :nawet wąt
pić 'łl'ie można. Tui kończ;yj się, mojej spra
wozdJanLe. Czy jaśnie parn .ze mnt'e zada
" 10l-0tny ? 

- Jesteś dtobrym sługą, Rimlldo. W 
dniu, gdtyi dzielo nasze dbpmwadzlimy. ·o
statee'Z'nie do końca, grunta, diotykaiące d!o 
meg-OI zamku W1 Gardannes, które twój ()j
ciec dzierżaw], przejdą nai z.urpetną twoją 
wlasllQŚć. 

- O! jaiśni•e pianJ poi królewskur wyna
graldza ! - wykrzyknąt sttl'gllJS, któremu 
oczy zaiskrzyty się p~omi'emem .zaspoko
i-01neij chciwości. 

- Teraz. idź ~ staraj się dowiedzieć, 
co poraJbi'a Cyrano, który już się pod1oibno 
wyli2llj.e ze swej rany ... 

- Zai <lwie go<lzilnyi ~dzie .mkł:V .taśnie 
P3Jrt: wiadO:toość. 

Gdy, Rinal.ldOł udat się nai wyrwiady, 
hrab.ta de Lembrat przywolał 'slużąceg'O i 
kazal się ubierać; nasteimie połecil, aby 
~rzężono do karety, mia~ bowiem za
miar U'dać Slf.!i w od'wiedizin'Yr d<i margra-
biego~ ' 

Zaledwie jeduak :xiąfyl za.siąść do 

Na pocztę 
\\in i en iść natychmiast zapisać „Wiarusa 
Polsk1eg-0 '' na drugi kwartał, kto abona
mentu nte· wręczyl fistonosZO\\ i. \V świe
cie d·zieje się tyle ciekawych rzeczy, że 
nikt pozosta\v.ać nie powiniell) bez gazety 
polskiej, inaczej będzie martwym dieja'ko 
C/.lt.onkicm spolcczci1stwa ludzkiego, gdyż 
oooiętnem spogląda.: będzie okiem na naj
ciekawsze wydarzenia i nic czytając ga
zet, nie zwzumic z11acie111ia i don:oslośc1 
\\'~ padków. 

Jesteśmy pew1ni. ż.e jak <lotąd 1 tak i 
teraz nasi Szan. Czytelnicy dołożą, starai'1, 
aby \\" przyszlym kv.. artalc liczba abonen
tów „Wiarusa: Polskiego" \V'Zrostai jak nai
' 1ęcei. Prosimy Q to bardZlo. gdyż nicma
jąc gazety p·oilskliei. narażani są Rodacy na 
ge rmanizacyę. 

Mogą też Rodacy prz1~czyniać się do 
szerzeni~ oświaty w Polsce, po.syłając kre
wuym ,,Wia:rusa Polskiego". Kt-0 by to 
chciał uczyinić, nieicl1 n:adeśle do ckspedy
cyv 1,92 mr. w znacz.ka·ch pocztowych i 
dokfa.dny .adrns 'Osoby, która ma gaz,ctę o
trzymać, a gazeta· zostan\ie dlai tej os'°by 
po..:zdc przekazana. 

, 

'VI sprawie zaprowadzen~a języ ... 
ka polskiego 

w szkołach zaboru rosyjskiego 
piodaliśmy przed ki11romai dniami telegram 
z Petersburgai dionosząicy, że foo1t111tet mi
n1is.trów pr.zychyI.rne '\Y'\Obec tiej kwesty1 zaj
muje stanQwi1sko. 

W tej sprruwie pisze petersbtLrska , No
Wl{)Ue' Wre.mia": 

"Wc·zoraj (d'niai 21 b. m.) p0i pnsie<lze
niu komitetu mi1nistrów, miJni1ster oświaty, 
ge1łeraif-lejtnaint Ql.azlQ:w, pmsil osołmą na
radę mtini:strów I{) wyipowiedizenie zda1I1ia1 ·.)() 
d10 moZliWl()lści .wproiWad'zem1ai w Króle
stwie Polskiem nauczania w1 ięzykll' pol
skim. 

Znaicz:na większość czlorukó\V1 narady, 
z sekiretarzern starrm p. ·wittem na czele, u
znala, że istniejący odi lat · trzyid'ziestu, .a 
wp1rowad:rony w cela.ich politycmych sy
stem wykladów: w ięzyklli rosyjsikim, nie 
o-d'J)owverl'Ziait przeznaczeniu· swemu, ale 
p1ow-0d'r1.rje r.ozd1z.iar pomiędzy ludnl0ści4, pol
ską a rosyjską, który tak dę2Jko odł:lijai się 
.na· ogól.nem po1oże:niu poHtycznem w1 Kró
lestw.ie. , , ! . ; ~H~~ 

Zwlaszcza; w ostatnich czasach! szkola 
rosyjska.i llllie ci'eSZY! się powag.ą r :z:auf~n·1em 
lu<ln10iści. szczegó·lnie d'1a1 tego, żei wiYkład 
języka polskiego oobywa; się pry rosyjskU'. 

Mowai po'lsika wypieramia jest ze szlro-
ly . 

Różni.ce atmQsfery s~.lrolY, rosyjskiej i 
ro:dlziny pol:skiej ni.le mogą; nie pazstawić w 
idwszy dzie'Ckia· szeregu powa!ŻniY,Chl wątpli
WrOści, bynajmniiei .nie p.rzechyl1aiącychi się 

śnfiadania, Rinaldlo zJawi~ się niespo\izianie 
pow roi.em. 

UplY111ęło nietale pór god2iny od jegv 
wyjścia. 

Twarz lotra:1 objaiwiafa wielkie pomie
S'Za1nie. 

~larnd' rodgadl, że prz.yby.wa on ze zlą 
wieścią. 

- Ach, jasny p-anie ! - wykrzyJrnąi 
sługus .w, progu jeszcze. - G<llyby1 jasny 
pan wiledzial, oo się stalo!... 

- Żadnych wstępów, proisz.c oię ! 
Mów O{fraz.ui \vyraźni.e. 

..._ A więc, jaśme panie, pawracam 
wlaJŚnie od Bergeraca. 

- Dalej? 
- Dalej ? mtdJ ś z 
- Ptaszek wyf runąl z, gniazda. 
- I(iedy? 
- Ostatniej nl()cy. 
-A!... 

,, ( f 

-A!... 
Wypytywałem jego1 goospotlarza, któ

ry jest wielkim gaidutą. Po'Wie'dZial mi, 
że„. 

- Ze oo? 
- Ze jak~ wlieśniaJk z Romoranti11l zia-

w1l się u poetyi W1cwraj wiocrorem :t oddal 
mu list bardro pilny. Cyrano natychmiast 
p01 przecz.ytani.ui listu, nie sluchająJc. żad
nch urwa:g, dtosia<lt swego konia i z: nai
\viększ.ym pośpiechem wyjochaI z; Paryża. 
Udla~ się ()IJl' bez, żadnej wątpliwości m po
moc CastilłanJo1W1, gdlyż j.a v.~ tem wsz.y,
stkiem znów wietrzę tego p1"Z.eklętego pi
sarka'! 

- Tak jest niezarwodnie, ale to ty]ko z 
twołei winyl ga,moinill! ! Gdybyś hyr uprzą
tną~ sekretarza, nie mieHbyśmy w. tej chwi
fi na ka:rku JJQety ! 

na korzyść spra\\ y rosyjskie.i, :zwitasz:za 
kiedy tra'Clycya: rodziny staje \\ s1n'Zec.zno
ści z tern, czego dziecko musi się uczy(; z 
podrecznikÓ\\~ rosyjskich„ dalekich cod cb
skonatośd. 

W interesach ustalenia \\'iększeg·o za.u
fania pomiędzy naro<lem rosyjskim a Pol
skim, zdam em specyalnei narady, byroby 
nader pożądane, dopuścić wykład przed
mii0tóv.r1 w szkole pa polsku, za:ITTieśdc ię
zyk polski w liczbie glówny·ch przedmio
tów i w ogóle rozszerzyć pod względem 
politycznym swo100-dę \\tyk!'adu w szkołach 
µolskich. 

Na zasadzie wypO\\'tedzianych na na
radzie specyalnych opi·n;:i, minisncryum o
światy sporząJdzi projekt wprowadzenia 
wykladu w szkołach polskich w jęz}~ku: oj
czystym. Projekt ten w ostateczne~ fio.r
mic bQdzic fO'Z\\a.0ony na specyalncj na.ra
dzie. ministrów, która tymczasem złożyła 
oświadczenie zasadn!icze". 
= cas:car„~·· 

Z Vl~jny rosyjsko-japońskiej. 
J edinai czQŚć wojsk jaip.'()(1skich ściga. 

1--(osyan, druga pctl! d'ow Mztwem i~nerała 
Nogieg;o stara się znowu -0skrzydhć Ro
syan i przc.cią.; im linię odwrotiową. 

Z p:oiwodtt, że naczelny w6dz msyj
ski Limewicz zaprowadzil swr0twą cenzurę 
<lla ,\·1szelkich wiadiomaśd wysył.arnych z 
pola walki, więc na·dchiodząi one ba.rdzo 
skąpo. 

Obecnie nasuwa się pytanie, czy armia 
rosyjska: w cat\;j masie: zajdzie kw kdci że
lwzne:i. czY. też posume się bar<lzie] ku 
wschod'.owi. starając się o utrzymanre sto 
Hey K1irinu? · 

Okolica lGrin'u za:slwguie na to, b)1 się 
na niej utrzymać, pirzedewiszystl<iem ze 
\\~Zględów eloo1n1Qm'i'cznych. Je:stvo }eidlmt z 
11ajurodz1ajniei'szych częśct Man<l'żuryi, a 
jej utrata utrudnHaby i tak już cfość trmlne 
zadanie intendentu-ry msyjskiej. 

Względy natury \Vl()jslmrwej są jeszcze 
donioślejsze. KirŁn leży na tej samej sze
rokośd ge-01,graficznei cio Wi~a;dywo;stok. 
Opuis.zczaJąc gio, R01syanie odsłani'aJą, swój 
jedyny pimkt 01parde na morzu. Jeiteli tyl
ko armii japońskllej uda' się wcisnąć poln!.ę
dlzy woj.sika -rosyjskie .a Wlaicilywiosrok, port 
teru będzie odcięty, podobnie jak Port Ar
tura; w. nw.ju z. r .. gd'y armia jeinerala Oku 
z;a,jęla przesmyk od P.itsew10 dO' Port A
dams. 

Możli\vQiść ta wy;daje się. nie1uni.kmi>on~. 
g.dlyż jedynym środkiem dla: (Jdwróce11ia 
ni'ebe~pieiczeństwa, bylaby pOIWstrzyma
nle zacz;epk[ japońskiej. Teren1 jest bardzo 
piomyśln~ i dla woisk dQbrze w;yćwicZ-()
nych, wypoczętych ·h ni1ezdemoraliZ10iWa· 
inych, zadanie ITTie hytoby tru'<llnem. Armia 
Liniewicza: na to roobyć się ni~ mOiż-e. O
becnie bowiem mru'Si szuka,ć punktui opa-rcia 
gdlzieby miogtai się .nai nowo zorgainiro:wać. 
Tym µimktem będ'2)ie <lopierc> Char,bin. 

.· 
- Ależ, ja'Śnile pain'te ••. 

- Milcz. Wyjazd Cyrana niweczy· 
wszystlro, cośmy diotąd zdziatali, i kto 
wie, czy nie j.a p•adnę teraz cli.arą twojej 
glupaty, oraz; .czy; pismo mego iojca nli-e b.ę
dzie dla nas na zarws.ze straoone ! 

- Pismo ta dostaniemy i przys'ięgaim 
jaśnile panu. 

:Roland oofoolwiek ·sfę uspokioH i -od'
prawL~ służącego, mówiąc mu w ostatniej 
chwHi~ · 

- Jedź zatem i czyi1 oo trzeba. Po
wierzam c1 zalatwienie się z Cyranem. Ja 
ze swej strony zajmę się Manuelem. On to 
praW1dę rzektszy, jest glówtrym i Jed'ynym 
piowiorlem! tych wszystkich utrapiel1~1. Gdy- · 
by umarl, ~iCJbym już ~obie. nie rooit t 
prześladowania i rycerskilch sztuczek Ber
geraca. Muszę o tern pomyśl·eć. Niech so
bie potem Cyrano. idokaz:uje - mniejsza o 
to! 

Zasta:wszy sam, dodał jeszcze: 
- Mog.ą, zmusić mnie do u'ZlllJani:.a w 

Manuelw brata; nie przeszkod'.zą mU je<lnak 
dtz.iedzicz.yć po nim. Na d'yablaJ si'ę roafY 
wszelkie s!krwpuly! O<lybym byl wczf!„· 
śnief otem pomyślail, Manuel, zamiast mu· 
rów więzrnnnych, miałby dlziś cztery de
ski za schronńenie ... 

Utwiierdlziwszy się wi posta:nowieniad1, 
hrabi.a zapomniał 01 sWy'!rli pierwszymi pto
jekcie, :aiby dodać się wylącmie myśli O 
zglaidz.en!iu.1 Marnuela. 

Podiczais g<ly Rin:ak!o 'Zl piośpiech'elrt <J ... 

pusz czat Paryż., a:by pddążyć za Cyrarrern · 
i gdyi Ca'Stilla.:n ściga.l BenJ Joela, hrabia de 
Le.mbrat postal!KtW'il r&wnie'Ż me p'różrtO-· 
wać. 

j ·'. 



To tcżtele:gramy doJToszą stale, ie woj
_-a wsyiskie posu wa!ą; się "z.dłuż lirrd ko

rejaw•eJ. 
I(lęska pod. Mukdcnem przed tawia 

1dęc dla Rosyan w .skutkach: ikonieczoość 
0puiszt:zenia terytoryum 400 kilDmetrów i 
niobezp~e.czne odcięcie Wladyvv"-Ostoku. 

Walka ustala chwilo\\'\{) z braku W3l
czący.ch . ·Wojsko rosyjski1e jest'\.• OO\\ ro-
ie na północ i pótnocny wschódJ tl·o Char

hina i Kirynu. - Do Charbina daleko; 450 
inr! koleją }e<l11iot-0ro'\-itą przewieźć dv.~~śdc 
1ysięcy żołnierzy, setki armat i tysiące 
„{)zów, to wymagaloby kilkru mtiesięcy 
czasu. Nic pozostaje nic innego, iak przc
strzeć1 tę przebyć d'rogą, marrdarył1ską. 
Woisko-, ZJmżo11e .ctwutygodni·O'\\"Ym bojem. 
pozbawione wszelkich wygód, nic potrafi 
dZbeiJtn1e przebywać. więcej nad 20 mil, co 
trZY dni trzeba konliecz:ni·e liczyć <lzieł1 od
poczynku. W tygodniu, licząc 4 dni mar-
zu. maże przebyć 80 kil. Nie m-0żna prze

•<> ·nczek~wać prędzej wojsk rosyjskich w 
Charbinie, jak w' mauu. Dr·ogę tę trzeba 
,rzeby;ć \\~ ste1pre, przez kraj, pusty, p01zba
„·ionY ludnych ·osad i bio-gatycłr śmdków 
~ywmości 

Nicbawiz!'m za1wita na skn\~aw:one po
la M'amirl:uryi wi101sna; będzi.c to· nowa 
przesizlrodai w paclro<lzie, gdy gmnt glin.ia
stY pll'Ści i roz1poczną się wiosein1ne rozto-
,y. Wszakże nie trwa toi d'fuJgo. . 

Wiiosnai trwa w Mand·żuryi hard:zo 
k-rótloo. W nra1rcu r kwlietnvUJ pod1111osL się 
1emperatu-ra w całym kraiu, dinn są piękne, 
ciepJt~. W Marnd1żuryi połuldlniilowe:J sieją 
jll(Ż \V! kwietniu. Nai pótoo'C11ym zachodzie 
i lv1 dtO'li<niach górskich W1elk\ieg01 Czinganu 
'oce są j0SZJCZ'c zimne, śni1eig taje, dlopieiro 
"-' 1.na1ju. Ale i1 tu od!epla się 'Zi końcem ma
i ~) ł'OŚli1run1o.ść 11ozwija rsię szybko. Wogóle 
@11f[enliai s.ię w ·zachd<:tiniicb częśdaichi ikra
itl' rzirrun.a \vi-Osna irychlo nial upafue lato, nie 
i~ im wschodzie, ~ zLmne prą;d)n mo
ria! Jaipo-frskiego nie vozwalaJąi rrai raptowną 
iwiyikę crepłoty. Laito cechude si~ ngro
X'UJ!Yll1l upalami, które nieco taigod!nliej.ą na 
ltlsis:tych staka<ctr Wielki.egp Czi1n~anu i 
Osarr~bo-sz.anu. 

Ziemie połskit. 
Z Prus Zacłlodnłełł Wannłi I Huar. 

Brodnica. W lasku miejskim poiawi1 
sję wilk ~ któregoi to ixxwodu \V\ wbieg ly 
czwartek w calem mieście dufu narobiono 
~u. Pozasłużbowy iru;pektl)·:· lazare
~ P~ Wertb WJ11bra1 się iczempL"dzei Itia 

P,Obwanie, poszukal wiłka ~ ki~U: sbrzala
mi zdofaif go ubił. Weteryoo.rz p. Lowas
~et stwie'rdzif1 i'ż była: to waczy~ okoh 
dWuiietnia • 
. Nytycb. W spraw'ńe wykrycia J)owo~ 

du ekisphn~ gazu a~enowego I.i dniu 
3 b, m. li s:µoW'OdOlWalnei W')kut~k t~-o 
śnrlerci pomocni1kóVll haindtowyd1 Fermera 
f Dobke'go prokunatorya uałsiych dio.cho0-
d.Z~ń'. mniechała„ 

Lęg. W tych dntich wy~t'l\al·C11 z rra~ 
~i okoHcy m ixroatę do Saksrnnii ·i d!0· l'ó
rrter.atnit k1fkai tysi~y lucfz.i. 

Z Wiei. lk Poznańskieat. 

pozbyde się broni. Przemytnik żąd<l'1 
Z\\ rotu wynEkłej szkody, jaką IJ()nió ł przez 
utratę towaru i okowity. Ponic.waż rusek 
pieniędzy nie miał, przeto dal mu zegarek, 
szaruchę (płaszcz), ~zęść ubrania, buty z 
nóg i wszystkie naooie, jakie mi:1t prz.y so
bie. Wtedy dostał z po\: ·rote.m bror1 bez 
11ao-0ti, i. zgrzytając zębami, poszedł prawie 
boso ·~ pói nagL na S\vói Posternnek. I tak 
„poimka" (pojmanie) się nie udata. 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Bytom. W pewnej tutejszej firmie 

zbożowej zauważono od niejalciego czasu 
QSZustwa. Obecnie udało się sprawcę wy
śkdzić w os1obi'e jed1!1'e·go z urzędników, 
którYi razem sprzeniewierzył >0kol-O 2000 
mr. Oszusta aresztowano. 

Katowice. „Górnoślązak" pisze: Nie
mieckie gazety rozpisują się. uporczywie, 
jakoby na J ęziorze w Oalicyi rozpo,częto 

iuż budowę Sokolm dla gómoślązkiich „So
k>0lów". \V wiadomości tej nie ma ani sta
wa prawdy. Przed kilku diniaimli za1ledVvi0 
ogtosi! Wyidziat Olkręgowy ślązkich „Soko
łów" Qd1ezwę, Z\ której . wynika.i, że nai cel 
budiowy Sokolini zebra dlotą<l' zaledwo 
około 550 mr., a z tak szc·zuplemi śrOOika
mi ini'e można ·chyba zaczynać budowy, 
gdyż nre starc'Zy to ani na zaikupno gruntu. 

Wiadomości ze świat a. 
ZNfemiec. Cesarz '11ierniocki po<dczas 

swego pobytui w Bremenie wygtosi~ mo
wę. którą dierkawej kr'ytyce poddaje „.Rh. 
Westf. Ztg.". 

(-Ustęp tei mowy cesarskiej w Bre
merr:.\.ie/ -) odnoszący się db przyszfe'j poli
tyki cesarzai brzmi n:a:s.tępują,oo: W moi'ch 
żYlach plynie ro matce krerw1 rnioirsk.a a 
gid1y obeimowalem rziądiyi 'Przysiąg km ~o
bve, że za mojego panorwania maiąi mi!kzeć 
działa ~ bag111ety, ale mu.szą być ·g-0/tiowe 
d:o czym.I! każdej chW1iU, zawłść i nlieżyczli
\:VIOŚĆ nLe przeszka<lzaly mi urzą<llzentu. srę 
w moim og.rod!zie i pLękłllym diomu. Poista-
111l0Wiforn: sobłe oparty nai S\VIOjej znaljomo
ści hi-staryil :nie dąż;yć iilligdy dlo stworzenia 
wielki~ państwa śiwi~towego. ho {;ÓŻ się 
stallo .z pafrstw'ami Aleksandra Wielldlego i 
Napol'oona I? Wszyscy d \.viieky. IW'Od~
wie płaW1H się; we k·rwi i pozostali POl so
bie narody nieuja;rzmi~> które ich pań
stwo przywiOOfy oo upadku. Palfrstwo 
śwtlatowe, które sobie wymarzyłem ma w 
sąisiadach w'Zbu<lzić zaufanie liż je.si poko
rowem, ()l ·państwi1el H-ołteit1JZ!Ol1emówi mają 
móWić, i:ż inie dą'.żyfioi ono dio: zdobyc.z:yi za 
pott11IOcą mrecza, lecz przw wzajemrne zaiufa 
nie. Każdy nłOWY1 okręt w10jemmy, jest rę
k1o.ttnią.. pokoju. 

Z ró.inyth sł ron. 
Bochum. Osobne przedziały dl~ prze

wożenia chorych znajdldW'ać się będą od 
1 maj.a b. r. W\ pociągach kolei żemnyoh. 
Wlardza irole.iowa zak:uipUai w tym oe!Ju 40 
·~ooów 3 klasy. Waigoruy mve są talk u
rządlzone. że W1 kilim chwilad11 zrobić bę
ć&ie nmnai w 111icb miejsce dla ustaw'i'enia 
f óżkaJ z pościelą, luib też dlai wóz11kai z cłFo-

Pozn.art Przesiecfie.ni i-ootrui ~j li- rym. Potrzebne przybory oo tych wago
sttiwt Polacy: K:empe, Ceglarst:. i m()!Wa... nów będą d~ I(sieztwai poznańskiego w 
cki i Poxnooia, pierwszy do Kassel. dwóch zapasie na d"'\VOrcui w Bydlgos;z;cz;y. U rzę,-
do Brun.świku. Przesiedle111 zostalL dla te- dn~cy., obsł'ugui'tCY takiie rwagonyl otrzyma-
t<I, ie plamię\!zy sohąi ·na ulicy m.1wiii r.o ją specyallną, 'W1 tej mier.ze iinistrukcyę. 
llolsktr. - Także w. initeresie „9łt1żby0 ! Bochum. Nił!mieokie 1Stowar.zyszenie 

Dalej' donoszą, żel przesiedlono p. A- nauc~ydelek aibstynentek: wydato broszur-
~iegio, łiistowego z: KQściarna, do f,-0- kę o al:kohofizmie w fonn.1e odezwy do ma
hłencyi w praw. na<lreńskiej, ·r to iuż od tek. W drwu11ta1sru punktaich .omawiaina 
l ·kwietnia. sx.kxxHiwość allwhO'lu. Nieświaoomaść ma-

Oniezno. Są.dl rzeszy. w Lipsku po- tek i(i) skutkaclli alkoholu jest prziarażai<liCa, 
t~rdlz:ił wyrok sądu przysięgtych., skazu- s1Jczególnie niteświ.adomość o skutkach, ja
iący Pawlak-0wą nai śmierć. W krótkim kie on wy.wiera na orgaJJ.i!zm dtziecięcy, po-
mtem cz.asie będzie zmuszona Parwl.akowia moc zaiś kobiet w w~ke z ail:lroholiztJTlJCm 
sclzyłk; gk>wę pod to-pór katmvski. W pra jest n~ezbędlna, o He mlają być osiągmięte 
Wdzre p.oziostade jej jeszcze d'110tg;al dio cesa- staile rezultaty. Toi 'WJYlkazują dosklolnale 
rza, ·lctóry tkarę śmierci zamiiemić rrroże na dloświadC:zeni:a, ~ooe Wi wiel111 kra-
dożywotne więzienie. ,i.atch, ~ przykad w Piinlalndyi, Szrwecyi 'i 

Inowrocław. ,.Dziennikowi: Kuj." oo- A.'nlgłii, gdzie matki i -rmtt1:czycietki W'Y'Warly 
llQszą z Krzywegioloofana co 1następuje: Pe- ogromny wpływ, nai dzieci swe i swych ui-

vliien -przemytnik z Krółe:stw~ Po!Slkiego c:ziniów. 
~Pif maczną rtość towaru i Dkoiwity, w Dortmund Liczy 165,500 mr-eszkańców. 
&trłelnie. K)edy w1 nocy; .mtat już granicę - Kopalnia „Kaiserstuhl Il." pa r.a:z już 
!H'z.ekrac:zać, schwydt go ruJSlkL żotnierz. czwarty w tym miesiącu świętowała z po
N~ Pt'lośby, aby go puścił i to za w.ysoką w10d1L braku popytu na w~k. 
<llltatą. me cl'lldial ów! n11Sek 1przystać, tył- A.nnen. Kopalnfo „Hamtwrg~ i „Rin
~ PQ.cząt go bić i poinłewierać. Przemyt- .geftaiuhe" świ1ętx:twały: w. piątek z, powodu 
mle maiąc ok:owłtę w pęcherzymfo, rwylal braku popytni !O'aJ wwłe. 
~ lą na tw.a:rz i zalali mu ocz~; Wl mgni1e- Z Bruchu dotrosi nami P!. Gomollński, 1ż 
~ okai "~ryrwia~ nru z. rą.k: brmi i: uci~t z Ro$1k, który ~111Jłe zaśp~ pieśń 
~ do l(rzywegokołana, tuż niadl igrandc~ irrai inną m~k>dyę, ~~wa.lt się w, poibli±u 
l~cego. W godzinę po tern przyszedł za ·chóru, a me w pobltru ol'tarz.ai. 

~ ll'lm t-Ornierz ~ gd;'l go odszubl, proS!~ na Bochum. Część gómlli!ków. kt61'ZYi da-
tł~n ~rz1e1n:ytniłca. aby mu. bron J ~ prawwatil Vw'1 kopamt „8ełrneck„ zna-
~rócił, gd~ go 1wietka! kara: czeka za kti prrac~ WI kopaltnF ol<onstam:id•. . 

Kirchfinde. Kopalnia ,1Gottessegen" 
świętov:ata w sobotę. z powodu braku po
pytu na węgle. 

Bruch. Lekcye hom kościelnego od
b},wają s.ię ·co piątek o godz. 07 v,rieczo
rem w domu kat. czeladzi. .Rodacy zechcą 
przy~hodzić pilnie na lckcye, abyśmy pieśii 
kościelną w naszym ojczystym języku pie-
lcgno\\"ać mo1gli R. S. 

Ostatnie wiadomości. 
Sza n gaj. Trzech chińskich mary. 

narzy, którzy zamordowali w sierpniu ze
szłego roku francuskiego i niemieckiego 
atache wojskowego z Portu Artura, skaza
no na śmierć. 

W ars z a w a. W niedzielę wieczo
rein o godz. 8.0 rzucono bombę pod po
wóz naczelnika policyi barona Nolkena 
który jest ciężko ranny. Jechał on wła: 
śnie do budynku praskiej poicyi, na którego 
podwórzu przedtem eksplodowała bomba 
raniąc ciężko 5 osób, w tern 2 śmierrelnie 
Sprawca zamachu na Nolkena zdołal 
zbied'z zabijając jednego policyanta, spra
wcę drugiego zamachu uwięziono rannego. 

\ł} esoły kącik. 
W sądzie. 

Sędzfa: Cz.y jeszcze oskarżony. ma 
oo dOI powiedzenia w1 swiojej obronie? 

OskarżlO!ny: I •naturalnie, prześwietny 
sąd.~ie ! Proszę o la>go.'<l.1mejs.zą karę. 0-
kohcmości obciążaiące, o których tu co 
ch!wil~ pan pmkmator szeroko mówił nie 
były d10J mruie wcale takie uciążliw,e. Prze 
cież ja już n.ile takie drz.wt wyłamywałem! 
W czasie ostatniej krad~.ieży wytamalem 
d1rzwi1 z taką; latwością, jak jeszcze nigdy .. 

Pewien bankier 
dyktując akt urodlzenia syna sW10jeg-o urze
d~kowi cyiw1lnemu, podpisat z nawyknie
nia ·i w ; roztargnieniu: Toma:sZ\ i Spółka. 
Glupstwo s~je ·ctopie:ro spostrzegjl', gdy 
wszyscy oheoni śmiiać się zaczęli. 

Różność zdań. 
Gość do je'dnegio w domu1 waryaitów 

iabląkanych: 
~ Cóż to was z.aiprowarlirłlO ,dJo domu 

waryatów;? 
- RóZność roań. 
- Jak to, różniość zdań ? 
- A tak, ja twier<l~Uem, iz świait zwa-

r:Yl();wal, tymczasem św.iat 11trzymyw1al, iż 
~a za.ryow.alem, - oo, mni'e przegloSQ'Wano 
·ł tu zamknięto. 

O eo chodzi! 

Misya polska w Brnchu 
rozpocznie s·ę \\ wtorek 2 bm. u g<>dz. 
" e zorem i potrwa 8 dni. Misyonarze 
przybędą z Księstwa Pozna1tskiego. Kaza
nia misyjne będą o godz. 9 rano, o go 2. 

Yi5 po pot i o gQdz. 8 wieczorem. 

Podziękowanle. 
Za udział wzięty w pogrzebie m 1e1 

najukochańszej wny śp. Maryanny Jan
kowskiej, uroozonei DudZ'Jak, składam To
warz. św. Kazimierza i Bractw:u .Różańca 
św. Matek wi Baukau i wszystkim kre;w
nym i obecnym Rodakom serdecZlne .. Bóg 
zaplać". Antoni Jankows!(. 

Wielki wiec polityczny w Bru · „ 
bausen 

dla powiatu Ruhrort 
odbędzie się w sobotę, dnia 1 kwietnia o 
godz. 70 wieczorem w sali pana Brinka 
przy ul. Albrechtstr. 

Porządek obrad i naZ'wiska rcfcrC1ntów 
podamy później. O liczny udział upraisxa 
sie. 
„Centralne towarzystwo wyborcze polskie 
dla Westfalii, Nadrenii i sąsiednich pro-

wincyi." 

Pl()szukuie się ct:wóch rodaków l!czci„ 
wych na stól i sta·nicyę od wraz JulJ od 
1 kwietnia Wi Osterfeldl, Emscherstr. 19. 

Służącą Polkę 
przyjemne~ powierz.chowności, nie więcej 
i.aik 30 lat mającą, wszukujc si~ zaraz do 
Paryża oo Polskiej kuchni. Zait'ohek po
czątl(t()JWIOI 25-3D fr., po przyucz1ein iu się 40 
-45 fr. m1iesięczinie. Pod:ró:Z bę(j1z1e zwróco 
.n181 na .miej'Scu. Zglbsizeniai jak najrychlej 
1Jla!1eży przysłać pod' adresem 

f'ELICY A ST AINKE* 
France - Paris, Rue S. Ja:c ues 189. 

•--o~ Rodacy 1 w Homberg, Hochłtehle 
M.oeret 

Dnd~ 1 kwietme b. r. otwieram w; 

Uocliheide, Moerserstr. .14-ł 
JłUERES PIWA W BUTELKACH I 

SĄDKACH. 
Do.starczam na: chrzciny, wesola s"'1· 

lblw'O piwo rozmaitego rodizaiu·. Chętnie i 
~~lnie obsłużę kaM~o. Proszę R:oda
kOW o Poparcie mego interesu. 

WOJCIECH OABQYŚ, 
Hocltheide, Moerserstr. nr. 1 «. 

:„ „ ;• ' I : • I' ,' I ·i : ł •' I - Ił\ 

-···--· 
""" Piękn~„ 

Jeieli SI\ je.azcse lud!iit, który• kawa ~łedowa. nia 
s~akaje„ zależy to głównie na dw6eh błquach, któ17ch mo~na 
się ł~two pHbyć'. Albo nie zahpiono prawdziwej kn.w1 sło
~oWeJ - prawd.111wą „Kathł1'inem kin'Q 1łodową" aptzedaje 
su~ tylko w pac.d:aeh .uab.i~tyeh z ryciną .ke. p:roboizc.aa 
Kneippa - albo źle ją pr.wyr.zącłzono. Jueli ei~ Kathreinera 
kawę słodową dobue przyr;ządzi, óesł ona nietylko naj.zdrow
szym, ale zarasem 11ajprzyjemniejs.1ym napojem codaien•ym 
?zy się nim 11ast~pnje zupełnie kawę, czy łeż używa jej l!lię 
Jako dodatek do kawy, albo, co coraz te wi~cej ~wolenaików 
syaik~je,. jako dodatek do kakao.. Kathreinera kawę sło<lową 
gotu.Je się w specyalny sposób, Jeżeli ma rozwinąć •ale.życie 
wybitny swój •apach, i ta 

wiązarki 
z pelskimi napl· 

sami 
pe tanich ce nach. 

~lec:a 

llairs.r•ia 
Wia.ru.u. Polskieg 

w :.Socbum. 

~ui ----Sfiran.r 

tak: 
Ni1 zmitlić miałlco1- Ułyó wielkiego 
nac.eynia.-Ni1 prztgotawać, lee1 za
lać zimną, wodą.-PotJJoli1pr7JJgotować 
do zgotomania. - Od czasu do cza.u 
zami{1zać i 3-6 min. powoli pozwelić 

f}otowad. - Z ognia u1tauńć i dolać kil· 
ka t!Jiek timNej wody.-NaAt~pni1 1-2 
mi~ut ~okojnie pozoetawić 1taó; poum 
zlao. - Prz1gotowane, dobr1 mltko moi
liwi1 lmieta~, dodao do tego. 

Jeżeli si~ Kathreiaera kawę słodewą iciśle podłu1 tego pue
pisu gotuje wówczae każdy, -00 ją pije a dotąd fałaz~ie 
przyrządzał, powie wysoce zadewolony: 

„Tak, to jest eoprawda zupełnie coś innego!'' 
UWAGA. Jab ~k do kawy 1lły4 nalt.ły ,,xa&hrlhlera.' :W ten 

11pffłb, le zmieloq ka~ &i&rnkcnv, zlewa lit prep~ jak wyłej pa
j\00 kawo ełodow~ Najlepua mreuanka pół na pół- Jako iedałek ~ 
~ ulely „JraU..r-elacra'-, d~ •o jednej fI.liłWd 6witri ł7ffakt 
kawowej kakao l ~ nltru l mteaaj,e obojp mołllwle wa ~~ I pny· 
~ l tdlaq bW\ ałthwt-

„ •knypców ł er-
f ,ry, aUary. 

Także inne części· 
do wymienionych in· 
strumentów du na
bycia u 

Th. Kuhnen, 
:w Wattenscheid, 

Freiheitsfr. 19. 

Pierzyny 
wielkie nagypane nowem 
wełllem od kurzu pie
rzem ll,7i Dll'. lepsze 
l,óO, lł,60, 18,50 i. 

12 lmu.k. 

Pie~e 
f\ult po 30, T6, 90 123 
150, ua i 200 f. 'w-,. 
•1łka -. pob. poed. al
bo gotówkt U.prz6L 

J'-fPaeu· 
'W ~OJ (SkiMtktc, 
Wpr.) w. l'U~.._. 
4-wołea. 



I .~aj~tarszJ kra wiec polski 
ł na okolic~ Buhror"t jast 

Franciszek łoma 
w Laar, Y i-ennr. 107. 

Ceny umi~trkowane ! 

i~ajleps.zy krój 

Materye we wiel im wyborze 
zaw~ze n& skład.zie. 

Bacznós.c ·Rodacy w .Bochum! 
Z dniem l kwietnia otwieram tufaj pt7.y ulicy 

Klarastr, 2 Klarastr, 2, 
„ I rzezn1cz s .1 „ d 

_ ... a ti1.ła<lzie będG miał ws;;r,clkie towary mięsne. 
PQJsłde M.lełb ty i kiwzki własnego jedynie prnw

dziwego polskiego wyro bu. 
Także rozmaite inne kiszki wszystko dostarczam rze

telnie i czy:;to aby Rodaków zadowolić, i zawsze na o<l
biorcÓ\Y pozyskać. 

Usłuaa ~~ora! Ceny umia.rkom'ane! 

Sian. R·>o11.kom ~ 'ł~ 1u1~ i. ekel't;y f' lteatJt. wiPlki 
wyb.Jr rtui.ter;yj r~aru:yeh 

na suknie do przyjęcia do Komuna św. 
,JftkoU tych 'lnrtteryj najlepsza, a M•J ta•ie . 
D:t.i('j poltil'!:m wiel.!Li w bór r.:tj:"foiej . ~yeh m:iteryj NL 

8lllrnie1 Il& fartuchy mieniąee t!ię. }{am ll"e 'ffieJltim. VłyborH 
dntM!' złu te tra eusld ~ de oktyff:Ulia. 

Materye n„ ·sypy i powfoki aa pe>śdel 
Vf ol br:iy:!:im wybor7.e. 

Ro lacy, je!'t hasłem bżuego: wój 
do swego, a aie chodzić do · kładu e

l bcego I Proszę o gorliwe poparcie mego przedsiębiorstwa. 
Uniżony Ignacy Ja o ·ski, 

polski skład lokeio' y. r. Wejoleohowskt 
"fr WANNE, ul. AiH>thekerstr. nr. 6a. 

„ 
oai hipoteki do budowli, zabezpieczenia do
mówt i ruchomości od ogni.a, dostarcza i 
załatwia Ro<lak prędko i rzetelnie. 

Oferty uprasza się laskawi·e nadsylać 
do Ekspedycyi „Wiarusa Polskiego" w Bo
chum, pod lit M. S. B. 12. 

··---------------
Szan. R.ooaczk-0m z Oberhausen i 0k:.o-

1icyi d-01noszę, iż od 1 mairca mieszkam na 
t(iirchweg nr. 58. 

B. Kaube, polska akuszerka. 

Czeladnik krawiecki potrzebny od zaraz 
(tylko na <lobrą robotę). 

t fr. Dukat, mistrz krawiecki, 
HiiUen, friescnstr. 15. 

I UCZNIA . 
syna porządnych rodzi.ców, któr~ chce się 
dokladnie wyu:czyć giQlarstwa i fryzyer
.stwa przyjmie od Wielkiejnocy. 

Bolesław Sibilski, fryzy er, 
łforst-Emscher. 

ŁATWY ZAROBEK! 
l(rorby chciał obok swej prncy mieć 

łaitwy zambek poboczny niiech1 sic; zgłosi, 
dołączając znaczek na odpowied:ź, pod a
dre.semt 

T. MOSTOWSKI, Rohlinghausen 
p. Wanne. 

18 do 15 4ziewczya do hoteli, rest~ura.cyi i 
domów prywatnych, do gos~odarzy, ,~,Zlledz.rców 
itd. 5 parobków na wysok1e zasilu2'1 poszuku~ 
je od zaraz t·· _„ „ le tr 11 
„Polskie biuro", Dortmund, utig,u>ruc s . • 

M. llierwaiea. 

i! 
li 

rzeźnik polski 

Bochum, ulica Kfarastr. nr. 2. 

po 15 mr., taczki o ·dw6ch kołach, wanny i 
kotlyi dio prania będę sprzeda war: 

We wtorek dnlia 28 marcai Po Pol. o 
godz. 1 wi Ifarpern u gościnnego1 1:feg.en
;beJrg. O godz. 2 w G'erthe u goscmne'go 
Hohage. O godiz. 3 obok kopaini1 MQ1nit-Ce
ni·s u gościnego T0od. N0the. O go'd'z. 4 w 
lierne w gościnnego Mumme. O ·godz. 5 
wt Bruchu u gościnnetgo Timmerbri.rnk. O 
godz. 6 w Bau!lrnu u goś·c. Skhternnruma. 
O godz. 07 w ttafsterhauseln/-KQlio!11ii u 
g·o·ściineigo Uffelmarnn. 

W środę 29 marca w W estelllfeld! po 
pol. o g<J:dz. 3 u gościnnego SchmiKit'a1

• O 
g10dz. 4 w Pre!isenibmch u gośc11m1e:go Koh
ne. O ~o<lz. 5 w Steele (Bahnhof Nord) 
u gośdnego Dreyern. O god'z. 7 w: Kray 
u giości1rnnego Bć:inininighauis. 

W czwartek 30 m.airca po pot o g-0dz. 
4 WI Watteinscheid pirzyi ul. Quefls.tr. u go
śdrnneigo Klebank O :giod'z. 6 u giOtścirrmego 
Doerge w łfordeł. 

WILH. MOELLER, Barendori. 

BR UCH. 
Szanownym :Rodak()m w Bruchu i 

okdicy polecam na post: polski świeiy 
uei. p.owkit.a czyste śliwkowe, twarog r&ż
.-ych gatunków, ser polski, wina Samos 
oraz wszelkie towary spożywcze. Ceny 
umiarkowane. Usluga rzetelna. 

Z szacunkiem 
f r a n c i' s ze k J a • o w s k i, 

obok kościoła kat<>lickieg<l. 

Olbrzymi wybór! 
.,Najtańsze i n.airzetelniejsze źródło 

·zakupna'' ! 
Wstystkie moje zegarki są starannie obcią· 

gnięte i na minutę uregulowane. Za każdy ze
garek daję 2 letnią piśmieniną gwarancyę. O
bawy nie ma żaduej, bo coby się podobać nie 
mialo, przyjmuję z powrotem i zwracam pie· 
niądze. Trzeba się koniecznie przekon;.ić, a 
kto nie kupi, toć trudno, ten sam sobie szkedzi 
Zamóweinia i podziękowa.nia codziennie r.ad
_chodzą. 

J 

~ 
~ R Olbrzymi· wvbór ! Baczność Rodacy! Bruckhausen n. enem , 

i całej Westfalii! Czysto srebrne najpięknieisze zegarki z 
Pn.Jslri' zegarmistrz i ztotni~ mi·eszka Matką Boską, z 2 zloconemi brzegami i z naj-

'V' " 6 lepszemi werkami na 10 kamieniach po 12, 14, 
w. Brackha:u·sen nai ulicy A~brechtsitr · 1 · • 16, 18 i 20 marek. 

Wielki skład zegarków i zegarów 1 Najwspanialszy z Matką Bos•ką zegarek, 
złotych rzeczy. . »ocone litery, i najo~dobnieiszymi zloconymi 

Po bardzo niskkh •cenach sprz1edaię brHgami, ciężki w srebrze i z najlepszym nn 
d 8 do 10 kamieni prima werkiem tylko 26 mr. Zegar 

z.ecarki kieszonkowe począwszy ~ ka tego z pewnością nikt jeszcze nie widzial. 
2ł mr. Najlepsze ankrowe zegarki 00 ZO, Ze"arek pos;ebrzany kluczykowy 5,90 mr. 

36 ~ do 50 mr. . Zegarek niklowy cyl. kluczykowy 5,40 ·i 8 ' Bracia R.odaicy ! spiesz:cie. jak naJPn;-
df:ei po zega:rk1 dlo swegt{)I Rodaka, który mr. Zegarek pośrebrzany najlepszy ma c> kamie-
'fJIAS niie oszukia i rzctemi·e obsłuży. Kto niach kluczyko,wy 7,75 mr. 

k d() t · e darmo Zegarek czysto srebrny cyi. ni f; kamie-
P,iMe do mnie po z.egare ' IS am uiai;h klucz. lub remon. z 2 zlocooemi brzeg·ama • łA06 ' łeic11sz.ek :z, kapsułką. , . . prkna werk 10 mr„ - Ten sam na 10 kamie-p Od&tk. il' • KaiW.y zegarek u mnie zamow1ony 1est lłffl.ch po 12 mr. 
s.1ai»annie obciągniony z 5 letmą ~waran- Lańcuszki po 25, 30, 50, 85 fen., lepsze ni-

Wszystkim, którzy w sprawach pod.at~•- ~' a gdyby s.ię mLal niepodobac, z,wn:.- ltłowe po 1, 1,25, I.50, 1,75 mr. 
wych chcą zalożyć reklamacyę, polecamy" kSI~ "'-•- pieniądze z powrotem lub zamie- Cen.nild boi: a te na ano ilustra~yj 
żkc: pod tytulem: „Poradnik podat~wy • - ..,__ aa zegarki., lańcuszki, biżuterye, także skrzyp-
tej h s ' 4;~ce napisanej prz~ .doś~1~9• f1lę na inny.. ;ti t k. rzyjmuję ce, flety, klarnety, harmoniki, oraz noże, brzy-
prawn:k~1 , dr. Górnego, znaruu~e st~ . ' Na ży.cz.enie każu!ego a ze P, · . tiwy, portmooetki i różne okolicznościowe po-
-cze1·0 potrzeba, aby dobrze t skutec~te re: cłlcć najiciężiszie repairacye ziega~kaw l n~- darki wysylam każdemu darmo i franko. 

AKUSZERKA osiedlila sie tutaj i pol;
ca się szan . .Rodaczkom. 

KUKLIŃSKA, 
Oberhausen, MQltke1str. nr. 39. 

Tow. polskim i wszystk;m Polaił-0JJ1, 
na obczyźnie pDlecam jako nadającą ~ię de. 
odczytu 

CHLEB SW. ANTONIEGO, 
pismo wychodzące CD miesiąc i do naby
cia w 

księgarni polskiej w Habinghorst. 
Każdy ab{)net „Chleba św. Antionie

go" ma udział w 156 mszach św„ które sit 
oldprawiają w klasztorze Sióstr Ś\V . Jfo:da 
w Poz.naniu na intencyę pisma tegoż prze.d
pladde.li dalej dochód wydawnictwa ?eifG 
pisma przenacwny jest na chbeh dla 1100-

gich który. rozdziel.aj.ą Siostry kla,2tora 
św. Józtia w Poznaniu. 

Abonament wynosi rocznie 1,20 z pr:ze
sylką 1.5{) mr., na tyle zapewne kaiżcteg• 
stać. Pieniądze na aboneament pios2e .za
razem z zamówieniami p.rzysfać i k> :z Po
daniem wyraźnego adresu. Osoby, chcące 
Zx;:s·zyty które obetjtrnują 64 strony już ~ł!. 
1 mycznia 1905 r. otrzymać, powrnny przy
najmniej dio 1 Inte.go pieniądze na ca'ły TO-· 

czny abonament przysłać pod adrr sem : 
M a r c i n J a r c z y ń s k i, 

Ksiegarnia polska w ttabinghout 
ul. Romerstr. 2D. p. Rauxeł. 

----- -- -----·-..-.---- ----- ---

WIARUS POLSłtl 
narod:Ow1n-lud10we pismo dlai Pola'ków na, 
obczyźnie, szczerze polskie i ka{o l ; ~kie. 
wychQd'zi w Bochum rok piętnasty, a ko-. 
sztuje na caly kwartał 

tylko 1 markę 50 ieny~ów, 
a z odtrioszeniem 42 więcej. 

C.O tyd'Zlień ()trzy:rnruje każdy hezpJat--
nie d-0dateik nied'z1:elny p; t.: · 

„POSŁANI.EC KATOLICKI", 
który zawiera ewa1nigelie i kaz.amia · ua lffl-. 
żdą ·nie<lziięlę, piękne powieści i róme· po
uczające i ciekawe artykuły. 

W kwietntlu dołączymy zu:pełnie bez
płatnie do „Wiarusa Polskiego" brQlmlUr
kę zawierającą n.au.ke o 

reklamacyacb podatkowych. 
Będą w te8 książeczice zawarte lak

że praktyczne wzory reklamacyj, tak, że 
każdy sam będzie sobie mó~ł rekJarma\:yę. 
podatkową naprsać. 

Rod'a~y ! J(awy Polak k.GłlJe-
cznie czytywać winien .,WfarU!Sa' P-0-ls.kie
go", ab:yi się dowiedzieć o wi3iżnyaf1 wy
padkacli tak w żydu narodowym, po1iłycz
nem, ja!k zarobkowem. Zatem Rod&.~: 

klar· !<icv t> napisać. Tak co do podatkow .~ń · 2 letnią. 11 po ceme z 210 ilustracyami i 8 kolorowymi obrazkami. 
lttw~w' :c'n. dochodfolwego i majątkowego, ła 1 t:J.9r"1ię pod gwaranicyą · · · b format wielki. Egzemplarz oprawny w plót- p b li 
podat: Ó\.V komunalnych oraz ~~~ntowege r bu: łtlittdfro. nil;kiej. Jeże)ii kto 1t111aJ guz. u o - no angielskie z futeralem. Cena 11,00 mr., z ost este ungsformuJar. 
dynkawego zal\viera „Po~adn~k do?re ra.dy_ 

1 
c.r.8<> regairmistrza zegarek ł nie chce cho- uotym brze~eim 12,00 mr., z przes. 50 fen. wiG- I 

Rozsze„zajcie „ Wiarusa Polskie'I()•. 

wsikaa:ówki. Każdy dowie si~ z nie.go •. Jakie dlłC, 1o óła przekanarnia prosz.e przysłać . eh b€stelle hiermit bei dem Kai:m=Ji- · 
jest prawo, ile prawo podatku przept;SUJe, i~~ .a~ 111111łc, a dostan,p z pewooś01ą. serdeczne ceJ. u. DANECKI. M1"e1·ska Górka. chen Postamt e1n Exemplar der Zeiłui gminy podatki ustanawiać mai~, jak się br~icć uu 'I! aa 

zed zbyt wielkim1 podatkami, do k~o ~1sa -*id.wwanfo za dobra. ·repa:raicye zegar- Oirchen. Prow. Posen. ' „Wiarus Polski'' aus Bochum (ZeilO®!-
tpr k pisać. Nadto podane są też wyrokt SS.- 1-. Dlai wszystkich ·dobrze myślących pr · li t 128) f.. da IJ n„ I d ' 
.A0}!, 1J1"'i;nrnższych z procesów. w sprawach pe- _. eI.S s e ur .S • '<i-'arta 1905 łflll d tko;;~h które paragrafy rne. dość jasne io- ą.d!aków zasyłam pozdrowienk nacznoś~ Rodacy! zahle an Alxmnement Uild Bestelli1ekt 
skonale tló.~acią i mewią, j~·k Je ro~mteć . ~a- I. Żywłałowskl, ik P91ecam na post POWIDŁA CZY. 1,92 Mti. 
t· i pobló zegannistrz i z.fotn · · STO POLSKIE funt po 25 fen .. tak samo 

1 
, 

:e y.p · „ rektamacye po niemiecku ~isać ~....._,., -.y'--~rne w1"00 be~1'~"e i· hisznań- ~ ~ orwewaz .1 " od ne wzory po -rUDJ ..... U'U ~~vvv Y .:.:: :;; ó 
trzeba, są ~ „~oradm rn. P a eh możo każ,. !kie „Samos", liter po 90 fen., jak też .g ~ : 
1J(Jlska i po niemiecku. . Podlug :i . reklama- Na wszelkie mne wyborne winia bardzo zdro- ·- f ~ dy z Jatwością dać sobie sam r ę z ' ~.·~~ m .-... -

':10'._... pos"" WC ·L skuteczne dla ohoryich i zdrowych Da 'ó.1 ~ -cyą. Cena w-ynosi 1 mr. 30 fen., z prz~~łm\ p~- ... e - • lej poiecam dobre cygary, tytoń, piwo we . 'g :>. ~ 
-<=z.i~ 1 mr. 50 fen., Adresować nalezY • laszkacb i beczkach i wszelkie inne to- · ·P.. .§ 

l(ATOLII( 330 Beutben 0.-s. __ polecam DOiskie powi· ;"·1r b Obime 1.'2 Mk. -i..-.„.„ .... z.u '*'"'.be~, . ic-
wary spożywcze po ~ nainiższyic ce- ·tj , ~1N':1.r"'• •ao .,. 

--s-t-.-Ro&kom z Oberhausen i oko- . dla, slem'ieny olej, twa· aack. Skora i rzetelna usługa. sdieintgt · 
.... tlollotię, lt ~ salon "~r~kt pol~c.zo- r~f i jagły· ProszQ szan. RodakóWi o poparcie in.-
Ml 2 .,,,~i wpraiwWlłem sztucz- Fran"lszek Tata. 1eJe3tl . 
._.~~si~ ter~ przy Kłrdl· Gelsenk.-Blsmark Robergstr.35. JÓZEF MROSKOWIAI(, _.Kałse~bes Poa.tamt 
W4I •w ~1(2~e. fryzyer i dentysta.. :l:..a„••1•:111&11'11· .!l1Jl-OllllllftlllGlllt1111•: •t•:a••-•""11•www•1z•uu•1C . Bruch. ul ka Polna. ~eł9'Str. nr. 2~~ „4 c;::c, ,. . 

i! 'i~:.>~, .;·."u.:a { ·«~~„:i,„~t;.~~;f :J'E!.-~" t~ .iar.o1u lłt'.d11:~ · t iii il W• J ·ndi"•lrJlinn •••··•_.• •. Wta.m „ łeta~r._ • ._ ~ ~a.:&# •. 

. ' .„ . . . .. . . . . IM„. 

•• .• ·• • „ 



1ycho rl tetd:rt~Hil fi 'łOilt 'i thi połwi h:cz.nyd1. 
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Za inseraty Dlacl si• n ~a r D t. towy lb t ., 
ogloszettia zamieszczone prze.cl inseratami 40 f 
cz es to ogluza, otrzyma rabat - Listy do „ 'u 
Polskie~o0 llałeży frankować i podać w nich do 

ny :idre piszące~o. R.c:kopisćw !ię nie zwn 
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odzłce polscy! Uczcie dzieci swe 

~wić9 czytać I piEać po polsku! Nie jest 

relakiem, kto potomstwu swemu znłem

łl)1Ć się pozwoli! -
Z ypadków dnia. 

OTWARCIE KONGRESU GÓRNIKÓW 
W BERLINIE. 

Ber li n. (Telegram własny „Wiaru
sa Polskiego" 28. g. 11. minut 15.) 1(011-

gres wybrał przewodniczącym Sachsego, 
zastępcą ffiertsa, sekretaf'zami Regulskie
go, Hammachera, Gartnera i ((ilhmego. Po 
slowie1 przybyli, rząd jednakowoż nie przy
sfal cU:legatów. 

Arcyks. austryacki l(arol Stefan przeciw 
hakatystom w Galicyi. 

Do· „Kuryera Lwow." donoszą: 
A11cyksiążę l(arol Stefan przecL dwo

ma tygodniami zwied'zał w tow.arzystwi~ 

dyrekborai Kożeśnika brow.ar w: Pawlusiu 
i ku: ogólnemu. zdumieni1Ut i .ni1ezadoiwo.Jeniu 
spO'strzegł, ż·e: go· rnhotnicy poz1dirawiaią 
\\ języku rnemieckim wyiącznie. Zwrócił 
się więc do oprmvadzająceigo go pi\v1owarn 
z zapytaniem, czy tu tylko Niemców zatru
dniają, Rów1n1ocześnie. ..QdJ2arLro'botnik, że 
iest PDila·ki1em, tylko „panowie" w browa
rze 00lkazu1j(1 poz<lrawia·ć po u1iemiecku. 
Arcyksiążę zgniewał się. na to i w1yrazil 
życzenie, aiby jego pCYZ'idrawial każ:dlyl w 
sw10m rodzinnym języku. Przypardlkowo 
znalazrł ·się arcyi~siąż~ też w sali, w której 
dwa d'nn przedtern1 odlbył sitti bal. Sa1ba: by
ta ubrana w emblematy; pruski·e, a nawet 
pod: oritem pruskim wiid!nial portret arcy
księcia. Arcyksiążę ka·zal natychmiast 
ogolocić salę z podobinychl dek·orarcyi i 
zapowiedziaf, aby tego r.odza~u prowoka
cya i pruska demonstracya więcei1 się nie 
powtórzyła. To podzialalo, jak tusz ·z.im
ny. Z powrntem di0 zamku·, pcylecil arcy
książę telefonicznie wezwać zarząd bro
waru. a'by zdaf sprawę, jark1ch .,Prusa
ków" zatrudnia bwrwar, a niei:wki ttei·nz, 
który miał należeć d10 PflO'W'okatorów1 pru
sofilsikich, otrzymaf d'ymisyę i w prz.eciągu 
miesiąc.a ·Opu •ści Żywiec. Po tym wyipadlku 
hakartyśd, którzy tli' butme łby podinr()lsili, 
zaczyJ11a:ją, wJtaizi6 w mysie dziury. 

Telegramy. 
W a r sza w a. Urzędowo donoszą, 

że zamach dynamitowy na budynek poli
cyjny na przedmieściu praskiem urządzono 
tylko dla ułatwienia sobie zamachu na po
llcma]stra Nolkena. 

Bi a ł y s t o k. Ruch w fabrykach roz
Począr s.ię na nowo. Miasto ma swój zwyw 
kły Wygląd. 

Ber I i n. Świeżo mianowany mini.ste·r 
~Praw wewnętrznych voni Bdhmann-Hol
Weg objął w sobotę ubiegłą swój urząd. 

Ber I i n. Izba panów załatwiła w 
Poniedziałek kilka drobnych projektów. 
Prezydent wyraził swe niezadowolenie, że 
i'Ząd nowel górniczych nie przedłożył 
"'Pierw Izbfe panów. 

Ber I i n. Parlament ukończył w po. 
Uiedzlałeok obrady nad etatem wojskowym. 

Nowele aórnic.11 w sejmie 
pruskim„ 

W ubiegły JMhl1iedzialck rozpoczął sejm 
nl"USki r>ieNnsze czytanie nowel \V'nlesi.'o
f.l'~li <1b ustawy iómbei \vyillui:.-e.t W1 roku 

1865. Trcś6 8byd\\'6ch pro.icktó\\' p-0dnll
śmy illż i omówiliśmy je obs.zcnnie. Jeden 
ma zap.obicdz. samo''' DJ.nemu za\\ ieszaJ1i11 
pracy w kopalniach przez. kapitalistów, 
drugi' ma uregulo\\ 3.Ć stósnnk1 whoczc w 
górnictwie. 

Przy stoil.; ministe cyalnym zasiedli : 
kanclerz hr. Bnelow , mini·ster handln Mocl
Jcr, minister fin a1.1SÓ\\ I~hcirnoabcn i mini
ster ro111;1ctwa Podbielski. 

Nasamprzó.ct1 za1braI gtos p.rr~zes mi
nistr6\\ hr. Buelow o'świadrczaiąc: 

Powodu dr0 nk zawsze rzecZO\\ ych 
wynurz:_·(} gazeciarskich 01 11111iejszcm pro
ieikciie ~zuka1ć należy \\ przyczynach sa
mych pmjektu i w czasie, \\ jakim gv 
przcdJl.o;ż.onio. W.abec teg·o po\\ :oluję się na 
to, że rząd już przed: strcj'kicm zaimrnval 
się sprawą, zakazu kreślen i a wózków, no
wej regul1aicyi st6sunków knapszarftowych 
i zapwwad'zeniem porząid'ków, które \V'Y

próibowano w kopalniach f'.sk::ilnych nad 
Saarą. Uznaję dobrą p·ostawę robotników 
podczas strciku. lecz nic zmienia to faktu, 
że robotnicy 'Z1arnali kontrakt. W spra\\ :e 
p-0dwyższenia1 zamhku nie osiągnęli r.obo
tnky nic. Pi0fo'żenie mat·erya,11ne po~mszy
ło się przerz. utrntQ zarobku 101blicz.a:ną na 
500 tys. marek <llzrennie. Robotniicy sami 
mnsi1eli się przekonać, że. st1iejk jest br:oni::i 
-0bosileczną. Odpoiwiedzialność za to nie
chaj złożą, na pods.zcz1u1w:a:cz.y. Z drngiej 
stmny pojmuję, że wlaśdciele kopa1'1i nie 
chcieli wejść w uklady z rr0botnikam1, któ
rzy złamali. kontrakt. Opór te:ni jedn1aiko
WoiŻ poiwinien był zniknąć, gdy rząd1 uznal 
j}Oigodlz.enie się za konieczne. Co. rząd 
mó1gt uiczynić, mogH tak'że zrobić wfaści
ciele k-0pal'ń. (Oklaskli). Pańs.t\vo powin-. 
no diba1ć „o porządek i zigo:dę także na ti:m 
sz·emkiem polu. (Oklaski). Jest możiiwcrn, 
że przywód'.cy so.cyalistyczni tą razą, sta
rali się przeszkodzić bezmbociu, lecz gdy 
strtejk się rozpoczął, zaczęła prasa so;cyali
styiczniai dolewać tru'Ciiz1niy na:z)'lWają.c po
stawę rząid'u wyzywającą. ,,Bergibraul!icher 
Verein" sąidzi\t, że bez nas. sncyaliści byli
by ponieśli strasz.ną, klęskę. Ale przegrana 
nie ·bylarby oslabita s.ercyalinej <liemokracyi, 
gd'yż dio swego istnienia i rozrostu; potrze
buje soccyalnar demakracya1 niezadO\Vl(}lerna 
tlumów, a klęska bylaby je po:większyla. 
Socyalną .demokracyę będ:ę zawsze zwal
cwł, arie; na trzęsa.wiskach nie będę; zacze
piał. l(obotn1cy powrócili oo pracy w1 zau. 
faniu dla rządu1 i ·nie zaiwir0dą się. Jeżeli 
Pan()wie d'z11ś pójd!ziede, z nami, uczynide 

·ooś dla monarchii przeciw d.ążeni·om so
cyal;stycznym. (Żywe 1oklaski na lewicy.) 

Mini·ster Moeller: Że reforma oigólnego 
prawa górniczego z r. 1865 i 1892 jest ko
nicczn::i. uznanD iuż -0d lait: i od !'at już <Jd
da!iiśmy blka kwestyj n·. p. sprnwę knap ... 
szaftu pod! sąd pwblicrny. Prnjektów ty.::h 
prędziej nie wnieśliśmy, poniew;aż sesya by 
lar już. przeciąż;ona wielkiemi, projektami ka
naiiol\vymi. Kil'kakrotnie1 tu w1 tej Izbiie 
wskazywano na komeczność reform, Z\vfa.
sz,cza naJ paragraf 65. (O zawi1eszaniu1 pra
cy w kopalnia-eh. Red.). Ustawa góirnicza 
z roku 1865 by,la bardz10 diobrą u 'Z!d1zi·alala 
wiele dolbreg·o, lecz czasy się. obecnie zmie
niły i przepisy jej na cz:asy teraiźniejsze 
o'kaz.aiy się, niedostateczniymi. Mieliśmy 
daiwinii.eJ wielu <l'robnyicn prze<lsiębil()lrców, 
1eraz mamy kilkai potęinych osób, które 
ztąiezone rozrw1inęły d2iałalność zguhniąi dla 
pojedy~kzy.ch o!Sio!hników. O temi me ma 
wątpl'i\vości, że na<Jis,ze<l'C ·czais, by gran~ce 
wład2y państ\vuwei inac'Z!e:i unonnować 
Wszysfilco wym.aga jednaikO'Wloż obsreme.i 
dziatailności. Dlatego byHśmy wie\VIOleni 
k·ilka: kwestyj OO!tączyić odi tych, które wy
maigają natychmiastowego zalatwiema i z 
tego powodu nie dbszla Pamów1 ieszcze oo„ 
w-eJai w sprm.e reformy. knaps:rafm1 kió~, 

ra mr da.wna zajmuje -Opinię pnblircz.ną. po
nie\' aż bylem przek·onany, że ·z;alatw ić jej 
\\ bieżącej sesyi nie można . By Jcd:nak(j
woż robot1ni1cy szkody me p.onieśli, wydane 
zostaJ.o c.esarskic roz.porządz~cnic udzicla
ce także górnikom korzyści nmvej ustawy 
o kasach chory..:h. Go się ty.czy pien' sze
go pmjcktn. to także Izba niniejsza nznala 
koni(1cznoś.ć pcwnycl1 przcpisórw1 w spra
\\·ie czasu· pracy i rcprczcntaicy i floihaitni
ków. Byłoby rzeczą rr1iero0zsądną i nie
, . ''mniaill , gdybyśmy SiG byli -0rciągali li 
tylko. dla pe\\ nych przesądów. Także oba
wa, że będzie nam t·o poczytane za słabość 
w obce s-ocyalnei demokracyi, nie mogła 
nas \\"Strzymać <Jd przedłożenia tego pro
jC'ktu. Pierwszy projekt 1nie1 zawiera ni
cze:go nowego. Dotyczy ()11 kwes1tyj, któ
re prnwie lat 20 wimowaly oip·'.nię publi
cz1ną. Już podczas układów w czasie strcj
ku z, roku1 1889 ludzie dtoświaidczeni i prze
zorni, ja·k dr. ttamma:.::hcr iuż tedy najważ
ni'ejsze punkty uznali za uprawinio
ne. Taikże nBergbaulircher Verei1n" w o
św·i,a;dk:zeniu z 18. majai r. 1889 uznał to, co 
łlamrnacher chciał przyznać robio·tinikom. 
Tylko w sprawie wydziałów robotniczych 
panowało i00i2 zdanie. 

Wydziały rnbotnkze nie są rzecz<\ n0-
wą i z.naidmvaly się już w dal\V'niejsz,ej no
weli do ustawy ·górniczej i w u'Staiwa.ch 
n.chmny mhotnika. Jecl:nakv1woż nie moż
na się bylr0i wówcz.as zdobyć na przymu
sowe wyct:zi'aly mbotniic~Z!e. Z dob110woJ
nyrn1i wyd1zialami :r:ohotniiczymi1 ma!'° tylko 
zroibi;o.no doświadczenia, gdYż nh~ przy
zm:ano im od'p()lwiedlnich praw. Na nietktó
ryich pofa;ch je,d1nakowoż wydlzfaty roooitni
cze zdlziałalyi wiele dobre.go i zawiązał się 
stósunek przyjamy })0między prncodaw.:;ą 
a praoo<bioorcą. Mnie >Osobiście znane Sćl 
liczne wypad!ki. które dmv.odzą że i z S()

cyaliisty;cznymi· wydziałami uk1tadać się 
można. · GlÓIWną troską bę.dizi,e, by przy
musowe wydlzial'y miały re:gulaimą pracę. 
Dla1 tego mają kary pieini.ężne wpłyrw1ać już 
nie1 db1 kas kn:apszaftowych, Lecz: do kas 
wsparcia, by tem samem stwiorzyt pod
stawę do wspólnej pracy. W zakres 
w1spóllnej pracy bedlzje mo;tna także wtą,
czyć inne dążrnośct na polu dbbroczynnoścf 
i1 na polu torwarzyskicm. Wtaśnie wspóilne 
dtąż•enia prncobi1orców i pracodawców 
stwairzają .d!obre stósunki, które są naj
wię.ks:zego znaczenia. 

Takie uire'gulowanie sprawy, dlo1 któ
rego dążymy, nie zagraża inmemu prz:emy
slowi. gdyż górnictwlQ ma -osobne \Varunki 
i wt razie bezrobocia w gómktwi.e zniewo
lone są; takiże inne gaf ęzie przemysfu do 
św1ętowani1a. Sprawa. ·od której rozipocząJ 
się streik jest czais. wfaizd'U i l\vyja.zdru. Da
wtt1i·ej lilcziOlno pól godizin y na czas tein i to 
chcemy zniowui zaprnw1ad'zić. Da1etl zcl'e
cydowaliiśmy się na ogr.aini·czenie ·czasu 
pracy ze wz.ględlów zd'mwotności we<llug 
temperatury. Mamy na<l1zieję, że spowo
·dluie to zar.ządiY ikopa.Jń d:o stałej naprawy 
stósunrków w 'kropalni. OpPerająic się na 
zdaniu pierwszorzędnych rze.czoznaw1eów 
ustanowiliśmy oo· roku 1908 w kopalniach 
z temperaturą ponad 22 s'topnie celizi,usza 
ośmid.go<l:zininy, w kopalniacli ponad 28 sto
pni celziuisza sześc1ogod!zinny dzień pracy. 
Nie w.idzę w przepisach tych szkody dla 
przemysłu. Przy ureguf.oiwooiu sprawy 
Jiadlszycht chodzito nam o to. by poszcze
gólnych robotników ochronić prze<lJ nad
miernem obcią,żeniem. Najwi~ej sensa
cyjny punkt 00nos1 się do kreślelflia w(Jz~ 
ków, gdzie zrobil1śmy ustępsltwo~ Wy
kryte rn-iedtGmagania: trwba u·sunąć. Usta
wai niniejsza wsuwa nieporządki i odbiera 
te.m samem rSOCyalistom środek db agitai
cyt. Trzynrzjmy si~ z.a~y1 te us1i:w;amy 

nied·omagan ia spoklcz11110 -polit1ri cz11 e, r~Jz' e 
je znajdujemy. (Oklaski). 

Heydebrandt (kons.) Strnnnictwo na
sze ~.bada gruntm\'mie projekt cały i pro
p.onuJe, by g? odesłać do komisyi zl·ożonej 
z 28 czł~nkoi\'.'· W z.asa·dzie godzimy się 
na ogramczcmc czasu pracy ze względó\Vi 
~drnwrotnrości. Najtrndniejszym punktem 
Jes.t '~aprowadz·e:nie przymusowych wy
dzialow. Chwilę, w której wniesi10n.0 no
wel~ _t_e, uważam za niestóso\vn<i, gdyż 
odmesc możrn.a wrażenie, że z>0staly \\ Y
muszone. Zbadamy1 icdnak0\v10ż prnjeh ty 
bez. uprzedzenia; Siprawę tę tr •. ktowa·ć 
trze1ba me _ze stan-0wiska partyj.negQ, lecz 
z~ stanowrska ogólna lu'Cl2kieg-0. Poczu
ci·e Pr~~v1a trzebai przedewis1z1ystkiem 
wizmomc. 

Schiffor (nar.-1ib.). Socyalna· demo-
krac.ya1.POi\Vitala ironią i szyderstwem wy
stąp1eme rz'l!dn i pewnie <liop11!:1ro tern 
prz.ek·onala1 rząd o uprawnieniu żądań. 
R_ząd wywolal wrażenie, ja-k'Oby był się 
UJąl z~ streikującyimi' , za lllid1źmi, którzy 
zlamalt k·ointrakt, których biedai nie znie
woliła dar narus.zama z.afbowią.zań. Strejk 
w~ka1za}·. że poczuicie prawa i .odpowie
dziailniosc1 ostaiblo ·u 200 tysięcy l'u·dzi co 
jedlnaikowoż budzi pewne: obawy. Pr~co
da:wcy ~aś ni·e ·ncl'n :·cili żąrdań władzy p;:ui
stw10we1, lecz, todmó\\ m tylko ukla.d'ów z 
ikomisyą siedmiu. ;\'limo to ww~am ja i 
część my1ch przyh. iól brnk gotowości do 
u!kladóiw za 1ni1etra.fne pord względem pioli
ty~znym. Prnooclaiwcy nie mogli się P·Otg->0-
~'Z1ć i.. 1;1Yślą, że rob;()ńnicy1 tw•orzą jedrno 
CJaJlo, ktore·go rozerwiać nie mo.żna. Powaga 
państwa nie zySkala na tern, że ujęto się 
za żyiwfolami stojącymi n.a tak niepewnym 
gruncie prawnym. (Bardz,o slu·swie u li
beralów). 2aMielmy, że mamy tutaj z.a
latwić oderwaną, część u-stawy górniczej. 
Obow~ązre{k n:a:sz: naturalnie spełnimy. W 
spraiw1e: oigrankzenia cza.su pracy ze 
wz:gl~ciló•Wi zdrowlOtnośd odlczekamy niarad 
komisy1, do której i my proporn1jemy prn
jekt ·ni'niejs121y odesłać. 

Hirscb (w1ol·nomyśln'Y). Proi·elkty te u
kaza.Jy się; dJość z.a późno. Ch:Jlde:i tutaj o 
najpT<Ostsze żądania Zldrol\Vej pvlityki spa.. 
lecz1I1ei. (Bard'Z<J slusznie oo kwky): 0-
strzieiżenie syndykatu węgllQwego że ni.-. . ' 
n~eJsze przepisy sp.olecz.nro-p;oJityczm·e piod-
mosą ceny węgla i ceny w1 wszelkim 
przemyiśre', 1J1ie można brać sery.n. Tak sa„ 
mo ma się rzecz ze strachem prz.erd' czer
wonym upiorem. DuchQwe przewo<lni
ctwio mas mhotnkzych jest w ręce chrze
ściańskiich i woln1omyślnych związków za
'\vOOIQiwych. Przyczyn ost~tniegQ streiku 
szuikać należy w tern, że praicod~rncy .cd
m~1w1ali robotnikom równouprawni·en ia w 
traktowainiu kh interesów. Na narady ko
misyjne zgadzamy się. 

Prezes mi!l1istrów hr. Buelow: Wy
rażann me zad01Wolenie, że wszystkie 
stromnictwa maiją nadzieję porozumienia 
się. Poglądy, jakie wyraził' p. von ttey<le
brandit, uznaję. Nowerla· do ustawy górni
czej ma usuinąć ni1eporządki wykryte przez 
streik, lecz nie mai być uistawą. obliczoną 
tyllko nla! chwilę. Rząd nie stoi ani po strn
nie robo:tników ani ~o stronie praoo<iaw
cóiw 1 pragnie tylko prze'5zk<J<l!zić nowym 
strejkom. Za1.rzuty slabośd czynione rzą
dowi są niesil'Uszne wobec oświadczeń zlo... 
żony.eh w parlamencie. Nie wierzę, by 
strejk miał tak spokoju1y p.rzebreg, gdyby 
postę~ano weldlug innej recepty. ChQ. 
dt.iilo tuta.i o strejk, jakiego jeszcze w Niem
czech nie bylo. Utratę. zairobku oblli.czaj~ 
na miliony. J eswzie większą by la strata 
w przemyśle i w handlu. Chiodzilo o m·
teresy mające znaczenie światowe. za;. 
pewne mogliby pracodawcy d\hiże3 wy
m~, lecri rstalaro ~rp'.!ie:~~. 



. 
~c panie, iC'!ny przez diuższy strcjk stratG 
Ra rynkach świata. Robotni y nie są po
ił.O tak-i..c za<lO'woleni z przepis6w projektu. 
Jednakowo-.l z tern b~dziemy ię musieli 
uwsze liczyć, że ży zenia będq \l.riększc. 
jak je znieść może dobr-0 ogółu. Przy
p i~,rr.am tylko traktaty hand!()we, u ta\\ G 
•· ... li )W'ą, Starania.I SiO'cyalnei demokra
c i, by pochitonąć z:.wi~zki -chrzcściai1skic, 
utrudniają nam wykonanie naszych zamia
tów. Pewien przywódzca robotników 
'''yrazil rndzicię . Ż!! projekt ten upadnie, by 
ch:rześciai1skic związki zd()·być dh socya
listó\\'. Jest obowiązkiem rządu, by: wy
stępował przeciw zbyt wygórowanym na
<lzi'ejom i ba<l'ał, co rzeczywiście przyzn1ć 
1nn.żna. (Oklaski). 

Dziś, \\" wtorek po polwdniu, dalszy 
ciąg -0bra<l. 

Recklinghau~e.n . Czytam, iż ,.Dort-
mun<ler Ztg." gorzkie łz.y leic, iż Po laicy 
·nic powinni cierpieć niemieckich bihul w 
S\\ ych 'd·oma~h. Pytam się ,,Dortm. Ztg.'' 
jaką Polacy maiią korzyść z tego, gd'y czy
tają te niemieckie ,.blaty"? Nhech mi· też 
11a to odpowie.dzą \\ szyscy ci Rodacy, k~ó
rzy czytają a racz.ej utrzymują i swo1:n 
cież,kn zapracowanym groszem zboigaicmc:i 
naszych wr-0.góv.. Ta1k1·ch lud.zi rnusz~ na-· 
iwać ciemnymi i .opi.eszatym1, bo om po 
,·dększei części. te bibuły mają tylk·o'. dla 
parady, ale o tem, co tam te bib?ty P •'S7:ą . 
to <mi nie wiedzą, bo rch wcale me CZ_Ytai~
Gdy s;ę Ro<lak6'w zachęca do z.~p~sa,n~a 
gazety polskie.i; to często \,·ymaw1a1ą się 

.tern ż.e licho czytać umieją. 
1

Mój brad·e, zapisz siobie ,.Wi:arus.a 
Poi.", to się nauczysz po polsku dobrze 
czytał, bo i ja 1diepsko czy;tatem, jak. na 
obczyznę przyby.tem. ale czytając ,,Wiar. 
Bol" nauczytem się plynnie czytać. Prze
k-0.nakm się też że pi·smo to, to najlepszy 
przyjadel kai<l~go Polaka: na Olbczyźnie. 
Cz.ytmn }uż teiż 6 lat „Wi~r. Poł." 1

1 _jestem 
TJ nieg·o zadowolony i n1'e mogę. się bez 
niego obyć. ,.Wiarusa Polskiego" ŻY1~zę 
każde.mu Ro.d~owi. , ai precz z bliaitamr z 
poiskkh domów. Czytajmy polskie gazety 
i tXJwiedzrny na przekór kaiż<lemu polako
żercy: „my 'dziś W'S7.YSCY czytam-yi na
szego k~hanego ,,Wiarusa Polsk~ego", bo 

. my diziś wszyscy rad'ykalnr Pol~:cy". P<?·
z.drawiam Szanowną Redakcyę i kreślę ~1ę 

Staś, radykaf po~skl 
z pod Recklinghausen. 

' Essen. W niedzielę. dnlia 26 ' bm. o 
'goidlz. t l~ (prZtedl pot) 1odbyl się w Essen 
\viec .Złedlnoczemia zaw. p.o•ls.". Przewo
d:nkz..~-cy wieca druh A. Przybyła UJdizlielił 
-0zjprzódi gtosu dih. J. Hannowb. Zl W., któ,!J'. 
prz.ed:stawi1 Rodakom ws.z.e.lkre klorzysc1 

Kapitan Czart. 
. ; :i' . T o m d r u g ł. 

(Ciąg dalszy.) 
· Przed'eWszystki'em udal się <lo czci

gooue&'Q stairosty, Jana d'e Lamothe, który 
z właściwą S!Olbie. zactektością -prowadził 
'Sprawę Lt.11dwi1ka. 

Ten ostatni, w oczekiwanhl· osrt:aitecz
nych '\\rynikó'w pmcesu, lkzyl dtwgtie i bo

. le:sne g-0dz.:111y sa.tnJOftoości w jedinej z nai
m rc-czniejs:z;ych celek więzienia Chatelet. 

- [ cóż tam, kccha111y stamsto? - -za
pyta.t hr~bia. - Dale1ko iu~ posunęliśmy 
się ze srprawą.? 

Posul\V1a!Jl1Y s'.ę zwolna, te.cz spraJWie
dlli"\vość im pCY\\iD'ln1ie}sza tem pe\V\nie}sza. 
Co porab~a Cyrnnio? 

- Nie wiem - .adpadt Rolan<l1 z u<laną 
iobajętno·ścią. - Jesteśmy trochę na bakier 
od czas.u, gdy \\rys.z1to na ja.w oszustwo je
g'D P'rotegiorwaneg-0. 

- Rooumi-em to dobrze. Bergerac po~ 
czytuje się za -rrioomyLnego ~ rzuca się 
wściekle 100 wszysil'kkh. co próbują wyle
czyć go z zairozumia1stwa ! 

- Osą,dziteś go, starosto, nadzwy-czaj 
trafnie. Ale zapomni.alem, że mam doi pana 
matą prośbę. 

- Jaką? 
- Chciałbym ~zyć t~ Manuel.a. 
~ Osol:>Hwa: farftazya ! 
- Nie; ttt.pewtruiam pana, że to n.ii:e fam

taz,ya. Czy on trwa idaleii w swym uporze 
i pretensyj swych nie chce się wyrzec? 

- Bardzliea. nrt kieidrytkołrwiek . 
- Otóż pochlebiam soibte, że potrafię 

u.czymć go skromntefszym. Czy możesz 
mi . .panJie 'Star-O!StQ, udzieU:ć upp,'ważnie!Ilie, o 

należrn :a do . .Zj d.no;ze11ia Z...1." • p:-1.'.'. pc
ró\rnywal zarobki robc tników· z d-aichc:da
mi kapitalisów i zachęca! I~ooaków, aby 
wszys :r nalciel\ do organizacyi, bo dobra 
organizacya to je t na z majątek, który 
pozostaw:my naszym dzieciom. Druh Kaź
mierczak mówlil o innych z,w!ązkach ~ awo
dawych i bezr.ohociu oraz zachęcal Roda
ków efo naszej poi kiej organizacyi. 
Druh Sosil)ski \\rykazal, dlaaeg'O powsta
ły organ'izacye Z:t\ ·od•O\\ c. a \V końcu wy
iaśnit spra\ ·ę konfernncyi ~órników w 
Berlinie i wyrazit za<lm\"olenie, że1 tak 
\\ 1iclka licz bai Ro<lakó"·· się zebrafa. Kil
kunastu Rodaków zglosilo się na czlon
ków. '\Vi~; zakoi1czono haslcm „Sz1część 
Boże". Hutnik. 

Walne zt:branie Związku Soki)łów 
w państwie niernłeckiem. 

lasne spra \\ -Ozdanie „ Wiarusa Pol.'} 

II. 
Pozn:AI1, dn. 26 marca 1905. 
Po przerwie ob~ad-0wej oz111ajmlil prze

wodlnkzący, że przybyt jeszcze jederu de
lelgat, wskutek .cze'go liczba delegatów 
wzrosła na 54, a liczba głosó\v~ na 61. 

Przy punkcie porządku obrad „komum 
katy wydziafo." wymi·enit przewodin!i.cz.ący 
zmarłych w roku ub1eglym, których u.czczo 
,nQi przez. powstanie. Zmarlyi .cztiO!n:ek: śp. 

Prandszek Andrzejewski przclrazat ,.Zwią
zkowi" sumę 10 OOO marek. 

W dalszym ci~gu1 zalccil pre.z.es Zwtąz 
ku zebranym przyjęcie rezolucyi treści na
stępuiąceJ: 

,,Cel~m „Sokola" jest wprawdzie prze 
dews.zystlkiem uprawia1111e ćwiciz.erli ciele
snych. J.edn1aikowoż władze policyijne u
zrn.a.ią towarzysitwa 50i.k'oie: za polityiczrne a 
tern samem zni,ewalają Je, aby .::>ię zajmo
wiaty polityką. Wobec tego postanowiło 
z.ebr.anie delegatów, że t-OJWarzyst, w.a ooko ... 
łe mają się :taimować także .szerze.nielJTll o
światy nair-0dowej. Tern zad~ się powinny 
przed·ewszystk1em te gniazda. którym o
debrano możność wprawiania ćwiczeń cie
lesny;ch. 

Pretzes zaznacza, że 1prz.ez. taką uchwa
lę sokiollst\vo prz.echodzt do <lzialalności 
po~itycz.nej a czymi to pod~ 11adskierrn w.ta
dz.y. Przycz,ynr się to <lta ożywie.l1lLa nie
iedloogo .gnraiZda, które zasy.pia. nie mogąc 
uprawiać gimnastykr." 

·Rerl!Olwcyę przyjęro jednomyślnie bez 
dysk:ttsyi. 

Ze s1pra:wozdań zarząd'ówi okręgowych 
dowiadujemy się miit;d'zy 'vnne1mit że okręg 
naJd'vii·ślańsld. obejmujący Prusy Zach. l 
p~cną, część I(sięstwa, w. niadsmu:tiniei
·SZiY'Ill znajduje s·1ę stami~. Nai 11 gndazd 
-czy111ny1Cłt są wlaśdwie tyl·kQi dwa czy trzy. 

Prezes zapowie:dział, ż.e Wydztat clio-

które proszę? I czy z:e:z.wol'isz taiskarwie, 
a;by tio urpo\vm.\ii·enie magtlQl był w patrze
'bie przekazane v111nej osobre? 

Starosta iniakreślH kilka 'Slów na; kar
cie i J)()ldajqJc ją Rolando1wi, dodal: 

- Z tą kartą w ręce dostainiesz: sli~ pan 
bez tmdtruosd do cel u Man.u ela. Zape'wni 
też ona 'W10Lny Wstęp ct.o wi.ęzieinia oisobie, 
'którą. wskażesz odźwietmemu. 

- J es.tern ci .sz.cz:erze wdlz.ięc.zny, ko
ch:ainy starosto, ·i <llziś jeszcze z pozwole
ni'a twega korzystać będę. 

- Spodziewam się, że prz:y pomoicy 
Bookiei. w ciągU' tyg-odnra ukończę tę spra 
wę. Ogrom dlowioidów, które mam już w 
rękaich, wystarczy, ja;k są<lzę, do wymu
szeruia z. obwiniooeg;o przyzooinia się. Na 
Wypadclc jedlnia'k, gdyby zaciąl ·si·ę w swym 
uporze, przygotowałem środek, który mu 
usta niezawo.dini·e ·otworzy. 

- Jakiż to środek, sędzto nie.zró
wnany? 

- Tortury, kOlchany hrabiiO. Moone, 
żelazne śruby do śdJS.kaniai nóg, albo też 
trz.y tęgie miary wody v;tprowaooonę: le
jem efo żofą'<lka - oto argumenrty, przy
wodzące d-0 upami'ętarni:ai naJzatw:ardzi.af
S1J}'ICh grzeszników. Do wi<l'zenia. 

VIII. 
Kilka kroków zaledwie dzieliło kaince

łaryę stamsty odi furty więziennej. Szyb
k() przebyl tę przestrze'ń Roland i stanąl 
przed! ()d'źwiemiym, poikaizująic IT1IU! kartę. 

furta otwarta s!ę i1 hralJ.iia wsze.dq swo 
bodnre <lo środka. 

W towarzystwie ktucznlka, :który 
W!Skazywal dlrogę, przebył Rolaoo kiilka 
dl1J1gich, mrocznych korytairzy. Przy koń
cu }ednego z nich znakl!Qtwlaty się ~e, . 
JJOOITT:e schody, wiWące dio1 po®;iemf: . 

~oży starai'1 i pi~niędzy, aby ·aikolsfo·o \\ 
tym okręgu rozbudzić. 

Delegat okrę.gu V (Brandenhurgia, Sa
kson;a itd.) opowiada, że. 1gniazda zalożon_ 
swego czasu w Bittcrfeldzie, Sanidersdrorf1c 
Grcppinic i Thalc w prowincyi saskieJ 
przez druha Stanisława Kunz:a z Bochum, 
upadly wskutek szykan poli1cyjnych. Za 
to powitano nowe gnii~zdo w Z:okomorowic 
(Senfte:nberg na Lużycach) w Branden
burgii. 

Okręg śląski rozw•iia siG powoli ale sta 
le; mimo trudności, które czyni sokQ[stwu 
polkya. Zloty i obchody sokole c<lbywa
ją się W' sąsie'dni1cj Oalicyi. 

Nad' sprawozdaniami z okręgów nic 
byfo dyskusyi. Po i1ch wysłuchaniu zajGło 
siQ zebranie projektami zmiany usta·w. 

Umieszczono na porzą<likn dz:ennym 
następujące \V"ni1oski: 

Okręgi VII. i IX. Skfadka związkowa 
w· ilości 50 fe.n. >Od czlnnka gniazda roczni~ 
rczidzielon·ą być ma \\ ' ten spo·sób, .ażeby 
na cele Związku przypadło 30 fen .. na cele 
okręgu 20 fen. od! czl<mka. 

2. Okręg IX. Delegad Okręgów VII, 
IX i X (emigrarcyjnych) mają prawo zastc;
poiwać wszystkie g.niazda swego okręgu ż 
prawem oddawania na zjeździe delegatów 
tylu gtosów ile gniazd! -0kręg licz:y. 

3. Gniazdo Poznań. Okręgom IV, V i 
VI prz.yz1naie się prawi0 wyboru 1 delegata 
na 3 gniazda, okręgom VII, IX i X 1 dele
gata nai 5 gniazd. Oznaczenie, !które z po
sz:czególnyich gniazd mają. WYibierać wspól
nego delegatai ma być drokorianem .n1ai ka
żdorazowy1m, wrześnilOwym okręgowym 
1zjeździe prez.csów; i naczdników. · 

4. Gniaz.do PQzna,ń. Porządek obrad 
Ziazdu Delegatów rozfoż.ony ma 'być na 
,diwie części'. Od god!z:. IOYz-1 pr~edi polu 
dm1i1em mają; posz1czeg6Ini mzędnLcy zwią.z.
kowi Slk~a!Cl.1ać sprawtołZd'ania. Okręgi obra
·dują w p.oludme osiobnlo. Od gia<l!z.. 3-7Y~ 
POI polwdJniu: d'yskusya nad: wnioiS!kami. 
spr.aiwatrni wewnętrmemi i 10(gólnemi. 

5. Gniazidlol Schron:niebeck. We Wyidzia 
le Związku· ma stale zasiadać repre;z.en1ant 
na Westfalię i Nad'renię ·~ ta iakio radlny. 
(Do § 3 ustaw). 

6. Wydziaf Związku. ai) Tyczy: Zmia
ny U staw Związku. 

Do § 1. a) urządlwn!a zlotów .... ogól
nycli oo 4 lata. 

§ 4. Czlonków Wy<l'maru wy:brera 
Waloo Zebranie DelegaJtów na łat cztery. 

Pad § 7. a) I(ażdy Okręg sokoH aa~eżą
cy db Związku Wy!biera na 200 cz~oników 
jednego def.~aita ina Zjazd Związkowy ornz 
zastępcę. Okręgowi nie przysfuguJe pra
wo p!Owierzyć glos.y '\vszysiilckhl delegatów 

. jedruemu.. 
b) Rozpoczęta druga setka (normyi 200 

iez.łlornków) upraiwlnia d:o dalszego jeidnego 
delegata oralZJ za~tępcy. Nonn~ jest ta li
czba cz.loinków, za którą została: zaptacona 
,s}cl'a1d1ka do Zwią.zilm za rok ubrcg{y. 

Zstąpv1i obaj w cza:rną g)tębię L prze~ 
byli w mikzc.n~u o'.kolo trzydziestu spadizl
styeh stopn.u . 

Nast®niie klu1czn1k zatrzyimał się przed 
ciężkiemi drzwi:ami, dębmvie:mi i potrząsa
jąc pękiem kłocz:y, rzekł: 

-Tu. 
Kluc~ c;bróc'1t się Z1WQl1Inai w zamku, 

zgrzytnęly zawia!Sy L przez. mpól oid:em
knętą, zaporę, w mroku, który celę za}ewal 
dlojrzał hrabi.a niewyraźne ksztalty iJstoty 
łudzki.ed. sietlzące} ma kami<e:runej larw1ce. 

Skrzypnięciie otwieranych <lJrzwi ruie 
'Z!bu<l1.zjfo. więźma z odrętwienia. Nie od
wróci~ naJWeit gl.QIWY w ; stronę: wchod.'zą
cych. Przyzwy1c.zajcny do ood!z.iiennych 
odiwiie<l!zin straiiników, przyjmawial Je abo
jętrnie i ze stróż:ami więz.ieinnrymi1 rni'e wda
wał 'Sie niugdy w rozmowę. 

Chioć zamikindęcie mlodiziefica n::e trwa 
lo 'd!tuigo, zmieinil się on już. wid!ocmie pod 
,tego wiptywem. 

Twarz jego, dawniej iUJŻ 111~eoo bladlawa 
przY1bra.ta Wt.a.we tomy kości sto·nd1owei; 
polic+z1k11 i skronie zapadty się, a oczy, z 
g)!'ębi ciemnych <l.olów btysvczaty silni~, 
j.ailrby rozpalon.e gmączką lub obtG{le:m. 

Ciierpiat .o.n strasznie prze.z. te kitłka! dni 
dO{pi.al bardJziej moralnle, niż c~eteśnie, 
·gdyż WtSzystko. co ·się <::<llnosi-lloi dJo spraw 
rmaiteryalniych, byto mu najzupeliniei obo
jętne. 

AJooz nie. wychowal stę w szkole ne
d!zy r der1I>ie.ruia? 

Silą ·W1T1oigą, któr.a pochylatai mtlJ crolo 
pozbawiając go wiszellk~ hartu, byla 
mryśł1 o Gitbe~ie, o hańbie, którą go okryto 
•Wi jego ocz:ach, o przepaści~ która j:uż na 
zawsze od niej go odrodx.itta. 

Siedział nderucltomo. z: twarz~ ·zakrytą 
\.vtrosamł, które na nią w nreladzre -spa~aly, 

d Wy<lz;~f Z \ią._ku obl:~za il eś.: {fcl 
gató\1: ()raz zastępców i zawiadarma 'O 01 
prezesów ()lkręgów cDrocznie najpóźniej' 
miesiącu paździcrn;ku. 

d) Delegaci mają swobodę głosu i Prze 
konai1 to znaczy nie pDtrzebują się kręPQ. 
\\"ać życzeniami lub rozkazami otrzyn1a. 
nemi z Okręg11. 

e) Delegatów na Ziazd Związka\\'~" w 
bicra Zjazd Delegatów Okręgowych na kq. 
dlQrazowym dorocznym Zjeździe delcga. 
tówOkręgowych, który •z.wałuje Wyd.z ial 
Olm~:gu najpóźniej \\" miesiącu listop.adzj 

f) Delegatów na Zia7Jd okręg{)rwy wy. 
bieraią gniazda na rncznych walnyeh lu 
rn1esięi..:znych zebrania•c:h. Ka1żda fQZPGicz 
ta 50-tka czfonków uprawnia do wysfami 
ied!nego delegata. 

g) Czas uTzędO\\ ania delegata na: Ziaz~ 
Związku jako i delegata oikręgowyg{) tnit 

rok i to o:d 1 lipca do 1 lipca mku nastę. 
pnego. 

h) Zjazdo\\'i1 Delegatów Okręgoiwyc\ 
przystuguje pra\\. •O 1złożenia z urzc;du de. 
lcgataJ na Ziaz<l Związkowy atalii tytko z 
powodów ważnych nie o'bjętych ustępe1n 
d) nimeiszego paragrafu ustaw. 

i) Nazwiska delegatów na Ziazd Związ 
ko\\ y pwblilkuje Wydział Związku w or 
ganie Związ.ku najpóźniej w miesiącw sty. 
<;Zniu każdeg.o 11oku. Okręg:owi mekorzy. 
s·tająicemu z swy.ch praw' naznac'Za dele. 
gatów W}nd'ziati Związku. 

Dol § 13 a!) skreśla się sfowa: „.: .. 11 i 
delegatów .... " 

B. Tyczy: Zmiany Regulaminu Okrę. 
g;ol\.Viego. 

Do § 2 Dochodzi·: „.sekretarz. 
d) załatwiać punktualnie lwresponden. 

eye z gni.azdarmi, mieć zawsze w z,aipas1~ 
formulairz~ i· {J'odręczniki. utrzymyiwać o. 
kręg1owe statystyki i akta totwarzystw1 we 
wzorowym porządlk:u i prz.esytać t<rl\owe 
:na każ<liar.azowe żądanie Wydziail!OiWr Zwią 
w. ' . ! i ~df~l~~-

Do· § 3. Zamiast ,;1 wrześniu" mai być 
„i Ustopa'Cizie". 

Dochodzi: Również jest prezes okrę· 
giowy obowiązany z:wotać przryniadmniei 
raz: w rok a miaoowici'e w lLstopadizi.e de· 
teg:atóW' gniazd' na Ziamdi Okrręgowy t to na 
niaratdę 'Wl sprarwach wysiiczegóLnirny:ch w 
§ 7 Ustaw ZwiązkQ!wych. Na · porzą&u 
obrad tego Zjazdu muisz.ą międizy irunemi 
stać: 1) wybór Delegatów; nai Zjazd Z wiąz. 
ku\vy . . 2) Spra\\/'ia refor.rn 'Zlwiąz.kowyclt. 

Na.Satm1przód ·rndiz00t0 o Winiosku Qnia . 
zda poi'nańskieig{)i {ntr. 4). Pot przemówi~. 
nru prezesa· przyjęto go lednomyślniie. 

Botem byty rozpraiwy o \.wii.loskach nr. 
1,2,3.5i6. . 

PierW1SZY zabral gtos relprezenttant wy 
dz.fafo dr. I(aras, aby uzasadnić wnioski 
Wyd'zialu. W tym samym senisie przema· 
wi:al sekreta·rzi Wydiziatu druh I(aroł Rze
pooh 

Dmh Zmudziński z; Kaistiiopu zaprote-

"obo.jętmiy zairówno oo przygnębi;aJąice dizl.a
lainie dągleig'o mroku, jak na wi!Jgoć., która 
go prwniik.ała d-0 szprku. 

Widlzą.c, że wc.a:le siię nre porus.z~ klu· 
cznilk PołO'zyl mu rękę na ram1enJu. M:a
in·uel odwrócit się z.wo1na.. 

- Czy pa.in hrabia ży.czy sobie pom· 
stać :sam na sam z więmiem? - rapytal 
stróż. 

- Tak - odrze<klt zdcha Roland. 
Uslyszawszy g !'os brata, Maruu·el za. 

drżal i p:o<lmóst oczy .na przybysza. które
go bla<llo: oświetia·ł bla1sk, plynący z małe· 
go okratowarnego okienka. 

- Pani tu? - wyk·rzyknąl· , zryiwaJąc 
się gwałiboWinie z ławki, ·j'aikby chdal pod· 

1bi·edz ku hrabiemu. 
T oo ostatnL ornf ną1ł się 1msty.niktownie. 
- O ipanie! - rzeki giorzk-01 mrod:zle· 

nioc - nie lękaj się! Widzi:sz przecie, tem 
w kajdamch. 

Roland dojrzał jedrynie, że prawtl 1~a 
Maniuefa przytwierdzooa by.fa krói!kim. sil· 
'll'Ym l:aińcuchem do po<l'logii więzieninei ... 

Skunąt na kluczinika, aby się odkialll 1 

pr:zystąp:.r do Manuela. 
- Nie spodtzicwaleś się pa.n moidl -0d~ 

:wtedzim? - rz.ekl. 
- DDaczego? - oorwklt więzle!t z 

fr-01nią. - Pragnąłeś pan może wlasnemi <>
. czami upewnić stę, czy jestem dobrze strze 
żony. 

- Mylisz się pan. Przybywam, ffby, 
się oowiedtzieć, cz.y chce.91! pa.1111 ztąd się WY. 
dostać. 

- Pan mówisz o uv.'!01łniieniu rrmie! ~ 
pan! - .. ' ~ 

- To pama dziwi. 

CCitii ~tsz.y ttastdO. 



stował przcdw zakazo 1 powicrzcma JC

dne;mu delegatowi wi<;kszci liczby gt-0sów, 
oo niepodobna aby okrcgi westfalsko-nad
.reńskie wysclały 10 delegatów, bo to zbyt 
:-t.·ieł1dego \\'ym.agaloby nakładu. Na to 
możnaby się zgodzić tylko wtenczas, gdy
l>Y Związek płacił koszta podróży. 

Druh Jarr Wilkowski. iz. Schonnebeck 
przemawia za -0Pitacaniem podróży delega
tów przez. Zwk1zek. 

Odpowiedzieli delegatom z obczyzny 
druha\ ie dr. K.aras , K.arol Rzepecld. Te11 
pierwszy wyraził zdziwienie, że obczy7.ma 
kl'ad.z1e taki nacisk na stronę matcryalną· . 
Przecież rnbotnik na obczyźnie lepiej <;ie; 
ma pod względem materyalnym, niż w kra 
ju rzemieślnik, to i gniazda n:i chczyźnic 
bo1gatszc są, niż w kraju.. Dla tego trudno 
ipoiąć taki ·wniosek żebraczy, by ze skła
dki t'oc•znej Związek z każdy.eh 50 fen. da
-.,1a? 20 fen. do kasy okrcgowei. 

Druh Wilkmv1ski odpad, że Oni'azda 
sdkole zamo~n1ość swoi~ zawdzięczają o
f1amości S\void1 członkó\\ . Robotnik na 
obczyźnie nic jest bo.gaczem i nieraz jada 
·srnchy chleb, aby za·oszczędz1ć grnsz na 
cele narndtowc. 

Wyd?iał zgodził się, żeby na -Obczy
źnie jeden delegat zastępował trzy głosy, 
\Vbrcw ·wniosku do § 7 i. 

Po kilkaq..1'10tnyd1 przem6wieniach 
druhów dra Karasa, Rzcpcckicg'°' i innych 
o<liczytał przew·o<lmczący listę zapisanych 
lnÓ\\.,;ów, paiczem większość uchwali.la 
,zamknięcie dyskusyi z uwzględnieniem za
pisanych do głosu. 

Druh Zmudzif1ski zaprotestował prZC;
ciw zantlrnięcm dyskusyi, co delegatom z 
obo~yzny ·cd1biera możność wypiowiedize-
11ia sweg·o zd:rn:a, zarzut, }akoby okręgi 
uadrcćtskQ-westfalskic występowaly i 

W1l1t-O'Skami żebraczymi, IDÓ\VCa odpiera. 
Dr. l(aras cofa swoje sl10.wa. 
Po tej dyslmsyi ogóLnej old'byla się 

szczegółowa dyskusya nad każdym wnici
skiem z osobna. 

W ·gtosowanht· przyjęto wniosek za
rządu· (nr. 6) z dwiema popra'\\l'kami. Przy 
§ 7 a. dodano słowa ,,z wyjątkiem okręgów 
W1estfa~sko-nad-re:Jf1skich", a więc delegat 
ta.mtejszy będ:z.ie mógl rozporządzać \VSZy

stkimi glosami swQje;go okręgu. Przy § 
7 i. skreślono slowa: .,Okręgowi niekorzy
stającemu itd. a.i do końca z<lani:a. 

Wrniosek 2 zosta>t zatanviooy przez p0-
· prawikę do§ 7 a. Wniosek 3 oofnięto. 

W nioski 1, ·2 i 5 odrzuoono. 
Uchwa1ooo natomiast pomn-Oiiei~ !e 

c-z.tonków o jeid'nego ~ wyhraoo zaraz. de 
wydziału dra Miichal:sk1egoi z Poznania. 

Potem nastąpiły wnioski bez uchwał 
i wolne glosy, pocz.em przewod:niczący ze
branie zamknął. -

2 - • !E 

Numer dzisiejszy 
znowu l,rełen najważniejszych wiad-0mości 
tyczących się nafżywotniejszych interesów 
rodaków na obczyźnie. „ Wiarus Polski" 
stara s·ię, by wszelkie ważne wiadomości 
Pl>Siadać najpierw i powiadomić o nlch 
lak nafspiesiniei rodaków, a będzie to mógł 
czyuić tern, lepieL im więcej posiadać bę
dzie czytelników. Prosimy więc przy koń
cu m(esiąca raz jeszcze, by rodacy poagł
towaU wszędzie za tą gazetą swoją. l(ażdy 
bowiem nowy czytclnik „ Wiarusa Polskie
tD". to nowy szermierz dla sprawy muo
di>we)j i sprawy robotniczej. 

-----"'"'-'-----------------:S 

liemie polskie. 
Z Prus Zachodnielt Warmii ł Muur. 

Chełmża. Okropne iueszczęśde z.cta
q·z:rtn się w kopalni żwku w okolicy Chel
tnży. Po-d„cz.as ko<p.an~a żwiru oberwa{-a się 
~i"ern.ia i zaisypala trze.eh robotników. Pod
Jęto natychmiast prace ratunkowe, mimo 
tn. ie>dm.a:k 2 robotników' wydobyto ITTteży
\\~Y<:.h, a trzeci walczy ze śmiercią. 

Grudziądz. Nawy wynalaz.ek kultury 
'POiJclnifo hakatystyicz.ne pisrno ,.Der Ge
seflige" na podstawie najwiamgodni·ejiszych 
bo hakatystycznych d·akumentów. że na
zwisko hraibió\'1; Svemib-e:k z Siem1.arui·c Uest 
t-o .1'C:<l!zi1n.a SZ'\Vedzka) po:cbcidzi .Z nr~mie
JC'ktego Sc:hoeneberg. Nie dzi:w1imy się 
'w.całe - bo stawny bohater w stariażyt-
1~'śc~ i s1facz .,ttercu-le:s" też byt z rodu 
~ łerncem, i \vh1ściv/em je~ inaz;wtskiem 

'to: „Herr-I<utes." 
. Skoki. Roootm1: I\ rysztofki.e'Wkz z 
QtzoYba-i.va, :skazany p-rzez sąd gnlieźnie{1ski 
'1!~ 5 I-at WLęz;ie:nia "\\" demu ka111nym, udekl 
-z ~·ięztf1niat ślediczego \V1 Gnrieźmiie i walę
:8~'łe się w tutejszeJ dkotky spelnU różne 
'<>st.il.stw:a. Prz·ed-sta·w:roJa-c si.'ę tuż to iako 

N::'\\Lki. już Lż iakc ~-C'':r..;:-C:~ k' t"'r-:1 
się spienięży~ kartofle. ćwikiet, tort pod po 
zor ... m. że \ ryjeidia dD Ameryki, 3. 7,_ za
'' sze pada ~·ał niz,ką ce11ę. :wię.: znah:zt ła
twm' wrnych, kt6rzy s:ę \.~ pole wywieś'~ 
pozw1olili. Doty 'hczas nic udab SiG volicyi 
wyrn'miowanego oszusta pochwycić. 

Z \Viel. Kr Poznańskiego. 
Bydgoszcz. Uczcl1 handllowy Armin 

Pactzcld, syn tu tejszcgo ur7ędnika rejei1-
cyi, stawał prz d tutcjsz'-l 1izb4 ka•r:ną 21 h. 
rn. (1S:brżc,ny <) rozmyślne pcdpa!enle w 
JO przypadka·~!!. Zrazu powątpiewano. 
czy (, \ mkdzi.;niec jest przy zdr.owych 
zmysłach. jednako\\ oż. fizyk pO\\"iato\\ y i 
dyrcktcr zakfa{b oblqkanych w Dtiekancc 
stwicr'izili. :i,e r>cdpalacz popc!nil zbnodniie 
z wszcl1«t świaJdo·mością . chociaż poznać 
mo.żna u nieg-o pewien r.c;d·z2i o~raniczenia 
mny1słoweg-o. Oskarżony chodził doi tutej 
szej szkoly ob) \ atelskki i ·h~;t uczniem 
klas niższych ,,. szkole real.n~.i. W tcnninie 
przyznał sic d.·~· pa.d'palenia \\" dw6ch przy
paidkach. Trybunał skaza! .go na c,gólną 
karę 5 lat Z\\ y'kkgcJ wiQzienia. ponieważ 
w: czasie ·spdnicnia zbw<lnii ,nfo miał jc
sz-:z-:· lat 18. ina:czci ·czr;·lrn!·')by go \v<·c;ziern 1.! 

w d·r;1mn karnym. 
Poznali. Dr. I(t1sz.telana, d'yrcktora 

baniku spólek .zarobkowych, siµotkai wielki 
za,szczyt w Peszcie, albowicm1 tarnie na 
lvongrcsi-2 międizynarodowcgo związku spói 
k·owego \\·ybraino, go na. czfonka w wy
dzi.afo cc1rntral11ym dla, pa!1stwa niemiec
kiego i to na przcdstaw:cnic \vydziah1 wy
konawczeg,o w Londynie. motY\YUiąccgo 
\x.-ybór w następujący spo·sób: ,,Że poznań 
ski Zwicrz!ek pod przewi01dlruktwem ks. pra
łata Waw'rZyn!iaka i Banik Związk-owy pe.ci 
kierow1nictwem dr. I(uisztcl.aina są iin!Stytu
cyami praw!icifl()\V!O się zajmu}ącemv spra
~~ami spółek jest wyidZ1iali0iwi wykonaw
czemu z zwpelną pewnością wiad~mem." 

Ze Ślązka czyli Starej Polski. 
W Zabrzu ·zdarzyl-0 się strnszne rric

szcz.ęśicie. Przy szybie: Juilii 1rm jOO!nym z 
fil.airów ·dwóch gómików PO wystrzale zba
tfato dloklald'nie ś-dany ·1 skleprenia. pod-pi'e
raiąc d-e iStemplamŁ, praczem się oddalili, a 
na ich miejsce przybyli nais~ywa:cze Klocz 
ka, Gryszka, Buchala i Ozechmałm1 w celu 
.naipełln~en1ai wózków. ZaLedwOI atohi roz
pocz.ęli pracę, gdy W1 tern z. ogromni)11m hu
kiem zerwały się skl'epien.iai wietkie masy 
~ręg;H, kfóre tamią·c papoJd!statw'i.ane siem
p11e, przyignf.oilty pra.cującyoh tamże Pohot
n.i:ków. RO'.zipocz~to natychmi~st pralce ra
tunkowej. wydobyto wkrótce ~trnsz:nie p;Ot

trz:a-sk.ani\! 1 ·nie do pozna1nia l'cts-Z:pooone 
zwllok.i1 Cz.elchmalt11na 1 Klieczk'.L natomiast 
Ory.szkę i Bucha:lę wy<lidbyto joozicze ży
w;yich, lecz również tak straszITTJ:e poranio
nyich, że: .niema na'dziei utrzymianla ich przy 
życiu. 

Zabrze. Tutejsi hakatyś.cu nie mogą 
stę uspokoić, ż.e taka ,.urdeutsch" mi•e}s.co
'\MOŚĆ jak Zabrze, ma tak niekultur.allną na
zwę. Na ostainniem ·Więc posi00zenh11 tll!tej
sze!i grupy haJkatyistów raidiz.ono, j:aiklby prze 
zwać Zabrze. Jedni radzifi. aiby na pamią
tkę zaJożyc1e1.ai tutejszyich zaktatlów prze„ 
myslOwyich, należącyich obeonie doi księcia 
Donnersmarcka, prz.ez:wain10' Zabrze na 
.,ttochherg", Lnni znów uw.a:żali z:ai sroso
'"1niejsz,e „Donnersmarck" albo wresZ'.cie 
.,Luisen1011i", lecz. oo tej !QStaitn•iei oozwy 
o:dlstąipiono, pon rewaź. upatrzyt01 ją jniż so
'bie Zaborze. W kQlńc'U' jedJeJti z wbranych 
pświatllczyit, że natlodipiowiedlnietisza W1 mi~j 
sce Zaibrza bytaby ruaiziwa „Zollem", no i 
proi~kt too zyskał ogólny poklask y wchwa
l0111J01 starać się 0 1 przepirO'Wadizemie tego 
proj.cktu. 

Tak więc do ,,HohenILndó:w" .. ,Hohen
sa:ł21ów" itp. innych pięk·n'Y'Ch oo'ZW1 przybę
dzie jeszcze pewnie i „Zollem". a Niemcy 
będą· przekonam i, że zmów kawal . .fart.e·rlan
du" urarowaili', i z cz.asem urwi·erz:ą, że: Za
brz.e jest rz,e.czywiśC'ie ,,urdeutsch". Niech 
sobie wierzą, :kiedy im to sprawia przyje
mn~ość, le·cz niech się nie dz:ilWią. że luictność 
polska; nie bę:d~ie pddzielala ich zdania, 
gid.ryt dll1a ni ei pomimo chrztu krz:yż.acki ego 
Zabrze zawsz.e porosrtanre Zaibrzem. 

_SS 

Wiadomości ze świat a. 
Nlemcy. Chociaż pól urzędowa prasa 

niem1ec:ka głosi' światu, że wyjaz'Ct cesarza 
Wilhelma! do Twngieru jest pozibawiony 
W1SZ:dkiich celów poHtyiczinrych, to jednak 
n1ezależria opinia niemiecka, zwfaszieza w. 
Berlinie, nie ukrywa swego z: paw1<:tJ.la teJ 
wyciec~ki: zadoW10łenła. Na ogót przeja
\Vi'al sie na:dzieia, że ta! wri'Zyta1 dlodai surta
now.i mairokaalskiemu odwagi do oparcia 
się żądain.ilom i d4żnro:ściom Pran.cyi. · Jak 

\Yiad-vli:u. f ral'l'C ':l dąż ' prz .,.·e\\ ZY~ tk'cm 
do ustaLnia ''' pa1·1st\\'1e mamkańskiem 
S\\~Gjej prŻcw.agi \' zech tronncj, a żąda 
\\ yra-.1.n:e zni s:en;a. zasady otwarty h por
tó\\~ i har.dlm,·yclt środowisk, inie u~ gają
cy wh j~j kontroli. Naplywaią więc <l Ber
l:na. łiarmbunga i K.olonit telegramy, d'Ono
szą;cc o zapale, z jakim ludność krajowa 
l\'laroku, zwrtaszcza żydowska, po\ itała 
wiadomość o blizkiem (31 bm.) przybyciu 
niemieckiego cesarza - o przeświadczeniu 
tejże ludn.ośc1, iż Niemcy są obror1cami nic
I>Odległnści Maroku wobec zaborczci poli
tyki zni.enawidzonej f ran cyi. 

Gazety frnncuzkie są sihnie i0burzo11e. 
na Niemcy. Poseł socya!istyczn} do par
lamentu francnzkiego J au res pisze \\" swym 
-0rga111e .,Iiumanii:e", że odwiedziny cesa
rza Wilhelma \V Tangerze mogą •o·sfabic 
wpływ francyi na suHa1na marokaflskicgo 
i skłomić sułta'na do opom \\10bec francyi. 
Odwiedziny te oznaczają klęskG dypl-0rna
cyi francuizkiei. .Minister spraw zagram
cz,nych Dclcasse, który był uśpiony przez 
świętą Rosyę, zaniedbał wszystkiego, co 
nie było r.osyJskiem. Ooecnie przypomnia.l 
mu cesarz Wilhelm, że są także i Niemcy. 

Minister Delcasse 'Zapewne ustąpi w 
czasie najbliższym. 

Z Rosyi. U ministra sp1ra:w wcwnQtu;
nych była depntacya miasta Moskwy, żą
dająca dopuszczenia przedstawicieli Mo
skwy do ko·nferencyj konstytucyjnych Ha 
podstawie reskryptu carski,ego z. dnia 3 b. 
m .. dale.i ja\.\ nO'ści obrad tej konfcrcn..;.y1 i 
S\Vobody dyskusyi w· prasie nad niemi. 

Przyjmując deputacyę moskiewskiej 
Dumy, oświadczy! Bułygin, że reprezentan 
ci miast i ziemstw będą brah ucfziait w kon
ferenicyach, ale nie wiadomo, Wl jaildej licz
bie i w jakiej formie będą wybrani. Przed
wstępne prace potrwają 2 miesiące. W za 
saidzie jest min1i1ster za jaw1nością, ale je
szcze nile wie, czy prasa będzie do lmnfe
rencyi dop'Usz.cooną lub czy będą ogłaszane 
tylko wyciągi z, protokołu, jak z komitetu 
mini!Strów. Pubhczno§ci nie będiz.ie można 
dopuścić dla braku miejsca. W najbliiż.szym 
czasi'e będzie w .,Prawit. Wiesiln.iku" ogło
sumy urzędownie przebie.g praicy w spra
wie konferen'cYi·. 

Deputacya zi·emstwa moskiewskiego, 
która pragnęla być razem z deputacyą mia
sta Moskwy na poslu-chaniu u ministra, od
jechała z porwr-0tem i przed1oży swe ży
czenia mi~1istmwi' pisemni":"-

- Rząd msyjski· po<llpisal już tymcza
sowy uktad z bankami rosyj1S1kiemi Ol emi
syę 150 miHooów na raohunek 200 miho
nów rubH zamiierzon.ej 5 prio1centowej po
ży~k" wewnętrznej po kursie 96. 

- Jener.al Grippenberg nirc powród 
juz do sJużby czynnej w arm.iL mandoiur
skiej. Zanuanowairry czlorukiem aleik.san
d11owski.ego komitetu d'la rannych, poz-0-
stainfo w Petersb!lr,gu. Rookazem dzien
nym ZD'Stał zt.o.ż.ony z dowódz.wa .3.mgiej 
armi·i man1żunkci pozostawiając ~l'.u go.d
oość adjutan.ta carskiego. 

Japonia zaciągnęła nowe p:ożyc.zun .; 
Lotn<lynie i Noiwym1orku we wy~okości 
600 milionów mar.ek; ob-ecnie zaciąga je
szcz.e J.aponia czwartą pvżyczkę wewnę
trzną. 

Z różny~h stron. 
Bochum. Minister d1a praw puibli'cz

nyieh OlgfQsil., że iz: urzędnikówi kol'eiowych 
tyiliko ci mają brać udziat w kursach nauki 
obcych języków, urządzanych z; poręki z.a.
rządu k10'leiowego, którzy p00niej chcą zu
żyć tę zn.aj001ość w sluq;bie. 

Gelsenkirchen. W 1mpalini .,Consoli
<lat1oo" z.o.staf okalecwny górnik Alevels. 

W Wattenscbeid. Izba! karna w Bo
clmm s.kaz:ala górnikai Pawfakai na 6 tyg()
<lni więzienia ~ to, że radgraża\łl się tami
is.trejkom. 

Honłe. I(opallnia „freie V<01gef u. Un
verhoaft" z.a:częita bić nowy szyb. 

Hoer®. Wybuchł w mics~am1u ro
botnilka Leszyńskieg'O pożar, który jednak 
z.dolano przythlmić ! 

Barendorf. Pewien górnik ztąd wipadl 
·Wl kopalni „Prasiderrt" oo szybu i zabit się. 

Frintrop. W tutejszym kościele od
prawtł prymicye ks. Korner. 

Czas najwyższy •zapisać ,,Wramsa 
Polskiego" nat drugi kwartal. 

Husen. I(opalnia „Courl" święt"owala 
z pow-Odu' braku popyht1 1ta1 węgle. 

Oslafnie wiadomości. 
J a I t a. Panuje tutaj zupełna anar-

chia. Urząd policyjny 1i wszelkie maga
zyny zburzono. Kłlka składów podpalono. 
Umysły są c>gromnie wzb.urzone. Naczel-

nlk p rcyi i-st ranny. '~·słano na miejsce 
znaczną iłoSć wojska. 

P et c r s b u r g. Tutejsza ajentura 
telegraficzna zaprzecza wiadomości, jako
by rada ministrów zajmowała się sprawą 
zawarcia pokoju uważając chwilę (}hecną 
2a stósowną. 

Jer- V ką ik. 
1\\yśli rnozofa. 

.J\kdy pierwszy raz pochalcm, zdawa
ło mi się. że k·o ham po raz.-0statni - abym 
kiedy będc po raz os arni ko hal, mógl ·wr:ie
rzyć i dmvicśl:. że kccha,n Po raz pier
wszy. 

* * 
Wyraz miłość. 

s}.ła<la się z dwóch wyra.zó\\ : „mita" i 
„ość'·. Chuć więc milość jest mHa, ale .le.o
ścią ·~t gardle staie. 

tabozensiwo polskiee 
Gełsenkirchen-Altstadt. 

Spowiedź św. wielkanocna w1 sobotę 
l kwi<etni'a od rana i w niedzielę raoo. 

(Kazania tego razu nie bcdzie!) 
Eickel. 

Spowiedź św. od sioboty 1 kwietnia po 
pal. I(azarna w' nie<lziclę o go'Clz. 11 i o 4. 

Mi'sya polska w W attenscheid 
•\\~ kościele parafialnym od 2-9 kwi1ctnia. 
W nied•zielę kazaniai o giodz. 012 - 4 -
Y27. W tygodniu kaznmia o .09 - Yis -
8 godiz,. : -~, 1~.~l ~ 

Tow. św. Józefa w Horst n. Emscher 
pod'aj.e swymi członkom i wszystkim Ro
dakom w lforst i w ttorsitermairk oo wia
domości, iż w pią.tek >d'nia 31 m:;i,rca przybę
dzie do Horstu ksiąldz polski w celu sl'ucha
nia wielkanocnej spowiedzi św. i pozosta-
111ie aż do śmdy dnia 5 kwietnia. Zatem u
pomina się wszystldch cztoników i. Roda
ków, aiby z. tej sposobności skorzystali, bo 
niiew!'adomo, czy geiszcze raz. w czasie 
wielkanoanym spiooobność do swwiedzi 
św. w i0jczystym ję'zyku się nadarzy. Na
bożeństwo z 'kaiz.aniem bę.dzie z ambony 
~łoswne. O jak natiilczniejszy udziai prosi 

Zarzą· d. 

Towarz. św. Wojciecha w Scbonnebeck 
dornosi wszy·stkim czli0nikom, iż w ni100.zielę 
dnia 2 kwietnia o godz.. 4 po pot ·bę<lzie 
wakn.e zebranie, na któremi będlzie spra'Wo
Zidanie z kasy z. pierwsz.ego 1kwartalu. u~ 
·praiSz.a się wszyistkich cztonków, alby się 
jaki irudliczniej stawili, pl()nieważ będą waż-
ne spraJWy do załatwienia. Zarząd. 

Baczność Gelsenkirchen! 
Niniiejszem upraszai się tych, którzy 

1by1~ obe:cni1 na dworcu Wi M'ein>giedle idlnia 9 
lipca 1904 r. o godiz. 4 pa pal„ · gd'zie sie 
W!yldarzyl nieszczęśHwy wypa<leik, przez 
uderzenie ~okomotywy Ignaceg·o Kościef
nego, zamies.zkal,ego przy ulicy Weidlenstr. 
.nr. 1. w Gelisenkirchen. aibY1 się raczyH 
zglosLć jako świadlkowie do przeprowadze-

111..i.a procesw o oidszkooow.anie. Z wysokim 
szacmnki'em żona niies.zczęśtilwego 

Bronfsława Kościelna. 

•• ·++++ 
Baczność Rodacy! 

W LANGENDREER, ul. Beckholtstr~ 9. 

u Jakuba Żyndy 
nabyć można olej siemJenny. powidła śliw
kowe i wsze4kie towary kolonialne po ce
nach umiarkowanych. Proszę o ła.Skawe 

1poparcłe. · ~;'. !'-1 
SWOJ DO SWEGO! 

•+ • ·••· 
Postbestellung~Fonnular. 
Ich besteUe hiermit bet dem Kaiserlł„ 

clte11 Postamt ein Exemplar der Zeitu.ne· 
# Włams Polski„ aus Boclrum (Zeitun:gs
ttreisliste 128) fUr das II. Quartal 1905 
un<I zahle an Abonnement und Bestellgelcl 
l,92 Mk. 

.; 

;~ 
u$. 
-~ 
~J 
• 

Obtre 1,92 MIC. erhaiten zu haben, be
~'ft 

••• ·• • • • cl ł • • • • • ·1;o.„ 
K•łsertłckea Postamt 4 • • • • • • • 



Rodacy. 

Na porę wiosenną polecam Rodakom 
na obczyźnie mój waelki skład .materyj na 
paletoty, ubrania, spodnie, czamarki i u
brania sokole. Wszystko robię we wła-
snym :a 

warsztaeie krawieckim. 
Matc[Jne trwale! Odrobienie gusto

wne! Ceny tanie. Ktoby sobie ;.~yczyl, 
abym przybyl miarę '"z,iqć na ubrani1.:, 
ntiech mi doniesie na karcie koresponden
cyjnej. 

ApoUnarv \Vojc~vński 
krawiec polski 

w Gelsen irchen, Karl tr. 

l\lajszy • wniejszy krój ma 
Jan i Franciszelr 

~ Esse11, 

ni. Turmstr. 14. 
Ił • 

Krój paryzki. 

n~ w:cl~~· 1"~~ ~-1 
szukuie vd i;a.r1u; 

J· U:nld•mla · 
Do1tmund, He old~tr. (Hl. 

krawieckidt 
zn.1jJ.zie rnrnz sta.łl\ pra
ce przy <lobr<'j zapł:t•ic. 

Piotr GrJt.lO!!u .k1, 
Bru~ h. Marioonr. '.:6. 

<;; 

~łi :." 
... . -

iatłz.e 
łf 

na hipotdd do budowli, zabczpic.:z~nia do
mów i ruchomości od o~nin, dostai..:za i 
załatwia Rndak prędko i rzet ·lnic 

Oferty uprasza się łaskawie nadsyłać 

do Ekspedycyi ,.Wiarnsa Polskiego" w Bo
chum, P<Jd lit l\ł. S. B. 1~. 

S:tllllOWuym R, uti.li< m 
w ll':lrne i okolicy pP• 
1c~~m :1inicj;;zcn: roći; 
!!OWO ziiłoŻOllY 

s łQ;~d mebl., 
mian <n\ kie t.!lu nn>vo -
żcńl' 'v pnle\'om całko
witP. piti'kne wypro.wy. 

O gorliwe 1iop11rcie 
mcg,> iutc·rc m ~wrdt:l'znie 

Naj banlzif'j pożądane g}i tunki: 

Nr. 50. Pas s e • Pa 1$ to u t 
Nr. 55. P.J o b I es s c • O b li g e 
Nr. 32. Turc fort petits canoms. 

Tylko prawd~iwc jeżeli każda paczka nosi naz\Yi::;ko .firmy: 

Baczność Rodacy! 
·Polecam na post POWIDŁA CZY. 

STO POLSKIE funt P-0 25 fen., tak samo 
bardtzo wyborne wino bccz:kowe i hiszpań
skie „Samos", liter po 90 fen., jalk też 
wszelkie mne wyborne wina bardzo zdro
we i skufecznc dla chorych i zdrowych Da 
lej polecam dobre cygary, tytoń, piwo we 
Daszkach i beczkach i wszelkie innie to
wary spożywcze po jak 11ajniższy1ch ce
nach. Skora i rzetelna usługa. 

Pr'Oszę szan. Rodaków o poparcie in
teresu. 

JOZEP MROSKOWIAK, 

10 do 15 tlrlewczyn do hoteli, restauracyi i 
domów prywatnych, do fospodarzy, dz1iedzicłw 
itd. 5 parobków na wysokie zaslufi poszuku
je od zaraz - ~ ~ S U L I /1 A. ~ ~ „Polskie biuro", Dortmuad, Liitgebriickstr. 1g, 

M. •ierwa1e•. 

Nowo otw rte ! DERNEe Nowo otwa1~te ! 

Najw~ększy wybCr ! 
I 

rac1a -
Werden. W- EE :RN E naprzeciw kościoła katolickiegil. Steele. 

Z powodu olbrzymich zakupnów, jakie pociyniliśmy wspólnie z na.szemi interesami w '\Verden i Steele, moiemy pu tak nLkich cenach 
sprzedawać, jak tego nawet składy wieJrszych rozmiarów 

uczynić ni . Ulitil.~gą! ww:mvw EMWW 

O brzyDti ybór ubrań dla t.~htitl~p~ów do I. K ~ mun·i· ś p. 

Konf ekcya la panó ; chłopców 
po naałzwyczaj tanich cen -eh ~we 

l1 hr a n i a d 1 a pa n 6 w własnej roboty 

Ubrania do przyjęcia 

po 28, 22, 18 d do 10 N i e bi e s k i e s p u d n i e dla męiCZ)'Zn 
mr. 

gso 
po 22, 18, 16, 11 a~ do mr. 

N ie b ie ski e k i t 1 e fila m~tczyzn 

----------------
Ubrania dla dzieci 

po 8, 6.50, 4.50, 3 a~ do 
-------~----------~--

150 
mr. 

--------~---

P a. r ty a s p o d n i li 1· k s ki n o wy c h -
CiQiki tOWtł r 

po 

po 

tylko po 

87 fen. 

92 fen. 

225 
mr. 

--------- ------------

O'brania d.o roboty. Partya. spodni buk~kinowych 
wart"ść 6.50 mr. 

-------~---

tylko 'J>O 425 
mr. 

I sp 0 dnie s kor z a n e, trwałe1 nadzwyczaj cit;tkie 

K o s z u l e dla. mętezyzn d o k o p a l n i 
po 

187 
mr. 

73 fo~. I 
ZAWSZE Wl:b~LKJ 

H E S Z T E K B U K ·~ K I N O W Y C Jł. 

I· 
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odzlce polscy! Uczcie dzieci Ewe 

~~wić, cz;yt2ć I g)isać po polsku! Nie ja:si 

atakiem, kto potomstwu swemu zDiem

ilłl::Y~ sfQ • ozwuli I 

Z wypadkó·r ni a. 
W Polsce zaprowadzono systematycznę 

śpiegowanie księży Polaków. 
Najściślej tajne rozpoTZqdzenic wyda

?y w ostatnim czasi'e pruskie władz.e aod
mi1nistrncyjne1 jak pisze ,,W1elkopoila.nin", 
o śledizeniu i nadz.ornwaniu księży. 

Niższe wfadze pruskie admini'stracyj
ne otrzymaly od ·\\ryższych na:kaz badania 
przetz. pośredlników: U'Sp·o1s1ob1e11ia księży, 
zapatrywafl ich politycznych, działalności 
spokcznei itp. 

Badai1 i.ych maj,ą dokonywać osoby, z 
któremi· się i.księża sp()'tykaią tO\va-rzysko 
· - a więc osoby 111ieu1rzędol\ve. -

Szan(),wnym księż'°m zwraicamy uwa
gę na to najściślej tajne razporządrzeme -
któremu odpowiedniej nazwy nie dajemy, 
ponieważ i bez naiszego przyczynienia ka
żdy -0idpowiedU1ie nazwanie znajdzie. 

Oczy i usz.y urzędowe, pó!urz.ę<low:! 
i nieurzędowe zwróc<Jne są zatem na na
szych księży, wiemy, że w1 działalności na
szych księży nie ma ·nic, co potrzeba1by u-
1uywać, lecz ponieważ rozciągnięto taką 
k-ontrolę - to owi kiQntrnlcrz.yi korzystać 
będą z każdego nic nie Zinaczącego stówka. 

Za·1stc. wspaniały syistem ! 

1 Kongres górników w Berlinie. 
O k-0ngresie po<laiemy obszerne spra

wozdanie, nadesłane nam przez naszego 
spra\Viozdawcę i sądzimy. że rozprawy 
kongresUJ z.aimteresują naszy1ch czytelni
ków. 

Kto jeszcze nie zapisał „Wiarusa Pol
skieg-0", powinien to ko·nieczrne zaraz u
czynić, aby otrzyma.ć pierwsze nunn.ry z 
drugi'ego kwartału. w których znaidmvać 
się będą wa1żn-e artykuły -0 kongresie i o 
i111niych sprawach robotniczych. 

'relegramyi 
Ryg a. W Inflantach ogfosz.0110 stan 

wzmocnionej ochrony według rozporzą„ 
dzenia ministra spraw wewnętrznych. 

L o n d y n. Deputacya kupców angiel
skich była u prezesa ministrów Ballfour'a 
prosząc, by poczy~ił kroki p•rzedw niem
com w obronie handlu angMskiego na wy
spach .Marszatkowsldch i innych oceanu 
Spokojnego. Prezes odpowiedział, że 
wniósł już protest i w zamian będzie cięż
kie kary nakładał na handel niemiecki na 
wyspach angidskich. 

~----·----~-

Mowa pnsła 'Clr. M;z{'rJdego 
wygłoszona w sejmie przy obradach. nad 
etatem kom!syi kolonizacyjnej dnia 16 mar

ca 1905 roku. 
Przyparty do muru przez. p. posła dr. 

Mizerskiego p. minister Podhielsky rnfnąt 
nareszcie rzu('oną przez siebie w;adomość 
-o zakupieniu przez banki pa.r~daąji~c pol
skie1 40 majątków na1 Pomoirzn. Otóż co 
powiedział: · 

M. ?. PiLY obradach pr.~c~lw ;zon1-
szvch nad etatem l'-Omi·syi koloniza.:y-!nci 
pr;ypomnial mi p. poseł dr. MizcrsJ.:i -
zdaje mi się, iż to on byj - że ~uż w prze
szłym rokn przedłożono m1 tn pytanir:>. co 
w izbic p0 nów 3 marca 1904 r-0ku. że pol
sk:~ bnnki parcelac~ j11c zrlobyiy i't1ż na Po. 

Bochum. przy 

morzu ok:ofo 40 majątków '"' ccl<!c!1 o~:t
dni.czych. 

M. P. krótkość~ czasu nic U.07.\\ oliia 
mi skonstat·ffwać, na iakim matcryai:; sic 
wtedy opieralcrn, gdy podakm tę wiado
mość. Żądakm telegr.aficzJ1ego referatu i 
wtaśnic nadszedł telegram v:ywieniający f 
d\ ·a majątki zakupi:O·nc tamże przez. ban
ki parcelacyjne. I przyznam się szczerze, 
nic widzę powodu, aby nie uznać przesady 
jakiej dopuśdi sic >O\vi panowie. Prz:.c:ci
wnie stwierdzam t(). 

Punkt ciężkGś.ci moje-go ówczesnego 
oświad·czenia leży też tylko w· tem, aby 
skonstatować, iż istnialy dążenia ze strony 
polskich banków parcelacyjnych, aby w 
nabywaniu majątk6iw wyjść p-oz.ai grarnce 
prowirncyi pozna!'1skiej i Prus Zacho<l1nich. 

Po nim 1otrzynw.1t gtos p. po1se<t dr. Mi
zerski i przemawiał temi sło:wy: 

M. P. Przedewszystkiem musz.Q wy
razić po-dziękowanie p. ministrowi, iż wre
szcie <lał nam -0d roku przeszlegn D'czeki
waną informacyę o .,40 polskich majątkach 
na1 Pomorzu". M. P. Jeśli się spytacie, czy 
zadowolony jestem z ·odipowie:d'zi p. mi'ni
stra, to. odpowiem: nie - st1okr-0ć me! i 
wytf-Omaczę panom zaraz, powody do tego . 

Odpowiedź ta prz,ychiodz.i1 wiele za pó
źno. Zwlekanie spr-osf nwania niepr::nvdzi
wych twie1rdzeii pana ministra, tyie już wy
rządzU,o złego. 1ż teraz nic; może już go na
prawić. 

(Bardzo dobrze! u Polaków)_ 
Stwierdzam, iż pierwotny ppojekt no

weli osadniczej z rokil 1876, postanmviony 
przez. cate m~ni1steryuim, chiciaf -0-grani'czyć 
zastosowanie nieszczęsnego § 15b (teraz 
13b) mająceg.o na ,celu sparnliżowanie pol
skiej działalności osadniczej, tylk-0 do dziei 
nic określo.nych prawem osadnkzem z r. 
1886, to jest d·o Księstwa i Pms Zad1-0-
dnich. 

Mości Panowic! Kiedy nad tą 1no1welą 
obradowano P·O raz. pierwsz,y w izbie pa
nów d'.nia1 3 marca 1904 roku, wystąpil1 pan 
mini1ster P:odbie1ski, aby się poskarżyć na 
szkodliwe dziaJanic polsbch banków par: 
ce.Iacyjnrych i chciel!l im położyć tamę, g-dy 
mówił: 

„Cieszyłbym się, g-dyby się udało 
nic O'graniczać tego środka tylko na osady 

w Poznańskiem ·1 Prusaic.h Zachodnich, 
ale rozszerzyć go1 i na dzielnice pogra
niczne. 

OdeZ'wal się. wtedy gl·os w izbie pa1nów: 
„Bardz101 dobrze!" 

Jestem gotów, przedfożyć wszystkie 
akta' w na}d.rnbniejszych szczegófach pro
szę rozważyć, iż jeszcze przed laty nikt o 
tem nie myślał, rż polskość mogłaby do
trzeć aż na Pomorze i że polskie. banki par 
celacyjne naby1ty na.i Pomorzu oko:f(} 40 
majątków w celach osadniczyich." 
.,Słuchajcie! Słuchajcie! w·olania wtedy w 
izbie panów." 

Mości' Panow'1e ! Gdy wiadomość ta -0-
slupia:iąca, polegająca rzekomo na urzędo
wym materyale dowo.dmvym, przeszła do 
wiadomości publicznej, urządzono w Po
znańskiem i Prusach Zachndnich po~zu
kiwania i \Vkrótce wydala się, '1ż aini~ je
den majątek na Pomorzu nie przesz,e.dł na 
własność jakiego DOlskieg-0 banku parce
lacyjnego w celach osadniczych. 

(Sfochajcie ! Stuchajcie ! u Polaków.) 
To doszto prawdopodobnie do wiado

mości p. mimstra, a mimo to nie spow1odo
wafo gQ to, do <Jd\votania: tej wieści. 

(Słu'Cliajcie ! Sluchajcie ! u Polak6w .) 
, M-0ści Pano·wic ! Niech mi będzie wol 

no przypomnie'ć, iż kolega: mój frakcyjny 
dr. Dz1cmho Yski pomszyl tę sprawę w ko
misyi tci wysokiej izby, potem i przy d n
giem czytaniu noweli Dsadniczej z dnia 11 
majo. r. z., l:iecly prosit l!~iln'.c p. rninistla. 

b) raczył '·ymienić naz\ ·y tych 40 mai<i- / 
tków, ()raz tych polskich banków. które I 

_majątki te nabyły. Od' sto!n. ministeryal
ncgo <ldpO\\ iedzi na to nic byl0; C{) prawda 
n. Podbielsk1c~o nic było. Ale, Mnści Pa-
1im, ie. clniai 27 CZC't'\\ va pr7y drugiem czy
taniu zapyta! p. holcga <lr. DziemhO\\'Ski 
powtórnie: gd~ir Ieżct te maj~tki? I z,nown 
nie bylo odP'owi'cdz1. Przytoczyt wtedy 
lac:r1skie przyslowtE', i to przysłowie. bar
dz10 brzydkie, jak to już niedawno temru P-O
\\ ;,_działem; na to wcale nic rea,go.wano. 

Pana: mmi·stra znowu nic był,o. Ale 
byli tajni radz.cy p. ministra. Czyżby oni 
z nadz\vyczainej delikatności mieli byli za
milczeć tę ostrą za.czcpkę skierowaną prze
ciw zarmilowaniw praw.dy p. ministra? MQ
ści Panvwie, tego zupełnie prz,YTjąć niemo
żna, gdyż przez to przekf.o.czyliby nader 
jaskraw10 swe powi11mości urzędowe. Mam 
silną ufność w ich obowiązkowość i my
ślę, iż Dpow1cdzic!i to swemu przeli0.7.one
mu. Z pcw1wścią nie mogli rndzcy mini
steryalni popełnić takiego grzechu przez 
opuszczenie. który w tym wypadku by!by 
biuroikratycz.nym grze.chem śmiertelnym. 

Pan mmi'Ster Po'Clhiclski' jednakże teraz 
o tern wszystkiem ni1c nie w.i·e ! Jak sobie 
wytł'iomaczyć dziwny ten fakt? K.u:rtoa
zya parlamentarna zniewala mnie do po
stawienia Iiipotcey. ,, 1 m ;:'mister ierpi 
sporadyczni: na silny brak pamięci i zapo
mina nieprzyjemne i draźlrwe: rzeczy od 
ra!ZU. 

(Bardw dobrze! u Polaków). 
Ludwiku XIV. Dewiza: ,.Siła przedi pra~ 
następstwa, które podągnęt>o za sobą to 
dziw~Te zachowanie s1~, trz.eha istotnie o
gromnie żalmvać chwi\'.owyich ustawaf1 
fimkcyi pamięciowych p. ministra. Gdyż 
wtaśnie ze względu .na: O\\'e rzek{)me ma
~ątki p.olskic na Pomorzu zmienilono w izbie 
panów nowele w ten sp.o-sób, że za:kaiz pol
skiego osadnictwa ma być ró"'miez zasto
smvaITTY do ca.f ego ~ląz1lrn, prócz. tr o do 
Pms Wschod'ni~h i okręgów rei·emcyjnych: 
frankfurckiego, sz'cze.ci'ńskieiga. i km1eliskie
go. 

(Sluchajcie ! Sluchaicie ! u Plo1ak6\V.) 
Dzięki p. ministrowi Podbielskiemu nie 

może się teraz żaden pra100Wity i1 poczci
wy robotnik pol1ski ()kupić na Góm. S1ązku 
i będzie to miał do zaw:dzięczenia iemu, 
który kaiczkę dziennikarską p()dal za wia
domość wiar0godną, dającą, się IJ()p.rz.eć 
dowiodami, a potem kilkakrotnie nic uznał 
za słuszne :0-dwolać tego, c-0 przecież było 
jeg.a świętym obowiątkiem. 

(Bardw dobrz.e ! u PolaJ.rów ). 
Powie.działem już w czerwcu r. z .. iż 

braknie mi wyrażenia parlamentarne-go; na 
naz\\ •a.nie takiego postępowania p. mini
stra, mam ciągle na języku pewieru wyraz 
fra111cu!Zki. nie nadający się jednak bardzo 
do.:wymieniema. Zastąpię g() więc innym 
wyrazem, także francuzkim, lecz, łago
dniejszym. Pan minister popelnil niomsza
lancyą k-0losalną. nader po.ż.aJowania: g{)
dną, gdyż mik:zal taim, gdzie mówić byl 
po'\ m1en. Nie p. ministrze, to mikze:nie 
z totem :nie byfo ! Nie - stokroć nie! 

(Wesotość.) 
Zdaje mi się, iż p. minister r.azem z 

nami się śmieje, cieszę się bardzo, iż tak 
po.\ ażną spra\vę bi·erze tak lekko: mogę 
mu tylko JYOW;nszować, iż fatalne S\ ·c sło
wa D-40 zmyślonych majątkąch na Pomo
rzu WYPO'\\ icdział właśnie w1obec tak nie
licznej frakcyi. jaką iest polska. Gdyby 
to słowo padl-0 na1 niekmzyść mnei. licz
niejszej frakcyi, nie-.; ·ątpliwie zaczepiliby 
go panowie z prasy, którzy tam ugóry 
każde nasze słowo po.dsluchujq, by je po
tem zamilczeć lub dać mu ()d:porwied:nie 
eicho i byliby ie p. ministrowi przyczepili 
na wieki wick6w, jak to si<; <lzi ... j przy ; 

wyrażeniach specyalnie .,p miętny ... b". 
Aluzya d'o owych 40 ma.iątków. po YSta
lych w bujnej fantazyi, by/aby mu późni~j 
ideą prze' 1 odnią na: wzór 1.dei prz. WiO!dnica 
w operach wagnero\\ si ich, 'które przepo
wiadajq bl!skic 111-arnnie się znamienitej o
sobist()ści w sztuce. 

Mośd pano\\ ie! Ody się słyszy sło
wa: Państw.o t-0 ja! myśli się rnimowoli • 
Ludwiku XIV. Dewizya: ,,Sila przcd1 pra
wem", przypomina w tej chwili ksiccia Bi
smarcka. P. ministc.r Pvdbiclski nic zed1-:e 
()czywiśc1e k-0nkur-0wać z takimi poten a
mi. Istnieją przedeż i mnieisz·e znakomi
tości, którzy mają też pewną myśl prze'\ o
dnią; że tylko przypiomne „podarte spotł
nie by/ego rektora wsz.echlnietmców". 

(Wesolość.) 
Jeżeli p.an miniistcr będ'zie mus1al zre.

zygnlQlwać z „40 majątków polskich na Po
morzu" jako swej myśli przcwlQ-dnieL '9 
mogę go tern pocieszyć, że już. posiada je
dnę: „zapamiętalcgo kainalu". 

(Ogromna wes-0lość.) 
Powracając do komisyi kol01nizacyjnej 

tak zakończy/ ]J()sel Mizerski: 
„I(.omisya koli0nizacyijna ni~1dy nie o

sięgnie: wytlmięteg-0 celu i przyszly bist<>
ryk pruski, jaki Droysen lub Rankc 21 wie
ku. nazwie prawd'<'podohnie cale przeosi.,. 

· · · · · i-" '·iem. A chcecie. M -
ści Panowic, wiedzi .; dla: -czego? Bo ki>
m1,sya kolQnizaicyi11.t stoi na morallnie nie
zdrowej podwali11;c, bo zaw<l'zięcza swój 
byt zlamaniu1 konstytucyi i obraża prawa 
·etyikL Dla tego po wsz;ystkie :czasy dz.ia
tać będzie demoraJizuda.oo. 

(Bardz:o dobrze! u Polaków.) 

Kongres górników. 
(Wla!Sn~ sprawozdanie •. Wiarusa Pt>!.")~ 

I. 
Berlin, d:nia 28 marca. 

Nai wielkiej sali Związków za\\'OOO· 
wych w stolicy Niemiec zebrali s;·ę dcłegaic 
z1wiązków robotników górniczych w r.tcr 
bie kilkuset. .,Zjednoczenie z.a1wod:owe J)Ołi 
skire". przyslalo ~iesięciu delegatów, ~ 
ty.eh Jeden przybył z Saksonii. , Związd 
w~aiemnej r:omocy mbotn. ,ików chrześciaitj 
sbch na Gonnym Slązku" zastępuje pose' 
I(rólik. 

Rząd pmski nie przysłał zastępcj 
chociaż byt zaprosZ(ll!1Y. a tłomaczy s~ 
brakiem ,czasu. Urzą<l' spraw \VCW11ętr.~ 
nych uznal S\v10ją obecność na kiQnigresi 
za z:bytoczną, ponieważ .,sprawy gónnicz 
należą do sprnw krajowych". 

Zai to przybyto mu kongres killrnnast 
p.oslów, iaik: ks. ttitze i i1rmi. Z Kola poi 
skicgo iest obecny p. Jani Brejski. 

Zaigail zebranie, generalny sekretar 
związków zaiwocLowych, \Vitając delegató 
i gości. Potem przemawiali imieni.em k 
misyi siedmiu, która. jak wiadoma. km 
gres z.wołala, pp. Sachse i Effcrts. W sz 
scy trzej wymienieni mówcy zaznacz 
zgodnie. że. po tcgoroczny1n strejku g6111 
ków k()nie-cznie naJ~ża.lo u bram pa-rlame1 
tów wypowiedzieć skargi i ży.czenia g-ó 
ników. Ge1neralny sekretarz z viązków ZJ 

wodowych podniósl z uznaniem. że górnic 
Wf Westfalii i Nadrenii. przystąpiwszy 
Jidarnic d() strejku pod nadsk1em pr1,,nś 
dowań, dali dowód doirzalości i kamośr 
kiedy <Jdpowiedniej chwili strejk prze 
wali, bo w solidarności i ·arności tkwi 
ła robotników. 

Teraz zajęto się ut\\'()rzeniem zarz 
kongresu. 

Przewodniczącymi ró\ norzQdnymi ~ 
.stali wybrani pp. Sachse (ze starego ,.Vf 
bandu") i Effert~ (z „Ocwerkferajnu0

), • 

kr~!a'rzam: pp, H.m .. macher (ze z-wiąz 



.Jiirs h-Dtrn-k rDJ), Regulski (ze „Zjednc
czenia z~wo-dmvego poi kiego"), Gartner i 
l(iihme. 

Pan Sachse, obeinmjąc przewodni
ctwo, zaleca wniosek, żeby każda organi
t:acya sama zbadała pełnomocnictwa sw-0-
i :11 dr!cgatów. na; oo się zgodzono. 

1 'astępnie przy:jęto por1,.ą<lek dzienny i 
n."!ulamin rozpraw wedtuig "mosku kmni
syi siedmiu. 
Porząd{;k dz:earny jest na·stępujący: 

1) Ut\rnrzenie biura 1 ewent. komisyi. 
2) Prawo gór.nicze w ogólhości. (Re

ferent: Otto Hue). 
3) Nmvela do prawa o zamykaniu ko

pahi (Rderent tterm. Koster). 
4) Nowela do prawa, dotyczą~egD stó

sunków rnhotnkzych \\ górnictwie. 
a) Cz~s pracy i sprawa .,nadszycht". 

(Referent I~ritz tlusemarm). 
b) Wydziały rohotnikć,w. (Referent: 

Jan l~fLrt). 
c) Kc1ntrola kop.ali'1. (Ref1..,rcnt: Karol 

I(iih11c.) 
d) Kreślenie wóz:ków. (Referent: 

Bernard łiammacher). 
e) SJ)'rawa karani~ górn!'ków. (I~~f c

rcnt: Józef Regulski). 
f) Praca kobiet i d·zied. (Rekrc.nt: 

Królik). 
5) Reforma kmap.szaftu. (Referent: 

lierm.ann Saichse). 
6) Normalny porządek pracy. (Refe-

rent: Henryk Ha.usmann). 
7) Inne wni:oski. 

Z porządku dziennego przcmai\\ ia1l te
raz p. rlne (ze starego „Verban<l'u") .agólnie 
o ustawodawstwie górnkzem. Mówca 
stwierdza, że dotychczas v.,r państwie pru
skiem uchwalano ustawy prawic wy!ącznie 
w obmnic \vlaiśc1cit.1 li kopal!i. I świc7.JO 
prz,ez rząd do sejmu pruskiego wniesione 
pmjekty usta\\n nie mogą zadiowo.Ji;ć górni
l<ów. Miat!O\.Vide przepis, że czas prncy 
m<e zależeć wytą.cznie od stos1mków zdro
\\~otnych. otwiera szerokie poie -vvszeLkicj 
samowol'1, której następstwem bylyby cią
~łe streijki. Zastęp.:y \Yłaścicieli lmpalń w 
sejmie pruskim wypowiedzieli przecież 
'łl·czorni zdani~, że projekt rządowy za 
\ icle daje górnikom. Następnie porówny

wa mó-vvx~ai st·o-s:unki w kopalmach Niemiec 
z kopal!niami zaigrani.czmemi i stwie1xlz.a, 
że za granicą jest po większej części lepiej, 
mia.nov. i-cie I)Q<l względem och1iony kobiet 
i' dzi.eci i pod względem P1laicy. · 

DyskuiSyi o tym referacie nie byfo. 
U ch\rnł01no następnie, że lista obecnych na 
zjeździe delegatów ma być odczytyWana 
nai po'Czątku i na końcu każdego, posied·ze-
1ni a, przyczem kilka mi:nut przed godziną 1 
o<l'racwno obraldy d!o godz. 3 'PO po.tudniu. 

Kongres potrwa 3 dni. 
II. 

Berlin, dnia 28 czerwca. 
(Posiedzenie popofudniowe). 

?<> obiedzie zabrał gPos p. K:oe'Ster (z 

Kapitan Czarta 
Tom druzl. 

1, 

(Ciąg dalszy.) 
- Ni•e, nic mnie już nie '<iz1wi. l sly

szysz: van, że nawet to stowo „uwiotnienie" 
\\'1"llta:\vi.am gł1osem spolrojinym, bo \\iem, 
że w ustach pańskich Jest OOIQ przynętą, 

kt&rą się rz.u'Ca do sideł. 
- Fatszywie sądzisz mnie, Manuelu! 
- Ozyż mogę sądzić inaczej! Racz. 

Jla11 p rze<l'stawić wyraźnie swe zamiary. 
Roland wy.ciągną! z kieszeni kiesę. 
- Mieści ·się tu - rnekł -'- suma zna

cz.na. prawi·e mająte.k dla cicbie11 coś dotąd 
żył w niedostai:ku a nawet w nędzy. Zgódź 
się, Man!uelu, opu•ścić Fra:ncyę, wYni·eść się 
ztąd na zawsze, a ten maiątek będzie 
t\V'()im. 

- Niezrę.czmy to bok. mói pani.q -· 
szydził \YL.ęzień. - I g<iyby czd'g'ictdmy sta
rosta sfyls.zat pańslcie słowa, wiy;starczyły
by one do piops11cia całej paińsikiej sprawy. 

- Nie rozumiem pana. 
- JaktO? Poczytujesz. mnie pan za 

falszerza, oskarżasz o podszepne przywta
szczani'e imienia twego brata. posiadasz 
pan zupełną pewność potępienia nmie w 
oczach sprawfr.<!liv.'()ści, i ofiarowywuj.esz 
mi tak niedorzecznie pieniądze, abym cię 
tylko U\viOlnil od siebie! Atet, mój panie, 
to znac·zyi po pl1ostu., że pan uZtnailesz mnie 
za Ludwika de Lemqrat l że obawiasz si~ 
oka sprawie~~ iwości. 

Rofan.d przygryzt usta. Roz.UJID'()rWanie 
więźnia, ·proste a nieztomne, n1weczyio od- , 
raz.u ditugo. przygotowywaną kombinacye, 
ktÓrą hrabla uważat z.ai genialną. 

„Oe\ · rkvcrei1rn1. aby mówić c projLkcic 
~sta\\ y w spra\\ ie zamykania kopalr'J. Mó
\\ a wykazuk. że kopalnie bywają zamy
kan c w celach s1,elrntacyjnycłl. aby się po
zbyć konkuren yi a zarazem pamn<>ży6 li
czbę robotników bez pracy i tern samem 
obniżyć zarobki. 

W końcu zalecił mówca przyjęcie na
stępującej rezolucyi: 

,.l(ongres górników zamykanie kopali·1 
częścio\\D się opłacający;ch na mocy do
tychczasowych ustaw nadrefisko-wes.tfal
skieg;o syndykatu węglowego, uważa za 
szkodliwe tak dla interesów ogółu, jak i dla 
górników. Kongres spo<izic\rn. się, że rząd 
wybryki karteló\Vl poskromni \\1 damym ra
zie przez wydanie osobnego pra\\·a doty
czącego kartelów. Tymczasem kongres 
uznan;c wyraża staranknn, aby przez 
zmianę § 65 prawa g(>rniczego utrudnić 
dalsze nie uzasadnione zamy-kanie kopal!1. 

Socyahta Leimpeters \1;ypowiada 
·z<l'ftnie, że powyższa rczolnC'ya nic wystar
cza i żąda, aby do niej załączmlO dodatek. 
zalecający upai'lstw1owienie wszystkich ko
pal!l. 

Delcgait „OewerkverC'i11u" Volcher z 
Bott\)pu wy;stępn.jąc przeieiw npa·ństwowie
niu kopal11, bo w kDpalnia:ch rządowy;ch 
jest g·orzej, niż na prywatny·ch. Placa by
" a 11i:ższą a nadto są rol.Yotnicy k•opal!1 rzą
dowych pozbaw1eni1 S\\10bód obywatel
skich. Mianowicie robotIJi1cy, czynni w 
organiza•cy.aich rob1o'tniczy;ch doznają prze
ślwdmvat'1. jak to się obja\.\ ilo mianowicie z 
okazyi tegorocznego bezrobocia. Mówca 
prncm\ al d1u.ższy czas w kopalniach rzą.ct.o 
\vych i wcale siQ tam nic z.budował. Jest 
przeto oiólnemu 11pai'1stw-o.wienm kop;alll 
przeciwny i ostrzega prze1d przyjęciem 

·wni·osku Leimpeters'a. 
Socyalista P.o'korny uznaje, że trudno 

za.pailać się ct:o upal1stw10wienia foopailf1 po 
tem, co mówca poprzed1ni powiedz.ial o 
kopatJn=iach rząd·owych. MmliO to zaleca 
Pokorny \.v1niosek Leimpeters'a. 

Tm wniósł iedcn z delegatów, aby 
sprawę ·upańst\vl()wic\llia kopalń c'ofinięto z . 
chwilowej dyskusyj, trzymając się tylko 
sprawy zamykania k-0palf1. Tak też u
chwa·Lono. 

W my;śil tej uchwały zabrał też gt1os 
·Socyalista Bohler z. Dahlhausen, który s.am 
ja!kiś czas pracował na 'kopalni, zarnkrnętej 
następnie w .celach spekwlacyjnych. Mów
ca wykazuje jako świaidek na.oczny, że w 
oweli kopalni pozostały nie wyzyska:ne gru
be poktadty węgla. Wszyscy, zairuldnieni 
:w tej ·kopalni· górnky maiją paświadczyć, 
że zamknięcie ietl by~a rueuz.asadini-Olne. Na 
takie postępowarnie nie można; patrz.eć obo
jętnie. 

P.o wycz.erpani'u' dyskusyi przyjęto. re
zofucyę I(ostera z dodatkiem, <lJomaJgają

cym się, a-by rząd, ud.zieł~ąc pmwa otwie
·rania kopalń, zastrze.gl sobie &wolxxię po
nownego r.ozporządze'i11iai tem pra'\vem, 
gdyiby k.opa~nię zamknięto. 

Zmusić Manuela d-0 udeczki byłoby to 
w istocie potępić ·go ostate:czniei w oczach 
sędlzi1ów i świata całego. Czlowlek pewny 
si·ebie i sluszności swej s.prawy nie ucieka 
się nig.diy ·d10 taki·ego środka:. Walczy on 
wytnvale do końica; oglasza swą nieiwin
nlO'ŚĆ jeszcze na.i stopniaich rusztow'alJlJia. 

Trz·eba byl<> odpowioo1z:Łeć cok1ohviek 
na jadlorwitą uwagę Manuiela. 

Hrabia poprzestał na stowach: 
- Tylko tacy, jak pan obawiać się mo

g.ó\ sprnwiedliwości. 
Więzień wzmszyl ramionami. 
- Wynajdź-że pan - ioświadczyfs.po.

kojnie ---:- wynajdź jaki'kolwick pozór 111a1 u
sprawiedliwianie swej pr<Jpoz.ycyi. Żaden 
nie przy:ch;odzi ci na myśl, nieprawidai? Po
zostawmyi więc rzeczy, jak są, móji pa.n.ie. 
Ml()jem .największe.nr przewi1nieni,em. d:o któ 

· reg-0 przY'Z!Ilaję się otwarcie i zai które od'
byi\vam wita.śnie pokutę - jest: że k;ocham 
kobietę, którą już przedtem pan wybraleś. 

- Sądzisz. pan· za.item? 
- Są.dzę, ż.e obrażoa1aJ mitość wlasna 

znie\VIOlit~ pana' db o.degrania niecnej ko
medyi, której offa1rą paidtem. Z tego powo
du bU'd.zisz pan we mni1e więcej wspókzu
cia, niż nienawiści. Namiętność byWa sza
leństwem, doprowadzić ona może dio wszy 
stkieigo, nawet do pożądania zg-Uby rywala. 

Manuel wyś.wi1a<l!czyt bratU' wi~cej za:
szczytu, niż ·on \V rzeczywistości zastuigi
wat. 

Szlachetna diusza młod~ieńca .nie tnlO
g la· się zniżyć aż <lo tego, aby odgadnąć 
giłćwlną sprężynę. i~ dlziałań, którą była 
niajnędzniejszai chdwość. 

Rolandl stal w miejscu, nLeru1ełromy i 
milczący. 

- ld'Ż pan - zakończył więzień -

Tymczasem komisyc, PO\\·olan1e! do 
sprowadzenia pclnomocnict\\' delegatów, 
ukorkzyly swoją pracę. Stwierdz.ono, że 
·na kongres przybyto 117 upełnomocnio
nych delcgató\\'. „Zjednoczenie z.a. wodo
\Ve polskie„, przysłało 5 delegatów z 
Westfalii 1 Nadrenii, a 1 z Saksonii oraz 2 
członków• komisyi siedmiu. Związek 
,.łiirsch Dunkera" 8 delegató\\~, „Gewerk
verein'" 38 del., stary „Verband" 62 <lcl. i 
2 w komisyi siedmiu. 

.Różne organizacye przesłały delega
tów. Z ,.Polskiego Związku zawiodo-weg·o'· 
\ Pozn.ainiu jest obecny p. Piotrow'Ski. 

O 'g. 4;/i zająl się kongres najważuiej
szym ti. 4 punktem porządku obrad, który 
opiewa: Pr-0jekt ustawy, porządiku.jąccj 

stoiSunki .górnrków. 
Pierwszy przemawial wcyalista Jiu" 

semann o •dlugości czasu pracy w kopal
nia.ich r o pracy ponad zwykle godziny. 
Mówcct wykazuje, że projekt rządmvy, 
wyznaczający cz.as pracy wyłącznic we
dług ciepl.a, panu~ącego w większej poło
wie wyrębów, robotnikom nie wiele porno
że. Jeżeli tyl!ko tam ma być zapwwadzo
ny, gd1zie! w większej p101towie wyrębów 
cieplo przenosi 22 stopni Celsiusza, to :\.'icl
ka część górników będzie zmusz.ona pra
cmvać przy 25, 30 1 więcej stopniach cie
pfa'. A wlaśnie zbyt dtuga praca nictylko 
niszczy szybko zdrowie · gómików, leicz 
nadto jest ono pow1odem większej części 
nieszczęśliwych wypadków, które nailkz
nieij zachodzą w ostatnich godzinach pra
cy i w ostatm•ch dniach tygodniach, kiedy 
górnik jest już zinużiony i wyczerpany. 
Twierld:ze11ia te popiera mówca cyframi. 
Czaos prncy jest w wieilu k-0palniach 113.d

miernie dlugi. Najgorzej dzieje się na, Slą
ziku. Tam, gdzie zaprow:wdzono krótszy 
czas pracy, ilość d•oby\vaneg<> węgla \\'!cale 
się .nie zmniejszy/a. COi więcej,· są dlowo
dy, że skrócony czas pracy w różnych ·Ob
wodach przyczyinił się d.o pmviękS.Zenia 
ilości węgla, przypadającej na ka'Żdego 
górnika. Wielkiem nadużyciem jest także 
przymus, aby górni.cy praoowali jeszcze 
ponad zwykte godziny praicy, bo to nie tyi
kOI obniża zarobki, łecz naid'toi rni1sZ1Czy i'ch 
zdrowie. Korzyść matią, tylk:<J wfaścicielc 
kopal{i. Projekt rządowy nie usunie zle
gio, je:żeH do ITTiego nie wejdą przepisy, o
graniczające l{)g6ilnie czas pracy. Jeżeli 
rząd na taki przepis się nie zgodzi, to od:_ 
powieci'zia!lnośc1 za następstwa, za ogólne 
niez:aidow1olenie i vvz.burzenie wśr6di gór
ników spadnie na kierowników pa1ństwa·. 
Ośmiogodzinna: praca to haslo 'katżctego 
górnika'. 

Dyskusyę- o powy;ższ:y1w referacie od
roczotillo do dt11'al jutrzejsze:go. 

Poprze<lni·d odby/ta się ożywiona dy
skwsya, czy defogat .,k.atolickieg-o Tow. ro
·botniików" w Bytomiu ll1aJ być rówmoupra
wnit()lnym delegatem z pefoym gtmem. Ze
branie powiedzylo deicyzyę zarząidlowi ze-

wracaj da swego pałacu bez obawy, ja nie 
jestem w stanie wytlrz.eć ci narzocronej. 
Ale· i ty również silit.byś się daremni1e; wy
drzeć m1 ZI serca tę miłość, tak jak wy<lar
leś już nazwisko. Kocham GHbertę i· zem
stą: mlalią. jest myśl, że d:usza tej 1czystej dzie 
w.ecz.ki, na zawsze przed· to'bą zaimkmięta, 
stanęla raz przedemną otworem i1 uikazala 
mi skarby swej niezmiernej cz:urości. 

- Nęd!Z:niku ! - ryknąl hrnbia, ugodzo 
nyi Wl najcz.ulisz.e miejsce, nie serca, lecz 
milooci wtasnei. 

- Chcesz mnie uderzyć? - zapytail 
zhmoo Manuel. - Możesz. to uczynić. Po
wiledlziatem już ci, jak sądzę, że jestem 
skrępowaJivy kaida.nami. 

RolanldJ zapanowa.t nad w:śdeklością. 
Dowie<llziait si't; już zresztą o wiszyst

kiem, oo rnu1 byto1 potrzebne. Byt teraz 
peWłny, że Mainwel wytrwa nieztomniie w 
swem1 p>astanmvieniu i trwoga, którą wzbu 
d'zily w nim pogróiJki Cyrana, zwiększyła 
myśl, że w ostatnie.i chwili śmiatość i prze
konyWaiące diO'V.t~ad.zeniai oskarżonego mo
gąJ zachwiać w u!myslachJ sędlziów. tę pe
wność, któr'ł! sztircmie w n11e wszczepiO!no. 

- Chodźmy - rzekł dlo ·sieibi·e, opu
szczając celę i nie Z\Wraicając już ani je
ooego stowa do· więźnia. - Odwiedziny te 
W1plynęty QStatecznie na 100je postainiowie
nie. Manuel' musi być usunięty. 

Roland przed wyjśdem z więzienia 
zwrócit się do odźwiernego. 

-Z rozpor~d'Zenia sta1msty-oświad 
czyl mu - wolno mi \V'prowadzić tu1 oso
bę, przezemnie wybraną. która: przybędzie 
do wybadania więźn~ w raz~e, gdybym 
osab1śde dopełnić tego nie mćtgl. 

- Tak ieist, jaśnie panie. 
- Być może, że o~ tę przyślę wkró 

brania, ktt>rY c\\ c111t1 delegalov. i przn.na1 
pełny głos. 

Dziś wieczorem zebranie pioszczegó'. 
nych organizacyj. Delegaci 11Zied11IO'Cze. 
nia" i inni Polacy zbiorą się 'v „Leoti0• 

spiz". 

Z w~jny rosyjsko-japm1skieJ 
Donoszą z Petersburga. że dwie arrnie 

japofiskie posuwają się z obu stron toru 
kolejo\ve!go z zamiaTem odcięcia Rosya11 
od Charbina. Silna kolumna japofrska Pu
suwa się \V pófoo-cno-zachodnim kierunku 
\lla C1cikar, na wschodzie operuje dl1.llg'a ar. 
mia japońska ku· Wtadywostokowi, celern 
okrążenia Linie\vicza. 

11Now. W rem." donosi, że pot\.vierd:za 
się wia'Ciomość, iż wojska japoński" stira. 
ją się oskrzydJi.ć Rosyan po obu stronach 
toru kolejowego. Zdaniem .,Now. Wrern" 
kolumny oskrzydlające są niezbyt sibne. 
zwłaszcza kolumna wschodnia. R.ównież 
teren nie sprzyja pościgowi. 

Roisyanie są zdecydowani oofać siG 
nawet .d10 granic Sybery1, byle tylk10i uni. 
knąć Dskrzydlenia, które zawsze ko1Jczy!0 
się dla nich katastrofą. 

Ni·ebawem spodziewać się należy dzia. 
lat'1 na morzn. gdyż floty nieprzyjacielski~ 
zbliża1ją się s-0·bic coraz, więcej. 

Do ,,Daily Mail" donoszą Z'. Mauritius: 
Przybyły tu okręt „Aurora" widział pier. 
·wszą i drwgą eskadrę baHy;cką w o<lleiglo. 
ści 800-900 mn mors.kich m\i pofudn'imvy 
zachód. od' Ceylonu, w kierunku do wysp 
Sunda·iskich. 

l\To~~11ele gi\rni '~e 
w sejmie pruskim. 

Na porządku dziennym iest dalszy cią~ 
pierwszego czytania noweli górniczej tyc1ącej 
się stosunków roboczych. 

W o I i i (wolnomyślny) zastanawia s:ę nad 
tern, czy· rząd dobrze p-0stąpił, że wmieszat się 
do ostatniego strejlm górników i odpowiada na 
to pytani-e twierdząco. Dalej wykazuje mówca 
pożyteczność wydziałów robotniczych. 

Baron Ze d I .i t z (koos.) Podz'.elam :zdanie 
posła S.chiff era, że ustawa górnicza wi111t.a być 
zreformowaną, lecz uważam czas, w którym 
refonny zapowiedziano i wniesiono zu zupel· 
nie niestosowny. 

Oświadczenie prezesa ministrów, że wmlc. 
szanie slę rządu przyspieszyło zakoń.czen!e 
strejku, tneba jednakowoż przyjąć z pewnem 
zastrzeżeni-em. W rzeczywistości skończył się 
strejk dla tego, ponieważ nie było p.ieni'.ędzy. 
Gdyby strejk był trwał dłużej, byłoby przyszło 
do zupełnego stłumienia niepokojów nad ~urą. 
Niestety Uczyć się trzeba z tem, że obecttle or· 
ganizacyj robotniczych ze świata zgład11lć nie 
można, i dla tego winni się pracodawcy w taki 
sam sp-0sób silnie OTganizować do walid przeciw 
orgarn~7.acyom robotniczym. Gdyby ~yali· 
stycznv związek górników był upadł, nikt nie 
poniósłby szk-0dy. Zrozumiałe oburzenie wła· 
śdcieli kopalń na postępowanie rządu nie zosta· 
nie złagodzone przez narzucenie hn wyd:ilałów 
robotniczych. Jeżeli rząd sądzi, że projekty te 
zap-0hiedz mogą w przyszłości strejkom, to po· 
winien był je wnieść przed strejkiem. Z pro· 
jektów tych korzyść będą mieli soicyaliśdl. Sto· 

tce, może jutro, może nawet dziś je.S'ZCze 
wieczorem. W każdytm razi·e będzi'e ona 
zaopatrzona w kilka stów, .sikreślooych 
moją ręką, pms.zę żaś obchodzić się z nrą, 
ja!k ze mną samym. 

- Jaśnie pan może być pewlllY, ie iak 
naJściśl'ei spełniona będiziie wola pana sta
rosty i iaśni.e pana. 

Gd'y hra1bia wysz,edł tlla śwVeie powie· 
trze, glębQ;ko odetchnął. 

Sihniej od' zadusznego powietrza: wie· 
zienia śdsnęly mu piersi doznane przed 
chwilą wraiżenia. 

- BOlmyślmy - mówi't da stebte, po· 
stępując drobnym krokiem, z miną W}"ra· 
żającąi wahanie się, - oo ·czym.ić wypada? 

Nagle twarz. 1}ego rozjaśniła się. 
- zma„. - szepnął do ·siebie. 
PrzeszeM most i skier-0wa1 kroki ku 

DcnnlQlwi C}ik!«ma. gdzi.e od pew1nega cza
su ZiiH~ pr'Ziemieszkiwa.ta sarna. nie znaią; 
wfaściwy.ch powodow nieobeCil'ości Ben 
Joe'la. 

Cyiga;nika zresztą bardzo maloi ktapata· 
fa się tOJ brata. Wsrystkie myśli· jej 1..ajęte 
były Manuelem - Manruelem, którego U· 

bóstwiat.ćl! r któreg01 porażka byt.a a1atpo· 
m'yślni.ejszym dla jej mitości uiarzem~11 · 

Czekała, rychło wróci, razczarmvanY 
i pokonany pod dach Ben Joela. przy'g-O· 
ildwyiwaila się pocieszać go, łeczYĆ i 2r 
milast rozwianych marz.elń, obdarZać .czu ą 
rz.oczyW i!S rością. . 

~zekata jedook i przygotow7wat~}t; 
naprćtiJno .. Manuel zn:aj.<lbwał się ~~lllj 
I>O'd1 klucz.em. Nie · miała adl niego ~rt~ 
wiaiddmośd; tnre mldgta v.vrócić si~ do n
kogo, co mógtby Jej udzielić. 

(~to ~Y nast-dl). 



su~i robocze rad Rur~ są stosunkowo bardzo 
dobre. a o ogóln} eh nievorządkacłt mogących 
11wrawledl!wić strejk mowynle ma. W szcze
"1Ó:Y JJf'Oiektu wchodzić r.ie będę i oświadczam 
~e za przekazaniem ~o komisyi złożonej z 28 
człoolków. 

Zważyć tylko trzeba przedewszystkiem, 
czy przez nasze uchwały społeczno-polityczne 
1tJe poniesie przemysł szkody. 

Dalej spostrzegamy obecnie w ruchu robo
tnlor:ym dwa prądy, których nie trzeba wzma-

• caiać na drodze ustawodawczej, jeżeli się nie 
cłtce więcej zaszkodz:ć, niż się z drugiej strony 
poma~a. P i e r w s z y m p r ą d e m j e s t 
" u c łt p o1 s k i. który zwłaszcza na Górnym 
śtą~u iest nader n:ebezpieczny. Będzie 
t r z e b a p o s t a r a ć s i ę o t o, b y p r z e- . 
pis;- sp o ł e cz 11 o-po lity cz n c n o w e-
l i tt l e p r z y n i o s ł y k o r z y ś c i w i e l
.k o v o l s k i c i a g i t a c y i. 

Drugim prądem jest ruch socyalistyczny, 
który mięsza się wszędzie, gdzie chodzi o or
„anizacye robotnicze. 

Nad spraw~ ogran:czenia czasu pracy ze 
względów zdrowotności trzeba się będzie za-
5tanowić, lecz ogólnemu o-graniczen:u czasu 
„racy dla rolwtnika dorosłev.o jesteśmy przeci
wni. 

K o r i a n t y (Polak): Odv.oslmy wraże-
nie, że tacy pauowie jale p. Zedłitz n'.e maj:) zro
zumłe&tia clla żądań robotniczych. Od tak:ch 
urivladół niech Pan Bój! robotników zachowa! 
Włd1-..ie p Zedlltz jest uajp'.erw zdolny do tego, 
łty wzmocnić \Vietko!)ołską 3gitacyę. Projekt 
1 ·,n:eisZY oowtnien byt już d~rwno nam być przed 
łowny. Nie mo:hta też czynić wniosków z ha
sań .czyn'onych po kt\patniach przez k<MllFsye 
r7:"<łmve. l(omisya parlamentarna doszłaby do 
zupef.Ple iu.n~rch re:rnlta!ów. W ~ro}ekci.e przed 
to?ionym obecnie Q:ranka dla kar Jfenieżnych 
iest 1~ wysoka, Robotnicy winrj posiadać pra
wo, hv pe i·{)wa adminisiracy i kasv iacomol!o
,,.. . eł sk ta.dat:1 się z ich zasteoców, tooy upadnie 
,odeirze11:e, że wsparcia ro.zdziela się nłespra
wicdli'w ie. Czas pracy trzeba ograniczyć wo
i:.ó~e a n:c tylko ze względów zdrowotności i-to 
ta 8 godz.in dzienie. Ogr aniczeu:c czasu pra
cv 1e wu:looów 7.drow'l trości nie tflsiada zna
c1.eit ł!. dia G, Ślą z lrn, ir.dzle czas r.·racy jest naj-
6i iu. ;'~ :; z3· . Przy nm suwe W}'działy robotri.icze są 
rt.ec z ~ lrnn!eczną, by pośredn,!·czvć pomiędzy 
1'racoda·..vcą ~ prac-obf-0rcami. Wybo.ry do wy
działów wi:mw być taine. Rzą.d sam w proie
Jcclc \\' tf 6st materyał do asr,ifacy! przez u.wage, 
że d·ll wydzi3.tów wohul tylkc wvhierać rnbotni
ków '>Yładającvch "' słowie i oiśmle językiem 
11łemi-c ckim. W•:ęcej nierm:sądne~o przepisu 

· wstawić fi.ie byio można. Z~adzamy się na 
przekaJ:an!c prniektu kom.frsyi. w której iednako
woż l(olo polskie wfri.t!•O posiadać także swe~o 
i:;nedstaw:ciela. 

N1tCzcl11~k urzędu trn.dl?·órniczego v. V e I
s e .rt {)dp-owiedział posłowi Koriantemu ,\ przv
rwL.: zbad.anie przytoczonych skarg. N~. ko
palnkwh rządowych ril~ w.tn•dn'a się obcokra
i<>W-C{)W. 

:1ł rus t (centr.) ~odzi s:ę na proje.kt rzą
tłowy i d-oma~a się ~ół11ego oi?:rnnkzenfa czasu 
pracy. 

Hi l b ck (nar. lib.) polemizui.e naiJ}ierw 
pr1.edw wywodom kanclerza i wystepuje na
stę:,mFe gwałtow1i"e przeciw noweli. Rząd n'e 
powmie11 się tyle troszczyć o stre!ku.lących. lecz 
rac.iei o ła. mistt"ejków, nad którymi opieka była 
~.Jed()Słatec7.oa. 

l\l o e l I e r zbija wywody Hilbcka ·j Ze-
d.Utii.a. 

V o r s t e r ( wolookons.) staje na stanow:
sku llilbcka. 

Proiekt itrzekazano ostatecznie komisyi zło 
żw.e1 z 28 członków. 

Ziemie ·polskie. 
z Prus Zachodnich Warmii i Mazur. 

. Podgórze. Mieszkający na ·v,rybuid·o
Wa!łłiu podgórsikiem Czenviński udat się z 
sw.ym WOiZemJ na Kuiaiwy, by z, kopca u
kraść ziemniaków'. Już nalad!o!wal 13 wor
kOw ~a wóz i chci.al 14 zanri~ść, gd·y z;o
stal przytrzyma.ny i zabity. Dorosły sy11, 
który by.t mu przyi kradzieży ·piomoc.ny, d-0-
sta.wszy doskonale w skórę, uiciekt z. 5mu
tną: 1'1 n·owill1ą ldio domu. 

Z Chełmińskiego. W Nowej w.s: za
·padl ch .łopi~. na1zwiski·em Do:mke, 11a 
st\vardnienie kręgów ·i umarL Wedtu~ o
rzeczeni.a lekarski-ego \Vywiąz:ala się 1~ho
re>ba ta z zaziębienia. 

. Wąbriieźno. Powiatowi dozórcy ~z,o
sy, którzy dotychczas pobierali liocznej 
PenJsyi 900 marek. odtąd pobierać hedą co 
trzy lata dokladkę w wysolwiści 100 marek 
~ d<0jdą do najwyższej pensyi 1400 marek. 
Pt'ÓO; tego udziela im się 100 mr. jako dro
kfaJ<tkę .na mies1Jkanie. 

Z Wiet Kr Poznańskiego. 
l(oronowo. Kolonrzacya wykupiła u 

n'.~ - dzięki dzialailności polskiich kolont.
zailor&w - pól okolicy; wszystkim ludziom 
Zakazano ku1porwać -u polskich kupców. tta
kat;rści uchwa·lili posrarać się o niemieckq 
a!)tek:ę, a oostarwszy ją, bojkotu~ą 19tek l''l3' 

Wzlńskiego na każdym kroku; lain<lrat na
ka:za~ akuszerkom. aby swe potrzeby za
SPOkaJaly tylko w niemiecklLei aptece, ma
ifstra~ korooowskn odebrał p. Nizińskiem11 
dostawę lekarstw dla uibogkh i dla laza-
1etU, zarząd miejscowej kasyi choryd1 n- · 
ch:waiu oddać dostawę lekarstw niamie
~k~r aptece. 

Strzelno. Odl niedzieli dld czwartku 
trbteglego tygo'dnra siadal.o na tuteisz;.\ ko-

lej przeszło 2~0 robc.tnikó\\ l rohutni,; 2 
Polski, dążących do aksonii na robotG. 
Mężczyzn pomiędzy nimi jest bardzo ską
po; przeważnie są tam mlode dziew.;::zy
ny :1 kobiety. Robotnicy ci' są listown1c 
za\\ 1ad<Ymirni z Saksonii, kiedy się stawić 
mają do najbliższej stacyt, zkąd kh agenci 
zabierają na swój koszt. 

Z Osieczny piszą do „Oręd." Gospodarz 
Lagoda. czlonek Kólka rolniczego w $wierczy
nic otlcbra! mandat karny na 30 marek za to, 
że niós.l wieniec na pogrzebie ś. p. patrona Jac
kowskiego. Sprawa oddana s;:iuowi do roz
strzygnięcia. bo l.ago<la twierdzi. że wieńca nie 
nióst, chyba. jak mówi, karęby mógl zaptacić, 
że wid.zial orla polskiego na ratuszu, - lub że 
nic zdiąJ czapki przed fig-urą koJ.o bramy Ber
liliskiej. 

Ze Śiązka czyli Starej Polski. 
. Zabrze. Straszne nieszczęście ponióst w 

!u:c1e Dorn1ersrnarcka robotnik Niewolik. 
\\ P~_dt on dri kotfa z gotującą smolą, przrczcm 
PO!lt?Sl t <- !~ straszne poparzen ia , że nie ma na
dz1e1. u~rz} mania go przy życiu. Nieszczęśliwy 
odw1ez1ony został do knapsz~l.ftowego lazaretu. 

Szombierk . Malarz Manderla na kopalni 
,.Hol1onzoller11" zostal cl\voma wózkami strza
śni.e!Y i wskutek tego okaleczenia po• trzech 
dlllach zmarł w lazarecie w Bytomiu, Pozosta
la po nim "'"dowa pi~ciorgicm małych dzieci. 

iadomości ze świata. 
.z Węgier. Przeci\\ nicy śdslej wspól

ności Węgier z Austryą, którzy\\ ostaitnich 
wyborach ·odnieśli wpełne zwycięstw10 1 
rozporz<rdz.aiją znaiezną większiośoią gfosów 
w sejmie węgierskim, diot(l!d nie mogą się 
porozumieć z cesarzem Austryi a krókm 
Węgier Franciszkiem J ózcfcm. 

Beznstatinie odb)- \\a król narady z 
przy·wódzc<imi Z\.\'ycięsk1ej -0pozyicyi, ic ·.:z 
narndy cintąd nie doprowadziły do ...:clu . 
gdy:ż żadna stronar ustąpi1ć nie ~hec. 

Żądania zjed1noczoncj -0pozy:y! sa 11a-
stGpują1ce: · 

1) Reforma wyborcza na szo.:rokic 11 

podstawach; 
2) reforma administracyi; 
3) utworzenie samoistneig-0 \\. ęgierskic 

g.o okręgu cetneg·o, jednakże w czas le, kie 
dy się to stać m-0że bez ujmy dla ir.terl~~, ćw 
Węgier; 

4) w 7.akresie vvo1skov.T\Qśd zi..!dnocz·D
na opozycya domaga się \vęg!'~rskie; kJ · 
mendy i sztandarów. 

Pierwsz~ dwa warurril.k:i cesarz f 1a.11-

cls.zek Józef przyjął pono ai spór toczy si.ę 
tylko ·O warunki wymienione pod ri.nktcm 
3 i 4. 

Z różny~i• stro11.. 
Rzym. l(slążę Zdzistaw Czairtoryski 

ze Sie,tllk.a mi.al w tyich dni,aichi })Osłuchanie 
1w cztery oczy n Ojca św. P.oshvohanic 
•C'dbyro się w pry\viainym gabiinecie Papie
ża i trwak>1 pól gcidziiny. 

Z Warsrz:awy donoszą, że zmarły przed 
ki!Jku ch11iami Mieczyslarw Wessel. w~.aśd
del majątku Karc'Zlmiska. zapi'Sal testamen
te:m cały swój majątek tiow .. ,filhairmonia 
Warsz:a'\vsika" z zaistrzeżeniem doż.ywocia 
silO'stmm1 teistartora. Warfo1ść calegn zapi
su przenosi 1 300 OOO rubii. 

Bractwc R.ói9.ńca św. w Hoorde 
<lonosi uprzejmie wszystkim Braciom i Sio
strom, iż od Ś>rody. dnia 29 marca aż <l(') czwar
tku 6 kwietnia przebywa tuta.i spowiednik pol
ski i iest sposobność do spow.iedzi wielkanoc
ne!. W piątek dnia 31 marca wieczorem o godz. 
8~ nahożeństwo i odprawianie Drogi krzyżo
wei. W niedzielę dnia 2 kwietnia rano o godz. 
6}4 Msza św .. podczas której bę-dzie odmawia
ny Różaniec. Po Mszy św. przystepuje Bra· 
ctw·o R6żat'lcowe do wspólne.i Kcvmunii św. Po 
noludniu o g-odz. 3Y;; nabożef1stwo pclskie z 
kazaniem. 

Po nabożeństwie będzie zgromadzenie .Bra
dwa R.6żaf1ca św. na sali Domu katolickiej cze
ladzi. Z8.razem na<lmieni?m, iż książki <lo Dro
fl'i kn:yżowci stósowne n"hyć można u Jana 
Parzvboka. Benninghoferstr. nr. 66 i u Michala 
MaćkO\vskre-go, Bennin11,hoferstr. 51. O ·najlicz
llicrszyr ndz!~.! przy nahożeństwie tak i spowie
·dzi erdecznie prosi 

Jao Parzybok, na<lzelator. 

Towarzystwo S?imn. „Sokół" w I(rrchthtde 
donosi sw:i,1111 druhom. iż zwyczajne zebranie 
odb~zie się w niedzielę. ·dnia 2 kwietnia o 
godz. 3 po po.l'udnlu na sali zwyktych posie
dzef1. Liczny udziat druhów pożądany. Goście 
miłe widziani. 

Uwaga: Przy tej sposobności zaprasz1my 
mlodzież polska, z Kirchlinde. która do teg-o 
czasu nie miata sposobności do wstąpienia w 
nasze szereR"i, aby na powyższe ze.branie ze~ 
chiaJa przybyć i wstąpić do naszego grona. 

Jan Cieślak, sekr. 

Baczność Rodacy w Baukau ! 
Zwracaimy uwagę szain. Rodakom w Bau

ł<au, iż w niedzielę dnia 2 kwi.etnia o godz. 4 
oo pol. odbędzie się zebranie .w lokalu p. O. 
Koopa, 11iedaleko kopalni „Jnl!i", w cełu zalo-
7..enia Kola śpiewu. Prosimy tedy Rodaków 
najs-erdecznieJ () przybycie. l{omtteł. 

Koło śpiewu „Halka" w Bochum. 
Wdniu 27 marca wieczorem o godz. 5 

umarł po krótkiej, lecz cięi:kiei chorobie czlo
nek towarzystwa naszego 

śp. FRANCISZEK W Al.l(IEWICZ, 
w 26 roku życia, pochodzący z Środy. Po~rz b 
odbędzie się w piątek 31 hm. rano o godz. 8 z 
katolick. domu chorych. o liczny udziat w 
pogrzebie szan. cztonków, oraz Rodaków i Ro
daczek o pobożne westchnienie za duszę zmar-
lcgo uprzejmie prosi Z a r z ą d . 

N. B. Czfonkowie towarzystwa naszego 
zbiorą się o godz. 7 rano w lokalu posiedzel1. 

Daję do wiadomości wszystkim krewnym 
i znajomym, iż z powodu nieszczęścia poniósl 
śmierć mój naiukochal1szy mąż 

śp. JAN JĘDROWIAI(. 

Pogrzeb odbędzie się w sobotę o godz. ~8 
rano z domu żalohy, Haldenstr. nr. 34 w Herne. 
O liczny udział w pogrzebie prosi w smutku 
pogn1żona żona z dziećmi 

Franciszka Jędrowiak. 

1 

Towarzystwo św. Kazimierza w Baukau 
podaje <lo wiadomości, iż przez nieszczęście 
pod ziemią po.niósł śmierć czfonek nasz 

śp. JAN JĘDROWIAI( 
w 31 roku życia. 

Pogrzeb odbędzie się w sobotę z domu ża
foby o ~o<lz. JtiS rano w Iiernc, Jialdenstr. nr. 
34. Czfonkowic i chorąży powinni się stawić 
w lokalu posicdzel1 o godz. Y-i przed 7 w czap
kach i oznakach. O liczny udz iat w pogrzebie 

Z ar z ą d. 

Altenboggc. W niedzielę <lnia 2 kwietnia 
po po.ł. o godz. %4 będą śpiewane „Gorzkie 
żale". O liczny udział się uprasza. 

„Dom polski" w Bottropie. 
W dalszym ciągu zlożyli: Zlożane w re

dakcyi „Wiarusa Polskiego", nades.tar „Wiarus 
Polski" 4,95 fen. - Na chrzcinach u p. Pawka 
Mężyka: P. Mężyk z nowonarodzonym Józe
fom 2 mr., Lud. l...opacz SO fen., Jan Pojcik 1 m., 
fr. Krakowczyk z ż. 1 mr .. Kalosz z ż. 1 mr., 
Józ..ef Klimek J mr„ Aug. Wieczorek z ż, 1 mr., 
Józef Ja.neta 1 mr„ Józef Kubica z ż. I mr., 
Jan Tront 50 fen., P. Sz. SO fen., fr. Tytko 1 
mr. - Dotąd wp!ynęlo: 1764 mr. 56 fen. -
Wszelkie skladki 11a powyższy cel posyfać mo
żna pod adresem: Jan Swoboda, mistrz kra
wiecki, Bottrop, Westf. 

Towarzystwo św. Józefa w Diimpten 
obchodzi <Inia 21 maia t. r. ur~zystość po
święcenia chorągwi, na którą zwraca uwagę 
wszystkim szan. Towarzystwom w okolicy, aby 
się raczy!y co do tego zastósować i w dniu 
tym żaidnych uroczystości nie odprawialy. 

Uwaga: O jak najliczniejszy udzial w tej 
uroczystości wszystkie polsko-katolickie to
warzystwa prosi serdzecznie towarzystwo "'J'
żeJ wymienione. Bliższe szcze~ó!y ogfoszone b_ę 
idą we „Wiarusie Polskim". 

.To·warzystwo św. Mkhala w Bruchu. 
Oznajmia się wszystkim czlonkom, iż w 

sobotę dnia 1 kwietnia przystępuje Tow. św. 
Michała <lo spowiedzi, a w niedzielę 2 kwietnia 
ra110 o godz. 7 wspólnie do Komunii św. Upra
sza się wszystkich czfonków, aby się jak naj-
licz.niei starwili. Z ar z ą d. 

Zwyczajne zgromadzenie odbędzie się w 
niedzielę 2 kwietnia po potudrrju, zaraz po pol
skim, nabożeństwie. ------

Towa.rz. św. Jana Nep. w Hombruch-Barop 
donosi swym c~fonkom. iż w ·niedzielę dnia 2 
kwietnia od·oędzie się walne posiedzenie i spra
woz<lanie z L kwartafo o godz. 1 zaraz po obie
dzie J1a sali z.wyklych posiedzeń. Prosimy 
wszystkich czfonków, aby się raczyli jak naj
liczniej stawić, ponieważ jest dużo spraw do 
zalatwienia. O jak najliczniejszy udzial ·i punk-
tua1ne zebranie ~ie prosi Zarząd. 

Uw.aga: Czlonkowie, którzy należą do 
zarzą.du i rewizorowie kasy, winni się stawić 
11a sali zwvk1ych posiedzeń o godz.. 1 L zaraz 
po Sumie, ponieważ hędą obrachunki za ubie-
gly kwartat -

Jan Bednarek, sekr. 

Towarzystwo św. Józefa w Horsthausen 
donosi swym cz.tonkom oraz innym Rodakom, 
iż od czwartku rana t. m. aż do 6 kwietnia jest 
tu polski ksiądz, celem sluchania spowiedzi 
wiedkanooncj. 

Uwaga: W sobote 1 kwietnia przystępują 
wspólnie do Komuni św. na rannej Mszy św. 
niewiasty z Bractwa Różańca św. W .niedzielę 
zaś, przystępuje wspólnie do Komunii św. tow. 
św. Józefa pod chorągwią. Czlonkowie winni 
się stawić w czapkach i oznakach towarzy
skich. Wnied.zielę po pol. o godz. 3% polskie 
nabożeństwo z kazaniem. Niech Rodacy sko
rzystają z tego. Nie należy ~la<iać spowie
dzi św. na późnieJszy c:oas. O jak najliczniejszy 
u<lz1al tak w WSJ)Ólnej Komunii św. jak i w 
polsklem n2bożeństwie uprzejmie uprasza 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Walenłej?o w Horde 
donosi swym zlonkom i wszystkim J~odakom 
zamieszkalem w łfordc, iż w środę 26 t. 111. 
przybędzie ksiądz poi ki i będ1ie sluchal spo
wiedzi Ś\V. aż do czwartku 6 kwietnia. W nie
-dzielę rano 2 kwietnia o godz. kwadrans pr7:cd 
7 przystępują czlonkowie towarzystwa jako i 
bractwa różańcowego wspólnie do l(omunli św. 
w oznakach. Ponieważ jest to spowiedź św. 
wielkanocna, więc powinnością jest, aby każdy 
R.odak z tej sposobności korzystał. Zarząd. 

Zmiana! Baczność l Zmiana! 
Kolo śpiewu, „fiolek" w Rauxel donosi 

sz.a.11. czlonkom, iż zebranie odbędzie się w 
ni<:dzielę, dnia 2 kwietnia o godz. S po pol., na 
ktore szan. czlonków się uprasza. Goście mile 
widziani. 

Uwaga: Lckcya śpiewu odbędzie się w 
przyszlą niedzielę, dnia 2 kwietnia o godz. 4 
po poł. O liczny udz i ał \\' lckc yi śpiewu prosi 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Antoniei;!o w Ruhrort-Laar 
Dnia 2 kwietnia odbędzie się k\vartaln~ 

waln~ zebranie. Uprasza się, aby każdy się 
staw1t Kto. bez uniewinnienia nic przybę
dzie na zebranie, placi 25 fen na „$więt,)1ózafa-
cie". Z a r z ą d. 

Tow. „Jedność" p. op. św. Stanisława B. w 
.Essen. 

W niedzielę dnia 2 kwietnia o ~n dz, 5 P<> 
r ol. odbędzie się ćwierćroczne w alne posiedze
nie w celu ćwierćroczncgo sprawozdania. Li
czny udziat cztonkó\\' pożądam·, Goście mile 
widziani. · Zarząd. 

Tow. św. Piotra i Pawła w Bruckhausen n. R. 
donosi swym cz.tonkom, iż w niedz i elę dnia 2 
k\victnia o godz. 1 w po/udnic odbędzie się nad
~wyczajne zebranie. Komplet czlonków konie
cznie pożądany. Goście mile widziani. 

Z ar z ą d. 

Towarzystwo św. Józefa w Altenbochum. 
Szan. członkowi i założycielowi TO\i;arzy

stwa naszego, Piotrowi Mikołaj~zykowi, który 
wraca w strony rodzinne, skbdamy za wszelkie 
trudy i prace. które poniósł przez czternasto
letnie istnienie towarzystwa, serdeczne „Bóg 
zaplać". i życ;,rmy mu szczęśliwej podróży. 

Z ar z ą d. 

Towarzystwo św. Barbary w Haml>orn 
<lonosi sza.n. citonkom, iż \.V nicdzie.tę dnia 2 
kwietnia po pot. o go:iz. 5 po ukoi1czeniu „.Dro
gi krzyżowej" 0cl.hędzie się kwartalne walne 
zebranie, w1 które szan. czfonków prosimy o 
jak najliczniejszy utlziat. Zarząd. 

Uwaga: Posiedzenie zarządu odbędzie si~ 
tego samego dnia po po.f. o godz. 2, na które 
proszę wszystkich szan. czlonków na,[eżących 
do zarządu. J. M., prze\\'. 

l(oło śpiewaków polskkh .,Fiolek" w Recklins:i;-
hausen-Sild. (d. Bruch). 

podaje Sl\vym czlonkom do wiadomości, iż w 
niedzielę, dnia 2 kwietnia o 1400:'.:. Yi6 po pot 
w lokalu p. C. li. Moliera odbędzie się walne 
czyli roczne zebranie, na którem będz.ie spra
wo~danie z dochodu i r~chodu z czwarteg-o 
kwarta.fu i calcgo roku, potem obór nowego za
rządu. O liczne stawieoic się wszystkich czlon-
ków prosi Zarząd. 

Uwaga: Posiedzenle zarządu o zwykłym 
czasie. Lekcya śpiewu odhywa się co nie<lzic~ 
lę o godz. 1 po pcJ. O punktualne stawienie się 
w iednem i drugiem prosi Przewodniczący. 

Wielki wiec polityczny w Brucłc
hausen 

dla powiatu Ruhrort 
odbędzie się w sobotę, dnia 1 kwietnia o 
godz. 70 wieczorem w saH pana Brinka 
przy ul. Albrechtstr. 

Porządek obrad i nazwiska referentów 
podamy później. O liczny udzial upr.asza 
sie. 
„Centralne towarzystwo wyborcze pol&lde 
dla W estiaUl, Nadrenii i s~siednich pre-

wincyf." 

Wiec w Linden. 
Z powodu, że wiec w Dahlhausen- się nie 

odbyl, odbędzi.e się wiec w Linden. Zwraca się 
dr,uhom 7, Dahlhaus.en uwagę, by raczyli na 
wiec V: n~edzielę do Linden podążyć. Wiec 

I odbędzie s1e na sali p, Schiillera o godz. Y:l12 
po nabożeństwie. Uprasza się o jak najli-czniei
szy u~zial, gdyż będą obierani t1owi rneż,owie 
zaufania. Będą też mówcy zamiejscowi. 
____ „Zied1!_<>e_zenie zaw~~owe _polskie." 

Czterech czeladników krawieckJch od za
raz poszukuje 

Iiinacy Miedzlńs.ki, krawiec męski, 
Obe1'hausen, Nordstr. 57. 

Dwóch czeladnlków krawieckich znaj<lzio. 
stale z.atmdnienie od zaraz. 

Jan Gawr<>n, mistrz krawiecki, 
Recklłnghausen-Siid, dawniej Bruch, Maryańska; 

ulica nr. 17, przy kościele katolickim. ·--·-----··------Baczność Rodacy w Stoppenberg i okolicy! 
Podaję do wiadomości, iż otworzylem tu

taj interes kartofli, sJomy i warzywa, Mam 
także i śledzie, ryby i jaja na sktadzie. Każ
dego rzetelnie obslużę. Na życzenie che.tnie 
przywożę wszystko do domu. Proszę szan. 
Rodaków o poparcie mego interesu. z W}'SO
kim szacunkiem 

Józef Przybylski 
w St op pe nb erg, Mittelstr. nr. 5ł'. 

· """"-~------·--
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ŁATWY ZAROBEK! 
l(toby chcial obok swej pracy mieć ł 

lałwy zarobeik poboczny niech się zgtiosi, 
T. MOSTOWSKI, Rohłingłtausen 

p. Wanne. 

oooooooooooooo~ooaoooooooouo 

~'6 ! 
Wszystkim, którzy \V sprawach ped.atko

wych chcą zafożyć rcklamacye, polecamy ksią
żkG JłCłlCl tytułem: „Poradnik podatkowy". W 
tej książce napisanej przez doświadcztnego 
prawnika, dr. Górnego, znajduje się wszystlrn, 
czcS(o potrzeba, aby dobrze i skutecznie re
.ltlamacye napisać. Tak co do po<latków pa(1-
stwowych, dochodo1weg-o i majątkowe!.to, iak i 
podatków komunalnych oraz ~runtowcge i bu
dyukoweRo zawiera „Poradnik" dobre ra.dy i 
wskazówki. Każdy dowie sie z niego, jakie 
jest prawo, ile prawo podatku przepisuie, jak 
p;miny podatki ustanawiać rnaią. jak się ·bronić 
przed zbyt wielkimi podatkami, d0 ko9:o pisać 
i jak pisać. Nadto podane są też wyroki są
dów najwyższych z procesów w sprawach 13•
datkowych, które paragrafy nie dość jasne ao
skonale Uómaczą i mówią, jak je rozumieć Jta
leży. 

Ponieważ reklamacye po niemiecku pisać 
trzeba, sn w „Poradniku" podane wzory po 
1'0lsku i po niemiecku. Podlug nich może każ
dy z fatwościśl dać sobie sam rndę z reklama
cyą, 

Cena wynosi 1 mr. 30 fen., z prnesytką pe~ 
cztą 1 mr. 50 fen., Adresować należy: 

KATOLIK 330 Beuthen 0.-S. 
OOOOOOOOOOCOCOCO OQOOOOOOCOOOO 

UL Bahnhofstr. 791 

8 

Szan. Po !.-k' m z Oh . 1:.łt!S:'r. i oko-
1.onoosze, iż mói sał-0n ~olars.k'l. i>0ląc.z.o

n:v. z yiyrywaniem i wpra-.; ·,,,nk1 sz ucz
n)~ i z-eiów .znłlfidnje si(( teraz prz:;1 Kir 
weg nr. 5 

N. aube, fryz_ er i denty ta. 

Baczność Rodac· 1 ! Bruckhausen n. Renem 
i całej Westfalii! 

Polski zegarmistrz i zlotnik nue~zka 
w Bruckhausen 11a nlicy Albrechtsrr. 16. 

Wielki skład zegarków i zegarów i 
zł tych rzeczy. 

Po bardw niskich cenach sprzedaję 
zegarki kiesz{)nkowc poc.:ząWS'ZY od 8 do li 

21 mr. Nailepsze ankrowe zegarki od 20, 
25, a~ do 50 mr. 

Bracia R<Jdacy ! spieszcie iak najpre
dzej pa zegarki do swego I~od:ika, który 
was nii1e ()Szuka 1 rzetelnie obsłuży. Kto 
pisz:e, do mnie po zegarek, dostanie darmo 
łańcuszek z kapsułką. 

Każdy zegarek u mnie zamówi<rny jest 
starannie oibciągniQny z 5 lctlllą gwaran
cyą,, a gdyby się miat niepod,obać, zwra
cam pieniądze z powrotem lub zmnie
mę na inny . 

Na życzenie każd'ego także przyjmuję 
choć najcicż:sz,e rcpa1racye z1egarków i re
peruję pod gwarancyą 2 letnią i po cenie 
ha:rdlo nizkiej. Jeżeli kt-0 mia! 1uż u ob
cego zegarmistrza zcga,rek i nie chce ch-0-
diz.ić, to dla przekonania proszę przys?ać 
do mnie, a di0stanę z pewnością serdeczne 
P•dziękmvanie za dobrą reparacyę zegar
ka. Dla wszystkich dobrze myślących 
Rtd'aków zasyłam pozdrowienie. 

I. Żywiałowski, 
polski zegarmistrz i zl()tnik. 

· Szan. l(odaczkom z, Oberhausen i <)kO

licyi doniosze, iż od 1 marca mieszkam 
K1frchweg nr. 58. 

B. l(aube, polska 

Oznajn:ntię, że Xlll.t·e:zły w. zys1kie no e 

.Te te·u w s an;tj jaknajtaniej 

dr 1>iać. 

bardzo dobrego 

Cllł rpCÓW 
:uli ŚW-a 

\V szy .:t.l..ie rzeczy do prar·y jako to: 

s od~ ". -, rł)zmaite ~itee, jaki, l«osztu1le, sadr:arpe fa 

Dalej bieli2Y!ę~ 1uiłk sia.dfd; kołnier~yki wszyst! o ł'ardzo 

ianio. 

tanio a dobrze l·upić. Pro~zę z lego knrzy:~fa.'~. 

ut AHeestr~ nr. 13. 
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Wydl&cl'!A tJ si .zJ.1 ....,itt\i! . ! połwl tccmyc.\l. 
fru11J)lata k,..·utalu a po~cl• l ~ listowych wynoti 
t łlll· .50 fc·1t •• a z od.Bosn.nlem ło icmn l mr. 92 fen . 
1
,Jllarn Po-lsiil" .u1>tnny f:e!lt. w ~tnnik~. pocztowym 

eot i.ui:iez „t. i;iolmscl.t nr • .i.~. 
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ł(odzice polscy l Uczcie dzieci swe 

.a~wić, czytać I pisać po polsku! Ni2 jest 

1&J1Jdem, kto potnmstwu "swcmu znlem„ 

uyć się pozwoli! 
_-:::::7_ - - - -----

Z ,.\'fpadktrw d 'la. 
ROZWIANE NADZIEJE. 

Wiadomość podana przez „Nowoic Wrcm:' 
że rada m:nistrów zamierza zaprowadzić ję
zyk polski jako wykładowy w Polsce pod Mo
skalem nie zgadza się z µrawdą. Radość spo
teczcl1stwa połsldeg:o więc szybko minęła. 

Car wvdał do warszawskieJ;?:o r.:ubcrllatora 
jenerała Maks~1mow!cza reskrypt, w I{tórym 
wskazuje na to, że w ostatntd1 40 latach z cd
rodzeniem się życia obywatelsk!ego powstała 
k&nieczność pewnych ,reform. Niepnyjaciele 
porządku obecncg,o przeszkadzają jednakowoż 
spokojnemu rozważaniu potrzeb. Równo-cze
~nie v;yniżają newne warstwy społeczeństwa 
uolskieRo n ad ru ! c r n e i1t ~tensye c.io 
g:ran:c w których używany ma być język pań
stwowy, a należy się mu w calem palistwie od
powiednie znaczenie, lecz bez ulepGtrzebnego 
i niesprawiedliwe~o R;nębienia m·:ejscowych ję
zyków. Wobec tego nakazuje car 11.ubernato· 
rowi, by t ł u m i ą c s i I n ą r ę k ą s t u c z n i e 
wy w o ł a n e n i e p o le oj e, wypracował 
reformy. uznane za konieczne dla roizwoju kr a
j u p o ł ą c z o n e g o n a z a w s z e z r e
s z t ą p a ń s t w a r o s y i s k i e go. 

ULŻYŁO SOBIE SERCE TEUTOŃSl(I.E. 
i(onserwatysta Gersdorf taką palnął, w 

~ parlamencie mowę przec:w Polakom w koncu 
zeszłego tygodnia: 

„Mości panowie z polskiej frakcyi, prze
strzegam was, żebyście nas nie prowoko-

1 wali (Oklaski na prawicy). W ten sposób 
11'.e popieracie poko.lu między niemczyzną a 
połskośclą, którego ja najwięce} ~ragnę. ~o-

1 ści panowie polacy, tak postępu1ąc. utwier
dzacie w nas przekonanie, że pruska i niemie-

, eka matka wykarmiła wtasną p:ersią i wy
pielegn-0,wała żmiję, która z wdzlęcz~oścl 
matkę kąsa. (Oklaski burzliwe na prawicy.) 
Mości panowie polacy, strzeżcie s-'.ę przed fu· 
ryą R:ermańską, która kiedyś owej żmii ze
trze głowe,-tak że jej dech zamrze (das ihr 
Horen und Sehen vergeht)." 

Wylew istnie zwierzęcej nienaw:ści lewka 
przyięła g:łośnym śmiechem. 

Piwem zalane mózgownice synów Germa
nii na inne argumenty wobec posłów polskich 
zdobyć s'.ę nie mogą. 

Poseł dr. Witołd Skarżyński, któremu mar
szatek przeszkodził w natychmiastowej odpo
wiedzi, zapowiedzl~ł, że rozprawi się z p. Gers
dc1fem przy trzeciem czytan:u etatt1 wojsko
wego, 

Sprawa mandatów posłów Brejskiego 
l(orfantego przed parlamfntem. 

Z Berlina telegr.aifują nam: Dziś (30 
inarca) bada parlament spra\vę \\ a1żniQści 
WYborów Posłów Brejskiegio .1 K-0rfanłego. 

Telegramy. 
Ber I i n. Delegaci "Zjednoczenia za

Wodowego" żądają na kongresie górników, 
aby rozporządzenia władz górniczych o
głaszane bywały także w języku polskim. 

Peszt. Kwe1stya węgierska wskutek 
Pośredniczenia ambasadora austro-węgier
skiego w Berlinie ma być blizką rozwiąza
nia. 

,Pa r y ż. Interpełacyę w sprawie ma
rokańskiej zamierza wnieść przy obradach 
budżetowych senator Decraes. 

Peters b u r g. U rzędowo zaprze-
c~lą, jakoby rząd rosyiski wypracował ia
kiekolwiek warunki pokoju. ..... -----= ~--~---

Kongres górników. 
(Wresne sprawozdanie .,Wiarusa Pol."). 

III. 
Berlin, dn'ta 29 marca. 

,, (Posiedzenie przedpo~udnioiwe). 
1
' ij . Cafo dzi·sie}sze posred!zenie przcdpol~

lll'O.\\'-C' wypetniły rozprnwy na<f wczora~-

szym referatem li11seman11:{· w spr.1wie 
czasu pracy górn::ków. Z PDlakó\\ JH'Z2-

ntawiali pp. \V1crzbica i I<.e,gwlski '' spra
\\ ie robotników• na koks.owniacll. 

l~e.fcrent zalecił rez·oluq'G, w której 
imzywa nO\\ elQ górniczą 11iewyst'..lrczając<i 
i domaga si1G ,ogólncg;J zapro\\"adzenia 
·ośmK>godzi1mej szychty. Dalej przyjQto 
wni·osek, Ż'2 rc-botników ct,o pracy pouad 
zwykle g.odziny 'Zmuszać n·1c \Ą.: 1 olno. 

Na '\'ni·osek delcga.tów .,Zjed'1K1czeni8. 
za\\·1oidio\\ ego p0olskieg·o" u•chwabml. że 
prnca na. kokso\Vniach mai być podzldona 
na trzy zmiany (szychty). 

Już po upły\\ ie 01zna,czo11ego na posie
dZiei11,ie1 przedpofodni•o:we cza.su', o g: 12!h 
zabrał gł·os p. Effert i \\Y•gitosit rckrat o 
\Vydzi'alach robotniczych, które zwłaszcza 
gins posiadać powinny przy nsta1naiw1anin 
płacy. 

W sprawie wydzia16w robotniczych u
chwaiono rcz1o·h1cyę, która doi111aga1 .s:1ę mz
sz1;;1n~:nia praw \\ yJ.zialu· wybraneg~ taj 
nem gl·OSO\\ ani em na· p•o'dstawie sy1stenm 
piioporcyjne1g10. 

(Doslow1nc brzmienie uchwia.~lemych rc
zolU'cyj dla braku mi·~1js·ca padamyi '". nu
merze następnym.) 

Mowa posła Woje. Korfantego 
wypowiedziana w sejmie pruskim dnia 16 mar
ca przy obradach nad etatem komCsyi koloniza

cyjnej. 
Na pc~Ja. na. w zeszłym numerze mowę posta 

Mizerskiego c<lpowiodziat minister rołuictiwa p. 
Podbielsky: 

„Zwykle nie odpowiadam na poszczególne 
wywody; w tym jednak wypadku jestem jed
nak do tego zniewolony; przedewszystkiem 
chciałbym zaznaczyć, iż dotychczas byłem zda
nia, iż wyższe sfery polskie odznaczają się deli
katnością. Wskutek tego sądzil <!m, że przez 
lojalne oświadczenie usunę możliwe nieporozu
mienia i przyznatem dla te?;o otwarc:e: Ci pa
nowie popełnili przesadę, i tę przesadę uznaię. 
Lojalne to oświadczenie, Mości Panowi:e, po
przedni mówca wyzyskał i wytłoma<:zył w 
sposób, którego osądzenie mogę tylko pozosta
wić tej wysokiej izbic. Jest to tyJko nowy do
wód aa to, w jaki sposób wyzyskuje polska lud 
ność, przedewszystkiem zaś sfery nądzące 
najzwyczajniejsze fakta, by ie potem zręcznie 
rozdmuchać dla pe\\<nvch kół ludności." 

(Brnwo!) 
Na tę zaczepkę d~ł poseł I(orfanty panu 

m:·nistrowi następującą ciętą odprawę: 
l(iedy p. minister rol~ictwa Podbielski za

rzucił w tej wysokiej izb:e niet;ylko ma.fili po
litycznym przyjaciołom, ale całemu polskiemu 
narodowi brak delikatności i rycerskościi, mieli 
moi polityczni przyjaciele na ten zarzut jedną 
tylko odpowiedź : uśmiech portowania. Bo za
prawdę, jeżeli' wobec obecnych stosunków, wo
bec położenia, w jakim się polski naród znajdu
je, wobec stosunku, w jakim stoi rząd pruski ~o 
nas i do prądu hakatystycznego, wymaga s1ę 
względem panów ministrów nadzwyczajnej ry
cerskości, to jestto tylko urąganiem z naszego 
położenia. Sądzę, że p. minister rolnictwa pod 
mianem delikatności żądał od nas dla sieru"e po
błażliwego obejścia się. Przez rycerskość bo
wiem rozumiemy coś zupełnie innego; zawsze 
byliśmy rycerskimi, i pozostaniemy nimi w na
szych wa.lkacb w prawdziwem t~o słowa zi:ia
czeniu. Pan minister -rolnidwa, zapomruał, 
zdaje się. z biegfem czasu, pojęc:e rycerskości 
tak jak my je rozumiemy; między lnnemi przy. 
swoił sobie za to po,ięcie o nrusk:ej rycerskości 
i o pruskiej delikatności, jakich przodkowie ie
~o p.rawdooodobnie nie młelL 
(Bardzo dobrze! u Polaków - żywe z.aprz.e

czenia na prawky.) 
M. P., je:teli się narodowi jakiemu w ró· 

wny sposób, jak nam na każdym kroku tamuje 
tętna życiowe; jeżeli się naród wypędza z od· 
dz'.edziczonej, przesiąkłej potem i krwią ziemi 
przez prawa wyjątkowe: jeżeli go się wypędza 
z miast; jeżeli p. minister rolnictwa, który tu 
specvalnej żąda rycerskości, kilka dni temu po 
trzykroć wyrażał swój żal, iż ze wsi wygnani 
Poiacy ciąJl;ną do miast, jeżli usilt11'.e stara się 
0 to, by zabrać narodowi język ojczxs.ty, jeżeli 
stara sle. by wyrwać mu skarb rehg~; . 

(Żywe zaprzeczenia na prawicy.) 
- Tak jest w rzeczy samej, obniża ~ie. ~eały 
relil!ii, !ldY się stara wpoić narodowi 1.aktei;nu 
rełla:r~ w obcym, niezro7,umłałym języku - re-

I re I DJcz zna l 

żel o stołu ministcryalne~o kilka tygodn· temu 
padfy pog óżki, że·- nic wiem, jakiem prawem 
- zakażą nam na zebraniach mów;ć w mowie 
ojczystej -
(Glosy: mowa wyborcza - dzwonek mar

szałka.) 
Marszałek Krocher (przerywając mówcy): 
Rzeczywiście nie wiem, w jakim to stoi 

związku z etatem lwm'.syi kołonzacyjnej. Pro
szę pana przejść do etatu komsyi kolonizacyjnej 
i do poprzedniej debaty. 

Poseł Korfanty (w dalszym cią2n): Sądzę 
panie marszałku, iż powracam o tyle do poprze
cl"" ej debaty, że odpieram zaczepkę dosyć nie 
1 •l 11iciscu ze strony p. ministra rolnictwa. 

(Oho! na prawicy.) · 
Marszałek l(rocher (przerywając mówcy): 

Owszem, to panu wolno, ale tylko o ile to wcho
dzi w zakres te~o etatu i tego, co pow1:edział 
p. minister roln:lctwa, Według me~o zdania nie 
mówił pan m:nister o zakazie używana języka 
oJczystego przy nauce rel~ii i 1!a zebraniach; 
wolno tyJko panu powrócić do tego, co powie
dział pan m:nister i do ter.o. co należy do etatu 
komisyi kolonizacyjnej. 

Poseł Korfanty (w dalszym ciągu): 
Sądzę, że gdy się tak wystę1mje vrzeciwko 

narvdow1, bęilą·~cmu ,..,. liW ejszości, i i;i;dy się 
z nim tak obchodzi, iak z nami Polakami w 
Prusach, to nie można żądać ml nas rycerskości 
w sensie o ana m:nistra rolnictwa. W alka jest 
walką! Jeżeli panowie występuiec.ie przeciwko 
nam prawmi wyjątkowemi, jakiem; są prawa 
osadnicze, jakiemi są przeróżne fund usze prze
znaczone do naszego wytępienia, wtedy musi 
ustać nasza grzeczność, którą pan minister myli 
z rycerskością. Pan minister oświadczył tu, że 
na Pomorzu Polacy zakupili 40 majątków; po
został jeduak jeszcze dłużnym dowodu na to, 
1'dzie te majątki Jeżą i kto je zakup~I. JeżelJ 
na mocy takich nleprawdziwych twierdzeń 
tworzy się potem prawa wyjątko•we przeciw 
rozmaitym dzielni·com, wskutek czego cierpią 
miliony pruskich obywateli, nie wolno wtedy 
panu ministrowi skarżyć się na brak rycersko
ści z naszej strony, jeżeli my w zam:an za to 
ostro przeciw ruemu występujemy. 

(Brawo! u Polaków.) 

Polacy na obczyźni e 
Z „Głównego komitetu wyborczego pol

skiego". 
Otrzymaliśmy z pr-0śbą Q zamieszcze

nie, co następuje;: 
'Gelsenkirchen, <lJnia 26/III. 05. 
.l(om:1sya; rewi•zyjna .,O/lównego I(oani

tetu wyborczeg101 polskieg().'' zbadata książ
ki kasmve i rachunki ka·syern Glównego 
Komitetw p. Sztula1 i z.nalaizła: wszyistko w 
porządku. 

Tak samo zbadała I<·omisya1 sprnwę 
rozsyłki i sprzedaży b-0nów i stw ier<lzil'a, 
że spra\\DZdaniei drukarni ,,Wi:arns.a1 Pol
s'kiego" z rozsyłki bonÓ\Y z1~.adza sh~. 

Komisya rewizyjna: 
J. Kolenda. B. Wdkmvski. A. W.oiczyf1..,ki. 

T. Kubiak 
Ni11i eijsz1em poświadczam, że nai "'<:!

zwanie dru'karni .,Wiar. Pol.", aby każ<ly, 
kto· wystał pieni'ą<lZe z:ai hony, a· nie z.vstal 
w sprawozdarniu '":ymie:niony, zechciał do
nieść mi o tern, nikt takiego U\Viad'Om.ie
nia· ni·e nadeis1tat. 

Styrum, dnia 26/III. 05. 
Tomasz Kubiak, 

przewGdfniczący ,,Olówneg·o. Komitetu1 wy
bo-rczego polskieg'O' dla Westfal'ii. Nadrenii 

i sąsic'dnichi pr<J:\vm-cyi". 

PAŃSTWO PRUSKIE ZAGROŻONE PRZEZ 
MACIE.JÓWl(I. 

l(ray. Klika Rodaków z Steele powiadało 
mi, że im policyant powledz.lał, że maciejówek 
nosJć nie wolno. Chcąc się przekonać, czy po
głooka ta jest prawdziwa, ustroiłem się w mo
ją mac'.ej6wkę i .vos.zedłem do Steele. Zaraz 
pierwszy poUcyant, którego spotkąłem zagą.du
je mnie grzecznie, pyta zkąd iestem, a potem 
powiada mi, że tych czapek (madejówek) nie 
wolno nosić, bo taki wyszedł nakaz, 2dyż to 
są czapkl Sokole. Tylko w sali można ie no
sił, nr.e na ulicy. Tłomaczyłem mu, te macie
jówki są starsze, niż Sokoły i u nas w l(się
stw!.e każdy ie no5:, to też i ja nc•sić je będę. 
PoUcyant str~zył mnie., :ie w takim razie ~ę 

Polek!" Borhum . 

m:ał spraw.:; ze sądem, tam przegram i jeszcze 
koszta będę musi?.ł płacić. Powiedziałcm roli
cyantowi, że ma sob!e moje nazwis.ka zapisać i 
podać mnie pod sąd, aby s11rawa si, w~.~nśnrL, 
bo iesicze nte słyszałem, aby t~liże r1z.ie In -

dziej maciejówki nos:ć 1alrnz.nvano. (My też 
Pic słvszełiśm~'. Red.) Może i odacy d:mios~ 
do „Wmr. Pol.", f;dyhy o podc2rnych wkazach 
słyszeli. I. l. 

WIEC POLITYCZNY \V OEl SENJO~CZEN 
z poręki „Centralnego towarz1'stwa wyho:c7~· 
!?:O polskiego" odbył się w ubiegłą niedz!elę r.od 
przewodnictwem prezesa tcll:oż p. fr . fanow
skiego z Bruchu. K:Iku Rodaków oma,v;!łło 
obszerniej zadania ,,Centralnego towarzystwa 
wyborczego", położenie obecne Polaków, ·wy
padki pot;tyczne oistatnich ty2odni itd. 

BRUCH. ~adosna nowin~ donoszę nasze
mu .,Wiarusowi Polsl<;emu", bo oto tuteis1e du
chow;eństwo postarało się o polską m;syę 
którą odprawiają nasi kapłani-Rodacy. Co<11:·e~ 
nie mamy zwykle trzy kazania m·syjne: o s,:adz. 
8 z rana, o godz. 4 a ostatn:e o ~odz. 8 wie
czorem. Tym sposobem każdy będzie mó2ł 
być crzynajmnlej na jednej nauce. W or1yszłą 
niedz'etę, dnia 2 kwietnia mamy nt"cć dwa ka
zania: przed pot. po ostatniej mszy św, oraz o 
godz. 4 po poł. Pierwsze kazania mają uas przy 
gotować do odprawienia dobrej spow e<lzl w:d
kanocnej, która się rozpocznie w czwł'rtek 36 
bm. Obyśmy się też wreszcie doczekali i:ol
sk,lch nabożeństw przed vołudniem I 

TWARDY. 

.Erie d'nia 26 rnJrc.a· 1905 r. Poz<lra
wiam Szaincnrna h~c c'akcyę ,,Wiarusa Pol
sk1ego" i wszy.s~k · ;h czytelniikówt star·o
polskiem pozd1rm\ i _,niem „Nie1ch będlzie p:.i
chwal()ny Jezus Chrystus" i proszę o !a~ 
skaiwe ,umieszczenie tych paru slów \ve 
"Wiarusie Polskim". Kochani: Bracia! Jak 
się weźm1·e ,.Wi'arusa P-01." ,doi r~h to ,{ż 
milo, kiedy. się cz.yta, że w różinych miej
scach jest polskie nahożeństwio, spnsob
ność cLo spowieidz.i: polskiej, zachetai dlo czy" 
tania polskich gazet itd., .ale '° naszem .Erie 
nic nie sfychać, jakby tui \V.cal~ Polaków 
me byto, a jednak nas tw jest cliosyć. W 
przeszłym, roku w cz;a1sie wie1lkaniocn~m 
powiedział flam nas·z ksiądz, proboszcz z 
ambony, że 100 dwa miesiące sprowadzi 
nam polskiego. SpOWiednika i· myśli' że t.o 
nam wystarczy, ale gdzie zostalio jego 
prz.yrze:czeme? Mieliśmy do teg10 czasu 
trz,y rnzy P<Jls.kiego kaplaina i misyę w Ji_ 
str0padzie tak, że niejedni' ludz ie szukają 
PO innych miejsc()/\v1ościach spo·Sto bl'loOści do 
spowiedzi. Mamy tu duoo dobrych Pola
ków, którzy się nic \\nstyd'zą P8lskieigo ię
zyika i czytują gazety polskie, ale dru<lzy 
czyta1ją, wbie „Oelse.fl'kirche'I1cr Zeituing'" 
którą to gazetę ks. prnhosz·cz. każe czytać, 
bo wydawca jest "echt" katolik i ,.bravcr"· 
mann, a tymczasem blat ten polak6,v1 kąsa 
gdzie tylko może. aJe. .,Wiarus Polski" to 
„frlezblatt". Kochani bracia , żeby w p.Jl
skkh familiach czyta:nio Polskie gazety ·z 
peiw.nością by się to ni'e d'zial<J, że d·zicci 
zamiast .,Ojcze nasz" mówią .,fa.ter unzcr". 
Zakończam ter.a.z moje pi,sanie i proszę Was 
szanowni c'zytelni.cy rozszerzajcie ten nasz 
organ1, to jest naszego kochanegQ1 „Wia
rusa Polskiego", bo to jest jedyne pismo 
tu na obczyźnie. które n.as br·oni, a prze
ciw 1któremu wszystkie nam wrogie pisma 
'\vyistępują, aby je zdusić, a naszym ob:D
wiązkiem jest, abyśmy }e utrzymali, b.l 
\VStydi ł hańba byyby 1J1am wszystkim, 
gdyby życzenia polako.ierc6\v się miały 
spetrnić. 

Z ZEBRANIA HAKA TY STÓW W DORTMUN
DZIE. 

WJłten. Zebranie naznaczyli sobie bakaty. 
ści dortmundzcy dnia 23 bm. na 20<1z. 8>1, lec2 
cztonkowie stawm sk zaledwie na 10dz. 9 i w 
w ilości 23. 

Przewodniczący w mowie twierdził, że Po. 
znań Jest na wskroś niemieckie miasto (Posea 
ist ełne echt deutsche Griindun1i und macht e!
nen durcbaus deutschen Eindruck) ( omaJmR. 
że wkrótce nade.Idą fotcscraUe wscltodtdda 



miast, aby członkowie, którzy jesrcz'! „ „ 
w~v<h.ie nie byli, po:rnalf te pran:em~kie 
aluta (die urdeutschen Stadte). Naśmiewa! 
iię także z Polałców pracu~ących na zachodzie 
twierdząc, te pracodawcy niemieccy używah 
ich &>rzewatn:e do zamiatania ulic i czyszcze
•ła kanałów. 

nalej szarpał się, że Polacy na obczyźnie 
i - • wzorowo organizują i jeden drugl~o w 

a. :cz.:.e wspiera. 
Gnlazda sokolskie dały temu panu vowód do 

eoszet°nYch wywodów. Tw:crdził on, że „so. 
k< ty•' są zakłada1.e tylko na to, aby w danej 
chwlJi ja! o dobrze wyćwiczone wojsko polskit 
stawić czoło itti dziś zagrożonej przez Polaków 
riiemczyźnie. 

Dz wU się śmiałości Polaków, którzy przez 
swe 01·•';an':,;acye tak daleko postąplłi, że pod
C'l'r>S wyborów sh ;via1<ł tutaj na zachodzie (im 
Kern (1<! dcutscilcn Reiches) włas11yc11 kandy
datów. 

Nic occlobało si;; mówcy także, że Polacy 
r1·zy wyborach knapszaftowych przeprowadzili 
S kandydatów. 

Podług jego zdania jest bardzo pożQdane, 
aby r7ąd postarał się o uowe prawa, celem wy
klucr.en!a ttómaczów na sądach. 

Listy mają być adresnwanc li tylko po !fe-
ied.11, kiedy ~:o poczta nicm:ecka ekspedyuje 

(rn der deutschen Sprache, denn wenn ein Brief 
mit der deutschen Post befOrdert werden soli, 
so m:•ss er auch die Adresse in der dcutschen 
Sprl'che fliltren). 

W1J.°osek, który ten tak zwany „Ostmar
l~env1.~ren" postał podłl1g mówcy do ministe
ryum, aby zakazano używania polskiego ·ęzyka 
na zebraniach uważa za sorawlcdllwy i twi!:!r
d.zi, ie musi pizejść w s~jmlc, bo w ministeryum 
zas!2d2i~ dobrzy przyjac!efe panów zarządu 
,.Ostmarkenverernu", którzy o przeprowadzenie 
wniosku się postarają. 

W cdług życzeń hakatystów „świetojóza
iacic" powinno także zostać skasowan~. aby 
młodzież polska nte koriystafa z niego. Ze ha
lrntyści ?.aczepili także „Wiarnsa Polskiego", -
którego prze .vodn!czący nazwał •• Polnischer 
Streiter" - pewnie ani dodawać nie potrzebuię. 
ho wi3.dcmo, że polakożercy strasznie to pismo 
rt'.einawid7.ą. 

Czujny. 

ROBOTNICY ORGANIZUJCIE SIĘ! 
L i n d e n h o r st. .Jest dz;siaj bardzo wa

żm1 rzeczą, ;ioby s;c zająć gorliwie sl}'rawą ro
botnika volskioJlO, aby ~o połączyć we własnej 
orga.n!·zacvl zawGd{)wej. Obcych 0<rgaltiizacyj 
riowłnntśniy unikać, bo widziałem, jak to się 
1(emcy obChodzą z PolakamL Starają się oni 
bardzo, aby P.aszych R.odaków jak najwięcej 
pozyskać, a potem {-eh zg:ermanizować, starają 
się, 0.bY tylko „Zjednoczeniu zawod-0wemu. pol
sk:i:.emu" szkodzić i w tym względzie w srod
kacłt nie przebierają. Niemcy burzą się na tu
tejsz~o męża zaufania, żo pracuje w polskiej 
org:i.tJ.!za.cyl, 9.le im więcej owi p-rzeciwnicy go 
rrześladują, tem rn1. godiwlej dla „Ziednocze
r:1a zawodowego polskiego" oracuie. 

Proszę wszystkrch mężów 1.a.uiania, aby na 
za.cze-pici takJ.ch przeciwników nie , zważali, tyl
ko wytrwali pod sztandare-m naszej polskiej or
v.~ni1,acyi rob-OtołczeJ. 

Podczas stre.lku „Zjednoczenie zawodowe 
polskie" swe siły pokazało, dowiodło że jest je
dyna obrooą robotn:Mw pol~Jldch, bo d1.iełn.Ie 
bronłto sprawy. Z tego powodu proszi;: wszyst
ldci1 Rodaków, aby iak jeden mąż wstę~,owalł 
do „Zjednoczenia zawodowego połskiego • W 
t.·ońcu p-rzypominam, aby s-0b'.e każdy zapisał 
•• Wlarusa Polskiego" z Bochum, ponieważ pi
smo to !)'racuie tylko- dla dobra Rodaków na ob-
czyfa~e. Szczęść Boże! 

PIOTR ANDRZEJEWSKI. 

BAROP. W nieddelę mlewa.my w poścle 

Kapitan Czart. 
Tom drug l. 

(Ciąg dalszy,) 
Ża;den natręt nie zjawił się w tym cxa

si~. a.b}'.zamącać dszę jej samotności. Gdy 
z:item usłyszała, że stopnie zmurrszalych 
sch r_ c:ó-w skrzypią pod czyiąś stopą, po
biL-.g;:i ku drzwiom zdyszana, z ustami pól
C"t'-\'l'lrtcmi, ze wzrokiem rozl:ftomie:nionym 
11.::nn: ębaoiścią. 

Myślafa. że to wraica. Mainuel. 
\1/ e ct1rzwi'(lich. które niecierpluwą ręką 

od<-:mknęla, poJawit się hrabia. 
Cień smutku i roziczamwania padt na 

nrnrz cyganki. 
Jednak uc1eszyty ją te -0.ct;wfocfz.lin-y. 

Od hrabiego dowiedzieć się moigta o Ma
,n;ue1u. Kto \vii..e, ma.że przyby.wat ont wta
-śnie, aby zwiastować jer \Vyip-usZJCZeni'e na 
wolność mfodiieńca. 

- Ach, painie hrabi-O! - zawotała -
pa111 mt nareszcie powiesz., co się -dzieje z 
Mamł'elem, nieprawdaiż? 

- Postwchaj. moja piękna - rzekł Ro
fand1 ro2}siadając się swobodnie. - Przy
byłem umyślnie po to, aby z tobą, pogawę
dzić; z .całą, chędią, zatem będę odJpowia- . 
dal na: twoje pytania. 

-- Gd!zie Manue!? 
- W Chatelet. 
- 1 ego sprawa? 
- Prowaidzi się energicznie. 
- Czy pamiętasz., panie hrabio, tOO.ś mi 

J?rzyrzekl? Upewniłeś mnie, że ta scena 
·niie · będzie. mia ta dailis.-z.y;ch następstw! i że 
odesta.·w•szy M~mucla do więzrenia: .... wy
pu'Śeisz; g-o ztamtąd nat}'lehmilast 

staran: ... m ks. k~.pełana H., który ~orliwie o nas 
Polaków się troszczy „Dro1tQ krzyżową". Ni-e
stety Rodacy i Rodaczki nie tak licznie się zble 
rają, jakby się te~o spodziewać należało. Z 
tego powo<lu proszę ua tern m:ejscu, aby ucze
szcz3iy w niedzielę i kośc'ół bardziej był zapet
uiony, niż dotychczas. Połcażmy, że w sercach 
naszych nie wygasło storące przywiązanie do 
wiary pobożnych Ojców naszych. .J. B. 

Bruch. P. Jgn. Uważny zaczepił nie
sht3zn1e „Chór koiściel11y", że eh e rnelodyG pie
śni poprzewracać:, choć tak me jest i dla tego 
to mylne zdanie jego sprnstowa.tem. Za to, że 
jedna osoba zaśpiewala pieśri na nieznaną me
lodye, nie można winić „Chóru kościelnego", 
bo ten, ktc)ry ową pieśt'1 zaśpiewa!, nie rnial do 
tego od r,ikogo upoważnienia. Taki \Vypadek 
mógl się te;~ tylko dla tc~o zdarzyć, że dotąd 
każ,dy rob;t, jak mu się podolrnlo. Nasz ks. wi
kary stara się, aby śpiew szedr gfadko i harmo
nijnie, stara się. ab~· nas we wszystkiem za:do
wolić, więc my powim1iśmr te jego zamiary 
popier:i<„ Cieszy n:nic, że p. I~nacy Uważny 
v drugiej korcspondencyi vyraża się oględniej 

i przyzuaje, że ,.Chór kościelny" może siG 
prz ·czynić do tego, aby śpiew kościeluy pcd
nic. ć. Wstępui;ny tylko licznie do Chóru ko
ścielnego'·, a wtody będziemy moigli wszystko 
wodlug naszej woli urządzić:. 

Jeż fJi pisałem korespcnJencyę to tylko, 
<.lJV spwstować: uicktórc mylne zanatrywania 
p, Uważnego i dla tc~o. że tu już tak jeden idzie 
do Sasa drugi uo lasa. Dawniej bywało 1iiaczej 
starnjmy s ię wiGC, aby z~oda i mifość brater
ska miedzy nas znów za wi tata. l(ażdy z nas 
widzi, do czego fo niesnaski doprowadzają. P.a
miętajmy, ie zgodn buduje, niezgoda rujnuje, 
a równocześnie nic zapominajmy, 'le jeszcze się 
teu Hie uroJ1:i.t, coby wszy<;tkirn dogcidzil. 

Z p<Y.tdrowienicm c.lli\ wszystkich 
Wojciech Chwiłkowski. 

Z wojny rcsyjeko-japońskiel 
Pisma 101Kly1iskie otr1,rmują wiadomość, 

że poloże1J:e armii rosyjskiej staje się coraz 
krytyczniejsze, gdyż już na froncie cofających 
się wojsk t. j. na potudniu o<l Charb;·nu po1ja
wiają się coraz licznicjregularne oddziaJy ja
po11skie. S<i to te pul1-d, które Oyama jeszcze 
przed bitwą pod Mukd.enem wysfar na pólnoc 
colcm przecięcia toru. 

W Charbinie poczyniono wszelkie przy~o
towania do odwrotu <i.ż ku granicy syberyjskiej. 
JJiniewicz przyszedr do przekonania. że w Mand 
żuryi nie będzie w stanic oprzeć się Japo11czy
kom wobec ich energicznego pościgu. 

Z Australii donoszą, że k1ilka domów han
dlawych w Sydney wydziorżawifo 8 parowców 
celem transportu 10 OOO koni nabytych w Au
stralii na rachunek rządu japońskiego, do tton
kong-. Pierwszy parowiec wyrusza za 7 dni. 

Z sejmu pruskiego. 
W środę obradował sejm na<l' projek

tetnJ doi usta.iwy w spra\Vic Zfl!wieszania pra
cy w kopalniaich. Uzasadnial nfOwelę. mi
ni-ster ham<llu Moeller ·występując przeciw 
nie:potrz.-ebnemu z.awieszaniw pra:cy vl ko
pa!hnrach. które zagraża bytowi calyich 
gm!in. Skarby za\varte w ziemi nie ·s~ wy
ląiczną wtasoością pewnych osób, lecz nar
leżą do caleg·o spoleczeńshvia. 

Dinslage (centr.) zafmnje przyichylne 
Wlabec ustawy st~nowisko i proporn.1uie 
przekaizani1e ki tej s.amei krnni·syL 28 czkm-

- Prawda, przyrz,ektem to wszytStko, 
gdyż paznalem twe rz.ecZY\V'istei uczucia. 
Na niesZJCzęście. staroście, który nie po
trzebował nic nikomu przy•rzekat, sprawa 
nie wyidatai się tak prostą, jak mnie i' tobie. 
Żąda on procesu i skaza:nia. 

· Zilla ~bladta. 
- Pa:n żartUJfesz, panie hrabio - rze

kta ·gfoseim drżącym. - Zfą chwHę \.Yybrn
łeś do żartów ... 

- 1 eśli ża1rtuię, moi a piękna, to tylko 
dl'ate~o, że twemu .. „ przyjacielowi' nie za
graża mebez.pieczef1stwo. 

- Sądzisz więc pan, że„. 
- Sąidlzę, że trzeba czekać na proces 

i że ptaszek dziś nawet jc1sz.cze m'OIŻe naj
dJOskonalej wyfrunąć z klatki. 

- G<ltzie znajdzie środki eto teg<),? 
Chalet jest silnie strzeżone. Któż nru o
tworzy bramy więziemai? 

-la.· 
-Pan? 
- Niezawodnie; wówczas jednaik, je-

śli ty nie odmówrsz mi swej pomocy. 
- O! mów pan, oo mam .CZ'Ylilić ! 
- Kochana Ziifo.- racząl hrabiJa1 Ziwoi 

na - nle potrzelbuli~ przypomunać d, że ty 
wfaśnie jesteś pierwszą pr.zyczyną wię
zienia! Manuela. Ty uwiadl()łtniłcś o je.go 
pddejściu, czyni'ąc to zresztą nie w moim, 
lecz w swym własnym nniternsie. Kocha
laś go i przeraziła cię; m}'lŚ.l, że może być 
n.a ~wsze dla ciebie stracony. · 

- Do'kąd pan' zmierz.a? - przerwa.la 
Ziłła krótko. 
. - Do tego: twoi~ ręka ~bVfai go, 
tW10jai reka wfamai go ocalić. , Napisz do nie
go; wyr.a.i w liście żaJ i skruchę; przyrz.e
kntt mu \V:Ohltaść. · Znaide czrow~ekra, .któ
ry. doręczy mu tvtóf list i dopomolże oo ,u-

kó\l.', ktGtej \\ wtorek -0d<hr.o p'.f...'"r\\" zą no
wel~ górniczą. 

Tracger (wolnomyślny) dzielnic kry
tykuje postęJX)wanic '·taścic'.cli kopaf(1. 

Bodelschwingh (kcns.) \\ itJ. z· uznani Em 
projekt. \Vobe: w:y"'\v•o:dów swego lmlegi 
łfayctebrandta o pierwszej noweli1 -0ś\viad
cza mówca, że streiki potępia, ale strcik 
ostatni różnit się ogromnie od! innych str2i
ków, mówc:li byitby także streikow.ał. 

Hilbck (nar. lib.) twierdzi, że powsta
łaby szkodliwa i niebezpi2czna nadproduk
cya, gdyby z wszystkich kopalń miano wę
giel wydobywać. 

Projekt przekazano komisyi złożonej 
z 28 członków. 

Ziemie polsk~e. 
z Prut! Zachodn:eh Warmii i .11 

Z Warmińskiej dyecezyi. Przcn!esic
tli' są kapelani: ks. Adolf Unger L. Res7,b 
do Wnslak, Rudolf DittrLch z, Tiegcnha~cn 
do Reszla a Antani Scheer z N-0wcj(:e~'k'.vi 
pod Malborkiem do Tieigenhagen. 

Czersk. Jak „Ost<l. Tagesztg." do
nosi, pojawiła się tu w. kilkm wypadkach 
choroba stwardnienia kręgów. - Dotv..:h
czas zaszedł jeden wypadek śmierci. 

Olsztynż. Przcs icdlc11i zostali: ks. kape
aln Actrlf Lin~k z Reszla do \Vusbck, ks. kap. 
T<udolf Dittr;c11 z Ticgcnhag-cn uo Re5.zla, ks. 
kap. Anton i Schccr z Nowejcerkwi ·do Ticgcn
hagen. 

Z Pucka p:sz~ do •. Piclgrz} ma": Pan Bialk 
ze Zdrady, paraiii mcchowskiej chce swój ma
jątek 500 mórg {l.obrci ziemi, sprzedać żydom 
Auker i I3ere:1t 11a parcclacyQ. Pan Bialk -
kaszuba - chce więc po ojcach otlziedzicz(my 
majątek polski, widocznie clla marnego zysku 
oddać w ręce inno•wierców. Czy i on hołduje 
zasa.dzie: „Kto wiGcej daje, terriu sprzedać?" 
Zaznaczyć też trzeba. że p. Bialk żyje w do
brych stosunkach majqtkowych, trudno więc 
zrozumieć dla czego mu o to trochę zysku tak 
ba1rdzo chodzi. Żydzi pracują z kolonizacyq ra
zem i dają z zrnzu.miatych przyczy111 cu.kolwiek 
wyższą cenę, jakby Polacy dać byli mcżc w 
stanic. Spodziewamy się, że p. BiaJk jeszcze w 
ostatniej chwili się cofnie i posia.dfość swoją 
tylko •Polakowi sprzeda, chociażby nawet co
kolwiek mniej dostal. Pan Bóg taki dobry u
czynek w inny sposób wynagrodzi. 

Chełmża. t W piątek przed południem u
ma.rX po 1dluższej chorobie ś. p. Edward Micha
lowski, difugoletni wfaściciel „Pielgrzyma" w 
Pelplinie. Eksportacya zwiok do kościota w 
Che!mży odbyla slę w poniedzialek, pogrzeb 
we wtorek o godz. 10 przed po.ludniem. Niech 
odpoczywa w pokoju. 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 
Poznań. W środę rano zmarl wydawca i 

zalożyoiel „Postępu" ś. p. Stanislaw l(napowski 
w 52 roku życia. Wiadomość żalobna tern 
większe czyni wrażenie, że w ubiegly czwartek 
zmarla żona nieboszczyka ś. p. Marya z Re
rzyńSikich Knapoiwska. N. o. w p. ! 

Poznań. l(isądz pralat Lewicki a komisarz. 
Czyta.my w „Orędowniku": „Niemila sceina za
szla w sdbotę na kaponierze przy odprowadze
niu zwlo:k ś. p. Czorby. Tlumy puhliczności 
za.legaJy caly plac na kaponierze i tramwaje 
lflie mogly przejeżdżać. Mimo to obecny ko
misarz polic~}ny wzywal energic2lnie woźnicę 
!22!!SE _______ _ 

cieczki. Trzeba, żeby: pokłaJcliał Ołt1 w tym 
cztowieku nieograini'czone ZaJUfanie. Nie 
zapomnij naprsać mu •O tem. 

- Tak, masz pan ·stus.znO'ść - i01drze
kla: Zmai prze:kon!(ł!J:lia. - fa tylko poWi'nJMffi 
dlo niego napisać i jesitem pewm, że mt u
wierziy, gdyiż WY'ztnam mu szczerze: cafą 
prawxfę. 

- Miłość ni'e potrz.ebuje wsprawi.edli· 
wiań się. Oirzymasz. fatwo przebaczenie. 
Pisz. zatem; ja zaczekam. 

ZiUCl! siald'.f a: przy stoliku i po• ch'\vHo
wym narmyśle. wzięla pióro do ręki'. 

Pa:pier pokryl się wkrótce pismem go
rączk101\vem, dz1rwaczncm. Dziew1czyna 
pisala: w •narzeczu cygańskiem, użyiw:.a1nem 
przez pok<Jlenia ko.czujące, któlre dla: Ma·
nuelru byto1 od' dziecińshva ro00\vity1n ję. 
zykiem. 

Gdy hrabia zauwaiżyt, że cyigainka za
jęta1 jest .calkowicie piśmli1enn<l1 ro'Zimo1\vą z 
ukochamym 1 że ta rozm:owa wszyistkie 
myśli Jeti pochlaniai, jąt przechadzać si;ę 
Z\\V'Olna POI komnacie, zapuszczając ba:da
'v\czy wzmk. w1 najtatiniejs:ze j~ z:atkąth 

Widocznlie byto, że czegoś upatruje. 
Oczy jego zatrzymały sLę; wkrótce na 

mafym sto.liczku, stojącym po prawej ręce 
Zil'l~ i zastawionym mnóstwem drobnych 
przedmiotów, różne1go kształtu. i uiżytku. 

Zbliżyl się zc1.cha wydągnąl rękę i, 
nrerl'ostrzeronyi przea; cyigarukę, ściąjg'nąt ze 
sto!ilka prz:cdm1ot· ja.kiś, który ukrył staran-
nie W1 kieszeni kaftain:a·. · 

- Skończy taś? - zapytat, pad.cho-
dząc db wróżki. 

- Tak. Oto li:st. 
I poda~ mu kartę w 'kilkoro zfo'ioną. 
- Do.słooniale - rzekł, clioiwa.Jąc list. 

.7 Za ®'·a dni nie będziesz iiili . potrzebo-

picrwszt:i;i;o· wozu elektrycznego, ażeby ic{;hal· 
ks. prafat Lewicki zaś stanąl przed wmem l 
donośnym gfo.sem jako i ś·wiccą naka.zywal, że. 
by tramwaj nie ruszyl z m;ejsca. Miedzy k 
prałatem a kumisarzcm wynikła ostra wymiana 
slów. Skończyto sio na tern, że tramwaje nie 
ruszyly z miejsca, aż siG p11blicz11ość nic roze. 
szla. 

Scena ta zrobiła bardzo prŹykre wrażenie. 
Gdy wojsko kolumnami maszeruje, albo c:zasa. 
mi zalcg-a caly plac Willwlmo'\vski. policya 111c 
jest nig-dy w kłopocie i zatrzymuje tr::iinrwak; 
na 10 minut, a czasem na calą g-odzinę". · 

Tutejsze pisma niemieckie wyzyskują natu. 
ralr•.ie to zajście. „Poscner Zeitung" domaga 
sie zakazu pndobnych ceremonii żalobnych na 
puhli<.:znych drogach i wie inż, że prezydent 
policyi przeszkodzi podobnym zajściom. , Po. 
scner TageblaU" jest jeszcze rnściwszym, gdyz 
powiada. że „księża polsk '' '.~~ltoliccy powin 11 , 
byli niedopuścić do powyższego zajści:i. a pn. 
iicya powinna podobuym demoastrac:yom prze
szkodzić, choćby nawet uciec się mu~: 2 1 1 -d<i 
areszt<iwania ( !) winnych_" 

Takie stanowisko zajmują w tej spra·wie 
tutejsze 7.azety niemieckie. i ie dziw;m:i• si~ 
temu. Przecież w cz<1sie walki kulturuej pod
czas procesyi Bożego Ciafa 11a Starym RYnki; 
nic tylko komisarze, ale satn prezydent pollen 
ujcżdż<i.li na k0tJ1iacl pomiQtlzy t!nmami - a te 
same gazety nic rnla!y odwagi pisać o tym n:c. 
hczpiccz11y111 ckspcrymcnc·ie. 

Nasza publiczność wdziGczną jest czcigo. 
l111cmu pratatO\Vi ks. d.r. Lewickiemu, że tak 
energicznie wystąpi! w tej spro.wie. 

Poznań. Wiadomości kościelne. Arch,. 
dyccezya pozuailska. Kanoniczną instytucy 
otrzymalii dnia 14 marca rb.: Ks. komendarz 
Rehbrnnn w Skrzctuszu na tamtejsze bencfi
cynm i ks. pleban l(lcmcntowski z Siemian c 
na tamtejsze probostwo w Baranowie. - l(o
mcndy udzielono: ks. I(ozicrowskiemu, wika
ryuszowi z Ostirzeszowa, na ben.eficyum w Sie
mialllicach od 1 kwietnia rb . i ks. Klarowiczowi 
wikaryu~zowi z Stęszewa, na bencfium w Pru
scach otl 1 kwietnia rh. Jako II prebendarza 
przy kościele pofranciszkal1skim w Poznaniu 
powot::i.110 od l kwiet11ia rb. nauczyciela· religii 
przr seminaryum naucz~rciclskicm ks. Gramsc 
z \Vakzci. Jako Il mansyonarza i wikaryusza 
do l(ościana powv•l:rno ks. Różyckiego, wika
ryusza z Ujścia. 

środa. Ks. prnJat Jai,dżcwski mianowany 
zostaf ·dziekanem dekanatu śrcdzkiei;?;o. 

Trzcianka. Znaleziono tu w No·teci ciafo 18-
lctniej córki wlaścicicla ł(raffta zaginionej już 
od października roku zeszlcgo. Zachodzi po
dobno samobójstwo wskutek nieszczęśliwej mi· 
lości. 

Witkowo. l(omisya kolonizacyjna ·nabyla 
do·bra Drachawo obejmujące 400 mórg-, od po
siedzlciela Ignacego l(nasta za 196 500 mk. K. 
na byl Drach owo przed rnkicm za 12:5 tysłęcy 
mairek. 

Poznań. Stra•szliwe nieszczęście zda
rzyło się w piątek ofoofo. goda:iny 1 130 po
lud'niw w bliskości placu Piotra·. Na rogu 1 

ul. Ryicersk1ej i św. Marcina stata jedno
konna P'Owózka; fabryki mlod'zJ z Luhania. 
Woź.ni.ica oddam się na chwilę, aby oddać 
młiooziei gdy w tern naddhod'Zil ()lddzial wł
nierzy, od czeg'CY sploszYit się koń i w ::\W

lianym pędzie biegt uli. św. Marc'ma na d6l. 
W bliskości placw PLotra chcial konia rozhti 
kanelgd pO!\V'strzymać stofarz A!e!<sand~r 
SwietUk z. Giiobli, lecz }\oń go p(}wallł i 
wlókł znacz.ny kawal ra sobą, przycre111 
dyszel uderzył w glowę SwietHka, tak, że 
mu czaisz:ka pękla i w dmdzc .do lazarctn 
nieszczęśliwy ducha wyzionąt Okale:ze-

wtata lękać się -mczego. Manuelowr prze
stanie gmzić wszelkie niebezpiecze6stwo. 

Zagad'loowy uśmiech słowom tym to
wa1rzyśzy l. 

Uśmiechu teg<0 nie zawważY)la ZHla. 
Chwydla się namtętm1e tej noweó tia

d:Ziei, a -0czy ieJ, nawykłe do czyitanda 'V!' 
głębi dusz. ludtzkich, tym raz-em n'iic nie wt· 
diziaty, jakby 1olśni,one blassk1'em przyszleg'\) 
szc.z~śda. 

- Tai Zillai - mzmyśtal hrabia, \,:ra
caJąc do palac111 - zfapala się '-'l potrzask. 
jak naii1pospolitsza sLkorka. Ani przypu
szcza, że nią to właśnie pootużę się dó: u
przątnięcia Mamuda•. . 

I zM!iiaiąic w palcach list cyga:nlo, 
VllSZiekU dio· s\vegi0 gabinetu, g:dlzie przede: 
wszystkiem wyjął z, k.iesz.en!i kaftaiii.a 1 

schował starannie drogocenny przedtmi\>t, 
pochwyicony u wróżki. 

Przedmiotem tym byt flakonik z tru-
dztną. . 

Pewmego razu, ·g;<ly Roland i Ben Joei 
cdlbywałi naradę w pokoiu1 Zilli i ro~
wi.ali o Cyranie, cygan, pc:kazując hra:bte
mu1 tern flaikcnik, oś\v'ia1ctczyt: 

- Proszę spoi rzeć, ''p.an'1e hraibio, oto 
broń stohoć g-roźniejsza odr ·szpadyi Kapi
tana Czarta. Kropla płynu; za\varteg-0 w 
tej flaszeczce wi ciąigui dwóch sekwnd 11-

śmilerca najsilniejszego. 
W owej chwiPi 'Rohatnd nłe z;wra~at 

wielkiej uwagu rua stowa Ben· Joe'la, ·Jctó_ff 
który •szuikat meiakieJ chhtbYJ \\~ wystaiwia
niu groźnej mocy sweg<0 cygańskiego ar-
senału. · . . . 

Patrzył na ów flakonik, branY zi. t~telj 
scai t staiwtany napowrót bez naJmtnF~ 
myśl.n przyiwtas1JCZenfa go SO'bi~. 

{erar dafsey. na5tą.J1l 



-ni także zestali zna::.:.zn:~ szewc J <1zei Ba
ra;it(l'.w·s1\i i \\'dowa Katarzyna Mardnkow
ska. Na rcgu ul. Szkótnc} udcrzy!;i PO\\"ÓT

ka o htamię i wywródta. ją i dopiero ewe 
na-gł.:- uderzenie rozszalakg-o korn:-t po
" strzymafo'. 

Poznań. Walne zebranie Towarzy-
twa Pomoc}~ Nauko\vej imietnia Karola 
M'ardnkowskicgo -0dbyfo s·Q w Pc21naniu 
~1a bi-alej sali bazarowej a zaigaU je hr. M;c
czyslaw Kwileckt. prezes dyrekcyi, prz) 
udziale prz:eszlo 120 cztor:1ców. 

PrzcwcidnLczącym \\ ybrnn-0 p. hr. 
Mar..;cle:go .Żóltows:kicgo z Gcduro\\'a. 

Nastąpily uz.upetniaiącc y•yoory czlo11-
k6w dyrekcyi w miej ce ustępujących w 
·myśl usta\v i zmarłych. 

Oddano 121 kartek. W brano z za
m:cj.s.:·o\\'YCh hr. Mkczysława K\\ ikck~~gu 
ks. pralata \Vawrzyniaka i ks. praiata Po
ni(1skiego. Z mi·ejsc·owych sz:rn1beana Cc
i!iels:k c •;o, nH:ccmasa Wo-li'r'1ski:ego, ta 11~ -
sława J<:rysiewicza i dr. KO'.luszktc.\\ kza. 

Stypendyatów na uni versyt.::tach aka 
demiach, wyższych szlrntach, giir,nazyach 
i sz'.kolach średn::ch byfo w roku l 903 ra
zem 458, w roku 1904 rnz.:m 492. Dla bra
łw1 hrn<luszó v <lyrnkcya i w tym rokn zna
czne;j i!lośc1 zgfosz,er1 uwzględnić nic tnogtn. 
Suma składek zwyczaunych i lkzba człion
'.\\:ów w por6wnaniu do roku 1903, pn\V'ię
kszyły się, jednak dochody ogólne poz.0sfa
Jy -0 przeszło 3000 mk. w tyle za dnchCida
mi 7. r. 1903. Fundtt·SZ żelazny po\\· iększył 
się v blizko 40 OOO ma:rek. 

W sz,czególnoś·ci sprawozdanie kaso
we, przeMożonc ·przez p. Wtadysitawa1 Jc
rzykt:~wicza, przedsta wil: się, htk następuje 
. /edtug sz~zegóioweg.o wykazu przycho-

du z r. 1904 wynosiła składki zwyczaine z 
pOJwiatów 31 448 mr., sktadk~ na<lzwyczai
m~ 7516 mr., stypendyaci zwrócili razem 
.3405 m-r., pr.o,centa przyni,o·sly 40 200 mr., 
etyli ·M~rz~ch6U. wyni0·sit razem 82 469 mr. 
· Rozichód przedstawia się jak na,stęp11-

Je: Akademikom udzielono wsparć razem 
56-citi 19 655 mr.; technbkom, bm:l1ow11i
czym, prziemysla\\ncom itp. razem 98-H~iu 
31 279 mr.; 230 uczniom gimnazyów 1 

s:zJkói średnich wyip!aioono 26 717 nu.; cla
rndawcom, h.iórzy sobie czaso\\-:0 zastrzc-
2'lń procent, wyplaoono 4149 mr.; na koszta 
ackninistracy1 wyda11to 4250 mr. Ogółem 
w~nosi rozchód okrągto 86 060 mr. 

Bilans nai 1 stycznia 1905 r. przoosta
rwia w stanie czym1ym i bLernym s·ume I 
mi:Hona t 147 831 mr. Pumdu.sz. żelazny 
lbe.zwamnkowy wyrltosi 979 923 mr., fun
dusz żelaiz111y, oo którego d.arodaw1cy [YO

biera.!ą procenta 180 892 mr. 
Liczba czfonków skta-Oikujących wyno

&Jł.a w 42 pot\viatair-..11 W. Ks. Poznańskiego 
w. mh1ionym roku 5453, w r. 1903: s 1n, w 
r: 1902: 4354; bez.ba ztożonych sklade-k \v 
tym samym porządku: 31 443 mr., 30 766 
mr.} 33 426 mr. Watnych zebrań odbyio 
43-i łromLte'towych posiedzeń 89. 

Stypendya.tów; wedlng z~trnd'nienia 
ich' oków byto: synów v.?ł'aścicieli ful\var
kówi i malych dzierżawców: 31; gc•spo<la~ 
rzr \v·łościańskich r mlników matomicj
skkh 61; rz:emieśl.ników 100; robotnik6w 
i sluiby dworskiej 19; oberzystów i go
ścinnych 12; kupców. przemystmvców, ir:
zm.ierów 56; nau-czycieli e!temenfarnych 
62.; lekarzy, nauczycte.li ginmazyaJnych, 
lit!:ratów i \vyższyich urzędn,ikórw (poi czę
sd wdów) 9; urzę-0.tnikó\VI prywatnych 117; 
r.tewiad·omego zatrudnienia 21. 

l(siącl.z ra<l!Zca Bielmviicz radził dyrek
cyi, aby się więcej :dączyła z. komitetami 
Dmvratow<enń. Zdarza się oowvem, że s.ty-
1Jendya pobiera mt!-0diz:i-eż nie zas.hugująca 
na. po.moc. 

Pasz:czegqtne· życzenia przedikladali 
qy.rekcy.i 'k<Się7....a: Smora'Wlski i Jasiński oraz 
P. dr. Szumski, a p. Pr. B1.skupski ttQma
ciył sprawę egzarniirlJÓw r.zemieślnkzych. 

Delegat ·powiatu krotoszyf1skiego, 
Wlościa:nin Nabz<l)rl, żą<l'at aby dyrekcya 
Przy rczd'zie!aniu stypendyów U'W'Zględni-a
fa s111ów1 wlośdańsldch. 

Mecenas Olę booki odpowiedz.1a~. ż.e 
<11~rekcya nłe rozróżnia synów włościa1i-
5kkh, mieszczańskich i szachecidch, lecz 
wspiera; mt<>mteż polską gctln:ą poparcia, 
ni-e kierując się żadmq strornniczośdą. 
.. . Pan I<arol Rzepeć'ki sta\.viif W1niose1(, 
te.by każdy styp.endyat Towarzystwa 
P.rzoo ud'aniem się ro 'Stu<lya, zobowiązał 
Słę Piśmiennie, wobec 'dyrek-cyi stowem ho-
11CJru. że nJ.e będzie ·upr-awi.at ha2ardu. 

Ze Stązka czyli Starej PolskL 
1t l(atowlce. 'Rewółucyooiści rosyjscy nie lę· 
• .iaJą slę kar, ktOre ich czekają za rozszerza.de 
"!'>tnych pism. ,o treści pod1:mrza4ącej. Takie 
~,u,l u, uk4jc siG przcważ;nie za irMliC<l. i prze
J~ Je si-ę przeważ.nłe d-0 k'raJU. Ze tewjzya 

""tt<>;k na komQ-rże .rcsy.jskiej J~t ba.rdzo ścisl<\ 

cHJ tc~o pr:l szwr.r .... :rn ::-•1 :~'i p:·1,t...: r.r n::~ 
jest bardzo trudne. Już nieil:den śmhlck, któ
ry opakowal się tal,.1iemi pismami, wpadC w rę
ce żar~tla.rnH:ryi. Zno\1;u w n eh dmach znale
ziono przy pcw11rm 25-lctnim mlodzieńcu na 
komorze w Herbach druki zakazane. Mlodziei1 
ca aresztowauo i skutego w kaidany odeslano 
do Częstochowy. Paszport byl na obce nazwi
sko wys ta \Vio11y a aresztowany wzbrar~ia się 
podać swe rzeczywiste nazwisko. Biednego 
czlo\vicka czeka prawdopodobnie ~ ybir. 

Katowice. Z powodu rozruchów w Rosyi 
.: woiny japo;iskiej przylmito wyclto<lźtwo a 
wlaśdwic u.:icczka zRosyi niesh'cl!anc rozr,1ia
rr. \Vych<.1źcze biur:i statyscy\,zne w Jiam
hurg11 i Rrcmcnh.: stwicr<lził~' urzędowo, że wy 
jechało z f r syi nr:r.ez Mrstov.'icc w styczniu 
4U1lO (1700 w r. z.); w lut:n1 .S500 (1700 w r. z.); 
przez l~ac1bórz v..· stycz.niu 9500 ( k iO w r. z.), 
w lu tym 15000 luJzi (35nu \\ r. z.). Liczba wy
chncl;iców z I~ns\·i w pierwszych Jwócl1 mie
si:1cai..:l1 b!cb,ceg-o rnl\u jest więc cztery razy 
tak \Vielka jak ''' roku uh~cg(ym. Oyrckcya 
łd>lci w Katcnvicach musiala zażąda(; pomocy 
innhh <l_:rckcyi kolejowych, aby módz bez o
pl>inienia prze \·ieść: owe n1Jsy wychodźców. 

Gliw:ce. W niezwyktycl, w::nunkach odbyl 
sic; w czwartek. jak c::yt<lt11Y w .. (Hos~;e Slriz
kim·', ślub 2ó-lct.niej panny N. z muzykantem 
B. z Starci.;o Zabrza, którzr się inż dawniej za
rQczyll. Pr7.t.Ll kilku dniami narzeczona N. za
chorowała ciężko na z:ip;-ilcnie pfoc, a .ckarz 
oświc.1.dcz\ ł stall jci za bezna<lzicjny. Wobec te
kO IL pnczyu1J star«rnia, ahy narzeczoną svoją 
poSi!ubić i obrzęd ślubny o:lb:i, t się ~; d.ornn cho
rej. 

z rnnyeh <lzłefo~c PHl~ki. 

ł..anięt}'. O nowych mnrdach mo-
skicwski..:b pop1..!ln'.cnych nu hezbronncj 
luidności polskiej donoszą ;;;. Polski pcd Mo
s! ~Jem. . :iwa Rcf:n111a" i;o<lajc sz.cz.:;
góly knnrn'C\\1go ·zajś ·.;i:.t w LantGtad1, k00-

ło Ostro\va, \1/ powicc!~ gcstyfrskim. Wło
ścianie porozumieli StQ już byll z d!zierżaw
cą Wygamo1\vskim. kiedy cd strnny Kutna 
nad:dągnęl:i rota wawerskiego pntku. Kl 
komendc naczclm'ka straży ziemskiej, Gry
ba, ii0łnierzc dali> kilka salw ostrych. a 58 
ofiar mc.żczyzn, kcbiet i dzieci z.ale.gki szo
sę. Sześć \\·Ozów o.dt\viozlo rnnny.ch i tru
py do I(utina c:Lo szpitala. Po dJrcdzc sze
ś6u rannych zmarfo, tak. że z wo,zu wy
jęto 8 trupów. Prócz tego 11 osó-b jest 
śmierteLn1'e rannych. 

Ostatni numer 
"''bieżącym kwartale. otrzymają dziś Szan. 
Czytelnicy. Z tego pO!wlO<lu winien każdy 
zaraz iść na pc:•cztę i od'nawić przedpłatę 
nai drugi kwartał, kto tego dotąd nie uczy
n'it. Prosimy też o rozszerzam·ie „Wiarusa 
Polskiego" wśród tych Rml'alków. którzy 
diotąd żadnego pisma polskiego nie posia
dają. 

!(toby chda.t pos~ać „Wiar. Pol." kre
wnym do Polski. niech nadeśle 1 markę. i 
92 fen. i dokładny aidres, a gazetai znstainie 
przez pocztę przekazana owyrm osobom. 
Kto się spóźnil z zapisaniem gazety, ·niech 
na poczde doplaci 10 fon. żądaiąic: ,,Wia
rus Polski" mit Nachliefenmg' 1 

- a poczta 
wszystkie numery -0dt pa:czątku dostarczyć 
musi. 

-Wiadomości ze świata. 
Parlament memiecki rozpatrywat w 

środę etaty pO'szczególnryd11 urzedów w 
trzecifilll' czytamiu, przyczem vn1'W'iąiz.ala 

się polemika po.miedzy Betblem ai ·kancle
rzem hr. Buelawem. 

Z I(ola polskiego·wystąpit posel Czar. 
liński przeciw wywo-0„omi ,ostatnim mirn
str::t v.."Ojny, że naró<l polski d'z.isie.isziy sto
pień rozv\1oju zawdzięcza rządowJ pruskie
mu. 

Kancl'erz Buelow oświad!czyl znowu, 
że ,:i,ralkę prze.ciw Polakom dalej prowadzić 
będtzie w cailej pelni. 

Z· Rosył. Przed kilku laty byly urzędnik 
ziemstwa, później sędzia pokoju a wreszcie 
ma·rszafok szlachty BcchJejew, .napisal o sto
sunkach wlośoian rosyjskich dzielo, na które 
(jzisiai znowu poworuje się prasa rosyjska, pi
sząc o ~iędzy wlościan pod rządem carskim. 
Otóż wedle obliczenia Bechlejewa na 103 mi
liony diesiatyn ziemi 39 o<i sta nie przynosi ża
dnych dochodów, leżąc odfogiem. W okręgu 
jelcckirn w g'Ubernii orelskiei liczba gospo
darstw wynosila bez koni w 1880 r. 22.8%, w 
r. 1893 już 38.7%. W tym samym czasie licz
ba gospodarstw bez bydla rogatego wzrosla 
z 31 % na 420 % . Chlop rnsyjski - pisze Bech 
laiew - placi dzisiaj tyle tylko podatku, ile do 

. urzę<lu przyniesie, ściąga.nie bOIWiem przymu<;o
we podatków sfalo się niem0'2liwem. Chlbp nic 
kupuje też nic, coby mu zabrać mogly wladze 
pod.atkowe. ·. 

Z Chłn. Do „Morninv; Post" donoszą z 
SzanRafu dnia 23 b. m.: W mieście Kiati.n11: w 
prowincyi Szeczwan wybuchly rwrnchy, skie
rowane przeciw cudzoziemcom i chrześcianom. 
- Powstańcy pobili woisko chińskje, któr'e wy
ruszyfo do ochrony cudzoziemców i chrześcian 
Obawiają, sie ekscesów. . 

Z Pram:ył. Rozpatrują tutaj o.boonie projekt 
usta"WY rozdzlaJu Kośdola od państwa. Pre
tc-ndent ~-0 ··tronu· fraHcuz.klc&o ks.. Or1cańs.ki 

wydd d z·.·:t•lcn:-i'. · ·),· man··c·t, rr::> estui~-v 
przeciw ustawie o rozdziale Koś iol. pali
stwa i sklada odpow:c..J.tialność na rz ' obecnv 
za anarchit:, k óra µ .vstanie. I(~iążę wypowia 
da nadzieję, że liczba roialistó'i r si powiększy. 

Z lndyi. Dcprsze o.ng:elski h kore-
spondeniów z r1'YL.nych stron Indy:, zwła
sz "Za z Bombaju przedstawiają, krcpny 
obraz pustoszenia przez dżumę. Ostatnie 
oblicze:nia "'skazują, że zaraza zabiera do 
35,000 osób tyg-0dnio;\\.·t{) - - i cyfra ta z 
'każdą godziną si~ powiększa. Najg<>r zy 
stan panuje \\' prowincyach środko ~·y h i 
w Pe i<lżabic. J e<len jest tylko środek ja
ko tako na dżumę skuteczny~ szczepienie 

· - ale lud o nim slyszcć nie chce. zacho
'"niq..: się wobec morn z kamienną a1 :nyą 
Ta!· zaf> ogromna zagłada luidi~·ości daje się 
odcza\.vać \\ szędzie, najwięcej w służbi'2 
"-'Oiskowej i pracy rę ·odziclnicz~~ i rolni
t7ej, 

Pzecz ctz:\\ na, ż.e dżuma WZIJ:UJ~a sit; 
z obniżanŁcrn się temperatury. \V ostatmm. 
tygocLnin grud'nia 1902 umarlo z dżumy 
14,000 osób; \ -0stat11i111 tygodniu 1903 - -
17,000, a w ostatnim 1904 bl!zko 20.000. 
Odt<ld zaś śrnie1rtclncść z. tego pi:;:wodll 
wzrnsta. Pod koniec styczn;a było ogó
Jem ,,·szystbchi ·:::1iar 33.087. pod koniec 
lntego 36, 167 - zmarłych w c1ą1~u iednego 
tylko tyg-odnia ! Rząd \Yyznaczyl nadzwy
czain~ komisyę do specy'.llncgo stu.dyurn. 
Ale żadne śrndki na 11ic sic: nic zdadz<1, do
póki Iudnuść trwa \\ swym UP-Orze. 

" różnv h słro~ .• 
Bochum. 127 w..:znic'Jw tutciszci szkoty 

górniczej ztlali egzamin Ha sztygarów . 
Neviges. Pe\\·na kobieta ży:jąca z mę

żem w niezgodzie, rzuciła się na nieg·o z 
n•ożem. Gdy mąż uiciek1t p·olala S\V'e suknie 
naftą i podpaliła. Gdy mąż wrócił z,aistat 
żon<~ w plomicn1a1ch i rzncif s:ic jej na ra
turnek. Niebezpiecznie poparzoną zawie
ziona. do <Jloml\l chorych. 

Marten. Kopalnia :,Germania" święto
wała. 

Altenesseu. Na rok przyszły wyinosić 
będą pcdatki kościcluc: "' parafii ś·N. Jana 
50%, ai w parnfo Serca J ezusowego01 60% 
od paflstwowych podatków diochodowych. 

Eickel. W kopalni .. Shamrock"' spot
kato nieszczęście 5 górników. Jeden zo
stal .na miejscu trupem, je:den ndniósl cię

żkie okaleczemiai, 2 inni1 lekkie. 
Bochum. Statystyka liczb zabezpieczenia 

na wypadek inwalidztwa wykazuje, że w roku 
1904 wyplacono rent ogólem okolo 150 milionów 
marek. Do koi'ica raklł 1904, a więc w przecią
gu lat 14, wyplacono rent na przeszfo miliiard 
marek. Dochód ze s-kladek w roku 1904 oce
nić można na okola 154 miliony marek, bylby 
zatem o 12 milionów marek wyższy od dochodu 
w roku 1903, podczas gdy dochód w r. 1902 
przewyższa.I składki zebrane w r. 1901 tylko o 
7,3 milionów marek. - Majątek zaibezpieczenia 
wynosu w końcu roku ubiegJeR"o okolo 1160 mi
lionów marek. W r. 1891 wynosił on 81.6 mi
lionów marek, w roku 1894 już 328,8 milionów 
mairek, w r. 1897 585,2 milionów marek, w 1900 
r. 845,8 mil. mr., a w 1903 roku 1084,3 mil. mk. 

Horsthausen. W zesztą, whotę 10>dbyl 
czinym u<lzfale Rodaków. Wiec zagaił drull 
się wiec „Zjedn1oczeln:i.ai zaw. poł." prz;y. li
Ęa1rkow1ak haslem górn~czem ,,Szczęść 
Boże" i: udzieli! ·glQsu druhowi• J. Haimowi 
z W .• który szeroko omawttair spr~ or. 
ganfo:.acyi jaka też sprawę knaipszaftu. 
Przemawiali też druhowie J. Stainina D 

bezrohc1ciu. druh Bartkowiak o wspar
ci:ach, druh Maf1ka Z! ttemei .za'Chęca-l dru
hów śwLeżo wpisanych, aiby p-OZ'()•Stali· w 
organilwcy1 polskiej, druh Bartkowiak .o 
wyoorze delegata nai m!ejscu, druh Regul
ski o lmnfere1ncyi w Berlinie i w sprawie 
delegata. Rod!acy z w1ielk1m zaiinrt:ereso
"'ainiem się ~ zaufaniem <lla organ;,za'Cyi 
J>Olskiej wysluchawszy mó\v.ców, pokrze
pien1 na cL'uchu roześli się spokojnie <lo d•o
mu. Wiec zakońcwn.0 hasłem ,,S'Z1część 
Boże". Jeden z uczestników. 

Baukau. W Sl()botę <linia 25 bm. odbyl 
się tu wiec ,.Zj.ednoczenia zaw. pol.", któ
remu prze.wodnłi1czyt <lruh Wi!eirzbiński. 
Najprzókii udziclil tem~ gto•su druhowi 
Mańkowskiemu z Wanne, który obszernie 
omawial, dlaczego pmvstaly Drgamizacy~ 
zaiwodowe w.ogóle, a prz.edewszystkiem 
"Zied'no'Czeni-c z:a'\v. po.f." i zachęca{ R-01-
daków. aby tylko do swojej ()rganizacyi na 
leżeli. Druh Iiain mówi! ·O bezrobocia i o 
lromisyi siedmm .oraz. o incweH dlo prawa 
górtniczego. Druh Maf11ka z tterne mówił 
G kapitaliiźmie, a druhowie Nowaczyk, Mai!" 
~ Szymczak zachęcali: druhów d>o re,gruhl,r~ 
nego J).tacem:ia skladek mies1ęczn-ych. Druh 
Wachowiak z Wanne mówił o ~isparciu 
po<l'czas bezroboci.a i za~hęcat Rodaków, 
aby Iitzrniej n.a \Vli.ece się zbi.era:li. Po wy
~zerpanJiu porzą.dkU' obrad zmro1kzorro 
wiec hasfem „Sz-cz,ęść Bo:te"." 
~:·~ ..,.,; : .::.~ .. I Oc1rtiik. 

Rozmaił ści. 
Katastrofa w Broktonie. Ofiaram: tra

sznego wy uchu · fabryce obuwia: w 
Brokton:-e1 '1 stanie Mas~achusetts, o: któ
rym doni śłiśmy już w dcpesza~h, padl'y 
przeważnie k biety i dzieci. Liczba zabi
t} h wynosi oko'o 100 csób. raniior1ych 
drugie tyle. ł(atastrnia na tąpila skutkiem 
uiy ·h tarego kotla parowego. p.00 któ
rym już odl kilku miLsięcy nic pal<YI1o. Iz
ba ma zyn znajdowala ię. na parterze 
:z roj)'iętro'\\ ego gma lm; gdy więc wy

buch nastlP'L zawatiły s·ę \\"szystldc czte
ry pięra. po.ciągając za obą robotnlkó\V, 
zaję yd1 pracą. Zanim ro-7poczęto akcyc 
rnumkową. śród Z\\ '.llisk \\rybudmąt poż.ar. 
Z\'.iększ.ają_ liczbę {)liar. N'cbawem pł-0-
mierne obic:ły 111j tylk<J zwat:ska ·gmachu 
gó\rnego, ale ró\\ nież ofi yinę i 7 innych 
budy1I1ków. Ak :ya ratun'·owa stata się 
skutkiem tego niezmicrn~e ntmdniomi. 
Śród tlnmów. które zebrały się <lQlkoła fa
bryki, rnzgry·wały s;c ckf.opne sceny rnz
paczy na wridok dobywanych z pod Z\ a-
11sk zwlok spalonych i pogruchotanych. 
Wicin rnm1y h, któr~·ch n:c z,dJlano na 
czas \\ ydobyć, spłO'nęto żywcem w zgli
sz,cza:ch. - - Szkody przevyższari'l milion 
dolaró'w. 

Veso v kątik. 
Warszawskie dowcipy. 

Warszawa, clmciaż przeżywa bardzo, bo
lesne i ciężkie chwile, nie traci humoru. 
Oto kilka d'O\vcip6\\ z zapustnego nume
ru „Ko liców": 

- Cóż<:ś taka snmtiia. rnąż chmy? 
- lid, nie ... ale ... 
- Ale co? 
- Strejkuje. 

- Czy pra\\ da, że tte1nryk umar1t? 
- Prawda! : 1 
- Nai co? .„ ~ : 
- Na modni.ą chorobę. „ 
- Na jaką? ł 
- Zolądek ml!! urn.ą<lzil bezrobo:cic -

i klapa! 1 . 

* * 
- Wszystkie pociągi zatrzytrnano1 sku

tkiem streiku kolejowego. 
- Chyba nie wszystkie! 
- Jakże to? 

. . - Bo mój „sfaryu ma bez przerwy po 
ciąg do wódki i wcale go nie wstrzymuie. 

Od Redakcyi. 
„Orędownikowi", jeżeli śledzi-;;;~bi; 

spraw na obczyźnie dziwimy się, że podo
bną korespondcnicyę bez uwaig z.amfe.ś:cil. 
pod' którą jakby na szyderstwo wJdmieje 
podpis .,Bezstronny". I(orespond.encya za
w1era o·biektywne nieprawdy, a nam nie
podobna bawić się w c.odzie.nnc prostowa
nia. Zaczepki, ia'kiemi przeciw nam opero
warno nie mają sobie równych \V 1kronice
ctizien1nikarskiej I świad1czą o niezwykłej 
z,gniliźni~ moralnej osób, ,od których po
chodzą. Przyznał nam to dotychcza:s kai
dy, komu rz.ecz przedlożyliśmy i nfo 
\\rqtpimy o tern, że przyznatby to na:m tak-
że redaktor ,.OręclowmJka". -

Od' pewnego czasu1 przemyca się tu 
ztądl nai sz1erszą skalę podobne koreSJ{)Olnden 
eye do Poznania, które \Vszystkie wycho
dzą ~ iednego źródla; by sobie d!mgę u
tatw:ć, czyni się tO' zawsze \V imię ,.bez
stronn{J<Ści ". którą nail'epiej ilustruje wtaśnie 
korespcmdencya, jaką nadesłano Orędo-
Wln ikow i". " 

Postbe~tellungsformular. 
Ich bestelle hiermit bei dem l(aiserli

chen Postamt em Exemp1ar der Zeitung 

„:Robotnik Polski" aus &chum ffir das Il. 

Qu.artau 1905, und zahJe an Abonnement 
und Bestełlgeld 0,68 Mk. 

Obige 0,68 Mk. erłt'ałten zu. habe.n, be• 
scbe1* 
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~ ;abozeńsfwo polskie. 
Gelsenkirchen-Altstadt. 

Spowiedź św. wielkanocna \\~ &abotę 
1 kwietnra <Jd rana i w niedzielę rnno. 

(Kazania tego razu nie będzie!) 
Eickel. 

Spowiedź św. oó &oboty 1 kwietnia .PO 
po.t. Kazania w niedzielę o godz. 11 i' o· 04. 

Mi:.sya polska w Wattenscheid 
w kościele parafialnym cd 2-9 k\vietnia. 
W ·niedzielę kazania o godz. Yz 12 - 4 -
~7. W tygodniu kaza;nia o 09 - 05 -
8 godz .. 

Altenbogge. W niedzielę dnia 2 kwietnia 
po pol. o godz. ~4 bę.<lą śpiewane „Gorzkie 
żale". O liczny udzial się upras~. 

Baczność Rodacy w Baukau ! 
Zwracamy uwagę sza·n. Rodakom w Bau

'kan, tż \V nicdzielQ dn. 2 kwietnia 10 g. 12 w 
pof. odbę<l'Zic siG zebranie w lokalu p. O. 
l(oopa, niedaleko kopalni „Julii", w celu zalo
'l.enia Kola śpiewu. Prosimy tedy R.o<laków 
Hajserdeczniej o przybycie. I(omitet. 

Tow. św. Józefa w Horst n. Emscher 
J}Odai·c swym czlcnkom i wszystkim Ro
dak-0111 w ttorst i w Horstcrmark c1o wia
domości, iż w piątek dnia 31 ma1rca przybę
d.zic do ttorstn ksią1dz polski w celu stucha
nia wielkanocnej spowiedzi św. 1 pozosta
nie aż do środy dnia S k\\ ictnia. Zatem u
pomina siG wszystkkh czlonk6w i Roda
ków, aby z tej sposobności skorzystali. bo I 
ni·cwiad()mo, czy jeszcze raz w czasie 
wielkanocnym sposobność dlQ spo\\ iedzi 
św. w ()jczystym języku siQ nadarzy. Na
bożeflstwo z ·kazaniem będzie z ambony 
ogitoszone. O iak najilcznieiszy udział prosi 

· Z ar z ą d. 

Towarz. św. Wojciecha w Schonnebeck 
d•onosi wszystkim czfonikom, iż w niedziele; 
dnia 2 kwietnia o godz. 4 p.or pot. bQdzie 
waLne zebranie, na którcm będzie sprawo
zdanie z kasy z pierwszeg10 kwartału. lJ
pras>za się wszystkich czkinków, aby si~ 
jak najliczniej stawili, ponicwa.ż będą waż-
ne sprawy do załatwienia. Zarząd. 

Baczność Paraiianie Kobierscy pod Kroto
szynem. 

W niedzielę dnia 2 kwietnia -0 g01ll~. 3 
po p-0ł. o<llbędzie się poigadaiirka w Bickern 
Wanne na sali p._ Unterschemanna w celu 
spra,vienia nowej chorągwi. Do tychczas 
ioom'Y 345 marek zebranycl1. Zapraszam 
szan. Paratian. ponieważ są \: .ażne spra
wy <llo zafatwienia. i będzie sprawozdante 
z rcałego roku, to też jest powmniością, kae
degio· się stawić. Dals·z·e sktadlki m1owai pr~ 
sylać na ręce Stanislal\va Marzaiczyka, Es
sen West lfol'sterhauserstr. 12. 

Za k~mitet St. Mazajczyk. 

Tow. św. Piotra i Pawła w Bruckhausen n. R. 
donosi swym czfonkorn, iż w niedzi~lę .dnia 2 
kwietinia o godz. 1 w po.ludnie odbędzie się n~d
zwyczajne zebramie. Komp!et cz.to~k6:" kome
cznie pożądany. Goście mile widziam. 

Z ar z ą d. 

Wiec w Linden. 
z powodu, że wiec w Dahlhausen się n!e 

odbyt, odbędzie się wiec w Linden. Zwrac~ su~ 
<lrnhorn z Dahlhausen ~1wagę, by . r~czyt1 .na 
wi.ec w 11iedzielę do Lm.den podązyc. Wiec 
odbędzie się na sali p. SchU.llera. o go?~· ~ 1.2 
po nabożeństwie. Uprasza się o 1ak na1hcz111e~
szy udziat, gdyż będą o_bierami n~~ rneż.ow1e 
zaufania. Będą też mowcy zanueJscowi. " 

„Ziedll-Oczenie zawodowe polskie. 

Towarzystwo ś·»·. W v.'rz~ :tca w K~stro;> 
donosi wszystkim czlonkom, Iż w niedzielę, 2 
kw;~t11ia po pol. o godz 4 na sali zwykly h po
sie<lz 1i odbędzie się kwaf"talne zebranie, na 
którem obór prezesa i rewizorów oraz inne 
ważne sprawy Liczny mlziat zJonkó ~, jest 
bardzo pożądany, ~ościc mile widziani. 

Zarząd. 

Towarn•stwo św. Stanisława w łferne 
donosi szci.11c ,vnym członkom, iż przyszle zebra
nie odb<;-~.zie się w 11:cdz!el~. '.? marca po pol. 
po nabożeństwie polskiem na górnej saE pana 
Nussbauma. Uprasza się o jak najliczniejszy 
udzial w zebraniu. Goście mile widziani. 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Antoniego w f rohnhauscn 
donosi wszystkim członkom, Rodakom i Roda
czkom, iż w naszym kościele będą śpiewane 
Gorzkie żale w niedzielę 2 kwietnia o gollz. 
%5 po po.tudniu. O liczny udzial w nabożel1-
stwic prosi Zarząd. 

Baczność Sokoły w Ncumi.il 1 ! 
niedzielę dnia 2 kwietnia o godz. 4Vi 

po pr •. rdbędzie się walne zcbrnnic w Jol<alu 
zwyktych posiedze1i. Uprasza się wszystkich 
druhó\v o punktualne sto.Wienie się, ponieważ 
mamy \\ ażne spraw:, do zatat" ienia. Goście 
mile widziani. Czołem! „vVyd :z'.at. 

Uwag.a: Re\\ izorów kasy uprasz:i s!ę aby 
godziuę prędzej się stawili do tegoż lokalu i 
swój obowiązek spelnili. 

Andrzej Soloch, prcLl'S. 

Towarzystwo ~hun. „Snkól" II w Oberlw1tsca 
podaje clo wiadomości wszystkiem druhom, iż 
w niedzielę dnia 2 kwict11ia m<'.ttJY kwartaJne 
walne zeuranic, 1w. które się wszystkic11 drulirhv 
bez wyj;,itku zaprasza i tych, I, tc'irzy z21 lqpj:1 
ze skfadkami miesięczncmi, al-·:r się racz.rli 11a 
\\ alncn1 zebraniu z nich uiścić. Czo tern! 

Wydział. 

Towarzystwo św. Wcj(.'iec!i'.l w łfochlarniark 
ll.onosi uprzejmie swym c1:tcn!rn·111, ii. w sobotG 
1 kwietnia przez caty dzic1i i w niedzielę rano 
jest sposobność do spmv icdzi \\ iclkonocncj w 
jQr.yku ojczyst~{m \\ niedzielę 2 kwietnia rano 
11a Mszy św. o g-odz. ~28 przystępu.ie tow;:irzy
slwo nasze di! wspólnej Komunii św. Wielka-
1>ornej. Uprasz~1 się zntem wszystkich czto11-
k1'iw jak i i f~mlakóv i Rodac-z:ki z Iiochlar
rnark-Stuckenbuscłt, ażeby jak n::ijlicziniej do 
SakramcntÓ\\ św. przystąpili. Zarząd. 

Uwag:a: Ponieważ w niedzielę po pot na
hoiei'1stwa polskiego w kościele ks. ks. fra11-
ciszk2.nów nie będ.r.ic, więc winni wszyscy u
ccstnicy Komunii Ś\.V. wielkanocnej wziąć u
dzint w kazaniach misyjnych w pobliskim Bru
chu, gdiic się teraz odbywa misya św. dla Po-
laków. M. Wujek, przerw. 

Towarzystwo św. Jana Chrzc. w Ueckendoriie. 
W sobotę dnia t kwietnia przystępuje to

warzystwo wspólnie do spowiedzi św. \V nie
dzielę 2 kwietnia do Komu11ii św. o g-odz. 07. 
Uprasza siG o licrny udzial. Zarząd. 

Tow. gimn. „Sokół" w Rotthausen 
d0<nosi swym druhom. iż w niedzielę 2 
kwietnia po obiedzie o godz. 10 odbędzie 
się posiedzenie po1tąc21one ćwi1czeniami gi
mnastYicZncmi w lokalu p. Schmitz. Upra
sza się wszy1stkich druhów rQ\ punktualne 
stawienie się. Goście mile wiidziam. O 
liczny udz·iaf druhów i g-0ści uprrnsza się. 
Cz.o:em ! Wydział. 

Towarz. św. Ignacego w Obirhausen. 
Przyszłe kwartalne wahne zebranie od

bę:d•zic się w niodlzie1lę, ·dnia 2 kwietnia po 
pot o godz. 4. po11ieważ n.a1b10iżeństwio pol
ski-:~ w tę niedzielę w 1rnszcj parafii wypa
da. Z po.wo.du bard'zo wtinyich spraw Jest 
J.iczr1y udzia1l sza-n. członków bard.z.o pożą-
dany. Goście mile widziani Zarząd. 

Uwaga: Zebranie zairzC\id'U' •01d'będzie 
się w tę samą niedzielę po południu o godz. 
3. Taik samo o ud'Z.iał wszystki!ch szan. 
:.::zton1ków z.arz.ąid'u uprasza się. 

Przewodniczący. 

Tc, ·:ir~. ~w •. !~!'!~ Chrz~. ~.v D rstfeld 
d<>nosi swym czło11kom i szan. Rodakom, 
iż ' niedizielę dnia 2 k\\ iernia o<lbt~dzie się 
zebranie o godz. I po- pc1t. na sah p. Klink
hammer. ul. R0:onstr. 15. O liczny udział 
prosi Z a r z ą d. 

W sprawie pi~lgrzymki' polski·ei do Ncvigc~ 
Szan. panów prezesów towarzystw 

polskich i Nadzelat<>rów bractw różal1c.o
wych z dekanatu Essen i okolicy proszę, 
aby na niedzielę . drna 2 kwietnia raczyli 
przyjść d{) Essen na zebr.anie () godz. 11 
przed południem w celu pom<iwien:a o 
pielgrzymce. Zebranie odbędzie się u p. 
v. cl. L()o, ul. Schtitzenbah111 58. 

Franciszelc Karlikowski, 

\Vielki wiec polityczny w Bruck-
1.iausen 

dla powiatu Ruhrort 
odb~dzie sif) w sobot~, dnia ł kwietnia o 
godz. 7; ~ wieczorem w sali pana Br inka 
przy ul. Albrechtstr. 

P.012:4dck obrad: 
1. „Centralne Tr.\\ai·zysh o ''- y1t.orczc 

polski e d·la Westfalii. Nmlrcnii i sąsiedn:ch 
pro\\ incyj" i jego cel:, ". Referent: Anto11i 
lk.;.iski. 

2) Spr.:i·wJzda11:c pJse!skie." Reforc nt: 
poscl KnlcrskI. 

.3) hk s:c przcdsta wiai najbliższa pay
szł·ość namdu n~szcgo \\ Ś\\'i'etle ostatnich 
\vypadkó\\- politycznych. Referent: MichaI 
K \\ iatk<1wski. 

4. Dyskusya. 
O liczny udział Pmlak(iw uprns·z:.i siQ. 

„Centralne towarz~'stwo \vyborc~ polskie 
dla Westfalii, Nadre:iiil i sąs.iednich pro

wincyj". 

\Viere Zjednoczenia zaw poJsk 
odbędą s:c;: 

W Laar w 11ic<lzick, d11ia 2 kwietnia o 
godz. 11 pr.zed po!. w sali „l'lorasaal". 'Refe
rent: poseł l(ulerski. 

W Wannc w niedz.ielę, dnia 2 kwietnia o 
godz. 5 po poi. w sali p. Unterschcmann. Re
ferent: poser Kulcrski. 

O liczny udziaf Rodaków uprasza się. 

„Zjednoczenie zawodowe polslde". 

Baczność Gelsenkirchen! 
NiniejS'zem uprasza się ty.eh, którzy 

by1l ()becnD n.a dworcu w Memge<l·e d'.11°ia 9 
lipca 1904 r. '(} godz. 4 po pal., gdzie się 
\V'yid:a:rzyl nfosz.częślhvy wypadek, przez 
uderzenie Io'kiQmotywy Jgn:acego Kościel
nego, zamieszkalegei przy ulicy Wei<lenstr. 
nr. 1. w OeLsenki.rchen, aiby się raczyli 
Z1gtos1ć jailmi świadQmwie do przeprowadze
nia procesu o o•dszkodow:anie. Z wysokim 
szamnkiern wna nieszczęślirwego 

Bronisława I(ościelna. 

Od 1 kwietnia r. b. otwieram w domu p. 
Stefana Neymana w Wanne przy ulicy Karl
strasse nr. 2c 

B I U R O P R A W N E. 
Polecam się do zalatwienia skarg, rekla

macyi podatkowych i spraw knapszaftowych. 
Panom przemys.fowcom polecam się do zapro
wadzenia książek kupieckich, otwierania bi
lansu i udzielania porady w prawie wekslo
wem. Biuro otwarte w śrndę i sobotę cafy 
dzief1. W niedzielę od 12-2 po po~. 

Jan Brenke, 
dawniejszy buchhalter bankowy. 

·~~~- . . .. 
Gosia Carse 

Marktstr. nr. 15. OJ3ERHAUSEN, Marktstr. nr„ 15. 

N j'7Vię s· inieres specy ~ny t31lk·O 

W. Karłowska 
Zakład Przemysł. 

w Pozuunin. 
ulica Poclgórna 12a. 

p11h1cu. wszell!ą 

bieliznę ko~ciclną, 

ornaty. kapy, lmrf:>y „ 
st ły itd. 

Specyalność; 

Chorągwi tt 

<lo kościołów i dla Townr:1.yst?>'· 
Liczne uznaiia i listy pochwalne. 

IlliżHyci, informac~·.i udziel.!1 i o zlecenia l·ro
si główny .rnstępn.c 11a '" el'tfnli~ i Nn<lreniQ 

J all Ii.. wia.tkowsk i interes kom;::'owy 
w H er 11 e, Hahnhofstr. 116. 

'~ , . uL,ztzeunosc 

0000000.tteooooooa~o~oooooocooo 

Wszystkim, którzy w sprawach podatk<J
wych chcą założyć rcklamacyę, polecamy ksi~
żkę poo tytulcm: „Poradnik podatkowy", W 
tej książce napisanej przez doświadczonego 
nrawnilrn. Jr. (]órnci::o, znajduje sie wszystko, 
czego p·otrzeba, aby dobrze i skutecznie re
klamacye napisać. Tak co do podatków paf1-
stw0wych, dochodowego i majątkowego, iak i 
podatków komunalnych oraz ~runtowege i bu
dynkowego zawiera .,Poradnik" dobre rady i 
wskazówki. Każdy dowie sie z niego, jakie 
jest J.)rawo, ile prawo p<,datku przepisuje, Jak 
gminy podatki ustanawiać mają, jak się bronić 
przed zbyt wielkimi podatkami, de kogo pisać 
i jak pisać. Nadto podane są też wyroki są
dów najwyższych z procesów w sprawach po
datkowych, które paragrafy nie dość jasne do
skonale tlómaczą i mówią, jak je rozumieć na
leży. 

Ponieważ reklarmacye po q1iemiecku pisać 
trzeba, są w „Poradniku" po.dane wzory v• 
polsku i po niemiecku. Podlug nich może każ
dy z łatwością dać sobie sam radę z rełdama
cyą, 

Cena wynosi 1 mr. 30 fen., z przcsy!k<J po
cztą 1 mr. 50 fen., Adresować należy: 

I(ATOLIK 330 Beuthen 0.-S. 
-----

·s1 "J~SUOSQPJ 'OOllP.11 
'pp:;ąńr:\.'S'J)J ZllS!UI 'ł1DfTI(J •JJ 

'(~lOQOJ ~JQOP l?U 0'lJ1\l)· 
Zl!Jl?Z p<> Ałfq0ZJlOd Pl~A\1?JJJ JJIDPUJ.W:'.) 

Czterech czeladników krawieckich od za- · 
raz pO!Szuicuie . 

lgna<:y Miedziński, kra1Wiec męski .. 
Oherhausen, Nordstr. 57. 

Dwóch czeladn:ków krawieckich znaj-Ozie 
stale zatrudnienie od zaraz. 

Jan Gawron. mistrz krawiecki, 
Recklinghausen-Siid, dawniej Bruch, Maryaf!ska 
--~ulica nr. 17, przy kościel_e_kat~licv~ 

Zdolna służąca Polka znajdzie zar~z do· 
bre miejsce. 

Paweł Ochybowski, krawiec 
w Borbeck, f riedenstr. 56. 

~!asn ~~j roboty 

ubrań dla 
, • et 1opcó'1"T7 pan o w l lt!1łh&\ 

· .Lt . VV. ~ E?C 

Polecam 

Ubrania do przyjęcia. 
Niedościgniony wybór. „ li Najta~sze ścisłe stałe ceny. 

Ll{.~. ~~~y=k=o~n=y=w~a=n=i~·~='='1=b~r~a=• podlu~ ~iarJ,~ :~,=-„. pod ;; w a 1• a za. 

li 



„, sebo l·P kwlet 

ma ob 

W:rdm4d ~.~ a WYł"Jdui hl 1rnh1i~lflcmycll. 
Pu•dIJlatt kiw~ralaA • pocttcil i • liitowych w:vnołi 
i( r. 50 fm.. a z eicl7"?DUt-1'iem do ~oma 1 mr. 92 fen. 
.., 'włlD P1>lski11 upi11tnJ· iezt w c1mnih pocztowym 

BI' · &U·kiem. „l\.. poluiacit„ nr. 12f;;. 

.„ 1m1c a . że z 

ltodzłce polscy I Uczcie dzieci swe 

w•wlć, czytać t pisać po polsku.! Nie jest 

Pohtłdem, kto potoll)5twu swemu znłem" 

PSć 1łę poizwoli ! 

. Z wypadków dnia. 
l(ongres górników ukońC1Zony. 

Na innem miejs·cur podarjemy dalsze 
sp·raw1ozldanie o prz:e1biegu kon~resiu 1górni
ków~ PIOniew.aż jedlnaJk sprawozdialnli'e ra
zem Z! prz.yjętemJ· rez,ol1ucyiamn jest z.byt ob
szerne, przeto dioko1kzenie oid~oiyć znie
wolooi1 jesteśmy dio nieidzielnego numeru. 
Tu: zazna:czarn:y tylko, że delegat „Zioono
ozenJa z:aw1odro1wego po·lsldego" dmuh. Re
gulski wyiglosił referat o wymierzaniu 
·lrnr w kopalniach a. w k01ku prizedf()lżyl od
PO\yi1ed'nią rez.o.luicyę, któ:rą z, ct.robną zmia
ną jedin()lgłośnie prz;yjęto. Rezoh1cyę pn
darrny osobno. W dyskusyi zabierali 
glos także druhowie Sosif1sk:•i' i Korpus. 

I(orngres z.amkn:<!\t' przewod.inkząrcy w 
czw~riek wLęczorem, wyraziwszy zadlo

. W·Ofonie. Z \VIZOfOWe,go ·przebiegu t•ó1Z\P'r3iW. 

W Artglii zaprowadzają ośmiogodizlnny 
,•; dz,ień pracy · ~ kopalniach węgla. 

Izba niższa pa·rlame.ntu .a:ngielskieg;o 
prz.yjęla1 190 głos-ami· ·prze1c:iw 132 ustawę 
o ośimi1ogod.z·i1nniym d!nht pracy dla1 robotni
kórw niżej lat 18, zwjętyich w1 kopa1h1iach 
węgla. 

W Petersburgu wykryto sprzysiężenie. 
Tatinai piorlkya w:ykryla1 dobrze zmga

nhrow:amy zwią;zek. który mial na celu 
z;gfadzernie w. księcia Wliod'zimierizai, gu
bernatora Trepoiwa i1 miinistra sprarW! we
wniętrz.nyich Buly;gina. AresiztoiWarrm w 
róiżnych •częśdiach miastai 12 osób i prz,y
wiodzcę nie-jakiego Lewickie.go. 

Zebrnn1or pono nader cieka·wy: i ważny 
mateiryat 

Telegramy. 
T o k i o. Parowiec „lndustry" płyną

cy do Władywostoku schwytali Japończy
cy. 

B a c h m u t. Tutejsi chłopi r6syjscy 
buntują się przeciw kolonistom niemiec„ 
)citn·. 

L o n dy n. Pogłoski o blizkie:m zawar
ciu pokoju nie milkną. Pono f rancya i 
Stany Zjednoczone mają pośredniczyć. 

B e r I i n. Parlament ukończył w 
czwartek trzecie czytanie etatu. 

B e r 1 i n. Sejm obradował w czwar
te'k nad projektem ustawy o podatkach ko
ścielnych i nad projektem o kolejach dru
gorzędnych. 

Kongres górników. 
(Wiasne spr:aw;o.zdaITTie „Wiarus.a Pol."). 

IV. 
Berlin, dnia 29 marca. 

(P:osiedizenie po pohoctni<Ywe). 
·- W uzupeblieniu· moj1e1g01 przedpoJu:dnto 
Wego sprawozdania winienem dodać, że 
p. W-ierzbka z Bottropll' mówJl o poloże
ITTi'W ·górników w kopaftniaJCh deiplych, któ
rzy nalCl:szychty praioować są zmuiszeni 
W'śrótl! strasZ'tlego u'J)ai!u, brod!ząc w hlocie 
PQdl stmmieniem W10dy, który im spada na 
gl101wy. P-0dlobm..y ()lbraz z Górnego Slą:z:ka 
Przedlstawil poseł Królik. 

Dod'atek delegatów „Zjerln1ocze.niai'' do 
P:odaniej W atm1 \,VICZ!Ora,i rez10lucyi1 Huseman
ria Qrpiewa dios~owniie: 

„W niedziele i święta prawnie uzna
n~ :powinna praca1 robotników koksurwIDl· od 

by;wać się \V trzech zmiana:ch (szychta.eh). 
Na pros·iedzen iu poi polil.dnioweiln WY

gtosM nasamprzód p. l(iihme nefernt o kon
trolach k()ipal'ń. 

Referent polecił' następiujące rezolu
cye: 

K1onrgres górinicz.y sądzi, Żie przy kon
troli k()lpaJ.ń koniecwy jest udział ·górników 
czyn1nych wybranych tainem gloisowani1em 
lub przez1 wydział"y robotnkze. Kongr1es u
waża to za środek, który zmiejs.zylbyi licz
bę cz:ęstyich wpadkóvVi rneszczęścia. 

Kong:reis gór1ników uwa'fa1 diopusz.cze
nie di0i u<l'.ziafo w k·ontroli kopai.lń za wypeł
nienie długoletniego usp.rawiooW'Wkmego 
żądania: i wyraża usilne żyiczenie, by kró
lewiskt rzą<l państwio~y i sejm żądanie to 
w 111orw1eli gómicz.ei uiWz:ględiniH. 

Do podanej w korespio,n1dencyi przed 
polwd!ni10,-w·'ej · rewJucyi fla'll sma1n.11a poldano 
taki diodatek: 

P1od! wydzia~y robotnicz.e dodaje się 
następujący us1ęp: 

Ustęp 3. 
Z obraid1 wyid.zialu roho:tnkzeigo pro

\Vla<lzi się pr.otokół. w1 którym wszystkie 
życze:niia i za.żalenia' wydlziatu wi,nnyi być 
zapisane. 

Zarzą<l -z.ak,la<lu1 na1 na1stępinem posie
dzenirn zdaje s.praWQIZidanie. o ile życze1nia 
wntoski i zażalenia uw.zględ•n'iono. Spra
wo.zdanie tio zap·isuje się do protokółu. 

R·ozprawry o referatach :Effertai i l(i.ih
me.gio1 ()iraz: -odnoszące się do tyichi refe
ratów re210Luicye1 polą<czono. Ud~i1al w 
mz.prarwach w~ięło „Ziied!noczenie zaW10dto
we polskie", które'g10 imieniem prz.ema
wiali pp. Regulski i Mańka. Rmprawy 
pnzecią,gnęty· się do g;odz. 6 po po~ludniu, 
w1skutek c:z.eg·o. glosowanie ·O reZ10locyach 
odrocz.ono dlQ1 jutra. _ 

Nie poldlobna1 trn stresz.czać wywodów 
wszys-tki:ch mówców. Zaznaczę więc tyl
ko. ż,e! mórwi.ą; oni wsz.yscy: z: zapałem al.:: 
wz.w1ażnie. Mimo o-żyiwi•onyich 110z1praiw. pa
nude; na· -zebraniu nLczeim nie 'Ztamą:oona har
mo1nia. Wiidiocz:nJe gór.nicy, pro1t1czeni c1o-
świaJd:czeniem ostaitnie.gto bezroł.JlOciai, zrio
zumieli, i.ak .Jwnieczarn jest dfa ich dd.bra 
zg.ncJ.:a i jedność. Szkoda, te „Oewerk-_ 
verein" przez. S\V'ój urzędJo.wy organ.I po1·
skr za.grafa tei j .eidJilośd, · l'.żąc. i oc:z,er.niają: 
„Zied!noczenie zawodowe· po.lsikie". 

Wiec , Zjednoczenfo' 1 w Berlinie 
Berlin, dnia! 29 mai;ca. 

Deleigad ,,Ziednoczenia za:w10dowego 
po.tskiego", baiwiiąc w stolicy Niemiec na 
kong<resie górników, za1praign-ęli za.poznać 
się z rodakami berlińskimi ~ poro~mmieć 
się z nimi w sprawie ·zaprowadtz.enia tu 
swojej org.aini.za.cyi. W tym cel.u ZJW10la1110 
na dzisiejszy wieczór wiec do diomu katiQ
lkkkh towarzystw ,.Loohos:piz:". 

Przybylo n~ wiec z powodu; dnia1 roho
cze•go i późnego ogłoszenia mnuej rodlak:ów 
niż się spodziewano. Z po,stów pi0!sk1iich 
p~zyibyH pp. dr. Anboini Chlap~nski 
z. Bo'Z'nianLru, Brejski, Kułerski i Korfanty 
Mh~tj-soowy „DZiien:niik" zastępowal redak
tor p. Frandsz.ek Krysiak. Przybytai też 
jeg.o ma~ż.onka ł ;grono innych Pal'ek. Re
dakcya .,Wiamsa Połsk.1iego" nad!esfala: na. 
wi.ec tele.gram z: życzeniamr, który ;zebrani 
przywitaH oklaskami. 

Zagaił. wiec p. l(egutski, tktóregio też . 
wiybr.ano przeW'odnic:zącym Jego zast~p
ca 'ZIOSfaf p. Blł\oich z; Bedina, sekret:arzem 
p. Pi-0irow1S1ldr z POJZ1narn1ai. Pan Bloch przy
witał gości' xaimiJe}wowych, poczeim prze
\VIOdniicz~yi udlzielil gtosiui prezesowi, za
rządu' „Zjedmoczenia" panu\ Sos.lńsłciemu. 
Te.n rozwiódJ się obszernie o polroeniu 
młro;tn~ków p-0lsikich w Westfalii i Nadre-

• , p lity .rq 
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nii, (J niedawnym strejku i -0 roz\voju „Zje
dnoczeni1a: z.aw()d•ow ego polskiego". W 
koiKu z;wróicil uwaig ę na komecznoś·ć za
prowadzenia w Berlinie polskiej -0rganiza
cyi zawiodiowej. 

Pan Przybylski , robotnik z Berii.na 
przemawiał z zapałem za -0rganizacyą pol
ską. Już przed laty chciano w Poznaniu 
zał{)lżyć p•olski, związek rnwodl()wy, ale 
przeszkodzili temu, księża1 Kilos i 1 Miicbalski, 
którzy pracują dfa niemiec:kie·go związku 
ci 1 rz eściańskiego. AJ.et więc.ej anJżeli, 
chmeścia1ński, wkmze!niil się w brnku 
()rga111izaq11i polskiej, z.wiązek socya:listy
czny. I je<lien i dmgi wynaradawia Pola
ków. Mia1mwicie Związek chrześciański 
odznacza się wielką me:chęcią do Polaków 
i wyklucza, ich za to, że nJe 1giodz:ą się ma 
politykę ccntuYwą, jak to sam mówcai do
·z:n~l'. Mówca1 praco.wat dla związku· chrze
ściań·Skiego ·z widkiem poświęceniem a od
płacono mu czarną ni cwdz1ęczn10śoią. Dla 
tego pmvfoni PQIIacy unikać nie tyillko so
cyalistycz.nych, lecz, także chrześciańskich 
Z~v·iązków, a wstępować db poI1skiej1 oirga
mzacyi za1wodowei. · 

Pan Piotr-0wski pl()parf wywiod'.y pana 
Przybylskiego wskarmdąic na z·gubną, dlz.ia
laln1Qłść zwią;zów niemiecki:ch w1 Księstwie. 
P1o·sel' d1:. Antoni Chla,poiwski z, Poznania 
wyrnzif uznanie delegatom roblortników 
JJ'()l]skich z We1stfalil ,1 Nadrenii, że talk P-O
ważniie, i ze zrozumieni•em rzecz;y umieją 
raJdizić o sprawach roootniczy•ch i br·onić 
praw S\\'Qkh nietylko energic.zni1ei lecz1 tak
że z. mz.wagą 1· zaistanowi·eindem. Pan po
set v.nyrnzil z tego porwodiu radlość swo14 
i pr'Zyrzekf, że poisl1ow1e polscy zawsz.e pa
miętać będą o mbiotnikach i brooić praw 
ludu p:racuiąicego. Mówicai z,aJkońiezyf ser
·deic'ZTiem wezwani.em do ląc:zenia si·ę w 
polskie z.wiązki za.wodowe, celem obrony 
moralny.eh i materyaJniych dóbr robotni
ków. Mowę tę nagrr0:dlzono1 bwrzą ()lkl'a
s~ó1w. 

Pan n:ldaiktor Krysiak pio1d'zi.ę:koW1al po·
słowir Chłapowskiemu za pięknie sfow1a je1&0 
a podnosząc z. u.znaniem, że obecne l(·o~-0 
po1!Jski·e gorliw~e z.ajmuj1e: się sprawami. m
bołnri1czemi, wniósl na cześć kóil poJiskich 
olkr:z.yk, który zgrnmatilzeni powtórzyli z 
zaipafem. 

Pain Grz.eJa.chorwskll ~ Berliniai wyka
zar, jak sz; od'li.wa d:l.a poJskośd jerst prz.y
naJeiżność P()1akówi do z.wiąiz,ków1 nierniec
k.iiich i zalocat organfaacyę polską. Aby 
zgromadzeni m()·gli pozniać -0rgamizaicyę 
„Zjednoczenia zawodrmviego polskiego" pro 
sif mówca o bliższe objaśntenie. 

Wywiąwl się ZI tego zadania p. Sosiń.
s:ki·, od-czytująic rnajważnieJsze przepisy z 
ustawi „Zjedinoczenia0

• 

Wywiązata się z.artem nader ożyiwi•o.nia 
dysku.sya. Jedni' mówcy mi·ejsww1\ tak 
p. Bli0ich i inni, dowoidzifi, Żle WI Berlfoite o.r
g~'Uiz.acya połska i1stniećby nie mogla, bo 
socy,aiłiści wyparlJ.by czl'Oinków jej o;z pmcy. 
InnY mÓ\V'cy dowodzili, że te Dbawy są 
bez,pod'stawne, bo wcyaliśd żądatią, tylko, 
aby 'karżdy robotnik należa.r do Qrganizacyi. 

Pa1rn Pi{)trowski z Poznaniai wy.raził 
~dla!l1ie, Ze może BerJ.lln zechce przyl~zyć 
się do związku poznańsk1iego. 

Pod koniec mzprarw z.a.br.al gl{)S poseł 
Kulerski, zalecając gor~ organi2acy~ pol
ską i wypowiadając życzenie, żeby Ber
lini przystąpft do „Ziedinoczenia z.a:W101d0iwe
go poltskiego'\ -0rganiz.aicyi silnej i UZil!a:nej 
przez przeiciwnlków. 

Ositateicznie uchwailonio, że · sprawą zor
ganizowania robotników1 pols!kich w: Berli
nie ma się zająć komisya, do której wy
brano panów: redaktora I(rysraka, mo-cha1 
Grxeladrowskiego r Prz.ybyliskiego. 

Paar Krysiak podztl~lrowat delegaitom 
,Zjedloo'C'Zenia0 za urząidzenie tak baduJą-

cego wieca, zapewnil ich <> życzliw1ośc i ro
daków berlińskich dla. braci z W eistfalii i 
Nadreni·i', ·p-0czem wz1I1iósl na cześć ich o
krzyk: niech żyją. 

Przewodniczący podzięk-Ował Roda
kom berlif1skim za żYC'Zliwe przyjęcie. p.o
czem po godzinie 12 w nocy zamknął wiec 
sfowami: Szczęść &że! 

Polacy na obczyźnie 

Hochheide. Najpierw po·z.drawiam 
Szanowną RectakCYG oraz wszystkich czy
temików ,,Wiarns.a Polskie,igo" słowajmi: 
Ni·e.ch bęldzie pO'chwalony J ews Chrystus! 

Z wszystkkh stron cz.ytarru korespon
de:n1cye w· „Wiarusie .Po11skim", ale z łJ.och
heid!e się n.ikt nie odz.y;w.a .. 

Kochani R>0daicy! Przed trzema mi·c
siącami ziostało tutaj zaf·oż.one to:warzystwo 
pol·sko-katolkkie paid. opk~ką, św. Win.cen
tago, które cmaz to lepsze robi postępy. 
Teraiz; jest naszym obowiązkiem, abyśmy 
jak ied'en1 z.api1sali si·e na czlllmik6w towa
rz.ystwa, które. już teraz, blisko 50 c:zfon
kórw lkzy. Muszę jednak zaznaczyć, iż 
z.~i-eszkuje tu blisko 200 Polaków, a więc 
dlQlpter'-0 cz;wairta część jest w t-0,wa.rzystwie 
A co to jest powl()denu teg-0·? Ot·O· 'brak o
światy! Oświatę i' ' ~ś z,dobywa się przez 
c2ytanie· gazet a· p: ze.dewszystkiem przez 
czytanfo „Wi·arusa Polski.egto". 

Da.Lej chcę się zapytać. jak ~vygląda 1 

w n~~ w: Hochheide i· ok.a.Hey z: gaz.etami I 
polsk1emi1? fak mnie wiadomo' to Roda- ! 
cy się bair<lzo malio kochają' ..;; gazetach , 
pio.Jskiich, ale: tern bardziej się kochają w 
.,Anz.e.i·gerach" ·ii „Zeitungach". Ja za•ś was 
ba1rdz:a prosizę: wyirzućde te niemied;:ie 
polakożerce bibuły a z~piszde sobie .,Wia
msa Po·lskiego", który ty1'k1o na ca4y kwar- . 
tal ko.sziu9e: 1,50 mr., a z odnoszeniem do 
diomJUi 42 fen. więcej; c.zytajde gQ pil.nie. a ' 
v.:tea:icza!S1 ()·świata pomiędzy nami ~ię p:od... :I 
mesie. I 

J(ończąc te parę sJów ix>zd'rawiam RQ-
d'arkó,v w łfochheiidie. 1 

Młody narodcwiec. 1; 

GeJsenłdrcJ1en-Scba1ke. Wiec ,.ZJer 
dn-0iczeniiaJ zaW1oidoweigio p-0.Jsikiego" W·11 
Schalke z.ag.aił ·druh Pi·etmwskii i udzielił 
Zlatazi igłosiu: druhowi Sosi.ńskiemu , któryi o~ 1 ma'Wial spraiwy górnkze i hutnicze. 

Po obszernej dryskusyi, wi której ri<Xł 
bieranio sziezegófowo różn:e sprawy dJty"' 
cząice „Zjednoczenia zaw. pol." wybrani 
zostali naistępujący mężowie zaufania: 1 

Dla Schalke: Stan. Berlik, Oststr. -ł; 
- d'lai Pel<limark I łlessler: Praociszels 1 

Klein, Ble:chstr.; - d1a Bulmke i łliillen: 
Piotr Proks, uJ. Olga1Str. 22; delegwtem PiO
zostal n.ada·l Stefani Pietrowsiki z Schalke 
I. Qwerstr. la. 1 

Zaichęciw~y mężów z.a:ufania do gorli
wei agłtacYi a cz!onków dio re.gulame~ 
pł.aiceinia sklade'k, z.amknąl przewodni·~ 
cy wioca druh .Pietrowski wiec slroiwam 
„ Szcz.ę.ść Boże ! „ 

Wetter. Grono Ro<Lak6w tu1ej•szyc] 
założylo „Sokola", do które.go zara'Zi ma 
czna liczba druhów przystąpiła. Oby ws~~ 
stk:a: mt()(fiież garnela się pod skrzy'dll 

5.okok Czołem! Druh. 

Wanne. Swego cz.as'UI zwróciłaan R.CI 
dakom urwaig~, te po;winni wszyscy be 
wyjątkU' chwać na. polskie nabożeństw~ 
które tyle kosztowalyi nas starań. I cl~ 
SzY mnie, że Rodacy poszli zai mym 2'losel 
i teraz koścół :zwykle sz-czelnie bywa ~ 
pelniuny Rodakami i Rodaczkami 



Teraz: inna sprawa. Slyszakm szcm-
1rania, że wiec „Ziedn. zaw. poi." w osta
tniej chv:m został odwołany z powodu bra
ku sali. Ponie·waż \\" przyszłą niedzielę 
ma się od.być \viec ogólny połski, na 
którym prawdopodobnie jeden 'Z delega
~<~w ,,~f.anych na kongres górnik6w zda 
~:-. ~ \\ azdanie z obrad, \Vięc spodziewam 
si t; , że Rodacy licznie się zbiorą. 

Inreresujący się. 

Beckhausen. T-0\\'arzystw-0 Matki Bo
skiej Szkaplerznej w Beckhausen odbylo 
w niedzielę, dnia 19 marca swe wallne ze
branie i obór nowego zarządu. Do zarzą
du zostali następujący pp. obrani: Wlad'y
sfaiw Belkiewicz, przewodniczącym; Mi
chaf Brnrnbor, zast.; Marcin Sendrowsk1, 
sekretarzem; francisz.ck Olenz, zast.; Mar 
cin Ncnvako\\~ski, skarbnikiem; Jan Janko
wski. zast.; Jan' Sliwka, bibliotekarzem; 
Jan vVawrzyniak, zast.; rewizorami kasy: 
Stanilsta w J ózefoski i Gusta w Krokowski; 
łaiwiniikami Jan Temerowski i Józef Ser-0-
\\'i. To w.arzystw.o posiada także bibl~ote
kę która się składa z 50 książek. Towa
rz~stwo urządzil-0 zab'1!wę gwiazdJk"Qlwą,' 
która się bardzo pięknie przy licznym u
dziale c-zlionków i rodaków odbytta. Roda
q · z Beckhausen i okolicy, którzy jeszcze 
nie są członkami t·ow. winni d1oń wstąpić 
i przez. to. to młode towarzyshVio ])Oprzeć. 
ponieważ ono stoi na zasada·ch czysto ka
rolkkicch i pol1S:kich. Mamy do·ść wielką li
czbę Polaków w Beckhausen, ale jesZ<:ze 
nie \\ ielll z nich jesct w tm.varzystwie. Af.o
żc tych pan~ stów zdiolaią. tych obojętnych 
Polaków ze snu obudzić. 

Zaraz.em prosimy eszanowne bratnie 
tow., ażeby przy zaba-wach, rccmk ach i 
ii roczystycłl obchodach, o nas też nie za
pominały i nas też zapraszały w celu za
pozrrtania się między sobą. Jeżeli będziemy 
proszeni ·chętni e p.rzyibędz.iemy. 

Włiad. Belkiewicz., prezes. 

Rezolucya 
uchwalona na kongresie górników w spra

wie wydziałów robotniczych: 

Kongres górników ·upatru~e· w proiek
towatnem w noweli dJn ustaiwyi górni'czeJ 
zapmwa<lzenil\l wydziałów robot11i~zych 
wypelnieni·c dawnego usprawiedl iwionego 
żądania gómików; wuosi o rio<Zszerzenie 
projektóv\' rządowych \V kierunku następu
jącym: 

\Yydziat robotnkzy: wini,en hczyć 
przynajmniej 5 lub 6 cz.lonków; w więk
szych kopalniach winien kaiżdy rewir sz.ty
g.airowy dostawi·ć Jednego członka do wy
działu. Wybór wydzialów mbotniczych 
w~nien nastąpić na: mocy systemu propor
cyjnego. Czkmkowie wyd'ziatów winni po
dlug ustawy być wybierani tajnem betzpo
średnriem głosowani-em. Kopa:lniie liczą.:e 
20 robotników winny posiadać wyidziait ro
botnkz.y. Prarwa wyid'ziatów, winn'Y być 
rozszerzane tak, iż ustaw.a zastrzelże im 
gtos przyiustanawianini zarnbku. W razie 
protestu wy<lzialów robotniczych w spra
wie :zmiany iprz;episówt roboczych wi,nien 
protest ten posiadać więk,sz.e znaczenie, niż 
j e prz:yznaje naweJa. Na razie móglby w 
takkh wypadkach mzstrzyigać urząd! gór-
11 iiczy, i to chociażby zmiaina taika nie 
sprzeciwiała się przepismtlJ prawnym. 

Z obrad wydziafa robotniczego pro
" adzi się p11otokół, którego wszystkie 
przed'stawionie życzenia •i zażalenia wy-
dZJia~u winny być wpisane. · 

Za1rzą.d z.aktadu1 na następnem posie
dzeniu zd'aje sprawozdanie, o ile życze.nia 
wnioski i z.ażaJ.enia uwz.ględł1!iQno. Spra
wozdanie to zaipi1suje się clio protokółu. 

Wyrok najwyższe(to sądu 

administracyjnego 
w sprawie udzielania poświadczenia o za

meldowaniu zebrania. 

Dnia 24 września 1904 przybyJ krótko 
p0 godzinie 3 po południu pan I:zeichiel 
l(rzemYk:, robotnFk z Mokrolony do biura 
policyi \Vl Wielki.ich Strzelcach celem z:a
meklowania ze:brama „Sokoła", które się 
odbyć mia~o dnia następnego o g0id2inie 4 
po południu w oberży fibitza. W. biurze 
poliicyjnern zastat p. Krzemiytk komisarza 
pol:Cyi oraz sierżanta policyjnego. 

Od1y tymże cer SWe;g'() przybycia wy
tloma.czył r im piśmienne zameJ!d.orw.anie 
chcial wręcz:yt, ur~dnicy polkyi zamddo-

wania od p. Krzemyka n·re od.brali, lea 
kazali mu czekać. aż bunnistrz 1adddzie. 
Ten'Że zja\vil si~ dopiero po g-odz. 4, za
meldowanie piśmienne cdebrat, zazna.czy~ 
na zameldowaniu czas o<lcbrama - godzi
n-ę 4 minut 10 po południu - i.„. wystawie
nia poświadczenia o zameldowaniu odmó
wit. 

Powody podał następnie bunnis;rz, 
landrat i prezes rejency1 w Opolu nastę
pujące: 

1. Policyi wiadomem było, iż oberży
sta Picbitz lokalu swego na zebranie ,.So
kola" oddać nie chce; 

2. Zebranie nie zostało zameldowane 
na czas - 24 godzin przoo rozpoczGc1em 
zebrania, ponieważ \.\" chwili\ wręcz ..:nia 
buirmistrz.owi bylo jnż... IO minut po 
czwartej. 

Dopiero najwyższy sąd admini.:S-t:a..:yj
ny, do którego się p. I(rzemyk ()d decyzyi 
prezesai rejencyi odwQlał, przyznał p~nu 
Krzemykowi• słuszność, zniósr rozporządz·e 
dr.enia burmistrza, landrata i prezesa re
jencyi i nal·ożyl wszelkie koszta prezesowi 
rejencyi. 

Są<li aidmin'11stracyjny uznał, jak to i11i 
częstokr-0ć uczynlt, że policya nie ma pra~ 
\Val czynić udzielenia poświad'czcnqa zależ:
nem i0d tego, czy lokal podany rze1czywi
ście jest do dyspozycyi od'nnśnego towarzy 
stwa . Poltcya musi poświad'cZen i c l:d7ic
lić, a rzeczą zgłaszającego zebrania jest po~ 
starać się o to, by 1·oka1 byl do dyspozy.:Y• 
jego, w przeciwnym razie zebranie oldl.Jyć 
się nie może. 

Przedewsz.ystkiem atoli sąid admini
stracyjny uiznal, że z.e'hranie zost::lk> na 
czas zameldowane, ponieważ miarndainem 
nie jest, kiedy burmistrz, do lokaln polL~yi 
przybył i za:meldowame odebrał. Je~z k1c
wy p. Krzemyk do biura policyi przyhyl. 
W przeciwnym bowiem razie , tak cpiC\va 
wyrok sądowy, mogłaby policya zgtaszr~
jącego, któryi przybywa na cza' t. j, ry
·chlej niż 24 godzin przed rozpo-: zt;;c1cm ze
brania, nie dopuścić do zameldowania ua 
czas. 

To aitoli sprzeci\.viatoby siQ przepiSO\'.'l , 
że z:amekc1owanie należy bezzwloczn:c przy 
jąć - oraz sprzeciwiałoby się du·chowt 
konstytuicy1. 

Sprawa polska w parlamencie. 
Przy geine:ralnej dyskusyi prz:y trze

ciem czytaini1u etatu1 rzeszy nai r. 1905 od
byla się obok d1yalogu Bebiai z Btiloiwem 
z;nów utarczka o sprawę polską, \V którei 
aż czterech naszyich poislów wzięto, u.dzial. 
Opis przebie·gu roz.praw1 p·odaiemy za „Dz. 
Ber!.". 

Rozprawy rozpccząl po mowie Bebla 
pose1r dr. Witold Skarżyński, 1odpierają~ 
wyW10<lY ministra wojny, jakoby Pola1cy 11 
ty~kl{)I pruskim rzą<liom zawdzięcizali kultu
ralny swói roz.wój a nie w!a1snej żywotno
ści. Tern samem prawem, - slus:ziniie wy
wodzil nasz. poseł - musial'by przedeż 
mtrni·ster wojny za1prZiec.zyć Niemcom z.dol
noś>Ci clio dalsz.eig·o, rozwoju o wla1snych si
lach. Polacy zawd'zięcizaią wylącznie wta
snej żyw,otności, że mimo wsz.elkich prze
sz:kód' z.e strony rządru i1 inniyich prąd•óiw, jak 
hakaitystyczinego, robią kulturalne po1stępy. 
Również nieprawdą, jest orze,czenie mini
stra wojny, jakoby bojkotowanie wyszlo .z 
pol1ski1ej stmny; przeciwnie hoikot we W!QJ

skUJ jest oficyalnym. Dla czego rok 1863 
mai być poiczątkiem bojkotu z polskiej stro
ny, o tern chyba: coś wie tylko poseł Ge1:s
doń (koniser :v.atysta, który przy drugim 
czytain4u napadłł na PolaJków, nazywając 
ją:c ich żm~ią. wyhocL0iwaną na pi1ersi nie
mieckiej). Polacy bJ.io1niąc się przeciw ger
manizacyi, bronią tylk{)l wfasnej swej kul
tury. Również Towarzystwo Pomacy 
Naukowej Maroinkowskiego mai li tylko 
kulturalne i socyalne cele na oku, a z po.Ji
tyką ni.e mai nk wspólnego. Do wmieca
nia furyi germańskiej, o której wspominal 
p. Gersdoń, nie ma żadnego poWlCldu. Pru
ska matka bylai dla Pol:aków \VI rzeczywi
stO'ści tylk>0 mruoochą (Rabenmutter) . . 

Konserwatystai Gersdbń, znany haka
tyista z. Księstw:a, odpierał wywiady posła 
Skadyńsk1iego, doW10dząc, że towairzystwo 
Marci'Ilkorwiskie.gioi dla tego jest polityicz
nem, że wspi-era li tylko Polaków. Swoią 
napaść nłedarwiną na posła Skarżyńskiego 
st.arat się tłlomaczyć okolicz.nością, że Po
lacy wywolutlą, tak ·ostre od:powied!zi. 

Na wywody tego Niemca ()<l.powie
dztiał zaraz. p.oset Leon Crarliński, <licyw10-
dząc, że bojkot upraWiiaJą. li tylko Niemcy, 
bo faktem jest, że P'°lacy jes~ze u Niem
ców1 kupują. Tow. Marcinkowski1ego tak
że i Niemców wispieraito. w mówca naxw i
skami' mógłby udowodnić. 

DaJszcj1 obrony Niemcó\V podjął się 
hakatysta! Tiedemann, rozv..'10d.Ząc się sze
roko i "\\'Yka:miąc, coby to się byto· z PQla
kami stało, gdyby Prusacy szkól nie poza
kładali, dróg komunikacyjnych nie pobudo
wali itp. Zdaniem jego 1uważać można 
Tow. Marcinkowskiego za gt6wną przy
czynę, że powstafo siltne polskie mie
szczaństw10. 

Twierdzenie, że Polacy bojkotują 
Niemców, zbidaf w dalszym cią·gu posef dr. 
Antoni Chłapowski. Gdyby rzeczywiście 
ta:k byJo, powia<l'a on, toby po dzii 'ś dzień 
% albo ~ niemieckich kupców w lll!ia'Stach 
nie m-Olglo istnieć. Niech Panowie prze
czytają ,.Posener Tageblatt", gdizie \V'prost 
w.zywają, by nie kupować u polsknch firm, 
ba narwet ogłaszają, hakatyści liistę, w któ
rej wymieniano polskie skla<ly z niemieic
kiemi nazwiskami, żeby tylko Ni;emie-c ku
pu~ący się n•ie mylit. 

Naistępnie Homaczyl rządowi wolno
myślny poseł Gothein, że polityka pruska, 
odnosząca się dlOI wschodnich dziielni·c, nic 
jest zupełnie dobrą, że draźni luidno·ść pol
ską i że w tej dziedzinie popetniono wiele 
blędów. Pan Tied1emann pytał się, skąd 
Polacy biorą. pieniądze na agitacyą - pro
sta jest nai to odpowie1dź - lwmisya kolo
ni.zaicyjna, kupując za: wygórnwaną cenę 
<l!ohra, daje: je sama. 

tirabia Bti10iw dorzuci1ł taikże parę stów 
w spraw~e połskkj, oświa<lcz.ając, że po
stara się. ż;e1by \\ polityce a.ntypol~kiej ża
dna nie z~panowala 1chwiciność. 

Na1stępnie porJUszył jeszcze spraiwę 
polską w z1nany sposób zaichcd1nio-pruski 
hakatysta Sieg, aiż w kimku zamknięto tę 
roiz,prawę p.o treściwych stowaich posła Kll'
lerskie.go, który słu1sz.nie zauważył, że sto
wa kanclerza otwlOrzą ocz.y jeszcze tej gar
stce Polaków, którzy się może1 jeszcze oo 
d!o rządui prnskiego1 ludzili. Gdyby rząd 
znal lepiej ludzi,, w których interesi.e walkę 
tę prowadzi, to by zapewne jej zaniechał; 
są to karyerowicze, którzy d'la prędszeg-0 
awansu <Jstrego uiżywają tDnu i ostryich żą
dają środków wobec Polakóv.r. 

O polskich szkiolach dzi1siaj \Viele nie 
mażna1 mówić; byily one przy rozbiorze 
PolsJd w tak!im stanie, że nie potrzebowały 
wielklic'h zmian. 

Boi·kot wzniecila w~ wysokim stopniu 
kornisya lmlooiz:a!cyjna; dlo1szlo tak <l!ale:ko, 
że Polak nie mo'że wej'ść d-0 lokalu, gidzie 
NlieJmcy przebywaiją: naw.et nie moona na 
uliiey SW10oodnie po poJ1sku rozmawiać. Że 

1polski·e mdziny pasylaJą córki dio Lwowa 
i: Warszawy, nie może nikogo zadziwiać, 
boć praignąi je w polsk~m języku wykszta~-
dć. . 

Na tern przemówieniu pio~lal KjuJerskie
go zamknięto ciekawe \\'cziorajsze rozpra
wy. 

Posłowie polscy dzielnie si·ę spisali. 

Ziemie polskie. 
z Prus Zaehodnicb Warmil i Mazu1. 

Pelplin. 28 b. m. ks. subregens Lic 
Jakób Malecki z.rzekł się pmbostwa Lal
k<YW1ski egio. 

Gdańsk. W celi więziennej powiesił 
się W1 d1niu 29 bm. już ktl~katluotnie karany 
mularz Michał Gański. Przesiedziat on w 
ogóle 17 lat w murach więzierunych a przed 
8 dniami p.cmownie go a:resztoiwano za rno
żownictwo. 

Olsztyn. ,,Warmiak", pismo centro
we, wydawane kosztem niektórych dwcho
wnych, w .celu ubicia „Gaizety Olsztyń
skiej'', przestaje '\vyiohodzić z. dniem 
pierwszego kwietnia. „Wa1rmi.ak" przez 
la·t je.denaście i jeden kwartat, koszto
\V-al swy:ch opiekunów przeszlo 20 tysięcy 
marek <i1 miał raptem ok·olo 250 a!oonentów. 
Prz,ez ID lat wychodzil „Warmiak" raz. w 
tydzień, w ostatnim ·zaś roku dwa r~y w 
tydzień. Prz.ysporzy)f'o to o polowę więcej 
kasztów, lecz nie abonentów. Wobec tego 
na naradzie od·bytej w ponie:dz.ialek w Ol
sztynie wi hoteUu· ,.Kopernika" posła!niowili 
interesowani k~plani zaniechać idalszego 
wyd'awania: „Warm~~a/'. Niech odlpoczy-
wa w pokoju. - (,,Oaz. Ol.") 

Gdańsk. Prz:ecirwko bi'Ciu i wyz,ywa
nru w wyższych zakia<l'aich .naukowych 
zw.mea się rozporządzenie gdańs:kiogo 
szkólnego kolegium prowincyonalnego, któ 
re obecnie mini-ster kultu roizszerzyr na 
wszystkie wyższe zak?a1d;y naukowe \V 

Pmsach, a więc gimnaizya, szkoty realne 
itd. Razpo;rządzeni,e brz:mi jak ·następuje: 

R()'ZJifaczne wypa<llki prz.ekroczeni.ai pra
wa kary cielesnei.i ze str-OuJIY' nauczycieli 
szikólł wyższych naszej prowincyi spowo
dowafy kolegium przypomnieć ~ u'Z'Ulpeb1ić 
przepisy w tym względzie istniejące. Tak
że uczniów trzech niższych klais nie wolno 

karać cieleśnie bez wied.zy1 dyrektora i Qr. 
dynaryusza. Uderzenia w gło\\'·ę są ~ 
każdym warunkiem wzbronione. O k~ 
karze cielesnej natychmiast mają ~ ~ 
·wiadomieni rodzice lub ich zastępcy. Tak. 
że używ.anie wyzwisk 'U\\"alŻa' s;ę za nie. 
stosowne i szkodliwe dla powagi tlaacZy. 
ciela. Prac domowych jako kar wi żadnYni 
razie zad'awać nie wolno. Dyrekto~ic 
mają obowiązek starać się o ścisłe zaSioso. 
~1ani~ się do tego rozporzą<lze.nia. W razie 
ciężkich przekroczeń rozporządzenie "Win. 
oo się referować przelożonej Wlaxt'zJ
a koleg'ium prowinicyonalne postanowiło 
ostro występować przeciwko naU'CZJde. 
łom nadużywającymJ pra"\rn karaniai i Przy 
pomina, że nadużycie w tym W'1Jgl()dz'E 
może także mieć skutki kanne. Nowe roz. 
porządzenie zostato podpisane przez Od. 
nośnych nauc·zycieli, jako też będ'zie Przed. 
tożone d:o podpisu wszystkim noWIO wstę. 
puiąieym nwczycielom. 

Barłożno. O cie:kawem przechrfJCe. 
niu nazwiska polskiego <lonO'si z BarlOini 
w Prusach Zach. „Gaz. Gdańska" iao aa. 
stęprujc: Przed niedawnym czasem IJU1la 
Malgorzata Chmielewska, siostrzenic.a tu. 
tejszego ks. pr:ohoszcza K-0·ścicmsk:i~o. 
zmieniJa swe polskie nazwisko na niemiec. 
kie i będ'zie się -0-dtą;dl nazywać zamias1 
,,Chmi.e~ewska" ,,łfopf". Ciekawe Pr'ZJ' tei 
sprawie jest to, że jeti siostra, z którą mie. 
szka razem, zoistala przy nazwisku· swyd 
pradziadów. Dzi\.Vlne to rzeczyi dziei-. się 
w tern 20-tym stuJ.eciu, ;gdzie dwie rcldmic 
siostry mają tak odrębne nazw1i ska:. 

i Wiei. Kr Poznańskiego. 

Budzyń. Brak rnbołników rolnych. 
Z oko·liicy tu teiszej wyinOlsi się. WI obOCl!ej 
porze wieJllrn ilość mbotniikóiw dla większe 
go zarabku \V zachodnie prowincye, a ż~ 
przy budlowie koil'ei z Główny dla Janówca 
rówinież wiele ludzi jest zajętych, dla tego 
brak sit rob0tCZYich w gospiod'aJrstwie wta. 
ścicielom dotkliwie czuć się daje. Z t~ 
powodui zwla1sZ1cza na folwa;rka·ch z.a.tru. 
d!niać będą musieli wl.aścic'iele przewaiżnie 
rdootmków za:granicznych. Takie same 
stosunki panują na calej przestrze.ni pomię-i 
dzy Pi0znaniem a J anówcem. 

Wiec w Obrzycku. W niedzieJlę dnia 
26 bm. -01dbył się staraniem komitetu powia 
toweg·o wie.c Obrz.yclku'. Zaga,1t go pięk. 
nem przemówieniem p. Mielęcki z Pensk<l· 
wa i zaproponiQIWał .nai prz.ewodnkzącego 
p. d:r. Iiiibnern z Obrzycka, który oddal 
glos przyby!emw na wiec p. hr. Macie~wi 
Mielżyńskiemu. Przedstawif on w gorą· 
cych, patryi0tycznyic.h slowach cal.:t gł'-OZI 
pol-0żema, w ja:kiem się pod· zaborem pru· 
skim zna~dujemy, wzywając do trzymania 
się ziemi ojczystej i nieustępowainia w efo. 
pominaniu się o przyroldlzooe prawa nasze. 
Przewodniczą1cy, dodawszy kHka slów oa 
sue'bie, wzniósl okrzyik na ,cześć hr. Miel· 
żyńskiego, a: penieważ nikt więcej głosu 
nie żądal, wiec zamknął. 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Bytom. Zmiany w d~chowieilstwie. 

Prz:eniesieni 'fob m1arrowaini wstali: ks. 
pm1b-Olszcz Paweł lieyduk z· Qi(Jldowa ad· 
mtnistratQlrnm <l10 Kerpna; ks. pwbo&cz 
Ema111uel Ziekmkowski z SzyiwaMJu aidiII1i· 
nistratorem w Król. tiucie \\~ parafii św. 
Bairbary; ks. admin1istrat0ir JuLiusz Merkel 
z Wierzchu1 ja<ko1 taki do Godio,wa; ks. kap. 
Konstanty Ku1bica z Mik·o·~owa jako taki do 
Dolnych Ry<l:uHów; ks. kap. Leon Patn· 
puch z Dolnych Rydhltów jalko kapelan !XI" 
mo-cniiczy do SZ'czed'rz:yika. 

Zgorzełice. Proces o kradzież mate· 
ryatu kolejowego, który toczył się w Zg~ 
rz.elicach na S!ązku już 6 dni, skończyt 51ę 
niespodzi1ew.anie wcwrai, pon:iewaiż 10skar· 
żeni przyznali się do winy. Skaz.aini zosta· 
Iii: kupiec friedeberg na 4 lata więzienia 1 

5 lat utraty praw honorowych - poJi~· 
n10 mu 6 miesięcy przebytych w więzientu 
śleckz em; rys.mvniik kolejowy Passarge I 
i 'Pót rolnr wtjęzienia · adm1nistrator mate· 
ryalu kole1iowego BUttner na roik wiezie· 
ni'1!; robotnik Biicker. Wc-Iff i Schwarz !>O 

6 tygodni w1ięz·ie·nta. Tylko- je<len z oskai'· 
żonyich z:o.staI uwolniooy, admilnd•stratcr 
materyatu k<Jłejiowego Fra.nike. - Os~: 
stVv"b poidlięte naJ wielką skalę wyw~:rro ~ 
swio1;m czasie ogromne wrażenie. Nienrle· 
ckai gospotdiarka ! . 

Bytom. Czytamy w „Katoliku": ~1~ 
bHotek germanizatorskich na Górnym ~ ~ 
skUJ było w roku 1903/04 og~em 121. 
iest 79 stały.eh bib-łiotek. a dwie powiatt:ń'~ 
wędrowne z 42 oddlzialamr - tak wYkatU 
ie spis, który w ty<:h d0niiach ~ 
Pod koniec rzecoonego roJru1 spra . .;ek. 
cz·etgo byto, prócz powyższych łJJil>li ro
ieszcze 9 bibliiotek powiatowych w~ 



\\'.Iiych w przygotowanht z 80 do 100 od
dZiałarni. Na b-ibltoteki te wydaty gminy, 
,rtiełki przemysł, stowarzyszenia i osoby 
pryv.·atne 45 771 marek, dalej pov.iiaty 3000 
~ek, ·w końcu rząd 26 OOO marek, czyli 
-ra~ kasztowaly one 74 772 marki. 

Takie kolosalne sumy. w-.ydaie się na 
"'~ie ludov.i polskiemu ducha niettniec-

. kie&O! Z bibliotek tych lud polski ża<ln.ych 
korzyści niema, ale przeciwnie - może 
~ szko<lę, bo może utracić poc.z:ucie 
pałskie a .nawet \viarę katolicką, g-dyż w 
bibliotekach są książki " " pewnej części 
protestanckie lub bezwyznaniow-e. 

Katowice. W ubieglyrn tygodn'.1u- cd 
J9 do 26 marca: przybyło w powie.ci ei 'kato
widim, miejskim i wiejskim, 31 nowych 
-wypadków tężca karku, natomiast ubyto 
24. i to 4 z poWDdu wyzdrowlten~a, a 20 
.skutkiem śmierci. Ogółem byto na począ
tku tyg{)dnia 77 chorych, a J)'rzy końcw 84. 
Od samego początku bylo dotychcza:s ra
zeml 163 wypaldków. w tem 89 śmiertel
nydt. 

\Jiadomości ze świafa. 
Berlin. Sprawai wyboru poslów. Brej-

kiogo i Korfantego znówi 'Z•ostafa odr-acz.o
na. Prawd:opodiobnie we wtorek znów bę
dzitei na porząd'ku dz:ieinnym. Czy zbierze 
się JJ(ltrzebna, cb U<chwat Kczba- postów nie 
wra<lio:mo. W czwa,rtek pod: koniec posie
dzeniia nie było kompletu. 

Niemcy. Czwarty kongres anarchi-
stów ma s.ię {Jdbyć w Ś\\ iQta ZieLonych 
Ś\lłiątek w jednem z miast śrndkowyich 
Nremiec. Kongres obradować będzie o or
ga.n i.zacyi anarchistów, o strajku powszcch 
nym, -0 parlamcntaryźmie, przeciwwojsko
wei pwpagandzie, organizacyi i a!gitacyi 
an.arch.i1stycz1nej. Urządiz.ona w redakcyi i 
<lrukairni pisma anarchi,styczne:go rewizya 
spclzfai na ni·cz.em. Obecnie: rz<t<l' znowu 
niieco więcej patrzy anarchiistom na palce. 

Z Watykanu. OJciec św. odbyt tymi 
dniami tajny konsystorz. W wygloszonej 
na kxmsystorzui przemowie poruszył papież 
ki.!lka wewnętrznych sipraw kośicio tai, po
czam ·"ryrazit ubolewanie z powodu anty
chrreściaf1skiego ducha, pam11jącego we 
frain:auzkiej izbie deputowanych, oo dowo
wadz1 Francyę do upadku. Następnie 
wspomniał papież o antykafoliickiElm usta
\VlOd'awstwie w rz1eczypospo.Jitej EkWiador, 
a kierunek w obu tych paf1stwach przypi
saif c:zyn-ości sekt rntganizowany-ch w ca
.tej Europie. W końcu omaw1iat, Ojciec św. 
spraiwę chrześci.a:ńsbej demokrarcyi. 

,,Już raz: fa!Hem się - mówul papież 
dio katXly,natów - w waszem gronie, że 
wie f'rancyi pojawiają się dążeniai szkodli
we d'la reHgH. Nasze skargL nie miafy za
miaru spo<woidować zerwania umowy, za
wartej pomiędzy Stolicą, Apostols1ką ai rzą
d'em francuzikim na początku1 uhieglego 
Stll'lecia ku ~ólnemu dobru, p•ochodzily je
dlnaikże z troski o dlobro kościioła. Ale mi
mo że z c.alą gorliW!Ością giototwii:śmy byli 
zast'OOOwa.ić środki, które uwaialiśmyi za 
dbbre, calem z.apobieżenia wiellk:iemu zle
mu, nic przecież nie jest od .na;s da1lszem, 
:iaik chęć obaleinia zarwartych tralktatów. 
Mimo to rozgoryczenie wystą!piilio w. spo
sób bard'zo g\vaH<YWny, a rzeczy zaszty 
tak daleko. iż niestety naileży się obawiać, 
że zerW1anie \.V krótkimi icz.a'sie stainie się 
nieunikn ~one. Poni~eważ zaś kochamy Fran 
eye 'Całą dus·zą, prz.eto przejmuje na1s to 
gilęl>01kim ż.alem. I(ażda krzywxta, wyrzą
<fmna kośdotowi. oddzialywai wszędzie 
ujemnie na życie pwblicz.ne, przeto potrzeiba 
ażeby ni1ei tylko katolicy francuscy, dla 
których sprawa kości!Ota 'PO\VJi1ninai byt świę 
tą, ale wsz:yscy obywatele, pr:agnącyi do
bra ojczyzny w interesie spakoj111 paif1stwa. 
• starali się usilnie uchrionić ojczyznę. przed 
tak wi:elkiem niebezPieczeńshvem. 

Ser.ce nasze glęboko wz.rusz.a stra1szna 
Wi{)jna, toczącai ·się od dluii.szegoi czasu na 
<laickim wschodzie, :która ze swoimi mor
dlami i 'Z!niszczeniem strasz.ny przedstawia 
Widlok. fak0i Namiestnik Bnżyi na zi,emi 
,pra-gnę gorąoo, a.żeby Opatrz,ność niatchn~
ła pa1[11ujących i narody duchem z:gioidy. 
Tl"OSlki gniotące łu>dzkość, sąi ta!k wii1eillkie i 
tak licimie, że nie potrzeba <lolączać do nich 
jeszcze okrudefrstw wojny." 

Z ró.inv\r. sfrołl. 
Bruch. Nieszczęśliwy wypadek wy

dan.ył się .na1 kopailni „I(onig Ludwik" dnia 
30 tna'rca o gddiz. 752 po pot Przy końcu 
rarnneJ szychtyi wpaidl dJo szybu 45 metrów 
td~bokiego i poll!ióst śmierć na miejsou śp. 
lndwUk Hemerling wi 23 roku żydaJ, u ro
~Y dnia 6 sierpnia 1882 roku. N. o. w, p. 

Tak samo poniósł śmierć na bpall1i 
R.ecklhnghauseń Il. śp. Stan'sfaw Nowak 
"Wi 22 r. życia. N. o. w p. 

Kastrop. I(opalnia ,.Erin" śwtiętowata 
\V piątek z po:v:odu brakn pobytu na węgle. 

w. s. 
Essen. l(ochani R.odacy! Może nie

jeden zapyta się, dlaczego od1v:o1ane z.o
stal-0- posiedzenie pp. prezesów, towarzystw 
polskich i nadzelatorów bractwi w sprawie 
pielgrzymkii polskiej do Neviges. Może już 
niejeden posądzał tego lub OiWeigo. Ja, ia'
ko sekretarz pielgrzymki, bo prz,ewlQdni
czący śp. Wyrwa nie żyje, muszę to V.'Y
jaśnić, aby każdemu bylo wiadomo. Nasz 
O. Erazm chcial, aby zebranie odby~o się 
\\.i kla·sztorze, ale przełożony kla1sztom na 
to nie pozwolil. Og?ositem to w· naszej ga
zecie, \V czwartkowym numerze staro ró
wnież. Chociaż O. Erazm czyta każdy nu
mer „\\' iamsa P-0lskiego", jednak ni.e spo
strzegł tego ogfoszenia i aby niepotrzebnie 
panowie prezesi do Essen przyibyw1ali, o
gfosit, iż zebranie się nie {)dbędz1ie, więc 
winw jest wtem, iż og~olSzenia mego nie 
spostrzegł O. Erazm. Uoo·lewając naicr tern 
O. E. proS'il mnie, abym \\- „WiaruS:ic Pol
skirry„" to ogk)sił. 

franc. Karlikowski. 
Nowy kwartał się rozpnczyna, więc 

trz.ebai nie ustawać \\. agita:cyi z.a ,.Wiaru
sern Polskim". J cszcze tylu P()laków na 
obczyźniie. zamiast polskiej, ma ga1zety nie
mkckie, że każdy gnrliwy czytelnik nasz 
mc1że z faitwością IXYstarać się o kilkai no
wych abonentów. Powinni1śmy się organ\
ZOiwat, alby się wspóJniie porozumiewać, a 
nailatwiej to uczynić będziemy: mogli, sko
ro wszyscy P·ola,cy na obczyźnie zapiszą 
&obie ,.Wiarnsa Polskie.go". 

Berlin. Proboszczem prz.y kościele 
św. Jadwigi i delegatem książęco-bisku
pim z.ostar ks. dziclrnn Ka·rót I(leineiidam, 
proboszcz w Naumburg na S1ązku. Przez 
11 lat byt on probo·szczem w Charlottc11-
burgu, zna1 "'i ęc stósunki tutejsze. Uczy 
57 lat. 

Berlin. Szczęśliwe:j operacyi dokona
no w królewskiej kiinke przy Ziegelstras
sc. Pewien t. z. artysta pokazywaf sztucz
ki, między innemi kładl solbie w gardło ru
rę szkl'aną dlługości1 jedne.go metra. Mial 
przy takiej pmdukcyi nieszczęście, bo mu 
się 35 centimetrów1 tdi'że rury zlamat-0 i 
pozostało w kan.ale pokarmowym, WziG
ta g.o do kliniki, rozerznięto brzuch, -Otwo
rzona żolądek. rurkę wyciągnięto, potem 
znów zaiszyto i chory >Obecnie jest na d'ro
d'ze zupetnego wyzdrowienia. - nie ma bo
Icśd i w 3 tygodni1e opuści' klinikę. 

Kolonia. Przed 8 senatem cywilnym 
kolońskie·~o sądu nadziemiańskie·go, ·odby
wal się daJszy ciąg prncesu, który ju/Ż ze
sztego mku naijszersze zainberesmval kQła. 
Powód, exiezuita hr. ttoensbroech, oraz 
oslkarżiany ks. Dasbach z Trew1m stanęli 
osobiście. R.eprezent~nt pawo<la, adwokat 
D. fi'scher, skarży ks. Dasbaicha, którego 
zGtstępują a:dlwiokad Dr. Gammersbach i 
Dr. Schrombgens o wyptacenie 2000 gul
denów, które ()Skarżony Qbiecat wyipłaóć, 
s.k1oro kt-0ś udiOwodni, iż Jezuici na·wc.zali, 
że . . ,1cel uświęca śr.odki". Dowoidu1 tego 
mia! · dostairczyć hr. Hoe111sbroech na mocy 
opublikowanegio ""~ .,Deuitschla.nd" mate
rya.fu, a· zatem zalf()bit wyzn.aiczone 2000 
guldenów. Oskarżony zaprzeC'za temu. 

Przyiczyna. pr-0ce'SU' jest następująca: 
Na zebrani'u1 kaitollków w 1 R.ixdorfie. p. 

Berliniem, kt9re odbyfo, się 31 marca 1903 
r., powiedzial ks. Dasbaich, pomięd'zy in
nemi 1co następuje: Ustawai antyjez·uioka 
jes.rt nieslychaną; ustawą i nie tworzy liścia 
la1uirowego \VI historyi~ niemiecki,ej. Tak, 
jaik w tym wypaJdku sumarycznie zalattwio
no się z Jezuitami, tak postę.puje się wszę
dzie , pod.nosi się ciężkie zarzuty ni'c: ~ilą.; 
się na dowody. Jeszcze d'zisiaj twierdzi 
się. że Jezuici nauczają, że „cel uświęca 
środki", pomimo że Jezuita R.oh j ·uż przed 
50 laty temu, ktoby to z jezmckich pism u
downdnit obieca i wyptaicić 1000 guldenów. 

Mówca: sumę tę podwyższyt na 2000 
guldenów, 1ecz napróżn10, nikt się ·o nią nit: 
pdkusil. pom~mo to bajka jeruick~ nadal 
~urs01Wać· będzie pomiędzy proitestancką 
ludnością. Wobec teigo hr. Iioensbroech, 
dawniejszy J ez.mta, a obecnie odstępca i 
aigitator anitikatolicki podjąt się udowodnić, 
że Jezuici faktycznie wyznawali hasto: cei 
uświęca śrn<llld: Ks. Daisbach tymczasem 
stoi na tern stanowisku, że dlowoo tylko 
wte<l'y uzna za dostateczny, jeżeH ud'OtWO
dnio1nem zostanie, że hasto to ogólnie obo
wti~yw.ato a nie, jeżeli tyllro przypadko
m> który z JezuitóWJ w swych pi1sma:ch go 
użyt Dalej potrzeba u<lov.iOldnić, że z 
p~sm jeru1ckkh wypłyWa., iz każdy czyn 
sam w sobie niemoralny, spelnionr jako 

środek do (}Siągn:ę..:ia dobrego celu, etycz
nie .iest dozwolonym. 

ttr. Hoensbroech w. pracy1 S\\'"ej, opu
blikO\\·anej w ,.Deutschland" stara~ . się u
<l<>woo~ić, że Jezuici nauczali, 1ż cel U'ŚW1ę
ca środki. Ks. Dasbach dowodu rzekome
go nie uznal. Wobec tego starano si~ srn-o 
rzyć sąd' polubowy, złożony pól na pM z 
katolickkh i protestanckich toologóW\ pod 
przewoonict\vem żyda. Sąd taki ukon
stytuować się me dal, ponieważ prote
stanccy profesorowie w znacznej mierze 
odpowiadali odmm.vnie. Oddano więc s.pra 
wę; pod \Vyrok sądu zwyczajnego v;i Tre
wirze. który skargę odrzucit i to z powodu 
ponieważ uv.rażal rzecz calą za• zaktad, o 
który skarżyć nie można. Materyalnie, co 
do słuszności WY\VOidów1 łfoensbroecha 
sprawy nie badano wogóle. 

Obecnie zaijąt się rozpatrywaniem 
SI>Ornej sprav.ry samej 8 senat cywilny ko
lońskiego sądu nadziemieńskiego. 

W sprawie tej, która najszersze k<>la 
P'Ubhczności interesowala i jest zasadni
czego ·znacz'enia sąd nadziemiański w wy
roku z dnia 30 marca r. b. ~wizyę odrzu
cił, nic. podając powl{}dów. 

W środę po pot o g,odz. 4~ podobało 
się Panu BogLt powiola;ć do Siebie moją naj
droższą ~onę 

śp. WLADYSLĄ WĘ ur. ZaUsz 
w 35 r-oku życia, rodem z Belęcina wi po
wiecie wschowskim. - Pogrzeb odbędzie 
się w nield!zielę 2 kwietnia o godz. 30 po 
poł. z dlomu żatO'bY w ttamme-Bo.chum, 
rułica Schmechtingstr. 21, 0 1 c·z.em donosi 
wszystkim kre'\ nym i1 znajomym w smut
ku pogrążony illflż 

Adam Kwaśniewski z dz,iećmi. 
łfamme-Bochum, do. 30 maircai 1905. 

Don{)ISli się SiiQstrom Bractwa. R.óżańwwe
go w Bochum, iż. si·ostrai 
śp. WLADYSLA W A KW AŚNIBWSKA 
ur. Zalisz, umartai dnia 29 bm. Pogrzeb 
odbędzie się z d{)iUJJUi żatoh-y w łlamrne, 
Schmechtinstr. 21 w n:iedzielę o godz. 3Vi 
po µol. o viczny' udziait w pogrzebie upra-
sza się. Przetożona. 

Towarzystwo św. Barbary w Bochum. 
W środę po por. o 1gocłz. 40 podiobato 

się Panu Bngu powołać ido Siebie ronQ 
cztonka nasz.ego p. I(waśni·ewsikieg-01 
śp. WLADYSLA WĘ KW AŚNIBWSKĄ. 

Pogrzeb odb~dzte się. w nie1dz.ielQ dnia 
2 '.kwietnfa oi giodz. 3Yz po pot W1 łlamme
Bochum. Chorąży i asystenci, oraz •CZł"'n
k()lwie winni się stawić punktualnie o godz. 
3 Po pot w 1-0kalu tQwarzyskim. O licz-

'ny udzJat czlonków uprasza Zairząd. 

--
Dnia 30 marca rano podobar-0 się Panu 

Bogu zabrać z te·go świataJ p0i krótkiiej a 
ciężkiej chorobie opatrwnego Sakramen
tami śś. 

śp. ANTONIEGO DRYGASA 
w 37 roku ży:ciai. 

Pogrzeb odbędzie się wr nijeidzielę p-o 
Pol. o g<Jd'z. 2 z domu żaloby Iior<l'el, Kó
nigsg-ruhe Colonie 46. O liczny udział w 
p01grzeblie i pobożnie westchnienie za duszę 
nieboszczyka prosi W• smutkui pogrążona 

Żona. --

... . . 
' " -Koło śpiewu ,,fiołeku w Recklln&hause11-

Siid (dawniet Broch). 
Przez nieszczęście w kopalni „Kónl-g 

Ludw:ig'· ponióS!ł śmierć czynny i gurliwy 
czlooek nasz 

śp. LUDWIK HEMERLING 
w 23 roku życia. 

Pogrzeb od'będ:zie s4e w niediiele dnia 
2 kv.;etnia po pot o godz. 04 z kopalni 
.• Konig Lud\\1ig". O jak naHicznie}szy u
dzial cztonków' czynnych i nieczynnyc'k 
prosi Z a rząd. 

Uwaga: Czlonkowic. \\inni się stawie 
o godz. 7'23 \V czapkach na sali posiedzeń. -··------- -. .. 

• - • • c,,. . -„ • 

Towarz. Przemysłowców w Bruchu 
donosi swym czlonkom, iż umarl czfonc k: 
nasz 

śp. LUDWIK HEMERLING 
Pogrzeb odbędzie się. w nic<l:z.ielę o 

godz. 0 4 po pol. z kopalni .,I(6nig Lud
wig", gd'.Z1ie gio spotkało nieszczęście. 

O licz1ny udziial uprasza 
Za rząd. 

~a.bożeństwo polskie, 
Eickel. 

Spowiedź św. jak ogłoszono w W. P„ 
Kazanlia zaś są pi,erwsze po gitównem na
bOlżeństwie o godz. 12, druigiei o godz. 0-4 
p0 poludniu. 

Mi'.sya polska w W attenschełd 
w kościele parafialnym -0<l 2- 9 kwi'etnia. 
W niedzielę kazaniai o g-0dz. 012 - 4 -
07. W tygodnh1 kazania o Yz9 - 05 -
8 godz. 

Towarzystwo św. Piotra w Steele. 
Na ostatniem walnem kwartalinem zebra„ 
niu ()braliśmy 4 mężów zaufania. Nai mie.j
soow10ść Ueberruhr: Mądiry, nr. 73; na 
Konigssteele i freisenbruch: Jan J eniczak, 
Zobel-Colonie nr. 250; na Kray połud'.n. 
Mar,cin Niedziela, ul. rnówna nr. 19; na 
Steele ·i R.ott: Anto.ni Majchrzak III R.ottstr. 
nr. 23. Do tyich mężów wi111ńern się każdy 
cztonek w rnzie choroby z.gl-0sić. 

W. Grześkowiak, se kr. 

Koło śpiewu „Chopin" Bochum V Hofstede 
d·onosii swym członkom, i:ż w nieid1ziellę dnia 
2 kwietnia po pot. -0 g<Jdiz. 4 o<lbędzie się 
w sali p. Backera przy ul. Poststr. zebra
nie. Licziny udzial szan. czloników bardzo 
pożądany. Goście mile widziani. 

Zarząd. 

Tow. św. Barbary w Gelsenkirchen. 
Przyszłe J>Qsie<l2enie miesięczne {)d

będ..Zie się dnial 2 kwietnia o godz. 40 po 
pot Z poWlodu ważny.eh sprawi liczny u
dział czlonków pożą<lany. Zarząd. 

Tow. Przemysłowców w ReckJingh.-Siid 
dlonosi cztonkQm, iż zebranie, które się 
miało odbyć w pomedziakk 3 kwietnia: zo
stanie ('dłoicme na tydzień później, więc 
odbędzie się w _ponieidzi'1!lek 10 kwietnia 
wieczorem Q godz. 9 w lokaih.11 p. I(uchema. 
Zebranie jest odfożone z, pQ1W1od'u mi1syi. 

Sekretarz. 

Tow. gimn. „Sokół" w Ober-Styrum 
donosi swym druhom, iż w1 nieooelę dnia 
2 kwi·etniia odbędzie się zebra.nie o godz. 
3 po pat O jak naHkzniejiszy ud'ziar w ze
braniu uprasza1 się. Ozorem! Wydział. 

U waga: Zosta ty sprorwadizi011 e: nOW'{! 
sprzęty d~ ćwiczefl, to je·st prężnik i porę
cze. Jest pożą!danem, aby kalż.d'y d!ruh u
stawy z.abrat ze Wbą ua posiedzenie . 

Józef Paluszczak, sekr. 

Baczność Rodacy w Baukau t 
Zwracruny uwagę SzaITT. Rodakom w Baa

kau , iż w niedzielę dn. 2 kwietnia o g. 12 w 
pot odbędzie się zebranie w lokalu p. G. 
I(oopa, niedaleko kopalni ,,Julii", w celu zalo
żenia Kola śpiewu. Prosimy tedy Rodaków 
najserdeczniej o przybycie.. l(omitet. 
Tomasz Szemczak, Antonci Maik, Praoci
szek Dytkiewicz. Józ·ef Szeląg, Jan Tom
czak, Jan I(rześkowiak, Tomasz MieJ.och. 

W sprawie pielgrzymki polskiej do Neviges 
Szan. panów prezesów towarzystw 

po!skk:h i Naidzelaitorów bractwi różańco
wych z dekanatu Essen i Okolicy prosz,ę, 
aby na niedzielę. dma 2 kwietnia raczyli 
przyjść oo Essen na zebranie o godz. 11 
prz-ed p0ludniem w celu pomó\vienła o 
pielgrzym<:e.. Zebranie odbędzie si<: U' p. 
v. d. Loo, ut Schii tz.enł>ahn 58. 

francłszek l(arUkowsld, 
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I r rajstarszy kra wiec p i:~ i 
I na ·~•li~~ .Bahl'o~·t jest 

Franciszek Słoma 
w Laar, K haerstr. 107. 

Ceny umi rlrnwane ! 

Najlepszy krój 

Mater.re we wieli.im wyb~~ 
zawue na akJadzie. 

RG ~acy, jest l:i.ułem każdego: Swój 
de ewa1·,, a nie ~boazić do 1kład11 •

f bcego I 

ŁATWY ZAROBEK! 
Ktoby chciał obok swej pracy m1ec 

1-atwy zarobek poboczny niech sie zgłosi, 
T. MOSTOWSKI, Rohlin1hausen 

•· Wanne. 

• • a ·ze .„ 
na hipoteki do budowli, zabezpieczenia do
mów i ruchomości ()d ognia) dostarcza i 
załatwia Rodak prędko i rzetelnie. 

Oferty uprasza się łaskawie nadsyłać 
do Ekspeidycyi „Wiarusa Polskiego" w Bo
dmm, pod lit M. S. B. 12. 

Qi -

Na wielki I ··JQG 
pole am sz.anown m Redakom olej sie
miennr, powidła śliwkowe, twaróg, miód 
czysty pszczeli, jagły, suszone iabłka, i 
śliwki i inne artykuły spożywcze. 

Szano Kupcom I Prz mysło1com na ebc~yźnle 
polec m najlepsze odlfliał~ 

Mll(OLAJ TWARDO WSKI, * ~~· ~~ .141 , ~ • <·"~ ols · :e: * -:;,) ·? 

KościusY.ko, Poniatowski, Korfanty, .Maryśka, Sokoły, Pflancery, li{e:::.i;:o, 

równi .ż llD. .~ ·~ ~Y r~r «Io ł'4'C-1 

\Vszyst~im, którzy w sprflWach ,edatk•
wych chcą zalożyć reklamacy~. polecamy ksY.t
żke p1d tytulem: „Poradni' podatkowy''. \\' 
tei książce napisanej przez doświadczoneg• 
prawnika, dr. Górn.cge, znaj· uje sic wszystk , 
czego potrzeba, aby dobrze i skutecznie re
klamacy~ napisać. Tak co do podatk•w pait
stwlłwych, dochodowego i majątkowe~ , jak i 
p9datków komunalnych oraz inuntowei:• i 911-
dynk1wego zawiera „Poradnik" dobre rady i 
wskazówki. I(ażdy ćowie sie z niege, jakie 

Sokoły, Trójki i Tnrcfory, oritz tabakę do zn~ywauia we 
wielkim :vyborze. - Przesyłki od 20 mr. - franko. 

i"ra ciszes. aj w „ i Wattenscheid, 
hurtowny interes i gcnor lny zast<~p n firm polskich • 

jest Jtrawo, ile prawo podatku przepisuje, 1ak krawieckich 
gm im' podatki ustanawiać maią, jak sie bronić zna.i diie uraz atałq pra-
przc<l zbyt wielkimi podatkami, do ko!?O Jtisać cę p:zy cfohrf'j .zapłacie 

~d~~ 11~}~~i.tsz~~·~t~ ~~g~~seó,~'\~e;P~~~~o;~ ;:: Piotr G omo liński, 
datkowycl1, które paragrafy nię dość jasne _d_e- I ~~~-:_'.\lari~~:· 26 
skonale Uórnaczą i mewią, jak je rozumieć na- K. 

1 

... 

Jeży, 

Ponieważ reklamacye po niemiecku pisać 
trzeba,. są w_ „J_=>oradniku"· poda.ne wz?r~r ~· Kanarki dobrqj 
polsku I po mem1ecku. Podlu~ mch moze kaz-

1 
• • , . 1 

dy z latwością dać sobie sam rade z reklama- I cho dm'\' h 1 C!O brze 
cyą. ś iewujące poleca 

Cena wynosi 1 mr. 3t fen .• z przesyłką po- H. Sibilski, 
czt:il. 1 mr. 50 fen., Adresować należy: j B h 

l(ATOLII( 338 Beutllen 0.-S. W CC Uma 

Firma 

Gebr. Kaufm 
w- "łVitte11~ 

przy rynku przy ryuku! 

Nnj banbiej poż~dane g11tunki: 

Nr. 60. P a s s e • P a r t o tt t 
Nr. 55. ~i o hJ esse • O b I i g e 
Nr. 32. Turt~ fort petits canons. 

l:
Tylko pfaw<.1;.\iwc jcfa'H ka7.t1a paczka nosi nn,,,.wisko f\i-mj: 

ft ;~ S lJ L I t+t A. ~ ~ 
' . ' . 

Herne r. · 
11 $~c~eQqłowy oddział 

1 gotow. ubrań . dla meżczyzn 

naroi. ul. r r 
Bahnhof- i ~ 
Hein richstr. 

z dn1em 1 łi:tvłetnia mlij 110\NO urządzony jn~eree; ~t· 
wiern~1, i sl<łacl we ws.zelkfr h ariykułach znaczme pow1~· 

Baczność Rodacy! Bruckhausen n. Renem 
i całej W estłalll ! 

Polski ze~armistn i 2ł-0tniki mi-eszka 
w. Bruckhausen. nai ulicy Albrechtstr. 16. 

Wielki skład zegarków i zeiarów i 
złetych rzeczy. 

Po bard:zo niski.eh cenach sprzedaje 
.zegRrki kieszonkowe począwszy od 8 do 
28 1P r. !'i a.i lepsze ankrowe ze.iarki od 20, 
25, ~:ż do 50 mr. 

Hra.~ia R-Odacy! spieszde iak najpre
dzei ~ ze~arld &> swego Rodaka, który 
was niiie oszuik1a i rz.cteln~e ohsJ uży. Kto 
Jtisze oo mnie po zegarek, dostanie darmo 
&t\eu.szek :z kapsułką. 

Każdy ze~arek u mnie z:amów·kmy jest 
starannie Olbciągnkmy z 5 letmą gwaran
oy~, a irdyby si~ mial niepodobać, zwra
ca• p)eniądze z powrotem lub zamie
•lfł na i.razy, 

Na żyiezenie każóe,,go także przyjmuję 
OOoć nalci~e repairacye i;egarków: i re
pel\Uj~ pod gwaraocyą 2 letnią i po cenie 
bardi:IO niUiej. Jeżeli kto nwal ~uż u ob
cego zegarmistrza zegarek i nie chce cho
Gzić, ło dla przekonania prosz~ przyslać 
do mnie, a dostanę z. pewooścr.ą serdeczne 
,..Ui~kowanie za dobrą. repa:racy~ zegar
lta. ma· wszystkiich doorze myśl~cych 
~ików ZCłiSylam pozdrowienie. 

I. Żywiałowskl, 
r>0lsk1 zegarmistrz i złotnik. 

zawiera najlepsze nowośc.i wiosenne. 

Ub • ·d} . . dobre materye, rama a męzezyin wyborny krój, 

9, 16, 18, 20 do 38 mu-ek. 

Ubrania-dla młodzieńców 
·< po 4.50, 7, 9,!14, 18 marek 

.... . -„ -..... -............. --..., .... ~n.- -···· .„.„.. ~)'\'~__.... .... „ .. „ __ u brania-~dla ełiłopeow ~~~~~y~-~~:;ftl~lc~~ 
; .·„~\,.:·; ;~'+:: 195, 3.iO, 4, 5, 6. 8 marek. 

Ubrania do przyjęei&r»ietel11~0~vr~0'.:atery~ 
8, li: 14. 17, 19, 25 marek. 

Spodnie dla dzieei do "''~k~~ie;~-'~ieku t · . 

65, 85, 98 fenyg6w. 

wełniane bluzy dla~ chłopców wazyetk~~elhlei 
po I 75 ror. i 2,25 mr. 

• • ~ do każdego ubrania u mnie kupionego eleg. kapelusz. • 

• J ntro w niedzielę i przez ealy tydzień : 
• mają zostać wyprzedane, bez względu na dotychc.r.a~ • 

sową wartość, około ~ 

• 300 ubrań • 

: lad~?, !!~~~~' ~a!;.L o~?obi~i:~~ł~~e~!e : 
: po 9oo 1250 i 16°0 mr. : 
: Około 100 obrań d1a:meżczyzn i 
• 'l . . te ' k . I 1-· • • z naJ epszeJ czarneJ ma ry1 amgamowe..J. e e~anc.!11 • 
• krój, dlugi fason, 2-rzęd-0we kamirelki • 

$ : za cenQ tylko 19"0 
mr. Wartość o wiele wy?.sza. i 

• / Najwiękwszy dom specyalny w Bochum • 

: M. Darto;; w Bochum : 
tylko Obere Marktstr. 25, narożnik Rosensłf. • * Właściciel: M. Mischk O\\ ski. • 

t-·••t>• ··~··· ••• ~ ••• : 

kszyłem. jestem w położe~in: 
moim szan odbiorcom," W~7.y~t· 
ko dotąd nie bywałem wybo· 
rze i tanich cenach dostar(':tnr. 

Dzi~kując za doi.ychc:1a· 
sowe })Opnrcie i zaufanie do mnie, pro~r.. 
1·ównież i nadal to nowe p1'zedsiąhior6two 
popn:eć. 

Polecam mój wielhi skła<l i wyLór 

1;ara!loli, la8ek, cłługich i }iJ•cłt· 
kfoh feJełł) eza1tek, eygarnkzt>l\ 
ti~ba.kierek i \Uzelkich tom:n6w ~: · 

lowych. 
lJiam tah~e ·wielki 5kła(l lepszych to

warów f'kor.zanych oraz l'n.m do obrazó11. 
Dalej prowa<lz<~ y,nanej dobroe 

C'YGLRY PAPLER0t3Y, TATIM::[ DO 
PALENIA, ZAZiY\'VANIA I i.iUClA. 

~a skład.zie wszelkie instrument! 
muzyczne i c.ząści do tychże. 

'rowary p.npierowe y, polskimi maplsamł zaw~i1 

do nabycia: 
Hepe1·acye "'s.'.llyslkieh r~eczy w ·wlasnyn.1 wu.r~ztia·ii 

wykonywam prędko i tanio. 

Najszykowniejszy krój ma 
Jan i Fi·ancisze.k 

OC 
wr Essen, 

ul. Tarmstr. 14. 

li • 

Krój paryzki. 



leolaum, sobota 1-11 kwietna 198&:. Bok li. 

~umer ·dodalkowv. 

Kapitan Czart. 
Tom llrugl. 

r 
(Ciąg dalszy.) 

Ale w chwili, gdy opuszczał Chatelet, 
:w15pommenie tego drobneg·ai zdarzenia 
przeb~egto mu przez. gl'°wę btyskawi·~1. 

Zaraz też. po\v'Ziąl myśl. która miała 
być bezizwtocznic uskuteczni·ona. 

Idąc do Zilli, nie mial bynajmniej za
miam kupować trucizny; byfolby to zbyt 
·niezręczne. 

Postan'Ow;1t po1nrnstu skraść Uakon"1k, I 
jak wdemy, udal·o fli'u się to w zupełności. 

List, który· z jego porady pisalai cy
ganka, byt tylko pozorem, ułatwiającym 
1m11 kradzież przez ·odYvrócenie1 uwagi Zilli; 
dzicw:czyna' zatem, ni ·~ domyślając się te
go, przyczymla się bezpośr·cdniiJ do zgu
by czt•ow ieka-. który byl jej droższym nad 
wszystko. 

Cyganka aż do wi eczora' nic d'omyślata 
si~, jaki cel miały w rzcczyw'istości ·Od\vic
dziny Rolanda. 

Wieczmem jednak bardz.01 dbała o 
S\\ ~ piękność, którą, jak \\"szystkic cygan
ki, 11m1a.!a' utrzymywać i p :.;.dno sić za po
nioc.ą przeróżnych kosmetyków, zbliży la 
sie d·o stoliczka. aby w·ziąć sloik z jakimś 
opia1em i natrzeć nim usta i policzki. 

Jedno spojrzenie, rzu:oone na hczny 
zbiór szklamych i metalowych nacźyi1, wy
starczyło jej dio spostrze'żeni.a. że flakonik 
z niebezpieczną trucizną zniknął. 

sie 

Zaniepokoiło ją to -0:ctkrycie. 
Odsmvając na stron ,ę kosmetyki, jęła 

Baczność! W anne ! 
W ni e dzielę, dnia 2 kwietnia odbędzie 

ogólny wiec polski 
o g<J'dz. 5, zaraz po polskim nabożefrstwic 
na sali p. Unterschemann. Na wliecu prze
mawiać będzie między innymi także posel 
Kulerski. O l'iiczny udziait Rotlakó\\" z 
Warme i okoli.cy uprasza się. 

\Viec w Linden. 
Z po\vodu, że...wiec w Dahlhausen się nie 

lldbyl, odbędzie się wiec w Linden. Zwraca się 
llruhom z Dahlhausen uwagę, by raczyli na 
wlec w niedzielę dD Linden podążyć. Wiec 
odbędzie się na sali p, Schiillera o godz. 012 
PO nabożel1stwie. Uprasza się o jak najliczniej
szy udzial. i<lyż będą obierani nowi mężowie 
zaufania. Będą też mówcy zamiciscowi. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie." 

SKŁAD KOLONIALNY w pobliżu 
kopalni, gdzie jeszcze nie ma polskiegu 
§kładu, jest tanio do wydzieirżawienia. Bli
ższe s.zczegóły poda 

F r i t z W i e n h o lt, 
Dortmund, Steinstr. 12. 

przeglądać jak naistara:nniej wszystko, oo 
z.naidowato się na stoliku, szukając tamtego 
flakonika i czyni'ąc sobie wyrzuty, że tak 
nieostróżnie pozostawiła go była na wi
doku. 

Gdy poszukiwania okazały su~ bezsku
teczne, niepokój cyganki wzrósl bard'ziej 
jeszcze. j 

Nagle roziaśnialo sic jej w umyśle. 
- Hrabia! - wykrzyknęta. - hraJbia I 

ukrad1t trnciznę ! Ach, jakaż by lam szalo
na, \\ 'ierząc \\" jego szczerość! On posta
no\v1l z.ablć Ma.inu efa, i dio mnie! diO nrnie ! 
przyszedł po brołi na niego. Podły zdraj
·ca ! Znałam •go dobrze i pozw101ilam, aby 
mnie tak haniebnie oszukał! 

Zilla. naipól nieprzytomna, zarzucib 
pfaszczyk swój na ramiona, po których 
splywaly 1<ozplątane jej \\lt.osy, zbiegła z 
szybkością strzaly po schodad1 i wypa·dta 
na ulicę. 

- Dokąd, piękna panieJ11ko? - rznciła 
jej w przejściu stara odźwierna - zaipóźno 
już na przechadzkę. 

Zilla nie styszata nawet zapybnia. 
Zannrzyla się w mr-0ku i jęła biedz 

szybkim krokiem ku Nowemu Mo·stO\\'i, 
gdzie już -0dda1wna, po zgiettkn dziennym za
pan10.wała cisza głęboka. 

IX. 
W zamku Golignac. \\" tydzi1el1 może J}O 

{)powiedzianych wyżej wypadkach, Cyra
no. od' dwudiziestn czterech g-odz.in prze
bywał gościną u wła·ściciela tej pal1skiej 
posiaidłośc1. 

Ten, co g-0ścił u siebie. poetę, był ró
wnież przyjacielem je;g-0 (lid dizie!C'iństwa i 
nazy'wat się hrabia de Coltigna1c. 

Sawiniusz, jakkolwiek mlUI byl'° bardzo 
piln·o polączyć się z Castilla1t1em, od które-

••••!t••········ Wie1ki wiec polityczny w Bruck~ 
hausen 

dla powiatu Ruhrort 
od~dzie się w sobotę, dufa 1 kwietnia o 
godz. 7 .Vi w i cezo rem w sali pana Br inka 
przy ul. Ałbrechtstr. 

Porządek obrad: 
1. „Centralne To"' arzystwo \Vytborcze 

polskie d:la Westfalii. Nadrenii i sąsiednich 
prowincyj" i jego cele". Referent: AntQni 
Brejski. 

2) Spraiwozdanie poselskie." Referent: 
posel Kulersk1. 

3) Jak si-ę przedstawia· najbliższa przy
szlość narodu naszego \V świetle ostatnich 
wypadków politycznych. Referent: Michal 
Kwiatkowski. 

4. Dyskusya. 
O liczny udział Rodaków uprasza się. 

„Centralne towarzystwo wyborcze polskie 
dla Westfalii, Nadrenii i sąsiednich pro

wincyj". 

go nie mial wiadomośCi, nie chciaJ ominąć 
zamku bez pozdrowienia przyjaciela. 

Tu ·zresztą naznaczył spotkanie Castil
lanowi i Szablistemu. 

Nie zastał ich, lecz naturalnie '"~cale gD 
to nie zdziwiło. 

. Podróż swą odbyt z nadzwyczajną 
szybkością i m6gl przypuszczać, że Castil
lan z powodu za-\viklal1, wywołanych przez 
Ben Joela, •opóźni się z przybyciem. 

Innych niepo!k>Qjów. Saw'miuisz nfo d:O
świadtzat. Wicdizial on. że jeig-0 przyjaciel 
Szablisty potrafi ·O własnej sile obronić 
przed' cyganem dmg.occnny depozyt hra
·bieigo de Lembrat. 

Wes-Oito zatem spęd·z.at czas \V. zamku 
hrabiego de Colrgnaic, traktując z należnym 
szacunkiem ()bfitc jaidt.o, którem zastawiano 
tam stoly. 

Od dnia poprzedniego Sawi11 iusz, I 
7.\\·yklc skromny i wstrzemięźl'iwy, jak I 
;11 : :~<horeta, nie opusz:czał swego miejsca 
przy stole. Hrabia, maz jego sąsiad, mar
grabia de Cassan. wielcy myśliwi, a w1ęks1 
jesiz1cze suszykufle, zmuszali go, aby im d<0-
trzymy\Val towarzystwa. 

Po-dtczas, gdy trzej przyjacie~e pozdra
wiali świfają·cy ranek wesolemi toastami, 
czlowiek jakiś przybyl do Coligna1c i za
trzymał się w najlepszej oberży, iafka tam 
istn'iata. 

Czl'O\\„tekiem tym b~;l Rinakl<>. 
LDtr, jak widzimy, nie tracit czasu. Od 

samego Paryża tropil Cyrana i starał siG 
wyrównaić przew·a.gę C'Zasu. jaką mial nad 
nim poeta. 

Przybrał on teraz n10wą zupelnie po
stać. Zjawil się w oberży odziany o.dt stóp · 
-do głów ,czarno, a mina jego, poważnai i ta
jettnnicza, dała wi.ele do, myślenia oberży-

. ście, przywyktemu do iow'ialnych twarzy 

Wiece Zjednoczenia zaw. polsk. 
odbędą się: 

W Laar w niedzielę, dnia 2 kwietnia o 
godz. 11 przed po1. w sali „florasaal". Refe
rent: posfJ: Kulerski. 

W Wanne w niedzielę, dnia 2 kwietnia 
wiec „Zledno·czenia zawl(}dmvego polskie
go" nie odbędzie się. 

O liczny udziat R.odaków uprasza się. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

·······-·~···--Baczność Parafianie Kobierscy pod Krote-
szynem. 

W niedzielę dnia 2 kwietnia o god1:. 3 
Po pol. odbędzie się pogada1nka w Bickern 
Wanne na sali p. Untcrschemanna w celu 
sprawienia nowej chorągwi. Do tychczas 
mamy 345 marek zebranych. Zapraszam 
szan. Parafian, ponieważ są ważne spra
wy diO zafatwienfa, i będzie sprawozdanie 
z całego roku, to też jest powmnością każ
dego się stawić. Dalsze skladki mioż.na pr.zy 
sylać na ręce Stanisla1wa Mazajczyka, Es
sen West, Iiol'sterhauserstr. 12. 

Za komitet St. Mazajczyk. 

• 
iswobodnego obejścia się okllcznych wie
śniaków. 

Rinaldo WIZi'l!l go na stron-c i szepnął 
mu kilka słów do ucha. 

Oberżysta ohrnrzył szeroko oczy, u
słyszawszy to zwierzenie, a oznaki usza
nowania, których nie szczędzit przybysZ-O
\Yi, pou:czyly gości, pijących przy wspól
nym stole, że. mają przed wbą w'iclce ~za
nowną osobistość. 

Ni1edlugo potem Rinaldo kazał przy11{0-

tować dla siebie -oddzielny pokói. do które
go zaprowadzi! go oberżysta. 

Dopiero po upływie g<J<lziny ujrzano 
ich obu wychodzącyd1 ztamtąd. Gospodarz 
powróci't do swych zajęć; p8dróżny wy
szedl z oberży i udat się do dionm w(ijta, 
urzędowego przedstawiciela.i sprawiedliw·o
śc'i. 

Ciekawość pijących byla siJ!nic podnie-
cona. . 

Kto byl ten czfowiek czarny i po co 
przyjechal do Colignac? 

- He;j ! La1ndriot ! - zakrzyknął w cc
sz<Cic jeden z wieśniaków mecierpliwszy, 
a może tylko śmielszy od innych, ·chodź
no tu do nas! 

Jegmrwść Landnlot, to jest Dberżysta 
w S\Vej własnej, mocno spasionej ·osobie 
zbliży! się d' stolu. 

~- Czego chcesz? - zapyta/ \\ olai<l
cego. 

- Chcę dmviedzieć si~. odkąd to ukry
wasz tajemnice przed przyjaciółmi, z któ
rymi bywaleś zaw1sze gaidathwy, iaik sro
ka? 

Tajemnice? 

(Ciąg dalszy nastąpi). 

W ·d'rnui godnych Imienin dnia, 2 kwie- -
tnia skladamy naszemu kochanemu ojcu 

FRANCISZKOWI ZABŁOCKIEMU 
jak najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
szc'zęściai i btogosławieństwa świętego, 
życia dluigi'ego, a po śmierci królest\\ ai nie
bieislkiego. A teraz zgromadzamy się u 
ojca wkoło i trzykroć wykrzykniemy we
S{)lto: nasz kochany ojciec niech ż/P '. nic~h 
żyje! niech ży~e ! niech żyje! aż caly Ober
hausen zad1rży a glos się w Gorzyczkach 
pod1 Czempinem odbije. Tego wam życzą 
was.ze dizied. 

M. Z., St. Z., M .z. 
~~TH!H~,~~~~~~~~ ~~t1*~ 

Czterech czeladników krawieck;ch od 1a
raz poszukuje 

Ignacy Miedzjńskl, krawiec męski, 
Oberhausen, Nordstr. !:17. 

Dwóch czeladn:ków krawieckich znajdzie 
stałe zatru<lnienie od zaraz. 

Jan Gawron, mistrz krawiecki, 
Reckllnghausen-Siid, dawniej Bruch, Marya!1ska 

ulica nr. 17, przy kościele katolickim. 

• 
RZETELNA WYPRZEDAŻ 

z ~1~~:;~nmze~~i";k~~~~~ieg·otowej garderoby, ubrali do przyjecia,11brałid1aCłlłopców i dtłopaków 
oraz spodni i ;;arderoby do roboty rozpoczęła się W piątek 31 Ula.re~ • 

!\Ioj:t doty: hctasowa renoma daje gwarancyę za dobry i rz~teJny tc,war, prze.tu ~ puj,: c~ _i::ubliczncśc Rahrortu i okolicy lll~ !-ip llSO· 

bność <lo nab „cia nie tvlko 1 zeczywiście pl haje 1~znfo tani ·· h ceuarb, 1t cz przede wszy~ tkem swiezy modny tr ały towar, zrrnJJy z 
odrobienia i kroju. Zapasu za około 40000 mare~ mn~i .z?ata ć j~k n~}:pie.:zni~j oprz4tnięty i zaleca się, uby każdy zakupr a 
o ile m•n~U (·Ści jak najp"'ędzej załatwił, g iy.ż wyb6-r we wszystkHb ocldnałach Je~t JC·f>zrze; w1elkz. 

.Proszę dobrze 11·ważać ; 
na okna wystawne rzetelnej wyprzedaży na okna wyshwne rzetelnej wyprzedaży. 

Jakób Rothschild, Uuhrort, KOnigstr. 5. 

- ·-



Bacz110sć Rodacy! · ~ · - ' - l ~~tio~ 
Polecam n post POWIDŁA CZY- Iła z e§ć Rtdacv? w Hombere, H. ochhci e I 

STO POLSKIE funt po 25 fen .. tak samo &ot!n! 
htmiłw wyborne wino beczkowe i hiszpań- Dai• 1 kwietni• · r. ot'flie-ram. w 
iłde „SarrK>s'', liter po 90 fen., jak też •cllheidc1 1\foerser tr. 14'4 ł ~' 
w~e!kie mne wyborne wina bardzo zdro- nTERES PIW A W BUTELKACH l · ·' 
11.vc i simteczne dla choryich i r:drowych Da SĄDKACH. 
t vl.!Cam dobre cygary, tytoń, piwo we Dostarczam na chrzciny, -wesola Sild-
•~.:izkach i beczkach i wszelkie Imre to- I ~ rw-e piwo rozmaite~o rodzaju. Ch~tnie i 
wary ~pożywcze po jak najniższych ce- rf!etelnie Qbsluie każdezo. Pros.ze Rod.1.-

ch. Skora i rzetelna ustuga. ksw o poparcie rne~o interesu. 
Proszę szan. Rodaf~ów o poparde in- WOJCIECH GABRYŚ, 

toresu. ,Hocld1eide, Moerserstr. nr. l.il-4. 
JOZEf MROSKOWIAK, 

Sruclt. ulicai Polna, f eldstr. nr. 24. 

Szan. RodakOM e Oherłt~uSClł· i OO'io
ł1cy dooo zę, iż mói sai..Ju 2:ołarskl \'>Ol :ca-o
«Y z wyryw·a.niem i wPrai i &e l!.tscz.
ay, .z~ów ilnałd.u:ie ~ie- tera~ przy I(irck
wec nr. 55. 

W. Ka · e, fryiyer i doofyeta.. 

N . Jl . - t ft wie Kl pos 
pole.cam szanownym Rodakom 
C>łej sremienny, powidła śliwkowe, twaróg 

I jagły, suszone gruszki, jabfka, śliwki 
i wszelkie inne artyilmly spożyv.rcze. 

Jami Gr n tajs 
Wanne. u!iica Ka:!"lstr. nr. 11. 

Ozn ~maj.::, że nadeszły w .JZys"-kie no m te e 

a ubrania, pale ,o y · spodnie. 
dobregu kroju i 

;;a 
~~ 

Ubrania, paletoty, spodnie bardzo dobrego kroju i rob, ~ 
'·~ ~ ~·'?!:·,,~. ,„ ·:·;·~:tfjt:l-' · ·:u._•·.~.~;.,_,' •. :·,..,· ;:·'.„·r·'ht iri., 4& 

tzarne obrani, dla chłopców . . 
-~- e:lo Kt•mtntił f,jw„ -.... 

Niespodzianka! 
w dowM mej dr;ielnoki1 postanewHem po- I: 

darcwać moim ~zanownym odbio1·cc.m, Gd dziś do ~ 

Il 
I i· 
I~ 

I!· ::r 

w1€lkiej rrncy, praktyczny 

~. "'~ 'f' Waiystkie rieezy do pracy ja.ko to: 

lj spodnie, rozmaite kitle, jeki, kosz•le, .szkarpety. 
~~~ Dalej bieliznę, półkosżuHd i kołnierzyki wszystko bardzo 
~ t . 
-~) an10. -

~prezent~ 
przy u.kupnie od 20 marek pocz~v1szy. -lb.j~ teraz Rodacy spusobn~ić, takle w moi&1 polskiM skłaizie 

~ 
.,.,.,, tufo Z?, 4f>brze kupić. Proszę z tero kouystar. S. Hohenstein, Heme 

1'. POWAŁOWSKI, ul. Batmhofstr. 50 uJ. Babnhofstr. óO, 
•ap11zeeiw wlicy Mewej. 

llo4'humt ul. A.lleest1·. nr. lS. 

Nowo otwarte! DERNE! No-wo otwarte! 

!iajtańaze eea:v ! 

Werdera.. lfllF BE R NE naprzeciw kościoła katolickiego. Steele. 
Z powoda. olbrzymich za.kupn ów. jakie poezyniliśmy wspól•ie z na.Memi interesami w W erden i Steele, .moieay P• tak niiJ[ich ce.a.cit 

g11 iprzcdawar, ja.k teJie nawet slda.dy widnzych rozmiarów I - me uezyDtlB sie ••cl\? wa • i u 

~ Olbrzymi wybór .ubrań dla ~~hłope4w do I. Kom.unii św. 

onf e . y ·.~I p nó i chi pe w 
po na.d~wyezaj tanich cenach "We wielkim wy·horze. _ 

pG 87 Ubrania Ua panów własnej rebot.y IQ 
po 28, 22, 18 at de . mr. 

N i e bi e ~ki e sp o '1 n i e dl& mężc.zyn 
fen. -------- gso 

Ubrania 4.G przyjęcia. 
po 22, 18, 16, 11 d do 11r. 

N i e b i e s k i e .k i t l e dla m ężezyza 
po 92 fen. 

Ubrania. clla. izieci 150 
pe 8, 6.50, 4:.50, 3 at de mr .. 

t1b~ania d.o :roboty. 
s p 0 tł n i e li k e r z a n e, trwałe, nadzwyeza.j ei~k.ie 117 : 

t• mr. 
K o s z u 1 e dla. m~tczyzn d & k o p a l :ri i 73 i· „ (feib : 

Party a spodni bnkskinow;yck - -
eię!tki towar 

Party& spodni iukskhuprycłl -
wart•w e. M> mr. 

tylk<> po 

tylka pl) 

225 
ar. 

425 
.r. 

RE S Z T E K B Y I:~ I I N O W T C .łl. --

====== Tylko najlepiej i najtaniej obsłuży Rindskopf w ller•e· ::;_====== 



50 do 

od mr.40 m 

750 do 

cl r.28 m 

w 

i artY-
kułach 

krawcowym największe y • orzysc1. 

Ludwik Clemens 
01atD1UDt.···, 

'"Y ulicy Weste11h3Uw~g 

BACZNOŚĆ! 

lk 

Bochum, 
przy ulicy Hochstr. nr. 6. 

PILNE! 

J ,, ze 

B rop, 
przy dworcu ko!eitwym. 

BACZNOŚĆ! 
• az 

Następaie •ilłe~ spoubuic z•kupić wielkie partye~ konfekcyi dla •e:iczyzn, chłopahów i' cbło11ców daleke nitej 
. ce1ly1 ktb.re t.eru, j~k łiłłtej J.i•daję 

~~~~~~~~~~= s'rzeda~ó będę: ~~~~~~~~~~~ 
Około t1lka w n&jlepszyeh ja.kośtit.ch, cza.rno i koJorowt. 1 i 2 rz~dowe kamizelki. N•dmietiu wypada . 40' o·· . o uby ·~. te ub:·aufa. te ~a, ~;-edle włunyr? :skaz~wek ro?ittlll.', dlatego dla 50 

~- . air ... .kałdeJ figury !toaolrne. Od robHtn:ych podług :anary ledwo do wy-

: dla ~ „9--.swlf9ł'M . rótnania ' mr. 
~„~~.3 61~ · po 36. 31. ~8. 9!. 19. HL 11.rrn, do 

hl ko
. sprztda.w-ać będę po dttąd nie bJ" łych 495 

C Op '.·-.-" j&k n1tstępuje ta.ni1h c.~tch. " i1stko 
, dobrze otlrobrnne 

i1• 26. 19. U. 13. 10. 8 75, G.óO do mr. 

Ubrania dla chłopców, kapelusze, .czapki i garderobe dla robotników po każdej cenie. 

HERMANN COHEN 
ul. Fabrikstr. 4:9. RUHRORT Naromik KOnigstr. · 

Proszo . 
obejrzeć •oje 

ł wielkie okna 
wystaw•••· 

Największy interes speeyal~J 
w Rahrort i okołi~y! 

Niechaj nikt nie 
zaniedba pokorzy. 
siać 2 tak rzadkiej 

okoliczności. 



Aj!f&S# W 

Krawiec polski 
Franciszek Dukat 1 

przy ulicy Friesenstr. nr. 15. 
Najk pszy krój 

ceny um iarkowan 
„„„l?lll„„„„.„.„„„. 

Olbrzymi wybór! 
,.Najtańsze i najrzetelniejsze źródło 

zakupna"1 
Wstystkie moje zegarki są starannie obcią· 

"nięte i na minutę uregulowane. Za każdy ze· 
garek daję 2 letnią piśmienną gwarancyę. O
bawy nie ma żadnej, bo coby się podobaQ nie 
mialo, przyjmuję z powrotem i zwracam pie
niądze. Trzeba się koniecznie przekonać, a 
kto nie kupi, toć trudno, ten sam sobie szke.dzi. 
Zamóweinia i podziękowania codziennie nad
chodzą. 

Olbrzymi wybór! 
Czysto srebrne naJpięknielisze zegarki z 

Matką Boską, z 2 zfoconemi brzegami i z naj
lepszemi werkami na 10 kamieniach po 12, 14, 
16, 18 i 20 marek. 

Najwspanialszy z Matką Boską zegarek, 
:tłocone litery, i najozdobniejszymi zloconymi 
brz~ami, ciężki w srebrze i z najlepszym na 
10 kamieni prima werkiem tylko 26 mr. Ze~ar 
ka tego z pewnością nikt jeszcze nie widzial. 

mr. 

Zegarek poS<ebrzany kluczykowy 5,90 mr. 
Zegarek niklowy cyl. kluczykowy 5,40 I 8 

Zegarek pośrebrzany najlepszy na 6 kamie
ciaeh kluczykowy 7,75 mr. 

Zegarek czysto srebrny cyl. na g kamie
aiach klucz. lub remon. z 2 zloconemi brzegami 1 prima werk 10 rnr.. - Ten sam na 10 kamie- i 

.niach po 12 mr. 
Larlcuszki po 25, 30, 50, 85 fen., lepsze ni

klowe po 1, 1,25, 1.50, J,75· mr. 
Cenntłd lmg·ate na 5fl0 ilosti·acy 
na zegarki., lańcuszki, biżuterye, także skrzyp
ce, flety, klarnety, harmontki, oraz noże, brzy
.twy. portmooetki i różne okolicznościowe pCl
darki wysyfam każdemu darmo i f.ranko. 
z• 27-0 ilustracyami i 8 kolorowymi obrazkami. 
Format wielki. Egzemplarz oprawny w plót-
110 angielskie z futeralern. Cena 11,00 mr ., z 
zlotym brzegeim 12,00 mr„ z przcs. 50 fen. wię
cej. 

M. DANECKI, Miejska Gorka. 
Gorchen. Prow. Posen. 

l!llE1"!~m§·~~""~·w1+mN11:r amllll1tl!i"'~+sssa1•m•111mssm11e~I 

~~osTedfj~ 
polecam polskie powi· 
dla, siemieny olej. twa· 

róg i jagły. 

F1"a1lł~"-~ szek Tata" 
I Gelsenk-Bismark Robcrgstr.35. 

**ii HiP 

W. Karłowska 
Zakład Przemysł. 

w Poznuniu, 
ulica Podgórna 12a. 

poleca. wszelk1' 
bielizną kościelną, 

ornaty, kapy, bursy, 
st11ły itd. 

Speeya1ność; 

Chorągwie 

do kościołów i dla Towar.r.:ystw. 
I,iczne uzna.ria i listy pochwalne. 

Bliższych informacyj udziela i o zlecenia pro
si główny .zastępac na Westfalię i Nadrenio 

Jan Kwiatkowski interes komisowy 
w H ei· n e , Bahnhofstr. 115. 

~~~~~ ~~~ 

UCZNIA 
syna Porządnych rodzi.ców, k_tóry. chce sie 
dokladnie wyu:czyć golarstwa i fryzyer
stwa przyjmie od Wielkiejnocy. 

Bolesław Sibilski, fryzyer, 
Horst-Emscher. 

• • ••••••: 

Ba•znoie 
Rodacy w Herne i okolicy! 

prania wyżdżymania, 
ora.z 

Polecam uanownye 
Rodakom mój 

skład 
żelaza, 

maszyn 
do gotowania, ezycia, 

wszelkich sprzętów kuchennych 
po ~enach ,jal• najtańszyt"lt. 

Zakupione rzeczy odstawiam franko do domn . 

Za gotówkę. Na odpłatt!. 

Piecyki do ogrzywania . 
Stanisław Jankowiak, 

llERNE, Neustr. ii5. 
Polecam szan. Rodakom i towarzy

stwom obrazy religijne, oraz narodowe we 
wielkim wyborze. Pieczątki (stemple) tak 
dla towarzystw jako prywatnyich <)sób po
d:tug zamówienia. Wykonuję W1sz.elkie dru
ki jako programy, afisze, karty wizytowe i 
inne rzeczy gustowne szybko i tanio. 

-~t:amm·m 
DO P RZ Y J Ę C I A: 

Szan. Rodakom w Wannc i okolicy polecam wielki 
wybór materyj czaruych 

na suknie do przyjęeia do Komun!i św. Oprawiam najtaniej korony ślubne 
(wieńce) i wiązarki. Mam wielki wybór 
obrazów z muzyką. 

Jakość tych materyj najlepsza, a. c~ny tanie. 
Daiej polecam wielki wybór najr6żniej3zych materyj na 

suknie, nn. fartuchy mieniące się. Mam we wielkim wyborze 
t'husty złote trancu§li.ie do okrywania. 

Fabryka ram i zwierciadeł. Hurto-
wna i detaliczna sprzedaż. Polecam się 
szczególnie towarzyswom polskiem w ra
zie p.otrzeby pamiątek, dyplomów etc .. 

Materye na wsypy i powłoln na pościel 
w olbrzymim _ wyborze. 

Adam Michcz:vński Ignacy Ja11kowskt, 
Oełsenkirchen, Florastr. 92. polski skład łokciowy. 

Księgarnia Wiarusa Polskiego. w WANNE, ul. Apothekerstr. nr. 6a. 
;wleca wieikJ wybór k.słatek do nQbozd~tv.·a i 

43 czytania, włazarków lt powlnszowa6 lt.S. 

Ks1ęgł):rn1a 'iols~a 
w Habinghorst, nJ. Romerstr. 20, 

poleca swym Rodakom: wielki wybór 
książek do nabożeństwa, różnyich o~raw i 
wzorów. Książka wielka "Dunin". l(siąż
k~ ta pQlwi-nna się znaiJdQwać w każdej ro
d~Jnie polsko-katolickiej, Nabyć ją mo~rrn 
odi 3 marek 90 fen. ju·ż bard!z.o w1 dobrej i 
mocnej o.prawie. Innie książki do nabożeń
stwa odi 40 fen. dio 9,50 mr. Dalej polecam 
książki p.owieśdowe history,czne naukowe, 
katechizm pnlski, historyai św., 'e1ementaru 
itd. Powinsww:ania, karty z widokami 
polskie, niemieckie i francuskie, papier pol
slct z piręknemi nagiłówkami, papier na 
kw'iaty dimciki iad. Wiązarki od 25 fen. 
pociząwsz.y dlo na1droższych. 

Wielki sklad obrnzów św. pa6sklch, 
oprawa wianków, wiąmrków. Skład 
krzyży, figur, szkaplerzy, różańców, obra
zków, lamp przed obrazy. Dalej pole
cam łyżki, widelce, noże, szczotki do wą
sów, grzebfenie damskie i dla dzieci, 
zwierciadła małe i wielkie. Wielki wybór 
papierosów, tytoniÓIWI i cygar. Także 
taibaki db zażywania. P0łStkie wina i na
pioje bez alkoholu. Proszę. szan. Rodaików 
o poparde mego przedsiębiorstwa. 

Marcin Jarczyński, Habinghorst 
(przy Ilauxel) ul.Romerstr. 20. 

• Baczność Rodacy! 
W LANGENDREER, uJ. Beckholtstr. 9. 

u Jakuba ivndv 
nabyć można olej siemfonny, powidła śliw
kowe i wszełkie towary kolonialne po ce„ 
nach umiarkowanych. Proszę o łaskawe 
poparcie. 

SWÓJ DO 

RODACY! 
chcący się wyuczyć doklad'nego prowadze 
nia książek kupieckich, rachunkowości po
łączone) z nauką weksli, czeków itd., ze
chcą zgłosić się z. calem zaufaniem do 

oo 

oooooooooooaoco oaoocooo 
cocooo oooooooooaooooooo 

OOOOQetOOOOODOOO 0000000 
ooooooooooooooooooooąoo 

H polski sk~r~;1ir i ;~s;~y;do uoto1an1a n 
8 g znajduje się ---- 8 8 
§ g w Gelsenkireben-Hfillen, ui. W anner Str. 243. 8 § 
g g Dziękuję Szanownym Rodakom, którzy dotąd u mnie kupowali, a g g 

O są z meg() towaru zadowoleni i proszę tych, którzy u A. Bartkowiaka O O 

nie kupow:lli, niech się przekonają jak tanio sprzedaję i przytem daję 

oo ag 
h oo oo c.., 
ac g.g 
gg 

na odpłatą. Mam na skład.r,ie całkowite wyprMvy tj. wszystkie sprzęty 

domowe i kuchence i jak przedtem prowadzą 

warsztat słod.larskl„ 
~--.::~~·. ao 
gQ 
o IJ 

Kanapy i materace zostaną we własnym warsztacie zrobi one. ·· Przero- · g S 
hienie materacy kosztuje u mie tylko o,50 ~r. Proszę donieść mi na g 8 
arcie, a przybędę w dom i zrobię. O O o l 

A. Bartkowiak. 
ooooooooooocooooeoooaooo 

coooooooooooooooocv.>o 
oaoacooooco ooi:oconocooo 
000000 0000000~000000000 

oo og 
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l_.11111111,111111 11~11111111,,. 
- Swój S' Zwracamy uwagę 8 Swój !Iii (.4 do swegO: g szan. Rodakom na § do swego! § 
~OClOOOOOCO/lOaoooou nasz nowo założony OOOOOOOOCOOCDOCCO~ 

E Polski i = -• skład towarów łol{ c iowycll • = = E Lenart JWs': i & T ·I rczy· : E 
li I 
• HER NE, I = ul. Dworeowa 7~ Bshnhofl!łtr. 77, jlrjl! 

St.Litkowski, - ji 
Bruckhausen, Schulstr. 39. =· Rodacy! ·Popierajcie swoich. i ' 

mnie. 

Ud'Zielam również rad i wskazówek w 
sprawach karnych, cywilny1ch, z.abez.pie-

11 1 1111 11
,,„ 

~::e1~!go0~~~z~~onuję pra:ce piśrrn·-·enno ni_ 1111111 1111 . I~ 
.~~~~-~~~~~ 
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1'tJdzłce polscy 1 Uczcie dzieci zw 

• wrć, czytać I pisać 110 polsku! Nie jest 

io.:lem, kto p ·)tOlli~twu swemll zniem~ 

ldft się pozwoli! 

Z wypadkó dnia. 
Niemcy przeciw Polakom zaboru rosyj

skiego. 
Biuro Reutera donosi z Warszawy: 

Wedtuig wiadiomQści z. dobrego źr6dla: rząd 
rosyjski jedynie pod wpływem Niemiec 
z;decyidowal się nie. czynić ustępstw! w 
sprawie. u1żywania języka polSikieg-0. Gdy 
„Nowoje Wremia" 22 ma:r:ca oświad'czyla, 

.że wi.ększiO·ść komitetu ministrów/ jes\ 
sklonina: db pewnych ustępstw, nastąpiła 
wymiana depeS'Z· pomiędzy Berlinem i Pe
tersburgiem; r.zą<l niemiecki protestiuje na 
wszclki sposób przed w ta!kiin1l ustępstwom 
-0bawiają1c się bez;\vątpienia skutków, któ-
1re ustępst\va: takie wyw-x:i1talyhy w szko
ła~h dzielnic wschodni·ch w Pmsaich. 

Pólu-rzęc1awe biuro Wolfa zaprze:czi.i. 
·terruz wiaidlomo·ści podlanej' przez. biuro Reu
·tera, która ma za siobą wsze:Ikie prawd·o
podobieństw-0. 

Telegramy. 
Berlin. l(omisya sejmu pruskiego 

zgodzdla się w zasadlzie iedoogłośnre na 
.zn!esienie kreślenfa wózków i odroczyła 
obrady do poniedziałku. 

S e w a s t o p o I. Pod tutejsze składy 
rosyjskiego akcyjnego towarzystwa żeglu
łi podłożyli wydaleni robotnicy ogień. 
Szkoda jest bardzo znaczna. 

Ta n g e r. W piątek zwiedził cesarz 
niemiecki Tanger przyjmowany prxez za. 
stępcę sułtana marokańskiego. 

L o n dy n. „Daily Telegraph" dono
si, że pomiędzy rządem angielskim i japoń
sldm toczą sfę układy w sprawJe sojuszu 
zaczepno-odpornego. 

B e r I i n. Parlament rozpatrywał eta
ty dodatkowe dta kolonii nlemieckich w 
Afryce. Z Koła polskiego pr7.e111awial po
seł l(ułerski. 

Kongres górników. 
(Własne sprnwozdamie ,,Wiarusa Pol.") 

V. 
Berlin, dnia 30 marca. 
(Posi ed!z entie p-rz.ed!p-oludniowe). 

Na dizi&iejszem pasiedzloołu pr.zedpo.
?udniowem wysłuchano przed'eiwszystkim 
referatów panów Hamma1chera o krc~śCeniu 
Wózków i Regulskiego o karach. 

P. Hammacher zaile!Cit rez.vlucyę, którą 
wam I>Odarrn: z poprawkami., z któremi ją 
Przyjęto. 

· 'Parr RegulskL wskaza'.l grównie na stó
·SU\111ki W1 rewirze nact: Ruirą, igdltJe, jak 
;stwierorono <l<l·sta-tocz:nie: J)Od!czaJSI strejku 
ogótnegio, z.a stQsunlro!WO drobnei :prz.ewi
nienia nakladlano niezwyklel wysokie kary 
na robotników. W po,szczególnychJ wy
Padikach niaroiono 14 m, 18 m, nawet 2t.i 
:rn. grzywny w jednym miesiąro na jetllnegu 
robotnika. MóW'Ca: wymieniai ,glów:nLe ko
Patniie „l(onistantin", „l(oejnigsgrube" i 
,,Herkules". 

1 
W koń-cu· przedlożyt p. Regulski rezio

, U'Cyę, którą, z drobną poprawką przyjętQ 
'W brzmienh11 następują;cem: 

,.Zjaz.dt.detega:tów gómikó'wl W1 Prasach 
()bradują{:y dzi·ś w Berlinie. jest z<lania, że 
kary Wymierzane górnikom 1 hutnikom są 

Z<l! surow:c i niesprawiedliwe, że stale ich 
jątrzą i draiźnią , i że w drodze ustawod'aw 
cz:cj winny być obniż-One tak, żeby by1!y 
sprawiedliwemi. 

Paragraf 80d projektu rządowego 
przelCUożonego scimowu pr. w m. b. -O<l'no
szący się. d:o karania górników. żadną mia
rą nie odpowiada ich życzeniom, miarnowi-
1cie nie usu\va samO'woli przy wymfarze 
kar. 

Prosimy dla tego, żeby rząd prns·ki i 
pruskie ciała praw1od'awcze nadały pierw
szemu ustępowi paragrafw 80di następujące 
brzmienie: 

Ka!ry nie powinny iednorazoW10 prze
nosić sumy 50 fen,ygów. Za ·czyinne jednak 
zniewagi. z·a: powa'żne wybryki ·pr:z.eciw 
dobrym <Jbycz-ajom, zai naruszenie przepi
sów, ustanowioniych dfa utrz.ymania porząd 
ku i ubezpieczenia przed! ni1ebezpie'Cz.eń
stwam, zachodzącemi1 w :zawodzi,e górni-
1czym, wreszcie za· n.amszenie przepisów 
ustawodawstw.a· rzeszy, można wymie
rzać kairę pieniężną w wysO'kości polowy 
prz.e.ciętnego d'zienne-go za:roibku· robotnika·. 

Wszakże prz.y wymierzaniu 'ka:r, prze
noszących 1 markę, wi1nien być przed' tem 
slucha:ny wyidz.iaJ robotniczy. 

l(aryi piemęż.ne. wyimicnone robotni
klowi w dągu miesiąca, ni1e: powininy prze
nQSić prze'Cięciowego zarobku dziennego 
ostatniego 01kresu. z:ambkow.ania. 

Przepis ten nie .namsz.ai prawa wlwści
cieIJa: kopalń do żądania OidS'zkodoW.a1Il'ia za 
poniesione. straty. Wszystkie gr.zy.wny 
('k,ary pi1eniężne) muszą być uiżyte tl'la db
'bra górników i powinniyi płyin;ąć do roojącej 
się zatożyć kasy zapomogowe]. 

Kasą zaioorrrogową, zarz~dzaią a.ilbo wy 
dział: robotmczy albo komisya, wybrana 
przez robotni!ków w1 idrodtze ta:jnyd1 wy
borów. 

Jeżeli z.arz.ątl'zy kopalni nie ptac.ąi wca
le składek, to nie mają, też 'i.a<lln,ych praw 
adlmini·stracyJnyich w kasie zaJpcmwlg'OweJ. 
Wtaściciele kopalń· nie m()gą w. niej· mieć 
więcej la1wni'kówi niż polowę, n:awet choć
by pfaicili większą sumę skladek. 

Spra'\\10zd'anie z dlOchoclóWJ t rozicho
dów tej kasy należy ułożyć w formie prŻe
p~sanej przez. wyższy urzą<l górni•czy. Po 
1cz.te:rotyigodniowem wywi•eszeniu: na wido
·cz:nemJ mi'ejscu naileży je prxedtożyć wyż
SZiemu urzędowi górniczemu." 

Dyskusya i0 referatach panów1 Eff erta, 
l(iihnego, Hammacherai i R.e,guliskiego zo
stata połączona ai prziedągnęła się d~ g. 
1234. Z .delegat&w ,,Zjednocz.enia" wbie
rali igtos pp. Sosiński i l(orpus. 

Pani Sosi'f1ski powiedizial mniej więcej, 
co n1astępuje: 

I(airy pieniężne i kreiśleniie wózków' to 
jedna z niaiwiększychl pl'ag górnika„ Zdarza 
się na!der często, że ni1eczysty w:óz:ek nie.: 
tylko kreślą. ale na!kladają jieszcze przytem 
.grulbe kary pieniężne. MóWlCaJ w:ymien1a 
kHka wypadków, w: których takie podlwoJ
ne kary narlowno i wtnosi o iprzyjęcie re
:roluicyj Hammaicherai i Reguiskiego. 

Pan l(orpus przy;ńoczyl kiLka deka
wyich wypadlków; spasobu karania: z kopal
ni „Haninihail". 

Około godzi'IlY 12.Vi wstą1pitf jeszcze na 
mównicę poset Królik, aiby. prziedstawić ze
bran:iu dlu1ższy referat w sprawie ·pracy 
kobiet i dzieci na kopalniach. 

Referat p. Krói'rka zarwi·erai tyle zajmu
jącego materyalu, że nadeśle goi wam dla 
.,Wi'amsai Pol-skiego" W1 d'.ostownem 
brzmieniu. 

Potem wywiąmlai sie oży.wfona dy
skusya' n.a<l1 wniiaskiem, aby referat o knap
szattach usunąć z porzą,<llm dziennego. 
Ostaltooznie odroczono spra'\vę do posie
dzeinia popołudniowego. 

:W uzupelnri eniu1 poprzerdni·ch spraiwo-

zdaf1 po<laję wam: dz i ś jeszcze t reść wczo
rajsze:go prz.emówienia pana: Wierzbi•cy: 

.. Na; korpalni .,Lewin" mamy tcmpera
tu·rę ·okolo 30 stopni ·Celziusza. R()botn i·cy 
pracują tam bez wszelkiego ubrania i za
padają stale na zdrowiu. Gdy zwra·cają się 

do sztygara, by lepiej w i·etrz-0110 kopalnię, 
odlpow iedź brzmi: „Dostarczajcie 1epieJ 
więcej w ózków!' ' 

Berlin, dnia 30 marca. 
(Posiedzenie popotudniowe). 

Przc-dewszystkiem podaję. Wam tu re
z.olucyę lfammachcrn w brzmienh1 popra
wii()'nem, iak ją przyjęlo dz.isiejsz.e zebranie 
prze:d'polud'niowe. Opiewa ona tak: 

.,1. Ogólny kong1~e·s górników' w Pru
siech jest tego przekonania, ż:e przepisy 
§ 80c noweli do ustawy górnicz:ej niedlc>'sta
tecznie U\vzględniają, życzenia górnikóW1 i 
,z, powodu częściowo niejasnego rujęcia nie 
wyikDu1czaią prawdopodobieństwa nowych 
niesnasek. Kongres jest jednako'\VQż tego 
zdainia, że przystępując d-0 zmia!llt trzeba 
sprawę kreślenial wózlkóWl wr;egulować, 

koirzystaiqc z, doświadczeń w1 inniych1 kra
jaic'h i rewirnch, by stwmzyć prze'Pisy jak 
nia ,jtrwatłsz e. 

2. Patrz.ąc na rzeczt z taki'Ch punktów 
wi&enia zwraca. się kongws do wysokiego 
:króre1wskiego rządu państwoweg-0 i do wy
sokiej IzbY' poslów by § 80c ·noweli ujęto 
w naistępują•cą formę: 

3. Zarnbek obJiicza stę po<lltwg wagi 
w.yoobyty.ch mineratów. Inny sposób obli 
cz.anfa zarobku! iest d:Oiz:wolony tyliko w 
wypadkach wyjątkowych i za zgOOiąi wy
dziatiU\ roootniczego. 

4. Po1emność i wagę. próżnegoi wóz
ka sfożące.go <lo wydobywCl'niai mineratów 
stwiendza ·się przed <Jdid!aniem db użytku i 
późni1ej przynajmniej dwai razy w roku <>
raiz po każdej reJ)aracyL i zamieis:zicza się 
wyraźni•e i trwale na wóz\kUJ :n'a w~docz
nem miejscu. 

5. Wlaścidel kopalni winien .zezwolić 
ina.i wybór 1mritro1erai wózikólwt 1 wm:.enia 
ze strony robotników i pl'a•cić temuż za:.ro
be!k zaliczkami. 

6. Praiwio gl-0sowaniia posia·dają '\V1SZY

scy rębacze (Hauer uncU Lehrhauer). Wy
bierail'ni są prócz wszystkich pelnoletnich 
cztonków kna:pszaftw także LnwaUdzi. 

7. Męiiowi zaufania (kontrolerowi 
przy wadlze) winny być odktane dJo dJyspo
zycyi wszelkie środki. by m1.11 umożliwić 
wypelnianie obowiązków, nie wyłączając 
środków <lo badania wagi próżnych w.óz
ków i czyni się wszelkie zarządzcriai do 
,zwailająice na dope,tn ienie tych przepisów 
bez Poważny.eh przeszkód W1 mchu ko
pailni. 

8. Kontrolerowi przy waid:ze pozosta
ją wszelkie prawa robotników kopatni. Wy 
d'.ali6 z praicy wolno go z wyjątkiem wypad 
ków przewidzianych § 82 ustawy g6rni1czej 
tyłko za zgodą wydzialrn roOOtniczegQ. Je
żelti ostatni się na to nie zgodzi, nme: wła
ściciel kQpalni skarżyć w procederowegu 
sądu górniczego, którego wyrok rozstrzy
ga.i niood\volalnie. 

9. Praoodarwca jest Wbowi~zamy 
placę kontrolerai odciągnąć przy. wyplac1e 
robotnikom zatrudnionym przy wydoby
waniu' minerałów. 

10. Za wózkh niec.z.yste kar nakladać 
nie wol'no, chyba że uidowoonió można poi

ważną lekkomyślność lub przewiinienie. 
Lekikomyślność taką lub przewinienie 
stwierdzić tytko możn.ai wted'Y', jeżelr piąta 
część ładunku wózka lub więcej sklalda się 
z. kamie.ni. 

11. Przepisy ka:me § 207b. ustawy 
górniczej stosiują się także dlQ przekroczei'1 
§ 80c." 

P<Jtem byla· na posiedzeniu piopo ludniC> 
wem dyskusya, o referacie p. I(r6Jika. I
mieniem .,Zjednoczenia zawodowego pol
skiego·' przemówi ł p. Sosiński " sensie 
następują.cym: 

Referat Królika ·dał nam zgdd.ny z 
rzeczywist'°ścią p-ogląd na praicę nie.wiast 
1 dzied. Już od: dawna ze wszystkicłl 
stron slychać ska11gi na mlo!dzież w1 pań
stwie niemieckiem, że oornz. więcej się 
psuje ii upada.; a któż jest temu winien je
żeli nie rząd, który zezwala na1 pracę 

1 

ko
biet i dzieci po kiQpalniach na równi z do
rosłymi! Zatem proszę, by rnroluicyę przed 
ldż.cmą przez. prze<lmówcę przyjęto iżby 
niewiastom i dzieciom poniżej lat 14, za.ka
no pracować w kopaolni, bo robotni:kw ma
my aż· nadto. 

!W związkui z referatem p. Króli:kai u-
1chwalono nai wniosek równo brzmiący Po
laków i delegatów. z. Niemiec środkowych: 

„Osobne przepsy ty.czące si~ porząi
ku roboczego: 

§ 41. Zarządy kopaM1 są rooo-
wiązane porządek roboczy z.atrud'nionym 
u nich! górnikom zwla:szc'Za Polakom wrę
czyć w języku ojczystym." 

Pan Sa1chse m!ówil następnie o spra
WiadtJ knapszaftowych a w1 koń,orn przed:sta
wil na·stępującą re ;.:; ;:)) ·u•cyę: 

,,Konferencya p1" Aestuae ni·etylko prz::.· 
cnv; starami-Om "la ~ ..;icieli kopailń by po
gorszyć ogloszQn~ w r. 1903 projekt rzą
<f'ui pruskiego do artYlkulw VII ogólnego u
staWlOdawstwa górniczego (reforma kna.p
szalftu), Veicz. zwrnca. si~ do rządu byi ze
chciail projekt wreszde przepr~dzić w 
s·etlmie uwzględniająic i dlodaiąc jeszcz·e wy
szczególnione w następnem żądania· robot
ników. l(onferencya domaga się: 

I. Jednolitości kas knapszaiftowyich, za
kazu zaikladainia nowy.eh kas, zlączenia dro 
bnych kas jednego rewim, zaiprowaid!z.ema 
t~a:kta16w o wzajemności, w końcu }edno
lltych kas knaipszaftowy.ch dfa catef Rzeszy 
niemiec'k1ej; 

2. Zniesienial klasy niestalych czton
ków kn.apszaftu i zniesienia pad!zialw cz.lon
ków na •klasy; 

3. b~wa·mnkowcgo zapewnienia, zoo
bytyich praw; 

4. zwrot skladek tym cztookom któ
rzy dluiej niż 200 tygod!ni skta<llki ~adli 
i z. kasy występująi z po.'WlOdlu teroryzmu 
wlaścicieli kopalfl l·ub w myśl § 83 U1Stawy 
górniczej i do innego towarzystwa knap
szaftowego nie wstępują; 

5. podwyższ.ema wsparcia pod.cza~ 
choroby do ~ pzeciętnego zarolbku, pod
~yższenie wsparć dla bleków. widów t 
sierót, zaka1z.ui wliczania renty, jeżeli oigól-

; na Siuma ·rent nie przenl(}si1 9QO m. rocznie; 
pr~wai do remy po 1300 wtplaoonych tygo
<lmaich także bez: ud'()'\.V1(}(j_nieniai niezdolnu
ści dlo pracy; 

6. równyich sklad'ek d1ai robotnikówi i · 
praoo<lawców; pfaicą wtaściciele ikoJ)alń 
mniej, winni też od'powiednią mnieiswścią 
rozporządzać w administrncyi kasy; 

7. zapewnienia robotnikom rzeczywi
stego wplywu na a-dministracyę kas, ztąd 
zaprowadzenia tajnego glosowani.a przy 
wszelkich wyboraich; wytlali kopalnia za

•stępcę robotników, zatrzymuje tenże jed
nakowoż urząd swój przez cz.as. na który 
zostal wybrany; rupelnegQ prawa wybor
'czego także dla dobrowolnych czl-Onków1 i 
cztonków inwalidów; 

8. sądów rozjemczych dla spc>rów 
knapszaiftowych i d-Opuiszczelnia przynaj
mniej d'wóch taJWników do każ<lego posie
dzeniai sąchL rozjemczeg'° na zasadzie ró
wnouprawnienia. 

9. OS<Obnych kas dla urzędnitków pobie
rających w i ęcej niż 2000 marek myta; 

· 10. wolnego wyboru lekarzy w ob .... 



odlzie IO • ilonr:!tró - od: l !eis...::a ~mi -
zkania czlonkó\: ·. jeżeli się odnośni leka

rze z:godz.ą nai wan nki przyjęte pomiędzy 
resztą lekarzy kasowych a f()\varzystwem 
knapsz.aftowem." 

Rez.olucyę tę przyjęto bezi rozpraw. 
Jł1hrnież bez dalszej d}~skusyi przyję-

1 . ~- .,lucyę Efferta i Kiihnego, przerobio•L przez komisyę zalączam Wam obie rc
z.ołucye, abyście mogli poró\Vnać je z na
dc&tancmi poprzednio: 
!Rezolucya w sprawie wydziałów dobotni

czych. 
Kongre.s górników upatruje \\<~ projek

towancm w noweli do ustawy górniczej 
:zaprowadzeniu wydziaif ów robotniczych 
wypetnicnic ,dawnego usprawiedliwionego 
żądanbi górników i wnosi o rozszerzenie 
proje.któ\V rz4dowych w kierunku następu-
jącym: · 

Wydział robotniczy winien kz"YĆ przy-
11aimniej 5 czh:mków; w większych kopal-
11iaich winieni każd'y rewir sztygarowy do
stawić jednerso czlonka do wydziału, nie
mniej robotnicy pracujący na wierzchu. 
Wybór wyd·zi:1łóW· robotni.czych winien 
nc,stąpić na mocy systemu proparcyjnego. 
Czlonkowic wy<l'zialów wi.rini podług uista
wy być wybierani tctjnem bezJ)Olśredniem 
głos-owaniem z grona robQtnilków. Ko
palnie liczące przynajmniej 2'0 robotni
kćrw· winny p-0sia:da1ć wyd"zial robotniczy. 
Pra\va przyznane wyd:zialom roootniiczym 
przez projekt rządlowy wmnyi być raz.sze
rzone jak następuje; udział 

1. w regulowaniu zarobku i ailrordu; 
2. w sprawie ka:r; 
3. przy kontroli kopalń. o ile ustawa 

nie przewiduje bez.pośreldniego wyiboru 
korrtrol·~rów kopalń ·z, ·gmna· rdbotruików; 

4. przy formulowaniu kontraktu robo
czego przez, porządek roboczy; 

3. przy admin·istracyi kas wispaircia, 
przy cz0m phynajmniej potowę adimini
stratcyi tworzyć winni. robotni.cy. 

W razie protestu wyd!zialów robotnt.
czych w sprawie zmiany przepisów rdbo
ezych winien protest ten posia<lać wiiększe 
inaczeO"ie, niż je przyznaJe n()fW1elia. Na ra:
~łe mógtby w taikich wypadkach rozstrzy
gać urząd' górniczy, i to chociażby 'Ztllli,ana 
tarka nic sprzeciwiała się prze2isom pra
Wrt}'!tn. 

Z obrad wydziału robot:n.icz.ego z; wla
ścidelem k-O'pa1l1ń lub tegoż zastępc:ą, prowm
<l1zi sie książkę protokółową, do k·tóreJ 
wszystkie przedstawione ży:cze:iiai i z~a
tenia wydzia'łlu1 winny być wpiłSallle. 

Zarzad zakładu m11 najbliż:sziem posie
dzenfa z-daje sprawoz:danie. o ile życzenia 
W1Jliooki i zafałenia uwzględniono. Spra
\\roox1anie to zapisuje się do protokól·u. 

Cuonkom wyd:ziatów w czasie ich u
tz.ędiowalnia można tyliko wteniczas wypo
wrfedzieć p-raice lub iichi 'Xi praicy vryd'alić, je
żeli dopuścili się przewinień, które u.pra
"\.vni~ją wlaśdciela kopalni na mocy oho-

Ka1titan Czart. 
Tom dru1L 

< Ciu dalszy.) 
- A tak, tajemnice. I(ro jest ten śle

dz'Jiowy pan, skrzywiony ja-k piątek nai so
~:;otf~, któremu wybija:sz. pokloniy ido sameJ 
iiŁemi. i który, jak węgórz, prześhl~uae si~ 
międlzy płotami, zmierzati.ąc do wrzędu 
wńijta? 

- To oo deb~e nie należy, mości cie
ka\vski. 

- JednlO z dlwio}gai: altbo język zrobil 
ci się dzi,ś bard!zo powściąigLi"Ary, ałbo też 
- sam nic nie wiesz. 

- fa nie wiem?! - zapytat goS'pOdarz 
w którego naiczwlszą strunę ugodzily wś
doczn~e te sl()!wa. Gdyby nie to, żcm zio

bowią;zait się milczeć jak karp, zarazbyś 
dowiedziaf się, czy jai nk nie wiem! 

Toi wyznanie, któremu towarzyszyta 
:wieke znacząca mi'Il'a, spo\vodowalo, że ca 
la kompa.nia, stawszy ze stolkóws<k"'Upila się 
dokota. Qlberżysty. 

Wietrzono ja:kąś ciekaw-ą his·.oryjkę i 
~a wszelką cenę uslyszeć ją chciano. 

-- Jeśli przyrzekleś do.::hować taiernmi 
cy - wyrwat się jeden z, wieśniaków ··-
również możemy ci ją przyrzec. Co « dya 
bla! nie trzyma się języka 7.a 1ęba:ni prz). 
kumach i sąsiadaich! Dalej 1 gadaj nam tu 
f.air.az, co wiesz o czarnym cztowie1m. 

- Ależ .... 
- Przyrzeklem .... 
- Gadaj! gadaj! niema i-a.dy! --· J'i«l 

,owtarł!ać chórem calai komparria. której 
cieka'\vość po'd!niec0:na1 byfa dio rraiwW;sze„ 
go stJo.1mfa zaichowan+em się Q!berżysty. 

wii.\zu:w:ci usta 'Y górnkzej do natyd1-
m!:rstowego wydalenia. Członków wy
dzialfr ~ robotniczych ~·nno się także do-
puszczać jako prawnych zastęrr::ótw do 

procederowych sądów górnicz.ych. 
Rezolucya w sprawie kontroli kopalń. 

„Kongres delegatÓ\\1 górników państwa 
pruskiego uważa zru konieczny udzial w 
kontroH kopahl i zakładów znaidującyi:h 
się na wierzchu przez k<Jntrolerów robot
niczych wybrany:ch przez górników odno
śnej kopa11ni tajnem i bcz.pośrcdniem1 glo
sowaniem. Kongres górników upatruje \.\ 
udziale takim środek do zmniejsze1nia licz
by częstych wypadków nieszczęścia. Ko
szta: tego urz4dzenia \vinna ponieść kasa 
par1stwowa. 

Kongres górników uważa udzial \v 
kontroli kopalni za wyp~tn'.enie dl.ugolet
niego usprawiedliwionego żądania górni
ków i wyraża usilne życzenie, b~n królew. 
ski Rząd państwowy i sejm żądanie to uięli 
wr formę prawną w noweli górniczej." 

O g. 4.Yi wstąpil na mównicę socya1i
sta: Iiusemann, aiby wygłosić ostatni z po
rządku d·zicnnego referat o nl()lrmaillnych 
przepisach roboczych. 

Do te1go punktu uchwalono -obszerne 
•przc-pisy roblQicze w myśl1 przyjętych po
J)l"Zednio rezolucyj. 

' Socyalista ze Slązka p. Pokorny zale
ca naistępują·cy wniosek: (tyczący się gór
ni·c'zych sądów procederowy-eh). 

„I(ongres górników uchwala: zwrócić 
się do rządu Rz.eszy u parlairnentu 1. by za
prowadzić obowiązkowo sądy procedero
Wti ~ p.roce<l'erowe sąidyi ,górnkże; 2. by 
apelacya dlO sądu zj.emLańskiego bylai iuż 
dOZWQlona, jeżeli obiekt sporny \vlyin10si 20 
marek lub więcej; 3. by do każdego posie
dzenia sądów procederowych i górnl
czyiah sąidów procederowych dopu,ścić pu 
d'wróch ta\Niników (dwóch wybramiych z 
gronia robotników. <lwóch z grona prnco·
dawców)." 

Uchwalono zmienh.vszy w punkcie 
drugim sumę 20 oo.. 50 m. 

Dalej' u:chwatlono protest przeciw prze
śłaid'owani,ui górników;, zwabionych z zagra
nicy, je:żeli przyłączą się db związków za
wodowych. 

Wyrazi.li też zgromadzen~ na<lizjeję, że 
na wypa'd ek OO'rzuicenia prz.ezi sejm pruski 
sl:u.sz1nych żądat1 gómikó'W. pairlame1t1t na
tyclmtlast zatlmie 1się uporządkowaniem st<>
~unkóWi górniczych pi:-zez us-tawOO.iawistwo 
rzeszy. Aby zaprotestować prz.ed1w prak
tyikom rzą®we] 'komisyi1 śledcuij dJa
spraJW gómi'czydr U'chcwaJOioo W1ezwonie, 
aby robotnicy wsunęli się. od· udziału, i od! ze 
znań w tych dochodzeniach, dopóki n~e bę
dzie pewności, że dochodlzenie przeczynią 
się oo wykrycia praw.dy. 

Jako ostatni dost.air się pod obrady 
"\V\ni.Ol.5ek socya11istów, by pomnożyć liczbe 
1czlonków dotychczasowej talk zwain~j ko
misyi siedmiu· i powołać ® niej przed-

- Przyrzekłem .. „ 
- Ałeż 1 waryacie ! zaichowamy to przy 

sobie! 
- Przysięgn·i}cie. 
- Przysięgamy! przysięgamy! 

- Bo ro, widzide, gdybyście mnie 
tlrlJra<fzi1ii, mogotby to ściągnąć rua mnie nie
szc~ście. 

- No, d'a:lei ! Gadasz, czy nie gadasz··~ 
- Ha. kiedy przY'SiwHście, że ~dzie-

cie miłczel1 .... 
--:- Więc? 
- I że nie b~ede niepokoili podró-

'tnego .... 
- A zatem? 
- Zatem, opurwiem 1warm wszystko. 

A! akropne to rzeczy, okropne! 
Gmipa· wieśniaków z.bliż)'\lai się bar

dziej do obcrżYsty, ·niewi·ernego powier
nika l(olanda, który przyciszając głoiS i za
slanicrjąic dlonią, usta, wyrzekt tatlemnkw: 

- Czy wiede, moie dizieci, kto jest ten 
czairryY człowiek? 

- No, któż ta.ki? 
- Jest to ani mniej, arui więcej~ iaik -

urzędnik do szczególnych poruczeń przy 
stairoście paryzldm! 

- Ho, ho! to ciekawe! 
- Ci·szej ! - u~iniail oberżysta. Je-

śli będziecie tak krzyczeli, nile więcej nie 
powiem. Taiki urzędnik, jak wam wiado
mo, iest figurą, ważną, której zlecane by
wają wielkie sprawy. d10tyczące wymiaru 
sprawiecmwości. Ten, któreg"o widzicie, 
przybył tu 'J." pociągu zii nieslychanym 
przestępcą, za krYminalistą. pierwszego 
rzędu, za slugą Lucypera i catei jego świ
ty, za ... czarownikiem, ieśli mam j1Ui wszy
stJko powiedzieć! 

Ostatnie sk1~1 rzm:.ilo poipfucll mi~df:~ 
sfo:d1a.czóiV. . 

stawideli wszystkch organizacyi stósow111e 
do liczby członków. 

Dyskusya wykaz ara. że wniosek ten 
nie uzyskałby większości. bo nie gfosovta
tiby za nim ani delegaci ,.Gcwerkv::reinu", 
ani Polacy. Wskutek teg<> wnio-seik i po
pra\vki do niego cofnięto. 

Na tern porządek obrad kongresu wy
czerpano. 

Po przemówieniaich kof1cowych, ~
ra.Zaiących zad1owoleniie z. powa:żn'eigo prze
biegu kongresu1 zamknąl przewodniczący 
kongres. 

Towarzyst o Cz„·telni lodowych. 
(Z XXIV sprawozdania za r. 1904). 
Zarzctd ooby~ posiedzeń. które się od

bY\.valy ziazwy1czaj oo <lrugi1 piątek k.aiżd'e
go miesiąca. Zaraiz. na pierwszem zebra
niU' dma 28 marca 1894 postaruowUl zarząd 
zająć się gruntowną, reorganizwcyą, biblio
tek i w tym cellu ustanowiono specyailnych 
diecernentów z łona 'Zarządu posZiczegółnie 
prowinicye. 

W ch~gu roku rnianiowal zarząd p. Ka
roh Sczanlieck1e~o delegatem generalnym 
na W. KsięstwQ! P<Jz.nańskie. 

Praca tychże delc~atów polega prze
d~vszys.tldem na. ustaniowicnh.t1 i wyszuka
•i.u delegatów pawiatowy·ch, ()lraz na lron
troh dziatalniości bDbl'iotekarzy. 

Na liczne żądania.i z1 lona cztonGi..ów i 
bibliotekarzy postalfl()Wiil zairz.ądl ur~dzi'ć 
ruchome bibbi<l>tek1, nJestety ze wrzględ'ów 
tochnk~nej. a mianowce fiinanS()IWed nafo,ry 
ni·e możemy d;ać żadnego zapewnienia, kie. 
dly to nastąpi. Są Jednakże wiJdokI. że sko..: 
ro legait: w ·W'YSQkośdi 50,000 marek, zapi
sany Towarzyistwu1 prze.zi ś. ip. Igna<eego 
Ancłrzejewskiego wpl'ynie oo kaisy, zarząd 
bedizie mógt natyichmiast przystł,pić db za
mi.erzonych refOlrm. 

Również prośby bibliotekarzy o zasi
lanie ibiriotek nowemi ksi~żkamd. nie mogły 
ZIO'Stać w.szechstrońnie uw.xględlnilone d'Ia" 
braku funduszy. dlai tego zarz~d zanosi 
prośbę du z,gromaidwnych u·czestm.ków 
wałnego zebrani~, aby prZ'ez. .agitaieyą sta
rali si~ Jak na}wsilndei przY'CZY1fltlć do zwię
kszenia skladek na rzecz: Torwa:rzYrStwa. 

Z zarząd'tl' wystąpi~u w dąigiu ro.imt1 pp. 
, dr. Lebl'ńskl i ks. kaoonik 7Jimmennann; 

W1 mi"eisce i eh lroppiowia:l zarząd pp. Karola 
Sczanieckiego i ks. Adam~reiro. 

W ciągu roku· zatoż}"Iiśmy 128 niowych 
czytełrli i rozestałi·śmy do oov.ryclt i da
wmejsztYCh czytelni 23.086 książek. 
Zestawfeme dochodu f rozchodu za r. 1~4. 

A. Docllód. 
1) Rocz:ne składki 8 810 05 m. 
2) Procent od majątku Towarz. 722.80 m. 
3) NadzwyczaJny dochódi: 

a) N. N. per kisi4ldz prob. Bretewkz 
300,00 m. 

b) ks. prob. Ullrkh z Wo}cinai 1000,00 m. 
LŻL. ,-.SL _3 __ ;_;;;, ___ ·~- - J3 .• KE±X. 

Wieśniocy jęli spogląidać nai siebłc zie 
straichem i przerażone kh oc:xy ~wrócily 
się mimowoli w ciemny kąt iz:by, jakb'y o
bawfaH sie czy sie zeń nie wynurzy strasz 
na postać dyabeiJiskieg-o slugli. 

. W owym czasie posta, zwlasxcza na 
oolegfejszej prowincyi, czarownik byl naj
większym pQlstraicheim nJewyksztatoonej 
gawi·edzi. 

Obawiano się czarów, gorzej rn·ż dya
bla we wlasnef postaci, na. wszelld teiJ spo
sób walcrono z niemi i zaibezpiocz.eno się 
od nich. 

A ponie"Wa!Ż ,.strach ma wielkie oczy", 
nhewi.ete wówczas trzeba byto, aiby czlo
wiek najniewiniejszy rostal posądz.ony o 
bezpośrednie stosuTIJk:i z pieklem i ulegl w 
następstwie cięż.kiemu prwśl!a<liowan~u. 

Umysły oświeceńsze uleigaly na równi 
z motlochem średnilO'Wiecznemu przesądo
wi, i nie naleiżato wcale do osoblhvości pa
leniie żywcem, nia placu publicznym, osób 
oskarżonych o czary. 

Ody wieśniacy ochlonęli ·ookoltwiek z 
przerażenia, posypały się nai niowo pyita.nia. 

- A ten czarownik„„ gdzież ie& w tei 
chiwili ?.... Czyżby, broń Boże, przebywair 
w naszej okolky? 

- W szyscyście W1klzieli - rzekt Land 
riot - tego jeźdźca z zakrzywionym nosem 
który przybył wczoraj :w ()<l\wliedz·ilny do 
naiszeg·o pana. 

- Widzieliśmy - ozwat się czyiś gło~ 
nieśmialy, - Ja na·wet dobrz.e pamiętam, 
że gdy wymijał mnie, spojrzat mi w uczy 
takim strasznym wzrokiem, że dą..r'kL prze
sziy mi po skórze. 

- Otót wfaśnie, tein jeździec, to on L. 
toi CT.arown ik. 

- Alt kitiiiy 15.o ... - zamva.ź.yt starszJ 

·d Pani l(amlina z hr. P-oi\l.ONJ\, -

skkh łiorwatowa 3 OOO.ot • 
d) Jan Nm\icki z Ostr-0wa zetma1~ · 

na weselu 50 Ol •. 
e) R.óine drobne datki nadzwyczaj-

ne -49,1, •· 
i) Z Dziennika Pozn.ańskie~o 

1936,~ •. 
g) Z Kuryera PoznańS!kie~o 212,15 •. 
h) Z Wielkopolanil!la 256 .~ •. 
i) Z Gońca Wielkoix>lskiego 20,70 •. 
k) Z drukarni św. Woidecha 48.22 • · 

6872,9' „. 
--16 405,81 •. 

B. Rozchód. 
1) Niedobór w r. 1903 243,ot •· 
2) Zwrot procentów z fum:luszu ś. p. 

ks. prob. W nesińskiego iaikio dioiY'-
woc1e dla N. N. 32 O\l •. 

3) Koszta procesowe 56,96 a 
4) Zakupno książek 12 052,82 m. 
5) Oprawa 2 823,10 •. 
6) Koszta biurowe l 841,-45 •. 

17049.J.C •. 
NiedlObór WJ11_il1()i_S_1_6435a •. 

Majątek Towarzystwa. 
1) Fundusz żelazny 2 453,10 iii. 
2) Fu:ndu1sz imienia! dr. Jerzyikowskte-

go 1000,0I•. 
3) Pięć akcyi Bainku Zi1em~lego a 10'.XJ 

ma1rnk fundrutS:z Antoruiego GrodZ!-
ki,egio s O<» •. 

4) Prnndu~ "imienia ś. p. ks. dr. Fr. 
Bażyńskiego 1250,Cl> •· 

5) Fundusz imie:nra .ś. p. Ma1ryi1 Wie-
msz,ewsktiej 500 oe •. 

6) Fu1ndusz imienia ś. p. ks. dr. l(e-, 
spondlJ<.a 1.525.0ll"111. 

7) Pun<lu1sz imienia ks. K. z: O. 200,00 •· 
8) Fu111dusz im1miai ś. p. dr. Jan:a Pa.-

nieńskiego 300,00 *· 
9) Pwndwsz imiienia ś. p. ks. Józefa 

Wa'leńStklieigo I 500,CD •· 
10) fwndusz: imi'eniia R. P. z. L. oonw.. 

rniałrue z:, zastm~żenfom diOIŻyrwot-
nicłt procent6W1 10 800 OO •· 

11) Akcya kotev Piraeus-Lar1ssai (fum. 
t1lusz ks. 1prob. Wrzesinskiego) 'Zl 
iastrzeżeniiem procentów: nomi.nał-
me 2 {XX).00 •• 

Sumai 26528,10 •· 
Dłup Towarzystwa. 

Niedobór w roku 1904 643,53 !Iii. 
Niezaptawne raclminki 2 221.78 a 

" Sumai ~. 865,31 •· 
. Za~ 

Towarzystwa Czytelni Ludowyck w h· 
,zna.nim. 

I(s. Z<fzislaw Czartoryski, prezes 
Ks. Kaiziml'erz Zim~erma11n, wilcepr~ 

Dr. Boleslaw Kapuściński, skar.briik." , 
P.r. Witold Celkhowsku, sekr. i syncfyt. 

Dr. Staini'slaw Jerzykowski,. bŁb1iiotek~. 
Berna!ro ChrzaTlOIW'ski. Dr. Tadeusz Dea..
biń.skl. l(s. prob. Bołeslaw Kośdelski. lQ,. 

roR Sczaniecki. 
..w 

Wieśniak z: siwemi wlosami - jeśli! się lłfe 
mylę, ten1 jeździec z naszych stron poc~ 
dzi. Czyż nfe nazywa się on Cyrarnode 
Bergerac? · 

, Berigeraic, "C'/:Y nie Bergerac, czrowtck, 
·~zy <lyaibel - izgromil iro pan jespan L-. 
dlfiot - to ·wcale1 rzecz.y nie zmienia. 0..
wie<lzi<ono. iJe za:przedal sie pi.e:kk, że z 
cz.a.rtami ma ciągle stosunki -I że ogtaisz.a w 
~~ryżu książki przeciw naszej świętej relt
gu. Dlatego wliaśnie wyisfa'tJIO; za niim f0i
go11, a;by go sdJJwytać i spałilć ~' 
jaik nai 'to sumienie zaslużyif. 

. C~yście zau~yłi - wtrącit fat'JJJ 
\\'1leśnLak - że ~a~rz:mialQI w chwili. gcły 
ten -człowiek zatrzyma/ siię na plaicui prze.eł 
zam.ki em? A jedMk nie bylo ani iednd 
chmurki na nieibie. To nie jest wcale nata
rafa.e. 

----:- Gotówi jeszcze rzucić czary na. sa. ... . 
szą· wioskę! - odezwal się Mwgi. 

- A cóż! - potwiierdzi't oberżysta .
o to nietrud:no ! Tatki przyja1deL lJuicypeNI 
spojrzy tylko naJ ciebie i iuż przepadlel. 
Nic d, j~rż od:tą.<l. nie będzie się wiocilto:; nie
sZtCzęscie po m0szczęśdu zaczJiie spaida.t 
na; twoją glmv'ę. Jemu niewiele ttzeba, 
aby sprowad'Zić mór na calły ilnw;e/ntaJt"a, 
wytl'wc zboże graidlem, pozbaiwić kr<YW'1 
mlekai i skwas·ić wino w beczlrach. 

- Uwięią &'O. oo ?„. 
- Dzilś jeszcze. Wfaśnie w tym ce!a 

te? pa'n ud.al się do wójta. Da Bóg, ie iuż 
w1ecwrem narożą mw kaddiarry ~ odlprow«
dzą du wiezienia w Tuluzie. A nicwcUu~ 
go t>óidziemyi tam ws'żyscy przypatrywał 
sie, iak 'go b~ą piekli. ' 

( Cit1,g dalszy nastA't'i). 



Bojkot. 
1porz~dzenic prezydenta komisyi kolo
cyftlej, ·zakazujące oddania robót Po

lakowi. 
Pod: powyższem nagtówktem czyta„ w „Lechu": 
,.Hakatyści wszędzie twierdzą aż do 

~eni~, ż.e Polac~ upr:nriaj~ boik-0t,. a 
oiedni N1em1asZlkow1e tylko się bron:ą. 
fYierdzenie to slyszy się ciągle z ust mini
lfÓW pruskich, oraz: posló\Vi kon:serwaty

,,.ych i na·cyonal-liberalnych. Jak w1 pra
ktJee ten polski bojkot i niemif!:cka· obrona 

,gląida, okaz:uje się z dlokumentu. który 
ż~ZliWY wiatr do redakcyi naszej zawiał. 
l)iument ten brzmi w doslol\vnem ttorna
aeniu: 
Zarz.ąd dóbr pańStw()·Wych 
p,łskawicś pod I(,lcckiem. 

Pofskawi1eś, 19 11Utego 1905. 
Do, Pa1na . . • 

(nazwi·skoi kokmisty ·Opuszczamy) 
:w Plolskic~wsi. 

Ninieiszem ·zasyłam Panu <lo łaskawe
" uwzględ'nienia na1jważniejsz.ą c'zęść nic-o od' prezydeinta komisyi kolonizacyj,„ z: Poznani1a nadeslanego mi pismai. 

„Doch1od1zą mnie posłuchy - pisze 
1rezyderut komisyi kol•onizacyj1nej - że poi 
ikJ przedsiębiorca1 budowlany RfgaH z. Ro
pa! (w1 piśmie unędlowem po1dainl()I .Ro
"etau, choć o przechrzceniu Rogowa dlotąa 
~WY' niema. - Przyp. Red. ,,Le1cha") sta-
11 się o bu:cLowle kofoni·z.aicyjne w powia-
1d igtnteźnieńs:kim i żnińskim i obecnie 
ntrudniony jest w Polslkiejwsi. 

RigaH mai być na<leri mc'łtliwym agita
taiem polskim. 

Tacy ludzie nie p.owinini podl żadnym 
iatrunlkiem budown ·ktolo.nizacyjttych otrzy 

•• Osadnikom rentowym, lktórz,yi za-
rMl:rria1ą polskich przedis.i'ębioricówt 'budo
.,im,ych, na.Deży ,zwrócić 1uwagę, ż;e gdy
liJ potrz.ehowali poż-yczki, teiłie im nie u
dlłetę." 

• • • 
I Dalej otrzyun.a:Ii wszyscy;, soltyisi gmin 

I 
~iz:acyjnyich nieda'WintO od król. komi
&Ji kolorrizaicyjnei,i w Porn.aniiu, na'Stępują-
~ pismo: 

.,Niiniejszern przesytami Panu: 2& nu
•rów urxędlowego pisma ,.Neu!es Bauem-
111<1" f!lr. 1. (którego ·ogz.empłarz takte za
t.p;am) · z prośbą o doręczenie k.aiżdemu 
kohntlście jednego n1.Imern i' przytem 
móce'll'ile mu osobno ·wwa.igr nai spisi nie
m!ockich iinteresQ!w (d!ewtsche Oesd1afte). 
łay w internsie ruiie:mczyzny, aby każdly 
Niemiec Popieral takt;e istniejącyich nie-

1 *kich kupców przez ro, że stanie ·się kh 
~iorcą. 

l(to pietI~ na niemiedder 'Z1emi t 
niemiecką, pifoośdą mbyty do poJ:skiego 
kni>ca zanosi, ten nie wyipehlia s:woiic.b na
Ollowydr obowiązków, łako niiemiecki ko
~nilsta. Licz~ przytemi ooi Pańskie ro
ź!mme wspóldiziafanie i cieszWbymJ się 
- e;dyby mi Pam ·przy sposobnioś.ci fu>niósł 
8e kol.oniśc i; w tym wzgFętdzie bez rwyiątlm 
{darchrweg) po niemiecku czują ł1 postępu
~·, 

· * 
„Dtai dałszego mryentowania sie wy-

i lllienię Panu JesZ'CZ.e god·nyc:h polece11ia 
lftmieckiah prz,emysto·wiC(1w Kiecka: 1 i1 o
~'O!lcy i byłoby mi. przyjemnie. gdybym o 
09a<łzie P<Ylskawieś tylko pomyśl11e wieści 
hól. komisyi kolionizacy.jnej przesłać 1llĆ!gl. 
tie! Zresztą ~ecam Panu (steHe lhn·eni an
, rn) Przed zaw0jrdem kontraktów. poin
!Ortnmvat si~ u· m~'ie dokładnie o -dosław
ilth ł Przedsiębiorcach. 

...... 
ZaTZądzCaJ dóbr' 

podlp. O a b r '! e l. 

-~~ ·---~------!!!.- · ··--- ---------

Z ojny rosyjsko-japońskiej. 
lltt fu!nierzy i• raki materyał \vojenny :rata .Rosy.a! dotychczas na plac boju ·1 

:stk1e .dotych,czais.owe obHczenia P?le
t nr na . . nredl()kJta<lnych przypusz:czemaich 
~ zyb~1zonym ra!chunku. MówJonio, że 
Po~~e Artura by~o 50 tysięcy żohlieJrzy, 

~rrnn1 ienierala I(uriopa1Jkina podJ Liaoj.a
tit ~50 OOO, pod Mukdlenem 350 OOO; -

nie Prawdziwej cylfry nikt nie znał. 
Obecnie mamy po raz pie.n.V1S1zy m'zę

D St\~ierdzoną liczbę v.nojsk, vrysfanych 
· ~leki W schód. 
~~~.organ mi'nisterywm w10jny, R1us~kij 

~sk' .w cellu od:pardai za:rz.uitów prasy 
. re1. W'ymierronych przeciwko cen-

~łlłi a'dlministra-cyi wojskowe], i~ nie po
~ <Ib~e.~ ttośd }'.i08il'k&W1 WI łu

Śt.i' oraz am'!Micyi na plac boiu - Q!Zlo 
' ~.o ~cze2'6towy wykaz wszystkidt 

\\ ajsk: \liysla.nyd1 113 p:ac c::i·u \\' c::is:c 
od27 lutego 1904 do dnia 12 marca b. r. 
„Rusk. In." przytacza· po raz pierwszy do
kta<lne cyfry, stanowiące rezultat catorocz 

· nej pracy kołei sybe.ryiskieL Okaz.uje slę 
się z tego, że w danym okresie ~Z:asu prze
wieziono <l!rogą żela.zną dio Charbina, pod
stawy d:zialań armii: oficerów 13 087 I 
żofnierzy 761 467, tj. razem 774 554 ludzi; 
nadto koni 146 4()8, armat 1 521, a różnych 
posyleik (amunieyi. żywności i t. d.) 
19 520 977 pudów. 

Z licz·by ludzi Pochtonęla już wojna 
cześć trzecią .... 
•=.:_ :.:;mw.~~~-------_.... ...... 

Ziemie polskie. 
Z Prt! s ZacbettmiM ~ '~rtnil i Mtt:r. 

Gdańsk. .,Dzg. Neucste Nadu." dono
szą: Od p-ofowy stycznia r. b. znajd.wie się 
w Toruniu 2 urzę'dn. rząd<>wyich, mających 
za zadani.e czwwać nad! polską a1gi1acyą, 
iktóra; się w iQStatnim czasie znów więcej u
wid~cz.nia, czu1w.ać i o Ws'Z.ystkich ruchach 
polskich agitat()rów ministeryum spraw 
wewnętrZ'ny1ch w Berlinie uwiadamiać. 

Toruń. W·edlug oprncowa1negi0 przez 
zarząd! komwnikaicyi okręgu warszawiskie
go projektu robót reg1ula1cy1jnyich na Wi1śle, 
·stoso.wnie do wymagań kl()mf.syi mi~dzy
narodowei, od!bytej w Tomniu przy udziale 
mini·stra komunikacyi Chilkowa, l()lgólny 
koszt ty.eh robót obliicmno n.a 17 mii~onów 
rubli. któr:1 to suma rozłożoną być miala 
na sz1ereg lat. Roboty mia1ty hyć roz,poczę
te już w roku, bieżącym. W roku 1905 W:i
znia1czono pierwsze 2 miHony rubli n.ai te 
roboty; z JXYWO<fo jednak ()'\brzymiiah wy
dla:tkmv wojennych cofnięty. rostat powyż
szy kreki'yt i mi•nisterstwo 0ig-raniozylo się 
tylko do wyznaczenia 300 tysięcy rubli' na 
uzupelnienie obecnie d1oikonywanych robót 
reguVacyj'niych nai cai~ej przestrzeni• Wisly. 

Swiecie. Żona robotnnlra Kiemsikie·go 
w Wielkich Czatplach powiesitai się. Od 
dlluższ,eigbi czasu mąż jej podobno ją ponie
wierał, co ją w końcw popchnęło do sam<>
bójstwa. Wszelkie usi,lowania przyw1r6cić 
ją, do życia, olrn.zaJy się be1J.Skutocznie. 

Z Wiei. Ks. Poznat\sldeaio, 
Z Trzemeszna pisząi <lo ,,Dz.. Pozn.11

: 

Za1deklenru niemoowi poslow~ Gersdońowi 
nal!eżaloby przypomnieć, że Z1Uiehwalość 

wi jiego rodzie jest dz.i:e<la:icz:ną. Oczywiście 
pr1Jdd!ek jego Gersdiorf byt tym., który 
przed) bitwą pod Grumv.aklem owe slruwne 
miecze tksięciw WLtolidowi i kró.lowt Wta
dtysławowi fagi'elle postać doraidzruf. aJe po 
bitwiie prredstal\Viooo go króf!CYWi; rndleią
cegio z ran. Niech so:bie teITT pan ku.pt Siein
kiewilczai „Krzyżaków" ~ a po przoczytainiu 
kh rnioŻie ·spuści z. 1on1u. 

Poznań. Zydiowska bezczelność. W 
sobotnim wieczomym numerze zaimieścil 
„Beri. Taigebł." telegram swego 1rorespon
<llentai rzymskiego o r:ookomym zaitar~u 
mied:z'Y Naj.przew. 1ks. Arcypasterzem na
seym i ks. mskwpem ·Chelmińskin)J Z. iednę/ 1 
a z. rząidem pmSlkim z. ·drugi.ej strony. Dzi
siaj ,.Berl. Tageblaft" zami1eścil w te« spra
wiie .następujące sprostowanie, które mu 
przeslal ks. szambelani Lu'komiski, kapelan 
Nafprziewieleb. ks. Arcypa~erzai: 

„Berl. Ta~ebl." zamieścił w wydaniu 
wieczornem x 25 bm. naistępuiący tel:egram 
pryl\V'atny swie·go łrorespoll'dentai rzy.mskie-
go: 

,.Dowioouię si~ o 'Z.ajśdu, które Z'Cla
rzylio się przedJ mniej więcej trzema ty
godniami między Mcyibiskiupem pozna.tl
skim ks. Staibleiwskim i Bis.lrupem chel
mi·ń·skim z jed1ne.i, a rządiern pruS!kim z 
drugiej strony. W spra:wiie polityki wo
bec Polaków z.a1S1Jty znaiczine nieporozu
mienia. Rz.ąd1 tym raizem w nie.zwykly, 
energicrny sposób poczynir w ,Rzymie 
przeidsta'Wieniia n te miały ten skutek, że 
Wafykairr natychmast spelniI· tyczenia 
rządu." 

W obec tego jestem uPQ'Ważnil<my o
świadczyć, że o owem rze.lromem ·zajściu 
tufa4 nic nie wiadomo. 

Z Sz.a!CU'n ki em 
Lukomski, 

kapelan Jego Arcybiskupiej Mości. 
Gnfez.no. Córka szewca p. l(oz.erow

skieg-o, która pojed'yńczo uczWai dzieci 
czytać i p.iisać po polsku, voistala- wez.waną 
na policyą na przieslutchy. jak również d'z.ie
'Ci, które na na1ukę uczęszczają. 

fordon. żona osadnika Oparka, któ
ra za z.amor<lowanie posier'bi.cy sika:zaną 
rostata swego ·czasu na. dożywmnie wie
zienie. PD' odsied'zeniu 29 lat w tuteiszem 
wLęz.iien iu kaimem, została W' tyich dni~ch 
Qdj cesarza ula5ka'Wiona, 

Poznd. Wydarwnitct\\·a ,„P-0step:u•: 

rodzeństwa , lej je b dą prov:~dzily. R ·. 
daktorem pozostaje nadal pan Stefan Cho
ciszewski. 

Z Poznanla piszą do „Glosu Narodu": 
Oiczyzna niemiecka została z.no'W-u szczę
śliwie <Jcalona. Jej bezp:eczef1stwu zaigra
żaly występy pani Morskiej-PopiławskieJ 
w p.oznańskim polskim teatrze. W-0bec te
go rząd niemiecki wystąpił z całą znaną 
energią przech\.ko znakomitej artystce i 

kazal jej opuścić Poznali w dniu 1 kwi~tn ia. 
Gniezno. 300 mórg ziemi kup:l p. Ró

:ż.af1ski od wlaśc i ciela p. WojciechowskiegL• 
który swą posiadfo ,ść. liczącą 500 mórg, 
rozparcelowar i pomiędzy rodaków poro2-
sprzcdawal. 

- Robotnicy tutejsi rozpoiczną wedqug 
uchwały, która zapadh na ostatnim zebra
niu. z dni.em I-go kwietnia rb. streik, jeżeli 
nie przyjdzie do porozumienia pomiędzy 
rohotnikami i ich pracodawcami. Robo
tnicy wybrali komisyę , której powierz.anu 
za:stęp.ov.ać ich interesa przed sądem pro
cederowym, 

Ze Siązka czyli Starej Polski. 
Bytom. Przed kilku tygodniami ska

za:ł s~d ławniczy odpowiedzia•lnego reda
ktra „Dziennika ślązkiego" pana Nowa
kows1lde1go na 120 mairek kary za a·rtykur 
wzy•wający czytelników, aby kupowali tyl
ko u tyich kupców którzy w ,.Dz.iennikui'' 
inserują, a nie u hakatystów. Artykul ten 
„zanieip.ok-0il" kilku kupców, którzy tez na
stępnie staw·iili wniosek o ukaranie p. N., 
a są;d skazat go na pawyższą karę za .,wiel 
·kie zibytki". Prz.e.ciwko wyrokowi temu. 
zal10rono apela:cyę do są<liu1 ziemiańskiego, 
prz.ed' którym w ponied~.iaf.ek odbyl się po.. 
niowny termin. Obrońca oskarżonego, p. 
mecenas Czapla przyporni1nial, że prze<I 
dv.X>ma łatyi jeszcze wyraźniejsze,go ooj
ikotu dopuścila się ,.Kattowłtzer Zeitung", 
a procesu jej nic \.yYOOcronl() za „wielkie 
zbytki". Sąd! atoli' bez. wz:ględu nai to ape
taicyę od!rzu'Cil, zatwierdzając wyrok po
prz.e<llnied instain.cyi. 

1 róiny~fi stron. 
Lan1rendreer. W kopalnr .,Ma111Sfe~„ 

zaisypaly kamienie górnika Borkenistei'lla i 
z-albity go na miej-scu. 

Sam.bom. W kopalni ,.Siiebenpla.ne.·· 
ten" pobił sie dtwai mlod2.i g.órn:ilcy. Jeden 
z nich udlerzyl swego przecilWII1~1ra w piersi 
tak silnie, że tenże zaJal se krwią. i trzeba 
go bylo odwieść oo domu chorych. Na
pastnika airesz.t()IWano. 

Jeszcze można za•pisać „Wiaru!sai Pol
skiego" na d'mgi kwairtał, prosimy wi~ na.
szych Szan. Czytelników, aby 'be:1J przer
wy rozszerzali to pismo. 

Recklinghausen. W Langen1bochum 
z.naJeziooo zwklki robotnika Paruhtsa. Trnp 
miał kilka rani na .głowie, przeito odJ~ie 
się sek!cya: zwlok. 

Wanue. W niedzielę, 2 kwietnia o 
1goolz. 5 pO pol. będziemy tui mi1ełi u p. un ... 
terschemann wrec Qgól1ny, nai który przy
będzie także posel KuJerskl, 'przeto -śpo„ 
dziewać się należy Hcznego udzialu, Roda-
k~. ~ 

Meusełwitz (w Saksonii Alten;bung~ 
SikteJ). Pisz.ą. nam: Rozstail ·się tu.1 z t:vim 
światym dl'lieJny Wi~rus M szermierz za 
sprarwę na·sz:ą świętą, ś. p. Mkhal Witczak, 
zal<YLycicl na.sz;ego Tow. św. Wo}decha. 
Byl on zarazem prezesem. ai p-ótnief mia
nowany honorowym czromclem.. Polonia 
tutejsza traicr przez z.gon ś. p. Miichafa ru~ 
chliwego kierownika, ai towarzystwo n.aJ
lepszego czron'ka. Oby Rodacy Z'at WZÓI 

wzięli sobie ś. p. Micha.fa• Witczaka i śla
dem }ego postępowali. Niech odpoczywa 
w polko.fu! 

Rozmaitości. 
Nowa wyspa japońska. Japończycy 

m'a,ią staoowczo SZ!C'Zęśde: do całego sze
regu wysp stano-wiących paflstwo ich, jak 
telegrafują dlo dzienników arngilelskkh z, To
kio, przybywa nmva wysepka, powstala 
s.kurtkiem wybuic·hu Wlll.lkain.u podrmrs.kiegu. 
„Dailly Telegr." w następujący sposób opi
suje prz.ebieg tego nie?J\V'Yklego zjawiska. 

Dnia 14 listopad~ 1904 roku mieszkań
cy wyspy Iwo, leżącej na pofud'nie oo Ja
ponii, przerażeni wstali hukiem pod'.ziem
nym. W dwa tygodJnie później wyidlOsta
wał się zaczęły z morza w odle-gl. 3 mJl. slu 
py czernego i białego dymu. Ludność przy 
puszcZ<lfa z początku, ż~ mai prz:e:d s:obą 
flotę "\V!O}enną; dlym stawał się je.dna!k oo
raz gęściejszy i rówrrocześnile morze na 
po śmierci 06ca1 prz~ęlyi pp. Zofia i l(aź
mh'a Knaipo·\'l:.Skt-e i \Y hfil.e.nt1r( poziorstale~-0 

\Yi ·kiej prz s rzei!i zapl::męfa ogniem. Dn':.t 
5 grudnia wylonila się z obtoków dyma 
mala wysepka; w trzy d·ni później zda:wal 
się, że są już trzy \.Vysepki na tern miejscu. 

Ludoość, wylegla tlumnie na brzeg, 
przyglądała się z zajęciem nie~lemu 
z.jav;. ku. Teraz dopiero zrozurrtiano, że ro 
zjawisko wulkaniczn.... Wydobywający si~ 
ciągle jesz ze dym przybieral najmzmait
sze kolory. chwilami na'\vet knviste. Dnia 
12 grudnia ujrzano wielką wyspę, dobywa
jącą się powoli z fal morskich. Na zach<>
dzie miała wzgórze, na wscho dzie ró\mi
nę. spadaiiącą ostro ku morzu. Dnia 1 ~ 
zmieniła {X}Stać swą; z mokrego gruntu, 
Pod wp1lywem promieni słonecznych. do
bywaly się białe opary. Dnia 2 stycznia. 
r. b. wyspa Po raz trzec ~ zmieniła kształt 
swój. 

Wśród mieszkańców wyspy lwi() po
wstalQI wielkie zaniepokojenie. Od'byli 
Z!gromatdzenie, nai którem dziesięciu śmiał
ków wyraizilo gotoWtość udania się ·nai wy
sepkę. Zobowiązali się uroczyście zbadać 
jaik najdokladniej stan rzeczy, ·choćby ich 
to narazić nawet miało na utratę żyda. U
żyli w tym .celu zwyczajnej łodzi. d1fogości 
30 stóp, której towarzyszyia tód'i parowa 
z zaipasami żywności na wypadek, ,gdyby 
wyprawa potrwać miala dlużei. Dnia 31 
stycznia wylądowali na pólnocnem wy
brz;eżu nieznanej wysepki1• Wybuch wul
kankzny pokryl catą wysepkę wa·rstwą 
piOpioł'u, roślinnQŚĆ byla zupelnie spalona. 
Wysepkai wystaje 160 metrów ponad mo
rze i posiada w pótnocnej części jezioro 
gorące. Wybrzeż.e polu<lniowe jest sk~ 
Hste. Po zatkni~ciu1 na najwyższym pu111k
cie wysepki sztandaru japońskiego, wypra
wa poiwrócila. Guibemator sąsiedlniej wy
spy Boni·n, którego o powstaniu .noWle; wy
sepki zawiaidomilooo, nazwał ją NiisJtirna. 

Tow. „Jedność" p. op. św. Stanisława B . 
w Essen. 

W niedziele. d!niai 2 kwietnia o godz~ 5 
Po pot. odb~.ie się ćwierćroczne walne 
pasiedlzenie WI cehu1 ćwierć-rocznego spra. 
v.roz:diania. Liczny udzial czlonków JX>Ul„ 
dany. Goście mile widziani. ~· 

Wiece Zjednorzenia zaw polsk. 
odbę<lą się: 

W Laar w niedzielę, dnia 2 kwietnia o 
godz. 11 przed pol. w sali „Florasaal". Refe
rent: poseJ' Kulerski. 

W Wanne w niedzielę, <linia 2 kwietnia 
wiec .,Zjednoczeni.a za.1wodowego połskie
go" nie odbectzie się. 

O liczny udzial R.odaków uprasza się. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Baczność!Wanne! 
W .ni.edzielę, dnia 2 kwiet.nią odbędzie 

sie 
ogólny wiec pt~!ski 

f' SlOdz. 5, zarnz po polskim na.boieńistwie 
na sali p. Unterschemann. Na wtlecu prze

. mawiać będz.ie międ1zy innymi także poseł 
I\_ulerski. O I'ioc21ny udziat Rodaków z 
W ćilWtle i okobi,cy uprasza się. 

,.,Zjednoczenie zawodowe polskie"! 
Delegaci i mężiawh~ z.aufanLai zechcą 

ustaiwy. które otrzymali przez pornyfkę., 
które więc do ich miejscowości nie nale~ 
zairaz odesłać do biura. 

Donosi się, że wsz.elkie wypłacenie za
pamógf -na bezrobode od'. 1 !kwietnia usta
ie. 

Uprasza się mężów zaufania! ń delega
tów, ażeby skladki miesięczne byly regu
larnie odsylane. W.szellkie listy prosimy 
przystać pod' ad1resem: „Zjednoczenie. za
v.rodbwe polskie", Vi<lumerstr. 16. 

BACZNOŚĆ! 

UpMJSzamy szan. delegatm.v u mężów 
rzanfania, aby nam donieśli, ile mctlą czlon
kówi w swoich miejsoo\vościaich, którzy 
sctracili pracę prrez bezrobocie i dokła
dny adres tyichże, abyśmy im mogli wska
zać pracę. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 
-

Zdolna słuźąc~ Folka znajdzie zaraz 
bre miejsce. 

Paweł Ocllyltowsld, krawiec 
w Borbeck, Friedenstr. 56. 

de-

-----
Czterech czeladnłków krawiecklcb od 

raz poszukuje 
Isznacy Miedziński, krawiec męski, 

Oberhausen, Nordstr. 57. 

za-

Dwócll czeladn:ków krawieckich znaJdzie 
stale 7..atru<lnienie od zaraz. 

Ja11 Gawron, mistrz krawiecki, 
1'tckłłlł:kao.se11-Sfi~. dawniej Broch, Maryań~a 

ulica u. 17. vrzy kościele k.atolicldm. • 



w ni bi\wqłym dotąd wybarze od IO, , 15 , 16.50 , I , 20, 21, 22.5 , 2 do 6 m rrieE". 

Dla każdej 

na vet najsilniej

szej figury 

stósowne 

ubrania 

na składzie. 

1g s ew·"ot 
po l~>, 12, 15: 16.50. 18, 20, 30 mr. 

• 

„ 
.!:i eh do 

od 1.75. 2, 2 25, 3 1U)O, 5, G, 7, 8 do 18 m 

Dortm·u d. 

Ubrania dla chłopcó 
we wszystkich możhvych ltroja.ch 

1. 75 , 2, 2.25, 2.50, S, 3.iO, 4, 4 50, 5 6, 7, 
8 do 20 mr. 

• et 1y ę 
z ,v,_~z §tk e :c .itdier .1 

14, 18, 20, 22.50. 25, 28, 30 do 42 mr. 
•-~~~~~~~~~~~~~~~~--~a 

Sprzedaję 

tylko za 

·gotówkę 

ale po 

cenach 

I umiarkowanyct .
1 

Recklingh. 

I Rynek I. Bochum Markfplaf% I. 

W BochnDł na~jpie ·wszy i największy skład speeyalny do· 

bryeh ubrań dla m.;żczyzn i chłopców. I 
Ninieiszem upraszai ·się tych, którzy 

by'lił obecn b na dworcu Wi MenJgedle rdlnia 9 
lipca 1904 r. o godlz. 4 po pol, g<l'zie się 
wydia!rzyl nłeszczęśli'WY wyipadeik, przez 
uderzenie łokonrotyv.ry Ignacego Kościef
nego zamiesizkalego przy ulicy Wei<llenstr. 
m. i.. w GeJ..senlktrcben, aiby się raczyli 
2)glos1ć jako świadlkowie dQ przeprowadze.. 
mia procesu o o'diszikodowanie. Z wysokim 
szacwnkiem żona nieszczęślirwiego 

Bronisława Kościelna. 

··········-·· Od 1 kwietnia r. b. otwieram w domu p. 
S tefana Neymana w Wanne przy ulicy Karl
s trasse nr. 2c 

BIURO PRAWNE. 
P olecam się do zalatwienia skarg, rekla

m a<:y i podatkowych i spraiw knapszaftowych. 
P anom przemysłowcom polecam sie do zapro
wa<lzenia książek kupieckich, otwierania bi
lansu i udzielania porady w prawie wekslo
wem. B iuro otwarte w środę i sobotę caly 
dzier'i. W ni edzielę od 12- 2 po pol. 

Jan Brenke, 
dawniefszy buchhalter bankowy. . -~ .•......• 

Trzech czeladników krawieckich do 
stałej pracy potrz.ebUJje zarm; 

W. Weyna 
w Marxloh, ul. Wiesenstr. 35. 

Baczność Rodacy w Stoppenberg i okolicy! 
Podaję do wiadomości, iź' otlwOlrzylem tu

taj interes kartofli, sJomy i warzywa. Mam 
także i śledzie, ryby i jaja na skladzle. Każ
dego rzetelnie obslużę. Na życzenie chętnie 
przyiwożę wszystko do domu. Proszę szan. 
Rodaków o poparcie mego interesu. Z wyso
kim sza<:U'l1kiem 

Józef Przybyłsk.i 
w St op pe nb erg, Mittelstr. nr. 57. ••••••••••••••• 

Firanki 
każdego rodzaju pierze i 
farbuje na nowo i rep•
ruj e tanio 

Farbiernia 
Galluschke 'go 

w Bochum, Wilhelmstr. 
- Telefon 911. -

Filie; 

••••••:•••••' X · Bochumski Konsum obuwia • 

• l?l:I. Gross. B~~:~:~s. • 
4Mt> Najlepsze i najtańsze źródło zakupna "buwia wiel- • „ kiego rodzaju 

• do przyjęcia do I Komunii św. tt 
CYGARA ft 

• 
·Kamasze dla dztee1se- 0 9 po2,90mr. I 

( Bahnhofst. 32 
Berne ( Bahnhofst. 73 

Babnhofat.134: 
Bł'ueb, MarienstT. 47. 
Oht1rhausen. 
Wanne. 
Laar. 

po 2,70, 3, J,50, 4,20 aż do 10 mr. za 100 „ 
sztuk. Papierosy po 65, 90, 1,20, 1,50 i 2 • Obuwi· e zwane ,,Ber.8s6t~iSc9r" po 3,75.r. • 
mr. za 100 sztuk. Odpadki od cygar, zek . 
taferme, tabakę do zażywania poleca Kołowce Puwdzi- boksealf·' 6 71:. 

B. Ka spr z y ck i, wege '~ po ' Wmr. 

B rueklaausen. 

f b k i . ó L b . • Dla lak" k" z •PnłłCZ• A 50 • a ry a cygar papieros w w u a w ie Optt"ma ' d.te •cz•i Jer 1 kami po ""151 mr. 
(Loebau W.-Pr.) '' ... 

-----1.-.-.---~ ••••••• najlepszy wyrób, bardso • Kamasze z guzikami po4,60mr. I 
łanie, poleca 

Podró.tur"a.cr_ch x:t:O elł"e t&niG 1 cłnue H. Tłmmaun Kamasze z •ozikami lalde· 3 36 
• 

rowane po ' mr. I 
Jta\yó w Boehum, Naj- t "k" do sznurowania 6 50 do sprzedaży 

maszyn doszy
cia 

i innych artykułów, 
posllUkuje przy wy
sokiej prowizyi 

M. Liebenfeld 

kawał ziemi w * ul. Wilhelmstr 19, 'Przy lepsze rzew1 I & .,bokscalf" po I mr• 

czystych stronaen placu Wilhelmowekim. • I~~~~ trzewiki ~·~~:~~U" po6• 75mr. 6f 
Rad i wskazó· ft 

tea nieelt :tt"do. 
5
"'"' a- wek we wsgystkich • Trzewiki „chewrau" do sznurowania i z guzikami I 

łrestna. J1oe.an6wae. Adr. sprawach prawnych i od nąjzwyczajniejszych do najwięcej eleganckich. 
T erl~ cisa Inł\irmat.ors spornych udziela najta-

P oseu, JJerliurst.J),. fil. niej I • .Nassen8łein •••••••••••• 
• 

w Oberhausen, ul. I Boabv.m, Kai~ ••• ••• Friedenstr. 20. , • • _ 

-------------11iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii---~iiinii---~iliiiiiiiiiiiiiiiiii 

RZETELNA WYPRZEDAŻ 
z ~~.:~~·lnze~~i~k~.~~~iegotowej garderoby, ubrań do przyjecia,ubrańd1achłopc6wi chłopaków 
oraz spodni i ;;arderoby do robot rozpoczęła się w piątek 31 D1arca . 

Moja dotychczasowa renoma daje gwarancyę za dobry i rzetelny towar, przeto k rrn,iąca publicznośc Ruhrortu i olt01icy ma 8puso· 
bność do na.bycia nie tylko r zeczywiście po baie"zni P. tanith cenach, lt cz iirzedewszy~tkiem świeży modny trwały towar, znany z 
odrobienia i kroju. Zapasu za około 40000 marek musi zostać jak najsp1e,zniej oprz~tnif;ty i zalecu sit:, aby każdy zakupna 
0 ile ml)tno ści j ak najprę rl zej załatwił, gdyż wybór we wszystkich oddziałach jest jeszcze wielki. 

Prosz~ dobrze nwaiać 
na okna wystawne rzetelnej wyprzedaży na okna wystawne rzetelnej wyprzedaży. 

J akób Rothschild, Ruhrort, KOnigstr. 5. 
1111 =--



r. 77~ lleoL\nm, wtorek 4·a• kwietna I 6. Bok 15. 

~:vellodi! ce-1s~HN · P J'łłi .be fai rw VńJJ,tecHyc~ 
1Pnedplat1. lnvartaLu ~ PO!i:%cia ł • listowYch wYDOti 
b~ '· 50 tu •• a 1. •$1 oaruiem do ~om~ 1 mr. 92 fen. 
~łA1111 Polskt" 1:1płuny Je~t w cl6Ilmk1 pocztowym 

"'' '· pe• ?J: 1ld8 . „~, po!ni1ch" nr. 128. 

lml 

1.ł .~r wo 

z lar I Ojczyz1, I 

1.arodowy p lity ny I e robkow1• 

- ·„.„~.tv r,!ad 1lo n wtuu 1>1tytowy Hf łn„ • • 
,,, •-.-- ,-r: u :mc~:r.czonc przed inseratami 40 fen. l1tl 
-~„„• 11 r, ... '1!11 ?.iL otrzymi rabat. - Listy do „Wiara• 

1 ~~" " ncileiv trankować l podać w nich dokllllł• 
;' 1 .„, '''":tac:eizo. Rekopisów sic ule zwraca.. 

d · · B. ""chum. ~ir7.-a- ulicy „·!altherstrasse nr 17. - Adres: „ Win.rue Polski" Bochum. _ _....11..L_ ---~·--- Redakcya, Drnkar1 i.a · Kr•5.' g r-rma ~maj u~e su~ w v ~ .i 

~---- Et!!MEiS*ff - - ":-= www: 

ltodzłce polscy! Uczcie dzieci swe 

wić, czytać I pisać po IJ{}łsku! Nie jest 

em, kto potomstwu swemu zniem~ 

D~ slę pozwoli I 

Z wypadków dnia. 

Koł10 Polskie parlamentorne w rozbiciu. 

"Gazeta T()tul1ska" pi1sze: N~p;sre: 
<lzeniu czwar~kowem byto w pa1r1Jamerncie 
g.rosiowa:ni·e nad: wnioskiem rni1emrookiego 
:ag,rair'}'1uszaJ hr. I(ani~a. ·Wniosek ten 
:zmierz.ar dloł podrożenia 1chl:ebai jeszcze 
1przx!; z.aJprQlwaid'zeniem oowej taryfy daw ej. 
PóO'StiQIWie pol'scy w myśl osiatnkh uchwa;l, 
.weJtttug 'któryich l(olo w. sprawde cel 
·wsi.rz:ymać się miiailo od glOS<liW.ait11ia, o il'e 
głosy pol1skie nie hęcfą potrzebne d()l 10!baJle
·niaJ projektów agramyich, usunęU się! od 
gl-01&0!Wc(ł!Uila0• Poset hr. Mielżyński, czro
ne.k kamisyi p.arlamentarnej. który nie 
mógl opU'ścić pasied:zeni·a, znaij'dJując się ~v 
służbie iako sekretarz parfamen'tu, gOOlso
r-wiajl prz.ec1w winioiskawi I(ainitxa. J ede:rn tyl
im pose~ ks. dr. Jażdżewski! .gfosow~t ra
!Zen:Jl z; lmnserwatystami, narodloiwynni libe-
1railami i c:entrorwicamJ za w1nioskiem aigrar
·nym. W ten sposób I(ofo Polskie W1 p.ar
amenleie niemieelftnt p:oi raiz, pierwisz.y od 
s~"eg10 powstmia, znalwzlo sie w r-OZbiciu. 
___, Miimo pamocy księd!za JWdżewSlkiegio 
'\VnkYsek u:padł', panj.eważ okaizaro -się, że: w 
fabf.e nie ·bylo· kmniptetu. 

Telegramy. 
L o n dy n. Według nadeszłrch tu. 

dotąd wiadomości, cofają się ~osyanie na 
l(irin. 

I( o p e n h a g a. Zatcmęla tutaj łódź 
rybacka, przy czem zginęło 7 osób. 

t ód ź. Wykonano tutaj zamach na 
komisarza policyi, który jest śmiertelme 
ranny. Sprawca zamachu zbiegł. 

W a r s z a w a. Podczas pogrzebu ży. 
'dowskiego socyalisty starł się tłum żydo
wski z oddziałem wojskowym, który str.ze. 
m. 4 osoby zabito, 9 rani'ono ciężko, wielu 
jest lel\ko rannych. 

B e r ł i n. Na futro, wtorek 4 bm. cen
trowcy, liberałowie i konserwatyści sitrą
bi1i swych posłów do Berlina, aby tylko 
unJeWiażnjć wybór posłów B.r.ejsldego i 
l(ortantego. 

Polacy na, obczyźnie. 

Z Linden n. Rurą. Jestem sia1Ytrni cz.y
teln.ikiem „Wiaru'Sa Polskiegio" 1 śledzę ka~ 
lidy ruumer, aile 1z Unden me .mogę się db
iczekać żadinej wiadlomości. Smutne sto
!Stullkt u nas w: Undei· panuttą. Ospalość 
:wielka między Rodakami niektórym.i. Ma
ury; W1 Lind'eni Towarzystwo św. Wadawa, 
!afe poża,l si·ę Boiże! W książce mamyi prze
·szifu, 60 cztonków. a na' pasiie'<izeni:e przyj„ 
dzie 10 do 15. A .gdzie d d!rUld!z:y? Jeden 
·się wyrnaiwia, że nie mai czasu, 'cfrutgi że 
iniepogod'a, a trzeci' powiada, ·że i()łTJJ jest do
syć mąd'ry, to nie poif:rzebuje 1choidzić na p-0-
~iedzenia, a większa: potowai ro .w d1omu 
'Si~ bawi. Mrumy każdą/ niedzielę p01 poi. 
:ools}\i'e rnaiboiżeństwo ,,Oorzikiei Załe", ale 
lkaśd~t śWiecJi ni1ernał pu-stlrami. A co jest 
!PO'W1o!d1em, że d lu<l!zie tak opieszali, oto nic 
in111-egio, tylko że nie czytaiją pdfskich gazet. 

Kochani Bracia l(odacY1! Ob:tidlźcre 
'Się 'Zl tej ospatości i opiesza.fości i wstąpcie 
'iak jed·en• do towarzystwa· św. W a!claiwa i 

zapiszde solłJle też wszyscy gazetę polską 
,,Wilarusa: P()iskiego", bo o.n na1s ~01?rzc 
nau1cza i 'dobrze prowad.z1. Ag1tu1Jrn)., 
a•że.by an1i jcd'ncj rodz.iny nie bylo, gdzie 
by się „Wiarns Poski" ni1e, znaid1owat: W~ęc 
do prncy w im!ę Boże, iaJk ktoi um~e, Jak 
ktO! może! Czujny. 
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Kościół a narodowość. 
Odi jednego z, kapłanów, 11ifil5z,yich o

trzy.mala ,,,Gaz. G<l." n.aistępująice pi1smo1 : 

p ,oniewai dużo niemiecki.eh kaitolików, 
a niaiwet idloiść dużoi k·sięży Il'ie tylko. mu Za
chlQldzie i na $Jąz:ku, a:le też ~ u: nas farsz'Y
w:e wiobe.c pofskich ikaitoNkó'w zajmują, sta
ruOłW:i'sko, d'a: tego uważ.am jako ikoni:eczny 
obOIWiązek pi'Sm katoHokich, aby częśde1 
rz~czoną sprawę mk ważną, jalk jest: sta
nowisko kościoła wobec katolików róż:
nyich oorodowośd, pomszaty i wyjaiśnialy. 
Mme przez rz.ecziowe wyjaśnienia nieje
d1en, !który wsku·tek wyichow1ainiai i o:tocze
nia W1PłYiwó1w fałszywe sobi~ wyirob1~ zda
:ni·e v z<rpatrywa.nie, naibierze o tak wainej 
sprawie inn1eigo z.dania: i zapatryiw•aiń sprn
iWli1edJ1iiwycli'. 

Kościół Chrystusa Panai je.st powsz:e::h
ny, jest p~:eznaiczorw d.lai lrndu wsz.Y1Stki·ch 
czasów. t wsz,e.lil\.iiej narooowiośd bez niai
m1n1iejsz.ęj różn1cy. W K()lściele Bożyim 
wszyistkie narody. są rÓIW111ou.prarwtriione nJe 
tylko co db używania: śwdików; uświęce
nia, jakie Koś:ciól św. spraiwuje,, 1ale te'ii nie 
mniej oo dOi 'll!aJrodlowości. Bo choć W1 Ko
ściele BożY1t11 wsizystkie n~mld'y) maiiąi sta
·l1JOlwić jedlno0ść, jlednlOść ,we w11c:rz:e, je:d'nlOść 
w Saikramen1ach św .. jedność- 100 db wspól
ne} Glowy, choć tLpraignionai je1.5t teżl jed
;n10ść w rnilości, to nie jest bynaimniieJ Wy
kluczona różn1iicai c101 do niairodloWlQiści. I(()
śció~ Boży uwz.ględlnliał zawsize róż'Illicę na
rodow10ści, oo wie,, że różniic~ niarooowiości 
Bóg postanowil, że wobec Boga byt naro
dów ró!żnyich jest upraiW1nvony, że upra
wnieni! mają języik i obyczafo nia1roo6w, -0 

i,le są dobre, że uprawnionct jest .cz.yista mi
k>ść Ojczyzny i1 ojczystych skarbów, i spu

·ściczny po· prroidkaich odebranej. I(:ościót 
B-Oży nig<lY' nie pochwaia:t, ale .przeciwnie 
ostro ganił wsz·etlkie z:ailrnsy wynairoda
wia;nia i niszczenia wl:asciwioś:ci nairodo.
wydi,, o ·il'e one zle nie s.ą. K1ośiciót św. tern 
mniej , goid'zić się może i n1e pozwala, aby 
s!Uldzy I(o1ści10ła przyiczyma;lu się sW10im 
wpty.wem <lo d'z1ieta ·ztni·sz.czeniai, ale naka
zude i żą'<ia, aby w I(ościele. wlaśdwości 
dl()bre na1rddu1 Uf\.V1ZgJięd!niJalne były, aby 
szcz.egól•nrie języik o.tcz.ystY: narodu· u\W.glę
d'niaJllJO. A w tym sWlO(jem żąd'anii·u opiera; się 
Kośció11 na wskazówce, którą. od Bog~ ode
brait Odiyi bowiem w d'n41ll Zielonym Swtią
tek' ApostolGwi1e lud przed! domem Z:gro
madzlQiny na1uczalii, Duch św. :spr.31wit cu
downie .. że każ<dy ich kaza!Uia talk Poz.u.miał, 
jah.10.by Aposto~ św. w jeigio ojic:z:ystymJ ię
zyku przemawiat. Dair teru cudowny po~ 
z.ostall Apo:srolom św, i później, gidy na; ca
lYJ świat się rozesz.H. Z równą tatwością 
mógliby by~ Du1ch św. sprawić, aby każdy 
siluichtaicz byt dlabrze rozumiat j-ęzyik oj.czy
StY\ Aipostolów. Jeżeli• tedly sprawił. że 
ka!Żdy kazanie rozumiaf w swoim oiczy
sfy,m języku, to słu~rne; wnii'oskować nale
ży, że Du·ch św. życzy SOłb'ie, ruby nauikę 
Bożą ludlztl011111 wyklaidaniOi w o1czyistym ję
zyku. W liście do l(oryntyan1 Apostót św. 
PaJWet 'Zlupetnie jaisno i zrozumiałe zazna
cza,, że naJtlikai ·powinna być w. jęzYJ]ruJ zro
zuimilalyrrn ·W'Yktacfam.ai, abyi 'byto ku zbudo
wa1niu. Zaznaicza też Apostq~ św. diostate
cznie, ahYi wszY1Sltko, oo nie stov ściśle z. 

. kościemymii funkcyami ·Wi związku. rak np. 
norwei pi1eśni, aby to te.iż "W języku1 zrWl.1-

. mi'alym lu<llowi si~ ·odbywMo, aby tloma-

cz.ono żeby ludzie dobrze zrozumieli i ko
rzyść 'mieli. Apostót św. r.aid'Uje się i dzię
kuje Bogu, że językami wszystkich móiw1, 
bo moiże by·ć przez: każde1go dobrze z.rozu
mianym, bo powia1da, że wioli mówi.ć pięć 
siów. abyi być zrozumiany, niż d'ziesięc 
tysięcy językiem niezrornmianym. A ~v 
tym samym mvd'ziaJ:e zaznacza Apostol 
św,. że to, co pisze. o U1żywanii1ti języika w 
k·ościcie że jest fo; rnzkaizanie Pa·ńskie. 
Dobrz.eby było, aby d wszyscy, 1którzy 
chcą mgowiać 

1

i · \.yYPYichać używanie ję
zyka Polskiego, albo też nie 1chcą polskiego 
używać ·il w koś.ciele uwzględ!niać. aby so
bie <llOlbrze przeiezytali i rozwaiż.yli 14-ty 
r.oz<l'zi:ar I listU' do I(oryntyan. Chyba zmie
nią, ted:y, swioje zaipatrywania ! I(Qściól B~
ży zaw1szc postępow1af. wedle. ty.eh wskaeo
wek i rozkaz.óiw1 Duieha~ św. i Apo1stolólw 
św.· zaiwsze żąda'f ii ż.ąd'a, aby d:usz1pas~e
rze: diobrze znali język ludzi pa•sterskiej I1ch 
opiece powierzonych!; żąda abyi z.anim pój
dą nauczać, n'au:czyli' się języ:kó1w, które w 
kradu są, uży1wane. Luid zaś mai prawo, aib~ 

·go pouczano1 w języ:ku· ojczystym,, bo dal 
mul to prawo Bóg sam i, potwi·erd:Z.ilU Apo
stotl()IWie, potwierdza też. I(OiŚdół św. Kv
ściól Boży dla! bard'zo1 wa.żny.chi przyczyn 
każe: przy obrząd!kach koś'Cielnych! uży'Wac 
języka. który się nie zmienia, mianioi:vi~\e 
ladńsikieg.o, al'e i tw n01wet uiwrzig,lęd\n1ai 1ę
.zyik ojczysty o tyle, o ile to poi~ecz?1em 
jest lub potrzebnem ku· zibudowamu; ząda 
też za przyiklad'em Pawlai św. i ba1rdlzo1 so
bie ż.yiczy, aiby i· to, oo w języku' n~ezroz.u
miatym, kośdelnym, się CJldpraw1a, bylo 
wyjaśniane i tloma!czone ·w1 języku ()ijczy
styrm ludu. Ta'kie są ogólne 2aLSaidy, któ
rych nikt raprzeczyć nie mdże. 

Cóż tedy lud polski na podstawie tych 
zasad żądać może i musi od swych dusz
pasterzy? 

Może i musi żądać, aby kapłani dusz„ 
pasterstwo wykonuiący, rozumieli dobrzt: 
ięzyk polski, aby tak dobrze m6wili ję~
kiem polskim, żeby lud p-0łski dobr ~ ich 
rozumiał. 

Lud polski może i musi żądać, aby ka
!Zania i nauki wygłaszane były w ojczy
stym, polskim języku i to tak zrozumiale, 
żeby każdy zrozumiał i korzyść mógł 

mleć. 

Lud polski' może i musi żądać, aby dzieci 
polskie odbierały naukę wiary św., szcze
gólnie też naukę przygotowawczą do Sa

. kramentów św., w języku polskim. 
Lud polski może 1i musi żądać, aby 

dzieci polskie odbierały naukę wiary św., 
szczególnie też naukę przygotowawczą do 
Sakramentów św., w języku polski'lll. 

Lud polski może i musi żądać, aby kr· 
piani, którzy chcą słuchać Polaków spo. 
wiedzi św., umfeli dobrze po polsku i pyta. 
nia i nauki w konfesyonałach jasno i zro
zumiale po polsku udzielali. 

Lud polski ma prawo żądać, żeby w 
śpiewie kościelnym I we wszystkich ob
rządkach, gdzie język łaciński nie jest wy. 
raźnie przepisany, używano języka pol
'SkJego. 

Wlaidza; ·zaś biskupia czmvat powinna 
nad! tern, aiby ksieZa; wszędzie. podlug tych 
zasad postępowali i nigdzie poJskiem111 lu
dlowi tych praw nie usziczuplaJi; dlbać po
Wiillna. żeibyi kapfarni, którzy też dJ:a. Pola
ków byić ma-ią du1szpasterzami, do/brze Po 
poisku mówili i języka polskiego wobec 
pairafiain, polskich używaJi. - I(siądlz; Z<lś, 
który nie Wllaicfa należycie l)Olskim języ
:łdem, nie powine;n odWażyć sę objąć trrzę
dlu dwszpaisterskiego, poniewalil nie umie 
wy.~otwić się jasoo i Zl'lO'rumiale w jez:yku 
·wszystkiicłr parafian . 

WnaszYIC'hl iczaisach iczęsto zaclrodrzI 
tr.udoość ta, że w parafiachr htdloość jest ró-

żnej narodowości, że jedna nar-0d.owioś6 jest 
\V więksZQści . 

Jakże w takich parafiach księża postę
P<>Wać powinni, jak być powinno? I(sięża 
powinni uwzględniać jedny;ch i d1rugich. 
aby wszystko bylo ku zbudowaniu. M1-
l•ość i· troskliwość o pożytek dla: dusz i o 
zbarwienie ·dusz wynajdzie spos·oby, bo mi
!Dść jest przymyślna, milość i trosklhvość 
znajdzie spas·oby, aby tmd'ność przcJamać, 
bo _kaptan wie przecież, że jest dla w~zy
stk11ch, że <I:baić ma o zbawienie W'SiZyst.kich< 
l(alptan który 'Pamięta, że jest sługą kościo
la, _który Zbawidel dla1 Z\bawienia wszy
stkich ustanowił. wzniesie się pa na<l ludz
ikie W!Z.ględy, poi nadl wlasne. swe skfonno
śd i zaimilowania, a będzie usilnie ·się sta
rat'. alby ia'.k Ap•ostó/ św. stat się dla \~ZY
:stbcb wszystkiem, wby sprawę zbawie
nia1 wszystkim ulaitwić. Zn'ajdzie '()U spos.~ 
by, aiby bez ·uisz·czupleniai prawi większości 
taikże mnieószości dać, co jej się należy, 
.abyi mni'~jszość swo1ą szczerą; troskli\vo
ścią otoczyć i1 nad jej zibarwieniem szczerz.c 
p~a'C_?'Wać. wiedzą1c dobrze, że U\\.11zgl.ęd1J1ie
me Językai O.iczysteg•o koniecznem jest. 
I(apła!n wedle ser·c~ Pa'll'a; Jezusa, wedle 
w0om Pawla św. będzi,e usilnie się starał, 
aby pouic'zać mniejszość w1 jej językUJ oi
~z.ystym, nie będzie się wzbraniał rnżywać 
Ję~~ka mniejsz1o~ci, r.; d'zie tego potrzeb:t. 
gdzie korzystn.err.. b: :: moze, abyi wszystko 
k~'. zibu,~owaniu· ~y .'- , aby u wszystkich p0-

ko1 byif l zald.Q\V·Olenie. Wpraiw~ie nikt nie 
wy~ga, aibyi kaptan uczył się, zairaz: języ
ka: mnego, jeżeli kilka osób tylko intiej na ... 
rodowiośd ~ parafi się z.najtiuie, wby zaraz 
:zaprnwa'Cilz1t kaizaniai i nauku w: ich jęz:Yku 
z uszczupleniem praw większości. 

Ale 1gd1zie stale i 'C'Zęsto prz.eby,wa al
bo przeby\va większai ilość ludzi' innej' na-; 
r-000~-0i~ci, tam duszpasterz pawinien po
;~raic się, a·?~ lud·zi.e d <llozna'Watli opieki 
ct:u~z~astersktciJ W' OJCZ.yistym języ1Jrn, ahy 
dztecllOmJ udzielarno religii' w ich języku· , aby 
doz\.v1olono. w stósownej mierze śpi·e'W! \\ 
języ~m ojczystym i t. d. Ni1eu:względ'nianie 
języka oj.czystego prowadzi. bowiem du 
°'?ioięfu~c!; z ooojętn1ości za!ś rdd.Zi się za
rned'bainw 1 moranly upadek. że to nie są 
czicze słowa, potwierdzają, to biskupi. 

(Dokończenie n'astą;pi.) 

Mowa posła hr. Mieliyńskiego 
wypowiedziana w parlamencje niemieckim 
22 marca roku 1905 przy obradach nad 

etatem wojskowym. 

~· ?·, Przeciw nami Polakom niedaiwno 
podln~es1ono tu zarzut, że w: tej i'Zlbie prze
ma'\vllamy ~a wsze tak ostro. 7 ~~-.u1 ... • pana • , LJAiyvVY·1JlatD 

~m1stra wojny, że wobec. ni·ego me 
2.a!S'tos~1ę ~strego tonu: bo, chotiaiż niejedno 
zarządzenie rządu, a mianowi'Cie też nieje
ón~1 odpowie<l:ź, któ.rą, tui slyszy:my m()gą 
hais~koj·niejszych ludzi WY1W'ieść z ~n-0-
~aJg1, skoro krew nie ~ ptynie w ich 
~yt~h, .to jednak zacliowuiemy spokój tam 
gdzie me ~rzypus'ZJC:zamyi wtprost zlej woli. 
~praiw<b;1e po Qdpowiedzi, Jaką, mi dat mi
mster WlOin~ ':"' zesz.lYm roku, sądze. że 
my obydwaj me możemy się 'Z'gQ{fzić w za
pat~yrwania~h palitycznych. w każd'ynJ 
razie SJ>Oidz1·cwa:m si_ę, że pan minister woj
n~. ~~zy odp0wrndz1 na' moje wywod'y nie 
P~dzJe za przyktadem SW10ich k()legów 
ktorz~ wobOC: Polaikówi Zaimują stainowi~ 
sk01 rn~ego me Prz'YZnawać, a śmi'a.fo za
przecza(;. 

Teira!Z' przystęJ1I.Ilję db wtaściwego te
matu mojej mowy. Nasamprzód chcial
'b!-111. IX>ru_s~ć b~rdzo v.rażną sprawę po
mew1er-=:m~ zx:>Imerzy. Nas Polaków ona 
0 bcbo:tzi m.etylko x ogólnie ludłlkiego PU<n
ktu· widxerua, lecz także (ilaJ tego, że setki 



:Ow także s~ w ·wcfalcu i r · inież <Q,J
t.n~ ponfewie rani a. Choćby kto jak naj
~ektyW'llioi te sprawę omawiał, choćby 

q ~ł tro~ólnienia poszcz~óblych 
OtZYklladów, chociażby sie li:czyl z wielką 
11rzcsadą nieuniknioną przy temacie tak 
1v ·1 ·1 : eca.Jącym, to jednak nie mógłby stlu-. 
1 ..: .;uekona;nia, że tu chodzi o wielkie 
z , J, przeciw któremu trzeba wakzyć zt 
\ szystkich sil. 

Wczoraj i dziś r<Y.lni panowie oma
wiali tę sprawę i prze<lkladałi rządowi 
wiele bard~o godnych uwag propozycyi. 
Nie będę mówil o reformie sądownictwc. 
1\ "'Ojskc\\"ego, którą Już dostatecznie oma
:wiano przy rezolucyi. 

Potem p()dmcsiono, że należy naprawić 
potożcnie podoficerów. należy ich lepiej \VY 

ksziakić i także polepszyć ich stosunki fi
nanso ;ve podczas · służby wojskowej i pv 
słlyżbie, aby więcej się zaintereswali słu
~bą, i a1by korpus p.odoificerski nie sk:tadar 
s i~ z żywiołów mniej wartościowych, z o
~ibn:1ków charakteru wątpliwego, którzy 
łlie sq zdolni do spelnianiai trudnc1go z.aJd.anra 
i którzy co chwil'ę dopuszczają się niepra-
1\l:idlowości i przekroczeń w obchcidzenm 
się z żolnierziamL Zgadzam się zupełnie na 
Gdtniośne życzenia, ale ich spe~nieme nie wy 
~tarczyloby jeszcze. Nie imvprawitaby tez 
1pokl-ienia wcz.crajsza propozyicy.a miinistri:t 
1wo}ny, aby rnieszkaniai podficerów były 
odtącrone Qici kwater szeregowców; oo na
tenczas musiałby na kwa1terze szeregow
ców stairszy z IXJrtlię!d'zy nich objąć .funk
cyę podoficera, g<lyż nie moinai szeregow
tówi p.oz.osta1wić bez przelotonego, i mieli 
byśmy w takim raa.Le to samo, co dotych
t7.-as. Mojem zdaniem winni oficerowie 
1viełe ściślejszą wykonywać konit.rofę z Pa
" odu takich nieprawid'lmrośd, za1chodlzą
cyich śród podofite:rów, którzy nie dbrośli 
swoim 'Z'adaniom. Rozumie się, że przypu
szczam1 iż oficer nie poniewiera żiotnierzy. 
.Przypadlkb poniewierania ze stJ.'IO!llY ofiice-
rów są też bar<l'zo rzadlkie i sporadyczne. 

M·o,śd Panowie, jeżeli· się ·wyjaiwiaią 
t\krywane prz~z: cale miesią:ce przypadki 
t'ó:inego rodJzaiju poniewiera.inia1 żołnierzy 
aa kwaterze, to pytać ·się trzeba czy ofice
J!OWic tak straisznie rzadłko rewidluią kwa
tery? Czyż oflicerowLe nie pamiętają, otem 
te powinni na kalidym kroku wykonywać 
~ natściślej.szą kontrolę a nie sp1l~zczac 
sfę nai padoficerów? Ni1ei twierdzę bynaj
łnniej, izby wJ.ęksm część ofi.oerówf pod 
tym względem zanied'bywala swoich. <>bo
!Wiązków. ale nie dooyć ·odi nich się wymaga 
, "~ tym kicrumm ~ ruałeżakJ.by 7J większym 
naciskiem podmieść wobec ni<ch, że równie 
'W0żne~ :jak ćwiioze.nia żołni-erzy i inne ga
łęzie stużby 'v-ojskowej jest kontrolowanie 
żołnierzy na kwaterach, oraz: podloficerów, 
~ obc~ się z rolnierzami. 

Podczas· ćwiczeń poniewieranLe za
chodzi wiele rzad1Ziej, najczęściej na: kwiate
tze. 

Ak i ,naiśdśłeisz~ kontrolal nie roetła 

Kapitan Czart. 
Tom dru1L 

(uu dalszy.) 
A!e ~ zapytał jakiś nieśmraty -:-

~ g.o przytrzyma? 
- My wszyscy, gdy będzie trzeba. 

Odzie id~ie o uwomienre caiłiej clrolcy od 
takiej ·zarazy. ni:kt chyba nte odmóWit po
mocy. 

- Dobrze mówi gos()Odairz! - zakrzy 
knęfa groma'Cta. Półdziemy wszyscy. I 
ciebie też, mości wkrystya111ie, weźmiemy 
121 sobą; będ:z:iesz. niósf za nami kubel wQdy 
święoot1'ei. 

Zakrystyan, ma.~y staruszek: o tłustej, 
btad'ej twarzy, który przystucliiwal ~ie roz
mowie z · min~ 'nrespokojną. O<iipo\viedzfal 
nai wez:\\iian ie ru.chem wyrażaiącym na:Jwi i:
kszyprzestraich. 

. - Tak, tak - powtórzyt oberżysta -
weźmiemy OuHłemina. 

- W istocie.„. bez;w-4tpienra .... - bą
kał z.akryst}"an - wiac1a święcona„„. Ale 
bę:dz.iecic też mieli z sobą i wndly, niepra-

wct~i'? 
- Wktly i noże, do stu p!oru'11ów! -

wykrzy!Jrnąl ·w·oijQwinicw Landriot, wYcią
rałąc z ~a µasa SVłÓf n{)iż kuchenny - Po
.czekzjmytylko at Powród nasz utrz~ik 
do SZ>Cze.gólnych poruczeti. 

Pod.czas, gdy w ten sposób zag_rzewa- . 
l-v się gkrivy zwyi\dych go§cf Landrtota -
oo foskooale pru:wi&tiał r m oo W\l.aśnte 
tk$# prubrany . Rinałdo, zalecając oberty 
§cle najściśleiszq ~kę - r~ u
n~lk prnyb)'ł do wóita. 

·'fett ostatni. przy ·pte~yctl slQwalcb 

sama usunąć pn.nicv.ierania wtri:erz~" Mo
jem zdaniem na1tepszym środkiem był-aby 
ene~f.czne przeprowadzenie w Oióloości 
dobrego tra.ktov:an·a .iolnicrzy. Kto iako 
nieuprzedzony, bez.stronny obserwato1 
przypatrywał się taktyce przełożonych 
"4rzględem podwladnycłi najniższej rangi, 
ten musiał się przekonać, żel właśnie "\"; 
wojsku nie zawsze dotrzymywano kroku 
nowoczesne.mu rozwojowi kulturnetmu, za
znaczającemu' sie także w najniższej klasie 
ludności, ani też nie liczono się z indywi
dualnemi patrzebami ztąd' wynikającemi. 
Nie twierdzę, iżby od czasów gwartlryi ol
brzymów nie widać bylo żadnych postę
pów pod: tym względem, a.le n!e można te
mu przeczyć, że .się jeszcze nie pozbyto 
pewnych nawyknień i zasad, odn·oszących 
się do traktowania żDnicrzy, które pocho
dzą jeszcze z czasó\VI fryder:vka: Wielkiego 
.a które są w jaskrawem prz;eciwiei1stwie 
do postępów nowoczesnej kultury. Przy 
rozwojw kultury, przy nowoczcsnem prze
obrażeniu się spofe.czeństwa obywatelskie
go i pmsty żolnierz ma zupetnie inne wy
magania i uczucia, niż dawniej. Co da
wniej uohodzHo, to dziś szereg-O\\iiicc U\va
ża wprost za obrazę, ·za krzywdę. 
(Zu1pelna pra:wdta.i! - na.i 1łaiwach Polaków 

i wcyalistów.) 
Dziś np. zajmujemy to stanowisko, że 

n1egoonie sobie wstępuje przellQż.ony, któ
ryi wyzywą. bije żolnieny, a.i na: to należy 
rólwnU.e. ww:ażać, jak na poniewierani1e .Je
żeli na: to ltważaić, się będzie, aby s~ę Iiczo
nOI 'Z\ d uchowemi Qsobistemu potrzebami 
iJotnierzy, aby on nietylko się; na<iadl i na
pił i po:rzą:dnie się prz.yod'zial, lecz• pod 
każd·ynn względem czur się szczęśliwym 1 

aiby nie obraZo!lo go wi u:czuciach, które dla 
ni'ego są święte - natenczas i poniewiera
niie ziacl10dziić nie. b-ędzre, 'b-0, skoro dobre 
traktowra'ni·e żolnierzy sitanie si~ niewzn1-
sroną zasaidą, wtedy, przetorony brutalny 
poniewierający żoln.ierzy, b~dlzie cz.emś tak 
nieslyichanem, że. wszyscy na rueg:o pal-cem 
wsłkazywać będą. I tu nie chcę: prż:esa
dzać; nie mówię, że wszystkich żollnierzy . 
źle się traktuje, ate twie1xltzę, że pad tym 
wziględ1em zachodzą hardro wielkie nle
prawkUowośd J · że' v.no1sko w. tyim kiierunk:tt 
wiele wiecej niż dotychczas postępować 
powinno z <lochem ieza<Su. 

Zatrzymywałem się prz.ytern umyślnie 
d~uż.ej, spodziewając się, że skoro; diObre 
traktowanie żolnie:rzy: stanie się zasadą i · 
zwy:cz.afom, to będzfo lepiej ·i· ·pol$im tol
nierwm, którzy mJrwiięcej 1~ierpieć muszą 
bo wtenczas nie będą, jak dzi,ś n:airażen1 na 

. kari!d'ym kroku· na wszelkie · szykany .i 
pi:ześladowąnia. 

Mości. Pan'O\viie, . w ostatnich czasach, 
gdy się dowiedziano o tern, :he prz.emawiać 
będ~ przy tym etaiCie, słyszałem .niez'1ic1Jo
ne skairgi ze strony, polskiej żol'nierZ:y, · ze 
dozn~ą obclg, 
(Shncha:i:de ! Słuchajcie! - n~ ·ławac'h poł

„ sloch). 

nieznajomego - posa<l.Zil go na wla~ym 
fotelu, sam .raś, nai zna:k szacunlru i wniżno
śd, sl:u.chal gio w poiz:ycyi sroją,icej. 

Wóit prz:edśtawiar stę zeWlfl.ętrztnie, ja
ko poc~iwy tłuścioch·, o twarzy 'kwifnąceJ 
zdrowiem, . o silniewystającemJ brzU'szku. 
Blado niebieskie, pozbawione blasku oczy, 
z cWug-iemi, htsnemi rzęsami, Illa<l'aiwaitY jej 
twarzy tcetch~ niepewtności ~ zatę:ktttienia:, 
która szkodzitai niemiaJo powa<llz,e jęgo urze 
du. Pod vnględem rumystowym był to 
człOwiek naiwny, prze:Sąd:ny i ciemny. 
Dbat oni przedewsz,ystktem o wlasnl(ł; spo
łrojność i chętniei dawal się powodJotwat 
mnym, byle uniknąć osobistego prowadze
nia wszełikich sprawi 'Choć cokolwiek tru
dniejszych. 

Wszystko, co mialo choćby dabei łą
czoość ze sprawiedlhWIOŚcią, było przed
miotem Jego cz:d niaJwyższ.eli. Paichołek po
licyjny wyda'W'a.f mu się istotą doskooo.lszd, 
otl 2'Wykt)X:h śmiertelników; wpadlaJI W1 za
chwyt il1e razy, poidlczasi rzadkich wycie
czek do TuJuzy µdiaslo mu się stanąć wi O· 

błicru naiskromń·iejszego przedstawiciela 
wytszej wfadzy; a samo ilmie króla wywo
ływa:fo w nim tyle uczuć balwochwakzych 
~e oojśrnieFsze porównania nie mogfyby 
dać o nich w.łaściwego pojęcia. 

Ri·naldb SIJOstrzegiłl odrazu, z ja1kim 
człowiekiem ma do czynienia i z wlelkiem 
wewnętrznem za<lbwolenie pomyślal: 

- Dyabel mi pomaga. Nie spod'~iewa 
lem się tak dtOOrze traifić. 

- C~yi wiesz pan, }akie uczyniłem w 
te1 cbwiłi spootrzeżeni-e? - zapytał Ri
natdo .. 

- Domyśhmść moja nie slęgaitaik dałe
·ko - odparł w6'łt skromnie. - Prosz~ u
mżenie, aby szanowny delegat byf faskav.\ 

ie }l:rZY t:at:tkj sposobności aimi sza s!ę 
to, co im Jest świ~tem, ich ~ otczysty, 
idt zwyczaje i tra<iycye ojczyste. Nie tę
dę tu pawt-..ri..t tych Dbel~; wstydzilbym 
s;~ nawet ich wymawiać i1 nie chdalbym 
panów ruuazić na to. abyście je slud1ali. 
Z n;ezliczony.ch skar1', które otrzymałem, 
gotów jestem kilka. przedłożyć ministrowi 
~'10jny, naturalnie z prośbą o dyskre~yę, 
ponieważ nie chcę urneszczęśliwić tych lu
dzi, na kt6rychby się potem zemszczono. 

_ Doszlo tak daleko, że :bolnierzom za
kazuje się prsywania polskich listów do ro
d'Zkhw i krewnych. 

(S.fucha:icie! sluchakie !) 
Gdy to \\ zesziym roku tu opowiada

łem, po'Wkdzial minister wojny 'vyra:źnie: 
,.łiraibia Mielżyński musi pod tym wzglę
dem być źle poinformowany1 gdyż byloby 
to niemożliwą brutalnością trudną do wie
rzenia, ale udowodnię, że ro jest faktem. 
Mam tli kartę korespondencyijną, nai któ
rej żolnierz pisze d:o przyjaciela: , .Proszę 
Cię, nie pisz pop.orsku, bo to jest u nas za
kazane." 
(Słuchajcie! sfo1chatlde1! - na: la\vach w

cyalistów). 
Inny przypadek jest najja.skra1wszy, 

jak tylko pomyśleć sobie można w tym kie
runku. Pewien obywater berlińsb poslal 
S\VlOjemu bratu ż-01tnierzowi 5 marek prze
kaz,em pocztcwym, później p-isat do niego 
list z. zapytaniem. czy od'ebraf pienią,d'ze. 
Zotnierz ocLpawiedział, że nie odcbrnl, a 
dlowied'Ziiial s=ę, że nie doręczono mru ich, 
ponie:waż na od!cinku przekazu pi'J'cztowego 
było napis:mych kilka s!mv polskich. 
(StuchaJjde ! stu.chajcie ! - na tawaicłli . Po-

laków i w centrum.) 
Kapita1t1 więc nre pozwoti~ doręczyć 

żołnierzowi pieniędlzyi i prz.ckaz. odesfano 
odldiawcy jako niiedloręcz.alr..y tyli!~o dll:a kilku 
sMl\.v1 w języku polskim na odcinku przeka
zu. Pytam Stię, m. p., jak to jest motliwem, 
aiby przelożony, nic nie mówiąc .adresato
\vi, ddlrnórw1ir przyjęcia przesylki i O!desl.al 
Ją, oddawJcY'? Wprawdzie ni·e bylem przy. 
tem obecnry, afo mam list, któnn mogę mi
·nli.istrowi W10jny pakaizać i przetlomaiczyć, 
a\h~ zarząd.ził średZ:two. 

Oprócz tegu; prze&ożyJelnu W1 zieszlym 
r-0kUt ministrowi wojny rozma,ite przypa<liki 
boj.]rotu. ZaikazanQ iołnierrom oczęsziczać 
dO ' polskich l:dkali i kupować w polskich 
składach. M1ii1·ister \V'Ojny odipowieidzial, 
że faki' za:k&t ·jest niemożfiwy, chyiba1 si~ 
OOn<ASi dlo k>kali, ""1 których u-prawiaJ się 
propagaind'ę socya1istycznąi ałbo antypań
&tW10wą. Ja zaś mam ru·w.ymie:n1i00y1 caly 
szereg· loka1Jt z:akaizanyd11 w. których! riie 
zacbodz.ity wcale bó.jki, ani nie agirowan:o 
przed w pań·stwu. · · 

Doniesiono. mi o dwóch. przypadlkach 
z; Chełmoo' , .gdzie chrozi Oi lolkale; 'W1 któ
ry.eh ni'e upr~Ja; się propag.amdiy anfypań
stWQWJCJ, i w których przebywadą spokoj;n·1 
obyiw.aitele, mani dobrze. władzy v.10jsko
wie.J, Mimo·to zakaziail10 żolnierzom prz.eby-

oomjrśtnośd tej dopomódz 'i - P-owitxWeć 
wyra,źnie, o ro ·id!zie. 

- A więc, IJll()ŚCi wó}cie, pom}'lślalem 
w te.fi chwili, ie się pan Urrodz.Uleś pod szczi( 
§Jiwą gwi&dą i że wielu rudzi zazdrościlo 
by· panu dzisiejszego sta1ro.wiska1 g<lyby 
wiec:f:zial:O.. Jak waiżną przysfugę masz. od-
dać królowi i s.prav.rdledlfiwdśd. . 
~ Królowi! sprawiedliw9śd! - po

\Vtórz:yt·w zachwycie w'óit, którego każ.de 
z tych słów przypra:wiafo o rozlkoszne 
w,zruszenle. 

- Tak iest, królowi ł sprawiied.ILwości 
- Wyrzekł raz jes~cze przybysz. - Pu-
wieicfz.ialemjuż panu. żel jestem delegat~m 
starosty ·paryzkieig;o; nve obiaśnilem gio ie
-szicre jaką to · misyę powierzono mi, wysy
lafąic do wasz:eJ wioski. Chodzt tu o rzecz 
wieikiet wagi, mości wójieie. 

- A! a! orzecz wielkiej wag!! - po
wtdrzy)l' tluścioch, otwierając możltwie naj
szerzej swe oczy b~ blasku. 

:__Sam to pan z.anrz nad!epiej osądzisz 
Ponrcwno mi schwycić włelkiego wioo
wa}cę, czlov.rieka, oo ośmielił się pisać i 
d'ruk-Oi'Wać <fzi'ełai przewmtnle, poniewiera
ją.ce na1szczytnieiszemi za1sadamn nasze1 
świętej relłgi~; &ie-la, moś.ci wójcie, wt któ
rych autor przy.znale sie bezcz.eJnie dl{) 
-SW'Ych praktyk <lyabetskichl i w których 
bez.wstyd ·cz.airodziejai łączy się z bluitnier-

. stwami heretyka. 
· - Boże! -wykrzykną? wójt, zatamu-
jąc ręce. - Ależ toz-brodniiarzJ ! zakala spo. 
teczefrstwaJ! kryminalista! 

- Wart stosu, mości wójcie. Dzięki 
s.~ pi.ekietnej zręaooścł, poirafir on ~yn, 
knąć :się z Paryża i prziex kri.lka dni z n\k 
mi się wyślłzgiwae. Ale ścigałem go bez 
wytclmienia, i -- trzytmtn go tera~ Mć-' 

v:ać w· tych ki~. Clle~e wymł · 
nie mmistrowq wojny te tol~.e pcd d 
cy4. 

Przed pewnym cz~em pojawił sit ._ 
kaz - nie 'J11JOżna go inaczej naz~-ać -
menda.n.ta miasta Poznania, zakazujący•· 
todze poznaf1skiej kupcnvania u firm pq. 
sk~:h, ponieważ one nie ilumin-0wały . 
czas pobytu cesarza w Poznaniu. 

(Glosy na lawach socyalistów.) 
podnoszę to, mości panowie ,że my 
robrze wieimy, iż trzeba dać Bogu, oo 
Boskiego, a ce.saJrzowi, oo jest cesarski 
Ale po znanej mowie malborskiej nie IlłiE. 
na odi nas żądać, abyśmy wyraiżali z l>OW<J. 
du niej radość przez. ilum· 1~aieyę. 

Jeszcze kilka jaskrawszych przYP&lf,. 
ków. Pewien jednoroczny z piąte-gio bart. 
Iionu trenów \V Poznaniu byt w teat~a 
pol1skim. Pow10Iuje się na p. Stud'y'eo 
który zna: bardzo dobrze stosunki policyj~ 
~rn w Poznaniu, że wyklwcwną jest rz.e~ 
iżby w poznańskim teatrze polskim g ł 
sztuki o tendencyi a!1typaństwowei. l; 
razie odgrywania: takich sztuk zamlmię~y 
te.atr w przeciągu tygodnia. Do owego fe
dooroicz:neg1ol w teatrzei iprz:ycho'Cfzi txJi. 
cyant i pyta ,go si ·ę o niaizwi1sko. Jednorocz
ny, który bY'J w mund>urz.e WlO]sk.iorwyrn 
wymienil mu StWIOi'e naizwi1sko. Po dwóc~ 
czy trz.ech dniaich wla<lro wojskowa ogla,. 
sz.a <lia jednorocznych zakaz ucz,ęsziezania 
oo teaitrui po.łskiego. 
(Slu.chajcie, sluchaicie ! - na: lawach poi. 

skich.) 
J etelL to nie jest saimowłOłą, to wy~ac 

.,s.arrnJOIWlołaH trwbai wiogóle wykreśrić 1.ia 
sll()IW'nika. a tego zakazu minister WOtlny i 

pewinOOc:ią nie moż.e pochwalić. 
W tym samym batalionie zakazano j(}

dobnie rolnierzom w:zęszcz.aniie dQ resU\u
racyi ,.Grand! Całe" prz:y" placu WMheł
miowskim \VI Poznaniu·. Nig'(fy nie stysn. 
lem, iż.by w tej restauracyi, w1 której jm.e. 
byrwająpolacy i niemcy, jakikolwkiek nfo„ 
mi,oc uskarża~ się, oo zaichowani·e się oo
Iaków, alJibo iż'by tam uprawiooio agitacyą 
antypaństwową. W ogrodzie tei kawiarni 
dawano koncerty, na które przychodzl1i 
nieimcy i polacy. 

Mości ·panowie, z: tych· •przyihifia1d'6w 
może.cie. paz:nać, do cze.go to w nais ·dasz.to 
jak nteszczęsnai sugestya · hakartystyiczna u 
nas wtargnęła nawet dlo wt>'}ska·, ieżcli ies.t 
możłiłwiem, że. tak · się trarktude. rohtrerż)t. 
Słroro chodzi o ·na.s pola'kóW, tó nie zrwa~ 
się wcale na· 1ednę x n-afwafuiejsz:ych z35ąd 
wojska. aby nie mięszano si~ db polityki 
każdemu, któ jest wi ·czynnej slużbifJ wo!· 
slrowej ; ni~ istniefe nateiniczas § 49 usta-WJ 
'"'°islrowej. 
(Zupełna .pr~! - -na rawachJ·połskkh.) 

Ponieważ tw wspornnialern o hakaty
stach, przeto cbcialbymt wystósować le· 
dn~ pytani-e do ministra Wbjny. NiedJawtto 
w k<Xmisyi budlżetowej mówiono o tern, u 
urzęd'n!icy intendanitury wo1skotwei 1chde.!i 
zakn;yć towarzyst\VQ, aile wradZa wojsko· 

wrę: trzymam· go - oo .znaczy w tziOC.rr
wistośoi, że wiem, dOką'CfJ się schroni~ t że 
przedsięwziąl-em środki, aby ujść nie mógl. 

- Czyżby znaklbwal się on .. ·~· w ~„ 
gnac? - szepnąl zmieszany wó:lt. · · 

- Zgad:leś, roości wójde. Od W'CXO~ 
raj t& się on znajduje. · ' 

- W ~eUki Boże! - wykrzykńąl rit 
uważając z.ai stosowne objawić świet.e C)r 

burzenie - ten wielki przestępcai z,najduje 
si~ pomiędzyi nami, od{ilyicha tem samenti 
oo my, powi.etrrem a jam, Jeszcze dlotąd o 
tern nie wiedzia-łl A! i cóż pan i'Ot6W1 Je
steś pomyśleć o mojej urzęd()!Wej cziujno~t 
sz:anl()IW!ly paJnie delegacie? · 

- Uspokój si~ pan. Pańska cxu6~ 
n.ie tu niema db rzeczy. Nic z pierW'SZ~ 
wełrzeniai nie odróżnia przestępcy od"<~zl<P
wieka uczciwego, i mogteś pan byt IJrzeiśe 
po sto .razy oboik czlowieka, o którym ITTO· 
wa, nie podejrzewaj~ na chwilę czern GJi 
jest w rz.eczywistości. 

- Ha; to· oo innego. ·· . 
- Człowiek te11J · - ciągnął Rinaldo ----

ukrj"\va się w tej· clnvili u hrab i ego dcdJl" 
Ugna-e. 

To nazwisko wywolało lekkie skrzY: 
wienie na twarz<Y wójta, 

Obawial oni się hrabie.go i nłe tnie.szal 
stę nig1<iy w jegoi s.prawyi osobiste; czur J~ 
d'nak, że o~wi4,zki wrzędu zm_uszaia ~?~ 
zapaoowamai ood wszelkiemll w~l~· 
natu1ry prywatnej. · · 

Bo.prz.esta1· na zrobieniw t.rwioż]hvei U• 
, wagi: .. 
: - Ośnieliatn · sie uprżedzić szanOWd 

pa.rf,a deł~ta, ze pan hrabi.a <le Colig.na~ 
l~t dbbrym· chrz:eścialninem i· wiet'lł~ 

·" sfugą, jeig;o królewskiej mości. · · 
· · ·(ełU~na~~ 

'• . ~ • : „ ~· . 

·: .-



· Im tef'O z.ah:azala., _im.nic~ w tem ~~ 
wMZYStwio cztonkow1e .1:~hby. omaw1ac 
-~ interesy i pdctoosic skar~t n. p, net 
ierlostate'czną pensyę lub poclobne. O to-

~~rzystwie politycznem nie moglo. b~ 
\\'X:ale mowy, a jednak zakazano .zalozem,a 
towarzystwa. Chciałbym teraz. się spytac 
Jtłh;łistra wtotny, czy może wie, że aktyWn1 
-cz.Jonkowie w<Jjska niemieckiego, .ofi:cero
,,oje alba urzędnky, należq db towarzy
~ dla: kresów wschodnich. które 
~ jak najwyraźniejszy charakter polity
ie~RY i które z.allQŻ<mo jedrynie "" ·celach 1JG

ut:rczn}l1Ch. 
· Czy aktywni oficerowie należą do tego 

T ~ariystwa, tego nie wiem: ~re że wla
d:łe wojskowe w naszy~h dzieln'.c.a'Ch sym
patyzują z hakatystami, di0~d.z1 !~go ta 
-Oikolkznrość, że w uroczyst<0śc1 1ubtleus~-
-wej Towa:rzystw.ai <l:la kresów w~chndmch 
·'W' Poznaniu. brailro ud'ział 40 of!icerów z 
4({)l11!ern:!'erującym jenerałem na czele w pa
raidn1ym mundurze. 
(Słuchaj.de! sfuichaicie ! - na< la\', a-eh pol-

skich.) 
Czy tych pa111ów odkomenderow.anio r.a tę 
m10Czysóość, tego nie wiem. Wydawałoby 
mi się ~o ze stanowiska wDiskoweig_OI bar
-01.X>I dziwnem, gdyby rozkaza.no. l()lf1cerom 
brać uid'zial w takiej uroczystości .. 

Cóż ma: S{)bi:e pomyśl'eć rolmerz: po.I
ski, jaki szaicunek mai mi;t dlfa ~woi,ch prz.e
Jofunyth, jakie ma miec dlo mch zau~.aim e. 
.slroro widzi, że nie tylko \vysz~W,ią na 
kaiżdym hokw jeg-o wla·śdwoś1c1 narodo
we, to, co mu jest świętem, je:go ięz.~'k o_i
~ysty, ale że jego przer?żem ?r~ąi się 
t, f!aSZ-~1n nauwiQk.Szym nteprzyJaiC1elern, .z 

Młrntystami? M. p. Uznati~Y i '~ prz.ec~1-wnilru przyzWlOite-go ·czlow1eka; nie myśli
my bynajmniej odmawiać honoru przeci
W'nillrorwi tylko dla tego, że on: n.ais z,W'ail1cza 
ttOOii P'rzytem używa bron~. uczd_:ve~; ale, 
m. p., niie w.ahalm się ośw1adczyc, ze dla 

b · walczy, l>l'ze.ci ' ..,r.-:.~:cm s : .:. '" , 
tamiej stroay 1'ranicy -a panowie vńecie, . 
że wo;na IX> dziś dzień to rzeź - ab~ pol
skiego źoinicrza dobrze traktowano i ~by 
iO ntgdy nie cbrarono w tern, co mu Jest 
świętem. 

(Barow sJusznie l na ławach polskich.) 
MP., gdy mów1!1ci..:! o swoiem Z\\ yc1ę

skiem \\'nisku, o odnies·-0nych przez nie 
zwycięstwach, \Vten·cz.as d'rży \\am ~tos z 
entuzyazmu. P-0Jmuicmy te wasze u·czu
cia. Ale pano.w.:e winniście i naisze uczucia 
uszan::>wać. Je.dną z głównych zalet pra
wdziwego żolnierza jest sza,cunek dla 
przeci\vn:ka, dla jego trad~ycyi i bohater?'"' 
wspókzcsnych i dawni~dszy:ch. Wspanial
sze-i, świetniejszej przeszłości wojska, jak 
w1ojska naszego narndu zapewne nic wi~lc 
ma namdów. 

(Wesołość na prawicy.) 
- Smiej się pan, panie GersdlQrff, śmiech' 
panJJ nie zmieni faktów· h'.1storyaznych. 
Wspomnijcie panowde na cz.asy, kiedy 
bronLJi1śmy calej Europy przed' Tur
kami, czasy, kiedy wasi przodkowie naisze
go króla blagali na kolaina:ch, aby ratowal 
Wiedeń i ichrześciaflstwtO ! MP., takiego 
przeciwnika trze.ba traktować środikami 
przyz,woitem~, uczciW1emi, bronią czystą, 
uteskalainą. 

A przed'e:wsizystkiem od'z.ywam się do 
W10jska: Wy.rzuócie nareszóc z wojska po
l'itykę ! . 
(Bardz10 słwsznie ! - na· laiwach polaków 1 

wcyalistów .) 
Zostawcie hakatystom tę niską, wstrętną 
wailkę. Wojsko nie powinno przykladac., 
ręki oo ta.kie:j walki. Żoinien, oficer nie 
pa1winien n·igdy splamić -...v tej vvake swoje· 
go ·mund'uru ! 

(BralWIO ! - na la:Waich polskich.) 

Ziemie polskie. 
·'tO'W'alfzystwa hakatystów, dla ryicerzy z Prus Zad'łO~~'il , ~" · ..'ł' ; mh ; r\,1;"'·'~ 
trzecłl liter, mamy tylko pogardę. Toruń. Pewien kupiec warsmwsk1 
· (Przytakiwanie na lawach pol'skicsh). przestał ku·pcowi w Tomruiu nilemoowit cen-

M. p„ wiemy o tern, i wszyscy u nas wie- ni1d poliskie. ~ otrzymal zai ni1e następujące 
· d.zą, te watka, jaką to towarzys~no prze- oświad'.czenie: „Podziwiam Pa·ńs:ką bez-
cl-wJ nam prowadzi, nie pocho.dz.1 w'cale z czelniOść, że Pa.in czlonkowi „Ostmairken-
'WYŻSZych motywów; n:ie, m. p. Jej przy~ vereirnu'' przesyłasz swój cerm1iik. Niie. niam: 
ć-zyną są nienawiść rasowa, inieresownośc stów, na określenie bezcze~ooci' Pańskiej. 
i chclwiość. · . · Voigt." CiekaJW1ość . - cz;y też polacy Qd 
·(Zupetna pra"'WiCla! ~ na lawa~ ]1ol~i'ch). , tego ,zadeklego ha:ka~ysty biont! row.a~„ 

, ., .J eszcz.e slóWlko o tem,· wt Jak m.ernlle - · . . _ . :. 
fdożeme .imgą się d~ać · w~aidze '~1'~~0- Z WieJ. Kr. ~J,9zmuilskiego. 
we, maiące· styczoośe z tak1em t~\.~izy- PQtZnań. Wla<llza ·szkolne wydala swego 
s-twem. . czasu nakaz wla~m poid'ri.ę:d!nym; i:bby 

Pan, który mi Klloniós.t o zakazanych Pi'l'll!ie baiczyly, by hauiczycicle ;Iudbwi; -.w 
. (Qkałaich w Chelmniie, piisze: '. . · rodzilzm1ch po niemiecku mówili. Nakaz 

Oprócz. 1ok~di', które wytlllLemlem, ~ą te111 n)iesty.chany w dwudziestym ,stuleciu 
jeszcze inne zakazane. My W1 ~hehnme wy.wol'al wieflde wrnżenie. W sejmie pru
marny to przelronan.ie, że chlodzt' ~1, Q na- skim p. mi:nister oświecenia twierd.Zilt, .:.....;· te 
pędzanie goiś'oi dio JQkafu ,,Pal10'We: ' któ- 0 tym niakaizie nic n~e wi·edzial.. · 
rego właścicielem }est p. Ruperu, wła- Tymcz.ais:em „Zeitschirift des AUgemei
ścicie~ b>rowairu, a szrw~er kaipitana ne111 Dt. Spraichverei•rus" ·z.arni1eiszcza ·"M nu-

Buooe.go w .Chelmnie. merze 11-ym ostatniego ro<:znilka komunt. 
M. ·p., ja· saan temu n:ie wierz.ę, ri)by kat, w którym czytamy~ oo rnast~puie: 

'wł~ \V'Ojslkow.a z pobu&k µcywatnych Z kresów wschodnich: Pru1ski minister 
zakazafa dd\viedzania tych lokali, Ałe w kwltu następujące wydal rm1pt0trządlzenie; 

.tym liście powiedziano: „U nas tak są- .żąd'amy, .aby mmczy.ciele tylko niemiCICkim 
.~." · M. p., my połaqr. sty~ tyle o postugiwali sit; ięzyikimn, tern; bardziej w 
rdodlatlrach dfaJ kresów ~mch, ·OO.W}_'.- stosumm do OSÓD. posi1adQjąicy;ch jęz}'l.I{! nie-
ifdjśmy do tego, że raituhl zbai~ruto- miecki w stopni-w wystai.rci.ającym. 2ąda-
watl!ego wla:ścidela zremsk1~, ze rząd my dalej, aby nau1czycicle W! rod'zini1e tyf
~100 Towa;rzyistWI01 dla; kresow ·W~ho~ ko po niemiecku rozmawiali! i nakladiamy 
thłich w•spotnaga niemieckreh: lek~rzy 't u- na pam16w ·inspektoróW! powiaitow}"chi obo-
'rzędlników, że paioowie ~arty~ :wzade- wiązek przekon;ywainii.e się przyi każdlerj SJ>O-
mnie sobie pomalgaj't ·pien:r~ dłai tego S!(jbOOści - szcz.ególniej przy <lorocwych 
1ucfuioiś.ć poJska: staJa się, z czaseim tak po- rewreyach, o ile n~uczyciele do rozporzą4 
tlełrz!L'wą że i w tyim przypaidlku ~la dz.enia się' stósuią. · 

. 'POW.stać ixxi.bbna myśi, iż .wtadlza ~Jsko- · Dovrodlem, że wykonano roz;porzqd'ze-
wa miruta prX}'l ·zakazie iakteś pobudki pry- nia, j.e.żefi d.'zieci nauczy:cieLai wstępuj~ do 
''Wllltne sziko.fy będ\ąi pos1iadalY1 język ni-emiecki. 

Niedaw1no, gd;y móf k·olega frak:C~jny Gdiyby nau1czyciele nie miern się msroso-
' ksią<llz fażdżeW1Ski podnióst, że niais1 ~t~ wiać dla roz:porz·ądz·e:nia, winn()I się o tern 
trierze WJ WO]inie austryackej i francuskileJ <iło.nieść kró}eWS'kiej rci·encyi, <li odnJOJśnemu 
'Wak:zyli po bohate;rsku, pewien P31n Z: prac. nauc-zydelowu odjąć dodatek kresowy. 
W:\:y _ zauwa~yt·em ro dlobrzie - maichnąl Gdyiby środlek tern wobec oouiczydeli 
tek4, mówiąc: ,,Aich, to już d'arwtnQ sty- miaJ być bezskutecznym', naiów1czas winno 
-Szełiśmy." Tak, m. p., -czy to Parr:IOtrl1J ~~z_y- się wszicząć proces dyscyplinarny o wyda-
temnie lub nie, my jOO'nail\: po!cDillOSlć b~dlzi·~- lenie ze sluiby. 
my wtaśnie to bohatersk,ie zachowame st~ Z• Slazk"" •zyli Starej Polski. 
llasz.ych ro.fni·erzy, które pamowle san:i1 u , " v 

~~ p0ehwalaHście. Właśnie w'. woi
tie austryackief - m. p., proszę,, me za
~nakie o tern - musiał \.Vakzyć brat 

Pszczyna (Pless) n.ai Górn:witJ Slą.zku. 
. ,Gaz:efa Katolicka" dlonosi, że akuszerki 
nJile w!l'aid'.adące językiem niliemie!ckim u.su
wane bywają z urzędu. Ksztakily się <Jlh~ . 

swego ·czasu· po po1'sku wed~u;g przepisów 
rejlencyi. i w tymże języku sklad!aty egza
mina. mai czego teraz to dlOtkfrwe khJ usu
wiani'e? 

se.u. B. o l · :tlx 
·Marych ll1tlz:iców. 

l rój 

.; iy 

Sf Ol. 
t • Bufhl. Proc~- ,,Sokota" cha-rf:Qtten

burskiego. W <:zwartek1 JO marca, toczyJ 
się w Charlo-ttenburgn przed sądem ławni
czym cieka'\\-y proces, wytoczony ,,Soko
łowi'' przez volicyą tamtejszą, która, jak 
w!Jaldomo, nadzwyczaj troskliwie opiekuje 
się tamteiszemi Towarzystwami i na każ
dJm kroku im doku•cza. Oskarżony cafy 
wydział , Sokoła" w lic~bie 10 czlonków o 
to, iż :podcws ostatniej rocznicy, która się 
odbyt.JJ w dniu 29. 10. z. r. w postaci zaba
wy zamkniętej, zabroniono policyantowi, 
maJjącemu zamia1r tę prywatną zabawę do
vorować. wstępu do sali. Pomimo, że „So
kó" w tym przypadku Z'l.!pełnic stusznie i 
wedle prawa sobie P'OStąpil, zrobila: poli
cya z tego wielką zbrodnię, nazwa1la spra
wę oporem, stawionym wiadzy, i o to 
„przewinieI11ie" wytoczyta! proces. 

Przed sądem ()kazato się jednak. że 
całe oskarżenie nic miało jak na~mniej
szyich podstaw i Iekkomyślni1e było wyto
czone; policyaint, na mocy zeznań którego 
skargę wytoczono, mu.siar pod! przysięgą 
przyznać, że o oporze wlaidzy mowy nie 
byfl(), ta.I(, że priokurator sam musiat wnieść 
o u'W10llnienie. Obmńca, adwokat Lieb
knecht, w świetnie.i prnemowie żą:d.a·l zwró
cenia kosztów poszkodłowa11ym 1 na co się 
też sąd zg'Odlzil. 

Poiicya zape~vne takiego wymku się nie 
s.podziewala. 

...... - --·--·------ ----

Rozmaitości. 
Humor amerykański. W kHku ban

kach m1a·sta amerykańskiego Wyoming 
wytworzyty się w ostatn'khi czasach nie
mdłe różnice mań między, kHentami a urzę
dnikami banków i dt>sz~o db tego, że obie 
strony poczęst:owaiy się wystrzałami' re
wołwerowem1. Jeden z bainków tedy, pra
g~ u111iknąć takiego Oibrachutnilru, roz.eslał 
clio swoich klientów 1 na ścia111ach lokalu 
swego porozlepiat płakaty treści n'astępu
jącej: „l(lientów, którxyi mniemaiją, że za
sz.lai pomyfka, w obliczenJu ł!ub w ksi-ęgowa 

'1ni-u, Ulpra'sza się j'ak na}uprze.irniej, alby nie 
strzelali, zanim ni·e pn.ekon~ą, się o istot
nym stanie rzeczy. Ludzie obcy, lub oso
biśde urzędnikom :nieznanr, w.ininii', wcho
dząc do banku, trzymać ręce wysoko1 ·nad 
glową, gdyż inaczej mógłby personal ban
kowyi do nich strrełać. Depozyty ·połeg
lych w loka1u bankowym osób przecoo~ą 
na wlasoość ba1t1k.U'. Barik nie przy+Jmuje 
żadln·ei. ool>awiediziatniości za zaginion0_ w 
jego lokalu broń lub ooże. Zwracamy u
wagę os:ób, które pragn~ szyłbk'~o zar~
twienfa . SV!Okh ·interesów, że -'ga'S:Zente 
świartał przy pamocyi strxalów. z diubet
tówki itp. m0że r~zej opóźnić, n~ przy
spieszyć pracę urz,ę<ln~~ów. Bank pod! ża
dniym ·pozorem nie l)Okrywa. kosztÓW1 po
grzebu tych klientów, którzy zabici' zosta
Jii,w lokalu· bankowym podczas god!zilll biu
r.owycli tub p;o. za njetrni," 
t.L_„!!".l!'9 ___ _ n~ ---··-----

Dłacz.qo l(uropattdn coiał się ciągle? 
Zmianę sympatyi f rancuz6w' dla Ro

sy! znaimienn~ei · charakteryxuje krą~ca! pv 
Pa1rytu1 w przedostatnim tygodini'tl! anegdot
ka: - dlaczego Kuropałkin oofat si~ ciągle? · 

Poni.ewa~ Japończycy w swoim po
cłrodtzlc naprzód w każdej zajętej mieisoo
Wlośd wstawiają z.alogę staląi - wi.ęc }\u
ropat1dn iako dobry wódz postanawil za
raz. wyzyskać polo.żen~e, a to W1 ten 'Sposób 
że 'Z:Wa!biają:c J apońiczyków. con~ dalej i 
dalej w gląb Rosyi, ma nadzieję, że doszedf 

' szy do Petersburga będizie mieć naiprz.eciw 
siebie samego tyko Oyamę bez wojska - · 
a tego już ·ta:hn> pokona. bo każe po p~o
sttt aresztawać policyi i to poł(}ży lronLec 
strasmej wojnie. 

z raportów l(uropat.łdna. 
W Moskwie ohlega następująca ane

gdota: Kuropatkin po klęsce telegrafuje 
do cara: , 

General Oku biot mie11a z. odnogi(} bokn 
Admirał Togo1 
z drugogo, 
A Kuroki 
Na wsie bokL 

· t>rzeciw bratu a tragiczniejszego ItlłO!ITTent~ 
w hrstoryi ni; ma, jak tein, iJe ~nierzi by 
·zni~ podnieść 'broń p~ecrw~o w~~
'.~ bratu. I panowie znacie talo~ ch\~l
·+e; życzę.~~ cafogo setica., abyście_ Wllę
'tej ·racy nie znaleźli się w tak stra~ztł1~errł 
PDlożemu: .. , Ale tern wuęce:i pow.mmś~te 

·'PailQwie ocenić nasre połotenie, tern: wię
cej IJOW'Un'nilścle się sta;rać, aby ~sz~za 
~ego Wluierza, który Wi razle: womy 

.. POdług .. w.szelki-ego prawdopxlbbi~~stwa 
·~~ie si~ ·w tem ~u, że 

Laurahuta.• Straszne .rneszcz,ęście po
niósł m tutejszym dworcu do ranż-erowania 
~iągów 24-le:tnt robotnik I(aroł Barto- ' 
srek:. Dootai oo się ~Y dwa r~
rui'lce wag'()ny, które gd zguiotly tak ~iie
~Nwie, ie śmierć nastąpłla o,a. nuei-

· Nre śmieju znot', 
Kaik '.\'"{)!je:wat'. ' 
Car zaś nai tełefrram 001)0.wiedtzta.1: 
Ty irie' zn.aje.sz kaik' ?l 
Ach ty durak, 
&eri uroki Oekoye) 

•' I' 

To 1ar-zyst ·oś . J ~!a • B!MUopie 
dnn.if swym cz n:n>m, ii , n±edZiel~ ~· 
9 kwietnia rro pol. o i!odz. 1 }':'; ~ e SIC. 
na sali p. Hessego w Dellw"g walne zebr.a
nie. P~ram <>brad następujący: 1) za-
2'aienie, 2) placenie miesięcznych sk~a<lek. 
3) spra\v1cndanic sekretarza, skarbmk.a. 
bibLotekarz.a. 4) bór nffwego zarządu.# 

Uprasza się szan. czJon:ków1 Tow. sw. 
Jacka, by się raczyli ze swych skladek 
mies. uiś.cić, ~d}"ż tylko ci mają prav.~o ~o 
glosowania, którzy niezak1gai~ z !111~się
cznemi s.'l(ład.kanu więcej jak 3 miesiące_. 
Członków, którzy i>osiadaią książki z bi
blioteki Tow. uprasza się. by raczyli • 
zwrócić u zastępcy biblioteka.na p. fana 
Demla, mistrza kraw:eckiego, ul. D\\ oreo.
wa: nr. 2. 

Uprasza się szan. członków, by się jak 
naJliczniej stawili .i by przynieśli ze sob'\ 
książeczki z ustawami. Gośde mile wi-
dziani. Zarząd Tow. św„ Jacka. 

Baczność! 
Szan. mężów zaufania ,,Zjednoczenia 

za\VIOdoweg.o polskiogo" upraiszam jak na.i
uprzejmiej, ażeby przysyłając pieniądze, 
adresowali tylko: „Zjednoczenie zowodo
we polskie, Bochum, g:dyŻ jeż.cli jest inny· 
adres wtedy na poczcie robią mi \\·ielkie 
trudn~ści. Jan Jankowiak. 

Józef Lis z Dahlhausen odwolu~e cr
belgę, którn byla rzucona . nai p. Pel~gię 
Szurrrum1 z Dahl'haiusen nad Rurą prz<l p. 
Starni'stawem Gra1em i przed wielu innymi 
IUJdźmi. T -0 i est niepraWldą, oo Józef Lis tam 
porwiedziat. Cofam słowa moje i -prosz" 
o przebaczenie. 

Józef Lis, Dahlhausen n. R . 

OBELGĘ wymówi-0ną, na panią Dna
t\wńską z Oberhauisen. odfwoluję i prxepra-
szarn. Apoloufa Stachowiok. 
-------

Boszukuję ucznJa od zaraz lub Wiclka,
noty. Synowie JX)rządoniych ro'd'zków, 
którz:yiby mieli chęć wyuczyć się rzeint· 
ctwa, m!Otgą się zgl'osić. 

St. Cholewski, rzeźnik polski 
w Hołsterhausen p. Wa1nne1 

ul. Priooriichstr. 45. 

GOSPODARSTWO. ., 
36 mórg ziemJ, w .tern. okolo 9 nk>rg łajd, 
bu1d:Yniki murowall!e, z.iemia dobra, 4. 3 .r ;::: 
kasa. Zi-ernią' wszystka tuż przy dlomu, w 
wielkiej wsi Wyszanowie p. I(ępnem. Ko„ 
ściól, S'Zirolta, poczta l telegraf w mdetscu, 
mam zami:a:r sprz.ed'ać. Cenia kupna 4500 
tafa1rów, 5200 mairclc może zostać · na hhx>
tyce, reszta wiedlug Ul110W1Y'. Zgtooił :się 
nmoo pod a<fu-esem: 

Sz. l(lobus Wyszanow p. l(ettnpen. 
lu~b też oo Jana Kłobusa w Holster.hausen p. 

Herne, ul. .l(oonstr. nrr. 19. 

.BACZNOSC! . 
Szan. Rodakom pol(faję do wiadomości, 

i1i ~ d!niiem 15 kw+etnii.a przeprowadzam 
się do wfasrnego dlomu· przy uHcy Norw-ej, 
naprzeciw dotychczasowego składu. Cen~ 
itnw.cznie zniżyłem. Sądlzę, że szan. !(oda„ 
cy skorzystają z okoficzoości. 
Przychodź do nas Bracie Siostro! 
A nfo kieruJ się za.zd'ro5cią 
le Nowicki się buduje, 
Bo Olnf dfużo wtrzebuje. 
Jak raz zarniesxka we swoim, 
To nie masząc już wędrować, 
Sprz~ swój towair tak tanio, 
że z: kafdy.m bf;dzie mógl konkurować. · 
Ody się w oowy ·dom w.proW<ld7J, 
To mu: też to nie z:awad'zi 
Że be.czkę piwa postaw~ 
I z dlrugimi się zabawi . 

Stanisław N o wicki i Spł. 
Br w c h, u. No\\113:. 

Po stbe'.S tetiun~sformular. 
I'dt besteUe hiermit bel dem l(aiserłi

cbcn P<>starnt c'in Exemplar der Zeftunc 
atRobotaik Polski" aus Bochum fB.r das łt. 

Qnarta'.tt 1905, und za:h:le an Abunnemelłł 
und &słeł~efd 0,68 Mk. 

" J& i= ~ • 
.: = ~ ; :. 
i~ 

!Ił - J; 
ł~. 
ł.: 

Obiee ·(\61 Mk, e:ti•alte•·ztt i'abei::, .h·e~ 
~cli~ 



Tylko do Wielkanoey 'Tylko de Wielkanocy 
sprzedawane ubrania. dla. węiczyzn i chłopców .Po niebywałej i niesłyehaIJie tuiej cenie. 

Ubran·a, obuvf e do przyjęcia do Komunii świętej 
"VV'e e kim -wyborze • 

.J dobry ar i miater:ve -- • 4 ,.. 
o f o :a.aj1e sze ·w :r chubę OBJ 91ansze 

'W hod.mą, a cen:y . ' 

Jedynie tylko u ALFR. GR11NEW ALD'A 

Wszystkim, którzy w sprawach podatko
wych chcą z.a.łożyć reklamacyę, polecamy ksią
:ik~ pod tytulem: „Poradnik podatkowy". W 
tej ksi.ążce napisanej przez doświadcz<>nego 
prawnika, dr. Górnego, znajduje się wszystkG, 
er:e'1:o potrzeba, a.by dobrze i skutecznie re
klatnacyę napisać. Tak co do podatków pań
stwowych, dochodowe~o i majątkowego, jak i 
podatków komunalnych oraz g:runtowego i bu
<lynkowego zawiera „Poradnik" dobre rady i 
wskazówki. Każdy dowie się z niego. Jakie 
jest prawo, ile prawo pooatku przepisuje, jak 
gminy podatki ustanawiać maią, jak się bronić 
przed zbyt wielkimd podatkami, do kogo. pisać 
i jak pisać. Nadto podane są też wyroki są
d6w najwyższych z procesów w sprawach po
datkowych, które paragrafy nie dość jasne do
skonale tlómaczą i mówią, jak je rozumieć na
leży. 

Ponieważ reklamacye po niemiecku pisać 
trzeba, są w „Poradniku" podane wzory po 
polsku i po niemiecku. Podlug nich może każ
dy z latwością dać sobie sam radę z reklama
cyą. 

Cena wynosi 1 mr. 30 fen„ z przesyłką, po
cztą 1 mr. 50 fen., Adresować należy: 

l(ATOLll( 330 Beuthen 0.-S. 

Olbrzymi wybór! 
„,Najtańsze I najrzetelniejsze 1r6dlo 

zakupna"! 
Wstystkie moje zegarki są starannie obcią· 

eni~e i na minutę uregulowane. Za każdy ze
. .garek daję 2 letnią piśmienną gwarancyę. 0-
bawY nie ma żadnej, bo coby się podobać nie 
mialo, przyjmuję z powrotem i zwracam pie
niądze. Trzeba się koniecznie przekonać, a 
·kto nie kupi, toć trudno, ten sam sobie szkodzi. 
.Zamóweinia i podziekowania codziennie r.ad· 
.chodzą. 

Olbrzymi wybór! 
Czysto srebrne naipięknie3sze zegarki 2 

M.atk" Boską, z 2 zl'oconemi brz~ami i z naj
łepszemi werkami na 10 kamieniach po 12, 14, 
16, 18 i 20 marek. 

Nafwspanialszy z Matką Boską zegarek, 
slocone litery, i najoroobniejszymi zloconymi 
brzegami, ciężki w srebrze i z najlepszym na 
lO kamieni prima werkiem tylko 26 mr. Zegar 
ka tego z pewnością. nikt jeszcze nie widzial. 

Zegarek posrebrzany kluczykowy 5,90 mr. 
Zegarek niklowy cyl. kluczykowy 5,40 i B 

mt. . 6 k . 
Zegarek pośrebrzany na1lepszy 11a am1e-

11iacb kluczykowy 7,75 mr. . 
Zegarek czysto srebrny cyl. na 6 kamie-

niach klucz. lub remon. z 2 zloconemi brzeg·a.mi 
prima werk 10 mr., - Ten sam na 10 kamie-
niach po 12 mr. · . 

Lańcuszki po 25, 30, 50, 85 fen .• lepsze ni-

klowe po 1, 1,25, 1,50, 1,75 mr. 
Cenniki bogate na 500 ilustracy 
na zegarki.

1 
lańcuszki, biżu~e~ye, także. skrzyp

ce. flety, klarnety, harmoniki, ~raz no~e, brzy
twy portmooetki i różne okohcz.nośc1owe po
darki wYSYlam ka·:Memu darmo i ~ranko. . 
~ m ilustracyami i 8 kolorowymi obrazkami. 
f'ormat wielki. Egzemplarz oprarwny w plót
oo angielskie z futer alem. Cena 11,00 mr ·•. z 
dotym brzcgeim 12,00 mr., z przes. 50 fen. wie-

.. cej. 
M. DANECKI, Miejska Gorka. 

" Oircheo, Proiw. Posen. 

Kaiserstr. 285 AR XL O U, Kaiserstr 285 

~fajstarszy kra wiec polski 
I na okolłcę Ruhrort j"'st 

Franciszek Słoma 
w Laar, Kaiserstr. 107. 

Ceny umiarkowane t 

Najlepszy krój I 

..... Ma tel!e we wielkim wy borze 
za.wsze na składzie. 

Ro Jacy, jest hasłem każdego : Swój 
do swego, a nie chod11ić do składu o-

I beego I 

(depozyta) poc:1~wszy od 1 
ki puyjmujemy za kvart&lnem 
wypowiedzeniem 1ł•Cł.\C 4:' ·,. V'V 
r.aze !'otrzeby wypłaca kasa. o 
ile zapas kapitału .darczy depo
zyt& każdego C2lalm. 

Towarzystwo pt!yezkewe 
E. G. m. u. H. Go•t}"n. 

SKŁAD KOLONIALNY w PO 
kopalni, gdzie jeszcze nie ma polsk 
składu, jest tanio do wydzi~żawienia, 
ższe szczegóły poda 
f ritz: Wienholt, Dortmuindi, Steinstr. 

Tmech czeladników krawiecki~ A 
stafei prarcy potrzebu.1e zaraz. 

W. Weyna 
w1 Marxloh, 111. Wiesenstr. 35. ,.' 

BACZNOSC RODAĆY! ~ 
Dom murowany :z dwiema i21b;u: 

kuchnią. •chlew, ćwierć margi og •· 
sprz.elcfam bard!zlO ta1ni·O w; Bioefewie, pa r~ 
Lrnbin, p. Kościanem, Ks.ięstwto Poenań ~1 

Cena 600 taJliarów. Zglo·sić się możn fi 
M .. Matuszaka w Heme, Brunnenstr. nr. ki: 

Zdolna stuząca Pelka znajdzie zaraz 
bre miejsce. J 

Paweł Ochyboweki, kra-wiec 1 

l_:_ _ _ ~_Jłor~.!._friedenstr. __ 56. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilimiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliimmm•illllliilllrei 

81Janowaym Rodakom z WITTEN i okolicy mam zaszczyt donieść, ii b~ 
dnia 4: kwietnia rb. otwieram J-0 

Pieniądze li ł' 67 przy kolejowej ulicy 67 9 i 
na hiJX>teki do budQwlf, zabezpieczenia do
mów i ruchomości od ognia, dlostarcz.a i 
zalatwia R-0dark prędko i rzetelnie. 

skład kolonial. i tlUSZCZOWJ~. 
. oraz cygar~ papierosów i . likierów polsldćh. '

1 

Oferty uprasza się laslrawi·e nadsylać 
do Ekspedycyi ,,Wiarusa Polski-ego" w Bo
chum, pod fit M. S. B. 12. 

Prosząc o łaskawe poparcie ni.•go przedsiębiorstwa przyrzekam skorą usłng~. 

••••+i+•••+ • Baczność Rodacy. • 

• 

• Na porę wiosenną, polecam R.odlakom • 
"' nai obczyźnie mój wńellki skład materyj na m 

• 

O paletoty, ubrania, spodnle, czamarki i u- li • .g brania sokole. Wszystko robię we wła- 2 
~o snym :s 
a: warsztaeie krawieckim. :_ 
<> Materyie trwale t Odrobienie gustio- ft.. 

• 1 wue t Ceny taini·e. I( toby ~bie życzył, !J 
• abym przybył mia1rę ~iąć na ubrani~, w 

• 
~ mech mJ d<mi.iesie na kaircie korespcmden- :- • 

• i: cyjnApolinary \Vojczyński ~ ·• 
krawiee polski .A,, 

• w Gelsenkirchen, Karfatr. 7. y 

······=····· 
DO P RZ Y J Ę C I A1 

Szo.n. Rodakom w Wanae i okolicy. polecam wielki 
wybór materyj czaruych 

na suknie do przyjęcia do Komunii św .. 
Jakość tych materyj najlepsea, a. ceny ta.nie„ 
Daiej polooam wielki wybór najróżniejeeych materyj na 

l!uknie, na fartuchy mieni~ce Bię. Mam we wielkim wybori/:e 
ebo8ł1 złote franeuskłe do okrywania. 

Materye:na. wsypy i .powłoki na pościel · 
w olbrzymim wyborze. 

Ignacy Jankowslll, 
polski skład łokciowy. 

w WANNE, ul. Apothekerstr. 

St. . łaysińskl • 
-- . 
·wielka wyprtedaż „ 

wszelkiej 

konf ekcyi mezkiej i damskiej, 
Z powodu zu.pełnej zmiany w mym interesie 1 

muszę kr,;niecznie uprzątnąć wszystkie zapasy mo~~ 
towarów i dlatego 

zupełnie je wyprzedajQ. 
Nadarza sie z tego powodct sposobność 

nabycia. we wielkich ilościach otrzymane. 
„ • nowose1 e e · e 

• • e et e w1osenn 
po tak tanich cenaclt, że wywołują one powszecbn 19. 

zdziwieBie. · 
Rzadko korzy~tua sposobuość do zakupo oy 

przyborów 

do ślubu i przyjęcia . 

EMarku I . 

Harmoniestr. 39„41 
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b.nm, środa 6 1 

odo wym, ny ł r bko y -

;- - tn~ er2 tv o tael 1iq n wieru olty!owy IS tn„ • 
r>" " ' M t> r-' a zamieszczone pn.ed inseratami 40 fen, ~3 
C"" \ 1r; ot>:<.~z<i. otrzym rabat. - Listy do „Wiar 
l , · · 't'~,., ·· na idi- lraukować i podać w niell dokb~ · 

·· "· :ictrr..s gisz.~ciezo. ((.ko i ów s.i n.ie zwrac.t 

Kr1i •• .~arn.i.,'l zoa;jduje siQ w Bochum. przy ulicy Maltherstrasrn nr. 17. -- Adres: "'Viarus Polski" Bochum. --~ ... 'l... _ 

- - - - - ~- --- -,- --

odzlce 1101scyt Uczcie dzieci swe I polsi\i,_go. c1zit;kO\'.'<.:l1 .~g-· J .:.1L„
1
?...1.: 1 z 1 -

ć, czytać I pisać p polskut Nie jest patc•r1. 
Na, wic1.:u w l3ruckhause11 i \Vanne Ji .. 

em, kto ~oto~stwu sw~niu Zidem- czono zgromndzonych d10 tysiąca osób, w , 
&rę p zwom Laar wiec-0wników bylo 200. 

ick Atełłcy o polit}'Ce niemieckiej w sprawie 
polskiej. 

Nai p·oważniejszy d'zie11'11i'k ain1gtielski 
,.'f1 es" pisze między innymi '" jednym z 
staktich numeró'\\11: 

,,Wszystkie odłamy polskich stron
ban iici · narnidowych w Galicyi, w zahoizc 

pruskim i Królestwie. - mówi cyto.wany 
. łzie.amk - czuią, że 1naj1większym ich wro-· 

a~ fielll są, Prwsy. Dz.isiiejsi przywódz·cy pol
in ~c.f polepszenia stoSUJil'ków i postępu ocze
nr. ku!~ ~d reform w R.osyL 

. ,Przywódzcy cit w Królestwie, Oal'i:cy1 
Prirsach wiedzą, że rząd memiecki byl 

111łtym p.rz ~ciwniikiem reformy W' Rosy;i, ho 
elormy wzmocnilyby Rosyę i poz:bawHy-

., by istnieiąrcy w 1 BerJinie masfoorwa:ny des-
' 

11 tyim jednej z nru.isilnie.jszych podpór. A 
1rop~ potrzebuje silnej, postępowej Ro-

1'i, chociażby d'lai utrzyrnaniat równ101wagi 
lOOeC przewa1gi ni·emieckiej w Europie 

V 1rrd:ciwej i poludniowoi-wschodniej. - U
J •iail"kowani Poacy pirzekonainuJ są, że prz) 

lityce refo1m PoPaiey i Rosyanie tnlo~liby 
Werze i ho~allnie wspóJ<liziaJaić dlai dioibret 
1ych i1 drugkh. Polityka ich przeto nie 

·e się byna1mniie:j przedw; państwu, 
.11-0 wylą,czie prz:eciwfoo1 pr~dow,u wstecz
.mu. Dlategio też pr~ną, oni, aiżeby opi
ia publiczna w Europie zachQdniei nie by

:: halamucooa c-0 do prawdizi1wego znacze
·a obecnego ru:chw Wl Polsce' i żeby nie 
·,;:-0wafa.1 dla króla pruskie.~-0. 

Telegra myli 
Peters b u r 1. Rz'łd ·rosyjski został 

l'e)' ufnie uwiadomiony, że w os tanich dniacb 
1 warty został sojusz mlędzy Chinami i 

ni~, na mocy którego Chiny dostarcz(! 
u.il 500 tysięcy żołnierzy, skoro Mo

cre~·1, ale zupełnie ·z Mandżuryi zostaną wypę
" ·'Zeli, 

mo~\ Pary ż. „figaro" donosi, że król hi
' ski Alians zaręczy się z księżniczh 

ry~ Immakulatą, córką arcyksięcia Ste
. Zaręczyny są już postanowioną rze-

s
, .t d a.. Narzeczona Uczy 1' lat. 
c Of en pesz t. Hr. Andrassy m1iał eu

,:CYę u króla, aby iO uwiadomić na ja-
l>Odstawach 111ó~łby utworzyć nowy 
t. 

na obczyźnie. 
zechn ss3 • --

. niałe wiece połityczDe w Bruckhau-
kUPD ~Y . ren~ Laari Wanne . 

a ~Y s1~ w sobotę i nied1iele ub1egłą. 
. ·:ii V Bn1ckhause11 powita! zgromadz,~

C:· Adam Sloma, który z:dia.1t następnie 
~ Odn.tctWIO prez,es-owi Central1:11eg-0 To

· ~s-twa Wybo:rcz(.,'g!O p. Janowskiemu. 
,'.tk~og.ramowo przemaw:~~ : na wiec~ w 

1 ,a;,sen pp, redaktor Antoni Bre1sk1, 
tt' Ą 1ktor I\ Jk'rski i redaktor 1\fa:h:ii 

„ ... ~ Jf<-Wski, na {)dbytych \V niedzielę wie 
~laari Wanre pp, Kulerski i Kwiat 
~1 1 · W dyskusyi zabierali gł-0s l1cn1i 

~t . . 
Al ,

1 
C'Om, a nnanowi,' :r posłowi Ku-

39.-'ł' ~~u, który 'V treści ·~vycb slow~1..: 1 1 , 

I ,,}~1 na prJ.cęKół p{)L'.l~il-11 w J3cli11.1~ a ·'V\lze . g • ··\Qbn me nas~e pOd ;r.a0".lr8::11 pru1.h ''11 
ern urwzgłędnienJiem ctoH roboltnUca 

Eickel. Dnia 26 marca ·odbyt sie wi.ec 
,,Zjednoczenia zaw1odo1weg·o polskiego" \\ 
Eicklu, lecz niestety bardz małai garstka 
druhów się stawila. Trzeba uboikwać, iz 
przy teraźniejs·zych ciężkich cz.asach tak 
mało się P.olacy ·O swe spra\\Y troszczą. 
A to dla czego? Dla teg·o, iż nie czytają 
polskich gazet, tylko polakożercze bibuły, 
które w każdym numerze ich lżą i wyśmie 
waii<li wszystko oo polskie. A jest bar<lz.o 
wie'llu w E1cklui, co te niemieckie gazety a
boinJUją. Tacy naturalnie o wieca.IC'h nic nie 
wied'zą, bo w polakożerczych bibulaich u 
wiecach nic nie stoi, tylko w, naszym or
gani·e ,,Wiarusie P·o·lskhm". Byla też wy
Wiieszona1 tablkai przed kościołem ·z ogło
szeniem o wiecu, ale rei zgermanizioiwam 
Polacy, już p-0 polsku czytać nie chcą, gdyz 
się wrstyld:zą. Bracia Rodacy! Bibuły ob
ce wyrzućcie za, drzwi, ai zaipiszcie sobie 
gaz,etę polską, bo gazet polskich jest pod 
dostatkiem. 

Wróc~ się jeszcze cl!o wieca. N<!! wie
cw znalaz1t się kt-0ś z obozu czenVJOillych, 
który zarnz z pc1czątkw na wszystko szem
rnl, aż w ko,ńcu, gd'y jeden z mówic6w cha
'rakte.rywtwal postępowanie s·oq.nalistó\v 
w sprawie strejku, to ów czenvony zaczął 
W!Qlatć: „beleidi.gung ! beleidigung !" Patrz
cie bracia, już Po polsku zapomniał, a pu 
sZIWabsku Jeszcze :nie umie. Więc ja! po
wiadam: wstyd i hańba taiki1m Poliaokom, 
którzy do czerw,onego obozu należą. Bra
dai Roda1cy! mamy polską ongani'za1cy~. 
więc db niej każdy Pofa.1k należeć po:willnie11. 

Jłozgniewany. 

Dyseldorł. Na d10wód, jaiką. kiontrol~ 
rozciągają wl'adze pruskie nad' nami, PTZY
tacza „Wielk:()piolan'in" rozporządzenie te
jenicyE1 w Dysektorfk~ \V'ydamc dlai ludowych 
szkól tego obwodu. 

W rozporz.ą.d'zeniu napisa.no1: 
Mianowicie zakazuje się polskim dzie

ciom przystępa1W.ainia do p()llskich Towa
·rzystw "imrnastycznych (Sokół) i ud'ziafu 
w zebraniach poliskich T·owarzystw. Nie
zastosowanie się do tych przepisów spowu 
d'uje wlluoC'ze.nde wla1dzy nai· podstawie usta 
wy '°' stowairzyszenach. O przekrocze
nJiach tych prz.epis6w należy dionosić m
spektorom szkolnym." 

Kościół a narodowość. 
II. 

Wsz"ak,że czyta·Irśmy, że starają sie bi
skupi' o duszpasterstw.o Wfochów iWi Niem
·czed1 pracujących, stairaJą się o d'uszpa
sterzy niemheckiei namdmV10ści dfa· Niem
ców we Wloszech żyjącyich ! A u nas prze- · 
cież n<l!wet d.lia garstki Niemców w czy.stu 
się kazania 1niiemieckie. Rwetes w11elki1 by 
byl, gdyby który ksiądz, choćby jednemu 
~iecku1 niemiecki'emu nie chici1al ·Uldzielać 
naiuki religii po iniemiecku. Przytem• zinane 
jest przec1eż, że do Ni1emcórw zalicza się 
wszystkich urzędników, cbocby bY'li z Po
chodzenia PolaJkami, choćby językiem ici1 
ojczystym byl język polski. Pi1szący sant 
mie'\var kax.aniai il1ilemieckie WO!bec g2!rstki, 
z której polowa lub Wiecej jeszcze umieli 
pa polsku. albo byli z pochod1zooia Polaka. 
mi; piszący sam udzielait n:a:uki relli.gii1 św. 
3, 4, a nawet jednemu. dziecku narodldwośc1 
n'iemieckiei Po' niemiiecku. 

Rozumb.ieć i wytlo:maiczyć sobie niemo 
g~, ia!k katpfatni, któryclt znamy skądin'Ld 
faQro: ~<rrli<Wych i· wzorowych, '"o0·r~wo~c 

51\\"oią i mifość troskliwość o debro dusz I 
ograniczaćby chcieli na- więksZ-Ość niemie
cką, jak mo1gq s.ta\\ iiać przeszkody \\~ rn
pro.wadzaniu polskich naboże(1stw, kazaii. 
nauki i śpie ;\' U w języku p.::>lskim, \\ para. 
f1aich, gdzie dziś liczba Polaków jest bardzv 
znaczna. Ja sądzę, że nie Po'" ·inni wcale 
czekać. aż Pola·cY się o S\\ ·•ojc p•rawa upo
mną, a.le sami starać się pirnwinrni , boć S<t 
pasterzami dla wszystkich. A zatem nuuei 
ma.gę pojąć, iaok ksiądz kat-olicki może w 
przeważnie polskiej parafii rugować z ko
§c;1oła język palski; a jednak czytaliśmy, 

ie znaJdl.ii~l się księża, którzy nawet "\V lu
terskich gazetach pod'ają swe plany gier
ma1niz.atorskie i nimi· się szczycą. Sądzt,;, 
że takich księży ich przefożeni biskupi po
ciągnąć powinni do surowej odpro\yiedzial-
11JUści, bo swem pustępwam1i·em staiwiaj~ się 
w przcciwiclistwie. do zasad! l(ośdo1to, bo 
Kościól nie chce, aby jego sludzy stali s i ~ 
nairzęd'z:iomi wyna1mdiowia1nia, ale żąda a
by sumiennie uwzględniali język oiczysty 
swych parafiam, boi n:ieuwzglę.dnianie języ
ka ioiczystcgo· pociąga za s:obą ·niezr-ozumie 
nie prawid Bożych, obojętność, zaniedlba111e 
- ai wreszeie skt-Onnnść d10 odsz.czcpici'1-
stwa. Oiermainiz:acya prowadzi do- prote
staintyzmu - tD jest u'ZJl·ane przez wszyst
kich rozs<-idnie myślących ludzi. Mógtyn1 
to zdanie 1doktadni~j wyjaśnić, .ale raany te
go artykuliku na to .nie pozwa.Iają, boć wre.; 
szcie nie potrze'ba· też udowa<l1n.iać tego, w 
już jest ud.vwodni1onc.m i pewnem. 

Niejedni sądzą, że PtQlacy źle czyn i ą, 
jeżeli się ct:op-0minaią odp()\viednieigo u
względ1nie.r111a ięzykai polskiego w k·ościele. 
Oi, co tak sąd'zą. mylą się bar<lzio. Polac) 
mogą i muszą żądać uwzględn1enia spra
wiedliwegtQ, bo maią praw'°, bo tego WJ.'
magai tmska o duszę, gdyż nauka· '\V'szelki 2 

ka ulatw11to.naj.est, jeżeli, się ją wykłada w it.t 
zyku ojczystym; a, nauka religb' św., któ
ra przecielż. jest nie tylki0 dfa rnzumu, ak 
która.i jak 'ITlft,ecz wnikać ma w duszę, ko
rzystną tylko wtenczag ·będ'z.ie, jeźli' ją si~ 
wyfo2y w języku oj-czystym. 

Polacy, żądaicie tedy wsz.ędzie, gdzie 
w'ięcea was fest, polsloch kaza11 w odp·O/\vie 
dniej 11czibie, boi maicie praiwo. Wladza wa~ 
uwzgh;lefullić musi. 

Zą<ladde. aby d:ziedom Wais·zym u ... 
dzielano nauki w języku, pols'klim, bio macie 
pra\V•O, - a księżai maję obowh1zek; wszak 
polscy kaplani nieraz iedlnemu d'z.iecku 
ud·zielaią naukę religii św. po niemiiecJrn ! 

Ządiatlde też nwzględnienia1 języka wa
szeg,01 w śpiewie i w naibożeństwad1, gdzie 
koh\\ iek w znacz111iejszej liiczibie s.ię znaidu- I 
iede. OO' macie prawio. A dl()m,a,gajde si'ę sta ' 
nowczo. bo nie o laskę, ale o praw10 SW()j~ 
si~ starać będziecie. - Jeżeli kilku Niem
ców w parafiach czysto polskich starali sic; 
i U\V'Z'~lędnien~ zostali. choć pomi~dey ni
mr czasem tyHco 3. 4, 5 rodzin czysto nie
mieckich bJ!ito, dlaczegożby Was 11ie mian1., 
uwzg-lędn.iać n.ależyde 1 kiedy Was czaseni 
d'zŁesiątki i setki są 1r.odziin. 

Pow:1a<la.ią cza!Sem, że Polvcy d'()brn 
rozumleią po niemiecku, że tedy z d1olbryrn 
skutlcit>m sluchać moigą nauk niemieckkh. 
Najprzód1 za-znaczam. że choćby niej eden 
Polak w potO'czned mowie dobrze władał 
języku ruemi'eckim nrre będzie dobrze r<>
zumfaI wyikl.aidu religii św., żeby dziaJal n~. 
duszę dois<tatec:znae. Ch~a żaden. ksiądz 
nie bylby bardzo zbwdlowany 1i z.aidlo:wo
kmy, g<lyby reko1'ekcye; odbywafy się p() 
ładnd,e, a przecież rozumie Po fac.inie ] wy
rażenia rehgijne lep.!'ei zna po lacinie niż kto 
ry Polak po 11ie:miecku. - A więc, choćby 
nawet każdy Polak wyrażemJ1<3J niemieckie 
dobrze zrozumial, to rngdly one nai nim nie 
·uobi<t tak gf ębo'kilego '\Vrażenli:a, jak sarrtii 
na·uikai wygloszon'Cł! w cFabrym i iasn'YUTIJ Ję
ZJ11ku polskim. A prz.ecież ksiądz, iłO'SZ~c 

slowo Boże chce, aby ie do1brze zmzum1a
ho i, w duszG; wrażono. - Zresztą, malo 
Polaków dobrze zrn z nmieią po niemicc'ku, 
boć nie chodzi tylko o intcbgencyę ale o 
·w szystk'1ich. 

Zamaczam, że nie piszę dla jakich oso
bistych partyjnych ))()Wodów, albo żeby 
siać nliechęć i niezgodę, afo na to, aby spra-
wę wyjaśru1'ć i wykazać, że Po.la:cy tn.ai<t 
zupełne prnw-0 do tarania się IO sprn.wjedJi-
we nwzględlnienie polskiego języka w ke-
śdele. 

Oczyw1ścic starnnia te p()iwi'Imy: byc 
prowadzone w sposób spokojny i z zach-0-
wanicm względów należytych. Życzenia 
-swe wyraiżać powinni naiJXzód swwm d!usll: 
pasterziom; gdyby uwzgled.lnienia nie do
znały, powmni udawać sie efo wladzy Bi
zupelne praWto do starania się o s.prawiedli
w1ości, chyba pcystara się, aby sluszne .żą,-
dainia wedk sprawiedhwości uwzglę.dnioue ~ 
zostały. Ks. N. N . 

±X 

Sprawa konstytueyi w Rosyi. 
I~eskryptem z d'.nia 3 maPca car 

M~1kol1ai p:owi erzyl specyalnej kio:nfeten
cyi pod przewodnictwem mmi,stra spra"fv 
wewnętrznych zast2•nowie~e się nad środ· 
ka.mi j, sposobami, \'.- .i1ki sposób możnaby 
urzcczy-wistnić u .~ ~ J. ra c-0 do p0wolania 
zaistępców naroid11 c' J udzfa.lu w ustawo
daw.stwie. Prze" J<lni1cząicy tej komh1yi 
natyichmiast zabrnl się dlo. rozpatrz!enia ma
terya!u, jaiki byt d·o- dyspozyicyi w milnisi:e
ryum spraw wewnętrznych i specyalną u
wagę swoją. s:kierowal na prace przekiwstę„ · 
pne. Materyaly, jakie były do rozporządz1t 
nia i projekty, nadestane przez je<l!nostki i 

r-0izmaite związki, różnily si.ę w pojmowa
niu najważ·n1ieJszej padstawy spraiWy orai 
w sz.czególaieh jego urzeczyWistnienia. W 
tych wa.irunkach iomaiwianne tej kwesty1 
bvl'oby bardzo utrud\ruione, a prace 
komiisyi tern bc.rd'ziej musiałyby się prze
wlec, He, że w sk~adl komrsyti wyjdą me: tyl
ko reprezentanci rządu 1 wysocy uirz~1-
cy, aile także prywatne osoiby, któreby 
musiaJy posiadać wy.sołkie wyksztaJcenie 
t być Zinane ze swej dzfalailności dila spole
czeństwa i naro<lu, oraz: znać stosunki w 
poszczególnych częściach państwa i po
z11·om ich umysłowego rozwoJu. Z natury 
rzeczy w:ęc konferencya ta musiałaby 
wyrazić oi glównych kwestyach zapatrywa 
nia, różniące się od siebie. - Wobec tClrO 
minister spra'W wew.nętrznych uważa: 1:a • 
wlaściwe natychmiast ustalić 7asiadni.cze 
pod'starwy zwołan i a zastępców ludu, przed
lOżyt ie radzie ministrów' .t poddać poo ()
statecłną dyskusyę specya1nej ikomisyi, 
która mai być utworzona na podstawie re
skryptu z dnia 3 marca b. 'r. W tych wa
runkach prnce przygotowawcze fllOg'ą być 
ukońcwne w dwa do trzech miesi~y. l( Wt; 

stya znafez.ien ~ai [epszych spasobów urze
czywis.trnienia w101i cara zasa<llza si~ n.a teJ 
pod1staiwi1e, że ogólne interesy państwa mają 
być pogodzone z miejsoowemi potrzebamt 
rozmaitych i eJiO części. 

Te za~ady przedlożyll mi!rl'ister carowi 
dnia 29 mal"Ca a1 car je zatwietidzil. 
!!!! -

Z wojny rosyjsko-japońskiej. 
Przc:konan}e, że wpjnę należy ,slmi1-

czyć i pO'kój zaw1rzeć, staje saę oora!Z.l po
wsze'Cłmiejszem. aZpatrywainie, że dalsze 
prowad'zentie "~ojny byldby bez.pożytecz

nem, p.od'ziefają, iuż nietylko finrunsiści, ban
kierzy i kupcy, ale także i wi~swść ofi
cerów. WojsJww.r prz.ewiduią. że upadek 
KiJ"YilllU, dlakąd Rosyanie si~ oofają, jest nde
umikniomym, co pQłmnoży stokrotnie tru-



dneści utrzyrnan:"3 ann·i. Obe.::ree \\. o
v.-yclt kol'a.....-h oś~·i.adczają ot\\"3:rde, że na
ktalo już po L.i.aojangu; zawrzeć pokój. 
Pcnieważ iednak ponthriero te doorą spo
Sobnoś:, trzeba bylo to zrobić po Mukde
nie. Zaś 00"\\.--a kieska, która obecnie za
rrr·~f."l- uczyni pototenie rozpaczliwem, wY
, . <Ł- Charbin il Wtadywostok na lup Ja
r. ,~-czykó"·· 

Tymczasem U\\ "gct cg6ht zwra.-ca. się 
j(dn.akowcż zr~tO'\\-U na oper.aicye na morzu, 
n3. ocean· ilndyjski. gdlzie \\'Ouótce, idli nic 
fad:a <l'zicń rozegrają si ~ nowe straszliwe 
traigedye wojny. Na ocealllie ilndyi$kim bo
w•:em r:1stąpić rn„1 spo tkarrf e Ho.ty japoń
~kicj z Hotą rosyjs~ą. O rnchalCh tych flot, 
() i-..h psd•rMa:ch, (): p~szuki'\\··ani' ach się \V 

t~~m 2':.brzym~m baseni ·:! , d 'e wie.le szczegó
lĆ.""\\~ d:c1;1;'io1sty nam depesze. Wykazaty CITT...: 

jedn.2kżc, ż.c. cska<lra battycka 1:1iie wraca 
di:;-. Eur8py, lecz ply1n.!c na daleki Wschód 
·i że cs ka·dra. japońsikai ptynie nta1 jej spo tka-
11;i c . Pojaw.iły się nawet odtosdbnione zire
szt::i w:eści, że dlo spotkalniiai tego flli.Ż. przysz 
k' i że torpedowce ja1pońskie zatdpil'y ct:wa 
•r 1·:::.:er11 :; kqżowaiiki rosyjsikie. 

Co s;ę tyczy floty japońskiej, toi wi:ai-
. {iomo że a<l'miraił Tog() Już '°di mies.iąi~ai cz.a 
towa~· na flotę riorsy1}s.ką. Drn:a 13 blm. wi
d2i.1a:i110 eskadr~ ja.po'ńs.ką. ztoilQUl.ąJ Z\ 20 wieł-
1\ ich duętóiw, pod Sin1gapore, a \\.~ięic. na 
pio.tudlniilowej J{o11kzy1niie !dJroig~ Mailakka, tą,
C!ą;cc:t pJ-tuctn:1owe morze Chifiskie z l()ICea-
1}6)11' Indy;1sik:m. 

W dn:iu 17 bm. statek ani,i,e~stki, ptyną
cy 'Z Colcmb:J· 11:1 wyspie Ceyl1einie oo portu 
L ouis n:::t wyspie Mauritiu•s , mi·~~ s.pio1tkać 
frytę 1niezna111ej nart0dl0iwości. Owai taiem
n ·cza fbta w1ec:F.!u1g pirzypwszczeń ,.IJany 
.M.a!IJ", była.i Hotą japońską. Kieru111Jek, \\.
~< tóryinby plynęla. nie byl po<larny, nie 
m:JżJ:iJ. \\ ięc stwi:erdz.ić, czy fJ101taJ fa! ptynęia 
1m dmdze Ma~alkka, czy ku d1ro1dlze Sunda 
Ir·b WITiiboik. Wszystkie te trzy d1rogi mot
~kie tąiczą cceain Indyjski z 'Z2.JCh:1dn1'.m, do 
10ceanu spoko}nego mia.leżącym baistenem 
11110 rslki ·m. 

Eskaid·ra: .aidmirała Roż.diiiestwfre111s:kiego 
miafa dtnh 16 b. m. opuścić swe sta11'olwi1sko 
po<l' Nossi-Be na pótITTiOCJ1JG-zach!J<llniian cypllt. 
l\.\a.d'alg'aJSkairu, gdzie (f;tuigi1 czas stailai na 
Jmtw~cy r popłynąć w niie.Wliadlomyml lóe
mnku. Przypusvcze,nie, j.aiko'by pop.fynę.ia 
ona1 w kierunku Dżubum w zatoce Adel1-
skiei, w cel'ui i:rołącz.e.nUaJ si-ę z e!Silrad:rą Ne
l >e•gaJ!lowa. która wr tych d'nioch prz:e'pl'ynęla 
kanat Su;;2;:d, nk spra:wdzii'to isię. gdyż, jak 
C.:1~m:iJ1sla .,oa:1Jy Mail" pocV datą 25 b. m. z 
wyspy Mam.ile ius, prz.yihyJ'y tam siatek 
,,Warom" wtdlz:Łał I. iii Il. eskadrę tbailty.cką 
-;w. ocff.egłośd 800 {!\o 900 mil ()ldl Ceyloon, 
p.tylną•cąi w kkemnktt drogt SU!r1<fu. 

WJęcej sz,czegółów o mcha1ch obu flot 
111ie przyinitoisty depesze. Moitiwem Jeist ie
oniakże, że najblilższe o nich w1eśoi1 przy
n i10sH. na•m już m:>że wy:nik stocz.onej bitwy 
rrnorskiei. 

Kapitan Czar~· 
Tom dro1I. 

(Ciu &Uszy.) 

- Cóż ztąd ! Atboż wi.lki obawiają się 
wcoo~ić do owczaimi·? Arei ni~ wytmleni-· 
łem parru dotąd! naizwłska mego zbh~iga. 

- To pnw<la.. · 
- Nazywa się oni Cyrano de Berge-

rac. 
- Bergerac! - wykrzykn~l ·wójt. - ·· 

·ezy .to nie ten, oo o.głosił óh~ny· św:is~k, 
stek klamstw1 i nlegodziwiÓścil przeciwko 
naPd!ostoirne}'sze.mw kardyoot0iwi: Mororłnie
mu? 

- Ten sam, mośc.ii wó}cie. WJ.dzisz 
zatem, że nie zaislu1gu;ie on· na: ża<tną, wiglę--· 
d.trość. Gdyś już txmrnal czfowieka, musz~ 
cl ud!z.idić z. koEe1 kii1lku, d'ot:y1ć.zących ~' po_ 
leceń. 

- Poleceń? .. 
Tak; gdyż pa111 go uwJęzisz .. 
- Ja? - za"W10.l.a1r wójt zmreszan:y. 
- Czylbyś chda~ cofnąć się przed 

spdni-en;em tego świętego obowi·ązku? A! 
mośd wójcie! gdyby o tern. król się dowie
d'za? ! 

- Król! To prnwdla! Uwi,ęż~ go, pa
n:cnie · <lełegade. Ale Jeśfv zechee staiw'1ć 
-0pór? 

- Tutejsi wieśnJaqn pomogą Wł tern 
panu z.broijrtą ręką. ·Wierz: m~ p~, że po
'Wlierzając t'dbie tę piękną niisyę, porwlO(bo
wa:tem się gló\\m·i·e żyiezłi\\~ią,~ jaką. <J<l 
pienvszego wejrzenia wzblld'z·ić painl we 
mnie potraf ileś. Jesteś .pa1111 pier:~zym1 .u-

.. rz.ędnLkiem w. tej okolicy, przedlstarwii'd:e1em 
sądmv krófewskkh, wylrond\vcą svra wie-

Ziemie polakJe. 
I PFUS ZaeheUiełl Warmii I Za&f 

Gdańsk. Malarz Jan Thciss powies1l 
s.ię W1 mieszkaniu swem. Powoolem samo
bólshva było zmart\\1iooie, ie ŻJOh.aJ go opu~ 
ścifa i nie myś~ta więcej oo niego wrócić. 

Czersk. Ch()roba stwairdJnire.rriai kre-
gów rozszerzai się tu coraz: bardziej, Do
tąd stwierdzono 7 przypadków choroby i 

4 wypadki śmieiici. która nastąpiła w 1 do 
3 dni, a u jednego d.Zieckai Jlaiwet JX)I godzi'
nie. Pmci·e zwlolk wykazało w wsz:ystlocn 
wypadkacll jątrzenie się. błony mózgQwej. 
Chorobę wniosłai podiObn<i pewinai kobieta 
ze Sfązka, gidz:ie 1chorobai tai oo kilkt11 mie
sze:rz:y s i ę w Za!Straszający spQsób. 

Z parafii sz~bruckiej piszą, do 11Gaz. 
O szt." oo nastę.puje: 

,.Czyfam .często w gae.etach o usuwa
niu połs~i.ego śpiewu z kośdolówi, a '7Japro
wad!zan.i-u niemieckiego. Odl nais nikt o 
tern ·nie dlQłnosL Zie, 1ż nikt di01tądJ sie nie 
uiska:rżyt na uPośl:ed'zenie, JakJ.e.ga dloznaje 
wi tuitejszym kościele śpiew po.Ilski. Serce 
sę kraje 1il .chęci c•zfowjek niema iść clio ko
ściic,ła, ·bo po cóż p•oLak .:hodznć ma nai nie
mie·ckic nab-Ożeństw10. któreg-01 nie rozu
mie? Lepi ei moiże prze:cież w1 idiomu-. zo
sięcy sze rzy 1 się w zastraszają.cy swsób. 
pQl~sku ·niai p-olu, \V st()ldoole, a oowet W1 ko
marze., 1rui ż bcz.bę rnemcćtw w kościel1e po
większać. Odym był w środę poipdeJoową 
w k()lściele. myślalem, iż w te1111 dz:ień po
kutny i dla polaków1 będzie 1sprarw.i,ed[i1wość 
w. kościele, ale gdz beż taim! Pa:n orgaintsfa 
zaigrat na orgain.ach a dz.iec1il szkó1ne, które 
pow1ofal z. dlatu na: chór, zaśpieiwa~y: 

Laisst uns betraichtein" i t. & t 1J1Jikt wi1~ceJ 
~st nie otv„mzyl. jak tylko te parę dz!eci, 
oo któż miaił śpiewać? niemców niema a 
JX>liaicy ni.ei ulfn'i1eją I tak szlfo przez mszę 
św., a: przy posypywaniu glów poip;lolem 
stać, paJcieirz: SÓbLe zmówić u mśpµ.~awać po 
zamluoono: „kh Laimrn Gottes u1niS1Chukli'g". 
której niernców i est .naJ lekarrs!Jwio chyba! 
Ile razy: iść w d'zn·eń powszedni -d:o kościo
ta. to po1!1ski1ego• śp!ewu się nbe uslysz:y." 

Z Wiel. Kr Poznańskiego. 

Poznań. W pi·ątek przed p.oluldlrriem 
rozidain·o na pensyi pam11 EstklQIWskied wszy-
1stkim ucze1rmi1oom pa raz Qlstaltn1~ świade
ctwiai 'SZ:kólne z xakiończeniem roiku szkół
negio za.imk.niętQ podwoje tegiQI 'Z'aisłu!Żl01negio 
zaklaidu· wychl(}Wawczegio - .ruai zawsze. 

Za.mkn1'.iębo1 je. na roz.p'Orząd'zem.'i1e kró
lewsJdei wfadlz.Y1 pruskiej. 

Zaklad ten wychowawlC'zy c:dkfa~ zina
.czine prz:yslugt sp10te1czeństw.u Potsikliemu 
pod 'Zaborem: pruskim. 

Poznań. P. Jwru To'IrnaJszew1Ski, wyda
wca n•ieistn;ieją.ieego ju·ż „Tygiodlnikai Pol
skiego" -zasądz:olnyt zO'stał· prziezi pazmńisiką 
izbę kamą IJJa 300 mariek karyi .i opu1bl'i'ko
wain:1e wyr01ku1 za: pomiesZ1czenie1 L. Rydla 
,Jaisetek", w !których dlQlpatrro1no snę plOd-

dli-wo!śoi - wypadla; zatem, abym pa.mi' od
stąipil zaszczyt doprnwadlzeni·a dio końca 
dzieła, w które wloiżylem cailyi swój i.raz.urn 
i calct S!Wą zręczamść. Nie miafom4e stu
swości twierdzić. że urodlzri,teś siię pod 
szczęś1iwą giwiiaz<lą? 

- Taki h(mor!.... - wyjąkał wójt wzru 
szciily. - Proszę mi uwierzyć, SUlltllOWny 
panie d.elegade, że.... A cz.y jego królew
ska mość będz.ie w~edziait, że to ja ..... 

- ROiZUmie St~. wszakże obowiąz
kiem moim będzi.e zł.ożyć ·szcze.g6ł1owy ra
port r opisał ·w •nirm wszystko j~k naJwi!er~ 
nięj. . .. 

. ..:_ Król będzie wied!z,iia.M Ach! tJo je
den z naJ.ipięknh·ersz:yich dlni1 · moii'ego Źycia ! 

Rinaldo wyciągnął z _ki'eszeni i• prz.e-. 
sunąr szybko przed ocżami 'wo}t'aJ pe1~g~n, 
przy którym wi5iata wielkai pieczę.ć z her- · 
bemi paiństw'iai. 

Wóit sklonJll' sae z. usza.niowain,i.e.m. 
- Ofo - wyrzekt mni•emany delegat 

- rO:Z'kaz, starosty, dający . mi całkowite 
pelnoÓmoooictwo w tej Sipraiwię. Td pel~ 
nomJocn1dwo tob+e prwkcłtZutle, moścv sta-
rosto. · · 

Wójt ·byl przejęty szacunkiem 'r un.i
.ż.ciiiością aiby mógt ośmie11ić s i·ę ·na poddanie 

· ściślejszemu ·eg~am:,oowi·. przed'staiWLonegio 
sobie dlQikumentu. WMJzdat herb pa!ństwa, 
to <lość; do>magać s.ie i11my.ch jes~ze dioWlo
dów, wydawa~o. t:nU sie czemŚ potw'Omem. 

- Proszę wziąć zatem perga1tni1!1l -
•clq,ginąt Rirmki1o _,. i mpl!tsać wtaisoor~fe 
w'ctlle zwykłej., urzędowe~ knmy, rozkaz 
uiwięz.ienie, wsz.ędzie gd!ziietk~iekby si<: 
zoojdrnvat nierakieigo ·sawi1niusz3i de Cy
ranlO, zw'3inego d'e Bergerac, oskarrt;onego 
o herezyę świętdkractwo. Ja ro~az ten 
pod:piszc. 

burxama nai rzecz n.iepodlegfci Bo.tski. · 
Proku·ratvr dom.a.gal się 3 miesięcy w!ęzie
niia. 

Poznań. ZmairI po cieżkiei clrorobLe 
opatrrotny św. Salkrarnentami ś. p. ks. ka
nori.k Ma~1et Konstanty Krępeć. Niebaż
czyk urodził się w rokw 1828 ai l10J kapta.na 
wyśwtlęoony ro.staf w r. 1853. Do kap:tu
ty należ.al od r. 1893. Nie.eh o<l'poczywa w 
pokoju. 

Smierć ś. p. kamonika Krępciai nalS'tąpiła 
nie.pairzystniie, ai zatem miejsce ie:gio -w~ ka
pitule obsaJdlza rzą<l . 

J(ruśwka. Prezentę nai probostwo Po
łąicmne 'Z. pralaturą, kDlcgiaty otrzY'l11!al ks. 
Reyssow!Siki, proboszcz w Piaiskacll za Go
pt.em. 

P°'znań. łiakarty·ści a 11iemi<:1Cki1 prze
mysł. Stękają hakatyści, że w miastach 
wzr.aistiai żywiół poliskl, ż.e polscy rzemreśl
nicy J t]rnpcy rngują infomfi•eckich. Naiczd
ni1 preze'SIOwie pcisiadauą specyia1ne fonidlu1sze 
przez. sejm uchwa!1oirue także naJ pio1pie1ranie 
niemiecki.eh rzemieś.liników i kupców. To 
haikatystom ·rn'. e wystarcz.a. Zal<Jż.yliu i~ w 
w tym celu• diwie ka-sy, kasę pożyczkową i 
kasę d'l-a. śreidlnilego stanu (Damlehem;1kas·se 
il Mittel1Stanictkasse). Teraiz z.alk1tada}ą trze
dą. Kasę Wzajemrnei Poim1Jcy dl'a rzemie
śLniików (Hainki'we1rker łiilfskassc). Tamte 
dlwiie stoją pod' zarządem znamego hailrnty
sty p. dr. Loo.rna1 Wegnera il p. ttaN!stei1na. 
Za:rożeme;n trzedeu z:ajmuje si~ p. Mkha
l'101w:s:ky, mamy dyrektor banlku w Poiztna
niu. 

Ze Stązka ezyli Starej Polski. 
Dobra Studzinieckiie z przyległoś9iami 

w obwodzie Op-0lskim na Górnym Stąizku 
1rua.lbyte z. rąk niemieckJ'.:ch prziez. odbm btan
k()IWy Drwę-skit: i Lainginier wi Boznami1u1 w 
cePu parcelacyi, - juQ:. sprzcdanlO d!aEej. 

Gl61Wll1.y folwark a m.i.:am1owide wieś 
ry,cerską Stu<l!zfoni•e.c z. fdllw.a;rkie'm Nowy 
śwfait, 1600 mór.g inaliprzed'nii1ejsz:ed 'Ziemi z 
p!ękrnem zabuoowamem, ok<łJZ.atyim dwo-
11em, ·wi'eLh patflOwą, igio.rzelniią,. •cegielinią 
itd. in1a1byt rocPatk· nasz p. Józ.ef DąbrotwSki, 
dz.ietrżawc'1! d'6br J ózefoiwo zi pod! Ostrowa; 
resztę rnajątku1 mizlkupili przyJegFi pol'scy 
goisDO<llairze. 

Jak inam dlont0ts'Zą, .z:yistka w p. Dą:l>row
skim Gónrny SJąz:k pi1erwszego 'Wil1~sziego 
obywatePai ziemskiego, ai sziezerega potaka, 
-którego z. cafem zaufatnbe.'m oprzeć s.h: 

moigą ok•oiJ·:1czni1 malil gos.podar'Zie poJ.'scy. 
Norwnniahywicy na Gómytm Slązku 

, .SZICzęść Boiże!" 
l(atowice. Ucieczka: dez.erterów z Ro

syi. przeważuie żydów, roz,poicz.ęta s11ę; na 
nowo odi chwili, ·gdy rządi roisyjsilcil powziął 
zamiia1r dla1lsz.ej {l-bisizemeó mabm!izaicyi. W 
ty-eh <llniac.h mięcfa:y Miirorwjucami a Małą 
Dąbr&w1ką prrepriaiwi,t.o się 001raz. d:mło 60 
cht()lpa„ przez' pł()tgrank•z111ą rzekę Bryn!icę. 

Ude'kinrierzy po-dążająi zaira.z, d!aJliej' do An.
gli~ łuib Amerylki. Plemi.ęd1.zy, zw;ylklle p:od
diostartlkie·m mają przy ~coibi1e. 

3 - . .3E.J ._ -

Wójt z~ad'f przy sto1le i m.le:Źbyt 1Wpra 

~ladomoścł 1e świata. 
.Nimlcy. W Afryce przeciwko 1' 

tol:om odfuial v.1)j-ska niemiecki ego ~l 
w tych dlnfuch w1ellde 'Straty. Pa.dl.Mik~. 
ta1J11 l(ilrchner, porucmik Piirbrirrger, ~
oficer Te.ssrrta1nin i prz:eszfo 10 szer~ .. 
c&w. Pomięd'zy poł'egtymi ma}d'u}e ~ ka. 
pra~ Kaźmierz: Galecki z l(ąpr \\1 JJO'Wlect. 
szuł)ińskim, trafi()ny kułą w. glowę. · 

Rozruchy na l(recie.. N.ai Krede oo fJC . 
wnego już czaisiu \.VZmagat się mch o l>Olą. 
cz~11je wyspy z Gre-cyą. Zwłaszcza. '1Q. 
ność zachod'ndch pv\.viatów kreteńskitch tt. 
maga~a się staimowcro tego polączernia, a n; 
pparcie swych żądaif1 zgmmadzih . ~ 
bron.i i ammtiicy1, gdlyż oowóz matefY3Jlóv 
v.1oj1entn1ych do brzegów wyspy ro{libY'wtł · ~ 
bez prze.s.zikod'y. 

W ostatni'Ch dniach c..1Jyi ruch o;oo.zy. 
cyjny zwięk1szyl sfę 'Z!nacz.ąpo. 

Piomięd'zy żairnd\ar,mów. framtuiskic~ 
krerteńczyicy mzrzucm mnóshvo Pr<*!a. 
maicyj, wzy'll.1ających diO przeiściai lital stro. 
nę. ludu. We czv.'arte•k wteczio1rem (23 b. 
m.) .&łzfat 300 zwolenników połą-czeriia 
Krety z, Orecyą, uzbrojony po same uiszy 
stainął •W Theri1ssa tQI 12 1d1~ometrów ina tti· 
luid!nie od1 Kamei. Znatidlct\V1ar się tam Od. 
dz'ia:l iiaindarmÓI\\~ kreteńskieh. lkząc:r St 
rotnierz~ i jedneg10 ofucera. w piątek mn1i 
prz.YJSzllo do wymia1ny strz:atów. Dw6ck 
żain<l'ar.mów p.c1n.iioslo1 dężkVe: ramy. W~· 
b'ołę, drnia 26 ma'rca L'.czba poiwstańców; u. 
brOłiOOych wzirosla dJoi 2.000 lud'z.i. 

ZgromMllzerri \.vyni eśfa chorą;gi·ew l(ró. 
łestwt:ll Greckiego. OśiwiadczyH te~, ie 
chcą ·stanJOl\VCZiOI o0.gioisi1ć polącz.ell1Jile .Krety ·a 
Grecyą 1i1 ;yvyslaić odpowie<lmi1 memoryal 
d moc:arstw euiropeiiski1ch. 

Ruch ten, jak dlo1ruosz:ą z Berlhm, bę. 
dZie przyczynią; zibrojnej ·mterweil1JCy! m'D· 
oorstw, oipiekujących się Kretą, 'cHnlotiJe ob. 
f1iować ta1kże w powaŻin:ie~sze n.aistępsi'wa 
p:ofitycme. 

Z Włoch. Trw1aJ,ące ·czais dl)Uiszy prze. 
s iFenie w gaUln!ede w1toskim, -sktańcz:y:o się 
pcf\\,Jlł,ain:itm Ateksandra Portisai na: pre.ze. , 
sa miniistrów. 

Anglia. Z powod'il· p01lit)~ki1 niemiecklt'J 
W! sprawie Miaro!ka r od'w11edlz.in ce:sana 
W~theLma .w; Ta•rugerze gaz.ety ałllgid~ie 
występując ostro pr.zeonw 1nilemoom, ośwład 
cz:a:jąc w •spraiwie Mairoka, że Amigiliai pdpr'Ze 
z ca~<ll silą przelromnLa kaJż1dy kroil\: dYJ>ll. 
m.atycmrY' Prairocyi. Dyplomacya ll1!remie
cka sama.1 sobie zgotuje1 upokarzają~ JX>· 
raZkę. 

J u I i u s z V er n e • 

Pociąg pośpie~zny przyszłośj. 
(Zwraicamy uwagę na zam1eszczoniy '~ 

,.R<)rZllTI'asrościach" żyv..·1ot i charakterysty
kę autora). 

Ba'Cziność ! - zawolat mój towia!"ZYSZ 
- oto schód1. 

wną ręką. iąt pisać aikt żądany. .sta:nowień, ale gdy iu·ż. mam w rękui rozkaz I 
Bot krop.listy wyistępowar n:a czolo sam dy:a1be1t nic powstrzyma mn.iie odi wpro· 

poczdwC().wi, tak widkitm pr.ziejęty byt stra :\\"a'dlZmiaJ g'O w wy.ikqtnlan.ie. . . .. . 
diem, aby. n1e wpelinić i_aikiej ~~kii1 w u- · - .Pięknie p01wiedzi1ane, mości wlÓlt!:e. 
rzędlolwej ():Snowre roxkai'Zu.. Tym~asem opuszczam paina, atby I1/lie o-

Uciekadąc się da zwyiklego aUJrorsiki'ego późnfać nai ch\vilę na,vert zalatwi'enia tak 
fortefµ, to jest · dlo g~i1eni1iru chorct!Kiewki pi'Ine:j Sipraiwy. . . 
pióra. ile rnzy nie przych()tdzit mu na pa- · · - A ja· bieg:n.ę; do oberty Lalncl!roita, 
mi~ wyraz; potrzebny, dlaprorwa<lzit on po gidzie s,po(}tziewam się· zillaiteźć swego piea· 
peW1T1iym1 .czasie, z trudem iniernatym, dzle- rza, oraz: ·kilku, d'z1eln;yich ludlzi, których 
lo swe .eto 1rofl.ca. . \.vezmę z ·sobą dlo pomocy. . .. 

Rinafdo, po1 .skDńczen_iu, W'ziąf akt d!o rę .. :·- Zdaje .ml się, ż.e .ich paJll waactziesz 
. kv 't <l~zytal go z: wyioomie odegramą po- . iupelnie prz.Y.gotowanyChi dio dileia. . Ten 
wagą, nia1stępnie zw.rócit wójtowi, n0Jbaz- p~n-LanJdrO!'.t wygląd3! cok·olwiek ~a gadu~ 
grawszy u spp.dw: .Kl9iud'Y't,lis;Z Popel'iin, .g4,yż . tę, a poniowaz sizepnątem mu kilka s.tó,W 
tem nia:z_wiskiem P9•Sługiwąć się .Wl tym ·o cefU me~o. przybycia, przypuszczam, te I 
wypadku postano\vjl. ' . ich' p~zy .s.ohie „nie zaJrz)rmat . .. ! 

.,..__ Jesteś 'Pan! ter~ "'l porządku_ -:--- Stalo się tak niezawodnie. ~ ! p~le 
rzekl zachescadąci0. - Za god'zilne m:fuisz sii; · deJ:egadie ! j e s.tęś pan: czfó1wiJekiem g~ial· 
do iza1inlw hrabiego d'e Coti·gnac, . aby. do- nym! N.aijmniieiS.Ży S'Zicieg·~ uwagi pań· 
petnltć uwięzienia Ciranai. · ski ej nie uidlzie ! 
„ -:- A !naStępniie;? „ WyszH obad i sikierowadi si~ do 0• 

- Następnie?... .Czy m~de tu gd~ic . berży. . 
1 doory-~.resŻt? . P.odcz;is, gdy wój{ um:.wi~1t si ę w izb~ 

·- Rozumic Się! z zebranymr. wieśr.::.aikami, R:na:!1do kaza 
- A więc zamkniesz paiil w, nim wię- : osiod'lać konia i wyjechal. poz.ostawiając , 

źniai i· bę<l!z.i1esz, go- trzYm:a~ Pod kluczem ~zy przebieg sprawy zaibiegom swego 
aż. doi m~oi PO\WOtu.. , pelloomocnJka. · lJ 

- Pan. IQQ-je!ż.diżai, painie de1lega~1:e? P.rzebiegty, łotr ceL swój os.iąg,ruąt. · 
- Udaję . Się do Tuhtiz'Y,· gdzie manu do rdai!o ~i~ się. przytrz~ć Cyraina. a PZJć 

z.alatwiooiia. niederpi.ąq xwitdld ·1spr~ u- · n.aunu1;'eJ umemchom:c go nai eizas · 
rzędową. WracaJąc, przypro\v:ad!zę z: sobą dtugi, alby nu·e mógf zjawić się w Sai'lltt~Ser~ 
odid.1ziat żain;dairmów. który ocllstalwh więźnia nih11 wówczas, gdy R;iniad.lo - 'PQ!SPC~111 ·Z_ Bell 1 

. doParyza. Dotegocza~u -będizl,eszmu1 pan Joelem będ,ą ttZY\.Val~ . wsze~kk~b śr<Xilk~y 
gtQwq swą odpowia<lal za nieg~· ·· _ 1, oby wydobyć od proboszcz.ai &agoceltfl 

-:- Jestem gotów, pan~e .d'eł·~g:ade, ·o;fia- dlcYk.umient. 
rą życia c.ailego sfu,ierdJŻić postU!szeństwu (Ctłłi" dałszy na~pi). 
rO'Z'kalZOm jego krófeWiSkiej miośd. Sam 
nie posiiadam dam szybkiego czyr.~eniia po- · ' 



Zszedłem na dól i ujrzałem się . po- · 
dfuinej sali oświetlonej j.asoo łia..nemiJ łam
·pami ełektrycz.nerni o lśniących reflelcto
·racll. Na sati tej pano'wala głęboka, uro
czysta dsza. Nie byto tam nikogo. -
o&iie jestem? Czego tu chcę? Kto jest 
ów taje.mniczy przewodnik? - N.a wszy
stkro te. pytania nie ma!a21tem dd~ied-zj. 

Jakiś czas- wędrowaJi.śmy po demnych 
1<rutgankach, schodziliśmy na dót po scho
-d-acll z Jednych sal do drugidł przedosta
\\aJ1Śmy się przez. metalo\\·e drZ\\"i, które 
z~ natmi zaimykatłY się cięż.ko. 

.,z pewnością myślisz. pan o t~m, pa
n:t: Verne, w czyje właściwie wpadłeś r((
'e. Nie prawdaż? - rzekł mój przewo

<l'dlik. - PozwlQli pan za:em, że się przed-
tm.vi~: jestem pulkownik P1eerce". 

„Bardzo mr przyjemnie. Ale, gdzie ia 
\\ ołai.5d\\11·e znajduje się? 

„Tu? Jest eś pan w Bostonie, w Ame
ryive , w jednej ze stacyi." 

„Ze stacyi? J akiich stacyi ?" 
„Nai staicy1 Boston - Liverp-oiol 

Pnwmatic Tubes Company. I tu objaśnia:
jącyirn mchem ręki wskaizal pulkoW1nik na 
dwa ditu1g1e leżąceobo:k siebie cylindry, któ
rych otwory o średnicy oko1l póltra metra, 
wiytgląda~y jak wejśda <lJ1 d~vóch małych 
tuinclf. 

Pałrzyleim Ze zdumieniem na te ol
brzy1rnic żelazne nrry, jakby. z.ni".lrniące \V 

stakm omurowaniu. 
Nagle rozjaśniło mi się wszystko. 
Niedawnic· temu czytalem w 1dzien11i

kach amerykaińskt.ch, że wystąpit tam nie
iald p.ulkow1nik Piercc iako wyT1Ja:laz:car no
w1eigo: połączenia międzyi starym a nowym 
św~atem. ów . ~.r.:nt.:.tny czlo'\\iick chciał 
u ;'i. C,2zy· \Yis.t11i~ dbrzynni plain, miainow'ic1e: 
piahcz:yć Eurx>pę i Amerykę za p011TIOcą 
dwóch podziemnych tuneli. I ten ioto czfo. 
wiek stał właśnie prze!d'emną. 

Myślą przelb~e.gtem raz jeszcze sz:czc
góly artykułów, gtQSz.ących owe plainy i 
n'Cl1 niCYw!O z.aimajaczyty mi te olbrzymie cy
fry, o których tam pisano. Mmo1111 siz.eśćset 
tysi-ęcy metrów ·lCwadrat()twyich stali, wagi 
trzynastu milionów ton; dlwa tysiące ·akrę
tów każdry o ·d'wóclt tysiąca;chi ton, trzy
<l:z1~ci trzy razy musiaty odbyć pcicl:róż 
mie<lZy Eu11opą a! Ameryką, aby prz;ewieść 
potrzebny materyal eto d\\"(}ch glów'nych 
stacyjnych okrętów· , które 1st0ijąc u· w:ybrze 
ie amerykańsJdich i ain:giełskkh, pc)(itrzy
mywal!y oba lmńce Z<i!klaldan:eigo żelaznego 
tune.ru. ów tuner mial sie sklad'.ać z ześru
OO\VaJnych ze sobą trz;ymetrowyich kawat
ków, a calość miafa być zamknięta w Po
trómą sieć stalową i w pta:sz:cz gu1taper
kowy. 

W tych olbrzymich rurach należaifo u
mieścl.ć wagony, które porusiz.ato sztuczne 
dśnierne p!01W1ietrza) podkYbniLe jak w' pocz'Cie 
pueumatY'cz:nej. W poróW1I1ani111 z <lotych
cza:sOIWymi wagQnaimii k1ofejo'Wymi, nowe 
WaJg()iUY' znarni<0nl0i\vat}'1 wielki postęp. 

Przdewszyst1kiem odlpadalo teraz Of\\.iOI nu
ż~e trzęsienia, 001 siię; zaś tyczy k-01sztów, 
to wobec nader priostego sposiobur prymsza
nia b.y.ly -0ne baieczinie ma-le. Ze wz.ględu 
zarś na Sizybkość nowy wyinalaz.ek by{ bez 
konkurencyi·· prz:y dlokl.a<lineti konstrukcyi ' . moi.na byto w godzninie przebiedz tys : ąc; 
saeśćcizi'esiąt sześć kHometrów. 

To wsz.ystko stanę.to mi żywo przed 
oczyma. I owo· oilbrzymie prze'dsi~"Zięcte 
gratrllb;;ą,:Je z nieprarwdlopoldidbień'Stwern, sta 
?o się teraz rzeczyrwistością. Owe żeUazne 
tune'be riilat~m przed swemi ocz;yma, mia
łem ie przed1 sidbą. A przecież nhei m0tgtem 
się pr~e~-0nać o rzeczywisto~i t,e~o, na c~) 
Pa-trzyłem. Moglo zresz.tą być· nawet rze
C2yWistaścią, że o'ba tunele byfy j~IŻ _got~
\Ve, to je'dnek nie modem prxedlstawić so
'bie tego, jak Ludzie. potrafią przebyć taką 
QJbrzY'tnłą przestrzeń międ'z:yi Ameryką, a 
Europą. A z.wta:szc.za wyi~wic:ito mh· się 
n.iernl0Żlhv,eri1 stwo'rze1niie:. pirądlu· pow1iletrza 
o takiej si+e ~ o taki~j d~uigooci. 

T~ ostatnią wątpfiv.iiOŚć ujalW!niiteml tak
· że gtośno prz:edJ moim tQ\Vartyiszem~ 

„O, proszę pana.i - -0<lłr'Z\ekt ten'Że -
n~crnai nile t.atwi,ej1szego nad: to. Potrzeba 
do tego tyko pewnej i·lości miechów na 
Wzór wyookkh komLnów. W nkh wtytwo-

. l'Z}'l się gwałtowny prąd: powietrza., ai przy 
ofbrz.Ymiej sile tego ork.anu pociąg nasz 
Przebiegni·e · czte;ry tysiące mdl między Bo-

· stoniem a Uwet1polem w cDwóch giodlzi·nacll 
·i czter®estu mii11ułlalch, wi·ęć. praiwie z 
Szybkością kuł'i ·armatniej." 
. . .,W dwóch gddzinach 11 czterdlziestu 
mmuta-chi?" - powtórzylem przeravony. 

„Tak jest nie mniej nie więcej. A jak 
· llrezwykłe n~tępstwa o:bf.itt~ie ta sz)'1bkość ! 
~óill!kal czasu między Bostonem a; Lfr\.ver

.Po:łem· WYOOSJJ 4 _gOOlzjn.y i· 40 nrimit. Po
.:dróin;· więc, któr.yi o~ci·- Bo-stion ·o god7-•. 

9 przed południem. przybywa: do U"~r
połu po połudnru o godz. 3 minut 54. Odzież 
w świecie zdarzyto się kiedy cdś podobne
go, aiby dzień upłynął tak szybko? Na <Af
wrót z1Krw11, ktoś opuszczają,cy L \\ -erpol 
0 godz. 12 w pofudlic, przybywo do Bo
stonu o godz. 9 minut 43 przed południem, 
iczyli : odbywa całą podróż w czasie mn}ej
szym niż żaden i pozostaje mu jeszcze 
<l'wie i pót 'godz in do pory obiadow'ej, to 
jest do tej samej pory o której opuścit L1-
'\Verpol. Jeśli to nie jest czcmś na,iosobłi'
wszem, co s;ę dJtycłtcz.as zdarzyto na zie
mi w ja nie Jestem P.ierce." 

Nie wieiciziatem, oo sądzić otem wszy
stlrtem. Czy mialem do czynieniai z Qbłą
kanym, czy też należało rzeczywiś'Cie dać 
wi'airę tym fantastycznym WYW\Odlom, iak
kol\\"1:._k mój Ulmysl op:eral się temu. 

.,Dobrze - rzeklem wreszdc - przy
pu1śćmy, że rzeczy\viście dzieje się wszy
stko· w1 ten sp.osób, przypU'śćmy, że po!dró
żni c<lbyrwaią tG szaloną ia'Z!dę.. że pędzą z 
tą dy.:tbelską szybk-0ścią , o której pa111 mó
wi!; ale - w ia1ki sposób potrafi' pain zmnieI 
szyć tę szybkQść, jak potrafi pain! zahaJm0-
w2(;, 1w jaiki sposób zwtrzymai pan waigon:y? 
Przy takiej szybkości moe,e się wszystko 
rozprysnąć w tysi~czne kawa..łki !" 

„O \\ncale nie - odpowiedz.iaif putk-0-
wini:k, \.VZ'mszając -ramionami. - Po '°lwych 
tunefach biegną ustaw\1cznie prądy powie
trzne ro kierunk.aich1 przeciwleglych. Ody 
podąg opuszcza Boston, te.teigra:f zawtiaid'a
mi.3. 0 1 tem Liwerpol. gidzie zarnz podejmu
ją odpowiedn'.e kroki, aby zmrnieuszyć 
szybkość n:adchodlzącego pocią!gu· i 'Z:attrzy
mać go 1ostate·czinie. Po proostu dtwierai się 
olbrzymi wentyl, prz·ez co prąd potwietrza 
z drugiego tu1n~tu1 wpada z. sHą, dloi pierwsze 
go, wytwa:rzai ·opór dla podąigw, 9'zialai po
czątkm.vio jako hamulec, ai wresZJcie, jako 
olbrzymia sprężyna. - AJ'e; dl~cziegoi wła
ściwie mam pana ·z•aijmować Qlbiaśnii1eniiam1 
otem wszystkiem. co sam lTIJOtŻesz. dlo1świad 
czaDniie naij!e.piei zbaid:ać." 

I nie czekając ()ld'paw.iedlzi,, oitrWIO'rzyl 
d'rzwi1, prze·z które ujrzałem wispanJatle: u
rządz.ony rn ele·ktrycznie oświietlony; wagon 
s.ailonidwy, o długich rzędach ma.tych kana
pek nia. dwie oS'Oby. 

„Oto ,masz: wago!] -- rziek~ ws1~pu.jąc 
dio W1rnętrza. - Proszę panai z.ai mną." 

Wsze<ltem, a putkownik zamknął za 
n ami drzwi. 

Zacząlem się rozglądać. Wa.goni robil 
na mnie wraiżenie d;uigie,go walica; mu ściai
n'.e: przedniej i tylnej były uirządlzeniai dfa 
czyisz.czenia i wymiany powietrzi.ai. Swie
że poiwietrze w{Jltywato iniepostrz:etżenie z 
przod'u. powietrze zużyte wy1dostaiwaito się ' 
ścia1ną tylną: na zewnątrz. Służą:ce dJoi tego 
przyrządy regulowały przyptyw w m11.arę 
szybkości. 

Po krót~iej ·chwili' zaczątem zoowH roz 
maiw'..ać o tern calem wyd'arzenłu, wyję.
tem zdai się Z1 bajki. 

„Ki:edy odjedziemy?" 

Pu1lkorwnik dziwnie: spoirzar naJ mnle 
z Pod' dka. 

„Kiedy odjedziemy?" Móti przyj ad e
lu., my już :ad! dJaiwn:a jeste·śmyi w drodlze." 

.,Jesteśmy w {jjro!dze:? Ja!kto? taik bez 
żadnyd1 oznak? tak niespostrzeżenie?" 

Pulkown i·k skinął głolwą. 
„To jest w1taśnie owo niezrówname u

lepszenie· w stosiunku do przykrego lll ha~ 
laśliwego ptQ!d'różowa.ni.a koleją żellaZ111ą." 

Z deka:wtO'ścią, uważnie zacząłem na
stuchi'w.ać, cz.y skądi ni·e dloDoc.i1 jaikii1 szmer. 
O ~le pulkoiwnik nie brał mITTne nai karwat, po 
wiloo1i'śmy tera.z pędz.ić z sza1foną szybko~ 
ścią pod: falami A tl1antykui. 

Slyszalem tylko iaiki·ś gtuichy, cichy 
szmer, który, jak wn'.iosko1walem, pochadzil 
z mchu pociągu. M-0je źidzlt:wienie wiz1raista 
lo· z każdą munutą, sieidziat'em W1 mi!lcziemiu, 
zamyślony, z wizroikiem Uttkwionym przed 
siebie. W tein sp-osób uiplynętai bl'i1slro go
dzina, gdy naigle nai skroniach ·1. nai twa:rz:y 
doznałem u·czrnciai zimna, oo wyrw1a1tomIHe 
z chwi1owiego osz10tom.ie1r1ia. Powiodtem 
ręką Po twarzy: byla' zupelnie mokra. Co 
to ma: znacz:yić ? jak to możlllWe? ~1 jakt 
sposób · mog~aJ moja twairz. zmoknąć? Czy-
· by okrywa turnel'u1 była u·szko\dwna i ocean 
począJ przeca1ekać do wnętrza ot:w1orami 
wśród ścian stal:owych!? 

Zdjęta mnie nieopi·sana tnw1oga; uczu
łem, jaik wt splywa ·z.e mnie razem z wio1dą 
która jui ·ca.likiem zalewała mi· twarz. U
czucie zjmnai stawało się co.r.3JZ 'W1i1ększe. 
trwoga cora11 strasz.f,j.wsza, chciaJem za
\\10tać na ipulkowmka, d1dałem krzyknąć 
Ol pomoc.„. 

.,Ależ Jud"ruszu, ty jeszicze dągle tam 
si:edJrisz?! przedeż deszc·z. pada!" - dał. 
s:e styiszeć zda.la &1!os miojejl żony. · 

°""imąłem . sit;. . -' 

Słedziatem wygronie w moim spo
koin:ym ogródku podczas gdy zaczął padać 
świeży deszczyk ma.iowy, którego gęste 

· krople przerwały moje spanie r sen. Prze
demną na st!Oie feżal plik dziennrkó'\ ame
rykaf1skich; numer z artykułem, w którym 
pi·sano z iśde amerykańską fantazyą o no
we:m potączeniu Ameryki z Europą, leża.I 
obok mnie na ziemi. Sen zaskoczył nuue 
przy czytaniu, a podczas snu duch snuł da
lej temat zaczęty ~ jawie. - Obawiam 
się jedna!k, że pomysł putl:rownika Pierce 
okaże się równjeż takiem sennem maJa-cze
nh.em, jak moje uroj<me wydarzenie. 

Rozmaitości. 
Juliusz Vern~. W Amiens, słyn.nem 

m:eście z wielu wypadków hisrorycznych, 
umarł w 78 roku życia: jeden z nalisł'ynniei
szych, najbardziej popularnych pisairz:yi u· 
biegłego wieku, Juliusz. Verne. Dzieła je~ 
go tak były zajmujące, że nietna1 chybai na 
świeck c.zHowie:ka inteligentnego, któryiby 
nie znat ich bod'aj - .,ze słyszenia". 

Talent pisarski, -0lbrzymiai fanta1Zyai i 
głęboka wiedza zł-ożyły się nai powadzente 
utworów Verne'a. Na lat kiłka:naście lub 
kiłkadz·ie:siąt przepowiadal oni WI nich roz
wój wiedzy i techndki. Od'y napisat „Po
dróż nal()kOl·o świata1 w 80 dniach", n:komu 
nie wydJawat-0 się możebnem. ażeby istot
nie podróż takąi m-0żna bylo ~dbyć; ai jed
nak, rzeiczywistość przewyższyla fa1ntazyę 

Verne'a dziś na· t0krążen!e świaita całego 
wystarczą dwa miesiące. 

Nikt nie marzyt o buidlowie ł·odz.i pod
wodnych, ·gdy Verne napisał „20,000 mil 
po-O! wodą"; opis mechanizmu na jeg.01 fanta 
stycznym statku podwodnym tak byt do
klaidniy, 4ż zachędl mechaników. do urze
czywiistnienia tego, oo Verne stWO'rzyt w 
swej fantazyi. Dziś łodlzie podt\VlO:dne u
czyniły wielce piraw1dopod'brnem urzeczy
wi·stn:ienie t~go, o c·z:em Verne. zamarzył. 

Dzi·Wflią byla dokłladiność obrazów w 
dziełach Veme'a. Opisywał ·rozmaite kra
je ich klimat, zwierzęta i t. 'd. z taką, bar
w'niością, a Za!razem z taką dokła!dinościlą, jak 
gdyby wlasnemi oczami zbaldal o'We okoli
ce. A jednak cz.lowiek ten nigdy w żydu 
swem po za granice. f rancyi1 się niiet wy
chyłał. Tajemnicą powoctzeni1a Verne'a 
byta g11U'nt.01Wina1 'Z'n:ali-01IlllOść wszystkiego, co 
się dz~eje w świecie. Skd'zit 0111 z d'roibiaz.
g'Vl\Yą troskJirw1ością mz.wój wiedlzy. Wielki 
gJ.o1bus stojący w gah'.1ll1ecie v;eme'a byt je
dYI11Y'm tere·nem jego pndróży. Na gfolbusie 
tym oraiz: na mapach mzmait}'1chJ Verne 
·znaiczy1t wciąż postęp}'I podróżników, wy
prze!dzal ich fantaz.yą, odczuwał swym u
mystem tio, ·OO <mi1 -0wbi'ście badali. Ody 
łat temu czterdzieśti cafy szere·g padlróżni
ków. obrat st0b1,e za1 celzbaJdanrie, zkądl Ni1 
bierze· początek, Verne, nie ruszając się zie 
sWeg()I gabinetu, orzekł. iż „rzeka święta" 
wypfywai z· wielkiego jez.iorai, jakie musi się 
zn:ajd1J1wać na sameli ti1n.1i równika. O ]e
ziorze tern wówczas zaledwie ·głu1che d\0-
cho<lzily wieśoL W kilka lat ;późnie} Stan
ley, Cameroorr i in'ni cibwieścifr światu, że 
.że wt Afryice środkowej, pod! samym ró
wniki1em znajdu1e się ol'brzymie jeziforo, 
zwiane przecz: kra.io\VlCÓW Nya.nza, z którego 
Nil bierze swór początek. 

Ja:k zadziw1aiąq była fantazya; Ver
ne'a. tak ni.ezmordowa1ną, jego wytrwafość 
w praJcy. Od mtodych łat przyzwyczajQ
ny dlo wczesnego wstaiwania, przez cale 
życie za,siadat w lecie o gorlzJinie 4, w zi
mie zaś o 5 dlo pracy i pisaf lub kreśłit no
tatki do g()<llziny 11. Po śniaid1aniu1 .i po 
kirótki:iej prz.echadlzce zasiada! dio cT.ytania 
pism, oo<fzjennych i tyg-0dn'.-0wych, a ka.i
dy wiaiżniejszy 0tbiaw żyda, każdy krok pq
stępu w ·dziedzinie wiedzy nio1ócYwal. Z nD
tatek tych powstala {)IW1ClJ cala „biMioteka 
pold'róży" stWlOrwna przez. Verne'a. 

W Amiens piosiadaf. dom wlasny, oo 
naY;mniej j·ednak połowę żyda spęidlzi1t wt 
maelńkim gabineciku na piętrze, urządro
nyn11 iśde po stud~ncku. Sz.afy z książka
mi, stół, parę stołków, ma.ta ka:n.apka, tóż
ko żeiaz1nici .i1 Ó\V wreki globus - oto cale 
iumeibi:owaJnie praioowni, z 'której wyszto o
ka.to stu tomów rozmaitych ,.J>Odróży) J~O
wieśe'i fan1asty<::z:nych", tłumaczonych nie
mal oo wsz.ystkie języikb świata. 

&\iaboteńsfwo polskie. 
· Ml'sya polska w Wattenscheid 

w kościel'e parafialnym. od 2-9 kwi'etnia. 
W 1niedzielę kazania o godz. Yi 12 - Ą -
~7. W tygodniu kazama o ~9 - *5 -
8 godz. 

Bochum. 
MiSya polska w kościele klaszornym 

od 16- 24 kwietnia. --

W niedzidę pahnc-wą msza św. Jut o 
1 

1odz. 9 i zaraz po mszy św. -0 godz. ~ 1-0 
picN sze kazanie nl&syjne. 

Kazania.i będą: 
W niedzielę i Wietki Piątdk o godz. 

.%'10 - 3 - 7 wiieczorem. 
W tygodniw -0 godz. ,%9 - Yz5 - I 

waeczorem. 

Towarz. św. Józefa w Osterield 
oznajmia swym szan . .członkom, iż w ; nie
dzielę, dni.a 9 b. m. zaraz po ,.Gorzkich la
tach" odtędzie saę krwa:rtalne wia'lne. zebra
nie. Ponieważ. mamy ważne .sprawy do 
załatwienia, przeto liczny udziat jest paż.ą-
da1ny. Z a r zą d. 

Baczność Hochlarmark i Karnap ! 
Mężami zaufania są: Jan Jallllkowiak, 

HIOrstermark, frscherstr. 182. Józef Bab
sk~, Horstermark Fischerstr. 18. J ózeł 
Babski, Hmstermark, Emscher.str. 67. 

Tam można sktadki miesięczne ~lacić 
i na ·cztlonków się z!glaiszać, 

„Zjednoczenie zawodowe polskie''. 

Baczność delegaci i mężowie zaufania! 
Szan. d1ruhom i mężom zaufa111.'.a nna

camy uwagę, :Zie bez porozumienia Siię po
prz·edimhe:go' 2: zarządie1m, nie wotno zwoly
wać żadnych wieców. 

,,Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Towarzystwo św. Marcina w Kray. 
WaUrne ze.branie. nadzwyicza:kne odbę

dzie sfę dnia 9 kwti'etnfai o gxyd~. 4 po peł', 
Przyjdą w'aiżne: sprawy pod: obrady, inte
resujące kaidego człornka ~ rodaka, który 
się dal nial tern zebralniu zapiSiać n.at cz.llcmka, 
a.i po;winno by ·się dać więcej Riod:a!k:ÓWI za
pisać n:ai tyle pol1skie·go narodu, ile go tu' \'.\" 
l(rny; przebytWa. Na ·z.ebriainiill! in.ie pdw1!Jnoo 
arui Jed'nego członka brakowa1ć. Rewirorzy 
kasy i· zarząd zelchcą się zebrać pół gioidrzi-
nyi pręcUziej. Z a r z ą d. 

Towarzystwo św. Wacława w Linden 
diont()lsi swym czto!111lroim, iż ·Wailne zebranie 
odbęldz111e się wi niedziel~ dnia'. 9 bm. Po po:ł. 
o ·go<l!z. 4, posiedzenie zarzą<fu, o gioidz. 11 
przedl pofod1nie.m. Poniew.aż rest waiżna 
sprawa d' zalatwienia, pirz,ero u.praszai się 
wszystlki.ch cztootków ·o puniktualnie przy-
bycie poniewai o g()ld'.z. 6 mamy naiboiżeń
stvło 

1

pol-skie. O liczny ud'Ziial uprasza. si~. 
Oośde mil'e wid'ziani. Zarząd. 

Towarzystwo św. Stanisawa B. w Marxłoh 
01bchod'zi dnia 21 majai t. r. 7 roicznke za
lożienia! swego, 111a któr'l.I Z1Wfa'cai uwiag~ 
wszystkilm sz'aln. T1owa·rzystwiom w okolicy 
z prolśbą, aby się raiczyły co dlO tego za
stoodwać i1 w druiu tym żaidnych uro·czy
stści nie -0d1p1raiwiały. 

Uwaga: O iak naifiiczn1ejsz.y udizk.'l w 
tej umczystości wszystki'e polslko0i-katollic
kie totWarzyiSitwa: prO'si serd'e~znie nmV\a!rzy
stwo wyżej wyimiienjone. BHsze szczegó
Jy ogt•aswn·e będą \.V „Wiarnsie P'°1·skim". 

. Zarząd. 

Towarzystwo głmn. ,S-Okół'' w Hombruch 
d10inosi swym druhom, iż zrwy;czaj•ne zelbra ... 
n1e odbę!d!zie się w nied'zielę, dlnia 9 kwhet
n.i.a o gi0d1z. 1.% p10 pot rnat saJ!i1 z·wy>ldyich po.
siedlzeń. Licziny udziat druh6\vi pdżą<lany. 
Gościte miłe wiudiz11'a111i'. 

Uwaga: Przy tei SPQsobnlOlści zaprn
szamy mlodzież polską zi H<>ttnbruch i dlm
licy, która db tego crasu nie miata spo
sobrnoJści dJot wstąpiendai w nas:zie szeregi, 
abyi na powy.ższe z.ebranie ZE!ch:cuafai przy
być i wstąpić do naiszegio grona. Czolem f 

St. Szynka, prezes. 

1 Towarzystwo św. Izydora w Heme 
<f.01nc1si; swym cz·t'O'nkom, iż w inied'zielę, dnia 
9 k\\"ietnia ()<fbęd'zie się zwy>ezlai1ne zebra-
1nie, na które się; wszystktch ·czronkóWl za
prasza, ponieważ będą obrati'y .w sprawie 
Ś\\1Lęoolnki. QQście miłe widzi1ani. 

Zan'fd • . 

Tow. Serca Jezusowego w Recklinghausen 
Zeb rnnjc ()dbQdzie się w niedzierę . 9 

b. m. o godz. 110 przed poJ. O punktualne 
stawienie się wszystlóch <::zt()nków PflO<Si 

Zarząd. 

...... „„„„„.„1111)1111 ... „ 
Poszukuję 3 zdolnych pomocników na 

duże sztuki i stale zatrudnienie. 
Wawrzyn Pranka, krawie'C' ~ski. -

Bochum, Blikherstr. 46. · ~>--Potrxebna od xaraz dz;iev.;czyna po
rządna jako piastunka. 

A. Józefoska, 
Henre, E:-.tnh-Dlfstr. 52. 



ł ~starszy krawiec polski 
aa • laelłeę Balirert jest 

Fr nciszek Słoma 
w L~ar, Kais rstr. 1 7. 

Ce umiarko~ane ! 

..1.Tajlep11zy h · j 

~h.ter; ewe ielkim wyborze 
!l w ze na ekładrie. 

n. 'acy, jest ltasłelll k.Udr~o: s :vój 
de 11w„go, :i nie chodzić de a1'hdu o-

9eeg I! 

Wszystkim, którzy w sprawach podatko
iwiych che<\ zafożyć reklamacy~, polecamy ksią-
2kę pod tytulcm: „Poradnik podatkowy". W 
'tej ksi[lżce napisanej przez doświadczonego 
prawnil\a, dr. Górnego, znajduje się wszystko, 

zego potrzeba, aby dobrze i skutecznie re
kli\macrG napisać. Tak co do podatków pań
stwowych, dochoo·owego i majątkowego, jak i 
tted.atków komunalnych oraz ~runtowego i bu
d'f"lłkowego zawiera „Poradnik" dobre rady i 
'WSlknzówki. Każdy dowie sie z niego, jakie 
int prawo, ile prawo podatku przepisuje, jak 
gmiuy podatki ustanawiać maią, jak się bronić 
1tr~ed zbyt wielkimi podatkami, do kogo pisać 
i lak pisać. Nadto podane sa też wyroki są
dów najwyższych z procesów w sprawach po
c:latkow:y-cl1, które parai;rafy nie dość jasne do
skonale Uómaczą i mówi<\, jak ie rozumieć na
le~. 

Ponieważ reklarnacye po niemiecku pisać 
łr.-eha, są w „Poradniku" podane wzory po 

u i po niemiecku. Podiu~ nich może każ-
4b' z latwością, dać sobie sam rade z reklama-

"•· Cena wynosi 1 rnr. 30 fen .. z przesylką po-
rcztQ. 1 mr. se fen., Adresować należy: 

KATOLIK 330 Beuthen 0.-S. 

BACZNOŚĆ! 
P-0lecam się sza1n. Rodaczkom do. Szt'· 

cia: sukien oid naijwi~cej ·eleganckich do na.i
ekrornniejs·zy.ch - po cena1ch mZ'kich. Pa
n· eaki chcące ·si~ dokladlnie wyuczyć kra
!rl!eoczy-zny i kroju, mogą się zgfosić. 

P e I a g i a S i b il i ka, 
Bochum, Bliicherstr. 3t5. 

Baczuość Rodacy! Bruckllausea n. Renem 
i całej W estfaJU t 

Polski zegarmistrz i zfotniki mieszka 
IW Bruckhausen na ulicy Albreichtsłr. 16 . 

\Yielki skład zeearków J zei.?&rów i 
złotych rzeczy. 

Po ha rdzG niskich cenach sp~zediaję 
~arki kieszonkowe począwszy o<t 8 d-0 
12.f mr. Najlepsze ankrowe zegarki od 20, 
Si., aż do 50 mr. 

Bracia Rodaicy ! spies~cie iak 11aiprę
il~ po zegark~ dlO swego Rod'aka, który 

s ni1e oszukia r rgctelnLe obsluey. Kto 
e ft.o mnie po r.e~~rek, dostanie da.r1t10 

Pti~torck f. ka\'SUłk,. 
ł(a16J' ze~arek u 1m1ie mmówtiooy jest 

t'fbnie obci-,gn1'ony ~ 5 1etm, &waran-
ą,, a r:dyby się miał niepodobać, z.wra
m· pieniiądze z powrotem lu·b zamic

na ir111y.. 
Na żyaei1i e każd!c«o także przyjmuię 

dtót najde1Js2Je reparacye ze~arków i re
~ pod gwarancyĄ 2 letnią i po cenie 

nizkiei. Jeicta kto mlla1 iu~ u ob
r;ega.nmistrz.a zeiarek. i nie chce ch-0-

ć, ło dla przekooaniia. prosz~ przyslać 
·. l.1łłlłe, a diQstan-<: z pew:noś01ą, serd:ecz.ne 
~vanie za dobrą, repa.racy~ zegar-
~. Dła. wszystkkh dobrze myślących 
~Iłów zasylam pozdrowienie. 

I. ŻywłałowskJ, 
po-lsk1 z~armłrrtrz i złotnik. 

Al(USZEIU(A osiedliła siQ tutai i „r •. 
a. siQ sza•. R.oc1aczkom·. 

l(Ul(L~Sl(A, 

~rllause~ Moftkestr. nr. 3'. 

1tca• a „il POWIIU.A UY
ITe POLSKIE funt po 25 fen .. tak samo 
_.._ wyboc-tlc wino beczkowe i W~
*1e „S.OOS", liter t>O 90 fOJ1., jat! też 
wszdkie mne 't\ ybarne wina bardzo zdro
we i ~uteczne dla chor~h i zdrowych Da 
łei polecam dobre cygary, tytoi1, piwo we 
traszkach i beczkach i wszelkie Inne to
wary spożywcze po jak najniższych ce
nach. Sk<>r~ i rzetelna usluga. 

Proaze szan. Rodaków -0 poparcie in
ter1...~m. 

.JÓZEF .MROSKOWIAK, 
.Bruclt, ulicai Polna, Pektstr. nr. ;;.ł~. 

S.aa. Rodakom z Oberhausea i oko
licy donoszę, iż mó1 salon golarskł pola;czo
ny z wyrywaniem i wprawian1iem sztucz
nwch zębów znaiJduje si~ te.raz przy Kirch
wec nr. 58. 

W. Kaube, fryzyer i dentysta.. 

Jiiacz ść Rodacy! w Homber~, Hochbeide 
Moers! 

D11i·a 1 kwietnia b. r. •hviera ...._, 
Hochheide, Moerserstr. 144 

INTERES PIWA W BUTELKACH l 
SĄDKACH. 

Dostarczam na chrzciny, wesola. sąd
kowe piwo rozmaitego rodzaju. ChQtnie i 
rzetelnie obsluż~ każdego. Prosi~ Roda
kew o pa parcie mego in te res u. 

WOJCIECH GABRYŚ, 
Hochheide, Moerserstr. nr. 144. 

'H '' 

Na wielki post 
polecam szanownym Rodakom 
olet sfemienny, powidła śliwkowe, twaróg 

I jagły, suszone gruszki, jabłka, śliwki 
i wszelkie inne artykwly spożywcze. 

Jan Gro11oałaj, 
Wanne, uli;ca Karlstr. nr. 11. 

~.Sfi~~--MIM~mBM 
Baczność Rodacy w Stoppenben~ i okolicy! 

Podaję do wiadomości, iż otworzylem tu
taj interes ~artom, slomy i warzywa. Mam 
także i śledzie, ryby i jaja na skJ'adzie. Każ
dego rzetelnie obslużę. Na życzenie chetnie 
przywożę wszystko do domu. Proszę szan. 
Rodaków o poparcie mego interesu. Z wyso
kim szacunkiem 

Józef Przybylski 
w St op p en ber I!. Mittelstr. nr. 57. 

s~~~-~~~~~· m·®let~·"" ~ 
Sl(LAD l(OLONIALNY w pobliżu 

kopalni. gdzie jeszcze nie ma polskiego 
składu, jest tanio do wydzieirżawienla. ~li
źsze szczegóły poda 
Fritz Wienholt, Dortmund, 

fł . 
Od 1 kwietnia r. b. otwieram w domu „. 

Stefana Neymana w Wanne przy ułic.Y Karl
strasse nr. 2c 

BIUR O P RA W NE. 
Polecam się do załatwienia skarg, rekla

macyi podatkow-ych i spraw knapszaitowych. 
Panom przemys.towcom polecam się do zapro
waidz.enia ksia,żek kuph~ckich, otwierania bi
lansu i udzielania pora-dy w prawie weksło
"\'rem. Biuro otwarte w środę i sobotę cafy 
4zień. W niedzielę od 12-2 po po(. 

Jan Brenk:e, 
lławniejszy buchhalter ••. " .. 

' Na 

P OST g 
polacam fl()lskie powi· 
clła, 1iemieny olei, twa· 

róg i jagły. 

Fr3D.el.sEek Tata. 
Gelseak.-Bismar.L. Robergstr.35. 

Pestbestcllungsformular. 
Ich beste11e hiemtit · bei ciem l(aisorJi. 

ckc• Postuat cm ~l.em ar i« Zei.Jui 
„ Wiarus Polskf" aus Bochum (Zeit•cs
prelslisto lZł) flir ias If. Qnartal 191'5 GU 
zahłe an A*•01W.9t uni Beste1t.~d4 
I,rtte Mk 
I l .!! „ 
~s. 
~-~ 
·~::. „ ........ ,...... 
·~~·~ 
-:J ..... ~ 
~~ 

Ob:~e 1,92 Mk. erkalte• zu ha~e1, be
solt oittltt. 

' .. i .. . . 191„. 

Kaise.rtłckeł; Postamt 

łiajwięhszy i najatar zy 

polski skład m bli i ma zy 1 do gotowania 
---- znajduje się =~==== 

· w· Gelsenkirehen-Hullen, uJ. W anner Str. 243. 
Dziękuję Szanownym Rodakom, którzy dotąd u mnie kupowali, a 

34 z mego towaru zadowoleni i prosy,ę tych, którzy u A. Bartkowiaka 
nie kupowali, niech się przekonają jak tanio sprzedaję i pr~ytem duję 
na odpłatQ. Mam na składzie całkowite wyprawy tj. wszy!tl 'e eprz~ty 

domowe i kuchence i jak przedtem prowndzQ 

au•szt~Jt- t § • o dl 1 rskł. 
Kanapy i materace zostanll \VC wlasnym wusztacie zrobioae. Przero
bienie materacy kosztuje u mie tylko o,50 mr. Proszę do ieść mi na 
arcie, a przybędę \T dom i 7.robię. 

A. 

og 
'30 o 1 

g§ 
OQ oo 
8 

a 
88 oo oo 
88 oo 
08 
GD 

d oo 
oooooocooóooooocoooooo 

000000000000000000 
oaoaoooacoo COQOOO!>OOOOO 
000000 0000000:- 000i)0000 ~ 

I podrótuj~cy~~ 
do eprzedaiy 

ma5zya do nzy-
cia 

i innych artykułów, 
po!!zuku.ie przy wy
sokiej pronizyi 

M. Liebenfeld 
Bochum, Ka.iaeut.24., 

Kołowce 
,,Optima' 

najlep:izy wyrób, bardzo 
tanie. poleca 

H. Ti•mann 
w Boel11n•, 

ul, vVi\helmstr 19 . przy 
placu ·w11helmo wskim. 

Rł\d i w11kazó· 
wek we wszystkich 
sprawach prawnych i 
spernych ndz iela najt.a
ni~j I. •••8ent1eia 
w Obclł"baasen, ul. 
Friedenafr. 20. 

z ano 

Ba ... znose 
Rodacy w Herne i okolicy! 

pra.ni& wyżdżyma.uia, 

oraz 

Poleca.m szanownym 
Rocl:.t.kom mój 

S({fad · 
żelaza, 

maszyn 
ao r;otowauia., szycia~ 

wszelkich sprzetów kuchennych 
po ceaach ,ja naUaibzyell. 

Za.kupione rzeczy od.stawiam franko do domn. 

Za gotówk~. Na oflpłate. 

Pieey ki do ogrzywania. 
Stanisław Jankowiak, 

HEBNE, Neustr. ij5. 

O!najmuję, że nadeszły wszystkie nowe materye 

na ubrania, paletoty i spodnie. 
Jestem w stanie jaknajtaniej i pod g1'ar&ncya. dobrego kroju 

robaty odr(! ·biać. Polecam takie mój 

Ubrania, paletoty, spodnie bardzo dobreuo kroju i rob, 

• • 

Czarne ~!~~.!1~.~~·!~~ ::I . I e „ ... „„„„„ ...... „„lllEIBBlltBIMalllB&liBd • 

• -• 
I • 8 • I 

Wszy;tkie rzeczy do pracy jaka to: 

spodnie, rozmaite kitle, jaki, koszule, 

Dalej bieliznę, półkosźulki i kołnierzyki 

tanio • 

-• szkarpety. • 
wszystko bardzo : 

Maj~ teraz Rodar~ sposobność, także w inoia :polskim składzie 8 • e tanio a dobrze kupić. :Pre, ~ę z tego koriy~tac. 

A. POWAlOWSKI, 
B~hu1n, ·u.1. Alleestr. nr. 13. 

• • e • • • • .„ • ...•.•.•. „ •... -·· 
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Rodzice polscy? Uczcie dzieci swe I 
:ii~-ę:;·lć 1 czytać I pisać po polsku! Nie jest 1 

v J1klem, kto potomstwu łiwem11 zniem-

11yt ilę pozwoli I 

Z wypadków dlila. 
Komisya sejmu dla nowel górniczych od
rzuciła zaprowadzenie obowiązkowych 

wych wydziałów robotniczych. 
Komsya uchwa,łifa. by, prawa wybie

rnnia członków WY'dz1iatu polsi1aidali gómacy 
pracu,ją'Cy przy1najmniej rok, wybratnlń przy-
11ajrru:~ej 3 ailta nai ·01dJn,01śn1ej ki0pa~ni. Za
trzymano· natura1Ilnde. także: przie'pi1s, żle. w:y
bran~ w1i1rnru1 władać w s!owfo i pi'śmi1e1 ję
zy'kiiem 1niem;i.e1ckim. Pny gli0s.01w'anin1 nacr 
tem, czy wyd'z11a.1ty 1wi!n'l1y byp prz.yimusio
'' e,wypadlI·a równość gl1osów, wiskutek 
cz!:1go v.1ni101Se'k ten upad'l. Ni·e jest ro ()U 

prawda i0statecz1ne rozstrzy1g1ni·ęc.ic spra
wy, a.te \\ lisi ona1 n.ai włosku. 

Sprawa ważności mandatów posłów Brej
skiego i l(oriantego zno~u odroczona. 

W wtorek baidlal pa,rlarrll'e111t w'.alż.noiśc 
11 :riboru ikillku poislów miaJJ1101wilc1;1e wyboru 
PoS1ów BreJski1ego l! Kmfarnteigo. Na wni'O
sek Silngera oddhyloi się g~oisiowaJnie rimien
ne, które wyikazat >Obecność 171 posl'ów, 
podlcws gd'y do u1chwal kcm1iec'Z1na j.est o
bemość 199 poslólw. 

Z tego powo1d'u trz1-c1bai byto znnw1u1 -od
roczyć rozprawy. 

Telegramy. 
L o ń dy n. Kilka dz.i'enników tutej-

szych donoszą z Tokio, że Japonia beiw 
zwl'ocznie postara się zająć Sachalin i roz
począć bombardowanie Władywostoku oel 
strony morza. 

P e t e r s b u r g. Książę Henryk pru
ski, brat Wilhema II. przybył w od'wie<;łzi
ny do cara, który go powitał w Carskim 
Siole. 

W a r s z a w a. Dekret ministeryalny 
zakazuje1 .zamknięc.ie u1J1iwersytetów i roz
puszczenie wszystkich studentów. W kil
ku częściach miasta były nepokoje, przy. 
czem 1rnniono kilka osób. 

Z wojny rosyjsko·japońskiej. 
Wszystkie msyiski'e. dz1iala,, wiz'ięte w 

Porcie Artuira: są w.ysyi.aJne: w kierunku 
Wtad\yi\V10stok~, .gd11ie: ~dlzi1e R.IQsyia!nie o
cz~kuaą niebawem l()lblęiJemn!a. LUJctniość 
CYwtiłnia {)\pu§c:ilai ju·ż: mi~sto., ws~yst!kie 
baJnkii1 i rząidlolw e: bi n ra, przel1iiie1Siii01ruol do 
CłllilbJa1row&lm. · 

,,J<uisslroje. SllQrwio" cfow~aidiu~e si'ę z; du
brego źródta iJe c:z.ytnią 1s1·~ śpii'eiszine: prz:y
goto!wooia db ·wypr.awhel[11iai cz.w.airtej rosyJ'
sktej eskaicllry której uzbroj:emiie: będlz.ie o 
·:\1iełe sv~nii1easz:e niiŻ pier1W10tin1~le1 zam\1eirzan-0 
1 że eskadra \~.yruisiz.y na: Wschóidl tymi 
~niarrri. J eżeEi ta wtadlo1m1ość j1est i1sb0itnae 
Pr.aiwdz1lwi.:i ta do'wlQldizi ż·e Ros:y;a, prziek()-...,, ' . 
naina o kolnie·CZ!Ill(}Śd 'Z:WyJci1ęiż:ett11iaJ Ja,pon-
czyków .na miorzui chlce czc·ząi l~cz.ebną 
Przew.aigą o<llni1e1ść ' to ZIWYCJ1ęstWlOI - że 
\\iiięc niai niic się inie zd'ał~ jej db!świ:adlczenia 
lą<llo!w:e. 

MT1imles" dlowladuie. się, że Kiiedly .eska
ltrai R o.żJdJ~e:stweń ski e gio o·pu1sz1CiZ1a(~a \V'o1dY 
Ma'Clla~askaim, wiszryistlldc otkręty; byty ta'k 
h~mz,o polkryte grulbą w'a1rstwąi silro'mpia
ko\\11 i morskkh ralków:, że chyżlość ich 
~eiszyła siię przynaJtnlnlrej o ·diwa węzły. 
~tnr-ertel111oś'ć wśród' rornierz;y przyibrata 
laik \\'!.ielki·e l1dzmiary, żei ·za1C2ęli poidie9Tzy-

I · i 1 re jcz znQ i 
• ••• •v nh I le •1a w:lua r; tytowY IS tH„ • 

• ~ 1 1 •mc!!zczone przed Inseratami 40 fen, Kl• 
'" ri·,·~ za. 1>trzym rabat. - Listy do „Wiar. 

· r..: eżv !rankować i podać w nich dokła • 
- - •7„,~e~o Rekooisów lit nie zwraca. 

Polski" Bochum. ~ 
-----------·--

Vv"ać, iż ich sys~rnmtyc1zini1c -0tru\\.aifl'O ! 
Przypusz·cza się, że R.ożdliest\veńsk~ w:y · 
ruS'z.yi \\ 1 1da1lszą driogę, zaikreślaijq,c ogro
mlniy luk ina południe, ażeby Siię rnie sp-ot'kać 
z. Japo{1czykami i nia chk/dniejszych wo
dach -0czyścić swoje okn~ty. Statki węglo·
we WYSl.llY przez: Batawię clio tfo1n1g K-01ng. 

W spr.awic p101glo'seik w1 blhsik:a1em za
kończenii'ui w1ojny dlon1osii , , StJaln/dlarcL~" 'z.I Pe
tersburga że naJ o.c1bytej po:dl prze1w1c1dlni
ctWiem caira raidzie. wloi,elnlnej więkS'Zlolś·ć 10-
świadczyła się uu zaiwardem polkoiu·, car 
sam jedlnwkowoż staJnowczio Wyistąp>ił za 
d'alsze.m prowiadizeniem wlOjlny. 

Ct arakterystyczna rozmowa. 
Jalk się, S1za1mie wo1I1rność ois10 1bi'Sltą prze1 

kio111.a.1ń urzęd1J1,ikó1w w Prusach niai to <llo.sitar
cza de,kaw1eg:o dlo1w1ad1u .mzmotw1ai IIl.!aiuc·zy
ciel:ai l(alama·isk'1·e1go z iITT1spe1ktor:em p. Jo.
~1etzem z. Pniew po:daina w „Dz. Po<zn." 

Jonspektior p. Jc1nietz z:aipytal 1się pana 
Kafamajskie\go, ażali z po1stępÓ\W1 •klalsy za
cl!o1wfolc1ny jest? 

P. K.: Bym1airnlnieJ wcafo nii.e; iaile. je
strnn temu ainii ja wiiniein, am1i1 ict1zue1c1c, tyllko 
falszyiwy system s.z:kćlln:y. Najlwi·ęlkis.i, pe
dla1giog0owie wszystkch -czasówt ·Wy'ma:gaią, 
alby d'z:'.·eckol w języku' 1oj:czystym naiuikę po
biera?;o. W t.enczas mogą wykład:y 1naiu1czy
ciela d!od!a1mio cid'.d:zh1aJywać n:ai umysl dzie
cka, J)OIWiększy.ć wi'd1n1okrąg ieg;o pojęć, a 
001 naiglówtndejsz.a. wten1cza1s bę:dlz1ie n1aiuc.zy 
cie1I1 wy.chto1wa1wcą te'i, bo tytk•o prz:ez, język 
ojczysty, którym dzieoko myśti, ·z. którym 
się dzi,ec'ko zżYl·d, może- w1ptyw 1t1ai je1go u
mor.a!Jni·e1nie wywierać. J ai pl01dlcza1si mei 
blisJm tr:z'Yletmiei pra1ktylk1li mli:alem S1pos·ob
n1ość pirzeik001nać się w lekcyach polskiich, a 
wuęc rehi1g.i1 i cz.ytaniaJ po'lS1ki1eg;o\_je'Cl!niai g'-0-

dizina w tygocLnu:u1 - ialk laitlwlof d'zi·c1clL w1 ję
zyku oi'cz.Y'stym poijmudą, .ai jak.u tru1d! spra
wi.al naiu1czydelto:wi i <lz1ieciio1m 1n.a1rnkai w ; j'ę

zyku 1ni.emu'ec1kim. Obec\ny syiste'm szik1o~ny 
uwa•żam :z:ai blędiny i· tru1dm101 mi jest przeciw 
wfais1nym prtz.ekio'nanil{)m diZJiialać. 

l111'Sp.: P.olacyi S'ą pod!daint pmscyt mre·
szllrnią w państwie 1111'.einiecik:iem .i, JaJlm ta
cy muszą się po nieimi·ccku wczyić; pai111 po
bicrnsz, pe1nsyę z, kaisy powd.aitorwei, a jak 
wildlzę, jesteś pa,n na<lzagorzalszym 1Ws.zech„ 
po[1skl11m agitaoor.e'm. 

Pam1 I(.: Co się tyiczyi penisyir miei, po
bi'er.alm ją Z' podart.k6w, które tutejs:z'Y1 lud 
pofs:ki1 pl'aiclt; już z, tegio p10:windw ·mai oni pra: 
\v'O żąda1ni!a, aby mu1 się sprawiedlliw~ośc 
sta:ł:a1 . K1rólowie pruisicy słorwenni ·sW011em 
1ruam u1mczyśde przy;rziekli, 'Że jęz:yk, wila
śdW1oiśc1 namdioiwe na'msoo111e ruie będą, 
rzcrd tymczasem nie respektuje tych kró
leiwskkh vrzy.rz.ec·~eń. BiSlmaliak sam 
mial się w·yraizić, ż,e to słiO'w~ królie~;Skie 
z~amaJrneigo is:z ·elląga: 1rnie warte. (Ist ke1inen 
Pfifferh'.'11'g wert). 

1'111sp.: Zlkąd' pian to wiersz, gdz1eś pan 
to iezytair? Czytaj pm Bismamcka n1orwy~ 
a inie zlrmj.diziesz paJru n~:gd12~e Q tern ża:d'neJ 
wzmianki.. To jest klam'stwiem, a{bo też 
ze ZiWi1ązku: wyriwan·e. 

Palni I(.: Czyta'l·em tOI w gaizetlalch', na
wet kilkai raz.y. 

Insp.: To jest QSZ1cze1rstl\vem! 
Paru I(.: W takim rnz1e de·iwil mJn'ie, że 

prokuratlQlr red'aJldo:rn przed1 forum s.ąkloi\vc 
nie pozwat 

inisp.: PoiaJków jest w Prutsiec'h tylko 
1 i pó~ miliona, mwszą, się więc dlol rządu 

·zaS/tosoW1ać. Tem saimem praiwiem 100 Pola 
łacy są tutaj iaiuitochtoni, zamileszkaH onli z 
kh w języlkw hebrejskiim u.cZ1011110. 

Pat11 I(.: Myllnie: powi1ed1z:La!n10, proszę 
paJnlaJ .unspektoira. Polaików jest 'W1 Prusach 
prz·eszfio 3 mi~'.1ooiy, a nie 1.0. Botem, Po
laicy są tu~ati aiuWchtoni, z.ami·eszkaili ainŁ z 

d:a1\\ 1ien d'aiw1na na tej ziem~. mają, więc S\YC 
praiwo przyrlQdz•onc i nadprzyrtodziome do 
n;·cj. Żydów Oi'czy:zmą przedwme jest Pa
leistym , tutaj d:otąd p6ź.niej przywędro-
wad. Oni san:d. nazy\vają się Ni,emcami 
moiże•szmvego wyzurainia. liebrełski język 
nie jest już wcale językiem żywym, żydzt 
się 1nim wcale nie posługują w rozmnwie 
poitncz.nej. 

J1nsp.: Mogę pa,nu nai tio 1c1dpo1\vk~idzicć, 
że w Pirniewach żydzi z sobą po he1bn~isiku 
rozma1w1~.auą. MyU.sz! ·się parn też, j:alk>oby 
P,c,ltaicy autochtoni byfi, radziłbym panu, 
abyś Pam1 lepiej dzieje narniC.lu nie:m'ie'Ckiego 
stu<ly1Q\val. a nie tylko poi1skiegio. 

P. K.: Dz·iwi mn~;ei to bard:zio, jailmby 
żyd.z.i w P,ni,ewa1ch po hebreisku rozmarwia
J!1 mem z:da1niem będzie. tio tyJ1kio jaJkilś żar
g~TIJ żydow!Slki. , któ1ry malo z; hiebrejlskiem 
mai wspiól111e.g10. Coi się tyczyi pańskiego 
twrr1erd'z.e111ia, iak10by Polla1cy autio1chtoln1i1 nie 
byli, mogę tyllko tyle poiW•;ed'zi'eć, że l\v1 ta. 
kiem razie nnernai prawa żiade1rn niaród w 
Eumpie uwaiżać się jako tubylc;zy, POll · ~
waiż kolebiką, iich jels1t Azya. Talk, iak ro2-
ma1ite szczepy nic'm~ecki1e piodlczas 10igólnej 
wętl'rólwlk,1 rtlid'ÓW obce kraje W I 'P'OISi!aJdanie 
wznęl'ii, tak sialmlO JSllQ1Wi1ai111i1e ()lbraiłi jaJklQ! sie
dlzibę swą, zii1emię ·a;ż do Laby. 

łn1S1p.: Polacy pf101w10ikui'li teraz. rząd i 
dlążą oo tegio, aby s·ię Q1d1e11wać ()>et Prus i 
wskrze-s:ć l(rólestW101 Bol1ski!e. (Lekicewa
żąoo). Ale 'bądź paITT przekcn1atnym, że im 
się ro tak wnet nJe uid!a. 

P. I(.: Owe przys1zle powstainie jest 
tyko uroje111i·e u na:siz:yich nn·epirzyjaici'ól'. Ty
le roizsą:dllm Polalk ma, że betz: wiou1skiaJ re
gu'Larnego, bez, bJ.1onil i pi·eniędiz.yi 1w10j•nyi 
prowaid'z·ić ni1e może. Mo~e 1la tylkloi wy
dać s1'. ę możliwem ialkiemu· faintaście. Po
'l'aik kieruj1e się ternZ' znmnią f\OZ!W'aigą. 

Insp.: W jaik•J'm: cetu1 więc ow:a1 wffelka 
·rnierna1wiść Polaków dlOI wsz.ystk1iego, co nie
miectkie? Wierz\ mil pain, ż,e rz.ąct ibęld:z1e 
zmuisz10\n1y ch'W'ycić ·za IQ.ręż. W }alkilm celu 
ta 1rni1eugiętai cdp101mO'ść u Plol,aików? O .wie
le latlw~ejszą spralWę mi1ał1by rn~dl, gdlyby 
mu się ud'al·o du1chowłeń1stwio pol1sikie, kt6-
·re iStalJllo.wi 1n.ajsi'IlnieJsz,y f i1air po1'sloo'śd, dla 
swY.ch wmiarów pozysk:ać. Ry:ch'lej prze
miana nve nastąpi. laik pain1 przyszedleś 
w101gól1e ·dla talkd'C'h pog'lądów? Czy byl z 
jaki.ej1bą1dlź stroinyi pe!\vlłe1rn wpty;w nai pana 
WYJWi·er'any? Bo ja)k; palru m!O~esz talk fał
szywe mieć plQ1ęcie o dbemyich stosun
ka!ch ! 

P. K. : Mam oc:zy i1 wszy 111a obecne 
sbosulnkii otwtairte, przegląd1am prnsę., dzi
wna rzecz więc, gdybym mieć mial i·nne 
poigląidy; al z: my.eh przek10nałl IOfYairy nie 
ZJ10ibrlę. 

Jnisp. : Czytaisz. pan po l!S:k~e gaizie ty? 
P. I(.: Tak. 
I1nsip.: Toi i est wł1a•śnie uibol.mvalnia go

drue że poJisiJffil pilia!Sa (1d'ie pioliniischen łletz
br~itter) taiką niez1giodę. taką, ni'en01wiiść, takie 
bretdln1ie roZ1Slietwa1ją. Rz'l!dl się ~ !J11ile!mi o 
·wtiiełe m laig()d'r11e obchoolzi ! 

lll1lspektidr p. Jdnetz spi1sa,t prot<Ykól. 
Dnia 6 marcai rostal p. I(. z1wollnilouryi z u
rzęd'u· . Obeonie praktykuje jakio woLoota
ryuis.z: w pewnym dlomui tow1arofw'ymJ po
zrnańslkiim. 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zachodnich Warmii i Mazur 

Tuchola. Nie:da'\V1no temu1 P'rwszedl 
dotychczaisowy hanJdle'l brncu Cohru W1 ręce 
d\vlóch P()llaJków 'Z Gruc:l1z.i.ąd!Z'ai. Ter.az zinów 
ilnteres kupcaJ p. Marteirnsia obiąl także Po
Iall( p, Pękalla. GezeLLgerek gructz"iądzki 
ndebardzl()I rakli z tego. 

Cll.lersk. Stwardnie'nie kręgów ciągle 

siQ jeszcz,e szerzy. Szkoły wszystkie po
zarnykan10. 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 
Poznań. Stós'<.;\\inie do' przc:pisó1'\ no

\.Ve1j taksy aptekarskiej d'l.a Rzeszy miernie 
ckiei, dlotyczących służby noc1nei, pnsta
niaw:li aptekarZ'e poz:n1ał1scy pob~ernć o:d I 
kwi,etnia: r. b. naid1wyż.ki n.ad zwyktłą cenc 
i, to: zai ekarstvv10 przyrządz.a1ne w nocy 
50 fon., zia artykuły sprzediażyi r~cZlneij 25 
fen. 

Janówiec. No1wy t<Or kiol'ei żeLaz!Jlei, 
która ma piolą.czyć P-0z:nań wpr'c1St z Ja-
111ów1c-E.)m, wy'kończo'ny jest iu1 ż. c<li Główny 
dloi Ool, ()1dległyich I{} 8 kiillOmetróW' IQd]. Ja-
1niów1cia. Wieś Goile leży plOmiędzy Lop1en
nem :ai Mi·eścilskilem i zamieszkalai jest przez. 
samych Nie'mców, oisied'llclnych jesiz1c~e za 
czaisóiw FrY'deryka WielkiegiQ. pio pierw
szym iiozbi•o'rze PoU1sk·i.. 

Ze $Iązka czyli Starej Polski. 
Bytom. Doitmszą licz1ne gaz.ety niemic

ck·ie, że po Gór'ny1m ~l'ązJ.rn kiręcą się jaicyś 
1age1111c11„ iktórz:y werbują roibotniików1 d:o 
Westfalii. Agc1nici 1obiecuią, mbo1t111itkom 
zllO~'e góry. At-01lli! 1iln1ne jest rz.e,cz, cz.yi te 
dbietni1ce będą 1dlotrzymaine. W każdym 
razi,e ·ro•boun1'.1cy n1i,e.-:J1aj 1S1!ę cliohrze zastano
wią, zainn'm age1nt . .1m oniez!nanym uwierzą. 
Jechać do Westbli i t,o k·aiwal drogii. Dro
giie. koszta pokLrć.ż1 mogą być stra1wne, je
śltl tam rolooty nie ma albo jest robotai nie
wtaśdwa, tak że trneba poiwraJc:ać dloi dlo
mu·. W~ęc ba:e~z1nlo1ść ! 

Mała Dąbrówka potdl Katowi.ca!111i. l(-0-
pailni:a ,.Morgemistern" podl Małą Dąbrólwtką 
którai wskutek zatopieni~ windlą Qld: 15 lat 
ca1lkiem z.aistaiwi10111ą i· inpuszc2101ną, zostala, 
mai być 1111~ 1nkJw10 puszcz101rną w rwch. Na
leżata onaJ clio wiedleńskiej firmy brnqil Gutt
mialnólw, Je1cz w osta'tnitrll! cziaisi-e przeszła 
111iai wtaisin1ość księda' ttohe1n110ihc1g10i, któremu 
mi.ędzy iin111.1emi ua1le1ży talkże 1ropa'1nial „J e
rz;y". Prace ()lkofo polnowln1egio puszicz,einia 
wt ru:ch tej kiopallni iuiż. roz:piOtczę.to. NaJ
przM maj ibyć szyb „ldai", :który jest za
isypanyr ru1p;1eciem, próżni10111y i upiorząd
kowa1ny:, przyczem tmdln1ości wielki'ch nie 
będiz1ie, pulne'\vaż cały tein szyb jest 1wymu
rowamy. Zał\viaJdiowca kopalni PPclksch z 
k01palini „J erzy" kieruje pnaic;aimi. 

Wiadomości z~ świata. 
Z Rosyi. Dzienm1iki rnsyjsk1e 1Qgłasza

ją n:astępuią,c e r'ozpo·rz.ąid'zenie. mmistra 
spraw wew11~trzmyeh: 

.,Odw1<J1tać z, zesta.nia do \viewmętrmych 
gubemii ces.arstwlal 142 uin1tÓIW, rodem z 
Królestwa Polskiego. Byn ooru ~kaizaini na 
zesta1J1.ie •na mocy 1naiwyż.ej 'Z!atwde:r<llzonej 
uchwalY' komitetu do spra1w1 Królestwa 
Polskiego dnia 25 mairca 1875 r. 

Zlcliąć dozór pofurcyjiny z 16 wniiów, 
wróoonyich już w stronyi rodlziintne z z·esła-
nia. 

Polecić wtaJdzom gubemiailnym aby w 
111iczem nie ograini'ez.ały saimo1wolnie Si\Vobo 

d'y wyznalrni101Wei i religijruei, trz.ymaj~c sie 
pod tym wz\ględem jedynie przepnsów, ma
jących o'bo!wi'l!Zują:cą ml()c praiwa". 

Slroń,czy się w ten sPQSób 30-l'etnie 
męczeństwo tych świą,tooLiwych wYZnaw
cólw wi'a!ry lraboliickiej. Przetrw'ali oni naj
istraisznieJsze prześladowanie, ja:ld-e wyra
fLJlJOiwatna złość ludzkai ®myśleć potrafi, 
poświęcili mi,enie i \\rl()lrudść. ale nie splami
lli się cdstępstem, oo wńerzY'li, że i dfa niclt 
wybhje god'zinia: sprawiedJiwości. 

MeczeństWło unltÓWI pod:las.kiich - t<> 
strasma, ohydna plama na hiJstoryi XIX 
wieku. Od! czasów rzymskkh, był to jedy 
ny przyij{ład prześla<l'.o'wanfa religijnego 



prown.idzoocgo z takiem d kruci ei1stwcm 1 

t<:.kim1 ' rodkam~ . P a twicn'e s '<~ rządu ro 
~yj kiego na d garś..: ią bczbr-0 , nych umitów 
t rwalo lat trzydzi\! ś i, a jcd!nak 1rn:c zlama
,fo ich -01 oru; i dz iś gdyby \\ 1Q l1n o'ść sum!cl1 
byla ()gl-0 w na, arni jcd e111 wnita n·c pozo-

. przy- pra \\ •oslaw111. \Vie lu z nich , 
i . IJ~~ i kicm strasznych kar r obludnych 
r .rS\\'azyi. zmi en ił-o po'zo rn ic \\ yzrwmie, w 
~nltilcie rzeczy j edinak pozi0 ta l i wszyscy 

kaiolikami, \\ icrnymh SJ mm: l(ośc'.iola 
Ojczyz ny. 

-- Cieka 'y zatarg \ i ybu h ł p-om; ędz} 
1uj\\ rż• zą \ •fadzC} koś i-0ła pra\\ os1J.,..w111e
go tai\ Z\\ anym Ś \\ . ~ynodem a jego pro
lrn r.a f.orcrn Pobiedo1n1osccwcm. 

l )nia 22 z. m. mia ł kondct rni·rndrów 
o'oradio\\ ać nad reformą lrościoh praw1osLt
" '!lego. Na życzeuic preze a kom; te i u 
ff.;.stró\ . mtr::meil'ta Ant::, lu' z \\ ypra
\: \ li prJj .kt S O~O\\ .1i0 d•J ~ ... } 'ZCń dLti...110-

\ i~ (:s \\a, który zrnicrz:t do przywrócenia 
f' my adm;nistr ._cyi koś..:11.Jla z \\ ieku XVI 

XVII. - PI"okurator :ynodu Pobiocto t{)

s..:c v Hic zg.o Izil się n,a ten prokkt i prosi! 
·ci ·a. ah , ohra<ly whl tą Im c.sty<ł zc,staly 

, ·!acz ... nc z kompd n1.:yi1 komitetu mi111-
Sv1: '\~, gdyż 11.tlt.:ż.1 (]•La \\ 1lr,cmie clil.J kQnl
P~t' lll:Yi synodu. C'1r 11\\ Zi 1 dnil tG pr>0-
sb i \Jfl ·kazał spra .\ G SYtlO'd10\ i, P01•.:zem 
Pf ł icdc1n<Jscc\v OŚ.\\ iadczyL że \\ zclki(; 
r furmy są zbyteczne. 

Synod nie zgodzili się na tą opiJIJię P·o
b. "'<.l1onoscc1wa ·i' oświ~aidczy!, że należy 
\1n:•cić ido fonny ad:m:1nistraicy~ Jmśdola 

przez drncho\\1nych. SyJ11o'd 11ch\ a l iŁ pr.osic 
cara o poz\\1olrn1ic na zwołanie sy1nodu ce
lem wyiJ.oru patryarchy. 

Z Węgier. Koki111ia rohotn;l.;:ó:,,~ po1l
,,'kich w Budapeszcie przeżyła bal'dz10 pod-
11iQsłe chwile, które cz,foukmvue jej dł u g i e 
lata '' ~POmi:nia~ będq z ,niek1J.a1J11a1 K~m riozsze 
\\ nion>cm. Oto na dw:a dni śwfri t (25 i 26 
1t;J.r,2a) zic:cha1l dlo· B u:d'apes:ztu NaJprze\\. 
ks. Arcybiskup B i!.czc,wislki, by - dla pou-
11 i,es:c1J1i a du:cha i wiary - osobiście wziąć 
i1.dz.:al w misy.i , 01dpraiw1i101nej <lla roihotn i·
kó\\ pofi1skiclJ przez ks. Jó'zefa StafieJai. pr'Q
b oszcza ze Starornieścia i ks. Sta1ni1sl1Cł!wa 
So pwcha, T. J. l(s. Arcybi1sikup ztaik101ńczyl 
rni 1syę w X dz1iel1ni'.iey, g1dlzie w oohotę 1i1 nie
dzL~ lę odprawi101m Misze św. w ko'§ciółku, 
tt'ŻYlCZtQ~nym P·0tl1allmm pr:z.ez, miasbo, przema 
wiał trzy r.aizyi po<li 'golem nie1bem v.110'bec.; 
ldl'kutys:ięczn1ej rzeszy p1oilskiei i słu1chal 
spo·wied1zi, a w nie•d!zielę po poludlniu ri0z
paczął przemową mi1syę; w No!wym Pe·sz
cie. Lud illi8JSZ1 :nie po1S1i1aidiatl się z, rarlloiści, 
wi<lząic po111skie1go Arcybi1s'kupa wś.ród sie
bie, W1itat go •f żegniał ·z1 nu1oopi1Sa1nyim za
pałem:. Węgrzy są bardzo z1bwdlolwani 
mit.ością, ja!ką <Ytaczai polski Arcybi.skup 
swólj lud. Ai.;cyipiaisterz o<liwieKi!zil iks. bi
skupa l(ohlia, bi'Slkuipa tytufamego ks. Va.
rad'i' ego i prob'O'sz1cz:a tych dlzi'elimk, W1 któ
rych ·o<l!pm.Wiaią się mi1sye dJta Polaików. 

Prosto po ·rnairnce w; NIQIWyim Peiszde 

Kapitan Czart. 
Tom druKI. 

(Ciąg dalszy.} 

Zg.odni1e z oł>Hczoo1iam!t slutż;ą:ceg;o, Ben 
Joel mai.ido~wal się oo dlwóch <l!n1 rwi Saimł
Sernia1., i jeżeli tyilko potraH pozyskać zau
łai111ie probo'Szcza, Sipr.aiwai jeglOI paw1til1(na 
znad<llO!Wać się na 1crmdizte }alk •niaiUepszei. 

l(i.niaM!o przybędzie w salmą po;rę, aiby 
zebrać OWJO'ce długich trwdlów. 

Posiadllszy za iakąbądlź cenę pi1smo 
hrabiego de Lembrait, l(inakllo1 mal\01 juiż. bę
dzie trooZiczyił się o Cyr:ama1. flloiwróci do 
Pa.ryża, odda swemu paJrllu1 skarb, w pocie 
czota zdlo!byty, i obrzyrn'.~ na!reszc1e u1pra
gn!ioną naig rod'ę. 

Smiaty ·L 1niez.wykly pomysł Riinalda, 
nie byl w gruncie rzeczy talkiem dzllwac
twem. :na jakie z porom wyglą<l'at. 

W owej epoce, formy pra1w1rne byly 
bardzo zawiklanie i wymia•r spraiw~edlliwo
ści -0<llbywat się .nadJer opieiszale. 

Nierza.'Cllko', bez. żadm1eJ uzais.atllnJi.001e.j 
przyczyny, poz,baiwiain101 WIO:ł·ndści ludlzl nie
wim1ych, 'którzy traciJ~ \VI więzieini:u zldro-
\·le, a niek.i,edy i żyioie, zainim przypomnia

ł{) się komuś zbadiać ·rzeczywisty powód 
i~h przytrzymalnia' i zdiąć Z1 n\11ch brzemię 
wnny, narz.uoone im prre7; Qmyiłkę, albo 
przez -cz.yj·ąś zą wio:lę.. 

Byl~ uwi~zietn1i· i Qlkol~czność ta WY
starcza!.ai dfa ,sędziów, a:by kh U2'ltlla1Ć wiin
nynn. 

Zairzucie'nde lromuś zm;yślonego p1'!ez 
srebie p·rze1St~{)Stwa byr\\'ia.lo .c.zęstdlfroć d'o
statec"Lnym polwl(}dem dio pochrwyicetnia go 
w szpony talk zwanej ,sprawiied~i1wo~i11 , a 

udał s'.Q Ar ·ypa ter z na di\\·orz : _ centrnl
ny, ~kąd o g-0dzi11ie 7 \\ i eczior, ~.m w t-0wa
rzyst\\ }e S\\~cgo sekretarza k . \Varszylc
w~ za IQdjcchal n,g_ I~i ckG do Rzymu. 

Niemcy. Zatarg o Ma~okko po1nic;dz 
Francyą a Niemcami z 2-0 trza siG. Francy~t 
zapewn!ia su'bic przed roki::1m traktatem z 
An1glią i thszpanią przeważające wpływy 
· woLną rękc. \\' Ma roko . T eraz niemq 
pragn~l p os:qś6 \\'' Marcku te same prawa, 
co francya. Ce,sarz ni.cm.c1..k i, który \\ 
tym celu Z\\ ~edzil Maroko udają~ się du 
Taingc ru , rzek l tam <l-o cl.(lonków niomicc
ki.;j ko1lo1111i te słowa: .,Dzięlruję \\am, pa
na\ ie, za przyiQcie, jakie ' 'if.' nu zgotiawali. 
Żywi:ę nadzieję, ie moje ()d,\\ ietl'z~ny tu 
w·ypadną \\ rezultac·~ na lforzy',~ niemiec
kich intcreSÓ\'.", zarazem zaręczam, że 
ud·z1c1ność i niezalcżr.•oś.3 Mamku musi by~ 
i bcdzic l trz)1nana''. N stc~1,.1:l,;, 1 c Jzittl o
'' al czl::/d.v n I oic...1;· a.1g:cl k" j z1 \\ yst'.1-
\\ ier.,:c mu tq-L.nfa'n j br. 1y, \yrazil 2::-c.i 
a - li, że„. "znis 11111 nic pe Z\ li -c ~'.:d< ~ jej! 
W Lnll1j"Ch przcmó\\ it n a'- 11 c s1rz zctzn:i
czyl z szcze1g6111ym na„is11 'i._m S\\ ojc ni·
zło1m111c rostaiJltO\\ ic1n·c nic uzn1.cw3ć ż~une
go naid Marol kiem Ył<iczmbc \ p;_y \, 11 zu 
grani..:zlnego·, -0bccnoś6 icgo '· T&i,1iil.,rz ... 
m.a być za:h k.rdztm·c 11 ha1,J: . .., J- kc 10-

11~· ~7A1eg-0 sta1n0wiska Nie1tm-.c. 
Wsh1tck Qburze ·a, ial ie zapano\'> afo 

we Frnnicyi, pisze .,Nordd. Allg. Zi•g.": 
. Stw1101\v:sko', z jakiego p10./itJ'ka Hic

miecka osąd'za sprawę mar h.a1frs:ką, okrc
ś!H kanele rz rzeszy w s v Luli pi1en\1s.tcn1 
przcmówiem:u z ostatinricj śrudy zup~l:nic ia·
s1no w t~.nn1 duchu, ż2 N . ..,a1~y n:e nk,~ą żad
nych zamiaró\ sk·,crio1 vair1yd1 przcci\\" Cel· 

ł 1ości l11b nicpv-ctr_gk'śc.i Maroka, z <lnig1~J 
zaś strony są zdecyde>\ .ain.; zal.wz.pieczyc 
waż,n.c. iutcresy c'l·o111•01111'.cL„1tc Ntc:n1ir1c, 1.lt · 
d1Z!i,cż , że w ce.lu zabczpi:c:cz.rn1ia tych i.t1 k 
resów wldwżyly rolk·owai11 i,a; z snlta.nern 
M a1voika." 

W edifu1g \ Vii.airo'gio din ych do n i es11 e (1 Ab
d el Malek, zastępca sultana mar<J1ka11skiegu 
w przemówie1niu S\Vcm dlo cesairza Wilhel
ma wyraiz:il radość st1 1~ ta1na1 z powiod'u przy. 
byiCiiai Wilhcllma do Tam1g1ern i zape\v\nM, że 
raidlo1ść tę po'Cl!z,iela ·cala lu1d111101ść Mam'kika. 

Cesarz w ,rnhelm ():dlpmviiedz1ial, że przy 
'byit ldlo1 Tainigeru w od1w1'e1d1zi1ny do su-Mam.a, 
jako dlo ni ezaiwisłegio1 m oinarchy i spold121ie
wa, że poidl painoiwainiem sułtana M.airokko 
PoZiOMa1niie wol:n:em i {){Wartem 'Ci'lla· swo
biadlnie1gi0 ha!n:dlu wsz,ystk.bch nairod'ów. nie 
za1ś. że i1e<len niairód: dostainie wszystko a 
d:rugi bęcb·e .zwpeitn1ie wyil:duczouw. 

W posieilistwie 1niiemi;eic.kiem. gdlztiie po
OOW!n'ie ce·s,airz W~Iihel'm i AłYd!el Marek wy
m/i,einaii prz:emówfi1e11111a, ai tem ostatni wręczył 
cesarzowi pi1smo' suHainiai, eiesa1rz. w ,;1Jhelm 
jeszicze razi zapeWllliN swrtaina o prziyiaźm 
Niemiec, <liold!a!iąic. że jegio ddlwi1ediziJruy w 
Tainge:rze ma1ją na cellu ufa1w111ienie jego 
p;ostairnowie'll)iia, ażeby uczyinić wszyst
ko, aby intere:sa niemhecki1e w Mairorkku 

,gd1z'.ie byto 1oskar<żetruie, tam 1dlamniewiyiw:a!no 
s!,ę :tar.aiz i wi1ny. 

Przypusz·cz einh!ai, domni·eman ia, przeiró
żine praf'\VlnJe fwnta:zye 1 hipotezy gmatwa
ly fakt, w gruuoi1e rzeczy ·z:upelinie prosty; 
ai d'ochodzenie sądowe, zami(ast rozjaśniać 
spraiwę, pog-rą,żalo ją, Wt 1nieprz.ejrzmej cie
mności. 

Ni1ezmiemiez:aiwrkla:ny aipara:t sąid\olwy 
cze'kal oskairronego, OOlbiierai~c mu s ilłę dlO 
broln.iemia si1ę, a na1steP'l11ie i1 wiaire w siebie 
i 1memair z:awsze w końcu osłaJbiornego, 
zwątpia.te.go i zobojętniialeg.o rmcał na pa
stwę czyhających nań oipraiw1ców. 

Z.da:rz:alo się w.resz;cie, że w101bec nJe
roz,willdamiej plątami'ny do!wodów il przedw
d0iwio<l!órw, nie mogą1c z zu:pellrną słu1szinością 
aJni potępić oskarż()lnego, ani1 ,go u1t1 'i1ewi1t1nić 
o }ęczącym· w podlz.iemiaich wi1ęz~ennych po 
pmstU' - zapomimno. 

O tern wszystkiem wie<lzi1at bardiz.o oo
brze R1m~ld()· i stwie:r<lizH majomość ów:. 
czesnei proceiCfory tern wtłaśnie, że w1raz 
p101 urząd1zeniu pulaipkhi, 111ad'spo'ko.jniej ztam
tąd si'ę o<lldlaJiil. 

Pozostać, zooczY)Ji01by narazić się na 
staiwhmie sobi·e clio oczu ()'slkarżiol11'ego, na 
baidaniai, objaśnienia, ud.Jwo'dJnienii1ai i mme 
w kid1ku oo ·w1stydltwą porażkę. 

Przeciw1nie, \Vcisnąć w ręce bro1(1 za
czepną, pchnąć gio 1naprzad! ~ pl()ozostaiwić sci 
memu sobiie wmówiwsiz:y weń przedtem 
·niezmierną, ważność jegQI noli, byio tid: prz.y; 
gotować tajemnkz1e powikła1niai. 1Wśród 
któryich wójt zakf-0potau1y, a jedlna!k oo kolń-. 
ca obdWiązklo'm swym posłuszny, z zactę
.tY1ID uportm1J bę<l'z1e phlnlOWalt ·spe:lln,ienia 
po.włerz!Olnegio sobh~ aktu, w. sluszmości je
go :nie \V'Ch~ąc i Wichodzić niei ~śmielając 
s:1~mwet. 

Ta też d<>świadcwny łotr poprzestał 

były skutccz.nic strzeż one. Cłrn :rei sit; uri 
aiajodp01wiednic~sz_yrch środk(>w, aby \\ ·pó1 
n:c z sułtan em, którttgo uważa za zupclmc 
n: za\\ ,is?cgo SU\\1~ rc-na, cel ten os;ąim1ć. 
Cesarz zako1kzył uwagą, że przy refor
mach, zarnierzo1nych przez stultana, nah:! ży 
postępo1wa1~ z w'i clką mądrością i trzeba 
szar:mvar.; także uczucia re!igijtnc ln•dln·o śd , 
aby imiknqć znhu rze11. 

Z Watykanu. ,.Gazeita Naro d·O \\"a" po
daje : 

\V k-0lad1 wat~"kar'1sk 1ch , maj4~~1c h bez 
pO:ś rc<d~n:c st-0.su1vki ze świa·tcm dyp~omaty
cz.n::rm, dcl\\ cdziailcm s:G, co .na· t<~puje: 

Przed dwoma rnic's.:qcami za,prnsił ce 
sarz M1kolai do S\\',oj'd rezyd·encyi wszy
stkich ks. b:skupó\V kat-0hckich, podle
głych jego berłu i \\ yrazit ;m życzenie, ab) 
mu przcid!staw;H \: szystkie ·11eformy, ja'k1c 
ll\\ .ażają za potrzC'bue, celem za1k\\1nie111a 
wiGkszci S\\ o'body l(oścJ-01-0\\ 11 kato1:,._kie
mrn \\ Królcst\\ ie P{)lski·cm I~osyi. Biskn-· 
p; przyjt;li z podziękowa1n:crn cesarską i·ni
cyat.n 'et. NastQprni'e· •na wspólu1em z. bra
a1iiu, 11ajpraJ\\Jd1opodobnlrcij \\" PdcrsLurgu, 
rnl{)liyJ,j momnryal, który został .WTGczo111:y 
Mikofajo~wi JL, a który obc.c:111ie i ozpatrni~ 
rząd r-0\Syjski. 

Dano mi d10 poznania, że mcmoryal ks. 
bi1skupó\\ -0dznth.:zar s:c pe\\ nem wmiarko
wanicm. Ogra1n:iczy'lii się oQ'llli dio istoit;nych 
potrzeb vbccnych , cliairakteru wyłącz1nit.: 
rcli,gih1cg·o. Na przykład: \\ mcmoryafe 
n:iĆ 1Jyf10 !l1l01

\\ y O pornzumicwianiu 'SiQ bi
skupów i du:dwwJle1"istwa ze Stolii'cą Ś\\ . 
Ogra1:w.;zc'lli:a poczyn1i•ono· w tym celu, aby 
rcfo:rmy tcri 1 łatwiej i tcm rychlej mogly 
d1ojś6 do s:kut'ku. Do\\ ictlziah:m się 1nastę
pnic, że w:krótce przybędz ie do I~zyimu ks . 
arcybiskup mohylc1wski, h r. Szembek, mc
tnopol1;ita1 'kościołów ka1boli•ckid1 w' Rosyi 1 

o:dbęd'zie z Oj·cem św. ko·nferencyę w 'Spra
\\ 'i·e zarysu reform, jaki prz c1diożio1no cesa
rzl()lwi. 

W Watykanie zapatrują się nicktórz)· 
ic!Jostoiinicy z pewtną ni'eufin1olśc1 ą ina te re, 

formy iJ sądzą, że mziehodzU., się w dla.n.yru 
wyprudku ty~ko o ja1kąś aikcyę poJ.ityiczn.c.1, 
madąicą, 111a celu pe1w1ną, ositroż1111ość w10be, 
Poaalków-kat()l~ików w obeornym dk.11esie 
1111uep0ikojóiw we ws·zystkli1ch krnja1ch p.a(1-
1stwa rosyjskiego. Na wszeJlki wyipaide.k 
zelbramie ws2yistkkh busk1U1pów kaito11Vckii.;l.l 
w pafacu ceiSarskim pod przeWJOtdJrnliatwen~ 
cesarza jest obJaiwcm bairdJZlo zrna11nllie1nnyn, .• 

Z róiny,fi sfłon. 
Bochum. Tutejsz,y. •są;d Jiatw.niiczyi ska

zat na 14 ctni wi·ę.zie•ma gómikai K1emensa 
Abraharma z. Iiarpe1J11 za to, !Że w .czaisi.e bez
rdbodai wolal do idących dlo pracy górni
ków: „Pfe, wy lamistrejki" ikt Skiaizany· 
.od!WJOJtal się 1d1n wyższej instancy.Ii i oocJmm 
ska izbai kanna miio:stai iwyrok iinsfarncyu pa
prz ednu1ej. 

na utl'ziel'eniw wójtow~ og61U.y.ch wiskaeó~ 
wek, dloty.czą:cy,ch zairzwcam1eigo Cyra:rrowi 
przewi1nie111i1a. Naieis.k g;t(~wi11y polożyl na 
loolniecznio.ści uwi,ęzienrn. 

Wpr-0owadzo1ny z zamkl!liiętemi <Jicz.r
ma ma: tę krętą. ścieżkę, do:brod'usz,n,y przed
stawi>ciel wlaldizy m:at juiż poistępoW\aić nią 
sam. nie z1ba:czając. i stać s11ę w końcu nie
świadlom~n wsp6ilnikiem podistę.pórw1 R.i
n1alkl:a, oraiz. niik.czemnośd htaibi1eigo de Lem
brait. 

X. 
Sawi1niU'sz, hrabia~ <lo Colignac 'rl mar

graibiai ct;o Cus1an 'biesiadlowafi w ITT.aJ'fepisze, 
gdy ·OO wspaJnialej j~dailni wsz,edl iilnten
d·eln.t zamku i o·znaJ.imir swemu pau11u, że 
prz;yibyl wóJt i~ chce się .naityd1mia·st z, nim 
zoba,cz.yć. 

- W óft ! - Za!WlOła:l wes.olio1 hrab· a. ---. 
I czegóż to żąda od1 :nas sł ,aiwetny Cad1i,g-
111an? Niech weydzie. Opowie nam swój 
'vnteres przy kiielisz1m starego me1dolku. 

Drzwi otwarto i zjawiit się. w 1nilch sfa
wetny Ca!diiw1noo, mrugając ioczami iii wy
bijzjąc ni'Z'~ie pokl<J11'Y aż dio 1oodlweirężenia 
siohie boków. 

- Bez tych ·cerng1eli', koichainy Oa<liig
nain, - rzekl hrabila. - Jesteśmy w we-so
lem uspoisolbfo111iu i' wszelka ceremo1nia·l
ność śmie:rtelnie nas nudzi. SiadaJ. kocha-
111y. bierz, k1icli:szek ~ me śpiesząc się, rozpo
wiad'aj nam swoją hisooryę. 

Jak widzimy, hnvbia de Coligrnac byl 
czle!kiem wes1olym, luibiący;m żyć dlabirze i 
swiobddtnne, wcak nii·e dumnym n gotorwym 
imżdeli chwili dlO naipe,l1nie1nfa kieHsz1ka 1 

' wychyleni:a go zai czyjeś zdmwlie. 
,Ą Wóit usia:d1, 111ie pozbywa.jąc się je-

00,ak sztywnej li zagaci9:roiwei mruny. 
' Pra'\vtlę rzektszy,, wtaism .wielkość 
spraiwia~ta mu niemal{)J k~ovotu "\\~bee tak. 

Bochum. Tu rei. za centrowa „\Ve~r 
Vd ksztg.", orga1t1 znanego p. KnapIXi!o 
do·Jllc i, że pewna kobieta \\" sta:nie nietrz„ 
źwy:m bQd<ic popchnęła swe z nią idą t 
dziecko na tor kolen 1cktrycZ'Ilej. Nadjeż_ 
dżaj4cy wóz kolei cle1k tryc z1neij zd,o łan o z 
trndn.ośc i 4 powstrzyma.6 tuż przed l eżącen 
na torze d'zieckiem. Dz1iecku zanics:orro 
do 0Jca, a p i jaczkę a rnszto1wmn10. 

Cent r-O'\\ y o rgan szydercz10 zazna~za. 
że t.o była Polika. która siQ na1piła. \\ ie\e 
,,\Vudki" . P ozumie SIG, że pija(1stw10 ka. 
żdy po'cę pia, jak i· ow.ą kob ietę , ale dlaJ cze. 
go ccntliO\\ y ,.blatt" dodaje" że to byla 
P·olka? Oto .,Wes tf . Volksztg." chce zo. 
hydzić P·alakó\\ \\' 01c'z1ad1 s wy,ch czyteln1• 

kó\\~ - a podioh11ie p·o1s t Gpnją w, zystk1 
gaz .... ty nicmkckie. Gdyb.> byl,o chauzil 
o 11iemkę, nue !Jy,laby -0 \a gaz ta cen.1 \la 
doda\\ a!a, że to była niemka. 

„Wiarusa Polskiiego" wciąż zapisy\\,~ 
mc/ż.n'1: na ka:ż:cld p2czcie. na k\\ ieciei'1, ma 
i ..:zef\\ ic1... Nasl;, eh Clyt l•mkó\\ pros1• 

my, aby 11:c 11.::ita\\ ali "" ag1t:i.cyi nad riozsz, 
rzanicm tego p sma, które z \\ szystki łt 
stmn '!1ajr(iż11iejszc z110sić musi vrz.dlado. 
"ania. 

Sprockhovel. Dnia l k\v ietn:iai wprzl!· 
stano w ko'palni „Spr·nckhovd" z11peł11Jt 
pracy. Z zatrwunio111ych tam jeszcze ofoolo 
230 gómi·!-ó\\, pró z 27, znaleźli. \\S'Z.)'scy 

pracę \\ okolicznych koipalnia1ch. 
Kamen. K:·o1d:n'.'a ,,1\fo11wJpol" ś.\\ ięto

wah w ubiegły czwartek z powiodu braku 
piopytu na WGgle. 

Paryż. Chemik paryski Bcrthe1tQt ()d
kryl śrnddc , za porno.cą któreg1cJ starzy 
c:gipcyanic balsamowaLL trupy tak dokb 
dnie, że przetrwaly lat tys.iące . Tym śrnd
ldern był olej rycynusm\'Y. Olej tein \\ tak 
zw;ainych mum:a1ch egipskich pod działa. 
rn1em kwawr-01d1u (tenu) z1nild a le wla:sność 
ko111senvK:J,\\1ain:1e utrzymartai si ę, zupełni e 
przlrn lat tys i ące . 

Bochum. Dz,i eici, k tó re już szósty rok 
żyda ukończyły, po·winny być ()'d kwietnia. 
doi szkoty za1p n1wacrzo ne , co' rod1zn1colm 
w yc ho·w a w1c.01m przypom1:111amy. 

Rozmaitości. 
Czemu są winni Polacy? „Korn. Vr0Jks

ztg." pisz·e: Lagodzącą ollroilli1czm1ość rei\\1t1-
lucy1i bet1i'ńslkiej z •r. 1848 - niaz1w1aJ hr. 
Buiel:Orw w pairl·ameincie niemueickim fakt, ie 
„Berliińczycy ·nie chci'eli się wó~z.as oder
wać od państwa pmskliego". Cd prawda 
byto by to potączone z. nie:malą, tru1dlruością. 
g;oograf1cmej 1natury. Nawet z, 'k!sii1ę:s.tfw1em 
Reuss li1rnii ta:rszei nie: byłoby 1stę łaitW10i po
l~czyć Berliń·czykom. „Vo'S!S. Ztg.", „Bert. 
Ztg." i Vo1ksztg." proti_ .stuią też ~walta.
wlnie przedrw twierd'Zleniu ka1n1c:lerz.ai, iż ~ 
1czieS!na 1rewiolucya zostafa wywolamią, p.rvez. 
Po;I:aków! MVoss. Ztg." pisze, że ,.jest to 
WYtn:aifaz,e:k rea1kcyj1nrych; po.Jityków". C-0 

dlOlstO:J1nego towarzystwa, i1 nie śmial pod'~ 
n1ieść oczu lt1ia. trói'k~ wesolyc'h buesiaidinitków· 
zammietrniloną od wi1111.a i' oświetloną jaskra
wo blaskiem licznych świ1ecziniiików. 

Zwłaszcza osioba: Cyiraruai przeiJ!110W'aJa 
go szczegółnym strachem, nad kórym na
próżin01 stanal •s! 'ę ·zapanl()fWać. 

- I cóż, mości wójci'e ! - przemówil 
SaWl~niusz, i:itując się nad iegol ikl10pQt1i\wem 
pollożeniem - ·czyż nie przymade1sz1 hlraibie
mu slUtsmośd? Twoje ztllrowie, mości 
wójde, choć zdr-0iwie to. jaJk mi si-t~ z~aije, 
~naiidluie się już w diostateczinre !kwitnącym 
stanie. Na h011KYr, je·steś paifll najlQlkaza:fiszyn~ 
z urzęd!rnilków WJ gra1nicach Fram1cyi1 u Na
waJrry. 

Poetai wyd~ginąt r~kę z kieUis~ki€m db 
wójta. 

Tei111<>stafoi i11l1e śmiail odtrądć WY'świiad 
1czi0hego sobie zaszczytu lecz rękai jego od 
wielkiegio1 w.zrnsze.nia truk 1siih11ie d'rżalai, że 
roz11aJ1 na olbruis część '\vli!na, któirem mu kie
tioh .naipel1rniom. 

- Cóli t(), czyś slaby? - ziaipytal blrar 
'bia. - uw:aiżam. ż,e jestJeś czemś sibn111e wzru 
sz;ony-. Pij, to d didbrz'e zr01bi. 

Cadi·ginian ·spclnit wol'ę hraibi1e1g'i0'. ale 
omal1 nie udusit się, piiąc, tak mu od! dzi
winegio wzmszeirna ścisnęło się gard'lio„ 

Mimo wszystko, info z.apominal o cetn 
swego przybyc.ia. 

- Painie hraib:oi - rzekl - ,chieiJaJbyrtJ 
pomów1ić z panem na o&ob!nościi. Czy paat 
hraibiai raczy wyświaKliczyć mi tę laskę? 

- Z ochiotą. Czemu jedlilaik inie chcesz . 
mów11ć przy wszys·tkilch? Ja nie. mam ża
<lin}'!Ch iJa.i amniic · dfa tych pwóW. 

- Tu nie chodzi o tJajemnli'ce paniai bra~ 
bi~o. 

{iCi-ąg l'afszy nagtqpi). 



' pra1\\ da, rnejeldirI•okrntnie jt1ż. po<ilnro:szicrn.u lo 

1·, ierdzL n:e ze s trxm y kDI1s erwn tystów, 
.:zkolwick uikt go h.:szczc nłe z.dolał udo

'\\.O d!Ili ć. Dzisiaj , gdy na Polaków zrzuca 
-:c ddpm\i etlzL1ln.ość za \\ szy tko złe, co 
Ję dzieje \\ pai'1stw1e n.i emiea kiem, nie mo
żna siG dzi1\\"ić podobnym t \\ ierdzem:<om. 
ttaikatys tycz.ni 11;storycy \\' )ina}dą je.s;zcze, 
ie franc uz i pnd J cną w r. 1806 byli ki ero
'\\.a1ni przez P.olakÓ.\\·. N1tmiecki paUyota 
:1: r. 1905 zapala ' iG dla Amco:k~rnów 
Anglikó \\ i J(osyan, nie 0'ba\\ ia też n':1czy
k~j potęgi. lc-.:z sto'i '' i.enni~ przy z.asadzre 
~iakatystÓ\\ : „.My, Niem~y. lmimy siG tyi 
ho Polaka, .a poza tern 1111k·og.o \\' ca~yu1 

0

\\ ic..:ic ." 
Pośród normalnych warunków w Eu

r::p:c nmicra na rok 10 tlo 11 m:1lik)i1161\\ lu
dzi. mnieJ '\\ ięcei 27 na 10{). - .N;,L; ' ;Glk·~za I 
11 zha zgonów przyp;.tća na pkt ·szy rok 1 
ircia, a mi11.mwicic 2.50 ra ICOO. - Naj
'" G]·szą J+i~z:lJG zg·01lÓ\\ \\) kazujc Ibsya, 
:.,dyż 35 na 1000, potem ·~.1 Wcgry .JU 11.1 

~ooo, Austrya 27 na 1000, v ':·ochy i łil-
zpainia 27 na 1000, Ni m..;y 25 11ia 1000, 

fra111cy:ni 22 na lUOO, Szw,2jr.::'.lrya 21 iw 
lJOO, A111gkt .:u na 1000, Szwcc:w i 1for
wog.ia tylko 17 na 1000. W s: UJiid".'»n.rc\\ 1 

~miertd111ość pośród niemo\\ l•,1.t ' ' pit:r-
' szym 11oku żrcia icst taJ;:że 111i,_:mm. '-!jsza, I 

\\ :y1110's; VO\\ ~ern 103 u:a 1000, \\ Aingl1i za::i 
104 na 1000. Potem pr.zychodzi f'nmcya 1 
iGO, Hiszpania i P.ortuga,Jia, 180. Wluch:y 
J84, SZ\\.aJcarya 194, Niemcy 240, Austrya 
i Węgry okolio 240, wrcszdc Rosya 300 na 
1000. Lic.6ba starcó1w 'PJnnd 70-lctini . ..;h , 
\v ·slr..isun1iku d10· ludln 1ości jest największa w~ 
f'ra:ncyi, bow :1em 44 na 1000, pioczem .idzie 
t"-~0l'\\'C1g(.a, 40. Szvv'.„cya 33, wi:ochy 31. 
.:z.\\'.aicar:y'a. 30, A:ugha 27, Niemcy 26, łii
·zpamia 24, Awstrya 23 , Węgry 18. Prze
dętny wic:k Judzi \VC \\ 1Szys.tki.ch kraja1Cl1 
J:ur:opy prz.cidlstaiwfa. malą różn ic ę, miaino 
wJci1c 30 do 34 lat 

Wesołv kąc i k. 
Doświadczona. 

- Jestem pi·erwszym, rnai}drinższa, któ
regio k00.chasz, wiszialk prnwlda? 

- Na:turabni'e! (do siebie) Jaicy oni 
wszyscy naiiwirn ... Kaiżdy pyta, r0 toi 1samo ! 

W szkole. 
Pewna na.u.czyicielka, siląic s·ię, aby Jak 

11ajjaskrawiej old'rnaJ{)IW:ać ucZ1rniom 1S\v1oim 
d~iosł-0ść kary, jaka· spotkalCł! Nabrnchodo
rorora mótwi : 

- Przezr pi~ć lat ŻY'\lfiJ, si·~ tytko tra
wą, iaik !krowa. 

A maly Wfad!e·~ prz:ery.wlai jej: 
- A czy on też. dawał mle.k:O:? piroszę 

pani? 
Przepowiednie pogody. 

JeżeLL pies nie chce jeść mail.iITliutrui -
<lcz:ekuj deszczu, ai~boi pogociły. 

I(iomair, rnszaijącyi prawem skrzy-de·l
kiletm OO WYS10ki·e1j wreiJy - tnioomylina 
Przepdwiednia mgly. 

Boda1n grni<tCY llla wdlololt1Jcz.cli - ozna
k«i Z11111.ain1y wiiatm. 

Gdy w n1ocy podiczais Sll1!U, ćwiczą, si•ę 
Pahly - ro 1ni'ewwrodna oz.n.alka <lesziczu. 

Ody żabka zJe.1-0niai śpiewa, toi pewt.na 
{}Zna.ka, że śnie1gui n.i•e będlz;i·e. 

Gdy konik polniyi wyd.arfo zaipacll! piż
ma - burz.a z. 1grnd1em~ w ·gidyi pachnli'e ce
hufa. - stala pogotlla. 

Gd'y wieiwiórka drnp1e si~ poi ogoo1ie 
-- niewątpliwie będlzie słiota•. 

Z pieśni sjelskk:h. 
Za sWdolą - za w,uJową, 
Stoi miemiec, :~twa głową, 
Ei!-że miemcz.e ł'bem nie 'kilwai, 
Zi1emi wzi(l.ść się. nie 1spodlz.i·erw'0d, 
Choc-byś myślat. Lait dlwi:e kopy 
Nie puis~czą jej z ręki chłopy. ' 

Towarz. św. Wojciecha w Baukau. 
W [!Ji1eid!z:itelę. 9 kwietniia o gOidlz:. 4 po 

~· <Ydlbędziie siię ·rocznie wtaillne 1ziehran.ie. 
. :zctdl F reiwizioro:wie 1kasyi wilnini się sta

~~. o go<lz„ 3. Uprasza się .cz1tooków, aJby 
1 

51~ !ak lllalili.c'zlnli·ei staiwfrli, gdyż będ'zlie obór 
1 llzywego ·z:airządlu. Zarząd. 

Baczność druhowie okręgu X. 
b ~noszę 1niniej·szem uprzejmie, ihż. ze
~amie ~rezesów i naicziel1111ilkówi odlb~dzie 
olk ~ nre~·z.ielę 9 bm. o god:z. 5 po pot w 
X ~.u P. U1t1Jterscherrua1110 w ie Wamte, al. 
:iow,a. Uprasza silę, alby każde ,gnia· 
P • ktore 1niaLeż.y: do d<:.ręgu X. swyich 
s~stawioi:efi1 wysf!3lto, bo będ!ą wraine 
SD~rwyi OlllialWiiatnie. Zostaintie te:ż zid'ane 
~ a.:viozdame &legata, któryi byt ~tany 
Zli~ do Pożnaru.ai. Crofieml ! 

Jan Barański, prezes. 

Towarzy5twa Ś \\' . Szczepana w Rau.xel 
<lono i z.an. czfonkon~. iż 9 b. m. o godz. 
5}~ p.o po1L prz y pa<la kwartalue zebr-anie, 
na któn.::m bt;dzn~ prze ' Z:Yia'll c p ra\\ 107..<la 
nic z pic rn szego k \\'a riału , zatem jest bu
wiązkiem każdego czkmka na pO \\ yższe 
zcb raJnic przybyć: . Goście mil'e w id·ziani. 

Z ar z ą d. 

TowarZj-'Stwo gimn. „Sokół" w Herne. 
Przyszłe zebr.allli'c <Jdbcdz ie ·~ w nic

dt i clQ cłntla 9 bm. '\/ gudz. pół c.lio 4 Po pol. 
\V don 11 czeJ.adzi ka ol kiej przy ulicy No
' ej . Na 1Yorządku dz.eninym \\ yklad dn1 -
lw. Luv .... rto- :\ sk~ego o Adamie Micldcwiczu, 
sprawa zaba\\ y i spra\\ y adlll'i'llustracyjnc. 
O licz1uy u.ctzial druh(i\\ upraszamy. Go-

Bractwo Różańca ś 1
• \ honu h ck 

doo ·i 13raóom i 'i-0 t rom , i :ż. „Gorzkie 
żaile ' ' odibcdą ię o gQ'cl.:Z. drugiej, tak iak 
za\\ ze po 1aboż.e(1st\\ ·e zcbrnnie u goś:rn
n'ego Prane. Hołiau w pobliżu k palni 
„Joach im". Ponieważ sprawy masze tY 
CZ<lCc si~ Bmctwa róż.ai'1ca .Ś\\. są bard!zo 
ważne i będą przed ta\ jiane oznaki, któn: 
sobie S1{)Stry życzyły, i sprawozdanie l 

prz szleg.o mku. przeto uprasza .się, aby si~ 
'' zys tkvE: s:ost ry staw · ły, ar.ieby am j d
ncj n:e bra:klo, a osobliwi:.. zelatm-.J: i ró:t. 
Uprasza SIG uprzejmie, c.by ty h, ·tórzy 
,,\\ L'arusa Pol." 11. ahonują m fadom·ć, 
aby była jedność i ZgO'c.la między nami jak 
dot~d było'. Naclz lator. 

ście 111ile '' idz,:arn. Czokm ! Wydział. Baczność Siostry! 
Bract ;va Różalicow. Polek w Iiabing 10rst. 

Towarz. św. Wojciecl a w Hontrop I s·ostry które siQ tla1ly zap a6 cb na-
donos: s \ y11 człon' cm iż pci's:edzc..nAe, kt& ~ zego braci\\ a prnsimy, a:by siG ra..;z:yły 
re się mialo odb~ ~ \ Pi d1idę <!1 1111 91 \\ie- slaw:ć , u„edz1 ·lę, d:n.ia IG k\ :.:t.1'.a o g. 
tilia nie i0db„Jzi·: s:c.- / p(i\\ odu miisyi pol- ". pc1Vn:e Pv raz ~:~~rwszy odmó\\i6 Ró-
skid. \\ e :J ':-- .lus..:h[!id. Tak samo „GDrz- 5~4 czyli p:o Ni(.szporttd1 memieckid1 aby 
ikie ZalC.:" 11it bę<lct śp.e\\ .me. Zarząd. ża1rie.c Ś\\''. IJ.D pulskn \\ par0iii tlenri~hcn-

--- - - - bnrg. I~cd.arcz;ld, któ11.: IL.ają zarniar sr:ę za-
Towarz. św. Woici eł a w Erle-Midclelich. pi1sa{;, pro.simy, aby także prziybyły. 

Kwartaln~ v·lJra1::!.! 01<lbGdzic się w 1111,, I zwołujący. 
dzielę, da1itl 9 kwietn'a b. r. po pot. .o' go<lz. j -------
4. O jaJc naj]i'czmn!szy 1·1c1z.:'i.lI czł1on!k6w , Towarz. św. floryana w .Merklinde 
pm.s.i Z a r z 'l. d. ·c.k:i1uosi swym C'zlo111kom, iż z ybra111J~ odbę

l(oio śpicwakt>w pols ich „Jedność • w 
Hambol'n. 

dlUni::Jrsi 1 ~~'\ ym cz10111k·o.11 iż \'l ui~dziclę, d11 . 
9 kwi.cl tia pu pnł. r g-, ·ll. 2 odbędz,i:c się 
wal111c ;wbr'a„1i·c i· spw 1ozd:x111ic z l kwar
i?-1lu. Uprasza się vszystkich tych, .którzy 
z1a1Jicza.ią s·Q do czionrlrnw a im1l·o' uczę
szczają mt lekcye śp11•_,, u i na z0hran1a 
aby ra12zylii siię sta\\, ić pu111rktua.J.ni·e. 

Józef Szwojkowski, p1rzew. 

Towanysl.wo św. Walentego w Horde. 
Kwairtahle wallne zcbrainu.e ocLbędzic 

siG 9 hm. po pal. <J guidz. 4 na ·sali zwy 
kl y1ch prosirerdzefJ . Pornic:Wiaż są ba.rdz:J wa
żin e 1spra1-w y do 2~atatwienia, prze<bo' o jak 
na}nhcznJiejszy udzi1al p11osi Zarząd. 

Tow. św. Wincentego w Hochheide 
dcinasli swym rczfo/J1k1orn, jako też wszyrst
ki'rn R•odakom, iż w n ie:d'zi1elę, 9 kwi·etrni1a o 
gc1d1z. 4 po piał w lQtkalu p. Ka110tai Miillera, 
(pflzystamek kole1i żelaZtnej Scherpe1nlberg), 
<ld'będ!z1•e się walne zebrani~, ima iktórem bę
dJz:ie cały nowy zarządi obrany, jako też 
spraiw.oz1da1ni.e kia1sy za pierwsz.y kwiartal. 
Czilonikorwie winirui JSię w pdnej liczbie sta-
wić. Goś.cie mHe wid!ziam. Zarząd. 

Uwaga. Czll()1111lro.wi1e z:arządu j.aiko tez 
rnwiz1oroiwie kasy w i1nni· się o 1godlz 3 po 
pol. w1 powyższym 1olkaliu :mail1eźć. 

Leon Szczygiclski, se.kr. 

Towarzystwo św. Jana Ch. w Meiderich. 
Dnia 9 kw:ietniai Qdibędz.i1e si·ę kwartal

ne wiailine zebrainie. Uprasza się aiby każdy 
sic staiwi'L W sobotę przybyiw.a s~wied
n·ik pOJl1sk'i. Po po·Pudlrniltl s pia,Stdbnidść do 
Sp()IW1l'ed'Zi ŚW. 

Uwaga. W niedz.folę z,a1raiz po 111JaJOO
że1łstwi1e zebranie zrurządu. 

f eJ'iks Kałek, przew. 

Koło śpiewu „Wanda" w Laar 
diniosi swym c:zlooklO!m, iż. w niled'zie\tę, dnia 
9 kw1i:etni1a: odfb.ęd1zie s.1·ę kwartalne zebranie 
o godz. 6 ~i,eczdre!m w l!okaitrn p. Jiainsem: 
przy uHcy (Kaii1serstr.) 118. O Hemy u·
dzial ic'ZfQJnków i'. gości w Zie1brainh11 uprarsza 

Zarząd. 

Towarzystwo §w. Antoniego w Neumiihl. 
Wailn.e oraz: kwartalrne zebira•nile od.lbę

dlz;ile się w niedtzi·e1Ję 16 krwietnfa.1 o gio<l1z. 12 
w pot. Reiwiiz()lrowie kiaJSy 1z1echcą przybyć 
gooZl!lnę pręd!zei. 

Ka'Z\alnie polskie 'będlz'ie w Neuttnriihł w 
ł1Ji1edlziielę 9 bm. o g-0dz. 11 tj. zrairaJZ p.o Su
mie. Pirz.ez. caty tydzień następny ikaiz:a'nla 
o giodlZ. 8 raino jr o giod1z„ 8 wvecziorem. w 
nOOdlzWelę 16 kw11etn1ia ikaiZ1a111i·e o go1dłz. 4 po 
pol. W 1ni~dlzi,elę 16 kIWietnia łla rannej 
Mszy św. WISpółna Komu.ni~ św. dJ!JaJ wszy
stkich człlOnków Tow1airz.ysowiai św. Anito-
rolego 2. PaidlwY z, Neuimilhl. Zarząd. 

Baczność Polacy w Sterkrade? 
Z JJl()WOOIU przeszkókl, ja!lde 1I1lam robio

'llld ;n.a z.as.złem ·zebr.ainiiu, nnre mogliśmy z.ało 
żyć całkowicie tQIWarz1ystw1a polsikiegtd. d'la 
tego odbędlzale się ieszi.cze ieidlnK)1 zebra1n'.ie 
w cebu1 ·z:aitożenia tegQż. w ·n~e<llziuele 9 kiwie
trniai tairaz poi naib1ożeń'stw1ie o godiz. 110 w 
połu<linłte w oomu katolłickkh ~wairzystw 
(katoo1isches Verein>shaius. obo!k kato·lic
k1egio kościołai, uilica Bra!nldeinlburgistr. U
pr~am wsz;ystkiich żyiczJiwyich mm R-0- . 
dak&w, by na to zebrarni·e lkz1111i1e przybyh. 

franc. Strugała. 

dzie ~iQ 9 k\\ ic.tuia ·o gd'z. 2 f,o pol .. a nie o 
godz. 3, jak zw:y~Jde dla tego, że siafa bodzie 
zajęta. Uprasza SIQ czloków aby sic Lcz
rnie zebraili. Rodacy, którzy jeiszcz.e 111:c S~\ 
\V towarzystwie, tjCchcą się zapisać na 
•członków. Wprzódy to R:odia.1cy gadali, że 
tu t) lu Polaków, a towarzystwo nie i'St111ie 
je, a teraz jalk towarzystwo jest zaloż.one, 
to ci się wcale nie pokażą . Ni·e wiem dla 
czego r Czy się wstyid·zą. że są Polakami!' 

Jan Wawrzyniak, przew. 

Towarzystwo polsko-kat. „Jooność0 p. op. 
św. Rodziny w Scherlebeck-Oberdisteln 

<li01nosr swym czlonlm m. iż w nri edzielę t. j, 
9 kwtiet.ma po pot o godz. 4 odbędz~i .e s1~. 
w1aillrne z.ebramae kwartaline. l:Jiani•eważ s4 
róż.me wnti<J.sk1 do u1chwale.nia. przeto licz.
iny utdz.iał upiraiszai si;ę. QQśde miile W1i'dz:1a-
1111i.. Z a r z ą dl. 

Baczność! Zarzqd1 w~nlien się sta:wtć 
o godJz. Yz4. 

Baczność Kas trop! 
Na w.alinem z.ebrainiu· dlniw 2 'kwaetl11ia 

zostal obnainy 1111()1\V'Y przieiW1Q.d/ni1cz.ący, za
~em upraisz.am wszysti!Gie .spraiwy tyczące 
się Tl()!W. św. Wawrzyńca w Kaistropi przy 
sylać ina ręoe J1anta! l(owaik·zyika, W1ildiumer 
Str. m. 27 w Ka1strop. 

Jan Kowalczyk, przew. 

Baczność Rodacy! 
Tow. św. Jana Chrzc. w Ueckendorfie. 

w 1niedztiellę dniai 9 k waietini~ o godz. 4 
po pot. odlbę,dzie s·ię kwarta~ne waillne ze
brami:e, 1rua którnm: będlz.ie sprawozd1am~~e re
wtl!zorów kasy z. pi1erwiszego ki\VlaJrta!hll. Za-
rzą,IC1i 1~ rewi'zomw!re kaisy •z,e.chcą się godiZi-
nę prędzej stawić. Zarząd. 

Zwią1.ek Polaków w N!emczech. 
Rocze walne zebrallłie „ ,Zwią.ziku Po

laikóW" dd!będz;ie •się w niedlziel'ę, idlni!ai 16 
k·Wf.etlnia o gOOIZ. 4 P'O pol. w 1saDi p. V al1J de 
l.Joo 'W1 Bssein:, lill. Schiltzenbahtnstr. 58. 

Borzą<lek obr~d': I) Spirawmtdanie 2 

czy1nITTO'Ści , Zwią:zk1u Polalków". 2) Uzu
pellnie.nu1e Wy<lzialu. 3) Obór R.adry nad
zoirczej. 4) Obrady !l'ad w1111;ioskami. 5) Wol
ne glosy. O Vie.Ziny u<l1ziiaJt uprasza się. 

Wydz.i.al „ZwiąJZku Polaków w Niemczech". 
Oz.lonkowie powi1n!llli wtn1ioski s.wle1 na 

walne ze1brnnie wraz. z wz1a.s.d.lnl'..em1iem tych
że nad1eisłać inai ręce isekrcta:rzia niatipóźnieJ 
dio wtorku , <llruia 11 kw1Je.tu1ia J>(lldJ adresem. 
A. Brejski, Boohum, M.ailitheseirstr. 17. 

Zebram1:ie Wydziału i R.aidy Nadzorcze1 
odbędzrie snę 16 kwietnia o godz.. 110 \V< 

Essen, w lokalu p. V an de Lioo. 
O przybycie wtszyistkich czlotnków 

pmsi T. Kubiak, przewodlnicz.ą:cy. 

Kolb śpiewu ,,Fiołek" w Rflld.-Siid 
(daiwmiej) Bruch 

dooiosi• wszystk:~m czl()inilmm., iż w nied.zli.elę 
d'.nia 9 kwjetnria po pot o godz. 3 odbędzie 
się mi1eisięczme zebrainie a więc Za'.raz po 
lekcyii śpiewiu. O licz1ne przybycae wszy
stkkh czlQ'Ilków upr~a się, gdyż przyjdą 
wta/Ż.11 1e sprawy pod obradly. Także prosi 
się. czfonków, którz.y dłuti\Szyi czais zalegają 
ze swojeani i.sJdadlk:atmi. aiteby ·je zapfacili · 
celem uregul>01Wanlia, książek. Zanząo. 
_ Uwaga: Listy tyczące się l(dta proszę 
nadesłać na ręce prrewo1Ci.lrniczą:ce.g:0i: łfon-
rytk WI"Z'eSJi!ński, Reikł.-Sild, Ma!r.ietnstr. nr. 
17 lub sekretalrza Marc~111J Mikzyński, Rekl.
Siid, Hid'ferhaide Rellinghauser Str. inr. 3. 

Towarz. św. Michała Arch. w Hochfeld 
dodlO~i uprzejmie S\ ·ym cZ\łcmkJm, ::ż ' 
nicdzi IG 9 b. m . o gdz. 4 po poL b dzie 
sit; polskie naboże11st\\ 10 \\ kościele Ś\\. 
ł3onifal!<-''g.O w ttochiclclz~c. Uprasza si<,; 
rndaków I' Paid ... zki, ;.r.l. by s·ę jak uajli~z. 
niej zgromadzili. Przewodniczący. 

Uwaga: Po 11abq:h.l,st :11 e mamy 
k\\ artaline zcbran1ie, na któk s~ę z-;
stkid1 członl\Ó\\ zaprasza. - Zarząd ma Si(",, 

stav„1ić już o godz. ;_.J po pol. p1J;ed nabQ
że(1.st\k1ll, gdyż mruny · \\ „ .żinc spra;\\ y· dv 
z1a1atw1en.ia. W so1Lotę <linia 15 hv iittni 
przystl;pnj.e l{J \\ a:rzyst \\a. spóVnk <lo spo
wiledJ.i ś . \V Hied'zielę 16 k \\ iet1uia do 
l omunii 5y,. o godz. /~7 rall'O. Up a:szan 
jeszcze raz <J liczny 11dzial \\ . po\\ 'e<lzi i 
K-0n1mni~ Ś\\. Z a r z <t d. 

Tow. św. Jana Ew. w Altenbogge 
<l'onosi S\\ ym czlonko'm, iż v 111i·eidz1lJc 9 
kwietnia o g-0dz. 8 rano przystGpuje '' spól
nie do. l(onmnii św. podczas msz)r św. z ka
zruntem polStkiern. Po pol. 'V' god·z. 3 111;c

szpory polskie z kazaniem . Spros·obność d<J 
sl)Owiedrz'1 św. w so:botę <J\d goictiz. 6 wic
cz1orern . Rohotn.iiey na; kokso\\111iacl1 pr,a • 
cujący mogą przystąpić do I(onmnii św. \v 
nJedzCelę i w po'11i'edziałek o· godz. G raiao. 
O liicZ111y udual wszystkich R.-0daków1 i Ro
da1czelk z Allenbogge i oik.Gliicy upraszai s ię . 

Uwaga : Miesięczn e po1siedzenile 1odb{.
d.'21ie siię zaraz poi Nieszporach. O }ile.zn~ 
ud'z;1.al uprasza si ę. Goście mile wM1ziani. 

Zarząd. 

Wiece Zjedoocunia zaw. polsk 
odbędą się w niedzielę dnia 9 kwietnia: 
W Preisenbrucb przed poludniem o godz. 

11;/z w l()kalu p. Overbec:k. 
W Liitgendortmund w lokalu p. Busch

ka.mp, przy ul. Kaiserstr. po pot, o 
godz. 3 Y:i. 

W Derne w lokalu p. Langenbein po pot o 
giod~. 3. 

W .Essen w ldlrnlu p. Plo1st „Kaisergarten" 
przy ut ALteridorfstr. przed/ pol. o 
godz. 11. 

W Kirchlinde po pol. o god!z .. 5 na sa~i p. 
Schrulmaieh era. 

W Gerthe w 1-0lkalu. p. Sekula1nda po po1. o 
god.Z. 4. 

W Holsterhausen u p. l(raft p.o pot. o gdd'z. 
'4.-tei. 
Nadlmif1t1i.a.'Iny, iż kt!oby jeszcze ustaw 

niie od!eibral, może 1się :na wiecu 'Zlg"l'Os.ić. Na 
parzą;dlku d.z.i.eninym: Kooigres. gónrnilków. 
SpratWy ro'bot11Jicze. Sprawy zaiPOhkowe. 
funJe. 'MWne sprawy. Lic'zny wdfZ1at pożą
d'atny. 

„Zj.iedooczenie zawodowe p-0Jskie". 

Wiec w Bruckhausen 
w spra:w~e opieki dwcholwnej w ·czwartcl\ 
nie ddbęd~ie si·ę, lecz dk>pile.ro później. I(ie
d'Y., to wstanie we „Wiarusie Po~skl~m" o-
głs'Zt0nie. Komitet. 

Dip stre}kujących górników w W estialii 
zlożyn Pddacy w Berlinie 700 mr., które 
przyislalai Szan. redaikcya „Dzioo111"ka Ber
ll11ńs!ldie:go", zai które Szamo'\\~n. ofiarodaw
com sk1tada!my rniniejszem serdeczne „Bóg 
21aiptać l" 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Baczno~ć! 

Szan. mt;żów zaufania „Zjednoczenia 
zawodowego polskiego" upraszam jak: na.f.. 
uprzejmiej, ażeby przysyłając pie.ni~d~e, 
aidlresdwali tylko: „Zjednoczenie zawodo
we polskie, Bochum„ Jan Jankowiak , gdyż 
ie.żelli jest irnny adre. , "\\liedy na poczcie 
r<Ybtią mi \vtielkile tmdniośai. 

Jan Jankowiak. 
~~~~~~~~-

BAC Z N Oś C RODACY! · 
'Hamborn-Neumiihl, Alle~str. nr. 139. 

Oznaiimi.atm szam. R.oda'k()!tn, ii otwo
rzyłem INTERES MLEKIEM z dniem 
l kwietnna r. b. w NeumiihL Alleestr. nr. 
139. Upraszam sza·n. rodaków o i)oparcie 
meig-o przed-siębiorst\va 

Franelizek Stachowski. 



Najstarszy kra wiec polski 
I na o hOlieę Rulirort jest 

F 
w L ~ ar, Ka.i crstr. 1 u7. 

, c1 1~ u n1i:11 kowanc ! 

.-ujlepszy krój! 

_f..tt J C we wie1:·im w:ylio1ze 
zaweze na ~kładzie. 

Ro 'acy, Jest lrnsłem knżdt•go: Sw6j 
ilo im rgo, 11 nie chodzić <lo ~kłndu o
bc1 g J I 

Wszystkim, którzy w sprawach podatko
wych chcą zaiożyć reklamacyę, polecamy ksią
żkę no<l t:rtutem: „Poradnik podatkowy". W 
tej książce napisanej przez doświadczonego 
prawnika, dr. Górnego, znajduje się wszystko, 
cze~o potrzeba, aby dobrze i skutecznie re
klamacyę napisać. Tak co do podatków pań
stwowych, dochodowego i majątkowego, jak i 
podatków komunalnych oraz ~runtowego i bu
dynkowego zawiera „Poradnik" dobre rady i 
wskazówki. Każdy dowie się z niego, jakie 
ies.t pra\vo, ile prawo podatku przepisuje, jak 
gminy podatki ustanawiać mają, jak się bronić 
przed z'iyt wielkimi podatkami, do kogo pisać 
i j~k pisać. Nadto podane są też wyroki są
dłw najwyższych z procesów w sprawach po
~kowych, które paragrafy nie dość jasne do
d.onale t!ómacz::t i mówią, jak je rozumieć na-
1\1,y. 

Ponieważ reklamacye po niemiecku pisać 
tf:teba, są w „Poradniku" podane wzory po 
polsku i po niemiecku. Podlui:; nich może każ
dy z latwością dać sobie sam rade z reklama
cyą. 

Cena wynosi 1 mr. 30 fen .• z przesyłką po
cztą 1 mr. 50 fen., Adresować należy: 

KATOLIK 330 Beuthen 0.-S. 

ra nadchodzące święta wiekanocne 
poi ~am rnn. pol.:kiej Pubi:cznoś i i to
\\ arzy t\\10m me Qgófnie Zina 1e ze . wej do
bro i polslde kiełbasy i szynki surnwe lub 
gotQ\\ ane; po'lccam ró\\'1nicż mó~ bogato 
z.11opatrzi0iny sklad '' i1,;przo\\ llily, "ot-c wi
ny, ielęc'ny, wszelkich gatwnków k!:elbasy 
1 kiszek ściśle n:i wzór pozna11skich wyrn
bów sporzqcl'Zic nych · po' cenach 112:dcr n
miarkow2 uych. Uniżony 

MICHAŁ STRZELCZYK, 
poznańska fabryka kiszek, skład miQsa 1 

wędf n \\' Br u ck ha us en, ul Cesarska 
(Kai'serstr.) 71. 

P. S. Pwbliczniości ·wmicisc0wej i to
warzyst\W>m przesyfam towar we \\: szel
k111ch illościa:cl1 na żąda1nie cd1Wrotną p-0cztą 
z.a1 t)obrainiem p>01cztowcm. 
---- -- -----------

Dwóch czeladników krawieckich po. 
szukuje za:raz na stale zatrud:nieme przy 
dobrej placy. 

Tomasz Stanisławski, 
Du~sburg-Hochfeld~ Iiecrstr. 84. 

Czeladnik krawi,ecki potrzebny o~cll za- . 
raiz na •stałe z.atrndln:'cnk przy wyslClldcj 
placy. 

F. Mis ie k w Herne, Ncustr. nr. 35. 

Uwiadia:rniam szan. R-0daików, iż prze. 
prowadziłem się z Wa.nne ulicy Karnlai 1 d. 
d·oi Bismarck-Gelsenkirchen. ul. Bi1smarcka 
nr. 199. J. Kwiatkowski. 
------------------

Krawieckiego pomocnika pirzyjrmi1e za
rnz na state zatrudnienie 

. Oznajmuję, że naileszły wszystkie nowe m terye 

na ubrania, paletoty i spodnie. 
Jestem w stanie jaknajtaniej i pod gwarancy~ dobrego kroju i 

roboty odrt biać. Po1ecam także mój 

r 

i ; .UJ • • 
Ubrania, paletoty, spodnie bardzo dob~ego kroju i rob, ~ 

Czarne ubrania dla chłopców .i 

do Komun.Ił swe 

Wszy~tkie rzeczy do praey jako to: 

spodnie, rozmaite kitle, jaki, koszule, szkarpety. J. Kwiatkowski, 
Hismar'ck-Gelsenkirchen, ut Bi'smaJ:ika1 199. • Dalej bieliznę, półkosźulki i kołnierzyki wszystko bardzo 
___ T_y_I-ko_z_a_l_m_r_. -i-40- f-en- .-\:-Ny- sy_la_m 8 

tanio. • frainco stępel mecLa:lil()1n;11wwy, najpięjknEeds'za e 
O'zdo1ba lal1cwsz:ka. • 

B. KąkieJ, Chmielno Wpr. • 
Majlł teraz Rodacy sposobność, takte w moim :polskim składzie 8 • Zdolna służąca Polka znajdzie zaraz •fo- • 

tanio a d&brze kupić. Pr~ę z tego korzystać. 

bre miejsce. : 
Paweł Ochybowski, krawiec 

w Borbeck, friedenstr. 56. • Dostarczam na chrzciny, wesoła sąd- ·9 
kowe piwo rozmaitego rodzaju. Chętnie i • 
rzetelnie obslużę każdego. Proszę R.oda- • 
ków o poparcie mego interesu. • 

WOJCIECH GABRYS, m 
Hochheide, Moerserstr. nr. 144. 9 

A. POWAlOWSKI, 
BoehnDI, ul Alleestr. nr. 13. 

~-----------~-~-----~ 

""'G'§ ·*""· DO P R Z Y J Ę C I A: 

• 

• ••• 
• 

Polecam na post POWIDŁA CZY· 
STO POLSKIE funt po 25 fen„ tak samD 
bardzo wyborne wino bec21kowe i hiszpań
skie „Samos", liter po 90 fen., jaiki też 
wszelkie inne wyb-Orne wina bardzo zdro
we i skutecz,ne dla choryich i zdrnwych Da 
lei polecam dobre cygary, tytoń, piwo we 

•• a 

I 
Szan. Rodakom w Wanae i okolicy polecam wielki 

wybór materyj czarnych 

K.nięgarnia Wiarusa Polskiego. 
,ole!...a wlelkl wybór kslażek do nabotdshu ł 
fa czytania, wh1zarków, powlBSzowaj 1t•. + 

nach. Skora i rz,etelna: usluga. 

na suknie do przyjęcia do Komuniiśw. 
Jakość tych materyj najlepsza., a ceny tanie. . 
Daiej polecam wielki wybór najróżniejszych materyJ na 

suknie na fartuchy mienij\ce się. Mam we wielkim wyborze 
t'bm/t.y dote frant'usłtie do ckryvrnnia. 

Materye na wsypy i powłoki na pośdel 
w olbrzymim wyborze. 

flaszkach i beczkach i wszelkie inne to- a·· 
wary spo~ywcze po jak najniższyich ce-

Proszę szan. R.odak6WI o poparcie in-
teresu. (ł Ignacy Jankowski, 

JOZEP MROSKOWIAK, 111 polski skład łokciowy. 
Bruch, ulic.a Polna, Feldstr. nr. 24. '11 (f w WANNE, uJ. Apothekerstr. nr. 6a. 

~s~-~~~ a WWW~GAili~ 
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~ ki przyjmujemy za kv·artalnem r, ~ a u a u r ę -.I 
~ rv.zc potrzeby wypłaca kasa o ~ ~ ~ ~ wypowiedzeniem płacąc 4°'o. \V ~ centnar po 

5 

marek ~„a 
~ ile zapas kapitału .starczy depo- ~ ~ 
r, ~ zyta każdego czasu. r. ~ ~ 
~ Towarzystwo pożyczkowe ~ ~ nabyć można ~ 
~ E. G. m. u. II. Gostyn. ~ .,...,- -.Jl 
~ Kasa nasza istnieje już 40 lut. ~ = w Drukarni „Wiarusa Polskie· ~ 
~~~~~~ : go·' w Bochum. ==-

BACZNOSC RODACY! 
Dom murowany z dwiema izh- i 

kuchnią, chtew, ćwierć morgi ogrodu, 
sprz:etlam bardzo tanio w; Bh'!tewfo, parafia 
Lubin, p. KoiŚcianem, Księstwo Poz.mńwkłe, 
Cena 600 tailarów. Zgl·osić się można u 
M. Matuszaka w Herne, Brunnenstr. nr. ~6. 

Boszukuję ucznia od zaraz lub Wieb 
nocy. Synowie porządnych l"Odzicówj 
ttórzyby mieli cheć wyuczyć się ·rzeźati
clwa, mogą. się zgrosić. 

St. Cholewskl, rzeźnik polski 
w Holstethausen p. Wamne, 

ul. Friedrichstr. 45. 

Czeladnik krawiecki potrzebny od zaraz 
(tylko na dobrą robote). 

fr. Dukat, mistrz krawiecki, 
Hiillen, I"riesenstr. 15. 

Skład główny Ob •h Fiłia 
ltlarhtstr. 8 el ausen Kirc.hweg 1·10. 

Największy skład kolonialny 
tłnszezów 1 win. 

Najlepsza kiszona kąpustą, 
funt po 16 fenygów. 

Najlepsze źródło zakopna 

LJ. OBUWIA~ 
każdego rodza,ju. 

Otto Faugmeier w Bochum, 
12 ulca Hochstr 12 
1245. Telefonu nr. 1245. 

~ Nadzwyczaj tanie polecenie! ~ 

Pantofle damskie 80 I Trzewiki damskie 235 
skórzane podeszwy fen. ze aprzvzkf\, dobra skór a mr. 

Damskie trzewiki sznurowane i z guzikami 525 
końska skóra, bardzo trwałe m. 

li Pln~zowe pantufie 240 I Mkórzane panło. ~e 160 dla niewiast, en,rne 1 
dla. niewiast m. uerwone, tylko 2.40 i m. 

Leps~e trzewiki damskie sznurowane i z guzik.ens 
z skóry ciel~cej i safianowe eleganckie <•d m. I 

Skórzane pantofle 250 11\tr k' t fi 27 5 dla męhzym, czarne lub '.tęZ 1e pan \ e 
cgerwone t.ylko m. plua1<>we p~ 

Męzkie trzewiki do ~znurowania i kamasze 550 
dobra skóra bardzo trwałe, po 6.50 i m. 

Kamasze męzkie 7151 Kamasze m~zkie 825 
końska skóra po m. skóra ciel~ca po m. 

Męzki~ trzewiki do sznurowania 850 
safi 1n i skóra ciel~ca ro. 

460 315 I Obuwie dla dzieci 40 
i m. poezj\wa.y już od fen. 

Wielka part1a 
obuwia dla. dzieci do przyjęcia wyjł\tkowo tanio. 

Otto Fangmeier w Bochum 
12 ulira Rocbstr. nr. 12 

Telefon 124~. 
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pi. o 1 do dla Polaki ba or odo y 

11 "'rl to4tt.ł·Mlt • WJ1•ik1aJB 11111 J widecnyc . 
tri~vlata kwartal11 u peczclc 1 1 liitoWYch wvnoli 
I 1!11· !O f111 .• 1 1 ti«so11u:ilem io dom• 1 rnr. 92 fe n. 

r111 Polaki" upi iny Jest w cc.nnik1 pocztowYm 
' d 11o1ld1a „t. 1>olnl1cJa11 nr. l!l6. 

1111 B że za Wlarc I OJcz znc t 

~ Redakcy~, Druhrnia i ruięt, .tm& z najdujo b~~ w Bochu.m. przy 

lodzfce polscy! Uczcie dzie.cl swe 

d1Vlć, czytać I pisać po polsku! Nie jest 

, Iem, kto potomstwu swemu zniem· 

•ift się pozwoli! 

· Z wypadków dnia. 
Aagłia łączy się z f rancyą prizeciw Niem

com. 
DzJiś , w cz\\ artek wiecziorem ·111aJstąpi 

5potkam1ie się prezydemita) .fraincyii L-01rbeta 
z królem angiielsk11m EdJwar.d'em, który 
przejeżdiża przez frainicyę udiaijąic s.ię w po
dróż na morze Sródziemne. Spotka111ie to 
ma w;lidkie znaczernie z, pmv::iidlw kwiestyii 
ni:a·rokańl.Slk:'.,e .i, w której Anlgl'ia naijz;uIYC1~niej 
stotil po stmrnie Franlcyi prze!dWi Niremclotrn. 
Daki sl1nchaić -0 ·odwi•e.ctizirnach vnajem1nych 
iloit a111giielskich i fi anrcuiz'kkh. 

K()misya sejmu kreśli przepisy noweli gór
niczej lwrzystne dla robotnika. 

s 93b. przepisuj't'.CY' 80 a.i 11a·stępnie 8 
gooz:1rnn111iy dz1icfl pracy \\. ikopalnlila:ch z tem
~~raturą pc1nad 22 stoprnie ceLzywsza z.o
~tal prze·z k-0misyę od'rziurc101ny. 

Kdnsenrntystai tteyidebra1111d1t sta wil 
111rtiQlsek, by d'O rnowleli prztyjąć paragraf 
pmd w strejkwiącym w ·QlbmnJ1Je łamustrej-
ków. . 

Co & nu\.\ du \\ 1;ęc je.s.zczc będzie, to 
rzecz iistotmiie ciekawa. 

Zcrniosi siię nai ho, że przy1ni1esic otna: tyl
ko k<}rzyścj ka:pitahstom, a.i za:wh:erać bę,
d~ie przep~sy, rna mocy których kcuptJtaDiści 
ieszicze \\"ięcej gnębić będą r1obotnikcr niż 
OOtąd. 

Nowela sama nie za\vliera zupe~ne
go kreślerrniai wózków, koimisya sejmu 
wydlz1ialy rohotnklfe i ogrnrniczeinu1e czasu 
pracy odlrzucila. Cóż. wńęc pQzostailt01 w 
catei nowel1i? Oto przepii.s, !któiregio dlotąd 
tlie hyl-0'1 że mbotni!cy w1~runi praoowaić nad
szychty, a1 k.a:pitai11ścti sejmu praigną jesz·cze 
wstal\v[ć paraigraf w ()bromie lamistrejków. 

Tak wyglądać mai nowela; w .,roibftollliie" 
rollmtnilków: ,,Bergarbeit~rschutzvorlaige" ! 
CQ za ironJ~a ! Co za szy<lerstw'O rzucone 
w twarz biie<linemu POlbiotnrik<>rw1 ! 

Telegramy. 
Ber I i n. Parlament zajmował się na 

Posiedzeniu środowem projektem w spra
wie wag i miar. 

N ea po I. Przybył tudotąd Wil-
kelrn n. 

W a r s z a w a. W nocy z środy na 
czwartek aresztowano 77 osób. Według 
urzędowej wiadomości :znaleziono przy 
•Ich liczne odezwy i broń. 

Pa r y ż. Wykryto tutaj sprzysiężenie. 
A~ztowano kapitan.a Tamburiniego. Spo
dziewać się można dalszych aresztowań. 

Prawda w oezy kole. 
. Z POW'Od/ui mowy poislai hr. Mff'eliy{1-

skiego, wy.gł'oswnej w parlamencie pod
~iS Qbract nad etatem '\V10js:Jrnwym pienią 
~~ gaeety u1rzędlowe .i póturzędo\ve ze zl'o
~ ~apeMaiąic w odipowjedzL ca!le lamy 
istn~e Wśdeiklymi wybuchami, l1Jie.nawiści. 
. MG w~ pod'aLiśmy prze<ll :kHkoma ·dlnia

~1 'V> calroścU, ·a przedlstawil \V! I1Jiej mów~a 
~SQlb, w ia!lCi o'bchod'ząi się w wdi1sku· z 
~1a!kamu1, d~zit, że i tam politykę ainty
katską uprawn·ah~. m21ebraJl dążności ha
r Y'Styczne, dł.ai których' oraz. ld[lai towa:rtw trzech liter wyr.a1Jilr pogardę, JaG<ą 

tznwa każdiy U1Czdwy cztowti.ek. 
Pol Z JlOWOdlu tego w artYkule pt. : „Po 

&ku, zbyt po potsku", „Kocflilische Ztg." 

tak chara'k terymje mowę hr. Mielżył1 -
skiego·: 

„Arcy\\ yt\vór duieha narod·o wcgo, fa
ll'atyzmu, śl epego zadetrzewU...1rnia1 S1i1ę w 
prze\v1rotnych 'v yobrażeniach nieo1k1etzna
nej n,i e1K1w1s c1 przeci\\ mającym inne 
zda1n1ic zbudował podczas obrau· Had bud
żetem1 wojny \\" parlamencie rzeszy pQlsel 
hr. z, Bmd'z·cwa Mielży!1sh Wiatralkiem, 
z którym szlaichet.ny p:osel walczyl, byl 
zw11<.1zek hakatyst6w. 

„Wiadomo jest powszechr111i·e, że zwią
zek teu1· utworz,01110 jako prze1oiwwagę To
warzystwa Marn;1nfooiwtskie1go, które, jako 
Z\\"iązek potsk-0-narodowy, w1szystk-0 czyni 
ażehy podsycać i <>żyw'iać myśl w;i1el\kliego 
pai'lstwa polislóe:go, s1ęgające·go z nia.d Sprei 
d:o morza Cza·mego1 i prng1nącego wyidrzeć 
Niemcom n1idy:lkio Pmsy Za1ch10id(nii ~e il Po
z.nańs1kie, ale i Slązik Górny. Towarzy
stwo tur 111i.e pngard1zai żaid1nremit środlkami, 
wi10d~cem1i dla- celu. J t:żel~ Nl:1e,mcy ooprz.e
ciw takiemu sto\\ arzys.z:emJu wz1111oszą t\\ :ie1 
d'zę o lbronną. z któn.: ~ bystrio śle:d'Zą w okól 
ażeby bmnić z.i emi n!iemi'eclkiej ~ mwenia 
niem)ieckieigo, któż m6glł'by id1 zai to ga1n1ił '? 
Gdy oflieier10w·1e i unędnky, którym prze
dewsz.ystk.iem pow'iernono troiskę o oj'C'zy
znQJ ze z,wiązk:1em takim S'ympatyzują, któż 
by im mólg.r wziąć t<> za zle? 

„Nikt - Qprócz lu'd1z1i, prz.esyco111iych 
nienaiw1iścią narl(}dlową. tir. Brud1zeiwo
Af:1elżyńsikl przyt{)•czyl § 49 wstawy woj
sko1Wej z d. 2 ma.fa 1874, 'który zaibrania 
sl.uż~cym w ·czyninej arm:1i 1nialeiź:e1nlia dlo 
zwiiązikó\Vi i1 stJow:arzysz.eif1 p0Ui·tycz1nych. 
Na z.gromaidze!lili1u' festy.nowfetrn „Ostma:r.ke:n 
ve rniln n" ku c:zd. diz1i esi QdO'Le:Vrn1,eigtQ ·ilstni e
n i a teigb Towa!rz,yistwa in1ie chold1zHa o 0Sii ą
g111ę:cie jakichkol"wti.ek wild10c·zin1ych celów 
pol'itycznych; uriCl'czysto·ść by la spoiiTZe
niem wstecz, nia to, c-0 <J1siągnG-to, .j, spioorze
I11iem przed sie:biie na ti0, db czego dążyć 
nal'eiy w prz,ys'Zlośct dlai dbbrn ojczyzny. 
Jeżeli hr. M1el1żyńskL pQrówtnrywa hail, k'°ń
C'Zący tę jułJil-euiszową umczy1stość, z, bala
mi lampartów 1i gaJgan!i!alr.zyi; jeże!IL powie
ctzial, że ·ct:lai zali0'ż.ydelil z,w1i-ązlm traech li
ter c·zu1e tylko pogardę, tQt wirdać stąid! tyl
ko, dlo jak wyiSo1.loego stop!llia su1gestya 
wszechpol'skai moiże w cz1lowiiekw pomie
szać 1i o'pętać zmy)Sly. A do te'go czlowjiek 
tie1n jest emerytowanym porulC'z;nliikieim il ja
lro1 se'kreta1rz. czro1ruldem1 prtezy<l'yum parta
m en tu rz esiz;y l 

Nie'bezpieczel1stw10,. po.Isikie ie:st 1bliskie. 
W rosy1j1sk11m kraju Przywiśla1ńsk1im , w Ga
]iicy;i tk\.v11 pief1 dębu sl1ow1iiailske1gto, który 
WYJSY,łai gafęz11e swiojelj ·narodlowrcj propa
gamidy dlo Prus zaichod'ruich, Poonańskiego, 
bai, oowet na PorrlO'rze. Polska l~gai naro
dbwai ill bJyszcząoe zoł1o1 zlOlŻ!anle nad! brze .. 
gami Se'kwainy ,.skairbu oorodiOwego" podr
sycają w "\Jv"szystkich PiQ.Jiaków dJąŻ!elniia, któ
re stre:s1z·c.zają s1ię w tern, aby w Prusiech 
czamego orla państwowegio. zalkryl sw()lje
mi' skrzy<llarrui iin:ny mzeJt. Polak berliński, 
tys11ąicz1nemi· iQig.mi,wami z·e.spoloniy z resztą 
swioliic.h rodaków tattntens.zych, Polak coraz 
gęściej osiadający nad Renem, kryje z.e 
cziaią w zamact.irzu swój śpie\vlnk.z,ek ook-0ą·i, 
który w romainityiczinyich banviaich maluje 
mu przes.zlość przyisZ.f'O·ŚĆ z.amU.l'st p•c·czu
wamlla siie ® wdlz1ięcz.niości zai idlQlbrodiz1hej
stwa, które stluletnlia1 przynalc'ilmość dlo pań
stwa prU'S1ktiego· pr.zyn!osłaj Polalkom nai miej 
sce i1ch tra<llycyinegio rozprz~e..nlial we
wnętrmego, i zamuast przypomnfilentai so
bie, że państwio polskii1e w dldbie swioj·eij nie
zawu:srośar nre wydafo .~nnych o'W~CÓW1 kuł
tury, oprócz. <Sporów, waśn1L l zdlriaidy na 
wlaistniej o}czyźnile." 

Artykul iswćti kończy „Koel:rn. Ztg." po
wtórzeniem groźby, która nli1edaWTI'lO pa.dla 
z urst poslai Ger.sdldrfa: ,,nie.eh się gadz:fr1a 
}JO'lska ma na baicziności, bo raz .obudzona 

fo rya tcutol1ska (fn.ro r teto.nicus) może jej 
gfowę ro'zdeptać." 

Ten wybuch n1i enawiści s.ądzi1 s::ę sam. 
Fury1i tcuto0 ński1ci Po01ak s·;1 ę nn·e zlęknie 

bo znany jes t z rycerskie.go ducha1 i parnię 
ta, że gdy ta furya teuto 11 s1ka w .zbytnli SJJJ 
sób gł()wę p<>dnrns1ila tedy m1eliiśmy Jenę i 
Auersutdt a furya tcuto1ńska nia klęczkach 
bJagała o' UitJość. 

Im prędzej \vięc furya tffW\a s'. ę rozbu
d?;i. tcm więikszai dla nas radlość. 

Polacy na obczyźnie. 

Oberhausen. 11 W·i!arus Polsiki" dlolno
sil już, że tuteilsze towarzystwo polskfo wy 
grafo proces, jakli mi·a/rd z; p:olicyą o 1101gat
rkJi. Priollrnrator nie zadbwo1W s1ię jednak 
takim wyrokiiem i wnlirÓsl apelaicyę .. 

Tow. św. Anto1ni.cgo w ; Ober1styrum 
otrzymafo' maJndaty karne za to, że brało 
udz1iat w pi.e:l1grzymce do l(evela1er przez 
miasto Obc1rhausCin. Towarzyst\vio nd·e za
placiiłloi kary, lecz, odW'(),łało slię dlo są:du. 

W -ustaimiim tyigo:ctniUI pollcya z Ober
hall'se1n przegrała· przred sądlem w Dut!iSbur
gu 2 procelSiy w sprawie „Sokola." 

JaJk wlitdlz:imy, to pol[1cyai w1 Oberhau
s1m ch!ce sobi1e w1ldlocZ1Il~e zdQ\być 51tawę w 
.,ciętości" wobec Polaków, przez. 001 d'z'iś 
zdlobyć sobie moiżaJ laski rządu pmskie-
go i - haikatystów. Teka. 

E--=::il J I . . I J;. l!;· fi~; .~ 
Wiec polsko-katolicki w Charlottenburgu 

10d'byf S•ię. W 111iedlzttdę przy rncznym udlziiai!e. 
Wedluig „Dz[1mn . .Ble1rl." ,glólwmiy: referat 
wygłlosił p. Zalaich01wski1 podlruosz.ąc ikrz.y
wdly, dlz±cj~ce się Polakom w kośdi1eJ1e. 

Sz1czegó'ln1i'ej skarżonio ·slię 1rnai występy 
ks. prohoszieza .Fabera, którYI pochcicliz:L z 
Lu'ksemb!lrga, ale Je.st zaciekifylm wrogiem 
Pol'akó1w. Groe;i'ł 0 1111 ptQ,1skiim pairafiiainom, 
11e spmwaidiz't do 'k!ościolla1 poifit.yę, gdyby 
r.az: jeszczei oc1waiżyli1 s\i .ę: śpiew.a!Ć po pol
sku. 

I ten c:zfo'w1ek nazywai saę karpfanlem I 
P0i'w1'.m1en byl chyb;a, pokyanrtem ż10stać, 
al'e ,nie księdzem. 

Kpią sobie z Polaków 
czyoownky rosyjscy 1W P-0IDsce pQd! M<>
slrn.le:m. Zapoiwiledlz:iaino ruitby pe\\iinlei refor
my dla u1s.pokl()jetn1iai ludności , Je.cz ieornz 
waęicej wątpić mia.leży, czy ·c111e doibrlolwol'
ntie prz.epro'wadzone wstaną. 

Przed ktllku idnf.ami był nai Posluieh:aniu 
u noweigio, generat-gubenrua1tora wanszaw
skiiego Maksy;nrowfftza orgalnriz.ator w~ecu 
wiiieikiego, p. Lew~cki n prz·edstaiwu.t mili żą,
d!aJnJia polskie w ziallu.es.ie sikoliniym. Mak
Sy\ITl!OIWkz od'p.'0Wl!1edziat, że sipriaiw.a ta nie 
foty w jego kompemtencyil 1L bez. ku1raitora 
Srz:warcai 'lllie mote być rozstrzygnriętą. 
OcLpowieidlź prnwdzitwie bi'Zialll.rtyńska:, gdyż 
cd myśli1 i czego żąda p. Sziwa:rc, wiemy o 
tern d!arwlJlOt tak, jaik \\<lie o tam i p. MaikrSY
Tl1l(};WĆICZ. 

Jeszcze \iv~ęcei nu ż od'.pOIWli.edź Maksy
m01Wilcz zaistanawia rozponą.dlze1ni1e naczel
nika 1łódlzkliej dyre'kcyi nauikotwei, rzecz. 
radcy sta1rm p. Abiramowicza, który, prze
glądając plairu W'Y'kladów dtwiuiklecsowl::a bez
pł.aitlrnej szkoly żyid'OfWskiei Lo<lz~ , porosta
jąicej pod dlyrekcyą pani E. Popernowet, 
zawwa,żyl w ndlJn „pew111e niledlolldadJności", 
skutki1em czego u11w~iad10mćl przeTioiż.oiną 
szkoły, że: 

Wykta<i'y jęz)'1lra po!sldego w1 ele
mootarnych szko>l'ach :tydOtwlsk.lit.h, we
dJug przepisów nie sąi ~ble. 

To pierwsz.a cz.ęść reskryµhr pana 
Abramo.wicza. 

Rok 16 . 

• 

Nast ępuj e druga· c zęść, jc sz~zc ci ka
w sza. Oto p. naczl,:.!1111:k lćd'zki ej dyrekcyi 
naurkoweJ, wglę b<i wszy s:ę jeszcze bardzi eJ 
w rst nkjącc przepisy, d10szedl do przeko
niatniia, że w t„od'zi w l(rólestwie Pe/Iskiem : 

Prze'ciw z.amiarric zabrnnf.10cr1ych wy
k ladóiw i ęzykai polsik·'ego, na wykłady j -
zyka nJernie·ck'ic:go, dyrekcya naukowa 
sprzedlwfać się nie będzie, nlc w!idz<\c 
przeszkód do: wpro\va·dz<clnt'a w.ykfaid ó\\~ 
języka ntlle:rnieckriego. 

J eiszcze raz powtórzyć nal eży - p:111.e 
korespondent „Dz. Poz111." - że powyższe 
roz;po'rządze1niie niie Z{)Stało wyida11:•cm w 
g·rainilcaich dziiała:l>n1ości ,,Ostmarkclnvcrei
nin" , tylklO· pod1 bert em sławia!1sk1 cg-0 mo
narchy, w Królest\V'ie Pnlskliem w r. p. 
19DS, a po'dp:;saine z.01sta1t10 pirz.ez. slMYiiań
sk'1c.go (może na:wet polskiego) pochie dzenia 
-n.a1ez1eJilloi1ka p. Abramowi'cza. 

A to' ,,·15zyst'ko dlziejlc się \\ epJ.ce re
for:rrn szk'Olnrych, " chw11li zapow~ed'7. i roz
szerzenila! wolniośc.l językmvej itd. itd. 

I k~iedyż się to sko'frczy! Tyimcz:asem 
dzi c n'n~1ki donio sz~1 że '\.Y M ~.1ndżuryi Z!Rl~nei' 
dotąd! 650 oQfic erów 11 30.000 iJofnfierzy p;) l
skiej narod10w1ośó. 

Z wojny ross jsko-javońskiej . 
Urzęd;otwe ob" · :: sziczeinli·e gAIOsfr, i ·ż uj

~cie rzekiil Liao ',\I : ie jest ocr ll()idów, ta'k, iż 
w ostatJrnich dnfach z1111aiczna Jliicz:IJ.a Dlkrętchv. 

'ZJ materyalem wszel:kirego rodzaju wejść 
mogla <lo portu J,nkau. 

Poniewatż bieg rzeki Liao isię.gai dlo'ść 
1diafok101 1niai póllnoc, gdl~ie paniutle klim.at o 
chanalkt!erz.e syfbe'ryjskim ii z1i1JnJa nde skof1-
cz:ylai s!1ę jeszcze, pirz1eto środlkowa część 
Liao, p1od Tie:m1n1\!m, mu1sli byić jesz1cze Jiod em 
skuła. Ok<J1Jilczniość ta mus.iail:a przyczynie 
sic W' 'ZU1a,czn.ej mierze do rnsyjtsk1:1eg.0 od
wrotu· bez. próby t0WI1U', info TTJX>Żlrna1 bylo 
boiw[em faczyć nla wartoiść :r:zekli, jako prze
SZ\klody dla ata'kuiąicego. 

O 1i'Ie L iatohrQl jle.1st ju'i w obe:onej dm iii 
spf,arwma, -0 tyle -0dldać może Jap-0ilcz.ykQm 

ldwże us.fu1gii, jako arterya dowdz10\\ a. Z11-
pe/~ne jej pod tym' wzgłędem znaczenie u
wy:d!aorni1 Siię jeid!nia.k 'Clt0J)L1e'fo wówczas, gdy 
po pusz.czeniiu llodlcw sta'lliie snę woIJniym ~ 
j:aJzldi do Tii1eHnru, gidzfo rz.ek,a zbliża sli.ę bez
pośtedhio db samej kolei. Natclmliaist wy
żej , poza WYill!ienionym puin'ktem Liao po
rzuca <>!beany teart woiny n:iepowrotnie. 
TiaLi1n zatem starnie się stacyą prz~ladu1nko 
wą z drogi w00nej na żelazną dla dalszego 
trainsportu ku pótinocy 1 otrzryma tym spa... 
sidbem zln.talczenie pier.wszorzę.id'nego punktu 
etapQIWego. 

P-0<llcms złlrny rdiowóz. dla cał e1 amlli 
iaPońslkrej byt ogm111icwny tyllko dot kolei. 
Teraz zaś przybywa norwai li1nda k·omuui
kaicyiM, zd.!olttral praiw.dopold.ob:nne jeszcu. 
ilrutieins1yw'nliej, nliż dawrna, fonkcyrnnować. 
Umctż.liwiiai to podziail pracy dmrnzowej 
m)i~y obiie arte·rye, z których pierwsza:, 
ro je'St koJ!ej, dbwozić będizae ladlun.ki i 
prz.eiwa.żirnie traJnlSporty wojsk, przyby\\ a
iądei db Dalm.ego, gdly ct1ruga. to jest rzek:i, 
P'OłI11esde zapasy i materyaly, rnadich<>kfzącti 
dlQl Inka.u. Na pónoc od Tie.11J11u wprawdzie 
nie moiJna już pdslugiiiwać się Uao, jedlnak
że przych()dzą tutaj w pomoc k<Jle r trzy 
rÓW1niotegf e dmgi zwyiczaine. 

Niedlogiodlności, W)'lnikaj~ce dla Japaf1-
cz:yk6w z ooraJZ większ.ego Wl}"dlużemńa się 
~eh h:1t1[i opeiraJcyjnei, zosW11ą tym sposobem 
Z11ta1cZITT1ie zmnlilejszoo·e przez kdrzyści·, iaikie 
przediStav.-ia pomrrociel!l!i'e dróg dbwmo
w:ycll. 

Nie trz.e'ba oodawać, że <lr® te pasłu
ią również .dobrze db usu;wainlia z terenu 
operacyjnego rannyd I dl-O'rych. 



lłtmle pollklc. 
2 Pro Z.ok•Uieb Warmii ł Huar 

Kwidzyn. P. Jago'w. obc ny prezes 
ircfencyi ·w· Kwidzynie, mi·<WJ{)IW.a!Jl·} wstał, 
iak ·d na z.ą gazety 11i \!'I11ieck<ie. naczelny111 
~rezesem 13rand1enburg:ii \'w" miej 'C p. Beth
tnaniro-Hoflwega, oboom::.go mF.nistr:a· spraw 
wewriietrzu1ych. Jak wiadlOmo, p. Jagow 
byl prezesem rejen.cyi w P<m1a1m1u i z~ 
gl'iosowarue w sejmie prz.ocirwiko ustaw:ie 
kaJnalowiei postradlal ten urząid. - Nk icd
naik na tem n:1e strai.:H. ·owszem zys.kat. 

Czersk. Z 11 .osób zapadłych d1atych
- <:zas na stward!nie1rn:1e kręgó\\ umanly już 4. 

Siemoń. Wielkie nieszczęśde wy.da
rzyło: się fra1nciszko.w1 M1uche0wicz.o\\i z 
9iemonlla. Muchbwkz z dekawości po
szedl dlo Józ.efa Piątk·owskiego, gdzne leka
rze pruli ciafo córk!1 teg-0·ż i· pomagał im 
przy zeszy:\va1niu p·omtz.ci.naneg-0 ciała. P-0-
d'obn1~ Mu:chewlicz. zramił si'.ę, przytem co~ 
k:OlvYiek " rękę. wsikutek cz:ego 111astąpilo 
izatrude krwi. Dr. Kl~mczewircz z Urni·sla
wia 'k:azal g.o posłać •zara:z do kVan1ikii w To'
rwn1:u, g.d'zlie już mui jednę rękę o()djętiu, a P~
oobno i druga też zaig ro żona I tak ż/;:,) pCiwlnic 
będlzfre mwsua1t·o~ r odięci-e tei naistąpić. 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 
Inowrocław. ,.Dzic1n. Kuf." pisze: 

Pvelgrz.y1r111kę d.o Ziernli św. podjęło z tutej
szej okoli.cy km'kur dlwchow1nych i kilka 
ś\\<11C1cki1ch •O'S6b. P-O'dlróż diol Jei11oziollimy i 
.z powrotem potrw1ai 1kiilika tyigo1dlnli. Dziś 
\VI po1nliieldz,ialek (3 bm.) wyiec.ha1t ra:zem ZJ 

pielgrzymką nasz. kis. radlz.c.a1 pr1ohosz1cz. A. 
Larnbi.tz. Oby Pa1111 Bólg wszystlkim d1oz.wo
liir sz:częśJlilwic )d1otrz.eć dlo1 ·ce'llu· ,i\ porwrócić 
bez. wypadku1 przy najlepszym z.dNY\v~iu do 
ikraiju ojrczyistego ! 

Za•stępstwio w sprawach pairnfiai!nych 
zdJaill ks. rardzaai prn'b. Lau1hiitz przy wiyjeż
dzij1e ks. wikairyu·szo1wi N~.eraidzifrsk:remw. 

Ostrów. Z Pruiśi11na dbnoszą „Gaz. 
Ostr.", że iedJr~:::\go z, mężów zaufmnfa ko
mitetu1 p·o1wiiatmv1ego de1nrnncyio.wal kt-0ś d 
zbieraJnlic po dloimaieh s'kł'a1dlclk na rcele wy
b-Or.cizie. W skutek d'e1111wn1cyacylli tej 1żaldla•r'rn 
przesłuichiwait liu>dlzi. we W1si. W1strętrne ! -
Mu1rairzoe z:atmdlni·e.nli przy bwdo1w1i1e tutjej
SZieg'o. K0ośdo1ła 'katorJlic:kfogio pioldlp1i1saUl1 prn
śbę d:oi budloiw.n11lc'Zyclt pp. DymaJsikiego i 
Mieikarz1ewu1czai 1()1 p0!dlwyższ1etnliie płacy. 
Przy btwdlowi'e ik:Ośdoła piłaicą. 28 feniY)gów, 
pooczasi ·gd1y gdiZ!ie.ilnldz'iej mu•rairz:e zta1rabia
ją 29 i 30. W PJ.esz1el\vlie P,lacą 32 fenygi, 
w: Ostrzieiszowie 30 fen:ygów. 

Srem. W p1Q'bllis1kiej ws.u Ni1esl.aibi1nio 
pdW1Stał ogi·eń w stogU1 słomy s1trnjące1go w 
·Pobtizu ·S~{}diQ\ty go1spad1arz.ai Jainiai T(}lma
'SZe1wslkh1ego. Odl te•gio pożaru, prZ(ez ulatu
g~ce p:erZ,YlfllY zapalil.y się buidY1111k1u ~ to: sto-

:Kapitan Czart. 
Tom dr u i I. 

(Ciąg dalszy.) 
- To 100 inniego. Chdd:ź zat:.~m ze mną 

dlo ogro<lu. Zresztą, ibiiesiaid!a uk10·ńcz1a111ai l 

świe~e piowd1etrze bairctzo 1nia1m się przyda. 
łirabia WJsta: ł od stołu r wilold1ą1c zoa sorbą 

wóitai z·eszed'l poi kilku st·0ip1n1ia1eh manmuro
w1y1ch, pr<>rwadząicyah wprost Zł saLi ia'Ci1al'
Ute.i dla ()!g1ro1dlu, urz.ącl'z101neigo' w pirz.e13adlnym 
-stylw ·o·wej epoki. 

Oba'i prziJ.szfa ki.lkamaśde \kroków "" 
miliczen!lu. 

Bergerac i mairgraibii.ai d!e. Cussan po·stę 
paiwaH w pc1wncj ()dD.:!gliości' za n1i:rni, żar
tując po cichu z. dężki1eogi0 clmdu i śmiesz
!11ej positaci wóita. 

Sławetny Cad\,1g1nan czuł si ę tu· ·ban'\clJziej 
jeszcZie "Z.ak!io1potanym, 111=1ż przy stnk, i nic 
w/i1ed'zial z1upei·ni1e, oQrdl czeg.o' zaicząć swą rw. 
ma.wę. 

·- No, prz;yjaici·elu - odez\mJ ·s.ię hr~ 
bi.ai - mów tera'z; jesteśmy sami. 

Ni-c już •nie ffii(Jgło usprawied'.1':w1ać 

idlu~szegi0 m i!fcz.nfa, wójt prz.et'D, prz1ezw) 
ci'ęża.jąic iosta:tni1m wy:si!łldem S\\"ą inieśmia
łosć, prz'Yst~pił do spe/1nueda ciężkieg:oi o
hdwiązku .. p-rzycu m jednak rn:e zapomlinał 
o oszczędzaniu hrabiego, którego łaska bY
l.3.l mu bard'zo p·oitrz ebina1• 

- Wiado mO' pa:nu hrabiemu - zacząf 

gf.oseim urbolewającym - że miQdlzy mie
sz'ka!lcarrni Coli'1gnac nl1ema: cunii je>dn;:g\J, 
októryby ni1e byt p·ow'iinlQ:waitym, ku;mem, 
przyjacielem lu'b wpmst 111auu1niżeńszym i 

utajwiernliej.szym sługą pana hr.abieglO. Wy 
nilkai ztąid, że 0coki0lwiek zdarzy sh~ painu 
hrabiemu i nas w15zystkich .dbtylka. 

-- Do pimuna ! tm ws.tęp jest 'bardzo 
giroźny. Alle m61w ·daJ.ej, koichaITTń·e; Z3:CZY

nas.z mr:d.~ zaClekaiwfać. 

dola gospffi!arza, a· ćfalci stajnia i stodoła 
Bykow,:•cza, dwa chlewy gospodarm Ma
tuszewski ego oraz stod:ota - bua:ynki go
spe<larzy 'Kujawy, l(ośdelczyka ~ także 
dwa dctrny m:cszkal!ne wd•Gwy Jackow1:a
kctwcj i Q .', r~z:r!]Skteg.O. W tych budyn
kach p•Dszty z dymem Zinaczne zapasy zbo· 
ża, paszy, na:rzęd1z•l roLni~czych, masz.yn i 
różnych sprzęrów domowych. Oprócz bu
d~inków nic nie było za:bc.zpkczoneg·o. Tai.'I( 
b lekk-0'myśln<0ść i nieczułość ua cią.-g!e na
wotywanria o zabezpie:cze1n1i'e dlQprowadza 
łuidm d10 utraty m:e:ni·a a n/:ieiednic„gn dlo tm
by żebra:czei. Teraz lam:tnt, ale P'O' nic
wcztesie. 

Września. Admi•nistratornm hr. Po-
111riilskicg.o z Wrzdni jest p. Józef Sno1waid'z-
0i. Pani hr. P-0nińska ma 2 foawair'ki z 
t~~ch d6br na s!ch1e i a1dmal!listratorem 
ty.chż·e jC'st żyd p. Ehrcmfri:::d. 

Poznań. Wedłu1g urzęrdowc1g10 zcst:i
wieni·a. •Od 1 styiczini'a diO kdilca, 'lna1rca br. 
przejeżdżał o przez piozinafJsk1i g~ó1w1ny d1\HJ
rzc'c 2336 \\y;::ho.J.źcÓ.\\ ·z, Kró;!:~hva P ol
sk1i·eg,o 'i Rosyi, w tym samyim cz,ais:;; rn'ku 
z•eszleg'° ty.lko 620 osób. 

Bydgoszcz. Wla1dza koleiowa zakupi
łC!J 40 \\ ag o1nów 3 kh·sy cel1em prze.w1o!żeinia 
dw·o~ch. Wa1go1ny te. talk urząd2i01nc, że 
będzlle molina szyb'kn zmb11ć w nf.l..;h miejs.ce 
celem uml~sz,,:::·zen1ia Mżka dlla cho•reigo1 z 
po'ścicJą, lub też wóL.Jka z chorym. Potrze
bne przybory będą na dworcu w Bydgo
s.zcz.y. Waig001ny te ku.r:sio\\>ać będą w po1-

c iąga1c h ·od dJn1·.a 1 maja r:O!ku biierżąc.ego. 
Ostrowo. W „i.nteres,'.e" sluiżlby prze

isieict:I.cinio, jalk d10!111o•s·i ,,Gazeta Ostrowiska", 
następruiącyich urZ'ęd!nPków po1C"ztowyd1: 
lo:'storno,sza p. Cz1c1cl'ińskliegoe1 z, Przyg10dzi'ic 
d10, DcMs·ch pod Lipskiem, p. Cenikern01 do 
Bnr:ga pod Magd'eburg:icm, parna• B!lgd'o
szcwskoieg·o z Miikstatu w •Oko%cc: P·oiczdra
nm, szarfnc.rn p. J wblloiisk.i1e1go z Os·tro,,n31 do 
I("bdJ:i'inbuirga, p. Starcz1e1w1skii•eg-01 z D.arn•i
szynia1 do SzpaJ11Jdawy. 

Babimost. P-0'!1skio:-kaiti0Wckie Towa-
rzystw100 roibotni'kórw z.al10iżyl1 ks M'Ci'ssner 
w Balbiim-0 ś Cli e. 

Poznali. W sprawie wy:bm6w dla są
d16~w prioiceidrern:Wych 1Qd'byfo1 s1ię zebra1nie 
dfa prnoo1bi1o;~ców wt Domu katlolk'klim, pod 
prz.ewod!ni:ictwem p. Sta111:1s1J'.aow:ai Now[leilcl'e
gto, jaJkio przeWlddlnricz;:vcte•gi()I KomitertUJ W'Y
hnrc·zeg•o dfa spraw pwcedern1wy;ch, który 
zawdązał s,ię w P0oz111anlnuJ z r:a1miie1rni1ai Komi
t!e1tu w;yb:o1rcze:gio dUai miasta1 PO'main11a. 
Ksiiącfz, kainio1nf1k Stam1:1slaw Adlamski ba1rdlzo 
w,yiczerpu.jąoo i ja1sn0i pfze,ćf!Stawlit WJażino·ść 
wyibo;rów .ctlo sądów p1101ce1cfo110~vy;ch, wY-

. ka:z:ują•c, dla c·z.e:g()' w sk~ad!zii·e 1s,ąd'ótw po
wilninibśmy m1ieć la:w1n1ików potalków. Wy
W<Yd'Y 'ks. Adarnsk'1e:gl0!, które 1dldaJskiow1aoo, 
uzupełnH je•szcz.e pa.in St. No1w~icki1, :poiczem 

- Piowi·ed1z:i'a1lem z.atem - po:dljąr wójt 
po:wtairzająic się d'J:ai Z'Yska1n~:ai .na cws1'.1e i 
oo·ziczędizenk1i i.słu1cha1cmwli ziby.t slillnego 
w.ziru1szleln1i:a1 - pol\V1iedlzi.i1alem, że 111tic. nie 
moo•e .zid1arzyć się painw hmbiemu po1myśl
.ne.1go, •coby inas nrie uirad10iwalo, [! nk n!iep0i
my:śl1111ego, coby 1nas 1111i·e zaJSmudlo. Otóż 
dowie'CilzlLeKśmy srię; z: ńajl'epsz.ego źródła, 
że; pani hrnb.ia„. ż.e. u pan!a/ hraibi'ego.„ że„. 

CwdJJg1111ain zadąt si•ę rl nf.1e mó~l żatd!ną 
·miarą dlo'k:o.ńczyć. 

- Kończ-że, mój ko1charniy - nalegał 
hraib.ia. - Mów~·sz. zatem, że ja ... 

- Ze pain hra\b1:1a urga:szcZ'a1 w i swym 
zairniku heretyka i. czamwni'ka1. 

P~wied:zfaJnie1 to zostało bard/z.o szyb
ko, jedlnym tchem, i w,ójt ·u1czuJ1 .nagle uigę, 
jafobyi \Sitę pozbył inl1e·z1tnliernego dężaru. 

Iirabiia1 za,c·zął siię śm!'.a1ć s1e:rdecz1111[e. 
- Czarow1t1ika? - pow1t6rzyl ze śm'..e

chcrn. - O b01g1i ! i któż -01111 totku? Wymicti 
te,go prz.estQpcę, rnaty•chtnliwst ci: g•o wydlam ! 
Al1e ·strzeż si1ę, ż.ehyś ni:e p1nwu1ed.z1ial o„ 
sz1c,z12r·stwa. 

- Nie. pani'..c hrabk~. fo. n.ire 1oszczer
stwo. Bo. i któż. m1oiż.e l'epicj Z\niać sr!ę rnt 
czarnch i cz.armv111l::karch, jeślii m1I0e tryJbuill.ał 
pwryz.kii? A wlaśnłe. ·z1 sameigio1 Paryfo •O

trzymałem rozikaz uw1;ęzicn\iai czł•owiieka, 
który nadużywa up1rz.ejmo1śd pianai hrabie
g(). 

- Do diyabla·! - rz~~a(a hrabri a, wpiatru
jąc siię baic.z.nie w wiÓjta, któreg·o po·dtejrzc
waa IO mailegio bzika.i - to Wa1ż1nae}sze, ll~Ż 
sąicfZJi lem, mó1i' mo-śc.i Cadig1rna.nfo ! 

- Jego królewska1 mość wda1l się w to, 
piani·e hrab:o; ii mam przy s•obiib N)!zkaz, 
pudpi:sall1iY przez, jc'din:egio z urzędlrn11kórw do 
szczególnych poruczcl1 prz.y stardśdre pa
ryzk1:1m. 

Oolig1na1c byt tak ,zd!utmr'.•o.ny, że 111'.c nie 
odp.01w1itad'al. 

- Widizli pan h!rabirai - c!fąg;nąl wójt, 
iktóre·g;o1 śmjaliość wz.raistafa. gdiy się, 1ntl·e po~ 
tyikalf o prz.es1zkod1y - w~1em bard1210 d-0-

pnedista.wił listę kand}ńatów na ławników 
na którą się zgodzono. W kdiku: jesuze 
prz mawia! p. Stefan Chcidisz;m\1.Ski i 
\\·

1zajemrii·e poucza.ino śąę o \\''J'•borru::h. 
Z Poznania p:szą dJO' , N.ial Ztg.'' 

że do bndm\ fi' pai1stw~owych, · e \.\1znie
sfo!ne zc..;tan:ą po usu!I11.t;cin wat•ÓW' fort1::o·:
'IllY'Ch, sp!'J)'\vaod.'r.-c111Tch m=i być mnóstwo 
polskich robotników. l(orespoindcnt żąda, 
aby z.am1a"St p.ola'ków, ś::1ągnął rz<v::l! tych 
niem ców, którzy wyeni1growaJi <l'o Galicyi 
J Rosyi, a. gdyby ty.:h nie starczyło, ma 
za:trudlrn1ć mhotników wto-sk~1ch, których 
jest podoQstatk11em. Wówiczas r1!cmcom 
p:aznańskim spad!rnic kam:1ef1 z serca. 

Poznań. No'we pismo nic:rnCeck1le1, za
częl·o wy1cho'dzić w Pozt111:rrn'.u, po·dr tytulem: 
.,KathoHschc Ritndsdiau". Jaikam będzie 
kato·ricyzm tego p:sm:i, diomyśl:rć się m0żna 
z tej <>kdioczin·ośc'i, że je p-0p:1era ·całą silą 
„Pose1ner Tagebla.tt". Pismo t·o mai być 
orgainem towarzystw n:!emt:1e.ck00-kak1Ii
cMch, których już jest w Księstwie 23. Za
chod1111:e p:sm:i ccmtrowe, jak stwherd:z.a sa~p 
,,Taigeblatt", z21chowuią się •oictipomi:·c wo
bec „I(athol1ischc I-\nndschau". 

Poznań. P. Iiul•ka, Czech, czefaid-nik 
kra\\iiecki, po 16 latach pobytu· w Prusach, 
z tych 9 lat przebywarl w P.vz:n:arniu, musi 
m11 ro'zlkaz: policyjo111y wraz z. żo1ną i odiz.iec
k!wm w dm· u 10 kw;etni:·ai na1sze. miasto •opu
ścić. 

Ze Slązka czy li Starej Polski. 
Lignica. Okmpne 11 1d1 :szczęś'Cli1e k0Je

j1owie z1darzy/~·o• s.ię \\r n1iedlz1ielę, raam w Li
g'nircy. Na d'w1rnrze1c wjeż.d:żał wla§ni:!e p.o
cii'ąig towar:riaiwy, do którego dloląc.zionlQI 2 
wag·o1n1y węgierskich 1wychioid1źców. Tuż 
przed d\vioricem ·udlerzyly na ten pooe!i1ą,g z 
wtielkohni ilmpetcm 2 pol''łc2:.ou1e lo0.k1omoty
wy. Kil'kai ·wagonów z1ostało strz:arskaJnych, 
a 1gló1wlnie wcierpialy wa·g•O'll'Y z ludźmi. 
Okriop1rn:::rść 1fo:ita1strto~y piowi·ęiks1z.y.l,a, ta -0ka

'Jicz1nio'ść, że z rozbitych warg-01nóiw1 Zr naftą 
1~ spi'. rytusem za1czą! się szbrz:yić gw:altowny 
pożar. Z poidl ·szczątków rozbitych waog•o-

. ,n óiw 110Zle:g:aly się 101kmpne gtici1sy w10la1ią-

1cyich o ratunek pa'lci;cych s1ię źYWC'elill 11Udzi. 
Pe1w1leni sz.alfner z Wr:oiclawfa ·s.pa;liif 1się. w 
<>oz1aich bcznej piubbcz·1110,ści, 'którai g.o z, pt0d 
s21czątkó1w ro:zbri'tych wia\:SO'nÓW! wyidl81być 
iJJ'.ie mogla. 

L11Cz:bai rnntnych wyin1osii 18, a zabitych 
3-4 IO'só/b. 

SzkiOdiy w JTIJateryaJ:acb '\V'yrz.ąJd12:c\ne 
W)lin.o;szą ()'k·o~101 200 OOO ma1re'1~. Ntiesztczę
śc1ic spiowiOidlowaine zostaloi po·cliofbiruOJ przez 
fatlszywe nastaw~ienie zwrotnik. 

Z innych dz1elme Polski. 
Warszawa. Pii.sma wa-rszaf\V!skie do-

111r01szą, iie w si<ibtę w1 0ddlz1:1aile w.y!k1Qń1czalni 

lhrze, że t:o 111ie może być mui przyjlelmnem. 
Czarowtrn'.k jest o·s·obą, l:uibi.aną prnez. pana 
hrabiego. Ale prn'S'Zę ·me: Qbaiwiać Siię; o ile 
tylrk<l1 s1h~ da, będz!i1emy -01sz:czędizia1~~ spokoju 
paJn•a hra:bi:ego. Zmbii ·siię; ws,zystko igla<llko 
:i! pio ckhu. Trzebai tylklO, aby be:z straty 
czarsu •z;bmd'z1eń zostal uam wiyidany. U
pew1ni,am zaś pa1nai hra-bie·go ho:nrorem 1 że go 
ka•żę spal.i1ć he2. na.jmn[ejszego s1kai111d\allu. 

- J:esteś bia.rdz101 uprz1ejmy - rzekl 
hlr.a1bi]1a z uśm:c'Chem. - Naz.w1sk10i czam
wnika. jeśi!'i.Ś laska1w?.„ 

Wójt rzin\:żyl przeizomiie glo1S. 
- Jest rn'.lm ·gość pana hrab~eg11} - s.ze

p:nąl - 111~eiakri Sawiirn:usz. cJ:e Cyra.nłQ. 
Tegio• i.uż byłlQ za.i w:•ele. 
Co.Firginiaica prwia:la takai sz:a1!•01111a: ~veso

foś.ć ri1 jęly .nh111 wstrzą1sać talk giw1a)ltownc 
wyibu1chy śm'1echu, że aż musiial śd·s!kać so
'biire borki d'Fa uspo:kioienda. 

Slawet'l1y Caidigin:Jin, z.birty, z. bom, spo
glądiart 1na•ń z. m'ną obrażl{)lną. 

- PrzybyW'a1j, BergerGlku! przyby
wati ! - w101lał hrab:ra, rn:e prz:estaią·c dn·s ·ić 
is'.ę ()•cl! śn:Cechitlo. A! wyśm1cinite to rzeczy i 
al'c. rn:cp.oż.ądanle w czasie traw~.e.nia• ! 

- Pa-n:;e hrabio - rzekl \VÓjt , u1sClują.:; 
pr.zyigryzać swe gmk warg:[, - nie mog<;. 
podza el1a:ć p3!l1skie~ w~,; s'° ~-0ści. 

Saiwriniwsz i! margrabi:ai zibll lżyl\i• s1ię. 
- A! mój drng.i ! - odcz·w1a1t się hrabia 

dio poety - sam ·uicie:raj saę z 111a1sz.yim nie
zrów111a1I1ym CadJ:1gnaneim - ja: illlż 111'.>e mo
gę! Zwydężyl mnce, p.owam i lliCZynił 
ntlezdlol1nym d10 wa.l:ki! fosteś . po01dio1bno. 
przyjaic1ielu, heretyk1iem. cza.rnwlnlikilem, 
dlyalble:m we wfaisn1ej osnb1;e, i! musz. wójt 
przybywa, aby cię uwięzlić ! 

- Oho! - rzekl Cyr.an.o· - lurbńą tu, 
j:ak ·w1:dlzę, żarcik'i1 ! 

- Nlie mam n11c z pain1em 1do mówiienia 
- ośwfadcziY1l swro0wo slawe.tlnyt Cadltgnan. 
- Spełniam jedy111lje Qbowliląz:e1k SiWf::jgo u„ 
rz.ędlu. W imi•en'.·u jego króewskied mości, 
a:resztwi ę pana! 

fabryki: towarzystMl .akcyinago w)~ 
bawelnJanych I<:ruschego i Endera w P-i!. 
bianlicach 1.1Il:Jglo Q'trudai z:łf.omwiern'lti ~ 
robotnlc. W je{fln.ej Z: sal wyikoł1cza:frnt 
rama nagłe. z.ai:homwala jedina robo'tnk~ i 
Żemdfała. W chwilo potem zestabra dru. 
go. n.astępn.ie kil'k.a iinnych, wrcszde 'Yr~·. 
sik!e Z"IC'Zęly cdczurwać drż·enic rąk ~ 11óg 

z:awroty glo1wy itp. obja·wy gwalt~:nvneg-~ 
otruoia. Z 60 chc'ry-ch rnbotn1: ·.:. 28 w sta. 

. nlie bardzo ciężkim Olhviezi:o!nra do szpitala 
m(•cjsicoweg·o, resztę zcś ode!S1tamo <l'OI (fu. 
mów. Wykmkzal'naę rnatychrni.ast zam. 
kn~ęto. Lekarze n"e msgh 1113! razde uistarnfl. 
w§6 prZY'CZY'l1Y z~trud1a. Obaw1iaiją srę feż 
czy to czasem n:1e zaira-za. 
22!±! 25!2! 

l ró.inv~ sfrott. 
W Bodendori umarl w tych <liniach 

o:berzysta J. P. Cholin, króry w wtojnie 
frainousko-ni:e1mi1e:ck·i1ei 1870 r. nD-rwszy ccJ. 
ny strzał ()dldal do am1( frauicuzkiiei. Zmar
ły slu•żyl w 8 pułku1 arty1leryii lX)l{\niej Pod 
kapritanem tle1lden-Sam10\vski~im. Pod! Saar 
briickcn oddi3.1 c!n z sw·.;:j annaty p;e'rn SZ.} 
ce.lny strzal w tej wioinie. W}Dcelowa11y 
przezeil strz,:.i! ug;c?dzii \V koe:lnm:iG piechoty 
fnuncuskkj szerząc śmi'erć i •z1t1 i:1s,zcz-e111k 

DZL•\\:na iro111ia l·osu! ż·ofo1:' erz z frainc11-
ski1em n.aizw,iskiem, służący pod kapitair1 .:m 
o polsikli·em naz\vilsoku, •oddal p:·ern szy celny 
strzal dJo frainrcwzów. 

Berlin. Iia1katystY'czu1~ po.jGer:a im-
w1n1e. .,Ostnmrlk" w nr. 3 po-d:aje wykład 
„raidlz1cy s.porawiedfi1w1o'śc1i.'' Wagn1:; rn, wy
gif.osz!Olny nta• zebrnni•n łiakatystyczne,1 gru- · 
py berlliń-skiei, tm:ktując.y o prwwa1ch pola
ków pr•zremawiaonfa 1n1a zebraniaich P'Ubli!cz-
1nych w języku ojczystym. Prnwa teg) 
p:aln ,,radiz:ca: spraw1ied1iwoś.c1:"' naturab1ie 
zupel'nlie naom od!mawEa i uzasa'C.iJrnia ·sw:; zu
paitrywa·niw w te•n spo1sób: Państwo rnc
mieckii·e jeist w pdjęciu praw1111em pał1sh\ em 
j•ed'.no!J1iicie1 narod\oweirn i to 'n1icmlieicki..crn. 
W•sz.e1I'k'i1e s:praiwy publi1cZl11e S<{ '\VylączITTie 
n:1e1m:1eckie i z powtc<l'u tcg.o· po cr1idmie.cku 
mo•gą być tylko ()IDaw1ia1n1e. Przrcp1:!syi pra
wi111e, o;be1cni1e istniejąice, ni>e nwizgJędJni!y 
t\e1gio 'ii 1111'.:e uw21g\lędmi•l 'lliaiw:yżiszy sąd aicltmr
~'ciis traicyj:nty' w wtyrok:ac'.h s WIOU\ch. w sk u fok 
telgo rzecz~ komec•zmą jest dlai <lbbra .c:ate1'o 
państwia, .aiby uchwa1:ou1ł()J pra.l\\~o, z.aibramfa
jąoe używ:amlia języ:k6w rol:Ycyd1 nar zebra-
1ni0aich. l(-0tn1:·eicZ1nem jest t-0 po za Jrnnymi 
wz•gJędarni i z. tegiOI p!Ol\v.o<lu, potrlicw\alŻ '" 
obeCil1yich stc1smnikaich 1111iemcy dężk·o są, p.J
krzyw<lzen~ w oby;wate.Isk'iich swychi pra
wiaich. Każdy ()lbyw;ateU mai prawiO' nlt:etyl'ko 
glosowain.1ia na poslai, ale bralnlia uldlz~alw w. 
.z•ebraini:alch, n:a: których poseł z czyr11no.ści 
sw1011ch sprawę ·z'daije, Praiwio to staje się 

- Sann jelde·n tyl'ko? - 2Ja1śmfał sic; 
Sa w1J111:iwsz. 

- M1aim db pomocy :powaigę prarwa ·· 
odlpar)f w•óH uroczyś0C1i1 e. 

- A co waoilni1ejszai - wtrą:cit n1a1rgr:1-
bu.ai - grnmadę w~ieŚlnaików, ·got-01\Vych p-0-

przeć dę P'O!Wagą swyd1 p:ęśdl. Wiicllzia
llem tę hotrotę , stlro:c:m.ną 1nia1 d~1e1dz)iiku ,zam
k<Jrwyim. 

- O! te.go już za: w1iiele! - krz1ykm\ł 
CoVJgrnarc. - SlurchaJ, mój mości1 Oaidtiigna
n:.e ! 'k.a1żę ciebie i twoich lutdlzti; prz.ez r&z.gi 
prz·e.prowad'zrrć, jeś.lii mi si:ę ·z.tąd! nait~ch
muast 1n11e wy:nie1sdeicie! Aresztio1wać Sawi
niuisz.a ! Pr.zekraic2a to już naidall\sZle gra
n1'.ce farsy! 

Cyrnno zamyśliil się. 
- Być moee zre·s•z1tą - rzi~Cdi z.W'J ':l· 

cając si: ę do' wój t:a - ż e. poleoo1no p.au1J P'1-

zba.1wfić mnie wol1niośc1. Bąd1ź parn Ias·k~w 
pokazać mi r•ozkaiz. urzędowy. 

,) e1st rzciczą wF.eloce możll:•w:ą - promy
śJal - że ro nowa1 sztuczka· I~·ola!nda de 
Lembrat. •il że ten stary kretyin, J ain de La
mo1the, d101pi~ 11 6gł mu. w n1i·ej, za<lo\nAIDffY· 
żę bę:d!z·i1e piodsta,wić m i1 .n10igę." 

W ó1jt mzwfo1ąJ s.w ólj pi;;rgami:n i1 pc:d:- · 
sunąl go p·o:d' Qlczy Cyra111ai. 

-Bch ! - rwc.1.J lekc.eważącio poet1 
- i cólż to j1cst? l~cMkaz. p.o.d'pisa1ny przez 
pDld:vv la~j1;1cg00· ? Odikądż c. to wysbfrcy sta
rnsty mają pr.awiQ p0idpisywan[ra tak!'.ich roz
kazów? 

- Odkąd sam s.tamsta' upo1waż1n1:-r i.:h 
dio teigo' ! - -0dparł d'umnfo Cad'i1gnaJn. 

- Gd·z1l1eż ów dekgat? Dla1ezeg-o sani 
tw nC·e przyszedł? . 

- TIO już iI1ależy tyliko do· rnie1g.~ 1 <l:0 

m111i1e, i pa1n1 ntle masz, potr.zeby rem s1t ·ę zaJ
mowiać. Dalej, proszę. wdlać slię za mna 
bez opiorru. Będę. miaJ niai uiwadze, że pall 
hraibia de CoU:grnac wy.świaJdiczyt pa.inu za
sz~·zyt ugQJSzicze111i·ai cię. u; si·e'bie. 

~1\1 la1szy aaMąpi?. 



niemców iru7oryc.inlen1, bd spra\\'QZda· 
~ posła polaki:? n!iemiec dlzA·s1ai nde rozu
,de. Niem6ecka ·prasa last rcrwnielż z u
·dZW'u w tych zebrarii.aich w:ylącz!l1q,, a kon-
trob rui.dowa utrudlnioną. Polacy przez 
wDrm,~a<l\zenfo język.a nienuecidego nc. ze
branliach zupetrnii.e nie by1ilby pl().'krzyw dze
,rtJ. Wszyis.cy wyksztakeini1 po 1J11iemiecku 
.umieią, a ci, którzy nrle um~1eią, o spraiwach 
pubfoZ111ei doindoistości radiz.ić rnlie mogą. Na 
historyczne prawa poW10lyw1ać ~i e polacy 
11~~1 mogą, bd tak1i1e zmU.e1nuaJą się, jak \\ 'SZY

stkie irnne, wedfo ok-01.i-cmnści. ai prz.cde
wszYStkieim podlegają prawc•dawstwu pań
St\\1tOIWCl11U. Na prnwa natnry rów1n1:,e.ż nic 
nrogą ·się p0,\\ ·1olywać. Ni1kt im nne za1brainia 
ui]ywa1n:)a języka ()j1czyst:e.gid W\ d1Qimn, ale 
pu'bl'acz1nego z1aibno111i·ć 'k1an1ieczmie \\~ i·nter-:
·~ e za;gro:żooej i piokrzyw1dzonej ,narod:o
w10ści H:imiecki·ej trzeba. Taka mn:1e1j wię
cej treść wywo'diów prawn11ych1 ,.radzcy 
spraw1iedlliw·ości", wyglosz;CJina ku nauce 
berhsk'kh sluchaiczy. 

W Ostendz,ie ares.zbowanlO dnegdaj 
Jiciimzma111111a, dyrektorai faibryk~1 sztuc.z1nych 
\\ryJ1ob6iw ze 1s.kór Pelt1zera i1 Sp. w .Eupern. 
Sprzeiniewli'erzyl on' 185,000 fairnk61w, Zi któ
J'YCh 211111l1eznoo1n10 przy n'.1m jeszc ze tylko' kil
ka tysięcy. 

Berlin. PPofesor dr. VuJp1i1u1s w Berli-
11 :ei skazany z-0stail za n1Jcdlbałe -0.bchodz'e
nlie się z pwcyentem nai 25,000 mari~\k od
szkodowain1ia i pła1de1n1:1e wc·zin e:j re:nty 1000 
mia1reik. 

Rozmaitości. 
Cudowne ocalen1:e. W :n irez,wykły, 

niemal' ·cudlJwny sposób IQcal'at U11'.ejaki 
Cmegan r.obohiik, zajęty przy budtol\vii·e tu
nelu 'P•Cd' rz.eU\:ą Ea1st Riv1er, pom1:ędz1yi No
wym fork1ic'm a Br-01okl1Y1nem. Creegan 
praioolw:ait Z' 22 to1wa1rzyszami\ w t kame,rze, 
na'P'ellniiolne1i pow~etrzem ścJJ :eś1nl'.!O lniem, gdy 
nagJle1 w1 ·skl'epfi~e1n<iu1 tu1nellowem ukazała się 
J'Y15.'fl. J' pot·okli wod'y zac.zęly zalewać roibot
ników. Wszyscy rzudDi się db uc1ieiczki, {)
pr6K:'Z1 Creeigallla, który, przystawlnwszy 
<lraJb.ilnę, uisiloiw·ar zatkać ryisę wior'kiem, 
nap1ellnl]ornym trodrnami, śd:eś1n1:io1n 1e iedlnak 
1ro1wliie:trze przyiclis1nę-1lo go {fo1 s1kllcpi''Clnb: ta1k 
si1~1ie, że nie m6gl1 mszyić am1u ręiką, a1n1it nl::J
gą. POi chw~:lli otwór Wi sklep1i.ent'.u1 ro1zsze
rzyl •slię. gw1a1lto1w1nie, ai Crnegam1, wypa,rty 
ciś.'!1!'.enliem powietr.za1 z; tunelu, wyll~tial w 
górę, jak ku1lla dlzial101W1ai, ina.i WYfSIO!kOIŚĆ 20 
stóp, POICZ!OOl. uipa.d'l na piorw11erzldMę wioldly, 
<lOOil\ pł!}11rną1ce1g,o wla1śnli1e pa1ro1wieia holiDWni
~1. Mo~ina wydbraizf.c soibóe ·z·d1z1i1wienie 
zalog1ti pa1mwca, gdy uj1rz.a:łiai wz1nos.zącyi się 
z plOIW'ie.rz'chini rzek~ potęilny 1silup wioid1y a 
WI nh1m po1sta:ć !ludzką. Gd'yi wy1t101Wdl()fno 
CreieigaJniai z rz1ek1, IQkaz:alo sii 1ę, że inie old'
!lićst najm1I1i'.ei:sz1yich niaiwet obrażeń dała. 
Wszystko skońicz.yfio .s.ię, mu ·stra1c'hu. lnlt1i 
robOOJlicy z1diolalU1 wyidlost~ s1' ę sz1czę,ś1::1w1e 
~ tunel 'ui tylk·o dzięki wsiiJ.owaniiiom jei'g10, pró 
lmią:c bow:l~m zraitlrnć otwór, z1 któregl()I lała 
~ę wlO'd!a, za1sl10JniJ gio1 da~em w~ais1I11em. 

Zęby i charakter. „Pi01ka,ż mi .zęby, a 
µrnwnem ci - ja1k1im j 1est'eś'' - mo!ŻlrnaJbiy po
wiedizłcć , wedle teory K.amlai Stirmp, '\VY
g~IQ!SZIO'niej na: szpaltaich „ttouisehoJdi Wm'dis. 
~cz'bai zębóiW1, kh wdetkość, osaid!a, k;siztalt 
1 k()l!m są weicl'l'wg nd·ego., oz1naką, chairaikte
ru. Czk)IW11ek który śmli'eją1c. się. , p1okaizuje 
zębiy, ma ch:airnkfar iszcz ery, otwarty; ten, 
który choiW1a1 }e przy móiwli.e111iu., byiwai zwy
kle 'Chytry. Kto, ma za w1i.ele zęlbów ulega 
'.at\Vlo wpł'y\Vlom. 1( to mai zęihy r1ziadkk, 
~t ma1!1{)1 rnz,w1:1ni'.ęty. K()bllety z, bardzo 
gęstym: zębanni są nudine i gadatliwe. Wy
staj'lice kły zidaJfZa1ią s.i ę rn t1dy101tów i u prze
~tęP1Ców. Zęby gónne wy13ta1iąoe: 'Zdir1aidza-
1ą .niskie 'i:ns1tyinkty, z:wlasz'cza u k()bi;1et. Pe-
11-iJe1n krym·1n10I101g r •CJ1syjs:ki :stwlierdJz,ilt, ilż u 
40 Proce~1 t badanych przcz1 nil~1g·o1 mo1rder
~Y~ g6rne zęby były .cimormaln1e, to samo 
Qb1awuo si ę w 58 wypadka'Ch ma 100 ·wśród 
zlooz·:1eiek. Zęby dlOilne bywaią .częściej 
~r~widl01we {)d1 ;gióir!nych, BfoaJ,e,, w1ąslkie i 
~Piiczaste zęby wis1ka'm]ą charalkter po1s.po
h~, z<rwfi st111y. Ema!I!'.ia żól1ta jest l()IZ!I1a'ką 
IU&kiich u piodlo:bafI, żainlocz,no ś·c1r, opil1lls twa, 
lXlciągu do tyitio~1ńu, emnLiai blia1lio-n1Ie1biie:ska, 
<izna;cza temperameirnt żywy, zdlolin1ośiC'ii ar
tystycz1ne lub literackie. 
~ 

~abozensfwo polskie. 
l(astrop. 

)4
4 

W nieldlzie.lę, dini1a 9 1k1wietn1:1ai o g·odz. 
stw p,(} Po~. 1Qd.będz1e sh~ pol'sk1ie: naboże·ń

IO - 1część ptlier.wsza „Gorzlkiich żaJów" 

lltisya polska w k~iele klaszornym 
od 16-. 24 krwi'e:tnia„ 

W niooz.iel~ palmową msza św. luz o 

pdz.' i załaz po mszy 'św. <> ~~. f:2'il 
plerwS'Ze kazal'OO mltsylne. · 

Kazania bfwdą: 
W nied'zi'ef~ i Wietkt Piątej( u i<flk. 

~ 10 - 3 .- 1 w1ecrorem. 
W tygiodni tr o ~<ldz.. .Yz9 _,,__ t• - I 

\\'ileczu rem. 

Tow. św. Antoniego w Reckłi112hausen-Siid 
!)():daje do wiadvmości >\'SZJ-stkiem czftcm. 
kam, iż w nie<lzlelę dlrua 9 kwietnia o go
dzinie pól du dwttmastej odbędze sic pier
·wsze zebra.nie w l:okatl.u posiedzeń u p. sn. 
ka. Uprasza się wszystkich członków • 
ficzny udz~al. Goście mUe wlidzi:atttl. 

Za n~ ą.d. 
Baczność. Zeb1anie zarząd.in -O!d.lbędzie 

się goo'Zinę prędzej, zarazt pa nabo~ń
stwie: Uprasza się \\'1.5Zystkiich czlolrlk6w 
zarządu -0 puITT'ktuailne przybyde. 

Baczność druhowie okrę&u X. 
Dorio1szę nin•iejszem uprzejmie, .iż ze

hr®11ie prezesów i nacz.clnitków od!Qędzie 
s~ę w niedzielę 9 bm. o glQ!d'z. 5 po. pot w 
olkalu p. Un~erschemarrm1 we Wanne, ul. 
Ko~ejowa. Uprasza silę, alby każde ,gnia
~ldlo, które należy do dkr~u X. swych 
pr~edsta!\\ icliel'i W'Ysła1!0, b'o będą wiażne 
sprawy iomaiwiame. Zosta1111!.e też zd'ane 
spnaW10zda111tle dieleg-ata, który byl wYtSlanJ 
tt.ru ~laiztd do Po~:nania·. Crollelrn! 

Jan Banu1ski, prezes. 

Baczność Polacy w Sterkrade ! 
Z powodu przeszkód, ja!kie ruaim mbio

nid na z.asz!em zebr.ainiu, me n11ogliśmy 'Zalo 
żyć całkowicie towarzrystwia P'Olskiegia, d'La 
te.go -0dbę.drzd1e się jesz:cze je1dlno zebranie 
w. ceLu z:aliOżenia tegioż w nire<llzhelę 9 kiwie
tni[a, z.airaz. po rnaboże11stwie o godz. 1131;! w 
pofo<llni1e w domu katotickkh tiotwaireystw 
(kath10lisches Vereinsha1Us, obo!k katolic
k1ego k0iściola, uiHca Bra1rnden1burgstr. U
pr~ami wiszystkiich żyiczliWyich mam Ro
d?akórw, by ina ~o zebraJilJiie IkZlI1Jie przybyli. 

franc. 'Strugała. 
-----

Towarz. św. Wojciecha w :Erle-Middelich. 
Kwartailne zebr.aini1e Ql(libęd'Zie się wi me 

d'zielę, dlnia 9 kwietni0.i b. r. p0 pol. 'd god'z. 
4. O Jak mjllicz1rweniszy wdJZljiaf cz.lionlków 
proisdi z a r z ą d. 

Towarzystwo św. Rocha w Dyseildorfie 
don101si swyim ·cz!l-01nikom i R()d'atlmm w1 Dy
sehdJO'ńii·e zaimieszkaym1, ,ilż T1ow. musz.e prze-
1nios~Ol &i'ę d!o' l-01kailu p. L. BiS1chiofa, ·naimżnik 
W1oirli'n1g1e'rstr. Jl Ackerstr., w: któryirni od 
prz:yszitej t11i1edlzaeli 9 b. m. poc:ząwSJZ'Y' re
giu1fann1ie: o giodz .• 7 z:e1brainia niasz.e ocllbyiw:a,ć 
się; 'będlą. O lliczne1 uic'Z~s1z1czia.1nae ·C'ZłlQlnków 

a1 giośici, rów,n1ież. niew:iast pro1si1 
Zarząd. 

Towarzystwo św. Józefa w Altenbochum 
idiom1asi s.zam. czl101nkom, i'ż kwart1a:linie ze
bran!i1e iOd!będzie się. w nli.edizlidę dlnliai 9 b. 
m. pa pint. zaraiz po „Omzki.ch żalach", któ
re s:ię 1o;dlbędą, a g-01dlz .. 30. Z po1wtoidlu1 wtaż
ny:ch ,sprnw, i1ailde są db zalaitwii1e1111:a, jak 
111amczirr~'ejszy ud1zi1al piOiiąid!ainiy. - Z.ebranfe 
z1a1rządu. odlbę:dlz1ie się zaraiz, POI Sumfo o 
g<Jdz. 11~. O Hczne i prnnktuailne staiw1ie-
ni,e się uipraszia Zarząd. 

Towarz,ystwo „Jedność" w Langcndreer. 
W ni'.edlz:ielę, dimia 9 ikwii.etniia o igiodz. 

6 POI po~. o'd'bę.diz1ie siię kwa1rital:ne walllnie. ze
bra1nl1'e, zat0m prois1i się 1cziontków Ol jak nai-
11c:znfojszy udział. oo~śde milie wkllZ1ia1rni1. 

Z ar z ą, d. 

Towarzystwo św. Barbary w Dellwig. 
W 1n:ied'zael'ę, dlnia 9 b. m. 10 god!Z. 6 po 

po1ls1kii:em 1na!bo.żieństwiie -0dibęd1zlie się k:war
tallne w1a:trnc zebranie. Wszystikich czl101n
kó.w udlzual pożąd:atny. OOiście mile wMlz1ian1. 

Uwaga: Zarząd i rewliz,oroWi·e kasy 
wriirnnlh się staw1:ć o g(lldz. 2 

fr'. Bogacki, sekr. 

\Viec po ski we Frintrop 
od1będz,ie s)ię w niedzii elę, dlnliai 9 kwietnia 
po pouidlniu o: godz. 10 we Pr1ntropi-Uppier
he!~debaium u gośd1nineg{li Frni'h.eam ctawn. 
BJl:mc1ister, przystanek k(l!~i1 el1ektryiez111ej 
Obc1rhaus1en-Pr1intPop-Mtihlhe1:m. O Jiicztny 
udzliał pro-si „Związek P olaków". 

\V iec Zjednoczenia w Martl n 
odibędzli'e się w ni·edlZ:ielę , 9 kwi1e1tlnilia. po po
luidrniu o gia'dz. 7 w loka1Irn p. Kortmanna 
prz:y ul. Bo1chumski•ej. 

N a po r 1z ą ctk u 0 1b r a-01: 

1) Kon1grles górnkzy. 
2) Sprawy zarobkowe. 
3) In\ne waż:ne sprawy. 
lJiczny udział pożądany. 
"Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wit~ce fjednocZ1nia zaw. pOlsk. 
ellJędą się w nledzlelQ dafa 9 kwietnia: 
W freisenbrucb przed południem o goat. 

11~ w lokalu p. Overbeck. 
W Liitgendortmund w lokalu p. Bt lł

kamp, przy ul. Kai erstr. po pot • 
rodz. 3~. 

W Derm~ \V lokalu p. Langenbein w poł. 
audz. 3. 

W Essen w lokalu p. Post „Kai er~ane '' 
przy ut Altend<orfstr. przed pot. 
godz. 11. 

W Klrchlinde p-0 PDL o ~od'Z. 5 na aft p. 
Schumachera. 

W Gerthe w f.Dikalu p. Sekula111da po pał. o 
g«i2. 4. 

W Holsterhausen u p. Kraft po pał. <l 2:0\lz. 
4-tej. 
Nadirnieniamy, iż ktloby jeszcze ustaw 

nJ.e odebrał, może się na wiecu zglosić. Nt 
po·rządlku dzientnym: }\orngres górników. 
Spra1Wy ro'boiln:icze. Sprawy za:riobkowe. 
Inne ważne sprawy. Liany uidział potą
d'ainy. 
Wiec w R<•hlinghausen 9 kw1iet!nia. Sala i 

g<odZ1ina1 będzile p.óźniiej og!osz,olna. Na 
po11•z,ądiku' obradl: 1) Kou1grcs Bler11;111sk1. 
2) Wyihory stra.szy1ch kna'pszaft()wyich. 

Wiec w Wanne odbędz.i 1c s:ię 9 kw1ieunh o 
g.o\ct'z. 4 poi .po1łudlniu na sam Oertsrch
manna, liofstr. Na1 porządku obrad: 
1) Kongres Berlii1sk'i. 2) Sprawa or
galnizaicy'i. 3) Wybory starszyich knap 
sz aftiowyich. 
„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiec w Bruckhau~en 
w spraWie -Oipieki dwcho1w:nej w ,czwairt~ 
nie ddbędz1e si·ę, tecz dJop~:m później. Kie
d'Y., to zostanie we ,1 Wiarusie Pollslólm" o-
glsmwe. Komitet. 

Wielki wiec Polaków i Polek 
w sprawie opieki duchownej 

w Lange.ndreer 
odlbę.<lzie się. w niedzielę din1iac 9 kwiietnia o 
gx:J!dz. 3 po pot. w1 lołlrnlu p. Knipinga,, przy 
dworcu. Na w11e1cu ma zostać omówiona 
spraiwa opi·eki· duchownej w Lamgoold'reer, 
przeto uprasza się, aby Rodaicziki i Rodaic~ 
z, par.a.iii La1ngendreer Ucznie się zebra]1, bo 
chodzi o rz,ecz bairdro ważną. 

Komitet. 

Związek Polaków w Niemczech. 
Rocze walne zebrain:i'e .„Zrwi0,zllm Po

'lalkó\vl'' ddlbęd!ztle isiię; w niedlz.iel~, <llnrl!ai 16 
kwietnia o giodJz. 4 po pol. w 1salii1 p. Van cte 
Loo w Bssen, u~. Schli tz.enbahlnstr. 58. 

Porządek Olbraid: 1) Spr~arrrie z 
czyfnlrliOści , . Zwią~1m Polalków". 2) Uzu
peillie;nde Wyidzjafo. 3) Obór Rady nad
wrczej. 4) Obrady niaidl wn1iosikamtl. 5) Wol
ne glosy. O lli.cztrly u®alt uiprnsz;a się. 

Wydzia& „Zwiąizku Polaków w Niemczech". 
Cz.llO!nkowie p10wilimtiJ W\11iilo1Ski siwie na 

walne zebranie wraz. z UIZ!a&llntienli:em tych
że niad1eistać tnai ręce ise:kretaJrzia nJaripćźnieJ 
do wt<:irku,, dlruia: 11 kwne.tnia pod ad'resem. 
A. Brejski, Boohum, Ma.Jltheseirstr. 17. 

Zebrainf.ie Wyd.Zia/u i Rady Nad7JcJrcZeJ 
Oidbędztle siię 16 kwietmfa o godz. 11;4 w 
Essen, w l!otkalw p. Vain de Liao. 

O przybyde \VIS'zyistkich czliOtruków 
pm5·i T. Kubiak, przewndlnkUl/CY. 

Uwaga: Uprai.Sza s:i'ę, aiby w dlnilu na
sz.cg() roczneg•O' walne:go ;z.ebna1nfa1 tilrnnych 
wneców me urządzania. 

Egzystencya! 

Z biura obroDcY prawne.i.. 
Wszystki h citonk.ów , ,Zje~ 

zawb<fu-Y\'ego polski o", którzy chcą O'„ 
rzystać z rul.SZego biura obrony pra"\\ ief, 
uprasza się, ażeby, g<ly przyi<ią; z ja~ 

~~ sprawą do nasze.go b.llura, zabra ze 
so'bą - dla ~ _•l e~ : tyzr \.:ania s:ię - u ·ta
\VY „ZjednoczeniaJ zawodowego pot.·· 

Tylko tym członkom, którzy się zdnh
ją wylegitymować, udziela się rad: ft zała-
twia si~ sprawy piśmi nne. _ 

Po'zam·eisCO\\ · zt<Jnkowfo, którzy p • 
sYlaia swoje sprawy pocztą niech zawszQ 
dołączą dokładną inlonnacyę, igc.lyiź bez nieJ 
nie możemy me zrob ć, a powstaje przez tQ 
niepotrzebna pil.saTtiina i trad się czas. Z 
irrlo'nnacyi musi \Vynikać o co intcr:cscn
t13'\\'li1 chodzi i ja:k się spra\\ a miała. 

„Zjednoczenie zawodowe polskier•. 

Z powodu przebudowania mego :kla
du urządzam 

zupełną wyprzedaż 
i udz1ielmn 20% rabahL Po1ccam takie 
d1obrze :wyćw~czoną 

POLSKĄ O.RKlESTRĘ. 
PIOTR KUIK, kapelmistrz 

w Her n e, ul. Neustr. 83. -------
DWIE UCZENNICE 

zaira z lub od 15 b\ i;ctnia mo·gą w stąp l~ do 
mego' składu kolonialnego. 

Walenty Mróskowiak, 
Recklinghausen-Sild (Bruch) 

ul. Leu1s1berigstr. 29. ------- ---- - ~ 

Mam wóz do sprzedania, który jest 
stóso\vlny dla piekarza, któryby cliciał 
taikli iMeres ·zal1o'żyć, tak san110 jest stoso
W\llY' dla interesu mleka itd. ZglO·S'.Ć się 
1T1!0 ż n ai ur 

TOMASZA MARCINKOWSKIEGO 
w Diimpten, Sekt. III nr. 14/1. 

p. Obcrhausc1111 i f'nintro:p. 

3 czeladników krawieckich po'szu!rnje 
od! zarazi 

M. I( A SZT E LAŃ C Z Y K, 
Wanne, Karlstr. 1 cti. ------

B0}(;1Sna Męka 
Pa1na; nasz1eg-o 

JEZUSA CHRYSTUSA 
wed\ług rozmyśliań1 

Anny l(atarzyny Emmerich, 
zaikonnky Auguistyiamlki w kfa1siztorze Agne

telnbergski1m w Dueh~·. 
Cena 1,50 mr., z przesyłką, 1,70 mr .. 
Ad1res: „ Wiarus Polski", Bochum. ---------------· 

Zaane ji\.ko najlepsze i najtaiinze 
źródło 

W)'konywanla 

eleg. ubrań dla mężczvzn 

i e dla 
I 

podłng miary. 

lVI. FBOlVIlVI, 
w Bochum, Rynek. 

strej u 

Zabezpieczenie rJbot
ników, dzieci i kasa po
śmiertna „Fde<lrich Wil
hel rr " w Berii nie usta
nawia jako age1tów od
powiednich ludzi którzy 
w kłam.eh r l>bocąch Sf\ 
&obr~ zaprowadzeni Z!\ 

wyahkiem wyns,grodzo
niem l11h póżniejszfl pcn
BY'ł mic .;i~cznf\. 

cząść górników 

Zgłoszenia pod udr. 

Chr. Bertlnat. 
Bez. Insp. 

Rertt: n Ewaldstr. 106. 

P1ęKne 

1 iązarki 
z polskimi napi· 

sami 
p• tanich cenach 

poleca 

lhir1arnta 
WiarU~.\ Polski~go 

w .Bo eh u m. 

• • • I .) e ":dl· I 
sprzedajQ w s7-e1 kia obuwie mego bogato zaopatrzo- , 
nego s kłn.du 

za okazaniem e g o ogłoszenia 

z t pr cent rabatu. 
Buty do Przyj~C.IB we wielkim wyb~rz~. J..Jadto 

'l polecam wszelt~ ie ' ll e ga
tunki obu. \l'ia po rzetelnych cenanh, od najzwyk
lejszych do najwięcej cleganokick i to tak dla. męż
czyzn, jak db, ni ewlast i dzłcel. 

A. AJlscho:łf, 
Gelaenkirchen, róg nJfo Bochrmerstr. 

i "1eidenstr. 



T lko w Eicklu p. Rl'nku 6. T lko w Eicklu p. B)'nku 6. 

Nadzwyczajna 

po cenach które Iligdy nie wrócą „ 
L 

przyjęci d.: I. omu · ii ś . ; iet j o wiele :niżej w!fC r~ośo:1 
b~ :r~zo dobrme i n-iodnie odr b~ 
j~~ ,~ leżae ~e bez nag..any. 

I serya 2 serya. 3 serya 4. serya. 

li ub;~~ie 65() ::1r ub;:~~e dobrze si~ nosząee mr. wyborna Jako~c 
______ _. aa + 

~:5 f: najl:~F~!!?rn 13~~ FI zas1ib~~~!:ry 18~rO · 
Około 35 ubrań dl mężczy b 1°dzo wa1\lto8ciowyeh 

tylko wypróbowane dobre jakośc 

2 serya. 3 serya. 4 serya. 

875 !ooofr:fu!:nie fW14A5*·óo looool
1 ub~~~fo-·2

5

250 °0001' ' ub~~~ie 2··· a· ·75 ~ 
t ooo 0000 . ooo . . ~ 
~. · bar<lzo elega.11ekie, wzoray- bal'dzom~<ln4' ns koi'.uskięm zupełme zastępuJ!\Ce po~ . ;,;;~ 

mr. ~ l'lt& i w kratki .:.Ir. wb1iu mr. il dług miary. mr. ~-
a • ; -••• __ ,_ ... _ _.. ••a IDIB!ł~.;.:-'2"'~~:'f 

Każde 

ubranie 
modne wzory 

Około 575 ubrań dla chłopców D 1e wszystkich krojach 
ołbrzyDłio korzystnie 

1 serya. 2 serya. 3 serya. 4 serya. 

Każde 1951 Każde 325 Katde 575 Katde 

B~rO ubranie obranie 11111 ubranie li ubranie 
wr. 1-bardzo piękne z fałdami i bez krój bluzek r:amknięt.y i tylko nowości tylko najlepszy kamgarn, 

fałd otwarty. mr. mr. bardzo modne. 

Około 400 spodni dla mężczyzn • I • bezna„ Jasne, ciemne 1 czarne 
-gaonie leżące~ 

1 serya, 2 serya. 3 serya. 4 serya. 

Kat de 195 Każde 300 Każde 

5~1~ 
Każde 

8~~ ... odo ie - spodnie - spodnie - spodnie 
bardzo trwałe bardzo modne tylko nowości mogące z1ntl\pió robbne mr. mr. pc1lług miary 

• 
Rynek 6.~ Eiekel .Ili" Markt 6. 



Ir. 81. 1obam1 sobota 8-ga kwietnia 1906 Roll li. 

• 
ł d1łe1111 pismo l dowe dla Polakbw •a ob11r•111, puYł91011 •'Y11 łe oru prawo IUOdOY)'m, poll*J•••ra ł I robk 
„ 
r1raril1cdslnai1•1Fft•lt1t• Ili trlłwi•te.cznycll. 
findvl•t• kwattalaa u JOCSCia' • listowych wYDOIJ 

. go fca„ • a ••11oa.1Hicm •o -OWI 1 mr. 92 fen 
JVł&rH Polakl„ npltany Jest w cenniki oocztowYm ' ,„ uaki„ „I. 1>9łni1cll„ nr. 128. 

I Imię laże za llar1 I Ojczyzn I 
- !n~rr1tv oJaci li li wilrn D tyb;wy 18 ( •• I 

.... ·' o„ri:s 7amieuczon1 prz.ed lnseratami 40 fm. 
• „„dr, nor11~ia. otrzyma rabat. - Listy do „Wian:ll 

· ~ •('I„„ należv frankować I tmdać w nich dok.fa 
-- „„.„. ciszace20. Rek.OJ)isów &ie nie zwraca 

„ 
~ Redakcya; Drukarnia i Ksi~garnia znajduje si<: w Bochum. przy ulicy ·1,11n.}thereti·a11tiB nr. l 1 A-rtrtil' „ Win.ru~ Pols ~i" Bochum. ~ 

, ------

iodzlce polŚcy ! Uczcie dzieci 1w • 

••wić, czytać I pisać po polsku! Nie lest 
Ptllk.łem, kto potomstwu swemu zniem

,ąf sitł pozwoli! 

Z wypadków dnia. 

w sf}rawie rdorm w Polsce pod Moskalem. 

Deipeszai z. Petersburga donosi: l(om1 
tet minlistrów w dwóch posi[ed'z\;mi.aich <linia 
4 i 5 kwietni.a. nara<lza1l się ina~ upraIWn~e
niem PQlaków d1oi U'rzędów paf1stvYIOiwych 
i postainO!\\if \vnieś:ć QbO·w:ięz.ujące w tym 
w~lędzie ogrnnkzernie. Malią one ()ldn10sit 
~Q tylko ·do uirzędlników wy?ższyich. Przy
z11a111101 też, że urzędntcy niiżsi1 W1 9 gU1ber
ni~t~h poi\\:fami znać iQz)l1k taimtejs1zej1 pol
skiej i htew.s.kicj "!ękswści fu<ln.ości. U
chwaly po'\Y!Zi~t·o glówn1ie nai wnib'sek 
Witt ego. 

Telegramylł 
W a r s z a w a. Stwierdzono, że w fa

bryce w Pabianicach umyślnie rozrzuco
, no arszenik, wskutek cz.ego nastąpiło owo 
' zbiorowe otmcie robotnic. 

Ne a p o 1. W czwartek spotkał si~ 
turaj Wilhelm II z królem włoskim Ema
nuelem. 

Ber I i n. Komrsya parlamentarna 
stwierdziła jednogłośnie, że śJ{dztwo wy
toczone przc.ciw posłowi Jesseno-wi (Duń
ciykowi), u któreigo wykonano rewizyę 
domową, podczas sesyi bez, pozwolenia 
parlamentu jest naruszeniem konstytucyi 
~z,~zy. 

Ber I i n. Parlament rozpatr11.-af. u
stawę ty cui cą się umędników Rzeszy. 

Ber I i n. Sejm pruski załatwił się z 
interpelacyą Faluna w sprawfo grasującego 

1 
na G. Stązku stwardnienia kręgów. Nastę

: Pnie obradowano nad wnioskiem Donglasa 
o urządzenie urzędu pomyślności kraioweJ, 
Przyczem dłuższą przychylnie przert po. 
iłów przyjętą mowę wygłosił nowy mini
iłer spraw we•wnętflznych v. Bethmann-
Hcllwcg. , 

Kapitaliści tryumfują. 
, l\ornisya nie wiele poz:oistaiwHai pierza 

na tym olbcym ptaku, którego rzą<l1 v.ltriiósl 
do sejmu z piiękni:1go kraiw teoryj. W każ
<l}'.m razie stal się on sikromniejszy i nie 
tliobde irnż ślep;o1 1nai wszystkie: strony". 
Tak szyidizi w1bie w raidJosnem u1pioieniui or
Xall kapitahistów „:Rhei1n1isch Westf.-Ztg." 
z noweli dlo UJSta\\l'Y górruk.zej idkrotilOII1ej 
Przez kom1syę sejmu. 

,Cói IX>zostait.01 z ooweili' mająicej utlep
SZyc stosumki robocze? Nre wtlefe wnió.sl 
~ który przy tem \ilo<lial jeszcze kilka 
rzepis&w korz,ystnych dll<i! !kaJpita1jsty 
:~~UOO\ve nadsz.ychty, wiyookie_ kary 
:eti~ezne), hy sobie :zlbytinłio nie zraiz1ć ka
MaJ~stów, kt6ryich snę. ta.O:<: obaiwia. 

~tn l(<lmi1sYa seimu z.aiś tę odlrobli.n.ę korzy
iąt ą id'la. robotndka ()ldJrwcila, pozostawia
rr.'...d<l~~.c iesZJCzc przepi,sy kw wi-ększemu 
"'~ui~bJemmu górnrilkówt. 

rJe Skreśllo1no iprzynmsowe zaiprowad-ze
tran~<liz~·alów rohotnLt:z;y<:'h, skre:S!Ono o
'-Otn ze~ue czasu pra<e~ ze w~~d~ów1 zidr:>
a dl iośc1.. P'OZ101Stalo dla.i robdtmkóiwl rn :, 
1,1'~łka?1tailisty zw.iększo111e kalry h prawo 
T(J'oo ~iai hez wyp.orwiedZentia -ka:ż<lego 
by , tn1tJca, kara1nieigo trzy riaizYi za \vyoo-

cie \Vęgii nJ'eic·zyStych. 
n· Zie. strOiny k()lniserwafystówi staiwi-0110 
l{)seK, by do.dać h~SZtcze przcp'.sy w o-

br-0nic 1amistreikó\\, chcąc z tej ,,Bergar
ble [tterschutzvorlage" zrob)ić nową ,,Bergar 
bei terzwchthau1Svo1rlruge". 

Tailde przyinaijm~]i'ej pCl!lm-v-v atlo uisposo
bteni'c 1i odstąpiorm tylko odi tego zamiam 
p.a cnepg::1cz.ncm wskaza1niu. że pod\Oibny 
przepis siprzeciwiałby sję ustawoda1\\"Stwu 
Rzeszy. 

:R()bob11icy twl(}rzą. d wi:1ei trzecie I'udino·
.;cl pailstwa pruski:egO' a wqęklsrość sejmu 
pmskieg10, który pragnie uchodzjć z.a za
stępcę tej lu::!Jn()ści tak ją lckccwaiży. 

PodstaiwlaJ wyborów do sei:inUI jest sa
kiewik.;ai, a panowie w.ybraini na tej pold•sta
wie uważają też za na}o<lpow1ied1nueisze za
dainic, by 1sakievYka na sz•k-0dlę l'u1dl111n1śd ro
boczej im się iaknaJwaęcei 1riaipbłni.ła. U
dlowiodnili tor w obra'Cl'achr 111ald prze.cl'tOO-Oną 
nl()WeJ'ą igórnJI1czą. 

Prosta chciwość w ty;ch kapita!l:iJStów 
cz.yin.i ileh taik wielik~mi prze'Ci'w1niikami1 wsz.el 
k1-egoi pal-:pszenia diali lud!ności rcll}fftll1~czei. 

By!Je im się ty~ko doorze powodziło, 
ilo n!iech sobi-e reszta luidnidśc1i 1z1 gl·odlu ka
myki 1łytka1 ! Takie jest stanov.nisko tych 
pan:ów1 \Vl()be.c Polalk:ów, prizedwi krt6irym 
uchwalają ustawy '':yjątkowe. takce zaj
mują też stanois1k·o wiobe,c robotn~lków. 

Prz)l!naJmniej teraz talkż.e szer~e k()·
la lwd1ruoś1ci niemieckiej pioznaią ctclktadniei 
tę s<tronę charaikter'ul tych jej .,cibrońiców". 

Zai nowelę w formQe, falką j1e.j niadala 
kQunnsyai sejmu mbotnicy send'ecmile. dz1ę~ 
kują i odrzucają ją we wszyStbktich p1Ill1ik:
tach. 

.Rząd dialt przyrzeca:enie, że stuszJ!C żą'
ka1111ia góI111i'ików U\VZiględni, a pQlJ1ieważ to w 
seumie pruskim j1:·st niemożiHwe, wi~ robo
truiqn spc/d:Zliewają s;ię, że teraz isprawę weź. 
mlie parlament w rękę. 

Polacy na ~ . ... ooezyzn1e. 
Recklinghausen-Siid. W uroczystość 

N. Mary~i Parnrnyi drL'iiai 25 mar.ca o gio!Clz.. 
wipół dlo dlwwnastej od'byto się w Iokalu p. 
Litke zebranie w celu zarozeniai polsiko-ka- 1· 

roliiokie.go Tow. św. Anitonie,g-01. Rl{)dacy 
na z,e'frrnnie Hczmir~ ·siię zgromadlzillu, lecz: dla 
brakUJ m'.e!jsca, musiiato dużo Rodlaików 
wrócić <ll()J dOOl.w. Zebra.lnie otwiorz.y' cz1f<)'-
n e1k lkiom1itetu. p. Walen~y Chlłe:howlSiki po
chwaleni em Pa:nai Bo1ga · J odśpi·ewamilcm 
jedlnej Zl\\~rotld „Kto się w opiekę", il IQ!nl tet 
z1ebraniu prze.wiod~1łlcz1yl. Pi!ierW)Szy zabral 
glos p. Waiwrzyin Kędztersik~ w sprawi1e za
lmf:cntla pol'sko-kat. Tow. św. An1tomego. 
Nai zapytainfo, czy ma1 zostać z.atio!ż>o1J11e to
\Varzystwo, wsz.y.sicy dbecntt: jedJnoglośnie 
się Zig'(i<l'.zilt Następnie zabraJ/i, ieisz.cze glos 
roldlacy: Frainc. Dudziiak i Adam Błażek, 
którzy zaJChęca.Ji wszystkic'h ·obecnych, aby 
si·ę n131 czfonków wp1sabi. Przeczytalllle u
stawy jedirnogtośnie prz.yjęt1QI. Po maJej d'y
skusyi przyszlo dio wpii1su cz~nków. Zglo
Silo się 72. Wdd'z:ąc. że Rodacy w dlro.ticy 
Lwd:wilkai życzyli sobie pols~:,e.gio: towairzy
stwa. Do z.a rządu zostali oor.arntt: Preze
sem duichowniYITI ks. rekror Wolters; prze
wodin1LCzącym Wawrzyn Kędz~erskt; izast. 
W. Chlebowski; sek.r. Józef Maćkowiak; 
zasrt. Pr. Woiidechdwski; skairb. Id'zi Mlyń
czalk; zast. W. K~rpiński; proroku listą Wot. 
Adamski; rewizorami kaisy P. W~rcza:k 
~Jan, Adamczak Zebranie zakońcxyJ prze
wodlnicz.ą,cy okof.o ·god'zmy 2 od.lśpiewainiem 
pieśni! „Wi~ Kró11<>wa". 

Uprasza s8ę sz.ain. :Rod!alk6w o poparcie 
młodl:!go towairzystwa. Zwla1Szcz.a Rodacy 
w okoli.cy ,.Ludwika" mieszkający wiooł 
Ironieczntle v.."'Szyiscy zapisać srie 111ai jego 
czt-Onikór\\\ Zebrania odbywać się będą co J 
dTugą i czwartą niedzielę każdego miesią-

ca! tymczasm\ o' o godz. wpół dla dlwuna
stej '"" l:okal'u p. Sil!ke. 
W. Kęd12ierski·, przew. J. Maćkowiak, sekr. 

Bruch. Sza!l1owna :Rcdakcy-0 ! Dono
szc :nfini 2jszem, że mńeJiiśmy tu misyę. pol
ską, którą od'prawłiLi księża z. Księstwa.i Po·
z:11a:!1skiego. Polacy i Pol'ki tak licznie zbie 
rali się na narnld, ż:e kościól zawsze byt :za
pe~nli<Jny. Do spowiedzi przyhywalo tyle 
że drnia: 31 ma:rca jeszcze o gQdz. 4 po po.l. 
n,_·" i~' 20 osób przystępowało <101 St-0ht pa6-
sló.ego. Na Misyę prz.yibywali :Ro'<irucy na
wet z dalszyich stro\111, jak mp. Es.sen, Ober
hauisoo itd. Naplyw wiemych z, oko1.ky · 
bYtl'by jeszcze większy, gdyby nasi księża 
byltl d misyi <lok!ai:tnie Qgfost;Ji we „Wia
rusie Pofskhm". Dla az:ego tegQ nie uiczy
nm·, ,niie umiiem pow1i1e<lizieć, ale twte~s.i Ro
,d:acyi wi oojróiITTJiejszy spooób so'bi·e oo tlo
maczą.„. (O Misyi w Bmchu byfai krótka 
w:12.<lom1oś~ we .,Wiarus:i.;. Pol." którą, o
trzymeillJśmy z~ strony prywatnej_ Red.) 
Nai ost.aitnliem kazaniu ks. Mi1syc1narz wyra
t:tł swe za!dOi\Voleme 'Z: licznego rndzJ.a,Iu RoQ
d'akó-'\i.r w MisYi św. Naszemu1 mieiS<oowe
mru d'nchoi\Yieflstwu, a szczególame też ks. 
ks. Misyionarzom ·z;a1 irch W1'l!J.1i'.osie. nauki, 
sikladwn w imieini•u pa1rafia:n siz.czere istaro
p:o11skie .,Bóg zapłać." 

Parafianin. 

Baukau. Dn.fa 2 krwjetnfa ZQStalo za
lio!L-One w Baukau1 K!().fo śpfow1u pod1 alla2'wą 
„Echo majowe". Na cz1tOII1!ków1 dato się; za
pisać 17 R<J'daków. Dd z:a.irządui zwtalt o
bram/i.: Tomasz Szyirnczak, przew.; Jan 
Tomc.z.aik, zaist.; Ant .M.aiik, sekrertwrz; Jan 
Krzyszkowjak, zaiSt.; T()lm:aJS:ZI Szyszka, 
SlkarbniMem; Józef Ura, za.st.. Loka~ l(o
la znajduje się u gościlntnego l(QIO!PaJ przy 
uky tternerstr. Lekcye śpiewu odbywać 
s:ię hędą oo' niedzi-clę o god!zi1rne 12. zebrania 
!Z'alś ro trzioci'ą ni1edzietę w truiesd.~u. Pa
miętaijcue o tein, a szczególinLe Ty Sza
nl(}wnia1 mlod2lieiż.y! Wiemy, że bWoi na:
>sz:ym zam11airem jru.ż przt~dJ 1kh11!ku larty zat-0-
żyć kol10 śp:1ewu, ~e mimo najlepszy:h 
chęci r()tda'ków zalożyt 1T1ie byłor mo.ż.na,, 
Dni.ai ·2 kwietnia zdol.ailiśmy zal<:Jż.yć, za co 
seridleczna: podzi~a wszystkim tym, co 
wz.ięVi udzial w zal()iżenrn inaszeig·o Kola. 
Nasz.e l(olo będJz.ie popierało! śpiew kQ·ścieI 
ny j, ludlowy. Marny niadlzieję, że Sza111owni 
.Rcidacy nas poprą 1i chętnie będą się zapi
sywal!i nai czJro'l'hków. 

Cze'ść polskiej piieśni1! Zarząd. 

T. Szymczak, przew. Ant. Maik, sekr. 

"'owa posła Korfantego 
wygłoszona przy obradach n.ad nowem 

prawem gómłczem w sejmie. 

Podthtg stein1Qgraiic11I11ych z.apislków „Olo
su Stązkie!g'O"). 

Ma1rszaJf'ek Kr-Ocher: Olcis ma po-sel 
Korfanty. 

(Pdmszeniie). 
Pns.el' Korfanty: M. Paoowi>e, kto 

pnz;yS1rUJChJliwat się tutaj nrowiom rozm.aitych 
painów w te.i iwtysokiej Izblie przez dtwa dni. 
ten <frl:iwtić :się nJ:.e może, że rdbdbnli.cy, gdty 
im zapowiediz;i•aJrio. :te uch sprawy matią, być 
uregullbwane ruta.} w tej w.yook;iej Izbie, do 
Izby tej nlie mid zaiufanlila. 

(No, oo! - m •prawky.) 
Robo'tn1icy też si1-ę inie pomyfl'.tli. Ody 

słucham takich mów, raJk p. bal"OOlaJ Zedli
tza. to ni:ie moge si'.·ę wic.aiLe oprzeć w:rarren.iu, 
te balron Zed»ltz n iooi' pa:nQW~e je1go twł> je
mu J)dkirewtrll~ ben.miku -przedstalwti.iai<i rc
preze11tant6w iście nasyconych egzysten
cyi, którzy na to. oo w lu-ctz:c s·ę dzieje, C() 

Lud porusza, jakie są potrzeby ludu, nie ma
ją zigolai ża<:I:negi0 zrozwmi·eln!i:a. 

(Smiechy na prawucy.) 
M. P., to jest moje, zdanie i i<;żeU czy

tać będzJiede gazety tych, których pro'jełct 
dzisiejszy ilnteresuje·, to w gazetach tych 
z.nialidz1iede to .samo wrażenae. JcżcN tacy 
panowie, j'ak baron Zcdlitz, przedst:i;wiają 
się tuitaj za przyja:oiól roibotn ilków, jeżeli 110-

botników zap~wniają I(} swej przyjaź.11J', to 
mogę tylko z tego miejsca -OŚ\\'iaJdczyć: Pa
nne Boże, wchotw:aj robotniików od taikkh 
przytjadót ! 
(Gldsy ~ śmiechy nai prawicy i n na:cyonal

ltberalów ). 
M. P., s.tow:ai moi1ei mogą, być cb Was 

. gorz:lde, ale 1ooiż.edie to naizyr\v-ać, jak chcc
de, <>braicam się w granica1ch parłameintar
nych, ~ mam prawo krytylki taki1e srurno, iak 
u \1./y panowie. 

Pain bruron Zcdlitz ""Ypo" ied2J:at tu 
mow~, którai w rzeczyiv.rjstości nie jest 11i
ozem wn.ęcej, iaik mową skierowat11ą prze
ciwko robotrn·k()m n2J1gorsz,cgo gaturnku; 

(Smiech na prnwlicy) 
1 }ei.eli1 skarżył się na aigita.cyę sotydnei 
demo!kracyi, która zresztą ni.ie mnie me ob-
chocEzi (ponowne śmiechy.) 
tulb na alg1ita:cyą wl1ePmpiol1s:ką, jeżeli ('
śwrr:atlczyl, że •przez pre\\"!(} ma być wz.mLc
nil()1ną i prawn:w c'. 5z •izacyai iei C.aną, to · 
pragnę mu odpov. i1::'dLieć, że z niaijw~.ększą 
przyijemnl()Jśo!ią jiestun gotów wlaisny11111 ko
sztem kaizaić wydrukować mowę p.c~na ba
ronai Ze.d:llitza; kaiżę jąi w tysiącach egze.m
płairzy rozrzu1cić pomliędiy pclskkh górni
ków, n mo1gię paln-ów zapewn11c, że to będzie 
n:ajliepszy1m środlkiem dlo pCJipl'eranfa aigita
cyi wielkopo1J!skieii 
(NaicY101I1al-!iberat ·dr. Fri1ed/berg: Wszyst-

1m wtasnym k()lsztetm?) 
- Wtasnym :kosztem (WesołOIŚć) 
n1i1e z funld'u1sz.ów nairodowych, które pdrn
tuią w gitowach hakatystycznych. Zrc.szh1 
pragnę zaU1Ważyć, że my Potaicy nie mamy 
.... 1go'la ż.adnegn piowo<l!u rozpatrywał się \\ 
dlugkh prz·ewleJdych wyw1odach, czy dla 
rządu, dla po\va·gi pa·ńshvai bylo korzy
stnem lub J1de, że projekt teraz zostaJ \V1nl~ 
si1ony, allOOwiam nąc.Ii pruski sarn stara Si• 
o to. że mi:lrio'ny obywaitcl'i, m~cz1011rch o.
krwtnlCłmi prawami· wyjątkowcmfi·, n·e ma
ją do niego zaufaTI1ia. Wliede zresztą, pa„ 
11Jowi1e, bar·dzo dobrze, iJe my P.olacy cło 
wwszych wewmętrmych. az.ysto . . ni,e.mie
ok1'Ch spraw isię. n'.e m'.1eszamy, (Wesofość) 
że tyko wtedy zabier.arrny glos, jeżeli1 ch.o.
dzli o nasze sprawy. Oprócz tego pragnie
my 1na<llmienJ6, ż.e <llugie mowy, szcr-Olkie 
wywtQdy, tutG.li wyig-taisz.ane, iii pOWag.1 pań
·shva. p{}czude prawa za:nukm.e skutkiem rei. 
go prdjektu, są niczem więcej, jak tylko u
shfowainiem, aiżeby projekt cutbo QSl.aJbić, a.J
bo go zwpetnie osunąć. Trzymacie s!ę te
go, ażeby jesizic.ze tę ooro'binkę, która rząd 
.chce przyz,n:ać robotllibloom, u1Sunąć z pro
jektu P z robotnikami w ten sposób S::ę za
latwi.ć. jak to uczyniono w 1892 r. tuta~ w 
tej falJie za zgod'ą krót rządu państwowe· 
go. 

Rzą<llow.1 nie mooemy oszczędzić teg-0 
:zaJr'Zutu, ie iuż dawno by/ pdwimien przy
stąipić dlO reformy pra1wa górniczego, że jt12 
daiW1J11:ej nrile przyistąpil do S<>cyaiirno-poli
ty<::mrych reform w górnictwie. Rzą.d nie 
mdże .się, Uili!Jewinni.ać, że nie wiOO.zial o n.ite
'Ctomagaaifach, o slrargacll m iJalaich gónti
ków. W sprawtie tej wydano moc broszur, 
n.ai niezi:crn.nych zebrarniach onta'\\l~:ano 

skairgii górników, wnelką moc petycyri wy
stwno do p.:rrlammtu i dio tej wy-sokiej Izby, 
f przypoml1im:um dtugie dyskwsye, j,akie Si4; 
toczyty nad tą 5prc;·„ ~. ,:.! ,, ·~1 \ ~ •• 

k!.cj Izbie jak 1 w p.~ r iamerrct.P. i'-Jlc to :.: . 
d:na:k nic P.>1:1(.glo c::"k. ;!D. ~::. v 'sienie 



~·órnikÓ\I.· stało się nir~ do m!esrenia 1 az 
IPr:tYSZl<J do' tej v.'lieikiej walłki, 
~Protesty na prawicy L u naq'ooał-i1bera-
. lów.) 

lctóra zako11czyla si·G tylko skutkiem wkro
~zc.nia rządu. Gdyż n!:c ·więc-ej, ja:k uro·czy-
ie przyrzeczenie rządu. że poloży 'koniec 

r.n·'.eporzą<lkom, że zbada skargi robo'tm:ków 
;p wreszcie wprowadzi J)Orządek w stasunk1 
robotni~cze, polÓ!żylo 1koniec tej ofbrz.ym!ej 
v.-atce w We.stfa1i, która przemoota się aż 
tm O. Slązk. Uroczyste przyrzeczende rzą
du po\foży.to 'koniec dlbrzymi·ei wake gór
in~kÓ\\1 z kapit.akm bez serca. 
(Olasy u nacyonal-libeiralów: to' zupelnic 

fatszy\\1e.) 
Rząd tak tutaj jak w parłameinde zo

. oo,wicrz:aJl snę, że praw1nie ziarnd1z1i' skargom 
•ro'lJ..o'tniików, i rzą;d ten ma tcrnz obowiązek 
"d10trzymać sw1ego przyrzeczernia talk ze 
,,·zględu na robotników, jak i wielką część 
op':nn11 pu1blkmeL ma 01bow~ązek dotrzymać 
choóby przeciwiko wo'li- te;j wysokJ~j Izhy. 

(Ciąg dalszy nastąpi). 

Z wojny rosyjsko-japońskiej. 
Don1oszą. że wszeilkie po1gtfosiki p.clko

śowe: są przedl\\nczesne, jednak w l()SłJaitmch 
rtygodni'ct1ch naistąpifa m'.1ę'dlzy n[ektóremi 
mocairst~ami w:ymiaina dep1eisz. w spraw·ie 
ipiOl'JCoju. Zwłas:zcza Waszym1gtoln1 igliówni·e 
iSię tem interes.ował, przyte.m i~ei:ultatu ie
dlnialk 1J11i1e ()ISi 'ągini~to. 

Straty rosyjskii•e w toiez.ą:ce!j 1Się walnie 
Qblic:z;adą W1 Petersbur1gu jak 1n1aistępu1e: Ro-
1siyjai straioiła w biil\vaich n1ad.i rz.ekąi Jalu 
.3000, pod WanfaJ111gkou 4000, p.odl Uiai0\iaine~1 
26 tys., na.Id 1rze'ką Szaihol 44 tys., w Porcie 
Artura 55 tyis., nad rzeką Hu111ihd 15 tys., 
!Paell Muikdetnem 120 tys., pddr Tiefinem 2000, 
:w1 mtn~eiszy;c:h piotyiczikaich QJkolo 10 tys., 
wazem 280 ty~ . . chłopia.i. Chorych .v ran1111ych 
W}'i\\fe!ZiOnl() Ók()1~0 100 ty:s., a W taziairl21ta1ch 
2najd1uue się '()koł10 30 -tys. l(olei strzetże 50 
ftys., we Wład'ywost.oku1 jest ·rów1ni.eż 50 
tys. Unliew.11Cz mai ·przeto 330 tys. pot! 
Char.bilnem, a wtmlaliiU' 'będlzie miail1 400 ty
is.i~cy. 

Rz;eciz10zna:wcy sąlc.t:zią, je:dlnaiklQ!WOO,, że 
435 OOO chl~·i>a i 2 milnard'y rufbbi istraiciła 
-Ootą<ll RiosY131 Ina ··w10iiniie. 

J alk s;f yichać zawairty został pomiędz.y 
•Jap!Onią a ChhmanllJi, uktaid\ taj1ny, wedlu:g 
]którego mają Chinyi 500,000 di~opai ·WIYsilać 
(Jo M..a:rndżwryi, aby j'ą. zupelini1ei o'bJ.SaJ<:i2ić. 
!Skoro Japończycy wyipędlząi Rosyia1n. 

Ziemie polskie. 
z Pros '-4a ehotłnioh Warmii Mazttr 

Dyezecya chełmdńska. Na\iprzew. ks. 
biiSkup rozporząlCl!zU, ii pruraifia olnwska ł fi-

Kapitan Czart. 
Tem 4ru&L 

(Cłu dalszy.) 

- Wójcie! - rzekt Cyrruno., ściskając 
łłt'lli ramię jak k'le51zczami ·~ :zait.aJpiJaa"'ąic w nim 
oczy iaJk sz:tyfotyi - ;w!i.eidlz„ że W1 tej' 1chw ili 
aalli Bóg, ainii iszataru n)ie by,Diby W1 staJnii'e 'Zla"" 

itrziynnać mlrniie ! 
- Czy ·słyszy pain hraib'iai? - zawotał 

~aJczlii\vtre CaJ<:lliig\rullrb - bluźni! ·ooVib'óg 
l>Juiźni! 

iJ mO'żesz. być .rua1jpe\vtnilejisz.y - diąginął 
poeta - że gdybyś ty sam, fu~b kto z t\\"'oich 
lud:zii. dlot1knąr pa!icem PolY: meJgo Płaszcza.i, 
poSiekam wa!s tak doslrorual·e, ile skóra pa
~i lbędlz-ie· s·ię ·z. was z.w1ieszać . Stlllgai pcrń 
oo, mośc'il Cadl1.1gnaln;. 

- Aleiż !... spróbo(\va~ jesziCzc 
iwółt. 

- Mliliioau miliooów cLyuibJ ów! - wy
łmchmąl hralbiila.1 - czy trzeba cię m'Ćii panie, 
-wtypraszać z:tądl 5:ipicrutą? Ale 'llli.e; szko
da jej :IIDi deblioe. lcLź pdprostu spać 1~ nogi 
nakryj cileJpło. Gd:y ci mózgow1nkai ochfo. 
dnie, W1rócisz tu, aby mna!e przeprosiić za 
.swą, inaipaść 'dzisiejszą. 

- Odlchodzę, pa.niiie h1rat>liio, aite; od 
~wych praw iaJnil na kroki J11i.e odstą,puJe. 
pragnąlem utn1ikną,ć skaJn<lalu. P3!lli hrabia 
go chce; będ!zje gd m:laił. DopćXkri• tetnJ }ego
mość b~zli;e pod' dad1em pa1nai hraJbiego, 
~tSZain:uJę d!Qlrn pański; ·gidy opuści ut'lne'k ... 

- Opuisz.czę go 4'z~ś jeszcze wiec.w
.rem. mośc:iJ Cadli1g.111aJnne - przer:wia~ Cyrano 
~ Tem!Z. myśłę, że dbść już się dkiwri.edzia
kś. Możesz; odejść, aby postaiwńć swą, a1r
mie rua: stopie WOiellilej ~ - zaiwiczasUI p.rz;y 
gotować s"'1:; plecy. I 

Cadlig:nan rxudl ~ z oznakaoo wśde--

Ita sopocka należeć mają c"Jtąd! <l0 miejskie
go dekanahl 1gcfaftskiego. Dotąd n.ale.żaly 
do wie<isk'.•eg-o dekanatu gdańs'kiego. 

Pelplin. W sobotę 1 b. m. obchooz1l 
ks. dr. Romuald Frydrychowi:cz 25 lct1ni ju
bileusz urzędowania SW()jego przy tutej
:s-zkttn Collegium Marianum. 

Wystruć Onsterberg) w Prusach Wscho
d'nkh. Izba rziemieśln'.cza podała d.o: mi'.tni
stra zażalooie, że wrelu rzemicśnrków nie
prai\\·nJc uiżyv.·a tutulu majstra, s·zczególniej 
przy zapis&ch ślubów' w urzędzie sta:nu cy
\\"!itnego. W paJ1.stw:ie pruskiem zarządzo-
1no tera:z: ba<l'a;niia - czy to się wszędzie 
dzieje? - 1 urzęclln ilcy <>trzyma;; mają, \l;ska 

zówlld, uaik sobie poistąpić. Wobec te1go, że 
teraz. aiby uzyiskać tytuł majstrn, trzeba 
zldżyć egzamin, wzywaimyi Il'aszych rze
mi1esl1ni'ków, aby się jak najpilniej prziykb
dałi do nauk - bo ni·cchaj w1edz1ą, że egza
m ilny będą im bardw utrudlnia!ne - z jakich 
PDW G'dó\\ latw;o s : ę d:mnyśUć. 

Z Wiei. Kt Poznańskiego. 
Poznań. „Rwchu chrześciańsko-społe

cz,nego", d'wutygod111'.1Jm poswi ęoonego 
spra1w10.m 1spoilecznym i g,ospiO'dtair czym, 
wychodlzącego w Pozinairu1 pod! relCllak1cyą 
ks. St. Actams'k~ego ukazat się nr. 13 na 1 
kwi-etnii:a i zaw,'.1ern: I. A111tl().ni Wys1tiouch: 
Pmstytucyai ~ ieil skutki. 2. AdJam Worn
ruieckii: Ogro:dly iiobotniicze. (D'{)!kończemc). 
3. Ks. W. Reiter: Nicd.amagaJniai w ziarzą. 
d'z1anfi:u kaisami chorych. 4. Ruch elkono
miic·z:n10-s,pa1l-e:c'Z1ny; Wamrne zebranie Vo'Wa
•rzystwa Poznańskiego, ku z,waikz:an1vu cho ... 
Tób zakaźiny.ch. - Wyb-01ry do sądów1 ku
pie1ckr'.1ch w PlCYznaJrn'.·u. - K:ólkai 110l'nicze w. 
:Wi1elk~)l{><)lsce. - IzbaJ rz,emlieśłlnicz.ai W1 P-0-
·zna111i1u. - Towairzystwo opieikuń1cze w 
GniiieźmJ~. - Kurs naukowy z:w1alc!z1a1nia al
lkoh0li'zmw . ..::....._ Niem:1cclkic czytelinic Iuldiowc. 
- 1(10lbliety W1 opi'ec1a naidi ulbogiciITili: W 
Szpair11dlawi·e- W Zg-0rzefi•cach - Dioikto'rat 
hmrdmwy - Kiobietyi w1 ka1sa1;.:-b ch::n71'ch. 
- Statystylra k1bieit w A1rnglili. - 5. z ru
,cim socyalistyczneigo: Początki a1gitaicy1 
socyalilstycznetl w Wlielkopol's.ce. -6. So
cyailnia -0b11onia prawtnai: Czy mD'żnaJ wy- · 
dal\116 ek'spedye\ntw z. praicy mtychmiast dla 
tego, że 1rni·e chc.e s101rt{)lw.aić 1towa·rów? -
7. Wii,acl!omościi literackie: Z pioLai walki•. 
Da1s l(l·ei.ng;ew.erbe. 

Września. Okropne n1iesz~c·z.ęście zda
·rz:yfo się w soboitę W' Oailężewrih.~. I\1illku1 WlO

źnDców 'Z Strzal'kmvta śdgafioi siię i wfaśnie 
jechali Wi sza1h01111ym talopi:e przez wtieś, gdy 
ina <11mdlze ba:wiilai się gromaJdka .d'z:1eci. 
Po1d!czas 1gd'y wszystlde dlzied 'Zidl()llaly 
wczais schronić się, S-hetn11 sytnek lglOSP'CJ

daJrzai p. l(ępki z:dsta1! na d!rodz:e, nie wi'Cl:ząi~ 
'z.aJpewn:i,e I11ad1Je·Mżaojąicyh wti~iólw ,11 bi.edne 
'd1.zfreicko wpad'lo poldl ikopyta ikooi .i Z()!Stalo 
lll:ru miejscu rozt.r.a:row,ainie, ai oprócz, tego 
przeszły Jesz,cze \loolai wozw przez1 Wiątte 
'Clia&o talk, że śmi-en; nai mi·ei1S1CUi 1nastąpila. 

:]()tego giru'.ewu, nat:iisin;ąl kapefu:sz rua <)ic·zy i 
Wiyjb~egt ·z: ·zam!kui wiel'kii·emi kro'lra!mi. 

- Oszafa.l1 pocZiciwfrec! - 'Zautwiatżyl 
spi01.1\.oj•n1i·e poeta, wyigJą:d!a;jąc za odJchodzą
cy1m. 

- Nfo lekice!\\nażmy: tego z;b'yteic'ztrnie. -
rzekł hraJbi~ - Caidi1ginan- Jest g/.upiil jaik gęś 
afo wpa1rty jaik mul. Od'y się cze!pi' j~Lego 
gtuipstw.:?i, trz.yma s1.ę go, jak pijtm;y plota. 
ZdlollnJY1 d.n je1st w•yplatać C'U jakJi,egoi 1n~edlo
.rzecz1I11ego f1'.1gta:. Wfo.rz, mi, żie. mjYepi1ej u
czy;nisz, piamsta-iąc tll! jes:z·cz'e prz.e:Z' iedlną 
dbbę. Przeiz, ten cz:as rO'z.ja§nJ'. ę il za;!'algud'zt.; 
tę sipraiw ę. 

- Żartu~esz., hraJbilQ ! Obecność m:oja 
Wi Sa!in1-Sernuru jest k{)\me·cz:rna, i z, PCl'Wno·
śdą nli.e W01S.Z C3'dJ'.igroain przieszko dizlt rruL tam 
si1ę <lloistać. 

- Nair:esz:cie: oo znaiczy &w ro:.zka.z? 
K.to sprowad.'.z:H ciJ m ,glmvę tein .caily klo
po-t? 

- Ja sam mi~2l wiem o tern dobrze.. N a
ph;satem „Podlróż 100 księżyć", W1 której glu
pcy dopatrz.ylli się wszel1ld.ego ro<lizalw 1napa 
śCD ·~ re.l'ig1ię, oraz. prz~eróżrnyich praktyk, 
stwiil~rdizać jakoby manących moje 'blizkie 
pokrnw~eńStWO Z, d!yaibllem. A.lJboż J1Ji1e na
'Zytw:ają m!ni·e „l(apitamreim Czairtem?" Wro
gowie, a iruLe zbywai mt na nilch, u1znalii! bez
wątpi1enti:ai za w l.aścilwe dor.z;utcić te j eldrut 
jJeszcze 1I1iie<lorz.eczil11()1ŚĆ do wdelui 11'runy.ch 
którem:1 TI1111ie zasypuuą. Ale ie.01 tam! kpi~ 
.z tych lud'Zi i ilch w.ynalazlków! Pooiatd'a
iąc kooia i szpadę, czwię stię; dl(){ŚĆ sillrnYIITll dkj 
wywróce11i1a luib roZ)bic.ia wsz:y;stkliich za
wad, które mil na drodze 'StaJwttaią. I dllate
·go to wraiśl!1i'e, m6j dro.gU, wymszam W1 dro
gę dziiś, gdy tylko zmierzch zapa.d!nve. 

- Bę<liziiOOiy 'Cd towarzyszyli. 
- Nie śc!.i:enpiwtbym tego. 

- A je·śu spotka de nicszczc:foic! I 
- Ech! 100 ma mnie spotkać! Ten za-

Pif3ny v."O'.lnica śmh,jąc si~ pojechał dalej. 
Z pewTIOścią nie minie go surowakara:. 

Poznaó. Z dworców w;yruszają teraz 
Jic21r:u mhotn'. cy na obczyznę. \V roku bie-
żącym mniej w11dać z·drowych, sihnych w 
kwrie.cie "'n~eku męskiegu' będący.eh rdbot-
1nikó\v, gdyż ty.:h pobran10 w J~osyi 
do wc~jska. Jadą wiGc tcr3z ·i:i:edo
rmtkli, i starzy mężczyźrn obok kobiet i 
dZiiewcząt. ,.Pos. Tageblatt" d0'11i0si, że 
w1i1elu rusinów teraz także przejeżdża. -
Jest bo p-rawd!ap-odobnie klaimstwo zwyJdc 
Tageblattu, ho niedawno pisano, że rusi11i 
przybyli, ale wyzySJkrw~ani zbytec znie 
przez junikrÓ\\ pmskich znów pi01\\'rĆJ~:ili d 10 

ojcz.yzmy! 
l(ępno. W Sliemi.anicach z.abi:11 SiG w Y

strzalem z rewolwern adminlistrator hr . 
Szemb..:ka, Jackows:ki. Powód samobói
·St\\ a dlotąd ·11.1eZ\n.a1ny. 

Ostrów. W Micleszów1ku zcbr:ila s:G 
lmtmisya sądowa w sprawie znaneg.o zai
śda grami.c'z1ncgio nad Prosną. Strażnik 
gran1fcz1ny msyjsku 'Z.astrzeli~1 na pruiskiem 
teryi1dryu1m poddane.go rosyrjskaego Piio
traw1:sk1ieg()I, który razem z przemytniikami 
prze'kru czy·l grainicę. l(apHain rosyjski' za

'żCłdal \\ydarn'.ai ciala1 zastrzel10111eg1Q 1 czego 
mn a~o l1 i pruskie \\·fadze gran '..cz1ne odmó
w1ty. P :1otrowsiki pocho'\va1ny z.osta,J w 
Prusat h. 

Ze Slązka czyli Starej Polski~ 
Borsygwerk. Strasmą śmier.c1ią zgi

n;ąl1 ·dirożnik foolei•owy Le.boch n1ai l'i-nió m1ię
dzs1 Sza1ki21niorwem a Borsygwe111kliem. Prze
ch01ct:z.ą;c prz.ez. t,oir, aiby wyiwie:sić 1aitarkę 
sygnai!io\vą;. zostat po1chwyc0U1'Y' pirze'z · p-0-

oi 'ąg oscibawy prujechanyi 't ·zabitym na 
mu 1ei1scu. Nieszczięśii'.iwy nic zauwaeyJ podą
gw os10-bowego'. gdyż wla§ni·e \\" ti: j1że chwiH 
przeljeżd'ża·f tak1że w1 i1ninyim !kier.uniku pociąg 
t-Olwaimwy. Lehoch pio~zost'awnł .żio1nę 
1d'z11ed. 

l(atowice. Dowóz, węgla gó11noślą:z-
kiiego dloi P0ilski bez, 1cla1 zostail' jeszcz.e raz 
przeidlluiż,ony, 'i to {for 8 kwietnia. Swe'go 
czas.u wla1ściciel·e kopalf1 w P1ol1sce wysłali 
petycyę do. mi1111:1strai w ; Petersbuirgui, aby 
'zawi1etsz,ema clai, które db d'.nia 24 IJ.Tiia'rca 
trwać rn!iaiło, już 111aidat nie przeid'tużrul. Od
pow.i0eidź \ll;le 1n~des·z1a1 w.cal!e. Ztądl IIlial po
gra1nl'.icz.u poibi1erano do: i.ak 'Zwykle !()ldJ dio
W()iŻ01rnego1 węigl'a1 g6mo1śJ.ąz1ki ,c;gio. Dopiero 
w ostaim1i· pi.ątek nade.i~zl.ai telegmfkzrnai w1a
d1omo1ść z, Petersburga, że eto w.ęglowe ma 
ł>yć nadal zawiesz.o1nie ctio 1dlnfa 8 kwHetnia, 
a po:brain.e efo m:a być zwr:ócone·. 

Bytom. Cudem praw.i1e UinilknęJ,o stra
sme,g10 n~1eszczęśdai ni.ed:aiwioo temu: killku 
gó1miU(óW' na kop.alni. nBdko]u". MlieH oni 
z~·e:żdlżać na .nroc:ną szychtę do pokfadu 420 
metrów igl.ęibolkiiego, lecz. pornieważ jesz:cze 
s.ię ws.zys.cy ni·e zebr:ali, wdęc wstrzymali 
-si-ę ·ze zjaz,dem, oczekując przybyda· re-

ba1w1ny Ca<lig1ruain na sam wiKIJoik mó-r trząsł 
się ()1di 1Straichu1• Nie ośmieli oni s,!·ę ·z pi~wno
wi:ąi sta:nąć mi 10k-Ol w o'ko na gościń'CU' pu
'blkzirnynn, chlQ'ćby mi1ait nawet p·rzy sobie 
catą wl11ej1ską gromadię. 

- łfai. maiże mas1z, slu s.zir1ość. Dozrn::.
wszyi porażki, wójt zwróci; się pewno -0 p0-
si1ltld d'o urzędu ma1rszal1kowsklie1goi w Tulu
ziie. A po1diczas, gdly ()!n. będ,zi,e traicil' cz.as 
nai te W101je:nn~! komhina'Cye, ty ui0N~z. już 
poitętny :kaiwal drn1g1i1. Wile1currem w1Slkażę 
d pewien przejazd, 'któirym wprost z: par
ku dosta1ni.esz się na g-0ścintieic .nfo no.trze-
b . ' y 
UIJąc prziejeżd'żać przez: u-Lilce !Il.aszej wsi. 

- Ani myślę! - QŚwiarlic.zY!ł Cyraina, 
.zawsz,e goitó.w stawiać czoilo .nn.e·bezpi'.e
cz.eńst\vui. - Gdybym się wymyk.aJli kryjo
ma, Zlnaiczylolby to, że su; boję, .ai wJie.siz, do 
kroćset! że tak 11'ie jeist ri nigd'yi ni'e by
walo. 

XI. 
Zł.ącz,ywsz:y się ze: swymi! sprz.y;mie

rze1k.ami, to: jest z. ()!berżystą r oeigo przyja
ciólf.nU,, wójt ok.a~al im twarzi 1zaf raisowaną 
li W1 killkUJ slmvaich opowu'ed'z.i'att, ·co igOJ spot
kało. 

W seys.cyi powrócrn dQ, oiberży, gdzie 
zlidżono waliną radlę, m.aliącą obmYśłeł n.a.i
repszy p.lan, dlz.ialarvi:a. 

- Nie .c'hciatbym nairaz.ió się ina 1gn,iew 
parna hrabiego - rzekl Cadig.noo. - Sądzę 
przeto, że· nalleży idlzlmlać ołStrolżn~e. w jak 
naiiwliększej dchośdi~ osz:czędlz1a!iąc przede
wszystłkiem panai de CoLiign0;c. Byitoby 
ruadl'epi!e<j x.e!brać si~ n01 drod'z:e dla Cuissan, 
w p.e'Vlirnyim o~dial e.niu1 odi z.am1lm, i· po:cl1:wy
cić aa.oroiwnika, gdy taimtędyi będlzitc ·prz.e.. 
ie±~llir. 

- Wezmę kropidło, aiby go egzorcy
zmować! - ośwfadtz·w zakrysty·am~ 

-To m:e za,szik:Qdti - potwierd'zfii Ca
di g1llaBl.. ;J I 'A'il.ll„ 

szty. Tymczasem spuszczono 1ia dć:t ·Pfó. 
żną szalę. ·która s:ę nagle urwala, spadają 
300 tn1~tn}w1 gitębokd, i rozbijając się Plaka. 
waty. Owi gómicy mogą więc Bogu1 dzię. 
kować, że skutkiem opóźnienia swych <lru. 
hów na czas nic zjeżdiat'., ~ opóiJnięnitt te. 
mu zawdzJęczaoją też życie. 

Zawodzie. Dnfa 8 wrześn~a: 1904, t'Okt 
podiczas strejku murar.zy w · Zaw10dzi'u jeden 
z robo'bników stanął opoidal pewnmgo m1ei. 
sca budowlanego ·na pnsterun'ku. aby \\ 
razie przybycia ,,lamistre;.ków" takowych 
od pracy powstrzymać. Do cztowleka te. 
go przybył pofi.cyant i kazat mu si ę dd<ta. 
lić. Ten od!datit się killka:dz1csiąt krrnków. 
a!Q piatem znowu na1 postcnmek p.;:i.przedni 
\\'rócil. PrzybYił 1Je<linak po raz drugi p-oli. 
cya1nt i a reszto\\ at go', poczem \\ ytuc:zonc 
arcsztowia111~mu proces karny na mocy roz. 
porządzenia: pofiicyłne!go z dn1i 3J 9 lutego 
1892 r., \\'yda·rnego przez naczeLneg{) prezc. 
sa regency11, które rn:ędzy innem: 1xrsta111. 
w!ia co 1następuie: . 

„!(to bez sz·cze,góL11•._:1go UJJiO\\·ażn [c~i' ą 

'Z.atrzyimuje się w i:mbliiżu 1n: ~}sca pracy Ja. 
kiej kaip1::til1n!i, alho jakielgio i1nnego zak1tadu 
farbrycznego, zwlaiszcza huty żelazneJ lub 
cy.rukoweJ, stal'o\vnli lub walcow1n~ albo 
m1e]sca bu.dowlan·eg.o, lu1b zatrzymuje się 
.na drogach do .:h.Jd·owych G:o takiich m· eisc 
pracy fub miejsc budowLwych, i Za\\C

zwania p0Ecya1nta lub żandarma, aby się 
;1odc1'am·ć. ni.e po·st1I>Cha - ten 1będ.zi1e ka·ra111y." 

Rz1eczo1neg10 \Vyż·~ j roootnilka skac-za! 
vedy sąd law[11i'CZ'Y na ka:rę, naistęp1nne sąd 

1zi·e:m\'ai1'siki go uwotrn!ł •cd wi1ny i kary. 
Lecz prokurnt-or apcl:owal d1o berlit1skicgo 
,„kamergeryichtu." AtoH tcill najwyiższ;y sąd 
aipelaicy,ę piroku·ratora od!rwdił, orzekając 
przy tern co naistępuóe:: 

Rzeczo1ne rozpo~rządze:rnie pob1cyJne z 
dinlia 2-go h1•te;g.o 1892 r. jest 'Zar wiele nied'D
kla1dlne, -0 He mówi 10 ,.sz,czegól!nem" upo

.wa1żnren:u D o ,.blisk()'ści" mliejsca pracy. 
PrzediewS!zystk11em iedn.aik mVIO rozpcm;ą. 
dz.enie po.Jiicyin'e juiż dJLate.go 111usL być u
znam1e Ziai 11ieważrn1e, poniewa!ż d-opwszczd 
cdldla,1.e1n.i·e Ju:d1zi n!'letylko z dr(,~15 pUihlicz
nych, ale takż.e na\vet z, -gmntów prywat
watlniy1ch. Według§ 66 ustawy z: <lln::a: l l 
ma!rcta 1850 r .. przed!mi-otem rnz:pairzą<lzeri 
po.Eicyjn:y,ch JTifOlże b1y;ć ied:y1n·ie porz.ąd-ek, 
ibe121pie.czeństwo :i dogad!ność me.hu ·na dro
gach publiicznyich. W tein sposób w.a:ż.nem 
byt-01by rozporzą:dzenlie poTI:cy}ne, któreby 
g11o:zilo k·a1r.ami1 te11In, ktoby bez\v.a1rurnkowo 
1ni1e zasto~sldw.al siię dlo zarządzeń , d1wyd1 
przez, ur:zędników 1d!o.zoruiąicych w celu· u
trzYJmarni:a pofrządku1 i1 t. d. ·na ·diroigach PU* 

·bniic zlriyich. 

Rozmaitości. 
Najsta~zy list miłosny. Pie~rni miło

sne stairożytnych Eg1Łpcyan 1nJie są ju,ż dz!ś 

- A ja rusznicę - dloldaJl Lainidlriot. 
- To jesz·cze. lepsze. lnnt 1111icch się 

z.aopaJtrzą w g:rµ1b'e ki.ie, !kosy, itlłOOe i mocne 
1sz;rnury do ·skrępow:aJnia wi!ęźmiia. G.a:11tsac, 
P1ilotr Comu 1 Lescuy.er sta:ną nai 1cz.ait:aclt .w 
potb1'1iŻu· z.am'kll', i gdy tylko .czar!()lw1111ik uka
że się, przybiegną natychmiast zawiiaddmić 
nais o tern. Będizi:'emy cziekaln~ na pra!W'O' OO, 
figu·ry. 1 1' 

- Zg-0-da, pa:n i·e wójd·e ! - przytwiier
d.z'Llii trrni wym:re1n~en~ w\leśniaicy. 

-A teraiz· ro.zejdźmy ·się, iaJby' si'e 
prz.ygotowa,ć; z.a .god'zinQ. z.aś prziy fi1gurze ! 
fa 1idlę przek10łn.ać się, czy. kom6nka przy 
mouej kan1cel'airyi· jest dlostateicznie o'patrzo· 
na, aby można! byłQ zamknąć w niej wi~
źma. Nai wszelki! wypadek <l:adam 'dwłe 
:rnowe zasuwy. 

Była god'z~iurnJ p'.ąta, gdy Cyr.aino optt· 

śdl zamek. 
łfmbia pospotu, z margrnbią od'p~ll· 

tlz?ili go a:ż ·do gtówmc·go pacu osady, gdzie, 
1nai wyrnźne żądaini·e poiety, p0<ż.egnali1 go, 
upe'\VlrniVl'!SZY1 się jednak przeJdtem, il~ tlil 

gd\zlie w pobliżu nie w1id!aić niepoikdjącego 
zh1egowiSlka. 

SawiJni1usz z pod.lrniesioną wy.soko ~
w'ą i z. piersią wystawioną, na.iprzbdl iprzieJe
ch~l zW10k1·a przez dsa<lę. Orrn jego n~ 1 

oazy, ciisikająice blysk.a1whce, napelll111iial1Y' me
wymow.niym strachem wszystkie kumo„ 
srzki, uprzed!zorue: pr.zez, mężów o prz;ygoto-: 
w.a.mej za.sa1d'zice i wyistatią,cle1 prz:edl oorr1a.rn1 

umyślmie w tym ·celu, a!by wbaczyć czara· 
wnika. sób 

On tymczasem uśm~ochar Silę w spo 
~śofo szatru1ski, ja!}Qby czyinił solbie iigraiszki: 
z. IX>'tnieszain:iai latwo wi:ernyich kolJ;iecm. 

Na! 'dirodze którą p11zejeżidżal, nikt ni6" 
odważy! s~ę przemówić slowa. ... ...,Ei_,. 



:tt.adkd.śdą: -Odnalezrooo ich n~cma.Jo. Pra
"'rdzk\-Y. fi.st mil'Osny wszakże znaleziono 
dopiero iniledawna "\V Chat<lci, jak donosi 
icdno z -czasop:sm anog'ielskich. Do1mme.nt 
ów. pisamy n.a gUnic, pxhodz.1 z1 r. 2200 
prted Chrystusem, a oonateziono' go w Sip
parze, biblijnem Sefarani. Tam wid!ocz·nic 
ąnieszkaila „dlama", gidy ukocha.ny prze-by
\\al w Babilonlie. Ust brzm\i!: .,Oto, co 
mówi· chluibierri.cy Kasl>uya (mwta owie
c7Xa) Gimil Marduk (ulu'bi·eniec Moro<la
cłta:) Niechaj bóg slorka i Ma!rduik dadzą 
c.i '\\1ueczine żyidie. Ptiszę te S\to'wa W1 pra
~ietni:u wiieści o zdrowi1u tw'oU~lm. O! przy
ślij mi wieść ja.'ką'kolwtiek. Mieszkam \\' 
&,.b~lonlle i inie wi1d1z.i1ate1m deb11e, co mnie 
przejmuJe trwtogą. PrZY'ś~ij mv wliadomość, 
kiedy clio mrnie przybędlz.iesz, talk, a1bym 
,n(lgl być szczęśliwy. Prz.ybąM. \\- Mar
cheswanlic. Hodafbyiś ·ż.yla jak najdłużej 
d[a mnie!" Z tego wezwan:a do przy1byci.a 
do M.archesw 13lnnb wyn'.ka, że p1:szą1cy go
rąpo praigną.t. aby „mata.i ow:1eczka" uiczc
stmdczyla z 1rn~m w u roc:zrys.tośdaich i roz
rywkaich, które były w owym miesiącu u
rtąidzanc. · l t:~ 

Nowy środek znieczulaiący. W Japo
nii, jak ·d0:n1osii „Berl. Bors. Courier", c:d
kryto rno:wy środek zln~e.c.z.urlający, który o
trzymait nazwę „soopolamfana". Srodie'k 
ten, ziaistrz:ykrnuętyi Pod! skórę, mai wywoły
wać glęboiki sen, trwiaiiąiC'y IOdi 8 dlO! 9 g-0·
dzin, he!Z: żrud'niyich zlyich inaistępstw. 

Wesoły kącik. 
Ogfoszeimie na czasie. 

Pra'\v·nfrk doświadczlQny \\Il siprawach 
rozv.:1odiow~r,ch - rozlą:cza: ·szyb!ko i pewnie 
niestoSIQi\.\~n·e strudla. UcZ!ne bisrt.y dlz~ęk
czynne. 

Sułtan i gwiaździarz. 
(Z bajeczek pensiki1ch). 

Pewien sułtallt spy~ał asitroll}~a ';zyli 
gwiaidlziairza: 

- fak dlutg'>O żyć h'szcze be1ę? 
- D21.iiesięć Jat - łirzmiara; odpow1ed'ź. 
Suttain zmairtwit sic tem bardz.o :· r-o

padł w chorobę. 'Wh\d!ząic .to wezyr, ka1ral 
sprow.adzlić astr'dliQlga ·nial idiwór' sułtański. 

- He ~at Z.yć 'bę:dzi1esz - spyit.alt wezyr 
astro~g~. 

- DwaJdzieścia rat! - Wpa!rl astrollOg. 
Na ·~e ,sflo:wia: przy\v'01fal wezyr ~atai i 

roz:kazat zaraz ściąć astrolog.ai w obieornaści 
sultaJna. 

Urad1Q;wał się su~tairn, poc.hwalit mą
drość wezyr.a ·ii nie wi-erz.}'lt iru'Ż ()01tem 
wr~hitum. 

~'1aboieńsfwo polskie. 
Mfsya polska w kościele klaszo~ · 

od 16-- 2-t k:Włetnia. 
'W medizietę pałmowll lllS1.8 Aw. iui • 

rtch. 9 r zaraz ""°'mszy św. o~. ~)o 
~e~e kazaame m!rsyine. 

Ka~będa: 
W nłedzteło ł Wiei.Id Pi"1~ o gem. 

'411 - 3 - ·1 wiec.mi-em. 
W tygodnia o gudz,. ~ -+- ~5 - I 

l.lacmrem .. 

Bruckhausen. 
W .11i1edlzlielę, dinJ:ai 9 kw~efuiai Ol god~. 8 

t.llntł Msza: św. z: kaZairuhmll poltsk1Letrrv. O 
~. 10 suma, a po ITTliei kazain1i1e. Trzecie 
~~e tegoż <liniaJ d go.d!z. 4 Po pot Prze·z 
cafy tyd!zfrei1 nastęimy. będ~ oodz.ielnlnlie 3 
kazainia: o godz.. 8 r,runo oraz: oi 1godlz 4 i 8 
ro ~l. W n!ilooztet~, dniai 16 kwlretrniai ka
~~;e p01Fskiile o goldlz. 4 po poludlnliu. 

Hambom. 
1W (]iec:rziet~, diniai 9 kw~etnti:a1 prze.dl po-

, ~ean o 1godz. 11 1c~a:nie pollsGde, drugie 
kazarnre wliecwrem o god'z. 7. Przezl cafy 
~i·ei1 będą dlwai kaz41nia ij to ra:oo o go'dz. 
6' Wieczorem o ·godz. 8. W nil·eld!z.iel'ę, d!nia 
16 kw!i etnd;a1 po p0irwdni1U1 o giodiz. 4 ka!Zanie 
~~·.e. Będzie też sposobnK1ść dlo spo-
i\' . 

' l. 

Ka strop. 
~4 W lliedziel~. dma 9 ~~ai o g'O'{lz. 
~ paf, 00.b~ie. Sli~ połskli~ ~eń~ 

- część pner:wsza „GorZki.cll żałów 

~e>ło śpiewu »Gwiazda J~ci" w Oełs.· 
Błsmarck 

~ W ITTli·edzieie, dn.iai 9 ~wdetni~ o godz. 5 
&i r~ PO , .D rodle Krzyżowej" od1będzi e 
~ kwartatin.e zebra.inie, Ml które sie wsxY
Mh~i ~zl~6w zaipr.atSZaJ L~cya śpib~u 
;~-u:z1lei sie zaraz: po w1ielktiem 1na002en~ 

• .:e ? ~ 12. 0 ~Y' tma.l WI łek~y~ i 
, ran1u uprasza Zarząd. 

Towarzystwo św. lgnac~o w Obemausen. 
W niedzielę, 9 kwietni.a przystępu\je to

warz~ ~two nasze \\.'Spólnic do Komunii< św. 
n~ mszy św. o godz. 8. Sposobndść do sp0 
wiedzlil św. jest w sobotę .PO J>Olfudlniu od 
godziny 3 i W1 ndedz~elę. rano, na C() się 
sz;ainow~nym C'Ztonkom zw·raca.i uw1agę, po
nf.1ewla(t fest to spowiedź wielkanocna. Po 
polud!nliu1 po nahożeł1st\ltie pollskiem odb~:.. 
d1Z!ie się walne zebratrfo, ina którem bę;d'zie 
cbór przev:cdniczącego, ponlliewaiż dlotych
czaso'wy przewodni~.czący swój urząd zło
żył. O 11:

1czny udział w przystąp!iemiu do 
Salkr.amemtó\v" św. orazr w zebrain\iu upra
sz.a iSię sz:amiO\vny.ch członków. Oośc'ile mi-
le w :dlztia!ni. Zarząd. 

Towarzystwo św. Aloizego w Cottenburg. 
W nncd!z.ielę. dln'ia 9 kwictn1i.a1 o g-0dz. 3 

pd poludniu -0dbęd'z~i;e s.ię k\viartalnie w.alne 
z;ebramlie, ·na którem bę<l1Z1i1e olbór rewizor.a 
kasy i obrady tytczące s : ę p'.el'grzyimJki. O 
Fic2my udlzial czk;:n'ków p1'o'sii1 Zarząd. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" Il w Marten 
oz~11ajmia ·swym czlonkiOm, iż wt 1niietliz,1 'el'ę , 
9 kw\i,eitnia o g()dlZ. 3 po poł. Dfd\będlzie się 
z;wyc'zajne zcbrarui'e na salii p. Speichtai (Lim 
berg.) 

Baczność! DI.ai cl!ruhóW1 ćw1iic:zących 
zairaz pa inahoe;eństw1ie odbędą siię ćwi 1cze
ni1ai. O licz.n.y uidlział uipraisza si,ę. 

Czol,em! Wydział. 

Towarzystwo św. Józefa w Horsthausen. 
W nic'd'z;telę, d1nfa 9 kwietni'.·a <>1 .goldlz·. 4 

po poiluldln1i1u1 ·oo\bę-dmie się kwartalne walin.ie 
zeibrnrui.e, na któircm bęidlz!ie obrachun~::lk ka
sy. O licziny ud.zia:ł uprzejmie uprns1z.a1

• 

Zarząd. 
Uwaga: Cztonikow1ie :z1arząd1U· oraz 

rewiizorowfo 'lrnsy win1nrn sh~ sta!Wić dJoi dbra 
c:huinkw o gnd'z. 2312 po1 p0ttud.1rn!1ui. O pun
ktua~niie stawi1emi1e się up1raszai Sekretarz. 

Tow. śpiewu uJiedność" w Bruckbausen. 
W nied·ziieTę, diniiai 9 kwhe'bni:ai o\dlbl}dlzie 

w.aiUne zebram:ie u ·p. Rei'd1ika:. ina które z.a
iprasz.ai się wisiz.ystkiich czfonków, ponHeważ 
·bę,d'zjb ,nlO\\ńyl wrzą;d obierany. Zeibrarnie 
odibęd'zi1e: sie <J. ig<Jidlz. 7 wac.czorean. Sta.ry 
za'fz.ą!di 'u1pra1Sz:a, się o ·gDl{}lz1inę 1wtcz.eiśrnej 
stawić dJI:ai :b l'i1i!Sz eigo p.o Jioz.u1mfi e1rni ai si1ę. 

Zarz.ąd. 

Tow. św. Andrzeja w Ober-Marxloh 
donosi swym czł-01n!kom, iż w nu1e1d'z!l'elę, dnia 
9 kwi1etn.ia1 od'bęcfz,ie się zwyc'z.adn)e1 zeibra
.ntie o godz .. 3312 pd po'l., 1na które 1się wsz.y
stklich 1z.aipra1stz.a, piOłnuewaiiJ bę;dą, o!braidly w 
·sprnwie świ1ęconki'. Q(}śai1e mik wliidzia'ni. 

Józef Ole·jnliczak, selkr. 

Bruckhausen. 
Przy:paldające 'Z,ebrarnie na .nLed'zklQ, 

dnli.a 8 bm. T owa1rz.ystw:ai 'śrw, . Pliotrai i1 Pa
:witai w Bmckhaiu1se1n1 ~ poWl()\dlu1 miisy·i. św. 
·nue oohęidtzi,e się. Prz.yS'z.te zebr.a1nie. będzie 
we „WiiaJr'Ulsie Połsik'.Im" olglloszooe. 

Adam Słoma, J>r'z:ew. 

HUlerheide· ! 
Doo:o·sJimY wsz.ys·tkim Rock1Jkoim w 

ttillerheide i akoUcy, iż ·drlia 9 kwhetroŁa o 
·godtz. 5 po pol·uKilnóu. ui p. Jana MiOdkl1ing
bofa OO!będlz.i!e si1ę izehramJi.e W\ c'clit11 z,a1loże
ni~a1 Koła śpiLCwaick~ego. Upratszai sli~ RD
dakóWI o ficZln'Yl udział· 

Komitet: 
Jan l(onfoczny, Walenty Nowak, Lud.wik 
Koniieczka, Antoni Konieczny, Wojciech 
f rąnkowiak, Benon frą.nkowiak, Andrzej 
Domagała, Ignacy Maruszek, Woiciech 

Wasiełewskf. 

Tow. św. Franciszka Seraf. w Hofstede
Riemke. 

W :nd·eldziefę, d!niiai 9 kw\iictnia -Oldlbęclzie 
się kwrurtallne w:a:l'ne z.ebr:anJ11e m p. WaLbur
g.ai o 1gooz. 4 po pot Uprnszai ·si:ę szan. 
czllonlków, ahy ish:· statWiH ialk tledool mqż, 
poni:eważ. są wa:żne s,prarwy dlol zalaitwdenia. 
Tak samo uprasza.I siię i rewizorów ,lrasy, 
aiby się stawHi• już. Ol gtdd~illlQ C; 3, f\Vl cet~1 zre-
WDd\olw'antia ika:sy. Zarząd. 

Tow. gimnastyczne „Sokór~ w Sodingen 
uwiad!amro.i s~a1T11 ld:mhów oraz, Rodla!kówi, tlż 
przysz.te zebraimi'e odlb~d!zie się oo; SJLi' p. 
K. Wiegmainai o god!z. 05 zairam po: p.'.)1-
sk,iJch· n~'eS!Zporach dnitai 9 kwi\eltnia. Zara~ 
zem zaipra1szarnry dmhaJ B. Zmudlznńsk!iłego 
z Cas.trop z1 refe:r.aitmn. O ti'c'Zlny: 'Uld:zial 
sza.n. druhów w Z·ebrruniu1 or.aiz: Rodaków z 
Sodiilntgen upra!S2a si ·ę. Czoiteml Wydział. 

SzanffiV1ne Towarzystw.a uipraszai sie, 
aibY wisz;el'kde Usty tyczące sń.e Tow. nSa
kó.r:'' ~ Tow. św. fak6ba w Sod!i!ngen:, prz.y
syl3!1i nia ręce prezesa Ludwlk Obi«czyk 
wi Sodmgon, Nordstr. 5 L 

Tow. aimn. „Sokół" w Castrop 
W 11t~edzielę. dnia 9 'kwietnia o godz. 4 

po poi. odbędzie się kwartalne Posiedzenie 
w lokalui zwykłych posiedzeń. Uprasz~i 
się druhów<> pur1ktuałne sta\\~eme się, po
nieważ mamy ważne sprawy do zatan~ie
nia. Ooścłer mile widziani. 

CzQtem! Wydział. 
Uwaga: R.e\.\ izoró\ kasy 1 ·cały Wy

dz~rul' uprasza się, aby godzi1nę prędzej się 
stawili! d!o tego'ż fo'kalu i swój obdwiązck 
spel.niiJi. 

Jan Wasielewski, prezes. 

Towarzystwo św. Barbary w Oberhausen 
donosi swyim czlonkom, iż w przysztą nie
dzielę, ·diniaJ 9 k\\1ictnia.- odbęd'z1ie się walne 
izebrarne -0 g-O'd'z. 5 po poI. Zarząd' i rie1wi
zorowie kasy w~nmi się staw.ić d go!dz. 4 

Uwaga: Wspólna Kom. św. nile odbę
dzie się w pr'zys:złą niedzielę, tylko popó
źniiej, co zostanie jeszcze oglosz.one we 
,.Wiarusie Połskirn". 

A. Czwoidrak, se~r. 

Tow. gimn. „Sokół" li Wanne-Zachód. 
W ·niedziel'ę , dlrnia 9 kwietniai '°' g()dz . 

.04 Po Poił. oidlbędlziie się u p. Olerdesmanna 
nasize z.wy.czajne posic·ct,zenie. Na porząd1ku 

dbrnd' Jest taikże \vybór zastępców skar
bniilrn V sekretarza. Zairazem będzne omó
wi·ona pawiiellkamolcna zabaiw.a i fo1ne watżne 
·spraWYt. O liczilly udzi1al druhów oraz niam 
żyozliwyich Rotl\a1ków rnprasza1 siię. 

e1zto,fem ! Wydziiał. 

Koło śpiewu „Cecylia" w Neumiiht 
Przy1s.zle wa·l~1ie zebranie odbędzie sie 

w nie1dzielę, dnia 9 kwi·etnia 10 g.01d'z .. 2 po 
polf. w l01ka1l'w z.wyklych po'sie,cfzlefI. Zarząd 
·wi1nf:1eru si1ę stawić prnrnktuallrnie: o godz: . .02. 
Z pow:odu .. że waż.ne spirawyi są, dlo zafa
twie:niia, upras1z.a1 się, aby wszyscy c:zJ·on
kowi'e' pwniktuatn[e prz.yibyli. Goście mi'le 
widziani. Zairząd. 

Uwaga: Ulsty tyczą1ce się K.ała1 pr{Jsi
myi · rnaid.'sylać pdd aldrnsem: Piotr Tomy
śla1k w NeuJm!iihl, ul'. Tulpe,nstr 5 b. 

Przewodniczący. 
-----

Tow. św. Jana Ew. w Altenl>Oa• 
dkmosu swym cz~O!m, ·~źi w. in~edlzlil~ ' 
klwdetinra o g~. 8 rano przystępuje wsp(ił„ 
1nfi'e d\o l(omU\n1i:ł św. pcdczas mszy św. z ka·
z:runlie!ITII polłskienn. Po 1pol. d godlz. 3 ntle
SZpiO!rY' po<1sk:Jie z kaizani.em. Swsobn1ość &t 
spo!Wli edlz1r św. wi sobotę ddl gdd!zl. 6 wi~ 
crorem. RQOOtI1Jiicy n'ai ilmksowtrriachl p~ 
cującyi miogą. przyisitąpić dla Kornuini.i: św. w 
ru·edlzń1e·J !ę i ~ IJ()ini1edizaa1rek oi ~oid2. 6 raITTto~ 
O l'icmy udz11'all WSZY'sst!k.ic.h ROOJakÓW i Ro
daJCZ:e\k z Altenbog~e i1 oko:N1cy u1pras'Zal sio. 

Uwaga: Mi~sieczne! piO'SUooizeruie oob~ 
~ się zaraz po Niesz;porach. O riJC2in, 
udlziL'al .uipras.zai się. crościie nille .wW!zianł. 

Zarz'4 

Bractwo Różańca św. w Schonnebeck 
donlO!Si Braci.om ł Siostrom, iUJ „Gmzk.te 
rbalfe" OO~ ·się IO gdd)z. ~rugiei, tak iak 
zawsze po n1a1bożeństwti'e 'Zebr.aJru.ie Ul 2'00c1n-
11Je!lir0 .Fran1c. Hohaus '"' po1blłliu kopalni 
„JoacJ1im". Ponieważ spra;wryi iOOISZ'e ty
czące stlę Braictw:aJ różańca św. sq ba:rdro 
waiż.ne i bedlą przedstawtl101ne Oimald, które 
sobie SIIOStry życzyfy,, i spmwozdlantie z 
prz.eszlego roku, przeroi upiraisza isi~, alby się 
wszystkie Stliost~ iStawiily, arbeby and jed
nej nile bralklo, a osobhlwiio zela:rorikil róż.. 
UiJrasza sia~ uprzeintle, aiby tyich> którzy 
>' Wli!alrusa Pol." nie alOO!nlu~ą; urwfa.dlomić, 
aby b'Yła iedOOść 1 zgoida1 międ'zyi ·rmmii Jak 
dbtąid 1bylo'.. Nadmłator. 

Baczność Siostry! 
Bractwa Różańcow. Polek w łlabingborst. 

Siostryi które się {fuity zapnlsać db na
sxegQ bract~1 prooimy, alby sie raczyły 
st!awti~ w nied~iele, dni1ai 16 kJw1iJetinli01 o' g. 
wspóllnile ro ~ pierwszy odlrnówić Ró
~4 czyli' IX> Niesz1>0rad1' nite:mieckich, a:by 
tamó.ec św. p0 polsku w 1panafił Hoo:nilchen
bu1rg. Rod!ruczki, które maiją zamiar si~ za
pisać, prosil!my, aby takte preybyly. 

Zwołujący. 

Towarz. św. Woldecha w Hontrop 
donosi swym członkom, i:ż. poSi!edzenie, któ 
re się miaro ddlbyć w niiedlzdeJ~ dlrm:ai 9 kiwfo
tlnia, nie od~edzi~ sńę z ~'u miS)rł pol
skRe:J we Waittwscheid!. Talk samo nOorz. 
klie Załe„ nłe b~dą śpiewane. Zarząd. 

Kolo łpłewu „ Wanda" w Laar 
dnosi swym czlo!nlrołrn, iż Wi niledzicleJ dnia 
9 kiwiietnba: odbęd!zie się kwartalne zebra.ale 
o iOOz. 6 '\\l~łn w. lo1rału: p. Jamen 
przy ułjcy (Kaiser~r.) 118. O tk:my u„ 
dzłal czt.onk6W' r. iQŚCi .w.1'ebrm-iu1 U'JJraltta 

1.arQd. 

Baczność Polacy w Sterlcrade t 
Z powodu przeszkód, jatlde n.am rob1CJ

nd na za.szlem zebraniu, me mogliśmy zaro 
żyć calkowicie towarzystwia polskiegu, dla 
tego odbę<l.złe się jeszcze jedno zcbrame 
w cełu założenia te~..l w niedziele 9 kwic
truia: zaraz. po 11abo-.leństwie o godz. 110 w 
po,udnre w domu katolickich towaf""i;yst v 
(katholisches Vereinshaus. obok katolic
kiego kościoła , ulica Bran<lenburgstr. U
praiszam wszysthch ży zliwych nam Ro
daków, by na to zebranie li znle przybyh. 

franc. Strugała. 
-----

Towarz. św. Wojciecha w Erle-Middełich ... 
Kwartalne zebranie odbędzie . ię w me 

dzielę, dlnia 9 kwietnia b. r. po poł. o' godz_ 
4. O jak nailkznic jszy u<lz:al czl<mków 
prosi Z a r z ą d. 

Towarzystwo św. Szczepana w Rauxef 
donosi sza:n. cztonko:m,, iż 9 b. m. o ~L. 
57'2 po P'-Ołł. przypa·<fa kwartalne zebranie, 
v.a którem będ:zaie przeczytane sprawor.da
n1e z pierwszego kwartafo, zatem jest olx>
v.riązkiem każdego cz/.onka n.a powyższe 
zeJbratnrie przybyć. Goście miPe widziani„ 

Z ar z ą d. 

Towarz~two św. Wacława w Lindcu 
donlo'si swym czlonkom, iż walne zebra i 
odbękfzue się w ni'edzielę dnia 9 bm. po poł. 
o ·gioctz. 4, posiedzenie zarządu o g-adz. U 
przed! polu<l1nie.m. Pioinieważ Jest w·aż1 
spralwai d zatatwienia1, przeto u.pras.za s: 
wszystkich czlO!ników o· punktualnie przy
by1d~, ponieważ o goidz. 6 mamy nabożelt 
stwo polskie. O hczny ud:ziat uprasza siQ.-
Ooście miq-e widzianli. Zarząd. 

Wiece Zjednoczenia zaw. polsk, 
odbędą się w niedzielę dnia 9 kwietnia; 
W .freisenbrncb przed polucJln.iem o godz„ 

11312 w Ideału p. Overibeck. 
W Liitgendortmulid w loka:łui p. Busch

kaimp, przy ul. Kaiserstr. po peł. o 
godlz. 3Y2. 

W Derne w lokalu p. Langenbein po pot . 
gOO~. 3. 

W Essen w ldkalu p. Post „l(aisergarten',.. 
przy ul. Altendorfstr. przed pol. C· 

gQdlZ. 11. 
W Kirchlinde po Pol. o godz. 5 na sain p„ 

Schiu1ma1chera. 
W Holsterhausen u p. Kraft po pol. o g.o.iciz ... 

4-rei. 
Nadmienianri,y, iż k&>by jesz·cze ustaw~ 

nii'e od'ebral, może się na wiecu zglosić. Nat 
porządku dzie11Jnym: Konigres gómikó\V ... 
Spra1wy ro'bournicze. Sprawy zarobkowe ... 
Inne ważne sprawy. Lic'rny udział pożą
dany. 
Wiec w Rohlinghausen 9 kwi.etnia. Sala 1 

g'Oldeiina bęct·zi1e późni·ej ogłoszona. Na. 
porządku obrad1

: 1) KctJg.res BerN~'1ski. 
2) Wybory strnszyich knaipszaftowych. 

Wiec w Wanne odbędz&e się 9 kwietinfa o 
go\dz. 4 Po PoJudlniu na saJJi Gertsch
man.na, tt~fstr. Nai parządku obra1d:. 
1) Konigres Be-rlii1sild. 2) Sprawa or
galnfaacyi. 3) Wybory starszych knap1 
szaitowy1chi. 

G.ERTHE! RO.EHLINGHAUS.EN! BAROPf 
W Gerthe oldbęd1z;ie się wiec o 12 g:odz.. w 
pc1luidni1e a, niie o 4 jak wprzód' zosbalo ogk>-

szone .. 
W Rohilnghausen odbęd'zfo s1ię wiec 9 kwie-. 
tnfia; o godlz·. 5 Po' po!l. na 'Sali p. Puink·e, ttern ... 

ri'Cł1str. 60, przy d'mgi.etl k1oliandi1 Płuto •. 
Nro porząidku1 obraid!: 1) Jalkie &tctniawi'sko 
rnaimy zadąć wobec zbl'iiża]ą;cych slię ·wy
borów. na starszego knaipszaftowego. 
2) Kdnlgres górników. 3) Obór mQta 
·zaufa'tlha. Z\Vlraca się Uf\V'aigę cztonków 
z łiordiel c ·Oik<>ł~tcy, a!by lkziny udzia( 
:wzięli w wiecu. 

Wiec w Hombrucb„Barop odbędiziie sic w 
ntl ed!z ie l1ę, idln~cu 9 lmvfletn ~ po pot o 5 g •. 
w llo'kalu p. Sasse, Lurilsenstr. 

,,Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiec Zjednoczenia w Marten 
oobędiziie się w niedzielę. 9 kwiietnm po J>O-· 
lwdnJiu o gooz. 7 w lokiattu p. Kortmannti' 
przy ut Bo'chumskie,i. 

Na poriz.ą.dkUi obrad; 
1) Koo~res górnk'zy. 
2) Sprawy zardbłrowe. 
3) Inne waż:ne spra\VY. 
lkzny udzial pożądany. 
,.ziednoczenłe zawodowe polskkf6 ... 

\Viec polski we Frintrop 
<Xfbędlz;ie s~ę w nieuz.ielę, dlrna 9 kwfotnia 
po poudlniu <:i godz. 10 we Printrop-Lipper
heldebaum u gośoirmego Pre4hei.m dawn. 
filiimeister. przystanek koteJi1 etiektrycznet 
Oberhausen-Printrop-Milhlh'Clim. O lkmiy
u<b:!ial pro51 „Związek Polaków""„ 



l.'iec w Bruckhau~en 
~· spravtie opieki ducllownej w. czwartek 

nic odbędZie s '. ę, lecz dopiero później. Kie
dy, to wstanie we „Wiarusie Połskhm" o-
~tszone. Komitet. 

Wielki "1ec ?o laków i Polek 
·' · ~prnwic opieki duchownej 

w J,augendreer 
()dbedzie sie w niedzielę dnia 9 kwietrtia o 
gtl!dz. 3 po pol. w l-Okalu p. Knipinga. przy 
dworcu. Na wiecu ma z.ostać <Jmówiona 
sprawa opieki dudwwnei w Langend'reer, 
prz.eto uprasza się, aby Rodaicz.ki i R-0dacy 
z parafii Langendreer 11cznie się zebra!1, bo 
cbodz.t o rzecz bairdzo ważną. 

Komitet. 

Zwią1ek Polaków w Niemczech. 
Rocze walne zeoranie „Związku Po

laków" odibedz:ie ·się w nied·zielę, d'niai 16 
kwi.etnia: o godz. 4 po poL w sali p. Van de 
Loa w Essen, ul. Schiitwnbahnstr. 58. 

Porządek obrad: 1) Sprawozdanie 2 

exyrnności , Zwią1ziku PofaJków". 2) Uzu
petnieruie Wy<lzia1u. 3) Obór Rady nad
wrczei. 4) Obrndy nad wniiQsikami. 5) Wol-
11e głozy. O liiczny udzJa.ł uprasza się. 

:Wydział ,~wiązku Polaków w Niemczech". 
Czł1orukowie powi1nni wnioski swte na 

walne zeibrainie wraz z uziasdn1ien1i.em tych
że nadietslać na ręce sekretarza naipóźnieJ 
d<> wtorku, dln;ia 11 kw~ctnia PlQd adresem. 
A. Brejski, :Boohum. MaJitheserstr. 17. 

Zebranriie Wydzi.alu i R.aid'y Nadizio1·cze1 
odbędzie sie 16 kwiebnia o goctz. llYz w 
Ess e.n. w 110ka1'u p. Van de Loo. · 

O przyby.eiie wszystki.ch cz~otnków 
prosi T. Kubiak, przewodniczący. 

Uwaga: Ul9'rnsza si·ę, aby w d'nau na
sz;ego rocznego walnego zebra1nlia1 ~111r1ych 
w~ec.ów me urząd1zan10. 

•• Na nadchodzące święta wiekanocne 
pol.ocam sz:a111. polski·ei Publilczin1cści i to
warzystwom me ogóLniie Z\11ranie ze swej d-0-
bmci polskie kiełbasy i szynki su1ri0iwc lub 
gorowanc; po'Je.cam również mó] bogato 
iza1opaitrz10rny sklad wieprwiw.nny, wotowi
rny, cielęciny, wszelkich! ga1twrnków kilelhasy 
iL kiszek ściś1e nia wzór poz:nańsikLch wyro
bów sporządlzl()IIlYICh pd cenach :nia1d!er u
miarkowa1nyd1. Uni·ż-01ny 

MICHAŁ STRZELCZYK, 
poznańska fabryka kiszek, Slkladl mięsa 1 

węd.li.n w Br u ck ha us en, ur Cesarska 
(Kaiserstr.) 71. 

. P. S. Puibliczniości z1amiejscowej i to
warzystwrnn przesyłam towar we wsz·el
ikJJ.ich ilościlaich na żąid1a1nie (l<liwrotną pocztą 
iza. pobraniem pocz.towem. •• 

Czeladnik krawiecki potrzebny Gid\ za
raz 111a stare z.atrudlnh~1nie przy wysirnkiej 
pła-cy . 

P. Misiek w 

• fti Władysł „ w i>ankolł'ski • = w Poznaniu 
• • • Poda raję • .-=s ulłca Wrocławska 8. 

• Ci5 Fabryka wyrobów mięsnych pędzona sHą elek-

• 
- tryczną. . 

do każdego ubrauia u mnie kupionego eleg. kapelusz. • · 

w sobotę, niedzielę i przez eały tydzień . .-= Wielki wyrób szynek J serwalatkl. 

mają zostać wyprzedane, bez względu na dotychcza- • 
sową wartość, około 

• &'Cl Specyałuość kiełbasa polska ł kJełbasld włe-

• ..=-= deóskłe. 
en t ! NaJtdsze :tródło zakupna dla sprzedają- • c:; cy~b z dru1JeJ ręki ! t 

• a.. Interes W.) syłkowy~ 300 ubrHń 
• do Komunii św. i do przyjęcia • a o .,,.,,,,. 

DO P RZ Y J Ę C I A: · 1 !adne, czarM ubiory, najlepsze odrobienie. elcg. leżące 

Szan. R udakom w '1'anoe i okolicy polecam wielki 
900 1250 . 1600 • 

po i mr. 

Olrnło 100 ubrań dla mężczyzn • 
wybór materyj czaruych 

Dait>j polecam wielki wybór najróżniejszych materyj na 
z najlepszej czarnej materyi kamgarno,,·ej. eleg-ancki : 
krój , dlngi fason , 2-rzędowe lrnmize ki 

suknie, na fartuchy mienia,ce s i ę. Maro we wielkim wyborze 1950 . 
<ł 

eh n8ty złote łraucuskie do c krywania. 

Materye na wsypy i powłok1 na pościel za ceną tylko rn r. \Varto ść o wiele wy9:sza .• 

Najwiękwszy dom specyalny w Bo :·:hum • 
..,.. . .» h • 
1u1. . 8 1' . J; W iaOC ID. 

tyl ko 1 . arożmk R ·Senst r. • 
łł w olhrnym;;;:!~! s~a~~o~c?u!~)ljl I 
(ł w WANNE, ul. Apothekerstr. nr. 6a. 

L25t:ic:J"QliQlig" Qlic:#""~Qli::__~~~~~~~_;__-
• • •• 

P od at ki 1906 ! I u mraz 1uib o~'i;EkwYe~~~1: wstqpić do 
Wszystkim, którzy w sprawach podaU<o- ,,ajstarszy km wiec palsk i mego· składu kolonialnego. 

wych chcą zafożyć reklamacyę, polecamy ksią- I 08 0 "\t oliciP Rnlnort J. est . Walenty Mróskowiak, 
żke pod ty tulem: „Poradnik podatkowy". W v R kłf h ( ) 
tei książce napisanei przez doświadczonego f • k Sł ee ng ausen-Sild Bruch 
prawnika, dr. Górnego, znajduje się wszystko, raUCIS%e Oma ut Leu'Slberigstr. 29. 
czeio potrzeba, aby dobrze i skutecznie re 
klamacyę napisać. Tak co do podatków pań
stwowych, dochodowego i majątkowego, iak i 
po-datków komunalnych oraz gruntowego i bu
dynkowego zawiera „Poradnik" dobre rady i 
wskazówki. Każdy dowie sie z niego, jakie 
jest prawo, ile prawo podatku przepisuje. jak 
11:miny podatki ustanawiać maią, jak sie bronić 
przed z'1yt wielkimi podatkami, do ko.go pisać 
i jak pisać. Nadto podane są też wyroki są
dów najwyższych z procesów w sprawach po
datkowych, które paraj! rafy nie dość jasne do
skonale tlómaczą i mówią, jak je rozumieć na
leży. 

Ponieważ reklamacye po niemiecku pisać 
trzeba, są w „Poradniku" podane wzory po 
polsku i po niemiecku. P odlug nich może każ
dy z latwością dać sobie sam rade z reklama
cyą. 

Cena wyno·si 1 rnr. 30 fen .• z przesy.fką po
cztą 1 mr. SO fen„ Adresować należy: 

KATOLIK 330 Beuthen 0.-S. -BACZNOSC RODACY! 
Dom murowany z dwiema i1z1bami i 

kudni ą. chlew, ćwierć morgi ogr.odu, 
sprzedam bardzo tanio w Bidewi,e, para.fia 
Lubin, p. Kościanem. Księstwo Pornaińskie, 
Cena 600 ta1J1arów. Zgtosić się można u 

M. Matuszaka w Herne, Brunnenstr. nr. 26. -Dwóch czeladników krawieckich po
szukuie zairaz ma stale zatrudlnii'eme pr2y 
dobrej płacy. 

Tomasz Stanisławski, 
Duisburg-Hochfełd, Heerstr. 84. 

w Laar, K<t ist: rst.r. 107. 
Ceny umiarkowane! 

Najlepszy krój 

l\faterye we \\idkim wyborze 
zawsze na składzie. 

Ro 'acy, jest hasłem każdego : Swój 
do swego, a nie choclzić do składu o

I bcego I 

~ 
I 

Poszuikuię ucznia o<l zaraz lub Wietka,.. 
nlO'cy. Synowie Porządnych rodziców, 
któreyby mieli chęć wyuczyć się rzeźni
ctwa, mogą się zgliosić. 

St. Cholwiński, rzefoiik po:lski 
w Holsterbausen p. Wainne, 

ul. Pricdrkhstr. 45. 

Mam wóz do sprzedania, który j1est 
stósowiny dla piekairz.a, któryby chlciał 
talki inrt:eres iz:alla.żyć, tak samo je.sit staso
WillY dla interesu mleka itd. Z~toisit S>ię 
można ur 

TOMASZA MARCINl(OWSKIEOO 
w Diimpten, Sekt. III nr. 14/ 1. 

p. Oberhausoo i Pnim.rtrop. 

Zdolna słuźąca Polka znajdzie zaraz do
bre miejsce. 

Baczność Rodacy! 
Szan. morn -01dlbi0irc10im w Kater D· 

b e r g u r wszys,tkiJm R.-0<laikom w 1 Kartern
bergu 1 w . IQU{oliiicy OOmtQISZę , iiż 'Z dlnie~n I 
kwietni~ przeniil()slem mól interes krewie. 
ck.i z domu prz.y u~icy Miirttel1s1lr., clio domu 
przy ul. R-0thauseneir Str. nir. 146. 

Z Sz.a.lCUIIlłkile:m 
JAN OLACHOWSl(I, 

krawiec polski w l(aternbergu. 

~ • 3 czeladników krawieckich p.o'szttkuje 
od zaraz 

M. I( A S Z TE L AŃ C Z Y I(, 
Wanne, I(arlstr. l dl. 

---· 
Bolesna Męka 
Parna naszego 

JEZUSA CHRYSTUSA 
wedlł1ug mzmyśliaiń 

Anny Katarzyny Emmerich, 
zalkoo11!icy Awgustyainki. w 'kłasztorze Agne

tenbergsikhn; w Duieltruem. 
Cena 1.50 mr., z przesylką 1,70 mr. 
Adres: „ Wiarus Polski", Bochum„ 

Tylko za 1 .mr. i 40 fen. wysylam 
frainco stępel medaHrnn·;1k·owy, najpię,knuedsza 
ozdlolba ta11cuszka. 

=::::-:-'.":---:--:---:~~~~~~~~~~__:~~~~~-

Paweł Ochybowski, krawiec 
w Borbeck, Friedenstr. 56. B. l(ąkieł, Chmielno W pr. 

Najlepsze • • "' r 
1 na]ta.nsze 

r , 
dl zak.up z ft:'{Z!łi~~"""'!~~·~~~ 

ba rdzo et„ganck 0 

~h 

r • I 

u ran a męzcz zn I c 
li 

l\Ta . zy.ch ubrań nie można rozróżnić od n '" jl 

Oeny są bajeoznie tanie ! 
podług . ~n~ a y :robięA:y .:n. 

Oeny są bajecznie taate ! 

Firm : Ge br. Kaufm.ann, WATTENSC_H~~ I 
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ltoddce JOIACY ! Uczcie tkłecl IWO 

w~, c-~ I piać tt• pRkmł Nie ł•t 
,.,,.._, kt• ?!J~oastw• 1w„11 zlłleoł-

• pe1zwoll! 

Z ypadk6w dllla. 

Ptowi'neyonalny komitet wyborczy na W. 
Ks. Pozn. ukonstytuował się na nowo •. 

W gazetach pmmń~ilch cz;yfamy: 
Komitet Prowiincyonabniy wyborc.z)'~ na 

.w. J(s. Poznańskie vV'Ybrał w, ·mlic:itsce ś. Tf. 
1cs. dziekana Ar:utondewicz.a prezesem p. 
szambelana Stefainai CegielSkiegio a w ]ego 
mieisce wiceprezesem ks. prałata Waswirz-y. 
liakal. 

Telegramy. 

T o k i o. Poważne oddziały zderzyły 
się )lod Chinckiatun. RosyanJe zostali po
~ci I cofnęli się pod naporem JapońcZJl .. 
ków. 

P es z t. W piątek przyjął sejm wę-
. ałerski wielką większością głosów wni-Osek 
oniewainiający obostrzony regulamjn o
•rad przeprowadzony przez Tiszę. Nastę
pnie wybrano komisyę 21 członków, która 
wystósaje adres do cesarza Pranciszka Jó
Jeła. 

B e r I i n. Seim pruski obradował w 
piątek nad wnioskiem Gampa, by na lat 5 
lłe udzielać zezwolenJa na wfercenła w po. 
uukiwaniu za węglem. W niosek IJll"Uka
•no komisyi złożnej z 14 człooków. 
- --L2!!22lS! 2 

Ks. dr. Jażdżewski milczy. 
Uwierzyć bY!l'o ·trudlno wiatdiomości, 

I ~wśród wailJ1ej detbaty W1 spraw1i!e polisikieJ 
w parla~ende, gdiy 21wlctsiz1eza1 hr. Buelow 
taręczalł, iż przeciw Polakom UJżyje w·szel
kkb środków paifi~twowych, poiscl ks. ·~l1r. 
J~wsk11 poszedł (Jl() tegoż hr. Buellowa, 
by mu uścisnąć d'loń. Tern więcej zas.ta
naiv.~ata okoliczniotŚĆ, re ks. <lir~ Jaiixltżewski 
mfait to wczyinić wówczas, g-Oly hr. Buelmv 
W· swei mo.wie .go wyró.żna.t ł po1staw1r. ,,, 
Prl.eciwiefl'stwie do reszty czlonlk&"n Kola 
~łskiego, którzy jak zaz:n:aczyt kanclerz 
rad'ykame zatimują stooowtisdrn, podtczais gdy 
l:s. cFr. Jażdżewski przemarwta .ugod'orwo 1 

tmiai11kowanie. CzekaHśmy diolść d/htgo nia
~óżno na zaiprzie.czeni.e ze strony p()Sfa 

f~ew.skiego. więc sqdzić trzeba> że owa 
Niadlomośt zigadm się z. prawdą. 

NJe wiemy, jak I(olo połSkie się na 
• 1Drarwę tę za·patruie, lecz s·piole-ezeństw.v, 
Łtórego reprezentacyą jest I(olo pdl:ski\e, ma 
1a!k:ż:le Praiwo wypowiedzenia swego zdania 
'11 tej maiteryi. 

Ubli:żaik>by prawemu Pofakowi sza11m
~~ sie1blfo, by prywatnie utrzymywal 
Stósunlki przyjadel!skie z cZ\lowi·eldem. któ
ry ll0J nairód niam:. bez.ustamile rz.uica obelgi, 
dot n.ie.gio wielką pala nienawi~ią i o któ
l'ylrn wiadomo, że jest nizjgorętszem jego 
Pr~gniiienj1em, by P<:ilacy jak najspiesxnieJ 
t&'inęLi'. Uczucia tego rod1zaju1 są. ba1rba
r::YTisk1e ~ wyWolują pogardę, a .nie można 
nie ubfiriaijąic sobie· utrzymywać stidsuntk6w 
PrzY!a;ciełskich z osobą., której myślą. i u
~i:em gard~ilmy. 

1 Jeżeli Tui w żyicinr pryw.aitnem takie za-
~ są ogól111Je przyjęte pom1ędizy ludźmi · 
~ charał:te·rem, o ile skrupwraitniejszym byc 
l"leba w tym względzie w żydu pubficz„ 
~ernt l<'S. dr. Jażd.zewski ścri'Skadąc dloń 

, r. Budowa nie tylko jako cZJto'wiek w dzi
~em okazał snę świetle. lecz przedeiwszy-

stk1em i.ako posel staną! w przeciwi'eństwie 
dlo caVeg()I myślącego i czującego' naimoo
wo spioielczeństwa polskiego ~ do Koła PO"l
s..\iie,go s aime:go. 

Czy ks. dr. J aiżidżewski chdat kaocle
rzow1 ,d.lzięko'wać z.a te wyjątkowe uistawy 
ainitypolskJe w1ydare pord! wpływem p. Bue
lowa, rczy tak gwa.ltow111ie czul iSlię 'Zl11i'e
Wl{)Donym w:yrazić S\\lOją, w.dz1ęic:żiność za 
to, że 1go WI pirzecirwiieństwie oo innych po.,. 
slów k<l!rucłerz. nazwal ulllllia1rkowanym, ta'k 
pytae siiię musial ze zd:ziwieniem ruaiwet ha
kacysta patrzący mu braita:nie ·s1i~ IJl()IStai pol
skiegio z nadwiięks.zym1 nasz;ym wro1giem ! 
Co dlopiem cz:uj.e serice kalixt:ego Polaka 
oburzonego 'diO żyrweg-o na śmLertdna.: wal
kę pro'watd'.zooą przeciw nam ta:k n!ieigiodzi
w.ymil i pdc:tl'yrrtil środkamł, tego tutai 
przeQista1wliiać chyibai nre pQitrzebutiemry! 

Ks. d'r. JaJżld!i)ewsikL występem swym 
asłalbrt wrażeni'e ii powaige ostatnkh dziel
nych występów postów polskich, ·skompro 
mitowal I(olo połslci.e w. oczach \każdego 
uicZJcirw.ego czlorwiieka t okaiza1ł, że le}{lcy~
ży Sio!bie naJz.upelnie} ucz.U1cia ogóllw społe
czeństwa! polskiego. Wobec tego prnwta
rzauny, że za z.a!Stę:pcę lUJCllui pol'ski~o w 
parlamJe111cie ks. Jażdiżewskt <llliurże-0 ucho
dzić nile powli!nien, a ze zdaniem naJStZem niie 
jesteśmy wcale ooiQis,obnieni'. 

Mówią, te ks. dr. JaŻldiewJsld jest! czlo
wielk gładlki, Jec.?J zdaje się, ż~ ta ogłatlla 
pdchlooęla u ntiegoi zarazem poicZU1Cie rnęz;
kiej ·g-O'dlr11otści. 

Lecz na tern nie lroniLec. Ks. d'r. Jaż 
<llżewS!ki glosował ostartmmi <llniiiami: zai kOO! 
serwaitywniym winioskiem agra:rruym: wbrew 
ucllwaJ.e ol(Jai poltskiego i wbrew Lnrenesom 
ogcll'U! spoteczeństwai nasz:ego. 

Dwu'krotnrre narruszyl więc sol~rność 
ł(Ollai pol'Sk!iego! ks. dr. faixtżewski, ii zdaje 
się z.a ka.iż.idą raizą dla! tego tylko, by się 
prz.ypod.ldbać wrogom naszym. Po wznarr11'e 
za to swe stanowis!ko niech wii~ ~. dr. 
J~ewiski ildzJe 1did p. Buelowa i\ konser
watystów niemieckiic.h, w1 spolecz.eiJ.stwi1ti 
pol!sikiiem jedn~ bardzo wyrozumialfu mają 
dlai nii~go politowanie, furmi tyltko pogairoę. 

;\0"71 posła Korfanleao 
wy~szona 1Jl"LY obnldaclt aad aow

prawe• górałczem w setałe. 

(Ci~g diailszy). 
z rozmai.tych stron pod\noSZ'O!nlO tu

tati że badania sbolsunkórw w Westfa
lii 'dloi nilczeg'o nU·e ooprowadlzćlty, że nk: 
wiarżnnetszego nie wykazały, że inie bylo 
żadJnyich nadużyć. Ale jak te bad'ania: pro
wadlrono'? Na kar'.ldej ki0paln~ prz.esluchi
WlairtlO' 5, 6. 7 ludzi· którzy potdaih, oo wie
<l'ZJuellL, ałe irurnych robotnYków z ich skarga
mi nie wwzigiędintlooo. Na kopalni liiczy sic; 
na set!ld na tyisiące robotnJ'ków. a tyich po 
prostrn ~·ie d.IOpuszczorno, niiie cllciaJ11łO kh 
WIY).Slltlchać ; 

(Pmt:esty u nacyonaill-ELlreralfów.) 
przytem przy taikkh badairuiach wwsze za
chodlzi to. że. gdy roibotnJik,, jak barom cze.
isto się wYdarz.a. w obecnidśd urzędmlka 
mai powredz.ieć prawdę z obawy przed szy

~kainamli tyichże urzędiników i praoodav.o · 
ców prarwdY ni.e powiia.óa. To wydarza si~ 
niestety bardzo <:zęs:to a powodem tego jest 
teroryz:m. wYWiera:ny ze strony urz.ęclnl
ków t wlaścideli kopal'ń. 
(Glosy u na.cyonail-hberatów: Piodszlczb 

wanie!) 
Nie stratikutiący, jak wy tW1ierdzfoie, 

w1prowad'zHi w bł~d opinię pulbHcmą, ty!ko 
ten wlaśnie spdsób badań, jaiki w Westfa
li'D poldjęty wstal, motie te opinrlę w b1~<1 
wprowadzić. Octyby rząd: byl pozwol.11, 
żeby komisya parlamentamai :oosta-la wy-

brana:, któraJby siię uda·lai w: rewńry górni~ 
cz;e i bad.amia zarzą,d'zila, natenczas mogc; 
p.ainów zapewnić, że re.zultat badań byłby 
cairk5ent inny. 

(Sm1ech na pra1wioy.) 
A teraiz ki1l'ka sf ów dio praw;a; samego. 

oNtug przedtokżonk:go nam projektu.i ma 
byt mde'sione '.ka!sowanie wózków. Dra 
mnie jest rzeczą, niepojęt<i, jak tutatr ii 1102-

maitych stron' mozM bylo kasowanilef wóz
k 6,,: uiznaiwać il bro'nić go j:a!ko karę lago
dnq, spraiwi edllilw.ą, u sprawi'eid.11'Wlioną. M. 
P., robtni.k traci przy skasowanym wózku 
swój zairoibek; to praood'.awc~ arui parzy, 
mi zięlbi, on• prz.ecie"ż nie porosi 1straity\. Pra
oodawcai ·sprredlaje wydobyty w®el, ~ 
zysk z. mego, gdyż tylko 'Zarobek robotni
ka!, odcti~gnęty mu zai karę, wplywai db ka
sy zapomogowej, afe ni·e pieni~e za wy
dobyty węgiel. POO~ proi.fektu maJ byc 
wreszde. pra1W11ie przepi1saine, re 'J)ieinli,ą,d'ze 
odciągane za karę, ruie ma~ wi'ęc!ej W'J)ly
wać dlol kas knavisz.aftow;yc;bl ·~ · db kas z.a~ 
pomogowy1ch, tyJiko je<llyruite dlo kais ostat
nich. Sąidzę, że ro jest calikiem spra'Wiedli
wy. przepiis, ażeby wreszcie s:tairym żą!d.a
nit0m r0lbotnik6w 2aiciość uczynić. Jeżeli 
daiwnlień pierną<llz·e talkie wplywa>ty dlOi kas 
kiniapszaHowych, to ro'botnicy przez to po
nosili straty; robotmrllcy plaicq :kary pienię
żne, i jeże~ ooei Wpfywau~ dQ k<i'S. knapzaf
towych, przez.' fu. skfad!ld prnoodaWfcówt się 
zmrneJszają, praooldruw:cy malią. mnie~e o
bowlią.Zki, bo skutkiem wpJywainfai kar pie
pieniężnych dO kas kn:apszaftorwyich sklad
ki praoodawców d0i zychże kas mogą byc 
nmieiJsze. 

Co się tyiczy ka:sowainia,, to chciialbym, 
mprz.yiklad !I1!3J to: 'T.Wróci:ć urwaigę~ że W1 bar -
dlzlOI w1He1Th Wyipad:lrach robotnik wcade nie 
m00e -dostarczyć <;zystego węgla. Mam tu 
np. list pewnego roOOtnńka, który z~ 
du tego prawa pisze, oo niastępufe: „Mamy 
1bairdlro U.chy paklad i mamy 2 m. c:z;ysty 
węgiel, potem 4 c. lutpiku, potem znówi 3 c 
"\Vlęgl'a. potem z.nrów 2 c. łupku, potem 7 :... 
węgiel, potem zn.ów 12 -c. lup'ku, i\ wresz~ie 
'ZIJl'Ów 10 c. węgla", I 

Mi. p., jak tu jest ~tiwem, żieibyi c:Zf-O'
wi·ek tełJll mógl dbstanczyć 1c:zysty węgiel? 
Rostrzeliwani1em ·lupek ro'zbliJa sde W' ca/
kiem drobne cząistki, m.ięsza si1e pomiędzy 
wegieł. i robotnik wcale nJe może dJOtstar
czyć czystego węg-tai. Ptsze też.i dlalej: „I 
w taldch wamn1kach kaisuią nam codZ!iienniie 
2, 3, 4, 5 wózk6w'6. 

M. p., to jest potStępowooie, lk:tónei wca
le tni1e jest nia; miiejscu, którei Jest w nrarl'Wy
szyrn sto'pniu· niesprawiedliwe. Rolbotniik 
nie może za to, że pokłady są tak I!iche, lu})
kiem poprzer.asba:ne. 

M. p., prolszę, weźmiicie Jl()id! wwagc.; 
b tak~ wypadki, w których roootnhlc nJe 
maże być oopowie<llz1ałnry za to. gd'y wó
zek nie je:Si zupełnie pelny. „Sztre1ld" idą 
remsem talk w góre, iJe wózki wyL9kakuict. 
ze SZY111i, i węgiel się wysypuje; hajer nie 
mo.że zgoła n:aJdl tern czwwać, bo musi poziu
stać prey swej pracy. I za tJo ma być o'd
pawiedzii~łny i karany! To jest postępo
waimle, które nazwać należy w na.J~Yll• 
stopnri1u niesprawiedliwem. Dalej! t to trze
ba uwzględnić, że wlaśnie k.asowainie, któ
re pozostaiwia ·sie zazwyczaj łumiom dlOść 
niewyk'Sxtatodniym u góry na seyblie, dlaje 
spowbność <lo :rozmaitych szykan górn1-
'ków. J eże!i urz~i.k jest na taikiiego haje
ra zagnieiwan,y, to nic prostszego, jak ska
sować mu 1. 2, 3, 4 wózki; a. że cz~ si~ 
~rza, iż górnicy na to sie Skarżą, i żalą, 
móg lbym parom <los ta.rczyć doWO<ló'W. 
Na żąda'l11ie mogę icll dbstarcz;yt. Projekt 
przleiJ>l'Sufe dalej, że górnky maią, mi1eć pr-4-
wo, żeby postawić sobLe męta zaufania, 
który ma cZU!Wla.Ć na:d ka90'Waniem wóz.i... 
k6w, nie naJJ6lnkmych podlug przepJ.só\v. 

Zatem stoi jeldnak zaraz: Ale tylko o tyle, 
żeby w pra'Cy nie przeszkad.zaI. 

M. p., too mąż zaufania, choćbyi bJl 
n:aliskromniejszym i najspokojni'eU~ 
1czlowiekJ.em, w stosunkaich, W · jakJicli 
żyjemy. z.daniem praoodaWJCów b-e(}zie za.,. 
wsz.e pracy przeszkadzal, i wszędtzie ZDR.i
dlzie siię jakiś powód, ażeby mężowi zauia
nia! unimoolżJlirwić kontrolę. Jak dlugo ni. 
ro'stan~ mui prz.yz.na.ne pewine prawa, b.if 
dlugo ustępstwo to porostanret dla gÓl'lli
ków bez Xl13JCZeniai.. 
!&!!!!22! ___ _ 
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1icmie folskie. 
z p„ "'1~k•ai Warai M.;izcr 

Brodnica. Baink Ziemski w Poznania 
kupjf, 3 'bm. na !SUibhaście folwark A1J1iełewą, 
w pOIWtocie b:rOOniclWn w Olbsułrze dlro1-
850 mórg,, roizpa1rcelow,any przez d'aw'Jl>iei
szego wlaŚtcieie1.ai p. SzaJ1ńsk.iegQ pomi~'1cy 
18 osa:dlnilk~. POJllieważ pra\.VlOI przew&a
szczeniai dła dsadillików ·Illie było w łuipote
cje wyraźnie xaistrz:cione, z.a.choozifa: oba
wa, że osadniicy mogą W• dlaniym razhe a 
ZlnacZlllle straty być :naratieni. Ban'k Ziem~ 
sk~ mając zatem 'M ofilu, iITTteres ~ e"Wentual
ne Illiebezpieczeństwlo, grożące osaid!niikom • 
mbyl Aruielo'WO', w-y l1regulować sbolsun~1 
wf;asnoścp osadników. pomitTilOl, że htipote
kai Barrnkw, dąiż.ąica n,t Anfo!ewie, ·ZlOSU!ta 
przelicytowaną. 

Swiec.fe. ma:skawooM 1 z cu'ch.ithausu 
w PorckmJie wypuiszczdna ZIQIS.taila ŻlOina 
chaliwpnWka 0parki1 z WJlhellmshóhe ( ?) w 
Mejs:ziym powiecie. O. zostafa swego cz.a 
su sikaz:ainą. na <llożywotnie więzienie w do
mu. !k:amrym, a siostra jej jiuż kilkakrotni~ 
wrysyłatai <llo krófa prośbe o ula~kaiwd~ 
Teraiz po przesliedz:enliu 29 bat w 1 cucbrthau
zie zostafai O. wypuszczona. 

Kartuzy. NaJUczy!Ciele Grabinski w 
Gotsromilru, Schwal'doWSiki1 w Oow~id'.linie , 
l(okmitz; w Par.czewi-e ~ Gawin w Mśc1sze
VJlicach otrzymal!i· dcl reJencyi goo1ńskiej ka-
7Jdly 60 .mairek, a 1naiucZ)1ciel Strosowiski w 
Pa:ochowie 100 mr .. za skuteCllire; 1krzewie-
11ae jez.yilrn niemieckiego. 

Z Wiei. Kr Pozndskiego. 
Bydgoszcz. I(Jócą sie haJkatyści1 inii~ 

dl'zy solbą o ,hakaitystyczny skarb n.airo<lo
wy", któregd pomySt wyszedł ctd ha.katy 
byidgoslde:j, a 1którego pazazdrośe'i.la jej na
czetnai komenlCfui w Ber Dim e, która pragnie 
ów. rzekomy skarb z:aia.ć ~dl swoją ko.
rnenid'ę. Skarb ów jesrt n.aide-r nikły, bo jesl 
w nim załetlwi·e 17 242 mr., a w tej sumie 
13 tysięcy mr. od glówtnyich wtidzów. 
nSka1rb" ów zebrano w ciągu 3 tł pól mie.
siqica. Orui1 tylko brać untied4 

Gmezoo. 1 aik iurż. przed kilku dłnfamł 
ddfuosiJiśmy wybuchnie łada chwila w On'1e
faie stretilk robotników„ 

Z korespon!d'encyi pilsanej p~ 
robo'tnilków do gazet tamtejiszych wynika, 
:niczy paznańskii za'Vl'OOoiwy zrwiązek Pol
ski wt Gnieźnie jUJŻ przeszlo 600 c~fooków, 
związeik cltrześciański ooś oikoro 300, a ro
botrui!ków wogólle będlzi.e hecnie w Gnie
foiie dcoto 1100--1200. Powodem tak wiel
kiej ·il~ robotnika w Omeźnie są ro'Zillai
te prace miejskie ~ak kanalizacya itp., w 
skurtek któryich bairdw wiele rdbotrnków z 
okoliic'Z1!1iyic.h wsi, a nawet i z dalszyich Sitron 
do Oni:eznai się spruwadtzilo w nai®J!ei łe
pszego zyskai. 

Tymi d'Iliami dbnosił ,.Lech", że za
rzią,d gn-ieźn4~ńskilet cukrowni. której gló
wnym'Wla§ciiderem fest posel Orabskli, wy. 
dallil ooś 20 robotników z.a nałeżerne do or
garnzaqi zawodbwti. Obernie czytamy 
'WI ,,Lechu„: 

„Od za~<fu cukrown~ dtrzym.ftliśmy 
.dloniesiook, że robotnicy1 o ictór}'cli w:vda-



temu we ,.\rtork-0'\\11m nunv~rze ddnoisiii.śmy 
11te dta tego wyd'ałeni zo'stali, iż dO związku 
naeżą. Podtug tego doniesiel1!i31 zasz.lo tu 
ni'eporozumienie, gdyż zarząd reukrowni 
poow:yższywiszy pitacę o 20 fen. dlzionnie 
iądal dd1 robotników, aby się zobowiąz.ali 
z.a te pła 'ę pracować. Ody zaś mimo to 
chic1eH strejkować, to oświa<lcz.c1no im, ż~ 
lepiej będiie gdy zaraz pracę opuszczą. 

Wskutek tego wielu pracę. o'puścilo, ale za
rzą)Cf dal im ty~dzier1 cza1su do namysłu , aby 
du pracy mog!i wrócić." 

Witkowo. Piszą, do ,,Lecha": Jak 
·CZa.JSUJ swego doniósł .,Lech", rozbiły się 
wybo'ry za.rządu do kasy chorych. Pó
źnierl wyznaayl pan landrat z~brame, al~ 
j t.o' wn ie waim tooo. 

Teraz: wyznacz,yl , . Zarząd" nowy ter
r11lin. na 8 b. m. o goidzini1e 7 i pól na sali p. 
Lu!loomskiego. Wszystkkh mających pra
'\V'OI dlo gito:sowania \\Zywa się, aby się pun
ktuaLme na wybory stawili i tylko na ho
teHstę p. I(az:imierta K111asta, który ma być 
przeW'()Jdniiczącym, głosowali. 

O He iwLadiorno, naisi naJserdecz111ietisi 
·ws.zeilildlch sil dokladają, aJby w Wit!kowic 
w ka!s1e choryich poliski Zarządi zmieść, a 
1ntlemiecki wprowadz,ić. Zale.żet więc bę
dzie o'd' agólu, jeżeli się w komplecie L pun
ktualnie staiw.i, w ta!kiim raizie nie pozwo': 
limy aby nas z zarz.ąicfo wyruigowamo. W 
111aszcl fest moicy, jaiki zarząd mieć będzie
my. Nile: słu1chajmy <Jbcych, obieratiJEY 
sW10ich. aibyśmy p6ź.niiei sami1 na is.lobie nlc 

11 a r21eikaifL 
W Goźdizichowie odebraiła1 sobie przez 

iJlOWiesz•enve żyic.1e zu:pe.lnue ml()da d!z1i.ew -
cz:yina1. Powód! 1samo1bói·stwa nieznany. 

Poznań. W kais1e oszcz:ędin<>·ści Ban
ktll PrzemystlQIWców w Poznaniu wpłaioono 
W1 marcu w rb. l 001 650,53 mr., a ·wyp1ta
oon.o1 827 075,37 mr. w r. z. Wi maPcu wpła
cono 759 583,04 mr., ai wyptiaic-0100 772 296 
mr. 17 fen. '°id I stycz;niai rb. w1placono 
3378724,54 mr. a wypłaicno 2665599,51 mr. 
sta:n o'beuny na li jeSit: 10726751,09 mr. w 
r. z. byto mr. 821936927. Stairu obecny u
i'itziaitów na 1 ik:wn\eitniai je1st: 3619723,01 mr. 
o01d! noweigo wlku przybyfo 215960,15 mr. 

Poznań. Roootnrków w jednym tylko 
. miesiącu rnairau wyjeż.d'.żalo1 z. cerntr~neg~ 
<tworca pozrna:ńskiego owbnemi poc1:ąigam1 
iO!kolo 40 tysięcy na 01bczyiz;nę, nietyllko dtc1 
..prowun1cyi ntlemiedcidt, a1le n.af\vet \d1Q1 Danii 
i Sz.wec;ri 

Bydgoszcz. Gazety ,niemieckie podają 
-d:alą; znowu 1caly szereg Polaków, kitóirzy 
, z: w1lasnej wo'lL" ( ?) zn:ilemczyli swoje na
~iska obdarz.ai4c niaitwnai~nie ·n!i:emiieckiemi 
1teazw1·skami I11ie tyllko żony, a?e i dlzi1ecŁ. I 
talk: Pozastuibowy na111c·zyde~ Józef Gry
czka -w B;rrlgoszc·iy naiz:ywać się będ'zie 
Griese". K()flQdziei koleiiowy Nieidlźwfotzkl „, " ~1· k :w: By<ilg'oszczy - „W a:gner . .:::> osarz: o-

łejmvy Pior Bi.eTi\c'.ki w Byidlgoszicz,yi - · 
Braswn". Śiósia1rz kolejowy. Teodor Koci-ń

~ki WJ W1k1'.alk~ (Schleewsenm) wi powiecie 

K.apitan Czart. 
il'•• •r ucł. 

(Cłu dalszy.) 
Wrestti~ dial foo!nio1w1 ostrogę i szyb

:c'iei wowalowal, aibyi wy.nagrodzić czas 
-$traooll1!y1 nia: .tej bohaters~l'e1i pa!r.a!dtzie. 

Tymcz.asem przy f.igu1rze, Cadignan ! 

l\!rolmaidlą: wie&tnaków, 1okioJ-0 <lwuidlziestu 
ludzi liiczącą, wyczekiw.a.l. cie rplh\'lie 100 swą 
<>.fiarę. 

Oberży1sita petnH obowią'Zki ·a<lJutanta 
·Prtz:Y ·grtuibym wójcie, któiryi naid.ltia mial 
prz:y bd.ku swego pisarza, got01weg-0 do 
skreślen ia w p()tr.zebie urzędbweg·o proro
ku<lw, oraJZ, ·z:akrystyaina z o~brzymibm 'km
pidlłem, mo1lmą1cem w wieUciem miteid\zllainem 
nac:zynit11 z wCJłdą świ.ęconą. 

Wieśni'acy u;zbrojmu byli w ikosy, \V 

cepy i ·stare rusz:nike. Arseniat śro'dików: 
ryicerskl'.ch 11 foościelinych znajdo1wat sl:ę w 
kom pt.ecie. 

Prócz tego, oberżysta, ja'k!o bielgly i 
1Drzewi1diuijący stategjk, przeciągnął gruby 
sz.ruur przeiz calą. szemkość dlrogi. 

Sznur tein. p rzymo1cdwan y do 1dw óch 
mJOcrny1ch '.lmtik ów d'ęhowych li rozciągnęty 
:wi wY)SIOk:ośc'i je'dne•go takda odi z.1emlii, .prz_yr 
!Za!Patdatią!cym z:mrdku b~nr prawie mew1:
<liocz1nym banva bow:1e1m ietg-0 złewahu się 
fW je<llno 'zi barwą piasikm na <lrodze. Li
czono wiele ma: ten środek, \V rnziie. gdyby 
Cyinmo. wytrzymawszy pierwsze. nata:rc1c, 
ichaiail szukać n.ai.s.tęp.nlie ocale'!1ia w ucic
ICJ';Ce. 

Piotr Corntu - jederni z: trzech sz(Jlieg6w 
wybranych przez wóita z gromaJCl)y, przy
lbtegt .nieba1wem zdyszany nai p1a'cyik potl 
.fiigurą. 

bydgoskim - „Kdnradt'. Nauczycie~ Mar
k;iewkz w Oross-Els1ngen ( ?) w powiecie 
wyrzyskim - ,,Sonnenberg". 

Poznań. Gazety niemieckie donoszą, 
że Landbank nabyl folwark Żabikowo\\~ po 
wiecLe po'znańskim zachodnim, obeimuJący 
450 mórg, od p. Józefka. Posi:atdlość tal~
ży w -0dleglości 7 kilometrów cd Pozniani:r 
i ma być przez komisyę jeeneralną \\~ Byd
.goszczy rozparcelowana na k-0loni·e robotni 
cze. - Czy robotni~Y polscy będą mogli 
ta:kże kolrn1ie naby\rnć , musimy z góry 
wątpić. 

Z nazwiska wnioskować trzeba, żJe p. 
Józefak jest Polakiem, który niie wa!hał się 
zaprzepaścić tak znacznego szmatu ziemi 
polskiej. 

Poznań. Komisya kolm1iz.acyjna kupi
IaJ - jak się dowiaduje „P-0s. Tagebl." -
dlobrai rycenskie Kicm od p. Gumprnchta 
za 900 tysięcy marek. Kicin leży pod Po·
zin:aniem tuż pod Glówną. Prz0d półtora 
roikiem posiadłość tę zamierzalł kupić Land
banik za mil ion marek, ale \\"ostatniej chwi
h1 uiktady się mzhily. 

Ze Sląska czyli Starej Polski. 
Wcłnowice. Nieszczęście: po11ió1Sl. na 

kopalni Pauliny nape1lnuaicz Rzychrn1 'Z! Pie
tmwi·c. PrzygnioUy gQ tak wie~kiie masy 
więghi, że poniósl śmierć mu miejs.cu. Rz. 
byt d'o1piero od' pót roku żonaty. 

Mysłowice. Odpow:ie1dz1ialno1ść miasta 
za ·nieszczęście. Zonai pew1nego pozasluż
bowe·go naucz.y;cieEa1 po'tknęla się .naJ ulicy 
o wyistaiący z. ·ziemi hyd'rnrnt (mrai wocLo
d~gorwa), upaidł'a i oo'nii10Sf'1! do'ŚĆ <Ciężkie 
polkaleczeruia, wskutek czego musiała się 
dlużiszy cza.s le1czyć. Mąż piOikaEeczonej 
żąidat od miasta. o'd1szko:dowaniaJ za koszta 
w wys.okości 817 mr. W ko1'tcu przyszJo 
do uigod.y, ż!el miasto 1rnplwcić miało! 500 rnr. 
Miasto ·bYlto jednak na ta1ki wypadek za
bez.pfocz;one i z.aJpladtio na mQlcy pohsy 
tylko 10-tą cz.ęść żądanej 1sumy, ti. SO mr., 
resz.tę 450 mr. zapłaciło towa1rzys.two, w 
którem miasto1 jest zabez.p'.ecz1o:rie nal wy
padki. 

Z innych dzielaic Polski. 
Warszawa. Ukaz, wyidany w grudniu 

1864 r. przez Aleksanidrai II, ai z.rubranńiający 
Pioiakom n:abywa111ia: ziem& n.ai Litw~e ii Ru-
1si, mai lU11ed1z gnmtownl~j zmi.am1i1e. Wielki 
też byl czais, aby t{)I barbarzyńs:ldlei ograni
czenie uistato. ów uikaiz, mia1r n•'. by nai celu 
wzmocni1eme żywiofo rnsyjskiego: W1 pro
wirncya.ch zahra:niy;ch, ·WI grutnicie rz:eczy za
ispakajat ty;Iko żarłoczność z:gl>odinlialego 
cz.yniQIWinictw1a. Jak krnkiu na żer, ·rzuci11 
się czynownicy wiszystkkh raing i dlyka
steryu <lJo Spe1mlaicyL zi'emi,ą, klll'I>Uiąc, za 
bezoeni mali.ąbki polskie, d:ewastudą:c j1e sy
is1ematyic.zn.ie i ooprzed'.aią.c pot001J 'Ze. zna-
1cmym z:yslci•em. 

Ziemia stała< się przteld'miotem 1ohydnej 

- Je:dlziie1 ! już jedzie! - rnwiolat. 
Wszyscy · chwryiC.11~L :za broi1. Zaik:ręca

g.ąic.a si-ę w i tern mi,ejsicu dimig.a nlie poz,wal'a„ 
lai w~dz.i.eć jeźdzca, uistysz:airuo jeid'niak jaiK 
,najwyraźniej tętent kopyt je,gi01 wi·erzdww-

Cadi1gnan mia{ chwilę s.falbo'ści. Ni·e 
.ti1waifai on:cu fodln:aik cl'lwgio. Przyporrnrnie:nlie 
slów sta:rości'ó.siki·ego -deRegiaita, my1śl1 , że 
idzfo tu o dobro sp1ołeczeństwa i religi·i·, 
naiibardlz.iei zaś widok ltcz.netl' uzbrolonej e
skorty - starość ową wpręd!ct roz.p11oszy
ty. 

Rozprosz.yly .naiwet tak; <lalece, że w 
'chw11U1i, ·g.dy Sawini1usz:, Wt przekonaniu·, i:ż 
pozbyt się już rriedtorzeczny:ch prześkudo
W1ań wójta, wJ e.żd~al śmi1afo1 nru placyk pod 
fli!gurą. znalazł się twarz. w twarz z zacię
tym wy1ko:niawcą prai\Vla. 

Koń po·ety, przestraszony szc.zę.kiem 
bro:n1i1, wspiąil ·się , ai następni·e stainąt w1 miej. 
scu jak wryty, 'i Cyrano 1d()istrzegl natych
miast, że po'ci'czas, g'dy dcoło <llzies<ięciu 
wieśrniaków, z; wćUtem poiśrodku, stal\vialo 
mu czolo., reszta gmmad'y otoczylaJ kGP(( 
drzew. a;by z.aiąć mu tyly L oU!ciąć -0d.wrót 
ctid Ooli~nacc. 

- łfo la! mości wó1·c1i e ! .a t~ w? -
wyikrzyiknąl szl'aichdic, J1ie racząc jedlniaik 
jeszcze ·dobywać sz1paid:y dla ut<YnOiwania 
sobie w10lnego' przejaizidiu. 

- W imiemiu jego kró~wiski'ej 1 m~ści 
ar12s:z:tuię pana! - wrza1Snąl wótit, umyślme 
głos µndimoszqc da plOikryci.a wew1111ętrzne
go' ni·epo'koi'Ll" 

I zwracając się dio wieśnl;aków, rozka
zaił: 

- Wi'ązać t~go czlorwteka ! 
Cyr.aimY zalśmial się. 
- RaidizonlQI ail już, m()lśd \vóttcie· -

rzelJ<:f, n:1e trncąc zinmej krwi• - zeb-yś po·-

ru niebe!Zpiccznej szacherki. Majątki przc
cłromily z rąk do' rąk, zmieniając n1eraz, kil
ka; razyi do roku wlaściciela. Indywidua 
kryminafne zyskiwa.fy z naiwi·ęk!Szą latwo
ścią tytut obywatela zlemskiego, a szumo
w~ny społeczne· Moskwy i Petersburga 
rzucily się na biedną Polskę, szukając tam 
pod opieką, rz.ądu la.twych zarobkó'\'.~ i rl
habilita:cyii. 

Mimo jednak, ż rząd dawał kupują.
cym polskie majątki niestychane ulg:i, u1ka-z 
nie -0siągnąl sweg:o' celu. Prawic ni~ byio 
i niema przykladu, aby Rosy'crnie ..sami· gu·· 
spod!arowal1 na malątkaich, nabytych na za
sadzie ustaw wyjątkowych. - Wskutek 
naturalnego1 dzi21tan1:a praw ckQil10mi
cznych, cala ta ziemia powróciła d<:> picr
wo'tn:y•ch wfaścicieli., w formi\:; dzierżaw lub 
szerokich plempoteJ1cyi. Ale zakaz kup.::J
wamia! z iemi przez Polaków u iooe p.-odo
bne, wywalały rnieslychiime zaimieszan~e w 
całym 1kraiu, powstrzymały postęp rolni:
stwa, P'·O<wi:kłaiły wszystkie nici praiwnC'go 
żyrc1a tych r-0zle1glych prowiinicyi. 

Od! dawnaJ ju·t rozumniersv i uiczd·wsi 
Rooyanńe1 dbszli dlo przekoniain[1a, że sta'111 ta
k u dilużei nie da się, uitrzymać ., ale chciw.ci 
czyn101W1I1Dct\v10, które korzystalo: z; tego 
ekr01111omiczn·e.g·O' ·t prawniegQ chaosu, umiało 
·z.arws·ze udaremnić próby naprawy. 

Wiadomości ze świata. 
Parlament niemiecki odroczył sic \\, 

piątek <l:O 1{) mada. 
Przy końcu p'oslowi1e byli }cszicze 

Ś\l/~1acl1kami dlQ'ść przykrej sc:e.niy. Pre'Z~
d!e1nt parlamenitu hr. Ballestrem pmpo1niowa1 
h01wiem odimczyć a.brnd'y do 2 m21ja, nato
miast przywóict1z1ca cenrt.rowców pv1sel, 
Spahni stawiil wni·osek, który U1z,yska~ wię
lkszdść, by (l1bra1dy odr·a<cZ:y'Ć d'o1 10 maja. 
Wildcieznie po.pswto to szy.ki hr. Bal'lesre
mmvi, tktóry ni1e życząc naiw1e1t poslom we
sofych świąt, zeszedł natyichmi1aist z. trybu
ny, przyrStąpi.ł do Spahna. t rożp:oczął żyrwą 
w1yrnia1nę ·Zd'ań, pioidc•z:ais której po:seł' Spahn 
omdlał. Po ·chwiUU dopiero prz.yszedls·zy 
dla siebie prz,y plOmocy hr. Baillestrema.i i 
posila Gme'bera opuściV puseir Spahn salQ 
po's::!e cilz eń. 

Niemcy. Zatarg oi Marolm zaostrza 
się oorazr W1ięceJ, tak, i'ż odJn'()l.śne stmnyi już 
nawet mieczem pobrzękują. Cesarz nie
miecki! w mo1wne wy:glQls:zo:nej wl Neapolu 
przy •spoiilrnnilu się z. królem wfosik1m kładl 
przyc.iisk nia: trójprz.ymierze jaiko pod1sitawę 

poik.oju. Z dimgieti stroniy nasitąp1ilo 1spoitka
ruie się króla a.nrgi1el'skiegol Ed!wardlru z pre
zyde.n tem Francyi Loubete'm, ai dlzliennik 
angielski „Dailyi T el'e:grai11h" pi1szb nawet: 
Prainicya .ani Arngliai nie praigną wodrny eu
rdpic~s!kL~i; ·g<lyibiyi jedna:kowoż nastąpila 
proWJOkacya, mażnia uwatżlać za rzecz, dośc.... 
pewną, że Angliai i· Pranicya, może przy po-

t-Olżryr silę id.to łóżka!; piorz.wól, ż.e 'CL ·nas.tn~czę 
db tegt01 ()lkazyę. 

r pr.z.y tych -słowaC'h mac.hną,ł kilka·
krotnie sz.pi'C'rutą, n.azm131czając <llwiema, czy 
trzł:/ma• pręgamli/ pucollowaitą twarz nivefor~ 
twninego Pf2e.dlsta1wilcefa1 sprnwie'd'lilwlości.. 
Zaraz też ścilsnąft kotanamM ikdmai i ·czy:niią;c 
beiz. trudinl()!Ści w.ytom wśród zagr.adlzaiące
go mw drogę moi:k»chu, p01galiop01w1aJl w 
stronę Cussarn. 

Niestety, d jakie <llwi,a<ltzi'eściai kr:oków 
ztamtą.d', hie.ctny ruma!k z.a:pląta·r siew roz.
'Ciągnięty sznll'r łi wraz. z óeźdiz1cem prz.ewa
m 'Sllę '1118! ziem~ę. 

Upaidiająic, Cyrano rzu1cit stnaiszliw.e 
prz:elkleń1stwo, któremu ()ldJpowii'etd'ziat z 
gromiaidly dlziki, okrzyk tryumfu, i w chwilę 
późn[l:.j1 szlaiChó c zostait otocziony, pr.z:emlO
żony samą ·Il()śdą przediwni'ków, prZYignie
ciiony k<Jlain.arrnJ., rozbroiolfl1Y i skrępi<Ywainy. 

Ploirniewaiż kor1 prz:ycisnąt mu .ni0gę, u
niemmllitwiająic wszełką ()!bronę, byl więc 
ch\\nilQ1wo1 .catkowi1cie bez,wlaid'nym. 

Podlnlie'siono go z ziemi, ·związane·go 
wielioikrotnie od stóp do głowy mo:c.nemi 
sz:niurami1

, :mipllątanemi na !J1iez.Jiiczion1e. wę
zly., i wi teti chwiJ:i. uczut, że mu spada na 
twiaJrz. cfesz.cz kropHsty. 

To wy1stępowaito dlo dzida wisizech
molżn e krop1d'lo z.a1kryisty.a1nnai. 

- Satanus Dia:bolias! - W10tait sluga 
k10iśdiel1ny, kalecząc. siwą t1alC'i1nę - zaklinam 
ci-ę wi imię Boga żyjącego„. 

- Lotry ! lajdalki ! plugawe rc1bactW10 ! 
motlodm nilkczemn.y! - krzyiczal Cyrano 
- z.aipladde1 ct1r-0igo1 zai z,ni.ewaigę, wyrzą
dlz.'()in.ą ·czll()!W[J,ekowi meg.a. stanu! Ja was 
W1SZY)Stk1;ch ... 

Sa1tainus Dhaibolas ! - przerwał mu 
zachryply 1gios oberżysty, ciągnącego dalej 
egzorcyum za:krystyama: - zakii1nam dię w 

mccy innych pałtstw morza ~ródziemn 
walkę po<l-eimą. 

Z Rosyi. Osta:tinie \\<-ypalclld w1 I{as11 
od'silomly w calej nag-ości 'Zgniliznę biu 
kracyi rosyjskiej i nile-zdol'nO'ści rosY.iskiegt.i 
ustroju państv.rowego do jakiejkolwrekhąd 
pracy skutecznej. - Wewnętrzne wstr~. 
śnienfa i ruch rewolucyjny zmusity rZlld 
do po\rnlan.ia ró:żnych , kQmisyj", któ;e 
mają wszczęślLwić naród reformami. Cz 11 
·są j1.;.dnak ko'rnisye bmrokrat}~cwe i: wog<}. 
le ca!y biurokratyzm rosyjski, świadczą{). 
hecnie „prace" pewnych istniejących je. 
szcze „komisyj". Dotychcza:s 1iiSt~ieje n. µ, 
w Petersburgu w całym komplecie kaną 
larya namiestnictwa Dal c..kiegot Wschodu, 
kosz;tująca iskarb roczn ,e przeszło pól ni!. 
!liona rubli, pomimo, iż w ad:mi:nistrowanin 
Dalekim Wschodem już dawtK> wyręczy! 
Rosyan Ja1-1ończycy. Ale niety.lko: istnieje 
-0wa kancelarya, dzialają w nkzem nieza. 
mąconym spokoju specyahne komisye, obr;i 
dujące nad. wypra'Cm,vanym1 przez. Aleksie. 
jewa w1nioskami w sprawie ustrouui namiesl 
nictwai Daklkilelgo1 Wschodu, a więc Nad. 
amurza, KamczatJd., Sachalinu t półwyspu 
I(wan.tur1skieigo1 a zwłaszcza kolei ma 11. , 

dżprsk1ej. fap;o11czycy zajęli iuż dawno 
pó1twysep I(wantuf1ski, .Man dżnryę, Dpam .. 
wabi kolej - a komisya w dalszym ::iąiu 
„pracude" i przesyiłai d·G rÓ:iinych ministe. 
-ryów referaty i zapytaruia, w rodzaju t~ . 
kkh, jak np. po.dzielić na 1 ew1ry -dbsurr 
leśn1e .na1 pólwyspi1e Kwantuflskim. Akt~ 
wie, czy są tam nawet jui teraz jakie ·,b. 
szary leśnle, czy woi:nar poch1aniaią:c1t 
wszySJt'ko, nie zniszczyła i1 lasów? K.()·mi. 
sya- jednak ,.pracuje" wc1ą:ż - nk ją ni~ 

obchod1zi rzeczywistość, gtuchą -jest na 
z:wycięz:kie okrzyki Japo:ńczY1}ców i śfopą 
na lwny poiżaru oowoluc.yijnego. Więc po. 
wstatią pliki ·bezużytecznie zapi'Sane,i o pa. 
p1eru, kiesze.nie czynowntków napyichaią 
się pierniędzmi - a1 wsz,YJStlm to tylko m 
sla!wę biurokmcyi r-osyiskiei. A o'to i:nna 

1również ważnai spr.a.wa, którą ma rozstrz1-
gać obecnie mimsteryurru: ja:k:!}:!\ urniform1 
po.wimni nosić d'ozorcy więziennii na Sacha
linJe? Lada dz.ień Sacha:lLn z.niaid'zie się 11 

rękad1 Jap·oń·czyków, aJ tw wylania sic t11
• 

„ważna.'' sprawa, którą ·biurokraci rcsyj . 
-scy bęłd'.ą roz:strzy1gać zapewni·e WJ chwili. 
gdly JllaJ Sa.cha:lime zaczruie się gospodark.t 
J apońiczyków. Nile dz1wrneigOJ teiJ, rże na· 
ród1 msyjsiki ni1e. ma zbyt wiekiego zaufania 
d:O różnych „komisyj" które, złożone z s1.· 
mych czynow1ników, obrnc.tuią o:becnl:c nad 
reformaimt. 

Z lndyj, Londyr1skie dzienn:ki · vm· 
1nioszą wia<l:Omnść, że w Lahore , w liirnfo· 
stainie, naistąpilo we wtorek na·dlz.wyczajm; 
gwalrt:owne trzęs.ieniie 21emi, któreg-OI ofia. 
rą padltai wa:cz.na 1Uc.z1ba ludzi. Trzes~eltlie 
wyrządzilo ogromne szikody w pwbHcinych 
i pry;waitnych budynkach. Z ratu·sza pozo. 
stala ikuipai gmzów a dworzec, kaitednll i te· 
den meczet baird!Z'D uszkodzone. 

ZLIWWW 

imię Boga t świętego Ja;na, uispo'Kói s ię ; 
n~e prz.eszkad~aj, bo jeślt ręką; albo W64 
Poruszysiz, niie.ch mnie dy,aiblL porwą,, jeśli 
ci' tym nożem nfie rmpruj~ wnętr:z01iośoi! 

I potrząsirną;t grdź.nie swem ku1chooneni 
żefa1zem. 

Pockzas tej rozpra:wyi pilsarz wóRa 
prz,egtądal pDid'różne manaitki poety, za.war· 
te W1 maliym, przytro1cmnym tllo siddlai tfó· 
mdczku. 

Zruala'.Zly w tlómo:czku.· to'm Deiskarta 
nruśfi~Tił palec i' jął pr.z:ewracać kartki, ai n~· 
trafiwszy na.i tablicę, gdlz.llel Mozof .nakrclll 1 

kołaJ, r:uch plain.et prze<lsta\V\ilające, w:ykrtY· 
k.nąit .tryumfu1jąoo: 

- Patrz~-no. pai111te wójcie! <Jitoi fignrr 
malgtczne, za poim•ocą któryicł1 czaro'IĄll~ 
rzUJcai ina lu1ci'z<i zaklęciai! . 

Gdyby nie pożaloiw~nia godny st.au~\\ , 
jaikim zinaJdlowal się poeta, jakże ser<lecZll lf 
uśmialby 'Się ·z· tego. . , 

A.b slawetny Caidfognan, przyklaidl'.1U ą...,J 
sobie wod'ę święco1ną dio pciklieresZiO'\V 3.IDl'.:~0 

W1 talk szl.aJchetrnej oUrnz.yi <Jblicz.a, \~ZI~ 
książkę z :naidz,wyczajrną powagą., przYJrza. 

. vr2· 
·się fi.gurom astmnomucz11iym z mmą w J 

żająieą, wie.!ką mądrość i zr.i3.!c:ząoo piotrta· 
· snąl 1g !ową. . . . ·a 

- To okolkzm1orść bardz.o obo1ąptJal~ 
dla oskarżl()ln1eig10 ! - wyrzekł po1 namYś t 
- Muszę zawlialdloimić o niej sza:now.nego 
del e,gafa1. Teraz., wiara:! wz iąć więź.nita iw 

plecy v - marsz dkY aresztu gnunne~0· 
Orszaik z.wycięzki mszYJł w poicbad . . 

ed 
. r11targ1. 

Cyir.:iirno .nJilei wyidlair airri j neJ ~ ,.1 
Wyd'aw.al się zrezyg:n101Wanyrrt. W rz.ec~ 
wistośd jednaik mzmyślal on. t!llko 0 ~y. 
solbaich wyibrni:ęc'ia. z. tej glup1cii przY1g n-O' 

dOI czego nie dbprowa~i'fyłn go z P~ota· 
śc1ą żad!ne rnkfa<liy z prowadiz.ącą go h , 

(Ciąg d'alszy nastąpi). 



z l(aTkuty telegrafują: We rto11ek po 
rofodzy. Agra a Simla tm~sŁenłe trwato 
3 minuty. - Szkody znaczne. Kilka asób 
n11iaito stracić życie. Wiele meczetó\V i 
~hów z<Remolowanych. W Muszarc 
" 'szystk1e budyn•ki odniosly utszkod.:zenia. 
Lewe skrzydlo hotelu Savoy zawalito się. 
Rówtnież zawalll się kDściót katolicki. W 
Delhi i Snnla trzęsienie wyrządz!l.o ró\\ -
nież znaczne szkody. 

W miejscQ\V<J'ści Darmazala llziicln!ca 
miasta. zamies-zkata prz.ez tubylców, ule
!i!la wskutlek trzęsienia ziemi dosz:czętne
,rnu1 znisz·cZieniu a cała· ludność pogrzebana 
~ gruz.ami. W dzielnicy europejskie) 
większa część domów zupe1lnic z;niszczona 
Setki osób znalazty śmierć. Spustoszenie 
straszne. Ocale111i ohozuiią p·od golem nie
f)le.m. 

Z wojny rosyjsko-japońskiej. 
Biu1ro Reutera donosi, że władze napo11-

skie napróżno u.siilowaity stwie1id1z~ć. co się 
staro z kaipita111e.m Szeptyckun. O jego lo
sre nic ml:: wiadomo na1wet w szeregach ro
siyjs;ktlc.h. Zachddlzl przypuszczeu:1nei że za. 
'binii go Chif1czycy. 

Jenerait Uni1ewtcz telegrafouc ·do mini
sterstwa wojny: Przybyli tu z Czenrnnt
g-OI Krzyż.a: Ousz1mrw, 9 Sióstr MiJosier
d'zia, 26 Wyższyich funlklcyon.aryu1szówi le
ik:aJrskiich i 65 osób z, persionatu sairni ta mego 
1' Muikdernu. fapo~ńiezyrcy (){fest.ali. ich do 
uaiszei annii. Ouszkow <lonosi, że 20 Sióstr 
30 łelkairzy r 150 osób z perts·on2.lUi sa:ndtar
nego {}d:'.:ISfarn) d.o Cz'iu 'd'1a przewiezien1ia 
.db Ro•syi. Dalej c'pm,~i2!da t Ouszkow, żt 
w' Mukdeni1c p.ozostali rann•: Jc.llJ. Oa!flnen
fekf 36 Q!fk.erów, ~ekan i 1649 żolnierzy. 

- Przy opuszczcniiUJ Mukdenu zostało "" 
·szpvta:lach CzerW10nJego I(rzyrżai 460 cho'
rych, a ta!kze 406 r.am1nych Japończyrków. 
ResztaJ naisz:yich rnninych, mialnio'wi'Cie 1 jenie 
ral., 36 oficerów .~ 1189 toltni·erzy przybylo 
tarni dopiiem po o'putSZtczeniu przez Gmsz'ko
\WJ Mukdenu. Ram1yrch tych transport-0-
wa1 na;sz i ja1pof1ski1 pe11sonat sanitarny z 
·placw bo.iu. Guiszkowt -Ofświaid:czył też.j że 
Japońiez.yqr o.bcho>ClJzą się baroizo dlObrze z 
naiszymt ranmyrml, l'e.'karzami• r Si•ostrami 
!MvDosierdz1i•a. 
2SUŁ2CLGF3S+ 

Z rćinyrąf. sfr•tt. 
Rauxeł. Dnia 7 hm. zd'erzY'IY się na 

ówrcw tutejszym 1dJwa poiciąigi towairowc. 
Jedrn hamowITTik 2101sta.t zabity. Ołówirny tor 

· ,lłlie ro.srtait usz'kc:dwny, w1ięc ruch niie <lo
Z1tFal zaldne\i prze rwy. 

Boclmm. W kopalnh , Nell'-lserbohn" 
spa'<lJty k·ami·eme, rua -górnika: W. Lorenz'a, 
iłtóry paictr m miej•scu trupem .. 

Heme. Dnia 7 bm. po poJu•dn1iul ode
bral sobie tutaj życie wrystrzailem z rewol
wie:nu, 25 lat Hczący Stainisfa:w I(ostaiflski, 
poich®ący od' śremu1. Borwrndem ·samo
'bóUstwiai byrto znnartw,iemife, z: powo<lu1

, że 
mrn skra'<llzi-0ni01 ikiUkaduesi'ąt marek Zmar
ły 'byl ni1eoonatty. Dlru czego to lu:dlzlie wę
dz.ą. piemią~e w kuf.erkTu, ·z.arrrIJiast oddać 
~ dio 'irnsy os·zaędntdŚd. Dzisidsze prze
wirotne wycłrowaruie winno, że lUidiz~e dla 
taknch OOJWeit brahych powodów targaJją się 
oo sw1e iź.yde. 

Jeszcze l11ie zapóźno zaipiiSa.ć 1wbie ga
~ę, ai kto teigo zani:oobal, powirn!en zaraz 
P<'.\rść nai pocztę i zaaibonow.ać s.obi'e „Wia
rusa P'°lskiego" naJ kwieioień, mali v czer
wiioc. Nh~dIJ doplad 10 fe1niygów i żąda 
„Wiarus Po1sku" mit Niach!ilc!ferung," - a 
~Cll <loistarczy mw wszystkie numery 
oo pocrąitku kwa:rtalw. 

Bochum. Uczenie! ud:ności; oobęd'zie 
się w Nrernlczechi 1 grudnia 11b. Rada izwią
·zlkowa wyda:łai jwż \Vl spraiwie tej przepi•SY 
r6'żniące się -0id do'tychczasowyich. I tak 
w miastach licz.c:rcy;ch 100 tysięcy mieszkafl 
ców V wi,ęceU, osobno będ'ą liczone familie 
utrzymujące wlasny dom. Innb przepusy 
®tyiczą stosunków: \\'iOjskowyich. 

Drogi ()r'zecinek. Rz.ąicl) St. Ziedrno'cZ:O
inYch. z.a1p:ladl za zle postaiwion!Y prneidiJnek 
2 mtt. dlol. P()łckzas obrncL nadl taryfą cel
tr~ „wszystkie za1gr.ainiiczne rośliiny owooo
We" (an forei.g.n1 fmH-plaintts), z<dstafy ?d 
eta u:wo,tn~one. Pisarz, który taryfę 'kop1io
"9.\3.~, usunąl kreseczkę, a postaw1t prze~i-
1niek, tak, że wyszło: .,aill forei1gn f ru1t, 
:Plants", czyli „wszystkie zagranicznle owo
<=e, r9ślhny". Brą;d ten moitna bylo inapra,
Wić dopiero po roku, ai przez, te111 roik \\ szy 
S11k.ie owoce 2,a1grainilcz:ne WDlne bylyi c:d 
dla. na czem St. ZjedoocZO'rle stradł'y 2 mil. 
<fbfarów. 
FlltJdacye amerykańskie. Z u O'ceanu nad
<;hodz~ v.niad:Omaść o nOW'Ycli znaczn~h 

oiiarach miliarderów ameryka11skich. Car 
iilegcie, który obecnie opieką swoją otacza 
pomniejsze uniwersytety, zapisal uniwer
sytetow~ Rochcstera w Nowym Jorku 100 
tys. dol. pod w-a.runkiem, że taka sama su
ma napły.n"le 1 z innych źródet. Pod tym 
waru:nklem otrzymat dota·cyę uniwersytet 
Syrakuski, również w1 Nowym Jorku 30,000 
dol. na bihl!otekę. - Jan Rookle~eller zaś 
zawia1d-omH prezesa uniwersytetu Chicago 
Wiliama Harpera, że gotów jest ofiarnwać 
na umwersytct SO m:H. dot Jakkolwiek 
Rockefeller ma być najbogatszym czf()
wiekiem na świecie, niemniej suma ta brzmi 
fantastyczn.ie. 

Upały w Hisxpauii. Z Madrytu d-0no
s1<~, że w Andaluzyi i Estremaidurze panu
ją ogromne upały. TempieratU'ra d:ochodzi 
do 35° C. '" deniu. I(ultury zni'szczone, 
bydlor gin'.·c z braku paszy. 

ms_www ;ze::sa 

Pcdzięlmwanle! 
Krewnym., znajomym i wszy,.stkim, 

którzy udział wz1ęUi1 w po•grzebie mojej żo
ny i nasz.tej m:atki śp. Władysławy Kwa
śniewskiej, szc·zególnie tez Bractwlu Ró
żaf1-cowemw Polek i Tow. św. Barbairy w 
Bochum seiide1cznie ninrieJszem d'zięku.U·emy. 

Adam Kwaśniewski z dziećmi. 
A'N!l!FD 

Baczność! Bochum! 
Mężem z·aufania z<Ystait obrany druh 

Lu.dwik Nather w BO:chum, Schmc:chtiln:g. 
str. 21. Tam moż.n<ł! skladki pładć oraz. n<:.t 

cztmkó\\1 się zglaisz,a.P. 

Dla strejkujących górników zł'ożyli: 
Chi1biel'ius z. Wetter 2 mr., Jan1 tleniciak 

1 mr., Ant. Tarncki 1 mr., Wedawek 1 mr., 
M. LipWńS!~i 1 mr., Józ .. łfagemarnrn 1 mr., 
T. Szukalski 50 fen., St. Woj.tczak 1 mr., 
Janl Olas 50 fen., Fr. ttolz,bri'nik 50 fen., Ida 
v. Rtidern 50 fen. Bóig w.ptać ! 

„Zjednoczeni.e zawodowe polskie". 

Sodingen-Bomig ! 
Uwńa1damia s.ię 1sz:a1n. R.cdak1ów ~ Ro

drucz·l<l, ze1 SpOłsdbrnO•ŚĆ do SP·C}Wi.etl1z:ii ŚW. 
będzie ·o'dl 19 a1ż dl() 26 'kwi'etnia, więc upra
sza się, aiżehy te dni,e były Rodakom ku 
poiżyfl(QIWi. Spowiedlmk polski prz.ybędlzie, 
ażieby kaiżtdlyi móigt spowi·edź '\V(iel1kanocną 
odlprawić. 

Baczność Deusen p. Huckarde. 
Na miejsoowt0ść Deuseni zostal mężem 

zauifaJniai druh Jul1iusz: Zieli:ń-skiil. Mieszka \V 

Deusseni nr. 16, prz,y Huckar:dle. WszY)Sltkich 
d!mhóW tej mieJscowOlś'Ci' się uprns:z:ai, jemu 
sktaidku mLesięczne wiręczać. Sziezęść Baże ! 

„Zjednoczenie zawodowe połskle". 

Tow. gimn. „Sokół'' Il w Oberhausen. 
Donosiimy wszystkim druhom gniazda 

n'aisze:go. i'ż dJnia 301kwtietniia1 r. b. obchioid'zić 
b~dzremy 3 mcznkę sweg·d ·zallQiżeniai na 
·s.alil p. We'bera! uL Du1isburska nr. 419, w 
Ob\:.irhauSienl. Na uroczystość z:aipra:szamy 
. wszystikie gniazidai okręg;ui VII. Grn1azda, 
które zaprnisz.e111Lai od'ebraly il te, 'kt:óre d:la 
braJkll' aidlre'Só :w zaprosze(1 nie odlebraly i 
wszystkich Roda1kóW1 z, Oberhause1n .i <Jlko
ricy uprzejmie ·z·aprnszamy. 

Pmz.ąidek za1baiwy: Za<barwa będzie zam 
k.nięta. Pdc·zątek ia g<0<f!t. 4 po pol. Wstę
pne d'ła g()IŚd przed: czasem 75 fen., przy 
ka:st-e 1 mr., dfa. cz1lionków 50 fen. Czton
kowre muszą się okazać ksi:ążką; towa:rz~ -
ską, 'bez ni'.l~j 'Zl(}Stan.i1e każd'y uizniainiyi jako 
gość. !(arty dla gości możina już 1drositać u 
gościninego p. W e:berai u prze.w. Jainiai Ho
raly, ul. Gr.ab'etnistr. 22, u d'ruha I(-rzyczyfl
ski•elgo, Aistadenerstr. 140 i w p.ols'kiei księ-
gaimi dr. Ku·śni:enka1, 

1

ul. Mairktis.tr. 99. O 
goct:z. 50 popisy posz·czególnyd11 gniazd. 
Gniazdo, które przybędzie z; 111aj.w~ększc~ 
Lkzbą dlmhów, 1otrzyma nagrodę. nadzIWJi
cziainą. Odi go·dz. 6 db 60 będz.ie wystę
powalo z ćwfozeniami gniazdo' zamiejsco
we. Od 1g(}dz. 60 wystąpią obce gniaizki'a z. 
ćwilczemaimL na1 sprzętaich o nagrody. O 
lll'agroid'y ćwi1czyć mu1si 10 druhów. Potem 
przeidsta1wii.enie teaitrnlne pod tytulłem: ,.Bar 
t-01S Z' p()dl }(rakowa" il ,,Pirnmidly" przy o
świetleniiu bengalskiem. W cebu upiększe
ntiai naszej za:bawy, będ'z11e występoiwaro 
I(.oio śpiewackie .,Mickiew1!cz" z, Ot1-1rhau
seI11 z śpiewem. 

Oz1olcm! Wydział. 

Pielgrzymka polska z dekanatu Essen 
okolicy do Hardenberg-Neviges. 

N1ln1Le'jszem d'cmios1!myi wszystk1im Po1
-

faJ<-0m z de)kainatu Es~eni i okolicy, ii tak 
jak pa inne lata tak i w tym mim ()d1będ1zie 
się pie·1grzymka polska ldla cuoownk:go ~
bra!Z1r Matki Boskileti w Iiardeniberg-Nev1-
·ges. P!~e!'grzymka otlbęcUzie się d'nia 21 

maja b. r. Bl'ższe S2czegóły cd do odjazdu 
pociągu i porządku po{:hod.u rowarzy tw 
bc<lą wtoszone później. 

Szanov.ine Zarządy TO\vnrzyst\\~ upra
sza się, aby iuz teraz zaięfy sie pi ywa
niem QSÓb, chcący. h \V'Z.ąć udział w piel
grzymce, aby na czas w1ed1Zieć, ile biletó\\' 
każda micjscowo'ść potrzebować będzie. 
Prezesi tow. zaproszeni zostaną listOi\\ nie 
aby przybyli odebrać bilety. 

Za komitet pielg'rzymki: 
fr. Karlikowski z Essen, prziewcdniczący. 

T. Nowacki z. Caternbcrg, sekretarz. 

BACZNOSć! 
Dono'sze wszystkim R<Hia:kom na ob

czyźnie, którzy mają. chęć i zamiar się tu 
osiedlić i posiadać wlaisność, że mogą. z o
kasy1 skorzystać, ponieważ mam 33 domy 
'Z z.własnej ręki na sprzedaż. Są pomiędzy 
mierni 1, domy z 7 lokalami do różnych inte
resów. Ceny bardzo niskie. Dzierżawa 
każdego dlomUI przynosi nai 8 procent. Zgło
szenia prz.yjmują1 

W ale n ty Mroskowiak i Spółka, 
w Reckl.-Siid, ul. Leusbergstr. 29. 

Laar-Stockum-Meiderich 
W La.ar zostali o.bran :i jako delegat: 

Fr. No\vaik, Laar, Josefstr. 54. Mężam, 
zaufania do <leleg:łctwa Laar Tom. Sprule
\v1i1cz z Laa:r, Iitittenstr. 1. Viotr Nowinka, 
Laiar, ul. Stahlstr. 30. Andrzej Cebulak, 
Laa;r, ul. Baustr. 10. Antonii Wo:i\yiniak, 
Laar. ul. łfobert'lltsstr. 19. Piotr Dc1broń, 
Stockum, I(ai1serstr. 52. Piotr Pi1otrolwski, 
Mei•dbriich, l(ronprinzen1-11tr. 77. I(aźm. Ka
łek, Meideri.ch, I(ronprinzenstr. 10. Tylko 
wyżej wyimi·emonym iosdbom1 jest wolno 
.składki mjesięczne otlbierać. 

„Zjednoczenie zawodowe1 polskie". 

Baczność! Baczność! 
Parafianie z. Cerekwicy pod Borkfom ! 

Na1jprzód pozdrawiam Was, kochani 
parnfianie s:towy: Niech będlzte p!Otchwaliony 
Jezus Chrystus! Szanowni pa1rafianie ! 
fak Wam zapewnie. wiadomo spraw1il1~śmy 
na pamiątkę. di{)I nasz.ej param kiel'lch, który 
kosztuje 400 mr. J eistt01 bard'.zio ślicZlniai pa
miątka Oi której· te:ż n.ais.z ks. proboszicz: w 
k·O'ścieh~ naszym par.afia1n uwia<lJom~ił'. Ko
·cha"nUt offaroda'Wley ! Kochan u BraJCiai u Sio
stry parafi:ainie ! Odlzywam •Siię do W ais, 
,natiwięcej do was Szaino'wni kQlektorz.11, 
którzy da komitetu 1nal'eżyci'e, a'2Jebyście 
ra1Czyli nam niadeslać idlQlklaid'n<ł! listę i pię
I'lli.ą,dz. e, które <lo tego czasu• ze1biraliście, naj
późnilej do 16 kwietnti<a;, poiniiierwaiż wielkI 
cz.ais, aiby tę spraiwę mkofrczyć. Parafianie, 
którz;ylby chdcllil jesizcze coś ofiarować, 
mogą, n~ldieslać pad adresem: Piotr Wil
czyński, Rau.xel, Cfomems:str. 3. Uwaga: 
pokwi.towainte nastąpi w lkoń1cw te.go miesią
ca 'Wl naszej" gazecie ,,Wiarusie Pol'sk'im". 
Uprasza się o ile możnośct przy na&erslaniu 
pieniędzy po:dać miejsce pochoozeni'ai ofiar<.> 
dawcy. To samol odlnosi· się <lo' Szanowne
go komittetu. Szczęść Boże OO\S'zemu1 za
miairow~l l 

Główny komitet param cerekwickiei: 
Piotr Wilczyński, Jan Oiełdzik, Piotr 

Szymczak. 

W, Karłowska 
Zakład Przemysł. 

w Pozna•ln, 
ulica Podgórna l 2a. 

poleca wezelką 

bieliznę kościelną, 

ornaty, kapy, bursy, 
St'lły itd. 

Speeyalnoś~; 

Chorągwie 

do kościołów i dla Towarzystw. 
Liczne uznaril' i listy poclnvalne. 

Bliższych infrrmacyj udziela i o J:lecenia pro
si główny zl'stępac na Westfalię i Nadrenię 

Jan U.wiatkowski interes komisowy 
w H ei· Ile, Bahnhofstr. 115. 

Szan. Ro<lak-0m w Del!iwig ii okolicy 
donoszę uprzej1TUe, że o'tworzylem "\V! Dell
wig przy ulicy Bergstr. 93 

INTfRES I<RA WIECl(J. 
Wyk()nuię ubrania podług mfary Pod 

gwaraincyą dobrego leżenia. Starnn~·en1 
mlQlje.m będzie zawsze 1 w każd:ej chwili jak 
najtanieti rzetelnk i uprz,ejmie Szain. Roda
ków obslużyć, więc prdszę o laskawe po
pairde mnie w moim initeresri'e. 

Z szacunkiem 
KONSTANTY GĄSKA, krawiec męzk1, 

Dellwig (Rheinltl.). Bergstr. 93. -

07.naimia!rn szan. Rdcfakoltl, i.ż ot 
rzyłem I TfRES MLEKIEM z dn! 
I kwietrua r. b. Neumiihl. Jleestr. nr-
139. Upraszam szan. rodaków o popar 
me'Ko przed iębiorstwa. 

f ra.-Zek Stacllo ·s i. 
Hamborn-Neumiihl, Alleestr. nr. 139. 

CYGARA 
po 2, 70, 3, 3,50, 4,20 aż do 10 mr. za I OO 
sztuk. Papierosy po 65, 90, 1,20, 1,50 i 
mr. za 100 sztuk. Odpadki od cygar, żek 
laferme, tabakę do zażywania poleca 

B. Ka s p r z y c ki, 
fabryka cygar i papierosów w Lub a 

(Locbau W.-Pr.) 

~lllllliiiiiiiiiiiiiiiiiliiiim.-•-•-~-u.lllfl! 

Krawiec polski 
Fran cisze Dukat, 

mieszka 

Biillen 
przy ulicy Friesenstr. nr. u. 
Najlep~zy krój 

ceny umiarkowane. 

RODACY! 
chcący się wyuczyć dokladnego prowadze 
nia książek kupieckich, rachunkowości po
łączonej z na·uką weksli, czeków itd., ze
chcą zglosić się z calem zaufaniem do 
mnie. 

S t. L i t k o w s k i, 
Bruckhausen, Schulstr. 39. 

Udzielam również rad i wskazówek " 
sprawach karnych, cywilny.eh, zabezpie
czeń itd., oraz wykonuj~ prace piśmicnn 
w•sze1'kiego ro:dz.aju. 

WJelka liczba taczek, dt\vukolnych ta
czek wózko'ńrych i' maszyn do prania.i sprz1; 
cfu!wać bę.d~: I 

W poniedziałtlk, 10 kwfotnia o' g'Odiz. :::. 

po po1l. przy dworicui w Warnie; 9._.godz. 3 
u ·gośdneg;o Iieymcrnna Wi Iiillle111; - u 
godz. 4 u, SchrOder w Bulmke; - o 5 u• go
ścinlnieigo Husmanna w Ueckcndoliie; - o 
·gioid'z. 6 u gdścinne:go Schmidtman.na w Rott 
.hausen; i o godz. 7 Ul goś.dnnego May \\< 

Kray. 
We wtorek, 11 kwietnia: pa po!. <J g. 

2 u: glQlściumego Schwaiger'aJ w Linden; -
o gctfa. 4 u' goścmniego Diickerhof w łfoch
wege ~ o g()diz. 7 u gościnnego Seiern \'\1!' 

Brensche{J!e. 
W środę, 12 kwietnia: po pot. o ig-0<lz~ 

2 u gdśc.innego Mumme w Iieme; - ip. g. 
5 u g. Timmerbrink w Bruchu; - o g. 5 
przy bramie ,.Stei;nithor" w Reicklll1ntghau
sen1 ii r()I !g, 07 u g. Uffelmainoo wi .!rol.mm 
ttolsterhauisen . 

W czwartek, 13 kwietnia: po pot o i:;. 

2 u g. Droegai w Hotrde1; - o g. 3 u g. Hol
sche·raJ W1 Wattensche:d, Querstr.; - o g. 
6 Ul g. Dregera przy dlworcu ,.Nord" w 
Steele; - o g. 7 u g. Boni'nghausa wi I(ray. 

Dwóch czeladnlków szeewskich na 
stale zatrwdnffeniie przyjmie zaraiz: 

ANTONI ZIAJKA, 
w Wanne, ul. Bahnhofstr. nr88. 

---
Poszuacuję czeladnika natychmiiast alb 

póiniei. 
WINCENTY Sl(ABA, rzeźnik 
w Bottropie, ul. Bahnh<Yfstr. 2. 

Tak samo potrzebuj~ sfużącą dJo robo
ty domowei. 

Zdolna służąca Polka znajdzie zaraz do·· 
bre miejsce. 

Paweł Ochybowski, krawiec 
w Borbeck, Friedenstr. 56. -----

SŁUŻĄCA POLKA 1z11ajdzie miejsce 
cid zaraz, lub ald! 15 mauai. 

JÓZEF HELIK, 
Herne, J(al!k:str. 85. na·różmik uI. Wilhełmstr. 

skład piwa. 

na hipoteki do budowli, zabezpieczenia do
rnów i ruchomości od ognia, dostarcza i 
załatwia Rodak prędko i rzetelnie. 

Oferty uprasza si~ łaskawie nadsyłać 
do .Ekspedycyi ,,Wiarusa Polskiego" w Bo
chum, pod lit At. S. B. 12. 

e łl9ee· 8e• 
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Brnc.kkanea. 
W intcdZiełi:, dni.a 9 kwietnia o i-0dq;. 3 

_.. sza ś . z kazaniem Pofsk1em. O 
.illll*. 10 suma, a po miej ka·z.mi~. T~ie 
larJade te~ dni& d 2odz. -i po paf. Przez 
-17 tyidztień ustQPnY b~ oodlziffillnlic 3 
t..ma: o "1<)dz. 8 l1alil()I oraz o ~ .f i i 
• .łl'OI. W illlle+dl:aeł~, dniai 16 lcw'ietnila ta
caide p:o:fslde o 11:dd!z. <ł po połudlni u. 

Hamllors. 
1W ruied!z.ieJ,e, d!n.i.a; 9 Jkw!J/etnii.aJ pirz.ed po

liidiEem o ~-O<lz~ 11 kazanie pots!k:re, .dlru:gie 
lllume WJiecwrem o ~z. 7. Przez caly 
~eń będą, ti'wa kalzainia ii to r.aJOO o ~z. 
11 W'feczorem o 1!().d2. 8. W nlle:d!ziel~, dlnia 
I6 fcwlietrub.1 po poifudni10i o ~Iz. ~ kruzanie 
~e. Będzre teź spoS10'łmoiść dlO spo
'1t~. 

~słrot1. 
W IDiWizieJo, dlnn.a 9 k:W'ietWai o ~od-z. 

~-« piOI pot. odibod2fte sio poJs.k!ie ~.aibożeń:
Stwo - cześć piierwisza ,,Ool7Jdch ża1:6w" 

Towarzystwo św. Aloizeco w Cottenbure;. 
W nitedlz"i1ete. dlnlia 9 kwie1mfa1 o ~ 3 

poi poludlniu od!będiz;iie si~ kwta·rtaln;e walne 
llebrainie, 111a. któ•rem będlzie dbór rewizor~ 
bsy i obrady tyicz.ącc się pLe11grzY1I11iki'. O 
,ficzmiy ut<fzial czloo'ków prosili ZłH'lJtd. 

Tow. śpiewu "jedność" w Bruckkausen.. 
W niedztefe. diniia 9 kwietniai IQ~ 

vałlne zebranie u JJ. Reilldika. na które za
•prasza się ws:zyistldch cz.ł'onków, pionlieważ 
b~dz;fe ·nowy zarząd obierany. Zebranie 
OObędlzre sie o 1gOOz. 7 'W!leCZJOrem. Stary 
tcrrz.ąd uipiraJSza· si-ę o god7inę wcz:eśrnej 
starwić <la bfiZszeg,o poroziUJltlliooia s~. 

Zarząd. 

Bruckbausen. 
Przypald:ające zebranu.e na: .niedzielę, 

eniial 8 bm. TowarzystWiaJ Ś\Vi. PJotrai ~ Pa:
Wlła w Bru:okhatuseni z: porwKJkilw misy~ św. 
life ocl~ie si~. Przyszle zebrainie będzie 
we „Wliairusie Pofskim" o\gloszonie. 

Adam Stoma, p mew. 

Hillerheide ! 
fut~y wszystkim ROOalloolm w 

łłdlerheide i tOlkolky, 1~ ooia 9 kwh'ein.ia o 
~'Z. 5 po poludnfo! u p. Jania MOdkling
hda OO!będ!zie się izebrainie w celu z.ailoże
łnilai l(ola śpiJ.ewadctego. Upraiszai sli~ R:o-
1Cflak6w1 o ticzn:y udz.ial 

Komitet: 
Ja. Konieczny, Walenty Nowak, Ludwik 
l(ooieczka, A.11ton1 Konieczny, Wojclecli 
f'rąnlmwiak, Benon Prąnkowia.k, Andrzej . 
Domagał.a, 1%nacy Maroszek, Wojciech 

WasiełewskJ. 

ifow. św. franciszka Seraf. w Hofstede-
Riemke. 

--Wci~cl~. dnia 9 ~~~~i~ 
sie ·kw.airtaJn,e walne zebr.ann.e u· p. Waitbur
~ o godz. ~ po po:l. Upraisz.a: s~-e szan. 
CZJl()JJków , aby si~ staiwili jak iedoo mąż, 
pomiieważ s~i ważne sprawy dto zaJatwrienia. 
Tak snm.:> uprasza si~ i rewizorów kasy, 
ał>y f<l G staw1hl :iui o gQld'Zfuliie 3, :w1 celu zre-
widlm\. 4l.L:.t ka:sy. ~d. 

T•w. 1imn. "Sokóf' w Castrop 

lV iece Zjed1 eezt nia za ~ . pubk. 
eAęctt, się w ai.Uiełę óła 'kwietnia: 
W l'reiseabracll przed J)Ot.udeiem o ~. 

11 % w kh-lu p. O~eroeck. 
W Liit1entlorimund w )oka.łu p. Bwsck

kamp, przy ul. l(aiserstr. po "°ł. • 
tot&. 30. 

W Derne w fokalu p. Langenbein p0 poł. • 
gOO'.z. 3. 

W .Esse.n w ·1oara.iu p. Post „I(aiserrartew" 
pr--..cy ul. Altendorfstr. przed pol. • 
IOV;. 11. 

W Kirchlinde po poL o g<ldiz. 5 na s.aifi p. 
Schwrnachera. 

W Holsterhausen u p. I(raft po pot -0 g-Oldz. 
4-łei. 
Nadlmieniamy, iż kt-0by jeszcze ustaw 

rui:c ()rl!ebral, może się na wiecu zgl'osić. Na 
parząd!ku dziennym: Kongres gómików. 
Spraiwy ro'botruicze. Sprawy zambkowc. 
Irur.e w:ażne sprarwy. Liczny udział poż~
dairry. 
W ee w Rohlin~hausen 9 k\\1iiet!nia. Sała i 

g-0dzina będzte późnJej oglos-zdn!a. Na 
porządku obrad: 1) 1(01ngires BerDitńsld. 
2) Wybory strasZ}'!Ch knapszaftowiycla. 

Wiec w Wanne od!bedlz.~e się 9 kwrieńnia1 o 
~Oldz. 4 po Potl.m:llniu na sallt Oertsich
rmMa, HIQ:fstr. Na porządlku obraici: 
1) Kongres BerlińSłk:i. 2) Sprawa or
gaIIllizacyii. 3) Wybory sta:rszY"ch 'lma11 
szaftowydi. 

O~THE!RO.EHLINGHAUSEN!BAROP! 
W Oerthe OObęctizie się w;ie.c o 12 go0dz:. w 
pałud!nle a ·rui·e 10' 4 tak wp-rzódl wsta.00 (),g-f.o-

szooe. 
W Rohlinghausen -cdn~dizie się \Viec 9 k'w1e 
tnńa o godiz. 5 vorpoll. na sa:li p. Fu:nke, ttem

rkbstr. 60, przy drugi.ej kolooi~ Pluto. 
Nai porządku obra~: 1) Jakiie sitarr.owi'sko 
JI113.'l11'Y zafiąć \Viobec z.bl'irża1ącyicb Się wy
borówi 111a stairszego knaipszaftowego. 
2) Kongres górników. 3) Obór męża 
z.aufama. Zwra.'Ca się wwaigę czh:mków 
•z Hordleł i 1okol!ilcy, a:by łi!czny · u<llziail 
wzięli w wiecu. 

Wiec w Hombruch„Barop od~tie sie w 
nded!z.iel:ę, dmha 9 kwl~eltniia po pot o 5 g . . 
W• Vo!kalu p. Sasse, Lwi<Senstr. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie•'. 

Wiec Zjednoczenia w Marten 
od!będlzli!e siię w memielę, 9 kwierlmJlla p!O po
łudnliu o ~z. 7 w ld\Jailu. p. Kortmanna 
pr.ziy uJ. Bo1chumsl<l-ej. 

Na por 1zą.dku o 'brallf: 
1) Kongres górniczy. 
2) Sprawy< zarobkowe. 
3) Jn1ne ważne sprawy. 
lkzny udziail PQŻ4ldany. 
„Zjednoczenie zawodowe ~". 

Wiec polski we frint roo 
odbędlzie Się w llie:dziiet~, dlnliial 9 kwtietni4l 
po poudlniu o god:z. 1.Yz w.e Prilnrt:rop-Lipper
he:ildebarum u gośai1m~o frełhe:irn d:aw·n.. 
Bfilmiei~er, przysta:nci( kolci ebe.ktryicznei 
Oberhaiusen-frintro1>-MUhlheittl!. O liczmy 
Uldzliat prosi ,,Zwiv.ek Polaków". 

\Vielki "iec ?olaków i Polek 
w sprawie opieki duchownej 

1v Langeodreer 
e:dlbcdzie sie w niedzi·elę dJniiC1! 9 kw:i:ctnfa: o 
eod:z. 3 po pol. w IdkaLu p. Kruipinga, przy 
iJworcu. Na wHxu ma rostać omówiona 
spraiw..a opieki duchownej w Laingeind'reer, 
pr~ uprasza. się, aby Rod.aiczki i Rodaq 
a paraf.ii Langeooreer licznie si~ zebrah, bo 
olllOdzF o rzecz hairdro ważną. 

KomUet. 
, 

awiązek Polaków w Niemczech. 
Rocze walne zebra.1ni'e ."Związku Po

laków'' odbe"dizrie sie w niedziel~. dni:ai 16 
~w1etnria o goct.z. 4 po pol. w saN p. Va.n de 
Loo w Essen, wł. Schiitz.enbahnstr. 58. 

Porutdek obrad; 1) Sprawoztlainie i 
czyitllI1iOŚci , Związku Polalków''. 2) Uzu
pet.nienae WY'd'Ziału. 3) Obór R.ady nad
zorczej. 4) Obrady n:ad wni10skami. 5) Wol
ae głosy. O licz.ny ud'Ziiał uwasza si'=. 

W niedziel~. dJni:a 9 brietnda o~. '4 
po. poil. odbędzie si~ lcwartaJne posied!Zenie 
w łokaiłu z.wyklych posliedzeń. Uprasz• 
afe dlmh6w o pu41lktuallne starwńerue siie, po
lłliewai mamy waiżinie sprawy oo zalatwie
oia. GośołC mile w m:a.n~. Wydział „Zwi-.,zku Polaków w Niemczech". 

Czollem ! Wydział. 
Uwaza·: Rewizorów kasy .i cały Wy

dztal uprasza si-ę, ruby godz.ilnę prędzej si~ 
stawii]i do tezo± JolkaLui i swój obdw.iązek 
spelniill. 

Jan Wasielewski, prezes. 

Wiec Bruckhauseu 
.., sprawie apteki diuclwwnet w czwartek 
nie od~e si-Q, lecz dop~ro pófoiej. Kie
dy, to ziostanie we „Wiarusie Polslnm" o-
iłsro11c. KomJtet. 

Członkowie powhmi wnioski srwie na 
walne zebra!Ilie wraz z rnziasdnti.en~em tych
że nadesłać •n.a ręce sekreta:rra najpóźnieJ 
do wtorku, dlruia 11 kwnetnia pod adresem 
A. Brejski, Boohum. Mabtheserstr. 17. 

Zebranue Wydzi.al.u i Rady Nadrorcze1 
~e Sli<: 16 kwietnia o godz. 11~ ~ 
fssen. w ł!Okału p. V an de Loo. 

O przybyoie wszystki.ch czł<Jnków 
prosi T. l(ublak, przew00nkzący . 

Uwaea: UpraiSZa się, aiby w dn!u na
sz.ego rocznego wałnego z.ebrami:a innych 
wteców rue urządzaoo. 

I ~ajstarszy krawiec polski 
I aa okolicę Ruhrort jest 

Franciszek Słoma 
w Laar, Kaiserstr. 1O7. 

Ceny umiarkowane! 

Najlepszy krój 

Materye we wielkim wyborze 
zawsze na ekł~d:aie . 

Ro 1acy, jest hasłem hżdego: Swój 
do llwego, a nie chodzić do 1kładu o-

f bcego I ..__ 
---

Poda k. 1906 ! 
Wszystkim, którzy w sprawach po.da~o

wych chcą zalożyć reklamacyę, polecamy ksią
żkę pod tytułem: „Poradnik podat~owy". W 
tej książce napisanej przez doś:wiadczonego 
:>rawnika, dr. Górnego, znajdu~e się wsz_Ystko, 
czego potrzeba, aby dobrze 1 skntecz.me r~
ktamacyę napisać. Tak co do podatków pan: 
stwowych, dochod1owego i majątkowego, ~ak 1 
podatków komunalnych oraz gruntowego 1 bu: 
dynkowego zawiera „Poradn!k" doJ?re ra.dY. 1 
wskazówki. Każdy dowie się z nie.go~ 1a~1e 
jest prawo, ile prawo podatk:i P.rzep1_suJe. J~k 
vniny podatki ustanawiać mai~, 1ak się bronić 
przed zlJyt wielkimi podatkami, do kogo pisać 
i jak pisać. Nadto podane są też wyroki są
dów :najwyższych z procesów w sprawach po
datkowych, które parag;rafy nie dość ia~n~ do
skonale tlómaczą i mówią, jak je rozum1ec na
leży. 

Ponieważ reklamacye 'po niemiecku pisać 
trzeba, są w „Poradniku" podane wzory po 
polsku i po niemiecku. Podlug nich może każ- , 
dy z latwością dać sobie sam rade z. reklama
cyą. 

Cena wYnosi 1 mr. 30 fen .• z przesylką, po
cztą I mr. 50 fen.. Adresować należy: . 

J(ATOLIK 330 Beutbeo 0.-S. 

BACZNOŚĆ! 
Szaitn. Ródaikom podaję do wiatllo!rrnOOci, 

i;ż Zl d!nlrem 15 kwi1etnia przepiiawiad~am 
si.~ oo wJ.asnie'2".0 dlomu przy ulicy Nowe.i, 
naiprzecilw dotychczasowego Sklaidlu„ Cenc: 
ZOOICZJlie mtżyl1em. Sąd1ze, że szan. 'RIO'da
cy skorzystają ·z okolicZ!llOści. 
Przycllodź do nas Bracie Siostro! 
A nie kieruJ się zaz<l'rośdą 
Że Nowfck1i się budiuj-e, 
Bo oo dui.o potrzehu}e. 
Jafk: ra:iJ zamieszka we swohn, 
To nie maszą;c już wędrować, 
Sprzeldla swój t.owair tak: tanio, 
że z każdy.m będzie mógl kookarow·ae. 
Ody s1·~ w nowy dbm wpmw~i, 
To mu też to nie zawadlzi 
Że beczkc: piwa posta~ 
I 21 dlru~imi się zabarwi. 

Staaisław Now•łcld i StłJ. 
B r u c h, u. Nowa. 

~ • ~ .... ! 
sn:., llllOm oclbiarcom WJ I( a ł er.., 

Ił er 1 • ł wszystkim Rodakom w l\ait... 
belł!u 1 -...~ iokoliicy dlomiasz,, i2 z ~ 1 
kwietnia- prz.cnioslem mój htteres kre 
cld ~ doom przy ulicy .Mftttelsilr., d!o 
przy; ut Rothausener Str. ·•r. 1-46. 

~ ma!CUlkt°'em 
JAN OLACHOWSl(I, 

krawiec .,ołild w l(ałel'lllterp. 

• ••••••• --3 czeładników krawieckich po'sz~je 
<>di zara~ 

M. KASZTELAŃCZYK, 
wa-, K-ar~łr. 1 -at. 

BACZNOŚĆ! • Polecam sie szain. Rodaczkom t:lJo SIW· 
da !ukten -0td naJwiecej eleganckich in ł.ii
slłllomniejs·zych - po cenach mzkich. Pa
&iewti chcące się do!kladni·e wyuczyĆ łlra
wi~eoc:zymy i kro.jll', mogą sie zglosić. 

Pelaiia Sibilska, 
Bochum, Bliicherstr. 38. •• ·= •• BokiSa Al.ęb 

Pan naSZC.1'()· 
. JEZUSA CHRYSTUSA 

:we&łac r02myś~ 
Auy Katarzyay .Eaunerich, 

zad:mninky Augustya111Jri w kłaszt:mz:e ~ne
tmber~slk:im 1\r Droeiłm1ein. 

Getra l ,50 mr., z prz·esy~ 1,70 inr. 
Adres: „Wiarus Połsłd", Boclut-. -'BACZNOSC RODACY! 
Z powodu przebudO ani.a mego ~ła

ckt· urządiŻam 
zupełn:.t wyprzedaż 

il umiieJam 20% rabatu. Po1ecaim tlakie 
dlobrz wry6w1kzoną. 

POLSKĄ ORl(IBSTRĘ. 
PIOTR KUIK, kapelmistrz 
w Her n e, ul. Neuistr. 83. -BACZNOSC ROD AC V! 

Dom murowany z dwiema izibanu 
kuchnią. chlew, ćwierć morii og-rodi1 , 
sprziedam bardizo tanio w Bielewiie, parafr.1, 
Lubin, p. I(ościanem, l(sic;stwo Poznaiński . 
Cena 600 tafarów. Zgłosić si~ można 11 

M. Matuszaka w Herne, Brnnnenstr. nr. 2Ci. 

Mam wóz do spri.eduia, który jest 
stóSOW1I1y dla piekairza, któryby cldll 
tana ilruteres zalożyć, tak ~ jest s~~ 

DWIE UCZENNICE WJ11Y difa hllter.ęsu· mleka itd. Z~1sffić $ę 
mrruz łwb od 15 kw~etlllia mion ·~ dit można a 
megot składu kolonialnego. TOMASZA .MARCINKOWSKIBOO 

Walenty Mróskowiak, w Diimptea, Sekt. III nr. 1411. 
Reckllnghausen-Siid (Bn.dt) p. Oberhtal\lseo i fnilnrt:rop. 

·n1. Lell'Slberustr. 29:::_. ----~~~~~~~~~~~~~~· 

i li !7'1f 1!!~!~!!1,lll „!~ = 
I do swegó 1 § szan. Rodakom na § do swego ! = 
-000000000~0000000 nasz nowo zaJfJ~ny ooooooooooooaocow 
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-
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dla imężezyzn 
45. 38. 32. 24. 18 mr. 

~ml!.iE11~iE!EZ!~iliR~~~l!lfl~mi'łim!!~~ tal 
Spodnie 160 I Ubrani(\ 

dla mężczyzn mr I do przyjęcia 
_____ 1_6_. _1_2._s._5._5_o._3_7_5 ___ ·_ I 2s. 22. 16. 12.50, 11 

9" 25 ·I Ubrania do ro bo ty = · 
dla kaMego zawodu po cenach -
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Czas zapisać 

I 
gazetę polską na drugi kwartał 1905 roku. 

WIARUS POLSKI 
aa:rodoVX>-ludowe pismo dla Polaków na 
'kzyźnie, szczerze . Polskie i katolickie 
W1Chod1z.i w Bochum rok piętnasty, a ko
sahrie na caty kwartal 

tylko 1 markę 50 ieoy~w, 
a. z o'dnoszeniem 42 wiecei. 

Co tydz4eń otrzymuje każdy beZf)łat
ale dooatek nied'Zlelny p. t. : 

„POSŁANIEC KATOLICKI", 
k~ry z.arwiera ewangelie i kazania na ka
Mą niedz~le, piękne powtl.e&;i i różne po
lłc7.aiące i ciekawe artykuJy. 

W kwietniu dolączymy zupelnie bez„ 
Dłahtie do „Wiarusa Polskiego" bros1zm
k, zawierającą nauk~ o 

reklamacyach podatkowych. 
Bę<lą w tej książe~ce zawarte talk

·!e Praktyczne wzory reklamacyj, tak, że 
~Y sam b~dzie sobie mógł iiekJamacyi: 
1'0datkową napisać. 

~<>dacy! l(ażdy Pof.ak lro.nie-
~ie czytywać winien „Wiarusa Połskie
to'', aby się dowiechiieć o ważnych wy
~ach tak w życiu narodowem. polity-cz
~' iak iarobkowem. Zatem Rodacy: 

~OZSZCrzajcie „ Wiarusa PolskleKo". 
-----~~~~~--~~~~ 

Postbestellungs-Formular. 
Ich bestelle h~ermit bei dem Kaiserh 

clie1r Postaant ein Exemplar der Zeiitwn1 
"Wiarus Polski" aus Bochum (ZeitlmiS· 
Prełstiste 128) fDr dais Il. Qumiał 1905 
tlld 3aWc an Abonnement UDdi Bestelł~ekl 
I.ta Mk 
~ . 
.„ ' . 
l ~ I.;. . 
~a 
'; • 'i 
~„ i 
~ 

Ob~ 1,92 Mk. erbalten m haben, be-
'tłMIDU . 

·& • & I I I 4 I I 8 I I I lSlll.. 

a x:łe *CM 
ROBOTNI~ POLSKI 

wychodzi w Bochum 2 razy tygodniowo 
z bezplatnym dodaitkiem religiino-powieś
cio\vym pod tytulem: 

„Posłaniec kato lic Id'". 
Na caly kwartal, już z przynoszeniem 

do domu kosztuje „Robotnik Polski" 

tylko 68 fenygów. 

Rodacy! Zapisujcie i rozszerzajcie 
„Robotnika Polskiego", pismo tanie, a do
bre, bo szczerze naro410we i kato1ickre. 

„Robotnik Polski". jest t.aki tani, ie 
ka.My go sobie zapisać może. „Robotmk 
Polski" jako pi:smo ·szcrl'erz.e nar~we 1 

robotnicze, pisze o wszystkJch sprawach 
dJotycz:ą<;ych żyda narodowego i zarobko
wego ludu polskiego na obczyźnie, przeto 
zastuguje na j.ak największe roz.pawsz.ech

ndenie. 

Postbestellungs-Formular. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiser 

fichen Postamt eiłt Exempłar der Zettum 

„Robotnik Polslcr' a.us Bochum fłir <las II. 
Quairtal 1905, und zahłe an AboM1C1Uent 

und Besteltrełd 0,68 Mk. 

f g0 . . , 
u.;. 
i:~ -...,j· 
1. a. 

Obisre 0,68 Mk. erłlaltea m lriben, be

tchem1it 
„ • . . . . . „ •' . . . . . 1!119-

KalBerllch• Postamt • • • • • • • • 

Gazeta -. Toruńska 
Każdy prawy Polak powdinien mieć w 

domu „Gazetę Toruńską". Kto jeszcze 

~$*ł>*"" *•* $ 

Prz jacie 
nie ma „Gazety Toruńskiej", niech ją sobie wyichodzi1 w Toruniw trz.y racy' ty~ 
zapis.ze na nowy kwartal. Przedpfata na godn~ nai wielkim airkulSru ~ mai nast•-
drug1 kwartar wynosi tytko pujące b~platne <k>datki: Rodzina Chrze-

l markę 92 ienY11tów. ~ciafrska, ~yg-OÓllik, Przewodnik Nauk.owy 
. . . . ii L~tera:cka-, Szkólka Po•ska, Oosppdarz, 

Za OOllQ~zerue do <l?mu praez· hstowe- l(upiec i Pnemyslawi'~ Miesięcznikr. 
go doPtoc.a się 42 fenyig1. l 0&1rodnik i Pszczełarn kwartaklik. 

,Gaizeta Toruńska"' wychodzi· sześć . . . " 
razy tyrgodniowo. l(a~y abonent „Przmc1ela otrzyma 

. . na GwaaJZd!ke zupelme danoo wielki Ka-
J ~ll1 abonent umrze wrskllitek nie- Jendarz. na rok 1906 p. t „Rocznik Maryań-

szcz~l~we,go wypadku zaraz tu'1> w dwa ryaiński, I(alendarz. kaiułiclro-poł5ki dla 
tygodime po wypadku_, wypla~a Wydawni- wszystkich stanów". 
ctwo .zwykle z dobreJ wola me z obowti.ą.z-
ku pozostał·ej rodzinie 150 marek lako Jeżeli ahonent ,,Przyjaciela" umr~e 
wsparcie na poKrzeb. wskutek nieszczęśl~wego wypadku zaru 

hm dwa tygO<łiie po wypadku, wypłaca 
Na<llt.o otrzymiuGą ahonoo'Ci Gazety od „Przyjaciel" zwykle, z dobre; wok aie z 

czasu do czasu różne dxxiatki, jak szczyty obowiązku· , powstalei rod'Zlinie 150 marek 
:k:siążki o Posce, zbiory pieśni połskkh ~ jako wspaltie n.a Pogrub. 
brazy itp. ' 

Każdy abonent ,.Gazety Toruńskiej" 
otrzyma na GW!.iarzdke zupetnre danno 
wielki l(alendarz na rok 1906 pod tyt.: 
Rocznik Maryański, l(aleodarz k:aik>liclro
polsk:i dla wszystkich stanów". 

Postbestellungs-Formular. 
lch bestelle biermit bei dem l(aiser. 

ftchoo Postamt ein Exemplar der Zeitun1 
„Gazeta Toruńska" au:s Thom filr das II. 
Quartal 1905, und zahle an Abomement 
uu Bestełhrełd I ,92 Mk. 

• • • • • • • d. • • • • • • 1'8.. 
f(ał5erflches Pestamt • , • • • • • • 

Zważyrwszy Hczne dodatki , „Pr.zyja
c iel" jest najtańszem pismem polskiem. 
:~~~a.ciel" .s~i na gruncie szczene ludo
wym i katołiclom 1 ~awsze broni Pola
ków n.a obczyźnie przeciw jego tak fi.oz„ 
nym przeciwnikom. 

Postbestellungs-F ormular. 
łeb besteHc bien:nit bel dem l(ałserll- · 

clten Postami die Zeilunv „PRZVJACIEL 11 

a'US Thom fiił" das 11. Quiartal l~ nml 
zah1e an Abonnement 75 ~ (11nd 2-4 Be
~) 

fii. 
- t 
f ł 

O~łie 75 ~- (u_.~ Pfr. Best~d\lł 
edlaltelł a labell badle~ 

• • • • • • • 41:' - • • • • • 19().. 
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•C111ro~ć Rodacy! Bruddumsea n. Rer.em 
i całej W estfalli I 

ski ze2'armistrz i zlotni.k. mieszka 
khausen na ulicy Albrochbtr. 16. 

1Vielłd skfa zątarków i zegarów i 
E ck rzeczy. 

· Po bardro niskicł.t ce.l.ft!C sp.rredaje 
~1 kieszonkowe J.>OCZ&WSZY oo 8 do 
'ft _.. Naj1epszo ankrowe z~arki od 20, 
fi, al (to i-O .,.. • 

•rada Rod!!CY' ! spie&1de jak naipre
JICJ ie~arki do itweg-o Roóaka, który 
Rile oszuh i nctelnie obsluty. Kto 
do mnie po ~e:~rek, dostanie darmo 

k: ~ kapsulkat. 
l(alildr z~arek • trinie an1Ówionł' jest 

~---·e ~ciunietty • 5 1etru4ti ~waraa
• C'IJbJ' t'iio lllkJ •iepodobać, zwra
eieMLd0C ,z. IF""t'Oteat lłł'h 2:amie-... „ i.Jim)-. 

tycr;enie karldeco także przyj uję 

cW niicief1sZ1o reparacye u~rk.ów i re
. ._ llOrl r;warucn 2 letnł4 i po ceJJie 
..,_ nirkiei. J e:icli k:to m&2tl "1iJ u ob-

!. llegarmistrza ?Jetarek ł aie chce cho'° <la pr~dwu1Na p~z• przYslać 
-re, ai dlo&tane a pewoośctt\ aertlccz.ne 

••~\Ullt·e a .&brą i'CJllnlCYe ~·-
me. wszy3tldch GQbr.e m:Yi1'cych 

Gl!tt'R' za.syt.. Poif'~iea:łe. 
I. ŻTWlaaweti, 

J>Of·sld ~~rz i aw.i((. „_ 
4!§ 

Na 

P~~!iswe pow;: 
dla, siemieny olej, twa· 

róg i jagły. 

Fran .„ szek Tata„ 
I '1elsenk-BhimarL.. Robergstr.55. ! 

Olbrzymi wybór! 
,,Najtańsze i najrzetelniejsze źródło 

·zakup.na·" ! 
Wstystkie moje zegarki są starannie obci~· 

ataioto i na minut~ uregulowane. Za każdy ze
carek daję 2 letnią piśmienną iWarancyę. 0-
tiinrJ' nie ma żadnej, bo coby sic podobać nie 
aalo, przyjmuję z powrotem i zwracam pie-

łt(fr.e. Trzeba sic koniecznie przekonać, a 
aie kopi, teł trudno, ten sam sobie szkodzi. 

„neinia i podziękowan!a codziennie llad-

•••· 

Olbrzyani wybór! 
Czysto srebrne naipięknieisze zeg;arki z ··' 1atl4 Boską, z 2 zloconemi brzeiami i z naj

·. I 'sr:en:1i werkami na 10 kamieniach po 12. 14, 
. , 13 1 20 marek. 

Najwspanialszy z Matką Boską zegarek. 
r,l()C()no litery, i naiozdobnieiszymi zloconymi 
brzegami, ciężki w srebrze i z najlepszym na 
fO kamieni prima werkiem tylko 26 mr. Ze~ar 
ka k~o z pewności'l nikt jeszcze nie widziat 

Zegarek posrebrzany kluczykowy 5,90 mr. 
Zegarek niklowy- cyl. kluczykowy 5,'40 i 8 

mr. 
Zegarek pośrebrzany najleDSZY 11a 6 k:amie-

WaGfl k:l1c11:ykowy 7,75 mr. 
Zegarek czysto srebrny cyl. na 6 kamie

lliacl1 łducz. lub remon. z 2 zloconemi brzeg·a.ml 
prima werk 10 mr., - Ten sam na 10 kamie· 
siacll po 12 rnr. 

Lańcuszki po 25, 30, 50, SS fen., lepsze ni-
k-łowc po l, 1,25, 1,50, 1,75 mr. 
Cea•iki bogate na 500 ilaatrae.y 
aa zeirarkl., lańcuszki, biżuterye, takte skrzyp· 
ce. flety, klarnety, barmon•ki, oraz ooźe, brzy
tvry, portmooetki i różne okolicznościowe po· 
darki wysylam każdemu darmo i tranko. 
z m ilustracyaml i e koaorowymi obrazkami. 
&wmat wiclk:I. E"zemplarz oprawny w plót
u mgielikie z iateraJem. Ceea 11,00 mr „ 2 
dotvm arzetołm ia.ro mr„ z przcs. 5IJ fen. wie-

·"'-

( depoy,yta) poc.ząwsy,y od 1 mar
ki przyjmujemy za k"·artalnem 
wypowied,,,eniem tJłarąc 4° •· \V 
raze potrzeby wypłaca kasa o 
ile 7.apas kapitału . starczy <lepo
zyta każdego czasu. 

I 

dla alla. 

dzL i 
kupuje się najlepiej I 1ajtanieJ 

u :fitaJ 

' 
c u 

ul. Obere Marktstr. 26. 

Aż do Wielkanoey pr y stalydi eenaeh daję wielkie 

Od 1 kwietnia r. b. otwieram w domu Jl. 
Stefana Neymana w Wanne przy ulicy Karl
strasse nr. 2c 

B I U R O P R A W N E. 
Polecam sie .do zalatwienia skarg, rekla

macyi poda:tkowYch i spraw knapszaUowych. 
Panom przemyslowcom polecam się do zapro
waodzenia książek kup~ckich, otwierania bi
lansu i udzielania porady· w prawie wekslo
wem. Biuro otwarte w środę i sobot~ caly 
4zień. W niodzielę od 12-2 po pol. 

Jan Brenke, 
dawniejszy buchhalter banko\~_. ..... _łft.J 

:.Ił al IL Il 

Nai pon~ wiosenną, polecam Rodakom 
na obczyźnie mój wdelki skład materyj n.a 
paletoty, ubrania, spodnie, czamarki i u
brania sokole. Wszystko robię we wł~
sn.ym 

warsztaeie krawieckim. 
Materyie trwal,e ! Odrobienie gustD

wne ! Ceny ~anie. I(toby sobie ży.czyl, 
abym przybyl miairę wz1iąć na ubrani~, 
niieieh mJ. doniesie na karcie korespond'en-
cyjnel. ? i ~ 211 •• iww . .....uA~ 

Apolinary Woj zyński 
krawiec polski 

w Gelsenkirchen, J{~rl.~tr. 7. 

l\lajszykownlejszy krój ma 
Jan i Franciszek 

Essen, 
ni. Turm.str. 14. - . 

Krój paryzki. --

• • I 

zważać na moje okna wystawne! Będzie to z korzyścią! 

l:3zanownym Rodatom___ --
w Herne i okolicy po
lecam niniejs11em m6j 
nowo założony 

skład mebli, 
mianowicie dla nowo
żeńcólY polecam c.iłko
wite piękne wyprawy. 

O gorliwe poparcie 
mtgo intereau llerdecznie 
upraeza.-.i. 

M. Miedziński, 
D_erne. ulica ovvet, 

~~~~~~~~~~~~~~~- ~~~~-

.Herne 
naroż. u1. 

Bahnhof- i 
Heinrichstr. 

olti g Recklb, 
Siid . • (stara poczta.) 

z dniem 1 kwietnia mój nowo urządzony interes ot
wieram, i skład we wezelkirh artykułach ,;nac:mie powi~

kszyłem . jestem w położeniu, 
moim szan o<lbiorcom, wszyst
ko dotąd nio bywałem wybo
rze i tanich cenach dostarcr.ać. 

D.ziąkuj~c za dotychcz3.· 
sowe poparcie i zaufanie do mnie, pros?.ę 
również i nadal to nowe pr7.edsięhiorst.ro 
poprzeć. 

Polecam mój wielki skład i wybór · 

paraiJoli, lasek, długich i krot· 
kich fajek~ czapek, cygarnłczeli, 
tąba.kie.ł'ł'k 1 wszelkich towarów ita

lowych. 
Mam także wielki skład lepsy,yeh to· 

wa1·ów skorza.nych oraz ram do obrazów. 
Dalej prowadzę znanej dobroci 

CYG:RY PAPIEROSY, 'f.ABAKI DO 
PALENIA, ZAZJ YW ANIA I ZJ UCI.A. 

N a składzie wszelkie i n str tun c n ta 
muzyczne części do tychże. 

Towary papiernwe z polskimi :aapisamł ,;a'f\·szc 
do nabycia. · · · 

Reperacye wszystkich r-.teczy w własnym warsztacie 
wykonywam prędko ł tanio. 



Szai. Kupc1m I Przemysł11c1m aa 1bc21źnle 
polecam najlepsze odl•załe ' 

I <lte: 
Ko~cius11ke, Poniatowski, KorfantJ, ;...faryi:ika, Sokoły, Pflancery, 1lexico, 

. •ó n ż . · .. N~ - e1c 
:Sohlesily, Sokoły, Trójki i rl'urcfory, oraz tabakę do zażywani 

wielkim wyhonr.e. - Przesyłki od 20 mr. - franko. Ozuajmuję, że nadeszły w„zystkie nowe m ery 

rra ciszek raje ·ski attenscbe·d, 
hurtowny interes i generalny 7.astqpca firm polskich. 

Księgarnia liaru a Pilskiego. 
,olec11 wielld wybór kilit:tek t1o 11ał102eśst ::i ( 

cfł czytania, wł~1.arrtG ·w, powfnszow t ;t.~. 

Niespodzianka! ""d 
e 
o. 
fi' ...., 
~ 

W <lnrótl mej dtieh1oś~, postanowiłem po- ra 
.li> 

ea.rcwae moim fzanonym odbfor ,~c·m, od dziś do 
wi<1kiejnocy, praktyczny 

~ prezent 
przy u~upnie od 20 ma.rek poCZt\WSZJ. 

S. Hohenstein, Herne 
ul. Bahnhofstr. 50 ul. Bahnhofstr. 50, 

n~pn;oohr u.Hey Nowej. 

na ubrani· , p .le ty i spod · ,. 
Jestem w stanie jaknajtaniej i pod gwarancyl\ dobr g<> roj 

9 rob :Jty odrel biać. Polecam także mbj 

,~ wielki wybór u tow. ubrań. 
Ubrania, paleto(y, spódnie bardzo dobrego kroju i rob, 

M 

Czarne ubrania dla chlopcó w ~„~ 
do Komunii ~ • 

· Wszy~tkie rzeczy do pracy jako to: 

·· spodnie, rozmaite kitle, jaki, koszule, s arpety. 
„ ' ·~fl(l - ~„ .......... ...._... ...'?'!"" .... 

Dalej bieliznę, półkosźulki i kołnierzyki wszystko bardzo 
• ,. -·~--.:;r.~w. -- -... e~l „lL' 

tanio. 

Mają teraz Rodacy sposobność, talde w ID '>itn polskim składz 1 e 

;~ tanio a dobrze kupić. Proszę z tego korzystać. 
~--

• A. POWALOW I, 
Boehulll, ul Ałleestr. nr. 13. 

BACZNOŚĆ! BACZNOŚĆ! 

zedaż 
z powotlu Jł'~epdnieaia me-go składu po dotą,d niebywałych 

n i ~~ :I. o h c e ~ c h. 
Ne.itępaie 1rrfaJem sposobność zakupić wielkie parłye, konfekcyi dla mężczyzn, chłopaków i chłopcó daleke l!'ia"j 

ceny, kthre 1erc;z, j i:: nitej podaję , 

s rzeda aó będę : 
Około 

Oo braD 
dlamęże ~ 

u 

tylko w najlepszych jakośd1ch, czarne i koJorowt. 1 i ~ rzędowe kamiz Jlli. Nadmie 'n wypad-. 
te ubrania te są wedle wfa9nyeh wgkazSwek robionr, dlatego dla 
kafdej flgar1 stosowne. Od robionych podług miary ledwo do wy-

r62nania 
po 36. 81. 28. ~2. 19. U 11.60, do ' sprzed& ać będę po d tl\d nie byw tJCh 

jak nastęl'uje tanieh et n eh. ws-zystko 
dobrze odrł>bi ne 

po 26. 19. lł.1 13. 10. 8. 75, 6.60 do 

Ubrania dla chłopców,. łrnpelnsze, czapki i garderobę dla robotników po każdej cenie. 

ul. Fabrikstr. 4:9. RUHRORT Naromik KOnigstr. - Pros z o 
obejrze6 •ole 

ł wielkie okna 

il 

Najwi~ksz7 interes specyalny 
w Rllhrort i okolicy! 

•iechaj nikt nie · 
zaniedba pokórzy. 
sta6 • tak rzadkiej 

olllolicz11t1'ci. 



• na 
polecają do 

w 
i do 

~~~·-Konfirmacyi 
bnt.y~ 

za~sze w największym \\>yborze~ 
,.~.slę stale ceny! Najtańsza sprzedaż! 

Dla teatrów amatorskich. 
Akademik, czyli ofiara za Ojcayzn~ (1 

a.kot), 9 rneżczyzn, 1 niewiasta. Cena l mr., 
z przcs. 1 mr. 5 f. 

1 akcie. 6 mężczyzn, 3 niewiasty. Cena 
I mr., z przes. 1,10 mr. 

cie ze sp1ewami. 1 rnę2Jczyzna, 2 niewia
sty. Cena 1 mr. z: prz.es. 1.10 mr. 

Adam i .Ewa. Krotocl1\v.'~a w 2 ak- Żyd w bec!lce. 4 mężczym, 1 niewła
sta.. Cena 1 mr„ z przes. 1,10 mr. tach. 2 mężczyzn, 1 niewiast.a. Cena I 

Bursztyny Kasi. Obrazek ludowy w 
pięciu cdsll().nach. 4 mężczyzn, 7 niewiast. 
Cena 1 mr., z przes. 1,05 mr. 

Bartoś z pod !(rakowa, czyli dożyw:ó
cie w letargu. ObrruJek namd!awy z śpie
IW'ami w 1 akcie. 3 niewiasty, 5 mężczyzn. 
Cena 1 mr., z przes. 1,10 mr. 

mr., z przes. 1 mr., 5 fen. 
Bankructwo partacza. I(onrnciya w 1 

a1kde. 4 mężc'Zyzn, 1 niewiasta:. Ce'na 1 
mr., z przes. 1,10 mr. Kominiarz i młynarz, czyli zawalenie 

się wieży. 4 mężczyzn, 3 niewiasty. -Ce
na 1 mr., z przes. 1,10 mr. Ab~ handel szedł. Obra-zek luoowy w Nic bez przyczyny. Komedya w 1 ak-

Polecam szan. :Rodakom 1 towarzy
stwom obrazy religijne, oraz namdowe we 
wielkim wyborze. Pieczątki (stemple) tak 
dla towarzystw jako prywatnych osób po
dług zamówienia. Wykonuję wszdkie d'ru
ki jako programy, afisze, karty wizytowe i 
inne rzeczy gustowne szybko i tanio. 

Oprawiam najtaniej ·korony ślubne 
(wieilce) i wiązarki. Mam wielki wybór 
obrazów1 z muzyką. 

Fabryka ram i zw,ierciadeł. Hurto-
wna i detaliczna sprzedaż. Polecam sie 
SZ'Czególnie towarzyswom polskiem w ra
zie potrzeby pamiątek, dyplGmów etc .. 

dam Mlchozyński 
Gelsenkirchen, Florastr. 92. 

Najbardzi<"j poźąda.nc g"tunki: 

Nr. 50. P a s s e • P a r t o u t 
Nr. 55. N o b I es s e • O b Ii g e 
Nr. 32. Turc fort petits eanons. 

~ 
~ 

~ 
o c. 

(tl ~ 
t:ll ~ - '< -s 

-i o 
z ~ 
~ 

1:1) 

c. .., 
~ ~ 
5: 

t:ll -~ = 

Tylko prawdziwe je.żeli każda paczka nosi nazwisko firmy: 

I ~ ilt' SULl~A. it .t 
w ff 

~ .· 
Podróżujących I 

do sprzedaży 

maszy · doszy~ 
cia 

i innych artykułów 
poszukuje przy wy
sokiej pro\1\izyi 

M. Liebenfeld 
I Bocbum, K.11 •aerat.24. 

Lokai z.a pana. MonlQdram w 1 akde ze 
śpiiewam,t i tańcami. 1 niewiasfa, 2 m~ż
czyzn. Cena 1 mr.,z przes. 1,10 mr. 

Nad Wisfą. Kro1ochwila w. 1 akcie. 3 
m~ZJyZ!n, 4 niewiasty. Cen.a 1 mr., z 
przes. 1.05 mr. 

Takich więcej. Komedya w 2 aktach. 
6 mę-i.ic.zyzn, 2 niewiasty. Cena 1,20 mr., 
z przes. 1,30 mr. 

Wilia Bożego Narodzenia. Komedyj
ka dla dzieci. Cena 40 fen., z pirzes. 45 f. 

Słowiczek. Komedyjka ze śpiewam~ 
80 fen., z przes. 85 fen. 

Z powodu, że dla 

strejku 
wiQhza część górników 

nic nie zam~obiła 
sprzedaję wszelkia obnlłie mego bogato zn.opatrzo
nego składu 

za _ okazaniem tegc ogłosa;enia 

. z 10 procent rabatu. 
Buty do przv1·~cia WC wielkim wy?~rze. Nadto 

'l polecam wszellltie · n~e ga-
tunki obuwia po rzetelnych cenanh, od najzwyk
lejszych do najwięcej eleganokick i to tak dla męż
czyzn, jak dla niewiast i dzieci. 

A. A1Ischo1f, 
Gelsenkirchen, rbg ulic Bochrmerstr. 

i W eideastr. 

Okrężne. l(omedya w 2 aktach ze 
śpiewami i tańcami. 5 niewfast. 7 11\ęi
czyzni. Centa 1.50 mr .. z praes. 1,60 mr. 

O chlebie i wodzie. Krotochwila w 1 
akcie ze śpi.ewami i taficami. 1 niewiastQ, 
2 me.żlcz:yzn. Cena 1 mr., z prz:es. 1,1.0 mr. 
niewiast, 2 mężczyzn. Cona 1 mr., z. P'I'Z'CS. 

1,10 mr. 
Prawica i lewica. Sztuka Iuoowa w· 3 

aktach z·e śpiewami i tańcam4. 10 rntt
czyzn, 5 niewiast. Cena. 2 mr .. z przei. 
2,20 mr. 

Stary piechur i syn jego huzar. Kroto· 
chwifa w, 3 aktach. 10 męicz:yzn, 3 ntlewlł
sty. Cena 2 mr .. z prz:es. 2,20 mr. 

Ulica nad Wisłą. (1 akt). 4 męiczY'A11, 
3 nic'\viasty. Cena r mr., z prze.$. 1,05 mr. 

Chrapanie z rozkazu. I(omedya w 1 
akcie. 3 mężczyzn, i' niewiasta. Gem 80 
fen., z przes. 85 fen. 

Ciotka na wydaniu. I(<Jmedya w 1 ak
cie. -2 mężczyzn, 2 ni.ewja.sty. Cena 80 
fe11., z. przes. 85 fen. 

Chleb ludzi bodzie. Komedyjka w1 1 
akcie. 5 mę2sczyzn, 2 niewiasty. Gem 80 
fen., z przes. 85 fen. 

Dla świętej ziemi, sztuka ludowa w: ~ 
aktach. 9 m~czyzin, 7 nie'wiast. Nachwf
czai wesela rzecz.. Cena 1,60 mr., z przes. 
1,70 mr. 

Dobrodziej, obraizek drarnaty.can.y w 1 
akcie. -4 mężczyzn, 2 niiewiasity. Cem M 
fen., 2 przes. 85 fen. 

Stryj pr.zyjechał. Komedya w 1 alteie. 
4 mężczyzn, 2 n.iew.ia.sty. Cena 80 fon., a 
przes. 85 fen. 

Werbel domowy. Obrazek w1e~ki ze 
śpiewami w 1 odslonie. Cenai 80 ten., a 
przes. 85 fen. 

Bfogosławieństwo matki. 4 męi.c2'Y'B, 
4 niewiasty. ·Mosiek spekulant, -4 • 
cz.yzn, 2 niewiasty. Cena za obie sztuc~ 
25 fen., z przes. 30 fen. 

Czarodziejski stolik i z.acza.ro~e $ 
w miechu, Józefa Chooiszewskie1'(). Q· 
na I mr.„ z przes. 1.10 mr., 

Ciekawość pierwszy stopień do ..... 
3 ~czyzn 2 niewiia.sy. Cena SO ha., " 
przie'S. 90 fen. 

Zamarwiać prosimy pod ad:resem: 

"Wiarus Polsk.f" w Bocbl1111. 

Gustaw (Jarseh i spółka 
· Marktstr. nr. 15 OBERHAUSEN, .Marktstr. nr. 15. 

1'Ta]wię&s · 11 i?JJer~s 

&Md 
w•s 
M* ubrań 

speclfalny tylk 'W'laan®j.·roboty 

dla panów i chłopców. 
Pol• lll 

• iedo,cig•io•y wyb6r. 
Ubrania do przyjęcia. 

li tl tl •ajb11iaze ś•iale stale ce•f • 
obrań podli!;; Wykonywani~ • 1n1ar y, 

pod ;: waran~y~ dobre Jeżeni~. 



lir. 83. 

pil-li fi! rleruti · r. lł'TI••1d'łw bł 11c4wfeteci;~yc~. 
rłJ""~pl&i~ lnnr~.:u ~a A ocz.ci; i n Uttowyr.:h wynoi.i 
ł fiO f~-.. e jl ~i.t;.o atLun ło .tom• 1 mr. 92 fen. 

· '·en Pot„t.l" .tr.~ ny iest w ctnnik11 oocztcw ym 
!'sł :ł<lritf.j! „s. polnitc~· 1 ~r. ;za. 

z z 

i'Olscy ! Uczcie dzieci &we J 

•łć, czytać ~ p!sać po polsku! Nie !~st j' 

,„łi:lem~ kto potomstwu ewemu zułen„ 

'Ć 1lq ()(tZWOli t i 
I 

Z wypadków d lao 
410 LUDZI PADLO OFIARĄ NIESZCZĘŚLI· ł 

WEGO WYPADKU. 
W Madryde zawalił się niewykol1czony jesz 

cze b1sen do wody. Przypuszczają, że pod 
griniunl ZJ,!incło 400 O'Sób. Wojsko rozpoczęło 
ndychmiast prac~ ratunkowe; wydob~to iuż 
killcadiles!ąt trupów. 

W BERLINIE TOCZY SIĘ CIEKA WY PROCES. 
Zarząd Towarzystwa HKT wytoczył nam 

_ piiZC „Dz. Bert.'' - proces o obrazę za to, 
ześmy jego ostatnią odezwę, zatytułowaną „Oi· 
czyina w niebezpieczeństwie 1" nazwali bezczel-
11te kłamliwą i · faryzejską. Faryzejską nazwa
ll~my ją dla tego, że autorowie jej twierdzą zu-
11e.tnle iHł seryo, iż polskość robi wielkie eko
couliczne postępy' wyp;era nlemczyzne i i~ boi
~ntuje, a kłamliwą dla te20. że powiedziano w 
A~. li ostatecznym cel~m Towarzystwa Mar
altlkowskiego i Tow. sokolskich jest - oderwa-
11e polsk:ch dzielnic od państwa pruskiego. 

Szanowny zarząd hakatystów. który takie 
~icr,rawdziwe twierdzenia stale o nas w świat 
pmcza, ma bardzo delikatne nerwy i łatwo sie 
obraża, gdy pisma polskie wybryków hakaty
Gty.cin~'ch t:ie puszczają płazem: Obraził Si.U 
toleł i na nas i pocią~nął naszego odpowie
•zlalnego redaktora przed kratki sądowe. 

Dtiś odbył się przed izbą ławnicza w Moa· 
bicie termin w tel sprawie. 

Nasz odpowiedzialny redaktor, stwlerdzi
WiZY najprzód, że „Dz. Bert. 0 Jnkrymin(}wanycb 
sl6w niQ stosował do osób członków zarządu, 
tylko ż0 wypow:edziat w nich krytykę treści 
o®zwy hakatystycznej, podjął slę dowodu pra
wdy, Wykazywał, że odezwa hakatystów za. 
wlera nieprawdziwe wręcz i to świadomie nie
prawdziwe twierdzenia. Zażądał celem udowo
dnleaia tego, zapozwanła na świadków prezesa 
Tow. Pom. Naukowe} p, hr. Mieczysława Kwi
lecklego z Oporowa, prezesa Związku „Soko
łów" posła Bernarda Chrzanowskiego, Patrona 
Zw~zku Spółek Zar<>bkowych ks. prałata W a
wrzyniaka i posła dra Witolda Skarżyńskiego, 

Słynny adwokat Wagner, który występo
wał lako jeden z o}}rażonycb I jako zastę(}Ca 
reszty członków zarządu Tow. Hl(T, operował 
aa wzór ministrów wycinkami z gazet i to z 
Pned -ł laty, na co mu nasz odpowiedz1alny re
~akto; odoowicd1hl'.ł, te to nte należy do rzeczy, 
1 •igdy nie odn<>si siQ do dzis~ejszego „Dzien
~b. Bcrlińskego". 

Sąd uchwałlł proces odroczyć. W przec!ą
Ctt Z t11godnl ma Gskarżony przesłać mu Pi· 
imiennie sformułowaną odpowiedź na odezwę· 
bbtystów, z wykazaniem kłamliwości twler
'1:~ionezwy, Nadto ma ściśle' slo1mutować PY· 
łlłlla, na które mają odpowiedzieć zacytowani 
me1. niego świadkowie. 

Adwokat Wa~ncr zaś ma przesłać sądowi 
•letnleckle autentyczne brzmien:e ooezwy za
r7.~ Tow. HI\T. 

Telegramy. 
B er I ł n. Centralny związek n!emleckicb 

k~ysłowców zwołuje na 5 mała wydział J 
lebran;e delegatów by naradzić sie nad wyda· 
rtenlami O'Statnich' miesięcy·, mtanowlcle nad 
łfa\tatawi handlowym}, nad streikiem gocn:ków 
ltld Rurą oraz nad proł~k:towanem ogranicze
~~zasu nracy dorosłych kobiet na 10 godz:n 
•Zll;Ullie, 
..__Par Y ż. l(orespondent dziennka „Matln" 
~zu)e, że dowiedział, iż król angielski 
d Dodróży po morzu Srództemnem wstąpi także 
1 Tan2eru. 

B e r 1 i n. SeJm pruski prz"rt~d w sobotę 
~~wę Wykonawczą do prawa o chorobach za-

ft llYcb i odroczył się do 10 maja. 
il L 0 n d Y n. Donoszą. że Rosya czyni ob
" ':e Przya;otowanła do dałszeKo prowadzenia 
-~J~ Tymi dntaml zamówiono 200 mUionów 
łl>c w karahłnowYch, a o dalsze 300 młtłonów 
tso „._ się układy, Dale} zamówiono armat za 
· lttl1. marek. . ....... . 

Polacy na obczyźnie:, 
~a r t' e .n. Sprawozdanie Il watnego IJO
tOtt la, Odbytego dnla 2 kwietnia, które o 

Z. a Przy llczaym ndzlale otworzył przewo-

dnłczący pochwaleniem Pana Boga. Po odczy. 
tanlu Ewangelii, płacono miesięczne składki i 
'NPisywano nowych cztonków. Następnie spra
wy towarzyskie i kościelne po krótkiej dysku· 
syi załatwiono. Dalej był wniosek w sprawie 
„święconki". Po dłuższej clyskusyi został je
dnogłośnie uchwalony i był oddany zarządowi, 
aby się nim zajął. W końcu byt staw;ony wnlo
~ek wcdłu2 rocrnicy Tow. św. Piotra i Pawła, 
która przypada na dzień 25 czerwca. Tak samo 
wniosek jednogło5nic przeszedł. Towarzystwo 
zamierza sprawić pamiątki to jest medale na 10 
rocznicę. Wszystko to ·zostało w najlepszym 
porządku załatwicne. Tu jednak ubolewać mu
simy, żo .jeszcze bardzo wiele stroni od towa
rzystwa. Jest tu bardzo wiele, którzy do to
warzystwa jeszcze nie należą żadneKo, choć ich 
tu mamy cztery. Aie nie braknie tutaj i takich. 
należą do towarzystw niemieckich do „knapów" 
l „ierbandów''. R.odacy zawsze swoje powinne 
mieć pierwszeństwo! 
.J. Stachowiak, prezes. Pr. Snela, sekr. 

Orgie hakatystyczne. 
Dz.ień 1 kwietnia pisze ,,Orędownik", jako 

dzień 90-lctniej rocznicy urodzin starego Bis· 
marcka wybrali sobie hakatyści w dawnych 
z:emiach polskich nie tylko na zabaw~. ale tak
że na hulaszczo-bezwzl":łedną dcmonstracy~ 
przeciwko żywiołowi polskiemu. „Rocznice" 
te obchodzili w Prusach Zachodnich, także na 
Stązku, w wielu miastach Wielkopolski, a już 
naibezwzR;lędnicj tu w Poznaniu w O!lrodz\e 
Zoolo)i!icznym. 

Ody się czyta sprawozdanie z J>QznańskieJ 
„roczn:cy", zamieszczone w dwóch sążnistych 
artykułach dwóch „um rów „.!fsgcblaHl!", zhoć 
Jesteśmy od dawna przyzwyczajeni do wszel
kich możł;wych wybryków hakatystycznych, 
jednak pytamy zdumieni: czy ci ludzie dostali 
pomieszania zmysłów, czy Jakiego obłędu. dotąd 
w sztuce lekarskiej 111'.eznanego? Bo „Pos Tage 
blatt" sam pisze i przyznaje, że uczestnlcy roc21-
n!cy jedU i pUi, śpiewali i pokrzep:ali s'.ę weso
łymi dowcipami, a to wszystko razem miało dla 
n :ch tyle uroku, że zabawa przeciągała się PÓ· 
źno w noc, tak późno, że „Pos. Tagebłatt'' - z 
wstydliwości iak pisze - nie chce powiedzieć, 
kiedy się skończyła. Na tej wesołej „rocznicy" 
byty zebrane reprezentacye wszystkich tutel· 
szych najwyższych urzędów, wojska, admlnł
stracyi.i i poUcyi. 

I na takim ·wieczorze, w takle] wesołej nocy 
wypowiedziano dwie długie mowy o takim na
stroju, Jakoby tn w dawnych polskich dzielni
cach toczyła się bezwzględna, wśc:ekła walka 
mię<lzy dwiema b01"dami barbarzyńskiemi, a nie 
między dwiema narodowośctaml, oosiadającemI 
kulturę europejską. Bezwzgle<lność konkuro
wała w tych mowach wprost z obelgami, z 01 M 

dynarnością, nie znającą granic, choć to zasło
nili formą stylu. Jak te treść swej duszy haka
t.yści pogodz:li z zasobem swei?o wesołego hu· 
moru i z wszelkimi objektaml smakowitymi, 
ittóre spożywali w stanie płynnym i stałym, to 
jest wyłączną ich tajemnicą psycholog:czną. 

Pan dr. Heinrich Weber, profesor z zawodu, 
ro-zJ?adał się przez półtorej godzlnY •. o starym 
Bismarcku i o bieżącej polityce Niemiec. N.eru
cy plenią sie. Co rok przybywa ich wiece} 30U 
do 900 tysięcy, a mfejsce, na którem się plenią 
powstaje to sam.o i wynosf stale tylko lO tysię
cy mil kwadratowych. Niemcy potrzebują wie
ce) miejsca i mogą je znaleźć tylko na dwóch 
punktach, to }est w polskich okolicach na w~cho 
dn1'eł ~ranłcy monarchti I zamorskich kolGmach. 

· Wl~ dla te20 trzeba prowadzić politykę ba 
katystyczną, ru2ować Polaków, żeby miejsca 
ustąpił~ ł budować potężną Ilotę, żeby mieć 
oparcie o kolonie zamorskłe. 

Drugi mówca dr. Kremer, takie z zawodu 
profesor z Wschowy, lał łzy krokodylowe nad 
tern co Niemcy w dawne} Polsce wycierpieć 
mu;ieli, zanim się dostali pod rządy królów pru
skich, Ten - dawniejszych rządów polskrch ok 
uważa już nawet za niedołężne, że dopuściły do 
najazdu kraju polskiego, tylko za knywdzące 
Niemców w dawnej Polsce meiiszkałą-cych, Z• 
barbarzyńskie, które blednł Niemcy znosić mn
slelł bo ziemia, na której wówczas Niemcy źylł, 
choĆ należała do monarch!i polskiej, była pra· 
nłemłecką i N:emcom wydartą. 

Całe Niemcy małą teraz święty obowłąze~ 
przytulić oo łona swe20 ten szmat ziemi o}cz>
steJ który pod rządam polsldemł Z114>Słć musiał 
Jeb 'barbarzyństwo. To nie dość, - to - wan· 
dalłzm. To też nle trafny wyru I najlepsza 
nazwa na ówczesne rządy połskie - to mela· 

klzm. d ·r i t Czytelnik będzie zapewne są z1 , e o po-
wyższy wyraz dostał się do naszego a~tykułu 
skutkiem błędu drukarskłe~o. Tak n.e JeSł. 
~ozcxulony profesor wschowskł wyszukał sobie 
Jaklesioś fraucasłdeio pułkownika, nazwłslde• 

„ !•c' '~• ~ ,..,,ru HMewY I~ !••·· • 
,„,.,ii;: !11niie~z(1one orzed inienitami 'iO fin. Ile 

~te r-v7u1a. otrzvme rab-.t. - Listy do „Wial'H!& 
nr'' należy traokować 1 1>odać w nich dokZM ... 
"·"'• „:„,a,.,_.go l?ckoptsów 1lq Die zwra~ 

Wiame Pol~ki" Bochum. ~ 

Melak, który przed kilku wiekami ogniem 1 
mieczem pustoszył ziemie n;emieckie nad R.e
nem, skonstruował sobie melakizm i tym wyna
lazkiem rył po zbolałych sercach hakatystó\\. 
zebranych zeszłej niedzieli w Ogrodzie Zoolo
~icznym, co .im nie przeszlcadzało, jakeśmy już 
mówili, że jedt;, pili, śpiewali i dowcipkowali. 

Charakteryzować tej hulaszczej demonstra~ 
cyi przeciw żywiołowi polskiemu nie potrzebu
jemy, bo stanowisko hakatystów jest powszech
nie znane, demonstrują nawet w hulaszczy sv<>
sób, żeby fabrykować między swotm: opinią m1-
blicz.n-0ści niemieck~ei ł zmobilizować ią całą 

· przeciw żywiołowi polskiemu. Oparci o szero
kie plecy rządu, wywoływać będą coraz hała
~liwszą hecę; co na niej zyskają, wykaże Pril' -
szłość. Dla nas dz~ś ta nauka, żeby ten hula
szczy szał nie zarził nas czasem i nie sprowa
dził nas z drogi rozwag·, gruntownego badania 
naszych mocnych i słabych pozycyl i rzetelne] 
pracy. 

Mowa posła Czarlińskiego 
wypowiooziana w parlamencie ntemiocklm dnia 
29 marca przy obradach roku 1905 nad etatem 

wojskowym. 
Mości Panowie. Mówca poprzedni ( Gers

dorff) zakofłCz:vł tcmi słowy, że jeśli pra2nie· 
my vokoiu - końcowei;w ustępu nie domówił 
jednakże wyraźnie, bo powinien był powiedzleć: 
wtedy pozwókie się spokoin:e wyniszczyć ( ver
tigen und ausrotten). 

(Bardzo słusznie :u połaków .) 
Taką jest polityka, którą uprawia. Sądziłem 
po wykształceniu je20, że tyle będzie miał zro
zumienia rzeczy, że w naszych warunkach moż. 
na zyć obecn.e jedynie cicho, spokojnie. Tego 
w czwartek nie d'owiódł a Jeteli takle zarzuty 
nam robi ł twierdzi, że gdyby Polska była po
została państwem, byłaby musiała upaść - na
tenczas sądzić muszę, że p, Gersdorif nie robił 
dokładnych studyów h;storycznych. 

(Śmiech). 
Gdyby to miało być prawdą, koniecznem 

następstwem byćby musiało, że i niemieccy 
mieszkańcy i kraje z checią z pod tego panowa
nia wydostać by się były pragnęły. A działo 
się wręcz orzeciwnJe. Kraje broniły się przed 
osadzeniem brandenburczyka; ofiarowały nawet 
znaczne sumy, aby 20 się pozbyć, 

(Bardzo słusznie t u polaków.) 
Mo~e więc jedyn:e polecić p. Gersdorlfowi, aby 
przeczytał sobie Droysena. Tam to znaidzle. 
a przecież to niemiecki historyk; zarzucał nan1, 
że się powO'l'ujemy Jedynie na polskich. Przy. 
taczam wlec n:emieck1ego. Przekooa się z 
nie20: że gdyby nie 1'Wałt i chciwość a Polsct' 
pozwolono samej sle rozwijać, byłaby dzislaf 
snnem mocarstwem; gdyby zaś okazała się JJC>· 
trzeba, byłaby ośclennym mocarstwem z pomo
cą spieszyła i stanęła murem przeciw barba
rzyństwu wschodniemu. Nie można mości pa. 
nawie pod żadnym warunkiem dzisiejszą miarą 
mierzyć dawnych stosunków. I(aźdy rozsądny 
człowiek widzieć to i uznać musł. 

(Ołos.) 
Dalej utrzymywał p. Gersdorff, ze bojkot 

rowoczęto z polskiej strony w r. 1863. Dowo
dów na to nie dał podczas gdy ją mu do
wiodę, że bojkot, Jeżeli wo2óte istnieje za 
strony polskie}, bardzo jest słabym i bez zna
czenia. W ostatnich jeszcze dn:acb zachodziły 
wypadki, że właściciele polacy wydzierżawiaU 
posładłoścf swe niemcom albo brali niemców 
adm:.nlstratorów. Faktowi temu nłe można za
przeczyć. A więc m. p,, nieco ostrożniej z za· 
rzutami, których dowieść nie możecie. Zapy. 
tajcie się niemieckich kupców w Poznanh1 l To
runiu, 2dzle znam stosunki dokładnie, czy pola
cy ogólnie l bezwarunkowo u nicłt n:e kupują. 
To nie Jest prawdą. Wiem równiet, :te adw<t
kacł nlemcy nie mo5'ą się skarżyć, aby im u
było kllentelł polskiej. Dodać naturalnie mu
szę: niestety, m. p. Jeżeli bowlem bojkot z 26· 
ry nawet nakazany - a nawet i p. Gersdorff 
będzie musiał uznać, laka fundamentalna różni
ca pomiędzy bojkotem nakazanym z urzędu a 
bojkotem osób prywatnych - jakżet możemy 
ootrzymać wam kroku, nfe mając środków po 
temu. 

Dalej zarzucał p. Gersdorfi koledze memu 
dr. Skarżyńskiemu, że używał dosadnich wy
raień. May Botc, toż chyba cała ta łzba za. 
dzłwić się musi, ie ktoś, który sam w Jak nał· 
ostrzcJszy odzywał się sposób, podobny zarzut 
robić mofe. Przyznać stt: muszę otwał'cłe: pod
czas całeJ mel długoletniej oarlamentarnej dzf.a. 
łałnoścJ, nłe mlałem svosobnośct usłyszenia ta
kich wyrażeń, jakłe padały tutaJ w zeszły 
czwartek z ust p. Gersdorffa. 

(Bardzo słusznlet u nolaków.) 
Porównanta Jego skrytykowano Jut. Zre

sztą ośwład~yć mu muszę, ie przyzwyczalU
hlY • łut do furor teutonicus; ten od dawna 

rozszalał sie nad nami. Ale wiemy takze I u 
tern, że mały Dawid zmógł olbrzyma Goliata. 
P. GC'I'sdorii powiedział także wtedy, że jeste
śmy reprezentantami całego niemieckiego ludu. 
Tak, m. p., mo1dibyśmy być nimi, gdybyśc:e l 
wy chcieli należycie i sprawiedliwie bronić od
powicdn:o naszych interesów. 

A o tyle zaś czu}emy s!ę reprezentantami 
nlemieckie~o ludu, o ile niemieckiemu ludowi 
pra~niemy otworzyć oczy na tę n:esłychaną 
niesprawiedliwość, którą ci~U!le znosił musimy. 

(Bardzo słusznie! u Polaków.) 
Co zaś dotyczy Towafzystwa Marc:nkow

sklego, to myli się mocno p. Gersdorff, stawla
iąc je na równi z towarzystwem hakatystów. 
Jeżeli sobie tego życzy, to wymięnię mu na
zwiska niemców, znajdujących się na dość wy
sokich stanowiskach, którzy pobierali wsparcia 
z Towarzystwa Marcłnkowskicgo. Wymienić 
tych nazwts.k publicznie nie chcę z delikatności. 
Ale i p. T:edemarmwi 2otów jestem nazwać je 
osobiście; nawet zna zapewne jednego z tych 
panów. 

Zauważyć dalej muszę, że Towarzystwo 
Marcinkowskiego stoi pod kontrolą rządową. 
Wszystkich stypendyantów wymienia się za
wsze i n;c nie dzieje się w tajemnicy, ani też 
n:e uprawia się polityki. Co panowie 1a 
politlkę uważacie, to wiemy. Polityką u was 
jest już rozmowa polska, ponieważ konsekwen
tnie żądac:e. abyśm1 zaparli się narodowo~cł 
naszej i w nicmców siQ przemlen:li. 

{GłO<S.) 
Tak, żądania takiego, nie będę p:etnował. 

Kazdy wykształcony człowiek sam może sob!• 
odpowiedzieć, iak p(~ •1.obne żądanie nazwać na· 
leży. 

Dalej żądano c.J ~ "'S, abyśmy tych, którzy 
wszechpolską agitncr·~ uprawJają, za drzwi W)• 
r:rucaJI i przeszka<l -~u jej. · 

M. p., przecież dość mamy policyl,' która 
śpłeguje te rzekomą wszechpolską agitacyę, n~e 
potrzebujemy więc poUcyi spieszyć z pomocą. 
Zaprzeczamy przedewszystkiem wogóle, aby 
wszechpolska aJ{itacya, tak jak ją wy rozumie
cte, istniała. Daicie nam to, co nam, nie chcę 
nawet powiedzieć, zapewniono, ale co nam z 
natury rzeczy należy się i co jest naszem przy. 
rodzonem prawem, a zobaczycie, że na złej dr<!
dze jesteście, że o wszechpolskiej agitacyl ·mo
wy być nie może. 

(Gfos.) 
- To pozostawiamy Bogu, m. p, Tego wiedzieć 
nie możecie, czy jeszcze nie będzie ldało kie
dykolwiek w interesie Prus samych, by stwo~ 
rzyć niezalei:ią Polskę. 

(Głos.) 
Tak, proroka t:ikiego, który by temu na 

wsze czasy mógł zaprzeczyć, nie zna}dzlemy 
zapewne tutaj. 

Co zaś dotyczy sprawy p, Gersdorffa z 
owym duchownym, który zdaje ml się nazywał 
sie Janus, nie chcę stów tracić; to da się już z~
łatwić. Duchowny znajdzie zapewne stosown" 
dro2i, aby dochodzić praw swoich. Jeżeli pan 
Gersdortf 1>0wlada, ie to nie dowiedztonem, ze 
to nie Jest J}rawdą - no, przecież te~o obo
wiązkiem dowieść, kto jakieś twierdzenie sta· 
wia. 

(Bardzo słusznie! na lewicy i u polaków.) 
P. Gersdorfi powinien był złożyć dowody 

na prawdziwość swego twierdzenia. Na tem 
koń cze. 

(Brawo! u Polaków.) 
_IL!i!SL!I!!!!b 

Kilka dat historyeznyeh 
dla 1wsła Gersdorfa. 

l(onserwatywny poseł v. Gersdorff z Be· 
lęc~na w W. l(s. Poznańskiem pozwom sobie w 
parlamenc~ w volemlce z posłami polskimi na· 
paść z iście krzyżacką bezwzględnoścl41 na na
ród polski, nazywając go żmiją, wykarmiom1 
na piersiach niemieckie) matki. 

Widać ztąd, że dzleJny po2romca Polaków 
z Beh~chta rozoonądza wprawdzie dużym zaso
bem bezwz1;?lędnoścl, że Jednak na hlstorył :zna 
się Jak wilk na 2wlazdacb. 

Sądzimy, - pfsze wobec tego „Dzie11. 
Bert." - że przyczynimy się do uzupełnienia 
jego wiedzy z zakresu historyi, jeżeli mu przyto 
czymy następujących parę dat, odnoszących się 
do stosunku pruskiej .,matki" do polskiej „imll". 
dat dla „polskfej żmii" najfatalniejszych: 

Rok 1228. KsiążQ Koorad mazowiecki mt• 
daje Krzytakom Prusy (data najfatałnletsza!) 

Rok 1235. Paplerz Grzegorz IO potwłe..,. 
dz.a nadnle l(rzyżak6111 złemł dobrzyńskiej, 

1295. Brandenburczycy zamordowali Prze
mysrawa I pod R.014oźncm. 

Rok 1304. l(rzytacy skutkiem u1ody ul· 
muJa ziemf-ę michałowską. 

Rok 1342. Przymierze l(azlmlerza Wielkie· 
10 z l(rz}•żalcaml w loowrocławlu. 



Rok 1383. BrandenburCZl c.r napadają na 
P'ołskc;:. 

.Rołc 13%. Układ z książętami ślązkimi. 
1410. Bitwa pod Grunwald-em (data z je

d:aeJ strony bardzo radosna, z dru2iej strony fa. 
łalna, dla tego, że król polski Władysław Ja
iiJełło nie dobił powalooe~o wro"a 1). 

Rok 1411. Pokój z Krzyżakami w TCJ1runłtt. 
' o.k 1422. Traktat ołikoJowy z Krzyżak1t-

;: · Rok 1464. Pokój z Krzyżakami zawarty " 
Toruniu. 

Rok 1479. Z!Yodzenie si~ na hołd Krzyża
ków. 

·Rok 1525. Hołd Albrechta łio!tenzollern 
złożony królowj vołskicmu Zygmuntow1 Stare
mu (data w slmtkach swych bardzo fatalna!) 

Rok 1563. Polska przystaje na dziedzictwo 
w Prus:łch książęc.'ch brandenburskiej linii Ho~ 
llenzollernów. 

Rok 1618. Polska zgadza się na po~ączenie 
Brandenburgii z Prusami ksiażęcemi w jedno 
pnństwo. 

1621. Hołd kurfirsta Jerze~o Wilhelma. 
Hok 1657. Polska uwałn:a wielkiC!i:'.O kurfir

st~' od lci!uości i dale mu w lemm ksi~stwo la
wcnturr.kie i tytowskie (data bardzo fatałna!J. 

Rok 1660. Pokój w Oliwie. 
Rok 1697. Wybór Sasa, Niemca, Augusta 

Il. królem, który Polskę zdemoralizował. 
Rok 1701. Elektor brandenburski za z~odą 

Polski frnrom1je s:e królem pruskim. 
Rek 1733. August m, Nicm:ec, królem G

bnmv. 
· ~ok 1772. Pn!S:Y inicyują pierwszy podział 

Polski. 
· Rok 1790. Przyrn:erze króla pruskiego 'l 

Polską ku wzajemnej obronie. 
Rok 1791. Frvderyk Wilhelm II. zaprzJ-

s:ęira przyjaźń Polsce. 
Rok 1793. Patent okupacyjny tegoż króla. 
l 795. Udział króla pruskie!ii:O w trzecim 

rozbiorze PolskJ. 
Kto więc był matk~. a kto był żmiją. 
N:ech się p. Geirsdorff dobrze rozpatrzy ,.., 

tvcb h:storyczuych datach a na zakoitczenit:: 
"?ech przeczyta nas~ępu]ącą przys;ęg~. iaką 
sweiw czasu książę Prus i marll!rnbia branden
burs!.i /1 lbrecht ł!ohenzollern złożył królowi 
n<1lsk;cmu na s·ynku w Krakowie w r. 1525. 

Ta przysięga ostatniego w. mistrza Krzy
ż~ków, ksiecia Albrechta Hohcnzoll~rn. złożona 
kró!ov:i Zygmuntowi St:<rcmu na r:vnku w I(ra
lmwie r. 15.ZS w dosłownem tłonrncze:niu n!e-
1ni2c~Le~o tekstu wedtu~ wsciófczcsnc~o histo
ry',:. D. Runawa (M. Diouysil Ruwaw's „łi;sto
r:~··) bnmi jak następuje: 

Przy~:ęga wicłkiego mistrza. 
Ja. Albrecht, marc:rahia na Brandenburgii, 

Prus.'l.ch, Szczcc:n:e, Pcmon:u, Wendach, książę 
Kasznbów i R.u'!il burgrabia Norymbergi, ślu
buję i przysięgam Naiiaśni.eiszcmtt, Najpotężniej
szemu wład~y i r•anu, Zy~muntowi, królowi 
Po!sk\ w. ks. Litwy i Rosyi, panu i dzicdzłcowi 
wszelkich ziem 11rnskich, jako memu naturalne
mu zwierzchnikowi, jakoteż jego król. Mości 
spadkobiercCJtm i przyszłym k1rólom i Koronie 
oołskiej -w:erność i uległość, dalej Jego król. 
Mości i Jego spadkobiercom i Koronie polskiej, 
iż najlepiej działać, szkodom zapobiegać i 
w5:zysdw czyn:ć będę, co naleźy do wiernego 
leon:·ka - - tak mi Panłe Boże dopomoż i święta 
Ewangelia. Amen. 

/1e}\Vta ~u1sła Korfantego 
wyidoszona przy obradach nad nowem 

prawem górniczem w sejmie. 
(Ciąg dai1szy). 

Następn:e reguluje projekt kary pieniężne. 
Już podług starych przepisów wolno w po. 
szczególnych wypadkach karę aż do wysokości 

'Oiu 'ais.ty.) 
Wrierzchowiec palety został nia gościi1-

CU, prnez wszystkich opus.zcrony. PrzY.
pomnial sobie o nim do'!)iero pisarz wójta, 
czlek w porządku zamihowany, który wzią, 
wszy koni1a za uzdę, pociągnąJ g-0 zwoloo 
dio ·osady t zamknął wstajence wójtowskieiJ 
w tym samym czasie, g<ly d'rzwi więz,iennc 
za.tr;w.snęly sie z loskotem za poetą. 

Doz'°rcą owego, n~ezibyrt: groźnego w 
rzeczywistości więzienia, byt szewc, na
z,wiskiem Caibirol. Pomewaiż nad/er rzad
kQ zamykani() k·QJgoś do strzeżonej prze.zeń 
ceLi, 1x:rśw~ęcal on prnwie oai!y swój cza~ 
upraiwianiu swego rzemi<Jsla, w któreni 
doszedł te:ż do wyjątkowe<l d!oskoI1Jało~śd. 

Czełaldnik tegiorż samego zawodu peł
nil' przy Cabirolu, ooowiązikr stróża wię
ziiernnc:go - w tych rzadkich: iOO:nak tylim 
wypatdlkach, gdy którego z; mieS'zkańców 
osady, poróżnJonego z praiwiem, musfanQ 
p:ozbawiać osobi'Stej wolności. 

Zdna Cabimla i jego córkai dopełniały 
czwórki W10·lnych mieszkańcóW1 bud~nku 
wilęzienego, który byt rQdzadem pir\vni.cy, 
Łączącej się z większą dizhą, stwżącą jedno" 
cze:śnie za rozmaiwiaUnię i zai waJI1sz:tat, i 
posiatd!aóąJcej male pięterko, na trzy izdebki 
podzielone. 

W piwnky wa}diorw:aJy .sie cztery cia
sne celki, pozbawiane świartta: i pdwietrza. 
Do najciaśniejszej \vtrąoonio Cyranai. 

- P1tetrek ! - krzyknąt dlo.vorca do 
sweg-o pomoicni1ka, gdy gmma>d'a prz.yni10'-

połowy zarobli;u odcią2nać. Wysokość takiej 
kary Jest okropną. Jeżeli robotn.:Jcowl, który 
nieraz na lichem miejscu pracować musi, 2dzle 
zarahla 2,50 lub 2, 70 m., odC';ąi:a slę 1,30 m. za 
karę, zachodzi dla nle20, jeżelł częściej w m:e
siącu s!ę zdarza, pytanie, skąd właściwie siebie 
i swą rodzinę ma wyżywić. Byłoby całkiem 
na miejscu, 2dyby, karę w pierwszym wypadku 
w miesiącu najwyżej na 50 fen. wyzna
czono. Robotnik w rzeczywistości nie ma 
interesu w tem, ażeby wykraczać prze
ciwko przepisom porządku roboczego i prze
ciwko przepisom kierownika przedsiębiorstwa; 
n:e ma interesu w tern, bo wtedy odciągają mu 
kary, a on z swą rodziną cierpieć musi. 

Dalej ganimy w projekcie to, że w zarządzie 
kasy wsparcia, do której wpływają kary pie
niężne, ma brać udział tylko jeden robotnik z 
wydziału robotnlcze~o. Kasa wsparcia składa 
sie 1rn większej części z pieniędzy, pochodzą
cych z kieszeni robotników. Sądzę, że na mocy 
teJ!O roh-otnicy powinni być uprawnieni, żeby co 
najmniej połowę zarządu tej kasy mieli w swem 
ręku, ażeby co t1ajmniej posiadać równe prawa 
z pracodawcami. Górnicy po prostu nie zrozu
mlej<l, dla cze~o pracodawcy, wzgłęcfo.:e urzę
dnicy, w kasach mają mieć większe prawa, ani
żeli onL Trzeba i to uwzJtlędnić, że 2órnicy, 
pobierający wsparc:a, skarżą się niejednokrot
nie na to. że wsparcia bywajn rozdzlełane stron
niczo. Taki, co urzędnikom jest miły umie tm 
się przypodchlebić, dostaje wsparcie, podczas 
gdy inni robotnicy, Jctórzy niewinnie dostali się 
w biedę, nie otrzymują wsparo:a skutkiem złej 
woli urzędników, choć robotnicy ci na pomoc 
zupełnie zasługują. 

Dalej w proiekcie jest mowa o zdrowoinvm 
maksymalnym (najwyższym) dniu pracy. Po
dług dotychczasowych przepisów prawa 2órni
czesw wyższym urzędom ~órni'czym wolno ze 
względów zdrowotnych ukrócić czas pracy. Nie 
stety urzędy te z przysługujących im praw nie 
zrobifv z~oła żadne!l<> użytku, o czem mówi już 
uzasadnienie dzisiejszego projektu. 

1\1.ości Jlanow:e, z jalilch powodów urzędy 
te tak postęvowaty, jest dla nas n:ezrozumia
łe:m, w każdym razie przyjąć należy, że nie 
chciały sobie zrazić pracodawców i urzędni
ków. 

Zdrowotny maksymalny dz:e1i pracy na
zwał „ Vorwarts" bardzo niepięknie cygańskim 
dniem robczym. O ile ma słuszność, nie chct.l 
rozstrzygać. Ale zupetnie nie będiie bez słu
szności. Zdrowtny maksymalny dzieti pracy 
będ2ie zawsze punktem sooru, niez2ody i kłót
ni oomlędzy urzędnikami a robotniktimi. Zda!c 
mi się, że rząd początkowo miał coś hmel!O na 
nim, gdy nam tutaj przedkładał zdrowotny mak
svmainy dzień roboczy. Rząd chciał sornwę t1: 
Izb:e tej Zf(')bić bardzo wygodną. Z dru2ieJ · 
strony chciał u robotników wzbudzić wiarę, że 
chce dla nich zrobić bardzo wiele, że iest 20-
tów dotrzymać dane20 im przyrzeczenia. Rząd 
chciał jednej i drugiej stron·e do"oozlć, z czegu 
dla f,;órników nie wiele co korzystnego wy
pływa. 

Mości panowie, jak w rzeczywistości 
przedstawia się sprawa normalnego, zdroiwotne
qo, maksymalnego dnia roboczego? Jeżeli pro
jekt stanie się prawem, natenczas w Westfalii 
szychta najwięcej o oół godziny zostanie skró
coną. Na Górnym Śląz!rn, ~dzle w % kopal
niach mamy 10-godzlnną, a w 0 12-godzinną 
łub dłuższą szychtę, czas pracy przez ten prze
pls n:e zostanie wcale zmieniony. Tu pozosta
nie wszystko po staremu. W rachubę wejdą 3 
łub 4 kopalnie, które podleg;ać będą temu prze· 
pisowni. A więc robotnicy górnośląscy, którzy 
na·ł~orsze mają zarobki, którzy najgo1rszego do
znają traktowania, daleko gorszego1 niż w West
fałł1, wyjdą przy projekcie tym znów z próżny
mi rękoma. 

Moścl panowei, odzywały s·ię głosy w lu
dzie i w gazetach, że państwo (Uskus) Jako nai-
_] _____ ~ !E! ES 

~ i n.a z,imnej pooł'ioidze riozmaiwd:aiLnv zl()l
żyla skrę.powooego silnie Cyr.am.131 - zapa'i 
latarnię i poświeć mi; Trzeba tego czar
towskiegr0 syna zamknąć dJ01 komÓ'rkiJ fu„ 
ryatów. 

Petreik wypeltni1~ ro01raz, i1 Cabirol, 
wziąwszy nia plecy s\vego nliemchomego i 
mik:ząceg-01 więźnia, z1ainióst> go d'°' c1e.m
ntcy. 

Tatn.1i rzuieił go, bez wnelkkh zachodów 
n:a barlóg, zlbutwialy l{)d wilgoci, i wiedząc 
d10brze, że poeta daremnie próbowalby 
ztąicl: ucie.c, wziął ·się di01 POZ\\Tlią,zyiwan1a 
krępujących go sznurów. 

Cyrano, od.z.ysikaiwszy swobodę ru
chów, rnzejrz.al' się p0t sweim więziienin i 
przy sł'a!bem świeitle latarnu prz.ekonal się, 
laik ohydną b}'lla cefa, do którdi go mm~ 
kniętio r którą Cabiml nazwal znaczą.co: 
komórką furyatów. 

- Przyjadel111 - ()dezwat się wów
czas do idoz·ór:cy - ieiŻehi· ten futeraJ ka
mi1enny mai służyć mi zai ubrani~ jest na. 
z.byt obszerny, ale jeślri z.ai gr6b, io zana.dto 
ciasny. 

- To nic - oidllmr1knął mrukliwy -
przyzrwy:czaisz, się Jegomość do ndeigo, 

I opatrywał zi naidz:w1yc'ZaJną pilnością 
wszystkie kąty ceH, co było zresz.tą; ZUl}eł
ni·e zbytecz1nem, g'd!yż te mury z. glaidkiego 
kamienia nie miały inn~goi ot\VIOrn pró~z 
drzwtl, te ziaś zamyikaty się nadzwyczaj 
szczelnie. 

Podczas tego przeglądu, równie pilne
go, jak bezulżytecznego, Sawliniusz., świa
domy .z.wyczaj ów więzie11111Y1Ch, wsunął ni·e
zoo„cztnie idio· obuwna wsz,yistki-e piellJiądze, 
jaikie miat prz.y sobie. 

Okazalo się zaraz, jak pożyteczną by
la ta i0st1·oż11QŚĆ. 

większy pracodawca i pos.ledz·cieł li.opatil na 
Górnym Slązlm Jest interesowane j że dla łeiO 
przedłożono nam tutaj zdt·owotny maksymalny 
dzień pracy, ażeby fiskus na swych kopalnlacia 
mó2ł i nadal zatrzymać dłu2i czas pracy na 
Górnym Slązku. Nie chcę rob:ć tei.l:O zarzutu 
rządowi, pragnę tylko stwierdzić, że takie 
twierdzenie tam w kra}u postawiono, że robo
tnicy o tem są mocno przelrnnasi i do mnte n. 
p. niejednokrotnie tak słę wyrażali. 

Zbyt długiej pracy, która pod każdym 
wz2lędem jest szkodliwą, można tylko w ten 
spO'Sób zapobiedz, że dla gó-rników zaprowadzł 
się prawnie maksymalny dzień pracy, i to 8-
~odzlnny. Powodów na to jest dosyć. Przy
pominam wzrost cyfry chorób, co iuż wczoraj 
podniósł p. dr. Spahn, przypominam, że liczba 
wypadków w kopaln~ach z roku na rok s.ie po
większa, że procent kh pomimo zarządzonycł1 
środków ostrożności stale jest w wzroście. 
Wszystkim tym uiemnym stronom przy pracy 
górnika można w wielkiej części tylko w ten 
sposób zapobiedz, gdy zaprowadzCmy 8-godzin
ny dzień pracy. M. panowie, także i granica, 
że temperatura ma rozstrzygać jedynie o trwa
niu szychty, jest zupełnie samowolną. Na to 
bez wszystkiego zgooz!ć się n:e moż!la. Przy 
skróceniu szychty należy też uwzględnić mo
kre, wilgotne powietrze w kopalniach, szłrndli
we gazy, postawę górników przy pracy. To są 
także rozstrzy~aj~ce powody, że szychta po
winna być skróconą, ale n·etylko- ze wzgledów 
zdrowotnych, ale także jako maksymalny, jako 
8-godzi.rmy dzień pracy. 

Jeżeli uwz~lędnimy, m. p., że w obecnych 
sfo,su.nkach l!:órnicy nie mogą oddawać się swej 
rodzinie, że w wielkiej czę~ci nie mogą zaspo
koić swych religijnych i kulturalnych potrzeb, 
ponieważ większą czc;:ść dnia przebywać muszą 
na c!ole w Jrnpałni, to sądzę, że każe.hr człowiek 
powinien mieć interes w tern, ażeby tysiące i 
tysiące n~SZ}'Ch współobywateli nie rujn(}wałl 
swego zdrowia, nie ukrócall swego życia, ale 
także przyswajali sobie i zaspakajali wyższt: 
kulturalne potrzeby. 

Mości panowie, przep1sow dotyczących 
szycht pobcczr.ych i nadszycbt nie mogę uwa
żać za postęp, tylko jak to iuż wczoraj tutaj 
podniesiono, za krok wsteczny. Robotnicy dog 
prawdy za to rządowi nie będą wdzięczn1, jeże
li przepis ten do.stanie się do prawa. Dotąd po
zostawiono robotnikowi do woli, czy chce robić 
szychty poboczne i nadszychty. Oczywiście 
dodać muszę, że wolną wo!ę robotnika unicmo
żUwiono przez nac,isk, wywierany przez urzę
dników i posiedzicieli. Ale sądzę, że jeżeli prze 
pis ten stanie się prawem, stosunki tak s.lę uło
żą. Urzędnicy prz:crr:!'. tc·:n wyzyskają na to, a
żeby zmn"ejszyć dyn~ robotników, a. pmlwyż
szyć „col", t. j. przepisaną liczbę wózków, któ
rą robotnik w vierwsz~i szychcie dostarczyć 
w1Inien, i żeby robotnicy mieli ten sam zarobek, 
co dawniej, urzędnicy pow,:edzą: zróbcie prze
pisaną liczbę nadszycht w miesiącu, a zarobicie 
to0 samo, co dawniej. · 

Następnie z przepisu wcale nie wynika, czy 
robotnik po szychcie tam, gdz:e jest 28 stopni 
C., gdzkindz.iej nie musi robić szycht pobocz
nych. Jasny nie jest przepis, czy urzędnik ro
botnika, który skoń·czył swą pra~ę w m:ejscach 
o 28 stopni C., nie może posłać gdzieindziej, aże
by ten zrobił szychtę poboczną. .M.y sfo.hny na 
tem samem stanowisku, że szychty poboczne 
IJ'fawnie w ogóle powinny być zakazane. Tyl
ko dla ratowania un:eszczęśliwionych kolegów, 
dla ratowania urZ<1dzeń w kopalniach, zafl:rożo
nych elementarnymi wypadkami, nieszczęścia
mi, szychty poboczne i nadszychty powinny 
być dozwolone. Co najmniej przemawiamy za 
tem, że szychty poboczne i nad.szychty w 
niedzielę z wyjątkiem wyżej podanych wyvad
ków zasadniczo powinny być zakazane. 

Mości panowie, pisze mi np. pew;en 2órnik 
z k01>ałni „Szczęście Samuela" - wprawdzle 
iest to kopalnia kruszczu: - „U nas Jest tak. 

Cabirol' z.bliży! się; do w1ęźnia i b-ez 
ceremoni1i ją.l prnetrz~ać jego kliesz.enie. 

- Co robisz? - obruszy! się Cyrano, 
urdając wiellldie z.aign:i,ewaflłi·e. 
~ To moje prnwo1 - odip.a.rl d!QZorca. 

- Spodziew.arn1 się zresztą, że rnLe czynię 
jegomości nk złego? 

- Prz.edwI11i1e; masz. n:a celu.i 111-0lie oo
bro - zauważył Cyrano, zadowolony z 
dwuizirracznika. - Szukaj, 1szmkaj, przyjacie
lu! Je!żel'u marrn konszachty z diyablem, o 
oo mn&1e 1Q1sikarżaią. to mi1eszka on n&e gdz.ie
indziei, jak właśnie W1 mojej kiesz,eni:. 

- O! ra:ny bosikie ! - wykrzyknąl 

wrcszde do.zorca, stropio:iw i zly, gdyz 
nie zdyibal nj1gidzie zilamaneg10 szeląga, -- a 
tOI prawd'zdwy •zarow1rniik ! Oo1ly bestyJ., 
iak jego patroo1 Bełzebub ! 

Podjąt z ziemi! swój pęk kluczy, aby o
tworzyć zamknięte drzwi i wyjść lila zwic
rzeniai się w'nie z doznanego zawodu. 

Saiwrlrniu:sz: ski0rzystal z chwiiH, gdy do
zo1tai. byl dloń ple,ca1mi1 i wydostawszy 
prędlko trzy pistGle z kryjówki rz,ekl: 

- Panie dozorco, prag11ę pr.zekonnc 
cię, że dlyaibklr nie tak czarlny ja:k go malui~. 
Oto! dla pana. Weź ten pieniądz i przyślij 
mil· oo do ijed!zeniai; odi pofodnI31 nic w ustach 
nie miallem. 

Cabirof otworz,yJ szeroko o~zy. 
- Pistol? - za<lziwif sie. -- A jegio

mdść zkąd' go wziąL 
~ Oto jeden jeszcze, ja;x:o zaplatdl za 

trud'Y, które p.an z. moje4g0 p:Jw,odu pono
silcś. 

- Ol o! co ja wmę! -·· wyrzekl Ca
brrol, oora:ru UJSpokdjony ; zlag<Rhon}. 
Ależ to jeigoroościa ni~ze.mnie oszkalowa
no! Ja widzę, że jeg(\mo-ś(; ;~stes szla..:hc~
nym i crosto']P. ym panem! 

Jesteśmy małą localni~. ii.a której pracuje obr, 
80 ludzi. Zarobek na tej kopalsl jest bart111 
mały, tylko bardzo mała część, okOtfo rn ~. 
ników, zarabia 3,00 m„ inni tylko 2,20 111. do ?Jt 
m." Gćrn!k ten powiada dalej: „Jeżeli źądaJny 
polepszenia zarobku, wtedy szty2ar n.am ,... 
wJada: róbc:c szychty rioboczue, a więcej zart. 
bicie. Wlęc robimy, i to tacy, co nfe są c~rzJ 
i nfe są jeszcze starzy, tylko młodzi jeszcze 
Pracujemy dz:eń JlO dniu 16 do 17 2odzla. i. 
kilka pozstałych ~odzln potrzebuję na to, a:i.e. 
by odbyć dłui.tą dro2ę do domu i żeby w do111u 
nieco wypocząć, gdyż z dnia całego po1All§taje 
mi zaledwie około 6 godzin." Górnik ów je. 
szcze tak pisze: „W m:esiącu musf.my zrobić 
8 do 14 szycht pobocznych, żeby tyle zarobić 
by wyżywić siebie i rodzinę." Jak tutaj, tak i 
w wielu Innych m:e}scach się dzieje i rząd Ina 
wszystke powody. ażeby nie tylko z wzdęfłu'\V 
zdrowotnych, ale i innych wz~lędów Wyc!ać 
przepis, żeby szychtv poboczne były z2sad1icze 
zakazane. 

Przystępuję ternz do obowiązkowych wy. 
działów robotniczych, które projekt przew:duJt 
a przedv. ko· którym większość tej Izby naj: 
ostrzej się zwraca. Mości panowie, i;\'.dy w l8'ł2 
roku przy obradach nad projektem do pra-,ra 
26rniczef,!o żądano z pewnej strony obowiązb. 
wych wydziałów robtnlczych i odnośne wn1G~ki 
stawiono, natenczas zwalczano to w tald Sł• 
RWaHowny sposób, co i dzisiaj, i to ze stro1r 
tych samych panów. Zastępcy właścJ.c!eU ko. 
pałń ruów:li wtedy: wydziały robotnicze st 
przecież dowolae, i możemy zapewnić, że wła
ściciele kopalń nie są tak nieludzcy, źeby 1io 
m!eli z te~o użytku robić. Mości pa.n0owfa, t1 
tego czasu upłynęło już około 15 lat. Obejrzyj. 
my się, ilu to właścic!ełi kopalń zaprowadxlo 
wydziały robotnicze? Gdz:e mamy takle wy. 
działy? Nigdzie Ich n:e widzę. Gdy w West. 
falU wybuchła wielka watka, wtedy nle był• 
żadnego ciała, z któremby można układy to. 
czyć, ·a z orgauizacyami robotniczemi panowie 
nie che~ się układać. Czy cl właśnie panowie 
którzy wtedy tak ener1!iczn·e zwalczali robot1i
cze wyoziały zrobill użytek z d(}woln-0ścl 'WJ· 
działów? Ani jeden z nich. Ażeby stworzyć 
jakiś ori;(an, któryby mó1d pośredniczyć· pomie~ 
dzy kapitałem z jednej, a robotn1:kam.i z drHa:!ti 
strony, jest kon\cczną potrzebą, ażeby wydz~tr 
robutnicze były obowiąikowe. 

Mości panowie, z rozmaitych stron i:rn••· 
szono tutaj, że utworr.enie wydziałów robotni
czych byłoby dobrodziejstwem •i ustąpiea• 
oraw na korzyść robotu;ków. Postawmy rzecz 
.i:i.sno Robol.nicy l pracodawcy mają na •HJ 
prawno~cywilne~o układu, zawartego pomłetiJY 
jedną i drug:~ strcną, zupehiie równe prawa. 
Sądic, że ten jest niem41dry, który strón!e prze. 
c!wnej pozo.stawia do woli wykonanie samew•ł· 
ne uldadu, a dotąd robotnicy są w tern położe1it, 
ale nie dla te~o. że są niemądrzy. Pracodawcy 
ekon-0miczną swą pirzewagą wyzyskali, ażeby 
kontrakt roboczy na każdym kroku na sw~ wła· 
sną korzyść tłómacz yć; niedostatecznie Zotlt· 
nłzowany robotinik n·e mógł się bro111ić przeoi
wko tej niesprawiedliwości, a rząd nic nie :irobłt 
żeby ~o bronić. Robotnik jest zupełnie wollf, 
tak samo, jak p.racodawca: robotnik sprzecbJI 
swoje siły, pracodawca daje mu za to umówit
ny zarobek. Więcej po nad to żądać, jest •?.· 
sprawiedliwością. jest przywłaszczeniem praw 
ze strony pracodawcy. Przywłaszczeniem st· 
bie prawa do całej osoby robotnika, jak tQ pd 
dziś dz·:eń ze strony pracodawców słe diielli 
jest przywłaszczeniem praw do których praet· 
dawea nie jest uprawniony. Jestem zdania, 1t 
jeżeli obowiązkowe wydziały robotnicze zosta• 
zaorowadzooe, natenczas służyć będą ku tem1, 
ażeby oble strony mo1dY omówić w spoko)lr I 
pokojowy sposób znaczenie przepisów m• 
tra.ktu. 

(C~ dalszy nasnwH. 

Wyoiągnąi ~ękc: pd pi :!nią· it 1 ooa~J. 
- Zrobi s;e ·.vszy1sJk•), .:zego będ:d• 

sobie wie'.l!m::>żny pan życzył. 
- Zrób, pi-zy;;1 , idu, W!~cl·j jesz:ze -

i trzoci pistol ii1}sną.r po1T'.ięjzy pal:amf 
CyraniaJ - przyśliJ mi do towarzystwa 
swagt01 po1mocnika, gdW; nie tu'bię samnr
niości. 

Rętka d1oziorcy \.vysunęfa sie z wi~k~z:< 
jeszcze skw.apliwościq. 

- WPelmożny pm zinaitaiz~ sie tu niei. 
zawodnie wskutek pomylkJ - odrzekł- f1o· 
sem rezotutniym. - CzyżJby iezlowiek 1d 
spokojny, tak szl'wchetny mógl by;ć zoornr
dio.„ Nie! nie mogę. dldkoflczyć. Wte~ 
możny pa'n ni'e potrzie'ł:mj1e liękać się. Vf 
cirąigu trzech dinii pvldejmuję. się: zrobić ff 
biełszym od śnaegu„ 

Te zap•ewnieaua. nlie prz.eiszkoozi,fy ie: 
dnak Caibirolowi mocno z:a1ryglmvać d:r~'1 

po \vyij śdu. . 
- Poznalem już czulą stronę pOCZłł"' 

w1cai - rzeik1t sam do siebie Cyrania . ...- A 
poini,ewiaż zwykle jaiki pan, taki; stuga., wioe 
praWdloIJ()dobnie sZlCwrza kompanh11, ktil
ra w tych murach przem1j;!szkutie, ini1e bi;· 
d·zie cie.szyla się długo moti·em towarzY
·sitwem. 

XII. 
· Saiwiniusz przepędził w swej oeli na<lef 

ni:eprz.yjemną godz1vnę. 
Zaczynal iu'i niecierpliwić :się ·1 pav.;~· 

tpi-ewać o swej ®brej gwjeździe, gd'Y br2ołt 
klu.czy, polączony z.e zgrzytem od·suwar 
nych zasuw, wyprowa-dzjly !{O z pos-ępnel ~
dumy. . ł-

Swiatf.d rampy przienllrnę!o do ct.errm 
cy 'f zjawił się ten, którelg'OI n:a1:ywaoo 
Ptietrkiem, nilosąc dymiący garnuszek, któ ... 
ry posta\'11~ tuż przy wiiętlnht. 



Ziemie polskie. 
z Prots ~aehoini1-.k .Warlłlllłi h.&r 

~"-:ecie. W tych dniach przybyl na urząd 
C" „,ilnY niejakiś Franciszek Orajewski i zamel
a~l śmierć swej żony i równocześnie naro
dzioY dziecka. Poniew~ż Graicwskiego na u
rzę<lrie znano, wystawiono bez wszystkieg:J 
dokllment. Później okazafo się, że Franciszek 
nra.jewski wcale tutaj nie jest zc.mieszkal'ym.. 
ooch(}dzenia policyjne okazaly, że Fr. Grajew
ski mieszka \Y ~osnci.~vica~łl, ~ona jego ~yje .al.e 
inąi jej o mcl~to·wanm me me chce w1e<lz•ec. 
rrc-kuratorra zarządzila już śledztwo. 

Olsztyn i Prusy W schodnie r1oczcie prus
ik~i nieznane. Pod tym tytułem od p. Stani
s.fawa Belzy z \Varszawy odcbral „Dziennik 
poz1'<uiski" list następujący: 

Panie Redaktorze! Sądząc, że caly o.gól 
pol~k·i, a ~a pols~t!m i eur~pejs~i, 1~icp?mien.1ie 
7,adziwi wrndomosc o zdun11e\va.1ącc1 zaiste rne
~witidnmości niższyel! urzędników poczty pru
s\dej, komunikuję fakt z112mte11ny, j;;J i_ mi się w 
tvcb dniach prz~{traftł. \V:ysh!em z \v::1.rsza-..vy 
,-etła:ktoro'\vi „Gazety Olszt{l1skici" w ·dniu 30 
rn<'n::i rl.J. paczl'.ę książek, poJożywszy na niej 
na!tepnjący napis: „~el~omendow:rno. Redak
cya „Gazety Olsztynslnej'". Olsztyn. Prusy 
w~c}wdnie." Napis byl natum.lnic CZ:'{Sto pol
iki. Otóż wczo1raj poczta pograniczna pruska 
z"'m)cifa mi tę paczkę i postawiwszy przy wy:. 
ra:itr.Ch: Olsztyn i Prusy Vvschodnic, zna.ki za
pytaa1ia, opatrz.yla ją napisem: , Inconnu". Ko
mlHlrkuia.c wam o tern, przesyfaim zclJętą z. pa
cziki opaskę, a może który z postów w Berlinie 
r,robi z niej wfaści\vy użytek. Prnszę przy.iąć 
za~t'flrnienie szacunku. 

·sta11isfaw Belza. 

Z Wiet Kt· Poznańskiego. 
f'iła. Przed są1dem przysięglych stawal 

tu robohtik Betllkc za poranienie ze skntikiern 
śmierci. B. pokłóci! się z kotownikiem N. W 
cz:isie sprzeczki podniósf kamiefi wielkości glo~ 
wv diiccięcej, rwci.ll do N. i traht go w gfowę. 
CŹ;i8zka pękfa i nieszczęśliwy w 8 dniach ży
cie z:akoi'1czyL Bethkego skaza1 sąd na 3 lata 
v. i ;,.,i rn: ~· , prL::, „11:1.jąc mu fa.godzące oikoliczno-
ści. 

Pan Wacław Bieńkowski z Poznania zto
żyr VI „Dzienniku Pozn." po 500 mr.: 1) na 
fundusz żelazny stacyi sanitarnej w Kobelnicy, 
2) 1111 kolonie wakacyjne tamże, razem 1000 mi:., 
które przclrnza1ne zosta!v do funcl.uszów odpo
wiednich wedle życzenia zacneg-o· ofiaro<la'Ncy. 

z~ $iązka czyli Starej Polski. 
Mi.kołów. Wydany pr,1.cz Ka·rola Miarkę 

„Ka.lcnclarz Maryal1ski" na rok 1905 kazara pro
\rnrntorya skonfiskowąć z powodu znaiduiacei 
~ię na stronie 99 piosnki „Polska dziewica". 
Dopatrzono się w tej pios1nce podburzania do 
gwnJtów (§ 130). Przeczytaliśmy kilka krotrn:e 
t~ piosnkę i przyszliśmy do przekcmrnia, ze 
tr.,,eba umieć najtrudniejsze zagardki rozwięzy
vać, aby idormyślić się, w 'którem miejscu ma 
się znajdować podburzanie do ~waltów. Do<lać · 
należy, że nie chodzi tu o starą znaną piosnkę 
„Polska dziewica", lecz o inny nowy tekst. 

Z Górnego Śtązka. W rejencyi opolskieJ 
rt1<1d pruski skupuje dobra, zamieniając je na 
domeny fiskalne. Czyni to dla poparcta niemczy 
zny. W o.statnim czasie rzad iednak zauważyl 
ze wla:ściciele dóbr, chcący. swą posiadfość 
sprzedać, ukfadają się z rządem, a ubocznie ta•k
że z polskimi bankami, firmami lub agentami. 
Czynią to z tej prostej przyczyny, żeby osię
~nąć większą cenę za swą posiatdfość. R.ząd 
Pntski się takiem postępowaniem iniektórych 
pal'.lÓw widoc~nie zgorszyl, bo· obecnie póJurzę
dawa „Schles. Ztg." rzekoma z ·dobrego źródla 
donosi, iż rząd pruski postanowil ze zasaid.y nie 
kupować tych dóbr, których wlaściciel uklada 
się także z polskimi kupcamL 

Warszawa. „N. Wien. Tageblatt" zamie
S2l~za w doslownem brzmieniu list, przez pośre
dników doręczony redakcyi z Warszawy. List 
da·towany z 2 kwietnia b. r., podpis.an;y jest na
zWis.kiem „Opatowski'', które we<lle informacyi 
t~o dziennika, równoznac.zne ma. być z. rnazwi
sk1em Wfadysfawa Dąbrowskiego, znanego w 
robotniczych, polskich sferach w Wiedniu. Dą~ 
br?'Wski. jako słuchacz uniwersytetu warszaw
skiego, skazany byl prze<l laty na kilka miesię
cy więzienia, a następnie wyidalony z Warsza-

I 
I 
~· STAŁ:łJ CENY! 

\\ Y. -- Udał s:~ wó \'.·c~:i.s 110 Nic::ui c, s1qd 
przybyl do Wiednia, gdzie zajrno\val stwiowi
sko korespondenta w jednym z banków. Przed 
paru miesiącami wyjechal Dąbrowski do War
szawy, gdzie 29 stycznia b. r. podczas rozru
chów ulicznych zostal uwieziony i osadzony w 
cytadeli, skąd przesyfa list do wiedeńskiego 
dziennika. 

„Stawiono nas przed sądem wojennym -
pisz.e Opatowski-Dąbrn·wski - i oskarżono o 
przekroczenie § 279. tom 22 ustaw wojsko·wych 
z roku 1869, w którym przewidziano wytącznie 
karę śmierci. Od zeszlei środy zaczęto nam 
ctoręczać al<t'.I· 05k2.rżenia, przyczcm prezydent 
sądu wojennego, ~enera1 Strclnikow rzekł do 
więźniów: 

- fosceniowaliście polskie powstanie. Po
stąpimy z wami tak, jak z powstaiicami z r. 1863 
jednych wywieszamy na szubienicach, drugich 
wyśleimy do przymusowycl1 robót. 

;,Wyznaczono nam 24 godzin na po<lanie 
świadków i dostarczenie <Yhroflców. Rozpra
wy sądowe zaczną się 5 kwietnia. - Wśród nas 
znajdują się: Wlad. Dq.browski z Wied!nia, An
toni Pilaczck, Zaremba, J :in Szewczyk, 5tani
sraw Zich':ski i w. i. Okdo 12 mtodych ludzi 
stanie nas przed sądem." 

Autor listu prosi o ZJ.wiadomienie .,Sily" 
w Wiedniu o swoim lost.;. 

S i n g a p o r e. W niedzielę ubiegłą o 2odz. 
20 po południu widziano tu ztąd rosyjską flotę 
bałtycką admirrała Rożdżestweńskłe2:oi. Spo
dziewać się należy w najbliższym czasie walnej 
bitwy morskiej. 

Mi'sya polska w lrn~clele ldaszornym 
edi 16- 24 kw'ietnJ·•. 

W niedziel~ palmową tusza św. już & 

godri. 9 i zaraz po mszy św. • coe. 01 
pie'nws1ze kazan1ie rnrisyjrne. 

Kaizan.ha1 bed.1ą,: 

W niedrz.itel'ę i WielJd Pi~ek • g•d~. 
. %10 - 3 - 7 wi'eczorem. 

W tygiodniu 6 gndz. 0' - 05 - I 
wWeo.z1c.ff em. 

Gelsenk:rchen-Neustadt. 
Spowiedź św. od soboty, 15 kwietnia rano. 

- l(azanie w niedzielę po po!. o godz. 04. 
Gerthe. 

Spo1wie·dź św. od soboty, 15 kwietnia rano. 
- Kazain·ie w niedzie1lę o 11 i 04 godz. 

Bract,wo Różańca św. w Ueckendori 
oznajmia S'wym 1siotrom, iż kwartalne zebranie 1 
odbędzie się w środę ti. 12 kwietinia po poludniu I 
o godz. 4 w domu Sióstr. Zarazem oznajmia się 
iż w przyszlą sobotę 15 kwietnia mamy spo
wiedź o gordz. 4 po por, a w niedzielę na dru- J 
giej mszy św. o godz. 7 przystępuje Bractwo 
do Komunii św. O jak nailiczn.ieszy udz.ial 
Komunii św. i zebraniu uprasza się. · 

Przelożo11a. 

Baczność prezesi i naczelnicy okrę11;u IX. 
W niedzielę, idnia 16 kwietnia po pod'udniu 

o godzinie 4 na sali pana P. Nois.ten w Cas.trop 
ulica Miinster5tr. nr. 6, restauracya „Monopol" 
odbędzie się zebranie okręgorwe. Licz.ny udzial 
porzą<lany, ponieważ na po1rz.ąd1ku obrad są bar
dzo waiżne sprwy do zalatwienia. Będzie teź 
zidany referat z zjazdu delegatów i omówiona 
zostanie srprawa przyszfogo ~lotu okręgowego. 
Zwracam uwagę, że są niektóre paragrafy w 
„Sokoilstwie" na zjeździe <lelegaitów zmienione, 
więc proszę, ażeby prezesi i naczelnicy licznie 
przybyli. Czolem! 

Bernard Zmudzlński, prezes- okręgu IX. 

BACZNOŚĆ! 
Szanownym rodakom w Bruchu i okolicy 

polecam mój1 

SKŁAD MEBLI I MASZYN DO GOTO W ANIA. 
Aby miejsce rdla dm!l:ich zakupionych meibli zro
bić, wyp.rzedaję w ten tydz.ień po znacznie zni
żonych cenach 

Za gotówkę 15 procent taniej jak na o<lplatę. 
Z uszanowaniem 

J. SZŁAPKA, 
w Recklłnghausen-Bruch, przy No·wym R,ynku. 

HANDEL KOLONIALW 
w Do:trnurxlzie, od 15 lat isiniejący, dobrze pro
s~eruiący blizko fabryki, gdzie wiele Polaków 
i;n1.e~z~a, jest dla na~lej zmiany stosunków wla
sc1c1el1, zaraz korzystnie do nabycia. Obok 
skladu wielkie, wygodne: mieszkanie, mO'Żna 
trzym~ć 8 do 10 st.olowników. Korzystna spo
sobnosć dla robotnika z malą familią. Gotówki 
P?trzeba oko.Jo 500 talarów. Spieszne zgł'o.7.e
rna przyjmuje 

. J. Kwiatkowski, 
interes handlowo-komisowy, 

Herne, Bahnhofstr. 115. 

. 5 .d~iewczyn: d\vie na jedno miejsce do 
dz1edz.1cow do robót gospodarczych i domow. 
na wysoką. zasJugę ai do listopada. 

Wiece Zj~dnoczenia za . pehk-
suer w niedzielę, dnia 16 ~wiet. o godz, 5-
po polud. na sali p. W. Scherkamp, pr,zy 
poczcie, ul. łiugostr. i ul. Essenerstr. 

W Wickede-Asseln dnia 16 kwieL o godz. 3 i; 
południu na sali p. Hein·a w Asseln. 

W M.arxlob w niedzielę, dnia 16 kwiet. o godz. 
110 przed po.f. n p. Rosenthal'a dla górników 
i hutników. 
W Altenbochum po południu o godz. 4 u p. łL 
Dey. Briickstr., przy kopalni „Prirrz von Preu~
sen". Na porządku obrad: Sprawy robotnicze 
zarobkowe, k11apszaftowe i inne ważne sprawy 

O liczny m1zfat prosi się. 
„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

• 5 dziewczyn do różnych robót i 5 parob- Czeladnik kraw't"'Ckt' nf\trzeb·nu 0 1rt za-
kow, poszukuje zaraz "' „v , u 
NAJWIĘK. BIÓRO WSKAZYWANIA MIEJSC raz n:a stałe zatrudnienie przy wysokiej 

w Dortmundzie, LUtgebriickstr. 18. płacy. 
M. BJ er w age n. F. Mis ie k w Herne, Neustr. 

~----------------------~~----~------~ 

otwarte. otwarte. 

Bardzo eleganckie lvykonante 
podług młary, -----

pod kierownietwem pie1·wszorzędnego 

p:rzyk:ra "Wacm~ 
4AAM •++;:a ee "w twkH!l!M· ee 

1\1„ KW.den, w Bert n 
ul.. Ewaldstr. 64, róg ul. Griinerweg. 

Dog~.ty ~klad. 

i IJn.ksk· 
najlepseych \vyr,1bów niemieckich, angif1skich i francu-
skich. Największy skład specyalny w mfojseu . 

Polska usług~. Po!aka usługa. 

L.L„Cohen 
w astropiea 

DO PRZYJĘCIA: 
ezarne materye na suknie 

wełniany szewiot 
metr po O 75 i 1.50 m. 

Gładkie kamgarny 
metr po 1.20, 1.80 m. 

mohairowa. 
metr po 1.30, 2„H m. 

Sukno satynowe 
metr po 1, Jl - 3. 90 m. 

Mater' a Pana.ma· foule 
i.so-a.vo 

l\ifaterya V1ł>le~Etamine 
metr 2 .40-4 OO m. 

Ubrania do Komunii ś1v~ i do Konfirmacyi 
po 8, 12 do 20 marek. 

11111 
Największy I najtańszy -= i1 

l l a -
ltl-rvbór 

,~, 
dla mężczyzn, obrań 

dl• ·a:1 ełnszy :i ohnw<a • 

o I ' 
MARXLOH 

Kaiserstr. 295. 
~ Jedvnv skład w miejs(u gdzi~ iię m61t1i po polsku. -

. TANIE (JENY! 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiilliliilllllllll6.liiiiiii Ili 



Tanio! Tylko do Wielkanocy! Tanio! 

Po nieina.nych dotl\d tanich cenach kupić mote kaMy u mnie 
• UBRANIA DLA lJIĘZCZTZN i DO I. KODIJNll SW. 

rzeczywiście dobrze odrobiony, jakby podług miary. 

Ubrania dla m-:żezyzn po 35, 30, :!li, ·1s do 8 mr, 11 
Ubrania do przyj~e. a po 18, 12. 9 do 5 mr. I 

,_- =:: 
a~ 
~ 

=-~ 
P rty• ubrań tlla ehłopeów od t.95 mr. po"z. -.. ..._. 

Kto kupi ubranie, otrzyma każdy a~ do Wielkanocy bardzo elegancką laskę, jako podarek. 

· Kupiłem wprost partyę rzeczywiście pi~knych i dobrych fartuchów i eleganckich eh ust e k n a gł o w ~ oraz wie]ki 

wybór prawdziwie polskich •a~er·)!i na suknie. -. - Jedynie u mnie towar tego rodzaju w miejscu. 

ul. Wittener Str. 14 L G. Weitiberg w Kastropie ul. Wittener Str. 14. 

Na nadchodzące święta wiekanocne 
PO'łecam szain. polskiej Publi1czin1ości i to
warzystwom me ogólnie z1nane ze swej do
broci polskie kiełbasy i szynki surowe lub 
f:Orowane; po1ecam również m6~ bogato 
fl110pa:trz1ony skład wieprzo.wiliny, \\nolowi
lfJ', cielęciny, wszelkich ga1tuirnków ,Mełbasy 
ł kiszek ściśle na wzór poznańskich wyro
bów sporząid'zion)'lch pd cenach nader u
mbarkowaITTyich. UniżQ\ny 

Najstarszy kra wiec polski 
na ołrnłicę Bnhrol't j est 

Franciszek Słoma 
w Laar, Kaiserstr. 107. 

Ceny umiarkowane! 

Najleps.zy krój ! 

MICHAŁ STRZELCZYK, I 
poznańska fabryka kiszek, sklad mięsa 1 

w ędFn w B r u c k ha u s e n, ul Cesarska 
(Kaiserstr.) 71. 

l\fa terye we wielkim wyborze 
zawaze:na ekł11, dzie. 

P. S. Puibliczniości z;amiejscowej i to
warzystw10m pirzesylaim towar we wszel
ldch ilQśdach na żądam.ie odwrotną pocztą 
1za pobrarniem pocz.towem. 

Gebr. Rindskopf w Herne 
naprzeehv koicfoła katol 

Kiika iOO ubrań dla chłopców. 
najnowszego kroju, po katpe} modzie, rzetelny towar 

po 2, 2,50, 3, o.50 do 15 mr. li 
Parlya A80 

spodni ba1UJ1duowyeh wartość 7 mr. pollfmr. 
Ubrania dla mężczyzn znajlepsz-ych rzetcln. 12 

materyj po 4~, 39, 37, 32, do mr. 
Czarne ubrania żakietowe i surdutowe )3 

po 5n, 48, 44, 39, 35 do rnr. 
Konfekcyn dla niewia~t i dziewcząt. Gotowe suknie 
dla niewiast. dziewcząt i dzieci f'we widkim wyborze 

~=== no każdej cenie. ----

I. Fartucb1a I koszule ~ia 111e~. fab~yku- tan·1e I J Jemy sami. C. meaw. • 

Około 1000 :::·1 Firanki, zasłony 
chustek do nosa 

1 
i rolosy 

z mał)mi usterkami tuzin po • • 
70 feo. 4o UO marek W na)WJfk. wyborze 

wartość ich potiwójnt . Ba.rdzo tanio! B&rdzl)taniel 

każdego rodzaju pierze i 
farbuje na nowo i repe
ruje rabio 

Farbiernia. 
Galluschke'go 

w Bochum, Willielmstr. 
- Telefon {) 11. -

Filie; 

( Bahnbofst. 32 
Herne ( Babnhofst. 73 

BahnhoM.134 
Brneb, ~larienatr. 47. 
Obt'lrban~en. 
Wanne. 
Lear. 
BC"~ck~C\utee. 

J•f •·nłądze 
na papiery wartoścweio 
wsaelkiego rodzaju do-
11ta.ć moima u I. N &łl 
Sf'nsteioa w Ober
hausen, ul.Friedenstr. 
nr. ~o. 

WllTA 
d.-serowe 

pa 1 e s t y ń s k i ej s p oł
~ ~ w'r w :Ber! i nie 
pod ciągl~ kontroli\ che
mika 111\dowego p. dr. 
B iscbofFa pi.leca. po .-~ 
na··h oryginaln~ch. 

Polska. drogierya 
Bruekhausffl, 

ulica J{aiaeratr. nr. '67. 

Fąbrikstr. 42. M. MEHLER 

Baczność Rodacy! 
Sza:n. morn odlbioroom w Ka t er n

ber gu 'i wszystkim Rodalkom w Kaitem
bergu i w dkol,ucy ooooszę . ilż 2; dlnJ,eo 1 
kwietnia przeniosłem mój interes kre.wie
cki z dlQmu przy u1i'CY Mittełstr., dlo domu 
przy ul. Rothausener Str. nir. 146. 

Z sza1cuiniki1em 
JAN OLACHOWSKI, 

krawiec polski w Katernbergu. 

•••:•••• 

Dwóch czeladników szeewskicłl 
stale zatmdnft,eniie przyjmie zaraz 

ANTONI ZIAJKA, 
w Wanne, ul. Bahnhod'str. ntr88. 

---
Poiszukuię czeladnika natychmiast albo 

później. -
WJNCENTY SKABA,rzeźŃk 
w Bottrople, ul. Bahnhoifstr. 2. 

Tak samo potrzebuję stuż.ącą d 10 ·mbo
ty domowej. 

DWIE UCZENNICE 
'Zlaraz łu1b od 15 kwktrniai moigą wstąpić ~ 
megd składu kolonialnego. 

·Walenty Mróskowiak, 
Reckłinghausen-Sild (Bruch) 

ul. Leu'Slbergstr. 29. 

w Illuhrort 

• 

Telefonu numer 335, Friedrichsplatz nr, 5. 

Najwi-:kszy w 111·ejscn 
specya~ny 

8 l O OBUWIA. 
J. Moje ceny są przy dobrej jakości towaru 
l bezkollkarencyJnle tanie. 

• 
1 sp. Ruhrort, Fahrikstr. 42. 

Baczność! Spleszole! 
Podezu naszej ostatnfoj podróty w celo z&knpna towarów, udało nam sję nabyć olbrzymią liczbę 

garderoby dla mężczyzn oraz obuwia 
niżej w•Płolici. Aby towar łir~dko npr14tn-ć, 

wyprzedajemy -~ .., -:;,„ ' ... ' >(". • • . . . .... 

po n.Mej motii wej cenie. 

Tanio I Polska u ługa! Dobrze! 
. . ' ' '.· .. „ ': i . . 
' ' ~ l1·. ' ~· ł . „ 

„ ł . ,,. ' ~ 1111 
Za druk. naklad i reda:kcy~ oa PoWiedzialny A n to n I Brei ski w Bochum· - Nakladem i cz-cionkami Wy<lavmictwa „ Wiarusa Po1skiego" w Bochum. 
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. --~ nułtu!~ wrłllk\iii:at §1i ~t#wi•~rczavch 
t~adplat1. k:wart11htt.1. 1 n~~2:i:ia i ~ ll1towy-ch WYno1J 
l . 50 ł11t„ • ' &1i.1w~ it:m '1~ słomi! l mr. 93 fen. 
·. ;'1'~n Pi:tl~kł11 

- api• l!Y Jest w cC!nnliu1 pocztowym 
f.l<( ~a:Ctv.a ··"·• vDI~ i'cm" u. I~. 

~odzicc polscy r Uczcie dzieci &W··~ 

~~~!~. czytzć ł pbmć po polsku! Nie ~e5t 

f'· . ll.!i.dem, kto potomstwu swemr.r. :lidem~ 

·11.e 1łę po.zwom -
W Osieku zmarł biskup Strossmayer. 

W sobotę o godz. trzeciej po południu 
zmarl biskup diakowarski, ks. Józef Jerzy 
Strossmayer. 

Ur. 4 lutego 1815 r. w tymże Osieku, 
teologię studyował w Budapeszcie, świG
cenia kapłańskie przyjął w r. 1838; był nai
J)rzód profesorem scminaryum w Diako
warze, potem nadwornym kapelanem i dy
rektorem Augustinum w Wiedniu, wresz
cie w r. 1849 został biskupem diakowar
skim. Dlugi czas stat na czele narodowej 
partyi chorwackiej i położył ogromne za
sługi dla rozwoju kulturalnego i uświado
mienia narodowego swoich rodaków, bu
dując szkoly, muzea, biblioteki, popicrająt: 
11aukę, sztukę, literaturę itd. 

Telegramylł 
R z Y m. Donoszą, że cesarz niemie

cki i król włoski spotkawszy się w Neci
polu wysłali depeszę do cesarza austrya„ 
ckiego, na którą tenże odpowiedział. 

S i n g a p o re. Parowiec angielski 
widział 20 mil morskich na północny 
wschód od Pulo Mentji a 150 mil morskich 
od Singapore ilotę rosyjską stojącą na kot
wicy. 4 statki wojenne prawdopodobnie 
japońskie widziano 7 b. m. w pobliżu Cap 
St. Jaques pod Saigonem. 

Mad r Y t. Rozporządzenie królew
skie upełnomocnia ministra rolnictwa i ro
bót publicznych do zapoczątkowania zbie
rania składek na rzecz ofiar nieszczęścia 
przy zawaleniu się basenu oraz osieroczo
nych rodzin. 

Londyn. Z Tokio donoszą, że Ro
sya zamierza wybudować kolej wąskoto
rową przez terytoryum chińskie na pół
nocy. Ambasador chiński w Petersburgu 
otrzymał nakaz zaprotestowania przeciw 
naruszaniu neutralności. Jenerał chiński 
w tych stronach otrzymał rozkaz, by z 
bronią w ręce w danym razie przeszkodził 
zamiarom rosyjskim. 
mn ---= 

W przymierzu z hakatą, 
fob w strachu przed hakatą. 

Od lat przeszlo 30-tu znajdują się Po
lacy we Westfalii i Nadrenii i sąsiednich 
Prowincyach niemieckich i od lat 30-tu 
P~oszą, starają sie i wołają napr6żno o o
.Ptekę duchowną. Odpowiedź. na wszelkie 
glosy. i podania brzmi: „wy rozumiecie 
Prze~też po niemiecku, więc idźcie na na
bożenstwo niemieckie" lub ostatecznie 
„?trzymalibyście księdza polskiego, lecz 
n~e mamy takiego, wiec go też wam dać 
nte możemy." 

. Odpowiedzi są zawsze te same cho-
c1at k · . . ' h stęża memwccy i wyższa wladza du-
~- owna. wiedzą, że Polacy Jezyka niemiec-
1/~f 0 .n~e znaj~, a chociażby go znali jak
/· ęp1eJ, to mgdy nauk wiary św. w .ię-
Yku obcym z korzyścią przyjmować nie 
~ogą, chociaż ta sama wladza duchow11a 
:~era~ na przyklad dla wychodźców nie
nietc~~ch w: ~loszech domagala się juz 
c Y o op1ekt duchownej w Języku oj
h ZYstym, ale rodowitych księży niemców, 

0 tylko tacy swych ziomków rozumieć 

i skutecznie nimi się opiekować mogą. 1 
odpowiedzi te otrzymujemy jeszcze, mimo 
że 11awet dzieciom już tego udowadniać nic 
potrzeba, iż księży dla Polaków byłoby 
pod dostatkiem, gdyby ta wladza ducho
wna rzeczywiście o nich się starała, nie oct 
30-tu, ale chociażby tylko od 10-ciu lat. 
To też każdy dzisiaj już wie, co znaczą te
go rodzają odpowiedzi; Uomaczą je znają-: 
myśli swych przdożonych proboszczO\vic 1 
sami rzucając nieraz Polakom "\\ t\varL.. 1 

słowa wprost obelżywe i wytłomaczył ie 
też zmarły ks. biskup Simar, który do ksi~
dza Polaka wstawiającego się za swych 
braci powiedział: „Jako mąż niemiecki, 
powinien się ksiądz o to starać, by Polacy 
jaknajspieszniej się zniemczyli" (Sie ais 
deutscher Mann, mLlsstcn daftir Sorge tra
gen, dass die Polen moglichst schnell ger
manisiert werden.) 

$Ją tedy napróżno dcputacye za dcpu
tacyami 'Polacy do Paderbornu, Monasteru 
i Kolonii, pisują bez skutku do nuncyusza 
papiezls:iego do Monachium, który oddaje 
sprawę zawsze z powrotem odnośnej wła
dzy biskupiej, odpowiedź jest zawsze je
dnakowa, a brzmi już dla niejednego jak 
szyderstwo. 

Obojętnieje tedy wielu dla nauk Ko
śctołtt katolidcieg~; j@śRi idą w sztrcgi so
cyalistów, drudzy oddają się pijaństwn, a 
za wszystko wina spada na tutejsze wła
dze duchowne, które odmawiają stale Po
lakom należytej opieki duchownej, działają 
przeciw zasadom Kościola katolickieg;o, i 
jak się ostro wyraził pewien mówca z lu
du, „by się przypodobać rządowi i haka
tystom, '" ten sposób pcdzą Polakó\' do 
piekla". 

Chen w dalekie bowic1:1 strony, do 
Afryki i Australii, wysyla się misyonarzy, 
by Kościolowi jednali nowe owieczki, a 
tutaj w stronach rdzennie katolickich gi
nąć muszą setki i tysiące ludu katolickiego, 
który sam napróżno wyciąga ręce proszą~ 
o duszpasterzy, którzyby się nim zaopie
kowali. 

Zarzuty podniesione przeciw władzy 
duchownej i księżom niemieckim są cięż
Jde ale uzasadnione, jak tego znowu do
wiódł wiec, który odbył się w ubiegłą nie
dzielę w Langendreer w sprawie opieki du
chownej .• 

Zebralo się okolo 300 mężczyzn i nie
wiast a przewodniczyl zgromadzeniu p. 
Derwich. Zastępcą przewodniczącego byl 
p. M~ćkowiak, sekretarzem p. Szczepa11 
Stanka, ławnikami pp. Pilarski. i Teresii1-
ski. 

Na wstępie zaznaczył p. Derwich, że 
bezpośrednim powodem zwolania wieca 
byla ta okoliczność, że na starania o lepszą 
opiekę duchowną, odpowiedzial miejscowy 
ks. prob. Schirmeier zakazem odśpiewy
wania „Gorzkich żali" i zakazem śpiewu 
polskiego, co od lat 18-tu bylo dozwolone 
Polakom w Langendreer tworzącym po
łowę dusz tamtejszej parafii. 

Jak lud nasz rozumie i odczuwa głę
boko krzywdę, którą mu czynią księża nie
mieccy, tego dowodem następujące prze
mówienia: 

P. Franciszek Chrap lak podniósł wiei -
ność ludu polskiego dla Kościoła katolic
kiego, zaznaczył, że Polacy wszędzie a 
zwlaszcza w Langen.dreer mają prawo słu
szne żądania opieki duchownej w języku 
ojczystym, którą im przyrzeczono zbiera
jąc obficie od nieb składki na świeżo wybu
dowany kościół. 

Pan Szczepan Stanka na dowód jak 
trudno Polakom uzyskać chociaż tylko 
część tego, co im się należy, przytoczyl 
proces, który mial z urz~dem 5tanu cywil
nego o zapisanie imienia córki Bronislawy. 

16. 
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Mandaty karne szły jeden za drugim, nie
zliczone .szykany spotkały go ze strony 
władz, aż go ostatecznie z tego powodu z 
pracy wydalono. · 

Pan Antoni Stróżyk wyglosil dluższc 
przemówienie następującej treści: Smutną 
jest rzeczą, że dzisiaj \V niedzielę zamiast 
w kościele rozpamiGtywać mękę Pai'1ską, 
zniewoleni byliśmy tutaj siz zgromadzic 
i protestować przeciw niesłusznym rozpo-
1,ądzeniom naszego księdza proboszcza.. 

By się innym przypodobać, dla tego wy
stępuje ksiądz przeciw Polakom. A prze
cież jeżeli go· raził śpiew polski, to mógł 
sobie ·wyjść z kościola na czas, w którym 
Polacy się modlą; Polacy tak dlugo od
prawiali śpiew bez księdza, byliby to i 
natlal czynili. Spiew polski zakazany zo„ 
stal przez proboszcza już od Nowego Ro
ku. Gdy prezesi polskich towarzystw u
dali się z prośbą o przyzwolenie na odśpie
wywanie „Gorzkich żali", odpowiedział im 
ksiądz Schirmeier, że Polacy winni się u
pokorzyć i winno im starczyć, gdy pójdą 
w piątek się pomodlić na nabożeństwo nie
mieckie. Ks. prob. Schirmeier żyje w 
wielkiej części z pieniędzy polskich i jeżei: 

wziął urząd w Langcndreer wiedząc, że 
polowa parafii sklada się z Polaków, to wi-
;1ien się też poczuwać do obowiązków wo
bec tych dusz polskich. Lecz ks. prob. 
Schirmeier powiada, że Polacy są gorsi od 
niemców, chociaż to jest nieprawdą i cięż
ką obelgą niegodną księdza. Polacy pro
szą o opiekę duchowną, garną się do ko
ścioła, placą chętnie i utrzymują probo
szcza, to też ksiądz nie powinien tak hal1-
biących slów wygłaszać, że jeżeli się Po
lakom tutaj nie podoba, to mają pójśc 

gdzieindziej. Co miesi~c odprawia się je
dno skromne naboże11stwo polskie, na któ
re zawsze tylko polowa Polaków stawie 
się może. ato stanowczo nie wystarcza. 

W koi1cu prosi mówca, by się snmt
nem postępowaniem księdza proboszcza 

, nie zniechęcać do Kościola katolickiego i 

starać się o swoje, bo „Kościót Kościołem, 
a ksiądz księdzem". 

Pan Piotr Piotrowiak pyta, co znaczą . 
w ustawach kaplana slowa takie jak: jeżen 
wam się tutaj nie podoba, to idźcie gdzie
indziei. Podatki placimy, obowiązki wy
peJniamy, więc praw naszych domagać się 
będziemy. Do raju prowadzić nas mają, a 
tacy księża odpychają nas w ten sposób i 

prowadzą do piekła. Są niestety socyali
ści polscy, ale wytworzyli ich tylko tacy 
księża niemieccy. 

Pan Derwich zaznacza, że co siG tycz'y 
twierdzenia księdza, że Polacy to ludzie 
drugiej klasy, tylko odpowiedzieć może
my, iż gdyby niemcy sto lat w niewoli ję
czeli i takie pognębianie znosić mieli, da
wno wyzbyliby się i wiary i narodo
wości, a my mimo wszystkiego tych skar
bów naszych się trzymamy i trzymać się 
będziemy. 

Pan I(aczmarek opowiada ciekawy 
epizod z czasu zbierania składek na nowy 
kościól. Mówca leżał od 9 tygodni ciężką 
zlożony chorobą a rodzina byla w niedo
statku, gdy przybył do niego ks. Schirmei
er po składkę na kościól. Pan Kaczmarek 
skladki dać nie chciał, bo pieniędzy nie by
lo i dodał także, że chociaż Polacy skład
ki dają, to praw w kościele nie będą mieli. 
Ale ks. Schirmeier zaręczał, że życzenia 
Polaków zostaną spełnione i prosil by cho„ 
ry chociaż ostatni grosz dał, bo to przeciez 
na kościół. , 

Mówca dal wówczas 1 mr. na budowę 
lecz oświadczyl zaraz ks. Schirmeierowi, 
że Polacy zapewne na wypełnienie obieca-
nek napróżno czekać będą. -

Pan f eliks Stróżyk uzupełnił cha rak-

m 

terystykę ksiGdza germanizatora opi-· 
jąc następujqcc wydarzenie: Przybyl do 
niego ksiqdz kapelan i widząc go czytah-1-
cego „Wiarusa Polskiego'', wyrazi! zllzi
wienic, jak oa umiejąc po niemiecku czytac 
może gazetę polsk~ i radził mu. by .,Wia
rusa Polskiego" z domu \\ yrzucił a zapi
sal sobie inne pismo. 

Mówca odparl na to, że gazeta ta broni 
go dobrze jako Polaka, katolika i robotni
ka i pisze tak, jak on rozumie i c,~uje. Wów 
czas oburzyl się ogromnie ksiądz kap.:lan 
i starł się dość ostro z mówcą. 

Inną razą powiedział ksi<:idz, że Pola
cy tak śpiewają, że uszy trzeba zatykać. 
Ody chodzilo o zakupienie wielkiego okna 
kolorowego (za 950 mr.) chadzali ksiQża do 
Polaków po składki i okno to gtó\ ·nie za 
polskie kupiono pieniądze. 

Przybyl także ksiądz po składkę do· 
mówcy przyrzekając, że postara 8iG o do
brą opiekę dnchownq_ dla Polaków. OdY. 
jednakowoż doświadczeniem pouczciny 
mówca prosił, by za składki polskie K:)iądz 
przyżeczcnic owe udzielił pisemnie, o
burzyl się ksiądz strasznie, oświadczajqc, 
iż on jako osoba ducho-wna daje wystar
czającą gwarancyę za dope?nienie swych 
slów. 

I cóż•idzhy Jzisiai? Jak wypełnio
no przyrzccze1 ie':' Nic dodają, lecz 11jmn ... 
ją nam jeszcze. 

Redaktor p. Michał Kwiatkowski z 
Bochum reasumując i charakteryzując fa
kta podane przez poszczególnych mówcó'M 
porówna! stosunki nasze z polożenicm 
Niemców w dzielnicach polskich i \Ve Wło 
szech, przedstawil tamtejszą agitacy~ i 
żądania niemców, wskazal na ostatnie nrze 
mowy papieża Piusa X do deputacyj poi
skich i powiadomił zebranych, że w cza
sie najbliższym wysłana zostanie przez 
Polaków ogólna deputacya do Rzynm, 
gdyż wszelkie inne drogi i środki zosrnły 
już wyczerpane. 

Wybrano następnie komitet, mający, 
się zająć przeprowadzenłem sprawy miej„ 
scowej a należą do niego panowie Szcze
pan Stanka, Derwich i Feliks Stróżyk. 

W koflcu uchwalono jednogłośnie na
stępującą rezolucyę: 

„Zebrani dnia 9 kwietnia r. b. na 
wiecu w Langendreer Polacy katolicYi 
tworzący ogółem połowę wiernych tu
tejszej parafii protestują uroczyście prze-c 
ciw nie\vystarczającej opiece duchownej 
a mianowicie przeciY. wydanemu przez 
ks. prob. Schirmeiera zakazowi odśpie
wywania „Gorzkich Zali", które tutaj od 
lat 18-tu śpiewano. · 

Ponieważ przy obecnem polożeniu 
rzeczy i z powodu wymienionego zaka-· 
zu Polacy katolicy największą na duszy 
ponoszą szkodę nie mogąc wypełnić o~ 
b_?wiązków religijnych, więc zwracamy 
się do Wysokiej Wladzy Duchownej z 
prośbą, by Polakom katoJikom zawsze 

wiernym J(ościolowi katolickiemu w 
imię sprawiedliwości i zasad J(ościoła 
katolickiego dala należące im się ro no
uprawnicnie w opiece duchownej z ka
tolikami niemcami i zniosła zakaz śpic„ 
wu polskiego wydany przez ks. prob 
Schirmeiera. • 

Wobec. tego, że parafia do polowYJ 
P?lska. pos1~da dwóch księży niemiec
kich me zna1ących języka polskiego Po„ 
Jacy zwra~ają się do Wysokiej Wl~dzY,· 
Duch?wneJ, b~ wreszcie ustanowila dla 
polskich parafian księdza polskiego". 

~iec rozpocz.~to i zakończo~o pieśni~ 
kościelną. Podahśmy obszernie przebieg 
rozpraw, ~dyż stosunki panujące w Lan
gendreer I poglądy tamtejszych księż Y. 



wiernie odz\ icrcicdlai<t polożenic, jakie z 
małymi wyjątkami panuje na całej obczy
źnie. 

Z · ojnJ rosyjsk1-japeńskiej. 
0 ... Jw rocie wojsk rosyjskich na Kłryn i 

Cł1 r.- Din, nadchodzą skąpe wla_~omoścL We
łlf 1p· doniesień z Petetrsburga, kolumny, posu
wające się wzdług toru kolejowego, majdują 
się koło stacyi kolejowej Siplnkaj, na drodze 
zaś do ł(irynu koło Hailunczen, to znaczy: od 
M11.łcdenu oddaliły się już o 20 kilometró_w. -
Odwrót dokonywa się pięciu kolumnami, z głó
wnym kierunkiem na Kiryn. Główna kwatera 
ros~·jska znajduje sk: obecnie na północ od Spin
ka.j, w Gunczulin, stacyi kolejowej, leżącej w 
połowie odległości między doliną Tlelinu a do
Unu rzeki Sun~arł, około 150 kilometrów na po
łudnie od tejże. Tylne straże rosyjskie pozosta
ją w clą~łych utarczkach z przednlemi strażami 
japońskieml, główne jednakże siły japońskie 
majq się znajdować jeszcze w dolinie Tielinu, 
brak bowiem szczegółów, któreby wskazywały 
aa usilny pościg japoński. Zresztą wytężenie 
taicie po straszliwej b:twie i na tak wielkiej prze 
strzeni, jeśli już nie z braku sił, to nawet ze 
wxględów technicznych jest niemożliwe. 

O marszach skrzydłowych japońskich brak 
dokładn(ejszych wieści. Ze strony zachodniej 
od toru kolejowego depesze nle donoszą nic o 
pojawieniu słe wojsk japońskich, natomiast od 
wschodu posuwa się korpus jen. Kawamury z 
póinocnej Korei ku linii Wtadywostok-l(lryn. 
Wojska te, jak donosił korespondent „Journal'u 
z Petersburga, według nadesłanych tam inlor
macyi, miały już nawet przeciąć kolej charbiń
iko:-władywoistocką. W ruchach l(awamury 
dopatrują się niektórzy ko-respondenci akcyi o
iokn.ydlającej ku l(irynowl, zdaje się jednakże, 
że to szachowanie l(irynu od wschodu jest tylko 
aat1.tralnem następstwem pochodu owego korpu
'IOU ku północy, a głównym jego celem iest w_v
prawa przeciw Władywostr~owi. 

.• Echo <ie Paris" oblicza, że Japoi1cz.ycy 
wysłali oi.tólem do Mandiuryi 520 OOO żolnierzy, 
ai po stratach w szeregu walk, w chwili rozpo
częc ia bitwy pod Mu~denem rozporządzali ar
mhł 360 tysięcy ludzi. Jeżeli wvso!s_ość strat 
japof1skich pod Mukdenem określimy cyfrą 
50,000, to armia ich w chwili obecnej wyniesie 
310 OOO. Dodać do tego należy jeszcze_ liczne 
bandy Chunchuzów, stanowiące czynnik bardzo 
poważny_ 

Uwzilędn.ić również trzeba, że w obecnej 
chwili odbywa się w Japonii mobilizacya1 po
rosta,ych tam dywizyi i.a.pasowych, co zwiek
szyl armię mandżurską o 200 OOO ludzi. 

Ziemie polskie. 
Z Prus lae hodnich Warmii Maur 

Z Chełmbińskl.ego donoszą „Gaz. Tor.'", 
ii w Grucznie zmarla, mimo natychmiastowej 
pomocy lekarskiej, pewna kobieta w~kutek 
stwardnienia kręgów. · 

O strasznych skutkach tej epiderpii pisz~ 
do „Dz.ienika Pozn." z Prus Zachodnich szcze
gół' na~tępujący: U nas w Prusach gra59wala 
ta choroba bardzo silnie iuż przed 40 laty. Wte
dy to wiele dzieci jej uleglo, a z pomiędzy wyle
czonych niestety wiele stracilo sluch i mow<;. 
Po ki-łku latach pokazalo się tyle dzieci glucho
nicrnych, iż prawie w każdym powiecie szkoły 
dla nich tworzooo. - Jeszcze w roku 1880 sta
tystyka podaje na 10,000 mieszkańców Prus. Za
chodnich aż 55 gluchoniemych, podczas g'dy w 
innych prowincyach byfo tychże tylko 18 prze
ciętnie. 

Kapitan Czart. 
To111 dr111L 

(Ciąg dałszy.) 
- Chwała Bogu! - rzekł do siebie poeta 

- nie okradają mnie tu zanadto. 
- He. he! - odezwał srę przybyły, które-

~o twarz naiwna i bynajmniej ole okazuii.ącą pe
WłJoścł $1ebłe, rozszerzał uśmiech głupowaty -
masz pan ncyę, że się nie lrasuiesz. Przynio
słem śliczności kapuśolaczek. ~alce lizać, jak 
pana szanuję. Gospodyni santa gotowała 10 -
na prawdziwem sadle, Jak BoZ::ę kocham. 

Przy tych słowach, zanurzył łytkę, a i 
nią razem i palce w gorącej zupie, dając znak 
Cyranowi, aby poszedł za jego przykładem. 

Szlachcicowi dokuczał głód szalony. 
Zabrał się odważnie d()i tej gfubej strawy, 

])<>chwycił łyżkę drewnianą, którą mu podsunął 
Pietrek, l z k<>leł zanurzył tą w garnku. 

- Tak to lubię! - wykrzyknął stróż -
dobry kum z waszeci! NiesprawiedUwłe oga
-dują jegomościa, iakem Pietrek! KPiJ pan 
zdrów z tych gadanin! Not dalei! zawijaj je~o
mość ! wystarczy dla na.i; obu! 

Cyrana pobudLła do śml~hu naiwność 
·chłopca, i Jął naprawdę współzawodniczyć z 
nim w opróżnianiu gamka. A nie było tG zada
nie łatwe, Pietrek bowiem, zanim zdążył jedną 
łytlcę przełknąć, iui drugą niósł :i pośpiechem 
-do ~ęby. 

Gdy już garnek został oprótn4ony, zabrano 
się do rozmowy. 
Pietrek: porozpinał bez ceremonlł wszystkie gu
.zikl przy ubraniu. aby mu nłc nJe p_rzeszkadzało 
w trawienlu. 

Sawln~u-sz dostrz~ł pny tej sposobności 
sxmtrek od szkaplerza, który Pietrek nosłł oa 
płei-słacb. -

To odkrycie nasunęło ma pewQ myśl, kłó· 
'' zarar. tet wprowadził w wykooaałe. 

- Ty& bleday, kochanka, S:eprawcla? 
.-Zwał &le eto Pietrka - I 'lłle iarabl:isz pow· 
llłe duto ł'fłf tY• areszcie? 

- Aoo, qMl&eł ~ - o4rMlł uło
DClt. dr~ '&IQ -.,, lfo~ - Nłe ,.-Mlewa mł •tu wcałet ' 

Zachowaj nas Bcie przed nrnvcrn najściem 
tej choroby naS!minnej, bo przy smutnych jej 
skutkach jest ona dla nas Polaków tern stra~z
liwszą, ponieważ dzieci gluchonieme zmusza 
sie <lo nauki w zakladach, i;{dzie ostatecznie zu
pełnie niemczeją. 

Elbląg. Izba karna skazała ponO\\·nie 
niepoprawnego przestępcę, niejakiego ro
rotnika Szałkowskiego, który już 30 lat 
przesiedział w więzieniach, na 2 lata i 6 
miesięcy domu karnego. 

Z Olsztyna w Prusach Wschodnich dono
szą: Pewien oficer z 150 pulku piechoty zapy
tal sz.eregowca Rauscha podczas instrukcyi, c_o 
jest najpierwszym obawiązkiem każdego zdro
wego i silnego Niemca? Rausch odpowiedzial: 
„Poniewieranie żołnierzy". Za to skazal go 
swego czasu s<id wojenny na 2 miesiące wię
zienia. W tych dniach stawar Rausch ponownie 
przed wyższym sądem wojennym, oonieważ 
przeciwko pierwszemu wyrokowi założył o
skarżyciel wojskowy apelacyę. 

W instancyi apelacyjnej podwyższono mu 
karę na 4 miesiące. 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 
Poznań. Sąd przysięglych po• dwudnio

wych rozprawach skazaJ szachmistrza Jana Ko
niecznego na trzy lata domu karnego i ododanie 
pod dozór policyjny, za spowodowaine wykole
jenie pociągu w nocy dnia 16 stycznia 1904 w po 
bliżu stacyi Nekla. Skazany byl zabezpieczo
nym w towarzystwie od nieszczęśliwych wy
padków kolejowych „Thuringia" w :Erfurcie na 
40 tysięcy marek, aby takowe osięgnąć, rozlu
źnil relsy na torze koleiowYm Kostrzyn-Nekla 
w tym zamiarze, że jadąc pociągiem, w razie 
wYkolejenia odniesie cielesne uszkodzenia, za 
które towarzystwo „ Thuringia" będzie zobo
wiązaina wyplacić mu 40 tysięcy marek. Za
miar się nie powiódl; p. Konieczny zamiast 40 
tysięcy, <lostal trzy lata domu karnego. 

Pleszew. Przez miasto nasze przejeżdża
ją obecnie wychodźcy z Królestwa w bardzo 
wielkiej liczbie. Zona jednego z nich, niejakie
goś Prusinoiwskiego, zamierza.fa wraz z rodzi
cami poszukać sobie zajęcia, podczas gdy mąż 
żądal alby jechafa razem z nim. Pomimo usil
nych nalegań lmbieta pozoistala przy swoiem. 
P. polożyl się spać spokojnie. Rano rmówil żo
nie, aby z nim wyszlai na chwiole. co też uczyni
la. W tern mąż dobyl noża i począl nim obra
biać nieszczęśliwą kobiet~. Twarz. szyja, glo
wa kobiety byly ranami pokryte. Dwa Pchnię
cia zranily oczy, tak, iż nieszczęśliwa wzrok 
utraci.la. Z jaką zaciętością ów cztowiek .no
żem pracowal, świadczy szczegól, · iż ostrze 
noża bylo pogięte. Na krzyk biednej kobiety 
przybyli robotnicy„ którzy szruleńca oddali po
licyi. Na·wet tu nie okazvwal P. żadnej skru
chy. 

Gniezno. Związki polski i chrześciański 
wydafy odezwę do robotników w duchu umiar
kowamym, aby na razie powstrzymać strejk. 
Sąd procederowy pośredniczy w zatargu po
między pracodawcami a pracobiorcami, co u
prawnia doi nadziei, że szkodliwy dla obu stron 
streik zostanie uchylony. 

„Lech" pisze: 
Na niedzielnym zebraniu robotników w 

Domu katolickim zdala komisya taryfowa spra
wo1Xlanie z ukladów z pracodawcami. Wraże
nie by.Io niekoniecznie dobre, ponieważ panowie 
pracodawcy poda-li warunki pJ'acy bardzo nędz
ne i nie przyczyniające się wcale do polepsze
nia doli robotnika. Uklady nie zostaly jednak
że zerwane i spodziewać się należy, że panow1t 
pracodawcy nie poz.ostaną gluchymi na glos 
sprawiedliwieści i -rozsądku. 

Poznań. W pro<:esie Meyerowej prze
ciwko hr. Kwileckiej odbył się dnia 7 kwie 

- Masz tu zatem pistola; przyda eł się. 
Pietrek wycłą1nął l'ękę, ale drżała mu tak 

sllrlle, że omal nie upuścU pieniądza. 
N'ie zdziwiło to drżenie wcale Cyrana. Jed

nak zapytał. 
- Dlaczego drżysz, mój chłopcze? 
- To z wlełkiego szczęścia, mój JeJiomość ! 

Jeszcze nlitdY nie miałem tyle pien~zy oa wła
snDść. 

- Jeśli tak, to ·mógłbym clę uczynić bar
dzo szczęśliwym. 

- Ciekawym iak? 
-Gdybyś spełnił to, CZ"iO od ciebie za-

żądam, do-stałbyś dwadzieścia takich samych pJ. 
stołów. które byłyby twoją własnością, jak ten 
oto kapelusz, co go masz na iłowie. 

- Co też jegomość wy2aduje t Dwadzie
ścia pistolów? Alboż ja mógłbym tyle scho
wać przy sobłe? 

- Przekonasz się, gdy zrobisz, o co cię 
·poproszę. 

- To niechże Już jegomość powie raz, o 
co chodzi? 

Cyrano przybrał minę tajemniczą.. 

- Dowiesz si:ę zatem, przyjacielu, ż.e niema 
jeszcze półgodziny, jak objawił ml się tu anioł 
i oznajmił, te sprawa moja 1>rzvbierze obrót 
korzystny dla mnie, jeśli Jutro Tano wysłucham 
mszy świętej w kościele Maryi Panny w Ca
stan, J>l'Zed wielkim ołtarzem. Oświadczyłem 
aniołowi, te uczynić tego · n:e mogę, gdyż je
stem zamkni.ęty i pilnie strzeżony, ale anioł od
pow.ledział, że przyjdzie oo mnie człowiek, 
przysłany przez dozorcę dla towarzystwa ł te 
temu człowiekowi wystarczy obiawić tylkO' wo
lę anielską, aby bez żadnego oporu zaprowadził 
mnie d-0 kościoła. Sądzę, mój chłopcze, te tym 
(:ZfO'Wliekiem Jesteś ty właśnie. 

- To jeszcz.e nlewladomo, móJ Jegom~ćt 
- odpowiedział Płekek. 

- Pe-czekał, Anłol omaJm.lł ml prócz teao, 
te z kościoła człowiek ten przyprowad1Ji mole 
naoowrót do włtizlenła, l ie musi być ml posła
tml)'IR, bo lnaczel w tym roku 1181ł'D. 

- Nie; to napewoo nie lat - zapJ'UCzył 
Jł(IDowale wleśałak, łd6rema ll1e traUły tatoś clo 
przd:onanla myśU, podsawaae ma J)r:z.ez paet~ 

- Rłe wlc:m. gy ~ ty, czy k&o łnx.. ale 
to wiem, te w razie wet,,atwokt wysterc:zy ml 
~~ Sot_ Cn' ~ Jest do łnetW1ł nb 

tnia nowy termin, ale go znów odłożono. 
Poznań. Bank parcelayjny odbyl do

roczne walne zebranie. Z wydrukowane
go bilansu na rok 1904 podajemy kilkana
ście liczb. Ilość czlonków wynosila 1418, 
ilość udzialów: 7044, fundusz rezerwov.·y. 
332 112, 19 mrk., fundusz rezerwy specyal
nej: 40 OOO mrk., fundusz emerytalny. 
8036,55 mr., fundusz za dokonane parcela
cye: 1 265,54 mr., fundusz budowy szkól, 
dróg itd. 40 OOO mr., suma rezerwowa. 
466 414,28 mr., rezerwa hypoteczna: 45000 
mr., suma gwarancyjna wlącznie udzia
łów: 1 761 OOO mr., depozyta 2 560 085,4~ 
mr., hypoteki w portfelu 2 011 551,79 mr. 
Czystego zysku osi<ignieto przeszlo 60 tys. 
marek. Dywidendy uchwalono 10 procent. 

Grodzisk. Walne zebranie Banku Ludowe
go w rodzisku odbędzie się 9 bm. o godz.. 2 po 
poi. w lokalu b~nkowym. Spólka ta liczy 413 
czlonków. Sumy obrotowe w roku ubieglym 
wynosiły w przychodzie i rozchodzie l 127401 
mr. 81 fen. 

Ze Slązka czy Ii Starej Polski. 
Wełnowice. Książę łiohenlohe za przykla<lem 

hrabiego Tiele~Wincklera zamierza utworzyć 
spólikę akcyjną pod nazwą „górnoślązka spó.lka 
montanistyczna". Tej spólce odstąpilby ks.ią -· 
żę kopalnie węgla w Welnowcu, które w roku 
1904 sprzedaly 545 tys. ton węgla za 3 mil. 
840 tys. marek, kopalnie Fanny Chasse (sprze
dala 33 tys. ton za 237 tys. m.), Maks (odbyt 
554 tys. ton. za 4 mil. 590 tys. m.),. Jerzy (sprfze 
dala 287 tys. ton za 2 mil. 170 tys. m.), łfoym
Laura (96 tys. ton za 641 tys·. m.). Z kopal!i 
rudy cynkowej No-wa łielena w roku 1903 wyda 
fa 32 tys. ton galmanu, 49 tys. ton bleenidy i 12 
tys. ton kruszcu ofowianego, wartości razem 
3 mil. 400 tys. marek; kopalnia brzezowicka 39 
tys. ton galmanu, 37 tys. ton blendy i 11 ty!:i. 
olowianki za 3 mil. 830 tys. m. Tutejsza huta 
cynkowa wytopila w r. 1903 już 13 800 tan su
rowego cynku wartości 50 mil. m., a huta Te
resy w obwodzie dóbr Michalowickich 1668 ton 
wartości 661 OOO nu. Walcownia blachy cyn
kowej na We/n()IWCU wYWalcowala 9400 ton bla
chy warto-ści 40 mil. m. 

Z innych dzielaie Polski. 
Lwów. Sprawca zamachu na w. ks. 

Sergiusza, l(alajew, bawil w L 1902 we 
Lwowie. Policya lwowska ma o nim zapi
sane następujące daty: Jan Kalajew uro
dził się w Warszawie 24 czerwca 1877, °/., 

ojca Platona ajenta handlowego, zmarłe
go w Warszawie w 1898 matki Zofii z 
Piotrowskich. Do Galicyi przybyl z War
szawy za paszportem zagranicznym dnia 
28 stycznia 1902, we Lwowie zameldował 
się z mieszkania przy ulicy Lyczakows.kiej. 

W edJug informacyi_ „Slowa Polskie-
go u Kalajew bawil w Warszawie w gru
dniu 1898 r. jako korespondent jednego z 
<lzienni1ków moskiewskich. przybywszy do 
Warszawy na odslonięcie pomnika Mickie
wicza. Chcąc uniknąć kary za jakieś prze
stepstwo polityczne, przybyl do Lwowa 
na ukończenie studyów. 

Wychodźtwo z Galicyi. W ubiegłym 
miesiącu Krakowska dyrekcya policyi no
tuje, że na I(raków wyjechalo okolo 10500 
galic. wychodźców, oraz przejezdnych 

plerzoweizo? Więc zapytuję clę właśn!1e o to. 
Odpowiedz. 

- No, no! to Jegomość musi mieć podwólny 
wzrok, kiedy tak włe o wszystldem. Naletę 
do bractwa, nie zapieram się teiio. Jak ro ied· 
nałc jegomość mógł tah rzecz odiradnąć, nłe 
znając mnie wcale? 

- M02ę wszystko zrobię, co zechcę. Czy 
wątpisz jeszcze o tem? 

- Oj nle1 tuż nle wątpię! I zrobię, co anioł 
rozkazał, niema rady. 

Cyuno odetchnął usp~o}ołly. 
- Ale - cląsznął Pietrek - to musi być 

zrobione Jutro o dziewiątej rano. Mój pan bę
d:de wtenczas w mieście, gdzie wyprawia zarę
czyny swoiei córce, którą wydaje za syna kata. 
A ten kat, to bo2acz całą gębą. Mówię. ie sy
nek dostanie od niego ta-ką kupę pieniędzy, ale 
to, mówk: }e2omoścl, taką kupę ..• 

Sawlniusz przerwał to zajmujące opowia
danie uwagą: 

- Nie zapomnij przynieść swego ubrania. 
które wloże, aby mnie nie {:loznano. i które ci 
oddam, wróciwszy -do więzienia. 

-Przyniosę jegomości s.wói kaftan barcha
nowy. 

- Oprócz. tego, jutro z samego rana . pój
dziesz do zamku i zapytasz: czy pan h rahia wie 
0i m{)!jern uwięzrleniu? 

-Niech tam! I to zrolbię. 
- Teraz bą,<iź z<lrów! - zauważyl Cyrano, 

odprawiając sprzymierzeńca, którego bezbrzeż
na naiwność byla mu tak bardzo na rękę w ie-
11:0 zamiarach. -- Chcialbym przespać się co
kOllwiek. 

Wycią-gnąt się na przegn.ilej stomie, porzu
conej w kącie, i zamknąwszy ~zy. staral się 
zasnąć. 

Nazajutrz Pietrek przybyl na dlugo jeszcze 
przed godziną oznaczoną. Trzymat on pod 
pachą ubranie, które mial prz.ywdziać poeta. 

Ody jut przygotowania IZOStaly ukończone, 
rnlcdy stróż zapyta!: 

- Ale ·czy napra'Wtłę proSto z kościoła po-
wr9oisz. Jegomość tu? " · 

-Skorci- f eśfom · J,Od twolą stratą; jfite 
móg:lbym ~po-wrócić? z.staOOw si~ tytko. 
. >. 6.o to ta~ie cia'roW"nik,I., co ~ an!ola~i z.a 

an tł· f Pda.1 · rQbić' co ~ A Jak· 
~ m? k"iomJć 1%fk~' w" r'ękó;" · )ał(,'k-ainlłora~ . ·, . ' .. 

20000 robotników, którzy udali się do Nie„ 
miec i Bośni. Razem od początku roku dt 
1 bm. przejechało do Ameryki przesz.1, 
18,000 wychodźców, a do Niemiec i Dani 
około 31,000. Linią kolejową Plaszów
Oświęcim udala się prawie taka sama ilość 
robotników do Niemiec. Z linii Żywiec
Dziedzice niema dokladnych zestaWie1. 
Ruch emigracyjny ciągle jeszcze wzrasta_ 
,,Czas" dodaje następującą uwagę: „W 
bieżącym roku cmigrowalo też dużo Rus:
nów, z których jednak paruset powrócUt 
w nędzy do domów, gdyż nieotrzymałl r<>
boty. Jak dla ironii losu wielu z nich Po
siadało ruską odezwę z wezwaniem dl 
emigracyi „na Saksy" obok której zamie
szczony był obrazek Rusina-wychodźcy, 
trzymającego w ręce worek z pieniędzmi. 
Stu kilkudziesięciu tym biedakom udzicm. 
krakowskie Biuro ubogich zasiłku na po
wrót do domów; wielu z nich otrzymał• 
karty wolnej jazdy za pośrednictwem pol
cyi. Obecnie powraca coraz większa licz
ba Rusinów, zawiedzionych w oczekiwa
niach". 

Wiadom•ści ze świata. 
Niemcy. O wizycie WilhelmaII na a1-

gielskim pancerniku „l(ról Edward VH" 
pisze dziennik angielski „Daily Mail'·: Gdy 
cesarz niemiecki oglądał nasz najnowsz-, 
pancernik „Król Edward VII" w Gibralta
rze, nie pokazano mu najnowszych 1r~
dzeń strzelniczych, urządzeń do ćwiczeuil. 
zalogi w szybkiern strzelaniu itd. Cesarl. 
stawil wiceadmirałowi różne pytania, z 
tych niektóre wprowadzily admirała 'ł,I 
ambaras. Dzielny admirał odpowiedzral 
jednakowoż z wielkim taktem, że ce!atz 
niemiecki wie o tem tyle co on i wyco~ł 
się w ten sposób bardzo zrecznie z przJ
krgo położenia. - U>-vagi niepotrzebne. 

Z Prancyi. W sprawie odkrytego tu 
spisku: Policya stwierdziła, że czlonkowic 
sprzysiężenia ukryli 500 sztuk starej broni 
i policya posiada spis osób, dla któryci 
broń ta byla przeznaczona. Są to przewa
żnie wyslużeni podoficerowie i żołnierze 
kolonialni. Policya przypuszcza, iż ist~ł 
fantastyczny plan wtargnięcia do palac11 
Elezejskiego i ujęcia prezydenta Loubeta. 

Z Rosył. „Now. Wrm." donosi z Sza.i
laru: Pociąg wojskowy idący z Charbina 
wykolei się kolo zwrotnicy nr. 9. .Maszy
nista i jego towarzysz, oraz palacz leżeli. 
skutkiem zmęczenia pogrążeni snem tak 
glębokim, że nie można ich bylo zbudzić 
ani za pomocą petardy, ani krzykiem żoł
nierzy. Pociąg zderzył się z drugim pod.ąM 
giem wojskowym. - 8 żolnierzy zabityc), 
26 rannych. Maszynista jest ciężko rannJ. 

Turcya zbroi się gwaltownie. Z fir
mą Kruppa w :Essen podpisano uklad o do
stawę armat szybkostrzelnych na dosta-wę 
62 bateryi polnych, 23 bateryi górskici, 
3 baterye haubic, oraz armaty inne-

to co? Ale tymczasem zalieraJmy się„ bo ł• 
Jui dziewiąta. 

-Na to tylko czekam, kochaneczku. P.n
wadi mnie, a uwata}, żeby nas nie odkryłet. 

- Niema strachu 1 Nłecb-no tyllco ~ 
Jepiej nasunie kapelusz na nos. bo bez uran Ja-
2omoścfa, troche zanadto on wystaje. 

Cyrano nre bardzo lubił, 1dy mu PtZYP't"' 
mm.ano wyjątkowe t"Ozm.iary Je20 orgama ,... 
wonlenJa. Tym razem Jednak okoliczności 11-
czyniły 20 wyrozumiałym I pobłażtwym. 

- Uwa2a twole - rzekł łaskawie - Ile 
jest pozbawiona słuszności; za.pomniałeś mJ Ja
dnak powiedz'.eć o rzeczy znacznie watnJetsz4 

- O czemie? 
- Czyś był w zamku i czyś spełnił, co cl 

zalec.iłem? . 
- Ba! toć byłem, ale spełnić tom nłc lit 

spełnlt, bo pan hrabia, jak tylko św~tało, WJ1!· 
chał z panem margrabią µa polowanie o ctwa· 
dzłeścia mil ztąd. 

- Tam do dyabła ! - zaklął Cyrano. -· 
Ale cóż robić .•• chodimy! ·~~:....• 

Zanim jednak prxestąJ)llł próg w~· 
Pietrek odezwał się z dziwną miną: 

- Jeszcze jedno, z przei>roszeniem jell· 
mości. Ja wiem, te .ie2omość jesteś osoba io
dna, muszę więc 20 po przyjatni przestn:ecb. 
Pójdziemy do kościoła w Cussan, to już umó· 
wione; ale gdyby jegomoścf przyszta w drc<łzt 
ochota drapnąć, to ten oto piesek zarazbY. JegO~ 
mościa chwycił 2ębami za nogę ••• 

I Pietrek wycCągnął przy tycb słowacłl 2 

zanadrza niezmiernie długi pistolet, pokaivtae 
go zdaleka Cyranowł. 

- Bardzo- dobrze odnełcł poeta - leSłd 
chłopiec roztropny. Lubię takich. Ale Jl!W" 
twój zdecbn!e wpierw, zanim Ja mu dam J)(l'W 
do szczeknięcia. 

Tak rozmawiafąc, wyszlł z J)Odzlemfa 1 .,_ 
stall się do dużeł Izby 1>09łacllatael. 

DocbodzDo tu i zewnątrz św~ete I _'flfdlł" 
powfetrUt które z roikosia wcha1ał w płaCi> 
Cyrano. 

--- A! - wyrzekł - Jaki• rozkosl11t ~ 
c~ jest wołaość! A teraz aadstaw ręke. ~ 
ocn: mazę d wypladt twa oałeł~ 

(Cłu damy n~.> . _ :· 
~ .. ·-.. ~ ":_ . . . „ . -. ~ . . ... . „:~ . . . .. 

-.i •• . • • : 



... vstemu. Koszta tej dostawy wynosz<i 
rai~;n l 970 OOO funtów tu reckich. 

!Li 

% riżnyJi str•n. 
fikel. Zamężna Papenłoss spadła ze 

~odów drugiego piętra i złamała sobie 
se ęeł co śmierć spowodowało. 
kr tangendreer. W kopalni .,Bruch

rasse" ·wpadli 2 górnicy do szybu, gdzie 
( l 'l' 'mierć zna ez 1. 

• W Gelsenkirchen-Schalke budują 110-

Y kościól luterski. W nocy rozbili zło
;;jcjc kamiefi węgielny i skradli umie
zczone w nim monety oraz różne doku
nenty. Po złodziejach nic ma śladu. 
1 W Kastropie pociąg najechal na ulicy 
r.wnsterstr. omnibus, pelen ludzi. Konie 
zo5tały zabite. Dyszel zostal złamany i 

tej okoliczności się za\\ dzięcza, że z ludzi 
nikt szkody nie poniósl. WinG ponosi pra
wdopodobnie dróżnik kolejowy, że nic 
zarnknąl przejazdu. 

Asseln. Górnik Schaldach z Wickede 
io~tal w kopalni „f.::Olstein" zabity. Spa
dłY na niego kamienie. 

· Kastrop. Umarł tu sztygar Wałlbamn, 
rażony paraliżem. 

Prosimy nie ustawać w agitacyi za 
Wiarusem Polskim". Jeszcze dużo Pola

ków na obczyźnie nie ma gazety polskieJ, 
trch więc zachęcić trzeba, aby sobie za
pisali „Wiarusa Polskiego''. 

Heissen. W kopalni „Wiesche" został 
okaleczony górnik Pckla. Nieszczc;Sliwc
go odstawiono do domu chorych. 

Bottrop. Inwalida górniczy Michał 
Kozielski zmarl nagle, rażony paraliżem. 
Zmarły ~iczyl lat 55 i pozostawił wdow~ 
z kilkorgiem dziatek. N. o. w p. · F. 

Hamburg. W miesiącu lutym stwier„ 
dzono zatonięcie 101 okrętów w czasie 
burz gwaltonych na morzu. Okręty te po
chodzily z rozmaitych krajów - ani jened 
niemiecki. Uszkodzonych było 487 a po
między niemi 63 niemieckich. 

Halla nad Salą. W osadzie \Verr!c \'v 

Harcu zaczadziło się PiGć osób od SWGd11 

lampy petroJeowej '" zamkniętej izbic·. Ro
dziców przywołano do życia, ale troje dzic 
ci umarlo. Była to rodzina polska. 

Berlin. Wychodźcy podejrzani o tdec mó-

l zgowo-rdzeniowy. Policya zatrz.yrnafa na dwor 
co Szlą:ukim w Berlinie 40 wychodźców, przyby 

1 lych z okolic Raciborza, a wynajętych przez 
l a.ieatów do Marchii, na Pomorze i ido Meklem-

burgii i oddala ich do rewizyi lekarskiej. Pod
e~ podróży ich do Berlina zachorowafo kilku 
z 1ijch wśród podejrzanych objawów; lekarze 
kazali wszystkich wychodiców przewieść naj
pierw celem dezinfekcył do zakladu przy Rei
chenbergerstr„ ztamtad znów do miej~kiego 
Przytullm dla bezdomnych, g<lz.ie wszystkich 
skąpano, a ubranie ich poddano dezinfekcyi. 
Pooowna rewizya lekarska nie wykryla ża
dnych oznak owej niebezpiecznej choroby, po
ltlimo to· jednakże wychodźców zatrzymano je
szcze w Przytulku. 

Odezwa. 
Szanowni Panowie l(oledzy ! 

. Rooeslaliśmy do Was tysiąc odezw, wzy
~~Ych Was 'Cło zakladania Towarzystw ku
pieckich, a niestety kilka tylko nowych Tow. 
PO'W~tafo! 

d ~\imo to bynajmniej niezrażeni niepowo
~1em a glęboko przekonani o potrzebie zor

g2i.lllzowania kupiectwa naszego, wzywamy 
~szanowni panowie koledzy, ponownie usii 
nie, abyście się mianowicie w miastach powia
~Ych .wzięli niezwlocznie ·do zakladania Tow. 
: 1eck1ch, przyjmując kolegów z pomniejszych 

c1ennych miasteczek jako czlooków. 

1 Wsz.elkie stany zrozumialy już potrzebę 
~znotc1,. a czyżby stan kupiecki może najwię
:i orv:anizacyi potrzebujący, potrzeby tej nie 
VllCZUWal? 

~h Zatem precz z ITTlUŚnością i weźmy się o
otzo do dziela ! 

lat dNa dniu 30 kwietnia rb. mamy zamiar zwo-
o Gnnezna 

Dol oizólny zjazd kupiecki, 
~elączony z nadz;wyczainem wa.lnem zebraniem 
. eR'atów Towa1rzystw Związkowych, a ma
~Y ~a celu rozpatrzenie sprawy zakładania 
~ olmków'• oraz. innych kwestyi tak Związku 

<>ll:ólu kupiectwa dotyczących. 
KÓ\V Wzyw~ zatem wszystkich Panów Kołe
iyc' a?y n1ezwlocznie przesiali 11a 1I1a:sze ręc1; 
0g6fenia ~~~ c?' <10 spraw na tym p_ier;vszym 
iąc n~m ziezdz1e kun·eckim porus.zyc się ma
rz!ick, abyśmy mogli najrychlej zestawić po-

•l'\le Obra.id. 
\Io TowarzY'Stwa już dawniej istniejące lub no
nie lloWstale upraszamy o Iaskawe rychle poda
Przy n~m .<l~kla-dnych a-dresów oraz o laskawc 
01 s ą,p1en1e do Związku. Ustawami Związku 
\ty~h ke1r~1lanninem dla Towarzystw Związko-

azde~o czasu chętnie slużymy. 
z. Zarz~d 

~ 'IV1~~kn Towa-rzystw Kupieckich na 
I \V ~ę .niemiecką z siedzibą w Inowroclawiu 

• ZdQWskł,' prezes. W. Płecłlockl. sekr. 
Cześć Kupiectwu! · 

. . ·101•1lf1jd. , 
~~ czlowlek. w Jeromenba. mah-m) .._„ i>row?neyj San Pau.ło (Brazylia 

schwrtano 11iedawno zupcfnic v zi~zatc~o z!o
wieka, który jako dziecko został poąucony i 
pozostawiony w lesie. Podobny on jest dOI zwie 
rzęcia, które jedynie swą postacią przypomina 
istotę lu<lzką; wzrok jego dziki, wlos:r hvorzq 
wielką grZ}\Vę, broda gęsta i zwichrzona, pa
znokcie zmieniły się w pazury, nogi, i\\'OrZ<l 
niezgrabne lapy, nic wydaje ludzkich dźwię
ków, lecz wyje, jak zwierzę. Nazywa sic Fran
cisco ttenquc de Sonso; iuż od dluższego czasu 
znany· byI w okolicy pod na:cwą „Obląkane-s;o 
franka; unikat stale ludzi, zabiial wofy i ko
nie, pil ich krew i jadl surowe mięso. Gdy go 
ujęto, zbliżylo się <loń niebacznie kilkoro dzieci, 
które on usilowal schwytać; uszły wszakże je
go pazurów. Ciekawem jest. czv uda się ~r, 
oswoić i wychować jeszcze kiedyś na czło
wieka. 

Ilość papieru. \Vvliczono nieda'\.\'no wicie 
się wyrabia i wielu .s_ootrzebuie rocznie papieru 
na calcj kuli ziemskiej. Pokazuje się, że na ku
li ziemskiej jest obecnie 4 tysiące papierni, które 
wyrahiai'ł rocznie okole} 15 milionów centnarów 
papieru. Okoto 4 milionów centnarów spotrze
bowują dzienniki i wydawnict\\'a peryodyczne, 
okol'o 2 i p<>t miliona wydawcy ksi~żek, p,rzesz
fo milion handel, tyleż władze adTIJinistracyjnc 
i instytucye prywatne i prawie tyle zakfady 
naukowe; reszta wyrabianej ilości papieru. idzie 
na korespondencyc prywatne. W Prancy1 roz
chodzi się rocznic do 2 i pót miliona centnarów 
papieru, z czego na same gazety zużytkow11ią 
przeszło ćwierć miliona centnarów. 

Spustoszenie pod Mukdenem, jako następ_
stwo stoczonej tam bitwy, jest wedtus.i; relac:v1, 
nadeslanych do Londynu. wprost straszliwe. 
Liczne wsie popalone i poniszczone, "'śród Chit'1 
czyków panuje nędza i glod, setki tysięcy tu
bylców nie mają dachu nad glową i brak im 
najniezbędniejs.zych środków do życia. Rząd 
chi!'1ski zaopiekowat się 60 tysiącami zbieglych 
z Mukdenu mieszkańców i zaopatru.ie ich w 
mąkG i zboże do siewu; widoki jednakże na 
obfitsze żniwa są bardzo. stahe, gdyż niema 
czem uprawić roli: brak zwierząt domniwych i 
brak narzędzi gospodarczych. .Japończycy 
czynią także zabiegi, aby ulżyć 11cdzy ludności, 
·dają im rozmaite zatrudnieni~ zarobkowe, a tak
że bezinteresownie wspomasrai<\. 

Sztuczne odmlodzenie. Już w starożytno
ści szukano usilnie lekarstwa na chorobę W'Spól
ną caJej ludzkości - starość. Nin1on l'Enclos 
posiada/a podobno tę cenną tajemnicę, ale nie 
przekazaJa jej nikomu. W naszych czasach, u
czony Brown Sequard twierdzil, że wynalazl 
skuteczny na to sposób, nie potrafil jednak od
mfodzić nikogo·. Ameryka(Jski profesor Althaus 
glosi, że odmladza ludzi za pomocą prądu ele
ktrycznego, puszcZOtnego na mózg. P:ofesor 
amerykański utrzymuje, że każdy czlow1ek 69-
letni jeżeli jest zdrów, może przy stosowanm 
elektryczności dojść do lat stu. Pięciotygodnio
wa kuracya wystarcza, aby nerwom przywró
cić silę, blask, a wl'o5om barwę naturalną. tta! 
zobaczymy: elektryczność tyleiuż od<lala przy
stug .ludzkości, że molina uwierzyć w iei sil.tt 
twórczą. Metodę odmładzania WY111alazJ ró
wnież i uczony rosyjski profesor Miecznikow. 

Or~ie hakatystyczne. 

Wesoły k•cik. 
Poprawił się. 

Roztargniony profesor. 
- - Witam kcx:ha-nego paiiia, jakże się mie

wa iooeczka? 
-- Ależ ja nie jestem żonaty. 
- Taaak? A mnie się z<lawaJo... ł!m. co 

to ja chcialem powiedzieć? Aha! Dawno się 
pan orien.il? 

W ujeidżałni. 
- U mies~ pan siedzieć na koniu? 
- Doskonale, ale zaraz spadam. 

Troskliwa tona • 
- Wiesz żonusiu, wykąpalem sie w Wi

śle ale woda taka była zimna, zaledwie trzyna
ści~ stopni!.... Oba•wiam się kataru ... „ . 

- Jakiś ty nieostroż1J1y, kocham~ .. Żebys 
mi by! powiedzial, że idziesz do kąp1elt, dala
bym ci cieplą koszu1kę. 

Zięć, który z nieba spadł. Swego• czasu 
szwedzki inżynier dr. f rankeJ wyrusiy~ ze 
Sztokholmu balonem na przejażdżkę powietrz
ną. 

Przypadek chcial, że razem z ba·lonem 
spa<ll na wyspie Oeland obok ~omu pewne~o 
wlaściciela fabryki, który wlaśnie w tvm dnm 
obchodzil swói srebrny jubileusz malżeńsl<l. In
żynier zostal przez owego jubilata zaproszony 
i hofnie ugoszczony. , „ • • • 

ów fabrykant mial corkę, z ktorą, się in
żynier zapoznał przy tej sposob:i~cr. T~ zna
jomość rozwinę.la się w kochanie 1 7...akonczyla 
się ślubem malżeńskim. 

Tak fabrykant pozyska! zięcia, o którym 
można d~lownie powiedzieć, że mu spa.dl z 
nieba. 

Niezwykły środek. 
„Prydnip. Krai." przytacza orygLnalne zda

nie z raportu jakiegoś strażnika ziemskie~o do 
sprawnika: . 

Wczoraj w powierzonym mi rew1rze bylo 
trzę~lenie ziemi, lecz dzięki zarząctz.eniom po
licyj, wkrót<:e ustalo." 

feralny dzień. 
J ed1110 z pism niemieckich podaje: 
Pewien woźnica w Hetdelbergu chcial wziąć 

ślub w dniu 1 kwietnia. - On by~ kato!.ikiem, 
ona protestantk;\. Zebra:wszy ~edy w·szelk!e 
papiery potrzebne ~o ślubu cywi.l_nego, udal su; 
i nimi do swego mu~Jsca urodzem~ w C?rn~m 
lesie. W u rzędzie gminnym wywiązal się rnu:
dzy nim a burmistrzem nas~puJący .. dlaj~g: :: 

_, Więc .pan ch.c.esz m1eć ślub. kOJJfe.czme 
w dinju i kwietnia?. . . · . · 

- No, ~ ·cM' temu p~~zk.adz:a_? · . 
_Jl.kto co.? - Czy pan nt~ wi.~ ża dm~ 

J-szy ~~~nt'f.·~ ·:.dnłem. ferłilimn~ .' 11~~ 
puec.!tt · dzieti urodznn Bismarcka! 

Dilsscłdori. 
:Spowiedź \.Vielkano na dla Polakó\\ w 

Dyseldorf-Gcrresh imic i okolicy odby
wać się będzie jak po inne Iata. Od dnia 15 
kwietnia aż do poniedziałku 17 będzie 
ksiądz polski w Oeresheimie. Niech Ro
dacy korzystają ze sposobnoś i. Polki 
zechcą iść do spO\\ iedzi św. .\' dni po
wszednie. 

Bractwo Różańca św. w Schonnebeck 
donosi swym Braciom i Siostrom, iż podo
bało się Panu Rogu zabrać z tego świata 
po krótkich, lecz ciężkich cierpieniach opa
trzoną św. Sakramentami 

śp. MARY ANNĘ KRYS, 
urodzoną Waszkowiak w 81 roku życia, 
Siostrę 9 róży. Pogrzeb odbędzie się z do
mu żałoby przy ul. Rottstr. nr. 11 \'v Steelc 
w czwartek 13 b. m. o godz. 7'0. Uprasza 
się wszystkie Siostry o liczny udział w 
pogrzebie. Nadzelator. - :'.' 1 . "• .„ . . „ . ' ... :. 

-- ~~·,~'·i .~• I ~ ~ ~. 

~ .'. ~~ ' . . .... 
Podobało się Panu Bogu wzi~ść do 

siebie naszą ukochaną matkę i babkę 
śp. MARY ANNĘ KRYS, 

z domu Waszkowiak, w 81 roku życia. 
Zmarla urodzita się w Dąbro,,,vie, pow. śmi
gielski. Pogrzeb odbędzie się w czwartek 
o godz. 8 z domu żal oby, ulica !Rott III m. 
11, o czem wszystkim rodakom i znajo
mym donoszą w smutku pogrążeni 

zięć Szczepan Żybura, 
oraz córka i wnuki. 

111111 
'fowarzystwo św. Wojciecha w Duisburgu 
donosi wszystkim czlonkom oraz wszy
stkim rodakom tu zamieszkalym, że w 
przyszłą sobotę, t. j. 15 t. m. po pol., a tak
że w niedzielę będzie sposobność do spo
wiedzi Ś\V. W niedzielę rano o godz. 7Y~ 
przystępuje Tow. wspólnie do Komunii 
św., w niedzielę po pol. o godz. 3 nabożeń
stwo polskie z kazaniem w kościele św. 
Józefa. Po naQożeństwie zebranie towa
rzyskie w lokalu posiedze1l. O liczny U·· 

dział w nabożeństwie i zebraniu uprasza 
się, Z a r z ą d. 

Baczność Siostry Bractwa Różańca św. 
w Habinghorst. 

W przyszlą niedzielę t. j. 16 kwietnia 
nie będzie odmawiany Różaniec z przy
czyn od nas niezależnych. 

Zwołujaca. 

Towarzystwo św. Jerzego w Alstaden 
donosi swym członkom, iż w niedzielę 16 
kwietnia zaraz po krzyżowej drodze od
będzie sie zebranie. Uprasza się czlon
ków, żeby się wszyscy zgromadzili. 

Z ar z ą d. 

Wiec polski w Eicklu 
odbędzie się w niedzielę, dnia 16 kwietnia 
o godz. 5 po poi. w sali p. Teodora Peld
hege, przy kościele katolickim. 

O liczny udzial Rodaków z .Eickla 
okolicy uprasza Zwołujący. 

Baczność prezesi i naczelnicy okręp IL 
W niedziele. dnia 16 kwietnia po p<>ludniu. 

o godzinie 4 na sali pana P. 'oisten w Castr~ 
ulica Munster tr. nr. 6, rcstauracya „Monopol 
odbedzie się zebranie okrego·we. Liczny udzial 
porządany, ponieważ na porz'\dk? obrad S<_ł bar~ 
dzo ważne sprwy do zalatw1ema .. Bedz.ie. tcv. 
z.dan}' reierat z zja7.du delegatów 1 omóWJOua 
zostanie sprawa przy. z1ego zlotu okręgowego. 
Zwracam uwa~e. że są niektóre parag_rafy ,.,. 
„Sokolstwie"" na zjeździe delegatów :;m1~on~. 
więc proszę, ażeby prezesi i naczelnicy !Jczme 
przybyli. Czolem ! 

Bernard Zmudzlńskl, prezes okregu IX. 

Mam wóz do sprzedania, który j~t 
stóscrw1ny dla piek~rza. któryby ch'Ciat 
taki interes zalożyć, tak samo jest scooo
wny dla: interesu mleka itd. Zglooić si• 
można u 

TOMASZA MARCINKOWSKU::GO 
w Diimpten, Sekt. III nr. 14/1. 

p. Oberhausen i Pnint:rop. 

----· 
Po'szukuję czeladnika natychmiast a 

później. 

WINCENTY SKABA, rzeźnik_ 
\\'i Bottropie, ul. Bahnhnfstr. 2. 

Tak samo potrzebuję slu~~ do robo
ty domowe]. 

DWIE UCZENNICE 
zaraz. łu:b od 15 kwlietrui.a mag~ wstąpić ~ 
meg{)' składu kolonialnego. 

Walenty Mróskowiak, 
Reckłłnghausen-Siid (Bru:clt) 

lli. Leusbergstr. 29. 

Baczność Rodacy! 
Polecam szan. Rodakom moJą 

ORKIESTRĘ POLSKĄ, 
która wykonuje wszelką muzykę, jako to: 
podczas pjelgrzymek, pochodów, koncer
tów, także doborową muzykę do tańca w 
towarzystwach i na wesolach, ~ mianowi
cie z fortepianem. Ponieważ moja córka 
zemną grywa, więc już w mało osób wy
konuję dobrą polską tanią muzykę. Sokoi
skie marsze! Ceny jak najprzystępniejsze. 

J a n Pa w I a c z y k, kapelmistrz 
Schonnebeck p. l(ray, Orundstr. nr. 4a, 

obok kopalni „Zollverein„ III. 

Baczność Bracla Rodacy! 
w Katernbergu, Schonnebecku, StopPff

bergu, Rotthausen i Kray. 
Dnia 15 kwietnia otwieram 

INTERES PIWEM, 
przy ulicy Rotthausener Str. nr. 148. Do
starczać będę piwo w butelkach i w sąd
kach, podlug życzenia do domu. O laska
we poparcie mego przedsiębiorstwa proszę 
uprzejmie Szan. Rodaków w ł\aternbergn„ 
Schonnebecku i okolicy. 

Z głębokim szacunkiem 
Ja n Bar a a. 

Poszukuję 2 doskonałych czeladników 
krawieckich na dobrą i stalą robotę. 

· Michał Tesmer, krawiec 
w Hamborn, ulica Becker nr. 210. 

DO NASZŁJ CEGIELNI 1 f ABRYl(ł 
brykietów poszukujemy na stale zatm
dnienie tęgich robotników. 

Adres: Gewerkschaft Lucherberc, 
Lucherberg, Bez. Aachen. 

Rodakom w Oberhausen i okolicy podaiemy d& 
wiadcmości it z dniem 1 kwietnia zalo.źyli8my drugi 

interes to j<łst filię w Oberhausen przy uliey 
Bismarckstr. nr. I (przy kościele P. Maryi) 

Główny skład 
w Essen, 

ulica Thurmstr. nr. 1-ł 
Największy interes polski na ..... 

<> N ad re n i e i We s t fa lię. Za- c.. 
trt1dniamy 3 wojderów 2 przyR ~ ~ 

krawaczy i 25 czehdników. ~ 'f 
Wielki wybór w materyach !; -g 

na suknie, fartuchy, na. pościel, w c.. 
firanki, kołdry, pokrycia na sto· ~ -ł 
ły od pojedyńezych at do najwy- =; i 
kwintniejszycb, kapdusze. para- ~ ~ 
sole, s.ekarpetki .kra•atki ręczni- ~ 
ki bieliznę i t. d. 

Rodaey, . popierajcie przemysł polski. Strój do ·; 
swego kasłem naszem ale prawdliwie .swego. 

·"Jan ·. i ·pra·ncis-ek :Bloch 
:ts$1n,· rhormstr . ..14· . .. Oberha·uśea, Bism.arckstr., t. 

! • • •• • • •. • • (•. ., • • , . •• • • •• • 



H Tylk Io ielkano · .. : Tylko 
będą sprzedawane ubran·a dla m~tciyzn i chłopców po niebywa.łej i niesłyehanie ta iej cenie. 

'łł'ielkanoey 

Ub ran· , obu · e do prz jęcia d Ko unr ś iętej 
ie kim 

I o Tylk n jt 

ELisenstr, 21 
RUHRORTER KAUFHAUS I\aiserstr. 290 

· D , Wielkanocy wiei· a ~ 
. 1· „ • wypr e.,,az o· ... 1ez ·o e1 

Wielk~ partya ubrań dla mę2:czyzn po 7.50, 8.50, 10.50, do 18 marek. Wartośc jest niemal podwójna. 
Obuwie w najwi~kszym wyborze, tylko dobry towar po najtańszych cenach. 

Firma': R u h o r t e r auf haus 
Ruhrort. Darxłoh. 

W R. uhrort róą ulicy El!~~nśłr. 
' 1 ł1armonusfr. = Ubrania dla mężczyzn 650 do = ołóoown~ „ •• kaidoJ n, •• „ od mr. 40 m 

Ubrania dla chłopców od I~~ 1tm I 
3501 ł;1 Ubrania do 1,rzyjęcia l5o <io 

- od mr.28, m mr. 
Spodnie bnkskinowe 

4l• panów war&ei6 U! mr. = Kapelusze dla panów 95 
- w anoić aż do 3.60 mr. de -.,...sukaai.a fen 

I tylko u Maxa GrUnewalda, .~ ·I 
I róg ulic Elisen tr.· w RIJDRORT i Harmrmiestr. i 
ii11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111J -------------- ··- ---- ·--- ··- ·-·- - ' 



Nr. 85. Bochum, czwartek 13-go kwietnia 1905. ok 15. 

pismo ludowe dla Polaków na obczyźnief pośw1ęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym„ 

w1chodzi codziennie z wyjątkiem dni po~wiątecznych. 
przedplata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
1 mr. 50 fen .. a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

W imię Boże za Wiarę I Ojczyznę i 
Za !nscrat~· pl:-ci si za \Viersz petytowy 15 fen„ a za 
O!!loszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. I(to 
często oglasza, otrzyma rabat. - Listv do „Wiarusa 
Polskiei:!o" należy frankować i podać w nich doklact-

" pod zttakiem „t. polnisch" nr. 128. ny adres piszącego. 'RGkopisów się nie Z\vraca. 

Redakcya, Drukarnio. i Księgarnia Y.najduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstrasie. - Adree: „„Wiarus Polski", Bochum. - r.relefonu r,r- 1414. 

polscy! Uczcie dzieci 1we 

ć, '11Yłeć ł pisać po fOlikuI Nie leit 
IWełBll Zniem• 

Z wypadk6w dnia. 
Spl'awa zakazu języka polskiego na zebra

niach pogrzebana. 
Donoszą, że ze zmianą, jaka nastąpiła 

'" ministerstwie spraw wewnętrznych ze 
śmiercią Hammersteina odstąpiono także 
od zamiaru zmiuny ustawy o stowarzysze
niach, mającej zakazać używania języka 

polskiego. 

Telegramy. 
T o k i o. Biuro Reutera don{)si, że w 

edpowiedzi na zbrojenia rosyjskie zamie
rza Japonia do jcsięni powiększyć swe siły 

i 1a placu boju na milion chłopa. 
! M o n s. W kopalni Noirchln pod Mons 
~ nłeżącej do belgijskiego towarzystwa wę· 

1lowego eksplodowały w wtorek po po
łudniu gazy, w skutek czego poniosło 
śmierć 7 górników. 

L a t o r e. Liczbę zabitych podczas 
ost&tillego trzęsienia ziemi obliczają w ob
w(){zfe Polampur na około 3000 w obwo-
4z~ Kaitgra na 10000 osób. 

I( o n s t a n t y n o p o I. Większa ban.„ 
ła grecka napadła w piątek wieś Zagorić, 
kt'1'11 spalono. Chłopi opowiadają, że za. 
bito przeszło 1000 osób. Konsulowie mo
carstw udali się na miejsce wypadku. 

Polacy na obczyźnie. 

. l..iUgendortmUBd. W niedziele dnia 9 kwie
tua odbyl sie wiec „Zjednoczenia zaiwodowe~o 
polskiego", któremu przewodniczyl druh Trzeb
l!!ak. Potem wystąpil Jako pierwszy mówca 
4ru~ Stolpe z Bochum, który opisal bardzo zro
zumrale cale polOO;enie robotników polskich n• 
obczyźnie ora:n przedstawil, jak „Zjednoczenie 
za_wodowe polskie" walczy l walczylo z wroga
nu robotników. Burzą oklasków pooziękowa
no mówcy za plynące z serca s.l'o'Wa. Potem 
zabra1 glos druh liejnowicz z Kastrnp i ·wyka
~ał, Jakie to ciężary „Ziedn. zaw. pols." ponosilo 
4 l>Onosi w swej pracy i nawolywal, ażeby Po
~cy Jak nailiczniej do niego wstępowali i ganll rh· którzy sę :majdują w niemieckich związ-

ach. Przewodniczący wieca omawial sprawę 
~obotnlczą w teJ okolicy i dodawal otuchy dru-
~ do wytrwania w organizacyi. Przema
~~! Jeszcze druhowie I(ościelny, Cichy l Bo
tl · Delegatem zostal Józef Trzebniak Je
·i noglOŚnie ob.rany. Ponieważ <lruh J. Otto zlo
• Yl &~6! urząd jako mąż zaufania, przeto na 
~gk.itn1e1sce stawili druhowie druha Szczepana 

0 elnego (Wilhelmstr. 43), 1 na okolicę Wer
~~! We~trich zostal obrany druh W. Musielak 
łt 0_vlnztalstr. la), jako mąż zaufania. Dru-
~e~ Wykrzykn.ęll po trzykroć: Niech żyje 

•· vu.uoczenie nwodowe polskie". poczem 
llsrzewoctn!czący zamkuąl posiedzenie slowam1 
'' zczęść Boże!" Druh. 

\V Essen. Spmwo-zdanie z wieca z Essen
(a~st. Wiec za~ail i przewodniC'zyl mu dele
Jak na. okręg Essen druh Przybyla z :Essen. 
t: eo pierwszy mówca wystąpil druh Regulski 
i0ralbeńe1ttu o konferencyi górników w Berlinie 

z zac~ęcal do organizowania sic. 
lllle Z rn1ejscowych przemawiali drahC1Wie Kat
ba/ciak z Essen-West, Skrzypczak z frohr~
Zlc;f1• rórzy energicznie zachecali do organ-1-
ft!e'f(ai dasneJ. a do stroni enta od obcych. Po
łako ruh Tomasl:ewskl zlożyl swó} nrząd 
'dwóc~~ zaufania, przeto obrano w Jesro miejsce 
~-W 1n-nych: Wladyslawa Stasza;ka w fs
eS&e est, WOrtstr. 2Z t Jana Pogrzels.kiego w 
·" w~West, Altendorferstr. 40. Wlec odbyl sic 

rOWym porządku. Szczęść Boże! 

Dem Dntk. 
Pol&k' ~· Wlec „ZJed.noczenla zawodowego 
~cin:o odbyl się w niedzielę w Deme przy 

ndz!ale rodaków. WiecO\Vł prrewo-

dniczy.t druh Tonder z Derne. Druh Korpus z 
Bochum w d1uższym przemówieniu wyjaśnil 
cel i korzyści organizacyj zawodowych i za
chęcał, aby rodacy wstępowali tylk(} do wla
snej organizacyi. Na członków zglosUo się 
przeszlo 30 rodaków. Mężami zaufania zostali 
obrani .Józef Krawczyk w Altenderne, Nieder
beker, A. I(aczmarek w liostede, Priedrichstr„ 
Józef Sosiński z Kirch-Derne i J. Piechota z 
Kirch-Derne. Delegatem prawie joonoglośnic 
wybrano druha Józefa Tondera z Altenderne
Oberbeker, Jagerstr. 21. 

Zaz.naczamy, iż u owych mężów zaufania 
oraz u delegata można się na członków z~laszac 
i skladki miesięczne placić. Szczęść Boże! 

~owa posta Korfantego 
wygłoszona przy obradach nad nowem 

prawem górniczem w sejmie. 
(Ciąg dalszy). 

Mości panowie, wydziały, robotnlcze są ko· 
niecznie potrzebne. Jeteli weźmlemy pod uwa
gę połźenie przemysłu 2órniczego, to po jedne) 
stronie widzimy ogromne gromadzenie kanitału. 
Właścf.c:ele tego kapitału, kopalń, są po częścl 

. ludźmi. którzy nigdy żadnego z swych robotni
ków nie widzieli, którzy może nigdy w kopalni 
nie byli, którzy o cleżkiej oracy górnika w ogó
le żadneR;o P-Oiecia nie mają: są to ludzie, któ
zry pilnują tylko 0020, żeby z kopalni wybić jak 
najwyższą dywiden<lę i n~iwieksze wydobyć z 
niej zyski. Po drua:iej stronie mamy masę ro
botników, zatrudnkmycb tysiącami po kopal 
nrach. Jest rzeczą niemożliwą, żeby każdy P9· 
szcze2ó1ny robotnik mógł się zwrócić do pos:e
dzlciela kapitału lub kierownika przedsiębior
stwa, ażeby go przyjął l z nim się układał. Ro
botnicy nie mogą więc wcale słę wymów~. dla 
te2'.o też nienawiść, istniejąca po dzlś dzi:eń po
mlędzy pracodawcami a roootuikami! Jeż.eil 
robłnik ma iakil:e skand i żale, nateuczas ldero
wnik przedsiębiorstwa wcale 20 nie przyjmie, 
albo przyjmie go wbardzo rzadkich przypad
kach. l(łerownlk ma co Innego do czyn:enla. 
dla tego po.syła robtnlka do urzędnika, który 
10 szykanował, a na którego robotnik chc!al 
się użalić. · 

M. panowie, jak jawne wybory u nas 
sie odbywa~ą na to mamv codziennie do
wody. Jeżeli np. na O. Slązku są wyboi y 
zastępców gminnych, a istnieje niebezpie
czeństwo, że zastępca partyi kopalniowej 
może być niewybrany, to po prostu telefo
nują do kopalni: Odkomenderować tylu a 
tylu chlapa! Tych ustawią, prowadzą do 
stolu wyborcz. i ci muszą glosy swe odda\; 
na kandydata kopalniowego, który też zo
staje wybranym. Nie inaczej dzieje się 
przy wyborach do sejmu pruskiego, robo
tników w kolumnach prowadzi się do sto
łu wyborczego, ażeby oddali swe glosy za
stepcom interesów kopalnianych. I takie 
stosunki chcecie wprowadzić przy wybo
rach do wydzialów robotniczych. Pano
wie powinni być przynajmniej tyle uczciwi 
i powini mieć odwagę powiedzieć: Nie 
życzymy robotnikom ich praw, nie chce
my, ażeby także mieli glos przy porządku 
stosunków kopalni, żeby przedkładali skar
gi swych kolegów. Tak powinni panowie 
powiedzieć a nie zastawiać sie agitacy<i 
wielkopolską, ażeby zakrywać swe samo
lubne cele. Gdyż gadanie o polskiem nie
bezpieczństwie Jest tylko pozorem; pano
wie sami nie wierzą, w urzeczywistnienie 
tego niebezpieczeństwa. 

M. P., jesteśmy pierwsi, którzy lak 
najostrzej potępiamy każde usilowanie, 
żeby w wydziałach robotniczych prowa
dzić agitacyę polityczną,. Ale niestety 
król. rząd państwowy wniósl sam mate· 
ryal agitacyjny do projektu przez ten prze
pis, te tylko ten robotnik do wyazialu fCJ

botniczego wybrany być może, który wła
da językiem niemieckim w slowie i piórze. 
To jest Jedyny polityczny punkt, który 
tkwi w projekcie. Wlaśnie na mocy tego 
przepisu musi przyjść do walki politycznej. 
Ody! co będzie, jeżeli przepis ten stanie 
się prawem? Do wydzialów robotniczych 
nie bf;d'\ wybierani osiadli robotnicy, któ· 

rzy mają kawałek ziemi z małym domem 
na niej, którzy nie opuścili nigdy swych 
stron ojczystych, tylko tacy, którzy wiele 
po świecie bywali i zapoznali się z so
cyalną demokracyą; przejma. też agitacyę 
socyalistyczną i będą wybrani, bo umie
ją po niemiecku; dalej tacy będą wybierani 
którzy z obczyzny, z glębi Niemiec do nas 
przybyli i tutaj prace znaleźli, a tacy s:1 
po części ewangelikami. A więc sprawca 
ma dla nas także wyznaniowe znaczenie. 
J eżcli chcecie mieć w wydziałach robotni
czych spokojnych, osiadłych robotników, 
nie uprawiających agitacyi politycznej, na
tenczas usu6cie ten przepis z projektu; roz
porządźcie, że tu nie chodzi o język! 

(Bardzo słusznie! u Polaków.) 
Nie jest winą naszych robotników, że 

nic nauczyli się języka niemieckiego; winę 
ponosi król. rząd państwowy, który pod
trzymuje system szkolny taki, który unie
możliwił naszym robotnikom przywłasz
czenia sobie znajomości języka niemieckie
go. I zkąd nasz robotnik przychodzi wła
ściwie do tego, żeby pokutował za to, iż 
urodził się Polakiem? i że szkola niemie
cka nie dała mu możności wyuczenia się 
języka niemieckiego? Robotnik nasz 1,a 

to, że urodził się Polakiem, ma być osobno 
jeszcze karany; 

(Bardzo dobrze! u Polaków.) 
sądzę, że więcej niedorzecznego przepisu 

· być już nie może. 
' (Bardzo dobrze! u Polaków.) 

Dalej z rozmaitych stron żądano tutaj, 
żeby prawo glosowania do wydzialu ro
botniczego podwyższone zostało na okolo 
35 łat. Robotnik, skończywszy 25 lat, ma 
prawo wybierać do parlamentu, skończy. 
wszy 25 lat, może być wybrany z 25 ro
ldem może wybierać do sejmu, a z 30 ro
kiem może być wybierany. Ale przy wy
borach do wydzialu robotniczego, gdzie 
chodzi o interes zawodowy, ma liczyć az 
35 lat. 

Więcej niedorzecznego przepisu nie 
mogę wogóle sobie pomyśleć; 

(Bardzo dobrze! u Polaków.) 
monarchowie i członkowie domu króie~
skiego są z 18 rokiem tak dojrzali i tak 
mądrzy, że mogą panować nad milionami 
ludów i rządzić niemi; robotnik, który nie 
ma 35 lat, choć jest bezpośrednio intereso
wany przy ustawodawstwie państwa, nie 
jest Jeszcze tak dojrzały, żeby mógł także 
coś powiedzieć przy porządku stosunków 
robotniczych w kopalni. 

M. p., podnoszono z rozmaitych stror..1, 
że gdyby byly tajne wybory, natenczas z1.: 
strony Polaków straszliwynacisk zostz:nie 
wywarty. Chciałbym tych panów, którzy 
to twierdzą, poprosić, ażeby rękę na serc~ 
położyli i uczciwie powiedzieli, gdzie pol
scy robotnicy na Slązku pracodawców te
roryzowali. Nie możecie wymienić ani je
dnego takiego wypadku! Nie teroryzm 
(nacisk) znajduje sie calkiem gdzieindzieJ. 
Znajduje sie po stronie pracodawców. Juz 
przed tern mówiłem o wyborach gmin
nych, o wyborach sejmowych, przy innych 
sposobnościach mówilem o wyborach pai. 
lamentarnych. Jeżeli robotnicy nie wybie
rają tak, jak się podoba panom i ich urzę
dnikom, to ich masami wydalają, z pracy, 
n. p. w Hohenlohego administracyi. Pra
gnę wam przypomnieć czasy, które są Już 
wprawdzie stare, czasy kulturkampfu, 
gdzie ludzi setkami i tysiącami wypędza
no z pracy, ponieważ glosowali na kandy
data centrowego. 

(Wolanle: To nie prawda!) 
- Już to zgadza slę z prawdą! I tego sa
mego dożyliśmy w tym roku. Dla tego, 
te ludzie glosowali na kandydata polskie
go, zostali ukarani. A czy to nie Jest tero-

ryzm najgorszego gatu11ku, że naszym ro
botnikom uniemożliwia siG po prostu zwu.
lywania zebrań, na których omówićby 
mogli swoje sprawy? A czy to nic jest 
teroryzm ze strony pracodawców, że ka
rzą robotnika, gdy należy do Związku ro
botniczego? Tak, panowie pracodawcy 
porównali u nas stosunki w kopalniach z 
armią; powiadają: jak w wojsku jest kar
ność i dyscyplina. I to jest celem, do któ
rego panowie zdążają. Jak w wojsku, jak 
\\' cuchthauzie, tak i w kopalni ma być; 

(Oho! i śmiechy na prawicy.) 
robotnicy i pracodawcy nie· mają być ró
wnouprawnionymi obywatelami; tylko za 
parę groszy, które robotnik zarobi, winien 
nietylko swe zdrowie, swą silę roboczą, 
swe życie, ale catą swą osobę, swe polity
czne i oby\vatelskie prawa panom zapisać. 
To jest cel, do którego panowie zdążają. 

M. p., upatrujemy w projekcie wielką 
luke, że członkowie wydzialu robotnicze
go nie mają mieć prawa do podejmowania 
rewizyi w kopalniach. Dalej życzymy, 
ażeby prawa wydziału zostały rozszerzo
ne, przy sprawach nad dyngiem, przy spra 
wach nad dlugością pracy winni cztonko
wie wydziału robotniczego brać udział i 
mieć co najmniej \~los doradczy. Są
dzę, że bytoby w o ;óle lepiej, gdyby pra
codawcom nie pozwolono na wlasną reke 
wytwarzać dla wydzialów roLotniczych 
nowych zadań, które nie są w prawie wy
siczególnione, tylko zadania te należy roz
szerzyć i prawnie oznaczyć. Zrobiliśmy 
przecież gorzkie doświadczenia z dobremi 
nadziejami do dobrej woli pracodawców. 
W roku 1892 przyrzeczono także rozmaite 
rzeczy, i także liczono na to, że panowie 
okażą dobrą wolQ, ale dotąd jej nic obja
wili. 

Jak potrzebne są wydziały robotnicze, 
wykaże panom w liście, Jaki mi nadeslal 
pewien robotnik. Pisze on tak: „Na pe
wnej kopalni pod Mysłowicami jest węgiel 
deputatowy tak lichy, że wcale nim palić 
nie można. Zwróciliśmy się z prośbą do 
jeneralnego dyrektora ażeby dat nam le„ 
pszy węgiel. Jeneralny dyrektor odesłał 
list do kierownika kopalni, nieiakiegoś p. 
nadsztygara Dietricha, a co ten zrobił r 
Otóż wszystkich górników, podpisanych 
pod prośbą, WYPGdzil z kopalni.u 

(Słuchajcie! sluchaicie l u Polaków.) 
M. p., gdybyśmy mieli wydział robo

tniczy, - panowie widzicie, że dyrektor 
jeneralny wcale z ludźmi układać się nie 
chcial, że poslal ich do nadsztygara - czy, 
bylby taki wypadek możliwy? Pomyśl
cie sobie calą nienawiść, jaką, takie środki 
wytwarzają! Stosunek pomiędzy praco
d~wcą a robotnikiem środki takie zatruwa.
ją w okropny sposób. Odnośny urzędnik 
nic sobie przy tern oczywiście nie myśli· 
nie myśli o następstwach tego. Ale taki~ 
rzeczy sprawiają, że stosunki pomiędzy 
pracodawcami a robotnikami stają się nie
znośne. Przy tej sposobności chcialbym 
panom udowodnić na podstawie stosunkó\V 
w kopalniach państwowych, jak bardzo 
potrzebne są wydzialy robotnicze, ale wy~ 
działy takie, które prawidlowo funkcyo
nuJą. W kopalniach państwowych mamy 
od lat wydzialy robotnicze. PowiedzianG 
Jednak z rozmaitych stron, że zrobiono z 
nimi smutne i liche doświadczenie. Dla 
czego okazały się niedobre? Nie dla tego 
że są wydzialaml robotniczeml, tylko dl~ 
tego, że nie pracowały prawidlowo. 

(Dokończenie nastąpi). 

Z w1jny nsyjlkt-JaMMkiej~ 
Jenerał LłoJewłcz radz.ł Jut EuropeJczyko11111 

aby opnściU Cbarbła 1 przenieśli slą do wnętrza 



łtrwł'L Jasną °"'iC:C jest rzeczą, że koło Char
Maa nastąpią poważne wypadkl Tymczasem 
lfOŚC.ia trwa dalej. Drua:;m punktem. koło któ-
ne<> obracają słe naJbUżsie plany woleame, Jest 
Władywostok. Donoszą z Tokio, ze Japończy
cmy zaatakują niebawem port ten od strony 
aorza. 

Wszyscy też spodziewają stę prędkie&o o
•t' · · Władywostoku. Liczba mieszkańców 
<: „ . • ., ~ii miasta zmalała do kilkuset. Ceny 
»Y' .u>Śd idą w 2órę, aczkolwiek zapasy codzie• 
wie pn.ybywa)ą świeże. 

Okręty są już naprawione, fortyflkacye po
ukrywane. W mieście ~łoszono stan oblęże
•ia. 

Tysiąc ludzi załogi zuajduje się w mieście, 
··a 25 OOO w fortach; spodziewane Jest jednak, 
że załoga dosiągnie 80 OOO h•dzł, 2dyż przyby

. w aj.1 wciąż do Władywostoku pos:łkł, oraz za
foał z miast i osad na 2raułcy koreańs~lei. 

Blokada portu jest ścisłą. Dzięki cz~lnośd 
flo t./ japońskiej, żaden z parowców cudzoziem
sl ich n:c zdołał jej przerwać. 

~ o do Sachalinu, to z chwilą, a;dy Japończy
cv - według p~fosek - zdołali już zacłą2nąć 
.0-i.yczkę od „Standard Oil Company" na hl· 
~tekG Sachalinu, prasa rosyiska zaczyna zn~w 
~3,„ ięcać bliżs2ą uwagę tei wyspie wyu;nan1a, 
zwanej w języku zesłańców: „krajem rozpa
~zy". 

,.Syn Otieczestwa" zalł się, że ta wyspa 
ltył a aż do ostatnich czasów w taktem opuszcze
niu. 

Sachalin obfituje w łąki, ieSt zasobny ""' 
r yby, ale bydła nie pasano a ryby łowili Ja· 
JtO r' czy cy. Dziś na Sachalinie drożyzna, a ~r?
źnc widma niedalekiej przyszłości wylud01a1~ 
WYS~ę. 

· Groźnem widmem dla Rosyi jest też anar
eh :a 9.rmjąca na okrętach Rożdżestwieńsklego. 
s11:~1.m.la ~2 za skandalami, brak dyscypliny ł oie
JCStllS1.eństwa, zmuszają admirała do drakoń
ek!ei iście surowości. Przed okrętami rosyj. 
skk;.ni zamykają się porty i nie ma a;dzie ~zkód. 

f!-0ta rosyjska znajduje sie już w votudnio
w vch stronach morza chi:ńskłeKo ł nie wielka 
,r.zest r zeń dzieli ią od floty iapońskiej admirała 
Tor.o. 

W cdłu2 jednych b:twa nastąpl lada chwili. 
hmi twierdzą , że admirał Japoński poz.woli łlo
c;e rosyjs!dej przybyć na wody Japońskie i tam 
w rnauyd1 sobJe okolicach wyda jej bitwę. 
J.llę""' .- _ __ -·- _ . Z~.& ES 

Pomocy dla Braci na~zycb. 
I' s. kaliOnik Bandurski wydał odezwę wzy

wająca tlo nies!enia pomocy braci naszei w Pol
sce pod Moskalem wtrąconej w nędzę z powoda 
w oj.ny rosyjsko-japońskiej. Z odezwy tei war
to przyt-0ciyć kilka ust~pów: 

„Jak okręt wobec nadciuai'łcei burzy, tak 
~połcczctistwo nasze stanęło wobec chwili peł
Rei r: rozy i przełomowego znaczenia. Hura2an 
jn:t s ię zerwał i pędzi od W schodu, ślac ku nam 
ocS1 :4 sw~/ch 2romów i jęki swych ofiar. 

Tam - tysiące trupów i tysiace wśró• 
Jlłąk konania wijących się Istot ludzkich, braci 
waszych z krwi i koścl - a bliżej nas iak dtu
rle i szerok!.e Królestwo Pofs!de, Kłód i nędzu 
cłiwytajq w swe szpony osierociałe po mau
tłż:trsklch hcjownikach ofiary. 

Zamęt oir.ólny powiększa grozę położenia; 
zda się, że wszystkie potęgi złego uderzyły w 
•kszczęsnąt pogrucho-taną nawę Ojczyzny na
szej. 

I wiekowa niedola i obecne bóle i wszyst
kie vrotesty długo gnębionych dusz ł przed.wcze 
ifne n?.dzieJe i ~zewrotne podszepty niecnych 
kusicieli, wszystko to łączy się w Jeden traa:l
czny chór, którego ci chyba nie słyszą, którzy 
~. -~·--·IE· !UL 

Tom tlru1l. 

{Ciu dnmy.) 
Ina nadstawioną dloń chłopca wysy

,pal dwadzieścia słoik, które oślepiają go 
swcmi promieniami; uczuwał też jakby 
wstyd przed przywłaszczeniem sobie tak 
wielkiej sumy. 

Uważając za niedowierzanie to, co by
ło tylko nieśmialością, poeta rzekł: 

..--- Bierz, nie obawiaj się. To czyste 
zloto, i upewniam cię , że trzyma wagt; 
przepisaną. 

- Ech, proszę jegomościa, toć ja nie 
mam o to strachu! 
~ Bierz zatem. O czemże myślisz? 
- Ja myślę, że gruby Jędrzej ma do 

.sprzedania dom jak się patrzy, z polem i 
·winnicą. Kupię to od niego za dwieście li
rów. Trzeba tygodnia na przybicie tar
gu, więc bardzo proszę jegomości, mój je
gomościuniu najdroższy, aby te pistole, do
póki je będzie trzymar w skrzyni J~drzej, 
nie przr mienily sie w suche liście - jak to 
zwykle bywa z pieniędzmi czarowników. 

__, Bądź spokojny; nie przemienią się 
- rzeki ze śmiechem Cyrano, zabawiony 
naiwnem samolubstwem chlopca. - Przy
rzekam ci to. 

Wyszli z budynku więziennego boczną 
furtką, prowadzącą na pole, i strażnik 
wiódł poetę przez czas dlugi wśród dojrze
wającego zboża, które ich prawie calkiem 
.zakrywalo. 

Potem wstąpili na ścieżkt:, która wio
d'la ukośnie do glównej drogi, w odie~lości 
strzalu muszkietowesro od ostatnich. deh 
mów w Cołia~c. 

na wsz}·stko, co polskie, zamkniete aal4 UUY to\\'any !(S. Mikołaj f ryćrychowicz \\" 59 
i serca. roku życia a 34 roku kaplar1stwa. 

39 OOO szereKOwców, 1066 oficerów połsklck • . . 
padło na polach bitew w krótkim przecłuu cza- Z Brodmcy pi.szą: Po gruntownCJ 
su! Oto co podak ostatnie raporta! A któż 1>0- · rozwadze pmvzięliśmy myśl założenia w 
liczył jeńców? kto leżących po lazaretach woj- Brodnicy zbiorO\verni siłami skladu lokcio-
skowych? kto tych, co kalekami lub z podcie- wego i konfekcyi m"skiej i damskiej w 
tem na zawsze zdrowiem wraca.Ją w natl'oczo- , . "' . , ' 
nych wa2onacb ood rodzinne strzecby?l którym bysmy mogh rob1c nasze zakupna 

Na 900 ooo za2nanycb na kraniec świata, i nie potrzebowali bogacić obcych. 
30 procent ma być naszych 1 Tym setkom ty- M t b ć · 
słęcy, ileż to odpowiada rodzin, osieroconych, ~ 0 . Y t_o~arzyst~o ~ ogramczon~ 
pozbaw:onycb swych podpór - a:łowy - ople- odpow1edz1alnosc1ą, a udz1al Jeden wynosi 
kit„. Ileż to rodzin, wtrąconych przez to w 500 marek. 
przepaśt nędzy ł bólu?„. 

Sąsiad, któryby na palącą się o miedzę 1a· 
Krodę patrzał z założonemł rękoma, nie p~ple· 
szył na ratunek - mąki na chleb lub paszy dla 
bydła bratu nie udzielił, byłby okn:yczanym za 
ohydnego samoluba. A a;dzreż to owa Koo2re
sówka? Gdzież ten Wołyń? Ta Litwa, tak 
strasznie odczuwająca konwulsyjne drgania te
~o spruchnlałe~o kolosu, do któr~o je przy
kuto? 

Wszak to o miedzę tylko! Wszak ta gra
nica. która ich losy od naszych odcina, ręką 
wroga pociągnięta? Miałżeby naprawdę lst
ll':eć dla nas kordon jaki? Mieliżbyśmy uzna
wać sercami to, co narzuciła przemoc? Młellż
byśmy naszą obojętnością, naszym czynnym se
paratyzmem zaświadczyć, że inż niema Polski, 
ale tylko trzy dzielnice, w których Jeszcze mó· 
wł sie po polsku, ale po polsku nłe czule? 

A Jednak! ~dy hakatyzm pruski złość swą 
wywierał na b!ednycb polskich dzieciach w Po
znańskiem, jednym chórem zaprotestowały prze 
clw krzywdzie dwie drugie części Polski J .nie 
~zczędziły 2rosza na poratowanie ofiar t~o 
prześladowania. Czyż dlate~o tylko, że sn;nał 
do tego chóru i do tej ofiarności dal 2łos wy
mowny ł godzien na prawdę postuchu?.„ 

Ależ tu niech orzemówią fakty! Niech one 
poruszą sercami! A faktów tysiące. Nie ma 
dnia, żeby nie nadchodziły wieści o nędzy, sze
rzące.j się wśród warstw pracuiących Warsza
wy, Częstochowy, Radomia, Wilna i Innych 
miast I miasteczek. 

A kiedyż lepsza, kiedyż bardziej na~ią'ca 
nasuwała sie sposobność stwierdzenia naszej na
rodowej jedności, rzucenia vrotestu temu, który 
pierwszy z szereiu władców ośmiełłł &'.ę prze
zwać Królestwo Pof slde krajem przywiślaó
skim? 

Rzucam myśł. Odwołuję się do serc współ· 
braci. 

Znaleźć drosd i sposoby to zadanie ludzi do 
brej wołH Zadanie naszet młodzieży! Zadanie 
pań polskich! Niech się potworzą komitety! 
Niech si:e zor2anJzuje po wszystkich miastacll 
i 111iasteczkaclt i wioskach naszych ak:cya ratun
kowa dla rodz:n polsldck, w Kr~lestwie i na 
Lłtrwle przez wojnę w nędzę 1tłód po1,tr:tżonyck 
- a ta ak:cya miłości wspólnej I współczucia 
dla rodaków drua:lei dzielnicy niech obeimle 
kraj cały! 

%ie11ie polskie. 
Z Pr• iaehH.iti~~ W.vait Meir 

Pelplin. Jak bylo zapowiedziane, Wl
święcil najprzew. ks. biskup w niedziele, 
9 bm. w seminaryjnej kaplicy św. Barbary 
13 dyakonów na kaplanów. 

Tuchola. W sobotę, 8 bm. o 6 godz. 
rana zmarł w Tucholi w zakladzie Sióstr 
Elźbietanek, po dluższej chorobie sercowej 
opatrzony Sakramentami świ~temł, emery-

- Suma odprawia się o dziesiątej -
rzek! wówczas do szlachcica. - Zbierajmy 
ostro nogi, jeśli chcemy zdążyć na Introit. 

Cyranowi nie trzeba bylo powtarzać 
tego zalecenia. Myśląc ze smutkiem o 
swym koniu, zmuszonym przegryzać chu. 
dy obrok przy żlobie pana wójta, a który 
tak bardzo przydalby mu sie w tej chwili, 
stawial tak szerokie kroki, że towarzysz 
z trudnością mógł za nim zdążyć, 

Dzwon kościelny w Cussan wzywają- · 
cy na sumę, milknął już, gdy dwaj podróż
ni przybyli do wsi. 

Prawie wszyscy wieśniacy znajdowali 
sie w polu, przy robocie, gdyż byt to dzień 
powszedni i proboszcz odprawiał nabo
żeństwo wobec szczuplej garstki wier
nych. 

Pietrek, nie odstępujący na krok więź
nia, ukląkf razem z nim w ostatnim rzędzie 
modlących się, w chwili wlaśnie, gdy 
ksiądz przystępowal do oltarza. 

Poczciwy chłopiec zacząl nabierać zu
pełnej wiary w pomyślne zakończenie tej 
sprawy ryzykownej. Spokojne zachowa
nie się Cyrana usuwało z jego urriyslu 
wszelką obawę, i myślał już z jakiem za
dowoleniem zamknie go napowrót do wil
gotnej celi i odejdzie do siebie, nacieszyć 
się widokiem zarobionego zlota. Nie mógl 
też wyjść z podziwienia, że istnieją na 
świecie tak przyjemni i wspanialomyślni 
czarownicy. 

Tymczasem nabożeństwo zbliżalo się 
do -~OI~ca: Przy Ofiarowaniu wszyscy 
zbhza~1 się do ołtarza, gdzie kolejno przy
klekah dla ~calowania vozlacanej pateny, 
po wrzuceniu skromnej ofiary do miseczki 
któr~ podsuwal im dziadek kościelny, ' 
, Sawiniusz wcisn~ł srcbtny· ;pieni~dz 
io ręki Pietrlcfł, 

Bracia! Wrogowie nasi nie dopuszcza 
ją nas do żadnych urzędów, zamykają nam 
drogę do wszelkich zarobków, bojkotując 
nas na każdym kroku, nawet biednemu ro
botnikowi, który za ciężko zapracowany 
grosz nabyl sobie kilka morgów ziemi, nie 
pozwolą postawić na niej choć najskrom
niejszej chaty. Pozostaje nam tylko prze
mysł ihandel i ten powinniśmy w zupeł
ności wyzyskać. 

Podobne skfady istnieją już w kilku 
miejscowościach Prus Zachodnich, rozwi
jają się bardzo dobrze i dają czlonkorn 
znaczne dywidendy. 

Dalej więc Bracia do dziela ! Pomóż
cie nam założyć Towarzystwo, które czlon 
kom i społeczeństwu przyniesie znaczne 
korzyści i będzie pamiątką dla naszych 
dzieci i wnuków, a chlubą dla ich ojców i 
dziadów. - Kto więc jest w tym stanie i 
pragnie swego i swego spolecze11stwa do
bra, niech się czcmprcdzej zglasza na 
czlonka i niech nadmieni, ile udziaf ów bie-
rze. 1 

Zgłoszenia przyfmuje: 

I3ank E. O. m. u. li. Strasburg Wpr. 
Komisya wykonawcza. 

Z Wiei. itr P'ouańskie(t. 
PozHań. Ważną sprawę poruszył w 

obszernym artykule jeden z czytelników 
„Postępu". Zwracając uwagę na to, że Po 
tacy katolicy w wielkiej liczbie uczęszcza
ją na nabożeństwa do kościolów przezna
czonych dla katolików Niemców, przyczy
niają się sami do tego, ażeby ci katolicy
Niemcy doma"ali sie więcej kościolów dla 
siebie. Obawa o to zachodzi już obecnie w 
Poznaniu, gdzie do kościoła pofrancisz
kańskiego - dawniej polskiego - uczę
szcza bardzo wielu Polaków, tak, że ich 
liczba daleko przeważa liczbę Niemców, 
uczestniczących w nabożeństwach. 

Międzyrzecz. Wyrok przeciw rodzi
nie morderców Jóźwiaków już podaliśmy. 
Z rozpraw sądowych podajemy jeszcze 
następujące szczególy: W styczniu 1904 
roku kupil Jóźwiak od syna Volkmanna 
grunt za 3000 marek. Jóźwiak zobówią
zany byl jeszcze staremu Volkmannowi 

.dawać rocznie wymiar wartości OO marek. 
Z tego powodu powstały niesnaski i skargi 
wskutek których Jóźwiak ~marki ko
sztów zaplacić mial. W gniewie postano-

- Idź połóż to od siebie; ja ofiaruję 
nast~pnie pistola. 
- dobry z jegomości chrześcianin ! 

Gdy przyszla na niego kolej, wstał i · 
ruchem ręki wezwal za sobą Sawiniusza. 
Uslyszawszy kroki więźnia za sobą, posu
nął się, zupełnie już spokojny ku oltarzowi, 
i na stopniach oltarza upadl na kolana, od
mawiając krótką modlitwą. 

M1iseczka metalowa zjawila się tuż 
przed nim. Wrzucił od niej swój srebrnJ 
pieniądz, potem, ucałowawszy pobożnie 
patenę, usunąl się na bok, robiąc '.miejsce 
Cyranowi. 

Ale szlachcic nie śpieszył się jakoś z 
przybyciem. 

Pietrek odwróci! się, powiódł wzro.
kiem po małym kościołku i wydał okrzyk 
przstrachu, który zgorszy! niezmiernie 
wszystkich pobożnych. 

Cyrano zniknął. 
Skorzystał on z chwili, gdy Pietrek 

przebywał trzy stopnie wiodące do chóru 
skupiając nastepnie calą uwagą na akci~ 
uroczystym i najpierw przystanąl na 
chwilę, potem bez zbytniego pośpiechu 
i>rzemknaI się wzdluż kraty, oddzielającej 
kaplana od modlących się, wreszcie w 
trzech susach przebiegi kościół i wypadt 
w pole. 

Byl juil za ostatnimi kopcami wioski 
gdy Pietrek spostrzegl jego nieobecność i 
gdy puści! się w pogoń za nim, bijąc sic 
pięścią w czolo w przystępie bezsilnej roz
paczy. 

Cyrano znal te strony równie dobrze 
może nawet lepiej, niż Jatwowierny straż~ 
nik więzienny. 

Nie trudno też mu było zmylić pogoił. 
Po. dWDiOdzinnem aaduemnem .zbi. 

iUitt l.Óli J!:<> -po1ack:· i łłs•clt1 Pietrek zt 
a,. „ • 

wił A'ndrzej Jóź\\ ialc 7.ahiC · VonCT11~·n.112. 
Dnia 22 stycznia udali się Jói.wtako~ 'ie l 
synem do mieszkania Volkmanna, POttl:zas 
gdy córka na podwórzu czatowała. W At 
większej zgodzie jeszcze napili sie Wódk4 
poczem Jóźwiakowa rzuciła na Volkmao11.~ 
dając tern samem znak drugfm. l<zuc L~ 
sie potem na Volkmanna ojciec i syn, przy. 
czcm Jóźwiakowa, ażeby krzyk jego nit 
byl slyszany, zatkała mu usta. Po wy_k'(). 
naniu zbrodni Jóźwiakowie wynieśli si~ 
szybko, syn zaś zaryglowawszy z we·••
nątrz drzwi, wyszedł kominem. Sąsied tt 
Volkmanna zaniepokojeni długim spokoje• 
w jego mieszkaniu i jego samego też •ie 
widząc, wyłamali przemocą drzwi. 

Posądzenie na Jóźwiaków nie byłoby 
może jeszcze padlo, gdyby nie ·to, że ,sy1 
Jóźwiaków już po dokonaniu zbrodni u. 
derzyl Volkmanna siekierą w glowę 1 c i~
gle przyspieszenie pogrzebu przez JóźviQ . 
kową. Pospiech ten wzbudził podejrzc1ie 
obejrzano sobie dokładnie trupa Votkma1: 

na i znaleziono na nim ślady dokona•er 
zbrodni. 

Poznań. Dwóch czlonków komitetu 
pp. Wla yslaw Marcinkowski i MaF-cia 
}(aniasty, odebrali od policyi zawezwa.~, 
aby każdy z nich zaplacil 30 marek za .t1

1 

że nieśli wieniec na pogrzebie ś. p. patrcina 
Jackowskiego. Panowie ci odwołali ~ 1 ~ 
do sądu. 

Ponieważ, jak donosiliśmy, jui ki!kt 
osób otrzymało takie wezwanie od po~yi 
zdaje się nie ulegać wątpliwości , że polky~1 
poznańska nakłada kary na wszystkkl 
którzy nieśli na pogrzebie wieńce z wst~~ 
gami bialo-czerwonemi. 

Ciekawość, jak na te 11niebezpie<:.Z1e · 
barwy będą się zapatrywały sądy, ltJ 
nikt kary policyjnej nie zaplacł. 

Wie~ Doktorowo ·pod Grodziskie•, l
eząca okolo 1500 mieszkańców, przyl~c~•
ną zostala ostatecznie do Grodziska. J)kta 
dy \V tej sprawie toczyły si~ od dość ia
wna. · 

Ze ś14*a 1z71i Starej PtlUL 
Bytom. Samobójstwo popełnili w 

czwartek w po1udnie w mieszkaniu (F~; 
ul. równoległej drukarz Hermann Schmłdt 
i niejaka Pitzek. Nad wieczorem ZRaił
ziono ich z przestrzetonemi gl ·. 1u..., ; „ · e7 
~ycia. , 

-- W pierwsze pięć dni k\\ri-. ~.- · · ~ 
chorowalo na tężec karku w f-lurc ' 
powiecie wiejskim 31 osób a 
Ogólem od 19 listopada z. r. by : 
chorych, a 77 zmarlo. 

- Straszną śmierć ponióst na for11 
kolejowym kolo Borsigwerku pew~• 
zwrotniczy. Ody przechodzi.I przez ~r, 
pochwycila go lokomotywa nadjeżdża.OO;e
go właśnie pociąiu i poszarpafa na .tnfti· 
scu. 

Bytom. W przystępie obłędu zast.ta•· 

zwieszoną smutnie glową, zawrócil z n•· 
wrotem do Colignac, wysilając rozum Jtiai 
sposobami wytlómaczenia ucieczki c~to
wnika, choć w glębi duszy ostatecznie .110· 
cieszony w tem strapieniu dwudziesqa 
pistolami, które ściskał z cale} sily w~
ści z obawy zgubienia i które, wbrew Jer• 
obawom, nie zdradzaly najmniejsze! ~h
ty do przemienienia się w suche liście. 

XIII. 
,Przestrzeii, dzieląca Cusson od '1)tlu

zy, fest niewielka, i zbieg mógl byl ją lał· 
wo przebyć w ciągu dwóch godzin. Si~
śliwa okoliczność, która nastręczyła ~G 
niespodzianie, pozwolila mu dokonać ~ 
w czasie trzykrotnie jeszcze krótszym. . 

Biegnąc manowcami, dla zmyte~ 
tropu, Cyrano dostrzegl na pastwisku le· 
nia, którego puszczono samopas, nie p~· 
widując, aby do tego kąta zabląkal ~1• 
zlodziej, lub też awanturnik, któremu ~
leżalo na jak najprędtszem oddaleniu ~· 
od przedstawicieli i wykonawców sprawił 
diiwości. 

Szlachcic chwycił bez namysłu pfti· 
jezdlrn, skoczyl mu na grzbiet, jakkolwtł~ 
nie byfo tam ani siod!a ani strzemion, 1 

trzymając się obiema rękami grzywy, ,t· 
ścil się galopem po drodze do Tuluzy„ · · 
kąd przybył okolo poludnia. ,, i 

Pod samem miastem zsiadl z koili 
z calei sily uderzył go po biodrze, co ff· 
starczylo, aby rumak pogalopował z I~ 
wrotem w stronę Cus~on. Sam zaś w~ 
skromnie na przedmieście zamierzając 1•t. 
stra~y ~zasn uda~ siq poc~t~ do Saint--~(· 
nht. 



hl robotnik Grzybek fekarza ·dr. Oelsslera. 
tida};icego się do lazaretu w hucie Hohen-
Johe. 

Robotnik ten miał z rozporządzenia dr. 
(Jtisslera zosta~ odstawiony do zakładu 
obt:ihanych. 

Kiełcz w Strzeleckiem. Z powodu 
,_6;ny rosyjsko-japońskiej tutejsza fabryka 
waieryałów wybuchowych ma tak wielt: 
zamówień, że musiafa prawie podwoić li-
zb~ robotnikó"'· W tych dniach około 

1zo robotników z Austryi tudotąd sprowa-
zono. Dotąd do samej Rosyi fabryka t e1 

at> rzedała za 400 OOO mr. towaru. Matc
rvaiy wybuchowe wywożone by\vają 111~ 
V::ozach przez Woźniki do granicy pa11-
itwa rosyjskiego. 

Hajduki. Inwalid Jan Klucznik zna
Je:aiony został na polu Donnersmarkow
:akim bez ducha. Nieszczęśliwy utraci t ż.>
it przez zmarznięcie. 

z hla}fch dzielaic Polski. 
Częstochowa. Poświęcenie nowo od

i>u~owanej wieży Jasno-Górskiej odbędzie 
i it w dniu Wniebowzi~cia Najśw. Maryi 
paimy, dnia 15 sierpnia b. r.jako w roczni
c( ~palenia. Na tę uroczystość wyrusz} 
1J Poznania pod kierownictwem Towarzy
~twa „Pielgrzym", pielgrzymka z Poznati
ikte go jak najwspanialsza. 

• mr' -2 . 

Wiatiomeści ze świall. 
z finlandyi. Ciekawy proces toczył 

si( w mieście ttelsingfors w finlandyi, kra-· 
·u należącym do cesarstwa rosyjskiego, i 
to niedawno, bo w dnil1 •. J8 marca. Oskar
żonymi było kilkn żandarmó\x.r i policyan
tÓ\\ rosyjskich, ~ oskarżycielem prokura
tor. 

Zarzucał on ob\\.rininym, że podburzali 
do rewolucyi, rozszerzali zakazane pisma 
i ~dczwy i zakładali tajne towarzystwa! 
J akie to przewinienia zarzucał prokurato1 
rosyjski żandarmom i Mlicyantom rosyi-
sk1m. ,{'~ ·' 

Myślal on widocznie, że to buntowni
cy i zdrajcy, że przeciwko własnemu rzą-
0dowi rosyjskiemu w tak wrogi sposób wy
stepowali, tymczasem z przebiegu proces11 
wykłufo się zupełnie coś innego .. 

ffit' Oeznarlia zaprzysiężonych Ś\\· iad

l "" • następujące bardzo cieka.-
"ini'.}iW I 

OSUia:i li'{d · yanci i żandarmi rzeczywi-
w« · .... i Jub kazali rozszerzać ode-
łlzłe.· · • 1 Of • tące przeciwko rządowi, na-

. · ądzali oblawy za temi zaka-
zanemi pismami i naturalnie znajdowali je, 
boć wiedzieli, gdzie ich szukać. I czemt1 
tak postępowali ? Oto dla tego, że takt 
mjeJi nakaz z góry. W dniu 5 czerwca 
z. r. odbyto się zebranie robotnicze. Na 
wiecu tym miedzy innymi dwaj nieznani 
panowie odczytywali i rozrzucali rewolu 
cyjne odezwy, krzycząc przyt"m: „Precz 
z tyraństwem! Precz z Plehwem i Bobri
kowem, precz z senatem!" Zebranie to 
odbywalo się pod dozorem policyi, a jed
nak żaden z obecnych stróżów bezpieczeń
stwa nie myśla.ł panom tym przeszkadzać 
lllb może ich aresztować. Przeciwnie ko
misarz policyjny rozmawia? z nimi zupełnie 
ipokojnie i pozwolil im cxlejść. 

Można sobie wyobrazić zdumienie p. 
.Prokuratora, gdy takie oto · rzeczy wyszły 
na jaw! Pewnie zly był, że proces ten 
'\

1Ytoczyl, ale na to nie bylo rady. 
Natomiast znaleziono w Petersburgu 

Posób, żeby proces ten ubić, bo oto sę
>d2iowie otrzymali telegraficznie rozkaz z 
Pttersburga, żeby proces odroczyli, a akta 
"Wysiali do Petersburga. Proces więc nie 
<lobiegl do końca, a akta poszły do Peters
burga, zkąd pewnie już nigdy nie wrócą. 
~ Rząd chciał ukrócić prawa Finlandczy „ 
om, a chcąc mieć pozory sluszności za 
~bą, Pragnął, aby w Finlandyi zanosilo sir; 
na rewolucyę. Gdy zaś Finlandczycy o 
km myśleć nie chcieli, więc rząd sam po
lłiYślal o tem i przez swoich płatnych u
~1~dników rozrzucał rewolucyjne odezwy, 

81
tó,re .sam drukować kaza1. Możnaby my-
ce, ze to miejscowa policya i źandarme

.Z~ na_ własną rękę uprawiała tę ;robot~, 
Q Y się przypodobać najwyższym wła~ 
iom. Ale pytamy się, dla czegóż tedy 

r~lłd kazał przerwać ten proces i zabrał 
~ta? Odpowiedź prosta: rząd bal się, że 
obgłoby się wydać że w teJ· podstępnej 

ro 0 · ' -'ł. cie maczały palce wysokie figury rzą-
owe .w Petersburgu. . 

, , p Nle lepiej postępuje rząd moskiewski 
~ , olsce zostającej pod jego panowaniem. 
~au Z Wa~ykanu. Ojciec świ~ty wyslal do 
·ick~tryack1ch biskupów pismo, w . którem 

zain~ewa do ":-alk:i z łtuf em },Los '7'ołl 

Rom". czyff z odszczepieństwem od Rzy~ 
mu. 

Ojciec św. pisze: 
Dowiedzieliśmy się, że nie mało wier

nych zostaje wciągniętych w to tak smut
ne zepsucie ducha, tak że odpadaj;\ od \ ·ia
ry katolickiej i przylączają się do zlej he
rezyi. 

Wiecie, ukochany Synu i czcigodni 
Bracia, że najbardziej godną oplakiwania 
jest zaguba dusz, których wartość jest 
wartością wylanej za nie krwi Chrystuso
wej. Wiemy wprawdzie, że Wy, Biskupi, 
których Opatrzność postawiła na tak wy
bitnem stanowisku w Kościele celem kie
rowania ludu, pamiętacie dobrze o Wa
szym obowiązku zapobiegania nieszczę
ściu, jakie grozi Waszym owieczkom. Im 
bliżej jednak nadchodzi niebezpieczeństwo, 
tem większ;:i troską muszą się kierować bi
skupi ku obronie, i tern usilniej muszą speł
niać swe obowiązki pasterskie. 

Od dawna wiadomo, że Wasza gorli
wość wtem się objawia, i ku naszej rado
ści dowiedzieliśmy się, że jeżeli lud chrze
ściafiski nie poniósł jeszcze większej stra
ty, Was należy za to pochwalić. Mimo to 
jednak upominamy Was w Chrystusie, u
kochany Synu i czcigodni Bracia, abyście 
walczyli z tern większym zapałem i czynili 
wszystko, co się da, zarówno w ściślej
szem kólku, iak i na arenie publicznej, aby 
wiara Naszych Synów zachowafa się nie
tkniętą, i aby spoleczność nasza miala \\. 
Was zaporę przeciw atakom wroga. 

Wspaniały naród. który w dziejach 
wiary katolickiej uzyskał tak świetne po
chwa?y, pozostanie, z pomocą Bożą, kato
lickim, ieżeli tylko Wasza gorliwość odda 
się w służbę i dalej Opatrzności Boskiej; 
jeżeli od religii ojców, na której spoczywa 
głównie dobro i sila cesarstwa, jeżeli od 
tej religii będzie utrzymaną zdala zawiś~, 
niezgoda i jakakolwiek przyczyna religij
nej stronniczości. Zresztą ufamy chętnie 
Waszej miłości Im zadaniom Waszym 1 

wyróżniającej W as usilnej chęci szerzenia 
chwały Boskiej i udzielamy Wam oraz 
Waszym ·wiernym na znak fask Bożych 
i Naszej życzliwości, z całego serca Apo. 
stolskiego Blogoslawieństwa w Panu. 

Dan w R.zymie u św. Piotra d. 6 mar
ca 1905 r. w drugim roku Naszego Pont,> .. 
fika tu~ 

Papież Pius X. 
Do naszego ukochanego Syna Anto

niego Józefa Gruschy, kardynała presby. 
tera św. Kościola rzymskiego, Arcybiskt. .. 
pa wiedeńskiego, oraz do innych Arcybi
skupów i Biskupów austryackich. 

2 reny-a ..... 
Bochum. Rzemieślnik pewien miał na 

swem godle wypisane swe imię po polsku : 
Zygmunt, pomimo to, że w książkach kc1-
ścielnych zapisany byt jako Sigismund. 
Zawezwany przez policyę, aby imię net 
godle wedle brzmienia w księdze kościel~ 
nei zmiel'lil, odwołał si~ do reicncyi, leez. 
ta żądanie policyi poparla. Udal się wte
dy ów rzemieślnik z rekursem do na.iwyż
szego sądu administracyjnego, który zniósł 
rozporządzenie policyjne i zatwierdzenie 
rejencyi, przyznawszy sluszność rzemieśl
nikowi twierdzącemu, że miarodajnem w 
podobnych przypadkach jest tylko imi~, 
jakie rodzice dziecku nadać chcą, a nie ja
kie odnośna wladza · zapisze. Tylko na
zwisk rodowych bez pozwolenia władzy 
zmieniać nie wolno. 

Detmold. Przed sądem przysięgłych 
w Detmoldzie toczył sie przez dlugi czas 
proces przeciw mlodenrn mafżeństwu z 
wyższych sfer miasta Lemgo, Pawiowi i 
Marcie Kracht, o obrazQ rozmaitych osób 
przez bezimienne listy. Proces obfitował 
w sceny bardzo dramatyczne a skończył 
się zasądzeniem Krachtowej na póltora ro
kti cuchthauzu i utrate praw honorowych 
na 3 lata. Krachta uwolniono. !(arę wy-

mierzono tak wysoką. noniew:\Z J(rachto
wa w postępowaniu prudwstępnem1 jako 
świadek, zlożyla dwa razy przysięgę jż 
nie Jest autorką anonimó ;v. Równocześnie 
więc skazano i• także za krzywoprzysic
stwo. 

Ulm. Sąd cywilny • Ulm rozstrzy
gnąl proces o majątek zmart'ego sędziego 
I(ollmanna, który połowę go zapisal po
slowi Beblowi. Jak wiadomo, wszczęla 
proces rodzina J(ollmanna, twierdząc, że 
testator w chwili zapisu nie byl zupełnie 
zdrów na umyśle, czego jednakże udowo
dnić nie zdołała. Bebe! odziedziczył 1,a 

tern 400,000 mr. Rodzina I(olmanna zało
żyła re\vizyę. 

Wystawa w Medyolanle. W roku 1906 od
będzie się, jak już ogloszono, międzynarodo\\'a 
wystawa w Medyolanie, mająca obejmować trzy 
glówne działy: 1) dział transportowy i komu
nikacyjny, 2) przemysł artystyczny i dekoracyj 
ny. 3 ochrona robotników, nadto zaś rolnictwo 
i rybolostwo. 

Od edakcyi. 
Panu A. Okoniewskiemu w Oberhau

sen. Chcą-c O'\V'ą gazetę z Krak<nV'a• otrzy
mać, winien Pan pieniądze naprzód postać. 

Panu F. K. w Recklinghausen-Siid. Pisza.c 
·do redakcyi, trzeba się podpisać calem nazwi
skiem, aby redakcya wiedziala, z kim ma do 
czynienia. Imię, o które chodzi, brzmi popra
wnie po polsku „Ja11ina". Jeżeli imię ma inne 
brzmienie po polsku a inne po niemiecku, r1a
tenczas trzeba żądać, aby urzędnik zapisal naj
przód po niemiecku a obok w nawiasach po 
polsku, a więc w tym przypadku: Johanna 
(Joanna). 

Baczność! Wiec w Steetet 1 

Donoszę szan. rodacLkom i rodakom z l 
Steele i okolicy, iż w niedzelę 16 kwietnia o 
godz. 4 po pol. na sali p. Fr. Dree~. ulica I. Rott, 
odbędzie się wiec w celu zal<>żenia Bractwa J 
Róża11ca św. Uprasza się szan. Rodaczki, aty 
się licznie stawily, aby pokazać, że jeszcze w 
nas duch religijny glęboko zachowany i część 
ku Najświętszej Pannie. Zwołujący, 

Towarzystwo św. Stanisława B. w Scharnborst. 
Zaprasza się wszystkie towarzystwa, któ

re odebrały zaproszenia i które nie udebrnty 
z po;wodu braku adresów, na poświęcenie na
szej chorą1iwi, które się odbędzie dnia 14 maja .. 

Tomasz l(opeć, przew. 

Koło śpiewu „Wanda" w Katernberau 
donosi swym szan. czlonkom i Rodakom, iż w 
niedzielę, dnia 16 kwietnia odbędzie się miesię
czne zebranie o godz. 4 na sali dawniej pam 
tttzemann. Jeżeli „Droga I(rzyżowa" bed:t.ie 
o 4, to po polsk:iem nabożef1stwie. O liczny n-
dzia.t prosi Zarząd. 

Towarzystwo św. Stanisława w Herae 
donosi szan. czlonkom, iż 16 kwietnia po pol
ski'ch nieszporach Jest zebranie u p. Nussbaum,1 
na górnej sali. Jak naj!iczuiejszy u<lzial jest po-
żą~fany. Goście mile widziani. Zarząd. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Caternbe.ra 
donosi swym cz1onkom, iż w niedziele dnia J6 
kwietnia o godz. l po pol. na sali posiedzeń od
będzie się miesięczne zebranie. O jak naJlicz
nieJszy udział w zebraniu uprasza się. Czo.f't-m ! 

Wydział. 

Rodacy wielkiego miasta Oelse.nkirchen l 
Baczność! 

Pielgrzymka polska do Neviges w tym rr 
ku odbędzie się dnia 7 mała. Odjazd z dworca 
SclrnJke pólnocnego (Nord). O której godzinie, 
będzie później ogloszone. Wszyscy Rodacy i 
Rodaczki, chcący brać udzial w pielgrzymct, 
mogą J.uż teraz nabyć bilety a przewooniczące
cych towarzystw polsko-katolickich. Bileły 
posiadają: Mich. Szal aga, Gelsenk.-Bulmkc, 
ul. Wanner 148, Prane. Pras, Oelsenk.-Bismarck 
ul. Prie.den 24, Pr. Niedzielski, Oelsenk.-Bis
mark, ul. Pranciskus 3, Waw. Bartkowiak, 
Gels.-łitillen, ul. .Erich 19, Fr. Kolpacki, Gels.
Ueckendorf, ul. Seidlic 12, Ant. Olszak Oels.
Bisrnarck, Bismarkkolonii 11, Waw. Pawlak, 
Gels.-Neustadt, ul. Schwannen, Leonard RY
chalski, Oels.-Ueckendorf, Bismarck uł. 73, 
And. Kranc, Gelsenkrichen, Ringstr. 117. Wszv
stkie inne towarzystwa tych miejscowości, któ
re nie biorą udzialu w pielgrzymce, pr0simy 
uprzejmie, aby na ten dzień zabaw nie urządza-
ly. l(omitet. 

Bacznośt Altenbochum ! 
Z powodu misyi polskiej w Bochum wiec 

„Zjednoczenia zawotlowei'o" dnia 16 kwietnia 
nie odbędzie się. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

W niedzielę 16 k· . iet ni 
k.ób B 

OBT 

Bac.ino~ Siosftl1 ! 
Biaciwa Różańcow. Polek v łbbiwghor. t. 

Siostry, któr sie dały zapisać do na
szego bract ;va pro imy, aby i raC.Zll.W 
stawić w niedzielę, dnia 16 k ~:ietnia o i. 
~4 czyli po l ' icszpora h niemieckich, aby 
wspólnie po raz pierwszy odmówić Ró-
7.aniec św. po polskt1 v param ł1enriche11-
burg. Rodaczki, które mają zamiar się Z<i
pisać. pro imy. aby także przybyły, 

Zwołu~cy. 

Parałłanie z Cerekwicy ped Borkiem! 
Najprzód pczdrawiam Was, kocha.a 

parafianie słowy: Niech bedz1e pochw ak) 
Jezus Chrystus ! Szario\ 'Ili pa rałiin · e ! 
Ja:k Wam zapewn ic \Viadomo spra: i !liśrpy 
na pamiątkc do naszej parafii ikie.llch, któr.y 
ko'sztuje -400 mr. Jestto bardzo śli zina pa
miątka -0 której k.ż nas.z ks. prob-OS21cz 
ko.ściele naszym parafian uwiado.mlil. Ko
chani ofiaroda~ cy! I(ocharn Brada i Si•
stry parafianie! OdzyWam sie do Was , 
na1jwięcej do was Szan-o\vui kolektorz.J , 
którzy do komitettr należyciie, a.żebyście 
raczyli nam nadesłać dlOklaictną; listę t pi~
lbi~dze, które do tego czasu zeh·raiiście, •aj
późnilej do 16 kwietlliia, ponieważ wie!kt 
czas, aby tę sprawę ukończyć. Parafiame, 
1któt:'ZY1b'Y chicieti1 jeszcze coś oli-arow'Vlć . 
mog~ na1c.kslać pod' adresem: Piotr Wil
~sk:ł, Rauxe1, Cleme.ns:str. 3. Uwal,!a: 
pokwirowa!łlie nastąpi wkoń-cu: te.go. miesk\
CQ \V1 nasxej ~zecie ,,Wiarusie Potskim". 
Upr.a:sza się o ile lll0Żn-0śc.t przy n'ld'e:sfanh1 
pieni~z.y podać miejsce pocłrodzenra ofiwr• 
daiwcy. To samo1 od.nosi się dio Szanownc-
10 komittetu. Szcz~ść Boże J'l..$zemn 2a
miarowi. ! 
Główny komitet param certłnvicki.ei: 

Piotr Wiłczyl1ski, Jan Giełdzik, Pttłf' 
Szymczak. 

'\\'ir-ce Zjednoczenia zaw. polsk. 
odbędą się w nicdzi clQ, dnia 16 k\vietnia : 
w Neum.ubi po pol. o ~odz. 120 w sali p. eick

hoff, przy ul. Kniipelstr.; 
wOsterfeld po pol. o godz. 4 w sali p. A. Grześ-

kowiaka, przy ul. Ha.uptstr. · 
Na porządku dziennym: Sprawy robotii

cze, sprawy knapszaftowe i inne ważne rze
czy. Liczny udzia1 pożądany. 

~,Zjednoczenie zawodowe polskie". 

OBERHAUSEN! 
Dom 1alaoteryl połączony z księgarni~ ooł~ 

ską poleca wielki wybór książek do nabożc6-
stwa z napisem „Pamiątka pierwszej Komunii 
św.'' Na życzenie drukuję w każde.; u mnie ku
pionej książce imię i nazwisko, zarazem obrazJ.:i 
z napisem „Pamiątka pierwszej Komunii św." 

D~łej polecam: krzyże figary Swi~tyclt 
Pal'1sk1ch, skrzypce, harmonlki do ciągnienia i 
ustne, klarnety 1 tysiące innych rzeczy. U1mł
szam Szan. Rodaków o poparcie mego interesu. 

Z uszanowaniem 
Stanisław l(uśnlerek 

w Oberhausen, ul. Marktstr. m. 99. 

BACZNOŚĆ! 
Szanownym rodakom w Brucku i okolicy 

Dalecam mój 
Sl(LA~ MEBLI I MASZYN DO GOTOWANIA. 
Aby miejsce dla dru~ich zakupionych mebli zro~ 
bić, wyprzedaję w ten tydzień p-0 znacznie z•i
żonych cenach 

Za gotf'wkę 15 proc~nt ~aoiej jak na odpl;1.tę. 
Z uszanowanieitt 

J. SZLAPl(A, 
w Reckłinichausen-Bruch, przy Nowym R.vnku. 

. 5 _dziewczyn: dwie na jedno miejsce do 
dziedziców do robót gospodarczych i domo1V. 
t1a wys~ą zaslugę aż do listopada. · 

• 5 dziewczyn <Io. różnych robót i 5 parQb
kow, voszukuJe zaraz 
NAJWIĘK. BióR.O WSKAZYWANIA MIEJSC 

w Dortmundzie, Ltitgebrilckstr. 18. 
.M. B le r w a 1 e a. 

HANDEL l(OLONIAJ..M' 
.., Do~tmund~ie, od 15 lat istniejący, dobrze pro
sp_eru1~cy. bhzko fabryki, gdzie wiele Polaków 
m1.e~zl~a, Jest dla nagiej zmia~y stosunków wla
śc1c1eh, zaraz korzystnie do nabycia. Obok 
skladu • wielkie, wygodne mieszkanie, możaa 
frzymac 8 do 10 stalowników. Korzystna sve
sobność dla robotnika z ma.tą familią. Gotów:kl 
p~trzeba ok?'o 500 talarów. Spieszne ZirJ'osze~ 
ma przyjm111• 

. J. l(wlatkowsJd~ 
u1teres ban:dlowo-komiso11ry, 

Hera.e, Bahnhofstr. 115. 



Peszukuję Z tlosJrnaałyck czelatl•IUw 
llralVłeckk:ll na dobr~ i staltt robote. 

Mlcllał Tesmer~ krawiec 
Haabom, ulica Becker ar. 210. 

DWIE UCZl!NNICE 
r.iaraz Juh od 15 kwiełnia lt102"1\ wsta_pić a 
rne~· składu kołonJalnes•. -

Walenty Mróskowlak, 
1'•ckJlaPausea-Siłtf (BntcW 

tł&. Leu'Sbercstr. 2'. 

•:• Baczoo4ć Rodacv! 
Szał'!. mom odbPorc<Jll1 ~ I( a ter a. 

h e r g u '1 ~ysłkim Rodakom W! Ka:tena
bergu i w okoMtcy oonaszę, i:ż 11 dfniemi 1 
kwietrria: przen.ił()slem mój interes krawie
cki z domu przy ulicy M4.rłtełstr., d!o domu 
tt~Yi ul. Rothausener Str. nr. 146. 

Z szatcUłlkilerni 
JAN OLACHOWSKI. 

krawiec polski w Katembereu. 

Tel fon nr. 60. 

Dortmund 
Westenhellweg. 

Firanki 11 Firanki . 
tiulowe 11 tiulowe 

par~ 2 skuydła para 2 11kriydła 

·----
Firanki 
tiulowe 

para 2 1kr1tydła 

f 75 
mr. ~~ l,_3_00

_m_r_. _· . 

Kiper do rolosów 
55 . 70. 8&. 100 f. 

za meu. 

Tiulowe kołdry 
na łóżka 

3!5 ~oo 4n 1)60 mr. 
' "I: ' t 

za aztmk~. 

Szydełkowe obrusy 
na komody 

66, 95. 110, 135, 
1S5 ren ':11a Htuko 

Bolasy zwijane 
z najlep~z~go kipru 21 wyłtornrml 

r"botaml~~a;rdełkowemi 

is• 000 375 4:60 mr. 

do każdego okna. 

Obrusy 
i sukna, wełny i plisz 

24-0 300 3o<t 4u ~ „, 
do 2800 mr. 

. . . 
il'" • - "; • ·-"·- „ 

. - ~ .-\.!_ 
- ... <{ .- ~ • - • • • :~ '";i 

• 

ty ko n • 

znajduje się 

najlepszy 

krój 
ubrań dla męż
ezyzn i ehłop

eó w! 

J. Rothschilda 
Konigstr. 5 ~ :Rt1HRORT Konigstr, 

Telefon nr. 60. 

Bochum Barop 
Hochstrasse 6. przy Dworcu. 

--
Firanki Firanki Firanki 
tiulowe li tiulowe 8 . tiulowe 11 

Firanki I 
tiulowe li• 

Firanki 
tiulowe 

pen 2 skrzydła para 2 skriydła 

450 . 
mr. 

500 
mr. 

DYWANY 
Dywany Axminster 

sztuka po 47<t 750 l16' 1750 2ooe 285om. 

Dvwanv Tapestry 
szkka po 1466 2850 30°0 425om. 

Dywany Velour 
sztuka. po 17•0 28iO 4260 550om. 

para 2 skrzydła pan 2 akrzydła pata ·2 skrzydła 

1~25 
mr. 

750 

I Rolosy 
do pool~gania 
z najlepszego kipru ż 

wybornymi pracami s.zy. 
dełkowymi 

185 200 200 300 do 1 76om.I 
do kaidego okna. 

Materye 

na chodniki 
Jute wełniane, Tapestry, Velour 

brnksellkie. 

20, 33, 55 1 75. fe. 110, 

1s1> is5 do 600 mr. 
za metr. 

mr. 
825 

mr. 

Firanki koronkowe 
16, 20, 25 .. 30, 36 f. 

Sznur do firanek 
12, 15, 17 fen 

za metr. 

Brzegi do galeryi 
25, 45, 50, 60, 65 f. 

11a m.etr. 

;_......--·---· 
Białe prześcieradła 
1 a• 900 2w 300 mr. Korzystna poda.ż! Lisztwy do galeryi 

90, 100, 115, 125 

135, fen. za sztui.~. 

Firanki neslowe 
1 Oi em. · 42 fen. 

120 cm. 65 fen. 

M6j fabrykant zlecił mi 

500 par odmierzonych fi ranek 
z 25°/o zniżki w cenie, 

które moim odbiorcom polecam . 

• „„„„„ ... „„„„ ... 
; '''%114 • 

Przyrqdy 

do ściągania 
115, 160 fen. 

za muk9. 

..... akldl rcdatvoed~. ł.•ł••I Btałak.I w &maa -l'ftklad• I czc:bakamt Wfd&Wllictwa .m.w ~w..._ 

I 

$ 
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(Jdrienne pism• ludowe dla Polak6 na obc.iylnie, poś'1ię<!on1 oświacie oraJ sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 

~ N'tiienie a wYi,tki•• d•i •o6wiateeuyd1. 
' · ata Jnvar•la• a poczcie i a liato-,rych wYnoS1 

1 50 fea„ a 1 odnoaze1iem do dom• 1 mr. '2 tn. 
'fłittas Polski" 3apisany jest w cenniku pocztowy• 

W Imię Boże za Wiarę I Ojczyznę! 
Za inseraty płaci sie za wiersz petytowy 15 fen .• a r:a 
ou:loszenia zamieszczone vrzed inseratami 40 icn. Kto 
czGsto og.lasza, otrzyma rabat. - Listv do „Wian1sa 
Polskiego" należy frankować i podać w nich dokla..r-

'' JM nakie• „t. 'ołnisck" u. 1.Z&. ny adres piszące~o. Rekopisów s:e nie Z"i 1raca . 

Redakcya, Drukarnia i Księgnrnja wajdnje ~ię w Bo('h nm, prny ulicy :Maltheserstrasae. - A<hes: ,~Wiarus Polski", Bochum. - TC'! ci on u i r· 141-4. 

ltedl:ice polscy! Uczcie dzieci 1we 

U14wfć, eą7tać ł r;INć JO polsku J Nie Jest 

retaldem, kto poto•stwu 1weau z.niem

mt 1i4 pouvolł t 

z wypadków dnia. 

Wychodzą szydła z •ieclla. 
Do pamiętnika powinni sobie zapisać 

'-..:szyacy rosyjscy i rusińscy przyjacicJc 
1 iemcó""r co pisze z powodu klęski rosyj-
5kie.i pod Mukdenem .,Schwab. Merk.": 

„Wielko-stowiańskie zakusy, skiero
wue głównie przeciw Niemcom, zdruzgo
ta1e zostały na Dalekim W schodzie. Sio
-,viańszczyzna przestala być niebezpieczn~~ 
Jeży ona dziś w gruzach! Oto największy 
rezultat wojny wschodniej." 

Śmieszny iednakowoż okrzyk tryum
fu rozradowanego niemca, gdyż spoleczeń
stwo rosyjskie właśnie dopiero wskutek 
toi aie~zczęśliwei wojny rozpoczyna brat 
uooat w życiu pa11stwowem, a potęga 
świata słowial1skiego dopiero powstaje. 

Telegramy. 
Pet e r s b ur: • Bitwy morskiej spo. 

tliiewllją się tutaj aie dalei iak za kilka dai, 
uważak jednakowoż wiadomości wszelkie, 
~akob7- bitwa jnż została stoczoną zaa 
,rzedwczesae. · · · 

.. Par, y ż. Kores,oadent 1azety „Ma
ti1'~ do119sł, że -.mtia rosyjska w Mandżu
ryi tak· dalece . jest zreorKanłzowaną, że 
'r~y1'ć może aow~ bitwę. 

ł( o a s t a n t y n o p o I. Rucb po-
wstdczy 11a Krecie wzma,a się. Oddzlał 
żandanueryi został otoczony, lecz uwolnił 
się sam. W Albanii pojawiły się także b11-
tl1 _powstańcze. 

• 
Z1tdać czy prosić. 
W sprawie pasforyzacyi Polaków na 

•bczyznie w języku ojczystym stającej siQ 
corai wiecej palącą, jak o tem Ś'\viadcz~ 
łicz1e wiece, petycye i skargi, wyłoniła 
~~ Potniędzy innemi także kwestya, jakit: 
wobec księży niemieckich i niemieckiej 
~·Jadzy duchownej zająć stanowisko, mia
lłWicie czy żądać czy prosić. 

-gozpatrując rzecz uświadomić sobie 
W.ieiśmy najpienv, że prosi się zawsze u 
laske, żąda się zaś swego słusznego pre... 
w~. Sam0 się przez sie rozumie, że czlo
w1ek szanujący siebie, chociaż żąda, czyni 
to za.wsze w sposób grzeczny i dla osób 
rze~wo na sprawę patrzących beznagan
•Y > akcentuje tylko, że nie o łaskę, lecz o 
sh.~ne chodzi mu prawo. 

O taki em żądaniu tu taj tylko mowa 
być :może i tak pojmowali i pojmują także 
P.otacy tutejsi żądania swe w sprawie opie
ki duchownej. 

. Móglby tu może ktoś zauważyćJ że 
Jedua.kowoż z wladzą duchowną odmien
': ficzą nas stosunki, niż z innemi władza-
• lub osobami prywatnemi. 

Dobrze! My Polacy też z natury rze. 
~ wladzę duchowną otaczamy zawsze 
lbYłlil, większym szacunkiem. Ale też 
~ociat od władzy duchownej zawsze mie
liśmy prawo żądać wystarczające! opieki 
<kichownej, jednakowoż przez przeszło lat 
trzydzieści tt:ż wladzę duchowną najpo
k?rnłej zaw8ze prosiliśmy. I jakiż byl -WJ
•tk tych POkornych prośb naszycłl? 

Oto ten, że p,rzcJrnnaliśmy sj~, iż z 

małymi wyjątkami ani u ksież.y nicmie1..
kich ani też u wladzy duchownej 11a uwz~h; 
dnienie prośb naszych liczyć nie możemy. 
bo ta władza duchowna nas Inną miaq 
mierzy niż katolików nicmców, przekona
liśmy się, że ta wfadza duchowna wobe1.. 
nas nie kicrowala ani nie kieruje się dobr'ł 
wol~. 

Chociaż więc nie o łaskę nam chodzi
ło tylko o prawo nasze, jednakowoż łat 
przeszło trzydzieści pokornie prosiłiśm~ , 
aiestety napróżno. 

Odzie dobrej woli nie ma, tam prośba 
ustaje, bo zawsze bezskuteczna, tam 
tylko żądać można, jeżeli si~ do te~o ma 
prawo. 

Stara to prawda, a doświadczyli jej 
Polacy na obczyźnie w stosunku do niemie 
ckich wfadz duchownych. 

Ustały zatem pokorne prośby z natn
ry rzeczy same przez się i - dobrze, .~e 

ustały. Dobrze nic z powodu, że niemie
cka wfadza duchowna takie zaięla stano\\ i 
sko, iż jej prosić dalej nie można, lecz do
brze dla tego, że lud polski na obczyźnie 
ten stan rzeczy rozpoznał i sam doszedł 
do przekonania, że wobec zupełnego bra
ku dobrej woli dalsze proszenie byłoby 
bezskuteczne i niebezpieczne. 

Wiemy bowiem, że nieraz księża nie
mieccy zaufanie, z 'którem prosząc lud się 
do nich udawal, chcieli wyzyskać i nadu
żyć"' celach politycznych; przekonała na5 
o tem dostatecznie walka wyborcza. Księża 
niemieccy pragnęli jak najspieszniej w czyn 
obrócić ten nakaz, który wydal przelożo
ny ich ks. biskup Simar, że winni pracować 
aad tern, by Polacy w czasie najkrótszym 
stali się niemcami. 

Dopóki zaś Polacy prosili, byli sami 
kr~powani, a zgubny pod względem naro
dowym wpływ księży niemieckich był wiei 
ki, „.iększy bez porównania niż obecnie. 

Im bliższy był stosunek ludu polskie2:li 
do księży germanizatorów, tern łatwiej 
mo~li oni dopiąć celu swego. 

Z chwilą natomiast gdy lud polski si~ 
przekonal, że dobrej woli u księży niemiec~ 
kich nie ma prawie nigdzie, że u jednych 
otwarta nienawiść do wszystkiego co poL 
skie, jak u najzagorzalszego hakatysty, u 
innych znowu obluda, ustafy pokorne pro
śby, zginęlo zaufanie ludu do kleru nie
mieckiego, a powstata ściana dzieląca do 
dziś obie strony. 

że sit: tak stafo, nie jest winą Polaków. 
W tych warunkach laski nie pra~niemy 
tylko domagamy się te~o, do cze~o mamy 
naizupelniejsze prawo. Sluszność jest Pu 
naszej stronie, opieramy się na zasadacl1 
l(ościola katolickiego, więc prosić dalej nie 
możemy tam, gdzie żądać mamy prawo a 
nie ma widoków, by prośba nasza byla 
wys1uchana, gdzie przeciwnie istnieje zl.a 
wola i nienawiść do Polaków. 

Jako Polacy tego czynić nie możemy, 
nie pozwalają nam na to ani rozsądek ant 
charakter. By nie żądać tylko nadal pro
sić tego domagać si~ mogą tylko ludzie 
atb'o bardzo zaprzyjaźnieni z księżmi nie
mieckimi albo nie znający zupełnie stosun-' . ków i przebieiU dlugoletnich staran n"'-
szych. 

Bądź co bądź kto w warunkach o
becnych pragnie, byśmy powrócili do da
wniejszego stosunku z księżmi niemiecki
mi bez zmiany stanowiska z ich stron}, 
by~my zaniechali t3_dań a mimo doświad
czeń Jak dawniej prosili, ten dziala w in
tere~ie księży niemieckich na szkodę Judu 
polskiego, którego w ten sposób pośrednio 
pcha w obiecia centrowych ~errnanlzato
ró•.r. 

Polacy na obczyźnie. 

Bochum. Szanowną Rcdakcye prosze o u
mieszczenie co następuje: Wielu rodaków bu
duje teraz tu na obczyźnie domy i nie jeden z 
nich mógl by zaoszczędzić nawet tysiące ma
rek przy takiej nowej budowli, Rdyby mial zna
jącego się na tern człowieka, kt6ryby mu zna
żyt szczerą radą. Jest pewien rodak w Iiorst
hausen pod łlerne, który sam sobie tanim ko
·';ztem wystawil trzy wielkie komienice, inni 
z«ś rodacy za jego pomocą i poradą także o
szczędzili kilka tysięcy marek na jednej budo
wli. Znam nawet fednes;;o rodaka, który o
szczcd7.i! trzy tysiące marek na jednej kamieni
cy, a któremu wfaśnie służyl pomocą i dobrn 
rndą ów rodak Jan Grabiec, który mieszka w 
łforsthausen przy ul. Ludwigstr. Ten rodak 
każdemu Polakowi daje radę i pomoc bezpłat
nie. g<l.y buduje kamienicę i jego o pomoc i 
radQ poprosi. Nawet w okolice Oberhausen !ub 
Dortmundu chętnie jedzie z pora<lą i pomocą, 
trzeba tylko o toi poprosić. Dziwilem się, ie 
.on bezplatnie innym pomaga, lecz odporwiedzial 
że żal mu jest rodaków, którzy ciężko na S\vój 
R'rosz musieli pracować zanim g-o oszczedzili, a 
potem maią go tak latwo obcoplemieńcom da
wać i w ten sposób !!:O się pozbywać, dla tego 
on też każdemu bezptatnie chce być pomocą. 

Z uszanowa!liem 
Ii:. J(waśniewskl. 

freisenbruch. Wiec •. Zjednoczenia" o<lbrl 
si~ w niedzielę 9 kwietnia we Preisenbruchu, a 
przewodrriczyl mu druh Pawfowski. Przema
wlali druh Sosiński o kon.gresie górni,k6w i o 
nowej nowel.i gór!liczej. W dyskusyi przema
wiali druh. Domaga.fa, Matuszczak, Jakubowski, 
Klemczak, Antczak, Jesik. Ziawil się też jeden 
od czerwonych p. Lauer. który zaczął mówić o 
jakimś tam „christlicher Arbeiterven:in" i o sta
rym „ferbandzie", że to, jest wszystko jedno. 
do którego się należy itd. Na to dat mu druh 
Sosiński odprawe i zwróci! mu uwagę, 7.c 
„christliche Arbeiterfereiny", to nie żaden 
związek zawodowy. 

Mężem zaufania zostaf obrany druh Jan 
J(rzekotowski na f reisenbruch 148. Rodacy 
życzyli sobie, ażeby wkrót-kości zwołać dla 
Freisenbruchu, 5teele i Horstu wielki wiec, m~ 
którem ma być obrany delegat 4la tych miej
scowości. 

Barop. Wiec w Iiombruch Barop z ramie
nia „Z. Z. P." odbyl sie w niedz:iele 9 kwietnia. 
Przewodniczy( druh Krawczyk, Przemawial 
pierwszy druh Sosiński, który się rozwodzil 
szeroko o polożeniu robotników polskich i o 
noweli górniczej, oraz o wlasnei organizacyi. 
Potem przemawia,J druh Nowak, który krytyko- I 
kowal tych, którzy ze względu na wlasną "')0-
bę podstawiają nogę „Zje<l. z. p.". Druh l(raw
czyk stawi! wnosek, ażeby w Iiombruch-Ba-

. rep co miesiąc się o<lbywaly wiece. W myśli 
tej przemawial także druh Kieli11ski. 

Szczęść Boże! 

frintrop. W ubi~lą niedzielę odbyl sic: ru 
"f.11iec „Związku Polaków" przy niezbyt licznym 
ltdziale .Rodaków. Omawiano sprawę niedosta
tecznej opieki, obecne poleżenie Polaków i 
wskazywano na środki. przy pomocy których 
ostać się możemy wśród tych licznych nawalnic 
jakie obecnie szaleją pad glowamI nar.odu poł
skie~o. 

Neumilhl. W przyszłą niedzielę, dnia Jó 
kwietnia o godz. Yil po po!. o<lbędzfo sie w 
Neumiihl w sali p. Eikhoffa wiec w sprawie 
wyborów do kas: wsparcia:, famiłijr..ej i po
śmiertnej, które to wybory odbe<lą się juź 19 
kwietnia. Chodzi o to, abyśmy wybrali także / 
naszych Rodaków, którzyby dopilnowali, aby 
naszemi cieżko zaipracowanerni pieniędzmi roz
porządzano sprawiedliwie. 

Socyaliści chcą, aby tylko z ich organizacyi 
wybierano, przyczem udawają, jakoby oni tylko 
mogli bronić robotnika. To fallsz! Dla tego 
Rodacy z Buschhausen, Neumilhl i SchrnK1t
horst zbierzemy się licznie na wiec, aby spraw~ 
t~ dobrze omów.ić i kandydatów wlasnycb po-
stawić. Szczęść Boże! Druh. 

Wanne. Sprawozdanie z wieca "' 
Wanne (dzielnica Kościuszkow). O godz. 
pól do szóstej otworzy! wiec slowamJ 
„Szcz~ść Boże" druh Andrzejewski z 
Wanne. Pierwszy przemawial druh Re
gulski z Elberfeldu, który wyjaśnial, dla 
czego się odbyta konferencya organiza:yj 
górniczych w Berlinie oraz o przedlożeni1 
noweff górnlczeJ w sejmie pruskim. Dalej 
mówil w jaki sposób i w Jakim porządku 
odbywała sio owa konferencya oraz jakie 
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nia''. Z miejscowych zabierali głos dh dh. : 
Naskręt, Mafikowski i Wachowiak. Pier
·~vszy z tych poruszył pomiędzy inncnu, 
aby na wiecach „Zjednoczenia'' \vięctj się 
pauczano o pracach robotniczych. Prosił 
też, aby nic krytykowano osób z innyck 
organizacyj, jeżeli tego nie wymaga ko
nieczna potrzeba. Drugi wuiosck stav.,il, 
aby dla „Kościuszkowa" utworzono oso
bne „delegactwo", na co się zgromadzeni 
zgodzili. Delegatem zos1al obrany dh. M~·· 
dry, ul. tftillerstr. 2a. Mężami zaufania o
brani: Tomasz Kurek, ttofstr. 47 i dh. Jó
zef Michalak, Ooethestr. 18. SpoJzicwac 
się należy, że sprawa „Zjednoczenia zaw. 
poJ." na Kościuszkowie pójdzie teraz raź -
no naprzód. Druh. 

Gerthe. Wiec ,,Zicdnoczenia zaw. poi.'; 
w Gerthe odbył się w ubiegłą niedzielt 
przy dość licznym udziale druhń"w. Wiec 
zagaił i przewodniczył mu delegat olm;gn
\VY druh M. Paluch z Ocrthe wskazując n~ 
cel wieca. Jako pierwszy mówca \\ yst;-i
pil druh A. Gwizdek, wykazując potrze
bę organizacyi, omawiał nowelę górnicz:\ t 

wskazał na obowiązki czlonków ,.Z. z. P." 
Jako drugi mówca wystąpił druh Józef 
Hejnowicz z Kastropu, który zachQcaJ, 
aby przystęf}ownno do „Z. Z. P." i potępil 
tych wyrodków s1 of eczeil.stwa nasze :o, 
którzy chcą podk opać byt polskiej orl!a· 
nizacyi zawodmn·.i. Następnie przystqpio
no do oboru mGż6w zaufania. Zostali o ... 
brani druhowie: Tomasz Dominiczak ~ 
Oerthe i Wawrzyn Szulc z Iiolthause•• 
Kray na miejscowość łiolthausen. Wiec 
zostat zako11czony naszcm haskrn ;· 
Szczęść Boże! · 

Rohlingbausen. Wiec ,,Zjedncclenilil 
zaw. poJ." odbyt sie w ubiegłą niedzielę 
w R:ohlinghauscnprzy licznym udziale dru
hów. Wiec zagaił i przewoduiczyf m• 
druh Jan l(aźmierski z Rohlinghausen. 
Pierwszym mówcą był druh Jan Wilkow
ski, który rozwiódł się nad nowelą gM11i
czą i poruszył sprawę zarobkową. Cen"" 
w~gla zostaje od czasu do czasu w ~{J re 
śrubowaną, ale zarobki górnicze stoją \V 

porównaniu do cen węgla bardzo nisko. 
Potem <lruh A. Gwizdek zalecał, aby przJ'. 
wyborach starszych knapszaftowych tył
ko za glosem „Zarządu swej organizacn 
iść i na swego kandydata glosować, n.ii 
wchodząc w kompromis z innemi organi~ 
zacyami. Nad tą sprawą wywh1zala si~ 
dyskusya, która do tego doprowadziła, rt 
uchwalono na swoich kandydatów gloso
w~ć. Kandydatami są następujący druho
wie: l. Woje. Wojciechowski, ttofstr. J I. , 
I!. Jan łienke, Moltkestr. 12, obaj z .Roh
h?ghausen. Następnie obrano męża zaufa
nia na miejscowość łiordel. Na mieis.:u 
zmarlego druha Drygas'a zostal obran~ 
druh Leon Leciejewski, z ttordel, l(onigŚ~ 
grub.e, C?lo~ie nr. 16e. Temu raczą dru
h~~1e m1es1ęczne skladki oddawać. N~ 
m1eJsce ~ruha Adamskiego, który się wy , 
prowadzi/, wybrano mężem zaufania i de~ 
legatem na okręg Rohlinghausen druha Ja~ 
na I(aźmierskiego z .Rohlinghausen Violin~ 
str. 9. Wiec zakończono has1em Szcz,..H 
BotełH H ' '<';:')\,j 
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Nowela góraicza 
w drafle• czytania przel komisyą 

sejmu. 
. Ody w ~ierwszem czytaniu w komisył 

se]1nu p~sk1ego z łlowell ku ockro11fe gór
alka zasiadający tam kapitaliści zrobili 110• 

wei. h większemu pognębJenła górnika, 
~azety pó~urzedo'We zaznaczyly, t.e rząd 
Jest w takim razie zdecydowany do zalatłll 



twienia spra\l.'Y przez parlament, a hr. Po
sadowski pono już ma projekt gotowy do 
ustawy górniczej. 

Gazety kapitalistyczne oświadczyły 
ie dy, że może w drugiem czytaniu nowe Il 
będzie się można do pewnego stopnia po
t07' : mi ~ć. 

. ,astąpiły więc 12 kwietnia wieczorem 
ponowne rozpra\VY i rzeczywiście ~y~a: 
zaly one znowu najdobitniej, że kap1tahśc1 
po za własną kieszenią świata nie. widzą, 
że nie są zdolni dbać o dobro mnych, 
lecz jedynie o dobro wlasne. 

Zmieniono co prawda niektóre przepi
sy z pierwszego czytania, lecz zmiana ta 
ma tylko pozory pewnego ustępstwa, w 
rzeczy samej nie zmieniono niczego; po
zostaje przy starem, że nowela nie bę
dzie slużyla ochronie robotnika, lecz bę
dzie środkiem do większego jego zgnębie
nia. 

SprawG kreślenia wózków pozosta
wiono, jak była w pierwszem czytaniu, 
więc stosownie mniejwięcej do projektu 
rz,idowego. Co o tym przepisie sądzie, 

.wypowiedzieliśmy kilkakrotnie. 
W sprawie wydzialów robotniczych o

balono pierwszą uchwalę, że wydziały nie 
mają być obowiązkowe, i uchwalono, że 
wydziały mają być przymusowe. Lecz 
uchwalono także, że członkowie wydziału 

. politycznie nie powinni być czynni, że win
ni co najmniej 4 lata pracować na tej samej 
kopalni i liczyć co najmniej lat 30, i co naJ 
ważnicjsze dodano, że wybory do tych 
wydziałów robotniczych nie mają być taj
ne lecz publiczne. 

Takie wydziały robotnicze górnicy chęi 
nie kapitalistom darują, bo przez głosowa
nie publiczne nie będą mogli wybiera<:. 
tych, którzy bQdą po ich myśli, lecz będą 
zniewoleni pod groźbą wydalenia z pracy 
wybierać tych, których kapitalista sobie 
życzyć bcdzie. Zatem do wydzialów ro
botniczych pójdą sami urzędnicy lub też 
siugusy kapitalistów. Jak takie wydziały 
będ<l działały „w interesie robotnika", mo
żna sobie łatwo ·wystawić. 

Do takich wydziałów robotnicy zorga
nizowani i dbah.wY o honor swój głosowac 
nic będą. 

Najświetniej charakteryzuje k~pitali
s t(m przepis dodany przez komlsyę sejmo
w :..i . że członkmvie wydzialu nie powinrn 
być czynni politycznie. Jest to '\Vprost 
bezprzykładne krępowanie wolności oby
w a telskiej; robotnik rozumny i szanujący. 
.siebie do takiego wydziału sic; wcale wy-

, brać nie pozwoli, bo mu jego wolność oby
watelska jest milszą jak „godność" czlonka 
takiego wydziału. 

Dość, że jeszcze, jak z dobrą ironią 
zaznaczono, panowie kapitaliści nie zaka
·zali czlonkom wydziału także czytania ga
zet! 

Czasu pracy także nie ograniczono, 
lecz pozostało przytem, że ograniczenie 
czasu pracy ze względów zdrowotności 
-Odrzucono. · 

Zgodzono się jedynie na to, że urząd 
nadgórniczy w porozumieniu z maiącą si~ 
utworzyć radą sanitarną (zdrowotności) 
będzie mógł tu lub owdzie ograniczyć cza~ 
pracy ze względów zdrowotności; lecz z 
Qsobnych powodów będzie można 11a 
wniosek pracodawcy stale lub na pewie11 
przeciąg czasu tegoż pracodawcę uwolnić 
od przepisów ograniczenia czasu pracy. 

Jasną jest rzeczą, że cały przepis po
wyższy jest niczem i można było go sobie 
spokojnie oszczędzić, bo dla robotnik6w 
w tern brzmieniu on znaczenia nigdy po
siadać nie będzie. 
Radę sanitarną mają tworzyć dwaj przed
stawiciele pracodawców i dwaj . starsi 
knapszaftowi, których powoła urząd natl
górniczy, przewodniczyć ma naczelnik 
urzędu górniczego. Nawet tutaj odrzuGifa 
kÓrnisya wniosek, że O\.Vi dwaj starsi knap
sząfto\vi nie mają być powołani, lecz wy·
brani ta!nem glosowaniem . przez reszt~ 
s ta rszych lrnapszaftowych. 

Przy 1\011cu nie podobafo się owym 
„w folkim prz.yjacielom" ,robotników w ko
ni.i syi, ·ż e po s trejJrn. niektórzy pracodawcy 
nic zątrzymali robo tnikom płacy. za rzeko:. 
m e złamanie kontraktu , -lecz wy:placiH cały 
zarobek. Długo Łamano sobie gtowę naa 
tern, jakby koniecwie zniewolić. pracoda;. 
wcę ' do tego , by robotnikom unvat COS · Z 
zarobk1i. jeżeli robotnik ten rozpocztlł 
strdk .. Uchwalo110 . więc, · że ów odcią
g1}iGJ:y,, za. streik· zarnbck:. MTJni~ti ; .prac() .... 
~aa:W·c·a · \\' ~prz~dągu fr·· tygodni ::wpta~ić ab 
kasy '' sparc.ia. Znaczy to, że pfacodaw.ca 
będzie zobowiązany robotnikowi · ódcią
g )1ąć i za ro bkt~· taką a taką sumę, jeżeli ten 
że zastrejkuje, by sumę tę potem według 
p rzepisu oddać kasie wspadcia. 

Tak wygląda teraz nowela górniczr.. 
Robotnicy chętnie oszczędziliby w tych 
warunkach panom kapitalistom trudu nara
dzania si~ dopiero w jakichś komisyach 
i t. d. Panowie kapitaliści mogli byli za
raz całą nowelę rzucić do kosza, a wraże
nie na robotnika byłoby to samo, co obe-
cnie po tych długich narada~h. . . 

Naturalnie, kto w owe1 kom1sy1 cho-
ciaż trochę znał dolę robotnika, gło~o:wa< 
przeciw tej przez konserwaty~tó:V 1 hbe
ratów tak ujętej noweli, boć om me popra
wia lecz pogarsza położenie górników. 

'Powtarzamy więc, że nowela :v 
brzrni~niu obecnem, jakie jej nadała kom1-
sya jest policzkiem wymierzonym robo
tnikowi, który wzywa rząd, by nowelę z 
sejmu pruskiego cofnął, a dał sprawę do 
załatwienia parlamentowi. 

Mowa posta Korfantego 
wygłoszona przy ?bradach ~ad. nowem 

prawem górwczem w se1m1e. 
(Dokończemie.) 

Strajk górników w Westfalii. przenió,sł 
się na Górny Slązk. Rozpoczął ~1ę ~a krol. 
kopalniach fiskalnych. Kopalme. h~kal~e 
na Górnym Slązku mają to do s1eb1e, ~c 
w nich każdy ruch na Górnym S~ąz~u :)11.t 

rozpoczyna. Pierwszych socyahstow na 
Slązku dostarczyło nam Zaborze z kopalni 
Król. Ludwiki. - Pan potrząsa glową_, pa 
nie komisarzu rządowy, ale przeczyta1 pa11 
sobie statystykę wyborów parlamenta1 -
nych a rezultat wyborów w Zaborzu pr~c
kona' pana, że właśnie pa~iscy rob?~m~v 
dostarczali i dostarczają wielką częsc so
cyalnej demokracyi, i że stamtąd socy~lna 
demokracya na Górny Slązk się rozszerzy
ła. z milości i uwielbienia dla mrzo.nek 
socyalistycznych Indzie ci nie głosow~h na 
kandydata socyaJistycznego. P~lozc1.He 
tych ludzi byfo nicznośn~, wyzys.k ich m~
stychany i przez oddame kartki socyah-
stycznei podziękowali za to. . 

Powiedziałem inż, że wydział na ko
palni Król. Ludwiki nie był z_up~lny. . I 
pewien robotnik z tejże kopah:1 p.1sze nn : 
Z\\'róciliśmy się do radzcy gormczego ;_ 

~rośbą, ażeby zw.oła? mężów z~ufania. A 
radzca py ta nas: Co wy chcecie? Odpo
wiadamy mu: Od trzech miesięcy nie b~ -
to zebrania wydziału. Robotnicy ma1ą 
najrozmaitsze skargi i żale; prosimy, ażc.~ 
by wydzial robotniczy został zwotany: · 
Pomimo to wydziału robotniczego me 

z"'·otano, 
(Słuchajcie, słuchajcie! u Polakó.w) 

nic chciano go zwołać. I potem dz1w1onu 
się, że strajk wybuchł. Na mocy sto~un
l<ów, które panom przedłożę, musial.o 

· przyjść do strajku na Górnym Slązku: Pi
sze mi pewien robotnik, że doz6rca W1ducl1 
mniejwięcej 3-ma miesiącami pew_nego 
młodego 20-letniego robotnika chwycił z" 
uszy i podniósł w górę. To przecież jest 
barbarzyńskie postępowanie. 

'iWyjazd z kopalni ma nastąpić o 3 go:. 
dzinie, następuje pednak o 30 godz., gdy7. 
dopiero o 3 godzinie przychodzi sztygar 
rewidować. Z jakiego powodu robotnicy 
mają tam pól godziny czekać? N. p. n~ 
szybie Jerzego, mającym 200 metrów głę
bokości, nie ma poczekalni, jest tam prze~ 
ciąg taki, że lampy ciągłe gasną. O tern tez 
nikt nie wie. N. p. w oddziale nadsztygarn 
Babina na 8 „bremsbergu" pod sztygareni 
Dittrichern I nie było od 11 do 14 ·lutego 
świeżej wody; , 

(Słuchajcie! słuchajcie! u Polaków.) 
w ogóle nie było „wody. W ogóle ludzie 
się skarżą na bardzo częsty brak wody 
do picia. Naczynia w którycJ:i woda d.o 
pi~ia przychodzi, bardzo rzadko bywają 
wymy\vane. Dawniej ten, co czyśc.it ku
bły odchodowe, musiał myć naczynia do 
wody temi samemi rękami, któremi przed 
chwi.la wyczyś.cir ·kubły odcl10dowe. Wo
da jest oczy\viście zawsze' mętna i nie do 
użycia. W wrześniu 1904 roku ·. pewien 
górnik -- widział to dozorca - pił brudną 
wodę na pokładzie „ro·chhammer". Do
zcfrca· powiada: Jak 1i10'żesz taką pić wo
dę·?· · Górnik 'pÓnapidu ·się dostał bowiem 
zaraz womitów. Dozórcy odpowiedzial 
górnik: tak, kiedy wody· nic ma,· wody w 
ogóle nie dostaleniy. „ 

A teraz jeszcze •stówko ·:"· 6 szychtach 
pobocznych i · nadszychtach. Pokład 
,·,Pochhame r~· jest najgorętszy ·na ·kópaln'i 
Król. Gudwiki. · "Byto tam" w 1rHesiącu lu-

, tY-m :na"-1edrFem · midscu::34 · st-ot)11ie C. ··· t1a 
. in'i1 ei fi "37 stop11i', ·1 fud.z·ie" ~nusfe1f tiin ' ib' ge~ 

<lzi·n ·:praco\\ af: · .;. Jeżeli ·rząd ' d&nal;a · się 
zdrowotnego maksymalnego· dnia prac)·, I 
to po\\ inicn najpierw na kopalniach fiskal
nych dać dobry przykład. Na tym pokfa
dzic wybuchł poża r 13., 14 i 17 lutego. Lu - l 

dzie musieli tam od 5 godziny rano do i 
wieczorem pracować przy stra~zliwej go
rączce. Mości panowie, dla czego nie po
stano drugą szychtę, dla czego nie posłano 
tam innej partyi? Gdyby posłano ~rug~ 
szychtę, to trzebaby każdemu robot~t~O\\'l 
zapłacić okolo 3,60 mr., a tak mus1eh lu
dzie się zadowolić l,25 mr. zarobku za po
towe szychty pobocznej. Jeżeli pailstwo 
tak postępuje, to nie jest pań~twem so~yal
nem; wyzyskuje ono robotnika w ~a1~or~ 
szy sposób i prywatnym prz~ds~eb1or
com daje jak najgorszy przykład, iak1 tylko 
pomyśleć sobie można. . . 

Do naczyń n. p., którenu wodę się cz:r 
pie nie może ręka się zmieścić, ażeby Je 

wimyć. Przyrzeczono .kupić szczo~k1 d.o 
mycia, ale tych dotąd me ma. Z me~z~ -
stych naczyń nie może woda oczyw1śc1e 
być dobrą. . . . 

Mości panowie, o traktowanm, iak1e~o 
'robotnicy doznają, jak ich wy~ywaJą, 
mógłbym panom piękne przyt~czyc przy
kłady. Nazywają ich. lajdakam1, ~uchthau
znikami i jeszcze gorzej. Czlow1~~ P.rzy~ 
zwoity musi się formalnie wstydzie, zeby 
publicznie powtarzać te czyny b?hate~sk~~ 
tych „niemieckich. d.robnyc~ . srodkow, · 
Ale spodziewam się, ze p. m11uster. handl l 
zarządzi, co potrzeba, ażeby robotnicy, z~
trudnieni na kopalniach fiskalnych, byri 
traktowani jako Judzie, jako obywatele, 
gdyż tego w pierwszej linii żą~ac. trzeba 
od zakładu fiskalnego. Przeds1ębi?rstw'..\ 
fiskalne powinny być wzorem dla mnycM 
przynajmniej. roszczą sobie do tego ~r~wo, 
ale dotąd kopalnie fiskalne prowadzi się :v 
taki sposób, żeby z nich wybijać jak . na~
większe zyski, ażeby robotnika wyzyski
wać i ograbiać go z jego praw. To prze 
cież raz zmienić się musi. 

M. p., widzimy też w projekcie jesz~ze 
jednego da\.vnego żądania górnikó~v, ~ m1a,
nowicie sposobu wykazu uzdolmema dL..1 
tego, który mu pójść do k?p~lni. !eraz 
przy tym strejkn. znów widzi.elismy, ze pr~. 
codawcy w Westfalii wyslah swych ag~n
tów w Poznańskie i na Slązk w okolice 
rolnicze w nasze strony ojczyste, i starati 
się werbować ludzi do Westfalii, ażeby. po 
ukończeniu strejku wyrzucić ich na ulicę, 
i to ludzi takich, k~órzy kopalni nig~y nie 
widzieli , którzy w ogóle żadnego zrozu
mienia nie mają na to, co to iest praca \\ 
kopalni, którzy nie są wcal·e· ś~i~domi n~e
bczpieczeństw, jakie dla mch 1 i~h ":społ
braci wyniknąć· mogą. Dla tego ządaJą ro
botnicy i, mojem zdaniem inpeln~e sł~sz
nie ażeby tylko ci wjeżdżać mogh, ktorzy 
jaklś czas pracowali i wykazali się zteg0 
świadectwem. Ale państwo nie robi le~ 
piej jak przedsiębiorcy prywatni. Pod
cza~ obrad nad sprawami górniczemi pod
nioslem ' że na kopalni Król. Ludwiki' pod
czas st;ejku przyjmowano zagranicznych 
robotników. M: p., znacie nasze stanowi
sko w sprawie p-obytu poddanych za~ra· 
nicznych. żądamy, aby Polacy z Gahcyt 
i Królestwa Polskiego u nas swobodnie I 

bez przeszkody mieszkać mogli rt.ak długo, 
jak chcą i jak im się podoba. W walce 
przeciwko samowolnemu wydalaniu na·· 
szych. rodaków z granic państwa pruskiegrJ 
nie ustaniemy. Ale jestem tego zdania, że 
że jest rzeczą niesłuszną, jeżeli rząd ~af•. 
stwowy cierpi, że ludzie z państw sąsie
dnich jedynie tak długo i w tym celu spro
wadza się do nas, ażeby opór naszych robo 
1tników został złamany, by usprawiedli
wione ich żądania przez to niweczyć. Pali 
komisarz odpowiedział mi naówczas: Za
sięgnąłem informacyi i . otrzymałem wiado
mość, że wszelkie wiadomości gazet t 
twierdzenia, jakobyśmy sprowadzali ro
botników zagranicznych, są niedorzecznu · 
ścią. Pomimo .to mam słuszność, panie. kt:
misarzu rządowy. Wprawdzie nie .zarząd 
kopalni Król. Ludwi~i sprowadził ich bez
pośrednio, .tylko zarząd ten ma pośredni
ków, a ten pośrę.dnik, który dostarcza ko
nie dla kopalni, sprowadził · ludzi. LudŻie 
ci nie byli Polakami, tylko Rusinami; przy
jaźń rządu pruskiegp do ·Rusinów w ostab· 
nim czasie -mocno wzrosla .. Pośrednik spru 
wadził ' Ru.~jnÓ\V, Cl: zarząd .kopalni wyszetH 
czysto,. ~le w .grum~ie. rzeczy wychodzi to 
~ia jedno. 2a luQ.zl tych trzeba płacić 
sJCladki imv,alidzkiie· .i knapszaftowe„ 'PfZJ.·
n·afrnnief w ostatnim 92asie, a · więc nalezą 
dq l<qpal~i. ~ . bez :wi~<;lzy ·zarządu."nie byli
by się, do , niej d~stali .. I Ten 'Stókrntn·y po„ 

; średnik przez lata . cal~ „ nie placil- za~swyct1 
I h.l'Q.it .s151 a4ęk.; . fy.\iat:.,, mu o„. t@.. · b:ve w~c.e~~· 

wytoczony, ale sprawa ucichla. w· PFtr~ 
je~ci~ nie w.idzi.lJlY tet .zaka~u ··r»raoy ko~ 
b1et i"'prźci)l'su, że dyng na żądanie górni
ków powinien być piśmiennie zrobiony. 
Powrócę jeszcze do tej sprawy przy m~ . 
s tQpnych czytaniach. 

• 
• 1\\. p., podnoszono jeszcze wiele inny li 

rzeczy przeciwko obecnemu ~rojekto · po 
Mówiono że ceny węgla ogromnie Pói<I\ 
w górę, Że wielki przemysl za granicę ~· „. 
dzie musiał wyciągnąć, że przedsi~biorq li< 
zostaną zanadtd obciążeni itd. Wszystkie z~ 
te twierdzenia są tak samo stare, jak nic pe 
wytrzymują krytyki. Zawsze to slyszt. i< 
liśmy, ile razy chodziło o to, żeby c.'oś P<J. 

d 
p1 

stąpić \V socyalncm ustawo awstwie. Za. i
2 

wsze przemysł ma być tak obarczony, Że k 
ma zniszczeć. Ale nigdy to nie nastąpiło, c Nie potrzebuję panom odczytywać głl2.e: 
giełdziarskich z dywidendami, jakie plaq ~ 
kopalnie. Dywidendy pomimo wydatkó\\. i 
na socyalne sprawy wcale sie nie zmniej. k 
szyly tylko zwiększyly, i sądzę, że są tak 
wielkle iż właściciele kopalń bardzo do. 
brze z~ieść mogą tak male obciążenie. z 
tego nietylko oni sami, ale robotnicy i ca!y 
ogól będzie miał pożytek. 

M. p., jesteśmy oczywiście za tern, 
żeby projekt odesłać do komisyi, ale nie 
na to, żeby przy projekcie to lub owo po. 
gorszyć, tylko dla tego, żeby go ulepszyc 
jeszcze. Prosimy wysoką Izbę, ażeby i 
nam w komisyi przyznała jedno miejsce. 
Zastępujemy setki tysięcy naszych roda
ków zatrudnionych w kopalniach, którzy 
tak ~e Slązka, jak Westfalii zwrócili się do 
nas ażebyśmy bronili ich praw. Dla teg0 
,pro~imy wysoką Izbę, ażeby i mojemu 
stronnictwu, jakkolwiek jest liczebnie małt 
przyznala jedno miejsce w komisyi. 

1 (Brawo! u Polaków.) 

liemie polskie. 
z Prus Liachodnicb Warmii Ma:riur . 

Malbork. Między tutejszymi murarza~ 
mi wybuchł znó\v strejk. Murarze doma
g-ają się jak w przeszłym tak i w tym roku 
znów podwyższenia płacy i to 42 fen n~ 
godzinę. 1 

Tczew. Przejeżdżają tu praw ie co
dziell kilka nadzwyczajnych pociągów, 
wiozących setki robotnikó w z naszych. 
stron na zachód. 

Czersk. Zdaje: siG, że stwardniernc 
kręgów ustało, gdyż od kilku dni takich 
wypadków nie zauważono. 

Zblewo. Stwardnienie kręgów poja
wiło się i u nas. W przeszłym tygodnh1 
zmarł pod charakterystycznymi objawanu 
choroby tej niebezpiecznej 12-letni syn 
nauczyciela Dietricha z Blomfeldu. 

Gdańsk. Dlatego, że nie odebrał vro
mocyi, usiłował wyższy tercyaner nazwi
skiem Degner z tutejszej wyższej szkoły 
realnej wystrzałem w piersi pozbawić si~ 
życia. Ciężko zranionego odniesiono do 
miejskiego domu chorych. 

- Jeden z tutejszych mistrzów bla
charskich zapadł, zdaje się, na stwardnienie 
kręgów. Lekarze dotychczas jeszcze nie 
stwierdzili, czy rzeczywiście zachodzi ta 
choroba. 

Z Wiei. Kr Poznailskiego. 
·W Kościanie niezbyt dawno temu za.. 

kazał żyd ·· J acobsohn . swoim służącym, 
ażeby po. polsku nie rozmawialy. Ter~~ 
znowu donosł „Gazeta Polska", że żyd 
l(uppi ze Smigla, który w Kościanie ma 
fili~, zakazał .swemu personalowi rozma
wiać pomiędzy sobą ·po polsku. Za t~
dnieni u .tego . jernzolimskiego hakatysty 
pomocnicy polscy · odpowiedzieli, że ·W ta
kim razie . może sobie poszukać personal.u 
niemieckiego, 

. Poznań. W spra.wie odezwy hakaty.styc~
nej, ogloszonej na początku marca r . . b. ·W: tnteJ
szych ··pismach niemieckich, a -i.vzywaiąceJ. do 
hojkotowahia polSikich ·kupców, zwola\.i. pp. '!<· 
Rzepe-cki i .Zawors'ki "W · Domu kato!ickiri{ ti.oaf· 
ne z.ebranie, o któi:em dowiedziala się pohc~a. 
i poslala urzędnika. OUnthera, który zę.l:Jrante 
r0i"wiązal. Zworu{ącyii1 '\vyto-ci'óń·o µro'ł~s. : .,rg
.zeg-rnl się· on wcz(}raj "pr:ż'ed sąden1 l'awniczyni, 
który · 'Skazą! p. Rzepe:ckiego. nu 30, a p" Zawo~
skieg-9 na· 15 mar.ek . kary. Bron il ich z.,1a·kom1-
cie· poset mecei1as Bernard Chrzanowsl<·L Za
sądzeni odwolują s i ę do. wyższej instaricyi. 

· · Ze , Slą~k~ czyJi „'Starej · P~~s~. 
ił"Y.t-Ołn.~„,:· Ćz:vtan~;. ·\~ ,· „Katolik!J.'·':; . O f<ręk 

Mą zki tVn sok0lshva zgodiil się w nicd.z~~l~. n.a 
J)osi-i;tlż6riu :jfr~zesów i iiacz elnikc'J\\( \~~ 1\atp\YJ.7 

· .cach.· na ter,· ·ze. stowa·r~ :Yśzen fa Sokófó\v b~~ '' 
się zaJrnowa. fy, · ośw iaią n arodową, to 'jest z1au.k~ 
.czytani~ i pisania,. ·historv i i literatu ry. pobkteJ, 
że o.aby ,Va ć s.i.~:)~cfą. systematycz,ne odą~ty, -~t 
d'O' \vyk fadó\v 'zostanie . zaproszón~ i ci. ~, )1~~.§.z~.cr 
sz.e. grono mówców;::żo " g.nia'żda mają s i ę · zarr,nq.~ 
w.a.ć. ze,.Jvf1.3.dani·em .. hibl·rotek:ludowytli .. „ „.. · „ 

.„ .Z .Z.abo.q;a .p)sz,ą.,do „Gl-<tsu„ $Ją.zkeg-.o\:-: Dz1s 
i: 1fa ,dr~[9.:w~J:'§~Y.".h,f,ię .zię.chafa .. cf!1a)\9P.1~;y.~„·;~ifit 
11 cfa]ąca."si·t; ·zo·rrc:1.nów· rnct·zcY: . gó'diTczego, ,.Sąlz~.rm1:: 

rnl;: :.1-nstJektóra ~e·i~nJcz6'!iói 11a:dszt ygat'a' B.ah_!H~ 
i badali, '\31':Y-''. tobot11i e.y majci ·•świ e żej ·wody-po 
dostatkiem, ale nie z n a l eźli żadnej.. Nie obcho
dz ili po bok[J.ch. tylko 11a g-Jó\vnym ganku. R?
hotnicy żalili s i ę przed sztygarem Lesikiem, ze 
nic dostarczajq im codziennie wody. Sztyga~ 
nowiedziaf:.na Cl) jest dozo rc~ . J ::ik niema wod' 
to ma i echnć pod szyb po wodę . ów sztygar. 



~ 1 ~ '\\·yraziJ: przed hajercm ciesielskim, że i.ie 

ott,·ołi się obmawiać przez poslów w Berlinie. 
P A więc mowa posła Korfantego poskutko-

v.>ał3. ... z Zabn.a ua Górnym Slązku donoszą. W 
topalni „Królowej Ludwiki" spa<lające węgle 

12
bilY górników Grimma i Zipsera. Pierwszy 

po:ostaw_il *011~ z dzi~si~ciorgiem dzieci, drugi 
ionl!' z p1ęc1org1em <lz1ec1. 
· .Mysłowice. Na rosyjskiej komorze 
pograni,czne~ w Modrzejowi_e aresztowa1tt~ 
ia jegos męzczyznę z pruskim paszportem, 
którY miał przy sobie wielką ilość pism so
~vałistycznych w celu przemycenia ich do 
p~ństwa rosyjskiego. Aresztowanego od-
tawiono do Warszawy. Podobno jeden 
żandarm rosyjski z komory ma być za\\ i
kl< .• nY w sprawę tego przemytnictwa. 

~-·--

Wiadomości ze świata. 
z francyi. Od kilku dni francya ma 

110wą aferę. która będzie zapewne nie
mniej glośną i niemniej zawiklaną jak spra 
wa Dreyfusa, sprawa Syvetona i innych t 
w równym może stopniu wzbudzi nowy 
wybuch namiętności politycznych. Jak 
wiadomo, dzienniki rz<tdowe i socyalisty
czne twierdzą, że odkryto formalny spisek 
uknuty przez monarchistów, którzy mieli 
przy pomocy sily zbrojnej obalić republi
ke na rzecz ks. Wiktora Napoleona. lii
storya tej sprawy jest taka: 

Już 2 lutego na posiedzeniu parlamen
tu deputowany tlerisse zwrócił uwagę mi
nistra kolonii, że jacyś ludzie otworzyli 
kantor werbunkowy, w którym organizu.ią 
rzekomo wypra\Yę Zbrojną do Congo, czy 
też na wybrzeże Kości słoniowej. Ministe1 
Clemcntel odpowiedział wóv.·czas, że o is1-
nicniu tego biura dowiedzial siG w przed
dzień interpclacyi, że zabronić werbowania 
nic może na mocy istniejących praw, że na 
tomiast przedsiQweźmie odpowiednie środ
ki, aby zabezpieczyć kolonie francuzkie 
w Afryce przeciwko wszelkim próbom za
kłócenia ich spokoju przez pry-\\'atne wy. 
prawy awanturnicze. 

Na tern na razie spra\\ a siQ sko1'iczyła. 
\\ jakiś czas później policya paryska przco 
się wzięła cały szereg rewizyj domowych 
pod pretekstem poszukiwania niedozwo
lonych biur totalizatora. Niektóre pismu 
·twierdzą, że już \\ Ó\\'CZas policya by fa nct 
śladach spisku. W pierwszych dniach 
h iet11ia po Paryżu grnchnęla sensacyjna 
wieść: na jcdnem z przedmieść zamies;r,
kalych przez galganiarzy, w ustronny11t 
<lomku, "\V mieszkaniu robotnika Majertt 
znaleziono pakiet 28,000 naboi karabino
wych. Poprzednio jeszcze u kapitana Tara 
buriniego znaleziono 500 uniformów pie
choty. Obydwóch aresztowano pod zarz.n 
tem kradzieży przedmiotów wojskowych. 
Rychło jednak oskarżenie zmieniono: Ma
ier, Tamburini i jego brat cioteczny Virnat 
aresztowani zostali pod zarzutem udziału 
':ł1 spisku przeciw republice. 

„ Z ~osyl. Gazeta rosyjska „Pddnieprow
sk1J }(raj" zamieszcza ciekawy dokument. ja
sk:awo oświetlający stosunki cenzuralne w R.o
sy1 •. Prze<l kHku laty redakcya rzeczonego cza
sopisma otrzymała od cenzora urzędowy cyrku
larz zakazujący: 

1) Opisów scen mi1osnych. 
2) Używania wielokropka domyślników). 
3) Krytykę wydawnictw .j, rozporządzeń tA

rzędoiwych. 

~) Opisów samowoli policyi. 
! 5) Zamieszczania wiadomości o nadużyciach 
·~trói.ów noonych. 

6) Artykulów o stowarzyszeniach robotni-
ezych (kartelach). 

7)) R.e.ce11zyi z dzie! Maksyma Gorkiego. 
8 Wiadomości o lapówkach. 
9))Arty_kuJów o religii Japończyków. 

k 10 Opisów nieporządków w szpitalach, 
0szarach wojskowych i sądach. 

11) Wzmianek przychylnych o Tolstoju. 
12) Artykulów o chorobach „sekretrnych''. 

r dl3), Krytyk obywateli miejscowych oraz u
z~ zen R"minnych. 

14) Statystyk szkó.t elementarnych. 
t, 15) \Yszelkich dwuznacznych polemik, ar
~k,uiów ! utworów literackich, „których tre~ć 
m~ze hyc przez czytelników dowolnie zrozu
ianą". 

Sh . Tak wyglądają. stosunki prasowe w pari
:vie „biafogo carat" 
~ . 

~--'-± _______ _ 

ś. p, TOMASZA BOS.EGO. 
Poł.u~ogrzeb odbędzie się w niedzielę po 
ha n. o godz. 3 z domu żałoby w łlorst
ż~~!en, ul. Rlekstr. 1. · W smutku pogrą-

-

D~ldorf. 
Spowiedź wielkanocna dla Polaków w 

Dyseldorf-Gerresheimie i okolicy odby
wać się b~dzie jak po inne lata. Od dnia 15 
kwietnia aż do poniedziałku 17 będzie 
ksiądz polski w Geresheimie. Niech Ro
dacy korzystają ze sposobności. Polki 
zechcą iść do spowiedzi św. w dni po
wszednie. 

SodlllPB-BOmlc ! 
uw;adamia się szan. -Rodaków. I Rc

di.1CZ'ki, że sposobność do spowiedzi św. 
hedzie dd 19 a"l: d() 26 kwi'ctnira., więc .upra
sza się. ażeby te dnie byly Rodakom ku 
pożytkowi. Spowiedlmk polski przybę~ie, 
ażleby karżd'y mógł spmvl'iedz "i1eFkanocna. 
od/prawić. · 

Misya polska w Elberfeldzie 
odbędzie sie w poniedziaiek. 17, wtorek 18 i 
środę 19 kwietnia r. b. w „Gesellenhaus", Ju
sefstr. 6, którą 3 księży Pol<>ków odprawią. Po
rządek nabożeństw będzie w niedzielę w ko
ściołach o~foszony, oraz na posiedzeniu Tow. 
„Zgoda" (Elbfld. Klotzbahn 5). Szan. R.odaków 
z Elberfeld i okolicy uprasza się o żywy udzial 
w misyi. 

l(astrop. 
W niedzielę, dnia 16 kwietnia o godz. %4 

po poI. odbędzie się polskie nabotiel1stwo. 
(Część druga .,Gorzkich Żalów"). 

Towarzystwo św. Józefa w Witten. 
W niedzielę. dnia1 16 b. m. to jest po „Gorz

kich Żalach'' odbędzie się nadzwyczajne zebra
nie, na którem będzie omawiana sprawa „$wię
conki" i 8 rocznicy naszes;o towarzystwa. 

Z ar z ą d. 

Towaizystwo gimnast. „Sokół" w Dellwig. 
W niedzielę, dnia 16 b. m. o si;odz. 20 po 

pot. odbędzie się walne zebranie. Wszystkich 
druhów uclziaX pożądany. Goście mile widziani. 

W yd z i a 1.' , 

Towarzystwo św. Józefa w Herten 
donosi swym czfonkom, iż przeszte walne 7e
branie odbędzie sią w Jtiedzielę, dnia 16 kwie
tnia o godz. 5 po pol. O liczny udziaJ uprasza 

Z ar z ą d. 
Zarzc:id i rewizorowie kasy mają zebranie 

o s;odz. I 1 przed potudniem. O liczne i punktual
ne stawienie się prosi 

Michał l(rólik, prezes. 

Towarzystwo św. Rocha w Dyseldori 
donosi swym czfonkom, iż w przyszlą niedzielę, 
16 bm. odbędzie się walne zebranie w nowym 
lokalu towarzyskim u p. L. Bischowa, narożnik 
Worin~er- i Ackerstr. Z ·powodu ważnych 
spraw, które są do załatwienia, jest przybycie 
wszystkich czlonków koniecznie pożą<lane. 

Z a r z ąict. 

l(oło śpiewu „Echo majowe" w Baukau. 
Dnia 16 kwietnia o godz. 4 po pól. odbędzie 

się zebrainie u p. Kappa, a wiec uprasz<l' się sza
nownych członków o. przybycie. Goście mile 
widziani. Naszą mlodzież prosimy, ażeby przy
byfa i dala się zapisać na czlonków. Porządek 
dzienny: 1) przeczytanie sprawozdani'a o za
lożeniu l(ola śpiewu; 2) placenie miesięcznych 
skfadek; 3) wpis nowych czlonków; 4) rozmai-
te sprawy. Zarząd. 

Towarzystwo św. Ignacego w Oberhausen. 
Zebranie odbędzie się 16 kwietnia. to jest 

w niedzielę, po pol. o godz. 5, albowiem są wa
żne sprawy do zafatwienia. O jak najliczniej
szy udz.iail' w zebraniu uprasza się. Goście mi-

le widziani. Zarząd. 
Uwaga: Czlon.ków zarządu uprasza się 

aby przybyli pól ~odziny wcześniej, to jest o 
05 Fr. Antkowiak, zast. sekr. 

Towarzystwo św. Jadwigi w Gerthe. 
W niedz·ielę, ·dnia 16 kwietnia na ranne.i 

mszy św. przystępujemy wspólnie do Komunii 
świętej. Zarząd. 

Czo Iem! Czołem! 

„Sokół" w Gerthe 
donosi szanownym druhom, iż w niedzielę, 16 
kwietnia odbędą się ćwiczenia wspólne, gdyż 
otrzymarliśmy nowe ćwiczenia·. Wszyscy dru-
howie winni być obecni. . 

Czolem ! T. Markowski, podnaczci. 

. Tow •.. Błog. Bronisławy w Bochum-Wiemelh. 
Z powodu misyi św. w Bochum, odbędzie 

się zebranie zaraz po wielkiem nabożeństwie. 
„Gorzkie Żale" po pol. odśpiewane nie będą. 
O liczny udziaf w zebraniu prosi Zarząd. 

Baczność gniazdo l(ottenburg! 
W niedzielę, dnia 16 b. m. o go<lz. 3 po pnt. 

mamy ogólne ćwiczenia .. a po ćwiczeniach k
kcyę śpiewu, a więc powinnością. jest każdego 
druha jak do ćwiczeit, tak też do śpiewu c;ię 
stawić! 

Czatem! 1'\. Forszpanlak, prezes. 

Koło śpiewu „Róża Leśna" w Hochlarmark 
oznajmia swym cz1onkom, ii w niedzielę, d11·::i 
16 kwietnia o. gn<lz. 4 po pot. odbędzie się nasze 
miesięczne -zebranie. 

Uwag:a: Lekcya śpiewu o godz. y;;z. O li-
czny udziat uprasza Zarząd:" • ' 

BACZNOśC! 
Recklinghausen-Bruch ! 

Zebranie Braci Tow. św. \Vincentei,;O Ct 
Pauln (}rlhędr,ie się w nicd.zi~lę, dnia 16 kwiet11ia 

'. .. i(Y':iódz. ::.'1 i' ;j}r~otl"'pot.:~ 0-' tit'.żhe : zebra·11te ·się 
Braci prosi 

W. Mrozkowiak, podprzew. 

\\'a n 11 e. 
. Przypomtna się czlonkom Towarzystwa 
sw. Walentego, iż przystępujem}' wspólnie do 
Stolu Paf1skicgo. Upr~ za sie czlonków ażeby 
się jak najliczniej zebrali w czapkach i ozna
kach w niedzielę, dnia 16 kwietnia o godz. 7 
rano. Zarząd. 

. l(oło śpiewu „Cecylia" w Heroe. 
donosi swym czJonkom. iż lekcye śpiewu od
byv:~ć się bedą co nie<lzielę od godz 1 po pol. 
W 111e<lzielę, 16 kwietnia odbędzie się po lekcyi 
roczne walne zebranie. Ponieważ są bardzo 
ważne sprawy tyczące się przyszlego zjazdu 
do zalatwienia, więc uprasza się o liczne i pun
ktualne przybycie wszystkich członków. Go
ście mile widziani. 

J. lukaszewski, przew. 

Mengede. 
Wiec „Zjednoczenia zawodowego pol." 

odbędzie się w niedzielę dnia 16 kwietnia 
w Mengede po południu o godz. 6. Na po
rządku dziennym: Spra\vy robotnicze, 
knapszaftowe i inne ważne sprawy. Li
czny udział rodaków pożądany. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

ZWRACAMY UW AGĘ 
druhom, którzy utracili pracę na kopalni, 
aby opłacali nadal składki do knapszaft11, 
gdyż przez zaniedbanie tego utraciliby pra
wo do I. klasy. 

.' „Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Laar 
oznajmia swym druhom, iż w niedzielę lb 
kwietnia o godz. 5 po pol. odbędzie się 
kwartalne walne zebranie, na które zobo
wiązani druho\\ie punktualnie i w komple
cie się stawić. Goście mile widziani. Cz<?-
tem ! Wydział. 

Baczność druhowie Rauxel-Habinghorst ! 
Zwyczajne posiedzenie Tow. ginrn. 

„Sokól" odbędzie się w niedzielę dnia 16 
4. 05 o godz. 1 ~ na sali zwyklych posie
dzef1 Na porządku dziennym \\ ażne spra. 
\\ Y, zatem liczny udział druhów jest poż~
dany. Goście mile \\i dziani. Czołem! 

Wydział. 

Baczność śpiewacy Koła „Lira" w Ober
hausen! 

Uwiadamiam, że lekcya śpiewu, która 
się miała odbyć w niedzielę o godz. 3. po 
opl., nie odbędzie się, tylko 16 kwietnia już 
o godz. 11 przed· poL Proszę o liczne sta-
wienie się. Dyrygent. 

Towarz. św. Józefa w Wattenscheid 
donosi swym członkom. iż w niedzielę 16 
kwietnia o godz. 04 „Gorzkie Żale". Po 
gorzkich żalach kwartalne walne zebranie. 
Na zebraniu przyjdą bardzo ważne sprawy 
pod obrady, przeto obowiązkiem każdego 
czlonka, aby przybył. 

Za rząd. 

·fowarzystwo ~w. Wojciecha w Dufsbur11t 
donosi wszystkim członkom oraz w~
stkim rodakom tu zamieszkalym, że w 
;przys~lą sobotę, t. j. 15 t. m . . po pal.i a ta}Q
że w niedzielt; bedzie spo~obność do ~!>•· 
wiedzi św. W niedziele rano o srodz. 7}'S 
przystepuje Tow. wspólnie do Komr„u 
św., w niedziel~ po pol. o godz. 3 naboid
stwo polskie z kazaniem w kościeJe św. 
Józefa. Po nabożeństwie zebranie towa
rzyskie w lokalu posiedzeń. O liczny u
dzial w nabożeństwie i zebraniu uprasza 
się. .Z a r z " d. 

l(oło śpiewu „Wanda" w l(aternber~u 

d?'nosi swym szan. czlonkom i R.odakom, iż w 
me-dzielę, dnia 16 kwietnia odbędzie się miesie-

. czne zebranie o godz. 4 na sali dawniej pam 
Iitzemann. Jeżeli „Droga Krzyżowa" będzie 
o 4, to po polskiem nabożeństwie. O licz;;y n-
dzial prosi Zarząd. 

Baczność prezesi i naczelnicy okręgu IX. 
W niedzielę, <inia 16 kwietnia po poludniu 

o godzinie -4 na sali pana P. N()isten w· Castrop 
ulica Miinsterstr. n:-. 6, restauracya „Monopol" 
odbędzie sie zebranie okręgaw~ .. Licz.ny udzial 
porzą<lany, ponieważ na porządku obrad są bar
dzo ważne sprwy do zalatwicnia. Będzie też 
zdany referat z zjazdu delegatów i omówiona 
zostanie sprawa prz:rsrJey:o zlotu okręgowego. 
Zwracam uwagę, że są Jilektórc paragrafy w 
„~okolstwie" na zjeździe delegatów zmieni•:me~ 
więc proszę, ażeby prezesi i naczein!cy lkzn"ie 
przybyli. Czolem ! 

Bernard Zmudziński,' p~ezes okr~gu IX.· 

Baczność H()mbruch-Barop ! 
. W niedzielę, dnia 16 k~iet11ia .. o .go9.z. I pq: 
pot. odbędzie się posiedzenie w celu założe'n:a 
l(ółka śpiewac~iego na sali pana Schnitter, 11a 
ki'6re wszystkich Rodaków' uprzejmie zapra-
s~amy. · ·- }(fiku' Rodaków. 

Towarzystwo ~imn •. ,,Sokół" w Caternberg 
donosi swym czlonkom, iż w niedzielę dnia 1·6 
k\\ ictnia o godz. 1 pwpoł. na sali posicdzc1·1 cd:-. 
,.bęcłzic ;si(. m:~si(}CZtH:; : zel>r;t!l~.· U i~tJ< ,i.iajl1cz~ i 
n·cjszy udziat w zebraniu uprasia siei. „ Czóiem·! · 

Wydział. 

Baczność Sios!ry Bract a Reża.ńca św „ 
w Hablqltorst. 

W przy zl~ nledzieff: t j. 16 k\llictJła 
Jiie będzie odmawiany Różaniec z P.IZY
cz.yn od 11as niezależnych. 

Zw~a. 

Towarzystwo 1lmna tyczne ,.Sokór', w Gerthe. 
W niedziele, dnia 16 kwietnia o godzinie 

~ 12 zaraz po wiełkiem nabożef1stwie odbedzie 
się zwyczajne zebranie na sali p. Sekanda. O 
liczny udzial druhów oraz nam życzliwych Ro
dak(Jw uprasza się 

Czołem! Wyddał. 

Baczność! Wiec w Steele ! 
Donoszę szan. rodaczkom i rodakom z 

Steelc i okolicy. ii w niedzclę 16 kwietnia o 
godz. 4. po ~ol. n.a sali p. Fr. Drecs. ulica L Rott, 
od.~ę~z1e _się wiec w celu zal<Y2enia Bractwa 
~oz~nca. sw. l!prasza się szan. R.odaczki, aby 
się licznie st~~~·.1ty, aby pokazać, :że jeszcze ~ 
nas du~.h !eltg1J?Y głęboko zachowany i część 
ku NaJsw1ętsze1 Pannie. Zwołujący, 

Mężowie zaufania „Z. z. P.". 
Mężami zaufania zostali obrani: druh Igna

cy ?u<l_ny w Ba u ka u, J(ottstr. nr. 28; Ignacy Ba.
nas1ew1cz w Jierne, .Eckstr. m. 5. 

Bacznośą Lan2endreer ! 
Mężowie zaufania „Zjednoczenia zawodo

w:ego. polskiego", są następujący: Wojcie~h 
Z1elez111.ski dla ulic: frcnkingstr. Vollmondstr. 
R~i ringstr. i. Lothringerstr; Wi~centy Żytko~ 
w1ak: dla _ulic: Poststr., Augustastr., J(aiserstr., 
Wcststr. 1 Kalteha·rdtstr.; Antoni Pilarski dla 
dla ulic: Rodonstr., Uemigerstr„ l11dustri~
str, ~a str. i Bockholdstr.; Marcin Wojczak 
~la u~1c: Bahnhofstr .• Grabenstr., Bisrnarckstr. 
1ł ~hem1.sc~estr. R.odaków, którzy by się chcieli 
dac wp1sac na czlo11ków .,Zjednoczenia zaiwod. 
p0\." !?roszę, aby się zgtosili do tych mężów 
zaufa111a. Jan Derwlch. delegat. 

Wiece Zjednoczenia zaw. polsk. 
odbędą sic w niedzielG, dnia 16 kwietnia: 
wOsterfeld po pol. o godz. 4 w sali p. A. Grześ-

kowiaka, przy ul. Jiauptstr. 
W Cottenburg przy Kastrop po poi. o godz. 5 

na sali p. Telschof. 
W Erle-Middelich po pot o godz. 4 w lokciht p. 

K. Oehb, Bismarckstr. 
W Neumiihl w niedzielę. 16 kwietnia o gouz. 
01. po pol. odbędzie się wiec na sali p. Eick
hofr~, przy ul. K11iippelstr. i to w sprawie wy
borow do kas familijnej, pośmiertnej i wsparcia. 
Każ<la organizacya stawia swoich kandydatć)\\. 
O ltczny udział R.odaków z Neumilhl Schmidt
horst i Buschhausen uprasza się, b~ chodzi ó 
to. abyśmy mieli w zarządzie tychże kas na
szych prz.edstawicieli. 

W Horst-Ruhr na sali p. Lipstad, Schottlen<ler
weg po pol. o godz. 5. Na ów 'Viec zapra
szamy wszystkich Rodaków z f reisenbruclt 
i Kray. Na porządku obrad: Sprawy za
robkowe i knapszaftowe. Wybór mężów 
zaufania i Inne ważne sprawy. 

W Alstaden 16 kwietnia zaraz po nabożeństwie 
o godz. 11~ 11a sali p. De Poehl przy koście
le katolickim. Na wiec ten zapraszamy Ro
daków z Alstaden, Styrum i Oberhausen. 

Związek Polaków w Niemczech. 
Roczne walne zebranie „Związku Pc

łaków" odbędzie sie w niedzielę, dnia Jó 
kwietnia o godz. 4 PO t>Ol. 'W saU p, Van cfc 
Loo w Essen, lll. Schiltzenbahnstr. 58. · 

'Porządek obrad: 1) Sprawozdanie z 
czynności "Związku Polaków". 2) 
Uzupełnienie Wydzialu. 3) Obór Rady 
nadzorczej. -4) Obrady nad wnioskami. 5J 
Wolne glosy. O liczny udział uprasza sł~. 

Wydział „Związka Polaków 
w Niemczech". 

Zebranie Wydzialu i Rady NadzorczeJ 
odbędzie si~ 16 kwietnia o g;odz. 11* w 
:Essen w lokalu p. Van de Loo. 

O przybycie wszystkich członków 
prosi T. Kubiak, przewodniczący. 

Uwaga: Uprasza się, aby w dniu na·
szego rocznego walnego zebrania innych 
wieców nie urządzano. 

./ Wiec polski w Eicilu 
odb~dzie sie w niedziele, dnia 16 kwietnia 
o godz. 5 po pol. w sali p. Teodora Pckl
hege, przy kościele katolickim. 

O liczny udział Ródaków· z Eickla 
okolicy uprasza Zwołujący. 

DOM W GOSTYNIU 
n:an:i zamiar sprzedać z powodu inncg-o przed
s1ęb10rstwa. Są dwie st~ncye. Do każ'dcj 
st~ncyi kuchnia i sklep. Przy chlewie bÓio
w1czka do· m?ócenia, a pnrtem I ~j morgi o-

, grod11. Zaplata podlug ugody. 
. • · · Leon Danielczyk, 

Charlottenburir, Scl1il1Ćrśtr'. 9.3. (Bzdę~a). 

z żj•czeniami na 
KARTY 

WIELl(ANOC 
poleca ·, , 1 • , , • 

l(SIĘGARNJA „WIARUSA POLSl(IEOO". 
Adres: „Wiarus Polski'', Bochum. 

Sprzedawaczka Polka z porządnej fan;i11i 
potrzebna od zaraz 0n składu kol011°alnego . . _ 

„. ·• . , JÓ~ff :~'Y_IF.RlBIŃSKI, 
'Rauxel, ul. R !elschw111gstr nr 10, przy kopalni 

..nraf Schwcrin''. 



I Najstarszy kra wiec polski 
aa e'kelłe~ Balarort je t 

Franciszek Słoma 
w Laar, I{aiserstr. 107. 

Ce•y u1r1iarkowa•e ! 
..;. ~aj 1eps7. y krój 

Mater.re we wielkim wyborze 
za"'11ze" na skłncl.de. 

Jte luy1 jest hasłem każdego: Swój 
ie swł,o, a nie ('bodzie do składu o

,, 9ce:;o I 

I 
I 

Na .adc.kodzące święta wielkanocne 
P&toca.m sza1n. polskiej Publi1cziności i to
wanystw10:m me ogólnie z1nane ze sw.ei do
, r.oct polskie kiełbasy i szynki surowe lub 
~wiane; po1ecam rów,nież mó~ bogato 
moopaitrrony sklad wieprmwlilny, wolowi
•iT, cielęciny, wszelkich ga1tmników; 1delbasy 
i laszek ściśle rnai wzór poznańskich wyro-

. gw. sporząd'zionyich po' cenach nader u
•rk-0wa1ny1oh. Unirorny 

MICHAŁ STRZELClYK, 
1tQU&liska fabryka kiszekt skład mi~sa 1 

wfdłi;n w Br u c kh a us en, ul Cesarska 
(Kaiserstr.) 71. 

P. S. Pwbliczności ·:oamiejscmvei i to
warzystwom przesylam towar w:e wszel
kkh lfbśdlaieh na 7,ąict:anie 00wri0tną p.ocztą 
ził · pobraniem p0cżt-0w1em. 

Baczaość Bracia Rodacy t 
w Katcraber2u. Schonnebecku, Stoppe•

bercu, Rottbausen i Kray. 
Dnia 15 kwietnia otwieram 

INTERES PIW.EM, 
przy ulicy Rotthausener Str. nr. 14~. De
starczać b~d~ pi \.VO w butelkach i w s~d
kac11, podług życzenia do domu. O laska
-~,,.e poparcie mego przedsiębiorstwa prosz~ 
uprzejmie Szan. Rodaków w f(aternbergu, 
~honnebeclm i okolicy. 

~ ~lębokim szacunkiem. 
Ja 11 Bar a n. 

Su.n. Rod2k-0.m \\ DeJl\v.i.t i okolic31 

·Oli~ upruinue, i.o o'tworł!yłcm w· Dell
wie ,~y u!ic}" Bercstr. Pa 

RffERES KRA WIECKI. 
Wykonuj~ uhraia podllllc- uui.a,ry fOG 

~wuanCY'l dobrcro leżellit. StarH1~ens 
aoicm b~Eie Z•W'SZC i w każde~ ch:wili iak 
aaiteiel rzetelnie i wprz.efmie Sum. Rod•
ków obsłużyć, więc pro'Stł o łasta 6 ,o~ 
pa·rcie mnie w .-ioim iflteres~e. 

Z szacn-nki em . 
KONSTANTY GĄSKA, krawiefl męzki, 

~~hv_!_~ ~hcinł~.). Bergstr. ,_3_. __ 

DWIB UCZENNICE 
zar-.z Jub ()d 15 kw~etnia m~ą, wstąpić do 
meżo' składu kolonialne&o. 

Walenty Mróskowiak, 
Recklinghausen-Siid (Brucll1 

nt Leushergstr. 29. 

Baczność 
Rodacy! 

:za a 
BACZNOSC RODACY 1 

Z .-wodu przebudowallia mei• -~ła: 
tiu ll~un 

zupełną wyJJł'zedaż 
i Uidl:Jełam 20% rabatu. Po1ecam t:ikże 
._..tte ·wyćwkzooą, 

POLSKĄ ORKIESTRĘ. 
PIOTR KUII(, kapdmistrz 
w . Her n e, ut Neustr. 83. 

BACZNOŚC! 
Szanownym rodakom w Bruchu i okolicy 

polecam mój 
SJ(LAD MEBLI I MASZYN DO GOTO W ANIA. 
Aby miejsce dla drugich zakupionych mebli ~o
bić, wyprzedaję w ten tydzień po znacmie zni
żoaycb cenach 

Za 2'0tówkę 15 procent taniej jak 1a o<lplate. 
Z uszanowaniem 

J. SZLAPl(A, 
w ~ecldinghausen-Bruch, przy Nowym :Rynku. 

• 

-·····~····~··' . UAM>EL l(OLONlALNł' 
w Dortmundzie, ad 15 lat isttti~y. eeer.r.c 
speruj~cy blizko fabryki, irdzio wiele Ptł~ 
mieszka. jest dla na~lei zmiany stosunkiw 
ścicieli, zaraz korzystnie do ubycia. 
~klatlu wielkie, wy~od.nc mieszkanie, 
trzymać 8 do 10 stalowników. Konłylilt.a 
sobność dla robot1ika z mal~ familią. Gett 
potrzeba okolo 500 talaró-..r. Spiesene z(t 
nia przyjmuje 

•• • 5 dziewczyn: dwie na jod.o miejsce tn 
dziedziców do robót gospodarczych i doi.,,. 
na wysoką zaslug~ aż do listopada. 

5 dziewczyn do różnych robót i 5 Plrtł, 
ków. poszukuje zaraz 
NAJWIĘK. BióRO WSKAZYWANIA MlEJS 

w Dortmundzie, Liitgebrilckstr. 11. 
M. B i e r w a ~ e n . 

DO PB.ZY JE;CIA 
polecam mó,j bogato zaopatrzony 

Jedyny polski skład mebli oraz całkowitych 
wypraw w Wanne. 

~-:5~, 5;· skład -obulvia5-
z guzikami: do sznurowania i z a·grafami, 

z wszystkich gatunków skóry, tylko najlepszej jakośei, a 
po cen ach najtańszych. ul. Bahuhofstr. 104, na.p1·zeciw lokalu Schafera. 

Polecam mój bogato .zaopatrzony 1tkład mebli, ma.
azyn do gotowanilil, vvs~elkich "pr.:bętÓ\'f emaliowanych 
kuchennych erai'. w~ików dla dY.ieci we '"i(jlkim 
wyborze. 

Za gotówkę! Na odpłatę! 
Kanapy i materace · vrykonywam 

we vdasnym warsztacie. -- Stal'C ma-
, terace przer.oibiam •piesznie po cenach 

niakich. - Szan. 
!todakó\:Y proszę, 
i nadal o ła-
8lrnwe poparcie 
mego • pr,p;13dsię· 
biorstwa.. I~ie-

ka;,.dę'o bę latie: Swój do ~wego. 
Z wysokim ffacunltiem 

Polecam:--------

D kl• t ·wi·k• z guzikami 4 50 ams e rze l i do sr;nurowa.nia tylko ł mr. 
Trzf>- df k• z gudkami i do sznurowania 7 30 
Wiki ams Jeze B&Óry 1.boksca,lf" i ,,chewrau' f IDf. 

Trzewiki dla dzieweząt :1~;~aiy1kfl4,~5mr. 
Kamasze dla ehłopeów i;c,e~~9 t~;7i~~ 2, 76nu~. 
Trzewiki dla ehlopeów ~b:a~~r;;_is:4~00mr. 
Trzewiki dla mężeryzn z agrafamt~lko4,60mr. 
Wszelkie inne rodzaje obuwia zadziwiająco 

· tanio. 

Konsum obuwia w Wałłenscheid. 

B. G~OSS wattenscheid. 
~ Oststr. 15. 

+ac••••••••••• :ac•• •••••••••••• •• • • • „ 
• 

Fąbrikstr. 42. M. MEHLER· i sp. Ruhrort, Fabrikstr. 42. 

Baozność! Spleszole! 
Pi1le.zai naszej ostatniej podróży w celo zaknpna towariw, udało nam si, nabyc olbrzymią liczbę 

tł niżej 
gardeoby dla mężczyzn oraz . obuwia 

wartości. Aby towar pręiko u.pr~Ątnąi, 

• • :pe k.ażiej możliwej cee1ie. 

a Tanio! 

••• 
.lla.rktstr. nr. 

:Saj~ększsy interes 

ubrań dla 

Dobrze! 

i .spółka 
15, OBERHAUSEN, Marktstr. nr~ 15 • 

specyalny tylko TArlas;a.tJj :ro~ty 
, 

pan o w 1 
• 
chłopców. 

. . 

Riedościa•io•y _,. .... 
Ubrania do · przyjęcia. 

• Ił I& •ajta,aze śeisle stale ce•J• 

WFkeaywanie a.brań podli!;' ntiary, 

• • 

pod ;: w a r a n c y ~ •• dobre leżenie. 
~ ; • 4 ~ • ) • ..,__ ·„: . 

Za aruk, 11aklad r reda:keye· .a pnvńedzfa111Y A 1t f. o n i Brej s. ki w &cknm - Naktatłum i czcionkamt Wydawn;ctwa K \Wa rusa Pelskieto-·' ~ Bodl.nm. 



I 

Boob1111l, 1ledzlela 11-te~wletnla lllt. Bt li. 

• na obczyźnie, poświ~eone oświacie orąz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 

I Imię Baże za llarę I DJczyznc I 
z~ inseraty placi się za wiersz petytowy 15 fen .• a u 
~loszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. l(to 
czesto oglasza, otrzyma rabat. - Listv do „Wiara 
Polskiego" należy frankować i pcdać w nich doklać· 

ny adres piszącego. Rękopisów sie nie zwraca. 

R~dakcya, Drukarnia i Księga.mia znajduje Bię w Bochum, przy ulicy Maltheserstraslie. - Adreti: „Wiarus Polski", Bochum. - Telefonu H· 1414. 

---·-----~----- -------------------- --------·-· ·-----.---

lodzlce polscy! Uczcie dzieci &we 

włć, cz.ytać ł gMsać •o poliku! Nie l•t 
em, Łto 1Jato111stw11 swe.M nie•· 

t sł• poz w off t 

z wypadków dnia. 
Pobiedonoscew w Rosyi znowu córą. 

Przez czas dłuższy donoszono, że zły 
uck. cara, Pobiedonoscew, nadprokurator 
aoda jest umierający, nastepnie pisano, 

·c otaymal on dymisyę, a zamierzone i est 
(trołde zreformowanie kościola prawo
a1'nego, mianowicie wybór patryarchy 
z\l'olania soboru. Ostatni telegram z 
etersburga donosi, że Pobiedonoscew 
rz~dlożyl carowi rezolucyę, w której ży~ 
iy kościotowi rozkwitu w nowem po.?o
'ooiu, łecz uważa czas na zwalanie soboru 

aiestósowny. Car na rezolucyę tę zgo
n .tę. Znaczy to , że Pobiedonoscew 
osłada znowu wpływy. 

Telegramy. 
az tok la o Im. Rosyjski 111mister 

• mv zagranicznych wyraził ambasadzie 
• we cfębokie ubolewanie z powodu ostrze-

t 
wania szwedzkiego parowca Aldebare• 
rez rosyjsk~ flotę bałtycką. 

Tok i o. Departament marynarki o
t łasza, ie wiadomości o bitwie morskiei n 
• rysokości Saizonu są bezpodstawne. 
• L o 1 d y n. flota angielska odwiedzi 
• ra1cyę w pierwszej połowie lipca • . 

L o n d y n. Gazety urzędowe bardzo 
• '1'ZYchyłnie rozpisują się o przymierzu za
~ 1epno-odpornem z Japonią. 
~ ·~------~--

• Jaszcze „żądać czy prosić". 
t Przypominają sobie czytelnicy nasi 
~ Powtórzony przez nas artykuł pisany 
~ Przl'Z księdza rzymsko katolickiego pod 
t ~Iem „I\ośció! a narodowość". 

~ 
. Ptiząc wczorajszy artykul pod tytulem 

11Z~dać a prosić" nie myśleliśmy o wspo
llD.ianym artykule owego zacnego kaplaua 

~ a dziś wpadl on nam przypadkiem w ręce. 
r Podajemy z obszernego owego artyku
i I~ Ponownie tylko krótki ustęp, by czytel-
11 łl~y nasi i caly lud polski na obczyźnie 

Pr~ekonal się, że stanowisko, jakie w spra-· 
łte opieki duchownej zajmuje „Wiarus 
Polski" jest najsłuszniejsze w świecie i że 
~~owisko to zajmuje każdy ksiądz kato-
1"f..I Prócz zarażonych duchem hakatyzmu. 
,_~sze tedy ów kaplan najpierw jak na
S"<Włe~ 

'„l(ościół Bofy zawsze postępował 
lledle tych wskazówek i rozkazów Du. 
~ św. i Apostołów św.; zawsze żądał 
1 ~, aby duszpasterze dobrze znali ię
lłt ludzi pasterskiej ich opiece powie
l'Zotlych; żąda aby zanim pójdą naucza(, 
~~uczyli się języków, które w kraju są 
ZJ\vane. Lud zaś ma prawo, aby 10 

POuczano w Języku ojczystym, bo dal 
Ila to Prawo Bó& sam I potwierdzDi A
~olowfe. potwierdza też Kościół św. 
~OSCiól Boży dla bardzo ważnych przy
~ każe przy obrządkach kościelnych 
łl1i ać. J~zyka, który sie nie zmienia, 
~~ow1c~e lacińskiego, ale i tu nawet 
~„'1;l~dma if:zyk ojczysty o tyle, o ile 
~iYtecznem Jest lub potrzebnem ku 
p dowaniu; żąda "'tet m przykładem 
toaw1a św. i bardzo sobie życzy, aby 1 

in:,... co w JęzYku niezrozumialym, kościeł-
-1 tt~„~I~-- odprawia, bylo wyjaśniane i 

·-·~ w iezfku oScz-ystym ludłl. 

Takie są ogólne zasady, którycla nikt za
przeczyć nie może." 

Po tym wstępie ogólnym duchowny 
autor artykulu powiada, że lud polski nic 
tylko ma prawo żądać wystarczającej opie
ki duchownej, lecz wyraźnie zaznacza, że 
lud polski tej opieki nawet żądać musi: 

Cóż tedy lud polski na podstawie 
tych zasad żądać może i musi od swych 
duszpasterzy? 

Może i musi żądać, aby kaplani dusz 
pasterstwo wykonujący, rozumieli do
brze język polski, aby tak dobrze mówih 
językiem polskim, żeby lud polski dobrze 
ich rozumiał. 

Lud polski może i musi żądać, aby 
kazania i nauki wyglaszane byty w oj-
czystym, polskim języku i to tak zrozu
miale, żeby każdy zrozumiał i korzyść 
mógl mieć. 

Lud polski może i musi żądać, aby 
dzieci polskie odbierały naukę wiary św. 
szczególnie też naukę przygotowawcz~ 
do Sakramentów św., w języku polskim. 

:Lud polski może i musi żądać, aby 
kapłani, którzy chcą słuchać Polaków 
spowiedzi św., umieli dobrze po polsku 
i pytania i nauki w konfesyonafach ja
sno i zrozumiale po polsku udzielali. 

Lud polski ma prawo żądać, żeby w 
śpiewie kościelnym i we wszystkich ob
rządkach, gdzie język laciński nie jest 
wyraźnie przepisany, używano języka 
polskiego. 

Wladza zaś biskupia czuwać powin
na nad tern, aby ksieża wszędzie podlug 

tych zasad postępowali i nigdzie polskie
mu ludowi tych praw nie uszczupla ... 

li; dbać powinna, żeby kapłani, którzy 
też dla Polaków być mają duszpasterza- · 

mi, dobrze po polsku mówili i języka 
polskiego wobec parafian polskich uży
wali. - !(siądz zaś, który nie włada nale
życie polskim językiem, nie powinien 
.odważyć się objąć urzędu duszpaster
skiego, ponieważ nie umie wysłowić się 
jasno i zrozumiale w języku wszystkich 
parafian. 

Tak pisze dosłownie kaplan katolieki, 
a nie sam tylko radykalny „Wiarus Pol
ski" i dobrze byloby, gdyby tutejszy kler 
niemiecki i ci, którzy z tym klerem trzy
mają i go jeszcze nadal prosić każą, te slo
wa sobie dokladnie przeczytali i spami~
tali. 

Bowiem nie ci, którzy w zlej woli nam 
sprawiedliwości odmawiają, postępują po
dlug zasad I(ościola katolickiego, lecz czy
ni to ten lud polski żądając wystarczającej 
opieki duchownej. 

Zatem chociaż z pewnej strony dość 
bliskiej księżom niemieckim zawolano, że 
prosić trzeba o opieke duchowną a nie żą
dać, my jednakowoż zastosujemy się do 
powyżej przytoczonych slów kaplana kato 
lickiego i będziemy żądać, bo do tego ma
rny prawo i obowiązek. 

s: 

Z wojny rosyjsko-javońskiej. 
Uwaga świata calego zwrócona jest 

obecnie na zbliżające się do siebie na wo-
dach chińskich floty nieprzyjacielskie. 

O przyszlei bitwie morskiej i Jej mo. 
żłiwym wyniku otrzymuje „Glos Nar." na~ 
stępujące uwagi: 

J eżeJi flota Rożdziestwieńskiego sp;f.. 
ka się w calej sile na pelnem morzu z es
kadrą Japońską, będzie to największa bitwa 
morska w dziejach świata. Wszelkie wró
żby o Jej rezultacie byłyby przedwczesne, 
zwlaszcza, że w obecnym stanie wojennej 
morskłeJ 1echnild, czniszczenie całkowite 
eskadry wj-ednej bitwie fest prawie niemo-

żliwem i może być tylko dziełem wypad
ku. Zanim jednak będziemy rozważa(; 
szanse obu stron, należy się zastanowić, 
gdzie bitwa prawdopodobnie będzie sto
czona i z jakiemi silami stoją obaj przeci
wnicy do tego śmiertelnego boju? 

Według ostatnich wiadomości, okręty 
rosyjskie przeplynęly cieśninę Malacca, 
oddzielającą pólwysep tego nazwiska od 
wyspy Sumatry i kilku mniejszych wysp, 
należących do Holandyi. Stamtąd eskadra 
\\ zięla kurs pólnocno-wschodni ku wodom 
chińskim, w stronę f'ormozy, a w dalszym 
ciągu Japonii i Władywostoku. Odległość 
z Malacci do Japonii jest tak wielka, jak 2 

Petersburga przez Suez do Morza Indyj
skiego, przestrzefJ zatem, którą mają, prze
być I(osyanie i na której mogą spotkać Ja
po11czyków, jest olbrzymia i oznaczenie 
punktu, gdzie mianowicie wypadnie bitwa, 
może być tylko wynikiem mniej lub więcej 
dowcipnych kombinacyi. 

A najpierw powstaje pytanie, czy flo
ta rosyjska nie zatrzyma się po drodze'? 
Wszakże przy brzegach Madagaskaru sta
ła z górą dwa miesiące, może zatem sobie 
pozwolić na drugi taki wypoczynek przy. 
brzegach indochińskich, również należą
cych do f'rancyi. Już teraz nawet napomy 
kaly pisma angielskie, że l(ożdziestwieński 
zawinie do Sajgonu, głównego portu l(o
chinchiny francuskiej, W porcie jednak 
neutralnym wolno mu się zatrzymać, w 
myśl postanowieI1 prawa międzynarodowe 
go tylko 24 godzin; o ile jednak okrety za 
rzucają kotwicę wprawdzie blisko brzegu J 
ale po za obrębem grobli portowych, czas 
wypoczynku jest nieograniczony. Sporną 
jest natomiast kwestya, czy okryty, stoją. 
ce w pobliżu neutralnych brzegów, mogą 
być atakowane bez naruszenia nautralności 
Zdaje się, że w tej mierze dopiero prak
tyka wytworzy jakieś prawidla. 

Może zatem eskadra rosyjska zatrzy
mać się w pobliżu brzegów indochińskich, 
aby dać odpoczynek załodze, zwłaszcza 
maszynistom i palaczom, uzupełnić zapasy 
węgla z okrętów przeprowadzić przynaj
mniej z grubsza oczyszczenie maszyn. 
wszys.tko to jest bardzo potrzebne dla okrę 
tów, żeglujących dluższy czas pod pe/nem 
ciśnieniem. Zarazem odnowienie zapa
sów wegla jest prawie niezbędne. Jakkol
wiek bowiem obecne pancerniki wojenne 
dochodzą do olbrzymiej pojemności od ~O 
do 18 OOO ton, to jednak maszyny, dziala, 
amunicya i zapasy żywności zajmują tyle 
miejsca, że zapasy węgla mogą, być zabie
rane tylko w malej ilości. - O ile zaś sta
tki wojenne nie mają po drodze portów, 
gdzieby mogly zapas węgla odnowić, mu
szą go wziąć z sobą w cudzych okretach. 
W tern wlaśnie polożeniu znajdują się Ro
syanie, którzy prowadzą z sobą 20 okrętów 
napelnionych węglem, po największej czę
ści niemieckich, z których czerpią swoje 
paliwo. To nieuchronne towarzystwo jest 
zresztą dla floty wojennej bardzo kłopotli
we, bo krepuje swobodę jej ruchów i zmu
sza do powolnej jazdy, oprócz tego nabie
ranie węgla z okrętów na pelnem morzu 
jest połączone z niemalemi trudnościami. 

Jeżeli eskadra japońska zechce wystą
pić do walki u wejścia do morza chińskiego 
będzie musiala również poslugiwać sit; 
statkami węglo\\rymi, znajduje si~ jednak 
o tyle w lepszej sytuacyi, że porty wyspy 
Formozy dają jej stosunkowo bliską i bez
pieczn<1, podstawę. 

Plota rosyjska - o ile nie zatrzyma sie 
w Sajgonie - musi zatem duyć do Wła
dywostoku, oplywaJąc caly archipelag Ja
poński - co przy obecnej Jej szybkości -
8 wiezl6w - zaJeloby miesiąc czasu, lub 
nawet więceJ. Na calef tej przestrzeni mo
Wwe jest spotkanie., ~ racz.e.J motliwe 9111 

spotkania - bo, wedlug wszelkiego pra.
wdopodobieństwa, starć będzie kilka - a 
nawet w razie najpomyślniejszym, zawi~ 
nięcie eskadry rosyjskiej do portu wlady. 
wostockiego jest konieczne, w!aśnie 7.e 
·względu na brak w~gla. 

Siły, jakiemi rozporządzają obie stm
ny, są następujące: 

W sktad eskadry baltyckiej rozdzi!
lonej na dywizye f elkersama, Rożdzie„ 
stwicńskiego i Bostrowskicgo, wchodzą 
następujące okręty: Siedm wielkich okrę
tów wojennych, 12 krążowników, nadto 19 
torpedowców. 

Oprócz tego tO\ 1 arzyszą eskadrze 
R.ożdziestwie6skiego statki pomocnkze 
„R.uś", „Anadyr", „Książę Bismarck", „Ce
sarzowa Marya Teresa", „Cesarzowa Au
gusta", „Cesarz Fryderyk" i „Rion" ku
pione od Niemców, nieopancerzone f uzbro 
jone w lekką artyleryę; wartości bojoweJ 
nie mają żadnej, a mogą tylko służyć do. 
szybkiego przewozu wojsk i do niepokoic
nia statków handlov..:ych. Pod handlO\v ą 
flagą plyną parowce floty ochotniczej „Wo 
·ronez'', „Kiiów", „Tambow", „Jarosła\\"'·, . 
rea" i „l(itaj", - naladowane żywności~, 
„Włodzimierz", „Sowin", „Meteor", „Ko
rea" i „l(itaj", - naładowane żywnością 
węglem i amunicyq. Jest jeszcze 16 okre
tów naladowanych wylącznie w~glem, na„ 
jętych od rozmait:. eh kompanii żeglarnych 
Niemiec, Danii i Anglii. 

lakierni silami rozporządza admirał 
Togo?- Na podstawie wykazów floty ja~ 
pońskiej z początku wojny, po uwzględnie„ 
niu strat, jakie Japonia w tym czasie ponło
sla na morzu, flota japońska obejmuje szte„ 
ry wielkie pancerniki liniowe; nadto 37, 
torpedowców, 14 krążowników II. i Hl„ 
klasy i 9 kanonierek. 

Na ogól biorąc, przewa~a po stroni~ 
Japońskiej jest stanowcza. Wszystkie ich 
okręty są większe, lepiej zbudowane, je
dnolitsze i chyższe. Ale najpierw nic\\ ia
domo, czy jednoroczna ciężka kampania 
nie zmniejszyła ich wartości, a powtóre 
c.tęść eskadry :nusiala pozostać przy brze
gach japof1skich, aby obserwować ruchy 
okrętów rosyjskich, zimujących w porcie 
wtadywostostockim. 

Eskadra władywostocka, rozgromiona 
przez admirała I(amimurę kolo wyspy 
Czusima, posiada teraz tylko jeden statek 
posiadający wartość boiowę „l(osyę", tu„ 
dzież kilka wybornych kontrtorpedowców; 
i kanonierek, ale i ta sila wystarczy, abY. 
sparaliżować ruchy statków japońskich, 
przewożących wojsko, żywność i amuni~ 
cyt: z Japonii do Mandżury!. - Nie ulega 
też wątpliwości, że kolo Shakodate i przy; 
wybrzeżach koreańskich pozostaly dwa 
lub trzy japońskie krążowniki z odpowie
dnią ilością torpedowców; komendant~m 
tej eskadry jest, zdaje się, kontradmiral 
l(ataoki. 

Ziemie polskie. 
Z Pr laehlfHiufob Warm.V Mł ,.. r. 

Grudziądz. Fabryka wyrobów ko
szykarskich obecnie rozwija wielką czyn~ 
n~ść. - Prf:ty wierzby koszykarskiej, u„ 
mieszczone w wielkich zapasach w cie„ 
plami z wodą na ten cel urządzonej przez 
St>ólkt:, zaczynają nabierać miazgi i robo~ 
nicy przeważnie niewiasty, obierają Je te ... 
raz, raczej obciągają z kory. 

Pelplłn. J(s. administrator Max. Pa ... 
włickf z łieinrichswalde otrzymał od na„ 
czelnego prezesa prezentę na probostwo 
w Jeledczu. 

Lębork. Zakrystyan i rendant CV.'U'• 
geffckfej kasy kośclełneJ, który przed 2 ty. 
aodniatnł po przenłewierzemu ·~ 11„ 



<>OOO marek zbiegł, uwiadmr.il z Hamuur
ga listownie t•r'ejszą połi~YC, Żl' sam si~ s:,1 
wi prokuntoryi, co też w Su,1.}l\a u-: :y~1~ł. 
Nad majątkiem jego zawie:;zono trnnl-. ur~. 

Toruń. Wystrzałem w skrol1 z ręcz
nego teszynga pozbawił się życia w środę 
wieczorem 14-letni syn nauczyciela p. 
Dryera. Podobno popelnil samobójstwo 
dlatego, że rodzice zmuszali go, by zostat 
nauczycielem. 

Z Toruńskiego. Wdowa Groll, umie-
szczona w szpitalu w 06r~ku, skończy w 
roku bieżącym 105-ty rok życia. 

Z Wiei. Kt Poznańskieto. 
Bydgoszcz. Lag.1d1\e powietrze w 

marcu zawiodto rolnih:ów i n:ejcdcn \Jr i.CZ 

pospiech w ~iewie por.\ći:;ł stn)· niema;e. 
Pewien wlaścidel wysa11.ił przeszfo 300 
ctr. kartofli i te mu wymarzły, hylei bo
wiem dnia 8 b. m. 6 stopm mrozu. \V ogr0 
dach równiez wie!~ szkody poniosło. Ptaki 
wędrowne, któ:e się pospieszyły z r11 zy !o· 
tern, teraz 5ię gdzieś podzialy. 

Pozna.U. N<ł obczyznę do rolY)t pol
nych wyjechafo z centralnego dworca prze. 
szlo tysiąc osób pociąg:na~ nad.1:·.vyczaj
nemi. 

Poznań. Ci1rze~ciat1s:d ~~ewe1 kiera!n 
agituje tutaj ż:,,.- • d'; 11ad\·!1ouZ<\cyd: '"' Y
borów do sącl5·v procedcrowyd1 ; iw. nie
mieckich listach nvych umicścil także d!a 
JapichłorsLwa 1.;.lJ:a 11azwi~k p1J!ski.-h. .l . ..;k 
„Go1icow1" d11n ,..,.'.. l prn·'"rr ~·z: 1;,'1·.-_ k.1 

ag'itacyjną znany ks. dr. Stephan z Górne
go 'Slązka, który pomiędzy innemi zarę
czał teraz, że grzeszy ciężko przeciw 8 
przykazaniu ten, który nazywa go ger
manizatorem, bo on sam potępia germa
nizowanie i germanizatorem nie byt, nic 
jest i nie będzie. Mówi/, że wiele, bardzo 
wiele dobrego zdzialal dla ludu polskiego, 
i gdyby ktokolwiek choćby tylko dziesiątą 
cześć uczynil tego dla ludu polskiego, co 
on byt uczynił, toby go na rękach noszono. 
Tym podobnych hymnów· więcej przyto
czył, tak że strach człowieka ogarnął, pa
trząc tak zblizka na tego wielkiego dobro
czyńcę ludu polskiego. 

l(s dr. Stephan, jak sam twierdził, po
chodzi z ojca i matki Polaków, jednakowoż 
słabo stosunkowo wlada językiem ojczy
stym. Ostatnie uniewinnienie się, zupełnie 
zresztą zbyteczne, dziwne nasuwa myśli 
każdemu, i przypuszczać tylko można, że 
·ks. Doktor nic mając szczęścia na Siązku, 
chciał u nas w Poznaniu spróbować. Pier
wsze przyjęcie powinno mu wystarczyć 
za dowód, e;e w Poznaniu znaną jest jego 
działalność i że wcale nie życzymy sobie 
jego pomocy. 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Zgorzelice (Gorlic). Sąd przysięglych 

~kazal na karę śmierci 18-Ietniego kelnera 
felbera za morderstwo i ograbienie popeł
nione na osobie służącego z hotelu „Kai
'Serhof" w Zgorzelicach. 

Bogucice. Straszne nieszczęście zda
rzylo się w poniedzialek na kopalni „Fer
dynanda''. Górnik Kocurek wpadł do 30 
m. glębokiego szybu, przyczem odniósł 
tak ciężkie obrażenia, że tego samego dnia 
jeszcze zmarl w lazarecie knapszaftowym. 
Nieszczęśliwy pozostawia żonę i troje dro
bnych dzieci. 

Bytom. Reformy w bytomskim Zwią
zku chrześc. robotników. Zarząd Związku 
bytomskiego rozeslal następujący komu
nikat: 

Prosimy mme1szem o zamieszczenie 
notatki, że na tegorocznem walnem zebra 
niu przedłożone zostaną kasyerom, two
rz-ącym walne zebranie, następujące wnio
ski do uchwalenia i zamieszczenia w spra
wach „Związku". 

Walne zebranie stanowią kasyerzy i 
mężowie zaufania. Ci ostatni nie pobiera
ją atoli dyet. 

M.ężów zaufania wybierają z pomiędzy 
siebie czlonkowie pojedyńczych miejsco
wości (okręgów) na zebraniach Iub przez 
podpisy (kartki) większością glosów. 

Każda miejscowość licząca przynajmniej 
dwudziestu czlonków ·wybiera jednego m~
ża zaufania i jednego zastępcę. 

Jeżeli gdzie znajdzie się więcej, ani
żeli sto członków, wtedy na każdą zaczętą 
setkę wybiera się jednego męża zaufania 
i jednego zastępcę. 

Mężowie zaufania badają razem z od
nośnym kasyerem sprawy przyjęcia i wy
kluczenia czlonków, żądania wsparć itd. 
i przedstawiają sprawy zarządowi do za
łatwienia. 

Jeżeli zajdzie potrzeba, mogą i powin
ni czlonkowie-zaufania tudzież kasyerzy 

poinformować się u towarzyszy (kamra
tów) członka zgłaszającego się o wspar-
cie. 

Czynność mężów zaufania trwa fok 
dlugo, dopóki członkowie odnośnego o
kręgn % glosami nie zażądają nowego v.r J
boru. 

Z uszanowaniem 
Zarząd Związku wzajemnej pomocy 

dla chrześciańskich robotników górnośl4-
skich w Bytomiu O. S. 

Laurahuta. Gospodarka niemiecka. 
Nadzwyczajna rewizya kasy gminnej wy
kazala 15,000 marek braku. Podejrzenie o 
sprzeniewierzenie pieniędzy padlo oczy
wiście na rendanta kasy Wawretzkę, kto
rego przyaresztowano i odstawiono do 
więzienia. 

W ostatnich dwóch latach kilka taki ~n 
wypadków na Górnym Slązku zaszło. Nas 
już od niejakiego czasu dochodziiy posłu
chy, że w kasie gminy nie jest wszystko w 
porządku lecz nie pisaliśmy o tern, nie ma
jąc dokladnych danych po temu, a jeżeli 
nie możemy dowieść wszystkiego tak, ialc 
to opisaliśmy, wówczas narażamy się na 
wysokie kary, ponieważ w wszystkiem u
patruje się wielkopolską agitacyę, obliczo
ną na zohydzenie niemczyzny. 

Gdyby podobne rzeczy zaszły w pol
skiem spoleczef1stwie, natrząsałyby si~ z 
nas w długich artykulach niemieckie gaze
ty pokroju tutejszej „Katowicerki", ale że 
sprzeniewierzenie popełnif „echt deutscher 
Mann", zbywa się tę wiadomość kilku 
rządkami. 

Katowice. W powiecie katowickim 
miejskim i wiejskim tężec karku wciąż się 
jeszcze wzmaga, i tak w zeszłym tygo
dniu, od 2 do 9 bm., zaszło nowych wypad
ków 47, a ubylo 29, i to 25 przez śmierć a 
4 skutkiem wyzdrowienia. Liczba cho
rych wynosita w niedzielę 2 kwietnia 88, a 
9 kwietnia 106. Od wybuchu zarazy w li
stopadzie z. r. było ogółem 336 chorych, z 
których dotąd 133 zmarlo. 

Z innych dzielnic PolskL 
Kraków. Do „Czasu" piszą z Peters

burga: „Program posiedzenia, ufożony 
przez prezesa komitetu 1Wittego, skladat 
się z 17 punktów. Za podstawę tego pro
gramu posłużyły złożone swojego czasu 
memoryaty oraz raport ks. Swiatopelk
Mirskiego, spisany za czasów, gdy byl je
szcze jenerał-gubernatorem wileńskim. 

W komitecie ścierały się zdania przy
chylne i nieprzychylne dla żywiołu pol
skiego. W sensie przychylnym przema
wiał gorl\co i stanowczo prezes komitetu 
Witte. Przyjazne stanowisko zajęli rów
nież ministrowie: Jermołow, Chiłkow, pre
zes depart. Rady państwa Gerard i inni. 
Nieprzychylne: prezes depart. Rady pat'1-
stwa Solskij, kontroler państwa tobko~ a 
zwlaszcza admirał Czychaczew, który, ko
rzystając z praw wyjątkowych, zakupił 
majątki na Rusi. Generał-gubernator wi
leński, Freze, zachowa! się obiektywnie:. 
Jenerał-gubernator kijowski, Kleigels, przy 
lączyl się do zdania większości, która się 
oświadczy/a za ulgami." 

W jakich punktach komitet uchwalił 
ustępstwa podaliśmy już onegdaj. 

Warszawa. Glówny naczelnik kraju, 
general-adjutant Maksymowicz, jak donus1 
„Warsz. Dniew.", w tych dniach wyjeżdża 
do Petersburga w celu wzięcia udziału w 
posiedzeniach komitetu ministrów w dniu 
19 i 20 b. m., w sprawach dotyczących ge
nerał-gubernatora warszawskiego. 

Warszawa. „Kuryer Warszawski" 
podaje: 

Jak już ogólnikowo donosiliśmy, wy
brani przez konsultacyę adwokatów przy
sięglych, adw. przys. Dominik Anc, tten
ryk Konie, Stanislaw Leszczyński i Lecn 
Papieski przedstawili p. jen.-gub. war
szawskiemu osobiście memoryal w spra
wie języka polskiego w gminie, na audyen
cyi specyalnej. 

Jeden z delegatów zwrócil się do 
głównego naczelnika kraju z następując.:111 
oświadczeniem, uprzednio wspólnie zreda
gowanem: 

„Mamy zaszczyt przybyć do wasze.i 
ekscelencyi w imieniu konsultacyi adwoka
t~w przysięgłych, instytucyi, której zada
mem jest udzielanie porad prawnych. \V 
ostatnich czasach zglaszały się do nas o
~oby interesowane po porady w sprawie 
Języka polskiego w gminie. W radach nc:i
szych wyrażaliśmy stale opinię że żądanie 
zastosowania języka polskiego' w gminach 
oparte jest na wyraźnem brzmieniu prawa. 
Tymczasem wobec wydanego w marcu r. 
b. przez p. o. warszawskiego jenerał-gu
bernatora postanowienia wymierzono n~ 
osoby, uczestniczące w zebraniach gmin-

nych i domagające sie urzeczywistnienia 
niewątpliwie przysługujących im praw, a 
w ich liczbie i na osoby, którym my i ko
ledzy nasi udzielaliśmy porad, kary admi
nistracyjne, częstokroć bardzo surowe. O
koliczność ta sklonila nas do przedstawie
nia Waszej Ekscelencyi prawnego szcze
gólowego opracowania kwestyi w memo-
ryale, który mamy zaszczyt zlożyć. Spel
niając ten zawodowy i obywatelski oba„ 
wiązek, mamy nadzieję, że Wasza Ekscc
lcncya, zapoznawszy się z treścią memo
ryalu, przyjdzie do niewątpliwego przeko
nania, że żądanie używania języka polskie
go w gminach oparte jest na prawie". 

P. jen.-gubernator odpowiedział, że tą 
kwestyą się zajmuje i interesuje, aczkol
wiek dokładnie jej nie zbadał. Kary wy
mierzono nie za żądanie języka polskiego, 
lecz za gwałtowny opór rozporządzeniom 
władzy, połączony z niszczeniem sprzętów 
lżeniem naczelników powiatu i domaga
niem się zupełnego usunięcia języka paf1-
stwowego np. na napisach drogowych. 
Rozumiem potrzebę uwzględnienia języka 
polskiego w gminach, kwestya ta atoli win„ 
na być rozstrzygnięta w drodze prawo
dawczej. „Jestem Rosyaninem - rzekl -
i szczycę się tern, wy jesteście Polakami, 
czem możecie się także szczycić, nie ży
wię wrogich zamiarów wzglGdem waszego 
narodu; jest zwolennikiem prawa i legal
ności i gdyby żądania były wnoszone nie 
\Y taki sposób, jak w gminach, lecz w taki, 
jak to czynicie panowie, nic byłoby repre
syi." 

Obecni odpowiedzieli, że dlatego nie 
zwracano się z odpowiedniemi żądaniami, 
podobncmi do obecnego, do wladz admini
stracyjnych, bo nie liczono na ich życzliwe 
uwzględnienie. Na to p. gen.-gubernator 
odrzekl, lże życzliwe traktowanie jest ko
nieczne. 

Dodano jeszcze, iż widocznie p. gen.
gubernator otrzymuje raporty nieścisłe~ 
gdyż obecnym wiadomo dokladnie i mogri 
to poprzeć dowodami i nazwiskami, że 
władze wymierzały kary za samo ucze
stniczenie w zebraniach, na których domc.
gano się języka polskiego, uważając to z3 
bezprawną agitacyę, wymierzoną przeci
wko ukazom 1864 roku. A przecież ukazy 
te bynajmniej nie nakazują używania języ
ka rosyjskiego w gimnach. 

Gcn.-gubernator zaznaczył, że o takich 
wypadkach nie jest mu wiadomo i że roz
patrzy memoryal uważnie i życzliwie". 

Wiadomości ze świata. 
Niemcy. W sprawie marokaf1skkj 

donoszą obecnie, że Francya jest stano
wczo przeciwna kongresowi międzynaro
dowemu, lecz sądzi, że Włochy podejmą 
się pośrednictwa w tej kwestyi i pomiędzy 
Francyą a Niemcami. 

Z Rosyi. l(siężna Teniszew z polity
cznych przyczyn popełnila samobójstwo. 
W Petersburgu samobójstwo to wywolalo 
wielkie wrażenie. Słychać, że inna także 
arystokratka rzucifa się pod pociąg, jak się 
zdaje, także z powodów politycznych. Na
zwisko tej drugiej damy dotąd niewiadom~. 

„Beri. Tgbl.~' donosi z Petersburga, 
że ową damę, która przed kilku dniami rzu
ciła się pod kola pociągu, aby uniknąć an„
sztowania, rozpoznano jako pannę Trepow 
krewną jenerał-gubernatora Trepowa. By
la ona przyjaciółką panny LeontiewnJ., 
córki jenerala Leontiewa. Leontiewa i o
bu jego braci aresztowano. W ich miesz
kaniu znaleziono znaczną ilość materya
lów wybuchowych. W, Petersburgu mó
wią, że chodzi o szeroko rozgaleziony spi
sek, w który wmieszane byly osoby, zaj
mujące wysokie stanowiska. 

Z Rosyi. Ilu nas jest pod zaborem ro
syjskim? Centralny komitet statytyczny w 
Petersburgu ogłosi! dalszy ciąg wyników 
spisu ludności pa!Jstwa rosyjskiego, usku
tecznionego w dniu JO lutego 1897 r. We
dlc „Prawitie1stwiennego Wiestnika" obra .. 
chowano ludność państwa rosyjskiego o
statecznie na 125,680,682 glowy. 

Z ludności tej przypada na Królest\H• 
Polskie: 4,712,090 mężczyzn, 4,690,163 ko
biet, razem 9,402,253 glów. 

Podzial na narodowości, wedlug języ
ka w domu używanego, wypad! 'w staty
styce komitetu, jak następuje: 

Wielkorosyanie 
Malorusini 
Polacy 
Białorusini 
Żydzi 

Ludność pki 
ob ojej 

55,667,469 
22,380,551 

7,931,307 
5,885,547 
5,063,156 

()/0 w stos 
do ogółulu
dnCJŚc.i pań. 

44,30 
17,81 
6,31 
4,6ó 
4,0._ 

Niemcy 1,790,~ 
Litwini 1)210,510 

Mniejsze narodowości pomiia1n1· 
znaczamy tylko, że żmujdzinów 0~ 
porachowanych, wykazano 448,022 ~. 

Podług wyznania ludność Pki 0 
tak się dzieliła: 
Prawosławni i jedno-

wiercy 87,123,604 69,3 
Katolicy 11,506,809 9,2 
Starozakonni 5,215,805 4,1 ~ 
Ewangielicy 3,762,756 3,0 

Resztę stano\vią mahometanie, 0
1 

nie i inni. 
Co do liczby katolikóV1', wynos 

wedle urzędowej statystyki 11,~ 
glów, nadmienić należy, że statystyka 
licza wszystkich unitów do prawo· 
nych. Jeżeli unitów doliczymy do ka 
ków, do których oni sami należeć che 
cyfry podniosą się znacznie. 

W Polsce pod Moskalem jest rtY-

6-7 procent. Najgęściej zamieszkują 
syanie nie gubernie rdzenna-rosyjskie 
Syberyę, gdzie stosunek ich do reszty' 
szkańców wynosi przeszlo 80 proc. 

Statystyki tej co do religii i nar 
wości za ścisłą uważać nie można. 

Stany Zjednoczone od początku v 
XIX stanowiły dla krajów starego ś 
silę przyciągającą i zbiornik, przeimt 
zbędne siły i mieszkaf1ców :Europy, 
mogących znaleść powodzenia w wl· 
ojczyźnie. Ale podczas gdy z poc 
ilość ta wynosiła zaledwie kilka ty 

·rocznie, już w roku 1827 doszła do·, 
szlo 18,000, w r. 1831 do okoto 6Wt 
roku 1840 przekroczyla 84,000, w r. 
- 104,000, w r. 1847 - 235,000, w r. 
- 610,000, aby w następnych latac 
1855-1866 znów znacznie opaść. ( 
1866 zacyna się do 1874 wzmożona 
gracya do Stanów Zjednoczonych, \V. 

przeciętnie od 280-450,000 ludzi i 
od 1875-1879 opada. W roku 1880 
bywa do Stanów Zjednoczonych 4:: 
ludzi, w roku 1881 ~ 669,000, w r. I 
1902 w jednym roku więcej, w d 
mniej, aby w r. 1903 wzmódz si~ 
857,000, a w r. 1904 do 812,000 ludzi. 

Największego kontyngensu emi; 
tów dostarczają Włochy, po nich 
Austro-Węgry i cesarstwo rosyjskie 

1W szczególności wycmigrowalo: 
w la ta.eh Z Austro-Węg. Z Ro:1yi Z X 

1900/1 113,390 85257 2 
19()1/2 171,989 107,347 ł 
1902/3 206,011 136,093 
1903/4 177,156 145,141 

Zachodzi teraz pytanie, ilu z I 
państw zaborczych emigrowało po 
od Stanów Zjednoczonych i Kanady. 

Zestawiając odnośną rubrykę ~ 
narodowości, otrzymamy: 

Polaków Polaków Polaków 
Rok z .r;abom z .r;a.b:iru z zaboru 

au3tr. rollyjsk. pruskiego 

1900/1 20,288 21,475 1,844 
190112 33,082 33,859 3,313 
190213 37,499 39,548 5,252 
19-03i4 30,243 32,577 4,901 

A więc z zaboru pruskiego wye 
wato do Ameryki w zeszlym roku 
5,000 polaków! 

Cześć pieśni ! 
Koło śpiewu „Dzwon" w Esse• 

obchodzi w niedzielę, dnia 30 k\de 
na wielkiej sali pana Meistra, f rohnha 
str. nr. 19 (Alfredushaus), 5 rocznicę ' 
nia Kola. 

Program tej uroczystości będzie 
ce urozmaicony: 

1) l(oncert, wykonany przez. 
polską pod dyrekcyą p. Lawicki 
Bruchu. 2) Spiewy chórowe, w1:M1 

przez Koło nasze. 3) Przedsta .... vienie 
torskie 

GWIAZDA SYBERYI, 
dramat w 3 aktach, w 4 odsłonach. 
Leopolda hr. Skórzewskiego. P 
koncertu o godz. 5 po pol. Bile.tóv·:, 
czasem można nabyć u następu1ącl 
nów: Jana Blocha Thurmstr. nr. l 

' t n zefa Parysza, Viehofer-Chausses r. 
Tamasza Pietrowskiego, Grabenstr n 

!omaszewskiego, Stoppenbergerstk'. 
1 u szewca polskiego Bernarda , 
rawskiego, Sóllingstr nr. 36. !a~~ 
skarbnika Pranciszka Rytra, SOlh~g 
15. Pozwalamy sobie uwage ;.e. 
zwrócić na przedstawienie amator\~ 
re da Kolo nasze, gdyż jest to s~t;~ie· 
ce popularna i często grana z vne tea 
wodzeniem na wielkich sce~ach VI 0 
polskich. Li~ząc na najw1~kszc ś~W 
ze strony Szan. publicznośc1, kreZaf 
has/em: Cześć Pieśni! 



Baczność Meftlede ! 
. Wiec „Zjednoczenia" odbędzie się w 

M.engede 16 kwietnia po pol. o godz. 6 na 
sali p. Stermann, przy ul. Hansemannstr. 
nr. l. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiece Zjednoczenia zaw. polsk. 
odbedą się w niedziel~, dnia 16 kwietnia: 
W Buer w niedzielę, dnia 16 kwietnia o 

godz. 5 po pol. na sali p. W. Scher
kamp, przy poczcie, ul. liugostr. i ul. 
:Essenerstr. 

W: Wickede-Tsseln dnia 16 kwiet. o godz. 
3 po pol. na sali p. tlein'a w Asseln. 

W Marxloh w niedzielę, dnia 16 kwiet. o 
godz. 110 przed pol. u p. Rosenthal'a 
dla górników i hutników. 

wOsterfeld po po!. o godz. 4 w sali p. A. Grześ
kowiaka, przy ul. Iiauptstr. 

W Cot.tenbur~ przy Kastrop po pol. o godz. S 
na sali p. Telschof. 

W Erle-Middelich po poJ. o godz. 4 w lokalu p. 
l(. Oehb, Bismarckstr. 

W Neumilhl w niedzielę, 16 kwietnia o iodz. 
31:11 po poi'. odbędzie się wiec na sali p. Eick
hoifa. przy ul. Kniippelstr. i to w sprawie wy
boraw do kas familijnej, pośmiertnej i wsparcia. 
Każda organizacya stawia swoich kandydatów. 
O 11czny udzial .Ro.daków z Neumiihl, Schmidt
h•rst i Buschhausen. uprasza się, bo chodzi 1 
to, abyśmy mieli w zarządzie tychże kas na
szych przedstawicieli. 
W Horst-Ruhr na sali p. Lipsta<l, Schottlender

weg po po1. o godz. 5. Na ów wie<: zapra
~zamy wszystkich Rodaków z Freisenbrucl 
i l(ray. Na porządku obrad: Sprawy ha
rn.bkowe i knaps.zaftowe. Wybór mężów 
zaufania i i·nne ważne sprawy. 

W Alstaden 16 kwietnia zaraz po nabożeństwie 
• i;Odz. 11Ya na sali p. De Poehl przy koście
l'e katolickim. Na wiec ten zapraszamy Ro
d'a-ków z Alstaden, Styrum i Oberhausen. 

Związek Polaków w Niemczech. 
Roczne walne zebranie „Związku Po

laków" odbędzie się w niedzielę, dnia 1~ 
kwietnia o godz. 4 po pal. w sali p. Van de 
Loo w Essen, ul. Schlitzenbahnstr. 58. 

Porządek obrad: 1) Sprawozdanie z 
czy1.11ności „Związku Polaków". 2) 
Uzupełnienie Wydziału. 3) Obór Rady 
nadzorczej. 4) Obrady nad wnioskami. 5) 
Wolne glosy. O liczny udział uprasza się. 

Wydział „Związku Polaków 
w Niemczech". 

Zebranie Wydziału i Rady Nadzorc~eJ 
odbędzie się 16 kwietnia o ~odz. 110 w 
Es~en w lokalu p. Van de Loo. 

O przybycie wszystkich członków 
pro5i T. Kubiak, przewodniczący. 

Uwaga: Uprasza się, aby w dniu na
szego roc-znego walnego zebrania innyda 
wieców nie urządzano. 

Wiec polski w Eicklu 
odb~dzie się w niedzielę, dnia 16 kwiefnia 
o godz. 5 po poł. w sali p. Teodora f'eld
hege, przy kościele katolickim. 

O liczny udział Rodaków z Eickla i 
okolicy uprasza ZwołującJ. 

Sprzedawaczka 'Potka z porza.dnei familii 
'potrzebna od ta.raz do skladu kolonialnego. 

JÓZEF WIERZBIŃSl(I, 
Raux~i. ul. Bodelschwin~str nr. 10, przy kopalni 

„Graf Schwerin". 

DRUCH! BRUCH! 
R.odakom w Bruchu i okolicy poleca

my nasze przedsiębiorstwa, prosząc o ła
skawe poparcie: 

Peliks Szymański, księgarnia, ul. Ma
rienstr. - Jan Bręborowicz, sklad obuwia, 
ul. Bochumerstr. i Marienstr. - Jan Ga
wron, krawiec, ul. Marienstr. - Gniat
czyk, szewc, ul. Mari en str; - Mich. Pie
tryga, fryzyer i kapelmistrz; - Jan Szyn
karek, krawiec; - Żurek, skład kolonial
try, ul. Marienstr.; - fr. Janasik, Grulbad, 
skład kolonialny; - Aug. l(ilchler, piekarz; 
,____ Fr. Janowski, skład kolonialny. 

Kawaler w 26 roku życia, który mad:)
ry ma dobry interes, dla braku znajomości 
poszukuje na tej drodze 

.~~~~~~~~ -ŻONY. 
Panienki skromnie wychowane, posia

dające jaki majątek i którym zależy n~ 
szczęśliwem pożyciu malżeńskiem, raczą 
przesłać dokładne oferty, ile możności z 
dołączeniem fotografii do ekspedycyi 
„Wiarusa Polskiego" w Bochum z napisem 
„Szczęście". fotografie zostaną zwróco~ 
ne. Dyskrecya rzecz honorowa. 

SKŁAD OBUWIA 
jest pod korzystnemi warunkami do naby ~ 
cia. Egzystencya pewna. Zgłoszenia u
prasza się przesyłać do ekspedycyi „Wia
rusa Polskiego" w Bochum pod lit. B. B. B. -

Tow. PIL ,,Sokót' II w Ollerllaae& • Donosimy wsxystkm1 druhom ~azda 
~o. iż dnia 30 kwietnła r. b. obchodzić • 
będziemy 3 roca:nice swe,d założenia na n A C Z O ś C t 
saH p. Webera ul. Duisburska nr. -419, w Polecam ~ie szan. Rodaczkom efo SW· 
Objerlrausem Na uroczystQśA zapra·szamy eł.a suk~ dd najwięcej eleganckich ck> -
w~zystkie gnia~ okręgu VII. Gmazd~, ł skromme1szyych - po. cenach nizkich, 
które zaprotSzern.a odebrały i1 te które dla Fi I i I> i n a L 1 siec ka, 
braiku ad.resó :Wl zaproszei1 nie ~iebraty i I Witten, Steinstr. 46. 
':szystkic.J: ~ooaków z Oberhausen i oko- •• 
f1cy uprze,inue zapraszamy. Kto ma 

najszyko
wniejszy 
kt"ó_jł. „ „ 

Porządek zabawy: Z3!ba:wa będzje zam ------------ ---
. . .„ ·' : . ' .. "'~ .. ':", -' 
Baczność Rodacy w Wanne i okolicy! 

Polecam mój wielki wybór kapeluszy, 
czapek i maciejówek, parasoli, kołnierzy. 
ków, mankiet i krawatek, oraz wielki w~· 
bór galanteryjnych towarów. 

JÓZEF DANIELAK, 
1W a n n e, Bahnhofstr. 80a. 

Szanownym Rodakom i Towarzy. 
stwom polskim, polecam na nadchodzące 
święta wielkanocne znane z swej dobroci 

KIEŁBASY POLSl(IE, 

• • 

knięta. Po'czątek o gcdz. -4 po. p-0l. Wste
pne dla goo:ci przed czasem 75 fen., przy 
kasie l mr., dla czfonków, 50 fen. Czfon
lrowi:e muszą się okazać ksiqżką tiowam
Slk~, bez niei zostaruie kaid'y u2nany jako 
gość. Karty dla gości mo-'.l'.n.a iuż d:OSJtać u 
go'ścllmeigo p. Webera u przew. Jam łfo
raly, ul. Orab.ernistr. 22, u d'ruha Krz~czyń
skiego, Mstadenerstr. 140 i w, polskiej księ
garni d!r. Kuśnierka• , ul. Marktstr. 99. O 
"'odrz. 50 PG'PISY poszczególnych gnfaed. 
Gnraizdo, które przyibęd.Zle z :największą 
hczbą <llruhów, ·otrzyma nagr()d~ nadZ!WJ
czajną. Od godz. 6 db 60 będzłe wYste-
powal-0! z ćw:iczenfarrn1 gnia:zdlQ' zamiejsc-o- oraz wszelkie inne wyroby miesne na spo-
we. Od godzi 60 wystąpią, obce gnialz'da z sób polski robione. Specyalność krakow- DOM w GOSTYNIU 
ćwk.zeliLami1 na sprzetaich o nagrody. O ska kiełbasa i prawdziwy polski salseson. mam zamiar si;>rzedać z powodu inne~o przaa-
n-ag-rodyi ćwiczyć mUISE 10 druhów. Po tem Z szacunkiem siębiorstwa. Są clwie stancye. Do każ•i 
przedstarwdende teart:ralne DOd tytu:l'em: „Bar IGNACY CIAŻYŃSKI, stancyi kuchnia i sklep. Przy chlewie b<>i.-
~~'"' n!ń.rł\ K ~ir " • p· ·,1"''" włczka do mlócenia, a przytem 10 morgi „ 
wp Zl V'-J'U rilll\..OW~ r " iramuu.Y prz.y O'- rzeźnik polski, Dortmund, Leopoldstr. 6. grodu. Zaplata podlug ugody. 

~i~e~ub~~!~i~. W c~w u~~sze- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~L~e=oo~D~a~n~~~k~zy~k~,~~~~-rnia IllaiS'zej zabawy, będ:z}e w.ysteporwalo ~ Cltarlottenburg, Schillerstr. 93. (Bzd ia). 

Kolo śpiewackie „Mickiew1ucz" z Ob1etrhau
selli z. śpiewem. 

Ozio~em! •.•••. J··;·· Szanownym R.odakom Wanne i oko· 
licy polecam 

WIELKI WYBÓR KSIĄŻEK 
DO NABOŻEŃSTWA, 

a osobliwie księżkę „Sursum Corda" 
dzieci, z napisem „Pamiątka pierwszej Ko
munii św." Każdemu, kto kupi książkę n 
mnie, na życzenie drukuję imię i nazwisko 
zupelnie darmo. 

KSIĘGARNIA POLSKA, 
Józef Danielak, 

Wanne, Bahnhofstr. 80a. 
.....'l.,~Qlltr·'"· ~I' , . y'll----~ 

M. 
Knpuje·e n 

Gans'a w Herne 
znanym najlepszym i najtańszym źródle zakupna 

~/vszelkich to1'ra1~ów łokciow eh 
k nf ekcyi damskiej i ubr ń. 

lla.jszyko . niejszy krój ma 
Jan i Franciszek 

Proszę zaczekać ze swemi zakupnami ai do 
otwarci a mego 

wielkomiejskiego magazynu 
sp1•zęt.ów 

Essen, 
ni. Tormstr. 14. 

Ił • 

Krój paryzki. 

domowych 
i 

kuchenny.eh, 
które w krótkim czasie nastąpi. 

Fa ny Dieckhoff, 
'Wattenscbeld, Oststr. 5~ 

---- -':11111111-llłalilill 

Dziś w niedziele 16 bm. jest mój skład cały dzień otwarty. 

e m łJohen 
li al. rr edriohstr. wR hrort róg 1l.61igstr. 49. 

Znany Ruhrort okolicy • 
l w li 

li li n jwiększy i n jtai.l.sz:sr . 

li dom garderoby_ mesk~~j i o~uwia. 
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ajstarszy lcr1 iec polski 
I aa • I ie~ Jlaltrert je„ t 

Franciszek Słoma 
w Lur, Ka.iientr. lł7. 

C e1ł u•iukowane ! 

NajlepiZy krój! 

Materye we wieHum wyborze 
zaw1ze) ia składzie. 

OBERHAUSEN! 
Doa galanteryi polączony z ks~ę1tarai11 poł· 

9"ą poleca _wielki wybór ksią:lek do nabożeń
~ z n~p1sem. „Pamiątka pierwszej I(omunii 
ś~. Na zyczeme drukuję w każ<lej u mnie ku
„onei_ ksią.żce imię i nazwisko, zarazem obrazki 
lł •ap1ser:i „Pamiątka pierwszej Komunii św." 

, D~leJ polecam: krzyże figury $więtycł1 
Pausk1ch, skrzypce, harmoniki do ciągnienia i 
11stae. klarnety i tysiące innych rzeczy. Upra· 
s~ Szan. Rodaków o poparcie mego interesu. 

Z uszanowaniem 
Stanisław Kuśnierek 

w Oberhausen, ul. Marktstr. rrr. 99. 

' IM DIW 
8ACZNOSć RODACY! 

Z powodu przebudownia mer• skla
tlu uMłt~em 

zupełfUI WYPl'.iedaż 
i udf:ijolam 20% rabatu. Po1eca:.-i także 
lllobr~e W1yÓWkZOłlq 

POLS((Ą ORl(IBSTRĘ. 
PIOTR KUIK, kapdmlstrz 
w Her n e, ul. Neustr. 83. 

łl B 19WW EHMiW LB 

Na por~ wi<>senną, polecam Rodakom 
.a obczyźnie mój Wlietki skład materyf na 
paletoty, ubrania, spodnie, czamarki i u
braufa sokole. Wszystko robię we wła
saym 

warsztacie krawieckim. 
Materyie trwale! Odmbieuie ~usto

wne ! Ceny tanie. Ktoby sobie życzył, 
abym przybyl miarę wziąć na ubrank, 
mech mi donlesie na karcie korespcmden
cyjnej. 

Apolinary Wojczyński 
krawiee polski 

w Gelsenkirchen, Kar i~tr. 7. 

~i=~„ -- Cctylko wys~ły fg~~ 

ks:~tki do nabożeństwa: 
frF~~ no BO.GA. Mał'y zgrubny for mat dla d:tłN· 
~t.) 11 POBOzn: ~mot Y. Mały :r.zrrabny rormt~· 

~ , d łn rn :mlzi€o:~y. 

m--..::-·, MODU\W SIE. Ś redni tm·ma'-

l \BOŻE BĄDŹ „il,;tOŚCIW. Powueeh~W 
l!~uiona ksi.ą:i: !t :\ dl;\ dorostyoh, w Złr.'llłl·· 
nvm fotm.9~!ei . 

. ~11.' BOŻE BĄDŹ r~·utOŚCi'i-;'tło <Drukow!Ut1 
~ wfo!kh~ml, tlui;t~m; litertuni.} 

U====liŚPIEWNB{ KOŚCIELNY pod tytułem~ 
Ul '~~,H:i;roh p i.eiaut l\l:\.e(,i-\.l~.ę\la.f'~!.'"* m 31>~.(o?." "~jwi~j \ "!-, ~:~~ u1J.y .... 

zr;stawiJ (Io pobotlwgo nżyUrn w kości!.'!~ 
BR U C H. i w do•.r,u X . P . Odrowo; k i, plAh11 n • No.-

Sz.atl'IOWlflrtrm R~A·ń!•om " " Br••ch·u 1· m wrze. z d o Gfo.n iem tre~ciwca l-l9lt)!'~ 
J ~ w • „ I . da 1Ai'.Lbo~cust1.~a. - Dogodny iormeL 

eł<<>flcy JJOłecam Ila f)Ost: polski świ:eiy · ł'.t l gust(lwna oprnwa. Stron 368. 
olei nnwłdła czyst śl"wk t , !tJW „„~ . ' ka l~ ikl 1.lloµatrzou1 s.t w apruba!g Prze~włf'iB~ 

• Y" . e l owe, warog roi- ł Wi.!i1t .• , .• , . . n<:J i 2tara1rn ia wykGDUO "i gusUl•.vnych 0jll'G'lfl1oi 

ny<:!> i:atunków, ser Polski,. wina. . Samos 

1

. ~ lldspr:a!htj~~ym rozscłam na i~!lanle mńj HGliłiL 
oraiz w0Je»de towary spo·żywcze. Ceny ~ S. Buszczyiaski , Toruń (Thom)„ • 
~~e. Uslwga rzete1na. 

1 
lłmarttiA nilladun. i1trn!igat. I hurttwn)' siład pAJlim 

P ra n c h .t:. e k J a 11 ó w s k l, 

"' dtt ::::::~ego. t,.::::~:ę,;~~~~{~~;;11;;:.k;;;;~m. 
Sźatlo\VJiYłn rooa·kom w Bruchu i okolicy 1'1alhte~ei> ntr. 17. 

1'81ecarn mój 
Sf(LAD MEBLI l MASZYN no GOTOWANIA. 
Aby miejsce dla dru~ich zakupionych mebli zro
ldć, wyprz.edaję w ten tydzień po znac:mie mi· 
żonycb cenach 

Za gotówkę 15 pcoceat taniei jak na oidplat-e. 
Z uu.anowaniem 

J. SZLAPl(A, 
w Recklinpausen-Brucb, przy Nowym Rynłm. 

~w k~ięg. a~i ~nl~ka w Wanue, ul. Dworcowa, I····. 
w ks1ęgarm .Jłt~fosJdego w Her•e, uł. Dwor- · 

CO,•'ł'a. 5~. '. 
w księg&.rni .Je~r.efoskiep w D•rim11lłchrlłe- o.l. " 

Nordsti:·. 
We wszystkieh składaeh trzeba ł4Efae ksb,żek 
cle naboiel\stwa, wydanych przez Sylwestra 

Baszczyńskiego. 
Mam w~ de sprzedaala, ktÓ!l'Y' int ~Jlf~~· -~mlUtJBilltl --. 

~E~~i.:. Fr~ .Nolting.(~.~~~~~.: 
Pon!,eważ 

.z dniem I kwf etnia mój nowo urządzony interes ot
wieram, i skład we wszelk}ch artykułach zn~acznie powię:-

kszyłem. j~st.em ,„ połoieniu,1 
moim szan odbiorcom, ,.,.s.zyst
ko do~d nie bywałem wybo
r;~e i tanich cenach dostarc.r.mć . 

Dziękując za. dotychCJ:a· 
sowe poparcie i .zaufanie do mnie, p1·os11~ 
również i nadal to nowe przech1i~hiorstwo 
poprzeć. 

Polecam mój wielki Bkład i wybó1· 

pa1•asoli, lasek, długich i krót
kich. fajek) eznpek, cygarniczek, 
t1J,lłakierel..: i '\'\s.zelkich towai·ów sbt· 

lowych. 

Mam także wielki skład leps~ycl1 to. 
warów skornanych oraz ram do obra,,;ów. 

Dalej prowadzę .znanej dobroei 
CYG/_RY PAPIEIWSY, 'l1AilAKI DO 
PALENIA, ZAnYWANIA I :t.JUCIA. 

N a skład.zie wszelkie i n str n m c n t a 
muzyczne i cząści do tychże. 

Towary papierowe z polMkimł Jaapł»ami za.wsze 
do nabycia. 

Reperacye wszystkich meczy w własnym ''ranztacie 
wykonywam prędko i tanio. 

str- ei li u . 
wiąhza cząść górników 

• • nic nie zarobiła 
sprzedaję WS7.e1kia obu wie mego bogato zaopatrzo-
nego składu . · 

za oka:ttaniem tego ogłoszenia 

z 10 procent rabatu. 
Buty do Przv1·'-~a \Ve wielkim wyb~rzc. Nadto 

J, 't" polecam wszeHue ·~nae ga
taalli obuwia po rzetelnych cenach, od najzwyk
lejszych do najwięcej eleganckich i to tak dla nt~ż
ezyzn, jak dla urlewfast i dzieci. 

A. Allschoff, 
Gelsenkirchen, róg ulic Bocbrmers · r. 

i Weidenstr. 

st~ dJQi piekairz:a, ldórylby dllcia1 atA Wfd 
~ llr1rteres tr.ałoQ'ć, tak: samto Jest sto!K>- DWIE UCZENNICE ~-:------------„--M'i!P-.--T-V-11 
,_,, dla tn,teJ:ICW mkłca itd. Zir~ ~ ~ łub od 15 kw~etniia ~ wstąpić do 
....... l1 meeo lkłada kolonialnego. 

TOMASZA MARCINKOWSKIBOO Walenty Mróskowiak, 
w Diłmptee, Sekit. III ar. l.(/ ł. RecJdłndlausen-Siid (Bracn~ 

p. Obert.u~ea i Prłntrop. ul Leu'Sber~str. 29. 

11111= -11--;I 111111' I 
- g o 
- Swój § Zwraeamy nwag9 § !lmój 
- do swegO: o szan. Rodakom u § do swego ! -
~0000000-J nasz B.owo zaloton;r OOOOOOCHIOOOCCOC°°lllllll - -i~ Polski ! 

. ~ -= skład towarów łokciowych = 
I Lenartowski & Talarczyk I = mtol = w DERNE, li 
- al. Dworeowa 7, B&bnhof!Jtr. 77, (11111! I R ,idacy! Popierajcie swoich. I 
1111111111111111111111111111111 

I 

I 
wszelkiej konf ekcyi mesldej i damskiej~ 

Z powofl.n zupełnej Emiauy w mym ifit~resie musz~ koni·ecznie 
uprzątn~ć ws2y15tkie zapasy moich tu 9t&rhw i d. 1 a. t eigo 

znJełnle je wypnedajQ. 
Nada.rze. się z te·gQ pow·o1.łu sposobność do naby~fo.. we wiielkicb 

ilościach otr!ymane 

nowości wiosenne 
po tak 'anie::h canaeh. ~e wywoh\j4 oDe powszeehne zdz1wie~ie. 

us 
-w Buhrort, Harmoniestr. 39-41. 

Stałe ceny. Polaka usług•. 

W niedzielę 16 bm. będzie m6j skład cały dzień otw1rty. 



Nr. 88. 

Kapitan Cza1·t. 
3 Tom dru1I. 

i (Ciąg dalszy.) 
Po uplywie kwadransa, nic już nie sły

sząc, postanowil wreszcie wychylić się na 
świat. 

Ale w tej samej właśnie chwili, gdy o-
puszczał kryjówkę, druga banda, nie hała
sująca naksztalt tamtej, lecz przeciwnie, 
skradająca się w milczeniu kocim, zdra
dzieckim krokiem, zjawiła się niespodzia
llie naprzeciw niego. 

Sam wpadł jej w ręce, nie przeczuwa
jąc tak blizkiego niebezpieczeństwa. 

Potężny krzyk tryumfu powitał ofiarę 
i łucznicy, pospołu z mieszczanami, rzucili 
się na Cyrana. 

W jednej chwili został pochwycony 
przez kilkanaście rąk za włosy, za nogi, za 
odzież; poczem ciągnąć go zaczęto w stro
nę więzienia. 

Pomiędzy ciągnącymi znaleźli się, jak 
zawsze, i tacy, których bardziej obchodzi
ły 9ego pieniądze, niż osoba. W jedne1 
chwili przeszukali oni kieszenie poety i 

przywłaszczyli sobie resztę jego pistolów. 
-Do licha! - myślał Cyrano, sta

:wiaiąc daremny opór motlochowi - tru
dno mi będzie, jak widzę, przybyć w porę 
do Saint-Sernin. I cóż się stanie z biednyn1 
Ludwikiem? 

- Panowie łucznicy! - wyrzekł glo
śno - oddaj ę się pod waszą opiekę. Bądz .. 
cie łaskawi powstrzymać swawolę motto
chu. Czynię was odpowiedzialnymi za ca
łość swej osoby. 

- Dalej, w drogę! - rozkazał jeden z 
żotnierzy. Zapro\vadzą cię do ratusza. 

Wielka wrza\va, docho,dząca z ulic 
wyżej polożonych, dala się słyszeć ",
chwili , gdy Cyrano, otoczony pacholkami, 
powrócił na ryn ck. 

P rawie w tejże chwili nadbiegł jaki~ 
człowiek, i zwracając się do straży, za
wołał: 

. - Trzymajcie go mocno, bo nadcho
dzą łucznicy starosty, którzy twierdzą, że 
do nich wylącznie ten więzień należy. 

- Masz tobie! - rzekt Cyrano - za
czną teraz spierać się o honor posiadania 
mojej osoby. 

- Pamiętaj - rzekł jeden z żołnierzy 
-- że do nas tylko należysz. I strzeż sie 
wpaść w szpony starościI1skich, bo w cią
gu dwudziestu czterech godzin możesz byt 
osądzony i skazany, a sam król nawet nic 
ci wówczas nie pomoże. 

. Mimo tych slów, zapowiadających o
Por zacięty, miejscy łucznicy nie dotrzy
mali kroku ludziom starosty, którzy przy
byli na rynek w petnym szyku. 

Dowódca krzyknął: 
- Nacieraj! 

. [ natychmiast łucznicy miejscy i fucz
mcy starościńscy zmieszali się razem, two
rząc zbitą, krzyczącą masę, w której nie
podobna bylo odróżnić jednych od drugich. 

. Podobne starcia powtarzały się często 
nuedz! temi dwiema strażami, wyobraża
iącem1 dwie różne i wspólzawodnicze z 
sobą iuryzdykcye: królewską i miejską. 
t Motłoch tuluzański, jak zwykle, wziąl 

8 r~nę miejskich łuczników. Mimo to zo
stali o~i odparci z silą i energią, które 
.W-prawiły w podziw Cyrana. 
d . - ·~o. kroćset! - pomyślał - oto lu-
~t~ ~m1e1ący czynić wlaściwy użytek z 

~~ęsc1. J.eśli j~dnak w podobny sposób obM 

111 .0d~~ su~ om ze swymi współobywatela-
b~ 1• coz dopiero bedzie, gdy się do mnie za 
•Orą! 

"'f Motłoch z pośpiechem ustępował z 
.„a\:u. 

8 
ł<orzystając z zamętu, główny jego 

tfurawca: Cyrano, wmieszaf się pomiędzy 
un:'.ćktóry, naksztalt wezbranego potaku, 
P:da 81 go _Jął z sobą. I była chwila, gdy 
Pie Wało się P<>ecłe, te wybrnął z niebez
ttlr~ze~st~a i te go Już nie pochwyci ręka 
zi Wtedhwości - tak bardzo w tym ra-

e niesprawiedliwej! 
l>f'le Tymczasem strat starościńska nic 

-~tawala nacierać na Uum; strat miej. 

Bochum, niedziela 16-go Il 05. 

ska zaś, z coraz grozme1szą energią, do
magała się wydania sobie więźnia. 

Cyrano biegł ciągle. 
Jakiś grubas, pędzący tuż obok niego, 

zwrócił się nagle do towarzyszów. 
- Schronienie! schronienie! - zawo

lal radośnie. Pakujmy się, bracia, a zje 
dyabfa starosta, jeśli nas ztąd wykurzy. 

I przy tych słowach pobiegł do wiel
kiej, ciemnej bramy, w którą grzmotnął z 
całej siły pięścią, krzycząc: 

- Otwierać! otwierać! Schronienia 
dla tuluzaflczyków ! 

Bramę otworzono. 
Cala banda, do której i Cyrano przy

lączyl się roztropnie, wdarła się z pośpie
chem do wnętrza. 

Tam dopiero poczciwi mieszczanie po
częli uspokajać się zwolna. 

Natomiast Cyrano stawał się z każdą 
chwilą niespokojniejszym. 

- Poznał on nakoniec - zapóźno juz 
niestety! - co to było za miejsce, do któ
rego tak lekkomyślnie wtargnął. 

Owem schroniskiem, powitancm z ta
ką radością przez mieszczan i luczników, 
bylo poprostu: więzienie miejskie, którego 
dozorca, oddany calko\.viecie municypalno
ści, pośpieszy! z otwarciem bra1ny, aby 
ocalić swych przyjaciół przed drapieżno
ścią strony królewskiej. 

Pomiędzy uciekającymi znajdowato 
się, jak już powiedżieliśrrty, kilku łuczni
ków. 

Jeden z nich, odzyskawszy krew zi
mną i przeświadczony, że już mu nic nic 
zagraża, jął udawać zucha: 

l(amraci ! - zawołał - będziemy się 
tu bronili. Zatarasujemy bramę, i biada 
temu, kto do niej atak przypuści! 

Przyjęto tę myśl wojowniczemi okrzy
kami i ci, co przed chwilą sromotnie poda
wali tyl nieprzyjacielowi, rzucili się teraz 
bohatersko, za danem przez lucznika ha
slem, do barykadowania wejścia. 

Jeden tylko Cyrano nie dzielil i dzielić 
nie mógł ogólnego zapalu, i dopadłszy ka
miennej ławki, krokiem z niej się nie m
sza. 

Biedny poeta gonil ostatkiem sil, 1 

wielka, wrodzona mu energia z trudności:t 
powstrzymywała go od zupełnego zwąt
pienia o sobie. Pokonany, zbity, okrwa
wiony, znękany myślą, że nie zdoła zapo
biedz szatańskiej intrydze wrogów, był 
blizki rozpaczy. 

- tlej! przyjacielu! -krzyknąl na11 
lucznik, nawolujący wszystkich do obrony 
- dlaczego pomagać nam nie chcesz? 

1 Cyrano mimowoli podniósł glowę, 
czyniąc znak przeczący. 

Na widok tej twarzy wybladlei, wilgo
tnych, przylegających do skroni włosów 
i dużego, znamiennego nosa, łucznikowi 
wróciła pamięć. W spóltowarzyszu po
którcgo obecności nie pozwalało mu dotąd 
zauważyć zajęcie się wlasnem bezpieczeń
stwem. 
znal on ze zdziwieniem swego więźnia, 

- Co u dyabla ! - zawolal nasz wie
zień! Kamraci! a chodźcie-no zobaczyć 
wilka, co sam wlazl w żelazo! Dobry miał 
WGch, że tu się skierował, bo już go staro
ścińscy nie dostaną! 

Następnie, zapominając o swych pla
nach obrony, przyskoczył do Cyrana, mó
wiąc: 

- W imieniu króla więźniem de 
swym czynię! 

- Czyń co chcesz, przyjacielu -
rzekl z obojętną uleglością poeta, którego 
wypadki tego dnia uczynily na wszystko 
już obojętnym. 

Zaledwie też słowa te wymówil, uczuł I 
jak rozhartowywa się nagle i duch jego i 
cialo. Nie mogąc użyć na swą obronę ani 
sily, ani padstepu, nagiął sie pod ciosem, 
i ten najwaleczniejszy z walecznych upadl 
zemdlony, jak slaba niewiasta, na r~ce sto
jącego przy nim lucznika. 

XIV. 
Gdy Ben Joel, odbywaJący drogę pod 

nazwiskiem Castillana, zaopatrzony w list 
Berueraka, przybyl do Saint Sernin t za. 

pukal do drzwi plebanii, proboszcz wstał I 
już od wieczerzy i zamyślat udać się na 
spoczynek. 

Cygan, wprowadzony przez Joannt;. 
\Vszedl do pokoju, z kapeluszem w ręce , i 
ruchem szlachetnym a powściągliwym po
dał księdzu pismo Cyrana. 

J akób Szablisty rozerwał kopertę 
szybko przebiegł list oczami. 

Ale, zamiast objawić wielką serdecz
ność i zasypać przybysza grzecznościami 
- czego Ben Joel spodziewal się - pro
boszcz zwrócił naf1 \\ zrok pytający i jąt 
badać go z odcieniem podejrzliwości. 

l(siądz Jakób nie zapomniał zaleccf1 
swego przyjaciela Cyrana. Poeta z tak~l 
pilnością sta ral się zabezpieczyć depozyt 
swój od wszelkiego rodzaju podstępów, tak 
wielką ostrożność nakazl proboszczo\v 1, 
że poczciwy Szablisty, nawet wobec świa
dectw najwiarogodniejszych z pozoru, nie 
śmiał pójść za popędem swego dobrego 
serca i wyciągnąć rękę do nieznajomego, 
który przybywat dof1 od mlecznego brata. 

Instynktownie przytem odczuwał ja
kąś niechęć do niego. 

Proboszcz inaczej przedstawiał sobie 
Sulpicyusza, tego żywego, roztropnego, 
ale zarazem pelnego poświęcenia sekreta
rza poety, o którym Cyrano niejednokrot-
nie mu wspominał. · 

Sniada tw arz przybysza, jego ciemne 
oczy i fałszywy uśmiech, do którego zda
wał się przymuszać, nie zgadzały się z o
brazem, jaki ksiądz Jakób w pamięci prze
chowywat 

-Być może zresztą - pomyślał wre
szcie proboszcz - że chłopiec ten wyrósł 
i postarzał się, może chorował... a w każ
dym razie od czasu, gdy Sawiniusz mówi: 
mi o nim, mógl z młodzieniaszka stać się 
mężczyzną. .Żle robię, niechęć mu okazu
jąc. 

I pragnąc bląd swój naprawić, poczci
wy ksiądz Jakób podal rękę gościowi i 
dloń jego uprzejmie uścisnąt 

- Kochany panie Castillanie - rzekł, 
przybierając minę życzliwą - wybacz, że 
nie przyjąłem cię od razu z należną serde
cznością, ale Cyrano uprzedzi! cię zape
wne, że w tej sprawie podejrzliwość musi 
być najpierwszą zasadą postępowania. Nie 
znałem pana dotąd osobiście, więc ... 

- Więc - dokończył bezczelnie Ben 
Joel, uprzedzając domysl księdza - pode~ 
rzewal ksiądz proboszcz przez chwilę, że 
nie jestem tym, za kogo się przedstawiam. 

- Tak jest, rzeczywiście. 
- Na szczęście - prawil dalej cygan 

z zadziwiającą krwią zimną - podróż mo
ja się bez żadnego wypadku. Nikt nie do
myślal się, że wiozę list tak ważny, a wro
gowie mego mistrza obdarzeni są widocz
nie złym węchem, bo żaden tropu mego nic 
zwęszył. 

- Wiem, kochany Castillanie, żeś ro
zumny i ostróżny - rzekl proboszcz, sta
jąc się z każdą chwilą uprzejmiejszym. -
Ale przepraszam, zapomniałem o wi~czc
rzy dla ciebie. Musisz być niezawodnie 
głodny. Zasiądź-no bez ceremonii przy 
stole; a choć kuchnia moja skormna bar
dzo, gdy nikogo z gości nie oczekuJę, Joan
na doloży starań, aby cię zadowolnić. 

- O! nie jestem wcale wybredny w 
jedzeniu. Wiadomo zresztą księdzu pro
boszczowi, że czasu mamy mato; aby wi~c 
go nie tracić, przy wieczerzy zaraz popro
szę księdza dobrodzieja, aby przedstawił 
mi łaskawie, jakie powziął postanowienie. 

- Postanowienie? Ależ wiadomo pa
nu dobrze, co pisze Bergerac. 

- Bezwątpienia. Mistrz mój żąda, 
aby ksiądz proboszcz udał się razem ze 
mną do Colignac, gdzie oczekiwać będzie 
aby z rąk księdza otrzymać ów ważny de~ 
pozyt. Chcę więc tylko zapytać, czy 
ksiądz dobrodziej gotów jest udać się ze 
mną w drogę jutro rano. 

- Jutro? - zapytał zdziwiony Jakób 
- co też pan mówisz! Alboż ja mogę po-
rzucać tak nagle swych parafian? Zresztą 
- dodal, ponownie przebiegając list wzro
kiem, podczas gdy Ben Joel zabierał sie 
do .Jedzenia - z tego, co pisze Cyrano, Wl· 

dzę, że mamy jeszcze dwa dni przed sobą. 
Przyjaciel mói ma wyruszyć z Paryża do
pie ro w czte ry dni po panu, nie mamy więc 
żadnej potrzeby uprzedzać go \.V przyby
ciu do Colignac. Dość . będzie, gdy znaj
dziemy się tam iednocześme z nim, a przez 
ten czas wypoczniesz pan po podróży. 

Nie uśmiechało się to wcale cyganowi. 
Obawiał się, aby lada chwila nie od

kryla się jego zdrada; śpieszno mu było 
kończyć. 

W każdym razie jednak nie zaniedba! 
odrzec z uniżonością: 

- Jak się podoba księdzu proboszczo
wi. Zastosuję się w zupełności do jego 
rozporządzeń. 

!Mówiąc tak, pocieszał się myślą, że jc.:
szczc przed upływem owych dwóch dnt 
uda mu się, podstępem lub silą, zdobyć do
kument, którego rzeczywistej ważności 
bynajmniej księdzu nie wyjawiał. 

W tej samej godzinie, w której ksiądz 
Jakób i gość jego siedzieli przy stole, ga
wędząc po przyjacielsku, do Saint-Sernin 
przybył z kolei prawdziwy Castillan. 

Wypada wyjaśnić okoliczności, w ja
kich odbyl się ten przyjazd, do tego za~ 
konieczne jest malc cofnięcie się w opo
wiadaniu. 

Nic takiego, o czem byloby warto 
wspominać, nie przytrafiło się Castillanowi 
w drodze aż do Fontaines, dokąd przybyt 
tak samo.wściekły na swych wrogów, tak 
samo chciwy pochwycenia Ben Joela i tak 
safno dyszący pragnieniem zemsty, jak w 
pierwszej chwili po przebudzeniu się. 

Ale w Fontaines czekała nań niespo
dzianka. 

Gdy przy zapadającym zmroku wjeż
dżał w jedyną ulicG wioski postać jakaś . . ' ' niewidoczna pod mu rem, wynurzy la się z 
cienia i skierowala ku niemu. 

Sulpicyusz rozpoznał chlopca wiej
skiego, którego dlugie włosy nakryte 
dziurawym kapeluszem, splywaly na blu
zę z ciemnego plótna. 

(Ciąl! da1lszy nastąpi.) 

r-00000000000011cooooooooooooog 
g Zdolna sprzedawaezk& 8 
g braniy ~owarów białych i krótkieh, przy ga 

' 

wyaoki.-J pensyi do w'p•możsnia, w da.111m 
rarite na 1tałe s:araz potrzebna. 8 

Blliszroh informacyj udziela 

1 Joz eł Flecken Bochum, Ko nigstr. 5 
8oooooft0000000011oooooooooooooS 

DOM murowany z chlewem i pod\VÓ
rzem w bocznej ulicy przy rynku w mie
ście Zerkowie w dobrem położeniu jest od 
zaraz pod bardzo korzystnemi warunkami 
do sprzedania z powodu wyprowadzenia. 
się. Zgłoszenia do niżej podpisanego 

Edward Florkowski, 
Zerkow (Posen). 

BACZNOSć! 
Z powodu śmierci mego męża mam 

zamiar mą 13 mórg wielką posiadłość wraz 
z budynkami natychmiast sprzedać. Cena 
~upna 6900 mr. Posiadlość ta graniczy 
Jedną stroną z borem miejskiem reszta z 
kolonizacyą niemiecką. Piękne ~olożenie. 
Wplata podlug ugody. 

Jadwiga Domagalska, wdowa, 
l(rotoszyn (Krotoschin) Palkenhoferwe" 

nr. 68. -- -··---- ---
li 
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•a nowo otwarte I 
ezaa11wnr;j Publiczności w Kastropie 

i •kołicy don~ nprNii mle, ił 11 dniem 9 
kwie41lia 1Jr. 

móJ intere11 
e powrotem na eiebie pn:yj„łem i ,ro
wad•Q «O ialqj w amao7 dotychcr:aaowy 
•JXlll9b, npewniajl\e &ńytryczne wyko
aa11ia wuelkieh d~ oraz najekof8Z\ 
'G&hln. 

i -• -li 
= I H. Angenendt, wdowa • 

• Kastrop, ul. Bahnhofstr. 4. • 

··············= 



P•llr 6ilti~er 111 f 
Wykony anie ubrań podług miary, pod gwarancy- dobrego leżenia. te •r-u •dy 

••••7•d••S7· 

ooL-000000000000-4 
f Palełoty i ubrania I 
8 dla g § •ut:iczyzn, chło11~ków 2 

„. 
i iHJOA utykui.w. 
pe-.k-Ve p~ WJ• 
Nkiej pl„W..,.i 

:U:. IieltHi-1& 
:B.ehUt, t'.&idrń.'k 

J.Hermanns 
§ i chłopców. I 
o o 

i Największy wybór i 
Firanki 

k.Mi.e,• r•Uai• ~z• i 
larbu;e u. ••W• i .rtp&
rllje ta.i ie 

Far._i•r •i& 

o o i w miejeca. I 
o . g tame ceny ! w 

Gall•aelak~e 

I w .Boełlaa, Y_..e11111łlr. 
- 'felei'a 9'11. -

Pili•; 
( Ba.biitfet. 3! 

aere• ( Jlakalto~ 7a 
:aablt.ekłl).( .„ ... , -..~ ..... ł7. 

OINrłt•u•ll. 

11rzy ulicy Frie rioh·Karlstr. 21. 

g Sciśle stałe +g 
oofaooooooooooo o- •••••• . Laar. 

•n1•ka•t1&•a. 

Nasz sklad i wybor towaru jest teraz podwójnie tak wielki, jak dawniej. 
------Uprasza się uważać aa nasze okna w;rstawne. ------ n~.-. 

na pap*T w...-w•i• 
.,.-eaellric1• r-0iaja «•-
1\M ru•iBA 'I. I. W l'8. 

sea łeia.za w •1ter
ha11.sea, ul..JP'.Mie•ilk'. 
u. :JO. 

w niedzielę 16 kwietnia skład cały dzień etwar ty . W niedziel~ 16 kwietnia skład cały dzień otwarty. 

&Q WSH fi! 

Oznajmuję, że nadeszły wszystkje nowe materye 

na ubrania, paletoty i spodnie. 
,f e;:\tem w stanie jaknajtaniej i pod gwa.rancy4 dobrego kr'1j 

rob0t.y odr:. biać. Polecam także mój 

i elki wybór . gotow. ubrań. : 
Ubrania. paletoty, spodnie bardzo dobrego kroju i rob, 

Czarne ubrania dla chłopców d~, 
~do Komunll Gi.w. ~ 

a.a e+ 
Wszystkie rzeczy do pracy jako to: 

e spodnie, rozmaite kitle, jaki, koszule, szkarpety. : 

• Dalej bieliznę, półkos:łulki i kołnierzyki wszystkt ~ardzo 

~ tanio. 
Maj~ teraz Roda.cy spcsobność, takie w Dt3ia polskim ekłaiz;ie 

tai io ,_ dobrze kupić. Proszę z tego korzystać. 

A. POWALOWSKI, 

Krawiec polski 
Franciszek Dukat, 

mi~szb. 

. w Blllen~• 
przy ulicy Frieaeastr. nr. li. 
Najlepszy krój 

aeny umiarkowane. 

RODACY~ 

C~Y 91, WJ19CZJ'Ć dm:l~ ~G 
nia k.si~ek kupieddch, radrtd;owołci flO'" 
li\(Z()IJCj ~ noobt, weksli, czetÓW! Mil, .,_ 
~ avłosić sio z całem --.iem • 
mnie. 

.s ć. L ł t k • w s I iJ 
Brneldla&ea, Scm1*. ~. 

Udaie!am równie! rad i -nk..OW<'.SM 1' 
S'f)ra'W8Cłt kairnycb, cY'Wi~, ...,.. 
csed Md., Ora& "l'tooo~ psw;e „ d : tł 

Wir.(~· ~ 

Najtańsza dotąd n· eznana 
• ~B1;p;ti#f4 !6 t 4 q ifłiH 

Naaz wy~łanik ila nkn_pna. ohnlfii miał ptitlias 
a ;inj osktniej podr6~y spos·)bn•ic zakupie wielk~ 1artyę 

trzewików dla meżczyzniniewiagt . 
o wiele aii:ej ceny fabrycz••ł· 
~••wie t• wys1awiliil111 .„.Ile u. cór- . 

ae płętr11e .i podzieliliśmy 

:a.a dwa odcizial.7: 
Serya I. ]50 

Ko- Trzewiki •11 11czczrz1 i •l•last 
łłe wyeinkH!& mr. 

... t · Serya IL · „ A50 
~z UJe. Trzewiki •1111czczrz1 111111as!'ł 

· it wyuului.a ar. 
w •W&A·frK . 1• 

P rt7 · lada eaęielow• iJ'lk• s ••· I 
bryeb drostell jak•ś•l, kłóryek sw1-

kła wa:rCołlł jest aż de 15 mr, 

Żąd. jcie 

snacaki I :rabatowe! · 
.... & 

Zaauki .raba.tow: . s rota •~i•· I 
Cł•p WJj\ftt1n> aa ło lfitlka•••Y· 

__ w';;;~;~~~, . I 
Dom towarow-, 

.. Geltr. B6hm, .I 

:Socb,,.,,. 



5 .&ziewczya: dwie na jedne miejsce 41 
·~iicóW do robót rospodarczych i demew. 

: ._rysoką zasluge aż do listopada. 
1 

3 fijewczyn do różnych robet i 5 11are9-
;f..:, ,aazukuje zaraz 
f{OWJĘI(. BIÓRO WSKAZYWANIA Mlf.JSC 

'fi Dortmundzie, Liltiebriickstr. 18. 
M. Bier w a E ••· 

1ae111>ść Rodacy! Bruckhausen n. Renem 
i całej W ~tfalll? 

Polski zegarmistrz i 'Zl-Otnik mireszka 
w nJiUCkhaus.en na• ulicy Atbrecłrt~tr. 16. 

Wielki sklad ~ków i ~arów i 
t1twdl aeczy. 

p() ba.r<bo ni~k:kht cenach ~przeda.ie 

f.
rki kieszonkowe pocz~wsz;y od 8 do 

urr. Na.tlepszc ~nk·rowe :ier:arki od 20, 
ail oo 50 mr. 

' Bracia Rodacy! ~pieszcie }ak naipre-
4zei po Ee2'arłd do swego Rodaka, kt6ry 

nie oszukia 1 rzetelnie obsluty. Kto 
oo mnie po zegarek, dostanie darmo 
.et ~· ka·p~ulk~. 

Ka:zd.y zegarek u minie zamówiony je'St 
~ie obciągniemy z 5 letmą gwaran

' a gdyby sie mi.al R·i:c~podobać, zwra
}1ien~dr:e z JDO~rrotem lub zamie

a:a my. 
N~ życzenie każdcto także przyjmuję 

oitf>t iłl.&tciemze reparacye ziega,rkćrN i re
"~ pod ~waraocyą 2 Ietn.it\ ~ po cenie 
falWo ni.ddei. J eżdi kto mital łu~ u oo
eeg~ z~airmistrza zegank i nie chce c.00-

, X> dla l'riekanania prM·ze przystać 
.We, a dost.an<: ~ pewnośCll.ą, serdeczne 

feiekOW'allie za dobrą. re:paracye :zegar
._ Db wszystkich ·d<J.brze myślących 
Rotiunr zaisy łam puzdn1wi eni e. 

I. Żywialowski, 
poliki zegarmistrz i 2JiołDik. 

J. 

Polecam sz.a:n . .Rodakom i towauy
stwom obrazy relig-ijne, oraz narodowe we 
wiełlcim wyborze. Piecz~tki (~templo) 1ak 
dla tmvarzystw Jako prywatnych osób po- · 
ciług zamówienia. Wykonuie '\JM':z.elkie dru
ki jako pro2:ra1a~T, ałisz.e, karty wizytowe i 
inne rzeczy gustowne szybko i taalo. 

Oprawiam u}taBili ~wrony ~}ułme 
(wteńce) i wiązarlci. Mam wief{i W}tór 
obrazów z muzyłn.\. 

· fabryka ra• i zwierciadeł. HlM't•~ 
w• i deiałic~na sprzedaż. Poleeam !5ie 
~l'CZCiólnie łorwarzyswom polskiem w ra
~• potrzeby pami;i\tek, dyp~ eic„ 

Adam lllohozyńskt 
G••kirclaea, Florastr. !>2. 

tylko u 

thse 

znajduje lit 
n· jJep zy 

r. 
ubrań d a ·męż
czyzn i hiop

eó ? 

'W Bt1H:RO T Konigstr, 

1 s •• 

Najbar<h:irj poŹ<\dunn gntunki: 

Nr. 50. Passe· Part o 1 t 
Nr. 55. N o b I e s s e • O b I i g e 
Ni•. 32. Turc fort petits can• s . 

;t ~ S U L I ~ A. ~ ~ 

M. Hirsch 
RJd:.kum w Ubcrham;eu I okolky lH>daJeiay o 

''iad••oio1 ii z dnie• 1 kwi~tnia zafo~yli8•.r ir•fi. 
fot res to jut filię w Ober•h usen przy •li~y 
Bis.1narckstr. ar. l (puy kośde1e P. :Maryi) 

w Bohr rt 
Telefonu numer 335 Frdedrichsplatz nr. 6. 
N~jw·e:kszy w mi~js~u 

specval1v 

8 KlAD OBUWIA. 
Moje ceny są przy dobrej jakości towaru 

bezllonllorenoyjale tanie. 
W niedzielę jest skład mój cały dzień otwarty. 

K:ie-. 
: :..ja.ryk-O. 

Waiej~11y 
k~ejt; 

! 'l 

Głó ny skład 
w Esse , 

ulica Thur•słr. nr. 14 
NajwiękS:--'1 inttru JlG1'ki Ha :; 
Nadreni~ i Wutfali,. Za· & . 

lu.iniaay 3 wojderów 2 pn1y- ! :i 
k.rtwa~ty i :ił cze i.d•\ki,,. . ~ ~ 

Wielki wybór w •atery. a. ł; ·~ 
na suknie, f:.rtae.b.r, u poś~iel~ N „ 
flranłi, bJdry, pohyda u.a st•· ~ ~ 

._N 

lJ od ptje4JńU.YCh aż d ') ..aj"]'- 7: : 
kwintdej1u1yeb, laptl ~ze. para.- -: ..!:iC 

selt, •1.karp tki hnHfa.tki rtu•:- ~ 
ki łi•~anę i t. i. .. 

]tl}he:r, Jepietajtle przemyt! il.ki. S N~j 4.• 
awtg4) kełe .Jla;gze ale pr wł.1.a;"ie swec•· 

Jan i Fran.cishk Bloch 
Essen, Thnrmstr. 14 Oberhauśeu, Bismarckstr_ t~ 

·········-··········· •• • • • RUHRORTER KAUFHAUS - Rnhrort, 
Elisenstr, 21 

• ~ Iii· .- Do Wielkanocy i elka 

WJ przedai okolicznoś 
Wielka party9, ubrań dla męiczyzn po 7.50, 8.50, 10.50, do IS a.arek. W'arte3ć jest •iemal po 1"6j ·•· 
0„awie w najw~bzym wyborze, tylko dobry towar po najtańBsych ~el.IO. 

Firma: Ruhrorter Ka uf hau 
R.!łhrort. ft 

1la1·xloh 
laiserstr. 2iU) 

--·-------·-··:-••······-



Szanownym Rodakom z VJeneubur1u i oko
licy donoszę, że w nowym skladzie rozpoczą-
1 

HANDEL TOW AREM RZEŻNICl(IEM.. 
Polecam: kiełbasy J kiszki polskie, piwo 

fJuzkowe, sławne likiery i wino polskie p. l(a
sprowicza z Gniezna, dobre cygary pp. Nehriag 
i Leitgebra z Poznania, również wielki wybór 
papierosów. 

PRANCISZEI< OAWOLEI(. 

\ 

W niedzielę 16 kwietnia ::.:1e cały dziefi otwarty 
Jakób Rothschild 

Konigstr s 

Baczność Rodacy! 
Polecam szan. Rodakom moją 

ORl(IBSTRĘ POLSl(Ą, 
która wykonuje wszelką muzykę, jako te: 
Mpodczas pielgrzymek1 pochodów, koncer
tów, także doborową muzykę do tańca w 
towarzystwach i na wesolach, a mianowi
cie z fortepianem. Ponieważ moja córka 
zemną grywa, więc już w malo osób wy
konuję dobrą polską tanią muzykę. Sokol
skie marsze! Ceny jak najprzystępniejsze. 

w- RtJ'HROBT 

Firma 

„Butterhaus zur SE N NER I N" 
"W Oberhausen, Wszystkim, którzy w sprawach podatko

wych chcą z.alożyć reklamacyę, polecamy ksią-
9Jkę pod tytulem: „Poradnik podatkowy". W 
lei książce napisanej przez doświadczonego 
prawnika, dr. Górnego, znajduje się wszystko, 
czego potrzeba, aby dobrze i skutecznie re
klamacyę napisać. Tak co do podatków pań
stwowych. dochodl()iwego i majątkowego, jak i 
podatków komunalnych oraz ~runtowego i bu
dynkowego zawiera „Poradnik" dobre rady i 
wakazówki. Każdy dowie się z niego, jakie 
test prawo~ ile prawo podatku przepisuje, jak 
gminy podatki ustanawiać maią, jak się bronić 
przed zlJyt wielkimi podatkami, do kogo pisać 
i jak pisać. Nadto podane są też wyroki są
dów naj.wyższych z procesów w sprawach po
datkowych, które paragnfy nie <lość jasne do
skonale tlómaczą i mówią, jak ie rozumieć na
leży. 

J a n P a w I a c z y k, kapelmistrz 
Schonnebeck p. Kray, Orundstr. nr. 4a, 

obok kopalni „Zollverein" III. 
- --

ulica Marktstr. nr. 17, naprzeciw Braci Bohm. 

„„„„„„„„, •••. „.,„„„1111 ........ „„„ ... „!lllll„„ll 
Na nadchodzące święta wielkanocne 

pdłcicaim S'Zam. ipolskiei Publi1eziności i to
w-arzyis;twiom me og.óLruie 'Z\nainie ze srWie'j do
łf.roci polskie kiełbasy i szynki suirowe lub I 
g.otbotw'.arue; po1'ooami rówITTież mój bogato 
~a10part:roony sklad' wieprzOWlilny, wotowi
lllY', ·cie:łęciiny, wsz·elikich ga1tu!Illków ł<JDełbasy 
I kiszek ściś1e 001 wzór pozn.aińsikilch wyro
Mw. sporząd'zonyich pd cenach :niaid!er u
nmtimwain}'ICh. Unłrorny 

Otwarcie 
w poniedziałek po po!. 

o godzinie 4-tej. 
.Każdy odbiorem otrzyma przy zakupnie za 3 marki 

Ponieważ reklamacye po ,niemiecku pisać 
bzeba, są w „Poradniku" podane wzory po 
polsku i po niemiecku. Podlug nich może każ
dy z latwością dać sobie sam radę z reklama
cyą. 

MICHAŁ STRZELCZVK, 
porinańska fabryka kiszek, skla!di miiesa 1 

w~d1iin w Br u ck ha us en, uf ·cesarska 
(I(aiiiserstr.) 71. 

P. S. Prnb1iczności 'Z1am~ejsoo1Wej i t.o
~rz.ystwom przesytatm towar we wszel
lłtch ·i1lośda.1ch m żądiainie odlwrotiną pocztą 
• pobram.i'em poc:ztow1em. 

piękny podarek. 
Cena wynosi 1 mr. 30 fen., z przesylką po

czta 1 mr. 50 fen., Adresować należy: 
' . 
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l(A TOLII( 330 Beuthen 0.-S. • „ 
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Róg ulic Prowinzialstr. i Kaiserstr. 

Nie krzykactwo w gazetach, 
00
0: : 0 I . '-' tylko fakta tło-.vodzą, gdzie sie kupuje najlepiej i najtaniej ubrania i obuwie 

i ~ ł Chcesz Pan. kupić tanio ubrania 
a o g dla panów. chłopaków i dzieci, bkiety dla pań, 

dziewcząt i dz-ieei, obuwie i kapelnsle dla. panów~ towary łokciowe i gotowlł pościel, szkła porcelane i 
wszelkie sprzęty gospoda.rcze, natenczas prosimy obejrzeć sobie najprzód nasze I~ I g ~~go 

N ~ 12 wielkich okien wystawnych. g oo ~ 8 
0 ~~ 0 z t' 61 g 11oooo1 0 g wracamy e~ szczeg .ni\ uwagę na nasz ka pe I uszy dam ski eh i dziec i ę cych. g er o wielki skład ·o oo S o 
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Wybór we wszystkich oddziałach naszego składu jest niezmiernie wielki I 

Ceny wszystkich naszych towarów są bardzo tanie! 
:Masz Pan na Wielkanot jakie zapotrzebowania, a chce Pa.n zupełnie według gustu 

dobrze, tanio i rzetelnie 
o8o :§ R 

1 
_,.... !! zostać 0bsłii!onyi natenc-zas idź Pan tylko do największe go w całej 

Ci i!dź io 
gmiltie Hamborn domu towarowego 
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• 89. Bochum, wtorek ll·go llwletnla 1905 . Roll li. 

• Codzienne pismo ludowe dla Polaków na ob;zyźnie, poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 

Wirdlodzi codźiennle z wyjątkiem dni poświątecznych. 
Prtełk>tała kwartalna na poczcie i u listowych wvnost 

m.r. 5 fe1L. a z odnoszeniem do domu l mr. 92 ten. 
t Wiar.u Pol~ki" zapisany jest w cenniku pocztowym 

W imię Boże za Wiarę I Ojczyznę I 
Za inseraty placi sie za wiersz petytowy 15 fen .• a lNl 
odoszcnia zamieszczone przed insecatami 4!> fen. Kto 
często oglasza, otrzyma rabat. - Listy do .,WiaruY 
Polskiego" należy frankować i pe.dać w nich dokład-

" pod znakiem „t. polnisch" nr. 128. ny adres piszącego. R.ękopisów stę nie zwraca. 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje , się w Bochum, przy ulicy Maltheserstrasse. - Adres: ,,"Wiarus Polski", Bochum. - Telefonu M" 1414. 

Jto.ółce polscy! Uczcie dz!eci 1we 
i~, ceytać I pisać po polsku.I NJe test 

.r , kto putomitw11 1wem• zsłea-

rJli7t lłit JłUZWOli I 

Z wypadkó dnia. 

fraacuzka izba poselska przyjęła najważ„ 

11ejszy ustęp projektu ustawy w sprawie 
rozdziału l(oścloła od państwa. 

Izba deputowanych po odrzuceniu kil
.ku poprawek 422 gł. przeciw 45 przyjęła 
pierwszy artykuł przedłożenia o rozdziale 
((ościoła i państwa, wyrażający wolność 
sumienia i wolność praktyki religijnej. 

Duchow ni nie mają więc pobierać pen
syj od rządu, lecz izba uchwaliła jednako
woż 287 głosami przeciw 281 - mimo pro
testu rządu i komisyi - wniosek dodatko
wy umiarkowanego dep. republikańskiego, 
Slbille, wedlug którego duszpasterze za
kladów rządo\\rych, gimnazyalni, szpitalni 
i więzienni, mogą być płatnymi z budżetu 
f)aóstwowego. 

Telegramy, 
P a r y ż. Izba deputowanych przyję

ła 336 gł. przeciw 236 artykuł 2. projektu 
rz,dowego o rozdziale l(oścłoła od pań
stwa, według którego rzad nie uznaje ani 
iednego wyznania oraz pensyj i wspar~, · 
wfznanłom nie płaci. 

P e t e r s b u r g. Gubernator donosi, 
ie wiadomość o wybuchu cholery w Baku 
iest nieprawdziwa. 

~ z y m. Rząd pracowników kolejo
wych chce uznać jako urzędników, by tym 
sposobem unlemotllwić wybuch strefku ko
lejarzy. Pomiędzy ostatnimi wybuchło 
wtellde wrzenie, a dziś, w poniedziałek ma 
iłę pono rozpocząć ponowny strejk. 

Polacy na obczyźnie. 

·ffoty jubileusz kapłaństwa ks. Świniar-
skiego 

obchodziła Polonia polska w Buffalo w 
'Ameryce 4 marca. I(s. Swiniarski urodził 
Się w Warszawie, gdzie ukończyl szkoly. 
:Wyświęcony na księdza, był prefektem w 
szkole w Lączycy, proboszczem w Lowi
~tu! proboszczem parafii Wszystkich 
wtętych w Warszawie, wreszcie rekto

'rem seminaryum metropolitalnego w War
~Utwie. Zmuszony przez rząd rosyjski o
~uścić kraj, udal się do Ameryki, gdzie za-
otyl polską parafię w Mills Creek, Pa, i 

·"' .Trenton N. J. Potem pracował w pol
ek1ch Parafiach w Buffalo, lecz skołatany 
~zdrowiu usunął się do zacisznej pracy, 
~ 0, k~pe}an w przytulku dla starców, ka-

1 sierot SS. Pelicyanek w Cheektowa
ra, gdzie pracuje od 9 lat. 

O deputacyi włościan polskich 
• Warszawie .. 

~istą do „Nowej geformy": 

I. Nie 60 lecz 88 chlopów z różnych oko
tc k • do ram zasądzonych na kare o<l jednego 
,~ trzech miesiecy aresztu za dopominanie 
łtte 0 Język polski w urzędowaniu gmin
~etn zakolatalo wczoraj do królewskich 
~rot zamkowych, do general-ubernatora 
1 lrszawskiego. 

l'Ot ~mponujący widok przedstawiały sta
ł'i/ ne, Poważne w kolorach i kroju, dlu-

Sukmany różnych powiatów gubernii: 

warszawskiej, siedleckiej, lubelskiej, kie
leckiej i piotrkowskiej, - a jeszcze bar
dziej owe pełne silnej woli twarze piastow
skie, świadome swej woli na roli i swego 
w przyszłości posłannictwa. 

Gromadnie stawili się w przedsionku 
zamkowym o godz. 12 w południe, przepu
szczeni przez czerkiesów naprzód przed 
oficera żandarmskiego, który od każdego 
odbierał równobrzmiące podania i na każ
dem wypisywał czerwonym ołówkiem no
tatkę: „uwolnienie od aresztu". Następnie 
każdego z osobna na posterunku żandarm
skim podano najściślejszej rewizyi osobi
ste.i. Poszukiwano za ukrytą w zanadrzu 
bronią. W reszcie znaleźli się deputaci w 
wielkiej sali audyencyonalnei, skąd wywo
ływani z osobna po imieniu i nazwisku, 
udawali się do sali następnej. 

Tutaj kolejno obchodził wszystkich 
generał-gubernator Maksymowicz i kolej
no sluchal od każdego z nich ustnego 
przedstawienia, składanego w niezrozu
miałym mu języku polskim. Urzędnik do 
szczególnych poruczeń tłomaczyl słowa 
włościan. 

Skarżyli się wszyscy na pokrzywdze
nie za przestrzeganie woli casarskiej z u
kazu 1864 roku, skarżyli się na krzywdzą
ce kary, wymierzone im właśnie teraz na 
czas robót w polu najpilniejszych, najgoręt
szych, kiedy tyle rąk ubylo do pracy z po
wodu wojny.. Skarżyli się na te krzywdy 
i bezprawia prześladujących ich naczelni
iww powiaLlJWYLiI i hit;m::ikk.h straż;' i 
prosili o uwolnienie ich od kar niesprawie
dliwych, a jeśli już to niemożebne, to choć
by o odroczenie tych kar na czas później
szy, kiedy pola obrobią. 

Otrzymali odpowiedź w języku rosyj. 
skim od generał-gubernatora, który ich nie 
mógl rozumieć, iż sprawę poleci rozpa
trzeć, i jeśli okażą się niewinnymi, uwolni 
ich od kar, jeśli są winni, odroczy kary. 
Polecił nadto Maksymowicz każdemu, aby 
wracał do domu, a gdyby wladze go tu 
nagabywały, aby zbiorowo czy z osobna 
każdy telegraficznie odniósł się wprost do 
niego. 

Takie odpowiedzi w języku rosyjskim 
dawał „jaśnie gubernator" naprzód chło
pom siedleckim i po kolei innym, z inny1.:.h 
gubernij, przy pomocy tlomacza. 

Odpowiedź nie bardzo obiecująca, 
szczególnie wobec agitacyi naczelników 
powiatów po wsiach, zrzucających winę 
calego ruchu na socyalistów i ich adheren
tów. To też chlopi, wyszedłszy z Zamku, 
pomstowali na glos, bo nie wiedzieli, cze
go się mają trzymać, szczególnie gdy z kil
ku powiatów rząd usunąl wielu obywateli 
za rzekome agifacye w gminach chlopskich 
w gląb cesarstwa na osiedlenie czasowego, 
jak Losia, Kozlowskiego, Szyca z .ł(ielec
kiego, jak Gościckiego z plońskiego powia
tu i tylu, tylu innych dzielnych obywateli, 
zaś chlopów rezolutniejszych administra
cyjnie też wylowiono i osadzono w are
sztach, tak że nie będzie komu pokierować 
akcyą i zadepeszować w danym razie. 

Podnieceni i rozjątrzeni wyszli chfopi 
z tej audyencyi i poniosą te uczucia do PO·· 
wiatów, wsi i domów, podtrzymując dalej 
panujące wzburzenie umyslów. 

Jak mnie zapewniano, nie będzie teraz 
dnia, aby nie zgłaszali się na audyency~ 
nowi pokrzywdzeni, których chłopi liczą 
przeszło dwustu. 

A Jednak wytrwalość tych ludzi po
dziwienia godna, szczególniej wobec naci
sku bardziej zawsze śmialych wladz pro
wincyonalnych, niż stolecznych. Naczel
nicy powiatowi nakłonili wlościan do od
wolania żądania o język polski, używali ku 
temu ró:tnych sposób i podstępów, lecz 

chłop stanąl hardo, opart się i nie ustąpil. 
Pierwszy na audyencyę przyjechał 

przed wszystkimi onegdaj jeszcze wło
ścianin z powiatu płońskiego. Gdy mu 
Maksymowicz powiedział, żeby wracał, 
że rozpatrzy podanie, odparł, że nie po to 
tu przyjechał, że gdy wróci, zaaresztują go 
z pewnością. I dokazał swą rezolutną po
stawą tyle, że Maksymowicz dal mu ro
dzaj listu żelaznego dla ochrony przed na
pastowaniem władz miejscowych. 

Przykladem tym zachęceni, przybyli 
masowo włościanie, jednakże zawiedli się 
w nadziejach. 

Zreformowanie Kościoła prawo
sławnego w Rosyi. 

W zamęcie wewnętrznym w Ros.yi no
wa zrywa się fala: duchowieństwo prawo
sławne zaczyna także się przyłączać do 
ogólnego ruchu i coraz glośniej wołać o 
przyznanie mu warunków bytu, które od
powiadałyby jego stanowisku społecznemu 
i zadaniom. Jeśli też rządzące w Rosyi 
sfery nie zdawały sobie jeszcze należycie 
sprawy z przewrotu, dokonującego się w 
łonie państwa i narodu, to wrzenie, jakie 
ogarnia dziś nawet te najpewniejszą pod
walinę absoJutyzmu, powinno im nareszcie 
otworzyć oczy na rzeczywisty stan rze
czy. Dziś w całej Rosyi rozlega się gło
śno żądanie, ażeby przez zwołanie soboru 
duchownego wrócono cerkwi dawną 
„świeżość", nielależność i siU'. ~ • 

Jeden z publicystów piszących w 
„Slowie Petersbu·rskiem" śmialo wypo
wiada zdanie, że od chwili, kiedy cerkiew 
prawoslawna stala się niewolnikiem pal1-
stwa, zapadła na nią płyta grobowa. Sta
la się ona przez to jednem z kół potężnej 
biurokratycznej maszyny paflstwoweJ, 
bezmyślnem i martwem; odtąd też w za
pylonych i zawalonych kancelaryJnemi pa
pierami salach synodalnych i konsystor
skich zamierało powoli życie. Działalność 
cerkwi prawosławnej coraz bardziej zmu 
szona byla poddawać się wymaganiom 
państwa, nie dziw więc, że wkrótce ducho
wieństwo straci/o zaufanie ludu. Zmuszo
no je przecież do tego, aby byto policyj
nym agentem, obowiązanym donosić wła
dzom o powierzanych mu nawet przy spo
wiedzi tajemnicach. 

Wtakich warunkach prawosławie, po
mimo praw, dających mu rozmaite przy
wileje, pomimo środków gwałtu, ucisku, 
jakiemi je podtrzymywano, pomimo obro
ny czynników policyjnych, musiało pa
trzeć na wzrost odszczepieństwa wśród lu
du na tworzące się sekty, na upadek vpły
wu duchowieństwa prawoslawnego, a 
wreszcie na coraz widoczniejsze obniżanie 
się poziomu moralnego prawosławnego 
kleru. Literatura świecka przepefniona 
jest typami takich moralnie zdegenerowa
nych jednostek. I tak, w opowiadaniu Ski
talca p. t. „l(ajdany" popi wiejscy wystę
pują. jako pomocnicy gwałtów i ucisku i 
nie wzbudzają wśród otoczenia zaufania. 
- W opowiadaniach Gusiewa Orenbur
skiego p. t. „I(raina ojców" wiejscy prawo
slawni duchowni, to najwierniejsze slużki 
ziemskiego naczelnika, kolo którego sku
piają się tlumnie, jak niewolnicy. Dalej są 
oni prawdziwymi przyjaciółmi lichwiarzy 
i wszelkiego „laJdactwa" żyjącego z wy
zysku. W sprawach moralności życiowej 
zaslaniają się mglistą gadaniną, o świętości 
religii i Jej „nierozerwalnym związku z sa
modzierżawiem". W naiwnej prostocie 
każdy krok, który zmierza do ograniczenia 
samowoli wladz uwatany jest przez po
pów za przestępstwo i zbrodnię. Jeden 
z duchownych prawoslawnych, pisząc o 

stanowisku kleru prawoslawnego w „Ru
si" skarży się, że mimo ciąglego stykania 
się z ludem, większość duchownych nie 
zna go zupelnie, nie słyszy jego jęku, jego 
głośnych prośb o prawdę. Przywykłszy 
do odsyłania wszelkich spraw do rozpa
trzenia władzom wyższym i zdania się 
zupełnego na to, co te władze zarżądzą, 
kler prawosławny stal się obojętnym na 
wszelki ucisk i niedolę swego otoczenia. 

W takiej chwili zjawia się obszerny 
memoryal petersburskiego duchowieć1-
stwa, oddany na ręce metropolity peters
burskiego Antoniego. - W memoryale 
tym, przedstawiwszy stan dzisiejszy cer
kwi prawosławnej, petenci domagają si~ 
zwołania soboru synodalnego, w celu przy
wrócenia wierze prawosławnej mocy 
twórczej". 

Ażeby moc tę posiadać, musi cerkiew 
prawoslawna „odzyskać dawną, zupelną 
swobodę, zagwarantowaną świętemi kano
nami, które w obec nych czasach są zapo
mniane i lekceważone". 

1W ostatnim numerze „Now. Wrem." 
metropolita Antoni, domaga się również 
zwołania soboru, uniezależnienia prawo
slawnej cerkwi od rządu i wyboru rosyj
skiego patryarchy. 

Wytworzone tym ruchem położenie 
jest dla rządu carskiego niezmiernie kry
tyczne. Odmówienie pozwolenia na zwo
lanie „soboru" popchnie znaczną część du
chowieństwa w szeregi niezadowolonych 
i wzmocni je powagą sukni duchownej, ~ 
przez to zjedna dla ruchu rewolucyjnego te 
masy ludu dotychczas bezmyślne, które 
idą za głosem kleru. Z drugiej zaś strony 
udzielenie pozwolenia na zwołanie soboru 
i zapewnienia duchownym prawoslawnym 
zupełnej swobody w dziedzinie sumienia 
i wiary wytworzy i wśród kleru prawo
slawnego silny zastęp ludzi, którzy nie bę
dą już dłużej znosili pęt absolutyzmu. 

Ta walka światlejszej części ducho
wieństwa prawosławnego o zwolanie sy. 
nodu celem uwolnienia cerkwi z pęt biuro
kracyi ma związek z dymisyą Pobiedono
scewa. Za jego rządów cerkiew prawo. 
sławna stala się do reszty narzędziem po. 
litycznem w rękach rządu, przeciwko nie
mu więc zwraca się dziś głównie ruch wol
nościowy wśród duchowieństwa. 

W ubieglym numerze wskazaliśmy już 
że Pobiedonoscew mimo ustąpienia wply~ 
wu na cara nie utracił, który poszedl za 
jego radą i na razie sobor duchowny od
roczyl. 

Ostatnia depesza urzędowa z soboty 
w teJ sprawie brzmi: · 

Do wniosku synodu o zwołanie sobo
ru, by wybrać patryarchę: przeprowadzić 
reformy w administracyi I(ościola, dopisał 
9ar wlasnoręcznie: 

Uważam za rzecz niemożliwą, by w 
obecnych niespokojnych czasach przepro ... 
wadzić tak wielkie dzielo, wymagające 
spokoju i rozwagi, i zastrzegam sobie, bY, 
w stosownej ku temu chwili idąc za przy„ 
kladem prawoslawnych carów to wielkie 
dzielo rozpocząć i zwolać sobór staroro
syjskiego I(ościola celem kanonicznego 
rozpatrzenia spraw wiary i administracyi 
l(ościola." 

Zatem na razie pozostanie wszystko 
po dawnemu, lecz niezadowolenie z obec
nego stanu rze.czy wśród duchowieństwa 
prawoslawnego przez czas zwloki wzro
śnie jeszcze więcej, co w danej chwili mote 
silnie zaważyć na szali rosyjskich spraw 
państwowych. 

z 
Ziemie polskłe. 

~ Lachodnłcb Warmii Mazar 
raru.L ! Silna 6onoszą, te l>Od Sol-



ce• utonęło we Wiśle 6 robotników przy 
J)rzcwozie promów, naładowanych żwi
rem. 

Z dyecezyi chełmińskiej. Przesiedle
ni zostali księża wikarzy: Pyszora z fryd
J}ądu do Gdańska (św. Józefa), Kalisch z 
0 (1 ·' ' ·1 do Barlóżna, łloppe z Gdańska clo 
SL .. „..cew, Domachowski z Zukowa do 
Niu n. Brzozia, Riss z Czerska do Lembor 
2'a (Lauenburg), Gburowski z Jeżewa do 
Koronowa, Kroplewski z Kościerzyny do 
Pfochocina, Puppel z Komórska do Lipu
sza. Sprengel ze Skarszew do Czerska, 
Uorszyński z Koronowa do Jeżewa, Lioz
nerski ze Starogardu jako wikar_l tu_I)1ski i 
nauczyciel przy Collegium Marianum w 
Pelplinie. 

Nowo wyświęceni ksieża zostali usta
nowieni jako wikarzy: Dudek w Żukowic, 
Fischoedcr w św. Woiciechu, Gończ w 
Prydlądzie , Hoffmann w Komorsku, Lem
ke w Starogardzie, Liss w Luzinie, Michno 
wski w Kościerzynie, Nabakowski w 
Gdai1sku przy św. Józefie, Schultz w Lą
żynic, Wilczanowski w Stężycy, Wlosz
czy l1ski w Grucznie. 

Gdańsk. W Prusach Zachodnich przy
bra ł tężec karku większe rozmiary. W 
k\\-idzyi1skim obwodzie rejencyjnym skon
statowano 13 wypadków tej strasznej cho
roby, z których 6 wynikiem śmiertelnym. 

W Czersku w Prusach Zach. zachoro
" ało 11 osób, z których 5 umarlo. Z Zble
wa w pow. starogardzkim donoszą, iż w 
Blumfeldzie umarł na tężec kręgów syn 
nauczyciela. W .Bytomiu na Górnym Ślą-

•zku w ostatnich dniach zaszto 14 nowych 
przypadków choroby, na którą 6 osób 
zmarło. Na Dolnym Ślązku zaszło 8 przy
padków. Z Bawaryi i z ttalli także dono
szą o tej chorobie. 

Z warmińskiej dyecezyi. W miejsce 
zmarlego ks. kan. dr. Ritzke zostal kanonik 
honorowy ks. Matem, proboszcz w Bruns
berdze, kanonikiem przy tumie frombor
skim mianowany. 

'fA Wiei. Kr Poznańskiego. 
W Pieckach przed mnieiwięcei trzema 

tyl{odniami w majątku p. Bogacza, a da
.wn\ei p. Kow alskiego, przy powiększeniu 
sta rego wjazdu w podwórze został wyko
pan y szkielet człowieka. Wieść rozeszła 
siG po całej okolicy i mniemanie jest ta
kie, że szkielet ów znaleziony może być 
owczarza, który przed 18 laty zaginął bez 
śladu. 

Pewien świadek zeznał u komisarza ob
wodowego na terminie, jakoby owczarz 
w tym czasie bez wieści byl przepadł. 

Dobrzycka. Niejakiś Wolff kupił od 
Stissmanna oberżę, która od niepamiętnych 
czasów znajdowała się w rękach żydow-

Kapitan Czart. 
To111 dru11~ 

{Ciu dalszy.) 
- Hola, chłopcze! co to znaczy? ...... 

wykrzyknął mlodzieniec, widząc, że tam
ten chwyta za uzd~ jego konia. 

r- Chcę zaprowadzić wielmożneio pana 
b.o oberży - odrzekł wieśniak .-- je7,ełi 
:wielmożny pan życzy sobie tego. 

Na dźwięk tego glosu Castillan mimo
woli zadrżal. :Wydało mu się, że już ten 
glos słyszał kiedyś, choć teraz brzmiał on 
.nieco inaczej. 

~ Bardzoś uprzejmy, mój chłopcze. 
Prowadź zatem, gdy masz ochotę. 

Chłopiec pobiegl przed koniem, wska
zując drogę i nieopodal ztamtąd zatrzymał 
się pp:zed wrotami stajni. 

- Janie! - zawolal - poświeć-no 
wielmożnemu panu i zaprowadź konia tlo 
tlobu. 

Gdy stajenny wyszedł z latarnią, Sul
picyusz wziął ją do ręki, chcąc skierować 
światło na twarz swego przewodnika. 

Ale eh/opiec zniknął. 
- Co też mi się roi !.„ - pomyślał Ca-

stillan. · 
I zwrócił się z zapytaniem do slużącc

%0: 
~ Czy tu można wieczerzać? 
Wieczerza wielmożnego pana już go

towa - odrzekl zapytany. 
- Moja ... wieczerza ... gotowa! - wy

skandował sekretarz poety. 
- Rozumie się! Oczekują tu na wiel

możnego pana już od południa. 
- Do dyabla ! - jął rozmyślać CastiI

lan - sprawa zaczyna się coraz bardziej 
:wiklać. No, w każdym razie zbadać ją 
trzeba! W tej chwili nie mam już nic wię
c.ej do stracenia. 

skich. W bieżącym roku chciał tcraiuiej
szy wlaściciel zbudować nowy dom i za
czął rozbierać dawną oberżę, przyczem 
natrafiono na mate cmentarzysko. Oto 
pod podłogą, zaledwie stop~ glęboko, znale 
ziono siedm meskich trupów i kości olbrzy 
miego brytana, t. zw. „dogi". Jeden znie
bożczyków byt jeszcze dosyć dobrze u
trzymany. Zglaszają się świadkowie, któ
rzy sobie przypominają, że jakiś pan w nie
wytlomaczonym sposobem zaginął, mając 
przy sobie 1500 talarów gotówki. Zwl~ki 
te posiano do Wrocławia w celu zbadarna. 
Prokuratorya wdroży prawdopodobnie 
śledztwo. Niewątpliwie odkryte trupy są 
ofiarami rafinowanej systematycznie zbro-
dni. 

O tern zagadkowem zajściu czytamy 
w krotoszyńskim tygodniku powiatowym 
(nr. 29): 

Rzadkie odkrycie sprawiło tu ogrom
ne ;rażenie. Przy rozbieraniu domu ku-

, pca Maksa Wolfa (żyda), który to dom <'<i 
niepamiętnych czasów był w rękach ży
dowskich, znaleziono pól metra pod podlo
gą pokoju sypialnego szkielet człowieka. 
Szczególowe oględziny wykazały, że to 
szkielet mężczyzny, który od wielu lat tam 
prawdopodobnie leżał i to twarzą ku zie
mi. W tłoczona w niektórych miejscach 
czaszka wskazuje, że czlowieka tego bito 
po glowie mlotkiem lub siekierą. Starzy 
ludzie przypominają sobie, że przed 25 laty 
przepadl bez wieści nieiakiś Juliusz Fabisz 
z friedrichsdorf pod Dobrzycą. fabisz 
wówczas przybył do Dobrzycy wraz z 
kilku interesami po spadek, a po odebra
niu go chciał do Ameryki wyjechać. Tym
czasem otrzymawszy 3600 marek, nie wró
cił już do przyjaciół, którzy go oczekiwali, 
lecz gdzieś zginął. Prawdopodobnie za
mordowano go i schowano pod podlogę. 
Podejrzanem jest również, że deski w miej 
scu, gdzie szkielet znaleziono, były popra
wiane. W kilku dni później robotnicy za
jęci rozbierką domu, znaleźli opodal taje
mniczego miejsca dwa jeszcze szkielety. 
Wyśledzeniem sprawy tej zajęła się ener
gicznie prokuratorya. „Dz. Pozn." 

Gniezno. Na 15 lat cuchthauzu skaza
ny został przez tutejszą izbę karną czela
dnik stolarski Kaźmierz Kurzewski, o któ
rego kradzieżach na dworcu swego czasu 
donosiliśny. 

l(ościan. Intrygi przeciw księżom, od
znaczającym się patryotyzmem i poczu
obowiązków obywatelskich, są bardzo 
smutn'l kartą z historyi ' naszych czasów, 
zwlaszcza że intrygi te odnoszą aż nazbyt 
często pożądany skutek. 

. Do Kościana przesiedlony został przed 
8 miesiącami ks. mansyonarz Dykier, któ~ 
ry występował jako prawdziwy kapłan-

Skierowal się instynktem Is.u drzwiom, 
.z których wpadala do stajni smuga światla. 

- To tu - objaśnił Jan, który szedł 
za nim, wskazując pokoik, łączący się z 
izbą wspólną. 

- Dziękuję - rzekł mlodzieniec, po. 
stanawiając nie dziwić się już niczemu. 

J odchylil zaslonę, dzielącą go od po· 
koju, w którym czekać nań miala niezama
wiana przezeń wieczerza. 

Stól byl nakryty; przy stole stal ten 
sam chlopiec wiejski, którego glos w spo
sób tak szczególny oddziałał na Sulpicyu.
sza. 

Zaledwie spojrzat nań przy świetle, 
gwałtowny rumieniec twarz mu rozpłomie-
nił. · 

Wściekły gniew napędził mu falę krwi 
do muzgu. 

- tMarota !... A! nędznico! - krzv
knął, chwytając za ramię cygankę, któ~ą 
natychmiast poznał pod wieśniaczem prze. 
braniem. 

Marota ani drgnęla, czekając na przej
ście tego pierwszego wybuchu. 

Byla bardzo blada i spuściła oczy pod 
piorunującym wzrokiem Sulpicyusza. 

Mfodzieniec sięgnął machinalnie po rę
kojeść szpady; potem nagle, zmieniając za
miar, potrząsną! silnie ramieniem cyganki, 
krzycząc: · 

- M'ój list!... Oddaj mł mój list!... Coś 
zrobiła z moim listem, przekl~ta !... Nie 
dość, żeś mnie podle zdradziła, jeszcze 
przybywasz tu, aby naśmiewać się ze 
mnie, aby mi urągać!. .. 

!"1-arota podniosła oczy i przez długą 
chwilę wpatrywala się w młodzieńca w 
milczeniu. Wreszcie rzekła glosem drżą
cym od szczerego wzruszenia: 
~ Panit Sulpicyuszu ! możesz mnie za

bić; masz do tego prawo. Popelnilam 
podlość, ~jrzyznaJę. Co jednak dziwić się 
temu! Nie nauczono mnie odróżniać zte 

patryota i ·wskutek tego musi znowu wt:
drować na wikaryat do Buku. Oto co w 
tej sprawie pisze „Gaz. P.": 

Ks. Dykier w dwojakim kierunku zapi
sał się w pamięci naszej: - jako ksiądz 
przez gorliwe spełniane swych obowiąz
kó\v duchownych ; niezatarte pod tym 
wzgl~dem pozostawią po sobie wrażenie 
kazania pasyjne - jako obywatel przez 
nieustraszone poświęcanie swego czasu i 
pracy dla społeczeństwa. Wymienimy tyl
ko udzial jego w agitacyi wyborczej do ra
dy miejskiej, w wiecu protestującym prze
ciwko noweli kolonizacyjnej, byl prezesem 
„Sokola" - ustąpil prawdopodobnie nie z 
wlasnej woli - byl prezesem „Lutni" i za
łożycielem kólka śpiewackiego „Cecylia" 
dla Czarkowa i Nacławia. 

Szereg to pracy obsze rny, zwfaszcza 
gdy dorzucimy, że praca ks. Dykiera wszę 
dzie odnosila pożądane owoce. Nie dziw 
więc, że praca ta byla solą w oku pewnym 
kolom tutejszym, mającym styczność z 
rządem. Intrygowano na spółkę z haka-
tystyczną prasą. 1 

Poznań. Znowu 600 przeszlo wychodź 
ców z Królestwa Polskiego i Galicyi prze
jeżdżalo przez dworzec poznański, udając 
się w gląb Niemiec. Tak więc w ostatnich 
trzech dniach przejeżdżało tu blisko 3000 
wychodźców. 

Janówiec. W celach oglądania koloni
zacyi \V Janówcu i w okolicy przybedą 
tam 5 maja minister rolnictwa Podbielsky, 
minister kolei żelaznych Budde i minister 
skarbu Rheinbaben ze swoimi radzcami i 
z kilku posłami do sejmu pruskiego oraz 
naczelny prezes Księstwa Poznąńskiego 
Waldow, prezes rejencyi bydgoskiej Giln
ther, prezes komisyi kolonizacyjnej Blo
meyer ze swoimi radzcami i inni panowie, 
razem okolo 50 osób. 

Ze Ślązka czyli Starej Polski. 
l(atowice. Ponieważ polska organi

zacya na Górnym Ślązku, bytomski „Zwią
zek wzajemnej pomocy" przystępuje Jo 
do reform, mianowicie dopuszcza do walne 
go zebrania wybranych przez członków 
mężów zaufania, „Górnoślązak" dotąd nie
zbyt przychylny tej organizacy i zamieścił 
artykul, w którym z uznaniem wita zapo
wiedziane reformy i gorąco zachęca robo
tników do organizowania się w „Związku 
wzajemnej pomocy." 

Zabrze. Wielkie nieszczęście stalo się 
\f nocy na wtorek na kopalni Królow~j Lu-. 
chwiki na polu wschodniem. Wskutek za
walenia się filara zasypanych i na miej
scu zabitych zostalo dwóch górników An
toni Grimm z Bielszowic i Augustyn' Zip
ser ze Zaborza. Zwloki obu odstawiono 
do lazaretu knapszaftowego. Grimm liczyl 

od dobrego. Skrucha objawiła się we 
mnie zbyt późno, abym mogla cię ocalić, 
ale dość jeszcze wcześnie, abym stała się 
użyteczną dla ciebie i dopomogła ci do od
zyskania tego, coś stracil. Czy chcesz 
mieć we mnie sprzymierzeńca? Nie gardź 
memi uslugami; przysięgam że żałować 
tego nie bedziesz ! 

1 

CastiUan wpatrywal się z niedowie
rzaniem w tę dziwną istotę, 

- "Hm pięknie mówisz! - wtrąci I. - ·· 
Szkoda, że inaczej postępujesz. 

- Nie dowierzasz mi? - rzekła Ma
rota silnie wzruszona. - Wierz mi · - ile 
czynisz I 

I .Pr~ybierając nagle swój zwykly ton, 
uprze1m1e wesoly, mówiła dalej: 

- Jedno slowo, mój panie, skrupuły 
twoj~ r_ozproszy. Nie wiem, czego chcą 
od c1~b1e . . !3en Joel jest daleko; gdybym 
zechciała, mgdybyś już mnie nie zobaczyl. 
Pod~j mi .rękę i siądźmy do wieczerzy. 
Powiem c1 następnie, co mogę dla ciebie 
zrobić. 

Czarujące spojrzenie slowom tym to-
warzyszylo. . 

. Ale Castillan nie myślal już o milości. 
Pll~o mu ~yl~ .znaJeść się jaknajprędzej w 
Samt-Sernm 1 krzyWdę swą pomścić. 

- Jesteś czarodziejką, wiem o tem _ 
rzekl surowo, choć uśmiech cisnął mu sie 
gwaltem na usta. - R.obisz, co chcesz i u
rz~dzasz . wszystko w sposób dla siebie 
naJdogodmejszy. Ale strzeż się tym ra
~e?; już ci się nie uda oszolomić 'mnie i u
sp1c sztuczkami dyabelskiemi. 

. . Jednak trzeba dodać, że mówiąc to 
śc1skal rączkę, którą mu cyganka podala. 

Pokój został zawarty - warunkowo 
rozumie sie. ' 

W Polowie uczty, która byla tak pra~ 
wie obfita, Jak wczorajsza Castillan 
który nie przestawał rozmyśl~ć nad sw~ 

.+o lat wieku i pDzosta wia \\"<lowę z d 
sięciorgiem dzieci; Zipser liczy I '45 łat,~ 
ku i zostawił wdowę i czworo dzieci. 0 
baj nieszczęśliwi zostali zabici wałącyrn ~ 
stemplem. 

Z ianych dzielnic Polski. 
Warszawa. Przygodny korespondei 

berlifiskiego „Tageblattu" donosi, że l 
\vielu miejscowościach w Polsce Pod ~ 
skalem i w prowincyach nadbałtyckich~ 
kazywano mu odezwy i proklamacye , 
których między innemi bylo powiedzi~, 
Car powiedział w sekrecie: „OdybYtn 1~ 
mógł tylko pozbyć żydów, Niemców i pł 
laków, rozuzieliłbym natychmiast ZiCJnj, 
między chłopów!" Tego rodzaju Prokla 
macye rozrzucają rosyjscy agenci rządo.
w setkach tysięcy wśród ludu, by go pr'. 
burzyć mianowicie przeciw Polakant · 

Żytomierz. „Woly6" donosi o oryg
1 

nalnym przemyśle, wywolanym przez,.~ 
nę. Fabryki mebli w Żytomierzu zmnie: 
szyły wytwórczość. Niektóre zaczęły 2;. 

miast krzesel, wyrabiać szczudła dla kul:. 
wych. Wleściciele tych fabryk spodzie. 
wają się wielkiego popytu na swe wyrobi 
z wewnętrznych gubernii cesarstwa ro~f 
skiego z powodu wojny. ·i 

Lwów. Tężec karku szerzy si~ stu. 
szliwie w Galicyi. 

Wedle urzędowych wykazów zachori ' 
w ala dotychczas od zimy w Oalicyi ~li 
osób a z tego zmarlo 178. Zapadają prallir' 
wylącznie dzieci poniżej 10 lat (okolo ~ .; 
proc. ogólnie chorych). Ciekawem jes1 
że · epidemia, przyszedłszy ze ~~
zka pruskiego, rozszerzyła sję gę~to; 
Krakowskiem i w miejscowościach na1 
Sanem a później szerząc się dalej z zachod~ 
na w schód, ominęła na razie Lwów i pQ. 
jawila się naprzód w okolicach na pólno;;. 
nym i poludniowym wschodzie od Lwa 
wa. Obecnie donoszą, że we Lwowie za. 
mym zaszedł już także śmiertelny wy,a. 
dek tej choroby. -

\Viadomości ze świata. 
Niemcy. Z Szantungu (w Chinaci) t

t rzymaly hakatystyczne „Beri. Neuestc 
Nachrichten" (nr. 167) od pew nego czykl
nika korespondencyę, w której piszący ~
pisuje, jak dobrze się niemieckim instrukto
rom udało wykształcić zatrudnionych D.TZY 
kolei szantungskiej chińskich urzędnik61 
stacyjnych. „Naturalnie - pisze ów korc 
spondent - nie ma instruktor niemiecki 
lekkiej pracy. Ci panowie są teraz prze· 
ciętnie już 5 do 6 lat w Chinach i wlad~i~ 
stosunkowo dobrze językiem chiński11 . 
Bez tego też wyksztakenie rzeczowe nic 
by loby możliwem." 

dziwną przygodą, zwrócil się nazle I• 
Ma roty z zapytaniem: 

- Czemu przypisać, że stosunek lwóJ 
do mnie ulegl tak zupelnej przemianie~ 
Wiesz, w jaki sposób rozstaliśmy się, a lt· 
raz oto chcesz odegrać wz~lędem mnie ro· 
Ie dobroczynnej wrótki. 

- Czy ja w Jem, Jak się to stalo? -~ 
odrzekla z uśmiechem cyganka . .:_ Czr 19 
takie rzeczy dadzą się wytlómaczyć? 
Odym cię zobaczy la po raz pierwszy, .bY· 
leś dla mnie zupefnie oboJetny. Fo· 
tern zgodzilam się na to, aby cię zdradzić. 
Potem znów przyszedl namysl, zaczęłam 
myśleć o tobie, o twym prawym, szlacht!· 
nym charakterze, o twych slowacb, o 
twych spojrzeniach. Doprowadzilo mnl0 

to do tego, żem się spo.strzegla nagle 21J· 
pełnie inną istotą, że zbudzilo się we mnie 
coś, co mną nie bylo. Zapragnęłam gwal: 
townie zobaczyć cię, slużyć ci, kazać tl 

zapomnieć, czem bylam, okazując ci, cze_fl 
być mogę. Widzisz doskonale, że to 
wszystko nie da się wyrozumować i W,Y: 
tlómaczyć. Dość zresztą, że tak Jest, a JP~ 
mniejsza o to, dlaczego! Przysięgam ci, 
że we dwoje potrafimy splatać porządne· 
go figla Ben Joelowi. Uczyń mnie swi 
niewolnicą, psem swoim _ wi~ej nie ża· 
dam. Nie zbywa mi na odwadze i zrecz· 
ności. Pragnę pojechać z tobą do Sai1lt 
Sernin. . 

Cala ta wymowa niewieścia, którf! 
dziwnej mocy dodawal urok spojrzenia 1 

slodycz glosu, oddzialywala w szczególnY 
sposób na mlodzieńca. 

- Przekonalaś mnie _ wyznal nare· 
szcie - choć przygody w Romorantin ~: 
pomnieć nie mogę. Jedź zatem ze n1Jla, 
dwie glowy zawsze więcej warte, nli js· 
dna, zwlaszcza w okolicznościach tak 'WY· 
jątkowych. 

(Giu ła:tszy ltastąpj,) 



A więc zauważa słusznie „l(oln. 
Volksztg." - dla wyksztakenia urzędni
kó-W chińskich, którzy, jak korespondent 
stwierdza, uczą się z największym zapa
.tem, ponieważ tu chodzi o chleb, powinien 
nauczyciel dobrze władać językiem chiń
skim. Na pruskim wschodzie natomiast 
panuje zdanie, że można z korzyścią wy
kształcić w języku niemieckim szkolne 
dzieci polskie za pomocą nauczycieli, nie 
rozumiejących języka polskiego! - I „B. 
N. i." odmawia każdemu, kto tego wierzyć 
nie chce, poczucia niemiecko-narodowego. 

- Jak dotąd zwykle bywalo przy ku
ciu nowych ustaw przeciw Polakom, tak 
i teraz rozpuszczają gazety hakatystyczne 
pogłoskę, wedle której ma być sejmowi 
pruskiemu przedlożony projekt do ustawy, 
na mocy której komisya kolonizacyjna uzy 
ska pra"\\·o pierwszeństwa przy kupowaniu 
majątków. Pismo hakatystyczne „Alld~u
tsche Blatter" w artykule zatytulowanym 
Die T~itigkeit der Ansiedelungskommission 

i'm Jahre 1904 - Czynność komisyi koloni
zacyjnej w r. 1904 - przychodzi do prze
konania, że ta jej czynność dogorywa i 
d\\ ie pozostają tylko ostateczności, t. j. 
albo komisya ograniczy dzialanie swe 
dzieło kolonizacyjne upadnie, albo też wy
danem zostanie „nowa ustawa'·, dająca 
komisyi prawo pierwszeflstwa przy zaku
pnie wszelkiego rodzaju majątków. „Po
cieszającem jest - mówią „Alldeutsche 
BI.' ', że minister baron R.heinbaben oświad 
czył' w komisyi, że rząd nowy pomysł ten 
już rozważa i skoro tylko uzna za potrze
bne, odnośną ustawę sejmowi przedłoży. 
Mamy nadzieję, że po zapowiedzi tej 
wkrótce S'"l11 czyn nastąpi." 

Z Watykanu. 50-ta rocznica wyratowa
nia śp. Piusa IX z wielkiego niebezpieczei1-
stwa życia przypadła w środę. Albowiem 
12 kwietnia 1855, gdy Papież Pius IX od
wiedził nowo odkryte katakomby św. A
gnieszki i znajdował się na sali pobliskiej, 
przyjmując wychowańców Propagandy, 
posadzka sali nagle się zapadła. Było to 
o 4;/z po pot w chwili, gdy Papież wstał i 
chciał przemówić do miodzieńców. Wszy
scy obecni tam, a było ich przeszło 120, 
spadli do sklepu, siedm metrów głębokiego 
tylko arcybiskup pragski, kardynał książ~ 
Schwarcenberg, książę łiohenlohe i jesz
cze trzeci monsignor pozo.stali u góry, bo 
stali przy wejściu do sali, mocna belka 
zatrzyma1a tam część posadzki. Papież 
oca1ony wychodząc z gruzów, zawolal sło
wy Jeremiasza proroka (Treny 3, 22): l!Mi 
losierdzie Pańskie, żeśmy nie zniszczeli''. 
Nikt też nie u tracił przy tern życia, tylko 
kilka osób bylo mniej lub więcej zranio
nych. 

Z rótnvch str-on. 
srnEJI( GÓ~Nll(ÓW NA ŁUŻYCACH. 

Ze Złokomorowa telegrafują, że na Lu
iycacb w 10 kopalniach zastrejkowali gór
nicy. 

Genua. Pocią~ osobowy idący z Tu
rynu wjechał na pociąg stojący na stacyi. 
W I>Oeiągu osobowym bylo 150 rekrutów. 
7 ~ób ponioslo śmierć, 3Z jest okaleczo
.flych. Szkody materyalne są wielkie. 

Essen. W fabryce Kruppa został oka
ieownych. Szkody materyalne są wielkie. 

Essen. W fabryce l(ruppa został oka
łecrony robotnik Karol ttuse. 

Rotthausea przytrzymano fałszowane 
dwumarkówki. 

Marxłob. Górników braci Wolnych 
okradziono w czasie, gdy byli przy pracy. 

Ueckeodorł. W poniedziałek świcto
Wała kopalnia „Rhein-:Elbe". 

Rotthausen. Kopalnia „Dahlbusch'" 
Wypowiedziała pract 10 górnikom rzeko
mo dla nadprodukcyi. Górnicy mówią, że 
lepiej bylo dzień zaświętować, niż wyrzu
cać 10 ludzi. 

Bochum. l(s. wikary Dorwałd od ko
ścioła śś. Piotra i Pawła, został przesie
dlony do parafii Panny Maryi. 

Getynga. Miasto Getynga skarży rói
ne &miny w obwodzie R.uhry za wyplaty 
~ensyi policyantom, którzy podczas strej-
u W tym obwodzie byli czynni. Gminy 

.~aDłacily tylko koszta utrzymania i podró
ty, Miasto Gelsenkirchen wyplacilo dla 
~bcych policyantów 30 tysi~cy marek. Po
~CY~nci byli to w czasie strejku zbyteczni, 
..{ b~edny robotniku plać teraz wyższe po-

atk1 dla tego. 

Paryż. Przed kilkoma dniami odbyl 
się w Paryżu koncert, którego dochód 
Przeznaczono na rzecz ofiar ostatnich roz

~ ruchów w Polsce pod Moskalem. 
Bochum. Bydlo w Prusach. Pisma 

urzędowe ogłaszają obecnie rezultat spisu 
bydła, koni i trzody chlewnej, dokonanego 
dnia I grudnia 1904. Wynika z niego, że 
w dniu tym było '.V Prusach razem 2,93, 155 
koni, 11,143,733 sztuk bydła, 5,654,273 sko
pów, baranów i owiec, 2,110,612 kl>z i 
12,540,498 świ6. Od roku 1873 liczba świri 
w Prusach się potroiła. 

Monachium. Skandaliczny proces od
był się w stolicy Bawaryi, Monachium. 
przeciwko lekarzowi dr. Braunsteinowi, 
który przyrzekał różnym pannom, mło
dym, starszym, a na\vet starym, że się z 
niemi ożeni, przyczem wyzyskał je w ha
niebny sposób. Wystarczy powiedzieć, 
że z niektórych ~wyłudził kilkadziesiąt ty
sięcy marek, a biedne, skrzywdzone istoty 
oplakują swoją łatwowierność. Wczoraj 
zapadł wyrok. Dr. Braunstein skazany 
został na 7 lat domu karnego, poniesienie 
kosztów p1:ocesu i utratę praw obywatd
skich przez lat 10. Wyrok ten przyjęła 
licznie zgromadzona publiczność z wiel
kiem zadowoleniem. Niezadługo rozpo
cznie się przeciw Braunsteinowi proces o 
zamordowanie własnej żony, której się 
rzekomo pozbyl dla tego, aby mu nie prze
szkadzała w spełnianiu oszustw. 

Prześladowanie Ormian. 
Dziennik rosyjski „Syn Otieczestwa" 

w treściwym zarysie przedstawia dzieje 
20-letniego prześladowania Ormian przez 
rząd rosyjski, prześladowania, którego u
wieńczeniem była rzeź w Baku. 

Pierwszy cios zadano Ormianom w r. 
1885. Za jednym zamachem zamknięto 500 
szkół ormiańskich, około 30,000 dzieci i 
900 nauczycieli wyrzucono na bruk. Sam 
rząd zawahał sic później i pozwolil znowu 
otworzyć szkoly, lecz utrudnił to tyloma 
formalnościami połicyjnemi, że otwarto za
ledwie 120. Było to tylko tymczasowe 
ustępstwo: w r. 1897 wszystkie szkoły o
statecznie zamknięto. I~ząd skonfiskowaI 
nieruchomości i fundusze szkół ormiań
skich. „Lecz w celach zrusyfikowania 
kraju, niedość było położyć kres szkolni
ctwu narodowemu, trzeba bylo zatamo
wać i wszelką działalność społeczną. W 
tym celu w roku 1899 zamknięto „l(auka
skie Towarzystwo dobroczynności" w Ty
flisie z 18 oddziałami w innych miejscowo
ściach Kaukazu. Towarzystwo, założone 
w r. 1881, udzielało pomocy szkolom, za
kladalo szkoły rzemieślnicze, szpita e, bi
blioteki i zajmowało się dobroczynnością 
w ścislem znaczeniu. W tymże 1899 r. zam
kniGto Towarzystwo dobroczynności w 
Baku, kobiece Towarzystwo dobroczyn
ności w Tyflisie i kilka innych towarzystw 

„Następnie przyszła kolej na „Towa
rzystwo wydawnicze" w Tyflisie, założone 
w roku 1880. W ciągu 21-letniej dzialal
ności Towarzystwo wydało 187 książek, 
z których 133 przełożonych z języka ro
syjskiego. I taka skromna działalność wy
dawnicza byla dla rządu rosyjskiego nie
bezpieczną; Towarzystwo raz na zawsze 
zamknięto. · 

ya h Tur yi i P('r si tano\\· ią znat.zn.1 
cz~ść ludności. 

Towarzystwo św. Barbary w Oberhausen. 
'Donosimy szanownym czlonkom, iż 

w niedzielę, 16 kwietnia podobało się Pa
nu Bogu zabrać do wieczności, opatrzon -
go św. Sakramentami naszego gorliwego 
czonka 

śp. W A WRZYNA PRZEWOŻ1 rlAKA. 
Pogrzeb odbcdzie się w środę, lY 

kwietnia o godz. 3 po poł. z domu żaloby, 
przy ulicy Schlosserstr. nr. 17. O liczny 
udział w pogrzebie i serdeczne westchnie
nie za duszę zmarłego uprzejmie prosi 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Czesława w Bulmke. 
Uroczystość latosia święconki wielka

nocnej odbędzie się w drugie świGto 24 
kwietnia po poł. o godz. 5 z teatrem, na sali 
p. Reika. O jak najliczniejszy udział R.o
dakó\\·, R.odaczek i gości prosi Zarząd. 

Uawaga: W w i elką sobotę po poł. o 
godz. 2 będą święcone potrawy w domu 
Sióstr Miłosierdzia. 

Towarz. śś. Piotra i Pawła w Bruckhausen 
podaje z uszanowaniem sąsiednim Tow. do 
wiadomości, iż nasze towarzystwo obcho
dzi 2 Jipca rocznicę założenia i poświęce
nia chorągwi. Prosimy sąsiednie Towa
rzystwa, aby się do tego zastósowaly i na~ 
swoją obecnością zaszczycić raczyły. 

Z ar zą d. 

Towarzystwo św. Jadwigi w Mengede. 
Podaje swym czlonkom do wiado

mości oraz wszystkim rodakom z okolicy 
Mengede, iż w środę, dnia 19 b. m. przy
będzie ksiądz polski, który zaraz po połu
dniu będzie słuchał spowiedzi śvv. Pożą
dek nabożeństwa w wielki piątek i wielką 
niedzielę zostanie ogłoszony \V dniach na-
stępnych. Zarząd. 

• 

To~·arz. św. Jana Ew. w Wittem 
urządza w niedzielę rj łkano ną po po}u
dniu o godz. 4 :\' Spólną świę onkę. za
nownych zlonkó\ 1 zapra za się z familia-
mi. Goście mile widziani. Zarz~d. 

Tow. śś. Piotra i Pawła w Bruckhau.se• 
donosi wym członkom, iż święconka od
będzie się w pierw ze święto Zmartwyca-
w tania Pańskiego o godz. 5 po poł. w aJi 
rielkiej p. Brinka. W drugie święto ze

branie w sali po iedzei1 o godz. 1 po pot. 
O liczny udział członków z rodzinami w 
święconce jako też i w po iedzeniu prosi 

Za r z ą <1. 
Uwaga: Potrawy będą święcone 

wielką sobotę po poł. o godz. 3 na gó mej 
sali p. Bussa, ul. Albrechta i zielonej ulicy 
narożnik, na co się wszystkiem Rodako 
w Bruckhausen zwraca uwagę. 

Mich. Roszak, sekr. 

Towarz. św. Wojciecha w Schonnebeck 
donosi swym członkom, iż w pierwsze 
święto Wielkanocne o godz. 4 po pot. ob
chodzimy wspólną „Swięconkę", na sali 
zwyklych posiedzci'1, na którą się wszyst
kich czlonkÓ\\- z familią zaprasza. Goś_ie 
mile widziani. Zarzątl. 

Potra\\ y bGdą Ś\\"iGcone we Wielk~ 
Sobotę o godz. Yi4 po poł. w kościele, za
tem uprasza się Szanowne R.odaczki z 
Schonnebeck i okolicy, ażeby nie zapomi
nały staropolskiego zwyczaju. 

Marcin Majchrzak, przew. 

Szanownym R.odakom z VienenburKa i oko
licy donoszę jak najuprzejmiej, że z dniem dzi
siejszym przenios.Iem mój sklad do domu prty 
ulicy Mostowej (Briickenstr.) do domu pan 
Henryka Stolte. Dziękując Szanownym R.oda
kom za dotychczasowe poparcie mego interesu, 
polecam się i nadal laskawej pamięci. 

Moiem 11aiwiększcm staraniem iest kaider;o 
odbiorcG jak najrzetelniej obsl'użyć. 

Zwracam uwagę na ogtoszenie w insera-
tach. Z wysokim szacunkiem 

f ranciszek Ga wołek. --
I 

IID a przymioty 
Telef on 11.5 Uastrop, Wittenerstr.20~ na •Ój 

specyalny oddział dla eleganckich 
ubrafi dła męiczyzn 

Do usunięcia wykladów religii w języ„ -

ku ormiańskim, f)Otrzeba bylo zagrabić ma- I. Beznaganne leżenie, 2 Naifepsz• otlrobienJe, .~ Rzetelny towar 
jątki kościelne. I ten ostatni gwałt, który 'J J J 

wstrząsnął calym narodem ormiańskim 
zostal dokonany w r. 1903. Ormianie, któ
rzy nie stawiali oporu, gdy odbierano im 
kapitaly szkolne w r. 1897, w tym wypad
ku nie mogli utrzymać się w biernej po
stawie. R.ezultatem tego zabójstwa, are
sztowania i wydalanie z Kaukazu wszyst
kich podejrzanych Ormian. Kiedy od r. 
1881 do 1903 siedzialo w wiezieniu i zosta-
ło zesłanych tylko okolo 200 Ormian, po
między którymi bylo 7 autorów, w jednym 
1903 r. liczba zeslanych przez ks. Oolicyna 
przeniosła te cyfrę. 

„Takie jest położenie Ormian na l(au
kazle; zamiast tego, żeby sie poprawić i>O
gorszylo się jeszcze. Do poprzednich ran 
przybyly nowe, zadane nie przez Turków, 
lecz przez biurokracyę rosyjską. Ta biu
rokracya uciska „ wolny11 Kaukaz, ograbia 
i rujnuje „rozbójniczy" I(aukaz, osiedla w 
gęsto zaludnionych i cierpiących na brak 
gruntów zakątkach Kaukazu wlościan z 
centralnej R.osyi, sieje nienawiść pomiędiy 
licznymi narodami I(aukazu. „R.ozdziel.ij 
(swarami) i panuj" - to haslo biurokracyi 
rosyjskiej". : 

Ormianie nie robili powstań, slużyli 
wiernie Rosyi, wierniej nawet, niż Niemcy 
i Finlandczycy, dostarczyli jej wielu zna
komitych jenerafów i polityków. Nie u
chronilo ich to od prześladowaf1, chociaż 
nawet interes państwowy zalecał rządowi 
raczej jednanie sobie sympatyi Ormian, 
którzy w graniczących z I(aukazem prowin 

· Serya I 1610 Serya II 2J50 Serya III 29 
l"Y'artoiić do 28 m' · m !wartość do 82 m.I m lwartoHć d~ Ili 

Ubrania do przyjęcia0d650 do 30 m •. 

Ubrania dla chłopców 195 mr. 
de wyuukaala Htaka Jt• 9 

Specyalnie łanio: 

Ubrania Ubr·ania Ub1·ania 
dla chłopei dla clllopców dla cbłope'•I 

Serya I 295 Serya II JD5 Serya III 495 
lwartość do 5,50 ml m (wartość do 6,50 n1f m lwartość do 7,50 mf m 

Ph. ronheim, Castrop. 
: „ ~ • \ r ~ • • :. • •;O : :r '• 



BACZNOSC RODACY! 
Z powodu przebudowania mego skla

• Ul"l!ąd'Zam 
ZUl)ellUI wyprzedaż 

i udf;relam 20% rabatu. Po1ecam także 
4obrze wyćwicrotuł 

POLSKĄ ORKIESTRĘ. 
PIOTR KUIK, kapelmistrz 
w Her n e, ul. Neustr. 83. 

DWIE UCZENNICE 
zaraz łub od 15 kwietnia mogą wstąpić do 
1neg-o składu kolonialnego. 

Walenty Mróskowlak, 
Recldłngbausen-Sild (Bruch) 

ul. Leusbergstr. 29. 

BACZNOSC! 
Szanownym rodakom w Bruchu i okolicy 

p4tJeca.m mój 
~AD MEBLI I M~SZYN 09 OOTOW ~NIA. 
Aby miejsce dla drugich zakup10nych mebli zro-
ić, wyprzedaję w ten tydzień po znacznie znl-

tonych cenach 
Za gotówkę 15 procent taniej jak na odplatę. 

Z uszanowaniem 
J. SZŁAPKA, 

w Recklin2hause11-Bruch, przy Nowym Rynku. 

'"" ------
Baczność Lani:endreer ! 

Mężowie zaufania „Zjednoczenia za~<;>d~
wego polskiego", są nais1:ępujący: Wo1c1e-c• 
Zieleziński dla ulic: Prenkingstr., Vollmondstr., 
~tiringstr. i Lothringerstr; Wincenty . Żytk:o
Wi&k:: dla ulic: Poststr., Augustastr., _Katse_rstr., 
Weststr. i Kaltehardtstr.; Antoni Pilarski ~la 
4la ulic: Rodonstr., Uemigerstr., Industnc
&-tr, l(arlstr. i Bockholdstr.; Marei~ Wojczak 
dla ulic: Bahnhofstr., Grabenstr., Bis~arck~tr : 
~ R.heinischestr. Rodaków, którzy by ~1ę chcieli 
dać wpisać na czfonków „Ziednoczema zawad. 
poi." proszę. aby się zglosili do tych mężów 
l!:aufania. Jaa Derwicb, delegat. 

• FRANCISZEK JÓZEFOSKI 
poleca wiełki wybór harm~nik do _r?z.cią
gania, skrzypce, klarnety, p1szczałk1 i _inne 
instrumenta muzyczne, cygary w na1lep
szych gatunkach bardzo tanio, fajki krótkie 
i długie, najlepszą tabakę do zażywania l 
tabakierki i wiele innych rzeczy. 

f'RANCISZEK JóZEFOSKI 
· mieszka w Herne, ul. Bahnhofstr. 52. 

••••:••• 
POLSKA KRAWCOWA 

poleca się Szanownym Rodakom w Wan
•e i okolicy do wykonywania 

sukień 
podług najnowszei mody, gwarantui!c za 
dobre leżenie. Ceny tanie! 

A. JARANOWSKA, 
W a n n e, Il. Bahnhofstr. 109. 

Kawaler w 26 roku życia, który mad'..)
TY ma dobry interes, dla braku znajomości 
1)oszukuje na tel drodze 

ŻONY. 
Panienki skromnie wychowane, posia

dające jaki majątek i którym zależy na 
szczęś!iwem pożyciu malżeńskiem, raczą 
przesiać dokladne oferty, ile możności z 
idolączeniem fotografii do ekspedycyi 
„,Wiarusa Polskiego" w Bochum z napisem 
, . Szczęście". fotografie zostaną zwróco
ne. Dyskrecya rzecz honorowa. 

„„ ••• „ ·-· 
Szanownym Rodakom I Towarzy. 

stwom polskim, polecam na nadchodzące 
świeta wielkanocne znane z swej dobroct 

KIEŁBASY POLSKIE, 
oraz wszelkie inne wyroby miesne na spo
sób polski robione. Specyalność krakow
ska kiełbasa i prawdziwy polski salseson. 

BACZNO śC! 
Z powodu śmierci mego męża mam 

zamiar mą 13 mórg wielką posiadłość wraz 
z budynkami natychmiast sprzedać. Cena 
kupna 6900 mr. Posiadłość ta graniczy 
jedną stroną z borem miejskiem, reszta z 
kolonizacyą niemiecką. Piękne polożenie. 
Wplata podług ugody. 

„ Jadwiga Domagalska, wdowa, 
l(rotoszyn (Krotoschin) Palkenhoferweg 

nr. 68. 
------- --------BRUCH! BR UCH! 

Rodakom w Bruchu i okolicy poleca
my nasze przedsiębiorstwa, prosząc o ta
ska.we poparcie: 

Feliks Szymański, księgarnia, ul. Ma
rienstr. - Jan Bręborowicz, sklad obuwia, 
ul. Bochumerstr. i Marienstr. - Jan Ga
wron, krawiec, ul. Marienstr. - Gniat
czyk, szewc, ul. Marienstr; - Mich. Pie· 
tryga, fryzyer i kapelmistrz; - Jan Szyn
karek, krawiec; - Żurek, skład kolonial
ny, ul. Marienstr.; - Fr. Janasik, Orulbad, 
skład kolonialny; - Aug. Kiichler, piekarz; 
- Fr. Janowski, skład kolonialny. 

00.M murowany z chlewem i podwó
rzem w bocznej ulicy przy rynku w mie
ście Zerkowie w dobrem polożeniu jest od 
zaraz pod bardzo korzystnemi warunkami 
do sprzedania z powodu wyprowadzenia 
się. Zgłoszenia do niżej podpisanego 

Edward Florkowski, 
Zerkow (Posen) .. 

Z powodu, że dla 

str ej ku 
więkąza część górników 

Sprzedawaczka Polka z porzadnei familii 
potrzebna od zaraz do skladu kolonialn~o. 

JÓZEF WIERZBIŃSKI. 
Raiael, ul. Bodelschwin~str nr. 10, przy kopalni 

„Graf Schwerin". „ ••••••••••••• 
I Na nowo otwarte ! I 
• Szanownej Publicwości w K&etropie • 
A{ i okol!ey donoszę uprzejmie, li z dniem 9 „ „ kwietnia br. JW 

• mój Interes • . 
• z powrotem na siebie przyjf\łem i pro- • 

Na nadchodzące święta wielkanocne 
polecam szan. polskiej Publbmości i t<>. 
war~twom me ogólnie manie ze swej do... 
broci polskie kiełbasy i szynki surowe łub 
gotowane; pofocam również mój bogato 
zaopatrrohy sklad wieprrowilny, wotowi. 
ny, cielęciny, wszeLkich gartllłilków kklba.sy 
I kiszek ściśle na wzór poznańskich WJ'ro. 
bów sporządizonY1Ch pd cena:ch nad!er u. 
miarkowanych. Uniżony 

MICHAŁ STRZELClYK, 
poznańska fabryka kiszek, skla<ll mi~sa 1 

wędlin w Bruckhausen, ut Cesarska 
(Kaiserstr.) 71. 

• 
wadzę go dall'ii w many dotychczasowy • 

• 
spoełb, zapewniając artysloyczne wyko- • 
nania. wseelkich zleceń oraz ne.jskorszl\ 

• usługę. • 

I H. Angenendt, wdowa li 
• Kastrop, ul. Bahnhofstr. 4.1 
··--·--·-······ SKŁAD OBUWIA 
jest pod korzystnemi warunkami do naby
cia. :Egzystencya pewna. Zgłoszenia u
prasza się przesyłać do ekspedycyi „Wia
rusa Polskiego" w Bochum pod lit. B. B. B. 

podróżujących 

P. S. Pwbliczności 2iamiejsoowej i to. 
Wia1rzystwom przesył.am rowar we wsze!. 
ldch illościoch na żą,daini e odlwro1mą Pocztą 
z.a pobraniem pocz.towem. 

' . 
~t: ~ „. :.: -: ' ' „ . . 

DO NASZEJ CEGIELNI I PABIU1(l 
brykietów poszukujemy na stale zatru. 
dnienie tęgich robotników. 

·Adres: Gewerkscbaft Lucherberg, 
Lucherberg, Bez. Aackea. 

do sprzedaży 

maszyn do szy-
cia 

i innych artykułów, 
poszukuje przy wy
sokiej prowizyi 

Skład główny Ob b - Filia 
1łlarhtstr. s er ausen Kirchweg 140. 

M. Lie benfeld 
I Bochum, Ka.i~ 

Silni robotnicy 
i •o pieca w ce• 
3if"łnł r;aajdą zim~ i 
lailcm dobrze zapłacon„ 
ł'Ob.Jt„. Ti.kh chłopcy 
od 14 lat po~ wszy 
znajd!\ zatrudnienie prlly 
wyeokiej zapłacie. 

'l'uie l:wateą 54. Pr& 
cu,jc tu jd wi9ku.1a li
ez'H Polaków. 
Włllłseh & Co. 

Eerciech-Gladbach 
p. Cl>ln (&hein). 

Największy skład kolonialny 
tłuszczów ł wio. 

kiszona kapusta. funt po 16 fen. 
Najlepszy makaron z jaj funt po 30 fen. 
Powidła, funt po 18 fenygów. 

• • Olbrzymi wybór! Nadzw. tanie ceny! 
Rzetelaa usługa! 

Przez wspólne, tanie za.kupno naszych 4: istniejących 
wielkich składów, mogQ spri.edawać moim Szanownym 

Odłtiorcom 

tanie == obuwie == dobre. 
nic nie zarobiła 

Trzewiki męskie, sznurow., skóra boxcalf, 5.90 m. 

M~skie pantofle skórzane, ezarne t czerwone, l.95 mr. 
Kamasze dl& mełczyzn, ćwiekowane, 3.50 mr. 

sprzedajQ wszelkia ebuwle mego bogato zn.opatrzo
neg<J składll 

za okazaniem tego ogłoszenia 

z10 procent rabato. 
But" do· prZJ)'-Ca V\e wielkim wyborze. Nadto 

·I 'ł polecam wszelkie łn•e ga· 
tunkl obawia po rzetelnych cenach, od najzwyk
lejszych do najwięcej eleganckich i to tak dla mt'i· 
cz7zu, jak dla sfewfut ł dzieci. 

A • ..A.Jlscho1f, 
Gelsenkirchen, róg ulic Boehrmerstr. 

i Weidenstr. 

Sznurowane trzewiki męskie, ćwiek. 3.75 mr. 
Kamasze dla m~żczyzn, z boxcalf 7.50 mr. 

Trzewiki sznurow. dla chłopców• ob111Jyeiem 3,45 m. 

Trzewiki do ilmlifOWO.Di& • gwgżdziami Sl-819 3 2 5 mr. 

Trzewiki dla dziec z płótna. żegl. od 9 O fen. pooz. 

10 proeent raba.tu na obu~u do przyjęcia. 

Dom obuwia 

J. Gross w Steele, 
Chausseestr. 13. - Pelska usługa. 

• 
Nowo otwarto. Niemiecki dom konfekclfjn:y Nowo otwąrto. 

· dla 

ohi-ań dla panów i ehlopeów 
Marktstr. 79 -vcr OSEBEA.t1SEN, róg ulicy Wortbstr. 

Polecamy na święta po szer.eg61nie tanich cenach. 

Olbrzymi wybór! tzarne eleganckie ubrania dla metezyzn 19 50 
' • kaa1arn• i •lapaalw tera1i ł 

wartość do 
36 mr. 

eleg. odrobienie od 5~S5 mr. ... 
SW'. Czarac ubrania do KoD1.onii 

Ubrania dla ehłopaków i dzieci, oraz wszelkie artykuły dla p&now·po bardzo tanich eenaeh we wielkim wyborze. 

116wimJ po pelska ! I Każdy kto zwiedzi naez akł•d I I 
otrzyma praktyczny podarek. 

"'-------....J .:....-___ _..--

116wlmy , .o polska! 



lir. 11. Boohnm1 śro a 19-ge llw etola 1905. 

codlienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie, poświęcono oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkuwym. 

W'Y...,_ e*1i1Uic • 'W'J'Młkiem dai -poćwiąt~. 
~ta k:YM'tama a poo&cio i •listowych wya9'l 
1' · , • ta.. a • edno.eniem do doma l JIU'. fZ la. 

Pellli" epiuny ieit w cennik• poc~yw 
W Imię Boże za Wiarę I Ojczyznę I 

Za iuseraty placi sie za wiersz oetytowy 15 fen., a Zfl 
O<lloszenia zamieszczone przed inseratami 40 ien. Kto 
często oglasza, otrzyma rabat. - Listv do „Wiaruso 
Polskieliro" należy frankować i pcdać w nici1 doltlN-

" · · _.. makiem „t. polniiclt" ar. 126. ny adres piszące~o. Rekopisów s4e nie :t:wraca. 

Reda.kcya, Drukarnia i Ka&ięgarnia znajduje ~i~ w Bodrnm, pr?.1y ulicy ),{a}theserstrasse. - Adres: „Wiarus Polski", Bochum. - Telefonu fl'· 141. 

~-- n łM 

: odzfce polscy l Uczcie dzfecł 1w~ 

IŃ•fć, ~tać I pisać po polsku! Nie l~i 

ftlakłem, kto potomstwu 1wea111 zldem· 

tął! 1fę t>OZWOIH 

Z wypadków dnia. 
Tężec karku rozszerza się w sposób 

groźny. 

Ze wszystkich stron Niemiec donoszą 
0 przeważnie śmiertelnych wypadkach 
tężca karku. W Wickede-Asseln pod Dort
mundem zaszedł już także jeden wypadek 
zaslabn i ęcia. 
We Włoszech wybuchł strejk kolejowy. 

W poniedzialek rozpoczęto się bezro
bocie pracowników kolejowych, lecz strejk 
nie jest ogólny, część robotników i urzę
dników pracuje dalej. Strejkujących za- · 
st~puje wojsko. Pociągi opóźniają się zna
cznie. Wobec ruchu osobowego, jaki pa-
nuje zawsze przed świętami, bezrobocie 
przyniesie Włochom dotkliwe straty. 
Na G. Slązku odbyły się liczne rewizye 

domowe. 
Radzca policyjny Madler z Bytomia 

urządził w różnych miejscowościach gór
noślązkiego obwodu przemysłowego u 
więcej znanych Polaków rewizye domo-
we. 

11Schles. Ztg." pisze, że chodzi o wy
krycie „wielkopolskiego spisku", który po
no już długi czas za granicą uprawia agi
tacyę. Liczne listy i korespondencye za
brano i oddano prokuratoryi w Gliwicach. 

Telegramy!I 
L o n d y n. „Standard" donosi z Ode

sy: Według wiadomości z Sewastopola 
mobilizują spiesznie flotę czarnomorską. 
Utrzymuje się pogłoska, że ~osya, gdy 
okaże się tego potrzeba przemocą postara 
się o przejazd przez cieśninę dardanelską. 

Londyn. Do „Times" depeszują z 
Petersburga, że silna armia japońska okrą
ża stanowiska rosyjskie i posuwa się ku 
l\irłoowi. 

P e t e r s b u r g. Pożyczka wewnę
trzna 150 milionów rubli (300 mil. m.) zo
stała Już ulokowaną. 

R z y m. Depesze z prowincyj dono
szą, te na dworcach panuje spokój. Wszę
d.złe strefkuje tylko część kolejarzy. 

Polacy na obc2:yźnie. 

11Związek Polaków w Niemczech". 
W ubiegłą niedzielę odbyło się w Es

sen roczne walne zebranie „Związku Po
laków". W nieobecności prezesa przewo
dniczyl pierwszy zastępca tegoż p. Kwa
śniewski. Ze sprawozdania sekretarza 
dowiedzieliśmy się, że „Związek Polaków" 
urządził w roku ostatnim 29 wieców, na 
których omawiano różne sprawy politycz
ne i Polożenie Polaków w Polsce i na ob
C2Yźnie. 

Wedlug sprawozdania kasyera p. J. 
!arczyńskiego przedstawia się stan kasy 
Jak następuje: Pozostalość z lat ubiegłych 
2025,30 mr.; ze składek członków 206,50 
mr.; Procent od 2000 marek 80 marek; pol
scy kupcy i przemyslowcy z Westfalii i 
Nadrenii (za pośrednictwem drukarni 
„Wiar. Pvl.") 67,20 mr.; N. N. 5 mr.; N. N. 
l,50 mr.; co uczyni razem 2 385,50 mr. 
~ozchód wynosił 54,70 mr., pozostaje więc 
\V kasie 2 330,80 mr. 

~siążki kasyera i kwity zbadała po-

przednio osobna komisya i znalazła wszy
w porządku. 

Sprawozdania zarządu członkowie 
przyjęli. 

W tym roku ustępowali ze zarządu 
drudzy zastępcy: prezesa, sekretarza i 
kasyera. Zostali wybrani pp.: Jan Wil
kowski z Schonnebeck na II. zast. prezesa; 
Jan Skraburski z Gelsenkirchen-Uecken
dorf na Il. zast. sekretarza oraz St. I(rzy
żański z Oberhausen na Il. zast. kasyera. 
Do Rady nadzorcze] zostali powalani pp.: 
St. Kunz, Banaszak, B. Wilkowski, Maty
siak i Lazarewicz. 

Następnie były obszerne rozprawy w 
sprawie opieki duchownej. Postanowiono 
poprzeć w razie potrzeby materyalnic 
„Ogólny komitet dla spraw opieki ducho
wnej", skoro tenże poczyni kroki w celu 
wyslania deputacyi do Rzymu. 

!Polecono też prezydyum „Związku", 
aby w celu przeprowadzenia ścislej organi
zacyi w „Związku Polaków" zaangażowa
no za opłatą odpowiednią osobę, któraby 
w czasie wolnym od swej pracy zawodo
wej, zarządowi byla pomocną w przepro
wadzeniu zadań „Związku Polaków". 

„Związek Polakówu ma tak obszerne 
pole działania, że uznano krok taki za ko
nieczny w interesie rozwoju „Związku" i 
w interesie sprawy narodowej, której 
„Związek Polaków" służy. 

Z wojny rosyjsko-japońskiej. 
O przyszłej bitwie morskiej oczekiwa

nej lada chwili rozpisuje się dalej facho-wy 
sprawozdawca „Glosu Nar.": 

Wynik bitwy zależy nie tylko od ilo
ści i jakości okrętów, ale w wyższym mo
że jeszcze stopniu od wyćwiczeni.a załogi 
i od zdolności wojskowych dowódzców. 

Pod tym względem wyższość Japoń
czyków, jest olbrzymia. Załogi ich okrę
tów składają się z zawodowych marynarzy 
- 0 części ludności japońskiej żyje na w<> 
dzie, - wyćwiczonych doskonale, a w do
datku obytych w wojnie, w ciągu obecnej 
kampanii. Takich marynarzy, jak japońscy 
można wogóle znaleść tylko w Anglii i w 
krajach skandynawskich. R.ównież ofice
rowie stanowią korpus wyborowy. O ich 
nieustraszonej odwadze i pogardzie śmier
ci wiemy z przebiegu wojny z R.osyą, -
ich techniczne wykształcenie stoi na naJ. 
wyższem stopniu wiedzy spókzesnej, A 
trzeba pamiętać, że wobec niesłychanie 
skomplikowanego mechanizmu nowożyt
nych okrętów wojennych, kierować nimi 
mogą, zw la.szcza w bitwie, tylko pierwsza. 
rzędni mechanicy, ludzie o nerwach nie
zmiernie czulych i pewnych każdego obru 
tu tego labiryntu maszyn, który wypełnia 
wnętrze każdego statku. Na ich czele sto
ją tacy wodzowie jak Togo, I(amimura, 
Uriu, Dewa i Katoki, którzy wszyscy 
zlożyli już dowody nadzwyczajnego mi;
stwa i niepospolitych zdolności wojsko-
wych. · 

Cóż może Rosya przeciwstawić Japo1i. 
czykom? 

Najlepsi marynarze rosyjscy albo wy
ginęli, albo są w niewoli japońskiej. A 
ma ich R.osya wogóle nie wielu, bo nie po
siada licznej ludności nadmorskiej, JedyneJ, 
która może dostarczyć dobrych majtkó'>v. 
Ludność pomorską czysto rosyjską, zna
leść można tylko w gubernii archangiel
skiej i na tak zwanym marmońskim brze
gu, nad Oceanem Pólnocnym. Ale mie
szkańcy tych zimnych krain dostarczyliby 
załogi zaledwie dla jednego pancernika. 
Finlandczykom, :Estom I Lotyszom rząd 
nie ufa, podobnie jak krymskim Tatarom, 

którzy również mieszkają nad morzem. 
Więc też zalogi okrętowe rekrutują się pu 
większej części z ludzi, którzy morza nigdy 
nic oglądali i z żywiołem tym wcale nie sci 
oswojeni. 

Na okrętach Roźdiestwiei1skiego prze
ważają albo rezerwiści starszych lat, albo 
nowozaciężni rekruci, obie kategorye naj
mniej wyćwiczone. Korpus oficerski skła
da się z Judzi młodych, rtiedawno wypu
[, ;~czonych z akademii marynarskiej, któ
rzy pierwszy raz znajdą się w ogniu. Pod 
żadnym zatem względem nie mogą mie
rzyć się z J apoflczykami. 

Gdyby więc rezultat bitwy morskie] 
zależał od obliczenia obustronnych walo
rów wojskowych, zwycięstwo i to stano
wcze •Japończyków nie ulegaloby żadnej 
wątpliwości. 

Tylko, że w bitwie morskiej wchodzi 
w grę znacznie silniej niż na lądzie prosty 
przypadek. Mina podwodna zaniesiona 
pod okręt prze~ falę, szczęśliwie wyrzuco
na torpeda, mogą sprawić daleko stra
szniejsze zniszczenie, niż pociski działowe. 
I tę możliwość należy zawsze brać w ra~ 
chubę, gdy się rozważa szanse powodze
nia na morzu. 

Mimo to jednak, wszystko każę prze
widywać, że Japończycy pokonają Ro
syan, bo niema żadnych danych pewnych 
do przeciwnego przypuszczenia. 

Co się tyczy następstw bitwy, to S<ł 
one daleko groźniejsze dla Rosyan, niżeli 
dla Japończyków. Flota rosyjska rozbita, 
rozproszona, odłączona od statków węglo
wych, staje się igraszką wichrów i balwa·· 
nów morskich i nie wie, dokąd się schro
nić. Każdy okręt rosyjski, uszkodzony, 
któryby zavvinął do neutralnego portu, po 
24 godzinach musi uledz rozbrojeniu; na 
calej zaś przestrzeni od Singapore do Wła
dywostoku niema ani jednej przystani, 
gdzieby gdzieby R.osyanie mogli choćby 
tylko parę dni spokojnie pozostać. Nato
miast Japończycy posiadają cale mnóstwu 
wybornie uzbrojonych i zaopatrzonych 
portów, do których mogą sie nawet po po-
,rażce schronić - i uszkodzenia wygodnie 
naprawić. 

W koi1cu, ua jedno trzeba zwrócić u
wagę. W interesie Japończyków leży 
stoczyć bitwę jak najbliżej ich wojennej 
podstawy, t. j. albo blizko Formozy, albo 
archipelagu japońskim. Dlatego należy 
przyjmować z największem niedowierza
niem wszystkie wiadomości o bitwach i 
potyczkach, rozsylane obecnie przez an
gielskie i holenderskie ajencye. 

Ziemie polskie. 
Z Pra„ lachodnie~ w-mtii Mazur 

Ołsztyn. „Oaz. Olsztyńska" pisze: 
Ciężka boleść trapi serca naszych polako
żerców. Oto jak tutejsza „Allensteiner 
Zeitung" donosi, w powiecie ostródzkim 
ma si~ rozszerzać powoli ale stale polszczy 
zna. Bank polski w Poznaniu zakupił 
przez swego dyrektora p. Karasia w oko
licy Ostródy kilka posiadłości, a w Ostró
dzie samym hotel „Deutsches liaus" nale
żący do p. Orumbacha. Na to blaty haka
tystyczne bardzo biadają, zarzucając tym 
landsmanom, którzy wlasności swe Pola
kom sprzedają, brak narodowego zapału 
dla niemczyzny. O ile my wiemy, polski 
bank poznański wykupił kilka posiadlości 
w ostródzkiem od Polaków, a nie wszyst
ko od Nfomców. Zrsztą do nas nawet scho 
dzą się Niemcy i żydzi, prosząc o adresy 
banków polskich, któreby od nich kupily 
majątki ziemskie, a na·wet domy w Olszty
nie. Zapal narodowy stygnie, gdy chodzi 

&§_ 

o to, aby coś zarobić lub pozbyć się kłopo
tu. A wlaśnie ci Niemcy, którzy najwięcej 
o patryotyźmie prawią, oglądają się za 
tern, aby na nim zarobić. 

Starogard. Na d\vo rcu kolejowym w 
Starogardzie zderzyły się dwa pociągi to
warowe, przyczem jeden robotnik został 
na miejscu zabity, jeden urzędnik kolejowy 
odniósl ciężkie rany. 

- 'I(ilku żołnierzy zapadło na St\\ ar
dnienie kęgów. Dotychczas zaszedł jeden 
wypadek śmierci. 

Z Czerska piszą do „Gaz. Tor.·•: Wia
domość, jakoby tu w zastraszający spos6b 
zapalenie mózgu epidemicznie grasowalo. 
nie zgadza się się z prawdą. Zachorowało 
tu wprawdzie na tę chorobę w czasie od 7 
do 25 marca 7 osób, u których na pewno~ 
tę chorobę zaraźliwą stwierdzono. Z tych 
umarlo osób 5, a dwie jeszcze chorują, pra
wdopodobnie wyzdrowieią. Od 25 marca 
do dzisiaj nie zaszedł żaden świeży wypa
dek choroby, tak, że owe wiadomości są 
zupełnie bezpodstawne. - Ze strony po
licyi wszelkie środki ostrożności przeciw 
szerzeniu się choroby zarządzone. 

Czasopisma nasze proszę o łaskawe 
powtórzenie powyższej wiadomości celem 
uspokojenia ludności okolicy Czerska. 

Zarnówiec (Prusy Zachod.). Posia
dłość swoją mniejwięcej 400 mórg obszant 
w parcelach roiprzedal p. Schnaase, i1ie ... 
katolik z Sobicrzyc. · Oprócz kilkulla tu 
morgów, które kupił majorat krokowski, 
nabywcami parcel są nasi rodacy; w wio- n 

sce teJ mieszka tylko trzech wlaściciell kil„ 
kamorgowych, niekatolików. - Za tegQż 
przyklad~m poszedł i inny wlaścicicl z są~ 
siedniej wioski Swiecina, który zabral sit 
do ćwiartowania swej posiadlości 600 mor"' 
gów obszaru. 

Z Wiei. Kr Poznańskieao. 
Poznań. Pan Plotkowski, dawniejszy 

właściciel Janikowa pod Poznaniem; nu. 
był od bankiera Bambergera dobra Mhdzi 
kowo w powiecie średzkim za 400 OOO mk. 
Dobra te obejmują 2400 mórg; morga ko
sztuje zatem 166 dwie trzecie mr. Przy
właszczenie nastąpi z dniem l maja. „Pos. 
Ztg." donosząc o tern, mocno ubolewa nad 
stratą dla niemczyzny. 

. Poznań. Robotnicy sezonowi ciągle 
Jeszcze wyjeżdżają pociągami w dalckio 
strony. W ostatnich dwóch dniach wyJe„ 
chalo ich z dworca centralnego 800 a na 
drugi dzień 600, w okolice Magdeburga. 
Komisya rewidująca zdrowotność tychże 
ludzi na dworcu, sklada się z S urzędników 
Tyc~, których za chorych uznano, komisya 
daleJ w drogę nie puści. 

Witkowo. Bank parcelacyjny we 
Wrz_eśni, zastąpiony przez zarząd skladają. 
~Y s1_ę z. panów Gawlaka, Smodlibowskiego 
1 Dz1ecmchowicza, nabyl v,: środę kontrak
tem notaryalnym od Niemki p. Nescmann 
folwark Goczalkowo okolo 350 mórg za 
123 OOO marek. Ważny to nabytek ho 
graniczy z Drachowem, zaprzepaszczon~m 
kolonizacyj przez p. !(nasta i gdyby nie u
miejętne i zgrabne kierowanie spra '-ń'C\ , 
byloby Goczalkowo kolonizacya napcwnu. 
kupila. l(ontrakt sporządzU notaryusz p„ 
Biernacki w Witkowie. „Goniec W.'' 

Ze Slą~ czylł Starej PolskL 
Bogucice. W dniu IO b. m. padl oiia~ 

rą swego zawodu górnik śp. Wilhelm Ko„ 
eurek, który pracując na kopalni Ferdynan
da wpadl ~o szybu 25 m. glębokiego, przy„ 
czem odmósl tak ciężkie obrażenia te 
zmarl jeszcze w drodze do lazaretu. ' 

l(a~owice. Ze względu na grasującą 0_ 

b~cme na caJym Górnym Slązku nTebez
p1eczną zarazę tężca karku, wydala tuteJ-



sza ;\ ladza policyjna rozporządzenie, w 
którem między innemi czytamy: 

;Rzeczą udowodnioną jest, iż zarazek 
1ężca znajduje się w nosie i wydzielinach 
z ust, i to nie tylko u osób chorych lecz 
także i zdrowych. Zarazek udziela się 
<>toczeniu chorego już przez oddychanie. 
Tak więc i zdrowi przez \Vydzieliny nosa 
i ust mogą szerzyć tę straszną chorobę. 
Jest także pewnem, że choroba szczegól
nie tam się pojawia, gdzie panuje nieczy
stość, a ludzie spluwając i wycierając nos, 
zwłaszcza w palce, bez chustki do nosa, 
nie mają się na baczności. Do tego należy 
zły zwyczaj ludności spluwania na publi
cznej drodze, na podłogi w mieszkaniach, 
w publicznych lokalach i kolejach, przez 
co swych bliźnich narażają lekkomyślnie 
na zarażenie sie chorobą. Chociaż wladze 
zdrowia w każdym wypadku zarządzają 
rozlegle środki ostrożności, to jednak ko
niecznem jest, żeby też i publiczność ze 
swej strony czynila '" szystko, co może 
rozszerzaniu się zarazy zapobiedz i zarzą
dzenia urzędowe popierać. Precz więc 
przedewszystkiem z nieobyczajności splu
waniem na podlogi i publiczne ulice i wy
cieraniem nosa. Regularne używanie chu
stki do nosa może grożące niebezpieczeil.
stwo dalszego szerzenia się tężca ograni
czyć, a w końcu takowemu ostatecznie za
pobiedz. 

Mikołów. Zaslupżony ks. proboszcz 
Józef Oregor z Tworkowa ułożył mapą 
czyli kartę geograficzną Górnego Slązka 
z uwzględnieniem stosunków językowych, 
granic powiatowych i kolei żelaznych. Ma 
pa ta, (obejmująca 35 cm. dlugości, a 28 c?1. 
szerokości) jest przejrzysta i dobrze m
formująca, podaje liczbę Polaków w sto
sunku do Niemców i Morawian w każdym 
powiecie, rzeki, miasta powiatowe obok 
innych miast i wsi itd. Mapę tę wydal r<J
wnież zasłużony księgarz p. Karól Miarka 
w Mikołowie, który wydawnictwami swe
mi przyczynił się już w wysokim stopniu 
do rozkrzewienia oświaty ojczystej. Cena 
nowej tei mapy wynosi tylko 20 fen., jest 
zatem niezwykle niska. W każdym domu 
polskim, dbałym o oświatę, taka mapa 
przydać się może i dlatego być powinna. 

Oleśno. W mieście naszem pojawiła 
się czarna ospa. Dotąd zaszły dwa wypad 
ki śmierci. Trzy inne osoby znajdują się 
pod opieką lekarską. Choroba przeniesio
na została pra\vdopodobnie przez wy
chodźców-~- zagranicy. 

Lubliniec. Niebezpieczne karty z wi
dokami zostaly zakazane przez sąd lubli
niecki. Sąd ten opisuje te karty w sposób 
następujący: „Na wyłamywanej z ze
wnątrz bramie więziennej, która w upadku 
jednego Prusaka i jednego R.osyanina (po
znanych po piekielhaubie i po rosyjskiej 
czapce kożuchowej) na ziemie powalila, 
kroczy bialo ubrana, cierniem ukoronowa
na, żeńska osoba, prowadzona przez pol
skiego chłopczyka i polską dziewczynkc; 

Kapitan Czart. 
Tom dru1I. 

(Ciąg da1sz:r~) 

Stalo się zatem, że Marata, przebrana 
za chlopca wiejskiego, znów zajęla miejsce 
przy Castillanie, na tym samym wierzcho
wcu, który niósl ich oboje z Orleanu do 
R.omorantin, i że niebawem oboje po Ben 
Joelu do Saint-Sernin przybyli. 

- Idzie teraz o to - rzekl Castillan 
<lo swej sojusznicy, gdy już znajdowali się 
w wiosce - gdzie szukać plebanii, probo
szcza i lotra, co mi skradł list i nazwisko? 

- Sam rozum wskazuje, że plebania 
musi być przy kościele, a znajdujemy się 
wlaśnie przed dzwonnicą. Zresztą ja znam 
Saint-Sernin. Pozwól, że będę twą prze
wodniczką. 

- Niema więc nic takiego, czegobyś 
nie znala! 

- Co znów! Ale znam Saint-Sernin, 
a tym razem to nam wystarczy. 

- Spieszmy się zatem. 
- Jesteś zbyt prędki. Czyż chciałbyś 

tak odrazu wejść do mieszkania probosz
cza? 

- Rozumie się! 

- Jakaż nieroztropność! Postawiono 
by cię na oczy z Ben Joelem, który natural 
nie nazwałby cię oszustem. Mimo twych 
zapewnień, ksiądz wahalby się z uznaniem 
w tobie prawdziwego Castillana i być mo
że nawet, wyrzuciłby cię za drzwi, gdyż 
Ben Joel ma tę wyższość nad tobą, że przy 
byl wcześniej i że posiada w ręce list Cy
.rana. 

ponad nią krąży bialy (polski) orzeł. 
Przed t<i kobietą pospiesza. polski młodzie
niec, który dmie ' róg i W)' ija chor:\
gwią z napisem: "Wolność narodom"! -
Sąd nakazał równocześnie uczynić nieuży
tecznemi płyty i formy, któremi karty te 
·wyrabiano. 

Wiadomości ze świata. 
Niemcy. „Nordd. Ałlg. Ztg." dając po

gląd na wypadki ubieglego tygodnia potrą
ca także o nowelę górniczą i kształt, jaki 
jej nadala w drugim czytaniu komisya sej
mu pruskiego. „Nordd. Allg. Ztg." jako or
gan kanclerza i prezesa pruskich mini
strów określa tutaj zdanie rządu. Z wy
wodów jej wynika, że tak zbytnio rząd 
znowu nie jest rozczarowany tern, co u
chwalily komisye, i że ma nadzieję, iż 
obrady w sejmie samym doprowadzą do 
porozumienia. 
- - Izba handlowa w Elberfeldzie 
uchwalila rezolucyę przeciw projektowi 
rządowemu do ustawy mającej uregulować 
stósunki robocze w górnictwie. Solą w 
oku są tym panom zwlaszcza wydziały ro
botnicze wybrane tajnem glosowaniem. 

Z wywodów „Nordd. Allg. Ztg." wyni
ka, że rząd ma zamiar także poczynić je
szcze ustępstwa z tej odrobiny, którą gór
nikom przygotowa/, mianowicie zamierza 
rząd pogodzić się z wykreśleniem ograni
czenia czasu pracy. 

Z Rosyi. „Beri. Tgbl." donosi z Pe
terburga, że jen. Dragomirow, który nie
dawno z powodu choroby wyjechał do po
łudniowej R.osyi, wystosował do cara list 
w kwestyi dalszego prowadzenia wojny. 
Dragomirow oskarża system wewnętrzny 
państwa, który przyprowadził Rosyę o 
większe klęski, niż klęski na placu boju. 

Co się zaś tyczy dalszej akcyi wojen
nej, to: jeżeli minister spraw wewnętrz
nych zloży carowi gwarancyę, że dalsza 
mobilizacya nie doprowadzi do rewolucyi; 
jeżeli minister spraw zagranicznych za
gwarantuje, że dalsze wyslanie wojsk ili"c 
pociągnie za sobą osłabienia R.osyi pod 
względem politycznym - wtedy należy 
wystawić nam armię, złożoną z miliona 
żołnierzy, należy poprowadzić wojnę przez 
3 do 4 lat, a przedewszystkiem należy zbu
dować drugi tor kolei syberyjskiej. 

- Jak slychać, istnieje zamiar ukofI
czcnia w przyszlym tygodniu prac przed
wstępnych dla wykonania carskiego ukazu 
konstytucyjnego. Materyal przygotowa
ny będzie przedlożony radzie ministrów 
R.ada ministrów chce o nim powziąć decy
zyę jeszcze przed świętami starego stylu. 

- W Elisabetpolu w Tyflisie wybu
chly rozruchy. Tlum grozil, że zamiast 
kamieniami, będzie rzucał bombami i bę
dzie niszczyl polączenia telegraficzne. Na 
dworcu 100:0 urzędników i robotników 
strejkuje. - R.uch towarowy wstrzymano. 

- Cóż. więc czynić ? 
- Nie pokazywać się nieprzyjacielowi 

i przed natarciem obserwować go z ukry
cia. 

- Obserwować! - mruknąl Sulpi
cyusz - to la two powiedzieć! Ale co i 
kogo obserwować? Na tym placu czarno 
Jak w piekle. 

- Prawda, ale tam, na końcu tegu 
placu, blyszczy jedno jasno oświetlont:> ' 
okno. 

- Więc cóż? 

- Jest to okno plebanii. Pański czło-
~iek tam się wlaśnie znajduje, mości Sul
p1cyuszu ! 

- Ta bardzo możliwe. 
- Chodzi teraz o to, aby wiedzieć co 

on porabia. ' 
~ Widzisz, że wyszlo na moje. Trze

ba, że wyszlo na moje. Trzeba, żebym po
szedł do proboszcza. 

. - Broń Boże! Chodź za mną; pokażę 
ci, co masz czynić. 

Koń zostal przywiązany do drzewa na 
miękim, świeżym trawniku, który dostar
czał mu zarazem i miękkiej podściółki i 
P.ożywi~nia, i para sprzymierzeńców udała 
się w kierunku oświetlonego okna. 

. <?kno~ znajdowało się na wysokości o
smm stop od ziemi. 
~ Oprzej się o mur - szepnęła Mara

ta - r n~dstaw mi, z łaski swej, plecy. 
. Ca~tillan wsparł się obiema rękami 0 

ścianę I plecy nadstawił. 
. W. dwóch skokach tancerka znalazta 

się na Jego plecach i stanęla na nich jak 
na szczeblu drabiny. ' 

- Czy widzisz co? - spytal cicho 
Sulpicyusz. 

Kierownik stacyi grcził str jkuj~cym, ie 
ich wydali ze służby i odda pod sąd woj
skowy. 

Z Chin. \V Pekinie zmarł jeden z naj
dzielniejszych książąt Kościoła katolickie
go, ksiądz biskup Pavier. 

Francuz z poch dzenia przynosi! cią
gle chlubę swej ojczyźnie, tej samej ojczy
źnie, która od szeregu lat prześladuje coraz 
to zacieklej katolików, odmawiając im -
jeżeli przy\\rdzicli sukienkę zakonną- pra
wa pobytu na ziemi rodzinnej. Urodzil 
się w 1837 r. w departamencie Cote d'Or, 
części dawnej, bogatej w wina smako\.vite 
prowincyi Burgundzkiej. 

WstąpiJ do zgromadzenia OO. Misyo
narzy (Lazarzystów), kongregacyi założo
nej w 1624 roku przez św. Wincentego a 
Paulo z pomocą bogatej rodziny Oondy, 
a potwierdzonej w 1632 roku przez papieża 
Urbana VIII. Lazarzystami zwano ich od 
kolegium św. Lazarza w Paryżu, oddanego 
im w 1632 r. 

Zwierzchność duchowna wystała ks. 
faviera w 1863 r. do Chin północnych. 
Wnet został proboszczem w Pekinie. 
Szybko zapoznał się z wszystkiemi spra
wami politycznemi Chin. - W 1880 r. zo
stał biskupem z siedzibą w Pekinie, gdzie 
w dzielnicy Peitang - części miasta Ce
sarskiego - wybudował wspanial:.l, kate
drę katolicką. Poświęcenie owego kościo
la nastąpilo dnia 10 grudnia 1888 roku. 
Obok katedry pomieszczono seminaryum, 
szkolę i drukarnię, tudzież wielką ochron~ 
dla dzieci, prowadzoną przez Siostry Mi
łosierdzia. 

Ody w czerwcu 1900 roku rozruchy 
bokserskie wybuchły w samym Pekinie, 
ks. biskup favier energicznie i mądrze 
bronil katedry i kolonii katolickiej w Pei
tangn przeciwko napadom bokserów oraz 
wojsk regularnych chii1skich. Prócz euro
pejczyków, którzy nie zdołali się schroni~ 
do poselstw , musiał się opiekować pięciu 
tysiącami chińczyków-katolików . .....:__ Sam
rzecz prosta, oręża w ręku nie mial. Do 
pomocy przysłano z dzielnicy dyplomaty
cznej 40 marynarzy francuskich i austrya
ckich pod komendą chorążego Pawła tten
ry'ego. - ów chorąży padł zabity przed 
nadejściem odsieczy. Chińczycy bombar
dowali Peitang zaciekle z armat i z broni 
ręcznej. Podkopywali się także z pomocą 
min. Żywności brakowało; Chińczycy ka
toliccy padali masami, zginęlo ich także 
dużo od pocisków nieprzyjacielskich; sto
sunkowo nie wielu z nich wzięło udział w 
czynnej obronie Peitangu. W trzy dni po 
oswobodzeniu dzielnicy dyplomatycznej 
(stalo się dnia 15 sierpnia 1900 r.) zdolano 
także uwolnić Peitang od oblężenia. - Ka
tedra poniosla znaczne szkody podczas o
blężenia i po części się spalila. Ks. biskup 
Pavier przecież zaraz się zabrał do jej od
budowania i w przeciągu lat trzech do
prowadził to dzieło pomyślnie do skutku. 

Rząd chiński szanował wysoce ks. Pa-

-Tak - szepnęła Marota. - Są oby
dwa w pokoju. 

W ten sposób zostalo podpatrzone 
przez cygankę pierwsze spotkanie się Ben 
Joela z księdzem Szablistym. 

Nie mogla dosłyszeć, o czem z sobą 
rozmawiali, lecz z postawy, miny i całego 
obejścia się tak gospodarza, jak gościa, ła
two odgadła, że panowala między nimi naj
doskonalsza zgoda i że cygan przyjęty zo
stał przez proboszcza za prawdziwego Ca
stillana. 

Dobrze więc uczynila, doradzając mlo
dzieńcowi przezorność. 

Spór pomiędzy Ben Joelem i Sulpicyu 
szem mógl byt popsuć calą sprawę, gdyż 
wzbudziłby podejrzliwość w księdzu, któ
ry najpewniej obu poslańców wyrzuciłby 
za drzwi. 

Trzeba bylo postępować z jak najwię
kszą ostrożnością. Zrozumiał to dobrze 
Castillan, gdy cyganka, opuściwszy swe 
stanowisko, zdala mu dokladną sprawę ze 
swych spostrzeżeń. 
~ W tej chwili - rzekla - myśleć 

trzeba o tern tylko, aby zapewnić sobie na 
jutro rano tajemne widzenie się z probo
szczem. Nie latwa to sprawa, gdyż w wio 
sce trudno nawet przez godzinę pozostat 
niedostrzeżonym. 

Sulpicyusz nic na to nie odpowjedział 
W .glowie jego dojrzewał nowy plan dzia~ 
fama. 

- ~os~uchaj - rzekt nareszcie. _ Do
s~ateczme Już . cię P?znalem, aby pozbyc 
się d~wnego medow1erzania; wiem już te
raz, ześ . gotowa sluchać mnie ślepo we 
~szystk~em. I ty również, spodziewam się 
me uwazasz mnie za dudka jakkolwiek \\ 
R.omorantin.„ Ale dajmy p~kój wspomnie-

viera, nadał mu też godność 'oraz odzn 
mandaryna pierwszej klasy. 

Z fłnlandyl. W ttelsingforsie na Pk~a 
senatorskim odbyla się ponowna manife. 
stacya związku robotników i stowarzy. 
szeń wstrzemięźliwości na korzyść Po. 
wszechnego prawa glosowania. Dziesi~ 
tysięcy ludzi rozwinęło sztandary z napi. 
sami: „Prawo wyborcze jest kluczem 
który rozwiąże obecną sytuacyę; nie che~'. 
my laski, żądamy tylko prawa!" 

Z Węgier. · Adres, który pragną DOslo. 
wie węgierscy przedłożyć cesarzowi Pran. 
ciszkowi Józefowi, już został wygotowany 
a będzie wydrukowany i w swoim czasie 
postawiony na porządki dziennym obrad 

Adres podnosi, że mimo, iż od WYho: 
rów uplynęlo już kilka miesięcy, dotąd nie 
ukonstytuowal się rząd nowy, choć <lawn. 
podał się do dymisyi. Adres domaga ~1~ 
reformy parlamentarnej z rozszerzeniem 
prawa wyborczego, nowego rozdzialu 0• 

kręgów wyborczych z uwzględnieniem 
myśli narodowej zaprowadzenia pragmaty. 
ki służbowej, reformy podatkowej, refor. 
my spolecznej i ekonomicznej, ekonomi. 
cznej samodzielności Węgier z osobnym 
obszarem clowym, samoistnego systemu 
kredytowego po należytem przygotowaniu 
i stwierdzeniu właściwego kierunku. 

Najważniejszy, ostatni ustęp adresu 
·brzmi: 

„W kwestyach wojskowych jest pożą. 
dane zapewnienie narodowego charaktern 
co do wojska i odznak. W sprawie 
tego ostatniego punktu, stronnictwa, stoj4• 
ce na stanowisku odrębnej armii węgicr. 
skiej, przyjęty ten punkt dlatego, ponieważ 
w przeprowadzeniu jego widzą konieczny 
warunek urzeczywistnienia swego progra. 
mu i uważają tę reformę za pożądaną, pod. 
czas gdy ci, którzy dotąd tego życzenia nie 
podnieśli, przylączają się do niego z po. 
wodu, ponieważ zdaniem ich przez niespeł
nienie tych życzefJ, obecne przesilenie nie 
może być rozwiązane, parlament węgierski 
nie może funkcyonować, a żądania wojsko. 
wości nie mogą być zaspokojone. Ten 
program pracy zapewniłby szczęście naro
dowi węgierskiemu, a z drugiej strony 
wzmocniłby także potęgę Jego !(ról. Mości 
w innych krajach. 

„Sejm węgierski jest więc zdania, że 
rozwiązanie przesilenia nie może dozna. 
wać dalszej zwloki, i wyraża obaw~, że 
gdyby się to przecież stalo, wiara narodu 
węgierskiego w prawdziwość życia kon. 
stytucyjnego zostałaby zachwianą i po. 
wstałoby w narodzie mniemanie, że wola 
narodu, do · którego monarcha przez wy. 
bory zaapelował, nie może w żadnym kie· 
runku liczyć na uwzględnienie. Sejm zwra. 
ca się więc ponownie z gorącą prośbą do 
Jego Królewskiej Mości, by polożyć koniec 
dzisiejszym anormalnym stosunkom kon
stytucyjnym, wyrządzającym krajowi 
szkodę i zamianowal taki rząd, który cie· 
szy się zaufaniem większości". 

niom, już ci przebaczono. Otóż, kochana 
Maroto, chcę zażądać od ciebie wielkiej 
przyslugi. 

- Mów, jakiej? 
- Ben Joela i proboszcza . biorę na sie-

bie. Dziś jeszcze wynajdę sposób zalatwre 
nia się z nimi. Ale ponieważ mogą zajść 
okoliczności nieprzewidziane i cala sprawa 
przybrać może obrót niepomyślny, byloby 
najlepiej sprowadzić tu do pomocy mego 
mistrza. 

- Twego mistrza? 
- Tak, imci pana Cyrana de Bergerac. 

On przetnie odrazu węzel intrygi w razie 
gdybym ja podołać temu nie mógł. 

- Ale, wnosząc z tego, coś mi mówil, 
twój mistrz znajdować się musi w tej chwf
li w Paryżu. 

- Zawiodla cię tym razem pamięć. 
W-edlug mego obliczenia pan de Bergera~ 
powinien w tej chwili d~jeżdżać do Coli
gnac lub nawet już się tam znajdować~ 
~ Chcesz zatem.„. 

1 
• -:-- Chcę prosić cit;, abyś się udala O 

s~1c1e do Colignac i sprowadziła tu mego 
mistrza. 

- Alboż mi on zaufa? 
Kartka, w którą cię zaopatrzę, usunie· 

wszystkie jego wątpliwości. Czy umiesz 
jeździć wierzchem? 

- Jak amazonka. 
- Wybornie! siądziesz zatem na me· 

g~ wi.erzchowca, z którym zresztą r1~e 
w1ed~1albym nawet, co tu czynić. Ja zaf-· 
mę się przygotowaniem wszystkiego do : 
twego powrotu. Upomnij jednak pana d~ 
Bergerac, aby przybywa/ bez najmniejszeJ 
straty czasu i rozpowiedz mu wszystko, 
co tu zaszlo . 

.(Cią~ ~y ·~tąpi.) 
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Pieniądze 

na papiery wartoticweio 
wsielkiego rodzaju do
stać można u I. Nas
sensteina w Ober• 
ha usen, ul.Friedenetr. 
nr. 20. 

Towarz. św. Ignacego w Oberhausen 
donosi wszystkim członkom i Polakom za
mieszkałym w parafii kościoła Najśw. Ma
ryl Panny, iż godzina dla Polaków jest wy
znaczona w Wielki czwartek od 9-10 ra
no. Będzie wystawienie Najśw. Sakra
mentu. W Wielki piątek będą śpiewane 
Gorzkie żale i to po pol. o godz. 3. W 
Wielką Sobotę będą święcone potrawy i to 
0 godz. Il przed pol. u członka Ignacego 
Krzyżańskiego na ulicy Kirchweg nr. 110, 
po pot. o godz. 3 u p. Kempken, dawniej 
lfacke, przy ulicy Miilheimer Str„ Zara
zem uwiadamia się członków, iż towarzy
stwo nasze odprawia wspólną święconkę w 
pierwsze święto wielkanocne na sali pana 
Kolter przy nowym rynku po pol. o godz. 
4. O jak najliczniejszy udział w nabożeil-
stwach i święconce uprasza Zarząd. 

Tow. św. Jana Chrzc. w Ueckendorfie. 
W sobotę dnia 22 kwietnia o godz. 11 

przed pot będzie święcona święconka. 
Przybędzie ks. wikary w celu poświęce
nia. Uprasza się o jak najliczniejszy udział 
Potrawy będą święcone w lokalu towa
rzyskim u p. Klein. W niedzielę, w pier
wsze święto, wspólna święconka o godz. 
4 po pof. O jak najliczniejszy udzial prosi 

Z ar z ą d. 

Towarzystwo Serca Jezusowego w Reck-
linghausen 

donosi swym członkom, iż we Wielki Pią
tek na południe o godz. 1 pójdzie procesya 
po ulicach miasta. Chorążni winni sie 
punktualnie stawić. Członkowie tak samo 
w czapkach i oznakach. 

W Wielką Sobotę po południu o godz. 
2 Jest święcenie potraw w lokalu zebrałl, 
u p, L. Bressera. 

We Wielką Niedziele po pol. o godz. 
3~ jest wspólna święconka dla czlonków. 
Członkowie winni się zebrać z żonami i 
dziećmi w czapkach i oznakach. Po spo
życiu święconki o godz. 5 jest nabożeń
stwo, czyli godzina Adoracyi, na którą 
członkowie winni licznie podążyć. Przez 
godzinę Adoracyi będzie obecna chorą
giew w kościele. Czlonkowie winni przy
być w oznakach i czapkach. O liczny u-
dział uprasza Z a r z ą d. 

HU SEN! 
Mąż zaufania druh T. Wojtaszek z łlu

sen P. Curl zechce nam podać swój adres 
.P?nieważ wysyłka gazet na miesiąc kwie
<:ie(1 zostala zwrócona, ponieważ gazety 
Wysłaliśmy na dawniejszy adres. 

"Ziednoczenie zawodowe polskie"· 

~oło śpiewu „Chopin" w Bochum-Hofstede 
W drugie święto o godz. 4 po pol. w 

S~li P. Beckera, ul. Poststr. odbędzie się 
się wspólna święconka, na kt~rą .sza~1 · l 
Członków z rodzinami uprzejmie się za
Prasza. Goście mile widziani. Przyszła 
~~Ya śpiewu wypada. ~!:~~-

2~~~l;drl kr;;i~i<lch pot~zcbuie ~a 
Stale zatrudnienie przy wysokiej zapłacie 
Od zaraz, ale tylko wydoskonalo~yc~ w 
swytn zawodzie, Zgłoszenia przyJmuJe 

M. Dep a 
w R.uhrort-Laar ul. Cesarska 99 n. Renem. 

Towarz. św. Idziego w Giinmgfeld 
donosi swym członkom, iż w pierwsze 
święto wielkanocne po poi. o godz. 4 ob
chodzona będzie wspólna „Swięconka", na 
którą się wszystkich członków z familiami 
zaprasza. Z ar z ą d. 

Uwaga: Zarazem uwiadamiam Roda
ków w Gilnnigf eld, iż w sobotę dnia 22 
kwietnia o godz. 3 po pot będą poświęca
ne potrawy up. Józefa Darenrechta. Pro
szę o jak najliczniejszy udzial i punktualne 
stawienie się. Przewodniczący. 

Tow. św. Antoniego w Recklinghausen
Siid. 

Donosimy Szan. Rodakom z okoli~y 
Ludwika, że potrawy święcone będą w 
sobotę 22 bm. o godz. 3 po pot w nowym 
kościele. Spodziewamy się, że wszystkie 
Rodaczki pamiętać będą o naszym staro-
polskim zwyczaju. Zarząd. 

()o od~ wielka 

wyprze 82 resztek= 
\Vielkie paTtye resztek po bard.::-10 tanich cenach sq ' yłożone 

na osobnych stołach. 

Resztki: 
Firanki szybowe 

Resztki 
płótna na koszule : 

Resztki 
perkalu na pościel : 

metr po 

IO fen ., I.I fen., 30 
i 39 fen. 

J'łótno na koez. 21
J2 m. 60 f. 

Pł6łne Ila kosz. 3 m. 90 fn. 
Pł6t. na koe11. 31/ 8 m. 1 mr. 
Pł6t. 11.& ko111. 5 111. 1,50 mr. 

Perk. na pośelel at/9 m. 1 m. 
Perk. na poa. at/1 m. 1

1
30 m. 

Perk. ua poś. gm. 2,40 mr. 
Pe1k. na peś. U t/5 m. 3,20 m. 

Zadziwiająco 
tanio! 

ze sukna Obrus i pluszu 
p:> 1.95 mr. 2. 75 mr., 3 90 m., 5.00 

· mr., 6.50 mr., 8. 75 mr. i wyżej. 

• • ·- •kl "Wyszywane, kołderki Uwlowe 
I 

Zakupno Garuttury &tulowe 1 w1e•1•ane, obru· 1 
okohcznośc1owe po 8.0. fen., 70\70, 4:2 fon., 35j36, 1& fen. 

Bracia (Gebrud.er) 

A ehenhold 

-Baczność Naczelnicy okręgu IX. 
Cwiczenia naczelników okręgu IX od

będą się w piątek 21 kwietnia w południe 
o godz. 1 na sali ogrodu zoologicznego 
przy ul. Leibnitzstr. 29 w Dortmundzie. Z 
powodu spraw ważnych komplet naczelni
ków pożądany. Czolem ! 

Franciszek Tomaszewski, 
naczelnik okręgu IX. 

Towarzystwo św. Józefa w Wanne 
donosi swym czlonkom, iż dnia 23. kwietnia 
o godz. 4 odbędzie się miesięczne i zara
zem kwartalne posiedzenie. Upraszamy 
także nam przychylnych Rodaków, aby 
zechcieli nas swą obecnością zaszczycić. 

Z ar z ą d. 
Uwaga: Rewizorowie kasy i caly za

rząd winni się stawić o godz. 1. O punk
tualność się uprasza. 

Michał Olejniczak, sekr. 

na nasze 

10 



Dom za upna = Provinzialstr. 82 MARXLOH, naprz, gościnnego Carre 
I" 
11 Najwiekszy skład specyalny konfekcyi dla meżczyzn ·w miejscu! · 

I T ylk . do Wielkanocy ! Tylko do Wielkanocy ! 
- Przy zakupnie ubrania od 20 mr. począw3zy, otrzym. je kaidy 

• elegancki kapelus darm , @• a wszystkie inne artykuły po cenat h wyjątk l)~ycb. 

ftl, 111111101 
••• • ac X Ruhrort, :Marx lob, 
• . Elisenstr, 21 Kaiserstrł. 2.90 

• 
!'wyprzedaż o 1· . znościowa 
• Wielka pertya ubrań dla mężczyzn po 7.50, 8.50, 10.50, do 18 marek. Wartość j e.st niemal podwójna . 
• Obuwie w najwh~kszym wyborze1 tylko dobry towar p !) najta ńszy, ~h c~n ; ch . . . . 

.• Firma: Ruhrorter Kaufhaus 
• Rubrort. · lttarxloh . 

•••••••••••••••. ··············~ ------------------·- . ---Nadarzyła się nam sposobnośc zaku1de:aia 

~:~~.~~~~' kilka 100 prawdziwych naszyjników 
~ ~er""~o ~~ ... '-.- il~ lf m ~ ~ koralowych. ~ m ~ ~· ~ ~ 
·~ 1\..-Y f:::J~ •• 
~ o wiele niżej wartośoi i sprzedajemy poszczeg61ne sznury bardżo tanio. 

Dom towarowy 
I I · 

c rei er 1 s a, nas ę c , 
, Bahnhofstr. 79 HE:RNEul Dworcowa 79. 
~ . . ' 

· -~ Jedyny i najwiekszy cbrześciałiski interes w całej okolicy polskich ubrań Indowych. 
:Mamy te~ teraz na składzie: 

Prawdziwe m_aelejówki 
:a.r. I 2,76 mr. nr„ III 1,75 mr, 

na nasże na nasze 

13 ckien ~)'sta~nych ! 

Za druk, naktad i redakcyę ott powłedzlalny A n to n i B r e J s k i w Bochum - Nakładem i C2Jcionkaml WydaW'llietwa ,,Wiarusi Połskł~ołl w Boe!mm. 
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Codzi ne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie, poświęćon oś iacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zar bkowym. 

W imię Beże za Wiarę i Ojczyznę I 
Z.:i I nserat~· pf aci sic za wierse petyto'W'J' li tu .• a ria 
„laszenia zami szczone przed lnleratana • f•. Kt• 

ezcsto oglasz.a, otrzyma rabat. - Listy do „Wian118 
Pel k ic~o" •ależy franko .vać i vcdać y aicb dokłaó

ay adres pi zącer:o. Rckoola6w at llie ~Hl. 

ltedakof~ Drai:ann& i ltaię1aru.ia. aajiajo ai~ w B•c1aua, pr.a.J uliey Molthueutruse. - Adres: ~ iarua Poleki", Bochum. - Telefonu r.r. 104. 

tł.tl p$V! Uulłe ..,.. owat 
~~ćl t$8l! „,...1 .„ 
~ ltte petemstw• sw•• .ie. 

~· tM l'l&.1HW 

Z WJP&06W dlla. 
iferaz możua zapisać' 1azetę 1a maj i czer

wiec„ 
Na tem miejscu zwracamy si~ do na

~ych Szan. Czytelniczek i Czytelników, 
a1>1 znów zacz~Ii a"itować za „Wiarusem 
Polskim'\ zachecając znajomych Rodaków 
io do zapisania sobie „Wiarusa Polskie-
10u n przyszle dwa miesiące. Prenume
rata wynosi tylko 1 markę, a z odnosze
liem do domu 28 fen. więcej. 

Otcąc sie ostać jako Polacy wśród tu
tejszego morza niemczyzny, gdzie wszy„ 
stko pracuje nad zgiermanizowaniem nas. 
,owinniśmy koniecznie starać się, aby w 
iażqym domu polskim na obczyźnie znai-
4owalo sie dobre, narodowe pismo polskie, 
a miuowicie „Wiarus Polski". 

Stre)k na Lażycac11. 
t;~ Ztokomorowa telegrafują nam: 

Dziś, w środę o godz. 8 wieczorem będzie 
wiec polski w Złokomorowie. Na kopalni 
,,M'ańo" strejkuje dotąd 150 górników. 
:łłczora.i zastrejkowati także . robotnicy, w
trułuieni w tuteiszei f•bryce. 

Telegramy, 
1' t: Y Ili. Strejk sfnżby kolejowe; •ie 

·u widoków powodzellia. bo, lak 1azety 
stwierdzają, rozpoczęto co w bardzo ałe
t(powiednief chwllł~ 

łl o w „ Jork. Zaczął tu crasować 
tęec karb. Zarz11dzono wszelkie środki 
tstrótnoścl, aby się zaraźUwa claoroba ale 
rezezerzala. 

11 osk: w a. Koltajew, morderca WJel
kłeco księcia Ser~usza, został skazany na 
Uderć-

Na łasce tt niemców. 
I.Jo watki przeciw robotnikom polskim 

Jo~kali sobie niemcy na przymierzeńców 
~~litów, którym zapewne niebawem ode. 
~ce si~ przyjaźni do pruskich polakożer

cow. 
W lutym rozpoczefy ~azety hakatysty 

ttno wielk~ kampani~ przeciw robotnikom 
Jolskim za robotnikami ruskimi. W ticz· 
•~cli artykulach czytaliśmy, że stosunek 
: 1edzy Rusinami Q Polakami jest daleko 
ardziej napi<:ty, aniżeli np. mif;dzy Niem

cami a Polakami w prowincyi poznańskiej. 
A dalej pisano: 

. ,,Przez dlugie nklady, których szczc
:~r~ nie z~jmują publiczności dalo się uzy
t ~ 1 ~e ~1ektóre trudności, które ze strony 
a cy1sk1ch wladz kraJowych byty stawia-
~ c~a~owemu wychodźtwu rusiflskich ro
<lk ~ikow, zostaly usunięte. Dzisiaj stoi 
zy 

0 0 .so ?OO ruskich robotników do dyspo
ct cyj' Juz w najbliższych latach podniesie 
ę POWażnie ta liczbatG. Tern bardziej, u 

:rchodztwo z l(rólestwa Polskiego wsku
"NoJny zmniejszy sie znacznie. 

łąk· TYm sposobem usunie sie naplyw Po
t~w do Prowincyi niemieckich, wskutek 

ego „polskość Prus wzrasta:~ 
'tan/~usini są wprawdzie takte Slowia
do 1 

.- czytamy da.lej - aJe oni garną się 
tło niemieckiej kultury, a przybywający 
czą:emtec robotnicy będą się, mimo po-

owych trudnokt„ porozumłewae po 

niemiecku z swymi pracodawcami, oni prze 
cie proszą o to wyraźnie, żeby z nimi po 
polsku nie mówić. Nie będzie wi~c potrze
by, żeby właściciel dóbr lub inspektor na 
Pomorzu lub w Hanowerze, Saksonii itd. 
nczyl si~ po polsku, Jak się to dotąd często 
dzialo. Ruscy robotnicy umożliwiaj~ też, 
ie liczba robotników sezonowych z Po
znańskiego, Zachodnich Pruch i SI~zka si~ 
zmniejszy." 

„Oddziała to potężnie na gospodarcze 
stosunki polskości w Prusach, której ubę
dzie w przyszfości okoto 6 milionów marek 
oszczędności co roku. Da sic: to wnet od
czuć w wydatności finansowej polskich 
banków parcelacyjnych". 

Polacy pruscy zagnieździli się mocno 
nad Renem i w-Westfalii, gdyż się ich tam 
uważafo za niezbędnych i podnoszą żąda
nia, których zaspokoić nie można. Skoro 
się O;każe, że z latwością zastąpi si~ pot„ 
skich robotników, przycichną nieco polscy 
krzykacze w Bochum i Dortmundzie„. 
Wtedy też kwestya polska ukaże dla nas 
inne oblicze. Rusini są, trzeźwi, oszcz~dni 
i pilni, a w niezwykłych dla się warun
kach dadzą sobie fatwo radę, ~dyż są oży
wieni najlepszą wolą~" 

'A jeszcze teraz pisze wychodzący w 
Magdeburgu „Der praktische Landwirt" w 
ur. 15. „Z wielu stron nadchodzą skargi, 
że w roku bieżącym trudno o robotnika 
rolnego, ponieważ w Rosyi wskutek wojny 
ilość przychodzących na pracę robotników 
polskich znacznie sie zmniejszyla. z po
wodu tego ogólny interes obudzić powinna 
wiadomość podana przez „Niemiecką, a
fentu rę robotników rolnych". wedle któ
rej „narodowy ruski komitetu obecnie roz
porządza jeszcze znaczną ilością robotni
ków, szukających pracy. Ponieważ pomię 
dzy rusinami a polakami, których ci osta
tni strasznie uciskają, wielki panuje anta
'iOnizm, z narodowo niemieckiego stano
wiska należy polecić sprowadzenie przede
wszystkiem rusinów, jako robotników rol
nych". 

Tak agituj~ za robotnikami ruskimi 
gazety hakatystyczne. 

Nie bylibyśmy wcale przeciwni temu 
by Rusini popróbowali chleba niemieckiego 
w przekonaniu, że doświadczenie na wla
snej skórze ochłodzi sklonność do hakaty
stów u Rusinów, ostrzegaliśmy jednako
woż wiedząc, co biednych robotników ra
sińskich czeka. 

Sprowadzili niet'ncy masami robotni
ków ruskich, którzy teraz powracaj~ do 
kraju w nędzy i biedzie zlorzecz~c niem
com i agitatorom ruskim, którzy ich WJ
slałi. 

1 Takie wiadomości naplywają prawie 
codziennie. 

Oto co pisze „Oaz. Tor."·: 
Przyprowadzono do naszego biura ('\\1 

Toruniu, przyp. Red.) trzech Rusinów z 
Galicyi, którzy przybyli do wicekonsulatu 
rosyjskiego na skargę z powodu krzywd, 
Sakie im sie dzieją na pewnym niemieckim 
folwarku w W. Ks. Poznańskiem. Oczy
wiście wicekonsul rosyjski nie m6gl za· 
Jąć się biedakami, wypadlo więc radzić sf ę 
im prywatnie i wysiać pisemne zażalenie 
do konsulatu austryacko-węgierskiego w 
Gdańsku. 

Rusini byli delegatami partyi robotni
ków ruskich, zlożonej z 52 osób, a przyby
lych z Sokala w Oalicyi z przodownikiem 
Janem Lozińskim z Sokala na czele. Lo
ziński również należał do deleg9Cyi. On 
i jego towarzysze opowiadaU, co nastę-
vuje: _ 

„Z~abionio nas do ruskiego biara str~
czeri, w którem byl także ksiądz ruski. ZJti 
chalo sie kilka tysięcy Rusinów, którzy uo 

cowali w chlewach, leżąc pokotem, w ści
sku i zaduchu, mężczyzni i niewiasty ra
zem. Przedlożono nam do podpisu kon
trakt drukowany po rusku i niemiecku. 
Według umowy mieliśmy mieć wikt i o
sobne mieszkanie zdrowe, osobne dla m~ż
czyzn i osobne dla niewiast. Praca miara 
trwać od 5 rana do zachodu sfońca. Pla
c~ oznaczono dla doroslych mężczyzn 90 
fen. dziennie, w żniwa l mr., dla parobcza
ków i niewiast 70 fen., a w żniwa 80 fen. 
dziennie. Niepodobał nam się ten kontrakt, 
ale podpisaliśmy go, bo ksiądz ruski powie
dział nam, że w przeciwnym razie możemy 
czekać i kilka tygodni na robotę. Ale i te
go kontraktu nam nie dotrzymano. Pan, 
do którego przybyliśmy, daje nam żywność 
niedostateczną (funt ryżu, funt mąki, funt 
mięsa i 25 funtów kartofli tygodniowo), 
mężczyzni i niewiasty nocują razem, pra
cować trzeba po zachodzie slońca tak dlu
go, aż jeden drugiego nic widzi, młode 
dziewczęta i chłopcy zmuszeni dźwigac 
ciężary nad sily. Wskutek nadmiernej pm. 
cy, wskutek zimna, które w tych stronach 
panuje, sypiając w niezdrowym, wilgot
nym lochu, prawie wszyscy ludzie zachoru 
wali na kaszel. Jednym popuchly gardła. 
Wskutek osłabienia nikt nie jest zdolny do 
pracy. Doktora pan przywieść nie chce. 

Telegram do biura, które nas przysla
lo, nie odniósł skutku. Pisaliśmy do Oa
licyi do ks. Mitrata, ale do tej pory nie ma
my odpowiedzi. Nie chcemy pozostać tam, 
gdzie obecnie jesteśmy. Pragniemy wró
cić do Oalicyi i żądamy, żeby nas tam ode
slano. Ruski ksiądz nas zaprzedał. - Pol
skie biuro, przez które w dawniejszych la
tach otrzymywaliśmy pracę, nigdy nas nie 
eawiodto." 

Tak opowiadał Jan Loziński, a towa
rzysze Jego potwierdzili te opowieść. Po
dajemy powyższe szczegóły bez wszel
kich komentarzy, w nadziei, że za pomocą 
gazet dotrą aż do chat bratniego ludu rus
kiego w Galicyi i staną si~ przestrogą 
przed nieopatrzną wędrówką po świecie. 
Trzeba bowiem wiedzieć, że to nie poraz 
pierwszy wypadalo nam zajmować się po
krzywdzonymi robotnikami ruskimi z Oa
Iicyi. Może też austryacko-węgierskie 
wladze pomyślą nareszcie o ustanowieniu 
w Toruniu wicekonsulatu, żeby mógl zając 
się losem nietylko robotników rolnych, 
lecz także flisaków, którzy tu cz~sto 
krzywd doznają, 

Że lud ruski tlumnie garnie sie do Pru~ 
za robotą, nie dziwimy si~ wcale, bo Lo
ziński pozostawił nam nieoceniony doku
ment w postaci drukowanego w j~zyku 
rnaloruskim pisma ulotnego z napisem. 
„Chto chocbze maty broszy, nechaj ide do 
Prus na robotu I" 

Pismo przepelnione świetnemi obietni
cami , zdobi wizerttnek Rusina, unoszącegu 
w ręku i pokazującego czytelnikowi duży 
wór z napisem: „łlroszy"I Jako nakład
czyni podpisala się na tym druku redakcya 
ruskiego pisma „Swoboda". Nie pojmuie
my, Jak Rusini mogą pozwolić, żeby pf. 
smo ruskie popieralo podobne lapichl0p
~two, pchając poczciwy lud ruski na niedo 
Ie i zatracenie. 

I(rakowska „Nowa Reforma•' dodaje 
od siebie: 

Dziennik ten przypomina sprawe, już 
kilkakrotnie przez na! poruszoną. Idzie 
tutaj najoczywiściej o osławione biuro w 
NO'wym Bieruniu na Slązku, którego ageh
taml są ksieża ruscy. Wybitniejszych z 
nich, zaprzedających lud polski i ruski a~ 
gentom pruskim, już raz wymieniliśmy. -
Czyż namiestnictwo Jwowskie nic w tej 
sprawie nie ma do powiedzenia? Przed~ 
tych ksi~y ruskich, którzy otwarcie ł I•-

wnie podejmują sie płatnej roli a"entów, 
powinno si~ pociągnąć do kryminalnej od
powiedzialności. 

Do I(rakowa tymczasem - jak to mie
liśmy sposobność stwierdzić - ciągle na
pływają gromady polskich i ruskich chło
pów, zaprzedanych przez ksieży ruskickt .._ 
uciekających z Prus, względnie ze Sl1.zka, 
przed śmiercią głodową. O żebraczym 
chlebie, piechotą, wracają do domu wyn~dz 
niale ofiary chciwości i nieuczciwości a
~entów biura w Nowym Bieruniu. 

Z ojny res1jsko-.JaUońskiej. 
Ze strony rosyjskiej nie oczekuią przed 

upływem dwu tygodni ważniejszych wy
padków na polach wojny. 

Co prawda w tej chwili stoją jeszcze 
wody na polu operacyjncm pod lodem i nie 
tworzą przeszkody, lecz za dnia już sie cie
plo daje we znaki; ziemia taje i drogi się 
psują, 

Oyama wraz z jenerałem Oku, do
wódzcą 2-ej armii japońskiej przebywa je
szcze w Mukdenie. Olówne sily jego sto
ją miedzy Tielingem a l(aijuenem. 

Utrzymują one ciągły związek z armią 
ros. za pomocą oddziałów wywiadow
czych tj, swych stra~; przednich, podążają
cych za rosyjskic ?'" i strażami tylnemi. 
Trzon armii rosyj ~ 1ciej w sile 250 OOO, .zaj
muje silne stanowiska między Mukdenem 
a l(wangczen-se. 

Wojska japor1skie są już na nowo zor
ganizowane, chociaż straty japońskie, iak 
sami Japończycy przyznają, wynosiły 
walce mukdeńskiej 60 OOO męża i 1500 o
ficerów. 

Nadto dość czasu zabrat dowóz żyw
ności, uporządkowanie materyału wojen
nego, oraz zdobyczy, a także stworzenie 
nowej podstawy operacyjnej. Z tern wszy 
stkiem niewiadoma, czy Japończycy są, 
iuż o tyle zorganizowani by mogli prz.ejść 
i to z całym naciskiem do zaczepki. 

Co do Wladywostoku, to wystano tam 
wedlug doniesień, 5-tą armie japońską pod 
I(amamurą a to w celu odcięcia i oblężenia 
portu ze strony lądu. Inni wątpią w t~ 
wysyłkę, gdyż jak sądzą, po ujęciu wojsk 
l(awamury bylaby armia japońska w sto
sunku do Liniewicza za slabą. 

Liniewicz przypuszczalnie będzie trzy
ma1 się obrony, do kroków zaczepnych nie 
ma bowiem siły i widoków powodzenia. 
Akcya zaczepna moglaby się dla nie~o 
skończyć jeszcze fatalniej niż dla I(uropat
kina. Zyskać jak najwięcej na czasie, zre
organizować swe wojska i czekać na po
si~ki oto jego zadanie. 

Straty rosyjskie pod Mukdenem liczą 
dziś urzędowo na 175 OOO. Wyższość li
czebna Japończyków jest dziś znaczna; po 
zwala ona na bardzo szerokie o~krzydla
nie. 

Od wysyłki owych zapowiedzianych 
600 OOO żołnierza odstąpiono - Jak widzi
my - w Petersburgu. Powodem tego są 
trudności w dowozie ludzl i broni, wypad
kami w carstwie znacznie zwiększone. Dziś 
musi Liniewicz poprzestać na uzupełnieniu 
luk, by sie z tą połataną armią bronić, jak 
dlugo się da. Obrona niema jednak dużych 
nadziei. Po wzięciu I(irynu będzie polącze 
nie Charbina z Władywostokiem przecięte 
a sam Władywostok odosobniony. Jak dlu
go jednak flota baltycka nie jest pobita -
nie jest oblężenie Wtadywostoku zupełnie 
pewne - dlatego wypadki na morzu ścią
gają obecnie na siebie ogólną uwagę. 



a reklamac1ach podatkowych. 
l. 

l(to ma płacić podatek dochodowy? 
I) Wszyscy poddani pruscy, którzy 

mies7.ka.ią w Prusach, 
,)ruscy urzędnicy, chociaż nie mie

~zk. "<.t w Prusach, 
J) osoby, mające dochód z posiadłości 

w Prusach położonych, 
4) nic pruscy poddani. np. Polacy z 

Oalicyi, którzy 
a) w Prusach mieszkają, 
b) w Prusach dla zarobku przebywają, 
d \\' Prusach dlużcj niż rok przeby~ 

"f.'a.ią. 

n. 
Kto nie płaci podatku dochodowego? 

1) Kto ma dochodu tylko 900 marek łub 
mniej, 

2) pruscy poddani, którzy mieszkają 
lub przebywają po za Prusami, 

3) nareszcie szeregowcy, podoficerzy 
i żandarmi, - ale tylko od żoldu; od inne
RO dochodu np. posagu żony muszą i ci 
płacić podatek. 

III. 
Co należy uważać za dochód? 

Dochodem są wszelkie \\'Ziątki w go
t(1\\ et: luh naturaliach od: 

l) kapitaff>w; 
2) posiadości, własnych czy dzierża

\\ 1011ych; do tego dolicza się wartość wla
sncgo lub wolnego pomieszkania, oraz pło
-O.fm i \\ yrobó\\T na \Viasn4 potrzebę i kn
clmię zużytych np. zboże, kartofle. mleku, 
maslo u rólnika, miGSO u rzeźnika, buty u 
szt\\ ca, cukier itd. u kupca itd.; 

3) z handlu i przemysln; 
4) pra\\T do pobierania danin. pfac lub 

jakidtb<iui zyskó\\', np. rent na starość itd., 
5) z wszelkie.i czynności zarobkowe.i, 

t. j. pracy ręcznej j umysłowej. Jest to 
mianowicie zarobek: robotników, służby, 
'.J)ensyc pomocników kupieckich, przemy
sł<Y\\ ych i kantora ;s.:ych. Do rocznego 
czuego dochodu dolicza sit; także zwykłe 
podarki g\\ iazdkowe. 

IV. 
Czego nie dolicza się do dochodu? 
Nadzwyczajnych wziątków: np. spad

kó w . elan wiz11, zysku przy kupo\\ aniu lub 
sprzedawaniu posiadfości, jeżeli siG tego 
nic czyni dla spckulacyi, np. jak to bywa u 
spółek parcelacyjnych. Podobny wziątek 
pomnaża tylko ogólny ma.iqtek, a dopiero 
<lod1(id od tego by\~'a opodatko\:i.Tany. 

V. 
Sposób obliczania dochodu. 

1) Stałe dochody np. rentę, pensyę, pro 
centa od kapitału, stały, ti. wedlug tygodni 
i miesięcy ustano\\' iony zarobek robotni
kó"'' liczy się wed?ug rocznej wysokości, 

2) niestaty i zmienny dochód, np. z go
spodarstwa, handlu, zwykle u robotnika1 

lekarza itd. według przeciętnej wysokości 
z trzech lat, tj. lat niekolcndarzowych, lee.z 
obrachunkowych np. u rólnika od św. Jana 
do św. Jana. Ma np. rólnik 

1895- 96 1600 mr. 
1896-97 2000 rnr. 
t 897- 98 900 mr. 

razem 4500 mr. 
to dochód nie wynosi \\' pierwszym roku 
1600 rnr., a w ostatnim 900, lecz oblicza siG, 
że w następnym roku będzie \Vynosil Y3 
dlug przypuszczena, które w danym przy
od 4500, czyli 1500 mr. Jeżeli kto jeszcze 
3 lata dochodu nie ma, oblicza się go we
dług przypuszczenia, które w danym przy
padku przyjąć należy. 

VI. 
Jak bywa z dochodem żony i dzieci? 

. Do dochodu głowy domu - więc 
Z\\ yklc męża lub wdowy - dolicza się do
~hód 

l) żony za wsze - - tylko gdy ona nic 
żyje trwale z mężem, wtenczas powinien 
jej dochód być osobno opodatkowany; 
. 2) dochód dzieci, włącznie' pasierbów 
vrzybranych dzieci i \ ychowanków, gd~ 
dosraj:1 od gtowy domu utrzymanie i po
mieszkanie w domu lub po za domem. 

Dochód dalszych krewnych, chociaż 
~i1ieszkają razem z im1ą famiiią, bywa oso
bno opodatkowany. 

, · Dochód dzieci bywa jednakże ·tylko 
\\"tedy osobno opodatkowany, gdy dzieci 
m~ją dochód, którym głowa domu nie mo
że. rozporządzać. 

. Takim dochodem jest: 
· a) dochód z przedsiębiorstwa, pracy i 

i,nnego zarobkowania po za domem lub po 
ża przedsiębiorstwem glowy dornu; · 

b) z pracy w gospodarstwie lub przed~ 
sicbiorstwie przemyslowem glowy dorriu, 

jeżeli ona za to płaci zasługi lub pensyę 
gotówką - a nie tylko daje „kieszonkowe„ 

' c) dochód z majątku, którego użytek 
nie przysługuje głowie domu. 

Dochód dzieci pod a do c nawet wten
czas nie może być doliczony do dochodu 
głowy domu, gdy nie przenosi 900 marek. 

Jest to punkt ważny, a nie zawsze 
przestrzegany. Zwykle bowiem doliczają 
do dochodu ojca zarobek dzieci robotni
ków, chociaż te zwykle pracują po za do
mem ojca w fabryce lub we lecie na ob
czyźnie i wracają zimą do domu. Chociaż 
dziecko daje za utrzymanie swój dochód, 
nie może on być jednak doliczony. 

VII. 
Co wolno odliczać od ogólnego dochodu, 
aby pozostała suma, która ma podlegać 

opodatkowaniu? 
J) Naprzód odlicza się wydatki poczy

nione w celu nabycia, zachowania i utrzy
mania dochodu, wlącznie wydatków na 
groble i rowy w okolicach nad rzekami. 

Wydatkami ku zachowaniu dochodu 
są wszelkie wplaty za zabezpiccżenie np. 
od ognia, gradu, okien wystawnych od 
stłuczenia. 

Wydatki na służbę, inwentarz, repa
ratury itd. czyli wydatki obrotowe lub go
spodarcze służą 'ku nabyciu i utrzymanin 
dochodu i wolno je odliczać. 

2) Dalej odlicza SiG procenta od dlt1-
g6w i renty. Na ż<tdanic \Vladz musi opo
datkowany podać nazwisko i adres wie
rzyciela oraz wykazać kwitami płacenia 

procentó\V. 
3) CiGżary i place ciągłe, chocia;~ 

przez szereg lat tylko płatne, wolno odli
czać, gdy polegają na osobnych tytułach 
czyli przepisach prawnych np. ciężary na 
kościoły, . szkoty, dla szpitalfrw i sług ko
ścielnych. 

Jednakże nie ' wolno odliczać ciężan)w, 
wynikających z związku krewności lub 
rnałżer1stwa. Ody atoli wysokość ciężaru 
podobnego kontraktem się ustanawia np. t. 
zw. deputat (wymiar) dla starych rodzi
ców, wtenczas ·wolno odliczać. 

4) Dalej odlicza się bezpośredr.ic po
datki pa(1stwowe, jednakże nie odlicza . się 
podatku dochodowego, tak samo nie da
wnego podatku od gruntu i budynkó':r, 
gdyż te pobierają obecnie gminy. 

Gminnych zaś, czyli komunalnych -
tj. wic.iskich, miejskich, powiatowych i 
prowincyonalnych podatków nie wolno od
liczać. 

Również nie \\o Ino odliczać podatków 
kościelnych i szkólnych. Tymczasem mo
że patron kościola lub szko/y odliczać wy
dotki na budowę i reparacyę kościoła, bu
dynków proboszczowskich i szkólnych. 

5) Wolno odliczać regularnie pewną 
sumę, która przedstawia zużycie się bu
dynków gospodarczych i fabrycznych, in-
wentarza martwego i żywego. · 

I tak wolno przy masywnych, dobrych 
budynkach mieszkalnych X-3/;? procentu 
kosztów budowlanych, lub sumy zabezpie
czonej od ognia przy innych budynka:;h, 
szopach i fabrykach znacznie więcej. Przy 
machinach i inwentarzu martwym można 
często 10 procent odliczyć, gdyż po tym 
czasie staje sic on często tak wadliwym, ie 
reparacya nie oplaca siG, tak samo bywa z 
koniem np. doróżkarskim i w fabrykach. 

6) Niemniej odlicza się za własną oso
bę wpfaty do kas chorych pogrzebowych, 
wdów i sierot, pensyjnych, prywatnych 
jakie np. przy towarzystwach istnieją, czy 
publicznych; ró :vnież odlicza się wplaty, 
mocą prawa lub kontraktu płatne, do kas 
na przypadek kalectwa, starości i u?omno
ści, ale tylko od własnej osoby. 

7) Nareszcie, ale również tylko od w ta
snej osoby odlicza się wpłaty do kas za
bezpieczenia na życie, ale tylko dopóki wy
sokości 600 marek rocznej wpłaty nie prze
kraczafq. 

Wplaty za slużbę i robotników nale
ży odliczać jako wydatki obrotowe. 

VIII. 
Wysokość podatku dochodowego? 

l. od 900 aż do 1050 mr. 6 mr. 
2. od 1050 aż do 1200 mr. 9 nu. 
3. od 1200 aż do 1350 mr. 12 mr. 

· 4. od 1350 · aż do 15DO mr. 16 mr. 
5. od 1500 aż do 1.650 mr. 21 :mr. 
6. od 1650 aż do 18ÓO mr. 26 mr. 
7. od 1800 aż do 2100 mr. 31 mr. 

8. od 2100 aż do 2400 mr. 36 mr. 
9. od 2400 aż do 2700 mr. 44 mr. 
10. od 2700 aż do 300 mr. 30 rnr. 

coraz ·wyżej. 
IX. 

Osobliwe priycŻyny do zniżenia stopy 
podatkowej. 

__ Ważnym bardzo jest przepis § 18 pra-

wa o podatku dochodowym, - przy docho 
dzie do 300 marek odlicza się bowiem na 
każde dziecko do skończonego 14 roku -· 
chociaż i dopiero 31 marca - 50 marek, 
tak że gdy są trzy dzieci, następuje zniże
nie o przynajmniej jeden stopień. 

Ważniejszym jeszcze jest § 19, który 
dozwala przy dochodzie do 9500 marek dla 
opodatkowanego, wskutek których może 
zniżka o trzy stopnie nastąpić. 

Takiemiż okolicznościami są tylko 
dłuższe choroby opodatkowanego lub jego 
familii; dalej nadzwyczajne nieszczęśda 
- pożar, powódź, kradzi~ż - również u
trzymywanie ubogich krewnych, a miano
wicie koszta wychowania i ksztakenia 
dzieci, kto np. ma syna lub synów na gi
mnazyum lub w innych szkołach, musi być 
zniżony, ale tylko na WY'.raźne swe ic.1-
danie. 

X. 
Co jest wydatkiem gospodarczym czyli O· 

brotowym? 
l) U rólnika: Utrzymanie koui, by

dla itd., place dla czeladzi, reparacyę sprzę 
tów rolniczych, machin - jednakże nie są 
wydatkami w myśl niniejszego pra\va wy
kłady na sprawienie bydła, nowych ma
chin, wybudO\\'anie nowej stajni; tu można 
tylko czynić odpisy za zużycie, - zabez
pieczenia, kupno nasion, sztucznych nawo
zów itd. 

2) u kupca lub rzemieślnika: dzierżawa 
sklepu, izby mieszkalnej, gdy wyłącznic 
lub niemal wyh1cznic ku rzemiosłu służy. 

Płace czeladników. pomocników, utrzy 
manie uczni i innej służby, oraz wszelki~ 
zabezpieczenia. Dalej wydatki na P.Ortoi 
pakowanie, opał, światło zapako\.vanie to
waró\v i materyC1.lów surowych. 

3) U kamienicznika: malowanie i re
paracya kamienicy, strÓŻO\VC, zabezpiecze
nia itd. 

XI. 
Gdzie płaci się podatek dochodowy? 

Przed rozpoczędc1~1 oszacowania ze
stawia się w każdej gminie wszystkie oso
by. które mają płacić podatek dochodowy. 

Kto podczas tego zesta\vienia w pe
wnej gminie np. w Bochum mieszka, tam 
płaci też podatek dochodowy, tak samo, 
gdy w braku mieszkania tylko w Bochum 
przebywa. 

Kto jednakże miewa więcej miejsc za
mieszkania np. w Westfalii i w Polsce, ten 
może miejsce opodatkowania wybrać; gdy 
tego nie uczyni, płaci tam, gdzie go najwy
żej oszacowano. 

Jeżeli zatem wraca do Polski, wygo
dniej dla niego tamże płacić bo podlug po
datku dochodowego obliczone podatki ko
munalne są tam niższe niż .na obczyźnie. 

Kto często zmienia miejsce pracy, tak 
że nie ma stałego zamieszkania ni pobytu, 
ale ma jakąś posiadlość w Polsce, placi tam 
gdzie owa posiadlość leży. 

XII. 
l(iedy bywa dokonywane oszacowanie? 

Zwykle około Nowego Roku przyse
łają osobom mającym 3000 marek dochodu 
zawezwanie, aby podały swój dochód. 

Osoby z mniejszym dochodem szacu
je osobna komisya w tym samym czasie, 
ale każdemu wolno samemu podać swój · 
dochód. 

Aby to rnódz uczynić trzeba wszelkie 
wziątki i wydatki zawsze zapisywać. Kto 

I tak czyni, ma prócz innych korzyści i to 
ułatwienie, że może dowieść w razie po
trzeby, że za "\vysoko go . oszacowano. 

xm. 
Dokąd trzeba się udać z reklamacyą? 

Ody się dpstanie oszacowanie a sądzi 
i ma się dowody na to, że oszacowanie jest 
za wysokie, natenczas należy w ciągu czte
rech tygodni od· dnia odebrania oszacowa ... 
nin udać się· z reklamacyą do przewodni
czącego komisyi szacunkowej, zwykle 
radzcy zierniaf1skiego (landrata) a \\ więk
szych miastach do burmistrza (Vorsitzen
den der $teuer-Vęranlangunskommission). 

U góry na lew() · należy podać obwód 
szacunkowy (Veranlangunsbezirk) i liczbę 
porządkową (Steuen:mmmer ), zwykle· u 
góry na lewo napisa.\)ą, aby urzędnicy la~ 
twicj mogli odnośne papiery. wyszukać, 
gdyż przy setkach brak owych .liczb dużo 
sprawia trudności; niemniej doldadny a
dres, ulicę, numer i zawód, orai" Jiazwisko 
i imię.· · · .„ ' · · · ,.· 

Dalej należy jak naidokiadniei. p~d.~ć 
przy długu dres wierzyc'ieJa i. ile możno
ści załączyć pokwitowanie odebrane~o 
przez wierzyciela procentu .. Tak samo po
daje się do~ladni_e w~zclkie . wy_datl\i. po
dług ich rodzajów, a nie· zaś ogółem i. 1ip.. · 
wydatki 3.0 marek, lecz: 

· 1) kasa chorych·, · 

2) kasa knapszahowa, 
J) choremu dziadkowi itd. 
Kto krewnych wspiera, winien P<>da· 

dokładny ich adres. ' 
W ogóle należy, o ile możności Prze. 

strzegać największej dokladności i zal~. 
czać na twierdzenia dowody, bądź to h·i. 
ty, bądź rachunki lub inne papiery. 

Podamy jeszcze po polsku i po niemi~. 
cku parę przykładów reklamacyj. Natura! 
nie nie stosuje się też do każdego, lecz z ie. 
dnego ta, z drugiego inna część, tak, że la. 
two napisać sobie rcklamacyę, - ale trze. 
ba to uczynić w czterech tygodniach !J() 
wręczeniu oszacowania. 

XIV. • 
Przeciw odrzuceniu apelacyi mo~11, 

odnieść się z zażaleniem do najwyż~zeg9 
sądu administracyjnego na ręce przewodni 
czącego komisyi apelacyjnej - an cte1 
Vorsitzenden der, Berufungskommission 
również w ci<rn:u czterech tygodni po ode
braniu wiadomości o odrzuceniu apelacyi. 
----..... -:u& _____ D!"""--A_Sl_ H_&Jill'!~-- - - . IW!'F!ll!! 

Ziemf e polskie. 
Z Pi~Vl~ tt.achthirJfoh Warmh ~~ ·eznr. 

Leżenica (Riege) powiat wałecki. W 
czwartek po południu zdarzyło się tutaj 
wielkie nieszczęście. Przy rozbieraniu 
stodoly,-należ<1cei do p. Ziegenhagen chc1al 
posiedzicie! Max Prieskc, zatrudniony tak
że przy rozbieraniu, usunąć kamief1 z fun
damentu, gdy nagle się cała ściana zawali
ła i grnzami Pricskego przywalila. Pomi
mo że go natychmiast wydobyto, umarł po 
trzech godzinach. Prieske miał jeszcze 
tyle przytomności, że go przywołany ks. 
proboszcz mógł opatrzyć Ś\\•. Sakramenta-
mi. 

Z dyecezyi chełmińskiej. Przesiedleni 
zostali: ks. wikary Ro~ala z Czerska 'iako 
tumski wikary do Pelplina, ks. wikary Gli
szczyf1ski z Luzina do Lipusza, ks. wikary 
Puppel z Lipusza do Czerska. 

Nowo wyświęcony ks. Dorszyl1sld u
stanowiony jako wikary w Przodkowie. 

Wąbrzeźno. Reprezentacya gminna 
Brndzaw w powiecie wąbrzezkim w Pru
sach Zachodnich chcia?a przechrzcić na
Z\\ ę tej wsi na Bredau, lecz minister na ta
ką nazwę się nie zgodził, rzekomo dla tego 
że za dawnych czasów (zapewne krzyża\'.
kich) miejscowość nazywano I3rusau. We 
die gdaf1skich archiwów należy dać nazwę 
Brussau, Brosdau, Rrosen itp. 

Z Wfol. iir fmmańskiegt. 

Ostrów. „Częstocho\.vski balsam" fa
brykowali z rozmaitych mikstur ucze11 ku
piecki Ulbrich i kelner Kurt frank i sprze
dawali ów balsam latwowiernym jako śro
dek przeciwko różnym chorobom. Tutei
sza izba karna skazata za to każdego z nick 
na 4 miesiące y.rięzienia. 

Poznań. Jedyne pismo katolicko-nie
mieckie „Westposcner Volksblatt" zmieni
?o kierunek katolicki na bezbarwny, prze
szedłszy z rąk dotychczasowego wlaści·· 
ciela w inne ręce. Tern samem - biada 
„Germania" - upada jedyne katolickie pi
smo w W. J(s. Poznańskiem. ,.Germania'' 
widocznie nie uznaje nowej „Katholische 
Rundscbau" z I(rotoszyna za pismo kato
lickie wyłącznie. 

· Ostrów. · Sledztwo wytoczone prze
ciw ko rolnikowi Walczakowi z Chrzanu, 
o zabicie 64-letniego wymiernika Filipiaka. 
wykazało, że on tę zbrodnię popelnil. Che-

. mik sądowy dr. J eser ich w Berlinie, wy~ 
krył na szatach Walczaka ślady krwi ludz
kiej. Walczak obwinia palacza przy ma
szynach Węclewskiego, że on tej ibródni 
się dopuścił. Zdaje się, że oni obaj tę zbro
dnię popełnili, ponieważ byli ściśle zaprzy
jaźnionymi. Narzędzie zbrodni - mlotck 
- znaleziono na poddaszu stodoły Wal-
czaka. .. . . 

Poznań. Pelagia Pawlak skazan::i na 
karę śmierci o otrucie męża wniosła o po
nowienie ·Procesn do sądu ponieważ, jak 
twierdzi, ma nowe dowod

1

y mające i<l ·u7 
niewinnić. . · 

Poznań. Za pośrednictwem Izby· roł~ 
rolniczej 8000 robotników galicyjskich P[ZY 
byfo. do Poznania .j , porozsyłano ich n~ 
majątki, które się w tej sprawie do lzbY 
byly zglosily. - Prócz tych liczne tlumY 
robotników wyjeżdżają pociągami na ob:. 

. czyznę na miesiące latowe. : . 
l(ościan. Na ·posiedzeniu rady · rnicJ~ 

skiej ąomagali ' się sfusznie radni Polac:r. 
aby ogłoszenia miejskie pomieszezanv 

1 także w_ .. viie,)sco~v,cj .,,Gaz. Polskiej",.'~~Y.Z. 
·•znaczna większość ludności \V · 1 Kośctan:c 
jest 'polską i ·pismo to ma więcej czytelfll-
ków niż „Orędo\vnik ·powiatowy". Wni0• 



se.1' polskich radnych wy'\ ołał istną burzę. 
Radzca sprawiedliwości i notaryusz JJ. 
pjnner nazwał „Gazetę _Polską" pis~1em 
podbu rzającem, które moze sprowadz1c na 
Ko~cian stosunki, jak w Kiszyniewie albo 
w Chojnicach. Eks-aptekarz p. Selłe posu
nął się jeszcze dalej, twierdząc, że szerzon~ 
pi:zez„Gazetę Polską" zasady są szatan .. 
skie! Jeszcze inny żydowski radny, l-•· 
Olas. nazwał „Gaz. Pol." pismem hanie
bnem. - Nie pomogła nic obrona p. dr. Nn
,,Takowskiego, ni słowa p. Wierbi11skiego. 
ani tei taktowne i spokojne ''.Y~tąpie~ic 
P dr. Laurentowskiego. Oczywiście wmc. 
-~k przepadł. Ludność polska w Kościanie 
· okolicy z takiego traktowania słuszn~' 
~prawy ze strony żydów powinna wycią-
0'!1<lĆ odpowiednie konsekwencyc. 
:. Rawicz. Wykopaliska. Ks. Zakrzewski 
proboszcz z Oolejewa robił, jak pisze „Dz. 
p0zn. '' poszukiwania na gruncie gospoda
rza Maćkowiaka w Chojnic pod Rawiczem 
i odkrył groby przcdchrześciaflskic, zawie 
rai,1ce tak piękne urny i naczynia, jakie ty! 
ko rzadko znaleść można. Pod wzglQdem 
ornamentyki, piękności i rozmaitości form 
przew yższają one ws~elkic ocz_ekiwani~. 
aNiwiGcc.i jednak lf\vag1 godnem Jest to. ze 
wś.ród tych pięknych urn znalazło się oko
lo 20 naczyil malowanych, co na nasz~ 
K ·i<;zt\\'O Poznańskie rzecz<t nader nienvy 
kl~ ; dotąd bowiem nie wykopano w cakn1 
KsiGZ1\\ ie więcej malowanych urn jak 15. 
l~()\\- !1 i cż bronzy świeżo 'v Chojnie wyko
pane, bursztyny i korale są śliczne i świa\:t 
czą o wysokiej godności pogrzebany:...:1i. 
Najpiękniejsze okazy tycłl ·wykopalisk na
był zajmujący się naukmvo archeologią I-'· 
<lr. Zygmunt Zakrzewski, wtaścicicl Miro.
s!awi..: 11 <1 Kui~\Yach. 

Poznań. „Postęp" pisze: Dyrektor 
handlu Braci Andersch w .Poznaniu rozc 
sial cyrkularz niby prostnjący, ie zakaz:tl 
mówić po polsku w S'\vym handln. Dla 
. ,świetn ej" polszczyzny, którą jest napisa-
11\' pizytaczamy go dosłownie: 
· Wobec obiegajonccgo twierdzenia. 
ze ze wzglendow )1ieprzyjaznych dla po
lakO\\ zakazałem pomocnikom handlc·-

w~rm srobotnikom rozma \' iac po po1sku 
po miendzy sobom oswradczorn, ze to 
mija sie z prawnom. Zakazałem rnznw
rnowy ty, bo nierozumirn po polsku c 1:ie
wicm co mowiom, uesztom w domu :1ic
•11 ic kim muszum \Vszyscy muwic pu nic 
mie·k11. 

Direktor Brc. Anclcrscha 
,,pod daszkiem" 

W dokumencie tym p. ,,direktor" p r,~Y
znaje, że w domu niemieckim muszą mówić 
wszyscy po niemiecku. Niech polska publi
czność dowie się, jaki duch panuje teraz \\· 
tym handlu. który niegdyś uchodził za prz'y 
iazny Polakom i do którego też Polacy 
ci~gnęli ze ·wszech stron. 

Ze $Jązka czyli Starej Polski. 
Opole. Nierozumne wychylanie 3ię 

oknem z wagonów podczas jazdy koleją, 
tafo się znowu przyczyną smutnego wy

padku. Pomiędzy Oogoli'nem a Opolem 
na Górnym Slązku pewna robotnica gali
cyiSka, trzymając mate dziecko na ręku, 
wychylia siG, gdy pociąg byl w pełnym 
biegu; malef1stwo straciło równo'\vagę, wy 
Padło na szyny i. poniosło śmierć na miej-
cu. Matka, ukarana tak ciężko za S\voj~ 
le~kornyślność, będzie oprócz tego odpo
W1.adala jeszcze przed sądem za nierozmy~l 
ne zabójstwo. 

. Z Pszczyńskiego. W tych dniach ko
misya Pruskich i austryackich urzędników 
?.g~ądata grunta nad Wislą. Oalicya budu
Je_ groble po S\vojej stronie (Mała Wista od 
Ria!ki do Pszemszy), więc i Prusy musz~t 
~·oble s~pać. Rvsunki puż wyko11czono. 
u~owmczy rejencyi opolskiej wypraco

~ał Pl~n, według którego Wisła o 14 ki
konietrow będzie krótsza (36 zamiast SO 
lrn.), bo wiele skrętów zostanie skasowa

n~ch. Koszta wynosz<{ dla pruskiej strony 
0 ofo miliona marek. _ . 

u l(atowice. Pod tyh~km ,,Polak" wy
a~'ać będzie poseł Korfanty w l(atowi

~~C'h_ nową gazetę polityczną. W sprawie 
eJ;pisze „Głos Slązki": 

„Posel I(orfanty wystąpił jak wiado-mo . . ~ , ' 
st 1.z :edakc~r „Oornoslązaka". Po w!-
toąpienm zamierza? kupić „Gwiazdę" by-
Po~;k~, ale uklady się rozbiły. Teraz roz
l:vt t1e Wydawać nową gazetę polską pod 
wyu em „Polak". Nowa gazeta zacznie 
trz;hodzić od 1 maja, będzie wydawana 
w:V' raz~ ~Ygodniowo i wychodzić będzie 

1'atow1cach". _ 
li ,,1\atolik" pisze z tego powodu że. p 
'\Orfant~ . . ' · by. -' Wyda1e nowe pismo bez potrze-

Bobrek. W tutejszym domu sypial
nym u pana Sztera przyszło między au
stryackimi robotnikami do kłótni. Gdy je
den, niejaki Otarek, swego wspólnika Za
laka napadl z sztyletem, pochwycił Zalal\ 
stołek ze żelaznemi nogami i palnął Otarka 
w głowę tak niesczczęśliwie, że mu zaraz. 
czaszkę przetrzasł, wskutek czego tenże 
niedługo potem zmarł. Zalak zbiegł bez 
śladu. Zabity Otarek już w swojej bliższej 
ojczyźnie tym sztyletem jakąś zbrodni<; 
był popełnił, i mówią, iż lzył śledzony w 
celu aresztowania go. 

Kurs społeczno-polityczny 
odbędzie się we Wielki Piątek i we Wielką So
botę, dnia 21 i 22 kwietnia w sali p. Schaiera 
w Bochum ul. Rin2str. w pobliżu ul:cy Wittener„ 
str. 

Wykłady rozpoczynać się będą tak w piątel'
iak w sobotę przed poi. o R:OOZ 9, a po poi o ~. 
2-giej. 

Szanownyc!t członków Zarz:tdu, R.ady nad
zorczej, delegatów, mężów zaufania, naszych 
starszych knapszaitowych, oraz wszystkich in
nych druhów, którzy się tą sr,r.awą intcrcsui~ 
uprasza s:ę o liczny udział. Każdy uczestnik 
winien się okazać ustawami. Osobnych zapro
szeń nie wyseła się. 

Szczęść Boże! 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Rozmaitości. 
Bestyałstwa policyi rosy jskiej. ,,rrankf. 
Ztg." dowiaduje siG z zt1pdnicpc\\ nego -
jak twierdzi źrMta o 11astt~riui1.wym \V:~ 
padku zrn~cania siQ policyi mosk1ewsk1c1 
nad córką pewnego jc .1e rała. Młoda ta 
panna została dnia 25 stycznia a resztowa
na pod zupełnie nicuz::i sadnionym za~zu
tern że podburzała rohotników do streiku. 
Prz;,, icziono i<i na stacyG policyjną Jaki
man. Ze \\ zględu na rodzinę i stanowisko 
swego ojca wzbraniała się ona poda~ swe 
nazwisko. V./ówczas prowadzący slcdz
t\\ o komisarz policyi za wolał do <ig cntów 
policyjnych: ,,Bijcie ją!" Młoda dzie :vcz):
na, \' idz<ic trzech ogromnych drabów zbh
żajc_1cych siG do niej z podniesionerni P~G 
ściami, podała fałszy\vc nazw isko. Pom~
waż jednak dalsze jej zeznania wyclały s1~ 
policyi podejrzancmi, przeprowadzono j ą 
do innych cyrkułów, gdzie ją na nowo prze 
slucłliwano. Co się dalej stało, opowiada 
mloda dziewczyna następujqccmi slowy: 

Komisarz policyi, zrozumiawszy, że 
m11id' żadnerni groźbami do zeznai'1 nic 
zmusi, zacząl telefonicznie rozmawia6 z 
mnym( cyrkularni, przyczem wypwwadzo
no mnie z biura, abym rozmowy nie sły
szała. Słyszałam tylko wybuchy śmiechu. 
Kiedym powróciła do biura, spostrzegłam 
wielu mężcz~z11, któ~zy szepcą,c i śmiej~1c I 
si~ spoglądali na mnie w sposob bezczel
ny i wyzywający. Był między nimi tak
że jakiś policyant tak pijany, że się ledwie 
na nogach trzyma!. Po chwili dwóch dra
bów wyprowadziło mnie z bin ra i zaczęło 
mnie wciqgać na schody. Nic wiedziałem 
jeszcze co mnie czeka, ale przeczucie ja
kieś ka~alo mi stawiać opór pijanym zbi
rom. Po chwili jeden ze zbirów po cy\Vii
nemu ubrany pobiegł_ naprzód, aby otwo
rzyć drzwi, drugi zaś w mundurze policya11 
ta szamotał się ze mną, usil'ując mnie po
chnąć ku górze i bełkocąc: „Idź, bo ja 
cię i tu oporządzę. Mamy rozkaz trakto
wać cię jak publiczną. Nic masz się co o
pierać. U nas zawsze tak!' ' 

W tei chwili udało mi się to bydło od
trącić. Zbieg-tam ze schodów i zaczęlam 
wołać pomocy i domagajqc się, aby nrnic 
zaprowadzono do przełożonego biura. Od
trącony policyani podniósl się jednak tym
czasem i znowu rzucit się na mnie. Wi
dząc, że niema ratm:iku, zaczęlam ro.z;paczli 
wie krzyczeć i Hue głową o mur. chcąc 
przez samobójstwo ochronić się przed 
zbeszczcczeniem. W tei chwili usłysza
lam glos cywilnego zbira z góry: ,,Da.i 
jej spokój! ze strachu zwaryowała, może 
umrzeć!" I-(ównocześnie zapukano do 
drzwi. Poiav. it się lekarz i jego pomocnik 
Kazano nrnie zanieść do poczekalni. Poli
cyant kop1wJ mnie nogą, rozkazując wstać. 
Nie rnialam jednak sily, aby sfę podnieść. 
Wreszcie podnieśli mnie i wyprowadzili 
na dziedziniec, gdzie upadlam w śnieg. 
Stąd znowu zaniesiono mnie do poczekalni 
i położono na fawcc. PomO"cnik lekarza 
dal mi powąchać amoniak i oddali! się. 
Korzystając z samotności, ubrany po cy
wilnemu zbir, chciał mnie uderzyć w t\varz 
ale zasłoniłam się ręką. Po chwili przenie
. si ono mnie do sąsiedniej izby i rzucono na 
ziemię. Tu leżałam do godziny 3 rano, pod
czas gdy dozorca ·wymyślał mi co chwilG 

pięśdą. O 1'0dz. trze icj zaprowadzono 
mnie do więzienia poli yjnego i osadzono 
w celi razem z jedn4 złodziejką i jedną ko
bietą upadłą. Policyanci weszli wkrótce 
do celi i w moich oczach urządzali najo
brzydliwsze sceny. 

Trzy dni trzymano nieszczęśliwą dzie
wczynę w więzieniu, odmawiając jej poży
wienia i nie dając spać. Do tego ciągłe 
wymyślania i bicia ze strony obu towarzy 
szek więzienia i strażników. Dopiero 
czwartego dnia zaprowadzono ją do sędzie 
go śledczego, któremu podala swoje pra
wdziwe nazwisko i podyktowała do pro
tokołu dzieje swoich katuszy. Przestra
szeni policyanci zmienili teraz nagle swoje 
postępowanie wobec niej. Przeprowadzo
no ją do innej celi, gdzie samotna leżała ,,,,. 
pełnym spokoju trzy dni. Wreszcie, kiedy 
w ponownem przesłuchaniu stwierdzono 
jej niewinność, puszczono ią na wolność. 

Jeżeli córka jenerała znpclnic polity
cznie niewinna tyle wycierpiala podczas 
krótkiego swojego pobytu w policyjncm 
\Vięzieniu w drugiej stolicy pai1stwa, mo
żna sobie łatwo wyobrazić co muszc.1 cier
pieć setki i tysiące innych ofiar samowoli 
policyi carskiej, zamkniętych na czas dłuż
szy po więzieniach. 

GORZKIE ŻALE W WIELKI PIĄTEK. 
W Schonnebeck w pi4tck o go<lz. 3 po pot. 
W Laar o godz. 4 po poJ. 
W Altcnbbgge o ~ndz. 4 po pot 

Sza11o•wncm11 Towarzystwu św. Józcia w 
Huckarde, oraz wszystkim Rodakom i 1-?_odacz
kom, htórzy brali udział w po-grzebie mego u
kochane):(<> mc;ża, sl'iładam jak najscrdzecznici
sze podziękowanie za nstatnią usługę memu u
kochanemu uiebożczykowi 1rn;żowi wyświad
czoną. \V smutku po.grążeni 

żona, i matka z dziećmi 
.J. Z. i M. A. 1\1. dzieci Stepczyńskie. 

Tow. św. Ludwika w Disteln-Scherlebcck 
obchoJzi wspóinn świę"conkę w pier\vszc świę
to Wielkanocne o 1-! 0dz. 4 po pot 11a saU zwy
kfych posicdze1'i. O liczne stawienie się człon-
ków z rodzi11arni up r::i.sza się. 7arząd. 

PO O Z I Ę ł( O W A N l E~ 
Towarzystwo św. Stanisława B. w Grumme 

W pierwsze święto Wielkanocne przystępujen~y 
wspólnie do Komunii św. W sobotę sposobnos~ 
do spowicd:d św., w klasztorze. Do Komu1111 
św. w Grumme i to o 7 godz. rano, więc upra
sza się ' 'Szystkich czfonków i rodaków. aby 
udziat wzięli. Chorążych uprasza się o wcze-
sne stawienie. Z ar z ą d. 

Uwaga: święconka odbędzie się w drugie 
święto i to 24 kwietnia o godz. 5 po pol.. W 
pierwsze święto nic nmże się o·dbyć z powodu 
misyi św. Zachęcam wszystkich członków, 
aby wzięli udział z caJą rodziną. 

Jan Stawowy. przewodu. 

Baczność „Sokoły" w Neumiihl! 
\\'alne nadzwyczajne zebra11ie odbędzie się 

dnia 21 kwietnia tj. w Wielki P.iątck po por. o 
v;odz. 4. Uprasza się o punktualne stawienie 
się. ponieważ są ważne sprawy do ;;a:11t.w.i~nia 

Z ar z ą d. 
Szanownych cilonków ćwiczących uprasz1 

się, aby najliczniej zgromadzili się na ćwiczenia, 
bo nadchodzi zlot. Cwiczenia odbędą się tego 
samego dnia zaraz po zebraniu. 

Uwa~a: Wszystkie listy tyczące się To
warzystwa ~imn. „Sokór" należy nadsylać do 
przewodniczącego Antoniego Michalaka w Neu
miihl, ul. Lehrcrstr nr. 144. 

l(oło śpiewu „fiołek" w Rau.xet 
do11osi szan. Rodakom i Rodaczkom, iż .l(o.to ob
chodzi uroczystość święconki w pierwsze świc
to Wielkanocy. Początek uroczystości o godz. 
2 po pot!. 11a sali p. Richtera, na którą się szan. 
Rodaków i ~ości zaprasza. Liczny udzial Ro
dakć)\v w uroczystości pożądany. doście mile 
widziani. Z a rząd. 

Uwaga: Zarazem oznaj111ia111 szan. czton
kom, iż lekcya śpiewu odbędzie si~ · w niedzielę 
dnia 23 kwietnia, \V picwsze święto Wielkanocy, 
po potudniu. 11a któr~ się szan. czfonków za-
prasza. Liczny udziat w lekcyi konieczny, 
Goście mile widziani. Oyrigem. 

Towarzystw& św. Wojciecha w Hochlarmark 
doHOGi uprzejm~e swym czfonkom, iż w pierwsz.e 
Ś\vięto wielkanocne tj. 23 h. m. obchodzi swą 
teS?;oroczną święconkę i uroczystość patrona św. 
Wojciecha, o godz. 4 po pot na sali p. Wehnera. 
Cz1onkowie winni stawić się wszyscy w ozna
kach .i czapkach tow. O liczny udzia! c:Unnków 
z familiami uprasza się. Goście mile widziam. 

Z ar z ą d . . 
Uwag<.l: W wielki czwartek od godz. 6 do 

7 po po!. jest ~od~·na Adoracyi Przena.iśw. Sa
kramentu dla Polakó'K. We ·Wielki J)iątck od 
godz. 5 do 6 po po.t. S?, „Gorzkie żale" dla Pola
ków w kóśc. ks. ks, Fra11ciszka11ó\v w fiochl.
Stuclcenbusch. We Wielką sobotę pu po1. o 
godz. Vi -4 będzie święcona święconka na sali p. 
Wehnera. O rczny i punktualn:r udzial w ua
bożei1shvie i święce!liu hardzo się uprasza. 

W. Okoniewski, sekr. 

Towarzystwo św. Stanisława B. w 1'1arx1oh 
-donosi swym czlonkom. jako obchód święconki 
wielkanocnej odbędzie się 23 kwietnia tj. w 
pierwsze święto wielkan~cne . po por. Q g ,dz. 4 
na sali pnsiedzeń. O liczny ·udział szan: cz.lo11-

. ków z rodzinami prosi Z a r z ą: d. 
Uawa~a: Roda9y parafii Marxloh, którzy 

sobie życzą mieć święconkę na wiclkanoc świę
cona, zechcą s.:ę punktualnie stawić na salę do 
p. Rosendala zaraz przy kościele katolickim J)O 

południu o godz. -4 we Wicik~ $ohotę. 

Bacmośt Rodacy w frintrop ! 
Towarzystwo św. Jana 1 ep. w frintro1 

bedzie w sobotę, <Jnia 22 kwietnia przystępawalw 
do spowiedzi, a w pierwsze święto \\ ielk. ran• 
o godz. wspólnie do tolu Pańskiego i to z 
oznaczkami. Zarazem ma każdy Rodak i Roda
czka sposobność ido spowiedzi i Komunii św. 
wielkanocnej w f rintrop. 

Ignacy Marek, sekr. 

Towarzystwo św. Marcina w Oerne . 
donosi wszystkim szan. czlonkom,. iż 'Yf' p1er_,. 
wsze święto wielkanocne obch~z1 św1~conrk,i: 
wielkanocną o g z. 3 po poludnm n~ s~h Z") -
ldych posiedzeń przy kościele katollck1111. L: 
prasza się wszystkich c:Uonków, aby raczyh 
przybyć z familią. O liczny udziar uprasza 

Z ar z~ d. 

Towarzystwo św. Józefa w Altenbocłtum. 
uwiadamia szan. cztonków, iż tow. przystępu!e 
'>\' pierwsze święto 23 bm. o ':odz. 6Yi w pólm~ 
<lo Komunii św. W prncesy1, k~óra ":'ychodz1 
0 godz. 6 towarzystwo bierze t~kze udział:. ~o
lacy iak po inne lata postępu•ą na o tatk~. 
Przed towarzystwem ~ostęnuic. Bractwo l{o
żaiicowe niewiast polskich. $w1ęconkę obcho
dzi to\\' . w drugie święto o godz. 5 po pol. 
Członkowie którzy rnuszą iść do pracy o l{nd::. 
6 ~Ol!<l święconkę już o godz. :10 otrzym_ac ~ 
·i zaś kt<'in'-'' o tym czasie ml prac~· przyi~ą. 

1..; " ' • · d 71/ O ś ·1c zam1c1-mogą otrzymać do g<> . z.. 7 _2. 1_0 c . . . . 
scowi ztonków mile w1dz1an1. O 1ak i~a_Jhc~ni_e1 
szy mizia! szan. czlonków 'l carą fam1h31. ~a.ko 
i rodakó\Y, chcacych się do tow. wpisac u-
prasza Zarząd. 

Towarzystwo św. Szczepana w Ra~~xct . 
daje do wirndarności szan. czlonkr:m. 1z „świę
conka odbędzie się w pierwsze święto \~ 1elka
nocne r. h. o godz. 4 po p<i.l:. na sali p. Richtera 
11 a którą się wszystkich cztonkÓ\\. z fam1l1ą za-

prasza. 1 . „1b d · 5 · • Uawa2a: NastGpne ze Jrarnc <~ ę zie 
w przewodnią nicd~iclę. _tlni_a :~o b. m. o godz. -l 
po por. Go~cie mile w1dzian1. Zarząd. 

Towa:zystwo „,Jedność" pod op. św. Józcia 
Rohl'.n~hausen. 

\V pierwsze świ ęto \Viclkanoc11e u_rządza 
my Ś\\ ięconkr: po pot o ~odz. 4 na s~h p. H. 
Horstma111ia (Dworzec Balwhof). O l1cz1ry 11-

dziat prosi Z a r z ą d. 

Towarzystwo św. Jadwigi _w Gertl!e . 
donosi swvm członkom. iż, w pierwsze S':"1ęto 
Wie\kanoc;1c o godz. 4 po pot odpra'>v1:n11y 
święconkę. C!'Jon)rn~vi~ zaleg::iąc,y ~: s~~a·~.
kami .1 mi esi ą ce w mm się wprzod ~ \\\l;h msc1c. 

Z ar z ą d. 

Koto śpiewu :.słowik" w ~ar?'-loh . 
donosi, iż lekcya śpiewu ncl~)Gd~1c się o. godz. 
3 po pot a po lokcyi_ od~Jędz1e się ~ebra~·~· O 
iak nailicznieiszy uuzial iak cztonkow tak 1 go
§ci uprasza się. Z a r z ą ,d. • 

Uwaga: Zarazem podaje sie do _ogolneJ 
wiadomości ii zmieniliśmy nasz lokal 1 towa
rzystwo na~zc znaiduic sic u p. penker, ul. 
Wicse11str. na co siQ r.wraca szczegolną !1wag~. 

fr. 0tówczewsk1, sekt· 

Towarzystwo św. Antoniego '~ ~abini.?J~orst 
donosi cztonkom. iż w pierwsze sw1ęto \V1elka
nocne urządza wspólną święconkę. Początek 
o godz. 4 po poL Goście mają wstęp ,tylko za
micjSCO'Wi. i~t( l'ZY przybędą do czronko,w, \'~ ~1<l
wiedzi11y. Rod,ac~', któr~y .. chcą .i:i~:c ia1~~ 
wielkanocne po-sw1ęcone w111111 1c zn111csc do k 1 ~ 
ściofa w .Henrichcnburgu w sobotę o ~odz. 512 

po południu. Z a r z ą d. 

towarzystwo św. ł(aziinierza w Baukau 
W pierwsze świ~to Wielkanoci1e oqchodz.itn)' 
\.VSpólnie świ~conkę o godz. Yi4 na w1elhicj sali 
u p. I(opa, na którą wszystkich C7J'onków wraz 
z żonami i dziećmi zaprasza Zarząd. 

Uwaga: \V tym dniu przypada także z~
brnnie, więc proszę czJouków, którzy zalega1ą 
ze skladka miesięczną o punktualne stawienie 
si<; o g-odz. Yi 4. O liczny udziaf prosi Zarząd. 

Towarzystwo św. Jacka w Bismarck 
donosi szan. cz!onkom, iż zebranie miesięczne 
odbędzie ' się w pierwsze święto Well<:.mo-cnc n 
godz. ~ 04 po pot., potem nastąpi o godz. :h:i 
wspólna święconka, na którą się zaprasza szan. 
cztoóków z catą ich rodziną. Będzie te7, przc~l
stawienie rna!ego teatru pod tytulem .. Patryoc1" 
O liczny udzia·l uprasza Z a r ż·ą d . 

Towarzystwo św. Stanistav. a w Herne 
donosi sza11. cz!onkom. że święconkę obchodz1-
m}/ 'Y pienvs~e, Ś'\v i ęto V:iclk~nocne za.raz po 
polsk1em nabozenstw:1e, ktore S i ę odbędzie od .3 
do 4 po· pol., a potem zaraz zebranie u p. Nuss
bauma \\ w.!clki ej sali. na którą proszę przybyt 
z familiami. R.0dacy nie należący do towarzy
st va mO'/ą na p owyższtn1 zebraniu się zapisat:. 
Proszę o jak najliczniejszy udzial w zcbra11:u. 

Z ar z ą d. 
Uwaga: Rodacy nie należący do towa-

rzystwa, chqc mieć potrawy poś"~:.ę co11c, nIOl!<! 
się zebrać \V koś ciele o godz. 9 rano \\'e wielką 
sohok St • .Jankowaik. 

Towarz.ystwo św. Józefa w Resse. 
Ohchodz!my wspólną święconkę w drugie 

ś~ ięt<J Wielkanocne o S?:'>dz. 4 po poi. w sali p. 
Wilada. Po rozdziale święconki odbędz ~e !'iłę 
teatr pt. „Żyd w beczce". O liczny udział prosi 
czlonkó\\· i Rodaków z Resse i okolicy ~ 

Z ar z ą d. .: 

'Towarzystwo św. Wojciecha w Rohl gilauser« 
donosi swym członkom, i ż wspólne ~PfYiycie 
święconki odbędzie się pierwsze święto Wicl · 
kanocne. Początek o R'Odz. 4 po pot.. O licz iy 
udział prosi Z ar z ą d. 

Baczoość ! Podajemy do wi adomości człon
kom i wszystkim Rodakom z Rohlin~hc:usc-n, iż 
święcenie pokarmów odhędzie się we Wielką 
Sobotę po pof. o ~odz. 1 ~4. O punktualne st:i-
w_ienic się prosi Z a r z q d. 



ew•rwstw• Serca Jezusewei• w fteck
llllclaallift 

Mi swyw Kloakom, ii. we Wielki Pi~
tłk „ poludałe o rode. 1 pójdzie proceiya 
11• nłicaca mia~t•. Cbou,żai winni sie 

ktualnie stawić. Czlonkowie tak samo 
~ czapkach i oinakaclt. 

W Wielki\ Sobote po poludniu o rodz. 
2 jest świecenie potraw w łokala zebrat1, 

p. L. Bressera. 
We Wielkit Niedziele po pol. o godz. 

l .Yz jest wspólna świeconka dla członków. 
Członkowie winni sie zebrać z żonami i 
4.zicćmi w czapkach i 01makach. Po spo
życiu święconki o rodz. 5 jest nabvż(!fl
.stwo, czyli godiina Adoracyi, na którą 
c.z1onkowie winni Hczr.ie podążyć. Przez 
g-odzine Adoracyi bedzie obecna chorą
giew w kościele. Czlonkowie winni przy
być w oznakaclt i czapkach. O liczny u-
dzłał uprasza Z a. r z ~ d. 

owarz. śi. Piotra i Pawła w Bruckbau~e• 
podaje z uszanowaniem sąsiednim Tow. do 
wiadomości, iż nasze towarzystwo obcho
clzi 2 lipca rocznicę zalożenia i poświece
nia chorąirWi. Prosimy sąsiednie Towa
rzystwa, aby sie do tego zastósowaly i na~ 
swoją obccnościtt zaszczycić raczyly. 

Z ar zą d.. 

Towarz. św. ldzłeco w OitaałcfeJd 

donosi swym c~lonkom, iż w P.ierwsze 
święto wielkanocne po pot o 2"0dz. 4 ob
ohodzona będzie wspólna „Swi~conka", na 
którą si~ wszystkich członków z familiami 
zaprasza. Z a r z ~ d. 

Uwaga: Zarazem uwiadamiam Roda
ków w Giinnigfeld, iż w sobot~ dnia 22 
kwietnia o "odz. 3 po pol. będą poświeca
ne potrawy u p. Józefa Darenrechta. Pro
szę o jak najliczniejszy udzial i punktualne 
stawienie sie. PrzewodnlcZ'ICY. 

Baczność Naczelnicy okręgu IX. 
Cwiczenia naczelników okrę~u IX od

będą się w piątek 21 kwietnia w poludnie 
o godz. 1 na sali oj!rodu zoologiczne1;ro 
przy ul. Leibnitzstr. 29 w Dortmundzie. Z 
powodu spraw ważnych komp,let naczelni
ków pożądany. Czolem ! 

•• -
Franciszek Tomaszewski, 

naczelnik: okregu IX. 

-11111111111 

Tewarz. św. Wojcieclla w Sclt•••eRek 
&osoai swym czlonkom, iż w pienRllC 
świ~to Wielkanocne o ~odz. 4 po pol. om
chodzimy wspólnĄ „Swieconkę", aa sal 
zwyklych posiedzeń, na któr~ sie wszyat
kiclt czlonków z familią zaprasza. Ooś:ie 
mile widziani. Zarzittl. 

Potrawy b~d~ świecone we Wiei.kil 
Sobote o iOdz. 04 po pot w kościele, za
tem uprasza sie Szanowne Rodaczki z 
Schonnebeck i okolicy, ażeby nie zapomi
nały staropolskie~o zwyczaju. 

Marcin MaJclarzak, przew. 

BACZNOśC WANNE I OKOLICA! 
Polecam Szan . .Rodakom 

obrazy i·eligijne i narodowe, 
książki do nabożeństwa i powieściowe, 
wszelkie artykuły piśmienne, krzyżel kro
pielniczki, różaiice, stemple towarzyskie i 
prywatne, kije, fajki, portmanetki, noże 

cy1,tary i papierosy. 
Powinszowania! 

Pamiątki pierwszej Komunii św., na 
imieniny i srebrne wesela. Karty wielka
nocne i na Zielone Swiątki, narodowe i 
bronzosrebrne we wielkiem wyborze. 

Oprawiam obrazy, wieńce ślubne i 
wiązarki. Ceny umiarkowane. 

Posiadam agenturę zabezpieczeń od 
ocnła. Poszukuję agentów. 

Polecam się szan. Publiczności i liczę 
na pop.arcie. 

ST. KOCHOWICZ, 
Wanne, Karlstr. le, naprzeciw kościofa kat. -BACZNOśC POLACY W CATERNBERG ! 

/Mam zaszczyt donieść, iż przyjmuję 
bieliznę męzką i damską do prasowania jak 
i do prania. Kto pragnie nosić czystą, ele
gancko prasowaną bieliznę, niechaj zechce 
zrobić próbę z przezemnie prasowaną, bie
lizną, a pozostanie stałym elegantem. Od
bylam specyalny kurs w prasowaniu, pra
niu, skladaniu etc. bielizny, i mogę najwy
bredniejsze gusta zadowolić. Sześcioletnia 
praktyka w pierwszorzędnych domach da
je 2'Warancyę powyższego. 

Z szacunkiem 
Maryanna Nowacka~ 
Caternber", Hesslerstr. nr. 'Zl. 

---·····-····· Szanownym .Rodakom Wanne i oko-
licy polecam 

WIELKI WYBÓR KSIĄŻEK 
DO NABOŻEŃSTWA, 

a osobliwie księżkę ,,Sursum Corda" dla 
dzieci, z napisem „Pamiątka pierwszej l(o
munii św." Każdemu, kto kupi książke u 
mnie, na życzenie drukuję imię i nazwisko 
zupełnie darmo. 

Baczność Rodacy w Waaae i okolicwt 
Polecam mój wielki wybór kapełaq, 

czapek i maciejówek, parasoli, kołaienJr_ 
ków, mankiet i krawatek:, oraz wielki ~· 
bór ~alanteryjnych towarów. 

JÓZEF DANIELAK, 
W a n n e, Bahnhofstr. 80a. 

---KSIĘGARNIA POLSKA, Baczność Rodacy! 
Józef Danielak, Szan. morn odbiorcom :w I( at era. 

Wanne, Bahnhofstr. 80a. ber 2 u 'i wszystkim .Rodakom WJ I(atern. 

···-·•••Dlllłn bergu i w okoHcy ctaooszc:. ilż lZ ·dniea 1 - - I kwietnia przeniloslem mói iuteres krewiło 
. -~ . ' ' . ~ ckl z domu przy uLłcy Mittclstr., oo óomu 

Na aadcltodz,ce święta wiełkaHc•e przy uI. Rothausener Str. łlir. 1-!6. 
pcjecam sz.ain·. po(s1del Pu blbln.oici i k>- Z szaicllłlknem 
W&NJY5tWWJ me ~ólnde mimie r:e swiei da- JAN OLACHOWSl(I, 
łlrocn polskie kiełbaay ł szyakl s111IXJW1e lab krawiec polski w Katerahel'IU. 
l(ńow'ane; po.'łecam rctwuież mój boiato -
uopaitrrony skład wieprzowlłnY., watowi- BR UCH! Ił RU C IU 
•, 'Cielc:ciny, wszelkich ~artul:llc~ k!ilełbuy Rodakom w -Brucłtu i okolicy Poleca. 
j kilszek ściśLo nJaJ wzór paznaińsldchi wyro- my nasze przedsiebiorstwa, prosząc o t1. 

~w sparzą.dlzian'Y1clt pd cernadt niaid!eir u- ska we poparcie: 
~owainycli„ Unłrony Feliks Szymdskł, ksi.c:~arnia, ut Ąła. 

MICHAL STRZELCZVK, rienstr. - Jan Bręborowicz, sk:lad obuw;a 
ul. Bochumerstr. i Marienstr. - Jan Ga~ 

peaa4ska fabryka ldizek, skla.idl mrcsa 1 wron, krawiec, ul. Marienstr. - Glllat. 
W4d1iu Wl B r u c k k a a i e n, uł Cesarska czyt, szewc, ul. Marienstr; -- Mlclr. Pie-

(K&iiserstr.) 71. try1a, fryzyer i kapelmistrz; - Jan Szn. 
P. S. Publiczności żiamfotaoo'Wei i to- karek, krawiec; - Żurek, sklad k:oloniłJ. 

~y;stWlOltl przesyt.am t.uwar we ~el- ny, ul. Marienstr.; - Pr. Jauaik, Ondbacl 
Web iłoścach nia tą.danie O<hrrońru\ pacztf. sklad kolonialny; - Aui. l(iichler, piekm' 
'2l!a: pobra1n.i'em pocztoW!elnl. - Pr. Janowiki, skład kolonialny. ' 

lVI. 

naftftKM)CM)DaftftG 
Kupujcie u 

Gans'a w Herne 
znanym na lepszym· i najtańszym źródle zakupna. 

wszelkich towarów łokciowych 
konf ekcvi dams~iej i ubrań. 

/, .',/ :·" ~.~\ ·11~. t•„ -• ,., .• „ • •. ,, .• '· .. • 
: ~ ' ~ - • " • j • uuvuaavaa 

NaJw:IQksZJ I najtańszy 

I dom konfekcyi • 
1 

1111111 Nadzwyezaj wielki WJ'bó.r ubrań dla mężczyzn, ubrań I przyjęcia i u.brań clla ~leci, kapeluszy i obuwia. 

a s. Szamotolski, MARXLOH 
E = 

Nowo otwarto. Niemiecki dom konfekc;:vj:a.y Nowo otwąrto. 
il& . 

uhra~ dla panów i chłopców 
U:arktstr. 7P 1101 OSEBS:.A. tJ'SEłl, róg alicy Yartmtr. 

Olbrzymi wybórf tzarne eleganckie ubrania dla m~!~~~~. „__... ~.J9,50 a:·:..d;. 
Czai·nc ubrania de KoDBn•ii iw. eleg. odrobienie od 5~Słi mr. 

Ubrania dla eblopaków i diieei, oraz wszelkie artyiuly dla pa1ow po bard10 tanich cenaeh we wielkim vrybor1e. 

I Ka:tdr kto zwiedzi ••az skłH I : 1 
l.lówlmJ po pol11la ! : otrzyma praktyoany podarek. Bówlmy po ••~I! 
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Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstrasse. - Adres: „Wiarus Polski", Bochum. - Telefonu nr· 1414. 

Kapitan Czart. 
T•m drugL 

(Ciąg dalszy.) 

-· Czy i to nawet, co się mnie doty
czy? 

_ Nawet i to. Jest to zacne cerce. 
potrafi on ocenić, jak należy, twoją skruch~ 
i twoje poŚ\\ · iGccnie. 

- Czy twój mistrz jest kochliwy, mo
ści Sułpicyuszu? 

- Tego rodzaju pytania są wzbro
nione, mościapanno Ma roto! 

- Spodziewam się, że nie jesteś za
zdrosny. 

- lim! kobietki!... W reszcie nie cho
dzi w tej chwili ani o mifość, ani o zazdrośc 
mamy na głowie inne kłopoty. 

- Pojadę zatem skoro taka twoja wola 
panie mój i królu - rzekfa Marata z ule
glością. 

- Wyruszysz o pier\vszym brzasku. 
- Po co zwlekać? Czy sądzisz, że 

się lękam nietoperzy i puszczyków? Czas 
dtugi, a przez te trzy godziny nocy, które 
nam jeszcze pozostają, można kilka mil zro 
bić. Pisz więc, co masz pisać. 

- Ciemno tu, choć oko wykol ! 
- Poczekaj. 
Marota wydostala z kieszeni malel'1ką, 

ślepą latarkG i zapalila ją, zapewma1ąc 
Sulpicyuszowi dość światła do pisania. 
Nakreślil on szybko kilka stów na karcie 
wyrwanej z notatnika, złożył ją w kilkoro 
i wręczył cygance. 

- Jesteś doprawdy nieocenionę dzie
wczyną - rzekl, załatwiwszy się z tem -
i wieJkie szczęście mieć cię przy sobie. 

- Czułości na później, a teraz - bądź 
zdrów. 

Castilan wycisnął dwa tęgie całusy na 
śniadych policzkach cyganki i Marota, któ
rej męzkie przebranie zapewnia/o zupełną 
swobode ruchów, wskoczyła na siodlo ze 
zręcznością zawodowej woltyżerki. 

- Widzę, że to nie były przechwałki 
- zauważyl Sulpicyusz. - Jesteś prawdzt 
\'i·ą amazonką. 

Przy tych słowach wyprowadził ko
riia na drogę i podał uzdę Marocie. 

- Pamiętaj być ostrożnym! - upo
mnlala go jeszcze, klaniając się szpicrutą. 

- Pamiętaj pośpieszać! - odrzekl 
młodzieniec. 

Koń, uderzony silnie po boku, pom
knął, jak wicher. 

Gdy ucichl już tętent kopyt, Castillan 
wsparł się plecami o drzewo I w tern poło
żeniu spędził resztę nocy na czatach, wpa
trując się w oświetlone okno plebanii i 
zwatając, czy nie wymknie się z niej Ben 
k>eł. 

XV. 
Nie ukazało się jeszcze na niebie sloti

ce, gdy Castiłlan wskroś mgły porannej 
uirzat Jakiegoś czlowieka, zmierzającego 
Pr~kim krokiem do kościoła w Saint
Sernin. 

Byt to zakrystyan. 
. Spieszył on otworzyć drzwi kościelne 
1 zrobić przygotowania do Ofiary świętej, 
gdyt ksiądz J akób, w dnie powszednie 
ZWYkl był odprawiać mszę bardzo wcze
śnie. 

- Los mi sprzyja - pomyślał Sulpi
cyusz. - Będę mógł porozumieć się z pro
°?szczem w sposób zapelnie naturalny i 
!!:e Wzb.udzający w nikim podejrzenia. Pói
~ do q1ego spowiadać się, i jestem pewny 
te ta tnoja spowiedź zajmie go więcej, niż 
Wyznanie p6ł tuzina grzechów śmiertel
nych. 

d 
Wieśniacy nie powychodzili jeszcze z 

Olllów. 

Castillan mógl weiść do kościołka, nie
Sł>ostrzeżony przez nikogo. Wewnątrz 
~anbowala Jeszcze ciemność zupełna i bez 

a ego odblasku światła, plonącego w za
dkrystył, młodzieniec nie móglby nawet 
rogi znaletć przed sobą. · 

Uklęknąwszy przy barycrce, odgra
dzającej chór od głównej na'Wy. Gdy za
krystyan umieścif na ołtarzu mszał i am~ 
pulki, Castillan tak niespodzianie wynu
rzył się przed nim z cienia, że sługa ko
ścielny nie mógl powstrzymać się od krzy
knięcia. 

-- Nie lękaj się pan rzekł m :odzic-
nicc łagodnie. - Nie masz żadnego powo<l11 
do trwogi. Jestem biedny podróżny i pra
gnę, aby po skończonej mszy, wasz święto
bliwy proboszcz przypuścil mnie do tr'Y
bunalu pokuty. 

Czyż można się lękać czlowieka, który 
objawia tego rodzaju zamiary? 

Uspokojony zakrystyan wskazal przy 
byszowi zakątek kościółka, w głębokim 
mroku pogrążony, i rzekł: 

,_ Tam oto konfesyonaf, mój dobry 
panie. Za godzinę zasiądzie w nim ksiądz 
Szablisty, szanowny nasz proboszcz. Dzis 
odprawia on tylko mszę cichą. 

- Bóg zapłać. Polecam się modłom 
·waszym, mości zakrystyanie. 

Przy tych slowach Castillan wcisnął 
w rękę sl ugi kościelnego srebrny pieniądz. 

--· Dla biednych - dodal i odszedl w 
stronę konfesyonafu, gdzie wsuną.I się po 
chwili, zatopiony z pozom 'W rozmyśla
niach religijnych. 

Niebawem ksiądz Jakób wyszedt Zli. 

mszą. 

Pozostawił on Ben Joela w plebanii, 
ale pomimo ufności, jaką potrafił natchnąć 
go fa!szywy poseł, nie zaniedbał na wy
chodnem zamknąć jak najstaranniej korona 
ty, w której od lat dwóch przechowywał 
tajemniczy depozyt Cyrana. 

Gdy ksiądz po odprawieniu mszy, po
wrócił do zakrystyi, sluga kościelny za
\Viadornił go: 

- Oczekują na księdza proboszcza 
przy konfesyonale. 

- A! - wyrzekf Jakób - . czyżby 
który z moich parafian zgrzeszy/ ciężko, 
że w tak wczesnej godzinie oskarżać się 
przybywa? 

- To nie z naszej parafii, proszę ksi~
dza proboszcza. Jakiś obcy człowiek, po
dróżny. 

- Idę. Któżby to był jednak? Nikt 
wczoraj wieczorem nie przybył do nasze! 
wioski, prócz Sulpicyusza Castillan, sekre
tarza naszego kochanego Sawiniusza. 

- Nie wiem. Nie moglem dojrzec 
twarzy tego czowieka, a glos jego jest mi 
zupelnie obcy. 

- Wszystko jedno. Daj mi komżę. 
Nie trzeba, żeby czekal ten dobry chrze
ścianin. 

I proboszcz, budząc echa pustej świą
tyni łoskotem swych ciężkich kroków, po
szedł do konfesyonału. Zanim zasiadł, ob
rzucił szybkiem spojrzeniem klęczącego 
tam człowieka. 

Castillan odetchnął z uczuciem ulgi nie 
zmierneJ. 

- Nareszcie jestem u celu! - rzeki do 
siebie prawie na glos. 

(Clą~ daiszy nastąpi.) 

Z różnych stron. 
Bocbmn. Dnia Z3 stycznlai zoo.tal górnik 

PrH Kosmecki skazany na śmierć przez tutejszy 
sąd przysięglych z powodu -dokonanego przez 
niego m<>rderstwa. Zasądzony zalożyl re1i\r.izye 
ł sąd rzeszy zniósł wyrok z powodu bledu pro
ces<YY1ego l przekazal sprawę sąddWi przysię
głych do ponownego rozpatrzenia. 

Steełe.. W kopalni „Joha.nn Deimełsberg" 
zostali odwał górnicy iasypani. przez co śmierć 
ponieśli. 

Hobenlłmborg. Pożar z.ni-szczyl tutełszą 
walcownię l fabrykę drutu. 100 robotników po
zostalo bez pracy. 

Bottrop. Starszym knapszaftowym w ob
wodzie 173, zosta.l Jak wiadomo wybrany Józef 
Strzelec. (Lehmkuhle III. m. 12), który obec
~ię zdawszy egzamin obJąl swój ur:;ąd. Do ob
wodu tego należą z Bottropu ułice: Arenberg
-strasse, nierówine liczby, Bahnhof, Bellenbro
ker, Konsum, Devensstr~, E~erstr~sse, 
równe licz·by, Huyssen. l(leme, Muhlen, M1ttel, 
Wakthausenstrasse, równe Uczby, Wortmann-

strasse, nierówne liczby i równe liczby od nr . 
102 pocz. Z gminy Lehmkuhle obwód. Ili. 

W Bochum, Steele, Kilonii i Bottrop:e :.t.a
szly· wypadki choroby tężca karku. 

Przewodniczący sądu zasnął. Nie-
zwykłe zdarzenie, jak donosi „Prawo"', za
szło w tych dniach podczas posiedzenia 
Nowoczerkaskiej Izby sądowej na wyja
zdowej sesyi w Stawropolu. Późnym już 
wieczorem rozpatrywano sprawę dwóch 
mieszczan, obwinionych o fałszowanie mo
net; podczas czytania referatu ktoś z pu
bliczności odezwał s~ na catą sale: „zwra
cam uwagę sądu. że przewodniczący oczy
wiście śpi i traktuje sprawę i podsądnych 
niedbale". O zajściu tern spisano protokól, 
przyczern przewodniczący przyzna/ fakt 
zaśnięcia. Wysluchawszy wniosku obro
ny co do zbadania świadków, rozprawy 
przerwano, a nazajutrz dopiero wznowio
no ją od początku. 

Wesoły kącik. 
Wyjaśniona sytuacya. 

- Widzialem, że pan August dużo tań
czył z tobą; czy wyjawił nareszcie jakie 
są jego zamiary? 

- Owszem, mamo, \\' yja\vił, że ma 
zamiar nie żenić się nigdy„. 

Na lekcyi geografii. 
Nauczyciel: Powiedz mi, gdzie leży 

J(uba? 
Chtopiec: W stodole panie nauczy

cielu. 
Nauczyciel: Siadaj ośle. Franek, po

wiedz mi, gdzie jest Jamaica? (Kuba i Ja 
majka są to wyspy na Oceanie Atlantyc
kim). Jamajka jest także gatunek rumu.) 

Chłopiec: Mama ją scho' •ała z fla 1,, 

ką do szafy. 

2 czeladzi krawieckich potrzebuje 1a 
stale zatrudnienie przy wysokiej zapłacie 
od zaraz, ale tylko wydoskonalonych 
swym zawodzie. Zgłoszenia przyimuie 

M. Depa 
' Rubrort-Laar, ul. Cesarska 99 n. Renem. 

Po•łatk 
Wszystkim, którzy w sprawach podatko

wych chcą założyć reklamacyę, polecamy ksią
żkę pod tytulem: „Poradnik podatkowy••. W 
tej książce napisanej przez doświadczonego 
prawnika, dr. Górneg-o, znaj-duje się wszystko, 
czego potrzeba, aby dobrze i skutecznie re
klamacyę napisać. Tak co do podatków par1-
stwowych, dochodowego i majątkowego, jak i 
podatków komunalnych oraz !!runtoWC1!;0 i bu
dynkowego zawiera „Poradnik" dobre rady i 
wskazówki. l(ażdy dowie sie z niego, Jakie 
Jest prawo, ile prawo podatku przepisuje, jak 
gminy podatki ustanawiać ma.ią, jak sic bronić 
przed zlJyt wielkimi podatkami, do kogo pisać 
i jak pisać. Nadto podane są też wyroki są
dów najwyższych z procesów \V sprawach po
datkowych, które paras;rafy nie dość jasne do
skonale Uómaczą i mówią, jak je rozulll i eć na
leży. 

Ponieważ reklamacye po niemiecku p : sać: 
trzeba, są w „Poradniku" podane wzory po 
polsku i po niemiecku. Podlus::- nich rn0że każ
dy z latwością dać sobie sam radę z rekla111a-
cyą. . 

Cena wynosi l mr. 30 fen., z przesylką po-
cztą l rnr. SO fen., Adresować należy: 

KATOLIK 330 Beuthen 0.-S. 

łłlM • • • • • • I zanowni o ac ! 
e • e • 

....... „„„„„.„ ............. „„ ....... „ 

• • • e 

o~na.jmuję, te nadeszły wszystkie nowe mater~e 

·na ubrania, p letoty i spodnie. 

• • • ••• • • 
' Jestem w stanie jaknajtaniej i pod gwarancy~ dobrego kręju i • 
6 roboty odr.a biae. Polecam takte mój • 

I wielki wybór gotow. ubrań. I 
li Ubrania, paletoty, spodnie bardzo dobrego kroju i rob, ~ • · . ! Czarne obrania dla chłopców =t: ! 
• ..- do Komunii iw. -.. e . ~ 
: Wszystkie rzeczy do pracy jako to: e 
e sp odni , rozmaite kitle, jaki, koszule, azkarpety. : 
• Dalej bieliznę, półkosźulld i kołnierzyki wszistko baru-0 • 
9 1 · e 
• an10. • 
9 Maj~ teraz Rodacy sposobność, t&k~e w moia polek:ia ekła.Uie e 
; tanio a dobrze kupić. Proszę a tego k~ńystał. : 

• • ! A. POWALOWSKI, ! 
: Boehum, ul Alleestr. nr. 13. & • • eMtete~ffeM~w•e~•~aMt•~ete~e 



poleca '\\'.i elki wybór Jaarmonik do rozcią
:aitia, skrzypce, klarnety, piszczałki i inne 
iQ.Słru•eata muzyczae, cygary uajlep
sąc\ ratuakacla bardzo tanio, fajki krótkie 
i •i'ie, ualfcps~ tabakę do zażywuia 
,ta1'akierkl i wiele iHych rzeeEY. 

l'RANCISZfJ( JOZEPOSKI 
•i&Szka w. fterae, ul. Bahnbofstr. 52. 

••••: Sl(LAD OBUWIA 
jest '°d korzystnemi warunkami do nttby
cia. E~zystencya pewna. Ziloszenia u
pra~a sie przesyłać do ekspedycyi „Wia
r111a Połslde"o" w Bochum pod lit. B. B . .B. 

BACZNOSC RODACY! 
J ,,owodu f)tzobudowatria mef o skła-

4U u•dir.m 
zapeła~ wypr.zeilaż 

• ~ 20% rabata. Po1ecarm 
dollirue 'WIJ'Ć1rioCZOłl4l 

POLSl(Ą ORl(IESTRĘ. 

PIOTR KU:ll(, kapdaliatrz 
$1 H • r • e, ul Neustr. &3. 

• ił 

&8 

łlbrzy i wylłór ! llauw. taaie etayf 
Rzetelna usługa ! 

Przez spóli~e, tanie akupno ugzych 4 iataiej,cyeh 
wielkich akładów, mog~ 1pr•edawać moim Szaaowny• 

Od9iorce~ 

tania == obu1ie == dobre. 
TrHwikł mostie, s111urew., akóra boxealf) l.90 •· 

Mętkie paat~• 1k6rsa.ne, •a.n• i ez...,..o„, l.95 mr. 

Ka.ma'łZ& Jla mcłt.1y1n, ćwitt••&H, l,10 ar. 

3. 75 mr. 
7.5t mr. 

Tnewiki AZt.l\lfOW. d!a cbfo Ólł' u\mycie• 3,-ł~ m. 

TTZt'Wiki dl) sznurowani~ !! g'lntdzhuai St-OS I 2 ó mr. 
Trzewiki dla lłziee 2 pł6tn• ~ gł. od 90 fen. p•cz. 

10 procent rabatu na. obu riu do rm~:yj~~ia. 

· Dom obu ia 

J.· Gross w Steele, 
Cłui1sseestr. 13. - Ptlsłca usług.a. 

~zaaownym Ro.tak.om i Towarzy. 
stwom polskim, polecam na nadchodz~ce 
święta wielkanocne znane z swej dobroci 

l(IELBASY POLSKIE, 
oraz wszelkie inne wyroby miesne na spo
sób polski robione. Specyalność krakow· 
ska kiełbasa i prawdziwy polski salseson. 

p&4r6hj,eyeh 
- ~ 

u •1rzuaiy 

•••ą•h•"ST-
eia 

i inyu al!tykułew, 
pouataje prą wrf
sekt•j pffwtari 

ll. Lic benf eld 
I BG1ola11•, Xaiaorlt.!j.{. 

Gross-Beckstr. 2 Boehum, Telefonu nr, 763. 

••+. • 
: •ajlepsze źródło zallnpna • 
~ OBUWIA :iii• 

: kaide1ro rod~aj•. • 

: Otto F~nŚi~ae~~c:~1rB!chum, j 
4) rrelefonu u . l '245. Telefonu u. 1245. · 

: ~ Nadzwyczaj tanie polecenie! "l1lll!il • 
ł> Pantofte damskie 80 I Trze~iki d~unskie 285 e 
~ '1kórzane podesZTłJ t'eu. j z• sp1'l!!\czkq, clobra gkbia •r •• 

ł 
Dam~kie tfzewiki szum owanc i z guzikami 525 

koń 3ka skóra, bardzo trwałe m. . 

t~ PJu;:zowe rant· f l ':l -240 I ~k~Z:V~RC l'J-ntó~;;--J60 
... "&... ~ .• . •1 'v · j dla nu~.,,. i.., ,t, CJ11u·na 1 

"!li? clla. me\~1n.st m. . ~zerwon e, tylk-o 2.łO i m. 

A.. Leps:rn trzewiki clam'ikie 'szuurow~i:n e i z guzik ·67 5 
w· z ek6ry eielęcej i !llfi.tnowe eleganckie (Id Dl. 

Ńkóruaae paatof~2-5-0 / l\f l : . t '· :fl."' 27i 

i h IDftŻUyzn, czarne lub .U fłZ .{ t) i .an • ł, r · 
z_erwone tylko m. . pluszowe _ ł'I> m .• 

l\fęzki.e trzewiki d·o ~zn uro w<Hlia i k ~.maszf.~ 550 
• dobra t>

1
1óra. bt1rdz0 trwałe, __ ---- ---~o G.50 i •· • 

-tł~ l<amasze męzkie 715 r Kamasze 1':1QZkie 1~5 • 
(ł. koń.eka 1k6ra po a. !kóra. ciel~c11. .P• ._ • 

·~ Męik1e trze1fiki d1.l sznurowa.uia. 150 • 
~ u:fiAn i 1k:6rn. cielęca •· • 

~ 'l'rzewiki A60 315 -IOb~wle-dl~ dzied 40 
• dla robotników 'i i m. poozq,wea;r jvż od fen .• 

~ Wl~lk'111 partya • 

i
• obuwia dl„ dzieci do przyjęcit. wyjątkowo tanio. . 

Otto _ ł1an2meier w Bochnm ,~ 
1.6') ulioa JJ.lióch~tr. xu. 1-~ $ 

• . li Telefon 120. ~ . 

i 

Najwiekszy skład specyalny 
lepszej 

garderoby dla mężczyzn i ~pcó1~ 

łla mężczyzn, chłopakó ~ i chłopćói , oraz 

1ulłeloly, ubrania do 1u11yjęd1, śpodnie, 

żakiety itd„ itdll 

Polecamy w wielkim WJ barie: 

Ubrania dla mężczyzn :y~ewfotu i materyj fanta~1id13do18mr. 

Ubrania dla mężczrzn z najnowszych materyj odl 7 aoSO mr: 

Ubrania dla mężczyzn :: włosiu końskiem oarobio~d34do45 mr·. 

Spodnie dla m~żczyzn; elegancki krój od 250 d• 15 mr. 

Ubrania dla młodzieńców bar::or~ęk:~ 15 do 35 mr. 

Ubranl. Q dla chłop~ów krój blu,;, ot~ arte, O(łft 20 
tł.t \J albo zup. zamknięte ed ~ do mr. 

Ubrania dla chłopców osobny krój od 7 do 28 mr. 

Bluzy dla cbłopeow, spodilie dla dzieci, 
spodnie krótkie 

każdej wielkości kaidej wielkofici. 

do 

Eleganckie wykonywanie podług miary 
przy najdalej idąeej g araneyi. 

Sclśle stałe ceny. Rzetelna usłu11. 
l ~ : 'l~ ,„ . „ • 
. ' ~ l ' 

łłftajdują si, w 1Ulflzej · ad.zwyczaS 

•ielkich składach według mody 

n jnows~ej sezonu. 

..Dzięki ua.gzej za.sad.7.ie 
handlowej aby tylko 
pierwszorzędne fa.bry
hty, które ao~tał7 ilci· 
ile zbada,ne co do jc:b 

dobrocj, sprzPda.w.ać po cenach 
rzetelnych zupełAie etałych, ale 
bezkoa.kurencyjnie tanieb, da~em 
kupująeej publicimośei gwuancy 
aby w na._zyrn gkładzie !!!pec:yal-

ym kupować mogła z iuijwlęk.s.z~ 
kor2oyścią . 

• Je11t u .aa5 b. · do~od.ność, 

że kaida, ehociai:by nienormaln 
figura ~uajdaic w naszych wiel

kich !kładaclt ceś dl& !jebie sto· 
•omieg . 



Proszę zaczekać :le swemi zakupnami aż do 
otwarcia. mego 

wielkomiejskiego magazynu 
spr•«;tów 

w· e kie ka air 
do sporządze-

domowych Sprzedaj nia darm 

i 

kuchennych, 
które w krótkim czasie nast~pi. 

F anny Oieckhoff, 
Wattensobeld, Oststr. 5„ 

Z pewod•, .że d.la. 

strejku 
więllsza część górników 

nie nie zarobiła 
1pr7.iedaj4t wszclkia ohwwłe :me'o bo:ate zaopatr.zo
aeg• składu 

z• •kazaniem tego ogłoszenia 

z 10 procent rabatu. 
laty ~i ~rzrJcca ;:1e:~"'!;.:;i;~~ł;..~ :~ 
ta•łd eltt1wia po rzełelnyeh ce.aeJa, •d najawyk
lejuye.la io :aajwięcej eleganckich i to tak &la -~*· 
·~rzu, jak dla •iewlaat i ułe•ł. 

A • .Allschoff,. 
ełeenkirchen, róg ulic Bteltraerstr. 

i W eiden.str. 

od dziś do 

Wielkanoey 
p bajec1nie tanieli cenach. 

Kilka przykładów: 
Ubrania do przyjęcia od U,50 i». pocx. 
Ubrania. c1o ko tirmacyi od 9,~0 m. ., 

..... Ubrania dla m€tżczyzn od l~,5o ' 

li Bardzo piękne ubrania dla 
mążczyzn ou 18.75 m. 

Elcg. ubrania. dla chłopak. ~d 7 ,50 . ., 
~iedzielnc spodnie dfa ?l'H:~zc.zyrn 

od ':l,4:ó :m. ,~ 

Najl. spodnie n!l. nicdi&ielę o<l 5.7 i • ~' 
U&ra.nia dla $błopcóvr o<l 1: 5 •· " 

Zanllana 
dozwolona. 

Fr. Sibbe 
w K•stropie, 

nl. MUntentr. i róg 
K.irchst.r. 

~·--···-· ({'l Poleca.a aajlep11llY ~ 

1-.„ oo polski smalec oo 
" ~„rih Wienh•lt w Dortmuncl 

Yabryb .amalau. - Steinetr. 12. 

Nadarzyła 1ię nam spesobośe zakupienia 

~~ ~~ $~ ~' k 0 lk 100 d /~'t> r? 0'9' 1 a praw ziwych naszyjni ó 

/~ 'fl°'0 

• • w • l$i • koraloWych • łłl • • • • 
#Ae 
~ - o wiele niżej wart~ści i !przela.jemy poszezególne un•l)' •ardzo tanio. 

Dom towarowy 

' 
B·ahnhofstr. 79 :S:ERNEul D oreo a 79. 
Jedyny i najwiekszy cbrzeSciański interes w całej okolicy polskich ubrań Indowych. 

Ka„ tet teru na składzie: 

Prawdziwe 
m. I 2,75 mr. 

Pr osim.:v •W'ailac 
u. aa!h 

,.~ _.,... • ..._ .-.~&ia~~~;Q·A\..' 
~w w.-• ._.-. 'W10' ri1 ł8W . V~ ~Jl 'ł:l'łii.łt • 

I 
I 

Dl ciej~wki 
nr III 1,75 mr, 

_Proeim.:v 11waaac 

13 y tawrn h ! 



-64 llOul.Lin1becke1-st1·.110 11~ narożnik uJ. SegerothE-tr. 
Przy zakupuie udra1za się. 

uiniajszą 

gazetę. Werthdm. 

Aby upobiedz: 
nallr:wyezaj wielkim 

zllmówieniom ze t'tronJ' 
sprzed:.jiicych z drugiej 

ręki, polfciłem memu per
eonałov. i w obn intere3acła 
abr z wylicMnyrh poni
irj artykułów nic nie 
s1lrzedawaJ.i. \lłt' erl

h~i m. wszystkieDl.i pole ~e.niaIDi 

obuwia. 
Ubrania dla mężczyzn . 825 

dawniej 16 mri teraz rnr. piękne wzory. 

D e k„ t •k• z guzikami . 495 ams 10 rzelll. l i do sznurewama 

Ja. skóra końska 1 lhew. dawniej do 6,50 mr teret:~ mr, 

~~:n~~!~,~~il~ ka~!żczy:?wniej do 21 mr teJ4 :~ D k• t "i ... • .z guzikami 6 90 ams. 10 rzeWltt.l i do sznurowania 

boxcalf-chevraux zwykle 9 mr. teraz mr. 

Ubranią. dla mężczyzn · 2100 
bardzo eleganckie rzeczy dawniej do 32 mr. teraz mr. 

Męskie kamasze i do sznurowania 

najlepsza skóra do czernien a dawniej 5,50 mr. 

Ubrania dla meżczyzn 2900 
zastępujące robione podług miary zwykle 42 m. teraz mr. 

Męskie kamasze i do sznur.owania 690 
boxcalf chewraux dawnit>j IO mr teraz mr. 

1Jbra1•·.a, do pI·ł.f~Jj~~ia Trzew·ki do prz1.ięcia1, 
teraz o wie!e niżej wartoś~~1. --- - --- - -- o wiele riiiej wartości. 

I 

r em, n64, Umbeckerstr. 110~ 
w dawn. lokalu S3.lingera. 

64: ul. Limbecl\e1·str. 64: 
w dawniejszym lokalu Salingera, 

wmmwwFN M5łffi&i84 *łiMMM#·iMP"' 
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Rodacy! Czas zapisać gazetę polską 
• na maJ • 

1 .„ .•••••••..•• 
WIARUS POLSKI 

narodlowo-ludowe pismo dla Polaków na 
obczyźnie, szczerze JX>lskie i kaitołickie 
~hodzi w Bochum rok piętnasty, a ko
sztuje na maj i czerwiec 

tylko I markę 
a z odnoszeniem 28 fen. wi~cei. 

Co tydzień otrz-ymuje kaMy bezipłat
ni'e dodatek niedlne~ p. t.: 

„POSŁANIEC KATOLICKP', 
który zaiw.iera ewaingef1e i kazania na ka
tdą medzbęlę, piękne ~ieści i różne po
uczaJące i ciekawe artylmly. 

l(toby pragnął, abyśmy „Wiarusa Pol
skiego" przez mai i czerwiec PQSY łall jego 
krewnym do Polski, niech nadeśle 1,28 mr. 
i dokładny adres osoby, która gazetę ma 
otrzymać, a „ Wiar. Pol." poczcie przeka
żemy. 

Rodacy! Każdy Polaik konie-
cznie 1:zytywać winien „Wiarusa Po?skie
((l"'. aby sie cfowie~i·eć o ważnych wy
padkach tak w żYciu narodowem. politycz.
nem, jak zarobkowem. Zatem Rocklcy: 

Rozszerzalcle „ Wiarusa Polsklego". 

Postbestellungs„Formular. 
Ich bestelle bi:ermit bei dem Kaiserti· 

ćłteB Postamt em Exempłar der Zeiitunj 

"Wiarus Polski" aus Bochum (Zettungs. 
·preisliste 128) filr Mai u. Juni 1905 
md zahle an AbonnemelJt und Besteł)gełd 
ł,28 Mk. : :i.,. , 

fL; i•• ... „ i 
:;. o :i' 
Poi „ "j 
~~ ,... .. 

Obige 1.28 Mk. erbalten w hał>en, be

~ 

' . . . . . . L .... • • •• 190-

•••:••. ROBOTN·IK POLSKI 
wychodzi w Bochum 2 razy ty.godniowo 
z bez;plaitrwm dodastkiem religiJoo-Powieś
dow-ym pod tytuiem: 

„Posłaniec katolicki". 
Na maj i czerwiec, już z przynoszeniem 

do domu kosztuje „RQbotnik Polski" 

tylko 45 feoygów. 

Rodacy! Zapisujcie i rozszerzajcie 
„Robotnika Polskiego", pismo tanie, a do
bre, bo szczerze narodowe i k.atoliclae. 

„Robotnik Polski" jest taki taini, ~ 
k~y go sobie zapisać może. „Robotmk 
Polskiu Jako pismo sz.crzerze narodowe i 
robotnicze, pisze o wszys&hch sprawach 
doty<;za,cych żyicia narodowego i zarobko
wego ludu polskiego na obczyźnie, przeto 
rasługuje na jat największe roz~

menie. 

Postbestellungs.-Fo~mular. 
Ich bestelle hiiennit bei dem Kaiser

tkhen Postamt ei1t Exempłar der Zeltunr 

ttRobotalk Polski" aus Bochum filr Mai 

u. J unl 1905, und zahle an Abonnement 

und Bestellgełd 0,45 Pfg. 

~~ 
łl 0 
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Obige 0,45 Mk. erhałten zu haben, be
scheiniit, 

• • • • • • • cf. • • • • • • I~ .•. 
Kałsertkbes Postamt • • . . . • . . 

Gazeta Toruńska 
I(a·żdy prawy Polak poWtinien mieć w 

domu „Gazetę Tomńską". Kto jeszcze 
nie ma „Gazety Toruńskiej", niech ją sobie 
zapisze na mai i czerwiec. Przedpłata na 
te dwa miesiące wynosi tylko 

1 markę 

lai odnoszenie d'O domu p11Z.ez łi'Stowe
go dopaca się 28 fenygów. 

,Gaizeta Toruńska" wychomi sześć 
raJZy zygooniowo. 

Je7;e,Jj aibonent umrre wiskwtek nie
sz.częśliweigo wypadku za~ lrwb w dwa 
tygodme po wypadku, wypłaca Wyd1awni
ctwo .zwykle z. dobrej wob~ nie z Qbowd.ąz
ku porostał·el rodzin~e 150 marek jako 
wsparcie na pogrzeb. 

Nadto otrz.ymuti<i. aiboinenlei Gazety od 
czasu do czasu różne dodatki, jak szczyty, 
książki o Polsce, zbiory pieśni polskich, o
brazy .itp. 

Każdy abonent „Gazety Toruńskiej" 
otrzyma na Gwia!Zdike zupelni·e dairmo 
wielki Kalendarz na rok 1906 pod.i tyt.: 
Rocznik Mary1aiński, Kalendarz: katolicko
polski dla wszystkich st.anów". 
----------------

Postbestellungs--F ormnlar. 
kh bestelle hiiermit bei dem Kaiser

lichen Postamt ein Exemplar der Zeituna 
„Gazeta Toruńska" aus Thom filr Mat 
u. Juni 1905, und zahle an Abonnemcni 
uoo Bestellgeld 1,28 Mk. 
I'> I 

~1 si . g ~ 
~ Cl 
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~~ „ 
Obige 1,28 Mk. erhalten zu haben, be

ldteiniit 
e • • • • • • d • • I • • 9 19()._. 

KatserłTcł1es Postamt . . ..•.. , 

czerwiec. 
·-~--ft-****"•••• Przyjaciel 
wychodzi' w Toruniu trzy razy '.Y· 
god;niowo nai wienk:im airkutsru i ma naste· 
pują:ce bezptatne dodatki : Rodzina Chm· 
ściańska, tygodnik, Prz.ewodnłk Naukowy 
~ L~tera1ckii1, Szkółka Polska, Gospodarz. 
Kupiec i Przemysławrec. Micsięczmki; 
()glrodnik i Pszczelarz kwartallnik. 

Każdy ałxment „PrzyjadeJa" otrzyma 
na Gwiiaizdk:Q xupelrne darmo wdelki K.a· 
lenidarz na mk 1906 p. t. „Roczuik Maryań· 
ryański, Kałendarz katoliick.o-polski dla 
wszystkich stanów". 

Jeżeli ahonellit ,,Przyjaciela" umrze 
wskutek nie·szczęśliwego wypadku zaraz 
lwb dwa tyg00nie po wypadku, wypłaca 
„Przyjadel" z:wykle, .z dobrej woIIL nrie z 
obowiązku. pozostaJej rodzinie 150 ma.rek 
Jako wsparcie na pogrzeb. 

Zważywszy liczne dodatki, „Przyia· 
ciel" jest najtańS1Zern pismem polskiein. 
„Przyj.aiciel" stoi na gru!llcie szczerze ludo· 
wym i kaoolicklm j zawsze broni Pola· 
ków n.a obczyźnie przecilWI Jego tak fiz'E· 
nym przeciwnikom. 

Postbestellungs-F ormular. 
kh bestelłe hi·enn~t bel d:em Kaiserl!· 

chen Postamt die Zeitung „,PRZYJACIEU' 
aus Thom filr Mai u. Juni 1905 und zahłt 
an Abonnement SO Pfg. (und 16 Pfgł Be· 
ste~d.) 

li. 
!it 
la 
!i 

Obłge 50 Pfg. (und 16.Pfg, Bestellgełd) 
erłtałten zu ha.ben beschcinigt 

• • • • • • . d. • . "' • • • 190·· 
Kałserl. POtłt • . . . 
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• codii&ine pism• ludewe dla Polaków na obezyźnie. poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowJm. 

W imia B1że za Wiarę I Ojczyznę J 
Za Inseraty plac! sie za wiersz petytoW}' 15 fen .• a ~• 
odoszcnia zamieszczone przed lnser atami Ą() fen. l(te 
czc:sto oglasza, otrzyma rabat. - Listv do „WianlM 
Polskie11:0" należy frankować i pcdać w nich dokld-

ny adres piszącego. Rc:koplsów się nie zwraca. 

P.edakcro., D 1-111arJUa i I:si~aN.11a .- jduje się w Bochum, przr ulicy VałtheserstrasEe. - Adres: „Wiarus Polski", Bochum. - Tel o fon u r.r. 141-4:. 

Rr:itllłce l;ldscvt U•cł~ 6złed swo 

~ --~ I ~ lM pliku! Ni• łott 
,,....... Id• ~~-tw• nr•lł mileJBc 

Plflłt....,„! 

z wypadk.6• dala. 

któryby im dzień tak ważny w życiu każ
dego nas przypominał. Dzieci, które chc4 
otrzymać obraz na parnkitkę pierwszej I(o~ 
munii św., winny zaraz na<lcslać nam wła
snoręcznie napisany list, w którym należy 
podać swe imię, nazwisko, dzień i miejsce 
urodzenia, dokfadny adres, należy podaC 
w którym dniu i w którym kościele przy
jąć mają pierwszą, Komunię św., jak dlugo 

( ·' ;,'. · : ' - ' 
1 przebywają na obczyźnie, kto nauczył je 

flj~ec św. wydał •ow~ e•cy1dikę. , po polsku czytać i pisać. Rodzice winni w 
Papież wydal encyklikę zaczynając::t liście poświadczyć, że dziecko \Vlasnoręcz .. 

~e . oll ·słów "Acerbo nunis", datowaną 15 nie list napisalo. 
1nri0Ut.ia, do biskupów katolickiego ko- Mamy nadzieję, że wszystkie bez wy-
· śCt('da. Encyklika podaje normy naucza- jątku dzieci polskie na obczyźnie zgtoszą 
lłt. młodzieży katechizmµ i wzywa bisku- się po obraz, a im więcej ich będzie, tern 
1t&•~ aby starali się, by księża normy te lepie). 
'fJP'O.tradzili w użycie. 

Osterfeld. Tow. polsko-katolickie i •.i•• do zdobycia k.011.Stytucyi w Rosyi. Koło śpiewu „Gwiazda Jedności" pod op. 
Korespondent „Nowej Reformy" pi- ~w. Cecylii odbylo w święto 25 marca ro-

~e·: :· Po wyczerpaniu organizacyjnych czne walne zebranie na którem zostało 
:Jidów przyjdzie kolej na zapowiedziany tdane sprawozdanie roczne i byl obór za-
i~t. Y 4niu 8 maja w Moskwie zjazd dziala- rządu, do którego zostali obrani następują-
ti'.bi' ziemski ck z wszystkich guberni}, cy czfonkowie: Przewodniczącym .Fr. Ho 
tZWof«•Y przez partye ziemską, z ks. Tru- ryza; zast. Marcin Lu czak; sekretarzem 
'.ieti:im aa czek. Pr. Kuliński; zast. Jan Perz; kasyerem Mi-

lebranie to przeznaczone !est do ode- chal Kikos; zast. Andrzej Barczak; biblio-
1rdi• wielkiej roli historycznej, spelni ją tekarzem Józef Staszak; zast. Wawrzyniec 
1ie.aw-odnie, i ieśli do te~o czasu nie bę„ Drabent; chorążym Józef Skorupski; zast. 
ee ••daną konstytucya, oglosi się kon- Jan Zaremba; asystentami Jan Matyla i 
:Mwtuaota w reprezentowanych przez sie- Marcin Zaremba; zast. asyst. Wojciech 
Vie. WSLystkich ziemiach rosyjskich. O teJ Mądry i Antoni Miśkowiak, rewizorami 
.tłeniatywie rząd wie doskonale i albo ją kasy Józef Kozlowski i St. Oierlich; re-
tłprzedzi ogloszeniem konstytucyi, albo wizorem chorych Wawrzyn Drabent; kie 
zmtidzie si~ wobec najstraszliwszej rewo- rownikiem teatru Marcin Lu czak; lawnJ„ 
łJtcyi1 której haslem na całym obszarze kami Jan Wotniak, Piotr Pawlak, Józef 
f,flńitwa rosyjskiego będzie "precz z ca- l(ozlowski i St. Gierlich. Zebrania odby
ratml.'~.. wają si~ w pierwszą niedzielę każdego mie 
.lV> ~ pod Moskalem ma zostać zapro· 

wadzo•Y u.orZ4d rzleeutld. 
W sprawie tej pisze „l\uryer War ... 

~Qtiki0 co nastepuJe ~ 
.ff pierwszych dniach maJa rozpoczną 

·&.9· w Warszawie narady komisyi, której 
IJlll'ftczono opracowanie projektu wprowa-
4r.mla samorządu ~iemskie"o w Króle
$ł!rje Polsklem. 

t: rozporządzenia jeneraf ..gubernatora 
·to· u«zialu w tcJ sprawie zaproszeni zostali 
•· prezes kieleckiego Tow. rolniczego 
"'1.atacby Dobiecki, radzca komitetu Tow. 
l\red. ziemskiego Stanis.faw Dzierzbicki, 
I~ Jeziorański. ordyn~t ·Adam hr. l(ra· 
f'ia:i, Stanislaw hr. Lubieński, Józef 
~tr<YWski, .Maciej ks. Radziwill (syn) ze 
S\nr:owa i ordynat Maurycy hr. Zamojski. 

Telegramy. 
• · r x d o r t. Zdarz)'ł $.~ tu wypadek 

'*1ercl z powodu tężca karku. 
I{ o • s t a • t J • o p o ł. W wHaJecłe 

~lb przyszło do ostreco starcia .,amię-
- ł.aadannery~ a ldlka bandami Ol'l'J'· 
i!kiw. Po ledaeJ I dnt&łe1 stronie ~ za. 
at. 

10 I o a i a. Ostatdl buna morska 
~e>WOdowała wiele ałeszczęść. W Bełcie 
21totręła łócli rybacka "Willi"„ Przy Bal-Oli parowiec ,,Bacllta" osiadł na lllłellt
~„ DwaJ maltkowle 11toaęlf„ 

H a m b u r K· Parowiec .J(astllla" la· "°' do Palenao za~ł wraz z 3' aałt
ta.I. 

Polacy na obezyźnie. 
: ) 
·-· Do dzieci potńlCll 1 

. fl>lłta się znów czas, gdzie a'.rleci poł· 
~ na obczyźnie po raz pierwszy pójdą 
do "l>Owiedzl l Komunii św. Jak corocznie, 
tale i latoś pragniemy wszystkim tym 
'cb:4atkom podarować DA pamiątkę obraz, 

siąca w lokalu p. J. tlusemanna, naprze
ciw kościola katoJickiego. Lekcye śpiewa 
odbywają, się co niedzielę i święto o pól 12 
w południe na sali posiedzeń. Szanownych 
Rodaków, a osobliwie młodzież z OsterfeJd 
i okolicy zachęcamy, aby jak najliczniei 
do naszego Tow. wstępowała. 
f'r. Horyza, przew. f'r„ KallDsld, sekr. 

Bottrop. W niedziele, dnia 9 kwietnia 
odbyto sic: walne zebranie Tow. św. Jacka 
z Bottropu na sali p. Hessego. Wielka li
czba cz/onków musiala :wstać wykreśloną 
z powodu nleplacenia miesic:cznych skła
dek. Kasa Tow. przedstawia się nam bar· 
dzo pomyślnie. chodaż zebrania si~ nic 
rnogly odbywać co miesiąc. - Do zarządu 
wybrani zostali: . Przewodniczącym fr. 
aaflast. Leop. Procek; sekr. Wincenty 
~iwiec; zast. Jan Wierzbica; skarbni
kiem Ludwik Lopaczewski; zast. Józef 
Szczotok; bibliotekarzem Jan Demel; zast. 
Jan J(oflik; lawnikami Jerzy l(losok i Ka
rol BlażeJewskł; chorążym Leop. Grzenia; 
zast f(arol Pila i Sylwester Koźlik; asy
stentami Leop. ttinysz i Pr. Porwol; ust. 
Wincenty Grobelny i Józef Pytlik; rewizo
rami kasy Pr. Tatarczyk i I(arol Koflik; 

Czlonkowie, których dziatki pójdą do 
pierwszej Komunii św. mogą otrzymać ~ 
Towarzystwa św. Jacka piękne ksiąfki do 
nabożeństwa i obrazek na pamiątkę pier
wszej J(omunli św. u sekretarza Wincen
tego Myśliwca ul. Arenbergstr. nr. 2. 

Recklłnstbansen-Hłlłerhalde. Dzielę sio 
~ szan Red. 11Wiarusa Pol." wesołą. nowi
na. Otót w Reckl.-ttillerhaide zostalo za
loione nowe Kolo śpiewackie pod tyt. ,,Ka
lina0. W niedzielę po poludniu o godz. 
~6 zagail zebranie w tym celu zwołane 
rodak Jan l(onieczny; proponując na prze
wodniczącego p. W. Cltwllkowskiego z 
Bruchu, który tet zebraniu przewod?iczyl,. 
wykazawszy cel ł potrzebe tow. śpiewac
kiego. Na zapytanie, czy Rodacy tyczą 
sobie l(ola śpłewaclde"o, oświadczyla sJ~ 

zaczna większość za tern, kilku tylko i dochodu i rozchodu przez kasyera, •a-
życzylo sobie innego tow. polsko-katolic- stąpil obór nowego zast. sekretarza. Wte-
kiego. Gdy po przeczytaniu ustaw przy- kszością, głosów czlonk6'w został obraa1 
stąpiono do wpisu członków, zglosilo sie Szczepan Madaliński zast. sekr.; Antoni 
34 rodaków. Oprócz przew. przemawiali Kociemba bibliotekarzem; Kasper Szynat-
jeszcze rodacy Piecuch, Szulc i Wrzesiń- ski zast.; Leon Paluszkiewicz i Kasper 
ski w sprawie I(ól śpiewackich. Do zarządu Szynalski rewizorami kasy. Następnie 
zostali obrani: Walenty Nowak, przew., przeczytano cztery towarzyskie zaprosze-
.Wojc. Wasielowski, zast.; Ant. Olejniczak, nia na obchód rocznic. Uchwalono w 
sekr.; Tom. Konieczka, zest.; lgn. Maro- dwóch rocznicach brać udzial. Dalej byl 
szek, skarbnikiem; Jan Krystkowiak, zast.; wniosek w sprawie „święconki", która od.-
Ant. Przybyl, bibliotekarzem; Wal. Graj- będzie siew niedziele wielkanocną po poi. 
czyk i Ant. Konieczny lawnikami. Wsz'Y- o godz. 4. Tow. zamierza sprawić nowe 
stkim Rodakom, którzy się przyczynili do szerpy, W końcu stawiony by/ wniosek: 
założenia Tow. śpie\vu oraz p. Chwilkow- według rocznicy Tow. św. Walentego, któ_-
skiemu składamy ninieiszem serdeczn~ l ra t>rzypada na dzień 2 lipca. Postanowio-
Bóg zapiać t no iak najwspanialej Ją odprawić~ .Muzyk~ 

Z polecenia Sekretarz. \ Polską 10 chłopów t ,pochodetrt i teatri;m 
~ amatorskim. Wszystko to zostalo w nai: 

Blumenthal. Pólroczne wal11e zebra- lepszym porządku załatwione. tu fecfnate 
nie polsko-katolickiego tow. śpiewu „ We- ubolewać musimy, że Jeszcze bardzo wie
sotość" w Blumenthal odbyto w niedzielę, lu todak6w stroni od towarzystwa. Jest 
dnia 2 kwietnia 1905. Do zarządu zostali tu bardzo wielu rodaków, którzy Jeszcze 
obrani: f'r. M'atuszek, przew.; Walenty do żadnego towa~tystwa polskiego nie na-
Grobarek, zast. sekr . .Fr. Nowak; zast. St. leżą. Ale nie brak tufaJ i takich, co sie Cs.-
Szukalski; skarbnikiem Roch Zimorsk1, czą do „~napów i ferbandów". Rodacy? 
zast. St. l(aczmarek; hibliotekarzem St. Gr.omadme przybywać powinniśmy na pol
l(aczmarek; zast. Szczepan Krupka; re- sk1e z~brania i na czlonków si~ zapisywae. 
wizorami kasy St. KuJawa i St. Waldow- W ~oncu ~olam do was: Szanowni czy. 
ski. Towarzystwo posiada bibliotekę, któ- telm.cy „Wia.ru~a Polskiego"rozszerzaJmy 
ra się składa z 69 książek, 22 książek tea- to pismo gdzie i Jak tylko będziemy mo~li 
tralnych i 34 książek do śpiewu. Towa- bądź.to PO domach, tądź przy pracy prze<\. 
rzystwo urządzilo zabawę gwiazdkową, stawiajmy przed oczy naszego Wiarusw 
która się pięknie odbyla przy licznym u- Polskiego" kochanego, mlanowlci~ tym ro . 
dziale czlonków i rodaków. d~kom, k~órzy swoje „buterbrody" w nie-

f'r~ Nowak. sekr. mzeckie b1buly mają zawinięte. Na zakoń

Wiece. 
W zeszłą niedziele odbyly się Wiece 

„Zjednoczenia" w następujących miejsco
wościach: w Marxloh i Osterfeld, gdzie 
przemawia? druh Sosiński; w Bu er i Erie 
Middelich, gdzie byli referentami druho
wie l(orpus i Gwizdek; w NeurnUhl, gló
wnym mówcą byl druh Soloch; w 
ł(ottenburgu, gdzie referował druh Grze-
siek. Szczęść Boże! 

W Meqede odbyt si~ dnia 16 kwietnia 
wiec robotniczy. Przewodniczącym wie
ca byl druh Skrzypczak. Jako pierwszy 

. mówca wystąpił druh Trzebniak z Liitgen
dortmund, który omawia/ sprawy robotni
cze i liche traktowanie robotników Pola
ków. Po dlugiei mowie rozlożyl zrozu
miale cale polożenie „ZJednocznia z. p.„ • 
zachęcał do największej wytrwałości, aby 
przez to zapewnić swej organizacyI pomyśl 
ny rozwój. Potem przewodniczący oma
wia! sprawy tutejszego robotnika. Prze
mawiali jeszcze druhowie I(aczmarek, Jań
czak i Nadolczak, którzy przedewszyst
kiem zganili tych, co sie tluką po nfemfec
kJcłl „ferbandach". Na mowy tych druhów 
odpowiedział druh iTrzebciak w dln2-
szem przemówieniu i stawil niektóre pyta-1 

nia, na które mieli odpowiedź dać. Choć 
tam by Ii, ale isf e '1cale na odpowiedt nie 
zdecydowali, przeto wszyscy druhowie 
dali odpowiedź, iż „Z. z. p." jest instytucyą. 
godną poparcia i przyrzekli wytrwale stać 
przy niem. Druh Skrzypczak zlożyl urząd 
męża zaufania, wiec na jego miejsce zostal 
obrany druh Gruszka, łfansemannstr. nr. 3. 
Wiec odbył się w najlepszym porządku a 
przewodniczący zamknął go slowy: 

Szczęść Boże! Dnall. 

lf.Otde. Sprawozdanie z kwartalnego 
posiedzenia Tow. św. Walentego z dnia 9 
kwietnia. Posiedzenie rozpocząl przewo
dniczący pochwaleniem Pana Boga. Po 
odśpiewaniu pieśni „Serdeczna Matko", od 
czytano .Ewagelle św. i wyklad teite. Po
tem placono skladki miesięczne. Po prze
czytaniu sprawozdania kwartalneio oraz 

czenie zasyłam szanownej l(edakcyi ł 
wszystkim gorliwym czytelnikom Wiarn
sa Połskiego0 serdeczne życzenie ';,Weso
lych Swiąt wielkanocnych". 

Józef Matyfa. 

Sterkrade. Za staraniem kilku roda
k~ ~awiązalo sle w Sterkrade polsko-ka~ 
tol1ck1e towarzystwo pod opieką św. Ji>
zefa. Na członków da/o slę zapisać 38 ro. 
daków. Do zarządu zostali wybrani na-
stępujący czlonkowie: przew. f'r. Strug-a-· 
la; zast. Teodor Wróblewski· sekr Wa
lenty ·1·asiemski; zast. Józef' Ryb~czyk
skarbnikiem Józef Ogórek; za!t. August: 
Sz_czepański; bibliotekarzem Ant. J elenow ~ 
8~.1J ~ast. Ant..~aJrowski; lawnikami Ang·. 
!<ais 1 Aug. B1htewski, Andrzej l(anniński 
1 S~n. ~tefaniak. Rodakom w Sterkrade 
nalezy su~ szczere uznanie, że zalozyli to
warzystwo, także tym wszystkim któ~·zv
nam Przy zakl~daniu byli pomoc~f. T~ ... 
raz ~ZY~'am się do rodaków w Sterkrade 
aby Jak Jeden mąt do towarzystwa J>Ot' 
skkiego wstąpili. Ci zaś, którzy w niemiec: 
~eh ferajnach dotychczas bylJ winni n 

nich wys•„ 'ć l d ' "' ~Pl o sw...,go sle przylączyć, 
bo teraz me będzie mial nikt wymówki -+e 
i>olskieg? towarzystwa nlema. Prdl;t 
wsz!stk1ch rodaków nie tylko z SterkrĄde 
ale 1 z celej okol' b icy, a Y si~ do naszego 
~~~arzystwa .zap1salf. Tak samo wszyst-

tych uwrndomlć o towarzystwie Pro
szę, którzy „Wiarusa Polskleg0" nie czy_ 
tają f nic o tern nie wiedzą. Prosimv ich 
~i~em uwiadomić i do towarz.vsrwa zac11ę„ 

. le za~ teraz z Sterkrade zawsze coś 
no:iego .bedzie slychać, przeto powinien 
s~. e ~azdy z nas zapisać „Wiarusa Pof
s tego . A może nam i p. Oorli\vy Et: 

Sterkrade co nowego napisze. w~ZYKY' 
wf~c z ciekawości zapiszmy sobie Wi . 
sa Pol k' " ,, a111-s Iego na maJ i czerwiec b 
Przedewszystkiem Jest naszem ' · 

0 ~· 
które b i i.~ pismem 

nas ron' uu tet „Wiarus Polski;"~~ 
stal dla nas robotników zalo:tony. 

~ TasleDJs.kl, sekr. 

Osterfef<l NaJprzód pozdrawiam sza
llO'Wną Redakcyę i proszę o zamjeszczenie 



kilka sMw \\ lamach pis1i1a naszego. Ubo
Jewać tu trzeba bardzo, iż tak wielu Ro
daków blądzi po manowcach i dadzą się 
wódzić od innoplemieńców i naszych wro
gów. Będąc u niektórych rodaków i za
~hęcalem ich, aby sobie zapisali „Wiarusa 
Pr.lc:' ·i ~o" na drugi kwartał, a oni mówili 
tL •• i iŻ mają gazetę w domu. Pytalem 
sic;, czy „Wiarusa", ale mi nie dano odPD
wkdzi, ale przekonałem się, że mają „an
cajgiera". Mialem wiele mozołu, aby o
wego rodaka odwieść od bibuły polako
źerczei. 

Teraz na maj i czerwiec można zapi
sać sobie „Wiarusa Polskiego", więc agi
tujmy, aby go sobie każdy zapisal, kto do
tąd bez gazety polskiej się obywa. 

Pracować też winniśmy, aby nasze to
warzystwa mialy więcej czlonków, bo je
szcze dużo Rodaków błąkają po ,,feraj
nach". 

Długoletni czytelnik „Wiar. Pol." 

Kilka uwag z Langendreer. 
Piszą nam: N. b. J. Chr. ! 
Szan. Redakcyo ! ProsZG pokornie o 

1m1icszczenic w ,Wiarusie Polskiem" na
stGpuiących moich uwag co do sprawy na 
tu teiszym wiecu 9 kwietnia omówionej. 

Przyshtchałem się pilnie na tym wiecu 
wszvstkim mówcom i miałem przytem 
też swoje własne myśli i zapatrywania na 
tę sprawę. Dużo tych żalów na tutejszego 
ks. proboszcza uważam za słuszne ale 11ie 
we wszystkiem ! 

Najpierw mówiono, że połowa tutejszy::h 
parafian jest polską. Zdziwiony spytałem 
siG tu ludzi wiarogodnych i stosunki tutej
sze dobrze znających, czy tak jest rzeczy
wiście, bom nie widział dotąd nigdy tylu 
ludzi na polskiem nabożeństwie. Powie
dziano mi, że na 7700 parafian można 1500 
do 2000 najwyżej Polaków rachować. 

Zdziwiony, znów się spytałem samego 
siebie, gdzie oni przebywają, bo jak tu co 
drugą niedzielę miesiąca polskie nabożełi
st\v o się odprawia, tom widział na pierw
szem kazaniu przed pot ledwie 200 osób, 
a połowę na drugiem kazaniu 500-600 
a reszta gdzie? Przecież nie wszyscy 
muszą w niedzielę robić! 

Po drugie powiedzialem sobie: prze
cież ostatni raz ks. polski z Bochum nam 
wszystkim w kościele po pierwszem i po 
drugiem kazaniu wyraźnie tłomaczy1 z am
bony dla czego od nowego roku on sam 
zapro\vadzil inny porządek co do mszy św. 
i że ks. prob. -vv tern nie ma swojej ręki! 
Rozumiem dobrze, że ks. proboszcz przy 
S\ oiern szorstkiem usposobieniu nie bar
dzo grzecznie przyjął owych prezesów 
tu tejszych towarzystw polskich i tak dale
ce się posunął, że i ,,Gorzkie żale" śpiewać 
zakazał, co zapewnie goryczą musi napeł
niać nas wszystkich. Ale tego nierozu
micm, dla czego rodacy tu dali upaść ży
wym różom? Z wielkim trudem młodzie
niec śp. Stanisław I(acztnarek zebrał 
członków na kilka róż, ks. polski z Bochum 
zadał sobie dość pracy z tern, a za rok już 
bylo po żywym różaficu i kobiet i tej ma
łej ·garstki mężów. Czy to nie smutno, a 
kto temu winien? My sami, że sprawę za
niedbaliśmy! ' 

Po trzecie slyszatem na wiecu prośbę 
do Wladzy duchownej o księdza polskiego 
dlatutejszych polskich parafian. Mój Bo
że, myślałem sobie, księdza rodaka w dzi
siejszych czasach i tak nie dostaniemy, a 
czy wielką pomoc da nam ksiądz niemiec, 
co się w Paderbornie, albo gdzieindziej 
trochę poduczy/ po polsku mówić, a który 
nic czuje z nami ani nie rozumie żalów du
szy polskiej. Przebywałem tu na obczy
źnie w rozmaitych parafiach i przypatry
walem się temu 1 co się dzieje, jak we Wan
ne i w Iicrne i w Baukau i tutaj. Słysząc 
11a wiecu tutai te wzdychania za księdzem 
polskim myślałem sobie: gdyby tu tylko 
wszyscy Polacy i Polki ustuchali tych pra
wdziwie złotych słów nauk' i upomnień, 
'które co miesiąc padają z tutejszej ambony 
po dwa razy, to byśmy się wszyscy lepiej 
mieli na ciele i na duszy, a nie bylohy tyle 
-Obrazy boskiej przez pijaństwo i karciar
stwo i kłótnie, nie byloby tyle nieporozu-
1nień w tutejszem towarzystwie polskiem 
„J cdność" i nareszcie nie by loby też tyle 
pzykrości z tutejszym ks. proboszczem! 

Bylem także dlugi czas w Saksonii, 
tośmy się bardzo radowali jak raz, dwa 
razy do roku przyjechał ks. polski nas spo
wiadać, a tu słyszę tyle wrzasku, chociaż 
mumy tu ks. polskiego co miesiąc i prawi 
nam kaz·anie, ale· słuchać go nie . chcemy! 

moje uwagi trafiły do przekonania wszyst· · 
kich serc polskich tu w Langendreer. 

Rozwatny. 
(Nie na wszystko godzimy si~, co pi

sze korespondent, ale zamieściliśmy jego 
uwagi gdyż spodziewamy się, że teraz za
biorą 

1

glos także inni Roda~y z L~ngen
dreer i sprawa cala zostanie należycie wy
jaśniona. Dziwi nas np. że korespondent 
broni ks. prob. Sch., który od dawna zna
ny jest z tego, że dla Polaków nie pr~Y
chylnie jest usposobiony. Powtóre dziwi 
nas że korespondentowi wystarcza jedno 
nab~żeństwo polskie co miesiąc. Być mo
że że sam niechętnie na nie uczęszcza. Pro 
si~lY też Rodaków z Langendreer, aby 
wyjaśnili spraw~, dotyczącą liczby dusz 
polskich w Langendreer. Red.). 

c::scz: 

Ugodowcy. 
z Bruchu piszą nam: 
Czytałem swego czasu we „·wiarusie 

Polskim" artykuł o szlachcie westfalskiej 
który pono pewnym panom dużo krwi na
psuł. Artykul ten znakomicie określil sto
sunki, które się tu i owdzie wyt.wor~yly ~a 
obczyźnie i w Polsce. Bowier:i ,istotnie 
mamy tutaj osoby, które z r?bot:i1ko~ wy
szły na przemysłowców; ~1ektorz_Y 1cdna
kowoż miasto poczuwać się do większych 
obowiązków wobec ludu roboczego, sądzą, 
że im teraz, ponieważ się dorobili,. nie ho
nor iść ręka w rękę z robotnikan:i1. ~tąd 
mniemają oni też, że trzeba im mną 
uprawiać politykę niż ją pr~wadzi lu~ ro
boczy. A ponieważ robotnic~ ~ „W.mru
sem Polskim" na czele upraw1a1ą J?Olltyke 
prawdziwie narodową, więc by się <?dró
żnić od robotnika, wpadli oni na pohtyke 
ugodową. . . 

Ponieważ ci panowie z robotników zy-
ją, więc też otwarcie przeciw robotnik~n~ 
występować nie mogą, za to tern glośmcJ 
wymyślają na „Wiarusa Polskieg~" z~v~a
szcza gdy otrzymali poparcie z mne1 Je
szcze' strony podzielającej także ich ugodo
we zapatrywania. Zdaniem tych pan?w, 
to we Wiarusie Polskim" wszystko iest 
szkodli~e, czy on broni robotnika, czy 
występuje przeciw giermanizatororn, 
wszystko się im nic podoba. Ostatnią raz<\ 
zdaniem naszych ugodowców czy szlach
cicó\.V westfalskich zgrzeszył „Wiarus Pol
ski" ponieważ ogłosił misyę w Bruchu, 
i tw'ierdzą oni, że bardzo niegodziwy 
człowiek podal wiadomo~ć o misyi, czem 
niby wiele trudności narobi? szanownym 
ks. ks. misyonarzom. Dla czego? pytałem 
dodając że przecież misya byla także o
gloszon~ w Dzienniku dortmundzkim 
Odpowiedziano mi, że Dziennik, to co in
nego, ale „Wiarusa P." nie cierpią. Pytam 
się dalej: A kto go to nie cierpi? „Nie cie1 -
pią go księża niemieccy, policya i inne oso
by za korespondencye, które się im nie po
dobają!" brzmiała odpowiedź. (Prawda w 
oczy kolet Red.) Dalej dodat ów jego
mość, że Polacy w Bruchu otrzymają 
wszystko, będą mogli odbywać wieców, 
ile chcą, tylko winni cierpliwie czekać i nie 
pisać niczego do „ Wiarusa Polskiego" do 
Bochum, bo jak on co oglosi, to popsują si~ 
szyki! Komu? Zapewne tylko tym, cu 
„Wiarusa P." prześladują, co wolają, że 
„Wiarus P." winien stracić w Bru chu abo
nentów, jak to powiedział 9 b. m. w pewnej 
restauracyi pewien rzemieślnik Polak, któ
ry ma zamiar poślubić niemkę-luterkę. (To 
rzecz na obczyźnie znana, że większa 
część tych, którzy pobrali sobie niemki za 
żony, są zawziętymi przeciwnikami „Wia
rusa Polskiego". Red.) 

Są tacy, którzy nawet interesu nie pa
trzą, lecz w kółkach małych ukladają plan 
wojenny przeciw „Wiarusowi Polskiemu" 
i przeciw tym przemysłowcom, którzy 
pracują razem z robotnikami i „Wiarusem 
Polskim". Bogu dzięki, bowiem mamy i 
takich. przemyslowców, którzy wdzięczni 
za poparcie ludu roboczego, ile mogą, tak
że dla robotników pracują, za co ich owi 
panowie ugodowcy strasznie nienawidzą. 

Sądzę, że tacy przemyslowcy, którzy 
zrywają solidarność z robotnikami, sami 
sobie najwięcej szkodzą. Dlatego powinni 
się oni jak najrychlej opamiętać, bo cho
ciaż w najskrytszym kółku plany układają, 
jednakowoż lud się o tern dowie najdokła
dniej. Wszędzie i zawsze winniśmy po
pierać przemysł polski, ale zupelnie slu- . 
sznie żądają robotnicy, by też przemyslo
wcy byli godni tego poparcia. 

Józef Kropka. 

Te nieszczęsne karty i wódka nam ty- St "k . Ł · · h, · · 
, , ·siąc razy więcej szkody i klęski przynoszą • ' . 

0 

• r~J ·. Tn~ uzyca~ 
.. j~k wszyscy hakatyścr i· księża gertnaniza- li wyóucht w kopalni Marie I. w Rcppist, po- I 

iorzy nam wyrządzić potrafią. Oby te nieważ dyrektor wydalił członka komi-

syi \\o-ybranej przez robotnik6w, a resztę 
członków zamierzano także wydalić. W 
poniedzialek robotnicy stawili się żądając 
przyj~cia wydalonego; gdy dyrektor ko
palni si~ na to nie zgodził, wszyscy poszli 
do domu. 

W jaskrawem świetle okazała się tutaj 
także taktyka socyalistów, ktorzy nama
wiali robotników, by wystąpili ze „Zje
dnoczenia zawodowego polskiego" i wstą
pili do „ierbandu", bo „Zjednoczenie z. p." 
zdaniem socyalistów robotnikom niczego 
nie da. , 

W wtorek odbyfa sie tak zwana „Be
legschaftsersammlung" - zgromadzenie, 
na którem byl także obecny druh Sosiński. 
Przysłuchał on się najpierw niepoznany 
mo\vom socyalistycznym„ Socyaliści wy
wołali caly strejk a zdobywszy człon
ków na owem zebraniu przywódzca 
ich radził bezwarunkowo podjąć pracQ. 

·Tak to socyaliści pragnęli robotników wy
strychnąć na dudków, a przeszkodził im 
w tern druh Sosiflski, który zabrawszy 
głos, wyjaśnił położenie Polakom i niem.
com i za jego rad.n dopiero uchwalono sta 
wić warunki i bezrobocie w porządku 
przeprowadzić. W wtorek wieczorem za
przestano pracować we fabryce należącej 
do owej kopalni. 

Na środę i czwartek zgłoszono wic
ce .,polskie, na których przemawiać ma druh 
Sosiński. W miejscowości Raschen wójt 
poświadczenia na zgloszony wiec dać nie 
chcial, więc wysiano telegraficzne zażale
nie do landrata·. 

Z "ojny rosyjsko·janońskiej. 
Gdzie będzie stoczona przyszła bitwa 

morska? To pytanie zadają sobie wszyscy 
odkąd stalo się wiadomem, że odmiral Roż 
diestwief1ski wpłynął na morze chińskie. 
Raczej należałoby zapytać, czy wogóle do 
bitwy przyjdzie? Być bowiem może, że 
Rosyanie nie chcą teraz walki, ale zadowo
liliby sie przybyciem do Wladywostoku. 
Tam eskadra rosyjska przygotowalaby się 
dopiero do walnej rozprawy. W każdym 
zaś razie zawiniecie do portu władywo
stockiego jest niezawodnie ostatnim celem 
wyprawy R.ożdicstwiefiskiego, bo każ<l.a 

flota, która chce skutecznie dzialać, musi 
mieć wygodny punkt oparcia w drobrzc: 
obwarowanej przystani. Okręty muszą 
mieć doki, gdzieby je można bylo naprawie 
lub oczyścić, a machiny okrętowe potrze
bują ciąglego odnawiania zapasów węgla. 
Dopóki zaś Władywostok nie jest odcięty 
od strony lądu, dowóz polną koleją może 
się odbywać bez prze~zkody. Aby się do
stać do Władywostoku, flota rosyjska ma 
dwie drogi: najkrótszą przez cieśninę Fu
kien, oddzielając wyspę Formozę od brze~ 
gów chińskich, a dalej przez cieśninę ko
reańską i dluższą, a znacznie bezpieczniej-

. szą pomiędzy Formozą a Luzonem (główna 
wyspa archipelagu Filipińskiego) a potem 
na wschód od wysp japońskich, daleko na 
pólnoc przez cieśninę la Perouse pomię
dzy Sachalinem a Jesso. 

Jest jeszcze trzecia droga. Mianowi
cie Roźdiestwicński móglby się przcmknąc 
wśród labiryntu wysp Filipińskich wprosi 
ną Ocean Spokojny, a potem dalej znowu 
do cieśniny la Perouse. Ta droga jednak 
jest tak dluga, źe zapasy węglowe, wiezio
ne przez flotę, prawdopodobnie nie bylyby 
wystarczające. 

O ile jednak R.ożdiestwieński chce prt~
dko dojechać i Japończyków spotkać, mu
si plynąć w pobliżu Formozy i tam też szu
kać należy najprawdopodobniejszego tere
nu przyszlej bitwy. 

Pormoza należy od lat 10 do J apof.1-
czyków i mają oni tam w porcie Kelung, 
na północnym cyplu wyspy, wyborną pod
stawę operacyjną. Oprócz tego I(elung 
jest polączony koleją z kopalniami węgla 
bardzo dobrego gatunku. 

Pomiędzy poludniowymi brzegami 
Formozy a wybrzeżem chińskiem, leży 
grupa wysp Rybackich (Pescadores) nale
żących również do Japonii. Obfitują one 
w dobre przystanie, gdzie nawet wielkie 
pancerniki mogą zarzucić kotwicę. Tam 
również stworzyli Japończycy szereg nad
morskich warowni, które w danym wy
padku mogą odsłonić ich okręty. Nie cho
dzi im jednak o obronę. Togo pragnie zna
leźć Roźdiestwieńskiego i stoczyć z nim 
bitwę, zanim flota rosyjska wydostanie się 
po za obn~b wód formozańskich i w tym 
właśnie planie Japoflczyków leży gwaran
cya, te . Rożdiestwieflski nie dopłynie do 

. Wladywostoku bez walki. 
Cd~ic śi~ obecnie wlaści\.v:ie. obie floty 

nieprzyjacielskie znajdują, o tern nie ma 
wiadomości. 

Wiadomości ie świata. 
Niemcy. Prezydent sądu rze!Z) dr 

Gutbrod zmarl w 61 roku życia. ByJ Olli 
pochodzenia Wyrtemberczykiem i s~ 
wisko prezydenta najwyższego sądu za„ 
mował od 1903 r. Z zawodu nie by} ~ 
nawet tyle prawnikiem, ile raczej Urzęduj_ 
kiem administracyjnym i dla tego nolt!i. 
nacya jego wywołała swego czasu Pe-wa~ 
niezadowolenie. 

Pisma niemieckie zwracają obeclł 
slusznie uwagę na to, że stanowisko vreiy 
denta sądu rzeszy winno być obsad~n~ 
wybitnym prawnikiem, ażeby znacitni\ 
tego sądu nie podupadlo. 

Z Rosyf. Znany tygodnik poniedzia!. 
kowy „Die Welt am Montak" przyn~i J 

Petersburga depeszę, że w sferach urz~do. 
wych wszystkie prace okolo wprowa~. 
nia reform w Rosyi zostały wstrZYillallt 
gdyż sfery urzędowe spodziewają się Z'W.J. 

cięstwa floty Rożdiestwieńskiego i w te1 
sposób obrotu korzystnego w całej kampa. 
nii na lądzie. W razie zwycięstwa floty ; 
armii lądowej rosyjskiej system absolut). 
styczny nie będzie miał najmniejszej 110. 
trzcby robienia ustępstw na rzecz SJ>Ofe. 
czeństwa. 

Z rćinv~ii stron. 
Paderborn. Ks. biskup paderborns.k1 

udzielił wczoraj znacznej liczbie klerykćl' 
święceń kapłańskich. . 

Gelsenkirchen-Neustadt. W tutefa~ti 
kościele odprawi ks. Schubert w drugie 
święto pierwszą mszę św. 

Ostatnie wiadomości. 
R z y m. Izba deputowanych wlębie. 

ścią głosów uchwaliła projekt rządo'W}', 
, według którego kolejarzy uważać nalety 
za urzędników, u których zawieszenie pra. 
cy uważać należy za życzenie zupełnei• 
uwolnienia z niej. Następnie odroczyla się 
Izba do 11 maja. 

W a r s za w a. Na Powązkach are!Z· 
towała policya i wojsko w nocy ze środJ 
na czwartek 200 osób. U aresztowanJck 
pono znaleziono broń. 

P a r y ż. Tak niewygodnemu »Je•· 
com ministrowi francuzkiemu dla spraw 
zagranicznych Delcasse uchwaliła Izba de· 
putowanycb votum zaufania. 

A I g i e r. Król angielski Edward Ja· 

prosił na pokład swego statku algiersl'il 
władze francuzlde i wniósł podczas uczty 
toast na pomyślność Francyi. 

L o n d y n. „Daily Telegraph" doao!i 
z Tokio że rząd japoński wręczył rządowi 
francuzkiemu notę protestującą przeciw 
pobytowi admirała Rożdiestwieńskiego ta 
wodach lrancuzkich Indochin. Rząd la· 
poński pobyt ten, który trwał dłużej nłi ta 
to zezwalają traktaty międzynarodowe, U· 

waża za łamanie neutralności • 

Towarzystwo św. Barbary w Dellw.ig 
donosi swym czlonkom, iż spowiedź wiel
kanocna odbędzie się we Wielką Sobot<, 
a w pierwsze święto Wielkanocne na ra1-
nei mszy św. o godz. 08 będzie tow. na.~ 
sze przystępowalo wspólnie do KomUJIH 
świętej. Z a r z ą d. 

Baczność Rodacy w Merkllnde i Behritł· 
hausen. 

Jajka wielkanocne będą święcone w 
J(astropie, a nie w !Merklinde. 

Jan Wawrzyniak. 
-----

Tow. Blog. Bronisławy w Bochuin-Wie-
melhausen 

donosi swym członkom, iż w poniedzia~ek 
(2 święto) odbędzie się święconka o ~o&. 
4 po pol. na sali pani Schmidt. O hczllY 
udział członków z rodzinami uprasz~1 

Z ar z ą ~· 

Baczność Towarzystwa w okolicy Neli· 
mlibl. 

Tow. pod opieką św. Antoniego z P-~~ 
dwy w Neumtihl obchodzi swą 4 roczt~i« 
istnienia dnia 25 czerwca. Proszę uwazać, 
·aby w jeden dzief1 wszystkie towarz_ys~ 
nie urządzaly zabaw. 

Józef feriet, przew. 

Towarzystwo św. Marcina w Klrchtitdł 
donosi swym szan. czlonkom, iż lat?~~ 
świeconka odbędzie się w pierwsze ~wi~ ~ 
Wielkanocne o godz. 4 po pol. na sah ~y 
kłych posiedzeń u p. BOllhoffa. · O l~c~!I · 
udział członków z familią upra~z~ . sied 

.·Zarz.Cl.-. 
. Uwaga: ·. Szan .. czlonkom óraż k~: 

tetovv·i Ś\Vi~co11h.i L. w 1 d(:d.tll u w·4ę ua 
0 

głoszenie przy kościele. ~ 
Wawrzyn Łuczak, prze · 



Tow. św. Jana Ewanrr.. w Hiillen 
i:;lcnasi swy111 czionkom, iż w Wielką. Sobotę ti. 
Z2 )(Wietnia przystępuje Towarzystwo wspólnie 
do spowiedziśw. wielkanocnej a w Wielk'l Nie
-Ozlclę rano do Komunii św. Zarazem oznajmia 
sie członkom, iż w drugie święto Wielkanocne 
towarzystwo obchodzi święconke na sali p. 

achbarschulte. Poc2Ątek o godz. 4 po pQf. O 
liczny udzial się uprasza. I zarazem ozuaimla 
tie czfonkom, że nasze towarzystwo bierze u
dział w pielgrzymce do Neviges 7 maia. Bilety 
mo.ż.na dostać w każdym razie naprzód u pan11 
Bartkowiaka w Erichstr. 14, u p. Wolińskiego, 
Landgrafenstr 47, i u p. Mł'ynarczyka Westfa
!eustr. O liczny udzial prosi Z a r z •l d. 

1awarzystwo św. Wbtcentego w Hochbeide 
daje swym czlonkom oraz Rodakom do wiedu
mości, iż w drugie święto Wielkanocne odbę
dzie sie zebranie, na którem odbędzie się po
dziat święconki. O liczny udzia1 czlonków i 
Rodaków wraz z żonami i dziećmi uprasza się. 

Z ar z ą d. 
Uwaga: Listy tyczące się Tow. św. Wi11-

cenicgo należy się adresować na ręce przewod. 
Franciszek Adamczak, ttochheide, Mittelstr. 12, 
albo sekretarza: Leon Szczygielski, ttochheide, 
Zcchenstr. 20a. -----

Towarzystwo św. Barbary w Herten 
W pierwsze święto Zmartwychwsta

nia Pańskiego obchodzimy wspólrn1 świę
conkę tegoroczną po pot o godz. 4 w loka
lu posiedzel1. O liczny udział członków z 
familią uprasza Z a r z ą d. 

Baczność druhowie w Marten t 
Kwartalne walne zebranie odbędzie się 

24 b. m. na sali p. Kortmanna o godz. 4, 
zatem komplet druhów jest konieczny. 
Druhowie, którzy zalegają ze skladkami 
winni się z nich uiścić, w innym raz.ie zosta 
ną z listy członków wykreśleni. Po posie
dzeniu odbędzie się ,,Wieczornica". Go-
~cie mile widziani. Wydział. 

Uwaga: Druhowie Wydziału winni 
się stawić punktualnie o godz. 3, tak samo 
rewizorowie kasy. Czołem! 

J. Pracel, prezes. 

Tow. gimn. „Sokół" w Langendreer. 
Zebranie odbędzie się w poniedziałek 

d . .24 kwietnia rb. o godz. 33/i po pot w lo
kalu p. Sproedta. Ponieważ na porządek 
dzienny przychodzą nader ważne sprawy 
przeto wzywam i proszę szan. druhów o 
punktualne i jak najliczniejsze przybycie. 

St. f alkiewicz, przew. 

Towarzystwo „Jedność" w Dortmund. 
Swięconka wspólna odbędzie się w 

pierwsze święto Zmartwychwstania Par'1-
skiego, po nabożeństwie polskiem, tj. o 5 
po poL Liczny udział członków z żona
mi i dziećmi pożądany. Goście mile wi
dziani. Z a r z ą d. 

Towarzystwo św. Józefa w 1Ierten. 
~więconka odbędzie się w drugie świę

to Wielkanocne o godz. 4 po południu. O 
liczny udział prosi Zarząd. 

Towarzystwo św. Izydora w Herne. 
W pierwsze święto Wielkanocne, dnia 

23 kwietnia o godz. 4 po pot odbędzie się 
świi;conka na którą się wszystkich człon-
ków zaprasza. Z a r z ą d. 

Towarzystwo św. Jadwigi w Mengede 
uwiadamia swych czlonków oraz wszyst
kich rodaków w okolicy o następującym 
porządku spowiedzi św. W Wielki piątek 
PO pot, w sobo tę rano i po pot. i we Wiel
kanoc rano. Droga krzyżowa w Wielki 
Piątek wieczorem o godz. 7. W pierwsze 
świ~to Wielkanocne rano o godz. 8 msza 
św. z polskim śpiewem i kazaniem. Po pot 
o. godz. 4 wspólna święconka na sali po
siedzeń. Poświęcenie święconki "\V sobotę 
Po Pol. o godz. 2 w następującym porząd
ku: Niewiasty zebrać się mogą z ulic Am
merstr. i liansemannstr. u St. Gajewskie
go, z ulic Wilhelmstr. i Sedanstr u Kacz
marka, z ulic Bismarckstr. i liaberlandstr. 
u Pr. Walczaka. 

St. Gajewksi, przew. 

Towarzystwo św. Wacława w Lindeu 
donosi swym czlonkom, ii posiedzenie od
będzie się w pierwsze Ś\Vięto wielkanocne 
po poł. o godz. 4. Zarazem będziemy ob
chodzić świ~conkę. Uprasza się wszy
stkich członków, aby się licznie stawili. 
Goście mile widziani. Zarząd. 

Towarzystwo św. Woic~echa w Baukau 
donosi swym cziookom, iż święconka odbedzie 
się w pierwsze święto wielkanocne o godz. 4 
po pot w sali posiedze11 u p. Serbrucha, przy 
ul. liafenstr. Zaprasza się wszystkich człon
ków z familiami. Goście mile widziani. 

Z ar z ą. d. 
Uwaga: Wszelkie listy tyczące się naszego 

towarzystwa, prosimy przesyfać na ręce prie
wodniczącego lub sekretarza. 
Jan Ciesielski, przew. Józef Pukarttłk, sekr. 

Bractwo Różańca św. w Schonnebeck 
donosi Braciom 1 Siostrom, że Gorzkie żale 
śpiewane b~d~ \'v c Wielki piątek po pol. o godz. 
3. Potrawy będą święcone w sobotę po poL o 
godz. kwadrans przed c75wartą. Lepiej prędzej 
. ia kpóźniej przyjść. W <.lrugie święto wielka
nocne po pot o godz~ 4 nabożeństwo różańco
we i zmiana ta.iemnic. Uprasza się uprzejmie 
wszystkich Brad i Sio1Stry, R.c<laków i Roda
czki, aby jak nai!icznielszy uclz\at byJ w nabo
żeństw ie. Bfogoslawieństwo wszystkim jest 
potrzebne. Ktoby s.ię chciar do Różańca zapisac: 
może przybyć do kościo.f a, tam będzie sposob
nooć -do wpisania się. Do wszystkiego czas lu
dzie mają, ale od kościola i do Różańca są różne: 
w3m1ówki. · Nadzelator. 

Towarzystwo św. floryana w Gelsenk;rcben 
donosi swym czlonkom, iż w pierwsze święto 
wielka.nocne o godz. 4 po pot obchodzimy 
wspólną święconkę na sali zwyklych posiedzel1, 
na którą się wszystkich członków z familią za-
prasza. Goście mile wk1zia1Ji. Zar:ząd. 

W ATTENSCHEID ! 
Swięconka latosia oclbędzle się jak nastę

puje: W Wielką Sobotę po poludniu o godz. 
3 święcenie potraw wielkanocnych dla Tow. 
także dla -..vszystkich familii polskich na sali p. 
Gra.manna, lokal Tow. św. Józefa, tak samo o 
godz. 3 dla wszystkich familij, które mieszkają 
na ulicach bliżej nowego kościola św. Józefa ua 
probostwie przy samem kościele. Uprasza się 
wszystkie familie polskie, ażeby nie zaniedbaly 
tak pięknego zwyczaju i potrawy wielka•nocne 
dali poświęcić. W pierwsze święto Wielkanoc
ne po południu o g-o<dz. 4 wspólna święconka 
Tow. św. Józefa, uprasza się wszystkich czlon
kÓ\\' , ażeby z familiami licznie na święconkę 
przybyli. Z ar z ą d. 

Towarzystwo św. Józefa w Osterietd 
oznajmia swym szan. członkom, iż w niedzielę, 
dnia 23 b. m. o godz. 4 po por. obchodzimy 
wspólu ie święconkę na sali posiedzeń. Liczny 
udzial czfcmków z rodzinami jest pożądany. Go
ście z obcych miejscowości będący w tym dniu 
u czlonków naszego Tow., mogą także brać u
dziaJ w święconce. Tak samo wszyscy nam i} -
czliwi Rodacy, którzy s ię w tym dniu dadzą na 
członków zapisRć odbiorą święconkę. Goście 
mHe widziani. Ktohy chcial św· i~wnkę spoży
wać w domu, może zanieść w sobotę rnno ::~ 1 
salę do p. Trendelkamp i tam ·będzie poświę-
eona. 

Wojciech Bieganowski, sekr. 

Towarzystwo św. Barbary w Oberhausen 
donosi SwYm członkom, iż będziemy przystępo
wać wspólnie do wielkanocne} spowiedzi śVi. 
Sposobność do spowiedzi we wielką sobotę od 
4 godz. po pol. w kośdiele Najśw. Panny. Do 
komunii św. w Wielką niedzielę rano o godz. 
%8 w kościele Serca Jezusowego. O jak naj-
liczniejszy udział' czfoaków prosi Zarząd. 

Uwa~a: Zarazem donosi st!ę szanoiwnym 
czlonkom, iż wspólną święconkę obchodzić bę,
dziemy w pierwsze święto wielkanocne o godz. 
4 po poi. na sali p. Webra, ul. Duisburska, na 
którą się wszystkt:ch c1Jonków z familią za
prasza. Goście mile widziani. Potrawy będą 
święcone w Wielką Sobotę o godz. 01 w po
ludnic na sali towarżyskich posfedz.eń przy 
kościele Serca Jezusowego. 

And. Czwojdrak, sekr. 

Tow. św. Antoniego z n. w Ober-Styrum 
dono i czlonkom, iż w drugie święto wiel
kanocne po pol. o godz. Y.i4 na sali p. Wol
berga, odprawiona będzie Swięconka. O 
liczny udział czlonków uprasza 

Z ar z ą d. 

W dniu i;codnych Jmlenin naszego szano
wnego sekretarza 

WOJCIECHA SKAL Y 
zasylamr naJŚerd~zniejsze życzenia: 

Niech sci szczeście wieniec splata, żyj jak 
nai-dluższe lata. A przytem życzymy ci przyja
cielu, co na próżno pragnie wielu: Sil i chleba 
ile trzeba, piwa beczk~ i polską żoneczkę. A 
11:dy hojnie na cię spłyną dobra żona, chleb i 
piwo, wtenczas przyjacielu dro~i, odwiedzimy 
Twoje proi;;i. Te11:0 wszystkiego z calcgo serca 
ci życzymy i po trzykroć \Vykrzykujemy: Woj
ciech Spychala niech żyje! aż się echo w calym 
Witten odłJ.ije ! 

Członkowie Koła śpiewu. 
A. N„ T. B.~ L. K., A. K„ A. K„ J. t;., M. K.L 

J. s„ J. c„ M. J .• T. St • 

m~~ m~~~H~i.!1ttHff 

Silni robotnicy 

Bornig-Sodingen~ 
Zmiana! 

Uwiadamia się szan. Rodakó\1.•, że spo
wiednik polski przyjedzie 26 bm. i pozosta
nie aż do 3 maja a nie tak, jak bylo przf:d. 
tem ogoszone. 

Wielki wiec Ew ina. 
Ażeby Rodakom oznajmić jakle widoki 

mamy co do polskiego księdza, zwołujemy 
wiec do Ewlng w niedzielę, w płerwsa 
święto Wielkanocne o godz. tł~ na saH I'· 
l(lodt. Szanownych Rodaków z Ewlng i 
okołlcy uprasza się o jak najliczniejszy u-
dział. Ko m i t e t. 

Restauracya pod nazwą „Zur Krone" ! 
Steele n.IR., Augustaplatz nr. l. 

Donoszę wszystkim Rodakom w Stecie 
i okolicy, iż w święta wielkanocne bedzie 
wyszynk ciemnego piwa (Bockbicr) a przy 
tem koncert. • 

Z szacunkiem 
FR. SARBINO.WSKI. 

~--

d 
i•• ·e.a w •e• 
t:kla.ł. ua,jdt. 2i•t, i 
lale• do\.rn .:iapłMi•Dl\ 
ro9:iif. tr, ktee •llł•pcy 
oi U lat p Olll!rWdJ 
z.aaj~, atrudniaia pr"7iy 
wy11.kłoj npłM!t. 

rraYte lnvat.,.y ••· Pra . 
cuje \u j.e 'W19k!lu. li
ez\A !'olaUw. 

przed Wielkanocą 

Wllłtaell A C . 
•erst.e.łl-tłładltua 

1. Coa (Bhi•). -
Kołowce 

O . ' „ pt1ma 
nnjlepazy w;yr6b, b.u<lz? 
tanie. poleca 

Ił. Tlmmaun 
w Dnchn.m, 

ul, Wilhelm"ltr 10. przy 
placu Wilhelmowsklm. 

-ll!IJIBmllimBl~ 
1 p odróżu}ąc~h I 

do si-mmdazy 

msszyra do szy-
cia 

i i nn~·cl i artykułów. 
pO">mkv;je przy wy
sokiej prov.izyi 

l\tI. Liebenfe.d 

k•; żdego rodzaj 11 pierze i 
farbuje na. nowo i i-epe
ruje tanio 

l<' arbier ni a 
Gallnscbl e'go 

w Bochum, Wilhelmst.r. 
- 'felefon 911. -

Filie; 

( Bahnhofst, 82 
Herne ( Bahnhofst. 73 

Bahnhof3U34 
Rruch, Mo.riemtr. 4 7. 
Obe1rłlau~en. 
Wa1•ne. 
J..,a.ar. 
Brnekłmu tn. 

wi lk sprzed.aż 
nad.z zaj~&t. 

około 

300 b 
lllło 

'1 „ ~ z1eneo 
od D do 14 lat st6sowne. Dobr~ mocne materye. 

Modne wzory. Do wyszuk. Każde ubr. 5.25 mr. 

Podaruję 
d.o każdego ubrania u mnie kupionrgo eleg. kn.Jlelusz. 
ma,ją .zostać wyprzedane, bez wzgl:;du nn dotycheza
SOWf\ wol'tość, około 

300 o 1·~„ń 

· do Komunii św~ i do przyjęcia 
ła<lne , czarni) ubiory, najlep~.zc oclrobienie. eleg. leżące 

po 
oo ~50 1~00 

~ J U JUT. 

Około 100 ubrań dla meżczyzn 
z najlepszej czarne.i materyi kamga.rnowcj. clcg-uncH 
kr6j, dlugi l'a"on, 2-rz~<l-mvc kamizelki 

1930 
za cenq tylko mr. Wartość o wiele wy:i.s7.a. 

Najwiękwszy dom specyalny w Bocl?um 

1'1. H : rtołf w Boch 
tylko Obere Markt.~t r. 2 5, narotnik R.tJsen~tr. 

Właściciel: M. Mischkowski. 

--.-~~--tt..=:::r111m:1======= 

I 
li 

Do Wielkanocy nadzwvczajne lanie dni sprzedaży ! 

~:Jrfi1f\:·~ •1("!"~~~~,; ..... ~ ... -:.- li erm n (J hen 
ulica Prledrłobst. Bu hr rt róg llonlgstr. 41 . 

. chło_pc~w li Zna11y 1V Ruh1·ort i okolicy 
dż1ec1 . o 

nadzwyczaj tanio. li aaj•iłłlllZJ I najtańszy· 

1 i:~•r;,;::;d;:r 'l~~!!!~:!>Y m.e~~e~i ~buwia. 
---------· ----- Bml~ 



•• • • • ·.: • • ••••••••• 
Ernest Vollra th . • • 

• •i- erU erstr. ołll'3 w si ee Ie sałożony w rokn 1859 • 

• Wielki skład ,._ !I 
•• • a MZelkich to arów łokeiowyeh i modnych, poi&eieli, w1praw • 
• . OZ'- kon.fe k'cy.l dla dam, pa.nów i cblopców. • 

X W spólne zakupno za gotówkę ze 100 innymi składami, więc tylko dobrytowar • 

ac ,, pe nadzwyczaj taillch cenach. • 

•• •• • •••••• :ll'• 

. . 

~;,_;4g-~~~•:ir. ~~ ., ,,..,,~ M ~·~ • .., - „r;;,!1'.· , i ~ 

N a.darzyła. si~ •a.m sposobność zakupienia 

~~~~. ~6„9'4> kilka 100 prawdziwych naszy,jników 
~~~.er - -~----~-----~----
, ~..41'"1 • . 1011ntdroralowych ~ itn.u1uiu11 
,~ . 

~ e o wiele nitej warillłei. i aprzehjeay poszeieg6lne szniiq bardzo tanio. 

Dom towarowy 

a, nas ę c , 
~- Bahnhofstr. 79 HERNEul Dworcowa 79. 
~ 

. Jedyoy i najltiększy chrześiaJiski interes w całej okolicy polskich ubrań ludowych. 
·~- ~·. „ 

Prawdziwe m . . ci~jówki 
nr. I 2,75 mr. :a.r. ITT 1,75 mr, 

Prosimy ziwamać Prosimy 11w azac 

· 13 ollien wystaw1D.ych! 

I ooL:~on.ywanie u.brań podluc. mtaiy, ·pco. r;war&Ac7Ą dobrego leżez:a.ie. 

-.. I trmtAmIA. · 

' 1-~CZ'JZll:;lalepak6w 
.. I i chlopc6w. J . . He:rrmanns 
. I Najwię~v wybór 

81 
· I W DH8J&Clla 

. 003-~ oocooo--g11 prl!y •ll•y Fr1edrioh·Karlstr. 26. 

Nasz skład i wybór towaru jest tera.z podwójnie tak wielki, jak dawniej. 
====. Upra8•a mtę •wa.id aa 1ua.a1ze okna w1aławae. ==== 

la dmk. aakQld l rcdakcn od prw'O'łrf1łlly A • ł • n i 8 r eł & k i w nodlam - Nakladem i czcionkami Wydam--- n.n 'O.J..1....i „ • _ _.__ . "'"""a. „nal raaa C"VMm..aeł[t w ~ 

' 
I 



Nr. 93. Booham, niedziela 23-go kwietnia 1905. 15. 

Codiienne pismo ludowe dla Polaków na obczyinie, poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 

Wyi)hHii cł'4ziennle z wYiątk:i~m. dni ·'°'wia,tecz:nych. 
Pr~ itala kwartalna na poczC1e 1 a listowych wynosi 
1 mt. ft flłll .• a Z ocłllOiZe'łliOm do domu l mr. 92 fon. 
Wiarus Polski" zaJ-iSaH.Y jest w cen11ik11 pocztewym 

W imię Boże za ~larę I Ojczyznę I 
Za inseraty placi się za wiersz petytovry 15 fen .• a za 
odoszcni:i zamieszczone przed in ser a tarni 40 fen. Kto 
często og2:i.sza, otrzyma rabat. - Listv do „Wiarusa 
Polskiego" nald..y frankować i pcdać w nich doklad-

•• p&d znaki int „ t. ••lniscll" nr. 128. ny adres piszącego. Rckopisów się nie LWraca. 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje &ią w Bochum, przy ulicy Malthescrstrasse. - Adres: „vViarus Polski", Bochum. - T cl c ton n Ir· 1414. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

mówić, czytać i pisać po polsku! Nie jest 

Polakiem, kto p-otomstwu swemu zniem

czyć się pozwoli! 

t~~re~~~~~~~;tit~~ 

i Wesołego Alleluja ~ 
~ ~ życzymy wszystkim Hodakom ~ 
~ b ,. :!Qłr ;t i Rodaczkom na o czyzme i y,.' 

;t w Poh;ce. ~ I Redakcya I 
ft ;t ~ ;t~fe" ~~~;tit~~ 

fi -wypadków dnia. 
O język polski w gminach w Polsce pod 

Moskalem. 
I( o respondent warszawski „Sł. P." pi

sze: 
W dalszym ciąga naplywają zewsząd 

naspodziewanie pomyślne wiadomości o 
przebiegu wiosennych zebraf1 gminnych. 
Uchwały, oświadczające się za językiem 
polskim, zapadly między innymi w wielu 
gminach w Piotrkowskiem i Lubelskiem. 

Prowizoryczne obliczenia dają prze
szło 300 gmin, które się oświadczyły do
tychczas za Językiem polskim w urzędo
·waniu i okolo 250 gmin, które oświadcze
nia stwierdziły podpisami. 

l(orespondent „Rusi" u Henryka Sienkie
wicza. 

Gazeta rosyjska „Ruś" usposobiona 
przychylnie Polakom wysiała korespon
ta na wywiad do Henryka Sienkiewicza. 
ł(orespondent wyraża się z wielką czcią o 
znakomitym pisarzu naszym. Sienkiewicz 

' OŚWiadczyt korespondentowi glównie co 
następuje: 

Działalność moja w calości poświęco
na iest literaturze, odpowiedział Sienkie
wicz - z dziedziną zjawisk politycznych 
styka się tylko pośrednio. Potrzeba Jakie
goś ściśle określonego, zjawiska spolecz
nego, bym odczwal się. Ciężkie położenie 
Polskiej uczącej się młodzieży popchnęło 
~nie do przekonania próby wyjaśnienia, o 
Ile Panujący dziś w Królestwie Polskiem 
system wyksztacenia sprzeciwia się nie 
tylko pojęciom zasadniczym o sprawiedli
wości, lecz i najistotniejszym interesom 
samej Rosyi. Bezużytecznie draźniąc pol
ską młodzież szkolną, nie osiąga on jednak 
tcale swego tendencyjnie policyjnego ce-
11· Oprócz tego utrudnia wogóle rozwój 
'":Yksztakenia w Królestwie Polskiem, ob
lllża poziom ogólny kultury. W latach 
1828-1867, kiedy w kraju istniała jeszcze 
sz_kota Polska, odsetek uczących się byt 
Większy, niż obecnie. W ciągu lat 75 pol
ska oświata ludowa nie uczynila ani kroku 
~~Przód; nie dość na tern - cofa się. Ta-

iek głęboko mutne zjawisko nie może nie 
Sz Od ., 
0 .zie ogólno-państwowym interesom 
~\OSyt, 

Te I egYa m:'t'· 
b Pa r Y ż. Poseł japoński dr. Motono 
Ył u ministra spraw zagranicznych Del

casse' k go Przedstawiając sprawę pobytu es-
CUadkry ~ożdiestwieńskiego na wodach fran-

8 ich Indochin. 
t' To k 1 o. Panuje tuta) ogromne oba· 
w~ie na Prancyę z powodu jej pobłażli

i Wobec eskadry rosyjskiej. 

P a r y ż. Stanowisko Delcasse'go ma 
być zachwiane. 

L o n d y n. Donoszą z Szangaju, że 
rozbrojony tutaj swego czasu krążownik 
„Askold" nabrał węgla i gotuje się do wy
jazdu. 5 chińskich okrętów wojennych 
otrzymało nakaz strzeżenia „Askolda". 

D e t m o l d. Rejent księstwa Lippe, 
Leopold, cesarskiego zaproszenia na uro
czystość weselną następcy tronu nie ·przy. 
jął. 

K a n e a. Izba posłów Krety przyjęła 
jednogłośnie rezolucyę domagaiącą się po
itączenia Krety z Grecyą. 

Zoowu polityka na ambonie. 
Górny $tązk ma swego ks. dra Stepha

na, obczyzna swego O. Bazylego. Pienv
szego znamy z niesłychanych środków, ja
kich się chwytal "\V walce przeciw gazetom 
polskim Górnego Slązka, za co go nawet 
gazety centrowe potępily, drugi nie mniej 
gfośny na obczyźnie z agitacyi, jaką roz
wijał w czasie ostatnich wyborów parla
mentarnych za cen trowcami przeciw Po
lakom narodowcom. 

Raz po raz przypominał się od czasu 
tego O. Bazyli występując z ambony prze
ciw Polakom narodowcom, na przyklad w 
Altenessen, gdzie to zgromadzeni na nabo
żeństwo wierni miasto kazania usłyszeli 
cały szereg ataków na tych, co na wiecach 
występują. 

Wiele podobnych występów pominęli
śmy, ostatni jednakowoż, o który nam tutaj 
chodzi, jest nad.er charakterystyczny i po
siada znaczenie ogólniejsze, więc pominąć 
go nie możemy. 

Od długiego czasu starają się Polacy 
w Ewing pod Dortmundem o księdza pol
skiego, gdyż z dwóch tamtejszych księży 
ani jeden ięzyka polskiego nie zna. Parafia 
jest pono przeszło do polowy polska, czego 
najlepszym dowodem, że polowa repre-· 
zentacyi kościelnej sklada się z Polaków. 

Wysłano raz deputacyę, którą z po
wodu choroby biskupa1 przyjął Generalny 
Wikary i której oświadczył naturalnie, że 
chętnie księdza polskiego poslanoby do 
Ewing, lecz księży polskich nie ma. Gdy 
deputacya przedsta.wita jednakowoż, że w 
Wanne jest dwóch księży polskich odparł 
Generalny Wikary, że jeżeli tak, to jeden 
z nich wyslany zostanie do Ewing. Cze
kano dość dlugo napróżno, aż wysłano 
drugą deputacyę przyjętą przez ks. bisku
pa, który potwierdził przyrzeczenie po
przednie Generalnego Wikarego. Sprawa 
wzięła więc obrót korzystny dla Polaków 
w Ewingu, a jeden z księży polskich w 
Wanne oświadczył, że chętnie przyjąłby 
posadę w Ewingu. Teraz jednakowoż roz .. 
poczęła się akcya przeciwna ze strony naj
więcej interesowanej: Zaproszono na pro
bostwo trzech Polaków, którzy tam pod
pisali list do wladzy biskupiej, że obecna 
opieka duchowna Polakom wystarcza, a 
księdza polskiego nie potrzeba, gdyż O. 
Bazyli dojeżdża raz po raz z Dortmundu. 

Za zdradę te nie potępiamy tyle owych 
Polaków, lecz winę główną składamy na 
osobę, która ich do tak niecnego czynu na
mówiła, by ze zdrady korzystać. Przy
rzekl co prawda miejscowy proboszcz ks. 
Sondermann, że sam nauczy się po polsku, 
lecz na to Polacy już dwa lata napróżno 
czekają. Nie zrażono się jednakowoż ta
kim obrotem rzeczy, lecz zwoławszy wiec 
wybrali Polacy w .Ewingu nowy komitet 
dla spraw opieki duchownej urzędujący do
tąd. Komitet ten wyslal prośbę do nun
cyusza papiezkiego do Monachium, który 
jak to bywa, list oddal władzy biskupiej do 
zalatwienia. 

I(omitet nawet pogodził siG ze stroną 
przeciwną na ·wiecu odbytym w drugie 
Ś\Yięto Bożego Narodzenia i zdawało siG, 
że przynajmniej rozdwojenie pomiędzy 

Polakami tak fatalne zostaro na zawsze u
sunięte. 

Zgoda ta naturalnie wymienionej stro
nic interesowanej byla najniewygodniejsz4 
w świecie, więc też niestrudzenie kopano 
dołki pod komtetem; który od chwili wy
boru energicznie zabierał się do stara(i. 
To kopanie dołków wychodzące z probo
stwa i szerzenie za jakąbądi cenę niezgo
dy pomiędzy Polakami w Ewing dobiegło 
szczytu w niedzielę zcszlą, gdzie do tak 
niecnych celów nie powstydzono się nawet 
ambony. O. Bazyli, który przybył z Dort
mundu z nabożefJstwem, począl z ambony 
atakować komitet dla spraw opieki ducho
wnej. Zeszłego roku otrzymał bowiem O. 
Bazyli od kogoś z Polaków listy, treści po
no ubliżającej. Za listy te komitet prze
prosił O. Bazylego, a tenże przeproszenie 
przyjął. 

Obecnie użył O. Bazyli owych listów 
przeciw komitetowi, przeczytał je na am
bonie, o przeproszeniu nic nie wzmianku
jąc. 

Ci, którzy sprawy nie znali dokładnie, 
sądzili naturalnie, że ta jakie świeżo do 
O. Bazylego napisane listy, i zaczęli szem
rać na komitet; ci zaś co sprawę znali i 
wiedzieli, że to listy dawne, za które O. 
Bazylego przeproszono, oburzyli się doży
wego na O. Bazylego, że użyl takiego pod
stępu przeciw komitetowi i do tego z am
bony, gdzie mu nikt nie mógł odpowie
dzieć. Skoro Polacy poznają, jak się spra
wa ma, zapewne po stronie O. Bazylego 
nie staną, lecz na razie O. Bazyli dopiąl I 
swego i pogodzonych Polak6w na nowo 
rozdwoił w interesie tamtejszych księży 
niemców. My sądzimy, że jest obowiąz
kiem każdego katolika, a dwójnasób oh
wiązkiem księdza katolickiego, by urazy 
wybacza/, a już chyba najmniej jest rzeczą 
.księdza katolickiego, by z ambony szerzyl 
niezgodę pomiędzy wiernymi, bo to prze
cież nie po katolicku, ale po pogańsku. 

Wywlekał też O. Bazyli jakieś dawne 
procesy z wyraźnym celem powaśnienia 
rodaków w Ewingu. 

Niestety zniewoleni jesteśmy tutaj po
trącić także o p. Ignacego Żnińskiego, któ
ry ostatnimi czasy wslawil się tern, że brał 
w obronę księży niemieckich. 

O. Bazyli bowiem z ambony zaczął 
bardzo chwalić p. Żnińskiego, a zc:,czepil 
ostro p. Brejskiego, wspomniał o zebraniu 
w . Gelsenkirchen itd. 

Zaczepianie ludzi tam, gdzie oni się bro
nić nie mogą, nie zgadza się z pojęciem 
człowieka honorowego, więc bylby się O. 
Bazyli przysłużyf wielce sobie samemu, 
gdyby byl na zaczepienie p. Brejskiego 
wybrał miejsce inne, a nie ambonę. 

Polacy w .Ewing nie poszli też dla tego 
na nabożeństwo, by od O. Bazylego usły
szeć pochwały dla p. Żnińskiego, wywody 
o zebraniach i zaczepki przeciw p. Brej
skiemu, bo polityka do ko§cioła nie należy. 

Nie chcemy dawać nauk O. Bazylemu 
w sprawie duszpasterstwa, lecz może O. 
Bazyli zechce na przyszlość pamiętać o 
slowach Glowy I(ościola katolickiego Ojca 
św. Piusa X-tego, który mówiąc do księdza 
biskupa Lacroix, nasilniej potępiał ·nad
mierne mieszanie się księży w sprawy po
lityczne. Duchowny - powiedział papież 
- może korzystać z swych praw politycz
nych, ale rzucając się zapamiętale w wir 
polityczny, traci na powadze i zaufaniu, 
które niezbednie potrzebuje do wypełnienia 
swego posłannictwa duszpasterskiego. 

Cóż dopiero powiedzieć o księdzu, któ-

ry zami~st wygłosić kazanie treści religij
nej, nadużywa nawet ambony do celów po
litycznych, do szerzenia niezgody i. t. d. 

Za te kazania tego rodzaju O. Bozyle
go nikt nie pochwali, bo nic zadowolą one 
nikogo i nie są wypclnicniem obowiązków 
duszpasterskich. 

Natomiast Polacy w Ewing niechaj nic 
zważają na usiłowania, które zmierzają do 
zamącenia zgody w ich gronie. bo po
chodzą one od ludzi, którzy wszelkimi sila
mi pragną przeszkodzić temu, by Polacy 
w Ewing otrzymali księdza polskiego. 

Swary nigdy do niczego nic doprowa
dzą, lecz osłabiają tylko sity i pozwalai<t 
tymczasem innym ustalić się u \vladzy. 
Toć już dawni I~zymianie zasadą tą się kie
rowali, że najpierw pomiędzy narodami 
trza szerzyć niezgodę, by je potem łatwiej 
dostać pod swe panowanie. Mamy \vięc 
nadzieję, że wiec zapowiedziany w Ewingu 
na pierwsze święto Wielkanocne doprowa
dzi znowu do zgody, która jedynie Poła
kom w Ewing zapewnić może skutek w ich 
zabiegach. 

Z wojny rosyjsko-japońskiej. 
Położenie na WC·dach crińskich jest 

bardzo niepewne. W cd ług informacyi te
legraficznych flota r _.syjska zawinęła do 
zatoki francuskiej I ~amrangh na wschod
niem wybrzeżu Kochinchiny, i zdaje się, 
że zamierza zatrzymać się tam lub w innej 
francuzkiej zatoce przez czas pewien. Wi
dziano w tej zatoce wprawdzie tylko 5 
pancerników i 6 krążowników1 ale zatoka 
wrzyna się gł~boko w ląd i być może, iż ' ~
glębi :z;naJdowała się reszta okrętów rosy1-
skich. Flota rosyjska zatem posunęlą si«} 
W ciągu ki1ku dni ostatnich cokolwiek na
przód, ale zamiast jechać, iak przypuszcza
no ogólnie, ku cieśninie Formozy, zawró
ciła ku ;;achodowi, aby poszukać sobie 
tymczasowego punktu oparcia na wybrze
żach kolonii francuskiej. Długo, ze wzglę
du na przepisy o neutralności, pozostawać 
ona tam nie może, chociaż - jak donosi 
korespondent „Matin'a" - w Petersburgu 
sądzą, że Rożdiestwieński ma zamiar za
czekać tam na przybycie eskadry Nebo
gatowa, co, jak obliczają, mogłoby nastąpić 
za 10 dni. 

Przypuszczenie o czekaniu jest o tyle 
nie trafne, że Japonia już obecnie protestu
je przeciw zbytniej gościnności francuskiej 
i przeciw naruszeniu praw neutralności. 
W razie zatem przedłużenia teraźniejszego 
stanu rzeczy, mogłoby przyjść do poważ-

; nych zatargów z państwami neutralnemi. 
Gdyby Roźdiestwieński zatrzymat się dłu
żej w zatoce I(amrangh i gdyby admirał 
Togo zjawił się niespodzianie z flotą bojo
wą u wejścia do zatoki, w takim razie nie
tylko flota rosyjska znalazłaby się w na
der niebezpiecznem położeniu, bo w pozy
cyi, w której nie mogłyby się rozwinąć do 
bitwy, ale nadto równocześnie zagrożona
by została neutralność francuska. Przepi
sy bowiem o neutralności zabraniają walki 
na wodach neutralnych, jakkolwiek prawa 
wojenne pozwalają na atakowanie nieprzy
jaciela, gdziekolwiekby się znajdował, o ile 
nie oświadczy, że nie uważa się już za stro
nę wojującą i nie poz"'oli rozbroić się stro
nie neutralnej. 

W związku z tą możliwością stoczenia 
bitwy na wodach francuskich, pozostaje 
zapewne wyjazd dwóch okrętów wojen
nych do zatoki I(amrangh, czego następ
stwem będzie prawdopodobnie wypłynię
cie floty rosyjskiej na pełne morze. 

Podczas gdy większa cześć prasy eu
ropejskiej rozpisuje się szeroko, że do bit
wy mor ki ej między admirałem R.ożdicst-



;vieńskim a admirałem Togo przyjdzie 
gdzieś koło Formozy, rcierent wojenny 

New York tlerald'a" wypowiada zdanie, te bitwa stoczoną będzie najprawdopodo
bniej dopiero pod Władywostokiem. 
"Twierdzenie swoje opiera on na nast~ują
cv ~ '· ,„vwodach: 

, Z biura mego w mieście do Kensing
to1 u prowadzi dróg wiele, kto jednak pra
gn<1lby spotkać si~ ze mną na pewno 1 ten 
musiałby stanąć u progu mego mieszkania. 
To też u progu Władywostoku, a przynaj
r11r1iej niedaleko od niego (bo próg usiany 
jest bez wątpienia obficie minami), admirał 
Togo będzie oczekiwal najpewniej na prze
ciwnika swojego. 

Ponieważ flota rosyjska plynęla z 
Nossi Be z szybkością mniej więcej 6 do 7 
\\'ęzlów 1 nie można przeto spodziewać się, 
aby stanęła u Wladywostoku przed po
czątkiem maja. Kto wie zatem czy O\va 
rozstrzygająca bitwa morska nie rozegra 
się w rocznicę bitwy nad Jalu, a w każ
dym razie zapewne nie wcześniej. 

Jeżeli Rożdiestwief1ski jest przezorny, 
t0 popłynie teraz na północ od wyspy Lu
zonu, co usunie niemal zupełnie niebezpie
czci'1stwo spotkania się z torpedowcami ja
po(1skicrni. Z drugiej zaś strony wcale nie 
zdziwiłbym się, gdyby admirał Togo nie 
kusił się nawet o dokuczanie flocie rosyj
skie.i podczas podróży jej po oceanie, a na
tomiast obstawi! okrętami strażniczemi 
trzy cieśniny, przez które flota rosyjska 
bQdzie musiała płynąć do Władywostoku. 

Z cieśnin tych I(ożdiestwiefJski bcz
wątpienia nie obierze cieśniny Koreal1skicj, 
jako zbyt niebezpiecznej i bliskiej głów11ei 
pc.,stawy operacyjnej nieprzyjaciela. 

Prędzej opłynie wyspy Japoi'1skie do
koła i spróbuje przejścia przez cieśninQ 
Cugaru (pomiędzy wyspami Iiokaido z 
Hunsaiu), aby spotkać nieprzyjaciela jak 
najbliżej Władywostoku. Tam więc zape
wne bQclzic stoczona najciekawsza z bitew 
morskich nowoczesnych." 

Po~acy na obczyźnie. 

Hochhefdc. Sprawozdanie z czynności To\v. 
··w. Wincentego w łfochheide. Walne zebranie 
od.było się w niedzielę, 9 kwietnia, na którem 
zarząd zd<1l sprawozdanie z czynności z pier
wszego kwartału. Na początku kwartatu liczy
lo Tow. 32 członków, dala się wpisać 20 roda
kó-w na czfoJ1ków. Obecnie liczy tow. 54 czi. 
Docho<lu mi2Jo tow. 101,12 mr„ rozchodu 15,35 
mr .. tak więc w kasie pozostaje 85,77 mr. Du 
zarzci.du zostali obrani: pp. ks. Antonety hono
rowym prezesem, Fr. Adamczak przew.; Woj
dech Gabryś zast.; Leon Szczygielski, sekr.; 
A11t. Wilczyński zast.; Jan Abram kasyerem: 
1'\1a rciu Wieszczeczyt'lski zast.; Marcin Nowak 

Kapitan Czart. 
Tom drug I. 

(Ciąg dalszy.) 
- Co mówisz moia duszo? - zapytał 

proboszcz, zdziwi~ny tym wykrzyknikiem 
_ Odmów modlitwę, wznieś duszę do Bo-
1?;a i zbierz myśli swoje. 

- Przebacz mi, wielebny ojcze. Spo
wiedź którą mam odbyć, nie jest wylącz
nie religijną. Idzie tu o sprawy światowe, 
i jeżeli pozwoliłem sobie wezwać czcigod
nego księdza, to dla tego jedyni~, aby nikt 
nie mógl się domyślać rzeczywistego celu 
.naszej rozmowy. 

Ksiądz Szablisty, niezmiernie zacieka
wiony tym wstępem, osądzil za stosowne 
uczynić uwagę nieznajomemu i porzuca
jąc oico\.vski ton spcwiedznika, rzekł po
prostu: 

- Ależ mogłeś pan, dla swobodnego 
pomówienia ze mną, zgłosić się wprost do 
-plebanii. Niktby tam panu nie przeszko
dzH. 

- Do plebanii właśnie najbardziej o
bawiałem się przybyć, nie uprzedziwszy 
wpierw księdza dobrodzieja o wszystkiem. 
Proszę więc, aby mi wolno było w tern 
tniejscu powód mego przybycia wyłożyć. 

- Zgoda. Słucham pana. 
- Pierwszem z mych wyznail będzie: 

;vyjawienie swego nazwiska. Nazwis~o 
to sprawi niezawodnie księdzu dobrodz1~
jO\\'i wielką niespodziankę. Nazywam się 
Sulpicyusz · Castillan. · 

Proboszcz aż podskoczyl na siedzeniu. 
- Powiesz mi z pewnością, mój ojcze 

- ciągnął młodzieniec, nie .dając księdzu 
,przyjść do słowa - że masz u siebie w 
domu jednego Sulpicyusza Castillan. Ale 
który z dwóch jest nim naprawdę? On, 
czy ja? Otóż przybyłem tu po to głównie, 
:aby dopomódz księdzu proboszczowi w 

bibliotekarzem: 1f chal Walkowiak zast. Ze
branie zostalo pieśnią: Jezu Chryste Panie milr 
i slowami N. b. p . .J. Chr. zakończone. 

Polacy górą- woła w jednym z osta
tnich numerów „Polak w Ameryce" wy
chodzący w Buffalo, i to ź następującej 
przyczyny: w tygodniu od 20 do 27 lutego 
urodziło się w Buffalo 193 dzieci, a ztych 
było dzieci polskich 81. Miasto Buffalo li
czy około 420 tysięcy mieszkańców, a w 
tej liczbie mniejwięcej 80,000 Polaków. A 
więc 340 tysięcy Irlandczyków, NiemcÓ\\', 
Włochów, żydów, Amerykanów itd. zdo
było się tylko na 112 dzieci, a 80 tysięcy 
Polaków na 81 dzieci w jednym tygodniu. 
Pod względem ilości urodzin, Polacy prze
wyższają wszystkie inne narodowości. A 
mimo to są jeszcze tacy, którzy nie chcą 
wierzyć1 że Polaków w Stanach Zjedno
czonych jest z górą dwa miliony. 

Ziemie polskie. 
Z Pros ..iAachodafoh \Varmii Mazur. 

Brodnica. Zeszłego roku latem nabylo 
kilku gospodarzy z Pokrzydowa w PO\v. 
brodnickim parcele w Równicy, nie wie
dząc o noweli osadniczej od pewnej firmy 
z Odal!ska. Ody nowelę przyjęto, natych
miast weszła w życie, skutkiem czego go
spodarze jeszcze do dzisiaj czekają na kou
sens do budowania na nabytych gruntach. 
Biedni są w rozpoczliwem położeniu; mają 
grunta bez budynków. 

Gdańsk. Podróżujący Asdecker, któ
ry w zeszłym roku sprzeniewierzył kilka 
tysięcy marek i drapnął, oddał się teraz 
dobrowolnie w ręce prokuratora. A. po
dróżowal na kotowce dla firmy Kling ztąd. 

Elbląg. W przeszłą sobotę po połu
dniu popełni/ w swem mieszkaniu 18 letni 
aktor Kluge samobóst\\ o, wystrzeliwszy 
sobie z rewolweru w serce. 

Świecie. Oermanizacya w Kościele 
uprawiana bywa z szczególną gorliwością. 
w Prusach Zachodnich. W tej sprawie pi
szą z Gronowa pod Świeciem do „Oaz. 
Orudz." co następuje: 

W naszym kościele parafialnym od
była się dzisiaj rzadka uroczystość. W 
tym dniu odprawił nowo wyświęcony ks. 
Schulz z Gniewu swoją pierwszą Mszą Ś\V. 
czyli tak zwane prymicye. Prymicyanta 
wprowadzono w uroczystej procesyi z 
plebanii do kościoła. KsiQża sąsiedni, ro
dzina nowowyświęconego ks. S. i mnó
stwo wiernych bylo obecnych w kościele. 
Nie brakowalo też i innowierców, których 
zaproszono, np. stawil się pan burmistrz z 
Gniewu. Po wprowadzeniu do kościoła, 
rozpoczął ks. S. Mszą świętąą. Po ewan-

rozwikłaniu tej zagadki. Proszę wysłu

chać uważnie i z dobrą wolą tego, co po
wiem, a wątpliwości łatwo się rozjaśnią. 

Castillan opowiedział wówczas szcze
gółowo i z zupełną otwartością wszystkie 
przygody, których był bohaterem od chwi 
li wyjazdu z Paryża - nie opuszczając 
nawet epizodu z Marotą. 

- Panie - odrzekl ksiądz Jakób, wy
sluchawszy z niezmierną uwagą opowia
dania. - Bardzo być może, iż to wszystko 
co mi pan mówisz, jest najszczerszą pra
wdą; mimo to, nic nie mogę w tej sprawie 
postanowić pewnego, dopóki nie będę miał 
w ręce dowodów materyalnych. 

- A~h, tak! nie taję przed sobą trudno 
ści mego położenia i nie dziwię się nawet, 
że ktoś wahać się może w przyznaniu mi 
mojej wlasnej osobistości! Złodziej był . 
dość zręczny, aby zdobyć sobie zaufanie 
szanownego księdza. Pozwól mi jednak, 
ojcze, prosić cię o jedną laskę. 

- O jaką? 
- Według tego, co mistrz mój pisze, 

ksiądz dobrodziej połączyć się ma z nim 
w Colignac? 

- Tak, rzeczywiście! 
- Otóż, proszę cię, mój ojcze: zanie-

chaj tego i oczekuj na pana de Bergerac u 
siebie w domu. 

- Jakto? Cóż mi pari doradzasz? 
- Doradzam rzecz bardzo roztropną. 

Kto wie, na jak wielkie niebezpieczefistwo 
narażasz się, księże dobrodzieju, wybiera
jąc się w drogę sam na sam z nieznajomym 
ci człowiekiem. Któż może zaręczyć, czy 
nie targnie się on na twoje życie, ahy za 
wszelką cenę zdobyć ów dokument, będ~
cy jedynym celem jego zabiegów? 

- Za daleko posuwasz się pan w oba
wach. Nie jestem dzieckiem, mój panie, i 
umiem się bronić. 

- Nie wątpię o tern, zauważę jednak, 
że ten cygan ma wspólników i że ksiądz 
proboszcz, który z nim samym łatwo dał-

gelii Ś\\'. wygłosił nasz ks. prob. Rosen
ter kazanie - niemieckie. Polscy parafia
nie po skończonem kazaniu niemieckiern 
oczekiwali kazania polskiego, lecz to nie 
nastąpito, pomimo, ż~ \viększa część pa
rafian jest polska. Aby nie draźnić Niem
ców, wygłoszono tylko kazanie niemie
ckie, a uważano za zbyteczne parafianom 
polskim wyglosić naukę w zrozumiałym 
dla nich języku. 

Po Mszy św. odśpiewano niemieckie 
„Orosser Gott" i ks. S. odprowadzono z 
powrotem na plebanię. Przy tej sposob
ności poznaliśmy, jak niemczyznę nawet 
przez kościół rozpowszechniać usiłują. 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 
Bydgoszcz. W lokalu p. Sikorskiego 

odebrał sobie życie trzema \vystrzalarm 
z rewolweru, jeden w piersi, dwa w glow<;, 
mlody, nieznany, bardzo ptzystojnie ubra
ny mężczyzna. vV znalezionych przy nim 
papierach znajdował się nie dokończony 
list, w którym donosi i opisuje swoim kre
wnym w Szczecinie, smutne potożenie, nie
dostatek, rozpacz, że z winy matki i brata 
odbierze sobie życie, co też uczynił. Zwło
ki zabrano do miejskiej śmiertelnicy. 

Janówiec. Panna Błaszczyk 16 lat li
cząca będąca w obowiązkach u osadnika 
D. jako piastunka do dziecka, za to, że jej 
gospodyni kazała być pomocną w oborze 
przy dojeniu krów, ,co jej się nie bardzo po
dobalo, wskutek czego pomiędzy gospo
dynią a panną piastunką przyszło do sprze
czki, usilowala ze zemsty otruć ośmiomie
sięczne dziecko oddane jej pod opiekę, któ
remu wlala w usta kreozotu. Szybk~ po
moc lekarska uratowała maleństwo od 
śmierci. Trucicielka uciekła, którą w na
stępnym dniu schwycono i we więzieniu 
osadzono. 

Inowrocław. W blizkości cegielni Lin
denberga w Michowicach, cztery dziew
częta ze Szymborza kopały piasek . w za
głębieniu, naraz ziemia się osunęła i wszy
stkie cztery przysypała. Trzy. z nich wy~ 
dobyto poranione; czwarta 12 letuia już nie 
żyla. 

Ostrzeszów. W powiecie kępińskim 
skonstatowano u pewnego wychodźcy ro
syjskiego ospę azyatycką. 

Gniezno. Odpust św. Wojciecha przy
pada w tym roku na drugą niedzielę po 
Wielkanocy dnia 7 maja. 

Inowrocław. Najwyższy sąd rzeszy 
odrzucił w piątek rewizyą wyroku izby 
karnej, która zasądziła redaktora odpowie
dzialnego „Dz. KuL" na 3 miesiące więzie
nia za artykuł nadesłany, w którym dopa
trzono się . obrazy gosp. Adamczyka w 
Ciencisku. 

. Gniezno. Na 2 tygodnie aresztu ska-

by sobie radę, może uledz, gdy obskoczy 
cala banda zbirów. Wreszcie, w każdym 
razie wypada ci, ojcze, pozostać· w Saint
Sernin, gdyż ja wezwałem już mistrza, aby 
z jak największym pośpiechem przybył do 
Saint-Sernin. 

- Pan to zrobiłeś? 
.__ Tej nocy jeszcze, i to za pośrednic

twem tej samej Maroty która byla przyczy 
ną mego pierwszego niepowodzenia. 

- Ach, panie! jeśli tak, to muszę zau
ważyć, żeś złożył losy tej sprnwy w ręce 
wielce podejrzane! 

- Bądź spokojny, mój ojcze. Dziś 
już jestem jej pewny. Jeszcze słowo. Czy 
potrafilem zdobyć sobie u księdza dobro
dzieja choć odrobinę zaufania? 

- W glosie pafJskim przebija się szcze 
rość - wyznał ksiądz J akób. - Jednakże 
jak to już panu mówiłem, nie mam jeszcze 
wystarczających dowodów, abym mógl go 
ścia swego poczytywać za oszusta. 

- Niech itak będzie. Wypada więc 
księdzu dobrodziejowi czekać na nowe od
krycia i wyjaśnienia. Tymczasem, spo
dziewam się, że treść naszej rozmowy po
zostanie tylko wyłącznie pomiędzy nami 
dwoma? 

- Wszakże uprzedziłeś mnie pan, że 
to spowiedź .... 

- Prawda; jestem więc co do tego 
spokojny. Pozostaje mi jeszcze udzielić 
szanownemu księdzu ostatnie zalecenie. 

-Mów pan. 
- Radzę oświadczyć gościowi wręcz, 

zaraz za powrotem z kościoła, że posta
nowiłeś, ojcze, nie wyjeżdżać, gdyż dowie
dzialeś się, że Cyrano jest w drodze do 
Saint-Sernin. Zopaczymy, ojcze, jakie wra 
żenie sprawi na nim ta wiadomość. O
prócz tego zalecam mieć się na baczności, 
gdyż jest rzeczą prawdopodobną, że Ben 
Joel zapragnie przywłaszczyć sobie siłą 
lub podstępem ów drogocenny dokument. 

zany zostat przez tutejszą izb~ karną r 4 

dator „Lecha" p. Jan Teska. Chodziło u 
obrazę nauczyciela Walitszka z Chwałko. 
wa, którym „Lech" w grudniu zeszfe~u 
roku dość często się zajmował. 

l(rzyż. Majętność Koppendorf ~d 
l(rzyżem sprzedał p. v. 'Maciejewski Panu 
Kahnkemu z Wełnicy. Donoszą o tern ga. 
zety njemieckie. 

Ze Slązka ezy li Starei Polski. 
Katowice. Tężec karku na Slązku 0• 

panowuie coraz więcej miejscowości. Pra
wie już calym Slązku zagnieździta sie ta' 
choroba. W powiecie katowickim, jak do. 
noszą pisma niemieckie, w ubieglym ty. 
godniu zachorowały 43 osoby, a 23 umar. 
ly. W lazarecie knapszaftowym w Za. 
brzu leży 61 osób chorych na tę chorob~. 
W Niemieckich Piekarach zachorował ks. 
kapelan Godzin, który przed kilku dniami 
przysposobił na śmierć chorego na tężec 
karku. 

Bytom. Na brzezowickiej kopalni za
chorowaly podczas pracy dwie robotnice 
wśród objawów tężca karku. Odwieziono 
je do lazaretu w Bytomiu i poczyniono na. 
tychmiast odpowiednie środki ostróżności. 

Siemianowice. Na tężec karku zacho
rowaly żona i 6-letnia córeczka górniktt 
Kucza. Obiedwie umieszczono w lazarecle, 
a mieszkanie poddano gruntownej desin .. 
fekcyi. 

l(ról. Huta. Na kopalni „Król" poniósł 
nieszczęście górnik Franciszek Rzeźni
czek; .śmierć nastąpia na miejscu. R. liczy! 
40 lat i pozostawia żonę i dzieci. 

Racibórz. Tężec karku zakradł sie 
także do tutejszego powiatu. W kołouii 
Chałupkach zachorowalo przed kilku dnia
mi 6-letnie dziecko ·wśród objawów, oka
zujących się zwykłe przy tężcu karku, a 
choroba coraz bardziej się wzmagałaJ po
nieważ nie zawezwano pomocy lekarza. 
Obccnię dziecko zmarlo. 

Z innych dzielnic Polski. 1 
Wilno. Czyni się tutaj starania o da

wanie przedstawień w języku polskim. 
„Siew. Zap. Sowo" dowiaduje się, że 

prośba ta prawdopodobnie będzie uwzglę
dnioną. Dziennik zachęca radę miejską rn. 
Wilna, w której zasiada wielu Polaków, <lo 
wystąpienia z petycyą o przywrócenie tea
tru polskiego w Wilnie, tembardziej, że ini- ,, 
cyatywę w tym kierunku data już rada m. 
Mińska. 

Warszawa. Jak donoszą pisma tutej
sze, hr. Grocholski robi w ministeryum 
spraw wewnętrznych starania o pozwole-· 
nie wydawania w Kiiowie, bez uprzedniej 
cenzury, pisma codziennego p. t. „Dzien11ik 
kijowski" . 

- Zastosuję się do tych rad. Wszyst
ko to napełnia mnie niepokojem, i widz~. 
że tu jest niezbędna jak największa ostro
żność. 

- To są słowa bardzo roztropne. Je
śli na plebanii znajduje się przypadkiem ja
ka stara szpadzina, ostrzej ją ojcze, ze rdzy 
i miej pod ręką; je'śli, co lepiej jeszcze, 
jest tam para pistoletów, wpakuj w nie 
dwie porządne kule i nasyp uczciwą por
cyę prochu. Wszystko to, prędzej lub pó
źniej, bardzo przydać się może. A teraz, 
spełniwszy, com miał do spełnienia.J odda
lam się i pozostawiam księdzu proboszczo· 
wi odpowiedzialność przed mistrzem mym 
za wszystko, co teraz nastąpi. 

Sulpicyusz powstał z zamiarem odej
ścia. 

Równocześnie z młodzieńcem i ksiądz 
Szablisty opuścił konfesyonal. Ujął on za 
ramię mlodzieilca, wyprowadził go na świa 
tło i przyjrzawszy się twarzy jego dokła
dnie, rzekl: 

- Wyglądasz, mój panie, za człowieka 
uczciwego. Twierdzisz zatem, że CY_r~~ 
uprzedzony został o tern, co się tu dz1eie · 

- Przysięgam na duszę swą, że po
slaniec z listem wyruszyl przed świtem 
jeszcze - odpowiedział Castillan. ., 

- Bardzo dobrze. Co teraz czynie 
zamyślasz? 

- Będę czekał. 
- Czy zatrzymałeś się w jakiej ober-

ży 

- Nie! Strzegę się być na widok~· 
Pragnąłbym znaleźć w blizkości ple~a01• 1 • 
jaki punkt mniej widoczny do czynienia 
spostrzeżeń. 

- Tam wlaśnie najprędzej-by cię od
kryto. Ale posluchai. Nie chcialbytn ~~ 
niedbać niczego, co może być w sprawi 
tej użytecznem, gdyż zgaduję, źe w ~ern,~? 
mi mówisz, jest dużo prawdy i uczc1wo 1

• 

Otóż, zajdź na tyły plebanii i otwórz tlla ... 



Wiadomości ze świata. 
Strejk w Limoges we Francyi, który 

1buchł -..v tamtejszych fabrykach porce
t~,, zatrudniających przeszło 12 tysięcy 
:0b'otników, zaostrzył się do przelewu 

kr\\'i. . . 
Przyszlo tu dokrwawego starcia m1ę-

dzY strejkującymi a wojskiem. Robotnicy 
hcieli uwolnić kilku ares~towan~ch. Prze 

·iW nim wyrnszyla konnica, ktorą obrzu
c0no z tłumu karn~enia~1i. Żołnierz~ zro
bili użytek z broni. }(1lka osób zabitych, 
kilka odniosło rany. 

Więzienia, którego bramy zburzono, 
t rzeże konna żandarmerya. Przy starciu 

·eden robotnik zginął na miejscu, jeden ran 
~Y zmarł; w szpitalu znajduje się kilku ran
nych. Sie.drn.iu oficcró:V i. 63.żolnierzy po~ 
ranili stre1ku1ący ~am1eman~1, ka'v.ah\'.a~1 
żelaza i skornpam1. R.obotmcy dali tez kil 
ka strzaló'' rcwolwero\\ych. Przybyło 
"·ojsko dla wzmocnienia żnndarmeryi. Ra
da municypalna\\ odezwie protestuje prze
ciw obecności wojska na ulicach i oświad
cza, że \vojsko strzela.to do tlumu bez o
strzcitnia. l~ada municypalna zaleca lud
ności zacho\Yanie spokoju dla zapobieżenia 
podobnym wypadkom. 

Dalszych wypadków nie byio. Woj
sko i żandarmerya otrzymały posHki. 
Wojsko obsadzilo sklepy żelaza. Dokła
·dnei liczby rannych nie można było stwier 
dzić. Także wśród robotników z fabryki 
obuwia, zatrudniającej 2000 ludzi, daje się 
ucZU\\ ać gorączkowe naprężenie. 

W pogrzebie zabitych podczas rozrn
cltÓ\\ bralo udział 15 tys. osób, między ni
mi burmistrz kilkn ndnych municypal
nvch i posłów. 
· Księżna Jmeretyńska o Polakach. Ks. 

Jmcrctyl1ska, żona zmarłego poprzednika 
Czcrtkowa na stanowisku jenerał-guberna
tor':). w Warsza\\'ie, ogłasza w „Rusi" list, 
,\ którym stara się zwalczać utarte w ma
sach rosyjskich uprzedzenia co do osla
" ionei „intrygi polskiej". 

. ,Przemieszkałam w Warszawie 10 lat 
-- pisze księżna - ostatnie zaś 4 lata za 
czasó\\" jeneral-gubernatorowania mego 
męża i mogę najsumienniej stwierdzić, iż 
Polacy szanują \\ szystkich R.osyan, którzy 
stosują do nich zasady sprawiedliwości. 

,,Mój mąż nie byl przyjacielem Pola
kó\\, jednak zyskal szczerą i serdeczną 
życzliwość Polaków, bo wypelniaŁ uczci
wie i sprawiedliwe powierzone sobie obo
'' iązki, które pojął jako powinność wobec 
dobra kraju. Żałować należy, że wiele do
brych pragnień mojego męża paraliżowały 
postanowienia ministeryum spraw wewnę
trznych. Jako przykład niech sluży spra
wa odslGnięcia pomnika Mickiewicza w 

lą furtkę, która prowadzi na pole. Nieda
leko ztamtąd znajduje się szopa, do mnie 
należąca. Po drabinie, stojącej w środku 
szopy, dostaniesz się na strych, dość cia
sny, ale wysiany słomą. Tam się ukryj. 
Będę ci sam przynosił pożywienie, obja
śniając zarazem o przebiegu sprawy. Zga
-Ozasz się pan na to? 

~Najzupełniej. Teraz, jak sądzę, doj
'<lzicmy do porozumienia. 

- Czy powiesz, ojcze, Ben Joelowi, 
com doradzał powiedzieć? 

-Powiem wszystko; przyrzekam. 

N
. - A~h ! dzięki ci, księże proboszczu. 

' ie obaw1am się już teraz niczego. 
· - Pozwól pan, że wyjdę pierwszy. 

Ale trzeba, żebyś już za dwie minuty był 
na swojem stanowisku. 

d Castillan zastosował się jak najściślej 
0 Poleceń proboszcza. Upatrzył chwilę 
odpowiednią do przebycia pustego placyku 
Przed kościołem i znalazł bez trudności 
Wskazaną sobie kryjówkę. 

1 d ~najdowal się tam od pięciu minut za
~ W1e, gdy zjawil się ksiądz Szablisty, 
n.iosąc wino, chleb i trochę zimnego mię
~1wa. 

st . - Mój gość śpi jeszcze - rzekł, czę
abUJ~c mfodzieńca. - Skorzystałem z tego, 
Jaf. Przynieść ci ranny posiłek, panie ... 

ze mam pana nazywać? 
·wt - Jakżeby inaczej, jeśli nie mojem 

asnem nazwiskiem Castillan ! 
-A tamtego? 

z~, .-Tamtego wypada mianować samo
ancem, gdyż jest nim w samej rzeczy. 

IVsz lk· Wstrzymajmy się w tej chwili od 
osta~ ie~ są~ów. ·wkrótce już wszystko 

eczn1e się wyjaśni. 
zaia: ·~oz?shnyiając Castillanowi osobiste 
ksią'dwi~nie. ~1ę z obfitem śniadaniem, 
lllale ~ akob powrócił do plebani przez 

Podwórko, pełne kur i kaczek. 

·l\ONIEC TOMU DRUGIEGO. 

Warszawie. Podczas tego święta narodo
wego Polacy pragrn~li \ yrazić zczere u
czucia wdzięczności dla tronu. Byłby to, 
bez przesady, moment historyczny, było 
by to mocne ogniwo dla sympatyi polsko
rosyjskie.i; atoli na mocy nie popartych ni
czem lęków ministra spraw wewoętrznych 
cała uroczystość wzięła najzupełniej in
ny obrot. 

Według przedstawionego przez męża 
programu, Sienkiewicz mia! przeczytać 
przy odsłonięciu pomnika legendę, w któ
rej swym cudnym językiem i w poetycz
nej formie\\ yraził radość Polaków, że ma
ją znowu w Warszawie swego ukochane
go poetę. Literalnie nic innego nie było 
w tej legendzie, a zakaz jej odczytania od
razu zniszczył życz!i"- e usposobienie Po
lakó\v. 

Należy tylko się dziwić, że ciągły u
cisk wymierzony przeciw najświętszynli 
i najdroższym uczuciom człowieka, jesz
cze nie zniszczył sił żywotnych tego \\Y

soce utalento\Yanego narodu. Wieleż 
szkód przynoszą już same tylko zmiany 
w systemie rządzenia krajem przy każdym 
nowym jencrał-gubernatorza '? Po liberal
nych rządach prawie systematycznie nastę 
pują - ucisk i gwaHy. 

Z Japonii. Opinia publiczna w Japonii 
jest podniecona z powodu gościnności, z ja
ką flota rosyjska spotkała się na wodach 
francuskich. Dzienniki wzywają rząd, by 
nietylko zaprotestował, ale nawet chwycił 
się ostrzejszych środków. 

Wpływowy dzieunik „Yszimpo" o
ś\\ iadcza że użycie Madagaskaru przez ro
syjską eskadrę byto wprost naruszeniem 
zasad neutralności. Japoliczycy wówczas, 
wobec znacznej odległości, zadowolnili się 
tylko protestem przeciw naruszeniu neu
tralności. Ale skoro obecnie odbywa się 
to w pobliżu terenu \Voiennego, nie można 
traktować tego z równą pobłażliwością. 

Jeżeli francya daje nieprzyjacielowi 
czynną pomoc i w ten sposób fakty
cznie łączy siG z R.osyą, byłoby obecuic 
rzeczą konieczną, formalnie zawiadomić 
Anglię, aby zgodnie z postanowieniami so
juszu, pozyskać jej pomoc. Dziennik wy
raża nadzieję, że rząd postąpi z energią. 

W Londynie miał przedstawiciel „Dai
ly Mail" rozmowę z poslem japońskim w 
Londynie na temat protestu Japonii do 
francyi za zbyt długie pozwalanie Roż
diestwieńskiemu na pobyt w obrębie wód 
francuzkich. Poseł japor1ski bar. Sujemat
se zaznaczył, że Japonia ma wszelkie pod
stawy do wniesienia protestu i energiczne
go wystąpienia przeciw łamaniu przez 
f'rancyę praw neutralności. Japonia je
dnakże przestanie na tym proteście i nie 
pokusi się o Indochiny. - Wprawdzie mi
nister marynarki francuzkiej glosi, że Ja. 
poilczycy chcą wystąpić z polityką zabor
czą wobec Indochin, bar. Sujematse uważa 
to jednakże tylko za manewr, obliczony na 
uzyskanie od Izby francuzkiej sum na po
większenie floty. 

Bar. Sujematse nie sądzi, aby flota ad
mirala Rożdiestwieńskiego pozostawala 
dłużej na wodach francuzkich i jest prze
konany, że Rożdiestwieński samowolnie 
zatrzymał się tam, narażając przez to 
f'rancyę na nieprzyjemności. 

Z Rosyi. „Berl. Tgbl." donosi z Pe
tersburga, że w wielu fabrykach robotnicy 
bez powodu zaprzestali nagle pracy. 

Na dzień 1-go maja spodziewane są 
wielkie zaburzenia. Połowa robotników 
posiada broń. l(rążą tu liczne proklama
cye, wzywające do zabijania policyantów, 
żandarmów i urzędników, gdyż „ich 
śmierć będzie najskuteczniejszym sposo
bem do obalenia dotychczasowego syste
mu". Zachodzi obawa, że wszystkie szyn
ki monopolowe będą zburzone, o ile silne 
kordony wojska nie będą ich strzedz. Rząd 
jednakże nie może powiększać garnizonu 
Petersburga przez uszczuplanie garnizo
nów innych miast, gdyż i tam w dniu I-go 
maja mają wybuchnąć rozruchy. 

Dalej donoszą z Petersburga, że od
kryto tam 10 tajnych drukarni, w których 
drukowano odezwy rewolucyjne. 

O odkryciu drukarni tajnej donoszą 
także z l(ijowa. 

- Wiedeńska „N. Pr. Presse" otrzy
mała telegram z Petersburga, że prezes 
komitetu ministrów rosyjskich Witte dnia 
18 kwietnia podał się do dymisyi. 

Z różnych stron. 
Essen. fabryka armat l(ruppa w .Es

sen otrzymała w ostatnich dniach wielkie 
zamówienia armat dla Rosyi. W wszy
stkich warsztatach podwojono pracę. 

Konstantynopol. Z wilaje\ó " mona. 
tyrskiego i skopliał1 kiego donoszą o 

krwawych zbrodniach, popełnianych na 
zwolennikach patryarchatu i na członkach 
komitetu macedońskiego, z których 17 za. 
bito. Zginął także jeden żandarm. 

l(oblencya. Za poniewieranie żołnie
rzy skazano podoficerów Miillera i Ko
slowskiego, pierwszego na 4 miesiące wię
zienia, drugiego na miesięcy i degrada
cyę. 

We święta będzie każdy rnial posob
ność, aby znajomych zachęcić do zapisania 
„Wiarusa Polskiego" na maj i czerwiec. 
Prosimy Rodaków, aby z tej sposobności 
skorzystali i starali się pozyskać nam jak 
największej liczby nowych abonentów. 

Bochum. Na tężec karku zachoro\i..ra
ło tu trzyletnie dziecko. Wszyscy żołnie
rze, będący na urlopie zostali telegraficznie 
zawezwani, aby wrócili do S\\ ych garnbm
nów. 

Heissen. W kopalni „tlnmbold" zo
stał zabity górnik ttoffen. Spadły na nie
go kamienie. 

Diisseldorf. Robotnicy bro'' arscy, na
leżący do organizacyj socyalistycznych 
złożyli pracę, ponieważ zagrożono niektó
rym wydaleniem z pracy. 

Borbeck. W koksowni fabryki „Pho
nix" zostal okaleczony robotnik Antoni Ur
banowicz. 

W Steełe stwierdzono \\ ypadck tężca 
karku. 

Moskwa. Zabójca w. ks. Sergiusza, 
I(alaje\.v skazany został na śmierć, jak o 
tern dawniej donieśliśmy. 

Skazany' zabronil matce i siostrze 
wniesienia prośby o ułaskawienie. 

Londyn. „Standart" donosi l(alkn-
ty: Jeszcze ciągle umiera po 100 osób 
dziennie na dżumę. W ladze \\. ojskowe pla
cą nagrody za dostarczenie zdechłych 
szczurów, które szerzą zarazę. 

Rozmaitości • 
Tablica Słowackiego. Przybył <lo Lwowa 

ks. Dembiński z f'lorencyi i przywiózt wiado
mość, że R.ada miasta Florencyi nie pozwolila 
na wmurowanie tablicy pamiątkowej Sfowac
l<iemu na dom, gdzie w r. 1837 mieszkat poeta. 

Odmowa rady florenckiej brzmi według 
„Sfowa Pol." w dosfow11em przekładzie: 

f lorencya, 29 marca 1905. 
.,Prociba wniesiona przez \V. P. o otrzyma

nie pozwolenia, aby tablica pamiątko-wa mogla 
być umieszczoną na domu l. 7 na ulicy Banchi, 
gdzie w r. 1837 mieszkat pcreta polski, Juliusz 
Slowacki, nie może być przez zarząd miasta 
uwzględniona dla tej jedynie przyczyny, że we 
florencyi przebywali zawsze najznakomitsi mę
żowie calego świata, a mimo to nie umieszcza
no tablic pamiątkowych na domach, w których 
mieszkali. 

„R.obiąc zatem wyjątek dla poety Sfowac
kiego, zrobifoby się temsamem precede11s, na 
który moglyhy się powołać inne naroclmvo~ci, 
których \vYbitni mężowie i patryoci stale zamie
szkiwali lub chwilowo przebywali we f'lorencyi. 
Zezw3.lając na to, dosztoby się <l.o te11:0, że malo
by domów bylo w mieście, na którychby nie 
świecily takie pomnikowe plyty, a szczególnie 
zajazdy musialyby całe niemi być pokryte. 

„Przykro mi donieść W. P. o tern tembar
dziej, że naród polski mial zawsze we f'loren
cyi szczerą i glęboką sympatyę i że nieszczę
śliwą ojczyznę Polaków uważali Wlosi~ a szcze
gólnie florentczycy, jako swoją drugą ojczyznę, 
za którą wielu niaslo swe wl'asne życie i nic 
lękalr narażać się na ponoszenie śmierci. 

„Spodziewam się, że W. P. uwzględnisz 
słusznie przytoczone powody i że lubo nie zo
stafo udziclonem pozwolenie na umieszczenie 
tablicy, która.by przypominafa poetę J. Slowac
kiego, pozosta11ą on i jego ro<lacy w milej i 
wdzięcznej pamięci wszystkich Włochów. 

„Proszę itd. 
(podp.) Syndyk Hipolit Niccol:ni." 

w 

Baczność Rohlinghausen przy Eicklu ! 
W drugie święto wielkanocne ti. 24 

kwietnia po pol. o godz. 5 w sali p. f ryde
ryka Peter, ul. Bochumer Str. odbędzie się 
wiec „Zjednoczenia zawodowego polskie
go". Jak wszystkim wiadomo, dnia 29 
kwietnia odbędą się wybory starszego 
knapszaftowego. Jest pożądanem, aby się 
wszyscy na wiec stawili. J(andydatami 
„Zjednoczenia" są: Walenty Wojcie
chowski i Jan ttenke, na tych powinni 
wszyscy w dniu wyborów swoje glosy od
dać. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Baczność! Do l(omunii św. 
polecam wielki wybór książek do kościoła, 
obrazki, różańce i wiele innych rzeczy 
stósownych na pamiątki. Każdy, kto ode
mnie kupi książeczkę do kościola, może na 
życzenie mieć na poczekaniu imię i nazwi
sko w książce wydrukowane zlotemi lite
rami za darmo. 

Księgarnia, f ranciszek Józeioski, 
H e r n c, Bahnhofstr. 5.?. 

Towarz. 2im11. „ okół" w Heroe. 
i)ruhó\ r j przyja iół gniazda naszego 

uwiadamiamy niniejszem, że przyszle ze
branie, na pierwsze święto wielkanocne 
przypadające wypada. Czołem! 

Wydział. 

Baczność Oberhausen! 
Druh Piotr Polny urząd męża zaufania 

złożył, a w jego miejsce wybrano druha 
Józefa. Lorka, który jest upoważniony do 
składek zbierania i przyjmO'~ ·ania zglo
szcł1 na członków. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Tow. św. Franciszka Serf. w Hofstede
Rłemke. 

W pienvsze święto o ~odz. 4 po poi. 
w sali p. Walburga !ll. Poststr. nr. 2 od
będzie się wspólna święconka, na którą 
szan. członków oraz Rodaków w ttofstede 
i okolicy z familiami uprzejmie się zapra
sza. Czlonkowic i Rodacy mile widziani. 

Z a r z~\ d. 

l(oło śpiewu „Zgoda" w Witten 
urządza w drugie święto wielkanocne 
wspólną święconkę. Zaprasza się ws?y
stkich członków. Goście mile widziani. 

Z a rząd. -Wielki wiec w Ewing. 
Ażeby Rodakom oznajmić jakie widoki 

mamy co do polskiego księdza, zwołujein~: 
wiec do Ewing w niedzielę, w . pierwsze 
święto Wielkanocne o godz. t t:Yz na sali p. 
Klodt. Szanownych Rodaków z Ewln: I 
okolicy uprasza się o jak najliczniejszy u-
dział. K o m i t e t. 

~~${~~~1HtHtH~~IHtHtHtt 
W dniu godnych Imienin ·waszych, oj-

ca i syna dnia 23 kwietnia życzymy Wan 
zdrowia i bogosławie11stwa świętego, a po 
śmierci korony i zbawienia wiecznego. 
Nasze Wojciechy ojciec i syn niech żyją, 
aż echo z Wanne do Bruckhausen glos nasz 
zaniesie. Tego Wam życzą wasi najbliżsi 
przyjaciele 

F.C.A.C.F.C.A.C.M.P.F.C.l(.C. 

~mW.~ ii~*tiHtHt~~ ~ ttt~lt 
Tow. śś. Piotra i Pawła w Bruckhause11 
donosi swym członkom, iż dnia 24 kwietnia 
odbędzie towarzystwo S\VC walne zebra
nie, na które zaprasza wszystkich człon
ków towarzystwa. Na porządku dzien
nym 1Jęaą ważne sprawy. Goście mile wi-
dziani. J. Mandrela, sckr. 

~~~-ł~HI• ~~~~l{~ftt 
W dnin godnych Imienin składam me-

mu najdroższemu mężowi 
WOJCIECHOWI WOJTOWSI{IEMU 

oraz memu synkowi najszczersze życzenia 
zdrowia i wszelkiej pomyślności. Mój 
drogi mąż i syn niech żyją! Niech żyją! 
Niech żyją! Twoja żona W. 

~§i łlHfHtHtHti~ ł:~~ m~•ttt 

fit ft{ l{!t{/tHt{~łtHtH~~m~J~m 
Szanownym Panom 

WOJCIECHOWI LAMENCIE 
kasyerowi Tow. św. Stanisława !(ostki w 
Suderwich oraz członkom. 

WOJCIECHOWI l(ORDUSOWJ 
i WOJC. I<RZYŻOWSTANIAl(OWI 

zasylam w dniu ich Imienin serdeczne ży
czenia. 

Przy dzisiejszym dnill radości, który 
Waszern Imieniem słynie, życzę, niechaj 
\V obifitości sto lat życia \\ aszego upłynie. 
Mili przyjaciele! l(\viaty życia niech Wam 
nigdy nie więdnieją, niech do zgonu od po
wicia, rajskim się uśmiechem śmieją. Bądi
cie jak najszczęśliwszymi wiecznie. Boże 
chrof1 Was S\\ oim cieniem '" przyjaciół 
gronie bezpiecznie; żyjcie zawsze, tego. 
Wam życzę i po trzykroć wykrzykuję: 
Szanowni powyżej wymienieni Panowie 
niech żyją! niech żyją! niech żyją! 

S. Cz. członek. 

~UfHtHłHłl~J!~~tttm•~4ittt •••••••• „ •••• _ 
W dniu ślubu naszemu członkowi za

rządu 
p. ANDRZEJOWI TORBIE, 

oraz jego narzeczonej ··r I 
MARYANNIE SZEMENDARÓWNIB 

skladamy nasze najszczersze życzenia wo
łając: Ml oda para niech żyje, 

Tow. św. Walentego w Harburgu. 

•t~~·-~-""" 



Tow. św. Ludwika w Distcln-Scherlebeck 
"Obchodzi wspólną święconkc w pierwsze świę
to Wielkanocne o godz. 4 po pol. na sali zwy
klych posicdzef1. O liczne stawienie się czlon-
ków z rodzinami uprasza się. Zarząd. 

Koto śpiewu „Słowlk" w Marxloh 
eOilOSi, iż lekcya śpiewu o<lbcdzie Się O godz. 
3 no pol. a po lekcyi odbędzie się zebranie. O 
jak najliczniejszy udział jak cztonków tak i go-
ści uprnsza s:ę. Z a r z ą d. 

Uwa~a: Zarazem podaje się do ogólnti 
\\ i..i.t!omości, iż zmien!liśm}' nasz lokal i towa
rzystwo nasze znaj-duje się u p. Denker, ut. 
\Viesenstr. na co się zwraca szczególna uwagę. 

Fr. Główczewski, sekr. 
-----

Towarzystwo św. Antonie20 w HabJnghorst 
donosi członkom, iż w pierwsze święto Wiclk::i
nocne urządza wspólną święconkę. Początek 
o godz. 4 po poL Goście mają wstęp tylko za
m'ejscowi, którzy przybędą do czlonków w od
:wiectz=ny. Rodacy, którzy chcą mieć jajko 
wielkanocne poświęcone winni je zanieść do ko
ściofa w Henrichenburgu w sobotę o godz. 5% 
po polndniu. Z a r z ą d. 

Baczność Rodacy w f rintrop ! 
Towanystwo św. Jana Nep. w Prłnk~p 

będzie w sobotę, dnia 22 kwietnia przystępowal-o 
do spowiedzi, a w pierwsze święto Wielk. rallo 
o Rodz. 8 wspólnie do Storu Pańskiego i 1o z 
oznaczkami. Zarazem ma każdy .Rodak i .Roda
czka sposobność ·do spowiedzi i Komunii św. 
wielkanocnej w Fri11trop. 

Ignacy Marek, sekr. 

Towarzystwo św. Józefa w Aftenbochum 
uwiadamia szan. cztonkó w, iż tow. przystępuje 
w pierwsze Ś\Yięto 23 bm. o godz. 60 wspólnie 
do Komunii św. W procesyi, która wychodZ'i 
o godz. 6 towarzystwo bierze także udzia.f. Po
lacy jak po inne lata postępują na ostatku. 
Przed towarzystwem postępuje Bractwo .R•
żańcowc 'niewiast polskich. ~więconkę o_bcho
dzi tow. w .ctrug:ie święto o godz. 5 po pot 
Czlonkowie, którzy muszą iść do pracy o godz. 
6 mogą święconkę już o godz. 30 otrzymać; 
ci zaś, którzy o tym czasie od pracy przyjdą, 
:mogą otrzymać do godz. 70. Goście zamiej
scowi czlonków mile widziani. O jak nailiczuiej 
szy udzial szan. czlonków z calą familią, jak• 
i rndaków, chcących się do tow. wpisać u-
prasza Zarząd. 

Towarzystwo św. Marckla w Derne 
donosi wszystkim szan. czlonkom, iż w pier
wsze święto wielkanocne e>bchodzi święconk~ 
wielkanocną o godz. 3 po poJudniu na sali zwy
klych posiedzcl1 przy kościele katolickim. U
prasza się wszystkich czlonków, aby raczyli 
przybyć z familią. O liczny udzial uprasza 

Z ar z ą ci. 

Baczność „Sokoły" w Neumiihl t 
·walne nadzwyczajne zebranie odbędzie sit: 

dnia Żl kwietnia tj. w Wielki P.iątek po pol. o 
godz. 4. Uprasza się o punktualne stawienie 
się, ponieważ są ważne sprawy do zalatw.ienia 

Z ar z ą d. 
Szanownych czlonków ćwiczących uprasza 

się, aby najliczniej zgroma<lzili się na ćwiczenia, 
bo nadchodzi zlot. Cwiczenia odbędą się tego 
samc:;o dnia 1..araz po zebraniu. 

Uwaga: Wszystkie listy tyczące się To
warzyshva gimn. „Sokóf" należy nadsylać do 
prze"\voo.nicząc~o Antoniego Michalaka w Neu
rnilhl, ul. Lehrerstr nr. 144. 

1*r~l01Hti0ttt~ll~··~--
w dniu godnych Imienin Haszego szano

·~mego sekretarza 
WOJCIECHA SPYCHAŁY 

:zasyłamy najserdecr.nlejsze życzenia: 

Niech Ci szczęście wieniec splata, żyj jak 
naj<lluższe lata. A przytem życzymy ci przyja
cielu, co na próżno pragnie wielu: Sil i chleba 
ile trzeba, piwa beczkę i polską żoneczkę. A 
gdy hojnie na clę splyną dobra żona, chleb i 
-piwo, wtenczas przyjacielu drogi, odwiedzimy 
Twoje progi. Tego wszystkie.go z calego serca 
<:i życzymy i po trzykroć wykrzykujemy: Woł
c1cch Spychała niech żyje! aż się echo w całym 
Witkn odbije t 

Członkowie l(oła śp:ewu. 
A. N., T. B • .' L 1(., A. I(., A. 1(„ J. (;.. M. l(.h 

J. S., J. C., M. J., T. St. 

lłif:!t~~~Oł IHlHłtli~~H~il 

MOJE OOSPODA~STWO 
z powo<lu zmiany stosunków mam zamiar na
tychmiast spr:z.edać. Polożone jest w pmvicct1; 
kępińskim, w środku wsi, tuż przy alicy wsi. 
Wielkość 35 mórg, 2 domy mieszkalne wraz 11 
2 wielkiemi ogrodami, 1 dom z drzewa pokryty 
papą, o 2 pokojach mieszkalnych, 1 wielki mu~ 
rowany dom mieszkalny o 4 wielkich pokojach, 
1 wiel·ka stodola, 1 wielka obora, konna walco
wa machina do mlócenia, maneż, wszelkie inne 
zapasy jakoteż i narzedzia rolnicze. Grunt le
ży tuż przy domu mieszkalnym, posiadlość na
<laje się znakomicie na interes, szkola jest we 
wsi, kościór i poczta w odlegloci 10 minut od 
wsi. 

Cena 4300 tal. Zaliczki 800 tal. Hipoteki 
Ra cilugie lata stale. 

Prancfszek l(ant, 
KEMPEN i P_ose_n_. ____ _ 

~~~~~-~~~-

8 ac z oo ś ć Rodacy! 
Szan. morn odlbroroom w I( a t er n

b er g u i wszystkim Rodakom W1 I(art:em
'bergu i w ok<)!,ilcy <lOOO!szę. iż 'Z dlniem I 
kwietnia przenii'Osl-em mój interes krewie· 
cki z domu przy ulicy Mirttełstr., do domu 
przy ul. Rothausener Str. 111r. 146. 

Z sz.aicunktem 
JAN OLACHOWSl(I, 

krawiec polski w Katembergu. 

Koło śpiewu ,,Dzwon" w Essen 
Cześć pieśni ! 

obchodzi w niedzielę, dnia 30 kwietnia rb. 
na wielkiej sali pana .M.eistra, Frohnhausen
str. nr. 19 (Alfrcdushaus), 5 rocznicę zaloże
nia I(oła. 

Program tej uroczystości będzie wiel
ce urozmaicony: 

1) I(oncert, wykonany przez kapeh~ 
polską pod dyrekcyą p. Lawiekiego z 
Bruchu. 2) Spiewy chórowe, wykonane 
przez I(oło nasze. 3) Przedstawienie ama
torskie 

GWIAZDA SYBERYI, 
dramat w 3 aktach, '" 4 odsłonach, przez 
Leopolda hr. Skórzewskiego. Początek 
koncertu o godz. 5 po pol. Biletów przed 
czasem można nabyć u następujących pa
nów: Jana Blocha, Thurmstr. nr. 14; Jó
zefa Parysza, Viehofer-Chaussestr. nr. 17; 
Tamasza Pietrowskiego, Grabenstr nr. 44; 
Tomaszewskiego, Stoppenbergerslr. nr 12; 
i u szewca polskiego Bernarda Bettche
rowskiego, S61lingstr nr. 36. Tak samo u 
skarbnika Franciszka R.Ytra, Sollingstr. nr. 
15. Pozwalamy sobie u wagę Rodakom 
zwrócić na przedstawienie amatorskie, któ
re da l(oło nasze, gdyż jest to sztuka wiel
ce popularna i często grana z wielkiem po
wodzeniem na wielkich scenach w teatrach 
polskich. Licząc na największe poparcie 
ze strony Szan. publiczności, kreślimy się 
z szacunkiem Z a r z ą d. 

Tow. gimn. „Sokór' II w Oberhausen. 

Don!Qs'.my wszystkim druhom gniazd~t 
nasize:go, iż dlnia 30 kw:ietnfa r. b. ohchordzLć 
będziemy 3 rocznicę swego' z.alożenia: na 
sali p. Webera: ul. DII'ishurska nr. 419, w 
O~e:rhau'~en. Na uroczystość zapraszamy 
wszystkie gniazda okręgu VII. Gmazda, 
:które z.apr-01szel1!i.ai odebraly i1 te, któ~e dla 
bratku aid.res&:w zaproszeń nie odlebrały i 
wszystkich Rodaików z Oberhausen i <Jlko
ficy uprzejmie wpraJSzamy. 

Porządek za1bawy: Zaibawa będ~ile zam 
knięta. PO'czątek o god'z. 4 po pot. W stę
pne dfa g-0tści przed czasem 75 fen., przy 
kasie I mr., dfa członków 50 fen. Człon
kowie muszą się okazać książ;ką, to:wiarzJJ
slką, bez. nrl/ej zostanie każdy U:Zt1Jail1JY j'ako 
goś'Ć. !(arty dla go:ści możoo iu:ż d!ositać u 
goocinlniego: p. Webera u przew. fana H-Ol
raly, ul. OrabeJ'IJStr. 22, u d'ruha Krzylezyń
skvego, Al-stadenerstr. 140 i \V. polskiej księ
gar:ni dr. I(uśnte11ka•, uł. Maitiktstr. 99. O 
godlz. 5,Y:i popisy poszcz.ególny;ch gniazd. 
Gniia.zdo, które przy.będ!z:e z na.iw:iększą 
li.i.czbą d1ruhów, otrzyma nagrodę nadizwJ1 -

czainą. Od godz. 6 dO 60 będz.ie W1ystę
p;owafo z ćwioz.eaiami gni:aiz:dd za.miejsco
we. Od g<Jdz; 6Yz wystąpią obce gniaJZJda z 
ć.wi'czemamh na sprzętach o nagrody. O 
nagrody ćwiczyć mwsi 10 druhów . .Po tern 
przedstaJWti,erui.e teaitrame pod tytuJem: ,.Bar 
ws z pod: I( rakowa" i , ,Piramidy" przy o
świeUerniu bengalskiem. W celu upiększe
nlia 111aszei zabawy, będ;zte występowaJo 
l(olo śpiewackie nMicfoiewiilaz" Ż Oble1rhaiu-
sen z; śpiewem. 

Ozio1lem! Wydział. 

Towarzystwo św. Szczepana w Rauxel 
daje do wiadomości szan. czlonkom, ·iż świ~
cooka odbędzie się w pierwsze święto Wielka
nocne r. b. o godz. 4 po pol. na sali p. Richteru 
na którą się wszystkich cz.tonków z familią za
prasia. 

Towarzystwo Serca Jezusowego w Reck
linghausen 

We Wielką Niedzielę po poł. o godz. 
J.Vi. jest wspólna święconka dla członków. 
Członkowie winni się zebrać z żonami i 
dziećmi w czapkach i oznakach. Po spo
ŻJ'Cłu święconki o godz. 5 jest naboże11-
stwo, czyli godzina Adoracyi, na którą 
członkowie winni liczr.ie podążyć. Przez 
godzinę Adoracyi będzie obecna chorą
reie.w w kościele. Czlonkowie winni przy. 
~ć w oznakach i czapkach. O liczny u-
dział uprasza Z a r z ą d. 

--We święta i przez cały tydzień na rynko 
.,Moltkeplatz" w Bochum 
oglądać można 

SZTUCZNĄ PARYl(ACYĘ SZl(ŁA, 
przędzalnię szkla i plecenie szkla. -

Nadzwyczajność I. rzędu! 
Szukmistrze wyrabiają w obecności publicl• 

ności ze szkla, które zostało stopione przy cie~ 
p.locie 1500 stopni, najróżniejsze przedmioty, 
jak to: jelenie, psy, ptaki, kwiaty, szkla, wazo
ny itd. 

Sztukmistrze przędą ze szkla delikatne, po
dobne do iedwaibiu nici i to okolo 10 OOO metr. 
w minucie. -

Interestt)ącet Pouczają-cel 
godne wldzenła ! 

PRZEDSTA WIENlA CODZIENNIE 
od odz. 3 do 10 po poi. 

~ ... ' ... :, )" ._, . ' 

Baczuośl! Rodacy w Ruhrort-Laar i okolicy! 
My wszyscy niżej po<lpisani polecamy sza

nownym Rodakom na porę latową p. Franciszka 
Słomę w Laar, ul. Kaiserstr. nr. 107 jako naj
lepszego polskiego krawca, który znany jest z 
dobrego kroju, ustu i skorej i rzetelne.i, co 
wszystko po 'wiadczyć możemy: 
Wołciech Stasiak, M:chał Biedowicz, Stan'sław 
Stasiak, Ignacy. Matysiak, Jan Wojciechowski, 
Piotr Frąszczak, Józef Karbowiak, Michał Bed
narczyk, Wawrzyn Bednarczyk, Ignacy Bednar
czyk, Piotr Stasiak, Kasper Bednarczyk, Wa
lenty Czerwiński, Ignacy Adamczak, Adam 
Czerw~ński, Michał Merski, Józef Stasiak, Sta
nisław Kobza, Ignacy Wojtaszek, Jan Karbo-

wiak. .................. 
Restauracya pod nazwą „Zur l(rone" ! 

Steele n.IR, Augustaplatz nr. 1. 
Donoszę wszystkim Rodakom w Steele 

i okolicy, iż w święta wielkanocne będzie 
wyszynk ciemnego piwa (Bockbier) a przy 
tem koncert. 

Z szacunkiem 
FR. SARBINOWSKI. -···· ••• ···-BACZNOŚĆ POLACY W CATERNBERG ! 

iMam zaszczyt donieść, iż przyjmuję 
bieliznę męzką i damską do prasowania jak 
i do prania. I(to pragnie nosić czystą, ele
gancko prasowaną bieliznę, niechaj zechce 
zrobić próbę z przezcmnie prasowaną bie
lizną, a pozostanie stałym elegantem. Od
bylam specyalny kurs w prasowaniu, pra
niu, skladaniu etc. bielizny, i mogę najwy
bredniejsze gusta zadowolić. Sześcioletnia 
praktyka w pierwszorzędnych dom~ch da
je gwarancyę powyższego. 

Z szacunkiem 
M a r y a n n a N o w a c k a, 
Caternberg, ttesslerstr. nr. 27. 

------------------
Baczność Buschhausen! 

Proszę mi podać adres familii z Waune. 
która ma w Mikstacie krewnych Szymankiewi
czów. 

FRANCISZEK KRZYW ASŃJ(I, 
w Buschhausen, Haniełstr. 9 b. Sterkrade. 

------ ·--------
Po spaleniu mego warsztatu w Gelsenkir

chen, przeprowadzilem się do Gładbecku ul. 
Alte-Landstr:.. 19. 

JÓZEF WITECKI w Gladbeck. 

ROZM O W A STASIA Z F~ANUSIEM 
na ulicy w Bruchu. 

Franuś: dzień dobry Stasiu! Staś: A wei 
dzień dobry f ranusiu. A nie<llugo bym cię nie 
by! po znal. f ranuś: A gdz.ie tak śpieszysz Sta
siu? Staś: No, widzisz lecę do Walka Mro
skowi3!ka ·na Leusbergulicę, bo slyszalem, iż· 
mlodzi bracia Mroskowiakowie, Leon z Ignacym 
zakla<lają, interes spożywczy na starem zapro
wadwnem miejscu w <lomu pana Jęska, gdzh; 
daiwniej p. Stanislaw No:wickli mieszkał. f ra
nuś: Powinniśmy się też o to postarać, aby Jak 
najwięcej dobrych odbiorców pozyskali, bo 
przecież znamy tych starszych braci, któi;zy, 
można mówtć, byli najpierwsi tu w Bruchu, któ
rzy polskie interesa zalożyli i wiemy dobrze 
że tylko najlepszy towar sprzedawają i swo
ich oo biorców zadowalają. Staś: Tak też pe
wnie ci mlodzi będą .ich śladami post~pować„ 
dla tego też powinni .Rodacy jak najgorliwiej 
ich popierać, aby się też mogli utrzymać. 

Wlasnoręczn<e podpisali 
Staś 'i Franuś DopytalscM. 

Baczność druhowie w Bruchu! 
Mężami zaufania są: 1) .P.allut, ul. Bochur 

ska nr. 258; 2) Ant. Marc1mak, ul. Leusbe· 
nr. 31; 3) St. Gwizdek, ul. Mar;cnstr. nr, 1 
4) Pietrzak, ul. , andstr. nr 19; 5) Jan Szari 
Boclmmcrstr.; 6) Józef Jakubowicz .. Wilhelm. 
~~r. nr. 5; 6) Teodor Kik~lski, .Wilhelmstr 
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3_,; 8) Walenty Now~k. ~tllerheide, Bochunie

1
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str.; 9) Bartr. Kuster, Gnllostr. nr. 4; 10) Antt
ni Adamski, l(ollinghausen nr. 100; t l) Piotr tt~. 
blil1ski, .Rollinghausen, Bruchstr. 105; 12) zu. 
dra, Rollinghausen, nr. 100; And. Stelmasznis~ 
Suderwich, Hcnrichenstr. 138; 14) Waleni~ 
Ratajczak, Grullbadstr. nr. 26; 15) Woj 
Grześkowiak, Ludwigstr. nr. 7; 16) Woje. p'. 
wlicki, Hochlarmark Il. nr. 50/2; 17) I<rupk~ 
łiochlarmark II; 18) Wujek, łfochlannark 1 
19) Jan Stachowiak <ila miasta Recklinghause 
Grunc1\\egstr. 7; 20) Józef Szynkarek, dla ttu. 
len, Wicsenstr. 35. Powyżsi mężowie zaufania 
zbierają skladki miesięczne i u nich można się 
zgtaszać na czlonka „Zjednoczenia zaw. pe. 
skiego". Druhowie, którzy się zglosili na cz/o~. 
ków, a jeszcze nie otrzymali usta\\ry, zechcą s:~ 
do maja zi;dos:ć do tych mężów zaufania, ktG. 
rzy w pobliżu mieszkają. 

Stan. Gwizdek, dele~at. 

BACZNOśC!! 
ReckHnghausen-SUd dawniej Bruch ! 

Uwiadamiam szanownych .Rodaków, iz 
objąlem 
AGENTURĘ ZABEZPIECZENIA OD OGNIA 
którą dawniej miar p. Józef Jęsiek. ' 

Zabezpieczam -domy i wystawne okna 
(szkfo), wyrabiam pożyczki na budowę nowyc~ 
domów na I hipotekę i mogę zapewnić ~oda. 
ków, że z dobrą i pewną kasą bedą mieli sto. 
sunki. Mojem staraniem będzie, aby każdeg~ 
za.dowalić. Zwracam też uwagę tym, którz1 
jeszcze nie są zabezpieczeni od ognia itd., ab) 
napisali na karcie pocztowej do mnie, a chętnie 
przybędę. Przytcm niema żadnych na<lzwy. 
czajnych kosztów. Proszę o poparcie megc 
przedsiębiorstwa. Z uszai1owaniem · 

Główna ag;entura zabe:zpieczenia 
w Recklingbausen-Siid, Marienstr. nr. 9 

WOJCIECH CHWIU(OWSI<I. 

, 111111 
BACZNOŚĆ W ANNE I Ol(OLICA! 

Polecam Szan. Rodakom 
· obrazy religijne i narodowe, 

książki do nabożeństwa i powieściowe1 
wszelkie artykuły piśmienne, krzyże, kro. 
pielniczki, róża(1ce, stemple towarzyskie i 
prywatne, kije, fajki, portmanetki, noże 

cygary i papierosy. 
Powinszowania! 

Pamiątki pierwszej I(omunii św., na 
imieniny i srebrne wesela. !(arty wielka
nocne i na Zielone Świątki, narodowe i 
bronzosrebrne we wielkiem wyborze. 

Oprawiam obrazy, wieńce ślubne I 
wiązarki. Ceny umiarkowane. 

Posiadam agenturę zabezpieczeń od 
ognia. Poszukuję agentów. 

Polecam się szan. PublicznBści i liczę 
na poparcie. 

ST. l(OCHOWfCZ, 
Wanne, I(arlstr. le, naprzeciw lto-ściola kat. -·-Największy i najstarszy polski 

skład mebli i maszyn do gotowania 
znajduje się w Gelsenkirchen-Hiiłlen nJ. Wanner· 

str. nr .243~ 
Donoszę szan. .Rodakom, ·iż powiększylern 

mój sklad i iestem teraz w stanie każdemu no· 
wożeńcowi dać wyprawę gustowną, choć n~e 
ma pieniędzy na caJą wyprawę„ Potrzebme 
tylko 10 mr .. wplaty a tygodniowo l mr .. Kto 
nie wierzy, niech się przekona i przybędzie do 
mnie. 

A.. B A R T I( O W I A I(, 
Oelseltkirchen-Hiillen, W annerstr. 243. 
l(anapy i materace robię w wlasnym war· 

szfacie. l(omu slę materac zepsul niech mi do· 
niesie na karcie a p.rzybędę. w dom i zrobie. ---------------------------------------

Silni robotnicy 
i „ rteoa ... ce«< 
lf•l• aaJi\ id•~ i 
l&te111 ćlo'ern npłacu~ 
r.o\.eę. P•k!•• e~łepey 
oC U lat p ._.WGY 
anaji-. Zl.trw.bieate -,rzy 
wye•fd•J rJ'łpłt.cte. 

Tuńe kwa~•\· Pu. 
eajo tu J•. wif bza li
czb P•laUw. 

Williaelt IL> C•. 
:S-.rpok-Ead9uh 
p. Co1n C-bta). 

1 podróżującrch 
do e~rzedaży 

maszya do są-
eła 

i brnyeh a•ykuł•w. 
posznkt1fe prq wy
et>klej prowiz1i 

M. Lie benfold 
Boehum, Kai&el'!lt.24.. 

Pł„af4*e 
na papi.er7 wartOlicwtio 
wuelkit10 rodaja 40-
1t.at\ meha u J, W M-
9ea•ffłaa „ • ._._ 
lu•affa, aJ.FriM ...... 
ar. 20. 

Baczność 
Rodacy! 

Jedyny polski skład mebli oraz całkowitych 
wypraw w Wanne. 

ul Ba.hnhofsti•. IOł, naprzeciw lokalu Scbatera. 
Polecam mój bogato .zaopatrzony skład mebli, ma

szyn do gotowania, wszelkich sprzętów emaliowanych 
kuchennych oraz wózików dla dzieci we r\'iclkim 
wyborze. 

Z:i gotówkę! Na oapłatę? 

I chaj hasłem 

Kanapy i materace ; wykonywam 
we własnym warsztacie. - Stare ma

terace przt>rahiam spieszniA po cenach 
niskich. - Rzan. 
Rudaków pro~zę 
i nadal n Ła
ska we poparcie 
mego prz~dsię
hiorstwa. Nia-

każdego bę lzie: Swój do swego. 
Z wytiokim t;zacunkiem 

Jan B rańall:l.11 

Z~ dtuk. nńt'ad i reCkc:vo crd~1eftłabf!v A 11 t •n ł 8re-tsk1 w ~ - N!lclaile'!it i Mm!kami Wydawnictwa „Wła rusa Petsldesro„ w Boclmm. 



lir. 9ł. locham, środa 2111 kwlełllla JIGI. 

Codzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie, poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 

Wychodzi codziennie z wyjątkiem dni poświątecznych. 
p~lata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
1 er. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

W Imię Boże za W1arę I Ojczyznę I 
Za inseraty placi się za wiersz petytowy l - fen., a u 
O>!loszenia zamieszczone przed inset tarni 40 fen. Kto 
często o~lasza, otrzyma rabat. - Listv do „ Wiarusa 
Polskic~o" należy frankować i podać w nich dokfad-

" pod znakiem „t. polnisch" nr. 128. ny adres piszącego. RękoPisów się nie zwraca. 

Reclakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstrasse. - A<lres: „ ·wiarus Polski", Bochum. - Telef on u 1. r · 1414 . 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

mówić, czytać i pisać po polsku! Nie jest 

Polakiem, kto potomstwu swemu zniem

czyć się pozwoli! 

Z wypadków data. 
Odzie jest admirał Rożestwieński? 

Times" donosi z Saigonu, że eska
dra ~dmirała R.ożestwiet1skiego opuściła 
już zatokę Kamrangh i obecnie zmierza ku 
północy przez morze południO\vo-chińskie. 
Admirał R.ożestwief1ski posiada dostate
czną ilość węgla i środków żywności. Zaj
mie on wyspę Chyuosi i będzie tam ocze
kiwać przybycia trzeciej eskadry balty
ckiej pod dowództwem admirała Nieboga
towa. 
W sprawie reform w Polsce pod Moskalem 
podajemy za „Rusią" obszerne sprawozda
nie z obrad komitetu ministrów. 

Prócz tego przyniosły telegramy wia
domość, o której nie wiadomo, czy jest 
prawdziwa, czy też tylko puszczona w 
świat, by zjednać sympatye Polaków no
wemu gubernatorowi warszawskiemu. Do
noszą bowiem, że jenerał Maksymowicz 
byl na posłuchaniu u cara i prosił podobno 
aby car rozszerzyl uchwały komitetu mi
nistrów co do zakresu języka polskiego. 
Maksymowicz był zdania, że w szkołach 
średnich należy wprowadzić wykład pol
ski. 
Bulyginowi ofiarował Maksymowicz swo. 
ją dymisyę, gdyby jego propozycye nie 
były uwzględnione. 

Spór japońsko-francuski zaostrzył się ie· 
szcze więcej. 

Japol1ski poseł w Waszyngtonie wrę
czył sekretarzowi wojny odpis noty, prze
znaczonej dla Prancyi w sprawie złamania 
neutralności wobec floty bałtyckiej. Notę 
\\ręczono prezydentowi Rooseveltowi. 

ZTokio donoszą, że cesarz przyjął na 
posłuchaniu prezydenta ministrów l(atsurę 
i ministra spraw zagrantcznych Komurę. 

Rząd zachowuje ścisłe milczenie co do 
zajść w zatoce w Kamrangh. Słychać, że 
dyplomatyczna wymiana not jeszcze nie u
kończona i że żądane będzie, aby Prancyi 
wie. Tymczasem przywódzcy polityczni 
wytoczono formalne śledztwo w tej spra
wzywają prasę do um:arkowania i spokoju 
aż do ukończenia rokowań. Twierdzenie 
Prasy paryskiej, żenie ma dowodów na o
becność okrętów rosyjskich w zatoce 
1\ammangh, wywołalo tu wielkie wzburze
nie. 

Telegramy. 
~ z y m. 29 kwietnia ma w Wenecyi 

nastąpić spotkanie się austro-węgierskiego 
.ministra spraw zagranicznych hr. Gołu
chowskiego z włoskim ministrem Titonim. 

L o n d y n. „Pall Mall Gazette" dono
si z Paryża, ze rząd angielski poparł pro
test japoński w sprawie pobytu Rożest
Wieńskiego na wodach francuzkich. 

~ z Y m. Ambasadorowie Francyi, An
&IH i ~osyi odbyli posiedzenie w sprawie 
kreteńskiej. 

No wyj ork. z Manili donoszą, że 
oczekują tam przybycia admirała Kami-
IQury. · 

R1ąd rosyjski a Polacy. 
. „~uś" podaje następujące sprawozda

llle z obrad komitetu rosyjskich ministrów 
nad kwestyą polską: 

Komitet uchwalil, aby w szkołach niż
szych powiększyć liczbę godzin wykładu 
języka polskiego, zaprowadzić wyklad ra
chunków po polsku i wykład rosyjskiego 
w języku polskim. W średnich zakładach 
szkolnych postanowiono pozostawić wy
kład wszystkich przedmiotów w języku ro
syjskim, zachowując wprowadzony przez 
księcia Imerety!1skiego wyklad języka pol
skiego i religii w języku polskim, ze zna
cznem rozszerzeniem kursu języka polskie· 
go, uczyniwszy przedmiot ten obowiązują
cym dla Polaków. W prywatnych zakła
dach szkolnych średnich możebne jest do
puszczenie całkowitego wykładu w języku 
polskim, oprócz rosyjskiego i historyi Ro
syi, z tern jednak zastrzeżeniem, że szkoly 
te nie będą dawały wychowańcom swoim 
żadnych praw. 

W wyższych zakładach szkolnych u
chwalono pozostawić panującym język ro
syjski, przyczem jednak ma być rozszerzo
ny wykład na katedrze literatury polskiej. 

W stowarzyszeniach prywatnych i w 
gminach uchwalono dozwolić na używanie 
języka polskiego w stosunkach wzajem
nych pomiędzy sobą i prowadzenie kancc
laryi, z tern wszakże zastrzeżeniem, iż w 
aktach, podlegających rewizyi, powinien 
znajdować się równolegly tekst rosyjski. 

W sprawie samorządu ziemskiego i 
miejskiego postanowiono bez zwłoki przy
stąpić do opracowania ustawy ziemskiej w 
I(rólestwie Polskiem na wzór istniejącej w 
środkowej Rosyi ze zmianami, odpowied
niemi do warunków miejscowych z za
strzeżeniem, aby ustawa ta byla zmieniona 
w przyszlości, gdy będzie zreformowane 
ogólne położenie instytucyi ziemskich zgo
dnie z ukazem z dnia 14 grudnia st. st. roku 
zeszlego. 

W zasadzie, postanowiono zachować 
pewne ograniczenia względem Polaków, 
zajmujących stanowiska u rzędowe, zmniej
szywszy jednak zakres tych ograniczeń; 
ostatecznie wszakże uchwała w tej spra
wie powzięta będzie po ułożeniu przez mi
nisterya listy tych urzędów, których zaj
mowanie przez Polaków jest niepożądane. 
Listy te polecono ministeryom sporządzić 
przy rozważaniu spraw, dotyczących poło
żenia dziewięciu gubernii zachodnich. 

Uznano za pożądane znaczne rozsze
rzenie praw Polaków w sferze władania 
ziemią, z odwołaniem ograniczeń, których 
nie usprawiedliwiają interesy ogólno-paii
stwowe. 

Uznano za konieczne zrewidować ist
niejące wyjątki w ogólnych ustawach sądo
wych i o ile możności zrównać pod wzglę
dem prawnym Królestwo Polskie z calem 
Cesarstwem". 

Tyle „R.uś". Uchwaly te spoleczeństwe 
polskiego pod Moskalem nie zadowolą, 
gdyż nie odpowiadają one absolutnie po
trzebom jego. „Ol. Nar." takie wypowia
da zdanie o wymienionych uchwałach: 

Powyższe doniesienie świadczy, że 
rząd rosyjski nie zrozumial położenia. Za
miast stanąć na jedynem rozumnem stano
wisku, wymierzenia Polakom całkowitej 
sprawiedliwości i przecięcia jednym zama
chem wiekowego sporu, ciężącego stra
szliwie na całem życiu publicznem Rosyi, 
komitet ministrów zgodził się na drobne 
ustępstwa, które spoleczeństwa polskiego 
nie zadowolnią i nie uspokoją. Zapewne 
rząd zdecydowa! się usunąć kilka najbar
dziej krzyczących pozostalości bankrutują
jącego systemu gwaltów i bezprawia, ale 
w zasadzie, stanowisko urzędowe języka 
polskiego pozostanie nadal tak upośledzo
nem, że speleczeństwo polskie nigdy się z 
tern nie pogodzi. 

Polacy nie przestaną walczyć z calem 

natężeniem o wszystkie swoje narodowe 
prawa a uchwały, podobne tym, jakie za
padły na posiedzeniu rady ministeryalnej, 
nie osłabia ich energii, ani ich zapału. A 
zwłaszcza jedno mniemanie, pokutujące w 
rządowych kołach rosyjskich, trzeba roz
wiać jako z gruntu fałszywe; Polacy nie 
proszą o laski, ale żądają należnych im 
praw. 

Nie może być pod tym względem żad
nych złudzeń, a dowodzenie, że Rosya, ja
ko silniejsza, mogłaby nic nie dać Pola
kom, jest argumentem przedchrześcia11-
skiego barbarzyl1stwa, który wśród spo
łeczeństw oświeconych, nie może mieć ża~ 
dnego znaczenia. 

Z wojny rosyjsko·jaoońskiej. 
„Morning Post'' donosi z Waszyngto

nu: Japonia zawiadomił a Stany Zjednoczo
ne, że jej zdaniem Prancya naruszyla neu
tralność przez to, że pozwolila Rożdiesf
wieńskiemu użyć zatoki Kamrangh za pod
stawę operacyjną. 

W Tokio jeszcze ciągle trwa wśród 
ludności wzburzenie. Na licznych zgroma
dzeniach poddano ostrej krytyce zachowa
nie się Francyi. Projektowana jest wielka 
demonstracya. Dzienniki nieustannie je~ 
szcze omawiają kwestyę neutralności 
Francyi i jej odpowiedzialność wobec mo
żliwych następstw. 

Jeden z bylych ministrów oświadczył 
w rozmowie: Starannie unikamy wmię
szania innych w nasze sprawy, ale musimy 
też strzedz naszych praw. Jeżeli Prancya 
odda R.osyi zatokę I(amran, dla czegóżby 
Anglia nie miała nam pozwolić na użycie 
łlongkonu? 

W kolach parlamentarnych francuz
kich wywołały odwiedziny japońskiego 
posła u Delcasse'go pewne zaniepokojeni.e. 

J aures pisze w „l'ttumanite", że pe
wne osobistości polityczne miały otrzymać 
wiadomość, iż bezpośrednio ma przyjść J.0 
walki między flotami japońską i rosyjską. 

,Jeżeli to nastąpi na wodach indochińskich 
i jeżeliby okręty rosyjskie byly zmuszone 
do ucieczki do portów francuskich, mogla
by Francya bez swej woli nagle zostać 
wmięszaną w konflikt rosyjsko-japoński. 

Dep. Lannesan, b. minister marynarki 
i poprzedni jeneralny gubernator francuski 
Indochin, oświadcza w „Siecle": l(am
rangh tworzy prawie p~zystań wewnętrz
ną. - Rożdiestwieński przybył tam, aby 
nietylko naprawić uszkodzenia, ale aby się 
zaprowiantować i poinformować w spra
wie zajść w Petersburgu, Mandżuryi, Ja
ponii, oraz o oddaleniu posiłków Neboga
towa. - Rożdiestwiei1Ski znajduje się w 
porcie francuskim i jest zupelnie osłonięty 
przed jakimkolwiek atakiem japońskim. 
Gdyby Japończycy go tam wyszukali, zła
maliby neutralność Francyi. 

- Deputowani socyalistyczni Prcssense 
i Vaillant zgłosili interpelacyę w sprawie 
neutralności francyi na wodach francu
skich na Dalekim Wschodzie i zamierzali 
zażądać natychmiastowego otwarcia nad 
tą interpelacyą dyskusyi. 

W Izbie deputowanych Deloncle wy
stosował do Rouviera następujące zapyta
nie: Zanim Izba się odroczy, chce mieć 
pewność, czy udzielono formalne i dokła
dne rozkazy celem utrzymania zupełnej 
neutralności Prancyi na wodach indochiń
skich. 

Prezydent gabinetu Rouvier przypo
mnial, że nie dawno dopiero złożył w Izbie 
oświadczenie, iż rząd zamierza jak najsu
mienniej przestrzegać tam neutralności i 
nie ma do tego nic do dodania, jak tylko to, 

że kilkakrotnie udzielono tamtejszym wła„ 
dzom formalnych i dokladnych rozkaz6'" r, 
celem przestrzegania zupelnej ncutralnośd 
na wodach indochi!1skich. (Oklaski). 

Ajencya liaasa donosi z Petersburga: 
Rosyjska admiralicya zwróciła uwagę ad
mirala Rożdicstwief1skiego na wielkie nie
bezpieczeństwo, jakie mogloby powsta~ 
dla pokoju powszechnego, gdyby pobyt je
go floty w pobliżu wybrzeży Anamskich z 
naruszeniem postanowie(1 o neutralności~ 
dalej trwal. Nie ulega wątpli\vości, że ad
mirał Rożdiestwieflski zastósujc siQ do tych 
informacyj. 

To samo ajencya donosi z Petersbur
ga: J eśłi można wierzyć posłuchom '.V 

sferach dyplomatycznych, minister hr. 
Lamsdorff natychmiast po otrzymaniu d~
pesz z Paryża o stanowisku francyi co do 
zachowania neutralności z powodu pobytu 
floty rosyjskiej w zatoce Kamran, uznal ro 
stanowisko za uzasadnione i postall{rn il 
popierać je wobec cesarza Mikolaia. 

„Morning Post" donosi z Szanghaiu: 
Rosyjski krążownik „Askold" wzi<il dzisiaj 
na poklad węgle. „Askolda" przemalowa
no, iż jest podobny do okrętu amcrykar'1-
skiego. Część maszyn, które podczas· roz
brojenia usunięto, zastąpiono nowemi. 

Pięć okrętów chi!lskich otrzymało roz
kaz czuwania nad „Askoldem", aby nie 
wyplynąl z portu. 

Fortyfikacya Władywostoku. 
Tokijski korespondent „Beri. Tag bi." 

rozpisuje się szeroko o fortyfikacycich Wła
dywostoku i o przygotowaniach na wypa
dek zjawienia się Japo1kzyków pod twi~r„ 
dzą. 

„Od pięciu miesięcy - pisze on ~
dniem i nocą pracowano gorączkowo nad 
urządzeniem nowych i wzmocnieniem sta
rych fortyfikacyi Władywostoku. Prze
szło 6000 kulisów sprowadzono do tego 
zajęcia. ·Przybywali chętnie, wynagrodze
nie bowiem oznaczono im stosunkowo wy
sokie. Półtora tysiąca z nich, po ukończe
niu robót, niedawno temu powrócilo do 
swoich okolic rodzinnych, by przetrawić 
ciężko zapracowane pieniądze. Droga 
wypadla im przez Japonię, gdzie dali upust 
swojej wrodzonej gadatliwości. 

Wedlug opowiadafl ich, Władywostok 
ufortyfikowano tak, że jeżeli nie można o 
nim po\vicdzicć, iż jest warownią nie do 
zdobycia, w każdym razie będzie on orze
chem niemniej trudnym do zgryzcnia, nil; 
Port Artura. Wzdluż kanału, mającego 
ośm mil angielskich dl11gości, oraz od 
\vschodniej strony miasta znajduje się dwa
naście fortów. Te, które znajdują się nad 
kanałem, można widzieć dokładnie z okrę
tów, podążających do przystani; wylotY, 
ich dział zwrócone są na morze. fortyfi
kacye „wschodnie" są niewidocz11c z ze
wnątrz, chociaż i te panują nad kanałem i 
nad wybrzeżem. Wedug opowiada1i - są 
to forty największe i najsilniejsze, a tworzą 
.,klucz" do warowni, podobnie jak fort „203 
metrowy" byl kluczem do Portu Artura. 
Po zachodniej stronie miasta znajduje sie 
jeden fort tylko. Od północnej niema ża
dnego, gdyż od strony tej dostęp do miasta 
jest wręcz niemożliwy. 

Po obu stronach kanału znajduje si~ 
cata sieć min podwodnych. Rozkład ich 
znany jest tylko kilku wtajemniczonytn 
przewodnikom, którzy przeprowadzają o
kręty z pelnego morza do przystani we„ 
wnętrznej. Zaloga Wladywostoku składa 
się z 35 000 żołnierzy. Mieszkają oni w 
koszarach zbudowanych jeszcze dawniej, 
rozrzuconych w różnych stronach miasta. 
Koszary mają 'mają wygląd domów moc„ 



nych, obszernych, wygodnych. Żołnierze 
prawie caty czas spędzają na ćwiczeniu 
się w strzelaniu. W przystani stoją trzy 
krążowniki: 11Bohatyr",, „Gromobój" i 
„Rosya", oraz kilkanaście torpedowców i 
okrętów do lamania lodów. Krążowniki, 
uszkodzone w ciągu lata podczas wycie
czek na morze Japońskie, są już dopro\va
dzone do zupełnego porządku. 

Dowóz prowiantów od strony morza 
wielce jest utrudniony, okręty bowiem ja
pof1skie czatują dniem i nocą i chwytają 
statki, podążające do Wladywostoku. Po
mimo to nie brak przedsiębiorców, prze
ważnie Anglików, którzy pnszczają się na 
ryzykowne wyprawy. Do Szangaju za
zwyczaj okręty te przebywają nie zacze
piane; tam dopiero zaczynają się uklady. 
Wlaściciel okrętu otrzymuje połowę nale
żności z góry, resztę ubezpiecza na ryzyko 
odbiorcy. Wynagrodzenie właściciela 
statku jest tak wysokie, że \Vlaściwie, w 
razie schwytania okrętu przez Japoflczy
ków, nie ponosi on żadnej straty. W ciągu 
lutego Japo11czycy pochwycili 18 okrętów, · 
dążących do Władywostoku, przeważnie 
z węglami i prowiantem. Okręty te Ja
pof1czycy odprawiają do Sascbo, gdzie sąd 
morski wyrokuje, czy konfiskata jest pra
wna. Ruch osobowy drogą morską ustał 
prawie zupełnie; niewielu jest takich, któ
rzyby chcieli narażać się na niebezpieczcr'1-
stwo pościgu japońskiego i na przymuso
wą podróż do Sascbo." 

Ziemie polskie. 
Z Prug i:~dH)d~k~:i \]fa.unii. Nfa~z~~r. 

Malbork. We wsi Pogorzale zachoro
wal pewien robotnik wśród objawów tęż
ca karku. - Landrat nakazał objawy cho
roby jak najściślej zbadać. 

- We więzieniu w Elblągu powiesił 
się kapitalista Wolff, podejrzany o podpale-
nie. 

Skarszewy obchodzić będą w roku 
bieżącym 600 letni jubileusz jako miasto. 
W roku 1305 wymieniano je w kronikach 
po raz pierwszy jako miasto. Założone 
zostało ono jednakowoż daleko rychlej 
przez zakon rycerzy św. Jana, prawdopo
dobnie 1174 lub 1180. R.ozmaiate budowle 
świadczą o starożytności miasteczka. Po
między innemi w dość dobrym jeszcze sta
nie jest budynek komtura (terafoiejsza mle
czarnia) i kościól katolicki. W r. 1370 od
stąpił zakon Skarszewy za 10 tysięcy ma
rek Krzyżakom. Iierb Chrzciciela na pół
misku. Wroku 11772 liczyly Skarszewy 
1005, w obecnej chwili mają 3000 mie
szkańców. 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 
Poznań. Archidyecezya poznańska. 

l(omendy udzielono od -kwietnia br. ks. 
ks. mansyonarzom R.upińskiemu i Zborow
skiemu w Srodzie na beneficyum w Koszu
tach; od 1 maja br.: ks. Nejczykowi, wika-

Kapitan Czart. 
TOM TRZECI. 

(Ciąg dalszy.) 
I. 

Ben Joel był już na nogach i oczeki
wal księdza w jadalni. 

- Jakże się panu spala? - spytał u
przejmie gospodarz. 

- Wybornie. Postanowilem wyspać 
się dobrze, aby nabrać sił do czekającej 
nas podróży. 

Proboszcz przybrał minę dobroduszną 
i wpatrując się pilnie w twarz gościa, wy
rzekl dobitnie: 

t-- Dobrześ uczynil, kochany panie 
Castillan. Ale jutro, pojutrze i dni nastę-
1mych będziesz równie dobrze wywczaso
wywać się, gdyż - nie pojedziemy wcale 
do Colignac. 

- Nie pojedziemy wcale do Colignac? 
- zawolal Ben Joel. - I dlaczegóż to, 
księżę proboszczu? 

- Dlatego, że mój przyjaciel Cyrano 
doniósł mi dziś rano, iż lada chwila przy
będzie osobiście do Saint-Sernin. 

Smiertelna bladość powlokła twarz 
cygana; glos uwiązł mu w gardle. 

Proboszcz, nie spuszczający go z oka, 
zauważył tę naglą przemianę. Ale lotr, 
uczuwszy ciążący na sobie wzrok gospo
darza, opanował -szybko wzruszenie i, 
przywołując na usta uśmiech, odpowie
dzial glosem swobodnym: 

- Na honor, księże proboszczu, nic w 
Ąwiecic nic mogfoby zadziwić mnie tak 

ryuszowi w Chludowie, na beneficyum w 
Swarzędzu; ks. Beisertowi, wikaryuszowi 
z Swarzędza, na beneficyun'l w Maniewie, 
oraz powierzono mu równocześnie wika
ryat w Chludowie; a od 1 lipca br.: ks. 
Grzybowskiemu, proboszczowi z Lekna, 
na beneficyum w Kamionnie. 

Administracyą powierzono od IS kwie 
tnia rb.: ks. Adamskiemu, wikaryuszov.1i z 
W. Strzelec, probostw w Grabowie i No
wejwsi król. dekanatu Miloslawskiego. 

Na mansyonarzy odnośnie wikaryaty 
powolano: ks. Kowalika, administratora z 
Grabowa, na I mansyonarza do Kościana, 
ks. Różyckiego, wikaryusza z Ujścia, na 
II mansyonarza do Kościana; ks. Pokor
skiego, wikaryusza z Buku, do Ujścia; ks. 
Dykiera, mansyonarza z Kościana, na l wi
karyusza do Buku; ks. Króla, wikaryusza 
z Buku, do Ostrzeszowa; ks. Srokę, wika
ryusza z Baranowa, do Koźmina; następu
jących neoprcsbytcrów: ks. Klucka do R.Y
dzyny, ks. Ludwika do W. Strzelec, ks. 
Kokocińskiego do Miejskiej Górki, ks. Ru
dnickiego do Jarocina i ks. Bednarkiewi
cza na III mansyonarza do Kościana. 

Poznafl. 20 kwietnia toczył się przed 
izbą karną proces przeciwko odpowiedział 
nemu redaktorowi pisma humorystycznego 
„Pokraka", p. \V!adyslawowi R.akowskie
mu o artykul, wzyv,raj'!CY do kupowania 
tylko u swoich, w którym powiedziano, że 
ci Polacy, którzy się nie poprawią i dalej 
u Niemców kupować będą., zostaną wy
pchnięci z szeregów polskich i wciągnięci 
na listę, aby wystawić ich pod pręgierz pu
bliczny. P. R.akowski zakwestyonm.vał 
Homaczenie rzeczonego artykułu i oświad
czył, że jeżeli „Ostmarkcnferajn" wzywa 
publicznie do bojkotu polskich kupców, Lo 
nie można brać za zle biednym Polakom 
jeśli czynią to samo. Sąd odroczył roz~ 
prawy, polecając oskarżonemu podać do 
akt inne tfomaczenie zakwestyonowanego 
ustępów artykułu. 

Mogilno. Posiadłość w Mierucinie 
(R.uhein) w powiecie rnogilei'1skim kupił p. 
Lewandowski z Krotoszyna pod Barciniem 
od właściciela Schwarza, Niemca za 66 
tysięcy marek. ' 

Piła. Dyra dni toczył się tu proces 
przeciwko służącej Bercie Schiinke i jej 
matce. Córka służyła u I(. i podpaliła w 
grudniu r. z. stajnię i stodołę pana swego 
ze zemsty, iż tenże z nią się nie ożenil. W 
stajni spalo dwóch parobk6w, którzy z bie
dą życie uratowali. Spalilo się wtedy 1 O 
krów, 1 cielę, owce i drób. Bertę S. are
sztowano. W styczniu spalila się nagle 
stodoła Klingbeila z zapasami zboża. Spraw 
czynią pożarą była tą razą matka uwięzio
nej, która chciala przyprowadzić dowód 
iż u I(. się pali, choć córka w więzieniu, ~ 
tem samem odwrócić od niej podejrzenie. 
Sprawka się wydala i matka wraz z cór
ką stanęly przed sądem, który skazał cór
kę na 2 lata, a matkę na 10 lat domu karne
go, liQ lat utraty praw honorowych i do-
zór policyjny. -

przyjemnie, jak wiadomość, którą uslysza
lem. Mistrz mój przybywa! Chwataż Bo-
gu! ·Widocznie zdrowie jego poprawiło 
się. Ataki biedak byl slaby gdym się 
z nim żegnał w Paryżu ! Zdaj~ mi się że 
już mówiłem o tern księdzu proboszczoZvi ?I 

- Tak, mówileś pan - odrzekł ksiądz 
Jakób, zdziwiony tern zachowaniem się go
ścia, a zarazem skłonny do wątpliwości 
względem prawdziwego Castillana. - Wi
dzę z zachowania się pańskiego, że jesteś 
szczerze przywiązany do swego mistrza. 

- 'O tak! - wykrzyknął Ben Joel z 
uczuciem - kocham go jak ojca! 

.I uczynil wysiłek, aby przywolać do 
oczu Izę rozrzewnienia. 

Proboszcz wyciągną! doń rękę, zada
jąc sobie w myśli pytanie: 

- Któryż z nich dwóch jest oszu-
stem? · 

- Dziś jeszcze wieczorem - myślal 
jednocześnie Ben Joel - będę na drodze 
do Paryża, z dokumentem w kieszeni. l(a
pitan Czart może sobie przyjeżdżać. l(pię 
sobie z tego! 

l(siądz Jakób, wierny danemu przy
rzeczeniu, udał się do szopy, aby Castilla
nowi zdać sprawę z wrażenia, jakie wy
wotala na Ben Joelu wiadomość o przyjeź
dzie Cyrana. 

- To sztuka przebiegla - rzekl Sul
picyusz - umie znaleźć się w każdej oko
liczności. Bylem prawie pewny, że ode
gra komedyę radości i rozczulenia. Ma on 
c~ujny wzrok na wszystko. Ale poczekaj, 
01cze, do nocy - poczekaj do nocy! 

Ben Joel, jak łatwo domyśleć się na 
pierwszą wieść o przybyciu Cyrana ob~y-

Grodzisk. „Tageblatt" poznański po
daje następująq wiadomość: Przed tutej
szą izbą karną stawal 13-letni syn polskie
go robotnika z Niepruszewa. Ponieważ 
11-letnia siostra tamtejszego niemieckiego 
nauczyciela na polskie zapytanie, jak się 
nazywa, nie odpowiedziała po polsku, chło
pak uderzyl ję pięścią w twarz, obalił na 
ziemię i kopttąl nogą. Sąd skazal go na 
15 mr. kary odn. 5 dni więzienia. · 

Poznań. Wychodźtwo ludu z Króle
stwa Polskiego i Galicyi na robotę do Nie
miec przybralo w tym roku niebywale 
rozmiary. Tak n. p. donoszą do pism nie
mieckich z Podzamcza, że przez tamtejszy 
dworzec w ciągu ostatnich 3 tygodni prze
jechalo około 30,000 mężczyzn, kobiet i 
dziewczyn z Królestwa Polskiego. W nie
których dniach ścisk byt tak wielki, że lu
dzi tych musiano odsylać nadzwyczajnemi 
pociągami. 

Oglądaliśmy wychodźców - pisze 
„Dz. Pozn." - na tutejszym dworcu. Ser
ce się ściskało na widok tych zmizerowa
nych i głodnych biedaków - te nieszczę
śliwe ofiary wyrafinowanych agentów-o
szustów. 

Ze śiązlra czyli Starej Polski. 
Z Oleskiego. W zeszlym tygodniu 

kilku wychodźców z Król. Polskiego, któ
rzy kolo Bocianowie przechodzą przez 
granicę, zostali przeprowadzeni za opłatą 
(!apówką) przez żołnierza po raniczuego 
przez rzekę Liswartę. Dziewczyna 18-let
nia już po pruskiej stronic upadła na ziemię 
z słabości. Pozostało przy niej dwóch lu
dzi, aż rano przybył źandarm i nakazał 
zanieść ją do domu gminnego. Biedaczka 
już nie żyta. Zawezwany lekarz stwier
dził, że dziewczyna zmarła z wycieńczenia 
czyli z glodu. Straszny to los. .Ks. kape
l~n I(udz.ki u~ząd~il jej piękny pogrzeb, gdy I 
się dovv1edzial, ze zmarła była w parafii 
S\vojej u wielkanocnej spowiedzi. 

Katowice. Straszne nieszczęście zda
rzyło się w poniedziałek przed poludniem 
w fabryce Kani i Kuntzego na Zawodziu, 
gdzie spadr.jąca z rusztowania żelazna 
\Vinda zabiła zatrndnionego w fabryce ucz
nia Bochnika. Nieszcz~śliwy chlopiec, 
który był dopiero pól roku w nauce, wła
śnie przcchodzil przez podwórze, gdy w 
tern -vv niewytłórnaczony dotąd sposób wy
wrócilo się rusztowanie z żelazną windą, 
która ugodziła chlopca w głowę tak nie
szczęśliwie, że śmierć nastąpila na miejscu. 

-W powiecie katowickim doniesiono 
na policyi w ciągu zeszłego tygodnia o 43 
nowych wypadkach tężca karku, zmarfo 
23 chorych, w 8 w' mieście. Na początku ze 
szf ego tygodnia liczba chorych wynosi la 
106, na ko1ku 121. W ciągu catego czasu 
trwania zarazy, a więc od listopada z. r. 
chorowało ogófem 351 osób, z których 
zmarlo 205, a więc przeszlo polowa. 

Z innych dzielnic Polski. 
Szczakowa. Chtopów, którzy dnia 12 

ślil nowy plan działania, który tej zaraz 
nocy mial być wykonany. 

Przez caly dzień nie wychodzi! kro
kiem z plebanii i oznajamia! się dokładnie 
z urządzeniem mieszkania proboszcza. 

Dostawszy się do sypialni gdzie 
ksiądz Jakób przepędził większą c~ęść po
poludnia dojrzal natychmiast swym wzro
kiem ostrowidza dębową szafkę, umie
szczoną w głowach lóżka. 

- To tam! - pomyślał, wiedziony 
wlaściwym zawodowemu złodziejowi . in
stynktem. 

Od tej chwili wiedział już, czego się 
trzymać. Należało poprostu: albo skorzy
stać z chwilowej nieobecności proboszcza 
i otworzyć szafkę wytrychym, albo też, 
gdyby taka sposobność nie nastręczyła się, 
wejść nocą do sypialni, zasztyletować księ. 
dza i wykraść tajemniczy dokument. 

Ben Joel nie cofal się przed niczem. 
Gdy już powziąl postanowienie, myślal tyl
ko o tern, jakby je spełnić w sposób najdo
godniejszy dla siebie. 

Przy wieczerzy, proboszcz, który ró
wnież wiele rozmyślał o wypadkach tego 
dnia i, podobnie jak Ben Joel, nakreślił so
bie plan działania, rzekł obojętnie do go
ścia: 

- Przyjacielu Castillanie, dziś, jeśli 
pozwolisz, udamy się wcześniej na spoczy
nek. O świcie muszę być na nogach, cze
ka mnie bowiem wczesna msza w kościół
ku. Pan jednak będziesz mógł wysypiać 
się choćby do poludnia. '-; 

- Skorzystam z pozwolenia - od
rzekl z uśmiechem cygan. - A_ teraz, jeśH · 

kwietnia na audyencyi u general-guberna. 
tora Maksymowicza uzyskali zapewnienie 
śledztwa i odroczenia kary administracyj. 
nej, władze miejscowe po ich powrocie do 
domów natychmiast aresztują. Naprzy. 
klad włościan z powiatu siedleckiego, z 
gmin Stara Wieś i Niwiski - po1icya zam. 
knęla do więzienia w Siedlcach, przedtem 
zbiwszy ich niemiłosiernie. „Sl. P.". 

Z Husiatyna depeszują do „Słowa Pot. 
ski ego": W całym pasie północnego Po. 
dola od Grodka po za Sołobkowce wy. 
buchl strajk rolny w najgwaltowniejszej 
formie. Banda chłopów uzbrojonych w 
olbrzymie drągi napada na folwarki i za
biera służbę. Na zgrcmadzeniach uklada 
„prawa na panów" i zapowiada, że na 
Wielkanoc ruską wszystkich wypędzi z 
dworu, a grunty rozdzieli pomiędzy siebie. 
„Sprawnik" proskurowski w asystencyj 
dragonów jeździ i uspakaja, ale dragom 
zachowują się zupełnie apatycznie, a ich 
miny nie wzbudzają zaufania. Do Sołob. 
kowiec, gniazda ruchu (szerzą go pop miej. 
scowy i pisarz gminny) wysłano sotnię 
kozaków. 

Wiadomości ze świata, 
Z l(re:y. Ks. Jerzy grecki otworzył 

20 kwietnia sesyę Izby. Licznie zebrana 
publiczność żywo oklaskiwała go. Książę 
żę w mowie powitalnej przedstawi! krokl, 
jakie f)oczynH u mocarstw gwarancyjnych 
w celu połączenia Krety z Grecyą. Nastę
pnie Izba jednomyślnie wśród oklasków u
chwaliła rezolucyę żądającą połączenia 

Krety z Orecyą i z wezwaniem ks. Jerze
go, któremu wyrażono pełne zaufanie, by 
o uchwale doniósł mocarstwom. Dalej n. 
chwalono, by prezydyum Izby wraz z de
putowanymi i najwybitniejszymi rniesz
kar1cami \.Vyspy udało się do konsulów i 
ich zawiadomito o tej uchwale. Deputo
wani sktadali przysięgę na imię króla Je
rzego i helleł:skicj konstytUcyi. 

Na prowincyi odbyły się liczne zgrc
madzcnia ludowe, na których ogtoszono 
zjednoczenie Krety z Orecyą, 

.Z rói!1Vćh stron. 
Bochum. W tutejszym kościele klasz. 

tornym urna rla nagle wdowa śp . Pacholska 
licząca lat 72. N. o. w p. 

Na czwartej stronie zamieszczamy dziś 
kwit do zapisania gazety polskiej na mar 
i czerwiec. Jeszcze bardzo„ dużo tysięcy 
R.odaków naszych na obczyźnie nie ma ga. 
zety polskiej, tych więc niech nasi Szan. 
Czytelnicy zachęcają, aby zapisali sobie 
„Wiarusa Polskiego" na maj i czerwiec. 

Bochum. We święta mieliśmy tu 
deszcz. 

Rotthausen. We Wielką Sobotę świę
towala kopalnia „Bonifazius". 

Altenessen. Ks. kapelan Stimesbeck 
opuszcza tutejszą parafię św. Jana. Dru-

ksiądz dobrodziej chce odejść, proszę nie 
robić żadnych ze mną ceremonij. 

- O! nie śpieszy mi się znów tak bar· 
dzo, abym nie mógł przed odejściem po
częstować pana kieliszkiem wódki miei· 
scowego wyrobu. Nie jest ona tak dobra, 
jak ta, którą wyrabiają w Cognac, ale pan 
znasz przysłowie: w braku jegomości... 

- Dobry i pan podstarości - doko11· 
czył wesoło Ben Joel. 

Po wypiciu małego kieliszka, pro· 
boszcz pożegnał gościa, pozostawiając go 
na opiece gospodyni. 
_ W jakiś czas później, cygan, w prze~o~ 

naniu, że ksiądz zasnął już twardo, wz1ąf 
świecę i udał się do swego pokoju. 

Przechodząc mimo sypialni probo· 
szcza, zauważył, że klucz nie tkwił, i~k 
zwykle, w zamku. Nacisnął klamkę i spro! 
bowal otworzyć drzwi. 

Stawiły one opór. . 
Spróbowal raz jeszcze i przekonał się„ 

że były od środka zaryglowane. 
- Do dyabła ! - mruknął zbój. - Kle· 

cha zaczyna być podejrzliwy. Nie prze· 
widziałem tego. Ale to nic; zaczekam do 
jutra. Bergerac, choćby naibardziei .. po· 
śpieszal, nie przybędzie tu prędzej, mz za 
dwa dni. ' 

I przemknął się korytarzem, po cichu 1 

i nieznacznie, jak cień. . 
Nie rozebral się jednak, lecz w ubraniu 

przyległ na łóżku i z wytężonym sluchell1 ' , , 
czatował na sprzyjającą sposobnosc. b, 

Ale choć wszystkie sily skupiał, a } 
być czujnym i przytomnym, ukolo pólnv~~ 
zwarty mu się powieki, gf owa na podusz 
opadla i zbój zasnął głęboko. 



illl kapelanem przy tymże kościele zo
!tał mianowany nowo wyświęcony. ks. 
pjotr Wirtz z Anrath. 

Bremena. Biuro telegraficzne Bos
manna donosi: Całe doki niemieckiego To
warzystwa żeglugi „Nordsee" w miejsco
,rości Nordcnham stoją w łpomieniach. O
bawiają się, że doki spalą się doszczętnie. 
parowce, jakoteż okręt węglowy „Union" 
zdołano w· czas usunąć. Z ludzi nikt nie 
poniósl szwanku. Pożar wybuchł o 7 ra
no. Według dalszych doniesiel1 zgorzały 
wszystkie budowle, wykonane z palnego 
111ateryatu. 

Gerresheim. W fabryce „Dreher u. 
Sohn", spadł pewien robotnik do maszyny 
1 zostal na miejscu zabity. 

Buer. Kopalnia „ttugo" świętowała 
kilka dni, ponie·waż trzeba było porobić 
różne zmiany przy szybie. 

Tężec karku. W I3ochum nowy wy
padek tej choroby nie zaszedł. Kobieta 
B. w Sodingcn zmarła \\'Skutek tężca kar
ku. W Dortmund zapadf na tę chorobę 
siedmnastoletni robotnik Willinghofcr. W 
Kreuznach i Salzbach zdarzył się wypadek 
śmierci z powodu tężca karku. 

Essen. Przy ul. K.olnerstr. spadł ze 
schodów pc·wien 62 lat liczc.icy stolarz 
padł na miejscu trupem. 

Bochum. l(ougres przeci\\ alkoholi-
czny. Komitet wykonawczy X kongresu 
międzynarodowego w sprawie zwalczania 
alkoholizmu, mającego się odbyć w poło

wic września rb. w Budapeszcie, udzielił 
dr. Augustynowi Wróblewskiemu (l(ra
ków, Sławkowska 24) petnomocnictwa do 
utworzenia· komitetu polskiego, który ma 
siG zajqć zorganizowaniem uczcstnict\va 
Pc.lakó ,•. w tym kongresie. Uczestnicy 
kongresu bodą zwolnieni od polowy opła
!y jazdy koleją od granicy wc;-gierskiej do 
Budapesztu. Poczynione bQdą starania, 
aby robotnikom i niezamożnym uczestni
kom zjazdu uczynić pobyt w Budapeszcie 
jak najta(1szym. Wkrótce ogłoszone będą 
nazwiska czlonków komitetu polskiego. 

Berlin. .,Lok. An z." dowiach:je się z 
Petersburga, że w ministerstwie skarbu do 
puszczono siQ dcfraudacyi na sunH~ 200 OOO 
rubli (400 tys. marek). Kwotę tę skradł je
den z wyższych urzędników, którema po
lecono za O\VC pieniądze zakupić zboże dla 
ludności dotkniętej klęskami elementar
nemi. Owego urzQdnika usunięto ze siu
żby, bez wytoczenia mu śledztwa. Uciekł 
on z resztą pieniodzy za granicę. \Vladzc 
chciafy ukryć całą sprawę, ale dzienniki, 
które obecnie mogą swobodniej pisać, \VY

stąpily z ostrymi artykutami, skutkiem cze 
go minister skarbu widział się zmuszony 
oddać sprawę senatowi dla wytoczenia 
śledztwa. W procesie będzie wplątanych 
wiele wyższych osobistości. 

Berlin. „Berl. Tgbl." donosi z Wroc
lawia, że policmajster Częstochowy Pos
sow, został otruty. Possow, który dopiero 
~d tygodnia objął urzędowanie, trzymał 
list z uwiadomieniem o wydanym na niego 
~Yroku śmierci. Wobec tej pogróżki pro
sił o przeniesienie, co rzeczywiście mialo 
nastąpić, tymczasem wyrok zostal wyko
nany. 

Rozmaitości. 
. Zasoby złota. Jedno z pism angiel

skich wyraziło swego czasu wątpliwość, 
~z~ Rosya posiada takie zapasy złota, o 
Jakich mówi. Przeto minister wojny I<o
kowcew zaprosił redakcyę, aby· zechciala 
Przystać rzeczoznawców dla zwiedzenia 
skarbu Państwa rosyjskiego. 

Po zwiedzeniu skarbca owi rzeczo
znawcy tak go opisują: 

~,B~nk Państwa. Wielka wysoka izba, 
~ d~1~s1ęć sążni dluga, pięć sążni szeroka. 
k sc1anach z trzech stron półki jedna bli

z, 0 drugiej. Od dolu do· góry 22 pólki. Na 
k?łkach leżą gęstymi rzędami, duże, cięż
ie sztaby złota, żóltym blaskiem świecą

~~ w Promieniach lamp elektrycznych1 
,OOO sztab, każda sztaba waży przeszlo 

Pud (40 funtów). 
k ~ala Podloga zastawiona szarymi wor
P~~t 1. 12,000 przeszło worków, w każdym 

0 ora Puda złota. 
śc" Sklepienie kamienne zamiast sufitu, 
że;any kamienne, podlogi kamienne. Półki 
k azne, drzwi żelazne na środku stól i 
rzesla także żelazne. ' 
· ~ izbie tylko kamień, żelazo i złoto. 

Pań tak Przechowuje się ztoto w Banku 
Prze~ wa, ~t?re pokazywano wczoraj nam, 
nia . staw1c1elom prasy, w celu przekona-

' fe Rosya ma rzeczywiście ztoto. 
natn rzeczywiście ma. Pokazywano je 

szczerze i przekonywająco. Do „zlo. 

tej" tej izby przeprowadzał nas uprzejmy 
dyrektor wydzialu · biletów kredyto\\'ych 
p .Malewii1ski. 

Zaproponowano nam, abyśmy wyjęli 
jakiebądź sztaby i przekonali się, czy to 
rzeczywiście złoto. Przekonaliśmy się. 

Potem zaproponowano nam rozwiąza
nie worków, według naszego wyboru. 
Otworzono na naszą prośbę worek ze zlo
tem rosyjskiem, potem z japofiskiem. Wi
dzieliśmy zloto rosyjskie i japol1skie. 

W izbie leżało złota za 654 miliony, 
prócz tego miano odebrać za asygnacyami 
z mennicy za 10 milionów złota. Razem 
664 miliony w sztabach i w monecie ro
syjskiej i zagranicznej. Zagraniczna była 
ze wszystkich krajó\v: z Francyi, z Nie
miec, z Belgii, z Hiszpanii z Chili, z Japonii 
itd., ale najwiqcej byto monety angielskiej. 
Monetę zagraniczną liczy się nic według 
kursu, lecz ua wagQ czystego ztota. 

Ale to jeszcze nie wszystko. Widzie
liśmy tylko osobny zapas Banku Pai1stwa 
w Petersburgu, a Bank wogóle posiada, ra. 
zem z oddziałami prowincyonalnymi, prze
szło miliard, czyli 50,000 pud6w zlata". 

Jeszcze większy jednakże zasób zlota 
ma znajdować się w Banku francuskim. 
Francuskie pismo „figaro" ogłasza nastę
pujące porównania: 

W dniu 16-go lutego rb. gotówka Ban
ku francuskiego w zlocie wynosila 2 mi
liardy, 813 milionów, 82 tysiQcy, 540 fran
ków. 

J cstto niebywała dotychczas cyfra w 
żadnym banku, ani innej instytucyi finanso
wej. Ponieważ kilogram monety złotej ma 
wartości 1300 fr., przeto zapas ten waży 
907,446 kg. dla przewiezienia go potrzcba
by dwóch pociągów o 45 wagonach, każ
dy wagon wióztby 10 ton i pozostataby je- J 
szczc część, "\;Vażąca 7446 kg. Owe 
2,813,082.540 fr. złotą dajn 140,653.127 d\\ n
dziestofrankówek; każda rna 21 mm. śr~ 
dnicy; złożone razem utworzylyby ws G
gQ, mającą 2,953.736 m. dł11gości, a wiQ(: o 
50 km. wiQcei. niż odległość. z Madrytu do 
Rzymu przez Paryż. 

WZ RY 
reklamaeyi podatkow3 eh. 

I. 
Obwód szacunkowy: ·Essen. 

Liczba porządkowa 88. 
Essen, dnia 10. III. 99. 

Szanowny przewodniczący komisyi sza
cunkowej w Essen. 

Przeciw oszacowaniu, które otrzyma
łem wedlug zalączonego pisma 15 lntego 
br. zakładam apelacyę: 

Wykaz dochodu 
górnika Stanislawa Drużbowskiego 

w Steele, przy Essen, ulica Essenerstr. 17. 
za rok 1899/1900. 

I. Od kapitałów: 
II. Z posiadlości : 

III. Z handlu i przemysłu: 
IV. Z czynności zarobkowej 

praw do pobierania sta-
łych dochodów 

nic 
nic 
nic 

Wedlug trzyletniego przeciętnego za-
robku: 

Roku 1896 
Roku 1897 

1025,00 mr. 
940,00 mr. 

Roku 1898 zarobiłem 
na kopalni „Vulkan" 
miesięcznie 82 marki 
a zatem rocznie 12 ra 
zy 82 czyni 983,00 mr. 

razem 2949,00 mr. 
Trzecia część od tego 983,00 mr. 

Od owych 983,00 m. przeciętnego 
robku odchodzi: 

1-) Wpłaty do kasy chorych 22,50 mr. 
2) Wpl. do kasy knapszaftu 16,00 mr. 
3) zabezpieczenie na starość i 

kalectwo 18,00 mr. 
4) Wsparcie dla chorego 

dziadka, Czeslawa Druż
bowskiego w Bialochowie, 
powiat Obornicki 60,00 mr. 

razem 116,50 mr. 
Pozostaje zatem dochodu pod 
legającego opodatkowaniu 866,50 mr. 
tak, że zupełnie zwolniony być muszę 
od placenia podatku dochodowego. 
Przy oszacowaniu przyjęto fałszywie 

mój dochód na 1200 mr. Jestem tylko ci
skaczem (szleper), nie hauerem i jako taki 
nie zarabiam jeszcze 100 marek miesięcz
nie. 

Proszę dla tego uprzejmie o zupełne 
zwolnienie mnie od placenia podatku do
chodowego. 

Stanislaw Drużbowski, 
ciskacz. 

I 

Vcranlagung bezirk: Essen. 
tcuernummer 8 . 

Stecie, den 10. III. 99. 
An den Herm Vorsitzenden der Veranla

gung kommi sion 
zu Essen. 

Gcgcn die mir laut beigefilgter Vcran
lagung am 15. Il. d. J. zugestcllte Einkom
men-Steucr-Veranlagung lege ich hiermit 
I3erufung ein. 

Stcuererkliirung 
des Bergarbeiters tanislaus Drużbowski 

in Stecie, Essener-Str. 17. 
1. Aus K.apitalvcrmogcn: nichts 

II. Aus Handel und Gc\verbc: nichts 
III. Orundvcrmogen: nichts 
IV. Ans Gewinn bringcnder Be

schiiftignng und aus Rechten 
auf feste Einnal11ncn 

Nach 3-Hlhrigem Durchschnittsverdien-
stc: 

Im Jahre 1896 
Im Jahrc 1897 
Im Jahre 1898 

1025,00 M. 
940,00 M. 

nach den Biichern der 
Grube Vulkan vcrdicne 
ich monatlich 82 Mk. 
also im J ahrc 12 mal 
82 gleich 984,00 M. 

Zusammen 2949,00 M. 
Davon Yi mit 983,00 M. 
Von dcm Durchscl111ittsvcrdienst mit 

983 M. gehen abcr not.:h ab: 
1) Krankenkasscbeitrtigc: 22,50 J\· . 
2) Knappschaftkassc: 16,00 M. 
3) InvalidiUits u. Altcrskassc: rn,OO M. 
4) Unterstiitzung mcines kran

kcn Grussvaters, Czeslaus 
Drużbowski in Rialochowo 
Krcis Obornik mit 60;oo M. 

zusammen 116,50 ~1. 
f verbleiht hicrnach cin steuer-
kP« c, Finl\onm1cn vou nur 866,50 M. 
so (1ass ich iiberhaupt von der l:inkom
P1rn t 'l'er ~~u hefrcien bi11. 

.1 dr„ V0ra11h1r1111g ist mein Einkom-
111 ·1 tłilschlid1 aut 1200 Mk. angenommen 
worckn. kh bin Schleppcr 11nd nicht 
J-hmrr, Pnd vcnlic..nc noch nic.lit 100 Mrk. 
monntlich. 

leli bittc daher mich iiberhaupt von der 
finkommensteucr zu bcfreien. 

Stani'-laus Drużbowski, 
Sclllepper. 

II. 
Obwód szacunkowy: Bochum. 

Liczba porządkowa 126. 
Bochum, dnia 4. III. 99. 

Szanowny przewodniczący komisyi sza
cunkowej 

w Bochum. 
Przeciw oszacowaniu, które wedlug 

załączonego pisma otrzymałem 6 lutego br. 
zakładam apelacyę: 

Na rok bieżący oszacowano mój do
chód. na 155D marek, który jednak jest za 
wysoko oszacowany. 

. W ubieglym roku mialem dochodu 
1175; dochód na przyszły rok sklada się 
wedlug wykazu. 

Wykaz dochodu 
kupca Jana Zmudy w Bochum, Alleestr. 17 

za rok 1899/1900. 
I. Od kapitalów: nic 

II. Z posiadłości: nic 
III. Z handlu i przemyslu: 

Mam maly sklep towa
rów kolonialnych i spo
żywczych. Podany do
chód obliczono wedlug 
książek z trzech lat a mia-
nowicie: 

Roku 1896 
Roku 1897 
Roku 1898 

1100 mr. 
1400 mr. 
1275 mr. 

razem 3775 mr. 
Trzecia część 1255 mr. 
W sumie tej jest Już wliczona wartość 
towarów zużytych na własną potrzebę 
przccictnic za 450 marek. 
IV. Z czynności zarobkowej i 

praw do pobierania sta-
łych dochodów 260,00 mr. 

V. Żona moja ciągle chora, 
nic nie zarabia, przeci
wnie muszę mieć jednę 
slużącę więcej. 

razem 1515,00 mr. 
Od ogólnej sumy dochodu odlicza się: 
I) Procenta od pożyczki 600 

marek po 5%, zaciągnie· 
tej u Adama Adamskiego, 
kapitalisty w Poznaniu 30,00 mr. 

2) kasa chorych 21,00 mr. 
3) dwoje dzieci niżej 14 lat 100,00 mr. 
4) Wsparcie dla starej matki 

Anny Zmudy, w Borku, po-
\\-iat gnicźniel1ski 120,00 mr, 

razem 271,00 mr„ 
Pozo taje zatem dochodu czy-
t go 1244,00 u. 

co odpowiada stopie podatkowej 12 m. 
Pro_zę zatem uprzejmie o zniżenie a 

21 marek na 12 marek. 
Jan Zmuda, kupiec. 

Veranlagungsbczirk: Dochm::i. 
teuernummer 126. 

Bochum, dcn 4. III. 99. 
An den łierrn Vorsitzenden der Veraula

gungskommission 
zn Bochum. 

Gegen die mir !aut bcigefiigtcr Veran
lagung am 6. Februar d. J. zugcstellte Ein
kommenstcuer-Veranlagung lege ich B:!
rufung cin. 

Ich bin von der l(onunission mit einem 
Einkommen von 1.550 Mk. zu 21 Mk. vcr
anlagt, was abcr zu hoch ist. 

In abgclaufenem Jahre war kh mit 
117.5 Mark veranlagt, fiir das niichstc Jahr 
setzt sich mei11 t:inkommcn zusammc11 wie 
folgt: 

SteuererkHirung 
des K:aufmanns Joh. Zmuda in Bocht m, 

Allcestr. 17 fiir 189911900. 
I. Aus Ka pi alvcnnogcn: 

Gn111tlvcr111ogen: 
nichts 
nichts 

III. Aus lla1.del u. Ocwcrbe: kh 
betrcibc cin kkincs 1(olonial-
m1u Lebcnsmitt Iwaarcnge
schiift. Das angegcbcne Ein-
l ommcn ist nach Au ·weisung 
der I3iichcr nach dcm drei
Whrigen Durchschnittc be
rcch11ct und Z\Var: 

Im Jahre 1-96 I 100 M. 
Im .Jahrc 1897 1400 M. 
1111 Jalirc 1 ~98 1275 M. 

Zusammcn 3775 M. 
I ,avon 73 mit 1255 M. 
J11 diesen Uctrage ist mit cnt-
halten der Ocldwerth der im 
eigenem tfaushalte vcrbrauch-
tcn, dcm Geschtiftc cntnom-
mcnen OcgensHindc mit 

durchschnittlich 450 Mk. 
IV. Aus Gewinn bringender 

Beschtiftigung und aus 
I(echtcn auf sonstigc fort-
Jaufcudc J:inr1ahmcn: 260 M. 

V. Mci11e Ehcfrau ist fort
wiihrend krii11klich und 
kann nichts vcrdiencn, 
ich muss sogar ein 
DienstmHclchcn melu hal
ten. 

Zusammen 1515 M. 
Von der Gesammteinnahme mit 1515 

M. gehen ab: 
1) Zinsen fiir die Schuld von 

600 M. zu 5% an Rentier 
Adam Adamski in Posen 30,00 M„ 

2) Beitrage zur l(rankcnkasse 21,00 M. 
3) 2 l(inc.ler unter 14 Jahren 100,00 .M„ 
4) Untersttitzung meiner alten 

Mutter Anna Zmuda in 
Borek, I(rcis Onesen 120,00 M. 

Zusammen 271,00 M. 
wonach 1244,00 M. 

steuerpflichtigcs Einkommen verblcibt, · 
das einem Steuersatze von 12 Mark ent
spricht. 

Ich bitte daher ergebenst urn tterab
setzung des Steuersatzes von 21 M. auł 
12 M. 

Johann Zmuda, Kaufmann. 

Baczność Buschhausen! 
Pr~zę mi podać adres familii z Wanne„ 

która ma w Mikstacie krewnych Szymankiewi
czów. 

f ran cis zek l(rzywański, 
w Buschhausen, Haniełstr. 9 b. Sterkrade. 

Postbestellumrs-Formular. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kn·!\~r. 

lichen Postamt ein Exemplar der Zeit111 ,~ 

„Robotnik Polski" aus Bochum fiir Mał 
u. Juni 1905, und zahle 
und Bestellgeld 0,45 Pfg. 

~· ~ 
łlJ a o 
~ :1 ~ 
~ fi>;. - . ...,., 
~IP cC 

~~i 
~fil 

Obige 0,45 Mk. erhalten zu haben, be„ 
scheinigt. 

d. 



Koło śpiewu ,.Lutnia" w Rolilinihausea 
donosi wszystkim Rodakom w miejscu i 
okolicy, iż w dniu 7 maja urządza Kolo na
sze swą pier :\'szą rocznicę na sali p. Peter, 
ul. Bochumska, połączoną z koncertem, dc
klamacyami, śpiewem oraz teatrem pod 
tytułem ,,Flisacy", w kaiku taniec. Wstęp 
przed czasem 50 fen., przy kasie 75 fen. 

Z ar z ą d. 

Towarzystwo św. Józefa w Wanne 
donosi uprzejmie szan. Rodakom w Wannc 
i okolicy, iż w niedzielę 30 kwietnia obcho
dzi wiosenną zabawę na sali p. Marcyny. 
Początek o godz. 4 po pot. Będzie kon
cert, mowy i deklamacye. O godz. 08 
wieczorem rozpocznie siG teatr p. t. „Taje
mnica księcia". Sztuka arcypiękna i po
raz pierwszy odegrana. Mamy nadzieję 
iż szan. Rodacy, korzystając z tej sposob~ 
llości, jak najliczniej wezmą udzial. Wstęp 
J<Ja salę (tylko dopóki miejsca starczą) dla 

· członków: I. miejsce 50 fen., II. miejsce 30 
fen.; dla gości: I. miejsce 80 fen., rr. miejsce 
50 fen.; niewiasty mają wstęp wolny. 
Miejsce przy scenic dla mężczyzn 1 markę 
dla niewiast 30 fen. ' 

Akt I. przedstawia: Jak Cuchillo zbie
g!y galernik, po zamordowaniu syna', księ
cia de J(andos, za radą swego mistrza Cler
m?nt~, zabrawszy jego papiery, przedsta
:v1a się na zamku księcia Kandos, jako syn 
Jego margrabia Paweł. 

Akt II. Przedstawia: Jak fałszywy 
margrabia przedstawia się niewidomemu 
księciu Kandos, który niepoznawszy go 
przyjmuje jako syna. ' 

Akt III. Przedstawia: Jak Cuchillo 
falszywy margrabia, na żądanie księcia 
Kandos, zezwala na zaślubienie wycho
wanki księcia, także z rodu książąt, którą 
pokocha/ nawzajem. 

1Akt IV. Przedstawia: Jak książę Kan
?os ~a loż~ śmierci wyjawia straszną ta-
1emn1cę mrnemając, iż prawdziwego syna 
Pawla ma przed sobą. 

Akt V. Przedstawia: Jak Cuchillo z 
f~lszywego margrabiego stawszy się k;ię
ciem, męczą straszne wyrzuty sumienia 
Zjawienie się zmarlej żony zamordowane~ 

• go prawdziwego księcia Pawla. 
Akt VI. Przedstawia: Jak wdowa po 

z~mordowanym księciu Pawle, upomina 
s1~ o. prawo i tytuty księżnej na zamku 
~s1ęc1a: Cuchillo, fałszywy książe wyzna
J~ swo1e zbrodnie i prawdziwe pochodze
nie. 

Akt YII: Jak Clermont, mistrz falszy
wego ks1ęc1a, poznaje w wdowie zamor
dowanego prawdziwego księcia swą cór
kę. Otruwszy ją poprzednio. sarn umiera 
o~ruty. przez nią nawzajem. Poświęcenie 
się amola, najpiękniejszy cel na ziemi 
Zakończenie. · 

Uwaga: Rodacy, chcący brać udziat 
w zabawie, dla lepszego zrozumienia tea
tru, winni zabrać powyższy numer Wia
rusa Polskiego" na zabawę. z a ;'z ą d. 

Baczność „Zjednoczenie" 
W przyszłą niedzielę odbędzie się ze

br~nie Rady nadzorczej. Miejscowość i go
dzma będą później ogloszone. Uprasza się 
szan. dele.gatów i mężów zaufania, ażeby 
w tym dniu żadnych wieców nie urządzali. 
Szczególnie uprasza się teraz te miejsco
wości, w których jeszcze nie ma delegatów 
ażeby tam przedcwszystkiem wiece urzą
d~ano, a tam gdzie już delegaci są, należy 
się tymczasem zatrzymać z wiecami aż 
będą wszędzie delegaci obrani. 

Delegat na Osterfeld: 
Antoni Smolarkiewicz, Bottrop, Lehm

k1!l1 k nr. 10/1. Mężowie zaufania: St. Szy
manowski, Osterfeld, Ziegelstr. 64; Szcze
pan Bednarek, Osterfeld, Vanhorststr. 12 · 
St<t:L Stróżyński, Osterfeld, Bergstr. 41. ' 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Baczność Hochlarmark ! 
MGżami zaufania na liochlarmark są 

obrani następujący druhowie: fr. I(rupka 
4419, na okręg nowa kolonia; Woje. Lipo
wicz 39/4, im okręg Hochlarmark I. i starą 
kolonię. Szczęść Boże! 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

MOJE GOSPODnRSTWO 
z powodu zmiany stosunków mam zamiar na
tychmiast sprzedać. Polożone jest w powiect1.: 
kepitiskim, w środku wsi, tuż przy ulicy wsi. 
Wielko.ść 35 mórg, Z domy mieszkalne wraz ~ 
Z wielkierni ogrodami, 1 dom z drzewa pokryty 
papą, o 2 pokojach mieszkalnych, 1 wielki mu
rowany dom mieszkalny o 4 wielkich pokojach, 
1 wielka stodola, 1 wielka obora, konna walco
wa machina do mlócenia, maneż, wszelkie inne 
zapasy jakoteż i narze<lzia rolnicze. Grunt le
ży tuż przy domu mieszkalnym, posia<llość na
daje się znakomicie na interes, szkota jest we 
wsi, kościól i poczta w odlegloci 10 minut od 
wsi. 
· Cena 4300 tal. Zaliczki 800 tal. Iiipoteki 

na dlu~ie lata stale. 
Franciszek l(ant, 
KEMPEN i Posen. 

BACZNOŚĆ W ANNE I 
Polecam Szan. Rodakom 

obrazy religijne i narodowe, 
książki do nabożeństwa i powieściowe, 
wszelkie artykufy piśmienne, krzyże1 kro
pielniczki, różafice, stemple towarzyskie 
pry\:vatnc, kije, fajki, portmanetki, noże 

cygary i papierosy. 
Powinszowania! 

Pamiątki pierwszej Komunii św., na 
imieniny i srebrne wesela. Karty wielka

- nocne i na Zielone Swiątki, narodowe 
bronzosrebrne we wielkiem wyborze. 

Oprawiam obrazy, wieńce ślubne 
wiązarki. Ceny umiarkowane. 

Posiadam agenturę zabezpieczeń od 
ognia. Poszukuję agentów. 

Polecam się szan. Publiczności i liczę 
na poparcie. 

ST. KOCHOWICZ, 
Wanne, Karlstr. le, naprzeciw kościoła kat. 

ROZM O W A ST ASIA Z FRANUSIEM 
na ulicy w Bruchu. 

Franuś: dzień dobry Stasiu! Staś: A wei 
dzień dobry Franusiu. A nie<lJugo bym cię nie 
byl pozna!. Franuś: A gdzie tak śpieszysz Sta
siu? Staś: No, widzisz lecę do Walka Mro
skowiaka na Lcusbergulicę, bo slyszalem, iż 
mlodzi bracia Mroskowiakowie, Leon z Ignacym 
zakladają interes spożywczy na starem zapro
wactzooem miejscu w <iomu pana Jęska, gdztt: 
dawniej p. Stanislaw Nowickń mieszkal. f ra
nuś: Powi-nniśmy się też o to postarać, aby jak 
najwięcej dobrych od·biorców pozyskali, bo 
przecież- znamy tych starszych braci, którzy, 
można móW.:ć, byli najpierwsi tu w Bruchu, któ
rzy polskie interesa zalożyli i wiemy dobrze 
że tylko najlepszy towar sprzedawaJą i swo
ich odbiorców zadowalają. Staś: Tak też pe
wnie ci mlodzi będą ach śladami postępować, 
dla tego też powinni Rodacy jak najgorliwiej 
ich popierać, aby się też mogli utrzymać. 

Wlasnoręcznie podpisali 
Staś. i Franuś Dopytalscy. 

Baczno~ć Rodacy w .Ruhrort-Laar i okolicy! 
My wszyscy niżej podpisani polecamy sza

nownym Rodakom na porę latową p. Franciszka 
Słomę w Laar, ul~ .l(aiserstr. nr. 107 jako naj
lepszego polskiego krawca, który znany jest z 
dobrego kroju, uslugi skorej i rzetelne!, co 
wszystko poświadczyć możemy: 
Wojciech Stasiak, Mi.chał Biedowfcz, Stanisław 
Stasiak, Ignacy Matysiak, Jan Wo)clechowski, 
Piotr Frąszczak, Józei .l(arbowiak, Michał Bed· 
narczyk, Wawrzyn Bednarczyk, Ignacy Bednar
czyk, Piotr Stasiak, l(asper Bednarczyk, Wa
lenty Czerwiński, Ignacy Adamczak, Adam 
Czerw;ński, Michał Merskł, Józef Stasiak, Sta· 
nisław l(obza, Ignacy Wojtaszek, Jan l(arbo-

wlak. 

·············-· Baczność Rodacy! 
Sza111. morn odlb!orcom w K a t e r n

b e r g u t wszystkim Rodalrorn w Katern
bergu i w okoliicy donoszę, iż z dniem I 
kwietn~a przeniioslem mój interes krewie
ckl z dlQmu przy ulicy .Mfutte~str., do domu 
przy ul. Rothausener Str. 11Jr. 146. 

z sz.aicu1J1kuem 
JAN OLACHOWSKI, 

krawiec polski w Katembergu. -

• 
poleca \Yielki wybór harmonik do rozci<i
gania, skrzypce, klarnety, piszczałki i inne 
instrumenta muzyczne, cygary w najlep
szych gatunkach bardzo tanio, fajki krótkie 
i dlugie, najlepszą tabakę do zażywania i 
tabakierki i wiele innych rzeczy. 

FRANCISZEK JOZEPOSKI 
mieszka w Heme, ul. Bahnhofstr. 52. 

••••:••• SKŁAD OBUWIA 
jest pod korzystnemi warunkami do naby
cia. Egzystencya pewna. Zgłoszenia u
prasza się przesyłać do ekspedycyi „Wia
rusa Polskiego" w Bochum pod lit. B. B. 13. 

BACZNOSC RODACY! 
Z powodu przebudowania meg-0 

du ur.ząd\zam 
· zupełną wyprzedaż 

i udiz1ielam 20% rabatu. Po1ecam 
dQ ł>rz e wyćwikzoną 

POLSKĄ ORKIESTRĘ. 

PIOTR KUIK, kapelmistrz 
w Her n e, ul. Neustr. 83. 

Największy i najstarszy polski 

skta-

także 

skład mebli I maszyn do gotowania 
znajduje się w Gelsenkirchen-Hiillen ul. Wanner

str. nr .243. 
Donoszę szan. Ro<lakom, iż powiększylem 

mój sklad i jestem teraz w stanie każdemu no- I 
wożei1cowi dać wyprawę gustowną, choć nie 
ma pieniędzy na calą wyprawę,. Potrzebuje 
tylko 10 mr. wplaty a tygodniowo. 1 mr. Kto 
nie wierzy, niech się przekona i przybędzie do 
mnie. 

A. B A R T K O W I A I(, 
Gelsenkirchen-Hiillen, Wannerstr. 243. 
Kanapy i materace robię w wlasnym war

sztacie. Komu się materac zepsul niech mi do
piesie na karcie a przybędę w dom i zrobię. 

EW•ng~~4~~!!u~r~.~:g.,„ 4.1 
-- Założone 1835 r. --

poleca swe wielkim wyborze po najtańszych 
ce .ach wszelkie instrumenty muzyczne jako to: 

skrzypce,cytry,flety,klarnety, 
harmoniki u•tne ł de rozeiąsania~ 

bębenki. podstawki do nut, 
laseczki taktowe dla dyrygentów, 

wszystkie gatunki •un. jako i wezelliie 
przybory do instrumentów. 

Dł,lej poler.am wezelkie 

tow~ry toczone, 
jako: fłł,)ld, eycarniczkł, l•ski, Ude 

Towary 1tkónane jako: porlmonetki1 

torebl:i do cyga.r, torebki do listów, kuferki 
do podróży, tornistry !!zkólne, szelki, paski, 
no.że kie!!zonwe, karty do grania itd. itd. 

Goldfarba tabaka do zażywar.ia. 

CYOARA 
po 2,70, 3, 3,50, 4,20 aż do to mr. za 100 
sztuk. Papierosy po 65, 90, 1,20, 1:so i 2 
mr. za 100 sztuk. Odpadki od cygar, żek 
laierme, tabakę do zażywania poleca 

B. K a s p r z y c k i, 
łabeyka cygar i pa.pierosów w L u b a w i e 

tLGtbac W.-Pr.) 

Po spaleniu mego warsztatu w Gelse.k:r. 
chen, przeprowadzilem się do GJadbecku ul 
Alte-Landstr. 19. · 

JÓZEF WITECKI w Gladbeck. -
POLSKA KRAWCOWA 

poleca się Szanowlllym Rodakom w Wa1• 

ne i okolicy do wykonywania 
sukień 

podług najnowszej mody, gwarantuj~c z~ 
dobre leżenie. Ceny tanie! 

A. JARANOWSKA, 
W a n n e, Il Bahnhofstr. 109. 

--
WIARUS POLSKI 

n.ar-0-dowo-ludJOwe pisa.m dla PQlaków oo 
ohczyźnie, szczerze polskie i kaitolickie 
wychodzi w Bochum rok piętnasty, a ko. 
sztuje na maj i czerwiec 

tylko 1 markę 
a z odnoszeniem 28 fen. więcej.' 

Co tyidzie(1 otrzymuje kaiżdy bewtat •. 
nie dodatek niedz1emy p. t.: 

„POSŁANIEC KATOLICKI", 
który 'zawiera ewangehe i kazan.ia na ka· 
tdą niedz~~le, piękne powieści I różme po. 
uczające i ciekawe artykuły. 

Ktoby pragnął, abyśmy „Wiarusa Pol. 
skiego" przez maj i czerwiec posyłali jegc 
krewnym do Polski, niech nadeśle 1,28 mr. 
i dokładny adres osoby, która gazetę ma· 
otrzymać, a „Wiar. Pol." poczcie przeka· 
żemy. 

Rodacy! KaMy P()J.aik konie-
cz·nie czytywać wi.nioo „Wiarusa Pofskie
iCO", aby s&ę dowiedzieć o waiż:nych WY· 
padkach tak w życiu narodlowem, politycz. 
nem, jak 2arobkowem. ~atem RiOCklcy: 

Roz~erzajcle „ Wiarusa Polskiego". 

P ostbest ellnngs-F crm ul ar 
Ich bestelle hiermit bei dem K.1i1sd!· 

c.heti Postamt ein Exemplar der Z"itun1 
„ Wiarus Polski" aus Bochum (Ze'tun~!· 

preisliste 128) filr Mai u. Juni 1905 
u1nd zahle an Abonnement und Bestellgel6 
1,28 Mk. 
~ 
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Obige 1,28 Mk. erhalten 

~einict. 

zu haben, be· 
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T. SCHWAN ••••• ł Silni robotnicy 
i do piec~ •. t~ 
1folDl .WD\Jdl\ Zllll4 
latem dobrze .z&płacon' 
robotę. Td[ieo cbłop~Y 
od 14 lat ~ cząw9tY 
znaj dq za trudni~nie prt1 
wysokiej zapłacie. 

Ob h Filia er 3Il800 Kirchweg HO. 

Najwiekszy skład kolonialny 
t.łnszezów l win. 

Najlepsza kisz;~na k.tpusta funt po 16 fei~. 
Najlepszy ma.k~m tt z jaj funt po 30 fen. 
Powidb, ft.tot po 18 f r-nygów. 

•+ 

Ta.nie kwate~ Sfł· p~~ 
ouje tu jui więk•3• 
czba. Polaków. 

Williseh Iii (Je. 

BergIBeh-Gladb1LCh 

p. Coln (Rhein). 

.„.~ 

~ ft' Pottbrock'a d b . H. " ~-l~ 11 ~ om o uw1a w . erne ~ ~ 
' J'l(!J ~ 

ulica Bahohofstrasse nr. 74, 
sprzedaje . ~------;~. ___ , ___ :_,,._ --:~-. dobrze 

nllca Bahnhofstrasse nr. 74 ~ . . ~ 
1 ta:a.10. I~ 

iii - • ·---~ --·-Za drłlk. naklad l redakcye ~ powied.zialn~ A n to n i B r e j s k i w Bochmn - Nłddadem I c11Crov.ka.mi WydawnH.:twa •• Wiarusa Połskieia:o" w Bachum. 



•. 95. Booham, czwartek 27·19 kwietnia 1105 • • 

• 
c&lłlienne pismo ludowe dla Polak6w na obczyźnie, poświęcone oświacie oraz sprawo11:1 narodowym, politycznym i zarobkowym. 

odllll codziennie~ w>J}ąłkiem dni pohriąteoDYch. 
ata lhvartałaa Ila poc~cie i 11 listcnvych wynosi 

59 fm .• a a adnOMJeniem do dome 1 mr. 92 rea. 
s Polaki" zapisany Jest w cenniku pocztowym 
pod aakiena „t. p-1nisch" ur. 128. 

W Imię Boże za Wiarę I Ojczyznę 1 
Za inseraty placi sic: za wiersz petyto , 15 fen .• a za 
Oi?:loszcnia zamieszczone przed tnscratami 40 fen. Kto 
czesto 011:Iasza, otrzyma rabat. - Listv do •. Wian1sa 
Polskiego" należy frankować i podać w nich doklri-

ny adres piszącefo. R.ekopisów sie nic Z'i raca. 

Redakeya, D~karnia. i Księgarnia znajduje ai~ w Bochum, przy ulicy Valtheserstrasse. - Adres: "Wiarus Polski", Bochum. - Telefonu 1.r· 1414. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

mówić, czytać i pisać po polsku! Nie jest 

Polakiem, kto potomstwu swemu zniem

czyć się pozwoli! 

Z wypadk6w dnia. 

Z Wiarusem Polskim" walczyć będę do 
" " upadłego!" 

Tak oświadczył na \viccu w Ewing od
bytym w drugie święto Wielkanocne zna
ny Polakom na obczyźnie O. Bazyli, ty
dzień przedtem zaś chwalił i polecał na 
ambonie p. Znil1skiego, a zaczepial p. Brej
skiego. - Może O. Bazyli się teraz jeszcze 
porozumie z istniejącem w Dortmundzie 
towarzystwem hakatystów, którzy także 
na ostatnicm zebraniu twierdzili że z „Wia
rusem Polskim" walczyć trzeba do upadłe
go, sojusz bGdzie nie trudny, bo przema
wia za nim \1/Spólność interesów. 

Kt~ rozdwoił znowu Polaków w Ewing? 
Na odbytym w Boże Narodzenie w 

Ewing wiecu polskim powiodło się usilnym 
staraniom p. Brejskiego pogodzić powa
śnione ze sobą strony pomiędzy Polakami 
w :Ewing. Stósunki od tego czasu się na
prawiły, zapanowala zgoda. Aż w ostatnią 
niedzielę przed Wielkanocą O. Bazyli za
czął na ambonie uprawiać politykę, chwalił 
p. Żnińskiego, zaczepił p. Brejskiego, wy
stąpił przeciw komitetowi dla spraw opieki 
duchownej, przypomniał Polakom tamtej- ' 
szym jakieś dawne procesy i dokonał te
go, że zburzył swem wystąpieniem zgodę, 
którą zawarto za pośrednictwem „Wiarn-~ 
sa Polskiego". 

Tymczasem pisze p. Żniński, że „Wia
rus Polski" swym niedzielnym artykułem 
podsycil kłótnię w Ewingu, czyli „Dzien
nik" dortmundzki to, co zrobił swem kaza
niem O. Bazyli, przypisuje „Wiarusowi 
Polskiemu", chociaż arty kul nasz wzywał 
do zgody. 

Zrozumieć jednako\voż można, czemu 
„Dziennik" dortmundzki pisze świadomie 
nieprawdę, bo przecież trzeba sie okazać 
wdzięcznym O. Bazylemu za to, że z am
bony chwalił p. Żnińskiego. 

Telegramy. 
P a r y ż. Cieśnina pod Curga-

ru jest strzeżona przez japońskie łodzie 
torpedowe. Flota japońska znaiduie się na 
J>Ołudnie od Formozy. Panuje gęsta mgła. 

L o n d y n. W zatoce Kamrangb po
zostało jeszcze 18 statków rosyjskłch w 
tem 15 statków transportowych. 

To k i o. Japończycy w ostatnim ty
godniu ruch transportowy pomiędzy wy
ilPami swemi a polem wojny posunęli do 
ostatnich granic, obawiając się blizkich 
możliwych utrudnień. Przewożono bez 
Przerwy materyał wojenny, armaty i woj
sko. Oczekiwać należy bliskiego utworze
nia 6-tej I 7-mej armii japońskiej. Z Korei 
od tygodni odeszły posJłkł dla marszałka 
Ojamy, Spodziewają się, że Japończycy 
rozpoczną niezadługo znowu ruchy za
czepne. 

Położenie i potrze by Polski 
pod Moskalem . . 

Memoryał stronnictwa narodowo-de
mokratycznego ogłoszony w „Rusi" tak 
określa po1ożenie i potrzeby zabortillrG-
syjskiego: ·~ I 0) , . 

.W śród ogólnej odczuwanej w panstw~e 

rosyjskiem potrzeby reform i oparcia rzą
dów na nowych podstawach, naród polski 
tem prędzej i silniej zdał sobie sprawę z 
ich konieczności i kierunku, że posiada tra
dycyę lepszej przeszlości i że nigdzie tak, 
jak w tym kraju, nie zarysowały się równe 
jaskrawo skutki systemu wynaradawiania 
i biurokracyi. 

Wobec faktu, że sprawa polska stanę
ła obecnie na porządku dziennym w opinii 
społeczeństwa rosyjskiego, podajemy ni- . 
niejszem ogólną charakterystykę stosun
ków, które dotychczas tu panowały, i re
form niezbędnych do zadośćuczynienia po
trzebom ludności. 

Warunki spoleczno-polityczne, w któ
rych żyje obecnie ludność Królestwa Pol
skiego i wogóle ludność polska w pa(1-
stwie rosyjskiem oraz stosunek jej do rzą~ 
du, są w najwyższym stopniu anormalne. 
Niezadowolenie z obecnego stanu rzeczy 
jest pc\vszechne i rosto stale w ciągu osta, 
tnich lat 40. Przyczyną tego niezadowole
nia jest nietylko zniesienie autonomii i in
stytucyi odrębnych, zastosowanych do po
trzeb i warunków bytu ludności, nietylko 
uporczywe tamowanie wszelkiego jej po
stępu kulturalnego i społecznego, a ponie
kąd i ekonomicznego, nietylko oddanie jej 
na lup wrogiej biurokracyi, stawiającej 
wyżej interesy własne ponad dobro kraju 
i państwa - w samej istocie stosunku pań
stwa do ludności istnieje rażąca nienormal
ność. Jest to stosunek nieustannej i zacię
tej walki, w której Polacy i jako naród i 
jako jednostki muszą sie bronić wszelkimi 
sposobami, gdyż zagrożone są ich najistot
niejsze interesy, ich byt narodowy i osobi
sty. W państwie ludność polska widzi sile 
zewnętrzną, przeciw której trzeba się bro
nić, której zamachy trzeba cdpierać. Ta
ki stan rzeczy osłabia w oświeconych war
stwach społeczeństwa pojęcie o normal
nym stosunku jednostki do samej idei pafl
stwowości i niweczy poczucie prawa: w 
niższych zaś warstwach nie pozwala roz
winąć się należycie temu poczuciu. 

Polityka rosyjska w Polsce wychodzi 
z zasady, że przynależność ziem polskich 
do Rosyi może być utrwalona jedynie przez 
całkowite ich upodobnienie do rdzennych 
gubernii cesarstwa. W myśl tej zasady 
zaczęto usilnie jednoczyć kresy z pa11-
stwem, najprzód pod względem polityczno
administracyjnym · i prawnym, następnie 
pod względem kulturalnym, dążąc do zupel 
nego ich zruszczenia. Usunięto Polaków 
od zarządu kraju i zastąpiono ich napły
wowym żywiolem rosyjskim we wszyst
kich dziedzinach służby publicznej, a w 
ostatnich czasach nawet w ważniejszych 
instytucyach prywatnych. ów system 
rządzenia wytworzył pomiędzy rządem 
kraju a jego ludnością niezgłębioną prze
paść. Rosyanie, którzy objęli : ządy, pr1y
szli z kraju, :.'.:yjącego w warunkal·n mn!ej 
!::komplikowanych, mającego in'l'l rnpctnie 
tradycyę i kul+,1rę, inne potrzeby i inne 
właściwości p1zyrodzone. Nie znali cni 
i nie zdołali puinać naszego kraiu. nie ro· 
zumieją spoleczeń .;-t"·a, nie uzna il jego w:
trzeb i nie dbają o Pie tam nawe~, gdzie ko
rzyść kraju ~e:;t równoznaczną 'l kon-,y~dą 
paflstwa; wrec;;zcic nie zdają sub<~ \'.'.:a le 
sprawy z granic, do których rząd w stos11.1 
hu do spoleczcllshva może sięg:il . 

Ludzie, zaj.nui<icY najwyżc;ze s'ano··~' i
ska w Kró!es:wie Polskiem, wyobrażali ~o 
bie, że przez v:y;;G<lzenie językl po!~kie~o 
ze szkół w kraju polskim, możnil osiągnn 
to, że ludność z crasem przestanie ~ \' 111 IG
zy ki em mówi:, te przez zbudo\\'.ani7 , C·'!l

kwi prawoslawnyc!1 w każdem mia:-,"tecz
kt~ gdzie prócz kilku urzędników nicn 1 

Rdsyan; ro~szerz:y . się pr~~10sławie, 7c 
I 

pt zez surow1 c. ... r1zur~ i przez rt) "tiie su
rowy dozór graniczny odetnie siG kraj od 
wszystkiego, co się dzieje i co ludz:c my
ślą za kordonem, oraz uniemożliwi dysku
syę nad sprawami publiczncmi. Pomimo 
tych daleko idących zamierzeń kraj nie 
przestał być polskim i żyć polskiem ży
ciem, tylko przepaść między społeczeil
stwem i jego instytucyami pogłębia się z 
dnia na dzień, a naród znalazł na drodze, 
11znanej przez rząd za nielegalną, swoje wła 
snc środki, któremi prowadzi walkę w o
bronie swej polskości. 

• Brak szkoly polskiej, oraz tendencye 
istniejących zakładów naukowych zmusi
spoleczeflstwo, mimo grófoych represyj 
(Ukaz z 3 kwietnia 1892 oraz dn. 26 maja 
1900 r.) do samodzielnej pracy wszyst
kich warstw nad językiem ojczystym, nad 
literaturą i historyą swego narodu. Przy
wiązanie do religii katolickiej, jako prze
śladowanej, wzrosło ogromnie i nawet in
dzie religijnie obojętni stanęli na gruncie 
obrony religii i wierności dla kościota; 
wiele tysięcy ludności katolick. urzędowo 
uznanej za prawosławną, praktykuje tajnie 
katolicyzm i wytrwale walczy z prześla
dowaniem, a nawet potrafiło zorganizować 
samodzielnie zbiorowy protest w formie 
pielgrzymki do Rzymu i adresu do papie
ża w kwietniu 1904 r. (z 56,500 podpisami 
włościan gubernii siedleckiej, lubelskiej, su 
walskiej). Wreszcie kraj zalala prasa nie
legalna, wprowadzona drogą kontrabandy 
z kordonu i docierająca nietylko do kól in
teligentnych, ale także i to w największej 
ilości, do ludności wlościa11skiej i robotni
czej, we wszystkich stronach kraju. Wszy
stkie te wyniki bezcelowego wynarada
wiania są zresztą samemu rządowi, a przy
najmniej jego władzom miejscowym, do
skonałe wiadome, lecz czują się one wobec 
nich bezsilne; dowodził tego zresztą me
moryat ks.lmeretyńskiego podany w ro
ku 1897. 

Polacy są narodem o 1000-letniei pr7e
szlości historycznej, mającym wszystKie 
znamiona narodu samodzielnego, oprócz 

. wlasnego ustroju państwowego. Mają oni 
język wysoce wyksztakony, odpowiadają
cy potrzebom literatury i nauki i rozwija
jący się ciągle w dzielach pisarzy slawy 
wszechświatowej. Mają religię, w której 
naród polski historycznie się wychował i 
której pod żadnymi wpływami nie zmieni 
na inną. Mają niezliczone węzły moralne, 
wewnGtrzne które dziś nie słabną, ale prze
ciwnie, zacieśniają się coraz bardziej, w 
miarę tego, jak kultura narodowa rozsze
rza się na masę ludu i jak wzrasta ucisk 
organów rządowych. Mają wreszcie wyż
sze potrzeby polityczne, potrzebę podsta
wowych praw, swobód obywatelskich i pu 
blicznego życia, których wielowiekowa 
tradycya dotychczas nie zginęła. 

Naród, który byl jednym z pierwszych 
nadających społeczeństwu prawa stano
wienia o sobie i doszedł na drodze rozwo
ju do takiego wielkiego aktu politycznego, 
iak Konstytucya 3 maja 1791 roku, nie mo
że być cofnięty do ustroju policyjno-admi
nistracyjnego bez pogwakenia najistotniej
szych potrzeb duchowych, które w nim da
wna kultura wyrobiła. Te potrzeby niezni
kaią, ale wzrastają pod wpływem postępu 
życia ekonomicznego i spolecznego, które 
biurokracya coraz mniej jest z~olna regu
lować bez udzialu spoleczeflstwa. ·Nadto 
Królestwo Polskie, bGdąc najbardziej wy
suniętą na zachód częścią państwa i ma
jąc najbliższe z europą zachodnią stosunki, 
z kÓnieczności ' przyswaja sobie ł utrwal 
pojęcia o życiu politycznem, 'a ma ono nad
to za kordonem granicznym dwa inne o -
lamy narodu polskiego, żyJące życiem kon-

,t 

stytucyjnem„ z których jeden cieszy i~ 
zupełną . swobodą narodowego rozwoju, 
drugi zaś, choć prześładO\\.'any zajadle, ma 
jednak możność zbiorowej i legalnej wal
ki o S\Ve prawa i interesy. Administracya 
rosyjska zmarnowała wiele środków i ·il 
na walkę ze społeczci1stwem, którego to 
marnotrawstwa nie równoważą nawet 
ciążące bardziej na ludności Królestwa 11iż 
w cesarstwie podatki; zmusi la zarar,cm 
spoleczeństwo do marnowania s\voich 
środków na walkc z rządem, gdy te same 
sity i środki mogly być użyte, tak jak \V 

innych pailstwach na podniesienie dobro
bytu i kultury, z korzyściq zarówno ludno
ści jak i pailstwa, nie drogą potajemną i 
zwalczaną, lecz otwartą i popieraną przez 
rząd i spoleczcr1stwo. 

Obecna walka spolecze11stwa polskie
go w obronie s" oich praw różni się wielce 
od dawnych, dziś bowiem coraz liczniej sta 
je do niej siła nowa, polski lud, a więc ta 
właśnie siła, na którą głównie liczył rząd , 
przy rozpoczęciu polityki ostatnich lat 4tL 

Rząd przeją? podjętą już przcdtcrn w 
spoleczeństwie polskiem inicyatywę, i 
chciał w ukazie z 1864 roku stworzyć so
bie trwalą podwalinę w pracy nad wynara
dawianiem: Ind miał nie poczuwać się do 
wspólnej tradycyi narodowej i miał stano
wić źródlo· nowej siły społecznej, pracują
cej na korzyść rz<~c.lu. 

\V tym celu u tworzono mnóstwo sztu
cznych przegród między inteligencn pol
ską a ludem; nie przeszkodziły one jednak 
zespalaniu się wszystkich warstw narodu. 
Dziś każdy niemal rzemieślnik i robotnik, 
każdy światlejszy włościanin w Polsce czu 
je się uświadomionym narodowo Polakiem 
jako taki czuje się prześladowanym przez 
rząd i z tern prześladowaniem walczy. 

Z powyższych warunków wynika, że 
ludność ·naszego kraju, nawet przed ogło
szeniem stanu wzmocnionej ochrony, nie 
miała poczucia, że żyje w okresie pokoju, 
pod iakimś stałym rządem, ale przeci\.vnie, 
że jest rządzona na stopie woiennci, syste
mem czasowym wyjątkowym, w którym 
nigdy jutra przewidzieć nie można, w któ
rym żadna instytucya nie jest pewna swe
go istnienia, w którym każda praca spokoi-

• na dzrś zaczęta, jutro może być zen.rana. 
Niepewność ta wytwarza w calem 

spoleczefJstwie nastrój nerwowy, niesp0-
kojny, w -którym ludzie chętniej imają się 
dorywczych, ryzykownych przedsięwzięć, 
aniżeli pracy systematycznej, której środki 
są trwale, a rezultaty pewne. 

Zajęta zruszczaniem kraju administra
cya jego nie widzi zaró,mo tych potrzeb, 
które społeczeństwo miało, jak i tych, któ
re wyrastają dziś, pod wpływem przemian 
społecznych i ekonomicznych. Nie zdała 
ona sobie sprawy z tego, że postęp ekono
miczny, wzrost zaludnienia i nagromadze
nie ludności w ogniskach przemysłowych 
wymaga równoleglego postępu oświaty i 
wewnętrznej organizacyi spoleczcństwa. 
Ody wskutek rozwoju przemyslu powstały 
cale centra ludne, których mieszka11cy zre
kru towali się z najuboż;;zej i najciemniej
szej ludności, administracya stanęła mię
dzy inteligentną częścią spoleczeństwa, a 
ciemnemi masami, nie dopuszczając ze 
strony pien1,:szej żadnej pracy kulturalnej 
i społeczno-organizacyjnej, nie zezwalając 
dla robotników na żadne st9warzyszcnia 
nawet sportowe i towarzyskie, zabraniając 
wyglaszania dla nich odczytów i otwiera

, nia czytelni i specyalnych szkól facho
wych. Stąd ośrodki fabrycz!le i V.rielkie 
miasta stały się ogniskami anaJfatietyzmu 
emoralizaayi i ooyezajo\vego zdziczenia: 

Wartość osobista tych Rosyan z któ
rych · rekrutuje Śit: zarząd kraju, · ze'wzglę-



du na pobudki, które przeważnie i h p ha
ją na służbę do Polski, jest o \\ iele niż za 
niż w Ccsarst\\ ie. a zatem ' ady biurokra
cyi, kt(irt; ciążą w Cesarstwie, tu dają siG 
o wiele 'ilniej we znaki. W Rosyi do\ ia
dują się o wtaściwoś ·iach urzGdników 
Król st\\ a dopiero wtedy, gdy przeniesio
ny stąd biurokrata, utraciwszy w tutej
szych \'aruukach w zelki poczucie prawa 
i grani.: bczpra wia, zaczyna ·tasować do 
swoich ziomków tu wyprobO\\ aml metodG 
rządzenia . 

.Maj;lc ten obraz przed oczyma. zrozu
mieć łatwo. że ludność Królestwa nic g-odzi 
siG z istniejącym syskmem rządów, ale 
przeciwnie staje wobec niego w coraz k 

strzeiszyrn antagonizmie. Antagonizm ten 
rozszerza siQ na wszystkie warstwy spo
Jcczeflst" a. Do 11ieda\v11cgo czasu, a na
wet i obecnie biurokracya rosyjska ' zie
miach polskich brała za podsta\\'G rz<.1du 
budzenie antag niz111Ó\\ klasO\\ ych i ple
miennych, schlebiając instynktom mas i 
wynajdując nieraz fikcyjne powody do \\cl

śni społecznej. Ludzila si~ 011a. że oprz~ 
tym spo~obem rosyjskie rządy w Polsce 
na masach ludowych, zwr6conrch przcci\\ 
warst\/0111 imeligcntnym jako wyobrażają
cym polską idcQ narado\\ <l. W tym celu 
stworzono instytncyQ kornisarzy włościat'1-
skich, a jej śladem poszlo i wicie pozosta
łych władz. Dziś rząd może siQ przeko
nać, że były to nadzieje złudne. że masy 
ludowe ze \\zrostem tajnej ośw.iaty i u
świadomienia narodowego łączą siQ z re
sztą narodu i wysh;pują na równi z niemi 
do walki z systemem rządu, nadając jej for
tnQ jeszcze bardziej stanowczą i ostrą. 
fakt ten przyśpiesza nieuniknione bankru
ctwo systemu. 

Określonej powyżej grozy położeniu. 
nie mogą usunąć żadne częściowe reformy, 
można to jedynie osiągnąć przez oparcie 
przynależności Królestv, a Polskiego do 
Państwa Rosyjskiego na zasadach autono
micznych, wypływających z uznania kraju 
za polski i odpow iadających jego odręb
ności warunków przyrodzonych, rozwoju 
historycznego i ustroju społeczno-ckono
nomicznego. Zasadom tym. a zarazem 
s łusznym i ogólnie odczuwanym potrze
bom i wymaganiom społeczeństwa pol
skiego odpowiedziałyby następuj4ce rchr-
my : i 

I. Przede\vszystkiem przy\\ rócenie iG
zyka polskiego, jako urzędowego, we 
wszystkich dziedzinach służby publicznej, 
w administracyi i sądownictwie, oraz jako 
wykładowego w uczelniach wszelkiego ro 
dzaju. 

II. Zupełna swoboda wszelkich wy
znań i obrządków. Przyw rócenie pełni 
praw Kościołowi katolickiemu. Zapewnie
nie swobody wyznania byłym grekouni- · 
tom. 

III. Oparcie zarządu kraju i jego ad
ministracyi na żywiole miejscowym. 

Kapitan Czart. 
TOM TRZECI. 

(Ciąg dalszy.) 
- Bydlę jestem! - zaklął głucho. -

Zaspałem. Może już właśnie najlepsza po
ra minęła. 

Przez okno przedzie rało się trochę 
rzedporannej jasności. Cygan wyjrzał w 

.stronę kościółka. 
Drzwi kościelne były jeszcze zamkniG

te; na ulicy nie było widać nikogo. 
W chwilę później, w sypialni księdza 

dał się słyszeć szmer. 
Zbój odetchnął i nadstawił uszu. 
Szmer, z początku niewyraźny, stał 

się następnie głośniejszym i Ben Joel usly
szal niebawem skrzypienie otwieranych i 
zamykanych drzwi od ulicy. 

Zbliżył się ponownie do okna i ujrzał 
księdza, który przeszedł placyk, minął 
drzwi kościelne i skręcił w małą uliczkę z 
lewej strony kościołka, zamierzając pewnie 
wejść drzwiami do zakrystyi. 

Cygan nie tracił czasu na tworzenie 
nowych domysłów. 

Zrozumial, że należy dzialać jak naj
szybciej. 

Z największym pośpiechem wydostał 
z podróżnej torby krótki kawałek zaostrzo
nego żelaza, oraz kilka wytrychów, nastę
pnie wziąl w zęby sztylet i skierował się 
do sypialni proboszcza. 

Drzwi byly wciąż zamknięte. 
Ale dla Ben Joela otwarcie zamku by

fo igraszką. 
Po malej chwili pokój stał już otwo

,,rem. 

IV. Wprowadzenie zastosowanego do 
potrzeb kraju samorządu miejscowego z u
działem :vszystki h \\ arstw ludnośc i. 

V. Pe łnienie służby \\ ojskowej w cza
sie pokoju przez miejscowy kontyngens 
poborowy w szeregach wojsk stojących \\ 
Królestwie Polskicm. 

VI. Znie ienie wszelkich przcpiSÓ\\ 
wyjątkO\\ ych skierowanych przeciwko 
Polakom w calem pai1stwic: zmes1L;nic 
przymnsu paszportowego, zabezpieczenie 
mieszkai'1co111 Królestwa gwarancyi praw 
osobistych i obywatelskich, a więc przc
dcwszystkiem uznanie nielykalności jcd
stki i prywatnego mie5zka11ia, zapewnienie 
s vobody sło\\ a i drul-u, oraz zgromaclzer'1 
i slo\\ arzyszei'1. 

VI. Przystosowanie do odn~bnych 
\\ arunkó\\ miejscowych i trady:...yi kraju 
całego jego ustroju WC\\ nGtrlpcgo, a wiGc 

. prawe da\\ stwa, systemu adrninistracyi s~1-
1.hJ\\' nict\\ a i wychowania publicznego, 
oraz oparcia tego ustroju 11a ( drQlrnyrn bu
dżecie 1\rólest\\'a Polskiego. Opracowanie 
tej reformy po\\ inno być dziełem osób z 
\\ arunkami micjsco vymi należycie obzna
jomionych, cicszncycll się zaufaniem cgóht 
polskiego, a wiGc nowolanych do tej spra
wy drog:1 wyborów. 

Z wojnv n}"i v i~!: u- ·L't onńskiej. 
Cztery armie japo11skic, które po Z\\-y- • 

cięsrn ie nmkdr.f1skiem podjęty pościg, po
suwają się za Rosyanami elingiem półko
lem, \V kt<>rem główne siły skupiają siG w 
kierunku ku l(irynowi. Lc\.ve skrzydło 
łuku, POSU\\ aj<\ce się po wzic;ciu Mukdc11u 
ku północy \\ zdtuż teru kolejowego, \\' Y

konujc - wedtug szczupłych zresztą donie 
sie1i telegraficznych - ruch oskrzydlaj<icy 
ku północnemu wschodowi; o działaniach 
tych kolumn brak szczegółów. Prawe 
skrzydło luku operuje ku granicy koreai'1-
skicj. W tych stronach stoczono ostatnimi 
dniami szereg potyczek np.: 15 bm., gdy Ja 

pofJczycy obsadzili Tunwasian 11a wschód. 
od Sintsintin, w połowic odległości między 
tą miejscowością a Maerszan, lcżąccm na • 
granicy Korci. 

Posuwanie się wojsk japońskich ku 
północnej l(orei jest obliczone na połącze
nie siG z temi wojskami, które w północnej 
Korei operują koto Tumenu ku zatoce Pos
sjeta i ku Wfadywostoko\\ i. W tych 
stronach działa tajemniczy Ka wam u ra, któ
ry w bitw ie pod Mukdenem brał jakiś nie
określony bliżej udzial, jednak udział po
ważny, skoro Mikado ztożyt mu za to spe
cyalne podz i ękowanie . O siłach i akcyi 
Kawamury brak szczegółów ; depesze 
wspominają o całej armiii , któ rej konne pa
t role pojawić s i ę miały już nawet kolo Nin
guty . 

Wedlug wszelkiego prawdopodobień
stwa do działań wojennych w większym 
stylu nic prędko jeszcze przyjdzie. Jak.i 

Cygan rzucił się do środka z pośpie
chem i zwinnością tygrysa, i najpierw dla 
ścislości, przeszukał szybko wszystkie 
szuflady komody i biurka, następie zabral 
się do dębowej szafki, w której od począt
ku domyślał się zamkniętego skarbu. 

Zbadawszy wprawną ręką zamek, 
podsadził pod drzwi kawał żelaza i naci
snął go całym ciężarem ciała. Drzwi 
trzasnęły, ale zamek nie ustąpił. 

Ben Joel, zajęty całkowicie swcm 
dziełem, zabrał się natychmiast, bez jednej 

·chw ili odpoczynku, do powtórzenia próby. 
W tej chwili, za plecami jego, rozległ 

się donośny glos proboszcza 
- łiola ! mości Castillanie ! - mówił 

ksiądz Szablisty, stojąc na środku pokoju 
spokojnie, z zalożonemi na piersi rękoma 
- a cóż to tam waćpan porabiasz? 

To szydercze zapytanie bylo dla cyga
na jakby pchnięciem noża. Odskoczył od 
szafki i zwrócił się do proboszcza, zu
chwale stawiając czoło niebezpieczeństwu. 

Złapany na gorącym uczynku, nie 
mógł zapierać się i szukać ocalenia w wy
krętach. Sciskając ostry nóż w ręce i 
przybierając groźną postawę, rzekł drwiq
co: 

- Zanadto pośpieszyłeś się, ojcze, ze 
mszą. Tern gorzej dla ciebie! 

- Nędzniku! - zagrzmiał ksiądz Ja
kób. - Jak śmialeś to zrobić? 

Cygan rzucił się z podniesionym no
żem. 

W chwili, gdy ręka jego opuszczała 
się, aby zadać cios śmiertelny, proboszcz 
pochwycil ją w powietrzu i ścisnął silnie. 

- Rzuć nóż! - rozkazał jednocześnie. 
l~ozkaz byl zbyteczny. Zdrętwione od 

żelaznego uścisku palce zbója same sic;; o-

przybio rą one w przyszłośc i charakte r, 
czy skoncentrują SiG kolo Ki rynu, czy \\' 
dolinie Sungari, czy wkli nuje s i ę ku Ningu
cie i kolei syberyjskiej z kierunkiem na 
Władywostok , czy też rozdz i e lą si ę może 
na dwa r()\\ noczcśnic centra - trudno dziś 
prze" i dzicć \\'obec braku znajomości sił 
japoi'1skich. 

Rożdiestwil'f1sk i \\'cdług ostatnich \\ ia
d<1mości opnścił już zatokę Camrangh, cho
ciaż pozostało tam pono jeszcze kilkana
śde okrętów. 

Od zatoki Carnrangh do \\ ysp Pcsca
dorskich i kanału Formozy trzeba przcpfj'· 
n<1ć jeszcze 900 mil. a \\ ięc, jeśli Rożdicst
wid1ski zachowa tę samą szybkość co do
Hld. nic stanic tam wcześniej, jak za 10 dni. 

Ziemie polski~. 
Z Prm~ J.i. chidnfoh Warmii l\iazur. 

Tuchola. Tutejsza spółka ziemska roz
pa rcc luje pom iGdzy 111 n i ej szych \\'laścicieli 
\\" okolicy majqtck rycerski IiutQ. cbjdo
ści 2500 mórg. Prócz tego ul\\ orzy O\\ .1 

Spółka w czQści dworost\\'o, oraz. kilka go
spodarstw przy znajdujących :-iG tamże do
mach mieszkalnych. Dotychczasowa wła
ścicielka Ii11ty p. Zimniocli wola.fa sprzedać 
mai[{ tek swój, pomimo że jej i1111c \\ il'rcy 
\\ iQccj dawali, polskiej Spółce. 

Kwidzyn. W sprawie grasującego w 
poszczególnych miejscm\ ościach Prus ?a·
chodnich tQżca karku wydał prezydent re
jcncyjny \\. K\\ idzynic rozporz:.1dzcnie, ażc 
by osoby, zapadłe na niego, jako i po<kj
rzane, jak 11ajściślcj odosabniano, dalćj, a
żeby izby chorych jak najczęściej przewie
trzano, bicliŻnG, spin\\ aczki i mieszkania 
dezinfekcyonowano, dalej, żeuy \\ takich 
miejscowościach wzbraniano uroczystych 
pogrzebów, ażeby trumny wc7c°śnie zamy
kano i po" iadamia110 natychmiast wla
dze wojskmvc o wypadku zarazy w pro
mieniu 20-milC\':ym. 

;Toruń. Panna torni'1ska - pastorem. 
Panna •Petzold, której ojciec S\\ ego czasu 
był kapitanem w 61 pułku piechoty w To
runiu, zostala Ś\vieżo w Leicester w \'>./. 
Brytanii wprowadzona w urząd pastora 
a11glika!1skiego kościoła niezależnego. 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 
Nakło. Niezwykła para małżc(1ska 

stanGta w tutejszym zbcrze ewangeli ckim 
na kobiercu ś l ubnym. On, dziadek liczący 
77 lat, ona, babka w \Y ieku 65 lat. 

Ostrów. Pewna para malżct'1ska wyjc
chata z głębi Rosyi, chqc się udać do Arne 
ryki , ale nie mieli dość grosza na tę podróż. 
Z tego powodu cofn i ęto ich tutaj do grani
cy . Wpadli w rozpacz i postanow iwszy 
życie zakończyć , poprzecinali sobie arte
rye krwionośne u rąk. Mąż umarł , a żo
na tak jest osłabiona że i ona żyć nie bę
dzie. 

l(siąż. W stawie dominialnym znale-

tworzyly, wypuszczając zabójcze żelazo 
które upado z brzękiem na podłogę. ' 

Ben Joel nie mial widocznie szczc;
ścia do zasadzek. 

Chciał mówić, uspokoił się i wężo
wem pefzaniem cal ość skóry swej ocalić; 
chciał, słowem, powtórzyć komedyę, ode
graną niegdyś z powodzeniem na drodze 
do fougerolles - ale ksiądz Jakób nie dał 
mn na to czasu. 

- Gdyby Stwórca nie zabronił rozle
wu krwi bliźniego - wyrzekl silnym, ale 
spokojnym gfosem - byłaby to dobra spo
sobność do uwolnienia spoleczeństwa od 
łotra i zbója. Podziękuj Bogu, żeś dostal 
s i ę w ręce dobrego chrześcianina. 

Ben Joel za całą odpowiedź szarpn~1t 
si ę silnie, aby odzyskać wolność. 

- A ! toś ty taki? - rzekł ksiądz gro
źniej. ~ To nie lubisz slnchać nauk moral
nych? Idźże , łotrze, wieszać się gdzic
indziej. Szczęście twoje, że tu niema Cy
rana! 

To mówiąc , proboszcz, bez dluższych 
cregieli, chwyci/ cygana za kolnierz i za 
spodnie i zaniósl w powietrzu, nie śpiesząc 
się, do okna, które otworzył pchnięciem 
ramienia. 

- Nie zabijaj, ojcze wielebny! - za
jęczał przerażony Ben Joel - nie zabijaj. 

- Skacz, zlodzieju ! - krzyknął ksiądz 
wystawiając go za okno i trzymając obu
rącz w powietrzu. 

- Laski! - wolał fotr, dusząc się. 
i- Skacz! - powtórzył proboszcz. -

Okno jest na siedem stóp od ziemi. Cóż 
to, lękasz się zuchu? 

Ben Joer spojrzal w dól i dostrzegl 
ziemię bardzo blizko. 

ziono cialo 56 letniego robotnika A11to111c, 
\\ icza. Przez dingi czas aż do roku 190· 
pracował on w Kołac ini e , majątku należ~\
cym do Mchów. a że byl pracowitym, trze 
źwym i spokojnym , potrafił sobie oszczę. 
dzić nieco grosza i żył szczęśliwie z rodzi. 
nn. \V dornu jego zja\\ i ł się mlotlzienic1.: 
przed rokiem, - który wyuczyw~y się 
kowalstwa, pracował lat kilka w świecie. 
Upodobał sobie córkG Antoniewicza, pojąt 
ją za żonę i znalazłszy dobq robotę na ob. 
czyźnic, żonQ zabrał. r,c sobą . - Rodzice 
stGsknicni za córką, mimo rad ks. probo. 
szcza, dr,icdzica i ludzi życzli\\'ych wynie
śli się za niemi. Za przyldadcm ojca po. 
szedł i syn żonaty i cafa rodzina od l 
stycznia \\ yrnszyta do \Vitten \\ powiecie 

bcchumskim \\ c \Vestfalii. Niezadługo 
jednakże rodzice porwani byli t~sknotą za 
krajem rcdzinnym.. On prcsił żonę, aby z 
nim \\"r(lcita - - zgodziła siQ na to, ale wv
slała go naprzód, aby tam robotę 11zys!i:<~l. 
Po\\ rócił tedy A. do wsi. - Tymczasem 
miejsce jego było zajęte, a że nigd.7ic w 
okolicy nic mógł uzyskoi.'.; cdpuwicclnicgo 
miejsca, tak siQ nicszczGściem km i treska 
mi przciQł, że stracił ufność\\ sic hi~, \\ sk' . 
czyl do stawu i utonął. 

Wschowa. W okolicy tutt:Jszcj fo . ..:y~ 
spck1ilm1ci c?.yni4 poszukiwania za źrót!
km nafty. Udy bo\vicm na grnnicy śl<izl\o 
pczna(1skicj cdkryto \\ rzeczy\\ istości źró
dło takie: 11tworzyto siQ wiGc czcmprGdzcj 
towarzystwo naftowe, które podejmie dal
sze wiercenia na przestrzeni 2000 1110rg. 

Wschowa. Zebranie komitctn wybor
czego na pmviat wschO\vski odbyto siG w 
niedzielo, dnia 16 b. m. na sali p. ÓrabO\\'
skiego w Wloszal-o\vicach. Dozor<;\Ya! 
je komisarz Augusiini z Poznania; kMrc111 11 
asystował żandarm \V pełnej zbroi. 

Komitet ucłrn-al-if - jak czytamy w 
„Gazecie Polskiej" ~ zakupić tymczasowo 
100 elementarzy polskich i rozdać je bie
dnym dzieciom w różnych miejscowo
śc iach PO\Viatu wschowskiego. Szczupfa 
kasa wyborcza 11ie pozwala na razie na z:i
kupienic większej ilości elementarzy. 

Dalej uchwalono urządzić wiec w 
Śmieszkowie, tuj.: przy granicy szlc.1zldci. 
w dniu 7 maja r. b. Na wiec zaproszc111 
będą nasi posk\\ ie. Zarazem założone zo
stanie dla Śmieszkowa i Potrzebowa towa 
rzyst\vo polsko-katolickie. 

Zastanawiano się także nad sprawą 1 -

rządzenia \\ ieca i założenia towarzystwa 
ludo\vego \V Wschowie; tam tej szy członek 
komitetu poczyni potrzebne ku temu przy. 

· gotowania. · · 
Stwierdzono, że w powiecie wscho\Y· 

skim zachodzi konieczność szerzenia o
światy narodowej wśród ludu przez wiece, 
towarzystwa, biblioteki, elementarze itd. 
.funduszów na ten cel nie posiada Komitet 
praw ic żadnych , dla tego postanowiono 
odezwać się do społeczeństwa z p rośbą o 
skladki, które mogą być nadsylane do „No
wego Czasu" w Lesznie. 

== 
- Abym mógł skoczyć , puścić mnie 

proszę - wybełkotal pokornie. 
- A! zdecydowałeś się nareszcie? To 

dobrze. No, dalej w d rogę ! Szczęśliwej 
podróży, kochanku. Ale radzę nie powta
rzać sztuki. Na drugi raz nie wykrc~c i.sz 
się tak la two! 

· Ręce księdza puściły zdobycz, i cygan 
który widząc, że mu j uż nic nie zagraża ,. 
krew zimną odzyskal, z kocią sprężysto 
ścią skoczył na trawnik. 

Zaraz też wziąl nogi za pas i jąl zmY· 
kać jak zając - nic bez obawy jednak, czy 
nie dogoni go w biegu kula wypuszczona' 
z muszkietu. 

Po tej egzekucyi , ksiądz J akób pobiegt 
czemprędzej do kryjówki Castillana, którY 
nie spał już i czekal niecierpliwie na wia
domości. 

Na widok proboszcza, przybywające 
go z otwartemi rękoma, młodzieniec domY
ślił się, że zaszf o coś stanowczego. 

- Kochany chlopcze ! przywital go 
ksiądz Jakób, całując w oba policzki. · ·
Życie mi ocaliłeś. 

- A! a! - rzekł Sulpicyusz. - Nasr. 
gość.„. 

- Nasz gość - przerwał proboszcz 
- jest już daleko. Dostał krzyżyk na dro-
gę!..... I I 

I w kilku słowach wtajemniczyl rnlo„ 
dzieilca w cały przebieg sprawy. 

- J akto? - wykrzyknął Sulpicyusz, 
wysłuchawszy do końca - pozwoliłeś mu, 
ojcze, uciec? 

\..- Nieinaczei. Przestal już być szko· 
dliwym od chwili, gdy go zdemaskowano. 

(Cj:ąg d1alszy nastą;pi). 



Ze ślązka czyli Starej Polski. 
Katowice. Wywóz węgla górnośląz

kic!!O w pierwszej połowic kwietnia wy-
si· 1 78 490 wagonów (66,175 w roku po-

no , k b" . .,.,.,dnirn). Od początku ro u 1ez;:icego pr„c , . 
1yslano ogtcm 604 124 wagonow, zaw1c-
~~jących po 10 OOO kgr. węgla, w tym sa.
. ym czasie roku zeszłego 490,411 wago-
JJI d . . . ,,,, Do tak znacznego po mes1e111a wy-
no · , , . ·1 „ 

roZll węgli gornoslqzk1ch przyczy111 Y :si.~ 
\\ d • t "k" \H 1t" 1 1 " pierwszym rzę zie s rei 1 \\ \es . a1 1 

i w Królestwie. . . , . . 
Zabrze. Donos1hsmy przed kilku drna-

mi 0 rewizyi policyjnej, dok_?nane.i 11 111.i
. rza szewskiego Wyciska'' Zabrzu ci kto
~ i· gazety niemieckie rozniosiy wieść, Jak.·o re . I . ~ by pa Górnym S!ązku wy uyto . , sp:s r:~ 
wielkopolski. knujący zdradę st01111 ." ·:<11: 
;:;,1ązki" do\\ iadujc się że podczas re\ 1~y~ 
. cbrafa policya 1ylko papiery i listy trcs..:1 
z . ()" lP'Watncj oraz obraz z napisem: „ 1-
l .) , , . „ J> . '" I.) czyźni e wolnosc racz_ \:1 ro~1c. a111c. . . 
Wycisk zna~y krzewiciel 1de1 wstrzern1G
źliwości na Slqzku. utrzymywał korcspon
dcncYG z o:.111ośnern towarzystwem kra-
1\owskiem, i to cała jego zb_rodnia . • T_o 
samo odnosi się do rzcl·omo mnych „ag1-
tator6w wielkopolskich", 11 których policya 
rów11i cż szukała jakichś, zbrodniczych za-
111iarów, których atoli -+ nie znalazła. 

_ Ofiary zawodu. Na kopalni fiskal
nci królowej Ludwiki spotkało dwóch gór-

„ nikó\\ wielkie nieszczęście. Z dotąd 11ic
\\'ytlo111aczo11cj przyczyny eksplodował 
nabój dynamitowy, zanim go wprawiono. 
Wybuchaj~1cy plomiel1 poparzył nicszczG
śliwych tak mocno, że nic ma nadziei utrzy 
m:inia ich przy życiu. 

Wiadomości ze Ś\'1iała. 
Niemcy. Zatarg o Maroko trwający 

już kilka tygodni dotąd nic uko1kzony. 
Niemcy układów z r~rancyą rozpocz4ć nic 
chcą, i widocznie urzędo\\ o proponują w 
,Koeln. Ztg. ", by sprawG marokal1ską za
łatwić na ko11ferencyi międzynarodowej. 
Lecz Fraucya znowu nic ma zamiaru zgo
dzić się na takie załatwienie sprawy. Sta-
11owislrn francuskiego ministra spraw za
granicznych Delcasse'go wielkiego \v roga 
cnimców, było zach\\ ianc, lecz na prośbQ 
swych kolegów Delcasse'go cofnął w nio
sek o dymisyę. Wskutek butnej postawy 
miarodajnych kół niemieckich , stanowisko 
Delcasse'go jest obecnie może silniejsze 
niż kiedykolwiek. 

- Zabezpieczyć t rzebarobotników rol 
niczych na przypadek choroby. J eże li go
spodarz robotnika do kasy powiatowej lub 
miejscowej nie każe zapisać , wtedy w razie 
choroby musi sam przez 6 tygodni żyw ić 
chorego w domu , sprowadzić lekarza i pfa 
cić za leki, albo go oddać do lazaretu i do 
kasy lazaretu płacić za leczenie i pielęgno-
wanie. 1 

Niedługo może będzie przymus, bo za
s tępca kancle rza hrabia Posadowsky zapo
wiedział prawo o kasach dla chorych ro
botników rolniczych. 

- Wielkie długi ciążą na gruntach nie
iedncgo posiedziciela. Rolnicy się na to 
&'O rzko ska rżą że czasy ostatnie byty dla 
nich tak niepomyślne, iż trzeba było zacią
gnąć dlugi. Jedni popadli w dlugi wskutek 
nieu rodzajów, drudzy wskutek pożaru, 
gradu, powodzi, inni wskutek działów fa
n~ilijnych to znaczy; trzeba bylo dlug za
ciągnąć, gdy sic spfacało braci lub siostry. 

R.ząd pruski z powodu tych ska rg o
świadczyl, że spróbuje posiedzicielom do
POmódz do łatwego spłacenia długów. Na 
Początek chcial utworzyć w dwóch prowin 
cyach kasy, któreby bardzo tani pieniądz 
(po 2-2.%%) dawaly na spłaty dlugu. Te
r~z słychać , że takie prawo tego roku już 
nie zostanie uchwalone. 

Z Watykanu. Austryaccy pielgrzymi; 
Wracający ze Ziemi świętej, stanęli tu 11 
b. m. a następnego dnia mieli posłuchanie 
u Oica św. , który do nich przemówił i u
dzielił błogosławieństwo apostolskie. 

- 18-go b. m. przybyli do miasta w~c
cznego Pątnicy polscy ze Lwowa, pom1ę
d~y którymi jest 500 uczniów szkól śred
nich. Oiciec św . udzielil im posłuchania 
Podczas świąt. 

- 18-go b. m. przyjmował Ojciec św. 
ks. Prebendarza K.losa z Poznania na oso
bnem Postuchaniu. 

-
1We wtorek przyjmował Ojciec św. 

ry~ą ilość katolickich nauczycieli z w_ est: 
alu I Nadrenii. Nauczycielom z Berlina i 

Wrocławia udzielił Papież osobnego po
słuchania. 

Z ~osyf. Jenerał-gubernator warsza
wski, fonerat Maksymowicz przed wyjaz-

dcm do Petersburga miano'' ał komi ~YG 
mają 'l op raco\\ ać prcj kt amorządu ziem 
kiego dla Polski pod Moskalem. · 

Dotychczas mieliśmy tylko ziemstwa 
w I~osyi, których zakres działałnc · i nic 
jest zbyt obszerny. 

Należy rozróżnić ziemsł\\ a PO\\ iatowc 
od. gnbcrnialnych. 

Usta\ a z r. l' 64 orzL:ka, że do kom
petcncyi ;;-.icmstw p ' iato \ y h należeć 
ma zakładanie i utrz} my\\ ani szkół \\1iei
skich i szpitali, budo\\ a dróg i tym podo
bne zadania 111idsL \\ L'go samorządu. Ziem 
stwa gulJcruialne zaś mają uzupełniać 
działalność ziemst\\ p0wiatowyd1 ze sta-
1,1 · wisl ·a intcrcs<rn ..: 3kj g111Jcrn1i, nakładać 
pe datki \ ' granica..::h z Róry pr.lcz rząd o
hre~lonych, spel11iaC: te Zcldania, które prze 
11osz<1 111ożność finan">0\\ ą poszcz~gólnvch 
1,ieI1JSl -:V' pa \ iato . ych, rcLiagować pctycyc 
do rz<tdu i Z\ racać administracyi rząd(~ \\' C .i 
11 wagG na potrzeby lo kał11c. W obu ziem
stwach z11aczllą przewagę mają reprezen
tanci szlacht:,,'. LiczbQ wybieralnych czł on 
ków zredukowała nowa ustawa z r. 1890 
zaledwie na 2J procent c:,;6111 · j liczby, a z 
tych znÓ\\' tylko m11i cj '' ięccj trzecia czt;:ść 
1Hzypada na z~1stvK<iw „'.\ łości" \dościa1·1-
skich, których wybór nadto musi być za
t\\'i crdzony przez gubernatorów. 

Te kompctencyc zicmst w w ostatnkll 
20 latach znacznym uległy ogra11iczcnio111. 
Za rz<1clów Aleksandra Tl. rozpoczęło siQ 
prawd::dwc ich prześladowanie, które do
siGgło szczytu pod rzqdarni Plchwego. Mi
mo to znaczna liczba zicmst\" nic ustawa
ła w pracy, która w wiciu '' ypadkach by
ła obfita \v dobre dla ludności skutki. Wia
domo zaś, jak ważnq odegrały i odgrywa
ją cne rolQ w obecnym ruchu konstytu
cyjnym w I~osyi, informując rz:ąd dokła
dnie i zgodnie z pnrn dą o "faści wyrn sta
nic rzeczy " pa11st\vic i przcdkladając tnn 
żądania ludności. 

Wplyw ziemst\\- zaważyć mógłby 11ic
mato w dziedzinie szkolnictwa, a gUrn nic 
w dziedzinie gospodarczej. Przedewszyst
ldcm atoli staną siG one szkołą spokczno
polityczną dla obywatclsh\ a w K.rólest\\ ie, 
ogniskiem pracy dla dobra. publ icznego, 
którego brak tak dotkliwie dawał SiG tam 
we znaki. NastGpstwern zaprowadzenia 
ziemstw musi być z konieczności przyzna
nie pewnego samorządu miastom, \vyzwo
lenie ich z dotychczasowej za leżności od 
wladz administracyjno-rządowych, które 
tamowały wprost naturalny rozwój gmin 
miejskich. 

Z różnyc h stron. 
Dahlhausen. P olicya wykryła war-

sztat do wyrabiania fa lszowanych pi enię
dzy. 

Rheydt. W tutejszym domu chorych 
umarł1 pewien inwalida skutkiem tężca kar
ku. 

Duisburg. Za dw orcem towarowym 
Weddau zniszczył pożar 50 mórg lasu. Po
żar wzniecila iskra, która padla w zagaje
nie z komina przejeżdżającego pociągu. . 

Rodaków prosimy gorąco, aby starah 
się o pozyskanie „Wiarusowi Polskiemu·' 
licznych nowych abonentów n~ mai ~ c~:r: 
w iec. Wrogowie ludu polskiego 1 r~zm 
przewrotni Polacy, którzy się z gen;iamza
torami polączyli, dokładają staran, aby 
Wiarusa Polskiego" zn[szczyć, przeto 

t'rzeba pokrzyżować im ich przewrotne· 
plany przez gorliwą agitacyę za „Wiaru
sem Polskim". 

Bochum. Podlug pruskiego prawa o 
stowarzyszeniach muszą wszelkie. zebrania 
publiczne być 24 godzin poprzedmo z~mel
dowane na policyi, która na to zobowiąza
na jest wystawić poświadczenie. Pewne~n 
robotnikowi, który zameldował ~ebrame 
w celu zalożenia towar~ystwa, p~htyczne
go policya poświadczenta odmo~v1la z te ~1 
uzasadnieniem, że zameldowanie nastąp_1-
lo za późno i że lokal, w którym zebranie 
miało się odbyć nie stoi do jego dyspozy
cyi. Robotnik p'rzeciwko temu wniósł .skar 
gę w której dowodzi!, że policya musi dać 
poŚwiadczenie bez względ~ na t~ , czy P~
dana sala będzie na zebrame udzieloną luo 
nie. Najwyższy sąd administrac.yjny uznał 
wywody robotnika za sluszne 1 rozstrzy
gnął sprawę na jego korzyść. 

Grundheim. K.s. proboszcz Wieland z 
Oundheim w prowincyi nadreńskiej za
skarżyl redaktora gazety 11\\_'?rms~r 
Volkszeitung", dr. Damerta za to, . J~ tenz_e 
napisał w gazecie, iż ks. W. uprawia poh
tykę na ambonie i w konfesyonale. K~. 
proboszcz W. miał pewnemu a.~ento~v1 , 
roznoszącemu „Wormser Vksztg .. P~"".ie: 
dzieć, żenie udzieli mu rozgrzeszema, 1ezeh 

będzi dalej gazet rozno il. Proces miał 
siG db -; z prze sł u han iem 100 • 'iadl ó :\, 
l cz. o tatniej chwili cofnął ks. Vieland 
skar ~' gdyż tak bi kup moguncki jak l -
dze Ś\\ ie kie ''płynęły na to. aby pro s 

. ·ię nie odbyl. 

Rozmaitości . 
Wiek Judzi. Wedlug o tatnich obli-

czei'1, na kuli ziemskiej umiera co rok 33 
miliony ludzi, czyli dziennic umiera 91 ty
sięc r 514 na o-odzinę 3 ty iące 730, na mi
minutę Gi. W prze ięciu żyj\; człowiek 3, 
lat. Cz\\ arta · zęść ludzi urni@ra przed doj
ściem do ''icku .średniego, a połowa przed 
doż dcm 17 roku. i ta 100 ty ięcy ludzi 
jeden tylko człowiek osięga 100 lat życia. 
Na t siąc osób, które osięgają 60 lat. 43 
należy do stanu duchownego i polityki

1 
40 

do rol11iczcgo, 33 c.lo rzcrnie 'J11kzcgo, 32 do 
\\ ojsko vcgo, 28 do stanu adwol·ackicgo, 
.?8 do 11aczyciclskit'go, a tylko 24 do lekar
skiego. 

Mój brat u narł przeli 150 laty. Taką 
odpO\\ icclź dał ni cda\\ no przed sądem w 
Loncl. rnie pe"' ien świadek na pytanie, czy 
ma braci lub siostry. OdpO\\ iedź ta w 
p[crwszej cirn ili wywalała zdzh\ icnit. a 
wreszcie gniew przewodniczącego, który 
s<idzil, że Ś\\'1ad ek żartuje. Okazalo się 
jc:d11ak, że tak uic Jest i że ~:\\ iadek powie
dział pnrn dQ, na co złożył dO\\ ody. Oj
ciec jego ożenił się, nwjąc lat 19 i pierw
szy syn jego kn)tko po u rodzeniu umarL 
Mając lat 75 ożenił si~ po raz drugi i zno
\\ u miał syna, którym iest wtaśnic ()w 

świadek, licz;1cy obecnie 94 lata. Otóż od 
śmierci pierwszego syna, a \\ iQc brata 
świadka, do powtórnego małże1lstwa mi
nę/o 56 lat, świadek ma 94 Jata. co razem 
daje 150 lat. Okazało siG zatem, że brat 
świadka istotnie przed 150 laty umarł. 

Wesoły kąc i k. 
Człowiek i maszyna. 

'. - Marynia powiada, że kocha się po
prostu w swoim automobilu. 

- J cszczc jeden \\ ypadek, w któn, 111 
czło \\ ick zostaje wyparty przez machinG. 

W biurze. 
:__Panie pryncypale, już jedenasta go

dzina! Czyż mam całą noc pracować? 
- Przecie pa11 szukalcś statego zaję-

cia ... 
Szczerość. 

Po\\·iedz mi szczerze mój zi<;ciu, 
którą też z moich sukien najlepiej lubisz? 

. TG pod różną, kochana teściowo !.. . 

WZORY 
reklamaevi podatkowyeh. 

Ul. 
Obwód szacunkowy: Bochum. 

Liczba porządkowa 206. 
Hamme, dnia 14. III. 9!ł . 

Szanowny. przewodniczący komisyi sza
cunkowej 

w Bochum. 
Przeciw o.szacowaniu, które wedlug 

zalączonego ptsma otrzymalem 20 lutego 
1899 r. zakładam apelacyę: 

Wykaz dochodu 
lomnego Bernarda ł\ubiaka w Hamme, 

ulica Bochumer 5tr. 183 
za rok 189911900. 

I. Od kapitałów: 
II. Z posiadlości: 

a) domów: 
b) roli w!asnej, na kt:ór.ej go

.s·podaruje żona w Borku , 
powiat gnleźnietiski, 4 hek-
tauy czyn 12 mórg, ~zysty 

ni o 

dochód 140,00 m. 
m. z hancilu i przemy.siu: nic 
IV. z czyn•ości zarobM:oweJ: we~ 

dług trzytetnie20 przeciętne-
go zaroi.ktJ: 

Roku 1896 
Roku 1897 
Roku 1898 

133'0,00 mr. 
1320,00 mr. 
144-0,06 mr. 

razem 4080,00 m1. 
Trzecia część 1360,00 m. 
V. 1) Zarobek żony, Józefy 

Kubiak z domu Antoniak, 
w Borku, powiat gnieź
nieński 
2) zarobek 15-letniego sy-

170,00 m. 

na, Szczepana l(ubiaka, 
który pracuje razem z mat
ką 120,00 m. 

razem 1796,00 rn. 
• Odlicza się od te20: 

I) Procent za hypotekę na roli 

do b nku parcela yjne o \ 1 

Poznaniu od 800 m. po 4 i 
pół pro . 36 0 ITI. 

2) 5 dzie i niżej 14 lat 
3) Tr~ ale ciężary dla kościoła 

!50,0 m. 

i szkoły 9,50 rn. 
4) Kasa horych i zab zpi -

zenie na tarość i słabość 2 , m. 
5) Deputat dla mojego ojca 

.Mi hala Kubiaka w Borku 120 O l!l. 
odlicza ię razem 44.1,00 m. od 1790,00 1~1. 

pozostaje zatem doch du zystego 
1346,50 m. 

Od tego plad się 12 marek podatku do
chodowego. 

Proszę zatem uprzejmie o zniżeni \.! z 
16 na I'.? marek. 

Bernard l(ubiak, łomu . . 

Vcranlagungsbezirk: 110\:hum. 
Steuernummer 206 . 

Hamme, dcn 14. III. 99. 
An den tkr rn Vors 'tzendcn du Veranla

gu11gskommisc;;ion 
zn Bochum. 

Oegen die mir !aut b igc.::fiigte r Vcrun
la~ung am 20. febmar d. J. zug-csttllten 
f:inkt)rnrnc nstcner-Vcrnnlaf ung le(Yc i h 
fkrufnng ein. 

Steucrcrkltirung 
des Hauers P ernhard Kubiak in łlamme, 

Bochumcr- 'tr. 183. 
fiir 1899/1900. 

I. Au l(apitalvermćigen: 

lJ. Grnndvcrmogcn: 
a) \V ohngc1Jiii1de: 
b) Landbesitz: eige11en • he-

wirtschaftct dnrch meine .Ehc-

nich .s 

nichts 

frau, gelege11 in Borek. l(rcis 
Oncsen und 4 Hektar gross: 
I~eincrtrag 140,00 M. 

III. Aus Handel u. Gewerbe nkhts 
IV. Ans Ocwinn bringcnder Be

schtiftigung und aus Rechtcn 
auf festc Einnahmcn: 

, Nach dem drcijahrigen Durcłlscirnitte: 
Im Jahre 1896 1320,00 M. 
Im Jahre 1897 1320,00 M. 
Im Jahrc 1898 1440,00 M. 

Zusammen 4080,00 M. 
Davon ~ 1.360,00 M. 
V. 1) Das V crdienst meiner 

Ehcfrau Josefa l(ubiak 
geborcnc . A11toniak in 
Borek. Krcis Onescn 170,00 M. 
2) dazu das Verdienst 
meincs 15-Whrigen Soh-
ncs Stephan Kubiak, der 
znsammen mit der Mutter 
arbeitct 120,00 M. 

Zusammen · 1790,00 M. 
Da von gehen ab : 

1) Schuldenzinsen fiir die łiy
pothek auf dem Orundstiik 
an die Parzellationsbank in 
Posen von 800 M. zn 431% 36,00 M. 

2) 5 K.inder unter 14 Jahren 250,00 M. 
3) Dauernde Kosten an. Kir

che und Schule 
4) Krankenkasse und Invali

ditiitsbeitrage 

9,50 .J-t. 

28,00 M. 
5) Altentheil iiir mcinen Vater 

Michael Kubiak in Borek 75,00 M . 
Zusammen 120,50 M. 

Es verbleibt hiernach ein Einkommen 
von 1346,50 M. was einem Steuersatze 
vom 12 M. entspricht. 

kh bitte daher urn gefallige Ermassi
gung von 16 M. auf 12 Mark. 

Barnhard Kubiak, Hauer. 

Od Ekspedycyi. 
1 Pan A. Okoniewski w O. Książki ta-

kiej nie posiadamy. 

Duisburg-H ochfeld. 
Szan. Druhom donosi się, iż w iec „Zje

dnoczenia polskiego" odbędzie się w nie
dzi elę, 30 kwietnia o godz. 4 po poi. w do
mu kat. towarzystw, przy ul. Wanheimcr
str. Na wiec przybędą obcy rnó\vcy. O 
liczny udział prosi 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Nowe książki. 
„Nauka o zabezpieczeniach robotni

ków : I) na przypadek inwalidztwa ; 2) od 
wypadków; 3) na przypadek choroby". 
Taki tytul nosi broszurka w ydana przez 
ks. W. Raitera. Cena wynosi 30 fen., z 
przes. 35 fen. Zamawiać można w prost u 
ks. W. Reitera w Inow roclaw iu , w księ
garni „Dzien. Kui." tamże oraz w księgarni 
„ Wiarusa P olskiego" w Bochum. I(siążkę 
tę powinien koniecznie posiadać każdy ro„ 
botnik. 



Nabożeństwo polskie. 
Rotthause11. 

Spowiedź św. od soboty 29 kwietnia 
po poł. Kazanie \V niedzielę po poł. o 4. 

Witten. 
Spowiedź św. od soboty 29 kwietnia 

rano. Kazania w niedzielę o godz. 10 i o 
~-te;. 

Langendreer. 
Misya pelska od 7 aż do 14 maja. 
ł(azania w niedzielę o ~12 - 4 - 0 7 

ną wieczór. - W tygodniu o 09 05 - - 8 
na wieczór. 

Jł(MOłHlHltttHHli--~d~lł 
Cześć pleśni ! 

Koło śpiewu „Dzwon" w Essen 
obchodzi w niedzielę, dnia 30 kwietnia rb. 
na wielkiej sali pana Meistra, Prohnha•sen
str. nr. 19 (Alfredushaus), 5 rocznicę założe
nia Koła. 

Program tej uroczystości będzie wiel-
ce urnzmaicony: I 

1) Koncert, wykonany przez kapelę I 
polską pod dyrekcyą p. Lawickiego z 
Bruchu. 2) Spiewy chórowe, wykonane 
przez Kolo nasze. 3) Przedstawienie ama
tor~kie 

GWIAZDA SYBERYI, 
dramat w 3 aktach, w 4 odslonach, przez 
Leopolda hr. Skórzewskiego. Początek 
koncertu o godz. 5 po pol. Biletów przed 
czasem można nabyć u następujących pa
nów: Jana Blocha, Thurmstr. nr. 14; Jó
zefa Parysza, Viehofer-Chaussestr. nr. 17; 
Tamasza Pietrowskiego, Grabenstr nr. 44; 
Tomaszewskiego, Stoppenbergerstr. nr 12; 
i u szewca polskiego Bernarda Bettche
rowskiego, Sółlingstr nr. 36. Tak samo u 
skarbnika Franciszka Rytra, Sollingstr. nr. 
15. Pozwalamy sobie uwagę Rodakom 
zwrócić na przedstawienie amatorskie, któ
re da Koło nasze, gdyż jest to sztuka wiel
ce popularna i często grana z wielkiem po
wodzeniem na wielkich scenach w teatrach 
polskich. Licząc na największe poparcie 
ze strony Szan. publiczności, kreślimy się 
z szacunkiem Z ar z ą d. 

1tt1Hlittfmlt~t$HlHt~ łHłtJtif1{ 1*t 
Towarzystwo św. Stanisława B. w Wanne 
donosi swym członkom, iż posiedzenie 
miesięczne oraz kwartalne odbędzie się w 
niedzielę dnia 30 kwietnia po południu o 
godzinie 4 u p. Breinga. Porządek dzien
ny: placenie miesięcznych skladek, wpis 
nowych czlonków, sprawozdanie I. kwar
talu, sprawa rocznicy. Podajemy niewy
platnym członkom do wiadomości, iż z po
wodu strejku cofamy płacenie o 6 miesię
cy, to jest, iż członek niewyplatny 6 mie
sięcy może do oznaczonego posiedzenia 
swoje składki zapłacić. O jak najliczniej-

. szy udział uprasza Z a r z ą d. 

l(oło gpiewu „Gwiazda Jedności" w Gel-
senkirchen-Bismarck 

oznajmia szan. śpiewakom, iż lekcya śpie
wu odbędzie się w niedzielę 30 kwietnia o 
godz. 4 po poł., a po lekcyi mamy wolne 
piwo. Goście mile widziani. O liczny u-
dział uprasza Z ar z ąd. 

Towarzystwo św. Izydora w Herne 
donosi swym członkom, iż w niedzielę, 
dnia 30 kwietnia o godz. 4 po poł. odbędzie 
się walne kwartalne zebranie. Ponieważ 
są bardzo ważne sprawy do zalatwienia, 
uprasza się wszystkich czlonków o jak 
najliczniejszy udział w zebraniu. 

Uwaga: Zarząd i rewizorowie kasy 
powinni· godzinę prędzej się stawić, ponie-
waż jest obrachunek kasy. Zarząd. 

Polacy w Schonnebeck 
n rJ. <\dz3ją w niedzielę, dnia 30 kwietnia na 
sa li \\'de wy Nikamper, ulica Saatbruchstr. 
nr. li', wiosenną zabawę, na którą zapra
szają wszystkich Polaków z Schonnebeck 
i okolicy. Muzyka staropolska i doskona
la na skrzypcach i na dudach. Wstępne 
dla każdego mężczyzny 50 fen. 

Komitet: 
W a len ty Stachowiak, Jakób Kaczmarek 

Jan Makata. 

~ 
aa · . ..... 

Towarz}'stwo św. Alojzego Kote. burg 
donosi. iż posiedzenie nasze odbędzie się 
\\ niedzielędnia 30 kwietnia o godz. 3 po 
poł. O liczny udzial prosi Z a r z ą d. 

Baczność członkowie „Zjednoczenia zaw. 
poi." z Hiillen, Bulmke i Hessler, 

którzy do tego czasu ustaw nie otrz1mali, 
mogą je otrzymać u delegata Stefana Pio
trowskiego, Schalke, Querstr. nr. 1. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

8 ruch! 
Wiec „Zjednoczenia zawodowego pol

skiego" odbędzie sic w niedziele, 30 kwie
tnia w Recklinghauscn-Sild u p. Kuchem 
po pol. o godz. 4, ul. Marienstr. Na po
rządku dziennym ważne sprawy, przeto 
spodziewamy się licznego udziału. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Baczność Rodacy z Rohlinghausen ! 
Obwód (Sprengel) 34. 

W dniu 29 kwietnia t. r. odbędą się 
wybory uzupełniające starszych knapszaf
towych. Naszymi kandydatami są: Wa
lenty Wojciechowski i Jan Henke. Tylko 
na tych Rodaków winien każdy Polak głos 
swój oddać. Jeszcze mamy tylko kilka dni 
do wyborów, zatem niech Rodacy, a 
szczególnie członkowie „Zjedn. zaw. poi." 
zrobią jak największą agitacyę, by zwycię
stwo było po naszej stronie. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie." 

Wlec polski w Oberhausen 
odbędzie się w niedzielę dnia 30 kwietnia 
o godz. 7'2 12 na sali p. Koltera przy Nowym 
rynku. Na wiecu omawiana będzie sprawa 
opieki duchownej, oraz zostanie zdane 
sprawozdanie komitetu miejscowego z po
słuchania u Jego Eminencyi ks. kardynala 
Fischera w Kolonii. O liczny udział szan. 
Rodaków z Oberhausen okolicy uprzej-
mie prosi l(omitet. 

iww CT 
BAC Z N Oś C!! 

Uwiadamiam szanownych Rodaków, · iż 
objąlem 
AGENTURĘ ZABEZPIECZENIA OD OGNIA, 
którą dawniej mial p. Józef Jęsiek. 

Zabezpieczam domy i wystawne okna 
(szklo), wyrabiam pożyczki na budowę. nowych 
domów na I hipotekę i mogę zapewmć Roda
ków, że z dobrą i pewną kasą będą mieli sto
sunki. Mojem staraniem będzie, aby każdego 
zadowolić. Zwracam też uwagę tym, którzy 
jeszcze nie są zabezpieczeni od ognia itd., aby 
napisali na karcie po.cztowej do mnie, a chętnie 
przybędę. Przytem niema żadnych nadzwy
czajnych kosztów. Proszę o poparcie mego 
przedsiębiorstwa. Z uszanowaniem 

Główna agentura zabezpieczei1ła 
w ReckUnghausen-Siid, Marienstr. nr. 9 

WOJCIECH CHWILl(OWSl(I. 

SKŁAD OBUWIA -
jest pod korzystnemi warunkami do naby
cia. Egzystencya pewna. Zgłoszenia u
prasza się przesyłać do ekspedycyi „Wia- , 

l{to ma 
najszyko
wniejszy 
k„ójł' „ „ . . . 

BACZNOŚĆ W ANNE I OKOLICA! 
Polecam Szan. Rodakom 

obrazy religijne i narodowe, 
książki do nabożeństwa i powieściowe, 
wszelkie artykuly piśmienne, krzyże, kro
pielniczki, różańce, stemple towarzyskie i 
prywatne, kije, fajki, portmanetki, noże 

cygary i papierosy. 
Powinszowania! 

Pamiątki pierwszej Komunii św., na 
imieniny i srebrne wesela. Karty wielka
nocne i na Zielone Swiątki, narodowe i 
bronzosrebrne we wielkiem wyborze. 

Oprawiam obrazy, wieńce ślubne 
wiązarki. Ceny umiarkowane~ 

Posiadam agenturę zabezpieczeń od 
ognia. Poszukuję agentów. 

Polecam się szan. Publiczności i liczę 
na poparcie. 

ST. KOCHOWICZ, 
Wanne, Karlstr. le, naprzeciw kościoła kat. 

Największy i najstarszy polski 
skład mebli i maszyn do gotowania 

znajduje się w Gełsenkirchen-Hiillen ul. Wanner
str. nr.243. 

Donosze szan. Rodakom, iż powięks.zylem 
mój sklad i jestem teraz w stanie każdemł! no
wożeńcowi dać wyprawę gustowną. choc nlt 
ma pieniędzy na calą wYPrawe„ Potrzebuje 
tylko 10 mr. WPlaty a tygodni~wo 1 mr.. Kto 
nie wierzy, niech się przekona 1 przybędzie do 
mnie. 

A. BARTKOWIAK, 
Oelsenkirchen·Hiilłen, Wannerstr. 243. 
Kanapy i materace robię w wlasnym war

sztacie. Komu się materac zepsul niech mi do
niesie na karcie a przybędę w dom i zrobię. 

•• RODACY I 
Z powodu przebudowania meg<l ikla

du urządzam 
zupełną wypr-zedaż 

~ tdziielaim 20% rabatu. Po1ecam także 
cł>br.ze w.yćwiczona. 

POLSKĄ ORKIESTRĘ. 
PIOTR KUIK, kapelmistrz 
w Her n e, ul Neustr. 83. 

····=··· ~~~~~-~~~~~~-------
MOJE OOSPODARSTWO 

z uowo.du zmiany stosunków mam zamiar aa. 
tychmiast sprzedać. Polożone iest w powicctt 
kepińskim, w środku wsi, tut przy ulicy l.'s1, 
Wielkość 35 mórg, 2 domy mieszkalno ~~raz 1 
2 wielkiemi ogrodami, 1 dorn z drzewa pokcyty 
papą, o 2 pokojach mieszkalny~h, .1 wielki mu
rowany dom mieszkal~1y o 4 w1elk1ch pokojach, 
1 wielka stodola, 1 wielka obora, konna wa\co. 
wa machina do mlócenia, maneż, wszelkie inne 
21apasy jakoteż i narzędzia rolnicze. Grunt le. 
z·y tuż przy domu mieszkalnym, posiadlość na
daje się znakomicie na interes, s.zkola i.est wt 
wsi, kościót i poczta w odlegloc1 10 mmut od 
wsi. 

Cena -4300 tal. Zaliczki 800 tal. Hipoteki 
•a dtug ie lata stale. 

f ranciszek Kant, 
KEMPEN i Posen. •••••--•a ·"t.i „., 

Baczność Rodacy w J.l(uhrort-Laar i okolicy! 
My wszyscy niżej podpisa11i po·lecamy sza. 

nownym Rodakom na por~ lato,vą p. Franciszka 
Słomę w Laar, ul. l(ał~rstr. nr. 107 jako 11aj. 
lepszego polskiego !<rawca, który znany Jest z 
dobrego kroju. usługi skorej i rzetelne!, C() 

wszystko poświadczyć możemy: 
Wojciech Stasiak, M:chał Biedowicz, Stanłsław 
Stasiak, Ignacy Matysiak, Jan Wo}cłechowskl, 
Pi-Otr Frąszczak, Józef Karbowiak, Michał Bed· 
narczyk, Wawrzyn Bednarczyk, Ignacy Bednar. 
czyk, Piotr Stasiak, Kasper Bednarczyk, Wa. 
Ienty Czerwiński, Ignacy Adamczak, Adam 
Czerw;ńsl<i, Michał Merski, Józef Stasiak, Sta· 
nisław. Kobza, Ignacy Wojtaszek, .Jan I<arbo· 

wiak. -·-······-····· Baczność Rodacy! 
Polecam szan. Rodakom moją 

ORKIESTRĘ POLSKĄ, 
która wykonuje wszelką muzykę~ jako ro: 
podczas pielgrzymek, pochodów, koncer. 
tów, także doborową muzykę do tafJca w 
towarzystwach i na wesolach, a mianowi· 
cie z fortepianem. Ponieważ moja córka 
zemną grywa, więc już w maro osób WY· 
konuję dobrą polską tanią muzykę. Sokol· 
skie marsze! Ceny jak najprzystępniejsze. I 

J a n P a w I a c z y k, kapelmistrz 
Scbonnebeck p. Kray, Grundstr. nr. ~a , 

obok kopalni „Zollverein" III. 

Służąca polska potrzebna od I m~ia. 
Walenty Banach, 

W a n n e, ulica Karola nr. 7e, 
skład kolonialny i warzywa. 

rusa Polskiego" w Bochum pod lit. B. B. B. ---------:---------------
Reklamacye 

ROZMOWA STASIA Z FRANUSIEM 
na ulłcy w Bruchu. 

'Franuś: dzień dobry Stasiu I Staś: A wej 
dzień dobry Franusiu. A niedlugo bym cię nie 
byl poznal. Franuś: A gdzie tak śpieszysz Sta
siu? Staś: No, widzisz lecę do Walka Mro
skawiaka na Leusbergulicę, b-0 slyszalem, iż 
mlodzi bracia Mroskowiakowie, Leon z Ignacym 
zakfa.d.ają interęs spożywczy na starem zapro
wadzonem miejscu w domu pana J ęska, gdzr1: 
dawniej p. Stanislaw Nowickii mieszkal. Pra
nuś: Powinniśmy się też o to postarać, aby jak 
najwiecej dobrych odbiorców {)-OZYSkali, bo 
przecież znamy tych starszych braci, którzy, 
można mówtć, byli najpierwsi tu w Bruchu, któ
rzy polskie interesa zalożyli i wiemy dobrze 
że tyiko najlepszy towar sprz.edawają, i swo
ich odbiorców zadowalają. Staś: Tak też pe
wnie ci mlodzi będą kh śladami postępować, 
dla tego też powinni R.odacy jak najgorliwiej 
ich pópierać, aby się też mogli utrzymać. 

Wlasnoręcznfo podpisali 
Staś ł Franuś Dopytalscy. 

podat~owe 
w:,rkon1wa dobrze biuro 
prawne 
GUbbt h i 8półka 
Bochum, Maltlseser~r.19 
obnk ks.ięg .. Wiar. Pol.' 
Nsjstar~r;y samodz. zał. 

im1tytut w miejecu. 
W niedz. od 10-1 otw. 

Skargi 
i weeye~llie aądowe Wilie 
ski na mocy długo letnie
go doświadczeoia wyk.o~ 
nywa pospiea.zuie 
Westf. biuro pra\Yne 

nł. 1894 
GłU1bels i Sp. 

B·1churo,Mablte~e r etr.19, 
obokk!ięg .. ,Wiar. Pd." 
dawn . Włemelhauer itr 

Sprzedaże uospo· 
darstw i pos1adł. 
jui od 20 :mórg w r6-
inycb okolicach wska.ie 
pod korsyatn. waruuk. 

Zalewa ki 
Bank rolniczy 

Poznań, ul. Wilhel
mowaka 18 

TelefC1nu nr. 1086. 

Najszykowniejszy krli ma 
Jan i F1·anciszek 

OC --<::> 

wr Essen, : 
~ 
<O al: Tnrmstr. 14. ~ 
~ 

-.-- ---:-~..:-.~-. ·:. ~ .... :· :. 

l':;. uruk.. Di!klad l It!dakcyę oo powied!iałny A n to n i Brei s k: 1 w Bochut11 --. N~.kla<Jern 1 C7Ct~kt11m v. yrfawmctw-a „ Wi3 rusa P'll~kieizo" w 8nd1um 



Nr. 91. Boollnm, pl1itek 28-go kwietnia 1906. 

WJ.óhodzi codziennie z wYiatki~rn. dni _Poświątecznych. 
pt-~dvlata kwartalna na poczcie 1 u listowych wynosi 
1 Jilr. SO fen .• a z odnoszeniem do dom~ 1 mr. 92 fen. 
Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku poczto\vym 

W imię Boże za Wiarę I Ojczyznę I 
Za. inscr, ty pfaci s:ę za wiersz petytowy 15 fen„ a za 
oglcszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. Kto 
często ograsza, otrzyma rabat. - Listv do „\Viarasa 
Pols!d~~o" należy frankować i pcdać w nich dokla.d-

" · pod znakiem „t. polnisch" ur. 128. 

-~l'lXM'!?..!_!_ __ --------- - ------- zg __ _ 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

mó,,.·ić, czytać i pisać po polsku! N ie jest 

Polakiem, kto potomstwu swemu znie1:i

czył ~ię pozwoli! 

Watykan a Polacy. 

iydowski "Bcrl. Tagcbl." podaje od 
s\\'cgo korespondenta w J~zymie 11astępuj.1-
~Y telegram: 
· „Miatcm '" czoraj sposobno.ś·~ mówienia 

z r..trijemniczonym w tę sprawę dostojni
kiem kościelnym o znantm zajściu ks. a~~ 
cybiskupa Stablewskicgo z rządem. Moi 
infornrnto:· oświadczył tylko, że pod pano
v. aniem Piusa X Polacy znajdą \\' Rzymie 
korzystniejsze usposobienie dla S\vych 
dążności, jak pod panowaniem Leona XUI 
i to dzięki niedoświadczeniu dcl Vala". 

Do Ojca św. Piusa X. Polacy mah1 słu
szne zaufanie, że sprawy ich rozpatry\\'a~ 
beclzie podług sprawiedliwości. Do tele- · 
~ramu „TagebI.'· jednnkowoż z.na_czenia 
przywięzywa6 nie można, gdyż obltczony 
jest rJn tylko dla rz'-ldH pruskiego. 

Niemcy zaczepiają Polaków nawet w ko
ściele. 

W Wielki piątek wieczorem o godzinie 
7 miał się odbyć w kościele fornym w Le
sznie śpiew polski. Niestety, pisze „Gaz. 
Polska", i tych drobnych okruchów pol
skiego nabożei'istwa pozazdrościli auchka
tolicy Polakom. Kilim minut po godzinie 
7 rozpoczęli Polacy śpiewać pieśl1 nabożną 
,Rozmyślaimy dziś", lecz skoro ją skoń
clvli - o dziwo! jakiś chłopak niemiecki, 
wi.d<:>cznie umyślnie w tym celu wydelego
l:any, zaczął pieśl1 niemiecką i sam jeden 
ią śpiewał. Gdy zamilkł, zaczęli Polacy 
pieśń „I(rzyżu święty" - aż tu znowu 
ledwie uko1kzyli chlopak niemiecki „solo'' 
czyli jeden jedyny kilkanaście zwrotek po 
IH'ostu .,odbeczał", bo śpiewem nie było 
można tego naz\vać. I tak po cztery czy 
llięć razy powtórzyło się to samo. Podo
bne przeszkadzanie Polakom w nabożefi
stwie zaszlo w tym rokn po raz pierwszy. 
Nowy w tern dowód, że hakatyzm wciska 
się do kościotów. 

T 9 ki o. Pod Kai Yuan nastąpiło sfar
cie wi~kszych oddziałów. Rosyanie coi
•ęli 8ię pobici straciwszy około 200 ludzi. 
Straty Japończyków wynoszą 38 chłopa. 

L o n d y n. Nadeszłe wiadomości 
st.wierdzają zgodnie, że admirał Rożdiest
lVleński podzielił swe siły. Kilka statków 
\fysfał Pono Rożdiestwieński w stronę pv~ 
łudniową z wiadGmościami do admirała 
Niebogatowa, o którym przypuszczają, że 
znajduje się obecnie w cieśninie pod Ma
lakka. 

. l o n dy u. Mocarstwa oświadczyły, 
te o Połączeniu ł(rety z Grecyą mowy być 
nłe tnoże. Wojska mocarstw zajęły róż
ne Punkty n~ !(recie, a krążownik angielski 
b Venm;" wykonuje straż przy wybrzeżach, 
Y Przeszkodzić dowozowi broał. 
~~---

Dziennik dorłm1.1nd1ki 
W obronie centr~wych germaniza· 

torów. 
() 11Dziennik" p. Ignacego Żnil1skiego z 
~rtmundu zamicścil artykul pod tytulem 

'' nasze prawa w Kościele'\ w którym 

wystGpuje przeciw naszym artykul0m w 
sprawie opieki d11chownej i wypowiada 
szereg zdai1, które warto sobie bliżej obej
rzeć. 

Czy Polacy na obczyźnie wypowiedzieli 
otwartą walkę władzy duchownej? 
.,Dziennik" oświadcza dosłownie, że w 

\'. ielu parafiach na obczyźnie wypowie-
dzieli rodacy otwartą walkę władzy ducho
\Vncj i za pomocą tej walki zamyślają dojść 
do urzeczywistnienia swoich słusznych 
praw. 

Cic:źki czyni tutaj zarzut „Dziennik" 
ludowi polskicnm 11a obczyźnie, a tern wię
cej zarzut ten potQpić trzeba, że nie zgadza 
siQ on absolutnie z rzeczywistością. 

Lud polski na obczyźnie nigdzie ani 
otwartej ani skrytej walki władzy ducho
wnej nie wypowiedział. 

J cżcli stosunek ksiGżY niemieckich do 
paraf ia11 polskich tu i owdzie nic jest taki, 
jakim być powinien, io ndowodniliśmy już 
tylokrotnie, że ani cień winy nie pada z po
wodu tego na lud rwlski. 

Przedstawiliśmy już tylokrotnie prze
bieg pokornych prośb ludu polskiego na 
obczyźnie w sprawie opieki duchownej i 
pytamy się, czy mogą parafianie Polacy 
posiadać nadal niezmienne zaufanie do ta
kich ksiQży niemców jak na przykład ks. 
prob. Schinneicr, którego usposobienie 
dla Polaków przedstawiliśmy i który świe 
żo do dcputacyi polskiej oświadczy!, 'i1c 
dopóki on będzie w Langendreer probo
szczem, Polacy stalcgo duszpasterza pol
skiego nie otrzymają? czyż stosunek para-

. fian do księdza niemca z konieczności nie 
uległ zmianie, jeżeli na przykład w Bruclm 
Polacy, dopóki mieli małą kaplicę, mogli 
śpiewać co niedzielę podczas jednej mszy 
św. po polsku, natomiast gdy stanął we 
wielkiej części za pieniądze polskie nowy 
obszerny kościól, natenczas bez wszelkie
go powodu śpiew polski skasowano, po
mimo że zbierając składki na budowę przy
rzekano Polakom jeszcze lepszą opiekę du
chowną niż ona była do owego czasu w 
starej kaplicy. 

W kilku miejscowościach krótko po I 
wyborach parlamentarnych, gdy Polacy 
poszli prosić o sprowadzenie księdza pol
skiego, mszcząc siG za głosowanie na kan
dydata narodowego odpowiadano im 
szorstko: Idźcie do „Wiarusa Polskiego" 
do Bochum! Czy to po katolicku, karać 
lud polski za to, że gfosowal na rodaka i 
katolika? Ks. prob. Harbort z Bochum na 
wiecu publicznym w Bochum powiedział, 
że skoro Polak umie tyle po niemiecku, iż 
przy spowiedzi św. odpowiedzieć może ja! 
i nein !, tedy może się spowiadać po nie
miecku. Ks. dziekan Kevcloh z Castropu 
również na publicznym wiecu '" Castropie 
radzil Polakom, by uczyli się od dzieci po 
niemiecku, jeżeli jedzą dlleb niemiecki i 
kazań słuchać pragną. 

Takich przykładów wyliczyć możemy 
setki cale z doldadnem wymienieniem na
zwiska, miejscowości i innych okoliczności 
Czy „Dziennik" sądzi, że lud polski takich 
odpowiedzi i zarządzeń nic rozumie i nie 
odczuwa tej krzywdy, której doznaje? 

Oj odczuwa on gleboko te krzyWdy 
wyrządzane mu znpelnie bez jego winy 
ze strony niektórych księży niemieckich i 
to uczucie krzywdzonego dzieli ten lud pol
ski od księży giermanizatorów. Dla uczu
cia tego każdy czlowiek szlachetny posia
da wszelki szacunek. Tymczasem „Dzien
nik" dortl]1undzki czyni temu skrzywdzo
nemu ludowi polskiemu zupełnie ogól
nikowo ciężki oraz nieprawdziwy zarzut i 
staje w obronie centrowych giermanizato
rów. Za nieoględne slowo zresztą rzadko 

n:r aures piszącego. Rekopisów sie nie zwraca. 

'się zdarzaj~łce nikt nic rna prawa winić c:t
łcgo ludu polskiego. 

Niech ,,Dziennik" tlormundzki wymie
ni przyklacly, gdzie parafianie Polacy wy
powiedzieli otwart•i walkę władzy ducho
wnej, my tutaj przytoczyliśmy przykłady, 
gdzie wta 'nic ta włauza duchowna wypo
wiedziała walkę parafianom polskim i przy 
toczyć ich możemy więcej jeszcze jaskra
wszych. 
„Dziennik" oskarża lud polski przed księ

żmi niemieckimi. 
„Dzic1;nik" pisze, że '' spra\\-ie opiel i 

duchownej (chodzi tutaj o Ewing) powie
dział na wiecu przewodniczący: Musimy 
teraz księżom Niemcom patrzeć na pazn
rv''. 
· Nic jest tci naturalnie wyrażenie sa

louO\vc i nikt go nic pochwala, ale stwier
dzić trzeba, że mija się z prawdą, co pisz~ 
„Dziennik", bo przewodnicz[icy owego 
wieca takich slfrw Hie użył. Sprostowano 
to już dwukrotnie na wiecach. 

Że błędy taktyczne zachodzą l11 i ow
dzie, to jest rzeczą nieuniknioną, boć nic 
mamy tuta.i salono\\ l'Ć>W, lecz ludzi ciQżkiei 
pracy, a zresztą błędy takie popdniają i 
ludzie, którzy życię całe strawili ną dy!))O
macyi. Wskażemy tylko na obecnego fra11 
cuskiego ministra spraw zagranicznych 
Delccsse'go, który tymi dniami za błąd tak 
tyczny w polityce zagranicznej bez mała 
stanO\viska nie postrada!. 

Ale blędy re zbierać ; W$kazywać na.i 
niemcom, tego już chyba cztowick przy
chylny ludowi polskiemu za nic w świecie 
nie uczyni. 

Czy w komitetach dla spraw opJeki ducho
wnej zasiadają socyaliści? 

„Dziennik" dortmundzki pyta się, <lla 
czego nie usuwa się z komitetów ludzi, o 
których się wie, że rzeqywiście są socya
listami? 

Powiedziano już p. Żnii1skiemu w Es
sen, że księża germanizatorowie uważają 
za socyalistę każdego Polaka starającego 
się o lepszą opiekę duchowną. Jeżeli 1J. 

Żnil1ski mimo to powtarza twierdzenie 
księży germanizatorów, wzywamy „Dzicn 
nik" by wymienił wyraźnie po nazwisku i 
miejscowościach socyaUstów, którzy za
siadają w komitetach kościelnych. Twier
dzenia ,,Dziennika" S~l jakoby żywcem 
wzięte z hakatystyczno-centrowych gazet 
niemieckich oraz upadłego organu p. Lam
berta Lensinga z Dortmundu znanego 
„Przewodnika na obczyźnie", którego to 
O. Bazyli równą otaczał życzliwością jak 
dziś „Dziennika". 

Nie chcemy się gubić w szczegMa..:11 
mniej znamiennych, więc do sprawy t:win
gu i Bruchu powrócimy w następnym nu
merze. 

Zaznaczamy tylko, że ksiądz prob. 
Sondermann z Ewingu sam oświadczyl 
wobec trzech świadków, którzy to gotowi 
stwierdzić pod przysięgu, że trzech Po1a
kó\v pisało do Paderbornu, iż ksiądz pol
ski w Ewing jest niepotrzebny. A nie my
limy się z pewności<\ twierdząc, że Polacy 
ci z wlasnego popędu tego nie uczynili. 

Jedno jeszcze twierdzenie ogólnej na
tury w tej sprawiepodkreślić nam trzeba. 

„Dziennik" dormundzki pisze doslo
wnie: 

„Cóż są warte żądania nasze na pa
pierze, gdy rodacy nie udowodnią, że 
im rzeczywiście chodzi o lepszą opiekę 
duchowną w języku ojczystym, a nie tyl
ko o rozgłos i zdobywanie sobie popu
larności u ogółu?" 
Więc według „Dziennika" Polacy nic 

z obowiązku religijnego, nie z milości dla 
sprawy, nic z obawy o dobro duchowe 
starają sie o opiekę duchowną, lecz dla te-

go, by siQ stali głośnymi. Innemi słowy 
odmawia ,.Dziennik" ludowi polskiemu w 
jego zabiegach wszelkich pobudek szlache
tnych, a przypisuje wszystko tylko nizkie
mu samolubstwu. 

Niechaj to sobie Polacy na obczyźnie 
dobrze spamiętają. Bo\vicm na większe 
zohydzenie starai1 naszych w sprawie opie 
ki duchownej trudno się zaiste zdobyć, ;1ie 
zdobyty się też na nic inncgt> gazety haka
tystyczno-ccntrowe, które pisaly zawsze 
jedynie, co pisze dziś o tern „Dziennik", że 
Polacy dla tego starają się o opiekę ducho
wm1, by się stali glośnymi czyli że upra~ 
wiają krzykactwo. 

Po-wtarzam: co tutaj pisze „Dziennik" 
dormnndzki, to pisz<\ słowo w słowo ga
zety centrowe ipisal to upadły ,,Przewo
dnik na obczyfoie". 

Gcrmanizator6\\' broni „Dzicunik" dort 
mundzki, przemilcza wszystko. co trzeba 
im zarzm:ić, ani jednej skazy na nich lic 
znajduje, natomiast z nic\vinncgo ludu pol
skiego robi „Dziennik" kozła ofiarnego. 

Nic centrowi germanizatorzy sq winni, 
lecz zdaniem „Dziennika'' lud polski w* 
powiedział walk~ księżom niemieckim, ko
mitety kościelne są nic nie warte, bo za
siadajq- tam socyaliści 1 a wreszcie cale na
sze zabiegi \ spra \\ie npickł dnchownej nie 
mają znaczenia. h· 1 c ta ramy si~ tylko z~ 
krzykactwa. T·al· ~ .0si ,,Dziennik'' i oka
zuje powoli swoje prawdziwe bliczc. 

Poiacy na obczyźnie. 
Bochum, 23 kwietnia 1905. R.acz Pan 

Szanowny Panie Redaktorze zamieścić te 
slów kilka w gazecie naszej. 

Od niedzieli 16 kwietnia do poniedziat
ku wielkanocnego mieliśmy w naszej miej
scowości \ spanialą ucztę duchową, gdyt 
za straniem Ojców !(cdemptorystów mieli
śmy Misy« polską. Codziennie odbywaly 
si~ 3 nauki misyjne i to: rano. po polu dniu 
i wieczo„em. K.ilkanaście set Braci na
szych przystąpiło do Stoh1 PafJ kiego. W 
pierwsze i drugie święto bylo nabożeń
stwo dla Polakći\V o godz. 9 przed pot. Pod 
czas mszy św. śpie\\'aliśmy. Ojcom Re
demprorystc,m za ich starania i trudy, po
niesiolle dla dobra dusz naszych, składamy 
jak najszczersze podziGkowanie. Oby im 
to Pan Bóg niebem zapłacić raczyl. Jak 
słyszałem, to w przyszłości co niedzielę 
podczas Mszy św. mamy śpiewać po pol
sku, a nic, jak dotqd, dopiero po Mszy św. 
Jeżeli pogłoska ta się sprawdzi, to spełnią 
się gorące życzenia licznych tysiQcy Pola-
ków z Bochum i okolicy. Swój. 

I 
Horst nad I(urą. Na ostatnim ' iecu, 

któremu przewodniczył druh Jan I(ura
siński, przemawiali: Andrzej Blaszyk z 
Holsterhausen, Tomasz Jakubowski z 
Freisenbruch, Marcin Matuszewski z Prei
scnbruch i inni druhowie, którzy omawiali 
sprawy zarobkowe i knapszaftowc i zachc 
cali Rodaków aby wstGpowali do „Zjedno
czenia zawodowego polskiego". Prosimy 
Rodaków z Horst i okóJicy, ażeby nie usta 
wali w pracy jeno coraz liczniej i gorliwiej 
do „Zjednoczenia zaw. poi." wstępowali i 
na każdym kroku je popierali. Szcześć 
Boże! Wiecownik. 

Resse przy Bucr. Jestem stałym czy
telnikiem „Wiarusa Polskiego<! i ślcdz~ ka
żdy numer; ale z R.essy nie mogę się docze
kać żadnej wiadomości. Smutne stosunki 
u nas w Ressc panują. Ospalość wielka 
między Rodakami niektórymi. Mamy w 
.Resse Towarzystwo św. Józefa i Kolo śpie 
wu nl\ościuszkoc; ale pożal się Boże! W 



ksiąke mam_· do'·. ładną liczbę. ale cóż z 
tego, kiedy na zebrania przyjdzie 12 do 15 
z nkó\'.. Tak \ ·szy tko ospafo idzie u 

na w I> , se! Rodaków duża liczba tu 
mie zka. ale c(lż z tego, koro większa 
(;ZG · ć po obc_· h ferajuach się błąka. Ko-

]1 rac i a! Spicszdc do na.szych to-
. i do Kół śpie\ acki-.:h. no nil.II 

'i „n każd , Polah należeć. Co się dzieje 
\ [(esse, to aż strach pm\ iedzieć. Ni któ
rz~ I oclacy \ • tyd1 dniach założyli u na 
to\ arzyst\\ o loteryjne, ale nie dali mu na
z ') polskiej jak si~ !lależ) : ,.Tv\\'arzyst\\ o 
Jotco jne·' - t ·Jko nazwali je .,Lottcrk
Clnb Iioffi.1111g". .h: t \\ niem 23 Polaków 
- 4 11icd,1,..tl\\. \ tcm !oteryjnem tO\ rarz~ -
st\\ ie jc~t prze odnkz<1cyrn niemiec a se
kretarzem Polak, alt iuż niemcy mają 
trach, że im\\ 1·si<1żkach wszy tko p po:· 

sku pqp~5ze. \ it.:c ju:i, PO\\ iedzieli że się 
Ó\\ p iski s l rctarz długo nic ugrzeje. Ro
d" .... J' ! 1~ \ (li,i..;ic, czy tal gudzi się czynić':' 

•)~ dzę I odJ.l om. ieżcli już koniecz1ue 
d1 4 pe c:,iadać to\\ .uzyst\\ o loteryjne, aby 
anti jr sobie zaloż:>--li, bo taka mieszanina 

n L się nL zd" a Pulacy b~thl tam i tak 
t ·1' u popychadłem. 

Stały cz.,,telnik „Wiarusa Polskiego". 

Jt i. tytko dzief1 jeden dzieli nas od VJ'
b , c,,w ~J.~US'7t!go knapsza towego. wi~c 
pro im T w~zy~tldch rodaków organizac~'i 
11as7ej, y <J7ieln'e a~( o' ali za Irnndyd~ a
mi n ~z:r.ni druhami Walentym Wojc~~
ch,rnskim i ,Janem Uenk.a. Wiemy na pe~ 
w 1 , że I ażd~ z dr Mv i• ż do tyla ie.st 
W\ r i lv w naszn.m „Z!ednoczeniu za wo 
do ~cu" p:.>lsldem", ie nie potrzeba tutaj po
n ",1ie tfomaczyć, dla czego obowiąz1f iem 
n~ ·zyn jest głosować la kandydata Polaa 
ka. W '-1edzic nas robotników Polaków 
inaczej tr.'.lhfoją, dla robotnilm Polaka ie~ 
szczc csubno ustawy wyjątkowe lmją, wi~c 
też oso·1rio jeszcze b„onić się nam trzeba. 
że :vsl,Tiemy 1tylko na ostatnią nowelę 
górniczą, któr~ to kapitaliści na swój spo
sób w sej nie oporządzili: i tam mamy prę
g·ierz wyjątkowy przeciw rohoinikom pol
sk ·'ll. ma tego też mamy naszą własną już 
doś~ potężną organizacyę polską i dla tego 
potrzebujemy ludzi l<rew z krwi kość z ko
ści naszej, bo tylko tacy nas bronić będą 
.szcze1 ze i skutecznie. Więc też dołóżmy 
wszelkich sił i sprowadźmy 29 kwietnia do 
urny wyborczej wszystkich Polaków z ob
wodu 34-tego oddając głos na kandydatów 
uas,,ych dmhów Walentego Wojciechow
sldego i Jana Henkego. 

„Zjedno:;!zenie zawodowe polskie". 

% • (,jny r ;~yJ:ko·iaorH1Jdej 
Nota .inpoliska z protestein przeciwko 

pobytowi eskadry rosyjskiej na wodach 

Kapitan Czart. 
TOM TRZECI. 

(Ciąg dalszy.) 
Ach, jakiż błąd! Stało siG icduak. 

\\'szvstko, co czynisz, ojcze, musi być do
bre, -bo wszystko wypływa z niezmiernej 
dobroci serca. Przyjazd pana de Bergerac 
p< loży kres niepokojom księdza probo-
szcza i zaoczpicczy go od \\ szystkiego. 

_ Amen! - zako11czył, nśmiechahic 
siQ ksiądz: Jakób. -- Ale trzeba, żebyś wy
szc dł z tej dziury i zasiadt do uczciwego 
'niadania, mój chłopcze, a raczej: mój pra
\\ dziwy Castillanie tym razem. 

Dwaj nowi przyjaciele udali się do ple
banii, gdzie Joanna zastawiła już smaczny 
i obfity posiłek. Niemałe bylo zdziwienie 
poczciwej gospodyni, gdy ujrzała siada.i<1-
ceg-o do stołu 110\\·ego biesiadnika i gdy 
przekonała się, że tamten zniknął \\r sposób 
Ila niej niepojęty. 

Blizki przyjazd Cyrana stał się teraz 
-głch\ 11ym przedmiotem trosk i zajęcia dl.1 
proboszcza. 

O czeki wal przyjaciela z radością, któ
rą napróżno starał się ukrywać. 

Pilno mu było najpierw ucałować ko
ch::rnego Bergeraca, następnie zlożyć w je
go ręce depozyt który od dwóch lat naba
" int go tylu niepokojów. 

II. 
Przed opowiedzeniem dalszych przy

gód Ben Joela, oraz trzymanego w szpo
nach tuluzafiskiej sprawiedliwości Cyrana, 
wypada powrócić do Zilli. 

Odgadłszy zbrodnicze zamysły hra
biego Rolanda, cyganka \\'ybiegła nocq 

fran._uzkich, b_ 1 łc. poparta przez ngłiQ i 
Amerykę. Przetelegrafowano j:_i natych-
nna t do Petersburga, a \\r rezultacie car 
wydał Rożdiestwicńskiemu rozkaz aby 
\ ypłynąl z l(amrangh. Francuzi ie dzien
niki utrzymują, że okręty rosyjskie mog<1 
stać na kot\\ ky w odległości 5 kim. od 
hrzeg()\\. a \\·tedy nic narnszah1 nautralno
ści. 

I~ząd franc...uzki otrzyma! urzędową 
\\ iadomość, że dnia 22 bm. flota rosyjska 
opuśdla zatokG K.amrangh i popły1u~ła \\ 
ni znanym kierunku. 

\\ edlug wiadomości z Sajgonu flota 
r<Jsyjska popłynGla \\ oddaleniu 15 mil (mor 
skich) d wybrzeży francuzkich Indochin 
\\' kierunku północnym. 

Ziemie polskie. 
Z Prnt; 1.tacłrndnh.=~ :V'lrmi1 .111~z~r. 

Toruń. Porucznik inżynieryi \ sscl, 
który w tornt'1skiem \\ ięzicniu ślcdczem 
znajduje się jnż od 2 sierpnia zesztego ro
ku, będzie sądzony 29 maja o faJszowanic 
\\ eksli, oszu two i sprzeniewierzenie. 

\Vessel był swego czasu porucznikiem 
inżynieryi \\ Toruniu, oddał siG naslQpnie 
na usługi \\ tadz jako szpieg i odegrał pe
wną brzydl-ą rolę w fJroccsic Dreyfussa. 
- Dwukrotnie ~o przytrzymano, zraz 11 mu 
się powiodło zbiec.lz. Przytr7.yn1any pe. -
wtórnie, przcsiedziat pierwotnie półtora 
roku \\·więzieniach włoskich, zanim wła
dze \\ łoskic wyd,1ty go rządowi nicmic~
kicrnu. Wydanie szpiega llaSt<lPiłO jodyłlie 
pod warunkiem, że \Vcssel nic' zosta11ic 

ka" da rek na g10dny..:l1 rodakó\\ \\ f róL. 
st\\ ie I'olskiem. cle no i .,O r<~downik·· 
,.(1w staruszek. sam biedak. z \'\ ielkim mo: 
zolem doby\ ał z clrndego \\ oreLzka sro z 
po gr szu. dopóki samcmi rnicdzia~ami nie 
w yliczyl 50 icnyg(rn 11a ksz-.:zc "iGkszycł 
c1d siebie nędz2rzy. 7.:apytany o naZ\\ Lko 
\\' ccl11 p0Jrn itO\\ ania, cdpO\\ iedzial si ro. 
nmir: , .. api z'-i<: : od żebraka!" 

Korespondent liavasa, który przeby \ra 

'' Kamrangh telegrafował: 
\V l\:.mrnmgh znajdo\\ alo się ogólem 

S2 rosyjskich ohętów, z wliczeniem trans-

1 ścigany o zdradę stanu. 

Bygoszcz. Bani~ Ludowy w 13yd~o
szczy miał \\' roku ubiegłym 708 849 mr. 
obrotu. Suma udziałów wyr10 ·i 12 686, ·o 
mr.. udziały są po 500 mr. W przeciąg,1 
roJ..11 udziPlił Bank na sumG 110 216 mr. Po
życ~ek. a na obeLny rok przechodzi za 
.?4 55"1 mr. \\ cksli. Depo, :.V ta \\ yno zą 
123 126 mr. i to od 221 skladkujących. 
Najwyższy depozyt \\ ynosit 15 OOO, naj. 
niższy 2 r1r. Fundus"' rezer :':owy wynu 
1322 mr., a specyalna rev:-rn a .33,2-! inr. 
C7.~ sty zysk za r( k nbic~ły \ yn9si 1042 <ii 
marek. 

P. rto\\ y~h. t::,kadra \\ yjechała w piątek 
w I-iernnkn północnym. \V przystani po
został tylko pancernik ,.Swictlann", okn~t 
szpitalny „Orcł", 4 niemieckie, 7 duflskich 
i J rosyjshe okn~ty trausportO\\ e, a takie 
jeden kr ntrtorpedowicc. Francnzh krriżo-
\ nik ,.Des~artes" odptynrił w sobotę z 

Kamranrrh. Jeden rybak widział w piątek 
20 szpitaln) eh ohręt(>\ r, nic umie jedna!~ 
p<rn icd;/ie..:. en· byly to japof1sh.ic. 

I(ó:./nc osoby i\ ierdzq. że I-(ożdirst
wicf1sh z powoc.111 bóló\\' podbrzusza bar
dzo j •st przygnębiony. S4dz·1, że I(ożdi~
st \'ieński 11ciy11i wszystko aby połączyć 
się z eskadrą Nebogatowa, zanim przystą
pi do iahcjś rolsirzyg-ająr·ej akcyi. Wszy- \ 
~cy, którzy mi 0 li S,)C sobuość zbliżyć ::.iQ 
do zalogi, lconstat11i<1, że Rożdicstwicńsh 
obdarza oficcn)\\ i S\v oj<! zalogQ zaufa
niem. lecz że okręty rosyjskie 11ickorzyst
nc czynią wrażenie. 

Oficerowie i marynarze rosyjscy są 
pelni otuchy. Oczekują każdej chwili przy 
bycia trzeciej eskadry. Z oficerów ani żot
nierzy nikt nic opuścił okrętów. 

Wiadomość, że flota bałtycka opuś.::i- · 
fa zatokę Karnrangh i że f'rancya zdecy
dowaną jest za~hować ścisłą ł1C'I1tralność 1 
przyjGto w Tokio z wielkiem zadowole
niem. 

Nadeszły też już wiadomości, że sły
szano strzały armatnie, z których wnios
kO\\ ano na wal kG flot llieprzyjacielskich . 
lecz pochodzily one prawdopodobnie od 
ćwic?:c1! rosyjskich. 

Z Petersburga donoszą, że w miarę 
jak się zbliża termin sądu nad •Stosslem, 
mnożą się wieści o jego btędach i jego 
niedbalstwie. - Między innymi zarzucają 
mu, że po kapitulacyi zupełnie już nie tro
szczył siG sir; o zalogę i pilnował tylko, 
aby jego ruchomości na 40 wozacł1 prze-· 
wieziono do Dalnego. 

sarna z Domu Cyklopa, a wzruszenie jej 
było tak wielkie, że dochodziło niemal do 
obłędu. 

Dokąd zamierzała? 

W pierwszeJ chwili trudno jej było 
znaleźć odpowiedź na to pytanie. Prze" 
bicglszy aż do Nowego Mostu, przebyła 
go krokiem prędkim nie zatrzymując się 
na chwilę, a wiatr chłodny, wiejący od 
rzeki, uśmierzył cokolwiek gwałtowną go
rączkG, która ją pędziła naoślep przez po
grążone w mroku ulice. Zatrzymała się 
przed więzieniem Chatelet i jęta rozmy
ślać. 

Myśli jej zaczęły zwolna przychodzić 
do porządku; podniosła głowę z miną wy
rażającą state postanowienie i znów iść 
zaczęta. 

Zilla miata już w tej ch\vili cel prze<l 
sobą. 

Puściła się prawym brzegiem Sekwa
ny, weszła w splątaną sieć wązkich zauł
ków, sąsiadujących z ulicą ~w. Pa\vla, i po 
pewnym czasie stanęła przed bramą pata-
cn hrabiego de Lembrat. · 

Ujęła drżącą ręką młotek i zapukała. 
Hrabia Roland byl w domu od godziny 

prócz niego, wszyscy w pałacu spali. Zil-
la poczekała pół minuty. Potem ujęła po
wtórnie ozdobną kołatkę z kutego żelaza i 
uderzyła nią kilkakrotnie w bramę. 

Zrobil się ruch na dziedzińcu pataco-1
1 

wym; dały się słyszeć ciężkie kroki i ia
kiś szorstki głos zapytał: 

- I(to tam? 
- Chcę pomówić z panem de Lembrat 

- odrzekła Zilla niecierpliwie. 
- Pan hrabia śpi. To nie pora na roz-

mowy. 
- Raz jeszcze proszę, aby mi otwo-

Wąbrzeźno. W czwartek rninionegu 
tygodnia zmarła tu wśród obiaw<'>W tęh:a 
karku .i.ona clrntupnika \Veronika Sz) -
rnaliska. 

Z Wiei. ""'r Pozuans ·iego, 
· Zduny. V CZ\\ artel: z.m:t:ziono na tt.

t(">Z~'m crncntrtrzu \\ i5ząccgo ro~wtnil· i. 

Sch varza, k.óry był dopie ·0 oc.l 14 dni żo
naty. Piern ~z:. żona Sch\\ arza pm ies'ta 
się r{rn nież. 

Gniez o. \Vit.IJ·il ( hurl'mie ':śc<>CI 
robot11ików zatrnc.lniouych przy kanaliza
cyi \\ y\\ ulało ~pro\\ a<lzcu:e party i Wto 
ehów z tego· l)()\\ odu, że na miejscu jest 
dość rąk do pr','"'Y 1 obci nicpotrzcbn:' od 
bicraliby S\' oim d1leb. Po clłu1rich koro
\ odach ·. łC'sc~ robotnicy c -ILatc1..·znic się 
wynieśli. Podobno i prywatni przedsię
biorcy chcą sprowadzić Wtochów do ro-
boty, byle nic 1wdldadać miejs;.:o\\ ym rc
botnikom zarobh11. Z tego p(;wodti zano
si się rw •..::ZGściowe strcjki, zorganizowa
niem których zajm.t.1~1 Z\\ :;:izc:k polski i 
związek chrześciański. 

Na cmentarzu ewr,rigclickim strasz11ie 
zaniedbany jest grób kapitana \\ ojsk pol
skich Jguacego Chotomskiego. Ponic\\ aż 
krewnych nic ma, zamierza „Lech" zebrać 
składkę na odno\\ ienie grobu. 

Poznań. Ostatnie walne zchranic 
Banku Parcdacyjnrgo zostało unie \ ażnio
nc. Niebawem ma się odbyć pono\vne ze
branie. 

We Wrześni podJO\\ aną została Ma
ryanna La.giewska licząca lat 67, która o
gólnie uchoclzia zn żonę kołodzieja K.onie
cznego. Na lożu śmi'2rci drQczona wyrzu
tami sumienia zeznała ona, że nigdy z Ko
niecznym ślubu nie wzięla i 40 lat w dzi
kiem żyła ma?żcf1stwic. Ostatniem jej ży .. 
czeuiem bylo, aby przed śmiercią mogła 
się pracowi ą malżonkq, l(onieczncgo, ale 
życzenie to nic moglo być spełnione. 

Poznań. O rozczulającym przykladzic 
miłości bliźniego pewnego ubogiego staru
szka, który ztożyt w redakcyi „Orędowni-

rzono. Chodzi tu o sprawę wielkiej 
wagi. 

- Ruszaj prncz, włóczęgo! A nie ko
!ataj, bo cię każę sprzątnąć pacholicom miej 
skim. Slyszane to rzeczy, budzić ludzi o 
pierwszej po północy! 

Po tej rozmowie, odźwierny zawrócił 
stukając mocno podkutem obuwiem po ka
mieniach. 

Cyganka zrozumiała, że wszelkie dal
s~e pokuszenia byłyby daremne. 

Zresztą uspokoiła ją myśl, że przez te 
kilka godzin żadne niebezpieczeflstwo nic 
będzie groziło Manuelowi. · 

Postanowiła nie wypuszczać hrabiego 
z pałacu bez rozmówienia się z nim i w 
tym zamiarze usiadła na lawce nieopodal 
bramy, owinęta się szalem i zapadła \V pól 
sen, szepcząc do siebie: 

- Poczekam. 
Noc wydała się jej dlugą, jak roz cafy. 

O świcie przejął ją nawskroś chlód wilgo. 
tny i nabawil dreszczem. Trzęsła się cala 
od zimna, a jednocześnie głowę miała \V 

w ogniu, i ta gonie:- ka We\vnętrzna pod
trzymywała sztucznie jej sily, pozwalając l 
zapominać o bólu i o znużeniu. i 

Weszło słoflce i zastało ją na tern sa- I 
mem miejscu z twarzą bladą, a okiem peł
nem płomieni, drżącą, ale silną i gotową 
do walki. 

Gwar, odzywający się w różnych pun
ktach pałacu, wskazywał, że miasto budzi I 
się. Na kof1cu ulicy zjawilo się kilku prze
chodniów; o kilka kroków od cyganki roz- • 
legł się zgrzyt żelaza. l 

Otworzono bramę wjazdową pałacu I 
hrabiego de Lembrat i wzrok Zilli przeni- li 
kn<il do wnętrza paf1skiej siedziby, gdzie , 
na przestronym dziedzińcu poczynała już ł 
uwijać się slużba pałacowa. 

Członkf1\', ma bank obc ·nic 15?i, z LYCh 
oddc.nych jest ról11ict\\ ·1 ,11, pr1'emysło'' i 
i rzemiosłu fi6, inPyrn za'" odom 69. 

W skł:-d Za•"1ąd11 'chodz<1 pp. dr. .M. 
Iiopp , H. Ja~if1 ki, P. Złoto'' ski, a do Ra
dy Nadzorczej nalc ż~ pp. dr. f'.nglich ad
wokat. prezes, ks. Jagalski, zastępca Pll'

zesa, I s. Zieli 'iski, sclm. tar z. :uligow:ski, 
zastępca sckr~tarza, Budzbon, t:~haust, I :s. 
prob . .Taru~1, ·\\ski z Osit>l.ska, Kukzyr'1sk1. 

Pozna I. „Wiclkopolai in" pisze: Li
StY adr-:sc., va1'e po f:ancuzk11. hiszpal1skn, 
angidsh..u hl. d cł10<lZ<t \\ prust bet: znak(iw 
umiciQtności biura tfo11rncz-:i'1. ~atc mir st 
polskie adresy s4 ,,unbi;J-annt", lub też 
,,11icht zn ermitteln". I tak list pis~ny z Ga
ik) i O.o pani Czorbowej w K raje\vica.:h 
pod Gostyn:t.m został \v ysylająccnm do 
Oalicyi zwr<icc ny z dopic;,hiem llrZQdo\v ~ •11 
„Orts~lrnft Czorbo\\ a nicht zu crmittelt1." 
.,Frau I( raje\\ icc.. nicht bekannt.'· Co ·u 
podzi\v iać? czy Og!·an icv llic urnvsł(rn ? 
czy złośliwość? 

Poz!lań. Cidrnwy proces toczył się w 
ct:wartek przed poznaf1ską izbą karną. 0-
skarżon vm był robotuik Stanisław Kacz
marek 1, sprzenie':'i'irrzenie, oszustwo i 
sfałszowanie dokumentu. \V lutym bieżą
cego roku p1 zywiózł włościanin M. ze S\\'tt 
rzędr.a do Poznania ~icmiaki z zamiarem 
sprzedania ich na targu. Tymczasem za
trzymał go ua Chwaliszewie V aczmarek i 
podj<!t się sprzedaży zicmiaków. Na ży
czenie l(aczmarlrn stanął \\!ości an in M. z 
z wozem przy ulicy 'Wodnej. Kaczmarek 
przyrzekł M., że za każdy miech ziemic:t
ków, które odniesie, pieniądze zaraz odda. · 
Ale już po odniesieniu pierwszego rniccl!a, 
M. nie rnóg1 się do~zekać Kaczmarka. Cze 
kal kilka godzin napróżno. 

Tymczasem minęło pofudnie i targ byl 
już sko11czony. Włościanin ogromnie obu
rzony - nie chciał szuicać Kaczmarka, oba 
wiając się, aby mu w tym czasie nie skra
dziono woza z kol1mi - ruszył wreszcie 

Zmuszona zachowywać ostrożność, 
cofnęła się o kilka kroków dalej, nie spu
szczając wszakże oka z bramy, którą miał 
hrabia wyjechać. 

W pobliżu był otwarty szynk. Cy
ganka wstąpiła do niego, aby ogrzać si~, 
potem poprosiła o wodę, którą obmyła 
twarz, i poprawiwszy cokolwiek ubiór na 
sobie, udala się z powrotem przed pałac. 

Opryskliwy odźwierny, ktQ_ry nieda
wno obszedł się z nią tak po grubiiańsku, 
zapomniał o tern widocznie, lub też wzią~ 
za senne marzenie rzeczywiste wypadki 
nocy, gdyż nie okazał ani zdziwienia, ani 
gniewu, gdy Zilla przed nim stanęła. 

Zresztą nie po raz pierwszy widział 011 

cygankę, a z plotek lokajskich wywnios
kował, że u jego pana znajduje siG ona \\' 
pewnem poszanowaniu. 

Nie wiedziano, jakiego rodzaju stosun
ki tączyly hrabiego z tą śniadą dziewczyną 
pewncm jednak byto, że stosunki te istnia
ly. Wystarczało to, aby oszczędzić cygan 
ce szorstkiej odprawy. 

Zwróciła się do stużącego, który ~o~
biegł do wcho&Lącej, w ymicuila swe ume 
i żądała, w tonie prawic rozkazującym, 
aby ją wpuszczono do hrabiego. 

- Jaśnie pan jeszcze nic wstał - za-
mvażył lokaj. . 

- Proszę zawiadomić go o moiern 
przybyciu - nalegała Zilla. . 

- Obudzić pana hrabie~o ! O! mgdY
bym się na to nie odważył! Jeśli pani chce 
niech zaczeka. .... 

- Zgoda! , . 
I cyganka, na znak dany przez słuzą

cego, poszla za nim do patacu. 
(Ciąg dalszy nastąpi). 



ejsca i zajechał przed destyla ... yę gdzie 
iał się pocieszyć. Ku wielkiemu zdzi

ieniu spotkał tamie Kaczmarka, który .-a 
rzedany miech ziemiaków smacznie so
. zapijał. ie namyślając się, włościanin 

eh'' ycił Kaczmarka w swe silne dfonie, 
turbował go a wreszcie kazał przywo
~ policyanta, który Kaczmarka zapro
adził na glówną policyę. Tu wtrącony 
o.tal do celi, w której leżał już zupełnie 
'janY niejaki „Jankowiak", któremu przed 
trą.:cniem go do celi odebrano zegarek, 
ortmcnetkę i laskę. 

p0 kilku godzinach otworzyły się drz\\ i 
1. a urzędnik krzyknął: , Janko :i. iak, 

h( ;·ze mną". Jankowiak jednakże\\ ciąż 
esz~zc był bezprzytomnym. ·Skorzysrnl 
id sposobncJści Kaczmarek i \ yszedl z 

e'i za - Jako\ iaka. Urzędnik. nie do
n"laJą-.: się podstępu, zaprO\ adzH rzeko-
1~ ( Janl owiaka do biura, gdzie tenże o
tbr.1l zegarek, portmonetkę i pieni<tdze. 
Jpi.::,rn szy protok(Jł naz\vishem „Jan
' iak". opuścił gmach dyrekc i po!icyi 

. iakna.h,·eselszym usposobieniu. Niedlu-
0· jeJ11ak ciesz. ł sitt wolnością, gdyż o
ust\\ o ,,.y ·zl na ja \ a Kacznw1 ka przy-
r sztowano i oddano prnkuratorowi. 

pr;, J sądem ' ywodził. ::e jest najnicwiu-
1j,jszy. 'I\v ic:rdzil, że gdy zaniósł picr- · 
1 zy miech ziemiakó v i chci, l "zią~ć 

dr.1gi. \', łościanina przed t1crnem nic byto, 
11i mółd mu ''ie;~ oddal. pieniGc.lzy. Ró
\\lllLŻ l'k jego wina, że mu dano zegarek, 
p( ,111011ctkę i laskę, gdyż on się tego nic 
d. p 111i11at, lee?; otrzymał dobro -olnic. 
Pl~pisal zaś uaz" isko Janko'' iaka, bo mu 
k,,;a110. UrzQclnik rzc!d dosk·wnie: .,T11 
(1 -~" ~tda · llJ. prc,t<.1kól) podpiszcie .Janko-
\ 1 i,·. ~·~id jednak innego był zdania 1 

k,1,cl I(a;.:zmarka za sprzeniC\\·icrzenic. 
i 71.;;·\'.0 i sfałszc,\. anie <lc·krmcntll na µój 
rokt1 '' iQzienia. 

Rozmaitości. 
Kobiety w Stanach Zjednoczonych. 

Podlt.g statystyki ogtoszoncj \V czasopi
mach angielskich, szyciem sukien kobie
ych zajmuje się w Stanach Zlednoczony-.:h 

3HOOO kobiet, a tylko 2000 mężczyzn; ·w 
zakładach kra" ieckich prac11jc 160,000 
mężczyzn i 70,000 kobiet; w introligator
niad1 16.000 kobiet, a 15,000 mężczyzn. Na 
posadach nauczycielek i profesorek znaj
duje się 328 tysięcy kobiet, a tylko 118,000 
mężczyzn zajmuje posady nauczycieli. 
Muzyki uczy 53,000 kobiet i 40,000 męi
czyzn. W pralniach pracuje 336,000 ko
biet, a tylko 50,000 mężczyzn, przeważnie 
Chiriczyków. Służących i posługaczek 
'est 1,228,000, a tylko 227,000 mężczyzn 
zajmuje się tą pracą. 

Lekarze i polityka. Lekarze odgry-
1rają oddawna w życiu politycznem Fran
q·i wybitną rolę. W obecnym gabinecie 
zasiada aż trzech lekarzy, mianowicie: mi
nister handlu Dubief, byly dyrektor zakła
d~ obłąkanych św. Piotra w Marsylii, mi
ni ter robót publicznych Gauthicr i mini
~er .skarbu Merlan. Dwaj ostatnio wymie

nieni byli lekarzami praktykującymi i 
nawcami sądowymi. Także prezydent o
tatniego ministerstwa Combes byl leka

rzem. 
Wielki Piątek w Warszawie. Cere

monie wielkotygodniowe w dawnej Polsce 
._ Przypomina „l(uryer Warszawski" -
~bchodzono Z1\vsze z nadzwyczajną czci'l, 
~P?~ożnością. Ceremonie te pozostawały 
k ,Sl:!Sł~m związku z pewnymi obrzędami, 
ltire m1eszcza(1stwo warszawskie corocz

~~c .t~adyc~jnie obchodziło, a które dziś od 
z u~.szego JUŻ szeregu lat zupełnie znikły 
~i\~idowni życia syreniego grodu. - Sta-

ns aw August sam zawsze w kościele far
Ym w w· Jk· c llJ · „ · ie 1 zwartek dopełniał cere-

Pronn obmywania nóg zebranym starcom, 
duVczc~1 ho.inie ich obdarzył nowiutkimi 
góf nt~m1. Gdy w kościołach na znak o" 
tch nci. żaJoby umilkły dzwony, a miejsce 
zao zaięły grzechotki i klekotki, chłopcy, 
~o Pa.trzywszy się w te przyrządy, biegali 
Prz~hca~h ~11iasta i wciąż grżechotali, 
ludo P?nuna!ąc tym sposobem pobożnemu 
~1 ch~tlę zgonu Zbawiciela świata. 

\Va d lliepamiętnych czasów istniał w 
ca/;~zawi~ szeroko rozpowszechniony po 
Zdraj k;am zwyczaj zabijania in effigie 
ludno~~ _ udasza. W Wielki Piątek cała 
się na c owczesnej Warszawy gromadziła 
Odby,;~nk~ Nowego Miasta, gdzie wlaśnie 
Mi·Ykona a się ~gzekucya nad potępieńcem. 
sztu s a':'ca.m1 wyroku byli chłopcy kun
lth p/ew~k1.ego i rybacy, był to bowiem 
'1.•ielkąz~.wileJ. Chlopcy robili w tym celu 
~!roior igurę ze słomy, dziwacznie przy-

. ią, Wyobrażającą niby Judasza i 

ciągali ją na sz z t i ży koś ioła Pann 
Maryi, zkąd, gdy jut na placu było tłumno, 
wśród okrzyków zrzucano ją na ziemie, 
poczem bito kijami. Następnie wykona
wcy, ob iązawszy szyje sznurem ciągn~li 
fikcyjnego Judasza do Wisly, gdzie go z 
kamieniem u szyi topiono. Zwyczaj ten 
znikl z widowni miasta w pierwszej ćwier
ci ubiegłego stulecia. Przechowuje się je
szcze dotychczas po różnych zakątkach 
kraju. 

Wesoły Kąci 
W sądzie. 

Sędzia: Pański za\\ ód? 
Oskarżony: Garbarz. 
Żona tegoż (z płaczem): Tak, ale on 

mnie garbuje! 
Na drodze zepsucia. 

Starszy . potykając młodego: 
- Mlodzie11czc, czy '\ iesz, że znajc..111-

jesz się na drodze zepsucia? 
- A pan co tu robisz na tej drodze? 

Wracasz pan, czy idziesz dalej? 
Mały obserwator. 

Nauczycielka: Słuchaj Józiu, przy
puśćmy, że macie bogatego krewnego, któ
ry mniera i Żostawia twojemu ojcu 10 OOO 
kor. gotó\'-' ką, 5000 w akcyach i 2000 w to
warach. Ileż f\\ ojcnm t jen ck„staloby się 
razem? 

Józio: Oh, prawie nic, bo mama ,,·zii.t 
laby to z pe\ ·nością '\ s vojc n~ce. 

WZORY 
re ~1 Tii .e111· norL t)nw~ ·h t1 
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Obwód szacunkowy: Dortmund. 
Liczba porządkowa 18. 

Dortmund, dnia 28. II. 99. 
Szanowny przewodniczący komisyi sza

cunkowej 
w Dortmund. 

Przeciw oszacowa.niu, które według 
załączonego pisma otrzymałem 3 lutego br. 
zakładam apelacyQ, gdyż dochód mój we
dle niżej podanego wykazu nie wynosi 
1235 marek, lecz tylko 1071 marek. 

Wykaz dochodu 
górnika Marcina Kubickiego w Dortmund, 

ulica I3ochumer Str. 16 II. 
za rok 1899/ 1900. 

I. Od kapitałów: 
I) Od oszczędności na ksifl
żeczkę Nr. 12 I 7 Banku 
w Sremie na sumę 700 ma-
rek po 4% 28,00 m. 

2) Od wypożyczonych gospo
darzowi Józefowi Michnie 
w Sremie 5•00 mr. po 5% · 25,00 m. 

II. Z posiadłości: 
A) domów mieszkalnych: 
a) komorne 490 m. 
b) wartość komorne-

go własnego po-
mieszkania 320 m. 

razem 810 m. 
Odchodzi: 

a) reperatury 85 m. 
b) zabezpieczenie od ognia 32 m. 
c) zużycie 0% od su

my zabezpieczonej 7 
tysięcy marek · 35 m. 

razem 152 m. 
odlicz. od 810 

pozostaje 658,00 m. 
razem 711,00 m. 

13) Z roli: 
a) własnej: 
b) zadzierżawionej: 

III. Z handlll i przemysłu: 

nic 
nic 
nic 
nic 

IV. Z czynności zarobkowej praw do 
stałych dochodów: 
I) płaca, pensya, renta: nic 
2) z zarobku wedlug trzyletJ?iej prze-

'Ciętnej sumy: 
a) 1896 12 razy 105=1260 m. 
b) 1897 12 razy 90=1080 m.' 
c) 1898 12 razy 95=1140 m .. 

Zatem Y3 wynosi 
razem 3480 m. 

1160 m. 
V. Dolicza się zarobek rodziny: 

I) żony 250 m. 250 m. 
2) dzieci nic 

razem I, II, IV, V 2121 m. 
Od ogólnej sumy dochodu 2121 m. 

odlicza się: 
1) Procent od hipoteki na 

domu, od 5200 po 30% 
wynosi 172 mr. 

2) 4 dzieci niżej 14 lat 200 mr. 
3) Wyplaty: 

a) do kasy chorych 12 mr. 
b) do kasy knavszaftowej 20 mr . 

c) zabezpie zenie na 
tarość 12 mr. 

4) zabezpieczenie na ży-
cie p01i a numer 10236 
to arzy t\\ a w Gotha 55 mr. 

5) Utrzymanie syna na 
gimnazyum OOO mr. 

odchodzi razem 1071 mr. od 2121 m. 
pozostaje zatem dochód czysty 1150 m. 
i odpowiada stopie 9 marek. 

Na podstawie wykazu niniejszego pro
szę uprzejmie o zniżenie z 16 marek na 9 
marek. 

Marcin Kubicki, górnik. 

Veranlagungsbezirk: Dortmund. 
Steuernummer 18. 

Dortmund, den 28. II. 99. 
An den tterrn Vorsitzenden der Veranla. 

gungskommission 
zu Dortmund. 

Oegen die mir laut beigcftigter Veran
lagung ain 3. Fcbruar I 99 zugcstclltcn Ein
kommensteucr-Veranlagun r fiir 1899/1900 
lege ich hiermit Bernfung cin, da mein Ein
komm""n nach der u 1k. stehcnden S euer
erklarung nich 12.35 M., sondcrn nur 1071 
M. betriigt. 

Steucrerklarung 
des Bergrn,tllll. Martjn .ł\nbich zn Dort

mund, Boclrnmer Str. 16 Il. 
fiir 189911900. 

I. Aus Kapitalvermugen: 
I)' Von der Sparkasseneinlage, 

Conto-Buch No. 1217, in der 
Volksbank zu Schrimm im Be
trage von 700 Mk. zu 4% 
gleich 28,00 M. 

2) Von der Fordenmg an Land-
wirth Josef Michna in 
Schrirmn von 500 zu 5% 25,00 M. 

II. Aus Orundvermogen: 
A) Wohngeba11de: 
a) Miethseinnahrncn 490 M. 

b) Miethswe1 tli der eige-
ncn Wohnnng 320 Mk. 

Zusammen 

Davon ab: 
a) Reparaturen 
\:>) Feuervcrsicherung 
c) Abnutzung 0 % 

des Peuerkassen
werths von 7000 

Zusammen 

810 M. 

85 M. 
32 M. 

35 M. 
152 M. 

Abgezogen von 810 M. bleibt 658,00 M. 
Zusammen 711,00 M. 

B) Aus Landbcsitz: 
a) eigenen: nichts 
b) gepachteten: nichts 

III. Aus Handel u. Gewerbe nichts 
IV. Aus Gewinn bringender Beschaftigung. 

l) Gehalt, Pension, Rente nichts 
2) Aus Arbeitsverdienst (nach 

dreiiahrigcm Durchschnitte: 
a) 1896 habc vcrdicnt 12 mal 105=1260 M. 
b) 1897 habe verdient 12 mal 90=1080 M. 
c) 1898 habe verdient 12 mal 95=1140 M. 

Zusammen 3480 M. 
Also Y.3 betragt 1160 M. 

V. Dazu kommt das mir anzu 
rechnende Einkommen meiner 
Haushaltungsangehorigen: 
1) Meiner Ehefrau mit 250 M. 250 M. 
2) Meiner Kinder nichts 

Zusammen I, II, IV, V 2121 M . 
Von der Gesammteinnahme von 2121 M. 

gehen ab: 
1) Zinsen von der ttypo

thck auf dem ttause von 
5200 M. zu 30% gleich 172 M. 

2) 4 Kinder und 14 Jah-
ren 200 M. 

3) Beitrage: 
a) zur Krankenkasse 12 M. 
b) znr Knappschaftskasse 20 M. 
c) Invaliditats u. Alters-

versicherung 12 .M. 
4) Pramic fiir Lebensver

sichcrung der Gesell
!ichaft in Gotha, Police 
Nr. 10236 55 M. 

5) Unterhaltungskosten 
eines Sohnes auf dem 
Oynmasium 600 M. 

Zusammen 1071 M. 
Abziehen von 2121 M. 

sodass ein Steuerpflichtiges Einkommcn 
von 1150 M. verblcibt und ich sonach 9 M. 
Steuer zu zahlen habe. 

Aut Orund dieser Steuererklarun~ bitte 
ich die Berufungskommission ergebenst um 
Ermassigung des Steuersatzes von 16 Mark 
auf 9 Mark. 

Martin Kubicki, Bergmann. 

abaż ń a os ie. 
Rottbausen. 

po iedź św. od soboty 29 k\ ietnia 
po poł. Kazanie \\ niedzi lę po poł. o 4 . 

Witten. 
po iedź ·w. od sobocy 29 k ~ ietnia 

rano. Kazania ;\ niedzielę o godz. 10 i o 
4-tej. 

Lange'lldreer. 
isya polska od 7 aż do 14 maja. 

Kazania '\ niedzielę o I -12 - 4 - I zi 
na ieczór. · t} odniu o i9 _5 
na Y'ie zór. 

(Przez pomj lk<; spoźnion ). 
Kochanym I~od?icom 

BRONISLA WIE i FRA Cl 'ZKOWJ 
WISNJEWSKIEM v Marle 1 

\\ dniu sr brnego \\ csda d lia 24 k \ ietnia 
1905 r. zasyłamy n.j z z r ze Ż) ·zenia. 
Wdzięczne i przy N"iązaue dzieci · ' nuki: 
Se\\ eryna Garstecka, Tcod r G, t ck1, 
Antonina Wiśnie\\ ska, J ) , f Pole ki, Ka
tarzyna Szalagd, J"n Szalaga, Wilhelmina 
Wiśnie\\ ska, Maryanna Wiśnie 'Ska i 
\rnuczęta Feli! s G2r t ·li, Ja łwiga Gar-

stecka i Aleksnudar Gcrstccki. 
~ , • ..i .... • ~-'.~- ' ,~:·, ~~ ... 
~ ~1' Yi. „ li ,_,,_ ~- • • „ ... ~-- ". ""· • „ '~ 

Baczność zmiana! 
Koło śpiewu „Mickiewicz" w Oberhausen 

. donosi szan. tO\\ arzyst vom, które byly 
zaproszone na rocznicę Kola 'pie\\ u „Mic
kie' icz", iż nie odbędzie się 7 maja, tylko 
28 maja z po \ cdó\\' od na niezależnych. 

Z ar z ą d. 
Uwaga ""Al niedzielt; .30 k\\ ietnia upra

sza się szan. czlonkó\\ nby się punktualnie 
o godz. 2!„~ na lekcyę stawili. O godz. 5 
wymarsz ua zabawQ „Sokoła" II. w Ober-
_hausen. Jan Sebastyańsk.i, 

zast. przew. 

Towarz. św. Wojciecha w Hochłarmark 
donosi uprzejmie swym czankom, iż w nie
dzielę dnia 30 b. m. winni się stawi· wszy
scy czlonkowie rano o godz. 74 do 8 w lo
kalu tow., zkąd wyruszamy do kościoła, 
aby odprowadzić dzieci do pierwszej J(o
munii św. O liczny udział członków w po-
chodzie się upraszn. Z a r z ą d. 

Towarz. gimn. „Sukół" w Gerthe. 
W niedzielę dnia 30 kwietnia o godz. 

012 odbędzie się .nadzwyczajne zebranie 
zaraz po wielkiem nabożel1s twic ·na sali p. 
Sekulanta. Wydział. 

Uwaga: Szanowuych druhów ćwi-
czących uprasza się, aby jak najliczniej 
zgromadzili się ,bo zaraz po zebraniu od
będą się wspólne ćwiczenia. Czołem! 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Steele 
donosi szan. druhom, iż zebranie zostało z 
powodu kiermaszu odlożone na dzień 14 
maja o godz. J,% po poi. Czołem! 

Wydział. 

Tow. gimn. „Sokół" w Bruckhausen
Marxloh. 

Zebranie 30 kwietnia o godz. 2 po poł. 
O liczny ud?ial prosi Wydział. 

Wiec polski 
w Złokomorowie (Senftenberg) na luży. 

cach 
od~ędzic się w niedzielę dnia 21 maja o 
goaz. wpół do dwunastej, zaraz po nabo
żer1st\vie na sali p. Baraniusa. Mówcy 
przybędą z Berlina, także jeden z posłów 
pol~kich. Uprasza się w zystkich rodaków 
o przybycie na wiec. Komitet. 

Br uch! 
Obelgę rzu oną na panią Józefę Napie

rałown odwołuję i cofam, com powiedzia
ła, bo to jest nieprawdą! 

M. Wiatrowska. 

6 do 8 czeladników krawieckich od za
raz poszukuje 

T. Stanisławski, 
Duisburg-Hocbfeld, Heerstr. 4. 

C lopiee 
mieszkafący w Bochum, który na Wielka
noc opuścił szkołę, potrzebny do posyłek. 
Zgłaszać można się w księgarni „ Wiarusa 
Polskiego" w Bochum. 

li 



AL TEN BOCHUM! 
Wiec „Zjednoczenia zawodowego pol-

kie~o" w Altenbochum odbędzie się w 
niedzielę dnia 30 kwietnia na sali p. Strat
Hng przed południem o godz. 11~. Na po
rządku dziennym bardzo ważne sprawy, 
<łla tc~o spodzie\rnmr się licznego udzialn. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Baczność Courl ! 
Ponieważ dawniejszy mąż zaufania 

4ii:uh Wojtaszyk odjechał w strony rodzin
Jlłe, '"· ięc w jego miejsce przeznaczyliśmy 
druha Jana Marciniaka, który mieszka \Y 

łi u scn przy Courl. U niego można sklad
ki miesięczne płacić oraz na członków się 
zgłaszać. ' 1 i ~•~'ł~.~ 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Tow. św. Antoniego w Recklinghausen-Siid 
donosi. ii w niedzielę dnia 30 bm. odbędzie 
się mi esięczne zebranie o godz. 4 po pot. w 
loka?u posiedze11. O liczny udział prosi 
si~. Goście mile widziani. Zarząd. 

U waga: Posiedzenie zarząd n odbę
dzie sic; zara7, po nabożeńst"·ic. 

Kolo śpiewu „I(aJina" w IIiHerheide 
dc;i:osi, iż lckcya śpiewu odbędzie się w 
nieJzielę, dnia 30 kwietnia na sali p. Mek-
1in6hofa o godz. 5 po poł. Goście mile wi
dzi•rni. O liczny udział prosi 

Michał Pietryga, dyrygent. 

Towarzystwo św. Barbary w Oberhausen 
donos i swym cztonkorn. iż bierzemy udział 
w uroczys tości przyjc;cia dzieci do pier
wszej Komunii św. w niedzielę, dnia 30 
. kwietnia. Członkowie winni się punktual
nie stawić w czapkach i oznakach towa
rzyskich na sali posiedzelt o godz. 0.7 ra-
no. And. Czwojdrak, sekr. 

Bractwo Różańcowe Polek w Witten 
urządza w niedzielę dnia J5 maja -
UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA CHO

RĄGWI. 
Program: od godz. 2 do 04 przyjmo

wani :.: Bractw i towarzystw w sali domu 
katolickiej czeladzi; o godz. 04 wymarsz 
do kościoła na nabożef1stwo, podczas któ
rego chorągiew poświęconą zostanie. 

Następnie powrót na salę, gdzie zosta
nie odegrany piękny teatr pt. „Papugi na
sze.i babuni". 

Wstęp wolny dla Sióstr Bractw Ró~ 
ża1kowych, dla innych niewiast oraz dla 
mężczyzn wstępne 50 fen. O liczny udzial 
wszystkich Bractw R.óża(1cowych z We
stfalii i Nadrenii oraz o udzial polskich to
WRrzystw uprzejmie prosimy. 

,Bractwo Różańcowe Polek w Witteu. 

Baczność Rodacy w Bruckhausen ! 
Rodaków dobrze myślących w spra

wach religjnych i narodowych, którzy 
-przed 13 laty w Bruckhausen pracowali, a 
mianowicie pp. Ignacego Szczota i Ada
ma Słomę zapraszamy na naradę dnia 7 
maja o godz. 2 po pol. do lokalu p. Bussa, 
gdyż chodzi o ważną sprawę. Poruszymy 
wszystkie sprawy od początku, aż do dnia 
dzisiejszego. 
Piotr Gałach, Wojciech Gosiorek i To

masz Goździół. 

Koło śpiewu „SobieskiH w Herten 
donosi S\.vy m czlonkom, iż w niedzielę dnia 
JO hm. o godz. 5 po poł. odbędzie się zebra
. :i1ie, a zaraz po niem lckcya śpiewu. Licz-
11y udział pożądany. Z a r z ą d. 

Towarz. św. Ignacego w Oberhausen. 
W niedzielę dnia 30 kwietnia przystę

Jmją dzieci do pierwszej l(omunii św. Jak 
po inne lata, tak i tego roku· \\"eźmiemy u
d.ział vve wprowadzeniu dzieci do kościoła 
więc prosimy członków, aby się stawili w 
lokalu zebra(1 i to o 07, gdyż D 7 godz. 
111uszą towarzystwa wszystkie być na 
miejscu. Najusilniej się uprasza, aby cho
rążni się stawili punktualnie. Tak samo 
po pol. o godz. 2. O jak najliczniejszy u-
;dzial w pochodzie uprasza Zarząd. 

Baczność! WannemZachódt Czołem! 
W niedzielę dnia 30 kwietnia początek 

li) godz. 4 po pot odbędzie się na sali p. 
Gerdesmanna, Hofstr., nasza pierwsza za
bawa tego roku. Teatru tą razą nie będzie, 
tylko taniec przeplatany gimnastyką i hu
morystyką. Liczymy więc na liczny u
dział Rodaków oraz druhów sąsiednich. 
WstGP elfa druhów 50 fen., dla gości przed 
·czasem 75 fen., przy kasie 1 markę. 

Zwracamy uwagę druhom niewyptat
nym, iż na zabawie mogą się ze zalegają
cych skladek uiścić, w innym razie płacą. 
tyle co goście. Czołem! Wydział. 

Baczuość Rodacy z para iii Ołobockiej ! 
Wzywamy wszystki~h Rodaków z pa. 

rafii Ołobockiej na dzieli 7 ·maja do Laar o 
godz. 6 wieczorem do lokalu p. Jansen, a 
mianowicie kolektorów: z Ołoboka p. Ign. 
Urbana, z Wielowsi p. St. I(ędzię i z Masa
nowa \Vojciecha Bronsia. Chodzi o spra
wę ważną, przeto się zaprasza wszystkich 
Rodakó\V. 

Ignacy Szczot. Piotr Gałach. 

l(oło śpiewu „Halka" w Castrop 
do11osi S\\ ym członkom, iż kwartalne wał· 
ne zebranie odbędzie się 30 kwietnia o 
godz. 2 po poł. w lokalu p. T. Sindra, a 
więc uprasza się wszystkich członków 
czynnych o punktualne stawienie się. Po 
zebraniu lekcya śpiewu. O liczny udział 
w zebraniu i lekcyi nprasza się. Goście 
mile widziani. Zarząd. 

Towarzystwo św. Józefa w Wanne 
donosi uprzejmie szan. Rodakom \V Wanne 
i okolicy, iż w niedzielę 30 kwietnia obcho-

J>dzi ·wiosenną zabawę na sali p. Marcyny. 
.Początek o godz. 4 po pot Będzie kon
cert, mowy i deklamacye. O godz. ~8 
wieczorem rozpocznie się teatr p. t. „Taje
mnica księcia". Sztuka arcypiękna i. po
raz pienvszy odegrana. Mamy nadzieję, 
iż szan. Rodacy, korzystając z tej sposob
ności, jak najliczniej wezmą udzial. Wstęp 
na salę ( tyiko dopóki miejsca starczą) dla 
czlonków: I. rnic.isce 50 fen., Il. miejsce 30 
fen.; dla gosci: I. miejsce 80 fen., II. miejsct.: 
50 _fen.; niewiasty mają wstęp wolny. 
Miejsce przy scenic dla mężczyzn J markę, 
dla niewiast 30 fen . 

Akt I. przedstawia: Jak Cuchillo, zbie
gły galernik, po znmordowaniu syna, ksiG
cia de Kandos, za radą swego mistrza Cler
monta, zabravvszy jego papiery, przedsta
wia się na zamku księcia Kandos, jako syn 
jego margrabia Pawel. 

Akt 11. Przedstawia: Jak falszywy 
margrabia przedstawia się niewidomemu 
księciu Kandos, który niep02;nawszy go, 
przyjmuje jako syna. 

Akt III. Przedsta·wia: Jak Cuchillo 
fałszywy margrabia, na żądanie księcia 
I(andos, zezwala na zaślubienie wycho
wanki księcia, także z rodu książąt, którą 
pokochał nawzajem. 

Akt IV. Przedstawia: Jak książę I(an
d0s na fożu śmierci wyjawia straszną ta
jemnic~ mniemając, iż prawdziwego syna 
Pawła ma przed sobą. 

Akt V. Przedstawia: Jak Cuchillo, z 
falszywego margrabiego stawszy się księ
ciem, męczą straszne wyrzuty sumienia. 
Zjawienie się zmarłej żony zamordowane
go prawdziwego księcia Pawla. 

Akt VI. Przedstawia: Jak wdowa po 
zamordowanym księciu Pawle, upomina 
się .o prawo i tytuły księżnej na zamku 
księcia. Cuchillo, fałszywy książe wyzna
je swoje zbrodnie i prawdziwe pochodze
nie. 

Akt VII. Jak Clermont, mistrz fałszy
wego księcia, poznaje w wdowie zamor
dowanego prawdziwego księcia swą cór
kę. Otruwszy ją poprzednio. sam umiera 
otruty przez nią nawzajem. Poświęcenie 
się aniola, najpiękniejszy cel na ziemi. 
Zakoikzenie. 

Uwaga: Rodacy, chcący brać udzial 
w zabawie, dla lepszego zrozumienia tea
tru, winni zabrać powyższy numer „Wia
rusa Polskiego" na zabawę. Z ar z ą d. 

Polecam Szan. Rodakom 
obrazy religijne i narodowe, 

książki do nabożeństwa i powieściowe, 
wszelkie artykuly piśmienne, krzyże, kro
pielniczki, różańce, stemple towarzyskie i 
prywatne, kije, fajki, portmanetki, noże 

cy gary i paplercsy. 
Powinszowania! 

Pamiątki pierwszej Komunii św. na 
imieniny i srebrne wesela. Karty wielka
nocne i na Zielone Swiątki, narodowe 
bronzosrebrne we wielkiem wyborze. 

Oprawiam obrazy, wieńce ilubne 
wiązarki. Ceny umiarkowane. 

Posiadam agenturę zabezpieczeń od 
ognia. Poszukuję agentów. 

Polec~m się szan. Publiczności i liczę 
na poparcie. 

ST. ł(OCHOWICZ, 

Wanne, Karlstr. le, naprzeciw kościoła kat. 

Słlłż:\Ca polska potrzebna od 1 maja. 
Walenty Banach, 

W a n n e, ulica Karola nr. 7e, 
skład kolonialny i warzywa. 

W, Karłowska 
Zakład Przemysł. 

w Poznl'!tniu, 
ulica Podgórna 12a. 

poleca wszelk~ 

bielizną kościelną; 

ornaty, kapy, bursy, 
stdy itd. 

Specyalność; 

Chorągwie 

do kościołów dla rrowarzystw. 

Liczne uznaria. i listy pochwalne. 

-~Ił·~ 
Baczność Rodacy! 

Szan. morn odbiorcom w I\ at ero. 
b e r g u I wszystkim Rodakom w I<atcru. 
bergu i w ok-0Hcy donoszę, iż z d!ni~ 1 
kwietnia przeniosłem mój interes krewie. 
cki z domu. przy ·ulicy MHtelstr., do deniu 
przy ul. Rothausener Str. nr. 146. 

Z sza1cunkiem 
JAN OLACHOWSKI, 

krawiec polski w Katernbergu. 

Bliższych informacyj udziela i o zlecenia pro
si główny zastępac na Westfali~ i Nadrenię 

Szanownym Rodakom z Vienenburga i oko. 
licy <lonoszę jak najuprzejmiej, że z dniem dz· 
siejszym przenioslem mój sklad do dom1:1 prz~ 
ulicy Mostowej (Briickenstr.) do domu pan: Jan Kwiatkowski, interes komiso,vy 

w H er 11 e, Ba.hnhofstr. 115. 
Henryka Stolte. Dziękując Szanownym ~od·a~ 
kom za dotychczasowe poparcie meiw interesu 
polecam się i nadal laskawej pamięci. ' 

l;.

.i Polecam najlepsa~· 
oc polski smalec oo 

I;iri tz \-V i enh o lt w Dortmund 
:Fti.bryka smalcu. - Stein!dtr. 12. 

Mojem największem staraniem jest każde"') 
odbiorcę jak najrzetelniej obsJ'użyć. " 

Zwracam 
tach. 

nwa~ę na ogłoszenie w inser~. 
Z wysokim szacunkiem 

Franciszek Gawote!i, m 
Baeznose 

Rodacy w Herne i okolicy l 

~rania i wyżdżymania, 
<>raz 

Polecam szanownym 
Rodakom !-Dój 

skłatl 
Ze la za, 

maszyn 
do gotowania, szycia., 

wszelkich sprzętów kuchennych 
po e enaeh ja ima~taiiszy<"k 

Zakupione rzeczy odstawiam frnnko do domu. 

Za gotówkę. Na odpłatę. 

Piecyki do ogrzywani~. 
Sł anisław Jankowiak, -

BE.R~E, Neustr. a5. 

u per 
2 

···\Y:~·~ Kołowce 
,,Optima• 

najlep~zy wyl'óbi hardzi 
tanie, poleca 

Ił. T huna uu 
w Bochum, 

ul, \Vilhelm~tr 19, przy 
pl:i.cu 'Wiihelmo nskim, 

<&·••~$:;r. v 

r:F,ła"~~ 

podróżująeyeh I 
-------·--

do sprzedaży 

:maszy ~ do SZJ'· 
eia 

:i inny0h ert;> lrnłliw . · 
pm;zukuje przy wy
sokiej prO\"fizyi 

M. Liebenfold 
Bochmr„ Kaiserst.2ł. 

n 
Telefonu nr, 763. 

Największy skład specyalny 
lepszej 

garderoby dla mężczyzn i chopcó 
Ili Polecamy w wielkim wyborze: 

Ubrania dla mężczyzn ~y~:wiotu i mateiyj fantazJ~dl 30018 Jnl'. 

Ubrania dla mężczyzn z naj.nowszych materyj oal 7 do30 ror. 
Ubrania dla mężczyzn ~: wbsiu końskiem _odrobio~d84:do 45 mr. 

Spodnie dla mężczyzn, eleganck~ krój ~d 250 do 15 mr . 

Ubrania dla młodzieńców bardzo piąkne 1~J11 35 
· wzory ed €) do · mr. 

Ubrania dla ehł·opców hój bluz, ot~arte, 26il 20 .·. 
albo zup. zamki:i-ięte od w do mr. 

Ubrania dla chłopców osobny krój 
0
a 7 do 28 ror. 

Bluzy dla cbłopeow, spodnie dla dzieci, 
spodni.e krotki·e 

każdej wielkości, każdej r.tJieRkości. 

Ubr iS 

1 jęci· o prz 

Eleganckie wykonywanie podług miary 
przy najdalej idąeej gwaraneyi. · 

Sclśle stałe ceny. Rzetelna usługa. 

Za d.rak~ aaklad i reda!Ccye od •0:wie<leiaiaY A at o n i Br eh ki w Bocham - Naktadem i cz-ctonkami \:Ą.'ydav.rnictwa •• Wiarusa Polski~u~~ w Bochum. 



lir. 98. Boobnm, niedziela 30-go kwietnia 1905. 

Codzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie, poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 

Wychodzi cadziennie z wyjątkiem dni poświątecznych. 
Pr~plata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
I mr. 50 fen .• a z odnoszeniem do dornu I mr. 92 fen. 
Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku poczt()Jwym 

W imię Boże za Wiarę i DJczvznę I 
Za inseraty placi się za wiersz petytowy 15 fen •• a za 
rnz:loszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. Kto 
często oglasza, otrzyma rabat. - Listy tlo „Wiarusa 
Polskiesi:o" należy frankować i nc<lać w niell doklad-

" pod znakiem „t. polnisch" nr. 128. ny adres piszącego. R.ękopisów sic n·c zwraca. 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstrasse. - A<lres: „Wiarus Polski", Bochum. - Te 1 et on u u„ 141,1 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

mówić, czytać i pisać po polsku! Nie jest 

Polakiem, kto potomstwu swemu znieu· 

czyć się pozwoU ! 

o. Bazyli „broni §·ię" w dortmundzkim 
Dzienniku. 

O. Bazyli zamieści! długi 1 bo kilku ła
m owy artykuł 1 w którym zaczepia „Wia
rusa Polskiego" a pra\vie bez ogródki 
przyznaje to, co mu zarzucaliśmy, miano
wicie, że z ambony porusza~ spraw~ poli
tyczne, które z amboną nic mają absolutnie 
styczności. Faktem też pozostaje, że osta
tnie kazanie O. Bazylego wywołało no wą 
burzę na .L.\Y111'.,;:I. Od zarzul.t.1 podkopy
wania zaufania do O. Bazylego jesteśmy 
zupełnie \volr.i i dla jego kaplał1skiej ~u
kienki marny wszelki szacunek. Ale O. 
Bazyli sam do siebie zaufanie podkopuje 
przez takie występy polityczne, czy to :ia 
ambonie czy po gazetach zwłaszcza, jeżeli 
twierdzenia jego mijają się z prawdą, lak 
to mu obszerniej \V następnym numerze u
dowodnimy. Jeżeli O. Bazyli rady od 
nas przyjąć nie chce, to niech posłucha raz 
jeszcze, co mówil' panujący nam obecnie 
Ojciec Ś\V. Pius X. 

„Duchowny - powiedział papież - · 
może korzystać z swych praw politycz
nych, ale rzucając się zapamiętale w wir 
polityczny, traci na powadze i zaufaniu, 
które niezbędnie potrzebuje do wypełnienia 
swego posłannictwa duszpasterskiego." 

Jeżeli więc lud utraci zaufanie do ni.;
go, to niechaj O. Bazyli wedlug powyż
szych tak slusznych slów Ojca św. przy
pisze winę jedynie samemu sobie. 

Rząd nie zgodzi się na uchwały komisyi 
do noweH górniczej. 

„Sociale Praxis" donosi, że rząd na 
uchwały komisyi do noweli górniczej zgo
dzić się nie może. Oo monachijskiej „N. 
Allg. Ztg." depeszują z Beilina, że \Viado
mość ta jest prawdziyva. 

Rożdiestwieński ztrniduje ·się zawsze je
szcze w pobliżu zatoki Kamrangh. 
Donoszą, że R.ożdiestwieńŚki wskutek 

Protestu japońskiego oddalil się tyłka nie-
~o od brzegów, lecz znajduje się zawsze 
Jęitzcze w zatoce l(amrangh oczekując flo·· 
tę Niebogatowa, która stańąć tam może J.a 
7 dni. 

Telegramy. 
W i e d e ń. Minister Gołuchowski u

dał się do Wenecyi, gdzie spotka się z w ło-
skim ministrem Tittonim. · 

I( a n e a. W wiosce Bukolies w pro. 
Wincyi l(issamo odbyła się walka pomh~
dzy 50 żandarmami i powstańcami. l żan
darm zabity, 3 rannych, 14 zaginęło; z PO· 
Wstańców poległo 3, 6 jest rannych. W o
kolicznych wioskach ludność wszędzie 
chwyta za broń. 

T o k i o. Wybitny członek parłamen· 
~u Japońskiego Okuma powiedziatf na 'J'e· 
ranfu komitetu dla opieki nad rannymi i 

chorymi, że w toczącej się wojnie liczbę 
~annych i chorych szacować trzeba na 200 

0 ~oo tysięcy, poległych i zmarłych 
Wskutek ra·n na około 50 tys. Okuma ga~ 
:łł t~ż ~yplomacyę japońską, która przy 
d a!ezyte1 zręczności mogła była przeszlrn
d Zić Przybyciu Rożdiestwieńsldego na vrn-
Y azyatyckie. 

Polacy na l 1' • ooczvzn1e. 
"" 

„Świętojózafacie". 
Przed laty piętnastu, po powrocie Jo 

Polski ks. Szotowskiego, który kilka lat 
był duszpasterzem Polaków w Westfalii i 

Nadrenii, objął jego stanowisko ks. dr. 
Liss. Tenże pragnąc, aby \V przyszlośd 
Polacy na obczyźnie ·z pośród siebie efo.
czekać się mogli kapłanów, zaczął· przyj
mować datki od ludu polskiego na obczy
źnie a zebrane fundusze obracał na wspi2-
ranie młodzieży polsko-katolickiej uczę
szczającej do wyższych szkół. Z młodzie
ży z tycbże funduszów wspieranej tikoi.'1-
czylo dotąd 5 nauki gimnazyalne. Z tych 
zaś dvvaj skończyli teologię, a trzej nczc,:
szczaią dotąd na uniwersytet; reszta od
wiedza gimnazyum. 

Ofiary na ten cel składane, byv, ają 
kwitowane pod rubryką „Świętojózafa .
cie", z dodatkiem: czyli skladka na ubo-

. gich studentów polsko-katolickich.- Tak 
bylo od początku aż do chwili obecnej. Pod 
tą rubryką bywają kwitowane tak wszy
stkie składki na cel powyższy zlożonc, ja
koteż wydatki. 

Jak na czele zaznaczyliśmy, żalożyl 
„ś,viętojózafacie" ks. dr. Liss, który też 
bez przerwy byl i jest jego kierownikiem. 
Po odejściu ks. dr. Lissa z obczyzny nastę
pifa tylko zmiana o tyle, że odbieral skład
ki i wypfacał. stypendya w porozumieniu i 
z polecenia ks. dr. Lissa najprzód p. Jan 
Bieliński, a gdy tenże wrócił do Polski p. 
Antoni Brejski. K:ażdy uczef1 chcąc otrzv
mać stypcndyum musi się zgłosić do ks. 
dr. Lissa. 

' „Świętojózafacie" różne już przecho
dziło koleje. Czasami bywały znaczne 
niedobory, ale później skladki znów obfi
ciej popłynęły i dlug mógł zostać splas'.J
ny. Bo też „Świętojózafacie" nie ma żad
nych stałych dochodów, gdyż nie jest to
warzystwem i nie posiada członków, któ
rzyby płacili regularnie składki, lecz opie
ra sw.e istnienie jedynie na dobroczynnoś::i 
robotników polskich na obczyźnie. Fun
dusze .,Swiętojózafacia" płyną glównie z 
datków, składanych przez robotników pol~ 
skich na obczyźnie na chrzcinach, weso
lach itd. Początkowo tylko szczupła li~z
ba mlodzieży zgłaszała się o stypendyum, 
lecz z biegiem lat .jest jej coraz więcej l 
chcąc ją wszystką wspierać, potrzeba zna
cznych funduszów. Spodziewamy się też, 
że lud polski na obczyźnie nigdy nie zapo-
mni o „Świętoiózafaciu". . 

Swiętojózafacie'' znosić też musiało z 
różnych stron prześladowania. Starszym 
Rodakom znaną jest walka przeciw „Swię
tojózafaciu" i jego zalożycielowi ks. dr. 
Lissowi, prowadzona przez znanego ger
manizatora franciszkanina O. Andrzeja. 
Naturalnie, że i pclicya pruska uczyniła 
swoje. Policyi - podobnie jak O. Andrze
jowi - chodzioł o to, aby w jakibądź spu
sób uniemożliwić zbieranie skladek na 
„Swiętojózafacie". W tym celu odbywały 
się w różnych czasach przesluchy policyj
ne. Chodziło policyi o to, by w jakibądź 
sposób wykazać, że „Swiętojózafacie" jest 
towarzystwem, aby następnie chwycić się 
w obce niego „odpowiednich" środków. 

Mianowicie chodzilo też policyi o t'J, 
aby poznać nazwiska tych, którzy ze 
„Swiętojózafacia" _wsparcie pobierają, a w 
jakim to czyniła celu, na to nie potrzeba 
objaśnień. Dlatego cd samego początku 
istnienia „Swiętojózafacia" nigdy pełnych 
nazwisk stypendyatów nie oglaszano, każ
dy jednak ofiarodawca mógl i może oso
biście zasięgnąć wszelkich informacyj. 

Ponieważ w ostatnich dniach różni lu-

cizie złej woli slaraj~ się szkodzić ·11S\vic;to- calej młodzieży naszej i jej nauczycielom, 
józafaciu", dla tego zamieściliśmy powy.ż- którzy z calą milością spelniaj~ ciężkie 
sze dla informacyi. swoje obowiązki, pob!ogoslaw ich rodzi

com tqtaj obecnym i nieobecnym, ich krc-
Sprawa śpiewu kościelnego w Bruchu. wnym i powinm ·a tym, pobłogosław 1 

W Bru chu założono „Chór kościelny'·. mnie najniegodnieiszcnm słudze Twemu, 
Zdarzyło się razu pe\\·nego, iż zaczęto śpic abyśmy, co obiecujemy, w wierności Bo-
wać znaną pieś1i na jakąś nieznaną rnclo- gu i jego kościołowi na ziemi zawsze i ca-
dyQ. I(ilka set ludzi milczeć musiaio, a lem życiem dochowali. 
tylko jedna osoba śpicwala. Korcspon- Papież odczyta! długą odpowiedź zwró 
c.: :nt dodał, że slyszal, jakoby także melo- conn do „Wielce czcigodnych Polaków„. 
dye innych pieśni zmienić zamierzano. Ze Arcybiskup przcdstawil dziesięciu uczniów 
takie zajście zdarzyło się po zalożenln jako kierowników dziesięciu grup a nastę-
„Chóru" i „Chór" śpiewem kierował, by- pnie kierowników pielgrzymki pp. Gcrst
lo blizkicm przypuszczenie, że „Chór" wi- mana, Lityflskiego i hr. Pini11skiego, ornz 
nien. \ dziesięciu wybitnych uczestników picl-

Inny korespondent wyjaśnił sprawę , grzymki. Wszystkie panie by!y dopu-
pisząc tak: szczone do ucalowania ręki Ojcu św. lJ. 

„Ze tam ktoś w kościele się wyrw~1ł i czniowie odśpiewali „Serdeczne Matko" i 
zaśpiewa/ pieśf1 znana na inną melodyę, to w kof1cu \VZnieśJi okrzyk ,,Niech żyje". 
za to „Chór" nie odoowiada, tylko ten, kto ~~-~-?.-~-~--!'l_'!:!"_".!""'11:1111:_~~!'?.!!~~IMWl-~=~l!IUlll!l 
się w kościele niepotrzebnie wyrwal i za
śpiewał nie mając żadnego polecenia, w 
ten sposób nieporozumienia wywołując." 

Udzieliliśmy jednej i drugiej stronic 
głosu, sprawa siQ wyjaśniła i wszyscy są 
zadowoleni, tylko nie nDziennik" dort
mundzki. 

Pi~b:rzymka polska w Rzymie. 
W poniedzialek wielkanocny odbyta 

się w sali królewskiej Watykanu oficyalna 
audyencya dla 700 Polaków. Arcybiskup 
ks. Bilczewski odczytał następujący adres: 
Ojcze św.! Zeszłego roku zdalem sprawę 

, ludowi mojemu z tego, jak bardzo m.ilości
\.Vie przyjąłeś piegrzymów Polaków, któ
rzy podążyli do Ciebie, ze swoimi bisku
pami i przedniejszymi w narodzie mężam:, 
aby Ci zlożyć hold niezlomnej wiernośd, 
posłuszeństwa i przywiązania. W liście 
pasterskim poświęconym tej sprawie wspo 
mniałem, że najgorętszem moiern jest pra
gnieniem, aby rychło przyszła do skutku 
pielgrzymka uczniów naszych szkól śre
dnich i seminaryów nauczycielskich do 
grobów apostolskich. Dzięki Najwyżsie-

0 mu, społeczeństwo nasze myśl tę przyjęło 
życzliwie, bo oto masz Ojcze św. u stóp 
Twoich to co kraj i naród nasz ma najdroż 
szego, naszą mlodzież. - W początkach 
XIII wieku wojsko zlożone z 50 tysięcy 
dzieci z gorącą wiarą w sercu u daf o się na 
zdobycie ziemi św. - ci wszyscy których 
tutaj widzisz u stóp Twoich, udali się na 
zdobycie Twojego serca, Twego blogosla
wieństwa, przyszli powiedzieć Ci Ojcze 
św., że Chrystusa i Jego Matkę najdroższą 
kochają nadewszystko, że uważają sobie 
za szczęście największe, iż są uczniami Je
zusa Chrystusa, że św. I(ościola katolickie ... 
go nigdy się nie zaprą, owszem calem ży
ciem swojem chcą sobie zaslużyć na miano 
zaszczytne, jakie papieże dali niegdyś ich 
ojcom, którzy przez wieki przelewali krew 
w obronie ojczyzny i kościola i cywili
zacyi chrześciańskiej. „Milites Christi'; 
chcą być nazwani. Tysiące innych, którzy 
mimo najgoretszych pragnień do Rzymu 
przybyć nie mogli, łączą się w tej chwili 
calem sercem z szczęśliwszymi swoimi ko
legami w wyznaniu wiary, jakie ci ostami 
u stóp Twoich składają. Razem z nimi 
przybyla liczna drużyna dyrektorów i pro~ 
fesorów szkól średnich, aby wobec Ciebie 
Namiestniku Chrystusa na ziemi zaświad
czyć, że wierni tradycyi narodowej chq 
powierzoną sobie młodzież wychować w 
bojaźni i miłości Bożej, przekonani, że na~ 
ród wierzący i cnotliwy zginąć nie może. 
Poblogoslaw ·więc Ojcze św. blagam na 
kolanach tej gromadce wiernych synów 
Twoich Polaków, Niemców z Bukowif1-
skiej części mojej dyecezyi, poblogoslaw 

„Le Journal" oblicza, że Niebog 0 t1..,wr 
jadąc z szybkością 7 -do 8 węztów, potrz~
bowatby 25 dni do przebycia 1wzcstrz,:m 
3,600 mil morskich, t. j. z Dżibutti do Sin
gaporu, czyli, że powinien przybyć cieśni-
11G Malacką dnia 2 lub 3 maja. Termin h!n 
móglby być przys1' lcszony n~nvet o kilka 
dni, gdyby flo a Niebogatowa plynęfo ~ 
szybkością 9 do 10 węzlów, co nie i.::st 
nadzwyczajności~l dla okrętów, mający~h 
bez wyjątku szybkość 16 ·cto 17 węzłów. 
Jednakże trzeba się liczyć z przypadkami 
i burzami morskiemi, tak, że nic nie można 
napewne przewidzieć i należy oczekiwac. 
telegramów z Singaporu. 

Do „Daily Mail" donosi z Manili, z~ 
statek Carley podejmujący się stale prze
wożenia kotrabandy wojennej, nabrał 
amunicyi dla floty baltyckiei i wypłynąi 
na pelne morze. Plynie on pod flagą an
gielską, mimo to Japoikzycy postanowili 
ów statek wysadzić w powietrze i wy.:;falt 
za nim w pogoń trzy szybkie krążo\\ li ile i. 

Młodzi parlamentarzyśd. 
W jed11em z pism niemieckich znajdu

jemy ciekawą notatkę, wykazującą wzra
stają coraz liczbę od XIX wieku począ
wszy - ludzi mlodych, częstokroć poniżej 
30 lat zajmujących stanowiska ojców r·j
czyzny i kierujących najważniejszemi spra 
wami państwa. 

Gdy 92-letni prezydent z wieku Mada
rasz wezwal najmłodszych z pomiędzy po
słów sejmu węgierskiego do objęcia sekre
taryatu, podnioslo się nif mniej jak 6 mło
dych ludzi, z których 5 liczylo 25, jeden 
zaś 26 rok życia. 

!W edlug starożytnego ujęcia istoty se
nat~ jako „Rady starszych", Geruzyi, 92-
letm starzec odpowiedniejszym byl na to 
stanowisko niż ci jego koledzy, którzy mo
gli być jego wnukami i prawnukami na ... 
ryzm przyzwyczaił nas do mlodych przy
wódzców politycznych. 

W dzisiejszych czasach jest to stano
wisko ciężkie i trudne1 wymagające prócz 
uzdolnień umyslowych także zahartowa
nych nerwów, a nieraz i silnych muszku
lów. Cóż więc dziwnego, źe pomiędzy re
prezentantami ludu, bardzo już rzadko mo
żna napotkać starców. Na czolo wysuwa 
się mlodzież, posiadająca zdrowe pluca 
silne pięści, których w klótni parlamentar~ 
nej zwalczyć nie można uderzeniami i po
ciskami. 

Prawo austryackie naznai:za rok 30 
jako granicę, poniżej której przejść nie rno~ 
że wiek posła. Prawo to jednak nowe. 
Konstytuujący sejm austryacki 1848-49 r 
co do ilości mlodych parlamentarzystó~ 



ś . lo może si~ porównać z dzisiejszą rc-
nua . . narodm: ~ ua \V c~rzcch. W 

prezc~1tal:) ~ c111 „rczydyum ustano\ iono 
PfOWIZOfYL:Zll .- • ś . k <> . r . 48 r. zas 1~dalo sze cm se. r ~-
dma 10 li~~a. 'Jo mt ''icku. Cho iaż mini-
tarzy P01! 1fif~rsdo1ia chciało naznaczyć JO 
~t"eMk:"a minimum u posła, w rzcczywi~to
ści trzymano sic; prawa '' yborczcgo z 5 
czerwca, które zadowalnialo siG 24 roki..:m. 
W istocie w koustytu11jącym s jmic za ·b
dali 26 letni Kudlich, 2S letni Gi kra. Rul.!
gcr i Br stel liczyli zaledwie lat 30, Helfort 
zaś byt w wicku Oiskry. Naprzeci \ m..:h. 
Jako starsi stanGii fischhoi " 38 rokn i 
Smolka, licz~.;y j!lż 38 rok życia. Czł0n
kowie parlamentu frankfur kiego byli znl'..
cznh.: starsi: pra\\ ie wszyscy przekroczyli 
już cztcrdzicstkc;. 

Wiek XIX obfituje wogólc ,,. młody...:11 

przyw(Jdzców politycznych. Bismarck, 
gdy był wybrany do pro\\ incyonaln"'go 
scjn111 saskiego liczył dopiero 31 rok ży-.-:ia. 

W Anglii Uladstone \\ 23 roku zasiadał 
już w Izbic niższej, a \\ <l\\ a lata pó/nicj 
Iicz~tc lat 25 zostat zac;,,t;pcą sekretarza 
.stanu. l\1nicj szczc;śli\\ ym h l Beacons
ficld, gdy raz picn\ szy w 28 ro1rn iycia u
biegając sic o mandat poselski, padł przy 
\vyborach, a dopiero w 5 lat potem \\'Y
brany został do Izby niższej. Obu ich prze 
wyższył jednak znakomity poprzednik Pi[t 
rnlodszy, który jako 22 letni modzicuicc, 
w Izbic niższej zwalczał skutecznie mini~ 
stcryum Northa i jego amerykal1ską poli
tykę, a \\' 24 rokn życia piastował godnc~~6 
pierwszego Lorda i kanclerza skarbu. 

Wid.zimy więc, że młodym parlamcn
i<irzystorn wQgicrskim nie brakowało po
przedników, i że nic jeden z najsławniej
szych mężów stanu XIX wicku rozpoczy
nał SW<l karyerQ polityczn<i prud 30 io
kicm życia. 

Przytem, jeżeli spuścimy się na s<.td an 
fielskiego fizyologa W. l~. Thaylora, to ma 
lo znajdziemy zawodów równic zdrowych 
jak polityka i parlamentaryzm. Thaylor 
bowiem przyjmuje 68 lat jako przeciętuy 
"'Wiek polityków zawodowych. 

Pytanie tylko czy polityka przynosi 
zdrowie, czy też na odwrót, zdrowi garną 
SiG do polityki - do rządów· i wychodzą z 
walki zwycięzko. 

z === 

Jak ygląda 
„meningitis epidemica", czyli tężec karku? 

W sprawozdaniu starszego radzcy le
karskiego dr. I(irchnera, który z polecenia 
rządu pruskiego badal przebiegi i objawy 
epidemicznego zapalenia opon mózgowych 
na Slązku pruskim, wyjmujemy kilka szcze 
gólów, mogących publiczności dać wyobra 
żenie, czem jest i jak wygląda ta niepoko
jąca choroba? 

Początek bywa prawie nagly. U oso
by, zupelnie dotąd zdrowej, występuje 

silny dreszcz, który się powtarza. Cie-

Kapitan Czar~. 
TOM TRZECI. 

(Ciąt:! dalszy.) 
Co si~ tyczy Rolanda, odwiedziny Zilli 

nie zachwialy w niczem jego postanowień. 
Mial on w rękach list c.yganki, przed którą 
sklamał, że posłany był Manuelowi. Jeśli 
nic oddał go Zilli, jakkolwiek, z chwilą zdo
bycia flakoniku z trucizną byt mu już nie
potrzebny, uczyni! tak dla tego jedynie, 
aby oszczędzić cygankę i odegrać rolę 

swą do ko(1ca. 
Zilla udała się do Chatclct. Powzię{n. 

ona zamiar Z\i 'róccnia siQ do prześ\vietncgo 
Jaua de Lamothc z prośbq o dopuszczenie 
jej do więzienia. 

Woźny wprowadził ją, nie bez pew
nych trudności, przed oblicze staro~ty. 

Ten ostatni przyjął CYf~ankc~ z miną s~:
rO\q. W jego o~zach Zilla była spólnicz" 
ką mniemanej zbrodni Manuela i wolność 
S\\'<l zawdzic;czala jedynie wsr.ani.atomyśl
nośd hrabiego. • 

Sam 011, co prawda, uważał za wy
starczające wynagrodzenie popełnionej wi
ny zeznania, złożone przez Ben Joela i Zil
lę, w głębi serca jednak nie mógł pozbyć 
siQ szlachetnego wstrQtu względem tych 
przestępców. przeksztakonych \v donosi
cieli i świadków oskarżających. Czcigo
dny Jan de Lamo the z '"i elką łatwością 
dal się wywieść w pole Rolandowi i jego 
sojusznikom. i z zupełnie dobrą wiarą po
święcał swój czas i zdolności rozpatrywa
niu sprawy Manuela. 

Zilla nic stropiła siG srogą miną staro
sty; miłość dla Manuela czyniła ją zdolną 

płota ciała wzrasta do 4l stopni, a niekie
dy i wyżej, zjadają siG \ ·ymioty. Szcze
gólncm jest to, że tętno nie wolnieic, lecz 
staje się częstszcm i daje 190 a nawet i 
vięccj udcrzel1 na minutę. Wkrótce obok 

g\ 'altownego bólu gło\\'y pojawia sic; oso
bliwe st~żcnie mięśni. Chorzy nie mog4 
otworzyć ust, nic mogą jeść ani mó'.vić. 
Choroba zaczyna sic; od stanu ciężkiej nie
przytomności z \\' soką go1-.1czlq szybkiern 
tętnem, niespok<,jncm miota11ie111 siG, z 
przy! urcze11iem się w tył i ze sztywnie
niem karku, z wymiotami i objawami ?a
' rrotu głowy, \\'reszcie ze znamicnncm dla 
tej choroby wydawaniem od czasu do cza
su idzpaczli\\·cgo krzyku! 

Choroba aż do "ylc.:zcnia tn 'a S Llo 
10 tygodlli, pozc,stawia j...,dna!c po sob!c 
ciężkie z.tburzcniu a często s~t .icszcv· cho
rzy przez J!uż 1y czas - gtncliyrni i :ta 
Ś\\ 1atło \\ rażii\\ yrni. S:nkr.; !taStGP'th.~ 
11i~icdy już w dn1gim dniu chorol.r:;., a \\ 
li~rnych przypa-dl ach Ila\\ et po kilku go- 1 

dzi1nch. Prz~ l:ZYB<l śmicrd jest :-iajczęś
dcj porażenie serca. 

W i11nyd1 przypadkach przn\ k·i\a ~;G 
choroba przez 8- -10 dni. Nagłe przypa.Jki 
nazywają .,zapaleniem opon 111ózgowo
rdzeniowy~h piorunującern. 

J cżcli chorzy po\ Tacają do zcl ro ,via, 
to w niektórych tH?;ypadka-:h ubolewają 
rv(lzicc, że F<'ll B()g tych clzk i n·c zahral I 
ze Ś\\ iata. ~ "l to przypadki, \\ któryc!1 
uzi Cl i po;;:c.stają ślcpcmi i g)llchen~i. lab W 

któ1 vch na zawsze pozostaje padaczka i 
og!upicliic. Przyznać 1rzeiJo., że choi e 
dzieci 1rnjlcpiei pielęg1rnj~ ich wl::s11a mat
ka, ale przy tak stras?::1ci c 10robie na ni~ 
siQ nic przyda picczo~O\\ itość matki i nak
ży oddać chore dzh.:i do szpita!c1. Btc;d:1c 
jest pmvszcc!rnc mnie111al!ic, że przeciw t.qk 
ciGżkiej chorobie wogólc nic wiek zdziałac 
li10Żlla. r::rzy !cczenirt gOr<:!\.:Cll1i kąpi~Ja
rni i pc\v nymi Ickami. zwłaszcza jcd11ak 
pni;y 11sunic;ciu wszelkich niepokojących 
chorego wrażc(1 można pewną część ur,t
tować. Zwłaszcza na Slązku Górnym u
zyskano szereg znakomitych wyników 
przez tak Z\\ anc nakłucie lc;dhviowe, przy 
którem zapomocą małej strzykawi, wydo
bywa się z kanału kręgowego nieco ropne
go płynu, wywierający wzmożony ucisk 
na mózg i rdzeń pacierzowy i wywotuią
ccgo przez to groźne objawy. Takie n:J
klucie musi się w razie potrzeby kilka razy 
powtarzać. 

Niezmiernie ważne jest, w jaki sposób 
po-wstaje zapalenie opon mózgowych. We
dlug nowszych badall sprawcą choroby 
jest drobnoustrój, a mianowicie dwoink:t, 
któ ry to drobnoustrój tak się przedstawia, 
że zawsze po dwa ziarenkowce (mikroko
ki) są z sobą spojone. 

Te dwoinki rozmnażają się w ustro.iu 
ludzkim nadzwyczaj szybko, jednakże pra-· 
wie nie można ich przeszczepić na zwi':!
rzęta. Pyt przy przenoszeniu tej choroby 

do wszystkicl:i poś\vięcel1 i do wszystkich 
poniżefi. 

Zbliżyla się do dużego stolu, zalożonc
go aktami, za którym królowal Jan de La
mothe, i glosem spokojnym, powolnym, 
zapytala: 

- Czy pan mnie poznaje? 
- Bezwątpienia. Czy przyby\vasz, 

aby mi złożyć jakie nowe zeznanie, doty-
czące wiadomej sprawy? ·· 

- Nie. Przybywam w celu proszenia 
o przyslugę. 

- Jaką? 
- O pozwolenie \\ idzcnia się z Ma-

nuelem? 
- Co? - zadziwit się przedstawiciel 

sprawiedliwości. - Chyba nic mówisz ~e
go poważnie. 

- Pan posiada możność udzielenia mi 
tej raski. 

- Tak, lecz ty nic posiadasz prawa 
żądania jej. 

Zilla podniosła glowę. 
- I dlaczegóż to? - spytała. 
- Jesteś zbyt ciekawa. Czyż trzeba 

ci mó\v ić, że nie jestem jeszcze zupclni1,; 
pewny twego nawrócenia i że nic mogę 
nastrc;czać ci sposobności porozumienia się 
z oskarżonym. 

- I cóż ia mogę przedstawiać groźne
go dla sądu? 

- Czyż ja mogę wiedzieć? Odejdź 
w pokoju, dziewczyno, i nic grzesz więcei. 

- Btagam pana. \\ ystuchaj mnie. 
Idzie tu może o życic Manuela! PvZ\\ 61 
mi widzieć się z nim. 

'-- Tracisz czas nadaremnie. 
- Poz wól przynajmniej napisać do 

niego. 
- Dość już. Nic mam czasu na roz-

nie odgry\\ a żadnej roli, Ie..::z uwoinki prze
noszą się ud osoby do o oby. Choroba 
jest sto nnkO\ ro mało zarnźJi \'a i nie ulcgl 
zarażeniu żaden dozorca chorych, ani ża
dna dozorczyni. Prawie nigdy w. jednej 
rodzinie nic zdarza siG kilka przypadkr)w 
tej choroby. W pe\\ ncj rodzinie, w której 
wyjątkowo zachorowało czworo dzieci, a 
uoie z nich zmarło, \nzystkic te dzic..:i 
zarazil:r~ sic; rÓ\\ noczcśnie, a nie od siebie 
na\ 'Zajem. NadZ\\. yczai \\ aż114 jest okoli
cz110ść, że prof. Lingclsheim St\'r icrdził za
„mlhi tej choroby \\ śluzic nos'a i /{ardia li 
s6b zdrowych, otaczarc.-tcych chorc<J"o. Je

śli tedy \\ pewnej micjs..:ow ści nagle Y. Y
stęp1,ją przypadki tej eh re by, to n1ożn~ to 
wyjaś1!i6 tylko prnz pr7cnicsic1 ie z,mH
k(J\\ przez osoby, prz., orłe z okuli~ zarJ.zą 
clotkni~tych. Zapobieganie ó11,c~u di<Jrn
bie pole~a rdó .vnic na czystoś 1..:i, zaftl\'.110 

na czystcm utrz;.) iny\\ anin ciafo, jak ncl 

czystc·ści l.Jielizny i czystości w mieszka
niu. Nade\\ szystku trzeba radzi 1~ ludnoś ·i, 
abv do mi1,;szka(1 dopu~cila PO\ 'ictr?.c i 
Ś\\.iatfo i aby się czysto 1.trzymn\·ab. 

Nakonk~~ dr. Virclrncr ostrzega przed 
~ b~·tnicm zanicpokujenit·111 t<i c.l10:.-0b<1 .. L;-::;t 
ona nic\\ ~ltPli\vi.; po\\ aż1q i niebezpic
omą, aic szkarlatyrn\ c,J ra i g;rnllica so, 1 I 
=~:.'i" szc i wi<;bz: 'P'"'t'·'2cnia czy~ I 

Ziemfo ~@t~rdf.', 
1 ,..„ „.... ' !l ' ,., 1' „. ); 

1.1. i:"'~!l~. 1:.\~i1.·~1';~1d;HL~ ~um·rrm 1.",~~z..r.=r: I 
Gietrzwałd. W cd ług zapiskó\v \\ .tu- j 

tcjszych ksiGgach kościelnych założoną 
zostata nasza wioska \V roku 1352 i nazy
wała siG pierwotnie Dii.tcrswaldc. Obeimo
wala 75 wlók, a należafa wraz z wioskami 
Woryty, Naglady, I~entyny, PQgliLy, NO\',·Y 
mlyn, Zamens5lorf i maj4tck Lajsy do sta-„ 
roprnskicJ ziemi Galindów, do której wł~
czono później jeszcze 25 wiosek z dyecc
zyi chelmiflskicj. I(ościót w Gietrzwałdzie 

. został konsekrowany dnia 21 marca 1500 
rokn pod wezwaniem „Narodzenia Na.iśw. 
Maryi Panny", a wielki oltarz w r. 1580 
przez biskupa Marcina Kromera, Polaka. 
Pierwszym proboszczem był ks. Jan Stern 
chen, w latach 1404-1409. Od roku 1863 
jest tu proboszczem ks. Augustyn Wcich" 
sel, który w przyszłym roku, jeżeli Bóg po 
zwoli, obchodzić będzie swój 50-letni in
bileusz kaplański. 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 
Borek. tlotel przy R.ynku kupił pan 

Zych z Krobi od pana Brombcrga za 24,50D 
marek. 

Gniezno. Pisma niemieckie donoszą., 
że ks. biskup Andrzejewicz ciężko zanie
mógl. 

Poznań. W środc; i czwartek znowu 
wielkie masy ludu roboczego przejeżdżaty 
przez dworzec poznal1ski za pracą w dal-- = 
mowy z tobą. Lzy twoje wcale mnie nic 
wzruszą. Ody raz powiem; nie, to - nie! 
Bądź o tern jak najmocniej przekonana. 

Starosta zadzwonił. 
Zjawił się woźny. 

- Jeżeli ta kobieta - rzek.t doi'1, 
wskazując Zillę - jeszcze raz zjawi się tu, 
nie puszczać jej. 

W tejże chwili powstal i, ponawiając 
scenę, która odegrała się niedawno w pa
łacu Lembrat, otworzył drzwi w głębi 
komnaty i zniknął. 

Z piersi Zilli wyrwał siG okrzyk gnie
wu i oburzenia. Chciała wszystko wyja .. 
wić, wyznać całą prawdę, tymczasem 
wcale s!uchQć jej nic chciano. 

Nadzieja, którą łudziła się, idąc naj
pierw do hrabiego, nastęrwir do starosty, 
zgasla już w jej sercu na zawsze. 

Siostra Ben Joela zrozumiała, że od
tąd już tylko na siebie samą liczyć może. 

W tej chwili napól nieprzytomna od 
znużenia, gon:i,czki i strapie(1 moralnych, 
miata strnsznc widzenie. 

Ujrzała Manuela, wih1cego siG z bólu 
na kamiennej posadzce więzienia. Wy11il 
truciznę, którą wla!a mu do napoju, ręka 
przekupiona przez hrabiego, i umieral, 
przeklinając Zille. 

- Nie, tego nie będzie! - zawolala, 
przecierając oczy. Ja nie chcę tego! Ja 
do tego nie dopuszczę! 

I nic wiedz4c jeszcze, w jaki sposób 
weźmie się do dzieła, aby odsunąć zbliża
jące się niebezpieczeństwo, znalazła się z 
powrotem na tych samych szerokich scho
dach, wiodących do starosty, na którt: 
wstępowała przed chwilą tak pełna otu
chy. 

szc strony. Na· dworcu ~hwilami 111\\ .n 
zapanował ścisk, tak wiele \VGdrująqrch 
ludzi siG zebrato. 

Ze Ślązka czyli S arej Polski~ 
l(atowice. ..Kattowitz.er Ztg." wycho

dząca ' Katowicach na Górnym Slązku, 
pisze: 

Górnik Antoni Jucha z Malej Dąbrów
ki zamierzał w Roździcniu na gruncie, któ
ry planem zabudowanym leży \V oddaleniu 
ol·oło 400 metrów od najbliższych budyn. 
ków, bud0\va6 dla 12 rodzin dom robotni
czy z potrzebnemi budynka111i pod\\'Ól'Zl " 
wcmi. „Amtowy" odm 'wił w grudniu 
1903 POZ\\. olenia na moc} prawa osadni
czego, ponieważ katowicl·a Spółka kopal-
11iana i hutnicza założyła przeciwko pro
jektowi Juchy protest. Przeciw zakazowi 
„amtowego" wytoczył Jucha przed \\ v
dziakm pow. w Kato\\ kach i następ11ic 
wydziałem obwodowym, lecz obie te in
stancyc slrnr):(G odrzudły, prz~rznając rn
towe11m racyę. \Vydział obwodowy 1m.
sad11il oddalenie skargi mniej \\ięcej i'lk 
nastcmujc: fakty przemawiają zatem, :te 
no-\va osada szkodziłaby interesom wfaśd
cicli sąsiednich gruntów. Fakty polegai<l 
na tern, że nowq, osadę, polożon<l B<t ot\vJr .. 
tc111 po!n i oC.:dalorn.l od innych miesz!··n(1 
ludzkich, zamieszkiwać ma uic wlaścicicł 
sam le~z 12 rod7in robotniczych, któn m 
wystarcza izba i kuchnia, dalej, że w pouh 
żu micszkar1 takich rodzin roboh1icz_ 1ch 
zdarzaht się c7"ęsto krad7icżc produktri\\' 
rolnych i że w takich rod7in'1ch znajdui'l 
się liczne osoby, karane inż za takie kt«l· 
dzieże. 

Mianowicie 7darz8ją się tah.i 0 krad7.i:> 
że wśród górnoślc,zkicj ludności robo~~:'.;·~J, 
jeżeli ta ludność trzyma np. kozy lub inn~ 
Z\vicrzęta. Wydziat obwodowy zastrze..;a 
sic; przeciwko mniemaniu jakoby uwa·i.~ł 
ccilą górnoślązką lndność robocr.ą :r,a uic
uczciwq. · 

Przeci\vko takiemu wyrokowi założyr 
Jucha re\vizyę do najwyższego ~ądu ad
ministracyjnego, który jednakże dnia 13 
bm. rewizyę odrzucił, godząc się zupefoi~ 
na wywody \Vyroku poprzednich instan
cyi. 

W Katowicach obradmvał w pienvsze 
i drugie święto Wielkanocne zjazd polskich 
socyalistów. Przybylo czterdziestu pięciLt 
delegatów i to z Poznania, Berlina, Wro
cławia, Gniezna, Inowrodawia, Rixdorfu 
pod Berlinem, Oberhausen i tlerne z 
Westfalii i z kilku miast ślązkich. Na salę 
obrad wpuszczono także kilku redaktoró"· 
galicyjskich pism socyalistycznych, ;1 

wspólpracownika krako\vskiej ,.Nowej Re
formy" wezwano, ażebf się ze sali wy
niósł. Policyą reprezentowali znany ko
misarz policyjsy Madler z Bytomia i je
szcze jeden asesor policyjny z Poznania. 

Zjazd zagaił p. Morawski i to w imi..:
niu „Polskiej Partyi Socyalistycznej" (P. 

!Kilka kroków tylko dzielifo ją od furty 
\\'ięziennej. 

Lucznicy starości11scy nic zaniedbali 
uczęstować jej w przejściu kilkoma zalot
nemi żarcikami; lecz podniosła na nich o
czy tak pclne wyniosłej dumy, a zarazem 
niezmiernego smutku, że niebawem zamil
kli. 

Postała przez chwilę \V zamyśleniu 
przy okutej żelazem furcie, którą jedno sfo„ 
wo czcigodnego de Lamothe'a mogla by1~ 
przed nią odemknąć, i pomysl prawdziwi~ 
szalony przyszedł jej nagle do głowy. 

- A gdybym zgodzita się za sługę do 
dozorcy więziennego? - pomyślała. 

Gorzki uśmiech wykrzywił jej usta. 
Zrozumiała odr~Z!l niewykonalność tego 
zamiaru. 

Trze1*1 było \vynaleźć coś lepszego. r 
wó1\ czas, jakkolwiek z bólem śmiertelnym 
w scrc11, cyganka wyprostowab S\\ ą s1nu
klą postać, przy\\ olała na twarz wyraz 
sztucznego ożywienia i, pocls.,,edtszy d? 
grupy próżniaków, którzy od kilku ~}1'~· 1 1 
przygląd:lli '·!ę jej ciekawie, jęta nucie la-
kąś piosenkę wesołą. . 

· Luczm-\V rngnienin oka otoczono Ją. I' 
cy starosty opuściwszy {a\vę, przytącz~1' 

1 

' · · . Wł O się do ciekawych; w ślad za rnm1 zJa ' 
się kilku pachołków, stanowiących pr~~h 
boczrni shlżbę dozorcy. Na tych ostatni z 
zwróci la Zilla szczególną uwagę. Jeden „, 
nich był bardzo młody i widocznie ze sri·z· 
bą którą pelnit, niedostatecznie jeszcze o
beznany, twarz jego bowiem miała wyraz 
otwartości i wewnętrznej pogody. 

(Ciąg dalszy nastąpi). 



.: · Na pien\ szego przewodniczącego 
";ano p. Biniszkicwi~za z Berlina, na 
uicgo \''ierbi1i.skiego z Gniezna:. Ra-
r.o gl6\\ nic nad tem, jak pogodzie „PJl
parlYCl ~oqraJistyczn:t" z socyalistami 

micckimi. 
syta także mowa o poparciu kamlyda
posla Korfantego. To\\'arzysz \Vo· -

\ • 'ł d • .t I t :howsk1 ganll zarzą . ze \\ ~ c..1~11 <AE~Z n: 
Y'\::iJ<l~[l s cyalistów .do oddllnia S\ y..:h 
'\\'na Korfantego, natomi:ist tO\\ af?y
Tromb Iski i Hase z Katv\\ i..: broriili 

z~dt1. So. yalistrm1 clH·d.ził t n „ "::. 
y ,1. yuorad1 o to. aby Z\\ aLz·-:ć I ~indy
iW \\ pływo vych partyi. <. ' ' iG.: r'J1.::t„ 
hJ\\ ccntrow.rch; tylko p··zc7 pr·p r„:it; 

1drd:i.tnry Kc·rfanteg() m0 rli '(·..:~·aliś..:i 
i.. . I I 1' . . a~ Cdltł'v\·. co \. Je GS\ . o <.;•f? t 'Z 

Ó :rn alono przenie~~ ZJ.i7~d n. P .. -. 
rlin.:i n.i O. S!ązk i \\ ybrn110 de Tirz l~ 

p . • \1ora\'iSkirr;<\ p:i.nfr, d1. ( 1 M" l fu')c-
,\d.1 drn i Tdzi1'iskicgr. Do l·cm:-.yi 

:b .l! 0 rniGdz.y innymi p. I.(mnii'is! icf.!: 'i, j 
··na1ia. 

~ia J.iCrn .łJ! ·.:a „ ~ 
Kret:!. Niejeden 1110żc z lch~C\\ at,c

m ruszy rainion~mi, że '.>.' clrn iii obce-
., gdy fr Ie spra\\" po~ornh.~. ,·~ż~1icjszyl.'.'.l1 
i l!il picnv·szem plamc, mow1 stę o l(rc

Lckce\\ ażcnic niezasłużone! Oc.l sph.1 
.; krctc(1skicj ~;a leży szybszy lub p(l:ltJi1:.i-

I 

I 
f 

ł 

y wylmch sprawy \Vschodnici, czyli spo 
ój ~aki Europy wschodniej i środkowej. 1 

rc:cikzycy dążq, c~łcmi silami do rozcr-1 
:·ia tr.ch słabych nici, kt<>rc h1czą :vy-
ę 1 T"rc~·;!. Rząd turecki przccie:i: ani 

achwilG nie myśli zrzec się praw 1Jo K.re-1 
v już choćby dlatego, że musi mu ona pła-
~ haracz roczny. Nie\.vątplh\ ie tedy po
usilby się o zbrojny najazd na wyspę, 
1ego z11own mocarsl\. 'a nic mogłyby i nie 
h ialyby dopuścić. Z tego zatargu chcą 
o czem w Wiedniu i w Budapeszcie po~ 

sm:hnie mówią - skorzystać sfery kie
uiące austro-węgierskie, by w da•ym ra-
ie wejść do Turcyi. Główną osobisfości~l 
a Krecie jest Sphakianakis, gdyż on pro
adzi caly ruch dq_żący do połączenia się 
Orecyą. 

Do pewnego stopnia zatem Sphakia
akis jest osobistością miQdzynarodO'wą, 
lóra rozstrzyka o pokoju i wojnie paru 
aństw. Przypatrzmy mu się dokładniej. 

Sphakianakis jest rodowitym kretefJ.~ 
zykiem. O wlasnych silach uczyt sic tak 
ilnie, że zdolal w Atenach złożyć egzamin 
ojrzalości. Na podstawie tego świadec
wa w 1869 roku udal się do Niemiec. Tam 
tudyowal medycynę i został lekarzem. 
V 1876 roku powrócil na Kretę i osiadł w 
anci. Zdobył nietylko wielką praktykę, 
~z i \Yielkie poważanie wśród chrześciau 
a/ei wyspy. Ody w 1878 roku wybuchło 
owstanie, Sphakianakis stanął na czele 
u1~ty rewolucyjnej. Należal do delegatów, 
~o.rzy fącznie z przedstawicielami W yso
iei Porty podpisali ukfad w Chalepya, u
lad, mocą którego Turcya nadała !(recie 
arlament prowincyonalny, zlożony z 
rzedstawicieli ludności mahometańskiej i 

.rześciańskiej. W tym parlamencie Spha 
ianakls zaslynąl jako świetny mówca i 
dobył sobie wpfyw olbrzymi. 

Po Pewnym czasie wvcofaf się z życia 
-~ityczuego. Lecz po \~rybuchu rcwo!u~ 
!~ '~· !897 roku zaraz się do niej przytą
y/ 1 Jako Prezes komitetu wykonawczc
o rewolucyjnego kierowa? polityką ze
.nętrzną Powstańców. z owych to cza

·~\\· Pochodzi wielki wplyw tern większy. 
ier.0P~larny lekarz nigdy nie pożądał dla 
alaie zaszczytów oraz urzędów i stał z 

\~~ w~zelkich walk stronniczych. 
1z.en1e na I(recie staje się coraz wię-

zem · ZJ!ci k . . . ezp· ' , u SIGCia Jerzego zagrafa me-
Venl~c.:~11stv.:o. " Krążowniki angielskie 
ub· s 1 „Diana· odptynęły z pod Malty 
rz,~zcgom Krety, by rato\;'ać księcia 
l~ć ';'Ybuchami tlumn, który nic może 

· 'ia' ~,aczcgo syn króla greckiego sprze
;1~ Przyłączeniu Krety do Orecyi. 

1llb~ r~b~na''. donosi, że na konfcrencyi 
goctz~r 0 ~ 0'\'ic Anglii, Francyi i Rosyi 
agra 

1
.1 się z wloskim ministrem spraYv 

ecn~~~nych Tittonim co do tego, że \\· 
recyą ·e slo~unk~~h p~l~cze:1ie Kret~ .7. 
za,\'iaJ st .m~mozhwe i ze rownoczesmt: 

u, nale· 01111eniem o tej uchwale ks. Jerzc
e lllog zy zaproponować zarządzenia, któ
Ysló\\~ Przyczy.nić się do uspokojenia u· 
c/o,_\·anon~ Krecie. Uchwalę tę zaproto
Crn11s·c· 1 będzie ona podana do wia

~ I p . 
zy llla 

0 
,a_nstw i ks. Jerzego, a ks. Je-

~-i \V Thnai~ić ją prowizorycznemu rzą-
ensso. . 

Z francyi WiQksza zęsc radyk, 1-
nych, konsen aty\\ n) h i na yo1 alisty1..z
nych dzienników pi ze, że najgM\ rniejszym 
powodem dla którego Dcl as e pozo. tal 
nadal jest to, że nikt nie chciał obją..= teki 
w ciężkiem położeniu, stworzoncm przez 
nieg-o. Cl rnenceau wyszydza w .,Amo
re" doniesienie dziennikó\ • angielskich, ŻL' 
pozostanie Ddcasse'go w urzGdzie jest ko
niecznem w interesie curopcj kim. „Sic
cle'' pisze: Delcasse nie ma pra\\ a opu
ś-:ić urzQdu. i\1usi on napra ić polożenie 
jqkic stworz) L „Oaul()is" pi:;ze: 1 cl a-;•,e 
po~ostanic \\pm' dzic na stanowisku mini
stra spra \ zagraniczny ·h, \ · rzeczy\\ isto
ści będzie on tylko likwidatorem swcg0 
banhnct\\ a. Dzicnnil"i przychylne piszą 
ż<.: nic należy poz\\ alać na tryumf niemiei..:~ 
l;:il'.j pol!tyki, przez dymisyę Dclcasse'go. 

Z Ros. i. ,.Puskiia Wiedomosti'' don'1-
szą, że " Mosk\\'i,• odby ab siG w ciągu 
d vóch dni narada n _,yjskid1 i polskit.:h 
spofc ·znych c:,,iahv:.zt'J\\ \\ k\\ estyi potr1.~h 
Polski i pc.Js11.:o-rosyjskich stosunkó\\. W 
naradzie wzięło tidział 100 osób, w tern 30 
Polal Ó\\, przedstawicieli politycznych par„ 
tyj, pisr:rzy i dziennikarzy. Ze strony r0-
syjsl·kj st.1 ili siG: rnicj:;•.:y, zierns-.:.y sp1-
!eczni dzia.acze, profesorzy, pisarze i ad
wokaci. \Vyg-?oszono wiele m6\\ ; w szczc; 
gólności drobiazgowo rozpatrywano rnc
moryały o potrzebach Polski, \ rygoto\\ nnc 
przez najrozmaitsze partyc polityczne. W 
konkluzyi przyjęto następuj:.1cą rezolu cyc;· 

1) Uznając niezbędność samorz:1Llu 
Królestwa Polskiego, przy zachowaniu 
łączności pal1sh.vowci i udziału w ogólno
rosyjskicm przedstawicielstwie, ale z OL1-
dziclnym sejmem, - \;ybranym przez po
wszcclme, równe, bezpośrednie i tajne ~to. 
sowanic, bez względu na narodo\vość i w~ 
znanie, - zebranie uważa za potrzebne 
odłożyć drobiazgowsze określenie grank. 
i treści tego samorządu do wszechstron
niejszego opracowania zagadnienia; 

2) W tych micisco\vościad1 w których 
Polacy tworzą jedną aylko z narodowoś .:1, 
a miano\vicic na Lit\vie i Ukrainie, przy
znane im być mają w całej pełni ich prawą 
obywatelskie i narodowe, bez wszelki..:h 
administracyjnych i prawnych ograniczefl, 
a natomiast z prawnopa6stwowem zabez
pieczeniem ich wolności i narndowo-kul
turalnego rozwoju. 

Z różnyćh słron.· 
Gelsenkirchen. I(s. kapelan Iiengs~ 

busch został przesiedlony z Bismark do Al
Iagen. I : '1 ; 

Bochum. Nowo wyświęcony ks. 
Schubert z Gelsenkirchen-Neustadt, został 
mianowany kapelanem przy kościele św. 
Piotra i Pawla w Bochum. 

Bochum. Dnia 27 b. m. została tu po
święcone katolickie seminaryum dla nau
czycielek. 

Paderborn. Umarł tu najstarszy Y1i

kary tumski ks. Ferdynand Mtiller, urodzo
ny r. 1830. Zmarly przed kilku laty zupd
nie zaniewidzial. 

Najwyższy czas, aby zapisać „\Vi~
rusa Polskiego" na maj i czerwiec. Prosi
my gorliwie agitować, aby liczba 'Jego abo
nentom jak najbardziej wzrosła. Różni 
germanizatorzy oraz ich pomagrzy pracu
ją, aby zniszczyć ,,Wiarusa Polskiego'· 
ale sądzimy, że robotnicy polscy na obczy
źnie na to nie pozwolą. 

AUcnbochum. Z powodu, iż policya 
nic pozwolila na wiec 11Zjednoczenia za
wodowego polskiego" o godz. II.Yz, przeto 
odbędzie siQ po p0Iudni11 o godz. 4, na c:o 
się zwraca uwagę rodaków. 

Gelsenkirchen. Zniszczyr tu pożar dom 
towarowy Leibholza, położony przy ulicy 
Dworcowej. Pomimo, że pożar rozszer~yr 
się z szaloną szybkoścfr1, nikt z ludzi nic 
poniósł szwanku. 

Berno morawskie. W sprawie epide
mii zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych 
donoszą 11 rzędownie: W powiecie Mo
rawska Ostrawa zachorowaJa w 6 gmi
nach 34 osoby, z tego 9 w Morawskie.i 
Dstrawie, a 14 w Witkowicach. Zchoryd1 
tych 8 wyzdrowiafo, a 18 umaiło. ,W po
wiecie szumberskim zachorO\Yaly d \l!c 
osoby. W powieci~ łiranice (Mtihrisc.:h 
Weisskirchcn) zachorowalo w 3 gminach 
7 osćib, z nich jedna wyzdrowiala, 4 zaś 
11marly; w pow. misteckim zachoro\\ al? 
w 4 gminach 4 osoby, z nich 2 zmarły. 

Bochum. Państwo niemieckie liczy 25 
rządzących biskupów katolickich. Tylko 
dwóch z nich przekroczylo już ośmy dzie
siątek lat i to ks. biskup Ignacy Senestrcy 
biskup ratysboński, urodzony w roku lSlE'. 
i ks. biskup hildesheimski Sommerwer~k 

Dziesię iu rcypa crzy je t między 
60 a 70 rokiem życia i to k . kardynał 
I(opp, bL kup wrocla\ ·ski, urodzony w r. 
l 37, ks. kardynał fis her, ar ybi kup lrn
loi1 ki. ur. '' r. lt'40, ks. Adolf Fritzen, bi
skups:rnsbur ki ur. r. 1 3 , ks. f'erd:r
naml Scl1lor. iskup ' yn.:burski, ur. ' r. 
!~. 9, k~. Mkrl Kon m, bisk 1p tre\\ ir i, 
ur. w r. 1 '-40, ks. Floryan • .'tJblc'i,s'i\i ar
cybis up gnieźni !1sko-pazPański, ur. 'w r. 
1E 41, 1 s. Jiub1: rt \'oss, bi~kup osnabru ki, 
m. \\ r. 1841, ks. l\ ahsymilian Lingg, bi
skup augsbur ki, ur. \ r r. 1842, ks. Augu
styn I osc1itretcr, biskup chełmil1ski, ur. w 
r. 1844 i ks. Domi111k Willi, bi kup limlmr
ski, ur. \ r. 1844. 

s bis! llPÓW jest międ?.:. r 50 n GO rokiem 
życia i to ksiQ~,a hi(;l·11pi Nćirbcr z Frybur
ga, ~\:lmcide·· z P<.<derbornu, Busch z 
~pcyc,·. ł:ndcrt z F11ldy, li~i11le z Pasawy, 
Abcrt z Bamberr;u, Kepplrr z Rottcnbn q~'1, 
Bcnzkr z Metzu. 

Najmłodszym jest biskt p rnogundd 
łkw~ k Kfrstein, urodz. w r. 1858. 

. , . 
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Grt bość włosa u człowieka zdrowego 
i chorego. Pewien doktor japoliski Mat
snura z Kioto, uczynił ciekawe spostrzeże
nia co do zmian w grubości wlosów i \Y:.l

nmkó"'• w których te powstają. Auror 
wyszccll z wniosku, że odżywienie wlosa 
powinno tak, jak paznogcia zależeć od o
gólnego odżywiania i że jeżeli gęstość, ob
jętość i zabarwienie pazllogcia ulegają 
zmia110m w częściach, które wzrastają \\
czasie choroby, toż samo dzieje siQ z wło
sami. Obserwacya pot\\ ierdziła te .Prze
widy\vania i dr. Matsuura zau\\ ażyl, że w 
ciągu wszystkich prawic chorób gwałto
wnych, czy chronicznych, część w losów, 
które urosły w czasie choroby, cieńsza jest 
od reszty. Naturalnie nailatwiej zauważyć 
to można w chorobach długotrwałych, jak 
n. p. suchoty. Również w chorobie włosy 
stają się kruche i fatwie.i wypadają. 

Przyjemny hotel. W pokojach nowe
go hotelu w Dawson City, stolicy złotodaj
nej Klondyke, umieszczone, jak twierdzi 
jedno z pism f rancuzkich, następujące o
gfoszenie: 

1) Wlaściel hotelu zwraca uwagę po
dróżnych, że nie bierze na si~ żadnej od
powiedzialności za ich bezpieczeństwo o
sobiste, ani za gotówkę, lub kosr-towności, 
jakie posiadają. 

2) Uprasz się gości, aby podczas 
ewentualnej kłótni przy obiedzie ostróżnie 
się obchodzili z rewolwerami, bo kula mo
głaby niepotrzebnie trafić kelnera lub o
sobę nieintersowaną w sporze. Każdy 
gość udpowiada osobiście za st/uczone w 
„pogawędce" - szklanki, naczynia lub po
lamane meble. Koszta pogrzeh11 hędą H
czone osobno. Podróżni mogą, jeśli sobie 
tego życzą, ubezpieczyć swe życie na czas 
pobytu w hotelu. 

3) I(ażcly gość, który żąda osobnego 
dla siebie lóżka, dopłaca 2 dolary. 

4) Ponieważ hotel ten należy do pier
\\'SZorzędnych i jest przeznaczony wyią
cznie dla świata eleganckiego, przeto upra
sza się gości, aby ich zacho ~anie bylo 
dżcntlemcf1skie bez zarzutu. Właściciel 
kladzie na to szczególny nacisk i bylby 
nierad spclnienia tej prośby wymu~zać u
życiem rewolweru. 

5) Co sobota odby :i.·a siG bal. Bosym 
wstQp wzbroniony. 

Niespodziewana zdobycz. Pewien a
rnafr r rybofó\\'Srn a, zap11 \..:i 1,,·szy sieć do 
rzeki Colcy między High Bflrnct ą St. AI
ba11s w Allglii, wylO'.\ il\\ orek z klejnotami. 
Znajdowało się w nim 40 zlotych pi:.::r
ścio11kó\v, breloki i ~O zegcuków, prz~
ważnic bez kopert. Wedlug przypuszcze
nia policyi jest to lup, pochodzący z kra
dzieży w Pastonville. Złodzieje, wido.;z
nie spłoszeni podczas zrywania złotych 
kopert z zegarkó\\', zabrali te, k óre już 
zdjąć zdążyli, a resztę wrzucili do wody. 

Włoscy politycy. W życiu politycz
nem Wloch wspólczesnych, jest dużo zgni
lizny. Ministrowie Italii zjednoczonej czę
sto nie mają rąk czystych i przez szpary 
patrzą, gdy inni Indzie brudzą także sobie 
je. 

Lecz jedna instytucya 1 to jest senat, 
pierwsza Izba parlamentu włoskiego, stara 

i odp) ha-:. od ' :r h pod oi p pl) , a-
jącą falę błota. o en, tu ;i.rl i·iego ko-
rupc a je z ze nie targn~la. enatvró \ 
mianuje król, Ie z enat sam ma pra o roz
patry ;i. ania tJ tulu moraln go, na po 
\\ ie kt · r j nastąpi la nominacya. I j '4 ·li 
senatorzy uznają, że nominat Ś\\ icży nie 
za luguje na za zczyt za iadania ;i.r 

cie, 'Ó\\ za po iadają prawo kaso 
nomina yi - mimo p dpi u monarch} 
i ykr ślenic nominata z s ego ro a. 

Przed kilku tygodniami nat ska.:;o-
\\ ał nominac) G niejakiego ayera ż) dJ, 
którego jako :.:ego dy rnit rza p ko :ać 
·hcial do senatu za każdą cer.ę loże \\ Ino 

mularskie. \ 'olnomular t o" ło z _ 1 

\\ kręca ię ' szQdzic, lecz ludzie t z i \i 
brz} ·zą iQ niem rJt .rde, p nic 
że jest to tajna klik..i1 która pod 
m 11itarncj frazeologii upra\ ia . 
sto nawet zbr dnil'.z interesy. 

Teraz senat sk.t m al 
d\1 ó ·h st~rsz."·ch pro nr tor(i 
l<'m apclac..yjn) d!, pp. Peri unia · 
rcgo. 

Dziu11iil ffiL d OIJ1~s1 i „Ce r rj r1.:· clla 
Sera' don si, .Łe p. Perfumo j . t niet ·L·o 
prokuratorc m, ale i lid \ iarz m. 
cli 1 rahia 1 lern (, z n Z< 1 ' c' 
l~O hi d~. po.ż. cz. ł u pn11 
Lnż..., h_·l \\ <> \ cz~i src·li ':,\ 
radzi..:ą trylrnnal11 k.isa~ jner,o 
lirów na 24 pre. rei\...zni . Pa11 > 1 it11. o 
wypłacił przecie/, t} lko 80 OOO liró\' ~ro
tó\\ k~t. a v zamian za 20 OOO lir{, v dal 1~;1~ 
ka podrabiany h aut ki'1w, kt<>r k~i~~,. • 
rnusia? sprzedać za 2000 lirów. 

Takie interesy lichwiarskie a raczej o
szuslwa, p. Perfm 10 upra ;vi, ł stale. 

Nazari w Anconie ożenił . ię z \ ·c'o'.;1 4 
Ma r~.r:i Dundas, skaza11q za obraz~ ~ d1ie
go. Pani Dundas-Nazari miewała "i.;Jbi
cicli, kt6ryd1 l!lb1l.1 ~Io I.Ja~. !~hiL., "t'11 ,"f.V 
prokurator, wiedział o tern i robit oszcz~
dności z pic11iędzy, zbieranych v ten spo
sób przez żonę. Potem, gdy skandal S'1.f 

siQ zbyt głośnym, Nazari ogłosił, że · ie 
wiedział o rozpustnym trybie życia żouv. 
Ta przecież udowodniła 111Qżowi, że dzi.1la 
la z jego wiedz'!. 

I takiego stróża prawa rząd zosta\\ ia 
na odpowiedzialnym urzQdzie. 

We s o ły k ą ci k. 
Na ulicy. 

- Pozwoli pani towarzyszyć sobie? 
- Najchętniej! 
- Jakże się cznjQ szczęśliwym! Odzie 

pani każe? 
- Do pierwszego stójkowego, żeby 

pana za zaczepianie na ulicy odstawił na 
policyę. 

Wierzyciel pyta lokaja, czy jego pan w 
domu. 

- W domu, ale nie przyjmuje. 
- Mnie wcale nie chodzi o to, żeby 

przyjął, tylko, żeby dał. 

Bezo gródek. 
- A więc, doktorze, operacya jest ni~. 

unikniona? 
- To zależy... Ma pan pieniądze ?„. 

-------·----~--- ---- - ---'S 

Baczność Zjednoczenie I 
Zebranie ca~ej Rady Natizorczej 
otłh dzfe s·ę w liedzleDę 30 bm. 
W l raun ~ O O"Odz. •I-tej 1~0 JłOł -

tl!ł „ u ' dołlln J). ottm u H , 1d. 
{;n•lstr! 6. 

Ziednocze ie zawodowe ~o!s\J1e. . 
PostbesteJlung:sfc rm lar. 

Ich bcstclle hiermit bei dem Kaist..1 li
chen Postamt em Ex~mplar der Zcitu1~g 
„Wiarus Polski" aus Bochum (Z9itun ~s
preisliste 128) filr Mai u. Jnni 1915 
zahle an Ahonnement und B~Uellgtld 
1,28 Mk. 
!. ~ 

..;: E 
.!:I: Cl o 
c tl e.o 
1:l <:.> 

:o <.> 
- Q) a!' 

.~~·~ 
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Obige 1,28 Mk. crhaltcn zu haben: be~ 
scheinigt. 
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MlSYA POLSKA ALLSTADEN 
rozpocznie się w niedzielę 7 maia. Pie1·
wsze kazanie o godz. 11 po Sumie; drugie 
kazanie o godz. 5 po pol. W poniedziałek, 
wtorek, środę, czwartek, piątek i sobOlG 
kazania: o godz. 9 rano i o 5 po pot. Dnia 
14 maja o godz. 11 po Sumie kazanie po 
pot o 5 kazanie i zakończenie Misy1. 
Przed rozpoczęciem kazania będzie odma-
wiany R.óżaniec. · 

Członkowie Tow. św. Jerzego przy
stepują. do wspólnej Komunii św. \\. 11ie
dzielę 14 maja o godz. 08. 

Baczność Szalke i Hessler ! 
Donoszę wszystkim Rodakom i Ro

daczkom, że pielgrzymka do Newiges od
będzie się latoś 21 maja, a nic 7 maja. Kto
by chciał udział brać w pielgrzymce, może 
już karty prowizoryczne dostać w Szalkc 
u p. Stefana Piotrowskiego, Qucrstr. 11r. 
la i u p. Wiktora Sczęsne~o, ttcrdstr. in .,, 
30; na Feldmarku u p. Adama .Zawackiego, 
Schillcrstr. nr. 37; w ttcsslcr n. p. Fran..:. 
Prassa, Fricdenstr. 24. Zarazem uprasz:1m 
tych, co karty prowizoryczne mają, żeby 
7 na 21 maja przepisali. 

franc. Prass, przew. 

Zmia!la! 
Baczność Rodacy miasta Gelsenkirchen! 

Pielgrzymka do Neviges nie odbędzie 
się 7 maja, jak to wprzód było ogtoszonc:, 
tylko 21 maja r. b., a \Vięc 14 dni później. 
Dalszy porządek zostanie pozmeJ \'.'C 

„Wiarusie Polskim'• oglosiony. 
Komitet. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Kamen 
obchodzi dnia 28 maja swą 

14 rocznEcę. 

Ponieważ towarzystwo nasze już 8 
lat fadnej uroczystości nie urządzało, prze
to prosimy Szan. Towarzystwa i wszv
stkich I~odaków o liczny udział. O god't;. 
4 po pot. będzie pochód do kościoła. BlU:
szc szczegóły p6źnicj ogłoszone zostaną. 

Zarząd. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Essen 
urządza latową zabawG v.. dniu 7 maja, 
która się ma odbyć na wielkiej sali pana 
Post'a w (Altendorf) Essen-West, na któnt 
wszystkie zaproszone towarzystwa, Llk 
samo ite, które dla braku adresów zapro
szeń nie otrzymaly, jeszcze raz mile za
praszamy. Tak samo wszystkich Roda
ków dobrze myślących z Essen i okolicy 
serdecznie się zaprasza. 

Program zabawy jak następuje: ')d 
gcdz. 4 do 5 przyjmowanie bratnich towa
rzystw i gości. O godz. 5 otwarcie zaba
wy, poczem nastąpi koncert przeplatany 
mowami, deklamacyami i śpiewem. O 
godz. 7 ćwiczenia obcych gniazd, tak samo 
gniazda z .Essen. Potem nastąpi dal3za 
zabawa i taniec. Kartki wstępne mają m 
sprzedaż pp. T. Pietrowski, Grabenstr. 44, 
J. Błoch, Turmstr. 14, J. Parzysz, Vieln
ferchaussc 17, B. Bótcher, Salingstr. 36. 

Z ar z ą d. 

Baczność Altenbochum ! 
Wiec, który się mia! odbyć przed no

!tidnicm, będzie po pol. o godz. 4. 
„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

~;t~;tre~5't1'~;t~~;t~~ 
Kochanemu Ojcu 
FILIPOWI ANTKOWIAKOWI 

składamy w dniu godnych Imienin jak naj
serdeczniejsze życzenia. 

O;: siaj w nocy o północy przyszedł 
ktcś i • budził nas. W tem zablyslo i „.a
grnnic: 1·'1, a nam. się też przypomniało, że to 
jest 'l i3k z nieba, że wam kochany Oi:ze 
powinszować trzeba. W Wasze progi 
wstępujemy, zdrowia, szczęścia Wam ży
czymy, życia do sto lat długiego i błogo
slawief1stwa Bożego. Będziemy Boga pro
sić, ile nam ~tarczy sil, abyś nie doznał 
żadnej trwogi i abyś się dostał w nieb!e
skie progi, ażebyś osiadł na niebios troni~ 
przy twoim Patronie. Tego Wam wszy
scy życzymy i po trzykroć wykrzykuie
my: Niech żyje! niech żyje! niech żyje! 
nasz kochany Ojciec, aż się echo po calem 
Dtimpten odbije. Tego Wam życzą Wasze 

dzieci i wszystkie wnuki. 

~~;t~~~;t;t~~~~it~~ 
8 dziewczyn do różnych robót, \VYSt)

kie zasługi. 
2 dziewczyny 14 do 16 lat, 5 parob

ków 16 do 25 lat poszukuje od zaraz i H~o 
maja. Pclskic bióro w Dortrmmd, Ltitgen-
bri.ickstr. 18. 1\•L Bicrw~tgcr.. 

Nabożeństwo polskie. 
Rottbausen. 

Spowiedź św. od soboty 29 kwietaia 
po Joł. Kazanie w niedzielę po pot. o 4. 

Witten. 
Spowiedż Ś\V. od soboty 29 kwietnia 

rano. Kazania w niedzielę o godz. l9 i e 
4-tej. 

Lange n dr ee r. 
Mis)ra polska od 7 aż do 14 maja. 
Kazania w niedzielę o 012 - .i - 07 

na \Vieczór. - W tygodniu o 09 05 - I 
na wieczór. 

Towarz. gimn: „Sokół" w Dyseldoriic 
podaje do wiadomości swoim wszystkim 
druhom oraz wszystkim Rodakom i Ro
daczkom w Dyseldorfie, zarazem wszy
stkim towarzystwom, które od nas zapro
szenia odebrały, i tym które dla braku adre 
sów tychże nie odebrały, iż w niedzielę dn. 
30 kwietnia o godz. 4 po pol. urządzamy 
naszą pierwszą zabawę na sali p. Stricpek, 
Kolońska ul. (Cólnerstr) nr . .252. Zabawa 
będzie upiększona przez ćwiczenia wolne 
i laskami przy dźwiękach kapeli polski~.i, 
także przez odegranie sztuk humorysty
cznych. Po ukoi1cze11iu tychże tanie~. 
Prosimy jeszcze raz druhów z całego o
kręgu Vll, ażeby nas jak nailicznie.i w dniu 
poprzednio wymienioncm od\\ iedzili. O 
liczny 11dzial prosi Wydział. 

Koło śpiewu „Kalina" w Hilłerheide 
donosi, iż lekcya śpiewu odbędzie się w 
niedzielę, dnia 30 kwietnia na sali p. Mek
linghofa o godz. 5 po pot Goście mile wi
dziani. O liczny udział prosi 

Michał Pietryga, dyrygent. 

Baczność Rodacy w Bruckhauscn ! · 
Rodaków dobrze myślących w spra

wach rcligjnych i narodowych, którzy 
przed 13 Iaty w Bruckhausen pracowali, a 
miano\vicie pp. Ignacego Szczota i Ada
ma Slomę zapraszamy na naradę dnia 7 
maja o godz. 2 po pot do lokalu p. Bussa, 
gdyż chodzi o ważną sprawę. Poruszymy 
wszystkie sprawy od początku, aż do dnia 
dzisiejszego. 
Piotr Gałach, Wojciech Gosiorek i To

masz Goździół. 

Duisburg-Hocbfeld. 
Szan. Druhom donosi się, iż wiec „Zie

dnoczenia polskiego" odbędzie się w nie
dzielę, 30 kwietnia o godz. 4 po pol. w do
mu kat. towarzystw, przy ul. Wanheimer
str. Na wiec przybędą obcy mówcy. O 
liczny udzial prosi 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Baczność członkowie „Zjednoczenia zaw. 
poi." z Hiillen, Bulmke i Hessler, · 

którzy do tego czasu ustaw nie otrzymali, 
mogą je otrzymać u delegata Stefana Pio
trowskiego, Schalke, Querstr. nr. 1. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Baczność Rodacy z parafii Ołobockiej ! 
Wzywamy wszystkich Rodaków z pa. 

rafii Olobockiej na dzień 7 maja do Laar o 
godz. 6 \yieczorem do lokalu p. Jansen, a 
mianowicie kolektorów: z Oloboka p. Ign. 
Urbana, z Wielowsi p. St. Kędzię i z Masa.,. . 
nowa Wojciecha Bronsia. Chodzi o spra
wę ważną, przeto się zaprasza wszystkich 
Rodaków. 

Ignacy Szczot. Piotr Gałach. 

Wiec polski w Oberhausen 
odbędzie się w niedzielę dnia 30 kwietnia 
o godz. 012 na sali p. l(oltera przy Nowym 
rynku. Na wiecu omawiana będzie sprawa 
opieki duchownej, oraz zostanie zdane 
sprawozdanie komitetu miejscowego z po
sluchania u Jego Eminencyi ks. kardynała 
Fischera w l(olonii. O liczny udzial szan. 
Rodaków z Oberhausen i okolicy uprzej-
mie prosi l(omitet. 

ALTENBOCHUM! 
Wiec „Zjednoczenia zawodowego pol

skiego" w Altenbochum odbędzie sie w 
idedzielę dnia 30 kwietnia na sali ·p. Strat
ling po południu o godzinie 4. Na po
rządku dziennym bardzo ważne sprawy, 
ula tego spodziewamy się licznego udziału. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Baczność Courl ! 
Ponieważ dawniejszy mąż zaufania 

druh Woitaszyk odjechał w strony rodzin
ne, więc w jego miejsce przeznaczyliśmy 
druha Jana Marciniaka, który mieszka w 
łlusen przy Courl. U niego można sklad
ki miesięczne placić oraz na czlonków się 
zgłaszać. 

,.Zjednoczenie zawodowe polsllic". 

Bruch! 
Wiec „Zjednoczenia zawodowego pol

skiego" odbędzie się w niedzielę, 30 kwie
tnia w Recklinghausen-Siid u p. Kuchem 
po poi. o godz. 4, ul. Marienstr. Na po
rządku dziennym ważne sprawy, przeto 
spodziewamy się licznego udzialu. 

„Zjednoczenie zawodowe pol~kie". 

Wiec polski 
w Zlokomorowie (Senftenberg) na Luży. 

cach 
odbędzie się \V niedzielę dnia 21 maja o 
godz. wpół do dwunastej, zaraz po nabo
żeństwie na sali p. Baraniusa. Mówcy 
przybędą z Berlina, także jeden z postów 
polskich. Uprasza się wszystkich rodaków 
o przybycie na wiec. Komitet. 

Przepraszam szanownych odbiorców, 
których przed świętami obsłużyć nic nw~ 
glem, bo z powodn śmierci brata bylem .v 
Polsce. Powróciwszy polecam. 

PIWO W BUTELKACH 
i beczkach, perki do sadzenia i do jedze
nia: czerwone 5,80 nu., magnum bonum 
4,80 nu., imperatory 4,40 mr., świętojań
skie centnar 6 rnr. 

J 0 Z E F C H U D Z I Ń SI( I, 
Barendorf, ni. Schnlstr. nr 13. 

A~. A~ ':'~· ' ~~ ·;il~~ . 
~~&- ł!~:.1. . ' ,, "'" . ,~;~1), 

, ~· ~~. • • 'J!f7 .w 
3 czeladników krawieckich potrzebuję 

zaraz na stale zatrudnienie. Placa: 10 m r. 
marynarka, 15 nu. snrdut, 3,50 spodnie. 

1\1.. DEPA, krawiec 
w Ruhrort-Laar, Kaiserstr. nr. 99. 

Baczność Rodacy! 
Szan. morn odbiorcom w I( a ter 

b er 1 u i wszystkim Rodakom w ~Il. 
bergu i w okoHicy donoszę, iż z ~ 
kwietnia przen:ioslem mój interes kre~l. 
cki z do.mu przy ulicy Mittelstr., do 

. przy ul. Rothausener Str. nr. 146. 
Z szaicunkilem 
JAN OLACHOWSKI, 

krawiec polski w Katernbergu. 

Potrzebny pomoc~ik .... piekarski 

I łub pozmeJ. 
Zgłosić można się do księgarni poi k 

Ludwika Trzoski w Bottropie, łiauptstr. 

Szanownym Rodakom z lfomborn i ~
k 0licy polecam się do wykonyw,mia waze}. 
kich 

prac ra 
po cennch mniarkowa"lych a.le stełycl1, ea. 
r. zem p:isz11ku.i\I dwóth do,;koriałych })li• 

morni ó ~· l4.1·a11~ 'e~hich na dobri1 i 
stnłl} robot~. Z s~acunktem. 
Kłt'h ł Te~uncr, ha t>.- icc po~~ki, 

Hnrnb:Jrn, ul. Il ::eckerd r. nr. 210. 

Od 1 kwietnia r. b. otwieram w domu 
Stefana Neymana w Wannc przy ulicy Ka 
strasse nr. 2c 

B I U R O P R A W N E. 
Polecam się do zalatw·ie!liQ skarg, reL 

macyi podatkowych i spr:nv LwmszaftOWJC 
Panom przen~y~owcom. po1.1.. :.'.:'.rn ·~i G. do zap1 

wadzema ks1ą?;ek kupI-eck1d!, ntw1crani<l 
lansu i u~zielania porady, w prawie weki~ 
wem. Bm ro otwarte \V :o rodę i sobotG a 
dzień. W niedziele od 12-2 po pol. 

Jan Brenke, 
dawniejszy btid1halter 

• 11a _ l~eński to 
jest najs,;ykownh•jszy a l-l'ylrnnuje ao > 

() 

lk i 
„ 

• 
. ~ ~fil \'l.;._!l!:;~n<· el!. "'!·t~-- łłr~ „ t b ~· 

~!!:&.~.~- . ;.ą;n.. ;' n11s rz .arawrne. 
Oberhaus'!?n,. przv ul. Mords r. 6S. 
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Baczność Rodacy! 
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N!l p0f'1 1111·os·enuą zakupiłe~ materyj na. 
.l u, \! n ł.. · · I ubrama •ęzkie 

P. 1 
1ę1rnc 

wiązarKi 
po tanitij cenie mogą więc moim odbiorcom i wszystkim 
rodakom jak najtauirj pod gwaraucyą u\,rania dostawić. 

Po -r-eaie 33. 36. 38 mare·x ~z do n~jdroższych. 
Więc bnczność rodacy SWÓJ DO SWEGO. 

Kreśli siG szacunkiem 

B~ Zmodzińslti, krawiec polski 
Ca~trop, ul. Erim;tr. I. Naprzechv kopalni Erin. · 

z polskimi nap! 
samt 

po tanich ccnnt:h 
poleca 

Kd!Ji~11unia 

Wiaras..:t Polskieg 
w J3o e bum. 

Sówj 
do swego! 

Polski 
skład towarów łokciowych 

Lenart-~ wsj & T 11 larczyk 
w ERNE, 

st. Dwo~--·:'.'••~~,a. 7', Bnhnh · f~t}•. '17', 

R ·dacy! Popierajcie swoich. I 
11111~ 
---~ 
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Codzienne pismo ludowe dla Polaków na obczvźnie, poświęcone ośw1·ac1·A d J "' oraz sprawom naro owym, politycznym i zarobkowym. 

Wychodzi codziennie z wyjątkiem dni poświątecznych. 
Przetlplata kwartalna na poczcie i u listowych v.rynosi 
J mr. 50 fen .• a z o-dnoszeniem do domu I mr. 92 fen. 
„Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

W imię Boże za Wiarę i Ojczyznę ! 
Za inser~ty pla~i się za wiersz petyto ~ 15 fen., a za 
Ol!lo!>zema zamieszczone przed inser.atami 40 fen. Kto 
częst~ oglasza, otrzyma rabat. - List, do .Wiaru a 
Polskiego" należy franko\ 1ać i padać w nich doklad-

pod znakiem „t. oolnisch" nr. 128. ny adres pisza go. Pckopisów s·c nie z 1raca. 

Rndakcya, Drukarnia i Księgarnla znajduje się w Bochum, pr.7.y ulicy Maltheserstrast5e. - AU.res: „\Viarns Polski", Bochum. -· Tel cf on u I i·· 141 . 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

mówić, czytać i pisać po polsk~ ! Nie jest 
Polakiem, kto potomstwu swemu znieu
czyć się pozwoli! 

-~-

Z rypadkó dni , 
Rosya zamierza znieść ograniczenia reli

gijne. 
Okólnik ministerstwa spra\\ WC\\'i'G

trznych zawiadamia gubernatorów, że iła 
zasadzie ukazu z dnia 12 grudnia r. z. 
przedstawione zostaną radzie paf1stwa za
sadnicze zmiany usta\\ y, dotyczącej prnw 
Kościoła katolickiego w pai'1stwie rosyi
skiem, to jest w l'O guberniach Królest\\ a 
Polskiego, 9 guberniach zachodnich, to jest 
sześciu Jitc"·skich: kowici'1skiei, grodzici'1-
skicj, wik!iskiej, \\ itcbskii:.i, mii'1skici i 
smolil1skiej i trzech potudniO\\ ych: podol
skiej, wolyó.sk.icj i kiioV:·skici, oraz '" gu
bernii inflanckiej. Projekt odwołuje siG 
wpra\\·dzic do ostatecznego zatv.· ie rdzenia 
ze strony rady par1s1wa, zawiadamia ied-
nak \Yładzc administracyjne, że: · 

Wszelkie rozporz;:idzenia i ogranicze
nia, krępuj(lcc wolność \\ iary katolickiej, 
oraz niewskazane przez pra \\'O, a wprawa~· 
dzonc w życie jako rozporządzenia wtadz 
poszczególnych, znoszą się, szczególnie 
zarzą~zenia administracyjne, dotyczące 
podrózy ksiGŻY, \\ szeikic ograniczenia 
spccyalne i t. d. 

Rosya w obawie przed 1 majem. 
Petersburski korespondent Lokal A.n

zeigera" donosi, że. \Yobec ni~~stając~ .;h 
?baw z powodu zapO\viedzianych na 1 ma
~a ~ydarzeń, tak w samym Petersburgu 
J~k i na pro\vincyi zarządzono, aby wszel
kie a?urzenia spokoju odrazu najostrzej
szymi środkami tłumiono. 

W Petersburgu i większych miastach 
rozlok.owano silne oddziały wojskowe, Do 
C~rsk1ego Sioła przysłano 2 pulki dor1-
sk1ch kozaków a jutro mają nadejść 3 dal
sze ~ułki. ·wzmocniono ochronę nad człon
~ami. ~omu carskiego, wyższymi dygnita
I zami i pe st ami mocarstw. \V szystkie Da
ace i urzędy obsadzono silnie wojski~m. 

0 
Ze :vzględu na obiegające po mieś::ie 

P glosk1 o bliskich rozruchach gen.-gubcr
nator wydal do ludności uspokoiącą ode
~wę, z .zapewnieniem, że nie dopuści do za-
~rzema porządku i każcfą próbę zaklóc(!

nia spokoju stlumi w stanowczy sposób. 

hl 
W Petersburgu zgromadzono 100 tys. 

c opa. 

O zjeździe po'tsko-rosyjskim w Moskwie 

~~!ersburska „Ruś" podaje jeszcze nastę-
Jące szczególy: 

d . W Pierwszy dzier1 zjazdowi przmvo
~t~zyl Prof. Anuczin, który powital zjazd 

~J~ 0 urzecz.ywistnienie dawnego marzenia 
raterstw1e obydwóch narodów." IJo 

m
Profesorze Anuczynic wygfosil P. owitalną 
owę R d' dz· l . 0 1czew. Wskazal on na współ-

ra 1 ~ ame narodów we wspólnej w elce, ldó
cz~ednoczy i Polaków i Rosyan. Zazna
tno :W~Y następnie, że istotne zjednoczenie 
con:e Yć tylko dobrowolne, nie zaś narzu
to 

0 
P:zez gwaH, powiedzial: „Polska -

Za gnisko walki za 'l.'Olność i Polacy są 
Wsze · l\ied P1.erwsi w szeregach walczących. 

naro~ st~.ią do apelu wszystkie kulturalne 
zaw Y, idące do walki za wolność, Polska 
stę s~e glośno się odzywa: jestem! Na
lycbnie ks: Szachowski powital przyby
Polsk·na zrnzd Polaków w przemówieniu 
szew ieT?, na które odpowiedział Siero
Pow· ski, zaznaczając, że obydwie strony 
na zin~y walczyć pod jednem hasłem: ,,Za 

ą 1 Waszą wolność!" 

Po \\'Za.icmnych powiwniach nastwit 
cały szereg przemówiel1, charaktcryzu·~1-

cych potrzeby i nastn)j spolcczci'1stwa poi
kiego, oraz dotychczasową gospodarkę 
czynowników na ziemiach polskich. \Vy
kazywano również, że w rndykalny-:h 
zmianach zainteresowane jest także i spo
kczcf1stwo rosyjskie, ponieważ w obcc
uych warunkach Polska jest szkolą i roz
sadnikiem biurokracyi, która tani prZ:')'
Z\vyczaja siQ patrzeć na ludność, jak n ••. 
przedmiot wyzysku. Oma\\ iano również i 
ostatnie wypadki \\ }(rMcsl\\ ie, jak strej\{ 
powszechny, walkG ' gminach o iGZYk 
polski strcjk szkolny. 

Telegramy. 
L o n d Y ·n. „Times" donosi z P~ters

burga, że Rosyanie przygotowują się do 
zajęcia Czangtnfu, n.a północ od Tiełingu. 
We<lfog doniesień rosyjskich urzędów vmj
skowych posiada Ojama obecnie 600 iys. 
chłopa. 

P a r Y ż. Na cześć króla angielsl<.i2go 
:Edwarda, który w sobotę i niedzielę tutai 
bawił, wydał prezydent Loubet ucztę. 

O p o 1 c. Opolska izba handlowa do
maga się zupełnego odrzucenia nowel oór
niczych, by przeszkodzić agitacyi wieiko
polskiej i agitacyi socyalistycznej. 

W alka Finlandczyków o prawa 
narodowe. 

Jak \\ iadorno, dzielny naród finlandz
ki, walczący z taką niezwykłą energią 

przeciw zakusom rusyfikacyjnym, odnió':ił 
walne zwycięst\\ro nad rządem carskim i 
nic pozwolił odebrać sobie praw, zag\\-a
rantowanych konstytucyą. Niedawno do
niosły depesze,· iż sprawa służby woiskJ
wej (pamiętne jest masowe niestawienie 
się popisowych do wojska, wbrew nowym 
rozporządzeniom carskim za czasów Pleh
wego) zostala załatwioną w ten sposób, iż 
Finlandya zamiast rekruta ma tylko pla
cić do skarbu par1stwa 10 mil. marek rocz
nie. Ale i ten bądź co bądź korzystny dla 
narodu układ został przyjęty przez 'sejm 
finladzki jedynie na rok bieżący i to nie jc:
dnoglośnic. Na stu gfosujących okolo 30 
wypowiedziało się przeciw takiemu załat
\\'ieniu spra\vy \\. ojskowcj, żądając przy
wrócenia w całej rozciągłości dawnych 
praw konstytucyjnych. Charakterysty
czne byty przytern mowy, jakie wygłoszo
no w sejmie podczas obrad nad tą sprawą. 

Jeden z mówców zaznaczywszy, iż 
,,niepodobna wchodzić w uklady z rządem, 
który otwarcie popelnia bezpra\via", w 
najostrzejszej formie zaprotestował prze
ciw udzieleniu choć najdrobniejszej sumy 
na rzecz skarbu rosyjskiego. ,,Pieniądze 
finlandzkie - mówi! - wzmocnilyby tyl
ko rosyjską kasę wojsko'' ą, nie zaś naród 
finlandzki, byłyby zasiłkiem dla rosyjskie
go szowinizmu i systemu rządowego, ktt'i
ry zagrabil naszą armię narodową i w ua
szych koszarach, wybudowanych za milio
ny, ztożonc przez naród finlandzkiego nie 
powinni pomagać rękom rosyjskim do 
gwałtów i ucisku. Niema najmniejszej po
trzeby napełniać carską kasę pieniędzmi 
finlandzkimi, ponieważ będą one użyte 11ie 
na rzeczywistą obronę cesarstwa, lecz je
dynie na podtrzymanie szowinizmu i obec
nego systemu par'1stwowego, który nale:la
foby w jak najkrótszym czasie zniszczyć 
zupełnie. Zamiast tego, żeby dawać swą 
zgodę na tak niebezpieczny precedens, sto
kroć lepiej wyciągnąć dloń do ludzi nowe
go czasu, ponieważ blizką jest już chwila, 
kiedy w Rosyi JJowe rGce będą powołane 

do pracy przy urze~ZY\\ istnianiu nowych 
zada(1". 

Ta próbka mów, '' n~łoszonych ' sei
mie finlandzkim, doskonale charakteryzu
je nastrój finlandczyk(l\\, ktćlrzy chociaż 

prowizorycznie zgodzili siG na rozstrzv
gniGcic spra\\ y \\ ojskowci, nic przestaną 

hczwątpienia '' alczyć z gwałtami rz<idn i 
nic zrezyg-nujn z najdrobniejszej nawet 
cząstki swych praw kulturalnych, 11nrodo
\ ·ych i politycznych. 

Do Rod· ków na rbcavinie. 
l~odakc'>w pracujących po wsiach i 

folwarkach na Pomorzu, w Brandenburgii, 
w prowincyi Saskiej i .Meklemburgii pro
szc uprzejmie, ażeby ze wz~dGdu na sw(>j 
własny interes zccl1cicli mi nadesłać swo
je adresy. 

J cżeli na je dnem miejscu znajduje · iG 
\ViQcc.i osób, \v ystarczy, skoro tylko ie<..l11a 
z nich (osoba starsza, obeznana z micjsco
\\ yrni stosunkami) poda mi na karcie swoic 
imiQ, nazwisko, miejsce pobytu i najblil
sza pocztG. 

Upraszam rodziców lub krc\vnycli, 
którzy mają S\\ oich na robocie \V wymie
nionych prowincyach, ahy powyższ<i iwu
śbG wyciGli. z gazety i przesłali ją w liście 

do nich. 
Szanowne I~edakcye naszych gazet 111-

dowych upraszam o faska\\ e powtórzenie 
powyższej prośby. 

Ks. Kiedrowski. 
Topól n o - Kr. Sch\vetz. 

Z wojny rosyjsko-japońskiej. 
Wobec zbliżania się floty rosyjskiej ku 

wodom japo{1skim, rząd japo11ski, liczący 

się z wszelkiemi możliwościami i następ
stwami i następstwami bitwy morskiej, 
musi się także liczyć z możliwością utru
dnienia żeglugi morskiej między Japonią :1 

terenem wojny. Utrudnienie takie, czy na
wet dluższa lub krótsza przerwa mogłyby 
nastąpić nietylko na wypadek powodzenia 
Rożdicstwici'1skicgo w bit\' ie morskiej, nle 
także i w razie jego klęski. Jeśli bo\\ iem 
flota rosyjska zostanie rozbita, to można 
przypuszczać, że kilka okrętó\\ rosyjskkh 
zdoła niknąć zniszczenia i przedosta\vszy 
się do Władywostoku, urządzi ztamtąd wy 
cieczki i napady na okręty, wiozące \\oj
sko i materyaly \vojcnnc. z Japonii na h.1d 
stafy. 

W prze\vidywaniu tego Japo{1czycy 
zawczasu pomyśleli o tem, aby bez wzglQ
dn na '''Ynik bitwy morskiej mogli i nadal 
prowadzić wojnę na lądzie z nieosłabioną 
energią, sitami na razie do pewnego stop11Ia 
ograniczonemi. W tym celu przewożą oni 
ustawicznie przez Koreę i Dalnc nowe od
dzia/y wojska, działa, amunicyi i żywności 
na teren wojny. 

O ile można wierzyć wiadomościom 
zebranym przez korespondenta tokiiskieg~ 
,,BerJ. Tagebl.", utworzono w Japonii dwie 
nowe armie z 52 batalionÓ\\ zapasowych, 
które \.V ciągu ,,·ojny zamieniono na pułki. 
52 pułki po 3000 ludzi, - to armia 150-ty
sięczna, której przc\viezicnie na teatr woj
ny zapewnia Japo11czykom przewagę licz~ 
bną na czas bardzo dlugi, chociażby w cią
gu lata nie zdolano wysłać już żadnych no. 
'':ych posiłków. Żywność dla armii Oja
my mogą dostarczać Korea i półwysep 
Liaotuński; nadto zaś Japończycy skoru
stają w przyszłości z dowozu z sąsiedni~h 
Chin, tak samo, jak to czynila \V roku -u
biegłym armia rosyjska. Co się zaś tyczy 
dowozou amunicyi, której zapasy trzeba 
uzupełniać nieustannie, to należy uprzyto-

" 1 • • 
111111~ SOtJIC. ~c nawet JHZ zupcłncm p, w-
wa1~111 J~os}:~ na morzu, niepodobnaby za
pob1r.dz dosG rcgt1larnej konmnikacyi okrli 
towcJ pr~ez cicś11i1H; T ungari, oddzich.,l-
·;l JapomG od Korci. 

PrzygotO\\ a11ia takie, po zynione 1a
\\'czas11, z zwykł<t 11 Japo1iczy\~(iw Z'fll> ,_ 

b!cg-liwości.:1 i pedą11tc;y<1 w p.rZe\~ id}~~ ~l
n!u \~'SzcJk1cfJ kornbinac rj - I!JWCt \' t:l

ZIC rnepO\\ odze11ia na morzu 11111cili\\ hi im 
dalsze prowadzenie wojny l;1do\\ ej z do
iychczasow;1 silq. 

Straż 
towarzystwo ku ochronie spraw ckouo~ 

micznyd1, społecznych i obywatełs ich. 

Na imic1111e .:-rnproszcnie pan(m H>zcia 
Kościelskiego, Sta11i.!'ława Piitzncra i Ta
de.usza Jaworskiego zcbrato sit; \\ pL•tck 
\\ .1.cc~orcrn w Pozn~niu ' 1 .,ttotcltt Frnncu
skun okola 60 osob, p1 zcważuic z~ .sicr 
młodszej inteligencyi poz11ał1skiej. Nctdto 
b~?o kilka osób z prowi11cyi, a po jednej z 
Oornego $1ązka i z Prus }(rók\\ skich. 

Po nader oży\\'ionej dyskusyi zaloio-
110, towarzystwo pod nazwq tVida11ą ,, 1m
?lowku tego artyk11łu, uchwalone ustawy 
i wybrano do Zarz<1d11 15 osób z panem Jó
zefem Kościelskim i nadano tymże pr~wo 
kooptacyi. 

. Uc?\\ alono przez zebranych' usta\\ y 
op1e~~aJą: 

§ 1. 
Siedzibą TO\\ 'arzysrn a ,,Straż" Jest 

Pozna(1. 
§ 2. 

Celem Towarzystwa jest ochrona 
spraw ekonomicznych, spolecznych i oby
watelskich. 

Srodkami do tego celu są: 
l. zbieranie i zużytkowanie informa..:yj 

o tych spra\rnch; 
2. wzajemna pomoc rnateryalna i d11cho

\\ 11a; 
3. ochrona praw obywatelskich. 

. § 3. 
Na czele „Straży" stoi Główny Za ... 

rzą.d. skladający się z 21 członków. Naj
mmeJ ct:vunast~1 czlonków Gtównego Za
r~ądu \\:urno mt~szkać w Poznaniu. Czlon
k?w Olown:go Zarządu ·wybiera się na lat 
tt zy. Z Gtownego Zarządu występuje ua 
c?roc~nem walnem zebraniu, które odbyć 
s~ę w!nno najpóźniej do koI1ca kwietrna, 
s1cd1111u członków. w pierwszych dwóch 
latach rozstrzyga los. Powtórny wybór 
?oz\~olony. Uchwaly G. Zarzndu zapada
Ją większością glosów. Do uchwal G. Za
r~ądu. potrzebna jest obecność najmniej 
s1edmm czlonków. 

§ 4. 
„Straż" utrzymuje swoje stale biuro 

\: którem udziela informacyi oraz sklad~ 
~ater~al potrzebny do osiągnięcia celu, 
w~razonego w § 2. Biurem kieruje wy
dz1~l z trzech cz.lonków, wybrany z łona 
Glownego Zarządu. 

§ 5. 
Glówny Zarząd wybiera specyałne 

komisye z prawem kooptacyi. 

§ 6. 
Cztonków przyjmuje O. Zarząd i ~v:r

klucza bez podawania powodów. 

§ 7. 
Skladka roczna wynosi najmnie_i 1 

markę. 
~ 8. 

\Y„ ra~ie rozwiązania Towarzysf\\ a 
,,Straz ma1ątck T warzystwa przechodzi 
wedle uznania Glównego Zarządu na To
warzysh\·o o celach pokre\vnych. 



§ 9. 
Czlonck występujący, wyklu ·zony lub 

nicprawodzielny oraz spndkobicrcy czbn
ka zmarłego tracą prawo do majątku To
warzystwa. Wypadki takie nic przeszka
dzają dalszemu istnieniu To"·arzystwa. 

Ziemie polskie. 
Z Pros Ltachodnich Warmii Mazur. 

Wąbrzeźno. Zdobycze kolonizacyi. 
J~zadko gdzie poczyniła komisya koloni
zacyjna takie szczerby, jak właśnie w ~1a
szym powiecie. \Viększa część wsi Ostcr
bitz ( ?) została już rozparcelowana pomię
dzy kolonistów. Wi'cś topatki liczy S2 
kolonistów. Wieś Ostcrbitz bGdzie obej
mowała 90 parcel. Z pow)rższą gmim1 zo
stanie zhiczona wieś Bcrgheim ( ?), posia
<laj<ica 25 parcel. Dobra l(ychnowy i Ma
rienhof ( ?) zostały już także obsadzone ko
lonistami. . · · .J 

W najbliższej \\ iG.; okolicy polskieg;o 
Wąbrzeźna będzie niezadługo rozbrzrnk
wala mowa i nuta czysto niemiecka. 

Tychuowy. Ofiara znęca11 przy wci
sku. Przc<.1 dwoma tygodniami doniesiono 
gospodarzowi Niekłowi \\' 1111c1scowośc1 
Stobendorf ( ?) że brat jego, odsluguj4cy 
wojskowość \ · Prabutach, zmarl na~dc 
wskutek obrażci'1 \VC\\ rn~trznych, któr~ po-
11iósl przez "ypadniQcic z Mżka, wyżej po
lożonego. Nickcl przyjął to tlo wiadon10-
ści i cialo pochował. W kilka dni późnic1 
otrzymał bezimienne U\\·iadomknic, i~c 
brat umarł \\skutek zm~cania siQ nad nim 
przełożonego. Ciało wykopano \ poddanLJ 
sek cyi. 

Gda11sk. Straszny \\ ypadek. W trze
cie święto Wiclka11oc11e wydarzył się 118. 

tutejszym dv,rorc11 glównym okropny wy
padek. Paczkowy f'cllkener, pclniący sin
żbę przy pociągach, załatwiwszy siG z po
ciągiem z Sopotu, nadchodzącym o 8 godz. 
25 minut, zamierzał przez szyny udać c_,ię 
na pociąg, nadchodzący z Nowego Portu. 

Nic spostrzegł tymczasem ranżerują

ccj lokomotywy, która wjechała na szyny, 
przez które przechodzi{, i zanim zdołał się 

\ cofnąć, został pochwycony tak nicszczęśli-
1 wie, że glo\:1.'a została mu zupelnie zmiaż
dżona. Trzy dni przedtem urnart brat nk-
szczęśliwego. 

Z Wiel Kr Poznańskiego. 
Gniezno. Przy zakładaniu kanalizzi

cyi wydarzyły się tu dwa nieszczęśliwe 
wypadki. Przy ul. Trzemcszet'1skiej zar
wała się ziemia, która przygnioUa jednego 
z robotników. Nieprzytomnego wydoby-
1to na powierzchnię. Drugi wypadek wyda 
)rzyl się przy ul. Węglowej, gdzie również 
,zasypała ziemia robotnika Jóźwiaka z Ró
t-y. Pomimo, iż wydobyto go wkrótce z 

Kapitan Czart. 
TOM TRZECI. 

(Ciąg dalszy.) 

Ciężka atmosfera więzienia nie zmro
~zyta dotąd jego czola, a obraz nędzy ludz
dej nie ,zgasił jeszcze blasku jego źrenic. 

Zilla zbliżyła się nieznacznie do niego. 
Jakieś przeczucie tajemne wskazało jej, 
~eby szukała pomocy u tego młodzieńca, 
dóry niedawno dopiero przestał być chto
>ięciem. 

Przestała śpiewać i, ujmując rękę ied-
1ego z łuczników, spytała: · 

- Czy chcesz pan poznać swą przy
;ztość? Odczytać ją mogę z linii, znajdu
ących się na pańskiej dloni. 

Lucznik cofną! rękę, przestraszo
ny nieco tą niespodzianą propozycyą. 

>miech drwiący ozwał się w grupie wi
tzów. 

- Tchórz! - ozwał się jakiś głos. 
Cyganka nie nalegała. Wzrok jej PY

ający obieg! zgromadzenie, i dziesiątek 
ąk zaraz do niej wyciągnięto. 

Odgrywala przez jakiś czas rolę wró
ki której ją od .dzieciństwa wyuczono, a 
d~ wyróżniony przez nią młodzieniec 
dawał się wahać z żądaniem wróżby, u
miechnęfa się do!l i dala mu znak, aby się 
rzybliżył. 

Uslucha! bez namysłu i otwartą dlof1 
odał dziewczynie. Zilla dotknęla palcem 
linij życia", a jednocześnie swój wzrok 
!vrnienny zatopila w oczach młodzieńca. 

- Szczęśliwy chłopiec - rzekła gło
~m tajemniczym. - Kocha ... i jest kocha
v. 

To odkrycie, łatwe do zrobienia, gdy 

pod ziemi, umarł wieczorem wskutek ou
niesionych obraże1L 

Wągrowiec. W interesie służby pr:r,c
sie<llony został profesor p. I~yclllicki z W~l
grówca do Dyse!doriu na wyraźne rozpo
rządzenie ministerstwa oświaty. Pan pr1'
fesor Rychlicki pracował przy gimnazyum 
wągrowieckim jako matematyk przeszlo 
20 lat, posiada we \ <:\grów u '' lasność. a 
nowe stanowisko na obczyźnie ma obi<lC 
zaraz. 

Poznaf1. „Dzicnniko\\'i Pozn." pi z~t 
z pod Poznania: 

„Wyraźnie stn kolonistów ulok11je !-:: ć i · · 
misya' kolonizacyjna na cztcrystomon;r}
wym fol\\·arku w Żabikowie, lrnpionym uu 
włościanina Jakóha Jć>zcfka. Ow .J{)ze
fek nie zdoła? 100 m<Jrg w Koninie pod 
Lwćrn kicm 11trzymać, a zocl!orowawszy 
na „cbtopa-pana", rzucit siG na 400 m(Jrg, 
a nabyt ten folwark, Jak nam opowiada, na 
Makckiego i Banku parcelacyjuego. CLC· 

nmż Bank nic zastrzegł sobie pier ,vszc1)
stwa, gdyby J(Jzcfek chciał sprzedać? Jak 
siQ "yżywi sto rodzin na 400 morgad1, 
jest zagadk<1 i nic zagadlq. CJmina na telli 
okropnie ucierpi. 

Leszno. V./ „Orędowniku" czytamy. 
Na tlltejsz<l pocztG przybył w tych dniach 
wieśniak i \Vn~czył urzQclnilrnwi list, za
opatrzony już\\ znaczek poczto \'Y· U r?.G
dnik list Z\\'ażył, a przekona\\ szy sic;, że 
na zwykht oplatc jest za cię;~ld, zaż<tdał, 
aby oddawca jeszcze jeden znaczek wy!rn
pil i przylepi{. Na to oświadczy! naiwny 
chłop, że w takim razie list jeszcze ciQższ.v 
bQclzic. Po długich dopiero przckony\\ a
niach dał siG poczciwie,: nam()wić, wykn
pił znaczek drngi, zwilżył go, zamiast przy 
lepić go obok. przylepił na znaczek pier
wszy. Naturaluie, że tym sposo!Jc111 W.\' 
wolal ogólny śmiech l!a poczc.ic i w mie
ście, skoro siQ wiadomość o tym niep ··H

'\ dopodobnym w czo.sach dzisiejszych a 
jednak prawdziwym \\ ypadku rozcsztn.. 

S~11miei'Zyce. Żandarm B. znalazł w 
jednym z tutejszych lokalów· około 1 OOU 
pism re\volncyjnych, które przeznaczone 
być miały do I~osyi. Prokuratorya \\ O
strowie zarzqdzifa śledztwo. 

Poznań. Przed sądem lawniczym to
czyta siQ sprawa przeciwko pp. Mizg<tl
skiei, Mora\\ ski ej i Mayów Hic o publiczne 
noszenie wstQg o barwach czerwono-bia
łych. Panny Mizgalsk~, Morawską bro11if 
p. mec. Trąmpczyński, jako ś viadek \VY· 

stępo,vafa JJ. Anicb Tulodziccka. SQdzio
wie stali na stanowisku, iż wedle najnow
szego rozporządzenia prezesa policyi po
znańskiej nic wolno w ogóle używać kolo
ru czerwonego. (Rot ist iibcrhaupt verbiJ· 
ten, powiedział SQdzia.) Pomimo obrony 
p. mec. Trąmpczyr1skiego i zeznania panny 
Tułodzieckiej, iż kolor wstęgi niesionej na 
pogrzebie śp. Patrona Jackowskiego przez 

pytający jest przystojnym, dwudziestolet
nim chopcem, wywołało silny rumieniec na 
twarz sługi więziennego. 

- I... - szepnqJ - wiesz pani, że ... 
Nie dokończy!. Obawia! się może po

wiedzieć za wiele i chcial pozostawić Zilli 
odgadnięcie wszystkich tajemnic swego 
serca. 

- To, co mam wyjawić - rzekła ta
jemniczo - może być wysłuchane tylko 
przez pana samego. 

III. 
num roztąpil się przed cyganką. 
Nie puszczała ona ręki mlodego s!ugi, 

którego odciągnęła o kilkanaście kroków 
ztamtąd. 

- Jak się pan nazywasz? - zapytała 
wówczas. 

- Johann Mi.iller - odpowiedział. 
- Posłuchaj mnie, panie Johann. Je-

steś młody, zakochany, a Łagodny wyraz 
pańskiej twarzy wskazuje mi, że masz ser
ce dobre i czule na cudzą niedolę. 

- Dlaczego pani mówi mi o tem? -
szepnąl mlodzieniec, zdziwiony tonem, ja
kim słowa te zostały wypowiedziane. 

- Dla tego, że potrzebuję pańskiej po
mocy i że od pierwszego spojrzenia odga
dłam, że prośby mej wysłuchasz. 

- Tej, co odgadla tak szybko, że ko
cham, i która mi zwiastowała radosną 
wieść, że jestem kochany, nie odmówię ni
czego, jeśli tylko żądanie jej będzie możli-
we do spełnienia. · 

- Dziękuję ci, dobre dziecko - rzekła 
Zilla. 

I ręka jej ścisnęła silniej dłoń mlodzień 
ca, a oczy błyszczące rozrzewnieniem i 
wdzięcznością podniosły się na twarz jego .. 

- Spojrzyj pan na ten grób olbrzymi 
- ciągnęla, wskazując ręką mury więzie-

p. Morawską byl jasno czerwonym a nic 
narodow -polskim, amarantowym, skon
czyly siQ wszystkie trzy sprawy skaza
niem oskarżonych na 30 m. kary lub IO ( !J 
dni \\ ięzienia. 

„Goniec V\':· zauważa: 
Nadmieniamy, że tylko publicznie nic 

wolno nosić wstęg czerwono-białych, w 
prywatnem życin barw tych nikt zakazac 
nie może. 

Ciekaw<\ rzeczą byłoby St\\ ierdzic. 
coby zrobiły policya i prukuratorya, gdy
by wszystkie Polki nosily białe suknie z 
czcn,:onerni szarfami? A łatwo być moi.c 
że z po :i.·odn najnowszych zajść moda tJka 
opanować gotO\\ a cały Pozna1i. 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
~ . 

Opole. Do „Oaz. Opolskiej" przesłał 
pe\\ icn ma zynista koicjo\\ y, którego prz~ 
sicdlo110 na obczyznG „w interesie służby'· 
list, w którym zaznajamia rcdaków swych 
z smutncmi stos1111karni i ci(żkim · l0scn1 
wygnaf1ców Polak6w. J(<)ITS[)Olldt:nt, k~1)
rcgo żona choruje z tQslrnoty ?:a krajem n
dzilll1ym, zrobił już kilkakrotnie podanie o 
JHLcsiecllcnic w strony ojczyste, Iccz darc~ 
mnie prosi j, bta~a. Nadmict ia też, iż 12.k 
samo 11arzelrnh1 Niemcy, których przesie
dlono \\ siro11y polskie, kt(irym obiecy\\ il.
no ztc1 tc góry, a z powodu drc żyzny pann
j~c~'j ,,„ prn·'' incyach "schoc.InicI1, s:·: i:1 sir. 
g-c.rzd. jak da\\ niej, a obiccywany·.:h ll~lcl
datkćiw nic otrzymują. J cdc!l 7: przcsicclb
nych Niemców ~karży siG ''-' korcspo11drn
cyi napisanej do „Dcutschc Eiscnbal111 Zei
tung". 

System pniski dopieka zatem nic tyiko 
Pulakom, ale i Niemcom. 

Wiadomości :e świata. 
Z Rosyi. Spccyalna rubryka „I~11si", 

poświQcona „sprawie polskiej", przyn·.iSi 
w ostatnim numerze ciekawy list pcpa rc
syjskicgo, który ,,, gorncych sk1vadt wy
stępuje \\- obronie Polakó,,~, uciskar:yc:fi 
przez· rząd rosyjski. 

,,Bez W[ltpienia - pisze. ów pop · -
sprawa polska jest dawną i w ścistern zn:t
czcniu słmva historyczną. Polacy, starsi 
nasi bracia, którzy stanowią przednie stra
że świata sło\\ iaf1skicgo wobec świata ger 
ma(1skiego, mają prawo uważać się za po
krzywdzonych przez nas dlatego, j~e 111y, 
Rosyanie, nic c11cemy uznać nietylko id1 · 
starszet'istwa w historyi kultury, ale i bra
terst\va. Dotychczas sprawa języka pol
skiego 11ie została jeszcze rozstrzygnictą 
w należyty sposób. Jak dotąd, język pol
ski jest u nas zaledwie tolerowany i praw 
obywatelskich nie posiada. Skąd pocho
dzi ta nasza rosyjska nienawiść do języka 
Polaków? 

„Występując z drukowanemi slowam1 

nia. - Zan1yka on w sobie, co mam na 
świecie najdroższego, gdyż i ja również 
kocham, a ukochany mój może życie po
strada w tern zamknięciu. 

Cudownym instynktem, właściwym 
kobietom, Zilla odgadla, że na tę duszę 
czulą i szlachetną, która wyzierała z oczu 
chłopca, silniej oddziała gł os szczerego u
czucia, niż pospolita zalotność lub prze
kupstwo. 

Mogla była ofiarować mu pieniądze 
- wolala zawierzyć poczciwym instynk„ 
tom młodzieńca, zrobić go powiernikiem 
swych tajemnic sercowych, zaiąć go swym 
losem i potrącić w jego duszy struny deli
katniejsze, niż samolubstwo i chęć zysku. 

Patrzył na nią zdziwiony, lecz nie prze 
rażony zbytecznie tym wstępem, który je

dnak pozwalał mu zgadywać, że Zilla za 
mierza prosić go o coś, co może narazić 
jego stanowisko, a przynajmniej pozbawić 
go spokoiności. 

Twarz 'Cyganki promieniała wyrazem 
tak gorącej nadziei, że nie miat odwagi na
kazać jej milczenia, lub też opuścić jej po
prostu. 

- O kim chcesz pani mówić? - zapy
tał wreszcie, rzuciwszy dokoła szybkie 
spojrzenie, aby upewnić się, że nikt słyszeć 
go nie może. 

- Slyszalcś pan zapewne o mtodzie!1-
cu, którego oskarżają o przywlaszczenie 
sobie cudzego nazwiska i tytulu? 

- Czy nie nazywa się on przypadkiem 
Manuel? - przerwał Johann. 

- Tak wlaśnie. Czy pan go znasz. 
- O tyle, o ile można znać więźnia„ 

którego się przy świetle latarni, w ciemno~ 
ściach więziennego lochu. 

- Biedny Manuel, cierpi bardzo, nie„ 
prawda? 

- Jeśli cierpi, cierpień swych nie uia-

w kwestyi j~zyka polskiego ja - pra\\ o
sławny duchowny - spełniam święty obo
wiązek, aby zaświadczyć, że polska spra
wa w każdym bądź razie zestala po ta
wiona nie w duchu prawosla\\·ia. W o bee 
Polaków jesteśmy winni jako prawosła\\ ni 
i jako Rosyanie, odma,viając im pra\''<.t 
swobodnego używania ich języka oicz~. 
stcgo". · 

Nasrępnie autor listu wykazuje na przv 
kladacl1, że ucisk i brak tolcrancyi nie I~. 
ży ·w naturze narcdu rosyjskie~o, ani pra
wcslawia ( ?) i proponuje, aby tam, gdzie 
ludność prawosławna zna dobrze ięz~ k 
polski, w prawosławnych cerkwiach nabo
foi1st\\·a byty odpra" i~;nc '' języku pr1 .. 
skim. 

List swój pop rosyjski 1·01kzy sl J 
wa111i: 

,,Nasze historyczne tradycyc - tlJ 
przcdewszystkiem uznanie narodmvośo..:i i 

narodowego języka. My, ~łowianie, otrz). 
maliśmy \\ inrę chrześ.:ia1islq \\ swoim h;
zyku i pra ,·os!a\\ ie w •~aden sr;osób, n:~ 
gdy i nigdzie - przez samą tylko pami <~c 
na swych pierwszych apostolth\T -- nie 1 w 
że, Ilie PO\\ inne pod swym sztancbre111 
stawiać ucisku kogokc h ick na kuli zi 1.:: 111„ 

skicj, a cóż dopiero 11ci,ku brad, ktt'irzy 
mieli nic.'.'zc7(_Ś„:ic strc:i ·ii~ swą ' ·spani'.'tlą 
przcszkś6 i weszli p~rl nasze bćrto, aby 
wypróbO\\ 01: przed s;1dem historyi 11as2l' 

braterstwo i nasz c lirystyanizm." 

Z różnych stron. 
Dortmund. Browary wypo·,\ icdz.ialy 

\\' alkę swym zorganizowanym zawodo\\ r> 

robotnikom. Ponieważ w browarach t~1ttj 
szyd1 nic przyszło do ugody, przeto pair>
\\ ę zorganizcwanych robotników wydah
no z pracy. Druga polowa po większi:j 
czr.ści złożyła skutkiem tego tak sarno 
pracę. 

Dortmund liczy 5G milionerów, 20 t1 -

sób, których maj;:i,telc wynosi 750 tysiQcy 
do miliona marek, 44 z majątkiem od 500 
tysi~cy do 750 tysiccy mr. 164 z mająt
kiem od 250 do 500 tysiQcy, 498 z maiąt
kiem od 100 do 250 tysięcy mr. Pc1datek 
od majątku (Vermogensstcuer) płaci w 
Dortmundzie ogółem 4804 osób, płacących 
podatki. 

Jeszcze nie zapóino zapisać „Wiar li
sa Polskiego" na maj i czerwice, to rcź 

prosimy usilnie naszych Szan. Czykl
ników, aby bez przerwy agitowali za swc1n 
pismem, na które· wlaśnie teraz ze wszyst
kich stron uderzają wrogowie ludu polskie
go na obczyźnie za to, że „Wiarus Polsl.;:t·' 
staje w obronie tego ludu. Chcianoby ro
botników polskich na obczyźnie zamienić 
na niewolników centrowych germanizato
rów, a że „Wiarus Polski" zwalcza owych 
centrowych polakożerców oraz ich poma· 

wnia. Nigdym nie słyszał, aby się skar- · 
żyt -

Johann, powiedziawszy to, poruszyl 
się niespokojnie i dodał: 

- Ale przepraszam panią, już pora 
wracać do Chatelet, i jeśli to o tego Ma
nuela idzie pani, tom powiedział już wszy~ 
stko, co mi o nim było wiadome. 

Powiedziawszy to, wyciągną! z kk
szeni mały, srebrny pieniążek i chciał wci
snąć w rękę cyganki. 

Zilla odsunęla łagodnie rękę. 
- Jeszcze chwilkę - rzekła. - Ja 11ie 

powiedzialam jeszcze wszystkiego. I i~
żeli od pana nic już więcej dowiedzieć sie
nie mogę, prosić go będę wzamian za to o 
jedną wielką laskę. 

- Powiedzialem już, że będę szczęśli
wy, mogąc przysłużyć się pani czemkol~ 
wiek. Proszę jednak mówić prędko, gdyz 
jeśli dozorca zobaczy, że rozmawiam z 
panią nie minie mnie kara. 

- Nie! Bóg uchroni pana od tego, 
gdyż jesteś dobry i zacny. Temu Manuc:
lowi, którego znasz i którego ja ko~ham, . 
zagraża wielkie niebezpieczeństwo. Ma 
on potężnych wrogów. Przypomnij pau 
sobie: czy zdarzy to mu się co niez\>:Y
klego? 

-- Odkąd? 
- Odkąd przebywa w Chatelet. Zwła-

szcza od dzisiejszego ranka. 
- Nie, nic mu się nie zdarzyło. Od

wiedzał go tylko starosta, w celu indaga
cyi, oraz pewien szlachcic, który mial upo
ważnienie do widzenia się z nim. Po ra 
tern, nie przypominam sobie nic godnego 
uwagi. 

- A ten szlachcic ?.„ Czy przycho„ 
dził wczoraj wieczorem? 

-Nie! 
Zilla odetchnęla~ 



starających sic dla obalamuccnia 
'r polskie piórka narodowe, dla tego 
ża j~dna i druga strona \Yszclkic sity, 
,a \\'szelką cenę zniszczyć „Wiarusa 
kiego··. Jesteśm~ pewni, ~c lud polski 
i.„zyźnic na to me pozwoli. , . 
fuJda. Jak ''.'iadorno, nrosczysc1c (Jb
zon<l tu b_ędz1: ~d 4_ do 11 c_zer.\\:c~ i. 
-0 roczrnca sm1erc1 mGczcnsk1ei sw. 
·:ia·cgo apostata Niemiec, kt<'>ry tu po-
,~ I 

anrtn został. Przybędti na ten ,)b-
w zrscy biskupi pruscy, kt<'>rzy tu 

k;t: co rok przy gr~·bi~ ~\\'. _Bonif~ce~o 
Jują. i też jeszc~c un'.1 n;cnucccy 1 ·11c
. ,Hlstryacca b1skup1. Z Kolonu pn:s
) nadzwyczajny pociąg z piclgr1~~ -

Bochum. Minister kolcjo\\ y polecił 
zyć \\ydział~' robo~niczc po~r(>~ rnLH)·· 
\\ kolejowych. Ptern sze tak1'2 \\·y-

zostały S\\'cgo czasu utworz011~ na 
1 

\\ Berlinie i okolicy i okazały sit; 
~yczncmi. Zarządy kolcjo\\ c mai,t do 
j czcrn ~a br. za\\'iadomi~ min~strn, a 
k (do cicrwa 1903 r.) nrnJą znow do
. ~zv k \\ ydzia ly oka7:ały si~ prakty-

'': pożytcczn_c. . . , , 
le i zarfarna takich \\·ydz1ain\\' są na 

""" ' l I 1ącc: 1) przcdkła_da~ ur~ęd.o'.11 -o c-
l' \\'!liGski, ~ycz.e111a _1 zazal~n!a. ro~o-1 

·\1 i \\'ypowiadac o ntch swoic zdantc; 
·,dlić i \\ ypO\\·iadać S\\·oje zdanie _o 
:aii:r..:h ogólnych sprawa~h robottll · 
li 0 regnlaminach rnbc\tmczych, a 1\

dz~niach db b_czpicczc1~1st:va i_ dr~·bro-
1 r1)bnt11ic~~C'.::!O itp.; 3) us1111erzac 111cpo. 
nnienia, po-..i. stałe wśród robotników. 

Rozmaitości. 
frvderyk ,~von" Schiller. Z 110\\ mln 

id ;0cznicy ś1:1ierci Schillera, dzienniki 
mcckic przypominają słynną rnowQ Ja
a Orimma, wygt< szoną p0dczas setnej 
iiic::, urndzin poety, w Akademii nauk 
oku 1859. Wiadomo, że Schiller na trzy 

0
1wl śmiercią otrzymał szlachcct\\ 01 

ymożna ,,uszlachcić po~tę? -- .zap~tv
tsiG Qrinm1, - kto posiada naJ\~y:sze 
naczcnic: geniusza, temu wszelkie inne 
1hytccznc. To też pod tytułem. ar.cy
i nieśmiertelnych i przed nozw1sk1cm 
llera przydomek \-on razi ucho i razi 
rncie estetyczne i moralne. Takl ty
tóPO\\iedni był dla weimarskich loh.a
dla ludzi, którzy znaczyli tylko o tyle. 
na nich padał blask od książGCt.'gO 

rn". W irniG tych uczuć Grimm dom~·
siG, aby przyszłe wyda\.Ynictwa dziel' 

1illera ukazywały siQ bez przydornku. 
, 1rniosek przebrzmiał bez echa. 
Chrystus Pan Niemcem? ,1Deutschc 
hwacht" twierdzi że Jezus Chryst.u::i 
hodzit z szczepu 'germailskiego. Już 
Io 1500 lat -przed Chrystusem przybyll 

Poczekaj pani - dodał prawie l18.-

1111ast Johann. - Omyliłem się, że 0d-
dzali więźnia tylko starosta i szlachcic. 
·-Któż byt więcej? -- spytala z ~o
kową niecierpliwością cyganka. 
- Człowiek jakiś który przed chwilą 
·oy! do Chatelet '_ s7użący, jak się 
·e .. 

- Czego chciał ten człowiek? 
Przyniósł dla więźnia posiłek. 

··Posiłek! - wykrzyknęta Zilla, ble-

'· 
-. Tak. Widocznie jakaś poczciwa 

za użaliła się nad dolą tego Manuela i, 
cząc, iak nędznie karmią 'vięźnió\v, za-
gnęla Pożywić go czemś smaczniej-

- A! wszystko wszystko stracone! 
'Yk.rzyknęła Zilla' z najwyższą boleści;.i 
muiąc ręce ruchem rozpaczliwym. -
ciągu tego czasu, który ja zmarnowa
bez Pożytku u starosty nędznik dopro~ 
Dl swój zamiar zbrod~iczy do skutku. 
b .1a Johan~a ten nagły wybuch ?ole
~! zg?ta niezrozumiały. Starał StG c11 
emnie uspokoić Zillę. Nie słuchała 
d !rasz.ne widzenie, które przerazi!o, ją 
10g?~Ztną tam, w izbie starosty, znow 

·er !e1 Przed oczami, i z zatrzymanym 
s
1
iach oddechem z nieruchomą źre-. ca ą d , 

\V t~szą w niem zatonęła. 
11,re~zc1e powróciła jej świadomośc 
"1 \\·1stości. 

!0hanie ! - przemów ina ztrudno~ 
.~/a muszę go ocalić, slyszysz? mu

dope tr~eba koniecznie, abyś ty mi do 
Otnogt. 

Czego P . . b . ? "Ab . am się o aw1a. 
Il\\:' 'Y nie uśmiercono Manuela. Przy 
A:ze 

1 .wd~ięczność dozgonną, zacny 
·.,, 1\V~ Jeśli usuniesz grożące niebezpie-

. Stanę się twoją niewolnicą, na-

do Galilei Germano\\'ic - tak pisze rJW:l 

gazeta - i odtąd tam znajdowaro się " ielu 
żydów jasnowłosych z nicbieskierni ocza
mi, tak jak Jezus Chrystu . 

Niktby nic uwierzył, do jakich l\\ ie1„ 
dzc(1 je ·zcze germar1skie gazety SiG posu-
114 ! Rozumic się, że takim bezbożnym 
niedorzecznościom nikt nie n wierzy. I ezu~ 
Chrystus, to syn Boży - u ·zy nas wiara 
ś\\'iQta. 

T~ rm Niemcom, którzy konie'-wic d1c.:l 
uctowcdnić, że naród nicmic ki jest bardzo 
dawnym, radzimy przeczyta6 znany "ic1 -
szyk 11icmiL:cki, opi ujqcy a\\'anturc; iem., 
ca z pd1ł:.i, jeszcze przed si\\ orzc!lil?m 
Ś\\·iata. 

Pn~dzciby .ics7.czc można 11\\'icrzyc 
c) O\ 'a gazeta r6wnicż twierdzi --· że 

że lnicrzc Piłata, którzy llH~czyli .l ezusa 
Chrystusa i na krzyż !;O przybili, byli Ger
rnanarni bez wyj:1tk11. 

Niewi rny Bur. „Dzielni" Bt1r· '"ie, 
kVirzy pt.,pi '}\\ ali ::;i~ <;lity, arzaniem 
S\'.':Y ch wale ·zn:ych czyn(>w Ila wyst:i." ie 
w St. Louis, dokonywali podbojó\\' na in
ncm polu. Bo1wtcro\\ ie zawracali głOWG 
Amerykankom, ale z Amerykankami :~ar
t(JW niema. Jeden z \\ odz()w, kncrał !Jur
ski, Ben Biljocn, " listopadzie 1903 rokn, 
wystosował 11astGpujący liścik rnitosny do 
miss Iklfort: 

„Ma chcric, my dear Mary myśli Jll'Jjc 
są wci<tż przy tobie, twoja slollka tW<lt'Z>'
czka stoi mi wci<tż przed oczyma, a w 11-

szacł1 lirt.:mi twój g;łosik i dzwonią mi słó
wka: „JVfoj Gen!" Lzy płyną mi z oczu, 
gdy myślG o dniach szcZG~liwyd1, ktrire 
zeszły mi z tob~. T\Yój na zawsze Ben." 

W ostatnich dniach października roh1 
następnego, „wierny" Ben pis~ll do S\'.'cj 
ukochanej Mary: 

„Dzie1'1 naszego ślubu nigdy nic 1rnd:.:j .. 
dzic. Tkn." 

I cóż nczynila dcar Mary? - Czy po
szła do klasztoru, a może na dno rzeki? 
Bynajmniej. To byloby za bardzo ·roman
tyczne, a yankeski patrzą na życic trze
źwo. Dcar Mary wziC't wszy ze sobą szpi.::
rutę, wsiadła do\\ agonu, pod<1żyla do Chi
cago i tam wyćwiczyła należycie swego 
Bena, który po tej dosadniej nrgumc11tacyi 
·wyznaczył dzieli ślubu. 

Wesołv kącik. 
Szczerość. 

- Co pan czuje, gdy pan ze 111m1 tai1-
czy? 

- Czuję na sobie chytry \\Zrok mamy 
pani i boję siG, żebym nie wpadł w jej si
dła. 

Zagadki o Hereracb. 
- Czem jest łierero, który pożarł <;\\ c 

go ojca? 
- Sytym. 

leżeć będę do ciebie 1 jak pies do swcgtJ 
pana.„. 

- Cóż trzeba uczynić? - zapytał Jo
hann, porwany tonem tego przcmówie_ni.1. 

Zdjęla z ręki srebrną bransoletkę 1 o
strzem małego sztylecika nakreślita na nici 
kilka znaków, niezrozumiałych dla Johanna 
i dla innych, ale które Manuelowi, obez
nanemu z hieroglifami cygaiiskiemi, mó
wiłyby wyraźnie o zamierzonym zamachu 
na jego życie i o potrzebie jak największej 
ostrożności. 

Zaledwie skol1czyła to niezwykle pisa~ 
nie mtody sluga podjął na nowo: 

' - Co trzeba uczynić? 
_Doręczyć to więźniowi - odrzekła 

podając bransoletkę - ale clorcczyć nie ju
tro, nie dziś nawet wieczorem ale - natych 
miast. 

„Boże ! - pomyślała z boleścią - ;;y _ 

je-ż on aby jeszcze?" 
Johann wziął bransoletkę; jednak zd,1-

wal się namyślać. 
- Nie jestem pewny - rzekl nieśmia

ło - czy będę mógł zrobić to tak prędko, 
jak pani pragnie. Schodzę do lochów do
piero około południa. 

_ Idź jak najśpieszniej biegnij, 
pędź! Bóg da ci natchnienie i Bóg cit; 
wspomoże! 

Mlodzienicc odszedł. 
- Czekać będę na ciebie! - za\i.. dala 

za nim. - Powracaj, aby powiedzieć mi 
wszystko, nawet najstraszniejszą wieść, 
której się obawiam! 

I złamana zarówno cialem, jak dusz:t, 
upadla na bruk, podczas gdy Johann ~o
dążal szybkiem krokiem do gmachu wię-

ziennego. . . • , 
Gdy zniknął 1e1 z oczu, zatonęła \\ lej 

mglistej otchłani marzeń niejasnych a drę
czących, które tyle ucisku wewnętrznego 

~ Czem je t, jeżeli pożre także \\ ojq 
matkę? 

Zupełnym icrotą. 
- A jeżeli połknie resztę rodziny? 
-- padkobier ą jencralnym. 
- A gdzie mimo to taki ludożerca rno-

żc z naleź(; sympatyG? 
- \ slO\\ niku pod literą . 

Nasze dzieci. 
Mama: Wstydź się Józiu, takiś już du 

ży i 7.a\\ szc jcszczt.: je, t ś niegrzeczny! 
Józio: Trzeba było tak pr~dko nie '· Y

chodzić za tatka. tobym był je zcze teraz 
mniejszy . 

.1. 'a wieczorku. 
- Czego ty ci~gle tai1czysz z jednym 

tym samym kawalerem? 
- Umyślnie to robiG mamo: \ ', zy5::;y 

pomyślą, że to mój narzeczony i zacz1q 
ubie~a(: sh~ o mnie. 

raturalnic„. 
Ona: \\i c pan s<tdzi, że rnężczyz1rn 

nic może sit; obejść bez J·obicty, a kobieta 
bez m~żczyzn} może? .... 

On: Naturalnie! (1dyby tak nic było, 
to slqclżcby si~ brało tyle stUJ. eh panicu.„ 

Pocieszenie. 
Sol<.lad (żal<.1 siG prze<..!. kapitanem). P::t

nic kapitanie, trzeci dzici'1 j11ż nic nic jemy! 
Kapitan o:;::,ob~tki11. Tern lepiej dla \\ a.:::i: 

glod11y o .\ iclc lżej niż syty zncsi operacyc; 
w razie potrzeby wydobycia kuli z że. 
l:tdka. 

Wykr~ciła się. 
- llcż ty masz lat? 

O pi~~ lat icstcm mkLlsn o<.l rn~ż~\. 
- A ileż ma twój 11iqż? 

Nic \\iem, bo ni~dy ze nm:1 o 
swotch btach nic mÓ\\ i. 

a ożeństw pols ie. 
Lang c n dr ee r. 

Misya polska od 7 aż do 14 maja. 
Kazania w nicdziclG o Yi 12 - 4 - %7 

na wieczór. - \V tygodniu o ;1;;9 05 _.:.: 8 
na wieczór. 

Cześć polskiej pieśni! 
Koło śpiewu „Moniuszko" w Gelsenkir

chen-Hiillcn 
·oznajmia S\\ ym członkom oraz rodakom 
zamieszkałym w ttiillen, iż w 11iedzielQ 
dnia 7 maja urządzamy wieczorem zaba
wo, na którą wszystkich I~odaków jak naj
uprzejmiej zapraszamy. Początek zabawy 
o godz. 05 po pof. Zabawa odbGdzic siQ 
u p. Nachbarsclmltc, ul. Wa1111er Str. 

Uwaga: Cztonkowie zalcgaj<1cy ze 
skladkami <.lłużei jak trzy miesiące winni 
się ze swych skladck przedtem na zehra
niu uiścić 1 w przeciwnym razie będą u
ważani jako goście. Cześć polskiej pieśni! 

Zarząd. 

sprawiają, gdy czyje życie wisi na wlosku 
i gdy jedna chwila stanowi o śmierci lub 
ocaleniu. 

Przez dlugi czas IJie wychodzi/a z te
go odrętwienia, obojetna zarów110 na wsp6l 
czucie, jak i na urągania przechodniów. 

Jedną tylko rzecz widziaia przed so
bą: wielką, groźną, w dziwaczne linie po
wyginaną brylę gmachu więziennego, któ
ra wykreślała się twardo na ciemniejącem 
stopniowo niebie. 

Po pe'" nym czasie, ta bry la stata się 
już tylko plamą; a plamą zlala się w jedno 
z całkowicie już ciemnem tłem nieba, p•J
czem jasny srebrzysty promieil oświetlił 
szczyty murów. 

Zapadla już noc, a Zilla wciąż oczeki-
wała. 1 

Spędzita pól dnia 11a twardych kamie
niach ulicy, zatopiona w myślach i nieru
choma, chwilami tylko budząc się z odrG
twienia, aby podnieść głowę ł zobaczy.:, 
czy Johann nic powraca. 

Ale nikt sie nic zjawiaL 
Noc stawata się coraz ciemuicjsza i 

cichsza; w pobliżu ozwala siG grzechotka · 
nocnego stróża, wzywającego do gaszenia 
światła, i Zilla musiała wyrzec się nadziei 
otrzymania wielmożności, od której szczę
ście jej całego życia zawisło. 

Wszystkie sprężyny jej duszy poczę
ły rozhartowywać się i rozluźniać. Pod
niosła ręce do piersi, którą przeszywał ból 
ostry, a gdy chciała podnieść się, uczula 
nagły zawrót głowy i ponownie upadła na 
ziemię. 

Ta krzepka, wytrwala cyganka zo
stala nareszcie pokonana. Nie pokonaly 
jej wzruszenia, nie pokonała boleść 
zwycięztwo odniosla nad nią natura. 

(Ciąg dalszy nastąpi). 

Cze ć pieśni! 
Koło śpiewu Ce ylia z 

podaje do ' iad mcś i \ J m Z} tki11 
czl nkom, oraz '· zystkim l~odakom i o-
da zkom '' emniihl i okoli y, zar z~ 
'' zystkim towarzystwom, które cd • 
zaprc zenia odebrały i tym, które dl·. hr -
ku adre ów tyd1żc nie cdebraly, iż • nie
dzielę, <lnia 7 maja r. b. odprawiamy n~ sz. 
III. rocznic~ na ali p. Eikhoffa, ul. Kniip
pel tr. 

Program urc czy t ś i: I l or.~ert Y
kcnany przez kap lę pol ką pod dyrekcy 
p. J .... zulca. 2. Spicwy hóro , \\ lrn
na11e przez srisiednic rr ola śpi \\a -i . . . 
C" i zenia mi iscowego „$okcJa· . 4. rl .t·r 
amator ki p. t.: ., zkoda :-.·qs(i\ ·", Pr~ l
tek zaba :-. y o godz. l' . O liczny udz:at 
zab<rn ie goś i i to\ arzy:stw prosi 

Z ar z <1 • 

Bot trop. 
'zan. członk m Tc\ . ~ '. Jad,a ie

my do :i. iad0111ości, ie \\ nicdziti~ d .1·1 7 
rnaja po pot o godz. 6 odbGd2ic sit; zaba' ra 
towarz)St\vH 11asz go, polq zona z ea · 'm 
na sali p. \\ tlo\\ y łie5sc \ [.1ell :1. ig. 

Będq odegrane ba1dzo piękne vt}Uki i 
t,o: Niema~z to iak kawalcr~ki s :m. 
Smicszlly pojedynek i różne figle, że każ
dego do śmie hu pobuuzą. SU:-a1 i..:m 
amatoró\ i amatorek lJQdzic, b.>· • zan. 
członków i g( ści jak najlepiej zainrn · ·. · 
cl7iatki szh.lnc po niżej lat 1·1 przystt;pu ·i~ 
mah\. O oście mile \ ridiiani. Zarząd. 

Towarzystwo ś ~. 'Vojciech '" DuLbnrgt 
c bchodzi w niedziclQ 7 maja S\\ [\ 7-;iią ro
cznic:G istnienia połnc1011:.t z kcrn.:cncm 1 

teatrem iw sali d0m11 ka!oli kieg< l Scit011-
str. 19, na l·tónt to wszystkich J(odakó v z 
Duislrn rgtl i okolicy zapraszamy. S7ctn. 
to\\ arzystw?., kt<'>re zaproszenia ( dc.braly 
i te, które z powodu braku adrcsc'l\ · o ob
nych zaproszei'1 nie odebrały, prvsimy~ 
ażeby przybyły z choqgwiarni. l1 r imv 
ażeby j11ż o gcdz. 3 byty '·szystkic to . · -
rzystwa rw micj~c11. O ~otlz. :1:h \\ ymar37 ... 
do kdciota św. Józda na nalJc:ll..!i':st vo 
polskie. O li~zny udziat w ro :znicy up -
sza się. Zarząd. 

Baczność Baulrnu ! 
Zwracamy uwagG mężom zaufani~-t \\ 

Bauka11, ażeby każdy tylko w S\Voim ob
\ odzie skladki zbicraf, ponieważ nu.clcho
dzą skargi, iż w ostatnim czasie byfy 
zbierane sklaclki od rnę2ó\;•, którzy w re· 
miejscowości nie mai;\ prawa. M<;i.cm 
zaufania jest tam druh Pawcl Stas1:c \ski, 
który mieszka Oststr. nr. 2. Do niego na-
lcż::1 ulice: Strtinkcdcrstr., Ost, l"T:.lv ~ l 

Colonii, Augusta, Oothc, Wcidestr. do 1.1~ 
sku, Bcrthastr, Priedrich i Bismarckstr. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie''. 

WIEC W BISMARCK 
odbędzie się w niedzielę 7 maja po poL o 
god_. 4 u p. lialt~m, Wilhelmstr. 110. 1 a 
porządku dziennym sprawa organizacyi. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie'"~ 

Wanue-EickeJ! 
W niedzielę, dnia 7 maja o godz. ·1 p< 

pol. odbGdzie się w sali p. Raberta w ::-:i
klu, ul. Victoriastr. posiedzenie, w celu za
loże11ia towarzystwa polsko-katolickiro·n 
dla pogranicza Wanne-Eikel, gdzie mi~ 
szka dużo Polaków, którzy do towarzysrn 
polskich nie należą. Prosimy o liczny 1:-
dzial. Komitet: 

Pr. l(rzywiński. L. I3rygicr. 

/3 MA .I! 
W środę, dnia 3 maja o godz. 5 ran 

odbędzie się wycieczka. Wszystkich Ro
daków i Rodaczki z Bochum i okolicy u
prasza się o liczny udział. Zebrać trzeb 
się przy wejściu głównem do parku miej„ 
skiego w Bochum, punktualnie o godz . . ~~; 
rano. Po powrocie udamy się wspólnie n 
Mszę św. 

Wiec polski 
w Złokomorowie (Senftenberg) na Łuży-

cach 
odbędzie się w niedzielę dnia 21 maja o 
godz. wpól do dwunastej, zaraz po nabo
żeństwie na sali p. Baraniusa. Mó"'c 
przybędą z Berlina, także jeden z posłó' 
polskich. Uprasza się wszystkich rodakó 
o przybycie na wiec. ((omitet„ 

Uhlo piec 
mieszkający w Bochum, który na Wielka
noc opuścił szkołę, potrzebny do posyłek. 
Zgłaszać można się w księgarni „Wiarusa 
Polskiego" w Bochum. 



, 

MISYA POLSKA W ALLSTADE ' 
rozpocznie się w niedzielę 7 maja. Pier
wsze kazanie o godz. 11 PQ Sumie; drugie 
kazanie o godz. 5 po poi. \V poniedziałek, 
wtorek. środę, czwartek, pi<itek i sobocG 
kazania: o godz. 9 rano i o 5 po pot. Dnia 
ł4 maja o godz. 11 po Sumie kazanie po 
poi. o 5 kazanie i zakoł1czenic Misy1. 
Przed rozpoczęciem kazania będzie odma
wiany Różaniec. 

· Członkowie Tow. św. Jerzego przy
st~pują do wspólnej Komunii św. w riic
dzielę 14 maja o godz. Yi8. 

Kele śpiewu „Lutnia" w Rohlinghausen 
•o~si wszystkim Rodakom w miejscu i 
ekoJicy, iż ~· dniu 7 maja urządza Kolo na
sze swą pien\ szą rocznicę na sali p. Peter, 
ul. Bochumska, polączoną z koucertem, de
kla•acyami, śpiewem oraz teatrem pod 
tytułem „flisacy", w ko!1cu taniec. W stęp 
-,rzed czasem 50 fen., przy kasie 75 fen. 

Z ar z ą d. 

Towarzystwo loteryjne „Zgoda" w Brnck
hausen-Marxloh 

podaje do "'iadomości szanownej publicz
ności, iż urządza swą latową zabawę z tait-

· cem dnia 7 maja 1905. Początek zabawy 
o godzinie 4 po południu na wielkiej sali p. 
Brinka '\V Bruckhausen. Prosimy wszy
stkie sąsiednie towarzystwa aby nas też 
swoją obecnością zaszczycić raczyly. 

Zarząd. 

Baczność Rodacy! 
Polecam szan. Rodakom moją 

ORKIESTRĘ POLSKĄ, 
która wykonuje wszelką muzykę, jako to: 
podczas pielgrzymek, pochodów, koncer
tów, także doborową muzykę do tar1ca w 
towarzystwach i na wcsolach, a mianowi
cie z fortepiaucm. Ponieważ moja córka 
zemną gry\va, więc już w ma!o osó.b wy
konuję dobrą polską tanią muzykę. $okol
skie marsze! Ceny jak najprzystępniejsze. 

.J a n P a w 1 a c z y k, kapelmistrz 
Schonncbeck p. l(ray, Orundstr. nr. · 4a, 

· obok kopaJni „Zollverein" II!. 

3 czeladników krawieckich potrzcbuiG 
.zaraz na stale zatrudnienie. Płaca: 10 mr. 
marynarka, 15 mr. surdut, 3,50 spodnie. 

M. DEPA, krawiec 
w Ruhrort-Laar, Kaiscrstr. nr. 99. 

Olbrzymi wybór! 
,;Najtańsze 1 · najrzetelniejsze źródło 

zakupna"! 
Wstystkie moje zegarki są starannie obcią

gnięte i na minutę uregulowane. Za każdy ze
garek daję 2 letnią piśmienną gwarancyę. O
bawy nie ma żadnej, bo coby się podobać nie 
mialo, przyimuie z powrotem i zwracam pie
niądze. Trzeba się koniecznie przekonać, a 
kto nie kupi, toć trudno, ten sam sobie szkodzi. 
Zarnóweinia i podzh:kowania codziennie nad
chodzą. 

Czysto srebrne naipieknie4sze zegarki 2 
Matką Boską, z 2 zl·oconemi brzegami i z n.:i i
le.pszemi werkami na JO kamieniach po 12, H, 
16, 18 i 20 marek. 

Najwspanialszy z Matką Boską ze~~arek, 
zfacone litery, i najozdobniejs7ymi zfoconymi 
brzegami, ciężki w srebrze i z najlepszym na 
10 kamieni prima werkiem tylko 26 mr. Zegar 
ka tego z pewnością nikt jeszcze nie widzial. 

mr. 

Zegarek posrebrzany kluczykowy 5,90 mr . 
Zegarek niklowY cyl. kluczykowy 5,40 i 8 

Zegarek pośrebrzany najlepszy na 6 kamie
muh kluczykowy 7,75 mr. 

Zegarek czysto srebrny cyi. na 6 kamic- . 
niach klucz. lub rcrnon. z 2 zJoconemi brzegami 
prima werk 10 nu., - Ten sam na 10 kamie
niach po 12 mr. 

l..ańcuszki po 25, 30, SO, 85 fen., lepsze ni· 
kfowe po 1, 1,25, 1,50, 1,75 mr. 
Ue~tn Ud b_og·ate na f;OO ilnstra•~Y 
na zegarki., lańcuszki, biżuterye, także skrzyp
ce, flety, klarnety, harmoniki, oraz noże, brzy
twy, portmonetki i różne okolicznościowe po
darki v,rysylam każdemu darmo i franko . 
z ·270 ilustracyami i 8 koforowymi obrazkami. 
Fonmat wielki. Egzemplarz oprawny w plót-
11.0 mg~lskie z futeralem. Cena 11,00 mr ., z 
zlMrm hrzegei.m lZ,00 mr., z przes. 50 fen. wie
ce}. 

w • BACZNOSC!! 
Uwiadamiam szanownych Rodaków, iż 

obiąlem 
AGENTURĘ ZABEZPIECZENIA OD OGNIA, 
którą dawniej mia! p. Józef Jesiek. 

Zabezpieczam domy i wystawne okna 
(szklo), wyrabiam pożyczki na budowę nowych 
domów na I hipotekę i mogę zapewnić Roda
ków, że z dohq i pewną kas::i, będą mieli sto
sunki. Mojcm staraniem będzie, aby każdego 
zadowolić. Zwracam też uwagę tym, którzy 
jeszcze nie są zabezpieczeni od ognia itd., aby 
napisali na karcie pocztowej do mnie, a chętnie 
przybędę. Przytem niema żadnych nadzwy
czajnych kosztów. Proszę o poparcie mego 
przedsiębiorstwa. Z uszanowaniem 

Główna agentura zabezpieczenia 
w Recklinghausen-Siid, Marienstr. nr. 9 

WOJCIECH CHWlll(OWSl(I. 
••• il 

8 dziewczyn do różnych robót, wyso
kie zaslugi. 

2 dziewczyny 14 do 16 lat, 5 parob
ków 16 do 25 lat poszukuje od zaraz i 1 .. go 
maja. Polskie bióro w Doctnrnnd, Ltitgcn-
brUckstr. 18. M. Bierwagen. 

'' 

Nowe książki. 
„Nauka o zabezpieczeniach rob 

ków: 1) na przypadek inwalidztwa; 21 
wypadków; 3) na przypadek chorob 
Taki tytuł nosi broszurka \vydana p~ 
ks. W. Raitera. Cena wynosi 30 fen 
przes. 35 fen. Zama\viać można wpr0

4

1 
ks. W. Reitera w Inowrocławiu, w ksi 
garni „Dzien. l(uj." tamże oraz w księg4 
„Wiarusa Polskiego" w Bochum. J\sią/ 
tę powinien koniecznie posiadać każdv . 
botnik. · ' 

• ••••••••• CYGARA 
po 2,70, 3, 3,50, 4,20 aż do 10 mr. za 1 
sztuk. Papierosy po 65, 90, 1,20, 1,50 i 
mr. za 100 sztuk. Odpadki od cygar, ż 
laferme, tabakę do zażywania poleca 

B. K a s p r z y c k i, 
fabryka cygar i papierosów w L u b a w i 

(Loebau W:-Pr.) 

Malthes..,.rstr . 17, ''ł' Jło~„hUJU~ 
wykonyw~ 

== gustownie, prędko i tanio == 
wszelkie prace drukars.de 

mianowicie 

usta·n·y, p1·og:ra1Hy, !'.arty wstę11ln, lu\N:V legH'yma cyjnc, 
karty tlo kwitowanin dudek mies:ł~li.!:enyeh, IH>Jterty i tHt• 

1~ier z ma.zwą tul\'aw·.1.y1Jtwa lu.b :t. rrn~w~~ . iem otłoby pry· 
i~· atu~j„ zap1rot!lzenia _ l'ł' <·~elne, k:ai•t)' i1ofocaJa1ee ł "~:i.zyto-we, 

plakaty, 1u·ospekty i' t. d., J t,. d. 

-~····---
U ~a g u.. Przy wszelkich zamówienia.eh prnl~in:iy pcdt<,t~ Miwezo 

d,:1H.iGny adret:1, s.hy przesyłka nie opóźnił.a sie. 

Adresować naleJ.y: n Wiarus Polski", Boclu.111111.· 

Rodacy! Czas za pisać gazetę polską i1a maj . i 
Gazeta Toruńska 

. czerwiec. • ••• •••• „ ••• 
WIARUS POLSKI 

narodowo-ludowe pismo dla Polaków na 
obczyźnie, szczerze p.olskie i kart:olickie 
W'}'!Ch'Od.'z.i w Bochum rok piętnasty, a ko
sztuje na maj i czerwiec 

tylko 1 markę 

a z odnoszeniem is fen. więcej. 

Ce tyidztień otrz1'1ffiuie kcmdy bez1plat
nie dodatek nLed1i1elny p. t.: 

„POSŁANIEC KATOLICKI", 
który ziaw.iera ewaITTJgefae i kazania na ka- J 
tdą nie<lzi1ęl~, piękne powrieści i ró~ne po~ 
uczające i ciekaiwe artykuly. 

Ktoby pragnął, abyśmy „ Wiarusa Pol
skiego" przez maj i czerwiec posyłali jego 
krewnym do Polski, niech nadeśle 1,28 mr. 
i dokładny adres osoby, która gazetę ma 
otrzymać, a „Wiar. Pol." poczcie przeka
-temy. 

Rodacy! Kawy Po Laik konie-
CQ:TJ ie czytywać winiern „Wiarusa Polskic
iQ", aby si~ d'owied'Z.i'eć o w&nychi wy
p~dkat. h tak w życiu narod.IQwem, politycz
nem, jak zaroblrowem. Zatem Rodacy: 

Ro zszerza)cie ,, Wiarusa Polskiego". 

Postbestellungs„ Formul ar. 
Ich bestełle biermit bei dem KaiserJi. 

;hett Postamt ein Exempłar der Zeitu~ 
, Wiarus Polski" aus Bochum (Ze~ung~

preisliste 128) fiir Mai u. Juni 1905 
1 un<i z.ahle an Abonnement und Bestellgeld 
1,28 Mk. 
~ 
] ~o 
.bi Jl!~ o tl 

~ ··~ lll J:) if .... „i 
łd 
~"' 

Obige 1,28 Mk. erhalten zu habe11, be
diC:llili~ 

tł. . . . . , łQO. 

•••:•••• ROBOTNIK POLSKI 
wychodzi w Bochum 2 razy tyg()dniowo 
z bezpla.tnym dQdaitkiem religijno-powieś

ciowym pod tytułem: 
„Posłaniec katolicki". 

Na maj i czerwiec, już z przynoszeniem 
do domu kosz.tuje „R{)lbotnik Polski" 

tylkQ 45 fenygów. 

Rodacy! Zapisujcie i rozszerzajcie 

„Robotnika Polskiego", pismo tanie, a do
bre, bo szczerze narod10we i k.ato1ick.Le. 

„Robotnik Polski" jest taki taITTi, że 

kaooy go sobie zapisać może. ,,Robotnik 
Polski" jako pismo szcrzerz.e narodowe i 
robotnicze, pis.ze o wszystkJich spr.aiwacłt 

dotyczących żyicia narod1Q1wego i zarobko
wego ludu polskieg-0 na obczyźnie, przeto 
zasluguje na jak największe rozpowszecb

nfonie. 

P ostbes te Hun gsformular. 
Ich bestelle hiermit bei· dem Kaiserli

chen PQStamt e'in Exemi»ar der Zeitung 

,,Robotnik Polski" aus Bochum ftir Mai 

u. Juni 1905, und zahle an Abonnement 

und Bestellgeld 0,45 Pfg'. 
~ ~ 
~~o 
.g "'~ „ (J 

~~ ,., ...... 
'I:) rd 

~ !! ·~ 
~ ~ 
o i:l 
Q..~ 

Obige 0,45 Mk. erhalten zu haben be-
' S'Chein Ugt. 

.. 190 ... 

Kałserlłches Postamt 

Każdy prawy Polak p0iwd111ien mieć w 
domu. „Gazetę Toruńsiką". Kto jes:zicz.e 
nie ma „Gazety Toruńsldej", niech ją sobie 
zapisze na maj i czerwiec. Przedpłata na 
te dwa miesiące wynosi tylko 

l markę 

Za o-Gl·noszenie do domu pr:z.ez liistowe
go dopaca się 28 fenygów. 

,Oaizeta Toruńska" wychodzi sześć 
razy tyigO'd!niowo. 

Jeżelt abonent umrze W1sku1tek nie
szczęśliwe,go wypadku zara.z. luib w dwa 
tyigoonie po wypadku, wyplaca Wydawni
ctwo zwykle z dobrej wolh nie z obmvti,ą;z
ku pozostaił·ej rod2ini1e 150 marek jako 
wsparcie na pogrzeb. 

Nadto otrzymuaą abonenci Gazety od 
czasu do czasa różne dodatki, jak zeszyty, 
książki o Polsce, zbiory pieśni polskich, o
braey iitp. 

l(aiżdy abone1nt ,,Gazety Tomńskiej" 
otrzyma na G\v'1iazdkę zu,pelnie darmo 
wielki Kalendarz na roik 1906 pod tyt. : 
Rocznik Maryań·ski, Kalendarz katolicko-

Postbe&tellungs„ F ormular. 
leli bestelle i11ermit bei dem Kaiser. 

łichen Postamt ein Exemplar der Zeituni 
„Gazeta Toruńska" aus Thom filr Mat 
u. J uni 1905, und zahle an Abonnement 
unld Bestełlgeld 1,28 Mk. 

Obige 1,28 Mk. erhalten zu haben be-
' sche~niit. 
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Kałserłlches Postamt .....••• 

.. . ..... -·· 
Przyjaciel 

wychodzi' w Toruniu trzy razy tY• 
godlnioW10 na wiellkim air'lmszu i ma naste· 
puiące bez.platne dodatki: Rodzina Chrze· 
śdańska, tygodnik, Przewodnik NaJU.kowy 

1i L~teraickj., Szkólka Polska Gospodarz, 
!(upiec i Przemyslaiwi1ec. 'Miesięczriiki: 
Ogirodnik i Pszczelarz: kwactallnik. 

Każdy ab()lrt'ent „Przyjadela" otrzyma m 
na Gwiiaizdkę; zupełnie dianno wielki Ka· 
lerudarz na rok 1906 p. t „Rocz:nik Maryań· 
ryaińSlki, Kalendarz katolicko-polski dla 
wsizystkkh sta:nów". 

Jeżeli abonoot ,,Przyjaciela" umrze 
wskutek 'nieszczęśliwego wypadku zaraz 
mb dwa tygodlnie po wypadku, wYPlaca 
„Przyjadiel" z:wykle, z dobrej wofu' nie z 
obowiązku, pozostalej roctzJinie 150 marek 
ialko ws.parcie na pogrzeb. 

Zważywszy liczne dodatki, „Przyia· 
ciel" jest najtańS1Zem pismem polskiem. 
„Przyjaciel" stoi na: grwncie szczerze ludo· 
wym i katoli<ckim ·b zawsze broni Pola· 
kÓIW n.a obczyźnfe przeciw jego tak fid· 
nym prz:eciwnJkom. 

Postbestellungs-Formular. 
Ich bestelle hiermit bcl d'em Kaiserli• 

chen Postamt die Zeiturug ~,PRZY JACifV
1 

aus Thom ftir Mai u. Juni 1905 und zabla 
an Abonnement 50 Pfg, (und 16 Pfg. Be ... 
stell~d.) ._I 
i~ 
~i . 
.~i t 
tł . 

Obige 50 Pfg. (und 16 Pfg. Bestellgeld} 
erhailten zu haben bescheiaigt 
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Nr. 101. Bochum, czwartek 4-go maja 19 5. Bok 15. 

adzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie, poświęcone oświacio oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowy 

Wychodzi codziennie z wYJatkiem dni poświątecznych. 
p1zLdplata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
1 mr. SO fen .• a z odnoszeniem do dorn~ l rnr. 92 ten. 
Wiarus Polski" zapisany jest w cenmku poczto\\ryrn 

W Imię Boże za Wiarę ' Ojczyznę I 
:Z;inseraty pfaci się za wiersz petytowy 15 fen„ a za 
odoszcnia zamieszczone przed inseratami 40 fen. Kto 
czc;sto ogłasza, otrzyma rabat. - Listy do „Wiarusa 
Polskie;:;o" należy frankować i pcdać w nich dokład-

" pod znakiem „t. polniscb" ar. 128. ny adres piszącego. Rekopisów sle nie zwraca. 

Reclakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy l\faltheserstrasse. - Adres: „,Viams Polski", Bochum. - Telefonu r.r· 1414. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
mówić, czytać i pisać po polsku! Nie jest 

Polakiem, kto potomstwu swemu znie11-

czYć się pozwoli! 

Z wypadków dnia. 
114-tą rocznicę konsfytucyi 3-go maja 

obchodzi dzisiaj, w środę, całe społeczet'1-
siwo polskie. ·wiekopomna to chwila, w 
której spolecze1istwo nasze wówczas do
\dodto swej żywotności uchwalając refor-
11y pailstwowe, na które inne kraje dopie
ro przcszlo 50 lat później się zdobyły. 

Konstytucya 3-go maja pozostanie za
\\ sze naświetniejszym dowodem, że ?•)\
ska tylko przemocy barbarzyl1skich sąsia
dów uległa, którzy obawiali się, by w id1 
krajach nie zażądano tej samej wolnośd. 
iak<\ Polska s\vym obywatelom dobro'.vol
nie udzieliła. 

~\ordowanie bezbronnej ludności polskiej 
przez. dzi11ie żołdactwo rosyjslcie w Polsce 

pod Moskalem. 
O strasznym rozlewie krwi dnia 1. 

maja nie ma jeszcze szczególowych wiado .. 
mości, tyle jednakowoż wynika z nade
szlych telegramów, że podobnie jak w Pe
ti:rsburgu żołdactwo moskiewskie z pro
tei dzikości strzelało do bezbronnej lud
ności. Liczbę ofiar obliczają dotąd na 151) 
O starciach krwawych donoszą również 
z Lodzi, Mińska, Kalisza i CzęstDchowy. 

W Warszawie panuje strejk ogólrry, 
który 2 maja jeszcze się rozszerzył. 

Binro Wolfa donosi z Warszawy: Pod
czas rozruchów wczorajszych na ulicy Je
rozolimskiej strzelali żołnierze nietylko 
salwami, ale kluli bagnetami i bili kolbami. 

y„ Wiele kobiet i osób niedorosłych otrzyma
e· Io rany; w szpitalu u marlo 10 osób~ żołnie

rze ścigali uczestników demonstracyi na 
Podwórza i tutaj ich bili. W czo raj wie
~zorem rzucono na patrol rosyjski w po
bliżu dworca wiedeńskiego bombę; skut
kiem wybuchu odnieśli ciężkie obrażenia 
3 kozacy, policyant i 6 przechodniów, po
między którymi byly 3 kobiety. Pod~zas 
starcia w innem miejscu zabili huzarzy 4 
osoby. Na Pradze dano do tlumu dwie 
sahvy; zabito 4 osoby, dwaj żofnicrze ran
ni. 

Telegramy. 
Sos n o w i ce. Tutejsi i kaliscy ro

butnlcy rozpoczęli strejk. Zanosi się na 
strejk ogólny w całej Polsce pod Moska

a- ~m. 

' L o n d y n. „Standart" oświadcza, że 
Zk~nieczności nastąpi w przyszłości sojusz 
a~g1els!m.francusko-rosyjsko-japoński prze 
ciw Niemcom. 

k 
Be r e h a v e n. Zatonęła tutaj angi~l

s a łódż antytorpedowa. Czy przy wy
Padku ludzie życie stracili, nie wiadomo. 
d L o n d y n. Z To kio donoszą, że eska~ 

li• ra Niebogatowa minęła w niedzielę Singa-
'' Pore w p d 1 · ż • etersburgu panuje za owo ente, 
le : a

1 
dntirałowie rosyjscy znakomicie ukry-

... a ą miejsce pobytu swego. 
iak pe te r s b u r g. Urzędowo przeczą, 
zakoby z rosyjską eskadrą połączyły się 
Pog~Plone od Argentyny okręty wojenne. 
-......,, oska ta mimo to utrzymuje się. 

rów broniąc tychże, a zaczepiając zupełnie 
niesłusznie lud polski na obczyźnie staraj4-
cy siG o lepszą opiekę duchowną, nie u
szedł uwadze ogółu Polaków na obc?;y
zme. Dowodem tego odbyty w ubicg!4 
niedzielę w sprawie opieki ducho\\ ncJ 
wiec w Oberhausen, z którego otrzymuje
my następujące sprawozdanie: 

Wiec zagaił o godz. 12-tej w południc 
na sali Koltera członek komitetu dla spr;iw 
opieki duchownej p. Józkowiak, który lllł 
życzenie wieco" ników przewodniczy! 
rozprnwom. 

Sprawozdanie z czynności komiti-·i11 
a mianowicie z deputacyi wysłanej do J. 
E. Ks. Kardynala Fischera w Kolonii ~dał 
także p. J ózkowiak. . 

Ks. kardynałowi przedstawiono żąda
nia Polaków z Oberhausen, których li
czą przeszto 4000 dusz. Polacy zwró
cili się do wladzy duchownej, by 1) nabo
że1ist\vo polskie i kazanie odprawialo SiG 
przed południem w kościołach N. Ser.:a 
Jezusowego i N. Maryi Panny; 2) by ślu
by udzielano w języku polskim; 3) by przy 
chrztach używano języka polskiego; 4) by 
dzieci rodziców polskich przysposabianu 
do Sakramentów św. św. po polsku. Nai
przew. Ks. Arcypasterz przyrzekł, że '-'ta
rać się będzie, iżby pierwsze trzy punkty 
dopełniono i że sprawę tę odda do roz
strzygnięcia tamtejszemu duchowieństwu. 
Bowiem zamierza zwotać konferencyę tlu
chowieństwa dekanatu Werdcn i Oberlian
sen, na którą sam przybędzie. Natomiast 
punkt 4.: „Przygotowanie dzieci polskich 
do Sakr. św. św. w języku polskim" uznał 
Ks. kard. dr. Fischer za niewykonalny w 
względu na rząd pruski. 

Sprawozdania tego wysłuchali zgru -

Pan Kunz porównał nastQpnie opil!kG 
duchowną niemców w Polsce ze stos1mka
mi Polaków na obczyźnie. 

Pan MarcinkO\\·ski rozwifaH SiG o i\ui
turkamfic. 

Pan Ignacy Krzyża!1ski poruszy? także 
działalność polityczną O. Bazylego z Dort
mundu i wspomniał też o niestychC1.11e1 
watce prowadzonej S\\ ego czasu prze.::iw 
,, Wiarnso,vi Polskiemu" przez O. Andrze
ja. 

Licznie zgromadzonym rodakom ~o
dziGkO\\ al prze1.vodniczący i zako11'.:zyr 
wiec odśpiewaniem pieśni kościelnej. 

Polacy na obczyźnie. 

Wiec polski w l(onigs-Wusterhausen, 
urządzony w' niedzielG staraniem Komite-
tu politycznego w Berlinie, zgromadził e
kolo 500 osób. Przed przystąpieniem do 
obrad, policya usunęła z sali kobiety. Pro 
testowano przeciwko temu, ale bez skutku. 
Przewodniczy! p. Pr. Krysiak, redaktor 
„Dzien. Berl." Poseł Brefski mówił prz~
szfo półtorej godziny o smutnem położeniu 
polaków '\V ogólności, a '\V szczególności 
na obczyźnie. Przemawiało następnie wie
lu mówcó\Y. Dowiedziano się przy tej spo
sobności, że proboszcz miejscowy oświ:ld- I 
czyl polakom, staraj~cym się o polskie b
zania, iż będzie im wręcz przeszkadzal ( ! !) 
w odnośnych staraniach. Smutne te sto
sunki zostaną przedstawione nowemu ksią
żęco-biskupiemu delegatowi w Berlinie. 

madzeni w muczeniu. Centrowcy a górnicy polscy. 
Pan Stanislaw Krzyżaf1ski, także czfo-

nek komitetu i deputacyi, potwierdził 11aj- Założony przez posła Korfantego „Po-
lak" pisze : pierw treść sprawozdania przedmówcy l 

przeszedł następnie do spra\v bieżący.::11, Każdy bezstronny człowiek przyzna, 
a mianowicie do stanowiska, jakie zajął że przyrodzonymi przedstawicielami pol-
„Dziennik" dortmundzki w sprawie starań skiego ludu w Berlinie są posłowie polscy. 
ludu polskiego na obczyźnie o lepszą opie. Żaden Niemiec, chociażby ożywiony r1aj-
kę duchowną i w sprawie komitetów od- 1epszemi chGciami, nie może zrozumieć po-
nośnych. Mówca zanaczyl, że „Dziennik'' trzeb ludu polskiego z tej prostej przyc.;zy-
dortmundzki nietylko stara się o względy ny, że nie jest w stanie odczuć tego, co 
giermanizatorów i sprzyja im, lecz oska1- czuje serce polskie. Polscy poslowie w 
ża także lud polski na obczyźnie przed Berlinie pomiędzy inncmi reprezentują w 
księżmi niemieckimi twierdząc, że w komi- Bcrlinnc setki tysięcy górnikó\v polski~h, 
tetach dla spraw opieki duchownej za!.lia.- pracujących na Slązku, w Westfalii i Nad-
dają socyaliści. Zarzut ten jest zupetnie renii. Ody rząd pruski doręczy? sejmowi 
nieprawdziwy i obrazą komitet6w. pruskiemu nowy projekt ustawy górniczet, 

Pan Drozdowski z Bruckhausen prz~J- dotyczącej stosunków robotniczych, gór-
stawit smutne stósunki panujące w parafii nicy polscy zwrócili się do Kola polskie~D 
łfamborn. Dla 8000 dusz polskich jest je- z prośbą, aby stanęto 1v ich obronie i tal{ 
den duszpasterz polski, który raz w mic- rządowi jak sejmowi przedstawilo żąd[lnie 
siąc tylko miewa kazanie. Następnie prze- i zapatrywanie górników polskich. Kolo 
chodząc do sprawy poruszonej przez p. polskie nie tylko chętnie uwzględnilo pro-
K:rzyżańskiego podniósł mówca, że spra- śby górników naszych, ale uważało zu 
wdza się, co pisal zawsze „Wiarus Pol- S\Vój święty obowiązek z natężeniem sta-

skich nie zasiada w komisyi obradujące1 
nad prawem górniczem. Mógłby kto po
myśleć, że poslowie polscy zanicdbui:.1 in
teresy górników polskich i że nie chce im 
się praco1.Yać. A takie podejrzenie rzuciła 
na posłó\v polskich „ncrmania", glówny 
organ partyi centre\ ej, która wyraziła 
zdziwienie, że Kolo pol kic nic wysłato ;.a
dnego posta do komisyi rzeczonej. Zdzi
\\ ienic „Germanii" jest niczcm \ViGccj, jak 
obludą nader brzydlq. Albowiem z \i,,·iny 
centrowców Kolo polskie nie dostało si~ 
do komisyi górniczej. Istnieje bowiem od 
lat dawnych układ pomiędzy Kołem pol
skicm a partyą centrową taki, że w spr.:i.
\.vie obsadzania komisyi liczba posłów pol
skich dolicza się do liczby posłów centro
wych. ,Skutkiem tego centrowcy mogci 
v;,~ysylac do komisyi więcej poslów niż im 
się należy wedlug ich sily liczbo\~ej. W. 
zamian za glosy polskie centro\vcy powin
ni ustcpować Kolo polskiemu jedno micjsct!. 
w komisyach ważnych. Zawsze też tak 
sobie postępowali. Wtym roku atoli !ni
mo kilkarazowych prośb czcigodnego pre
zesa Kola sejmowego, sędziwego p. ura 
Henryka Szumana, przewodniczący partyi 
centrowej, butny pan dr. Porsch Polakom 
miejsca w komisyi ustąpić nie chcial cho
ciaż to nie byłoby żadnem dobr~dziej
stwem ze strony cemrowców lecz Polac·u 

. l' ' .Jjlo m~e .1 prawo żądać c„l centrowcó':,r jednego 
mie1sc~ w k?m ;syi górniczej. Dwa.. 
czy ttzy dm temu po nieladncm 
zachowaniu się centrowców glówny~ 
organ centrowy "Germania" miaia ie: 
szczc czelność napisać) że Kolo polskie ~i
kogo do komisyi górniczej nie wyslalo. -
B~lo to poprostu wyszydzaniem Kola rnl
skreg?· - Wobec tych zajść Kolu polsk[c
mu nie pozostanie nic innego, jak odebrać 
centrowcom glosy polskie i polączyć i 
~volnomyślnymi, a polączyć się musi b~ 
Je~t. za slabe. liczebnie, aby mogla ;nie.ć; 
m1e1sce w kazdej \Vażniejsze1· kom· . DI rsy1. -

a czego cen~ro~vc~ nie chcieli wpu~bć 
ro!~ka do kf)~ntsy1 gorniczej? Odpowiedż 

az Y cz.low1ek znajdzie. Wiedzą bardzo 
do~rze, ze centrowcy na Górnym ~lązku 
~~J'l ~bszcrnc kopalnie węgla i huty w 
. oryc I ~ r??otnikiem polskim obchddzą 

s:ę g_orze1, ?Iz właściciele kopalń narado
\\ o-Jrberalm w vVestfaJii Oba . 1· . 
dy centr . ·. \\ ra 1 się te-

o.wc_s, aby im me zerwano maski 
z twa:zy .1 ~ie pokazano Ś\\ !atu, jak w -~e
~ZY\y1~tosc1 wygląda ich przyjaź!1 dla ro-

otmkow, którą wciąż mają na ustach 
Cet~tro\~cy wysłali do komisyi górniczej 
zel sl~zktch swych czlonków hrabiego Pra 
se unę. nobot .. , I . . -. .l': nrL:y po scy nowmm sobie f ap~m~ę~ac t~ postępowanie centro\vc6 '" 
. Po z1ę owac im przy następnych wybo-

1 UO'h przez oddanie kartki na Polaka. 

ski". Mówca godzi się zupelnie na stano- nąć w obronie górników polskich. W tym li&mfe polska·e. 
wisko zajęte przez p. I(rzyżar'lskiego celu wyslalo na trybunę jako mówcę posła .a 

Przewodniczący p. Józkowiak o- Korfantego, który vv godzinnej mmvie Z Prn;; lilMhodn~eh Warm:i M 
świadcza, że „Dziennik" dortmundzki do- przedstawiał potrzeby górników naszych i · azar. 
wodu na to nie dostarczył, że w komite- zwalczał kłamliwe twierdzenia wrogów Elbląg. 27 kwietnia zmarl tu w 80 ro-
tach dla spraw opieki duchownej zasiada- górników. W imieniu poslów polskid1 ku życia p. Henryk Ntschmann, który ,vie-
ją socyaliści, dopóki dowodu nie dostar- zwrócit się do izby poselskiej, aby i Kolu le dziel polskich przclożyl na język niemie-
czy, należy mu się miano oszczercy. polskiemu dano jedno miejsce w komisyi cki i wydal je pod tytulem „Polnis~hcr 

Na wniosek przewodniczącego przyję- obradującej nad prawem górniczem. Nic Parnass". Napisal też krótką historye Iitc-
to jednogłośnie następującą rezolucyę: jest zwyczajem, aby partye d0magaly siG ratury polskiej w języku niemieckim. Był 

Polacy katolicy zebrani na wiecu w publicznie, by udzielano im mi~i::>~ w komi- dawniej obywatelem pod Czluchower'n. 
Oberhausen na sali p. l(oltera protestuJą syach. Zazwyczaj obsadz~ się komisye Ostatnie Iata spędził w Elblągu. Na!eż:ił 
przeciw twierdzeniu p. żnińskiego, jako- po za obradami na posiedzeniach plenar- ~n do tych Niemców, którzy poznawszy 
by w komitetach dla spraw opieki ducho„ nych. - Musialo więc coś zajść, jeśli p7)- literaturę polską, z zamiłowaniem się nią 

~ Wn j Zasl.adal' s y 1· · · Ząd by slowie polscy takie żądanie stawili na peł- zajmowali, na jakie zasługuje. Ody przPd rzecll O. bron'com glermaol- e I OC a lSCl. amy, a -p. żniński wymienil owe miejscowości nem posiedzeniu izby poselskiej. Istotnie 9 laty. p. Nit~chmann obchodził 70 rocznice 
lub miejscowość i podal publicznie na- posłowie polscy mieli bardzo ważne powo- urodzin sw01ch, poslalo mu polskie Towa-

zatordl. zwisko tych lub tego socyalisty. Dopóki dy, by tak sobie postąpić. A powody te rzyst~:o naukowe Prus Zachodnich adres 
p. żniński tego nie udowodni, nazywa- trzeba podać do wiadomości spoleczeń- z powinszowaniem, za które serdecznie po-

~t Zwrot, jaki dortmundzki Dziennik zro- my zarzut jego klamstwem i pi~tnujemy stwa Polskiego, a szczególnie górników dziękowal. 
W st jak polskich. Wiadomo, że nikt z poslów pel- Wąbrzeźno. Dzlalalność komisyi ko-

l ronę w centrowych germaniza-to--~~g-o~~o~o-sz_c_z-er_c_ę_· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Jonizacyjnej. \\ krótc na tąpi przi;tl.1.z 
lasćiw pod Czystoch bem fiskusowi p31'1-

h1. o\\ emu. Po odl~ zeniu takowych oct 
gminy ut\ ·orzoną zostanie z Czystochlc
ba i kolonii Miihlenland ( ?) jedna gmina 
pod mlZ\\ ą eh·· nbrod. 

:at kartuzki. \\ i~ś rycerską ,·t~
żJ , ~jmującą około 2000 mórg, kupu 
od 0tychcza O\ rego właś icicla Sabbclata 
niciaki Siilk z Odaliska. 

- 1 owe pi mo polsl"ie dla Mazuró\ ·. \\' 
je i ni zacznie :vydwdzi6 no \'e pismu po!
polskie dla ewangelickiej ludności mazur

kiej \\ Prusa ·h \\ s..:hodni h. Pismo to uę
dzie :i, yd10d.iiło trzy razy na tydziel!. 

I>) rektor Banku Pan;clacyj11c[o w 
Poznaniu, znany z proc su stmlen1.,;kiego 
pra rilk, dr. Karas, zakupil już "" Osiró
dzi::- grunt, na którym stanic dorn dl<l 1 e
dal c i i drukarni nO\ •ego pisma. 

T I· donoszą gazety niemieck!c. 

'l. 

Z Inowrocłowsł iego. Niezw\·k?c c -
b:J zaje \\ iclkaiiocnc zachowały si~ cio
ty hczas 'e :\si Niszczewin i okoli ·y. \Vie 
\:Z :e n pie·\, szego ś rięta wiclka11oc1wgo, 
P'> z::ipadnięciu zmroku zgromadzają si~ 
ml dzie1ky na \ 1ielkim placu po za ob1~ 
be n1 \\si. Jeden z nich staje na wywyższc 
niu i \\ ymienia na cały glos irnio1n i na
Z\\ i5ka tych osób płci żeńskiej i męzkiei> 
kt<>rc \\ prz: ciągu bieżącego roku siG :1żc
ni..: maj:1, nic opuszczając równocześnie id1 
zal t i ;1. ad. W drni:rie świQto powtarz:i.ią 
to samo panny. Ponieważ plac leży Z\' Y·· 
kle nic daleko od wsi, 1 ·ięc otaczają ge w 
ocz kiw~nill tłumy słuchaczów i crapió'.\'. 
Panuje ogólne mniemanie, że wymic·ni:..m 
ka rnlerowie i panny się w ciągu rnk11 po
bio1«1. Nie zawsze to sit.; jednak spra\\ -
dza. 

Poznań. Niesłychanemu nigdzie 'V 

kr~·jach cy\\ ilizowanych systcmo'\Vi · spc
cyalnic pruskiemu uległ robotnik Walenty 
Półtorak, kalcl-"a bez nóg, przy ul. Ceglo
wej na Jerzycach zamieszkały. Prezes po 
licyi nadesłał mu ukaz wyniesienia sic za 
granicę najpóźniej do 1 lipca. W Poznaniu 
zatrudniał się wyplataniem krzesełek. U
rodził siQ w Królestwie Polskiem. Ma lat 
35. Nogi utracił przy ciężkiej pracy ~kut
kicm nieszczęśliwego wypadku. Skutkiem 
choroby przebywał w lazarecie, gdzie mu 
za koszta zatrzymano rentę inwaiidowri. I 
taki człowiek jest bardzo niebezpiecznym. 

Poznań. W sprawie budowy palacn 
królewskiego donosi „Tageblatt Poznal1-
ski", że liczni robotnicy polscy, nie mający 
pracy, przypatrują się ruchowi budowlane
mu i dopominają się, aby ich przyjęto. Nie 
chaj się nie spodziewają - bo budowni-.:zy 
p. Negedank już ma zapewnioną dostatecz
ną liczbę robotników, a postarał się g!ó
wnie, o ile się to dala, o niemieckich. Znów 
bojkot. O, ta „uciśniona" niemczyzna! 

Szamotuły. Orenadyer Trojanowski, 
służący przy wojsku we Frankfurcie, syn 
tutejszego malarza, utopił się z rozpaczy 
po zgonie matki w jeziorze w blizkości 

Kapitan Czart. 
TOM TRZECI. 

(Ciąg dalszy.) 

Trzeba byto czuwać bez przerwy przy 
chorej. W nieobecności Ben Joe.la, podję
ła się tego odźwierna. 

W tymże czasie, Johann Miiller, wier
ffy danemu przyrzeczeniu, wyczekiwal po
wrotu Zilli, aby zdać jej sprawę z tego, co 
zaszlo w więzieniu. Poprzedniego dnia 
obowiązki służby trzymały go na miejscu, 
nie pozwalając ruszyć się krokiem z wię
zienia. 

Znużylo go wreszcie tak dlugie ocz~
kiwanie i postanowił wrócić do domu, dzi
wiąc się szczególnemu postępowaniu dzie
wczyny, która objawiala na przemian tak 
wielką troskliwość i tak wielki brak pa
mięci. 

Szczegóły, dostarczone Zilli prze.z 
mtodego strażnika więziennego, byly naj
zupełniej dokładne. 

Aż do owego dnia, w celi Manuela nie 
pojawił się nikt zgola, prócz hrabiego Ro
landa, który przybyl tam w wiadomych 
nam okolicznościach, oraz prześwietnego 
starosty Jana de Lamothe. 

Czas uptywal więźniowi bez trwogi, 
choć i bez nadziei; czul się tak przygnie
ciony świadomością nieuniknionego 11ic
szczęścia, że nie byt w stanie o losie swym 
rozmyślać. 

Jednostajny żywot więźnia urozmai-

d orca. Samobói a oś\'iad zyl po zgor11e 
matki, że obi życic odbierze i zamiar \'Y 

konal. 
Poznaii. \V sprawie \\ ybor6 Y 1o 

sądów procederowych odbył ię wiec roi
ski na Jerzycach, na któr.'m przemawiał 
ks. kan. Adam ki " te mniej :dęcej 
slowa: Sądy pro cderowe są :\'ielkiem do 
brodziejst :i.·em dla pracobiorców. Do tych 
należą robotnicy i wszelkich zawodów 
rzemieślnicy, nie pracnj~lCY na \\ łasną rę
kQ. Tysiące spraw przed ·ądami procc
derowerni dały poznać, jak \i elką one sta
nowią korzyść dla pracobior..:Ó\\. W m:i
lowartościo\\'Y~h sprawach iu:l o 1. 2, 3 itd. 
marki zy. kuje on bez kosztów wyrok szyb 
ki, a stoso\'. nic do spra\\ y pomyślny lulJ 
ni pomyślqy. \V każdym razie unika <llu
gotrwal j procedury s<1dowej i uie naraża 
się na zm11dę \\' pracy. 

• TL .• \ zystkie sprawv sndy t.:: za la
t\\ iają - a .:zruią je t.'lko w sporach, w 
k Mych chudzi o za:Jlat~. ''T c;,prawad1 !·o
botniczych książeczek, in Yalidztwa, wszel 
kiego wstrzymania świadcct '' itp. 

Sądy .; dzialaią z wicllq szybkoś.:i.1. 
I tnk dla przykładu: W całych Nicmcze:h 
na 300 tysięcy spra :v spornych załatwiono 
'' krótkim czasie iJrzcszło połowę. \V Po
znanin na 1010 spra\\ zalaiwiono \V 2 ty
godniach 841. Sądy te są bardzo tanie, a 
na 'et spór o 1 rnr. sąd rozstrzyga, z ,,~szeł 
h1 łagodnością i bczstronności::1, drogq 11 

gody. - Wszelkie koszta splywajq n.1 
gminQ. 

Sądy procederowe mają także wpi} -
wy na urządzone bezrobocia (Strcjki) na 
których obie strony źle wychodzą. Nie
da, ·no zatatwity strejk sztukatorów, a c'
bccnie tocz~1cy się strcjlr robotników w 
Gnieźnie, też te s~1dy prawdopodobnie u
god<1 wzajemną zalatwią. 

Do sądów procederowych povvolam 
bywają pracodawcy i pracobiorcy w ró
wnej liczbie. Przewodniczy im członek 
magistratu, który na niejednej sprawie za
wodowej się nic zna, - od tego wtaśnie 
owi tawnicy, którzy reprezentują wszyst.:. 
kie iawody, by mogli sprawiedliwe na zna 
jomości oparte wyroki wydawać. 

Ustawa sądów procederowych ma je
szcze rozmaite niedogodności i te usunqć 
należy. Nasi posłowie w tej sprawie będą 
pilnymi adwokatami na sejmie. Chodzi o 
to, aby obie strony sporne na wezwanie 
sądu byly zmuszone się stawić, czego do
tąd niema. Dalej: wyroki dotyczące ogó
łu sporu nie są tnvalemi - po pół roku 
lub kwartale można je uchylić. Dalej sądy 
procederowe istnieć mają w miastach o naj 
więcej 20 tysięcy ludności - tymczas~m 
chodzi o to, aby istniały i w mniejszy-::h 
miastach i w parafiach wiejskich. 

Wiec w Żerkowie odbył się w niedzie
lę po poludniu przy licznym udziale wieco
wników z wszystkich warstw naszego 
społeczeństwa. Przewodniczył ks. pro
boszcz Wnuk z Brzóstkowa. Przemawia
li: poseł dr. Antoni Chlap.owski, dr. łieba
nowski z Brzóstkowa i ksiądz prze\.vod:ii-

caly jedynie codziennie odwiedziny dozor
cy, który przynosił zwyklą porcyę chleba 
i wody. 

W godzinę po bytności Zilli u hrabie
go i w tym właśnie czasie, gdy probowa
ła ona bezskutecznie uzyskać żądaną łaskę 
u starosty, jakiś człowiek, nigdy tam 
przedtem nie widy\vany, przybył do Cha
telet. 

Czlowiek ten okazał odźwiernemu i 
dozorcy kartę, wydaną hrabiemu Rolan
dowi przez starostę, poczcm puszczono go 
bezzwłocznie do środka. 

Miał on z sobą koszyk, a w nim dwie 
butelki wina, świeży chleb f pasztet. 

Wprowadzono go bez żadnych trudno
ści do celi Manuela, z którym pozostał sam 
na sam. 

Zbyteczne byloby nadmieniać, że byl 
to wysłaniec hrabiego R.oanda. 

Otrzymał on od swego pana wskazó
wki jak najbardziej szczegótowe i tego ro
dzaju, że nie dopuszczaly żadnych podej
rzeń. 

W chwili, gdy ten człowiek wszedl 
do Manuela, młodzieniec, według zwycza
ju, siedział zatopiony w myślach. Na 
·wchodzącego nie zwrócił on żadnej uwagi, 
nie odwrócił nawet głowy, usłyszawszy 
otwierane w niezwyklej godzinie drzwi. 

Po kilku chwilach jednak, gdy przy
bysz stał wciąż przed nim, nie odzywając 
się, Manuel podniósł oczy i jąl przyglądać 
mu się , o ile pozwalała na to ciemność, pa
nująca w podziemiu. 

-- Czego pan chcesz odemn ie? - zrr
P3 tat wreszcie. 

zący. szystkim mówcom "' iecO\\ nicy 
serdecznie dziQkowali oklaskami i ohzy
kami. Zalożono też zaraz Towarzyst'\'O 
wybor ze na powia jarociilski. Zapi ;; 'o 
się prz.eszło 100 obecny h na członkó\\. 

Ze • 1ąz "a czy i Starej Polski. 
Zaborze:· . Straszne nieszczęście spot

kało w piątek wóźnicG Jana Laso ka, który 
zatrudniony był u właściciela powózek 
Chwalczyka z Zaborzu. Lassok jechał wo 
zcm naladO\\ anym \\. ęglarni ulicą pia_ ko\ ą 
gdy na narożniku ulicy granicznej \\ 6z u
grząsJ w piasku. C11q1.. kanio i dopo
mótlz, L. eh \ ycil za przednie koło, gdy 
\\ tem wóz ruszył z miejsca, a koło prze. 
szlo mu przez piersi i gło \'ę tak nicsz..;zę
śli\\ ie, że \\' ciągu kwadransu \Yyzi1)11~1r 
ducha. · 

Głogó ;vek. Straszne nieszczęśdc zda- · 
rzylq się na przedmieściu w posiadłoś~i 
TeUmrnna. 2-letnie dziecko robotnika Mi
chela. igrało zawrotkiem przy oknie, kt(m~ 
się ot varło. Dziecko wychylai•W sic z O·· 

kna straciło równO\vagę i wypadlo z pict
wszego piętra na podwórze bruko\ ant.: 
ccghi, przytem pofamało sobie obie noi?;i. 
Matka dziecka znajdowała się w miesz1\a
niu, lecz \\ tej cł1\ ili zatrudniona była ro
bieniem ognia\\ pie1..u i w tym czasie <1zic 
cko , •ypadlo. Nieszczęśliwe dzieci· o nnli(;
szczono w miejskim szpital11. 

Katowice. „Katowiccrka" znów c•gla
sza światu strasznie scnsacy.iną wiadomo~;c 
mianowicie, że robotnik Jclesny ( ?) z Za
brza podejrzany jest o wielkopolską :1gita
cyę i skntkicm tej strasznej zbrodni u rzą
dzili w jego mieszkaniu re\vizyę radca· poh
cyi Mtidler i wachmistrz kryminalny Niem. 
czyk, przyczcm zabrano mu - notatnik. 

Gliwice. W „Glosie Śląz·kirn" czyta
my: W ponicdziakk mia! siG odbyć w Dą
bie pogrzeb hutnika Adamczaka. Przed 
południem zjawił się jakiś żebrak i prosił, 
aby mu pozwolono pomodlić się przy tn.!
mnie niebożczyka, ra co siG rodzina zmar
łego zgodziła. Naraz poczuta Adamczyko
wa swąd i wybiegła do izby, w której spa. 
czywaly zwłoki męża, aż tu widzi, że iru
mna stoi w płomieniach; ciało Adamczyka 
bylo na twarzy i ręce zupełnie spalone. 
Żebrak usiłował uciec, lecz przytrzymano 
go i oddano w ręce policyi. Zeznał nie~o
dziwiec następnie, że trumnę umyślnie pod
palil. Czy -popelnil ten niesłychany czyn 
z zemsty, czy też może jest waryatem, W:V· 
każe dochodzenie sądowe. 

Huta Laury. Chęć germanizacyi sp.J
wodowała nauczyciela Fuhrmanna z łiuty 
Laury do kradzieży. Skradł okola 850 mr. 
posiedzicielowi browaru Mokrskiemu w 
Roździeniu i kupił za to piszczałek, trąb : 
bębenków dla dzieci, pokrywał zwykle ko
szta wycieczek z dziećmi, prócz tego je
szcze wlasne dlugi spłacał skradzionemi 
pieniędzmi. Sąd bytomski skaza:ł go na 
9 miesięcy więzienia. 

Z innych dzielnic Polski. 
Częstochowa. „Czas" donosi z Czę-

- Osoba, której los pana obchodzi -
odrzekl wysłaniec hrabiego - poleciła mi 
doręczyć to panu. 

Przy tych słowach postawił na ziemi, 
tuż przy Manuelu, swój koszyk i dodał: 

- Jutro rano i dni następnych zapasy 
te będą zastępowane świeżemi. Starosta 
raczył laskawie zezwolić na to. 

-Czy ta posyłka pochodzi od hra
biego de Lembrat? 

- Nie, panie - zapewnił służący, od
powiednio pouczony. 

- Od Cyrana? 
- Nie. Proszę nie dopytywać nade-

remnie. Osoba, która to przysyla, pragnie 
pozostać nieznaną. 

Nagła myśl przebicgla przez głowę 
Manuela. 

- Czyżby Gilberta? - pomyślał. 
I pilniej jął wpatrywać się w poslafa:a, 

którego twarz była mu zresztą najzupełniej 
obca. 

- Na cóż ta tajemnica? - zauważył. 
- Wyjawiając mi imię tego lub„. tej, co o 
mnie pamięta, cóż pan ryzykujesz? Czy 
to dama? 

- Być może. Powtarzam jednak, 
niech pan nie żąda odemnie, abym powie
dzial, czego mi mówić nie wolno. Żegnam 
pana. Do jutra. Nie będzie panu odtąd 
zbywało na niczem, co może złagodzić 
przykry pobyt w więzieniu. 

Gdy Manuel ujrzał się znów sam, pro
bował rozwiązać zagadkę. 

Któż to mógł o 11i111 pamiętać? 
Bezwątpienia Cyrano. Ale czyż nie 

oświadczono mu wyraźnie, że szlachetny 

sto ho\ y, że \\' nocy z piątku na sobot~ 
polkya i wojsko otoczyły dom huty f{a. 
ków pod Częstochową i rozpoczęły orzC:. 
prowadzać rcwizye w mieszkaniach robot. 
ników, przy których znaiezio!10 proklama. 
eye socyalistyczne. Aresztowano 13 <>sób 
miedzy nimi dwóch urzcdnikó\V. Po nimo 
ścisłego kordonu wojsko\Yego, j dnemu z 
robotnik(Jw udało się przedostać do fabqr. 
ki i zawiadomić o wszystkiem towarzyszv 
którzy 11atychmi2st pośpieszyii z pomoc4. 
\V bramie zabiegł im tlr gę oddział żotnic.-
rzy i chciał ich \ 'Strzymać, <Jlc robotni:.=y 
rozbroili go, a trzech żołnkrzy zranili. 

Tym(;zasem wojsko odprowadziło :.He. 
sztowanych <lo miasta. o rr 1dz. 5 rano ro. 
botnky odbyli naradę, po, ta110 ~:ili zanie
chać pracy i ogłosili strcjk powszech y, do 
ktMc:go priyt<iczyly się fabryki okoli~: e 
Pobotnicy udali się do miasta, aby nacJ. ·I~ 
idka miasta wezwać do wypusz zenia ar~
sztu\\anyd1 na \\ ol11ość. Po drodze przy. 
szlo do st::ucia między robot.1ikami a w~i
skiem, htóre ni' eh ialo ich wpl1ścić do :nia 
sta. \Vicłu robr)tników jest rar.iol'ych. Za
chodzi oba\\ a, iż prz~·jdzk do wir>lki h 1 a. 
burzeł1 robot.Jiczydi. \V mie~cic pan!lje 
panika. Krąż~l po niem gęste patrole. 

Wi dcm , ę: ~e .; . • ala. 
Z Rosyi. Zatwierdzone przez cara u. 

chwa!y komitetu ministrów co do toicran
cyi religijne.i postanawiają co następuje: 

Przejście prawosła\\ ia na inne wyzna
nie cltrzcścia1·1skic nic pociąga za sob11 ża. 
dncgo prześladowania, ani też żadnych u. 
jcmnych skutków w prawach osobistych 
i obywatelskich, przyczcm pełnoletni, prze 
chodz~cy na inm1 wiarę, będ<1 uważani za 
należących do tego wyznania, na które 
przeszli. Przy przejściu jednego z rnat
żon ·ów na inne wyznanie, małoletnie dz'e
ci pozostają przy dawnej wierze. Chrzcś( 1a 
nie każdego wyznania mogą przyjęte nie
chrzcone podrzutki i dzieci niewiadomc~go 
pochodzenia chrzcić według obrządku wła
snego wyznąnia. 

Raskolnicy zostają podzieleni na trzy 
grupy: 1) starowierców, 2) sekciarzy i 3) 
wznawców błędnych nauk. Ci ostatni bę
dą sądownie karani, podczas gdy dwie pier 
wsze grupy otrzymają prawo publicznego 
nabożef1stwa, pewne prawa obywatelskie, 
prawo posiadania ruchomości i nierucho
mości, zakładania osad, klasztorów i szkól 
gdzie mieszka znaczna część lyudności te
go wyznania. ~ 

Kierownik ministerstwa sprawiedliwo
ści otrzymuje równocześnie polecenie ~o 
wydania zarządzeń celem ulżenia losu ska
zanych za przestępstwa religijne, przyczem 
kara musi być złagodzoną lub zupełnie zmc 
sioną. 

W sprawie innych wyznań uchwalił 
komitet ministrów usunąć istniejące ograni· 
czenia. Dla otwarcia domów modlitwy 
(kościolów)) konieczne jest tylko zezwole
nie dotyczącej władzy duchownej. Przy
musowe zamykanie · rzymsko-katolickich 

poeta nie miał żadnego w sprawie tej u
działu? 

Gilberta? Przez chwilę myślal o niei, 
a tajemniczość, którą otaczał się posłaniec. 
mogła byla z łatwością usprawiedliwić to 
przypuszczenie - teraz jednak, gdy roz
ważyl wszystko na zimno, zrozum.ial, że 
było to najzupełniej niemożliwe. 

Gilberta byla izbyt pilnie strzeżona i 
zbyt lękająca się surowego ojca, aby mo
gla się odważyć na tego rodzaju dowód 
pamięci i życzliwości. 

Pozostawala ZiHa. Manuel wiedział 
że jest winna, podejrzewał, że zazdrośna. 
Jednak nie mógł zaprzeczyć, że zdolna by
łaby do czynu szlachetnego, zwlaszc~a, 
gdyby dopomagał on jej pośrednio do us111-
gnięcia celów egoistycznych. 

Manuel, którego zresztą objaśnil:Y. 0 

tern slowa Ben Joela, był w prawie zaw.1e~ 
rzyć zyczliwości Zilli, i jeśli nie bylo JUZ 
dlafJ. tajemnicą, dlaczego cyganka prZfClY· 
nita się do jego zguby, łatwo też pojmował 
z jakich pobudek moglaby starać się o ul
żenie mu ciężkiej niedoli. 

Wogóle chciał on rozwiązać w te~ 
sposób, lub inny, tajemnicę zagadko,reJ 
przesyłki i w braku innego do niej klucza, 
zatrzymał się na ostatniem przypuszcze· 
niu, przypisując doznaną uprzejmość za
kochanci cyganc~ . 

Zdjęla go wówczas ciekawość zairze~ 
do koszyka, gdzie pomiędzy przysmakaTi 
spodziewał się znaleźć starannie ukryty . 1~ 
ścik, a w tym liściku ostateczne wyiaśnie~ 
nie \Vszystkiego. 

(Ciąg dalszy nastąpi). 



ztoró ' I róL t :vie Pv' ldem u ·taje, 
ro tylko nowe postano\ icnia :i.'ejdą w 
je . 
. ·auka religii tych ;i,ryznal1 ma się we 

zrstkich zakłada'"'h odby\ ·ać \\" jęlyku 
iystym. 
J(omitet ministrów ucłrn alit tci uzy
~ zezwolenie cesarskie na to, by rzym
~~katolickim duchownym, którzy nlrn11-
1 Ji duchowne seminaryum, ale je:z-:ze 
złożyli IH..,.cpisanego egzaminu z języlu 
yjskicgo, 1 rzyznano prawo piasto~ arna 
hownych urzędów \\ rzymsko-J-at 1i -

'j dyecczyach. 

W Wiedniu t czył sic; przez kil ·a Jni 
•1.:es przeci\ malżc11st vu Kinin o pod
pne zamor o \'anie i zrabo ·ank '.rnpi
. tY Sikor~', 74-letni2go starca, l tóry 110-

1 J:! się Kli:-i11n\vcj, ciągmiccj z wied 7 q 
~za zyski z nit'moralnego życia, z" alii\'.: 

ju i.:h mieszhnia i tam został udl!S7":1 t.1. 
i:inowa, \'YStępt:jąca z nieslych::in~1 z11-

·1,1 a!ośdą i kokietcryą przed sądem, zo
tala skarana na śmi1..rć, mąż ki za pomoc 
n1orderst\\ ie skazany na 8 lat ciężkiego 
ęzienia obostrzonego postem i ciemnk.1. 
Wiedeń. .,Pvlitischc orrespondenz"'. 

,J ,J powyższym tytułem zaczęło \\) :ho
<lzić \\ \Vicdnitt uowe wydawnict\\ o. „f o
~spc,nc.~en~y a Polska" ma za zadani~ in-· 
ornować prasę niemie~ką o spra \\'ach po l-
ich i podaje \\ iadomoś~i z pierwszej r"

~,. \V pier \ szym numerze. \\ artyknle 
'c;.GPllY!ll, znajdujemy opinię prof. Gt:1bi11-
kic~o c• k\\ estvi pols :iei w R.osyi, wypo
l\ierlria11r1 rrd~kti:.1ro\\ i ,.K r""sp- 11dcncyi' 1

• 

Prvf. Ol<1bi(1ski jest zdania, że tylko zupel-
1a autonomia Królestwa może st\\ orzyć 
. :walc \\ arunki wspólżycia polaków z ro
,anami. To przekonanie podzielają \\ szy 
,y polacy od robotników począwszy, koi1-
,_ząc na przedstawicielach najwyższej ary-
"kracyi. ,J(orespondencyę Polską" poJ-

11s:1ją jako ~wydawcy pp. Adam No\Yicl\i i 
Oswald Obogi. 

oamaifośct 
Zapałki z papieru. Stara moda „fo.ly

busów" papierowych, używanych do zapa
lenia fajek, naprowadziła na pomysł użyda 
zwiniętych rolek papierowych zamiast dre · 
wienek do wyrobu zapałek. Amerykanin 
pewien ma nadzieję wszystkie inne zapałki 
swoiemi papierowemi wyrugować. Wedle 
obliczel1 jego zapałki papierowe będą tań
sze niż drewniane, zwłaszcza. wobec pod
noszenia się ceny materyalu drewnianego, 
a nadto lżejsze, co znowu da zysk przy 
transporcie. Przy wyrobie papierowych 
zapalek przeciąga maszyna skrawki papie
ru przez roztopioną masę stearynową i 
zwija je w cieniutkie rurki. maJące odpowie 
dnią sztywność i twar ość. Rurka zosta
je pociętą na kawałki odpowiedniej długo
ści, a dalsze postępowanie z tymi kawał
kami, zanurzania ich w masie fosforowej 
itd. jest zupełnie identyczne z wyrobem za„ 
palek drewienkowych. Zapalność takiej 
rurki papierowej ma być łatwiejsza niż dre 
Wien ka. 

Ile kosztowała dotychczas wojna? Pi
smo rosyjskie „Razswiet", oblicza straty 
rosyjskie w ciągu 14 miesięcy wojny. 

Przez ten czas według danych urzędo
wych zostało zabitych, ranionych i wzię
tych do niewoli: 

Nad Szaho 45 tys. ludzi; w porcie Ar
~ura i pod I(iaoczao 45 tys. ludzi; pod Lac
Janem 25 tys. ludzi; pod ttejkoutanem 13 
tys, ludzi; pod Wafangou 4 tys. ludzi; na 
Przelęczach 2,600 ludzi; pod Tiurenczenem 
2,4-0() ludzi; pod Semuczeniem 1,900 ludzi; 
Pod Daszicao 700 ludzi; pod Sichsian.~m 
J()() ludzi; pod ttaiczou 240 ludzi; w dnb
llYch potyczkach i bitwach morskich 9,sno 
ludzi; pod Sande.pu 10,000 ludzi. 

Do tego należy dolączyć straty iWd 
~ukdenem, według przybliżonego oblicze
nia, wynoszące 175 tys., oraz chorych i 11-

suniętych z armii 94,839 ludzi. 
. Po zsumowaniu tych liczb okaże się, 
z~ w ciągu 14 miesięcy wojny R.osya str a
ci/~ 335 tys. ludzi w zabitych, rannych i 
Wziętych do niewoli i około 100,000 ludzi, 
~suniętych z powodu chorób. Obie te li :z-1 
Y Wynoszą razem 450 tysięcy ludzi. 

To straty w ludziach. 
O'k V;f Pieniądzach, według obliczeń „I(1j. 
' l. straty są następujące: 
. Budowa kolei mandżurskiej 258 mili0-

now rubli. 
•
1
• Ochrona linii i wydatki dodatkowe 46 

n11,1onó\\ rubli. 

traty z Pu ·. du r.. ·h11 · · ... tó i > 
milion() :v rubli. 

Urządzenia mi,. ta i portu Dah1 1m 
20 mil. rubli. 

Urządzenie żeglugi morskiej na potrz1; 
by kolei 11 miłionó\ rubh. 

Koszt nrzątlzenia Portu Artura -oo 111i-

lion6w rubli. 
f. azem 900 milionó\ · rubli. 
Prowadzenie vojny : 
Pożyczki zrwnętr7nc 570 111ilionÓ':\ 

rubli. 
Obligi karbu pai'.st\\ a 150 mili nchv rubli. 

.:tra-:one działa (14 O) około 10 milio-
11ó' ru~li. 

Skonfi kO\ ~me c,kr"'ty z ładunkiem 
kol 10 milionó :v rnhli. 

Wartość znL zczc,nt'j floty 160 mili -
nó\\ rnbłi. 

R, zem 900 mili011Ó\\ rubli. 
1 ten 'POSóo opnkz strat w ludziach, 

· stratv mater) alnc \\ y110 ,:i około 1 m:liar
da (OO mil. r 11bl . 

Ostatnia p iy"z .a \ l \\ IH~trzna zal r.1-
gla tę li~zb~ d0 d\ 'óc..h miliardÓ\\. 

Lang c n dr ee r. 
Misya polska od 7 aż do 14· maja. 

Kazania w niedzielę o 012 -- 4 - ;/i7 
na '' ieczór. -- W tygodniu o ;69 /25 - 8 
na wieczór. 

Linden. 
Spo\vH.c.l~ Ś\\. oc.l so~,,~Y 6 maja rano. 

Kazania \ · ni ·dzielę o gc,dz. ;-j 12 i o 4. 
Ricmke (Hoistedc). 

Spo\\ icdź 5w. od soboty 6 maja rano l 
i w nic.dzielę rano. 

(Kazania tego raz11 nie będzie!) 

Tow3rzystwo św. Józefa w Huckardc. 
W niedzielę dnia 7 maja obchodzi to

warzystwo nasze S\\'~l 7-mą rocznicę, ua 
którą zapraszamy ninicjszcrn szan . I\od.:t
ków z Iinckarde i okolicy. 

Uwaga dla szan. towarzyst\\ . TowJ.
rzystwa przybywają ze sztandarami bez 
pałaszy i z zakrytym sztandarem. Prosi
my, ażeby uawet i szcrpów nie zawieszJć., 
aż dopiero na sali przyjęć, i żeby nic 
postępować \V szeregu. Towarzystwa bQ
dą przyjmowane na sali posicdzei1 u pant 
Schneider przy kościele katolickim w łiu
ckarde. 

Program uroczystości: Od godz. :!--25 
przyjmowanie towarzystw. O godz. 3 na
bożeństwo w kościele parafialnym w Iiu
ckardc. O godz. 4 powrót na sale uroczy
stości p. Andra. O godz. 5 otwarcie mo
czystości i przywitanie gości, potem na
stąpi koncert przeplatany śpiewem i de
klamacyami, muzyka będzie wykonana 
przez kapelę p. Kuika z tterne. 

Będzie tak samo odegrana sztuka ama-
torska: „Pałka Madeja". Zarząd. 

Koło śpiewu „Harmonia" w Rottbausen 
urządza w niedzielę dnia 7 maja wiosenną 
zabawę z tańcem na sali p. Kirchma.ycr, 
Diippelstr., na którą szan. .Rodaków jaK 
najuprzejmiej zapraszamy. Wstępne 50 1., 
przy kasie 75 fen. Czlonkowie towarzystw 
obcych płacą przy kasie 50 fen. Początek 
zabawy po pot o godz. 5 . O liczny udział 
prosi Z a r z ą d. 

Posiedzenie odbędzie się także 7 maja 
o godz. 4. Proszę punl\:tualnic się stawić. 

Przewodniczący. 

Koło śpiewu Halka w Kastrop 
oznajmia swym członkom oraz Rodakom 
zamieszkałym w Kastrop, iż w niedzie1Q 
dnia 14 maja urządzamy wiosenną zabawę, 
na którą wszystkich Rodaków jak 1:ai
uprzejmiej zapraszamy. Początek zabawy 
o godz. 4 po pot Zabawa odbędzie się 11 

p. T. Sindra. Członkowie zalegający ze 
składkami dłużej jak trzy miesiące, winrn 
się ze swych skladek przedtem na zaba
wie uiścić w przeciwnym razie będą uwa
żani jako goście. Cześć polskiej pieśni! 

Z ar z ą d. 

Towarzystwo „Jedność" w Bruckhausen. 
W niedzielę dnia 7 maja odbędzie ~ię 

0 godz. 5 po pot. nadzwyczajne zeb I·:rnie 
na które się wszystkich c1?onków upm„J
mie zaprasza, gdyż będą ważne sprawy 
omawiane. M. Strzelczyk, przcw. 

Tow. „Jedność" p. op. św. Stanisława B. 
w Essen. 

W niedzielę dnia 7 maja br. po pot. o 
godz. 2 punktualnie odbędzie sf ę walne ~o
siedzenie na wielkiej sali w Iokalu pos1e
dze(1 na które się szan. członków zap1a-
sza. ' Goście mile widziani. Zarząd. 

! OŁO ŚPI „Of""Tf E-

donos s y 1 czło r ' ii w przy złą ic
dziclę dnia 7 maja db dzie się ·atne zt
branie na sali Z\ •ykłych posie zeń p p ł. 
o godz. 4. Wszystkich cz onkó:w uprzeJ
mle upr2sza się, żeby się :ak na:Hczniej s l

wili, ponie :i.'aż przyjdą •ażne sprawy pod 
obrady. Goście mi c widziani. 

Z ar z ą d. 
t; w a g a: Do si ię człon o , ii: 

przyzza le cya śpic ~u yp d • 
Z ar z ą d. 

Koło śpiewu „ (alina" v 
W niedzielę, dnia 7 mrj· o g< Jz. _ L 

odbc;dzie się po iedzcni . Li ty upr1!)z· 
się prze yłać na r~ e prezesa (Walcrty 
rowak, flillerhaidc, H mer Str. 10 ). r. bo 
ckrcta1za (Ant. Olc"nkza . Iii! 'r iaidr. 

Iiaidr tr. 50 l. 
O L:zn: udziat prosi Zarząd. 

To :varzy t rn św . .łó.l •• v Al• nb ch1 m 
U\\'iadamia . zan. czlonkó :.. , iż \\ nied-lich~ 
dnh 7 maja u ·z~c n zaml ni tą zab::i. Q i', 

ta1kem, na I·tórq tylk czl nk >\\ .e rn:i.ją 
\\ StGP. Po ~(lt I o crodz. 4 po poł. o !al 
naj!icz1 1t.:j L.Y nd7ial ..:;zan. 7ło11 u:\ E.. całą 
famili't 11prasza Z ar z ą d. 

Towarzystwo Ś\V. Vaclawa w Lind~n 
przystępuje w 1JieclziclQ 7 maja do \\ spol-
1:ej spowiedzi i Komunii "'\. Uprasza SiG 

członków, ażeby \ ·szyscy \\ lięli udziaL : 
aby się I ażdy sta\\ ił z oznakicrn. O liczny 
udział up:asza Za r z <id. 

To ;varz gimn. ,,Sokół" w Oberstyrum 
donosi S\\ yrn druhom. iż w rnedzięlę. l111a 

7 maia r. b. o godz. 3 po poł. odbGdzie ·1~ 
póirocznc '>:alne zcbrallic 11aszcgo Sokola . 
na ktdrc się wszy.stkicl! druhr'iw i nam i;y 
czliwych J~odak<'> :v z ~tyrnm i okolk.y ~dl\ 
najuprz jmi j zaprasza. Czołem! 

Uwaga: Zarz<1d i rewizorów kasy l:
prasza siG, aby godzinę prędzej przybyli. 

St. Lubiński, prezes. 

Towarz. w. Antoniego w frcisenbmch 
donosi swym członkom i Rodakom z Frci
senbruchu i okolicy, iż wiosenna zabaw<.t 
z taflcem i teatrem odbcdzic siQ 7 maja o 
godz. 5 po pot. na sali p. Overbecka. 

Z ar z ą d. 
Uwaga: Czlonkowie winni się stawić 

o godz. pół do piątej, gdyż są ważne spra-
. wy do zalatwienia. ł'r. Rusinek. 

Towarz. św. Jana Chrzc. w Misburgu 
urządza zabawę z teatrem amatorskiem na 
sali posiedzeń up. Rogaty w Misburgu dnia 
7 maja ku uczczeniu 7 rocznicy istnienia 
Tow. św. Jana Chrzc. Początek o godz. 
5 po poł. Przedstawienie amatorskie f) 8 
godz., a potem zabawa z tar1cem. 

Z ar z ą d. 

Towarz. św. Antoniego w Ober-Styrmn 
donosi swym członkom w Ober-Styrum, 
iż w sobotę dnia 6 maja przybędzie polski 
spowiednik. Sposobność do spowiedzi św. 
jest w sobotę 6 i w niedzielę 7 maja. \\t 
niedzielę o godz. 8 rano przystępuje towa
rzystwo wspólnie do Komunii św. pod :ho
rągwią. W niedzielę o godz. 4 po pol. pol
skie nabożeństwo z kazaniem. O jak naj
liczniejszy udział w spowiedzi i w nabo-
żeflstwie się uprasza. Zarząd. 

Baczność Altenessen ! 
Szan. R.odakom i Rodaczkom donosi

my, iż w sobotę 6 maja rano o godz. 7 bę
dzie sposobność do spowiedzi św., zntem 
uprasza się R.odaków i Rodaczki, ażeby ze 
sposobności korzystali. Niewiasty i rnt.;ż
czyźni, którzy mają popołudniową pracę, 
winni rano przystąpić do spowiedzi św., 
ażeby po pot mogli się ci dostać do spo
wiedzi, którzy rano są w pracy. 

z~rząd. Tow. św. Jana Chrzc. 

Tow. gimn. „Sokół" w Holzweissig 
urządza zabawę w niedzielę dnia 7 i!Hłja 
łi. r. po pol. o godz. 4 na sali u p. Schro
dera. O łaskawe przybycie gości prosi
my. Zarazem zapraszamy towarzystwa z 
Bitterfeld i okolicy. Zarząd. 

Uwaga: Zebranie odbędzie się \V na
stępną niedzielę o zwykłym czasie, na któ
rą zapraszamy wszystkich druhów i gości, 
bo będą bardzo ważne sprawy oma wian::.. 

Towarz. gimn. „Sokół" w Katernberg 
donosi swym członkom, iż "\V niedzielę dnia 
7 maja o godz. 1 po pol. na sali posiedle11 
odbędzie się miesięczne zebranie. O licz-
ny udziat w zebraniu prosi Wydział. 

To . gim . , ~ ół'' 

ydział. 

zaszcz ·ci~ 
Zarząd. 

Towarz. św. Barbary w Oberhausen 
donosi S\\.'Yrtl czl nkom, iż bierzci11y 1d7.1iil 

w uroczystości Tow. św. Wojcied1,1 \ 
Dni Li..r~u, dnia 7 maja. C7lonko\ ie '.;in
ni się s ta\\ ić \\ zapka-:h i ( znakach tu\\ a
rzyskic h o godz. l " p łud11ie na sali po
siedzet'1. Cl orą:i,yd1 uprasza się o punk
tualne stawienie się. O jak najlicznh;jszy 
udziat członków prosi Z a r z <1 d. 

Towarzystwo św. Michała w Bruchu 
odbqdzie swoje kwartalne walne zebranie 
w niedziele dnia 7 t. m. przed pot o godz. 
1 lVi. Na porz~dku dzicnn rm sprawozdu-
11ic kasy z Il. k\\ artału, jako i sprawy to
warzyskie. O przybycie wszystkl-..:h 
członków prosi Z a r z~\ 1i. 

Tow. śś. Piotra i Pawła w Egeln 
urządza w niedzielę, dnia 7 maja 1905 r. 
obchód 15 rocznicy na wielkiej sali 1Jana 
A. Bockmanna „Schwarzes Ross" w Egeln. 
Na obchód 15 rocznicy zaprasza111y Szan. 
Towarzystwa tak z bliska i z daleka Jraz 
szan. publiczność z .Egcln i okolicy jak T"ai
uprzejmiej. Żywimy nadzieję, iż Szan To
warzystwa raczą swą obecnością nas za
szczycić i przyczynią się do uświetniema 
obchodu 15 rocznicy i poparcia tak szla
chetnego celu jaki się z nią łączy. R.oda
ków upraszamy uprzejmie. 

P. S. Szanowne Towarzystwa prosi1'.1y 
przybyć ze sztandarami. 

Program. 
I. W niedzielę o g. 7 rano odprawio

ną będzie msza św. na intencyę Tow. 11) 
O .godz.2 po poł. przyjęcie i powitanie ob
cych towar1ystw i gości. III. O godzinie 
3 wymarsz do kościoła na uroczyste nabo
że11stwo. IV. Następnie pochód przez mia
sto. V. Po powrocie na salę mowy dekla-- . ' macyc, spiewy i koncert. VI. O godz. 7 
przerwa następnie zabawa z tańcami. 
Szanowne Towarzystwa uprasza się o asy
stencyę z chorągwiami podczas nabożeń-
stwa. Z poważaniem 

Zarząd 
Tow. śś. Piotra i Pawła w Egeln. 

Koło śpiewu „Zgoda" w Witten 
urządza d.ni~ 7 bm. na sali pana Kastra, ;~a
raz po m1es1ęcznem zebraniu, t. j. o godz. 
5 zabawę wiosenną, na którą zaprasza u
p(zejmie wszelkie Towarzyst\va miejsco
we, ?raz \~'szystkich życzliwych Rodaków 
z W1tt:n 1 okolicy. Wstęp na salę dla 
c~lo~kow 50 fen., dla niecztonków 75 fon., 
mew1asty mają wstęp wolny. O liczny u-
dział prosi Zarząd. 

l(oło ~piewaków „Wanda" w Caternberg 
donosi swym czlonkom i \\'SZystkim rod11-
k01!1 w Caternberg, iż w niedzielę, dnia 7 
ma1a odbędzie się Jekcya śpiewu o godz. 
Yi~ po pol. na sali pana Biirger, dawniej 
H1tzemann, ulica Kastanienstr. Uwaga. Po 
lekcyi śpie\\ 11 odbędzie się zaraz miesięcz
ne zebranie. O najliczniejszy udzial w Jc-
kcyi śpiewu i zebraniu prosi Zarząd. 

Wielki wiec w Wanne 
odbędzie się w niedzielę, dnia 7 maja o g. 
5 po pol. w sali p. Unterschcmanna. Na 
porzqdku obrad spra .vy knapszafto\ ·e. O 
liczny udzial Rodaków uprasza si~. 

„Z'edno"zcnie za vodowe 90Jskie." 



WIEC W BISMARCK 
oobędzie się w nied'.?iele 7 maja po pot. o 

odz. 4 u p. łlaltern, Wilhclmstr. 110. Na 
porządku dziennym sprawa organizacyi. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wanne-Eickel ! 
W niedzielę, dnia 7 maja o godz. 4 po 

poL odbędzie się w sali p. Raberta w Ei
ldu, ul. Victoriastr. posiedzenie, w celu za
łożenia towarzystwa polsko-katolickiego 
dla lJOgranicza Wanne-:Eikcl, gdzie mie
, zka dużo Polaków, którzy do towarzystw 
polskich nie należą. Prosimy o liczny u-

Baczność Hernc i okolica! 
Donosimy mężom zaufania z tlernc, Bc.1u 

aku, Holsterhausen, tlorsthausen i Sodin
gen, iż konferencya odbedzie się w lierne, 
punktualnie o godz. 6 wieczorem \V nie
dziele, 7 maja u p. Cramer, ul. Nowa 33. 
Tylko delegaci i mężo\vic zaufania m.lją 
wstęp. Zebranie jest zamknięte. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Trzech do czterech czeladników kra
wieckich od: zaraz na stalą prace przyjmie 
Józef Wojciechowski, mistrz krawiecki 

Wanne, Kastanien-Allee 2. 

dziat Komitet: 

1 . 

Fr. Krzywiński. L. Brygier. Służąca Polka potrzebna od zaraz u 
Józefa Wojciechowskiego, 

Tow. gimn. „Sokół" w Schonnebeck I ___ w_a_nn_e_,_K_a_s_ta_n_i_en_-_A_łl_ee_2_. __ _ 
l1rz<1dza w niedzielę, dnia 7 maja wiosenną Baczność Baukau! 
-zaba \\' G polączom1 z ćwiczeniami, na któ- W niedziele dnia 7 maja urządzam ia~ 
l·ą siG wszystkie gniazda z okręgu X i bawę z tai1cem dla Polaków na wielkfoj 
wszystkich Rodaków z Schonnebeck i o- sali. Początek o godz. 5 Wstępne 50 fen., 
kolicy zaprasza. Osobnych zaprosze11 nic niewiasty mają wstęp wolny. Muzykę 
'ysyłamy. Czołem! Wydział. ' ykona Antoni Świątecki. O liczny u dziar 

Uwaga. O godz. 3 po południu odbę
<l%ic ~iG nadzwyczajne zebranie, na co się 
Z\\ raca uwagG druhów. Zalegający ze 
skladkami dłużej jak trzy miesiące, winni 
~ · ię ze swych skfadek uiścić, w przeci\\ nym 
razie będą uważani jako goście. 

Ignacy Józefowicz, sekr. 

Wieee Zjednoczenia 
odbęda się~ 
W Kirchlinde \\ niedzielę dnia 7 maja 

o godz. 11.0 przed południem u p. Schuh
machera. 

Na porządku obrad: Sprawy robotni
cze, sprawy zarobkowe, sprawy knapszaf
towe i inne ważne sprawy. Liczny udział 

. pożądany. 
„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

upraszam. 
H. KOP, · 

w Baukau, łicrncrstr. 

2 czeladników szewskich na stałe za
trudnienie poszukuje natychmiast 

Anastazy Beszczyński 
w Bruckhausen, ulłca l(aiserstr. 56. 

D ZIE W C Z Y-N-A, 
dobra Polka lub starsza wdowa, obeznai1a 
z wychowaniem dzieci z powodu choroby 
żony może się zaraz zglosić. 

Tomasz Mikołajczak, 
Altenbochum, Kanalstr. 33. ---

Me b le, potrzebowane 3 lata, są t:rniu 
do nabycia z powodu wyprowadzenia się 
do Polski. Zglosić się można do 

PRANCISZl(A ZAl(RZ.EWSl(IEGO, 
Vnser Fritz p. Wanne, Peldstr. 23. 

I~ HENRYK KNDBEL ~ 
Oberhausen, Bottrop,~1 \ t~, f Dmsburg, 

Kto chce tanfo i d~'rze 
na9yó 

ka wał ziemi w oj• 
czystych stronach 
ten niech poda sw"'J a-· 
dres na pOCJ11tówae. Adr. 
Ver1&g cl.~ Informa:ton 
Poseu, Berliner;itr„ 5. 

ul. Mu.rktstrasse 44. 111. Hauptstr. 45. Schwarzerweg 31. 

Najtańsze I naJlep. źr1dło zakupna 

OWARÓW KROTKICH, BIA
ŁYCH I ŁOKCIOWYCH. 

Nowoś~i wiosenne 
jako to: 

żakieciki dziewczęce, sukienki, czepki, cza· 

----podróżujących I 
do spr.r:edaży 

maszyn do szy-
cia 

i innych artykułów. 
poamkuje przy vey
S-Okiej prowizyi 

M. Lie benf eld 
Bochum, Ko.iserat.24. • ·~6·· Sprzedaże &(ospo· 

darstw i posiadł. 
t ' k } ~ ł ~ t h ń b I już od 20 mórg w ró-peCZtil, ape usze S om. iar,uc y, po CZOC y, żoych okolicach wska.że 

pod korzystn. warunk. 

W spólne za.kupno z 22 interesami, przeto eeny I Zalews~ł 
Bank rolmczy 

b k k · · t · f I Poznań, u1. Wilhel-ez on ureney;me aruo. mowska 18. 
Telef<inu nr. 1086. 

i w Mfu·j~ ·~-~··· 

Drukarnia „ Wiarusa Pols · i ego" 
Maltheserstr. 17, wBoehnm, 

wykonywa 
MaJtheserstr. 17} 

== gustownie, prędko i tanio == 
wsze kie prace drukarskie 

mianowicie 

nstaw;y, programy, karty wst~pn, karty legitymacyjne. 
kartr do liwitowani• · słade:k ndesł~cznyeh, ko1aertJ ł pa· 
pier z nazwą towarzystwa lub z nazwis . 'Iem osoby pry~ 
widnej, zaproszenia weselne, karty 1•oleeł\)ąee I wbytovve 

plakaty, prospekty i t. d., I t. de 

U w a g a. Przy wszelkich zamówieniach prosimy p<Jdać Hws-ze 
dokładny adree, aby przesyłka nie opóźniła się. 

Adresować nalety: „Wiarus Polski", Bochum. 

Fir=.a 

„Butterhaus zur SE N NER I N" 
-w Oberhausen, 

ulica 1\.farktstr. nr. 17, naprzeciw Braci Bohm. 

... „„„„„„„„„„„ ... „„„ .... „„„ ... 
Polecam wielki wybór 

masła I win, ~ 
szezt'gólnie pt1leca się prawdziwe 

Polskie wino 

jedynie z;t:SENNERiN" jedynie 

Baczność ! Baczność ! 

Igor Seligmann 
w Brockbausen 

ulica Kaiserstr. 58 ulica. Kaisers{ r. 

Eleganckłe wykony1ame ubrań 
podług miary 

pod gw·arancyą za beznaganne odrobienie, pod 
kierownictwem zdolnego przykrawacza. 

Wielki wybór 

konf ekcyi dla męiczyzn 
chłopcfiw i do roboty. 

narodowa-ludowe pismo dla Polaków na 
obczyźnie, szczerz:e potskie i katolickie 
~hodz.:i w B<lchurn rok piętnasty, a ko
sztuje na maj i czerwiec 

tylko 1 markę 
a z odnoszeniem 28 fen. więcej. 

Co tydzdeń otrzymuje kaiżd'y beziplat
oie dodatek niedzieDny: p. t.: 

„POSŁANIEC l(ATOLICl(I", 
który ww.iera ewan;ge1Le i kazania na ka
fdą niedzi'ęfę, piękne pmweśd i ró:bne po
aczające i ciekawe artykuly. 

Ktoby pragnął, abyśmy „ Wiarusa Pol
skiego" przez maj i czerwiec posyłali Jego 
krewnym do Polski, niech nadeśle 1,28 mr. 
I dokładny adres osoby, która gazetę ma 
otrzymać, a „Wiar. Pol." poczcie przeka
temy. 

Rodacy! Ka.My Polak konie-
::.zinie czytywać winien „Wiarusa Polskie
g-o", .aby się dowiedlzi1eć o wiaiżnychi wy. 
pad!kach tak w życiu narodowem, politycz
crem, iak zarobkowem. Zatem Rodacy: 

~ozszena)cie „Wiarusa Polskiego". 

Postbestellungs-Farmular. 
!eh bestelle hi.ermit bei dem I(aiserli· 

herr Postamt enn Exempłar der Ze.itun~ 

.Wtaru Polskł4' ~tUS Bochum (Zei.mng-5. 
preisliste 128) far Mai u. Juni 1905 

md zahle an Abonneme-nt und Bestellietd 
1,28 Mk. 
i» 
.§ tl 

~~i .g "'u 
.... ~ .'!., 

i~f -a :.i 
o 
~ „ 

Obiie 1,28 M.k. erhalten zu ha.ben, be

'~ 
cl • . • • • • 198~. 

+••:•••• ROBOTNIK POLSKI 
wy.chodzi w Bochum 2 razy tyg-0dniow-0 
z bezplatnym diod1artkiem religijno-powieś

ciowym pod 'tytułem: 
"Posłaniec katoJłckI". 

Na maj i czerwiec, już z przynoszeniem 

do domu kosztuje „Robotlni!k Polski" 
tylko 45 fenygów. 

Rooacy ! Zapisujcie i rozszerzajcie 
„Robotnika Polskiegio", pismo Janie, a d<>
bre, bo sziczerze narodowe i katoti:c:k1e. 

„Robotnik Polski" jest t~ki tall1i, że 
każdy go s>0bie zapisać może. „Robotn.1k 
Polski" jako pismo szeiz'~rze narodowe i 
robotnicze, pisze o wszystkkh sprawaclt 
ct-0tyczą,cych żyicia narodowego i zarobko
wego ludu połskieg>0 na obczyźnie, przeto 
zasługuje na jak najw.iększe rozpoiws:zecb
nienie. 

Postbestellungsformular. 
Ich besteile hierrnit bei dem Kaisertl

chen Posta.rut e'in Exemptar der Zeitung 

„Robotnik Pol.ski" aus Bochum fiir Mai 

u. Juni 1905, und zahle an Abonnement 

und Bestelłgeld 0,45 Pfg. 

~ Js 
li~ c 
.g '~ ~ 

IO O 

(I) "' i.. ....... . 
•i:::.: "'«: ..... 

;;}-· ~ 
o c 
Il. '!:I 

Obige 0,45 Mk. erhałten zu haben, be
schehUgt. 

• • •. , • f d-. • • „ • • • ł 190··· 

KaJserllcltes Postami • • • • • • 
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lir. 102. Bochum, piątok 5-go ja 1905. 

pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie, poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zar bkowym. 

Wychodzi codziennie z ·wyjątkiem dni poświątecznych. 
przedplata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
l mr. 50 fen .• a z odr.ioszen~em do dom~ I mr. 92 ten. 
Wiarus Polski" zapisany 1est w cenmku poczto.wym 

W imię Boże za Wiarę i Ojczyznę I 
Za inseraty placi się za wiersz petytm: ry 15 ien .• a z 
ol:!'.loszenia zamieszczone przed inseiatanrl 40 fen. Kto 
często ogłasza, otrzyma rabat. - Listv do „Wiarusa 
P lskiego" należy frankować i pcdać \V ni h doklad-

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

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bo.churn, przy ulicy Maltheserstrasse. - Adres: „'\<Viarus Polski", Bochum. - Telefonu 1.r· 1414. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
iówić, czytać i pisać po polsku! Nie jest 
polakiem, kto po omstwu swemu znie1·1-
czYĆ się pozwoli! 

z wypadków dnia. 

O czem radzili Gołuchowski i Tittoni. 
Wiadomo ogólnie, że zarówno Au

trya jak Włochy pragną zająć \\ ybrzeża 
dryatyckie europejskiej Turcyi, i ztąd sto 
unek obydwóch pa(1 w złączonych t:·ój
rzymierzem z Niemcami jest zawsze ua
irężony. Zjazdy ministrów mogą zlago
Jzić naprężenie do pewnego stopnia odpo
·icdnią umową, lecz nie mogą go nigdy u
um.ić . Na ostatnim zjeździe Ooluchow
kiego z Tittonirn we Wcnecyi zgodzili się 
bydwai ministrowie, by 1pozostawić na 

11zie stan rzeczy na Balkanie takim, jakim 
est obecnie, a mianowicie zobowiązata się 
\ustrya nie zajmować dystryktu N·w. y 
3azar, do czego już przed rokiem się przy
,nto wywal a. 

Japończycy wydobywają zatopione rosyj. 
skie okręty. 

Telegram z Tokio donosi, że prace nad 
~ydobyciem rósyiskich okrętów pod Pcr
:em Artura i Czemulpo postąpity bardw 
faleko . Szczegółów rząd nie oglasza. Są
ilzą jednakowoż, że japof1ski urząd mary
arki zapewni subie kilka pancerników i 
lrążowników. 

Niedawno donosżono, że krążowni~ 
Wariak" zatopiony pod Czemulpo już zo-

11a! wydobyty. 

Telegramy. 
Wiedeń. Na cześć bawiącego tutaj 

lróla saskiego odbyła się uczta u cesarza 
iustryackiego. Mówiąc o przyjaźnych sto
~nkach sąsiednich pomiędzy Austryą a 
rólestwem Saskiem podnióst król saski 
~aterstwo armii obydwóch państw jeszcze 
1 czasów wielkiej bitwy pod Wiedni~m "' 
r.1683 • 

Moskwa. Dozorcę rewirowego 
Aleksejewa zaczepił tłum ludzi. Ucieka
qcego zastrzelono. 

Pa r y ż. W środę wydał na cześć 
~róla angielskiego poseł Breteuil ucztę, na 
~lórej król miał dłuższą rozmowę z iraacu
klni ministrem dla spraw zagranicznych 
~. Delcasse. · 

Krwawy dzień w Warszawie. 
Caly Ś\v iat cy\vilizo.;any oburzyl się 

a \Vfadomość o strasznym ·rozlewie knvi 
~e Warszawie sprawionym przez nolL:yę 
. soldatów rosyjskich. Przed Japofr.;.zy-

11em uciekają Moskale i ponoszą przy szu-
1nYch zapowiedziach klęskę po klęsce ku 
lOśmiewisku całego świata. Tern więk
ll:Vtni „bohaterami" okazują się oni wobec 
zbronnego ludu nad którym odnoszą 
.zwycięstwo" po '„zwycięstwie". 

Przebieg wypadków 1. maja we War -
sza · ? Wte byt według korespondenta ,,Dz. 
ozn ." następujący 
'd Już w przeddzie(1 rozeszła się wieść, 

, '
1 
°cznie tendencyjna, o rozkazie gen;:!

:~~ Maksymowicza, aby dozwolono pu
du, dozwolono śpiewu, dozwolono 11a-

1et r~zwinięcie sztandaru - byle demon-
ą;.anc1. ni~ zaczepili czynnie ani wojska, 
·a' Pohcy1. W takim razie - mówila JaleJ 
~ ~ama Wieść - należy użyć broni bez 
)t~e on~. Wieść ta, rozsiewana dnia po-

dniego, wzmogla zastępy demonstran-

tów. I na\vet - rzecz dziwna! ~ <lo go
dziny pierwszej można bylo myśleć, że 
rozporządzenie to, dopuszczające manife
stacyG spokojmt, jest pra\\ dziwem. Od 10-

gatki wzdłuż szla pierwsza kompania kil
kuset, potem kilkutysh:icznego tłumu do 
środka miasta. Nikt im z początku nic 
przeszkadzał, szli swobodnie, patrole ich 
rniialy, oni mijali patrole. 

Okolo wpól do drugiej tlum znalazl siG 
na rogu alei Jerozolimskiej i ulicy Żelaz
nej, a więc daleko po za dworcem, w po
bliżu rogatki Jerozolimskiej. W te części 
miasta aleje Jerozolimskie, będące jedn~ z 
piękniejszych ulic pomiędzy MarszałkG\v
ską a Nowym $wiatem, są niezupetnic 
ściśle zabudowane, a ulica ma dużo opim
ków. Kiedy tlum doszedl prawie do rogu 
Żelaznej, wyszła naprzeciw niemu policya, 
pod wodzą pomocnika komisarza XI. .~yr
kulu, pana Zankowa i oddział wojska. Na 
czele tlumu szla kobieta, niosąca sztandar 
czerwony. Wtedy Zankow, zastąpiwszy 
jej drogę, chciał zmusić do cofnięcia się. 
Tlum parł dalei. Wtedy pan Zankow -
zapewne na wzór bohaterów z gwardyi 
huzarów przed 3 miesiącami - uderzył 
niosącą sztandar kobietG. Na to padł z tlu
mu kamień. Wtedy natychmiast zakomen
derowano: ognia! i położono trupem kH
kanaście osób, mówiono do stu. 

Wojsko celowalo w tlum. To też, jak 
wykazuje sprawozdanie pogotowia ratun
kowego i sprawozdania szpitali, pomiędzy 
rannymi i zabitymi przeważną liczbę sta
nowią kobiety i dzieci. 

Do zajść podobnych przyszło potem je 
szcze przy ulicy Zlotej, przy ulicy Barba
ry i przy ulicy Nowogrodzkiej, 

Aż nareszcie sprowokowany tl.um 
zemścić się. Oto okola godz. 9 wleczór 
tuż przy dworcu warszawsko-wiedenskim 
na ulicy Marszałkowskiej, wprost ulic; 
Widok, rzucono bombę na patrol kozacki. 
Jedni mówią, że rzucono ią wprost na uli
cy, inni, że z poza murowanego parkanu 
stacyi wiedeiiskiei. Czterech kozaków pa
dlo trupem wraz z końmi. Ale przytem pa
dły ofiarą dv.'ie osoby cywiluc z poś:ód 
przechodniów. 

Wtedy rozpasała siG „rebjata"„. Wy
nik: O kolo 40 do 50 trupów, kilkuset ra11-
nych, pomiędzy ranami mnóstwo stra
sznych, kaleczących ofiary na zawsze. 
Dalszy wynik: okolo 800 aresztowanych'. 

Dodawać nie potrŻeba, że wszelkie 
interesa spaly w dniu l maja. Miasto 
zalegla grobowa cisza, grobowa i zlo
wroga. Ulicami przeciągali kupkami de
monstranci, zeszli się w większe grupy, 
zorganizowali i silne patrole kozaków, pie
choty, huzarów, ulanów, żandarmów. 
Wzmocniona ochrona wzmocniła się je
szcze bardziej. Wojsko z bagnetami .::ho~ 
dzi już nietylko środkiem ulicy, ale na cho
dnikach, I tak jest do dziś . 

Inne szczególy zostawić należy na 
później, aż do wyświetlenia ich. 

Polacy na obczyźnie. 

Bottrop. Otrzymujemy odezwę w 
sprawie pielgrzymki polskiej z Bottropu, z 
której podajemy, co następuje: 

Kochani Bracia! 
Już od dluższego czasu bylo życze

niem ogólu naszego w Bottropie, aby pi( 1-
grzymki do miejsc cudownych odbyw3ly 
się osobne dla Polaków. Tą sprawą :~ajął 
się w zeszlym roku utworzony komitet ko
ścielny i przedstawil odnośne życzenia ks. 
Vennekampowi, duszpasterzowi Polaków. 
Odpowiedź jednak otrzymał komitet od-

mowną, a rnianow1c1c, że niczachodzi po- mieszkallcom opuszczać tych granic. Po-
trzeba urządzania osobnych pielgrzymek zostają więc za\\ szc t rJko przypn zczcnia, 
polskich. Mieliśmy zatem nadal, jak douitl, że glówne siły morskie Toga S<l w okolky; 
wspólnie pielgrzymki odbywać z Nicm..:a- Masampo, a inne r zsta\\ ionc miGdzy 1 ur-
mi, chociaż to nam bardzo przeszkadza!<> mozą i Sumatrą. 
w nabożellst\\ ie. I(eutera biuro donosi, że przybyły z 

Niezrażony odpowiedzią odmown.1 Władywostoku do Scbastopob poruczrnk 
miejscowej wadzy duchownej, udał się ko- Danilczynko, który służył na dal~kim 
mitet do miejscowości sąsiedniej Oberhau- Wschodzie u admirała Skry<llowa, cro-
sen, zkąd rok rocznic pielgrzymki polskie wiada, że fortyfikacye Władywostoku 7u-
sic: odbywają, chociaż tamże mniej Pola- staly ogromnie \\ zmocnione ,że nagro1!ia-
ków przebywa, aniżeli u nas w Bottropic. dzono tam olbrzymie zapasy amuni~yi i 
Prośbę swoją przedłożył komitet w picr- żywności. I(rążowniki „Rosya", .,Oromo-
wszyrn rzędzie ks. Schartemu w Oberh:iu- boj" i „Bogatyr", kompletnie naprawitJJle, 
sen, który nas łaskawie wysłuchał i prn- wysz,ły z warsztatów na wody zatoki. 
śbę naszą uwzględnił. Przyłączymy 5lę Panuje w sferach wojskowych i maryii:tr-
zatem w roku qieżącym do pielgrzymki skich przekonanie, że generalny sztab ro-
polskiej z Oberhausen. . syjski zaniechal kampanii lądowej wobec 

Wobec przychylnej odpowiedzi ks. faktu, że marszałek Ojama może stawi..; na 
Schartego zwracamy się teraz do \Vas, front 3 Oproc. więcej wojska, niż Rosya. 
kochani Bracia, abyście jak najliczniejszy Naidokladniejsze obliczenia wykaz11j;:i, ~'e, 
udział wzięli we wspólnej pielgrzymce ro- nawet gdyby R.osya odniosła na morzu 
daków z Oberhausen i Bottropu. stanowcze zwycięstwo, to nicby ono Jllż 

Upraszamy także rodziców, aż~by niewpłynęlo na przygotowującą siQ t-2i·az 
dziatkom swoim pozwolili wziąć udział w kampanię lądową. W polowie maja mar-
pielgrzymcc; zwłaszcza dziewczynki w szalek Oiama będzie miał 600.000 '' ojs!rn, 
bieli, aby asystowały podług znanego a z rezerwami przy swoich podsta\\ ach 
zwyczaju. około 700,000 - przeciwko 415,000 h~o-

Melodye pieśni nabożnych będą te Ja- syan . R.ozpoczn~ się niebawem opern..:ye 
me, jakie śpiewa lud polski w Bottropie. na skalę w dziejach bezprzykładną, rozetą .. 

Udział weźmiemy w roku bieżącym gające się z zady dnich stron kolejo\\·c~o 
w dwóch pielgrzymkach, i to 28 maja <.Io toru przez K.iryn i Ningutę do Włauy\\ o-
ttardenberg-Newiges i 25 czerwca do Ke- stoku. Lądo\vc operacyc są w za\\ icsze-
welaer. Wyjedziemy z dworca Bottrop- niu, dopóki nie rozstrzygnie się ob~ct1y 
West, gdzie przybędzie osobno w tym ceJu problemat morski - a skoro to nastąpi, 
zamówiony pociąg. Bottropianie wracają końca wojny można będzie oczeki\vać po 
znowu na ten sam dworzec. Czas wyjd- uplywie najwyżej pru miesięcy. 
zdu pielgrzymki będzie jeszcze .w gazetach 
ogloszony, tak samo sprawa b'letów, na 
które to ogloszenie już dzisiaj zwracamy 
uwagę. Prawdopodobnie wyjedziemy do 
Ifardenberg-Newiges 28 maja rano a do 
Kewelaer już 2 czerwca t. j. w sobot'ę Jk'.J

ło południa. Jest zatem o wiele dla każd-2-
go dogodniejszem, gdyż w sobotę po połu
dniu już będzie pielgrzymka w }\ewelaer. 
Z powrotem przyjedzie pielgrzymka w nie
dzielę wieczorem. 

Upraszamy wszystkich, którzy się 
chcą przyczynić do upiększenia pielgrzym
ki oraz dziewczyny, którcby chcialy nieść 
obraz ubrane w bieli, jako i tych rodziców 
którzy mają zamiaT wystać dziatki swojd 
w bieli, aby się zgłosili do członków korm
tetu, którzy są pod odezwq podpisani, gdyż 
prawdopodobnie dziatki w bieli pojadą 
bezplatnie. Upraszamy, aby zaraz po o
głoszeniu, gdzie i kiedy biletów nabyć no
żna, każdy, który ma zamiar jechać, sic; po 
nie zglosil. 
Kościelny komitet w sprawie opieki l..hs-

chownej: 
Leopold Procek. Franciszek Żgol. cma
nuel Świenty. Wojciech Konieczny. Pa
weł Kubica. Ludwik Lopacz. Wincen:y 
Grobelny. Franciszek Tytko. Antoni 1\ o-

wol. Antoni Wieczorek. 

Z wojny rosyjsko-japońskiej. 
Daremnie lamią sobie referenci praso

wi glowę odgadywaniem, gdzie jest admi
ral japoński Togo. Na to pytanie jedna ;est 
tylko odpowiedź: rząd japoński przed o;ię
wziąl wszystkie środki ostrożności, ażeby 
o manewrach okrętów i eskadr japońskich 
nikt nic nie wiedzial. Najdrastyczniejszym 
z tych środków jest proklamacya, mocą 
której na wszystkich posiadlościach japof1-
skich na oceanie Spokojnym weszla w ży
cie świeża t. zw. „ustawa o tajemnicad1 
wojennych", wprowadzająca iprzedewszy
·stkiem stan wyjątkowy, niedopuszczający 
do terytoryalnych granic tych posiadlości 
żadnych statków obcych, nie pozwalająca 

Zjazd delegatów berlińskifgo 
Zwiazku 

katolickich towarzystw robotniczych. 
B e r l i n. dnia 24 k\\ ictrna. 

Związek towarzystw robotniczych z 
siedzibą "' Berlinie mial dziś drugie roc:znc 
walne zebranie delegatów. O godz. 10.Ył 
przed poludniem zgromadzili się delegaci 
w _kościele św. Piusa na nabożet]St\vie pol
skzem, podczas którego śpicwat chór Tn .... :. 
św. Cecylii. 

. O godz. 1 odbyl się \\.' domu kawlic
k1~1 „Leohospic'' wspólny obiad, podcza 
ktorego prze\\ odniczący Zwi' zku p. r. 
Bloch powitał delegatów i gości. 

O godz. 5 zagaił pan Bloch zjazd oLl
czytaniem porządku obrad. 

Z porządku dziennego wyglosi{ na
samprzód sekretarz Związku p. Bandur.:ki 
spr~w~zdanie z dzialalności iarządu od I 
kw1etma r. 1904 po dziei1 31 marća 190.'5 r. 
W rnku ubieglym przystąpiło do Związku 
1_7 towarzystw z 610 czlonkami. Razem 
licz~ Związek 48 towarzystw z 2300 czton
kam1. Trzy to\varzystwa llic opłacają 
s~ladek. Zmarlo w ciągu roku 17 ~zlcin
kow. Na pogrzeb tychże wypłaciło 750 
marek. 

P:z' d przystąpieniem do dalszrd1 
punkto\' porządku obrad st\\ ierdzono ;~e 
na ~je ·· d~ie 41 towarzystw zastępują d.ck~ 
gaci w liczbie 50. 

Po zalatwieniu tej formalności odcz1·
t~l skarbnik p. Grzelachowski sprawozd~
~te ka~owe Związku, z którego dowiadu
Jemy się, że dochód, z wliczeniem 50 re
manentu z roku poprzedniego, \Vy1wsil 
2804,28 mr. Wydano 708,25 mr. Pozosta
je w kasie 2096,03 mr. 

Na fundusz agitacyjny \\ plynęlo 
322,89 mr. Wydano 232,06 mr. Pozostato 
~.86 mr. 

Na .wniosek komisyi rewizyjnej spra ... 
woz~ame kaso" c zatwierdzono bez dys
kusy1. 



a \\niosek zarządu uchwalono dla 
karbnika jednomyślnie 10 mr. miesięcz-

nego wynagrodzenia. . 
Teraz przedstwia p. Bloch wmost:k 

założenia osobnego pisma dla Związku pod 
tytułem „Polak na obczyźnie". Pismo ma 
wvc odzić raz na tydzier1 za 75 fen. kwar
t .· -:z odnoszenia przez listowego. Ka
żde .J\Varzystwo ma wybrać komisyę, któ" 
raLv agitowała za pismem wśród czton
kó ~. -- Gdyby chociaż poło\\'a członków 
pismo zapisała, to liczba abonentów wyn0-
iłaby 1200, coby na razie wystarczyło. 

\Vvda wnictwa pisma podjął się pan Karol 
Ro-se, wydawca „Dziennika Berlil1skiego". 
Pismo ma informować o ubezpieczeniach 
i innych sprawach robotniczych. 

(Organem urzędowym związku, który 
każde towarzystwo w myśl S 12 ustaw 
związko\\ ych abonować obowiązane, iest 
obecnie 11 Dziennik Berliliski". Na przy. 
szłość zapewne obowiązek ten upadnie.), 

Pan Biakowski proponuje, żeby pismo 
było tal1szc i żeby je rozeslano w pacz
kach towarzystwom, celem bezpłatnego 
rozdawania między członków .. 

Delegaci ze Zgorzclic i Zlokomorowa 
(Scnftcnberg) przemawiają przeciw orga
nowi. Cz!onkowie należą przeważnie do 
związk()\\ zawodowych, od których hez
płatnic otrzymują pismo, informują.:::c o 
sprawach robotniczych. _ 

Pan Runowski z Berlina przenia wia 
za założeniem pisma i wyraża nadzieję, że 
większość delegatów ośwfadczy się za 
tern. 
. Delegat z W roclawia przemawia prze
ci\Y 110\v emu pisma. Delegat z Meusetwitz 
pO\\·iada, że nowe pismo ma być zbyt dro
gie. Torui1ski „Przyjaciel" wychodzi za 
75 fen. trzy razy tygodniowo, a „Robcitnik 
Polski" w Bochum za 50 fen. kwartalnie 
dwa razy tygodniowo, Te pisma dostate
cznie pouczają o sprawach robotniczych. 

Pan Błoch wypowiada ubolewanie, że 
mówcy przemawiają przeciw nowemu pi
smu. To zupełnie niepotrzebne, bo gloso
wanie wykaże, jakie są zapatrywania dele
gatów. 

Ks. St. Adamski z Poznania zaleca go
rąco założenie pisma. Towarzystwa nic 
nie ryzykują, bo przecież p. Rose chce wy
dawać pismo na swój rachunek. Niech to
warzystwa przyjmą propozycyę pana Ro
sego, niech pismo powstanie, a wszyscy 
członkowie towarzystw powinni je gorąc;o 
popierać. 

Dwaj mówcy z Berlina przemawiaia 
za założeniem pisma. 

W myśl uwagi p. Blocha jeden z de
legatów wniósł o zamknięcie dyskusyL 
Wniosek ten uchwalono, wskutek czego 
15 mówców już się nie dostało do głosu. 

W głosowaniu oświadczyło się 37 dele 
gatów za zalożeniem pisma. 

Jeden z mówców wyrazil ubolewanie~ 
że nad wnioskiem nie glosowano kartkami. 
P. Bloch oświadczył, że sprawa skończo
na i pismo z dniem 1 lipca zacznie wycho-

Kapitan Czart. 
TOM TRZECI. 

(Ciu dalszy.) 
Rozłamał chleb, przetrząsnął cały ko

szyk i nic nie znalazł. Hrabia powstrzy. 
mal się przezornie od dołączenia listu ZillL 

Wówczas zawiedziony, prawie gnie
wny, odsunął z niechęcią pożywienie, które 
zresztą, mimo zachęcającego pozoru, wca
le go nie nęciło. 

Około południa jednak, gdy nadeszła 
zwykła godzina posiłku, wyciągnął rękę 
po ten chleb bia?y i pachnący, który mógł 
mu zastąpić' miejsce zapleśniałego razo
wca więziennego, ułamał kawał~k i zjadł. 

Następnie zabrał się do pasztetu, które 
go polknął już kilka kęsów, gdy w tem 
drzwi od celi ponownie się otworzyły. 

Wszedł Johann Miiller. 
Przynosił on więźniowi chleb i wodę. 
Młody strażnik postawil latarnię swą 

na wystającym kamieniu, pożywienie umie 
śdl na ławie w pobliżu więźnia i rzekł: 

- Dzień dobry panu. Widzę z przy
jemnością, że pan nie potrzebował czekać 
na mnie z obiadem. 

- Dziękuję ci, przyjacielu - odrzekł 
Manuel ze smutnym uśmiechem. - Czy nie 
mógłbyś mi powiedzieć, komu zawdzię
czam„„ 

- Nie wiem. Ale czy pan to zna? 
Ujął latarnię i przy jej świetle zabły

snął przed oczami Manuela srebrną bran
soletką Zilli. 

Z latwem do pojęcia zdziwieniem rado 

dzić. Wszys.;y delegaci powinni w to\ a
rzystwach agitować za nowem pismem a 
zarządy zjednywać mu abonentów. 

Teraz zaczęta się bardzo ożywio1:a 
dyskusya nad wnioskiem z Ahlsdorfu, 3bY 
członkowie żonaci płacili po 10 fen. mie
sięcznie więcej, niż kawalerowie, a ~a to 
żony miałyby takie prawa, jak mężczyzni. 
Po śmierci mężów żony płaciłyby te 10 
fen. aż do śmierci. Przemawiało w tej 
sprawie kilkunastu mówców. 

Wniosek z Ahlsdorfu uchwalono wię
kszością głosów. 

Wniosek z Lużyc o zniesienie zebrałl 
kwartalnych w Berlinie cofnięto. Dalszy 
wniosek z Łużyc, domaga się utworzenia 
biblioteki teatralnej. 

Pan Rose oświadcza, że redakcya 110-

wego pimsa zajmie się tą sprawą. 
Po dłuższej dyskusyi na wniosek p. 

Błocha propozycyę tę przyjęto. Pan Błoch 
wezwał zaraz, żeby towarzystwa prz~sb
ły spis sztuk teatralnych do redakcyi „Dz. 
Berli1iskiego". 

Na u\vagę jednego z delegatów, że spis 
należy przeslać do redakcyi „Polaka na 
obczyźnie" a nie do .,Dzien. Berl." odparł 
p. Błoch, że obydwa pisma będą miaty je-
dną redakcyę. , 

W koflcn odbył się częściowy wybór 
zarządu. Sekretarzem wybrany ponownie 
p. Bandurski, kontrolerem kasy, w miejsce 
p. Paszkiego, p. Sitarski, radnym, w miej
sce p. Gościafiskiego, p. Fr. Krysiak, red. 
„Dzien. Beri." (są oprócz niego radnymi p. 
Śniegocki i wydawca „Dzien. Bert." p. K. 
Rose) zastępcą przewodniczącego pono
wnie ~. Chwaliszewski, wszyscy z Berli
na. Przewodniczącym związku jest ~gent 
Tow. ubezpieczeń „Westa" p. Teodor 
Bloch, skarbnikiem p. Grzelachowski, oby
dwaj z Berlina. 

Skladki i wsparcia postanowili dC'le
gaci zatrzymać w dotychczasowej wyso
kości. 

Przy wolnych glosach ,p. Bloch, ko
rzystając z obecności ks. Adamskiego, o
świadcza gotowość poddania zwązku ber
li6.skiego pod zwierzchnictwo związku po
znańskiego, na którego czele stoi tamtejsze 
duchowieństwo. 

l(s. Adamski oświadcza, że nie jest re
prezentantem związku poznańskiego, td
ko redakcyi „Ruchu chrześciańsko-spók
cznego". Mówca stwierdza, że przebieg 
rozpraw przekonał go, iż sprawa katolicka 
w związku berlińskim w dobrem się znaj
duje ręku. Teraz uczynił związek "7ielki 
krok naprzód tworząc nowe pismo, kt-5re 
uchroni towarzystwa od zarzutu, iż nie są 
katolickie. W sprawlie połączenia związku 
berlińskiego z poznańskim mówca nie mo. 
że nic stanowczego powiedzieć, bo niema 
upoważnienia; takich spraw nie załatwia 
się zresztą w krótkim czasie. Zapewne 
związek berliński poczyni odpowiednie 
kroki. W końcu wniósł ks. Adamski okrzyk 
na cześć związku berlińskiego, życząc mu 
jak najlepszego powodzenia. 

śnem młodzieniec pochwyci! klejnot, który 
zresztą znany byl mu doskonale. 

Ta bransoletka zdawała się potwier
dzać wszystkie jego przypuszczenia. 

- A więc tak, to Zilla ! - rzekł do sie
bie na głos. 

- Jest tam coś napisane - objaśnił 
strażnik. - Niech pan czyta prędko i je
żeli mogę być panu w czem użyteczny .. 

Wówczas dopiero Manuel dojrzał zna
ki, nakreślone na srebrnej obrączce. 

,Qdczytat je bez trudności, zbladł ~o-
kolwiek i szepnął: 

- Jeśli to prawda, jestem zgubiony. 
- Co panu? - zapytał Johann. 
- Nic„. nic mi nie jest - rzekł wię-

zień, odczytując raz jeszcze pismo cy
ganki. 

W piśmie tern znajdowały się rzeczy 
przerażające. 

Zilla uprzedzała Manuela, aby się miał 
na ostrożności, donosita mu o skradzionej 
przez hrabiego truciźnie i blagala, aby 11ie 
dotykal jedzenia, które tego rana przynie
się mu służący Rolanda. . 

Otóż właśnie jedzenia tego Manuel ~nz 
skosztował. 

- Jestem zgubiony! - powtórzyt 
Jednak nie uczywał jeszcze żadnyd1 

cierpień, trucizna zaś, o której mu donoszo
no, działała piorunująco. 

Oczy jego padły wówczas na koszyk 
w którym spoczywały nietknięte jeszcze 
dwie butelki wina. 

Wziął iednę, utrącił szyjkę o kamien, 
umaczal w płynie palec i dotknął nim 
warg. 

Uczuł natychmiast jakby sparzenie 

Zgromadzeni podziękowali oklask;mi 
okrzykiem. 

Po całym szeregu przemow1ei1 :-.· 
sprawach administracyjnych zamkną? 
przewodniczący zebranie pozdrowieniem 
Pana Boga. Obrady trwały bez przerwy 
od godz. 5 po pot do 90 wieczorem. 

Ziemie polskie. 
Z Pros 1'achodnich Warmii i Mazar. 

W Nowem w Prusach ZachodniL:h, 
stary zamek stojący na wzgórzu nad Wi
słą ,ma być niebawem rozebrany, a na je
go miejscu stanie nowy budynek szkolny. 
Tak donosi „Gazeta Tor." „Dzien. Pozn." 
dodaje: Szkoda by laby, gdyby ten pom
nik przeszlości mat być zburzony. W za
chowaniu go mają tak niemcy jak 1) i 
polacy interes historyczny. Za cza3ów 
krzyżackich rezydo\\ aii tu komturowie, za 
polskich starostowie. Starostami polskimi 
byli z kolei Werdenowie„ Weiherzy, a na 
ostatku Zboińscy, którzy dzierżyli pod 
Świeciem J(ozlo\\. o i z dóbr tych utworzyli 
majorat. 

Z powiatu chełmińskiego. Zatrważa

jące wieści obiegały o szerzeniu się tężca 
karku. Na szczęście wiadomości te nie 
sprawdziły się. W pewnej sąsiedniej rnie.i 
scowości zmarto w najbliższych dniach 
dziecko robotnrka Pocksandra wśród ob
jawów tężca karku. Równocześnie zad10-
rowało także drugie dziecko. Dotąd je
dnak nie stwierdzono choroby. 

Z Brodnickiego donoszą, iż na odby
tem tamże niedawno zebraniu zawiązano 
Tow. z ograniczoną poręką pod firmą )-1a
zar", mające na celu prowadzenie na wspól 
ny rachunek handlu bławatnego, konf ekcyi 
męzkiej i damskiej, strojów i towaróV1' 
krótkich z kapitałem 100 tys. marek. W 
dniu 28 kwietnia zakupiono już grunt w 
rynku, w najlepszern położeniu mi as ta, 
gdzie budowa odpowiedniego domu nieba
wem się rozpocznie. - Nowemu polskie
mu i tyle pożytecznemu przedsiębiorstwu 
życzymy gorąco jak największego poparcia 
'przez nabywanie udziatów i jak najlepsze-
go pod każdym względem powodzenia. 

Z Wi~I. Kr Poznańskiego. 
Poznań. P. dr. Karas zaprzecza w 

„Orędowniku", jakoby zar;nierzał wyda.,.. 
wać na Mazurach pismo polskie. 

Bydgoszcz. Na każdym kroku bojkot 
przeciwko robotnikowi polskiemu! W 
Bydgoszczy asesor Abicht zastępca landra
ta utworzył stowarzyszenie mające się sta
rać, aby drobne posiadłości nie przecho
dziły w ręce polskie. Dalszym celem tego 
stowarzyszenia ma być budowanie tanich 
pomieszkań dla robotników niemieckich. 
O fundusze ma się ten pan asesor u rządu 
'J1ostarać. Jakie to hece wyprawia ta ,,u
ciśniona" niemczyzna! 

Gniezno. Doroczny odpust św. Woj
ciecha przypada w tym roku na niedzielę 

cisnął daleko od siebie butelkę, która roz
bita się na kamiennej posadzce. 

Zaraz potem chwycił dzbanek i napił 
się wody. 

Johann przyglądał się temu wszyst
kiemu z niezmiernem zdziwieniem i cie
kawością. 

- Cóż się to tu dzieje? - ośmielił się 
wreszcie zapytać. 

- Nic wielkiego! - zaśmiał się gorz"\ 
ko więzień. - Stwierdzono raz jescze, mcjj 
przyjacielu, że· jestem w samej rzeczy wice 
hrabią Ludwikiem de Lembrat. Prosz~ 
cię, powtórz to człowiekowi, który przy
chodzil tu dziś rano, i niech słowa te zanie 
sie swemu panu. Będzie to dostateczn~, 
aby tu już więcej noga jego nie postała. A 
co do ciebie, bądź pewny, że nie zapomnę 
do końca życia przysługi, jaką mi wyświad 
czyleś, przynosząc· tę bransoletkę. 

- To była przysługa? 
- Ocalileś mi poprostu życie. 
- Więc to wino? .. 

- Zachowaj to wszystko w najgłęb-
szej tajemnicy. Poprzestań jedynie na wy
pełnieniu zlecenia, które ci daję, Później, 
być może, zażądam twego świadectwa. A 
gdy wydostanę się na wolność, bo mam na 
dzieję, że to prędzej lub później na_stąpi, po
trafię wynagrodzić ci okazaną mi życzli-

, waść. 
Po odejściu strażnika, Manuel wyjął z 

kosza pozostałą butelkę i ukrył ją w kącie 
swej celi. 
Następnego dnia poseł hrabiego de Lem

brat przybył do Chatelet - z próżnemi r~
koma. 

d. 7 maja. W tymże dniu udzieli Najprzc 
wiei. ks. Biskup Andrzejewicz Sakrament 
Bierzmowania. 

Gniezno. Na zebraniu robotnikó 
przyjęto następującą rezolucyę: 

Zebranie dzisiejsze oświadcza, że wzb 
rzenie wśród robotników doszło do naj 
wyższego stopnia, ponieważ pracodawc
już 4 miesiące sprawę zwłóczą, mimo t 
pragniemy jeszcze poczekać 8 dnia, ponie 
waż dzięki zabiegom Wici. p. l(ritzingcra 
ks. prob. Piotrowicza, którym serdeczn 
podziękę wynurzyliśmy, są widoki że spra 
wa będzie pokojowo załatwiona. Jest t 
jednak ostatni termin i spodziewamy si<; 
że pracodawcy ostatecznie się zdecydują 
Jeżeli do niedzieli 7 maja nie otrzymani 
zadowalniającej odpowiedzi, natenczas , 
poniedziałek 8 maja rozpocznie się strl:.ik 
Aż do tego czasu winien każdy koleg 
spokojnie i zgodnie pełnić swoje obow141. 
zki. 

Ostrów. W poniedziałek odbyło się tu 
nadzwyczajne zebranie murarzy i cieśli 
zwalane przez Związek Polski. Na zebra. 
nie to przybyli także dwaj budowniczo\\ ie 
pp. Mielcarzewicz i Danm. Murarze i cie 
śle domagali się podwyższenia płacy ?. 2 
na 35 fen. na godzinę. Po kilku przcmó 
wieniach zabrał głos p. Daum, który go. 
dzU się na podwyższenie płacy, lecz .tąda 
za to odpowiedniej pracy, której tutejsi mu. 
rarze nie są w stanie wykonać. R.adzi .za
tem pracobiorcom nie żądać zbyt wysokie. 
placy, na którą pracodawcy się nic zgodzą 
takowi nie ulękną się strejku, gdyż sił rob 
czych 'jest dosyć, a strejk mógłby tylko 
szkodzić murarzom. Budowniczy p. ,'V\.iel
carzewicz gotów także podwyższyć pła
cę, lecz również radzi zebranym nie siQga' 
za wysoko. Po wielu jeszcze przemówie
niach zgodzili się. murarze i cieśle żądJ~ 
podwyższenia płacy z 28 tylko na 30 lu 
32 fen. Poczem wybrano z fona pracobior 
ców komisyę, która poda pracodawcom 
piśmiennie żądania murarzy i cieśli. 

Ponieważ obie strony gotowe są zro. 
bić małe ustępstwa, przeto spodziewać si 
należy, iż do strejku nie przyjdzie. 

Poznań. P. Maciej Szumski dotych
czasowy dzierżawca dóbr grylewskich, 
powiecie wągrowieckim kupił wieś Wiei 
kie Lesiny pod Wschową od majora Kę· 
szyckiego, Niemca. Szczęść Boże! 

Poznań. „J(ij w szkole". Pod tyn 
tytułem pisze „Wielkopolanin" : 

Z Prus Zachodnich otrzymujemy na 
stępne do.niesienie od włódarza z Waple 
'wa J. Mazurkiewicza. 

Korespondent już raz zamieścił u na 
zażalenie w sprawie pobicia syna prze 
nauczyciela, - bylo to mniej więcej .4 Iata 
temu - i doniesiene okazało prawdz1wem, 
dla tego nie mamy przyczyny wątpić i te· 
raz o prawdzie słów jego. Oprócz tego J. 
Mazurkiewicz osobiście odpowiada za uo· 
niesienie. 

Mazurkiewicz pisze : 
Córka moja, Stanistawa, dziewcz~ • 

letnie, uczęszczająca od roku do szkofy, 

„Przybył po to tylko - oświ~dciyl 
niepytany - aby dowiedzieć się, co sJy 
chać nowego." 

Odpowiedź na to pytanie udzielil m 
Johann, wedle wskazówek otrzymanyc 
od Manuela. . 

Człowiek ten, który naturalnie o m 
czem nie wiedział, zaniósł ją z kolei swem 
panu. 

Hrabia wydał pomruk wściekteg 
gniewu. . , . 

- Wymieniłeś zatem przed w1ęzme 
moje nazwisko? - zapytał. . 

- Bynajmniej. Jaśnie pan zabro111 
mi tego surowo. 

- Jekże więc... Ale dość. Idź precz. 
Służący, przerażony straszną miną Re· 

landa, spelnil czemprędzej ten rozkaz. 
- Któż to mnie zdradził? - zadał so 

bie pytanie hrabia, pozostawszy sam. ..... 
Manuel żyje i z glębi swego podziemia ''.' 
graża mi, Jutro, być może, oskarży mnt 
Wielki już czas położyć koniec przewlekl 
procedurze sądów starości6.skich. 

Zadzwonił gwałtownie, kazał zaprz.e 
gać do karety i udał się do prześwietneg 
Jana de Lamothe. 

IV. 
Wszystkie te wypadki odbyly się 

tym czasie, gdy Cyrano więzio~y byl ' 
Tuluzie, gdy Castillan upędzał su~ po F" 
ścińcach i gdr Ben Joel dokonywal zam. 
chu, który, jak wiemy, całkowicie mu 51 

nie udał. 

(Ciąg dalszy nastąpi). . 



05tafa tak pobitą przez nanczyciefa, Ż\:! ,fo_ 
tor Schna e z Kiszporka był zmusz')ny 
'r falą ranę wyciąć. 

Lekarz wyjąl z lewego ramienia część 
iala odbitą od kości \Viekości mniej \\ ięcej 
rnarkówki. Miejsce obrażone było ..:;inc 1 

puchlc długości 14 centymetrów i 8 sze-
1okości. Tak określił obrażenie lck.::.rz z 
iszporka dr. Shnase w swym ateście, ktti

}' dołączyłem do skargi p_rzcsłanej pr'1ku
rato rO\\ i przeciw nauczycielowi dnia 20 
wictnia rb. Dziewczę było bite twardym 
nem i to po lewem ramieniu i tam ta ra
a pO\\ stała nic od razu, lecz z czasem. -

pan nauczyciel Majewski bił dziewczG 
ilkakrotnie po lewem ramieniu. Gdy dzie 
rcz~ przyszło z płaczem do domu, zrewi-
0walem pobicie, lecz sądziłem że nie bG

~zie tak źle, napisałem list do p. M., aby 
dz iewczęcia tak mocno nic bil, lecz to nie 
~omog!o, tak szlo dalej. Napisałem wte
v drugi list. zapowiadając, że jeżeli nie 
oprzestanie bicia, ze zażaleniem pójdę 
alej. 

Po tym liście wprawdzie pan M .. illż 
ie bił, ale rana coraz v. iGcej się rozszerz3_ 

1a. Razn jednego chwycił nauczyciel dzic
i·czę za obolale ramię - i pchnął ją do fa .. 
ivki, a gdy dziewczę z bólu krzyczato, wy
rażał jej kijem. Osiemnastego kwietnia 

poszla moja żona do nauczyciela, aby mu 
pokazać ranę dziecka - lecz nauczyciel 
niegrzecznie ją ofuknął - do dzieci zaś na
rępuego dnia bardzo obelżywie się wyra-' 

iat o tych, co po niemiecku nic rozumieją 
żona moja mówi tylko po polsku. 
Córka moja jest bezprzytomna - i le

łr \\- gorączce - mam mało nadziei, że 
vyzdrowieje. Może znajdzie się jaki inny 
tościwy lekarz i przybędzie do nas, by 
sbadać stan tej rany. 

Za prawdziwość korespondencyi rę-
,zę. w lódarz 

J. Ma z u r kie w i cz. 
Waplewo, w kwietniu 1905. 
Wstrzymujemy się od wszelkich u

·ag :-- podając sam fakt, który mówi za 
,jebie aż nadto. 

Ze ślązka czyli Starej Polski. 
Gliwice. Tężyc karku przy-

oiera w Zabrzu, jak czytamy w „Olusie 
lązkim", coraz większe rozmiary. W la

;arecic knapszaftowym w Zabrzu cierpią 
u.-, '1flY 11a tę niebezpieczną chorobę. Naj 
utnitjsz~ jest to, że choć kto tę chorobę 

przezwycięży, to jednak ona ślady po so
ie zostawia, bo odbiera wladzę w niektó

rych częściach ciala, lub zmysłów. Wię
sza polowa chorujących umiera w ogra
nych boleściach. 

Wiadomości ze świata. 
Niemcy. Środek ciężkości polityki 

narokańskiej interesowanych pańs~w 
rzenosi się obecnie do Fezu, dotąd podą

iaią posłowie Francyi, Anglii i Niemiec. 
Odczekać trzeba, który z nich polityką 
swoją na dworze sułtańskim odniesie zwy-
1ięstwo. Anglia popiera pono nader ~ta
nowczo Francyę. 

- Gazety niemieokie źle ukry .vają 
swe niezadowolenie i przygnębienie, że 
król angielski podróżując po morzu Śro
dzJemnem nie spotkał się ni-gdzie z cesa.:: 
rzem niemieckim. ·Podpada to tern więcej, 
te król .Edward tam i z powrotem jechal 
Przez Francyę spotykając się z prezyden
tem Loubetem, a w powrocie bawil nawet 
tni kilka w Paryżu. Cesarz niemiecki 
raca obecnie także do kraju z kilkotyg0-

foiowej podróży po morzu Srodziemnem. 
Z Rosył. Ukaz carski powołuje na

llliestnika K:aukazu hr. Woroncowa-Dasz
kowa do Rady państwa i mianuje go 
członkiem rady ministrów i komitetu mi
nistrów. Sekretarz stanu Norde otrzymał 
rozkaz zastępowania namiestnika na posie
dzeniach tych instytucyj. 

Dalej powolat car z okazyi świąt Wiel
kanocnych do Rady państwa gen. adiut. 
Grippenberga oraz senatorów l(angacena i 
lazarewa, pomocnika ministra skarbu 
O?oleńskiego, pomocnika ministra spra
l'1edliwości Schnemana, marszałka szla
chty gub. tulskiej Arseniewa. 

Order Aleksandra Newskiego otrzy
ltlali: ambasador w Wiedniu ks. U russow 
1 Prof. Martens. 

Car ułaskawił oficerów skazanych na 
Więzienie z powodu strzału kartaczowego 
· 9J~0uo 'nm:?prn r p~ois.&z~om sBz~pod 
artyleryi: Dawidowa, Karcowa i Rotha i 
zarnienil im karę twierdzy na areszt na 
~Wachu 3-4 miesięcy z ograniczeniem 
lllektórych praw slużbowych. 

Ogłoszony ukaz w sprawie ulg reli-

gij11yd1 odnośnie c.1.:> lamaitó :\". postanaY:b. 
że odtąd nie wolno ich w akta h urzGtlu
wych nazywać kacerzami i poganami. 

Kierownik ministerstwa prawiedli\\ u
ści Manuchin został mianowany ministrem 
spra\viedliwości. 

Zarządzający mini teryum maryna:·ki 
Avellan mianowany został admirałem z 
pozosta\\ ieniem na stanowisku jen. adjn
tanta. Wiceadmirał Stark mianowany 
starszym „flagmanem". Były dowódzca 
krążownika ,,Nowik„ i pancernika ,,Scba
stopol" kapitan Essen, otrzyma! order ~w. 
Jerzego kl. IV, a prezes gló\\'nego sądn 
morskiego admirał Piłkin odznaki bryla11-

towc do orderu Aleksandra Newskiego. 
Z Krety. Konsulowie mocarstw \\ e

zwali rząd, aby usunięto \\ szystkie sztan
dary greckie i gmadlÓ\ r publicznych i za
stąpiono. je krcteilskimi. Gdyby rząd te
mu żądaniu odm(l\\ ił, wo.iska międzynaro
dowe same przeprowadzą usunięcie "y ..... li 
sztandarów. Krążownik angielski ,,Vt:;
nus" odpłynął z Kanei z 70 żołnierzami 
wojsk międzynarodowych na pokładzie do 
Pyrgo, celem uwolnienia żandarmów, 
wziętych do nievvoli przez powsta11có\v w 
potyczce pod Bukolia. 

Z różnyćh stron. 
Berlin. Piekarz Sichcl umarł \\ no..:y 

w Charite na tężec karku. Sichel przy
wiózł zarazę bezwarunkowo z Górnego 
Slązka, zkąd niedawno przybyl do Berli
na. Prócz tego wypadku zaraźliwej chu
roby, donoszą jeszcze o trzech dalszych. 
Przy lertejskim d\vorcu znaleziono w 1101~y 
z wtorku na środę nieznaną kobietę bez 
przytomności. Ponieważ choroba jej oka
zywała niektóre objawy tężca, przewie
ziono ją do zakladu. 

Pacycntom, chorym na tężec karku, 
których umieszczono w tutejszych lazare
tach, nie grozi niebezpieczel1stwo życ:a. 

· Berlin miał w ostatnich latach przcciG
tnie 18 wypadków tężca a 9 wypadków 
śmierci; wszystkie przypadały w wiosen
ne miesiące. 

Towarzystwo loteryjne „Zgoda" w Bruck-
hausen-Marxloh 

podaje do wiadomości szanownej publicz
ności, iż urządza swą latową zabawę z tań
cem dnia 7 maja 1905. Początek zabawy 
e godzinie 4 po południu na wielkiej sali p. 
Brinka w Bruckhausen. Prosimy wszy
stkie sąsiednie towarzystwa aby nas kż 
swoją obecnością zaszczycić raczyly. 

Zarząd. 

Towarz. św .Wincentego w Hochheide 
daje swym czlonkom oraz Rodakom do 
wiadomości, iż w niedzielę 7 maja o godz. 
1 po pal. odbędzie się w lokalu p. K. Miil
lera )(przystanek kolei żelaznej Scherpen
berg) zwyczajne zebranie. O liczny udzw.ł 
uprasza się. Z a r z ą d. 

Uwaga: Po zebraniu o godz. 2 bę
dzie wymarsz do Duisburgu na 7 roczni:ę 
zalożenia Tow. św. Wojciecha. 

Leon Szczygielski, sekr. 

I( RAY. 
Zabawa połączona z taflcem odbędzie 

się dla Polaków w il(ray dnia 14 maja po 
pal. ó godz. 4 na sali p. K;Ofenhoster przy 
dworcu poludniowym (Kray-Sild) . Karty 
wstępne dla Rodaków, którzy nie są w ża
dnem towarzystwie przy kasie 1 mr., 
przed czasem 75 fen., członkowie ob;::ych 
towarzystw 50 fen. Prosimy okazać się 
ustawami. Czlonkowie Towarzystwa św. 
Marcina placą 3D fen. Karty przed cza
sem sąi do nabycia u gościnnego powyżej 
wymienionego i u zarządu. Czlonków to
warzystw i Rodaków uprasza się o najli-
czniejszy udzial. Komitet. 

Baczność Wetter! 
Niniejszem donoszę szan. druhom, iż w 

niedzielę, dnia 7 maja odbędzie się nasze 
miesięczne zebranie na sali p. Overbecka 
o godz. I po poł. 

Uwaga: Proszę także wszystkich l~o
daków z Wetter i okolicy, ażeby na to ze
branie zechcieli przybyć, bo będzie na km 
zebraniu obecny prezes okrę~OWJ! Jrnh 
Zmudziński z l(astropu. Czolem ! 

Michał Piotrowiak, prezes. 

Towarzystwo św. Józefa w Altenbochum 
uwiadamia szan. członków, iż w niedzielę 
dnia 7 maja urządza zamkniętą zabawę z 
tańcem na którą tylko czlonkowie mają 
wstęp. ' Początek o godz. 4 po pot. O Jak 
najliczniejszy udział szan. członków z calą 
familią uprasza Z a r z ą d. 

Towarzystwo św. Józefa w Sterkradc 
dona i s-. 'Ym członkom, iż przy złe zebra
nie odbędzie ię \ ' niedzielę 7 maja przed 
południem o godz. 11 w katolickim d::iam 
towarzysn (kath. Vereinshaus)). ul. Bran
denburgerstr. Pro zę, by w zy y cz!Jn
kO\\ ie się na zebranie stawili. 

. Uwaga: aszc z brania odbywa· ię 
będ<l regularnie co piern sz4 i trze ią ni~
dziclę każdego mie i::ica. · W pief\\ szą nie
dzielę o godz. 11,· a w trzecią o godz. 4 po 
poL w wymienionym lokalu . 

fr. Strugała, prze\\'. 
Wszystkie listy doty~zą e O\\ ar,~y

stwa proszę posylal: pod adres m: Fran
ciszek Strugała w Sterkrade, Ewaldstr. 
nr. 3a. 

Tow. gimn. „Sokół" w Gelsenkirchen III. 
donosi S\\ ym członkom, iż w niedzielę dn. 
7 maja b. r. po poł. o godz. 2}1 odbędzie 
się lckcya ćwicze1'i. Komplet druhów po
żądany, bo lot wkrótkości. Po ćwicze
niach bQdzie posiedzenie miesięczne . Go
ście mile widziani. O liczny udział uprasza 
się. CJ~okm ! Wydział. 

Uwaga: Wszelkie listy tyczące na
szego towar7,ystv. a prosimy przystać pod 
adresem: Adam Michczyi1ski, Gelsenkir
chen I., ttofstr. nr. 3. 

Baczność! \Vanne! Baczność! 
l(oło śpiewu „Harfa" w Wanne 

donosi szan .czlonkom oraz Rodakom z 
Wanne, iż l(olo nasze przemieniło swój lo
kal i znajduje się w lokalu p. Kottmarn1a, 
przy ul. Karlstr., a nie up, Marcyny. Mie
sięczne zebranie odbędzie siG \\ niedzidG 
dnia 7 maja rb. o godz. 4 po 1)0l. O )ak 
najliczniejszy udział i punktualne stawienie 
się "' szystkich czlonków uprasza się, po
nie ·waż 1są ważne sprawy do załatwienia, 
tyczące się naszej rocznicy, która ma się 

odbyć dnia 21 maja rb. Lekcya śpiewu 
odbędzie się jak zwykle. Cześć polskh:j 
pieśni! Zarząd. 

Bractwo Różańca św. w Essen. 
W niedzielę 7 maja odbcdzie się o 

godz. 2.Yz po pot zebranie w lokalu v. d. 
Loa, przy ul. Schiltzenbahn. O liczny u
dział uprasza się, ponieważ są ważne spra
wy w sprawie pielgrzymki do Neviges i 
procesyi Bożego Ciała do zalatwienia i 

zmiana tajemnic jako i inne sprawy. Po 
zebraniu nabożeństwo różańcowe. Wszy
scy Rodacy i rodaczki chcąc do bra
ctwa przystąpić, mogą się dać wpisać. 

Franc. Karlikowski. 

Towarz. gimn. „Sokół" w Langendrecr. 
Nadzwyczajne walne zebranie odbG

dzie się w niedzielę dnia 7 maja rb. o godz. 
3.Yz po pał. w lokalu p. SprOdta. Dla zała
twienia bardzo ważnej sprawy proszę o 
punktualne przybycie wszystkich druhów. 
Czołem! St. f alkiewicz, prezes. 

Koło śpiewu „Harmonia" w Rotthausen 
urządza w niedzielę dnia 7 maja wiosenną 
zabawę z tańcem na sali p. l(irchmayer, 
DiippeJstr., na którą szan. Rodaków faK 
najuprzejmiej zapraszamy. Wstępne 50 1., 
przy kasie 75 fen. Czlonkowie towarzystw 
obcych placą przy kasie 50 fen. Początek. 
zabawy pn pot o godz. 5 . O liczny udział 
prosi Z a r z ą d. 

Posiedzenie odbędzie się także 7 maja 
o godz. 4. Proszę punktualnie się sta\vić. 

Przewodniczący. -----
Koło śpiewu „Kalina" w Hillerheide. 

W niedzielę, dnia 7 maja o godz. ,1E 1:!. 
odbędzie się posiedzenie. Listy uprnszl:t 
się przesyłać· na ręce prezesa (Walenty 

• Nowak, ttillerhaide, tlerner Str. 108), albo 
sekretarza (Ant. Olejniczak, tlillerhaidc, 
tlaidestr. 50). 

O liczny udział prosi Zarząd. 

Baczność Horsthausen ! 
Koło śpiewu „Słowik" w Horstbausen 

donosi swym członkom ,iż zebranie odbę
dzie się zaraz po wielkiem nabożeństwie 
dnia 7 maja z powodu, iż bierzemy udział 
w zabawie Kola śpiewu „Zofia" w Sodin
gen. Prosimy członków o jak najliczniej- · 
sze przybycie, gdyż przyjdą ważne ~ pra
wy pod obrady względem zabawy, która 
się odbędzie 28 maja . Cześć polskiej pie-
śni! Jan Słanina, przew. 

Towarzystwo św. Wacława w Lind~n 

przystępuje w niedzielę 7 maja do wspól
nej spowiedzi i Komunii św. Uprasza się 
członków, ażeby wszyscy wzięli udział, i 
aby się każdy stawil z oznakiem. O liczny 
udział uprasza Za rząd. 

11: _ a= nr ' ' I ~ ' ~ tł /1 ~..,; l-.... . . ..... j. 

Towarz. w. Antoniego w freiscnbrucb 
dono i wym członkom i Rodakom z frei
senbrnchu i okolicy, iż \ riosenna z bawet 
z tań em i teatrem odbędzie ~ie 7 maja o 
godz. 5 po pof. na sali p. Overbecka. 

Z ar z ą d. 
Uwaga: Czlonkowie :\' inni ie stawić 

o aodz. pół do piątej gdyż są ważne spra-
wy do załatwienia. Fr. Rusinek. 

Towarz. św. Jana Chrzc. w J\Usburgu 
urządza zabawę z teatrem amatorskiem na 
ali po iedzef1 up. l ogaly-.. , Mi burgu dnia 

7 maja ku uczczeniu 7 rocznicy istnieni, 
Tow. św. Jana Chrz . Początek o godz. 
5 po pot. Przed ta\\ ienic amator kic q 

godz .. a potem zaba va z ta11ccm. 
Z ar z ą d. 

Towarz. św. Antoniego w Ober-Styrum 
donosi swym członkom \ Ober- ty rum. 
iż w sobotę dnia 6 rnaia przybędzie polski 
spowiednik. Sposobność do spowiedzi ~ \.\". 
jest w sobotę 6 i w niedzielę 7 maja. W 
niedzielę o godz. 8 rano przystępuje to\ a
rzystwo wspólnie do Komunii św. pod -:ho
rągwią. W niedzielę o godz. 4 po pol. pol
skie naboże11stwo z kazaniem. O jak naj
liczniejszy udział w spowiedzi i w nabo-
żei1st" ie się uprasza. Zarząd. 

• Baczność Altenessen ! 
Szan. Rodakom i Rodaczkom donosi

my, iż w sobotę 6 maja rano o godz. 7 hc
dzic sposobność do spowiedzi św., zatem 
uprasza się Rodaków i Rodaczki, ażeby ze 
sposobności korzystali. Niewiasty i męż
czyźni, którzy mają popołudniową pract.;, 
winni rano przystąpić do spowiedzi św., 
ażeby po pot mogli się ci dostać do spo
wiedzi, którzy rano są w pracy. 

Zarząd. Tow. św. Jana Chrzc. 

Tow. gimn. „Sokół" w Holzweissig 
urządza zabawę w niedzielę dnia 7 ma.ia 
b. r. po pot o godz. 4 na sali u p. Schro
dera. O laskawe przybycie gości prosi
my. Zarazem zapraszamy towarzystwa z 
Bitterfeld i okolicy. Zarząd. 

Uwaga: Zebranie odbędzie się \V na
stępną niedzielę o zwykłym czasie, na któ
rą zapraszamy wszys~kich druhów i gości, 
bo będą bardzo ważne sprawy omawiant. 

Towarz. gimn. „Sokół" w Katernberg · 
donosi swym czlonkom, iż w niedzielę dnia 
7 maja o godz. l po pal. na sali posiedzeń 
odbędzie się miesięczne zebranie. O licz-
ny udział w zebraniu prosi Wydział. 

Wiece Zjednoczeni~ 
odbędą się: 
W Kirchlinde w niedzielę dnia 7 maja 

o godz. 110 przed południem u p. Schuh
machera. 

W Altenessen dnia 7 maja przed południem 
o godz. 11.Yi na sali p. Saala, naprzeciw 
kościoła katolickiego. 

W Scharnhorst za Dortmundziem dnia 7 
maja. Godzina i lokal będzie później ogło
szony. 

Na porządku obrad: Sprawy robotni
cze, sprawy zarobkowe, sprawy knapszaf
towe i inne ważne sprawy. Liczny udział 
pożądany. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

WIEC W BISMARCK 
edbedzie się w niedzielę 7 maja po pol. o 
~-0dz. 4 u p. tlaltern, Wilhelmstr. 110. Na 
porządku dziennym sprawa organizacyi. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wielki wiec w Wanne 
odbędzie się w niedzielę, dnia 7 maja o g. 
5 po pal. w sali p. Unterschemanna. N~ 
porządku obrad sprawy knapszaftowe. O 
liczny udział Rodaków uprasza się. 

„Zjednoczenie zawodowe volskie." 

Tow. śś. Piotra i Pawła w Bruckhauseo. 
Nasze kwartalne walne zebranie od

będzie się w niedzielę dnia 7 maja o godz_ 
1 po pol. O liczny udział członków w ze
braniu prosi się. Goście mile widziani. 

Z ar z ą d_ 

Towarzystwo św. Marcina w Kray. 
Zebranie miesięczne odbędzie się dnia. 

14 maja po pol. punktualnie od dwunastei 
do pierwszej godziny. Uprasza się punk-
tualnie przybyć. Z a r z ą d. 

Służącą Polkę, która wszelką robotę 
rozumie; przyjmie 

Jan Błoch 
w Essen, Thurmstr. nr. 14. 



Towraz .gimn. ,,Sokół'' w l(irchlindi.! 
donc1si W) m druhom, iż Z\\ yczajne zcbr„
nie odbędzie ię \\ niedzi IG dnia 7 o godz. 
10 po poł. O liczny udział druhó\ up.·a
:za się. Go' cie mile widziani. 

J. Cieślak, sekr. 

Baczność Hochłarmark ! 
Oznajmia się szan. członkom i wszy

stkim Rodakom, iż nasze Kolo śpiewackie 
urządza dnia 7 maja swą rocznicę na SDll 

p. Wehnera. 
Program zabawy: Od godz. 3 do 4 

przyjmowanie sqsiednich towarzystw, od 
godz. 4 do 7 koncert w ogrodzie, wykona
ny przez kapelę polsk<\ pod dyrekcyą na
szego dyrygenta p. Pietrygę z Bruchu; od 
godz. 7 rozpocznie się taniec przcpla~any 
'piewem i monologami. Koncert jest dla 
wszystkich wolny; na salę zaś dla s<1sicd
nich towarzystw 30 fen., dla nicczłonków 
przed czasem 50 fen., przy kasie 75 fen. 
Jeszcze raz zapraszamy szan. Koła, k:óre 
zaproszenia odebrały, tak samo i te Kob, 
które dla braku adresu zaproszel1 nil: ode
brały i spodziewamy się, iż nas swą obe(:
nością zaszczycić raczą. Tak samo mamy 
nadz.ieię, iż szan. Rodacy z Hochlarmark 
i okolicy nas S\,\ ą obecnością zaszczyci0 
raczą. Zarząd. 

Tow. śś. Piotra i Pawła w Egeln 
mządza w niedzielę, dnia 7 maja 1905 r. 
obchód 15 rocznicy na wielkiej sali Dana 
A. Bockrnanna „Schwarzes Ross" w Egeln. 
Na obchód 15 rocznicy zapraszamy Szan. 
Towarzystwa tak z bliska i z daleka )raz 
szan. publiczność z Egeln i okolicy jak r ai
uprzejrniej. Żywimy nadzieję, iż Szan To
warzystwa raczą swą obecnością nas za
szczycić i przyczynią się do uświetnierna 
obchodu 15 rocznicy i poparcia tak szla
chetnego celu jaki się z nią lączy. Roda
ków upraszamy uprzejmie. 

P. S. Szanowne Towarzystwa prosi1 '.1y 
przybyć ze sztandarami. 

Pr ogr am. 
T. W niedzielę o g. 7 rano odprawio

ną będzie msza św. na intencyę Tow. 1I) 
O godz.2 po pol. przyjęcie i powitanie ob
cych towarzystw i gości. III. O godzinie 
3 wymarsz do kościola na uroczyste nabo
żeństwo. IV. Następnie pochód przez mia
sto. V. Po powrocie na salę mowy, dekla
macye, śpiewy i koncert. VI. O godz. 7 
przerwa następnie zabawa z taflcarni. 
Szanowne Towarzystwa uprasza się o asy
stencyG z chorągwiami podczas nabożeń-
stwa. Z poważaniem 

Zarząd 
Tow. śś. Piotra i Pawła w Egeln. 

Koło śpiewaków „Wanda" w Caternberg 
donosi swym członkom i wszystkim roda
kom w Caternberg, iż w niedzielę, dnia 7 
maja odbędzie się lekcya śpiewu o godz. 
02 po pot na sali pana Burger, dawniej 
Hitzemann, ulica Kastanienstr. Uwaga. Po 
lekcyi śpiewu odbędzie się zaraz miesięcz
ne zebranie. O najliczniejszy udziat w le-
kcyi śpiewu i zebraniu prosi Zarząd. 

Tow. gimn. „Sokół" w Schonnebeck 
urz~1dza w niedzielę, dnia 7 maja wiosenną 
zabawę połączoną z ćwiczeniami, na któ
rą się wszystkie gniazda z okręgu X i 
wszystkich Rodaków z Schonnebeck i o
kolicy zaprasza. Osobnych zaproszci'1 nie 
wysyłamy. Czolem ! Wydział. 

Uwaga. O godz. 3 po południu odbę
dzie się nadZ\\'yczajne zebranie, na co się 
zwraca uwagę druhów. Zalegający z~ 
składkami dłużej jak trzy miesiące, \\ i!li1i 
się ze swych skfadek uiścić, w przeci\\ nyrn 
razie będą mvażani jako goście. 

Ignacy Józefowicz, sekr. 

Koło śpiewu „Moniuszko" w Gelsenkir· 
chen-Hiillen 

oznajmia swym cztonkom oraz rodakom 
zamieszkałym \\ ttiillen, iż w niedzielę 
dnia 7 maja urządzamy wieczorem zaba
wę, na którq \\-szystkich J-(odaków jak naj
uprzejmiej zapraszamy. Początek zabawy 
o godz. 0 5 pe, pot ZaL<ł\\ a odbędzie siG 
l'! p. Nachbarschulte, ul. Wanner Str. 

Uwaga: Członkowie zalegai~1cy ze 
składkami dlużej jak trzy miesiące winni 
się ze S\\-ych składek przedtem na zehra
niu uiścić, w przeciwnym razie będą u
ważani jako goście. Cześć polskiej pieśni! 

Zarząd. 

Cześć pieśni! 
Koło śpiewu Cecylia z Neumiihl 

podaje do wiadomości swym \\ szystkim 
członkom, oraz wszystkim I~odakom i Ro
daczkom w Ncumlihl i okolicy, zarazem 
wszystkim towarzystwom, które od nas 
zaproszenia odebrały i tym, które dla bra
ku adresów tychże nie odebrały, iż w nie
dzielę, dnia 7 maja r. b. odprawiamy naszą 
III. rocznicę na sali p. Eikhoffa, ul. Kniip
pelstr. 

Program uroczystości: 1 Koncert wy
konany przez kapełę polską pod dyrekcyą 
p. J. Szulca. 2. Śpiewy chórowe, wyko
nane przez sąsiednie Kola śpiewackie. 3. 
Cwiczenia miejscowego „Sokola". 4. Teatr 
amatorski p. t.: „Szkoda wąsów". Począ
tek zabawy o godz. 4, początek teatru o 
godz. 8. O liczny udział w zabawie gości 
i towarzystw prosi Z ar z <l d. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Duisburgu 
obchodzi w niedzielę 7 maja swą 7-mą ro
cznicę istnienia połączoną z koncertem i 
teatrem na sali domu katolickiego, Seiten
str. 19, na którą to wszystkich Rodaków z 
Duisburgu i okolicy zapraszamy. Szan. 
towarzystwa, które zaproszenia odebraly 
i te, które z powodu braku adresów osob
nych zaproszeń nie odebraly, prosimy, 
ażeby przybyly z chorągwiami. Prosimy, 
ażeby już o godz. 3 byly wszystkie towa
rzystwa na miejscu. O godz. 30 wymarsz 
do kościoła św. Józefa na nabożeństwo 
polskie. O liczny udzial w rocznicy upra-
sza się. Zarząd. 

POLKA, 18 lat licząca, 1poszukuje siuż
by od zaraz, najchętniej we Wanne. 

Kazimierz Stachowiak, 
Unser Pr~tz, Bruchstr. nr. 3. 

• 

Wanne-Eickel ! 
W niedzielę, dnia 7 maja o godz. 4 po 

poł. odbędzie się w sali p. Raberta w l:i
klu, ul. Victoriastr. posiedzenie, w celu z:i
lożenia towarzystwa polsko-katolickiego 
dla pogranicza \Vanne-Eikel, gdzie mie
szka dużo Polaków, którzy do towarzyst\V 
polskich nic należą. Prosimy o liczny u-
dziat Komitet: 

Fr. Krzywif1ski. L. Brygier. 

Tow. gimn. „Sokór' w Essen 
urządza latm\ ą zabawę w dniu 7 m:i.ia, 
która się ma odbyć na wielkiej sali pana 
Post'a w (Altcndorf) Essen-West, na któq 
wszystkie zaproszone towarzystwa, tlk 
samo ite, które dla braku adresów zapro
szei'l nie otrzymały, jeszcze raz mile za
praszamy. Tak samo wszystkich Roda
ków dobrze myślących z esscn i okolicy 
serdecznie sic zaprasza. 

Program zabawy jak następuje: <Jd 
godz. 4 do 5 przyjmowanie bratnich towa
rzystw i gości. O godz. 5 ot\varcic zaba
wy, poczem nastąpi koncert przeplatany 
mowami, dcklamacyami i śpiewem. O 
godz. 7 ćwiczenia obcych gniazd, tak samo 
gniazda z Essen. · Potem nastqpi dal..;za 
zabawa i taniec. l(artki wstępne mają •u 
sprzedaż pp. T. Pietrowski, Grabenstr. 44, 
J. Bloch, Turmstr. 14, J. Parzysz, Vieh·)
ferchausse 17, B. Botcher. Salingstr. 36. 

Z ar z ą d. 
-------------------------

M e b Ie, potrzebowane 3 lata, są t'.łniu 
do nabycia z powodu wyprowadzenia s!ę 
do Polski. Zglosić się można do 

FRANCISZKA ZAKRZEWSKIEGO, 
Unser Fritz p. Wanne, .Feldstr. 23. 

Trzech do czterech czeladników lm1-
wieckich od zaraz na stalą pracę przyj:nie 
Józef Wojciechowski, mistrz krawiecki 

Wanne, Kastanien-Allee 2. 

Baczność Baukaui 
W niedzielę dnia 7 maja urządzam 1a. 

bawę z tarkem dla Polaków na wielki,. 
sali. Początek o godz. 5 Wstępne 50 i....n. 
niewiasty mają wstęp wolny. Muzy 
wykona Antoni ~wiq_tecki. O liczny udl iat 
upraszam. 

H. l(OP, 
w Baukau, Hcrnerstr. ~--

D ZIE W C Z Y N A, 
dobra Polka lub starsza wdowa. obezn:t,1 
z wychowaniem dzieci z po\\ octu chornb} 
żony może się zaraz zgłosić. 

Tomasz Mikołajczak, 
Altenbochum, Kanalstr. 33. 

2 czeladników szewskich na stałe-;; 
trudnienie poszukuje natychmiast 

Anastazy Beszczyński 
w · Bruckhausen, ulica l(aiserstr. 56. 

Po.zostało od naszej l''ystawy ko. 
ła, tylko pierwszorzGdne, jako to : 

Kayser, Diirkop, Tempo i 
Giiricke'go, We~tfoirn·Rader 

• 
dopólii zapas stun'..zy spr-zcclajemy bn je. 
cz nie tani o · 

Otlplr..ta doz \ml«.» a. 
\i"Vszystkie cz~~ci takżo b ·ml.zo tanio: 

węże po 3 mr.. -- płaszcze po 4 mr, 
latarki od 2,()5 m r'. ' 

Bochum, Friedrichstt'·. nr. 34. 
N„ B. Wielki wars7.tat reperacyjny 

sprzętów emaliowanych i ni~ ]owych. 
.;;;;;;;;;;;-----------:=--------------------=---------~ „ 
ł 

ś 

Szanownym moim Odbiorcom podaję do wiadomości, i:t 
przeniosłem mój 

zakład krawiecki· 
w Baukau z ulicy Hemyka (Heinrichstr.) 

na ulicę ł1erneńską (Herner Str.) nr. 29. 
000000000000000,~ooo=oooooooooooooaoooooooooaoooooo 

Poszukuj~ zarazem 4 zdolnych czeladników krawic· 
ckich •a stałe zatrudnienie. 

Herner Str. 

mistrz krawiecki 
Herner Str. 29„ 

i do pieea w eea 
giełni znajd~ zimą 
latem dobrze zaphcnn 
robotę. 'l'~kżeo chłopc, 
od 14 lat p czqwsz~ 
znajd!\ uóudnienie przy 
wysoki :.. :zapłacie. 

Tan 

Willis 

znajduje się najlepszy kroj gotowych ubrań dla mężczyzn i chłopców ? 

Bergisch-u ,adbach 

p. Coln (Rhein). 

•• 

tylko u 

Jakóba Rothschilda ,,,. 

w Ruhrort, 
przy ul. K6nigstr • . nr. 5. 

• a li" 
Piękne 

wiązarki 
z polskimi napi· 

sami 
p@ tanich cenach 

poleca 

lbit1•rni• 
Wiarusa Polskiego 

w :Bo o bum. 

..,ur"' - ---za druk, naklad i red.a:kcn 011.Powicdmbly A ot o n i Br e J ski w Bochum- Nakładem i czcionkami Wydawructwa „ W1a rusa Polskiego" w Beclłłłm. . 



lir. IOł. Booham, nledzlela 7-go ma ·a 05. 

Codzienne pismo ludowe dla Polaków na obczytnie, poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 

Wychodzi codziennie z wYfatkiem chli poświątecznych. 
prjooplata kwartalna na poczcie i u listow.ych wYilOSi 
1 mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

W Imię Boże za Wiarę I Ojczyznę J 

binseraty placi sie za wiersz petytowy 15 ien., a n 
011:loszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. Kło 
często oglasza. otrzyma rabat. - Listv do „ Wiaru51 
PolskieRo". należy frankować i pe.dać w nich doklad· 

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

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstrasse. - Adres: "Wiarus Polski", Bochum. - Telet on n nr· 1414. 

g _. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

111ówić, czytać I pisać po polsku! Nie jest 
Polakiem, kto potomstwu swemu znie ·1-

czYć się pozwoli! 

z ypadków dnia. 
W Ewingu winna teraz zapanować zgoda! 

.Jutro, w niedzielę odbędzie się w 
Ewingu wiec w sprawie opieki duchownej. 

Jak z ogłoszenia zamieszczonego wy
nika ma nastąpić wybór dwóch nowych 
członków komitetu dla spraw opieki du
chownej, ponieważ pp. Kiszka i Pozimski 
ustępują. Przeciwko pp. Kiszce i Poniń
skiemu którzy bądź co bądź zawsze w do
brej· m~śli pracowali i energicznie czynili 
zabiegi, skjerowane byly zaczepki z pe
wnej strony. Ponieważ zaczepki te mogły 
zaszkodzić w pracy komitetowi, więc pp. 
Kiszka i Pozimski z własnej woli ustępują, 
bo nie chodzi im o \vłasne osoby, lecz o to, 
by sprawa dla rodaków w Ew1ngu jak naj
lepszy wzi,ęla obrót. 

. Pozostałym członkom komitetu dotąd 
nikt niczego nie zarzucał i spodziewamy 
sie, że teraz nie znajdzie się nikt, który 
pragnąłby burzyć i wszczynać swar_v, gdy 
sprawa znowu jest na dobrej drodze. 

Pp. Kiszka i Pazirnski ustępując zajęli 
stanowisko prawdziwie obywatelskie i są
dzimy, że teraz po oborze dwóch nowych 
członków komitetu pomiędzy Polakami w ·. 
Ewingu zapanuje zupełna zgoda i jedność, 
które zapewnią skutek ich staraniom o ka
płana polskiego. 

~elegramy„ 
K a 1 i· s .z. P.o 'fabrykach rozpoczyna 

się powoli praca na nowo. 
W a r s z a w a. W 'Piątek zmarło zno~ 

wu kilka osób zranionych 1. maja. Ponie
waż w pogrzebie chcialy wziąć udział. o
gromne rzesze ludu, policya odłożyła PO· 
grzeb do soboty rana godziny 7-mej. Na 
jednym z cmentarzy starli się robotnicy z 
żandarmami. W fabrykach i drukarniach 
nie pracują. Gazety nie wychodzą, a skła- -
dy są tylko do południa otwarte. Na uli
cach widać· tylko kilka dorotek. 

R z y m • · Ambasadorawie Anglii, 
Francyi i Rosyi odbyli posiedzenie w spra-

. wei kreteńskiej pod przewodnictwem wło· 
skiego ministra dla spraw zagranicznych 
Tittoniego. Pono mocarstwom książę Je
rzy, administrator Krety, jest obecnie nader 
niewygodny. 

Także odpowiedź. 
Dziennik dortmundzki w artyku:le pod 

tytutem .,O nasze prawa w kościele" na 
Padł na komitety dla spraw opieki ducho
wnej i na Polaków wogóle starającyc1a się 
o lepszą opiekę duchowną. 

Zupełnie tak, jak pisał ,.Przewodnik na 
?bczyźnie" organ p. Lamberta Lensing:a, 
Jak Piszą hakatystyczne gazety centrowe, 
- Powtarzamy w taki sam sposób oświad. 
czył Dziennik dortmundzki dosłownie: 

W wielu parafiach na obczyźnie wy ~ 
Powiedzieli rodacy otwartą walkę wła· 
dzy duchowne1 i; za pomocą teł wałki 
zamyślają dojść do urzeczywistnienia 
swoich słusznych praw. 

d ~dowodni1iśmy obszernie, że twier
zenie to jest fałszem ! 

d !aknby zbierał materyał przeciw ]u-
owi Polskiemu dla centrowych giermani

zatorów, przytoczvł ,,Dziennik" clort
inundzki słowa nblitające rzekomo wypo
.Wiedziane na wiecu przez 'przewodniczące~ 

go. Wykazaliśmy, że twierdzenie to mija 
się z prawdą. 

Następnie pytał się we wspomnianym 
artykule „Dziennik" dortmundzki dosło
wnie 

dla czego nie usuwa się z komitetów lu
dzi, o których się wie, że rzeczywiście 
są socyalistami? 

Innemi slowy twierdzil „Dziennik~' za 
centrowemi gazetami hakatystycznemi, :i.e 
w komitetach dla spraw opieki duchownej 
zasiadają rzeczywiście socyaliści. 

„Wiarus Polski" twierdzeniom cto rt
mundzkiego „Dziennika" zaprzeczył, po
pierając zaprzeczenia swe dowodami i we
zwał „DzienniJ<:a„ tak, jak to następnie u
czynili także wiecownicy w Oberhausen, 
by wyraźnie powiedział, gdzie i jacy Po
lacy wypowiedzieli otwartą walkę wladzy 
duchownej, gdzie zasiadają socyaliś;;i w 
komitetach dla spraw opieki duchownej, a 
w koficu, by podał nazwiska rzekomych 
socyalistów. 

„Wiarus Polski" nie zaczepiał ani 
„Dziennika" dortmundzkiego ani jego wy
dawcy p. Ignacego Żnińskiego, lecz rze
czowo sprawę rozpatrzył. 

Zmylilby się jednakowoż grubo,· kto
by sądził, że „Dziennik" dał jakąbądź 
odpowiedź na pytania mu stawione, lub 
choć przynajmniej usiłował zbić wywody 
nasze. Nie, dortmundzki „Dziennik" z 
powodu artykulów naszych zdaje się do
stal napadu szalu, gdyż oto tak poslownie 
trzaska: 

Czego to taki „Wiarus" nie dokona 
w obronie - posagu p. Brejskiej? Sa
dzimy jednak, że otworzą się nareszcie 
oczy ludziom bezstronnym i sprawiedli
wie my.ślącym na łajdactwa, jakie się 
kryją na dnie intryg „Wiarusa", a mia
nowicie, że panom Brejskim nie chodzi 
tyle o dobro ludu polskiego, ile o wlasną 
kieszeń. · 

Zamiast bronić 1,udu naszego jpostę
powaniem roztropnem i spokoinem, 
wzniecają oni krzyk jarmaczny„, aby 
tym sposobem uchodzić u ludzi nieoświe
conych za wielkich „patryotów" i dziel
nych ,;obrońców" ludu polskiego. 

Do :tej odpowiedzi „Dziennika", w któ
!fe3 - o ironio! - jeszcze mowa o roztrop
ności i spokoju, ani kreski dodać chyba 
nie potrzebujemy, gdyż sama się ona S<!
dzi. Znakomitą jest zwłaszcza dla ty1.:h, 
którzy to zawsze twierdzą, że „Wiarus 
Polski"' j~t tym, który to zaczepia ~ego 

niewinnego dortmundzkiego baranka. 
Przychwycony na gorącym uczY'nku wv
stugiwania się centrowym giermanizat0-
rom „Dziennik" wypadl zupełnie z ró
wnowagi, z Pianą na ustach miota obelgi i 
wyzwiska i zamiast rozwieść się o komi
tetach dla spraw opieki duchownej i stara
niach Polaków o lepsze duszpasterstwo, 
czepia się aż pani Brejskiej i krzyczy we
dług wypróbowanej prze siebie metody o 
łajdactwach, intrygach, posagach, kie'ize
niach, jarmarkach itd. 

„Wiarus Polski'' w sprawie stara(1 o 
opiekę duchowną określił jasno swe stano
wisko, które jest zarazem stanowiskiem lu
du polskiego na obczyźnie, i wykazał, że 
,,Dziennik" na centrowych giermanizato:. 
rach ani skazy nie znalazł, natomiast z ludu 
polskiego chciał zrobić kozła ofiarnegn; 
posługiwanie się oszczerstwami, obelgami 
i wyzwiskami pozostawia każdy chctnie 
jako monopol „Dziennikowi'\ któremu w 
tym względzie równego szukanoby napró
żno. 

O. Bazyli ,,waltzy do upadłego''. 
• Stósownie do oświadczenia swego zł;)„ 

ionego na wiecu w. Ewing, że z „Wiarn~ 

sem Polskim" walczyć będzie do upadłego, 
O. Bazyli znowu zapełnia łamy dort
mundzkiego „Dziennika". Nawiasem md
wiąc nie wiemy, czy O. Bazyli uważa siG 
za Polaka, lecz chociażby chciał uchodzić 
za Niemca, to takie wypowiedzenie wnlki 
polsko-katoliĆkiemu pismu świadczy o 
niesłychancm zacietrzewieniu i zas:ana
wia bądź co bądź w ustach kapłana kato
lickiego, który ma przecież szerzyć miłość 
i zgodę. 

Pisze O. Bazyli, że „Wiarus P." c,pu
ścił ważny ustęp z jego wywodów, w któ
rym twierdził, że Polacy mają prawo żą
dać dostarczającej opieki duchownej w 
swym języku. Dalej zaś pyta O. Bazyli: 
„Czemu redaktor ten ustęR opuścił? Bo 
dobitnie z niego wynika, że wiecom i 1rn
mitetom nie jestem przeciwny." 

O. Bazyli najpierw sam dziwne świa
tło rzuca na siebie, jeżeli do tego tak wiel
ką przywięzuie wagę, co uważaliśmy za 
rzecz naturalną, boć nawet księża niemcy 
prawa do wystarczającej opieki duchownej 
w języku ojczystym ludowi polskiemu o
twarcie odmówić nie mogą. To też pi'•ali
śmy, że domagając się słusznych praw na
szych dotarliśmy z jednej strony tak dale
ko, że nikt otwarcie Już teraz nie wygłasza 
zdania, iż komitety owe są zbyteczne. 

Czy tutaj nie przyznaliśmy jasno i wy
raźnie, że nikt,__a więc także O. Bazyli tera'.t. 
nie powiada, że jest komitetom przeciwny'!' 

Jesteśmy do tyla względni, że sąd.zi
my, iż O. Bazyli tylko przez nieuwagę u
stępu tego się niedopatrzył, bo nie chcemy 
twierdzić, że rozmyślnie napisał niepra
wdę. Ale O. Bazyli na mocy swego niepra
wdziwego twierdzenia pisze, że „Wiarus" 
wedle swego nalogu opuścił z jego słów, 
co mu si~ podobało, przekręcił zdania jego 
wedlug własnego widzimisię i t. d. 

Ponieważ udowodniliśmy tutaj O. Ba
zylemu, że pisał nieprawdę, więc sądzimy, 
że jako kaptan katolicki odwoła teraz swe 
zarzuty, które nam z powodu swej pomył
ki uczynil. Ale szczerze radzimy O. B -
zylemu, by nadal z większą uwagą czytał 
to, na co chce odpowiadać, gdyż podobne 
omyłki nie nam, lecz O. Bazylemu mogą 
wielce zaszkodzić. 

O cóż więcej chodzi O. Bazylemu? 
Oto powiada O. Bazyli, że nie występował 
przeciw wszystkim komitetom, lecz tylko 
przeciw niektórym ludziom. 

Posłuchajmy więc jeszcze raz, ..:o O. 
Bazyli powiedział z ambony w Altencssrn 
według tego, że sam pisał w ,,Dzien11iku'' 
dortmundzkim. 

O. Bazyfl przyznaje dosłownie w ko
respondencyi swej, że z ambony w t\.ltcn
essen wyglosil następujące zdania: 

„Niestety są ludzie, którzy li i:ylko 
z pychy do komitetów dostać się usilni<\ 
którzy na wiecach glośno o lepszą opie
kę duchowną walają, nie oszczędzając 
przytem słów obrażających, - których 
jednakowoż na nabożeńshvach polskich 
rzadko lub wcale nie widać. - Tacy lu
dzie, powiedziałem, stoją tylko na lHZL'

szkodzie wszelkim dobrym usilowani1)11l, 
a Polacy przez nich niczego nie osic;g11:1, 
chociażby do Rzymu się udali." 

Pytamy się, czy O. Bazyli wymienił 
tutaj ten Jub ów komitet? Nie. Kto był 
na owem kazaniu i slyszal powyższe sta
wa O .Bazylego, ten z konieczności my
ślał tylko o wszystkich komitetach dla 
spraw opieki duchownej. O. Bazyli bowiem 
ani jednego komitetu nie wymienia, ani też 
nie czyni wyjątku, więc rzecz naturalna 
mówi o wszystkich komitetach. 

Przyznajemy chętnie, że O. nazyli nic 
powiada, iż wszyscy członkowie tyl.{•) z 
pychy do komitetów należą i uży\v ają 
słów obrażających, a do kościoła nic che-

dz~1. Jednakowoż '" efekcie (skutku) jest 
to zupełnie to sarno, jakby O. 13azyli po
~'ic~zial, i~ ·wszyscy czlonkowic są tacy, 
Jak ich opisał. Bowiem wcdlug slów O. 
Bazyl:go może sobie każdy myśleć kogo 
~hec, ze tylko z pychy do komitetu należy 
l t. d. 

G~y kon~itet zwoła \Vice, tedy co jc
d~n w1ecowmk, to do innego czlonka k: 1-

nutetu stosuje slowa O. Bazylego, czyli, :i.e 
wszyscy członkowie komitetu niesłusznie 
zn?szą zniewa~ę, a,, więc skutek jest • )sią
gmęty, bo konutet ma zaufanie podkopane 
ws~ysc~ go zaczepiają, a O. Bazyli moż~ 
zac~era~ ręce, bo · przecież on bronić się 
t~oze, ze wszystkich członków nie zai.:ze
piał.. Ldr!a ~i to. obrona i powtarzamy, że 
O .. ~zyh umewmniając się, w rzeczy sa
me1 Jeszcze więcej się oskarża. 

. ~dziemy jednakowoż do tyla wzglę
dm, z~ sposobowi rozumowania o. Bazy
lego me damy tutaj tego oznaczenia, naktó
re zasługuje. 

Taka t? jest taktyka, którą się rozbija 
nasz~ komitety dla spraw opie°ki du1:ho
wne1~ bo czlonkowie zawsze będą niewy
g?_dm centrowym giermanizatorom i zno
s1c .będą zawsze najgorsze szykany. Co 
sobt~ ten lub ów giermanizator robi z ro
botmka polskiego w komitecie, jeżeli brat 
zakonny ?· Bazylego znany O. Andrzej 
~olczyk m~ powst~dził się zdania, że ksi~
~a z ~0Isk1 ~atrzehby raczej. swych Aw in i 
1 wolo w a nie Polaków na obczyźnie J 

Ów ~ort!11undzki przyjaciel, 0 którym 
O. Ba~yh pisze, nigdy przyjacielem na
szym me ?Yl. co zapewne .O. Bazylemu tak 
do~rze wiadomo jak nam. Byl on przeci
wme przecież nieodstępnym towarzysZL'TJl 
p. Igna~ego 2nif1skiego, \Vszędzie agitawal 
za ~,Dzi:nni~iem." dortmundzkim, a o. na~· 
zyh ~~aJe się zaiąf teraz jego miejsce. Dla 
czegoz to więc znowu O. Bazyli pisze 1111'_. 
prawdę? 

Inni przez O. Bazylego niewymie1.Hc11i 
~ą nam nie znani, lecz ubolewam)".: nad tern 
z~ O. ~zyli i tutaj bezimiennie -rzuca ' a~ 
kieś niewyraźne podejrzenia i łączy ludzi 
tych z ,, Wiarusem Polskim." 

Prz~cież ~· Bazyli jest tam duszpa~tc
rz.cm, 'v1ęc tez on za owieczki swoi.e odpo 
w1ada. · -

?· BazJ'.'li zapowicdzial, że wakzyć 
b<;:.dz1e przeciw nam do upadtego i· te„ . t 
tnJ ł z IS O-e w swyc 1 zaczepkach upada , ra · · . . • na co-

z mzszy poziom. Zie, jeżeli O Bazyli 
sam swe1· kapla · 1" • • k' · . · U r · • " „ llS~l.CJ su. lCllkI lllC sza11 u ier . 

_r:a" iamc \\ ie1k1c1 polityki użvwa11 1· e d· 
JJJeJ a b . ' . < O 
~ . m ?~Y. polemika prowadzona takimi 
srodk~:m: Jak z.wyż wykazaliśmy' dobrego 
zrod~11.: me mozc. Wit;c p raz trzcd prz\ -
pomn~amy slm\•a Oka św. Piusa X-tcf>'-o 

; Ila ktore O. Bazyli tak mato uważa: "' ' 
. ,,Duchowny - powiedział papi e~; . _ 

moze korzystać z swych praw P<>lit~cz
ny~~' ale rzucając się zapamiętale w wir 
po• yc~ny, traci na powadze i zaufaniu, 
które DJezbędnle potrzebuje do wypełnienia 
swego posłannictwa duszpasterskiego". 

Z Vi ojny rosyjsko-japońskiej . 
. Donosz~, że str.a z11y orkan rozpGdzH 

kll~astatkow adrmrala r~ożdiestwieńskiego 
k;ory po1!0 zaws~c jeszcze znajduje ·ię na 
\\odach: r.rancuzk1c11 chociaż \\ N" ięk zej 
odJeglosc1 od wybrzeża . 

W ~rte~sburgu rośnie wiara w prze
\\ <~gę, :v1Gc 1 ''.' pewne zwycięztwo rnsyj
s~J~h sil morskich. Ajencya Laffana J onu
s1, z~ do dworu dmiskiego nadeszły z oto
c~_erna car~Jd~go depesze. pot\\ ie ni zające 
\\ iadomośc1, ze \\ ojennc okręty poludnio„ 
~o-am~r~,k~ńskie , nabyte przez rząd, t:ł•l
czyly su~ Juz z flotą bałtycką. Jest ich sicdnl 



Rożdiestwieński miałby więc ogromną 
prz "agę nad catą ilotą japof!ską. 

W piątek minęła eskadra Niebogarnwa 
·ngapor , co dowodzi, że wszelkie whdo

moś ..... i o połączeniu się eskadr rosyjski..:it 
były przedwczesne. 

r-„;.1 29 kwietnia statek handlowy wi
d,_ : .o:;y okręty rosyjskie, stojące przy 
sta .... Ji telegrafu bez drutu koto Saigonu. 
Uwanaścic okrętó\V niemieckich zabralo 
prowiant i powiozło go do iloty rosyjskie.!]. 

Dnia l bm. jeden torpedowiec przeply
ttąl pośpiesznie ku poludnio\vi.. 

\Vcdlug doniesienia „Globc" rząd ro
syjski zamówił \\' Ameryce 100,000 beczek 
-._ręgła z dostawą do Władywostoku. 0-
"ecuie dostawy węgła tego nie chce podjiłĆ 
się żadne przedsiębiorstwo żeglugi. 

Sekre1arz paryskiej ambasady jap1J(1-
skicj zja\\ ił siG w ponicdzialck w minister-

41 stwie snraw zagranicznych i zapytał się 
azy rząd irancuzki wie, iż okręty eskadry 
rosyjskiej jeszcze ciągle znadjuh.t się na te
rytoryum \Vód francuzkich. Odpowiedziano 
:mu, że - jak sądzą - wszystkie rosyjskie 
okręty już opuścily \\'Ody francuzkie. 

„Globe" donosi, że wielki wojenny o
kręt amcrykaflski przybył niespodzianie 
do filipin. Pierwotnie nic nic wiedz~;ino 
o celu jego podróży. 

Przypuszczają, że postępowanie R0ż
łiiestwic11skiego doprowadzi do sporów 
dyplomatycznych, w które Ameryka bę
dzie mimo woli wciągnięta. Rosevelt po
-..' raca do \Vaszyngtonn pod koniec bieżą
cego tygodnia. 

Zi~mie polskie. 
·Z P i.A ~'H~hodnieJ1 Warmi' i ftfaz~r. 

Gdańsk. „Gazecie Gda1lskiej" wyta
. czają już trzeci z rzędu od Nowego Roku 
proces. 

Gdańsk. W jesieni zacznie wychodzić 
nowe pismo polskie dla c\vangielickiei lu
dności mazu rskiei w Prusach wschodnich. 
Pismo to będzie wychodziło trzy razy na 

· tydziełi. Tak donosi „Gaz. Gdańska". 
Olsztyn. „Gazeta Olsztyńska" pisze: 

O:azety niemieckie zawsze chcą o sprawach 
polskich więcej wiedzieć, niż to wiedzą 
Polacy sami lub pisma polskie. Wykazuje 
się jednak prędko, że wiadomości gazet 

· l'liemieckich są bardzo przesadzone lub 
wprost kłamliwe. - Zresztą p. dr. Karasa, 
który jako dyrektor banku parcelacyjnego 
zakupił w Wschodnich Prusach kilka po
siadłości, pragnie tu wielu Niemców, jak 
kania dżdżu. Nadchodzą oni do naszej re
dakcyi i pytają o adres dyrektora Karasa, 
któremu sprzedaliby swe posiadłości, hyle 
im dobrze zapłacit I nie mają tu polako-
żercy dostać na to wścieklizny! · 

Golub. 12 żandarmów pod dowódz
twem wyższego wachmistrza zebrało się 
na tutejszej granicy. Mieli oni starać s1e 
zapobiedz rozruchom na granicy rosyjskiej 
które jednakowoż nie nastąpiły. 

Elbląg. Zmarły pisarz Henryk Nitsch
mann, wielki wielbiciel literatury polskiej, 
zapisał cały swój majątek w ilości 240 OOO 
marek miastu .Elbląg ku zalożeniu zakładu 
dobroczynności pod nazwą „Zakfadu Sióstr 
Nitschmann". Procenta od tego kapitału 
otrzymywać będą biedacy miasta. Bogata 
biblioteka zmadego przypadła również 
miastu. 

Z Wiel. Kr Poznańskiego. 
Poznań. „Orędownik" pisze: Ger

manizacya \V szkole szerzy się z niesły
chaną bezwzglQdnością. Doszło już do te
go, że nic rodzice, tylko nauczyciele i rek
torowie stanowią o narodowości dziecka. 
Na dowód przytaczamy zajście z ostatnich 
dni w Poznaniu w szkole przy ulicy Wszy
stkich Swiętych. 

Pani Gundermann, Polka mimo nie
mieckiego nazwiska, zamierzała odebrać 
syna S\\ ego z wymienionej szkoly, aby 
oddać go do szkoty przygotowawczej uo 
gimnazyum. Gdy zażądała od nauczycida 
poświadczenia odmeldowania, otrzymała 
je wprawdzie, ale z dodatkiem, że syn jej 
jest „dajczkatolisz". Na wszelkie prośby 
o zmianę, pan nauczyciel okazał się nie
czułym. Twierdził nawet, że państwo Gun
dermann mieszkali dluższy czas w Berli
nie, gdzie chłopiec uczęszcza! do szkoły, 
·„.rięc muszą być Niemcami. Pokrzywd.rn
f\a matka udała się do rektora, ale tam tra-

. fila z deszczu pod rynnę, gdyż pan rektor 
pokazat jej wobec świadków drzwi i ate
stu zmienić nie chciał. 

Pani Gundermann poświadczenia nie 
· przyjęfa i zamierza dochodzić praw swa
. ich przez wszystkie instancyc. Na ten ni~
słychany wybryk pedagogii prLlskiej Z\Vra-

camy uwagę „Biura informacyinego w Po
znaniu" i posłów na zych 'r Berlinie. Nad
mieniamy raz jeszcze, że rodzice chłap.::a 
są Polakami, w domu rozmawiają wyłącz
nic po polsku, a mimo to szkoła pruska 
gwaltem chce dziecko zgermanizować. 

Poznań. W kasie oszczędności Ba,1ku 
Przemysłowców w Poznaniu wplacono w 
kwietniu rb. 1,546,-093,80 mr., a :vyplacono 
1,021,236,94 marek; \\' roku z. w kwietuiu 
wplacono: 922,995,89 nu, a wypłacono 
759,875,21 mr.; od 1 stycznia rb. wpla .... ono 
4,924, 18,34 mr., a wypłacono 3,686,836,45 
mr.; stan obecny na 1 maja r. b. i est: 
11,351,607,95 mr., w roku zeszłym było: 
8,382,488,95 marek. 

Swarzędz. Tutejsze probost\vo objął 
ks. proboszcz Nejczyk z Chludowa. l)r)

tychczasowy administrator, ks. Beizert, po 
wołany został na probostwo w Chludowie. 

Ze Slązka czy i Starej Polski9 
Katowice. Ciekawą i charakterysty

czną wiadomość podaje, jak dowiadnicmy 
się z ,,Górnoślązaka", wychodząca w Va
towicach na Górnym Slązku „l(attowitzcr 
Ztg.": . 

Ptezydent rcjcncyi zaleca zarząd.Jm 
kopah"1, aby dla pokrycia swego zapotrze
bowania sil robotniczych, o ile się to nie li~ 
uczynić w kraju, sprowadzali w przyszło
ści tylko Rusinów, a natomiast Galicya11 
(oczywiście Polaków -· I\ed.) powoli wy
dalali z pracy. 

A więc już władze państwowe jasno i 
otwarcie się przyinaią, że nie chcą widzieć 
·w kraju polskich robotników z Galicyi. 
Czyżby więc i rząd pruski porówna z ha
katystami miał być tak przejęty strachem 
przed niebczpieczct1stwcm „wielkopolskiej 
agitacyi" tychże robotników galicyjskich? 
W edlug recepty hakatystów mają odtąd 
Polaków zastąpić Rusini, pytanie tylko, jak 
długo po rozmaitych smutnych doświad
czeniach robotnicy rusif1scy pójdą jeszcze 
na lep pięknych słówek i bezwartościo
wych obiecanek rusillsko-pruskiego ·;oju
szu. 

Katowice. W miesiącu kwietniu wy
wieziono z Górnego Slązka 134,444 wago
ny węgli (po 200 centnarów), a w tym sa
mym czasie zeszłego roku 136,567 wago
nów. Od Nowego Roku wywieziono o
gółem dotychczas 661,<070 wagonów, a w 
tym samym czasie roku zeszlego 565,671 
wagonów; dziennie wydobywano w )Sta

tnim czasie 5867 wagonów, a w roku po
przednim 5845 wagonów. - Jak wid~-tć 
więc, różnica w ilości wysylanego węgla 
się zaciera. Tylko w pierwszych miesią
cach była tak ogromna nadwyżka w '" Y
syke z powodu strejków. 

Pszczyna. Nieszczęśliwy wypadek 
spotkal córkę tutejszego nauczyciela l(a
ssnera. Wyszla ona w zeszły piątek \V1e
czorem na przechadzkę do książęcego par
ku, a mając krótki wzrok i przytem byto 
już też dość ciemno, wpadła do kanału tuż 
przy moście i utopiła się. Na drugi dziefl 
wydobyto ją nieżywą z wody. 

Orzesze. W niedzielę rano 'vybuchl 
pożar w lesie kolo Zawady i zniszczy! zna
czny obszar zagajenia, należącego do hr. 
Tiele-Winklera. Przyczyny pożaru dotąd 
nie zdolano stwierdzić. 

Z różnych stron. 
Ewing. Pan Aleksander Mikołajczak 

donosi nam, że dortmundzki „Dziennik" H

mieścił z podpisem p. Mikołajczaka zupeł
nie inne ogłoszenie, jak mu było posłane. 
Wiec Z\\ oluje nie komitet wiecowy, lecz 
komitet kościelny. SprawG tę jeszcze wy
świetlimy, a Polacy na obczyźnie dowie
dzą się znowu ciekawych rzeczy. 

Bochum. Znany ,.Bergbaulicher- Ver
ein" w .Essen na zwalczanie strejku gór
ników wydal około 190 tysięcy marek. 
Teraz tworzy nawet osobne biuro praso~ 
we, które ma wpływać na opinię publiczną 
na korzyść kapitalistów. Utrzymanie o
wego biura kosztować ma rocznie 60 ty
sięcy marek. Tak to kapitaliści nie żałują 
pieniędzy na zwalczanie słusznych żądaf1 
górników. To powinno być dla robotni
ków bodźcem do tem energiczniejszej pra
cy nad rozwojem robotniczych organizacyj 
zawodowych. 

Koenigsteele. Zachorowała tu na tę
żec karku 13 lat licząca córka robotnika ko
lejowego Drista. Chorą odstawion'o do do~ 
mu chorych w Steele . 

, Han;iburg. Straszny dramat familijny, 
ktory się rozegrał w liamburg-Bermbe
ck'u pozbawił życia pięć istot. Przy Mar
schnerstr. zamieszkały blacharz I(ruse 
odebrał sobie i czworo dzieciom życic ga
zem w nocy z 30 kwietnia na I maja. Cia-

ła znaieziono nazajutrz w mieszkaniu ~kle
powem. Motywem do zbrodni była podo
bno troska o chleb powszedni. K. sam l;yl 
nalogo :\'Ynt pijakiem, któremu w wielki 
piątek umarła żona. I do jej śmierci po
dobno K. przyczynił się przez niegodziwe 
obej.ście się z nią. Widocznie sumienie 
spokoju mu nie dawało, tak że dopuścił się 
nowej zbrodni. 

Z Nadrenii piszą do „Uz. Pozn.": Nie 
tylko \\" Poznai'1skicm i Prusach Zacho
dnich daje się uczuwać brak nauczycieli, 
ale nawet w obwodzie rejencyjnym dysd
dorfskim, gdzie, jak wiadomo, placą rJaj
wyższe pcnsye i dodatki służbowe I1at1-

czycielom. I tak podlug tutejszych gazet, 
brak obecnie przeszlo 70 nauczycieli, by 
obsadzić wakujące miejsca. W pewnej 
miejsco\\ ości niedaleko .Emmerich uczy 0-

becnie 2 nauczycieli przeszło 320 dzie..:i. 
Bardzo wielu nauczycieli zgłasza .1i~ z 
Prus Wschodnich i Zachodnich na posady 
tutejsze i chGtnie ich przyjmują. I nie mo
żna się dziy ić, bo początkująca pensya tam 
900 marek, tu zaś 1400 ew. 1500 marek, do„ 
datki służbowe tąm 100 marek, tu zaś 180 
- 200 marek, a przy normalnych stosun
kach w klasach 60 - 70 dzieci przeciętae co 
najwyżej. 

Chicago. Przy ostatnich wyborach 
miejskich w Chicago syndykiem miejskim 
wybrany zostat p. Jan Smulski 153,906 
glosami; wybór tco jest tern znamienniej
szym, że przy wyborach weszli do zarzą
du miasta tylko członkowie partyi derno
kra tycznej, a tylko jeden jedyny p. SnmisJc1 
z partyi republikat'1skiej. Oprócz Smul
skiego, wybrano jeszcze w XVI wardzie 
(dzielnicy) pana I. M. Nowickiego alder
manem (sędzią pokoju) a w IX wardzic p. 
Antoniego TrcpQ inspektorem szkolnym. 

I<:rali.ów. „Głos Narodu" pisze: Jc
d110 z pism poznar'1skich przysfalo nam ia
ko curiosum drukowaną pocztówkę z fir
mą „Siegfried Kanonc et Comp. ··(Solingen) 
Treść nastcpująca: ,,Szanownemu pan owi 
pozwalam sobie anbictować, co nast~puje. 
Od \vreszei1skiego krawalu agitacya wiel
ka i polska ferderbuje mnie gescheft w Po
znaniu. Ale ja jestem kein H. K. T. Dlate
go pozwalam rewolwer ze sześć laurami, 
co dopiero opatentowany . Siudma kula 
g\varancyjno trafi, bo ten rewolwer ze 
sześć laufami wcale nie sziluje. Ta sin
dma kula tyz patentowana. Bardzo wielki 
szacunek Siegfried I(anone et Comp. 

Od Red•kori. 
Różni ludzie uwzięli się na to, aby za

czepiać \vszystko, co ma jakąkolwiek sty
czność z ,,Wiarusem Polskim". Nie na 
wszystko warto odpowiadać, niech jednak 
owi panowie nie sądzą, że na wszystko 
milczeć będziemy. W odpowiedniej chwili 
otrzymają odprawę, na jaką. zastużylL 

Tow. św. Stanisława Kostki w Courl. 
W niedzielę dnia 21 maja obchodzi to

warzystwo nasze swą 6-letnią rocznicę, na 
którą zapraszamy niniejszem szan. Tow. 
tak z bliska, jak z daleka, oraz szan. Ro
daków z Courl i okolicy jak najuprzejmiej. 
Żywimy nadzieję, iż szan. Tow. raczą swą 
obecnością nas zaszczycić. 

Uwaga: 1) O godz. 1 przyjmowanie 
Tow. na sali pana Buchbindra w Couri. 
Towarzystwa raczą przybyć z sztandara
mi lecz bez pałaszy. 2) O godz. 3'A udamy 
się do kościoła na nabożeftstwo. 3) Po na
bożeilstwie udamy się na salę p. Stewc \V 

Courlu. gdzie się odbędzie dalsza uroczy-
stość. Z a r z ąd . 

Cześć pieśni! 
Koło śpiewu Cecylia z Neumiihl 

podaje do wiadomości swym wszystkim 
członkom, oraz wszystkim Rodakom i Ro
daczkom w Ncumtihl i okolicy, zarazem 
wszystkim towarzystwom1 które od nas 
zaproszenia odebrały i tym, które dla bra
ku adresów tychże nie odebraly, iż w nie
dzielę, dnia 7 maja r. b. odprawiamy naszą 
III. rocznicę na sali p. Eikhoffa, ul. Kniip
pelstr. 

Program uroczystości: 1 Koncert wy
konany przez kapelę polską pod dyrekcyą 
p. J. Szulca. 2. Spiewy chórowe, wyko
nane przez sąsiednie l(oła śpiewackie. 3. 
Cwiczenia miejscowego „Sokola". 4. Teatr 
amatorski p. t.: „Szkoda wąsów". Począ
tek zabawy o godz. 4, początek teatru o 
godz. 8. O liczny udzial w zabawie gości 
i towarzystw prosi Z ar z ą d. 

Uwaga: Uprasza się ażeby nikt z Ro
daków nie przybywał w maciejówce, bo 
tu je nosić zakazano, więc możnaby się na 
nieprzyjemności narazić. 

Baczność kołownicy ! ! 
Towarzystwo kołownikÓ\\ pol ·ki"h 

„Owiazda" w Bruchu obchodzi dnia 7 tna.ia 
r9. swą I rocznicę na sali p. Kuchema. l 
powodu szczerego zainteresowania Sit 
szerszej publiczności, Towarzystwo s!ę 
bardzo korzystnie rozwinęło i dokładało 
starań, ażeby mogło na tę uroczystość wy. 
stąpić z popisami na kołach. które się Pu. 
błiczności bardzo podobać będą. Poczl\tek 
o godz. 5 po pal. Porządek: 1) Kon er: 
druha La wickiego; 2) popisy na kol::h:h: 
3) Iiumorystyka; 4) Taniec (zabawa zam1d 
Druhom zamiejscowym, którzyby ch~t;'!li 
zalożyć w swych miejscowościach towa. 
rzystwo kolowników, chętnie radą 1 

. wskazówkami sfużymy. Bliższych inior. 
macyi udzielają niżej podpisani. Czołem! 

M. Ławicki, przew. L. Stawiński, przotl. 
· Reckl.-Stid. 

Tow. „Jedność" p. op. św. Stanisława B. 
w Essen. 

W niedzielę dnia 7 maja br. po IJ•)l. 0 
godz. 2 punktualnie odbędzie się \\·a[n~ 
posiedzenie na wielkiej sali w lokalu pos1c. 
dzef1; na które się szan. członków zapra. 
sza. Goście mile widziani. Zarząd. 

Zmiana. 
Porządek nabożeństw misyjnych w Alsta. 

den. 
Kazanie wstępne dnia 8 maja o godz. 

5 po pot. Kazania w dni powszednie odk 
dą się rano o godz. 9 i po południu o 60dz. 
5. Sposobność do spowiedzi św. ·codzien. 
nie. Dalszy porządek oznajmiony bi:;dzie 
z ambony. 

***41.~ "•~I~•~~••••ł Szanownemu 
STANISŁAWOWI WAWRZYNIAl(OWI 
dnia 8 maja składamy jak najserdeczniejsze 
życzenia. Dzisiaj w nocy o północy, przy. 
szedł ktoś i zbudził nas. W t.em zably
snęlo i zaszumiało ,aż nam się też przy. 
pomniało, że to jest znak z nieba, że d 
szan. Stanisławie powinszować trzeba. 
Więc w twoje progi wstcpujcmy zdrowia, 
szczęścia ci życzymy, życia do sto lat ułu
giego i blogoslawieństwa Bożego, łaski z 
nieba i dużo chleba. Będziemy Boga.Prosić 
ile starczy sil, abyś nam jak najdlużej żyl. 
Abyś nie doznał żadnej trwogi, abyś się 
dostal w nieba progi; ażebyś osiadt na nie
bios tronie przy twoim świętym patronie. 
Życzymy aby za przyczyną twojego pa·. 
trona kochała cię twoja żona. Czy tv na 
ziemi, czy to w niebie niech żyje i będzie 
twoja żona kolo ciebie. Tego Ci życzymy 
twoja córka i żona. 

Walenty Ty., Wawrzyn Kra. 
i trzykroć wykrzykujemy: niech żyje! aż 
się echo odbije w ojczystych stronach 
Polski. 

~~----·**•"*-*ł 
---~~-~-~-!ri~tti~-w dniu godnych Imienin zasyłamy 
serdeczne życzenia szan. panom przewo
dniczącemu 
STANISŁAWOWI śMIEJKOWSKIEMU 

i sekretarzowi 
STANISŁAWOWI CZEKALE, 

oraz wszystkiem Stanisławom z Tow. ~w. 
Stanisława Kostki z Suderwich. 

Przy dzisiejszym dniu radości ,któ(Y 
Waszem Imieniem słynie, życzymy Wam 
zdrowia, szczęścia i błogosławieństwa ~w. 
a po śmierci korony i zbawienia wieczne· 
go. Tego Wam życzymy i po trzykroć 
wykrzykujemy: nasze Stanisławy niech 
żyją! niech żyją! niech żyją! aż cały Su
derwich zadrży. 

W. L. j. J., członkowie. 
iti~lti~•~tHlilHfH!!ł!Hltltł'ł!i 

~"*··~**""*i Powinszowanie. 
Szanownemu druhowi 

STANISŁAWOWI KOCHOWICZOWI, 
naczelnikowi Towarzystwa gim nas tyczne
go „Sokół" w Bismarck, zarazem 

STANISŁAWOM: 
l(owalikowi, Murawie, Borowskiemu, Ka: 
rulewiczowi, l(rawczykowi, Gbiórczykowi, 

Badurskiemu. Nawrockiemu 
życzy Towarzystwo w dniu godnych imie
nin dnia 8 maja zdrowia, szczęścia i btogo
slawieństwa świętego a po śmlerci króle· 
stwa niebieskiego. Jeszcze raz Wam '"Y· 
krzykujemy: Druhom Stanisławom Czo
łem! Czolem ! Czolem ! 
!2!'arzystwo g!!l!1.?;_,!§_o~~ 
~)<tłlfr•~*~**łlł*~-ł 



Wielki wiec polski w Ewing 
i~h dbitdzie się dnia 7 maja w niedziel~ o 
afa 0 odz. ,0 l 2 zaraz po nabożeństwie na sali 
l '·doWY Klodt, na który wszystkich rod~

;Ó\l/ z parafii Ewing się zaprasza, ponie-
·aż chodzi o ważne sprawy. Na porządku 

;ijennym stoją następujące sprawy: 1. 0-
bÓr dwóch członków .komitetu. ~· U
·nwalenie ustaw dla komitetu. 3. Obor za
~t~du komitetu. 4. Wysłanie deputacyi do 
paderbornu. 5. Wolna dyskusya. 

Za komitet: A. Mikołajczak. 

Wanne-Eickel ! 
W niedzielę, dnia 7 maja o godz. 4 po 

/ p@l. odbędzie się w sa.li p. ~aberta w f.:i
k!t1. ul. Victoriastr. pos1edzeme, w celu za
łożenia towarzystwa p~lsko-katol.ickie~;o 

d. ila pogranicza Wanne-E1kel, gdzie mie
szka dużo Polaków, którzy do towarzystw 
1olskich nic należą. Prosimy o liczny u-

. ~ział. Komitet: 
Fr. Krzywiński. L. Brygier. 

e ··-~~·····••fłfH~~~ z powinszowaniem godnych imienin. 
Qdy mnie majowe słońce ze snu budzi, 

- Tak mnie się tobie szanowny Bracie 
winszować godzi, - Winszuję ci zdrowia, 
~zczęścia i btogosfawieństwa Bożego, aże
byś dożyl roku przyszłego, ażebyś dożyf 
do stolat, a po sto latach czas się zbierać 
z tego świata. Życzę ci tu na ziemi dobre
go powodzenia, a po śmierci wiecznego 
zbawienia: Życzę ci, abyś sobie postępo
val w ślady swego Patrona, który z cej 
ziemi do nieba wzięty. Nasz kochany hrat 

ST ANISLA W JĘDROSZ 
1iech żyje! Tego ci życzą twoi bracia 

W.K.,A.K. 

••<t•••*Cł'•••»ff cista· rzetelna 
Polska usł1g1r Meble. 

Wielki wiec w Wanne 
odbędzie się w niedzielę, dnia 7 maja o g:. 
5 po poł. w sali p. Unterschemanna. Na. 
porządku obrad sprawy knapszaftowe. O 
liczny udział Rodaków uprasza się. 

„Zjednoc~awodowe polskie." ••.• „. ···&e·0 
Nadzwyczajna podaż' 

Nadauyło mi się kupić wielką pa.r
t1ę wy borewych materyj kamgarnowych 
i trykotowych o wiele nił.ej wartości. 

Z tychf:e materyj kazaliśmy arobić 

ubrania dla mężczyzn 
w na.jlepśzem wykonaniu. 

Tylko dopóki zapas ~tarczy sprzeda
jemy: 

t'Jerya I. 
Eleg. czarne ubrania dla mężczyzn 

najlepiej odrel:iione tylko 19.7'5 mr. 
Serya II. 

Eleg. czarne ubrania dla mężczyzn 
m()gąc-e .r.upeła.ie .zastąpić robione po

. dług miary po 33 mr. 
Zaki0ty Sit długiego kroju, 2 ra.~y 

ezewki przes.1yte, ramion a są do brze wy
ścielone, kamizelki jedno i thmrzQdne. 

M H ~l ton • ~1.;'h y 
w B1.ushnm7 

(wlaśeieiel: M. Misehkowski.) 

25. ~:=::~"~ 25. 
Odpln.ta ty;o· 
•iowo od t m 

pOOEl\Wl'ay. 

róg ul. R@ienstr. 

Uczennice 
~ I Sza.u.ownej pnblicz11oici niiasta Bochum i okolicy swra-
~ ca.m uwag~ na mój 

~ dom kredytowy, 
do szycia 

i kroju, 
przyjmie 

I 
0 Vrtlf\dZODJ CO aBpiero 

I ~ w BOCRUI, prz,- ul. Bliiehentr. 58. 

I ll
z Na kredyt: Meble, pościel, eałe urzą

dzenia. domowe, ogniska. towary wy-
oc3 śeiełane, wszelkie tow ary Iokeiowe 

· "" i konfekcyjne. 
flJtlf/F" Możli w łe aaj deaedai-.J1n1a ••piata~ 

Mała zalicEka. -... 

U b • dla panów \ w :-:s ran1a chło~a~ów najwięk. = 
· dz1ec1 wyborze. 1

11
. . 

ZapewRiaj,c. iż 41>atarc1&m jłłdyaie towar d.obry, pro
sz~ w razie up•h'zeb<>wa.nia. Lo łaskawe poparc'i• rere 

P"'

4"'i:· i{~;;ner~ IJI 
Bo~hnm, ul~Bliielterstr.;58 J $1 

naprzeciw kościoła św. Józefa. • · 

M. Dzierzawska 
Ił och na, 

Fahrendellerstr. 32. 

Silni robotnicy 
i do pieea w eea 
;ielni znajdt1t zim" i 
latem dobrze zapb.eonl\ 
robotę. Trkteo cbłopQy 
od 14 lat p CZl\WflZY 

znajd4 zatrudnienie prey 
wysokie zapłacie. 

Tan•' \ watery BI\· Pra 
cajc tu ·< 1'iękaza. li
m~ba Polał. 

·w1ntst \i Co. 
Bergiscb-U .iadbach 
p. Coln (Rhein). 

Kołowce 

,,Optima'' 
najlepszy wyrób, bardzo 
ta.nie, poleca 

H. Tłmmaun 
w Boehum, 

ul. Wilhelmstr 19, przy 
placu Wilhelmo wskim. 

WIEC W BISMARCK -p ·-

odbędzie się w niedzielę 7 maja po pol. o 
godz. 4 u p. Hal tern, Wilhelmstr. I IO. Na 
porządku dziennym sprawa organizacyi. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiece Zjednoezenia 

3 czeladników krawieckich potrzebuję 
zaraz na stale zatrudnienie. Placa: 10 mr. 
marynarka, 15 mr. surdut, 3,50 spodnie. 

M. DEPA, krawiec 
w Ruhrort-Laar, Kaiserstr. nr. 99. 

odbędą się: -
W l(irchlinde \V niedzielę dnia 7 maja • 

o godz. 110 przed południem u p. Schuh- I Powstale w czasie wy-
machera. 

W Altenessen dnia 7 maja przed poludniem 
o godz. 110 na sali p. Saala, naprzeciw 
kościoła katolickiego. 

W Baukau w niedzielę, 7maja po południu 
o godz. 4 u pana H. Sehrbruch. Na po
rządku obrad sprawy knapszaftowe i 
organizacyjne. Uprasza się szan. ro
daków o jak nailiczniejszy udział. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Baczność Scharnhorst ! 
Wiec w niedziele 7 maja nie odbędzie 

się. 

,,Zjednoczenie iawodowe polskie". 

przed resztki bez zglę

du na Tzeezywistą war
tośe, sprzedajemy od dzi-
siaj nadzwyezaj tanio. 

Jl. FROMM 
BOCHUM, Oberemarktstr. 

I Baczność Rodacv ! I ••• 
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·Wielka wyprzedaż w celu uprzątnięcia ! 
. . 

Podczas wyprzedaży w ceJu uprzlltnięcia są jeszcze na sprzedaż wielkie partye: 
Damskie żakiety ba.rdzo modne od 3.90 m. pocz~wszy. 8 ~ Ubrania dla chłopaków od 4.50 mr. pocz4wszy. 

Damskie kołnierze, barizo aod.ne od 8 m. pł<ll~WSZJ· 1· a Bluzkowe ubrania iła chłopaków z wełuy od l.95 mr. pocz, 
Dam 8 kie płaszcze od kurzu gd 3 marek po czą wszy. . BJ.. Spodzie.aki dla chłopców do wyszukani~ po 88 f enygów. 

Ulłrania. ała. męż,czyzn od 8.90 mr. począwszy. 0 DIF" Nesel na pticief, 160 . c~m. szeroki 49 fenygów. 

Polecamy takźe jeszcze róine inne wielkie partye materyj niłej ceny. 

Bochum GebrOder LOwenstein ------------------
Berne. 



Bracia Robert -
Najtańsze źródło zakupna 

wszel-kiego obuwia 
od najz„~·yklej.:izego do najwi.cej eleganck~ego. 

Oton Faugmeier w Bochum, w Boohum, Marktplatz nr. 1 Marktplatz nr. 1. 
(Telefon• aum•r ISG3) 

12 Hochstrasse 12 Ubrania dla chłopców 
-- śliczne nowości --

od 220 
do 20 marek. 

Ubrania dla mężczyzn Damskie trzewiki 240 I Damskie pantofle 160 
r.e sprzf\ezkami po m. • korkami po m. 

Dmskie trzewiki do sznmow. i z guzik. 550 
z:skóry do c.1ernidb. i z skory kozłowej po m. 900 5800 

od do mr. 

czarne i c.zerwone tylko wania i z guzikami ( wiel-
Damskie paatofle skór11a.ne; 160 I Damskie pbł'buty do s11uuro-2 75 ... „„„„„„„„„„„„lll!JBlll„1111!1•Mł!&lmllBllllmll„llm&mnm1111•MADDm„a1 

2,•o mr. ij w m. kosć 36 i 37) ele,. i trwał41 m. 

Damskie trzewiki do sznurowania i z guzikA 690 
z ek6:ry „chevraux'· i ,,boxcalf'", b•rdzo eleganckie po m. 

Ubrania dla chłopaków 
--nadz'''ycsaj mocne materye --

Pantofle 11korzan.e dta reęż- 25 O I T '\..! dl " 290 c21yzn c:iarne i czerw•ne rzeWlK.J. am~"'czyza 
po m. • płatna żaglowego po m. 

od 6 do 30 mr. 

Spodnie, eleganckie nowości 
Trzewiki męzkie do sznurowania i kamasze 550 
skóra do czerolenia, bar Jao trwałe (podeszwy •piłkowane) po m 

B•ty do 460 3151 Trzewiki dla dzieci40 
Kamizelki łantazyjoe 

roboty m. i m, róinego rodzaj11 od ten. 175 1750 
od m1-. do mr. 200 1500 

od . mr. do mr. 

'I1rzewiki męzkie do sznurowania 
z ak6ry boxea.lf i eielęc11j 850 

po m. 

Nowości aezonowe w obuwiu, kolorowem: jasne, tieM 
mne, brunatne białe, bordeanx, dła dzieci dam i 

paBÓW. 

Elegan.ckie -wykoiiy'Wanie pod.lug Diia:ry 
pod kierownictwem pierws1orz~dnego przykrawacza. 

--- w,jętkowo •a•••· ---

Oton Fan;;1Deier, Największy interes specyalny w Bochum. 
12 ułłea Boelastr. nr. 12 

a Telefonu nr. U4~. • 

Baczność „Zjednoczenie" ! 
Szanownym delegatom i mężom zaufania 
zwracamy uwagę, którzyby jeszcze gazet 
na miesiąc maj nie otrzymali, aby nam za
raz donieśli. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Baczność „Zjednoczenie" ! 
·Wszelkie zażalenia przeciw biuru i 

zarządowi należy poselać na ręce drufia 
przewodniczącego Rady nadzorczej pod 
adresem: Andrzej Soloch. Neumiihl (Rhld.) 
Tulpenstr. nr. Sa. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 
-=--~=:::~==---=-=--~~~~~~~.:___~ ... • • I r • „• • '~ I , " l • 

• • • • 't r "' • • • J ,.. .,. ~..!~ 

"łisya W Langenclreer. - -----Baczność Rodacy w :Brucbu_?_ 

W ńledziel", dnia 7 maja rozpocznie Podaję do wiadomości, iż osied!Ham 
slę w Langendreer Misya św. dla Polaków, się tutaj jako 
która potrwa caly tydzień. POLSKA PRACZKA I PRASOW ACZl(A 

Przez caly czas Misyi sprzedawać bę~ wszelkiej ?ie~izny. Proszę o poparcie me-
dę obok kościoła wszelkie dewocyonalia: go przedsiębiorstwa. 
różańce, szkaplerze, medaliki, krzyżyki itd. Tekla Tomowiak, 

J a k ó b Ż y n d a. ulica W i I h e I m s t r. n r. 23. 

Steele . . il1Terde~~ naprze.ciw keśeioła katolickiego. · 

Konf ekcya dla meżczyzn. 
Właśnie w tym oddzia~e kupując mają nasi odbiorcy nadzwyczaj 

wielkie korzyści. albowiem miemal wszystko kdemy robić w naszych 
własnych warsztataeh. 

Ubrania ·dla mężczyzn 24 ' 
zastępując~ podług miary· 48, 36, 29 mr 

·. Ubrania dla mężczyzn aso 
. rzetelna robota 21, 19, i7, mr. 

Ubrania ·dla chłopców . 150 

I w ~żdym wykonaniu 12. 9, 1, 4 5o, mr. 

SzkOlne ubrania dla chłopców -
ze skóry, manuletn, pluszu. nici, nadzwyczaj mocne; 

Partya wielka spodni bnkskinowych 
bardzo tanio! bardzo taniol bardzo tanio! 

Ubrania do 1·oboty 
dla każdego zawodu nadzwyczaj tanio. 

Konf ekcya dla niewiast. 
Nadarzsła się nam sposobność nabycia w Berlinie ~atdzo korzyst

nie partyi konfekcyi dla niewiast o wiele niż~j wartości kt6r~ 
td polecam po nadar tanicla cenach. 

Żakiety dla niewiast 
rzetelna warteść jest podwójna .12.e ro. 

Kołnierze dla niewiast 
są warte jeszcze raz tyle 

Paletoty i płaszcze od kurzu e od po cz. 

Partya sukienek dla dzieci 
zadziwiająco tanio~ zadiiwiająco tanio. 

300 Okeło 300 
fartuchów dla dzieci 

z resztek po połowie waqośd. · ===== 
za dl'llk, naktad i redakcn od po.wle.dzialIJY A n t o n i B r e J s k i w Bochum- Nakla.dem i czcionkami Wydawnictwa „ W la rusa Polskie~o" w Boclw~ 

] 



lir. 105. Beoham, wtorek 9·1• maja 1906. • 

Codzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie, poświęcone oświacie orąz sprawom narodowym, politycznym i zarob o ·m. 

\YYChodzi codzienni~ z wyjątkiem dni J)o~wiątecznycb. 
Priedplata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
1 inr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu I mr. 92 fen. 
Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

W Imię Boże za Wiarę I Ojczyznę ! 
f;inscraty placi sit: za wier z petyto y 15 t n„ a u 
o{!lo zcnia zamieszczone orzed in etatami 40 fon. to 
często oglnsza, otrzyma rabat. - L1 t do „ Viarusa 
Pol~kiego" należy frauko :i.·ać i podać w nich dokla • 

'' pod makiem „t. poln!sch" nr. 128. u}' aUres viszące o. Ri:k®isów sie nie zwraca. 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje 1'ię w Bochum, przy ulicy Maltheserstrasse. - Adres: „Wiarus Polski':, Bochum. - Telefonu Lr· 1414. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
111ów~, czytać i pisać po polsku! Nie Jest 
Polakiem, kto potomstwu swemu znie ·1-

czyć się pozwoli! 

Z wypadków dnia. 
O. Bazyli nie chce zgody. 

Ma O. Bazyli z ubiegłych wyborów 
do parlamentu, gdy to tak zaciekle nary
wał się za centrowcami, kilku przyjaciól w 
Ewingu ! Tych kilka dni przed wiecem po 
Ewingu obszedł i przygotowywał protest 
przeciw „Włlrnsowi Polskiemu". Protest 
z obszernej mapy odczytał p. Kolber z 
Ewingu, a p. Kowalski dodał, że kto chce, 
ma s.ię podpisać pod protestem. Mimo 
\\'ezwania nikt nie miał ochoty podpisu 
swe.wo umieścić pod eleborat O. Bazyle
go. Natomiast protest O. Bazylego bylby 
bez mała znowu sprowadził rozdwojenie, 
któ:re na owym wiecu po usilnych stara
niach „Wiarusa Polskiego" wreszcie u
stfl'iieto. 

Z protestu O. Bazylego slyszeliśmy 
tyJko tyle, że O. Bazyli protestuje przeciw 
łączeniu go z hakatystami ze strony „Wia
msa Polskiego". A przecież nie „Wiarus 
Polski" łączy O. Bazylego z hakatystami 
Jecz O. Bazyli sam się z nimi f~czy. ' 

O. Bazyli powiedział bowiem publi
cznie na wiecu, ż z „Wiarusem Polskim" 
walczyć będzie do upadłego. Hakatyści to 
·samo mówią slowo w slowo, co .Powie
dział O. Bazyli, czyli O. Bazylego lączy z 
hakatystami jeden i ten sam ce1 którym 
jest zniszczenie „Wiarusa Polsk{ego" bo 
,,Wiarus P." jest pismem narodowo~pol
skiem. 

Jenerał gubernator warszawski .Maksymo
wicz ustępuje! 

Donoszą, ze jenerał Maksymowicz 
któremu nawet jakiś komitet rewolucyjn~ 
nadesłał wyrok śmierci, zamierza ·wziąć 
<iymisy,.ę. 

Telegramy. 
W i e d e ń. Węgierski prezydent mi

n1strów hr. Tisza przybył do Wiednia i 
ll1iał posłttchanie u cesarza. 

L ab n a u. Parowiec „Ch'iengmai" 
s~tkał w . pobliżu Labnau flotę, składającą 
się z. 2 dywizyj. Do którego kraju okręty 
n~Iezaly nie można było stwierdzić„ 

Z.aoda w Ewingu. 
. ,W Ewingu odbyt się w ubiegłą nie

dzi ~Ję na sali pani Klodt wiec, zwołany 
~rze:z kon1Uet dla ·.spraw opieki duchownej, 
l\~dacy zebrali się dość licznie, a przewo
dniczył rozprawom p. Kowalski który na 
Wst · . ' t;'PJ.e zaznaczył ie cofa swoje slowa 
WY13C\\,Jedziane d;\\':niej że trzeba obrać 
nowy .komitet. Dotychczasowy komitet 
Jlraco'waf dobrze i ma też nadal pozostać 
awm· · ' 1e1sce ustępujących dwóch członków 

d
PP. Kiszki i Pozimskiego trzeba dobrać 
W' h p. oc. · nowych rodaków: Wybrano pp. 

Sianc1szka Narożnego i Ludwika Franka. 

111~;awG _ustaw uchwalono pozostawić ko
rz1 etowl, a Przewodnictwo w nirn powie-
.Dn~ P. Aleksandrowi Mikolajczykowi. 

ny· . chwalono, by komitet w odnowio
"r 11'. składzie starania rozi"oczpte dalej 
]J O\\'afj 'ł .I" " 
nie , · Zl , lecz deputacyj do Paderbornu 
<:e!o~~Yt.~ł, gdyż obecnie byleby to bez
,J>row ~- Z~odzono się na listowne prze. p zeme sprawy. . 
~01,.0~zy \\'olnych wnioskach przyszlo z 

' · 11 ogfoszenia :Wicca samowolnie 

zmienionego przez pana Żnińskiego i z po
wodu przeczytanego przez p. Kolbera 
protestu O. Bazylego, w którym tenże 
starał się podburzyć Polaków w Ewingu 
przeciw „Wiarnwwi Polskiemu" do goręt
szej wymiany słów. DyskusyG przewo
dniczący przerwal zamknięciem obrad. 

Na wniosek p. M. Kwiatkowskiego u
chwalono jednogłośnie następującą rezolu
cyę: 

Polacy z parafii Ewiug, zebrani na 
wiecu dnia 7 maja 1905 r. uchwalają, co na
stępuje: 

1) Wszyscy pragniemy w Ewing sta
łego duszpasterza polskiego. 

2) Ponieważ dotychczasowa niezgoda 
utrudniała nasze starania o kapłana pol
skiego., przeto puszczamy w niepamięć 
wszystkie wzajemne urazy i przyrzekamy 
więcej o nich nie wspominać. 

3) Postanawiamy w przyszłości zgo
dnie i solidarnie poprzeć starania o kapła
na polskiego, tych z pośród nas, których 
do tego upoważnimy. 

4) Ganimy surowo nieoględne słowa 
wypowiedziane przez niektórych Roda~ 
ków, bo uważamy taki sposób wyrafania 
się za niewłaściwy. 

5) Z duchowieństwem naszem pragnie-
1?Y żyć w zgodzie i wyrażamy nadzieję, 
ze ono poprze nasze starania o stalego ka
płana polskiego. 

. 6) Do grobowej deski wiernie stać pra
g111emy przy naszym świętym kościele ka
~olickin:1 i dla tego starać się o wystarcza
J~cą opiekę duchowną w języku ojczystym 
me poprzestaniemy. 
. ~by ta zgoda zawarta w Ewingu była 
1akna1trwalsza. A będzie ona trwala jeżeli 
Polacy tamtejsi wykluczą w zabfegacb 
swych spory nie mające styczności z opie
ką ducho~ną i jedynie sily swoje pośwłę
cą staraniom o duszpasterza polskiego. 

Ciekawy Siczegót 
notujemy z wieca w Ewing. Oto czlonek 
komitetu dla spraw opieki duchownej p. 
Aleksander Mikotajczyk -z.abral glos i 
przedstawi! co nast:ępuje: 

Po P?roz~mieniu się wspólnem wy
slal p. M1kola1czyk następujące równo
br~,~iące ogl?sze?ie ,do „Wiarusa Polskie
go 1 do „Dziennika·· dortmundzkiego. (Ze 
względu na w~żność umieszczamy z karty 
nan: przeslane1 dosłowny odpis ogloszenia 
takze co do stylu poprawiając 1i tylko blę
dy ortograficzne): 

Wielki wiec polski w Ewing 
odbę?~ie 1Się dnia 7 maja w niedzielę o 
godzm1e ~ 12 zaraz po nabożeństwie na 
sali v., Ww. K~?dt ,na który wszystkich 
r~dak~w para_f n .Ewing się zaprasza, po
mewaz chodzi o ważne sprawy. Na po
rządku dziennym stoją następujące spra
wy do załatwienia: 

I. Obór dwóch członków do komitetu 
U. Uchwalenie ustaw do komitetu • 
III. Obór zarządu do komitetu. • 
IIII. Wysłanie deputacyj do Paderbor-

nu. 
V. W o Ina dyskusya. 

Komitet: 
Aleks. Mikołajczyk. 

Tak. pisał p. Aleksander Mikolajczyk. 
"Wiams Polski" stósując się do otrzy

man~i karty zamieści! następujące oglo
szeme; 

Wielki wiec polski w Ewing 
odbędzie się dnia 7 maja w niedzielę o 
godz. ~ 12 zaraz po nabożeństwie na sali 
wdowy Klodt, na któr~ wszystkich roda
ków z parafii Ewing sie zaprasza, ponie
.waź .chodzi o ważne sprawy. Na pomldku 

dziennym stoją następujące sprawy: 1. O
bór dwóch członków komitetu. 2. U
chwalenie ustaw dla komitetu. 3. Obór za
rządu komitetu. 4. Wysłanie deputacyi do 
Paderbornu. 5. Wvlna dyskusya. 

~a komitet: A. Mikołajczak. 

Natomiast „Dziennik" dortmundzki z 
owej k:arty wyczytał i oglosil z podpisem 
p. Mikolajczyka doslownie co ·nastGpuje: 

Wiec w Ewingu 
w sprawie opieki duchownej odbędzie 

się w niedzielę, dnia 7 maja rb. o godzi
nie pół do 12 ·- zaraz po nabożeństwie 
- na sali pani l(lodt. Na porządku 
dzk!nnym znaiduią się następuiące spra
wy: 

1. Dyskusya ogólna o dotychczasowej 
działalności komitetu kościelnego; 

2. uchwała wieca, czy dotychczasowy 
komitet ma pozostać nadal w urzędzie 
lub nie; · 

3. ewentualny wybór nowego komite
tu; 

4; dyskusya nad dalszem staraniem się 
o księdza polskiego; 

5. wybór deputacyi do Paderbornu. 
Nad poszczególnymi punktami. wolno 

wiecownikom tylko dwa razy głos za
bierać. Głos otrzyma kaidy, kto o nie
go poprosi. Poszczególnym ·mówcom 

nie wolno dłużej przemawiać, jak 10 mi
nut w każdym wypadku. Po zamknię
ciu dyskusyi głosu się nie udziela no-

wym mówcom; natomiast mogą przema
wiać ci, którzy przed zamknięciem dy

skusyi do głosu się zapisali. O zamknię
ciu dyskusyi decydują wiecownicy zwy
kłą większością głosów. 

Teraz możecie szanowni Rodacy, po
znać, jak to p. Żni1iski pracuje. Teraz o
kazat o'łl swe prawdziwe oblicze." 

Sprawa cała przedstawiona byla w o
bc~ności p .Żnii1skicgo, który w pierwszej 
połowie wieca nie był obecny i przybył 
wlaśnie, gdy p. Mikołajczyk chcial sitt 
uniewinnić. 

Oburzenie wiccowników na p . .Żnii1-
skiego z powodn tego powstało nic małe. 

Bo też jasno z niego wynika najpienY 
że p. Z11iński, który pracuje ręka w rękę ~ 
O. Bazylim chciał koniecznie usunąć \ 
Ewingu komitet dla spraw opieki ducho
wnej. 

Ciekawą też jest wycieczka przeciw 
„Wiarusowi Polskiemu'• zawarta w slo
wach o gościach z innych parafii którym 
chciano usta zamknąć! ' 

. } pod to wszystko odważy! się ,,Dzien
nik dort~mndzki podpisać nazwisko pana 
Mikołajczyka! 

Toć i tutaj chyba uwagi zbyteczne. 
. Pan Żniński bronil się tem, że - nro

S•T?Y się nie śmiać - karty, iak to piszą lu
?z1e. do redakcyi ,trzeba zawsze poprawia~ 
i twierdzi!, że gdyby kartę p. Mikołajczyka 
był ogłosił dosłownie, byłby p. Mikolaj
czyka ośmieszył. 

. Sl~sznie odparł na to p, Mikołajczyk, 
ze •. ,Wiarus Polski'' też poprawił jego kar
tę, ~ednakowoż, co ,.Dziennik" popisal, nie 
mozna ~az.w~ć poprawianiem, bo przecież 
poprawianie 1 fałszowanie nie jest jedno i 
to sa!11o. „Dziennikowi" nic było wolno 
naduzywać w taki sposób i w takim ~elu 
cudzego nazw iska! 

Ponieważ tutaj chodzi o dobro wszy-

stkich parfian Polaków z parafii w Ewin- Polacy na obczyz',n1~ed 
gu, pożądanem by było, aby się rodacy . 

na wiec licznie stawili. Gości z innyck T 
parafii upraszamy usilnie, aby nam w " owarzystwo Pomocy naukowej pod 

opieką św. Józafata 0 • 
rozprawch nie przeszkadzali, aby prze-
dewszystkiem nie przyczyniali się do ś ~isa.l}śmy już o powstaniu i roz\1·oiu 
większego wzniecenia niezgody, ja ~łó::ę~?1~zafacia", dziś zaś napiszcn;y 
niestety w parafii naszej panuje. . 1 et o ,;Towarzystwie pomocy nau-

Ewing, 36 kwietnia 1904. kowe1 _POd opieką św. Józafata„. 
Z upoważnienia komtietu wiecowego t Wiadomo, iż ,,Świętojózafacie'· me jest 

AJeksande M 'k ł . k owarzystwem nie po . d . r 1 o a1cza • z d ' s1a a am ustaw ani 
Naturalnie' wskutek tego nastąpiło obu- 2;~~;z~~ea ~atem .t~kżc na poJicyi nie' j~st 

rzenie w parafii a pana Mikolaiczyka, któ- śmy D '
1
1akd to JU_z poprzednio wyjaśHili-

rego posądzono o dwulicowość: że do je- · oc IO Y zas swe cze · S · 
d józafacie" · d ·, , rpie ., \\ H;to-

nej gazety wyslal zupełnie inne oglosze- b . , Je Yllle z dobrowolnych clatk) 
nie jak do drugiej. Pan Mikolajczyk czfo. kro .otmkow polskich na obczyźnie kt~ w 
Wl.ek . . k . 'l w1towanc zos'a· p ' or powazny 1 spo omy, sam os upial kim". l J<l w ,. osla1k11 katol ic-
gdy mu przyniesiono O\vego „Dziennika'< 
dodajemy, że oburzenie bylo takie nap. Mi- Przed kilku Jaiy ' I d , . 
k • chciały k · · . · . " a ze pohLyjn• 

01ajczyka, że z powodu tego plwać na ś . omecz111e zbieranie sk fau k , 
niego h . \V b t M redmctwem gaz . . e za PO c ciano. · o ee ego p. ikolaiczyk ną przez P c ket, uznac za niedozwoio-
przedstawia S\voje kroki, jak następuje: . rawo olcktę, co gd •h b , 

„Bylem w środę wieczorem w redak~ ~tąpilo, „S\.viętojózafacie" byF by ylo ua-
cyi „Dziennika' 'w towarzystwie dwóch µrzestać istnieć W . o Y musiato 

d k · ż niechcąc ab ; 0'"Ylll tedy czasie, 
:o _a ow, aby p, nif1skiego się zapytać, z funduszó'w •iya \\ sp~a11yr~1 razie zahraklo 
Jakiego QOWodu haniebnie nadużył mego • 1crarnc 
nazwiska, ale p. Żnińskiego nie byto w do- dzieży, utworzono to;,·ar~,~~~~·~ sicdmlo-
mu tylko 1'ego zast ż d l zwą Polożoną w l' PO Ha-

' . ępca. ą a em od o- na poJicyi któr . na~ owku, zgłoszono ji 
statmego, aby falszywe ogłoszenie wieca sklad zar~ąd . eJ rownocześnie JJOddno 
sprostował i aby p. Żniński odwołał nad- p , .. u i ustawy, 
u~ycie mego nazwiska, w przeciwnym ra- ózme1 okazało si ·· · 
zie pociągnę p. Żnińskiego do odp0'"1·e- cyi nie zgadzaly ~· ~· ze z.rczenia poli-

w średnict · ię z Pl awcm, ti. że za o-
dzialności. Zastępca p. Żnińskiego prosit dla teg~v~~ g~e,t. w~Jno _składki zbie:ać, 
mnie, abym na drugi dzie11 w poludnie fak by! " '' u;to1?za1acie" po.zostało 
przybył do redakcyi i z p. z. o tern pomó- o, a nowozaiozonc t 
wil. Dalem się namówić i dnia następne- swych czynności nic ·rozwinęl~\~a.r:-)~. Iwo 
go udalem się w towarzystwie jednego zapytanie poJicyi doniesiono .... ozmej na 
rodaka do redakcyi; zastałem tam zno'm rzystwo Pomocy 11auk~we· JeJ, ze .„TO\va-

n Józafata" można . J pod opiek;i św 
zastępcę p. Z. Pytam się, czy p. ż. jest Jb . 11wazać za · · . . ' · 
w domu. Otrzymalem odpowiedź że tak a o~iem nie rozwija żad . me1stmc1ące, 
. . . l ' . Teraz może poz11a· ne1 c~ynności. 
i ze zaraz go się zawo a. Czekaliśmy byli w b/ędzie 

1
,n · , d Ją P~wm Judzie że 

przeszło 10 minut, ale p. 2. nie przyszedl · f · " "icr ząc ze S · ' 
wreszcie przyszedł chłopak z drukarni j ~c~e zostalo zglos:tone ~a- P "r :vi.ętojóza-
powiedzial, że p. ż. wyszedł. Tak to nas s1a a ustawy itd. o icy1, że Po-
tam za blaznów miano. Stwierdzam, że Tyle Wfiaśnicnia dl · 

2 ... . a tych Rodaków 
p. niński nadużyl mego nazwiska, za co którzy sprawą „S :v1 ętojó.zafacia" 51 .,. inte~ 
sit; rodacy niesłusznie na mnie obor~·H re 't ~„ . 'Su. 

Ją, 



' ~W koJicu jesz ze je1ln.i: ir·~ "L ~~„·„ 
Pewien ~.-(, podpisują1.:y sił} w 

.korespondencyach swych do , Postępu", 
„Kłłof'', zaczepia \ temżc piśmie w różny 
posób „Swiętojózafacie" a ko11czy pogró-

2ką. Bardzośmy ciekawi, jaki to strzal 
howa " swym kołczanie. 

Pan „Kilof'' powiada też, że wykaże, 
.ile składek nicpokwitowanydt zostato." 

W o bee tego prosimy wszystkich Ro
Mków. którzy posłali składki na „Świę
tojózafacie" a składki te le zostały pokwi
towane, aby zaraz donieśli pod adresem: 
Ks. dr. Liss, Rumian, W. Pr., kiedy, ile od 
kogo i na cz~rje ręce składki na „Swiętojó-
zafacie" posłali, a które to składki nie zo
stały pokwitowane. Prosimy też załączyć 
swój dokładny adres. 

No ·e niebezpieczeństwo 
naluj<l gazety niemieckie S\\ ym drż<1cym 
~ oba\VY przed Polakami czytelnikom z 
:)Owodu założenia nowego towarzyst\'.·a 
Jod nazwą „Straż". „Dz. Poz11." zestawia 
lwa nast<;puj~ice glosy gazet niemieckich. 

„Berliner Tageblatt" pisze: 
„Pod prze\\ odnictwcm znanego przy 

vódzcy polskiego Józefa Kośdclskicgo za
fiązn.l SiG przed kilku dniami w Poznanin 
ein polnischcr Os tmarkcnvrcin", kt6ry 
ostawi! sobie za zadanie, aby wzmacniać 
tcrcsa gospodarskie i obywatelskie pola.

ów na wschodzie. Nowe towarzvs two 
olskic jest zatem dopcłnienic111 'I'owa
,ystwa Marcinko\\ skicgo, które od lat 
.iesiątek pracuje nad zachowaniem i roz
·zcstrzenianicm poiskości. Podczas gdy 
owarzystwo imienia Marcinkowskiego ·-
) prawda nic wyłącznic, ale iednak przc
ażnie - do wzmocnienia intcligcncyi pol-
dej na wschodzie dąży, uowe towarzy
wo zdaje się czynność swoje skieruje 
rdziej na poparcie stann śl'cd!licgo i 

icJskicgo. GMwnym jego celem będzie 
wdopodobnie, aby zagrożoną polską 

asność ziemi w reku polskiem zach0-
ć. 

„Nic ulega \Vątpliwości, ie temu To-
1 fl.rzystwu, zw1aszcza ze względu na <>w 
owny cel, pow ierzonc będą znaczne śro

' !' i pieniężne. Właśnie dla tego, że nowela 
ustawy kolonizacyjnej polakom zamic

kałym na kresach wschodnich Niemiec 
;orzenic osad prawic uniemożliwia, trzc

bylo w obozie polskim główną skiero
re uwagę na to, by pozostalą własność 
(IDSką polską bez uszczerbku zachow~ć. 
tfre Towarzystwo zajmie się więc prze.., 

l W-i~~r;ystkiem uregulowaniem stosunk6w 
lużonych wielkich i malych wlaścidel\ 

I 

skich, albo też dawać będzie polskim 
odarzom zaliczki, aby mogli nabywać 

ątki polskie, które w in11ym razie prze
,yby w posiadanie niemieckie. 
l „Oczywistą jest rzeczą, że czy1tność 
ta nowego towarzystwa pociągnąć mu~ 
I 2SLEL 

1 Kapitan Czart. 
I . fOM TRZEC,,. 

\ ~f"_,,, _. ~ 

I. - . 'I ' 
.- ·8 ~ . \.Ciu d.~~Y·:.1 
· - Poczekaj-no jeszcze. Ten klecha 
podobno krzepki w sobie? 

,., - Istny Iierkules ! 
I - 1W takim razie nie trzeba nożów. 
· ubyśmy chybić i wszystko był:,by 
cone. Trzeba w pierwszej chwili za

l uniemożliwić mu wołanie o pomoc i 
nienie jakiegokolwiek hałasu. Tę czyn 
ć mnie pozosta\v. Nie chciałbym zre
l psuć dzieła, rozlewając krew, z ;::zcgo 
dzej lub później musiałbym sic Hóma-
ć. Nabawiłoby mnie to niepotrzebnych 
)Otów i byłoby dla urnie \vcale nie po
;me. tu zwłaszcza, g<lzie zamyślam z 
5em na stale osiąść. 
:- Niech i tak będzie! - zgodził sic 

1 1 Joel, ustcpujqc towarzyszowi cały za
:yt prowadzenia dzieła. 
By fa dziewiąta v.. ieczorem, gdy spn:,y
-zel1cy dotarli do Saint-Scrnin. 

'I_ Gdzie oberża? - było pierwsze PY
Rinalda. 

- Na placu przy kościele. 
To znaczy zarazem bardzo dalelrn 

<łzo blizko. Daleko dla potrzebują
prędkicgo wypoczynku; blizko dla 

, którym pilno do proboszcza. Wo
m coś pośredniego. 
en Joel nie odpowiedzial . Oczy jego 

ebiły się w ciemności, usiłując ją prze-
ąć. 
-Patrz! - rzekł po chwili, wskazując 
światełko, które drżało w oddaleniu. 

' - Widzę. Cóż z tego? 
-~ To śwJatir-0 paJj si-ę w małym~ sa-

si za sobą pewne podniesienie cen ziemi ua 
wschodzie. Przy transakcyach majątków 
na niemieckim wschodzie oddziaływać ono 
będzie na cerny tak samo, jak wpływały na 
nie banki polskie parcelacyjne przed wyda
niem noweli do ustawy kolonizacyjnej. 
Wóżnica jednak leżeć będzie w tern, że 110-

we towarzystwo jako konkurent kupców 
niemieckich i komisyi kolonizacyjnej nic 
będrł:ie mogło tak oddziaływać na podwyż
szenie cen, jak to czyniły swego czasu 
parcelacyjne banki polskie, ponieważ nie 
będzie mogło parcelować. Banki polskie 
bowiem zarabiały na parcclacyach, płacąc 
nawet wysokie ceuy. 

„Nowa polska orga11izacya 11ie og1·a
niczy się bynajmniej do tych dążności. Za
daniem jej drugiem, równic ważnem, bG
dzic i to, aby krzepić polskość także i pod 
względem idealnym. Nic na lJróż.no pow.J
?ano pana Kościelskiego jairn naczelnego 
ki ero\\ nil · a tego towarzystwa . Pan Ko
ścielski - płodny poeta polski - znanym 
jest także jako polityk, który spotęgowa nic 
OŚ\\ iaty swych pobratymców tak 3arno 
wysoko ocenia, jak podniesienie materyal-
11e. Nicw<1tpliwic skieruje on siły finanso
we i idealue nowego towarzystwa, aby 
tworzy~ instytucyc nanko\VC, urządza~ bi 
blioteki ludowe, \\ icczorki ludowe i t. d. 
Zaprzeczyć nie można, że działalność 
wiclhcgo towarzystwa osi~gnie w td 
zwlaszcz[1 dziedzinie i skutki dobre. 1111-
chcn '<l łączność pomiędzy polakami na 
wschodnich kresach niemieckich będzie 
można za pomocą tych ur.ządze(1 jeszcze 
ba rdzicj zacieśnić. 

Oczekiwać można nadto, że towarzy
stwo urządzi też biuro obrony pra\vnci, 
które starać siQ będzie o prowadzenie 
spraw specyficznie polsko-po1ityczny2il. 
Zwłaszcza w tym kierunku czy n n ość to
warzystwa prawdopodobnie najwiccej na
robi szkody dla \vspólncgo pożYcia niem
ców i polaków na wschodzie. Proccsa z 
podkładką polityczną nic będą miały ko{1-
ca, bo chociaż pociągną za sob<l wydatki, 
bQdą dla towarzystwa, bez względu t1a ich 
wynik, znakomitym środkiem agitacyjnym. 
Pan Kościoł-Kościelski nie musiałby tym 
być, kim ie'st, żeby poz\volili na działalność 
pokojową i przedmiotową towarz..ystwa. 

Już z powyższych krótkich uwag o 
przyszłej dqżności towarzyst\\ a polskkg:o 
na kresach wschodnich \Vynika, że zalo-
żenie takowego ma niemałe znaczenie poli
tyczne. Dla niemców na wschodzie, rnia
nowicie dla narodowych związków utwo
rzonych na to, aby odpierać postęf.ly pol
skości, będzie ono wskazówką, aby uwa
żać teraz bardzo na palce tak panu I\ościel
skiernu jako i jego towarzyszom boju. By
łoby to wielkim błędem, gdyby niedoc~
niano niebezpieczeństwa, jakie stanowi d!a 
pacyfikacyi wschodu zalożenie takiegp to-
warzystwa polskiego. · 

mohiym domku, na końcu tej drogi. Nie 
jedźmy dalej. 

Rinaldo usłuchał rady i wstrzymał 
konia. Zsiadł następnie ,aby zrobić przy
gotowania do komedyi, która miata być za 
chwilę odegraną. 

Ben Joel został zawinięty w płaszcz 
to\-ęrarzysza i polożony na koniu, którego 
.Rinaldo ująl za uzdę i pociągnął w stronę 
owego domu. 

Byla to letianka, nader skromnej po
wierzchowności, niziuchna, porosła mchem 
i w ziemię zapadfa. 

Rinaldo zapukał silnie do drzwi, \vo
lając: 

- J eś licie dobrzy chrześcianie, otwórz 
cie, otwórzcie jak najprędzej! 

Mieszkaniec lepianki byl zbyt wielkim 
biedakiem, aby obawiać się złodziejów. 
Wezwanie, choć bardzo gwaftowne, wca
le go nic zaniepokoilo. 

:otworzył drzwi i podniósłszy do góry 
swą kopcącą lampkQ, zapytał: 

- Czego chcecie? 
- Schronienia na tę noc. Jadę do fou 

g-crollcs; na gości11cu, o pól mili ztąd zna
lazłem tego oto biedaka dogorywajaceg;o. 
Jeżeli nic umarł, należy mu się z pewnością 
niewiele. 

- Wejdźcie - rzekł poprostu '.Vieś
nialc 

I zbliża się do konia, aby dopomódz 
Rinaldowi w przeniesieniu chorego, który 
niebawem zlożony zostal w izbie na r.iz
kiem, liśćmi wysfanem lóżku. 

Ben Joel, przejmujący się dokładnie ka 
żdą rolą, wydal w tej chwili stabe west
chnienie. 

- Jeszcze żyje zauważył \Vieśniak. ·
Trzeba go ratować. Czy wiecie, co mu 
jest? Może raniony? 

Pólurzędowa ,l{01Rische Zeitung" pi
sze: 

„Pisma polskie ogłaszają szczegóły 
o założonem przez pana Kościelskiego to
wa.rzystwie, które pomyślane jest jako 
czynnik skierowany przeciwko niemiec
kiemu towarzystwu na kresach wscho
dnich. Liczba wrogich niemieckości to
warzystw polskich powiększa się więc o 
to jedno nowe. Podług ustaw towarzy
stwa ma być jego celem ochrona ekono
micznych i obywatelskich spraw, jako tez 
wspólna praca tak materyalna jako i du
chowa. Polskie pisma wyraźnie podno
szą, że glównem zadaniem to\\'arzystwa 
bGdzie zwalczanie ,,Ostmarkenvercin11". 
Jeżeli pan Kościelski, którego uważano nie
gdyś za tak bardzo lojalnego, staje jawnie 
na czele wrogiego dla nicmicckosci zwią
,zkn, to wyobrazić sobie można, jaką war
toś6 mają oświadczenia, które w umiarko
wa11szei niekiedy formie ze strony niektó
rych polakó\V słyszymy . Skoro spostrze
g[1, że dyplomatyzO\\ anie nic przynosi po
żytku, wtedy zrzncaht maskę mniarkowa
nia i stają w szeregach zdcklarowapycl1 
nicpp;yjaciół niemieckich." 

z rojny rosyjsko-Japońskiej. 
Admirał Jcsscn do\vod1.:ący statkami 

rc1syjskirni we Wladywostokn rusza sict, 
Z Tokio dcpeszuj<l, że 4 łodzi e torpedowe z 
Wlaclywost0ku ulcRlY ~ię w pobliżu wysp 
japof1skich i zabrały /(Jdź żaglo\\ ą, którą 
sp ality. · 

Jakkolwiek kwestya polączeuia siG 
flot nic została wyjaśnioną, to jednak depe
sze ostatnie, jakkolwiek Skflpe '" szczegó
ly, POZ\\ alaj<~ określi(; miejsce pobytu flo
ty 1~ożdicstwic11skicgo z dosyć dużcm pra
wdopodobici'ist\\ eni. Mianowicie wyla-
11iający się pono\\ nic zatarg dyplomatycz
ny między Japonią a Francyą, ujawniony . 
na razie w formie zapytania francuskiego 
ministerstwa spraw zagranicznych przez 
sekretarza ambasady japoi'iskicj w Paryżu, 
czy rząd francuski wie o pobyciu okrętów 
rosyjskich na wodach francuskich - na
prowadza na przypuszczenie, że Rożdiest
wief1ski pozostaje jeszcze kolo zatoki 
l(amrangh. Zmuszony pierwszym prote
stem Japonii do opuszczenia pasu neutral
nego, zatrzyma! się w pobliżu swej tym
czasowej podstawy operacyjnej, gdzie ma 
jedyną sposobność do zaopatrzenia się w 
potrzebny materyal. 

Jak widać, pobyt Rożdiestwieliskiego 
koło zatoki Kamrangh zaczyna się przedłu· 
żać. Nasuwa to różne przypuszczenia co 
do zamiarów rosyjskich na wodach wscho. 
dnich, naraża tak~e Rożdiestwief1skiego na 
zarzut wahania się. W Tokio zaczynają 
nawet wątpić, czy flota rosyjska ma obec
nie iakiś jasno wytknięty cel dzialania. Do
tarcie db Wladywostoku wobec takiego 

- Nie - odrzekł Rinaldo. - Myśl~, 
że to uderzenie krwi do głowy. Już to po
dobno niewiele mu się należy, i najlepiej 
byloby sprewadzić do niego k$ędza. 

I rozglądając się po izbie, dodał: 
- Czy nie masz, przyjacielu, nieco le

pszego dla tego biedaka łóżka? Wynagro
dziłbym cię za nie. 

- Nie mam tylko to jedno. Ale je che:
tnie odstąpię w takiej potrzebie. 

- Zgoda. Będziesz zaplacony za swą 
poczciwość. Teraz pomyślmy o zbawie
niu tej duszy chrześciańskiej. 

- Stusznie. Skoczę duchem po księ
dza proboszcza. 

- Zrób to jak najprędzej - rzekł W
naldo. 

Pochylił się nad leżącym Ben Joelem 
i dodał: 

- Bardzo z nim źle. Spieszyć sict 
trzeba. 

Wieśniak wyszedł. 
Gdy się drzwi za nim zamknęły, Be1' 

Joel usiadł na posłaniu i rzekt: 
· - Obawiam się, przyjacielu .Rinaldo, 

że przedsięwzięliśmy rzecz wielce ryzy
kowną. 

- Tak sądzisz? 
- Bezwątpicnia. Ten wieśniak zwró-

ci się przeciw nam i będzie bronił księdza. 
- Postaramy się oddalić go w ~hwili 

stanowczej. Polóż się i bądź cicho. 
W kilku stowach Rinaldo przedsta wil 

towarzyszowi swój plan; następnie jął przy 
gotowywać jego wykonanie. 

Dwaj zbóje znaleźli wkrótce \vszyst
ko! co im było potrzebne. W ciągu pół go
dziny, po odejściu wieśniaka, zdążyli ~koń
czyć calkowicie przygotowania. 

Oczekiwali teraz na przyjście probo
szcza. 

zwl~enia zaczyna być· wątpliwe i _i jiJc. 
donosi tokijski korespondent „Daily Ma{f'• 
- w kolach rządowych japońskich zaczy
na się utrwalać przypuszczenie, że o ile 
Rożdiestwieński swojem posiępowaniem 
nie chce odciągnąć floty japońskiej od jej 
podstawy operacyjnej ,czyli innemi słowy: 
o ile nic chce spowodować jej do bitwy 
w miejscu dogodnem dla siebie - to cała 
wyprawa na wody wschodnie przedsta
wiała się tylko jako demonstracya iloty, 
obliczonej na oddziałanie przy układach po 
kojowych. ·"~~ . 1 · • ń 

To ostatnie przypuszczenie ma pewne 
cechy prawdopodobieństwa. 

:w 

:Ziemie polskje. 
Z Prus Zachodnich w~rmił. i M ur. 

Brodnica. Tragcdya miłosna. Monter 
łfamann z Gda1iska, tn zatruduiony, z:trę
czył się z mlod<.1 dziewczyną. Byl z nią 
już nawet po piet"\vszej zapowiedzi. Nagle 
narzeczona dowiaduje się od swych przy
jaciółek, że narzeczony jej ma dwoje Jzic~ 
ci własnych w Gda11skn. Natychmiast zwią 
zek z narzeczonym zern ala, który to ~ D b ie 
\Vziąl tak do serca, że w oczach narzc.:zo
ncj, która dq ponownego nawiązania stvsun 
ków naklouić się nic data, trzema ku!a:11i 
z rewolweru przestrzelił sobie pierś. Od
stawiono go w stanic prawie beznadziej
nym do lazaretu. 

Z Runowa \Y powiecie wyrzyskim o
trzymała „CTaz:. Grndz'.' następując<.1 'da
domość: W naszej wsi, przcszedl zn •)WU 

· szmat ziemi polskiej '' ręce wrogów na
szych. Z pradziadów już byto zaprzepa
szczone gospodarstwo w rQkach polskich. 
Nawet ostatni ·właściciel p. Wincenty p; ,~
kut nie byłby tej po ojcach odzicdziczon~j 
ziemi z rqk swoich Niemcom puścit. L'..'. ..::z 
przez podstępck własnej żony i rodzm1e
go brata zapisał gospodarstwo córce 11 ie
·wdzięczneL Brat p. Wincentego już nd 
dtuższego czasu w gospodarstwie rząuz;it 
jak u siebie w domu. Gospodarkę rozpo
czął sprzedaniem lasu i owiec, brata wa i 
córka cieszyły się, że pieniądze miały na 
stroje, podczas gdy młodsze dzieci były za
niedbane. Gdy córka została właścicielką 
gospodarstwa, sprzedala je zaraz Niem..:o
wi, wtaścicielwi dóbr runowskich. .Młoda 
panna zostala więc sprzedawczykiem. 
Stryj panny, który gl6\\lnic ją namówił do 
sprzedania. gospodarstwa, uraczył się naj
przód wódką i 28 kwietnia w obecności 
Śwej bratowej i bratanki się zastrzelił. Ja- · 
kie życie taka śmierć. 

Z Wiei. Ke Poznańskiego. 
Ostrów. W tych dniach bawil się ~: 

letni chłopak w Lewkowie z teszyngien(f 
przestrzelił sobie przytem w rękę. Nre
ostroŻ11emu chłopcu masiano kilka rmłcy 
odjąć. - Dwóch gospodarzy z Wieh)\\ si 

Aby p.rtedsięwziąć rzecz tak zuchwała.
i ni·ebezpieczną, trzeba bylo być przygoto
wanym na wszystko i posiadać dokladną 

Zbóje mieli przeciw: sobie niepospolitą 
silę księdza Jakóba; jedyną zas okoliczno
ścią, sprzyjającą im, było zaufanie, jalie: 
prawdopodobnie bajka ich potrafi zbudzić 
w proboszczu. 

Cokolwiekbądź mieli wiarę w powo
dzenie zamachu. 

.Rinaldo odemknął nieco drzwi i iąf' 
nadsłuchiwać. 

Niebawem dały się iJyszeć głosy 1m1-
chodzących ludzi. 

- U dal o mi się! - szepną! z rado~cią. 
- Kolego Ben Joelu, nie zapomnij swej 
roli. 

I nie mogąc już opanować niecierpli
wości, otworzyl drzwi na calą szerokość 
i wyszedł na spotkanie wieśniaka i ksi~
dza. 

- I cóż? - spytał, zwracając się do!1 
proboszcz, uprzedzony już o wszystk:cm 
- jakże się miewa chory? 

Nie mówi i nie porusza się, sądzę je
dnak, że jeszcze słyszy. Niech mi ksiądz 
proboszcz wybaczy laskawie, żern go tru
dzi! o tak późnej godzinie. 

- Mniejsza o to, bylebym nie spóźnił 
się. 

- Proszę wejśt - rzekł Rinaldo. -
Ty z~ przyjacielu - zwrócił się de wieś
niaka, wciskając mu w rękę zfoty pieniądz 
- bądź 1askaw zająć się moim koniem. 
Wid~ialem niedaleko ztąd jakąś o}'uszczo· 
ną szopę; będzie mu tam dobrze. Trzeboc. . 
go tylko rozkiełznać i napoić. 

( Ci'ąg dalszy nastąpi). 

J 



·'ie na szosie w drodze do dnniu, aż 
~ ,róz· jedea się. przewrócil i gospo- , 
~~nil się śmiertelnie. Wiele to nie
iuż ów bezmyślny zwyczaj wy
Śpowodowat - Nieporozumienie 
y pracownikami a pracodaw~ami 

-·itni trwa dalej. Wybrano komi
deJJl złagodzenia sytuacyi, tak, iż 
!\\ ać się należy że do streHrn nie 

i ie. 
Agilno. W D~hanowie spuszcza! 
~ad drogą gospodarz Stefa11ski, wła
·tvm czasie, kiedy ruch ludzi i powó 

'li'~·iększy. Byl on tak nieostrożny, 
po:;ta\1·il nikogo na ulicy dla zatrzy
\\ danym razie przejeżdżających lub 
łtodzących._ Nieba~w_em też \~Y_darzy
straszne mcszczęsc1e. Wlasme, k1e
Jol paść miała, nadjechała powózka 
;stY p. Alwina z pola. Drzewo na~ 
}·wróciło się na wóz, który zostal 
·otanY zupełnie, parobka jadącego 
; pokaleczyła, a czteroletnie dziecko 
·ina. które jechało także na tym wo-
ostało na miejscu przez topól padają
bite. Gospodarza S., który zawinił, 
za jego nieostrożność surowa kara. 

t\\'O od nośn e wdrożyły już władze. 

~niezno. Zebranie praco~wców od
siG w cz wa r tck na małej salce hotelu 
ucldego Przebieg jego był bardzo 
iony, ale z wyjątkiem dwóch praco-

ców, jednego Polaka i jednego niem
rszyscy inni zajęli wobec żądań robot
,,_. sw~owisko odmowne. Przedewszy 
:n o taryfie pracoda\vcy wcale slyszeć 
jq. Co do innych żądań to uclnvalo
·rzr'ucyG, \Vc dług której tygodniowa 
, .'Ja wynos ić najwyżej 15 nu. Kto 
umiej niż 15 rnr., zobowięzuJe się pod-
1zyć pŁacę o 10 pre. ale nic ponad 15 
ek. 

Placa za godzinę ·ma wynosić dla nai
zych robotników 24 fen., a dla gor
hJlstnawiono ją na 22 i 20 .fen. to zna
,że pracodawcy podwyższają placę o 
.i. na godzinę w stosunku do dawniej
uchwaly. Młodociani robotnicy i in-
dzi rnaią otrzymać zapłatę podług u
T. Wreszcie oświadczają pracodaw
ze dzlatać będą solidarnie. Solidar
: !ę, jak pisze „Lech", tak rozumiemy, 
icramy nasze przekonanie na przebie
yskusyi, że puszczą zaraz swoich ro
ików, skoro strejk wybuchnie np. przy 
lizacyi, a kilku oświadczyło to wyra
na zapytanie przedstawiciela firmy, 
a kanalizacy~ wykonuje. 
Dziwi nas to bardzo, że tutejsi praco
-cy goto;wi są wyciągać kasztany z o-

za przedsiębiorców, którzy wycią
~,szy ztąd pieniądz, gwizdać będą na. 
~zy u nas będzie nędza czy dobrobyt. 
Gniezno. W niedzielę, 7 maja o godz. 
1eczorem wygfosil w sali Domu katoli
o odczyt na temat „Trzec{ Maj" pan 

'enas I\arpiflski. 
Deklamacyi ani' śpiewu nie bylo, ponie 
· Policya wydala zakaz, który w tłó:
zeniu podajemy: 

Gniezno, 2 maja 1905. 
. Urządzenie przedstawienia, zapo
tedzianego na niedzielę 7 maja, składać 
emającego z deklamacyi i muzyki, za
azuie się na mocy § IO pr. kraj. części 
lyt. XVII. 

Sc hop pe n. 
~leszew. W środę wieczorem oddalił 
fa letni syn zegarmistrza I(ofogórskie
z d~mu rodziców i pomimo starannych 
uktwań nie zdolano go odszukać. W 
aKtek rano znaleziono chłopaka nieży
~ ~Przestrzeloną skronią w lasku przy 

Dintum Malinie. Rana, jak stwierdzo
„0chodzi od kuli rewolwerowej, Broni 
1 ~marłym nie znaleziono braklo także 
~~a wraz z łańcuszkiem.' Nie stwier
, dotychczas czy zachodzi tu samo
l\\'o I b u morderstwo. 

e Ślązka czyli Starej Polsld. 
~~~ra~uta .. Dnia 3 maja wieczorem 
·ee I( srę tuta1 straszny dramat miłosny. 
ank ramar~zyk wyprowadzil swoją 
elit~ Wąs1kówną na przechadzkę i 
Po 010 kopalni Ficynusa 4 razy do 
. pzem sobie l\Wstrzalem życie ode
roct0:V~dem tej tragedyi byt podobno 
,011„

21cow kochanka, którzy nie chcieli 
cna z~ · . , w · 

·1:a ob . · a!·c1e malzenstwa. ąs1-
i . ecnie lezy zupełnie bezprzyto

u. nie ma nadziei utrzymania jej przy. 

~hatersk· 
ia . 1 czyn spełnifa. pewna może 

\ko .. dziewczynka szkolna, której na
% niestet~ nie iesf znanem, 3·„Ietme 

robotnika; Krąwicz.ka bawiąc si~ 

nad stawem P..EZY ll!'nku, \\'padle do ~·ody, 
co widząc owa dziewczynka, bez namysłu 
skoczyła w \\·odę i wyratowała szczęśli
wie dziecko od śmierci. 

Bytom. Sprawa radcy sądowego 
Blumberga, który, jak wiadomo, zawie
szony został w urzędzie i znajduje się o
becnie w więzieniu śledczem, zatacza co
raz większe kola. Jak donoszą pisma nie
meickie, sąd wydal dotychczas 8 nakazów 
aresztowania. Cłrodzi o oszust\va na wię
ksze rozmiary, których ofiarą padł Blum
berg. - Piękne rzeczy! 

- Dwóch młodocianych zbrodniarzy, 
Slotta i Skorz, obaj liczący zaled\YO 20 lat 
życia, pokłócili się przy kieliszku z robot
nikiem Gwiazdą, napadli go na drodze i 
tak ciężko pobili, że G. drugiego dnia u
marł. Sąd przysięgłych uznał ich winny
mi zbrodni i skazał Slotta na półtora roku, 
Skorza na 2 Iata więzienia. 

l(atowice. „Górnoślązak" pisze: Nasz 
informator twierdzi, że przekonal się na
ocznie z akt, że wladze policyjne postara~ 
ły się w sądach o wyciąg z spisu członków 
polskich instytucyi bankowych, wylicza
jące wszystkich przedsiębiorców budowla
nych ,dostawców itp. i wyciąg ten przy
stano następnie do dyrekcyi kolejowej \V 

Katowicach, aby przy rozdawaniu robót 
przy kolei zaraz z góry oddalać mogla 
ewentualnie oferty wymienionych w owym 
spisie osób. Czy spis ten sporządzono na 
wyraźne życzenie dyrekcyi kolejowej, czy 
też może policya sama z wlasnej inicyaiy
wy i gorliwości sprawą tą się zajęta, tego 
nasz informator nie zdolal zbadać. 

Z innych dzielnic Polski. 
Z Warszawy pisze korespondent „Sło

wa Polskiego" pod datą 3. maja. 
Gdy to piszę, Warszawa ma zwykły 

wygląd miasta ruchliwego w dzie{1 robo
czy. Tylko gęste patrole przypominają, 
że niedawno przeszła tędy zawierucha. 
Cala myśląca Warszawa jest jed·nak już 
bardzo daleko od onych krwawych scen 
w Alejach i na Żelaznej, mimo całej swej 
sympatyi dla ofiar rzezi, ludzi z fabryk i 
warsztatów, mimo oburzenia przeciw ak
tom okrucief1stwa .wojska. 

Ukaz Mikoł'aja II do senatu o wolności 
religii w calem imperyum zaprząta teraz 
niepodzielnie uwagę wszystkich. 

Z róinych 1f1H. 
Berlin. tłłebezpieczne dla pań$t\va 

•ty do fonografu były przedmiotem roz-

praw ądowych przed izbą ~arną ' Berli
nłe. Prezes policyi berlif1skiej obłożył ił
resztcm u kilku firm fono"rafowych pewną 
ilość plyt i wałków, ponieważ \\ •grywały 
pieśni polskie, między innemi: „Jesz-:ze 
Polska nie zginęła" itd., które \ edlug zda
nia prezesa policyi w publiczny sposób 
podburzają ludność do gwałtów. Sąd roz
strzygnął, że konfiskowanie płyt i wałkó\v 
nie da się usprawiedliwić i nałożył koszta 
procesu kasie państwowej, ponieważ nic 
zachodzi tu żadne rozmyślne przestępstwo. 
Podburzania do gwaHów za pomocą płyt 
możnaby tylko w takim razie się dopa
trzyć, gdyby na zebraniach ludowych lub 
uroczystościach fonograf nagle zacz(tl wy-

Rozmaitości. 
Z dowcipów warszawskich. W chwi

lach ciGżkich i doniosłych, które Warsza
wa obecnie przeżywa, nie tracą .Warsza
wiacy jak zwykle humoru. Raz np. ulicą 
przechodzi patrol wojskowy, z zachowa
niem wszelkich ostrożności, nakazanych 
ciągłymi zamachami. Więc żołnierze po
szceególni są \V należytem od siebie odda
leniu. W tern jakiś lobuz warszawski rzu
ca na postępujący patrol burakiem„. zwy
.klym burakiem (ćwiktą), bodaj czy nawet 
nie ściągniętym gdzie z jakiego stragana. 
W szeregach wojskowych fakt ten wywo
łui e panikę . Żołnierze rozbiegają się na 
wszystkie strony, a widząc, że zagadkowy 
przedmiot nie wybucha, otaczają go w przy 
zwoitej odległości kołem. Przywołany ko
misarz cyrkułowy boi się również zbliżyć 
- dopiero przywołany stróż namacał mio
Hą, że oto głupstwo - nie żadna bomba„. 
tylko sobie pospolity burak. 

Tow. św. Stanisława l(ostki w Courl. 

W niedzielę dnia 21 maja obchodzi to
warzystwo nasze swą 6-letnią rocznicę, na 
którą zapraszamy niniejszem szan. Tow. 
tak z bliska, jak z daleka, oraz szan. R.o
daków z Cou.rl i okolicy jak najuprzejmiej. 
Żywimy nadzieję, iż szan. Tow. raczą swą 
obecnością nas zaszczycić. 

Uwaga: l) O godz. 1 przyjmowanie 
Tow. na sali pana Buchbindra w Couri. 
Towarzystwa raczą przybyć z sztandara
mi lecz bez pałaszy. 2) O godz. 3~ udamy 
się, ,O.o kościoła na nabożeństwo. 3) Po na
bożeństwie udamy się na salę p. Stewe w 
Courlu, gdzie się odbędzie dalsza uroczJ. ... 
stość. Z a r z ąd • 

l(oł-0 śniewu Hałka w l(astrop 
oznajmia ~\\1ym czloukom oraz Rodako 
zamieszkałym \ Kastrop, iż niedziel(!! 
dnia 14 maja urządzamy wiosenną zaba v~. 
na którą wszystkich Rodaków jak 1.ai
uprzejmiej zapraszamy. Początek zaJaw~1 
o godz. 4 po pol. Zabawa odbę<lzi ..! 'iię u 
p. T. Sindra. Czlonkowie zalegający ze 
skladkami dlyżej jak trzy miesiące, winm 
się ze swych składek przedtem na zaba
wie uiścić w przeciwnym razie b<;dą uw„l
żani jako goście. Cześć pol kicj pieśni! 

Z ar z ą d. 

• ,,, - ·~.„.., .... 
Tow. gimn. „Sokół" w Oberhausen. 

Czołem! 
Druhowie Tow. gimJl. oddziału II \\ 

Oberhausen zasefają swym druhom 
STANISŁAWOM 

w dniu godnych imienin dnia ' maja jak 
najserdeczniejsze życzenia i winszują im 
zdrowia, szczęścia i bfogosławicńst\rn św. 
aby doczekali roku przyszlego i po trzy
kroć wykrzykujemy: Czolem ! Czołem! 
Czo tern! )\'ydział. 

Baczność Rodacy z Grohn i okolicy! 
W niedzielę, dnia 14 maja po południu 

o godz. 2;/2 na sali „Tonhallc" w Vcgcsack„ 
odbędzie się wiec „Zjednoczenia zawado
wego polskiego" dla ll1Gżczyzn i niewiast. 
Ponieważ pod obrady przyj<lą bardzo wa
żne sprawy tyczqcc się robotników i robo
tnic polskich na obczyźnie, uprasza si~ 
szanownych Rodaków i Rodaczki z Vege
sack, Grohn, Bremen i okolicy o liczny u
dział w wiecu. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

w czasie wy-
przed resztki bezwzylę
du na rzeezywistą.war-

tośe, sprzedajemy od dziu. 
siaj nadzwyezaj tanio. 

1'1. FR01'1M 
BOCHUM, Oberemarktstr. 

Poszukuje czeladnika krął"'ieckie20 na·,, ·- "K~11arłr.j ! 
smuki i to natychmiast. · ~ lł 1\.1 

PR. DUKAT, 
Gelsenkirchen-Men. 

W! 

Najtańsze źrńdlo zakupna 

MEBLE 
bardzo dobre z powodu powrotu do Pol
ski t~1io na sprzedaź. 

JAN GŁOW !Cl(I, . 
Horsthausen p. łlerne, Roonstr. 6. 

Kanarki dolłi:-łj 
chodowli i dobrze 
śpie•j~ce poleca 

H. Sibilski, 
w Bochum. 

Zupeh1a wyprzedaż! 
ZOLE. , , . fi tM łltN' 

Ko1·zystn.a jD.k rzadko ptdai dla urz,dz8j~cych 
przeprowadzki i dla nowoJeńców. 

Ptdcza• pl'zebl.i!G"f!ł iugo dotyclt.ezaa~w.,,n;i> lokalu, i&n11jduje 1i9 

mój intere1 przy ulicy 

Boobamerstrasu nr. il Tf =;.i;:;da. 
z pówodu braku miej11ca. ma i musi :ałj eAły 1kład w :aaj\u:ót

szym cza!ie zostać wypr~.adany. 

Wielką partyę gotowej pościeli 
napełnionej pier.zero, półp11chem i puchem, sprz1daje po 

bajecznie tanich cena.eh. 
Pościel dawniej 12 mr. teraz po 8 mr. -:; I 
Pościel dawniej 16 mr. teraz po 12 mr. ~ : 
Pościel dawniej 22 mr. teraz 15 mr. ~ B 
Pościel dawniej 30 mr., teraz 1' mr. ~ I 
Pościel dawniej 36 mr., teraz 25 mr. -:; il 

wszelkiego obuwia 
cad · na.jzwyk.lej~zego do najwi,cej elogaackiego. 

&ton Fangmeier w Bochum, 
12 Hochstrasse 12 

(Tełef@nu nr. 1246) • 

Dl.a. każiego odpowi~dnie ! Znane dobre fabrykaty! 
Wiilki wybór. 

~ llact.:wyczaj tania podaż -
na soltot~, iliedzieł\' i poniedziałek. 

240 I Damskie pa•to:tłe 
po m. z korka.mi 

Duask!e trzewiki 
n aprz~czka.mi 

Dm ski e trzewikijdo sznnrow. i z guzik. 
z ekóry do ~ernidła i 1 ekory kozłowej 

160 
po m. 

550 
po m. 

Damskie pHtofle skórzane,. J 6O1 1 Damakie półbuty do s,11ru1ro-2 7 5 
czarne i czerwone iylko;. wania i z gtizilcami ( wiel-

2,.tO mr. il il m. kcść 36 i 37) eleg. i trwale m. 

690 
po m. 

Damskie trzewiki _do sznurowania i z guzik. 
z skóry „cheuaux'· i .,boxcalf", ba.rdzo eleganckie 

Pantofle ikorzana d!a n:~ź- 250 I T. .,,,.. dJ . 
cayzn curne i czerwone 1Zew1-.1 amęzczyze290 

po m. z płótna żaglowego po m. 

Trzewiki męzkie do f!!Znurowania i kamasze 5--0 
skóra do czer11!enia., bar ~zo trwałe (podeszwy aplikowane) po t>m, 

Buty do 460 . 3151 Trzewi.ki dla dzieciAn 
r@boty m. 1 m, różnego rodoju • od-.UfeD. 

'frzewik.i m~zkie do ~znurowania 8" o 
z skiry ~xulf i 11ielę~j po ~ . 
Nowości aezonowe w obuwiu, kolorowem: jasne, 1ie
~ , . brunatne białe, bordeaux, dla <hieci ·da• i 

panów. 
---- •~Jętkowe taaie. ----

(Właściciel: Oten Fan;rm~ier, 
... „G„ci•s•e•nk•i•rc•h•e•n•'•B•1•ch•u•m•e•r•st.r.„s.2„ .... I .l.„„ ... „.ii.~.-.=~.~.e;•!··:.:."~.~ •. ~.·i3.-.·„„„„~I, 
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l W. BrUaaemaan ~ 
r w Gelteakłr~1te• III. l Markgrafen1tr. Markgrafen1tr. • 
~ poleca Szan. P•lł'icuosci swój 1 
1 powóz r 
~ w razie wesół, chr7.cin i wyjazdów ~ 
J '"'·yciec.zkowych. 

1
. 

~ 'I'akM.mo polee& karawany poarze-J how• tak wielkie, ja\:~ łleż małe dla dzi•- • 
)' ci. - 04'ny bardzo umiarkowane. - Za- -. 
"- mówieni& przyjmuje j, 
J Stefan Rejer, ~ 4 Gelae•llłreh•• 111, Karkgrafenstr. 1 J oraz właścieiel sam. f 
o ....... ~.....-~~r"'~~,....~r"'O 

POLKA, 18 lat licząca, poszukuje sluż

by od zaraz, najchętniej we Wanne. 
Kazimierz Stachowiak, 

Unser fńtz, Bruchstr. nr. 3. 

DO · NASZEJ CEGIELNI I f ABRYKI 
brykietów poszukujemy na stale zatru
dnienie tęgich robotników. 

Adres: GewerkschaJt Lucherberg, 

Lucherberg, Bez. Aachen. 

e8818Stllr8 

Silni robotnicy 
i do pieca w ee• 
11ielni znajd!\ zimf\ i 
latem dobrze za.płlcon~ 
robotę. Tekteo chłopcy 
od 14 lat p CZj\WSZY 

znajdt\ zatrudnienie przy 
wysokie• zapłacie. 

Tan ~· ;. watery Sf\. Pra 
cu.jc tu „" więnza li
czba. Po1at 

Wllliseh ~ Co. 
Bergiech-'l.:.ł .ad bach 
Jl· Coln (Rhein). 

Potrzeb•}r pmoocnik piekarski zanz I łlft•• • 
łub później. u • 

Zgłosić można sie do księgarni polskiej czenntC'-' 
Ludwika Trzaski w Bottropie, Hauptstr. JO 'i 

Baczność Rodacy w Bruchu ! 
Podaję do wiadomości, iż osiedliłam 

si~ tutaj jako l 
POLSl(A PRACZl(A I PRASOWA CZKA 
wszelkiej bielizny. Proszę o poparcie me
go przedsiębiorstwa. 

Tekla Tomowiak, 
ulica W i ł h e Im st r. n r. 23. 

do szycia 
i kroju, 

przyjmie 

M. Dzierzawska 
Boc•u•, 

Fahrendellerstr. 32. 

Baczność Rodacy! 

Na pore wiosenną ··~:~~~a -;~:~ie·· 
po tanit>j cenie mogę wiQC moim odbiorcom i wszystkim 
rodakom jak najtaniej pod gwarancyą ubrania dostawić. 

Po cenie 33. 36. 38 marek .aż do najdroższych. 
V\Tięc baczność rodacy SWOJ DO SWEGO. 

Kreśli sią szacunkiem 

B. Zmodzlński, krawiec polski 
Caetrop, ul. Erinstr. 1. Naprzeciw kopalni Erin. 

• 

• • • • • 

ezan••niyni. Rnrla'\i:-eri'.) 
w Herai e okoli~y po
let&lll łniejezem mej 
11owo zaio.ż-Ony 

skład me•li, 
mianowicie dla now • 
ieti.ców polecam c.i.łko
wite piękne -w;yprawy. 

O &:orliwe poparcie 
mego interesu serdec~nie 
upraeza111 • 

M. Miedziński : 
Derae. ulica Nowa, 

· A.Arns Wattenscheid 1 
•skład skó, 

poleca w uajwięk~zym wyborze: po '1. es z wy, 
wierzchy, całe skóry i pokrajani-~ tylko 110-

brej jakości po znanych tanich cenach. 

Hurtownie? (Jząetkowo 

znajduje się najlepszy krój gotowych ubrań dla mężczyzn i chłopców ? 

Piękne 

wiązarki 
z polskimi napi· 

sami 
pe tanich cenach 

-poleca 

llt!ifC!łrDia 

Wiaru!a Polskiego 
w Be c:hum. 

. . . '~ ; . . \ ~ .. ~·, ;' 

aaacmQDn«>n nnnaa«>mma 

I Lewy Sp ero, 
; w·ćst~łt;sse 2 -- W~ttenscbeid Wes:rasse 2.1 
.M 
ltl 
I~ 
.~ 

Wielki skład 

owaró łokciowych, 
konfekcyi dla m~żczyzn 

i niewiast. 

Specyalnaść: Pościel. 

Oststr. 

. tylko u 

Jakóba Rothschilda 
w Rnh1·ort, 

przy ul. Konigsłi•. nr. 5. 
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c: „ o 
"' '°' Nattenseheld, Ost~tr. 5, 

fl!i&łl!!I~ Wielki skiad --

a. 
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~ = -· -2 sprzetów domowych i kncl1ennycb 

.5 towarów gal nteryjaych i luksus. 

D» 
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c 
" :r 
~ 

po nadz'T'yczaj hnich cenach. ::s = 
't K ... r~ystna sposobo.o8e zak.upna 

1
1 !!.. 

flla n1łoflożeńeów i t•nvarz78t\V. 
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W-- Najtańsze ..._ 

cen ! I Przy wyprawach daję rabat nadzwyczajny. 
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• · dzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyinie, poświęcone oświacie orąa sprawom narodowym, politycinym i iarobkowyms< 

1ł(ythod3 codziennie z wYJątkiem óai ~wiątecmyck. 
Pbedplata kwartalna na voczde J • listowych wYIIOSi 
I m1. 50 fen •• a z odnoszeniem do dcmu.1 I rnr. 92 fen. 
Wtuns Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

W imię Baże za Wlar1 I DJczyz1ę l 
~scrały płaci si, :Ja wier!Mł fełyło~ U; fen .• a H 
Hloszenia zamieszczone pr:icd ła9ttatalllł .«) • 1'śo 
tZ(!łto oglasza, otrzyma rabat. - Listy eo „WfatlfS• 
P~kie~o" Dależy fraRkować i pGdać w •kla tk>klad· 

" pod znakiem „t. polnisch" nr. 128. •:r adres piszącego. RękoplsO'w !6( •ie zwratt. 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia .znajduje eię w Bochum, przy ulicy Maltheserstrasse. - Adres: „ 'Viarus Polski", Bochum. - Telef on u nr· HH. 
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Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

mówić, czytać i pisać po polsku! Nie jest 

P olakiem, kto potomstwu swemu znie ·1-

czyć się pozwoli! 

a. 
W Bernie odbywa międzynarodowy lmn

gres dla ochrony robotników. 
We wtorek, dnia 8 maja rozpacze.tł siQ 

w Bernie kongres miQdzynarodowy dla o
chrony robotników. r<.adzca związkowy 
Deuchcr, który kongres lagail, zaznaczył, 
że kongres nie ma uchwalać suchych rezo
lucyj, lecz ma dojść do praktycznych re
zultatów. Zebrali siQ ·wszyscy delegaci, 
którzy się zglosili w liczbie 44, którzy są 
przedstawicielami 15 par'1stw. Prezyden
tem kongresu został radzca Deucher, a wi-
ceprezydentem radzca Frey. · 

Członkowie sejmowej komisyi dla prawa 
górniczego bawią w obwodzie rzeki Rury. 

Komisya sejmu pruskiego wybrana w 
celu rozpatrzenia się w noweli do prawa 
górniczego bawi obecnie w tutejszym ob
wodzie przemysfowym i osobiście zwie
dza kopalnie. Górnicy po tych od\viedzi
nach nie mogq się także niczego dla siebie 
korzystnego spodziewać. W1 przyszłym 
numerze do sprawy tej wrócimy. 

Telegramy. 
Ber I i n. Następcą · dr. Gutbroda na 

stanowisku prezydenta sądu rzeszy, zostać 
ma podsekretarz stanu baron Seckendorii. 

Moskwa. Odbył się tu kongres 
ziemstw, który oświadczył się 127 głosami 
przeciw 8 za ogólnem prawem głosowania 
87 głosami przeciw 49 za bezpośredniemi 
wyborami oraz 107 głosami przeciw 29 
za utworzeniem dwóch izb ustawodaw
czych. 

M o n a c h i u m. Małżonkowie Huber 
stawali przed sądem przysięgłych, oskar
żeni o zamordowanie kelnerki f olch. Sąd 
po siedmiodniowych rozprawach skazał 
Hubera za morderntwo na śmierć, a jego 
żonę za pomoc w morderstwie na 10 łat do 
domu karnego. 

Polacy na obczyźnie~ 

Hochield. Pierwszy wiec „Zjednocze
·nia zaw. po!." odbył się w niedzielę, dnia 30 
kwietnia, w Iiothfeld na sali domu kat. 
tow. Przewodniczył wiecowi dh. Ig. Wlo
darczak. Na wiecu przemawiali o spra
\vach robotniczych i o korzyściach, jakie 
członkowie maht organizując się w „Zic
_dnoczeniu z. p." druhowie Fr. Nowak z 
Laar oraz Adam Ooldyan z Beecku. W dy
·skusyi przema.wiał dh. Pietrzak i inni. 
Delegatem został obrany druh Antoni Pie
trzak ttochfeld Reichstr. 58; dla Rhein
ause~: Tomasz' Oomótka, Al trop Colonie 
76 b. Wiec odbyt się we wzorowym po
rządku tylko ubolewać trzeba, że ze są
siednich micjscowÓści lichy był udział we 
wiecu. Rodacy sobie życzyli, aby w przy
szłości wiece „Z. z. P." urządzać w Duis
burgu i Rheinhausen. Uprasza się tamtej
szych Rodaków, a szczególnie męża zaufa
nia, ażeby się tą sprawą zajął. Rodacy! 
I(ażdy robotnik wie jak ciężka dola jest 
robotnika w teraźnieJszem czasie, gdzie to 

· kapitaliści choć mają pełne kieszenie pie
niędzy, jednakowoż się lączą w zwi~zk.i. 
...,óż my biedni robotnicy czynić pow.mm-

śmy? Czy może z założoncmi rękoma pa
trzeć na wszystko obojętnie? Nic, nam 
wiGccj 11ic uczyni~ nic wypada, jak tylko łą 
czy(: s iQ także, ażeby stawić czolo wyzy~ 
s1<r1wi kapitali sty-:znemu. Szanownych 
druhów w tlochfcld prosiw y, aby teraz. 
gdy i tam ,.z. Z. P.'' swój sztandar roZ\\.i-
1H.;ło, wiernie przy nim stali i jak najwię
kszą agitacyQ ro zw im~li, ażeby wszy
stkich polskich robotników zlączyć w or
ganizacyi naszej. Szczęść Boże! 

Drnh. 

Essen. W niedzielę dnia 30 kwietnia 
obchodziło Koło śpiewu ,,Dzwon" 5 rocz
nicę istnienia swego. Już o godz. 7 wie
czorem sala była tak przepełniona, że tru
dno byto o miejsce. Przybyły nasze roda
czki i rodacy z całej okolicy. O godz. 70 
otworzył przewodniczący zabawę witajnc 
wszystkich gości oraz deleg-acye licz
nych towarzystw. Na wstępie wykonało 
Koło d\\'a piękne ludowe ntwory: 1) Do wę 
grzyna; 2) ,,Kujawiak" Komorowskiego. 
Kolo śpiewu „Harmonia" z Rotthauscn wy
konało 2 piękne utwory, za co im też publi
czność nie szczędziła oklasków. Repre
zentowane byly następujące l\ola: „Mo
niuszko" z ttlillen, „Iialka" z Bochum, „Pio 
tek" z Bruchu, „łiarfa" z Wanne, „Lutnia'' 
z Gelsenkirchen, „Kalina" z Resse, miej
scowe towarzyst\\ a oraz z okolicy. O go
dzinie 9 została przedstawiona sztuka tea
tralna p. t. ,,Gwiazda Sybcryi". Nielednc-
11111 rodakowi "'isnęla się łza do oka pod
czas przedsta·wienia tej pięknej sztuki, któ
rq odegrano z wiclkicm powodzeniem. 
Wdzięczna publiczność, nie szczędziła okla 
sków naszym amatorom. Nastrój był pod
niosły podczas zabawy od początku aż do 
koi1ca. Kapela p. La\\ ickiego z Bruchu 
wykonywała nam piękne polskie mazury 
i krakowiaki. Szanownym amatorom o
raz amatorce, wszystkim Kolom śpie
wackim, towarzystwom miejscowym i są
siednim oraz wszystkim, którzy się przy
czynili do upiększenia naszej rocznicy, 
szczególnie też szanownej tak licznej publi
czności składamy serdeczne Bóg zapłać! 
Młodzież zaś z Essen oraz lubowników 
śpiewu wzywamy do \\'5'tąpicnia w szeregi 
nasze. Dnia 2 lipca odbędzie się Zjazd 
I(M, więc znów mierzyć będziemy sity na
szę. Cześć pieśni! 
Zarząd Koła śpiewu „Dzwon" w Essen. 

W obronie polskich robotników, 
gospodarzy i rzemieślników 

występuje „Dz. Slązki przcci\\ hakatysty
czncnm „Posencr Tagcblattowi". 

Ażeby wzmocnić wpły\\" niemczyzny, 
buduj<i obecnie zamek cesarski w Pozna
niu. Pracuj<l przy tej budowli przeważnie 
polscy robotnicr. Na to oburza się haka
tystyczny „Tageblatt" i wzywa komisyę 
kolonizacyjną i wszechniemców, aby do
starczyli niemieckich robotnikó\\f', aby ci 
kładli fundamenta pod zamek ceesarski i 
nic rozlegała się polska mowa przy tej 
pracy. 

Czy się to „Tageblatt" obawia, iż pol
scy robotnicy tak licho położą fundamcnta, 
że zamek cesarski runie czyli się zawali, 
gdy będzie sko6czony? Albo czy „Tage
blatt" uważa mowę polskich robotników 
za tak silną i niebezpieczną, jak odgłos 
trąb, od którego zawa!Uy się mury miasta 
Jerycho? Czy się więc obawia, że od pol
skiego glosu obalą się mury zamku cesar
skiego? 

Niechże sobie przypomni, że mowa 
polska tak niebezpieczną bodaj nie jest i 
nigdy nie była, skoro się rozlegała \V da
wniejszych \.viekach nawet w zamkach 

królów prnskich, bo(: wiadomą jest rze
cz:.1, że knrfirsto\\'ie brandenburscy i kró
lo\\'ic pruscy piln ie się uczyli polskiej mo
\\ y, aby umieli się lepiej rozmó\\ ić z pana
mi i sc.isiauami pe lsl"irni , co im w ielki zysk 
(profit) przynosi ło . 

Da lei pyta „Tageblatt". czy to w po
rządku, że przy budowie cesarskiego pała
cu prawic wyłącznic polscy przedsiębiorcy 
są zajęci i dostarczaic.\ kamieni ,piaskLt i in
nych materyalów h11dowlanych? 

A więc polski piasek, polskie kamienic, 
polskie wapno, polska glina, polskie cegły 
itd. zawadzają „Tagcblatto\\i", tern wic;cej, 
że dostarczaj:.\ tych rnaterya ł (>\\' polscy 111-
dzic. To siG „Tagcbl." nic podoha. 

Zapytujemy się, dla czego to „Tagc
blattowi" nic zawadza ziemia polska, na 
której wychodzi? Skoro mu się nic podo
ba piasek i glina polska, to powinna mu siG 
nic podobać ziemia, kraj polski - - innemi 
słowami: powinien się wyprowadzić ,~ pol-
skiego Poznania. „ , 

Zreszhl, .ic.żeliby pragn:.1l, żeby z~rnck 
cesarski budowano z niemieckiego piasku, 
z niemieckiej gliny, niemieckiego kamienia 

'Robotnicy, go podam.?. rzemieślnicy! 
Z\\'ażajcic na to , co się dzieje. Opo

wiadajcie innym, Że hakatyści by \\a naj
chęt11icj wygłodz ić chd cli. 

Wobec tego łączmy sil;, rozsze rzajmy 1 

gazety, ahy oświata si ę szerzyła, nie pij
my, nic przcgry\\ aj my picni~dzy, Jc~z o
szczędzajmy .iak najwi ej. 

Hakaty tyczny .,Tageblatf · radzi je
szcze, aby osiedlać niemieckich, luterskich 
robotników, bo katolicy nic s:.1 pewnymi 
patr:votami. 

Jest to nowy dow ód, że ~ermaniza ya ' 
kra.in dopro\\'~dza do jego protestantyza-
cyi. 

Wobec te~o trzymajmy się mocno Ko
ścioła katolickiego i nawracajmy zbłądzo
nych, mianowicie nawpót zniemczonych 
'frzcba to czynić ła~odnie, wytrwale i ni~ 
zapominać o tern, bo sposobności do tego 
Jest wiele, miano\\'icic na Sh1zku i ob-:zy
ż11ic. 

Polityka w kościele. 
i niemieckiego wapna, toby zamek nic ko- Z parafii sz;ibruckiej donosz4 do „Oaz. 
sztował 5 milionów marek, ale może trzy i O!sztyf1skiej": 
razy tyle, gdyż w takim przypadku trzeba- • Niebywały zapewne wypadki, aby ~ 
by sprowadzić materyał nie z Berlina, bo kościele zamiast c~ angelii odczvtano arty-. 
i ten jest na słowiaf1skim gruncie zbudo- kul z gazety politycznej, zdarzył się w na- 1 

\vany, ale z nad Wezery i Renu, gdzie Si.L szym kościele w 11iccl/.iclę Palmowq. Wy-
pra\v<lziwie niemieckie siedziby. padek ten dla nadz\'. yczajncj swej rzadko-

W takim przypadku bylaby z pewno- ści pozwnlam sobie podać do publicznej 
ścią taf1sza budowa zamku nad Renem lub wiadomości: 
na skałach góry Ifohenzollern w poludnio- W niedzielę Palmową, dla licznych ce-
wych Niemczech. rcmonii, nie by/o u nas nigdy kazania. Wie-

Odyby tam budowano zamek cesarski, dzieliśmy o tern, że i tym razem nie będzie. 
toby też \\ ylącznic JJiemieccy robotnicy Jednakże po inne Jata zawsze ks. proboszcz 
mogli przy nim pracować. odczytał cwagelię od ołtarza. Spodzicwa-

łiakatystyczny ,,Tageblatt" zazdrości liśmy się więc, że i \\' tym roku tak będzie. 
polskiemu robotnikov\ i zarobku przy budo- To też gdy ks. proboszcz odwrócił się od 
wie pałacu cesarskiego. Nic życzy mu te- ołtarza, wstał wszystek lud w kościele, S<l-
go kawałka chleba, ciężko zapracowanego, dząc, że ks. proboszcz odczyta teraz ewan-
tcj okmszyny, która spada z stolu na któ- gelię. Tymczasem ks. proboszcz wyjął 
rym miliony podatków wyliczono. A ~,Gazetę Olsztyi1sk::1" i \Vidocznic mocno 
przecież w tych milionach jest także spory wzburzony, odczytał z niej artykuł „z pa-I 
grosz polskich podatków, opłat, jest do- rafii sząbruckiej", z numeru 45, \\' którymi 
chód z ziemi polskiej i iei nieprzebranych sn skargi na germanizacyę w kościele szą-
skarbów ! bruc:-im. Odczytawszy ten artykuł, po-

. Nie z budo\\ an oby \\ Poznaniu zarnkn \Ystat ksl pr<Jboszcz ostro na .,Gazetę 01-
dla cesarza niemieckiego, gdyby polski ro- sztyr'1skLt i rozwodził się nawet o sporze 
botnik. gospodarz i rzemieślnik 11ie byl po- jaki ona toczy/a z „\Varmiakiem". Tego 
magal walczyć przeciw Austryi i Fra11cyi, wszystkiego musieliśmy wysłuchać otl 
gdyby wtedy nic by/ kladt fundamcnt<>w \\ ielkicgo oltarza. 
pod koronQ cesarską królów pruskicłi. 

Wtedy, kiedy chodziło o zdobywanie Wychodząc z kościola, wicl11 szemra-
g<'>r czeskich i alzackich albo fort(>\\' pary- ło, że ks. proboszcz odczytuje w kościele 
skich, grała muzyka pruska „Jeszcze Pol- gazctl;. kt(m1 oni już dnia poprzedniego czy 
ska nic zginQla". aby ''zbudzić większy tali, a nic przeczytał C\\"agelii o wjc2dzie 
zapał \ V sercach polskich żołnierzy. Wte- l 'ana .Jezusa do Jerozolimy. Postano\\ iii 
dy ta piosenka nic byta 11icbezpiecz114 dla też ludzie ci prosi t~ ks. proboszcza, aby do 
wielkości Prus i Niemiec. Wtedy opo- odczytywania Gazety zwolał ich 11 a plcba-
wiadano też polskim żotnierzorn, że tych nię ub do publicznegr lokalu, aby mogli 
„francuskich Niemców" trzeba bić, bo to się też odzwać i PO\ ' icdzieć swoje zdanie 
nieprzyjaciele. / i skargi, gdyż p rzecież w kościele kgo 11-

Mo.żc w przyszlośi..: i znów bGdzic pni- czynić nic można. \Vszystko jednak mu i 
ska muzyka grywała „Jeszcze Polska nic mieć S\\ oje miejsce i swoje ~ranicc. boć 
zgnięla", kiedy będzie chodzifo o zwycię- ostatecznie by i ludzie zamiast z ksh1żkfli 
stwo za pomoc<i owych około 150,000 pol- do naboże11stwa poczęli chodzić do kościo-
skich żołnierzy, którzy należ4 do wojska la z gazetami. 
prusko-niemieckiego. Jest to sila, 5 razy . Tyle nasz korespondent. Ubole\ ·am : 
tak liczna, jak ta, któq w r. 1683 Polacy wielce. że ks. proboszcz do tyla siQ uniósl, 
pod królem Janem Sobieskim ratowali że przed ottarzem odczytywał nasze ar ... 
Wiedelr, cesarstwo niemieckie i chrze- tykuty, choć do takiego zapomnienia nie da 
ściailstwo przed Turkiem. liśmy '\Vcalc powodu. Trzeba było prze-

Dziś hakatyści gotowi powiedzieć, że cież najpierw zbadać, czy skargi parafiau 
dąży do oderwania od Prus i odbudowania sząbruckich ą słuszne. Jeżeli nic są słusz-
Polski ten, który ją śpiewa. ne. służymy srostowaniem, jeżeli łuszne 

Dziś hakatyści straszą Niemcó\,, nie- nie ma się o co gniewać i do tego w ko-
bezpieczeństwem polskiem ,chociaż im nie- ściele. Jedna z gazet centrowych, czyty-
dawno pewien rozumny Niemiec napisał w wana wiele przez księży, ,,Schlesische 
polskiej gazecie, że na oderwanie polskich Vo1kszeitung", napisała w tych dniach że 
dzielnic od Prus i Niemiec potrzeba conaj- wiernym wolno jest czuwać nad interes~mi 
mniej 2 milionów żolnierzy, 12000 armat i ·narodowymi w kościele i zwracać się do 
4 miliardy pieniędzy, a Polacy tych prze- biskupa i krytykować księży krzywdzą1 
deź nie maj.ą. cych jednę z narodo'\vości. Na tern stano-



·wi.sku i my stoimy i żadnemi wystąpienia
mi nie damy sie spro\vadzić z drogi Jak:Cl 
aam wskazuje nasze prawo i obowiązsk. 

Nocnv pogrzeb pomordowanych. 
, rszawa. \V nocy na 3 bm. rozlc

it) !.iiG wśród martwej ciszy KraI·owskiego 
Przedmieścia głuche echa kopyt kor1skich 
i dudniącego turkotu calcgo szeregu 11ic
zwykłych wozów, ciągnących od strony 
cyrkułu przy kośccilc św. I(rzyża.„ To 
pog rzeb nocny! 

Pogrzeb trzydziestu ofiar z dnia 1 ma
ja, urządzony pod silnym kom ojem wo!
~ka \\ nocy, gdyż od takiego ohydnego o
brazu na\\ et jasnoś..: dnia majowego pur
purą hańby i \'Stydu zapłonąć by musiata ! 
\ l/iQc w cicniad1 nol;y, skry cie, w trn o
żnej oba wie wloką się szare szeregi żołda 
tcwa, u ożąc 30 trupó ~:. 

Śrl dkicm, ciągnione parami I.on', to
cr:.i się drc\\ niane, szare v. ozy parku mie> 
sk1cgo, odkryte tak, że l rzy mijaniu la tai ni 
gazo ·ych, widac dobrze stęża!e i z 'SZ.y
Wlliatc śmh.!r1.;1ą człoaki, ~ ystcrczające. bez 
ładnk z wozów.„ Szczegóhie ręce 11od
nicsi01h.: jakby błaganiem do nieba o om
~ tę, nadają całości \\ yraz tak \\'YlliQ n./, 
iż vy\ ołuią z głębi duszy 1 ieznany przt..:d
tem o':rzyk grozy i ob·irzenia .. . 

Tc..:zylo się takid1 pięć :ozów nic 
przy krytych, a za nirrni szósty, nałado
y. ally trumnami, jalcur pakami. :i o ci 
Shzęśli 'cy, rozpoz1mni przez S\ 1 eh n~·
bliższy--h, którym raczono pozwolić na zł 1 1 
żenie pokicrcsZO\\ anych ciat d trumien. 
Sześ6 ich byto. Nie pozwok1no ni; omu 
odprowadzi..; nawet rozpoznanych Z\\i łok 
1a miejsce wiecznego spoczynku. 

Znaleź l i siG wprawdzie trze·] CiiepO\\'O
fani świadkowie, któ rzy z odkrytcmi gło
wami chcieli pod cyrkułem pożc.:gnać ofia
r y choć:by słowy modlitwy ,,An i oł Paflski" 
lecz natychmiast aresztowano ich. 

A tymczasem zbrojny pochód wlókł 
się dalej bczludncrni ulicami. 

Tu i owdzie z okien w ychy lona j akaś 
tłowa przeprowadziła pochód przerażo 
nym \Vzrokiem na długą odległość ,tu i o
•,.rdzic rcka starca krzyż znaczyła w powie 
trzu na drog~ ofiarom do spoczynku wic
czneg-o. 

R.ównocześnie kiedy pochód z ciałami 
pomordowanych znikł już w kierunku 
Brudna, na zakręcie Krakowskiego Przed
mieścia, rozległy się po placu Teatralnym 
przez jarząco oświetlone okna sal reduto
wych skoczne dźwięki taneczne. Odbywał 
się tam właśnie bal rosyjski, bal dostojni
ków, oficerów i „czynowników". Taniec 
to ich przedśmiertny nad otwartymi groba
mi, skoro tej samej nocy nie dali spokoju 
nawet grobom swych własnych przodków 
na prawosławnym cmentarza wolskim. 

Zasadzkę tu uczynilo wojsko wśród 
mogił i trójramiennych krzyżów, zasadzkę 

Kapitan Czart. 
'JOM TRZECI. 

(Cląg daJSI.y.) 

- Zrobi się wszystko jak nailepiei -
oświadczył wieśniak, olśniony hojnością 
nieznajomego. 

I odszedl, pozostawiając księdza sam
na-sam ze zbójem. 

Proboszcz bez żadnej obawy wstąpi! 
do chaty. 

Przy niepewnem światełku lampy, wi
dać bylo nieruchome ciało cygana, spoczy
wające na posłaniu z liści. 

Czarne, gęste wlosy zasłaniały mu 
górną poło\VG twarzy; reszta niknęła pod 
naciągnionym wysoko płaszczem. Wido
czn e były tylko ręce, leżące na wierzchu 
i gotowe do pochwycenia ofiary. 

\V ciemnicy tej ksiądz J akób zaledwie 
rozróżn ić przedmioty. 

f.~inaldo wskazał mu łoże. 
- Oto ten nieszczęśliwy, księże dobro 

dzieju. 
.Jakób Szablisty ukląkł i pochylił siG 

nad leżącym, zapytując się silnym głosem: 
- Czy słyszysz mnie, mój bracie? 
W tejże chwili, z błyskawiczną szyb

kością, cygan pochwycił księdza za gardlo 
a Rinaldo rzucił się nań z tylu. 

Zbój korzystając z zupełnej bezwła
dności napadniętego, zarzucił nań sznur 
mocny w rodzaju „lasso", i podczas gdy 
~en Joel ściskał mu gardlo jakby żelazne
mi kleszczami, skrępował silnie ręce i nogi 
proboszcza. 

na tyck gorętszych katolików, którzy nie 
mogąc t>O dobrej woli, zapragnęli siłą ode
brać z kaplicy ołtarz Matki Boskiej, ten 
sam, u stóp którego jeneral Sowiński bronił 
się do ostatniej kropli krwi. Gromada, z 
40 ludzi złożona, miała wlaśnie z przemo
cą wtargnąć do kaplicy, kiedy nagle z za 
mogił wyskoczyli żołdaci i rozpędziwszy 
napad, pojmali i więzili mlodzier'ica z bom
bą p rzygotowaną w zanadrzu. Nie chcial 
wydać nazwiska, a tak anonimo\1.rego od
wieziono do cytadeli. 

i . 
·a mi' i 

Gdańsk. łiamownika Hubcgo pochwy
cił n;.. dworcu tutejszym pociąg i zmiaż 

dżył n n iejs ... L. 

PeJpJ;n. t 2 1J. Ul. zmarl po ki:_ótkiej 
d1oro1 i.:! s. Ant( ni Galla. probos.lcz Mszal1 

" ski '· (i? roku żyda i n;emaI skoi1czonym 
,~5 roku kaplatłst\\ a . 

Toruń. W środQ rozpatrywał tu sąd 
\\Oj :c1\\} spr~nvy sierżanta Fryderyka 
Zilla i rodoficc1 a Stanisława Brasse, z j 

kompar•ii ..? l pułku p: clloty, c owinionego 
o znę..:ani siG nad podwładnymi, Zilz \V 

!OJ, Br~. s~ w 66 '·ypadkach. Na przeslu
ch y \ tej sr ra i. ie pu vv ola '10 5..! ś v iadków, 
przc\vażriic rl,;z„ n'.'ist0\, z dalszych stron. 
N1cludz. k trakto\\ ar.ie pod\vladnych mia·-

. lo r iidc;;ce już od dłuższego czasu, wykrJ! 
je jedr1ak dop;cro PC\\ icn cy\\ ilista, który. 
zwró--ił llu nic: u :\agę pismem, \\ ystósowa
ncm \ 1..ze. ~ cu zes,:łego roku do pułko
\V11ika. 

W tuku ślcdztv. a :1.rykazato si~, że Zilz 
pwkwi 'rał żołnierzy kopaniem, kułakami, 
z"dawancmi '"kark, w podbródek, w pier
si i \\ h rzyż, bil i..:11 po t\ arzy przy ćwi
czeniach w celo\Yaniu i g imnastyce, ude-

. rzal ich \v tyln~t część ciała , w kolano, bit 
ich trzepaczką i to tak silnie, że w jednym 
'' ypadku trzonek się zlamał. Zeznania 
świadków st\ ·ierdziJy winQ Zilza w 61, \Vi
nę Brasscgo w 9 wy1n1.dkach. Sn,d uzn-ał 
nadużycia Zilza za mniej c iężkie wypadki 
i skazał go na kwartał , podoficera Brasse 
na 4 mies iące \vięzicnia . 

Iława. Na w y spie Gr. Werder(?) po
łożonej pod Iławą stw ierdzono zarazę tęż
ca karku. Landrat zakazał wszelkiej ko
munikacyi z \Vyspą. . Pierwszy wypadek 
tej strasznej zarazy zako11czyl się śmier

cią. Obecnie zaszedt drugi wypadek tej 
choroby . 

Pelplin. Zaszedł tu znowu przypadek 
tyfusu. Powodem byla i tym razem wo
da z rzeki Wierzycy. 

Wąbrzeźno. Wybór nowego radnego 
miejskiego Rupińskiego został unieważnio
ny. Przeciwko unieważnieniu wniesiono 
jednakowoż protest. 

Gdańsk. Pod tytułem „Drużba" wy
szedł pierwszy numer pisma dla polskich 
Kaszubów". Jest to „dodatek za darmo do 

Gwałtowne miotania się, wywolane 
chęcią obrony, wstrząsaly co kilka chwil 
tymi trzema ludźmi, jakby w jeden silny 
węzel splątanych, cygan jednak nie pusz
czat ofiary, a Rinaldo w związywaniu jej 
nie ustawał. 

R.uchy skrępowanego stawały się co
raz . słabsze 'i wolniejsze, gałki oczów, 
krwią nabiegłe, zdawaly się wychodzić 
mu z glowy, a krtań zbyt długo uciskana, 
przestała już chwytać i przepuszczać po
wietrze. 

Wówczas też dopiero Rinaldo zakne-
blował mu silnie usta. 

Walka nie trwała dlużej nad minutę. 
Ksiądz uległ. 
Ben Joel i Rinaldo rzucili go na łoże. 

Już go się wcale obawiać nie potrzebowali. 
- Teraz zajmijmy się tamtym - roz

kazal l~iualdo. 
Wyszli obaj. Wieśniak powracał wła

śnie do chaty. 
Z tym mieli znacznie mniej kłopotu. 

Był to zresztą starzec, b ronić się niezdol
ny. Rinaldo, nic nie mówiąc zarzucił mu 
swój plaszcz na głowę, prze~vrócil go na 
ziemię i wcisnął mu w usta knebel; jedno
cześnie Ben Joel związal mu ręce i nogi. 
. Z~niesiono następnie starca do szopy 
l polozono na stomie tuż przy koniu Ri
nalda. 

- Nie potrzebujesz niczego obawiać 
się - szepnął mu ten ostatni do ucha, od
chodząc. - Spij sobie spokojnie do jutra. 

Pozostawił w szopie wierzchowca 
który w tej chwili bylby mu tylko zawadą' 
i rzekł do Ben Joela: ' 

- Pole oczyszczone. A teraz - ż~wo 
do plebanii. 

„Oazete Gdańscij i wechodzy Z raze na 
mniesiądz i podług potrze be". Pod ha
slem: „N ima Kaszub bez Polonii a bez Ka
szub Polści" zawiera ,,Drużba" najpierw 
przemowę, w której opowiada, z czem 
,,Drużba „ czytelników nawiedzać będzie: 
„I wtorzec Wom będę wsztko od kuf1ca, 
Co naszy to wtorzą w biesadze do tućica, 
Co skarżą sę Boga w poccrzu w koscele: 
I. spiewe nabożne, - frantówci i trele". 

Dalej zamieszcza „Drużba" artykul 
„Co to znaczy Kaszuba", następnie ,,Pie
sni6 ludowo z powiatu koscerscigo: „Fręc 
- chłop za innych pięć!" , a na korku po
czątek poematu Hieronima .Derdo\vskiego 
p. t. „Jasiek z kniei , Sporo kupka lgostw 
kaszcbściech". 

Format dużej ćwiar tJ<i , st ron 4. 

z iel. ozmmskiego. 
Gniezno. „Lech'" µiszc: I(alumnic na 

duchowief1st\\ o polskie rzuca tutejszy 
,,Gen.-Anz. '' dowodzą.;, że księża polscv 
w Prusach Zach. zmuszają dzieci niemie
ckie do uczenia się lrntcchizmu po polsku 
itd. Nazwisk nic wymienia, bo \Y ten spo
s(ib nie można mu udowodnić, że pisze nie
prawdę, a wygodncm to jest, bo od razu 
obrzudć można błotem całe pol<;kie ducho
\\ iclist\VO. Jest to sposób ogólnie przez 
hakatystó\V praktykowauy. Ilekroć zaś 
poda\\ali sz;czególy, prh\\; zaw5ze się 
okazalo, że były zetgane. W tym przy
padku ,,Ocn.-Anz.'" pewnie sam 1iic \/ierzy, 
że prav:dc podaje , bo gdyby podob1ic rze
czy istotnie byly mialy miejsce, to byauy 
si~ dawno znaleźli pewnego rodzaju ludzie, 
którzy spra\vy takie byliby hakatysty- I 
cznemn światu o~łosili . 

Pobiedziska. W pobliżu tartaka 3alo
mona zniszczył pożar 2 stodoly z zr pasami 
zboża, paszy i w nich przcchowancmi 1w.
rzc~clz iami roln iczemi. Stodoły te na leżały 
do obywateli pp . Polakiewicza i_ Waber
sk ic~o. - Pan \V. nie był zabezpieczony. 

W l(rotosęynic zaczql od n iedawna 
wychodzić organ naszych dajczkatolików , 
który ma bronić ich interesów. 

W ostatnim numerze roi się od skarg 
uciśnionych katolików niemieckich na w la 
dzę duchowną. Nie wysta rczają więc ka
zania niemieckie w Pszczewie co drugą 
niedzielę, także pieśni po kazaniu mają być 
niemieckie. W Smiglu żądają śpiewu nie
mieckiego na chórze podczas mszy św. po
przedzającej kazania niemieckie, których 
dla 750 Niemców jest 23. w roku. Dalej o
skarżają Najprzew. ks. Arcybiskupa, że nie 
mianował w Czarnkowie niemieckiego wi
karyusza, jakkolwiek obecny ks. wika
ryusz doskonale mówi po niemiecku i s.po~ 
wiada oraz wyglasza kazania po niemie· 
cku. 

Biedni ci Niemiaszkowie ! Upośledze
nie ich w kościele jest rzeczywiście okrop
ne, bo tam, gdzie niema ani jednego dajcz
katolika, nasza władza kościelna nie za
rządziła dotąd kazań niemieckich. Podlug 

V. 
Najgłębszy spokój panowal dokola 

również spoczywalo w śnie i milczeniu. W 
Saint-Sernin. W samej wiosce wszystko 
również spoczywalo w śnie i milczeniu. W 
żadnem oknie światło nie płonęło, a że i na 
chmurnem niebie nie świecity ani gwiazdy 
ani księżyc, trzeba więc było dobrze znać 
miejscowość, aby nie zblądzić wśród cie
mności. 

Ben Joel służył towarzyszowi swemt1 
za przewodnika. 

Dostali się obaj nie bez trudności na 
plac przed kościołem, niespotkawszy ży
wej duszy na drodze. Kilkadziesiąt kro
ków zaledwie dziemo ich od plebanii. 

Przed wykonaniem zamachu, który w 
ich przekonaniu miał już być ostatnim i 
wiei'lczącym cale dzieło, zbóje odbyli malą 
naradę. 

Dwiema drogami mogli byli dostać się 
do mieszkania księdza: przez drzwi i przez 
okno. 

Drzwi byly krzepkie, z podwójnych 
desek dębowych i prawdopodobnie stawi
łyby silny opór. Mogli byli w ostateczno
ści zapukać do tych drzwi, poczem otwo
rzylaby je gospodyni, z którą łatwoby im 
przyszło załatwić się. 

Ale krzyki służącej zbudziłyby sąsia
dów i sprowadziły im na kark całą ludność 
wioski. 

Pozostawało okno. 
To okno Ben Joel znal dobrze. Tędy 

właśnie owego ranka wyszedł, a właści
wie został wyrzucony z gościny u probo
szcza. 

Przystęp do okna nie był trudny. Co 
więcej, wejście niem przedstawiało tę wa, 

ich zapatrywań ucisk się skończy dopie 
skoro we wszystkich kościołach nasil 
dyecezyi b~dzie wszystko dajcz. T 
czasem, ponieważ jeszcze zupeln:~ ·tak 
jest, lamentują na spółkę z protestan. 
i leją łzy nad swoją bolesną dolą, a te 
łzami, jak kamieniami rzucają na wla 
kościelną. 

Niechby jeno tysiące rodaków naszy 
na obczyźnie uzyskało choć odrobinę ty 
ustępstw, które się u nas garstce dakzkt 
tolików robi, toby to w tych właśnie szere 
gach dopiero pO\vstat krzyk i lament 
niemczyzna w niebezpieczei'1stwie. ·i 
ale dajczkatolikom też więcej wolno, bo 
niosą kulturę .ciemnym Polakom! 

Poznai1. „Katholischc Rundschau'' za 
częła już swą robotę. W os tatnim numerZt 
tego pisma znajdujemy nieuzasadnione s~1 
gi na upośledzen i e niemców katolików 
Pszcze :vie, Śmiglu itd. Znamy s ię n 
tych skargach ! 

Ze Siązk czy ~ Sta ej Polski. 
Racibórz. W nicdziqle odbyło si~ , 

Rvdborzu i na Ostrogu przyjQcie dzie 
do pierwszej Komuuii św. W ko.~ciclc p2 
rafialnym cafy akt uroczysty odbył się p 
niemier..:ku, chociaż było \Viele dziatwy Pol. 
ski ej. 

Wlaśnic \V niedzielnym numerze p"7;dal 
raciborski „Anzcigcr", wia<.lomośc z Po. 
znaI1skiego, w której w-yrażc·no głębok ie 
ubolewanie nad stosunkami religUncrnl 1 

trze.eh rodzin niernit'cko-katolickich w Pa. 
kości. Autor t~j \Viadomości biada, iż do 
I(om1mii św. przystępował jeden (!!!)eh/(,. 
piec, lecz c:aly akt urcc:zysty prze.szcdt d;a 
niego bez znaczenia, bo nawd kilku słów 
ksiadz nie przemówił po niemiecku . 

:A więc dla jednego chłopca domagają 
si ę gazety niemieckie przemowy niennc. 
ckicj, - a tu w Raciborzu prawdopodobnie 
Hawet dla dość znacznej liczby dzieci poi . 
skicl1 ·(z (Nowych Zagród) odby\\ a się cala 
nauka przygotowawcza i caly akt uroczy. 
s ty przyjęcia do Komunii Ś\\'. w języku 
niemieckim ! Cóż po wie na to „Anzei?. 
ger"? Czyż to nie da leko gorsze stosun. 
ki? - Wina w tern natura lnie po stronie 
rodziców samych, że się nie starają o to, 
aby przygotowanie i przyjęcie do pier. 
wszej komunii św. odbyło się w języku 
ojczystym. Sami też tego kiedyś gorzko 
żalować będą, dodawają slusznie „Nowiny 
Raciborskie". 

Wiadomości ze świata. 
Z Ameryki. Z wielką niecierpliwością 

oczekuje Polonia amerykańska przybycia 
do Ameryki ks. arcybiskupa Symona, któ
ry ma zpolecenia Stolicy Apostolskiej zba. 
dać tamtejsze stósunki kościelne i wydać 
opinią o sprawie ustanowienia biskupstwa 
polskiego. I(sięża narodowcy spodziewają 
się, że pobyt ks. Symona w Ameryce 
przyczyni się także do zalatwienia przy. 

żną korzyść, że wprowadziło ono odrazu 
do sypialni księdza. 

- A więc oknem! - postanowił Ri
naldo, gdy mu towarzysz okoliczności te 
przelożyl. 

- Potrzebne światło! - zauważył cy-
gan. 

- Już o tern pomyślalem. 
- Masz latarkę? 
- Nie, lecz mam krzesiwo; z chaty 

zaś wieśniaka wziąłem trochę pakuł. Wy
starczy nam to, zanim odszukamy lampę. 

- A więc dalej! Ja wejdę pierwszy. 
Podsunęli się pod sam mur plebanii. 
Rinaldo oddal wówczas Ben Joelowi 

tęż samą przysługę, jakiej niedawno w ten 
miejscu zażądała Marata od Castillana. 
Nadstawił plecy, po których tamten wspią ł 
się do okna. 

Cygan, trzymający się muru, stanął w 
zagłębieniu framugi i calą silą nacisnąt ra
mę okna, która naciskn nie wytrzymala, 
gdyż osłabiło już ją niedawne pchnięcie 
potężnego księżowskiego ramienia. 

Okno otworzyfo się na cala szcro· 
kość. · 

W tejże chwili dał się słyszeć w poko
ju ruch jakiś, którego cyga n, zajęty sw~ 
robotą, nie zauważył. 

- Dalej - hop! - zawołał przyciszc
nym głosem, wyciągając rękę do Rinalda. 

Ben Joel byt bardzo silny i sługa Letn· 
brata bez obawy sile jego zaufał. PochwY· 
cil jego rękę i szarpnięty silnie w górc, 
gan wciągnął go obiema rękami do pokoju. 
wsparl się stopami o mur. Nast~pnie cY· 
gan wciągną! go obiema rekami do pókoju. 

i 1"{ 

I: ; 

(Ci~" dalszy nas t~pfi. 



krd sprawy t. zw. „niezależnych'' kościo
lóvt~ Obecnie znów - jak czytamy w 
Poła.ku '\\' Ameryce" - dwie gminy pol

~k: ~ w stanie Connecticut, liczące po 200 
rodzin, nie mogąc doprosić się od amery
kańskich biskupów księży polskich, .zwró
cilY się po duszpasterzy do „niezależnego·· 
biskupa Rademachera i pod jego podaty 
się wladzę. Nadmienić tu wypada, że bi
skup dyecezyalny posłał jednej z tych 
~min księdza Irlandczyka, który we Lwo
wie nauczył się kilkndziesiQciu słów pol
slcich, lecz jego „duszpasterstwo" parafiau 
polskich zadowolić nie zdoła~o . 

Z róiny~ib sfro .• 
Bochum. \ \' Niemczech istnieje obec

nie 60 tysięcy ludowy ch szkól publicznych. 
Odwiedza szkoły te 9 millonó\\' dzieci, a 
udziela nauki 125 tys. nauczycieli 1 12J t) s. 
nauczycielek. Na jedną si!Q nanczydelsk;-1 
przypada przecięt"nie 6 t dzieci. 

Petersburg. W pobliżu zak1aclów r_ 

krętowych zniszczył pożar l4 kmnic:nk: 
Gerthe. Dnia 6 maja przy<;zcdl do kL1-

ściola katolickiego jakiś cz!o .v i,·k z łfa1 P"n 
miejscowości 5~ godziny ocl G :r .he odda
lonej i zanieczyścił kościól w szkarndny l 
sposób. Przyttpanegq na gor41.·vm uczyn-

' .1m aresztował żandarm i odstawił go gdzie 
się należy. Nazy\vać się ma Beckrr. Zdzi- I 
aenie nie do po.ięci8. Gdyby tn Poiak by1 

1 ~oś po. clob11ego zrobi!, to oburzeni~· pomil~-1 
dzy nicmcami by1oby \\ ielkic, ale że to ich 
ra niemiecka! Niech żyje system szkólny 
kulturlandsmann, to sza! Niech żyje kultu
w Niemczech. 

Wiedei1. Niepospolite odrnac?.enie o
.brazn polskiego. Z Wiednia don )Szą: Ju
ry I\iinstlerhausu \V \Viedniu z nadesł..rnych 
obrazów przyjęło tego roki! około 500, z 
których urządzono, jak corocznie, \v ysta
wę międzynarodową, tak zwauą wiosenną. 
Przy rozdziale nagród rozdano rnedali pai'1 
stwowych wielkich 4, których jeden otrzy
mał znany Sascha Scneider Wejmaru , i 
~ mate, z który ch jeden otrzyma! nasz ro 
dak ttenryk Ramb inger. Medali wielkich 
złotych arcyksięcia Karola Ludwika, nada
wanych przez jury, a potwierdzonych 
przez następcę tronu arcyksię~ia P erdy-
1anda jest 3 każdego roku. Z tych jeden 
przypada za wsze zagranicznemu artyście, 
a 2 poddanym austryackim. W roku bie
żącym jeden nadano prof. P erdynandowi 
I(ellerowi z Karlsruhe, drugi wiedeńczyko
wi z rodziny amerykaflskiej John Kiney'
owi Adamsowi, a trzeci Józefowi Męcinie 
I(rzeszo.wi. Obraz Krzesza: „Sen dzieci
iay Jezus", zawieszony był na miejscu ho
Fiorowem w wielkiej sali, tak z;wanej nie
mieckiej, gdzie znajdowafo się 5 wielkich 
płócien Saschy Schneidra, kilka znakomi
tych obrazów z Dysseldorfu, jak Gebhardta 
Schmurra, Jansena z Am~terdamu, znanego 
malarza Ottenfelda z Pragi, hiszpana Bi
bao y Martinez z Sevilli. Ufundowany 
·przez protektora I(iinstlerhausu arcyksię
cia I(arola Ludwika medal, slusznie uważa 
iy iest jako najwyższa nagroda w pań
stwie austryackiem da malarzy. 

Baczność Dellwig ! 
W niedzielę, dnia 14 bm. urządza Tow. 

gimn. „Sokól" w Dellwig wiosenną zabawę 
z tańcem na sali p. ttilsebuscha. Także 
strzelanie do tarczy o nagrody. Początek 
o godz. 4. Wszystkich życzliwych roda
ków i rodaczki z okolicy uprzejmie zapra
szamy. Kto się w dzień zabawy na człon
ka da zapisać płaci wstępne jako taki. Czo-
łem! Wydział. 

Bu er. 
W sobotę 13 i w niedz i elę 14 maia bę{fzie 

t~,taj ka plan polski sluchać spowiedzi św., a. w 
~iedzielę po pot o godz. 4% będą polskie nie
szpory z kazaniem. Zachęcamy tutejszych Po
la~ów, żeby s.ię do spowiedzi jak najliczniej sta
wili w interesie wlasnym, coby s i ę Hie nazywa
fo, ż e tu Polaków niema i że tu polskiego· księ
dza niepotrzeiba bo nas tu jest kilka set. Przy
tem zwracamy 'uwagę szan. bratnim T~arzy
~twom, żeby wszelkie listy tyczące się Tow. 
sw. Franciszka w Buer posylaly pod adresem 
'Przewodn iczącego Pawła Tytko, Hugo p. Buer. 

Baczność Zach. Bismarck! . 
. Donoszę wszystkim Rodakom i Ro.dac~

korn_. że pielgrzymka ·do Nevig~s odb~dz1e .się 
latos 21 maia. Ktobv chciał'. udz1al bra.c w piel
frzymce, może już teraz karty prowizoryczne 
<l.~tać u Anton iego Olszaka w Bismarck, qolo
TH~ ur. 11, oraz u Adama Skomorowsloego, 
Iiulsrnannstr. nr. 7. 

Tow. św. Szczepana w Zach. Bismarck. 
Antonł Olszak, przewodniczący 

Towarzystwo św. Wawrzyńca w Elberieldzle 
1>bchoctzi w niedzielę dnia 14 maja b. r. 

. l'Ocz.nice założen:a swego 
Iła s::i !t P. Miill~ra . Bachstr. 2fi, p0.cr, " ~0;rf.z .5. 

.Szan. TowarŻystwa sąsiednie ja.kotez. R.o
dakow z Elberfeldu i okolicy jak naiuprze~mieJ 
tapra.sza Z a r z ą d. 

BACZNOSC DIWHOWIE „Z.JEDNOCZENIA 
ZA WODO WEGO POLSl(IEOO" 
z Castrop, Rauxel, Merklhlde. 

W okręgu Castrop są mężami zaufania na
stępujący druhowie: Castrop (maisto) Totnasz 
Maćkowaik, Castroperholz i Milnsterstr. aż do 
gościnne~o liucke: Stan. Maciejewski, Oberca
strop: Wojceich Siekierkowski i Ignacy Tra
wiński; Behringhausen: Jan Siekierkowski; 
Rauxel-Dorf: Piotr Grzesiek; .Rauxel-Schwerin 
i K:ottenburg: Ka ról Strzelcz.yk, Józef Grzegor
ski i Kasper Rajewski. .Merklinde, Bovinghau
sen i Westrich: lgn. Skorupka z Bovinghausen, 
Dorfstr. 52. U wymienic1nych dru hów mCY.lna 
placić skfadki i zap i sywać się na cz!onków. 

S zan. Druhowie, któ rzy zmieniają pomie
szkania, winni s ię wcześni e do mężów zaufania 
zgł osić . 

Na leżące dawniej do okręgu kas tropskiego 
J-[oltliauseu Jes t teraz przylączone do So<l ingc11, 
a łiolthausen-Landwehr należy teraz do okrę 
gu Oe rthe. 

Dale j Ca.strop IL i Rauxel-Bahnhof od go 
ścinnego łiucke należą <lo okręgu łfabinghor_st. 
Szczęść Bnżc ! P. Grzesiak, delegat. 

Rauxel, lfochstr 3. 
Uwaga: Druhowie, którzy szukają rady, 

lub nwją jaką prośbę albo \\niosek, mogą się 
zavv S/.c do mnie zgłaszać. Uskuteczniam także 
ws,ell ·c sprawy „obrony prawnej" i mniejsze 
spr t\v:y piś·n · en11c zalatwiam sam, wszelkie zas 
wiehsze sprawy odsyłam urzędnikowi do l/Hra. 
Druho'\ ie 11ie potrzebują teraz n każdym ra
zem _dd.zic'.: clo biura i rob '.l~ sobie koszt·1, tylko 
mo~,ą s:ę zgłaszać na miejscu. 

Towarz~stwo św. Wojciecha w Scltonnebeck 
ohchl dl uroczystość prtrona swo!e:zo dnia 14 
.naia \\- s:. li zwykfrch p.isiedzei'1. Będzie kon
cert, ~piC\\ ' i cleklamacye, a W kofJCU teatr p. 
t.: „Burs:dynv Kas[", obrazek ludowy w pięciu 
n<lstnnacl . Poc?.ate1.;: o godz. 4 po pot. Cena 
Jurt· przed cvi.sem 50 fen., przy kc-sie 75 fen. 
Dl1 ~:,fo 11 :>w s;:isicdnich t'HF'lrzystw 30 fen., 
<'le tylk:> 1a 0kaza11iern l siążh towarzyskiej . 
OsoljJ1j'cl1 zaprostclt tuwarzyst ;vo· nic wysyt::, . 
Na uroczysto~6 tę zapraszamy wsz~·stkich Po-
'akóv. z Schonncbeck i okolicy. Zarząd. 

lJwttga~ D11ia dwudzico;tego pie rwszegn 
maja bie;-ze Tow. św. \Vojciccha z Sclrnnncbeck 
udzi2ł w pielgrzymce de' Ncvig-es. Prowizory
czne 11;Jcty są do na.bycia u przewodniczącego 
Mvrc;im Majchrzaka w Schonnebeck, 0J)hoffs tr. 
nr. 10 i n lVl.acicja I(onicczncgo w Schonnebeck, 
Sclmls tr. 

Czołem! Baczność Rodacy w Wattenscheid ! 
Tow. girnn. .,Sokół" urząd.za w niedz i elę 

dnia 14 maja na sal i p. Wilken, Voedes tr. swą 
wiosenna zah~wę. Podczas zabawy będa w y
stępy gniazd z ćwiczeniam i i st rzelaniem _do 
tarcw o nagrody. Muzykę dostarczy p. M. Pie
tryga z B ruchu. O jak najliczniejsze przybycie 
up rzejmie uprasza s ię. Początek o godz. 4 po 
pot Wydział. 

Towart. gimn. „Sokół" w Hombruch-Barop. 
W niedz ie lę 14 maia na sali p. Sasse odbę

dzie się zabawa zamknięta. Rodacy, którzy by 
chcieli brać udziaI, muszą się przed zabawą 
zgfosić na cz.fonków, inaczej brać udzialu nie 
mo-gą. Czolem ! • Wydział. 

Cwełm ! Eldel ! Czołem! 
Towarzystwo gimn. „Sokół" w Eicklu 

donQsi swym druhom, iż lekcye ćwiczeń gimn. 
odbywać się będą co poniedzialek i piątek na 
sali p. Peldhege w Eicklu, obok kościo.Ia kato
lickiego, na które się wszystkich druhów ?raz 
wszystkich nam życzliwych Rodaków„ ktorzy 
mają chęć do naszego gniazda przystąpić, jak 
najuprzejmiej zaprasza. Czolem! Wyd.ział •. 

Uwa2a: Pierwsze ćwiczenia odbędą się w 
piątek dnia 12 maja o godz. 7 wieczorem. 

Baczność R.odacy w l(oton-ii! 
Ninieiszem·uwiadamiamy, iż lokal pos.iedzef1 

naszych zmieniliśmy i to z ul. Christophs.tr. 23 
na Friesenstr. nr. 33, restauracya p. W1pper
fiirth. Prosimy listy przysł'ać nam do lokalu. 

S. Poznański, sekr. 

T owarz. gimu. „Sokół" w Lilt2endortmund 
·donosi; że zwyczajne zebranie odb~dzie się ~n. 
14 maja o godz. 11 przed pot Liczny udział 
pQlżądany, gdyż mamy ważne sprawy do zata-
twienia. . 

Uwaga: O godz. 4 pn pot początek ~10: 
sennej zabawy. O liczny }ldzi~f w. ze:br~nm I 
zabawie uprasza się. Goście mile w1dz1an1. Za
bawa odbędzie się na sali p. E. Buschkamp. 

Czolern ! Wydział. 

Bractwo Różańcowe Polek w Kastrop 
doinosi Siostrom, iż przez. caly miesiąc maj c.o 
niedzielę jest nabożel1stwo różaf1cowe w ka~h
cy. W środę 10 maja po po.f. nauka dla ~1e
wiast o wpól do piątej, we czwartek 11 maia o 
woó!' do ósmej Msza ś~v. na intencyę Bractwa 
w kaplicy. Kochane Siostry. W naszem b~a
ctwie mamy 17 kólek, to jest przeszfo 200 rne
wiast, a przypatrzmy się na nasze u.częszcza
nie na nauki i na msze św. Je.dne 1 te .same 
przychodzą . Najwięcej pię,~dz~es1ąt. a gdzie. re
szta? Mówią one: poco poidz iemy do ko~c1ola, 
kiedy nie ma z nami ks iędza. Ko·chane Siostry, 
nasz duszpasterz polski jest nadzelatorel'.1. na
szego Bractwa i udziela nam często nauki i .co 
miesiąc jest msza św., na nasz~ intencyę_. ~ więc 
nie 118. rzekać, tylko uczęszczac na ~auk1 1 msze 
św. Teraz jeszcze jedno kochane S10,~try .. Jest 
n? s w Bractwie sporo matek, to te~ 1 wielką 
musi być liczbt1. córek naszych, ale ni~ \"." b~a
ctwie one! Kochane Sio~try_!. ~asze cork1 wm
nv być tylko w bractwie rozancowem ·dla pa
nien, które jest przyJączon~ dn na,s~ego ~ra
ctwa. Niestety jest tylko iedna roza p~men, 
?. dziesięć róż z pewnością by moglo byc. a·le 
lepszy taniec, Jak róża!1iec, a. ~am matkom oczy 
sie otworzą, gdy będzie zapo~no. 

Uwaga: Nasze Bractw? 1est zap~osz?ne na 
o~więcenie chorągwi do W1tten na nie:ctz1el~ 14 

~;J<i. , więc siostry, które chc;i bra_ć udz1al,_ mech 
się przed czasem zgloszą do mnie .. Wyiazd o 

Pól do dwunastej elektryczną koleJą. . 
w Przeł-0zooa. 

Tow. św. Stanisława Biskupa w Scbarahorst 
zaprasza wszystkie towarzystwa, które ode- . 
hraly zaproszenie. i te, które nie odebraly, aże
by przybyly na uroczystość poświęcenia naszej 
chorą~wi, która się odbę<lzie H maja w lokalu 
p. Hamkiego. 

Uwaga: Towarzystwa bedą przyjmowane 
od gotlz. 2 do 3. O ~odz. 3Vi wymarsz do ko
ściola. 

Z ar z ą d. 

Bractwo Różańcowe Polek w Witten 
urządza w niedzielę dnia 14 maja 
llROClYSTOśC POŚWIĘCENIA CHO

RĄGWI. 
Program: od godz. 2 do 7'24 przyjmo

~11ie Bractw i towarzystw w sali domu 
ke.tolickiej czeladzi; o godz. 7'2 4 'vymarsz 
eł.o kościoła na nabożcf1stwo, podczas któ
rego chorągiew poświęconą zostanie . 

Następnie powró t na salę , gdzie zosta
aie odegrany piQkn y teatr pt. ,.P apugi na
szej babuni". 

W stęp wolny dla S ióstr B ract\v Ró
żańcowych, dla innych niewiast oraz dla 
mężczyzn wstępne 50 fen . O liczny udzial 
w szystkich Bractw Różaf1cowych z W c
~tfalii i Nadrenii oraz o udziaI polskich to
warzyst w uprzejmie p rosimy . 

Bractwo Różańcowe Polek w Witten. 

l(oło śpiewu „Echo" w Weitmar 
donosi wszystkim I<odakom w miejscu i 
okolicy, iż dnia 14 maja IJJ"Z[!dza Kolo nasze 
za ba wę w zamkniętem kólku. Kto by eh ..::ial 
Z f~odaków brać Ud?,ial W zaba\Vie, musi 
siG dać na czło11ka zapisać. Wpis jes t tak 
nizki , że prawie każdy może brać udział w 
zabawie , bo ty lko 50 fen. Zabaw·a odbGdzie. 
się na sali p. t!c imanna w W eitmar za raz 
przy poczcie . Program: 1) koncert wyko
nany p rzez kapelę polską; 2) śpiewy chó
rowe, wykonane przez Kolo nasze; 3) Ta-
ni ee. Zarząd. 

Baczność Rodacy w Bali.kau ! 
Delegatem dla Baukau jes t druh Pawer Sta

szewski ; mężami zaufa nia : .Tan Tomczak, Rott
s tr. nr. 8 ; Tomasz Szymczak in de n ttofe n 18 : 
T omasz Szyszka, Hc rners tr. 35. Tylko tym 
druhom jest wolno skfadki miesięczne zb i erać 
oraz przyjmować zgloszenia na czfonków. 

Dla I(irchltnde jest obrany delegatem dh. 
Józef M ielca rek , Augustrastr. 39. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

We Wanne 
zostal mężem zaufania w miejsce dh. Wacho
wiaka druh Franciszek Wasielewski, Karlstr. 
nr. 2 b. 

Delegatem w Bismarck 
jest dh. Andrzej Gorzelańczyk,1 Marienstr. 48a. 
Mężami zaufania: Marcin Szymański i Stani
s.taw Gawroński. 

„Zjednoczenfe zawodowe polskle". 

Wiec w Ewing 
odbędzie się w niedzielę, ·dnia 14 maja przed po
lu.dniem o godz. wpól do dwunastej zaraz po 
wielkiem nabożeństwie, w lokalu pani Klodt, za
raz przy kościele katolickim. Na porządku 
dziennym nowela górnicza oraz inne sprawy 
robotnicze. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiec w Oberhausen 
odbędzie się w niedziele 14 maja przed połu
dniem o godz. 012 w lokalu p. Chrystyana Rit
ler, dawniej Jansen, przy Knappen Markt, przy
stanek kolei elektrycznej. Na porządku dzien
nym: Nowela górnicza oraz inne sprawy robo
tnicze. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

BACZNOŚĆ ŁUŻYCE! 
Wiec .. ,Zjednoczenia zawodowego polskie

go" odbędzie się w niedzielę dnia 14 maja w lo
kalu p. Kups w hotelu „!fotel Sta.dt Hamburg" o 
godz. 3 po poJ. w Annahiltte, na Lużycach. Na 
porządku dziennym: Bezrobocie na Lużycach 
2) jakie stanowisko winni zająć tamtejsi rodacy. 
3) Sprawa organizacyi zawodowej. 

„Zjednoczenie zawodowe poisKie". 

*•••**•*~--~**~' Powinszowanie! . 
Szan. druhowi 

STANISLAWOWI STACHOWIAl(OWI 
skfadamy w dniu godnych Imienin nasze naj
szczersze życzenia wolaiąc gromko: Czolem ! 
Czorem ! Czo.rem! Wydział. 

·~~-~**•**4*4~* 
ttt~~lHit}i~~m~~~~~tit 
Tow. „Jedność" p, op. św. Stanisława Biskupa 

w :Essen. 
Naszemu szan. czlonkowi 

IGNACEMU ULA TO WSKIEMU 
oraz jego oblubienicy 

pannie ANTONINIE PIĘCIE 

zasyłamy w dzień ich godnego ślubu dnia 10 
maja 1905 najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
szczęścia i blogoslawieńshva św. Mloda Para 
niech żyje! Tow. ,,Jedność". 

~~~Htt~ttHtH~~mtłi~titO 
Baczność Bruch ! 

z powodu wyprowadzki w ojczyste strony 
są rozmaite sprzęty domowe na sprze<laz. 
Zgłoszenia przyjmuje 

Jakób l(ubisfak, B r u c h, Leusbergstr. lZ. 

KRAY. 
Zabawa połączona z tai1cem odbedzie 

sie dla Polaków w ł(ray dnia 14 ma1a po 
pot. o godz. 4 na sali p. l(ofenhóster przy 
dworcu południowym (I(ray-Siid) . ł(arty 
wstępne dla Rodaków, którzy nie są \\' ża
dnem towarzystwie przy kasie 1 mr., 
przed czasem 75 fen. , czlonkowie ob;::ych 
towarzystw 50 fen. Prosimy okazać się 
ustawami. Członkowie T owarzystwa św. 
Mareina płacą 30 fen. }(a rty p rzed cza 
sem są do nabycia u gościnn go powyżej 
wymienionego i u zarządu . Członków tu 
warzystw i Rodaków uprasza się o najli-
czniejszy u dział. Komitc~. 

Tow. gif!1n .. „Sokół" w Bruckhauscn-1'1arxloł. 
~V n:edz 1elę dnia 14 maja odbędzie się ze

b ranie o_ godz. 2 po pot O liczne i punktualne 
p rzybycie .up:asza się , gdyż sn. ważne spraw5r 
do zarat ~'1;ma, ~~P · sprawa za~>awy. która siQ 
ma odbyc - 8 maJ<t, oraz zabezp1ec.ze1111..: druhów 
od kalectwa. Wydział. 

Baczność „Zjednoczenie"' ! 
Wszelkie zażalen ia przeci\v biu ru i 

zarządowi należy poselać na ręce druha 
przewodniczącego Rady nadzorczej pod 
adresem : Andrzej Soloch, Neumu hl (Rhid.) 
T ulpenstr. nr. 5a. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". -- --·---------
8 dziewczyn do różnyc1;;bót ~ 

kic zaslugi. ' · 
2 dziewczyny 14 do 16 la t, 5 parob

ków 16 do 25 lat poszukuje od zaraz i 1-go 
m~Ja. Polskie bióro \ \! Dortmund, U itgen-
bru.ckstr. 18. M. Bierwagen. 

-~i0va- ~- gend e- r. 
. W nie dzie l ę, dnia 7 maja rozpocznie 

s1~ w Langcndrecr Misya św. dla Polaków, 
ktora potrwa cały tydzic1i. 

Przez cały czas M isyi sprzedawać bę~ 
d~. o?ok kościoła wszelkie dewocyonalia: 
rozance, szkaplerze, medaliki, krzyżyki itd. 

J a k ó b Ż y n d a. ----- ---
MISYA ~OLSl(A - W ALSTADEN! -

, Podczas M1syi polskiej w Als tadeu sprzed.a
wac będą obok ~ośc innego de Poel wszelkie 
. ARTYl(Ul Y MISYJNE 
i proszę R.oda ków o popa rcie. 

Stanisław l(uśnierek. 

Baczność R.odacy ! 
. Aby pozyskać więcej odbiorców i większy 

mieć ?br?.t, ~o~tanowUem jeszcze taniej sprze
d~wac rnz me1edne fabryki. Regulatory, dlu- . 
gw przeszlo jeden metr już od 12 marek i droż
sze; zegarki prawdziwe srebrne od 10 mr. i 
drożej . Bracia Rodacy, spieszcie i zamawiajcie 
a przekonacie się, iż kupicie bardzo tanio i to
war dobry. Zwracam też uwagę Szan. Roda
kom na mój warsztat reperacyi zegarków, zlo
tych rzeczy i pierścionków ślubnych. Przy
ślijcie Rodacy zegarki do reperacyi al w 8 
dniach dostaniecie z powrotem zegarek dobrz.e 
zreperowany za cenę bardzo niską i pod gwa
rancyą dwuletnią. 

J. ŻYWIAŁOWSl(I, 
polski zegarmistrz i zlotnik 

w Bruckhausen, Albrechtstr. 16. 

BACZNOŚĆ R.ODACY W BRUCl(HAUSEN! 
Jako stali odbiorcy niżej podpisani poleca

my Szanownym Rodakom z Bruckhausen i ca
Xei okolic; jako najdzielniejszego i nasJ:awniei
szego mistrza krawieckiego pana 

Adama Słomę, 
który mieszka w Br u ck ba us en, ul. Griin
str. 10. a który znany jest nietylko z najlepszego 
kroju, uslugi skorej i rzetelnej, lecz i ceny jego 
są umiarkowane. Z tego powodu jak najusilniej' 
upraszamy wszystkich Rodaków o laskawe po
parcie a takżee z tej przyczyny, że p. S. z robot 
nikami zawsze idzie ręka w rękę, co my wszy
scy poświadczyć możemy. 

Niechaj hastem każdego będzie~ 
„SWÓJ DO SWEGO!" 

Piotr: Galach, I(limek, Kamzol; Stanisfaw: 
Macioszek, Jarosik, Strzelc7y,k Malek, Sobie
ski, Grzelak, Urbaniak, .Rośtk, Madejka, Pion
tek, Kukula, Wieczorek. Adamski. Ludwiczak, 

; Przybylski, Derdas, Warga, Bąk, KwioJek, P i
sula, Gabryś, Zbierski; Wojciech: Strzelczyk, 
Jasiak, Jarosik, Gosiorek, Grześkowiak; .Mi
chaJ': Losy, Sieradzki, .Jackowski, Nowacki, Do
lata; Jan: Wojtczak, Witań, Jarosik, Drnzdow
ski, Dudziak, Piaskowski~ Ignacy: \.Vojtczak, 
Jarosik, Kamzol. Swierczyk, Knychala, Kuba
sik, Dera, Mikołajczak; Franciszek: Piaskow
ski, Jarosik, Maskiela, Bugaszczyk, Banasiak, 
Andrzej: Wojtczak, Schwarz,: Antoni Mróla; To 
masz :Ponitka, Gozdzior; Józef: Wojtczak, Ba
nasiak, Krajewski; Kasper: Witczak, Major
czyk; Stefan Dawidowski; .Takób Stelmaszyk; 
Mikol"ai Maskiela; Pawel Brzeziński; Piotn 
Strzelczyk; Jan Stachowiak. 

BUTY DO PRACY, 
wykonane ręcznie, na wilgoć wytrzymałe, 
wysyłam pod zaliczką za 7,50 mr. Nie
stosowne wymieniam na inne lub pien. z 
powr. Przy zamów. proszę podać długo ść 
objętość stopy. 

Józef Żarnowski, mistrz szewski, 
O os ty ń LIP. 

3 czeladników krawieckich potrzebuję od 
zaraz na stale zatrudnienie przv w.rsokiei pla
cy. Koszta podróży zwracam po 3 miesiącach. 

Michał Deoa 
· w Ruhrort-Laar, Kaiserstr. 99. nad R,enem~ 



GEB:RtiDER BEIN, 
Mąrktstr. 45. O h·e r ha us en, Marktstr. '45. 

Największy skład speeyalny garderoby dla mężczyzn i chłopców własnej roboty. 

How ości ~ ~ Nowości 

w obraniach dla meżczyzn 
Ceny 

ściśle stałe 

i tanie. 
w obraniach dla chłopców 

tylko z rzetelnych materyj beznaganny krój. wykonanie zwykłe i najlepsze. 

------------------------- •--------------------·· 
P1·acownia vv las na nb1·ań podług miary w domu. 

W środę, czwarte .. . , piątek sob te 
======= sprzedajemy wielką partyę ======= 

buwi chr. m· ox, dla pa 'w z 'graf ~m 
=====dobra jakose elea&nel{" for.m'1---. ----- każda para 

=====Wielka partya ========== 

dl panów chrom-box i z agraf ami k maszy i trzewikOWz sprzącikam1 75 
bardze dobry towar wsz7sikłoe·h fermaeh k.ażd~~ para mr . 

. == #w Ddej uprzątamy ki1ka 100 pojedyńczych par -=====-;:;:;;;a;;=-

trzewików kamaszy do sznurowania z agrafami , -=-- po niżej ceny zaknpna. ~ 
Do wyprzedaży 1 

kilka 100 par pi~knych trzewików porannych 
-=-===== czerwonych~ zielonych, niebieskich, oliwkowych czarnych itd. == 

Serya I. 26 Serya li. 60 . Serya. Hl. .-,,6 
fara fenygów. ~ para . fenygów. para. I : fonygów. 

~~~~~~~~~warto§6 ich częściowo podwójna, czę~ciowo troj~a.~~;~~~~~~~ 

st. 
' 

• I Sp. e n 
'd 9 ni. Bshnhofstir. nai•oż:nłk nl· Grabenstr, ~9, 

Jeclyny i n~ jwięksa;y tego r~d. ju ch:rześeianski s lad vv mi~jseu: 

Wielka 

yprze _i obu 
· z powodu zupełnego zwinięcia interesu.. 

Ma. i musi ws.zelkie 

obu rie 
prądko zostać uprzątniQiC dla tego będl\ce na skład.zie oraz jeszcze nadejść mające 

~~~~ trze w i ki dl a mężczyzn, niewiast i dz ie ci _e 

sprzedajemy rzeczywiście po 

9S' bajeeznle tanich eenaeh. 1 I 
Dom obuwia 

·Max KrOger i spółka w Steeie, 
ul. Berlińska. 23. w domu rzeźnika p. Gustawa 1' athaaa. 



~ mie pismo ludowe dla Polak6w na obczytnie, poświęcon •wiacie orąz sprawom. narodo~, politycznym i zarobkowym.... 

JWYdlod1.I ®dztenate z WYJłltldem cłał pośwłątecmycb. , I Pr.aeólata '"kwartalna na poczcie l u listowych wynosi I Ja lnseraty pla~i się za wie„ pełyto'WJ'. IS tem., a 
11 mr.10 •••• z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 ren. lml• lołe za •ar• I O]czyzi• 1 odoszema zanueucaon• przed tatami „ te. . 
... W a PolSki" zapisany Jest w cennij{u pocztOWYm t L 'ł I czesto oglasza. otrayma rabat. - LłstY do WiarUI 

POld znakiem „t. polnisc1t11 nr. 128. Polskiego„ nałeży frankować i JJGdat w Jlieh dełdM-
•Y adres pisząee20. Rek~isbw łill • nr.raca. 

Redakoya, Drukarnia i Księgarnia znajduje eię w Bochum, przy ulicy l\lałłheserstrasse. - Adres: „ Wiarus Polski", Bochum. _ T 0 le f 0 n u Dr- 14:l4:. 

Rocblee polscy? Uczcie dzieci swe 
•ówfć, ozyta4 I pisać po polsku t Nie iest 
Polaklem, kto potomstwu swemu zn1e l· 
czyć się pozwoH! 

Z WJp&dk6W tbd.a. 
Włochy zbroją się. 

Rada ministrów przyjęła program bu-
.-0.0\YY nowych statków wojennych, kosz
tem 132 milionów. Okrf:ty mają być wy
kor1 czone w przeciągu 3-4 lat. 

Japończycy w Mandżuryi rozpoczynają 

ruchy zaczepne. 
Telegramy ze źródeł rosyjskich 

st'>derdzają zgodnie, że obydwa skrzydła 
armii rosyiskiej w Mandżuryj ruszyly na
przód. Siły ich obliczają na 320 tys. chło
pa. Równocześnie pojawiły się liczne i do
brze zorganizowane bandy chunchązów. 

Spór japońsko-francuski zaostrza się. 

Nid y jeszcze pokój europejski nie był 
tak zagwżony jak obecnie, pisze „Globe'", 
z 11 ';c 1n stałego naruszania zasad neu
tral . „· .i 1Jrzcz urzędników f'rancsi w In
doc'1 .: . l1 ' · mte ·csie rosyjskiej floty. 
:\\ j.)a ·..) iu 9św · dczają za\\ sze posłowi ia-

i I\ !'Il , ze o narnszeniu neutralno c1 

nk ii i · iadomo, że wydano odnośne roz
kaz y temtejszym urzędnikom i t. d. Tym
czasem urzędnicy ci pozwalają na stały 
UO\\ óz żywności i węgla .Rosyanom, a 
eskadra Rożdiestwieńskiego dotąd znajdu
ie si ę jeszcze pod ochroną wybrzeży fran
cuskich. Opinia publiczna w Japonii jest 
·ogromnie wzburzona. 

Telegramy. 
B r a n d e n b u r g. W wyborach u

zupełniających do sejmu pruskiego wybra
no posłem właściciela dóbr rycerskich br. 
Bredowa z Ooren wszystkimi głosami, któ-
1'ych oddano 321. 

P e t c rs b u r g. W Wilnie, Grodnie 
1 Smorgoniu OKłoszono stan wzmocnloneł 
•cbrony. 

Pet er s bur g. W Szytomierzu WY· 
buchty rozruchy skierowane przeciw ży „ 
dom, którzy stawili opór z bronią w ręce. 
Dnia następnego naliczono 12 zabitych i 50 
rannych. 

L o n d y n. W Honkongu odbyła się 
· łajna konferencya pomiędzy Rożdiestwień
sldm a admirałem francuskim Jonquie
re'em. 

Niezdrowy objaw. 
. Z powodu osobnego rodŻaju korespon-

k
de?cyj pojawiających sie z obczyzny w nie 
. torych gazetach poznańskich pisze nam 
•.e~en z więcej znanych rodaków na obczy
. nue: 

„W życiu naszem publicznem carat 
~Yraźniej spostrzegamy niezdrowy objaw, 
a.t?ry z czasem może się przekształcić w 
.wielce szkodliwą. chorobę, Jeteli zawczasu 
»rzeciwdziałać nie b~zlemy. Wskazał 
nań i~t berliński korespondent „Dz. Pozn." 
Polntósł to także „Dz. Beri.", a chodzi o f lot~arstwo uprawiane po gazetach przez 
~dz1 Powierzchownych a złośliwych i am
iuttnych i po części przez zawodowYeh 
~zczerców, często teł przez pr6tnłaków, 
~ór~y Po prostu nie mając nic lepszego clo 
~Ynienia, pisuJa korespondencye klamłi· re, b oczernić lu~1 osob~cie irn niemi
~ch. Są i tacy, kt rzY sądzą, że bez nich 
~c dobrego po~ n~ mote i sXoro ię 
łni ladzie bez nich w naJlepszet myłłi o-. 

jakiejbądź pracy zabiorą, zaraz pracę tych
że zohydzają z pobudek czysto osobistych. 

Pan X. mówi na wiecu na przykład o 
popieraniu swoich, pąnu Y. to się nie po
doba, bo sam pod tym względem może nie 
jest bez zarzutu. Pisze więc koresponden
cyę, w której wyszydza pana X. w naj
wstrętniejszy sposób nie szczędząc stosun
kó r natury zupełnie prywatne[. 

Pewien korespondent wymyśłal w je. 
dnej z gazet pozna11skich na osobiście mu 
nie miłego człowieka i zarzucał mu, że ku
puje od bławatnika niemca, choć mamy bła 
watnika Polaka na miejscu. Szczęścię_m 
czy nieszczęściem krótko potem czy nawet 
w sam dzieli. wysłania korespondencyi spm 
kano mości pana korespondenta wychodzą. 
cego ze składu żydowskiego z zakupionym 
tamże towarem. 

Ttomaczyl się wprawdzie, że u Polaka 
życzonego towaru nie może otrzymać, ale 
mopanku ten, któregoś może przed chwilą 
w korespondencyi opisał, mógł być w tern 
samem położeniu. A dalej nikt nie ma pra
wa ani prywatnie a jeszcze mniej publi
cznie czynić zarzutów, od których sam nic 
is!st wolny! 

Gdyby to jeszcze tylko takie zdarzaty 
się \\rybryki korespondentów, to jeszcze 
nie byłoby najgorzej. Lecz czyni się zarzu
ty najniemeżliwsze, na które .nie raz nie 
chcąc sobie ub1iżyć nawet udpow':iacJ.a~ ni~ 
mot na. 

Tak zarzuca się ludziom występują
cym publicznie lub piastującym urzędy PU· 
bliczne, że tylko z pychy pracują, że tylko 
rozgłosu szukają, że im tylko o honory 
chodzi. Innym znowu że chodzi im tylko 
o pieniądze, o własną kiesze(1. Naturalnie 
dowodu korespondent taki nie dostarczy, 
ba nawet pod korespondencyę się nie pod
pisze, lecz z za pf otu strzela nie raz do lu
dzi ·najlepszych. A prawie zawsze znaj
dzie się gazeta, która zamieści chociaż naj
większe niegodziwości. 

Zarzuty tego rodzaju można przecież 
zrobić każdemu, boć mamy bez liku dowo
dów, że nawet Swię~ym Pańskim za życia 
takie same zarzuty czyniono i twierdzono, 
ie nie z mitoki do Boga i z przekonania 
pracują tylko dla rozgłosu, dla sławy, z 
pychy itd. 

Zaczepiony na takie zarzuty nieraz 
wcale odpowiedzieć nie mÓże. Jakież je
dnakowoż są skutki takich niegodziwYch 
korespondencyi. Oto właśnie ludzi naj
dzielniejszych korespondencye takie ·znie
cht=:cają do pracy i pozbawiają nas sil naj
lepszych w naszem życiu publicznem. 

Próżniaka bowiem i leniucha, który za 
piecem siedzi, nikt zaczepiać nie będzie. 

Taki niegodziwy korespondent rzuci 
podejrzenie i oszczerstwo z lekkiem .ser
cem bez skrupulu z osobistych pobudek na 
niemiłą mu osobę, nie troszcząc się wcale 
o to, że zaczepiony ze zmartwienia nieraz 
się rozchoruje i dla nikczemności jednego 
osobnika cala rodzina a nieraz społeczeń
stwo całe cierpi . 

Nie jest to absolutnie -pr_zesadą. Zważmy· 
bowiem, co ogólnie wiadomo, ii nieodża
łowanej pamięci poseł Głębocki, który to 
tak dzielnie bronił praw narodu naszego, 
tylko dla takich niegodziwych zaczepek o
sobistych jego wrogów przedwcześnie ży-
cie zakończył. 

Jeżeli człowie~ tej miary co ś. p. po-
seł Olębocki, parlamentaryusz tak wytra
wny, do tyla brał sobie do sercą te oszczer 
stwa, które. na niego rzucano, co powie
dzieć dopiero o innych mniej w zy.ciu pu-
błicznem ota~ch? 

Rzec• najgprsr;a, że zna.jduJC\ się je-
szcze gazety, które pr~ei za~nie 
korespondencyi z dala cuchnłlcych ~r 
twem. tęł niubdziweJ pracr po•ak. 

Toć coraz więcej roz.pe>wsz nł;l ę 

u zawodowych oszczerców na obczyźnie 
zasada, że jeżeli chcą od kogo coś wymu
~ić lub .zniewolić, by postępował według 
ich woh grożą: „Poczekaj ! opiszę Cię w 
„Postępie" ! 

Inny pragnie drugiego grubo oczernić 
a obawia sie, że mu tego gazety nie przyj~ 
mą; idzie więc do przyjaciela, a ten udzie
la rady następującej: „Napisz bracie do 
„Postępu", bo „Postęp" wszystko zamie
szcza!" 

Tak tedy powoli zatruwa się całe życie 
publiczne, bo ci którzy oszczerstwa rzuca~ 
ją, niczego dobrego sami nie zdziałają a 
odbierają społeczeństwu ludzi najlepszych. 

Dwa tylko są środki, by chwast wyple 
nić i zapobiedz dalszemu szerzeniu się zle 
go: Pierwszy, by redakcye były oględniej 
sze ~rzy zamieszczaniu korespondencyi, 
szarp1ącyc~ cudzą cześć i sławę, drugie, 
by wszędzie, na każdym kroku otwarcie 
piętnowano każdego oszczercę". 

waznych potyczek w okolicach toru kolc
jow~g?· . W .tych stronach także, wedłu~ 
dbmes1en „Standard'a" mają sie koncentro
wać znaczniejsze siły japońskie. O ile wkł
~om~ść ta jest wiarogodna, świadczyłaby. 
ze ~Jama. ~rzygotowuje się do poważniej
szer akcy1 1 to z kierunkiem przeciw pra
we~u skrzydłu rosyjskiemu, wzdłuż tor• 
kole1ow ego ku Charbinowi. 

P~awd~p~dobicństwo takiego plaau 
wył~mało się JCS~c~e przed dwoma mie!ht
cami. podczas posc1gu wojsk japońskiclt aa 
rozbitą pod Mukdenem armią rosyjską ra
cyonalność akcyi wojennej ku Charbi~owi 
uzasad~io~ą. była znaczeniem strate1icz
ne1!1 te1 .n11e1sc~wości. To też gdy po ta
konczemu pościgu wojska japońskie zacq
ł~. wykazywać ruch rac?-ej ku wschodowi; 
mz ku północy, nastąpiła zwłoka w uras
czywistnieniu pinów przeciw Charbinowi. 
Zwłokę t~ próbowano wytlómaczyć przY
P?Szczemem, że Ojama liczy sie z zagroi1l
mem tyłów swej armii przez flotę rosy}
~ką, pojawiającą się na wodach wscllodnick 
1 mogącą ewentualnie przywrócić R:osyi lloronaoya obraza. 

. yv ubiegłą niedzielę we wszystkich dawne panowanie nad morzem. Przyp11-
kosc1ołach archydye~ezyi Lwowskiej od- szczenie taki~ jest jednak zupełnie bez~ 
czytano list pasterski ks. arcybiskupa Bil- s~aw~em; . Niedawno temu, pisząc o zapo
czewskiego, datowany z Rzymu w Wiei- bie~hw.osc1 Japo~~zyków wobec nadpły-
kim tygodniu. Arcypasterz za iad.amia WaJ~ceJ floty Rozd1e twieiisldeg~ i ··one...._ 
nim wiernych, że 28 bm. ~e MC o He wypadki n Ol'Zll nłłlil7"' 
Lwo ie uroczysk> ioronacYt ~am Asiałać rabief •·ldfMl';"łi•~l 
Najś~iętszej Maryi PanJP,1 ko cide oo. ziłiłrny przekonani , e na et caik 
Jezmt6w. Wspomniaw z.yo koronacyi <>- p0 od~enie Rosyan na morn ni'ie-t••'*--1 
brazu na Jasnej Górze (w r. 1717) oraz 0 l~y Oiarny trudnem połoteniu. .J „ 
koronacyach, dokonanych już we Lwowie k11!1 poglądC:T ~stępują obecnie uRusskiia 
w r. 1751 (obrazu Matki Bożej w kościele Wiedomost1 pisząc, że nawet w razie do-
00. Dominikanów) i 1776 (Matki Boskiej szczętnego rozbicia eskadry japońskiej 
Laskawej w katedrze), ks. arcybiskup po- marszałek Ojama nie miałby najrnniej~.zeJ 
wiada dalej: pot~zeby obawiać się o połączenie swoje 

„Teraz przyszła kolei na ukoronowa- z OJ~zyzną. Ma on do rozporządzenia ·ko
nie Matki Bożej Pocieszenia w kościele XX mun!kacye zupełnie prawie bezpieCZIUl: 
Jezuitów we Lwowie. I ten obraz ściśle kole1 F~zan-Seul-Widżu-Liaoian; Fuzari 
łączy się z dziejami narodu. Przed nim odle~ły 1est od Modji i Sasebo o 8 go~HI 
modlił się król nasz Władysław IV. Tu drogi, a odlegloś~ t~ką łatwo przebyć w 
Jan l(azimierz żebrał pomocy Maryi w l nocy. -. Zn~sztą i h1storya obecnej woj1y 
rozlicznych niebezpieczeństwach ojczy- równymi PI1~kła~ami ut>ow~żnia ~ 
zny. Tu Stefan Czarniec,ki dziękował za podobnych wmoskow. Np. w lipcu ub11-
z~yc.ięstw~ nad Rakoczym. Tu Jan So- ~le~o r~ku 1cr~żo~~iki władywostockie po 
b1esk1 prosił o pomoc w wyprawach na Jawiły się w .cieśmn~e Koreańskiej, a naw t 
Turka. I o tern wspomnieć sie godzi, że na horyzoncie Tokio; jednego dnia u~ 
przed tym obrazem nuncyusz papieski się Rosyanom nawet zatopić trzy transpor
Piotr Vidoni w r. 1656 po Mszy św. dodal !0w~ o~rety japońskie. Mimo to operacye 
na prośbę króla Jana l(azimierza przy koń- J~pon.skie w Mandżttryi nic na tern nie u
cu litanii do Najświętszej Panny trzy razy cierpiały. Co węcej, armie japońskie odnio
prośbe: „Regina Regni Poloniae, ora pro s~y prwie równoczeście trzy wielkie zwy
nobis" - Królowo Korony Polskiej módl cięztwa: Nogi, zająwszy Wilczą Górę 
sie - ach módl sie za nami! podsunął się pod mury Portu Artura No~ 

Akt koronacyi poprzedzi msza w ko„ dzu pobił jen. Zazulicza pod Simucz~ne111 
ściele OO. Jezuitów. l(s. arcybiskup wzy- I<.uroki zaś stoczył trzydnio ą zwyci~ ' 
wa wszystkich wiernych, którzy nie oędą bitwę w wąwozach Janczelinu z oddziala
mogli uczestniczyć. w uroczystości aby mi; Kellera i Herszełmana. 

.wieńczyli w domu tym kwiatami ob'razy . J~że~i tedy zwłoka w akcyi ku Caar-
oltarze i figury N. M. P. w kościolch .;, bm~w1 me pozostawata w związku z pray
domach i na polach. Następnie Rs. arcybi- byciem .Rożdiestwieńskiego na wod;' 
skup zaleca uczenie katechizmu i koliczy wsch~dnie, ~o ruch Japończyków ku i>ół-
następnemi słowy: n?cneJ K?rei uważać należy jako wykona--

„Wreszcie jeszcze prośba. Módlmy się me części. ~łanu ogólnego w- telldm styhr. 
wszyscy, żeby Pan Bóg dał nam niedługo Jeteh Jednak Ojama nie obawiając się 
czekać na nową łaskę, abyśmy mianowicie o losy swej armii na wypadek niepomyśl
wkrótce mogli uroczyście ukoronować nych wypadków na tJ10rzu, zamierza ro~
Najśw. Pannę w cudami słynącym Jej o- począć na oowo operacye na wielką ska1' 
braz~e w Kochawinie". to znaczy, że jest iło tych operacyi pr.zygo-

Na uroczystość te ks. Jezuici przygo- towany. YkazuJą to następujące liczby: 
towali osobną pieśń koronacyjną, między Armia Japońska, która po bitwie po 
innemi -znajdui~my tam wiersz: „Królów Mąkdefl~ zmniejszyla sie o 60 OOO żoł-
swych korone lud Ci złożył w dani". Isto- nierzy połowie kwietnia doprowadzoa 
tnie teł aa glowie N. M. P. będzie ·umie- Jut zo tata <Io pierwotnego stanu swego ; 
szczona korona kazimierzowska, a na gł(>· llczyla ~ OOO ludzi Ponadto, iak donio
wie Dzieciątka Jezus korona jagiellQ.ńska. 1Y legramy, Japończycy sformowali 926 

i\ ;umie pod doWództwern jen. Niszi. ~ 
chwilą ~rganicz~10 wcielenia tych woj 
1~1 µynneJ na terenie mandtlirskim 

ek Ojama rozporZC\dzać bedzie ar: 
młi& tle~ - 610 OOO .2olnieny i 2000 ar
mat, a razem z wojskami strzeiąceml ko-



~tawiać si~ będzie prawdopodobnie w 
munikacyi na tyłach, armią przeszło 700-
tysięczną. 

Skoncentrowanie takiej masy wojska 
rzuca pewne światlo na plan ogólny japoń
ski. Gdyby bowiem Ojama chciał poprze
st~~ '··ko na dalszem atakowaniu Liniewi
e, · .\starczyłyby na to wojska, któremi 
ro~' ..-J rządzat dotychczas i zw loka w ope.:: 
racyach bylaby nieuzasadniona. Można 
zatem przypuszczać, że Ojama chciał ró
wnocześnie podjąć akcyę przeciw Liniewi
c7.owi i przeciw Władywostokowi. .Ko-
.ie~;,n0ś~oblożcnia tej twierdzy umotywo

wana jest potrzebą odebrania Rożdiestwief1 
kiemu .icdynci podstawy operacyjnej. Zaś 

.podczas oblężenie należy izolować Linie
wicza, celem usunięcia go od obrony twier
dzy. Plan ten przypomina plany japońskie 
z pic1 wszych okresów wojny, gdy część 
rvojsk japo(1skich na K\.•antungu przecinała 
się ku Portowi Artura, a cześć przecinała 
l( ropatkinowi połączenie z tą twierdzą. 

\Vykonanic nowego planu Ojamy przed
staw'iawicć siG bQdzie prawdopodobnie 'v 
ten sposób, że opcracyc przeciw Wlady
wost<Jki podejmie szósta armia, która wy
lądO\\ ała już w Gensanic. W połączeniu 
z częścią wojsk, stojących \V fJółnocnei .Ko
rci, oko!o 100,000 żolnierzy, to jest siła, ró
\\'11„1 sile armii oblężncj pod Portem Artura, 
sfc1 so :va wszy przejście przez granicę Ko
rei: rzekę Tumen, przystąpi do oblężenia, 
a ró \'noczcśuic główne siły japot1skie, t. i. 
przeszło pół miliona żolnicrzy ruszy prze
ci \\' LitJiewicZO\Vi szerokim łukiem w kie
n:nlrn dośrodkowym ku Charbinowi. 

Operacye te przypadną prawdopodo
bnie PQ ustaniu okresu słoty wiosennej. 

ltschmann o ha .atystach. 
Znany pisarz polski Stanisław Bełza 

nadsyła nam następujący artykuł ogłoszo
ny :v „K.ur. Warsz.": 

Ze zmarłym w tych dniach w Elblągu 
tlen rykiem Nitschmaucm pozostaw alem w 
serdecznej korcspondencyi. 

Z okoliczności siedemdziesiątej roczni
cy jego LI rodzin, kilka lat temu przesłałem 
mu swoje życzenia razem z kilku dziełami 
swojcmi na pamiątkę i ocl tej chwili nawią
zat się między nami stosunek, który dopie
ro śmierć jego potargała. 

Jako pisarz, mający na celu zapozna
wanie nicmców ze skarbami literatury na
szej, znany jest Nitschmann dobrze. 

Mniej jako człowiek. 
Zwlaszcza też malo kto wie o tern, że 

choć prusak i patryota niemiecki, byt on 
zdeklarowanym wrogiem przeciwpolskiej 
polityki swojego rządu, a hakatystów, zle
go i ponurego rządu tego ducha, piętnował 
\\·yrazami, pod któremi móglby podpisać 
się każdy z nas. 

Na dowód przytaczam wyjątki z czte
rech jego do mnie listów, które jednocze
śnie przesyłam na ręce posła do Berlina, p. 

Kapitan Czart. 
,~ t : I 

TOM TRZECI. ł 

I • 

(Ciąg dalszy.) 

- Do roboty! - rzekł Rinaldo, gdy 
tylko paczul grunt staly pod stopami. 

Podczas, gdy Ben Joel błądził po sy
pialni, szukając pomacku lampy, Rinaldo 
zatlił przy pomocy krzesiwa pakuły. 

Po chwili znaleźli i zapalili lampę, a 
gdy tylko plamień jej zabłysnął, rozejrzeli 
się instynktownie dokota siebie. 

firanki nad lóżkiem były zasunięte i 
lekki podmuch - zapewne wiatru, wpada
jącego przez otwarte okno - zdawał się 
nieznacznie je poruszać. 

Ben Joel wskazał towarzyszowi pal-
cem szafę dębową. 

- Tam? - zapytal Rinaldo. 
-Tak. 
Ben Joel wziąl lampę i skierował się 

w stronę łóżka. Rinaldo postępował za
raz za nim. 

Nagle obaj stanęli w miejscu, skamie
niali z przerażenia. 

Firanki poruszyły się żywiej i widocz
ne bylo, że już tym razem nie od wiatru. 

Jednocześnie w glębi pokoju dał się 
słyszeć suchy trzask - trzask odwodzo
nego kurka od pistoletu. 

Rinaldo stanął, zatrzymując Ben Joe-
1a, i wyciągnął do polowy z pochwy szty
let. 

Z ręką na głowicy sztyletu, zatopil w 
lóżku wzrok przenikliwy - wzrok strzel
ca, badającego oczyma krzak, w którym 
domyśla się ukrytej zwierzyny. 

Bernarda Chrzanowskiego, w przekonaniu 
że zrobi z nich, podczas przyszłych roz
praw polskich w parlamencie, st.Qso\vny u
żytek, odpierając stereotypowy zarzut od 
stolu ministeryalnego, że krzyki na nad
użycia germanizatorów są niesprawiedliwe 
i przesadzone. · 

W chwili rozpasania w pewnym odła
mie narodu niemieckiego poziomych i po
niżających instynktów, dobrze jest mieć w 
pamicci słowa wybitnego i uczciwego nic~ 
mea, oś\vietlającego je z ogóh10 ludzkiego 
punktu widzenia. 

List pierwszy, dotykający tej spra\vy, 
nosi datę 30-go marca 1901-go rCiku. 

Z okoliczności nic pamiętam już jakich 
(tyle ich bylo ! ) wybryków sławetnego 
Stowarzyszenia hakatystów, przesłałem 
Nitschmanowi egzemplarz „l(uryera wąr
szawskiego", podający o nich wiadomości. 

Oto jego odpowiedź: 
Artykuł „.Kuryera", traktujący o agi

tacyi hakatystów, jakby mi byl z ust i 
serca \\·yjęty. Wszak to zawdzięczając 
niczem nic usprawiedliwionej polityce 
eksterminacyjnej Bismarka, wtargnęła 
do nas ta ohyda prześladowania polaków 
\\' Poznaf1sk1em, z tak zaciekłą 11icnawi
ścią. Każdy z tych antypolskich wybry
ków rani mi serce, jakkolwiek sam je
stem 11iemccm (schneidet mir ins łforz, 
obwohl ich cin Dcutschcr bin). Niestety, 
i rząd nasz pod ·wielu względami ulega 
ich wplywom. Do zaślepionych hakaty
stów dadzą się zastosować wyrazy: „nic 
wiedzą, co czynią" (ostatnie zdanie na
pisał Nitschmann po polsku). 

W obszernym liście z d. 18-go grudnia 
tegoż roku omawia zasłużony ten pisarz 
szerzej całą politykę przeciw polską rządu 
pruskiego. 

Brak miejsca nie dozwala mi przyto
czyć tego charakterystycznego listu w ca
fości, poprzestanę więc na kilku wyjąt
kach, malujących jak nie można lepiej, 
szlachetne oburzenie uczciwego człowieka, 
wobec prześladowai'1 tego, co się zgnieść 
nie da, języka, na zachodnich naszych kre
sach. 

Oto one: 
Wiele dałoby się powiedzieć i o 

środkach represyjnych, stosownych w 
Poznańsldem. Najbardziej zasmucającą 
jest ta okoliczność, że hakatyści o cia
snych umyslach, w ślepej swej nienawi
ści do wszystkiego co polskie (in ihrem 
blinden Polenhass) wytwarzają do pe
wnego stopnia pat1stwo w państwie i 
wywierają niepożądany wpływ na rząd. 
Tak naprzyklad, do uczenia dzieci pol
skich, nie umiejących ani słowa po nie
miecku, powoływani są nauczyciele z 
prowincyi nadreńskiej, sprowadzani tu 
aż ztamtąd dlatego, że nie mówią po pol
sku. Jak może takiego nauczyciela ro
z·umieć dziecko? w jaki sposób potrafi 
on oddziaływać na młodociane serca i 
umysły? To też oddzielnych wyrazów 
uczy się dziecko zazwyczaj w drodze 

Ale w pokoju zapanowala napowrót 
cisza glęboka. 

I jak myśliwy, omylony w przewidy
waniach, Rinaldo szepnął pogardliwie: 

- Nic tam niema. 
W tej chwili, gdy zabierał się iść dalej, 

firanki przy łóżku rozsunęły się gwałto
wnie i wychylila się z pomiędzy nich po
stać groźna. 

- I cóż, panowie? - przemówiła ta 
postać - decydujecie się! Już od kwa
dansa obserwuję was, chcąc dowiedzieć 
się, o celu waszych miłych odwiedzin! 

Przy tych stawach zeskoczył z łóżka 
Cyrano, zupełnie ubrany, ze szpadą w je
dnej ręce, z pistoletem w drugiej i postąpił 
śmialo ku zbójcom. 

Nie mogąc wymówić ani jednego sło
wa groźby lub tlómaczenia, takim strachem 
śmiertelnym przejęło ich to zjawisko, co
fnęli się w przeciwny koniec pokoju. 

- Jakóbie ! Jakóbie ! - zakrzyknął na 
cały głos Cyrano. 

Rinaldo i Ben Joel odzyskali w jednej 
chwili krew zimną. 

- Nie wzywaj pan daremnie księdza 
proboszcza - odezwał się szydersko cy
gan - zajęty jest w tej chwili gdzieindzieJ. 

- A! X za wolał jednocześnie sługa 
hrabiego Rolanda - bardzo nam przyje
mnie spotkać tu pana, panie Cyrano. 

I wydobywszy nieznacznie pistolet, 
zmierzył prosto w poetę i wystrzelił. 

Długa krwawa kresa wystąpiła na po
liczku Cyrana. 

Smierć zajrzała mu w same oczy. 
Rzucił się w stronę okna, aby przeciąć 

latrom odwrót, a jednocześnie, nie cel_µ,iąc 
prawie, nacisnął cyngiel pistoletu. 

Straszny krzyk wściekłości, przytłu-

stosowania przez nauczyciela fizycznego 
gwałtu. Oto mała ilustracya! Jeżeli na
przyklad nauczyciel chce dać dziecku 
pojęcie o znaczeniu niemieckiego wyra
zu: „heiss" (gorący) przyciska uczniowi 
ręce do rozpalonego pieca, i gdy dziecko 

· z bólu jęczy, krzyczy mu: „łieiss, hciss, 
heiss !" 

I dalej: 
Dzieci wyuczają się na pamięć od

dzielnych zdaf1 w języku niemieckim, 
aby je módz następnie przy najbliższej 
wizytacyi szkoly powtórzyć jak papugi. 
(Papagaicn-artig). A później powiatowy 
inspektor szkól, sklada raport swej 
zwierzchności, że dzieci już zupelnie po
prawnie władają językiem niemieckim . 

I jeszcze dalej: 
Ale tego rodzaju spraw nie \Volno 

teraz n nas poruszać, jeżeli się nie chce 
być zadenuncyowanym przez członków 
Ostmarkenvereinu, lub nawet narazić się 
na rewizyę w domu. A poza tern wszy
stkiem, na ileż to innych ciągłych szy
kan są wystawieni pofacy w Prusiech ! 
Nieda'vno jedna z hakatystycznych ga
zet nazwala szlachtę polską „wyrzutka
mi ludzkości'' (Aus\\'urf der MenschheH). 
A jednak właśnie szlachta polska przed
stawia dla sztuki i literatury więcej cie
kawego materyalu. niż arystokracya 
niejednego innego kraju". 
Zaciekłość hakatystów w prześlado

waniu wszystkiego, co polskie, przejmo
wala Nitschmana coraz większem oburze
niem. Donos'l mi \\ ięc o "\vszystkiem, co 
w ich działalności podpatrzył hatibiąc.:go 
dla honoru Niemiec. 

Oto co między innemi czytam w jego 
do mnie liście z d. 27-go sierpnia 1903-go r. 

Nasz hakatyzm puszcza coraz to no. 
\Ve i coraz to śmieszniejsze pączki. I 
tak np. nauczycielom o nazwiskach pol
skich zalecono, aby się zwracali do 
\Vladz z podaniami o zmianę ich po
przednich nazwisk na inne, o brzmieniu 
niemieckiem. Zaiste! patryotyzm jest 
cnotą, dopóki znajduje wyraz w przy
wiązaniu do swojego narodu, z chwHą je
dnak, gdy się przeradza w zaślepioną i 
nieuzasadnioną nienawiść i pogardę 
względem innych narodowości, staje się 
wprost występkiem (wird er cin Laster). 

Wysokie poczucie sprawiedHwości, 
szlachetne oburzenie na niegodną cywili
zowanego rządu politykę prześladowania, 
wreszcie świadomość bezcelowości tejże, 
nie opuszczaly Nitschmana prawie do o
statniej chwili. 

Znamiennym tego dowodem, jest list 
jego do mnie z d. 7-go grudnia r. z., zatem 
na niespelna 5 miesięcy przed śmiercią. 

Schorowany i przeczuwający już bli
ski zgon swój, starzec nie może s!ię -po
wtrzymać od dania wyrazu przepelniają
cym go, na widok tego, co się dokoła nie
go działo, uczuciom. 

Drżącą więc ręką, w końcu listu trak
tującego o przesłanem mu wlaśnlie przeze 

miony w tejże chwili gluchym jękiem, od
powiedzial na huk jego wystrzaJu. 

Jednocześnie rozlegl się loskot padają
cego na podloge ciala. 

Zanim Cyrano mógł rozpoznać, który 
z wrogów poległ od jego kuli, lampa zosta
la zrzucona na ziemię i zgasła. 

Szlachcic przybrał postawę obronną 
i czekał. 

W mroku nic się nie poruszało i naj
Jżejszy głos nie wychodził znikąd - prócz 
slabych westchnień, wydawanych przez 
ranionego. 

- Poddaj się! - za wolał rozkazująco 
poeta. 

Szmer oddalających się szybko kro
ków był odpowiedzią na to pytanie. 

l(roki te zmierzały do drzwi. 
Cyrano uderzył kilkakrotnie z całej 

siły nogą w podłogę. 
Glos jakiś odpowiedział mu z <lotu, a 

w chwilę później drzwi otworzyły się 
stanął w progu Castillan z lampą w ręce. 

- Długo budzić cię trzeba! - rzekł 
z gniewem poeta. 

SuJpicyusz nie miał czasu odpowie
dzieć. 

Ben Joel rzucił się na niego z podnie
sionym nożem, torując sobie przejście. 

Castillan w braku broni przytknął mu 
do samej twarzy plonącą lampę. 

Olśniony i oparzony cygan rzucil się 
w tył i wprost upadł w ramiona Cyrana, 
który ścisnął go krzepko, przywołując Ca
stillana do pomocy. 

Sulpicyusz postawił lampę na stole i 
zabrał się również do Ben Joela, który w 
mgnieniu oka został rozbrojony i związa
ny, i nie mógł już niczem przeciwnikom 
swym zagrażać. 

mnie ostatniem mojem dziele ,,Lądem i 
morzem", pisze do mnie. co następuje: 

Glupota i złość hakatystów (Haka
tistische Thorheit und Bosheit) od czasu. 
zapoczątkowania przez Bismarka polity
ki eksterminacyjnej, w myśl znanego ha
sła: ,,wytępić" wydaje w Poznariskiem, 
gdzie bractwo to stanowi właściwie 
rząd, coraz to ciekawsze owoce. P' -
nieważ dotychczasO\ve, nawiasem mó
wiąc, bardzo kosztowne próby, w kie
runku uczynienia z polaków prawdzi
wych niemców, doprowadzity do wręcz 
przeciwnych wyników, przeto haka
tyści obmyślają w tym celu coraz to no
wsze sposoby i środki. Do jednego z 
najbardziej śmiesznych należy niewątpli
pliwie przerabianie polskich nazw miej
scowości na niemieckie, jak np. Inowro
cła\\r na lfohensalza i t. p. Można sobie 
wyobrazić, jaką pracę będzie miał histo
ryk przysztości, aby się połapać w wy
twarzanym w ten sposób chaosie. Dalej 
w Bydgoszczy i Toruniu pobudowano 
kosztem skarbn niemieckie teatry, które, 
pozbavvione będąc widzów. ile że w tych 
miastach i okolicy przeważa inteligentn~· 
żywioł polski, ledwo mogą się utrzymać, 
i to przy pomocy sztucznych środków." 

List ten jest ostatnim, jakim zaszczy
cony zostałem przez tego uc:zonego i szla
chetnego nicmca. 

Wzmagające się z niem każdym cier
pienia, nieodłączne, niestety, od tak późne
go \\icku, wytrącily mu pióro z ręki, i Pv 
szedł w drogę, z której niema powrotu, bo
lejąc gorzko nad objawami instynktó\\' 
nizkich, wśród ,.narodu filozofów", które
mu z taką godnością tyle lat, na polu lite-
ratury, slużyl. · 

Dopóki żył, nie robiłem użytku z jego 
listów, ' lękając się narazić go na zarzut 
krzywdzący, ze strony krzykliwych ka

. ryerowiczów, którzy zmonopolizowali w 
swych szeregach patryotyzm niemiecki, z 
chwilą przecież, gdy śmierć zabezpfieczyła 
go od ich prześladowafl, chcę, by ożywia
jące je szlachetne myśli staly się własno
ścią ogółu. 

Chcę więcej: 
By przekonywając jednych o tcm, ie 

nie wszystko, co niemieckie nazwisko no
si, zarażone jest jadem trucizny, którą są
czył w krew narodu szczęśliwy acz prze
wrotny twórca jedno', ·i niemi ee-ki Pi w in
nych, których serca jad ten toczy, budziły 
sumienie i wstyd, PO\\ ,'trzyrnuiąc ich na 
fatalnej drodze moralnego skażenia i upad
ku, w myśl pragnień duchów szlachetniej
szych i wyższych bez różnicy wyznań re
ligijnych i narodowości, do których zasto
sować się dadzą wieszcze słowa Mlickie
wicza, że: 

„jako dwie Alpy spokrewnione skatv1 

choć je na wieki rozerwał nurt wody, 
ledwo szum słyszą swej nieprzyjaciótki, 
chyląc ku sobie podniebne wierzchołki." 

Stanisław Bełza. 

W ów czas dopiero Cyrano zajął się 
Rinaldem. Leżał on twarzą zwróconą do 
ziemi; na podlodze przy nim połyskiwała 
kałuża krwi. 

- Nie żyje! - rzekl poeta. - To była 
by szkoda. Zmusilibyśmy go do mówienia. 

Raniony głucho zajęczal. 
Cyrano uniósł go i rozpiął mu kaftan 

na piersiach. 
.Rinaldo ugodzony zostat w lewą stronę 

piersi. 
- Zgubiony! - szepnął do siebie poe

ta, który znał się na ranach. - Próbujmy 
jednak przywrócić go do przytomności. . 

Złożono umierającego na łóżku; po
czem Cyrano przypomniał sobie księdza i 
zaniepokoi! się o niego . 

- Gdzie Jakób? - zapytał. - Czyż
by piekielny halas, który tu czyniliśmy, nie 
był w stanie go przebudzić? 

Castillan pobiegł do malej izdebki, 
gdzie proboszcz udat się na spoczynek, od
stępując swego łóżka przyjacielowi. .. 

Wiemy już, że nie mógł znaleźć w meJ 
nikogo ... 

Cyrano w jednej chwili zrozumiat, ~zy 
też domyślił się, co się stało. . 

Pochwycił drugi pistolet, nabił go, i 
przystąpiwszy do Ben Joela, który leżał 
związany na podłodze, rzekł zimno: 

- Gdzie ksiądz? Jeżeli nie odp~
wiesz, zanim zmówię „Ojcze nasz", dal~ 
slowo szlachcica, łeb ci roztrzaskam! . 

Ben Joel znajdował się w położelllU, 
w którem odmawiać trudno. Wzrok C~
rana wyraźniej jeszcze, niż jego słowa rno ... 
wit, że ta pogróżka nie jest czczą. 

(Ciąg dalłizy nastąpi,. 



:Ziemie polskie. 
J'rUS ~aebodnieh Wartni~ i Mazur. 
z Prus Wschodnich. O ciekawem a 

azem smutnem zajściu donoszą z Lisów 
powiecie węgoborskim. Gospodarz 

mmer, któremu powodziło się ,dobrze, 
\\·il si ośm lat temu bardzo wesoto w 
riY niejakiego Fuhrmanna. W toku po. 
wędki nadeszła 13-Ietnia córka Klamme
Marya, z obiadem. Sąsiad l(lammera, 
podarz M., w podnieconym już usposo
nin, odezwał się w te slowa: „Mary-
u dai mi calusa, dam ci za to 500talarów 
; będziesz miala 20 lat". - Dziewcz~ 
pewnem wahaniu przystało na propozy

·e. Oczywiście nikt tych słów nie brat 
vwczas na seryo, tak się przynajmniej 
nvalo. Tymczasem inny świadek tej 
,ny, \Ylaściciel Bunkus, zapisał ją sobie 
kladni.c \V kalendarzu. Gdy dziewcze 
·ol1czylo 20 lat, _Bunk~s. przypadkow~ ka~ 
ndarz znalazł 1 zwroc1ł Klammcrowi u
agę na przyrzeczenie posiedziciela M. 
n, nic zwlekając, zażądał owych 500 ta
ró\\' i zaskarżył go, gdy nie chciat zapła
'. M. proces \\'e wszystkich inslancyach 
rzegral i pieniądze zaplacić musiał. Blo-
oslaw~efJstwa ~c pieniądze ro_dzinie K.Iam-1 
era me przym osły: K.. bowiem po\viesil 
e . .:órka jego zaś zaniewidziala. 

Z Janshorka przyslal „Wiclkopolani-
0,li" jeden z czytelników wycinek z „Jo
an1~h11rger Anzeiger", w którym znajdu
się fekrat ze zebrania „OstmarkenYcr-

(inu''. 
Wieczorek ten familijny dla hakatv

t&tr odbył się dnia 25 kwietnia w do~u 
idy gminnej. 

Po odśpiewaniu pieśni: ,,Deutschland, 
cutschland" itd. pastor R.auch z Lieben-

nuhl miał wykład: „o polskiem niebez
ieczeństwie". - Mówca to niebezpieczeń-
1110 tak określil: 

„Prymas Polski i ztota kaplica w Tu
ie są ogniskami, z których rozrzuca siG 

nici polskiej agitacyi, tam jest środowisko 
·szelkich dąże6 narodowo-polskich. 

Celem tej agitacyi ostatecznym jest 
tworzenie nowego wielkiego państwa pol
kiego od morza do morza, ma ono objąć 
·szystkie ziemie, które polacy w zarozu-
ialości swej jako ziemie polskie ozna
zaia. 

Nie chouzl tu jeayme o Poznau:sK1c 1 

rusy Zachodnie, nie chodzi tu także o 
lązk, Mazury, czyli Prusy Wschodnie, 
cz o Pomorze i części marchii branden-
urskiei. Najbliższym celem polskiej agi
cyi jest szkodzenie, uciskanie i niszczenie 

\'szelkiej niemieckości na kresach wscho-
4nich. Do osiągnięcia tego celu sluzyć 
31~ą polska prasa i polskie banki ludowe 
I t. d." 

W tym guście straszyl pastor Rauch z 
Liebenmiihl strwożoną trzodkę hakaty. 

Korespondent dodaje, że tego strachu 
'\akatystom napędziło zakupienie majątku 
lagod z przyleglościami przez p. Iwana ze 
S1ęszewa. 
. . Z tych doniesień widzimy, że hakaty
sc1 wszędzie ścielą swe gniazda - i stara
ją się rozszerzać nienawiść do wszystkiego 
co Polskie. 

Musimy tym wysiłkom przeciwdziałać 
Prostowaniem fałszów, ale także zgodną 
Pracą na niwie narodowej. 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 
Z Koronowa piszą do „Gaz. Grudz.": 

Mandat karny na 15 mr. lub 3 dni aresztu 
odebrał 14-letni uczeń kupiecki A. Wojcie
~howski. Karę wyznaczono mu za to, że w 
18 kwietnia miał rzekomo przeszkadzać 
nauce szkólnej przez nieprzyzwoite spra
wowanie się podczas lekcyi. W świetle 
Prawdy przedstawia się sprawa w sposób 
następujący: Podczas pauzy rozmawiali 
Uczniowie na dziedzińcu szkólnym po pol
sku. Nauczyciel to uslyszal i powiedzial: 
Zkąd przychodzicie do tego tutaj po polsku 
ro~rnawiać? Wojciechowski odpowie
dział: Nawet na dziedzińcu szkólnym nie 
\Volno po polsku rozmawiać? Na co mu 
~aucz_Yciel odpowiedział: Już dobrze, skut
k'errnm otwarcia etj komunikacyi będzie o-
1 tego zobaczymy! 

Nauczyciel zrobil podanie i karę wy
:n1~czono. Wojciechowski nie zapłaci kary, 
;. o udał się do sądu i chce udowodnić, że 
ie stało się to w klasie, tylko podczas pau
~ na dziedzińcu szkólnym i o przeszk. 
w ~a~ce mowy być nie może. O tej gorli
chosc1 hakatystycznej pisze „Croner Wo
w enblatt": Przez naganę byłaby ta spra
! a w spokojny sposób załatwiona i nie by~ 
~b~ Pomiędzy ludnością zrobiła takiego 

z urzenia, tern więcej, że chodzi tutaj o 

14-letncigo chłopca, który dotąd nie był 
karany. 

Poznań. Wybory uzupełniające do 
r~d~ ~ie.jskiej odbyly się w czwartek. Zwy 
c1ęzyh, Jak było do przewidzenia, wszy
scy trzej. kandydaci niemiecko~żydowscy. 
W _I klasie w starem mieście na 235 upra
wmonych do głosowania oddala glosy 
tylko 97 wyborców, t. j.41 procent. Kan
dydat polski p. adwokat Scyda otrzymat 
35 gtosów, przeciwnik p. Aleks Berstein 
62 glosy. 

. W I klasie na Jeżycach padły wszyst
kie 14 glosó~v na niemieckiego kandydata, 
P. radzcę le1dlcra. Polacy wstrzymali się 
o? głosowania, nie mając widoków zw~·
cięzt :\'a. 

. Il klasie, drugiego okręgu staromici
sk1cgo z 502 uprawnionych do gosowania 
odd~lo glosy_ 248, czyli 49 na sto. Kandy~ 
dat zydowsk1 p. adwokat I(irschner otrzy
mał 15? głosów, nasz kandydat p. dr. Kar
wowski 98 gosów bralo udział w wyborach 
60 11a sto, z Niemców zaś tylko 40 na sto. 

Skład rady miejskiej po czwartkowych 
wybo.rach nic ulega zmianie. Pozostaje 11 
polskich a 49 niemiccko-żydo\vskich ra
dnych. 

Wrze~ni?. Bank tamtejszy parcelacyj
ny ma tamo 1 pod korzystnemi warunkami 
na .sprzedaż folwark w Goczałkowie pod 
G1~1eznrrn. Obszar 340 mórg ziemi pszen
ne.J, dreno·wanej z pięknym ogrodem dobre
nu budynkami i kompletnym inwentarzem. 

Leszno. Do pierwszej Komunii świętej 
p:·zystępowalo w zcszŁ<i niedzielę 124 dzie
ci;. K.s. wikaryusz przemówił od ottarza 
w Językn polskim i niemieckim. 

Z Lubasza piszą do ,.Dzien. Pozn.": 
Mamy tu w miejscu głównego nauczyciela 
nazwiskiem K.ocky . Pan ten jest katoli
kiem, żona jego nawet polką ale widocznie 
chodzi mu bardzo o gcrmani~owanie dzieci 
polskich . Jako dowód przytaczam: 

Wdowa, nazwiskiem Fryś posyła od 
Wi~lkieinocy synka swego do s

1

zkoły tutcj
szeJ. Pan Kocky zawyrokował, że nazwi
sko to spolszczone, zmienia więc nazwisko 
na _P~isch i każe dziecku chodzić na naukę 
r~hgu do oddziału niemieckiego. Dziecko 
me rozumie ani słowa po niemiecku zosta
lo więc obite, tak że teraz już trze~i dzień 
do szkoly nie chodzi i leży w wielkiej go
rączce. 

. DodaQ trzel;Ja. ż~ oan K ockv również 
mne nazwiska pisze Jak mu się podooa, me 
zważając na to, czy to dobrze lub nie. 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
'Racibórz. O dwuch nowych wypad

kach tężca karku donoszą z Brzeźnicy w 
tutejszym powiecie. W mieście samem 
dotychczas nie zdarzył się jeszcze ani jeden 
wypadek, jak również w powiatach grot
kowskim, kluczborskim i nyskim. Poza
tem tężec karku opanował już cały Górny 
S,tązk, a w pierwszej połowie kwietnia nali
czono razem 407 wypadków, w tern 212 
śmiertelnych. 

Lubliniec. Pomiędzy rządami rosyj
skim a pruskim, zawarto nareszcie ostate
czną umowę co do połączenia kolei Herby 
Częstochowa z rządową koleją pruską w 
Herbach dla bezpośredniej komunikacyi 
towarowej i .osobowej. Termin otwarcia 
komunikacyi będzie ogłoszony w tych 
głoszony w tych dniach. 

Długość linii z Częstochowy do Herb 
pruskich, wynosi 18 wiorst, do Herb zaś 
polskich 17 wiorst. Pociągi pruskie idące 
do Królestwa, będą dochodzily torem sze
rokim kolei pruskich do stacyi Herby pol
skie; pociągi zaś z ładunkami i podróżny
mi do Prus, będą dochodzily do pruskiej 
stacyi Herby. Pomiędzy obu stacyami za
prowadzony zostanie związek telefoni
czny. 

Łabędy. Wielkie nieszczęście zdarzy
lo się przed hutą „Herminy". Hutnik Ko
nopka został z pracy w hucie wydalony i 
z tego powodu mocno sobie podpił. Przed 
hutą spotkał posiedziciela domu Stanika, 
który niosąc z sobą piwo na podwieczorek, 
zdążał do huty. Naglt1 rzucił się I(. na St. 
i pochwycil go za gardło. St. w swojej o
bronie uderzył K. tak nieszczęśliwie, że za
bił go na miejscu. 

Z róinyth stron. 
Bochum. Wobec szerzącej się coraz 

bardziej niemal w calem państwie niemie
ckiem, drętwy karku, napisał dr. P. Meiss
ner w „Beri .Localanzeigerze" następującą 
odezwę, którą w streszczeniu podajemy. 
Pan dr. Meissner pisze pomiędzy innemi: 
Jeszcze pewno nigdy, albo też bardzo rzad 
ko wywarła jaka choroba epidemiczna taki 

niepokój i obawi;, jak obecnie szerząca siG 
drętwina karku. Bojaźliwe charaktery 
drżą, słysząc o nowych wypadkach tej stra 
sznej choroby, a niektóra matka już widzi 
w duchu swego ulubieńca padającego ofia
rą grasującej zarazy. Przy najmniejszym 
objawie bólu w karku, na który dawniej 
wcale nic zważano, biegnie się do lekarza 
który po zbadaniu pacyenta z trudności~ 
zdola go przekonać, że ból pochodzi z lek
kiego zaziębienia lub jakiego innego rozpo
czynającego się niedomagania. Influenza 
n~ przyklad rozpoczyna się dosyć często 
bolen: w plecach i karku i dla tego opa
nowuJe zapadającego na influenzę obawa 
przed stwardnieniem krGgów, a to jedynie 
dla tego, że zaszło kilka wypaclkó\ r tej cho 
roby. l~eumatyczne cierpienia, jak np. reu
matyzm krzyża, mają często swoją siedzi
bę atkże w karku. I to daje obecnie powód 
do bezpodstawnej obawy. Wszystko to 
trzeba zważyć i nic oddawać się próżnym 
obawom. 

Drętwa karku rozpoczyna się nagłą 
fcbnl i rozwija siQ tak szybko, że można 
chorobę rozeznać ni~bawem. W koi1cu 
pisze dr. _Meissn~r lak: Skoro w nocy, 
przebudziwszy SIG ze snu, uczuje kto ból :v. kar~u, niechaj nie zważa wcale na to, 
sp1 ~obie spokojnie dalej, a nic niepokoi się 
mysią, że to już drętwa karku. Tak łatwo 
choroby epidemiczne się nie zjawiają. Koń
cząc moje pismo, mam nadzieje, że te kilka 
slów uspokoi umysły wystraszone. Zby
tecz1_1a ?bawa doprowadza często do uży
wania srodków raczej szkodliwych, niż 
korzystnych. Dla tego należy zachować 
spokój, dopóki siQ nie ma pewności. 

Barlin. „Dzien. Berliński" pisze: „Ks. 
ka:d. ~opp udzielił rnsil1skiemu ks. Iiani
ky1ow1 pozwolenia na sprawowanie opieki 
?uszp~sterskiej nad Rusinami, przcbywa
Ją~y:m na robocie w dyccezyi wroclaw
sk1e1. 

Tak dla l~nsinów. Przekonamy sic nic
b.awem, czy podobną, wzg-lędnością cieszyć 
się będą w przyszłości także Polacy w 
~yas~orze brandenburskiej. Faktem jest 
ze wielu księży proboszczów opiera si~ 
sprowadz:tniu polskich księży dla duszpa
sterzowania między Polakami. 

Hochlarmark-Stuckenbusch. 
. W sobotę dnia 13 i w niedzielę 14 b. 

11J \l"~t ,UT t11tpic;:7:trm }(n~_\inłJn1 nn p 
c1szKanow sposo5nośc ao spow1edz1 r~"'\r: 
Wielkanocnej w języku ojczystym. 

l(oło śpiewu „fiołek" w Recklingb.-Sild 
(Bruch). 

W niedzielę, dnia 14 maja odbędzie się 
miesięczne zebranie o godz. 3.0 po pol. w 
lokalu towarzyskim. Po zebraniu odbę
dzie się zabawa zamknięta dla członków. 
Zabawa rozpocznie się o godz. 5. Zapra
szamy wszystkich członków z żonami i 
naszemi polskiemi dziewojami. Prosi
my, ażeby się wszyscy jak najliczniej sta
wili. Z a r zą d. 

Uwaga: Lekcya śpiewu odbędzie się 
Yi2. Po poludniu o zwykłym czasie ze
branie zarządu. 

Tow. św. Wojciecha w Hochlarmark 
donosi swym członkom, fiż w niedzielę, d. 

Towarzystwo „Polonia • w Diisseldorfie 
obchodzi w dzień 14 maja wiosenną zaba
wę. Zapraszamy towarzystwa z sąsie
dztwa oraz wszystkich Rodaków na naszą 
zabawę. Początek o godz. 5 wieczorem. 

M. Krzymiński, sekr. 

Tow. św. Antoniego w (Frohnhausen) Es-
sen W. 

podaje do wiadomości wszystkim człon
kom, Rodakom i Rodaczkom w Frohnhau
sen i okolicy zarazem wszystkim towa
rzystwom, które zapro zcnia odebrały, iż 
T?w· nasze odprawia w niedzielę, 14 maja 
w10senną zabawę na sali p. Overadt'a w 
f'rohnhausen, Essen w., ul. Adelkampstr. 
ur. ?5. Początek o R"Odz. 4 po pot, wstępne 
50 ten. O liczny udziat w zabawie g-ości i 
towarzystw prosi z a r r: ą d. 

Tow. św. Jana Chrzciciela w Dorstfeld 
donos_i swym członkom i szanownym Ro
dakom z Dorstfcldu i okolicy, iż dnia 14 
maja odbędzie się J. rocznica założenia na
szego towarzystwa po pot. o godz. 4 na 
sali p. Klinghammer. ul. Roonstr. 15, w 
zamkniętcm kółku. O liczny ndzial czloJ1-
ków i I~odaków prosi Z ar z ą d. 

Tow. św. Antoniego w R.ecklingh.-Siid 
podaje swym członkom do wiadomości, iż 
zebranie, kMre się miato odbyć dJ11ia 14 bm. 
przed poludnićm, z ważnej przyczyny od
będzie sio w tQ samą niedzielę o godz. 4 po 
po1_.. Szanownych cztonkó\v uprasza sic 
o hczne przybycie, gdyż będą omawian~· 
;y~żne. sprawy dotyczące chorągwi. Go
sc1c m!le widziani. z a r z ą d. 

~~~~·~~„ ;~~ ~ ~~~~~~·~}~·~~ 
Koło śpiewu ,.Kochanowski" w Eicklu 

zasyla swemu skarbuikowi szanownemu 
druhowi 

MARCINOWI SOBOLOWI 
oraz jego narzeczonej 

pannie MARY ANNIE GOLAK 
w dzie(i ślubu dnia 11 maja szczęśliwego 
małżeńskiego pożycia i wykrzykujemy na 
cześć mtodej parze trzykrotnie: Młoda pa
ra niech żyje! niech żyje! niech żyje! aż ją 
bialy włos pokryje! Zarząd. 

*fłf;~f>'.·~H>**~*ff-4.t* 

Wiec w Bulmke 
g.~az:-012=-pr~foa-=1fo1 1irc1nie1f{w 1 foKarii." ~ 
R.eik, Wannerstr. 110. Jest to pierwszy 
wiec „Z. Z. P.", na który się szan. Roda~ 
ków zaprasza. Na porządku dzriennym; 
Nowela górnicza, oraz sprawy organiza:. 
cyjne. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie''· · 

Wiec ·w Besse 
odbędzie się w niedzielę dnia 14 maja po 
potudniu o godz. 30 u p. Wieland, Resser
weg. Na porządku dziennym bardzo waż
ne sp J.WY. Liczny udział rodaków pożą
dany. · 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

2 pomocników krawieckich na stare 
zatrudnienie przy wysokiej płacy przyj
mie od zaraz 

14 bm. odbędzie się miesięczne zebranie o 
godz. 4 po poł. Ponieważ są ważne spra- _ 
wy na porządku dziennym, więc uprasza 
się o jak najliczniejszy udział. Goście mi-

JAN POPRAWA, 
Ruhrort-Laar, Kaiserstr. 118. 

2 czeladników krawieckich na stale 
zatrudnienie i wysoką płacę, tylko do
brych krawców, poszukuje od zaraz. Ko
szta podróży zwracam. 

le widziani. Z a r z ą d. 
Uwaga. Posiedzenie zarządu punk

tualnie o godz. 2.0. 

Kolo śpiewu „Wanda" w Laar. 
W niedzielę, dnia 14 maja odbędzie się 

zwyczajne miesięczne zebranie punktual
nie o godz. 6 wieczorem. Ponieważ są 
bardzo ważne sprawy jest koniecztJie po
żądane, aby się wszyscy członkowi-e sta
wili. 

Uwaga: Jak czlonkom wiadomo, 
przewodniczący nas opuścił i rocznica też 
nadchodzi, będzie więc trzeba innego prze
wodniczącego obrać, ażeby lepsze życie w 
Towarzystwie zapanowalo aniżeli dotych
czas. Cześć polskiej pieśni! 

Jan Poprawa, sekr. 

Tow. św. Stanisława Kostki w Suderwich 
uwiadamia swych członków, iż przyszte 
zebranie odbędzie się w niedzielę, dnia 14 
bm. po pot. o godz. 4 w lokalu p. Tigesa, 
obok starego kościoła. Goście mile wi
dziani. O liczny udziat w zebraniu prosi 

Z ar z ą d. 
Uwaga: Zarząd winien się stawić pól 

godz. prędzej. 
St. Smiejkowski, przew. 

J. SZLACHETKA, 
Ruhrort-Laar, ul. Cesarska nr. 83. 

N9jmlodszy krawiec w Laar. 

DO NASZEJ CEGIELNI I FABRYKI 
brykietów poszukujemy na stale zatru
dnienie tęgich robotników. 

Adres: Gewerkscbaft Lucherberg, 
Lucherberg, Bez. Aachen. 

Baczność Rodacy w Bruchu ! 
Podaję do wiadomości, iż osiedliłam 

się tutaj jako 
POLSKA PRACZKA I PRASOWACZKA: 
wszelkiej bielizny. Proszę o poparcie me
go przedsiębiorstwa. 

Tekla Tomowiak, 
ulica W i I h e l m s t r. n r. 23. 

Uhlo piec 
mieszkający w Bochum, który na Wielka
noc opuścił szkolę, potrzebny do posyłek. 
Zgłaszać można się w księgarni „Wiarusa 
Polskiego" w Bochum. 



l'ewarzy!tWo św. Woicłecba w Sckonnebeck 
obchodzi uroczystość patrona swojego dnia 14 
maja w sali zwyklych posiedzeń. Iledzie kon
cert, śpiewy i deklamacye, a w końcu teatr p. 
it.: „Bur~ztyny Kasi", obrazek ludowy w pięciu 
<>dśonach. Początek o godz. -4 po pal. Cena 
kart: przed czasem 50 fen., przy kasie 75 fen. 
Dla członków sąsiednich towarzystw 30 fen., 
;ile tylko za okazaniem książki towarzyskiej. 
Osolinych zaproszer1 towarzystwo nie wysyla. 
Na uroczystość tę zapraszamy wszystkich Po-
faków z Schonnebeck i okolicy. · Zarząd. 

L'waf!a: Dnia dwudziestego pierwszego 
maja bierze Tow. św. Wojciecha z Schonnebeck 
udział w pielgrzymce do Neviges. Prowizory
czne b:lety są do nabycia u przewodniczącego 
Marcina Majchrzaka w Schonnebeck, Ophoffstr. 
nr. JO i u Macieja Koniecznego w Schonnebeck, 
:Schulstr. 

Czołem! Baczność Rodacy w Wattenscheid! 
Tow. gimn. „Sokól" urządza \V niedzielę 

~nia 1·1 maja na sali p. Wilken, Voedestr. swą 
vtosennu zabawę. Podczas zabawy będą wy-
3tęp:r v.niazd z ćwiczeniami i strzelaniem do 
tarczy o nagrody. Muzykę dostarczy p. M. Pie
try~a z Bruchu. O jak najliczniejsze przybycie 
uprzejmie uprasza się. Początek o godz. 4 po 
poi. W~rdział. 

/ 

8a.cz11ość Rodacy z Grołaa i okolicy! 
W niedzielę, dnia 14 maja po poludniu 

o godz. 272 na sali „Tonhalle" w Vegesack, 
odbędzie się wiec „Zjednoczenia zawado
wego polskiego" dla mężczyzn i niewiast. 
Ponieważ pod obrady przyjdą bardzo wa
żne sprawy tyczące się robotników i robo
tnic polskich na obczyźnie, uprasza się 
szanownych Rodaków i Rodaczki z Vege
sack, Grohn, Bremen i okolicy o liczny u
dział w wiecu. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

• 5zanownym Rodakom z Vieauburau· i eke
licy donosze, że w nowYm skladzie rozpoczą
lem 

HANDEL TOW AREM RZEŻNICI(IEM. 
Polecam: ki~łbasy i kiszki połsk~e, płwo 

flaszlrnwe, sławne likiery 1 wino polskie p. Ka
sprowicza z Gniezna. (fobre cygary pp. Nehrinr 
i Leitgebra z Poznania, również wielki wybór 
papierosów. 

PRANCISZEI( GA WOLEJ(. 
Vienenburg. 

MISYA POLSKA W ALST ADfN1 
Podcza!I Misyi pol!kiej vr Al!ta<len 8,~ 

'f.rać będą obok g-ościnneg:o de Poel w~zef~ 
ARTYKUŁY MI5Y.JNE ~ ' 

i proszę Rodaków o poparcie. 

Stanisław l\uś1~ 

~isya w Langendree~ 
W niedzielę, dnia 7 maja . rozpoe 

się w Langendreer Misya św. dia Pola~ 
która potrwa caly tydzień. 

Przez caly czas Misyi sprzedawać 
d<: obok kościola wszelkie dewocyon 
różańce, szkaplerze, medaliki, krzyżyki 

Jakób Żyn~ 1 
8 dzie~czyn do różnych robót, \·i 

kie zas1ugi. 
2 dziewczyny 14 do 16 !at, S Par 

k6w 16 do .25 lat poszukuje od zaraz i · 
maja. Polskie bióro w Dortmund, Lut' 
brilckstr. 18. M. Bierw2gei; 

3 czeladników krawieckich potrzebl!j 
zaraz na stale zatrudnienie przy wysokie1', 
cy. Koszta podróży zwracam po 3 miesiąt, Wiec \Y Oberhausen 

.odbt;dzic s:r, w niedzielo 14 maja przed po1u
aniem o ~odz. ~·-f 12 w lokalu p. Chrystyana R.it
itcr. da\v n!cj Jansen, przy Knappen Markt, przy
star"k k<dei clektryc:mei. Na porzadku dzien
łl}'m: Nowela górnicza orar, inne sprawy robo
.tnicze. 

atten 'Cheid 
Kołowce 

110ptima'' 
najlepszy W)'rób, bardzo 
tanie, poleca 

H. Tir.:nnaun 
w iłochum, 

Michał Depa 
w Rubrort-Laar, l(aiserstr. 99, nad R_e!'l 

Da~zność Bruch ! 
Z powodu wyprowadzki w ojczyste s' 

są rozmaite sprzęty domowe na sprz ---------------~~~-

,,Zjednoczenie ząwodowe polslde". 

~ ul, W"il11elmatr 19, przy 
placu '\Vilhelmowskim. 

Zgloszenia przyjmuje 
Jakób Kubisiak, B r u c h, Leusbergstr. i: -- - ---

BACZNOŚĆ .LUŻYCE! 
Wiec „Zjednoczenia zawodowego polskie

:go" odbędzie się w niedzielę dnia 14 maja w lo
kalu p. Kups w hotelu ,Jfotcl Stadt łiamburg" o 
godz. 3 po pot w Annahiitte, na tużycach. Na 
porządku dziennym: Bezrobocie na Lużycach l 
2) jakie stanowisko winni zająć tamtejsi rodacy. 

poleca w 11ajwięk~zy1n wyborze: podeszwy, 
wierzchy, całe skóry i pokrajanr-, iy lko do

brt>j jakośei po znanych tanich cenacl:t. 

' ·„r , 
(> 

1Utarktstr. 2s. 

8) Sprawa oq!;ani.zacvi zawodowej. 
• „Ziednoczenie zawodowe polskie". 

f 

~b,~tl;,ie się w niedzielę, ·dnia 14 maja przed po
Judnicm o godz. wpó.f do dwunastej zaraz po 
wielkiem nabożeństwie, w lokalu pani Klodt, za
s:az przy kościele katolickim. Na porzą.dku 
~ziennym nowela górnicza oraz inne sprawy 
;-obotnicze. 

. „Zjednoczenie zawodowe rotsk!e". 

Z powodu przebudowania mego ·s.kta
Uu urządzam 

zupełną wyprzedaż 
ijobrie · wyćv'Jfeioną' · ---- „_„_ ... _ 

POLSl(Ą . ORKIESTRĘ. 

PIOTR KUIK, kapebnistrz 
w Her n e, u!. Neus:tr. 83. 

• ~ 
Posthestellungs„ F ormular. 

Ich beste1fo hiermit bei dem Kais·edi-
1ehen Postamt ein Exemplair dlet Zenwn1 
„W~rH Polskl66 aus Bochum (Ze.ituing?J~ 

preisliste 128) tur Mai u. Juni 1905 
1md zahlc an Abonneme:nt unici Besteił.g'eLd 
il,28 Mk. 
J>. 
$::1 ' 
~ :';; 

:S J {., 
o ł g 
:;! fQ .'!!-.. 
m IJ:>"' 

i„~·~'. 
o 

Il. „ 
Obige 1,28 Mk. erhalte. H ltaben, be

•~-bndniit. 

~ „ " • • • • ; 41, • m 1 g a 3 196 .•. 

CBWA 

Polskie 

kożucbów, bielizuy, !Szelak, rękawiczek. łasek, 
portmoAetek:. 

~epara~ye, pociuanie paruoli o<1 .cfesz~zu 
sfońca. 

Jedyna fabryka paraaoU w mieilcu. 

····~$ .... 0~$~C' '4' 

Szanownym moim Odbiorcom I>Odaję do wiadomości, iż 

przeniosłem mój 

zakład krawiecki 
w Baukau z ulicy Henryka (Heinrichstr.) 

na ulicę tlerneńską (Herner Str.) nr. 29. 
ł 

00000!:>000 OOOOOOOOOOODOOOOOCCOOOOCOOOMOOOOCOOOOOOOO 

Poszukuję zarazem 4 zdolnych czeladników krawie· 
ckich 11a stałe zatrudnienie. 

· .Leonard Bączkowski, mistrz krawiecki 
Herner Str. 29 w Banka&, Herner str. 29. 

B ~ ~ ' acznoscn 

pod firmą 

se· :e 
w Oberłuuasen. 

Nnjwi-;iłu1zy wybór JłOdeazew i ""·-~e;·z· 
cluhv, oraz wszellt:ich ai-tyknłów 

szewakteJ1. 

·BACZNOŚĆ! BACZNOŚĆ! 

Krój westfalsko- nadreńs:ri 01 
. t. k 1· > Jes naJSZY ow~ eJ9ZY a wylumuje go 0 

Ae Gidaszewskft~ mistrz krawiee. ,~ 
Oberhausen, przy ul. NÓrdsłr. 65. · g 

~ h' p. O· .oo c oc w a1•yzu, 
to nie zrobią z 01ua ryin.. 

Zwracamy uwagę 
szan. Rodakom na 
nasz nowo założony 

Sówj 
do swego! 

łl 

1 
skład towar6w łokciowych 

L narto i T I J zyk 
w BERI~ 



I! Booham, pl,tell 12•10 maJa 1906. Boll • 

• pismo ludowe dla Polak6w na obczyźnie, poświęcone ~wiacie orąz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowJm. 

Wychodzi codziennie z wYJątkiem d·nl poświątecznych. 
pr2edplata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
I mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu l rnr. 92 fen. 
Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

W Imię Boże za Wiarę I Ojczyznę I 
Za inseraty placi się za wiersz petytowy 15 ten., a za 
odoszenia zamieszczone vrzed inseratami 40 fen. Mto 
często op;lasza, otrzyma rabat. - Listy do ·„włamsa 
Pol~kiesi:o" należy frankmvać i podać w nich dołd'ad· 

" pod znakiem „t. polnisch" nr. 128. ny adres piszącego. RekO()isów sie nie zwraca. 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maliheserstrasse. - Adres: „Wiarus Polski", Bochum. - Telef on u Lr· Hlł. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

, 11ówić, czytać i pisać po polsku! Nie jest 

Polakiem, kto potomstwu swemu znie 1-

Z wypadków dnia. 

Co się stanie z nowelą górniczą? 
Komisya sejmu, która zwiedziła kilka 

kopalń w tutejszym obwodzie przemyslo
wym powróciła już do Berlina. Na podróż 
ową szkoda istotnie pieniędzy, gdyż libe -
ralnych i konserwatywnych kapitalistów i 
tak nic nie przekona, bo chodzi tu przecież 
o ich własną kieszeń. Jeden z czlonków 
komisyi oś\viadczyl, że przekonał się, iż 
strejk był sztucznie wywalany, a robotni
GY są zupełnie zadowoleni z położenia. In
ny twierdził, że był w miejscu, gdzie pano
wala gorączka 25 stopni i że pobyt tam 
wcale nie był nieznośny. ów pan nie nw
ślal naturalnie o tern, że robotnik nie oglą
da sobie miejsca tego z dala jak on, lecz 
leżąc wśród kurzu ciężko pracuje w cią
glem niebezpieczeństwie życia. Ten sam 
pan oświadczyl, że przecież żniwiarze w 
znacznie większej gorączce pracują, lecz 
tego on zdaje się nie rozumiał, że żniwia
rze tylko kilka tygodni w gorączce pracują 
i przy tern znajdują się na świeżem, zdro
wem powietrzu, górnik zaś cale życie w 
takiej gorączce spędza wśród kurzu bez 
slońca i świeżego powietrza. 

Sądząc z tych wynurzeii, uie wiele 
spodziewać się można po owych panach. 

Drugie czytanie noweli w sejmie sa
mym nastąpić ma 17 maja, a kanclerz Bue
low zamierza wzi4ć udział w rozprawach. 
Półurzędowo oświadczają, że rząd będzie 
się staral przeprowadzić w sejmie, co się 
da, lecz o załatwieniu sprawy przez ·parla
ment wcale nie myśli. 

W parlamencie niemieckim i sejmie pru
skim rozpoczęła się w środę praca. 
Parlament załatwił najpierw szereg 

spraw rachunkowych i obradował następ
nie nad zmianą konstytuującej ustawy są
dowej, W niosek w tym względzie stawio
ny i został przyjęty w formie, jak:1 mu na~ 
data komisya. 

Sejm pruski rozpatrywał sprawę zmia
ny ustawy o domach towarowych. 

Japoński okręt admiralski zatonął. 
Do Londynu nadeszły wiadomości po

twierdzające zagładę japo6skiego pancer
nika „Mikasa" w cieśninie Koreańskiej. 
Według jednych natknął się statek na ply
Waiącą minę podwodną, według innych 
Wskutek mgły najechał na skalę. Pono 
cala załoga złożona z 700 chłopa zginęła 
razem ze statkiem. 
. Jeżell wiadomość powyższa zgadza 

się z rzeczywistością, flota japońska była
by Po tak wielkiej stracie znacznie słabsza 
od rosyjskiej, gdyż ,,Mikasa" należat do 
najlepszych okrętów japońskich. 

Czy Rosya otrzyma konstytucyę? 
. ,Now. \V rem." donosi: Minister 

spraw wewnętrznych zamierza utworzyć 
dl.a reprezentacyi narodowej „rad~ ~ta
now" iako Izbę niższą podczas gdy rada 
llańst\\- a ma być utrzymana jako Izba 
\\'yższa w swej dotychczasowej postaci. 

Wybory do tej rady stanów mają si~ 
Odbywać przy pomocy ziemstw i zarzą
<ló\v miejskich na dawnej zasadzie stano
'\\'ei. 

Poslorn, których liczba wynosić ma 
~koł_o 550. zapewnia się nietykalność. 

· Procz ·-posłów wybieranych na lat 3, 
znajdować się ~ają w radzie stanów także 

członkowie mianowani przez rząd. Pre
zydenta mianuje car z pośród posłów. 

Izba niższa uprawniona jest do zapo
czątkowania nowych ustaw, stav.riania py
tań ministrom, obrad nad budżetem i kon
troli nad nim. Przedłożenia uchwalonr 
przez Radę stanów idą do Rady państwa. 

Decyzya przysługuje carowi. Rada 
stanów obradować ma od polowy listopa
da do stycznia. 

„Now. Wrem." dodaje, że nie jest wy
kluczona zmiana postanowień. - -

Zmiana tych postanowieł1 jest nawet 
nieodzowna, jeżeli ustać mają rozruchy w 
R.osyi. 

W cdług powyższego projektu bowiem 
pozostałoby w Rosyi wszystko po dawne
mu, gdyż udział narodu w ustawodaw
stwie równałby się zeru. 

Telegramy. 
I( a n e a. Położenie na )(recie jest na

der groźne. Książę Jerzy· grecki wystóso
wał do mocarstw telegram z prośbą, o za
łatwienie sprawy kreteńskiej przez połą
czenie wyspy z Grecyą, inaczej on składa 
wszelką odpowiedzialność za możliwe wy
padki. 

M o s k w a. Aresztowano tutaj kilku 
oficerów, w tern dwóch pułkowników, po
nieważ pozwolili się przekupić przy pobo
rze rekruta. 

C h i c a g o. Strejk woźniców trwa 
dalej. Rozruchy i starcia pomiędzy strej
kującymi a łamistrejkami powtarzają się. 

W ars z a w a. W Żytomierzu przy
szło do rozruchów. W Lomży aresztowa
no 82 osoby. 

Polacy na obczyźnie. 

Wiec w Berlinie. 
W sprawie wypadków w Królestwie 

Polskiem odbył się w poniedzfalek w Ber
linie wiec, w którym - według „Dzien. 
Beri." - uczestniczyło około 700 osób, 
przeważnie drobnych rzemieślników i ro
botnik6w. 

Wiecowi przewodniczył p. f'r. Kry
siak. Przeszło godzinną mowę wygłosił 
prezes „Komitetu politycznego" p. Józef 
Runowski, który omawial bardzo szczegó~ 
lowo zgubną dla ogólu narodu robotę w 
Królestwie Polskiem, polskich i żydow
skich socyalistów, czyniąc ich odpowie
dzialnymi za krew przelaną w dniach 22 
stycznia i 1 maja b. r. Zarzucił im wprost 
że dążyli do wywołania powstania zbroj
nego, przyczem obłudnie udawali patryo
tów. P. Runowski przedstawil także zgu
bne skutki bezrobocia, wywołanego przez 
socyalistów i omówił - ze stanowiska 
czysto narodowego - strejk szkolny oraz 
ruch w obronie języka polskiego. 

Mowa ta wywolala ożywioną rozpra
wę, w której zabierali głos liczni mówcy,· 
którzy potępiali zaburzenia \vywołanc 
przez socyalistów. 

Ponieważ na sali znajdowali się ró
wnież socyaliści, więc przewodniczący za
pytał, czy który z nich pragnie odeprzeć 
zaczepki skierowane przeciwko socyali
stom w Królestwie Polskiem? Mimo dwu
krotnego wezwania, żaden z nich nie ode
zwał się. Wobec tego przewodniczący 
stwierdził, że socyaliści berlińscy zacho:
wandem swojem pośrednio potwierdzają 
słuszność zarzutów wypowiedzianych o 
socyalistach w Królestwie Polskiem. 

Z wojny rosyjsko-japońskiej. 
Eskadra Niebogatowa połączyła się w 

obecnej chwili zapewne już z eskadrą Roż
diestwie6skiego. W środę wieczorem bo
wiem doniósł telegram, że eskadra Niebo
gatowa pojawiła się w pobliżu wybrzeży 
francuskich Indochin i spotkawszy się tam 
ze statkiem specyalnie wysianym przez 
Rożdiestwei1skiego wyruszyla z powroten} 
na pelne morze. 

Aj. Havasa donosi z Saigonu: flota 
Rożdiestwieńskiego, która z zataki ttonkoe 
udała się w pobliże drugiej zatoki, położo
nej na południe, została tamże przez wy
wiadowcze okn~ty admirala Jonquiera wy
szukana. Rożdiestwieński oświadczył, że 
niebawem podniesie kotwicę. 

Odczekal on jednakowoż zapewne 
przybycie Niebogatowa. 

„Daily Mail" donosi z Amoy, że Ja
poil.czycy zorganizowali służbę wywiado
wczą morską z najszybszych krążowni
ków. Linia tych forpoczt ciągnie się oa 
Amoy do Formozy. Między Formozą a 
wyspami Rybackiemi zaprowadzono stalą 
komunikacyę. 

Wedlug doniesienia jen. Liniewicza do 
cara dnia 5 bm. popołudniu kolo Kokkaido 
cztery rosyjskie torpedowce, należące do 
eskadry władywostockiej, spotkawszy ko
ło Sut-tru maly żaglowiec japoński, o
strzeliwały go i zatopily, poczem odpły
nęly ku północnemu zachodowi. Załoga 
żaglowca uratowala się. 

Inny żaglowiec japoński został odsta
wiony do Wladywostoku. 

„Now. Wrem." donosi z Ounczulin, że 
wojska japońskie posuwają się ku północy 
ze zdwojoną energią. Armia ja·pońska li
czy 290 do 320 tysięcy żotnierzy. Jeżeli 
jednak rezerwy, stojące na tyłach będą za .. 
stąpione przez pulki nowe lub milicyę, to 
liczba żołnierzy w froncie wzrośnie do 390 
tysięcy. 

O 120 wiorst na północny zachód od 
Czantufu pojawił się znowu silny oddział 
Chunchuzów pod dowództwem bardzo do
świadczonego jenerała Kosubu. 

W sprawie zatargu o naruszenie neutral
ności, który się wywiązał z powodu poby
tu floty rosyjskiej na wodach francuzkich 
donoszą, co następuje: 

Na konferencyi z ministrem spraw za· 
granicznych Delcassem, pos,,,.• · "Oński Mo 
tono nie wnosząc formalnego protestu swe
go rządu przeciw rzekomemu naruszeniu 
neutralności przez f'rancyę na korzyść flo
ty rosyjskiej) poruszył nadeszle z Indochin 
wiadomości o obecności rosyjskiej eskadry 
na wodach indochińskich, oraz o udogo
dniernach, jakie poczyniono dla tej floty. 
Delcasse ponowił urzędowe oświadczenie, 
zlożone już przez niego poprzednio, a o
gloszone w urzędowym komunikacie i za
pewnial posla Motono, że f'rancya będzi~ 
ściśle przestrzegać przepisów neutralności 
i że instrukcye formalne w tej mierze ode
szły już do francuzkich Indochin. 

„Beri. Tgbl." oglasza depeszę z Hong
kong, na której wyslan~e z Saigonu nie po
zwolity wladze francuzkic. Depesza ta do 
nosi, że gdyby f'rancya nie zaopiekowała 
się flotą rosyjską, to nie bylaby w stanie 
zebrać się i odrestaurować po dlugiej po
dróży. Takie zaopatrzenie w żywność za
wdzięcza flota rosyjska tylko Prancyi. 
Twierdzenie to opiera się na licznych świa
dectwach. 

Londyńskie dzienniki piszą, że Japonia 
skutkiem naruszenia neutralności przez 
Prancyę jest w tak trudnem położeniu, iż 
lepiejby dla nie.i było, gdyby wypowiedzia
ła Francyi wojnę. Wfedy bowiem Fran
cya pritr;;ełmi::i.._:: i · :;;::l:(e n1ateryalów wo
jennych, nie mogtaby w nie zaopatr.ywać 
flotę rosyjską. • ... .- •, .. 'J \ ~~'~ · „.„~~ :;.:..,~ 

Do „Daily Telegraph" donoszą z To
kio, że rząd francuzki w odpowiedzi na dru 
gi protest Japonii donióst, iż flota rosyjska 
uproszona została, aby opuści/a zatok~ 
ttonkoe. 

Poseł japol'1ski w Londynie łiajaszi o
świadczy!, że polożenie jest nader trudne, 
lecz wedlug jego \Viadomości nic można 
go nazwać krytyczncm, gdyż Francya sta
le oświadcza, że pragnie utrzymać neutral
ność, więc porozumienie jest możliwe. 

liemie polskie. 
Z Pros lach&dnich Warmi i Mllzur„ 

Malbork. Olbrzymi pożar wybuchł 
w Starempolu i zniszczył zupełnie tamtej
szą fabrykę melasy ttolanda. Tuż przy 
zakładach fabrycznych były nagromadzo
ne wielkie zapasy torfiska, które prawdo
podobnie wskutek iskry lokomotywy, za. 
jęły się. 

Pożar w mgnieniu oka ogarnął budyn
ki fabryczne i wyrządzH za 1 O OOO marek 
straty. 

Lubawa. Miejscową aptekę, którą od 
przeszło 50 lat znajdowała się w rękach 
innowiercy, nabył na własność aptekarz 
Polak; 

Ostróda. Z dniem 1 lipca rb. wycho
dzić będzie w Ostródzie 3 razy tygod. pi
smo, poświęcone sprawom politycznym i 
społecznym ludu polskiego na Mazowszu 
pruskim p. t. „Goniec Mazurski". Wyda
wcą jest p. Szczepan Karaś, właściciel dóbr 
w Ostródzie, a brat dyrektora Banku Par„ 
celacyjnego w Poznaniu, redaktorem p. f'r. 
Pospieszył1ski, księgarz w Ostródzie. 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 

Gniezno. W niedzielę wieczorem od
być .3ię miał na s::tli Domu katolickiego w 
Gnieźnie odczyt p. mecenasa l(arpińskiego 
na temat „Trzeci maja". Zeladwie prele
gent zdolal wygłosić pierwsze zdanie, zbli
żył się do niego komisarz policyjny Pesch
mann i zapytal, kto jest przewodniczącym 
zebrania, a dowiedziawszy się, iż jest nim 
mówca p, mecenas Karpiński, rzekl: „Za
kazuję mowy i wzywam d9 opuszczenia 
sali". Co bylo powodem zakazu, komisarz 
nic powiedział. Zaznaczyć '\Vypada, iż po
licya pozwoliła na wygloszenie odczytur 
a zakazała natomiast śpiewu i deklama
cyi, które miały odbyć siG dla urozmaicenia 
wieczoru. 

Licznie zebrana publiczność opuszcza
ła salę J'Yllcąc mazurka trzeciego maja i za
znaczając wielkie rozgoryczenie i wzbu
rzenie. 

Gniezno. Wczoraj wybuchl w Gnie
znie strejk robotników. Liczba strejkują
cych dotychczas nieznana. 500 robotni
ków zatrudnionych przy kanalizacyi za
strejkowalo także. Poza rniastem usta
wiono posterunki strejko\ve. 

Poznań. ,.Postęp" pisze: W ubiegłą 
niedzich.; jako w doroczną uroczystośc św. 
Matki Boskiej, Królowej Korony .Polskiej, 
odbyla się w kościele podominikal1 kim • 
w kaplicy róża1icowej na intcncyę dzieci 
polskich msza św. na któq przybyło około 
tysiąca dziatwy z rodzicami i starszcm ro
dzeństwem. Jak rok rocznic tak i w tym 
roku mialy dzieci odśpic" ać wsp6lnie rze
wną pieś11 „Serdeczna Matko". Lecz jakie 
go doznali rozczarowania tak starsi jak ró-
vnież dzieci, gdy oto na wstępie do kościo
ła opo\.viadano z ust do ust, że wsp(>lnego 
śpiewu „Serdeczna Matko" zakazano. Za
raz na miejscu dochodzono kto wydał za
kaz, czy \Vlaściwa władza, czy też na żą
danie pobocznej zakazano śpiewu wznio-



'Siej pieśni, lecz na razie nic się nie aowie
dz!ano. Podczas mszy św. śpiewal pan 
organista tak to mówią sam dla siebie ró-
żne hymny i nowenny. „ 

Ostrzeszów. Według orzeczenia le
·karzy zmarła na tężec karku 26 łat licząca 
robotnica Kat. Lubańska. 

Poznań. Ministrowie pp. Rheinbaben 
i Podbielski, podsekretarz Conrad i człon
kowie komisyi budżetowej izby deputo
wanych przybyli do Księstwa Pozna(1skie
go w celu Z\Viedzenia osad kolonizacyj
nych. Do grona wyżej wymienionych 
przyłączyli się naczelni prezesowie Prus 
Zachodnich i Poznańskiego dr. Delbrilck i 
Wałdow. 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
l(ról. Huta. Pracoda\.\ cy gorli\vlie sto

sują SiG do życzenia prezesa rejencyi opol
skiej, aby w miejsce Polaków z Oalicyi 
przyjmowano do pracy Rusinów. Przy 
wysokich piecach \.\ tutejszej hucie byli 
dotychczas także zatrudnien'i polscy robot
'1icy z Oalicyi, pracowali dobrze i nikomu 
się nie naprzykrzali, obecnie atoli skut
łdem rozporządzenia prezesa rejency1i wy
dalono ich z pracy, a na miejsce ich - jak 
donosi z zadowoleniem „I(attowicerka" -
sprowadzono 4D Rusinów. Biedna, uci
śniona niemczyzna jest już tak slabą na na
szym Górnym Slązku, że do ratowania jej 
wzywają już pomocy rnsrnskich robot
ników. 

Zabrze. Tężec karku wzmaga się tu
faj coraz bardziej. W ciągu dwu dni za
BZło 12 nowych wypadków. 

Swlętochłowice. Jak wiadomo, tężec 
karku zazwyczaj w krótkim czasie zabiera 
swe ofiary, lecz zdarzają się także wyjątki. 

· Tak naprzyktad chorowalo tutaj dz,iecko 
pewnego prywatnego urzędnika przez caly 
Kwartal na tężec karku a teraz dopiero 
~arfo. 

Z innych dzielnic Polski. 
Z Lodzi donoszą o nowym rozlewie 

krwi bezbronnej ludności przez brutalne i 
ci.zikie żoldactwo rosyjskie do krakowskiej 
,·,Nowej Reformy": 
· W zeszlą środę, dnia 3 maja o godzinie 

8 wieczorem po nabożeilstw~e majowem w 
kościele św. Krzyża przy ulicy Mikofajew
.Skiej, tlum pobożnych zaintonował pieśń 
nSerdeczna Matko" (nuta „Boże, coś Pol
skę"), poczem trzykrotnie wzniesiono 
„Wiwat", a na cmentarzu ktoś strzelil w 
'pPWietrze z rewolweru. 

1W tejże chwili dala się słyszeć gwizda 
_1f,t:a policyjna i ustawiiony na przeciwle
·f'Jym placu cyklistów oddzia! piechoty ro
sy4skiej z za plotu dal ku kościołowi 5-kro„ 
ltlĄ salwę karabinową. W świątyni powstał 
:f>ploch nie do opisania. Cztery osoby zo
·~ly niebezpiecznie zranione, nie mó-yviąc 
ł wiefu innych rannych. Mury kościelne 
'i ~tachety postrzelane przez kule. R:rk 

Iapit&n Czart. 
N.1.· · T~ T~ZfCł. 
-t. '',.1.'ł 

I . • ·• 

i l 

~t.;1. Wyznał a:atern wszystka. 
. ' OosPQdyni i Marata, które prawie od 
•ego początku tej sceny znaidowaly si~ 
• sąsiednim pokoju, otrzymaly natych
•st P-Olecenie, aby razem z Castillanem 
. ~śpieszyły na pomoc ksiedzu Jakóbowi. 

Cyrano pozostał sam na straży wi~
,źHia i ranionego, uważając za obowiązek 
. zaopiekowania się tym ostatnim. 

W tern miejscu wyjaśnić należy zagad 
tę niespodziewanego powrotu SawiniUsza. 

Wtrącony w Tuluzie do więzienia, mógt 
''-"tam siedzieć bardzo dlugo, z przyczy* nadzwyczajnej opieszałości ówczesnei 
procedury sądowej, gdyby nie to, że pier
~irszy akt tej tragikomedyi rozegrat się 
,rzed oczyma hrabiego de Colignac. 

Ten ostatni, zaraz za powrotem do 
· •mku, nie omieszkał zasięgnąć u wójta 
-iłiadomości o przebiegu całej sprawy. 

Slawetny Cadignan, dumny ze swej 
zdobyczy opowiedział z przechwałkami o 
•szystki~m, nie wyłączając ucieczki więź
•ia z pod klucza. 

Ostatni szczegól uspokoi! hrabiego, 
' óry w ciągu trzech dni nie klopotal się o 

przyjaciela, wiedząc, · że po odzyskaniu 
. "tf'otności fatwo da sobie rad~ .... -
- Ale czwartego dnia rano przybył do 
zarnku wóit i z nadzwyczajną radością, 
r-a-tło$cią, której nie starat sie nawet pokry„ 
w-te, oświadczyf: 

- A widzi wielmożny pań, że mfafem 
,iiłµszność, przestrz~aJąc wiełmoineio Płtw 

i płacz Powstał wśród ludu i duchowJe1i
stwa. Na razie nie umiano się zoryento
wać w sytuacyi, bo nikt nie przewidywał 
możliwości tak daleko posuniętego barba
rzyństwa, tak niebywałej tyranii policyt 
miejscowej. . 

Jesteśmy więc Już świadkami drugie
go bombardowania pobożnych przez bru
talną policyę, kierującą akcyą prowokacyj
ną. ·Władze w Kaliszu dały początek, 
Lódź przyszła druga z kolei. Dziś nie je
steśmy pewni ani dnia, ani godziny, nie 
prosimy ~'ięc już, ale żądamy odpowied
niej interepelacyi ze strony polskiej repre
zentacyi w Wiedniu, aby mocarstwa euro
pejsklie okazaly, iż stoją na straży cywili
zacyi i nie pozwolą tyranizować narodu, 
zależnego od woli byle stójkowego, wyda
jącego rozkazy śmierci dla tłumów. 

W czo raj sza tragedya w kościele świę
tego l(rzyża słusznie niesfabnące wywołu
je wzburzenie w naszem mieście. Armia 
rosyjska i policya lódzka zaslużyly sobie 
na pomnik odwagi i honoru militarnego. 

Przelana niewinnie krew, zeszpecone 
kulami mury świątyni katolickiej, długo 
będą świadczyty ludom cywilizowanym 
o barbarzyi1skich ludach najeźdźcy! 

Dziś jeszcze nie da się obliczyć ofiar 
wczorajszych salw podstępnie za płotem 
chowającego się wojska. Pierwszej po
mocy udzielili lekarze 18 osobom, z czego 
sześciu ludzi zostaf o niebezpiecznie poka
pokaleczonych, nie licząc kozaka i drago
na,zranionych przez samychże strzelają
cych wojskowych. 

O przebiegu nabożei1stwa wczoraj
szego dowiaduje się następujących szcze
gólów od naocznych świadków dramatu. 
z okazyi pamiątkowego dnia 3-go maja do 
świątyni przyszlo na „majowe naboż&ń
stwo" osób więcej, niż kiedykolwiek. Ko
ściól był przepelniony, zajęty był również 
smentarz, okalający świątynię. Po odpra
wieniu modłów przez księży pewiet1 mło
dy człowiek wygłosił na cmentarzu koście! 
nym mowę, przypominającą znaczenie dl~ 
Polaków dnia nadania konstytucyi. Po 
przemówieniu odśpiewano pieśń „Boże, coś 
Polskę", a w ślad za tern daly się slyszec 
głosy „Niech żyje Polska!" i czapki wy
rzucono w górę, kiedy ktoś poza ogrodze
ruem kościelnem wystrzelil z rewolweru 
1,na wiwat". 

W tern z zaplotu sąsiedniego daly się 
styszeć salwy karabinowe. Wielu zaczę
fo się chować do kościoła, inni na ldęcz
kach dalej śpiewali „Boże, coś Polskę". 
Sytuacya taka trwała okolo kwadransa, aż 
padający wciąż ranni, zmusili do zajęcia się 
nimi. W kościele odezwał się płacz i po
wstał popf och. Przybyle pogotowie ran~ 
nych zaczęto opatrywać, księża udzielali 
ostatnich sakramentów. 

Z szybkością blyskawicy Wlieść o wy
padkach rozniosła się po mieście, powodu
,fąc nieopisane wzburzenie. Szajki koza„ 
ków gospodarowały tymczasem na chodni-

na przed tamtym gościem To jest wielki 
przestępca, wielmożny panie! Dowiodą 
1tego wielmoznemu panu sędziowie z Tulu. 
zyf 
~ Co pleciesz, mości wójcie f Cyrano 

' '.potrafi! zadrwić z was i dziś Już nie dosię
gnie go wasza glupota. 

- Nieprawda! Drapnął z Cołignac, 
ale go przyłapali w Tuluzie, gdzie siedzi 
za kratą i czeka na spalenie. 
~ Niech dyabli spalą ciebie razem z 

twymi przyjaciólmi ! - zaklął nie żartem 
już rozgniewany hrabia. 

I nie zwlekając, zaraz po wyproszen!µ 
:ta drzwi wójta, kazał zaprzęgać i pośpie
szył do Tuluzy. 

Stosunki miał tam wielkie, dzięki cze. 
mu w ciągu dwóch dni potrafił naprawić, 
co nabroił glupi wójt, i uzyskał uwolnienie 
Sawiniusza. 

Doznane przeciwności w najwyższym 
stopniu rozdraźnily tego ostatniego, który 
cierpiał najbardziej z tej przyczyny, że tyle 
czasu traci nadaremnie. 

Hrabia dobrze nabił kiesę, którą tulu
zat'1scy przedstawiciele sprawiedliwie' do 
dna wypróżnili, podarowaf przyjacielowi 
Jednego ze swych najlepszych koni i wy
prawił go do Saint-Sernin. 

Marota spotkala Cyrana na drodze, nie 
trudno zaś jej przyszło poznać go z portre
tu, jaki nakreślil jej Castillan. 

Zresztą, z wrodzoną sobie śmialością, 
zapytała go o nazwisko, a okazawszy 
kartke Sulpicyusza, fatwo skłoniła do po • 
śpiesznej jazdy. 

Poeta i cyganka przybyli jeszcze tego 
samego dnia wieczorem do Saint-Sernin. 
kh to wlaśnie spostrzegli, ale nie poznali, 
Ben Joel i Rinaldo, gdy kończyli ucztować 
w przydrożnej oberży. 

kach ulic, przylegających do kościoła. Mi
mo to tlumy publiczności podążały na miej 
sce wypadku, sprawdzając do późna w np~ 
cy kałuże krwi i ślady kul. 

Dziś w mieście spokojnie, ale na twa
rzach przechodniów znać, iż we'\vnątrz ich 
coś sie strasznie gotuje. 

Do dzienników berlii1skich telegrafują 
z Lodzi, że z rannych 'v kościele św. Krzy~ 
ża trzy osoby zmarly w szpitalu. Urzę
dnik policyjny, Dmytryk, który najbrutal
niej się zachowywał, został przez robotni
ków na ulicy napadnięty i tak skopany, że 
umierającego przewieziono do szpitala. 

Wiadomości Je świata. 
Niemcy. Z Kamerunu donoszą, że po

między szczepami murzyńskimi wybuchło 
wrzenie i obawiać się można powstania. 

Byly poseł Leuss wydal codopiero 
bardzo ciekawe pamiętniki zmarlego nie
dawno b. posła i przywódzcy stronnictwa 
konserwatywnego i redaktora „Kreuzztg." 
barona ttammersteina, który po tem tak 
sromotnie skończył swoią rolę, ukarany 
4-letniem cuchthauzem za liczne oszustwa. 

Z Rosyi. „Swiet" dowiaduje się, że 
pop Gapon znajduje się obecnie w Londy
nie, dokąd z\volal kongres reewolucyoni
stów rosyjskich. W kongresie mają wziąć 
udział także Polacy, Finlandczycy, Loty
sze i Arrne11czycy1 celem ułożenia wspólne 
go programu dziafania i zorganizowania 
kierownictwa akcyi. 

Komitet ministrów powziął następują
ce uchwały w sprawie zamknięcia szkół 
wyższych: 

W zakladach, w których zawieszono 
wyktady, egzaminów nie będzie Vj tym 
roku. Wszystkie zakłady pomocnicze (in
ternaty, kuchnie studenckie itd.) zostają 
zamknięte. Gdyby w jesieni nauka normal 
nie się nlie rozpoczęła, profesorowie i stu
denci mają być natychmiast oddaleni. Kie
rownicy zakladów mają przedlożyć plan 
nauk, któryby powetował stratę w :.vy
kladach oraz opracować projekty celem 
ułatwienia młodzieży wejścia do zakla
dów. Uchwałę tę zatwierdził cesarz 29-go 
kwietnia. 

Z Turcyi. Do Konstantynopola nade„ 
szly wfości o powodzeniach powstańców i 
o klęskach regularnych wojsk tureckich. 
Turcy mieli zmobilizowanych ogólem 50 
batalionów w sile 40 OOO ludzi; wkrótce 
ma być zmoblizowanych jeszcze 60 OOO 
rolnierzy, 

W Yemenie wymordowali p.owstąńcy 
wszystkie władze miejskie. 

„Beri. Tgbl. 11 donosi z Konstantyno
pola, że w Arab>ii wojska tureckie poniosly 
zupelną klęskę i powstańcy opanowali zno 
wu wiele dystryktów. Oddzialy tureckie, 
rekrutowane z Syryjczyków 1 przechodzą 
na stronę powstańców. 

W tej chwili Ben Joel leżal skrępowa
ny i bezwadny, Rinaldo zaś dogorywa!; 
Cyrano przeto mial prawo nazywać sie 
Pillem poloźenia. 

Nie zapomnial on iednak, ze walka nie
zakoficzona jeszcze i że Manuel przebywa 
w wi~zieniu, a Roland tryumfuje. 

Teraz już nie lęka sie zapasów . Alboż 
nie mial w r~kach pisma hrabiego de Lem
brat, tej najstraszniejszej broni przeciwko 
hrabiemu Rolandowi? 

. . 
Byla pierwsza po pólnocy, gdy CastiJ

Ian powrócił, prowadząc z sobą księdza 
Jakóba. 

Proboszcz był niezmiernie zawstydzo
ny swą porażką; pozwom, aby dwaj nędz
nicy wywiedli go w pole, jak dziecko. 

. Cyrano pocieszał go jak mógł i oznaj„ 
tnil mu wreszcie, że licha komedya, której 
padl ofiarą, zmienila się w rzeczywistość. 

Przed kilku godzinami wzywano księ
dza do umierającego, który okazał się na
prawdę zdrowym i silnym; teraz będzie 
świadkiem chwil rzeczywiście ostatnich ie-

. dnego z autorów owej zasadzki. 
Ben Joela zamknięto w małej, pozba

wionej okien piwniczce, gdzie miat czekać 
cierpliwie zmilowania Bergeraca; trzej zaś 
przyjaciele, to jest: Sawiniusz, Jakób i Ca
stillan skupili się przy łożu, na którem spo
czywał Rinaldo. 

Już od kilku chwil służący odzyskat 
przytomność i przerażone jego oczy blą
dzily dokoła, przenosząc się z jednego na 
drugiego z obecnych. Niewątpliwie umysf 
jego, zmieszany zbliżającą sie śmiercią, nie 
pozwalal mu zdawać sobie dokladnej spra- · 
wy z tego, co mial przed sobą. 

Zdawalo mu się może, iż marzy, I brat 
. z~ wytwór sennej wyobraźni rzeczywiste 

l róiayth stron.. 
Lipsk. Sąd rzeszy w sprawie głośn-e~ 

go procesu królewieckiego o zdrad~ stanu 
odrzucił wnioski o rewizyę tak oskarżo
nych, jak prokuratora. 

Gazety niemieckie zaznaczają, że otze. 
czenie sądu rzeszy oznacza dotklihvą PQ~ 
rażkę ministra sprawiedliwości. 

Z Hagi donoszą: Dzienniki tutejsze 
donoszą, że do jednego z holenderskich 
portó1; przybył okręt z ładunkiem kości 
ludzkich i zwierzęcych, przeznaczonych 
do wygotowania kleju. Sprawdzono, że 
kości te pochodzą z mandżurskich pól bitw. 
Przy kościach znajdui<.l się jeszcze resztki 
ciala i ślady mundurów. Władze zarządzi 
ly, by straszny ten ładunek wyładowano 
na ląd tylko w nocy, przy zastosowaniu 
wszelkich środków ostrożności, ze \VZglę. 
du na hygiienę. 

Berlin. Przez nowy wymysł szuler. 
ski zostało w ostatnim czasie kilku tu tej
szych hotelistów poszkodowanych. Przed 
kilkoma dniami przyszedł do jednego z tu
tejszych hoteli elegancko ubrany jegomość 
z torebką do podróży i zamówił pokói. Na 
zajutrz zaalarmował długiem i natarczy. 
wem dz\vonieniem całą slużbę hotelo-wą, o
znajmiając jej z uniesieniem, że spodnie,. 
które był wywiesił do czyszczenia, zagi. 
nęly. Caly dom przeszukano, spodni je. 
dnakże nie znaleziono. Gospodarz kaza~ 
przeto kupić Y1 poblizkim ·interesie kra~ie.c 
kim parę nowych spodni , zaplacil gościowi 

_90 mr., które rzekomo w skradzionych spo
dniach zajdować się miały i byl rad jeszcze 
z takiego zakończenia sprawy. Po kilku 
dniach opowiedział zajście swemu kole
dze, wlaścicielowi znanego hotelu Pod Li
pami, który wysłuchawszy opowiadania ,.. 
oznajmił mu, że ów podróżny u u niego no
cował, tylko z tą różnicą, że za zgubione 
spodnie on mu 120 mr. zapłacił. 

W Rixdorfie pod Berlinem rozegrała 
się okropna tragedya familijna. 

Robotnik Julian Weigel, zatrudnion~r · 
w fabryce kobiercy, żyl z żoną od dawna 
w ciągłej niezgodzie. Niesnaski codziennie 
się powtarzające do tego doszły stopnia, ie 
W. iuż raz próbował, żonę swą -powrozem 
udusić. Zamiarowi jego jednakże w ostat. 
niej chwili przeszkodzono, a dalszą tegoz 
konsekwencyą był rozwód. ona wypro. 
wadziła się z Berlina do Rixdorfu, gdzie 
przy Schonstedtstrasse 6 miała prócz 24 
letniego syna robotnika Oóldnera za loka· 
tora. 

W. kilkakrotnie stara! się do żon~ 
przybliżyć, ale pouieważ ciągle stanowcio 
przez nią odpartym został, postanowił me 
tylko Ją, ale również i syna z robotnikfotn 
zagładzić. 

Wczoraj o 6 z ra:na wybrał się zatem 
do mieszkania żony, otwarł za pomocą dl>r 
branego klucza drzwi i polożyl sie W; 
,przeciwleglem mieszkaniu, które stało pr6~ 
żne, w zasadzkę. I(iedy żona o 6~ z tnie· 

istoty, które stały przed nim i przemni•··· 
Jy do niego. 

Cyrano bypnotyzował go bystryUl, • 
tkwionym weń wzrokiem, ale pod silą, tego
wzroku umierający odzyskat chwilowo 
świadomość obecności. . 

Zrenice jego zablysfy, hrwi ścil\gNę41 
się, zdradzając wysltek myśli, z piersi Wf• 
darlo się głębokie, przeciągle westchnie· 
nie. 

Cierpiał, a razem z cierpieniem p-O\\' r~· 
cifa mu przytomność . 

- Panie Cyrano!' - odezwał sie gło· 
sem tak slabym, że w uszach sluchaczó~:· 
brzmiał iak szmer niewyraźny . 

Sawiniusz przystąpił i kładąc dtoi 
swą na jego ręce, jakby dla przekona1da 
go, że ma do czynienia z człowiekiem tf/• 
jącym, nie z cieniem, przemówił uroctY· 
ście:. 

- Stoisz w obliczu śmierci, Rinaldo. 
Pojednaj się z Bogiem. Pozostawi ci ?Ili 
spodziewam się, dość czasu, abyś mot 
naprawić wyrządzone innym krzywdy .. 

Teraz przyszła kolej na księdza Jake· 
ba, który przystąpił do umierającego, speł· 
niając obowiązek kapłański. . 

Castillan i Sawiniusz usunęli się chwi· 
Iowo na stronę i kaplan mógł wysłuchać 
spowiedzi Rinalda. 

W tej strasznej i wzniosf ej chwili, gd~ 
nedznik czul, że ma ziemię opuścl;ć i t~ 
czeka nań groźna otchlań wiecznośc~, duch 
Jego ugiął się pod ciężarem spóźn10nYc 
wyrzutów sumienia. , 

Usta jego przywykłe do bluźnierstv.;a! 
szeptaly inst;nktownie stowa modlitwJ. ~ 
wpatrywał si~ wzrokiem winow~fcy, ~' 
ry oczekuje od s~dziów wolności lub P 
tępieni•. 

(Ciąg datsz~ ttastąpi) . 



~ztcania wychodziła, wyskoczył z kryjów
~ i strzelił na nią z rewolweru i kula ugo
dziła ją w prawe ramię, tak że z krzykiem 
upadla na podłogę. Syn i robotnik, zbu
dZeni krzykiem, p-0biegli na ratunek, a w 
tet11 W. dat drugi strzał na 'Ooldnera, któ
rego ra·nil w lewe ramię. Młody Weigel 
podążył ku własnej obronie po rewolwer i 
strzelil do ojca, którego ciężko ranił. 

W Monachium skor1czył się przed st\
deJI1 przysięglych w Monachium po 7-dnio
"·ei rozprawie proces przeciwko małżon
kom Huberom o zamordowanie kelnerki 
falchówny w celu rabunku i wywiezienie 
jei zwłok do lasu, pod pozorem, że JX)pet
niono na niej zbrodnię z lubieżności. łiu
ber usiłował uniewinnić się, ale po\volani 

1a jego żądanie jeszcze w ostatniej chwili 
świadkowie, nic mu nie pomogli. Zapytani 
przez przewodniczącego trybunału, {(
świadczyli oboje oskarżeni, że są niewinni, 
a publicznoś~ wybuchła śmiechem tak gło
śnym, że ją przewodniczący skarcił. łiu
ber skazany został za zabidie Falchówny 
Ha śmierć, a jego żona za pomoc w zbrodni 
Ra 10 lat ciężkiego więzienia. 

Bochum. Kosmecki z Altenbochum 
rostal jak wiadomo skazany na śmierć za 
morderstwo. Sąd rzeszy wyrok zniósł dla 
błędów formalnych. Sąd rozpatrywał spra 
v,'ę tę teraz powtórnie i skazał Kosmeckie
~o .pa 15 lat do domu karnego. 

Gelsenkirchen. W kopalni „Holland'' 
został okaleczony ślusarz maszynowy Ber-
11ard Rubicki. 

Rozmaitości. 
O wyzwoleniu kobiety z pod jarzma 

gospodarstwa domowego, donoszą z Ko
penhagi, gdzie urzeczywistniono w tych 
dniach projekt zalożenia wspólnego domu 
rodmnnego. Twórcą jego jest dyrektor 
tamtejszej szkoły żeńskiej Otto Pick. Na 
jednem z przedmieść Kopenhagi wzniesio
no olbrzymi budynek, przeznaczony na 25 
rodzin, która za niewielką optatą miesięcz
ną otrzymuje tam jedzenie, śwfaUo, opał i 
obsługę. l(ażda z rodzin ma oddzielne 
mieszkanie, nie potrzebuje sie o nic trosz
ctyć, bo wszystkiemi potrzebami co
la korzystanie z postępów wiedzy i cywi„ 
cei sie np. z małżeństwa i 3 dzieci obliczo•o na 3-4000 koron duńs1cich. Dom zbu„ 

I d()wano według najnowszych wymagań 
ł'gieny, a centralne ogrzewanie. świaUo 
lziennego jej życia zajmuje się zarząd do
tlektryczne. telefony. parowe pralnie tltd., 
•łatwiają tycie tym wszystkim, którym 
~Zc~mpłe środki materyalne nle pozwalają 
~ :korzystnale z postępów wiedzy i cnvi„ 
»i.ctJ. 

We1eły k,clk. 
,, ,:~. · TroskUwojć., 

Mii: Co widzę, to ten kapelusz, któ
re- nie chciałem ci :kupić-, ponieważ był 
za.:.<lrQii... 
,,, tona: A tak, ten sam mói drogf, kupi ... 
r1-. go umyślnie, azeby ci oszczedzić wy-. 

1*'1tów sumienia, jakich mus~afbyś dozna„ 
"'-.z~ swoJe skąpstwo!... 

_„~Mila teściowa. 

tetełtiti' -:_: Zamieszkam u was na za
•WJe moje dzieci. a kiedy umrę, mój zięciu, 
to mi zamkniesz oczy. 

tieęć: Z .przyjemnością, kochana. te„ 
śc>iff;o! 

Niewybred!W. 
Of ciec: Zofia dostanie o dwadzieścia 

tnięcy wii:cej, bo ma garb.„ 
l\onkurent: Czy nie ma pan córki z 

•woma garbami ?-„. 
l uli s,dowei. 

Obrońca: .„a w końcu proszę także 
ł!Względnić, że klient mój miał zaledwie 
łrz,. łata, kiedy weszła w życie obowią
ztiąca obecnie ustawa karna.„ 

W ~zkoler 
, Nauczyciel. Powiedz ini, Sapalski, co 

~Woduje ·wytwarzanie się rosy? 
Uczeń. Wytwarzanie sie rosy powo

lufo„. powoduje ... to powoduje, ie ziemia, 
tbracając si~ szybko około swej osi, bo ... 
w ciągu dwudziestu czterech godzin, me:„ 
ezv się, panie profesorze1 i pot na nią wy

'łt~ie ... 

Lrowarz. św. W ojclecha w Hontrop. 
W niedzielę dnia 14 maia o godz. 4 po 

iJO-L odbędzie si~ kwartalne walne zebra
tie„ u które sie wszyscy czfonkowie ~e
~r•ć powinni. O li-cznY, udział uprasza się. 
l t' / lttztcł„ 

Ełberfeld. 
Polskie nabożeństwo z kazaniem w 

rti~dzielę 14 o godz. 03 po pot W sobote 
wieczorem i w niedzielę sposobność do 
polskiej spowiedzi św. Po nabożeństwie 
nadzwyczajne posiedzenie Tow. "Zgoda", 

Towarz. św. Józefa w Wattenscheid 
oz~ajmia swym czlonkom, iż w niedzielę 
dnia 14 tm. punktualnie o godz. 04 jest ze
branie towarzystwa. Na porządku dzien
n_em bardzo ważne sprawy, przeto uprasza 
się szan. członków o jak najliczniejszy u-
dział w zebraniu. Zarząd. 

Towarzystwo św. Józefa w Herten. 
Przyszłe zebranie odbędzie się Wi nie

dzielę, dnia 14 b. m. o godz. 5 po pot O li-
czny udziaf prosi z ar z ą d. 

Towarz. św. Piotra w Horst n. Ruhrą 
donosi swym czlonkom, iż w niedzielę, dn. 
14 maja o godz. 4 po pol. na sali zwyklei 
odbędzie się posiedzenie w sprawie piel
gr~ymki do Newiges, zatem proszę, aby 
kazdy członek na posiedzenie się stawiL 

Leisner, przew. 
Uwaga: Kartki biletowe na piel-

grzymkę do Neviges dostać można u za
stępcy przew. lg. Cybertowicza, łiorst-R. 
Wiesenstr. nr. 2. 

Czołem t Gerthe ! 
Uwiadamiamy, iż gniazdo „Sokół" w 

Gerthc obchodzi dnia 14 maja na sali p. Jó
zefa S-Okelanda w Oerthe swoją pierwszą 
rocznicę założenia „Sokola", na którą się 
zaprasza serdecznie nam dobrze życzące 
gniazda, które zaproszenia odebraty, a za
razem i te gniazda, które dla braku adre
sów zaproszeń nie dostały, prosimy, aby 
raczyly nas swą obecnośctią zaszczycić i 
raczyły jak najliczniej przybyć i przyczy. 
nić się do upiększenia naszej zabawy. Tak
że upraszamy Rodaków z Gerthe i oko
licy, ażeby nas raczyli swą obecnością za
szczycić. 

Program zabawy: 1. O godz. 30 za
gajenie oraz przywitanie gości przez prze
wodniczącego druha Antoniego Markow
skiego. 2. O godzinie 4 przywitanie gniazd 
sokolich okręgu IX. 3. Od 4 do 40 godz. 
koncert. 4. Wolne ćwiczenia gniazd. 5. 
Wspólne ćwiczenia. 6. Ciągnienie liny o 
nagrodę. 7. Nagrodę otrzyma gniazdo, 
które się stawi w największej liczbie na 
naszą rocznice. 8. Mowa przewodniczące„ 
go okręgu IX druha Bernarda Zmudziń
skiego ,z l(astropu. 10. Tańce. Czołem! 

Wyd.złlł. 

Towarz. &lalll. „Sokół'• Il. w Oberhausen 
podaje do wiadomości swym druhom oraz 
wszystkim Rodakom i Rodaczkom z Ober
hausen i okolicy, ii. w niedziel~ dnia -4 
czerwca urządzamy zabaw~ wiosenną, na 

·· którą wszystkich uprzejmie za-praszamy, 
Początek zabawy o godz. 4 po pol. na sali 
p. Webera, ul. Duisburgska nr. 419. Na na„ 
szą zabaw~ zapraszamy także wszystkie 
gniazda „Sokole'°., Czolem! Wydział. 

Towarz. aimu. „Sokół" li w Oberhaused 
Na niedziel~ dnia 14 maja zaprasza sie 

wszystkich druhów na ćwiczenia i tych 
druhów, którzy nie ćwiczą, poniewa.Z po 
ćwiczeniach będzie pogadanka, a po po„ 
gadance jest wymarsz o godz. 4 na rocz
nicę do oddzialu 1. Prosimy druhów, aby -
żadne~o nie brakowalo. , 

Jan Horała, l)reze.s. -----
Cześć pieśni polskiej! 

l(oło śpiewu „Wanda'' w Disteln" 
podaje do wiadomości swym czlonkom i 
wszystkiem Rodakom w Disteln i okolicy 
i zarazem wszystkiem Towarzystwom 
śpiewackim. które od nas zaproszenia ode
brały, i te, które dla braku adresów zapro
szeń nie odebrały, iż w niedziele dnia 14 
maja r. b. urządzamy naszą III rocznicę na 
sali p. Hestermanna. 

Program uroczystości~ 1) Od godz. 
:04 do 4 przyjmowanie sąsiednich I(ól śpie
wackich. 2) Koncert wykonany przez ka
pelę polską pod dyrekcyą naszego dyry
genta p. M. Pietrygi z Bruchu. 3) Spiewy 
chórowe sąsiednich Kół śpiewackich, po
tem dalsza zabawa przeplatana monologa
mi, deklamacyami i tańcem. Początek o 
godz. 4 po pot O liczny udział w zaba-
wie gości i towarzystw prosi Zarząd. 

Towarz. św. Józefa w Horsthauselł 
donosi swym członkom. iż zebrania 1-4 i 28 
maja odbedą si~ w poludnie zaraz po na
bożeństwie, gdyż po pol. jest sala ·zajęta 
przez kółko śpiewackie. O liczny udział 
w zebranilt uprasza sie. Zarzł(ł. 

PodzlękowanJe ! 
· Wszystkiem Rodakom i Rodaczkom oraz 

Towarzystwom św. Walentego i Bractwu 
Różańca św. w ttorde, za tak liczny udział 
w oddaniu ostatniej przysługi mojej żonie 

śp. Maryannłe Mrowińskiej, 

jako i ks. kapelanowi Jurgensowi za tak 
piękną przemowę nad grobem skladam 
serdeczne „Bóg zaplać", 

W smutku pozostały 
Roman Mrowiński. 

Tow. św. Andrzeja w Ober-Marxloh. 
Zebranie odbędzie si~ w niedzielę dnia 

14 maja po pol. o godz. 4 na sali wdowy 
van den Boon. O liczny udział uprasza 

Z ar z ą d. 

Tow. św. Stanisława B. w Styrum 
donosi czlonkom, iż w niedzielę dnia 14 . . , ~ 

ma1a przystępu1emy do wspólnej Komunii 
św. wielkanocnej rano o godz. 8. Chorą
żni winni się stawić kwadrans prędzej. Spo 
sobność do spowiedzi św. w sobotę po poł. 
w kościele P. Maryi w Oberhausen, lub też 
w Alstaden, gdzie się odbywa misya św. O 
godz. 012 będzie zebranie. O liczny u-
dzial proS!i Z a r z ą d. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Diissel 
podaje do wiadomości swym wszystkim 
członkom, oraz wszystkim Rodakom i Ro
daczkom w Diissel i okoNcy, zarazem to
warzystwom, które od nas zaproszenia 
odebraly, iż w niedzielę dnia 21 maia r. b. 
odprawiamy naszą 4-tą rocznicę na sali p. 
Schmitza w Dilssel. Początek o godz. 4. 
O licZIIY udzial w rocznicy uprasza się. 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Jana Ew. w Witten. 
Przyszle zebranie cdbędzie się 14 ma

ja po pol. o godz. 2. O godz. wpół do 4 
bierze towarzystwo udział z chorągwią w 
poświęceniu nowej chorągwi Bractwa Ró
żaflcowego Polek w Witten. O liczny u
dzial czlonków w. zebraniu oraz w uroczy-
stości prosi serdecznie Zarząd. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Kastro(> 
donosi swym druhom, !iż w niedziele 14 
maja b. r. po po1. o godz. 10 odbędzie się 
łekcya ćwiczeń. Komplet druhów pożąda
ny. Po ćwiczeniach będzie posiedzenie 
miesięczne. Na porządku dziennym obra„ 
dy w sprawie zabawy latowej-. Goście mi
le widziani. O liczny udzial uprasza sie. 
Czołem! Wydział. 

Uwa1a: Wszelkie listy tyczące się 
naszego towarzystwa proszę przysyłać 
pod adresem: Jan l\Vasielewski, Habing. 
horst, Augustastr. 13, przy Rauxeł. 

To warz, §w. Antoniego w Gelsenldrchea-
Ueckendorł 

donosi swym czlonkom, iż posiedzenie ma„ 

Towarzystwo św. Piotra w Steele 
donosi swym czlonkom, iż zebranie odoe
dzie się o godz. 100 przed poi., a nie o 
godz. 4 po pol., jak było zapowiedziane, ~ 
to z ważnych przyczyn. O liczny udzia 
uprasza się. Goście mile widziani. 

Z ar z ą d •. 

Baczność Zach. Bismarck! 
Donosz~ wszystkim Rodakom i Rodacz

kem. że pielgrzymka do NeviS!es odbędzie si~ 
lateś 21 maja. Ktobv chciał udzial brać w piel• 
2'feymce, może już teraz karty prowizoryczn.e:-
d~tać u Antoniego Olszaka ' Bismarck, Colo· 
ae nr. ll, oraz u Adama $komoro 'Skiego„ 
ttUłsmannstr. nr. 7. 

Tow. ś-w. Szczepana w Żach. Bismarck. 
Antoni Olszak, vrzewodniczący 

Tewarzystwo św. Wawrzyńca w Elberfeldz 
obchodzi w niedziele dnia 14 maja b. r. 

rocznicę założen:a swego 
•a sali p, Milllera, Bachstr. 26, pocz. o S!Odz. 5. 

Szan. Towarzystwa sąsiednie iakoteż Ro
llaków z .Elberfeldu i okolicy jak najuprzcjmi • 
zaprasza Z a r z q d.. 

Koło śpiewu Halka w l(astrop 
oznajmi~ swym członkom oraz Rodakom 
zamicszkalym w Kastrop, iż w niedziel 
d11ia 14 maja urządzamy wiosenną zabawę, 
na którą wszystkich Rodaków jak na-j~ 
uprzejmiej zapraszamy. Początek zabawJi 
o godz. 4 po pol. Zabawa odbędzie 5it: 
p. T. Sindra, Czlonkowie zalegający H 
skladkami dlnżej jak trzy miesiące, winni 
się ze swych skladek przedtem na zaba ... 
wie uiścić w przeciwnym razie będą U"-'J.
żani jako ~oście. Cześć polskiej pieśni! 

Z ar z ą «-
Koło śpiewu „Wanda" w Laar. 

W niedzieię, dnia 14 maja odb~dzie sit: 
zwyczajne miesięczne zebranie punktual
nie o godz. 6 wieczorem. Ponieważ s~ 
bardzo ważne sprawy jest koniecznie po ... 
żądane, aby się wszyscy czlonko\\;ie sta
wili. 
· Uwaga: Jak członkom wiadomo"' 
przewodniczący nas opuścił i rocznica tei: 
nadchodzi, będzie wiec trzeba innego prze
wodniczącego obrać, ażeby lepsze życie w. 
Towarzystwie zapanowało aniżeli dotych„ 
czas. Cześć polskiej pieśni! 

Jan Poprawa, sekr .. 

'ttorst-Emscher. 
Donoszę uprzejmie wszystkim Roda• 

kom i Rodaczkom, iż 21 maja udział weź• 
mie w pielgrzymce do tlardenberg-Nevf .... 
ges poraz pierwszy Bractwo Różańcowc
i to z chorągwią różańcową. Każdy do
bry katolik, który czci Naiśw. Marye Pan„ 
nę, niech w tym dniu śpieszy do miejsca. 
cudownego, aby tam u stóp Matki Najśw„ 
zażyć swoje krzyże i utrapienia. 

Przyłączymy się do pielgrzymki pol~ 
skiej Tow. św. Wojciecha w Karnap. Bł· 
lety będzie można dostać w ostatnim ty
godniu w łiorstermarku u przelożoneg<> 
W ;decha Obiedzińskiego, Hermannstr. · 
u nadzelatora P1anciszka Przybyły, stał.Ili 
kolonia (naprzeciw domu sypialnego). my w ~iedzielę 14 maja o godz. 4 po poi., 

a że mamy ważne sprawy do załatwienia, 
więc uprasza .się o liczny udzial w zebra. ' < 

niu. 

,Z uszanowaniem 
franciszelt Przybyła._ 

Uwa1a: Zarazem donosi się czlonkom, 
iż 28 maja bierzemy udzial z cJlorągwią w 
rocznicy Tow. św. Antoniego w Ruhrort· 
Laar. Liczny udzfa1 pożądany. Czlonko~ 
wie powinni mieć oznak i czapk~. 

L. Rychalski, prezes. 

Towarzystwo św. Barbary w Annen 
urządza w niedzielę dnia 14 maja swoją 
wiosenną zabawę, polączoną z tańcem. Za
bawa odbędzie się zamknięta. Muzyka 
polska. Czlonkowie towarzystwa muszą 
$ię książką kwitową okazać. Zabawa od
będzie się na sali p. Pudlicha, ul. Wittener 
Str. 21. Początek o godz. 05. O jak naj-
liczniejszy udzial uprasza Zarząd. 

BACZNOSC!OSTERfELD!BACZNOśC! 
l(oło •piewu „Gwiazda Jedności" 

urzącfaa w niedzielę 14 maja zabawę wio
senną, polączoną z koncertem, strzelanJem 
do tarczy o nagrody i tańcem na sali p. Hu
semanna. Początek o godz. 4 po pol. 

Zarząd. 
Uwa&a: Zabawa tylko dla czlonkó\v. 

Kto chce w niej udzial brać, musi się na 
czlonka zapisać. 

Nadarza sie wit:c najlepsza sposobność 
aby ci, którzy do naszego Towarzystwa 
nie należą, jak najliczniej do niego się zapi
sywali, gdyż otrzymają wstep na zabawc 
wolny. Ponieważ dochód, któryby z za
bawy wpłynął, ma być obrocony na dobre 
cele, przeto o liczny udział czionków i go
ści chcących się zapisać na cz.fonków u-
pras~ fr. Horyza, prze,\:'. 

Wiec w lleiderich 
' odb~dzie sie w niedzielę dnia 14 maja OJ 

~odz. Yz: 12 w lokalu p. Mismahl, Unter-Mcł
derich, przy ulicy Kurzestr. Na porządku.. 
dziennym sprawy hutnicze i nowela gór„ 
nicza. Uprasza się szan. Rodaków z Mei 
derich, Laar, Stockum, Beeck i okolicy 
liczny udział. 

„Zjednoczenie zawodowe _polskie" „ 

Na' dom polski w B&ttropie 
złożyli w dalszym ciągu: 

Na chrzcinach u p. Furmanka: Ema
nuel Węglorz I mr., l(arolina Węglarz r 
mr., Karol Mandrysz 50 fen., (akuszerka 
Wajnerowa 50 fen., nowonarodzone bli ... 
źnięta Winc. i Franc. po 50 fen., Józef Fur
manek 50 fen., Idzi Oolomb SO fen., wdowa 
Florentyna Oryt 10 fen., Adolf Furmanek 
I mr., Józef i Marya Str ... po 1 mr. - Na 
chrzcinach u p. Kurzydyma: R Fridrich 
1. Boczek, E. Szebesta, R. PUekorz po t 
mr., Szymon Kurzydym, K. Friedrich, B„ 
Ciuraj, akuszerka po 50 fen., I. Szczotokt 
J. Placzek, W. Ostrzólek, wygrane w kar .... 
ty po 20 fen., I. Kurzydym, W. I(ubik po l 
fen. ~ Dotąd zebrano razem 1779,60 ma. 
rek. Dalsze skladki przyjmuje: Jan Swo
boda, mistrz krawiecki, Bottrop. 

------
2 czeladników krawieckich znajdzie: 

Eltałe zatrudnienie od zaraz w Recklinghau~
sen-Sild, dawniej Bruch, Maryańska ul 17.,. 
przy kośdele katolickim. 

Ja• O a w r t> "• mistrz k'rawieckt 



• Bractwo Różańcowe Polek w Witten 
urządza w niedzielę dnia 14 maja 

UROCZVSTOSC POSwmct:NIA CHO
RĄGWI. 

Baeznose 
Rodacy w Herne i okolicy! 

Polecam szan. Rodakom i towarzy
stwom obrazy religijne, oraz nar<.>dowe we 
wielkim wyborze. Pieczątki (stemple) tak 
dla towarzystw jako prywatnych osób po
cWug zamówienia. Wykonuję wsz.ełkie dru
ki jako programy, afisze, karty wizytowe i 
inn.e rzeczy gustowne szybko i tanio. 

Polecam IZ&llownyD! 

Program: od godz. 2 do 04 przyjmo
wanie Bractw i towarzystw w sali domu 
katolickiej czeladzi; o godz. 04 wymarsz 
do kościola na nabożeństwo, podczas któ
rego chorągiew poświęconą zostanie. 

Rodakom mój 

. Następnie powrót na sale, gdzie zosta
nie odegrany piękny teatr pt. „Papugi na
szeł babuni". 

skład 
żelaza, 

maszyn 

Oprawiam najtaniej korony ślubne 
(wieńce) i wiązarki. Mam wielki wybór 
obrazówi z muzyką. 

fabryka ram i zwjerciadeł. Hurto-

prania i wyżdtymania1 
do gotowania, &mycia, wna i detaliczna sprzedaż. Polecam sie 

sz·czególnie towarzyswom PQlskiem w ra
'Zie potrzeby pamiątek, dyplomów etc„ 

Wstęp wolny dla Sióstr Bractw Ró
żańcowych, dla innych niewiast oraz dla 
mężczyzn wstępne 50 fen. O licząy udział 
wszystkich Bractw Różańcowych z We
stfalii i Nadrenii oraz o udzial polskich to
warzystw uprzejmie prosimy. 

Bractwo Różańcowe Polek w Wittcn. 

. 2 pomocników krawieckich na stałe 
zatrudnienie przy wysokiej płacy przyj
mie od zaraz 

JAN POPRAW A, 
Ruhrort-Laar, Kaiserstr. 11~. 

Bank Parcelac) jny • 
E. G. m. b. H. 'V Śremie (Schrimm) 
ma. na sprzedaż w Dolsku (mieście) 

dom ~7 mo1•gam.I 
dobrej ziemi za cenę 8000 mrli:., wpłaty 
potrzeba około 3 t,ysifłCe mrk., przyjmuje 
clepo1tyta każdej iloeci, płaCfłC jak najwyższy I pro„ent, poleca nadto w Ku n o w i e pod 

I 
Sremem wielki dom nadający 11ię do ka.żoego 
przedsiębiqrstwa i wiee wielka, kościół 
w miejscu. 

Z AR Z Ą D. 

Hs. llul1sLf. Orłow~ki E. Ńeyman. 

• 
2 czeladników krawieckich na stale 

zatrudnienie i wysoką placę, tylko do
brych krawców, poszukuje od zaraz. Ko
szta podróży zwracam. 

J. SZLACHETKA, 
~uhrort-Laar, ul. Cesarska nr. 83. 

Najmłodszy krawiec w Laar. 

••••••••••••••• Nadzwyczajna podaZ ! 
Baczność Rodacy! Nadarzyło mi się kupić wielłią par-

. Aby pozyskać więcej odbiorców i więksey t b h 
mieć obrót, postanowilem jeszcze tan:ej sprze- yę wy orowych materyj kamgarnowyc 
d~wać niż niejedne fabryki. Regulatory, dlu- i trykotowych o wiele niżej wartości. 
gie przeszlo jeden metr iuż od 12 marek i droż- Z tychi;e maiel'yj kazaliśmy J5I'Obić 
sze; zegarki prawdziwe srebrne od 10 mr. i b • dl • 
drożej . Bracia R.odacy, spieszcie i zamawiajcie U ta nla I m. ęJCZ\>%0 
J! przek01rncie się, iż kupicie bar<lzo tanio i to- w najlepśzem wykono.niu. 
war -0,obrY. Zwracam też uwagę Szan. R.oda- . . 
kom na mćJ warsztat reperacyi ie2ark6w, zlo- . Tylko dopóki zapas starczy sprzeda-
tych rzeczy i pierścionków ślubnych. Priy~ Jemy: [ 
ślijcie R.odaoy zegarki dó reperacyi al w 8 1 Ser a l 
dniach dostaniecie z powrotem zegarek dobrze 1 E y • • } • 
zreperowany za. cenę bardzo niską i pod gwa- leg. czarne u brama d a męzczyzn 
rancyą dwut

1
etni!:r najlepiej odrobione tylko 19. 75 rnr. 

__ ...,,_ ........ LrWIALOWSKI. Serya n. 
polski zegarmistrz i zJotnik EJ b . dl . 

w Bruckbausen, Albrechtstr. 16. eg. czarne U fanta a męzczyzn 

Związek Ziemian I 
mfJgące .zupełnie zastąpi~ robione po

dług miary po SS mr. 

w Poznaału 

Żakiety są długiego kroju, 2 ruy 
ezewki przeszyte, ramiona są do brze wy~ 
ścielone1 kami~ilki jedno i dwurzędne. 

I 
INl na sprzedaż 

gospodarstwa 
różneJ wielkości i w każdej okolicy 
Ks. J?or.nańskiego; . 

I Załatwia interesa hipoteczne i kre- I 
d)towe, ora.z pośredę\c~y w kupnie 

M. Hartog 
w Bo•~hnm, 

(wlaśeieie1: M. Misehkowski.) i w ~pueclaży gospod~mtw ~~~~- , 

I s~ych i mni.ejszych M skromnem 
wynagrodzemem. 

Adrea: Związek :liemian 
Poznali (Po11en) ul. Wiitoryi nr 2. 

25 ._., tylko ·• 25 
• 'Olieremarktstr. • 

Prawdziwe • 

"li A NR U" -,D Ił U Z BA" 
bezalkoholiczne napoje orzeźwiaj~ce 

przez lekarzy zalecane 

tfoskonale dziahja,r,e nl'.'. organizm 
do użycia w kaidej porze roku 

htem ze złmną wollq jako I 
'M nru i Drużba-Napój • 

zi ną. z G•rącą wodą jako • 

Manru i Drnżba-Pnncz • 
a aiezmi~szan1 jaio 

lłlanru i D użba-Likie1·.1łl. 

SpKa;prOWicz, 
Gniezno - Gnesen, 

}'a.bryka. prawdziwyeh wódek i likierów iid.rowołoyeh, 
deaeMwych i czystych. 

Gorzelnia koniaków. 
Fabryka besalkohohcznych napoi i wytłGanfa. 

9 · Koków . 
• Generalny uat~pea :na Wwfali~ i Nadreni~ tylło Fr. Ira-
• jeW8)d w Wattena8b•id, .Toba.nneutr. H. ·-·--·' .. 

do szyeia 
i kroju, 

przyjmie 

M. D.derzawska 
Bochum, 

Fahrendellerstr. 32. 

o a -o 
Piękne 

wiązarki 
ż polskimi napi· 

sami 
po tanich cenach 

poleca 

lhtr1unia 

Wia.ru.,a PolskiegG 
w llocbum. 

Adam lliohczyński '8' tir . 

t 
• • • • -Niniejsze ogłoszenie wzbudzi wielki podziw. 

Od dziś godziny 1 poez. zaezynamy sprzedawać 

m~;;6. ma er 
I 

na suknie, 
które w saskich fabrykach jako wielkie zapasy 
składowe po cenaeh najwido9zniej tanich 
nabyliśmy. 

Materye na suknie składająee się 
z bardzó pięknych jasnych materyj ną, suknie 
latowe i bluzki, głównie czarne materye 
i są pierwszorzędnemi fabrykatami~ zr~ 
których jakość i~eczymy" 

Widoczna taniość naszych towarów znajdzie 
ogólne uznanie. J 

CENY. 
S k • 6 metr. SZf~Wiotu 3,9Qls· k • 6 metr. satynn 7,7fJ U Dla wszystkie d1)datki 1,76 Ił Dla wszystkie ,1oih~ki ~,75 

1 

ruem mr. 5,65 razem mr. · :J1~5@ 

Suknia 

Suknia 

6 metr. rypsu ó,70 
w:>zystkie dodatki 1,75 
razem mr. ~ JM~ 

• ~":ll:tlt 

6 metr. każmiern 6.50 
wszy~tkie dodatki 1 75 

----------------------------S k •, G metr. moh~ir 8,25 
O Dla wszystkfo uoth lki 175 

razem mr. 10,00 
------_,,,~~ ... --· · l'""!l'ł-~~ 

Suknia 6 metr. satynu 9,40 
wszystkie dodatki 1,75 

razem mr. §~25 ra:zem mr. 11,15 _________ ._..__, ..... ______ ....., ___ ____ 
·Sukni· a 6 metr. szewiot .I 7,35 Scikni·a 6 metr. mohair 10.16 

110 szer. wszy. l,75 wszystkie dodatki 1,76 

stkie dodatki razem mr. 9~1 O razem mr. 12 50 __________________________ ..._ __ ~------- ' ~ 

Wymienione dodatki do powy~.szych sukien składają się .M pod
szewki do stanika, podszewski do snkni, lisztwa 1 : ~ ob~ady jedwa~nej, 
guzików, haftek, tuzin i>ręcików do stauika, wstawek, szn~na do sta
nika, nici jedwabnych, nici i plusz·nvej wst.awki. 

Niech się kaidy przekona a potem ,niech sądzi. 
Dom. Towarowy mód 

ROSEIWBAU1'1, 
r . .':im. • „ ~ • • 



~ IOI. 

Codzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie, poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 

Wychodzi codziennie z WYJatkiem dni poświątecmych. 
Pr~etlplata kwartalna na poczcie i u listowych wYnosi 
J mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu l mr. 92 fen. 

Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztQIWYm 
W Imię Boże za Wiarę I Ojczyznę 1 

Za inseraty olaci sie za wiersz petytowy 15 iell .• a H 
<Mi!'.loszenia zamieszczone przed msetatami 40 fen. I<t. 
często ogłasza, otrzyma rabat. - Llstv do „Wiara!I 
Polskiei;1;0" należy frankować i podać w nich doklad-

" ood znakiem „t. polnisch" nr. 128. ny adres piszącego. Rękopisów słc nie zwraca. 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstrasse. - Adres: "Wiarus Polski", Bochum. - Tc le fon u nr· U 14:. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

•ówić, czytać i pisać po polsku! Nie jest 
f 

Polakiem, kto potomstwu swemu znie 1-

czyć się pozwoli! 

Z wypadków dnia. 
Trąba powietrzna szalała w północnej A

meryce. 
Do Oklama-City nadeszły wiadomośd 

według których \V Snyder 350-400 osób 
padto ofiarą trqby powietrznej, 

Na pensylwańskiej linii kolejowej wyda
rzyło się straszne nieszczęście. 

Z Harrisburgu w Pensylwanii donoszą 
do Nowegojo rJrn pod datą 11 m ja: Po
ciąg towarowy, w którym znajdowały się 
2 \vozy napełnione dynamitem, wykoleił 
się. Za chwilę o godz. I minut 13 rano nad 
b~egt pociąg pośpieszny z Chicago i naje
chał na wykolejone wozy pociągu towa
rowego. Nastąpiły 3 straszne wybuchy 
dynamitu. Około 50 osób poniosło śmierć. 
;wielu z pod gruzów pociągu, które się za
paliły, wydobyć nie było m-0żna. 

Telegramy. 
T o k i o. Urząd spraw zewnętrznych 

ogłasza, co następuje: Od czasu wypadku 
w zatoce l(amrangh dał rząd francuzki u
rzędom cywilnym i wojskowym Indochin 
J>Qlecenie, by ua wybrzeżach posiadłości 
francuzkich wykonywano straż ścisłą i 
itatki państw wojujących wzywano do o
puszczenia wód francuzkicb. Gdy donie
&iono, że trzecia eskadra rosyjska zbliża 
iię do wód francuzkich, polecił rząd iran
cuzki ponownie urzędowi marynarki Indo
chin, by wybrzety strzeżono i wszelkimi 
irodkami zapobieżono naruszeniu irancuz
kiej neutralnoścL Równocześnie powia
domiono o tern rząd rosyjski. Rząd francu 
zkl doniósł także poselstwu japońskiemu w 
Paryżu, że otrzymał wiadomość telegrafi
czną, iż okrętów rosyjskich nie widziano 
w nocy w zatoce Honkohe. 

T o k i o. Aresztowano tutaj dawniej
izego kapitana marynarki Francuza Bougin 
·pod zarzutem śpiegostwa. Aresztowano 
również daw iejszego inżyniera marynarki 
japońskiej I zaki. 

T o k i o. Wielki dziennik japoński 
„Niczi Szimbun" pisze: Japonia ma prawo 
żądania, by Anglia zamieniła w czyn prze
pisy sojuszu, gdyż francuzka dwulicowość 
daje do tego powód. Japonia może z wszel 
ką słusznością sądzić, że Francya zamierza 
popierać Rosyę. 

T o k i o. Obiegu tutaj pogłoska, że 2 
rosyjskie okręty wojenne z Władywosto
ku widziano w pobliżu Aomori. 

P es z t. Sejm wągierski przyjął a
dres lewicy, którego treść podaliśmy da
wniej: Adres przesłany został kancełaryi 
królewskiej. 

Polacy na ·obczyźnie. 

Przyjaciel kapitalistów. 
„Dziennik" dortmundzki stara się wy

tłomaczyć, dla czego pieniędzy do „Zjedno
czenia zawodowego polskiego'' nie posłał. 

Z tlomaczenia się „Dziennika" wyni· 
ka, że pieniędzy tych nikomu nie dal, lecz 
u siebie je dotąd zatrzymał. 

Pieniądze te wplynely do dortmundz· 
'kiego „Dziennika11 wskutek odezwy „Zie· 
·clnoczenia zawodowego polskiego" dla 

strejkujących górników, i nie ma absolut
nie wątpliwości, że należą się one organi
zacyii robotników polskich. Jeżeli „Dzien
nik" dortmundzki skladek oddać nie chcial, 
to mógł ich \\rogólc nie zbierać, bo ofiaro
dawcy dali je dla 11 Zjedn. zaw. pol." na ode 
zwę tegoż. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie" by
łoby niejedną łzę otarlo i niejednego bie
dnego robotnika wspomoglo, gdyby owe 
300 marek bylo odebralo. Teraz, gdy 
strejk się dawno skończył, 11 Zjednoczenie 
zaw. polskie", do którego przecież wplynt< 
la kilkanaście tysięcy marek, zniewolone 
jest dopominać się o własność swoją. Gdy 
by wszyscy tak byli postąpili jak dort
mundzki „przyjaciel robotników polskich" 
i pieniędzy zebranych organizacyom nie 
byli zaraz oddali, wówczas górnicy ani 
dwutygodniowego strejku nie byliby prze
trzymali. 

„Dziennik" dortmundzki nie oddając 
składek strejkującym działal wyraźnie w 
interesie i na korzyść kapitalistów. Taki 
to z niego „przyjaciel robotników"! Niech 
sobie Polacy do pamiętnika zapiszą jak im 
to się okazał dortmundzki „Dziennik" w 
najcięższej dla robotnika chwlili. 

Jeszcze „Niezdrowy objaw". 
Pod powyższym tytułem poruszył ko

respondent nasz sprav.rę korespondencyi 
pisanych do różnych gazet poznańskich, 
zohydzających osoby nie miłe różnym lu
dziom. Korespondent wymienił także „Po
stęp". 

Jak trafne byty uwagi naszego kore
spondenta, potwierdzają następujące odpo
wiedzi od redakcyi, które znajdujemy w 
środowym „Postęplie": 

- Panu J. K. w B. Niech nam Pan 
nie nasyla grubiańskich listów, bo te na 
nas żadnego wrażenia nie zrobią i 
jeszcze Panu mogą zaszkodzić. Nie po· 
trzebuiemy się wcale Panu tłomaczyć 
dla czego odnośny ustęp z jego korespon 
den cyi nie zamieściMmy, ale to Pan mo
że sam wyrozumieć, dlaczego to sie sta
ło. Jeżeli w przyszłości takie listy bę
dzie Pan nam nasylal, natenczas nie 
chcemy z Panem mieć nic do czynienia. 
J uź dosyć mieliśmy z powodu Pana ró
żnych nieprzyjemności. 

- Panu T. L. w M. O. Korespon
dencyi zamieścić nie możemy, gdyż jest 
zbyt osobista i zlośliwie napisana. 
Niech będzie więcej spokojniejsza, a znaj 
dzie umieszczenie." 

„Postęp" sam sobie winien, że teraz 
takie robi doświadczenia. A więc jeszcze 
raz: ostrożność i piętnowanie bezwzględne 
oszczercy! 

SPRAWA OPIEKI DUCHOWNEJ W ALTEN
ESSEN. 

Altenessen. Szanowną Redakcyę „Wiarusa 
Polskiego" prosimy o łaskawe umieszczenie na
stępującego (lisma: 

Spowodowani :zaczepkami Ojca Bazylego z 
Dortmundu bądź to na wiecach lub w korespon
dencyach zamieszczanych w „DzlennDcu" dort
mundzkim tak samo spowodowani twierdzenfem 
p. Żnińskiego, jakoby w kościelnych komłtetach 
zasiadali socyaliścł, oświadczamy co następuje: 
l) Podtrzymujemy stanowczo, co było pisane 
w „Wiarusle Pol." o odprawłaniu nab<neństwa 
przez O. B. w Altenessen. Co „Wiarus Pol
ski" pisał w tym wzizlędzie, jest prawda i sły
szał to nłetytko komitet, ale cały tud zgroma
dzony w kościele. Przecież O. B. sam powie· 
dzłal, że ·chciał mieć kazanie o Matce Bosklei, 
ale źe mu tak kazano. 

• · 2) Protestujemy energicznie przeciw zarzu· 
towJ, jakoby w komitetach zasiadali socyaltścl. 
My nlgdv socyalistamł nle byllśmy i tde jeste
śmy Wiemy atoll, te w oczach centrowców 
or·ai· ich „polskich" aaganfaczy kaźdy fest SO· 
cyallsta, kto z ołm.1 w Jednę trąbę nłe dmie. 

Jest tet tyczeniem centrowych tuarów, te· 
by nie omawiać spraw opieki ducbowneł na wie
c.acta J w aazetacb. Ale pytamy, czy adełłślllY 

milczeć, skoro „przeszło rok nie sprowadzono 
dla nas księdza polskie~-0?" 

W końcu donosimy Szanownym Rodakom 
i Rodaczkom, iż z polecenia J. Em. Ks. Kardy
nała Fischera z l(olonii oznajmił nam ks. dz '.ekan 
Biissen w Steele, iż nowo do param św. Jana 
przybyły ks. wikary Thomas jest dla Polaków 
przeznaczony. Nie włada on wprawdz:e jeszcze 
zupeln:e płynnie językiem polskim, ale ma do
bre chęci, to też pewnie wnet się w języku pol
skim wydoskonali. Bądź co bądź jestto dla nas 
wielkiej wagi, ii władza kościelna uznała wre
szcie nasze słuszne żądania w sprawie rellg:;. 
nei. 

Komitet; 
Jan Przybylski. Walenty Nowak. 

Walery Szymkowiak. 

Język ojczysty. 
Sławny pisarz włoski Edmund Amicis 

napisał książkę, w której na początku pi
sze o mowie ojczystej. Chociaż ów p. A
micis jako Wloch ma na myśli swoją wio
ską mowę ojczystą, to warto jednak zapo
znać się z jego wywodam'i, bo zastosować 
one się dają tak samo i do naszej mowy 
ojczystej. 

„J(ochasz mowę ojczystą, nieprawdaż? 
Kochamy ją wszyscy. Miłość języka na
szego jest nierozewalnie związaną z uczu
szego jest nierozerwalnie związaną z uczu
czy z przodkami naszymi, dzięki skarbowL 
mądrości i piękności, który spłynął za ich 
sprawą na ród ludzki, a który jest sławą 
Włoch i chwałą imienia naszego w świe
cie. Kochamy mowę swoją, gdyż przodko 
wie nam ją stworzyli, opracowali, wzboga-
cili a myśmy ją otrzymali po nich w dzie ... 
dzi~twie jako święty spadek; kochamy ją, 
bo miliony istot z krwi naszej przez wieki 
wypowiadały tą mową myśli swoje, a lo
sy jej były losami Wloch jej życie dziejami 
naszemi jej panowanie wielkością naszą. 
l(ocham~ ją, ponieważ wyrazy jej ryją się 
w głębi duszy naszej z każdem uczuciem, 
zlewają si~ z naszemi myślami najtajniej
szemi i są nie tylko ksztaltem, dzwiękiem, 
barwą ale samą istotą myśli naszej. Ko
cham; ją, bo jest naszą karmicielk~ umy
słową tchnieniem naszego rozumu i duszy 
nasze/, obrazem najwyższym - niby.natu
ra sama - naszej rasy. Kochamy 1ą, bo 
jest e'chem naszej przeszłości, nie tylko 
słowem, lecz istotą duszy naszej ojczyzny. 

I dla tego jeszcze ją kochamy, bo jest 
najpiękniejsze, najbo atsza, najpotężniejsza 
taka różnobarwna, że zdaje się jak gdyby 
była więcej niż jednem narzeczem, zbiorem 
na1zeczy wielu. Zdolna jest bowiem przy
bierać niesko6czone postaci, naginać się do 
wszelkich stylów, wznosić szlachetnośścią 
do mowy Rzymian i Greków. - Jest nie
zrównana obfitością wyrazów fi żywością 
barwy zdumiewającą olbrzymią podatn0-
ścią d~ prawości i płodnością, niby ziemia 
w wiecznej wiośnie; młoda jeszcze świe
żGścią kwjatów i liści, pomimo wielu wie~ 
ków istnienia; a hannonijna jest, jak żadna 
inna mowa na świecie. 

Cudzoziemcy podziwiają ją i uwiel
biają, lecz my kochamy ją dla tej piękno
ści, która nam samym jedynie się objawia. 
Jej dziejowość odsłania nam nieskończo
ną moc wspomnień, wyrażeń, głosów 
i akcentów, znanych i drogich, pozosta
łych po tych, którzy żyją i po tych, którzy 
umarli. Dla nas jest muzyka czucia, bólu, 
radości, mil ości ojczyzny' pełna sily i taje
mr1iczej słodyczy; muzyka, która nie tylko 
z ust naszych płynie, lecz drga też w głę
bi duszy, niby utajona cecha naszej natury. 
I jeszcze dla tego ją kocha~y, bo jest gło
sem serca naszego i światłem naszego su-
mienia. 

* * * 
Lecz cóż warta jest miłość własnej mo 

wy, jeśli jej nie badamy? czy; może ją ko
chać prawdziW1e ten, kto uczy jej się jak 
~zyka cudzoziemskiego? 

Ileż to razy w życiu bieg sprawy do
nioslej zależy od odpowiedniego wyrażc
n)a myśli naszej lub uczucia! Ileż pojęć po
zostaje naza wsze w mózgu, niby bryty 
bezkształtne, bezwartościowe, gdy brak 
nam możności wyrażenia ich i przelania 
w mózgi inne! - Powiadają, że czlowick 
wart tyle ile umie; lecz \Vartość jego w zna 
czncj części zależy i od tego, jak potrafi 
wypowiedzieć to, co umie. Język jest nic
tylko ozdobq umyslu - jest też orężem w 
walce życiowej, jest siłą i swobodą umy
słu, jest kluczem do serc i sumienia bli
źnich, jest narzędziem pracy i szczęścia. 

* * * 
Uczyć się języka powinniśmy też 

przez poczucie obowiązku obywatelskiego. 
Podobnie jak wszystko, i język z biegiem 
czasu ulega przemianom. Przybywają no
we wyrazy i nowe zwroty, podobnie jak 
na drzewie wyrastają nowe liście. Nic tu 
nie zginie tylko znaczenie wielu wyrazów 
się zmienia - bo takie iest prawo natury. 
Wszelako tych przemian; naturalnych i nie 
uniknionych w mowie, nie należy mieszać 
z zepsuciem języka, polegającem na wpro
wadzeniu obcych wyrazów niepotrze. 
bnych, zwrotów zbytecznych i form niepię 
knych. ~ 

Otóż obowiązkiem każdego obywate
la ukształconego jest ochraniać język ojczy 
sty od takiego zepsucia. Obowiązek ten 
nie cięży bynajmniej wyłącznie na pisa
rzach, lecz wspóldzialać winni tu wszyscy; 
gdy wszyscy kaleczyć będą język, wów
czas i pisarzy pociągnie ten wir szkodli
wy. Wielki narodowy handel jezykowy 
powinien być uczciwy, nie należy w handlu 
tym puszczać w obieg monet fałszywych. 
Wstydem dla ukształconego W locha jest · 
w sposób brzydki wyrażać te myśli i u„ 
czucia, które znakomici pisarze 30 poko
leń wypowiadali po włosku w formie czy
stej i pięknej. Kto przyczynia się do za
nieczyszczenia języka, ten niechaj się nie 
chwali, że kocha ojczyznę. 

Te same względy, co każą nam szano
wać i ochrania~ niezmierzone skarby sztu
ki, pozostawione przez ojców naszych, ka
żą też szanować i ochraniać spuściźnę ję
zyka, którą nam przekazali jako świetn~ 
sprawę i którą my z kolei przekazać win
niśmy dzieciom naszym nfotknietą i nie
skalaną. Milość ojczyzny zatem, poczucie 
godności narodowej, interes osobistu 
powinny nas zniewolić do badania wla
snego języka, nie bacząc na to, w jaką war 
stwę spoleczną los nas rzucił, nie ba
cząc na stanowisko, zajmowane w społe
czeństwie, i na rodzaj pracy zawodowej; 
nie bacząc na to, w jakiej dzielnicy Włoch 
ujrzeliśmy światło dzienne lub żyć jesteś
my 7muszeni. Badać powinniśmy język, bo 
ojczyzna i język, myśl i mowa, mowa i 
życie, to jedno. 

Z wojny rosyjsko·jaQońskiej. 
Urzędowo donoszą z Petersburga: Na 

lewem skrzydle dnia 5 bm. spotkala kolu
mna nasza w wąwozie Jngolin dwa batalio
ny japońskie z 6 działami, przyczem z obu. 
stron padly strzaly. -

Na rosyjskiem prawem skrzydle spo
strzeżono znaczne sity japońskie. Stra~ 
japońska jest tak silną, że nasze ~atro~ 
kawaJeryi nie mogly jej przebić. . 

„Lok.-Anz. „ donosi z Petersburga, 7e 
car stanowczo odwolal Kuropatkina, i pole
ci/ mu wrócić do Petersburga. 

„Rusk. Sł." donosi o wYkryciu wiel
ktich nadużyć i sprzeniewierzeń wintcnda11-
turze na placu boju. 

„Daily Mail" donosi z Hongk«ng , ie 
wedlug relacyi oficerów; cudzoziemskid1. 



którzy widzieli okr«:tY Rożdiestwieńskiego 
u statkach weglowych rosyjskich panuj-i 
bardzo smutne stosunki. żołnierze są roz
leniwieni, zapijają się, żebrzą o tytoń. O
ficerowie domagają się ciągle urlopów 
chcąc polować na wybrzeżach. Statki są 
zani"''7Yszczone i nie myte. 

.• orning Post" donosi z Szanghaju: 
:Ja; .Jtiski konsul sprzeciwil się, aby !ado-
11;a110 węgiel na kilka okrętów, albowiem 
istnieje przypuszczenie, że węgiel ten prze
znaczony jest dla floty bałtyckiej. Z po
wodu tego komisarz portowy wstrzymał 
'f..' yjazd pięciu naladowanych węglem o
krętów. 

Rząd japoński zamierza na obszarach 
Mandżuryi, zajętych przez armię japońską 
zastąpić administracyę wojskową przez cy 

· wilną. Jenerał I(amia ma być zamianowa
•Y zarządzcą Liaojangu. 

Dnia 1 maja obchodzita armia jenerała 
l(urokicgo jak donosi Biuro Reutera z głó
wnej kwatery japof1skiei, rocznicQ zwycię
stwa nad rzeką Jalu w sposób bardzo uro
czysty. Dolina, w której stoi kwaterą jene
rał Kuroki, została w bardzo dowcipny 
sposób' przez wysypanie pagórków, poko
panie grot i skierowanie wody potoków w 
edpowiednie łożyska „ucharakteryzowa
aa ·· na krajobraz japoński. W innem miej 
scu urządzono imitacyę pola bitwy nad Ja
lu. Na równinie zbudowali żolnierze teatr, 
urządzili tor wyścigowy i udekoro~'ali to 
~·szystko w sposób bardzo gustowny. Na 
szczycie jednego wzgórza ustawiono oł
tarz z napisami, zawierającymi wspomnie-
1ie poległych w bitwie nad Jalu. Do oł
tarza prowadziła alea drzew, które ozdo
biono sztucznymi kwiatami wiśniowymi i 
połączono z sobą lukami tryumfalnymi. 
Przed ołtarzem kapłani szintoiccy i bu
eyj scy odprawili modly żalobne za poleg
łych, podczas gdy cala armia ustawiła się 
u stóp wzgórza w paradnym ordynku. Po 
nabożeństwie oficerowie zaSliedli w gaju 

· poblizkim do uczty żołnierze zaś zaczęli się 
zabawiać pochodami maskowemi, przedsta 
'"f1ieniem w teatrze, wyścigami, zapasami 
i t. p. 

Ziemie polskie. 
Z Pra3 ~;Mhodnich Warmii i Mazur. 

Toruń. Krótki strejk wybuchł wśród 
-10botników odstawiających w miechach 
. ..,-ary, nadchodzące wodą. W poniedzia
tfllk w poludnie odbyło slię nad Wisłą zebra 

e, które jednakowoż do porozumienia nie 
4łl!lprowadziło. Wieczorem o godz. 7 na
»tąpito drugie zebranie, na którem praco
dawcy przystali na podwyższenie zarobku, 
pfacąc za wyładowanie każdego wagonu 
łrez wyjątku 7 marek. Przodownicy mu
szą każdemu robotnikowi placić równą ty
~ooniówkę, każdy z nich jednak przy za
robku poniżej 20 marek otrzyma 50 fen. do
datku. Robotnicy zgodzili się na powyższt:: 
warunki i w wtorek rozpoczęli pracować. 

Swiecie. Naczelny prezes Prus Zacho„ 

Kapitan Czart. 
{ ' TOM TRZECI. 

CCiar &a.łsey.} 
Gdy R.inaldo dal już odpowiedź na 

wszystkie pytania spowiednika, gdy usta 
księdza odmówiły nad nim ostatnią modli
twę i udzieliły ostatnie blogostawieństwo 1 
Castillan i Sawiniusz przywołani zostali 
z powrotem do pokoju. 

- Człowiek ten - oświadczył im ka
plan - umiera skruszony, żałujący za grze 
chy i rozgrzeszony. Co chcecie, aby dla 
was jeszcze uczynił? 

- Czy jesteś w stanie pisać? - zapy
tał Sawiniusz umierającego. 

Rinaldo uczynił znak przeczący. 
- A podpisać się potrafisz? - zadał 

poeta nowe pytanie. 
- W takim razie spiszemy przy tobie 

· ·twóJ testament, twą wolę ostatnią. 
Rinaldo rozśmial się gorzko. 
- Chyba moje wyznanie - szepnął. 
- Tak wyznanie. Zanim staniesz 

' -przed potężnym sądem Boga, pozostawisz 
w naszych rękach świadectwo, stwierdza
jące występne knowania, których hrabia 
de Lembrat był twórcą, a ty wykonawcą; 
poświadczysz istnienie dowodów, okazu
ją,cych niewinność Manuela, tych dowo
dów które hrabia zniszczył, czy też ukrył, 
czy 

1

też ukrył i odejdziesz z tego Ś\Viata 
z sumieniem ~zystem, z duszą z bru jów 
ziemskich emytą, z przeświadczeniefl!, ~e 
pozostawiasz nam środek napraw1ent!l 
krzywd i niesprawiedliwośd, do którycn 
spełnienia pośrednio się przyczyniłeś. 

dnicb Delbrilck objeżdża obecnie wraz z 
wysokimi urz~dnikami ministeryalnymi 
Prusy Zachodnie. Jak gloszą pisma nie
mieckie, oglądają ci panowie przedewszy
stkiem rozmaite wielkie. przedsiębiorstwa 
przemyslowe i handlowe. Pod Swieciem 
oglądali młyny w Przechowie, które zali
czają się w prowincyti naszej do najwię
kszych tego rodzaju przedsiębiorstw. Pa
nowie urzędnicy chwalili bardzo to przed
siębiorstwo, wyrażali jednakowoż równo
cześnie życzenie, ażeby celem lepszej spla
wności rzeczki miejscowej przeczyszczono 
takową. Mlyny przechowskie mają zostać 
powiększone przez przybudowanie wiel
kiego śpichlerza dla zboża. 

Podróże tych panów mają, jak się wy
daje, na względzie dalsze popieranie dąż
ności zmarlego naczelnego prezesa Gossie„ 
ra, którego idealem bylo uprzemyslowienie 
Prus Zachodnich. 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 
Skoki. W tutejszym budynku poli

cyjnym zjawil się młodzieniec celem odsie
dzenia 2 dniowej kary więziennej. Matusia 
go na ciężką drogę dobrze zaopatrzyła. 
Data mu bowiem 2 łokciowe kiełbasy, bu
tlę wina i po jednym funcie masła i sera, 
kaźni więz,iennej zbytnio nie odczuł. Ku 
wielkiemu żalowi mlodzicńca odebrano mu 
naturalnie toboly z żywnością. 

Wiec w Smieszkowie. W ostatnim za
kątku Księstwa w rogu między Branden
burgią a Slązkiem - w Smieszkowie - od 
był się za staraniem gorliwych szermierzy 
na polu narodowem wiec, na którym zało
żono Towarzystwo ludowe 

O godz. 4 po południu zagail wiec wo
bec okolo 80 uczestników w domu p. Saen
gera p. Peliks Bobowski z Leszna, a po
witawszy zebranych powołał na przewo
dniczącego pana Horowskiego, gospodarza 
z Smieszkowa. P. Horowski powalał 2 
ławników i udzielił głosu panu poslowi 
drowi Niegolewskiemu z Poznania. 

Szanowny pan poseł w treściwem ser
decznem przemówieniu wyluszczyl krzy
wdy dziejące nam się pod zaborem z laski 
rządu pruskiego i hakatystów. 

Następnie zabrał glos pan Feliks Bo
bowski z Leszna i wskazał na chęci zabor
cze germanów, którzy przed dawnymi już 
wiekJ zabierali jeden kawal ziemi stowiań
skiej po drugim i szli coraz dalej na 
wschód, aż doszli do Polski, która jednak 
okazala się progiem nie do przebycia. Ta
kim progiem jesteśmy my tu na kresach, 
na które Po1ska cala oczy swe zwraca z o
bawą, aby go lawa germańska ni& zalała. 

Wszyscy obecni oświadczyli się za za
łożeniem Towarzystwa i wstąpieniem do 
niego. 

Załatano więc Towarzystwo pod na
zwą: 

„Towarzystwo polsko-katolickie „Zgo„ 
da" pod wezwaniem św. Józefa w Smiesz
kowie". 

Rinaldo zebrał siły, aby dopelnić ią
d-anego aktu. 

Opowiedział jak najwierniej wszyst
ko, co zaszło od chwili, gdy w pałac11 hra
biego de Lembrat zamieszkał Manuel; od
slonil wszystkie podstępy i wyjawił wszy
stkie tajemnice swego pana. 

W miarę jak mówił, Cyrano wyznania 
jego spisywał. 

Gdy skończył, poeta odczytał raz je
szcze glośno ten akt i podsunąl papier Ri
naldowi, który u spodu położył drżąq r~
ką swój podpis. 

- Przyprowadź Ben Joela - rzekl 
Cyrano do swego sekretarza. 

Castillan wyszedł i powrócił po ch\\ili 
popychając przed sobą związanego cy
gana. 

- Czytaj to - rozkazał Sawiiniusz' 
poasuwając mu pod oczy wyznanie Ri
nalda. 

- Przeczytam wszystko, czego jasny 
pan odemnie zażąda• - wyjąkał pokornie 
zbój, z tą uległością dobroduszną, którą 
objawiał zawsze, ile razy znalazł się w rę
kach silniejszego. 

I przeczytał. 
- Teraz podpisz. 
- Podpiszę wszystko, co jasny pan 

rozkaże, powtórzył tym samym co poprze
dnio głosem. 

- Masz - rzekl wówczas Cyrano do 
księdza Jakóba-zachowaj to pismo. Przy 
da się nam ono w danej chwili. 

Proboszcz, który wykonywał ze śle
pą ufnością wszystkie zlecenia przyjaciela 
wziął podany sobie akt, złożył go i nic nie 
mówiąc, wsunął do kieszeni w sutannie. 

- Jasny pan'ie ! - zwrócił się Ben 

Pan f eliks Bobowski przeczytał pro
iekt ustawy, który przyj~to. 

Do zarządu wybrano panów gospoda
rzy: Horowskiego prezesem, Jana l(ulę 
sekretarzem, Andrzeja Wańskiego skar
bnikiem. 

Ze Slązka ezyil Starej Polski. 
Cbropaczów. Na kopalni „Slązk" drze

wiarz J akób Góra spadł pewnym szybi
kiem na dól i kark sobie zlamal, wskutek 
czego śmierć natychmiast nastąpiła. Góra 
liczył dopiero 30 lat wieku, byt żonaty i 
pozostawia rodzinę. 

Bytom. Wielkie nieszczęście stalo 
się w hucie ttubertusa w sobotę po połu
dniu. Zabity zostal cieśla Nowek a robot
nik Franciszek l(rzykala z Lagiewnik bar„ 
dzo pokaleczony. Pracowali oni przy ja
kichś pracach monterskich okola wielkich 
piecy. 

Wiadomości ze świata. 
Sejm pruski rozpatrywat ·drobne projekty 

kolejowe, przyjąl projekt rozszerzenia obszaru 
miasta Essen przez przyłączen:e gminy Riitten
scheid i uchwalil w drugiem czytaniu z malą 
zmianą nowelę w sprawie opodatkowania do
mów towarowych. · 

Parlament niemiecki przekazal komisyi bu
dżetowej projekt do ustawy, którą Rzesza nie
miecka ma przyjąć gwarancyę za kolej Z! Duali 
do gór Manenguela w Afryce. W końcu badano 
ważność kilku mandatów poselskich, z których 
wybór rządowca Paulego unieważniono. 

Niemcy. Ostatnie dni życia politycz
nego Niemjec staly pod wrażeniem artyku
łu umieszczonego w „Deutsche Revue", 
napisanego przez angielskiego admirała 
pozaslużbowego Penrose Fitzgeralda, o 
stosunkach, jakie obecnie się wytworzyły 
między Niemcami i Anglią. 

„Anglia - pisze Fitzgerald - w naj
bliższej wojnie morskiej walczyć będzie o 

. sam byt swój. Niemcy prowadzą od 34 lat 
politykę, która jest w wysokim stopniu po
dejrzaną." Przytacza rozmaite przyktady 
wrogiego Niemiec usposobienia względem 
Anglii, w końcu zapewnia, że dziś Anglia 
jest głęboko przekonana iż „lepsza jest 
wojna z calą swoją okropnością, a111iżeli 
świadomość, iż się jest spokojnie lecz wy
trwale przypieranym do muru". Wierny, 
że dziś jeszcze Niemcy nie są gotowe do 
zbrojnego wystąpienia przeciw Anglii; ale 
jeśliby w ciągu kdlku lat następnych, kiedy 
Niemcy będą miały 38 pancerników pier
wszej klasy, 'Anglia byla zmuszona bronić 
się w Indyach lub gdziekolwiek indziej, to 
Niemcy będą z pewnością usilowaly ode
brać Anglii przemocą Wlielką część jej han
dlu w świecie i zająć terytorya kosztem 
brytańskich interesów". Więc, je.Zeli już 
do wojny przyjść musi, to Anglia wolałaby 
żeby do rozprawy przyszło dziś, niż żeby 
się odwlekła aż póki Niemcy będą nadal 
powiększały swoją marynarkę, tak jak to 
czynią teraz, to będzie to wyraźną groźbą 

Joel do Cyrana - co jasny pan zamierza 
zrobić ze mną? 

- Posiać cię na szubienicę! 
Nędznik począł drżeć i nogi ugięły się 

pod nim, jakby zamierzał rzucić się do stóp 
- Podły tchórzu! - wykrzyknął Cy

rano z najwyższą wzgardą. - Tak bardzo 
zatem lękasz się o swą skórę Uspokój się; 
możesz ją jeszcze ocalić. 

- W jaki sposób? - zapytał prędko 
cygan, czepiiąc się rozpaczliwie słabego 
promyka nadziei. 

- Oddając mi swą księgę rodzinną. 
- !Jam ją jasnemu panu - zapewnil 

cygan. 
- Dobrze. Jest ona w Paryżu, nie

prawda? 
- Tak, jasny panie. 
~ Udamy się tam zatem jutro, w two

jem zaszczytnem towarzystwie. Castilla
nie, odprowadź tego człowieka. 

Potem, zbliżając się do księdza, który 
czuwał przy Rinaldzie, zapytał: 

- Czy masz jaką nadzieję? 
- Mam nadzieję, że Bóg mu przeba-

czył - odrzekł kapłan głosem poważnym. 
Sawiniusz spojrzał na Rinalda. Leżał 

nieruchomo z głową na piersi opadłą. N1e 
żył już. 

Pochowano go nazajutrz na małym 
miejskim cmentarzyku, nieopodal od pięk
nego folwarku, którego wlaścicielem zo
stać się spodziewał. 

Ben Joel, któremu było bardzo niewy
godnie w ciemnej i ciasnej piwniczce, roz
myślał w czasie swej samotności o ostat
nich przeciwnościach losu i próbowaf two-
rzyć nowe plany. . 

Nigdy jeszcze nie dokuczało mu w tym 

dla brytai1skiego panowania na morzu 
to zaś, słusznie, czy niesłusznie utrzy 
musimy, bo ono jest żywiołowo konie 
dla naszego narodowego bytu0

• 

Jak ogromne wrażenie sprawit ten 
tykul, można się z tego domyśleć że il 
taty z niego ukazały się w okolo 4ÓO dzi 
nikach niemieck1ch, że ministerstwo spl'1 
zagranicznych w Berlinie, które zamów 
12 egz. miesięcznika, czekać musialo P 
dni na dostawę. W rażen'ie ogólne jest 1 

to, że w ~nglii je~t wply~owa partya, P7; 

gnąca wo3ny z Niemcami w jaknajbliższi· 
czasie. I wrażenie to jest sluszne _ c 
ciaż się go wcale nie odbiera, jeże![ 
przegląda (zwłaszcza teraz po wyjściu 
tykulu Fitzgeralda) główne dzlienniki I 
dyńskie. 

Trzeba znać Anglię, aby wiedzieć 
jakiego stopnia tamtejsze społeczeńst~ 
z~łaszcza młodsze pokolenie, które~ 
dz1lo od początku (od śmierci cesarza f 
deryka) rozluźnienie się dawnych stos;· 
ków dworskich między W~ndsorein 
Poczdamem - do jakiego ono stopr 
przesiąkło podejrzliwością najprzód, nas 
pnie nienawiścią do wszystkiego, co ni 
mieckie. Prasa w swych dziełach info· 
macyjnych nie przemilczała o niczem 
te uczucia mogla usprawiedliwiać - a~( 
teryalu jej nigdy nie braklo ! 

Chociaż śmiało można twierdzić , 
artykul admirala Pitzgeralda trafnie wir1 
ża przekonanie bardzo znacznej i bardz 
wpływo.wej części angielskiego spoleczer 
stwa, jednakowoż gazety angielskie 
względów politycznych starają się osia 
jego znaczenie. Gazety niemieckie 01 

szernie rozpisują się o artykule Pitzger~ 
da. 

Berliński „Borsen Courier" pisze: 
„Wiadomo dobrze, że berlińscy kor1 

spondenci niektórych londyńskich dzieno 
ków usilowali od wielu lat wypaczyć Pi, 

Miczną opinię angielską, głosząc, iż pow1( 
kszanie niemieckiej marynarki ma na c' 
wojnę z W. Brytanią i oddanie Nieme 
supremacyi morskiej w świecie. Dziwi 
slię więc nie można, że admirał Pitzgeral 
ten sarn bląd popelnil i że, wychodząc 
tak fałszywego przypuszczenia, daje Nier. 
com przestrogę, niewątpliwie w zamiarac 
jak najlepszych, aby się nadal tej pollt 
nie trzymały. Jeżeli admiral mniema, i 
wojna jest n~euniknioną, to jest rzeczą ba• 
dzo zrozumialą, iż pragnie rozpocząć Vr'O 

jenne kroki w jak najbliższym czasie. 
Z jednego punktu widzenia dobrze je 

że napisał to, co napisal, bo teraz widzi 
jakie wyobrażenia panują w angielski! 
kolach wplywowych i ponieważ okazf. 
się, że są w ruchu wplywy, mające po~ 
dzić rząd angielski do podjęcia prze· 
Niemcom kroków zaczepnych. Arty 
odstania plany Anglii - i tern odd · 
Niemcom przyslugę. 

Z Pracyi. Aiencya ttavasa ogtal 
notę stwierdzającą, że wbrew twiierdz 
pewnego telegramu z Hongkong, rząd fnc 
cuzki nie tylko nie naruszył neutraln 

stopniu, co teraz, pragnienie zemsty. · 
wet chciwość ustępowała w jego du 
przed nienawiścią, jaką źywil d~ Cyra 

- !Kochany Jakóbie - rzekł Cynn 
do proboszcza, uprzedzając go o s 
bliskim odjeździe - zapraszam cię na! 
Ludwika de Lembrat z panną Gilbertą 
Faventines, a co więcej, proszę ci~, a~ 
twoich rąk otrzymali oni blogoslawieńs:11 

na drogę życie. U rządź zatem w ten ! 

sób swoje interesa, abyś mógł za dwa!f 
godnie udać się do Paryża. Z kolei ja to~ 
ofiaruję gościnność u siebiie. 

I(siądz Szablisty trochę się w~ 
wiał; ale w końcu przyjął zaproszente, 
Cyrano odjechał, zadowolony z tego O'.J 

tu sprawy. . 
Ben Joel został przywiązany do ~ie 

chowca R.inalda. Straż nad nim poii 
rzono Castillanowi, i mata karawana sk 
rowata się ku Paryżowi. 

Nie zapomnijmy dodać, że w orsz 
znajdowała się również Marata. ś 

1Zwrócila się ona do Cyrana ~ p~o 
aby pozwolił jej towarzyszyć sobie, IP, 

ta, któremu podobała się jej pustacka '~n 
sołość i który cenił ją za oddaną wspD 
sprawie przysługę, z chęcią na to pr · 
stal. T 

Ben Joel, dostrzegłszy w chWI 1 śc 
zdu Marotę, cisnął jej jedno z tyc~ wi 
klych spojrzeń, które wyrażają Wllece 
długie praemówy. sze · 

Tancerka poprzestała ~a wz~ no 
ramionami, oraz na przeslamu Casti a zo 
spojrzenia i uśmiechu, które sekreta~eć 
poety kazaly ostatecznie zapomn or 
wstydzącej roli

1 
jaką odegrał w Rom, 

tin. 



Jecz. ~wszem, dawszy swoim pełnomocni. 
kom cywilnym i wojskowym jasne instru
kCJYe co do przestrzegania tych zasad ani 
1a· chwilę nie przestał czuwać nad ich ~rze 
prowadzeniem. 

Jak zapewnliaią, rząd zamierza ogto
sić księgę żółtą, z której będzie się można 
.przekonać o poprawnem zachowaniu się 
francyi w sprawie neutralności na Dalekim 
.w schodzie. · 
· Z Austryi. Na ostatniem posiedzeniu 
Kola polskiego we Wńedniu potrącono tak
że o robotników rusii1skich, których w 
miejsce Polaków sprowadzają hakatyści. 

P0sel f ijak poprosil o pozwolenie 
-..·niesienia interpelacyi w sprawie wydale
•ia robotrrików górniczych z Oalicyi od nie 
dawna pracujących w Prusiech. 

Poscl Wielowieyski popierał ten wio
sek. 

Prezes Wojciech Dzieduszycki oświad 
czyl, że się uda w tej sprawie nasamprzód 
ao ministeryum spraw zagranicznych. Do
piero na podstawie otrzymanych informa
cyj komisya parlamentarna zastanowi się, 
czy należy wystosować interpclacyę. 

Z Rosyi. ,,Zap. Wiest." donosi, że w 
1(ijowic policya wykryla tajną drukarnię. 
Policya weszła do mieszkania przez ku
cłrnię; u progu spotkał ją rnlody człowiek 
o wyglądz;ie wzburzonym i poprosił poli
cyantów nie hałasować. lecz wejść do po
k9iu, w którym znajdą wszystko, czego 
szukają. Na niewielkim stole stały dwa 
kosze, na których złożone byty dwie ka
szty drukarskie z czcionkami. Obok sta
·1a nieduża prasa drukarska. Młody czło
wiek przedstawił się jako Norow, a młoda 
kobieta, która byla w mieszkaniu, złożo
nem z d\vóch pokojów, jako jego żona nau
czycielka. Kosze, na których leżały ka
szty, były wypełnione świeżo odbitemi 
odezwami. Następny pokój stanowił ca
ły skfad odezw wszelkiego rodzaju. Zna
leziono ich cale paki w szafie, w komodzie, 
pod tóżkiem i po kątach, razem stanowiło 
to wiele tysięcy egzemplarzy. Prawdopo
dobnie stąd wfaśnie wychodziła w1iększość 
odezw, kursujących ostatnimi czasy w Ki
jowie, ponieważ większość proklamacyj 
przeciwrządowych znaleziono tu w tysią
cach egzemplarzy. 

Jak donosi „KUewlanin", znaleziono 
1'0dobno również oryginaly odezw. O
prócz tego w jednem z pudełek znaleziono 
.pieczęcie komitetu kijowskiego partyi ro
botniczej socyal-demokratycznej, w innem 
zaś farby, walki i odbitki pieczęci, któremi 
eyla znaczona Wliększość odezw rozpo
ws-zechnionych w Kiiowie. Młody czlo
;w4ek i kobieta uwięzieni. 

„Bessar. Ziźń" pisze, że w Kiszyniowie 
1-.t nocy aa 19 kwieetnia wykryto tajną 

.ttukamię. Pracujące w drukarni przy 
~~tadaniu odezw młode malżeństwo izrae
lickie zostało uwiezione. Przybyło ono 
do ł(iszyniowa zaledwie przed kilku mie
siącami z gubernii zachodnich. 
_ _ _ ±E!St&L 

I róinyth stron. 
Hamme. Dziewćze dziewięcioletnie Marya 

Gretolewska nie wrócila ze szkoly i sądzą, że 
·spotkafo ią nieszczęście. 

Herne. Mularz Witte spad! z 3 p.ietra i za-
eil się. 

Weltmar. Mularz ttelbig poderznąl sobie 
ordlo brzytwą a µotem się obwiesU1. Sekcya 
lekarska wykazala, że czynu tego dopuścil się 
W1 napadzie obtędu. 

Dortmund. Tutejsi zorganizowani blach-
t:\ierze chcą zastrejkować, gdyż majstrowie nie 
chcą zgodzić sie na przedlożoną im taryfę za
robkową. 

Dortmund. Na dworcu kopalni „Oerma· 
ł!ia" II. został przejechany uczeń biur<YWY Kro
•er. 

IUesenbeck. Zaszły tu dwa wYPMkł śmłer· 
el. z powodu tężca karku. 

Witten. Zlodzieie wlamali się do skladu 
mebli Kiekuth'a i z szafy żelaznej skradli 11 
tys<ecy marek. wywierciwszy dziurę. 

Ostatnie wladomoścL 
Guthrie (Oklahama). „Tornado", 

który szalał w mieście Snyder, pochłonął 
125 tysięcy ofiar w zabitych, 150 w ran
•Ych; w mieście Outsee straciło życie oko
ło ~ osób, w Marquette Z4 osoby. 

Harris bur g~ Według ostatnich 
sprawozdań wskutek nieszczęścia kolejo
wego straciło tycie 20 osób, rannych jest 
7ł'osób. 

Nadesłano! 
Szanownym czytelnikom zwracamy uwa.ge 

u ag-loszenie flrmy Drweski i Langner doty
czące parcelacyi dóbr Jaraczewskich, która się 
rozpoczyna z dniem zo b.m. Ponieważ dobra 
Jaraczewskie uchodzą. za bardzo dobry mają
~ek. pr;r.eto zalecalo by się, aieby chętni kupna 
· CJ.rzystall z egf oszenia i by :i dniem 2D. bm. 
stawili sic w Jaraczewie jak najliczniej. 

Towarzystwo św. Jana Cłlrzc. w Meldericll 
donosi swym czlonkom. Iż podobalo sic Panu 
B.ogu ~ow?la~ do Siebie po krótkich, lecz cież
k1~h c1erp1emac~ opatrzonego śś. Sakramenta
mi, naszego gorhwego czlonka. 

Pogrzeb odbędzie się w niedziele o godz 2 
po pol. z do~u żaloby. W smutku pogrąż~ne 
towarzystwo 1 cala rodzina. z ar z ą d. 

Towarzy~two „J~ość" w Dortm.indzle. 

1 
Z~yczaine zeb~ame odbędzie się w niedzie-

ę 14· V• o5 0 godz: 0 u p. Vossa, przy ul. Rheini
schestr 1?7. .o liczny udzial uprasza się. 

Goście .mile wi~zi~ni. . z a r z ą d. 
Uw~ga. Na~m1ema się czlonkom, iż Tow. 

nasze bierze udzial '!' rocznicy Tow. św. Jana 
Chrzc. w Dorstfeld i to po zebraniu. 

Zarząd. 

Towa~zystwo gimn. „Sokół" w Dyseldorłie. 
. Pos1~dzcme odbędzie się dnia 14 bm. na 

sali p. B1chowa (~ckc Woringer i Akerstr.) o 
godz. 4/2 po pol~k1em nabożeństwie. Pon i eważ 
będą o~rady o P.1erwszej rocznicy, przeto prosi
my ~ llczny udz1al tak gości jak i druhów. Czo-
lem. Wydział. 

To~arzystwo gimn. „Sokół" U w Marten 
do1~os1 swym cz!onkom, iż w niedzielę dnia 14 
n:aJa o go~z. 20 odbędzie się zwyczajne zebra
rne na sali p. Spechta. 

. Uw~ga: ~araz po nabożef1stwie odbędą się 
~w1czema. ~ !--1~zny. udz~a! druhów bardzo po
ządany. Oosc1e mile widziani. Czorem! 

Wydział. 

A!tenoochum. 
Bractwo Różańcowe Polek i Tow. św. Jó

z~fa z ~ltenbochui:n upraszają uprzejmie, aby 
s1ostr:\:" 1 czion~ow1e ja~ najl iczniej stawili się 
na s~h. p, ~tretlmga o p1erv sze j godz., bo o pó.t 
drug1ei wyiazd do Witten. 

Prezes. PrzełOŻona. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Herne. 
. Przysz!e zebranie odbędzie się w niedzielę 

dnia 14 bm. o godz. 4 po pal. w domu czeladzi 
katolickiej. przy ulicy Nowej (Neustr.) Na po
rządku dziennym wyklad druha Lenartowskie
go o Adamie l\lickiewiczu (dokończenie). O li
czne przybycie druhów upraszamy. Goście mi-
le widziani. Czolem. Wydział. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Altenessen 
zaprasz~ sza.n. bratnie gniazda, które już n · 
p:oszerna otrzymaly, oraz i te, które zaprosze(i 
nie otrzymaly, a chcą nas swą obecnością za
szczycić. Zarazem proszę Rodaków w Alten
essen, aby nas w dniu 14 t. m. w niedzielę o 
godz. 4 po pol. na sali p. Józefa Saala licznie 
o.dwiedzili i tym sposobem nas poparli. Prosi
my też mfodzież tutejszą, która się jeszcze z 
dala od nas trzyma, aby raczyla w nasze sze
regi wstąpić. Niechaj sobie te kilka sJ'ów do 
serca wezmą, gdyż będą mieli sposobność się 
na czl'onków dać wpisać. Czolem ! 

Wydział. 

Towarzystwo św. Jana Ew. w Altenbo2~e 
d.onosi swym czlonkom i wszystkim Rodakom 
z Altenbogge i okolicy, iż miesięczue posiedze
nie odb~zie się w 11iedzielę dnia 14 maia o g. 
110 przed pol. O liczny udzial w posiedzeniu 
uprasza Za r z ą d. 

Towarzystwo św. Barbary w Oberhausen 
Przyszle posiedzenie odbędzie się w nie

dzielę 14 bm. o godz. 2 po pol. w zwyklym lo-
kalu. Uprasza się o li(.Ylny udzial. Zarząd. 

l(oło śpiewu „Gwiazda Jedoości" w Gelsenkir-
chen-Bismarck 

oznajmia swym czfonkarn, oraz wszystkiem Ro
dakom w Bismarck i okolicy, iż w niedziele 
dnia 14 maja urządzamy zabawę z. tańcem u p. 
Lindego przy ul. Bismarckstr. Początek o godz. 
4 po pol. Będzie koncert, śpiew czteroglosowy 
i teatr p. t.: .,Nie ma to jak handel wódką,;. 
Mamy nadzieję, iż szan R.oda<.:y nas swą obec
nością jak najliczniej zaszczycić raczą. 

Uwaga: Lekcya śpiewu odbędzie się o 
godz. 2 po po.l. Cześć polskiej pieśni! 

Tow. św. Antonłeito w (Probnbausen) Essen W. 
' podaje do wiadomości wszystkim czlbnkom, Ro
dakom i Rodaczkom w f rohnhausen i okolicy 
zarazem wszystkim towarzystwom, które za
proszenia odebraly, iż Tow. nasze odprawia w 
niedzielę, 14 maja wiosenną zabawę na sali p. 
Overadt'a w Prohnhausen, Essen w., ul. Adel
kampstr. nr. 95. Początek o godz. 4 po pol., 
wstępne 50 fen. O Ifczny udzial w zabawie 
gości i towarzystw uprasza się. Kapela pana 
Pietrygi. Z a r z ą d. 

Towarzystwo św. Barbary w Herten. 
W niedzielę <inia 14 b. m. odbędzie sie 

wspólna Komunia św. na rannej mszy św. o 
godz. 6?4. Sposobność do spowiedzi w soiote 
po pol. i w niedzielę rano. O liczny udziar 
cz.Ionków uprasza Zarząd. 

Uwa11?a: Tego samego dnia odbędzie się 
zebranie o godz. 5 po pol. po polskiem nabożeń
stwie. O liczny udzial czlonków tak w Komu-• 
nii św. jak r w zebraniu uprasza 

Przewodniczący. 

Towarzystwo gtmn. „Sokót 1 w Sodłn1en 
uwiadamia szan. druhów. iż przyszle zebranie 
odbędzie się dnia 14 maja o godz. ~4 na sali 
zwyklych posiedzeń. Liczny udzial druhów po
żądany. Goście mile widziani. Po zebraniu 
wymarsz do Oerthe na rocznicę. Czolem ! 

Wydt.iał. 

Bractwo Różańcowe Polek w Bochum. 
Wniedzielę, dnia 14 maja wyjeżdżamy na 

uroczystość poświęcenia choragwi Bractwa Ró· 
żancowego Polek w Witten. Wyjazd koleją ete. 
ktryczną o godz. 12 w poladnie. Siostry, które 
chcą razem jechać. zechcą się punktualnie o 
i;codz. 12 stawić u przeJ'ożonej, ul. Johanniterstr. 
22. Pojedziemy z chor~wią. O llczoy udział 
S!óstr uprasza się. 

Towar~yst:wo św. Stanisława B. w Wanne 
W niedziel~, dnia H maja po poi. o godz. 

-4 urządzamy wiosenną zabawę czyli •ieczorek 
na k~órym. odbędzi-e się bardzo wesole przed~ 
stawienie 1 koncert, wykonany przez orkiestr~ 
t~warz.Y.~ką. Będą też rozmaite gry i rozryw
kt fam1hine. Upraszamy szan. czlonków or3z 
'Ysz~s!kich Rodakó_w nam życzliwYch o jak naj
hczmeisze przybY:c1e. Czlonkowie mają wstep 
wolny za okazaniem ustawy. Nieczlonkowie 
plac~ przed czasem 75 fen, w czasie zabawy l 
~r., Jedna~owoż musi sie każdy na czlonka za
pisać, _pomeważ zabawa jest dozwoloną jako 
zamknięta. Z a r z ą d. 

Baczność! Marxloh, Hamborn, Neumiihl ! 
W niedziele dnia 14 maja rb. o godz. 4 po 

poi. oct?edzie się w lokalu p. liollera w Marxloh 
zebra.me celem zał'<Y.ienia Tow. przemysłowców 

• polsk:ch: Zaprasza się wszystkich z pow-yżei 
wy1memonych okolic przemyslowców i życzli· 
wych przyjaciół tychże na to zebranie. 

Za komitet: R. Piechowiak. 

Towarzystwo św. Wawrzyi1ca w Elberteldzie 
obchodzi w nie<lzielG dnia 14 maja b. r. 

. rocznice założenia swe20 
na s~l1 p. Miillera, Bachstr. 26, pocz. o godz. 5. 

~zan. Towarzystwa sąsiedn ie jakoteż Ro
daków z Elberfeldu i okolicy jak najuprzejmiej 
zaprasza Z a r z ą, d. 

Bractwo Różańcowe Polek w Witten 
urządza w niedzielę dnia 14 maja 
U:ROClYSTOSć POSWIĘCENIA CHO

RĄGWI. 
Program: od godz. 2 do 04 przyjmo

wanie Bractw i towarzystw w sali domu 
katolickiej czeladzi; o godz . .04 wymarsz 
do kościoła na nabożeństwo, podczas któ
rego chorągiew poświęconą zostanie. 

. Następnie powrót na salę, gdzie zosta
nie odegrany piękny teatr pt. „Papugi na
szej babuni". 
. , Wstęp wolny dla Sióstr Bractw Ró
zancowych, dla innych niewiast oraz dla 
mężczy~n wstępne 50 fen. O liczny udzial 
wszystkich Bractw Różańcowych z We
stfalii i Nadrenii oraz o udział polskich to
warzystw uprzejmie prosimy. 

Bractwo Różańcowe Polek w Witten. 

BACZNOśC!OSTERfELD!BACZNOSC! 
Koło śpiewu „Gwiazda Jedności" 

urządza w niedzielę 14 maja zabawę wio
senną, połączoną z koncertem, strzelanJem 
do tarczy o nagrody i tańcem na sali p. ttu
semanna. Początek o godz. 4 po pot 

Zarząd. 
Uwaga: Zabawa tylko dla członków. 

Kto chce w niej udział brać musi się na 
członka zapisać. ' 

Nadarza się więc najlepsza sposobność 
a?y ci, którzy do naszego Towarzystwa 
~te na!eżą, j~k najliczniej do niego się zapi
sywall, gdyz otrzymają wstęp na zabaw~ 
wolny. Ponieważ dochód, któryby z za
.bawy wpłynął, ma być obrocony na dobre 
~e~e, przeto o ·liczny udział członków i go
sc1 chcących się z~isać na członków u-
prasza fr. Hory-za, przew. 

ANNE N. 
Dobrowolna skladka na figurę św. Barbary w 

An~n ~Ja kościoła parafialnego.. 
J. Waliński 3 mr., fr. Waliński 2 50 mr J 

Snadny 1 mr., Piotr li.upa 3 mr„ Ma~c. Ku~~s~ 
1,50 ~r„ Jan Mosiek 2 mr., Wal. Szczepański 1 
mr.,Joz. Bartkowiak 1 mr., Mich. I(rzewina 50 
e~n„ Jan Rosa<fa 50 fen„ Micha! Wójcik 50 fen., 
Jozef Stelmaszczyk 50 fen., Józef Kaczmarek 
1 rnr :i fr. Ta.ront 50 fen., Jan iMedziński 50 fen., 
I~n. zarnos~1 1 mr., Piotr Grzesiek 50 fen„ Ju
lian Jabczynski 30 fen., Józef Kukla 50 fen. Jan 
Ąlc~r 50 fen., Woje. Majerowicz 1 mr., Fr. 

1

Plo
c1emczak 3 rnr„ Wawrzyn Ratajczak SO fen„ 
1:~m~sz Graczyk 50 fenygów, Jan Kobu
s1nsk1 3 mr., Konstanty Cieślak 50 fen. Jan 
Jankow?ki. 3 mr .. Michal Maćkowiak 1 m~ .• Jó
zef Km1ec1k 50 fen., Marcin Konarski 1 mr., 
W~L Kowalczyk 1 mr„ Antoni Zawiasa 1 mr„ 
Wincenty Zlotowicz 1 mr„ Bartlomiej Jezierski 
1 mr., Wal. Witkowiak 50 fen., Tom. Tatta bU 
And. Arkuszewski 1,50 Stan. Roszak 1 mr. Wl. 
K~nopińs~i 1 mr., Tom. Talarczyk 2 mr.,' Wl. 
M1ch_alsk1 1 mr„ Mac. Andrzejewski 50 fen„ K. 
Pudhk 10 mr., Jan Sipurzyflski 2 mr., Winc. 
Litwin 1 mr., Robert Lenk 2 mt., Józef Lis 50 
fen„ Jan Solecki 50 fen., Pawel Lis 50 fen., St. 
Lorenc 50 fen„ Ant. Kaczmarek 5 mr., Piotr 
Schulc 25 fen„ Józ. Schacht 30 fen., Tom. Olej
nik 1 mr., Stan. Mieszczanek 2 mr., Skibiński 
50 fen., Wawrz. ttudziński 50 fen., Ant. Dalkoski 
50 fen., Woje. Kopeć 1 mr., Idzi Lemanik 1 mr. 
Piotr Stachowiak 50 fen., Stan. Kapela 50 fen.: 
Stan. Janicki 50 fen., Tomasz Wawrzyniak 3 
mr., Stan. Pietrzyk 2 mr., Mare. Jagoda 2 mr., 
Leon Popiela 1 mr .. Wal. Trochelepszy 2 mr., 
'Fryderyk Petezel 1 mr., Kamieński l 50 mr. 
Piotr Wróblewski l mr., franc. Jesiak 2 mr.: 
Kaz. Lenart 2 mr., Woje. Janowski 50 fen., Jan 
Janowski SO fen„ Waw. Wojtas 50 fen„ Franc. 
Kaźmierczak 50 fe~., Stan. Adamek 1 mr „ Jan 
Kwapisz 1 mr., Mich. Domaniecki 2 mr. Józ. 
Mosiek 1 mr., Mich. Stefański 1 mr., Sta~is.law 
Konarski 1 mr., Józef Talaga 50 fen„ Józ. Pol
tyn 2 mr., Ma~c. Oiel 1 mr„ Józ. Celka 1 rnr„ 
Mare. Pośledn1k 1 mr., Józ.. Stachera I rnr. 
Ma re. Niedziela 50 fen., Wojciech Schwarc SO 
fe~ .• Franc. Dur~zewski 30 fen., Wal. Tymkow
ski 50 fen„ Maciej Sarnowski 1 rnr., Jakób Po
ślednik 50 fen., Sylw. Dominiczak 50 fen. Ant. 
Nizielski 1,50 n:ir., na zebraniach wspólna' skla
dka 27,1~ m!.,hstopad 3,35 mr„ 11 grudnia 5,23 
8 styczma „,65 mr., 26 stycznia 3,30 mr., 19 
marca 3.20 mr„ 23 kwietnia 3,24 mr. Wszy
stkim ofiaroda'\.Vcom Bói! zapłać! 

Koło śpiewu „Wanda'' w Laar. 
W niedzielę, dnia 14 maja odbędzie sie 

.zwyczajne miesieczne zebranie punktual
nie o godz. 6 wieczorem. Ponieważ są 
bardzo ważne sprawy jest koniecznie po
żądane, aby śię wszyscy członkowie sta
wili. 

Uwaga: Jak czlonk4om wiadomo, 
przewodniczący nas opuścil i rocznica też 
nadchodzi, będzie wiec trzeba innego prze
wodniczącego obrać, ażeby lepsze życie w. 
Towarzystwie zapanowalo aniżeli dotycll
czas. Cześć polskiej pieśni! 

Jan Poprawa, sekr. 
-----

Tow. św. Jana Chrzciciela w Dorstfcld 
donosi swym czlonkom i szanownym Ro
dakom z Dorstfeldu i okolicy, i~~ dnia 14 
maja odbędzie SiG 1. rocznica założenia na
szego towarzystwa po pot o godz. 4 na 
sali p .. Klingha_mmer, ul. .Roonstr. IS, w 
zamkmętcm kołku. O liczny udział człon-
ków i .Rodaków prosi z ar z ą d. 

Towarz~stwo św. Wojciecha w Schonncbcc~ 
•b~hodz1 u'.oc.iystość patrona swojego dnia 14 
maJa ~v . sah zwyklych pos iet1ze1i. Będzi e kon
c~rt, sp1ew}: i dckl~~nacye, a w kol1cu teatr p. 
t.. „Burszt} ny Kasi , obrazek ludowy w piGciu 
oos.tonach. Początek o godz. 4 po pol. Cena 
kart: przed czasem 50 fen„ przy kasie 75 fen 
Dla czlonków sąsied_nich towarzystw 30 fen.' 
ale tylko za okaza_rnem książki towarzyskiej: 
Osobnych zap:oszcn towarzystwo nie \\'}'Syfa. 
Na _uroczystośc tę zapraszamy wszystkich Po-
lakow z Schonneb~ck i okolicy. Zarząd. 

. U~a2a: Dma dwudziestego pierwsze~o 
mai~ bierz~ Tow. św. Wojciecha z Schonnebeck 
adziat ~.v p1elgrzymce d~ Neviges. Prowizory
e-zne .bilety są do nabycia u przewe>dniczącego 
Marcu~a Maicll.r~aka w Schonncbeck, Ophoffstr. 
ar. 10 1 u Mac1eia Koniecznego w Schonnebeck 
Schulstr. ' 

Czołem! B.aczność Rodacy w Wattenscheid! 
. Tow. ~1mn. „S?kól" urządza w niedzielę 

ł~1a 14 maJa na sali p. Wilken, Voedestr. swą 
wiosenną. zabawę., ~odc~as .z~bawy będą wy
&tępy gmazd z cw1czeniam1 1 strzelaniem do 
tarczy o nagrody. Muzykę dostarczy p. M. Pie
tryga. z .Bruchu. O _jak najliczniejsze przybycie 
uprzeJm1e uprasza się. Początek o godz. 4 po 
poi. Wydział. 

To~a~z. gimn. „Sokół" w Liitgendortmund 
donosi: ze zwyczajne zebranie odbedzie się dn. 
14. ma1a o god.z. 11 przed po.!. Liczny udzial 
p~ąd.any, gdyz marny ważne sprawy do za1a
tw1enia. 

u_waga: o godz. 4 po pot początek wio
senne] zabawy. O liczny udzial \Y zebraniu i 
zabawie uprasza sie. Goście mile wi<lziani. Za
bawa ajbędzie się na sali p. E. Bus<:hkamp. 

Czolem ! Wydział. 

KORZYSTNA SPOSOBNOSC 
dobrego oprocentowania picniQdzy. 
Rodak z westfalskiemi stosunkami do

brze obeznany, zakladaiący tutaj interes 
poszukuje cichego łub czynnego ' 

WSPOLNIK!Ą. 
z udzialem 1500 do 2000 marek i to na sta
łe, lub na bliżej oznaczony czas. Najmniej 
10 ~ czystego zysku może gwarantować. 
Ryzyko wykluczone, gdyż podkładki pe
wne do dyspozycyi. Zgloszenia przyjmu1e 

Jan Kwiatkowski, interes komisyjny, 
Her11e, Bahnhofstr. 115. 

----
Mam zamiar sprzedać moją 

6 morgową posiadłość. 
Pszenna r~la z dobrymi budynkami, żywym ł 
martwym mwentar:Zem, z pięknym sadem, za 
c.en~ 1500 talarów, 1 to z powodu innego przed
siębiorstw~. Do. kościola 5 kilometrów, do 
szkol~ .1 kil. Pos1adlość jest odpowiednia nai
bardz1e1 dla do~rego rzemieślnika, a osobliwie 
dla szewca. Bliższych szczególów udzieli 

Michał Piniężny 
w Dlsteln, Klemensstr. nr. 106, przy Herten 

powiat Recklinghausen. • .„ •••••••••••• 
Baczność Rodacy w Lange."Kłreer! 

S~nownym Rodakom donoszę iż osiedli-
łem się tutaj jako ' 

1 

piekarz polski. 
Proszę Szanownych Rodaków o poparcie 

mego przedsiębiorstwa. 
Józef Tuszkowski 

ulica Błiicherstr. nr. 8. ' ' .• „." ~ .• „. 
2 czeladników krawieckich znajdzie 

stale zatrudnienie od zaraz w Recklinghau
sen-Siid, dawniej Bruch, Maryańska ul 17 
przy kościele katolickim. ' 

J a • G a w r o a, mistrz krawiecki. 

2 czeladników krawieckich na state 
zatrudnienie i wysoką plac~, tylko do
brych krawców, poszukuje od zaraz. Ko
szta podróży zwracam. 

J. SZLACHETKA, ' 
Ruhrort-Laar, ul. Cesarska nr. ~. 

Naimlodszy krawiec w Laar. 

2 ł'Omocnlków krawieckich na state 
z~trudnienie przy wysokiej pfacy przyj
nue •tł zaraz 

JAN POP~AWA, 
Rui.rru1~Laar, l(aiserstr. 118. 



JJACZNOSC RODACY W BRUCKHAUSEN1 
Jako stali cxtbiorcy niżej podpisani poleca

rny Szanownym Rcxtakom z Bruckhaosen i ca.
lej okolicy jako najdzielniejszego- i aaslawntcj• 
sze::-o mistrza krawieckiego pana 

Adama Słomę, 
'który 1i1icszka w B r o c le b a u s en, ul. Oriio
słr. Io, a który znany jest nietylko z najlepszego 
li roju, nslugi skorej i rzetelnej, lecz i ce~y _ie~~ 
są umfarkowane. Z te~o powodu Jak naJUSLlnteJ 
upra .. zamy wszystkich Rodaków o laskawe po
,1>arcic a takżee z tej przyczyny, że p. S. z robot 
fl ikami zawsze kizie reka w reke, co my wszy-
cv poświadczyć możemy. 

· ~iechai hasłem każdego będzie: 
„SWÓJ DO SWEGO!" 

P iot r : Galach, Klimek, Kamzol: Stanisla:v: 
.l\\acio-szck. Jarosik, Strzelczy,k Malek, So~1e
ski. Orzelak, Urbaniak, J(ośik, Madejka, .Pion
tek, Kukuła, Wieczorek, Adamski , L~dw1cza~. 
J->r zybylski. Derdas, Warga, Bąk, Ko.z1olek, Pi
• ula, Oahryś , Zbierski ; Wojciech: Strzelczy~. 
Jasiak. Jarosik, Oosiorek, Grześkowiak; Mi
cha ł: Losy, Sieradzki, Jackowski, Nowacki, Do
lata; J an:· W ojtczak, Witofl, Jąrosik, Dr~ow
ski, Dudziak. P iaskowski: Ignacy : Wo1tczak, 
Jarosik , l(amzol, $ wierczyk, ~nychafa! Kuba
sik. Dera. M.ikolajczak; Franciszek: P1ask<:>w
ski, Jarosik , Maski eta. Bugaszczyk, Banasiak, 
Andrze i : Wojtczak. Schwarz,; Antoni Mróla: To 
masz :ilon1tka. n ozdziol; Józef: Wojtczak. ~a
!llas;a!\. Krajewski: Kasper: Witczak, Ma1or
czYk · C:.tefan Dawidowski; Jakób S telmaszyk; 
Mft,nj~j Maski eta ; Pawet Brzeiif1ski; Piotr 
Strzclczr k; Jan Stachowiak. 

z dniem 20 maja b. r. począwszy, rozpo
cznie się sprzedaż a raczej 

Paro.elacya 
-obszernych dóbr Jaraczewskich a mianowicie: 
-wsi rycerskich Chytrów ~ gorzelnią, cegielnią, 
ttościńcem itd. wraz z folwarkiem Wincentów 
:z przyległościami jako to: trzy folwarki po 300. 
300 i 800 mórg obszaru, z każdą dowolną il-Ością 
'J)rzepysznych łąk, z piękneml, kompletnemi bu
dynkami. całkowitem, starannem obsiewem i t. 
d., wreszcie cztery kompletnie odbudowane 20-
spodarstwa już od 50 mórg począwszy do 150 
..mór11: i więcej i to zaraz przy samem mieście 
:.Jaraczewie i tuż orzy szosie, kościele, szkole i 
• • d. 

Sprzedane też będą osobno: oberża z kom
vletnem zabudowaniem 2ospodarczem, położo
na nad szosą, przy głównym trakcie, wreszcie 
liczne domy pojedyńcze wraz z ogrodami, pla
cami pod budowle i t. d. lt. d. i to wszystko 
tuż przy samem mieście, zaraz przy kościele, 
laduie przy ~łównym trakcie połotone. 

Miasto Jaraczew leży w pobliżu Borku 
miejscowości ogólnie znanej z licznych pielirzy
mek odpustowych, okolica piękna, czysto pol
s ka a ziemia daleko słynie z swej dobroci i ob
f itei wydajności, to też lud okoliczny zamożny 
~i \\;csól. Najbliższa stacya kolejowa iest Woi-
;ciechowo (teraz Lowenitz) z dworca Lowenitz 
1d zie się do miasta Jaraczewa pieszo okolo 20 
mhrnt. 

Równocześnie z parcelacyą dóbr Jaraczew
skich rozpoczynamy też z dniem 20 maja b. r. 

~ dalszą sprzedaż 

Łąk-. 
·tamże położonych i to w każdej dowolnej ilo· 
ści, jui od jednej morgi pocz.ąwszy. O<>spoda
rze, którym o zaliczkę byłoby na razie trudno, 

:.nabyć mogą od nas odpowiednią llość łąk l 

f.~ . bez wpłaty. ł i 
N:ccłl więc każdy rólnik czyli gospodarz 

c hoóhy z dalszych stron korzysta z tak świet
nej okazy i i niech przygotuje się na cze~ 20-go 
maja b. r. począwszy - by pomiędzy 20-tyrn a 
~-30-tym miesiąca maja przybyl do_ Jara~ze~.a 
·w celu nabycia majątku czy też tąk1, gdyz poz
n iei podobna korzystna okazya się już tak lat
kwo nic na-darzy. 

A wiec od 20-go mafa począwszy zaprasza
my d-0 Jaraczewa (worzec Lowenitz) wszy. 
stkich chętnych kupna roli czy też łąki, i zape
-wnłamy, że ntkt nie poźałuje podróży. 

Biuro nasze znaidować sie będzie w Jara
czewie w hotelu Victoria u rodaka p. Me_lsona, 
Jecz nie prędzej, iak dopiero od 20-go maia po
<:ząwszy. 

Mijamy się też chętnie na gospodar· 
stwa mniejsze i większe, czyli, że 
bierzemy też w zamian gospodar
stwa mnieisze i większe jako za
liczkę. 

Drwęskl & Langner 
Dom Bankowy 

( we wlasnvm domu - tuż przy placu Wilhel-
- mowskim.) 
POZNAŃ - POSEN 

ul. Rycerska 38. Teleion 1960. 

· Podziękowanie. 
Sian. czlonkom Towarzystwa św. Antonie

~o za dobrowolne skla<lki, które tak licznie zlo
żyli na krzyż nagróbkowy dla śp. Józefa Jasiń
skiego składam serdeczne Bóg zaplać. 

Za rodzinę 
Józef Szymanowski. 

Wiec w Meiderich 
odbędzie się w niedzielę dnia 1-4 maja • 
godz. y.? 12 w lokalu p. Mismahl, Unter-Mei
derich, przy ulicy ł(urzestr. Na purządku 
dziennym sprawy hutnicze i nowela gór
nicza. Uprasza się szan. Rodaków z N.ei
derich, Laar, Stockum, Beeck i okolicy 1 

liczny udzial. 
„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

BACZNOSC ŁUŻVC:E ! 
Wiec „Zjednoczenia zawodowego polskie

go" odbędzie sie w niedzielę dnia 14 maja w lo
kalu p. Kups w hotelu „tlotel Stadt tlamburg" o 
goez. 3 po pal. w Annahiitte, na Lużycach. Na 
porządku dziennym: Bezrobocie na Lużycach 
2) jakie stanowisko winni zająć tamtejsi rodacy. I 
3) Sprawa organizacyi zawodowej . 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Bat.'ZDOSć Rodaey z Orołtn I okoUey t ,. 
W niedzielę, dnia 14 maja po południu · 

o godz. 2~ na sali „Tonhalle" w Vegesack, 
odbedzie si~ wiec „Zjednoczenia zawado
wego polskiego" dla mężczyzn i niewiast. 
Ponieważ pod obrady przyjdą bardzo wa
żne sprawy tyczące się . robotników i robo
tnic polskich na obczyźnie, uprasza się 
szanownych Rodaków i Rodaczki z Vege
sack, Grohn, Bremen, Blumenthal i okolicy 
o liczny udział w wiecu. 

„Zjednoczenie zawodowe potSkie". 

Wiec w Laar 
odbędzie się w niedziele dnia 14 maja po pol. 
o ·godz. 3 w lokalu p. Wittenkemper. Na po
rządku dziennym sprawy hutnicze i organiza
cyjne. Spodziewać sie należy licznego udzialu. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiec w Ewing 
•dbedzie się w niedziele, dnia 14 maja przed po
ludniem o godz. wpól do dwunastej zaraz po 
wielkiem nabożeństwie, w lokalu pani Klodt, za
raz przy kościele katolickim. Na porządku 
tłziennym nowela górnicza oraz inne sprawy 
11obot11icze. 

„Zjednoczenie zawodowe polskfe". 

Wlec w Oberhausen 
~e się w niedzielę l.f mała przed 
.to.iem o godz. 7ś 12 w lokalu p.. Cbrystyana ~ 
ter, dawniej Jansen, przy Knappen Markt Pryi. 
stanek kolei elektrycznej. Na porzą<iku '~ 
nym: Nowela górnicza oraz inne sprawy r~ 
oo"~ . 

„ZJednocteałe zawodowe J>Olslcie'·, 

Wiec w Bulmke 
odbędzie się w niedzielę, dnia 14 maja 
godz. ~ 12 przed polu dniem w lokalu 1 
Reik, Wannerstr. 110. Jest to pierw 
wiec „Z. Z. P.", na który się szan. l(()lj· 
ków zaprasza. Na porządku dzdenn~ 
Nowela górnicza, oraz sprawy organiz . . 
cyme. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie", 

1flec w Besse 
odbędzie się w niedzielę dnia 14 maja 
poludniu o godz. 3.0 u p. Wieland, Res~e· 
weg. Na porządku dziennym bardzo v11 
ne sprawy. Liczny udział rodaków p04 
dany. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie", 

~1 
o 
..o 

Langendreer-Siid 

i obuwie 
kupuje kdd;r 

konf ekcy~ • 
I 

UO 

"' 

t> ::s 
,..Q 

od no.jtai1azych do najwięcej ekganckich, po bealrnnkuren

c7~aie łaniah cenach u 

Hermanna Klein 
obok pHzt;r 

; Obuwie od 25 fenygów do 25 
za parę. o 

..c 
o ... Ub1•ania dla m~żczyzn og 9,50 do 

marek. 

Wykonywanie podług . miary 
; tanio i dobrze. 

~ Tanie, ściśle stale ceny ! 

\\1. Bruggemann 
'\V Gebeakirehen III. 

Ma.rkgrafenstr. Markgrafen.str. 
poleca Szan. Publiciności swój 

p 

--powoz- --

nasze dla 

mężczyzn i chłopców 
odznaczają się: 

1) Tern że dobrze .leżSc· 

2) Ze są z dobrych materyj. 
.3) Że eeny ieh umiarkowane. 
4} Że są odrobione na włosiu końskiem. 
5) Ze mamy wielki bardzo wybór. 

o~--~------------------------------0 

Oddział specyalny 

wyk.eleg.ubrąńmezkicb 
podle;; ~iary. 

Mamy pierwszorzędnego przyktawacza, 

oraz najlepszych krawców to te~ mote

my sprostac wszelkim wymaganiom tak 

co się tyczy beznagannego leżenia i do· 
brego odrobienia, przejmnjąc zupe!n4 
gwaraneyę. 

0----------------0 
Magazyn ubrań męzkich 

I 

aco I S 
Witten, 

I 

Najtańszy ~ największy chrześc i a.ń ski skład w miejscu. 

enr C U•• ren Najtańsze źródło znknpna ma· 

. 
' 

terJj na suknie, uhrall. dla JD4'Ż· 
ezyzn i dzieci oraz konf'ek~yi dla 

Herne, Bahnhofstr. 10. ++ niew-iast ..... 
Zawsze polska usluga. 



tir. UO. le11a„, niedziela 14-p maja w . 

. cdzienne pismo ludowe dla Polak6w na ob1..zyznie, poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 

Wychodzi codziennie z wYJątkiem dni poświ::t,tecznych. 
Prze.dplata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
J mr. 50 fen .• a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 ten. 
„ Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

W Imię Boże za Wiarę I Ojczyzn~ J 

Za inser~ty pla~i sie za wiersz petytowy 15 fen., a za 
CM?:loszema zan11eszczone przed msetatara 40 fen. Kte 
często og1asza, otrzyma rabat. - Listv do Wiaras. 
Polskie~o" należy franke>wać i pcdać w nich dokład-

pod znakiem „t. polnisch" nr. 128. ny adres piszące~o. RekoPisów sie nie zwraca. 

Redakcya, Dmkarnia. i Księgarnia znajduje ~ię w Bochum, przy ulicy Maltheserstrasse. _Adres: „\\Tiams Polski", Bochum. __ Telefonu r.r· 1414. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

ówić, czytać i pisać po polsku! · Nie jest 

Polakiem, kto potomstwu swemu znie 1-

czyć się pozwoli! 

Z ypadków dnia. 
Co naród rosyjski pragnie dać Polakom? 

Liberalny dziennik rosyjski „Nowosti" 
zam~eszcza obszerny artykuł \,V sprawie 
porozumienia poiska-rosyjskiego. Aby po
rozumienie to moglo dojść do skutku, zda
niem „Nowosti" należy dać Polakom na
stępujące ustępstwa: zaprowadzenie w 
Królestwie Polskiem ogólno-paflstwowych 
instytucyj ziemskich i miejskich bez ża.1-
nych ograniczef1, uzupelnienie sądowni
ctwa tcmi instytucyami, których tarń nie
ma; zapro\vadzenie w urzędowaniu gmin
nern języka narodo\-vego (polskiego, litew
skiego i ruskiego), prawo używania języka 
polskiego w ustnych sprawozdaniach, roz
prawach i rezolucyach w Jnstytucyach 
ziemskich i miejskich, z obowiązkiem spi
~y,vania protokólów w dwóch językach: 
polskim i rosyjskim; używanie języka pol
skiego we wszelkich stowarzyszeniach i 
instytucyach prywatnych, a więc w ban
kach, stowarzyszeniach handlowych i 
przemysłowych, towarzystwach nauko
wych itd.; obowiązkowa znajomość języka 
polskiego dla wszystkich urzędników pai1-
stwowych w Królestwie; dalej prawo za
prowadzenia wykładu polskiego we wszy
stkich szkołach ludowych i średnkh, u
trzymywanych przez osoby i tO\~.rarzy
stwa prywatne; zaprowadzenie nauki ję
zyka polskiego, jako obowiązującego we 
wszystkich państwowych szkołach śrn
dn ich i na uniwersytecie, oraz wykład 
nauki religii w języku polskim. Przytem 
całkowite równouprawnienie narodowości 
polskiej z rosyjską w piastowaniu urzędów 
pai1shvO\\ ych. 

Takim jest „program minimalny". Bez 
tego minimum - powiadają „Nowosti" -
nie warto nawet mówić o jakiemś porozu
mieniu. Jest rzeczą oczywiście możliwą i 
nie grożącą najmnieiszern dla paf1stwa nic
bezpieczel1stwcm, gdyby rząd poszedł da
lej \,\T tym kierunku. Lecz mniej nie wolno 
nawet i proponować.„ 

Zdaniem „Nowosti", na powyżej \.VY

ł:ożony program minimalny ustępstw dla 
Polakó\.\· godzi się cały naród rosyjski. 

Telegramy, 
R Y d z y n a. Jedyny syn księcia Suł

towskiego, książę Aleksander zmarł w śro
dę w San Remo. 

Pa r y ż. Francuski minister dla spraw 
zagranicznych Delcasse odbył pół godzinną 
rozmowę z posłem japońskim Motono. 

T eh er a n. · Stwierdzono tutaj 3 wy
padki cholery. 

T o k i o. · W pobliżu kolei syberyj„ 
skiej przyszło do małego starcia, w którem 
Japończycy zwyciężyli. Atak rozpoczęli 
lfosyanie. Japończycy obliczają straty Ro~ 
syan na 300 chłopa w rannych i zabitych, 
$8nti stracili 50 rannych i 1(?) zabitego. 

T o I\ i o. Ostatnie układy japońsko
trancuzkie złagodziły trochę zatarg z po: 
Wodu naruszenia neutralności. 

Kto niezadowolony ? 
. Powiodło się nam załatwić spór o ko

mitet dla spraw opieki duchownej w fwing 
Pomyślnie dla tamtejszych rodaków. 
Dwóch członków komitetu tego, przeciw 

którym skierowana byla niechęć różnych 
osób, dobrowolnie ustąpilo. Na ogólnym 
wiecu parafialnym, który sio odbył przed 
tygodniem w Ew'ing, w miejsce ustępują
cych wybrano dwóch nowych członków, 
wyrażono zaufanie komitetowi i wez,vano 
go, by dotychczasowe starania swe dalej 
prowadził. Na "niosek zaproszonego u
wiec redaktora p. M. Kwiatkowskiego u
chwalono jednogłośnie rezolucyę podan<t 
przez uas dawniej, w której postanowiono 
w zgodzie i jedności czynić zabiegi o uzy
skanie księdza polskiego. 

Wszystko byłoby dobrze ,ale taki o
brót rzeczy nie podoba się strasznie dort
mundzkiemu „Dziennikowi". Zgoda w 
w Ewing jest mu najniewygodniejszą w 
śv.J1ie.cie, bo pragnął on przy niezgodzie 
swoją picczeł1 upiec. Chodzito „Dzienni
kowi" o podtrzymanie niezgody, dla tego 
to sfałszował przesłane mu ogłoszenia i 
zamieścił pod to własne falszerstwo na
zwisko p. Aleksandra Mikołajczyka, dla te
go w tern sfałszowanem ogłoszeniu ko
niecznie bil w to, by usunąć komitet dla 
spraw opieki ducho\.vnej, dla tego też nie 
podał uchwalonej jednogłośnie na ostatnim 
wiecu w Ewing rezolucyi, za pomocą któ
rej zawarto zgodę. 

By na nowo rozdrażnić Polaków w 
Ewing i dać wyraz własnemu niezadowo
leniu wywolanemu niepowodzenfiem, pisze 
teraz „Dziennik 11 dortmundzki, że wiec w 
Ewing zostal rozbity. 

Nie powiodło się dortmundzkiemu 
,,Dziennikowi" przeprowadzić swego, więc 
pragnie zawartą zgodę ponownie rozbić i 
posluguie się przy tern świadomie niepra
wdą - świadomie dla tego, bo sprawozda
wca „Dziennika" byt przecież obecny na 
odnośnym wiecu. 

Obecnie zamieszcza znowu korespon
dencyG, której celem jest nic innego, jak 
ponowne rozdwojenie Polaków w 'Ewing. 

Na odbytym w ubiegłą niedziele wiecu 
w Ewing przewodniczył p. Kowalski, któ
ry znany jest jako wielki przyjaciel O. Ba-
zylego, oraz z agitacyi wyborczej, 
którą uprawia? przed dwoma laty 
na rzecz centrowcóvv. Nie chcemy tutaj 
absolutnie czynić zarzutów p. Kowalskie
mu z tego, że jest przyjacielem O. Bazy
lego i przeciwnikiem „Wiarusa P.", lecz 
dla zrozumienia rzeczy jesteśmy zniewo
leni tutaj to zaznaczyć. Umyślnie zgo
dzono się na to. by z· przeciwnej strony 
przewodniczono \\ iecowi, chcąc przez to 
okazać chęć zgody, więc i my byliśmy z 
tego zadowolen1i, że przewodniczył wła
śnie p. l(owalski. W najlepszej zgodzie i 
spokoju załatwiono w pierwszej połowie 
wieca wszelkie sprawy dotyczące komite
tu dla spraw opieki duchownej i zabiegów 
o uzyskanie księdza polskiego 1i uchwalo
lono jednogłośnie rezolucyę przedstawioną 
przez p. J(wiatko\\·skiego. Ale zaznaczyć 
winniśmy także, że na tej pierwszej poło
wic wieca nie bylo sprawodawcy dort
mundzkiego ,,Dziennika" p. Ignacego Żnit'1-
skiego. 

Ody przybyl p. Żnii'1ski zażądat od nie
go "ytłomaczenia p. Aleksander Mikołaj
czyk, z jakiej racyi sfatszowal przeslane 
mu ogłoszenie wiecowe i z jakiej racyi pod 
niem zamieścił nazwisko p. Mikołajczyka? 

Ody p. M1kołajczyk zako1lczyl swe 
przemó\,,·ienie wykazując jasno, jak z nim 
postąpił p. Ignacy 2niilski, zawrzała sala z 
oburzenia przeciw p. Żnińskiemu, rozlegly 
sic głośne „fuj !" i „Precz z nim!" 

W pi•envszem sprawozdaniu naszem 
umyślnie tego nie podaliśmy, ale jak za
wsze tak i teraz zamiast uszanować 
względność naszą, stara się „Dziennik" 
dortmundzki jt\ wykorzystać. 

Po owem zajściu z p. Żnińskicm od~ . 

czytał p. l(olber protest O. Bazylego prze
ciw ,1Wiarusowi Polskienm", a przewodni
cz<icy p. Kowalski Z\\ olcnnik O. Bazylego 
zanim udzielil głosu p. l(wiatkowskiemu, 
wezwał zebranych, by si~ pod protest pod
pisali. Gdy wezwania tego icdnakowoż 
nikt nie usłuchat, chciał przewodniczący 
urządzić głosowanie, czy siG wiccownicy 
na ów protest godzą. Dopiero teraz dostal 
się do głosu p. Kwiatkowski i przedsta\vil 
sprawę, a gdy coraz większa część wic
cowników przywtarzała p. Kwiatkowskie
nm, obawiali się przyjaciele O. Bazylego 
. ' ze zostaną zupetnie osamotnieni. Zwła-
szcza, gdy p. K. zapytat się czy niezgoda 
w E·wlingu nic została ponownie wywołana 
znanymi wywodami O. Bazylego z ambo
ny, ogólnie odpowiedziano: „Słusznie !" 
i „J~acya jest!", a n.ikt temu zaprzeczyć nie 
śmiał. 

W dalszym ciągu kilku zwolenników 
O. Bazylego, których tenże kilka dni przed 
wiecem obszedł zaczęto przeszkadzać, a 
podpad! nam przytem głównie sąsiad p. 
Żnir1skiego. Na człowieka tego też obu
rzyli się wiecownicy za owo przeszkadza
nie tak, iż po wiecu nawet policyant zao
piekował się nim i poslnl go na obiad. 

W końcu wieca obawiano się wido
cznie, że przekonają się wszyscy, po czyjej 
stronie słuszność. · Dla tego po przemó
wieniu p. Kwiatkowskiego, przewodniczą
cy zaznaczył, że wszystko już załatwione, 
więc zamyka ·wiec. Tymczasem „Dzien
nik" dortmundzki pisze dosłownie, że wiec 
został rozbity, mając na celu ponowne: za
mącenie zgody w Ewingu. Ten cel dort
mundzkiego „Dziennika" jest tak oczywi
sty, że nie potrzeba dalszych w tym wzglę
dzie wywodów. 

Sprawa osób zasiadających w komite
cie dla spraw opieki duchownej jest nam 
obojętną, byle dobrze pracowali, bo nam 
chodzi o opiekę duchowną w języku ojczy
stym dla Polaków tamtejszych, natomiast 
„Dziennikowi" chodzi wyraźnie o coś zu
pełnie innego. Dla tego to rezolucyi o 
zgodzie w Ewingu nie podał 1 dlatego 
wbrew uchwale jednogłośnej ·wszystkich 
\\'iccO'wników przY.iętej w owej rezolucyi, 
nadal tende11cyjnie szczuje jednych prze
ciw drugim, by pogodzonych na nowo po
kłócić. Przekonali~my siG jednakowoż już 
na wiecu, że wielu rodaków poznało się na 
intrygach dortmundzkiego „Dziennik~", 
mamy więc nadzieję, że i no\ve jego kroki 
w kierunku ponownego wywołania spo
rów i niezgody pozostaną bezskuteczne, a 
rodacy nasi w Ewing, jak to sobie postano
wili w zgodzie i jedności praco\.vać będą w 
dalszym ciągu, nie oglc\dając się na wstrę~ 
tne machinacye dortmundzkiego „Dzien
nika". 

·Polacy na· obczyźnie. 
Eikel. W reszcie i my tu w Ei ck lu za

łożyliśmy „Sokoła". Zwołane w tym ·celu 
zebranie zagaił p. l(urpisz, a p:ewodni
czyl p. Olszewski. PienYszy p mawiał 
dh. Barał1ski z \Vanne, jako przewodniczą
cy okręgu. Po krótkiej dyskusyi przyjęto 
ustawy. 

Do Wydziatu zostali wybrani druho
wie: Józef Kurpisz, przew., Adam Skupiń
ski, sekretarz, St. Szymański skarbnikiem, 
Naczelnikiem został dh. I(owalewski. Po
siedzenia odbywać się będą co czwartą 
niedzielę w miesiącu a ćwiczenia co wto
rek li piątek w sa1i p. T. feldhege przy ko
ściele katolickim. Posiedzenie zamknął 
przewodniczący o godz. 08. 

Czołem! Druh. 

, Błumen.that w Hanowerze. Sprawozdanie 
P?l'.o~z~e 1 ow. „?obieski" otl dnia 30 paźdzłer-
1~k~ 1 c:k~~ 190-4 az do <.Inia 16 kwietnia r. 1905. 
~ ~s1cdze:1 o<lb.rl.o towarzystwo 12 zwyczajnych 
1 ~ i;actz~yczame.. Wszelkim posicdzenioru 
Pl ZC\\ odm czyt AlOJZ\' Prokcip Na . ·' ni 'h , [ t · '· · • POSlcuze-
1: a; z.a ~ w_ia~to sprawy towarzyskie, czytano 

\~ angiclte. S\' „ ustępy z żywotów św. Pań
skich, odbierano ~kładki miesięczne i przvjmo
w~n~ nowych czlonkc'i\L W tym pół rok.u za. 
~~w1lo towarzystwo jcdnę Mszę św. na int~n-

J G tc~warzystwa. Br!y też dwie zabaw " 
Czlonkow towarzystwo lic"'y 48 D .i 6·' } 'l 202 - J, • OC1l u WV-
CO~J . mr. 7;:, fen„ rozchodu 146 mr 95 fc11 
_a Y maiate~ wynosi_ 248 mr. 95 fen. ·Do za~ 

I;ąctu zrostal1 wy bram: Aloizy Prokop prze~,. 
a"'.cł Zaręba zast„ Wal. _Dąbrowski sckr„ si: 

l(Kom~?zny za~t„ Roman Z1elczyllski kas., Sta11. 
a.m~nsk1 .zast„ Ant: L_amperski bibl„ Feliks 

w.1tkows~1 zast„ WOJC. Zaręba i Jan Kraska re
~"'.lZOram1 kasy: Franc. Kraska chor„ Jan l(o-
11eczny za~t.. Stan. Zydel i Julian Jażdzcwski 
as:rstentam1. z a r z ą d. ~ 

Pola~y .i ~zesi w Królestwie Saskiem. 
Wcdlug sw1ezo ogłoszonego wykazu król. 
st~tyst. urzędu, w Saksonii najwięcej przc
m.1eszkuie Polaków w okrcgach: Grimma 
L1~sk, Orossenhain, Meissen, Bautzen i 
01 ezno (stare miasto). W Drcznie mic
sz~a. 3!592 ~zechów i Polaków. Czesi naj
g~scteJ z~m1eszkuią Drezno: 2,654, Polacy 
Li~sk: . 1 ,.A~. .Jak wszystkie mniejszości, 
o de me. z~1ka1ą zupelnie, rosną i bez
wzglę~me I stosunkoW{\ urósł również w 
ostat~i~m trzydziest01cciu odsetek mie
szka~1cow Saksoni sfowiailskiego pocho
ctz;ma. -:- .Wykazy z r. 1871 podają cyfrę 
osob mow1ących po czesku I zamieszka
lych stale w Saksoni na 924, Polaków zaś 
tY.lko ~37, co ogótem wynosi 0,57 na tysiąc 
N1emc?w wobec ówczesnego zaludnienia. 
Obecme stosunek ten wynosi 4,47%, licząc 
w to. osoby, poslugującee się dworna języ
kami (t. j. i niemieckim), a 3,50 na tysiąc 
po potrąceniu tych ostatnich. 

Z l.odzł 
piszą ~od datą 7 maja do „Now. R.": 

. Mimo pnkaleczeń osób, znajdujących 
się '~ s~m~m kościele, mimo zeszpecenia 
murow sw1ątyni kulami karabinowemi, mi~ 
r:1° roz~e~~u krwi na cmentarzu, okalają
cym koscwl, - ks. kanonik l(arol Szrnidel 
proboszcz kościo/a św. Krzyża, nie uznal 
za potrzebne zamknięcia świątyni, jak gdy
b~ z ob~\\~Y, aby to władzom ·nie sprawiło 
Pl zykrosc1, gdyż trzebaby biskupa z War
szaw~ sprowadzać dla dokonania konsc
kra~y~ przybY'.tku modłów dla pobożnej lu
d11~s~1.. Zamiary ks. Szmidla popart ró
:v~:ez I ks. arcybiskup Popiel, aby nie dra
znic wladz administracyjnych kraju. 

1:a~ic jednak stanowisko polskiego du
chowrenst_wa wywolalo w mieście wielkie 
wzńurzemc. Na razie tworzy się komitet 
o?y:rntelski' który ma na swoją rGke zająć 
się sledztwem napadu na kościół i udać się 
ze skargą tam, gdzie będzie potrzeba. 

Tyrnc.zas~~ zaś z wyjaśnieł1 sprmvy 
okazu1e s!ę, 1z strzały na „vivat", które 
spro\' adz1ty wojsko i dały powód do bom
bardowania modlących się w kościele, by-
ly .dane przez indywidua z tajnej policyi. 
Us;r?wano wprawdzie cale zajście przypi
sac mtrygom żydów, na szczęście jednak 
ludność doszła już do wprawy w :. 
dywaniu źródeł tego rodzaju iątrząc;ćU:"1 tł 
poglosek. Zdaje się więc, iż próżne są usi-. 
lowania. policyi w celu skierowania ruchó N.I 
w· Lodzi na tory walk antyżydowskich. 
, ~a wczo.raj, z racyi przypadającej ga
low~1 (urodzrny carowej), zanosilo sie na 
ma.mfestacye, połączone z rozbijaniem Ja
t~rek ilu~inacyjnych. Z obawy też, aby 
n~e wy~w1z~ano „hymnu" przed rozpoczę
ciem w1dow1sk, przedstawienia w teatr2c'lr 
od\volano. (W teatrach, w druu .. galó
wek" przed rozpoczęciem przedstw:ienia, 



t>degrane być musi „Boże cara chraru1
•. 

Przyp. red.). 
Jednak oprócz drugorzędnego znacze

nia zajść na ulicach przy zapalaniu 
,,gwiazd" gazowych, iluminacyjnych, dzień 
minął spokojnie. Mimo to istnieją obawy o 
f>rz ·~"'~0ść najbliższą. 

. ·.) do st rej ku generalnego nie zapadly 
!CS • ..;ze ostateczne postanowienia, bezrobo
cie częściowe powoli przybiera jednak co
raz szersze rozmiary. Od kilku dni strej
'kuie 400 robotników w fabryce K. Hofrich
tera, nieczynne też są wszystkie w mieście 
piekarnie żydowskie, w wielu zakladach 
•ie pracują krawcy itd. 

Z CzGstochowy dowiaduję się, iż sek
cya zwfok zabitych manifestantów wyka
zała, iż kule były pochodzenia rewolwero
..._,ego, zaś po bliższcm zbadaniu zajść oka
zało się, iż wojsko strzelało \V górę, i tylko 
ukry,,·ająca się poza żotnierzami policya, 
z własnej ini cyatywy mierzyla do ludzi z 
rewolwerów. 

StosunJii na Górnym Slązku 
~mieniaj4 się przynaimniei pod \.Vzględem 
poglądów gazet tamtejszych na sprawę 
'\\'alki z centrowcami polsk!imi. 

Ołó vnie o zgodę stara się centrowa 
„Gazeta I(atolicka" organ księży. „Orędo
'Ą.'llik" twierdzi, że porozumienie z cen
tro\vcami jest konieczne, „Olas Ślązki" i 
„Górnoślązak" sądzą także, że jest ono na 
Ślązku możliwe, lecz pierwsze kroki w 
tym względzie winni uczynić centrowcy. 

,,Katolik", który zna dobrze centrow
CÓ\\ z takiego porozumienia nie obiecuje 
sobie 11iczego i pisze: 

Przypuściwszy, że zdanie redaktora 
„Gazety Katolickiej" jest zdaniem więk
szości zwolenników tej gazety (co dla nas 
jest rzeczą wątpliwą), na jakiej podstawie 
porozumienie miałoby przyjść do skutku? 

Wyobraźmy sobie, że porozumienie 
już zostało zawarte i między zwolennika
mi „Gazety Katolickiej" a partyą polską 
istnieje przymierze. Wybór p. Korfantego 
zostaje unieważniony i w Katowicko-Zabr
skiem mamy nowe wybory. Co się wtedy 
stanie? Czy komitet polski nfo postawi 
kandydata? W takim razie sprzeniewie
rzy się swojemu zadaniu politycznemu. 
Musi go postawić, jeżeli chce hasłu wier
nym zostać. Centrum nie chcąc obniżyć 
powagi i wartości swojej, musi również 
kandydata postawić. A zwolennicy „Ga
zety'", sprzymierzeńcy partyi polskiej, co 
uczynią wobęc tego? Czy będą glosowali 
na polskiego, a nie na kandydata partyi 
centrowej, do której należą? Jeżeliby tak 
postąpili, przestaliby być centrowcami. 

A więc przy tych wyborach będ1Jiemy 
mieli taką samą walkę i takie same rozbi
cie, jak przy ostatnich wyborach. Podlug 

Kapitan Czart. 
TOM TRZEOI. 

Cyrano odzyskał w zupełności swoJ 
świetny humor. Postanowił obróąić drogę 
na Colignac. Nie prnedlużalo te jej źbyte
cznie. jadąc zaś tamtędy, mógl byl poeta 
podziękować czule i swobodniej przyja
cielowi swemu za wyświadczoną sobie 
przyslugę, oraz pokłonić się raz jeszcze 
sfawetnemu Cadignanowi, swemu najser
deczniejszemu - wrogowi. 

VI. 
Pomiędzy podróżnymi jeden tylko byl 

ponury i zamyślony Ben Joel. 
Jegomość ten myślał o iednem tylko, 

a mianowicie, w jaki sposób wywinąć ko
.ziolka i porzucić bez pożegnania tę weso
łą kompanię. 

Dla dokuczenia Cyranowi najlepiej by
ło w jego przekonaniu poszukać raz jeszcze 
sojuszu z Rolandem. 

Liczył na to, że mimo wszystko, to jest 
mimo zupełnej porażki, jakiej doznali wy
słańcy jego w Saint-Sernin, znajdzie tego 
ostatniego w usposobieniu życzliwem dla 
siebie. 

Hrabiemu niezbędna była taka zatra
cona dusza, a po śmierci Rinalda cygan 
mógl śmialo ubiegać się o to stanowisko. 

Duża jeszcze przestrzeń dzielila Cyra
na od więzienia, w którem zamknięty byl 
Manuel. 

Można bylo przy odpowiedniej zręcz
ności i umiejętnem korzystaniu z czasu po
psuć szyki poecie i za porażkę zapłacić 
mu porażką. 

Ben Joel powtarzal sobie to wszystko, 
unoszony w niewygodnem położeniu przez 
konia, przyczepionego do wńerzchowca 

naszego zdania porozumienf e na tej pod
stawie jest na stale niemożliwe. Nie wi
dzimy innego wyjścia, jak: 1) aby wszyscy 
Polacy na Slązku stanęfi pod sztandarem 
Kola polskiego„ albo 2) aby wszyscy Po
lacy przystąpili do partyi centrowej pod 
warunkiem, że zorganizują sie samodziel
nie w partyi na podstawie narodowej, albo 
wreszcie 3) aby wszyscy Polacy utworzyli 
osobną polską pjartyą ludową, nie zależną 
ani od centrum, ani od ł(ola polskiego. 

W każdym z tych trzech przypadków 
wszyscy Polacy są razem, w jednej gro
madzie, i to jest najważniejsze. A nadto 
w każdym razie mają jasny program, wie
dzą czego chcą, do czego dążą, co czynić 
mają. 

W statość porozumienia na innej pod
stawie, nie wierzymy i radzi będziemy, 
jeżeli „Katolik" w takiej akcyi udziału brać 
nic będzie potrzebował". 

Z wojny rosyjsko-japońskiej. 
Zastanawiając się nad przyczyną, dla 

której admirał Togo zwleka z uderzeniem 
na Rożdiestwie11skiego, jeden z najlepszych 
i najuczciwszych znawców spraw wojen
no-morskich, piszący pcryodyczne przeglą 
dy wojenne w ,,Russkich Wiedomostiach", 
przypuszcza, że wódz japoński czeka na 
dalsze wzmocnienie swej floty, aby tern 
pewniej na nieprzyjaciela uderzyć. Dotych 
czas mianowicie nie wiadomo, jak daleko 
postąpiła budowa pięciu nowych pancerni
nych krążownikó\v, znajdujących się w 
warsztatach w Jokosuce, Sasebo i l(ure. 
Brak jednak wszelkich wiadomości o spu
szczeniu na wodę tych potężnych krążo
wników (3 po 12,1000, 2 po 7,000 ton) po
zwala przypuszczać, że w tym roku jeszcze 
nie będą one wcielone do floty czynnej. 

Bardziej groźnem niebezpieczeństwem 
dla Rożdiestwieńskiego jest to, że Japoti
czycy mogli już wydobyć i ponaprawiać 
okręty z eskadry portarturskiej. Kore
spondent Rosyjskiej Ajencyi doniósł nawet 
w tych dniach, że okręty rosyjskie, zato
pione pod Czemulpo i w Porcie Artura, 
zostały już podniesione i naprawione. Wia~ 
domość ta niie jest nieprawdopodobną, po
nieważ wydobycie okrętów rosyjskich, 
szczególniej w Porcie Artura, nie przedsta
wia szczególniejszych trudności. Jak wia
domo, Port Artura ma zatokę bardzo plyt
ką. Okręty rosyjskie zanurzyly się w 
niej tylko do polowy. Sądząc z licznych 
fotografij zatopionych pancerntków i krą
żowników, nawet w czasie przypływu wo
da nie dochodzi do górnych pokładów tych 
olbrzymów. A przy odplywie poziom wo
dy znajduje się zaledwie o kilka stóp ponad 
normalną linię wodną. Od czas kapitulacyi 
Portu Artura minęło cztery miesiące, co 
przy energii i umiejętności zupełnie wystar 

Castillana; do spełnienia zaś tych zamy
słów trzeba mu było przedewszystkiem 
odzyskać wolność. To ostatnie zajmowa
ło go najbardziej. 

Wiedząc, że Cyrano zamierza prze
jeżdżać przez Colignac, odkladał na tę 
chwilę swą ryzykowną próbę; tymczasem 
~aś staral się pozyskać zaufanie jaknajwię
kszą pokorą i uległością. 

Castillan, zupełnie co do niego spokoj
ny, a przytem zajęty Marotą, zaczął spu
szczać go trochę z oka i niewolę jego czy
nić mniej surową, z czego wynikło, że gdy 
orszak wjeżdżał do Colignac, sekretarz 
poety i zbójca, czyli więzień i jego straż
nik, wyglądali z pozoru na dwóch dobrych 
towarzyszów, podróżujących razem w iak 
najlepszej zgodzie. 

W zamku bawiło wesołe towarzystwo 
zaproszape przez hrabiego na wtielkie ło
wy. Cyrano trafił dobrze; został też przy
jęty po królewsku. 

W osadzie o niczem nie mówiono, jak 
tylko o przybyciu „czarownika". Wszy
scy mliejscowi głowacze zgromadzili się w 
oberży Landriota, a sławetny Cadignan, o
bawiając się zemsty Cyrana, zaryglował 
i zabarykadował drzwi swego domu, oraz 
przygotował zapas pożywienia w piwnicy 
na wypadek gdyby mu przyszlo wytrzy
mywać oblężenie. 

Wszystkie te obawy były bezzasadne; 
Cyrano miał w głowie zupełnie co innego, 
niż wywieranie na kimkolwiek zemsty. 

Sawiniusz przejechał przez osadę i 
wyminął jej więzienie z taką miną, jakby 
nie pamiętał zgoła o wypadkach, które go 
tu przed kilku dniami spotkały. 

Ody panowie rozgościli się w komna
tach hrabiowskich, Ben Joel oddany zostal 
pod nadzór służby zamkowej, której Cy
rano zagroził stryczkiem, jeśli więźniowi 
ujść pozwoli. 

cza do wydobycia i naprawienia kilku pan
cerników. O brak zaś energii i umiejętno
ści Japończyków posądzać w żadnym razie 
nie można. 

Glówna trudność zadania polega na 
transporcie wydobytych okrętów do naj
bliższych doków w Sasebo, które od Por
tu Artura jest oddalone o 575 mil morskich . 
tlolowanie uszkodzonego okrętu na takiej 
przestrzeni nie zawsze się udaje. Dziury 
w okrętach takich mogą być na prędce· zala 
tane plastrami (kawal nasyconego smołą 
plótna żaglowego) ale nierzadko środek 
ten zresztą jedyny ze znanych, zawodzi 1 
okręt tonie na pelnem morzu. Taki los 
spotkał na przykład wydobyty przez A
merykanów po bitwie pod Sant Jago (1898 
r.) hiszpański krążownik „Maria Teresa", 
który zatonął następnie przed wyspami 
Bahamskiemi. W obecnej zaś wojnie to 
samo stato się z japońskim krążownikiem 
„Yochino", który wpadlszy na minę pod 
Portem Artura dnia 2 maja 1904 r. był wzię 
ty na liny i holowany do Sasebo, ale zato
nął tuż przed samem wejściem do portu. 

Te względy każą z ostrożnością przyj
mO\vać wiadomości o dokonanem już na
prawieniu rosyjskich okrętów, ale nie mniej 
potrzeba się z tą możliwością liczyć. Nie 
ulega bowiem wątpłiwości, że Japończycy 
nad naprawą tych okrętów pracują, o czem 
oprócz różnych \Viadomości, przedostają
cych się do Europy, świadczy także fakt, 
że przed trzema miesiącami wyjechał do 
Portu Artura najlepszy japoński technik o
krętowy, admirał Arajo. 

Wejście do Portu Artura jest już zupeł
nie oczyszczone, o czem można wnosić z 
tego, że wypłynął stamtąd okręt szpitalny 
„Mongolia", który pozostał był w porcie, 
nie mogąc się zef1 wydostać. 

O ile jednak w rzeczywistości udalo 
się Japończykom zużytkować okręty rosyj 
skie dowiemy się naprawdę dopiero po bi
twie Rożdiestwieńskiego z Tagiem. 

W ostatnich dniach wysunęła się zno
\YU eskadra władywostocka. 

Do „Daily Telegraph" nadesłano z To
kio o stanie rosyjskiej eskadry władywo
stockiej następujące wiadomości: „Ros
sya" .i „Gromoboj" są już naprawione, na
tomiast „Bogatyr" jeszcze ciągle nie jest 
zdolny do użycia. Prócz tego znajduje się 
w porcie wladywostockim 9 torpedowców 
i materyaly do budowy trzech kontrtor
pedowców. Budowa pięciu lodzi podwod
nych jest już ukończona. 

liemie polskie. 
Z Prus Zachodnich Warmii. i Manr. 

Wejherowo. Nowe probostwo na Ka
szubach. Przywrócone zostalo probostwo 
w Szynwaldzie, w dekanacie wejherow-

Castillan, uwolniony od ciężkich obo
wiązków dozorcy, korzystal obficie z go
ścinności hrabiego. Zasiadł razem z inny
mi przy stole biesiadnym, mając przy so
bie Marotę, która zdobyta sobie laski do
stojnych panów niezwykłą urodą i której 
świetny humor ożywiał cale towarzystwo. 

Cyrano, podobnie jak hrabia de Coli
gnac, nie żywil żadnych przesądów wzglę
dem tej rasy kOCil!j~ei, do której należa
ła tancerka. Byle kobieta byla piękna, o
baj nie żądali od niej innych legitymacyj 
szlacheckich. 

Ben Joela zamknięto w małej komórce 
zkąd chcąc wydostać się, musialby prze
chodzić przez kuchnię pełną służby. Bez 
krat zatem i drzwi okutych dobrze był 
strzeżony. 

Ponieważ nie bylo zamiarem Cyrana 
zamorzyć więźnia swego głodem, posłano 
Ben Joelowi obfitą wieczerzę. Razem z 
cyganem zasiedl~ do niej i służący, którym 
zlecono straż nad nim. 

Gdy pojawiły się wety i gdy wino roz 
grzalo głowy, podniecając wesotość calei 
kompanii, Ben .Joel postanowił zaskarbić 
sobie łaski u nowych towarzyszów. 

Na różny sposób bral się do tego. Po
kazywał slużącym sztuki z kubkami opo
wiadal im wesole dykteryjlci, wymyślał 
gry przeróżne, słowem, zabawiał ich wy
śmienicie. 

Ludzie ci dawno już w ten sposób nie 
ucztowali. 

Życie w tym starym, gęstemi borami 
otoczonym zamku byto nadzwyczaj jedno
stajne, rozrywka przeto każda nabierała 
podwónei wartości. 

To też slużba hrabiego oddała się za„ 
baWlie calą duszą, a burgrabia, który byl 
jej wyrocznią, oświadczyl poważnie, że 
„pan Ben Joel" nie może być zlym czlowie 
kiem, za jakiego uważają go, skoro potrafi 

skim. Istniało ono od niepamiętnych 
sów, ale od 16 stulecia niektóre wsie 1~ 
rafii przyłączone byly do sąsiednich 
fii, a Szynwałd sam stal sie filią K 
W roku 1870 został tam urządzony Io 
wikaryat, który teraz zamieniony zos 
probostwo. 

Toruń. Ostrzeżenie przed age 
komisyi kolonizacyjnej. „Oaz. Tor' 
sze: Pan „von Krencki" z I( oście~ 
pracuje dla komisyi kolonizacyjnej 
nych instytucyi niemieck'ich. Tak nan; 
niesiono. Wiadomość jest zupelnie Pe 
bo ją sprawdziliśmy. Zarazem stwie 
liśmy, że w Kościerzynie jest tylko i 
obywatel tego nazwiska, który piastu' 
rząd skarbnika w polskim komitecie \I, 
czym na powiat kościerski oraz urząd 
rektora w kościerskiej spóke parcel 
nej, Kto nie chce, aby jego ziemia r 
szła w ręce niemieckie, nie może więc 
„von l(renckiemu" podpisywać pelno 
nictwa do sprzedaży. Spółka oczy~ 
niezwłocznie policzy siQ z panem 
Krcnckim". 

Z Wiel. Kr 'Poznańskiego, 
Gniezno. W sprawie obecnego 

robocia w Gnieznie otrzymał „Lech" 1 
:robotniczych następującą ka responden 

Panowic pracodawcy okropnie 
gniewają, że zastrejkowaliśmy i nazr 
nas socyalistarni, jako też naszego ' 
ks. proboszcza Piotrowicza i niemied 
pastora tak nazwali. Dalej powiadaj·, 
dawniej robotnicy byli kontenci z teg: 
zarobili, bo nie przepili tyle, bo się ko 
towali lichą strawą, bo poprostu byl 
roboczy glupiem bydełkiem, który caly 
chleba i mięsa nie widzial. 

Dobrze panowie pracodawcy, te 
minęły, gdzie o głodzie się praco\\ 
dziś czujemy, żeśmy też ludzie. Cod. 
jaństwa to tak źle nie jest. Trafi się 
to prawda, ale on tak dobrze przepi:. 
fen. jak i 10 marek; my za niego nie 
wiadamy, po drugie kto utrzymuje \\ 
nie i knajpy i noce na rozpustach pn 
dza? Nie robotnik, ale ci, którym r 
kieszenie napychamy. Okropne jest u 

wy1ze:kanrie na zle obyczaje u dzieci. 
dzieci ma wychować, kiedy nasze ; 
muszą iść na robotę, żeby z glodu nie 
rzeć, a dzieci w rozpuście się chowają. 
winien, że tylu ludzi jest w miastach1 
panowie, co wsie sprzedali koloniz 
Czy lud z tych wSi ma się potopić? 
on do miasta i łajdaczy się. A drożi 
niech panowie pracodawcy sie posra 
żeby towary spożywcze byly na tagu 
sze, niech perki nie będą po 3 mr. i 
mr., masło po 1,50 mr., jaja po 1,20 mr. 
a mięso i okrasa, chleb niech stanieje,a 
marnego niech nie podwyższają, ie mY 
dni ludzie płacimy tylko tę kanalizac 
nie właściciele domów. Wtenczas mi 

porządną kompanię uczciwie zabawići 
weselić. 

- To prawda - odrzekł na tę u 
cygan, przybierając mine ucięmiężonei 
winności - nie wiem, dalibóg, dla, 
pan de Bergerac tak mi nie dowierzal 
warzysze mu w drodze do Paryża, 
mam mu oddać pewną małą przysług 
powodu, żeśmy się tam kiedyś z sobą 
chę posprzeczali obawia się, że go 
porzucić! 

- Jestem pewny, że to panu 
przez głowę nie przejdzie - oświa 
burgrabia. 

- Rozumie się. Byłbym zreszt~ 
czonym glupcem, gdybym chcial uc 
Dano mi dobrego konia, nakanniono I 
ną wieczerzą, i to wszystko zadarrn°; 
by mi nawet podobna niedorzeczna~ 
porzucenie pana de Cyrano, do gfow~. 
szła, poczekafbym ze spelnieniern Jf 

Paryża. Nie głupim zrobić to we . 
Za dużo kosztowałaby mnie zabaWK 

- Ma zupełną sluszność - zad~ 
wał burgrabia, zwracając się do obe• . ' . ~ 

- Możecie zatem panowie byc 13 

spokojniejsi - dodal cygan z dob 
nym uśmiechem, wodząc po zgr?~ 
niu wzrokiem życzliwym - z mo1e.J 
czyny z pewnością wisieć nie będ-ziei 

''ne Zabawa przeciągnęła się do poz 
dziny. r 

- Basta! - odezwał sie w b3 
burgrabia. - Pan de Bergerac rna K 
rano wyruszyć w dalsza drog.e. 
przyjemność musi mieć swój konieC 
ba iść spać. .rt~l 

- Czy ja tu pozostanę? - sp, ... 
mnie cygan. 

(Ciąg dalszy nastąpi). 



'b-0tnicy też się mnJejszą zapłatą będziemy 
tontentować, ale niech panowie pracoda
wcy podpiszą si~ przeciw drożyźnie i dro
_gJemu komornemu. Przecież my przy tej 
fiichej placy nie możemy wyżywić czasem 
s· drobnych dzieci i żony - niech panowie 
pracodawcy się zastanowią nad tern, prosi
Jllif bardzo. 

Powiadają, że wezmą Włochów; niech 
wezmą oni widocznie nie wiedzą, co to są 
socyaliści, ale orni ich sami stworzą - a 
jak wezmą Włochów, to będą mieli nie 
Wlochów, nie socyalistów, lecz anarchi
stów i doczekamy się jeszcze że ich sa
J11 YCh będą sztyletować, bo za psi grosz też 
:nie będą chci eli pracować. 

A teraz b racia robotnicy, nie daioie się 
zwieść na złą drogę przez socyalistów i 
zachowajcie się spokojnie, a da Bóg, że słu
szna sprawa zwycięży. 

Gniezno. Liczba st rej kuiących robo
tników zmniejszyła się o 200, któ rym pra
~odawcy podwyższyli płacę i nadal płacić 
będą taryfę. 

Poznań. Donoszą „Oo1'icowii", że nau
czyciele otrzy mali z góry nakaz, aby na
zwiska dziewcząt polskich nowo zapisa-
1'YCh do szkoły, pisali z końcówką męzką 
„ski". Tak samo mają pi sać końcówki 
.iailskie na "ski" w świadectwach odejścia . 
1'odzice polscy powinni się upomJinać u 
-władzy szkolnej o to i domagać się popra
~rncj pisowni imion sw ych dziewcząt na 
„ska". P olskie dziewczęta wywoływane 
-w szkole na „ski", nie odzywają się, bo nie 
rozumieją męzkiej końcówki. 

P0znań. R edaktor odpow iedzialny 

Ze Slązka czyli Starej Polskl. 
Katowice. Teżec karku w po\\i.ecie 

katowickim miejskim i wiejskim utrzymu
je się wciąż jeszcze w tych samych rozmia 
rach. Dnia 30 kwietnia bylo 148 chorych; 
do tego przybyło aż do 7 maja 31 nowych 
wypadków, a ubyło 12 z powodu wydro
wienia, i 19 z powodu śmierci tak że dnia 
7 maja ogólna liczba chorych V:,ynosita 128 
a więc tak samo iak przed tygodniem. Po~ 
cieszającym jest tylko to, że nowych w y
padków bylo mniej , niż w poprzednim ty
godniu. 

Siemianowice. Jak smutne stosunki 
panują za ko rd ~mem z powodu wojny i 
st rejków , o tern 'świadczy następuj ący wy
padek. Na policy i tutejszej zgłosił się 14-
letni chtopak Wojciechowski z Będzina i 
prosił, ażeby mu dano pracę . Matka umar 
ła mu przed 8 tygodniami. ojciec nie żyje, 
a starszego brata wzięli Moskale na wojnę. 
Biedny sierota tułat się o głodz ie przez 
siedm tygodni, nikt się nim nic zaiąl, więc 
w kof1.cu przekradł się przez granicę, ażeby 
na Slązlrn szukać pracy i chleba. Zglosir 
się do po!icyi, która go na razie wzięła w 
opiekę. 

Świętochłowice. W pon iedziałek rano 
o godz. 4 aresztowano tutaj rnbotnika Ry 
szkę z R.oździenia, na którego pana podej
rzenie, że \V nocy 29 kwietnia zamordował 
stróża nocnego Karola Richtera na .Ein
trachthucie. R.. przed kilku mi esiącami u
kradł w Roździ eniu pewnemu Wlochowi 
18000 mr. poczern się ul otnił i do tego cza
su zdo!al skutecznie się ukrywać. 

Z innych dzielnie Polski. „P racy" p. Bolesław Rakowski, skazany 
przez poznafi ską izbę karną na 2 miesiące 
-więz ienia za publiczną obrazę oficerów pru Warszawa „Miasto analfabetów'1 

skich, w niós{ byl apelacyę do sądu rzeszy Pod powyższym tytułem wydal literat p. 
w Lipsku, który zniós! wyrok poznańskiej Adolf Suligowski rozprawę, w której dowo 
izby karnej i przekazał sprawę ponownie dzi, że Warszawa jest pod względem o-
poznaftskiej izbie karnej, uzasadniając swe światy elementarnej najwięcej zaniedba-
rozporządzenie tern, że ponieważ wszyst- nem miastem. 
kie .numera ,pracy", zawierające ów ar- Podczas spisu w roku 1897 naliczono 
tyku! zostały skonfiskowane, przeto nie za- 148,655 mężczyzn (41,70 procent) i 175,530 
chodzi tu obraza publiczna. Proces zatem kobiet (51,39 procent), wogóle więc 318,194 
ponownie toczyć się będzie przed poznań- osoby, nie umiejące czytać i pisać. W o-
ską izbą karną. hecnym roku liczba a,nalfabetów będzie do-

Poznafi. „Dz. Pozn." donosi: Zbro- chodzila do 400 · tysięcy osób. Przyczyną 
. dnia, samobójstwo, czy wypadek? Dnlia 3 takiego położenia jest brak szkól ludowych 
·g.rudnia 1904 roku, a więc przed przeszlo i zakaz prywatnego uczenia dzieci. In-
pięciu miesiącami, opuści po południe dom spektor szkól miasta Warszawy obliczył, 
rodzicielski 19-letni praktykant sądowy w że w Warszawie potrzeba 942 nowych 

:-poznaniu Wilhelm Medenwald, syn kiero- szkól ludowych, z wydatkiem 1,413,000 ru-
wnika pociągu, t już więcej do domu nie bli -rocznie. Magistrat miasta Warszawy 

· -wrócił. Podobno miał wówczas przy so- uchwalil jednakowoż tylko 14 nowych 
-.bie tylko 50 fen. w jaki sposób przepędzil szkól, przeznaczając na nie tylko 183,822 
popołudnie i wieczór, nie można bylo rubli. Najmniej 40 tysięcy dzieci warszaw-
sfwierdzić, natomiast w nocy był z kolega- skich pozbawionych jest dobrodziejstwa 
mi w restauracyi przy ulicy Wrocławskiej nauki czytania i pisania. 
u. 18 1i to w takim stanie, że nie mógł u- W całej Warszawie jest tylko 187 
ctrzymać się na nogach. Kiedy ztamtąd szkól z 250 nauczycielami. Na 10 OOO mie 
wyszedł, nikt nie mógl objaśnić, zostawił szkańców przypada zaledwie czterech 
11.altot i kapelusz ,a kelnerowi zdawalo się, nauczycieli. Sposób nauki jest nędzny, 
że Medenwalda widział około godziny 2 w brak bowiem wszelkich przyrządów, jak 
nocy idącego ulicą w roclawską ku Stare- mapek, atlasów, rysunków itp. dla obja-
·mu Rynkowi. Odtąd zginął wszelki ślad śnienia dzieciom tego, czego się ich uczy. 
p-o: mlodzieńcu. Na.próżno pmkuratorya Szkoły mieszczą się na dobitkę złego w do 
·i, ojciec wyznaczyli nagrody za odszukanie mach prywatnych, brak w nich powietrza 
izaginionego, przeszukano Wartę na wiel„ dostatecznego, skutkiem czego szerzą się 
·kim obszarze, przeszukano szczelnie kana- choroby i wzmaga się śmiertelność. Nie 
l:y oraz najrozmaitsze sklepy, zaułki i d.ziw też ~e wśt~kdicdhz:Veca1_runkach wzmaga 
·k · d · 0 t , t _ . się zep~c1e w ro i , że zdarzają S'ię 

s rytk1 - wszystko · aremn.1e. em . ~ W · odziennie po trzy okalecze-
Tenmie~em zniknięciu obiegały najróżmeJ- w arszawie c 

· M nia i jedno zabójstwo. 
·sze domysły .i przypuszczenia. Dżna so- . !(raków. Warszawski korespondent „oro-
bf wyobrazić rozpacz rodziców, którzy su Narodu" pisze: . . 
-stracili syna jedynaka, rokującego podobno Ciekawym objawem jest zachowanie su~ 
.Najlepsze nadzieje. Matka popadła w czar- lódzkich Niemców. Wedlug ogólnie krążącej 

l b · ż po Lodzi wersyi, dążą oni do te~o·, by padl cho-
:ną melancholię, przypuszcza a ow1em, ~e .ciaź jeden Niemiec na uli~Y: .-. Wte-dy wszyscy 
'jej syna zamordowano. Niemcy łódzcy malą zwrocie się do _Pr~s z.pr?-

W czo raj w polu dnie obiegła miasto śbą 0 interwencyę i o zabezpieczenie ich zycia 
w,ieść że Medenwalda znaeziono. Istotnie i mienia. 

' h d · • Warcie Rosya na akt t3:ki jest przygotow~ną na_ 
spostrzegł jeden z przec o mow w niemniej ostrą od1'owiedź. w edJug b01W1em o. 
koto Olówny, a żDłnierze 46 pułku wytlo- sób bardzo dobrze poinformowanych. krok taki 
·by'li z wody ciato mężczyzny, bardzo nad- ze strony Niemców wYWOla .ogfoszeme g~tow~-
psutego. z twarzy nie było można rozpo- go już reskryptu cesarskiego zmusza1ącego 
znać, kim i·est znaleziony, natomiast wyk.a- wszystkich obcopoddanych, zarobk~jących w 

granicach cal'ej Rosyi, do natychmiastowego 
·zata garderoba oraz zegarek, że jest mm opuszczenia państwa. 
Medenwald. Na szyi spostrzeżono rany, Krok taki ze strony Rosyi ~e ~zględu n~ 
mo.gące również pochodzić ztąd, że trup znaczną ilość zarobkujących świetnie. w ~zi 

·pfwnąć, zahaczył się o jaki przedmipt. . Po- Niemców, niewątpliwie powstrzyma ich u-
, t i· ę kryrru·n-al rządzenia podo.bnei hecy. '\V1adomiono zaraz o em po icy - w k · Kraków. „Czas" donosi z arszaJWY 

ną, która wysłała na miejsce o~msar~a. 
8 

bm.: Wedtug informacyj nadesztych z 
' .ŚCisla rewizya wykazala, że to istotme kół d b 
zwłoki Medenwalda. Umieszczono je Petersburga, a pochodzących .z . . 0 rze 
tymczasowo w głównieńskiej szopie dla poinformowanych; Witte . wmesie . i~sz~ze 
·sikawki a dziś wyjechafa do Olówny ko- raz na posiedzemu komitetu mimstrow 
misya ~ądowa, która ma stwierdzić na kwestyę zniesienia og;raniczeń. Polakó~ w 

·miejscu, czy Medenwald został zamordo- Królestwie Polskiem. W _e ':"rnosku Wit~e-
wany, czy popełnil samobójstwo, lu? czy go idzie głównie o spraw~ Języka pol_sk~e-
·postradal życie wskutek riieszczęśhwego go, w kierunku szers~ego. Jego_ uwzglętlme

nia w szkolach średnich I wyzszych. Po-
'Wypadku. . · leżalo 

Wyrzysk. Właściciel Schauer był na. stawione bedzie pytanie, czy 111~ na -
by w szkołach średnich oprócz 1ęzyka P?l-

:pogrzebie brata swego, a widok trumny 1 sk·iego, dozwolić także na wykładanie ·~-
ciała zmarłego tak go wzruszył _ iż upadl c d m d . l nych przedmiotów po polsku. o o u . -
zemdlony na ziemię i w pogrzebte u z1a u wersytetu, to nietylk.o I.iteratura, ale takze 

·WZiąść nie mógł. Odstawiono go do do- h·1·storya, etnografia I h1storya prawa pol
·m14 gdzie w kilka godzin zmarł. 

skiego, miałyby być wykładane po polsku. 
Docentom prywatnym przysługiwałobY. 
prawo wykładania po polsku także innych 
przedmiotów. Bedzie także rozpatrywaną 
·kwestya języka polskiego w instytucyach 
rządowych, administracyjnych i sądo
wych. Nie wiadomo, czy Witte występuje 
z tym wnioskiem z własnej inicyatywy, 
czy też za czyimś wplywem. Posiedzenie 
ma się odbyć. w nadchodzący wtorek. 

Protokół z tego posiedzenia będz ie 
przedlożony carowi do zatw ierdzenia i do
piero potem ogloszone będą z niego wy
ciągi . Być może, że car zechce obwieścić 
ulgi dla Polaków osobny m ukazem, podo
bnie, jak to uczynił z ukazem o tolerancyi 
religijnej. 

Wiadomości ie świat • 
Z francyi. Prasa paryska zajmuje się 

ba rdzo żywo w tej chwili przeróżnymi pro
jektami, omawianymi głównie w pismach 

. angielsk ich, możli\vcgo sojuszu poczvl''Ór
nego : Anglii i Pran cyi z ich dotychczaso
wymi sprzymierze11cami, Rosyą i Japonią. 
„P etit Parisien", niezmiernie poczytny i 
wpływowy organ republikaf1ski byłego 
ministra, Jana Dupny, zaznacza w prawdzie 
przeszkody, na jakie sojnsz taki mus i się 

z góry przygotować, pisze iędnak - w a r
tykule, zatytulowanym „Możliwe zbliżen i e 
się " - że, jakkolwiek to się może wyda
wać dziwnem, polityka międzynarodowa 
opiera s ię raczej na stalych interesach , n iż 
na zmiennych uczuciach. A dalej pisze: 

„K.iedy Napoleon urnarl na św. liele
nie, p rzeklinając Anglików, któż móg ł prze
widzieć, że król Anglii, zwiedzając gniazdo 
rodzinne Bonapartych· w Ajaccio, będzie 
witany z wszelkimi objawam1i radości i za
palem, calkiem zresztą słusznego, przez lu
dność, która mimo to jest fanatycznie bo
napartystowską? P rancya i Rosya są 
związane przymie rzem, tak, jak Anglia i 
Japonia. . Czy nie jest możliwem wyobra
zić sobie, że w następstwie wzrastającej 
przyjaźni dwóch wielkich narodów zacho
dnich, przyjdzie dnia jakiegoś do porozu
mienia się wszystkich czterech mocarstw'? 
Tego zapewne pragnie Edward VII, żywią
cy serdecznie uczucia - jak to powszech
nie wiadomo - dla swego siostrzeńca Mi
kołaja Il." 

W świeżo nadeszlym „Journalu", by
ły minister spraw zagraniicznych p. Hano
taux omawia tę samą kwestyę, nieco oglę
dniej jednak napomykając o trudnościach 
i odwrotnyeh stronach myśli tej. Ale sa
mego projektu nie potępia. W rzeczy sa
mej artykul jego („Sytuacya") rozbiera ra
czej położenie w Marokku1 niż sprawę o
gólnomiędzynarodową. Zaczyna od wy
rażenia pochwal pierwszemu ministrowi 
Rouv1ierowi, a przechodząc następnie do 
sprawy sojuszów, oświadcza z góry, że 
dużo może zajść rzeczy niespodziewanych. 
Zresztą, Francya zyskałaby niewiele na 
sojuszu, któryby zna)dowat milczące po
parcie w Stanach Ziednoczonych. Z dru
giej strony, gdy Rosya będzie na długi czas 
skazaną na bezsilną bierność, Prancyi gro
zić będzie bezustanne niebezpieczeństwo 
(oczywiście ze strony Niemiec), od którego 
Anglię, Japonię i :Amerykę chroni ich geo
graficzne polożenie. 

Slynny znów pisarz szwajcarski :Ed
ward Tallichet, redaktor „Bibliotheque 
Universelle" zamieszcza w najświeższym 
ze.iszycie przegląd polożenia europejskiego 
w świetle rosyjsko-japońskiej wojny i 
twierdzi tam przedewszystkiem, że grun
towna reforma administracyi rosyjskie] 
może być' owocem tylko dłuższej wojny. 
Dalej zaś zamieszcza wielce ciekawe uwa
gi o wizycie cesarza Wilhelma w Tangie
rze i jej następstwach. Jeżeli cesarz chciał 
wszcząć zatarg z Prancyą, skorzystać z 
oslabienia Rosyi, to się wcześnie przeko
nał że nie Prancya, lecz Niemcy są dziś 
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zupełnie osamotnione. 
z .Egiptu. W Kairze miano areszto

wać jednego z domn·iemanych wspólników 
Bresciego, zabójcy króla Humberta. 

Tuż po zamachu mianowicie mówiono 
0 pewnym wspólniku, który mieszkał z 
Brescim przez kilka dni, poprzedzających 
zamach, a którego nazywano Hbiondino". 
Wieczorem w dzień zamachu, tajemniczy 
wspólnik Bresciego byt w Monzy, gdzie 
król Humbert mliat być na uroczystości gi
mnastycznej. Stwierdzono, że zajął stano
wisko przy innej bramie miejskiej, tak, że 
gdyby król byt wyjechał inną stroną, był
by „biondino" tym, który popetnil zama~h. 
Na tern właśnie miejscu znaleziono nabity 
rewolwer. „Bionclina" szukano bardzo 
energicznie lecz bezskutecznie. Wykryto 
wreszcie, że się nazywal Oranottii lecz 

niezdolano go dostać w ręce . Mimoto ska
zano go zaocznie na dożywotnie więzienie. 
Podczas poszukiwań \Vpadnięto na ślad 
Bresciego w spólnika, oby\vatela szwajcar
skiego, którego jednakże nie można bylo 
sprowadzić do 'Włoch wobec ustaw szwaj-
carskich. Czy a resztowany obecnie ~ 
Kairze anarchista jest istotnie którym z 
tamtych dwu towarzyszy Bresciego, czy 
jakim trzecim wspólnikiem. natu ralnie na 
razie niewiadoma. · 

Z Austryi. W bieżą ym miesiącu ob
chodzić będą wiedeńskie sfery urżędowe 
niezwykly jubileusz. Dnia 16 bm. uplywa 
bowiem 10 lat od ch\\'ili powalania hr. Go
łuchowskiego na urząd ministra spraw za
granicznych. li r. Go łuchowski Dd roku 
1867 jest piątym z rzędL1 ministrem spraw 
zagranicznych. Poprzedwikarni jego byli: 
hr. Beust od października 1866 do 14 listo
pada 1871; hr. Audrassy do 8 października 
1879; baron Iiaymcrle do r. 1881 i hr. Kal
noky. 

Z Chin. Dekret cesarza chii1.skiego ska
sował karę śmierci przez pokrajanie na 10 
tysięcy części, czyli t. zw. Je-Jan-Szi. Od
tąd najwyższą karą będzie powieszenie. 
Dekret ma przygoto\vać publiczność na 
przyjęcie nowego kodeksu karnego, wzoru 
wanego na zasadach, przyjętych w calym 
świecie cywilizowanym, 

Z Japon ii. Wedh!g doniesienia „Daily 
Telegr." z Tokio, czfonkowie tamtejszej 
Izby handlowej postawili w niosek, aby ze 
względów na złamanie neutral ności przez 
Prancyę, zernać z nią w szelkie stosunki 
handlowe. · - Jeżeliby ten wniosek został 
p rzyjęty, w takim razie wdrożoną będzie 
w spólna akcya wszystkich izb handlowy ch 
w Japonii. 

Z Krety. Położenie na Krecie pogor
szyło się. Konsulow ie mocars tw gw aran
cyjnych zażądali posiłków wojskow ych. 
Powstańcu projektują zajęc ie urzędów 
clowych i zajęli już urząd dow y w Kastli. 

Z róiny\.h stron. 
Dortmund. Cieśle tutejsi częściowo 

zastreikowali. Chcą wywalczyć sobie 55 
fen. płacy na godzlinę . 

·Bochum. Syndykat węglany przesie
dla się powoli z Bochum do Essen. Część 
urzędników już się tamdotąd przeprowa
dziła. 

Bulmke. Wiec „Zjednoczenia zawodo
wego polskiego" 14 bm. odbyć się nie może, 
bo policya nie pozwoma na odbycie wieca 
w południe. Wdec odbędzie się praw_do
podobnie 28 maja o godz. 5 po południu w 
sali p. Reick'a. 

Bruckbausen. Aresztowano tu w śro
dę wieczorem dwóch napastników, którzy 
uderzyli na spokojnie idącego mistrza kra
wieckiego fr. Kamyszka i pokaleczyli bar
dzo. 

Petersburg. Zapalenie· opon mózgo
wych pojawiło się w rozmaitych okolicach 
na granicy zachodniej i w głębi Rosyi, o
raz w Tyflisie, gdzie stwierdzono 30 wy
padków. 

Chicago. W ruchu budowlanym w ca
lem mieście panuje zastój z powodu strejku 
woźniców. 

Berno morawskie. 10 maja rano roz
poczęlo strejk okoto 3000 robotników budo 
wlanych i murarzy żądając 9-godzinnego 
czasu pracy. 

Wiec w Meiderich 
odbędzie si~ w niedziele dnia 14 maja o 
godz. 012 w lokalu p. Mismą.hl, Unter-Mei
deńch, przy ulicy Kurzestr. Na porządku 
d_ziennym sprawy hutnicze i nowela gór
nicza. Uprasza się szan. Rodaków z Mei
derich, Laar, Stockum, Beeck i okolicy o 
liczny udzial. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Postbestellungs· Formular. 
lca bestełle hienndt bei dem Kaiserli· 

tlee ·PoMamt ein Bxempłar der Zeittq 
„Włam Polski" IUS Bochum (ZeitnnP
preisliste 128) flir Mai u. Juni 1905 
md zahle an ~bonnement und Bestellgeld 
1,28 Mk. 
~ 
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0bige 1,28 Mk. erhalten zn haben, be· 
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1"owarzystwo „Jedność" w Langendreer 
'nosi swym człon.kom, iż w czwartek, d. 

'- J maja wieczorem o godz. 8 zasnąl w Bo· 
;gu nasz członek 

śp. ANDRZEJ MAKALSKI. 
Pogrzeb odbędzie się w niedzielę, dnia 

14 maja o godz. 4 po pot w Langendreer. 
'Członkowie zechcą się stawić do lokalu po
siedzef1 o godz. 3 w czapkach i oznakach. 
'O jak najliczniejszy udzial prosi 

Z ar z ą d. 

Tow. św. Jana z Matty w Wetter 
podaje szanownym czlonkom do wiadomo
ści, iż pogrzeb 

śp. JÓZEFA MAKOWIECKIEGO 
<>dbęclzie się w niedzielę, dnia 14 maja o g. 
%4 po pot z domu żałoby. Członkowie 
winni się stawić w czapkach i oznakach 
1.owarzyskilch na sali zebrai'L O liczny u
dział w pogrzebie i o pobożne westchnie-

duszę zmarłego uprasza Zarząd. 

Baczność Parafia Hamborn. 
Ninieiszem pozwalam sobie zaprosić 

'' szystkich przewodniczących z miejsco
v.rości ttamborn 1 Marxloh, Ober-Marxloh, 
·Nemntihl, Buschhausen 1i Bruckhausen, o
raz cały komitet kościelny, obrany dla pa
rafii łfamborn na wspólną pogankę, która 

·:się odbędzie w środę, dnia 17 maja o godz. 
73~ wieczorem w lokalu p. Brinka w Bruck 
hausen, Albertstr. Chodzi o wspólną piel
grzymkę do miejsca cudownego. Zapra
·:szam także wszystkich przewodniczących 
:z Meiderich i Laar. Z polecenia 

Adam Słoma. 

Wiec w Laar 
llldbędzie się w niedzielę dnia 14 maja po. po1. 
o godz. 3 w lokalu p. Wittenkemper. Na po
rządku dziennym sprawy hutnicze i organiza
cyjne. Spodziewać się należy liczneg0i udziaru. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

· Wiec w Ewing 
edbędzie się w nie<lzielę, dnia 14 maja przed po
lndniem o godz. wpól do· dwunastej zaraz po 
wielkiem nabożeństwie, w lokalu pani Klodt, za
raz przy kościele katolickim. Na porządku 
dziennym nowela górnicza oraz inne sprawy 
robotnicze. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiec w Bułmke 
w niedziełę, dnia 14 maja nie odbędŻie się. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wlec w Besse 
m1będżie ' Się W niedzielę dnia 14 maja pe 
południu o godz. 3Yz u p. Wieland, Resser
weg. Na porządku dziennym bardzo wcrl
ne sprawy. Liczny udział rodaków pożą
dany. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Poszukuję Polskiei dziewczyny uo 
-,vszclkiei roboty domowej, od 15 maja. 

MIKOŁAJ TWARDO WSKI, 
Wanne, ulica ttorststr. nr.20 

Sklad kolonialny. 

PIELGRZYMKA POLSKA 
z dekanatu Essen ł okolicy do Hardenber1-

Newiges. 
Pielgrzymka odbędzie si'ę dnia 21 maja 

roku bieżącego. 
Porządek pielgrzymki: 
Po nadejściu podiągów do Newiges u

stawią się w szereg naprzód Bractwa Ró
żańcowe: 1) z liorst-Emscher; 2) z Schon
nebeck; 3) z Essen i 4) z Katernberg. 

Niewiasty wszystkie przyłączają się 
do owych Bractw. 

Za Bractwami postępować będą To
warzystwa '\V następującym porządku: 

J) Towarzystwo św. Antoniego z 
Prohnhausen; 2) św. Antoniego Freisen
bruch; 3) św. Augustyna z Rotthausen; 4) 
św. Antoniego z Schonebeck; 5) św. Jó
zefa z :Essen; 5) św. Wojciecha z Schonne
beck:; 7) św. Jana Chrzciciela z Altenessen; 
8) św. Marcina z Kray; 9) św. Aiotra z 
Steele; 10) św. Mikołaja z Stoppenberg; 
11) św. Józefa z Borbeck; 12) św. Barbary 
z·Dellwig; 13) św. Jana Chrzciciela z Al
tendorf; 14) św. Wojciecha Carnap; 15) św. 
Stanislawa z Essen; 16) św. Józefa z AI~ 
tenessen; 17) Stanisława K. z Cat1e1rnberg; 
18) św. Piotra z Iiorst-Rnhr. 

Pielgrzymki: 
Na czele pójdą dzieci w bieli, które do

staną zwrot kosztów jazdy koleją. Z 
dworca do kościoła bGdzie śpiewana p.ieśtl 
„Serdeczna Matko", w kościele będzie śpic 
wana pieśr1 „Witaj święta i poczęta aż do 
blogoslawieństwa". Dalszy porządek bę
dzie ogłoszony w kościele. 

Pociągi pojadą dwa: 
Pienvszy pociąg odjeżdża z Essen 

(główny dworzec) o godz. 6 min. 33 rano; 
ze Steele o godz. 7. - Przyjeżdża do N1ew1i 
ges o godz. 7 min. 59; z Newiges odjeżdża 
o godz. 5 min 2D; w Steele: o godz. 6 min. 
3, w Essen gl. dvv. o godz. 6 min. 20. 

Pociągiem tym jadą Towarzystwa1 

które w Steele zechcą wsiadać. 
Drugi pociąg odjeżdża z Essen (głó

wny dworzec) o godz. 6 min. 43 rano w 
Steele nie stawa, przyjeżdża do Ne·wiges 
o godz. 8 min. 15. 

Za bilety pobiera się 10 fen więcej na 
koszta p:ielgrzymki. Pielgrzymi jadący 
pierwszym pociągiem zaczekają na dwor
cu na nadejście drugiego pociągu. 

Za Komitet pielgrzymki: 
Fr. Karlikowski, T. Nowacki, 

Essen. Caternberg. 

w Poznaniu, 
u lica Podg6rna12a. 

poleca wezelką, 

bieliznę kościelną, 

ornaty, kapy, bursy, 
stoły itd. 

Specya.lność; 

Chorągwie 

do kościołów i dla Towarzystw. 
Liczne uzna.x:ia i listy pochwalne. 

Bliższych informacy.J udziela i o zlecenia pro
PJi główny zastęya.c na Westfalię i Nadrenię 

.Jan Kwiatkowldd, interes komisowy 
H er n e, Bahnhofstr. 115. 

•• •+•+•:+ 
• • 

Zupelna 

wyprze 
z powodu przeprowadzki 

' -az 

J(oło śpiewu „Gwiazda Jedności" w Oełsenk.d"- ~ 
chen· Blsmarck 

oznajmia swym czlonkom, oraz wszystkiem Ro
dakom w Bismarck i okolicy, iż w niedzielę 
dnia 14 maja urządzamy zabawe z tańcem u p. 
Lin<iego przy ul. Bismarckstr. Początek o godz. 
4 po pol. Będzie koncert, śpiew czteroglosowy 
i teatr p. t.: „Nie ma to jak han'del wódką". 
Mamy nadzieję, iż szan Rodacy nas swą ohec
nością jak nailiczniei zaszczycić raczą. 

Uwaga: Lekcy a śpiewu odbędzie się o 
godz. 2 po pot. Cześć polskiej pieśni! 

Towarzystwo św. Barbary w Herten. 
W niedzielę dnia 14 b. m. odbędzie się 

wspólna Komunia św. na rannej mszy św. o 
godz. 6Yz. Sposobność do spowiedzi w so9otę 
po pol. i w niedzielę rano. O liczny udział 
czfonków uprasza Zarząd. 

Uwaga: Tego samego dnia odbędzie się 
zebranie o godz. 5 po pot po polskiem nabożeń
stwie. O liczny u-dlt~l czlonków tak w Komu
nii św. jak i' w zebraniu uprasza 

Przewodniczący. 

Towarzystwo św. Stanisława B. w Wanne 
W niedzielę, dnia 14 maja po poi. o godz. 

4 urządzamy wiosenną zabawę czyli wieczorek, 
na którym odbędzie się bardzo wesoJe przed
stawienie i koncert, wykonany przez orkiestrę 
towarzyską. Będą też rozmaHe gry i rozryw
ki familijne. Upraszamy szan. czJonków onz 
wszystkich Rodaków nam życzliwych o jak naj
liczniejsze przybycie. Czfonkowie mają wstęp 
wolny za okazaniem ustawy. Nieczfonkowie 
płacą przed czasem 75 fen, w czasie zabawy 1 
mr., jednakowoż musi się każdy na czlonka za
pisać, ponieważ zabawa jest dozwoloną jako 
zamknięta. Z a r z ą d. 

2 czeladników krawieckich znajdzie 

stale zatrudnienie od zaraz w Recklinghau
sen-Siid, dawniej Bruch, Maryańska ul 17, 

przy kościele katolickim. 

J a n Ga w ro n, mistrz krawiecki. 

Silni robotnicy \ 8t88911 
i 410 'ice~ w f'e~ Siały i pewny . 
gfeJm ZDSJdl\ zim!\ l zarobek bo• 
latem dobrze zapłaconą, 
robotę. 'rskżeo chłopcy poczn~ . 
od 14 lat p czą, wszy 
znajdfł zatrudnienie przy 
wysokle1 zapłacie. 

Tan .- , watery Sj\. Pra 
cu,ic tu ,,r większa li
•zba Po1a'b " • 
Willłseh \; Co. 

mog& a9bie łatwo i bez 
przes1kody w .aw~dzla 
zapewnić ludzie k ażdogo 
atanu. Adree należy prze
sł11.ł pod li8z1.ę 64 do 
9teinhauaea I Sp. 
Karłsrahe B. •••••• 

Mam zamiar Sprzedać mo.łą 
6 mor&0wą posiadłość. 

Psz.enna rola z dobrymi budynkami, .t 

martwym inwentarzem, z pięknym sadctri 
cene 1500 talarów, I to z powodu innegl) 
siębiorstwa. Do kościola 5 kilomeh-6\
szkoly 1 kil. Posiadlość Jest odpowiednia' 
bardziej dla dobrego rzemieślnika., a os 
dla szewca. Bliższych szczególów udzle!i 

Michał PinięZtly 

w Distełn, I(lemensstr. nr. 106, przy lic, 
powiat Recklinghausen. ---------------
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Wltten, 
Dworcowa ul. 67. Dworcowa ul. 6J, 

poleoa swoje 

w towary korzenne tłuszezowe, 

cygara, papierosy. likierJ 
i wina polskie dobrze za. 
opatrzony interes. 

ł1ask. vvzg1ędom szaa. 

~RODAKÓW.~ 
SooooooDOOOOOCO~OCOOOOOOOO 

'fanie czeskie P I E BI E 
1D font. śwleJę, darte 8 
lepue 10 mrk. ; bisłe, mi~ki, 
pu~h. '-arte 15 - 20 mrk. I 
jak ś11.ieg, miękkie jak puah, 
!l;'S - 80 mrk. Przesyłka fr 

bez ~ł&1 sa nliczką. ~amin,u i zwrot za 111. 
niem portoryum do.swolone. 

Belledykt 8aełu1e.I, Lobc~ 350, 
Peit Pilsen, Bohmen. . 

OOOOOOOOO~OOGOOOOCOOCOO 

8 Oś w1.adcze11ie. 
O Ponieważ na nadzwyczajnem 
8 vValnem ze,braniu w dniu 10 maja 
g r. b. l!.tronnictwo reform po.zostało 
O w mniejszości1 przeto z dniem clzi. 
g siejszym występuję z Zarządu Banku 
g Pareeln.cyjnego- dla tego, że .za czyn· 
8 n,; ści p. p. Sikio1skiego i Panieńskie· 
o go odpowiadae ani ch~ą ani mogę, 

g Dr. Franciszek Karaś, 
8ocooooooooooooooooooooooo 

Szanownym: moim Odbiorcom podaj~ do wiadomości, i! 
przeniosłem mój 

zakład kra wiec ki .. 
w Baukau z u1icy Henryka (Heinr:chstr.) 

na ulicę ł1erneńską (Herner Str.) nr. 29. · r 
00000000 coooooooeooo~oooooooooooooaoooooooooooooooo 

Poszukuje zarazem 4 zdolnych czeladników krawie· 
ckich :aa stałe zatrudnienie. 

Leonard B~cikowski, mistrz krawiecki 
Herner Str. 29 w Bankan, Herner Str~ 29• 

Zwracamy uwagę 

szan. Rodakom na . 

nas~ nowo założony 

skład towarów łokciowych 
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llr. Ili. Boobnm, wtor Il 1811 maja 1108. Roll li . 

• eodzienne pismo Indowe dla Polak6w na obczyźnie, poświęcone oświacie orąz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 

W:lochodzi codziennie z wYJątkiem dlłi poświątecmycb. 
Pdedvlata kwartalna na poczcie i u listowych wYTIOSi 
J mr. 50 fen .• a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 łen. 
•• WJarus Polski" zapisany Jest w cenniku pocztowym 

W Imię Boże za Wiarę I Ojczyznę I 
Za inseraty placi sie za wiersz petytowy 15 feJt„ a a 
oszloszcnia zamieszczone przed inseratann 40 fen. Kte 
często oglasza, otrzyma rabat. - Listv do „Wiara• 
Polskie11:0" należy frankować i podać w nich d()klad-

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

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia .znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstrasse. - Adres: "Wiarus Polski", Bochum. - Te Ie fon u nr· 14.14. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

11.ówić, czytać I pisać po polsku! Nie jest 

Polakiem, kto potomstwu swemu znie i

czyć slę pozwolił 

Z wypadków dnia. 

Skutki ukazu o wolności religijnej w Rosyi. 
Ukaz o tolerancyi religijnei, jak donosi 

,,Kiew. Zap. Słowo" - w Wilnie znalazł 
już urzeczywistnienie praktyczne. Księ
garze wilełiscy zajęli się już bowiem dru
kowaniem katechizmu w języku polskim i 
litewskim dla wychowańców miejscowych 
szkól średnich i niższych. Również i w 
ł(ijowie przystąpiono do druku takich pod
ręczników. 

. Ordynacya rydzyńska a rząd pruski. 
Jak iuż donosiliśmy, umarł w San Re

mo bezdzietnie ks. Aleksander Sutkowski, 
ostatni syn ks. Antoniego dziedzica ordy
nacyi rydzyiiskiej. Niedawno rodziny Po
tockich i Wodzickich prowadziły proces z 
rządem pruskim, roszczącym sobie prawa 
do. ordynacyi z powodu bezdzietności ks; 
'Aleksandra Sulkowskiego. Proces wy
padł niepomyślnie dla rodzin Potockich i 
·Wodzickich. Jak słychać z dobrego źró
dła JE. Antoni hr. Wodzicki wytoczy obe~ 
cnie nowy proces rządowi pruskiemu. (Or
dynacya liczy 42,000 morgów i przekracza 
wartość kilkunastu milionów marek. Red.). 

Świętokradztwo. 
W Ponte Stolli kolo Plorencyi skra

dziono z kaplicy miejscowej starożytny ol
brzymiej wartości, obraz Matki Boskiej, 

Wnioski wszechniemców austryackich. 
P. Schoenerer i tow. przedlożyli na 

posiedzeniu Izby wniosek, w którym do
magają się: I. polączenia osobowego z Wę
grami, 2. przyłączenia Oałicyi i Bukowiny 
do Węgier, 3. oddania Węgrom Bośnii i 
!iercogowiny. 

Niepokoje na Krecie. 
W pobliżu wsi Sikalaria zamordowa

no jakiegoś Mahometanina. Z Kanei 300 
osób wyemigrowalo. Angielski krążownik 
,.Lancaster" przybył i stanąl na kotwicy 
obok krążownika „Vemis". 

Samorząd Warszawy. 
W przyszłym tygodniu z polec.e:nia 

gen. gubernatora rozpoczną się prace ko
misyi złożonej z obywateli miasta, do roz~ 
Patrzenia projektu samorządu Warszawy. 
Do komisyi mają być powalani nietylko 
Wlaściciele domów, ale i pewna liczba oby
\Vateli, pfacących czynsz więcej niż 1200 
rubli rocznie za pomieszkanie. 

Telegra1ny. 
P a r y ż. Krążą tu pogłoski, że Japo

nią zakupiła chileński pancernik „Pratt", 
Z .drugiej strony udało się Rosyi zakupić 
Południowo-amerykańskie okręty za sumę 
58 milionów rubli. Wątpią jednak, czy 
~osya ie otrzyma przed ukończeniem woj
ny, 

S a i g o n. Od dnia 8 maja, nie ma 
i d • a neJ wiadomości o pobycie' floty Roż-
diestwieńskiego. 

Petersburg. Stwierdzono tu kilka 
"YPadków cholery. 

Pa r y ż. f rancuzcy' robotnicy kole
. wł rus1,ają się I organizują wcetu zdoby

Cła ośmłoiodzinneao dnia pracy· 

Polacy na obczyźnie. 

Wiec w Oberhausen. 
Wiec „Zjednoczenia zawodowego pol- . 

skiego" w Oberhausen odbyl się w niedzie
lę 14 maja w lokalu p. Jansen'a przy dość 
licznym udziale rodaków. Wiec zagaił i 
przewodniczył mu dh. Marcinkowski z 
Dtimpten. 

Pierwszym mówcą byt dh. Soloch, 
który w picknej i treściwej mowie przed~ 
stawił początki i powstanie organizacyi 
zawodowych i zakończył apelem - do 
rodaków, aby tylko do swego t. j. do „Zj. 
Z. P." się zapisali a niem cy niech się łącz~ 
w niemieckich organizacyach. 

Druh Stanistaw Kunz z Bochum roz
wodził się o noweli górniczej. 

Druh Stanisław Krzyżański odpiera 
zaczepki i napaści na „Zj. Z. P." i zachę
ca rodaków do obrony i do agitacyi za 
polską organizacyą robotniczą. Mówca 
zaznaczyl, że skladki, jakie związki zawo
dowe zebraly, byly przeznaczone dla 
wszystkich bez wyjątku górników, to też 
pomiędzy wszystkich równo mialy zostać 
rozdzielone, bez względu na to, na ręce 
której organizacyi je nadesłano. Z fugo 
powodu ani ferband ani gewerkferajn nic 
mają prawa powiadać, że oni więcej da- · 
wali, niż inne organizacye, a gdyby rze
czywiście tak byli postępowali, toby postę
powali źle, bo innych górników byliby po
krzywdzili. 

Napiętnowal też dh. Krzyżański postę
powanie „Dziennika" z Dortmundu, który 
to około 300 m. zebrał, ale dotychczas ich 
nie przyslal do organizacyi. Mówca ostro 
i stanowczo w imieniu zorganizowanych 
pol. robotników żąda, aby „Dziennik" i to 
natychmiast te pieniądze złożył w „Zi. Z. 
P.". 

Zabieral jeszcze głos druh Soloch w 
sprawie noweli górniczej. 

Przewodniczący dh. Marcinkowski o
ma wiat treściwie wsparcie, jakie podczas 
streiku zostało wypfacone i konstatuje, że 
gdyby tak wszystkie pisma były zrobily, 
jak „Dziennik" dortmundzki, toby górnicy 
w ogóle nie byli mogli strejkować. 

Delegatem wybrano ·dh. Stanisława 
Krzyżańskiego z Oberhausen i 2 mężów 
zaufania. Wi'ec odbyt się we wzorowem 
porządku a zakończyf go dh. Marcinkow
ski słowami „Szczęść Boże". 

Oby wszyscy zrozumieli dążności 
Zjednoczenia" i jak jeden mąż do organi

~acyi polskiej wstąpili. Jak jeden z mó\V
ców powiedzial: „Zdrajcą sprawy robot
niczej jest ten, który nie jest zorganizowa
ny w polskiej organizacyi lub który obcym 
się wysluguie. 

Dalej więc Bracia Rodacy do „Zje
dnoczenia Za\V. polskiego". 

Robotnik. 

Huckarde. W niedziele dnia 7 maja r. 
b. obchodziło Tow. św. Józefa 7 rocznicę 
istnienia. W uroczystości naszej rocznicy 
brało udział 10 bratnich towarzystw. O 
godz. 5 otworzyl przew. zabawę, witając 
zgromadzonych gości i nawolując Roda
ków, aby gorliwiej popierali polskie towa
rzystwa. W tym samym duchu przema
wiał przew. Tow. „Jedność" z Dortmundu. 
Zabawa odbyla się w największej hanno
nii. Szanownym rodakom z ttuckarde i 
okolicy oraz szan. towarzystwom, które 
nas ze swemi sztandarami odwiedziły i u
świetniły naszą uroczystość, składamy 
serdeczne „Bóg zapiać" I 

Z wojny rosyjsko-Japońskiej. 
Odbywają się już znowu drobne poty

czki w Mandżuryi, ostatnio nawet Rosya
nie wystąpili zaczepnie. Ztąd wnioskować 
można o niezadługiem rozpoczęciu dal
szych ogólnych ruchów zaczepnych .. 

Na tle tego wszystkiego, japo11ski plan 
wiosennej kampanii udaje się przedstawiać 
w sposób następujący: Armia ttoscgawy 
w sile 100,000 idzie przez Tumen i z po
czątkiem lata oblegnie Władywostok. Ró
wnocześnie.i marszałek Oiama na czele sze
ściu armii w łącznej sile przeszło 500,000 
ludzi idzie na Liniewicza. Do powodzenia 
calej operacyi potrzeba, aby Oiama zajął 
linię I(wangczenatsi-I(iryn mniej więcej w 
tym samym czasie, w jakim łfosegawa 
przekroczy Tumen. W tym celu armia 
siódma iść będzie na wschód na Niugute, 
aby utrzymywać łączność między Oiarną 
a ttosegawą. 

Potrzeba otwarcie powiedzieć, że siły 
LiniPwicza nie wystarczają do powstrzy
mania w pochodzie olbrzymiej armii Oya
my. Armia rosyfska od lutego stopniała z 
350,000 na 200,000 ludzi. Nadesłane w tym 
czasie posiłki europejskie, a mianowicie 4 
korpus armii, dwie brygady strzelców, dy
wizya kozaków kaukazkich, brygada p!a
stunów i sześć bateryj górskich, czyli ra
zem 65,000 ludzi podniosły sily Liniewicza 
do 265,000 ludzi. W marcu i kwietniu mógt 
Liniewicz otrzymać w najlepszym razie 
120,000 ludzi, tak, że okola polowy maja tj. 
w czasie kiedy prawdopodobnie Oyama o
tworzy ofenzywę, Liniewicz będzie miał 
około 380,000 ludzi naprzeciw 500,000 Oya
my, podczas gdy garnizon władywostocki 
już po wzmocnieniu -przez sformowanie 
czwartych batalionów w brygadach strzel
ców będzie liczył 45,000 ludzi wobec 
100,000 HasegawY. Przy takiej przewadze 
sit nieprzyjacielskich nie pozostanie gene
rałowi Liniewiczowi nic inne-go, jak cofać 
się bezwłocznie na Charbin, gdzie ostate
cznie rozstrzygnie się los Mandżury'i pół
nocnej - i Wladywostoku a z nimi razem 
także i nieszczęśliwej wojny. 

„Russkija Wiedomosti" są zdania, że 
nawet zwycięstwo Rożdiestwiel1skiego nie 
zmniejszy w~doków Oyamy, ponieważ ma 
on do rozporządzenia linię Fuzan-Modji al
bo Puzan-Sasebo, którą to przestrzefl śre
dnio szybkie paro-wce odbywają w ciągu 
ośmiu godzin, tak, że łatwo mogn wymy
kać się patrolującym krążownikom rosyj
skim. Gdyby zaś Rożdiestwicński ze
chciał blokować Fuzan lub Mozampo, co • 
przy wielkiej odległości tych po1iów od 
Władywostoku jako bazy rosyjskiej (520) 
mil) byloby bardzo trudnem, to pozostaje 
Oyamic zawsze jeszcze linia Nagasaki-Dal
ny, albo Nagasaki-lnkou. Drogi tej bronio
n'ej przez ufortykowaną WYSPG Quclpart, a 
odleglej od bazy rosyjskiej-Wlodywostoku 
o 800 mil krążowniki rosyjskie przeciąćby 
n4e mogły, ponieważ ciągle groziłoby im 
niebezpieczeństwo spotkania się z przewa
żającą liczbą nieprzyjacielskich krążowni
ków, a pancerniki wogóle nie byłyby w 
stanie przeŻ czas dluższy tak daleko od 
podstawy na pclnem morzu przebywać. 

Ziemie polskit. 
Z Prnrt Zachodnich W rmi: i Mazur. 

l(ościerzyna. Krawiec Gierszewski i robo
tnik Lysakowski z Judaszek poszli nad jezioro 
stawiskowskie raki lowić. Obaj nie wrócili już 
wiecej do domów. W następnym dniu nad ra
nem wylowiono ich zw!oki z wody. Widocznie 
nieszcześliwy wypadek pozbawil ich życia. 

Iława 10 maja. Dziś rozpoczęli tu mura
rze streik. Żądajq na godzinę 35 do 38 fen. i 
unormowania czasu pracy od 6 godz. rano do 
wpól do 7 wieczorem. Organizowanych jest ich 

90. Zapomogi otrz:rmują chwilowo żonaci 6 
marek, na każde dziecko zaś przypada 1 mr. ty
godnowo. Nic żonatych wysclać się będzie do 
innych miast na robotę. W okolicznych mia
stach rozpowszechniono cyrkularze o. stanie 
rzeczy. Bezrobociem dyryguje posfaniec z 
Odaliska.. Majstrowie nic myśl~ i:.;ię układać z 
zarządem czeladzi. 

~opot. Hakatyści z Sopotu wytlali odezwę 
podpisaną przez pozastużbowes;o pułkownika 
Steppuhna, w której notują pogloske. jakoby 
Polacy zakupili grunt przy ulicach Bergera i 
Pólnocnej i zamierzali tam wybudować wielki 
hot~!. Równocześnie podnoszą, że Polacy w So 
p~cte chcą stworzyć środowisko, z którego mo
gliby. skutecznie agitować na Kaszubach. Ztąd 
apeluia. do patryotyzmn Niemców sopockicl1 
któryby Polakom grunt sprzedał. R.6w11ocz1!: 
śnie pię~nuje odez~a pewnego niemieckiego ku
pca, ktory przy u!Jcy morskiej wywiesil także 
napis polski „usluga polska". 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 
Poznań. Dziewiętnaste roczne sprawozda

nie Banku Związku Spólek Zarobkowych z 
czy1~ności w roku 1904 .. Radę nadzorczą sta
nowią pp. szambelan Cegielski, prezes rady nad 
zorczej, radzca Jan Olębocki, zastępca, ks. dzie
kan radzca Wawrzyn Kotecki sekretarz St. 
Krysiewicz, wlaściciel fabryki, 'zastępca s~kre
tarza, Mikotaj Boguliński ze $rody, Tadeusz 
Braunek z Jaroslawca, <lr. Jan l(archowski z 
Książa, dr. Teofil Rzepnikowski z Lubawy, dr. 
Jakób Szostakowski ·z Ostrowa. - Kurator: ks. 
prarat Wawrzyniak, patron Spólek. Zarząd: 
dr. l(usztelan. Obrót O?:ólny w porówn~niu do 
roku 1903 podniósł się i 219,931,157,10 mr. na 
278,934,307,20 mr. odp:lwicdnio podniosly się 
wszystkie konta zarobk1Jwe. Rachunek hipo
tek podniósl się z 891,6~'1,90 mr. na 1.489,540 85 
mr. - Bilans na rok 1905. Aktywa: 34,453,S54 
mr. 66 fen. Pasywa: 34,453,854 mr. 66 fen. Po
gląd na rozwój banku. W roku 1886 fundusze 
rezerwowe i specyalne wynosily 557 mr., ka
pitały zlożone przez osoby prywatne i Spółki 
92,607 ·mr., dyskont 12,269 mr ., koszta handlo
we 1687 mr. Dywidenda 5 procent. W roku 
1904 fundusz rezerwowy 420,089 mr., kapitaly 
z!'ożone przez osoby prywatne i spólkl 
14,044,930 mr., dyskont 1,092,714 mr., koszta 
handlowe 72,992 mr., dywidenda 6 procent. 

l(oronowo. Jak donosi „Oaz. Orudz." wy
kupil pan Karol łioppe ztąd, który swego czasu 
sprzedal swoje piaski w Buszkowie pod l(orono
w .n wrogom, ślirzny folwarczek od Niemca w 
R.ak6wku pod Gniewem; a więc plamę zmaz al, 
gdyż znając pana lioppego jako Polaka, liczy
my, że majątku tego na zarobek nie kupował, 
ale utrzyma go dla dzieci. 

Września. Część tutejszych murarzy nale
żących do związku, strcjkuie. .Żądają 45 na go
dzinę przy 10-godzinnei pracy. 

Janówiec. Dobra rrccrskie Ko!dtrólb 2240 
mórg sprzedał \Vlaściciel Klawittcr pulkowni
kowi Prcitagowi z Berlina za 414,000 mr. 

Bydgos:tcz. Zatrudniona w jednym z tutej
szych domów towarowych 15-letnia sprzeda
waczka Lahmann, której z powodu malej kra
dzieży• wypowiedziano m iejsce, zagin~la od 
dwóch tygodni bez śla<lu. Zwloki jej wylowio-
110 w tych dniach pod miejscowością Chociebu
żem w rzece Sprei. 

Poznań. Przed sądem wojennym w 
Poznaniu stawal podoficer Schubert, oskar 
żony Ó poniewieranie żołnierza. Artyle
rzysta Behncrt podobno okazał siG niezrę
cznym, dla tego oskarżony kazal po ogól
nych ćwiczeniach powtarzać je jemu same
mu. Chociaż Behnert byl już strudzony, 
musiał bicdz szybko naokoło placu ćwiczeń 
potem kłaść się kilkakrotnie na mokrą zie
mię, mane\vrować karabinem i klckać przy 
tern. a było to w marcu i dzieli byt dżdży
sty. Behncrt ostatecznie zniecierpliwio
ny zaczrpiŁ czynnie podoficera, za co go 
skazano swego czasu na 2 lata wiGzienia. 
Podofice ra S. zaś skazano teraz za ponie
wieranie żolnierza na 2 miesiące więzienia. 

Poznań. Re\Vizya zwłok Me<lenwal
dta, znalezionego onegdaj w Warcie kolo 
Główny, odbyła się nazajutrz po południu 
a trwala kilka godzin. Dokonali jej lekarz 
powiatowy dr. K.laus i lekarz-asystent dr. 
I(lix, w obecności pierwszego prokuratora 
p. Stammera i radzcy sądu p. Weissledera. 
Prócz tego byli obecni soltys Główny p. 
Witkowski, ojciec znalezionego młodzieńca 
kierownik pociągu Mendewaldt oraz dwaj 
żolnierze, którzy zwłoki \\')'dobyli z wody . 
Nie znaleziono '~adnych ran, z którychby 



przypuszczać można, że młodzieniec padl 
ofiarą zbrodni. Klatka piersiowa jest nie
o zduszona, ale - zdaniem lekarzy -
powodowaly to kry lodowe. Wygląd 
~wfok uprawnia lekarzy do twierdzenia, 
że młodzieniec przeleżaf w wodzie od 
chwili icgo zaginięcia. Wykluczone są te
d .. : . :;puszczenia, że popełniono na Man
rle\ :!idzie zbrodnię. Wyszedłszy w nocy 
3 grudnia z. r. z restauracyi przy ul. Wroc
ławskiej, a będąc pijanym, wpadł prawdo
podobnie na Grobli lub z mostu chwaliszew 
skiego do Warty i utonął. Zwloki odwie
.ziono do trupiarni na cmentarzu protestan
ckim Ś\\'. Pa wf a, a dziś po poludniu zostaną 
pochowane. - Robotnik Sobota, który spo 
strzeg1 Mendewaldta w wodzie i doniósł 
soltysowi, otrzymał 50 marek z nagrody, 
którą wyznaczył nieszczęśliwy ojciec. 
Owaj żolnierze, którzy wydobyli zwloki, 
otrzymają po 25 marek. 

Wschowa. Pisma niemieckie donoszą, 
· e w okolicach Wschowy w Poznańskiem 
przy poszukiwaniu węgla brunatnego od
kryto ślady nafty; jeszczle. w listopadzie 
roku zeszfcgo uhvorzylo się towarzystwo 
które zakupiło na bardzo dogodnych wa
runkach 2000 morgów terenu celem eks
p!oatacyi, obecnie na specyalnie w tym ce
lu zwołanem zebraniu we Wroclawiu, 
srdzte interesowanym rzeczoznawca inży~„ 
11ier Thain-Nildesheim demonstrował ka
wałki węgla brunatnego o silnym zapachu 
benzynowym i przepojonego ropą, uchwa
lono celem eksploatacyi zakupionych tere
nów utworzyć większe towarzystwo z ka
pitałem 200,000 marek i z siedzibą we Wro 
.clawin, już nawet zawarto umowę z jedną 
z firm wiertniczych, a ślązki Bank rolniczy 
we Wrocławiu ma się zająć rozsprzedażą 
udziałów \V wysokości 1000 marek każdy. 

Gniezno. Ogólny strejk robotników 
w Gnicznie, prawdopodobnie wkrótce się 
skoficzy, gdyż znaczna liczba pracodaw
ców zgodziła się na żądania robotników. 

Grodzisk. O „polskiej zuchwalości" 
donoszą do gazet niemieckich z Grodziska. 
Dwóch członków tamtejszego Sokola sta
walo prz.ed sądem. Oskarżono ich o obra
ze żandarma podczas zabawy Sokołów. 
'Jednego z oskarżonych skazal sąd na 15 
marek kary, drugiego uwolnił od winy. 
Podczas rozprawy sądowej stanąl na ulicy 
!iaprzeciw sali sądowej kataryniarz i wy
frywal ustawicznie „marsza sokolsk~ego". 

Inowrocław. I(siądz Stanisław Swier
ctek z Chicago przeslal 11Dziennikowi Ku
jawskiemu" opis prymicyi ks. Juliana Bu
rzyńskiego, pochodzącego z l(ujaw. Akt 
uroczysty prymicyi odbył się w ponie
dzialek po niedzieli prnetwodniej. Po nad
twyczaj wznioslym akcie kościelnym, od
był się na plebanii obiad, w którym uczest
n.kzylo także wielu kujawiaków. Wznie
~iono wiele toastów, a wszystkie kończo
Jlo: „Niech żyją Kujawy!" „Górą KuJa
Wy!u 

Kapitan Czart. 
roMTR~. -

~ Nie; nie jesteśmy przecie, do licha, 
1'arbarzyf1cami. Będziesz pan nocował 
przy mnie, w małym pokoiku, obok mojej 
'Jpialni; jestem zaś przekonany, że zacho· 
1'/asz się rozsądnie i nie zechcesz wypla~ 
f~ mi figla, wynosząc się kryjoma. 

..-- Przysięgam na honor! - oświcłcl
~ł z godnością niezmierną Ben Joel, któ
r.ego nic nie kosztowały tego rodzaju za
l(lęcia. 

- Chodź pan zatem. 
Cygan udal się ze swym przewodni

kiem do jednej z oficyn zamkowych, gdzie 
łforgrabia zajmował mieszkanie z trzech 
izb zlożone. 

Pierwsza izba była rodzajem przed
&fonka, z którego prowadzily drzwi do 
J.frzestronnego pokoju, ten ostatni zaś lą
~yl się bezpośrednio z gabinetem, o któ
J'rYln wlaśnie mówil uprzejmy gospodarz. 

W gabinecie tym burgrabia rozesłał 
materac i rzeki uprzejmie do gościa: 

-- Zdaje mi się, że nie będzie tu panu 
najgorzej. Życzę dobrej nocy i przyJem
IO'ch marzeń. 

Po tych slowach wyszedl, i Ben Joel 
trs}yszal lekkie zakręcenie klucza w zam
Jfu. 

Był więc zamknięty. Zaufanie, Jakie 
'"trafił zbudzić w umyśle burgrabiego, nie 
,rrz.ekraczalo jednaj< pewnej granicy. 

Zamiast ·wyciągnąć strudzone czlonkł 
n wygodnym materacu, Ben Joe:I usiadł 
n zydlu i czekał. 

Niezadlugo dono§ne chrapanie, rozle-

Ze $Iązka czyli Starej Polski. 
Oliwłce. Do ,0,losu Slązkiego„ piszą z pa

rafii chelchowskiej na Górnym Slązku, że tam 
zaszectr skandaliczny fakt germanizacyi prze ko
ściól. Od 24 listopada r. z. mają tam nowego 
proboszcza. Tenże przed trzema miesiącami 
przyrzekał, że zachowa stare porządki i nie do
puści do kościola ani śpiewu niemieckiego ani 
lacińskiego. Aż tu nagle dnia 30 kwietnia w 
dzień wielkiej uroczystości dla calej parafii sta
lo się inaczej. W dzień ten przystępowaly 
dziatki polskie do pierwszej l(omunii św., przy
l!Dtowane do sakramentów św. w języku pol
skim. Gdy przed przyjmowaniem Komunii św. 
dziatki mialy się wyrzekać grzechu, zlego itd., 
ksiądz proboszcz zacząl do nich przemawiać po 
niemiecku i dzieci polskie po niemiecku się wv
rzekaJy. Podczas l(ornunii św. organista śpie
waf pieśni niemieckie na chórze. 

Tak samo ten proboszcz nowy dnia 25 mar
ca zacząl ludziom odczytywać ewagelię po nie
miecku. A gdy ludzie nie wstali w lawkach, 
kazar im wstać, mówiąc, że to wszystko jedno, 
czy się glosi ewangielę po polsku czy po nie
miecku. 

Dla pfoboszcza to może wszystko jedno. A 
jeśli tak jest, to należy tylko glęboko żalować, 
że mu to jest wszystko jedno, ale dla ludu t.:: nie 
jest wszystko jedno, bo on chce rozumieć czy
tane mu slowo Boże. Parafianie powinni ostro 
protestować przeciw zakusom germanizacyj
nym nowego proboszcza, a jeśli tak dalej sobie 
bę<lzie postępowal, to powinni się udać ze skar
gą do księdza kardynala l(oppa. 

Z Biskupic na G. Slązku donoszą, że tam 
przystępowa1y w ubieglą niedzielę dzieci pier
wszej komunii św. W oddziale niemieckim byto 
90, a w polskim 93 dzieci. Jednakże z oddziału 
niemieckiego tylko 6 dzieci ma rodziców Niem
ców, reszta to ciemni Polacy. 

Bytom. Polskie Towarzystwo Ludowe 11a 
Gór 1ym Slązku wydafo gorącą odezwę do ludu 
górnoślązkiego o skladki dla gfodnych w Kró
lestwie Polskiem. W odezwi~ tej przyporr\liia 
Towarzystwo hojną ofiarność Królewiaków 
dla G. Slązka, kiedy tamże swego czasu 12:lód 
panowar. Skoro więc obecnie wśród Polaków 
pod Moskalem panuje nędza, to jest to najlepsza 
sposobność odwdzięczenia im się. Spieszmy z 
datkami! - mówi odezwa. Niech każdy da, co 
może, i spelni dobry uczynek. Wszak wiara 
nasza nakazuje, iż mamy laknących nakarnnć. 
Uczyńmy to i mod1y za nas będą plynąć d;J tro
nu Najwyższego, wyjednają może i nam lepszą 
dolę. , 

Król. Huta. W wtorek popeJ'Pll samoboj
stwo w swem mieszkaniu dawniejszy doza.rea 
hutniczy Rudolf Gall, który liczyl 58 lat .i bvl 
od kilku lat chory na nerwy do tego stopma, że 
prawie caly czas spędzal w lóżku. _Już prze,~ 
kilku miesiącami zamierza! on popelmć samoboJ 
stwo lecz w ostatniej chwili jeszcze z'1oldrso 
mu ~rwać z ręki rewolwer. Obecnie atoli, 
korzystając z tego, iż na chwilę pozost~wl~mo 
go samego, zamiar swój wykonał'. 

Z innych dzielnic Polski. 
Warszawa. W tych dniach uplywa 75 

lat od chwili, gdy wielkiemu astronomowi 
polskiemu Mikołajowi Kodernikowi stara
niem warszawsk}e'go Towarzystwa Przy. 
jaciól Nauk wystawiono pomnik w War
sza'1 ie. 

Pierwszy pomnik, jak przypomina 
„Goniec Wieczorny", postawił I(operni
kowi w Toruniu w kościele św. Jana Mel
chior Pyrneryusz, lekarz i obywatel. Raj
ca toruński, Rubinowski, odnowił ten pom
nik w roku 1733. W tymże kościele książę 
Jabłonowski, , wojewoda nowogrodzki, 

gające się w obocznej izbie, upewnilo go, 
że burgrabia twardo zasnął. 

Wówczas wstal i zbliżyl się do drzwi 
eł lampą, przy której świetle obejrzał dokla 
dnie zamek. 

Wielką radością napelmlo go odkrycie 
że zamek przybity byl z tej właśnie strony. 

Na śruby, przytrzymujące go, napuścił 
trochę oliwy z lampy, aby ulatwić sobie 
delikatną operacyę, do której sie zabierał, 
następnie z niesłychaną ostrożnością i za" 
dziwiającą lekkością, rękJi przystąpil do 
dzieła. 

Sztylet z krótkiem i mocnem ostrzem 
poslużyl mu za dłuto. 

Chrapani!e rozlegalo się coraz głośniej, 
co było bardzo na rękę cyganowi. 

Cztery śruby zostały niebawem wykr~ 
cone. 

Ben Joel zbliżył lampę do klucza. 
Klucz byl wyf ęty. 

Odetchnął. Ten drobny szczegół, o 
którym w pierwszej chwili nie pomyślał, 
zalkopotał go nie żartem, mógl byl bow:iem 
cale dzielo, tak pięknie zapowiadające się, 
popsuć, przeszkadzając w odięcłu zamku. 

Po chwili, żelazny mechanizm, uwol
nio1y od przytrzymujących go śrub, znaj
dował się już w rękach cygana, który zlo
żyf go ostrożnie na podlodze. 

Cygan byl wolny - mógł był przynaj
mniej opuścić swobodnie swą cele. Zanim 
pcfmąl drzwi, rai Jeszcze przylożyl do nich 
ucho, nasłuchując. Żaden jednak głos_ po
dejrzany nie dochodził z zewnątrz, prócz 
potężnych chrapań ,do których Już przy„ 
wyknąl. 

Ben Joel nacisnął ostrożnie drzwi, któ
re wykrecłly sie lakko na zawiasach, prze„ 
błe~t na palcach przez r>ok6j następhy i 

wzniósł pomnik Kopernikowi \\' r. 1766. 
Magistrat toruński z początku nie dawal 
zezwolenia na wystawienie pomnika ze 
względu na wyrażenie „philosopho Pola
no", umi'eszczone na podstawie i z tego po
wodu przez jakiś czas pomnik stał w ratu
szu, zkąd go wreszcie przeniesiono do ko
ściola św. Jana. 

Za czasów I(sięstwa Warszawskiego 
rada stanu przeniósłszy swe posiedzenie 
do Torunia, pragnęla oddać należytą cześć 
geniuszowi I(opernika przez wystawienie 
pomnika na J<ynku Starego Miasta. Ka
mień węgielny zalożono dnia 2{) września 
1809 r. W roku następnym wydano ode
zwę do współrodaków, ażeby przyczynili 
się skladaniem swych ofiar do powiększe
nia funduszu na pomnik. Na skutek tej 
odezwy zebrano okola 4000 złp. Pomimo 
tak pomyślnego zapoczątkowania, projekt 
powyższy do skutku nie doszedł. Na za
sadzie traktatu wiedeńskiego Toruń prze
szedł pod panowanie pruskie; wtedy Sta
szyc wydał odezwę (dnia 4 czerwca 1815 
r.), w której zawiadamia, że uchwalą To
warzystwa Przyjaciól Nauk zostanie wy
stawiony w Warszawie. Projekt ten urze
czywistniono 1820 r. 

Z Warszawy donoszą do „Słowa Pol
skiego": Z inicyatywy arcybiskup9 war
szawskiego grono osób w liczbie okolo 50, 
z różnych sfer społeczeństwa, udalo się do 
Zamku, celem uproszenia gen. gubiernato
ra, aby u stóp tronu zlożyl podziękowanie 
za ukaz o tolerancyi religijnej. 

W zamku arcybiskup przemówił po 
francusku. W tymże języku odpo\viedział 
gen. gubernator, że wyrażone przez arcy
biskupa imieniem duchowieństwa i przed
stawidieli społeczeństwa polskiego życze
nie będzie mógl zlożyć u stóp tomu. 

Następnie grono obywateli i przemy
słowców przedstawilo naczelnikowi kraju 
sprawę wypadków w dniu 1 maja, zazna
czając że ludność ogarnęło wzburzenie za
równo z powodu liczby ofiar, jak i zacho
wania się organów bezpieczeństyva publi
cznego, szczególnie w Alejach J eroJ:olim
skich, gdzie strzelano bez wyczerpania po
przednio innych środków i bez 3-krotne
go wezwania do rozejścia się. 

Później goniono uciekających, a od
szukawszy ich w sieniach i szopach, tam 
do nich strzelano i kluto ich. Deputacya 
prosila o wyznaczenie komisyi w tej spra
wie przy udziale przedstawicieli społe
czeństwa. Gen. gub. odpowiedzial, iż ko
misyi tej wyznaczyć nie może, bo śledztwo 
już ukończone. 

Gdyby jednak ktoś chciał donieść o 
faktach nadużyć lub okrucieństw, to po
winien wnieść podanie, zaopatrzone w 
podpis i adres. 

Również starał ·się usprawiedliwiać 
jen. Maksymowicz postępowanie żolnierzy 
dodając, że publiczność byla ostrzeżona. 

W sprawie stosunków szkolnych na 
lJitwie pisze „Ruś": Rosyjskiemu mini.., 
strawi oświaty podało czterysta osób z gu-

!lnalazl się przy drugich drzwiach, wiodą
cych do przedsionka. 

Te ostatnie zamknięte byly poprostu 
na klamkę. I(lucz tkv.nil z przeciwnej stro
ny„ 

Baczny na wszystko cygan, zaraz po 
wyjściu, zakręcil klucz i na dwa spusty 
zamknął burgrabiego w jego wlasnem mie
szkaniu. 

Ale wykraść się z celi, to jeszcze. nie 
wszystko. Trzeba bylo nadto WYkraść się 
z zamku. 

Mury zamkowe byly wysokie; otaczal 
ie zaś głęboki rów, napelniony wodą. ~a 
tylach zamku rozciągał sie ogród, w takiż 
sam sposób broniony, W tę stronę skiero
wal się Ben Joel, licząc, że tędy łatwiej 
wymknąć się potrafi. 

Noc byla widna i światło ksieżyc_a po
zwalafo rozpoznawać przedmioty, tak pra
wie, Jak przy pełnym blasku dnia. ' , 

Skradając sie ostrożnie: w cieniu, _!~m
canym przez rozłożyste drzewa cygan do
stal sie na sam koniec ogrodu. 

Widać ztąd bylo w oddalenliu białe śc1.a 
ny domów wiejskich, oraz połyskującą, na
ksztalt srebrnej wstęgi, rzeczul'kę. _ 

Ben Joel, rozglądając się pilnie dokoła, 
zauważyl w Jednem miejscu szluzę, biegną
cą w kierunku prostopadłym do nwru, a 
~atern przecinającą fosę przez calą szero
kość. 

Gdyby udało mu się postawić stopę na 
pierwszym kamieniu tej szluzy, potrafiłby, 
z wrodzoną sobie kocią zwinnością, prze
dostać się suchą nogą na brzeg pnJeciwny. 

Rzeczą naJwatnieJSZł\ bylo: dostać sle 
na ów pierwizy kamień. Mur byl zupełnie 
gladki, pozbawiony wszelkich szczerb t 
wszelkich wyskoków. Nie roslo tet rmy 

bernii wileilskiej i kowe11skiej memoryat 
w którym, wskazując na obecny zły sta~ 
szkól w guberniach litewskich, pros~ 1 
uwzględnienie trzynastu następującydt de
zyderatów: wykorzenienie policyjnego sy
stemu i szpiegowstwa w szkol·et; usunięcie 
tych nauczycieli, którzy pozwalali sobie 
znieważać religijne i narodowe uczucia u
czniów; zabronienie wladzom nauczyciel
skim mięszania się do życia domowego u
czniów; zmniejszenie pplat; sprawiedliwe 
i zgodne z intencyami ofiarodawców roz
dawnictwo stypendyów; większa uwaga 
na hygienę szkolną; pozwolenie uczniom 
swobodnego użycia rodzinnych języków: 
polskiego i litewskiego; wyklad polskiego 
i litewski:elgo języka po polsku i litewsku 
przez nauczycieli Polaków Litwinów; 
dopuszczenie Polaków i Litwinów na sta
nowiska nauczycieli szkól; wyrzucenie z 
podręczników historyi ustępów każącyci 
prawdę; wyklad religi w języku uczniów; 
obchodzenie święta w dzień św. Kazimie
rza; wreszcie swoboda prywatnego aau
czania języków polskiego i litewskie"• i 
otwieranie szkół prywatnych. 

Nowy Sącz w Oalicyi. Pamięć 1(01-
stytucyi Trzeciego maja obchodziliśmy tu 
uroczyście. Dnia 3 maja o godz. 6 rano 
odegrala· kapela „Iiarmonii" pobudkc: po 
ulicach miasta; przez ten dzień i następne 
aż do 7 maja byly okna domów ozdobione 
kartkami z napisem: „dar narodowy 3 nut
ja ". O godzinie 8 rano (dn. 3 maja) odbylo 
się w kościele parafialnym uroczyste na
bożeństwo dla dziatwy szkolnej; popołu
dniu przygrywa la w parku miejskim ka- -
pela „Harmonii"; o godz. 7-ej wieczorem 
przedefilowala mlodzież gimnazyatna 
przed pomnikiem Mickiewicza i odśpiewa
la pieśni narodowe. Dnia 6 maja odegralo 
grono amatorów w sali „Sokola" sztuk~ 
Niemcewicza: „Powrót posta". Wlaści
wa uroczystoś~ odbyla się w niedzjel~ 7 
maja. Domy byly obwieszone flagami o 
barwach narodowych; w kościele famJm 
odbyla się uroczysta suma, podczas którcJ 
ks. Pi.Jekarzewski wyglosil podniosłe kar;a
nie. Po sumie wyruszył z przed kościo1a 
olbrzymi pochód przy dźwiękach marszów 
narodowych. Byla dziatwa szkolna, str.aż 
ogniowa, Sokól, młodzież gimnazyalna, ce
chy, towarzystwa, lud i inteligencya. Po
chód szedł rynkiem, ulicą J agiellońsb., 
Węgierską, Dlugosza i stanąl na płatu 
szpitalnym przed gmachem Sokoła. Tam 
wygloszono mowę do ludu. Po polua.iu 
o godzinie 5 odbyla się w sali Sokola p~ed 
stawienie bezplatne dla ludu. OdegrQ6 
„Lobzowian". Wspaniała pogoda sp•· 
jala calej manifestacyi. 

Wiadomości ze świata. 
Niemcy. Niemiecka „Evangeli~ 

l(lrchenztg." teraz dopiero oglasza tr• 
mowy, Jaką cesarz Wilhelm wyglosil Pl&)' 

tym murze żadne drzewo, którego galoi• 
rnoglyby poslużyć wdrapującemu się D ł· 
parcie. 

Ben Joel zmierzył oczyma przestra, 
dzlielącą go od szluzy. Wynosila ona to 
najmniej dwadzieścia pięć stóp, cnan aś · 
zanadto dbal o calość swych kości, ~ 
chcial się narazić na .skok tak niebezQie· 
czny. 

Cofnąl się w głębię ogrodu. Niecl~
pliwość i niepokój dokuczać mu zacz66r. 

Jął znów rozmyślać, szukać i - -
laz.ł, co mu bylo potrzebne. 

W kądie ogrodu, pod samym mu~, 
potknąl się o leżące na zleml drzewo Jodfj· 
we, które musialo być świeżo ścięte, gd,fi 
kora byla Jeszcze zupełnie świeża. ąm• 
ty bylo przepilowane w całej dlugoścl • 
grube żerdzie. 1 

Cygan zmierzył długość żerdzi. rJ.. 
czyla ona okolo piętnastu stóp, a wi~ o lt· 
kieś dzies1eć stóp mniej niż cyganowi bll• 
potrzeba. 

- Do dyabla ! - zaklq.ł ._ widzę, ta 
mi będzie trudniej wydostać się ztąd, ;ft; 
sądzilem. 

Wziąl jednak z sobą znalezioną ~
i wyciągną.I ia na środek ulicy. 

Następnie przywlókl drugą, takąż satłl 
~erdź i próbowal przymocować ją do _„ 
tef. Ale nie miał rzeczy najkoniecznłd· 
szych do tego: sznura i gwoździ. 

Na szczęście, znalazł troch~ dość nmt· 
nego lyka. PrzylożyWSZY żerdzie do• 
hie i wzmocniwszy je dębowemi galezlt~ 
zabral się do związywania ich owem -~ 
klem, r>róbając co chwila wytrzymal~ 
spoidll4 1 

{Cłu laigy &~. 



bieraniu przysiegi od rekrutów w_ Wil-
1n1shaven, 9 marca. 
Wspomniał o bohaterskich czynach 

apończyk~w, owoc~ch japońs~iego pa
rf10tyzmu i synowskiego przywiązania do 
~odkóW. Stąd też podziwienia godna 
arność japońskiej armii i marynarki. Ale 
ciągnął cesarz dalej - z japońskich zwy 

i~ztw nie należy wnosić, ,że Budda więk
zl'nl był od Chrystusa. 
· Jeżeli Rosya zostanie pobita, przyczy

,ą tego będzie fakt, że chrześciańs~o ro
}i~kie jest zapewne na bardzo zlej drodze, 

podczas gdy Japof1czycy posiadają wiele 
-nót chrześciańskich. Niemieckie chrze
ciai1stwo jest ró\vnież nieszczególne; 
wątpi cesarz, czy, w razie wojny, godziło-
by się Niemcom prosić Boga o zwycię
;tft·o. 

Japo(1czycy są jak Attyla i Nap_oleon, 
bkzem Bożym. Niemcy powinni baczyć, 
iebY ich Bóg nie nawiedził kiedyś takim 
biczem. 

Pismo dodaje, że cesarz ''V'.Yg!osil tę 
inowe z bardzo poważnem namaszczeniem. · 

z Rosyi. Na kongresie przedstawicieli 
ziemstw w Moskwie uchwalono zażądać 
od ministrów, ażeby zwołali jak najprędzej 
zgromadzenie konstytucyjne. Taką samą 
uchwalę powzięła komisya rady miejskiej 
"'Petersburgu. .Żądają oni aby zgromadze 
nie konstytucyjne mialo nietylko władzę 
prawodawczą, ale także prawo badania 
budietu i prawo kontroli admirnistracyi. 
Kongres domaga się ogólnego prawa wy~ 
borczego i bezpośrednich wyborów. 

Uchwaly domagające się zwołania 
konstytucyjnego zgromadzenia powziął 
również kongres weterynarzy w Moskwie 
oraz " Petersburgu wielki wiec robotni
kóVr·. 

W Petersburgu zaprzeczają wiado
mości „Now. Wrem.", jakoby Bulygin wy
kończył już projekt ustawy mającej stwo
rzyć w Rosyii parlament o 2 Izbach przy
czem Izbą wyższą by1aby obecna rada 
pafistwa. Dziennik „Ruś" stanowczo tej 
pogłosce przeczy i twierdzi, że dopiero te
raJ projekty przesłane Bułyginowi są kon
trolowane i przeg.lądane przez podwlad-
11ych urzędników, którzy robotę tę skol1· 
czą dopiero z końcem maja, a d,opiero w 
czerwcu ostateczny projekt będzie przed
lożony radzie ministrów.: „Rusk. Slowo" 
donosi, że rada państwa przyjmie ów pro
jekt dopiero po rozpatrzeniu go przez radę 
ministrów, co nastąpi dopiero w paździer~ 
aiku, tak, że wybory do zgromadzenia 
konstytucyjnego mogłyby się odbyć do
piero w listopadzie. 

Z Żytomierza donoszą o tamtejszych 
ro2ruchach antyżydowskich: Rozruchy 
aaczęly się d. 6 bm. tern, że kilku chrze
klan rzucalo kamieniami na żydów, znaj
ąuących się w lódce na rzece. Żydzi od
łlOWiedzieli strzalami, od których kilka 
o~b zostało zranionych. :Wieść o tern 
roaniosla się bardzo szybko po mieście. Na 
Amdmieściu Pawlikówka pocz~ly się gro
madzić tfumy żydów i chrześcian. Mani
l~tatów natychmiast rozproszono, przy
czem jeden izraelita został przypadkiem u
todzony śmiertelnie kopytem końskiem, 
tak, że wnet umart 

D. 7 b. m. przy starciu między chrze
ś~łanami a żydami na glównym placu mia· 
ta dwaj chrześcianie i jeden izraelita zo

~tałł zabici. W Podoli również zabito kilku 
maelitów, a kilku zraniono. Tlum rozpę
~Uo wojsko, 40 chrześcian areszt(iwano. 

nia 8 b. m. mate grupy pospólstwa dopu
~Uy się morderstw i niszczyly wlasnośc 
:Jdów. Dnia 9 miasto bylo spokojne, tyl-
o Jednego żyda lekko zraniono, a dwa do

my żydowskie na przedmieściu Krosna 
enl~zczono. Garnizon żytomierski sklada 
Si• z 3 pulków piechoty, I bateryI konnej 
artyłeryi i 2 szwadronów dragonów. 
r Niemcy, Ile w Niemczech wydają na lote
ln~ Wedfog zestawienia statystycznego w je-
11 °e

1
m Pólroczu wydano w Niemczech na zakup

.~ hosów lot. 117,575,450 mr. czyli 67,10 od sta 
OC odów zi losów. 

k ~Sumy te rozdzielają się na siedm nlemiec
ft loteryi, jak następuje: 

Loterya saska za tosy 23.250,000 mr.; wy
f:k16.073,500 m. 69,13 proc. Lot. pruska za 
lr .250,000 mr., wygrane 28.176,253 m. 68,92 

OC. Lot. brunśw. za losy 12.960,000 mr.; wy
f~~ 8.721,000 mr. proc. Lot. hes. tnr. za losy 
ha b ,000 m.; 10.100,057 m. 65,45 proc. Lot. 
~ m ur. za losy 14.029,600 mr.; 9.081,380 m. 
w:~ Proc. Lot. lubecka za losy -4.292,000 m·r · 
'31 fcrane 2.100,460 m. 63,81 proc. Lot. meklem. 
r oSy 7.608,000 mr. wygrane .f 564,800 m. 60,00 
:~ ogól em 117,475,600 mr. za lasy; W)'grane 

,450 mr. 67,10 proc. 
beotoniewa;t powytsza toterya, z. których tu
i')'~ a I meklemburska polączone teraz z lote-
111Jruską,. mają <Io roku dwukrotne 3erye cią.
~ • wypadnie na rok 231,2~1,200 marek, wy. 
wJ~nYch na loterye. Jest to p-0datek dobro-

nie Przez obywatelstwo na siebie nakladany. 
r - Wielki ksią:tę Meklemburski ze Skwies:: (Schwerin) poślubil córkę księcia Knm

tl<ia. którego ojca Prusy zabraty 'fi roka 

1866 król~stwo Hanowerskie a od lat nie che 
go ~0P!1śc1ć ~a tron w Brunświku, gdyż się oba~ 
WaJJą _Jego nieprzyjacielskich zamiarów 
C S~ostra wielkiego księcia meklemb~rskiego 
w-f~~a mi pośl~bić najstarszego syna cesarza 

i .. e !Ua I. . Wiadomo, że matka księżnej Ce
cyh_1 n~e będzie obecną na weselu córki ponie
wa~ się z cesarzem i cesarzową pogodzić nic 
moze. Tera~ donoszą, że i cala rodzina l(um
berl~ndów me b~dzie br~la udzialu w weselu 
a _w~ęc mfod~ wielka księżna meklemburska i 
ks1ęzna bad~nska (również córka księcia l(um
berlan_da) me będą obecne. 

Ciekawe to stosunki rodzinne. 
. . Z Włoch. I(ról wloski powziąl' myśl zalo
zema z wlasny_ch środków w Rzymie „Między
na~odowego Bmra dla spraw rólnictwa calego 
ś'Y1at31'·. celem J_>rzyjścia z pomocą przemyslo
w1 r~h~.1czen1,u. 1 znalezienia środków, któreby 
go. dz:\ ignęl~ 1 ?d dop~szczania wyzysków u
c~1 omfy. W koncu maJa ma się zebrać w Rzy
tme i:arada przygotowawcza, celem zalożenia 
te~o mstytutu; w naradach tych mają wziąć u
dz1al ~elegaci różnych państw. 

Nie J?O~na wprawdzie przesądzać, o ile te
g? rodza1u 1~stytut tak rychlo owoce przynie
sie, trzeba się ie?nak spodziewać, że z czasem 
P~m_1i:s1 króla _Wiktora .Emanuela stanie się ka
rme.mem węgielnym ulepszel1 dla rólnictwa i 
moze o~azać si~ prawdziwem dobrodziejstwem. 
Ztąd tez ro~ma1te To~arzystwa rólnicze :Euro
py nadsylaJą setkarm telegramy dziękczynne 
pod adresem króla. · 

Z francfi. Z pozwoleniem arcybiskupa ks. 
ka_r~ynala R1~łrnrd zalożyl dyrektor Misyi pol
sk1e1 w Paryzu, ks. Leon Postawka To;warzy
st~vo ,folek pod wezwaniem „Niepokalanej Dzie
\~1cy : Ma ono na celu ochronę niewiast. Sta
me w1~c ~rzytuiek, gdzie Po1lki w Paryżu zgro
n:adzac się będą, aby tam znaleść radę, popar
cie, pomo-c. 

Z Austryi. Szach perski Mussafer-
Edin przybędzie do Wiednia 4 lub 5-go 
czerwca i zamieszka jako gość cesarza w 
Burgu. Szach zwiedzać będzie mi~sto 
przez kilka dni, poczem uda się ztąd do 
Karlsbadu. 

Z Rosyi. Cztery uzbrojone osoby usi
lowały w Szcz;yczynie wykonać zamach 
na prochownię czwartego pulku dońskich 
kozaków, widocznie w zamiarze wysa
dzenia jej w powietrze. Mimo energiczne
go ścigania nie udato się schwytać spraw
ców. 

W Niżny Nowgorodzie wracający z 
teatru o północy pułkownik żandarmów 
Oressner został u bramy swego domu za
bity strzałami rewolwerowemi. Także do
zorca domu ciężko zraniony. Mordercę 
ujęto; twierdzi on, że jest szlachcicem i 
nazywa się Nikiforow. 

Z róinyth stron. 
Berlin. l(u przestrodze publiczności, 

szczególniej wiejskiej, która często bardzo 
szuka w Berlinie odbiorców na rozmaite 
produkta ogrodowe, zwierzyne itp., zwra
camy uwagę na broszurę wydaną w ostat~ 
nim czasie przez adwokata Werthauera w 
Berlinie - w której tenże opisuje berliń
skie oszukaństwa. Wielu kupców, którzy 
po zupelnem bankructwie nie uratowali nic 
więcej jak tylko kilka dawnych stempli fir
mowych, otwiera nowe składy, mianowi
cie miodu, kartofli do jedzenia, szparagów, 
zwierzyny itp. artykułów spożywczych 
rozsylają na prowincyę szumnie brzmiące 
okólniki i nader wysokiemi cenami zyskują 
sobie dostawców. Okólniki te podają, za
zwyczaj wielką ilość filialnych skladów, 
numera telefonu naczelnego dyrektora, da· 
Jej biura ekspe:dycyi, poddyrektora, konto 
banku rzeszy itp. Dostawcy znajdują sic; 
liczni·, uludzeni wysokiemi cenami; dlugi 
fikcyjnej finny dochodzą w przeciągu 
trzech miesięcy nieraz do stu tysięcy ma
rek, poczem w dniu platności naczelny dy
dektor znika, poddyrektorowie nie mają 
nic, właściciela firmy niema i dostawcy 
dopiero wtedy spostrzegają, jak sromotnie 
zostali oszukant 

Z . Hambur~a donoszą, teJ zaginął 
hamburski parowiec „Marseille", który 16 
marca z Kartaginy odplynąl do Hamburga. 
Najprawdopodobniej zatonął wraz z calą 
zalogą. 

W Paryżu nastąpila na bulwarze Se
bastopolskim eksplozya podz~emna gazu 
świetlanego, przyczem 6 osób zostalo ra
nionych, między niemi jedna ciężko. 

Nowy Jork. Z Ameryki donoszf;l o 
strasznem nieszcześciu, których niestety 
tak często bywa widownią świat poza
oceanowy, ze swojemi na olbrzymie roz
miary podeJmowanemi przedsiewzieciami. 
Jeszcze żywo tkwią nam w pamięci szcze
góly okropnego nieszczęścia z okazyi za ... 
tonięcia pod N. Jorkiem okrętu spacerowe· 
go oraz calego szeregu mniejszych kata
strof. Obecnie donoszą, z Harrisburga 
(Pensylwania), ie pociąg ekspresowy na
jechal na pociąg towarowy, w którym 
znajdowały się dwa wagony, naladowane 
dynamitem. Nastąpiły trzy straszne eks· 
plozye, które daleko na okóf bylo slychac, 
Wszystkie wagony stanely w ounlu. 

?to bliższe szczegóJy. Podczas naje
ch~~ia na siebie pociągów, eksplodował 
na.ip1erw kociół w lokomotywie pociągu 
ekspresa~ ego, wskutek czego nastąpił 
wybuch w dwóch wagonach pociągu to
warowego, naładowanych dynamitem. 
Wszystkie wagony zostały w kawafki ro„ 
ze.rwane._ Szczątki wagonów utworzyłY. 
w1~lką gorę gruzu, z ~tórego wydobywa
lys1ę kłęby dymu. Z pod gruzów wydo
byto trupy podróżnych. Sila eksplozyi by
l~ tak wielką ,że część toru kolejowego i 
k~lka wagonów, rzuconych zostało do rze
ki. Lekarzy i straż pożarną wezwano do 
pomocy. Ranionych, których wydobyto z 
pod gruzów, odwieziono do szpitala. Wy
słano również na miejsce katastrofy osob
ny pociąg dla transportu rannych. 

Wedlug ostatnich wiadomości podczas 
katastrofy kolejowej pod łfarrisburgiem 
zginęło 100 osób. 

Z Wiednia donoszą, że na żądanie konsula 
generalnego? niemieckiego w l(onstantynopolu 
wladze policyjne wiedei1skie aresztowaly arty
stę Alberta Sauera z I(obnrga, który sprzedat 
swą córkę 17-letnią baszy tureckiemu za 24,000 
kornn. B.asza PO pewnym czasie odeslar dzie
wc~yn.ę OJCU. Saucr nie przyjął jej. Wtedy oj
ca 1 C?rkę wydalono z I(onstantynopola. Sauer 
udat się clo \\fi~dnia i tu zostat aresztowany. 

Berlin. Niedawno odbyta się w Berlinie 
ko~ferencya w sprawie reformy taryfy koleio
wei. Obrady byty tajne, jednak po powrocie 
~-cpr~zentantów ~awarskicl.1 administracyi kole
J~we1, do Mol!achrum OR1os1fy gazety bawarskie 
mektore s~czególv obrad. Maja być zniesione 
~wrotne b1le!Y kolejowe, bilety nie4zielne okrę
zne, latowe 1 do wó<l. Czwarta klasa za kilo
n~etr ma k?sztować 2 fen„ trzecia 3 fen„ druga 
4~ fen., p1erwsz.a 7 fen. Co się tyczy kurye
row, to 01envotme zamierzano zaprowadzić do
p.tate % albo % fen. za kilometr. Porzucono 
jednak ten projekt natomiast zgodzono się na 
dopfatG strefową (Zonenzuschlag) podobną do 
dotychczasowe.i w pociasrach ,.D" osobnej opfa
tv za miejsce (Platzkarte). !(toby jechal po
ciąS!iem .. D". musiatby zapJacić trtówna taksę, 
d~plate strefowa (7.'.onenzuschlag) i osobno za 
miejsce (P~atzka rte ). Niewiadomo jeszcze, jak 
wysoką m1alahv być doptafa strefowa. Do
tvch~zas wc:Ino pa~ażcrom brać ze sobą bez
ota,tnie .zs. k1logramow bagaży: ten przepis ma 
byc z111es1ony, na lnu~ażc ma być ustanowiona 
również taryfa strefowa. Ta reforma nie będzie 
przeto korzystną dla publiczności jeżeli zosta
~1ie istotnie zaprowadzona, Niewi~domo jednak 
ieszcze, czy ten projekt reform istotnie stanie 
się obowiezuia.cym, czy też ulep;nie jeszcze roz
maitym zmianom. 

Rozmaitości. 
Z dziejów cenzury rosyjskiej. Dosko

nalą, anegdotę opowiada jedno z pism ro
syjskich, wychodzących w Wilnie. W Ro
syi, pisma wychodzące w Petersburgu i w 
Moskwie nie podlegają cenzurze. Na
tomiast podlegają jej wszystkie dzien
niki wychodzące na prowincy!i. Wskutek 
tego pisma petersburskie mogą pisać o 
wiele swobodniej, aniżeli pisma prowin
cyonalne. Zdarzyło się tedy pewnego ra
zu, że po bitwie pod Mukdenem któreś z 
pism petersburskich zamieścilo doskonały 
artykuł, rozbierający polityczne i woienne 
następstwa tej bitwy. Współpracownik 
wileńskiego pisma, referujący sprawy wo
jenne, przeczytawszy ten artykuł, pomy
ślał sobie: 

- Doskonały artykul... Trzeba go 
przedrukować ..• 

I odeslal artykul do drukarni, gdzie go 
zlożono i odesłano do cenzora wojennego. 

Ten sam artykuł wpadł w oko współ
pracownikowi, prowadzącemu dział wiado 
mości wewnętrznych. 

- Doskonaly artykuł - pomyślał ~ 
pomyślal. - Trzeba go przedrukować. 

I wyciąwszy artykuł z gazety, posiał 
do drukarni, a z drukarni odeslano go do 
cenzora politycznego. 

Jak się okazale, cenzor wojenny wy
kreślit wlaśnie to, co pozwolil drukować 
cenzor polityczny, i nodwrót; ten zakazał 
drukować to, co dozwolU drukować cenzor 
wojenny, 

Tym sposobem powstał przedruk ca
łego artykułu bez skreśleń cenzury. 

- Przekonany Jestem - kończy fe
lietonista - że Jeżeliby tę samą gazetę po~ 
słać stu cenzorom, to każdy będzfo kre§lił 
oo innego. 

Maszyny latające. Wszelkie próby, 
mające na celu rozwiązanie zagadki kiero
wania balonami, daty dotychczas wątpli
we wyniki. Pomimo to wynalazcy nie dali 
za wygram~ i pracują z wytrwalośclą za„ 
równo nad konstrukcyą balonów ,które da
lyby się z latwością kilerować jak i nad 
budową maszyn latajqcych, ci~ższych od 
powietrza. Zaznaczyć należy, iż teorya 
budowy maszyn latają.cych polega na zna
jomości lotu ptaków. 

w medzielę dnia 12 lutego r. b. odbył 
sie w Paryżu pierwszy konkurs na najlep
szą maszynę _ latającą., urządzon:v. przez 

klub aeronautyczny. Inicyatorowie kon• 
kursu byli w obawie, czy wobec braku od
powiednio ;vykwalifikowanycb mechani
ków calyń ten projekt nic upadnie, gdyz 
dotychczas wynalazcy 110\vych :tpaszya 
kontentowali się prze\ raźnie planami lu~ 
też modelami zmniejszonych rozmiarów. 

W galeryi maszyn urządzono na \vy~ 
sokości 38 metrów nad trybuną wzniesie
nie, z którego puszczano w ruch mechani
zmy latające. 

Wielkich wymagań nie stawiano wy
nalazcom; chodzHo przede\ zystkiem o 
to, ażeby maszyna była wogóle zdatną do 
lotu, ażeby powierzchnia skrzydeł nie byla 
m_ni~jsz~ nad 1 metr kwadratowy i mogla 
dzw1gac przynajmniej 2 kilogramy na każ
dy metr kw. 
, . Przyrządy, wyróżniające się pewno
sc1ą lotu, zachowaniem należytej równo
wagi i mogące utrzymać się przez czas 
dłuższy w powlietrzu zostały nagrod;wne 
srebrnemi medalami. 

Nagrodzone maszyny utrzymywaly. 
się w powietrzu w ciągu 12 do 16 sekund~ 

W konkursie uczestniczyły również:. 
latawce, łódka, zaopatrzona w boczne śru
by spiralne, model maszyny z motorem o 
sile 1:;4 konia parowego, która byla przy
mocowana na linie do szczytu budynku i 
zataczała olbrzymie kręgi. 

Otrzymane rezultaty uważać należy 
za pomyślne i jest nadzieja, że konkurs na
stępny, który odbędzie się w r. 1906, wyda 
dobre rezultaty pod względem zastosowaf1 
w praktyce. 

Mąż wygrany w loteryę. Zdarzenie 
to rnialo miejsce - naturalnie \\' Ameryce. 
Pewne stowarzyszenie w mieście Kansa~ 
oglosilo, że pierwszą wygraną w loteryi 
urządzonej przez towarzystwo, będzie pię~ 
kny mlodzieniec, którego pomieszczono 
też wśród wygranych. Szczęśliwą wy
grywającą byla niejaka panna Katarzyna 
Knoche, która wśród burzliwej wesołości 
dopominała się o swą wygraną. Mloda 
para podobała się sobie nawzajem. Zache
cone tak znakomitem powodzeniem posta
nowiło stowarzyszenie w przyszlej

1 

loteryi 
wylosować na pierwszem miejscu - nado
bną dziewicę. 

Wesoły kącik. 
- Mój drogi, powiedz mi szczerze„ 

czy twoja siostra mnie kocha? 
- O, bardzo! Slyszalem wczoraj, jak 

cię bronila. 
- A cóż o mnie mówiono? 
- Ei nic tylko, że co się odezwiesz -

to glupiio. 
- A twoja siostra„ „ 
- Dowodzila, żiel nie trzeba sąctzić łu-

dzi z pozoru„. .,._; 

Nerwowa pacyentka. 
Teraz kiedy opowiedzialam panu 

doktorowi wszystkie moje cierpienia, przy
zna · an, że Jestem godną, litości.... 

- Przeciwnie, jesteś pani godn~ za
zdrości, gdyż, ażeby znieść to wszystko, 
potrzeba mieć żelazny organizm. 

Wiec .Zjednocienia zaw. poi. 
W Oladbeck odbędzie się wiec w niedzielQ 

dnia 21 maja po poludniu o 4 godz. w 
domu czeladzi, l(ołpingstr. Na po[Z4ld
ku obrad bardzo ważne sprawy, dla teito 
liczny udzial pożądany. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie", 

Wiec polski w Heeren 
odbędzie1 się w niedzielę, dnia 21 maja o ~. 
3 po poł. w sali p. l(ahlerta, 
w celu założenia Towarzystwa polsko-ka

tolickiego. 
Rodaków z Heeren, Werwe, Kónigs

born i okolicy uprasza się o Jak najliczniej„ 
szy udział. 

Za komitet: 
Marcin Gorwa. 

DD••-•n•nm Towarz. św. Antoołego w frełsenbrucll 
zasyła swemu szan-0wnemu sekretarzowl 

FRANCISZKOWI RUSINKOWI, 
oraz jego dozgonnej towarzyszce życia 

vannie KATARZYNIE SOBCZAK 
w Sevinghausen w dzień ślubu ( 16 rnaJa) 
jak najserdeczniejsze życzenia zdrowia i 
szczęścia oraz blogoslawieństwa świetego. 
Młoda para niech żyje! niech żyje! niech 
żyje! aż si~ echo z Sevinghausen aż w 
strony rodzinne odbije. Z a r z ą d. 

DDll~~O~łl*1!0111 



eJELORZYMKA POLSKA 
z dekanatu Essen I okolicy do Hardenberg

Newiges. 
Pielgrzymka odbędzie się dnia 21 maja 

roku bież<icego. 
Porządek pielgrzymki: 
Po nadejściu pociągów do Newiges u

stawią się w szereg naprzód Bractwa Ró
ża1kowe: 1) z ttorst-Emscher; 2) z Schon-
11cbeck; 3) z Essen i 4) z I(aternberg. 

Niewiasty wszystkie przyłączają się 
cio owych Bractw. 

Za Bractwami postępować będą To
:varzystwa w następującym porządku: 

I) Towarzystwo św. Antoniego z 
Prohnhausen; 2) św. Antoniego Preisen
bruch; 3) św. Augustyna z Rotthausen; 4) 
:św. Antoniego z Schonebeck; 5) św. J ó
zefa z Essen; 5) św. Wojciecha z Schonne
beck; 7) św. Jana Chrzciciela z Altenessen-

) Ś\'i-. Marcina z l(ray; 9) św. PJotra ~ 
St~ele; 10) św. Mikolaia z Stoppenberg; 
11) Ś\\'. Józefa z Borbeck; 12) św. Barbary 
z Dellwig; 13) św. Jana Chrzciciela z Al
tendorf; 14) św. Wojciecha Carnap· 15) św. 
Stanisława z Essen; 16) św. Józefa z Al„ 
tenesscn; 17) Stanisława K. z Catcrnbcrg; 
18) św. Piotra z ttorst-Ruhr. 

Pielgrzymki: 
Na czele pójdą dzieci w bieli, które do-

taną zwrot kosztów jazdy koleją. Z 
C\\'Orca do kościoła będzie śpiewana pieśl1 
,,Serdeczna Matko", w kościele będzie śpie 
wana picś11 „Witaj święta i poczęta aż do 
błogosławieństwa". Dalszy porządek bę
<dzie ogłoszony w kościele. 

Pociągi pojadą dwa: 
Pierwszy pociąg odjeżdża z Essen 

główny dworzec) o godz. 6 min. 33 rano; 
ze Steele o godz. 7. - Przyjeżdża do Newi 
:ges o godz. 7 min. 59; z Newiges odjeżdża 
o godz. 5 min 20; w Steele o godz. 6 min. 
3 1 w Essen gt. dw. o godz. 6 min. 20. 

Pociągiem tym jadą To-warzystwa, 
które w Steele zechcą wsiadać. 

Drugi pociąg odjeżdża z Essen (głó
wny dworzec) o godz. 6 min. 43 rano w 
<:,tcelc nie stawa, przyjeżdża do Newiges 
v godz. 8 min. 15. 

Za bilety pobiera się 10 fen. \Vięcej na 
koszta pielgrzymki. Pielgrzymi jadący 
pierwszym pociągiem zaczekają na dwor
cu na nadejście drugiego pociągu. 

Za Komitet pielgrzymki: 
fr. Karlikowski, T. Nowacki, 

.Essen. Caternberg. 

Baczność Parafia Hamborn. 
Niniejszem pozwalam sobie zaprosić 

·:wszystkich przewodniczących z miejsco
wości ttamborn, Marxloh, Ober-Marxloh, 
Neumilhl, Buschhausen i Bmckhausen, o
:raz caly komitet kościelny, obrany dla pa
·rafii ttamborn na wspólną pogankę, która 
się odbędzie w . środę, dnia 17 maja o godz. 
71/;i wieczorem w lokalu p. Brinka w Bruck 
ltausen, Albertstr. Chodzi o wspólną piel
grzymkę do miejsca cudownego. Zapra
szam także wszystkich przewodniczących 
z Meiderich i Laar. Z polecenia 

Adam Słoma. 

~1111lll!rmz&ma1111111111Eammalllllillm1 

K1·awiec po.Iski 
Franciszek Dukat, 

mieszka 

w Riillen 
przy ulicy Friesenstr. nr. 15. 
Najlep~zy krój 

ceny umiarkowane. 

Elementarz 
dla dzje~ uczących się w 
szkole tylko po niemiecku. 

Jeetto n&jlepszy elementarz, jaki 
do~1ehczas .sostnł wydany, dła tego 
powinien znajdować sio w ręku knś
dego dziecka polskiego na •ł!ezytnie. 

Elementarz wykonany jesfl bardzo 
gustownie. o.sdobioDy lic nymi obraz
kami, a ułoż n7 ta.k, że dziecko umie
jl.\ce czytać po niemiecku, łatwo się 
naucl!y po polsku. 
Cena 30 fen., e przesyłką 40 fen., 

Adres: Wiar. Pol. Bochum 

a a au·· ·u-u-u·u-u-u--u··a· 

OlbrzJJDI wybór! 
.,Najtaiisze I najrzetelnieJsze iródto 

.zakupna"! 
Wstystkle moie zegarki są starannie obcią

gnięte i na minute uregulowane. Za każdy ze
garek daje 2 letnią piśmienną gwarancye. 0-
bawY nie ma żadnej, bo coby sie podobać nie 
mialo, przyjmuie z powrotem i zwracam pie
niądze. Trzeba sie koniecznie przekonać, a 
k.to nie kuoi, toć trudno, ten sam sobie szkodzi. 
Zamóweinia i podziekowania codziennie nad
chodzą. 

Olbrzymi wyb r! 
Czysto srebrne najpiękniedsze zegarki 2 

Matką Boską, z 2 zfoconemi brzegami i z naj
lepszemi werkami na 10 kamieniach po 12, 14, 
Hi„ 18 i 20 marek. 

Najwspanialszy z Matką Boską zegarek, 
zlocone litery, i najozdobniejszymi zloconymi 
brzegami, ciężki w srebrze i z najlepszym na 
10 kamieni prima werkiem tylko 26 mr. Ze~ar 
ka tego z pewnością nikt jeszcze nie widzial. 

Zegarek pos.rebrzany kluczykowy 5,90 mr. 
Zegarek niklowy cyl. kluczykowy 5,40 i 8 

mr. 
Zegarek pośrebrzany najlepszy Na 6 kamie

niaeh kluczykowy 7,75 mr. 
Zegarek czysto srebrny cyi. na 6 kamie

niach klucz. lub remon. z 2 zloconemi brzeg:aml 
prima werk IO mr., - Ten sam na 10 kamie
niach po 12 mr. 

Lańcuszki po 25, 30, 50, 85 fen., lepsze ni
kfowe po 1, 1,25, 1,50, 1,75 mr. 
Cenniki bogate na 50 O ilostracy 
na zegarki.1 lańcuszki, biżuterye, także skrzyp
ce, flety, klarnety, harmoniki, oraz noże, brzy
twy, portmooetki i różne okolicznościowe po
darki wysylam każdemu darmo i franko. 
z 270 ilustracyami i 8 kolorowymi obrazkami. 
Format wielki. Egzemplarz oprarwny w plót
no angielskie z futeralem. Cena 11,00 mr., z 
uotym brzeiieim 12,00 mr., z przes. 50 fen. wie
eet. --

Baczność Rodacy! 
Aby pozyskać więcej odbiorców i wiekszy 

mieć obrót, postanowitem jeszcze taniej sprze
dawać niż niejedne fabryki. Regulatory, dlu
gie przeszlo jeden metr już od 12 marek i droż
sze; zegarki prawdziwe srebrne od 10 mr. i 
drożej . Bracia Rodacy, spieszcie i zamawiajcie 
a przekonacie się, iż kupicie bardzo tanio i to
war dobry. Zwracam też uwagę Szan. Roda
kom na mój warsztat reperacyi zegarków, zlo
tych rzeczy i pierścionków ślubnych. Przy
ślijcie Rodacy zegarki do reperacyi a w 8 
dniach dostaniecie z powrotem żegarek dobrze 
zreperowany za cenę bardzo niską i pod gwa
rancyą dwuletnią. 

J. ŻYWIAŁOWSKI, 
polski zegarmistrz i zlotnik 

w Bruckhausen. Albrechtstr. 16. 

·-Tówarzystwom 
polecamy: 

k. 1 • k • dla. sekreta-s1 ąz I rza, bibliote-
karza, kasye· 

ra, ksiątki <lo zapisywania. 
członków itd itd. 

Adre~: Wiarus Pol. Boehum. 

• 

KORZYSTNA SPOSOBNOSć 
dobrego oprocentowania pieniędzy. 
Rodak z westfalskiemi stosunkami do

brze obeznany, zakładający tutaj interes, 
poszukuje cichego lub czynnego 

WSPOLNIKA 
z udziałem 1500 do 2000 marek i to na 5ta
te, lub na bliżej oznaczony czas. Najmniej 
10 % czystego zysku może gwarantować. 
Ryzyko wykluczone, gdyż podkładki pe
wne do dyspozycyi. Zgloszenia przyjmuje 

Jan Kwiatkowski, interes komisyjny, 
Herne, Bahnhofstr. 115. 

Ludwik Brno, 
EulAnguse 4. Bochum, Eulengl88e ł. 
--- Założone 1835 r. ====::::::-.... 

poleca swe wielkim wyborze po najtailszytb 
ce:. ach wszelkie instrumenty muzycznejak<>t.i: 

skrzypce,cytry ,flety ,klarnety 
harmoniki u8tne l do roze.ią1ani~ 

bębenki. podstawki do nut, 
laseczki taktowe dla dyrygentów 

I 

wszystkie gatunki strun. jako i wszelHe 
przybory do instrumentów. 

Da.lej polecam wszelkie 

towąry tocżone, 
jako: fajki, ey1arniczld, laski, H•. 

Towary skórzane jako: portmonetk~ 
torebki d? cygar! to1'ebki do listów, kuferki 
do podr6zy, tormstry szkólne, szelki, paski 
noże kieszonwe, karty do grania itd. itd. ., 

Goldfarba tabaka do zttżywania. 

IBlllBllll!ISi~:amCim~BZElirA'Sl-..ł 
Mam zamiar sprzedać moją 

6 morgową posiadłość. 
Pszenna rola z dobrymi budynkami, ŻYWYłll 
martwym inwentarzem, z pięknym sadem, 
cenę 1500 talarów, i to z powodu innego przei 
sicbiorstwa. Do kościola 5 kilometrów, 
szkoly 1 kil. Posiadlość jest odpowiednia na· 
bardziej dla dobrego rzemieślnika, a osobli-w· 
dla szewca. Bliższych szczególów udzieli 

Michał Piniężny 

w Disteln, I(lemensstr. nr. 106, przy tterte1 

powiat Recklinghausen. 

W Księg. ,Wiarusa Polsk.< 
Bochum, Maltheserstr. 17 

moina nabyć 

papier listowy 
z pieknymi -polokimi napisami 

Cena 111a jedni\ teczk~ a 5 arku· 

szam i 5 kopertami 10 fen., !t prze
ayłka.· 13 fen., Kto z mówi td razu 

20 teczek, otrzyma przesyłkę franko. 
Naleiytołć pro3imy prnesłać naprzód 

w m'rkach pocztowych (w liscie) • 

I Związek Ziemian 
w Poznaniu 

ma na. sprzedat 

goHpodarstws 
różnej wielkości i w każdej okolicy 
Ks. Poznańskiego; 

Załatwia interesa hipoteczne i kre· 
dytowe, oraz pośredniczy w kupnie 
i w sprzedaży gospodaretw więk
szych i mniejszych za skromnem 
wynagrodzeniem. 

Adrea: Związek. Ziemie.o 
Poznań (Posen) ul. ·wiktory! nr 2. 

Na pon~ wiosenną, polecam R<>dialrom 
nai obczyźnie mój wiieJki skład mate.ryj na 
paleto ty, ubrania, spodnie, czamarki i u„ 
brania sokole. Wszystko robię we wła
snym 

~Ir Baczność 
Rodacy! 

warsztaeie krawieckim. 
Materyie trwale! Odrobienie gusto

wne! Ceny tanie. Ktoby sobie ży.czyl, 
abym przybyl miairę WZiiąć na ubrank:., 
mech mi d(jniesie na kaircie koresponden
cyjnej. 

Apolinary Wojczyński 
krawiee polski 

w Gelsenkirchen, Kai htr. 7. 

Księgarnia Wiarusa Palsklego. 
,ołeca wielki wybór ksh1żek do Hbote st11r 
6t czyta!lla, wlłQrków, powflllzowa6 lt6L 



• .~ .. roda 1r11 maJa llOłL 

• , €odzienne pismo ludowe dla Polak6w ·na obczyźnie, poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, llif tycznym i zarobkowyDL ..... 
Wychodzi codziennie z wyktkiem dBi poświątecmych. 
pl'fi(iplata kwartalna na poczcie i a listowych wynoąi 
l :mr. 50 fen •• a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
Wiaras Polski" zapisany jest w cenniku Pocztowym W Imię Boże za Wiarę I Ojczyznę 1 

Za inseraty placi si~ za wiersz petytowy 15 feB„ a • 
Ollloszenia zamieszczone orzed insetatallłi 40 fen. Kte 
czesto oglasza, otrzyma rabat. - Listy do „Wiarua . 
Polskiego" należy frankować i vodać w nich doldad· 

.„ pod znakiem „t. polniscb" nr. 128. oy adres piszącego. RekoPisów sie ole :Zwraca. 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje eię w Bochum, przy ulicy Malthesersttasse. - Adres: "Wiarus PolSki", Bochum. - Telef o n n nr- 1414. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

•ówłć, czytać I pisać po polsku! Nie Jest 

polakiem, Ido potomstwu swemu znie 1-

czyć się pozwoli! 

Z wypadków dnia. 

:Zaburzenia i stre)ki w Rosyi. 
W guberni chersońskiej wybuchły na 

.owo rozruchy. W powiecie tyraspolskim 
spalono dwór księżny Lazarewowej. Na 
miejsce wysiano dragonów. Wlaściciele 
r:iemscy przygotowują się do zbrojnej o
brony. 

W Batumie i Tyflisie strejkuje slużba 
oomowa. Robotnicy kolejowi podnoszą 
Jo.we żądania, grożąc strejkiem. 

W Jekaterynburgu handel zupełnie u
stal. 

W Dźwińsku (Dynaburgu) policyanci 
grożą strejkiem na wypadek, gdyby ich 
położenie materyalne nie doznało polep
-gzenia. 

Okręty zatopione przez miny. 
Japo(1ski statek ładowniczy „Szejutsu

maru", transportujący materyał wojenny 
do Niuczwangu, natknął się w pobliżu 
wysp Miaotao na minę. Wybuch jej' oder
wał część okrętu. Sądzą, że okręt podczas 
burzy zatonąl. 

Parowiec angielski „Sobratenze", któ
ry zdążał z Niuczwangu do Kobe, natknął 
na wysokości Portu Artura na minę i zato
nąl. Lodzie z Portu Artura uratowały 
wszystkich Europejczyków, znajdujących 
ilę na pokładzie tego statku. Jak sądząj 
utonęlo kilku nieeuropejskich podróżnych i 
kilku ludzi z załogi. Zdaje się, że statek 
ten wpłynął w strefę. co do której wydano 
ostrzeżenie, aby statki ją mijały. 

Telegramy. 
P a r y ż. Rząd francuski wysyła na 

ślub niemieckiego następcy tronu osobnego 
przedstawiciela. 

Rzym. Poseł wioski Centurini za
pytał w sejmie włoskim, czy w razie zaję
cia Maroka przez Francyę w porozumieniu 
z Anglią polityczne i kupieckie interesy zo
staną należycie zabezpieczone, na co se
kretarz ministerstwa spraw zagranicznych 
potakująco odpowiedział. 

Sza n gaj. Chiny starają się być 
ueutralne w obec Rosyi I Japonii, więc 
władze celne skrupulatnie badają wszelkie 

·podania o pozwolenie na wywóz węgli. 
B e r I i n. Członkowie partyi cen· 

trum, zasiadający w komisyi dla spraw 
11oweli górniczej postanowili przy drugiem 
czytaniu obstawać przytem, aby nowela 
zatrzymała brzmJenie, nadane jej przez 

' fZąd. 

N o w y J o r k. Na wyspie filipiń
. skiej Jolo przyszło do ostrych starć pomię
dzy Amerykanami a Morosaml. Morosów 
Padło 300. 

Polaey pod Bremeną. 
Jeżeli ogólnie wiadomo, że gdziekol

wiek bądź w świecie po rozbiorze Polski 
bitwy staczano, tam i krew polska sie lala, 
tak z nie mniejszą słusznością niebawem 
Powiedzieć b~zie można, że gdziekolwi~k 
w świecie przemysł kwitnie i znajduje s1e 
8posobność do zarobkowania, tam też z 
Pewnością znajdziemy robotnika polskie
go. Równocześnie z wielkiemi koloniami 
Polskiemi, które si~ potworzyly w gęs.to 
zaludnionym obwodzie przemyslowym 

( 

westfalsko-nadrełlskim, powstały także 
mniejsze kolnie w innych miejscowościach 
fabrycznych, z tego czasu datuje też po
wstanie kolonii polskiej pod Bremeną. 

Stan kolonii pod Bremeną pod wzglę
dem narodowym i zarobkowym nie wiele 
różni się od innych osad polskich na obczy
źnie, z wyjątkiem zwartych kolonii we 
Westfalii i Nadrenii. I tutaj wielka jest~li
czba Polaków, którzy się niemczą, od pol
skich towarzystw stronią, tylko gazety 
niemieckie czytają, dużo jednakowoż trzy
ma się w jakiej takiej lączności, część dą
ży do towarzystw polskich i pielęgnuje po
czucie odrębności narodowej. Lecz na o
gól potrzeba intenzywnej pracy, poświęcc
,nia się dla sprawy i agitacyi celowej w 
środki zasobnej, by za lat kilka kolo
nia tutejsza mogła stanąć na równi z wyro
bionemi już koloniami przemysłowymi w 
obwodzie Westfalii i Nadrenii. 

Naturalnie, i tutaj nie brak hakaty
stów którzy wszylkimi silami starają się 
uciskać Polaków i śmiało mogą iść o le
psze ogólnie znanymi nam hakatystami, 
giennanizatorami. Nie mogą ztąd Polacy 
w Blumentalu otrzymać sali na wiec wsku
tek nacisku z góry wywieranego na gościn 
nych. W tamtejszej (Blumentalu) czesalni 
wełny, która zatrudnia mniejwięcej 2000 
Polaków na ogólną liczbę około 3500 ro
botników, polakożerstwo wielce się roz
piera. Wszelkie dążenia do organizacyi i 
do zaznaczenia oraz pielęgnowania odrę
bności narodowej starają się tłumić groź
bami i wszelkimi innymi środkami, który
mi rozporządza pracodawca w stósunku do 
robotnika. fabryka roztacza ścisly nad
zór nad robotnikami także poza fabryką i 
mówią, że z powodu wieca odbytego w u
biegłą niedzielę w Vegesacku wysiano por
tyera fabryki, by podpatrywał ludzi dążą
cych na wiec. Kto się nie podoba, tego 
wydalają z pracy bez wszelkiego względu; 
tak samo postępują, gdy zmnilejsza się po
pyt na wełnę. Robotnik otrzymuje termi
natke choćby lata pracował we fabryce, 
choć jest żonaty i w miejscowości zasie
dzialy. Wobec takiego tyranizowania ro
botników, jedyny ratunek jest w organiza
cyi. Naprzeciw sile winien robotnik sta
wić silę sam sobie winien tutaj pomódz, 
a tą sa~opomocą jest organizacya. 

Niestety znajdują się jeszcze .tak słabe 
jednostki , które miasto trzymać się lączno
ści z druhami swymi, starają się przez de
nuncyacyę przypodobać się kierownikom 
fabryki. Zdarzyło się na przykład, że z 
gazet przeslanych na agitacyę przez „Zje
dnoczenie zawodowe polskie" ktoś numery 
zaniósł na biuro fabryki. 

Dla tego też światlejsi z rodaków i 
robotnic krzątają się tutaj nad rozszerze
niem organizacyi polskiej, by zaradzić złe-
mu. 

z fabryk, w których pracują Polacy 
prócz wymienionej breme6skiej czesalni 
welny w Blumentalu, która na okole 9000 
robotników i robotnic zatrudnia okolo 2000 
Polek i Polaków mamy tutaj fabrykę lin w 
Orohn zatrudniająca około 300 Polek i Po
laków na ogólną liczbę 500 robotników i 
robotnic, fabrykę wyrobów fajansowych 
w Orohn w której na 350 osób przypada o
koło 150' robotników i robotnic polskich, 
warsztaty budowy okrętów „Wulkan" za
trudniające około 4000 robotników, w tern 
do 1000 Polaków i wymienić jeszcze mo.
żna zaklad zajmujący się wysylką śledzi, 
który czasowo zatrudnia także po kilk~
dziesiąt robotnic polskich. 

Towarzystw polskich jest w Blumen
talu 5 w Orohn I, w Bremenie 2. Liczbę 
Polek' i Polaków pracujących w okolicy 
Bremeny licz<\ na okola 4000, z jeszcze 
mniejszą ścisłością stwie:rdzić motna Ucz-

bę Polaków przybywających w Bremenie 
samej, liczą ich na 5 do 6 tysięcy. Niestety 
wielka część z nich jest zorganizowana w 
związkach socyalistycznych, a wielu też 
już przesiąklo zupełnie duchem socya1i-
zmu. . 

Nic wątpię jednakowoż, że w wielu 
rozbudzHaby się na nowo Ś'\Viadomość na
rodowa, gdyby w jaki sposób można ze
środkować tutejsze życie narodowe i gdy
by znalazły się jednostki, które nad tern 
pracowałyby z zapalem i poświęceniem na 
miejscu przez czas dluższy . 

Polacy na obczyźnie. 

Pierwszy wiec polski 
„Zjednoczenia zawodowego polskiego" od
byl się w ub.iieglą niedziel~ w Vegesack 
pod Bremeną na sali Tonhalle przy udziale 
około 200 robotników i robotnic polskich z 
okolicznych fabryk. 

Zagaił rozprawy i przewodniczył im 
na życzenie wiecowników druh Mikołaj
czyk, znany niektórym rodakom z da
wniejszego pobytu swego w Bochum i 
Laer. Zastępcą przewodniczącego obrano 
druha l(oleczko, sekretarzem został Fran
ciszek Piasek, ławnikami Oleś i Sujka. 

Prezes Zarządu ,,Zjednoczenia zaw. 
pols." druh Sosiński z Bochum w godzin
nem przemówieniu wykazał, dla czego zo
stała zalożona polska organizacya zawo
dowa na obczyźnie. Mówca zaznaczył, że 
organizacye niemieckie starały się tylko 
dla tego jednać sobie robotników polskich 
na czlonków, by ich skladkami wzmacniać 
swe kasy niemieckie. Bowiem dla robot
ników polskich organizacye niemieckie ni
gdy nic nie zrobiły. Przykładami udowo
dnil druh Sosiński, jak obłudnej taktyki 
chwytają się socyaliści wobec robotników 
polskich, jakie kłamstwa wymyślają na 
„Zjednoczenie zawodowe polskie", by otu
manić Polaków. Niemieckie organizacye 
pomiatały robotnikiem Polakiem, więc też 
robotnicy polscy zabrali się do dzieła i u
tworzyli „Zjednoczenie zawodowe pol
skie", Jdóre rozroslo się potężnie licząc już 
przeszlo 25 tys. członków, i w ostatnim 
wielkim strejku górników udowodniło 
Świetnie, jaką obroną i pomocą jest dla ro
botnika Polaka. Druh Sosiński wykazał 
następnie, jakie korzyści daje „Zjednocze
nie zawodowe polskie" swym czlonkom, 
odczytał i wyjaśnil najważniejsze przepi
sy· ustaw i oświadczy!, że „Zjedn. zaw. 
polskie'' chętnie utworzy osobny wydział 
dla kobiet, których wielka liczba pracuje 
w okolicznych fabrykach a które domaga
ły się tego, by je w związku polskim zor
ganizować. 

Następnie zabrał glos redaktor „Wia
rusa Polskiego" p. M. l(wiatkowski z Bo
chum i rozwiódł się obszernie nad powo
dami, celem i znaczeniem wychodźtwa 
polskiego na obczyznę, które tylko wtedy 
oprzeć się zdola wysiłkom mu wrogim i 
korzyść przyniesie robotnikowi polskiemu, 
jeżeli się oprze na silnej i sprężystej orga
nizacyi. 

W dyskusyi, która się wywiązała nad 
powyższymi referatami podniósł druh 
Szwalkiewicz z Blumenthal wartość bez
platnej obrony prawnej, którą, daje organi-
zacya polska. . 

Salwę śmiechu wywołal pewien so
cyalistyczny mąż zaufania, który zabra
wszy glos pragnąl udowodnić, że Polacy 
na obczyźnie tylko od niemców rozumu się 
nauczyć mog~, więc winni należeć do nie
mieckiej organizacyi i chodzić na niemie
ckie zebrania. Zaprezentował się tak kiep
sko, że wśród ogólnej wesotości odpowie-

dzieć mu było można, że właśnie on Jest 
żywym przykładem, jakiej to mądrości a 
raczej niemądrości od niemców naucz)'t 
się można. 

Druh Sujka z Orohn przykładem tak 
oświetlił O\VC\ „mądrość" niemie.c.ką, że ów 
socyalistyczny mąż zaufania ze swym ro
zumem nabytym chyłkiem .sal~ opuścił. To 
samo zrobiło przed tern kilku niemców so
cyalistów, którzy koniecznie na wiecu pol
skim pragnęli przemawiać po niemiecku. 
Przemawiali jeszcze druhowie Sosif1ski, 
I(wiatkowski, Szyszka z Orohn, Górny z 
Pahr, l(oleczko z Fahr. 

Wiec, który mial przebieg świetny za
kończył się wśród zwyklych okrzyków. 
Rozprawy wywołały zapal ogólny i jest 
wszelka nadzieja, że organizacya polska_ w 
Bremef1skiem szybko silne zapuści korze
nie. 

Na członków zgłosiło 25 osób. De
legatem i mężem zaufania pozostaje Woj
ciech Mikołajczyk, Orohn, Sandstr. 335f ., a 
dobrano jeszcze druha Stanisława Górne
go we Fahr. 

We wtorek wieczorem odbywa sie po
nownie wlec we Vegesacku, dziś w ponie
działek wieczorem mamy wiec w Breme
nie. 

Z wojny rosyjsko-japońskiej. 
„Czas" drukuje ciekawy list p. T. 

lshibashi, redaktora wpływowego dz~enni
ka „Asaki Szibum", wychodzącego w O
saka. Redaktor japoi1ski streszcza poglą
dy japońskiego publicysty i znawcy prawa 
międzynarodowego dr. Nagao Ariga na 
przyszlość Mandżuryi po pomyślnie dla 
Japonii zakończonej wojnie z Rosyą. Dr. 
Ariga, który jako sekretarz margr. Iti bra! 
udział w ulożeniu konstytucyi japońskiej, 
później był profesorem prawa w glówneł 
szkole wojskowej i jednym z przedstawi
cieli Japonii na konferencyi w Hadze, wy
dal wlaśnie świeżo broszurę pt. „Powierze 
nie zarządu Mandżuryi", w której właśnie 
sprawę ową porusza. 

Dr. Ariga iest zdania, że Mandżurya 
pozostać winna na zawsze jako skladowa 
część państwa chhl.skiego, ale pod zarzą,
dem Japonii. Przez czas między faktycz
nem zakończeniem wojny a zawarciem po
koju wojska japońskie pozostać muszq na 
zajętych stanowiskach, będziemy więc mie 
li „okupacyę garnizonową". 

Ale i po zawarciu poK:oju Japonia bę
dzie musiała bronić Mandżuryi od ponowie 
nia zakusów rosyjskich i najlepiej to da się 
urzeczywistnić przez powierzen~e przez 
Chiny zarządu Mandżuryi Japonii na wzór 
tego, jak Austro-Węgry zarządzaią Bośnią 
i Hercegowiną , stanowiącerr.· przecież 
własność sułtana tureckiego. Autor bardzo 
drobiazgowo rozpatruje wszystkie szcze
góly kwestyi. 

Ani Rosya ani Chiny nie będą prawdo
podobnie chętne tej kombinacyi. Wobec 
tego autor projektuje utrzymanie dalsze 
„okupacyi garnizonowej" przez Japonię, 
póki Rosya, znużona walką, nie odstąpi od 
swych praw i interesów w Mandżuryi, u
zyskanych na podstawie traktatu. Japonia 
zatem - wedle jego zdania - winna wła
dać faktycznie Mandżuryą tak dlugo, aż 
będzie w możności ten stan faktyczny zmie 
nić na stan prawny i nie powinna nigdy się 
zbytnio spieszyć. „Okupacya garnizono
wa" jest wprawdzie tylko przeaściowem, 
tymczasowem urządzeniem, zanimby nast\ 
pilo „powierzenie zarządu", aie utrzymanie 
tego stanu przez czas dluższy utworzy pod 
stawę nowego specyalnego stosunku Chin 
i Japonii. Stałe zaś zajęcie tej krainy Jest 
według autora jedynym sposobem, aby w 
2upełno$ci wyrównać zamieszanie i ciule 



zatargi miedzy Japonią i Rosyą, Japonią i 
Qf!inami, oraz Chinami i Rosyą I aby stwo 
rzyć nowe widoki na przyszłość. 

Zniesienie t&rtury w Chinach. 
< !y świat zajmuje się zapowiedzią 

rek,dnej tolerancyi pod berłem carów, a 
malo kto zwrócil uwagę na już uskutecz
aione - jak doniosły pekiflskie telegramy 
- zniesienie sądowych kaźni i męczarni w 
niebicskiem państwie mandarynów. A je
<fnakże jest to wypadek dziejowy. Gdyby 
przyszło dokładnie określić różnicę cywi
łizacyi zachodniej od wschodniej trzebaby 
prawie powiedzieć, że różnica jest ta, iż 
na Wschodzie zbrodniarze jeszcze podle-
2ają torturom, a na zachodzie już nie. 
Wszystkie europejskie narody uciekaly się 
kiedyś do tego okrutnego środka czy spo-
30bu, ale przyjąwszy to, co się ogólnie zo
wie zachodnią cywilizacyą, wszystkie go 
zniosły. Europejskie średniowiecze koń
czy się akurat wtedy, gdy uznano za rzecz 
prawnie niegodziwą męczyć więźnia tak 
~Uugo, dopókiby nie przyznal się do zbro
dni. 

W Chinach panują - czyli raczej pa-
owaly do dni ostatnich - stare obycza

je. Nic bardziej ludzkich, jak tcorya chiń-
3kiej sprawiedliwości, nic okrutniejszego 
jak jej praktyczne wykonywanie. W teo
Tyi, nikt nie może być karany, kto swej wi:
ny nile wyzna ·i swojego wyroku na śmierć 
ttie podpisze. Faktycznie oskarżonego mę-
zą tam przeróżnemi torturami, dopóki się 

•ie przyzna - potem go karzą za zbrodnię, 
której może wcale nie popełnił. Różnica 
między torturą a karą jest subtelna, zasto
sowana do subtelności chi11skiego sposobu 
rozumowania. 

„Niedawno temu - opowiada jeden z 
angiel:bkich korespondentów - poszedłem 
t>dwiedzić pewnego chińskiego sędziego w 
ądowym gmachu. Byto to latem. Jedna 
trona budynku była zupelnie otwarta na 

dziedziniec, przez który się wchodziło do 
wnętrza. Na tym dziedzińcu bylo około 
Clwudziestu zbrodniarzy, najrozmaiciej 
brudnych, obszarpanych i wynędzniałych. 
Niektórzy siedzieli lub klęczeli w dybach, 
inni byli zawieszeni każdym grubym pal-

em ręki u belki, na sznurkach, tak że klę
czeli z rozciągniętemi ramionami, podobni 
.do straszaków; wszyscy mieli glowy od 
dawna niegolone, więc wlosy niechlujnie 
zlepione, a twarze tak zaskorupione bru
dem, potem i kurzem, że prawie straciły 
ludzkie podobieństwo. W gmachu, sędzio· 
wie rozmaitych stopni i dykasteryi sie
dzieli na lawach poza dlugiemi biurami, o
bleczen~ w przepyszne jedwabie; by jakoś 
.4zień spędzić, spijali obojętnie nieskończo
ną ilość maleńkich czarek herbaty. 

„Po chwili rozmowy, przyszlo ~ló
wnemu sędziemu na myśl, że gościei może-

Kapitan Czart. 
'mM. TRZJ!CL 

(Ciąg dalszy). 
Praca nad tern zabrala mu okolo 

dwóch ~odzin czasu. 
Gdy ją skończy? nareszcie, odpoczął 

f,rzez chwilę, następnie podniósł obie żar
iizie, wsparl je o mur i raz jeszcze mocy 
ic1a spróbował. 

Zadowolony z próby, zacią"nąl ten ro
Clr;aj drabiny aż do miejsca, w którem znai
«owala się szluza. Tam przesunąl ją na 
tłrugą stronę muru, tak, że dolny iej koniec 
dosięgał bfotnistej fosy, zanurzając się na 
i kieś dwie, czy trzy stopy. Koniec górny, 
0aledwie cokolwiek ponad mur wystawat 

Ben Joel wyrwal kamień z muru i w 
~owstalei ztąd szczerbie osadził końce żer
tłr;i, aby zapobiedz chwianiu się swe"o 
P,.rzyrządu w chwili, ~dy będzie w dól po 
• ·im schodzil. 

Zabezpieczywszy się w ten sposób, 
«ostal się jednym skokiem na szczyt muru, 
QJ!wycil się obiema rękami swej drabiny ~ 
z~lizgnąl się po niej do fosy, gdzie stanął 
zaraz na szluzie. 

Szluza byla zbudowana z belek dębo
ych sześciocalowej grubości. 

Cygan, który dla ocalenia życia podJąl-
9y si~ przejść nawet po ostrzu szpady, pu
ścił si~ odważnie tą. drogą wąziutką, z roz
stawionemi iaik akrobata, ramionami, i do-, . 
stal się bez szwanku na brzeg przeftwny. 

Tym razem czul się już zu~Jnie bez-
piecznym. · · +<•"'"fi 

Nie mial wprawdzie ani szeląga w kie
Sl.eni, to wszakże najmniejszego nie spra
~'falo mu klopotu. Ben Joel pewny był, 
że przy swej odwadze i zabie~diwości ta-

by chcieli być świadkami jakiej rozprawy. 
Więc rozkazał nrzyprowadZić nr. 19. Stra
sznie wybiedniala postać jakaś zjawiła się, 
wlokąc z trudnością za sobą ciężkie kajda
ny - i klękła przed szeregiem biur. Go
ście zajęli miejsca na lawie obok sędziów. 
Wtedy sędzia wychylil głowę po za swoje 
biurko i wlepiając okrutny wzrok w drżą
cą istotę tuż naprzeciw, opowiedział nę
dzarzowi historyę jego zbroani - histo
ryę, którą więzień musiał byl słyszeć już 
niezliczone razy, sko'ro byl więźn~em dwa 
lata. Rozprawa odbyła się mniej więcej w 
ten sposób: 

„Sędzia: Takiego a takiego dnia, dwa 
wozy szly do wsi Jingpan. Żolnieirze, któ
rzy stanowili eskortę wozów, jechali w pe
wnej odległości przodem. Ty, czekając 
przy drodze, spostrzegłeś dobrą sposob
ność, wpadłeś na wozy, chcąc je rabować. 
Czy nie ·tak? 

„Więziefl: Najdostojniejszy, ja nic po
dobnego nie uczyniłem. Jestem uczciwy 
człowiek, a żaden zbój. Jeśli się rozpy
tasz między moimi krewnymi, albo u star
szego w mej wsi, to się przekonasz, że 
mam dobrą u ludzi stawę i z wozów nie 
kradnę. 

„Sędzia: Czym nie powiedz.ial wla
śnie, żeś kradł z dwóch wozów? Jak 
śmiesz mówić, że ja klamię? Slugo przy
nieś bambus! 

Na tym punkcie uklady się zerwaly, 
aby tak powiedzieć - sługa posz1eidl po na
rzędzia męki. Przyniesiono stołek, na któ
rym przywiązano rękę więźnri.a dłonią o
twartą na wierzch. Potem nastąpiły silne 
uderzenia trzciną na to miejsce ręki bieda
ka, gdzie zwykle szuka się pulsu. Wyl z 
bólu, ale do niczego się nie przyznawal. 
Dzięki naszej obecności, operacyę skró ... 
cono. 

„Ten czlowriek siedział w więzieniu 
dwa lata a jeszcze winy nie wyznał. Prę
dzej czy później da jednak za wygranę i 
wtedy przyjdzie dla niego Fielki dzień. Po
przedzony przez trębaczy i sądowe sługi 
z flagami, przejedzie na wózku przez cale 
miasto na pole garncarskie i tam, wobec 
tłumu widzów, poniesie śmierć za zbrodnię 
której najprawdopodobniej nigdy się nie 
dopuścił. Ten dzień ostatni jest dla niego 
z dawna pożądanym dniem wyzwolenia; 
po największej części więźniowie wycho
dzą na śmierć śmiejąc się i rozmawiając 
swobodnie z gawiedzią. Lepiej jest oczy
wiście uznać się winnym czemprędzej i 
skończyć odrazu. Ale instynkt zachowaw 
czy jest silny. Slyszalem o kobiecie, która 
znosila śrubę palcową i batogi przeiz lat 
dwadzieścia I" 

Czasami się zdarzają szczęśliwe uciecz 
ki. "Razu iednego - opowiada korespon
dent - zanim jeszcze wojna wybuchla w 
Mandżuryi, towarzyszylem rosyjskiej wy
prawie w dól rzeki Liao. Codzień przy
chodzilo nam bić się z Chunchuzami, ale-

two zdobędzie wszystko, co mu bylo po
trzebne aby dostać się prędko do Paryża. 

Tymczasem zaczęło świtać, i goście 
hrabieio de Coliinac przebudzili się. 

Sawiniusz wyskoczy/ pierwszy z lóż
ka, zastukał do drzwi Castillana i zawa
lał: 

- Wstawaj, śpiochu! Ubierz siei idź 
po cygana. Jedziemy! 

Sekretarz poety miał bardzo niewyra
źne pojęcie o tern, gd~e znajduje się wię
zneń i iak się dostać do niego. 

Jął wypytywać slużbe, która wskazała 
mu mieszkanie burgrabiego. 

Udawszy się tam, uslyszal dobywa
fące się z glębi przekleństwa: 

- A zdrajca! łotr! szubienicznik! -
wykrzykiwal slużący hrabiego. - Oczaro
wal mniie z pewnością psiawiara! 

- Proszę otworzyć! - zawołał Ca
stilłan. 

- A jakże mam otworzyć, skoro sam 
jestem zamknięty. To pan raczej wypuść 
mnie na wolność I 

Sulpicyusz otworzył drzwi z klucza. 
Ukazał się w nich wściekly od 1'niewu bur
grabia. 

- Więzień? - spytal mlodzieniec. 
- Uciekł, panie, zn~knąl! ziemia sic 

pod nlm rozsta.pila ! Ach dola moja nie
szczęsna! Zgubiony już jestem bez ratun
ku! 

Straszny byl gniew Cyrana, gdy mu 
o ucieczce cygana doniesiono. 

Cala służba zamkowa dosiadla koni i 
popędziwszy na wszystkie strony, upatru
jąc zbiega. 

Cygan, zamiast pędzić na oślep przed 
siebie, jakby to zrobil na jego miejscu każ
dy nowicyusz, oddalil się zaledwie o jakieś 
dwie łub trzy wiorsty od zamku i ukrył I 
się w trzcinie, nieopodal od drogi. 

śmy rzadko kiedy mogli dać się im powa
żnie we znaki, bo się kryli w wysokich tra
wach i zbożach. Jednego wieczoru tak 
nam dopiekli, że puściliśmy się za nimi w 
pogoń przez prosa - z tym jednak fatal
nym rezultatem, że om uciekli, a my, wró
ciwszy, zobaczyliśmy, że reprezentant 
wladz chińskich, który nam byl przydany 
złapał 12 Chińczyków, rzekomych Chun
chuzów i kazał ich przywiązać za warko
cze do słupa. R.azem z misyonarzem, tłu
maczem wyprawy, nalegałem na koniecz
ność prawidłowego śledztwa. Okazał.o sit; 
że sześciu z owych niby Chunchuzów nale
żało do jakiejś trupy dramatycznej, która 
na swoje nieszczęście przybyła do pobliz
kiego miasteczka. Puszczono ich natych
miast na wolność. Z pozostałych, jeden 
zmarł pod batogiem - resztę zmaltreto
wano i rozpędzono. Ale prosty tylko przy 
padek sprawił, że wszystkim 12 nie ścięto 
g-lów." 

Nie ulega wątpliwości, że zniesienie 
totury, odgrywającej tak ważną rolę w chiń 
skiej procedurze sądowej, jest aktem nie
zmiernej donioslości. W ciągu ostatnich 
wieków, sprawiedliwość w Chinach wcale 
nie istniała. Męczono niewinnych, istotni 
przestępcy uchodzili - a choć zastosowa
nie kary śmierci jest bezporównania częst
sze, niż w którymkolwiek innym kraju pod 
slońcem, rozboje i mordy należą do wypad 
ków codziennych. Zdaje się nawet, że e
dykt cesarski nic ogranicza się do zniesie
nie tortury, mającej na celu wydobycie zez 
nań. Są niektóre kary w Chinach, którn 
są same przez się torturami - jak np. słyn
na „lingczi", czyli śmierć po tysiącu cięć. 
Kara to rzadka i tylko za najpotworniejsze 
zbrodnie. Spotyka ona ojcobójców i mężo 
bójczynie. Jeżeli atoli mąż zabije żonę, to 
uchodzi calo, otrzymuje tylko surową na
ganę. Zniesienie tej „lingczii'\ polegającej 
na obcinaniu zbrodniarza po maleńkim ka
wałku, zwiastuje brzask cywilizacyi dla 
Chin. 

· są inne jeszcze nieludzkie kary - np. 
stawianie człowieka na stosie cegiel, z po
wrozem na szyi; codzień zrzucają ze sto
su jedną cegłę aż następuje powolne stop
niowe zaduszenie ofiary. Niewiadomo, 
czy edykt kładzie koniec tego rodzaju 
„mniejszym" karom. Ale zniesienie najohy
dniejszych form kaźni i kary stanowii dziś 
przelom w rozwoju Chin, który zmieni ni1e
zawodnie do gruntu zewnętrznych cało
kształt tamtejszego spoleczeństwa. 

liemie polskie. 
Z Prus Lachodnich Warmii i Huar. 

Sopoty. Wielki lament powstal w 
prasie hakatystycznej, że jakiś pan Libud
da w Sapotach uklada podobno z pewnym 
bankiem polskim o sprzedaż swego domu 
przy ulicy Północnej ii Bergera. Przewo-

W godzinę późniiej, widzial z kryjówki 
swej ca.lą, przebiegającą mimo niego kawal 
katę, na czele której galopowali: Sawiniusz 
i hrabia Colignac. Towarzyszyła też im 
1\1.arota. ~ 

-- Wybornie rzekł do siebie Berr Joel. 
- Od razu trop zgubili. Mogą sobie teraz 
pędzić na koniec świata, jeśli im się po
doba. 

Jakkolwiek dręczony głodem i prze
jęty nawskroś wilgocią, nie prędko odwa
żył się wyiść z kryjówki. 

Nareszcie, okolo południa, pogot1 zja
wila się z powrotem i pocwalowala do 
zamku. Nie powrócili jednak wszyscy;: 
Ben Joel dojrzał tylko hrabiego i jego słu
żbę. 

- Otóż pościg skończony - rzekl cy
gan. - Jedni zmęczyli się i wracają odpo
czywać; drudzy pojechali prosto do Pary
ża. Mogę już wyjść bez obawy. 

Otrząsną? zmoczoną odzież i szybkim 
krokiem puścił się w ślad za Sawiniuszem 
i jego towarzyszami. 

Nie bylo wszakże jego zamiarem odby 
wać tej drogi pieszo. 

Obiecywal sobie, że niebawem nastrę
czy mu się sposobność zdobycia dobrego 
konia, oraz tak potrzebnych w drodze pie
niędzy. 

Nad wieczorem, wyszedłszy z jakiejś 
podróżnej, gdzie wYżebral kieliszek wina i 
kawalek chleba bez których nie bylby już 
w stanie iść dalej, spotkal na drodze handla 
rza koni, ktory prowadził sześć przepysz
nych rumaków. 

- Otóż mam, czego mi trzeba - rzekł 
do siebie. 

- łiej ! przyjacielu! ~ krzyknął na 
handlarza. 

- Czego chcesz? - zapytał tamten, 
zatrzymując się. 

dniczący sopockiego „Ostmarkenvereilu11c 

pozasłużbowy major Steppuhn ogl<>sij " 
„Danziger Naueste Nachrichten" i „OeseUi 
ierze" pismo, w którem przestrzega 1>. li. 
budda przed sprzedażą swej posiadlo~i a 
straszy niemców ,,polskiem niebezpieczeti. 
stwem", któreby Slię „zagnieździło w So. 
potach". Polski dom dla towarzystw _ 
powiada p. Steppuhn - który polacy clicą 
utworzyć w Sopotach dalby się dotkliwie 
we znaki niemcom, gdyż polacy zacz~ltby 
bojkotować niemc6w. 

Rozpisaliśmy się o tern jedynie dła te. 
go, aby wykazać, · jak to niemcy potraf~ 
bronić zagrożonych swych posterunków 
Nie odstraszają kh nawet w takich razac~ 
kłamstwa, byle przedstawić „grozę" poło. 
żenia. 

Pelplin. Seminaryum duchowne liczy 
obecnie 57 kleryków: w czwartym (Raj. 
wyższym) 14, w trzecim 9, w drugim 16 a 
\:\- pierwszym 18. 

Golub. Pomiędzy Dobrzyniem a ~Y
pinem popełniono w wtorek straszne mor
derstwo. Kupiec Lux z Dobrzynia zakupi{ 
od pewnego wlaściciela znaczniejsza. ilość 
zboża i grochu. Robotnik jednak, który 
zamówienie dostawil, przywłaszczył sobie 
30 funtów grochu. Gdy się kradzież wy. 
kryla, robotnik ze zemsty zamordował Lu
xa i trupa zaszył w miechy. Morderstwo 
jednak wykryto i mordercę przyaresEto
wano. 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 

Poznań. Wybory do sądów procede
rowych w Poznaniu wypadly dla Polaków 
pomyślnie. Tak lista pracodawców jak i 
pracobiorców wykazuje najwięcej glosów 
polskich. Skutkiem tego Polacy zdobyli 
najwięcej miejsc, a mianowicie pracodaw
cy, 14 i pracobiorcy również 14. 1\łaia. 
więc Polacy na 40 glosów 29, gdyż Zwie.
zek zawodowy Polski uzyskal także jeden 
glos. Ogólny rezultat wyborów przedsta
wia się w sposób następujący: Pracodaw
cy oddali głosów 720, a mianowicie na ł1ste 
I (Polacy) 494 glosy, na listę II (Niemcy) 
215 glosów, na listę III (ttirsch-Dunckero
wcy) 11 głosów. Uzyskali więc Polacy H 
krzeseł, Niemcy 6 krzesel, Hirsch-Dunk~
rowcy żadnego. - Pracobiorcy oddali 
ogółem glosów 1507, i to na listę I (Polski 
Związek zawodowy) 108 glosów, na listę 
II (Polacy) 997 glosów, na listę III (socyałi
ści i połączeni robotnicy niemiecko-pol
scy) 360 glosów, na listę IV (Hirsch-Du1-
ckerowcy) 42 glosy. I(rzesel uzyskał 
Związek zawodowy polski 1, Polacy 14, fi. 
sta III 5, a lista IV O. Udzial w wyborati 
byl znacznie ożywiony. 

Wielkie Chrzypsko pow. mi~
chodzki. Rodak p. Franciszek Piechowiak, 
kowal z Otorowa, wykupił g-ospodarstwo, 
obejmujące 106 mórg z żywym i martwym 

- Czy można, bez urazy waszei, lo· 
wiedzieć dokąd Jed~ede? 

- Niema w tern żadnej tajemnicy. .la· 
de, kochanku, prosto do Paryża. 

- Do Paryża. A to wybornie się śł9-· 
da„. 

- Dlacze~o '.?. 

- Chcecie wziąć mnie za towarzy•? 
- .Ech! - rzekł filuternie handłarzt -

czemużby nie! Dro~a jest przecież ła 
wszystkich. 

- Droga jest dla wszystkich, to pila· 
"\.-Yda; ale konie są tymczasem tylko dla 
was. Ladne sztuki, na honor? 

- To sie wie I Przeznaczone do k"'· 
lewskiej stajni, paniczu. 

- Zanim jego królewska mość lub Któ 
ry z dworskich dostojników zaszczycą, lei 
grzbiet swą osobą, czy ubliżyloby im, ~df
by poniosly takiego, jak ja, biedaka? 

- Idziesz do Paryża? 
- Mialem już honor oznajmić wam tt. 

Co ważniejsze, upadam ze znuiJe1nia i lfe 
mam w kieszeni ani jednej pobielanej b11-
szki. Móglbym być użyteczny wam 11 
drodze, gdybyście chcieli... 

- I owszem. Mój stajenny zachor&
wal i ieżeli zgodzisz się zastąpić jego miei.
sce, dostaniesz po przybyciu do Paryl.a 
kilka pistolót. 

Ben Joelowi nie potrzeba byto tet• 
powtarzać. 

Dosiadl natychmiast _ jednego z koti 
idących luzem, i handlarz poznal odralll 
ze sposobu, w Jaki cygan obchodzil sio i 
koniem, że powierzył swą własność w do-

. bre r~ce. · 
W taki sposób brat ZJilli dostal sie ~ 

Paryża, pozwalając o pól dnia wYPrzed 
sie Cyranowi. 

(Ciąg dalszy nastąpi). 



łn•tarzem od zastedzia1ego tutaj Niem
e• J. Emila Forbrycha za 31 500 mr. _ 
~część Boże!" 

fi 

Przezwiska. Trzemiętowo w powie-
ie bydgoskim na „łfaltenau ", Ostrówek w 

p0wiecie chodzieskim na „Bismarksruhm", 
RoJtrzębow w powiecie szubińskim na :Ro
stau", Biskupice w powiecie gnieźnieńskim 
113 „Bischofsee", i obwód dominialny Cze-
tawice w powiecie wągrowieckim na 

„IC3rnersfelde". Gmina Czeslawicc nazy. "a gie już dziś „Charlottenhof". 
Srem. W mieście naszem osiadł jako 

tełrnrz praktyczny p. dr. Matuszewski, któ
ry z/ożywszy przed 1 i pól rokiem świet
•Y egzamin lekarski, dotąd byl asystentem 
przy uniwersyteckiej kli11ice w Mona
chitnn. 

Lenartowice. Dnia 11 maja o godz. 8 
i pól wybuchł w domu mieszkalnym p. An
tonjego Twardego ogień, który cały dom 
111ieszkalny w perzynę obrócił i tylko przy 
pomocy przybiegłych ludzi drugie: budyn
ki aratować zdołano. Ogieó zdaje się byt 
podlożony, jest to już czwarty pożar w cią
gu jednego roku w tejże wsi. Prawdopo
dobnie musi być we wsi lub w okolicy ja
kiś podpalacz, który niecne rzemiosło pro
" adzi, by tylko ludzi niepokoić. 

Ze $Iązka czyli Starej Polski. 
)(ról. Huta. Dnia 29 kwietnia przystę

powały po raz pierwszy dziatki polskie do 
stołtł pańskiego z parafii św. Jadwigi w 
liczbie okolo 240. Rano o godzinie 8 zgro
madzily się wszystkie dzieci na tutejszem 
probostwie. Pogoda byla piękna. W uro
ozystej procesyi prowadzono dziatki do 
kośclo-ła, gdzie vvyglosil ks. proboszcz 
Jylla piękne kazanie do rodziców i dzia
tek. Podczas mszy św. śpiewano bardzo 
piękne pieśni. We wtorek 25 kwietnia 
przystępowały niemieckie dzieci do stolu 
pańskiego, których było okolo 410. Natu
ralnie, że większość tych dziatiek byla pol
skich rodziców. Po inne lata liczba pol
~ich dziatek byla większa niż obecnie. 
Zmienilo się to od czasu odłączenia Bis
m·arkhuty od naszej parafii. 

Mysłowice. W środę w nocy wy
buchł Pożar w Milowicach tuż za granicą 
rosyjską i zniszczył do szczętu 4 wielkie 
tospodarstwa. 

. Bytom. Kopalniom górnoślązkim po
lecił prezes rejencyi wydalać ·polaków ga
~icyjskich a przyjmować rusinów. Gazety 
•iemieckie donoszą, że ukazowi temu stało 
~I~ zadość i że polaków galicyjskich już 
'bardzo mało w kopalniach natomiast rusini 
pr~bywają. 

W Zabrzu na Górnym Slązku, jak czy
tamy w „Glosie Slązkim", odbyla się zno
wu rewizya w bibliotece Judo\\·ej, której 
cfokonali inspektor policyjny i wachmistrz~ 
Zabrano karty z widokami treści rzekomo 
Podbnrzającej i kiłka fajek, złożonych tam 
Jr»ez abstynentów. - Czy te fajki upra
-w:iafy także „wielkopolską agitacyct ?" 

Z łaayck tłzielaic Ptlski. 
lraków. W sobotę przed 2:0dz ~ rano, 

iołaierze zakwaterowani na Za~u, (lo-
tr1egli dym wydobywający się ze strychu 

baszty narożnika wschodnia-polu dniowe
r:o. Zawiadomiona straż pożarna miejska 
"WJrnszyla natychmiast w sile 30 Judzi pod 
'koaendą naczelnika p. Nowotnego i brand-
11istrza p. Wójcika. Na miejscu skonstato
waao, że zatlila się spruchniala belka mo
drzewiowa. Ogień ugaszono i resztę bel-
1d WJrąbano, przyczem stwierdzono, ie o
(ieł został zaprószony prawdopodobnie od 
Pap:ierosa i wladze wojskowe wdrożyly 
11.atychmiast dochodzenia w tym kierunku. 
Po ttgaszeniu, z polecenia obecnego na 
lłiebcu p. prezydenta dra Leo, pozostawia„ 
łlo 1a straży dwóch pompierów. 

Warszawa. Pomnik księcia Józefa 
Po1iatowskiego wykonany przez sławne
go rzeźbiarza Thorwaldsena ustawiony we 
War~zawie przeniósł swego czasu ówcze
sny lłamiestnik książę Paszkiewicz do par
ku w swej majętności Homlu. Pismo ro
syJ~kie „Ruś" podaje teraz list otwarty do 
~Padkobierców jenerała Paszkiewicz~a z 
~r~bą, aby pozwolili przewieść go znów 
z Powrotem do Warszawy. 

Wiadomości ze świata. 
. Z Prus. Sejm pruski zajmuje kilka wa
ZJtJch spraw, lecz znaczenie najdonioślei
~e ma bezsprzecznie ustawa górnicza i jej 
t0k~ewna, dotycząca przymusowego zamy 
•nia kopalń. Co do pierwszej wYgoto
•ała Już odnośna komisya obszerne spra
•ozdanie i wnioski bardzo ograniczające, 
nawet rządowe propozycye. Nad drugą 

radzi jeszcze komisya ale i tutaj spodzie
wać się można rychłego sprawozdania 
tak, że jak opiewają dosyć pewne infonna~ 
eye, w połowie przyszłego tygodnia usta
wa. stanie na porządku obrad drugiego czy
tama. 

W sprawie tej, podobnie jak w bliżej 
nas dotyczącej komisyi kolonizacyjnej, od
b?'ła odnośn.a kon:iisya wycieczkę do kopal 
m :vestfals.k1ch, azeby naocznie się przeko
?ac o stanie rzeczy w kopalniach. I tutaj 
Jak głoszą wieści dzi-enników pewnych' 
znalazła komisya wszystko w należyty~ 
porządku ( ?) ile że się stykała tylko z za.. 
rządami kopalń, ale nie z robotnikami. 

Zachodzi zatem obawa, że kapitalisty~ 
czna koali_cya, która te przeglądy pod rę
ką urządi1la, pragnie uchylić nawet te u
stępstwa, które rząd w projekcie swoim w 
interesie robotników uczynił. Gdy jedna~ 
kow~~ rz4d przez usta naczelnika swojego 
~r. Bulowa tak gorąco poleca? swój projekt 
~e nawet przestrzega! niechętną większość 
izby przed możliwością odrzucenia projek
tu'. ażeby s.nać nie podniecić przez to agita
cy1 socyalistycznej, spodziewać się można 
w każdym razie gorących w izbie roz
praw. 

Gloszą też niektóre dzienniki, że zape
wne przyjdzie do rodzaju kompromisu po
między stronnictwami przeciwnymi usta
wie, tj. konserwatystami i narodowo-libe
ralnymi - a centrum, wolnomyślnymi i 
Polakami, stojącymi w obronie interesów 
robotniczych. 

Jesteśmy pewni że posłowie polscy 
energicznie staną w obronie górników. 

Z Austryi. Wobec nieurzędowych za
przeczeń ze strony kól watykańskich pary
ski „Le Journal" z calą stanowczością ob
staje przy swojej informacyi, że zjazd hr. 
Gołuchowskiego z wloskim ministrem 
spraw zagranicznych Tittonim w Wenecył 
miał na celu ułożenie wizyt cesarza Fran
ciszka Józefa w Kwirynale i to. za zgodą 
papieża. „Le Journal" zwraca uwagę, że 
katolicki dziennik turyński „El Momento" 
powtórzył jego doniesienie, dodając, że są 
to fakty prawdziwe i „już znane". Dzien
nik paryski robi przytem polemJiczną u
wagę, że prawdziwość jego informacyi po
twierdza i irytacya pism watykańskich, 
gdyż jeśliby cbodzilo o zaprzeczenie nie
prawdziwej wiadomości, nie byloby się cze 
go gniewać, zaś gniew pochodzi ztąd, że 
doniesienie psuje ulożone kombinacye, do
nosząc o podróży przedwcz·eśnie. Waty
kan bowiem chciał, aby jego zg-odę na po
dróż cesarza Franciszka Józefa trzymano 
w tajemnicy, dopóki obraduje parlament 
francuzki, gdyż wiadomość ta mogłaby źle 
oddziialać na sprawę rozdzialu kościoła 
od państwa. Jako dowód, że pierwotne 
doniesie bylo prawdziwe. „Le Journal" 
dodaje nowy szczegół ze zjazdu, mianowi
cie, że w obradach weneckich prócz hr. 
Goluchowskiego i Tittoniego, prócz wzaje
mnych ambasadorów, bral jeszcze udział 
hr. Szescen, ambasador austryacki przy 
Watykanie. A chyba - dodaje zlośliwie 
„Le Journal" - ten ostatni nie mial nic 
do gadania o sprawach handlowych, lub 
o kwestyi trypolitańskiej czy wschodniej. 
W końcu na dowód co są warte zaprze
czenia Watykanu, „Le Journal" przytacza 
fakt, iż przed trzema miesiącami właśnie z 
tą samą gwałtownością sfery watykańskie 
przeczyły jego doniesiennu, jakoby papież 
miat reklamować swoje prawa do zaległej 
dotacyi, przyznanej mu przez władzę, a 
tymczasem teraz właśnie papież polecił 
msgr. Patriziemu oglosićmemoryat, które
go korektę sam osobiście przeprowadzał, a 
którego tytul jest „La dotazione imprescri
bile". W tym memoryale Stolica apostol
ska upomina się o swe nieprzedawnione 
prawo do dotacyi bieżących i do zaległych 
od roku 1870 począwszy po 3 miliony ro
cznie. 

Z różnych stron. 
Bochum. Naukę o zabezpieczeniu na 

starość i inwalidztwo przyjęto w plan nau
kowy wyższych oddziaf ów szkól ludo
wych, uzupełniających, zawodowych i 
kursów majsterskich. Uczyniono to głó
wnie dla tego, aby szerszym warstwom u
przystępnić najważniejsze szczegóły z pra
wa o zabezpieczeniu. 

f1dda. Konferencya biskupów pru--: 
skich odbędzie się u grobu św. Bonifacego 
w Fuldzie dn. 5 czerwca. Przewodniczyć 
jej będzie ks. kardynał l(opp z Wrocławia. 

. Dnia poprzedniego odbędzie się po mieście 
wspaniała procesya z relikwiami św. Boni
facego. Jak już przedtem donosiliśmy, 
przypada w tym czasie 1150-ta rocznica 
zgonu tego ~wiete"o i zostanie tamże bar-

dzo urcczystym obchodem uczc2ona. Prze
szlo 30 biskupów i znaczna ilość członków 
wysokich rodów nierniecko-K:atolickich 
weźmie udział w tym obchodzie. 

W Courtrłer (Pensylwania) wskutek 
burzy zginęło 500 osób. 

~aszyngt?n. Uwięziono tu pewnego 
czlow1eka, ktory tylnem wejściem usiło
wał dostać się do Bialego Domu. Are
sztO\:~ny j.est Włochem, nazywa się Co
stabh, Jak s;e zdaje jest umysfowo chory. 

Wieden. W dworskim kościele za
st~zelil się \Vczoraj jakiś czlo\\ iek, nazwi
skiem Schneider. 

Praga. „Nar. Listy" donoszą iż w 
tych .dniach umieszczony zostanid napis 
czeski na gmachu koszar komandatury 8 
korpusu armii. Z czasem zaprowadzone 
zostaną napisy czeskie na wszystkich ko
szarach w Pradze i na przedmieściach. 

Rozmaitości. 
Największą organizacyą robotników 

niemieckich jest związek metalowców 
kt?ry. ~11a 198,964 czlonków, o 38,829 wię~ 
ce1, mz w r. 1903. Składki w r. 1904 wy
,nosily 3 mil. 226 tys. 803 rn. Wydatki by
ty: na członków bez pracy (na bezrobocie) 
400,804 marki, wsparcie na podróż 192 098 
na strejki 829,394 m., na przeprowadzkę 
19,800 m., wsparcie nadzwyczajne 128 329 
m., obrona prawa · 58,206 m~ Prócz tego 
wpłacono jeszcze około 400,000 m. wspar
cia dla strejkujących z osobnych składek 
członków, a na druk i redakcy~ i ekspe
dycyę organu (gazety) związku aż 143,652 
nu. Majątek organizacyi wynosi l mil. 
543 tys. 353 mr. Liczba cztonków wzro
sla już do 200 tysięcy. 

Rocznica Cervantesa. Z powodu 
trzechsetletniej rocznicy pierwszego wy. 
dania „Don Kichota", nieśmiertelnego ar
cydzieła Cervantesa, rozpoczęły siew nie
dzielę w Madrycie trzydniowe uroczysta. 
ści na cześć wielkiego pisarza. Odbyła 
się mianowicie na Cartellanie, Corso ma. 
dryckiem, wielka walka kwiatowa z po
chodem wozów alegorycznych, oraz z u
kwiecionymi powozami. Większe miasta 
hiszpańskie, jak Barcelona, Walencya, Se
willa, Granada, Bilbao i inne wzięły udział 
w pochodzie, przysławszy własne wozy. 
Na trybunach, ustawionych wzdluż ulic, 
któremi kroczyl pochód, zajął miejsce król 
z ' dworem, ministrowie, przedstawiciele 
mocarstw zagranicznych, tlumy publiczno. 
ści, oraz członkowie sądu konkursowego, 
na nagrody bowiem za najpiękniejsze wo
zy wyznaczono 50,000 pesetów. Wieczo
rem odbyl się wielki capstrzyk i korowód 
z pochodniami. 

Dzień drugi miał charakter uroczysto
ści naukowej, odbyty się bowiem posie
dzenia Akademii pod przewodnictwem 
króla, przyczem odczytano napisaną przez 
zmarłego niedawno poetę i męża stanu 
Juana Va-Ierę, mowę o Cervantesie. Na
stępnie król oglosil dekret o rozpocz~ciu 
skladek na pomnik Cervantesa w Madry
cie. W konkursie na ten pomnik mogóil 
brać udzial tylko hiszpańscy i południowo
amerykańscy rzeźbiarze, w sądzie konkur
SO"Wym iednak przyjmą udzial też rzeźbia
rze innej narodowości. W końcu Akademia 
rozdata bezplatnie 100,000 egzemplarzy 
„ostatecznego" wydania „Don Kichota", 
opracowanego na podstawie wszelkich 
możliwych źródet Dzień ten zakończył 
wielki koncert chóru 2DOO śpiewaków w 
cyrku na Plaza de Toros. Na ów koncert 
rozdano 12,000 biletów wejścia. I' 

Trzeciego wreszcie dnia nastąpiło uko 
ronowanie istniejącego już w Madrycie 
pomnika Cervantesa w obecności króla, 
rządu, izb, Akademii, oraz przedstawicieli 
wladz. ttymn „Gloria Cervantes" śpie
wany był przez 2000 gosów. Wieczorem 
odbyło sie przedstawienie galowe w tea
trze królewskim, ztożono ze scen z „Don 
Kichota". Minister spraw zagranicznych 
zawiadomi! cialo dyplomatyczne, że rząd 
hiszp2ński pragnąłby, aby obce narody 
przystały deputacyę na te uroczystości. 

Miliarderzy w starożytności. Olbrzy
mie gromadzenie skarbów za czasów na
szych nie jest nowością, już bowiem w 
starożytności nagromadzone były olbrzy
mie bogactwa ,,. ręku niektórych osób. Włe 
dług obliczenia pewnego francuzkiego pi
sma, król Salomon posiada! około 20 milio
nów franków; od ojca swego Dawida ode
brał w spuściźnie 10 miliardów na budowę 
świątyni w Jerozolimie. 

Krezus, król Lydyi, posiadał około 10 
miliardów franków. Bogactwa jego we
szły już w owych czasach w przysłowie. 
Krezus darował świątyni w Delfy w Gre
cyi podarków za okoto 100 milionów fran
ków. 

Milionerem był także Aleksander 
ielki.. - Podbijając ludy wschodnie na

gromadził on przcszlo 4 miliardy frankówr 
. Ptolomeus Filadelfidci, król egipski 

posiadał okolo 6 miliard@w franków. 
Bogatym też był bardzo cesarz Augu

tus, z ·własnej kic zcni wydat on na zbu
dowanie fazienek w Rzymie przeszło 50 
milionów franków. 

Lukullus posiadał około 3 miliardv 
franków majątku. -
. Ciekawą jest statystyka kobiet pracu-
3ący h zawodwo w Anglii, która zatrudnia 
21~ lekarek, 140 dentystek i 2 wetcrynarki 
M1lemu zajęciu egzekutora sądowego od
~ajc si~ 387 kobiet, 1219 pał1 zatrudnia się 
literaturą, 1966 malarstwem. Anglia ma 
nadto 2280 modelek, 171000 nauczycielek 
7800 dozorczyi1 chorych, 557 4 urzędni~ 
c~ek, 382 agentek handłowych, 58 agente · 
grddowych i 265 strażniczek kolejow:ych-. 

K.obiety angielskie nic obawiają siG. ró~ 
wnież i ciężkiej pracy. Statystyka wyka
zuje, że 8 dam pelni funkcye woźniców om
nibusowych, a 660 woźniców zwyczaj
nych, 219 zajmuje się grzebaniem zwlol\„ 
54 czyszczeniem kominów, 4 kotlarstwem, 
6 wyrobem broni, 316 kowalstwem J rzc 
inktwem. ' 

Maszyna do stenografowania~ Dla 
stenografów ważną będzie wiadomość że 
wynalez_iono nową maszynę, pozwalaf ącą 
na szybkie i pewne notowania. osiłko
wanie się maszyną przy stenogram może 
mi~ć korzyść, że titery i znaki są czytelne, 
kazdy stenograf może je odczytać z latwo~ 
ścią, czego nie można powiedzieć o zna
kach, pisanych szybkiem temp·e, których 
odczytanie bywa niekiedy trudne a nawet 
wprost niemożliwe. ' 

. Wynala~a Bivort stosuje metodę pisa
ma sylabami. Rozpatrując kilka tysięcy 
wyrazów i dzieląc je na pojedyf1czc dźwię
ki, utworzy? on alfabet praktyczny, który 
pozwala na szybkie tworzenie słów nie tyl
ko w języku francuskim~ lecz w innych 
posiłkujących się alfabetem łacińskim. ' 

Klawisze w maszynie Bivorta odpo
wiadają 10 palcom u rąk i są rozmieszczo
ne w dwóch rzędach. Wszystkich klawi
szów, a więc i znaków, jest 20, przyczem 
każdy z tych znaków oznaczać może po 
kilka zbliżonych do siebie dźwięków. 

l(ażde uderzenie w klawisz dąje na pa
pierze znak, który oznacza jakąś sylabę a 
niek;iedy i caly wyraz. ' 

J(onstrukcya maszyny Bizorta Jest ory 
ginalną i nie przypomina wcale obecnie u
żywanych maszyn do pisania ani też da
wniejszych do stenografowania. 

Dla ulatwienia nauki, znaki s~enogra
ficzne umieszczone są na klawiszach. Wy
nalazca zapewnia, że po kilku dniach mo
żna dojść do pewnej wprawy i pisać po 
50 wyrazów na minutę. Po uplywie 2 
miesięcy osiąga się szybkość 125 do 150 
w~rrazów na min u tę. Za dodatnią strone 
te1 maszyny na~~ży uważać również i to, 
że upraszcza w znacznym stopniu nauk~ 
stenografii; nawet niewidomi mogą si~ po
siilkować tą maszyną. 

Odczytywanie znaków jest latwe i ste 
nograf może w krótszym czasie, niż to by
wa obecnie, odtworzyć czytelnem pismem 
wypowiedzianą mowę. 

Strejk złodziei. Jak donosi karespon
dent „Rusi", we Wlodawie (I\rólestwo 
Pol.) zagrozili strejkiem ... złodzieje. W d. 
23 kwietn\ia rozlepione zostaly w mieście 
afisze, w których złodzieje uskarżają się na 
swą ciężką dolę, przedstawiają swe żąda
nia i grożą, że pozbawią dochodu ... policyę, 
Jedno z tych ogloszeń brzmi doslownie: 
„My ilodzieje m. Wlodawy nie będziemy 
już więcej kraść, ponieważ dotychczas poli 
cya brata od nas 50 proc. dochodu, tak że 
pozostawała nam także 50 proc, W tym 
zaś roku żąda od nas 75 proc., tak, że po
zostaje nam tylko 26 proc. Dla tego prosi
my, jeśli chcecie żyć, bierzcie tylko 50 pre. 
tak, jak poprzednio. W przeciwnym razie 
będzie źle. Związek zlodziei m. Wloda
\Vy." 

Inny znowu afisz przytacza jako po
wód, którym powodowala się policya, żą
dając 76 proc. „zarobionych" przez zło
dziei pieniędzy- wojna na Dalekim Wscho 
dzie! 

Groźby złodziei widocznie poskutko
wały i układy ich z policyą bardzo pręd
ko musialy być uwieńczone pomyślnyn:: 
skutkiem, bo zaraz na drugi dzieó po roz
lle.pieniu tych afiszów.„ okradziono pewne
go urzędnika akcyzy, i odtąd ;,związek 
złodziei m. Włodawy" ujawnia po dawne
mu gorliwą <lzialalność, a policya po da
wnmu w żaden sposób nie może „wpaść na 
ślad" złodziei, w najbezczelniejszy sposób 
grabiących w bialy dzief1 mienie mieszkań
ców Wloda\vy. 



•abożet\atwo polskie. 
Bismarck. 

Spowiedź św. od soboty 20 maja rano 
- kazanie w niedzfel~ o 11 i o 4 godz. po 
południu. 

R ohllnghausen. 
Spowiedź św. od soboty 20 maja rano. 

J(azanie· w niedzielę o Yi 12 o o 4 godzinie. 

Wiemelhausen. 
Spowiedź św. w niedzielę 21 maja po 

poł. Kazanie o godz. 4. 

Giinnigfeld. 
Spowiedź św. w środę 24 maja od rana. 

Kazanie po poł. o godz. 5. 

PIELGRZVMl(A POLSKA 
z dekanatu Essen i okolicy do Hardenberg

Newhies. 
Pielgrzymka odbędzie się dnia 21 maja 

roku bieżącego. 
Porządek pielgrzymki: 
Po nadejściu pociągów do Newiges u

stawią się w szereg naprzód Bractwa Ró
zaf1cowe: l) z ttorst-:Emscher; 2) z Schon
nebeck; 3) z :Essen i -4) z Katernberg. 

Niewiasty wszystkie przyłączają się 
Q.o owych Bractw. 

Za Bractwami postępować będą To
,warzystwa w następującym porządku: 

1) Towarzystwo św. Antoniego z 
Prohnhausen; 2) św. Antoniego Preisen
bruch; 3) św. Augustyna z Rotthausen; 4) 
~w. Antoniego z Schónebeck; 5) św. Jó
zefa z Essen; 5) św. Wojciecha z Schonne
beck; 7) św. Jana Chrzciciela z Altenessen; 
:S) św. Marcina z Kray; 9) św. Pfotra z 
Steele; 10) św. Mikolaja z Stoppenberg; 
łl) św. Józefa z Borbeck; 12) św. Barbary 
~ Del1wig; 13) św. Jana Chrzciciela z Al
tendorf; 14) św. Wojciecha Carnap; 15) św. 
Stanisława z Essen; 16) św. Józefa z Al„ 
tenessen; 17) Stanisława l(. z Caternberg; 
18) św. Piotra z Horst-Ruhr. 

Pielgrzymki : „ 
Na czele pójdą dzieci w bieli, które da

stan~ zwrot kosztów jazdy koleją. Z 
Clworca do kościoła będzie śpiewana p:ieśń 
,,Serdeczna Matko", w kościele będzie śpie 
wana pieśń „Witaj święta i poczęta aż do 
lrlogoslawieństwa". Dalszy porządek bę
tizie ogloszony w kościele. 

Pociągi pojadą dwa: 
Pierwszy pociąg odieżdża z Essen 

fatówny dworzec) o godz. 6 min. 33 rano; 
-ze Steele o godz. 7. - Przyjeżdża do Nlevri 
ges o godz. 7 min. 59; z Newiges odjeżdża 
·ro godz. 5 min 20; w Steele o godz. 6 min. 
B, w Essen gł. dw. o godz. 6 min. 20. 

Pociągiem tym jadą Towarzystwa, 
;które w Steele zechcą wsiadać. 

Drugi pociąg odjeżdża z Essen (gló
wny dworzec) o godz. 6 min. 43 rano w 
'Steele nie stawa, przyjeżdża do Newiges 
• godz. 8 min. 15. 

Za bilety pobiera się 10 fen. więcej na 
koszta pielgrzymki. Pielgrzymi jadący 
pierwszym pociągiem zaczekają na dwor
cu na nadejście drugiego pociągu. 

Za Komitet pielgrzymki: 
ł'r. Karlikowski, T. Nowacki, 

~ssen. Caternberg. 

Towarzystwo św. Antoniego w Laar 
donosi swym czlonkom, którzy chcą śpie
wać o św. Antonim, że winni się stawić we 
wtorek o godz. 9 wieczorem do domu tow. 
O liczny udziat upraszam. 

Michał Depa, przew. 

Sposobność do spowiedzi św. w Essea. 
W piątek po pal. od godz. 4 i w sobotę 

caly dzień i wieczorem jest sposobność do 
spowiedzi św. w kościele św. Gertrudy. 
W niedzielę rano do spowiedzi nikt nie mo
że przystąpić ponieważ Wielb. Ojciec 
:Erazm jedzie z nami do Neviges. Uprasza 
się niewiasty i komu czas pozwala, by za
raz w piątek do spowiedzi przyszli. Dwóch 
księży będzie sluchalo spowiedzi św. Od 
czwartku można bilety w każdej miejsco
wości od przewodniczących towarzystw i 
nadzelatorów bractw nabyć. Uprasza się 
o liczny udział w pielgrzymce naszej pol
skiej dó cudownego obrazu Matki Boskiej 
w łfardenbeirg-Nevigcs. 

Towarzystwo św. Wojciecha w l(arnap 
podaje do wiadomości swym członkom i 
wszystkim rodakom zamieszkalym w I(ar
nap i okolicy, iż w niedzielę, dnia 21 maja 
bierzemy udział w pielgrzymce do cudo
wnego miejsca w Newiges. Wyjazd z 
Karnap o godzinie 5 minut 15 od lokalu zwy 
klych posiedzefl. Bilety można dostać u 
Andrzeja Boguty w Horstermark, Pischer
str. i u Walentego Borowczyka w l(arnap. 
Najpóźnfoj do piątku powinien się każdy 
zaopatrzyć w karty prowizoryczne. 

Z ar z ą '1· 

Towarzystwo glmn. „Sokół" w Neumiihl 
urządza w niedzielę, dnia 28 maja na sali 
p. Eikofa przy ulicy l(niippelstr. wiosenną 
zabawę. Prosimy sąsiednie Towarzystwa 
gimnastyczne o liczny udział. Osobnych 
zaproszeń się nie wyseła. Czołem! 

Wydział. 

Baczność Siostry 
Bractwa Różańca św. Polek w Habinghorst 

W przyszą niedzielę ti. 21 maja zaraz 
po nieszporach w ttenrichenburg, odma
wiany będzie Różaniec św., na który się 
wszystkie siostry mile zaprasza. Zarazem 
donosi s:ię, iż Różaniec odmawiany będzie 
regularnie co 3-cią niedzielę każdlego mie
siąca. Siostry! W tern krytycznem poło
żeniu w naszej parafii pożądanem jest, aby 
z was żadnej nie brakowało, aby przez li
czne zgromadzenie się pokazać, iż my 
rzeczywiście chcemy się w naszej niedoli 
pomodlić szczerze: do Królowej Różańca 
św., tej królowej naszej, Zwołujący. 

Wielki obchód w Laar ! 
Towarzystwo św. Antoniego w Laar 

obchodzi dnia 28 maja swą piętnastoletnią 
rocznicę istnienia oraz poświęcenie nowej 
chorągwi, na w.ielkiej sali domu Tow. -
Program: O godz 12-2Yz przyjmowanie 
bratnich tow„ od godz. 3y,j: wymarsz -do ko 
ścioła na nabożeństwo polskie z kazaniem. 
Po nabożeństwie polskiem pochód przez 
Laar. Kapela będzie p. Podeszwy z Alsta
den. Po pochodzie udamy się na salę, 
gdzie się rozpocznie dalsza uroczystóść 
zabawy: 1) zagajenie przez przewodniczą
aeigo; 2) mowa przewodniczącego; 3) 
śpiew Kola z Laar; 4) przerwa. 5) O godz. 
8Yi będzie odegrany teatr p. t. „Bogata 
wdowa", bardzo ładna sztuka, która dla 
ludu robotniczego stosowna. Za dobre ode 
granie możemy ręczyć. Druga sztuka 
„Adam i Ewa". Tow. będą postępować 
w pochodzie jak przybędą. Tow., które 
do tego czasu żadnych zaproszeń nie ode
brały, a są nam życzliwe, raczą nas od
wiedzić. Zapraszamy na naszą rocznice 
szan. Rodaków i Rodaczki jak najusilniej, 
a każdy powróci do domu zadowolony. 

Z ar z ą d. 

T óW. św. Jana Chrzc. w Mełderick 
w niedziele, dnia 21 maja urządza obchód 
swej 6 rocznicy istnienia połączonej z kon
certem i teatrem na sali p. Mismahla, ulica 
Krótka nr. 14 w Unter-Meiderich, na którą 
wszystkich Rodaków z Meiderich i okolicy 
zapraszamy. Szan. towarzystwa, które 
zaproszenia odebrały i te, które z powodu 
braku adresów osobnych zaproszeń nie 
odebrały prosimy, ażeby przybyły z chorą 
gwiami i pałaszami. O godz. 4 wymarsz 
do kościoła na nabożeństwo polskie. O li
czny udział w rocznicy uprasza się. Mu
zykę wykona p. Podeszwa z Alstaden. Li
sty wszelkie uprasza się nadselać pod adre 
sem: Feliks I( a lek w Meiderich, Soder-
burgerstr. 31. F. l(ałek, przew. 

Tow. św. Kazimierza w Liitgendortmund 
donosi członkom, iż przyszłe zebranie nie 
odbędzie się w niedzielę, dnia 21 maja, tyl
ko w niedzielę, dnia 28 maja zaraz po 
nabożeństwie o godz. 11.Yi, z powodu iż 
21 maja bierzemy udział w uroczystości 
Tow św. Józefa w Witten. Czlonkowie 
winni się stawić w czapkach i oznakach na 
sali posiedzeft o godzinie 1.Yi. O liczny u ... 
dział prosi Z ar z ą d. 

Tow. gimn. „Sokół" I w Oberhausen 
obchodzi w niedzielę, dnia 21 maja 6-tą ro
cznicę swego istnienia na wielkiej sali p. 
l(oltera, na którą wszystkie gniazda okręgu 
VII. oraz rodaków i rodaczki z Oberhau
sen i okolicy serdecznie zapraszamy. Po
czątek o godz. 4 po pot Goście mogą tylko 
przez druhów być wprowadzeni. Donosi
my zacnym druhom, iż próba ćwiczeń od
będzie się o godz. 2 po południu, zebranie 
o godz. 3. Prosimy druhów, ażeby na ćwi
czenia się punktualnie stawili tak samo na 
zebranie. Z a r z ą d. 

Towarz. św. Józefa w Horst-Emscher 
podaje swym czlonkom i wszystkim Ro
dakom w Horst i łforstermark do wiado
mości, iż w sobotę dnia 20 maja przybędzie · 
ksiądz polski, aby jeszcze raz sluchać wit!1-
kanocnej spowiedzi św., przeto się upomi
na członków i Rodaków którzy jeszcze 
swej powinności nie spelnili, aby z tej spo-
sobności skorzystali. Zarząd. 

Uwaga: Uwiadamia się członków, że 
w uroczystość poświęcenia chorągwi Tow. 
św. Józefa w Dilmpten w niedzielę dnia 21 
maja z powodu polskiego nabożeństwa u
dzialu wziąć nie możemy. Tamtejsze Tow. 
św. Józefa prosimy o przebaczenie. 

Towarzystwo św. Józefa w Witten 
donosi swym czlonkom, oraz wszystkim 
towarzystwom, które od nas zaproszenia 
odebrały, iż w nie\dzielę, dnia 28 maja ob
chodzimy 8 rocznicę istnienia naszego to
warzystwa na sali u p. Tebarta (Crengel
danzstr.) zaraz przy kościele katolickim. 
Szan. towarzystwa prosimy o przybycie z 
chorągwiami. Porządek uroczystości: Od 
2 do 3Yi przyjmowanie towarzystw i gości 
o godz. 30 wymarsz do kościoła na pol
skie nabożeństwo. Po nabożeństwie po
wrót na salę, gdzie będzie koncert, przemo
wy, deklamacye, śpiewy itd. O godz. 70 
będzie odegrany teatr p. t.: „Chleb ludzi 
bodzie", komedya w jednym akcie przez 
Józefa Blizińskiego. Po teatrze dalszy 
ciąg naszej uroczystości. Muzykę dostawi 
nam p. Jan Pawlaczyk z Schonn1ebeck pod 
I<ray. Z a r z ą d. 

I 

' 

Baczoość Rodacy ł Rodaczki z Altea 
(Essen-W est). 

W środę, dnia 17 maja o godz. 334'0o 
południu przybędzie ksiądz polski slucbac 
spowiedzi wielkanocnej. Zarzw. 

Towarzystwo św. Wojciecha w DiiSiel 
podaje. do wiadomości swym wszystkltn 
czlonkom, oraz wszystkim Rodakom i :Ro. 
<laczkom w Dilssel i okolicy, zarazem to
warzystwom, które od nas zaproszenia 
odebrały, iż w niedzielę dnia 21 maja r, b. 
odpra:wiamy naszą 4-tą rocznicę na sali p. 
Schm1tza w Diissel. Początek o godz, -t 
O liczny udzial w rocznicy uprasza si~ 

Zarzęd. 

Wiec polski w Heeren 
odbędzie się w niedzielę, dnia 21 maja or;. 
3 po pal. w sali p. Kahlerta, 
w celu założenia Towarzystwa polsko-ka. 

· tolicklego. 
Rodaków z łfeeren, Werwe, Konig~. 

barn i okolicy uprasza się o jak najlicznłei
szy udzial. 

Za komitet: 
Marcin Gorwa. 

BUTY DO PRACY, 
wykonane ręcznie, na wilgoć wytrzymałe 
wysyłam pod zaliczką za 7,50 mr. Nie~ 
stosowne wymieniam na inne lub pie•. z 
powr. Przy zamów. proszę podać dlugość 
i objętość stopy. 

Józef żarnowski, mistrz szewski, 
·Gos ty f1 i.IP. 

Posiadłość moją 11 mórg z budynk:ll.lll 
murowanym domem i chlewem, stodola ~ 
drzewa, położone przy szosie, kolej, ko
ściół i szkoła w miejscu, z całym zasie
wem, Jest zaraz do sprzedania. Cena kun· 
na po.dług ugody. Zgłoszenia przyjmu~ 

Antoni Miękusiak 
Borek, (l(reis K:oszmin). 

Polską służ~cą od 1 czerwca potrte
buje 

W. Weyna, krawiec polski, 
Marxloh, Wiesenstr. 35. 

SKLAD KOLONIALNY 
jest zaraz na sprzedaż przy ulicy glównej. 
Zgłoszenia przyjmuje do 27 maja ekspedy
cya „Wiarusa Polskiego" pod lit. 1000. 

Szukam mego szwagra 
ST ANISł.A W A TORZEWSl(IEGO, 

który 1890 roku przyjechal do Westfałfi. 
Pochodzi on z Witkowa, prow. poznu
skiej. I(toby wiedział o jego pobycie, te· 
chce mnie zawiadomić, a chętnie za to WJ
nagrodzę. 

Stanisław Sztukowski, 
Horst-Rhur, Schottlanderweg 47. 

••••••• Stały i pewny 

zarobek bo· 
po cz ny 

Ustawy 
dla towarzyst• 

wykonywa 

pr~dko i tanio 
Dru.karnia 

„Wiarusa P~ł· 
ski efo" 

w Boehum. -----· 
GEBRUDER BEIN, 

O b e r h a n s e n._ Marktstr. 45. 
Największy skład speeyalny garderoby dla mężczvzn i chłopców własnej roboty. 

Nowości ~ 

w obraniach dla meżczyzn 
tylko .z rzetelnych materyj beznaganny krój. 

~------------------------

Ceny 
ścisło stałe 

i tanie. 

~ Nowości 

w obraniach dla chłopcóm 
wykonanie zwykłe i najlepsze. 

•------------r 
Pracownia „ łasna obrań podług miary w domu. 
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lir. U3. BMJem, czwartek 1811 maja 1916. Boll li. 

• 
~odzienne pismo ludowe dla Polak6w na obczyźnie, poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym. ł zarobkowym. 

Wnhodrl codziennie z WYJątkiem d11i J>OŚwiątecmych. 
PtlllCdt>lata kwartalna na poczcie i 11 listowych wYnosi 
~ mr. 50 feo., a z odnoszeniem do domo 1 mr. 92 fen. 
Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

W Imię Boże za Wiarę I Ojczyznę ! 
Za inseraty placi się za wiersz petytowy 15 fe1t •• a łi1I 
oszloszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. Ktw 
czesto oglasza, otrzyma rabat. - Listy do „Wiarasa 
Polskiego" należy frankować i podać w nich dok:lad· 

„ pod znakiem „t. połnisch" nr. 128. ny adres 1>iszacego. Rekopisów ~e nie zwracL 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia .znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstrasse. - Adres: „ Wiarus Polski", Bochum. - Telef on u nr· 1414. 

R-0dzlce polscy! Uczcie dzieci swe 

.flllówit, czytać i pisać po polsku! Nie jest 

Polakiem, kto potomstwu swemu znie l• 

czyć się pozwoli 1 

·Z wypadk6w dnia. 

Kongres dziennikarzy słowiańskich. 
W niedzielę przed poludniem odbyto 

się w Volosce otwarcie_ VI kongresu slo
wiańskich dziennikarzy, na który przyby
ło wielu uczestników, między innymi z Po
laków pp. Ostaszewski-Barański, Laskow
uicki, Beanpre, Milski, Koncewicz, Pro
kesch, Stasiak, Zdziechowski, Szczepań-
ki, oraz z Wiednia pp. Krzywoszewski, 

Kwaszewski i Smólski, a jako delegaci Ru
sinów pp. Markow, Monczalowski. 

Otwarcia dokonaZ redaktor ttoleczek 
z Pragi w krótkieim przemówieniu. Po od
czytaniu telegramów powitalnych obrano 
prezydentem zjazdu posla ttribara z Lubla-
11y. wiceprezesami Diavolsky'ego z Za
grzebia i prof. Zdziechowskiego z l(rako
'ł. a. 

P. ttribar w dłuższej mowie podzięko
wał za wybór i postawił wniosek wysla
nia hołdowniczego telegramu do cesarza, 
przyjęty wśród oklasków. Prof. Zdzie
~howski, dziękując również za wyb61 1 

podniósł w S\\' ej mowie doniosf ość w obec
nej chwili rosyjsko-polskiego zbliżenia w 
Rosyi. Mówca przybywa wlaśnie z Mo
skwy, gdzie brał udział w rosyjsko-pol
ikim kongresie, który się oświadczył za 
<'\u tonomią Królestwa Polskiego ze spe
cyalnym sejmem w Warszawie. 

W imieniu rządu powital zebranych 
sekretarz namiestnictwa baron Zabiaro, a 
imieniem miasta burmistrz Voloski dr. 
'Stanger. Rozpoczęto potem merytorycz
ne obrady w kwestyi organizacyj. Popo-
tndn in odbyt się bankiet. 

Dwie miary. 
Dzienniki berlińskie zapowiadaly, że 

pierwszy maj starego stylu uplynie w Ro
syi bez rozlewu krwi, gdyż policya otrzy
malai jak najsurowsze rozkazy, aby się 
vodczas manifestacyi zachowywała zupel
nie spokojnie i unikata niepotrzebnego dra
żnienia tlumu. 

Ostatnie ·wiadomości potwierdzily w 
tupclności doniesienia prasy berlińskiej, 
we wszystkich bowiem większych mia
stach R.osyi nie wylączając Petersburga i 
Moskwy dzieil 1-go maja uplynąl spokoj. 
llie. Uderza tu różnica rozkazów wyda· 
nych dla miast Rosyi i dla Warszawy; 
gdzie policya rozmyślnie prowokowała 
manifestantów. Nie bez znaczenia jest tak-· 
że fakt, że zapowiedź spokojnego przebie
gu I-go maja wyszła z Berlina. 

W Petersburgu przyszło tylko do dwu 
demonstracyj na placu Preobrażeńskim . 
które jednak szybko minęły, gdy kozacy, 
11ie robiąc użytku z broni, tłum rozprószyli. 

Z tniędzynarodowego kongresu dla spraw 
ochrony robotników. 

l\onferencya uchwaliła poczynić sta
rania, aby doprowadzić do ogólnego zaka
tu fabrykowania zapałek z siarką. 

Druga ważna uchwala dotyczy mię
<lzynarodowej ugody w celu zakazu nocnej 
Pracy kobiet w przemyśle. 

Telegramy. 
D e ! m e n b o r s t. Dziś, w środę od

:'Wa się tu wlec polski, zwołany stara· 
tn~ „ZJednoczenla zawodowego polskie. 

Londyn. Z Soeul donoszą: 30 ty
sięcy Japończyków wylądowało przy Gen
san, aby wziąć udział w zamierzonej wy
prawie na Władywostok. 

K o p e n h a g a. Duńskie władze zo
stały uwiadomione, iż w przeciągu 3 tygo
dni 4 rosyjska eskadra przepłynie po wo
dach duńskich, udając się do Azyi wscho
dniej. 

Ryg a. W pobliżu parku Grisernber
ga rzuciła nieznana osoba bombę, która za
biła komisarza policyjnego i policyanta. 
Inny policyant, który gonił spt'awcę zama
chu, został przez tegoż zabity wystrzałem 
z rewolweru. 

Rzym. Na wyspie Krecie przyszło 
do ostrych starć między powstańcami a 
wojskiem włoskiem. 

E m d e n. W lazarecie wojskowym w 
Wilhelmshaven zmarł majtek Schwarz na 
tężec karku. 

Polacy na obczyźnie. 

Wanne-Zachód. „Ospały i gnuśny, 
zgrzybialy ten świat!" Tak jest, temi sło
wy muszę zaczą. Jeszcze widocznie za 
malo jesteśmy dręczeni, jeszcze za mało 
j'esteśmy prześladowani! Sypią się gromy 
na nas jeden po drugim, teraz nawet zaba
wić się nie pozwalają nam - jeżeli w za
bawie niewiasty wezmą także udział. A 
mimo jednak tych ciosów śpią niektórzy 
najspokojniej. Mamy wieców dosyć, nasz 
„Wiarus Polski" oświatę z wielkim zapa
lem szerzy, jednostki rwą się do pracy, ale 
dużo jest obojętnych na wszystko. Roda
cy, garnijmy się pod skrzydla sokole tem 
gorliwiej im zacieklej policya Sokołów 
przesladuje. Choć nie tańcem, to potrafi
my się także inaczej zabawić. Założyli
śmy śpiew i jak widać po pierwszej próbie 
pójdzie wszystko dobrze. Są odczyty, a 
teraz o wszystkiem możemy S\vobo
dnie rozmówić się. Jeszcze smutna wiado 
mość! Na wieść, że nam tańca nie pozwo
lono, opuścilo nas dwóch druhów i poszlo 
się naigrawać z przykrości nam wyrzą~ 
dzonych do niemire'Cldego „turnferajnu", bo 
tam są „preizy" - nagrody, można wygrać 
15-funtową szynkę itd. Na uwagę mu zro
bioną powiedzial: „Ach, co tam „Sokoły", 
u niemców jest lepiej, tam się pjrzynajmnieJ 
szynkę wygrało, nas dwóch najlepszych 
się pozbyliście, jeszcze więcej odmówimy". 
Nie dosyć, że się sami gubią, ale zastawia
ją jeszcze sidla swe szataf1skie na swych 
Rodaków! Smutnie to i boleśnie! Od ta
kich Judzi stronić trzeba, aby się nie zara
zić a potem zginąć w germal1skiem morzu. 
Baczność druhowie. My wszyscy Rodacy 
strzeżcie się przed wilkami, którzy chodzą 
w odzieniu owczem. Hartujmy ducha i cia 
lo ! Co Sokól - to zuch, to też każdy 
Polak powinien być Sokalem; niech ce ćwi
czyć, to niech śpiewa i niech popiera dą
żności Sokolstwa polskiego. 

Podajmy sobie bratnią dloń 
Jak ziemia wielka, dluga, 
I tylko przed tym schylmy skroi1, 
Kto Polsce wierny sluga!" 
Czołem! Druh. 

Z Ameryki. Jak już pisaliśmy najprze
wiel. ks. Franciszek Albin Symon, arcybl
skup attaliiski, b. biskup plocki, otrzymał 
za pobytem w Rzymie (na posluchaniu u 
Ojca św. 24 marca) polecenie udania się w 
charakterze delegata papieskiego do Sta„ 
nów Zjednocz-onych. OdPowiednie papie
ry uwierzytelniające wystawili ks. arcy
biskupowi: sekretarz stanu kardynał Don 
Meny dlel Val i prefekt Propagandy, kar-
dynal Ootti. 

Przed odjazdem do Ameryki udal się 
mons. Symon do Polski, aby się tam wi
dzieć ze swym sędziwym ojcem i z nim 
si~ pożegnać. Obecnie przybył ks. arcy
bi kup ponownie do Rzymu i po posłucha 
niu u Ojca św., uda się 11 bm. do Neapolu, 
gdzie 18 bm. wsiądzie na okręt i pojedzie 
do Ameryki. W Nowym Jorku stanic 
mons. Symon we wtorek 30 maja br. 

Ojciec św., żegnając ks. arcybiskupa i 
udzielając mu blogosawieństwa apostol
skiego na podróż, polecat jego szczególniej 
szej opiece Polaków amerykańskich, któ
rzy i na obczyźnie są tak wierni Kościoło
wi św. i swej Ojczyźnie. Ks. arcybiskup 
Symon, jako delegat apostolski, posiada ob
szerne prawa i przywileje. 

Ze spraw szkolnyćh 
na Litwie. 

„Zapadnaja Okraina" pisze, że rodzice 
uczniów wileńskich i koweńskich złożyli 
ministrowi oświaty memoryał treści na
stępującej : 

„My, niżej podpi~ani Polacy i Litwini, 
rodzice uczniów szkól średnich gubernii 
Wileńskiej i Kowieńskiej, czujemy się bar
dzo przygnębionymi zaburzeniami, jakie 
zachodzą wśród uczącej się w zakladach 
naukowych mlodzieży, a których źródło 
tkwi podlug naszego glębokiego przekona
nia w niezadawalniającem postawieniu 
sprawy szkolnej w państwie rosyjskiem 
wogóle, w naszym zaś kraju w szczególno~ J 
ści. 

Jesteśmy· przekonani, że zniesienie do
tychczasowego ustroju szkolnictwa stano
wi palącą konieczność, zarówno z punktu 
widzenia społeczeństwa, jak i pal1stwa. 

Nie ulega wątpliwości, że podwalinę 
wychowania dzieci winien stanowić szcze
ry i oparty na prawdzie stosunek mi~dzy 
wychowawcami i wychowańcami; tym
czasem w szkołach naszych · panuje zasada 
niedovvierzania i niechęci, system padpa
trywania i szpiegowania dzieci nie tylko w 
murach szkoly, le.cz i po za niemi, przy po
mocy t. zw. pomocników nauczycieli, woz
nych i nawet samych uczniów. System 
taki działa deprawująco na duszę dziecka, 
rozwijając w nim podejrzliwość, skłonność 
do klamstwa i udawania i inne ujemne ce
chy charakteru, i \V ten sposób wyt\varza 
szkodliwych członków społeczeństwa. 
Wobec zlych warunków hygienicznych, 
cechujących szkoty nasze, mlodzież uczą
ca siQ opuszcza ie z osłabioną zdolnościa 
do wszelkiej pracy twórczej. 

Dzieci nasze pozbawioniei są prawa u
czenia się języka rodzinnego i religii w ję
zyku ojczystym, dzięki czemu nauczanie 
tych przedmiotów staje się niewystarcza
jącem, zaś wpływ moralny i wych9waw
czy słowa Bożego zostaje zrujnowanym 
doszczętnie. 

Wszystko to, lącznie z zakazem uży
wania przez uczniów języka rodzinnego 1 

budzi w nich niedowierzanie, brak szacun
ku a nawet nienawiść w stosunku do szko
ly i jej kierowników. 

Oto glówne, zdaniem n_aszem, przy. 
czyny, które wytwarzają niezadowolenie 
ze szkól średnich, zarówno wśród rodzi
ców, jak i wśród dzieci i wywolują nawet 
smutny i niebezpieczny objaw wrzenia 
wśród mlodzieży, któremu my, rodzice, 
zaledwie możemy przeciwdziałać, będąc 
zupełnie usunięci od wszelkiego udzialu i 
wplywu na sprawy wychowania dzieci na
szych i obezwladnicni przez dzisiejszy sy
stem szkólny. 

Wobec czego,' w· imię sprawiledliwości 
i w interesie prawidłowego i celowego 
wychowania dzieci naszych, U.damy 
mtian nast~pujących: 

I) zniesienia systemu policyjnego i 
szpiegostwa w naszych szk o lach średnich; 

2) usuniGcia ze składu ciala profesor
skiego tych nauczycieli, którzy pozwalają 
sobie na niestosowne zachowanie sie 
względem innowierców i innoplemieóców, 
obrażające ich uczucia religijne i naro
\Vode. 

3) zniesieniu zakazu swobodnego wy
boru mieszkai'1 dla swych dzieci i usunię
cia wglądania władz szkolnych w życie 
domowe i poza szkolne uczniów i uczennić 
znajdujących się pod opieką rodziców lub 
osób ich zastę-pujących; 

4) zmniejszenia opłaty szkolnej, w celu 
udostępnienia szkól dla ludzi niezamożnych 
i zniesienia wszelkich ograniczeń stano
wych, czy majątkowych przy przyjm~wa
niu dzieci do tych szkól; 

5) udzielania stypendyów, znajdują
cych się w posiadaniu zakładów nauko
wych, zgodnie z warunkami ustanowione
mi przez fundatorów tych stypendyów, nie 
zaś jedynie z samowolą wadz szkolnych, 
jak się to często zdarza dotychczas; 

6) zwrócenia baczniejszej uwagi na 
hygienę szkolną; 

(/') skasowania zakazau używania 
przez uczniów języka polskiego, tam zaś, 
gdzie jest odpowiednia liczba Litwinów i 
języka litewskiego, prowadzonego w tych 
językach i przez nauczycieli Polaków i Li
twinów; 

9) dopuszczania Polaków i Litwinów 
na stanowiska nauczycielskie w szkołach 
średnich; 

10) usunięcia z podręczników historyi 
tendencyjnego przekręcania faktów; 

11) wykladu religii katolickiej dla ka~ 
tolików Polaków i Litwinów \V językaclł 
polskim i litewskim; ' 

12) zaniechania przymusowego dla 
uczniów katolików uczęszczania d.o szkolY, 
\v uznany prze:. Kościół katolicki za świę
to dzień św. Kazimierza; 

13) udzielania osobom prywatnym pra
wa swobodnego \VYkladu języków polskie
go i litewskiego i otwierania szkól pry
watnych." 

Memoryaf podpisało około 400 osób. 

J11 ponia przeciw Francyi. 
Japonia zestawiła już urzędowy spis 

grzechów francuzkich przeciw neutralno
ści międzynarodowej. 

Drukuje go paryski „Temps". 
Na czolo swego memoranuum wysu

wają Japoilczycy następującą zasadi;; 
Wszelka pomoc, dana okrętom, idącym 
na wojnę przez pai1stwo neutralne, uważa 
się za pomoc dla celów wojennych, narusza 
tedy neutralność. W pierwszym rzędzie 
narusza ją zaopatrY\vanie takich okrętów 
w węgiel i żywńość, dopuszczooie do 
wszelakich naprawek oraz umożliwianie 
połączenia się jednostek bojowych w ca
łość. Wszelaka pomoc w tym rodzaju, da
na w portach lub na \Vodach przybrzeż
nych państw neutralnych, narusza obowiąz 
kl neutralności. 

Memorandum wylicza szereg wypad
ków naruszenia neutralności ze strony 
Francyi na korzyść R.osyi, a na niekarzyść 
Japonii. I tak: 

l. Sprawa Cherbourska. flota rosyj
ska ladowala tam węgiel; dwa torpedowce 
wykonały tam, co prawda, niewielkie na„ 
prawki. 

2. Sprawa Dakarska. W Dakarze za
trzymała się flota przez kilka dni; czekalf 
tam na nią dostawcy \vęglowi i mogli za-
opatrzyć ją w węgiel. . 

3. Sprawa Algierska. Prawie rów
nocześnie zatrzymaly się dwa okręty eska ... 
dry rosyjskiej w Algierzie i kupiły w~gle 
na lądzie stałym. R~d francuzki odpo-



iedziaf na reklamacyę japońską, że kupio 
. ao tylko 50 beczek węgla i że ta drobno· 
stka nie jest naruszeniem neutralności. 

-4. Sprawa w Dżibutti. Rząd Japoński 
podniósł skargę, że eskadra rosyjska wie
.chała do portu, a co najmniej zatrzymała 
. się m1 wodach przybrzeżnych i tamże za„ 
(}f . _ ła się w węgiel. Ponieważ rząd 
in ... -.uzki zapewniał, że to twierdzenie nie 
.odpowiada rzeczywistości, prosil poseł ja-

oi'1ski, by rząd francuzki staral się o to, 
iżby eskadra rosyjska nic używala francu· 
.skich wód przybrzeżnych dla swoich CC· 

Jów. 
5. Sprawa Majungi. Tamże napra

wiano rosyjskie okręty wojenne. 
6. Sprawa Nossi-Be. Tamże bawila 

ota RożdiestwiJeriskiego dwa miesiące. Po 
.sel Motano odnosil się w tej sprawie do 
rządu francuzkiego. Rezultatu śledŻtwa 
rządowi japol1skiemu nic zakomuniko
wano. 

7. Sprawa protestu japońskiego, tyczą 
ego się zatoki Kamrank. Plota rosyjska 

bawiła tamże dziesięć dni i ładowala wę
~ieł. 

8. Spra\va lfongkoe. Ta ostatnia 
sprawa była iskrą, która paella do beczki z 
prochem. W Hongkoc bawila również flo
ta rosyjska. A byto to jaskrawe narusze
•ie neutralności. Przeciwko temu protesto 
wala Japonia. Wkrótce potem nastąpilo 
-polączenie się .Rożdicstwieńskiego z Niebo-
;iatowem. 

francya odpowie na to memorandum, 
:ale odpowiedź, jak można przewidzieć, do
;tyczy raczej litery ustawy, niż jej ducha. 

Japof1ski dziennik „Nisi siribun" o
.~wiadcza, że Japonia ma pra\rn żądać od 
Anglii, aby ona zastosowała teraz w prak
tyce postanowienia traktatu japo!lsko-an
~ielskiego, z powodu dwuznaczrneigo zacho
wywania się Prancyi. Japonia ma wszel
\:i powód podejrzywać Prancyę, iż popiera 
Rosyc. 
---~ 

Donoszą z Tokio: Minister spraw za-
:rranicznych oglasza następujące zawiado
mienie: Po zajściach w zatoce Kamran, 
rząd francuzki polecił wladzom cywilnym 
i wojskowym w Indochinach, aby pilnie u
ważały, by okręty pailstw, prowadzących 
-woinG, nie wjeżdżały na wody terytoryal
•e francuzkie. Gdy doniesiono, że trzecia 
rosyjska eskadra zbliża się do wód francu-
3kich, rząd francuzki przypomniał jeszcze 
,raz wladzom marynarskim w Indochinach1 

tę instrukcyę polecił aby staraly: się wszel ... 
1dmi środkami uniknąć naruszenia neutral
.noścl francuzkiej. R.ównocześnie otrzymal 
rzqd rosyjski powiadomienie o tern postę
powaniu. Rząd francuzki aznajmil też ja. 
pońskiemu poselstwu w Paryżu, żei otrzy
mal telegraficzne doniesienie, iż ubieglej 
nocy nie widziano rosyjskich okrętów w 
.zatoce łfongkoe. 

Kapitan Czart. 
TOM TRZECI. -
(Ciąg dalszy). 

Gdy próba z otruciem nie powiodła się 
rabiemu :Rolandowi, udał się on do staro

.!ty. 
Czcigodny Jan de Lamothe był nad-

2wyczaj zajęty. 
~ledztwo w sprawie Manuela znacznie 

aosunelo się naprzód i skrupulatny urzęd
nik, chcąc zdać sobie dokładną sprawę z 
najdrobniejszych szczegółów, postanowił 
~prawdzić osobiście, jeden po drugim wszy 
, tkie akta procesu. 

Na widok wchodzącego Rolanda, pod
'11iósl sie i postąpil kilka kroków, aby się 
:z nim przywitać. 

- Panie de Lamothe - rzekl hrabia 
-: wybacz mi łaskawie, że cie odrywam 

d ważnych zajęć, lecz ... 
- Le:cz - przerwal starosta, uprze

dzając myśli gościa - jesteś pan niecierpli
w~ dowiedzieć się o obecnym stanie naszej 
·sprawy. 

- Nie inaczej. Zaciekawia mnie nie. 
zmiernie ten proces, nie dlatego, bym po
qdal zemsty lub jakieli{okolwiek osobi
stego zadowolenia, lecz że pragne dojść, 
jakie pobudki kierowały w rzeczywistości 
tymi, co ten niecny podstęp wymyślili. 

- Gdybyśmy chcieli wierzyć tettnu, 
o mówi oskarżony, nie bylo tu żadnego 

podejścia. 
- Wciąż zatem zaprzecza? - wykrz~ 

lmąi Roland z doskonale udanem zdziwie
Jlłenl. 

- Jest niesłychanie zaci~ty w swym 
11t')-Orze. Badałem 1'0 przed chwilą wfa. 
śnie. 

le spraw robołnic1ycb. 
Z l(ley p. Marten piszą nam: 

Niech będzie pochwalony Jezus Chry~ 
stus ! Szanowna Redakcyo ! Donosze 
Szan. Redakcyi jak się na pewnej kopalm 
zarządzca tejże obchodzi z robotnikami. 
Bylo to w środę, 25 kwietnia gdy zarządca 
przyszedł przed robotę, i powiada, że ma
ją węgle wysyłać. Rębacz powiada mu, 
że nie mają drzewa, a dozórca mów~ iż 
wszystko jest zabudowane. Górnik powie 
dzial zarządzcy, że ma iść do góry to bę
dzie widzial jak jest zabudowane. Na te 
slowa zarządzca obryknąl się po grubijań
sku. Powiada tedy górnik tamż,e. pracujący 
że jak nie ma drzewa to nie mogą pra
cować. Teraz zarządzca powiada ze zło
ścią: „tlal „dein Maul dummer Pollack" -
trzymaj pysk gtupi Polaku, wy jesteście 
wszyscy nygusy - „Paulenzer". Ledwie 
urzędnik odszedl oberwała się okola pięć 
wozów kamieni. Szczęście, że górnik za
wczasu spojrzal i cofnęli się wszyscy na 
bok, inaczej byliby zostali wszyscy poka
leczeni. Patrzcie teraz, kochani druhowie, 
jak to się niemiecki urzędnik obchodzi z, 
polskim robotnikiem! A kto temu winien? 
- Pewnie nikt inny jak my druhowie sami, 
bo żebyśmy się wszyscy zapisali na czlon
ków „Zjednoczenia zawodowego polskie
go", toby taki pan nam tego niepowiedzial. 
Koi1cząc te parę slów życzę „Wiarusowi 
Polskiemu" jak najwięcej abonentów i po
zdrawiam wszystkich drnhów. Szczęść 
Boże! Emwu. 

Z wojny rosyjsko-japońskiej. 

Z samego pola walki nic. wiele docho-· 
dzi w.iadomości, za to podajemy dziś cie
kawe uwagi o możliwym wyniku najbliż
szych kroków wojennych. 

Najznakomitszy admirał angielski, lord 
Karol Beresford, zapytany, co sądzi o naj~ 
bliższej bitwie morskiej między .Rożdiest
wieńskim i Tagiem, odpowiedział - jak 
czytamy w dziennikach londyńskich - że 
jest zupełnie przekonany, iż, mimo znacz
niejszej liczby .rosyjskich okrętów bojo
wych, Japończycy bitwę wygrają, ponie ... 
waż po ich stronie jest, prócz warunków 
moralnych, bez porównania lepsze do~ 
świadczenie z okrętową artyleryą. Admi
rał przewiduje straszne okropności najbliż
szych rozpraw morskich. Ale dobrą stro
ną okropności będzie to, że światu zaja •. 
śnieje jutrzenka trwalego pokoju. Anglia 
i Ameryka dzierży tajemnice pokoju. Gdy. 
by one skupiły swoje sily, to niktby prze. 
ciw nim nie ośmielil się wystąpić. Niewąt
pliwie też przyjdzie kiedyś do tego, że oba 
państwa posiadać będą jedną flotę, pod je
dną flagą, z jednym duchem i celem. Tyl
ko te narody, które polegają na OGhotni-

- I cóż? 
- Utrzymywał najpoważniej w świe-

cie, że nazwisko i tytuł, które przybral, na. 
leżą mu się z prawa, i że pan hrabia wie o 
tern lepiej, niż ktokolwiek inny! 

-Ja! 
- Tak, panie hrabio. Twierdii on na-

wet - rzecz niesłychana doprawdy, a je
dnak prawdziwa - żie sędziom przedstawi 
dowód.„. materyalny dowód sluszności 
swych zeznań. 

- Dowód ... materyalny? - powtórzył 
Roland niespokojnie. Cóż takiego ma on 
na myśli? 

- Nie wiem. Odmówił bliższych ob~ 
jaśnień. 

- A pan starosta nie domyśla się o co 
idzie? 

- Nie, nie domyślam się. Jedna tylko 
rzecz mnie uderzyla. Podczas poprzednich 
przesluchiwai1 Manuel byl smutny, przy
gnębiony nawet. Na zadawane sobie pyta
nia odpowiadał z widocznym wysilkiem, 
świadczącym o upadku ducha. Dziś stanął 
przedemną, jakby całkowicie przetworzo
ny. Przyczynia mi to wiele klopotu. 

- Czy nie rozporządzasz pan środka
mi, które pozwalają sięgnąć aż do samego 
dna jego sumienia? Zręczny to czlowiek; 
od.rrywa zapewne komedyę czelności. 

- Niema takiej komedyi, którąby mo
żna odegrać przed groźnemi narzędziami, 
jakim postuguje się prawo. · 

- Sądzisz pan zatem, że przemówi? 
- Tak, za kilka dni. Wspomniałeś 

pan o środkach, które przyśpieszają waha· 
jące się postanowienia. Najlepszym z tych 
środków i ostatecznym, gdyż używam go 
jedynie w wypadkach tak wyjątkowego 
uporu, jak ten właśnie o którym mó ;vimy 
- jest... . ( 

- Jest?.... - . 

kach, a nie na wojsku służącem z musu, 
mogą dać światu pokói . 

Uwaga catego świata kieruje się obe
cnie z wzrastaJącem wytężeniem na sytua~ 
cyę morską. Należy spodziewać s.ie, że 
Rożdiestwieński wyczerpał nakoniec go
ścinność wód francuskich; zdaje się, że po • 
lączyl się już z Niebogatowem, że przeto 
zanim uplynie niewiele dni, musi on wejść 
na strategiczne, a nawet i taktyczne pole 
starannie ukrytych sil admirala Togo. r. 
na to również trzeba zwrócić uwagę, iż ty
mi dniami - zdaje się jutro czy pojutrze 
- zaczyna się pelnia księżyca, pora w kfo .. 
rej wojenna flota, chcąca zmniejszyć nie.., 
bezpieczeństwo nocnych ataków torpe
dowych, zechce niezawodnie przebyó 
czemprędz"ei najgroźniejsze pozycye. Du~ 
żo więc jest okoliczności, wskazujących na 
prawdopodobiei1stwo donioslych wypad
ków tymi dniami. 

Najznakomitszy może z żyjących dzi§, 
strategików morskich, kapitan marynarki, 
amerykai1skiej, Mahan, rozpisuje się bar
dzo obszernie w onegdajszym „Timesie" c 
zadaniach, jakie mają .Rożdiestwieński 
Togo. 

Mahan nie mówi, nie usiluje wskazać 
w jaki sposób zagadnienia te będą rozwią
zan.e, ani jak się one obu wodzom przed
stawią. Ale ogólne ich zarysy wskazuje 
sama mapa. Rosyjska eskadra została na 
Daleki W schód wyslaną w celu pokazania 
tam potęgi Rosyi i w miarę możności, ode
brania Japońciykom mor.skiei przewagi 
Rożdiestwieński, jeżeli chce zdziałać co§, 
w tym sensie, musi iść dalej naprzód, ry
chlej czy późlliei musi wyjść z Tagiem do 
walki. Ostatecznym celem jego musi być 
\Vlady\vostok, jedyna, jaka jeszcze Rosyi 
pozostaje m.orska podstawa w tych stro
nach. 

Czy atoli Rożdicstwief1ski dostanie się 
... ,o Władywostoku przed bitwą, czy po 
niej, - to niepewność, którą tylko czas 
rozwiąże. Co jest pewnem, to, że Togo 
wytęży się na wszystkie sposoby, aby nie
przyjaciela do Władywostoku nie dopu
ścić, nie zadając mu ciężkich ciosów -
choć walnej rozprawy może nie zaryzyku
je na samym początku. Mahan trafnie pc
równuje jego pozycyę z pozycyą Nelsona, 
kiedy tenże szedl za flotami Prancyi i Hi
szpanii do Europy, w r. 1805. Nelson byl 
liczebnie slabszy, jednakowoż mial poza 
sobą „dalsze liczne, niezwyciężone floty 
Anglii". Poza To·giem, jeśli poniesie klę
skę, nie ma Już absolutnie nic w Japonii. 
Ten fakt ogromnej donioslości musimy 
mieć ciągle na uwadze. 

Zdrugiej strony jest po stronie Toga 
pewna przewaga chyżości okrętów, zape
wne wystarczająca, by mógl dowolnie 
przyjąć bitwę lub jej nie przyjąć. Więc 
najpierwszem jego zadaniem musi być usku 
tecznić bojowe polączieinie z R.ożdiestwień
sklm i już jej ani na chwilę nie stracić. 

-Tortura. 
- Prawda - rzekl zimno hrabia - za 

pomnialem o tern. 
Niezmierna radość napelnila serce R.o

landa. Otrzymał rzecz, której żądal, nie 
będąc zmuszonym prosić o nią, wy
raźnie. Wiedział on, że najodważniejsi na
wet, gdy się ich weźmie na męki, mają 
chwilę slabości, liczył więc, że ból fizyczny 
wyciśnie z ust Manuela wyznanie, które 
zgubi go ostatecznie. 

- Panie hrabio - odezwał się nagle 
starosta - czy nie posylaleś kogo do Ma
nuela? 

- Posylalem służącego, aby mu za
niósł trochę pożywienia. Mimo wszystko, 
ten Manuel obchodzi mnie, i chciałem mu 
choć w ten sposób osłodzić pobyt w wię
zieniu - odparł bezczelnie Roland. 

- Doprawdy, panie hrabio, jesteś za
nadto dobry. Tego rodzaju nędznik nie 
zasluguje na żadne wspólczucie. 

- Czy to on wspominal panu o tern? 
- spytal Roland zaniepokojony. 

- Nie! Dowiedzialem się o tern od 
dozorcy. 

Hrabi-a uspokoil się. 
- Poleciłem slużącemu dodał -

aby nie wymieniał osoby, która prowianty 
posyla. Manuel, jak się zdaje domyślil się 
czegoś, bo już nazajutrz nie chcial przyjąć 
poslańca. 

- Tak - szepnąl starosta w zamyśle
niu - i pewnych słów oskarżonego wnio
skuje, że owa szczególna nadzieja, która 
go oiywia w tej chwili, pozostaje w związ
ku z temi właśnie odwiedzinami. 

I ~nów niepokój opanowal hrabiego. 
Pocies1yl się jednak myślą, że jego stosu
nek do więźnia i ta wyższość, jaką posia
da!, wy~tępując pierwszy z oskartenlem, 

Gdyby mu się to nie udalo, dalby nie.cr.ey ... 
jadelowi fatalną przewagc: - a raz sti:act>
na sposobność do wykorzystania CMSll 'i 
mletsca w strategii morskiej nie wraca p~„ 
wie nigdy. Jeżeli zaś uda się Japoń~J'
kom zahaczyć się tymi dniami z nieprzJl1t
cielską eskadrą - to pytanie, czy wteł;fy 
poprzestaną na ciągiem nękaniu jej, ~c 
po temu większą chyżość, nie ryzykal'lc 
stanowczej rozprawy, czy też posta.w!l 
odrazu wszystko na jedną kartę? 

Odpowiedzieć na to nikt nie jest Wiiita
nie, bo tu wchodzą w grę rozliczne, a ••lo 
nam wiadome czynniki. Rzecz naturałaa 
że taktyka ciągłego nękania okrętów aic~ 
przyjacielskich ma swoje widkie korzylci, 
może doprowadzić do zupełnej dezorrui
zacyi i do fatalnego osłabienia floty. N~
wiadomo tylko, jak dalece to jest rnożłi
wem. Czy będzie to zadaniem torpedów, 
czy też artyleryi? Jeżeli Togo zdecyduje 
się na torpedy, to trzeba uwzglGdnić, że w 
wielu razach akcya torpedowców zawfo
dla oczekiwania w ciągu ostatniej kampa
nii. Jeżeli działa majq os la bić nieprzyja
ciela i zapierać mu drogę, to pozostaje do 
zobaczeniai o ile okrętowa artylerya Tort 
jest w szczegófach doskonalszą od ro1yj-
skicj. · 

Być może, że Rożdiestwiel1ski z9.oła 
umknąć zupełnie i dostać się do WlacłJ
wostokn niepostrzeżenie, a przynajm1ieJ 
bez strat żadnych. Albo taktyka nękuia 
może się okazać niedostatecznie skutecn~ 
i Togo będzie musiał - albo wydać •łe
p'rzyjacielowi stanowczą bitwę, lub r• 
przypuścić do Wh'td}'wostoku. Może a
konicc taktyka powodzić się tak pomy
ślnie, że Togo zaryzykuje akcyę stano~'
czą. W tym razie, sądzi Mahan, do biihvy 
przyjdzie z pewnością gdzieś między For
mozą - gdzie ma być glówna podstawa 
Japończyków----' a Wladywostokiem, wi~c 
albo blisko cieśniny Tsuszima, na poludAi'e 
Korei, albo w cieśninie Tsugaru, na i;>Ol.a
dnie Iiakodate. Zależeć to będzie od tego, 
czy Rożdiestwiei'!ski przejdzie po zadu>~ 
dniej, czy po wschodniej stronie PormQ«J. 

Kapitan Mahan roztrząsa drobiaziowo 
korzyści i niekorzyści dla obu stron tyck 
wszystkich możliwości i ruchów. ~ 
bezpośrednie wyniki zależą od jeclJtef z 
trzech danych: albo Rożdiestwieński ®i
dzie do WladyWostoku bez przeszkodf'; 
albo dojdzie tam z bojową silą mniei hr1' 
więcej nadwerężoną; albo wreszcie z0ttłl.
nie zanim tam dojdzie, zniesiony i tylko 
rozbitki jego okretów dostaną się do pdł
nocnego portu - na to, ażeby stamtąd aie 
wyjść przed końcem wojny, lub potem &W 
się wlasnością Japończyków. Najwi~ei 
prawdopodobieństwa ma, zdaje się, moirl
wość druga. Jednakże tak ona, jak POSC· 
stale dwie przedstawiają mnóstwo nietlC
wności, zależnych przecież także od ~
woju lądowej czynności w Mandżury~ 

popieranem jak dotąd przez fakta 1 cz,.., 
go z tej strony nietykalnym. 

Pożegnal starostę, o nic już więcei Ile 
dopytując i udał się do margrabiego ~ 
Peventines. 

Od czasu uwięzienia Manuela, Gil~ 
znosić musiala bez oporu narzuconą soWt 
wolę ojca swego. 

Znikąd nie przybywaly dowody, Uft.C
winniające Manuela, poczynal już zatell 
wątpić, czy sprawa ta zakończy się p~ 
nie dla niego i dla niej. 

Po raz drugi strącono ją ze szcertu 
marzeń„ .. 

Manuel okazal się rzeczywistym cft•
nem; pannie szlacheckiego rodu nie wola• 
bylo o nim myśleć. 

Ale czyż mogla rozkazywać swe9U 
sercu, któr.e niezwalczoną mocą ciągnoll 
ją do mlodzi,eńca? czy mogla rozkazy..-ć 
myślom swym, bezustannie osobą jego • 
jętym, aby w innym pobiegly kierunkt-' 

Nie! Gilberta kochala; nie by la w sil
nie oprzeć się temu uczuciu, i - nie moP 
uwierzyć w zarzucaną Manuelowi niefO· 
dziwość. 

W ciągu tych kilka dni niezapomS
nych, w których los pozwom mlodzieac~ 
wi zbliżyć sic; do niej i rozmawiać z ...,. 

. jak z równą sobie, potrafiła ocenić wta.!ci-
wie delikatność jego uczuć i wartość JefO 
rozumu. 

Tracąc swe stanowisko w świecie, • 
stracił on jednak uroku w oczach pa.., 
de Paventine~. 

Wolny czarowal Ją; uwięziony - of.. 
śniewal, otaczała ~o bowiem aureola~ 
zaslużone~o męczeństwa. 

(Ci:u tlafar •ast1QJł). 



Ziemie polskie. 
z pras ~achednieb Warmii i Mazur. 

Staroiard. W Barlożnie padal w po-
;eaialek ulewny deszcz. Konie wlaści-
• ida Jana Dunajskiego, przerażone wido
:,. silnym grzmotem, rozbiegły sie i 
.-wrócily robotnice Zalewską, która od-
~~ tak ciężkie rany na glowie, że le-' 
~1 wątpi, czy zdola jej zachowa{ życie. 

.(okoszki. Probostwo w I(okoszkach, 
IPrainione przez przesiedlenie ks. prob. 
di'tawa Pobłockiego do Wtelna, obsadza 
oezwarunkowo najprzew. ks. biskup. 
· Olsztyn. 10 bm. odbyly się w Królew
u tblóczyny Elźbietanek. Pięć postulan

~ek 1 trzymalo szatę zakonną, 8 Sióstr skla
lało 1\rieczne śluby a 7 nowicyuszek pierw 
sie święte śluby. Aktowi uroczystemu 
pr1ewodniczyl ,najprzewiele~niejszy. ks. bi
,ko Thiel, ktory poprzedmego w11eczora 
do Jrólewca przybył i u Sióstr Elźbieta
~ek zamieszka/. Odwiedzil potem kaplicę 
św. Wojciecha w Amalienau i oglądał bu
-Oowe kościoła na łiaberberg. 

Starogard." 27-letni syn p. Ziernanna, 
205tał w Dąbrówce 8 bieżącego miesiąca! 
,r~ez piorun zabity. Przywoł~ny d!. L~sz
kowski ze Starogardu stw1erdz1ł Jego 
śmierć. 

Z Wiele Kt Poznańskiego. 
lllowrocław. Kiedy żydzi większo-

s~i!\ ilosów przeprowadzili zmianę staro
»rt1.ej nazwy Inowrocla\via na łfohensal
ta, posądzano kupca Mayera, że on byl 
tlówną przyczyną tego hakatystycznego 
praechrzcenia. To też \V kilka dni potem, 
po rozmaitych ścianach, drzwiach czytano 
1aplsy z przekleństwami na Mayera. Do
chodzono, kto to mógł pisać i przekonano 
~1e ź.e sprawcą byl syn pewnego kupca 
~ydowskiego uczeń szkolny, który się 
,r2yznal, a za powód podał, że polacy 
przestali brać towary od żydów, a ojciec 
jeiO ~..- ten sposób bardzo ciężkie poniósł 
utrąty majątku. - Jakież skutki tego prze .... 
chrzcenia '? Oto ogień slorniany polski go
rzał przez kilka tygodni - a potem? No, 
Jl{)tem miłość do żydk'ów powróciła na da
wne tory. Lud tloczy się do ich handli ą 

I klasy inteligentne, szczególniej panie na 
wyścig idą, bo żyd ma wszystko gusto
wniejsze, tańsze i - zręczniej wyzysku
je.„ Za to panowie mężowie nie mają tyle 
~wa2i, aby .zakazać, lub nie dać ptenię-
•1ł . 

·Środa • . Czeladnika mlynarskiego Czo
. stowskiego napadł krewny jego Rochut, 
będący u niego w ~ościnie. Strzelił on z 
rewo1wera do śpfącego Cz. a trafil go w u
w~t~.1 - Kula zranila język i wybila 4 zę
bJ.. Ranny zerwal się i mimo upływu 
frwi zdolal pobiedz do żandarma, który 
liipastnika uwięził. 

(oźmln. Czlonkowi\e1 wydziału Soko
.la i Koźmina oskarżeni byli o publiczne u
·~Wanie przy ćwiczeniach lancami, cho-
11\giewek b1alo-niebieskich - a nie w ko
lorach pruskich, oraz o niezameldowanie 
lf)hcyi zebrania wydziału. Izba karna w 
I{rotoszynie uwolnila obwinionych w obu 
PrJypadkach od kary i kosztów, uzasa
dniając wyrok tern, że sprawa o chorą
fiewki uległa przedawnieniu, podczas gdy 
~ebranie wydzialu policyi meldowane być 
.tie potrzebuje! W ostatnim przypadku zo
:!taly nawet koszta obrony nałożone kasie 
~aastwowei. · 

Poznań. Goniec Wielk." dowiaduje 
sit :. miasta, Ż~ nauczyciele otrzym~li od 
~•ei wyższej wladzy rozporządzente na
.kaJujące zapisywać w książkach szkól
•1d1 nazwiska dziewcząt nie „ska", lecz 
,1&i". Dotyczy to także pisowni nazwisk 
li' świadectwach. .Rodzice nie powinni do 
ter;o dopuścić i wystąpić energiczniie prze
ciw temu, aby nie koszlawiono nazwisk 
Jtol~kich dziewcząt. 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Opole. l(ardynal l(opp powalany zo

~i&l telegraficznie do cesarza. W skutek 
tak: nagiego postanowienia, nie mógł książę 
biskup wrocławski bierzmować w Opolu, 
~o czego poczyniono już przygotowania, 
1 Przyjazd swój do Opola odroczyl na 3 
'ii 

l(ardynal l(opp wręczyl cesarzowi 
Wilhelmowi order, który cesarz otrzymał 
od Patryarchatu jerozolimskiego na pa
~~tkę pobytu swego w Jerozolimie. 

I<atowice. Onegdaj opuścil mury tu
t~zego więzienia znany w szerokich ko
łach Górnego Slązka dzielny obywatel p. 
d1, Nepomucen Stęślicki z Siemianowic, 
~k.azany swego czasu na trzy miesią~e 
!l~ienia za obrazę radcy policyjnego Ma
~1era. 

B7tom. Spadł z rusztowania na utlcy 

Nowego Światu przy budowie domu wdo
wy Bronislawy W eltikowej murarz Kle
ment i zabil się na miejscu, złamawszy so
bie kark. 

Pawnik (pow. pszczyńskim). Mlody 
robotnik Emanuel R. 1 zatrudniony w kopal
ni „Wujek", przyniósl w ubiegły ponie
dzialek do pracy naładowany kulą teszyng 
który pokazywal swemu koledze Janowi 
.Rzychoniowi. Przy oglądaniu teszynga 
puścił nagle strzał, i kula trafila .Rz. w le 
wą pierś. Rz. ciężko ranny upadl na ziemię 
i musiano go odstawić do lazaretu knap
szaftowego. WątpJiwem jest, czy pozosta
nie przy życiu. 

Laurahuta. Na kopalni „Laury" w 
czwartek został zabity przez spadające 
węgle mlody robotnik I(. .Rurański. 

Mysłowice. Pewien żołnierz z rosyj
skiej straży nadgranicznej w Slupnei, wrzu 
cil karabin do Przemszy i uciekł do My
słowic. Gdy się tu dowiedział, że go po
szukują, czmychnął dalej do Galicyi. 

Bytom. Majstro'W ie malarscy z obwo
du przemyslowego odbyli tu zebranie, na 
którem naradzali się w sprawie żądań, ja
kie stawili pomocnicy i czeladnicy malar
scy co do poprawy i lepszego uregulowa
nia stosunków roboczych. Majstrowie u
chwalili opracować w osobnej komisyi ta
ryfę zarobkową, wspólną dla ca!ego c~chu, 
oraz wydać obwieszczenie do publiczności 
że prace malarskie będą droższe. z powodu 
podwyższenia p?acy pomocnikom malar
skim. 

Z inr•ych dziab.ie Polski. 
Warszawa. Polska Part_ya S.Ocyali

styczna w Królestwie podpisująca się w 
skróceniu: P. P. S., wydala odezwę, nawo 
łując4 do zaprzestania bezowocnego strej
ku. Natomiast Socyaldemokracya Polski 
i Litwy wzywa wprost do rozruchów i u
derzenia na wojsko. Skutki i cele takich 
odezw można latwo wyobrazić sobie. Pol. 
Partya Soc. przyszła widocznie do rozu
mu i przekonała się, że byla haniebnie wy
zyskiwaną przez żydów i pędzila swych 
czlonków pod kule i bagnety rozpasanego 
żołdactwa w celach tylko żydom wiado
mych. Ciągłe powtarzanie, że rozruchy 
w Warszawie urządzane były dla dobra 
społeczeństwa, jest nonsens.em 

Z l(alisza donoszą, że obywatele ziem
scy w gubernii kaliskiej postanowili pole
pszyć byt włościan i robotników, powię
kszyć placę zarobkową, zapewnić im u
trzymanie na starość i posylać ich dzieci 
do szkoty. 

Warszawa. W „Kur. Wars.z." czyta
my: „Lat 70 mija od czasu budowy cyta
deli warszawskiej. Do budowy zabrano 
wówczas znaczne zapasy materyalów ka
miennych, zgromadzonych na powiślu 
Warszawy do budowy bulwaru. Obecna 
cytadela, o której mowa, straciła swoje 
pierwotne znaczenie strategiczne i w tych 
dniach ma być omawiana sprawa dalszego 
jej istnienia jako warowni fortecznej. Gló
wny zarząd inżynieryi w Petersburgu .de
legował komisyę techniczną,. która miala 
przybyć do Warszawy w ub1eglą sab?tę; 
przybędzie atoli w przyszłym tygodniu t 
na miejscu orzecze, czy cytadela ma pozo
stać nadal w teraźniejszych warunkach lub 
też ma być zniesiona. 

Dla miasta naszego jest to SJ:>rawa bar
dzo ważna, albowiem istn~etnie cytadeli i~
ko fortecy tamuje rozwój miasta w strome 
pólnocnej. Ile nam wiadomo, zaproj~kto
wano forty cytadeli znieść zupelme i 
grunty po nich rozparcelować w czę~ci pod 
budowę domów mieszkalnych; pe;v1en ob
szar odstąpić miastu na urzą~zeme par~~ 
budynki zaś glówne cyt~deh poz.ostaw1c( 
jako koszary dla wojska I na pomieszcze
nie rozmaitych biur wojskowych." 

.z różnyth stron. 
Bochum. Tylko na kartach z widoka

mi wolno także na stronie adresowej pi
sać. Zwyczajne karty, jeśli są zapis~n~ po 
stronie adresowej, traktowane bywa1ą 1ako 
listy i adresat placić musi 15 fen. kary ~a 
kartach z widokami wyselanych za gramcę 
nie wolno także pisać po stronie adresowe!. 

Hiltrop-Landwer. Na tężec ka~ku z~
cho rowala dwuletnia córka robotmka ~o~ 
zefa Dudziaka. Strapieni rodzice mus1elt 
na rozkaz policyi odeslać chorą do domu 
chorych w Bochum. . 

Annen. W nocy z niedzieli na pome
tek włamali się złodzieje do gościnnego 
Isarlohn'a. Cztery podejrzane osoby na-
stępnego dnia aresztowano. . 

Hamm. Kolej elektryczna na?echa!a 
czteroletnie dziecko, które na miejscu zo
stało zabite. 

Zgorzelice. Żona krawca 'Erben'a w 
napadzie obledu utopila dwa najmlodsze z 
pośród swych 8 dzieci. Następnie chciala 
zeskoczyć z dachu aby się zabić, w czem 
jej jednak przeszkodzono. 

Plauen. Mordercy sędziego Pormer'a 
z Thossfeld, Edward i Herman Neumann, 
zostali przez ·sąd przysięgłych na śmierć 
skazani. 

Heege p. Buer. Jakieś zbrodnicze rę
ce rozbity wizerunek Pana Jezusa na przy
dróżnym krzyżu. 

Na czerwiec można zapisać „Wiarusa 
Polskiego" na każdej poczcie. Szan. na
szych Czytelników prosimy, aby zechcieli 
Rodaków, którzy dotąd nie posiadaiq 
„Wiar. Pol.", aby go sobie zapisali na ten 
jeden mi1esiąc. }(wity do zapisania znajdu
ją się na 4 stronie. Prenumerata wynosi 
tylko 50 fen., a z odnoszeniem 14 fen. wię
cej. 

Budapeszt. W fahryce maszyn i le-· 
jarni Octtla uchwalili robotnicy przylączyc 
się do strajku ogólnego. Strejk już rozpa
czą! się, a strcjkuje 16,000 robotnikó\v. 
Bezrobciem objęci są także robotnicy po
mocniczy, tak, że w razie dłuższego trwa
nia strejlrn 20,000 robotników z braku pra
cy w fabryce maszyn pozostanie bez chle
ba. 

Wiedeń. W centrum miasta powstał 
w zakladzie chemikaliów J(ornbliih, ogień. 
Podczas gaszenia go zapalily się materya
ly celluloidovYe· i nastąpila okropna eks
plozya. Czterech strażaków zostało cięż
ko ranionych, trzech policyantów i około 
30 osób z publicznoś.ci odniosło mniej lub 
więcej ciężkie rany. Szyby w przeciwle
głych domach wyleciały. Po dwóch go
dzinach ogień ugaszono. 

W Lipsku toczyła się przez czas dłuż 
szy zacięta walka pomiędzy zarządami kas 
chorych z jednej, a lekarzami z drugiej stro 
ny. Lekarze lipscy domagali się, aby 
członkom kas chorych było wolno wybie
rać lekarza, do którego chorzy mają zau
fanie. Zarządy kas zaś nie chciały się na 
to zgodzić i chcialy zniewolić członków do 
szukania porady lekarskiej u p;erw-nych le
karzy. Czlonkowie lipskich kas chorych 
już od dawna domagali się wolnego wybo
ru lekarzy, jednak życzeń swych nie mo
gli przeprowadzić tak długo, póki im nie po 
mogli lekarze sami. Walkę przeprowa
dzono wten sposób, że. nikt z lekarzy nie 
chciał przyjąć posady lekarza kasy. Wal
ka trwała dość dlugo, aż nareszcie kasy 
chorych musialy się zgodzić na żądania 
lekarzy . 

Zehlendorf pod Oranienburgiem. W 
niedzielę przed tygodniem dzwony kościo
la luterskiego wolaly na nabożeństwo o g. 
8 i pól, ale ponieważ była bardzo piękna 
pogoda „nabożni" lutrzy woleli iść na prze
chadzkę i na „Frilhschoppe,n", a gdy ani je
dna „nabożna" osoba się nie pokazala pa
stor kazał kościół zamknąć. , 

Monachium. Urzędowe zestawienia 
potwierdzają ten dla fabrykantów piwa 
smutny f~kt. W roku 1891 przypadało je
szcze na glowe w Monachium 416,1 litrów, 
w r. 1902 już tylko 298,1 litrów. W Dre
źnie w roku 1891 234,1, w roku 1902 198,1 
litrów. Ruch wstrzemięźliwości na polu 
zmiejszenia się konsumcyi piwa polożyl za 
sługi. 

Saarlouis. Podoficer Milller z Saar
louis stawal jak donosi „Voss. Ztg." przed 
wyższym s~dem wojennym w Koblencyi 
jako oskarżony o poniewieranw żołnierzy. 
Skazano go na 7 miesięcy więzienia i de
gradacyę za znęcanie się nad żołnierzami 
w 100 przypadkach. 

Wiedeń. Krzyżackie archiwum. Koln. 
Ztg. "-podaje w nr. 487 wiadomość o urzą
dzeniu centralnego archiwum krzyżackiego 
w Wiedniu. Archiwum to założono w ro
ku 1852. Od tego czasu starano się usilnie 
zgromadzić rozproszone po całej niemal Eu 
ropie materyaly, które nietylko do historyi 
zakonu krzyżackiego, lecz także i krajów 
w stosunki z tym zakonem wchodzących 
cenne zawierają dokumenta. Jest tam do
kument z r. 1835, zawi'eirający traktat poko 
jowy zawarty pomiędzy królem polskim 
Wladyslawem i wielkim księciem litew
skim Kazimierzem Ziemiowitem z jednej a 
wielkim mistrzem krzyżackim Pawłem 
Russtorf'em z drugiej strony. Dokument 
ten zaopatrzony jest w 203 dobrze zacho
wane pieczęcie, po największej cześci szla
chty polskiej. Pieczęci te ważne są przeto 
i dla historyi rodów polskich. Nie mniej 
ciekawym zabytkiJem przeszłości jest też 
dokument wystawiony przez cesarza rzym 
skiego Zygmunta, na mocy którego dał on 
w zastaw Brandenburgię burgrafowi Fry
derykowi lfohenzolern. 

Rozmaitości. 
Ponnoza. Wyspa Formoza ściua ob_. . 

cnie na siebie powszechną uwagę, moż.i
wcm jest bowiem, że wkrótce u brzegów. 
Pormozy lub w pobliżu rozegrają się donio
sła wypadki, które zajmą piern·szorzędntł 
miejsce w dziejach świata. 

Nie pierwszy to raz Formoza - wuf .. 
kaniczna, dzika, niepłodna wyspa, prze
strzenią równa prawie Irlandyi - odegra.„ 
laby dziejowo ważną rolę. 

Cale wiekowe dzieje tej wyspy odzna-. 
czają się pe\Vn<i tajemniczością. Niczado-1 
wołane, niespokojne i rozbójnicze żywioły 
zda-\vna znajdowały przytułek na Formo
zie. Dla tego też ludność tej wyspy przed
stawia dziwną mieszaninę: Malajczyków, 
Chif1czyk6w i Japo11czyków. W ciągu śre 
dnich wieków Formoza bronila swej nieza
leżności. W XVI stuleciu pomiędzy China ... 
mi i Japonią wywiązal się zatarg o Formo
zę. Ostatecznie Chiny zajęly wyspy Pes
kadorskie, Japo11ia -- Formozę. W owym 
czasie jednakżl e· wfadza Japonii nie była. 
·zbyt silną, gdyż w 1502 roku Formozę i Po 
skadory opano\\·ała tlolandya. ttolender
czycy zaszczepili tu zarodki cywilizacyi 
europejskiej i stworzyli na Formozie wici~ 
kic ognisko handim.ve, zwłaszcza handltł 
wymiennego. 

Lecz i panowanie łiolandyi na Formo
zie nie było trwale. Zaledwie zdążyli tto
Iendcrczycy poznać rozlegle wybrzeża wy 
spy, nie zaglądaj~1c prawie wcale' wewnątrz 
kraju, gdy oto już \V 1662 roku wypędzaj~ 
ich Chińczycy, którzy zakładają na Formo
zie samodzielne pa6stwo. Par1st\vo to po 
upływie jakich lat 20 przylączone zostalo 
do Chin, jako nowa prowincya chińska. 

Wlaściwie Chir1czycy pierwsi zrozu
mieli i umieli ocenić ważne znaczenie For
mozy. Zaczęli też po swojemu fortyfiko
wać wyspę, pozakładali na niej forty i ko
lonizowali ją. Od tei chwili Formoza przy
brała zupełnie chillski wygląd. 

W roku 1884 zająl Formozę admi_rał 
francuzki Guilbert rozumiejąc dobrze, iż 
zdobycie tej wyspy podniesie urok Francyi: 
na Wschodzie. Anglia zaprotestowała je
dnak przeciwko temu i Guilbert ze wzglę
du na ówczesną słabość Francyi, dobro„ 
walnie zrezygnowal z Formozy. 

Chcąc zapobiedz dalszym sporotn o 
Formozę, postanowily mocarstwa po woj
nie japońsko-chińskiej oddać Pormoze Ja„ 
pończykom, co się też stalo na mocy tra
ktatu w r. 1895. 

Chmura elektryzowana. „New York 
Herald" zanotował niedawno zjawisko na· 
der ciekawe, którego kapitan Urghart byl 
świadkiem na statku „Mohican", plynącym 
do Filadelfii. Statek byt niedaleko Dela
wara Break watcr. Nagle otoczyla go 
chmura fosforyzująca i zamagnetyzowała 
wszvstko. Płomiienie poJawlly sie wsze
dzie a igła magnesowa obracala sie z sza
lon~ szybkością. Na rozkaz kapitana kil
ku marynarzy próbowato odrzucić lancu
chy żelazne umieszczone na pokladzie. BJ
lo to niemożliwe, chociaż ważyly tylko po 
28 kg. Wszystko byto namagnesowane, 
lańcuchy, gwoździe, sztaby, wszystko 
przylegało do siebie, jak gdyby skute. W 
gestej chmurze niepodobna bylo statkiem 
kierować. Widziano tylko przedmioty nai
bliższe, a każdy przedmiot wydawał sie 
rozpaloną masą. Nagle chmura wzbiła si~ 
w powietrze, a na statku fosforescencya 
zmniejszyła się. Za kilka minut chmura 
już byla daleko, a jednak widoczna jeszcze 
nad morzem. 

Nig'dy poprzednio jeszcze nie zanoto
wano podobnego zjawiska. 
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Wabożel\stwo polskie. 
Bismarck. 

5powiedź św. od soboty ZO maia rano 
- kazanie w niedzielę o 11 i o .f godz. po 
południu. 

Rohlingbausen. 
Spowiedź św. od soboty 20 maja rano. 

Kazanie w niedzielę o ?ś 12 o o 4 godzinie. 

Wiemelhausen. 
Spowiedź św. w nieazielę 21 maja po 

pol. Kazanie o godz. 4. 

Giinnlgfeld. 
Spowiedź św. w środę 24 maja od rana. 

Kazanie po pot o godz. 5. 

Sposobność do spowiedzi św. w Essen. 
W piątek po pol. od godz. 4 i w sobote 

cały dziet1 i wieczorem jest sposobność do 
spowiedzi św. w kościele św. Gertrudy. 
'\V niedzielę rano do spowiedzi nikt nie mo
te przystąpić ponieważ Wielb. Ojciec 
Erazm jedzie z nami do Neviges. Uprasza 
się niewiasty i komu czas pozwala, by za
raz \' piątek do spowiedzi przyszli. Dwóch 
księży będzie sluchalo spowiedzi św. Od 
czwartku można bilety w każdej miejsco
wości od przewodniczących towarzystw i 
11adzelatorów bractw nabyć. Uprasza się 
o liczny udział w pielgrzymce naszej pol
skiej do cudownego obrazu Matki Boskiej 
, '{{ łlardenbe-rg-Neviges. 

-• · .#.~4~~~-~6~„m~..a~~{!..~A.,, 
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PIELGRZVMI(A POLSKA 
2 dekanatu Essen i okolicy do Hardenber~

Newiges. 
Pielgrzymka odbędzie się dnia 21 maia 

toku bieżącego. 
Porządek pielgrzymki: 
Po nadejściu pociągów do Newiges u

stawią się w szereg naprzód Bractwa Ró
iżaiicowe: 1) z Iiorst-.Emscher; 2) z Schon
nebeck; 3) z Essen i 4) z l(aternberg. 

Niewiasty wszystkie przyłączają się 
~o owych Bractw. 

Za Bractwami postępować b~dą To
warzystwa w następującym porządku: 

I) Towarzystwo św. Antoniego z 
f rohnhauscn; 2) św. Antoniego Preisen
bruch; 3) św. Augustyna z Rotthausen; 4) 
św. Ant<Jt!iego z Schonebeck; 5) św. Jó
zefa z Essen; 5) św. Wojciecha z Schonne
i:Jeck; 7) św. Jana Chrzciciela z Altenessen; 
·8) św. Marcina z l(ray; 9) św. Aiotra z 
~Stec le; 10) św. Mikotaj a z Stoppenberg; 
11) św. Józefa z Borbeck; 12) św. Barbary 
z Dellwig; 13) św. Jana Chrzciciela z AI
tenddrf; 14) św. Wojciecha Carnap; 15) św. 
Stani~lawa z Essen; 16) św. Józefa z Al„ 
tenessen; 17) Stanisława I(. z Caternberg; 
18) św. Piotra z ttorst-Ruhr. 

Pielgrzymki: 
Na czele pójdą dzieci w bieli, które do

staną zwrot kosztów jazdy koleją. Z 
iworca do kościola będzie śpiewana pieśń 
„Serdeczna Matko", w kościele będzie śpie 
wana pieśń „Witaj świGta i poczęta aż do 
błogosławieństwa". Dalszy porządek bę
dzie ogloszony w kościele. 

Pociągi pojadą dwa: 
Pierwszy pociąg odjeżdża z Essen 

(glówny dworzec) o godz. 6 min. 33 rano; 
ee Steele o godz. 7. - Przyjeżdża do Newi 
ges o godz. 7 min. 59; z Newiges odjeżdża 
o godz. 5 min 20; w Steelc o godz. 6 min. 
3, w Essen gł. dw. o godz. 6 min. 20. 

Pociągiem tym jadą Towarzystwa, 
które w Steele zechcą wsiadać. 

Drugi pociąg odjeżdża z Essen (gló
-..·ny dworzec) o godz. 6 min. 43 rano w 
Stcele nic stawa, przyjeżdża do Newiges 
o godz 8 min. 15. 

Za bilety pobiera się 10 fen. więcej na 
koszta pielgrzymki. Pielgrzymi jadący 
pierwszym pociągiem zaczekają na dwor
cu na nadejście drugiego pociągu. 

Za Komitet pielgrzymki: 
Fr. I(arlikowski, T. Nowacki, 

:Essen. Caternberg. 

Tow. św. Kazimierza w Liltgendortmuad 
donosi czlonkom, iż przyszłe zebranie nie 
odbędzie się w niedziele, dnia 21 maja tyl
ko w niedzielę, dnia 28 maja zara~ po 
nabożeństwie o godz. Il~, z powodu iż 
21 maja bierzemy udział w uroczystości 
Tow św. Józefa w Witten. Członkowie 
winni się stawić w czapkach i oznakach na 
sali posiedzeń o godzinie I~. O liczny u-
dzial prosi Z a r z ą d. 

Wielki obchód w Laar ! 
Towarzystwo św. Antoniego w Laar 

obchodzi dnia 28 maja swą piętnastoletnią 
rocznicę istnienia oraz poświęcenie nowej 
chorągwi, na wielkiej sali domu Tow. -
Program: O godz 12-20 przyjmowanie 
bratnich tow., od godz. 37:4 wymarsz -do ko 
ściola na nabożeństwo polskie z kazaniem. 
Po nabożeństwie polskiem pochód przez 
Laar. Kapela będzie p. Podeszwy z Alsta
den. Po pochodzie udamy się na salę, 
gdzie się rozpocznie dalsza uroczystość 
zabawy: 1) zagajenie przez· przewodniczą
ce.go; 2) mowa przewodniczącego· 3) 
śpiew l(ola z Laar; 4) przerwa. 5) O ~odz. 
8~ będzie odegrany teatr p. t. „Bogata 
wdowa", bardzo ładna sztuka, która dla 
ludu robotniczego stosowna. Za dobre odc 
granie możemy ręczyć. Druga sztuka 
„Adam i Ewa". Tow. będą postępować 
w pochodzie jak przybędą. Tow., które 
do tego czasu żadnych zaprosze1i nie ode
brały, a są nam życzliwe, raczą nas od
wiedzić. Zapraszamy na naszą rocznice 
szan. Rodak6w i Rodaczki jak najusilniej, 
a każdy powróci do domu zadowolony. 

Z ar z ą d. 

Tow. św. Jana Chrzc. w Meiderich 
w niedzielę, dnia 21 maja urządza obchód 
swej 6 rocznicy istnienia polączonej z kon
certem i teatrem na sali p. Mismahla, ulica 
l(rótka nr. 14 w Unter-Meiderich, na którą 
wszystkich Rodaków z Meiderich i okolicy 
zapraszamy. Szan. towarzystwa, które 
zaproszenia odebrały i te, które z powodu 
braku adresów osobnych zaproszeń nie 
odebraly prosimy, ażeby przybyły z chorą 
gwiami i palaszami. O godz. 4 wymarsz 
do kościola na nabożel1stwo polskie. O li
czny udziat w rocznicy uprasza się. Mu
zykę wykona p. Podeszwa z Alstaden. Li
sty wszelkie uprasza się nadselać pod adre 
sem: Fel.iks l(alek w Meiderich, Soder-
burgerstr. 31. F. Kałek, przew. 

„SAMOPOMOC" POLSKICH KUPCOW 
I PRZEMYSl.OWCOW. 

Przyszłe zebranie odbędzie się w nie
dzielę, dnia 21 maja o godz. 4 po południu 
punktualnie w lokalu p. Noisten w Kastro
pie. Liczny udzial samodzielnych kupców 
i przemyslowców polskich z Westfalii i 
Nadrenii pożądany. Na porządku obrad 
sprawa zależenia banku polskiego. 

Z ar z ą d. 

Czołem! Kottenburg ! Czołem! 

Towarz. gimn. „Sokół" w l(ottenburg 
donosi swym szan. druhom oraz wszy
stkim Rodakom zamieszkalym w l(otten
burg-Rauxel i okolicy, iż towarzystwo na
sze urządza zabawę wiosenną, która odbę
dzie się dnia 21 maja na sali p. Telszowa w 
l(ottenburgu. Upraszamy wszystkie gnia
zda, które zaproszenia otrzymały i te, któ
re dla braku adresów zaproszef1 osobnych 
nie otrzymaly, ażeby nas raczyły zaszczy
cić swoją obecnością i raczyły się przy. 
czynić do upiększenia naszej zabawy. I<a~ 
pelę dostawi nam p. Musielak z I<astropu. 
Czolem ! Wydział. 

Uwaga: Donosimy zarazem człon-
kom naszego gniazda, iż zebranie odbędzie 
się w niedzielę o godzinie pól do pierwsze! 
w południe, ponieważ mamy jeszcze kilka. 
spraw do zalatwienia co do naszej zaba.: 
wy. O liczny udzial uprasza się. 

M. Forszpaniak, prezes. 

Towarzystwo gw. Józefa w Dilmpten 
oznajmia wszystkim czlonkom i Rodakom 
w Diimpten i okolicy, oraz wszystkim To
warzystwom polsko-kat., iż w dniu 21 ma
ja obchodzi drugą rocznicę zalożenia towa
tzystwa i uroczystość poświęcenia chorą. 
gwi, na którą wszystkie towarzystwa, któ
re zaproszenia odebrały, i te, które dla 
braku adresów zaproszeń nie odebrały z 
chorągwiami serdecznie zaprasza. Na 
dworcu w Oberhausen i w MiilheJm-Eping
bofen oczekiwać będą członkowie na to
warzystwa do godziny 3 po poł. Uroczy
stość odbędzie się na sali p. Baumeistra 
ulica Melinghoferstr., Dilmpten II. nr. 123. 

Pochód do kościoła o godz. wpół do 
czwartej. Towarzystwa postępują w po. 
chodzie tak, jak się sta\vią na salę. Pro
gram uroczystości zostanie każdemu na 
sali doręczony. O liczny udział w roczni
cy i poświęceniu chorągwi uprasza się. 

Z ar z ą d. 
Uwaga: Towarzystwo św. Józefa w 

Dilmpten przystępuje o godz. 8 rano w tt.; 
samą niedzielę wspólnie do Komunii św. 
Sposobność do spowiedzi św. w sobotę po 
pot w kościele najśw. Maryi Panny w 
Oberhausen, a w niedzielę w kościele para
fialnym w Diimpten. Pożądanem jest, aby 
się członkowie jak najliczniej stawili. 

Z ar z ą d. 

Baczność Rodacy i Rodaczki z Altendori
(Essen-W est). 

W środę, dnia 17 maja o godz. 30 po 
poludniu przybędzie ksiądz polski słuchać 
spowiedzi wielkanocnej. Zarząd. 

Towarzystwo św. Stanisława w Herne. 
W niedziele 21 maia zebranie po pal. o 

godz. 40 na górnej sali p. Nussbauma. Jak 
najliczniejszy udzial jest pożądany. 

Zarząd. 

Baczność Recklinghausen-Siid (Bruch) f 
W niedzielę dnia 21 maja przed pot o 

godz. 11~ odbędzie się konferenc~a mę
żów zaufania w lokalu p. l(uchema. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wieće Ziednoczenia zaw.pol. 
W Merklinde odbędzie się wiec w nie

dzielę 21 maja o godz. 30 w lokalu p. Gill
ke, Bovinghauserstr. 

W Gladbeck odbędzie się wiec w niedzielę 
dnia 21 maja po poludniu o -4 godz. w 

domu czeladzi, Kolpingstr. Na porząd
ku obrad bardzo ważne sprawy, dla ~~ go 
liczny udzial pożądany. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiec polski w Gerłhe. 
Dnia 21 maja t. j. w przyszłą niedziel~ 

zaraz po nabożeństwie o godz. pól do dwu
nastej w poludnie; odbędzie się wiec w 
sprawie opieki duchownej dla Polaków ka
tolikó'vv z parafi Gerthc na sali p. Schuma~ 
chra w Iiiltroperlandweg. Obowiązkiem 
każdego Polaka-katolika jest, na ów wiec 
przybyć, gdyż będą ważne sprawy oma„ 
wiane. Wacław Dąbkiewicz. 

~~-ff;**'"**"Ą)-fH~). .. " 
l(oło śpiewu „Lutnia" w Rohlinghausen 

zasyla w dniu ślubu szan. druha sekretarza 
l(ola śpiewu 

p. JANA KRĘPULCA, 
oraz jego dozgonnej towarzyszki życia 

MARYANNY IDKOWIAK 
najserdeczniejsze życzenia z trzykrotnem 
okrzykiem niech żyje mloda para! niech 
żyją zdrowo i dlugic Jata! niech żyją lata 
Matuzalowe! Cześć pieśni polskiej! 

** ··~-·· · ~ · **** Polską służącą od 1 czerwca potrze
buje 

W. Weyna, krawiec polski, 
Marxloh, Wiesenstr. 35. 

BACZNOSC RODACY W BRUCl(HA~ 
Jako stali odbiorcy niżej podpisani Pd.etat 

my Sza::iow1~ym R~a~om. z Bruckhanseu i · 
lei okoh.cy Jako n~dz1elmejszego i nasfa\V.:· 
szego mistrza krawieckiego pana l· 

Adama Słomę, 
który mieszka w B r u c k h a u s en, ut Gtiia 
str .. 10, a kt~ry zna!1~ jest nietylko z nailePSz~ · 
kro1u,. uslug1 skore1 1 rzetelnej, lecz i ceny i~' 
są umiarkowane. Z tego powodu jak naiu&ihi· 0 

upra~zamy ~szystkjch .Rodaków o laskaw0 P~ 
parcie a takzee z te1 przyczyny, że p. S. z rQbo 
nikami zawsze idzie ręka w rękę, co my wsey1 

scy poświadczyć mCYiemy. • 
Niechaj hasłem każdego będzie: 

„SWÓJ DO SWEGO!" 
piotr: Oafac~, l(limek, l(amzol; Stanisla"· 

M~c1oszek, Jarosik,. Strzelczy,k Malek, Sobit: 
ski, Grzelak, U~bamak, .Rosik, M.adeika, P!o1. 
tek, I(ukula, Wieczorek, Adamski, Lu·cl:wic~ak 
Przybylski, Derdas, Warga, Bąk, I(oziolek, Pi' 
inl~, Gabryś,. Zbiers~i; Woj cieci~: Strzełciyk. 
Jasiak, Jarosik, Oosiorek, Grzeskowiak· Al.;' 
ehal': Losy, Sieradzki, Jackowski, Nowacki ~· 
łat.a; Jan:.Wojt~zak, Wit?r1, Jarosik, Drozdow: 
sio, Dudziak, P1askowsk1; Ignacy: Woitca.k 
J.arosik, I(am~ol, ~wicrczyk, ~nychafa, 1(1ba'. 
sik, Dera, M1ko.!arczak; Franciszek: Piaskow. 
ski, Jarosik, Maskiela, Bugaszczyk, Banaaak 
Andrzej: Wojtczak, Schwarz,; Antoni Mróla· T~ 
111asz :Ponitka, Oozdziol; Józef: Wojtczak: 'Ba. 
misiak, I(rajewski; Kasper: Witczak, Maior. 
ezyk; Stefan Dawidowski; Jakób Stelma~~· 
Miko.fai Maskiela; Pawel Brzezi!l~ki; Piot; 
Strzelczyk; Jan Stachowiak. 

Posiadłość moją 11 mórg z budynk6lan 
murowanym domem i chlewem, stodolt „ 
drzewa, polożone przy szosie, kole;, k:o
śció1 i szkoła w miejscu, z calym za.le
wem, jest zaraz do sprzedania. Cena bo
na podług ugody. Zgłoszenia przyimnłe 

Antoni Miękusiak 
Borek, (Kreis K:oszmin). .„. 

Krawiec polski 
Franciszek Dukat, 

mieszka 

~w Hiillen ~ 
przy ulicy Friesenstr. nr. 15. 
Najlep~zy krój 

ceny umiarkowane. 
lllllQJlllllllEllllllllllll1lll!lialllMMllłllftlln!M§'BPDllllli 

• 

„ 
lmiI MoJler •••a.iw. 

koźuchów, blelłzny, szelek, rękawiczek, tlllidl. 
portmouetek. 

I 

Reparacye, poci<lganie parasoli od deszcsu i 
slońca. 

Jedyna fabryka parasoli w miejscu. 

2 czeladników krawieckich 
potrzeba na stale zatrudnienie. Jeden tJi
ko na wielkie sztuki za wysoką placą, ale 
tylko taki si~ może zgłosić, który swoJa 
sztukę dobrze odstawia. 

M. Miedziński, 
Herne, Neustr. nr. 24. 

„~.· *<*1; ~-4~****4ł~łł• ~ Pola;am szan. Rodakom i towarzy- i' 
.!: stworu obrazy religijne, oraz narodowe we ~ 
8. wielkim wyborze. Pieiczą.tki (stemple) tak g ·- ··-·----· ----·· li Tanio ! Tanio t • Baczność Siostry c dla towarzystw jako prywatnych osób po- ~ 

Bractwa Różańca św. Polek w Habinghorst ~ i dług zamówienia. Wykonuj~ wszelkie dru- ~ ~ 
w przyszą niedzielę tj. 21 maja zaraz ~ _; ki jako programy, afisze, karty wizytowe i ~ & 

po nieszporach w ttenrichenburg, odma- "" ~ inne rzeczy gustowne szybko I tanio. : ca 
wiany będzie Różaniec św., na który się ; Z Oprawiam najtaniej korony ślubne ::-_Ef. ~ 
wszystkie siostry mile zaprasza. Zarazem ~ (wieńce) i wiązarki. Mam wielki wybór 
donosi się, iż Różaniec odmawiany będzie ~ obrazów z muzyką. ~ 
regularnie co 3-cią niedzielę każdego mie- E': i 2 = 
siąca. Siostry! W tem krytycznem poło- ~ .:, fabryka ram I zwierciadeł. Hurto- ~ .~ 
teniu w naszej parafii pożądanem jest, aby - ~ wm 1 detaliczna sprzedaż. Polecam się g ';. 
z was żadnej nie brakowało, aby przez li- ~ • sz.czególnie towarz.yswom P<>lskiem w ra- ~ ~ 
czne zgromadzenie się pokazać, it my ~ de potrzeby pamiątek, dypłomów etc.. li 

rzeczywiście chcemy się w naszej niedoli i= · Adam lllohczp' ski ! 
pomodlić szczerze do Królowej Różańca ~ 
jw., tej królowej naszej. Zwołujący. Oełseoklrchen. Plorastr. 92. m 

• Dom Tapet I 
I E. T h i e I e w B a r o p i e I 
• ul. Harkortstr. 5a I 
• 

poleca • 
s-ive JJnane z dabro~i tapety, linoleu.m, farb~ &upełnie gotovrf\ do 9' 

• malowania podłogi, 1UJ1by odmierzone, najlepesy olej, lak, pędzle itd li 
.i.. La.k burutynow7 do podłogi. ,._ 
• Od 10 te i. H e.11tukv poez. „ 
• C1gora, pu.płero"'y ł tabaki I I _ we wielkim wybo'.Ee· -

···-·-·---··-···------· 
za &:ok) llllld'ILd I redakcR odl>'O'Włęddahtf' A.11to11 nr e-J ski w noc1nlm- Nakładem ł ozciookami Wydawmctwa nWla rusa 



,. „ - I O ' "".--·, ; ; 

WY~bodzi ci>dziennie z wyJątkiem dtti poświątec 
Priedl>lałl kwartalłta na poczcie i u listowych 
1 mr: 50 fen., a~ oomosżeniem •do domu I mt. ren. 
„ Wiaf'.US Polski" zapisany Jest w: .cenniku poczt WYm 

pod znak!em „t. polnisch" -nr. 128.. · 

Redakcya, Drukarnia i Księgarniru znajduje się w Bochum, 

Za tnse aty plact si~ za.' wiersz petytowy 15 fe11., a u 
odosz ia zamieszczone órzed tnseratami 40 fe&. Kto 
cz sto glasn, otrzyma rabat. - Lfstv do •. Wiara 
Polskie o" należy franko.wa~ i padać w nkh dokla4. 

ny a res piszące5CO. R~kopisów sie nie zwraae. 

- Adres! "Wi.a'rils Polski"; Bo hum. - Telefonu Lr· 1414. 



ickfość, z jaką rządy '' ystępowałr przc
dw zawodowym związkom czeladniczym 
i od czasu powstania wielkiego przemysłu 
przeciw związkom robotniczym z konie
czności kazala robotnikom w piervlszej li
nii walczyć o wolność koalicyjną, o rów-
IW '"' , nicnic polityczne, a dopiero w 
d. j :i11ii o krótszy czas pracy i wyższe 
zar. Jki. Im wickszą wolność udzielano 
robothikom, tom więcej ustępowato zabar
wic~1ie polityczne, tern więcej rilch robotni
czy stawał si<; czysto zawodowym, jak to 
na:Jobitniej widzimy w Anglii. Nasz ruch 
lltc.łow)r, którego częścią j.~.st ruch robotni
czy, rozpoczął siG rozwijać na szerszej 
pod sra\\ ie od czasu rozbioru Polski. Roz
bttd~ci1y powstaniami, konstytncyą trze
ciego nmja i srogim uciskiem paflstw za
bo ·..,z.rch lud polski \\ obronie własnej za
cz:1l bra~ CZj 1111y i coraz większy udział w 
pcdttycc :iarodO\\"Ci, a pod zaborem pru
sk:111 zclc•byl sobie wśród społcczel1st1,Ya 
n3.:;zq~o ':;tanowi ·ko J-ierującc. 

W'.1k1.t l< polityki antypolskiej rz4d11 
prt.~kie1~0 i z winy sprzccla\\'C7.ykó\Y wlo
!kir:.nin polski i robotnik rolny szcdl za 
pr<lq do miast i \\ ychodził na obczyzn<; 
sz,1~.a;ą1: pracy'' przemyśle. l(osty szeregi 
robot;1ih>\\. polski.:h, wzmagał się też ruch 
rn 1 mk:c,y, puwstały polskie towarzystwa 
roł.· ,1;c-n, powstały wreszcie tak potrze
b: p, !skk orga11iz8cye 7.awodow~. 

z..:1r.g-r'll ()\\/CJ roz \\'i <'idl si<.; m(> \\'ca w 
dn1g1~·j czq\:i S\n~go p17cn;ówicnia nad 
111a:..,1cnie!11 i stanem mchu robotniczego 
polskiego 1ia ohczyl.nic, k~óry rozwijać się 
pr \ i!1ieu tal·, i~i,by robotJJik polski i caly 
1wsz 1;arócl z niego jak 11ajwiększe odnieśli 
k< · ~y{;ci. 

tLst~pni..: ?dawszy przc\):otl11ict\\ o 
'\ icca swemu zastępcy zabrał głos p. Woi
ci..:..:ll ~as[i'1ski z Bochum, który wykaza
wszy odn;lmc pofożenic i stanowisko ro
bot::il-:"a Polaka przcdsta·wił powody, dla 
ktci;·vch :r:a1ożonc zosta!o „Ziedno..:zenic 
za\\ ocirw\.' polskie" i omó\.vit działalność 
jcg( dwuletnią. Zaznaczyt w kOl'1cu mó
w·.:<l, że „Zjednoczenie zawodowe polskie" 
prngnk zorg;anizować wszystkich robot
llilJI\\ na obczyźnie, a ostatnio przystąpiło 
t?!- ż: clo (•rg<rnizowania robotnic polskich. 

Co siG tyczy Polaków w Brcmcnic, to 
i tutaj „Zjednoczeni·':· zawodowe polskie" 
ma jtiż cz!onków i chodzi mu przede\vszy
stl: iem o licznych robotuikó\\" Polaków 
niczorgĘ1nizo\\·a11ycl1 i robotnice pols.kic, 
które niRdY do związków niemieckich nie 
przystąpią, i o tych, któn·,lli niemcy po
miiuaiC\. j:ik tego dowodzą liczne skargi 
mie!scowe. 

- Oklaskami objawili swoją zgodność 
z ,,.\'\\'Odami mówcó\.V zebrani, których 
był; okolo 150, '' tern kilkanaście nie
wiast. 

Jeden z robDtnikó\V przybył na estra
dę. by podzięho-\i,·ać m6wcom, zaznaczając, 
że crgL1r:izacya polska jest robotnikom ko
nicznie potrzebna, bo i \V ostatnim czasie 

Kapitan Czart. 
TOM TRZECI. 

(Ciąg dalszy). 
W braku dowodów materyalnych: 

stwierdzających niewinność ukochanego 
\\):starczało Gilbercie - przeczucie. Go
tov.a byłaby w ostateczności przyjąć je
go ci:-mnc pochodzenie, ak. na charakter 
nieszlachetny 11igdyby nie przystała. U
parcie r~ż po\\ tarzała sobie, że jest on ra
czej ofiarą, niźli winowajcą. 

Czuta tę prawdę i w głębi duszy była 
o niej przeświadczona; na nieszcz~ście, nie 
mog-Ja jej udowodnić faktami! 

Nikogo też nie dziwi, że, mimo zupeł
nego prześ\:i.·iadczcnia o swej bezsilności ! 
o 11ieuchro1111cj prawic zgubie Manuela, po
wziGla ostateczne i niezłomn!c1 postanowie
nie względem swego ma1żeńst\\ a z Rolan
dem. 

Postanowiła nie zaślubiać hrabiego. 
Niezależnie od tego, z nahvyższą obc

iGtnością zeZ\Yalala na całą krzątanint; 
przygotowa\<r·Gzą, na caJy ten gwar po
wszedni a często i trywialny który po
przedza tego rodzaju uroczystości rodzin
ne, \Viedzia!a bowiem z góry, że to- wszy
stko na niczem się sk01iczy. 

Powziąwszy niecofniony zamiar zer
\\'ania, za wszelką cenę, nienawistnego so
bie związku, pozwalała Rolandowi odwie
dzać siG, słuchała cierpliwie i z zimną u~ 
przejmością jego czułych wyznań, a nastę-

. \..p'ąic, niczem wymaganiom Ś\\-iatowej u
przejmości nieubliżywszy, zamykała się w 
s.wym pokoju, oddając się smutnym, choć 

·· : ·"" zarazem rozmyślaniom. 
10~nic prawy jej charakter 

'' z"·i:4zkach nkmi..:ckich witlkk wspa:
cia i zapQrnogi wypłacano niemcom, a Po
bkom. chociaż się upominali, ni-2, dano ni
czego. 

Referenci przt.:mawiałi od godziny ;·.: 
do godz. 11-tcj, a dyskusya nader żywa 
i ciekawa przeci~gnęła się do godziny 2-
giej \\ 1: ,_:y. 

Pan Stanisław Karwik, który otwarcie 
przyznak sic do zasad so ... yalistycznyd1, 
zabral pierwszy głos w dyskusyi, za-
7.naczając że zdaniem jego w l3rl:
mcnie organizacya polska jest niepotrze
bna, bo Z\\ i<izki centralne (socs:11istycznc) 
są tntaj dostatecznie rozszerzone. 

Pan Wojciech Sosi1·1ski odparł, że „Zje
dnoczenie zaw. polskie'· jest potrzebne i '.\. 
Bremenie i \\' okolicy Bremeny, czego 
najlepszym dowodem, że ma już da\\ no 
czfonh::i'l ,. w stronach tutejszych, a dalej 
potrzcbłlc do zorganizowania miejscowych 
robotn[..: polskich; Polak zrcszt<t każdy do 
polskie.i o ganizacyi dążyć powinien. Co 
się tyczy związkó\\' socyalistycwych, to 
oni o robotnika Polaka mało się troszczą, 
przeciwnie szydzą sobie z niego, czego do
wodem występy żydowskiego socyalisty 
Iiaascgo, który biotem obrzucał na wie
cach w~zystko, co drogie sercu Polaka .. 

Pan Stachowiak przy1ącza sit; do \\'Y
wodó \ p. Sosil1skiego i przema\\ ia za 
.):'.jednoczeniem za\, OUO\ cm poL kit:m'·, 
b::r zorganizowalo dziewczcta polskie, knj
rych Ha przykład pracuje około l200 \\' fa
hryce Juttc. 

Pan Karwik bierze \\ obronę żydó\\. i 
tfaasego. Socyaliści i żydzi bronili 7.da
niem p. KanYika Polaków i h\czyli sit.; z 
11i1ni. 

Pan K\\'iatko ·ski co do potuszonci 
kwestyi, czy stoimy w Brernet1ie na da
·wnie_iszeJ ·slowiai'1skicj zicllli, odpowiada 
t\vierdz~1co przytaczahic na do\\ ód 1iaz1\ G 
miasta Bremeny, która pochodzi od nasze
go słmviai'1skicgo brz-~m!ę. 

Ani socyaliści ani żydzi nigdy szczcrzt 
Polaków nic bronili. W Polsce pod Mo
skalem żydzi z polskim[ socyalistarni nie 
chq mleć nic \\spólnego j mają S\"\ ói 
.,Bund'', a właśnie obecnie w Galicyi post~ 
llO\\'ili żydzi także odt~czyć się od socya
listów polskich, których przy\\ ódzcai p. 
Daszyl1ski napróżno stara się zapobicdz 
ro;-:la.mowi. Socyaliści nic mają \\·ięc po
wod11 bronić żyd(rw, bo jakby na szyder
st\yo hasłu socyali ·tycznemu „Proletaryu
szc wszystkich krajów łączcie się" żydo
wscy socyaliści się właśnie rozłączaj[} i 
rozbijają partyę. Socyaliści zaś jeszcze 
niedawno znowu dobitnie okazali, jakie 
żywią uczucia dla Polaków. Gdy bO\\·!cm 
poseł Brejski chciał przemówić w parla
mencie w obronie robotników polskich, ha
katyści stawili wniosek o zamknięcie dy
skusyi piern·si zaś, którzy glosowali za 
rem, by poslO\vi broniącemu robotnikó\\. 
zamknąć usta, byli socyaliści ! 

nie pozwalał jej ukry\ ·ać rzeczywistych 
myśli i uczuć. 

Ile razy margrabia mowił jej o przy
szlem malżef1sh\·ic, odpowiadała popro. 
stu: 

- Nie zostanę nigdy ion4 pana I(olar)
da de Lembrat. 

Ojca przyprawiala z początku ta od
powiedź o gniew wielki. Następnie zacząl 
zvvolna oswajać się z nią i poczytywać nie 
chęć córki za pe\vien rodzaj panief1skiego 
bprysu. który w ostatniej chwili am przez 
się ustąpi. 

I<oland przybył do palacu f aventines 
w takiem usposobieniu, że Gilberta odgadła 
11atychmiast, że walka będzie nieunik
niona. 

Hrabia. zamiast narzeczonej, zastał w, 
bawialni tylko jej rodziców. 

U\1,;kłany w przeróżne sprawy, które 
sam '.\'Y'·\·ota?, ale których ostatecznego \Vy 

ntku nie mógł być jeszcze pe\vnym, chciał 
przynajmniej zapewnić sobie posiadanie 
Gilberty. 

Kochat 011 pannę de Paventines z na
miętnością, której przeszkody dodawały 
coraz większej mocy. 

Pragnął ją posiąść, na\vet wbre\v jej 
woli, i ,,~brew wszystkiemu na świecie, a 
żar krwi mfodej nie pozwalał mu zastano
wić się nad stanem duszy Gilberty. 

Gdy tylko znalazt się w obecnoś.:i mar 
grabiego i jego małżonki, zaraz po wyra
żeniu ubole\vania z powodu nieobecności 
panny, przyst::{pil śmiało de rzeczy. 

- Mości margrabio - rzekt - jak
kolVtiek szczerze żałuję, że nie dano mi po
zdro\·dć panny pilberty, szczęśliwy jestem, 
znajdując sposobność \vyjawienia państwu 
swych nadziei i swych pragnień. Odda
wna posiadam dane mi przez was słowo. 

Pozostank więc prawd1.1, ż.t: rnbotnib 
Polaka, tylko Polak broni szczerze. 

Pan Rcr ... nt jest przeciwny „Zjcd11oczc
niu za\\, odowi:mu polskiemu" i dl\rnli so
cyałistów. P. Kam ik J)Dwiada. że tylko 
hece na rodowościo\ c są winn~. iż żydzi 
się od!ączają. Żydów wszędzie uciskano, 
więc też dziwić się nic można, że stali się 
wyzyskiwaczami i oszustami. Zresztą 
żydzi przyczynili SiG wiele do podniesienia 
kultury. ($miech). 

Co się tyczy obrony Polak(rn, to Po
lacy \.\. Bremenie mają wszelką wolność, 
im policya trudności nic robi, \\·i~c też nie 
potrzebują SiG troszczyć o walki innych 
Polaków. 

Pan Lcppcrt: Znam pp. Karwika i Be
rent~. gdyż 17 lat jestem • w Bremcnic i 
wiem. że tych panów się 11ic przckoua, bo 
s~ 011i zabitymi socyali.starni. Karnik· do
ty...:hczas dla Polaków niczego nic zrobi!, 
chybn kh rozpaja! \\' S\\"ej oberży. Socya
liści '' ałc~yli zawsze przeciw \\·szystkim 
narado\\ ym objawom porniGdzy Pola.kallti 
\\ Dr1:111cnic, w~Jlc/:yll i walczą też przcci \\ 
towarzystwu polsko - katolickiemu ,,Ko
ściuszko··„ 

Zt~1J też bronią oni żyd(l\\, którzy prze 
cicż stoją \\. Prusach po stronie llakaty
stów, \\ I<osyi po stronic Moskali, a wiGc 
\\'SZGclzic po stronie \\ ro~ów polskości. 
So1:y2l:ści też j11ż \\'Ó\\'czas brnździli, gdy 
w Brcrneni:: l\s . ks. Ziillmcrmann i Nicsio
ło\\'SJ-i urz:idzill \\ie.: w sprawie wstrzc
rnięźli\\ ości. 

Pan Piusd. \\ ywoclzi, że „Zj.:d1J')CZ-::
nic Z[\\"\ ocbwc polskie" jest potr::'.cbnc dlrt 
Polak1.h'.'; o km td 11ii: ma dwóch zdar'i. 
.WiGc każdy rnezorganizowany robotnik 
Polak powinien siQ do11 zapisać. 

Pan Sosii'1ski przcckwszystkiern \\ ystG 
puk przeciw tw krdzcniu p. Karn·ilrn, że 
Polacy w Brcmcnie nie potrzcbui<.t siG tro
szczyć o resz[<; Polaków bo im w Brem.:
nic dobrze. Właśnie tem wi~cej Polacy 
bremei'1scy o uciskanej braci pamiGtać \\'in
ni. Gdyby tak miala \\ ygl<:.tclać solidarność 
robotnicza, trJ uie iaszliby robotnicy dale
ko. Przecltodz~1c do\\ e\\'nGtrznych spraw 
socyalistÓ\\ , ,,_ykaz11jc mówca, że sam so
cyałista Vollma r stosunki \V socyalnej de
mokracyi nazwał zgnilcmi, \\ ięc nic ma si~ 
czcm szczycie. Polscy robotnicy płaq
cy skladki socyalistorn zapnrnc IJiebawern 
się przekonają, że zniewoleni są utrzymy
\\·ać tylko glowaczy socyalistycznych a ko 
rz.yści ztąd wog-ólc nic mają ani jako robo-
rnicy ani jako Polacy. · 

V\'niosek o zamknięd:i dyskusyi sta
" iony przez pana Garczarka odrzucono 
i dyskusya toczyła sic dalej nie przyno
sznc jednakowoż już niczego nm;:ego. 

Pan Karwik starał się udowodnić, że 
Polacy orga11izowania nauczyli się od so
caylistó\v. Odpowiedziano mu, że socyali~ 
ści nauczyli się jej od Anglików. Dalej starał 
się jeszcze p. Karwik bronić żydów. Odpo 
\\ icdziano mu, że lepiej byłoby gdyby p. 

l(iedy pozwolicie mi zażądać jego spełnie
nia? 

-- Kochany hrabio - oJrzekl stary 
margrabia - \\ iesz, że jestem z11peJnie ci 
oddany. Jeśli nie oznaczyłem dotąd jesz
cze dnia ślubu, to przyczyną tego byly je
dynie \\·ypadki, które wstrząsnęJy silnie 
umysłem naszej córki, i nas \\f rÓ\\ nyrn 
stopniu przeraziły, wpły\vając na opóźnie
nie tego, co - możesz mi wierzyć - jest 
celem najgorętszych naszych pragnre11. 

Sądzę, że \VSpomnienic przykrego wy
padku, o którym wspominasz, panie mar
grabio, powinno już było w paf1skiej pa
mięci zatrzeć się i nie stać na przeszkodzie 
memu szczęściu. 

- Nigdym \\ ypadku tego nie uważa! 
za przeszkodę. Przestrach i żal, j~kiemi 
napelniło nas \\ pierwszej chwili U\\.ięzil:
nie pańskiego brata.„ wybacz pan! iegu 
Manuela chciakm powiedzieć, już z umy~ 
slów naszych ustąpiły. Rozmó,vmy się za
tem, jeśli życzysz sobie tego, o tym Z\\ iąz
ku, którym dom nasz zaszczycasz. 
· Ale powiedz nam, panie hrabio -
przerwał sobie nagle margrabia - czy nie 
\\·iesz. co się dzieje z Cyranem? 

- Nic nie wiem o Cyranie. 
- Jesteś wszakże z nim w stosnnkacb 

przyjacielskich. 
- Niezupełnie. Cokol\viekbądź, niepo 

koi mnie je-go postępowanie - dodaJ z dzi
:rnym uśmiechem. - Nie wiem, gdzie się 
znajduje, \\iem jednak, że wyjechał z Pa
ryża. 

- Na dlugo? 
- Bergerac lubi przygody i ubiega si~ 

za nie.mi, sam tei pewnie nie umiałby prze
powiedzieć z góry ani wyniku ani koń.:a 
wei podróży. 

- Zajmowa.f się on bardzo pańskim„. 

Kam ik raczej robotników polskkh bronił 
którzy wiGcej obrony potrzebuj'! niż żydzi. 

W koi1c11 przyjęto wniosek o zamknit;
cie dyskusyi i zakoóczono wiec hasłem 
Szczęść Boże!, na które naturalnie odpo
wiedź dali tylko niesocyaliści. 

Mimo różnicy zdań jaka w drskusy1 
panowała, rozprawy odbyly się \.\." zuvcl
nym spokoju a wiec nie minął bez korzyści. 
\Viecownicy bowiem mówili "szyscy z u
znaniem i zadO\Yolenicm o referatach t' \\'y 
razili życzenie, by wiece takie odbyć cz~
ściei, a rozbndzitoby si<.; życic narod.o\.\ e 
w Brunenic. 
• :rr=rr - - - -· 

Socy a ·iści prze en\' religii. 
Socyaliści 113 ogól stanowczo broni:. 

się w prasie swej i na zebraniach przed Z'l

rzutcm, jakoby byli wrogami religii i twier 
dzą, że religię U\\ ażaią tylko za prywatną 
rzecz każdego czło\\·icka. Do takiego wy
pierania SiG maj'! oczy\1 iście slusrne swoje 
powody, a szczególnie tak zwani snq,rali
ści polscy, bo ci wiedzą dobrze, że lud pol
ski j~st bardzo religijny i gdyby się do nic
g-o zbliżyli, o twarcic sic przyzna waią\: do 
S\\ ych \\ rogiL..h kościofowi uczuć, \vÓ\\ -
czas 11ietylko nic zdobyliby ,,towarzy
sz(>\\"·, ale w dodatku nasze gosposie za 
drzwi miott;l by ich po\\ yrzucaly. O tern 
soc~'aliści .,, icdzą bardzo dobrze i dla tego 
też m~1drze ukry\\ ają S\\ ą \\ ilczą naturt: 
pod skórht jagnięcia 11icwi1111ego. 
. Lecz Jak natura ciągnie \.\ ilka do lasu 
tak też i socyaliści od czasu do czasu i to 
dość często wycl10dzą z ukrycia, odsłania 
.ią przylbicc i bryzgaj'! jadem nienawiści 
Ha wiarę świGt<1, na Kościół katolicki i je
go urządzenia. Socyaliś;:i wicdz~i. że do
póki młodzież nasza otrzymywać będzie 
dobre\\ ychowanic religijne, dopóty. tet so
cvalizm nic zdoła sobie zdoby~ silnego o 
p~rcia. g<lyż kto jest dobrym katolikiem. 
tcu :1ie może być socyalistą. Dlatego to 
waiJO forty cytildeli znidć pod budow~ 
socyaliści wytężają \\ szystkie swe sily, 
aby przeszkadzać religijnemu wycho\vaniu 
dziat\\·y i \\ tym celu domagają się ustawi
cwie wyrngowania nauki religii ze. szkót 
ludowych. W :FrD.ncyi opanowanej przez 
socyalizm i masoncryę, już im się to udało, 
doprowadzając do zupełnego rozdziatu 
między Kościołem a pa11stwem. Trudniej 
natomiast wiedzie im się w Niemczech 1 

gdzie żywiol chrześcial1ski jeszcze nie za
nikł do tego stopnia, co w francyi. Lecz i 
tutaj socyaliści nie tracą nadziei i kierują 
swą agitacyę między nauczycieli szkól lu- , 
dowych, za pomocą których spodziewa.ią 
się dojść do celu. 

Agitacya ta zaczyna też już wydawać 
owoce. W mi:eście Bremenie, które z 
swoim obszarem stanowi w składzie pai1-
st\va niemieckiego wolne miasto hanzeaty
ckie odbylo się zebranie nauczycieli i nau
czycielek, w którem wzięło udzial około 
500 osób. Na zebraniu omawiano głównie 

tym Manuelem - potknął się po raz d111gi 
margrabia, z trudnością widocznie zapomi
nający o miłej znajomości zawartej z wice
hrabią Ludwikiem de Lembrat. 

Tak jest; bardzo. 
- Czemuż go tak nagle porzucił? 
-- Cyrano ma dużo mHości \vłasnej. 

Nie chce przyznać się do tego, że był 
chrzestnym ojcem oszusta, i być może, o
sądził za rzecz najlepsz~ czekać w ukryciu 
aż go sądy uwolnią na zawsze od nieprzr
nosząccgo mu zaszczytu pupila. 

·- Jest najpewniej tak, jak pan hrabia 
utrzymujesz. 

- Zapomnijmy o Bergeracu, paIIie de 
Faventines, i jak sarn tego pragnąłeś, po
mówmy o majem matżef1shvie. Dtugo na~ 
tern rozprawiać nie potrzebujemy. \V te! 
chwili pozostaje nam już tylko 0711aczyc 
dokładnie tennin. 

- Zapytam Gilberty. 
O! pannom nigdy się nie śpieszy. 

Trzeba w ich imieniu po\\ ziąć postanovv·ie
nie przeciw któremu nigdy one prawie nie 
zakladają opozycyi. Za dwa tygotlnic, je
śli pozwolisz, panie margrabio, moge zo· 
stać paf1skim zięciem. 

Margrabia zwrócił pytający wzrok na 
żonę, która, zagłębiona w pracowitem \\.~Y
szy\vaniu k\viatów kolorn\vemi jedwabi.a.
mi, zda\vala si~ obc4 tej całej rozmowie. 
Nie dojrzawszy \V \V}Tazie jej twarzy za
przeczenia. odrzekł: 

- Zgoda, kochany hrabio; za dwa ty
godnie. 

Przy tych słowach podał rękę Rolan
ck>wi, który ją energicznie uścisnął. 

Do uścisku dołączyłby też zapewne 
kilka oświadczefl wdzięcznoś1.;i, te.cz w. 
tej chwili weszła Gilberta. 

(Cl;w dnłseyi nasta_pi9. ~ 
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·•ka r··liU'it' P?\\·1·1111a buc~ ze szkol''\'''·'- n~w~. ·w osciele. My Polacy je{inak po- Pl dzcl11 · k ... '"' b J J ·~ J wrnn ~ ~ca, Z}'\\ o c t itd., i1iechaj ''i"' me 

u?!owana (entiernt \\·crdcn muss) i upu- ismy zaprotc l°'\ ać przc.:i\\ ko lemu dadzq ·1~ ku ić na , 1aolan". " 
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airlla ·om1sy~, tora ma yc wybranq I d "' · ' 

'
b.V '' właśdwy sposób p11ktu tego bro~ za ie sic; 0 k. · BL kupa, aby nam pra \\ na-

·,la:· 
[lonosz4c o tei rczolucyi, głćl\\ ny or-

1 ~o-:yalistów bcrli1iski ,,Vorwiirts"' nic 
. jada się z radości i przyznaje sic " ic11 

posób otwarcie ?o s~v~:ch ~\'r.ogich z:rn1ia. 
u\\ \\, obec nauki rchgu, osw1adczając, że 

12 
. .:zycicle brcmci1scy uchwafri S\vą z ro-
li wrlom w dotychczasowych zapatry
·",llach. To by się tak panom socyallstom 

0otialo, hdyby \YSzyscy nauczyciele Sta
.~:; n. sta110wisk11 swych kolegów brcmc(1 
·ii.:h i ~dyby rząd, stosując się do ,::yczc!1. 
ypędzil ''ogóle nal1kG religii ze szkót; 
r~dr by dopiero obfity plon zl>icrali sa-
. ,diś-:i ! 
· 1,b~cny sysrcn1 szkólny \\' polskich 
l.elni.:acl1 i tak już \.\. skntkacll swych 
rcbcdzi na korzyść socyalizmu. 11.Jasza 

uz1;ir\\ a polska musi słuchać wykładu re
\\ j..,:zyk11 11iu11iecki111, który jest jej 11ic-

r·),:1Jmiaty111 już \\ ' rozmowie potoc.znej, a 
ą<l dopiero ma dziecko poznać i zrozu
itC i!lcbokic' tajemnice wiary świcte.i, bk 
bJ hyly dlai't wskaz(1wką na całe życic. 
,~cl i dziecko za miodu nie zahartuje swej 
uSZ} na wszelki:: po1wsy grzechu i wy-
11~?kt: . w P<'>tniej jako dorosły cz{o\viek 
~tcstc już i jako dziecko llie może się o

:rz-..- tci pok11sie i \VSlGPUic na drog~ w::,. -
tG11\i •• staj<.: sic.; '' yriutkil:m sp~)teczci1-
\1a. ·1ngardza11yrn przez ludzi uczciwych 

~ dg:1 nyrn ,;rz .·7. p~·a" a pai'1sh,·owc. 
( l tM do td·.i..:h s:osur1kó\\ d:.1żą socya-

11~21. prag11:.1c . '' ydrzeć ludowi religię. 
Bronią siG \\'prawdzie przed przydomkiem 
11-r ;g-Ó\\ ' Kościoła i religii, lecz cala icli 
kr:via agitacya zmierza do tego, aby 
nod ludu było jak naj\\ iGccj niedO\\ iar
ów. bo takich najłatwiej mogą pozyskać 
I,\ S\rej partyi. Na zebraniach swych 
pra\\ dzie nie występ11ją wprost przcciw

~c l'o:ściolo\\ i i religii, ale \\ szystkic ich 
przi:mó\\'ienia, zwroty i myśli w nich nkry 
re tak są przesiąknięte jadem szyderst\\ a 
·nienawiści do Kościoła i jego u rządzci'1. 
ie nic mogą min<.tć bez wrażenia na slncl1a
zach. przeważnie i tak już oziębłych \\. 
1icm. bo dobry Polak-katolik \\·ogóle 
·ie pć,jdzic na takie zebrania, gdzie go 0-

ra.ż;:.'~1 \\ 11ajŚ\\·iętszych jego uczuciach. 
Ta niecna robota socya!istów i ich ja

~11~ dążenie clo wyrugo\vania nauki rertgii 
e , z~ół powinny wreszcie otworzyć oczy 
miarodajnym czynnikom rządowym i wy
kazać im, że system szkólny, praktykowa
ny obecnie \\. dzielnicach polskich, J.est wa
cl:wym i pośrednio przyczynia się do roz
rostu socyalizmu, że \vięc stosunki te ·wy
mag~ją. koniecznie naprawy. Czy rząd 
przy1dzte do tego przekonania? Niestety 
przyznać musimy, iż mało mamy nadziei 
bo. dzięki panuj<.wei polityce antypolskiej' 
dziś_ więcej od socyalizmu obawiają się pal~ 
.kosc1: widmo urojonego paf1stwa socya
hsty..:znego jest mniej strasznem od widma 
Przy zcj ,,Polski od morza do morza''. 
.. Wobec tego tern większe obowiązki 
iąfą .na rodzii..:Jch polskich. Czego szkoła 
a.._ nie nir·7(' . '. 1 uzupełniać pJ\\·inni w do

m.i rodzic.:, ;;Jyż ni w pierwsz.)111 rzędzie 
11~P<. ·wied; 1 ~!ni ~;· 11rz~'d Bogiem za postęp. 
•1.sv.ej dziam::. Oni więc po\vinni się sta-· 
a..: o.reliKiinc i polskie wychowanie: swych 
~z 1 ~c1, .gdyż tylko dobry katolik i Polak 

cize się porzeć przewrotnym naukom so-
ralizmu. 

----------·-- ---- ===-· ~ 

Ziemie polskie. 
Pftls ltachotlnieb W Grmii i M.aT.Ur. 

Wejherowo. Landbank berli11ski za
t:~l! należ..1ce do gminy J.(obakowa dobra 
;
1
·'
1echowo, obejmujące okoto 1890 mor

O\\., sprzedał zaś dobra Wiąg w po'\\·iecie 
'1-·:e.;:kim koloniście Marcinowi Pehlman
owi z aBrlebe11 pod Magdeburgiem. 
f' Z l(ościer:zyny na l(aszubach piszą do 
' 1: ~rudz." co następuje: W dmgie Ś\\ .~
~ ivielkanocne zaśpiewaty tu po raz pier-
1~~~ P.ols~ie dzieci pod komendrt _rektora 
'eh~' niem1e~k~: „Grosser G?tt '' ir. loben 
z . · Tak więc polscy rodzice byh zmu
t~i ~słuchać, co ich dzieci umieją. Za
~~zyc należy, że od czasu. gdy semina

.) S~ów wpu zczono do naszego kościoła, 
\~ole. upra\\-ia się w kościele germaniza
. \Nie dość, że mamy tu co czwartą nie
lu~h .dwa ni~mieckie kazania, których 
ty~ą Po :~1ę~szej części Polacy~ a ma

Zcz 0 ~ęsc memców, to na dobitkę je
ei,, e 7...aśp1ewano w drugfo święto \\ielka
~ne Powyższą pieśń po niemiecku. Było 

szych '' kościele nie ukracano. 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 
. Wolsztyn. Istniejąca od kilkunastu lat 

<h.:'.~ronl~a dla dz!eci polskich, któn:i prowa
dzi i:>' siostry talli tej 'Zcgo domu ...:horych 
została ~~nicS[(Jna. „Pos. Ztg:·. któr"a ~ 
tern donosi, nic p0dajc po\\ odc),,, dla ktc'i
rych ochronkt.; zniesiono. 
. Nekla. Nowe pra \\'O osadnicze daje 

SH~ .'<;raz \\ iGccj \\ e znaki. „PostQpow1" 
don"1s1;l z Nekli, że t2mże maistcr ciesiel
~ki 11. i··:·a11ciszek Mall:'·ski k1;pil sr.,bic \\' 
srollkn ''si od gościnuegc1 parcel~ i chciał 
~\ ybuclo\\ ać dom micszlrnlnj'. Nic udzie
;CJllv mu konsc11su 11a ino..:~ nowego pr'::i \\a 
osadniczego. 

1. .. ~ 
4 • .:e ~Jiązi~a c!.yii Starej Polski~ 

{lli Nice. „Katowi11,...:r Zrg." du11c1.-;i 
t~kż~ o \\ yll<denin polskich rnboti1ików ra. 
l1cy.iski ch przez zarząd d(ibr llr. l~allcstrc
ma i prz~·jęciu Rusin(J\\. i to z PO\\ odu 
„r?~'.por~<.tdzenia" prezesa rcje11L'.yi opol
sk.ie.1. ~\ ' o?ec tego srn i.;nlzam). i,e JhCZCS 
reJCJJcy1 Jllt: wydal rozporządzcuia, lecz 
\vyrazit tYlko życzenie, n LO wielka r<'1-
żnica. 

, Bytc1i1. Z11ajcluj;1cy '.,i(; tu '' \\ iQzirni11 
sle~czcrn robotnik Ryszka, k tc'>ry pridcjrza-
11 y Jest, jak \\ iadomo o zarnordCJ\\'nnic noc
ne~;o strl.iża Richtera \\' Eintrachthucie u
b?cnie przywat siQ do \\iny. Na wyl;ry
c1c lllJrdercy \\ y;,;llau;yi był prezes rejcn
~yi 500 mr. nagrody. 

Zabrze. Na zachoduiclll polu kc.palni 
Kr<'>l Lud\\' iki poni(1sł nieszczęście g-Mnik 
Ktaz. którego przyg11iotl y spadaj<.1cc \\'Qgle 
prz:,czcm od11iósl tal.; ciQżkie obra7J:nia, że 
zmad w drodze do lazaretu. K. liczył do
pierc 36 l:lt i powstawia żo11Q i .1 drob
nych dzieci. 

Z ~maycil dziel;: ie Pob>ki. 
Warszawa. Czterystoletnia rocznica. 

Dnia 4 bm. przypada 400-lctnia rocznica 
zgonu btogos?awioncgo Ladystawa z Giel
niowa, ogłoszonego przy beatyfikacyi pa
tronem Polski i Litwy. 

U rodzony " . 1440 r. \\ miasteczku 
Oielniow· c w ziemi Opcczyt'iskicj z rodziny 
micszczar'1skicj, wstąpi! jako młodzieni;. 
szek do klasztoru OO. Bernardynów ,,. 
\Varszawie. Tn zasłyną wszy wyższemi 
cnotami i niepospolitym umystem, petnii 
urzędy zakonnnc: kaznodziei. gwardyana. 
wreszcie prowincyała. 

\.\' Wielki Piątek 1505 roku, mając ka_, 
zanie o męce Paóskiej w kościele bernar
dyliskim (obecnie Ś\\". Anny), \\ padt w za
ch\Yycenic i przepo\viedziat rychty swój 
zgon, który \V dniu oznaczonym nastąpii. 

Kiedy przy grobie świątobliwego za
konnika poczęły się dziać cuda. bis1rnp 
Stanisław Karnkowski rozpocząt starania 
o beatyfikacyę, która przeszedlszy wiele 
formalności, dopiero w 1753 r. ostatecznie 
ogoszo11ą zostata. Doroczną uroczystoś(; 
btog-osfrrn io11ego Ladysła '' a ozllaczono na 
dzie(1 25 września. 

\V roku bieżącym odpust ten, jako ju
blleuszo\\ y będzie z niez\vyklą solennością 
obchodzony\\' kościele św. Anny w War
szawie, gdzie spoczywają relikwie świG· 
tego męża i gdzie kaplica ku cze[ blog La
dysława z Gielniowa \\"Zniesiona, obecmc 
z gruntu jest odnowiona. 

==-----------

Ro.zmaif ości. 
Proso chińskie. W listach z Mandżu

ryi piszą często o powszechnie tamże upra 
wianej roślinie, Z\l,;anej ,,gaolanem'', czyli 
„proso chi(1skie", mającej wyda\vać baje
czne plony i dostarcza~ \\ybornej paszy. 

Wyrastając zwarto i do znacznej \\'Y

sokości ,,gaolan" ułah\.ia ukrycie się woj
ska i robienie zasadzek, a wojsko rosyj
skie by\vato niejadnokrotnie. tam zasko-
czone. 

,,Gaolan" ·wygląda zdalJrn jak olbrzy-
mie proso, wyrasta do 14 stóp wysokości. 
nasiona ma dosyć grube, we\vnątrz biak 
tnqczyste, otoczone brunatną łuską, osa
dzone w walcowatym, wierzchotkowym 

kłosie. 
Lodygi, grubości od 1 do 2 cali, mogą 

być zużytkowane na paszę tylko. i.v stanie 
młodocianym, pźniei bowiem twardnh~~ją, 
stają się drzewiaste. 

„Gaolan" nie zasługuje na zastoso\va-
nie \Y naszych wanrnkach klimaty~znych. 

Niemało już pienicdzy wydali nasi rol-

Baczność f'rintrop! 
T?warz.rstwo św. Jana epom. w frintrop 

cto.110 i ':\ yn~ członkom i Rodakom '' okolicy, 
or~7. ąsH.: lmm Towarzy t\\ om, iż \\ niedzielę 
9n 1~ ł • zcrwca oh ... hodz:m" uroczysto~ć po
~,~·r~cenia ~ho~ą2wi. Zwrac~my zarazc~ u 1ta
(!t:. s.~- i~untm fowar'Zy twe m, ażeby na ten 
d7:1c11 me yr~.:i.ctzary zaha\\. Bliż .ze szcz ·guly 
lH~dą popo1.111ei odoszone. 

Uwaga· Znl · dl .1 • • • • l " ;> • .' '- Jra!llt: O l uZIC SI<: W J11edz1eł~. 
HL"t :- I m.l)a ? g.odz. I'"· a potem tow· rzy t\\ o 

podąz:. :ta PO~\\ lt'.:cemc clwrg\\i <lo Diimpten. 
lg. J\\arek, .s~kr. 

------
To\\ arz~ st\\ o s·.„ , \'o·--· I u"ł 1· .. - „. J\:1ec ta w .,o i mghau~en 
t1o~Hbl s ~ ym czfonlrnm. ii. Tc)\\ arzystwo ,, nit-
l 'iC!" J( lllai•t d -,;~ ~· ~ ,. rano o go z. ' przyst ·pu1c w 
z11ak~1..h ti\\~:·zyslrn:h .ln \\spólnej komunii 

S\\ · ~p(lsohnosc.: do spO\\ 1edzi ~\\.jest już w < 

bc~tc; oJ rana ,aż dn po111eclziałk11 ram1, przeto 
p1_1

' ~~ ::1.!?nktl\:, aby sic.; jak 11ailkzn1cj stawili 
~ z _kJ spos1rb11osc.i skorzj st:-il:. Jest poż~~tlancr11 
<lh.\ czlouko\\'.~ SIG do teg<' zastoSO\\.ali i \\ so
boti.: po pei!. de~ spowiedzi Ś\\'. przystępo\\ ali. 

\\ alenty \ 1ojc'cch~nvski, prz e\\. 

, POKWITOWANIE. 
, '\a sp~·''".\' . Jórnkzc 1m<lcst~\1\ll: Retlakc\ a 

„( ',Dzety lm1dz1ącłzhicj' f\ mr. 40 fen„ reclakc\·: 
• .!'1clgrzrma" ~9 mr. · 

Jan Jautwwial\, 
l,<•s:rcr „Zjednoczenia :tawodowey,o pGlskic~r,o". 

Tcwnrzvlstwo św. Au;wstyirn w Rotthausen 
hi~rzc mlzi •1 t \\' picl~;rz y111ce do Ne\\ igcs \\ ' 11ic
dz1clę. li rmia. Z lokalu pos dz1' (1 '' yieżd.ż·tm" 
1 '1 6 ra1 ·0. I mett'iw l!Hli.rw \l{l być li . pt: Ze\\ ;;dni~ 
lfi:cc'l.c~ towarzyst\\ a po l inr. z dworca ~tcclt.:. 
Vt'.lc llkuw llpr~i.sza s~t:. aby przyb,\·li \\ czaphaclt 
1 oz1wk<'c\i. Fr. Stanek, nrZL\\. 

Towarzystwo św. Rocha w Dyseldori 
clo11~15i swym. c?:fonkrn11 1 f<odakom m3i<JC.\ m 
chce p1·zyst;~p1c1.11a do to\\'I' rz:.istwa naszego, iż 
pr?-ysz!c zclrn.1.111c c1 ~lhędz:e się ,,. przrs1,l;1 nie
clz;elę, 21 m•i ·a pu1d;t11al11ie o godz. 7 wiecz 'irern 
:'· lokalu p. L. ~iscltc .wa, rwroż111k \Visingcrstr. 
1 :\ckc1·str. O llcrne przyb~ cie prosi 

Z ar z<\ d. 

Tow•1rzystwo ~;11111. „Sokół" w Gunnigicld. 
\\' nied1:ielę, llnia 2l rnaia odbędzie się Z\\\'

cznjne zebranie o ~ouz. 1
/..: ! po poi. O liczn · ·tl-

dwil ~lnihó'' i f!Ości uprasza Wydział. 

Towarzystwo św. Woiciecha w Wetter n. R. 
do110$i swym czto11kom. ii: w niedzielę, dnia 21 
maia OllhoJzic się zwyc.:zaj11e zebranie o godz. 
.l po poi. Uprasza się o najliczniejsze stawie
nie się, po11icważ nastąpi przeczyt2nie wszv
stkich ofiar<YJa\vców. ktr'irzr zlożyli na szta11-
dar Ś\\'. \Vojcieclla. Upraszani\· też trch czlo11-
h:c'1\Y. którzy maici ~rać teatr. ;::rhr się- na zebra
nie "szyscy licznie stawili. O jak n:1jllcz1Jiejsz\ 
ul\l':i<it cJn To\\·arzystwa uprasza się. · 

Z a r z <\ d. 

Koło śpiewu „Zofia" w Sodingen-Bont:g 
1.loncsi S\\ y m czlo11ko;n i 1~0Jali:o1n \\' So<lingen
Borni).!, iż w niedzielę, dnia 21 maja urządzarny 
zahJ\VG ,,. z::imkniętcm k1:lc na sali o. Borgma1i-
11a w Sod:nl!e11. Będr.ic odc~rany koncert a po
tem taniec do rana. Kapelę dostawi Pictrv
~a z Brnchu. Wstęp 1w s•~IG i1w.ia tylko cztnnl~n 
wie i ci ~odacy, którzy będa przez czl'onkó\\' 
zciprnsze11i albo się dadq na cztonkó\Y zapisać. 
Czlm1lrn\\'ic, którzy za\c1rnia ze sl\ladl\ami mic
sięc.:znemi dlużc.i jak trzy micsiace, m::i.ia sposo
bność 11a zebraniu się z nich uiścić. bo jak tego 
nie t1czT11ia. to wstępu ua s<ilę nfe mają. O licz-
11} lllizial czro11k6w w zaha\\·ie prosimy. Go
ście rnile wre.Ir.i arii. Czdć polski ci pieśni! 

Z ;:i rząd. 

Uwaga: Zcbr:rnic c<lbędzie sic w 11iedz.iclc;. 
dnia '.?1 hm. o l.(0dz. 11 1

; przed po!. na sali zw,·-
ldych pnsidzct't. O liczny udzi~1t prcsi · 

Z a r z ~I d. 

„Solcół" w HocMeld. 
Zcbrat1ic w celu z::ttoże11ia „Snk<'fa" w łioch 

fcld \\' Io.kału p. Oust:1w Klinkc. \Vcrthauserstr. 
c·:.lh~Jzie w niedzielę, 21 maja o godz. 11 prze I 
potm.lllicm. O licznr udzfa! uprasza się. 

Towarzystwo gimh. „Sokół" w Laar. 
W niedzielę. 21 maia o gr,dz. 4 po po.I. zc

hr:i,nic miesięczne. Po zebraniu zahs.wa. z tul1-
cc·11 i Ć\\'iczenicimi. O liczny udziat uprasz1 

Wydział. 

T(lwarzystwo św. Mkh:;ta w Bruchu. 
,\\icsięC7;ne 7'.eora11ie cdhe,1zic się w 11icd'l,.~

lc .. 21 l!iaja r ;:rn,\z. 11 r/. pr7.:~c1 p<' !„ nr 11!eważ po 
po.!u•.111111 s~~J ,1 z1jęt1 jest przez innvch. O lic711".-
udz'at sh; prosi. 7. '1 r z ad. · 

Bacznośc ! Rauxel ! Bac:mość ! 
l{oło spfowu „Fiołek" w Rauxeł 

m:11oimi:.i swrm cztonh:orn. oraz I~odakom zamie 
szk:llym w Rauxel i okolicy, i«~ w niedzielę <lnia 
21 maja urządzamy wioscnn~ zah<.iwę na ;ali p. 
Richtr::i ohok ko.~ci{ lu kato-lickiei.;o. na która 
\rszvstkich Rodaków jak m1juprzejmit!j z.apra
!'.Zarny. Początek zahawy o godz. 5 po poi. 
Program zaba\VY: 1) Rozpoczęcie zabawv i 
przywitanie gości; 2) rozmaite mcAvy i dekh
macye; 3) śpiewy Kora oraz śpiewy ogólne: 4·1 
Wy, tępy nieprzewidziane: 5) fra zb scenni
ct::i. p. t. „Żyd 11a polowaniu"; 6) taniec. l'rzer
"' .r podczas provamu wypełni dzidno. kapcia 
k:ipclmistrza p. Iitn. Musielaka l Kr!strnpu. \\', t~ 
pne przed cz.asem 75 fen.. prr.y bsie I mr. 
C1łonkowie bratnich TO'warzy. tw olac;i 50 frn. 
.. , ~. „ Zarząd Koła śpiewu •• fl1>łek". 

iii.~ „ ~ ·;'!'.-~·· -----·· -----

l PRZE ł YSLOWCó\ · . 
. Przy de zebranie odbędzie · aie ... 

dzielę, dnJa 21 maja o godz. 4 po południu 
punktualnie · lokalu p. oi ten w 'a tro
~· Li ZlłY udział · modzielny h kupc w 
1 przem s.lo" ó " poi ki...h z Westfalii r 

adrcnii POż6ldany. 'a poriądku obrad 
spra\\azało7..euia b nku poi kie10. 

Z ar z ą d. 

. _WA ', E - EICJ(EL. 
\ med~1ete .• dm I czerwca 0 god7 • ~ p 

e?l.klodoędz1e IC \\' lokalu p, .\lter-Johal u 
LIC U 

zebranie w celu założenia połsko--katoU ... k' 
towarz~ twa dla po2rankz.a Wanne-Ei ~I 

z~nownych l<.odakÓ\\ m1e. 7kaiących 'n 
pog!~unczu \ anre-Eickel. upra za ie o 1t z1 ~-
udział. L" •t · --~-- _ • ., llłl et. 

Bnczno 'ć człon kc wie Tm\'. . w. Barb r ~ 
. Oberhau -cn. 

. Drua 21 maja odbędzie l 11olskic nnhc ~e1 -
St\\? o J I ~odz„ zaraz po polsk1cm !Jh Yi.cn
stw1e odbędzie się krbtkic zebranie ~dy:t ; 1 ~
my bardzo ważną snra\\ do u1fat\~ie11ia. 

. Uw_a~a: O 1;i.3 w.nni siG Ckfonkow 1 ia 
11::l)hczme1. st:J\vić \ • czapkach i oznah~ch t >
~,·~rzy~k ·~n. v.0rż liierzcl!l\ udzia ł \\ urlJciv to
sc.~ J)()S\\ ręcc n 1a L torą~\ i 1 o\\. : \\. Jo.1.eb y 
D111npten. ., • ,. 7 L,,... '{u. 

Tow. „Jedność" pod op. •, '. t 'anis13wa B. ~ 
Essen. 

.\\ niedzidG dnia .?I maja bierze k\\. udz a l 
\:· Jll_clgr.zymce do. I C\\ ~es. Porzadch \ c-gJ -
s_~cmu p1clgT7.yn~ki. Do sal ramentth\· 'v. v. i 1-
k~mo~nych będzie In\\. prz:- srępo\\'aĆ \\' o ·11un, 
i11edz1elt:;. co ll<;dzic p6i11ici ~lwzouc. 

Z ar z ą d. 

Koło śpiewu „ttaria'" \ \Vannc 
l~bdtodz1 d11ia l 1 maja rb. sw4 ./. rocznice 1 :i. s1 
11 p. Untcr~chemanna ohok l\a 1lickie~·• ko · cit -
la. Pncza teh po rinL po polskiem 11abwei1stwie. 
!;n:)·?:l?lll: t l. Koncert p. La vkkie~o z Bruclm. 
~) ~p1cwy cho ro\\ c. J) Ohrnrcie zabawy polo
ne7.~m. 4) i:'\azur w 8 par w kostyumach. 5) 
A11g-1clsko-n1cm1ecka golarnia ( \\' d\v<'ich o<hło-
11acl1) .. 6) P.ilsz·i zabawa z t :1(1ccm. Wst~p dh 
cz~or1ko~\' _11aszc~:o Koła .icst \\ ol11y. dla s·1 ·ic
tl111cll J(ot .JO fen„ dla <J;ości przed cz;.isem 75 fcri. 
przy kasie I mr. \\ szystJ,ic rodai:zki i r H.ł' -
kÓ\\ z \Vanne i okolic: •. któr~ m jest ndGl p1e:1 
polska. nrosimr. <1hy nas zechcieli swn obccn -
ścin zaszczycić. Czdć polskiej pieśni! 

Zarzą • 

BACZNOSC W ANNE! 
\V niedzielę, dnia 21 maja rb. po pot. o \!'.. 

(i na ma.lei sali p. U11terscłlcma111w ndbędzic się 
posiedzenie zarzadów "rn\\'a rzvstw z. tei mieis.:1.> 
wości, knpcó\\' i przemystowc~l\V i miej.scowc~t> 
komiteht. Powi1111ością jest tyd1 osób do ·tó
rrcll się to odnosi. by jak jet.len maż si<: ~iil\\ i
.ty. O punktualne przybycie prosi 

Zarząd Koła śpiewu „ttarfa" w Wat'ne. 
Uwagi: I) Wiadomo, iż co rok jedno 7 t1 -

warzystw posiedzenie zarzqdów zwo!llf . 2J 
Osobnych 11wi:ąlomiei'1 nic wysyła się. 

ł(oło śpie" u „Słowik" w Buer. 
\V nied.zielę dnia 21 maje.i odbędzie ..)ię \t:k

cy:l śpicwn tak jak zwyczvinie po lekcyi odl: ę
dzie się zchranic. O licwv udziril s;G trprasz;.i. 
po11icw<1 ż hęd;:i wai.nc sprn v~- omawialle tycz. -
ce się naszej zab<Jwy, kttira się o<lbędzie 2 ma
.ia \\' lokalu towarzyskim, t1a któr<1 .iuż teraz 
wszystl\ie bratuk towarzystwa i "sz.ystkich 
Rodak(J\\" z Buer zarrasz:im:r. Cz.d0 pic~m 
polskie.i! Zarząd. 

Kot<J śpiewu „Róża Leśo~" w Hochłarmark 
oznair · ::t sz<in. czlonkom. ii: w niedzielę dnia 21· 
mnin po n0!. o (.'(oi.lz. 4 odbedzic się nasze 1rn·ar
tal11c \\:Jlnc zebranie. O \!er.ny 11ti7.\at upra 7a. 

Z :i.r z ą J. 

Gert he! Odezwa! Gertłle~ 
~z;l!lnwni Rr;icb Ro<la..:r z ('crthe. t1iltrop. 

tforpcn. Krav i Holthaus~r-Landwehr. Oto 
zhliia siG dzie11wyhorów c.lo nrzadu ko'·.;ic'
nego i zastcocliw Rllliny. Ust2 "yhurcza je t 
wyroż011a od 15 maja do '.::9 maja " domu lcię
dzri 11aszc11:0 H::irtm:1 111w. l~C\dacy! .le. t obo
wiaz1'ie111 k~:idego Polak:i. ;:iby tam p Slt:dl 1 
przekmwl sk. en· jest ,,. liśc'e zapisany, bo kto 
Pic stoi \\' liście. nic ma pr::l\\ a do gtosowanla 
i pr7.Y \\'yhorach inż w td sprawie prote tu za
lo'l ,·ć n;e można. Prawo do '.'(ło 'O"vnni:1 ma 
lrnżl1, · . kto jest s<imr.0zidnr. uko(1.:zyl k 21 i 
1r1i szk,i rnl.; w gminie. 

Sz<inrrn,11i Bracia l~od3c~ ! W pri ro.Iii Gcr
thc jest P0lakĆi\\' k::itolików trzy piate. ::i niern
cÓ\\ katolików dwie pinie czcści. Dla tyd1 1 · 
Polakf1w ndprawia się 4-{) nl.7.\' l':l roh. 11abo
że1"1stwo nol:kic , tH:i 1.?00 11ie111c6w co uie-0.'.t".!el 
3 razy o· prawia si ... nahoi.ei1 two. Zważy\\ zy 
te 0krop11a h7Ywd1.: n3s7.~. \V<)famy <lo wa 
S7.<'ll. Bracia. nic ?:asyoiaicic ~ruszek w pop!ełe 
tylko nieclrnl każ<i\' idzi • i przckon;i ;", ~zr 
jest :zaoisany. 3 kto nie jest. niechaj żąda. aby 
go r.apisano. 3h\' poh.:m jak hęda kandydaci p<,
stawieni. jak jeden maż stanąć do urny wybor
cze i. n wtedy też zwyci<:stwo bedzic oo nlsze· 
, tremie. Braci<i ! Kto jest \. nkocwno"'ci tu 
soostrzeże iakie nidorn alno'ci. r ie\;h •.hit:c ie 
nii.ej podnis.:111emu komitetowi. 
Tomasz ~hrkowski. ,mchał Pahu;h. Anłnni 
"arkow~ki. Fratlicszek Brzechwa. , Uchal 

KtonowskL 
Włec w sor3wJe wvborów odbędzie ~ie • 

niedziele 21 ma}:1 o 2odz. 4 no poł. w asti P~ 
Schumachera w Hlltrop. O nczny udJiat para-
fian uprasza się. ------

Towarzrstwo św. Józeia w O·terłełd 
unrJst.a uorzejrnii.' \\·szr tkich cz.tonkó·"-·· ni.cb~..
w nit:Jzlek d11iri :?I bm. o goJz .. '3 ~ $ n, pot ra
czyli się licznie zebrać ~· cnnka h i cYtn::t?.;:nch 
towarzyskich na sali M$le<lze!i. chorazy i 3SV
sterici ~·inni sit' <>t;lWk,., <! d 7: . J -, · c iu przyję-
cia N~ł]pr7.\\'. k . B!skup'.?. Z a. r i~ d. 
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rfOOQ'R~YMWA' ~SKA 
z•IHIUllJl!siMł olrółfCfito"'"ll'i"~:
„ i.r.: : ,c, • ~ . • ~e.f.kli l . .~~ lJ 

- "„B.ielgrzymka -odtlędzie' -się drtfa 21f 3•a'łft 
reku ł hieżąc.ego. ~ ' .„ . - r. . .<; q 

P„o-r.z ą d e"k ' 1p ie Ig r-zy tń Id :· ' 
• Po nadejściu pÓciągów do Newiges- n{ 
stawią sie »1 szereg naprzód ·Bractwa Ró.: 
ża11cowe: 1) z ttorst-Emscher; 2) z Schon
aebeck; 3) z Essen i 4) z K11ternberg. 
_ N!ewiasty · W:sł}'stki.~~ Yf?yl~c;i;ają 

łl• ewych Bractw. . , · 
Za Bractwami. postępować będą ·T9-

1 

wauystwa: w" następującym porządku': .:; ' 
I) Towarzystwc> ··~w. ~~ Ąritoniego-, · z 1 

.rrobnhausen; ~) św. Antoniego Freisen- . 1 

bru eh; 3) św. Augustyna z Rotthausen; 4) 
św. Antoniego z SchOnebeck; 5) św. Jó-
2'da z :Essen; 5) św. Wojciecha z Schonn'e
lieck; 7) św. Jana Chrzciciela z Altenessen; 
S) św. Marcina z l(ray; 9) św. Hotra z 
Steele; 10) św. Mikolaja z Stoppenberg; · 
lI) św. Józefa z Borbeck; 12) św. Bar:bary 
z Dellwig; 13) śv,r. Jana Chrzciciela z AI
tendorf; 14) św. Wojciecha Carnap; 15) św. 
Stani,lawa z Essen; 16) św. Józefa z Al„ 
tenessen; 17) Stanisława K z Caternberg; 
18) ś)'' · Piotra z ttorst-Ruhr. 

Pielgrzymki: 
Na czele pójdą dzieci w bieli, które do

staną zwrot kosztów jazdy koleją. Z 
dworca do kościola będzie śpiewana pieśń 
„Serdeczna Matko", w kościele będzie śpie 
wana pieśf1 „Witaj święta i IJOczęta aż do 
blogoslawief1stwa". Dalszy porządek bę-
ó-zie ogloszony w ·kościele. · 

Pociągi pojada dwa: 
Pierwszy pociąg odjeżdża z · Essen 

(główny dworzec) o godi. 6 min. 33 rano; 
ze Steelc o godz. 7. - Przyjeżdża do Newi 
ges o godz. 7 min. 59; z Newiges odjeżdża 
• godz. 5 min 20; w Steelc o godz. 6 min. 
3, w Essen gl. dw. o godz. 6 min. 20. 

~ Pociągiem tym jadą Towarzystwa, . 
które w Steele zechcą wsiadać. 

Drugi pociąg odjeżdża z Essen (głó
wny dworzec) o goClz: 6 min. ·43 rano· w 
Stcelc nic stawa, przyjeżdfa do Newiges 
o godz 8 min.r15~ „ _,.; / ·_ 

, Za bilety pobiera si.ę 10 fen. · więcej , na 
koszta pielgrzymki. P.ielgrzymi, jadący ' 
pierwszym pociągiem zaczekają na.1dwor; 
cu na 'nadejście drngiegÓ po.ciągu. · · · 

Z a ' K o m i t <:( ·t „ p i e t g r z y m. k i : 
Fr ... Karłikowski; · · · '. T. Nowacki-;:· 

f'" Essen, · ' · ·1 ·Caternberg. "' 1 

)r~/L :~-.t ~ 

.za połową 

~ „ I ; h ' „ 

sposobność zakupna około ·2000 

perkalu, satyna, muślinu it'~. do , 
wytizukania. 

Serja I. 
65 fen. 

lłlarktstr. 28.' 

Serja II. 
metr. 35 fon. 

1,25 mrk. 

Mai•ktstr. 28. , 
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odznaczają sit;: · '· 

1) Tern że dobrze leżą. 
2) Ze są z dobrych materyJ 
3) Że eeny ich umiarkowane. 
4) Że są odrobione na włosiu końskiem. 
5) Ze mamy wielki bardzo wybór IP 

Oddział specyalny 
. , 

wyk.ełeg.nbrań:mez dćłl 
11a, dlnw mm.~~;alł ~· r ~· "~f Gł 

Mamy pierwszorzędnegl) przykrawacza, , 
oraz najlepszych kra w ci-, w. to też może:

my sprostac wszelki~ wyrµagani~m tak 

co się tyczy bezm·gannego leżenia i do

b.r:egl>- odrobienia, prz;jmują~ :.~i~pe'ną 
gwa:rancyę. 
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Ztl druk, •alaad i redakcye odpowiedzialny AD to n i Brei ski w .Bochum- Nakl~dem i czcionkami Wydawnictwa „Wia rusa Polskiego" w Bocltum. 
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• €odzienne pismo Indowe dla Polak6w na obczyźnie, pośwłęrone o§wiacle orąz sprawom narodowym, politycznym ł zarobkowym. 

Wychodzi codziennie z wyjątkiem dBl l>Olłwiątecznych. 
pr.aedvlata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
~ mr. 50 fen„ a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 len. 
Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowYm W 1111 Boże za Wiarę I DJczyznQ J 

Za inseraty placi sie za wiersz petytowy 15 fen .• a H 
OR:loszenia zamieszczone przed lnsetataim «> fen. K• 
czesto oglasza, otrzyma rabat. - Lis.tv do „Wiana• 
Polskiego" należy frankować i podać w nich doklMI· 

" pod znakiem "t. polniscb" nr. 128. oy adres piszącego. Rekopisów sie nie zwraca. 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstrasse. - Adres: "·wiarus Polski", Bochum. - Telef on u nr· 1414. 

Rodzice pol~y! Uczcie dziecł swe 

1i6wić, czytać I pisać po polsku! Nie jest 

fiilakłem, kto potomstwu swemu znie 1-

, czy~ się pozwoli! 

. Z wypadków dnia. l 
StreJ< kościelny urządzili Poiacy-ewad-1. 

gieticy w odolanowskiellJ. 
z Odolanowa piszą do ,~Goi1ca'·: 

V powiecie odolanowskim dużo ma
!l\' polskich ewangelików, którzy słowa 
~r- n'emiccku nic mówią ani nie rozumiej4, 
nawet z nich najmł dsza gencracya. \V 
ku tek tego wf adza duchowna ewangelie„ 

ka starała się dotychczas nrzązdać dusz
. p;.sterst\\·a parafii polsko-ewangelikicj i ob 
sadzać pastorami również po polsku mówią 

· ..:ymi! którzy z wielką gorliwością kazania 
.1 mowy na pogrzebach poczciwemu temu 
rl'l'skienrn ludowi wygłaszali. 

'Jak wiadomo, nabożcl1stwa cwangcJ 
l:ckic ogłasza się dotąd w pismach publi
.:znych i to u nas w "Orędowniku powia
TO\\;ym". Ogłoszenie to zwykle brzmiało 
,,Cl Uhr Vorm. deutscher Gottesdienst, 103"2 
chr polnischer Oottesdienst." 

Tc ogłoszenia można bylo czytać co 
soboh; do ostatniego tygodnia. Od razu 
jakby panom pastorom język się zmienił, 
ogłosili z ambony, że· od teraz polskie ka
zania odbywać się nie będą, tak samo i w 
„Kecisblacie" już „polnischer Oottesdiepst" 
11ie drukują. 

Lecz cóż się stało? 
Oto \\-szyscy polscy ewangeliccy pa

rdianie w liczbie około 2000 stanowczo za
streikowali ! 

.Na wczorajszenabożeństwo niemieckie 
11ie przybyli. Stale też postanowili do zbo-· 
runie uczęszczać, dopóki pastorzy zborów 
D ccló\V germanizacyjnych używać nie 
przestaną. · _ 

Nawet na pogrzebach mowy wszelkie 
'' )ęzykn niemieckim wprost sobie \Vypra
z-ają·. 

O powtć·rzenie niniejszej korespondeu
q i uprasza się wszystkie gazety polskie. 

Polak-ewangelik. 

' Ja~ie reformy zaprowadzi Rosya w krajach 
Polakom zabranych? 

UrzQdowa petersburska ajentura tele
r:raiicztla ogłosiła, że wydany bQdzic u~az 
.;esarski, zaprowadzający ulgi dla Polakow 
"" dziewięciu zachodnich guberniach pafl
_·twa, a mianowicie: 

1) Osoby polskiego pochodzenia mają 
Prawo dzierżawić ziemię bez szczególnych 
ograniczei1, oraz nabywać od Polaków wła 
sności hipoteczne w drodze wszelkich a
któw Prawnych. 
. 2) Polacy mają prawo za pozwoleniem 
;encra?-gubernatorów lub gubernatorów 
nabywać grunty dla zniesienia enklaw i 
dla zaokrąglenia gruntów, na zasadach u~ 
stanowionych przez odnośne prawa. 

3) Na tej samej zasadzie Polacy mają 
•
1 Prawo nabywać grunty na cele przemysło

we. do wysokości 60 dziesięcin. 
4) :Rozporządzenie cesarskie z dnia 8 

l~tcgo 1901, ograniczające prawó nabywa
nia gruntów przez wlościan-katolików -
zostaje cofnięte. 

5) Wybory szlachty zostają przywró· 
• ~one. Minister spraw wewnętrznych ma 

Ja~ najrychlej opracować przepisy regula
nunu wyborczego ·i o obowiązkach mar-
szałków. . , 

6) N1uka języka polskiego i lite\vskit;
go ma być zaprowatlzoną w szkolach ele
.tnentarnych oraz w·Sikołach średnich trch 

miejscowości, w których Polacy i Litwini 
stanowiq większość ludności. Minister o~ 
światy ma natychmiast opracować przepi
sy dla wprowadzenia tych zarządzei1. 

Oprócz powyższych zmian mają by~ 
\VDrowadzonc w życie inne uchwały komi
tetu ministrów co do reform w 9 g11bcr-; 
niach zachodnich . 

Telegra~y. I 
B e r I i n. trzecie czytanie noweli 

giełdowej zostało ukończone przez komi
syę parlamentu. 

L o n d y n. Rząd angielski postarto_wił 
powiększyć port Gibraltaru. 

Peters bu· r g. Potwierdzają wia„ 
domość, że cesarz niemiecki wysłał depe· 
szę do cara, w której donosi. że nie użył 
nigdy wyrażeit mogących ubliżyć armii ro
syjskiej. 

P e t e r s b u r g. W Jekaterynosła-
w iu zastrzelił pewien szlachcic rosyjski 
prezydenta połicyi Szyszkowa. 

T o k i o. Japoi1czycy schwytali dwa 
statki transportowe należące prawdopo
dobnie do rosyjskiej floty bałtyckiej . _______ .._h -=„--~~-.-.;.,.._,._,..........., __ ~·C:~~.n 

Now~la górnicza 
w sejmie pruskim. I 

W cz\vartek rozpoczął sejm w dru
giem czytaniu obrady nad nowelą górni
czą. 

Najpierw nastąpiła dyskusya ogólna 
nad projektem rządowym i nad znanemi u
chwatami komisyi. 

Schiffer (nar.-lib.). Jesteśmy stan O\\ -

czo przeciwni ograniczeniu czasu pracy 
podług pewnego systemu lub ustano\vieniu 
normalne.go czasu pracy. Wogólc wobe~ 
uchwał komisyi przychylne zaimulemy 
stanowisko, domagamy siG jednakowoż 
skreślenia przepisu, że nie wolno człon
kom \\ ydziatu być czyn11ymi politycznie, 
a dalej pragnie wielka część mego stron
nictwa, by \\,.. miejsce głosowania publicz
nego zaprowadzono gtoso\vanic tajne. 

Trimborn (centr.). Uchwały komisyi 
niezadowalniają nas absolutnie. Sprawa 
powinna zostać uregulowamt przez parla
ment. Rząd w projekcie nie ustąpil robot
nikom lecz zastosował siG do rzeczywisto
ści, gtlyż obO\viązkiem jego jest pamiętać 
o słaby"ch. 

Minister Moełlcr oświadcza, że prezes 
ministrów hr. Buelow nie może \VZiąć u
dzialu w rozpra\-vach. Rząd stanowiska 
swego jeszcze nie określi, gdyż stronni
ctwa uchwaly komisyi w pewnych punk
tach zmienić pragną. 

Brust (centr.) wnosi o skreślenie prze
pisów sprzeci\viających .ię ustawodaw
stwu Rzeszy. 

Mini~ter Schoenstedt oświadcza, że 
przepis nakazujący zarobek urwany robot
nikowi przekazywać kasie \Vsparcia WY* 
kracza przeciw kodeksowi cy,vilnemu, 
który uregulował już prawa pracodawcy. 

Heydebrandt (kons.) Zdanie nasze o
statecznie wypowiemy przy trzeciem czy
taniu. Po oświadczeniu ministra sprawie
dliwości głosować będziemy za skreśle
niem przepisów sprzeci\viających się u
stawodawstwu Rzeszy. 

Zedlłtz (wolnokons.) I my głosować 
będziemy za skreśleniem owych przepi
sów uważamy jednakowoż projekt cary 
za n

1
ie na czasie. Również godzimy się na 

wywody posła . Schiffera, tajnemu. gl~so: 
waniu jesteśmy jednakże przecrwm i 

pragniemy głosowania publicznego. 
Traeeer (wolnomyślny). Podczas o-

brad strejkowych wykazało się, że m1111- spraw polskich ma mieć miejsce we wto-
ster handlu dwa posiada serca, jedno <lla rek 16 b. m. 
robc tników w parlamencie, drugie dla pra- „Porządek dzienny dzisiejszego (wtor-
codawców w s~jmic. Prnickt rządO\VY do kowcgo) posiedzenia komitetu• ministrów 
ustawy górniczej przcciwieiistwa te do pe- zawiera 14 punktów, miejscami nic dość 
wnego stopnia wyrównał. K.omisya ie- jasno, o ile z oryginału rosyjskiego można 
dnakO\\·oż nowelę popsuła. Lepiej nic, jak stwierdzić, sformułowanych, ale bardzo 
to, co uchwaliła komisya. Sejm nie jest dla nas ważnych. J\~icdzy innemi czyta-
micjsccm dlu usiaw spokczno-politycz- my tam: Szkoly polskie ludowe: w jakim 
uych. Rząd powinien sic byl ndać do par- zakresie wprowadzić ic.;zyk polski w szko-
lamcntu, dok<{d mam nadziciG, że się uda, łach średnich, czy we wszystkich przed-
Jdcll tutaj llie 11nprawimy tego, co komi.., \ 111lotach do 5 klasy, czy tylko do wykładu 
sya zepsuła. nickt(Jryd1 przedmiotów; sprawa ustano-

l(orlanty (Polak): Jeżeli uchwały ko- \Yienil.l na uniwersytecie warszawskim ka~ 
misyi nie zostaną zniesione w naj\vażniei- tetlry z \V'yktadowym )Gzykiem polskini: 
szych punktach, glosować bcdziemy prze- historyi polskiej, literatury, filologii, ctno-
ci\'' cakj ustawie. \V::dka przeciw wy- grafii; sprawa dopuszczenia do doccntur.J 
działom robotniczym za pomocą tak zwa- Polaków i języka wykładowego polskiego; 
nej wiclkopoJSkicj apitacyi, jest walk11 nic- kwestya zakresu języka polskiego w sądo-
czystq. wnictwie;; sprawa urz~dników Polakó 

Przepis o przekazaniu urwanego za- w Królest\vic Pol.; równoległe trakto\vanie: 
robku do kasy wsparcia w nastcpnjącem języka polskiego w instytucyach publicz-
teraz glosowaniu odrzncono. nych; sprawa nabywania ziemi na Litwie. 

Przepis o kreśleniu wózków przyjGtO Podola etc. przez P?lak?\\'; sp.r~wa sw.o: 
\\' brzmieniu natlancm mu przez komisyt;;. bodnego przcnoszcma SIG z mLeJscowosc1 
Wnioski o pfaccnin zaliczki kontrolero\vi jednej do drugi ei". 
\\'ybranemu przez robotników odrzucono. -- --- --·------. --~- --- ---- ----- ---

Nastąpiła teraz dyskusya o wydzia
łach robotniczych. Centrum stawiło wnio
sek o ustanowienia kontrolerów kopalil. o 
tajny wybór czlollków wydziału, o skreśle
nie przepisu, że uprawnieni do g.fosowania 
winni 2 lata pracować 11a odnośnej kopalni, 
dalej o zniżenie granicy wybieralności z 30 
lat na 25 i potrzebnych 4 lat pracy w od
nośnej kopalni na 1 rok, w koi1cu na skrc- . 
ślenie przepisu że cz?onkowie wydzialn 
winni w stO\Yic i piśmie wladać językiem 
niemieckim. 

Zedłitz (\volnokons.) broni uchwał ko
misyi. Na skreślenie przepisu zakazujące
go członkom wydzialów brać udział w ży
ciu politycznem, godzi się jego stronnictwo 
tylko pod pewnymi warunkami. 

Trimborn (centr.) uzasadnil powyżei 
wymienione wnioski. Rozprawy odroczo-
110 o godz. 4-tej na piątek, \.\' który to 
dzie!1 1Jastqpi~t zapl'\n1e najważnie.iszc u
chwaly. 

Ustępstwa dla ?olakó w w Rosyi. 
„Gazeta Narodowa" otrzymata infor

macyę następującą: 

,.I(ozpowszcchnioncm je.st mniemanie, 
jakoby sprawa jQzyka polskiego a wit;c i 
co do szkół Królestwa Polskiego przesą
dzona byla uchwalą komitetu ministrów i 
to w duchu, nic odpowiadającym życ~e
niom i potrzebom społeczcilstwa polskie
go. Ot(>ż obecnie dobrze poinformowani 
zwracają uwagQ, że mniemanie to jest myl
nem. 

.,Paktem jest, że o posta11owit:niu ko
mitetu ministrów żadnych urzędowych 
wiadomości nie.ma dotychczas. Znamy je 
tylko z dzienników rosyjskich i telegra
mó\V agencyj, które urzędowego charakte
nt nie posiadają. Jedynem źródtem urzę
dowem, informującem o uchwałach komi
tetu ministrów, są wyciągi z dziennika ko
mitetu, ogłaszane w porządku chronolo
gicznym według punktów ukazu z dnia 25 
grudnia z. r. koleino dyskutowanych w ko
mitecie. 

„Przed kilku dniami ogłoszono w ten 
sposób uchwały komitetu, odnoszące się 
do tolerancyi religijnej, tj. do 6 punktu uka
zu. Kwestya języka narodowego, jako 
sprawa, dotycząca obcoplemieńców, nale
ży przeważnie do 7 punktu. Decyzya 
więc w tej kwestyi a więc zarazem i szkół 
l(rólestwa Polskiego zapadnie na komite
cie ministrów dopiero przy dyskutowaniu 
nad 7 punktem ukazu, co odnośnie do 

Z wojny rosyjsko-japońskiej. 
.Eskadry RoZfficst\\ ic1iskicgo i Nicbo

gatowa połączyły sic S maja i odpłynęły 
14-go z wód franc11 ski_ h w kierunku wsch o 
dnim. 

Według doniesienia „Daily Tclcgr." 
pod datą wczorajszą, stwicrdz<mo, że flota 
rosyjska urządzila na obszarze francuzkim 
stacyę telegrafu bez drut11 i za pośrednic
twem tej stacyi przcyla \Viadomość drogą 
na Saigon do Petersburga. 

Na wysokości Oaprock widziano ubie
głej nocy 12 okrętów wojennych, które 
plyn~ły z pogaszoncmi światłami. Do któ
rego z mocarstw należały te okręty niewia
domo. 

Z Hongkong nadchodzi wiadomość, że 
pewien parowit:c angielski widział flotę 
baltyck4 płynącą z pogaszonemi światłami 
kolo zatoki Anamskiej, między przyląd· 
Idem Varcia a Pandaran. 

Z Odałiska nadeszła wiadomość, że 
rząd rosyjski wydzier.ża\vil tam 6 \Viclkich 
parowców z węglem. Parowce te maitt 
być gotowe do odpłynięcia w dniu 1 czer
wca. 

Dla IV-tej eskadry rosyj -kiej zwerbo
\Vano tutaj 190 marynarzy. 

„Daily Telegr." donosi z Tokio o zato
nięciu okn~tu japoilskicgo. Podczas burzy, 
która trwała kilka dni, krążow1,:k pomoc
nicy japo11ski Nekko-mazu najechat na wy
soko' 9i .fuzan na skalę. Trzy parowce 
pracują nad wyratowaniem okrętu. We
dług sprawozdania pewnego kapitana o
krętu norwegskiego, który d. 12 bm. przy
był do Moji, słyszano z tego okrętu ogień 
działowy i odczuło wstrzą ~nienia spowo
dowane strzałami, dnia 11 bm. między go
dziną 8 a 11 rano na wysokości 30°45' pół
nocnej szerokości i 129°20' wschodniej dłu
gości. Z powodu mgły nie można bylo ni
czego de strzedz. W wyżej wymienionym 
kierunku widziano płynącą jap. łódź torpe
dową. 

,,Beri. Tagebl." donosi, że jen. Linie
wicz czyni niezmiernie energiczne wysił
ki, aby przeprowadzić organizacye armii, 
która pod Kuropatkinem uległa zupełnemu 
zdemoralizowaniu. 

Tymczasem Japończycy czynią ener
giczne kroki przeciw lewemu skrzydłu ro
syjskiemu i przygotowują się do oblężenia 
Władywostoku. Donoszą bowiem, że ty
mi dniami wyJądowalo w Oenzanie, w pół
nocnej l(orei 30 tys. wojska japońskiego. 



2Jemie polskie. 
Z Pn.-& JAdłodnieh Warmli i Mant. 

01.szty~ „Gazeta Ołsztyt'iska" pisze: 
1pouicc Mazurski", który podobno o-d 1-go 
lipca ma \'-ychod.ztć w Ostródzie~ już stra
d v ··. :• ·zcjmuJe polakożerców. Dotąd w 
s 1, , , , 1..: tego pi~ma nie ma nic pewnego, 
gd .. ,'. wymieniony Jako redaktor dzienni
karz Stanisław Zieliński ze Srody og1osil 
\~ pismach poznaf1skich, że redaktorem 
„Uorica Mazurskiego" nie będzie. To nie 
pri;eszkadza jednak pismom hakatystycz
łlfrn. że się o powstaniu tego pisma szercce 
rozpisuj'l· Tutejsza „Allensteiner Ztg." pi· 

' sze, że założenie pisma polskiego dla -Ma
znr(rw jest jedynem, co do szczęścia ( !) w 
Prn sach Wschodnich bylo jeszcze potrze~ 
bnc . Gdy \\" stronach polskich jak grzyliy 
po deszczu mnoi,.ą się "blatty" niemieckie, 
7-adna z polskich gazet o nie się nic kłopo
ce i bytll im nie zazdrości. Ody jednak \V 

tych st ronach pojawi się pogłoska o pow
st:.rniu pisma polskiego, hakatystyczne bi
h uly biją na trwogę, jakby się antychryst 
mi~ l n arodzić. Z tego widać, że polako
żercy maj<! strasznie nieczyste sumienie. 

Szczytno. Pan Sarejka sprzedał swój 
hotel 11ieiakiemuś p. Ehkrtowi z Królewca 
za 100 ty sięcy m. - Posiadłość Wachsmu
tha-f lakowskiego nabył za 25 tysięcy m. 
mis trz piekarski p. Maroska. - Posiadfość 
'kupca Sakowskiego \V Linowie nabyl w 
drnd ze p ry,ym11so\vcj sprzedaży sądowej 
posiedziciel Bodzi-an z Przydnni za 24,0DO 
m:trek. 

Z Wh~l. Kt Poznańskieg·o. 
Gniezno. R.uch zarobkowy w Gnie.żnie 

- - jak pisze „Lech" - skoflczył się na ra
zie. W sobotę wieczorem odbylo się w 
Domu katolickim przy ogromnym udziale 
zebranie obu organizacyi tutejszych, na 
którcm zarządy ogłosiły ułożone na razie 
na sądz ie procederowym warunki. We
dhą~ tychże warunków płaca godzinna ma 
Vr ynosić przeciętnie 21, '.?3 ł 25 fen .• a tygo
dnio\.nt 14---15 mr., przy 10 i pól godzinnej 
pr acy. 

Strcil\ s.ię skończy.!, lecz \Vie/u robotni 
ków nic przyjęto do pracy, zwfaszcza w 
browarze \Vclscha, na kolejce i na folwar. 
ko do cukro\vni należącym. Ogółem świę
tuic niedobrowolnie w Polskim Związku 
Z~wodo\V}1n okola 40 robotnlkó\v, którzy 
-dostaj<.\ wsparcie tygodnimve. Stanowisko 
takie pracodawców wywołuje rozgorycze
nie w kołach robotników i napędza ich w 
sz·eregi socyalistów. 

Poznań. Niemieckie przezwiska otrzy
mały następujące miejscowości: Trzemię
towo w powiecie bydgoskim na 11Halte
nau'". Ostrówek w powiecie chodzieskim 
n.a „BismarckruhmH, Roztrzębowo w po
w-iecit szubif1skim na „Rostau", Biskupice 
'W powiecie gnieźnieńskim na 11Bischofsee0 

.ob'>':ód dominial11y Czeslawice \Y powecie 
~vągrowieckim na „Koernersfelde". Gmi
n.a Czesb wice nazywa się inż dziś „Char. 
loticnhoi". _ 

Z Grodziska donoszą1 ii tam na przed
mieściu, na terenie należącym do miasta, 
chdaf wystawić pewien obywatel dorn, 
le-cz odmó1Yiono mu konsensu na podsta
\l/k prawa osadniczego. Interesent uda! się 
z zażaleniem do rejencyi w Poznaniu, lecz 
o-trzymat odmowną odpc•wiedź. Taką sa
mą odpo\vi.cdź otrzymał następnie od na
czelnego prezesa. ' 

Z;:1mierza się pono ów obywatel udać 
d<· sądu. 

Dzi\uta rzecz. iż odmawiają koncesyi 
n:i bucbwk --w istniejących już osadach, w 
-v.-sić1ch, a nawet miastach- i to na po<l-
sta\vic osadniczego prawa t · 

Ze $tązka czyli Starel Polski. 
Botym. Prokuratorya wytoczyta pro

ces polskiemu Bankowi ludowemu ,,„ By
tomiu. Zarząd Banku ogłasza teraz powo
dy, dla których mu proces ·wytoczono. 
Przedstawiają sę one następująco: 

Bank ludowy w Bytomiu, weZ'\\·any 
przez prze\l.rodniczące-go komisyi podat
ko,1.-ej do płacenia podatku od dochodu, o
świadczyt. iż obowiązku tego nie uznaje, 
ponieważ tylko członkom pożyczek udzie
la. Aby się o tern przekonać; przewodni· 
cz~w'Y kom isyi zażąda? pr~edłożenla ksią
żek bankowych, co się też stało. 

Nastcpstwem tego byio, że prze\\--odni
czą.cy komisyi p-odatko,vej podal do wiado. 
mo..~d prokn ratoryi. że bank fałszywe bilan 
~c roczne og1asza. 

Prokuratorya wdrożyła śledztwo w U
pi:t~ przeszłego roku, zrazu · przochvirn 
czfonkom 'Zarządu i prze,vo-dniczącemu ra
dy nadrorczej, następnie takte t„rzeciwko 
wszystkim ?nnym członkom radynadtor„ 

cxd. Ostate-czni-e \.\· ywczono pro-ces c.:1. 
temu zarządowi i trzem czloakom rady 
nadz-0rczej, a mianowicie pp. Napieralskie..,. 
mu, Hanki emu i Czapli i pięciu innych człon 
ków rady nadzorczej z pod oskarżenia \\'Y· 
fączono. 

O co prokurator nas oskarża? Wobec. 
rozmaitych poglosek~ rozszerzanych o tei 
sprawie, oświadczamy, że w procesie nic 
chodzi ani o oszustwo, ani o sprzeniewie
rzenie pieniędzy bankowi po\vierzonych, 
ani o falszo,.vanie książek bankowych, ani 
też o to, jakoby obwinieni jakiekolwiek 
niedozwolonev zyski lub korzyści ciągnęli, 
bo te wszystkie rzeczy rcwiz:;a sąd ::n·;a 
znalazła w zupełnym porządku. 

Chodzi jedynie i wylącznie o to, czy 
bilans roczny spółki, podany w organie 
spólki „l(atoliku", przez zarząd, ogloszony 
został jak się należy, czy nic, czy więc licz
by w tJim podane są prawdziwe, czy nie1 

a mianowicie - i to są dwa główne punk'ta 
osktlrżenia - 1) czy suma czystego zysku 
w bilansie jest prawdziwa i 2) czy liczba 
czlonków odpowiada rzeczywistości. 

Tak opiewa sprawozdanie. Chodzi za
tem nie o świadome fałszowanie . bilansu, 
ale o spory techniczne zestawienia sum 
bankowych. 

I o to proces - wywoł~uy przez komi 
syą PQdatkO\vą. 

Bytom. Wedlug urzędm:vego stwier
dzenia Ila chorobę tężca karku umarlo od 
d. 19 listopada do dziś 1100 osób na Gór
nym Ślązku. 

Zabrze. Wypra\va przeciw niemiec
kiej ojczyźnie podią1 ·widocznie student Jan 
I(a:hnierczyk z !(rakowa rodem z Pozna
nia. Gazety hakatystyczne donoszą bo
\Viem z Zabrza, że owego studenta tam a
resztowano. Usifo ·wał 011 podlug zape
wnienia pism hakatystycznych przeprowa
dzić śdślejszą tączność pomiędzy „wielko
polskimi agitorami" na O. Slązku a zagra
nicą i dostarczał podburzających książek 
i pism. 

Gazety hakatystyczne tyle już razy 
po<la'vvaly alarmuincc wiadomości o wiel
kopolskiej czy rewolucyjnej agi-tacyi na 
Slązku, o rc\vizyach policyjnych it<l., a za
wsze doniesienia były z palca ~ryssane, że 
(tym razem zbytnio im wierzyć nie mo
żna.. Cel swój za,:\--sze one osiągną, bo 
wzniecą \V czytelnikach swoiGh nie na~ iść 
i obawę przed \Yielkopolską agitacyą, a na 
step11ie naturalnie rzeczy należycie nie \yY

jaśnht, jeżeli się okaże, że alarm ich byl nie
uzasadniony. 

_ _:_ 

Wiadomości ze świata. 
Z Austryi. Na posiedzeniu Kota pol

skiego we Wiedniu doniósł prezes tegoż 
Ko-la hr. Wojciech Dzieduszycki, · że austro
\Vęgierski minister spraw zewnętrznych 
hr. Gołuchowski ośv . .iadczyl mu, iż gorąco 
się zajmie skargami poslów polskich na sy~ 
stematyczne w}'·dalanle prze-z władze pru
S-kl.e p.olskich robotników z Oalicyi. 

Z Ro-sył. Wobec ostatniego ukazu 
carskiego o tolerancyi religijnej, Tm.varzy
stwo opieki nad Unitami rozp-oczęlo ener
giczną dzialalność, aby ukaz carski wyzy
skiwać w całej pelni i ochronić Unitów 
przed samowolą czynowników. W tym 
celu Towarzystwo \Vydalo odezwę, która 
przestrzega: 1) aby popom an.i nikomu nie 
placić ani grosza za u\valniani·e od prawo
s1awia, 2) aby ani popom i ich rodzicom, 
ani ich dobytkowi krzY'\vdy nie czynić, bo 
my chrześcianie \vlnniśmy odpuszczać krzy 
wdy nasze, 3) nie \Vierzyć pop-0m nama· 
wiającym do przechodzenia na Unie, -4) nie 
brać udzialu w nar3dach z popami, 5) ob
chodzić tylko święta katolickie, 6) nie czy~ 
nić żadnych pos.Jug cerkie'\vnych, ani stó
jek i żadnych - opłat do cerkwi nie dawać, 
7) żadnych kar za krzyże, pogrzeby itd. nie 
płacić i 8) nie posyłać dzieci do szkól cer. 
kiewnych i rządowYch. 

Odez·wa ta między innemi zawiera, że 
,s,vobo-dę przechodze11ia z prawosła\via na 
katolicyzm car da.t nie dobrowolnie, tylko 
pod przymusem. Zawdzięczamy ją - gło
si odezwa - najpierw łasce Boskiej, :po
tem modlihvom Ojca Ś\v., wreszcie Japonii, 
którą Bóg Vr--ybrał za narzędzie, aby skru
szyc potęgę Rosyl i pychę jej cara". 

I ró.it1yth stron. 
Kleve. Policyi kryminalnej -..v Kolonii 

oddał się dobrowolnie kotlarz Jan Koch, 
którego szukano listami gończ-erni z p0wo. 
du morderstwa, Jakiego dokonal na nieJa
klmś Schafferze. 

WattenscbekL_ Górnik Andrzej Rozi· 
szka zfamar noge w kopalni ~,łfolland". 

Neuenrade. Shvi-erdzono tu w-ypadek 
t.ę.ż::a karku. 

Na c-z.erwiec prosimy poz.r-ski-wai; nam no· 
\\;-eh czytelników. gdyi Jeszcze dużo Połak1hv 
na obczyżnie ma gazety rriemie-ckie. Prenume· 
rata n:i ten jeden miesi.-ic z przyncczeu~em do 
domu wynosi tylko 64 ien. 

Dortmłłłld. Dekarz Królik spadt z dachu 
i tak się pokaleczył, że niebawem umarł. 

H-0rst. W pobliżu tutejszej fabryki pa~cru 
znaleziono Z'\vfoki nieznanego mężczyzny. 
Z \\!loki leżały dłuższy czas we wodzie. 

Rottbausen. W kopalni „Dahlbusch'' zo
stal górnik Ootten niebezpieczwle pokaleczo11y. 

.1\'\arxlob. Fizyk powiato-wy st·w ierdzU u 
dziewięć miesięcy liczącego dziecka tężec kar
ku. Dziecko poslano do domu c11oiych. 

Apenrade. Nietylko polskie, ale i durt· 
skic śpie\vniczki konfiskuje polic:ra prnska, 
uważając je za „niebezpieczne" dla calości 
pafJstwa. W SzleZ\\'iku skonfisko\vala 
znowu policya śpiewniczek, który zawiera 
pieśni śpie\va11c od dzlcsiątek lat przez lud
ność duriską pod berłem pruskiem. Żanda1 
mi pruscy urządzili rewizyt! księgari'1 w· kil
ku miejscmvościach Szlezwiku i śpiewni
ki skonfiskowali. Gdy o tem się do\vie
dziano w mieście Appenradc, wyprzedzili 
duflczycy żandannó\v i rozkupili \\ szyst
kic śpiewniczki, jakie byty w księgarniach. 
Gdy przyszla po1icya, już nic nie znalazla. 

Berlin. Nowa władza dla kupcó\'„' i 
rzemieślników. .,Pruski krajo\.VY urząd 
procederowy" (Preussisches Landesgc
\\'erbcamt) - taka jest naZ\va no" ej \da
dzy, której zwierzchnikiem jest minister 
handlu i przcmys1u. Ten 11owy urząd pro
cederowy ma dozorować "\\.'SZystkie szkoly 
rzcmie.ślników i kupcó\v 1 szkoty budowla
ne, szkoły dla przemys.tu metaio'lvego (n. 
p. szkoly hut11icze, budowy maszyn) i 
tkackiego, fachowe s.:vkoly rzemieślników 
i procederu ar'tystycznego, szkoty dla 
przemys.tu glinianego itp. Nowy urząd ma 
starać się o rozwój prumystu kupiectwa. 
Będzie mial przy boku radę, do której bę
dą należeli zastępcy izb rzemieślniczych 
i handlmvych poslo\vie, i wybitni rzemie
ślnicy i kupcy. 

Ro.zmaif ości. 
Zagadka dla dorosłych dzieci. „Raz

Ś\Viet" podaje następującą ,,zagadkę dla 
doros,Jych dżied". l(toś ofiaro\val dla ran
nych 10 OOO szlafroczków. Osoba, której 
poruczono dostarczenie ich na Daleki 
W schód, za każdy dostarczony szlafroczek 
nie otrzymywała nic, natomiast za każdy 
szlafrok, który zginąl w drodze, \vyplaco-
110 jej calą wartość szlafroka. Pytank: ile 
szlafroków dostarczono na Daleki Wschód, 
jeśli vdadomo, że.i zapfacono 15 OOO rubli; 
a każdy szlafrok 'Wart był pó.Jtora rubla? 

Większa własność ziemska w Amery
ce. W jednym z miesięczników angielskich 
znajdujemy wiadomość, że niejaki Młller, 
który w roku 1850 wywędrował z Niemiec 
jakb czeladnik rzeźnicki, rozporządza obe
cnie wlasnością ziemską, mającą 14,539,200 
morgów, tj. posiadłościami, które są dwa 
razy większe od królestwa belgijskiego, 
wi~ksze od S:zwajcaryi, Danii czy Grecyi. 
Podobnych magnatów ziemskich, którzy 
przyv.rlaszczyli sobie najlepsze grunty w 
Stana-eh zachodnich, jest wielu w Ameryce 
Większość doszła do ich posiadania dzięki 
przekupstwu urzędników, pracujących w 
biurach kolonizacyjnych. Rząd nie czyni! 
\V tym \VZględzie ogranicze.ń, mniemając, 
iż pozyskuje osadników, tymczasem był 
przez pojedyf1czych ludzi oszukany, którzy 
~eraz posiadają miliony morgów i sprzeda
ją grunt za drogie pieniądze osadnikom 
prawdziwym. 

Zamach na kontradmirała Nazimowa. 
\V tych dniach w Petersburgu został zamor 
dO"wany kontradmirał Nazimmv. Szcze-: 
góły tego zabójstwa są następujące: Na
zimow mia1 jako służqcego 27-Jetniego ma
rynarza Smirnowa, którego wydalił ze słu
żby z powodu pijaf1stwa. - Smirnow przy 
dzielony zostar do czynnej służby w ma
rynarce. Z zemsty za to, że \Yraz z S\Vym 
oddziałem był zmuszony wyjechać na plac 
boju, Smino-\.V onegdaj wpadl do mieszka
nia swego b. służboda\vcy, poszedl wprost 
do salonu i pierwszym celnym strza1em, 
wymierzonym w skrof11 położył Nazimowa 
trupem na miejscu, poczem strzelił jeszcze 
trzy razy. Zwabiona hukiem wystrzałów 
przybiegła slużba, do której Nazimov: za
wołał: „nie bójcie si~, nie będ~ więcej strze 
lal, ten, który zamierzał mię zamordować, 
już nie żyje". Następnie morderca nie sta
\viaJąc najmniejszego oporu, dal się are
sztować. 

Zebrania w . mieszkaniach pryWatnych. 
W pewnej małeJmiejscowoŚ(;i pewne sto
warzyszenie chcialo urządzać swoje zebra
nia w mieszkaniu pryv..·atnem swego człon
ka J ., ale po}icya tego 1,.akazala. Polkya 
zaka~uiąc zebrań, opierała się na nasteJ>U
}4cy-:h okołkznośdach: 1) Schody do Io~ 

ka!u mies.zkaniow~go nit! odpO-\\-iadały Prz. 
pis.om policyjnym, 2) cz.lonkowie Q'\\~ 
stowarzyszenia zv:ykle palili tyro11, co sta: 
nowilo niebezpleae(1St\YO pożam i 3) \V}. 
chódki (klozety) i podwórze byfy nkdosta. 
teczne. 

Najwyższy sąd administracyjny obat' 
iednak Ó\V zakaz policyjny i między inne111 
orzekt w następuje: 

PO\i,-yższy zakaz policyjny nie tnoż 
się opierać na tem. że schody do mieszka~ 
nia prowadzące nie odpowiadają Pod 
względem budowlanym przepisom PDlicyi. 
nym. Gdyby schody przepisom policyj. 
nym nie odpowiadały, wtedy policya rno. 
glaby mieć tylko powód do żądania, aby 
schody były urządzone odpowiednio de 
przepisów. W żaden sposób scho-dy nie. 
\Vłaśdwe nic. są po\vodem do zakazyw:1ria 
zebrafl w zamkniętem kólku w takich 1r1. 

kalach, w których się jeszcz2 pozwa,, 
mieszkać ludziom. 

Także i ta okoliczność, że cztonko\\ic 
rzeczonego sto\.varzyszenia zwykli byi

1 

palić tyto11, nie jest po~.-oclem do zakazani;1 

zebrali owego stO\Yarzyszenia. l(odeb 
karny copra\\·da zakazuje palenia tytornu 
\V lokalach, '" których się znajdują przea. 
mioty łat\:\:o zapalne. To jednak nie \Vcho. 
dzi tu w rachubę, bo zresztą nie możn, 
prz~cież zakazać palenia tytoniu w miesz. 
kaniach prywatnych. -

Dalej mniema policya, że \Vychód!ii , 
podwórze są niedostateczne, a skutek ztąd 
mógłby być ten, że uczestnicy zebrania 
mogliby S\\' e potrzeby na ulicy załatwia~. 
Otóż gdyby ten przypadek byt się zdarzy: 
mogfaby była \Vtedy policya \.\-kroczyć 11 

interesie publicznego porządku, ale zaka. 
zać z tego powodu (z p-owodu wychódków) 
zupełnie zebrania jest niedozwolonem. 

Ostatecznie przepisy policyjne co do 
lokali przeznaczonych na publiczne zebra. 
nia nie mogą tu być zastosowane z tego po 
\.Vodu, że tu chodzito o zebranie w zamknię 
tern kółku. 

Tak orzekł najwyższy sąd administra. 
cyjny, stwierdzając bardzo stusznie, że !o· 
kale mieszkanio\vc i zebranie prywatne w 
nich (\V zamkniętem kólku) nie podlegają 
przepisorri policyjnym i zakazane policyj. 
nie być nie mogą. 

DLA 1(0L ŚPIBWACKICH. 
Wszystkim Ko.tom i To·warzystwom śpi :· 

wackim blorącym udziat w te-gornczaym zJez· 
dzie o)!ólnynt kól' śpie·wackrch z We-stiahi .· 
Nadrenii, który się od~dz.le w Hen~e na .d~1~ 
2 lipca r. b. podaje się do wiadomoścr„ li ptesm 
o nagrody na<lv„vyczajne, czrli h?n~Yr~ve \\~· 
brano l ttchwalono na ostatnim z1ezdz1e komi· 
S}i, następujące 1: dla kór śpiewaią.cyc~ Y' kl~· 
sie I. nr. 2J „Serenada", tekst: Lśm ks1ęzyc na 
ciemnem niebie. Dla k<.\-1 śpie,vających w. klas1~ 
H nr. 15 Stary hulaka" pocz. tekstu: Hei bod~1 

to tlawn~' czasy.. Obic te, pieśni ,są, z.aw~rt~. '1 

śpiewniku zb:iorowym, Zw1ązku kol SJ?re'" ack1cll 
w Poznai'tskiem. Cześć pieśni polskrej! 

· l(oło Śł)ewu ,_.Cecylia'"' w fterne. 

T owarzvstwo glmn. „Sokór• w Gerthe. 
W rJied.Żiele dnia 21 maja zarnz po -w\elkiem I 

nab-oże )stwie odbędzie się roczne ·walne zebra: 
nie na którem l>Gdzie przeczytane s.praww:da : 
nie' sekretarza, kasyera . i ?bór nowego. rar;;: · 
du . \Vszysthlich druhów· Slę uprasza, az;b} 
walnern zebraniu brali udział. Croil~md. 

Uwaga: Zarzą<l ·winien się sta~1ć o 
1

1X1' 
ludnia o g:<Rlz. 10 u p. Sokulanda. Czolęi;1: 

St. Szczęsny, sc11 r· 

Towarzystwo św. Józeia w WatteJtsclt~ld 
01'!1:J.imia swym członk9m. li \V r:ied~le\f~ d11t~5;~ · tm po p-ot o godz. ''~4 odbędzie s;ę p!erv.

1 
P , 

wbranie przy -ulicy Bochumsk!ci \~' loka 11 0~ . 
Walter ul. Bochumersir. (dawme} P1ckeD. Pr 
sl się ~onków o jak n~Hkznlejsz.y udtiaJ.d· 

Zart:i · 

BKzoość Reck~.:-Sild _ _{dawn:ej Bru~h)! od· 
Zebrnn'e Tow. S\V. \y1ncente~o a Paulotl ~; 

b-ędzie się w niedzielę dnia 21 maJ~ o ~od~~tkicil 
prze<l p-Ołudniem, zatem uprasza ~ie "'~~;~~'Ul 
Brad, aby się co do jedne.go staw1ll. ~ OI , 111• 
mamy za.miar po'\"\ri:órnie zacząć wspter~c , do 
szych ~iedn):ch, a b~aknie nam l<olekt~r~'crlo·, 
zbllerama, więc pr~1my przyte1i: Br?~ 0 ~ro-· ków, którzy by ml~h zam1a_r prZJ stąpic :br~ni e. 
na nasze.go, aby się stawili na naszedz zeW· 

Walenty Mroskowlak, PO· pr 

- _ Towarzystwo św. Jadwlgl w Mengede 1: 
2 . na sa 1 

odhyvta latowa za.baw~ w dniu 1 maia _ : ęte!l1 
p. Stiirma11n po pel o g-[.J;~7.. 4 "'"!. znm~"-f0w„ 
k<Hku. R.octacy, którzy jeszcze nie . sq \\o rte· 
a chcą. brać ud,-:lat \V iabawie, \'Vinni s1e JJ-0~. 
<lnio do tO'\\.-"arzyst\\-a wpisać. Zar 1 

· To"1ar„·"Stwo ....smn Sokół" w i..aar. „ ""·' K~ • n ol tt• 
w niedzielę, 21 maJa o Rodz. 4 po P z't.ań· 

hr-[).nie mie-s:ęcz_ne. P-o zebraniu zaba\\'1l as1; 
c-em \ ć'>vk~c-nia.ml. O Hczny udzla.f udprl a 1. 

Wy z 

T owarzyistw-o św. Augustyna w RottbJł.Useloe· 
"'' n hl-ene udzla.r w plełgr~'!OCe do Newig~!tdtart1Y 

dzletę, 2J m,1.J.a. Z lokalu pcsledzet\ WYJ '"'~111· 
%6 ran~. Biletów molna nabyć u prze steele. 
C'Z:lceg-o towarzystn po 1 mr . .,, dwo~ca a kadi 
Czlonk6w uprasza slę., aby przybył~ . cirt.~w. 
!-:- o:znak.adl.. fr. St.an""'' 1' ' 
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L ,. idfdeJto miasta Odscnkird1cn i Erk do Ne
\ Kr~S od'będ1,ie się :? 1 m;iJa. Po;:.~ąg- odjc<izle 
i '"oelsenkirchen (glówny dwonec) o godz. 6 
roir. 25 rnno. i priyjedz?e do Nevigcs o ~odz. 
ini;ut 30. Z Neviges od.Jedzie o godz. 5 min. 05 
;PO pd. i przyje.ldfa do _Gelscnkrichcn (główn~· 
'(f1,'Crf7.~c) o godz. 6 min. 52. Pros~ w·szy~ 
tl~ich picl~rz)·mów d~syć rychlo się sta'-'·1ć, 

iv.łaszcia tych z Erie 1 tlessler. 
Ks. Relmann, 

Gelsenkirchen-Schalkc. 

tł*****~*~····--· ~ 
Płłlgrzymka do Nevig,s. 
Piel~rzymi, którlf n1ieli w nic<lziclt:; 21 b!JL 

"',i i.dżać na pielgrzymh~ /, dworca Sclułkc
'urd wyja<.L1 z d'vorca głównego w Oelsenkłr-

cben. . . . . . d 
\Vsz\'SCY \V1111u się stc.rn ie na won.:u 1iai-

óiniej o- godz. 1'~6 rnno. bo o tym czasie poc:~1' 
~1·vjeż<lża. \V P?Ch?<lzic będzie porz~dek r~a-
tepu_iący: l l An1olk1; 2) Bract~va; J) 111!1e me

"' ·a. ty. Towarzystwa: 1) s\\'. Star~;srawa. 
~chalke; 2) św. Czes~awa z Bulmł\~; J) s~v. :Ja
"l\ z Bismarck; 4) S\V. Ja1n z łfollcn; ,)) sw. 
}:i;:a -z Ucckcndorfu: G) św. Szc~CPHllll l f?is
niarck; 7) św. Barbary z Oelsenlmchc1_1 :. 8) sw. 
•iw·iie~o l Ueckendorfu; 9) św. Wo1c1ccha z 

t:rlt:: JO) Ś\\'. Józefa z ł:rlc: li) św. lgna~ego 7 

lfolłcn. Kormtet. 

PIELGRZYMKA POLSKA 
a. t.1ekanatu Essen i okolicy do Hardenberg. 

Newiges. 
Pielgrzymka odbędzie się dnia 21 maja 

rn~· bicżą(ego. 
Porzqdek pielgrzymki 
Po nadejściu p-ociQgów do Newigcs u

gt:i ;,1\ą się w szereg naprzód Bractwa Ró
iatł :::owe: 1) z ttorst-Emscher; 2) z Schon
m·l'c.:k; 3) z ł:ssen i -1) z Katcrnbcrg. 

.>:ie;Yiasty wszystkie przyłączają się 
n(. owych Bractw. 

Za Bractwami postępo\.vać będą To
\\·~.:zystwa w następuj4cym porządku: 

1) Towarzystwo św. Antoniego 'l. 

frLlmhauscn; 2) św. Antoniego freisen
bru.:h; 3) św. Augustyna z Rotthausen; 4) 
ś1\. Antoniego z SchOncbcck; 5) Ś\V. Jó· 
zda z Essen; 5) św. Wojciecha z Schonne
hci::k: 7) św. Jana Chrzcidcla z Altencssen; 
S) św . .Marcina z l(ray; 9) św. Piotra z 
Stede; 10) św. Mikołaja z Stoppenberg; 
Il) św. Józefa z Borbecl<; 12) św. ł3arbary 
z Derlwig; 13) św. Jana Chrzciciela z _Al
ten-dorf: 1~) św. Wojciecha Carnap: 15) sw. 
Stan!1:.!awa z Essen; 16) św. Jó-zefa z A!„ 
tenc~.scn; 17) Stanisła-\va K. z Cat~rnberg; 
IE) św. Piotra z ttorst-Ruhr. 

Pielgrzymki: 
Na czele p-ó}dą dzieci \Y bieli, które d0-

staną zwrot kosztów jazdy ko.leją. Z 
d\\'orca do kościola będzie śpiewana pieśi1 
„~erdeczna Matko", w kościele bę<l.zie śpie 
v..·ana pieśil „Witaj święta i poczęta aż do 
htc-gos.fawiel1stwa". Dalszy porządek bę
cb:ie ogłoszony w kośdelc. 

Pociąg I pojadą dwa: 
Pierwszy pociąg odjeżdża z Essen 

{g;1ó\vny dworzec) o godz. 6 min. 33 rano; 
te Steełe o godz. 7. - Przyjeżdża do Newi 
~r- o godz. 7 min. 59; z Newiges odjeżdża 
o hodz. 5 min 20; w St cele o godz. 6 min. 
3, w .Essen gł. dw. o godz. 6 min. 20. 

Poci4giem tym ja<ht Towarzyst\va, 
kłlire \V Steełe zechcą wsiadać. 

Drugi µocląg odjeżdża z Essen (gf ó
w1:y dworn.c) o godz. 6 min. 43 rano w 
:;tt~k nie stawa. przy}eżdż.n do Newiges 
u ~o<lz 8 min. 15. 

Za bilety pobiera sie 10 fen. więcej na 
kVizta pic:lgrzymki. Pielgrzymi jad~cy 
Pit.rwszym pociągiem zaczekają na dwor
cu na nadeJście dmgicgo p-ociągn. 

Za l(omitet pielgrzymki: 
fr. l(arlikowski, T. Nowacki, 

Essen. Caternberg. 

lIS1' DZIĘl\ClYNNY TOW. ŚW. STANlSŁA· 
WAB. W SCHARNHORST. 

\•:ech b-ę<lz.ie p-ochwalo11y Jez11s Chrystus! 
Uroczystość poświęcenia 11aszej chorą~wi 

~dbyla się dnia 14 maja przy licznym udziale 
'tO'lt.·arzystw, Rodaczek i Rodaków. . 

Tow. Ś\l./, Stanlsfawa B. dziękuje wszystk'im 
z. Wambełerholz I Scharnhorst, że s.ic tak llcz
rtle zgromadzili do naszego kościoła. Dziękuje
my też naszemu Wfol. ks. wikaremu, który do 
Nlnlł aktu p~więcenia naszej chorągwi 1 od
czrtar Litanię w polskim NZyku. 
. . Di!ęku.ie Tow. św. Stanisława B .. wszr-
·t~.m towarzy-stwom, ldórc udzla.ł wz1Q.fy, ,a 
as<.~lf~·ie Tow. św. Barbary z LUnen-SUd„ k_t~-: 
re się sta\YiJo tak wcześnie, aby nam .usluz}\; 1 

n;n;z.ą chorągiew zastąpić przy przyrmowanlu 
t~warzystw, Tow. św. Marcina z Dcrne, które 
~'e Wliełkiej liczbie c1Jonków przybylo: . To:'1''· 
sw. Wojciech.a z Dortmund, Tow. św. WoJcie
cha. z Camen: Tow. św. Antoniego z Assełn; 
'To~'· św. Barbary z Ewing; Tow: św. Józefa z 
°E\l'Hlg: Tow. Sw. Walent~o z H6rde: Tow. 
-t1.ca Je2uso-vvest"o z Brambauer: T<>w. św. An· 
ton·:-eg-o z Apterbeck: TOW'. św. Piotra i Pawb 
'2 !flarten. TowarzysN-o nasze sklada °\\'"SZJ.:· 
~~~lm towartystwom scrdec:me staropolskie 

~.Hó<! w.pJl~"'. 
Tomasi K01)eć, przew. 

Bacm~ć! Bx'l..u ~! 
OWOSC! OłłE~HAU~'E1 ·r NOWOSC! 
. . Koło Śpiewu Mld:Jewlcz 

wc"\cr,do .'\._ostatnim cz:l. i\; ,„ pan'.:.iłą szu kę 
a!11at<>:r5f~~ 1 piękne !ttwory do śpk -u j w-ystą
Pl z rm~11 1~a 7 ~OC7..111CJ' swojego i tn:enia. która 
otlbę-ctz1c ~·.c dnia. 2, maja na \\·ielkiej sali p. ł( !
tera przy Nowym Rrnkn. 
. Pr.o~r. rn ~troczy toś i: O godz. 4 lrnncen 
I prz-"1nowarne KM śpic,,·nkich i innych to· 
\\-a'.zystw. O l!Odz. 5 <ltwarcl1: zabawy, powi
ta~1e towarzpt;v_ i ~ości. śpiew w.spólnej pic: 
Sill. : nsh;p111c sp1cw cztero rlosowy Kola miej
sc<n\'ego ornz śpiew K6l zamieJsco'\vvch dekla
~:icyc, ćv:ic_zenia <;okole i mm1olu~~{ Ó godz. 
1 pr1edstaw1.:cn1e :lmatorskic: .. Stary piechur 
i syn jego h 1zar". krotochwila v 3 aktach. w 5 
odsłonach. 

Osoby: I. Werc~z Szvnbrz: .Ian Scb:i.· 
st~::)l1s 1;i. 2. Helena: P. Fl<Jrczrk. 3. Fr\'cv: r\. 
Okj11 k (.ieg-n dziecO. •-!. Hang-os?. or~nl1ista: 
.lcdrnshc•\\•i<lk. 5. Lidn jcl{o córb: P. Si· 
tarska. G. ,\i\iclrnJ stPry pic ·lmr: Hl'liasz. 7. 
W!~·drstciw iq:;o syn: friL~b • 8. Fralirnsz kp. 
nd lrnz;iró"' : F:iipo\\·icz. Q. Szczcp~n pasterz: 
.Jan Rrhak. llJ. Wieśniak I.: TC'of. Kancer. 1 i. 
Wieśniak Il.: Ant. Kaik. I..?. El1ll;da. wieśn ia
czka: P. Jędrusz:.;;1rn .al,. Cyg-;nti~. c~n~anki. 
Rzecz dziej(: sl~ 11a W~~U7ecb. 

Po prztdst:•.w:cniu amatorskkm polone1. 
Kapelę konccrtow<i dostawi 1wm roduk P. Czaj
kowski z Oherltauscn. ni<l \\'iększej uciechy 
n;iszych Rodak6w hGd:i takie polskie dudy. 
T:1.k samu przedstawiony !>Gdzie 7,yw:r ohra:r: 
. Srnic1·ć Mickic\vicza". :l:1pr~·sz:i111y .iak 11aju-
1>rzcJmiej Ko!:1 śp.:cwackk, gniazda sokok i in
ne towarzystwa. które zaproszenia otrzyma!y 
na 7 mai;1, a zaba\\a lll:i ważnych przeszkód 
od.być siG nic mogta. Pr:isiną. :•by nas tera;; 
raczyli z::iszc1;:1"cić S\q ohccnr .śc:1. Pros::m~· 
t8ki.e te towarzyst\\a, kt6rc dfa braku adre
sów wproszc(1 Hic ctrzym8łr oraz wszystkici1 
Rodak(i\-.· z Oberhausen i okolii.:.\'. K.ołl śpic
w:.1.ckic, ktc'irc nrzrh~dzie 7 11a)\\·ickc;zą liczbą 
czlonk6\v '• 11pickszy twsza rncznic<:. otrzyma 
11adzwyczai11ri rw.grodr.: obraz i\\ ie kic\\ icz:t. 
Czt:śi.: polskiej p'.cśni! 

Komitet zabawy: 
Fr. t'lorczrk. .Jan Sehastyo.l1skl. M. Olejnik. 

Towarzystwo św. hl:nace1'o w Oberhausen 
pod<lje do \viaclomości S\\'ym członkom, iż dnia 
21 maja b:crzc tmnirzyshni nasze udz.iat w po
Ś\Vi<;"ccniu chorągwi Tow. św . .Józefa w Diimp
te11. Chornżni i czto11lwwic wi1111i sic stawić o 
I;~ 11a sali· r,wyk1rch posiedzc(1. Stad nastąpi 
wymarsz na uroczystość do D!impten. O jak 
najlic:rnicjszy udziat prosi Zarząd. 

Tow<Jrzystwo św. Antoni.ego w .Dber-Styrum 
pndaie S\vym członkom do v:iadomości, iż w 
nictJzielę dnCa 21 m~ia odb~dzie się zebranie :i:a
raz po wielkicm nabożc1'1stwic. Po południu bie
rze nasze towarzyst\\ o udzia~ w uroczystości 
pnświęccnia chorq!{wi Tow. św. Józefa \\' 
Diimptcn. O liczny udział w zebraniu i p0 poł. 
\\" uroczysto&ci uprasza Z ar z ą d. 

Towarzystwo św. józeia w Witten 
donosi swym członkom, oraz wszystkim 
to\rarzystwom, które od nas zaproszenia 
odebrały, iż w niedzielę, dnia 28 maja ob
chodzimy 8 rocznicę islnicnia naszego to
warzyst\va na sali u p. Tebarta (Crengel
danzstr.) zaraz przy kościele katolickim. 
Szan. towarzystw3 prosimy o przybycie z 
chorągwiami. Porządek uroczystości: OJ. 
2 do 3}~ przyjmowanie towarzystw i gości 
o godz. 30 wymarsz do kościoła na pol
skie nabożef1stwo. Po naboże11stwie po
wrfrl na salę, gdzie b~dzic koncert. przemo
wy, deklamacyc, śpie\vy itd. O godz. Th. 
będzie odegrany teatr p. t.: „Chleb ludzi 
bodzie", komedya w jednym akcie przez 
Józefa Blizii1skiego. Po teatrze dalsz}_' 
ciąg naszej uroczystości. Muzyke dostawi 
nam p. Jan Pawlaczyk z Schonr1iebeck pod 
l(ray. Z a rząd. 

Czołem! K ottenburg ! Czołem! 
Towarz. glmn. ,.Sokół" w I(otteuburg 

donosi swym szan. druhom oraz wszy. 
stkim Rodakom zamieszkałym w Kotten
burg-Rauxel i okolicy, iż towarzyst\vo na. 
sze urządza zabawę wiosenną, która odbę
dzie się dnia 31 maja na sali p. Tełszo·wa w 
Kottenburgu. Upraszamy wszyst~ie gui~
zda, które zaproszenia otrzymaty 1 te, ktn· 
re dla braku adresów zaproszc(1 osobnych 
nic otrzymaty, ażeby nas raczyfy ~aszczy
cić swoją obecnością i raczyły SIG przy. 
czynić do upiGkszenia naszej zabawy. Ka
pel<; dostawi nam p. Musielak z Kastropu. 
C.włem ! Wydział. 

Uwaga: Donosimy zarazem człoi:-
kom naszego gniazda, iż zebranie ~dbędz1~ 
się w niedzielę o godzinie pól ~o p1erw~ZC! 
w południe, ponieważ mamy 1eszcze ktlka 
spra\Y do zalatwienia co do naszej zaba· 
wy. O liczny udzial uprasza się. 

M. forszpaniak, prezes. 

BACZNOSC! 
Podczas zabawy \V Kole .śpic".\"tl „Dzwo1;„ 

w Essen <lnia 30 kwietnia zaginąl ~ens tan
c-:1 pew ncJ pani damski zegarek, pcxlmos.I go pe
wien rodak, który zamieszkuje w_ ~ełderłch. 
(nazwisko jest nam także znane). 1 nie <>?dal, 
~dz;ie si~ nałeżalo i krótko p-0tem się ze .sali oJ. 
dalll. Uprasza sie tego J?ana, w !~!emu spf'l
wiedliwości. aby w ~rzec1agu 3 dnt ~da~ n:lle
t ·tość do niżej podpisanego, w przec1v. n}m rn· 
zf e zalat"Wiona b-ędzie sprawa na drodze S-1.do-

v:e~. Leon Merczyński. . 
Essen u. Ruhra. Cn.J.onstr. nr. 29, 11 ;> .-e.tt.:-. 

T 0.,...,-7_) i~ o ·~mu. •• ół„ ~· Uab"ttiltor t. 
Zwyczajne posiedzenie. odbe<iz1e 

dziele Zl b. m. o godz~ po pol. n· h p a· 
We~ls, 'a parz dl u dziennym zatarg poel
naczelu1ka z drnl!ami I !nne "-atne spra\\). 
Komplet druhów ~ t poi.ąd nr. Goście mile 
widziani. Czolem ! \ ydI.iał. 

Cz1>łem druhowie w \arten ! 
Niniejszcm donosi sie druhom iż \\ ni . 

dziele dnia 21 b. m. odbcdzie się nadzwy
czajne posiedzenie v ali p. Kortmann o 
godz. Y.i 12, zyłi zaraz po wielkkm nabo
żci1stwie. zatem dntl10\ ie "inni ię punk
tualnie stawić, ho są ważn spra\\ · do za. 
łatwicnia. Tak amo prosimy f~odnków 
którzy nic należ·t do towarzystwa poi ·kie
go, a są przychylni , okołowi I.. aby przy
byli na \\ ymienionc po icdzc11ic. Go' de 
mile \\ itlziani. Czokm ! Wydział. 

Tow. św. Franciszka Seri. w Hoistedc-
Riemke 

donosi S\\ ym członkom, iż '' niedzielę rn
no na pierwszej Mszy św. przystępujemy 
clo Komunii św. Sposobnoś~ do spowiedzi 
św. w sobotę rw pol. w Bo.;hurn \.\' lda
sztorzc. Wszystkich czlo11kch\' upra~za111y 
o jak nniliczniejszy ud.ział " cz.apka··h i 
oznakach, ktoby nic miał, może je otrzy-
mać. Z a r z ~ d. 

Wiełki obchód w Laar! 
Towarzystwo 'św. Antoniego w Laar 

obchodzi dnia 28 maja S\\':-t piętnastolc1ui~l 
rocznicę istnienia oraz poświęcenie nowej 
chorągwi, na wielkiej sali domu Tow. -
Program: O godz 12-2% przyjmowanie 
bratnich tow., od g·odz. 334 wymarsL ·do ko 
ściola na 11abo±ef1stwo polskie z kazaniem. 
Po nabożei1stwie polskiem pochód przez 
Laar. Kapela będzie p. Podeszwy z Alsta
den. Po pochodzfe udamy się na salt.;, 
gdzie się rozP'Qcznie dalsza uroczystość 
zabawy: 1) zagafcnie przez przewodnicn\
c-ego; 2) mowa przewodniczącego; J) 
śpic\.\· Ko-ta z Laar; 4) przerwa. 5) O godz. 
80 będzie odegrany teatr p. t. „Bogata 
wdowa", bardzo ladna sztuka, która dla 
ludu robotniczego s.tosO\vna. Za dobre odc 
granic możemy n.~czyc. Druga sztuk:l 
„Adam i Ewa„. Tow. bG<lq postGpowa0 
w pochodzie jak przyl>ędq. Tow .. które 
do tego czasu żadnych zaproszel1 nic ode
brały, a są nam życzliwe, raczą nas od
wiedzić. Zapraszamy na naszą rocznic~ 
szan. I\o<.bków i Rodaczki jak najusilniej, 
a każdy powrd i do domu zadowolo11y. 

Z ar z ą cl. 

Towarz. św •• Józefa w Horst-Emscher 
podaje swym członkom i wszystkim Ro
dakom w Horst i Horstcrmark do wiado
mości, iż w sobotę dnia ?O maja przybGdzie 
ksiądz polski, aby jes7:c7.e raz słuchać wiel
kanocnej spo\v icdzi sw., przeto się npomi· 
na członków i Rodaków którzy jeszcze 
swej powinności nie spełnili, aby z tej spo. 
sobności skorzystali. Zarząd. · 

Uwaga: Uwiadamia si1.t członków, że 
\V uroczystość poświęcenia choqg\Yi Tow. 
Ś\Y. Józefa w Diiiuptcn w niedzie\Q dnia 2l 
maja z powodu polskiego nabożeilstwa u
d7i3tu wziąć 11ic możemy. Tamtejsze Tow. 
św. Józefa prosimy o przebaczenie. 

Towarzystwo św. Józefa w Dtimpteu 
oznajmia wszystkim czlonkom i Rodakom 
w Dilmpter. i okolicy, oraz wszystkim To
warzyst\vom polsko-kat., iż \V dniu 21 ma
ja obchodzi drng~ rocznic~ założenia towa
rzystwa i uroczystość poświ~enia chor~1· 
gwi, na któr;:i wszystkie towarzyshi.:a, któ
re zaproszenia odebrały, i te, które dl3 
braku adresów zaprosr,cf1 nic odebrały z 
chorągwiami serdecznie zaprasza. Na 
dworcu w Oberhausen i w Miilbełm-fpłng
hofen oczekiwać będą członkowie na to
warzystwa do godziny 3 po poL Uroczy
stość odbędzie się na sali p. Baumcist ra 
ulica Melinghoferstr .. Dilmpten II. nr. 123. 

Pochód do kościoła o godz. wpól do 
czwartej. To\.varzystwa post~pują w po. 
chodzie tak .. iak się stawiq na sal~. Pro
gram uroczystości zostanie każdemu na 
sali dor~czony. O liczny udzlal w roczni
cy i poświQccniu choqg·wi uprasza :ię. 

Z ar z ą d. 
Uwaga: Towarzysł\vo św. Józefa w 

Dilmpten przystępuje o godz. rano w t~ 
samą niedzielę wspólnie do Komunii św. 
Sposobność do spowiedzi św. w obotę po 
pot w kościele naJśw. Maryi Panny \\' 
Oberhausen. a w niedziele w kośclefo para
fialnvm w DUmptcn. Pożqdancm jes'ł, aby 
~ę ~z.ronkowie jak n.aJt.iczniei stawili. 

Z ar z •ł d. 

1(00> ~P!ie„·u • .Harmonia•• w Rottbausen •. 
Jlfliesieezne posiedzenie od~dz!e sie w me· 

d!ldt:. dni~ .?l m~jQ po p-o.t. o ~xll. 4. Po"em 
:,·!>~)':.l ~µk·~. tl. 0 t° C7:1'Y !l ~ ~·GJ prosi 

Złl'Qd.. 

tt . l 

f I. 

,.SAMOPOi\\OC„ POL" KICH I\ PCO 
I PRZE YSŁO\.YCO\! . 

Przyszłe zebranie od~dzic się w nie
dzielę. dnia 21 maja o godz . .J po 11ołudni ł 
punktualnie w lokalu p. Noi ten w J(astrn
pic. Lil:z11y m.lzial samodzicln • h kupd1\\ 
i przc111ysluw1.:ó\ • polski h z Wt: ia!ii i 
Nadrenii pożqdany. 1 'a porządku nhr.'.łJ 
sprawa zatożcnia banku polskiego. 

Z ar z q . 

ł(oło ~picwu „Harta" w Wanu„ 
obchodzi dnia 21 maja rb. S\q X. rocz11icc r a " 
li p. Unterschcma1111a. obok katolickiego ko~ 1•,· 
la. Początek po pot po polskicm nahożc1i tv, k 
Pro~ram: l) Koncert p, Lawickicg-o z Bruc!n 
2) S.pic\\'v ch(irowe. ,1) Ot\\ ardc zab.awr polo
nezem. -łJ Mazur ,,. ' p~tr \V kostyumaclt. '."' 
An~iclsko-11\cmiecka gola min l \\' d :\-óch odslo
nach). 6) Dalsza zabawa z taii1.;ern. Wst p dla 
~ztonków nas1,cgo Kota jest wolny, c.lla sąsie
dnich Kól 50 kn., dla :.!Ości przed czasem i5 ie:-. 
przy kasie I mr. Wsz;irstldc radaczki i roda
ków z Wannc i okolicy, kMrrm jest m·ra plcśi1 
PDlska. prosimy, aby ua · zechcieli S\q ohecno
ścią zas7.c7.yci(;. Cześć polskiej pieśni! 

Z a r z ~l ti. 

BACZNOSC W ANNE! 
\V niedzielę, dnia 21 maja rb. po pot. u „. 

6 na matej sali p. Unterscheman11a odbi:tlt.ie s•e 
pos~dzenic zarządów To\\'an:yshv z tej miejs~ > 
wosci, kupców i przemysłowców i micjscoweg 
komitetu. Powinnością .ic<;t tych osób do któ
rych s!ę to odnosi, by j:>.k .ieden mąż się staw1-
lr. O punktualne przybycie prosi 

Zarząd Koła śpiewu „Haria„ w Wa11oe. 
Uwagi: 1) \Viadomo. il. co rok icJnn r tr -

warzystw posiedzenie zar:qdów zwołuje. 21 
Osoł.J11ych uwiadomici'1 nic w.vsrla sit;. 

GE RTH E. 
Oertłtc! Ode7.wa! GertJie! 

Szunowni Hr=icia Rodacy r, Gcrthc, Hi1trnp, 
Jfarpcn, l(rny i ł1oltł1:ius..;r-Land\1r·ełtr. Oto 
zblil-'1 się d:i:ic1) :vyborów 1.h zarz::tdu kościc!
ne~o i zastępc1h\· ~miny. List~. \\·yborcz.a jest 
"'Ylożona od ł:i maja do :?9 maja w domu ksi • 
dza n:lsi ~o Hartmam1a. Rodacr! Jest obo
wi~zkiem kai:dc~o Polaka, aby tam poszeJ.t 1 
pr2ckonat sie. czy jest w liście npisanr, IJQ Id 
nic stoi \V liście. nie ma prawa do gfosowa11il 
i pr7.y wyboracł1 itti w ki spra\\ie protestu za 
łO'.l.rć nie można. Pr:rn·o do gfO-S{)"\\'":lllln m 
każdy, kto jest s:imcdzicłn.r. 11ko1k:r.rl rok 21 i 
mieszka rok w ~minie. 

Sr.anowni Bracia Rodacy! W p.arafii Oe;·
thc jest Polaków katolikfrw tr1.y piąte, a ni~m
c \\' t-;<tto\1ków dw\e l)iatc cr.~ści. Ola trch l&J•J 
Połak(l\v o<lpraw1a się +-6 r:izy na rok na~J
żel!stwo polskie. dla 1.?00 nh~mców co niedzlet~ 
3 razy odprawia się nab(}źei1stwn. ZYl'ai'.ywszy 
te okropuq t.: rz.r~·d~ im sza, wołamy do wa 
sz~11l. flrnc:a. nic zasypiafcic gru-.zck w popiel 
tylko nie<:hai każdr idYic i przekona sic. ci:r 
je'st z:ipisany, a !\to nic jest, niecha! i~da. ab;· 
,go z:1p!sn10. ::iby potem j;lk h~tl:1 kandydacl pc.
st:,\\·icni, lak jeden mai; stanąć do urnr wybor
c1,ci, a wtedy tci. 7.'\\'}'d~shYo bedr.le po l\:lsz..:; 
stron.ie. Rracla ! Kto iest w niepewności lub 
spostr1eż~ }aklc nlcform~l11ośc1, niech dot111esie 
ni.lej podpisanemu komlteto'.\ i. 
Tornasz Markowski. Michał Paluch. Antanl 
1'1arkowsk1. franks.zek Brzechwa. !\Uch~ł 

l\lonowski. 
\nec w sprawie w:rborów od~iie sł&: "' 

n:eJ.lfełę ?J maja o !?<>dz. .j po pul, "' aslł p. 
&humachera w tlntro.p. O llc1ny ud7.hil p.ara
flan tt'pras1a slt;. 

Wieće Zjednoczenia zaw.pol. 
W ..\plerbeck odbędzie się wie~ w nie

dziel~ dnia 21 maja po poi. o godz. 3 w I -
kalu p. Teodora Erdmanna, przy ul. Chau
ssestr. Na wiec ten zapraszamy roda
ków z łiorde, Asscln, SOlde i całej okolky. 

W Merkl111de odbędzie się wie..: w ni·
dzielę 21 maja o godz. 31.~ w lokalu p. Oiil
kc, BóYinghauserstr. 

W Huckanle 
odbędzie się ~ielkl \\1iec „ZJcdnoczeniJ. Z.'.l\\"odo
wego polskie1oro" w niedziel~ dnia 21 maia 
~odz. 1 po poł. w loblu p. J(leina, Baht~hofstr. 
Na p{)Tządku obrad: 1. Jakle korz) ~ci mamy z 
organizac;-i zawodowej. 2. S()ra~,- k:i:tp~zar
towc. 3. lnnt wline SJ>rav~·y. V.:zny udział 
poż:tdany. 

ttZjednoczenle zawodowe polskie"'. 

w Oładbeck 
7. przyczyn od nas niezależny~h wie...: sit: 
sile odbędzie. 

„Z)edooeze-nle za"'·O.OO-we połskle". 



'. T ow. św. Jana Chrzc. w Mełderlck --·--·-·---·--;\1' niedzielę, dnia 21 maJa urządza obchód 
swej 6 rocznicy istnienia połączonej z kon~ 
certem I teatrem na sali p. Mismahla, ulica 
!(rótka nr. 14 w Unter-Meiderich, na którą 
wszystkich Rodaków z Meiderich i okolłcy 
zapraszamy. Szan. towarzystwa, które 
.zaproszenia odebra1y i te, które z powodu 
braku adresów osobnych zaproszeń nie 
i0debrafy prosimy, ażeby przybyły z chorą 
.g\viami i pałaszami. O godz. 4 wymarsz 
do kościola na naboże6stwo polskie. O li
czny udzial w rocznicy uprasza się. Mu
zykę wykona p. Podeszwa z Alstaden. Li
stv wszelkie uprasza się nadsełać pod adre 
se~m: Peliks Kalek w Meiderich, Soder-
ł.mrgerstr. 31. f. Kałek, przew. 

Wiec polski w Heeren 
-odbędzie siQ w niedzielę, dnia 21 maja o g. 
3 po pot w sali p. Kahlerta, 
,..,. celu założenia Towarzystwa polsko-ka-

tolickiego. · 
Rodaków z łieeren, Werwe, Konigs

bo m i okolicy uprasza się o Jak najlicznłej
szy udział. 

Za komitet: 
.Marcin Gorwa. 

\'Jiec polski w Ge.rłhe. 
Dnia 2 l maja t. j. w przyszłą niedzielę 

z araz po nabożeł1stwie o godz. pól do dwu-
111astej w poludnie odbędzie się wiec w 
s prawie opieki duchownej dla Polaków ka
t olików z parafi Gerthe na sali p. Schuma
...:hra w tliltroperlandweg. Obowiązkiem 
każdego Polaka-katolika jest, na ów wiec 
l!)rzybyć, gdyż będą ważne sprawy oma-

N a dzwy czajna podaż! 
Nac1arzyło mi się kupić włelltłf pa1·

tyę wybo1·owych materyj kamgarnowych 
i try kok>wych o wiele niżej wartości. 

Z tychże mate1·yj kazaliśmy zrobić 

ubrania dla mężczyzn -
w najlepśzem Wj'konaniu. 

Tylko dopóki zapas starczy sprzeda
jemy: 

Serya I. 
Eleg. czarne u brania dla mężczyzn 
·najlepiej odrobione tylko 19.75 mr. 

Seryą li. 
Eleg. czarne ubrania dla mężczyzn 
mogące zupełnie zastąpić robione po

dług miary po 33 mr. 

Żakiety sit długiego kroju, 2 razy 
szewki p1·zeszyte, ramiona są dobrze wy
ścielone, kamizelki jetlµo i dwttr.ządne, 

M. Hartog 
w Boehnm, 

(wlaśeieiel: M. Mis e hk owski.) 

25 ~ tylko -.J 25 
1 Oberemarktstr. • 

róg ul. Rosenstr. 

. wiane. Wacław Dąbkiewicz. ••••••ii •••••• 
1U!iiG!imseMW t4•QW4 Aii*J& Si WFM Z ptff I 1'!1"3 

~ ===== Firma ===== 
I 

1n s o 
Derne~ Werden. 

naprzeciw koscioła katol. 

Nadzwyczaj tania podaż 
w ubraniach dla panów i chłopców. 

. Ubranią, dla mężczyzn 8 50 m1·. 
dobre rzetelne materye 24, ~2, 19 1 12, ' 

Ubrania dla mężczyzn . 23 
własuej robot.y na włosiu końskiem 38, 29} 26'. 

Ubrania dla chłopców 1 50 m1~. 
krój szkóluy, bardzo piękne 3.25, 2.75, ' 

Ubrania dla chłopców 2„75 inr. 
Lluskowy krój z buk sk. szewfotu 7,50, 5.50, 3.50 / 

Ubrania I bluzki dla chłopców do prania. 

Ubrania do roboty każdego za odu. 

:-========= Firma===== 
I 

IH S O 
Steele. Herne, Werden. 

naprzeciw kościoh katol. 

NADZWYCZAJ TANIA PODAŻ 
....onfekc:yid1aniewiast i dzieci 
Żakiety daDJskie .... 5 mr. 

8 mr. 
modny no:wy krój 22, 131 9, 7, 

I Żakiety dla niewiast 
· ;1uszowe1 sukienne i rypsowe 23, 1~, 12, 

Płaszcze od kurzu 6·· 7-5· ffir I 
nadzwyczaj wielki wybór 1( 11, 8,50 ' I I 

'Kołnierze dla niewiast 8 50 mr 
eleganckie wykonanie z sukna, rypsu, tiulu 3_8, 23, 16 9 I 

Sukienki dla .«łzieci 38 fen.· 
z pluszu, wełny, perkale 8, 5.50, 4, 2.25 

• • 
E • • 

• • 
•z kolońskiego . ~~. 

riil! + 4 . . '#1'iM* „ w 

•• • 
domu obu i • • MMmBmWWBrlm·~-~&lelilll!llBRIEBISIEBlllillll • 

·jest najlepszy, najtańszy, naJwyaodniejszy. . *I 
Wielki wybór. Najtańsze _ ceny. tł 

• ' Provinzialstr. 97 a. Provinzialstr. 97 a. 

H - N'a.jwiększy i najtańszy 

·. dom konfekcyi i obu ia. 
Ił NadzWyezaj wielki wybór ubrań dla mężczyzn, ubrań a. . . dzieci, kapeluszy i obuwia. 

s. Szamotółski, MARXLOH 

Za drak. nakl'ad l redakcyę od powieoddab.lY A n t o n l B r ei s k l w B0<;hum - Naik.ladem l czciookamiW'Ydawnlctwa „ Wla rusa Pobkiegou w Bocham. 



•· ne. lłoelnua. llledslela 11-tt maJa llOI. 8* li. 

• &~enM pismo Indowe dla Polak6w na obczytnie, poświęcone °'wiacie orąz sprawom narodowym, politycznym ł zarobkowyn 

f.Vychodzł codzlennle z WY!ątkiein dał P04wiątecmych. 
pncatplata kwartalna na Poczcie i a listowych wynosi 
m mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 ten. 
..wam Polski" zapisany Jest w · cenniku 1>ocztowY111 W 111c laże za llarc I DJczyznc I 

Za tnseraty płaci sic za wiersz petytowy 15 fe11„ a • 
odoszenia zamieszczone przed msetatami 40 fen. l(i 
czesto ograsz.a, otrzyma rabat. - Listy do „Wiara• 
Polskiego" należy frankować i J'.)()dać w nich doki„. 

Pod znakiem "t. Polnisch" nr. 128. oy adres piszącet;!o. R.ekapisów sic nie zwraca. 

Redakcya, Drukarnia i Księga.mia znajduje się w Bochum, przy ulicy Ma.ltheserstrasse. - Adres: „ Wiarus Polski", Bochum. - Te 1 efo n u nr- 1414. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

•ćwlć, czytać I pisać po polsku! Nie jest 

Polakiem, kto potomstwu swemu znie 1· 

cZJ~ się pozwom · 

z wypadków dnia. 
\ · Warszawie eksplodowała bomba. 
. ta ulicy Miodowej eksplodowała bom

ba w kieszeni nie.znajomego cztowieka, 
którego oraz dwóch ajentów policyjnych 
wybuch poszarpał w kawatki. Chodziło 
pr~wdopodobnie o zamach na wyższych 
urzędnik6w, którzy tedy przejeżdżają do 
katedry prawosławnej. 

Jak komisya sejmu oglądała kopalnie? 
~aczelnik urzędu na<lgómiczego v. Vel

·'ell oświadczył, że nieprawdą jest, jakoby 
wlaśdciele kopalf1 pięknie przygotowali 
kopalnie dla komisyi, gdy je mlala oglądać. 

Wobec tego ogłasza gewerkferajn, iż 
ma dowody na to, że istotnie czyszczono 
kopalnie, które komisya miała oglącłać; w 
jednym przypadku zabito nawet szyb na 
c'za.s oglądania, w którym panuje ogromna 
go'rączka wskutek zlego wietrzenia, a wó
zk i zapruszone kamieniem stały dni kilka, 
by je obejrzara komisya. Wobec tego ko
misya absolutnie nie mogła sobie wyrobić 
.2dania o pra\vdzi\vych stósunkach panują
.: ~ eh zwykle w kopalniach. 

Telegramy. 
B e r I i n. W piątek obradował parta„ 

tttent w pierwszem czytaniu nad zaprowa
.dzeniem papierowych 20-to i 50-cio mar
kówek. Następnie rozpatrywano w dal
szym ciągu sprawę zwolnienia sądu rzeszy 
w Lipsku od zajmowania się rewizyaml 
wyrok.ów cywilnej izby. Dotychczas zaj
mował się sąd rzeszy objektami od 1500 
11arek. Rząd proponuje, aby sąd rzeszy 
rozpatrywał objekta począwszy od 3000 
marek, natomiast kom.lsya proponowała 
2500 marek. 

B e r I i n. Socyaliści stawili wniosek 
w parlamencie o uregulowanie stósunków 
rnboczych w górnictwie i stósttnkó\\ 
knapszaftowych ustawodawstwem Rzeszy. 

L Y o n. ZastrejkowaU tutaj policyan· 
ci. których natychmiast zastąpiło wojsko. 

Wydziały robotnicze w gór
nictwie odriucone. 

Piątkowe rozprawy w sejmie pruskim 
nad nowelą górniczą byty nader ciekawe i 
zakończyły się . też nie mniej ciekawie. 

Oeser (z wolnomyślnej partyi ludowej) 
Pragnie, by przyv.rrócono to, co rząd w 
Projekcie górnikom dać pragnie. 

Heydebrandt (kons.) stoi na stanowi
sku uchwal i komisyi jest przeciWlllY taj
nemu glosowaniu do 

1

wydzialów robotni
tzych i zarzuca narodowym liberałom, że 
to Właśnie na ich wniosek uchwalono pu-
blicźne głosowanie. · 

Minister handlu Moeller prosi o napra.: 
\\ ę i zmianę uchwał komisyi. 

Dippe (nar. lib.): Zaczepki Heyde-
brandta przeciw nam są nieuzasadnione. 

. Wnieśliśmy o skreślenie politycznego pa
~&rafu (zakazującego członkom wYdziału 
Yć czynnymi politycznie) a większość me

g? stronnictwa jest za tajnem glosowa
ntem. 

Herdebrandt: Ani do nas an! do libe
rałów robotnicy zaufania mleć nie będą. 
Co lił>eralowie sami wnieśli, teraz obalić 
~ragną1 bo nie maJą odwagi przy21oawać 

się publicznie do tego, co uczynili przy 
zamkniętych drzwiach. Ni.y jesteśmy za 
zakazaniem czynności połitycznęj i za gło
sowaniem publiczncm i dalej iak komisya 
nie pójdziemy. 

; ~ Wolff (wolnomyślny): Uchwały ko-
misyi okazują dobitnie stano\visko praco
dawców. Głosować będziemy przeciw 
niem. 

Hagen (centr.) przema\via za przyję
ciem wniosków centrowych. 

SschmiedJng (nar.-lib.) ubolewa nad za 
czepkami Heydebrandta przeciw libera
łom, którzy dot4d szli ręka w rękG z kon
serwatyistami. Nastąpi bowiem rozbicie 
tych stronnictw skartelowany:ch. On oso
biście oświadcza się za głosowaniem pu
blicznem. Nienawiść klasowa, którą sze
rzy socyalna demokracya, otrzyma popar
cie w tajnem glosO\vaniu. 

Teraz nastąpiło ~losowanie. 
Przyjęto najpierw poszczególne ustę

py paragrafu 80 f w brzmieniu uchwał ko
mlsyi, zaprowadzając dla wydziałów gło
sowanie publiczne. 

Gdy jednakowoż następnie 162 głosa
mi przeciw 145 skreślono wymieniony pa
ragraf polityczny, rozsierdzili się konser
watyści tak, iż postanowili głosować prze
ciw całemu paragrafowi. Gdy tedy po 
przyjęciu poszczególnych ustępów! para- . 
grafu o wydzialach robotniczych, głoso
wano nad całym paragrafem, ko:nserwaty
ści głosowali przeciw, a z nimi także Po
lacy, centrowcy i wolnomyślni. Tylko że 
Polacy, centrowcy i wolnomyślni gloso
wali dla tego przeciw, ponieważ zapro~a
dzono głosowanie publiczne, a \Yyd:ziały z 
głosowaniem publicznem dla robotnika nie 
mają znaczenia. Po odrzuceniu uchwał ko
misyi glosowano nad projektem rządo
wym, który także odrzucono. przepisy o 
kreśleniu wózków w brzmieniu komisyi 
również odrzucono. 

l najważniejszego paragrafu · o \VY

dzialach robotniczych nie pozostało więc 
nic. Może przyjętoby wydziały robotni
cze takie, jakimi być powinny, lecz mini
ster handlu Moeller tak słabe zajął stano
wisko i tak wyraźnie zaznaczył, że rząd 
jest gotów także poczynić ustępstwa, że 
formalnie liberałów i konserwatystów za
chęcił do oporu. Istotnie kapitalistyczny 
sejm dowiódl, że potrafi tylko prawa dla 
kapitalistów uchwalać dla robotnika i dla 
biednego ludu ma on tylko ustawy wyjąt
ko\ve w rodzaju antypolskich. 

Sejm pruski z pewnością zwolenników 
sobie nie zdobyl w narodzie niemieckim 
ostatniemi swemi uchwałami, a socyaliśc1 
już je odpowiednio postarają się wyzyska~. 

Dalszy ciąg obrad nad nowelą górni
czą nastąpi w poniedziałek. 

Polacy na obczyźnie. 
Wiec dJa Polaków z Blumentłtalu 

odbyl się w ubiegły wtorek w ·orohn-Ve
gesack pod Bremeną staraniem ,,Zjedno
czenia zawodowego polskiego". 

Przewodnicz<rcym obrano p. Pioska z 
Grohn zastępcą p. Klata z Bremeny, sekre
tarze~ p. Garczarka z Bremeny, law.nika
mi pp. Lamperskiego z Blumenthalu i Zy-
dla z Fahr. 

Wiec był stosunkowo bardzo li~z?Y, 
gdyż zebrał-O się około 300 uczestmkow, 
robotników i robotnic pracujących prz~
ważnie w Blumenthalu. Sprawy or~an1-
zacyi, jej cele, jej dzialałność i zna~zeme y; 
czasie bezrobocia, zwłaszcza działalność 
„Zjednoczenia zaw owego polskie~o" w 
ostatnim streiku górników przedsta~l p_re
zes organizacyi polskiej druh Sosu~sk1 z 
Bochum. 

Redaktor „Wiarusa Polskiego" p. M. 
Kwiatko\vski przedstawił żądania robotni ... 
ków w kierunku społeczno-politycznym i 
omówił stanowisko pracodawców i rządu 
wobec tych żąda11. 

Referaty przyjęto nader przychylnie, 
a w ciągu zebrania zapisało się na człon
ków 11Zjednoczenia za\\·odowego polskie
go" przeszto 70 robotników i robotnic pol
skich, a wielu z zebranych już od dawna 
zaliczało się do czlonków organizacyi pol
skiej . 

Po referatach nastąpiła dyskusya, w 
której zcbierali głos druhowie I3icdrowicz, 
Górny, Lamperski, Sosiński i Szwatkic
wicz. 

Mężami zaufania na Blumenthal, Liih
sum i Fiihr obrano druhów Biedrowicza i 
St. Górnego. 

Na zakof1czenie przemówili jeszcze 
krótko druh Sosiflski i p. Kwiatkowski, po
czem p. Plosek po Z\.vyklych podziękowa
niach zakończył wiec hasłem 11Szczęść 
Boże"! 

Milwaukee, miasto w paiistwie. Wi
sconsin w Stanach Zjednoczonych, mające 
około 200 tys. mieszkal1ców, będzie miało 
bardzo nam mile widowisko i uroczystość 
polską dn. 18 czerwca, bo w tym dniu od
słoniętym będzie pomnik naszego bohatera 
narodowego Tadeusza, który po klęskach 
doznanych na polu bitwy w Ojczyźnie udal 
się do Ameryki i tamże wziął czynny 11-

dział \V bitwach amerykan o nicpodleglość . 
Wspomnienie Kościuszki jest czczonem w 
Ameryce przez wszystkie narodowości, 
z wyjątkiem naturalnie niemieckiej. 

Międzynarodowa ochrona robo
tnik6w. 

Delegaci Austro-Węgier, Niemiec~ 
Francyi, Anglii, Sz\vajcaryi, Wtoch, Belgii, 
ttolandyi, łiiszpani, Portugahi, Luksem
burgu, Norwegii, Szwecyi, Rumunii (brak 
więc kilku państ\v balka11skich i Rosyi), 
zgromadzili się w Bernie szwajc. celem 
dojścia do międzynarodowego porozumie
nia, co do kilku ważnych spraw ochrony 
robotnikó\\', Nie po raz pierwszy zebrali 
się przedstawiciele większych i mniej
szych państv„· przemysłowych europej
skich dla wspólnej \V tej sprawie narady. 
Już w r. 1890 delegaci tychże pai1st\V na
radzali się w tej samej sprawie \\' Berlinie, 
dokąd zaprosił ich niemiecki cesarz Wil
helm Il. 

Wszelako z wielką okazałościq otwar-
ty kongres w stolicy Niemiec, nie posuną 
ani o krok jeden naprzód sprawy. Był on, 
jak pisze p. J. Br. w 11Dniu" tylko, jeśli 
się tak wyrazić można, paradą dworską, 
prawodawstw spolccznych, państw poje
dyiiczych. W związku z tą paradą o~by1y 
się rozprawy i rozważania, bez wielkiej 
wartości w toku których \\'YStąpiła wyraź-' . nie tylko istniejąca jeszcze WÓ\vczas nm~-
dzy państwami romańskiemi a Niemcami 
znaczna różnica zapatrywań co do prze
prowadzenia ochrony robotników. 

Państwa romai1skie z Francyą na cze
le, chciały i wtei sprawie przyz.nać woli 
prywatnej wielką rolę, gdy w Niemczech 
sprawę rozstrzygnięto w duchu działal
ności państWO"\Vej. Kongres przeminął za
tem bez widomego rezultatu i nie pozosta
wiwszy w prawodawstwach państw poje
dyńczych żadnych śladów. 1W żadnem z 
tych prawodawstw bowiem nie ujawniło 
się najlżejsze echo myśli ochrony między
narodowej robotników. Przeciwnie; w 
ocza<:h prawdzl\vych przyjaciól post~po
wej polityki spolecznej i utworzenia o-
chrony robotników, myśl międzynarodo-

\\pości akcyi została uawet najzupełniej 
znieslawion;1: a to :z powodu, że domnie
mani rzecznicy prawoda\V t\\' il ukryli swóJ 
opór przeciw radykalniejszemu postępowi 
\ r tej dziedzinie poza bardzo przdrzystym 
wywodem. Oświad zyli mianowicie, że 
zgadzaj~\ sic; na ustanowienie ochrony, lecz 
wzglGdY na miGdzynarodowe stosunki 
konkurcncyJne w przemyśle, zmuszajci 
ich do ż~ldania, by postGPY podobne byly 
zależne od warunku uregulowania handlu 
miGdzynarodowego. Międzynarodowa o
chrona robotników sta \'ala siG w ten spo
sób wrogiem o~hrony narodowej; a wszy
scy ci, którym istotny post~p pra\ odaw
stwa w tej dziedzinie leżał na sercu, zrze
szyli siG do kola sztandaru ochrony naro
dO\vcj i po rzucili zupdnic myśl miedzyna
rodowości. Zwrot ko11cząccgo si~ stulecia 
przyniósl jednak zmianę. 

Przedev.·szystkiem i wkrajach ro
mallskich walka '.Vypadła na korzyść dzia„ 
łalności pailstwowcj, a w kraju prze\vodni
czącym, we francyi, powstało prawoda
wstwo społeczne, które olbrzymimi kro
kami wyprzedziło prawodawst\ o krajów 
innych. 

Nastcpnie doj rzato wsz~dzie prze
świadczenie, że ciężary socyalno-polity
czne nie są bynajmniej hamulcem dla roz
woju przemysłu. 1-(ozpo\vszechnione da
wniej szeroko zapatrywanie, że niska pła
ca we wszelkich okolicznościach jest ko
rzyścią w międzynarodowej konkurcncyi 
przemysłowej, uznane zostało za złudne z. 
chwilą, gdy przekonano się, że kraje, jak 
Ameryka i Anglia, w których, jak wiado
mo, płacone są zarobki najwyższe, mogą 
dcskonalę wytrzymać współzawodnictwo 
przemysłowe. Z drugiej strony we\v~nę
trzny rozwój przemysłowy Niemiec, sta
nowisko pa1istwa tego na rynku wszech
światowym i w żegludze rozwinęły się w 
epoce, kiedy były śród krajów współza
wodniczących obarczone najobszerniej
s1em prawodawstwem społecz.; rozwój te• 
GO'\Viódł jasno, ie ciężary społeczne nie u-
trudniają wspólza\vodnictwa przemysło
wego, albo przynajmniej nie przeszkadzają 
mu Z\\·yciężać. Grunt do ponownego pod
jccia sprawy międzynarodowej ochrony 
robotników byl zatem przygotowany. Już 
w roku 1897 na kongresie w Brukseli dele
gaci francuscy prowadzili ostatnią walke 
przeciw działalności państwowej w tei 
sprawie. Obradujący zaś w roku 1900 w 
Paryżu kongres powziął postanowienia 
swoje zupelnie zgodnie ze stanowiskiem 
niemieckiem w spra\vie, o której mowa. 

Owocem tego kongresu staf się insty
tut międzynarodowy ochrony robotników 
w BatyICi, założony w roku 1901, któremu 
udzielały urzędowego poparcia materyat
nego wszystkie pał1stwa przemysłowe. 
Instytut zajął się rozwiązywaniem zaga
dniel1 pracy robotników, polepszeniem wa
runków tej pracy, uzdrowotnieniem ich, a . 
gdy przygotowal odpowiednie tematy, 
rząd szwajcarski zapoczątkował urząd.ze
nie kongresu międzynarodowego, co zna
lazło wśród paf1stw przemysłowych po-: 
słuch i poparcie. 

I oto dnia 8. bm. w Bernie radca zwią
zkowy Deucher, szef departamentu prze
mysłowego, otworzył obrady miedzyna
rodo\\'cj konferencyi ochrony robotników. 
Prezesem konferencyi mianowany został 
tenże p. Deucher, wiceprezesem pułkownik 
frey, sekretarzem generalnym prof. Bauer 
z Bazylei. Rozprawy toczą się w języku 
niemieckim i francuskim. Przybyło 44 de
legatów, reprezentujących 15 państw. l(on
ferencya podzielUa si~ na dwfo sekcye, z 
których jedna obradowała nad kwestyą 
białego fosforu -- jako szczególnie dla 
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zdrowia robotnlkóW szkodli"~ ; druga 
ud sprawą necoeł pracy kobiet . 

Obrady toczyły się taJnle pono na ty
crerrie Angłli. 

W pierwszym .dniu obrad od~ła się 
4yskusya generalna nad programem przea: 
rządy Radzie związkowej przedstawio
tł) •.• . Oelegad austryaccy poczynili za
str:„ .tenia w spra~ie zakazu używania 
biafego fosforu w przemyśle zapalkowym. 
wsk.azując na konkurencyc państw zamor
skich, nie reprezentowanych na konferen
cyi. Delegaci państw innych również po
i.:zyniłi w kv.restyi fosforu stanowcze za
strzdenia. C osię tyczy sprawy zakazu 
nocnej pracy kobiet, delegaci Francyi, Au
stm-Wegier i Niemiec stwierdzili stanow
czy postt;p w tej dziedzinie. Wogóle 
wszystkie delegacye wyrazily się o tej 
sprawie bardzo sympat~znie. 

W dniu 9. i 10. ukonstytuowa'y się o
bie komisyc dla rozważania spraw powYż
szych. Komisya dla nocnej pracy kobiet 
obrała na przewodniczącego Francuza. W 
komisyi w sprawie fosforu przewodniczą
cy przedstawicie~ Niemiec, a sprawozda
wcami są Austryak i Belgijczyk. 

UstanO\\·iono niektóre wspólne statuty 
międzynarodowych układów, dotyczące 
zakazu zatrudniania kobiet w zakładach 
P'rzcmysfowych podczas nocy. Uchwalo
no miano~'icie, by kobiety o<l 10-tej godz. 
' ' nocv do 5-tej rana miały wypoczynek 
nocny ·bez przerwy i wogóle wypoczYlJlkU 
bez przerwy 11 godzin (włączając wypo
czynek nocny). 

Ostatnie posiedzenie odbyło się 17 ma-
ja. Francuzki, angielski i niemiecki dełe
fowany wyrazili zadowolenie z rezultatu 
konferencyi. Radzca związkowy Deucher 
wyrazil w końcowej swej przemowie na
dzieję, że rządy nie będą się wahaly na 
drodze dyplomatycznych [>{)rozumień do
prmvadzać to tak dobrze już przygotowa
ne dzieło do pomyślnego końca. 

Z wojny rosyjsko-japońskiej. 
O Rożdiestwieńskim donoszą teraz, że 

choruje na nerwy, pragnąc tą jego chorobą 
zasłonić naruszenie neutralności, Jakiego 
się zawsze jeszcze dopuszcza na wodach 
f.rancuskich. Aiencya Hawasa donosi, że 

: .Ro.Żdiestwieński zupełnie nie troszczy się o 
kwestyę neutralności i postępuje }ak gdy
by był zupełnie niezawisłym i oświadcza, 
źe także nadal będzie postępował według 
własnej chęci. Wszystkie czynione mu 
przedstawienia nie robią na niego najmniej
.szego wrażenia. W eskadrze rosyjskiej u
.trzymywaną jest żelazna dyscypina. 

Sprawozdawca dziennika „Haeroi", 
· który zabłąkał się do portu Dajott, został 

przez eskadr(} rosyjską wzięty do niewoli. 
Ody się wylegitymował, przyjęto go ży
czliwie. Opowiada on, że oficerowie od 
·lutego nie byli na lądzie. Oczekują bliskiej 

. Kapitan Czart~ 
TOM TRZECI'. 

(Ciąg dalszy). 
Ostatnie wzrusr;enia i troski od'bity się 

wyraźnie na twarzy panny de Paventines. 
Pobladła i zeszczuplała, a oczy jej nabrały 
aiezwyktego i niepokojącego blasku. 

W spojrzeniu jej, które nadaremnie u
siłowała ukryć pod dlugiemi rzęsami, wi
driialo silne wewnętrzno podniecenie i coś 
w rodzaju · groźby - czego jednak ani oj
ciec, ani matka, codziennie z nią obcujący, 
dotąd nie zauważyli. 

Roland dostrzegł tę szczególną prze
mianę w twarzy narzeczonej. Ale wydala 
mu się t eraz jeszcze piękniejszą, i goręcej, 
niż kiedykolwiek, pożądał przyśpieszenia 
terminu, w którym skarb ten na własność 
posiędzie . 

Grlberta podeszła automatycznym kro
kiem do środka salonu, i na pozdrowienie 
hrabiego odpowiedziała sztywnym ukło
nem, przyczem czolo Jej nie straciło na je
dną chwilę swego marmurowego chłodu. 

- Pani była cierpiąca'? - ośmielił się 
zapytać Roland. 

Narzeczona spojrzała nai1 zimnym 
wzrokiem. 

- Nie, panie hrabio - odrzekła. ~ 
Zkąd to zapytanie? 

- Zdało mi się.„ mówiono mi... - ją
kał Roland, zmieszany tym wzrokiem 
szczególnym, szczególnym, w którym nie 
bylo nic więcej, prócz obojętności - może 
nawet nienawiści. 

- Otoczenie moje zanadto sl~ mną 
niepokoi - mówiła Gilberta tym samym 
zltnnym i śmiałym głosem. - Ale cokol-

wałki. · Z~ana eska.dra ma zamiar do : 
trzeć do WfadY\\·ostoku. -eskadra wntą 
da brudno i staro. Ogółem łlczy flota ro
syjska 60 okrętów. 

O miejscu pobytu floty rosyjskiej nad
chodzą . sprzeczne \\.;adQmoścL Statek. 
francuski ,)>ołynezya" doniós1, że flota ro
syjska znaJdować sie miała ".\" sobotę mię
dzy zatoką Hongkoe a przylądkiem Pala
van. 

Według inych wiadomości główne si
ty floty rosyjskiej P,rzebywają jeszcze kolo 
wybrzeży indochińskich i tylko torpedow
ce i lekkie krążowniki wyruszyły ku pół
nocy w celach wywiadowczych. 

Tymczasem Japończycy nie szczędzą 
przygotowań. 

Dzieci i kobiety przewożą z wysp Ry
backich na Formozę. Sądzą, że część flo
ty japoilskiej krąży kolo f ormozy i nocą 
otrzymuje ztąd rozkazy, dalej, że japońska 
eska9ra zaatakuje rosyjską na południe od 
f onnozy. -

„Daily Mail" donosi z Amoi, iż mnożą 
się oznaki, że wkrótce przyjdzie do bitwy 
morskiej. 

Flota japońska ma się znajdować na po 
ludnie od formozy. Zachodzi przypuszczt 
nie, iż Togo zmusi Rożdiestwieńskiego do 
stoczenia bitwy koło Formozy, aby go nie 
przepuścić na wody oceanu Spokojnego. 

W odpo\viedzi na japońskie przygoto
wania do oblężenia Wlady"'·ostoku odpo-
wiadają k. ·JS'- ,,, iy wą ał\cyą \V północ- · 
nej I(orei. 4000 Rosyan przekroczyło rze
kę Tumen, ich straie przednie znajdują się 
w l(ilczu. Torpedowce eskadry włady
wosto.ckiej \\idziano w rozmaitych miej
scach wybrzeża. 

Rosyanie wobec marszu Japończyków 
wysłali wzmocnienia do zatoki Posjeta. 

Ziemie polskie. 
Z Pras J..achodnieb W armii i Mazar. 

Sztum. Wielki spadek; odziedziczył 
je<len z obywate li tutejszych po bracie z 
'Ameryki. Wynos! pono tenże spadek 70 
tysięcy dolarów, czyli 280 tysięcy marek. 

Iława. W jeziorze tutejszym nad pro
mem wyłowił w tych dniach pewien ry
bak zwłoki posiedziciela Fryderyka Zuko. 
kowskiego, który w zeszłym roku pod~zas 
jarmarku świętomarcińskiego nagle znlkłJ 
Prawdopodobniei zamordowano go. Se
kcya zwlok \vykaże niezawodnie przyczy
nę .śmierci. . 

Gdańsk. l(ara za pochwalenie Pana 
Boga w języku polskim. „Gazeta Gdań
ska' 'otrzymała z Załęża w Prusach Zacho
dnich doniesienie, wedJug którego nauczy
ciel tamtejszy p. von Szelezniski ukarał 
dwóch chłopców za to, ii przed pe\vnymi 
panami, widocznie Niemcami, pochwalili 
po polsku Pana Boga. l(orespondent do
daje, że chłosta było bardzo ostra. Do-

wiek panu mówiono, możesz być spokoj
ny. Nie byłam cierpiącą i nie jestem nią. 

Przeszla mimo narzeczonego i usiadła 
przy matce. 

.Roland przeciągną/ odwiedziny swe aż 
do nocy, nie uslyszal jednak od Gilberty 
anl jednego słowa więcej, prócz tych, któ
re wyrzekta przy wejściu do salonu. Mar
grabina, równie jak córka milcząca, p.rzy ... 
glądala mu się z pod oka. 

Z pozoru Gilberta wydawała się zu. 
pełnie spokojną; pomagala pilnie matce w 
wyszywaniu kwiatów i sluchala rozmowy 
Rolanda z margrabią. nie objawiając 
wszakże niczem, aby ją ona choć cokol
wiek obchodziła. 

Ta rozmowa, obracająca się przez 
czas długi dokoła zwykłych światowycfi 
ogólników, zeszła nareszcie na przedmiot, 
o którym obaj chętnieby zapomnieli, a któ
ry mimowoli pociągał ich ku sobie. 

Rozmawiali o Manuelu. 
Gilberta do\viedziala się w ten sposób, 

że starosta tego samego dnia właśnie badał 
ponownie jej ukochanego, i że nie przesta
wał on stać silnie przy swojem. 

Takie zachowanie się więźnia, które 
oburzało margrabiego, odpowiadalo najzu
pełniej pojęciu, jakie wytworzyła sobie 
Gilberta o charakterze Manuela. 

Była dumną ze swej milości i wybie
gała myślą ku ovrym strasznym podzie
miom, w których zamknięto wszystkie jej 
nadzieje i marzenia dzie~icze. : 

Po odejściu hrabi~o, pan de Faventi
nes zbliżył się do córki i rzekł: 

- Moje dzrecię, dużo mó"W'iliśmy dziś 
o tobie z hrabią de Lembrat. Prosit on mnie 
o udzielenie stanowczej odpowiedzi w 
sprawie ślubu i mnsialem prośbę Jego spel
olć. 

prawdy trudno w coś podobnego uwierzyć 
ale ·u "nas niestety, wszystko }est ~twe. 

ZW-Jel.lf ~ 
Rydzyna. .Ma.io rat rydzyński składa 

się z dóbr Rydzyńskich, obejmujących bU. 
sko 12 OOO mórg, z tych lasu jest~ morg·· 
nadto poszczeiólne folwarki i obejmują: 
Dąbcz 2500 mórg, ł(lody i Tarnowa łąka 
3.?00 mórg, Nowawieś 1280 mórg, Male i 
.Wielkie Tworzenice 2000 mórg, czyli ra
zem blisko 23 OOO mórg. W dobrach tych 
znajdują się trzy gorzelnie i cegielnia. I 
to wszystko zabrać ma rząd pruski, uważa 
jący się za prawnego następcę rZ4dU poł
skiego. 

Ostatnio donoszą, że o dobra te zamie
rza wytoczyć proces hr. Wodzicki, poseł 
do austryackiej rady państwa. · 

Poznań. O wyborach do sądów pro
cederowych odbytych w Poznaniu czyni 
„Postęp" następujące uwagi: Otóż nie 
mamy powodu cieszyć się, że na ogólną li
czbę 40 przeprowadziliśmy 28 ławników, 
kiedy dawniej mieliśmy prawie wszystkich 
a dalej ukazała się tu znowu jaskrawo na
sza niesolidarność i bezradność. Miano
wicie byla nasza agitacya tak słabą, że du
żo głosów skaptowali sobie, szczególnie od 
pracobiorców, krótko przed wyborami so
cyaliści, przed którymi nie umieliśmy się 
obronić. Drugiem zlem jest to, że prócz 
właściwej polskiej listy i socyalistów roz
dzielili się wyborcy polscy na dwie partye 
w których się wysługują tylko Niemcom. 
Bo i centro~\ri związkowcy chrześciańscy 
i „Gewerkferajn" postawił swych wła
snych kandydatów, a Polacy w obydwóch 
tych organizacyach byli czynni ze szkodą 
naszych własnych inaeresów ekonomicz
nych i narodowych. Jeżeli te organizacye 
już teraz stawiają wlasnych kandydatów, 
dla czegóżbv i '>1 L ' wyborach poli
tycznych i komunalnych nie miały wystą
pić z własnymi kandydatami? Smutne to, 
że z polskich wyborców nie wszyscy to 
jeszcze zrozumieli i nie przyszli do przeko 

·nania, że tylko wspólnemi siłami i pod je
dnym sztandarem możemy slę zdobyć na 
potrzebną sile. 

Wolsztyn. Ciekawy proces toczył się 
tu .przez dwa dni przed izbą karną przeci
wko członkom rady nadzorczej niemiec-

. kiej spółki pożyczkowej, w której piękna 
panowala gospodarka. Bilans zostal sfał
szowany, a przez kradzieże kasyera związ
kowego w f'riedebergu spółka poniosla 
wielkie straty, które mieli pokrywać czlon-

. kawie, a gdy się wzbraniali, wkroczył sąd 
i zbadal kredyty. Śledztwo trwało 6 mie
sięcy. Podczas rozpraw sądowych wyka
żalosię, · że oskarżeni nie mieli pojęcia o 
prowadzeniu interesów spółkowych. Jako 
świadek stawal także sprowadzony z wię
zienia, zasądzony za oszustwa na 4 lata ka
syer związkowy Kutzer. Ze względu na 
nieumiejętność sprawowania urzędów sąd 
przyznał oskarżonym łagodzące okoliczno-

- Dokończ, ojcze - odezwala si~ Gil
berta, widząc, że margrabia zatrzymał się, 
jakby czekając jakiejś uwagi, a przynaj
mniej zapytania. 

- Zostało postanowione - ciągnąl 
margrabia - że twój ślub odbędzie się, 
za dwa tygodnie. 

- Czy to termin stanowczy i czy to 
twoja, ojcze, niezlomna wola? 

1 
- Alboż nie mówiłem ci już o tern? 
- A ja, mój ojcze, alboż nie mówiłam 

ci, że nie zostanę nigdy żoną pana de Lem
brat? 

- To kaprys, do którego nigdy wiary 
nie przywiązywałem. Malżeństwo to jest 
konieczne Gilberto. Ze związku tego spły
wa honor na naszą rodzinę. Pozwól mi 
dodać, że podług mego mniemania, przy
niesie on i tobie szczęście, i nie sprawiaj 
mi boleści odmową, która postawiłaby 
mnie w polożeniu bez wyjścia. 

- Czy to twe ostatnie slow o, ojcze? 
- Ostatnie - odrzekł margrabia brwi 

ściągając. 

- Niech cię Bóg ma \Y swej opiece, 
mój ojcze! - zakotkzyła Gilberta, skła
niając się przed starcem. 

Następnie, ucałowawszy matkę, ode
szła do swego pokoju, odprawiła Paketę, 
która czekała, aby ją rozebrać, i otworzy
la okno, chcąc odetchnąć chłodnem powie
t rziem nocy. 

Wprost niej wykreślały się na niebie 
czarne sylwety domów, stojących na wy
brzeżu. O kilka kroków od niej, prawie 
pod samem oknem, o które się wsparła, 
t~zyły się w mroku, z szeptem melancho
lijnym, głebokie fale Sekwany. 

- Nie! nie w ten sposób! To zbyt 
straszne! - szepnęło dziewczę, odchodząc 
od okna. 

ści i ska.zal kupca . Heckera j' \.'łalśeiciłta 
·· cegiefnl Rlchł~ra każdego na ~OO mt:; łllaia 

rza Stelnborsta na 60 mr, dek:arza· ~ 
na 50 mr. kary. Koszta precesowe, któ~ 
będą musieli zap.ladć ci 4 zasądzenl1 WNnn. 
~ ·około 3000 mr., rue licząc opłaty obł'Qń. 
cy. Oprócz tego ·cuonkowie spółki ·~ 
mo~łl na drodze cywllńego procesu d.<><:ho. 
dzic swoich strat wobec zasądzonych. Pię. 
kna gospodarka niemiecka. 

~ Slązka ezyfi Starej Ptlsti. 
Mikołów. Podczas sobo.tniej burzy 

która szalała nad tutejszą okolicą, ·zabił Pi~ 
run na szosie pod Mokrem gospodarza An. 
drzeja Mryckę z Wietkiego Paniowa. Mry. 
eka liczył dopiero 29 łat i byl od trzech lat 
żonaty. 

l(atowice. Tężec karku bynajmniej 
jeszcze w tutejszej okolicy nłe ustaje, w 
powiecie katowickim zgloszono w zeszłym 
tygodniu 50 nowych wypadków, a ztnar. 
ły 32 osoby; są to najwyższe liczby, jakie 
od wybuchu zarazy tutaj zanotowano. \\ 
początkach zeszłego tygodnia liczba cho. 
rych wynosiła 148, a w kof1cu 155. W mie. 
ście samem zdarzyly się dwa nowe wypad. 
ki choroby i dwa wypadki śmierci. 

Lipiny. Nadzwyczaj smutny wypa. 
dek zdarzył się tutaj w rodzinie Jezioro"
skich. 

W środę miał się właśnie odbyt 
ślub ich 18-letniej córki i wszystko jut by. 
ło przygotowane na tę uroczystość wesel
ną i część gości weselnych już się była 
zjechala, . a młoda oblubienica ·zdrowa 1 
czerstwa promieniała z radości. Naraz 
w nocy uczula gwałtowny ból gto. 
wy i w przeciągu 2 godzin już .. nie żyła. 
Tak więc radosna uroczystość weselna w 
tak nagły i gwałtowny sposób zmienila się 
w smutny i nader bolesny obchód pogrze. 
bowy. 

Wiadomości ze świata. 
Niemcy. W sprawie marokańskiej dtJ. 

nosi „ł(oeln. Ztg." z fezu o nadzwyczaj u
roczystem przyjęciu posła niemieckiego hr. 
Tattenbacha i misyi niemieckiej przez suł
tana, któremu hr. Tattenbach wręczyf or. 
der niemiecki. -- Sułtan odrzucil wopozy. 
eye francuzkie, jako sprzeciwia1ące sie tra
ktatom międeynarodym, jedynie dla ochro. 
ny granic ma być powołanych 2000 t-Oluk· 
rzy pod wodzą francuzkich instruktorów. 

- ,))resdener Journal" donosi, te król 
saski przyjął umowę z dawrtlejszą jego żo . 
ną, hrabiną Montignos0, w edlug której l:Ó· 

reczka ks. Monik~ ma u niej pozostać (!{) 
dnia 1 maja 1906 c .. po\'..zem hrabina ob<>· 
wiązaną jest zwrócić dziecko. Równoczc· 
śnie zobowlązan:i jest hrabina złożyć pod· 
daństwo saskie i n ; ·~ starać się o pn:yJę..:1e 
do żadnego z pa11:;tw związkowych nie· 
mieckich. Jirabwk będzie wolno po 1 ma 
ja 1906 raz w roku ~ i<izieć sle z dziećm~ 

Stanęła na środku pokoju głęboko za· 
myślona, i nagle, prawie rnimowoli, iml~ 
Zilll znalazlo się na jej ustach. 

Oczy jej silniejszym jeszcze :zapłoneb' 
blaskiem. Znalazla widocznte, czego szu· 
·kala. „ · 

vin. 
Ody miną pierwszy, najsilniejszy n~· 

pad choroby, który Zillę zmógł i na ziel111~ 
powalil, znalazra ona w mlo<lości swei i w 
·energicznej, zahartowanej naturze silę od· 
porną, oraz skuteczny lek, którego sztu~a 
lekarska - w tej epoce bardzo zresztą pi~· 
dojrzała - nie byla w stanie w;myslec. 

Nie mogła jeszcze Vtrychodzić z miesz· 
kania, zaledwie miała silę, przejść się nie: 
kiedy po swej komnatce, wróciły jej juz 
wszakże władze umyslowe. . ~ 

Odzyskała zatraconą czasowo paJI!1~~ 
przebytych zdarzań i myślała z bolescią 
głęboką, że tyle już czasu uptynęło ~d c~~~ 
li, gdy wykonała niepomyślną p~osbe od 
stania się do więzienia i ocafenia go 
śmierci. . z 

Spytała o brata. Ben J oeł dotąd 1e~ ~ 
cze nie wrócit. Wobec tego, nie ma1ą, 
sposobów bezpośred?i.ego z?adania .Pr~!~ 
czyn jego nieobecnoscL, zarmlkla, un1k~y· 
rozmyślnie .zbyt natarczywych :WY~ , 0 
wań. Wolała też nic zgola nie w1edz1ec 
losie ukochanego człowieka. 

- Manuel nie żyje... . nie 
To zdanie dźwięczało jej nt~ustankil· 

w uszach i drżała na myśl, że kt~re~~na. 
wiek dnia wymówi je głośno odzWl, sa· 
jedyna istota, która odwiedzała Ją w teł 
motności. · . . . . ' . ościa 

Z nadzwyczajną też niecterphW, I~ 
· wygJądala chwili, gdy będz~ mogla Vf'! 
na świat. „ 

(Cłąu dalszy nastąpi). 



p.en5y·e: l;lri:lbłn~ z-c: .. \mą podwyŻSZone d~ 
40,00tJ mare~ rO:i;iu~, oprócz teg,1 ~.ona 
pa.ez czasyonyt!l <: ''~t:i ks. Mon!k_i pob&c:· 
rai' s.zązegt)ł;c true':--„a:ne dodatKL 

z hancv1„. •'· ~P,rawie proie~tu u-\·'a· 
~)', dqtyc~~j ~a-. emerytalny ,h ~:· ... ~ rn
dtierinY ·obrad. Izby,. deputowanych po pro. 
jekcie ustawy o rozdziale. l(ośclola od ~ń
stWa1 wynikły nieporozumienia między ko
tl}isyą a ministerstwem skarbłł. Wedlu.s 
projektu komisyi pańs~wo ma się zobowią
zać uz'upclnić emeryturę dla robotników 
przemysłowych do 360 fr., dla rolnych do 
2ifO fr • . rocznie z własnych środków, gdy
bY kasy emerytalne r.iie byly w możności 
rei sumy wyplacić. Prezes ministrów Rou
~ier sprzeciwil się temu systemowi i o-

, świadczyl, że państwo nie może objąć ta
kiego zobowiązania. 

z Hiszpanii. Dzienniki pisząc o przesi
leniu gospodarczem w poludniowej HiszPa
nti przedstawiają polożenie tamtejszeJ 
ludności jako rozpaczliwe. Ponieważ żni
wa zupełnie zawiodly chłopi opuszczają 
·rolę wypaloną doszczętnie przez słońce. 
.W kilku miejscowościach powstały zabu-
1rzenia wywołane przez pozbawionych pra-
1,:;y. - Podczas starć z władzą wiele osób 
odniosło rany. ___, Aresztowano liczne oso
by. R.ada ministeryalna odbyla nadzwy
czajne posiedzenie celem naradzenia się 
nad ratunkiem i zażądania kredytów za
pomogowych. 

- W Vigo, na północnem wybrzeżu 
ttiszpani rybacy łowiący sardynki rozpo
aęli strejk, żądając podwyższenia cen 
ryb. Skutkiem tego strejku 5000 robotni
ków wyrabiających konserwy, z przymusu 
niema ró\\'nież zajęcia. 

Z Chin. Ciekawy dokument ogłosił 
korespondent wojenny gazety „Petedsb. 
Ustok", p. Szachnowski, mianowicie odpis 
fajnej umowy, zawartej między Chinami i 
Japonią dnia 14 grudnia 1903 roku. I(opi.ę 
tę wydostał Szachnowski przy pomocy 
swego znajomego dostawcy kiryńskiego 
dziań-dziunia, Tschona. Treść umowy jest 
następująca: 

Japonia i Chiny zawierają umowę na 
pr.zedąg 30 lat. . 

· Na podstawie umowy, obie strony obo
więzują się działać wspólnie przeciw Eu
rapejczykom. 

Japonia przyrzeka utrzymać na tronie 
dynastye mandżurską. 

Japonia obowięzu)e się wypowiedzieć 
Rosyi wojnę, wyprzeć ję z granic Mand
iuryi i oddać ten kraj z powrotem Chi-
nom. . . 1 

Chiny nie mają prawa protestować 
ł}rzedw fakt0\\ti przyłączenia l(orei do Ja„ 
ponii. 

Instruktorowie jap-0ńscy wyćwiczą ar
mi.ę chif1ską w rzemiośle wojennem. 

Chiny obowięzują się utrzymywać 
wojsko w tak1 „1 1i ~l• .l •t.:. ażeby po uplywie 
f2 lat, utworzyła się 6-cio milionowa ar
mia. 

. Chiny mają wydawać na sformowanie 
armii po 3 lariy na każdego żolnierza mie
sięcznie, 36 lan na p-0doficera i 46 łan na 
sztabs-oficera. 

Po ul>liwie 12 lat Chiny obowi~ują 
s~ razem z Japonią wypowiedzieć wojnę 
JR.osyi

1 
w którym to celu Japonia wYStawia 

ze swojej strony armię, skladaj.ącą się z 
1.200,000 żolnierzy. 

Zwyciężywszy Rosyę, Japonia zatrzy-

---~· 
: . ~·„,~;~".~~. ,._ '~ ' . l • ·~· 

muje w swem posiadaniu cab kraj Nada
.mu~, oraz KanKzatkę. 

Celem Chin i Japonii Jest zawojowanie 
całej Syberyii wschodniej na korzyść Chin.' 
Państwa sprzymierzone zbudują dwie linie 
kolejowe, jedną z Pekinu do Kiachty dru
gą z Tientsinu do Chajlanu · przez 'stepy 
mongolskie. 

Wydatki na wojnę rozdziela~ się w 
stosunku 30 prct na Japonię i 70 proc. na 
Chiny,'; 

Umowa V.'}'licza w dalszym ciągu źró
dła pienieżne na koszta wojny, Jako to: do
chód z opium, mogący dać 540 milionów 
Ian, ~ ch_aszyszu 320 milionów, z eksploa
tacy1 lasow w prowincyi giryi1skicj i okrę· 
gu konganlińskiego. Umowa nabiera mocy 
PO wypełnieniu przez Japonię zobowiązaiJ, 
przyrzeczonych Chinom po zwycięzkiem 
ukończeniu „pierwszej" wojny z R.osyą. 

O ile umowa taka na prawdę istnieje. 
trudno zbadać. Za prawdopodobiei1stweni 
przemawia ta okoliczność, że ów układ 
mial być zawarty w grudniu roku 1903, t. j. 
w tym czasie, gdy Japonia wiedziała już 
stanowczo, że wkrótce rozpocznie wojnę 
z Rosyą, istnienia jego zdaje się także po
twierdzać różnica w zachowaniu się urzę
dników chińskich wobec Rosyan i Japof1-
czyków w Mongolii, oraz znany rozkaz 
cesarzowej chif1skiej, aby wszelkiemi siła
mi popierać zaludnienie Syberyi wscho
dniej przez Chińczyków. „Petersb. Li
stok" ręczy za wiarogodność tej umowy, 
mającej dla przyszłości może nawet 
wpmst nieobliczalne w następstwach zna
czenie. 

Z róinyth stron. 
Bismark. Ks. wikary Brieden z Schón

holthausen został mianowany drugim ka
pelanem przy kościele parafialnym w Bis
mark. 

Gelsenkirchen. Górnicy kopalni "Hol
land" musieli świętować, bo gdy spuszcza
n0 do kopalni cylinder, przeznaczony do 
maszyny wodociągowej, cylinder się ur
wał i w szybie dużo wyrządził spustosze
nia, uszkadzając ściany. 

Schalke. Robotnik Schon został po
chwycony przez lokomotywę i tak poka~ 
leczony, iż skutkiem odniesionych ran u
marł. · ,·,~1ii11• 

Wattenscheid. Robotnik Walkiewicz 
zostal podczas pracy niebezpiecznie poka
leczony. 

Kto jeszcze nie posiada „Wiarusa Pol
skiego", tego koniecznie trzeba zachęcić, 
aby go sobie zapisał na czerwiec. Spodzie
wamy się, iż nasi Szan. Czytelnicy chętnie 
to uczynią,. 

Wesoły kącik. 
Ze skromności. 

- Czemuż to pan się nie żeni? 
- Wszak drogiej pani wiadomo~ że 

małżeństwo to niebo łub piekło. ?ia niebo 
nie zasługuję, a piekła nie chcę . 

Na ulicy. 
Pani (oglądając pieska do sprzedania): 

A czy tylko wierny ten piesek? 
Przekupień : Za to mogę pani ręczyć. 

Sprzedałem go już trzy razy, i zawsze 
wrócil do mnie. 

W szkole. 
Nauczyciel (ucząc rachunków): Przy

puśćmy, że ojciec twój ~l matce 20 marek, 

Firm.a 

„Butterhau~ zur SE N N ER I N " 
-w ·Oberhausen, 

ulica Markt.str. nr. 17 naprzeeiw Braci BOhm. -Na liczne źłłdanfa polecam od dziś takte wsaystkie towary kolonialne. 

Fnnt m(ki _ _ - - li f. 3 pudełka zapałek - - 18 f. 
Najl. mąka cesr.rska. 15 f. 3 pudełka czer:aidla - - 18 f. 
M~ka gryzikawa - - 18 f. 4 funty sody - - - 10 f. 
Powidh. _ _ _ - - 18 f. Kiszka krwawa - - - 35 f. 
Śli~ki _ _ _ - - 18 f. Wątrobianka - - - -3ó f. 
Żółte mydło oszczędnośe.iowe 14 f. Najl. kiełb.asa ).Mettwnr~t' 6ó f. 
Mydła. koronne - - - 13 f. Polskie wino - - litr 80 f. 

Każdy odbiorca pray zaknpnie kddego funta masła od· 65 fen. p. 
oraz za katdy funt kawy od 90 fen. pocz. otrzyma. btn, a ~ o-

we bony piękne suknie, łartuehy i inne praktJezne podarki. 

a następnie odeb-ra~ ic1 5. Co z tego ·-
niknie? 

. lkzei1·: tra zna kłótnia, panie mm-
czycielu. 

Towarzystwo glmn. ~61" w Heme 
donosi swym dnihom, iż zamknięta zaba- 1 

wa To\\·. gimn. „Sokól" w Herne odbędzie 
się dnia 21 bm. Pocu tek o godz. 7 "\\<iecz. 
Dalsze gniazda sokolskie oraz Rodacy mi-
le \Vidziani. Czołem! Wydział. 

Towarzystwo św. Antoniego w Laar 
uprasza s-...vych czlonków oddziału śpiewu, 
aby sie stawili punktualnie zaraz po wiel
kim ~abożci1stwie, na lekcyą śpiewu, gdyż 
będziemy na rocznicy na głosy śpiewać. 
Ile możności winien sie każdy stawić. 

Michał Depa, przew. 

G ERTH E. 
Gertbe! Odezwa! Oerthe! 

Szanowni Bracia Rodacy z Oerthe, Hiltrop, 
Harpe11, J(ray i Hołthauser-LandWehr. Oto 
zbliża_ się dzieńwyborów d-0 zarządu ko.ścieł
neR:o _1 zastępców gminy. Lista wyborcza jest 
wylozona od 15 maja do 29 maja w domu księ
d~a naszego Hartmanna. Rodacy! Jest obo
wiązkiem każdego Polaka, aby tam poszedł 1 
przekonat się, czy jest w liście zapisany, bo kto 
~ie stoi w liście, nie ma prawa do glosowania 
1 przy wyborach już w tej sprawie protestu za
lO'i.yć nie można. Prawo do glosowania ma 
każdy, kto jest samodzielny, uko1'iczyl rok 21 i 
mieszka rok w gminie. 

Szanowni Bracia Rodacy! W parafii Oer
the jest Polaków katolików trzy piąte, a niern
ców katolików dwie piąte części. Dla tych 1800 
Polaków odprawia się 4-6 razy na rok nabo
żeństwo polskie,. dla 1200 niemców co niedzielę 
3 razy odprawia się nabożeństwo. Zważywszy 
tę okropną krzywdę naszą, wofamy do was 
szan. Bracia, nie zasypiajcie si:ruszek w popiele 
tylko niechaj każdy idzie i przekona się, czy 
jest zapisany, a kto nie jest, niechaj żąda. aby 
go zapisano, aby potem jak będą kandydaci po
stawieni, jak jeden mąż stanąć do urny wybor
cz.ej, a wtedy też zwycięstwo będzie po naszej 
stronie. Bracia! Kto jest w niepewności lub 
spostrzeże jakie nieformalności, niech doniesie 
niżej podpisanemu komitetowi. 
Tomasz J\\arkowski. Michał Pałuch. Antonł 
Markowski. franlcszek Brzechwa. Mlcbal 

l(łonowskL 
Wiec w sprawie wyborów ~.zie się w 

niedzłełę 21 maja o godz. 4 po pot. w asfi p, 
Schum3':hera w łUłtrop. O ilczny ud.ział para· 
fłan uprasza sle. 

Wiećeljednoczenia zaw.pol. 
W Aplerbeck odbedzie się wiec w nie-

- dzielę dnia 21 maja po pol. o godz. 3 w lo
kalu p. Teodora Erdmanna, przy ul. Chau
ssestr. Na ·wiec ten zapraszamy roda
ków z Horde, Asseln, Solde i ·calej okolicy. 

W Merklłnde odbędzie się wiec w nie
. dzielę 21 maja o godz. 30 w lokalu p. Giil
ke, BOvingbauserstr. 

W Huckarde 
odbędzie się wielki wtiec „Zjednoczenia zawcxlo
wego po.tskiego" w niedzielę dnia 21 maia o 
godz. 4 po pol. w lokalu p. Kleina, Bahnhofstr. 
Na J)OfZądku obrad: l. Jakie korzyści mamy z 
organizacyil zawodowej. 2. Sprawy knapszaf
towe. 3. Inne ważne sprawy. Liczny udzia{ 
pożądany. 

„Zjednoczenie zawodowe potskte". 
W Oladbeck 

z przyczyn od nas niezależnych wiec się 
nie odbędzie. 

,,Zjednoczenie zawodowe polskie". 

···-·-· Stały i pewny 

·zarobek bo· 

T-e ·arn t • li•I. "Sekół" Lur. '~ 
W niedziele. 1 maja o rodz. " po pol. ze

branie młCSieczne. Po !.ebranlu zaba -a z ta -
ccm i ewk:zeńiaml. o lkzay udzial upr;asu 

~·dz I al. 

,..Siok-Or• w Hocilłełd.. 
Zebranie w celu założenia „Sokal " w HoctJ 

,fekl · lokalu p. Gustaw Kłlnke, Werthause-r tr
odb(dz.le w niedziele. 21 maja o godz. 11 prze!! 
południem. O licz.ny udzial uprasza ie. 

Bacżnośt! Sokół Włtten! Ba~! 
Przyszłe na ze zebranie odbędzie się 

w niedzielę dnia 21 b. m. po pel. na sali p. 
ttenkła. Liczny udzial druhó'\\~ pożądany. 
Go· cie mile widziani. Czołem 1 

Wyd dał. 

••tttit iOłHtOłUiOtHl•IOI 
Towarz. św. Józefa w Ałtenbochum 

zasyta szan. zast~pcy prze\\ odniczącego 
JANOWI CHW ALJSZEWSJ(IEMU 

oraz jego narzeczonej 
AGNIESZCE GORNEJ 

w dniu ślubu dnfa 23 maja najserdeczniej
sze życzenia zdrowia, szczęścia i błogosła
wielistwa świętego i wykrzykujemy trzy 
krotnie: Młoda para niech żyje! niech ży
je! niech żyje! aż całe Altenbochum za-
drży. Z ar z ą d. 

~~•n~n~~m1ni~•łł~ttt 
Poszukuję porządnej służącej, od za

raz. 
Peł. Sibilska, B o c h u m, 

Bliicherstr . .38. 

Szanownym Towarzystwom polskim 
oraz zacnym R.od.akom polecam się do wy
konywania . : \;i . ~ 

MUZYKI NA fOIUEPIANl.E . 
przy mniejszych zabawach towarzystw o
raz na wesolach. Po praktycznej nauce u 
pierwszorzędnego fortepianisty p. Raro w 
Gełsenkirchoo, zdolnam zad-Owolić wszel
kie życzenia. 

Marya Wilkowska. 
w Schonnebeck, b. Kray, Priedrichstr. 3. 

Pomocnik krawiecki, zdolny na duże 
sztuki może się zgłosić zaraz lub też póź
niej. 

fr. Słoma, mistrz krawie.cki 
w Ruhrort-Laar. 

W .. 1arła11D 
Zakład Przemysł. 

w Poznaniu, · 
ulica. Podgórnal2a . 

p{)leca. wi11zelk4 

bieliznę kościelną. 

ornaty, kapy, bursy, 
stnły itd. 

Specyalacm; 

Chorągwie 

do kościołów i dla Towarzystw. 
Liczne ur:nat:la i listy pochwalne. 

Blibzycb informacyj udziela i o alecen.ia pro
td główny zaatępae na Westfalię i N adreni~ 

Jaa KwJatkowskL interes komisowy 
w H er A e, Bahnhofetr. 115. 

Dom 
poczny 

mogtti sobie łatwo i bez 
przeszkody w zawo<We 
zapewnić ludzie kaidego 
1t.anu. Adres nal~y prze
słaó pod lieztlł 64 do 
• ..,lnhauBen I 8p. 

modnia·rski i mód 
Karlsruhe B. 

Piękne 

wiązarki 
z polskimi napi· 

sami 

poleca 

IUiffarala 

Wiarusa Polskiego 

BOOHUM Konigstr 28 BOUHUM 
I 

skład specyalnF 

ubranych kapeluszy dla• 
pań i dzieci. 

..- Od I maja do 31 maja 
ceny wyjątkowe 

dla kapeluszy i czepków 111adzieci 
W tym czasie na wszystkich artykułach dla 

dzieci IO procent rabatu, które przy kasi~ ię 
odlicza. 



1 , AM6POMOC" POLSKICH KUPCÓW 
I PRZEMYSLOWCOW. 

PrzyHłe 7.ebranie odbęd.de się w aie
·dzielę, dnJa 31 mała o 1odz. 4 po południu 
pullktualnie w lokalu p. Noisten w Kastro
płe. Liczny udział samodzielnych kupców 
i przemysłowców polskich z W cstfalii i 

adrenii pożądany. Na porządku. obrad 
spra 1a za łożenia banku polskiego. 

Z ar z ą d. 

'Towarzystwo glmn. „Sokół" w Qiinnlgfeld. 
W niedziele. dnia 21 maja odbędzie się zwr· 

zajnc zebranie -0 godz. ~4 po pol. O liczny U· 
<!ział druhów i ~oścl uprasza Wydział. 

Już się rozpoczęła 

Paroelaoya 
uóbr Jaraczewskich, w mieście Jaracze-
:vic, w hotelu „Victoria" u rodaka pana 

Melsona; stacya kolejowa Lowenitz (zaraz 
za Jarocinem) a tylko 20 minut pieszo od 
Jaraczewa odległa. 

Do sprzedania jest wieś rycerska Chy .. 
trow z gorzelnią, okolo 1200 mórg; dalej: 
cztery folwarki, kilka kompletnych gospo
da rst\\' , karczma, liczne domy i ogrody, 
place pod budowle itd.' i to wszystko tuż 
przy samem mieście, przy kościele, nad 
szosą pięknie położone. Ziemia znakomita, 
<Ialeko znana z swej dobroci, starannie' 
l(Jbsiana, przyczem świetne ląki itd. 

ł.ąk --
Uaraczcwskie - kto pragnie nabyć, niech 
teraz również pospieszy do Jaraczewa, 
r.:.rdyż sprzedaż tychże już wpełnem biegu. 

Warunki kupna jak najdogodniejsze; 
t>rzy kupnie łąk nawet 

~ bez wpłaty~ .._ 
L. Mijamy się też chętnie na gospo

darstwa mniejsze i większe, czyli, 
że bierzemy też w zamian gospodar
stwa mniejsze i większe jako za„ 
ticzkę. 

~· 

Drwęskl & Langner 
Dom Bankowy 

·we własnym domu - tuż przy placu Wil
helmowskim.) 

POZNAŃ- POSEN 

• 
Boehum Hoehstr. 13. Boehum. 

Wianki ślubne. 
; 

Ubrane Kapelusze modelowe 
kapelusze dla niewiast wystawione osobno. 

Zawoje . ślubne, 
rekawiczki, 

paski 

z 2 piórami pawiemi Zwykłe kapelusze 
od 2,25 marek pOCZ2'WSZJ 

od 78 fenyg6w poCZ:\ wszy. 
do najwięcej eleganckich. 

Kapelusze dla chłopów 
Kapelusze dla dzieci 

po kaMej cenie 
Czepecz 'i baty5fowe. 

..- Kapelusiki 

jedwabne. -.. k a w a I i e r y.

1 Najlepsze i najtańsze źródło zaknpna w miejscu. 

• 

od 25 fen. począwszy, d do 

najwięcej eleganckich. 

'fł*ff*4ł4t••ff•*** Baczność Reckl.-Siid (dawn:ej Bruch)! 
R l' B Zebranie Tow. św. Wincentego a Paulo od-Baczność! auxe • aczność! będzie siew niedziele dnia 21 maia o godz. 11Y2 

Koto śpiewu „Fłołek'' w Rauxeł przed poludniem, zatem uprasza sie wszystkich 
oznajmia swym czlollkom, oraz Rodakom zamie Braci, aby sie co do Jednego stawili. Ponieważ 
szkalym w RauxeI i oko1icy, iż w niedziele, dnia mamy zamiar powtórnie zacząć wspierać na· 
21 maja urządzamy wiosenną zabawę na sali p. szych biednych, a braknie nam kolektorów do 
Richtra obok kościola katolickiego, na _którą zblierania, wiec prosimy przytem Braci Roda· 
wszystkich Rodaków jak najuprzejmiej zapra- ków, którzy by mieli zamiar przystąpić do gro-
szamy. Początek zabawy 0 godz. 5 po po,I. na naszego, aby się stawili na nasze zebranie. 
Program zabawy: 1) Rozpoczęcie zabawy i Walenty Mroskowlak, pod-przew. 

DOM DO SPRZEDANIA. 
Mam prz~r dobrej ulicy do każdego intere

su odpowiedni i dobrze się procentujący dom do 
sprzedania. 

Michał AUedzłńskit He r n e,Neustr. 24. 

2 pomocników krawłecldcb potrzebuje ~ 
zaraz na stale zatrudnienie. Jeden na duż~ 
drugi na mate sztuki. 

J. Właźliński, 
Kircbłlnde, Victoriastr. 10. 

przywitanie gości; 2) rozmaite mowy i dekla:-
macye; 3) śpiewy Kola oraz śpiewy ogólne; 4) Towarzystwo gimn. „Sokół" w Oerthe. Baczność! Akuszerka p<>lskat Bacz.nośC~ 
Występy nieprzewidziane; 5) fraszka scenni· W ntiedzielę dnia 21 maja zaraz po wielkiem Szan . .Rodaczkom w Wanne i okolicy do· 
czap. t. „Żyd na polowaniu"; 6) taniec. Przer. nabożeństwie odbędzie się roczne walne zebra- noszę uprzejmie, iż wprowadziłam się w rnlelsci 
wy podczas programu wypelni dzielna kapela nie, na którem będzie przeczytane sprawozda- akuszerki Oersetmauki. Palecając się łaska· 
kapelmistrza p. lgn. Musielaka z Kastropu. Wste nie sekretarza, kasyera i obór nowego zarzą- wymwzględom i prosząc 0 gorliwe poparci~. 
pne przed czasem 75 fen., przy kasie 1 mr. du. Wszysthiich druhów się uprasza, ażeby w kreślę się ·z wysokim szacunkiem 
Czlonkowie bratnich Towarzystw placą 50 fen. walnem zebraniu brali udzial. Czofem! 

•łll. Rycerska 38. Telefon 1960. Zarząd Koła śpiewu ,,Pl'Ołek". Uwaga: Zarząd winien się stawić do po- fR. BORK • 
......._.._.._._ •• .._ •.••••• .._ ludnia o godz. 10 up. Sokulanda. Cwlem! Wanne, przy ul. Gothestr. nr. 21, róg łfolslr. 

=====(=fi=rm=a==z=ał=o=ż=cm=a==w=-ro_k=u=l_8_76_)~~~-~..:._..:._1flF'~~~.,....;_-~~-.....:__~~~~~--,..--=---===============S=t.==Szczęsny. sek_·r_·~~~---v-~=d=o=m=u,=g=d=zi=e=g=o=ta=rz=p=o=łsk==i·====• 

N owo · otwarte f Nowo otwarte! 
Skład pierwsze;;o rzędu 

-------• towarów łokciowych i modnych, 
konf ekcyi dla meżczfzn, niewiast i dzieci, 

towarów modniarskich, krótkich, białych i wełnianych. 
Pośeiel, mehle i artykuły do wqprawq. 

__.. Eleganckie wykonanie podług miary. ·-111111 
Niezmiernie wielki wybór we wszystkich oddziałach. 

, Jasnr 

SKŁAD. 

Najściślejsza rzetelność. 

Skora i uprzejma usługa. 

Nadzwyczaj tanie ceny. 

Jasny 

SKŁAD. 

I Eleldryezne 
oświetlenie. „_ 

D. OPPEIWHEIDEB, nas&. 
Właśc. "łax Sleraberg. 

ul. Provinzialstr, 42. li .6. B X I. O B narożnik ul. Wilhelmstr. obok apteki . 

. · . . ', . ; ., 

Zt druk, aaklad ł redakcyo od PoWieddalłl'Y A n t o a l B r e I s kJ w Bocham - Nakladem 1 czcJonłtamf W)"d&Wnłctwa n Wła rusa Potsld~0 w BocłMIQri 
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• łoóienne pismo Indowe dla Polak6w na obczyźnie, poświęcone o§wiacle oraz sprawo narodowym, politycznym ł zarobkowy 

WYchodzi codziennie z WY1ąiliem d11i poświątecznych. 
l?rndplata kwartalna na p~czcic l u listowych wynm\i 
li mr. 50 fe:n., a z odnoszemern do domu 1 rnr. 92 fen. 

Wiarus Polski" zapisany iest w cenniku pocztowym W Imię Boże za Wiarę I Ojczyznę ! 
Za inseraty plac· się za wiersz petytowy 15 fen .• a H 
011:loszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. K 
czesto o~lasza, otrzyma rabat. - Lis do „Wiar 
Polskie"o'' należy frankować i podać nich dokl•-

" llod znakiem „t. połnisch" nr. 128. ny adres piszącego. Rekopisów :e nie zwraca. 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstrasse. - Adres: „ Wiarus Polski", Bochum. - T cle fon u nr· 1414. 

Rodzic~ polscy! Uczcie dzieci .~:~-! Wie" polskl ~~,- I>eimen S 
•ówlć, czytać i pisać po polsku! Nie jest w Oldenbnrskiem odbył siQ w środę \\.ie-
Połakiem, kto potomstwu. swemu znie 1- czarem zeszłego tygodnia na sali p. Olo

cąt się pozwoli! 

Z wypadkó dnia. 

Pr•DY porozumienia pomiędzy większo

ścią parlamentu węgierskiego a wysłan-
11ichvem króla f ranciszka Józefa znowu 
f ·. • się rozbiły. 

Minister Tisza, który inż przed mic
si'ił.cami podał się do dymisyi, urzęduje za
\\ sze jeszcze a na warunki, jakie stawia 
'\ iększość sejmu węgierskiego pod do
wództwem Koszuta król węgierski się zgo
dzić nie chce. 

Po kilku bezowocnych próbach poro
zwnienia wysłano z \\Tiednia do Budape
sztu ministra finansów Buriana, który miał 
się naradzać z prZy\vodzcami madziarskiej 
większości parlamentu i powia<lomić ją o 
poglądach króla na żądanie wyrażone w 
adresie do korony. 

„Pesti łiirlap" don-0si, że wspólny au
stro-węgierski mi,nister finansów mial zao
fiarować utworzenie nowego ministerstwa 
pod następującymi warunkami: 

Uregulowanie spraw gospodarczych 
ma być pozostawione umowie obu rządów 
jednakże traktaty handlowe już zawarte 
muszą być przez parlament uchwalone; 
reionna parlamentarna ma nastąpić w tym 
duchu, że będzie rozszerzone prawo wy
borcze a równocześnie zaostrzony regula
min Izby; w sprawie wojskowej ma być 
jak najrychlej przeprowadzony program, 
zapQwiedziany swego czasu przez Tiszę; 
w pulkach węgierskich ma być zaprowa~ 
dzony język węgierski jako służbowy. 

:Osatnio donoszą jednakowoż, że Bu
rian powrócił do Wiednia nic nie zdziala~ 
wszy. Większość parlamentu wyśle pono 
Obecnie hr. Andrassego, by przedłożył 
królowi warunki, pod jakimi ma być_ utwo
rzone nowe ministershvo. 

Strejk szkolny w Polsce pod Moskalem 
ma się zakończyć we wrześniu. 
Donoszą z Warszawy, że polska mło

dzież szkolna bojkotująca obecnie ogólnie 
szkolę rosyjską od września uczęszczać 
będzie w dalszym ciągu .do szkól, w któ
rych naturalnie nie jedno się zmieni na 
naszą korzyść. 

Telegramy. 
W a r s z a w a. Z rozkazu arcybisku

na we wszystkich kościołach duchowieii· 
stwo ma wystąpić przeciw robocie socyal
llef demokracyi. - W Mińsku i Połtawie 
wybuchł strejk kolejarzy. 

P a r y ź. Rząd francuzki zdecydował 
się ostatecznie wysłać osobne poselstwo 
•a ślub niemieckiego następcy tronu. 

T o k i o. Rząd japoński zaprzecza 
Wiadomści, Jakoby istniał :zamiar przewte
Zienła cesarza koreańskiego do Japonii. 

C h I c a g o. Strejk woźniców zakoń
czył się umową. 

P e t e r s b u r g. Znowu donoszą, że 
komisya pod przewodnictwem Bub'glna 
1Da1ąca przygotować wybór reprezentacyi 
narodu niebawem ukończy prace, które w 
czerwcu ukażą się w druku. 

S o ł I a. W sprawie clągłvch walk 
f)O,,,.star\czych na granicy tureck~łgar
skSeleJ Pl'Z:VSzło do porozumłenJa pomłędzY 

rblą a Turcyą. 
\ 1 ., "i 

" alli. 
Wie~ zagaił p. Franciszek Prokop, 

który też na życzenie zgromadzonych rn
daków przewodniczył rozprawom i powo
lat do pióra p. Antoniego Pawlaka. 

Nasamprzód rozpatrywano sprawę o
pieki duchuwncj w języku polskim, o któ
rą od przeszło roku Polacy napróżno się 
starają. Zabral w tej sprawie głos p. So
sil1ski z Bochnm1 który przedstawił \\1a
runki, jakie \V tym względzie panuią na 
obczyźnie. Pan Lukowski (od smutnej pa
mięci ,,Przewodnika na obczyźnie") by! 
swego czasu w Delmenhorscie, naopowia
dał \Vielc tamtejszym Polakom o dobroci 
Niemców-katolików i przyrzekl, że si~ 
wystara o księdza polskiego. Był też p. 
t.ukowski u ks. biskupa, lecz od czasu tego 
już przeszło rok minął, a opieki ducho
wnej w języku ojczystym Polacy docze
kać się nie mogą, mimo iż odnośne wła
dze dały pewne przyrzeczenia. 

Wywiązata się następnie obszerna dy
skusya. 

Pan Gidera wychwalał niemców ka
tolików, za których pieniędze wybudowa
no kościół katolicki, gdyż niemcy dali 120 
tys. marek a Polacy nic. 

Wskutek tych słów p. Gidery na sali 
powstalo wielkie oburzenie, tak iż p. Oi
dera przemówienia swego nie dokończył. 

Pan Guder zamieszkujący lat 17 w 
Delmenhorscie i obeznany dokladnie ze 
stósunkami oświadcza, że gdyby na 
budowę kościoła posiadano tylko pienią
dze niemców, których przecież na palcach 
policzyć można, tedy do dziś dnia nie by
loby kościola w Delmenhorscie. 

Uchwalonó ostatecznie rezołucyę na
stępującej treści: 

„Polacy zebrani dnia 17 maja r. b. na 
wiecu w Delmenhorst prosimy Wt. I(s. 
Proposzcza, by opłakane stósunki w opie
Proboszcza, by opłakane stósunki w opie
N. p. Ks. Biskupowi, i poparl nasze starania 
iżby obietnice dane nam swego czasu, że 
księdza polskiego otrzymamy, jak najprę
dzej się ziścily. Wiedząc jednakowoż, że 
wszędzie panuje brak księży znających ję
zyk polski, i że jeszcz.e czas dlugi uplynie, 
zanim otrzymamy do Delmenhorstu księ
dza polskiego, prosimy N. p. l(s. Biskupa, 
by do tego czasu, aż na stałe przybędZie 
ksiądz polski, przynajmniej co cztery ty
godnie księdza polskiego nam przyslal i 
żezwolil na śpiew p-0Iski i na kazanie pol
skie przed południem." 

Na tern zakof1czono pierwszy punkt 
rozpraw, a następnie przemówił o spra
wach robotniczych ponownie p. Sosiński. 
W dyskusyi rodacy zabierali licznie glos 
popierając „Ziednoczenie zawodowe pol
skie'' i zachęcając do organizacyi w sil
nym związku polskim. Tylko jeden so
cyalista począł wychwalać związki niemie 
ckie, za co otrzymaf od rodaków dobrą 
odprawę uaczniającą, że dobrze sie już 
wszędzie zakorzenila myśl organizacyi 
polskiej i przekonanie, iż prawdziwy Po
lak należeć może tylko do polskiej organi
zacyi. 

Życzono sobie takte, by przy mają
cych się odbyć wkrótce wyborach do są
dów procederowych Polacy postawili wła
snych kandydatów, by wiece częściej w 
Delmenhorscie odbywano. 

Metami zaufania obrano druhów 
Szlanderbacha, Oestłichesstadt.gebiet, i 
Karola Woebla PeJdweg 42. 

Po.acy nj; r e o .zyznr,. 
Szerzmy oświatę! 

Z roku na rok \V róg nas coraz \V ięcej 
przygniata, stara się wynarodowić nas, -
pragnie, by Polacy zniemczywszy się 
krwią swoją zasilili naród niemiecki. 

Dla tego to wykluczono nasz język pol 
~ki ze szkól, sądząc, że zapomnimy naszej 
drogiej mowy polskiej, gdy nas jej w szko
łach uczyć nie bcdą, - dla tego usunięto 
język polski ze st\dów i urzędów a zaka
zanoby ]ei naichętniei także w rodzinie, jak 
to udowodnił odnośny zakaz wydany do 
nauczycieli a przytoczony i skrytykowany 
w sejmie pruskim przez posła naszego księ 

· dza pralata Stychla. 
l(omisya kolonizacyjna ma nas pozba

wić naszej drogiej ziemi ojczystej, byśmy 
z naszej ojczyzny rozbiegli się i tcm prc~
dzej zatracili narodowość naszą. Nazwi
ska nasze chcą zniemczyć, a dzieciom na
szym imion polskich do ksiąg stanu cywil
nego zapisać nie chcą. 

Robotnikom polskim pracy dać nie 
· chcą, by ich ogładzić w ten sposób i gdyby 
się bez nich obyć mogli z pewnością na
tychmiast by ich wypędzili. 

Rzucono się na germanizacyę przez 
nadużywanie ku temu Kościoła i zapowie
dziano ustawę mającą zakazać nam i1ży ~ 
wania iezyka polskiego w towarzystwach 
i zgromadzeniach publicznych. 

Język polski to jeden z najdroższych 
skarbów naszych, który odróżnia nas od 
innych narodów. Skoro język polski u
tracimy, przestaniemy być Polakami. Dla 
tego my tutaj na obczyźnie, na któr:vch 
ze wszystkich stron biją fale rozwścieklo
nego żywiołu niemieckiego, my powinni
śmy najwięcej wytężać sily nasze w kie
runku zachowania mowy naszej ojczystej. 
l(to nas zaś obecnie uczy tei ukochanej mo
wy oiców wszędzie wypierane!, oto nikt 
inny tylko gazeta polska. 

Więc nad rozszerzaniem s7..czerze pol
skich gazet pracować powinniśmy, gdyż 
ile czytelników gazet, tyle też świadomych 
praw swych Polaków. Ta gazeta codzien
nie przynosi strawę narodową w dom, tak 
potrzebną do życia narodowego każdemu 
Polakowi, a w dwójnasób Polakowi na ob
czyźnie. 

·Wypróbowaną zaś gazetą szczerze ka
tolicką i narodową jest „Wiarus Polski". 
Ramie przy ramieniu stal on w szeregu z 
ludem polskim już przez lat 15-naście, wal
cząc za prawa narodowo-polskie, za ~rawa 
katolickie i za prawa robotnicze. Zwla
szcza teraz, gdy różni ludzie starają sie za
mącić zgodę pomiędzy nami, gdy zamiast 

. ludu bronić, osłaniają germanizatorów, te
raz nam potrzebci solidarności, skupienia 
sil pod sztandarem prawdziwie polskiej i 
katolickiej gazety. 
Więc zwracamy się do Rodaków z ser

deczną prośbą, by „Wiarusowi Polskiemu'' 
na miesiąc czerwiec zjednali jak naj
wiekszą liczbę czytelników, iżbyśmy złą
czeni tą naszą gazetą w silnym szeregu, 
murem stanęli przeciw wszelkim wysiłkom 
wrogów ludu naszego. 

Na czwartej stronie znajdują się kwi
ty do zapisywania „Wiar. Pol." na czer
wiec. Prosimy je wyciąć i dać znajo
mym, aby sobie na przyszły mlesiąc ga
zetę zapisać. 

Prokurator policyjny o Sokołach. 
Sokół charlottenburski urządzil swego 

czasu prywatną zabawę, na którą jednako
woż przybył wachmistrz BaJcerzy.k. 

Przewodniczący ,,c;okola'· nie "puki! i.;o 
jednak na salę i grzecznie go otl drz i 

"\.'.h0<.lO\\ ych oclpro\' adził. 
Z PO\\ odu tego :\·ytoczono „ okołm ·· 

pro..:es c opór sta\ -ia11y :dadzy; \' termi
nie sąd tawniczy oskarżonych li\\ olnil i 
przyznał im nawet z :not ko. zt<'>w obrouy. 

Prokurator polkyjny w Charlo te -
h11rg11 p. Schiitz założyl j dnakowoż prze
ciw wyrokowi protest, w I t()rym maluje 
.,Sokoła" charlotteBlmrskicgo jako zdrak~ 
stanu w cie kawern uzasadnieniu, które \\ e
dług „Dz. I3erl." brzmi. jak nast<;puj : 

W tym przypadku stosunki utożył~r 
się tak. że policya z góry miała prawo ( ! 
przypuszczać. że mó \'ić sic: będzie nie t_·I
ko o sprawa\:h pnblicz11yd1 ale także połi
tyc711ych. 

Po pierwsze bowiem jest ,,Sokól" To~ 
warzystwem wyraźnie politycznem (sąd 
i hakatyści go takicm uczyniły. Rc<l. „Dz. 
Beri."). Jego usiłowania zmierzahi wyłą
cznie do cclt1 odbudowania 11iczalcż11cgo 
pa(Jstwa polskiego. Całe jego gimnastyko. 
wanie (Turnerci) jest tylko płaszczykiem 
dla ukrycia jego politycznych knO"\Vaf1 
(Treibereien) i ostatecznie tylko środkiem 
do spełnienia jego, do pewnego stopnia ( !) 
fantastycznych planów wykształcenia woj
ska ( ! !). 

Ani w praktyce władz administracyj
nych ani w juryzdykcyi sądowej nigdy nie 
po\vątpiewano o poJityczn"},n cha.raktcrze 
Towarzystw sokolskich. Ale i w kołach 
sokolskich samych od dawna już nie kry!:t 
się z politycznemi tcndencyami tych Towa
rzystw, jak tego dowodzą niezliczone ( !) 
mowy, odezwy itd. 

To też zakrawa na krwawą ironu~ ( !), 
że oskarżeni w przes1uchach swoich, o
świadczyli, iż dotąd nic nie wiedzieli o po
litycznym charakterze Towarzystwa. 

Cale postepowanie „Sokola" streszcza 
się w tym jednym celu (odbudowanie Pol
ski). Tak jak umundurowani brada „So
koli" mają przypominać polskich kosyuie
rów, tak zabawy, urządzane przez „Soko
la" mają tylko na celu popieranie polsko
narodowych usiłowań i budzenie dla nich· 
sympatyi wśród Polaków. To też dotąd 
pewnie (!)nie bylo uroczystości sokolskiej 
na którejby przez wygłaszanie mów:, mów 
uroczystościowych, wykonywanie śpie
wów i odgrywanie sztuk teatralnych nie 
starano się osiągnąć owego politycznego 
celu. 

Tak też było niewątpliwie ( !) i w tym 
wypadku, bo przecież wachmistrz Balce
rzak słyszał w przedsionku ( !), że wygła
szan-0 mowy i śpiewano pieśni ( ! !). Do
wodu na to, że zachodził tu przypadek wy
jątkowy, wcale zresztą nie dostarczono, a 
nawet gdyby go dostarczno i gdyby urzę
dńik, wyznaczony do sprawowania nad
zoru, byl w ciągu uroczystości nabrał 
przekonania, że tam spraw publicznych o
mawiać nie będą, to było jego rzeczą opu
ścić zgromadzenie, jak to się często dzieje; 
żadną miarą zaś nie miał oskarżony prawa 
sam wydalać delegata policyi lub wzbra
niać mu y;stępu na salę. 

Że w myśl § 4 ustawy o sto~ •arzysze
niach tak.że w danym razie i zaba"\'. ·a pod~ 
Jegać może policyj11emu nadzorowi, 11ikt 
temu nie zaprzeczył, uznały to także sądy 
w ostatniej instancyi (zob. Dełius'a „Pru
skie prawo o zebraniach i stowarzysze
niach'\ drugie wydanie, Berlin 1891, § 1, 
uwaga 1). Tak samo dla przys1uguJącego 
policyi prawa nadzoru nie rchodzi w ra
chubę, czy zebranie albo pod pewnymi 
warunkami ( !) zabawa są publiczne lub 
niemi nie są (zob. u Delius'a str. 20), byle 
tylko było dowiedzlonem, 1e mają być o
mawiane sprawy publiczne. Także naj
wyższy sąd administracyjny uznaje w wy
roku z 8 listopada 1876 (tom I, str. 380), ~ 



lSerlkya m:a Pf'awo nadzorowac zamkni~ 
~dm uprawiania towarzyskich celów zwoła
ne zgromadzenia. Orzekł bowiem, ie, je
żeli istnieje ~Jrzenie, eparte na faktach, 
iż na niem popelnione zostaną ewentualnie 
karygodne czyny, to policya ina prawo 
wkroczyć do odnośnego lokalu. 

Wobec rewolucyjnych usiłowań „So
koła" (hoch erraterische Bestrebungen des 
„Sokol") istniał rzeczywiście powód do 
wkroczenia ze strony policyi. 

Z tego wywodu pokazuje się ,że w da-
1ym przypadku policya niewątpliwie mia
ła pra~·o korzystać w myśl § 4 ustawy o 
towarzyszeniach z przyslugująccgo jeJ 

prawa nadzoru . T cm samem zaś zdanie 
sądu (ławniczego), że wachmistrz policyj
ny nie miał prawa wykonywać nadzoru, 
upada". 

Tak brzmi glÓ\\ na część apelacyjnego 
wywodu prokuratora policyjnego w Char
ła ttenbu rgu. 

Właściwie za śmiałe jego twierdzenie 
o rewolucyjnych tendencyach „Sokola" 
mogliby mu członkowie „Sokoła" charlot
e.nburskiego wytoczyć kontrskargę o gru
bą obrazQ, bo nie wolno nikomu, ani proku~ 
ratorom posądzać kogoś o „hochverrateri-
che Tendenzen", jeżeli na to nie ma ab

solutnych dowodów. Wprawdzie mini
strowie niektórzy mówili tak samo, ale 
może byłoby dobrze, żeby raz pouczono 
naszych przeciwników, że nie uchodzi bez
karnie takich zarzutów czynić spokojnym 
obywatelom pa(1stwa, jedynie dla tego, że 
·ą Polakami, i że należą do „Sokola~'· 

Pono „Sokół" zamierza wytoczyc pro. 
ku rato ro\\ i z powodu tego proces o o
hrazQ. 

Ostatni nieudany za mach 
w Warszawie 

tak opisuje korespondent ,,Dz. Poz'n.": 
Zil1ów bomba!... 
Rzucono ją przed samą 12 godziną w 

południe na ulicy Miodowej, przy samej 
cukierni Wincentego, a więc o stokilka
dziesiąt kroków od roku ulicy Senator-
skiej, o kilkadziesiąt kroków, choć z prze
ciwnej strony, od sądu okręgowego (da
wnego palacu Paca), w dzielnicy ?ader 
ruchUwei mianowicie o tej porze dnia. 

Poni~waż dziś przypada dzień urodzin 
cara Mikołaja II, a więc jest t. zw. święto 
galowe, w którem odbywa się t~roczyste 
nabożelistwo w cerkwi przy uhcy Dłu
giej (róg Miodowej), na którem jest ob~ny 
cały świat urzędowy, tak wo1skowy 1ak 
cywilny, przeto już od rana czyn n~ byl~ w 
tych stronach policya. W cerkwi zna1do
wat się wlaśnie gentral-gubernator ~a: 
ksymowicz. Już od godz. 10 z~uwazyl~ 
tajni ajenci policyjni dwóch męzczyzn l 

jednę kobietE:, przechadzających się długo 
ta:m i napowrót po ulicy Miodowej. Za-

Kapitan Czart. 
TOM TRZECI. 

(Ciąg dalszy). 
Na drugi dzień po tern, gdy Gilberta 

1
11 ulegla pozornie woli ojca, Zi1Ia, smutna 1 

1

1

1 

samotna, rozmyśla/a o bracie i Manue1u 
- o bracie, który nie zaslugiwal wpraw-

1 dzie ani na przywiązanie jej, ani na troskli-
1 wość, lecz mógł był stanowić wielką po

moc w tej sprawie; o Manuelu, którego 
skryta nadzieja pozwalała jej widzieć je
szcze żyjącego i blizkiego uwolnienia. 

Zilla jak wszystkie kobiety zakocha-
1 I 

ne, była przesądna. Wychowa1a się zre-

1 
sztą w otoczeniu, które dokonywało wielu 

1 praktyk zabobonnych. Przeczytała dużo 
ksiąg magicznych, i horoskopy, stawiane 
w nich, niejednokrotnie - za sprawą zwy-

1i kłego przypadku - sprawdziły siG. · 
j Tego wieczora umysł jej bardziej, niż 

I kiedykolwiek, skłaniał się do rzeczy nad
przyrodzonych. Rozmyślając też o prze
znaczeniu Manuela i swem wtasnem, rze
kla do siebie: 

- Ach! któż uchyli zasłonę, okrywają
cą przyszlość. Jeśli ta sztuka wróżbiar
ska której mnie uczono, nie jest zbiorem , . 
kłamstwa i falszów, mogłabym przy ieJ po 
mocy zbadać dręczącą mnie tajemnice. 

Podniosla się z trudnością, wydostała 
z ukrycia i postawiła na stole dużą czart: 
ikrysztalową, którą napelnila wodą. 

Nastepnie odsunęla lampę, ustawila 
1Przed czarą srebrne zwierciadło, a przed 
rzwierciadlem · zapaliła knot, napuszczony 
siarką. 

Niebieskawy płomyk siarki, odbity w 
zwierciedle zabarwił natychmiast wodę w 
kryszta.lowem naczyniu. 

czeto iclt śledzić. Ludzie cl. sądząc z 
ubioru, naletelł ·do klasy robotniaej. Na
koniec policyancl zauważytt, że }eden z 
mękzyzn widocznie ma przy sobie jaldś 
przedmiot, który starannie z ostróżnością 
ukrywa. Czło · ek ten dostrzegł wido
cznie że jest śledzony, bo nagle wszedł 
do cukierni Wincentego, przed którą jest 
weranda, w lecie otwarta t odwiedzana 
dość licznie przez publiczność. Agenci je
dnak nie spuszczali go z oka. Kiedy więc 
wychodzil z cukierni, jeden z agentów 
przystąpił do11, z zapytaniem, co tu robi i 
co ukrywa pod surdutem. Zagadnięty z 
nienacka chcial uciec. W tej ch\vili je
dnak schwycił go za ramię drugi agent. 
\Vówczas - niewiadoma, czy umyślnie 
przeze11 rzucona, czy upuszczona przy
padkiem, czy też jak chcą inni, z pO'wodu 
potknięcia się i upadku, eksplodowała 
bomba ... 

Skutek był straszny. Sprawca po-
szarpany w kawalki, legł na bruku, tuż 
przed we-randą cukierni. Zestala tylko 
glowa i część tułowia. Jeden z ajentów 
(wedlug innej wersyi był to policyant w 
mundurze) pad! również poszarpany w 
kawalki, bez życia. Przewieziony do szpi
tala św. Ducha, znajduje się w stanie bez
nadziejnym. 

Nic dość na tcm. Z pośród kilkunastu 
osób, siedzących na werandzie cukierni, 
niektórzy odnieśli ci<;żkic rany. W cu
kierni samej ani jeden sprzęt nie pozpstat 
na miejscu. .Meble przewrócone, porcela
na i szklo potluczone, ciastka, cukierki. 
butelki itd. zrzucone na ziemię. Z pomię
dzy subiektów cukierniczych d\vóch miało 
odnieść poważne obrażenia, to samo kilku 
gości, znajdujących się w środku. Jeden 
z przechodniów, i1dących drugą stroną uli
cy, ranny ciężko; jest to pomocnik rejenta 
Staniszewskiego; prócz niego jeszcze 5 
osób. Wogóie lżej rannych liczba dotąd 
niewiadoma i prawdopodobnie nigdy ści
śle określoną nie będzie. - Liczbę ciężko 
rannych podają na 6-10 osób. 

Wspólnik spra\vcy zamachu zdążył, 
jak się zdaje, uciec przechodnim domem ku 
ul. Kapi.tulnei, prawdopodobnie zaraz na 
widok, że sprawca został zagadnięty przez 
policyantów. Co do owej kobiety - nie~ 
wiadomo, co się z nią stalo. 

l(iedy, w pól godziny po fakcie, przy
byłem na ulicę Miodową, już zastałem 
wejście zabarykadowane, liczne patrole i 
kordon wojskO\.VY, broniący wraz Z poli
cyą dostępu na miejsce czynu. Widać tyl
ko byto spustoszenie ulicy, szyby w do
mach sąsiednich i przeciwległych potlu
czone, a werandę przy cukierni zupełnie 
zniesioną, bez śladu. Na ulicy tu i owdzie 
wyrzucony z handlów sąsiednich Jowar, 
jak buty, papierosy itd. W domu nr. 3, 
znajdującym si~ naprzeciwko miejsca wy
buchu, w mieszkaniu adwokata p. Emila 
Wajdla, wyrzucone zostały drzwi prawa· 

.Zilla z natężoną uwagą jęła badać tę 
·grę świateł. 

Nagle knot zaskwierczał i zagasł. 
W różka zadrżała. 
- Ach - szepnęła w przerażeniu -

krew, krew i ciemność. Zycie Jakiejś isto
ty ludzkiej ma zagasnąć, iak plomień odbi
ty przez to zwierciadle, zaświeciwszy 
przedtem żywym, jak on, blaskiem. Któż 
to ma umrzeć: Manuel, czy - ja? 

W tej chwili lekko zapukano i drzwi 
zaraz się otworzyły. W półmroku, zapel
niającym komnatę Zilla dojrzała zamasko
\rnną kobietę. Za tą kobietą, w postawie 
pelnej uszanowania, stal czfowiek jakiś, 
widocznie zaufany służący. 
Przed przywitaniem Zilli,nieznajoma zwró
cił a się do towarzysza i rzek la: 

Pilnuj drzwi, kochany Wilhelmie. Do
póki będę tu bawifa, nikt wejść nie może. 

Wilhelm wyszedł i obie kobiety zosta. 
ty same. 

- Pani jesteś Zilla? - spytała niezna
joma. 

- Tak. Czego pani żąda odemnie? 
- Powiem to zaraz. Przysięgnij mi 

jednak wpierw, że w naiglebszej tajemnicy 
zachowasz moje odwiedziny. 

- Jakąż mam potrzebę przysięgania? 
Nic znam pani. 

- To nic. Cokolwiek zajdzie tu, mu
si pozostać między nami. 

- A więc dobrze. Przysięgam, że pa
ni nie zdradzę. 

Zamaskowana kobieta zauważyła wów 
czas dopiero, że Zilla jest bardzo blada i że 
z trudnością trzyma się na nogach. 

- Pani jesteś slaba!-rzekla ze współ
czuciem. - Proszę cię, spocznij. 

Zilla osunęla się na tóżko i wsparła 
sic o poduszki w pozycyi siedzącej; niezna
joma stała w miejscu. 

dzące na balkon, a szyby powybijane. Nie
co daJeJ, w domu nr. 7 w mieszkaniu p. 
Ferd)rnanda Hósicka, właściciela księgar
ni, literata i współwydawcy „Kurycra 
Warszawskiego" wybite szyby. 

Na miejsce przybywały dwukrotnie 
po dwie karetki Pogotowia ratunkowego, 
aby opatrzeć i zawieść ranionych do szpi· 
tala. Wybuch słychać było ·w calej dziel
nicy sąsiedniej - nic tak jednak daleko, 
jak wybuch 1 maja przed dworcem wie
dcl1skim, ponieważ o tej porze dnia ruch . 
jest w tych stronach znaczny, ttumiący 
wszelkie odgłosy. 

Ziemie polskie. 
Z Prus .lachodnich Warmii i Mazar. 

Olsztyn. O cteka\.vym wypadku dono
szą do tutejszego centrowego „Volksblat
tu". W Małym Rusku pod Pasymem (na 
Mazurach) parceluje 11Landbank". Z Pa
syma chciał tam nabyć główną część po
siadłości pewien obywatel i zapytał przez 
telefon, czy mógłby dostać 40D do 500 mórg 
roli. Odpowiedziano mn, że główna część 
posiadl0ści ma obejmować 800 do 900 mor
gów. Na to mający chęć kupna odpowie
dział, że mu to jest za dużo, ale \\'Ziątby 
mniejszą parcelę i dodał do tego - że jest 
katolikiem. Odpowiedź by la taka: „Przy 
glównei posiadlości mniej na tern zależy, 
czy nabywca jest katolikiem lub ewange
likiem, lecz parcele, wcdlug najno\vszego 
rozporządzenia, nie mają być katolikom 
sprzedawane! 

Korespondent „Volksblattu" biada wiei 
ce, że tak odpo\viedziano Niemcowi-katoli
kowi niechcący zdradza się z tern, jak 
Niemcy katolicy uciskają polszczyznę na
\\. et w kościele, byle się tylko przypodobać 
rządo\i:i i. okazać swój patryotyzm. Pisze 
bowiem ów korespondent że z katolikami 
tak się postępuje, a przecież katolicy tu na
wet śpiewu polskiego 'v kościołach nie ma
ją, a Mazurzy śpiewają prze,rnżnie po pol
sku. Nadto katolicy na Polaka nie głoso
\Vali tylko Mazurzy. I za to wszystko -
kopnięcie nogą. 

Olsztyn. „Gazeta Olsztyliska" pisze: 
Pan prezydent rejencyjny Hegel. Tak się 
nazywa prezyde:nt nowego obwodu rejen· 
cyjnego olsztyńskiego, który z dniem 1 pa
ździernika tu obejmie urzędowanie. „Ost. 
preussische Ztg." tak o tym panu pisze: 

„Położenie w mazurskim obwodzie ję„ 
zykowym, gdzie (o rety!) wielkopolska a
gitacya ( ! !) przez zakupywanie ( !) mająt
ków, zakladanie gazet polskich ( ! !) itd. usi
łuje się weźreć (festzubeissen), wymaga 
wypróbowanej sily administracyjnej i do
kładnego znawcy st9sunków. Pan prezy
dent rejencyjny Hegel zawiadował już do
tąd z Gąbina jądrem obwodu językowego 
mazurskiego i w Olsztynie będzie miał pra 

- Zillo - przemówiła po krótkiej chwi 
li milczenia - zaimujesz się przepowiada
niem przyszłości z linij rąk; niekiedy także 
śpiewasz z towarzyszami na płacach publi
cznych? 

- Ci, co mówili pani o mnie, znają 

mnie. 
Niezna-joma zdawala się przez chwilę 

namyślać; potem podjęla: 
- Ale to nie wszystko jeszcze niepra

wda? Posiadasz także· inne· umiejętności. 
- Nie. Nic wiecej nie umiem. Co 

znaczy to pytanie? 
- Nie chcesz mnie zrozumieć. Czy 

mam tłómaczyć się \Vyraźniei? Rasa, do 
której należysz, posiada tajemnice praktyk 
wszechmocnych, strasznych zaklęć, innym 
ludziom nieznanym. Czyż i ty sama nie 
odziedziczyłaś po ojcach jednej z tych taje
mnic, stanowiących o czyjemś życiu lub 
śmierci? 

Zilla starala się wyczytać myśl niezna
jomej w oczach, reszte bowiem twarzy 
skrywala przed nią maska. 

- A! - rzekła - chodzi pani zape
wne o napój miłosny? 

- Nie! - zaprzeczy la tamta, potrząsa. 
jąc głową niecierpliwie. 

- W takim razie ... 
Teraz z lrnlei zawahala się Zilla. 
- Obawiasz się zgadnąć, czy też być 

zrozumianą? - spytala maski. 
PochyHla się i szepnęła coś wróżce 

do ucha. 
- Trucizny! - wykrzyknęla cygan

ka. -'- Przyszlaś pani do mnie po truciznę. 
- Ciszej... Nie wymawiaj tego słowa, 

jeśli cię przeraża. 

- Nie slowo przeraża mnie, ale rzecz 
sama! Nie che~ przyjmować udziału w 
zbrodni. 

- Alboź wspomniałam ci, Ziłlo~ o zbro 

\vie całą po połfil<u i po mazntSłcu ( ! iJ :ltló:.. 
wiącą ludność pod swołą p~zą." 

Czytając to wyurnętrz~nie s~ hakab'
stów, zdawaćby si~ mogło, ie gdy tyiko 
przyjdzie ajencya do Olsztyna. K> Po1:acy, 
zaśpiewać sobie mogą: · 

"Dziei1 on dzień gniewu Pai1skieg-0„. 
a za rok to już po ostatnim Polaku na. War
mii i na Mazurach trawa do kolan po-rc
śnie. Tymczasem tak źle nle hędzie ... 

Kulać się można od śmiechu, gdy się 
czyta, że zakładają się tu gazety polskie, 
kiedy raptem w całych Prusach Wscho
dnich jest tylko jedna „Gazeta Olszty1i
ska". Druga, mazowska, zapowiedziamł 
jest już od lat wielu, jak żydowski mesyasz 
lecz dotąd jej nie wida<;. Zapowiadano je 
w Szczytnie z panem Bidennanem, teraz 
\V Ostródzie z p. Karasiem i czasby było, 
aby ostatecznnie się ukazała, gdyż haka
tyści mają więcej strachu, niż bólu. - Je
żeli zaś jaki Polak kupit tu parcelę, to dał 
Niemcom coś zarobić i cieszą się oni z te
go a tylko polakożercy, aby swą picczef1 
przytem upiec, upatrują w tcm wielkopol
ską agitacyę. W tern ani now~ rcjencya 
r1ic nie zmieni, bo każdy: oby\vatel, czy \\ iej 
ski czy miejski, musi się dzisiaj urządzić 
tak, aby wyszedł na S\\ oje, gdyż rejencya 
chce, aby ją utrzymać, ale nikomu za dar
rna niczego nie da. 

Sztum. W drodze z kościoła tutejsze
go Antoniewa pokłócifa się służebna Kata
rzyna Reikowska ze swym narzeczon:> m 
parobkiem Bernardem Czechanem. Nic 
mogąc dobrem słowem odzyskać utraconej 
wzajemności, począł ją czynnie poniewie
rać. Gdy i to nie pomogło, rzuci] się na 
J_lią z nożem i zadał jej trzy śmiert_elne . 
rany. 

Starogard. Straszny \\·ypadek zaszedł 
w fabryce tabal~i Goldfarba. Praco"'ał 
tam robotnik Fritz Meyer, który zamierzał 
transmisyę założyć na koło obroto.we i to 
wśród rozpędu. Lekkomyślność tę przy
płacił życiem, bo został pochwycony i na 
miejscu zabity. · Nieszczęśliwy pozostawił 
wdo\\ ę i kilkoro niedoroslych dziatek. 

Z Wiei. Kt Poznańskiego. 
Bygoszcz. Znęcanie się nad uczen

nicą. 
Tutejsza izba karna skazala nauczr

ciela Rtigera ze Solca na 100 marek kary. 
Dnia 4 lipca bil on 13-letnią uczennicę \\'Oł
ną ręką i pięścią po twarzy i glowfe tak 
strasznie, ż.e· dziewczęciu z nosa i z ust 
krew się polala. 

Po kilku dniach dzie\vczę zapadło na 
zdrowiu, skarżyło się na gwałtowny ból 
i zawroty gfowy, rwanie w twarzy. Chwi
lami zdawalo mu się, że jest bez przytom-· 
ności. Stan ten trwal przez pięć tygodni. 
Ojciec nauczyciela zaskarżył i sąd s}caza:ł 
go jak powyżej. Prokurator domaga..ł ·Się. 
tylko 50 marek kary. 

Wągrówiec. Przy kopaniu pod iun~ 

dni? - rzekła w·yniostym to-nem niezna
joma. 

- I bez tego mogłam się była domy- · 
śleć. 

- Uspokój się - rzekla tamta z go1\r
czą w glosie. - Jeżeli kto ma umrzeć od . 
tej trucizny, to tylko ja sama. 

- Pani chcesz umrzeć? pani? tak mfo~ 
da, tak bogata, tak kochana niezawodnie! . 

- Co cię to obchodzi. Nie 'PO wspól
czncie tu przyszłam. Musi nadejść - wkró 
tce już może - dzień taki, że śmierć bę
dzie jedyną dla mnie ucieczką. Nad t4. 
śmiercią muszę mieć władzę. Czarna tot'1 
Sekwany pod memi oknami zanadto mnie 
przeraża; drżę również przed ostrzem stali . 
przenikającej do samego serca. Potrzebna 
mi trucizna, która daje sen spokojny l u
śmierca odrazu, jak piorun. 

Zilla zerwała się na nogi. 
- W słowach i w myślach pani panu

je zamęt. Proszę pokazać mi rękę. 
Nieznajoma spełniła polecenie. 
- A! - rzekla cyganka, przyjrzawszy 

się tej białej, delikatnej, wypieszczonej rącz 
ce, która bez obawy do niej się wyciągnę
ła - te linie ... tak, znam te linie! Mil ość! „ 
zawód!... walka!... Zwycięztwo lub też 
śmierć! 

- Przypominam sobie - zakończy!a·. 
cofając się z krzykiem - pani jesteś Oilber 
ta de f'aventines ! 

- Kto ci o tern powiedział? - szepnę· 
la nieznajoma wzruszonym głosem. 

- Zdejmij pani swą maskę. Zbyteczna 
jest teraz. Znaki twych przeznacze(1 czY
talam raz iuż na tej dłoni... tam, u ojca pa~ 
ni. Po nich poznaj~. 

Instynkt nie zawiódł cyganki. Byta: 
to w istocie Gilberta. 

(Ciąg dalszy nastąpi). 



rrt.a g-o-ścitka na gruncie mistrza mu
!W~iego Oelhara natrafi9110 na star:y JfÓb 
~ W)'. W głębokość" l do 2 metrów 
~ziono 23 czaszki. łu~kie, a wielkie ko
• napełnione k~c1ru:ru. Strona twarzy 
si:zaszek skierowaną ł>yla ku dolowi. 
~elety leżały w różnych położeniach; 

z ści metalowych itp. nie znaleziono. 
etę 

~ $1ązlta czyli Starej Polski. 
.Mokrołony. Do ,,Polaka" piszą, że w 

. te.iszei parafii ksiądz kapelan Wolko za
'\rzal utworzyć niemiecką filię berlil1-
~jego „Vcrbandu" robotników, pomimo, 

wioska tutejsza jest czysto polska. Mie~ 
zekańcY tutejsi są jednakowoż tak _światli, 
~zrozumieli od razu, iż w tym wypadku 
:~dzi o zniemczenie ludu polskiego za po
;,ocą niemieckiego. to:v~rzystwa i oparli 
ie stanowczo za!ozemu J.ego. Prz~ ' yw~

lywaniu tych, ktorzy sobie _tego ~1e.m1eck1t.: 
związku życzą, powstał Jedymc Jeden o

~ly berżysta. To księdza Wołka tak obu
l)·lo że poszedł do dyrektora fabryki i po 

fZ I • d • r 1 
karżył się na Je n~go ~ na1gor 1w~zyc 1 

iodakó'>'', którzy ~ab1erah głos na sah, na
~ iskiem Ezechiel Krzemyk. Dyrektor 
z~zemyka wydalił z pracy i to .z powoou 
~karżenia O\Yego ks. kapelana. 

Cropaczów. Skutkiem znanego „uka
zu" prezesa rejencyi opolskiej wydalono i 

kopalni „Slązk" 4DO ~olskich „ robotnikó:v 
Oalicyi, tak że obecnie brak 1cst robotm
Ó\\'. z tego powodu wysłan~ trzech u
zednikÓ\\ w celu Z\verbo:v~ma nowy~h 
obotnikó\Y - zapewne l~us111ow. 

Wiadomości z~ świata. 
Parlament niemiecki w sobotę obrado

ial w dalszym ciągu nad sprawą podwyż
zenia sumy rewizyjnej w apelacyach do 
du Rzeszy. Przy glosowaniu, które było 

mienne, wykazal się brak kompletu, 
skutek czego zawieszono posiedzenie na 
ół godziny. Następnie przyjęto sprawo
danle komisyi, która rozpatrywała dlugi 
ul1stwowe, i etat kolonii. 

Sejm pruski uchwalił w sobotę w dru
iem czytaniu 15 milionów marek na na
rawę stósunków mieszkalnych pomiędzy 
obotnikami zakładów państwowych i za-
twil się z szeregiem r67..nych petycyi i 
iosków. 
Z Austryi. Wielki lament podnoszą 

nów wszechniemcy austryaccy. Z jakie
o powodu? - Twierdzą oni, że wielka 
leje się im krzywda. A jakaż krzywda? 
o wiedeńska nah~ryższa magistratura są
wa w Austryi, orzekła, że język czeski 
st językiem krajowym w całych Cze
ach, że posiada przeto wszelkie warunki 
wnouprawnienia z językiem niemieckim, 

tóry traci w ten sposób znamię uprzywi
Jowanego języka państwowego. Walka 

10-ciu lat blisko, od pamiętnych rozpo-
dzc1i językowych hr. Badeniego, toczy
się wlaśnie o to, że Niemcy żądali wyt
'ecia na obszarze historycznym korony 
. Waclawa w Czechach zamkniętego ob-
aru językowego, na którym każdemu 

~
chowi miało być zabronionem żądać 
wladzy miejscowej, ażeby z nim rozma
ła i korespondO\vala w jego języku oJ
stym. 
Walkę tę udaremnia nadal wyrok są

wy, orzekając zasadniczo, że język cze-
. ma te same prawa co niemiecki w ca
·h Czechach. Być może, że z czasem 
tąpi rodzaj podzialu administracyjnego 

.ech na okręgi z przewagą ludności cze
tej i z przewagą ludności niemieckiej, 
zakże nie może być dotąd me-wy o ob-
~rach zamkniętych ściśle dla języka cze
iego w obrębie Czech. 

Z róinv~łi stron. 
~~uch. Dnia 13 bm. pe\\rna osoba pę~zc+c 

motorem i nie zważając czy kto. 1dz1e 
rzy na idącego pana Jana Szynkarka l zla
mu rękę. Kto wykryje ową osobę otrzyma 

nag~a<lzie od pana Szynkarka 25 marek. 
0 się to obok R.estauracyi pana Kettlera ul. 
humerstr. 
Brunświk. Czy sztuczne zęby są środ
leczniczym? Pytanie to, tak dla den-

tów, iako też wszystkich tych, którzy 
stniczą w kasach chorych, nader wa

~· r~zstrzygnąl sąd administracyjn?' brun 
cki w sp0sób potakujący. Pewien to

VZYsz sztuki drukarskie.j, który cierpiai 
ołądek, sprawił sobie za poradą lekar
sztuczne zęby, ponieważ stracił był ? &órne krające. Miejscowa kasa 
Ych odmówiła zwrotu kosztów. Z te

Powodu wszczął si~ proces, w trakcie 
ego sąd brunświckL uznał, że sztuczne 

1 należą do środków lecznicZYch w 
§ 6 ustaw o kasach chorych. Skutkl 
\\)'roku mogą być bardzo watne, bo 

liche Z(by nale'°at do powszechnych niedo
magałl czasów naszych. Każdy lekarz zał. 
mający się chorobami tolądkowemi oczy
wiście zwraca też uwagę na zęby. bo od 
nieb zależny Jest w wielu wzgl~dach prze
wód tra\\ienia. JeżeJj zasady powytszc 
znajdą powszechne zastosowanie, to kasy 
chorych na niebywale dotąd wydatki będą 
narażone. 

O słał nie wiadomości • 
I( ONO RES ZAWODOWYCH ZWIĄZl(ÓW SO

CYLISTYCZNYCH. 
Z J(olonił telefonują nam 22 maja o godz. 

U w południe: Dziś o godzinie dzles.iątej przed 
południem został tu w sali miejskiej giełdy „Giir 
zenkh" otwarty kon2res wolnych (socyallsty
cznych związków zawo<lowych, w obecno
ści delegatów tychże organizacyj, przybyłych 
z całych Niemiec. 

Po ukonstytuowaniu biura zdał najpierw 
sprawozdan:c z czynności „Generalnej komisy! 
wolnych zw:ązków zawodowych". 

Następnie była mowa o a2itacyl na rzecr. 
robotnkzych organizacyj socyallstycznych. 

Z o~ólnej dyskusyi warto zaz.nac.zyć, że 
t~z.nano za niepraktyczne budowanie własnych 
domów związkowych (Gewerkschaftshauser), 
jaki np. mają w Berlinie, natomiast zalecano 
aby jl(}ŚCinnym, którzy daią lokale swe zawodo
wym or~an1zacyom socyalistycznym i przez to 
narażają się często na straty, płacić odpowie
dne wyna~rodzen:e. Postanowiono więc nie 
dawać piet\iędzy na budowę takich domów. 
Być jednak może, że .irobią wyjątek z Byto
miem, ł?'dzie trudno wogółe myśleć o pozyska
niu lokalu. z_ Delmenhorst przysłano wniosek, 
aby rezw:nięto 2orUwsz:i a~itacyę wśród robo
tnic a wcelu ułatwienia ogólnej agłtacył wśród 
robo.tników i robotnic żądają wydrukowania 
odpow:edniej broszury. 

Ośwladczoo-0 sie też za tem, aby organiza
cye pobierały wyższe składki. gdyt tylko wten
czas sprostać zdołają zadaniu, iakie małą. 
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Towarzystwo św. Józefa w Herten 
donosi swym czfonkom, iż w sobotę wieczo
rem zmarl nasz czlonek 

śp. JAN BIGOS. 
Pogrzeb odbędzie się w śro-dę, duia 24 bm. 

o go<lz. 8 z domu chorych. Czfokowie Towa
rzystwa \Vinni się stawić w czapkach i ozna
kach w domu chorych o godz. Yi8. O liczny 
udziaf prosi Z a rząd. 

Zarazem donosi się czlonkom, że przyszJe 
zebranie odbędzie się w niedzielę, dnia 28 bm. 
o zwyklym czasie. Z a r z ą d. 

W sobotę o godz. 8Yi podobalo 9ię Panu 
Bogu powolać do Siebie opatrzoną Sakramen
tami śś. moją najdroższą żone 

śp. ANTONINĘ PRZE W OżNĄ 
ur •. Jankowiak, 

w 33 roku źycia, rodem z Konar w PO"-''· ra
wickim. Pogrzeb odbędzie się w środę 24 maja 
o godz. 3% po pof. z domu żafoby w R.ohllng
hausen, ul. Moltkestr. 35. o cz.em donosi wszy
stkim krewnym ii znajomym w smutku pogrą
żony maż 

Piotr Przewoźny z dziećml. 
• • - , • • • - „ • ~ , -: "" ... • I 

Towarzystwo św. Antoniego w Essen-West 
(Frobnhausen) • 

Donosi cuonkom oraz Rodakom i Rodacz
kom, iż o-d wtorku, dnia 23 maja po ~- o godz: 
3Yi sposobność do spow!edz:i św. Wielkanocne! 
Pożądanem jest, aby się Rodacy !i Rc<laczk1 
jak _najliczniej stawili. Z ar z ą d. 

Towarzystwo św • .Jadwigi w 9ertbe . 
donosi czlonkom, iż przysz.le zebrame o~b~z1e 
się w niedtiielę, dnia 28 mafa z.araz. po w1el~1em 
nabożeństwie z powodu, iż b1erz~my u-dz1al z 
chorągwią w uroczysto~ci. T?w. sw:. Józiefa w 
Witten. Cztonkorwie wm111 s_i.ę s~w1c w. czap
kach i oznakach na sali po~1edzen.. Wy1azd o 
godzinie 120. O liczny udz1al prosr Zarząd. 

Baczność Polacy w Oberhausen, Bott'rop i o-
kolicy? 

W n'iedzielę, 28 maja 190.'i 
g-oroczn.a pielgrzymka do cudownego obrazu 
Najśw. Maryi Panny w Hardenberg-Newł5'eS. 

Odjazd z Bottropu (W est): 6,27 rano .. 
Przyjazd do Oberhausen: 6.43 rano. W koście
le Serca Jezusowego w Oberhausen o 7 godz. 
rano krótkie nabożeństwo. O~jazd. z Oberhau
sen: 7,42 - przyjazd do New1ges: 9,26 rano. 

Zaraz potem suma przed .c~do\Vllym obra
zem. Dalszy porządek naboz~nstwa po pola
dniowego przy sumie się oglos1 .. 

Na wieczór: odjazd z Newtiges 5,55 ~~dz. 
Przyjazd do Oberhausen: ?,26. T~n; w kos.ciele 
Serca 1 ezusowego k:6tk1e nabozenstwo t do
końc1,.enie pielgrzymki. 

Dla pielgrzvmów z Bottropu: Odjazd z 

Oberhausen: s.2~ "- °ctrzll~itad ·~·s ~(crs::) 
A\ J{t?f ·~~U~:l f~Pf llJ\\Z o · - ,_ 
inne lata, 11abyć można już od ~zwartku, 2(W m~) 
ja na dworcach w Oberhausen ·I ~ottr<>J? es 

Na koszta pielgrzymki kazdy. pieJg~o/111 
1 'ć 50 fen Ażeby Polacy iak na1hcz

~a. z; feJ1 procesyi uczestnili i w ten soooób 
~~re św. wyznali o tern uprzejxme prosi 

I(s. wikary Karol Scharle, 
polski duszpasterz. 

Baczność Recktinghausen-Siid. · 
W miejsce meża zaufania druh<> W. ~;:~j 

czaka jest obrany mężem zaafama Jan Kap 
Orulbadstr. 18. odo ftń•~ ... ._" 

~aoczenłe zaw we -~ • 

Tow. limu. ,,solół" QełsMl.„tJeckellliorł 
<nu mia n·ym czloDtł:om oraz Roda 
Ocl kirchen i okolic , i,t niedzielo, la 
Z8 maja br. urządzamy 'Wiosenną -zaba~. na 
sali p. Oreickhaus, SOdstr. 34 obok ·oia 
kat.), na którą wszystkich Rod ó , oru 5%3Jl, 
s,rniazda .,Sokole" jak najuprzejmiej zapraszamy. 
Początek zabawy o godz. 5 po poi. Zab a 
będzie z tańcem i popisami 5!irnna tycznemi. 
O ticzny udzial uprasza sie. Czolem! 

\ ydzial. 

Baczność! Essen! Baczno ć! 
Tow. św. Józefa w Es en 

01najmia swym członkom, oraz Rodakom za
mieszkałym w Essen i okolicy, iż w niedzielę 
dnia 28 maja urządzamy wiosenną zabawę mi 
sali p. Me:stra (Alfredushaus) na którą wszy-
tkich Rodaków i "Rodaczki jak najuprzejmiej 

zapraszamy. Poczatek tejże o godz. 5 po pol. 
Program nast~pujący: l) Rozpoc~cie zabawy 
i przywitanie wszystkich zebranych: 2) taniec. 
ogólny; 3) rozmaite mowy i deklamac:>'c; 4J 
wystąpienie szan. Koła !;picwu .,Dzwon·• z 
S\\'.\'m śpiewem czterogłosowym; 5) taniec. 
Szan. To\\'., które zaproszenia odebrnty, tak 
samo i te, które są nam życzliwe, a zaproszef1 
nie dostały serdecznie zapraszamy. Podczas 
śpic"11, jnhi nam szan. Kolo „Dzwon" wykona 
uprasza sic o jak największy spokój. Szan Ro
dacy! Pamiętajcie na dzieli 28 maja i przy
bądźc i e na zahawt:. o co jeszcze raz pro~;i 

Z a rząd. 

Towarzystwo św. Wojciecha w 'isbuq~u 
obchodzi w niedziel<; dnia 28 maia 11 rocznicę 
swego istnienia na sali p. Konecke w Misburgu 
program bardzo urozmaicony. Odegrany bę
dzie teatr amatorski p. t .• ,Dzwonek św. JadwJ
~i". Po teatrze zabawa z. ta11cami, 11a którą 
wstystkich dobrze nam życzących Rodaków i 
Rodaczki z M'isbnr~a i okolicy ii1k najmilei za
praszamy. \V pobliżu istniejące towarzystwa 
polskie, które nas w tym dniu swą obecnością 
zaszczycić raczą, prosimy przybyć bez chor;i
gwi Osobnych zaproszei1 1tie wysytamy. Po-
czątek o godz. 7 wieczorem. Zarząd. 

DLA KOL ŚPIEWACKICH. 
Wszystkim Kolom i Towarzystwom śpie

wackim biorącym udzial w tegorocznym zjeź
dzie ogólnym kół śpie\vackich z Westfalii i 
Nadrenii, który się odbędzie w Herne na dniu 
2 lipca r. b. podaje się do wiadomości, iż pieśni 
o nagrody nadzwyczajne, czyli honorowe wy
brano i uchwalono na ostatnim zjeździe komi
syi, następujące t : dla kór śpiewających w kla
sie I. nr. 23 „Serenada" tekst: Lśni księżyc na 
ciemnem niebie. Dla kół śpiewających w klasie 
II nr. 15 „Stary hulaka" pocz. tekstu: Hej bod.aj 
to dawne czasy.. Obie te pieśni są zawarte "' 
śpiewniku zbf.orowym, Związku kól śpiewackich 
w Po·znańskiem. Cześć pieśni polskiej! 

Koło śpewu „Cecylia'"' w Herne. 

BACZNOSC! 
Podczas zabawy w Kole śpiewu „Dzwon„ 

w .Essen dnia 30 kwietnia zaginąl podczas tań
ca pewnej pani damski zegarek, podniósl go pe
wien rodak, który zamieszkuje w Meklerłch, 
(nazwisko jest nam także znane). i nie o~dal, 
gdz!ie sie należalo I krótko potem się .ze .sah od
dalil. Uprasza się tego pana, w im1e111u spra
wiedliwości, aby w przeciągu 3 dni ~ddal nale
żytość do niżej podpisanego, w przectwnym ra
zie zalatwiona będzie sprawa na drodze sądo-
wej. 

Leon Merczyński, 
Essen n. Ruhrą, Unionstr. nr. 29, II piętro. 

l(oło śpiewu „Lutnia" w Langendreer 
obchodzi w niedzielę dnia 28 maja 1905 
3-cią rocznicę, połączoną z koncertem, tea
trem i tailcem na sali panaKocha przy 
dworcu. Program: 1. Od 03 do 04 
przyjmowanie obcych towarzystw. 2. O 
godz. 4 rozpoczęcie uroczystości mową p. 
przewodnic;;ącego. 3. Koncert w og:odz~e 
przeplatany śpiewem, d_ekla;nacyą 1 .ćwi
czeniami gimnastycznem1 gmazda tute1sze
go. 4. O godz. 8 teatr pod tyt.: „l(uJtur
nik". 5. Po teatrze dalsza zabawa z tań
cem. Wszystkie towarzystwa, które od 
nas zaproszenia odebrały i te, które dla 
braku adresów zaproszefJ nie dostały, ser
decznie upraszamy, aby nas swą obecno
ścią zaszczycić raczyly. Wstęp~e dla 
członków wynosi 50 fen., dla gości przed 
czasem 75 fen., przy kasie 1 mr., 

Z a rząd. 

l Z mórst roli 
\V zystko obsiane z no\\ m domem. n.emia pier
wszej kia y , :r.araz na przedaż. Ccl'a ' e u 
u~ody. 

Wincenty Stocki. , 'ictu~zkowo 
Nit ·che p. Sclnniegel. 

S;i;anow11ym moim odbiorcom donos~ . i. 
po spaleniu mojcio warsztatu w Oel e11k1r1.:hen 
wvprowadziłem ię do GIADBECK. 

JOZF.I· \ 11Tl.:CKI, krawic poi ki 
w Oladbeck, ul. Altc-Laud~t~r.- ł_ __ 

Tanio oprawiam 
wszelkie obrazy, wianld, wlq1.arki i t. d. 

Zarazem p(>lecam karty narodo\\ c i powin 
szowania, wszelkiego rodzaju, hurtowme i de
talicm!e. Obrazy religijne i ll.1ro<lo \\ e po ja · 
11aita1iszcj cenie. Stemple dla towar1,ysO. " 
osób prywatnych dostarczam pr~dko i ta 11i1. 

ST. l<OCHOWICZ, 
l(się2arnia polska 

WANNE, Karlstr. t. 

2 pomocników krawleckich potrzebu j 
zaraz na s1alc zatrucln1c11le. Jeden na du i e 
drugi na male sztuki. 

.J. WłaźJiński. 
KirchlJnde, Victoriastr. IO. 

Baczność! Akuszerka polska! Bacznośd 

Szan. Rodaczkom w Wa1111e i okolicy do
noszę uprzejmie, iż wprowadziłam si~ w mic;~ce 
akuszerki Gersetmanki. Palecaiąc się la.:ka 
wymwzglę<lom i proSZ:\C o gorliwe poparcie„ 
kreślę się z wysokim szacunkiem 

FR. BORK, 
Wanne, przy ul. Góthestr. nr. 21, róg liof ·t 

w domu, gdzie golarz polski. ___ __ 

DOM DO SPRZEDANIA. · 
Mam przy dobrej ulicy do każdego inter -

su odpowiedni i dobrze się procentujący dom dm 
sprzedania. 

.Michał Miedziński, łi e r n e,Neustr. 24. 

· Poszukuje porządnej służącej, od ia-
raz. l 

Pel. SibiJska, B o c h u 111, 
Blticherstr. 38. 

Szanownym Towarzystwom polskiw 
oraz zacnym Rodakom polecam się do Wl'-
konywania ~. · r ~· ·t 

MUZYKI NA fORTEPIANIB 
przy mniejszych zabawach tm1.'arzyst\\ -0-

raz na wesolach. Po praktycznej nauce Il! 

pierwszorzędnego fortepianisty p. Raro w
Oelsenkirchen, zdolnam zadowolić wszet ..... 
kie życzenia. 

M a r y a W il k o w s k a. 
w Schonnebeck, b. K.ray, friedrichstr. 3.:.. 

Pomocnik krawiecki, zdolny na duże 
sztuki mo.tc się zglosić zaraz lub też póż„ 
niej. 

fr. Słoma, mistrz krawiecki 
w Ruhrort-Laar. 

Dochód nieograniczony 
osiągnąć moią osoby uczciwe i praco\\ itc prze 
przyjmowanie zamówień na przedmiot bardzC! 
pokupny. Warunki bardzo korzystne. Szczc· 
~óly bezplatnie. Z~loszenła pod lit. B. L. 
przyjmuje adm. „\Viarusa Polskiego" w B o 
chum. 

~m--o~m~~~~~~~~~~~m~~~~~m~~~~ 

I Towarzystwo św. Antonie;;-o ttt 
m w Rnhrort-L&lłr I i obehodzl dnia, 28 maj I 

! piętnasta rocznicę : 
li połączon2' z KONCERTEM, śpiewemi deklamacyami i bardzo pięknym 1f = TEATREM: ~ 
• I. Bogata wdowa li. Adam i Ewa. 
I PoczĄtek o god.z. 3 po polud.niu. i I . zuqn. 
Jl00l10BHllUł8111BBIHIHOBli-I! . 
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tanio. sprzedaje dobrze • 
1 - • - - - - ~ „ ,(! -~ 

„ •••••• : ••••• 
+ Zupełna 
wyprzedaż 

z powodu przeprowadzki • 

N zys • brań dla panó v i chłop. 
Ubrania do roboty 

Żakiety damskie, kołnierze, płaszcze, towary łokcio
we i pościel 

wyprzedajemy po każdej przystępnej cenie. 

Eleganckie wykonywanie podług miary. 
Polska usługa. Polska usługa. 

• L. Oppenheimer, Oberhausen F~:~~~~:. · 23 . 

••• • ••:••••• 
Resztki• materye lVoskowane. 

party e buk skinu. 
Resztki materyj na suknie, bluzki, pod· 

Gospodyni! 
Starsza pa.ona lub mloda wdowa bezdzietna 

może znaleść miejsce jako gospodyni u wdow
ca z dwoma dziećmi. Adres wskaże ekspedy
cya „ Wiarusa Polskiego" w Bochum. 

szewki. materyj jedwabnych, pluszy, ·na ubra
nia do przyjęcia i na ubrania, materyj na sukni~, 
resztki festonów. zaneli, materyj balowych, fi
ranek, plku. na koszule, chodników, obrusó\~, :1 Tanie czeskie PIE BZ E 
dywaników przed lóżka z malemi usterkami, 10 fnnt. świeję, darte 8 mrł., 
syamozy, chusteczek do nosa, serwetek, ręcz- lepsze 10 mrk.; białe, miękkie jak 
ników, bobru na prześcieradfa i plótna, dolasu, puch. darte 15 - 20 mrk. białe 
damastu, kolderek, sprzedaje się znacznie niżej jak śnieg, miękkie jak puch, darte 
wartości u firmy: I --== ~ ~5 - 80 mrk. Przesyłka franko 

Elberfelder Restelager. !~:mcł;~r::~~cz;0~w0r:i:~ana i zwrot ~a zwróce-, 
Benecl1kt 8achsel, Lobes 350. 

Dortmund, Briickstr. I. piętro, wejście przy Post Pilsen, Bohmen. 
rynku „Reinholdikirchplatz. 

. Postbestelltings-Formular. 
Ich bestelle hiernrit bei dem Kaiserli· 

1.chen: Posta.rot ein Exemplar ·der Zeitun1 
., Wiara Polski" aus Bochum (Zeiiunv;s.. 
preisliste 128) ftir den Monat Juni 1905 
und zahłe • Abonnement und Beste~ 
0,64 Mk, 
;... 
i: • 

1 g 2. 
~ „ .... 
-8 .„ ! -~ .... 
i~i 
"t:l"d 

~-
Obige 0,64 Mk. erlułlten zu .haben, be-

scliefmrt. · 
1 

• a • a a • W i, • I • e • • 199.a 

Postbestellungsformular . 
Ich be:stelłe hiermit b6i dem l(aiserli

chen Postamt e'in fxemplar der Zei'rtmg 

"Wiarus Polski" alfs Bodwm (Z·eUu.nig.s

preisliste 128) filr <len Monat Juni 1905 und 

zahle an Abonnement i1nd Bestellgełd o.64 Mk. 
I i 

.s ~ . 
~~a 
~--- ~ !. .., ~·es -
'a"'i 
~~ 
~-a • 

Obige 0,64 Mk. erhaHen zu hahen, be

schein~. 

• • • ' • • d. • • . . • • . 19(). .. 

J. HERRMANNS, Oberhausen 
największy i najtańszy 

dom obuw· 
dobrego i rzetelnego obuwia, 

Ścisła r.zetelność! Skora usługa r: 

errm n muu 
' O SERKA USEN. 
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Cesarakle parostatki 
Kaiser Wilhelm II 215 metrów długości. 
Kronprinz Wilhelm 202 „ :' 
Kaiser Wilhelm der Grosse 198 ,, „ 

Jadą od 6 do 7 dni z Bremen do Nowego tTorku . 
GdJaz• Wł' wtor11k. 

Cesarskie parostatki jaią tylko z Bremen i kto 
chce cesarskimi puosta.tkami jechać ten musi soH 
bie w każdym i·azie miejsce zamówić i naprzód z domu 
napisać do 

1F. Misslera w Bremen, Bahnhofstr. 30. 
Przeprawa pasażel'Ów 

z Bremen do Ameryki, Australii, Afryki, 
Najniższe ceny. o Dobry wikt. o Bliższych 

w7jaśnień udziela mój agent 
P. August Dorpinghaus, Kałserstr. 26 w Bochum. 

WyllonywraDie :i'bra11. podlug miary, po4 gw-aranc:vą dobrego leżent~~. 
oc!ooooaooooooo~·ocaaoocooocoa8oo -

o . e-
g U BBANIA a I dla 1 
~ mężczyzn,,chł~paków § I i chłopców. i 
I Największy wybór lg 

1- w miejscu. . . 

§ ściśle stale I 
l tanie ceny ł I 

o g 0000000000 ooooooooooooogoo 

J. H~rrmanns 
w 

' przy ulicy Fredrich·Karlstr. 26. 

I Nasz skład i wybór towaru jest teraz podwójnie tak wielki, jak dawniej. 
Uprasza się nważae na n1ttn1e okna wys,awne. ====== -Za drok, nakfa4 I redakc~·e ~ powłetltłalny A n to o I B r eł s kJ w Bochum - Nakladem i ~c1ookaml Wydawnktwa ... Wla rusa Po1s1d~' w Bocluluh 



mr. 11s. lloellam. środa 33· o maja I o&. Bok li. 

€odzienne pismo ludowe dla Polaków na cbczyznie, poświęcone oświaci oraz sprawom narodowym, politycznym i zarob owym. 

~d)odz.l codzienni z wrlątkiem dał ooświątecznych ł p/i~plata kwnrtatna na poczcie i u listowych wynos; Za inscr.:ty placl sle za wiersz petytowy 15 fe11. 1 H 
lt mr. 50 fen .• a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen . I On e za z Ot!lO zcnia zamieszczone l)rzed inseratami 4C fe~. Kł• 
•• w:arus Polski" ~apisany jest w cenniku pocztowym U często ogłasza, otrz~ r 1a rabat. - Listy do 'i a rasa 

pod znakiem „t. oolnisch" nr. 128. "' Pol kie o" n~lcż • frankować i podać w nich
1 

doki 

'f e l e t o n u r. r- 1414. 

__.-----:-:::::::--;:-=::-:-~-:-;:-:-;:----:----~~~-:------:'----------------"""""'---------------_,.--_,_..,..._ ____ J.. ...... ~n~y:_:a:dr~e:s~p~1s:z~~~~c:g:o~.-I:~::o:p:is:6w:_s:i~e~ru:·e~zw::ra~c~a~.--
Hedakcya, D ru'ko.rnia i Ks' ęgarnia znnjd11j się w Bochum, przy ulicy Malthesorstra 'Se. - Adres : „ Vinrus 

Rodzice polscy ! Uczcie dzieci s we 

j\"łć, czytać ł pisa~ po polsku t Nie i ,st 

. u~kłcm, kto r. to„.Jstwu swemu znie J„ I 
czrj ię pozwem I 

'·=~=iZ11515::ct:::n~~.=..:! 

la czego Polacy na obczyźnie s ię · 
· niemczą? 

1 a py,anic to t rzeba odJ)Q\\ icdzicć że 

' w1..:lkiej czct~d tl la tq~o. że nie czytai<.1 
„Wiarusa Polskiego'' , który jest łąc z ni·· 
kem pm11ięd7y Polakami na obczyźnie. 
Polak przybywszy na obczyznę , nie czy
tając gazety polskiej obojętnieje dla pol
skośd, unika towarzystw polskich i po
"' oli za traca poczucie odrGbności naroclo
" ej, aż w koflcn niemczy się zupelnie. To 
maj<1c na względzie winni \.vszyscy naro
dowcy polscy na obczyźnie rozszerzać 
gorliwie „ Wiarusa Polskiego", aby pismo 
to t~n skuteczniej zwalczać mogla szko
dli,\·c wpływy niemczyzny, na jakie lud 
1:>.ofski na obczyźnie jest narażony. !(wity 
I o zapisania „Wiar. Pol." na czerwiec są 
11a czwartej stronie. Prosimy je dać zna
. ie. mym z zachętą do zapisania sobie ga
zety. 

Sprawa górnicza przed parlamentem. 
Partya centrum wniosła w parlamen

i.:i l projekt do prawa, regulującego stosun-
. ki w górnictwie. Projekt ten za"'iera 
'"sz.rstkic wnioski partyi tej wniesione . . ' ' '. semuc przy obradach nad nowelą gór-
nrc zą . 

Różnica zdania wśród socyallstów fran
cuskich. 

. z powodu mowy socyalistycznego po
~! a irancuskiego tterve, który OŚ\viadczyi 
SI\ za strejkiem wojskowym, kierowni
cf\\:o socyalistyczneĄ partyi francuskiej po
l.'2 1 ęło uchwa1ę, w której oświadcza, że 
" ywody tterv'ego nie są obo·wiązujące dla 
Partyi, i przypomina uchwały międzyna
rodowych kongresó\v w Zurychu i Brnk
sefi potGpiające strejk wojskowy. 

Reforma szkół wyższych w Hola~dyi. 
Senat uchwalU nowy projekt ustawy 

'' .yra,vie szkól wyższych. Swego cza
. u izba poselska odrzuciła pierwszy pro
Jekt tej ustawy i zostala z tego powodu 
i'oz~viązaną. Nowy projekt postanawia, iż 
z . mnymi uniwersytetami publicznymi, 
wolno wydawać dyplomy. 

Znieważenie lrnnsula belgijskiego 
w Turcyl. 

Pięciu żołnierzy tureckich obrzuciło 
kamieniami i raniło lekko radce łegacyjne
~o poselstwa belgijskiego, gdy używał 
Przejażdżki za miastem. Sprawców are
~tow.ano. Posel belgijski za7.,ądal ich u
Ąarama. 

Liturgia słowiańska. 
Dzienniki Zagrzebia w Chorwacyi do

n~szą że kurya rzymska nie jest przeciwną 
1:z1waniu języków słowiaflskich jako ko
screlnych, tylko niektórzy, pozostający 
~d .wpływem Węgier, pralaci sprzeciwia
lą się wprowadzeniu liturgii słowiańskiej. 

'-)i;; 

Telegramy. 
, c~ B i a ł o g r ó d. Oabhtet serbski Pasi

l>Odał się do dymłsyL 
Ullc S z t o k ho I m. Około 780 zainJatacy 

zastrelłcowało. Jest obawa, że także 
~nicy miejskJej gazowlil por.ruc:ą pra-

B e r l i a. Na zyczetile. kanclerza trze. 

c:e czytanie noweli górniczej nas~ąpi w 
sej nic prusldm dopiero w piątcl\ . 

B e r l i n. Jak kn1~Ł~ pogłoski, zamie
rza także komisya izby panów, wybrana 
dl~. 1:ozp~trzc1!ia ~~ę w spr:iwach noweli I 
g01 mczeJ, z v1edz1c lrnpaln1e w obwodzie ł 
przemysłowym rzeki Ruhry. 

B o r I i n. Prezydentem sąclu rzeszy 
został podsekretarz stanu Seckendorff. 

W i e d e ń. W tunelu Bosruk nastąpił 
wybuch gazów „ przyczem 17 osób śmierć 
poniosło. 

·ia" y · ng s· 
ceni raluycb niemierkich związków 

zawodowych. 
Kolonia, 22. V. 1905. 

21.3 delegatów za stc~pujących 64 nie
mieckie zwiqzki za ,,·octowe zebrało się 
dzisiaj z rana okolo godz. 9-tej na znane.\ 
sali koloiiskiej „Glirzcnich". Pierwsze po
witanie i najważniejsze obrady w ścisłem 
kółku przy zamkniQtych drzwiach odbyły 
się iuż w niedzielo, a dzisiaj roztworzył 
obrady publiczne kongresu o godzinie 9~ 
z rana p. Legien. Podium przystrojono 
skromnie w ziele11, a starannie zaniechano 
wszystkiego, co mogłoby przypomnieć, że 
tutaj socyalizm niemiecki Gdbywa przegląd 
swych najgłówniejszych sil. Nigdzie nie 
widać zwykłych napisów ani nawet kolom 
czerwonego, tylko padające stale z ust 
mówców „genossc" i „genossen" wska
zuje na to, że każdy z zebranych jest tak
że wyznawcą zasad Lassale'a i Marks'a. 
W sprawozdaniu wydanem przez komisyę 
jeneralną związków oraz w przemówie
niac wstępnych, jak w gazetach socyalisty 
cznych wydanych w przeddzień kongresu 
najpierw surmy tryumfalne, z powodu 
wielkiego rozrostu „nowoczesnego" (mo
dern) ruchu robotniczego niemieckiego. 
Istotnie w porównaniu do lat dawniejszych 
liczby przedstawiają się imponująco. W. 
r. 1891 liczyły owe związki centralne, któ
rych bylo wówczas 62, czlonków 277 659 . 
w r. 1892 członków 237 094, w r. 1893 na
wet tylko 223 530; sprawozdanie komisyi 
jeneralnej z roku 1904 wylicza 63 Z\viązki 
centralne, czfonków 1 052,108, w tern 
48 604 kobiety. Dochód z r. 1893 wynosił 
2 246 366 m., w r. 1904 podaje go sprawo
zdanie 20 190 630 m. Rozchodu w r. 1893 
liczono 2 036 025 m., obecnie (w r. 1904) 
17 738,756 m. Majątku miały wszystkie 
związki razem w r. 1893 marek 800 579, z 
ko11cem roku 1904 posiadały 16 109,903 m. 
Liczby te podaje sprawozdanie komisyi je
neralnej skartelowanych zwh.1zków nie
mieckich, na których czele wszędzie stojtt 
socyaliści. 

Ze sprawozdania ciekawsze szczegóły 
podamy później, 

Na dzisiaj rozpoczęty kongres, który 
ma trwać przez cały tydzie11 (do 27. b. m.), 
zaproszono nadbunnistrza kolońskiego i 
kolońskich inspektorów przemyslowydi, 
którzy jednakowoż nie przybyli. Rządu 
tę razą nie zaproszono, gdyż zaproszenia 
dotąd nigdy ·nie odnosiły skutku. 

Przybyło kilku delegatów z zagrani-
cy. 

Przewodniczącym obrano Boemelbur
ga od związku murarzy i Legiena od ko
misyi jenerałnej. 

Uzupełniając drukowane sprawozda
nie komisyi jeneralnej, która dotąd złożona 
z 9 ćzlonków - piszą dotąd, gdyż obecnie 
uchwalono skład jej powiększyć o Z czlon
ków - kieruje centralnymi związkami, 
wymienil p. Legien z naciskiem dwie za
sady . miarodawcze w teJte komisyi: 

Ponieważ wykazalo się, re wielkie 
bndynki własne wybudowane do ~ebrau 

i t. d. ' wielkich centra 'h ntdrn socyali
srycznego jah. \ B..:rlinie, Fra11hfur ·ie 
Sztutgarcie siQ nic opłacc..i<l. \i~.; ko'ltiS.'~ 
jeneralna wniosl ów o udzi lenie pieni d7y 
11a budo G tal.kh lmdynl ó v nie u zglc;
dnia. Natomias~ radzono wnio ·koda ccm 
gdzie sal na zebrania otrzymać nie m gn, 
ty za wii..:ral i urno\\ y z wlaśckidarni sal 
przyrzch1j[}c 11 nich sko111,.;rntro\\ ać to' a
n~ysl i 1\1ch robcrnkzy sw ·j mil•j "°' ·ośd 
i wynagrodzić\\ danym rr zie je zcze osc
b!l'l ·ła:jd"icl J\\; tra G po" stałą przez 
bojkot innych khs Judnoś ·i . A dalej ocl 
ma ,, iano zapomóg na urządzenie se k r ta
r y atów robctniczych wychodząc z tego 
zafożcn i a , że gdzie wielka liczba robotni
ków stwJrza ko ll ieczność sckreta rvat11 
rc,botnicy też do tyla powinni SiG zorgani-· 
zować, by sekretarza z własn ych utrzy-
mać s i ł. Wspa rć ndzielono tylko tam, 

gdzie mniej zachodziła po trzeba obronv 
prawnej, iak raczej potrzeba zwiększon~j 
agitacyi. 

CzQść posiedzenia przcc.lµołuduiowcgo 
i całe posiedzenie popołudniowe wypełniła 
dyskusya nad szeregiem wniosków doty
czących agitacyi ogólnej, agitacyi pomię
dł!:y robotnicami i agitacyi pomiędzy ro
botnikami języka niemieckiego. Wnioski 
dotyczące agitacyi pomiędzy robotnikami 
niemieckimi nie doznały jednakowoż po
trzebnego poparcia, tak iż nad nimi wogóle 
nic obradowano. Wniosek o ustanowienie 
sekretarza dla Westfalii i Nadrenii którv 
ześrodkowałby tamtejsze agitacye przeci\~' 
Z\viązkom chrzcściańskim przekazano ko
misyi jeneralnej do załatwienia; wskutek 
niezręczności jednego z delegatów dowie
dziano się jednakowoż, że na odbytej \V 

niedzielę konferencyi tajnej komisya jenc
ralna już zajęla stanowisko nader przy
chylne w tej sprawie . 

Widocznie wiele krwi napsuł zwfa
szcza przywódzcom wniosek, by komisya 
jeneralna wydała materyat o związkach 
ttirsch-Dunckera i związkach chrześciafl
skich, a raczej przeciw nim. Przywódzcy 
poznali, że wszystko to możnaby zrobi(; 
lecz 'publicz11a uchwala taka dałaby prze: 
ciwnikom skuteczną bro11 w rękę rzucając 
dziwne światło na taktykQ socyalistyczm1. 
W dyskusyi nad tą sprawą podpadł korzy
stnie delegat Deinhardt zeSztutgartu, który 
nie wahał się zażądać uczciwej i sprawie
dliwej taktyki wobec przeciwników, któ
rych zresztą też inaczej oceniał niż jego to
warzysze, wyrażający się zawsze z lek
ceważeniem o związkach chrześcial1skich. 
Ostatecznie wniosek o wydanie wymienio
nej broszury odrzucono i wybawiono ,_ 
docznie przywódców z niemałego klopotu. 
Z dyskusyi wynikało jednakowoż, że ist
nieje projekt, by zamiast sekretarza jeden 
z nowych członków komisyi jeneralnej, 
zaiąl się nietylko agitacyą w Westfalii i 
Nadrenii, lecz zarzem na cale Niemcy zbie
ral meteryal do agitacyi przeciw związ
kom · chrześciańskim. Uchwalono też, by 
członkowie organizacyi swe żony i córki 
pracujące po fabryksich także dla organi
zacyi zdobywali i wnioski o wybudowa
nie własnego lokalu w Bytomiu i l(rólew
skicj łiucie przekazano komisyi jeneralnei. 

Na czele jcdnakO\VOŻ wszelkiej dysku
syi dnia dzisiejszego wysunęła sięsprawa 
organlzacyi kobiet, których zorganizo ;vano 
doty.chczas ledwie 50 tysięcy w socyali
stycznych związkach centralnych. Spra
wa ta istotnie coraz więcej nabiera ważno
ści. 
Z długich wywodów w tej sprawie pod
nieść trzeba, 1-e chociaż odzywały się te:! 
głosy przeciwne, jednakowoż tak Legien 
Jak przema\\riające w tej sprawie kc>błety 
głośna pani Tietz z Berlina, pani Thiede i 
panna Orfihberg byfy Jednego zdania, ~ 

pomiędz ' ko ir.:tnn i n~v~I orianiza~ :i ku
te ·znie tyl o sz ·rzyć mog~i koui t> . 

Zaznaczono też, że nic mak . 1 ładki, 
I c.z 1 ai...:zej 'ic;k, ze ~kładki i udzitlauc w 
r!mian prz~z organiza\;ye \\ :<;k z korz. -
ści zdoby\\ aic1 i utrzym11h1 czł nl ó" or
guniza\,yi. Sklc!dki trzeba podwyż. za.: 1 

da\\~(; ,ra me \v :ększc k"J z ·ci czł n kom. 
Ag1ta..::; <; :)c J:t~ Zł'~ ymie11iło kilku jako 
I oniccznd~, l.' rgitacya 7a och wa by ł a 
skutec1m1. J cdn a z kobiet dowodziła, że 
organiz;acy:, biurącc 11ai\\ iGk ze skład ! i 
mają tah:c najwięcej członkÓ\\. 

\Vyc:ho\ ranie dziewcząt · my~I 110-

\\ m:z e.' 11 ego (naturn1nic soc ralistyczncgo) 
ruchu robotniczego , · domaga ł a . h~ pani 
Ticde. Ciekawn dysk11 syQ o organizowa
niu kobiet zako1iczo110 pi·zyjcciam odpo
wiedniej rez olqcy i. 

U n i c i. 
Wskutt:k nkazll carskie go o wolno~c: 

religijnej sko1'iczy siG wreszcie ucisk bie
dnych unitów. P rzed trz;ydz !estu lat , 
gwałtem vśród 11icstydia11ych barba
rzystw przyłączono ic.h tlo kościoła prawo 
sławnego, obecnie wrócą oni zapewni-" 
wszyscy na łono kościoła katolickiego . 

,,l(uryer Warsza\\ ski" podaje nastQPll
jące ciekawe infonmc} ~ o Unii. 

Dnia 23 maja 187'.i r., \\. dzie1I św. Cy
ryla i Metodeuszn, podług kalendarza 5L 
st., warszawski arcybiskup prawoslawnv 
przylączył do swej cerkwi 45 duchownyci1 
unickich z administratorem dyecczyi chefo1 
skicj na czele, a z nimi 46 parafij powiatu 
chełmskiego, lubelskiego i krasnostaw
skiego. We d\va dni potem w Hrubieszo 
wie, na łono cerkwi prawo;la'\\'nej przyjQ~ 
to38 duc:_hownych i 49 parafii unickich z 
powiatów hrubieszowskiego i tomaszow
skiego; nakoniec dnia 28 tegoż miesiąca w 
Zamościu przyjęło prawosławie 44 ducho
wnych i 51 parafij powiatów zamojskiego. 
biłgoraiskiegc, i ja1wwskiego. Tym spo
sobem, w ciągu trzech dni wymienionych, 
przylączono do cerkwi prawosławnej 147 
parafij unickich gub. ltibelskiej i 134 OOO 
osób. ' 

W ten sposób zako1kzyły się dzieje 
grecko-unickiej dyecezyi chelmskieJ któ
ra istniała od roku 1596 do roku 1875: 

W r. 1830 unitów w Królestwie liczono 
239,548. W r. 1842 parafij unickich było 
280. W r. 1863 kościołów parafialnych by
lo 270 i 75 filialnych, unitów 222 999 du
chowief1stwa świeckiego 200 osób z.tl.con
ników 2D. W r. 1866 parafij 267, ~reszcie. 
w r. 1874, przed odpadnięciem od Unii li
czb~ świątyfl zmniejszyła się do 266, ~ni
tów zaś byto wtedy 260,578. 

Nie potrzebujemy dodawać, że w cią
gu lat 30 liczba ta powinna była się po
d\voić. 

Na stolicy biskupiej obrządku grecko
unickiego w Chełmie w ciągu XIX wieku 
zasiadali Porfiry Waży(1ski (179~1804). 
fe.rdynand Ciechanowski (1810- 1828) 
filip Felicyan Szumborski (1828--1851): 
Jan Taraszkiewicz (1851-1863), biskup
nominat Jan Kaliński (1863-1866), admini
strator Józef Wójcicki (1866-1868), biskup. 
Michał Kuziemski (1868-1871), admini
strator Marceli Popie] (1871--1875). 

Ukaz carski o tolerancyi religijnej wy
wota niechybnie zmiany w stosunku pro
centowym liczebności mieszkańców f6„ 
żnych wyznań. Przed trzema łaty ludność 
gubernii lubelskiej wynosiła 1,393,543 w 
tej liczbie prawosławnych 269,199 ci9,9 
proc.); najliczniej reprezentowani są oni w 
powiecie Chelmsklm i hrubieszowskim 
bó około 64,000 w każdym, gdy w oma: 
swv.'Sk.l:l) ~·kh okol-O 50,000, ~ bilgorał-



s.kim blisko 35,000, w krasnostawskim do 
16,000. 

Litzbe tak zw. „opornych" (w całim 
kraju) raporty Synodu określały na 83,000. 
rf en zastęp wobec aktu tolerancyi, powi~
~zy - Jak się zdaje - ~rono wiernycfi 
łw~ · ~'.l katolickiego. 

~kt tolerancyi religijnej - pisze ko
·res;)ondent „I(uryera Warszawskiego" -
poruszył mnóstwo serc wyZ\.volił wiele 
dusz z ucisku. Zewsząd naplywają wieści 
o objawach niezmiernej radości, jaką wita 
lud SW{)bodę \vyborn religii. Do Chełmu 
na doroczny odpust Matki Boskiej Laska
weJ (w niedzielę 14 bm.), której obraz po
siada katolicka świątynia parafialna, naply 
nęło z bliższych i dalszych okolic (np. z za 
Ruga) mnóstwo wiernych, mimo że wie
śniaków z okolic Krasnegostawu powstrzy 
mal od udziału w uroczystości przyjazd w 
tamte strony biskupa Jacze·wskiego, wielu 
7,aŚ innych przestraszyly wieści o możli
wości zaburze1i, gorliwie. podawane z ust 
do nst. W porównaniu z latami ubicglemi 
~ebrato siG \\' trójnasób więcej osób. Przy
hył:Fch obliczano na 7000 do 8000; nic 
dzi\\ nego, że w ścisku przy kościele omal 
nic roZ\\alono parkanu. Wobec nowych 
rozporządzelI, znaleźli się też \\' większym 
zastGpie przybyli z okolic kapłani; spowia
dall oni petentów od rana do zmierzchu~ 
okoto 700 osób przewinęło się u konfesyo
nałtl\\· . W ogóle dnchowieństwu katolic
ki em u, lubo na to nic narzeka, znacznie 
przysporzyło się pracy: w Chełmie około 
pó! tysiąca dzieci odby\\ a ka tcchizacyę; 
są zaś parafie na Podlasiu, gdzie naukę ka
±echiznll1 pobiera około 1000 dzieci. 

Przyrostn owczarni katolickiej nicpo
<iobna na razie określić dokladnie; \VY

Ś\\ ietli się on, w wymowie liczb, dopiero 
po jakichś kilku miesiącach. To pewna, 
Q;c przyrost, to znaczy: w samej parafii 
chelmskiei. w ciągu ubiegłego tygodnia 
przybyto około 1500 nowych wyznawców 
\:viary katolickiej. l\ażdy przyjmujący ka
tolicyzm składa oświadczenie na piśmie, w 
obecności dwóch świadków, stwierdzając 
że czyni to dobrowolnie i chętnie, niena
rna \\ iany ani zmuszany przez nikogo, ale· 
z przekonania i sumienia. 

Obecnie 11a ustach wszystkich w Chei 
mie jest objazd clyecezyi przez J. E. bi
skupa Jaczewskiego. l\atolicy cheJmscy 
powitaj:_i Dostojnika Kościoła dnia 10 p. m., 
wieczorem, J. E. zabawi w Chełmie przez 
Zielone Święta. Niezwykła to bedzie uro
czystość: ostatnio bowiem goścU w Cheł
mie ś. p. ks. biskup Walenty Baranowski 
- przed trzydziestu kilku Jaty. Podobno 
J. Eksc. wymówil sobie skromne przyjęcie 
ale miłość i cześć wiernego ludu potrafi 
uczynić je wspaniałem. 

· Kapitan Czart. 
TOM TR:zfCJ. 

(Ciąg dalszy). . 
Córka margrabiego zdięla maskę. 

T\\.'arz jej miała wyraz energii silnego 
postano\\ icnia. 

A wiGc rzekła . skoro poznałas 
mnie, Zillo, udziel mi tego, o co proszę, 
gdyż i tobie zapewne wiadomy powód, 
dlaczego .::hc.ę umrzeć. 

Ciemny plomie!l zatlit siQ w oczach 
cr12;a11ki .i \\ olnym głosem spytata: 

J pani zatem kochasz go bardzo? 
O kim mówisz? 
O Manuelu! O tym Manuelu, któ

rego kochalam i którego pani odebrałaś 
mi po to, aby go zgubić. 

- Nieszczęście. 
Obie kobiety badafy się przez chwilę 

\vzrokicm. 
W zachowaniu się każdej z nich wid

niała podejrzli\.VOść. Na usta, oświeconej 
nagle wyznaniem cy~anki, cisnęły się slo
wa nienawiści i pogardy; Zilla czuła ot
wierające si~ w sercu wszystkie rany, któ
re ladata jej miłość i zazdrość. 

Cyganka, silniejsza duchem od Gilber
ty. przytłmnila prędko ogie(1 swych źre
nic i z innego punktu na 'vszystko spojrza
wszy, pośpieszyla z zapytaniem: 

- Więc Manuel żyje? 
- Żyje - potwierdziła Gilberta. 

Czyż nie \Viedziałaś o tern? 
Niewymownem szczę!kiem rozpromie 

nita się twarz cyganki. 
W pierwszej chwili, znalazłszy się w 

oblic,;u swej pięknej rywalki, myślała Je
dynie o swej nieszczęsnej miłości, nie ba
dając nawet, czy nie jest już ·ona \V tej cll\vt 
li przedmiotu czci swej pozbawioną. 

Nowr dowód, 
ie •~yalliei •łemłeeey 94 kaki-

. *Jatami. 
Socyałiści tak zwanr „polscy_" na o

statnim swym zjeździe uł<iżyli warunki 
zgody z socyalistami niemieckimi. Czyta
my tam co następuje: 

1. „Uwzględniając rezolucyę amster
damskiego kongresu międzynarodowego 1 

zyczenia ogólu polskiej partyi socyalisty
cznej, aby nasza praca agitacyjna i organi
zacyJna przyniosła jak największe korzy
ści dla pracującego ludu polskiego w za
borze pruskim - zjazd wyraża przekona
nie, że polska partya socyalistyczna w za
borze pruskim powinna iść ręka w rękę z 
socyalno-demokratyczną partyą \V Niem
czech w celu wzajemnego popierania sic 
przy pracy organizacyjnej tak polskiego. 
jak nremieckiego proletaryatu. 

II. Zjazd nic llznaje jednakże żadnego 
narodowego przywileju i pod tym \Vzglę
dem opiera siG na zasadach, uznanych 
przez ogól socyałistów międzynarodo
wych, żądając dla polskich socyalistów 
tego samego prawa stanowienia o swoim 
narodzie, jakie się innym narodom przy
znaje". 

Zwiqzani uchwałami naszego zjazdn 
donosimy Wam o decyzyach kongresu i 
sµodziewamy się, że i \Vy w interesie po
stępu socyalnej demokracyi będziecie 
skłonni do zawarcia ugody. Oczekując 
Waszej odpowiedzi pozostajemy 
z socyalno-demokratyczn. pozdro-wieniem 
Zarząd Polskiej Partyi Socyatistyczncj. 

Na list ten otrzymał zarzq_d P. P. S. 
dnia 16 maja rb. od zarządu partyjnej or
ganizacyi niemieckiej odpowiedź, która 
brzmi w doslownem tlomaczeniu: 

Berlin SW 68,d. 15 maja 1905. 
Lindenstr. 69. 

Do zarządu partyjnego P. P. S. 
w Katowicach. 

Szanowni Towarzysze! 
Przeslanc nam dnia 26 zeszłego mie

siąca warunki, które zostały przyjęte na 
wielkanoc1Jym zjeździe P. P. S. w Katowi
cach i na mocy których P. P. S. wyraża 
gotowość do porozumienia się z socyalno
demokratyczną partyą Niemiec, zarzą\i 
partyjny przyjął do wiadomości. 

Warunki rozpoczynacie następującym 
zdaniem: „Porozumienie Polskiej Partyi 
Socya1istycznej z socyalno-demokratyczną 
partyą Niemiec musi nastąpić na następu
jących warunkach: 

To musi czynić ·wszelkie uklady 7hY
tecznemi. 

Wobec tego zarząd partyjny zawiada
mia Was, że porozumienie może i mogło 
nastąpić i przyjść do skutku na podstawie 
zasad, umówionych pomiędzy zarządem 
partyjnym i przyszłym za·rządcm P. P. S. 

Ale teraz to ostatnie pytanie usunęło 
wszystko na stronę. 

Uspokojona przez wyraźną odpowiedź 
p&nny de Faventines, wróżka uległa po
nownie podszeptom S\Vej niespokojnej na
tury. 

- Pani kochasz go! - powtórzyla. 
- Gdybym nie kochała, czyż zyłabym 

tu \\" tej chwili? - oś\viadczyla otwarcie. 
-· Na cóż mam osłaniać serce S\.Ve tajemni 
q ,, gdym siG już calkowicic w ręce t\.vc 
oddała! Ojciec mój żąda, abym poślubiła 
hrabiego de Lcmbrat. Nienawidzę tego 
człov.·ieka i pogardzam nim. Jeśli zechcą. 
upierać się przy rem małżelistwie, spokoj
nie poczekam na godzinę stanowcZ(\, gdyż 
zanim ręka moja dotknie ręki hrabiego, 
zanim kapłan wygłosi btogostawief1stwo 
- będę już trupem. 

- - Trwarz więc pani usilnie w swem 
postanowieniu? 

- Silniej niż kiedykolwiek! 
- - T '.vciąż lkzysz na mnie, że ci w 

niem dopomogę? 
- Czemuż by nie! - odrzekła Gilber

ta szczególnym głosem. 
Skryta myśl, przebijająca się \Y tych 

dwóch prostych słowach, ·nic uszła uwagi 
Zilli. 

Panna de Faventincs, nie mogąc my
śleć o przekupieniu cyganki pieniedzmi, 
zdawała s;ę mówić do niej spojrzeniem, 
ruchem, dźwiękiem głosu: 

- Nienawidzisz mnie, gdyż ci zabra- . 
fam miłość Manuela. Jeśli Manuel odzy
ska kiedyś wolność, nie dó ciebie zwróci 
się, lecz do mnie. Daj mi więc broń, której 
od ciebie żądam. Z chwilą mojej śmierci 
nikt już nie zdola \vydrzeć ci tego, dla któ
rego ja sie poś\\ięcam. 

Słowa te, z których .ani jedno nie zja
wilo się na ustach Gilberty., dźwięczały 
wyraźnie w uszach i w sercu Zil1i. 

Ternu zagrodziliśdc przez to. że o
świadczacie, że Jesteście związani uchwa
łami zjazdu, które spowodowaliście. 

Z pozdrowieniem partyjncrt1 
W. P fa n n kuch. 

Z tego widzimy dobitnie, że socyali
ści niemjeccy są tak samo zaciekłymi ha
katystami jak inni niemcy. To powinno 
być dla Polaków wskazówką, aby srrr.11i 
Ji od socyalizmu i łączyli się tylko z ro
dakami narodowcami. 

Ziemie polskie. 
Z Pros L.achodnieh Warmii i Mazar. 

Złotów. Polskie stronnictwo wniosło 
swego czasu protest przeciwko wyborom 
do rady miejskiej w trzeciej klasie. Pro
test U\\·zględniono i wybc1 y odbyly się 

\\ środc; ponownie, na nieszczęście znowu 
z niepomyślnym dla Polaków rezultatem. 
Wybrano bowiem znaczną \.Yiększością 
głosów kupca Karola Brandta i \\ łaścicie
la ogrodu Maksa Kruga. 

Chełmno. Wskutek pięk11ej pogody 
rozwinęły się zasiewy wszędzie bardzo 
pomyślnie. Niekorzystny rezultat wyda
dzą jedynie koniczyna i lucerna, które li
cho przezimowaly. Za to Łąki radują oko 
bujną zielenią i zapowiadają obfite siano
żęcie. Drzewa owocowe obsypane są bui
nem kwieciem i owocn będzie pra\vdopo
bnie obficie, bo i deszczów nie było za 
wiele i przymrozków nie było. 

. Grudziądz. Podarki rządowe dla poi
skich dzieci szkolnych. „Oeselligc" dono
si. że rząd przekazał powiatowym inspe
ktorom szkolnym środki pieniężne w celu 
da\.\·ania podarków, kisążek itp., dzieciom 
polskim, które się odznaczyły w szkole 
pilnością i dobrem zachowaniem się. 

Puck na l(aszuba:h, który liczy obe
cnie 2122 mieszka(1ców (1514 katolików, 
56:? protestantów i 46 żydów), posiada bli-

. sko ćwierć miliona marek majątku. Po
chodzi on ze sprzedaży las6\v, które kie
dyś król polski Wladyslaw IV podarował 
miastu za dzielną obronę przeci\v Szwe
dom. Wskutek tego majątku podatki są 
bardzo nieznaczne. 

Z Wiei. Kt Poznańskiego. 
Gniezno. W niedzielę obcho<lzilo tu

tejsze to\rnrzystwo Pa11 Miłosierdzia swói 
50-letni jubileusz istnienia. Towarzystwo 
to, zalożone w r. 1855 przez ks. M'aryana 
l(amockiego, rozwijalo przez cały czas od 
jego zalożenia nadzwyczaj obfitą w pożą
dane skutki dzialalność, opiekując się mia
no\Yicie starcami i chorymi, utrzymując 
bezplatną kuchnię ludową, otaczając opie
ką biedaków itd. To\varzystwo liczy obe
cnie 180 członków, i miejmy nadzieję, że 

Zły duch powtarzał jej te slowa nie
ustannie, i czuła, że sumienie zaczęlo sla
bnąć nieznacznie pod ich naciskiem. 

Widziala miłość swą, odnoszącą zwy
cięztwo nad milością Gilberty, widziata 
zapadające w przepaść wszystkie przesz
kody, które dzieliły ją od Manuela. 

Jedna kropla trucizny wysta:rczała, 
aby widzenie to stalo się rzettzy-\.vistością 

J a ta trucizna była w jej rc;kach, \\ ' jej mo
cy ... 

Podczas, gdy staławmilczeniu 1pogrą
żo11a w myślach, walczric z szatańskiemi 
pokusami Gilberta położyła dło(1 s\:q na 
jej ręce. 

To nieme zapytanie wyrwało cygaii
kę z zadumy. 

Ostatni skrupuł ustąpił z jej duszy; 
demon zadrości owładnął nią niespodzia
nie. 

Zwróciła się do Gilberty i głosem lo
dO\\ atym rzekła: 

- Masz pani słuszność. 
Następnie, otworzywszy stoh1cą w po

bliżu szkatułkc \.vydobyla ztamtąd naszyj
nik bursztynowy i podala go jej, mówiąc: 

- ProszQ. Ten naszyjnik należy do 
To słowo, \\'Ymóvvione głosem łago-

pani. · 
Nie rozumiem ... --- szeP!IGla Gil

berta, wahając się czy go przyjąć. 
- To są kulki bursztynowe - obja

śniła cyganka. - Ta . oto, która wisi tuż 
przy srebrnym amulecie, niczem z pozoru 
nie różni się od innych, tymczasem .. , 

- Daj! rozumiem już! - wykrzyknę
ła Gilberta \v gwaltownerri podnieceniu. 
- Ta ostatnia kulka jest zatruta. 

- Da si~ ona rozpuścić w wodzie, nie 
pozosta\viając żadnego śladu i sprowadzi 
śmierć szybką, bez cierpień i bez kona~ 
nia. 

Dzięk\1ję ci Zillo. Zr,ozumialaś 

dzi~ki ofiarności i poświęceniu się pati i na 
dal Pomyśłn·ie rozw-Uać się · będzie. 

Krobia. O doręczanie polkyi usta„ 
w języku polskim toczył slę niedawno ~ 
)(robi proces przeciw tamtejszemu To"a
rzystwu Przemyslowemu. Sąd ziemiansł( 
orzekł, że Towarzystwo nie petrzebowat~ 
tłómaczyć swych ustaw na Język niemi~. 
ck!. l(amergerycht zniósl ten rok, a 0• 

rzecz~nie jego „Dz. Beri." str za jak na 
stępuJe: „W praktyce wyst zy, że się 
przy założeniu jakiegokolwiek towarzy. 
stwa, a więc także politycznego, Poda Poli. 
cyi ustawy w języku polskim. Gdy Poli. 
c:ya zażąda ustaw w języku niemieckim 
me chcąc przyjąć ustaw w .ięzyku polskim 
nie potrzeba jej wręczać tlomaczonych u~ 
sta\\'. 

Ody }}Olicya jednak zażąda usta\\ dla 
s"·ej informacyi, odwolując się na § 2 11 • 

sta\.\'Y o zebraniach i stowarzyszeniach 
\Vówczas prawo obowięzuje spełniać żą~ 
danie policyi tylko wtedy, jeśli zarząd To. 
\\ arzysh\·a lub dawniejszy wyrok sądo\\y 
zalicza Towarzystwo do rzędu tych, które 
zamierzaj~l od<lziały\vać na sprawy p11bli. 
cznc. 

Gdy zarząd Towarzystwa twierdzi 
że Towarzyst\vo nie zamierza oddzia!y~ 
wać. na sprawy publiczue, gdy ustwy nie 
zawierają zamiaru takiego, a żaden wyrok 
sądowy nic wypowiedział zdania przeci. 
wnego, \\'Ó\\ czas wolno oclmó\\'ić policyi 

· wszelkiej inforniacyi a więc i Homaczenia 
ustaw; przeciw karom policyjnym zakła. 
dać należy protest i czekać na skargę i W\ 
rok sądowy. · · 

Leszno. Kościót faó1y \\i Lesznie jest 
\vłasnością katolików niemieckich a język 
polski w nim tylko zależnym jest od pobla. 
żania tychże -- tak pisze pev:ien ,,aucbka. 
tolik" do gazety hakatystycznej - nawet 
język ten w kościele nie potrzeony, bo 
wszyscy polacy zamieszkali \.V mieście i 
okolicy ( ?) mówią dobrze po niemiecku. 
Starania o zniesienie kazaf1 polskich miały 
być podjęte, ale tymczasem się jeszcze 
\.VStrzymano. Do tego zatem już doszlo, 
że w starożytnym naszym kościele zb~1o· 
wanym dla katolików polaków brzmieć ma 
tylko język „kultumy". 

Ze ślązka czyli Starej Polskl. 
Bytom. Ruch zarobko\vy \V górnc

ślązkim obwodzie przemyslowym wszcą 
li już mur.arze z cieślami, dalej malarze i 
lakiernicy, a ostatecznie także czeladnicy 
i pomocnicy stolarscy. Co do stolarzy, 
to żądają nowej taryfy akordo\\·ej, a dh 
czeladników, który na akord nie pracują 
35 fen. płacy na godzinę.; czas pracy ma \ry 
nosić 59 godzin tygodniowo (od godz. 6 ra. 
na do 6 wieczorem z dwugodzinną pauzą 
każdego dnia). Być może, iż do strejku nit 
przyjdzie, bo maJstro\vie i przedsiębiorci 

mnie. Jeśli umrę, nic sobie nie wyrzuca!. 
Oskarżaj jedynie przeznaczenie. 1 jeśli 
Manuel wróci do ciebie, bądź szczęśHwą 
Wspomnij mu niekiedy o mnie. O zmarli 
nie będziesz prz.ecic zazdrosną. 

To slov:o, \.Vymówio11e glosem late· 
dnym i lekko drżącym, w szczególny sp 
sób oddzialaly na ZillQ. z oczu jej spadli 
nagJe zastana. 

Pojęła \\' jednej chwili catą ohydę z& 
mierzonego czynu; zawstydziła się i prz; 
lękla siG samej siebie. i rzucając się do 011 

berty1 za wolała: 
- By tam szalona i niegodziwa! Oi 

daj mi pani ten naszyjnik! oddaj! 
- Nie Zillo ! Oddać ci go, znaczylP 

by nietylko \Yyrzcc sic lękli\\ ie raz powz 
tego postanowienia, aie nadto skazać sit 
bie samą na śmierć powolną, a więc bolc 
śniejszą. Do widzenia, Zillo. Odchod 
z ufnością w Bogu. 

- Nie! pa:ni nie odejdziesz! . 
Cyganka, jakkolwiek staba i wyci. 

czona sce ną, która wzmogla Jej gorą~'.-k 
znalazła \V sobie dość siły aby stawie 
pór wychodzącej. . 

Osunęla się do nóg Gilberty i obeJ 1~ 
jąc je rękoma, zawołała: . . n 

- J cstcś pani lepsza i godmeisza 
łości odemnie ! Tracąc Manuela, pas~~ 
wiłaś umrzeć. Ja, w tern samem potoze~ 
myślałam tylko o zamście. Przebacz 111 

. żyj. . . J 
- Podnieś się, lilio, i daJ 1711 rre 

Wspólna boleść uczyniła nas s1ost 111 
lecz nie spodzie·waj się, że mnie prz~ie; 
żesz. Z rąk twych otrzymałam v. e 
skarb, bo - spokojność; za żadna c 
skarbu tego ci nie oddam. . j? 

- Na kiedy naznaczony ślub pan · 
spytala nagle zma. 

- Za dwa tygodnie. 
(Ciąg dalszy nastąpi). 



,r~·dopodobnie z.ap<lzą się na te tą.dania. 
CetJY prac stolarskich w takim razie pójdą 
~ridocznie w góre. ·· 

z powytszego sprostowania wynika 
'\'iec tylko, te p. radca Mad'Jer nie dokona1 
itnfiskaty "niebezpiecznych" pocztówek 
i fa}ek, nato_miast pozostaje niezaprzeczony 
fakt sam, o co się przecież głównie rozcho
dzi. gdyż pozatym ciekawym faktem, że 

11awet fajki·nznano za niebezpieczne, może 
iuż być obOjętnem, czy dzieła tego dokónał 
jłan radzca Ma.dier, czy też ja.ki inspektor 
policy.iny. A może p. Madler swem spro-
1.;tO"i\'anicm chciał zaznaczyć, że 011 nie byl
in· fajek konfiskował ?.„ 
· Katowice. „Górnoślązak'' pi~ze: Kró

le\\ ski radca policyjny p. Madler z Byto
mia pisze nam że podana przez nas v.'iado
mo~~ o rewizyi u pana Wyciska w Zabrzu 
1 konfiskacie pocztówek i fajek nie zgadza 
51 ę. o ile dotyczy 11dzial11 jego osoby w tej 
prawie, i wzywa nas na podstawie § 11 

pra'' a prasowego z dnia 7 maja 1874 r. do 
umieszczenia następującego sprostowania: 

Zav\ arta \V numerze 102 „Oórnośląza
lrn"' z dnia 12 maja br. \\·iadomość, jakobym 
ja był n szewca Wyciska w Zabrzu doko
na! konfiskaty fajek, nie zgadza się z pra
wd:\. 

Madler, król. radzca policyjny. 

Wiadomości ze świata. 
Z Rosyi. Nazajutrz po 1 maja stare

:,;rJ .-tylu, t. i. 15 bm. przyszło w fabryce 
Scmianikowa do poważnego starcia robo
tuil\Ó\\' z \Vojskiem. W fabryce tej, polo
;i,(lllej przy szosie Szlisselburskiej, zebrali 
się na o<..lglos syreny fabrycznej robotnicy 
n~t podwórzu fabrycznem, lecz zamiast 
\\'dśl do pracowni, odbyli zgromadzenie 
1>0lityczne. Wobec 8000 zgromadzonych 
wystąpił mówca rewolucyjny, którego 
mowę przerywano oklaskami i okrzyka
mi: .,Precz z samowładztwem! Niech 
'.IYJt socyalno-demokratyczna republika 
rosyjska!" Następnie robotnicy wśród 
śpiewów marsylianki i innych pieśni re;
wolucyjnych wyszli na ulicę, lecz natknęli 
si~ na trzy sotnie kozaków, którzy byli u
kryci na podwórzu fabryki sąsiedniej, Ko
zacy zawrócili pochód, a następnie rzucili 
-ie na robotników z nahajkami, tratując 
koi1mi mężczyzn, kobiety i dzieci. 

- Petersburski korespondent „N. Pres-
3e•· donosi, że instytucye miejskie i ziem
skie w Twerze otrzymały odezwę, w któ· 
rej się wzywa chłopów i drobne mieszczar1 
stwo do mordowania inteligencyi. Pro
klamacya podnosi, że inteligencya dąży do 
obalenia samorządu w Rosyi, aby sama1 
mogła objąć rządy. 

Dalej, że car dal się już nakłonić do po
\\ olania przedsta\vicieli narodu do współ
rządó\v ale inteligencya chce wylączyć 
chłopstwo i mieszczaństwo z przedstawi
cielstwa - gdyż te stany będą miały jedy
nie głos doradczy w rządach, decyzyę 
zaś chcą zosta,vić carowi. Odezwa nazy
wa intetigencyę „mordercami cara i w. 
k~~żąt" oraz „zdrajcami ojczyzny", - któ 
rych należy bezwzględnie tępić. 

Z Petersburga donoszą. że ·wyrok 
.śmierci na Kalajewa, zabójcy w. księcia 
Sergiusza już został wykonany. Car podo 
bno mi!czą;::o zatwierdził wyrok, gdyż nie 
odpowieclzial 1fr.: na przedłożoną' mu pro
śbę ufasb \vicnia, - tylko spokojnie spo
gl<idat przez okno na ulicę. 

Z Petersburga do\viadnje się ,,Slovv~ 
Polskie" że .,Kraj" petersburski przechodv 
1a las11ość. konsorcyum, na czele którego 
, toi hr. Włodzimierz Grocholski z Podola 
i Tomasz Michalowski z Ukrainy. „Kraj" 
ma stać się organem Polaków, zamiesz
kałych \V tak Z\.Vanym kraju zabranym. 
Nabyto go podobno za 100 OOO rnbli. 

z róinv~r-. strott. 
Essen. Na dworcu tutejszym został 

zejcchany przez pociąg nosiciel paczek 
H~rtung, który na miejscu zost.ał trupe,m. 

l(irchlinde. Siedmnastoletm syn gor
nika Wisscnbacha zachorował pod ozna
kami tężca karku. 

Witten. W tutejszym ewang. domu 
ckorych umarł blachnierz K. z Anncn. 

Oberhausen Tutejsi radni miasta za
strejkow'4i· bo ~a ostatnie posiedzenie r~
dy rnieiskidj ani jeden z nich się nie stawlf. 

Wiedei1. Arcyksiążę Franciszek Fer
dynand udaje się w zastępstwie cesarza do 
Berlina, na ślub niemieckiego następcy tro
•u. 

Haga. Izba p~selska holenderska u-
ckwalila kredyt 700,000 guldenów nka jn~.
byde placu pod budowę „Pałacu po o u · 

Monachium. Zabójstwo w szale. O-

kropny dramat rozegrał ię " Monachium 
dnia 19 bm. w mieszkaniu zarobnika kołe, 
jowego Bilsa. Oto tona jego, w napadzie 
szału, poodrzynała nożem kuchennym 
trojgu swych dzieci głowy. Nieszczęsną 
matkę uwięziono. 

Miatwa. Robotnicy zakłóli nożami 
pewnego agenta policyjnego. Sprawcy 
uszli bezkarnie. 

Tomsk. Wybuchł tu strejk doróżka
rzy, żądających pod\\'yższenia taksy. 

Berlin. Ksiądz proboszcz Tunkcl z 
Konigs-Wusterhausen pod Berlinem dono
si .,Dziennikowi Berlińskiemu", że wyto
czył proces pp. Hoffmanowi i J ernasiov. i 
którzy o nim wygłaszali nil:prawdc: na od~ 
bytym niedawno w tejże micjscowośd 
\Viecu. Według Hoffmana powiedział ks. 
proboszcz: ,,Polacy są takimi jak dzicy i 
powinni być wysłani do Afryki", według: 
J ernasia powiedział, że starać się będzie 
u władz, by polskie kazania\\' Konigs-W11-
sterl1a11se11 nil: zostały zaprowadzone" 
„Dzien. Berl." stwierdza, że zapowied:i 
wytoczenia proces11 charakteryzuje najle~ 
piej „życzliwość", iaką żywi;-i niektórz\' 
księża niemieccy dla swoich polskich para
fian -- i radzi księdzn Tunklowi, aby za
niechał proccsn i sprawę załatwił w dro
dze polubownej .. 

Wiedei1. Donosiliśmy już, że publicy
ści polscy \\ \Viedni11 pp. Adam Nowicki 
i Oswald Obogi rozpoczQli w dniu 22 z. 
111. wydawnict\\'o pod tytułem „Polnischc 
Correspondcnz'', mające informować pra
sę wiedcl1sk4 a za jej pośrcdnid\\'em prastt 
i opinią publiczną w .Europie o spra"\vach 
i rzeczach polskich. Wydawnictwo -
drukowane\.\' formie manuskryptu - obei- · 
mować będzie artykuły wybitnych polity
ków polskich o sprawach aktualnych, wia
domości oryginalne ze wszystkich dzielnic 
polskich, o sprawach politycznych, przemy 
slowych, handlowych, oraz spókcznych, 
wiadomości artystyczne i literackie itd. 

Ma ono stać się słowem pośrednikiem mię
dzy spoleczer1stwcm naszem a prasą wie
del1ską i opinią publiczną zagranicy. Za
sadnicza potrzeba takiego pisma nie ulega 
wątpli\vości i wypada życzyć, aby wyda
wcy osiągnęli cel zamierzony. 

Prezes Koła polskie hr. Wojciech 
Dzieduszycki nadesłał do redakcyi tejże 
„I(orespondencyi Polskiej" list, w którym 
witając z radością powstanie tego wyda
\.vnictwa w Wiedniu, wyraża nadzieję, że 
będzie ono nietylko prostować błędne in
formacye o stósunkach polskich, ale zara
zem dawać w należytem przedstawieJ1iu 
obrazy naszych spółecznych i kultural
nych stósunków. lir. Wojciech Dziedu
szycki wyraża przekonanie, że gdyby 
wszystkie narody i państwa posiadały na
leżyte informacye o stósunkach polskich, 
musiałby ustać system prześladowania, 
który wyrządza szkodę nietylko Polakom, 
ale i całej ludzkości, gdyż zmusza Pola
ków do wytężania vvszystkich sit ducho
wych i intelektualnych w kierunku obro
ny S\\rojej narodowości, J1ie pozwalając im 
zająć się pracą nad roz\viązywaniem o
gólnoludzkich zagadnień. „Z wyjątkiem 
Austryi wszędzie praktykowany system 
prześladowania polskości, ko-lrczy ft.st hra
bia Dzieduszycki, pociąga za sobą straszne 
„trwonienie sit intelektualnych i ducho
wych, i dla tego musi być potępiony na
wet przez tych, którzy nic mają wspókzu
cia dla cierpiei'1 obcego narodu". 

vesoły kąc'k. 
W szlwle. 

Nauczyciel: Oluptalski ! Ile jest sa
kramentów świętych? 

- Dwanaście! 

· - Siadaj! - Osiotkiewicz ! 
- Jedenaście prosze pana p ora, nie, 

ui , aha, dziesięć! 
- Siadai (do ttebesii'1skiego, który z 

ostatniej law ki strzyże palcami): No po
wiedz łiebesil1ski. 

- Hebesiński (jąkając siG): sie... '.c ..• 
sic„. siedm ! · 

Nauczyciel: Dobrze, bardzo dobrze. 
na wylicz które są sakramenta święte. , , I 

- Iiebesifiski: sty ... sty„. styczen, u ... 

lu ... luty, ma„ ma ... 
Nauczyciel: Siadaj! Siadaj! 

i\labozeńsfwo polsld~ 
Włtteni 

Spowiedź św. (ostatnia \vielkanocna) 
od soboty Z7 maja rano. l(a.zania w nie
dzielę o 10 i o 4 godz. 

Buhnke. 
'po 'edź ·~ 1 • od oboty 27 maja rano. 

Kazania w niedziel~ o 11 i o ~-4. 

:Elek el. 
„ po" iedź św. od środy .31 maja raoo. 

Kazania we czwartek (\\'nieba w tąpieAie 
Pa11skie) o 012 i o 4. 

Weitmar. 
'powiedź św. od środy 31 maja po 

pol. Kazania "\\ czwartek o I I i o ~4. 

Hamme. 
powie<lź Ś\\'. we czwartek I ... zern ca 

popof. Kazanie o gadz. 4. 

Towarzystwo św. Józefa w Watten cheid 
doJJosi swym czlonkom, iż wczoraj zasn~ll w 
Bo~u. ''.' skutek ponie •:onc~o przy pracy nie
szczęsc1a nasz czfo11ck 

śp. FRANCISZEK WALKIEWICZ 
Pog-rzcb o<lbc;dzic sit: w czwartek rano o 

~odz. 8 z katolickie~o domu chorych. Człon
kowie winni si<; stawić \\ czapkach i oz11akach 
11~ sali o v,otlz. 1~8. O liczny miział w pogrze-
bie prosi Z a r z n d. 
: „ ~ • • • r „ ł • -q ,• • ;.', \, • : • „ 

• • • • ~ ~ ;!.1 .... --~·-...!.- -,#„ ..... ,· ..... 

Towarzystwo św. Stan:stawa w tlerne. 
Donoszę sz;1n. c1Jo11kom, iż bicrzerm· u-

dział w pogrzebie · 
śp. 1'1.ICHALA MYNERKA. 

W ~rodc 21 5. rano o godz. 7 pro ze si<: 
zebrać "' sali posicdzeri u p. Nussbaurna \\ ' 
czapkach i oznak<.1ch towarzyskich. .Jak· naj
li.cznicjszy udział poż:1tla11r . Pogrzeb otlbętlzie 
sic z domu ża.!obr. 1 1u\\'a uli-c,1 \\ do11111 p. ka-
prlnJiistrza Kuika' łicrnc. Z ar z ą d. - Baczność Steele ! 

Ponic\\'aż nic zosta1o zapowiedzia11e z 
kazalnicy, douoszc;: Ksiqdz polski bQdzie 
sluchat spowiedzi Ś\' .. wielkanocnej 27, 28 
i 29 maja. W niedzieli.; 28 o godz. 6 po poł. 
11abożcfJstwo polskie z lrnzaniem. Roda
ków proszę, aby z tej sposobności skorzy-
stali. W. Ratajczak. 

Towarzystwo św. Józefa w Altenessen 

podaje do \v·iadomości wszystkim człon
kom i Rodakom \\ Altenessen i okolicy, 
iż w niedzielę, dnia 28 maja urządzamy 
wiosenną zabawę połączoną z tal1cem na 
sali p. Emschemrnnna, na którą wszystkich 
Rodaków jak najuprzejmiej zapraszamy. 
Początek zabawy o godz. 4 po poL Wstę · 
pne SO fen. Muzyka polska. O jak najli-
ci-niejszy udzial uprasza Komitet. 

Tow. św. Kazimierza w Liitgendortmund 
donosi członkom oraz wszystkim Roda
kom w okolicy Liitgendortmund i towarzv 
stwom które inż od nas zaproszenia ode
brały i tym, które dla braku adresów za
proszef1 nie odebrały, iż w niedzielG dnia 
28 maja obchodzimy naszą 17 rocznicę ist
nienia naszego na sali \Vilh. Spechta. Sza
nowne nam życzliwe towarzystwa prosi
my, aby przybyły z chorąg\viami. Po
rządek uroczystości: Od godz. 2 do 3~ 
przyjmowauie bratnich tow arzyst\.Y i gu
ści. O godz. 4.0 przywitanie gości i hrat-
11ic_h towarzystw przez przewodniczącego. 
Potem koncert, deklamacye i śpiewy. O . 
godz. 7;~ teatr JJ. t. „Wór picniQdzy \\ le
sie'', Zapraszamy na naszą rocznicę szan. 
rodaków i rodaczki jak najusil11ieJ. O li-
cz11y udział w zabawie prosi Zarząd. 

Baczność! Reklinghausen ! 
W sobotG ... 7 maja po pal. i w nic

dziclG 28 maja jest sposobnoś~ do spowie
dzi Ś\\. W niedziclG 28 po poL o godz. i y,,; 
jest 11aboże(1stwo polskie. O .iak najlicz
niejszy udział w 11abożeł1st \'ie i tak ,;:uno 
" spowiedzi Ś\ . prosi · Zarz~1d. 

Towarz. św. Barbary w Bochum. 
\V niedzielę dnia 28 maja bi rzemy u

dział w 15 roczmcy Tow. Ś\\'. Antoniego 
w Laar-Ruhrort. O liczny udział człon
kó\v się uprasza, a zczególnie tych, co siQ 
dali zapisać, że pojadą. Wyjazd rano o 
godz. 9 z lokalu p. Te\\ csa o 9.0 z dworca 
Bahnhof-Siid. Po pot. o godz. 4 zebranie 
dla tych czło11k<'iw, ktMzy w wyżej wy
mieni-onej rocznicy 11dzialu nie wezmą. 

Z ar z ą d. 

DWA SKŁADY, 
stósowne dla golarza, rzeźnika, szewca lub t. p. 
od 1 sierpnia w calkości lub osobno <lo ' ·
d1ierżawie11ia. Zsi;loszenia do ekspedycyj „Wia
rusa Polskiego" pod nr. J. M. 100. 

Ostrzeżeni· . 
Pon·iewai żona moja S. 1 r. mrf.e opuścila, 

zabrawszy wszystkie sprzęty i pienlął.cize z ka
sy oszczędności. przeto ostrzegam, aby każdy 
<lobrzc scho\val sw;i k l::lt,kę osz.czędności. . . J. ' 

Koło śpiewu ,,sto ik" ,,,. Buer. 
W niedziełę dnia 2 maja o 2'0dz. 4 po 

południu odbędzie się nasza :iosenna za
ba\\ a. na ali p. \\'. herkamp, ul. Esseller 

tra , przy po zci · Hugo, na któr 
wszystkie bratnie towarzystwa te które 
za-proszenia otrzymały, i te, które dla bra
kt• adresu zapro zei'1 nie otrzymały, ora7 
"\: 'szystkich Rodakó\ · z Bu er i okolky. 
erdecznie zapraszamy. Mamy nadzieję 

ż . na Roda y ra zn li z nie o<l \'icdzi ·. 
Je zcze raz o Ii ·zny udzial uprasza uprzej-
mie Z ar z ą d. 

Uwaga: Upra za ię zan. członkó\\·, 
którzy więc j niż .1 mi iące zal gają ze 
. kładkami. ab 1 ię z nkh ui 'cili, macze· 
będą u\\ ażani jako go" ie. Cze 1 ć pieśnt 
PGl kiei ! z a r z ą d. 

Baczność Rodacy!! 
l owarz. św. Wincentego \' Hochhcidc 

podaje \\ ·zystkim członkom oraz I\oda
korn do wiadomości, iż " sobotę 27 maja 1 

w nicdzielG 2L b. m. je. t sposobność do 
. powicdzi Ś\\. \\' językt1 oj 'Zystym. Za
razc111 podaje111y llo \\'iadomo 1 ·i, iż \\' nie
dziclG rano o godz. Y.:8 odbędzie ·1G msza 
Ś\\' , 11a inlenl:.YG Tow. Ś\\. \\ 'i11ce11tcgo, za
razem kazanie polskie. Pod za mszy św. 
bt:tlzie śpic\\' polski. O jak najli zniej z 
udział w nabożri'1stwic uprasza si~. 

. Zarząd. 
Uwa~a: Czlo11kO\\' ic Tow. św. Win

centego przyst<;pują wspl>lnie do Komunii 
Ś\\' . o g-odz. J ~8 \\" oznakach to\\ arzyskich. 

Baczność! Bottrop ! B~c1.11ość ! 
Cz!o11kowic Tow. Ś\\'. St:m: ta\\ a K.. któ

rzr chcą wziąć udział w pielgrzymce dn l cvi
~cs, .ktli_ra się odbędzie' nicdz1ele dnia 2s rna
Ja w11u11 się zebra(; na llO\\ ym <hvorcu. 

Upras7~mv. o li~z1!c i pu11ktual11e .przyby ie 
tak czło11Jrnw Jak i mccztonków ornz 11iewia
~ty. Czlonkowic winni s:c: st<1wić w czapkach 
1 oznakach towarzyskich. Odjazd z tl \o rea z 
Bottropu rano o godz.6 minut 27. Bliższe w'ia
domości zosta1u1 na micjscn o>{loszonc. 

Z ar z ą d. 

Towarzystwo św. Barbary w Hcrten 
podaje swym członkom do \\ iadomości, iż 
podobało si<; Panu Bogu powołać do wie
Ci n ości matkę członka naszego Ignacego 
Wleklika. Pogrzeb odbQdzic się \\' czwar
tek do południa o godz. 81~ z domu żałoby 
przy ul. Scdanstr. 72. O lil.:zny udział 
członków uprasza Zarząd. 

BOTTROP. 
Sza11. Towarzystwom i J.fodakom z 

Bottropu dajemy do wiadomości, iż piel
grzymka do liardenberg-Neviges odbędzie· 
si~ 28 maja. Odjazd z Bottropu ,,West' 
(nowy dworzec) o godz. 6, minut 27. Szan. 
towarzystwa upraszamy, żeby siG stawiły 
kompletnie, (członkowie w czapkach i o
znakach) oraz ~odaków i l(odaczki, żeby 
się jak 11aj]icznicj stawili i to zaraz po 
godz. 6 rano JJa dworcu. Bilety możua na
być od czlonków komitetu kościdnego, al
bo przy odjeździe na d\\ orcu. 

Komitet kościelny: 
Leop. Procek. Em. $więty. fr. Żgoł. 
fr. Tytko. Pawct Kubica. An. Kowol. 
Winc. Cuobclny. Ant. \Vicczorek. Woje. 

Konieczny. Ludw. Trzaska. 
Ludw. Lopacz. 

To warz} stw J(mn. „Sokół" w BrucJ·fJaH en. 
7.chrn11ic odbędzie się \\ n 1 edzicłę 28 hm. 

() godz. 2 po pot w lokalu posic<lzcl1 u p. nr;t -
hl. O liczny udzia.~ uprasza się. 

Za \ yd z i al: Szym ii ki. se kr. 

Koło śpiewu „Bi ły Orzct" :o.· Duisburgu 
donosi c.do11kom i \\ szystkim R.odakom za
mieszkałym \ Duisbur~-łlochf Id i okolicy, 1ż 
w 11icdziclę, dnia ~8 maja urząd?: 11y ze.ba <: 
wio. c1111ą, rc:Mączorni ·z tańcem na s:.i.li p. R.oh. 
Bcrgtcra Oiochfcldcr Tc.nhallc) przr ul. Man
hcimcrstr. Począt k zabawy ,odz. pl) poJ. 
Muz:rk~ <!ostawi 11C1m or'-1cstra p. Ant. 1 ija
l:yi\\·sldcgo z Laar, przeto o jak nailt znicj zy 
miział \\ zabawie uprasza 

Szczepan Ciesielski, przewod11. 

Towarzystwo św. Józefa w Witten 
donosi swym czlonkom, oraz w zystkim 
townrzystworn 1 które od nas zaproszenia 
odcbraty, iż w nitdzielc:. dnia 28 maja ob
chodzimy 8 rocznic~ istnienia naszego to
'rnrzy. twa na sali u p. Tcbarta (Crengel
danzstr.) zaraz przy koś iclc katolickim. 
Szan. towarzy, twa prosimy o przybycie z 
choqgwiami. Porząd~k uoczysto ·ci: Od 
2 do .1}~ przyjmowanie towarzystw i gości 
o godz. 3Y:2 \ninarsz do kościoła na poi~ 
skie naboże1istwo. Po naboż listwie po
wr<>t na salę, gdzie bGtlzie koncert, przemo
wy, deklamacye, śpiewy itd. O godz. 7~ 
będzie odegrany teatr p. t.: ,.Chleb ludzi 
bodzie'·, komedya w jednym akcie przez 
J6zefa Blizińskiego. Po teatrze dalszy 
ciąg naszej uroczystości. Muzykc: dostawi 
nam p. Jan Pawlaczyk z Schonn.ebcck pod 
I( ra y. Z a r z ą d. 



r Wiec polski w Hłłden p. Oysehlorfe• 
{~dbe<hJc sie w przyszlą uiedziclę d.nia Z8 mai.._ 

r00z. t I w po.ludnie 
w celu zał-OŻellła towarzystwa Połski~o. 

:Zebranie będzie u p. •:J. Dott, Klocstr. nr. 19. 
-O łiczn~· udział prosi 

l(omitet: 
Jetu l'ilJ'.mJ\vski. Jan Czajnowski. M. Bromka. 

zainowski. J. Paliwoda. J. Prabucki. W. 
- , ·k . S. i\Vncent.r. M. SoHysiak. W. Bru.li. 

.... •6j do swe~o ! ój do swefo ! 
Baczność Rodacy! 

JED , A POLSKA l(SIĘGARNIA oraz Sl(ŁAD 
GU.A,-iTI::RYI, CYGAR I PAPIEROSÓWt 

Polecam mój bogato zaopatrzony skbd 
iąi el do 11~bożet'1stwa, history.cznych, po\\·ie

~ciowyc!t, pap1icru, listy /. polskimi napisami i 
,ł)OWi!t!iL'l \'et'1. "iązerków, portmonetek itd. 

!NST.RUMENTA MUZYCZNE: 
"r I} oc.:, gitary, mandoliny, cytry, harmoniki, 

c r •anki i wszelkie prz~,rbory muzyczne. 
, pecyalno~ć: cy gary i r:apicrosy li tylko 

Il 110!„Jd h Hrm. · 
Proszc P0dal ów, aby sic: ~hcicli przekonać. 
On;awiam także obrazy; wiązarki i ~łubne 

~·i ńce p0dlu~ życzenia dohrzc i tanio! Ceny 
:1n cz11'.J zn·7,<.H'3! 

poparcie prosi 1111iż.ony 

JAN JAŃCZAK. „, nruc1.1·11mc11 n. r~ .. ul. Cesarsl,a 47. (K.iiser
Str. 11r. 17. 

I 

B ,1.,;;1, Dnia 13 b,,,, p,~\\'ll..1 t•Sub:i l,G iz<1C 
s.:c..L1:e rnoto;cm 1 11;~ '.l..\v :ii< jąc c1.y kto idzie 
uJ '1 / ·l 1 ·1 iJ;t1..'c 'O palla Jana Szynkar1'a i zl -
ma! 1 m r--!c~. l(fo wykryje ow:.i osohc otrzyma 
'IV 11.t ~rorlG n<l p.ina Szynkarka 2.'i marek 

)tn.1o 5ie to olHJI rcstnuracyi pana Kcttlcra ul. 
Sr c!im11c1 ~tr. 

Skład kolonialny w Westfalii. 
Z JhJ\\·odu iunezn prze-!siGIJiorstwa w strn-

u~ich oj1.-z ·stych jestem zmuszony mój \V 11aj
eo!'zy1.1 lJ:rgn b<;U.ący ?n ..:res sprzedać. Mói 
11ttres jest jedyny polski w miejscu. Zarazem 
,;:i dmie11iarn , iż w miejscowości blisko potowę 
wie-zkai1ców tv.oną Pdacy. - Zaliczki po
trz1.-ba f,00 tono marek. R.cszta po,Uu~ ugody. 
Zglr,szcnia piśm icn. poci nr. 11 l• do J:kspeclyc.ri 
„\\ i~ rusa Polskiego'' w Bochum. ----------·---

1'1ŁODY SUBJEI(T, 
15~ n urzcdnika, poszukuje od 1 sierpnia miejsca 
,\· sl< ładz:ie kolonlalnym i to tylłrn w polsk~m 

onrn ·dla wydoskonalenia się w polskiej mowie 
()ferty pod i:r. 100 do .,Wiarusa Polskiego" w 
Bochum. ' · 
--~----~~-

POLSKIE BIURO STRl;:CZEN 
poszukuje 11a wv sok ie zastu~i 20 dz·iewcząt na 
wirś rocznie 60- 70 tal., 15 dziewcząt do ho
teli micsięcwie 18-?D 111r., 12 dziewcząt do ka
:i:dei robotv. 

JiENRYI( MAAGH i MAl(S. BIERWAGEN, 
stręczarze 

w Dortmund, Llitgebriickstr. 18. 
Telefon 2358. 

-- --- ------
PANNA, 

1at 20 licz'łca ti posiadająca 1000 mr. majątku 
prncu1i~ wyjść za mąż. Panowie, posia<lajll;CY 
iakże cokolwiek majątku, którzy mają zamiar 
'"st.wić w związek rnalżeński, r,echcą nadeslać 
list z fotografią do Ekspedvcyi „Wiarusa Pol
skiego" w Bochum pod W. B. S. P. żarty wy
prasza się. -------

w Kunowie pow. Gostyt'ls~~ i:1am na s~rze
·d aż. gospodarstwo 13 mórg z1em1, do~ m1esz
'kalny masywny i odpowiednie budynki gos~o
•darcze. .Mo-gę jeszcze do tego 30-40 mórg z.ie
mi z foką wszystko obsiane odprzedać. I<o.
'ciól. szkota i poczta w miejscu. Stacya kol.ei. 
Dn Gostynia szosą albo koleją G klm. l(u~uią
c\· może każdej chwili gospodarstwo obJąc. 

· W atenty Oryczyóskl 

KIKLA POMIESZI\AŃ 
ml'l lipca do wynajęcia. 

JAN GRA.BIEC 
w Horsthausco, ul. Ludwi2str. 55. 

--GŁÓWNYCH ZASTĘPCÓW - także pań 
·ooszukuje się. Artykuł spożywczy.. 100 ma
rek 50% prowizyi. . Koszta ~odrózy.. Stale. 
B. Kristcller, Nahnmttel. Berlin W. Z.etenstr. 
1\r. 27. 

12 mór2 roll 
wszystko obsiane z nowym domem, ziiemla pier
·~zel klasy, zaraz na sprzedaż. Cena wedtug 

ti~Ody. 
Wincenty Stocki, Nłetusz.k.DW• 

Nitsche p. Schmlege\. 

Szanownym Towarzystwom polskim 
oraz zacnym Rodakom polecam się do wY
konywania 

MUZYKI NA FORTEPIANIE -
przy mniejszych zabawach towarzystw o
raz na wesolach. Po praktyc:r.nej nauce u 
pierwswrzędnego fortepianisty p. Rara w 
Gelsenkirchen, zdolnam zadowotlć w~el
kie życzenia. 

M a r y a W Ił k o w s k a. 
w Schonnebeck, b. Kray, Prledrichstr. 

Pomocnłk krawiecki, zdolny na duże 
sztuki może się zgłosić zaraz łub tet póź-
niej. , ,,1 rr. Słoma. mistrz krawiec ... 

w Ruhrort-Laar. .....;,_ ___ _ 

~iągnąć mogą osoby uczctwe I pracowite przez 
ł)rZYJmowaole iiamóWlleń na przedmiot bardz• 
.p{tkUJ>!IY Warunki bardzo korzystne. Sxczc
i(lty bedp1.atnie. Zgłoszenia Pod lit .B. L. S.. 
przyJmrue a:dm. oW!arusa Połskiegd 'W Bo„ 
dtum. 

Resztki• •aterJ·e wo11kowaae. 
partie łt•k•kllla. 

Resztki materyj n. lłlllnie, bluzki, pod-
szewki, materyj Jedwabrw@.1 płuszy, aa ubra-
11ia do przyjęcia i na ubrania, materyj na stlłrnie, 
reJEtki fest0nów, zaneli, materyj balowych, fi
ranek, plku, na koszule, chodników, obrusów, 
dywa11ików przed lóżka z malemi usterkami, 
syamozy, chusteczek do nosa, serwetek, rccz
uików, bobru na prześcieradła i ptótna, dolasu, 
damastu, kolderek, sprzedaje si~ znacznie niżej 
wartości u firmy: 

Elberfelder Restelager. 
Dortmund, Briickstr. I. piętro, wejście 

rynku „.Reinholdikirchplatz. 

BUTY DO PRACY, 
wykonane ręcznie, na wilgoć wytrzymałe, 
wysyłam pod zaliczką za 7,50 mr. Nie
stosowne wymieniam na inne lub pien. z 
powr. Przy zamów. proszę podać dlngość 
o!Jjętość stopy. 

Józef ŻarnO\vski, mistrz szewski, 
O os ty i'1 i.IP. 

Baczność Rodacy! 
Aby pozyskać wiccej odbiorców i wiQkszy 

mieć obrót, postano\vitern jeszcze tan:ej sprze
dawać ni;i; niejedne fabryki. Regulatory, cllu
gie przeszlo jeden metr już od 12 marek i droż
sze; zegarki prawdziwe srebrne c<l 10 mr. i 
drożej . Bracia Rodacy, spieszcie i zamawiajcie 
a przekonacie się, iż kupicie bardzo tanio i to
war dobry. Zwracam też uwagę Szan. Roda
kom na mój warsztat reperacyj zegarków, zlo
tych rzeczy i pierścionków ślubnych. Prz.r
ślijcie Rodacy zegarki do reperacyi a w 8 
dniach dostaniecie z powrotem zegarek dobrze 
zreperowany za cenę bardzo niską i pod gwa
rancyą dwuletnią. 

J. ŻYWIALOWSl(I, 
polski zegarmistrz i zlotnik 

w Bruckbausen, Albrechtstr. 16. 

Firma 
1'Tajvviększy skl Cl specy. w- Dlj,ejscu 
łlarkłplalz J. Bochum. Marklplafz I. 

(Telefonu nr. l 263.) 

Ubrania dla chło cólv 
--- śliczne nowo~ci ---

200 2000 
od do rnr. 

Ub ran Il„ Arf CZ 1 
V ~ n 

58°0 
rnr. 

1uul~ v. ·czaj mocne 1nate1l'ye 

60) 0000 
od do·O mi·. 

Kar .1ze ki antaz.1jne 
200 1500 

otł - do rnr od 

Palelotv, haw loki, kapoty, ubrania tło 
i_Wl~~wania. 

Eleganckie wykonanie podł, miary, pod kierownictwem 
pierwszorzędnego przy krawacza. 

Prosimy obejrzeć sobie nasze okna wystawne -
j.f 
o 
.o 

Laugend•~eer-Siłd Bardzo tania podaż o kupuje kaid;r 

i obuwie konfekcye • 
I 

Cl.)o ,.. 

ł· 
s;:s 

..o 

od najtańez,-c~i<> najwięcej elrganckich, po bez'konkuren
cy;eie tanicih cenach u 

Hermanna Klein 
obok poc:zty 

.... Obuwie od 

.t· 
25 fenygów do 25 

o 
~ o ,.. 

za parę. 
Ubrania dla meżezyzn og· 9,30 do 
marek. 

Wykonyw~nle podług miary 

i/ranie, §;iśr~ d;t~;;· ceny! 

·w oddziale 

Ser. 68 swaJcarskl ren. 
tłusty tow•r· 

Miód 30 ftD 

f•nt tylko __ 

Petroleum 14 f111. 

t!!!~ paląeełf'iko .-

Halenderskl48--
ser . fen. 

__ funt , 

Ogór~i 10 f~n. 
w occie 

i kwaśne Q sztuk 

Galareta 20 
J..~.~ .~~~„~.~. fen. 

poci • 

-
Bochum, Marb~clierstr, 19 



lir. D9. maJa 1985. 

f·o•nne pismo Indowe 'dla Polak6w na obczyźnie, po~wtęcone ~wiacie raz sprawom narodowym, politycznym ł zarobkowym. 

oozi codziennie z wYłątldem d1Ji POIŚwiątecmycb. 
fata kwartalna m Poczcie i u listowych wvnost 

s mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 ren. 
Wiaru Polski" zapisany Jest w cenniku pocztowym 

•• pod Złlakiem „t. polniscb0 nr. 128. 

I IQ ż za arQ I Ojczyznę ! 
Za ł eraty płaci I~ z wierM. petytowy 15 f „ u 
QS?lcszenia zamte zczonc.' przed iTI!eratam 40 fe Kł9 
czę to ~lasza , ot:zyma rabat. - Listy do „Wiar n 
PolsJ.ier;ro" należy t ankować i podać w nich doki • 

ny adre piszące~o. R kopi 6w ·e ni z raca. 

Redn.kcya, Drukarnia i Księgarnia. .znajduj e się w Bochum, przy ulicy Maltheserstrasse. - Adres: "Wiarus 1414. 

Rodzice polscy ! Uczcie dzieci swa 

ówić, czytać I pisać po polsku! Nie jest 

„ o aldem, kto po~om h 'U swemu znie .ł· 

c ·, ć się pozwoli! 

Ja,...Mczycy i Rosyanic ruszają się równo
cześnie w l\fandżuryi. 

Obie strony według ostatnich wiado
Tlll.•Ści przygotowują siQ do ruchów za
.:zcpnych, a potyczki straży przednich są 
curaz częstsze na całej linii fronto\vci. 
Nie iecka partya liberalna w rozkładzie. 

Tymi dniami odbyt się w Dreznie 
zjazd delegatów partyi hberalnej. Obrady 
kong resu wykazały, że w nal'vvażnicjszych 
k't\~estyach polityki wewnętrznej \V partyi 
i'stni t ic ogromna różnica zdaf1, a mianowi
cie w polityce społecznej i stanowisku 
li be rałów wobec noweli górniczej, Z wie
ht stron posypały się zaczepki, że za przy
cz,·n;.1 llberałów wstawiono d3 ustawy ów 
pa~agraf zakazujący członkom wydziałów 
robotniczych czynności politycznej i że 
partya Liberalna zgodziła się na glosowanie 
pub-liczne do wydzialów. 

Ad•nirał Birilcw mianowany następcą Roż
diestwieńskiego. 

Pogłoski o chorobie Rożdiestwiei'1-
·ki'Cgo nie ustały, a z kilku stron nadeszła 
nawet wiadomość że admira1 Rożdiest
ueł1ski zmarł w tych dniach. Wiadomość 
o chorobie Roidiestwieńskiego zdaje się 
obecnie potwierdzać, gdyż "Wiestnik" da
nosi: Admirał Birilew zostat mianowany 
naczelnym \.Vodzem floty rosyjskiej na 
oceanie Spokojnym z prawanti komendanta 
~amodzielncj annii. W jego miejsce wstę
pu.ie wiceadmirał Nikono\Y. 

___ T_e.!egramy. 
P e t e r s b u r g. W wtorek rano po

wieswno Kałajewa, zabójcę w. ks. Sergiu· 
Zai 

R z y m. Papież przyjął na posłucha
niu w wtorek prezesa Koła polskiego księ
t'ła Ferdynanda Radziwiłła z żoną. 

L o n d y n. W wtorek zakończyło się 
Przedwcześnie posiedzenie angielskiej Izby 
aitszej wśród niebywałego dotąd wrza
sku. 

Szt u t g a r d. Uchwala Związku 
Pracodawców, by wydalić z pracy zorga. 
Rizowaną czeładt krawie-cką w liczbie o
koło 500, zamieniono w czyn. W wtorek 

"00 PQłudniu zamknięto pierwszą część za-
• kładów, dziś ma to samo nastąpić z 1lrugą 
-Częścią. 

Piąty keogres 
·eentralnych niemieckich zwi~zków 

zawodowy eh. 
Kolonia, dn. 23. V. 1905. 

Całe dzisiejsze posiedzenie przedpo
łudniowe wypełniły rozprawy o fundu
siach strejkowych wywołane strejkiem 
~órników i zdaniem delegatów głó
wnie strejkiem tkaczy w Krymiczo~ie. 
Organizacya tkaczy otrzymała bow1~ 
znaczne sumy zewsząd na strejk, tak iż 
PQ ukończeniu bezrobocia pozostała nad
WYika. Te nadwyiJkę powstałą ze skła
dek Pr.zyłączyla organizacya tkaczy do 
swe} kasy, w której takim sposo.bem ~o 
~reJku miała znacznie więceJ pieniędzy mż 
\iedykołwiek przed tern. 

Prz~tw takiemu postępowaniu z pje-

niGdzm i udzielonymi organizacyi rnbotni 
kó\\' tkackich przez inne organizacyc so
cyalistycznc oburzano się wszędzie ''r ko 
łach socyalistycznych, ..1 dziś po dwóch la 
tach oburzenie jeszcze nic wyga Jo. Mó
wcy przeważni e byli zdania, że nadwyżkę 
orgarnzacya tkaczy winna była oddać ko
misyi jenc.ralncj, kicrnjąccj związkami cen
tralnym i. W imieniu bochumskiego "fcr
bandu" oświadczył też j u ż dzici'1 przed
tem p . Sachse, że sk0ro górnicy zrobią o
g6ln y obrachunek ze s kł a d ek na st rciku j ą
cy ch, sta ry „ferband" nadwyżkG prześle 
komisyi1 jcncralnej. Obrady to czyły się 
nad tern, czy nie utworzyć przy komisy~ 
jencralnei funduszu strejkowego dla wszy
stkich organizacyi; kongresowi przedło
żono bowiem kilka wniosków pragnących 
takiego zalatwienia sprawy oraz kilka re
zolucyj domagających się jej jednolitego 
u regulowania. 

Większość znaczna kongresu sądziła 
jednakowoż, że utworzenie ogólnego fun
duszu strejkowego byloby krokiem zupcl
nie chybionym. Przy takiem załatwieniu 
sprawy osłabiłoby się u robotnika zajęcie 
orga.nizacyą, gdyż oglądałby się za\.vsze 
na pełną kasę komisyi jeneralnej, a następ
nie i organizacye byłyby pozbawione sa
modzielności. Ogólnie panowało zdanie, 
że poszczególne organizacye same-każda 
dla sic - \Vinny się starać o utworzenie 
ft:nduszu streikowego przez powiększenie 
skladek i tylko w nadzwyczajnych razach 
ma komisya jeneralna wzywać do skla
dek na rzecz strejkujących. Te dwie my
śl' przewodnie podano komisyi wybranej, 
która z przedlożonych w tej materyi róż
nych wniosków i rezolucyj ma wypraco
wać coś jednolitego. 

Na posiedzeniu popoludniowem zaj
mowano się polożeniem robotników i ro
botnic pracujących \.\' domu i sprawę 
przymusowego stołowania się pracobiorcy 
u pracodawcy. 

Powzięto szereg uchwał dążących do 
usumęc1a istniejących w tym względzie 
marnych stósunków. 

Po referacie p. Schmidta z Berlina o 
centralnych sckretaryatach robotniczych 
odroczono na. środę dyskusyę nad przedło
żonymi do tego punktu wnioskami. 

Polacy na obczyźnie. 

Bochum. W sprawozdaniu naszem z 
piątego- kongresu związków central: 
nych w Kolonii zaszedł bląd d1:11karsk1 
zmieniający sens odnośnego zd~ma, wy
puszczono mianowicie dwukrotnie _syl~b~, 
którą w sprostowaniu podajemy ~ruk1~m 
trustym. Zdanie owo winno brznueć, 1ak 
następuje : . 

„Część posiedzenia przedpołu~nio-
wego i cate posiedzenie pop-oluicint~we 
wypełniła dyskusya n~d s~ereg1em 
wniosków dotyczących ag1tacy1 ogólnej, 
agitacyi pomiędzy robotnicami i agita
cyi pomiędzy robotnikami _języka ~ie
niemieckiego. Wniosk1 d~tyczą.ce ~t~
cyi pomiędzy robotnikrum nłemem1eck1-
mi nie doznały jednako~oż potrzeb?ego 
poparcia, tak iż nad rnm1 wogóle me o-
b radowano. u 

Dla objaśnienia sprawy dodajemy, że 
z powyższego nie v.~ik.a, j~koby soc~a„ 
liści Już wogóle nie chc1eh agitować pomię
dzy Polakami, Włochami. itd .. Na agltaCY" 
t~ będą onl i nadal pośw~ęcah znaczne su
my, lecz załatwiono się z. tą. .spr~wą pra
wdopodobnie już na niedzielnej taJ~ej kon
ferencyi, nie cb~c publicznie zdradzać 
taktykA. 

Huckardc. W niedzielę dma 21 maja 
rb. odbyl siG u nas wiec zwolu11y przez 
„Zjednoczenie zawodowe polskk'·. Po 
oborze biura przemawiał druh franci zek 
Patelka. Przedstawiwszy Podal·om, dla
czego nic po ~inn i si ę łączy6 z obcymi am 
z socyalno-demukratami, ani innymi, ;;;a
chęcaf wiccowników do popierauia swoj
skie.i o rgan i.zacyr, ażeby '" najkrótszym 
czasie 80 tysięcy ro dakó \ , znajdujących 
sic; w westfalskim obwodzie, można poht
czy6 . Pracując \\ tym kierunku, nic t rze 
ba zważać na żadne przeszkody. Nast GP
ni c przemawiał druh Błaszyk o spraw ach 
knapszaftowych i o post~powaniu sobie 
źwiązków memieckich z naszymi rodaka
mi, znajdującymi się w tych związkach i o 
j o podwyższenie składek miesięcznych. 
Cały przebieg wieca byl wzorowy i obu 
mówców nagrodzono oklaskruni. Mężem 
zaufania obrano w miejsce druha Stancza
ka, który urząd zlożyl druha Kępłszczaka, 
który dotąd miał ulicę dworcową, a teraz 
obejmuje także ulice OrUnstrasse i Treib
srasse. 

Merkłinde. Wiec „Zjednoczenia za
wodowego polskiego" odbył się w nie
dzielę dnia 21 bm. w bardzo wzorowym 
porządku, chociaż nie przy zbyt bcznym 
udziale. 

O sprawach organizacyjnych przema
wial drułl Siekierski, zaś druh Grzesiek o~ 
mawiał przebieg obrad nad nowelą górni
czą w sejmie i poglądy pracodawców \,„ 
tej sprawie. Mówcy przemawiali z za
pałem tak~ że nai sI~1chaczach wy~arll 
dobre wrażenie bo się dość spura hczba 
zglosila na czlonków. Mężem zaufania 
wybrano druha Antoniego Bachórza w 
W estrich nr. 32. Niech rodacy dokładają 
wszelkich sil. ażeby dh. Bachórzowi pra
cę ułatwić. 

Opieka ducho-wna nie1nców·kato
lików w Polsce. 

W niedzielnym numerze pisze bcrliri
ska „Germania" co następuje: 

W sp-rawie duszpasterstwa dla kato
likó~· niemieckiej narodowości \V archi
dyecezyi gnieźnief1skiej i pozna~s~ie} 
stwierdzamy wobec fałszY\vych domes1cn 
prasy co następuje: . . 

1) Katolikom niemieckim udziela st~ 
sakramentów św., o ile na to pozwaJaią 
przepisy liturgiczne, w języku niemieckim. 
Odnosi się to oczY\viścte w pierwszym 
rzędzie do sakramentu SPO'\viedzi. . 

2) Naukę przygotowawczą do spo\: · 1~
dzi i komunii św. pobierają wszystkie 
dzieci niemieckie bez wyjątku w ojczy
stym języku. W gminach, w których stę 
znajduje kilkoro niemieckich dzieci, bywa 
przy pierwszej komunii wygłaszaną także 
osobna przemowa niemiecka. Jest nam 
znany nawet przypadek, że pevvien pro
boszcz od \vładzy ducho\vnej otrzymał na
ganę za to, iż podczas uroczystości pi~r
wszej komunii, w której brało także udział 
tylko jedno jedyne dztecko niemieckie, nie 
wygłosił niemieckiej przemo:vy. . . 

3) Przy pogrzebach jest Język me~1~
cki także używany, tak samo oczywtsc1e 
w urzędowych stosunkach probostcza z 
parafianami nlemieckiei narodowości. Nie 
będzie za śmiałem twierdzeme, że nigdzie 
na całym świecie rellgijne potrzeby (naro
dowych) nmieJszości nie są tak uwzglę
dniane, jak w dyecezyach gnieźnieńskiej i 
Poznańskiej ! • 

, Jeżeli w parafii . znajduj~ si~ choćby 
tylko :ID----40 niemle<:kich katolików, wll
.czając Już niemowlęta i staruszków, przy
stuguje im prawo żąda.n.i.a oS-Oibnych kazan 

\' .i~2yku niemi -;kim. CL'~m \\ y 10śroct
kO\\ aria liczby (p >lskich i n~c.mieckich a 
ratian) pisuje ię • myśl r zporzącfze · 
, rc:ybiskupiego wszystkich pa afian do li 
i nastGPlli w 3 po sobie na!->tępui<l\.:YC 
lliedzieiach \\. zywani b \\TJj~ r ObU języ
kach, żeby hsty doktadnie przejrzeli 1 zb -
dali. \V,}'nik tego dokładnC'go . ii;;u sta.
JlO\\ i po tem rodstawG dla zapro adzeni 
lub pomn 1 żcnia niemieckich kaza1'i. 7..a a -
da ta odnośnie do Polak(" ·-katolik \\' b -
w a p rz~prowadza11 •1 z d .lek 
sk rupul atn o ści•t( ! ! ). 

Ducha vicl1stwo cht.;tnic nodeimuie ii; 
tej zuwojonci pracy , mimo że n ie i.edE!lł 
l\si:1dz przypłaca to S\\ o jem zd row1em: 

W czysto uicmieckich stronach arc:hi
dyccczyi, jak Jl. p. w dckauacic waleckim 
(Deutsch Kronc), iGZYk niemiecki \Vylącz
nic panuje w koś~clc. Tam muszą Pola
cy-katolicy chodzić do spowiedzi nawe t 
do obcych parafii, ponic\\'aż m1eJscow ~ 
ducho\rny cz~sto wcale 11ic umie po pol
sku ( ! !). 

W miastach z wiGkszą liczbą katoli 
ków niemieckiej 11arodowości istnieje:\ oso
bne kościoły, w których wyłącznie nie
mieckie odpra\\la się nabożeństwo. Ab · 
uwzględnić uczucia narodowej' przynależ
ności Niemców, spowodowała władza du
chowna 7 proboszczy miasta P0znania 1 

żeby zrezygnowali " woich praw próbc
szczowskich co do t11zie1enia chrztu, ślu
bów itd. na ko-rzyść \Vikarych tamtejszego 
niemieckiego, w środku miasta położoneg 
kościoła pofranciszkańskiego. Nadto· i 1 

innych kościołach mia ' ta Poznania odby
wają się niemieckie kazania raz na miesiąc 
i w święta uroczyste„ 

Niemieckie kośCioły z niemieckmn 
księżmi i z wyłącznie- nicmieckiem nabo
że1istwem znajdują się · jeszcze w Gnieźnie. 
Bydgoszczy, I(rotoszynie i I(oźminie . 

owa posła Chrzanowskiego 
wygłoszona dnia 18 maia w parlamencie 
przy obradach nad zmianą postępo;wanla 

są4ów cywllnych. 

.\V imieniu stronnictv.·a mego ragm: 
zaznaczyć \: kilku stawach stano\visko 
nasze wobec projektu. 

Trzymamy si~ stale wywalczone! 
przez wieki zasady równouprawnienia 
wobec prawa. Naszym ideałem byłaby 
możność rcwizyi \Vszystki.ch v.-yroków 
sądów nadziemiańskich bez \vzgl~du na 
objekt. Jako pewne niedomaganie uważa
my więc już stan obecny, o rani czający 
rcwizye; jako cofnięcie si~ zaś uważać 
musimy wszelkie pochvyżs.zenie sumy re
wizyjnej. 

Poza tern teoretycznem zapatrywa
niem, przemaw1aJ<\ zdaniem naszem i 
względy praktyczne przeciw podwyższe
niu sumy rewizyjnej. 

Ze stanowiska socyalnego podwyż
szenie sumy rewizyjnej jest poszkodowa
niem mniej zamożnych sfer ludności, które 
najwięcej prowadzą procesó\V, dla tego, że 
wyroki sądu nadziemiańskiego przy ma
łych objektach, chociaż niesłuszne, nie mo
gą podlegać kontroli. To zaś sprzeciwia 
się przewodnim zasadom naszego stron
nictwa. 

(Bardzo słusznie u Polaków). 
także niebezpiecznem ze względu na ogól; 
niebezpieczeństwo to polega zaś na mniei
szeJ wartości wyroków sądów nadzle
miańskich w sprawach, które nie pod
legały rewizyi. Jest to zdanie wspólne 
wszystkich adwokatów, nie tylko przy są
dach · nadżlettlla1,skich, ale i ziemiańskich, 
którzy ob5erwoWali wyro~t inst~cyi '«"'f!ł· 



cSi'YClrw SJ>Ta\Vach cywilnych. Wiełe mo
*laby o tern mówić. 

Pan sekretarz stanu pO"WołV'-'-·ał słe na 
idealizm i sumienność ~łów niemiec
kich. ByĆ może, że idealne stano.wisko 
rest bodźcem dła czf onkóvt najwyższego 
try'- ·'.„~- tu, jako najwyższej instancyi pra~ 
i". . Ale idealnego teg-0 stanowiska nie 
zajuują w tej samej mierze członkowie są
dó'\\ niższych łnstancyi a wobec braku 
ko11troli musi z biegiem czasu zanikać ta
ki idealny pogląd. 

Względy powyższe, niebezpieczc11-
~mrn pogorszenia procedury prawnei, są 
tak ważnemi, że projekt rządowy i uchwa
ły komisyi napotkać muszą na opór u 
wsr,ystkich stronnictw. Jedyny sposób, 
aby zmniejszyć pracę najwyższemu trybu
m.tłO\\ " i widzimy albo w powiększeniu czlon 
k<)\\ pojedyńczych senatów. Mówiono 
wobec tego o podkopaniu tradycyi poie
dy1iczych senatÓ\\'. Nie jest to niczem 
więcej, jak podtrzymywaniem sta
rych, przeżytych zapatrywań; niechaj 
llO\\'e idee zdobędą sobie mi.ejsce. Je<lnoJi
tość \vyrokó\~' , która panuje dzisiaj, przez 
dwa nowe senaty 11ie może być zachwia
mi; w komisyi dawano rady, jak jednolitość 
tę utrzymać. \V każdym razie my Polacy 
którzy więcej niż wszyscy inni wzdycha
my do równości wobec prawa i sprawie
dli\\ ości, n~e możemy popierać pogorsze
nia wymiaru sprawiedliwości. 

.(Brawo u Polaków). 

Ziemie polskie. 
Z Pru; /iaehodnieh Warmii i Mazur. 

Pelplin. t We wtorek o 7 i pól godz. 
wieczorem zmarla w tutejszym domu św. 
Józefa po dłuższe chorobie, opatrzona Sa
kramentami święteJni Siostra WLncentka, 
Amalia \Vroka, w 71 roku życia a w 46 
roku Pff\.Yolania zakonnego. Pochodziła 
z Wartcmborka na Warmii. Przez kilka 
lat byla zatrudniona w Collegium Maria
n um, kiedy to Siostry Wincentki prowa
dziły tam gospodarstwo domowe (od r. 
1861 aż do wydalenia ich przez rząd w 
skutek ustawy klasztornej z r. 1875). W 
'domu św. Józefa zarządzała ekonomią 
przeszło 25 lat. Starsza jej siostra, ró
wnież Siostra Milosierdz.ia, po ukończo
nych rekolekcyach przybyla z Poznania 
Ją odwiedzić trzy godziny przed jej śmier
cią. 

Grudziądz. Ks. wikaryusz Wieczor
kiewicz pochodzący z Cho.tnie w Prusach 
Zachodnich, który w l(rólewcu ztożyl e
gzamin paflstwowy z filozofii i aż dotąd 
odprawial naboże1istwo w kaplicy św. 
Wojciecha na Amalienau przy Króle~~ ... cu, 
])owołany zostal przez magistrat w Gru
dziądzu jako nauczyciel religii przy wyż
szej szkole realnej, wyższej szkole dziew
cZ<1t i se.minaryum nauczycielek tamże. 

Kapitan Czart. 
TOM TRZECI. -

- Czy pan de Cyrano w Paryżu? 
- Zdaje się, że \Vyje{;hat Ale na co 

te pytania? 
- Pytam, bo mam \Viele błędów do 

odpokutowania, bo sprzykrzyła mi się nie, 
godna rola, którą dotąd odgrywałam, bo 
wreszcie pragnę ocalić panią i zwrócić jej 
Manuela. 

- Ty, Zillo? 
- A któż, jeśli nie ja, jest przyczną je-

go zguby? 
- Ależ„. 
- SlysŻałaś pani o księdze, w której 

znajduje się świadectwo, stwierdzające po
chodzenie Manuela? 

- Więc? 
- Tę księgę, której nie wydano niko-

mu ani hrabiemu Rolandowi, ani też panu 
de Cyrano, ja posiadam i - pilnie jej strze 
gę .. 

- A brat twóJ? 
- Brata nie potrzebuję obawiać sie. 

Jest on daleko ztąd. Zresztą, cóż brat 
mógłby postawić przeciw temu świadec
twu oraz przeciw memu osobistemu ze. 
znaniu? · Dotąd niegodna uczciwego serca 

. uadzieja powstrzymała mnie od tego zezna 
nia. Teraz postanowiłam ·WSZYiltko po„ 
wiedzieć. 

- Nie uwierzą ci. Pan de Lamothe 
zbyt Jest uprzedzony· do Manuela. 

- Pokażę księgę. 
. - Powiedzą, te podrobiona. My, 

Zillo, slabe kobiety, nie posiadamy dość s·i
ly: aby walczyć z władzą, która uparta 

Szcz~- We <rLwartek wieczorem 
o go<U. 8 '\\"Ybuchl w niewytf.omaczooy 
dotąd sposób ofień ·u posłedziciela. Kacz
marczyka. SpałM się dom mieszkałny z 
całym martwym inwentarzem. 

Z WłeJ. Kr Poznańsld •• 
Poznań. „Posener Tagebłatt" donosi 

źe w sobotę po południu o godzinie 4 are
szto\val żołnierz przy forcie piątym z P-O
mocą pewnego robotnika, studenta Wla
dyslawa Pawlowskiego z Warszawy, li
czącego lat 19. Aresztowano go w eh wili, 
gdy rysował, uzupełniając mapę Poznania. 
Na mapie te.i o<l.rysowanych już bylo kil
ka fortów. Pawłowski, który od kilku 
dni bawił w Poznaniu, znajduje się obecnie 
w wi~zieniu poltcyjnem. 

Tyle „Powncr Tageblatt''. Niebawem 
dowiemy się, o ile prawdziwem jest opo
" iadaQJe organu półurzędowego. 

Poznań. „Posencr N. Nachr." podaje 
wiadomość, że ks. Arcybiskup dr. Sta
blewski kazał sobie już teraz w kaplicy w 
tumie urządzić grobowiec. - Sciany kapli
cy mają być udekorowane obrazami świę
tych i scenami z historyi polskiej, a grobo
wiec nosić ma prowizoryczny napis: „F1o
ryan Stabłewski, arcybiskup gnieinicńsko
poznański". 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Zmiany w duchowieństwie. Przesie

dleni: ks. wob. Pawel Winkler z Dziecko
wic jako proboszcz do Wielkiego Ch-ełmtt, 
ks. kapelan Wycisk ze Szczedrzyka do 
Angem1iinde. 

Żory. W komomicG Baron, zatru-
dnioną pieczeniem chleba, uderzyt podczas 
burzy piorun i zabil ją na miejscu. Oprócz 
tego zabil piorun w tym samym domu kro
wę komornicy, a w sąsiedztwie krowę mi
strza ceglarskiego Skrzyżowskiego. 
Chlew począł się palić, lecz pożar został 
natychmiast przytłumiony". W Bujakowie 
zabH piorun dwa konie dominialne. 

Bytom. .Protestantyzacya na Slązku. 
,,Katolik" pisze: 

Ze strony protestanckiej rozwinięto w 
ostatnim czasie na Górnym Slązku bardzo 
OŻY\\~ioną agitacyę. Odbywają się zebra
nia, na których rozmaici mówcy wygła
szają mowy w duchu protestanckim. Poza 
tern uprawiana jest agitacya przez pisma i 
pisemka, niemieckie i polskie ( !), które pH
nie agenci, kolporterzy, a na\vet i kobiety 
od miasta do miasta, od wsi do wsi i od 
domu tlo domu roznoszą. 

Wiadomości ze świata. 
Trzecie czytanie noweli górniczej w 

sejmie pruskim ma nastąpić w czwartek 
łub piątek. W drugiem czytaniu odrzuco
no wydziały robotnicze, odrzucono ogra
niczenie czasu pracy ze względów zdro
wotności i zresztą pozostawiono uchwały 

si~ bądź co bądź, postawić na swojem. Tu 
potrzebna ręka mężczyzny. 

- Mężczyzny? Znam jednego, któn 
z calem poświęoeniem ofiarowałby nam 
swą pomoc, ale ten właśnie, jak mówiłaś 
pani, jest nieobecny. 

- Pan de Bergerac? 
-Tak. 
- Być może, iż powróci? 
I podszedłszy do drzwi, Gilberta przy 

wolała służącego. 
- Wilhelmie - rozkazała - idź do 

mieszkania pana de Bergerac i dowiedz 
się, czy powrócił. Bądź ostrożny; spraw 
się dobrze i prędko. Wracaj jak najśpiesz 
niej; będę na ciebie czekała. 

Niemaczna przestrzeń dzieliła Dom 
Cyklopa od zajazdu, ''· którym przemie
szkiwat poeta. Podczas gdy Wilhelm 
przebywał ją krokiem pośpiesznym, obie 
mlode kobiety rozmawiały o S\vych proje
ktach. 

Rozmowa trwała niedługo, służący 
zjawił się wkrótce z powrotem. 

- Pana de Bergerac niema Jeszcze w 
Paryżu - oznajmil, wchodząc. - Nikt też 
nie wie dokładnie, k4edy wróci. 

- Hal - rzek fa smutno Gilberta -
Bóg nam nie sprzyja. 

- Pójdę jutro sama do pana de Ber
gerac - oświadczyła Zilla. - Może lepiej 
mnie się powiedzie, . 

- Czy będziesz miała siłę? Jesteś 
jeszcze bardzo osłabiona. 

- Przemogę swą słabość. I tak już 
za długo trzyma mnie w domu. 

- Podzielisz się ze mną wiadomo-· 
ścłami? 

- Otrzymasz ie pani przez pa.ha de 
Cyrano: jeśli z nim się zobaczę. Tymcza-

po'"Zięte w komisyi. CZY trzecie czytani~ 
zttilenl cośkolwiek na korzyść robotnika, o 
tern tuż na\\i'"lfł: i centmm zwąt'1*ło. 

Na postedzeniu ottorkowem zala.twil 
się sejm z szeregiem wniosków i petycyj. 

Parłameat &iemteckl uchwaill '"' wto
rek imiennem glosowaniem podwyższe:n!e 
sumy rewizyjnej i przyjął następnie i re
sztę uchwal dotyczących sądownictwa w 
sprawach cywilnych w brzmieniu ustano
wionem przez komisyę. 

Z róiny~t. ·stron. 
Madryt. Kaiplica protestancka w ~~ 

dryde. Jedno z pism madryckich donosi, 
że w stolicy ttiszpanii wybudowaną zosta 
nie wspaniała kaplica protestancka. Ko'"'. 
szta budowy poniesie podobno cesarz Wił 
hełm z wlasnej szkatuły. Niewielka kolo
nia w Madrycie otrzymafa już polecenie 
rozpoczęcia robót. Pisma madryckie za
pytują się, jakie stanowisko zamierza wo
bec tego zaiąć rząd hiszpański? 

W Londynie zmarł przeżywszy lat 75 
ś. p. Bartłomiej ~więcicki, uczestnik pow
stania styczniowego. Po roku 1863 przy
był do Anglii i zamieszkał przez lat 40 w 
Londynie, gdzie się też ożenił. Był za
wsze dobrym patryotą, bardzo poważa
nym przez członków kolonii polskiej, a 
przedewszystkiem przez „Utterary Asso. 
ciation of the friend of Polonia" . 

Berlin. Na mocy rozporządzenia poli
cyjnego z r. 1900, które zakazuje każdego 
zbierania składek pieniężnych na zebra
niach publicznych, skazano za takie zbie:.. 
ranie składek pewną osobę na karę pienię
żną. Berlif1ski najwyższy sąd krajowy 
(kammergerycht) zniósł teraz \v:yrok po
przedni i uwolni/ oskarżonego od kary z 
tern uzasadnieniem, że rozporządzenie po~ 
licyjne Jest nieważne, ponieważ nie może 
mieć za podstawę §§ 244ff. część II tytuł 
20 ogólnego prawa krajowego, gdzie jest 
mowa jedynie o kolektach domowych. 
Rozporządzenie, które nakłada karę na o
soby, zbierające składki prz.y sposobności 
zebrań publicznych bez }łozwolenia naczet 
nego prezesa, nie jest ważne, jeśli każde. 
mu uczestnikowi pozostawia sie do woli, 
czy chce coś dać i ile chce na ten cel, na 
który składke urzą<lzono. 

Ro.zmaiło·ści. 
Zwierzęcłałe dziecko. Warszawski 

„Goniec Poranny", a za n·im „Słowo" opi, 
sują następujące wydarzenie: Do War
szawy przybył w tych dniach oby·wateł 
z łomżyńskiego pp. Blumowicz wraz z 
11-letnim synkiem. Synek ten gdy mial 
lat 9, zaginął pośród przechadzki w lesie; 
poszukiwania, prowadzone na wielką ska
le nie przyniosły żadnego rezultatu. 
Przed 7 miesiącami na jednej z oddalo-

sem - dodała ciszej - spełnij pani moją 
prośbe i oddaj naszyjnik. 

- Nte, Zillo. Nadzieje nasze mogą u
kazać sie zawodnemr i na wszelki wypa
dek trzeba mieć broń pod reką. 

- 7 Postawię na swojem, zobaczys 7. 

pani. Mam dobre przeczucie. 
- W takim razie, nie powinnaś m!ec 

żadnej obawy o mnie. 
- W żadnym wypadku nie będziesz 

podarkiem, który odemnie ott zymalaś. 
-- Kto wie! - szepnęła Gilberta w za. 

myśleniu. 
I okazawszy ruchem stanO\\'czym, że 

z~ żadną cenę naszyjnika nie odda, poże
gnała szybko cyganke i wysza w towarzy 
stwie Wilhelma. 

Ten ostatni, stary sługa rodziny d~ 
Paventines, przywykły do ślepego wykony 
wania woli swej pani, odprowadzil Gilbert<: 
do palacu, ani jednego pytania nie śmiąc 
zadawać jej w drodze. 

· Zaleciwszy ·Wilhelmowi zupelnt o 
wszystkiem milczenie, pannp de Paventincs 
udała się do swego pokoju, niczyjej uwag! 
na siebie nie zwróciwszy, i po raz pierw~zy 
od wi·elu dni spokojnie zasnęla. 

IX. 
Ale Zilla spać nie mogła. 
Gdy niepewne światło poranku wni 

knęło do komnaty cyganki, wstara i spró
bowała sit, przechadzając się .na matef 
przestrzeni od łóżka do okna. 

Była Jeszcze bardzo o·stabirnn i tyll<o 
podniecenie nerwowe dodawało jej mocy. 

Mimo wszystko, ubrała się, \VV·łvu:, ła 
z ukrycia księgę, przez oka !ej zapis:tn.:\. 
wolnym krokiem zeszla na niżc;1, · ~ - piętro. 

W lzbje noclegowej sptkala odźwier
ną, która na jej widok nie mogła po'"'·strzy. 
mać okrzyku zdziwienia. 

Ol'~h uUc Blale~ostoku a~tow~-o ob'„ 
rośnięłf1tO włosami ł zdzfczalego chłop~ 
od łctóreg-o ole motna sł~ było niczego d~. 
włedzieć, gdyt na ·wszelkie zapytanJt; '\\y 
da'_Vał tylko z siebie Jakieś mrucUttie 
zwie rzece. Chłopca ull11eszczo_no ·w ,przy 
tułku dla ubogich, gdzie atwaty1 go ~e. 
brak, który pochodząc z Lomży, wiedział 
o całej historyi zaginięcia chto])Ca, g"d~ 
niejednokrotnie otrzymywał iatmuż:nę ~ 
p. · B. Opowiedzial więc o tern zarzą~. 
jącemu przytułkiem, który natychmilfśt 
zawiadomił B. Po przyjeździe do Błatc. 
gostoku, państwa B. z wielkim tmdem 
poznali swego syna i to dzięki temu, że 
pani B. wiedziała o pewnych znamionnch 
na jego ciele. Obecnie p. B. przyjechał 
do Warsza\vy, aby zasicgm\ć porady ule. 
karzy. 

Chłopiec nic rozumie, co się do niego 
mówi, je bez \''ybont vvszystko, przeważ. 
nic zaś żywi się zielenią. Z btyskawiczną 
szybkością pożera 011 orzechy, zieleninG. 
owoce, Ja.ia na surowo wraz z łupiną ·itp 
Podczas tej czynności podchodzi do przy. 
byłych i obwąchiwa ich ubranie. 

Na razie lekarze, do których zwraca/ 
sic;: stroskany ojciec, poradzili mu rozwiiać 
umysł dziecka, zapewnić mu wszelkie W) . 

gody i nie wypuszczać go samego. 
Dobroczynne świstanie. Nienz na 

polu bitwy na\vet iolnierz lekko ranny 1 

zupełnie przytomny niema dość sity, aby 
krzy.knąć i dać znać o sobie ratującym i 
ginie z utraty krwi lub pragnienia. Ażeby 
temu zapObfedz, \Vynalazł dr. Matignon, 
francuski lekarz, czynny obecnie \V Czer
wonym Krzyżu w Japonii, świstawkę, któ. 
ra przy slabym natężeniu wydaje bardzo 
silny odgłos. Swistawka zaopatrzona iest 
w numer i może przez to służyć także do 
rozpoznania żo1nierzy. 

Niebezpieczeństwo „zlełone". Swieżo za
broniono w Belgii wyrobu, sprzedaży i wywo
zu absyntu . . To wypowiedzenie wojny „zie(QJl€ 
mu niebezJY.eczellstwu" daje pohop Maurycemu 
Telmeyr do wyluszcz.enia w Ooolois", iak dono
s~ym jest ten zakaz dla Prancyi. Przed laty 50 
·wypijano tam rocznie 735 hektolitrów absyntu. 
dziś konsurncya wynosi - 13..1,000 hektolitrów. 
Za czasów drugiego cesarstwa w cią~u lat 20, 
konsumcya asyntu nie przekroczyla 2000 he
ktolitrów rocznie. W r. 1880, czyli w 10 lat po
tem, doszla już do 13,000, po latach 5-ciu już do 
58,000, w następnych 5 latach wYnosila przecię 
tnie po 112,0000 hekt. Przed póf wiekiem wy. 
piJano we francyi 500,000 hekt. alk0-holu we 
wszelkich postaciach, dziś - 2 miliony hekt. 
W tym samym stosunku wzrosJa liczba oblą
kanyeh. Przed laty 60 Prancya Hczy!a Ich 10 
tysięcy, dziś ticzy 80,000. Lkz:ba przestępCÓ\I' 
zwiększyfa się olbrzymia, wówczas gdy cyfra 
ludności wzrosla· bardzo nieznacznie. 

30,060 trzęsień Z:emł naliczy! rocz.nie na 
kuli ziemskiej prof. Milne, uczony angielski, z-ai· 
mujący się specyalnie seismologią. Na prze
strzeni Wielkiej · Brytanii zdarza się przeciętnie 
po 5-6 trzeSie1'1 ziemi na rok. 

DZ:esiąty księżyc Saturna wykryto przy 
pcmocy teleskopów w obserwatoryum arequ1· 
pańskiem. Okrąża on swego planetę w ciągli 
21 dni. Niektórzy z astronomów z nledowie· 
rzartem- przyjęli tę wiadomość i sądzą, ie albo 

- Panna Zilla wychDJzi ? -- spyui.1, 
- Wychodzę - odrzekła krótko er· 

gan ka. 
Ależ kochanko blada 1·e5teś jak śmierć. I I 

Na pierwszym skręcie ulicy upaść możesz 
bez sH . . 

- Nie upadnę! 
- W reszcie, cóż mnie t<:im do nici! 
świeże powietrze dobrz·~ oddzialal-o 

na Zillę. Posuwając się zwoi11a i przy6ta· 
jąc chwilami dla nabrania sil, doszła do z.n· 
jazdu, w którym mieszka! poet1, i gdz'e, 
zaprzybyciem, zastała gospodaria, pn;wa· 
dzącego nader ożywioną rnzmov/·~ zt ~lu· 
żącą Cyrana. 

Zajazd i oberża miat~r swój \'d'g!lłó 
zwyczajny. O tak wczesnej ~cjiinie .za· 
den jeszcze biesiadnik nie prze-;~w1ł progu 
·izby gościnnej, gdyż stoły byty zupdme 
czyste, a cynawe kubki wisiały w prawi-Olu 
wych szeregach na ścianie. Pnl\vie zaW!IZC 

b ·wa w każdym domu, do którego przr ~ 1.1b 

go-ść nowy lub powraca kt )ry ze stalY. 
mieszkańców zauważyć można troch~ n~· 
tadu, ujawniaJącego się częsrokr0l: w w· 
dzo nieznacznych szczegółach. . .· to 

Mieszkanie Cyrana nie prz .:usta\\ ta ·h 
na pierwsze wejrzenie, żadnei{O z ty~ 
znaków ostrzega~c~ych. . . ota 

A jednak Sawmmsz, Castiłlan 1 M3r 
powrócili jut z drogi. . ·cni, 

Wszyscy trzej, nadzwyczaJ zn ul 

zasypiali teraz głęboko. . . ·zed 
Przybycie Maroty było wtasnie ~: ·ścl 

miotem żywych rozpraw pomiędzy '' a 9. 
cielem zajazdu i gospodynią poetY._ Tacef 
statnia musiała ustąpić ~wej izdebki .t~·~ie111 

. ce i niemało byto oburzona wtargn•v" 
do domu tego ładnego szatan.ka. -arat 

- Czy mogłabym .zobaczyć się z 
z panem de Bergerac? - spytat.l. 
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t tu \V i'l"Ze zfudz.enle optyczne~ alli-0. tci w 
~Y Saturna paj.awil sie '\\1c.łki meteor I U· 

-~· . 
· Wesoły kącik. 

Po poddaniu Portu Artura. 
l&ek: Tt Sini, Ja co t.obi powim, ten 

:Msseł to bardzo głypi goj; won nie pócze
bowa1 widać partu J aponerom. „? 

Srul: Jakto nie póczebowal? A co 
b. ? 

iHia~ zro tez . 
Icyk: Ny Srul, i tiś jest głupia, on pó-

czel;Jowat go przepiszacz na swego żonę i 
tttus„. ! 
&~ 

Od Ekspetlycyi. 
Pana Urbańsklego dawniej w Scharte. pro

sirnr o po<lanie nam dokladnego a<lres.u, ponie
waż książka \vyslana zostala nam przez pocztę 
zwrócona. oo Herne. Prosimy o~loszeria rychlej 
11adsylać. Kto się .spóźni! sz~z~gólnie z po
śrniertnem o~!osz~niem, mech. 1dz1~ na_ po~ztę, 
lbo do najbllzsze1 restauracy1, postadaJąceJ te
~fon i nam zatelefonuje, aby. ogloszenie po
śmiertne 11a czas mogło zostac ogłoszone. 

?-!=--
Baczność Polacy w Oberhausen, Bo-ttroP i o-

koUcy ! . 
w rriedzielę, U maja 1906 

1eoroczn.a pielgrzymka <Io cudo\Vnego obrazu 
~alśw. Maryi Panny w Hardenherg-Newfges. 
· · Odjazd z Bottropu (West): 6,27 rano. -
Przyjaz.d d.o Oberhausen: 6,43 rano. W koście· 
Je Serca Jezusowego w Oberh.ausen o 7 godz. 
rano krótkie nabo:teństwo. O~Jaz.d. z Oberhau
sc:n· 7 42 - przyiazd do New1ges: 9,26 rano. 
· · z~raz potem suma przed. cudow1iym obra
zem. Dalszy porząde~ naboż~ństwa po· polu-
dniowell:O prz~ sumie się ogfos1.. _ ,.. 
· Na wieczor: .octiazd z New1ges ~.55 ioctz. 
Przyjazd do Oberhause,n: 7,26. T~~ w kos_dele 
serca J eznsoweg-o k:otkie nabozenstwo 1 do-
~ończ.enie pielgrzymki. . 

Dla pielgrzymów z Bottropu: Od1azd z 
Ob"'l'bausen: 8 20 - przyjazd · do Bottropu 

,'f.. :i~[ ';:>l,U~:J f:;>f)\AA\Z Od Al;)[19 •gf'B : (lS0 J\\) 
inne lata, nabyć można już od ~zwartku, 25 ma~ 
ia na dworcach w .Oberha.us~n -t ~ttrOJ? (West1 
· Na koszta p1ełgrzymk1 kaz.dy pieJg~zym 
ma zap.facić 50 fen. Ażeby ~ol;acy jak nailk:
llk.l w tel procesyi uczestmh t w ten spos.ob 
lf.'Farę św. wyznali o tern uprzejm!:e prosi 

J(s. wikary Karol Scbarte, 
polski duszpasterz. 

Baczn<>ść w Altenbi)gge i okolicy! _ 
Walne zebranie Tow. św. Jana Ew. 

w Altenbógge odbędzie się w .niedzielę, d. 
28 maja o godz. 110, ponieważ po pol. 
·bierzemy udział w uroczystości Tow. św. 
Wojciecha w Kamen, O l~c:zmy ud.ział .w 
walnem zebraniu uprasza się. Goście m1le 
widz tani. Zarząd. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Duisburgu 
J)Odaie do wiadomości wszystkim człon
kom oraz wszystkim polakom, że w prz_Y
sztą niedzielę tj. 28 maja bierzemy. udzial 
\\' pielgrzymce do l(aevela.er. Pociąg. od
c_hodzi z gł6'wnego dworca punktualni~ o 
godz.. 6 rano. O liczny udział w piel-
grzymce uprasza się. Zarząd. 

Towarz. św. Wojciecha w ROhłingbau~n 
~onosi swym członkom oraz i wseystknn 
·Rodakom zamieszkałym w Rohlinghausen 
ł okolicy, iż w niedzielę dnia 28 maja ur~ą
dza uroczystość 21 rocznlczy swego 1st-
11łenia. Program uroczystości o godz. Y:4 
wymarsz do kościoła na polskie nabożen
s.two po nabożef1stwie z powrotem na sa
fę, gdzie się odbędzie dalsza zabawa .tm: 
lączona z koncertem, deldamacyam1 1 

śpiewem. o godz. 7 teatr. Po teatrze. ta-
1fiec. Uroczystość otlbedzic się zamkn~ta 
z l}()Wodu, iż tutejsza policya. nie chce po
zwolić żadnemu polskiemu Tow. na otwar
tą zabawę, a więc w górę ser~a .Rodacy, 
nokażmy, że żyjemy, a niec~aJ się każdy 
<la w1p.rsać na członka. W pLS na czl9nka 
w dzień uroczystości kosztuje tylko 1 mr., 
a' można tak samo pozostać sta1ym cz1on
Idem towarzystwa. Proszę go~'ąc~ Roda
ków, aby zechcieli s.ie w ten dzień 1ak naj
liczniej wpisać na członków abyśm.Y mo-, 
&li zapełnić naszą salę aż pod osta.tme ~ro
-&i, a jeżeli to się spełni, to wtedy i pohcya 
~ pewnością już nam otwartych zabaw 
zakazywać nie będzie. 

Wal. Wojciechowski, przew. 

Towarz. św. Józefa w Wattenscbełd 
obchodzi dnia 28 maja w ogrodzie p. Ficht
'flera swą 21-letn.ią rocznicę. P~zez kon
:<:ert, śpiewy, które wykona tuteisze Koło 
,,Harmonia" i bardzo pieknY teatr, na któ
rą wszystkich cztonków i Rodaków u
l>rzejmie zapraszamy. Członkowie nasze
go towarzystwa z całemi familiami mają 
'W~tęp wolny. Rodacy nie będąc V: towa
rzystwie, płacą na całą uroczystość 50 fe?· 
Wstępnego. Niewiasty ZO fen. Członkowie 
'Winni przy kasie okazać się ksią~ą kwt-

. 1ową. l(apelę dostawi p. Piot.r Kutk z Her
:ne. O liczny udział w roczmcy uprasza 

- ·· · · Zarząd. 

Bacznośc ! Marten! Bacznoś\; ! 
Towarz. Polskkh Strzelców w Martea 

donosi szan. czkmkom, iż w niedziele dllla 
28 bm. odb~e się posiedzenie w sali p. 
Spechta, (dawniej Limmberg) o godz. 3 
po pot Członkowie winni się Ucznia i 
punktualnie stawić, bo są, bardzo ważne 
spra"'ry- do zafatwienia. Tak samo prosi 
się szan. Rodaków zamieszkałych w Mar
ten i w pobliżu Marten, aby zechcieli na 
wyżej wymienione posiedzenie przybyć i 
de naszego grona wstąpić, gdyż to~·arz:r
stwo zakłada oddział loteryjny. l(to chce 
brać udział, niech przybędzie i \Vstąpi do 
·nas, a sprawa będzie załatwiona. 

Uwaga: Po posiedzeniu wspólny '\\'Y-

mar~z. Kochajmy się! Zarząd. 

Tow. śś. Piotra i Pawła w Bruckhausen 
daje swym członkom do wfadomości, iż 
przysz.te zebranie odbędz'1e się w niedzielę 
dnia 28 maja o godz. 110 zaraz po nabo
żeństwie. Po zebrania bierzemy udzial 
w rocznicy towarzystwa Ś\.V. Antoniego 
w Laar. O liczny udział prosi Zarząd. 

Baczność! Essen! Baczność! 
Tow. św. Józefa w Essen 

oznajmia swym cztonkom, oraz Rodakom za
mieszkalym w Essen i okolicy, iż w niedzie[ę 
dnia 28 maja urządzamy wiosenną zabawę na 
sali p. Meiistra (Alfredushaus) na którą '"szy. 
stkich Rodaków i Rodaczki jak najuprzejmiej 
zapraszamy. Początek tejże o godz. 5 po pol. 
Program następujący: I) Rozpoczęcie zabawy 
i przywitanie wszystkich zebranych; 2) taniec. 
ogólny: 3) rozmaite mowy i deklamacye; 4) 
wystąpienie szan. I<ota śp:ewn „Dzwon" z 
swym śpiewem czterogfosowym; 5) taniec. 
Szan. Tow„ które zaproszenia odebraly, tak 
samo i te, które są nam życzliwe, a zaproszeti 
nie dostaly serdecznie zapraszamy. Podczas 
śpiewu, jaki nam szan. l(o.l:e „Dzwon" wykona 
uprasza się o jak największy spokój. Szan Ro
dacy! Pamietajcie na dzlefl 28 maja i przy
bą.dźcie na zabawę, o co jeszcze raz prosi 

Z ar z ą d. 

Tow. gimn. „Sokół" w Gelsenk.-Ueckendori 
oznajmia swym czł'onkom oraz Rodakom w 
Oelsenk!rche11 i okolicy, iż w niedzielę, dnia 
28 maJa br. urządzamy wiosenną zabawę, na 
sali p. Dreickhaus, Siidstr. 34 (obok kościola 
kat.). na którą wszystkich Rodaków, oraz sza.n. 
gniazda „Sokole" jak najuprzejmiej zapraszamy. 
Początek zabawy o godz. 5 po · po!'. Zabawa 
będzie z tal'1cem i popisami gimnastycz.nemi. 
O liczny udz1at uprasza się. Czolern { 

Wydz i al. 

Towarzystwo św. Jadwtd w Gert.be 
d-0nosl czfonkom, li przyszle zebranie odbędzie 
sie w nled2'ielę •. dnia 28 maja zaraz po wielkiem 
nabożeństwie z powodu, iż bierzemy udział z 
chorągwią. w uroczystości T?W· śvv~, Jórefa w 
Witten. Czlonkowie winni się staw.Ie w cza.p
kach i oznakach na sali posiedzełt. Wyjazd o 
gadzinie t2K O liczny u-dziaf prosi Zarząd. 

Tow. „Jedność" w Ober-Dłstełn-Scberłe-
beck 

donosi swym członkom, iż w niedzielę dn. 
28 maja po pot o godz. 5 odbędzie się nad
zwyczajne zebranie. Ponieważ b~dą waż. 
ne sprawy abradowane, prneto liczny u-
dział pożądany. Z a r z ą d. 

Baczność! Caternberg t Baczność! 
To warz. gimn. ,Sokół" w Caternberg 

donosi swym szan. druhom oraz Ro~<>~ 
zamiestkałym w Caternberg i okohcy, iz 
towarzystwo nasze urządza wiosenną za. 
bawe w niedzielę dnia 4 czerwca b. r. na 
W:iclkiei sali p. Wennera (Kaisersaal~, przy 
kościele katolickim. Tow. św. Stainisła~a 
l(. i Kolo śpiewu „Wan~" o:az w~zystkle 
sąsiednie gniaz<la prosimy Jak naruprze_i: 
miej, żeby nas swą obecnością zaszczyci~ 
raczyły. Ponieważ osobnych . z_aproszen 
nie wysyłamy niechaj służy nm1ejsze . za 
nie Czlokowie miejscowych tow. poi~ 
ski~h winni się jako tacy wYlegitymow~c 
swemi książkami kwitowemi .. Druhowi: 
naszego gniazda, którzy 54 ~uewyptatm, 
winni się przed rozpoczęciem za.~a~y ze 
swych składek miesięcznych msc1c, w 
przeciW111Ym razie będą uważani tylko za 

, . C -• 1 Wydział. gosc1. z.01em. . . 

Koło Śł>łe••u ,,$łowik" w Buer. 
Z powodu choroby naszego do[)"Ch

czas.owego dyrygenta zostało nasze .Kolo 
osierocone, przeto jest łatwą ao podjęcia. 
Przeto poszukujemy dyrygenta innego, 
aby s.ię tą pracą regulame za:Jąt. Mielscc 
jest dogodne, bo można koleją ze wszyst
kich stron doJechać. Reflektanci mogą 
się \V tych dniach listownie lub osobiście 
zgłosić do prze\rndnic~cego pod adre
sem: Antoni Żołędowski, Beckhausen 
Z 4 p, Buer i. W. 

Towarzystwo św. Antoniego w Laar 
prosi wszystkie Tow., aby przybyli z 
chorąg\'\iami i pałaszami. 

M. Depa, przew. 

Towarzystwo św. Jacka w Bismarck 
donosi swym czlonkom, iż na dniu 28 ma
ja odbędzie się kwartalne posiedzenie po 
pot o godz. 4 '"" sali zwykłych posiedze1'i. 
Zarząd i rewizorów kasy uprasza siG 
stawić dwie godziny prędzej. O liczny 
udział uprasza się ponieważ przyjdą wa
żne sprawy pod obrady. Zarząd. 

Towarzystwo św. Jana Ewan. w Gelsen-
kirchem-Hiillen 

oznajmia swym członkom, że nie mogli. 
śmy w maju zebrania urządzić z tego po
wodu, iż Towarzyshvo nasze 21 bm. bra
lo udział w pielgrzymce do Newiges. Z 
tego powodu odbędzie się miesięczne ze
branie w czwartek, 1 czerwca tj. w W11ie
bowstąpienie Pańskie. O liczny udział w 
zebraniu członków i Rodaków uprasza 
się. Początek zebrania o godz. 05. 

Z ar z ą d. 
Uwaga: Zarazem oznajmia się Roda

kom w Oelsenkirchen-HUllen i okolicy, że 
w przyszlą niedzielę, 28 maja, przybędzie 
do nas polski ksiądz, ten sam, który zesz
łego roku tu odprawiał Misyę św., kapłan 
zostanie tu przez cafy tydziefL Bliższe 
szczegóły o naboże11stwie będ~ oznajmio
ne w kościele miejscowym. Uprasza się 
Rodaków o liczne przybycie na naboże1i
stwo polskie. 

Konst. Woliński, sekr. 

Baczność Prezesi Towarzystw kościel
nych dekanatu l(astrop. 

Niniejszem zapraszam Szan. pp. Pre
zesów na wspólną poga<larukę w niedzielę, 
dnia 28 maja do Kastrnp na sali p. Sindra 
o godz. 4 po pot. wcelu omówienia ważnej 
sprawy to'W..irzystw kościelnych. Oso
bnych zaproszeń nie wyselam z pow~du 
braku adresów. Proszę szain. pp. preze
sów o kompletne stawienie się. 

Jan Kowalczyk, 
przew. Tow. św. Wawrzyńca w Kastrop. 

Towarzystwo gimn. ,,Sokół" w Huckarde 
donosi szan. czlonkom i rodakom iż w nie
dzielę dnia 28 maja urządza w lokalu p. 
Aridra zabawę, na którą wszystkich ży
czliwych jak najuprzejmiej zaprasza. Za
bawa się odbędzie w otwartem kole. Brat
nich towarzystw nam nie pozwolon.o za
praszać. Początek o godz. 4. Porządek 
zabawy: I(oncert, ćwiczenia gimn., potem 
taniec;,. Czolem ! Zarząd. 

Towarzystwo gimn. „Sokół'4 w Hocbfeld. 
Zebranie odbędzie się w sobotę 27 ma

ja r. b. punktualnie godz. sy;;· wieczorem 
na sali Wiktoryi przy ulicy Werthauserstr. 
190 na które zaprasza wszystkich druhów 
i w'szystkich Rodaków z Duis.burg;-tt:>ch~ 
feld i okolicy, szczególnie młodzież polm 
ską, która nie należy do innego !owar;J_'
stwa a jest przychylna Sokotow1. Oosc1e 
m!le widziani. Czołem! Wydział. 

ł(oło śpiewu „Dzwon Zygmunt" w Hom-
brucb. 

Donosimy wszystkim rodakom w 
ttombruch i okolicy, ii '\V niedzielę dnia 28 
maja, o godzinie 1 po p~t. na sali p. Schn.it
ker odbędzie się zebranie. O liczny udział 
uprasza Z a r z ą d .. 

Uwaga: Poszukuje się dy.rygenta ś~1:
wu. Rodak, któryby się chciał tern zaJą~, 
niech- się zgłosi do sekretarza Ign. Stróz
czyńskiego w Barop, Sporkel 30. 

Uwaga: Szan. druhom dono~1m~, iż 
walne półroczne zebranie odbędzie ~ie .1 
czerwca, w święto Wniebowst~p1ema 
PańskiegD, po pol. o god'z. 2, na. kt?re się 
wszyscy czlonkowie stawić ~wmm. ~o
ście mile widziani. Cz!on~o~ie W1,'~zialu ;t ~I: i it {t' ~~;'!ft~~ :t ~ «' 
i rewizorowie kasy Wl~nl s~ę stawić go- Towarz. św. Józefa w Huckarde 
dzinę prędziej celem obltczema _naszyc? do zasyła w dniu ślubu 25 maja szan. człon-
chodów i rozchodów z ostatniego polro· 
cza. Woje. Łukaszewski, p-rezes. . kowi p. JAKóBOWI KUBICl(IEMU . 

hb n oraz jego dozgonnej towarzys~ce życia 
Tow. św. Piotra i Pawła w Busc au~ p. AGNIESZCE PARCINSKIEJ 
podaje czonkom i wszystkim tu!a~ ~~mie- najserdeczniejsze życzenia z trzykrotnem 
sz,kałym Rodakom do wiado~sc1,. tz P?- okrzykiem niech żyje młoda para! niech 
siedzenre towarzystwa odbędZ'le srę. dma żyją zdrowo i długie lata! niech żyją lata 
28 maia 1905, zaraz J'.>O naboże1~stwi.e na Matuzalowe, szczęść Boże młodei parze . . 
sali P Trautesa. Omawiana będzie SP'ra":"a . Z ar z ą d . 

ab.awie więc 0 jak najliczniejszy udział ._,. • •~~~~~~fe~~~~«' 
~~onków 'i gości I>rosi Zarząd. Til'1. ~ 

To\\-arzystwo h·. \\ o}cleclla Yt' Ka•n 
~dzie dnia 28 maja ro znl na sali p.lllt 
Ooertz, ul. Bahnhofstr., na któr ~ -szys · 
Z'.41ł>r-0szonc to~·arzyst~ 1a, tak samg te. 
które dla braku adresów zaproszeń nie o
trzymały, jesz ze raz miłe zapraszamy1 
Tak samo w zystkkh Rodak-ó ~~ doorze. 
myślących z tieeren, Koenigsborn, Alten
bOgge i okolicy serdecznie się zaprasza. 
Program zabawy jak aajstępuje. Od godz. 
10 do 3Yl przyjmowanie bratnich towa
rzyst\\· i gości, ćwierć przed czwartą wy
marsz do kościoła, o 4.Yi otwarcie zabawy, 
poczem nastąpi koncert przeplatany mo
wami i deklamacyami, a w koil u będą 
odegrane d\\'ic wesołe sztuczki. O godz. 
60 rozpocznie się taniec. Dla członków 
obcych towarzyst\\' wst~p 30 fen. 

Stan. Kotlewski. przew. 

l(oło śpiewu „Wanda" w l(atcrnbergu 
donosi swym szan. członkom, iż w nie
dzielę odbędzie się zebranie po pał. Lck
cya śpiewu odbędzie się także. O liczny 
udzial w zebraniu 1 w lekcyi śpiewu prosi 

Z a rząd. 

BACZNOSć SPIEW ACY ! 
\V celu powzięcia uchwal ostatecz

nych, zarazem losowania Kół śpiewackich 
dla zjazdu przyszłego, Jdbędzic się zebra
nie w niedziele 28 maja r. b. o godz. 3 po 
pol. '" domu czeladzi katolickiej \\" ttcrne, 
ul. No\\'a. Przedstawiciele wszyst.k!1ch Kół 
śpiew. koniecznie przybyć powinni. O 
punktualne przybycie uprasza się. 

Koło śpiewu ,,Cecylia" w Herne. 

Koło śpiewu „Sobieski" w Herten 
donosi swym członkom i Rodakom w 
Herten i okol.1cy, iż w niedzielę dnia 28 
b. m. na sali p. Tichl obchodzi 5-tą rocznicG 
7: koncertem i tańcem. Zabawa nasza 
rozpocznie się o godz. 5. O liczny udział 
prosi Z ar z ą d. 

Uwaga: Pół godziny przed zabawą 
odbędzie się zebranie, na którem będzie 
wplata miesięczna i wpis nowych czfon-
ków . Z a r z ą d. 

Towarzystwo św. Piotra w Steet.e 
donosi swym członkom, iż walne zebranie 
odbędzie się 1 czerw., tj. w święto W11iebo 
wstąpienia Pańskiego o godz. 4 po pot O 
liczny udział się uprasza, ponieważ przyt
dą ważne sprawy pod obrady. Coście 
mile widziani. 

Uwaga: W sobotę 27 i w niedz'ielę 
28 maja będzie sposobność do spowiedzi 
św. wielkanocnej dla Polaków w Steele. 

Zarząd. 

Towarzystwo „Zgo«ła" pod wezw. św. 
Stanisława w Elbeńełdzłe 

obchcxlzi w niedzielę 28 maja na; sali p. 
Berle, narożnik Nord i Camapstr. ·wiosen-
114} zaba\VG, połączoną z uroczystością. 
„3-go maja", na którą, szan_ Rodaków z El
berf eldu i okolicy serdecznie zaprasza 

Z ar z ą d. 

Towarz. św. Antoniego w frełsenbruch 
donosi swym członkom, iż \V niedzielę 28 
maja o godz. ~5 po Pol. odbędzie siG wal· 
zebranie, na które się '"'szystkich człon-
ków zaprasza. Zarząd. 

Wiece Zjednoczenia zaw. po Isk. 
W Caternbergu 

odbędzie się w niedzielę dnia 28 maja 
przed południem o g1)dz. 117'2 na sali p. 
Wernera, przy kościele. Na porządku 
dziennym sprawa noweli gómkzej. 

1W Remscheid 
odbędzie się wiec 28 maja po pot o godz. 
4 na1 sali p. Ser.ve, Ousenstr. Na porząd
ku dziennym sprawy hutnicze. oraz inne 
sprawy robotnicze. M'ówcy przybędą za
miejscowi. O liczny udział we wrecach 
uprasza się. 

W DORTMUNDZIE. 
wielki wiec ,,Zjednoczenia za\Y. pot." od
będzie się w niedzielę, 28 maja o godz. Yz I 
na sali pana Schafra (Tierpark). Na po
rządku obrad 1) uchwały sejmowe o no
weli górniczej, 2) sprawy hutn~cze, 3) spra
wy organizacyjne. Uprasza się tych czlon 
ków którzy jeszcze zalegają ze składkami 
rmes

1

ięcznemi, aby ie na wiecu zaptacili. 
W Ałteoessen 

odbędzie się wiec 28 maja o godz. 117'2 w 
sali pana Sala. Na porządku obrad są bar
dzo ważne sprawy oraz uchwa~y sejmowe 
dotyczące noweli górniczej. O liczny u
dzial we \Vszystk:ich wiecach uprasza. 

,,Z Jednoczenie zawodowe polskie", 
.,Zjednoczenie zawodowe polskie". 



c Dren, 
Ma.jtań.s1y i największy e h r z e "e i a ń s k i s k ł ad "' miejscu. 

Najtań8ze źrodlo zokupua ńta. 

enry 
Herne, Bahnhof~tr. 10. 

teryj na sukn~e, ubrań dla lll~Ż· 
ezyzn i dzieci oraz konCekeJi dla 

~~~ niewiast. -~~-

Zawsze polska usługa. 

--- --
·-~----------- ... --~ --

T e.1 ~rod 
nadzwyc7.a.i tania 

muślinu, orge;; ndy, 
i koupo11u 

od 211-2 ~lo 8 metr. za.dziwiająco tanio. 

Resztki perkalu Res 'lti muślia1u 
'i.1/2 metra 65 fen. z 1/a metra 75 fon. 
21/1 ,, 75 „ 21h ,, SS ., 
21/2 „ !J5 ~. n metry 90 " 
:-J metr ' ' 75 „ ~ ., I, H 3 mrk. 
3 ' 90 ,. 4 " 1,20 .. 
H 1-10 n1rk. 4- ~ ~ 1 ,ł:O 

Nadzwyczaj tania podaż : 

8?,!~ry s!~~ci~~~~e I 
sztuka 2,flO mrk. sztuka 3,50 mrk. r'sztoka 3.90 mrk. 

PrÓcz tego na osobnych stołach niżej wartości wyłożyliśmy : 

Resztk.1 
materyj na koszule, ręr.znikf , perkale do pościeli 

~ fartu , hy, syamozy, towirf białe, i materye 
I wełniane. 

Gebr. A_rchenhold, 
:BOCHUM 

li 
Baczttość Rodac}' w Lan2endreer ! 

Szanownym Rodakom dottoszę, ii os.icdli-

Silni robotnicy 
i do pie~a w ce" 
gielni znajd!\ zim!} i 
latem dobrze znpłaconj\ 
robotę. 'l't Ideo chłopcy 
0,l 14 la~ p cz11iwszy 
znnjdl'.\ zatrudnionie przy 
wyrnkie zapłacie. 

'ran . •Yatery są. Prll. 
cujc tu • \\'iększa li
czba PolaL 
\ViłUsch '-Co. 

Bergtsch- u .a.<l bach 
p. Cob (Rheiu). 

Ustalvy 
dla towa rzystw 

w ykonyw a. 

pr ę dko i tanio 
Drnkarnła 

1, Wiarusa Pol· 
ski ego" 

w Boehu•. 

Uczennice 
do szycia 

i kroju, 
pniyjmie 

M. Dzierzawska 
Boehum, 

~„ahrendellerstr. 32. 

l em się pt:karz polski. 
Prosz~ Szanownych Rodaków o poparcie 

-.: me140 przedsi<ębiorstwa. 

.a 
J ó z e i T u s z k o w s ie i, 

ulica Bllicherstr. or. 8. ą 

IJ 
Polecam najlepszy I 

oo polski smalec. oo 
Fr i t .z Wie n hol t w Do1-tmund 

Fabryka. smalcu. - Steinstt. 12. 

BACZNOSC! I 
Rodakom z Neumiihl i okolicy donoszę, iż 
przenioslem mój 

W AR SZT AT SZEWSl(lz z 
.z domu przy ulicy Lehrerstr. 144 do domu 
J>rzy ulicy Lehrerstr. 125, gdzie się da
~iei znajdował „Kólner-Consum". 

Z szacunkiem 
ANTONI MICHALAK, 

szewc polski w Neumlihl. 

··········~···· Kgiążeczka 
dla plelgrzJJD6" 
udajlłeych ei9 do miejsc cudownych 
w Nft'7ł&f'&, H.f'velaer, Wed, 
Haltern itd. Qena iO fen. z prmee. 60 fen. 

AdrdB: •• JYiał"łlB Polaki''. 
B-0chum. 

····~ +„ •• „ •• 

Cesat1kie parosłałki 
Kaiser Wilhelm II 215 metrów dłtiiośoi. 
Kronprinz Wilhelm 202 ,., t' 

Kaiser Wilhelm der Gro.sse 1 tl~ „ ~ 
Jadą od 6 do 7 dni .z Bremen do Nowego Jorku. 

04Jazd we wtorek. 
Cesarskie parostatki ja4ą tylko z Bremen i kto 
chC6 cesarskimi pa.ro statkami jechać ten musi so
bie w każdym razia miejsce zam6wić i naprzód .a domu 
napisać do 

F. Misslera w Bremen, Bahnhofstr. ae. 
Przeprawa. pasażerów 

z Bremen do Ameryki, Australii, Afryki, 
Najniższe ceny. o DobrJ' wikt. o Bllżn7oll 

WJJa.inłeń ucłzlela mój agent 
P. August D~rplnghaus, Kaiserstr. 26 w· Bochum. 

fabryk parasoli w 
wra. • n11jwi~'11zym 

skład m kape•uszv i czapek. 
Bahnhofstr. 24. .1 Bahnhofstr. 7t 
nnprzeciw Reichehallen n hak gościnrn V ogi~, 

.-ełef. n lir. 903. 

iedości ni nr .w bóir parasoli 
od słm'ił!ą l deHczu 

znanej, r!ehrcj. j1.kości ~ "Rł-:isncj robu~y 
• do najwięcej el&iitllncklch. „ ~ -=-- - - K A· E L U S Z E c-:.~~'!-

• nAjlepsi:e fabrykaty krajowe i zagraniczne, 

eznpkł, lt:ral'faty, blelłzna, rękawiczki, la11ki 
~ itd. po r~etelnych, t:i.uich anarh. 

._ M' Wszelki~ reperacye ~ 
• oraz powlelocanic ••ra eeli wykonywa. si~ na żyl'zcni• u-
O tyc1lmi3st we własnym warsz~ acie dobrze i tanio. . . 

• uwo~~:-ait: . .Jan 1'łftlle1°łło~:,~~ł1. I Polska usługa! Poldra u1ługa! ~ ••••••• --;-••.•.•• .-•••• ~ 
M. Miedziński w HerneJ * krawiec polski i skł~d mebli ł 

przy ul. Iłowej, 

wykonujt R)dakom ubrania, palet•t'J, spednle itd. 
"' we wł&1n7m 

warsztacie krawieckim, 
ręOiZl\C H dobrą robotę i trwałe materye. 

Pr6ez tego poleea swój bogato zaopatrzony 

~ skład mebli ---= 
oraz towar1 łokdowe a pi~kne ma
terye na tJukaie,. do pościeli, r~· 
••łkł, fartuchy itd. -

Wszystko po cenach najtańszych! 
Sw6J do swego I Swój do~ 

I ~ HENRYK KNOBEL ~ I 
I Oberhausen. Bottrop, Dmsburg, 

ul. l\farktstrasse H. nl. Hauptstr. 45. Schwarzerweg 31. 

Najtańsze I najlep. źrodło zakupna 

OWARÓW KROTKICH, BIA· 
ŁYCH I ŁOKCIOWYCH. 

Nowości wiosenne 
jako to: 

żakieciki dziewczęce, sukienki, czepki1 cza
peczki, kapelusze słom. fartuchy, pończochy, 
Wspólne za.kupno z 22 interesami, przeto ceny 

bezkonkureneyjnie tanio l 

NOWOŻEŃC'Y 
kupują swe meble, ogniska, poielel ltd. najlepiej l najtaniej u 

-- JONASA łJOSJIAN:NA, ~ 
Von der Hewdstr. 17. W' „Herne v~n der He,datr. 11. 

I 



•·Ul. 

• Wienno pismo ladowe dla Polak6w na obczyjnie, pogwtęcene ~wład• oraz sprawom narodowym, politycznym ł zarobkowy 

WJ.e~Q!bi Ctfd2iennłe z WYJą,Wcm 9i P°'wiątecznyck. 
~ata kwartakla na PoCzcie 1 a listowych wYDosi 
:łjjf SO fee., a z odnoszeniem do doma 1 mr. 92 ten. 
~ Wkrus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 
„ Pod znakiem „t. polnisch„ 1r. 128. 

w 1111, B1ż1 za Wiarę I DJczyznc 1 
Za iAseraty placi sle za wiersz petytowy 15 te11„ • H 
oqloszenia 21amieszczone przed tnseratam1 40 fen. Kt• 
czesto ~łasza, otrzyma rabat. - Listv do „ Wlana 
Połskie~o„ należy frankować i podać w nich doki 

ny adres pisz~c~o. .Rękopisów si~ nie zwraca, 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje aię w Bochum, przy ulicy Ma.hheserewasse. - Adres: „ Wi&l'UB Polski", Bochum. - Tel c fon u IJ.r· HJ-4:. 

g& .. -
ę Si 

R. dzice i.>uh;cy! Uczcie d:til;!ci ~we 

•4włt, czytać I pisać po polsku! Nie jest 

Połaldem, kto potomstwu, swemu znie 1-

Cf.JŚ się pozwoli! 

dnia~ 

.,L' Va.crland 111agst ruhig seinl" 

Olrzymujemy następujący dokument: 
Nr. 163 der Straflistc. formular IV. 

; ~ "? A11 
Lr.:..•' en Schrciner .Hcrrn Julius Dronia 

zu 
Bochum Klcinspitzberg 3. 

Sic haben am 7 ds. Mts. gegen 6,Y2 
Ukr Abends in hiesi1ger Stadt eine so-
1enannte Sokolmiitze polnischer Na
iio1ałitat (Maciejowka) welche (welche 
JFzekreślono później i na~1sano nad 
tern was) geeignct is( die offentliche 
łbie und Sicherheit zu gefahrden, ver-
1-~tswidrig offentlich getragen. 

Die Uebertretung wird bcwiesen 
durch <las Zeugnis des Polizei-Sergean
t6n Meyer hier. 

· Es wird d~shalb gegen S1e auf 
Grund der Kreis-Polizei-Verordnung 
vom 10 Juni l898' eine bei der Stadtkasse 
Steele zu erlegende Geldstrafe von drei 
Mark an ·deren Stelle, wenn sie nicht bei~ 
zutreiben ist, ei:ne łfśift von einem Tage 
tritt, hierdurch festgesetzt. Ausserdem 
iaben Sie 10 Pfg. a11 Poi'iokosten zu er-
statten. . 
(Następuje teraz zwykły mało zajmu'... 

jący drukowany ustęp). 
SteeJc, den 9. Mai 1905. 
Due Polizei-Verwaltung. 

(L. S.) Der Biirgermeister 
Podpis nieczytelny. 

Pierwotnie w tym epokowym doku
mencie napisane było więc najwyraźniej, 
że owa maciejówka, którą przy tem na
zwano „czapka narodowości polskiej", by
ła zdolna zagrozić porządek i bezpieczeń
stwo publiczne. 

Zdaniem naszem powinien byt urzę
dnik wyraz Hwelche"' był· pozostawić, który 
najzupełniej stosował się do całości doku
mentu, a w konsekwencyi tego powinien 
też był karę nałożyć nie na p. Dronię, Iec:z 
na ową czapkę, jako na rzeczywistą wi
nowajczynię. Czapce zresztą nie byłoby 
wiele zaszkodziło gdyby ją 24 godziny za
wieszono \V areszcie. Wlaścaciel byłby 
się z pewnością na taki przebieg spra~Y 
zgodził obecnie jednakowoż jako człowiek 
Przy zdrowych zmysłach nie godzi .się .na 
Pomnikowe zdanie policyi w Steele 1 zrue
wolony jest wkroczyć na drogę sąd-0wą. 
Swoją drogą sądzimy, że jak na. Prusy po
Winien autor tego dokumentu sta~1~~
czo otrzymać order i zwracamy mmeJ
szem uwagę wyższej władzy, by się jego 
osubą zaopiekO\\ ać zcchciala. 

Walka przeciw widmom. 
„Górnoślązak" pisze: Ci.ekawy pro

ces toczyć się będzie jak nam donoszą, w 
. eiątek 26 bm. przed 'sądem ławniczym "!" 
Labrzu. Mianowicie uznał prokurator, ze 
PUbliczne naszenie w krawatce śpilki z o
rze?kiem 1 napisem „Boże zbaw Pol~~ę" 
-:- to są wielkie zbytki. Za to przewmi.ę
~1e zasiądzie więc w piątek na ławie oskar 
Z?nYch 10 robotników z Zabrza, mianowi
cie: 1) Stanisław Mróz, 2) Augustyn Ro
gofl, 3) Wladyslaw Morcinek, 4) Sylwester 
ł<oziełski, 5) Karol Skworz, 6) Jan Skworz), 
7) Jan Janecki 8) Konstanty Powiecki, 9 
Jerzy Maciei~k, 10) Stanislaw OalĄSka 

i wreszcie jako i edcnast~ ·y11 \'v la~cidc~<~T~wartoś~i<n~4~ ~ż u naszy h $ąsiadó ~ 
deimu Leon Piecha z Zaborza za to, że wy i wrogów. Alkoholizm ysysa zasoby w 
liczonym powyżej robotnikom takie ,,nic- ludziach i pic111ądzach, walka z nim po-
bt zpiccznc śp1dki sprzcdawat rn 360 nr. Il \ inna się tedy stać powszcchn.1. Wróg 
pra\va karnego). -· alkohol grozi wszystkim, a co ważniej

sze, zagraża narodowi jal·o calości, 
Wybór posłó"v Brejskiego i Koriantego znrniejszając jego sily produkty .vne i od-

unieważniony. parne. Cały naród po ofauy icst przeto 
Na posiedzeniu środowem uniewainir 'lio jego zwalczania. 

W imię dobra ogółu, powodzenia na-
1· t dowcj spr a ·wy J spotccznego dobrobytu 
\\ zywamy tedy polaków ze wszystkich 
ziem polskich, jak i zamieszkałych za gra
nicą i za oceanem do życzliwego poparcia 
naszej dziafalności przez wzięcie udzialu 
w Zjeździe krakowskim. 

parlament po dłuższej debacie ·wybór po

stów Brejskiego, Korfantego i wolnomyśl-1 
nego Berbccka. 

Telegramy. 
Komitet Il Zjazdu polskich abstynentów: 

W ars z a w a. W nocy 24 b. m. rzu- Ant. Wojciechowski, Szczęsny Turowski, 
ciła nieznana osoba bombę na siedzącego sekretarze komitetu wykonawczego. 
na werandzie naczelnika policyi siedlec
kiej, który jest ciężko ranny. Trzy inne 
osoby odniosły lek~ie obraże~ia. 

B a k u. W środę po południu o godz, 
3-ciej rzucona bomba zabiła gubernatora 
księcia Nakaszidze oraz pewnego oficera 
kozaków który przypadkowo tędy prze
chodził. 

Odez"1a. 
W fabryce lisztew Schiitta wybu.chto 

bezrobocie z powodu niedostatecznej pla
cy. Wskutek tego setki robotników pol
skich znalazło się bez zarobku i bez chle
ba. Liczna dziatwa polsR:a płacze z głodu. 
Nędza ciśnie się do chat robotniczych. 
Chc~c ulżyć tej nędzy, utworzyliśmy ko
mitet zapomogowy i o<lzywamy się do 
wszystkich Rodaków z serdeczną prośbą 
o pomoc. Nie chodzi nam o walkę klaso
wą, tylko o czyn milosierdzia c~rześCl'ań
skiego o ulżenie nędzy, o podame kawał
ka chl~ba lakm1cym. Wszelkie datki pro
simy nadselać do redakcyj pism polskich 
lub wprost do komitetu pod adresem: Fe
liks Gintrowski, Czersk W/Pr. 

Rodacy! Wspierajcie glodnych braci! 
Czersk, dnia 21 maja 1905. 

Komitet zapomDgowy: 
· Feliks Gintrowski. Jan Bona. Julian Mu

chowski. Jan Szarafin. W. Stankowski. 

II Zjazd polskich abstynentów 
w Krakowie 3-4 czerwca 1905. 

K.omitet wykoąa\YCZY II Zi_azdu ab
stynentów nadesłał nam następu1ącą ode-
zwę: d .. 

Zwalczanie alkoholizmu stało s.1ę zis 
jedną z najważniejszych spraw kultural
nych. Samoobrona przed zlem, które a!
kohol - jako trucizna - sączy do org~1-
zmu, przed znie.prawiamem mor~lnem, Ja
kie za sobą pociąga, doprowadziła do z~
jęcia się bliżej tą s~~awą i ·do szerzema 
abstynencyi od napo1ow alkoholowych. . 

Rozpatrzenie wszechstronne k:We~ty~ 
alkoholizmu, oraz spopul~ryzowam~ idei 
zupełnej wstrzeI1111ęźliwośc1 wśró,d na1szer
szych warstw naszego spoleczenstwa ~ta
nowi cel II Zjazdu abstynent~w pols~1ch, 
który odbędzie się w Krakowie w dniach 
3 i 4 czerwca b. r. 

Idea abstynencyi ma dla nasz~o na-
rodu doniosłe i spe:cyaine ~naczeme. Ja: 
ko ~oleczeństwo msko stoJące ~ wz,glę 
de·m materyalńego dobrobytu i zacofane 
w kulturze, obmyślać musimy SJ>?so.by' 
którooy chroniły nas przed trw<;>mentm 

dowycb wartości, a zatem sil, z ~o-
naro zarob10-. fizycznego i moralnego, oraz ::;o grosza. Musimy dąfyć do tego,~~
by siła ludzka ,była u nas nie mniei, ale "\\ ~ . 

Dr. Zofia Daszyi'1ska-Golir1ska, 
prewodnicząca komitet.u wykonawczego 

Prof. dr. A. Balasits, · 
"Elcnterya"- Lwów,Skrytka poczto\\ a 65 

l(s. K. Niesiołowski, 
redaktor „Miesięcznika dla popierania ru
chu wstrzemi~źliwości". „Związek księży 

Sl. fil. S. Witkowski, 
„Eleusis" - Kraków, Batorego 1, p. HI. 

F. Sulczewski, 
„Trzeźwość''-Kraków, Mały rynek 6, II. 

Dr. A. Wróblewski, 
redaktor czasopisma „Przyszłość". 

,.Kolo abstynentów T. S. L. J. Sto·wackie
go". Kraków, Slawkowska 24 

Za krakowski oddział „Eleuteryi", Jagiel
lońska 5: 

Tadeusz Tabaczyński. Stan. Stączek. 
Pragnąc z Zjaadem polączyć wystawc: 

i przegląd literatury przeciwalkoholowej 
polskiej, prosimy stowarzyszenia wstrze
mięźliwości, redakcye, osoby prywatne, 
autorów, księgarnie i wydawców o łaska
we nadsylanie rysunków, tablic, kartonów· 
preparatów, diapozytywów itp., używa
nyd1 przy wykladach, oraz książek, bro
szur,· odezw, korespondentek itp. Zamie
rzoną jest również wystawa naipojów bez 
alkoholowy.eh wyrabianych w krajach 
polskich, o obesłanie której prosimy. A
dres dla przesytck: Dr. Zofia Daszyńska
Golińska, Kraków, ul. felicyanek 27, Jl p. 

Na zjeździe zostaną wygłoszone na
stęp11jące referaty: 

I) Dr. Zofia Daszy(1ska-Golióska (Kra
ków) Słowo wstępne: „Czem zastąpić al
kt'hol w życiu jednostki i narodu." 

2) Dr. fJlip Eiscnberg (Kraków) ,,Al
kohol a choroby zakaźne". 

3) Gedeon Giedroyć (Lwów) „Ruch 
ahstynencki w Oalicyi w dobie obecnej'". 

4) Dr. Władysław Gum_plowicz (Kra
ków) „Alkoholizm i k\vestya robotnicza 
w Królestwie Polskiem". 

5) Redaktor Mikołaj łfaraszkiewicz 
(Lwów) „Stanowisko nauczyOJelstwa w 
\.Yalce z alkoholizmem". 

6) Dr. Ryszard Kunicki (frysztat 
Slązk) „Wpływ ·alkoholu na sprawność 
re.boczą organizmu". 

7) Ksiądz redaktor K. Niesiołowski 
(Poznań) „Ruch antyalkoholiczny w Księ
stwie Poznańskiem". 

8) Dr. Eugeniusz Piaseckl (Lwów) 
„Abstynencya a propaganda zabaw rucho
wych". 

9) Redaktorka Marya Turzyma (Kra
ków) „Wplyw alkoholu na życie kobiety". 

IO) Redaktor dr. Augustyn Wróblew
ski (Kraków) „Szerzerue abstynencyj 
wśród dzieci". 

Obrady Zjazdu odbywać się będą w 
sali posiedzeń rady miejskiej. 

Uwaga: Uczestnikiem Zjazdu mofe 
być każdy za otrzymaniem karty uczest-
nictwa~ 

--- *" 
Cena takiej karty ;\ ynosi 2 koro1 y. 

Młodzież i robotnicy pfacą 50 haJ. 
}\arta uprawnia do udz.iału :i.ew zy -

stkkh po iedzC;mia h j <.Io otrzyman 
\ szelkicli druk6w Zjazdu. 

Karty uczc tnictwa nabyć można u • 
Stanisla a J >ein..t - Kraków, l(ynck GJó
wny nr. 22 (Armatys), a \\' dniacł1 Zj;o~ 
przy kasie. 

Prosimy \ zystkie pisma pol:skic 
przedrukowanie 11ir11eiszcj otlcz \ y. 

Mowa posła Kt rfantego 
wygłoszona w sejmie w obronie robotni
ków polskich podczas obracl nad nowe 

górniczą. 

Mości PanO\\ ie! W imieniu moi~ 
przyjaciół politycznych oświad zylcm lui 
kilka razy, że my nie uważamy tej Wyso
kiej izby za odpowiednie miejsce, gdzie.by 
mofoa stosunki górnicze prawnie uregulo
wać. Już przy pierwszem czytaniu zwra
caliśmy na to uwagę, że my d~iżynry dG 
tego, aby stosunki górnicze ujęto prawcrn 
na drodze prawodawstwa rzeszy. Sta
wiliśmy także w parlamencie rzeszy odpe
wiednie wnioski, które w części zostały. 
przyjęte. 

Jak bardzo mieliśmy słuszność twier
dząc, że ta Wysoka izba nie może i nie u-
mie uregnlowaC. stosunków górniczycbr 
na to mamy dowód w uchwalach komisyi, 
które mamy przed sobą. Te uchwały u
sprawiedliwiają zupełnie poza tą izbą pa
nujące mniemanie, że izba poselska pruska 
w znacznej swej większości me ma naj
mniejszego zrozumienia dla .żądafl górni
ków i nie umie usunąć niedostatków panu
jących w kopalniach. 

Czytając uchwały komisyi przychodet 
„1ę do przekorania, iż nawet te drobnost
ki, które rząd swojem przedlożemcm gór
nikom obiecał i w czyn chciał zamienić~ 
wyko-szla\vila i pogorszy/a w wysoki.m 
stopniu. Można nawet rzec śmiało, że u
chwaly komisyi zamiast naprawić obe nc 
nieznośne stosunki górmcze, jeszcze 1e 
pragną pogorszyć. 

Dawne żądania górników z lat 90-tydr 
które tu tej izbie przez różne partye w r 
1892 zostaty przcdlożone, \: części rzą 
objąl swojem przedlożenicm, w części P-0„. 
wtórzyły je różne partye w swych wnio
skach. Niestety wszystkie te 7..ądania ko
rni ya odrzuciła. 

Z powodu tej przemiany albo ra1...ZCJ 
tego/ spaskudzenia przedłożenia rządowe
go przez korrtisyę muszę \V imieniu mych 
przyjaciół politycznych oświadczy~, że w 
razie, gdyby uchwały komisyi mialy się 
stać prawem, musieliby'·my przeciwko u
chwaleniu takiego prawa glo ować, ponie
waż ani nie chcemy, ani nie możemy zez
woliić na to, aby w ten sposób P-Olożeni 
górników zostało pogorszone. 

Ani jedno żądanie gómi.k6\.\' nie zosta
ło zupełnie przez komisyę uwzględnione. 
Mąż zaufania, który ma kontrolować kre
ślenie ' ózków rzekomo nieczy to lub nie
dobrze nasypanych, stal się niemożliwym 
i nie może należycie \\'ypelrnać obowjąz. 
ków swoich, jeśli pracodawca nie ma mu 
dawać zaliczki na jego myto, lecz robotni
cy na jego utrzymanie mają zbierać skład
ki, jeśli się prawnie nie zastrzegło, ±e pra
codawcy nie wolno bez przyczyny wy
powied.zleć pracy m~żowi zaufania, który 
mu Jest niewygodny dla tego, że pilnuje 
debrze interesów robotniczych. 

My żądamy, aby pracodawca opłacał 
męża zaufania, a potem odcłągal sobie VlY

placony mu zarobek z płacy robotników, 
jeśll to uważa za potrzebne. 

Dalei odrzuccmJ w komisyi dawne 



!ąCfanie górnikóu', aby mieli pra\\·o u·y
br~ ~ pośmd siebie męta, któryby mógł 
.f'e'Wldować kopalnie. Po'\\-iadano w ko
misyj, że robotnicy nie mają dostatecznego 
go wyksztakenia naukowego, aby mogli 
-dororować kopalnie i zwracać uwagę na 
nJe~ieczeństwa grożące. Mogę Panów 
:z:- :~, że robotnik, który 20 lub 25 lat 
ipr; , · . • 1 Wał w swoim zawodzie na kopalni, 
V05iada taką praktykę i zna tak doskonale 
sztllkę bórniczą, że może dobrze wypeł
niać obowiązki rewizora - czasem nawet 
l'epiej o<l młodego urzędniczka, któremu 
i-ewidowanie kopalni powierzono. Albo
wiem trochę teoryi bezpraktyki, w~edza 
młodego urzędnika, który co tylko opu
ścil szkolę górniczą, nie umywają się do 
wiedzy i doświadczenia górnika od lat 

J>rac11jącego w swoim zawodzie. 

~ot'lczełll e •.a:stuił. 

Piąty kongres 
~t ni ralnyeh niemieckich związków 

zawodowych. 
Na posiedzeniu przedpołudniowem zajmo

wan-0 się SDrawami konsumów, o których wy
-głoslł referat p. v. Elm z Hamburga, który or
gmdzacyę spółkową nazwał ważna bronią w 
'f'ęce robotnika. l(onsumy w Niemczech Uczą 1 
milion członków, ma.ją 250 milionów marek O· 
brotu i ro1.dziełają 20 milionów dywidendy. Pan 
Elm TaJecał bardro tworzenie konsumów. 

W dyskusyi zaczepiano ostro zarządy kon
aumów prac11itące tylko nad wybl:cłem wielkiej 
tb'widendy. Zarzueano, że konsumy obniżają, 
jak m-0~ą. płacę swym urzędnikom, biOTą łudzi 
nierorganłzowanych I t. d. Przedstawłc.iel 
bambu-rskiego domu zakupna konsumów niemle
ick:cb przyznał, że łstnłeią różne niedomagania. 
ł(ousum .v mają więcej dvbro swych członków 
na oku Jak dobro ogółu. 

Posiedzenie poJJ<>tudnJowe miało chwile na
der burzUwą, gdy starając się osłabić zarzuty 
czynf.c'11.e konsumom .zwłaszcza w tym kierun· 
ka, te nie uznają taryf związków zawodowych, 
p, Elm ośw:adczyt, iż związki zawodowe sta
wlaia nieraz warunki nierozumne i przesadne. 
·Powstał tutaj włelki wrzask, wołano „Skoń
.czyć !· Na to od wrogów naszych sobie nie po
zwołhny!" 

Pan Elru obstawał przy swobn zarzucie, 
<:ho.-ciaź ~o rpzewodniczą.cy Legiett wzywał do 
cofnłęcJ.a zaczeplaneiw zdania, i dooał tylko, że 
ń.e chciał uogólniać, lecz mlał na myśłi spe
cyabiy wypadek. Przyjęto w końcu rezolucyę 
ł:l.aw<>lującą robotników d-o organizacyl spółko
-wej 1i do zaprowadzenia w konsumach płacy ta
ryłowef. dla urzędników I robotników tamże 
~&trudnfooycłt. 

Z wojny rosyjsko-japońskiej. 
Dotąd nie ma urzędowego po,twier

<lzenia wiadomości ani o śmierci Rożdiest
wieńskiego ani też o nominacyi Błrilewa 
naczelnym wodzem całej rosyjSkiiej floty 
11a wodach azyatyckich. 

Gdzie znalduią się obecnie fl!>ty nie
przyjacielskie, o tem też tylko istnieją do
mysły. 

O poważniejszej potyczce donoszą u
rzędowo z Tokio: 

Kapitan Czart. 
f :~ _, TOM TRZECI. 

(Ciąg dalszy). 
- Zaraz się dowiem - odrzekł zapy

tany. - Dochodzi dziewiąta, a pan de Cy
·rano, choćby nawet w~ększą polowe nocy 
spędzi.I bezsennie, nigdy późni~ nie wsW.
?e„ .. 

Poprosił Zillę do środka i wbiegł szyb 
ko na schody, wiodące na pierwsze piętro. 

Gospodyni, za przybyciem cyganki, 
<OddaHła się wstronę bramy Nesle. 

Zrlla była od kilku chwil sama w izbie 
gościnnej, gdy z wysokości schodów roz
legł się gtos gospodarza: 

- Proszę 11a górę! 
Usłuchała z pośpiechem wezwania i 

uprzejmy Gon.in, wskazując iei drzwi, wio
dące do pokoju poety, rzekł: 

- Niech pani wejdzie. Pan de Ber
·gerac czeka na panią. 

Zilla zbliżyła się do stołu, przy któ
·rym siedział Cyrano, mimo wczesnej go
dziny zajęty już pisaniem. 

- A! a! co widzę! - rzekł wesoło -
to ty, moja piękna! Nader mliłą niespo
dzianką są dla mnie twoje odw~eldz.iny, 
bom myślał, żeśmy Już na wieki poróżnie
ni... 

Zilla, zdając nie zwracać uwagi na ton 
ironiczny, jak się w stawach tych przebi
jał, odpowiedziała: 

- Sprawa wielkiej wagi sprowadza 
mnie do pana, panie Cyrano. Czy ze· 
chcesz mnie pan wysłuchać? · 

- Z jak największą uwagą. Pragniesz 
pani mote dowiedzieć sit: czego o swym 
niezrównanym bradszku? 

Dnia 20 bm. oddział nieprzyjacielski 
w sile l bataJlońu piechoty j 1 puflcu kOnni
cy z dwoma działami zaatakował nas w 
oddaleniu 10 mll na wschód od S:tangtu, 
kolo tamtejszej kopalni węgla i otwarr na 
nas ogień. Po chwili wprowadził nieprzy
jaciel w ogień jeszcze 4 działa z wyżyn 
koło SingJan-paa. Po południu wzięty 
udziat w ataku jeszcze dwa świeże batalio
ny rosyjskie. Atak odparto. Jeden od
dzial rosyjski wyruszył do .Ersilunpao i 
pedpałit tą miejscowość. Kolo f'akumen 
przyszło do kilkogodzinnej walki, po któ
rej nieprzyjaciel cofnął się \V nieładzie, 
zostawiając 300 zabitych i rannych. 

Ziemie polskie. 
Z Prus Laehodnich Warmii i Mazu~. 

Gdańsk. „Gazeta Gdańska" pisze: 
f·atalną nowinę zmuszooy Wam jestem do
nieść. Otóż Zaklad Maryański wyższej 
szkoty żer1skiej, popularnie. tu u nas „kla
sztorem" zwany, daje budować nową szo
pę. Starał się o tę robotę budowmczy 
Polak, cieśla z zawodu, nawet już drzewo 
w tym celu byl zakupił, tymczasem zarząd 
Zakładu oddał pracę Niemcowi-hakaty
ście ( !). 

Na dobitkę materyał budo\\ lany zaku
pił zakład od żyda, chociaż mamy dwóch 
kupców Polakó\V w mieście, od których 
można go bylo nabyć. Tych atoli nie py
tano nawet o cenę. 

Natomiast fundusze zakladu kościer
skiego zbudowanego przez ofiarność oby
wateli polskich, polskimi funduszami u
posażonego, a biorącego dochód po wię: 
kszej części z kieszeni polskich obywateli 
za •ksztalcenie córek, pfynie do kieszeni 
żydowskich i hakatystowski ! I tak dale
ce zasada ta panuje w gos;podarstwie za
kladowem że gdy zabraknie mleka, spro
wadza się' takowe od Niemca. Smutne! 

Malbork. Ziazd hakatystów odbędzie 
się w tym roku w Malborku dnia 17 wrze-
śnia, jak donosi „Pos. Tageblatt'. · 

Z Wiei. ~ Poznańskiego. 
Gniezno. Ks. dziekan Tasch z Leszna 

mianowany został honorowym kanonikiem 
przy metropolii poznańsk~ej. 

Jak wiadomo, ks. dziekan Tasch wsta
wił się specyalnie podczas ostatnich wyb.: 
rów parlamentarnych. Za sprawą tego 
księdza katolickiego mandat z okręgu 
ws.chowsko-leszczyńskiego przeszedł w r~ 
ce ewangelika hakatysty. 

Poznań. Następująq pr~~~1·: n rade 
podaje pism0 niemieckie ni:dJW!IC 11 nas 
powstałe peid tytuiem „Wahrheit und l '!r
heit". Kochany Satyrze! Mam pomie
szkanie na piętrze nad polską rodziną i sty 
sze codziennie pieśni polskie. Mąż móJ 
dagrę a iedyne nasze dziecko chore n~ 
biegu~kę. Mąż mój mówi, że te pieśm 
polskie ~ przyczyną chorób u nas. -

- I cóż mój brat? 
- Jeżeli nie przybył razem ze mną 

do Paryża to ·już z pewnością nie moja w 
tern wina.' Drapnąl z pod mojej naiczu~
szej opieki. Ale bądź pewna, że prędzeJ, 
czy później, nawrócę go na dobrą drogę i 
wynagrodzę wedle zasług. 

- Nie o brata tu chodzi - przerwała 
Zilla, którą dobry humor ·poety draźnić po
czynał. - Chod;zi o Manuela. 

- Ach! o Manuela? Biedny chłopiec 
z jakąż rozkoszą uś<;iskatbym go w tej 
chwili. 

Cyganka przystąpiła do rzeczy.. ~: 
powiedziała o wszystkiem: o m1tosc~ 
swej, zazdrości, walkach wewnętrznych l 

zakończyła spowiedź prośbą o przebacze-
nie. . 

Poeta z zasady łatwo wszystkim prze 
baczał. 

- Ależ doprawdy - rzekt do Zilli -
niczego więcej nie pragnę! Wyznanie, 
które uczynilaś, okupuje bardzo wiele błę 
dów, i jeśli tylko jesteś szczerą.„ 

- Chcesz pan dowodu? - przerwała 
cyganka. 

- Alboż go pasiadasz? - spytał Cy
rano, zaciekawiony. 

Zilla wydostała z p3d okrywki księgę, 
zaibraną z domu, i nic nie mówiąc, położy. 
la ją przed. poetą. 

Byt to gruby zeszyt pergaminowy, w 
prostej lecz mocnej aprawie, którego pier
wsze karty nosiły datę bardzo Już odległą. 

Zeszyt ten całkowicie zapisany był 
po cygańsku. 

Cyrano otworzył go t przewracając 
końcem palca karty, przyglądał się cieka
wie dziwacznym hieroglifom, któremi by. 
ly pokryte. 

Czy to n.ie może być powodem do w1110-
wied~ia pomieszkania? - Odpov;icdź: 
Spiewajcie codziennie tę piękną pieśń : 
,,Heil dir im Siegeskranz••, a jeżeli pod 
Wami mieszkaJący polak jest wielkim pa
tryotą Polskim, to sam sie wyniesie, a pani 
z mężulkiem będ2iecie mieli spokój! 

Ze Slązka ez1D Starej Polski. 
Wielki Chełm. Proboszczem został 

tutaj mianowany ks. proboszcz Winkler z 
Dzieckowic. 

Z Półwsi. W sobotę, kiedy dzieci 
sześcioletnie szły ze szkoly, a naprzeci
wko n.ich jechał gospodarz ze Sfawic z 
nawozem z Opola, ejden koń widząc dzieci 
blisko siebie, wierzgnął i uderzył jednę 
dziewczynkę, która nie\vyUomaczonym 
sposobem za korua się dostała, a przed 
kolo. Chałupnik Franciszek Okoń z Pól
\VSi, który szedł za dziećmi, widząc co się 
stalo, przyskoczył i porwal prędko dzie
cko z pod kola. W ten wię.c sposób urato
\.Val dziewczynkę od śmierci albo wielkie
go skaleczenia; jednak jest ona dość silnie 
uderzona w glowę 1 wpadła z przeJęknie
nia i wskutek uderzenia w bezprzytom
ność; wkrótce jednak przyszła do siebie. 
Za uratowanie składają p. Okoniowi szcze„ 
re „Róg zapłać". Ojciec i matka Plachet
ka. 

Wiadomości ze świata. 
Sejm p.ruski na środowem posiedzeniu za

Jatwił spra\Vy miticjsz.ej wagi i uznal za ważny 
wybór liberałów Jungbauma i Voltza. Dziś w 
czwartek nie ma posiedzenia. W piątek na
stąpi trzecie czytanie noweli górniczej, 

Niemcy. O grasującej epidemicznie 
chorobie tężca karku pisze „Nordd. Allg. 
Ztg. ", że wydzial lekarski w minister
stwie pruskiem bard~o gorli\\;1e bada cho
re bę i korzysta ze spostrzeżef1 poczynio
nych przez wyslannika rządu na Górny 
Slązk. Od początku !'ojawienia się choro
by do 30 kwietnia w całych Prusach za
chorowało 1935 osób, z których 994 umar
ły, a więc prawie polowa. Pocieszano się 
że z nastaniem ciep!e.jszej pory epidemia 
się zmniejszy; tymczasem - jak stwier
dza organ półurzędowy - - od początku 
epidemii do 7 maja w samym obwodzie 
rcjencyjnym opolskim na Górnym Slązku 
zachorowaio 1955 osób, umarło 1002, a 
więc przeszfo polowa. „Nordd. Allg. Ztg." 
ma nadzieję, że sejm pruski niebawem u
chwali ustawę dla zwalczania tężca karku. 

Z Serbii. Powody podania się do dy
misy'i obecnego gabinetu są następujące: 
Skupczyna przedsiębrała trzykrotnie wy
bór prezydenta. W trzecim wyborze o
trzyma.il: dotychczasowy prezydent Stoia
nowicz względną większość 66 głosów. 
Jest on radykałem. Niezawisfy radykał 
kontrkandydat Nikolicz otrzymał 53 gło
sów. Stanojewfcz nie przyjął tego wy
boru. Po posiedzeniu odbyła się natych-

- Cóż to za gryzmoJy?-spytal \Vre
szde. 

- Pan wie dobrze. Przynajmnlej do-
myśleć sie pan powinien. 

- Księga Ben Joela? 
- Takt 
- Nareszcie! - wykrzyknął poeta. 

Nareszcie mam cię w ręku, drogocenny 
dowodzie! Doprawdy, Z.dlo, twój postępek 
godzi mnie z tobą ostatecznie. Gdzież 
jest to miejsce, w które.m ojciec twój zapi
sał szczególy, odnoszące się do porwania 
Manueia i do śmierci małego Szymonka? 

Zilła przewrócita kilka kart i znalazł
szy właściwą kartę, przetłumaczyła Cy
ranoi.v1 dwie zapjski, o które mu chodził::>. 

- Doskonale - rzekł. - Gdybym 
nie miał w rękach dowodów jeszcze moc
niejszych, księga ta byłaby dla mnie skar
bem nieoszacowanym. Czy ·pewna jesteś 
że te gryzmoły mają takie znaczenie, ja
kie im nadałaś? 

- Przywołaj pan kogo-kolwiek, nale
żącego do mojej rasy, i poka.ż mu te karty. 
Jeżeli ten lub ta, którym polecisz odczytać 
to pismo, znają dobrze swój język, tłoma
czenie nawet co do jednego slowa różnić 
się nie będzie. 

- Wierzę ci, Zillo. Możesz odejść w 
zupełnym spokoju. Manuel będzie jutro 
wolny. 

- Czemu nie dziś jeszcze? 
- Dlatego, że dziś udaję się do hrabie 

go de Lembrat aby oszczędzić mu - nie 
dla niego samego, lecz dla honoru nazwi
ska, które nosi - hańbiqcych rozpraw pu
blicznych. Jeżeli zechce uprerać się przy 
swojem, tern gorzej dla niego. Spclnłę 
wszystko, com winien pamięci Jego ojca. 

- żegnam cię, 'panie Cyrano. Pokła
dam w panu zupełne zaufanie. 

miast rada ·gabinctO"f,\'a. Udrw'a 
dać się oo d;ymisY'. Prezydent 
Pasicz, oświadczył wobec .kró 
binet obstaje przy dymisyi jeżełl 
pozwoH na ronviązanie Izby. 

Król dotychczas nie powziąt decyz
1 

Z Austryf. „Wien.-.„ 111: Extrablatt'' 
trzymuje dobre infonnacye w sprawa 
węgierskich, podający, że casarz zgo 
się nie \1/prowadzenie języka węgierski 
do pułków rekrutowanych na Węgrz 
dla użytku żołnierzy i podoficerów 
feldfebla. Również ma być. wprowadeo, 
jezyk węgierski do sądów wojskow

3 
niższej kategoryi; w sądach '\VYższycb I>: 

zostanie Język niemiecki. Sprawa einł:lc 
mat6w i sztandarów ma być rozst 
gnięta w myśl zasad dualizmu. 

Co się tyczy ustępstw efo 
traktaty handlowe, uchwalone Prz 
węg,1erski, mają moc obowiązując 
dział celny odracza się na lat 10 .; . 

W sprawach wewnętrznych 
wia monarcha Sejmowi węgierski 
pefną samodzielność, z tern zastrz 
że ustawy przed \Yniesieniem ot 
t. zw. przedwstępną sankcyG król 

Z Rosyi. „Russk. Slowo" p 
dymisya pomocnika Pobiedonosce 
mgo radcy Sablera, odbyta się w 
fricy sposób: 

Na posiedzeniu komitetu mi 
Sabler z nieslychaną gwaltownoś 
stąpił przeciw wydaniu pozwoleni 
rządzanie procesyj katolickich. 
Wittc· zmierzyl g~ ostro i rzekł: 

„Pan zapewne należy do tych co"' 
wM.zieć na ulicach inne pochody z

1

czcr~ 
nymi sztandarami." 

Sabler zbladt. - Ponieważ nikt 
za nim nie uiąt, uważat za stosowne zg 
sić swą dymisyę, a car w kilku d1i 
przyjął ją. 

Z róiny\h stron • 
Bo~bum. Podlug pokwitowania ka$J 

starego fcrbandu do 21 maja wplynęlo na st 
kujących ~órników 1,841,707 mr. 62 fen. 

Buer. .Riędoletnie d-ziecko pewnego t 
nika zachorowalo tu na tężec karku. 

W Dortmundzie streikują robotnic 
wlani. Podobno pracodawcy tego za 
Westfalii i Nadrenii chcą wszystkich 
wanych robotnJków w Hczbie 40 tysięc 
cy wyrzucić. Toć kap·itałiści .zdolni do 
kiego, ale byloby to prawdziwe barbar 

„Wiarusa Polskiego" motna teraz 
na każ.dej poczcie za 64 fen. na miesią 
wiec. Rodacy wimn obecnie zachęcać 
zapisania gazety. których do zapisania 
miesiąc naklonić trudno. Spodziewamy 
skoro tylko zaczną czytać „Wiarusa Pol 
to pozostaną jego stalymi czytelnikami 

Bochum. Wielki los loteryi p 
padl przy ciągnięciu na numer 159 
wiadomo jeszcze, kogo pani forttm 
razem uszczęśliwiła. -

Haga. Sąd rozjemczy rozstr:iy 
korzyść mocarstw europejskich spó 

Poeta podniósl się i do samych 
odprowadz·ił cygankę. 

Następnie kazal przywolać M 
Tancerka, z zaspanemi jeszcze. 

ma, przybyla w dziesięć minut póz 
Cyrano otworzył księgę Ben J 

wskazując palcem miejsce nazna 
przez Ziłlę, zapytal: 

- Powiedz mi, co to znaczy? 
Marata przeczytała i bez natll. 

przetlómaczyła wskazane sobie zap 
Tlomaczenie jej zgadzało sae P 

co do slowa z tamtem. 
Cyrano zamknął księg~ i rzeki 

śmiechem: . , . 
1 - Tak to znaczy rzeczyw1scie 

mo. Dziękuję ci. . 
Wkrótce potem sławetny Oon~n 1 

poetę wychodzącego z mieszk~a .. 
stillan siedział w ;izbie gościnnei 1 za 
?: apetytem śniadanie. 

· ·1 s~ - Idę do hrabiego - oznaj111I , 
1 

sekretarzowi poeta. - Nie wrch~~ 
mym ·powrotem i czu"':aj nad . ~ 
twej protegowanej na mczern nie 
ło... ~ 

- Bądź spokojny, mistrzu - 1 
szył zapewnić Castillan z zapśale,:h 
na usta Cyrana sprowadził 11 tnl 

czący. tacu hl 
Gdy poeta przybył do pa iedv 

go de Lembrat, gdzie, ze wzgnat 
wczesnę porę spodziewał s!e ~~ 

' · ł · ze 'Jlol zastać Rolanda dowie<lz1a sie 
' . i z dornu. 

niem, że wyszedł on JU ić ~' 
- Gdzież mógłbym znale 

go? - zapytal. b' go ~ 
- Nafpewniej u margra te 

ventines - oclpowied:aano. 

(Oaf dałs-ey ~ł). 



dzy Japoili;t a Niemcami, Prancyą i Angłi~ 
c: ściągnięte podatki budowlane w byłych 
()Sadach cudzoziemców w J aponH. 

Wesoły kącik. 
w sądzie. 

Sędzia: Dlaczego obwiniony próbo
oowal powiesić się, gdy nie udalo ~u się 
utopić? 

- Chciałem się tytko wysuszyć, panie 
i dlatego się powiesiłem. 

Niezrozumiałe. 
Pan11a (chcąc wywolać komplement). Nic 

mogę zrozumieć, dlaczego wJaśnie mnie poko
chal<eś, kiedy iia świecie tyle jest dziewcząt la
dnicjszych odemnłe?.„ 

Kawaler. Doprawdy, i ja tego nie ro-
zumtem. 

Jedyna sposobność. 
żona. Jak śmiateś mnie Kajać w obecności 

gościa? 
Mąż. Bo kiedy jesteśmy sami nie dajesz 

mi przyjść do slowa. 

Towarzystwo g;mu. „Sc.kół" w Neumiihl 
urząd12 w niedz<ielę dn.ia 28 maja wiosenną za
bawe pof ączoną z ćwiczeniami gimn. i taflcem, 
•tta którą wszystkie ""1riazda i wszystkich Ro
.Jaków i I~odaczki z Neumiihl 1i okolicy się za
pra. za. Początek o ~odz. 5 po pot. Czołem! 

Wydział. 

Bractwu róta6cowemu '\\' Schonnebect 
n•rnca sie uwa~e. że zmiana uictllllJc ni\! 
będzie sh: 28 maja, tylko 1 czer\~·ca we Wnie
bo·wstąpienie po pol, o iodz. 4. Po nabożei1-
st'\\."ie zebranie zaraz przy kościele na sali Ja
na WaJter'a. Ponieważ sprawy są bardzo waż
ne do zalat\\l;enia, więc się uprasza, aby Bra
cia ł Siostry jak najlicmJiej prz}·byli. Goście 
mile widziani. W niedziele dnia 28 maja o godz. 
10 będzie odprawiona Msza św. za ż;.~·ych i 
umar1ych braci i siostr Różai1ca św. O -zmiank 
tajemnic prosz<; dać znać tym, którzy .~Wiaru-
sa" nie biorą. Nadzelator. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Hochleld. 
Zebranie odbędzie się w sobotę 27 ma

ja r. b. punktuałmc o godz. 836 \vieczorem 
na sali Wiktoryi przy ulicy Werthauserstr. 
190, na które zaprasza wszystkich druhów 
i wszystkich Rodaków z Duis.burg-tbch
feld i okolicy, szczególnie ml odzież pol
ską, która nie należy do innego Towarzy
shva a jest przychylna Sokołowi. Goście 
mile widziani. Czolem ! Wydział. 

Baczność w Altenbogge i okolicy! 
Walne zebranie Tow. św. Jana Ew. 

\v Altenbogge odbędzie sitt w niedzielę, d. 
28 maja o godz. 110, ponieważ po poL 
bierzemy udzial w uroczystości Tow. św. 
Wojciecha w I(amen. O liczny udział w 
walnem zebraniu uprasza się. Goście mile 
widziani. Zarząd. Uwaga: Zwyczajne posiedzenie odbędzie 

sit dnia 28 maja o godz. ~2 po pot. Pożą,da- , 
11cm jest, a7,eby wszyscy druhowie punktuai- Baczność Prezesi Towarzystw kościet-
nie się sfawiN, a mianowicie ci, którzy ze sk!ad- nych dekanatu Kastrop. . 
kartu :zale~aią, ażeby się z nich uiściLi, bo w Niniejszem zapraszam Szan. pp. Prc-
przeciwnym razie p!acą wstępne na salę jako zcsów na wspólną pogadankG w niedziel((, 
gośde. J cszczc czas, ażeby z nkh się uiś.cić. 
Zarazem oznajmia się, iż próba ćwiczeń o<lbę- dnia 28 maja do Kastrop na sali p. Sindra 
dz ie si-ę zaraz po zebraniu. Czc.fem ! o godz. 4 po pot. \\celu omówienia ważnej 

Koło śpiewu „Lira" w Oberhausen 
donosi sz;~1i. czfonkom, iż zebranie miesięcrne 
<idbędzie s:ę \\' niedzielę dnia 28 maja o godz. 
10 przed poludn. Uprasza się wszystkich 
<.:zfonkó\V, ażeby siQ punktualnie stawili, gdyż 
przyjdą ważne sprawy pod obrady. Potem od
będlle się lekcya śpiewu. Punktualnie prosimy 
sie ze.brać na zebranie i śpiew, bo zjaz,d KM 
11adchoozi. Dalej mfodzicży polska rwij się do 
śpiewu, bo śpiew os.ł'adz.a i odmfadza życie. Go
~cie m!Je widziani. 

Woje. Hetman, sekr. 

T-0w. św. Marclna w l(lrchlinde 
-dooosi swym czlonkom, iż w niedziele 28 maja 
o.ctbedzfe się kwartalne walne zebranie, i to za~ 
·l'az p0 Sumie, tj. o godz. Yi IZ. Porządek d'Z:en
'f.!Y jak zwykle. Szan. czfonkowie zechcą swych 
Rodaków etyli znajomych zechęcić do nasz.ego 
Tawarzys.twa ,abyśmy moS?;li przynaimniej tę 
starą liczbę pozyskać, bo >dobry ?Olak i kato
tik pov.·inien należeć czyli być czlonkiem tow. 
św . .Marclna. O licz.ny udzfal czfonków i Ro-
daków w zebraniu się uprasza. Zarząd. 

Towarzystwo. św. Józefa w Wanne 
<l-onasi swym czlonkom oraz wszystkim braciom 
za~eszkałym w okoLky„ iż dnia 28 maja o 
R;odz. y,;4 odbę-dzie się miesięczne posiiedzenie 
Ha sali p. Marzyny, na które jak najuprzejmiej 
się zaprasza. Zarząd. 

Uwaga: Uprasza się wszystkich, którzy 
posiadają z dawnych lat książki z czytelru1 lu
dowej, aby Je raczyli przynieść, ponieważ w 
danym razie Tow. Czytelni Ludowe} będzie 
r.nmszone na drodze prawnej odebrać owe ksią
żl-.'i. Prosimy zatem przynieść Je ze sobą. 

Michał Ołejnkzak. 

Towarzystwo św. Izydora w Herne 
tlooosi swym czlonkom, iż przyszle zebranie 
odbędzte się w niedzielę dnia Z8 maja punktual
nie o ~odz. 4 po pol. Ponieważ są waż.ne spra
'W'Y do zalatwłenia względem naszej rocz.nicy, 
~ uprasza się wszystkich czfonków bez wy
Jatku, ab:r przybyli n.a zebranie. 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Stanisława "!ł Wa~ne . 
oznajmia swym czJonkom, iż pos1edzeme m1e
Sięczne odbedzie się w niedzielę po pol. o godz. 
'4 driia 28 maja. Uprzejmie prosimy tych wsz~
stklch ~odaków, którzy się na inaszej z.a.ba,".Je 
dali na czloI1lków zapisać, ażeby jak .na1llczr11ej 
zechciell pfZybyć na p06iedzenie. Także wszy: 

scy inni1 cz.lonkoW1ie Towarzystwa przybyc 
winni, ponie·wai są bar-dzo waż.ne sprawy do 
żalatwienia. Zarząd. 

"Sokór' Dys-seldorf ! . . 
W niedzielę dn<ia 28. 5. 05 odbędzie się po

siedzenie „Soko.fa" o godz. 3 po pot. w lokalu 
P. Bischowa (Ecke Woringer i Ackerstr.) Na 
J)()rządku dziennym pomiędzy innemi zmiana ~
staw oraz inne ważne sprawy. Obecnosć 
wszystkkh druhów koniecznie pożą<lana .. Go-
ście mile widziani Czolem ! Wydz;,ał. 

T<rwa:rzystwo św. Wojciecha w H<~.hlarma.rk 
do1P0Si uprzejmie swym czlonkom, 1z w mc
dz.lelę 28 bm. odbęd2'Jie się kwart;alne wal.n~ 
rtebran.ie 0 godz:. 4 po pol. , . O l:czny. u~ZIB:l 
czlonków uprasza się. Ooscte nule w1dz1am. 

Z ar z ą d. 

Towarzys.two św. Antontego w Reckłłngh.-.Siid · 
odbędzie swe przyszle zebranie w niedzi~le. 
dnia 28 maja o godz. 4 po pol. w. sali p. Stlke 
na Ludwiku. O liczny udzial prosi Zarząd. 

Posiedzenie zarządu godz·ine prędzej. 

Pokwitowanie! . . 
Na żądanie ofiarodawców pośwladczam} • 

'i dełegat, druh Owi1Xlek z Bruchu, oddal ~ 
biurze „z. z. P." dnia 25 lutego b. r. 44 mar ~ 
lla streJkujących, które zlożyH następujący PP·~ 
A~. Wencel, piwiarz z Bruchn 5 rnr.,. Jan Bre 
borowicz. sklad obuwia 13 mr., Ant. Zapla_!a 1 
m.r .• Jor.ef Saiomou ZS mr. Razem 44 "t:~ 

~noct.ed.e zawodowe po s • 

sprawy towarzystw kościelnych. Oso
bnych zaproszer1 nie wysetam z pow~du 
braku adresów. ProszQ szan. pp. preze
sów o kompletne stawienie się. 

Jan Kowalczyk, 
przew. To\v. św. Wawrzyl1ca w Kastrop. 

Koło śpiewu „Sobieski" w Hert':n 
donosi swym czlonko.m i I~odakom w 
tterten i okolicy, iż w niedzielę dnia 28 
b. m. na sali p. Tiehl obchodzł 5-tą rocznicę 
z koncertem i tal1cem. Zabawa nasza 
rozpocznie się o godz. 5. O liczny udział 
prosi Z a r z ą d. 

Uwaga: Pół godziny przed zabawą 
odbędzie się zebranie, na którem będzie 
wpbta miesię~zna i wpis nowych człon-
ków . Z a r z ą d. 

Baczność! Caternberg? Baczność! 

T owarz. gimn. ,Sokół" w Caternberg 
donosi swym szan. druhom oraz Rodakom 
zamiesZkałym w Caternberg i okolicy, iż 
towarzystwo nasze urządza wiosenną za
bawę w niedzielę dnia 4 czerwca b. r. na 
wjedkiej sali p. Wennera (Kaisersaal), przy 
kościele katolickim. Tow. św. Stanisława 
K. i Kolo śpiewu „Wanda" oraz wszystkie 
sąsiednie gniazda proshny jak najuprzej
miej, żeby nas swą obecnością zaszczyci~ 
raczyły. Ponieważ osobnych zaproszen 
nic wysyłamy niechaj służy niniejsze za 
nic. Czlokowie miejscowych tow. pol: 
skich winni się jako tacy wylegitymo\vac 
swemi książkami kwitowemi. . Druhowl.c 
naszego gniazda, którzy są mewyplatm, 
winni się przed rozpoczęciem 7-abawy ze 
swych składek miesięcznych ~1iścić, w 
przeciwnym razie będą uważani tylko za 
gości. Czołem! Wydział. 

Uwaga: Szan. dmhom donosimy, iż 
walne półroczne zebranie odbędzie ~ię 1 
czerwca w święto Wniebowstąpienia 
Pańskiego, po pot o godz. 2, na które się 
wszyscy członkowie stawić powiooi. Go
ście mile widziani. Czlonkowie Wydziału 
i rewizorowie kasy w.inni się stawić go
dzinę prędziej celem obliczeni-a .naszyc_h do 
chodów rozchodów z ostatniego polro-
cza. Woje. Łukaszewski, prezes. 

Tow. św. Piotra i Pawła w Buschhausen 
podaje czonkom i wszystkim tutaj zamie
szkałym Rodakom do wiadomości, iż po
siedzenie towarzystwa odbędzie się dnia 
28 maja 1905, zaraz po naboże~'itwie na 
sali p. Trautesa. Omawi~a b~~1e sp-ra~a 
o zabawie, więc o jak najhczme1szy udztal 
czfonków i gości prosi Zarząd. 

****łff*•ff•••* Towarzystwo św. Antoniego w Neumilhl 
zasyJa w dzień ślubu (27 maja) naszemu ~n. 
czlonkowi 

p. TEODOROWI ARI(USZEWSl(fEMV, 
oraz jego dozgonnej towarzyszce 

PRANCISZCE DABROWSl(Ił:J 
Jak najserdeczniejsze życzenia bl~os.ła~ień
stwa Bożego 1i wszelk~ei pomyśk1ośct w stanie 
malżeńskim. W końcu po trzykroć v.:rkrzy
kujerny · Mlada para niech żyte I aż Się echo 
z NeumUhl do Buschhausen odbite. Tego Wam 

żYcz;y Tow. św. Aotoołego w Neumubt 

~*"-*·.-~~"~~ 

K®> ~·u "Echo ajo :e v.· Saul.au 
donosi S,..'l'm ;zan. cz kom. if w triedz.tc ę 
dnia 28 b. m. ~ erz.emy n<izial w zaba~ie Ko
la śpiewu „ owik" w ł1orsthausen. \\ }'marsz 
o godz. 4 z lokalu posiedzeń. Liczny ud2'Jl l 
iest pożądany. Zar zem donoSZ(, iż lekcya 

piewu odbędzie sie teraz co niedzielę o godz. 
11 przed poludn'iem na sali p. Koopa. Cześć 
polskiej pieśrli ! · Za r z ą d. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Duisburgu 
pcdaje do wiadomo· ci wszystkim człon
kom oraz wszystkim polakom, że w przy
szln niedzielę tj. 28 maja bierzemy udział 
w pielgrzymce do Kaevelaer. Pociąg od
chodzi z gtówncgo dworca punktualnie o 
godz. 6 rano. O liczny udzial w piel-
grzymce uprasza się Zarząd. 

Towarzystwo św. Jana Ewan. w Gelsen-
kirchem-H ii lic n 

oznam11a \Vym członkom, że nic mogli
śmy w maju zebrania urządzić z tego po
wodu, iż Towarzystwo nasze 21 bm. bra
tu udział w pielgrzymce do Newiges. Z 
tego powodu odbędzie si~ miesięczne ze
branie \V czwartek, 1 czerwca tj. w Wnie
bowstąpienie Pal!skie. O liczny udział w 
zebraniu członków i Rodaków uprasza 
się. Pocz,\tek zebrania o godz. ~S. 

Z ar z ą d. 
Uwaga: Zarazem oznajmia się Roda

kom w Oelsenkirchen-łiiillen i okolicy, że 
w przysztą niedzielę, 28 maja, przybędzie 
do nas polski ksiądz, ten sam, który zesz
łego roku tu odprawiał Misyc św., kaplan I 
zostanie tu przez cafy tydzie1i. Bliższe 
szczegóły o nabożcf1St\t ie bcdą oznajmio
ne w kościele miejscowym. Uprasza się 
Rodaków o liczne przybycie na nabożcf1-
stwo polskie. 

Konst. Woliński, sek r. 

Baczność! Baczność! 
NOWOśC? OBEJłHAUSEN! NOWOŚC! 

l(o.to §pfewu Mickiewjcz 
wćw>iczyfo w ostatnim czasie wspaniat<ł sztuk« 
amatorsk~ i piękne utwory do śpie\\ u i wystą
pi z nimi 11a 7 rocznicy swojego istnienia, która 
odbędzie s;ę cł.11ia 28 maja na wielkiej sali p. I(ol
tera przy Nowym l(ynkn. 

Program uroczystości: O godz. 4 koncert 
i pr,,.·irnowanic KM śpiewackich i innych to
warzystw. O godz. 5 otwarcie zabawy, powi
tanie towarzystw i gości. śpiew wspólnej pie
śni. Następnie śpiew czterogfosowy Kota miej
scowego oraz śpiew Kór zamiejscowych, dekla
macye, ćwiczenia sokole i monologi. O godz. 
7 przedstawienie amatorskie: „Stary piechur 
i syn jego huzar", krotoclrwila w 3 aktach, \v 5 J 
odstonach. 

Osoby: 1. Weresz Szynkarz: Jan Seba
styaftski. 2. Helena: P. Florczyk, 3. f rycy: A. 
Olejnik (jego dzieci). 4. liangosz organista: 
Jędruskowiak. 5. Lidya jego córka: P. Si
tarska. 6. Michaf stary piechur: tteliasz. 7. 
Wfadyslaw jego syn: f rlebc. 8. Fralirosz kp. 
od huzarów: Filipowicz. 9. Szczepan pasterz: 
Jan Rybak. 10. Wieśniak I.: Teof. Kancer. 1 I. 
Wieśniak IL: Ant. Kaik. 12. Elźb:ieta, wieśnia
czka: P. Jędruszkowiak. Cyganie, cy~anki. 
Rzecz dzieje się na Wę~rzech. 

Po przedstawieniu amatorskiem polonez. 
Kapelę koncertową dostawi nam rodak P. Czaj
kowski z Oberhausen. Dla większej uciechy 
noszych Rodaków będą także polskie dudy. 
Tak samo przedstawiony będzie żywy obraz 
„$mierć Mickiewicza". Zapraszamy ia.k t~aiu
przeimiei Kola śp.iewackie, ~niazda sokole 1 in
ne towarzystwa, które zaproszenia otrzymał~' 
na 7 maja, a zabawa dla ważnych przeszkóu 
odbyć sie nie mogla. Prosimy, aby nas teraz 
raczyli zaszczycić swą obecnością. Prosłmy 
także te towarzystwa, które <lla braku a.dre
sów zaproszeń nie otrzymaly oraz wszystkich 
Rodaków z Oberhausen i okołicy. Kola śpie
wackie, które przybędzie z naj""'.iększą liczbą 
czlonków ~ upiększy naszą rocznice, . otr.zyma 
nadzwyczajną nagrodę: obraz Mick1ew1cza. 
Cześć polskiej pieśni! 

Komitet zabawy: 
fr. Florczyk. Jan Sebastyański. M. Olejnik. 

Uwaga : Członkowie winnł się stawić o 
godz. 2 na Jekcyę śpiewu u p. l(ołtera, przy no-
wem rynku. fr. Płorciyk, przew. 

świeżo otwarte! 

BACZNOSC SPIE ACV! 
W celu po ·zi~ia u trwał ostatecz

nych, zarazem losowania Kól śpiewa b 
dla zjazdu przyszłego, adb dzi się zebra
nie w niedziel 2 maja r. b. o godz. J po 
poi. w domu czeladzi katolickiej w łierne, 
u1. Nowa. Przcdsta ·iciclc ·wszy tklch l(ór 
śpiew. konie znie przybyć powinni. O 
punktuałn przyby ie uprasza ię. 

l(oło śpiewu „Cecylła Herne. 

Koło śPiewu .Słowik'" · Buer. 
W niedziel dnia 28 maja o godz. 4 po 

południu odbędzie sie na za •io enna za
bawa, na sali p. \ . Scherkamp, ul. E e.ner 

tras e, przy poczcie Hugo, na któr'l, 
wszy tki bratnie towarzystwa, te które 
zaproszenia otrzymały, i t , które dla bra
kt~ adresu zaproszeń nie otrzymały, oraz 
wszystkich I~odaków z Bu er i okoliq·. 
serdecznie zapraszamy. Mamy nadzieię, 
że nas Rodacy raczą iiczni odwiedzie. 
Jeszcze raz o liczny udział uprasza uprzej-
mie Z ar z ą d. 

Uwaga: Uprasza się szan. członków. 
którzy \Vięcej niż miesiące zaleRai~ ze 
składkami, aby się z nich uiścili, ina ze· 
będ•1 uważani jako gośdc. Cześć pieśni 

Wiece Zjednoczenia zaw. polsk. 
W Caternbergu 

odbi;dzie się w nicdziclG dnia 2 maj 
przed południem o godz. 11~ na sali p. 
Wernera, przy kościele. Na porządku 
dziennym spra\\.a noweli g-c'>rnicze.i. 

W Remscheid 
odbędzie się wiec 28 maja po poł. o godz. 
4 na sali p. Serwc, Guscnstr. Na porząd
ku dziennym sprawy ·hutnicze oraz inne 
sprawy roootniczc. Mówcy przybędą za
miejscowi. O liczny udzial we wiecach 
uprasza się. 

W DORTl"UNDZI.E. 
wielki wiec „Zjednoczenia zaw. poi." od
będzie się \ niedziel<;, 28 maja o godz. 01 
na sali pana Schaf ra (Tierpark). Na po
rządku obrad 1) uchwały sejmowe o no
weli górniczej, 2) sprnwy hutnicze, 3) spra
wy organizacyjne. Uprasza się tych czlon 
ków, którzy jeszcze zalegają ze składkami 
mJesięcznemi, aby je na wiecu zapłacili. 

W Altenesseo 
odbędzie się wiec 28 maja o godz. 11.% w 
sati pana Sala. Na porządku obi ad są bar
dzo ważne sp.rawy oraz uchwaly sejmowe 
dotyczące noweli gómiczej. O liczny u
dzial we wszystkich wiecach uprasza. 

W Bułmke 
odbęd~e się wiec w urocz~·stość Wniebowstą
pienia Pańskic11:0 dnia I czerwca o godz. 4 po 
pol. w sali p. Reick'a. O Hczny l'l<lzia.l Roda
ków z Bulmke, liiillen i okolicy uprasza się. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie", 

Baczność Polacy w Bochum! 
Latowa zabawa odbędzie się dla wszy

stkich Polaków-katolików dnia 28 maia na satr 
p. ttolzschneider'a (Salamander), ul. Allecstr. 
123, na którą się wszystkich serdecznie zapra-
sza. P. Holz.schnelder. 

9om masyw murowany, 
chlew, oiród wariywny i dwie morgi! rołi przy 
g1ównej ulicy w Zerkowie, powiat jaroditski, 
pod bardzo korzystnymi warunkami od zaraz do 
nabycia. Zg-loszenia prz}imuJe 

Jan PowJcki. 
1'\teklerlch, Duppełstr. nr. 10. 

i Maryanna Powleka w Zerkowle, p. jarocii1ski. 

Baczność Rodacy w Essen i okolicyt 
Z ..,.owodu powrotu w strony rodzinne wy

przedaję wszystkie moje dobrze zachow·ane 
meble i inne sprzęty <\omowe. 

Antoni Orz.ebeta, 
Esen-Hotsterhausen. Altegreverstr. 6. 

Na Zielone świątki! 
Polska usłoca ! 

Otrzymaliśmy w 

I Polska usługa! 

bardzo wielkim w1bor11e 

Eleganckie ubrania 
dla mężczyzn 

od 36. 2960. 24. 21, 19 do IO mr. 

Trwałe ubranie 
dla chłopców 

od iooo, 350. 67i, 550, do 2,3ó mr. 

Czarne żakiety Czarne ubrania 
dla mężczyzn surdutowe i tulurkowe 

zadziwiająco tanio zadziwiajl\eo tani. - wybornie odrobione. -::::_ 
- IEleganekie wykonywanie podług miary.I 

Firma Deutsch es Conf ectionshaus 
Markstr. 79 
•ołi14' r.s„telna •~••1• ! 

Oberbaasen, nąroż, nl, Wortbstr, 
naprseciw (,,General A.n.zeigera.'1 

Polska uaiaga! Pehka usługa! 

: ,• 



•aezaość Polac .,.. C>erbusa, !Jottł'91ł i e
kołlcy! 

W lficdzlełę~ 28 maja 1905 
•r~zna pielgrzymka do cudownego obrazu 
N;Utw. Maryi Panny w Hardenbera·Newłł?es. 

Odjazd z Bottropu (W est) : 6,27 raoo. -
Pt1JYjazd do Oberhausen: 6,43 rano. W koście
le Serca Jezusowego w Oberhausen o 7 ~odz. 
rano krótkie nabożeństwo. Odjazd. z Oberhau
se•: 7,42 - przyjazd do Newiges: 9,26 rano. 

~raz potem suma przed cudownym obra
zem. Dalszy porządek nabożei1stwa po polu
d•łowego przy sumie się oglosi. 

Na wieczór: odiaz<l z New1lges 5,55 godz. 
Pmyjazd do Oberhausen: 7,26. Tam w kośdele 
Serca Jezusowego krótkie naboźeństwo i do.:: 

.11. 'łVf ·~~u~:> f~f){AA\.z od ,f~gl!g ·ge·g : psa .M.) 
·nne łata, nabyć można już od czwartku. 25 ma
ja ta dworcach w Oberhausen ·i Bottrop (West) 

Na koszta pielgrzymki każdy pielgrzym 
ma zaplacić 50 fen. Ażeby Polacy jak najlicz
njej w tej procesyi uczestnili i w ten sposób 
~;iarc; św. wyznali o tern uprzejmie prosi 

.l(s. wikary l(arol Scharte, 
polski duszpasterz. 

ł(oło śpiewu „Dzwon Zygmunt" w Hom
bruch. 

Donosimy wszystkim rodakom \V 

Hombrnch i okolicy, iż \V niedzielę dnia 28 
łlłlaja, o godzinie 1 po poł. na sali p. Schnit
ker odbędzie się zebranie. O liczny udzial 
uprasza Z ar z ą d. 

Uwaga: Poszukuje się dyrygenta śpie
wn. Rodak, któryby się chciał tern zająć, 
11iech się zgłosi do sekretarza Tgn. Stróż
czyl1skiego w Rarop, Sporkcl 30. 

Baczność Steele ! . . 
Ponieważ nie zostało zapo\vicdziane z 

1·azaJ11icy, donoszę: I(si<1dz polski będzie 
łnchal spov. iedzi św. wielkanocnej 27, 28 

i 29 maja. W niedzielę 28 o godz. 6 po poł. 
Aabożci1stwo polskie z kazaniem. Roda
ków proszę, ahy z tei sposobności skorzy-
stali. W. Ratajczak. 

Tow. św. Kazimierza w Liitgendortmund 
donosi członkom oraz wszystkim Roda
kom w okolicy Ltitgendortmund i towarzv 
stwom które już od nas zaproszenia ode
brały i tym, które dla brak:.t adresów za
proszeń nie odebrały, iż w niedzielę dnia 
28 maja obchodzimy naszą 17 rocznicę ist
nienia naszego na sali Wilh. Spechta. Sza
nowne nam życzliwe towarzystwa prosi
my, aby przybyly z chorągwiami. Po
rządek uroczystości: Od godz. 2 do 3.Yz 
przyjmowanie bratnich towarzystw i go
ści. O godz. 40 przywitanie gości i brat
nich towarzystw przez przewodniczącego. 
Potem koncert, dekłamacye i śpiewy. O 
~odz. 70 teatr p. t. „Wór pieniędzy w le
sie". Zapraszamy na naszą rocznicę szan. 
rodaków i rodaczki jak najusilniej. O li-
czny udzial w zabawie prosi Zarząd. 

Baczność! Reklinghausen ! 
W sobotę 27 maja po pot. i w nie

dzielę 28 maja jest sposobność do spowie
dzi św. W niedzielę 28 po pot o godz. 1y; 
jest nabożellstwo polskie. O jak najlicz
niejszy udzia! w nabożeństwie i tak samo 
w spowiedzi św. prosi Zarząd. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Kamen 
odbędzie dnia 28 maja rocznicę na sali pam 
Goertz, ul. Bahnhofstr., na którą wszystkie 
zaproszone towarzystwa, tak samo te, 
które dla braku adresó\v zaprosze(1 nic o
trzymały, jeszcze raz mile zapraszamy, 
Tak sarno wszystkich Rodaków dobrze 
myślących z Iieeren, Koenigsborn, Alten
bogge i okolicy serdecznie się zaprasza. 
Program zaba"-y jak najstępuje. Od godz. 
1~ do 30 przyjmowanie bratnich towa
rzystw t1. gości, ćwierć przed czwartą wy
marsz do kościoła, o 40 otwarcie zabawy, 
poczem nastąpi koncert przeplatany mo
wami i dcklamacyami, a w końcu będą 
octegr;::ne dwie wesołe sztuczki. O godz. 
67.i rozpocznie się taniec. Dla członków 
obcych to\varzystw wstęp 30 fen. 

Stan. Kotlewski, przew. 

Baczność Rodac '! 
Towarz. św. Wincentego w Hochheide 

podaje wszystkim cztonkom oraz Roda
kom do wiadomości, iż w sobotę 27 maja 1 

w niedzielę 28 b. m. jest sposobność d<J 
spowietlzi św. w języku ojczystym. Za
razem podajemy do wi'adomości, iż w nie
-dzielę rano o godz. ~'8 odbędzie się msza 
św. na intencyę Tow. św. Wincentego, za
razem kazanie polskie. Podczas mszy św. 
będzie śpiew polski. O jak najliczniejszy 
udział w nabożeństwie uprasza się. 

Z ar z ą d. 
Uwaga: Członkowie Tow. św. Win

centego przyst~pują wspólnie do Komunii 
św. o godz. 08 w eznakach to\varzyskich. 

Wiec polskl \\' łliłden p. Dysehlorfem 
~ sio w ~ą lried"1• dnia 21 maja 
• ,... l l 'fi Polaclai9 

'lfll celu zał-Otcnła towarzystwa ~o. 
Zlllranie będzie u p, J. Oott, I<l<>cstr. nr. 19 • 
O' liczny udzial prosi 

l(omłtet: 

gn Piłiinowski. Jan Czajnowski. M. Bromka. 
Gzamowski. J. Poliwoda. J. Prabucki. W. 
a!łk. S. i\Vncenty. M. So.ltysiak. W. Bruż1. 

Towarz. św. Barbary w Bochum. 
W niedziel~ dnia 28 maja bierzemy u

dział w 15 rocznicy Tow. św. Antoniego 
w Laar-Ruhrort. O liczny udzial człon
ków się uprasza, a szczególnie tych, co się 
dali zapisać, że pojadą. Wyjazd rano o 
godz. 9 z lokalu p, Tewesa o 9~ z dworca 
Bahnhof-Sild. Po pol. o godz. 4 zebranie 
dla tych członków, którzy w wyżej wy
mienionej rocznicy udziatu nie wezmą. 

Z ar z ą d. 

Towarzystwo św. Józefa w Altenessen 
podaje do wiadomości \\ szystkim czlon
kom i Rodakom w Altenessen i okolicy, 
iż \V niedzielę, dnia 28 maja urządzamy 
wiosenną zabawę połączoną z tańcem na 
sali p. crnscherrnanna, na któr<t wszystkich 
I~odaków jak najuprzejmiej zapraszamy. 
PocZ<ltek zabawy o godz. 4 po pof. Wstę
pne 50 fen .• Muzyka polska. O jak naili-
crniejszy ndzial uprasza l(omitet. 

BOTTROP. 
.Szan. Towarzystwom i Rodakom z 

Bottropu dajemy do wiadomości, iż piel
grzymka ,do ttardcnbcrg-Neviges odbędzie 
się 28 m.1ja. Odjazd z Bottrop11 ,, West·• 
(nowy dworzec) o godz. 6, minut 27. Szan. 
towarzystwa upraszamy, żeby się stawiły 
kompletnie, (członkowie w czapkach i o
znakach) oraz Rodaków i Rodaczki, żeby 
się jak najliczniej stawili i to zaraz po 
godz. 6 rano na dworcu. Bilety można na
być od członków komitetu kościelnego, al
bo przy odjeździe na dworcu. 

Komitet kościelny: 
Leop. Procek. Em. ~więty. Fr. Żgol. 
fr. Tytko. Paweł Kubka. An. Kowol. 
Wim:. Grobelny. Ant. Wieczorek. Woje. 

Konieczny. Ludw. Trzoska. 
Ludw. Lopacz. 

Koło śpiewu „Biały Orzeł" w Duisburgu 
donosi czl'onkom i wszystkim Rodakom za
mieszkalym w Ouisburg-Ifochfeld i okolicy, iż 
w niedzielę, dnia 28 maja urządzamy zabawę 
wi<>senną, pof ączoną z tańcem na saH p. R.ob. 
Bergtera (Hochfelder Tonhalle) przy ul. Ma11-
hcimerstr. Początek zabawy o godz. 4 po pol. 
Muzykc dostawi nam orkiestra p. Ant. Niia
kowskiego z Laar, przeto o jak naiłicznicjsz.y 
udzial w zabawie uprasza 

Szczepan Ciesf.elsk.i, przewodn. 

Towarzystwo gimn. „Sokót' w Bruckhausen 
urządza w niedzielę dnia 28 maja 5 rocznicę 
swego istnieni.a, na która zaprasza niniejszem 
sąsiednie towarzystwa: Tow. św. Piotra i Pa
wia z Bruckhausen, Tow. Przemyslowców pol
skich z Bruckhausen, Ko.lo śpiewu „Je<lność" z 
Bruckhausen, Tow. loteryjne „Z~oda" z Bruck
hausen. Ko.fo, śpiewu ,,Slowik" z Marxloh, 
Tow. gimn. „Sokół„ z Laar, Tow. gimn. „So
kól" z Oberhausen I. i II„ Tow. g'.mn. z Neu
rniihl, Tow. gimn. , Alstaden, w ogóle wszystkie 
gniazda V Il okręgu. Program zabawy w lo
kalu p. Brinka w Bruckhausen, ulica Albrecht
str. Początek zabawy o godz. 5 po poJ. Bliż
sze szczegófy w pr~ramie. 

Zarząd. 

Koło śpiewu „Lutnia" w Langendreer 
obchodzi w niedzielę dnia 28 maja 1905 
3-cią rocznicę, polączoną z koncertem, tea
trem i ta1kem na sali panaKocha przy 
dworcu. Progran1: 1. Od 03 do 04 
przyjmowanie obcych towarzystw. 2. O 
godz. 4 rozpoczęcie uroczystości mową p. 
przewodniczącego. 3. Koncert w ogrodzie 
przeplatany śpiewem, deklamacyą i ćwi
czeniami gimnastycznemi gniazda tutejsze
go. 4. O godz. 8 teatr pod tyt.: „l(ultur
nik''. 5. Po teatrze dalsza zabawa z tań
cem. Wszystkie towarzystwa, które od 
nas zaproszenia odebrały i te, które dla 
braku adresów zaproszeń nie dostały, ser
decznie upraszamy, aby nas swą obecno
ścią zaszczycić raczyły. Wstępne dla 
czlonków wynosi ·50 fen., dla gości przed 
czasem 75 fen., przy kasie l mr., 

Z a rząd. 
------------ ----

i SKLAD S:B:Óił 
w Bochum,) · ·v:·· ~„ 

Victoria.str. 9. Konigstr. 2. 
poleca po cenach najtańszych skórę 
wykrawaną (LederauBSchnitt), oraz 
wszystkie artykuły szewskie 

• 
J„ Drobt.r 

w pobliżu knapszaftu. 

·----···•-DDMflD»lD•-•~D~l 'l'owarzystwo św. A.atonie;-o • • • 
I • 

w B•hrert-LMr 
ob~l1odzl· dnl'a ~8 maja 

~ połąezon~ z KONCERTEM, śpiel\" em: dek~amacyami i I TEATREM: 

piętnastą rocznicę 
~ I. Bogata wdowa li. Adam i .Ewa. 
~ Będzie tez nabGieństwo polskie i pochód. I Początek o godz. 3 po pclu.d.niu, 

iABZ4D. ~ 
~ 
1łH~~łH~HłH~~~~IHti~t~H~~~~~~~~~~~~~~~Ulf~~,,. 

Szanownym Towarzystwom polskim Swój do swego! Swój do sweg•? 
oraz zacnym Rodakom polecam się do wy- Baczność Rodacy! 
konywania ~DYNA POLSKA KSIĘGARNIA oraz Slł.Ae 

8ALANTERYI. CYGAR I PAPIEROSO ! 
MUZYKI NA FORTEPIANIE Polecam mój bogato zaopatrzony 5th 

przy mniejszych zabawach towarzystw o- 1-Ki~żek do nabożer'1stwa, historycznych, po ~ 
raz na wesołach. Po praktycznej nauce u ~oiowych, pap~eru, listy z polskimi nc :ii i 

Pierwszorzędnego fortepianisty p. Raro w powiooz:oweń, wiązerków, portmonetek i1 . 
INSTRUMENTA .MUZYCZNE: 

Gelsenkirchen, zdolnam zadowolić wszel- skrzypce,· ~itary, mandoliny, cytrv. harn:i 
kie życzenia. •n~anki i wszelkie przyhory muzyczne. 

M a r y a w i I k 0 w s k a. Specyalność: cygary i papierosy łi ! 
z polskich iirm. 

w Schonnebeck, b. Kray, Friedrichstr. 3. Proszę Rodak6\V, ab)' ~!G chcieli przekonac 
Oprawiam także obrazy. wią:rnrki i ś! r. 

MŁODY SUBJEKT, wieńce podJug życzenia dobrze i tanio! 
syn urzędnika, poszukuje od 1 sierpnia miejsca z•acznie zniżone! 
w składzie kolonlalnym i to tylko w polskim O poparcie p_rnsi uniżony 
d-omu, dla wydoskonalenia się w Polskiej mowie I .f AN ,JAN CZAI(, 
Oferty pod nr. 100 do „W;arusa Po-lskiegQ" w w Bruckhausen n. R., ul. Ces.arska 47. (KaiSC'. 
Bochum. ~~~~~~~~~~~~~S_t_r._n_r_._4_7_. _____ ~~--1 

Firma: 

Gesch i ster Bi n n, 
Ot,erhausen Ste1·krade 

Bahnhofstr. 26. 
I 

Marktstr. 62~ 

Czapki, kapelusze, 
parasole, krawaty 

i kamizelki 
w bardzo wielkim wyborze po zadziwiająco tanich cenach. 

Rzetelna usruga ! Skora usługa 

Najtańszy i najwięksźy ..,_,.. __ 

garderob. dla mężczyzn, 

chłopców i, do roboty. 
i eleganckie odróbienie gwarantuję·. 

I 

er c s e1n, 
F riedrich-Carlstqg! Oberhausen Friedtich-Carlstr. 48 !· 

Skład specyalny garderoby dla mężczyzn I chłopców. 

Pr~cownia ubrań podług miary. 

Złl •ntk. nakład i redakcYC od 1>1>wiedzhlllly A n to e l B r cl s k i w Bocbum- Nakladem l ~ionkamf WydawnictWa „Wia rusa Pofskleg:o" w Boóklllh 



• €ochłenne pismo Indowe dla Polak6w na obczyźnie, poświęcone Mwiade orąz sprawom narodowym, polityĆZnym ł zarobkow~ 

Wychodzi cDdzienn!e z wYJatłdem dat ~wiątecznych. 
Przedpłata kwartalna na poczcie i u listowych wyno!li 
J mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 

Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 
.w Imię Boże za Wiarę I Ojczyznę 1 

Za inseraty plac! sle za wiersz petytQiA'Y 15 fe11., a H 
ot?;loszenia zamieszczone przed lnseratam· 40 fen. l(a 
zc:sto ogJasza. otrzyma rabat. - Listy do „\Vlar11 

Pol kiego" należy frankować i podać w nich doklri ·· 
ny adres piszące20. Rekopisów sle nie z rraca. " pod znakiem „t. polniscb" nr. 128. 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Ma.łtheserstrasse. - Adres: "'Viarus Polski", Bochum. - Tolefonu r~r· 1414. 

Rodzice poJscy! Uc1cle dzieci swe 

aOwłć, czytać I pisać po polsku! Nie Jest 

Polakiem, kto potomstwu swemu znie 1-

czyć się pozwoli! 

Z wypadko dola. 

Co będzie z nowelą górniczą? l 
Dziś w pi«ltck, po południu, ma zapaść. 

w sejmie ostateczna decyzya nad nowelą. 
mająca uregulO\\· aĆ stósunki robocze w 
górnict\\ ie. .,N. P. Corr." doniosła, że 
konserwatyści zgodziliby siG na zaprowa
dzenie tajnego glosowania do wydziałów 
robotniczych w za1man za przepis, iż poło
wę członków wydziału mianuje pracoda
wca. 

Do .J~h. \V cstf. Ztg." depeszowano w 
czwartek \\ ic:czorem, że wolnokonsenva
tyści, liberałowie i centrum zawarli kom
promis w sprawie noweli górniczej. 

Ze centrum, które niby powiada, że 
broni robotnika, łączy siG ostatecznie z 
liberałami, to nas wcale nie zadziwia. 

W Warszawie żydzi wszczynają rozruchy. 
W środę wieczorem na ulicy Marszał

kowskiej tłum żydów rozpoczął bójkę z 
czeredą żydo\\ skich ulicZ11ików, przyczem 
użyto noży i rewolwerów . Walka uliczna 
rozszerzyła się następnie na przylegle uli
ce i trwała do północy. K\llka osób zabi
to, okolo 20 umierających odstawiono do 
szpitala; hczba rannych nieznana. W 
czwartek pon-0wily się rozruchy przygoto
wane przez żydowsko--socyalistyczny 
„Bund". Tysięczne tłumy żydów przecią~ 
gały przez ulice cd godz. 11-tej z rana głó
wnie w starej części miasta wybijając szy
by, wyłamując drzwi. Policya wmiesza
ta się, lecz rozruchy trwają dotąd. 

Telegramy. 
B e r I i o. Stan zdrowia znanego po

sła wolnomyślnego .Eugeniusza Richtera 
pogorszył się znacznie; sądzą że do czyn
ności parlamentarnych już nie powróci. 

Ber I i n. Parlament obradowa\f w 
czwartek nad sprawą budowy koleji żela
znej w Kamerunie. 

Ko n s t a n t y n o p o 1. Statek ture-
cki J(ossowo" powrócił z Jemenu mając 
na pokładzie 379 chorych i rannych żoł
nierzy. W pobliżu miasta Saloniki rozbito 
bandę grecką, która pozostawiła 25 zabi-
tych na miejscu walki. · 

P e s z t • Misy a hr. Andrassego speł
zła na niczem. Gazety sądzą, że w miej
sce gabinetu Tiszy zostanie zamianowany 
gabinet urzędniczy, a sejm zostanie odro
czony. 

'Polacy .na obczyźnie. 

. Hejże na polskie czapki! 

l(aterberg. Przed n'.tedawnym czasem 
donosiły pisma! polskie, iż pono prezes r~
iencyi dyseldorfskiej, . wy~ał .antypolsk~: 
rQzporządze11ia„ Pomewaz m1aty one Sl\; 

-0ne odnosić do dzieci polskich szkolnych 
i życia Polaków. Niektóre pisma jedn~
kowoż ntle dowierzały temu twierdząc, ze 
dotąd nie było przypadku, aby mO'tna przy 
Puszczać że takie rozporządzenia rzeczy
wiście ~ydane zostały . Obecnie poka
zuje sit:, że pienvsze doniesie~ie pism 0 

rwydaniu takiego rozporządzema byto pra-i 
Wdziwe. Jako dowód niech posłuży wy
ł>adek, jaki mialo tow. św. Stanisława Ko
.stki z Catemoerg na p-i~lgrzymce p-O!sk.leJ 

w N C\\ iges-łi a rdcnbcrg dnia :?I maja rb. 
'1 owarzyst\\ o to dla swych c.lwóch chorą-· 
gwi ma 6 ludzi jako chorążych, którzy przy 
chorągwi noszą znane rogatki. (1dy towa
rzyst\\ a w Newiges ustawiły siG w sze
reg celem pocho<.111 do kościoła a z nimi 
i Tow. św. St. Kostki z Caternbcrg, przy
stQpuje c.lo chon1żych tego towarzystwa 
żandarm 1 ż<1da, aby Hill podano naz'' iska 
S\\ oie, co też uczyniono. Zapisawszy 
"szystkich, spytat o nazwisko prze\\ odni-

1 
czącego tego towarzyst\va, które 11111 po- I 
dano. Zapytany przez pewną osobG, dla 
czego nazwiska notował, odpowie.dział 
żandarm: „Iłu tragt vcrkehrtc MUtzen" i 
odszedł. Później przystąpił do chorążych 
tegoż towarzystwa powtórnie i przyciszo
nym głosem powiedział, że pałasze mog<l 
nosić ale naramienmki muszą zdjąć i cof
nął się. Oczywiście, iż nie uczyniono, 
czego pragnął. Za rząd towarzystwa ocze
kuje ze spokojem dalszego wyniku tego 
zajścia i zmierza w razie zakazu nosze
nia tych czapek pójść aż do najwyższej 
instancyi. Towarzystwo to istnlleje już 15 
lat i od samego początku nasila takie sa
me czapki i nikomu one humoru nie psu
ly i nic przyszło nikomu na myśl, aby po 
14 Jatach miały się swoją „verkehrte Art" 
przyczynić do przerwania snu niem)leckie
mu .Michałka\\ i. Widocznie Michałek po
grążony we śnie, był marą jakąś trapiony 
i zerwa\\rszy się uderzyl na Polaków, jako 
by oni swemi polskiemi czapkami straszn{l 
marę na niego sprowadzi-li. 

Nieznany. 

Nowy „Sokół" w Hochfeldzie. 
Jiochfeld. W łi-Ochfcldzic odbyto się 

dnia 21 maja 1905 zebranie w celu założe
nia ,Sokola". Zebranie zagaił dh. J. Cz~r
liński o godz. 11.0 przed pot. pozdrowie
niem Pana Boga, poczem udzielił głosy dh. 
Lubiflskiemu, prezeso\\'11. „Sokoła" \\! Sty
rnm. Następnie dh. F. Nowak, prezes o
kręgowy z Laar omówil obszerniej st~stm
towarzystwa gim n. „Sokół", i zachęcał 
mtodzież polską na obczyźnie, ażeby iak 
nailiczniej wstępowala do „Sokola", ażeby 
czas wolny od pracy spędzić na ćwicze
niach gimnastycznych. Naczelnik okręgo
wy dh. Ryba z Stockum zachGcaf w gorą
cych słowach, ażeby obecni jak jeden mąż 
zostali druha1m. Po przemówieniach dru
hów Sierackiego z Dysseldorfu, Nowaka, 
Lubillskicgo, Stanisławskiego, Jandera, 
Czarlińskiego i I<yby· przyjęto ustawy. Na 
druhów zapisalo się 25 Rodaków. Do 
Wydziahi zostali wybrani druhowie: Pre
zesem Jnl. Czarliński; sekr. Jan Jendrze
jak; skarb. M. Wlek; naczelntkiem A. Zie
Ji(1ski. Posiedzenie zakończył dh. 1~r~z:s 
Czarliński o godz. l 0 Peli pal. p1esnią 
„Ospa.ty i gnuśny", przy udziale 45 ~oda
ków. Zasylamy serdeczne Bóg z~p!ac d~u
hom zamiejscowym, którzy wzu~h udział 
\V założeniu nowego gniazda w Jiochfeld. 
Czołem! Wydział: 
Jul. CzarUi1ski, prez. J · Jędrzejak, se kr. 

Wiec w Thale w Saksonii 
odbyt siG w piątek ubiegłego . tygodnia 
\\ ieczorem. Wiecowi przewodmczyl pan 
Stoiński, sekretarzem obrano ~: li?lendę. 
Na wiecu przemawiał druh Sosmsk1 o po
łożenm Polaków na obczyźnie, przyczem 
wykazał, dla czego powstała polska orga
nizacya robotnicza. Ref~rat przeszr~ go~ 
dzinny przyjęto oklaskami. W wolneJ dy
skusyi zabierał najprzód glos. p. W. J~
worski z chrześciańskiego zw1ąz~u. hutni
czego twierdząc, że Rodacy sami me zrc~ 
bić nie mogą. Na to dostał tak ?obrą o~
prawę, iż więcej się do głosu ~te ~glostl, 
bo niemcy tak samo bez Polakow me r_no
gą nic zrobić. P. :M- Sitak nawoływał 

Polak<rn c.lo je c\11 o ści i popierał org<rn iza
cyę polsk~. P. \Voźn iak czł o nek ,,gewcrk
ferajnu" ubolewał, że wiec sic odbyl tak 
niespodzianie. Przybył też Jla wiec jakiś 
,ski", z~icrrna11izowany Polak, także z nie
mieckiego związku i prosił o głos w 
„amtssprachc", bo po polsku rozumiał tyl
ko, ale mówić nic umiał. Z~łaszał siG je
dnak na próżno. Wykazało się na owym 
wiecu, że tamtejsi czfonko\vie „gc\\'erk
fcrajnu" to niemal \\ ytącznie sami Polacy. 
Owi zgcnnarnzowani ludzie rozwinęli agi
taCYG przeciw ,,Zjednoczeniu zawodowe
mu polskicmn", wyzywali Polakó\ i 
wszystko co polskie w rozmaity sposób. 
Naturalnie, że my już od dawien dawna 
wiemy, że taki zniemczony Polak jest za
wsze gorszy od samego hakatysty. Na 
wiecu została też praca Z\\ iązku hutnicze
go, i w ogóle wszystkich Z\\lązków nie
mieckich om6wiona, to też rodacy przy
szli do innego przekonania i nie dadzą się 
teraz od takich ludzi więcej za nos wodzić. 
Na członków zgłosiło się kilku Rodaków. 
Mężam~ zaufania są: Michał Szlak, Al
bertstr. 14; Serafin Stoil1ski, Schlafcn
bachstr. nr. 2. Wiec odbyt się we wzoro
\\·ym P-O rządku. 

Z Łużyc. 
Złokomoró\\. Dawno już czytelni4:y 

„Wiarusa Pol." czytali nieco o Lużycach, 
ale może jeszcze niejeden nie wie, gdzie to 
te Lużyce rzeczywiście leżą i jaki tam na
ród zamieszkuje. Lużyce, to jest trojkąt 
z.wmi, leżący w prowincyi brandenbur
skiej, a graniczący z Saksonią i Pomera
nią. Okolicy tej nie można nazwać nie" 
miecką, ponieważ zamieszkuje ją po więk
szej części Słowianie to jest: Polacy, Lu
życzanie i Serbowie. Niemców tu tylko 
tylu, ile slowian się zermanizowalo, i tro
chę napływowej ludności niemieckiej. Co 
do do wyznania, są tu przeważnie ewan
giclicy, boć to też jest nam znane, ie co się 
igermanizuje, to też zlutrzeje. 

Katolucy to głównie Polacy, chociaż i 
pomiędzy tymi nie braknie takich, którzy 
z braku oświaty też mÓ\Yi<\, że co „dajcz, 
te, fain". 

, Niemcy, jak wszędzie, tak i tu roszczą 
sobie prawo do wszystkiego, a i hakaty
stów tu nie brak. Co się tyczy oświaty, to 
tt; lud jeszcze jest daleko w tyle i to nic 
tylko pomiędzy stanym robotniczym, ale 
także klasą rzemieślniczą. Ze pomiędzy 
stanem robotniczym brak jeszcze bardzo 
nświaty jest przyczyną to, że mają zan"" 
kniętc usta, aby wypowiedzieć swe żale 
publicznie i aby usłyszeć, co sic w Ś\\ ir· 
cie dzieje, to jest, że nie można tu praw1e 
nigdzie odbyć \\ icca ani ·robotniczego, ani 
pclitycznego, bo policya wywiera taki 
wplyw na gościnnych, że ci lokalu dać nie 
chcą. Wiece jedynie konserwatyści mo
gą odbywać. Goścmni. chociaż z robotni
ka żyją, jednakowoż ulegają policyi. 
Chcieli już niby coś zrobić naprzeciw temu 
i zafożyli towarzystwo gościnnych, ale 
żal się Boże! Tak jak robotnikoin trudno 
zrozumieć, że tylko wspólną silą można 
coś zdziałać, tak też idzie i gościnnym! 

Okol1ca tu jest zamieszkała przeważ
nie przez robotników, ponieważ znajdui::\ 
się tu liczne kopalnie węgla brunatnego. 
Tu i owdzie można widzieć rolnika krów
kami jadącego na targ. Tak samo można 
"idzieć dosyć dużo kobiet idących boso 
do miasta. Tyle na dziś, szan. czytelnicy 
Wiarusa Polskiego". Musze przyznać, że 

fu na tużycach ,,Wiarus Pol." malo bywa 
czyt}r-wany, a kiedy się kogo do niego za
chęca, to pierwsza G<.ipowiedź brzmi: ga
zeta mi jeść nie da! Innych gazet polskich 
też tu nie\viele. Później napiszę o Pola
kach w szczególności i o opiece ducho
wnt>j nad .Polakami na Lużycach. Teraz 

za yfam pm~d rowien.e P olakom na Luz~ -
cach z za c hęt:1. aby rączo ga rn~li s iQ d 
OŚ\\ iaty. Wędrowiec. 

Wiec w G rthe. 
"'Pra\\'ozdanie z " ieca, który s ic.; od

był '' (1crthe, dnia 21 maja \\' ·prawie o 
pieki dllcho\\ nej: Wi ec otwo rzy ł Il. To
masz Markow. Id pochwaleni em Pana 
Boga. Na rozpoczęcie zaśpi e \\ ano pi cśfr 
„K.to si<; w opickQ". Przcwodniczącc111 
wieca został p. Tomasz Markowski, se
kretarzem Michal Klonowski, zast. przcw. 
Michał Paluch, ławnikami pp.: Ant. Mar
kowski i tukasz Dudziak. Potem prze-
111a\\ iali pp. Antoni Markowski, Jv\icha.f: 
Paluch, Michał Wawrzyniak 1 Tomas:t
Markowski \\' sprawie wyborów zarz~1du 
kvściclncgo i rcprezcntacyi, zacł1c;caif1c 
J.~odaków, aby siQ gorliwie spra\\ ą '' ybo
rów zajt.;Ji, aby można przeprowadzić pol
skich kandydatów. Po tylu przemówie
niach przcdsta wil komitet na kandydatów : 
do zarządu kościclnc~o: Wa\\ rzyna Sznl
ca, Michała Palucha, Anlo11icgo Marko\\ -
skicgo i Franciszka BrzechttrQ, którzy zo
stali jednogłośnie przez wiecownikó\\" 
przyjęci. Do rcprezcutacyi kościelnci: Idzi 
Szydlik, Józef ~ustrang, Lukasz Dudziak. 
Józef Skałecki, Franciszek Rallojcwski. 
Walenty Bała, A11toni l(okoci1iski, Woj
ciech Wachowiak, Łukasz Mieloszyk„ 
franciszek Sobczy11ski, Michal Mazurkie
wicz, którzy także zostali µrzez wiccowni-
ków jednogłośnie przyjęci. W korku przy
stąpiono do obom komisyi wyborczej, któ
ra musi nad t[! sprawą dalej pracować aż 
do wyborów. Komisyę składają osoby 
JJastępujące: Ant. Markowski, Michał l(lo-· 
nowski, Micha? Paluch, Franc. Woitko-· 
wiak, Franc. Brzechwa, l..ukasz Dudziak„ 
Potem został wiec zamknięty zaśpiewa
niem pieśni „Serdeczna Matko". 

Michał Klonowski. 

Mowa posła Korfanteg1J· 
wygłoszonu. w seimic w obronie robotni-~ 

ków polskich podczas obrad nad nowel~ 
górniczą. 

(D<>korłczcnie.) 

M. P. Wydzialy robotnicze powinuy 
być na to - a sądzę, że to byto także dąż
śc1ą rządu, - aby bronić robotników. 
Tymczasem komisya przeksztakila je na 
instytucye, która z jednej strony ma ro
botników śledzić i szpiegować, z drugiej 
zaś stanowić pewnego rodzaju gwardy<; 
pclicyjną dla panów pracoda\\ ców. \V 
życiu codziennem albowiem uch\\"ała ko
misyi ukształtuje się tak, że \ laściciclc 
kcpal(J na mocy gloso\ •a11J1a Jawnego bę
d~ usiłowali wsadzić do wydziałów robo
tniczych niskich urzędników, którzy zali
czają się do kategoryi robotnikó\\' , ~ nie: 
do stanu urzędniczego, 

(Bardzo słusznie! u Polaków.) 
ponieważ \\'edlug uchwał k{)111isyi nakaza
no am starać się o pokój i porządek pomię 
dzy robotnikami na kopalniach -- szpie
gować robotników na każdym kroku, każ
de słówko krytyki ze strony robotników· 
donosić dyrektorom i pracodawcom, tak 
że w gruncie rzeczy ta uchwala komisyi 
wychodzi na to, aby stworzyć zorganizo
waną bandę szpiegó\\· i donosicieli na ka
żdej kopalni. 

Ostro ganimy to, że członków ' ·ydzia 
ló~· robotniczych pragnie komisya okraść 
z praw obywatelskich, zakazując im wszef 
lką działalność JJQiityczną. Mog~ Panów 
zaręczyć, iż nie znajdzie się robotntk sza
nując}' swą godność człowieka i obywate 
Ja, któryby się P<)Z'\v<>łił wybrać pqd ta 



k'nn.i \Va.runkami do w yd:tiafo robotni
czego. ·· 

M. P. Jak najusilniej podnosimy pro
test przeciwko temu, ze w tej wysokiej 
ł7hlc P-O ra~ pierwszy probułe sie uzależnić 
prawo wyborc:ie ·oo znajomości pewneg~ 
.ię7.Yk~. Sądzc, że Prusy są jedynym \V 

t;.-!·1 .lzaju przykladem w świocie, i trzc:
ha było im odczekać aż wieku 20-go, aby 
sit; okryć t~ smutną slawą. Tam na 
. Wschodzie wasz sąsiad zaprzestaje prze
~adowań narodowych mniejszości, a wy 
ttitaj, którzy che/picie się swoją cywiliza
- yą, prześladujecie na każdym kroku naro-

dowe mmejszości. 
(Wielka prawda! u Polaków). 

Ma się \\rażenie, że górnik polski d1a 
t ego, że uro<lzil się Polakiem, zdaniem wa
szem daje gorszą, mniej ·wartą prace od 
gó rnika niemieckiego, co nie zgadza się z 
prawdą. Nic rozwodzę się wcale o żąda
niH stawionem z pewnej strony z Górnego 
Slązka, aby nawet czynne prawo zależało 
otl znajomości jGzyka niemieckiego. Żąda
n ie to przecież jedynie ma ten cel, - nie 
m<JwiG tego o członkach tej azby, lecz o 
tych co poza h1 izbą takie żądanie sta\Yiali 
-· aby usnnąć wydziaty robotnicze. „Pa
nowie'' nie życzą sobie tych wydziałów 
hq być samowładnymi panami, jak do

tychczas i aby to osięgnąć, mówię po pro
stu: Przez to, że Polacy do wydziałów 
TC'botmczych zostaną wybrani, powstaje 
11iebczpie czc11stwo \Vszechpolskie. Jest to 
znów tylko pozór, jeśli ci pano\vie malują 
na ścianę wszechpolskie niebezpieczei1-
St\\·o. Gdyby chcieli być uczciwymi i 
szczerszymi, powiedziehby po prostu: Dla 
naszych własnych interesów klasowych 
nie życzymy sobie \\ydzialó\v robotni· 
'\:Zfch zwalczamy je jako ludzie uczciwi 
środk~mi nieuczci\vemi ... Nieuczci\rnścią" 
jest, jeśLL przeciwko wydziałom robotni
CZ'\'111 walczą taką bronią jak wielkopolska 
agitacya. Wiedzą bardzo dobrze, ż~ 
\Vszcchpolskiego niebezpieczcfistwa na 
Sl<tzku nie ma, że ludność spełnia s~ve ob?
wiązki względem państwa, że me dą7,y 
iylko do zachowania swego języka i oby
czajów narodowych. Pokazuje sie to zr.e
srtą na każdym kroku. że różni panowie, 
aby uzyskać korzyśeit matcryalne, finan~o
·we, aby zatrzymać swą prze\vagę w zy
<01t1 spolecznem, zawsze uży\vaią jako bro· 
ni pozoru o nieqezpieczeństwie \vsze.ch 
polskiem, aby swe cele ma!eryalne ~su~
gnąć, okry,vąją je pfaszczyk1em pntsik1ego 
patryotyzmu. 

(Wielka prawda! u Polaków). 
Jest to nieuczciwością, jest to niego„ 

<lnem h1dzi porządnych. 
M. P. Takie na\vet drobne ustępstwo 

ina rzecz robotników w spra,yie 
maksymalnego dnia robocze.go sanitarne
go, które w swem przedłożeniu rząd z:o
bU dla robotników, komisya z przedłoze
·nia dobrze wytrzebila. Znacie nasze sta-

Kapitan Czart. 
/.. TOM TRZECI. 

(Ciąg dalszy). 
Gdy służący oznamH Cyrana, hrabia 

pobladł okropnie ,Gilberta zaś r,Qe mogła 
powstrzymać okrzyku radośnego zdziwie-
nia. 

Poeta wszedł do salonu z uśmiechem 
na ustach i przywitawszy damy, oraz u
ścisnąwszy rękę margrabiego, Z\Yrócił się, 
''ciąż uśmiechnięty do Rolanda. 

- I cóż? - rzekt - nie oczekiwałeś 
nmie zapewne, mój druhu serdeczny? 

- Ciesze Sll~, że cie widzę w dobrem 
zdrowiu - wyjąkał hrabia, nic wiedząc 
prawie, co mówi. . 

- ·więc zdrowie moje aż tak bardzo 
cię obchodzi? Jesteś doprawdy zbyt do
bry. Ale w niertU1ie}szym zapewne stopniu 
jesteś ciekawy szczegółów mojei podróży . 
Jeśli chcesz, opowiean ci je. ' 

- Tu? - zapytał Roland niespokoj-

tllfe. 
- Nic; panie znudziłyby się, słucha-

jąc. 
- Kiedy bo„. - wykręcał się hrabia 

- trudno mi w tej chwili poświęcić ci tyle 
~i..asu, ile ta rzecz wymaga .. 

- W istocie - przybył mu z pomoc~ 
margrabia, który przewidywaJ jakieś star
cie i zapobiedz mu pragnął - pan de 
Lembrat byl łaskaw poświęcić nam caly 
dzieli dzisiejszy. Liczymy, że i ty, kocha
ny Sa\\·łniuszu, dotr'zymasz nam towarzy
stwa . . 

- Jeśli hrabia przyjął to zobo\viązanie 
nie.1trZ~zole byłoby zmusza<; go _do ni~slO
·wnoŚ<;i, Pozostanę więc i ja, kochany 
margrabio, skoro życzysz sobie tego. 

uowisko w tej spra\\·ic tak z rozpraw ~· 
parlamencie jak w tej izbie: Z zasady je
steśmy za tern a dziś powtarzamy te nasze 
żądania i Będziemy popierali wszelkie te· 
go rodzaju wnioski, aby w kopalniach wol
no było pracować tylko 8 godzin dziennic, 
wlączaJąc w to zjazd i ·wyjazd. Ze wzglę
du na wielką liczb~ wypadków choroby, 
niemocy i nieszczść, na ciężką pracę i nie
zdrowe warunki ; w których górnicy mu
szą pracować, uważamy żądanie za obo
wiązek ludzkości i rmtości bliźniego, aby 
czaspracy górnikom prawnie skrócono. 
Sądzę, iż leży to także w interesie i>aństwa 
i społeczef1stwa, aby nareszcie uczynić 

zadość tym d~nvnym żądaniom górników, 
którzy tworzą przecież bardzo znaczną 
część ludności paiistwa. 

W uchwałach komisyi także spra\rn 
nadgodzin, którą nawet rząd pragnął ure
gulować, pozostala taką, jaką dotychczas 
byta. Y.wierdzono w kom1syi, iż górnicy 
tylko dobrowolnie robią nadszychty, że ich 
się nie zmusza ani zmuszać nie można. M. 
P. To nie jest pra\\·dą. Jak to słusznie 
zastępca rządu wywodził, częścią zmusza 
się robotników w ten sposób do nad
szycht, że ogłasza się na tablicy: W ten 
i w ten dzicfl potrzebne są nadszychty a 
ci, którzy 11ch robić nie chcą, muszą się 
z.glaszać tt urzędnika, częściowo zaś u rzą
dza się tak, że sztygar zja\\·ia się " . przod
ku i po prostu rozkazuje: Dziś bGdzie 
nadszychta. Jeśli górnik jej nie zrobi, mo 
że być pewnym, że go dadzą do innego 
przodku, gdzie ma dyng mniejszy, dłuższą 
pracę, w każdym razie za cięższą pracę 
zarobi mnncj, 

Ubole-warny również, że tern prawem 
nie reguluje się od razu także sporó\\' o 
dyng i oświadczamy, że popierać będzie
my wnioski do tego zmierzające. 

Już przy pierwszem czytaniu żądali
śmy, aby każdy robotnik szukający zatru
dnienia w kopalni, musiał przebyć pewien 
czas nauki. Potrzebę te.go widzieliśmy 
podczas ostatniego strejku w Westfalii, 
gdzie bczsumienni agenci przybywali do 
nas w kraje polskie i wywabiali spokojną 
ludność \Viejską do obwodu westfalskiego 
za pomocą obiecanek i fałszów. Agenci 
byli tak niesumienni, że ludowi obiecywali 
stalą pracę, co się naturalnie potem nie 
spra\vdziło. Albo'vviiem po zakończeniu 
strejku biedacy ci oszukani, zostali na· bru
ku. Spokojny wieśniak nie ma pojęcia o 
niebezpiecze11stwach grożących mu w ko
palni, nie ma pojęcia o nlebezpieczeti
stwach, które wskutek swej nieznajomoścł 
stosunków może sprowadzić na współ
pracowników. Dla tego slusznem jest żą
danie, aby robotnicy mający być zatru
dnieni w kopalni, zostali do tego przyu
czeni. 

Skłania mnie do powtórzenia tego żą
dania szczególnie rozporządzenie prezesa 
obwodowego opolskiego - a prosi~bym p. 

. Przy tych słowach posłał znaczące 
spojrzenie Rolandowi. 

Od tej chwili pomiędzy gośćmi nie zo
stalo zamienione a!łi jedno stawo z tem 
znaczeniem, jakiego obawiał się margra
bia. 

Sawiniusz był przez cały czas, czem 
bywał zawsze w to\.varzystwie: węsolym 
uprzejmym, dowcipnym. 

Przy obie-dziel do którego, prócz 
dwóch rnfodzieńców, zasiadło kilka osób 
z rodziny margrabiego, Cyranowi dostało 
się miejsce obok Gilberty. 

- Kiedyż ślub? - zapytał przyci
szonym głosem, korzystając z gwarnej 
rozmowy współbiesiadników. 

- Za dwa tygodnie! - odrzekła ró
\.Vnież szeptem Gilberta. 

- Pani przystalaś? 
- Nie! Czyni się to wbrew mej 

woli. 
- Bądź pani spokojną. Zaślubisz Ma-

nuela. Ja pani za to ręczę. 
Glębokie spojrzenie było całą odpowie 

dzią Gilberty. 
Hrabia, zatopiony w myślach, nie 

zauważył tej rozmowy. 
- Co porabia to bydlę Rinałdo? -

zapytywał on siebie. - Jakie ma zamia ... 
ry Cyrano? Oszczędza mnie, to ·widocz
ne; ale czy ta jego powściągliwość będzie 
trwata dość długo, abym mógł albo ujść 
przed nim, albo też raz jeszcze go poko
nać? 

Przy końcu biesiady Cyrano i Roland 
zr.ów znaleźH się z sobą. 

- Jak \\idz.isz, hrabio - szydzlt poe- · 
ta - nie chcę zamącać ci przyjemności 7-a
bawy. Muslimy jednak pomówić z sobą. 
faką godzinę będziesz łaskaw wskazać mi 
w tym cełtl? . . . 

Rołand pragnął z.yskać na czasie. 

ministra dla spraw wewnętrznych, którego · 
w tej chwlli tu westety nie widzę, aby nam 

· dał '\\")'jaśnienie tego rozporządzenia "-- na 
mocy którego wydala się wszystkich JfuI
skich robotników galicyjskich z_ kopah) 
gómoślązkich, a zastępuje ich sie· robotni
kami rnsińskimi. My n1e sprzeciwiamy 
się sprowadzaniu Rusinó\v w zasadzie. 
Je:śłi jest brak robotnika, Jeśli ich się po
trzebuje, niechaj sob1e przychodzą. jeśli się 
znają na pracy. Na Górnym Slązku spra
wa się atoli ma tak, że pracodawcy i rząd 
o spokojnych robotnikach polskich z Gałi
cyi twierdzą, że stanowią znaczne nieb~z
pieczeńsrwo dla całości paflstwa pruskie
go. 

(Bardzo słusznie! u konserwatystów). 
Jaka to śmieszność, jeśli ·ludzie powa

żni utrzymują, że garstka robo~ków gali
cyjskich może w danym razie zagrażać ca
lo.ści państwa pmskiego. Ja sądzę, że ce
lem tego rozporządzenia, do którego wy
dania prawdopodobnie parli rząd pracoda
'' cy górnośląscy, jest poprostu to, że chcą 
mieć taniego robotnika i przez to obniżyć 
także zarobki naszych robotników. W rze
czywistości bowiem u nas setki naszych 
robotników chodzą od kopalni do kopalni 
i daremnie szukają pracy i chleba. Za
miast ich bierze się do roboty Rusinów. 
Ci nie wypelniają żadnych obowiązków 
względem palistwa, nie płacą podatków, 
ale zajęcue i chleb znajdują, a robotnik 
uasz może glód cierpieć. Rozporządzenie 
to rządu wyszło nie w interesie naszej lu
dności, ale celem jej p-ognębienia i na ko
rzyść pracoda\vców. 

M. P. zestawiając swoje wywody O· 
Ś\\. iadczam raz jeszcze, że będziemy glo
sowali przeciwko przyjęciu prawa, gdyby 
mialo być uchwalone w tej 1>0staci, Th:ką 
mu chcą nadać uchwaly komisy/i, dalej 
mam do oświadczenia, że popierali będzie
my najdalej idące wnioski, które tu zostaną 
posta\vione na korzyść robotnikó\i..·. 

(Brawo! u Polaków.) 

Z wojny rosyjsko-japońskiej. 
Biuro Re u tera donosi, że \ved!ug de

peszy urzędowej z Vigan (na wyspie Lu
zon) ·widziano 20 maja około 50 statków 
wojennych w pobliżu wschodnich v,.·ybrze
ży wysp Batańskich. Przypuszah\. że by
ły to statki rosyjskie. 

Zatem flota Rosyi zbliża się Ćo-r~ 
więcej do \Vyspy Formozy, którą ogólnie 
uważają za podstawę operacyjną floty ja
pońskiej. 

Z Mandżuryii nadchodzą codziennie 
wiadomości o drobnych potyczkach mniej
szych oddzialów. 

O położeniu ogólnem korespondent 
„Rusi" telegraf uje z Gunczulinu: Z dnia na 
dzie{1 położenie staje się coraz bardziej na
prężone. Oczekują tu bitwy na całym 

- Dziś wieczorem, u mnie w domu -
odrzekł. 

- Zgoda; choć wolatbym prędzej. 
- Czekać dę bedę o ósmej - dodał 

Roland ze szczególną miną. 
Jakiś nowy, nikczemny zamys~ wyktu 

\Yał się - \V umyśle hrabiego. 
Cyrano odgadł go może, gdyż oświad 

czyl: 
- Chciałbym z serca oszczędzić ci 

kłopotu jakich nff\vych po\Yikla1i. I dla
tego, zan-ijast udać się d-0 ciebie, będę cię 
oczekiwał \V swojem skromnem miesz
kanku. 

- Jak chcesz - odparł sucho hrabia. 
Te kilka slów, w których czuć już by. 

ło zapowiedź walki, wymówione zostały 
w przytomności margrabiego. 

_-Bądź punktualny, radzę ci - za
kot'1czył Cyrano. - Jutro rano nicbym już 
ci nie miał do powiedzenia. 

X. 
Była właśnie ósma, gdy Roland ze 

ścisłością, świadczącą w ró\\11ym stopniu 
· o jego niecierpliwości i obawie, zapukal 

do drzwi Cyrana. 
Poeta, zajęty rozmową z Sulpicyu

szem, oddalił natychmiast tego ostatniego 
i poprosił gościa, by usiadł. 

- Unikajmy slów zbyiecznych - o
świadczył zaraz na wstępie. - Nie mam 
zamiaru odwoly\1/ać się do twej szlachet
ności, pragnę tylko po.prostu: oznajmić ci, 
jaki jest obe<:ny stan twej sprawy, . a za„ 
razem ocalić od hańby nazwisko, które n~ 
sisz. Da się to jeszcze zrobić - jeśli, na
turalnie, będziesz życzył sobi'e tego. 

- Wstęp bardzo uroczysty- spróbo
·wał zażartować .l(oland - na nieszczęście 
niedość jasn_y, aby obyć się mógł bez bliż
szego wyjaśnienia. 

:-- . Ba.rdzo s.luszna uwaga. Wyjaśnie-

fron-dc, lecz .bez · \\. zg~du na spodzi.e\"\ane 
wypadki ka.tastrofa mukdcri.ska Jt;Sf . ciągłe 
tematem rozmów na stano"W1SkaCb""'i ·oa ty_ 
lach armii. Tylko zupełne zw„c~\\o 
nad Japończykami może stłumić wrażenia 
dni łuto'\\-ych . 

Tydzień przepędŻiłem w·~charbinie. 
Tarn zabawy i pohulanki w cak-j peJni: 
teatr, cyrk. różne ka\,;arnic zawsze na
tłoczone. Różni przedSłębiorcy tak szyb . 
ko zdobywają majątki, jak szczęślh~··i gra
cze w Monaco. Pieniądze są do tego sto
pnia tanie, że miesięczny zarobek kei. 
nera przewyższa 500 mb. W odpowied
nim stosunku zarabiają i restauratorzy. 

Wszędzie na całej linii ruchu naszych 
wojsk, zwłaszcza \\. punktach węzło\łrych, 
,,- Irkucku, Czycie, Charbinie, słychać PO
\vszechne skargi na wadliwe funkcyo-no
\.\·anie poczty. W Gunczulinie wskutek 
zmiany pomieszczenia, pocztc sortują sami 
adresaci. Każdy przetrząsa worki poczto
we w nadziei. że znajdzie jaki list i dla sie
bie. 

Ziemie polskie. 
Z Pros laehodnifh Warmii i Mazar. 

Chojnice. W tych dniach otrzymał 
ojciec zamordowanego gmrnazyasty Win
tera następujący telegram z Berlina: „Vv 
tych dniach od-vviedzi Pana w Przechyle
wie tajny agent Plock, któremu celem od
nowienia śledzhva w sprawie Pańskiego 
zamordowanego syna proszę Poręczy-ć 
kwotę zaliczko-\vą w sumie 5600 marek: 
Płock wyświetli całą sprawę w ciągu 
dwóch miesięcy. Prosimy o dyskrecyę.'' 
ów rzekomy agent stawił się u Wintera 
ubiegłej niedzieli rzeczy-\\·iście, ale ulotni ł 
się gdy mu Winter OŚ\\·iadczyl, że upatruje 
w nim oszusta, pogrozi\\·szy mu przyare
sztowamem. Aresztowanie nic minęło go 
jednakowoż, ~o przypadek zrządził, i e 
wsiadl do pociągu, w którym znajdował 
się Winter z żandarmem. Przyaresztowa
no go oczywiście natychmiast. Znaleziono 
przy nim papiery legitymacyjne na naZ\Vi· 
sko Zaremby z Jeleńcza pod Tucholą. 

Swiecie. Nowy nabytek korrusyi kJ· 
Jonizacyjnej, Polwark Przysiersk, poło
żony w powiecie świeckim pod Terespo
lem, okola 200 mórg .obejmujący, nabyła 
komisya kolonizacyjna od p. GregJ-ra, Po
laka. Folwark ten posiadał przed tern ·p. 
Domaradzki. 

Starytarg. Rozbierają tu obe<:nie ko
ŚQiół katolicki. W tych dniach przy usu
waniu tafli znaleziono dwa drogocenne 
srebrne ~ielicby i patenę w bardzo do· 
brym stanie. Naczynia te pochodzą nie„ 
wątpliwie z czasów wojny sz·wedzkiei. 
Ukryto j.e tam przed chciwością drapieżne
go nieprzyjaciela, dla którego nic świętem 
nie było. Owczesnego plebana w Starym
targu zamordo\Vano. 

nie żądane zaraz otrzymasz. Brat twój 
musi być natychmiast \.'i-J'PUSzczony na 
wolność ... 

- Chciałeś zapewne powiedzieć: Ma
nuel? - poprav..il Roland. 

- Nie ·przery\Vaj. Powiedziatem brat 
i sto\va tego nie cofam. O toż ·brat twÓi 
musi być wolny. Jeżeli znajduje się on 
dotąd jeszcze w Chatelet, to dlatego Jedy
nie, że chciałem tobie dać czas do upamię
tania się, do ·wyznania swej winy i... wy
nagrodzenia jej w potrzebie. 

- Czego pan życzysz sobie odemnie? 
albo raczej : cz em mi pan chcesz grozić? 

- Żądam kilku słów pod adresem 
starosty, słów, które byłyby przyznaniem 
się do pomyłki - zwracam twą uwage, że 
nie mó\vię: do zhrodni, do ostatnjej bo
~iiem chwili chciałbym cię oszczędzać -
następnie: wyraźnego i stanowczego po- · 
twierdzenia wszystkich praw Manuel.a -
co jemu przywrócitoby wolność i dobre 
imię, tobie zaś bezpieczeństwo i spo
kój sumienia. Co Silę tyczy środków, jakie 
mam przeciw tobie, dowiesz się o nich 
nieba\.vem. Tymczasem od-powiedz. 

- Odpowiedź moją słyszałeś iui pan 
przy innej sposobności. Nie uznaję Ma
nuela za swego brata; nie napiszę przyzna 
nia si~, którego odemnie żądasz. 
~ Przewidziałem to. A więc wysłu

chaj mnie, Rolandzie. Manuel jest two!m 
bratem; wiesz o tern dobrze, gdyż dowód, 
st\\~erdzający jego pochodzenie, czytałeś 
w księdze Ben Joela. 

.Hrabia wzruszył ramionami. 
- Ta księga nie istnieje. 
- Wybacz, mylisz się. Oto ona. · 
I Sawiniusz podsunął przed oczy hra~ 

biego dokument; dostarczony sobie . przp~ 
ZUię. . · · ·! 

(C~ · dalszy 1tastąll0" . . :. · · ·' 



Z \VW. =Kc_ Ptzna61kieł•· 
· z Wagrowca piszą ,,Gorico\vt": Na
·zrcietem ·religii ·przy tnteJszem · gimna- · 
~'Unl jest od ś~. M.lcha~a ks. Prokop, kt6-
~) nie cieszy su~ zbyt wtlką sympatyą ucz
~..v. Ks. Prokep opowiada~ w klasie, że 

l(ray. Koksarz Kilian z · Rotthausrn 
zostal okaleczony. Pracował on w ko

. ksowrn kopalni .,,Friedrich Joachim". 

on był także Polakiem, ~dy był mlod~. 
10d niedawna odbyw'a się nabożeństwo 
dla girnnazyastów nie u fary,, tecz \V ~~,
ściele po_k1asztomym, ~rzy ~torym pro1~•;
s2czern J~st s.ę~ZlWY ks. Wite~. "! u Jl~-
la niedziele mial lss. Prokop mem1te tam. 

;e · na ch~rze· zajście pod~zas m5;:y ~w. l 

czniem F:tninazyalnem, az organ-s 1 prz1 ·
~tal grać. fakby to nie bylo ;.v kościele. 
~jście t-0 wywołało w mieście wielkie 0-

hurzenie. 
" Rydzyna. Doaosiliśmy .Fuż, że hrabio--
11.ie Wodzińscy z Galicyi zamierzają wyto
czyć tisku~owi prus.kiem~1 proce_s o majo-
ra t rydzynskL Na dowod sw01ch twier
dzei'i powofoją się hr. W. na dokumentv 
r:t6rY ich przodkom został udzielony przez 
ostatniego króla polskiego Stanisława Au-
1usta Poniatowskiego. Wedlug owego do-· 
Kumentu przyznane jest im prawo pJbie
rar.i a pewnych dochodów z polskiego mi
nisterstwa oświaty. Ponieważ majorat 
rydzyński _po wymarciu rodziny Sulkow
klch przechodzi na dawniejszą polską I kornisyę naukową a obecnie1 ministerstwJ 

I 11rnskie, przeto na mocy powyższego do-
1 ~umcntu stusznie uważają się hrabiowie 
Wotlzińscy za prawnych spadkobierców 
pols~ie,j komisyi edukacyjnej. 

Oborniki. vV sobotę wieczorem po
szetl! robotnik Jakób Wleklak odwiedzić 
swych kolegów, zatrudnionych u wlaści
c[e!a htnnanek Lewandowskie.go; gdy 
przechodził obok konia, tenże kopnął go 
tak nieszczęśliwie w głowę, że natych
miast nastąpila śmierć. Wleklak liczył do.:. 
piem 20 lat i byt jedynym żyw:icielem 
.swei 63-letniej niezdolne] do pracy matki. 

Poznań. Kolej z Poznania do Janów~ 
c~ przez S\rnki zacz.nie kursować z dniem 
l października. 

Poznań. Gmach dla komisyi koloni
zacyjnej zbudowany zost<'lnic w Poznaniu 
przy przedłt1żonej ulicy św. Pa'vv!a, po u
sunięciu wałów forteczn:ych. Koszta bi:
·dowy obli,:zono · na 2 Wd. t" ~:) nBd·k. 

·Ze Slązka czyli Starej .Polski. 
Bytom. Wydział· ślązkkh hakatystów 

uchwalił na swem ostatniem posiedzeniu, · 
ie nauczyciele na Górnym SJązku mają o
trzymywać znane „ostmarkenzulagi" na 
rówm z nauczycielami w Poznańskiem lub 
Prusach Zachodnich. Jeżeli tego hakaty
ści chcą, to rząd pewnie się będzie musiał 
na to zgodzić. · · 

- Drętwa karku, według zapisków u
rz~<lowych, miała przebieg w ostatnim ty
godniu następujący: · W obwodżie miasta 
Bytomia byly w czasie. od 15 do 21 maja 
~· ogółem tylko 3 nowe zachorzenia, to 
Jest 2 w Bytomiu a I we Fnedenshucie. -
~ obwodzie miasta Katowic- w czasie cxl 
14 do 21 maja br. były 3 nowe zachoro
wania i l wypadek śmiertelny. W tymże 

I 
czasie w powiecie katowickim było 43 no
\\)'ch zachorzeń i 36 wypadków śmiertel
nych . .,---. W obwodzie miasta Król. fiuty 

! było wczasie od' 13 do' 21 maja br. ogółem 
17 ,nowych z~chorzeń,_ lecz . rypadków 
~tntertelnych nie - było. - W powięde 
zabrskim hyto w czasie od 7 do 13 maja 
b·r. ogółem 17 nowych zachorzefl a 7 WY"' 
Padków śmiertelnych. 

z. różny~~ stron. 
. Gertbe,. Dwaj młodzi górnicy pobili 
~ę w kopalni „Lothringen". Jeden z ,nich 
uderzył swego przeciwnika tak silnie lam
Pą, że nieszczęśliwy młodzieniec umart w 
dradze do ,J3ergmannsheil". Niedobro
wo!nego zabójcę aresztowano. Podobno 
oi;v·i d\vaj górnicy są Polakami. 

Linden. Jakieś niegodziwe ręce zni
s~ty na tutejszym katolickim cmenta
rzu nagróbek. 

1 
~ilka dni już tylko do 1 czerwca, więc 

· ;~eba ?Wliwie agitować, ażeby pozyskać 
ab „W1~rusa Polskiego" licznych no\vyc~ 
. on~tow na ten miesiąc. · Jeszcze setki 
1 tysiące Polaków mają zamiast gaiety r1s.kiei blaty polakożercze. Tam trzeba 
oniecznie w miejsce gazet niemieckich za
ł>row~dzić gazetę narodową i ludową, któ
ra dzielnie broni robotnikó\\' a taklem pi-
Slne.rn iest „Wiarus Polski". ' · 
h Printrop. w. walcowni t,Neuober- · 
~~~sen" został okaleczony robotnik 

I ~ak . . 
lt!. l<ray. W przyszJą niedzieie, dnia 28_ 

, ~Ja 0bchod.zlć będzie tutejszy pro~oszcz 
Cla.ssen srebrny Jubileusz· kapłąnstwa. 

· Wattenschełd. Górnik Pr. Buse wpadł 
do szybu i niebezpiecznie się pokakczyl. 
· Dahlllausen. Pożar wybuchł ·w skła
dzie Hiisera przy rynku. Szkody obliczają 
na 3 tysiące marek. 

St. Johann. W kopalni „Louisenthal" 
nastąpił wybuch gazów, przez co jeden 
górnik śmierć poniósł a dwaj odnieśli cięż
kie ·rany. 

ttabożeńsfwo polslile. 
Witten. 

Spowiedź św. (ostatnia wielkanocna) 
od soboty 27 maja ranQ. Kazania w nie
dziele_ o 1 O i o 4 godz. 

Bulmke. 
Spowiedź św. od soboty 27 maja rano. 

l(azania w niedzielę o 11 i o 0 4. 
Eickel. 

Spowiedź św. od środy 31 maja rano. 
Kazania we czwartek (Wniebowstąpienie 
Pańskie) o Yś 12 i o 4. 

Weitmar. 
Spowiedź św. od środy 31 maja po 

pot. Kazania w czwartek o 11 i o 0 4. 

Hamme. 
Spowiedź . św. we czwartek l czerwca 

popot. Kazanie o godz. 4. 

Baczność! Wetter! Baczność! 

Niniejszem zapraszam Szan. Zarządy 
wszystkich trzech to-...varzystw, to jest 
Tow. św. Jana z Matty, Tow. św. Wojcie
cha, To-w. gimn. „Sokół", o-raz prosz<.; 
szan. Panów, którzy należą do Komitetu 
kościelnego, aby raczyli wszyscy przybyć 
na wspólną pogadankę w niedzielę dnia 28 
maja po por. zaraz po polskicm nabożei1-
stwie, do domu niemieckich katolickich to
warzystw w celu omówienia bardzo waż
nych spraw. Za komi-tet kościelny 

Józef Jesiak. 

l(oło . śpiewu „Halka" w Castrop. 
W niedzielę dnia 28 maja rb. o godz. 

2 po pol. odbędzie się w lokah1 p. T. Śindra 
zebranie. Po zebraniu bierze nasze Koto. 
udzial w rocznicy Kola. śpiewu „Lutnia" 
w Langendreer. Liczny udział czto-nk6w 
bardzo pożądany. Goście mile widziani. 
Cześć pieśni! 

Uwaga: Lekcya śpiewu o-dbędzie Sł'~ 
do południa o godz. 10. 

K. Antoniewicz, prezes. 

TOW. ŚW. ANTONIEGO W RUHR
ORT-LAAR. 

Donosimy wszystkim towarzystwom 
i Rodakom, iż ur_oczystość poświęcenia na
szej chorągwi odbędzie się w sali domu to
warzystw katolickich ul. l(ościetna, Kirch
strasse. 

Koło śpiewu „Słowik" w Marx.Job 
odprawia 3-cią rocznjcę, która się odbędzie 
18 czerwca. Prosimy, aby szan. Publicz

- no-ść swoją obecnością raczyła nas za
. szczycić z calej okolicy. Już teraz karty 
wstępne mają \V Marxloh pp,: polski go-
larz i polski szewc, uJ. Ma,rienstr.; Weyna, 
krawiec polski, Wiesenstr., p. Smektała, 
Annastr. 25, p. Kujawa, Wiesenstr. 54, p. 
I(arwuk, Wilhelmstr. 17. Zabawa odbędzie 
się u Kaspra w Marxloh. Zarząd. 

Towarzystwo św. Jana Chrzc. w Dorstield 
donosi swym czlo-nkom i wszystkim Ro
dakom w Dorstfełd i okolicy zamieszka~ 
lym, iż w niedzielę 28 maja odbędzie się 
roczne walne zebranie o godz. 3 po po.l. \\' 
lt1kalu p. I(linghammer'a, ul. Roonstr. nr. 
15. Porządek dzienny będzie na zebraniu 
ozna.rrmony. O liczny udzial członków 
wielce prosimy. Goście mile widziani. 

Zarutd. 

BACZNOSC! 
l(oło śpiewu „Słowik" w Horsthausen 

urządza dnia 28 maja zabawę, połączoną 
z teatralnem przedstawieniem p. t.: ,,Cio
cia Kunegunda". Ua zabawę wszystkich 
Rodaków jak najuprzejmiej się zaprasza. 
\Vstępne przed czasem 50 fen., przy kasie 
75 fen. -Cześć polskiej pieśni! Zarząd. 

Uwaga: Członkowie naszego Koła 
śpiewu mają wstęp wolny, ale muszą być 
wypłatni. Muszą także mieć oznak. 
Członków, którzy mają karty na zaba
wę, uprasza się, aby takowe odd~ll pr~e~ 
roa:po{:zęciem zabawy. Czło-nko:v1e wmni 
się_ stav.<'ić o wpól do czwartej, . \V ce~u 

· przyjmowania o~ych braterskich „kol 
śpiev..11~kJch.- ·· : -· Jan Słanłna,, p-r.zew · 

Towarzystwo gimu. ~ół·' \Vaone I. 
urządza w niedziele 28 maja vtiosenną za

. bawę, na sali p. Marcyny, Początek o 
godzinie 4 po poL Bliższe szczegóły w 
programie. Czołem! Wydział. 

WYCJfCZ.l(A W SCH01 NEBECK! 
W uroczystość Wniebowstąpienia. 

Pai'1skiego, dnia 1 czerwca odbędzie się 
wycieczka do ogrodu w Pobliżu lasku p. 
Winkelhofcra. Rodakó\ z Schorrnebcck. 
Rotthausen, Katernberg J(ray, Stoppen
berg upraszamy, aby z rodzinami jak naj
liczniej na \\')"cieczkG przybyć zechcieli. 

Tow. głmn& „Sokół" w Ober-Styrum 
podaje swem druhom do wiadomości, iż w 
niedzielę <lnia 28 maja o godz. 4 po po ł. od
będzie się nadz\'v yczainc zebranie . Jest 
pożądanem, aby żadnego druha nie brako
wało, bo są bardzo ważne sprawy do za
łatwienia. Goscie mile \\ idziani. Czołem! 

Wydział. 

Wiec polski w Hiłden p. Dyseldorfem 
odbędzie się w przysz.lą niedzi elę dnia 28 maja 
o godz. 11 w poludnie 

w celu założenia towarzystwa Polskiego. 
Zebranie będzie 11 p. J. Dott, l(locstr. nr. 19. 
O liczny udzial pros.i 

l(omitet: 
Jan fibiinowski. Jan Czajnowski. M. Bromka. 
I(. Czajnowski. l Paliwoda. .I. Prabucki. W. 
Stasik. S. iW11centy. M. Soltysiak. W. Brnżl. 

Baczność Rodacy!! 
Towarz. św. Wincentego w- Hochheide 

podaje wszystkim członkom oraz R.oda
korn do wiadomości, iż w sobotę 27 maja 1 

w niedzielę 28 b. rn. jest sposobność do 
spowiedzi św. w języku ojczystym. Za
razem podajemy do wiadomości, iż w nie
dziele rano o godz. 0 8 odbędzie się msza 
św. na intencyę Tow. św. Wincentego, za
razem kazanie polskie. Podczas mszy św. 
będzie śpiew polski. O jak naHicznieiszy 
udział w naboże11stwie uprasza się. 

Z ar z ą d. 
Uwaga; Członkowie Tow. św. Win

centego przystopują wspólnie do Komunii 
· św. o godz. Y28 w t'>znakach towarzyskich. 

Baczność! Caternberg ! Baczność! 

Towarz. gimn. ,Sokół" w Caternberg 
donosi swym szan. druhom oraz Rodakom 
zamieszkałym w Caternberg i okolicy, iż 
towarzystwo nasze urządza wiosenną za
bawę w niedzielę dnia 4 czerwca b. r. na 
w1eJkiej sali p. Wennera (Kaisersaal), przy 
kościele katolickim. Tow. św. Stanisława 
K. i Kolo śpiewu „Wanda" oraz wszystkie 
sąsiednie gniazda prosimy jak najuprzej-
miej, żeby nas SWcl obecnością zaszczycić 
raczyły. Ponieważ osobnych zaproszeń 
nie wysyłamy niechaj sluźy niniejsze za 
nie. Czlokowie miejscowych tow. pol
skich winni się jako tacy wylegitymować 
swemi ksiąikami kwitowemi. Druhowie 
naszego gniazda, którzy są niewyptatnl, 
winni się przed rozpoczęciem zabawy ze 
swych składek miesiecznych uiścić, w 
przeciwnym razie będą uważani tylko za 
gości. Czo/em! Wydział. 

Uwaga: Szan. druhom donosimy, iż 
walne pó!roczne zebranie odbędzie się I 
czerwca, w święto Wniebowstąpienia 
Pai'1skiego, po pol. o godz. 2, na które się 
wszyscy członkowie stawić powirmi. Go
ście mile widziani. Czronkowie Wydziału 
i rewizorowie kasy winni się stawić go
dzinę prędziej celem obliczenia naszych do 
chodów rozchodów z osfatnlego pólro-
cza. Woje. Łukaszewski, prezes. 

Baczność! Essen! Baczność t 
Tow. gw. Józefa w Essen 

oznajmia swym czlonkom, oraz Rodakom za
mieszkalym w Essen i okolicy, iż w niedzielę 
dnfa 28 maja urządzamy wiosenną zabawę mt 
sali p. Mcistra (Alfredushaus) na którą wszy
stkich Rodaków i Rodaczki jak najuprzejmiej 
zapraszamy. Początek tejże o go.dz. 5 po pot. 
Program następujący: 1) Rozpoczęcie zabawy 
i przywitanie wszystkich zebranych; 2) taniec. 
ogólny; 3) rozmaite mowy i deklamacye; 4) 
wystąpienie szan. Koła śpiev;u „Dzwon" z 
swym śpiewem czteroglosowym; 5) taniec. 
Szan. Tow., które zaproszenia otlebra.ty, tak 
samo i te, które są nam życzlh.ve, a zaproszci1 
nie dostaly serdecznie zapraszamy. Podczas 
śpie'\VU. jaki nam szan. Ko.Jo „Dzwon" wykona 
uprasza się o jak największy spokój. Szan Ro
dacy! Pamiętajcie na dzień 28 maja i przy-
bądźcie na zabawę, o co jeszcze raz prosl , 

Z ar z ą d. 

Tow. św. Andrzeja w Ober-Marxk>h. 
Przyszłe zebranie odbędzie się w nie

- dzielę dnia 28 maja o godz. 11>'2, zaraz po 
nabożef1stwie . . Po zebraniu bierzemy u
dział w rocznicy Tow. św. Antoniego w 
Ruhrort-Laar. - O liczny udział uprasza 
się. Goście mile widziani.. 

Józef OleJnk:zak. sekr: . .. ~, 

J~_„. __ ~;,;' ,t .: 

Bacz.aeść ! BacZJIOŚĆ t 
NOWOSCt OBERHA "Sf '! NOW~! 

Koło śPłeWll Mlek iCl 
wć "kzylo \ \! tatnlm czasie wspan 'aJą ztuk~ 
amatorską i piękne utwory do śpi ·wu • \\'Y&t4-
pi z nimi na 7 ro-cutlcy woJe~o istaien tÓTii 
odb dz i s;;ę dola ? m J r.a \\i el ieJ s l p. 'o -
tera przy NO'\\"'.\'ltl Rynku. 

PrO\l ram uroczysto · i : O godz. 4 ko cert: 
i prz„;mowanie Kól śp lewaddch i Innych to
warzystw. O godz. 5 -Otwarcie z ba\\"}·. J>O\V!
tanie towarzystw i ~ości. śp iew wspó lnej pie
śni. Nasti=pnie śpiew czterogJosowy Koła mieI
sco'\vego oraz śpiew Kól zamleJsco\V}·ch. dekta
macye. ćv.'iczcnia sokole i monol~. O godz. 
7 przedstawienie amatorsk ie: „ tar:r piechu r 
i syn jego huzar~. krotoch ;vita w 3 aktach. w -
odsłonach. 

Osoby: 1. Wercsz Szynkarz: Jan eb:i 
styai1.ski. . 2. HeK:na.: P. Florczyk, 3. frycy: A. 
Olejmk (Jego dz1ec1). 4. łfangosz org:ru1h;ta : 
Jędruskowiak. 5. Lidy~l jego córka: P. Si 
tarska. 6. Michał stary piechur: Hclfasz. i . 
Wfadysfaw jego syn : Friebe. 8. frall rosz kp. 
od huzarów: Filipowicz. 9. Szczepan pasterz. 
Jan R,ybak . 10. Wieśniak I.: Teof. Kancer. 1 L 
Wieśniak ll.: Ant. Kaik . 12. Eli b.ieta, wieśnia
czka: P. J ęuruszkowiak . Cyganie, cyganki. 
Rzecz dzieje się na Węgrzech. · 

Po przedstawieniu amatorskiem polonez . 
l(apelę koncertową dostawi nam rodak P . Czaj
kowsk i z. Oberhausen. Dla większej uciechy 
naszych Rodaków będą także polskie dudy. 
Tak samo przedstawiony bedzic żywy obraz 
„Śmierć Mickiewicza". Zapraszamy jak naju
przejmiej Koła śp.iewack i c, gniazda sokole i in
ne towarzystwa, które zaproszenia otrzymaly 
na 7 maja, a zabawa dla ważnych przeszkód 
odbyć się 11ie mogla. Prosimy, aby nas te raz 
raczyli . zaszczycić swą obecnością. Pros.imy 
takż e te towarzystwa, które dla braku adre
sów zaprnszel1 nic otrzymaly oraz wszystkich 
Rodaków z Oberhausen i okolicy. Kola śpie
wackie, które przybędzi e z największą liczbą 
czlonków ·i upiększy nasz~ rocznicę, otrzym a 
nadzwyczajną nagrodę: obraz Mickiewicza~. 
Cześć polskiej pieśni! 

ł(omttet zabawy: 
Fr. florczyk. Jan Scbastya(1ski. M. Olejnik. 

Uwaga : Członkowie winni s:ę stawlć o 
godz. 2 na lekcyę śpjewu u p. l(oltcra, przy no-
wem rynku. fr. rtorczyk, przew. 

Koło śpiewu „Biały Orzeł" w Du1sburgu 
do11osi cztonkorn i wszystkim Rodakom za
mieszkalym w Duisburg-Jiochfeld i okolicy, it 
w niedzielę, dnia 28 maja urządzamy zabawę 
wiosenną, pofączo114 z tali.cetn na sali p. R.ob. 
Bergtera (Hochfelder Tonhalle) przy u\. Man
heimerstr. Początek zabawy o godz. 4 po poi. 
Muzykę dostawi nam orkiestra p. Ant. Nija
kowskiego z Laar, przeto o jak najliczniejszy 
udział w zabawie uprasza 

Szczepan Ciesiel~kl. przewodn. „ ' 
Towarzystwo św. Wojciecha w Duisburgu 
pcdaje do wiadomości wszystkim człon
kom oraz wszystkim polakom, że w przy
szłą niedzielę ti. 28 maja bierzemy udziat 
w pielgrzymce do .Kaevełaer. Pociąg od
chodzi z głównego dworca punktualnie o 
godz. 6 rano. O liczny udzial w piel-
grzymce uprasza sic. Zarząd. 

Tow. glmn. „Sokół" w Gelsenk.-Ueckoodori 
oznajmia swym czlonkom oraz Rodakom w 
Gelsenkirchen i okolicy, iż w niedzielę, dnia 
28 maja br. urządzamy wiosenną zabawę, na 
sali p. Dreickhaus, SUdstr. 34 (obok kośclola 
kat.), na którą wszystkich Rodaków, oraz szan. 
gniazda „Sokole" jak najuprzejmiej zapraszamy. 
Początek zabawy o godz. 5 po poł'. Zabawa 
będzie z tańcem i popisami gimnastycznemi. 
O lkzny udział uprasza si~. Czo.tern! 

Wydz i at 

Kolo śpiewu „Słowik" w Buer. 
W niedziele dnia 28 maja o godz. 4 po 

po-ludniu odbędzie się nasza wiosenna za
bawa, na sali p. W. Scherkamp, ul: Essener 
Strasse, przy_ poczcie Hugo, ·na którą 
wszystkie bratnie towarzystwa, te które 
zaproszenia otrzymały, i te, które dla bra
kL adresu zaproszef1 nie otrzymały, ora1 
wszystkich Rodaków z Buer i okoltcy, 
serdecznie zapraszamy. Mamy nadztełe, 
że nas Rodacy raczą licznie odwiedzie. 
Jeszcze raz o liczny udziat uprasza uprzej-
mie Z a : z ą d. 

Uwaga: Uprasza si~ szan. członków. 
którzy iwiecej niż 3 miesiące zalegają ze 
składkami, aby się z nich uiścili, inac-zej 
będą uważani jako goście. Cześć pleśni 

Tow. św. Kazimierza w Liltgendortmuod 
donosi członkom oraz wszystkim Roda
kom w okolicy LU tgcndortmund i towarzv 
stwom które już od nas zaproszenia ode
braly i tym, które dla braku adresów za
proszeń nie odebraly, iż w niedzielę dnia 
28 maja obchodzimy naszą 17 rocznicę ist
nienia naszego na sali Wilh. Spechta. Sza
nowne nam życzliwe towarzystwa prosi
my, aby przybyły z chorągwiami. Po
rządek uroczystości: Od godz. 2 do 3>-S 
przyjmowanie bratnich towarzystw i go
ści. O godz. 4~ przywitanie gości i brat
nich towarzyst\v przez przewodniczącego. 
Potem koncert, deklamacye i śpiewy. O 
godz. 7}~ teatr p. t. "Wór pieniędzy v.~ l(}-
sie". Zapraszamy na naszą rocznicę szan. 
rodaków i rodaczki jak najusilniej. O li-
czny uctzial w zabawie prosi Zarząd. 

~'i ' ;: ' . I; 



TowanT~·o h·. W~· w Kame.n 
·odbi:dz4c dnia 28 maja mcznicę na sali p.aru 
Goertz, ul. Bahnhofstr., 1ta którą :szystkic 
zapr<>szone towarzystw.a, tak samo te, 
które dfa braku adresów zaprosze11 nie o
tr~ymafy, jeszcze raz mile zapraszamy, 
Tak samo wszystkich Rodakó\v dobrze 
myślących z łieeren, Kocnigsborn, Alten
hogge i okoJicy serdecznie się zaprasza. 
Program zabawy jak na.tstępujc. Od godz. 
1.Yz do 3Yl przyjmowanie bratnich towa
rzystw 1 gości, ćwierć przed czwartą \VY

marsz do kościoła, o 40 ohvarcie zabawy, 
poczem nastąpi koncert przeplatany mo
wami i deklamacyami, a w końcu będą 
odegrane dwie wesołe sztuczki. O godz. 
60 rozpocznie się taniec. Dla członków 
nbcycn to\\ arzystw wstęp 30 fen. 

Stan. Kotlewski, przew. 

Towarzystwo św. Jadwigi w Gerthe 
donosi czlonkom, iż przyszle zebranie odbędzie 
się w niedziielę, dnia 28 maja zaraz po wielkiem 
nabożeństwie z powodu, iż bierzemy udział z 
chorągwią w uroczystości Tow. św. Józefa w 
Witten. Członkowie winni się stawić w czap
-kach i oznakach na sali posiedzeń. \Vrjazd o 
godzinie I'.?%. O liczny u~zial prosi Zarząd. 

Towarz. św. Józefa w Wattenscheid 
obchodzi dnia 28 maja w ogrodzie p. ficht~ 
nera sw:i 21-lctnią rocznicę. Przez kon
cert, śpiewy, które wykona tutejsze Koło 
,,Harmonia" i bardzo piękny teatr, na któ
i·ą \'\'SZ.ystkich cztonków i Rodaków u- · 
przejmie zapraszamy. Członkowie nasze- · 
go towarzystwa z catcmi familiami mają 
wstęp wolny. Rodacy n1c będąc w towa
rzystwie, ptacą na calą uroczystość 50 fen. 
wstępneg.o. Niewiasty 20 fen. Czlonkowie 
winni przy kasie okazać się książką kwi
tową. Kapelę dosta\vi p. Piotr Kuik z Her
nc. O liczny udział w rocznicy uprasza 

Zarząd. 

·;owarz. św. Wojciecha w Rohlinghausen 
'1onosi swym czlonkom oraz i wszystkim 
Rodakom zamieszkałym w Rohlinghausen 
i okolicy, iż w niedzielę dnia 28 maja urią
dza uroczystość 21 roczniczy swego ist
nienia. Program uroczystości o godz. 04 
wymarsz do koścrnła na polskie nabJżc(1-
stwo, po nabożei1stwie z powrotem na sa
lę. gdzie sic odbędzie dalsza zabawa po
l,\czona z koncertem, deklamacyami i 
śpiewem. O godz. 7 teatr. Po teatrze ta
niec. Uroczystość odbędzie się zamknięta 
z powodu, iż tutejsza policya nie chce po
zwolić żadnemu polskiemu Tow. na otwar
tą zabawę, a więc w górę serca Rodacy, 
pokażmy, że żyjemy, a niechaj się każdy 
da v..i>isać na członka. Wpis na członka 
w dzie11 uroczystości kosztuje tylko 1 mr., 
a można tak samo pozo~tać staJym czlon
kiem towarzystwa. Proszt: gorąco Roda
ków, aby zechcieli się w ten dzieli jak naj
liczniej wpisać na członków abyśmy mo
gli zapełnić naszą salę aż pod ostatnie pro
gi, a jeżeli to się spełni, to wtedy i policya 
z pewnością już nam otwartych zaba\v 
zakazywać nie będzie. 

Wal. Wojciechowski, przew. 

Towarz. polskich Strzelców w Marten 
donosi szan. członkom, iż w niedzielę dnia 
28 bm. odb~ie się posiedzenie w sali p. 
Spechta, (dawniej Limmberg) o godz. 3 
JJ-0 pol. Członkowie winni się licznie i 
punktualnie stawić, bo są bardZD ważne 
sprawy do zalat\vienia. Tak samo prosi 
się szan. Rodaków zamieszkałych w Mar
ten i w pobliżu Marten, aby zechcieli na 
wyżej wymienione posiedzenie przybyć i 
de naszego grona wstąpić, gdyż towarzy
stwo zakłada oddział loteryjny. Kt-0 chce 
brać udział, niech przybędzie i wstąpi do 
nas, a sprawa będzie załatwiona. 

Uwaga: Po posiedzeniu wspólny wy-
marsz. Kochajmy się! Zarząd. 

- Wykonanie na miarę 
eleganc. ubrań dla panów. 
Ubioly buks. na miarę 36·48m. 

„ czesank. ,. 48-54 „ 
„ suk. ,. „ 67·60 " 

Mam zaw~ze wielki 1-.kład 
bukskin11. Nie wy~yłam podr6-
!!Uj2\cych wsk utr&. czego mam 
małe wydatki. Tanie eeny ! 

L. L. ~ołlen, 
KastrepJ ul. Miioster tr. 1 O -

BACZNOśC :SPIEWA CY! 
W cełu powzięcia u.chwał ostatecz

nych, zarazem losowania· Kół śpiewackich 
dla zjudu p~ego, ~zie się Zebra· 
nie w niedziele Z8 maja r. b. o godz. 3 .po 
pol. w dornu czeladzi katolickiej w Herne, 
ul. Nowa. Przedstawiciele wszystkich Kół 
śpiew. koniecznie przybyć powinni. O 
punktualne przybycie uprasza się. 

Koło śpiewu „Cecylia" w Herne. 

Te.warzystwo gan. „Sokół" w Neumiibł 

nrz~za w nied~elę dnia 28 maja wiosenną za
bawę DQfączoną z ćwiczeniami gimn. i tańcem, 
na którą wszystkie gniazda i wszystkich Ro
dakó ' i Rodaczki z Neumiihl i okołk:y się za· 
prasza. Początek o godz. 5 po poL Czolem! 

Wydział. 
Uwaga: z,,_-yczajne posiedzenie odbędzie 

sie dnia 28 maja o godz. 02 po pot. Pożąda~ 
ne1a jest, ażeby 'Wszyscy druhowie punktuai
nie się stawili, a mianowicie ci, którzy ze sklad
kamr zalegają, ażeby się z nich uiścili, bo w 
przedwnym razie p!acą wstępne na salę jako 
goście. Jeszcze czas, ażeby z n:ch się uiścić. 
Zarazem oznajmia się, iż próba ćwicze1! odbę
dtiie sie zaraz po zebraniu. Czołem! 

ff~•--4ł4*••ffH~ 
Baczność Polacy w Oberhausen, Bottrop 

i okoUcy! 
W niedzielę 28 maja odbedzie się te-

1'9-roczna piel~rzymka do cudownego obrazu 
Niiśw. Maryi Panny w Hardenbetg-Newiges. 

Odjazd z Bottropu (West): 6,27 rano. -
Przyjazd do Oberhausen: 6,43 rano. W koście
le Serca Jezusowego w Oberhausen o 7 godz. 
rano krótkie nabożeństwo. Odjazd. z Oberhau
sen: 7,42 - przyjazd do Newiges: 9,26 rano. 

Zaraz potem suma przed cudo'\\'TlYm obra
zem. Dalszy porządek 11aboże11stwa po połu
dniowego przy sumie się oglosi. 

Na wieczór: odjazd z Newliges 5,55 godz. 
Przyjazd do Oberhausen: 7,26. Tam w kościele 
Serca Jezusowego krótkie nabożeństwo i do
& ){Ef ·~!U~:) f~f}!AA\Z od Al ang "St'8 : (lS~ M.) 
inne lata, nabyć można już od czwartku, 25 ma
ja na dworcach w Oberhausen i Bottrop (West) 

Na koszta pielgrzymki każdy pielgrzym 
ma zaplacić 50 fen. Ażeby Polacy jak najlicz
niej w tej procesyi uczestnili . i w ten sposób 
wiarę św. wyznali o tern uprzejm!ie prosi 

Ks. wikary Karol Scharte, 
polski duszpasterz. 

••**•t·•-··~~-t~~(ł* 

KOMU 8Ą MILE JEGO PIENIĄDZE 
DJ Zielon~ch Świątek otrzyma katdy c1dbio1·ca przy 

zakupnie od 20 marek porZi\wszy 6 metrów dobrej 

materyi stósown~j na suknię domową 

jako podarek 
tylko u 

8. Hohenstein erne, 
Bahnhofstr. 50 nap. ul. Nowej-lleustr . . 

I 

Firma 1 

i parasoli „Zum Pfau." 

. Anny Sehulte, 
Oststr. 31. WaHenscheid Oststr. 31. 

poleca swój bogato za.opatrzony 

skład kapeluszy słomianych, ftlcowyeh, parasall, kra
.watek, blell~ny, chustek dl 11sa, szelek ltd. 

I w·ie~ki wybó~ I Najtańsze ceny ! 

pe 5 cło 88 mr: 

Zakiety damskie 
po 4 do 20 rur. 

Płaszcze od llarza 
po Ił do 10 m1·. 

Ogromny , wybór. --

L. L. ~ob en, 
Castrop, Miinsterstr. 10. 

Wiece Zjednoczenia zaw. pol, 
W Caternbergu 

odbędzie się w niedzielę dn1ą 28 m 
przed południem o godz. 110 na salt 
Wernera, przy kościele. Na porzą 
dziennym sprawa noweli górniczej, 

W Remscheid 
odbędzie się wiec 28 maja po pot. o i:'O 
4 na sali p. Serwc, Ouscnstr. Na por~ 
ku dziennym sprawy hutnicze oraz 1 ~ 
sprawy robotnicze. Mówcy przybędą ,

1 

miejscowi. O liczny udział we wie~a 
uprasza się. 

·. W DORTMUNDZIE. 
wielki wiec „Zjednoczema zaw. poi." 
będzie się w niedzielę, 28 maja o godz. 
na sali pana Sch~ifra (Tierpark). Na 
rządku obrad 1) uchwały seJ111owe 0 , 

weli górniczej, 2) sprawy hutnicze, 3) spr 
wy organizacyjne. Uprasza się tych w 
ków, którzy jeszcze zalegają ze skladh 
miesięcznemi, aby je na wiecu zapła( 

W Altenessen 
odbędzie się wiec 28 maja o godz. im 
sali pana Sala. Na porządku obrad są bi 
dzo ważne sprawy oraz uchwaly seJmo~ 
dotyczące noweli górniczej. O licznr 
dział we wszystkich wiecach uprasza. 

W Bulmke 
odbę<lz~e się wiec w uro~zystość Wniebow 
pienia Pańskie~o dnia I czerwca o godz. 4 
pot w sali p. Reick'a. O riczny «dziaI ROil 
ków z Bulmke, łiiillen i okołlcy uprasza si(. 

w KRAY 
odbędą się w święto Wniebowstąpien: 
Pańskiego, dnia 1 czerwca 
V·i lokalu p. KeffenhOrster przy dwor1 
Kray-Siid po pol. o godz. 4. 

W Hamborn 
przed polu dniem o godz. 110 w lckah1' 
Szwarca. 

W Llinen-Sild 
po pol. o godz. 30 w lokalu p. MiddeHdO 

Na porządku dziennym: Sprawy ~ 
botnicze i zarobkowe, nowela górnicza 
inne ważne sprawy. Liczny udział po! 
dany. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie''. 

•••••••••••• Baczność Polacy w Bochum! 
Latowa zabawa odbę<lzie s:ę -Ola ws~ 

stkich Polaków-katolików dn1a 28 mara na~ 
p. łfolzschneider'a (Salamander), ul. Allee;' 
123, na którą s·ię wszystkich serdeczuie zapr 
sza. P. Holzschnelde!· 

••••••••. ·~•.!! 
--2 ~zeładników szewskich na~ sle r 
trudnienie poszukuje natychmiast 

Anastazy Beszczyński 
\V Bruckhausen przy ul. Kaiserstr. 56. 

-· Ubiory dla panów 
dawniej 30 „ 20 mrk . 
teraz 20 „ 15 mrk 

Ubiory dla dzieci 
dawniej 8 • s mrk. 
~eraz 5 - 2 112 mrk .. 

Aby te towary wyprzedać oddaJę 
je niżej ceny. 

L. L • . Uohe11, 
()aatrop, al. noasters&r. 1•· _____ -----.i_..._..._ ___ • 
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'' Mr. 121. Bochum, sobola 27-go maja 190S. 

Rozmaitości. 
Rzeź petersburska w obrazie. Cesarz au-

11pck1 o~ląuar tymi dniami uajun\\ szy obrai 
;,nakomicego naszego ma~arza \Vojciecha Koss:i
h:i wrlwnau,> przy udziale:: p. Templei;o 1 n:e 
,~l:'zcdzit pochwał. 
· Treści<1 pd11ei;o żrci<1 i barw, plótrnt jest 
,1ra.wa rzeź petersburska przed pałacem Z1-
;no\\"Ynl ". duiu 22 stycn1ia br. \, ·ywol~lll:t. nia-
.1,wn \\ycieczką rchotnikc'l\\ z O. Oapouem n:.t 
czele. celem n.irzenia cara 1 wręczenia n1t1 pe
n·c) i. Zn miast cara n.irzcli jednak JC~n wierni 
podli:llli .lJ<Jgnety i n<~h~jki a kre\\' 11icwin11yd1 
7aróżoWilY ptat::111y su1ego\\'e przecl .ca rskim 
patace1n„ . • . . . 

ObaJ art}sc1 zbadali dokt~1·drnc przebieg 
1 ;1jść nad Newą i uwydatnili .k z m1 1JZ\\~czaim1 
scislnści:1. \V Ll.zicn11ikci.ch widel1skich :z11a 1du
Jl'IIlY barn ny opis obr:1z11. Cz:rt:trny t:m1; 

Sita drn1natycrna historycznej tej cliwii; 
r.clll:111 a jest 11icz\\'rklc szczęśli\\1:c. a \\' ka:-'.'.dvrn 
pr:1\1 <lt.f\\ ie rosy.isk i !li t) pic p rzeliiia się pod nic
~-·nie, i:m:1t~·z 111 owych okropnych dni. 

PrzcślicLna, p()t11oc11a, zimowa niedzich 
' ()11szcrny plac przeli pntaccm zimowyrn oś wic:

tlonr stuf1ccn1. Po prawej stro11ic wida6 świe
tn•1. ccgl:.111a fos<JdG pnlacu, w gtębi lmd\/1ek 
:tll111.iralicyi, ozdobiony wieżami. A. po11:1d ·okro 
pnenii scenami widnieje \\' da li „kofo1111ia poko
jJt". LuJ doszctfl \\ łaśnic w po hl iże pałactt 'li- · 
1110\\'cgo . \.\'zdtuż frontu stoją " - szcre~u b:lta
li1,i1y pieszej gward:ri. Lekka chmura d~·mu 

r: u11osi sic \\ po-wictrzn: io!nicrzc dali właśuic 
og11ia do ludu. Na hiatr śnic~ placu, oczyszczo
ne~o no jednej stronie. pactfo kilka osób z Uu-· 
11111, trafionyd1 lrnlami. Krew icll zar!>żo wił 

ś11jeg„ .\\' lei clt\\ 'i li 1;otnia huz:tków rzuca . :c 
do dz1k1e1 sznrżr 11a masy, cofaJące it; \\' sza-
1011~ m poprochu .. .leclc11 z 1iiiccrów prowadził 
\:·c;iska •. a ~, -. poś!·o~I th~11111, !.{UL ie śi:isk najwię
kszy, \\'tda~ JC(dzcow. Jak podnicsiollemi w l{Ó
r~ szah13.llll s1ck•1 !udzi. Na czele posiać: u. 
<ia1~o~ia w t.:zarne.i sutannie, w wrsokiei cz:qH.:c 
P~>PICJ, Z\\'J'OCUlll.!.i t \\':.! rzq UO wojska. o bok 
111e:zo i~k1~ c~łowiek trzyma krzyż, a po pr:t\\'CJ 
1;a_lllo U\\'<~~h 1rn lrnlaiw. trutil.!11i kulami i brocz<.J 
srncg- kn\.·14 swoin. PaJI też obok jak.ś starzet: 
L(;i\' na plecach i wznosi swq siwa Kłowę z dlu 
).(<I brodn. Obraz carn. któt y 11i<'»ł przcll tł u
rn cm, \\ypad.t mu z rąk. a 011 z, zaciś11ictcmi 
bezsilnie pię~c:ia111i Z\\'raca się ku żoldact\\ 11. 
Ubok 1 :cv.o wij.; się w łJ(1lu jakaś kobieta. blalla 
z lHZcrri.J.l'nia. ~:t <ibn n~lrnt:lt tl'zym:t po ie
tl11m dziec.:ic:ci11. a te 11atrz~1 onicm:ałe z trWO)!i 
11a i.Gt11ier1y. A dalej wdoć clJlop.i, który z 
rn1.d.l11Jzkicm wysiłk:c:m dźwig~~. pa ra111io11ach 
:S\\ a przestrzeloną żonę. $micrtcl11ie rnnna u
l;nila 11a ci'licl1 ten 11ruczysty S\\ ;:i nailepsq su
~\11it;. .bkiś mizerny, szczupty \\ lościanin ob11a
:!.a S\\ a p;crś i pok:•zujc j~1 żc!tl:i.kom ki<'>D'~ 
z 11:.11Ja111.:nwci11yrni ha~11ct2rni ill•l 11a lud. fa. 
kit ·goś starca, kt<'>ry z świc;trm obrazem w n;~ 
ce: stoi 11a przedzie. chce dirka zrozpaczona ot.l
l\:t<t1r11;1ć z obrębu cJziafa11;a kul. A 011 stoi jak 
~ka1llic11i<i!y, ZUU111in11y i przcrni.011y, 11ic l\Hl~<\C 
1po.iać, że c:H kanit str1:clal: dn spokOJUC!Ęo luJn 
·id<tCt;J;O z pokort1q prnśll~. D\\ aj ~irnnazynści 
umyhtij:i, icdcn z 11icl1 pLiclł \\ d1 ochL" .lak<1ś 
dziC\\'CZ.\'llę, ktc'ir::t \\'idoc711ic przcchodzUa tam
tęJy tylko przypadkiem, trafh kula \\ prawe 
ran:t:Q, a krew sp ty wa po Jużem µu ule 11a lrn-

1 

pelusze, nieszczęśliwa rt;kq zatrzymuje J,re\\, 

IJ
! pły11<1q z rnny. \Viclu z:1kry\\'a \\' przcraże11iu 

:iczy, a z tyłu 11adcing;ai<1 11owe tysi4cznc tiu-

my z chorn rwia111: crkie\\ 11 m: i ohr:tnmi 
Ś\\lt;tyd1. • ·a~ie h:onary p~trku Alek . • udro 'l.'

~kit·e~o. \\. kt<'H) ni zastrzelono'! 1 dzied. 1:1my
kah1 ~c1,;ne. 

Ckręty~wium:i. Pra\\'ic oJ <illl ';!O p<,cz~t
ł.u wo.inr wypływaj~ i:u pe,,•;en czas na ipalt; 
uzirnników z~tgrmu ·111ych O\\ C b}je!ll!liCZC kn1-
:lu\\'lliki chiliisk1e i ar:.rrntviisl.;~e. które Ros,; a 
i Japonia, lic.ytui< c si<: milionami, rn:iiq rzd.;o
mo nahrl: celem po1nnoże11ia 1lot>-. Jui. uzie
sicl: rny nii~1łv one oyć kupione db jcL\111.:j Le 
stron \\'oju.i~c.ych, pou.:111 sygna\izowauo kh 

ziuwienie się na wodach airyk:.tl'.lskich, to znów 

1

1 
11& oceanie Spokojnym, wrc-s:1cic znik:ity· zno\\ u 
J;i\.; t'l~dnc „okrc;ty-wid.nw·-, a w rlCL:Z)'W.is~u
··, i 'lll:.ijc sic:. że uoti1<.l nie zlllicuiły wfaścc1el1 

f 

ii stola spokojnie w S'>\'Oich portad1. 
\V Pctl!rsburgu pot\\ nr'l.ył)· sit; j1f\Ż c~1te le-

l:C!ldy około projckwwanl:l{O z~d\l1p1w. Jli~1~wi1!-
I no. i.c ~1dmiral1cya przc:znaczafo lila J)o~reu111- . 
1 kó\\' 800.000 rubli. z czc:::o UIO,llUU 'l(łnclo \\' 
l kit;szeniach sprvtnyclt ak11iów. cho~ l·fosya 

I 11ie \\'zho~:H:ib ·sit; ~llli o jedna to1111ę. J~~kiś 
pośrednik i1 aJ1c11ski miar \.Vyfudzić ocl rząu\1 ro

j S\ iskicgo u1;Jion rubli, pod pozf)J em, i.e pra"111e 
nakro11ić \\ plywowe osobistości \\ Orccyi. J.1o 

I 'l.tikupua okrc;tów i do odprzt:da11ia natrchrnw~t 
I h~osyi. JHlC/.l:lll wzi<\\\JS7Y pilc;uiouze t.lliedwt uo' 
t P:nyża i illż sic \\ iccei o spra\\'t; nie zatro
L szci.yt. 
r

1
. Niczaprnczo11y111 ial,telll jcst, 'ie Oll pu 

~LZ<1tku \\ ujny Posya 1Hav;nęta kupi(; ki li\ a okr~
~t<'."' woicn11yd1: czt~ry ;,1rv.;cntyi'~s.kic l tr~~: 
1d1Hiiskie. Arv;e11tc(1sk1c o\rn::ty niaJ'I szyb'Kos1.: 
:2ll·-.22 woz-tf>w, wszystkie pojemności 7 OOO -

~ ],SOIJ t0n11, pancerze g-rubości przeszło J.ifJ mm„ 
i il tZbroionc są w działa 25-t,2.=iO, 203 i J80 cen-

!!~~~~~~~!!'!~~~!!~~~~~M'llill'\~Wl:J~t~•~aa~~~~~~!!!!!~~!!~~!I!!~!!!~ ~ 

przy mniejszych zabawach towarz:wshv o
raz na wcsolach. Po praktycznci nauce u 
pierwszorzędnego fortepianisty p.. Rara w 
Oclsenkirchcn, zdolnam zado'''Dlić wszel
kie życzenia. 

M a r y a W i I k o w s k a. 
w Schonnebeclc, b. I(ray, Friedrichstr. 3. ~ 

Resztki •uaterye woskowane. ! 
part7e bukskino. . 

R~sztki materyj na suknie, bluzki, pod-- fi 
s~ewk1, mateTyj jedwabnt0ł1, płlrszy, na ubra
łlla do przyjęcia i na ubrania,. materyj na suknie,. i 
resztki f~stonów, zaneli, materyj balowych, fi-- ł 
ranek, pliku, 11a koszule, chodników obrusów ~ 
dywaników przed lóika z malemi 'usterkam{ · 
sya!nozy, chusteczek do nosa, serwetek, ręcz~ f 
inkow, bobru na prześcieradła i plótna, dolasu,. · 
damas,tu„ k~derek, sprzedaje się znacznie niżeli tl 
wartosc1 u firmy: \ 

Elberfelder Restełager. · 
Dortmund, Briickstr. I. JJ'iętro, wejście 1frzy' ~ 
~--'-=-·ynlm „Reinholdikirc!Jplatz. 

Rok IS. 

t ·111c:trowc. Okrt:t • ·h'lij ·kie , podoLn o !\'
pn, odz11aaajr1 ii; t ·lko wir: ·sw ~1ybk kl.. 
J'cterslmr ki kore pond nt „P."'ho de Pari " 
z o Hh fał zebra~ tro h<: ~zc7.e~óM ', dla~ie o 
kupno 7.1! strony ł~osyi n:c dos:tlh do <>kut"u. 
l wa razv pro\\, d1.ono ju..? ukla · i rz, 1.1 ro
sviski g1l<lzil sic; na cnę l,hlJ rubli z, to1111~. 
Trullności pr z ' uld:1du h byłr wielki·: Jl t -
nowiono, i.· po~rt.:dnicv ł ~d kup :i.·.111 statk1 w 
imr:~11lu Turcvi luh <Hecyi i dpr1edaaz:i j 
Rosyi. !>wa mis u\.il 111',· byJ~„ Już bliskie nk 1\
czenia i th,· rl?Y wi. d< moś.: o nkh przedost -
ht sic: uo tl1.~e11nik6w. Obu ,. g'r~ w h z~i ·t· 

p:u'istwa musi~1lv deuwntow~ć. In· nk n razić 
sit: ll:l z:trwt latn:inia n~utr lnoki i spr v.u 11-
p;1d:1f~1. Tn:ecim ra7.em iun-l~no n:rnL 1ać pcr
tr~'htacve 11:.1 11ow<.1, ll'cZ \\' osr.it11iei cli\ ili nco
fuclv si(! okt n~i1St\\':l :11111: r ·ka11skie, nie che. c 
hr:ll' ml sil:hle odpowic:dzbtności. • 

Koi espolllknt p:1 ry kiego <b:iennik~ s uzi 
ieonak, :le w ostatnid1 zas•1cll sµ1 ~1 wa :L:tkupna 
'musi:•l<l pnylira(: r1talniejs1c ks2.-t~1lt~'. \\'nos-i 
u tem st~1J. :i.c 11ied:1w111i wplyn~ło z Ros~ i 28 
111'.lim1Ó\\' rnbli do lomh·l1skit-•10 h~1nku ~ot
schild:.i, kt<iry jui. p1)s:ad;1t w swoicll k Slch 3tJ 
rnilionr't\V. p rzc:.rnaczon vch na n ~up1w ok rętfi\' 
dh1 Rosyi. 011cc11ic 1>0Si•1tlti!r1hy wi(;c I~osya \\' 
tvin l1:inku ~8 m I. r11l.li coliy jej po1.wolOo rn
i.:.L11c tonne po I,(ilJO rnbli) 7:1 kupić Jfi,000 tomi, 
c1.yli \\'it;ksz~1 cz<;ś(· wymie11ionycl1 !lot oliu 
'J:Jl1 w <Hner) k11i1skkh. Kort:spo11dc11t µrzypus -..cz:i. 'l.t ·ll<l\\' d. ~Jyh~r obect '.e knpuo po 1·1110-
\\ \rnn. {~1 S)'a 111011.h.1\ry Oll.c-lJrnl'.: s\\'ojc 111 we 
p;1 11 :-:crnil,i tlnpicro po nk01\c1.cniu Wlljny. 

., 

~- Najlepsze 

źródło 
i najtati.sze '-1911 
zakup-· __ a 

?iaszyoh · ub1:&tJw nie m.~żna 

ba.jecz.\ttie tanie! Ceny są ----.----

elega.nckich I 

rozróżnić od. Dajl. podlug ZD~l\ry robtoziych.. 

Ceny są ba.fe~znie tanie I 

1Firma: Gełtr. .Kaofnaann, WATlENSCHE~ 
--~ 

. . ,.;: -_ ......... ,f ' ~:. . -I 
. ~ .. 

• - „ !°I 
~ ' .... . 



~ lj ~- ~~~~~~~-~~ Największy i najtańszy -==-- =·-=- -=-=- -~~==~ 

a dom konfekcyi i 
. Natlzwyezf\j wielki wybó1• ub·rait tłła .lllężezyz11, 11b1·11i1 

elzieei, ka pel11szy i ob11 wia. 

S. Szamotólski~ MARXLOlt 
Kaiserstr. 295. 

I . I•"" Je. dyny sklad -w miejscu gdzie się m6"Ni pó p~lsku ! ~I 
„ ST AI"E CJłJNY % 1-'\i\.NIE (Jl1JNY ! 

==~~~~~~=~~~~~~~~=~~~~ 
o:>ooooooooooóoog goooooooooooooog Baczność RocJac~ ! n mm:m I*' A iijjiiiij= iliiii 
§ . Najlepsze 8łlilill~~Wilłlałflflri~!łl~~g Najlepsze g MO.r~~ll~~li•:~~~~~er~o~ KOLONIALNYCH BUTY DO PRACY, 

i I• n a 1· ta n· s z. e 8 UO •• n a 1· tańsze 80 wykonane fGCZJlie, na wilgo~ wytrzy:l!:lk, - Na z powodu, iż powrac:trn \\- stron) oJczyste. 111- t ,1 1· I ~ 5(J N o 0 wysy am pou za icz \.<l za / ,, m r. 1 ;c . 
zródio zak Upna O o źródło zakupna tercs dobrze się opla ca. /.'.i.;losnni e poci nr. WC\ stosowne wyrnicniain na illll<.: lub p;·i.'. n. I. 

g Qfło 8 d I I t 08 Off o Og W. do ekspcdycyi „Wiarusa Polskiego" w Bo - powr. Przy zamów. proszę podać dłu ~; ( 1 ~ć 

I Fan gm el er' I n. I wy p a y ~ g Fa n gm e: er' § Cillll~ c z E N N I c y poszukuje fi filia i ohjl~~!~ ż~0::.~~ski, 111 is tri szewski' 
o Jloehstr. 12. o O Hocbstr. 12. 8 GESCHW. BINN 0 os t Y (1 i.IP. 
locooooooocoooo8 gcooooooooocoooo \\' Oberhausen, Marktstr. 62. „ a 

I W- Wyjąłkowo lania podaż .._ I 1111111111111111111111111111111 
I ~~.~~!j~ ilo~~!:~~o~!i~~·~mi.!:0,~~o~:t~g: 1" , im -Q 1 ' I 

•I.ład.u mię<lzy irnemi c• następuje: . ' ...._ 

I Damskie pantofle 'i Męzkie pantofle ' 1 75 mr. = Jednorazowe polec·en1'e "' = 
_ .z korkami tylko 1,60 mr. f. kortowe ~ ko-rk:i.mi ~yl~o ill - I I I „ 

Damskie pantofle , Damskte trzew1k1 il 
• 11kfo·ztme z korkAmi, czarne 2 4-0 mr. I d? sznuro"'.a.nia, .do czernie- rł;50 mr. I = •·••••• mus'l1'nu nas' ładowane- = 
1111 i cz<irwone- ' ma ( eleg. l trwałe) tylko W 

fifj Trzewiki damskie rrrzewiki do sznurowmnia ... • · Około e -
:?Jl do sznurowania i .z guzikami •lla. ehł_opc6w, rlo czern'enia - • 600 • ~o 't b -
- z plóto.11. żaglowego lirun:itne 3 ,..r.: mr (eltg. 1 ti·wałe) nr. 3G-39 4 50 mr. 1 . = • • . no w '9 rozma• yc 11 tJI i szo.r6 4,~0 i tylko '

1 
,) • • • t~lko ' „ Cl 

P Damskie trzewiki Trzew1k1 męzkie -l'i • • lk 
='Jł . . do sznurowania ze Skóry !R - „ • wzorach ty o nowo ..... 
I ze !!pl'Zf\CZkaan czn rne ~ ko- 2 ,..,, r. illf · · · · · • = -· WJ - ,...._ 

l 3 11:.o . t lk , O • c1elQ<"eJ. do czermema i lnx- g ') r;) Mr a.A • 
orowe ,u 1 y o calf tylko i'"'' • - n1etrów . 

M Damskie ~r~ewiki. . Męzkie kamasze, • - • • ści sezonowe „ li do "nurow•m• '' g~"kam• gładk'e, jak "klo „ •kóry 7 50 mr. il - ••••••• • 

I ,. sk~:l'r ·~%~·t~;l~o l•ox- G, 7(\ mr. I ~:;~·::n~"::e:~~i ' I r. do wvszukania metr 24 fen. = 
Pan~ofte dla 1!1e~czyzn I do roboty tylko 4,60 mr. I 
ze skory czar1:e 1 czerwone 2,50 mr. do sznurowania, a trzewiki 3 75 mr - • 

li! 3,60 l tylko . i(. ze sprZj\CZ'tami tylke ' • - Firma Ge 'bru der • 

I Trzewiki z płótna żeglarskiego i trzewiki do gimnastyki I - • 
hrunatne i hiahr-dla. dziec i, niewiast i mężczyzn, tylko najlepsze fa)Jrykaty B - • 

I! . - No.;~~=r·;je~':~~we I ----· a u m a n n ' == M I' &- w kolorowych. butach i trzewikach. • I · 1 
Zwracam ez1 :;r,eg6lnu. uwa1w na wielki wyhór trzewikótv (łJa ({zieci i czll.rnych, 

. o t t o .iFa n··g( m 01 i e r' = :I ) Berlinerstr. 1•3, ~·tee~e . Berlinerst, l-3. = 
0000000000000000 0000000000000000 - · Z powodu wspólnego zakupna naszych 32 • 

1. Na.leps.ze i Bochum, 1. Naj~eps.ze . g - składów ceny wszystki r.h to~ar6w = 
8 1 na1tansze o O i na1tansze § = • 
I źródroza-kupna 812 Hochstrasse 12 8 żródlozakupna o - • 
g Ollo § · __ T 

1 
~ „ :c _ __ _ g Off o g • , · · • 

I r~,?c~.~~~~r, ł•~.;;~;;;;;ul F~1~~.~~i2~r, I =11111. llllllllllllllllllllll'i 
0000000000000000 oooooooocoooaoao - ~ -

Zielone 
' t . 

y 

Swiątki! 

Usługa rzetelna lecz ceny ściśle stałe! Usługa rzetelna lecz ceny ściśle stałe I 

.Pol L. , G. WEINBERG w Kas tropie. 
~ , \ ~ Ulica 'ittenerstr. \ .

1 1 
- - - ~ • - - ' - ·- - - jo 

----- ·--·-- - - - ... -- - - ----,..- - -·--··-·-··- . r a 
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• 
lodziełme pismo lndewt dla Połak6w na ~tnie, ponięcone o.4władt orąz sprawo• naredowym, politycznym ł zaro-bkoYJDL 

Wyebodd ctKizielmle z 'W'l't.t1dem łll ~ąteamyc)l. 
pnćdplata kwartalna na poczcie ł Il. łisto-wych wynoa1 
I mr. 50 fen„ a z odnoszeniem do doma 1 mr. 92 ten. 
„WłanłS Połski0 z:apisany Jest w c.tnniku PoCztowym 

Pod znakiem "t. J)Oluisch„ ar. 128. 

I I.mię am Zł 'Jłarc I O)CZJZq I 
Za inseraty plac! !le n wiersz petfł0'9."Y 15 f , • •• 
~la-szenia umieszczone przed inser:atam4 40 fen. ICłia 
czcsto °"asza. otrzyma ra..bal - Llstv d-0 H Wla,_. 
Polsłciego" należy f rankO'Wać l podać • ckb doldd-

DY adres 1>lsz.ace10. RekOPl.sów · nie zwraca. 

.Redo.kcya, Drukarnia i Ksi~arnia znaJduje się w Bochum, przy uµcy Ma.ltheseretrasse. - Adres: „Wia:rus Polski", Bochum. - Telefonu nr- 14-14. 

Rodzice polsc·y I Uczcie dzieci swe 

•••I~ czytać I pisać po poiskał Nie )est 

Polakiem, kto potomstwu 1wema znłe ,. 

cą9' się pozwolił 

Z wypa,dllow dnia. 

Nowy koziołek w Dortmundzie. 
Centrowcy nowego \\'}'\\' racają ko

zio·fka, aby Polaków w WestfałU i Nadre· 
Ftii dostać do swojego nie\v.odu„ 
· „Dziennik Polski" w Dortmundzie 

przechodzi rzekomo na własność spółki, 
skladającej się z kilku przemy łowców i 
robotników. Dotychczasowego :wydaw
cę i redaktora p. Żnińskiego zastąpi redak
tor - dzielny „ludowiec„. Tak donoszą 
"Postę.po\vi". 

nPostęp", jak wiadomo, odznaczył się 
tem, że zamieszcza oszczercze i obelżywe 
korespondencye przecrw posłowi Korian
temu i najgorliwszym Polakom na Słązku, 
w Westfalii i Nadrenii a pali kadzidła cen
trowym polakożercom. Znany O. Andrze• 
miał w „Postępie" zawsze obro6cę i po
mocnika a kiedy przed d"·oma łaty O. 
Bazyli rozbnial w Westfalii ,·dece polskie, 
na których Polacy chci~li polecać kandy
daturę zasłużonego pisarza p.Jówa Cho
dszewskiego, to ltPostęp" gardłowa! za 
centrowcami, chociaż głównym redakto
rem „Postępu" był wówczas i jest dziś 
jeszcze a przynajmniej był do niedawna 
p. Stefan Chociszewski, niby to ludowiec. 
Jeże~ więc ów ,1dzielny łudO\viec", który 
ma przyjść do Dortmundu, wyszedł ze 
szkoły „Postępu'\ bedą Rodacy wiedzieli, 
czego się po nim spodziewać, chociażby 
udawał najlepszego patryotę. . 

Jego zadaniem bt:dzie przysłużenie 
się centrowcom oraz sprzymierzonym z 
nimi magnatom i kapitalistom polskim, 
którzy się boją, iż „Wiarus Polski" i „Zje
dnoczenie zawodowe polsk!ie" nauczą ro
botników polskich,wracających w strony 
rodzinne, jak starać sie o lepszy zarobek. 

.Do rozwagi interesowanym. 
W poznańskiem piśmie „Wielk~pola

nin" znajdujemy następujące ogłoszenie: 
Dortmund. .,Drukarnia Spólkowa" 

O. m. b. H. W niedzielę, dnia 28 maJa 
wahte zebranie w Dortmundzie w hotelu 
,,BristQf" przy ul. Briickstr. o godz. 3 po 
pot Na porządku dziennym: 1) zmiana 
ustaw. 2) Wybór rady nadzorczej. 3) 
Objęcie przedsiębiorstwa. O liczny u
dział prosi 

Zarząd: 

J. l(olenda. J. Kaczór. 
Ogloszem~ powyisze jest oczywiście 

w związku z doniesieniem ,Yost'-pu" o 
l}rzett;ciu ,))zienni:ka Polskiego" przez 
s:półJu:. Sprawa widocznie jeszcze nie u
bita a wątpimy bardro czy z.na.idą się lu
dzie tak naiwni, żeby zechcieli przermo
wać „przedsiębiorstwo'~ a '/J niem takie z.o
bow,iązania pana Znińskiego, b-0 kto nic nie 
ma, nie dorobi się na takim interesle, a 
kto coś posiada łatwo mógłby stracić całe 
niienie. ,,Dzie~nik Berliński" zjadt dwie 
SI>6łki i sześćdziesiąt tysięcy marek z kie
szeni rumieślników, a róż:ne inne gazety 
S~łkowe poupadały, cbod~ za nłmi stali 
ksu~ża, fabrykanci i magnaci. Zał<r'anle 
łub kupno gazety to najfĄtwłejszy sposób 
Pozbycia si~ pieniędzy. 

. Nam się zdaje, że W estfalla i Nadrenia 
me tnaJą obowiązku ratowania pieniędzy' 
które w przedsi~biorstwie 11. Znińsk.łego 

. utopm panowie Kościelski, ks. Zimmer
. ?_nann i inn! przyjadele p., Lens!nga. 

Co zdziałał Bułygłn? 

Dziennik „Ruś" donosi, ie Bułygin 
skof1czyt już projekt organizacyi parla
mentu rosyjskiego. Według tego projektu 
parlament rosyjski będzie się składał z 2 
izb, izbą wyższą będzie - jak już douo
szono poprzednio - istniejąca obecnie 
Rada państwa, prócz tego będzie istniała 
izba niższa, która otrzyma nazwę „gasu
darstwiennaja durna". Żadnego projektu 
nowego prawa rząd nie będzie mógl przed 
łożyć radzie państwa zanim nie przed\oży 
go owej „durnie". Prócz tego prawo, któ
re duma odrzuci 1 będzie mogło wejść do 
rady państwa, czyli do izby wyiszei, a 
jeżeli izba '\\ryższa je uchwali, to w takim 
razie car moie je zaopatrzyć w sankcy~. 
Durna będzie mńała prawo inte-rpelowania 
ministrów. Na razie przecież, zanim parla 
ment się zbierze, obecnie istniejąca . rada 
pałlstwa we własnej kQmpctencyi załatwi 
kilka ważnych s.pra'\\'. 

Telegramy. 
B e r I i u. „Germania" donosi, że do 

Berlina uda się osobne poselstwo, aby zło
żyć życzenia Ojca aw. z okazyi ślubu nie

odesłania sprawy napowrót do kornisyi, W tej sprawie pisze „Dzien. Bert''! 
aby uwzględniła protesty polskie. Zanie„ Kolo polskie w parlamencie n;emiec-
chano tego jedynie za namową pana Wcll- kim, które składało się dotąd z 16 posłów, 
steina, który ttomaczył \\'iceprezesO\vi liczy od wczoraj tylko 14 glosów, przez 
Kola polskiego

1 
że na taki wniosek będzie co zostało tak osłabione, że bez pomocy 

czas, skoro sprawa przyjdzie po raz drugi innych frakcyi nie może samodzielny-eh 
do pełnej izby. Kiedy teraz poset Czarliń- podawać wniosków. Pan marszałek Balłe 
ski w myśl ówczesnych wskazówek pana strem postarał się o to, że prawie przed 
Wellsteina domagał się odeslania sprawy odroczeniem si-ę parlamcutu przeprowadzo 
napowrót do komisyi rugów wyborczych, no parę razy już odraczane obrady nad 
aby zbadała protesty polskie, to pierwszy rzekomą nicwainością mandatów posłów 
przeciw temu wniosk°''·j wystąpił p. Weil- Brejsk.Jego i Korfantego, i że te mandaty; 
stcin. Po uchwaleniu dochodzei1 przez par stosownie do życzenia większości izby u„ 
lament zwr6ci1 się p. Brcjski do Wellsteina nieważniono już terazt tak że nowe wybo
z zapytaniem, czy są widoki, żeby , ·ybór ry w zachodnio-pruskirn okręgu toruńsko
iego si~ utrzymał, d-odaiąc, że w danym chełmii1sko-wąbrzczkim i w gómo-.śk\z
razie gotów sam złożyć mandat, aby wy- kim okręgu kato' icka-zabrskim będą s.i 
bory odbyć sie mogły w dogodnym dla mogły odbyć nie zimą, tylkolatcm, kiedy; 
jego wyborców czasie. Pan Wellstein sezonowy robotnik pe>lski nie wrócił ie
odradził mu od tego kroku, mówiąc doslo- szcze z obczyzny niemieckiej do stron ro
wnic: Tun Sic das nicht, Beweiserhebun- dz innych. Wyznaczenie terminu wyborów 
gen filhren sclten zur Kassiemng der Wahl zalety przy wyborach uzupełniających 
(Nie składaj pan man<latu, dochodzenia wyłącznie od rządu, a ponieważ rządowi 
rzadko prowadzą do unieważnienia wybo- bardzo będzie zależało na utr<\ceniu obu 
rn.). pomienionych posłów polskich, wi~c trze-

Polegając na słowach p, Wellstcina i ba by przygotowanym na to, ie wybory; 
idąc za radą starszych posłów zatrzymał od.bęru\ si~ w czasie dla nas nainied~o-
p. Brej ski mandat. Ale co się dzieje? dnicjszym, to jest tatem. . 
Chociaż cały szerc~ wyborów nie był je- Utratę obu mandatów zawdz1ęczru~Y! 
szcze zbadany po raz pierwszy, p. Well..: co należy dobrze wpisać sobie "" pamt~l 

zamierza stein umieścił na porządku dziennym po·- w głównej mierze centrum. . 
wtórnie badanie sprawy wyboru pana Przeciw wyborowi p. Korfantego me 

miecłdego następcy tronu. 
M ;t d r y t. Hiszpania 

wzmocnić swą .flotę. 

G r e v e n. Strejk tkaczy, zatrudnio
ny eh u firmy Bierterlack i sp. skończył się 
klęską robotników. 

B e r I i n. Nowela górnicza została 
już odesłana do izby panów. Przyjaciele 
kompromisu w sprawie nowell w sejmie 
sądzą, że izba panów zgodzi się na nowelę 
w formie uchwalonej przez sejm. 

A 1 s d o r f (Akwizgran). Na kopalni 
"Anna" nastąpił wybuch gazów w nowel 
koksowni. jeden robotnik zabity, a 7 od
niosło ciężkie okaleczenie. 

Brejskiego i przcprowadzil unieważnienie. ~to inny tylko centrum wnioslo oficya~uy 
Kiedy w pełnej izbie trzy razy sprawę prot~t. Dowodzało, ze n~eważnym Jest 
te odraczano z powodu braku przeptisancj jego mandat, ponieważ pohcya w. przed-
liczby posłów, wpl~tali centrowcy sprawc dzień wyborów ściślejszych zab~omła z 0

• 

wyborów między inne ważne sprawy, dJa bawy przed rozruchami iebr~ma cent~-
których posłowie zjechali się licznie do wego w mtejscowoścl Przeła1ka. Wyh-
Berllna., byle tylko posta~'ić na swojem, czyło sobie, że skutkiem tego duż? głosów 
wbrew sprawiedliwości, uczciwości j stracił kandydat centrowy, a ponieważ .w 
przyzwoitości, bo bez zbadania protestów pasie 5 kilometrowym naokoło Przeł~jkt 
polskich. było pono 1050 wyborców, którzy byh!" 

Jeszcze haniebniej postąpili sobie cen- ewentualnie głosowali na centrowca, Wlę-
trowcy wobec pana Korfantego, tu brakło ksz.ość zaś po stronie p. Korfantego w~nc-
i cienia po\.vodu, aby go unieważnić. Na- sila tylko 678 głosów, przeto mandat lego 
wet ie<len z wybitnych posłów z prawicy, jest nieważny - z winy poll.c~i. 
rozmawiając z pewnym postem polskim pyszna logika, mianov.·icie. gdy się u
o uporczywem żądaniu centrowców, aby wzg\ęóni fa.\rt, że polskie stronmctwo nar~~ 

tym O'·rMm nie rnogto l\r7ĄdZt~ 
wybór posta Korfantego urueważniono, dowe w I\. ""'-. • 

Donosiliśmy już, że parlament uniewa- pmviedzial dosłownie: „Każdy wie, że ani jednego wieca ag1tacy1nego .. 
żnil man<laty dwu poslów polskich tJ. pa- d\va a dwa to cztery, aJe jak to centrow- Posel Mielżyński, który brom! we~ ... 

Zemsta party I f arr2 euszów. 

nów Brejskiego i Korfantego. Stalo się to com na ręk~, powiedzą oni, że dwa a dwa raj mandatu p. Korfantego, łudził .saę ~e-
glównie staraniem centrowców, którzy to pięć, i nHct ich nie przekona, że to nie gdyś, że uda mu się o zach~CCJ tu .me-
nie po raz ~erwszy dowiedli, że zasłu- prawda. Centrowcy chcą pQsfa }(orfan- sprawiedliwości przekonać v.-iększość izb 
gują na miano "partyi faryzeuszów". Ody- tego wypędzić z parlamentu a oni tu roz- i mandat katowicki dla Koła ura~af„ 
by nie centrowcy, bylby parlament nape- strzygają." Nic nie pomogły jego wywody. Centrum 
wno 0<1esłal sprawę panów Brejskiego i Dla czego centrowcy tak gv.-aUownie okazało si~ nieuhlaganem i wraz .z k~n-
Korfantego do komisyi, bo domagali się starali się pozbyć z :parlamentu panów Brej ·serwatystam{ i nacyonał-liberatatru '>'Y
tego nawet różni posłowie niemieccy a skiego j Korfantego-? Jeden powód jest bór p. Korfantego skaso~ało. pak.z _ 
przeciw odesłaniu do kormsyi rugów wY· ten, ie p. Brejski walczy przeciw ła,ida- Prawie że z większą Jeszcze za.ski Y 
borczych z poza centrum przemówił tylko ctwom centrowców w Westfalii, Nadrenii wością zwałczalo mandat p. BBre~'",!!~i 
urzędowy oskarżyciel czyli zastępca stron k. K ń t a . _.i.„ · wcale na to, Ż" P· · ..,.. 'y 
nictwa kandydata pobitego. Za to z cen- i prowincyi sas iei, a p. 0 an Y n nie zw'""'ląc · · hakatystę b. naro-
trum wYstąpili za natychmlastowem unie- Slązku. Drugim powo<lem, może ważniej- ząciekleiO kułtum1ka l O . smanna d~-
ważnieniem na ochotni-ka aż dwaj wybitni szym, jest niezadowolenie . centrowców, dowoliberal~eg<-: pos~a r~ Toruni~. W\-

. ie posłowie polscy, obeznam ze sprawami \ctora sądu ziem. iańsktegOte·i sp""'_..1e sW'OłJ 
postO\we ti. pp. ·Wellstein i Burlage. k dz · · ' prLY lu.w~ gónriczemi przesz. a aJ<l un w ma- doczme załatWla4 o Chęć odwetu była 

Pan Burlage był w komisyi rogów tactwach obliczonych na otumanienie i o- rachunki westfalskie. Udarność ~-yzna„ 
wyborczych w sprawie wyboru pana Brej szukanie' robotników. · To też dopiero PQ u niego si\ni~lsz~ niż ~ że.bv okręg to--
skiego korespondentem czyli -1 wedłu~ usunięciu i parlamentu panów Breli~ego niowa.. Wolt wi<l<>CZil 'ezki • był repre· 
zwYCZaJów parlamentarnych - 11rzędo- i Korfantego domagali si~ centrowcy, aby ruńsko-cbelm\ńsko-wąb~owo-tU>eralnCIO 
wym obrońcą jego wyboru. fako taki był na porządku dztennym na.lbliiszego. po- zentc\i.·anY przkezatol~:~iego, anUell pr%CZ 

p. Burlage powalany, żeby porozumiewał siedzenia umieszczono sprawy" gó;nlcz.e, wroga kościoła Westfalii __ Po\aka-t 
się z posłem, którego wybór zaczepiono, czemu przeszkodzili konsenvatyś~1. {.111itego mu - w 
i z jego stronnictwem, służąc im l.nfQnna- Polak ro oU\ca. „ i-
cyami zbierając materyal na zbicie prote„ Walka centrowców przeci:'W 

0 ll! kat · 11 zaznacz.a dtlś z nac 
stu przeciwników. Pan Burlage nietylko wogóle a przeciw pan-Om Brejskiemu 

1 
„Oermama rw wnioskov.

1

1 posta Leona 
tego nie uczynił, ale działaJ, jak koziel, kt6- Korfantemu w szczególności to woda na skiem,, ie. przcc odesłanie sprawY tegf) 
rego zrobiono ogrodnikiem, tj. przemawlal młyn konserwatySt6v..·, narodowych li- CzarUnskiezo ~rotem do komisYi nigów 

Br J łó~w lutrów masonów 1 żydów. Kul- mandatu z po unieważnieniem go zarae 
za unieważnieniem wYbont pana e - ~~ik i 'cz.1onek' zarządu loży masońs.kiei wyborczyc~ a za posiedzeniu p~emaw\ak 
slGego. r OrassmaJm bytby, centrowcom w. pa.r~ na wczo~rus.ie~ wie centrowi We\lstein i 

Nie lepiej S()isal się centrowie~ P· WelJ i~encie milszy, niż p. Breiskl a nad pana szczególme ~t~ na<:yonat-Ubera~ '-:llcas:.\e 

:~;~wJt:;i~~m~.,;:g,:,:.; Korfantelt\~:;:::~~:!C: = ;; :~~~~~~emu!':!~:°~=~~~ 
uchwałila dochodzenia urzędowe w spra- c~;pera.. . za prawo, ani podszywać gtosów, te po . kszość, ale\ te mu t>O~ 
wie wyboru pana Brejskiego, z~mierzato s~~, że :a~~~ chrze.ścia{iskie, bo to obłu- nad absol~tn~ w; w miejscowości U~ vt.. 

l((llo pol!-kie ~omaga.ć. sł~ w pe.lDej izbie Sl.~ I>O<! ..... ,.,.m. ~ . c<mo ~~ cie było rrd<:dZY godii:-. . . . da i 1af'Y•~ lokalu W'Y4Nł,,,_I A>• 



'1łt 3 a 4 po poł. ani przełożonego wyborów 
ani członka biura wyborczego, który pro. 
wadzil protokól. Przewodniczący uważał 
Z'1 stosowne o tym czasie iść na obiad, a 
protokulant, nauczyciel miejscowy, rato
wać musial swego synka, którego właśnie 
\\I t~·m samym czasie opadły i pożgały -

•,) . 

\, idzimy ztąd, że pszczoły stać się mJ
g;.1 w danym razie ważnym czynnikiem 
politycznym, mianowicie gdy chodzi o u
nieważnienie wyboru polskiego posła. Tak 
dzit:ki owym pszczołom, które poważyly 
się kL!sać syna pana nauczyciela i dzieki 
apetytowi na obiad, jaki uczuł nagle o tym 
samym czasie pan prze,vodn.iczący wybo„ 
rów moglo ceotrum „z czystem sumle
n icm" przystąpić do unieważnienia 111#0-
<latu niesympatycznego mu posła pol
skiego. 

Centrum katolickie pod rękę z rządo
wcami, z konserwatystami i narodo-libc-

11 ralnymi 'nogami kościoła katolicki.ego 
przeci" polskim i katolickim posłom -
czyż może być większa prostytucya poli
tyczna? 

Dla nas ztąd plynie nauka, żebyśmy 
nic liczyli na nikogo, tylko na samych sie
bie! 

~ ,Powaga rządu'' uratowanał 
Nie o naprawę smutnej doli robotnika, 

Jlic o zmianę nieznośnych stosunków pa
nujących w górnictwie chodziło sejmowi 
.pruskiemu, lecz o ratowanie powagi rzą 
.du, który dal pe'" ne przyrzeczenie górni
kom i w razie odrzucenia nowefa górniczej 
znajdo\\ alby się w fatalnem położeniu. To 
też przyjęta w piątek w trzeciem czytaniu 
przez sejm pruski nowela górnicza przy
krojona jest na ratowanie tej powagi rzą
dO\\ej. Do polepszenia doli rob'otnika nie 
przyczyni S11ę uchwalona ustawa wogóle, 
a dla robotników Polaków jest ustawą wy
j<.\tkO\\ <\, według której do wydziaó\V ro~ 
hotniczych wybierać wolno tylko ludzi 
"Władających językiem 111emieckim. 

Nowela górnicza w brzmieniu trochę 
odrni1en11ern, jak je zawierał projekt rządo
wy, uzyskała dla tego ostatecznie więk
szość w sejmie pruskim, ponieważ cen
trowcy, poświęcając interes robotników 
połączyli się z wołnokonserwatystamt i 
lłberałamt 

Piątkowe rozprawy sejmu pruskiego 
nad nowelą górniczą rozpaczą} długą prze
mową prezes ministrów hr. Buelow na
wołując glównie konserwajystów, by ra
towali zagrożoną powagę rządu i gloso„ 
wali za przewidzianymi w noweli wydzia
fami robotmczymi. W imieniu konserwa-

. tystów oświadczyt jednakowoż hr. Lim
burg Styrum, że projekt rządowy wyjdzie 
tylko na korzyść socyalistom zwłaszcza, 
jeżeli się zaprowadzi glosowanie tajne, ru 
które się konserwatyści absolutnie zgodzić 
nie mog<\. 

Wolnokonserwatysta baron Zedłitz, 
który zawarł kompromts z liberałami _i 
centrowcami zadoowolony nie byt z noweli, 
lecz oświadczył za większość swego 
stronnictwa gotowość uchwaleuia wydzia
łów robotniczych wybranych glosowa-

. niem tajnem, by ratować zaangażowaną 
p owagę rządu. _ 

Centrowiec Spahn wyraził nadzieję, 
że wydziały robotnicze l inne przepisy u
sta\' y jak je przewiduje kompromis cen
trow~ ~liberalno-konserwaty.wny, wyjdą na 
korzy śl: robotnika. 

Libera! friedberg starał się bronić 
stronnictwo swe przed zarzutem, że on::> 
właśnie wniósło przepis o publicznem glo
sowaniu do wydziałów robotniczych i za
kończył poleceniem wniosku kompromiso
wego. 

Wolnomyślni Wi~tner i Oeser oświad-
. czyi.i siG za projektem rządowym i zwal
cz~ li \\ niosek centrowo-liberalno konser
watyczny , mianowicie przep'ls, że wydzi~
~Y robotnicze można na rok cały usunąc ! 
jeżeli uczyn iG co ś, co się rządowi nie bę-
dzie podobało . · 

Wimieniu Koła polskiego zwalczał 
przepisy przeciwne .robotnikom p~seł l(~r
fanty i zakoflczył, · że rząd pruski, , ktor.Y 
stara się wygłodzić 3 miliony Polakow, me 
może spodziewać się zaufania u ludności. 

W glosowaniu przyjęto przepis zaka
zufący kreślenia wózków i wniosek o u
stanowienie do kontroli wózków męża 
zaufania wybranego przez robotników. 

· Wydzialy rnt?otn1cze ·obowiązkowe przy
jęto z przepisem tajnego głosowania, lecz 
z dodatkiem, że wybrani być mog;a tylko 
-tacy, którzy władaią językiem niemieckim 
' że na rok cały . ,suną~ ; ~oi~ .. wydział, 

którego czynność nie będzie słę podobała 
rządowi. 

Dodatek ten nazwat wolnomyślny po
seł Oeser przepisem wyjątkowym najgor
szego rodzaju. Jest to przepis an ypolski 
i zarazem antyrobotniczy. 

Za tak1Jml wydziałami głosowali pa. 
nowie centrowcy razem z ilberałami i wal 
nokonserwatystami, by ratować powagG 
rządu pruskiego. 

Do glosowania uprawnieni winni rok 
pracować: na odnośnej kopalni, wybrani 
być mogą tylko ci, którzy liczą przynaj
mniej lat 30 i 3 lata na owej kopalni pra
cowali. Wydział winien się skladać przy
najmniej z 3 członków i wybrany być mo
że najwyżej na lat pięć. 

Po przyjęciu poszczególnych przepi
sów uchwalono calą ustawę, za którą glo
SO\Vali centrowcy, liberało\vie i wolnokon
serwatyści. Przeciw głosowali P olacy i 
konsen ratyści; Polacy dla tego ponieważ 
cała ustawa za mało przyznaje robotnikom 
i za\viera przepis antypolski, konserwaty
ści dla tego, ponieważ zdaniem ich za wicie 
ona je'Szczc uwzględnia robotnika. 

Gdyby centrowcy nie byli tutaj \V in
teresie rządu pruskiego zdradzili górni
ków, lecz głosowali razem z Polakami 
przeciw ustawie, byłaby przepadła cab 
nowela tak zmieniona na niekorzyść ro
botnika, a rząd chcąc ratować powagę był
by zniewolony pójść do parlamentu, który 
z pewnością więcej byłby uwzględnił dol<; 
robotnika. 

Za zdradę robotników, jakiej się dopu
ścili centrowcy, górnicy będą teraz mogli 
całe dziesiątki lat czekać, zanim cośkol
wiek więcej sobie wywalczą. Centrowcy 
okazali, że stokroć milszy im rząd niż ro
botnik. 

Centrum przeciw górnikom. 
W całych przeciągłych rozprawach 

nad nowelą górniczą najciekawsze ~tanc
wisko zajmowali centrowcy. l(onsenva
tyści otwarcie przyznali, że są wrogami 
robotników, liberalowic w komisyi sta
wiali najgorsze wnioski przeciw robotni
l)<om, aile publicznie \V sejmie pragnęli się 
tego wyprzeć. 

Pisaliśmy już o tern podając, jak kon
serwatysta łieydebrandt zarzucił li
bera!om, iż nie chcą się przyznać do tego, 
co uczynili przy zamkniętych drzwiach. 
Centrowcy zaś ani na chwilę nie zapo
mnieli, że są stronnictwem czysto rządo
wem, przy tern pragnęli jednakowóż 
wzbudzić w robotnikach mniemanie, iż się· 
za nim · wsta\viają. Stawili co prawda 
\Vniosek w parlamencie, by ustawoda
wstwem Rzeszy uregulowano stosunki w 
górnictwie, a rzeczywiście czynili najwię
ksze \\·ysilki, by sejm pruski ustawę jaką
b;-idż przcprowadzil. By to obłudne stano
" isko zakryć, gazety centrowe wciąż cale 
t• my zapisuj4 pochwałami na centrum l 
\Vylkzaią, co to centrowcy wszystko czy
nią dla górników. 

Zresztą też nikt nie wierzy, by 
naprzykład poslowie centrowi z Górnego 
Slązka, którzy sami posiadają kopalnie i z 
robotnika ciągną zyski, jak mogą, starali 
się rzeczywiście o polepszenie doli robo
tnika. Obtuda panów centrowców 
coraz więcej występuje na ja\.v i utwier
dza się przekonanie, że ustawa górnicza 
mogłaby zostać przeprawadzoną w parla
mencie, gdyby nie wysiłki centrowców, 
którzy z największą szkodą robotnika pra
gną ustawę uchwalić w sejmie. 

Stanowisko centrowców oświetla tak
że „Polak", który o drugiem czytaniu no
weli górniczej pisze: 

,.Za wnioskiem narodowy ch liberalów 
Diepego \Vyrzucającym z uchwa·łY komi
syi ustęp zakazujący wydziałowi zajmo
wać siG polityką, ale dającym pracodawcy 
możli\\·ość zniesienia wydziału na lat trzy 
i robiącym z niego bandę szpiegów, g?o
sowali centrowcy,narodowi liberałowie i 
rządowcy a wniosek ten przeszedł. Gdy 
przyszło imienne głosowanie nad tern, czy 
\Vybory mają być jawne czy taJne, konser
watyści, rządowcy i część narodowych 
liberałów glosowali za wyborami ja\vnymi 
i wybory jawne przeszły. Gdy gtosowa
no nad paragrafem całym w tej formie, jak 
go przedłożył projekt rządowy, przepadł 
przeciwko głosom Poiaków, wolnomyśl
nych i centrowców, którzy byli za wnio
skiem rządowym jako najkorzystniejszym 
dla robotników. 

Są więc dwie wickszości w iejmie a 
obie są wrogie dla robotnikó\V. Pierwsza 
wiekszość, która g1osowa1a za wnioskiem 
Diepeg,o, składa się z centrowe.ów, rzą-.. . . . . . . . 

do\\·ców i liberałów. druga w1ększuś~. 
która odrzuca projekt rządo\vy składa si~ 
z narodowych liberałów, konserwatystów 
i rządowcó\\' . 

Ciekawe jest zachowanie się centrow
ców, którzy zdają się zdradzać haniebnie 
interesy górnik6w, którym tak wicie obie
cywali. Rząd wobec tego że jego projekt 
tak sromotnie przepadł, poni6sl haniebrn\ 
klęskę a taczb rządowa znajduje się obe
cnie w błocie. Niedawno temu bo\\ iem 
ministrowie przyrzekali uroczyście, że u
czyn~ą zadość żądaniom górników a to u
roczyste przyrzeczenie mają robotnicy. 
Centrowcy, którzy dzieli przedtem jeszcze 
wymownie bronili żądali górników w dziel1 
poprzedni, układali się z narado\\ ymi libe
ralami i rządo,vcami i chcą wyciągać rząd 
z błota, ale poś""ięcają przez to interesy 
górników, które sami uznali za slnszne w 
dzief1 poprzedni. Takie to centrum jest 
zawsze. Gdy chodzi o to. aby \vyświad
czyć rządowi przysługę i przymilić mu 
się, to zapominają o tem, co m(m· ią w par
h.nncncie, na zebraniach i piszą w swych 
gazetach. Centrowcy glosując za wnios
kiem Dicpego, domagali się więc, aby wy
dziat robotniczy by.l bandą zorganizowa
nych szpiegów i aby pracodawca miał 
pra'rn obywać się przez trzy lata bez 
\vydziaht robotniczego. Czyn ten jest zdra 
da hanicbm1 popetnion<i na górnikach. 
Przeciwko uclrn a!om komisyi głosowali 
dla tego, że żądają wyborów tajnych i 
imiennie za nimi głosowali. Do trzeciego 
czytania jest jeszcze dni kilka a w tym 
czasie będą mogli Uomaczyć swą zdradG 
tern, że uważafi wniosek Oie;pe,go za mniej 
sze złe od uchwał komisyi Jakąś wymÓ\\' 
kę już znajdą centrowcy, aby zamydlić 
oczy zdradzonym robotnikom. 

Myś1ny tnrnfali za swój obo"·iązek 
stwierdzić to postępowanie centrowców. 
aby nasi górnicy, którzy dotychczas je·
szcze oddawali głosy swoje centrowcom , 
wiedzieli, jak na przyszłość mają podzię
kować centrowcom, gdy znów będą że
brali o glosy górników polskich. Centrum 
sluży rządowi i chcąc mu wyświadczyć 
przysługę poświęciło interesy górników. 
!których bronić przyrzekło". 

W sprawie Sokotstwa 
pisz4 do „Dz i en. Po zn.": 

„Sokolstwo polskie po zjeździe ostrl
tnirn Wydziału Związku Sokołów 26 mar- , 
ca b. r., na nową weszło drogę, nowe o
tworzyło sobie pole działalności. Zalożo
~1e niegdyś gniazda sokole \V zamiarze 
stworzenia zdrowych, dzielnych i silnych 
obywateli, którzyby fizycznie sprostać · 
mogli ciężkim zadaniom znojnej codzien
nej pracy, stają teraz przed nowem, wspa
nialszem jeszcze zadaniem: w zdrowe cia.to 
ma wstąpić teraz zdrowy i światły duch 
i w tern połączeniu doskonałości dwóch 
odrębnych światów: materyalnego i du
chowego - znaleźć ma sokolstwo wyraz 
nieustającej w pracy idei postępu i świa
tla! 

Ochocza drużyna zbiera się w karne 
zastępy. Wedle rozkazu wykonuje ćwicze 
nia i zwroty, bądź to w grnmadzie, bądź 
to pojedyl1czo. Ciało staje się odporne i 
zwinne, oko nabiera blasku i wprawy, sii
na dlof1 ima się zręcznie dźwigni lub mło
ta, noga lekkim i pewnym krokiem dąży 
do celu. Ruch swobodny, twarz wesoła i 
otwarta, wzrok śmiały, zmysły czujne, 
krew czysta i gorąca-ototdeal druha so
koła - przy pracy i przy zabawie! 

I(iedy moralne przygniata cię brzemię 
kiedy myśl znużo'l1a i strapiona dusza do
la twego narodu, ty bracie, druhu-sokole , 
ćwicz i hartuj ciało, inaczej bowiem skar
lejesz w nieustannej walce o byt i skarle
ją przyszłe pokolenia. A ciężki·e czekają 
was zadania. Na każdem polu wywalczac 
'''inieneś sobie kawałek chleba, który wro
ga dlol1 od ust ci odejmuje, winieneś stać 
niestrudzony na straży dóbr twych świę
tych, wielkich, przez ojców i dziadów 
przekazanych. Nie \Volno ci opuścić znu
żonych rąk, nie wo1110 upaść na dicrnistej 
drodze, nie wolno podać s i ę zwątpieniu i 
rozpaczy. Ale trzymać wysoko sztandar i 
iść wytrwale z pieśnią na ustach, a z od
wagą w sercu przez przepaście i skaliste 
wyboje tam. dokąd s\vobodny sokół lot 
swój kieruie. 

Takie były przykazania, taki·e prze
rokie horyzonty. Pola najeżone prze
kolstwa polskiego, - do dziś, druhu-soko
le ! Bo rząd pruski, do którego. za wolą 
Bożą należy twe cialo spolecme, widział 
w twych celach więcej. Tyś ćwiczył .i 
hartował mięśnie, a on upatrywar w tern 
działal~ść polityczną. · Tyś stal z laską 

na boisku lub wy\\"ijal \\' takt ma.;zug~, a 
on słyszał drżenie podstaw państwawych 
i bal się o całość swych granic. On nit 
wierzył, żebyś ty czul potrzebę swobo. 
dnych i karnych zarazem ruchów, ale prz.,; 
czuwał jakieś pokątne, zdradzieckie kno
wania i gwaltem \\ kładał ci kaftan prze
st~pcy politycznego. Nie pomogły zape
wnienia i zaprzeczenia; 011 chciał, żebyś 
ty politycznie okręcał się na prężniku, por ' 
tycznie kroczył \V zwartym szercgu

1 
poli

tycznie rzucał piłką, politycznie pływał 
lub wiosłowal. 

I nałożył ci obowiązki, spisane w u~ 
stawach kodeksu pruskiego, które tamo
wały swobodny rozwój ćwiczeł1 cieles
nych. Ale paragrafy dawaly ci równocze
śnie prawo członka towarzystwa politycz
nego. A że obecnie polityką nazy\\ a s i ę 
każdy postęp na drodze rozwoju ducha 
narodowego na podsta\\'ie stosunków spo
łecznych i ksztakenia s-iebic i drugich w 
ojczystej mo\.\ ie, znajomości swej historyi 
i obyczajów, pielęgnowanie i rozpowsze
chnianie zabytków i pami<.ltek narodowych 
ich cześć i ich świGccnie 11alcż4 w zakre 
polityki, więc druhu-sokole, od dziś masz 
być za "olą rządu pruskiego i - Wydzia
łu Związku Soko!{rn politykiem, wielkim 
politykiem! 

Gdzie i jak możesz, Ćwicz cia!o, har
tuj mięśnie i wprawiaj oko, ale przytem 
kształtuj twego ducha '"·e wszystkiem 
tern, co tobie i twemu narodowi drogLetn, 
i nieś oświatę i świadomość swej odręb
ności narodowej pod każdą strzechę do ka 
żdej chaty, na wszystkie pola i drogi. 

Oto dalsze twoje przykazania, którt 
zapisz sobie obok poprzednich: 

a) wspólne czytanie i uczenie się li
teratury polskiej na zebraniach i w domu. 
b) odczyty treści ogólno-kształcąccj na ze 
braniach, 

c) zakładanie bibliotek dla dorosłych 
rodaków i rodaczek, 

d) rozdawanie. wydawn ictw ludo
wych, jak elementarzy, historyi polskiej 
itp. przy wycieczkach. 

e) zakładanie biblioteczek dla dzieci , 
f) wspólna nauka czytania i pisania 

polskiego w gronie czlonków. 
To są wielkie, niezwykle trudn e za

dania. Nie wszystkie, i nie od razu do 
wykonania. Ale, że prawo wykonywać 
ci ich nie zabrania, - bo na to jeste•ś <lm
hem - sokołem - politykiem, - a serce 
twe i umysł. ożywia silna wola pracy dla 
swego narodu, · więc przykazania te wedle 
możności i sil będziesz się starał wyp·et
nić. 

Wstępujesz; druhu - sokole., na sze
wodnie myśli, takie zamiary i dążenia so
ciwiei1stwami i trudnościami, ale orka ucz 
ciwa i rzetelna zamieni je w żyzną i podaJ 
ną glebę. Wyrośnie na niej ziarno świa
domości swego bytu, swej godności .i sily, 
swej dostojności i świętości, a to ziarno, 
ty , silny ciałem i duchem, druhu - sokole, 
siać będziesz po wszystkich łanach, a pra
cy twej błogosławić będzie - Bóg. 

Czołemt 

Odezwa. 
W fabryce lisztew Schiitta wybuchło 

bezrobocie z powodu niedostatecznej pła· 
cy. Wskutek tego setki robotników pol
skich znalazło się bez zarobku i bez chle
ba. Liczna dziatwa polska płacze z głodu. 
Nędza ciśnie się do chat robotniczych. 
Chcąc ulżyć tej nędzy, utworzyliśmy ko· 
mitet zapomogowy i odzy\vamy się do 
wszystkich Rodaków z serdeczną prośbą 
o pomoc. Nie chodzi nam o walkę klaso
wą, tylko o czyn miłosierdzia chrześc1ań· 
skiego, o ulżenie nędzy, o podanie kawal· 
ka chleba łaknącym. Wszelkie datki pro
simy nadsełać do redakcyj pism polskich 
lub wprost do komitetu pod adresem: fe· 
liks Gintrowski, Czersk W/Pr. 

Rodacy! Wspierajcie glodnych braci! 
Czersk, dnia 21 maja 1905. 

I(om1tet zapomogowy: 
Feliks Gintrowski. Jan Bona. Julian Mu· 
chowski. Jan Szarafin. W. Stankowski. --

Ziemie polskie.· 
Z Pros Lachodnłrh Warmii i Ma11r. 

Czersk. „Gazeta Toruńska" pisze: 
Donosiliśmy już , że przed tygodnietJl 

w fabrykach Schiitta w Czersku wybuchło 
bezrobocie. Badając sprawę na rni~jscu 
przekonali~my się, iż płaca robotnik?.W 
Jest tak nizka, że na utrzymanie rod~inY 
żadąą miarą nie starczy) wi~c starania l~ 
popr~wkę s~ uząsadniooe, - · Szkoda tf 



i~· bczrobo.:h..: nie zostało nakży.:ie 
t~;ygotow~ne. 1 ~org~nizowa?e. Wina to 

1aniza~YJ ~1e1'!11eck1ch, ktorc braly od 
totnikoW pieniądze, ale pomocy skutecz
nidć ·im nie potrafią. Natomiast upra-

t~ ti:; pr~e? kilkc.:n a dniami z k~sy ~dow 
. ~ Mogdm~ wypłacić jej nakazał. 

.P~znan. Proces przeciwko hr. K i
lcck1e1 toczyć się będzie w pic rwszych 
d~~ach przed poznai1skim sądem ziemiań
s_km~. Zastępca skarżącej, żony strażnika 
kole1owcgo Cecylii Mayer, p. adwokat 
I~uss \\:ypracowal skargę obejmującą 80 

·ai'l te organizacye germanizacyę, bo na 
raniach str.ejkujących, które zwołują, 

~ dopuszczaJą rozpraw w języku poi
.... rn. godząc się z góry na odnośne życze
a policyi. S~ut~k je~t taki, że ludzie w 

znacznej części. me .wiedzą, co czynić i 
,z izo się spodz1ew~c. mogą. 

Tymczasem me1eden, · którego pJ-
~hnteto nieprzygotowanego do bezrobo
ia. nie wie, skąd wziąć pieniądze na chleb 

Jla dzieci. To też niedostatek zaczyna już 
zerzyć się w Czersku. „ 
· AbY ulżyć nędzy, zawiązał się komi-
·et. ~elem niesienia pomocy materyalnej 

1
aibiedniejszym rodzinom i prosi o datki 

v. ·imie miłości bliźniego. Nie \Vątpimy, że 

1
iiarY poplyną obficie, bo niepodobna po-
1wo11ć. żeby nędzę naszych braci wyzy
skalY żywioły obce, wrogie naszej naro-
Jrwości. 

Kowalewo. Ubiegłej nocy spłoszeni 
zestali 111icszkal1cy tutejsi ze snu przez sy-
1nalY pożarowe. Gęste płomienie zajęty 
domY właścicieli Paszoty i mistrza stolar
~kiego M1lewskicgo. Domyślają się, że 
pożar wybuchł na poddaszu jednego z 
dwóch tych domosh'. Straży pJżarnei 
powiodło się pożar na tyle umiejscowić, że 
dom właściciela Lukiewskiego, którego 
da~h począł się już palić, został uratowa
n\'. Przyczyny pożaru nic zdołano dotąd 
~iwicrdzić. 

Styrgard. vV zeszłym tygodniu wy-
darzyło się t11 pofałowarna godne nieszczę
~c1e. Miejscowy pleban Freisleben zamie
rza! udać się na dworzec po przyjeżdżają
cego w odwiedziny do niego konfratra. 
Po\rnlana go jednakowoż do chorego i na 
dworzec pejechał jego woźnica. W dro
dze konie się rozbiegły, uderzyły wozem 
'1 drzewo, wóz rozbiły na szczątki, woźni
(~. zaś wypadłszy, zabił się na miejscu. 

Wystruć. Wygrana \vielkiego losu lo
!Lryi pruskiej, która padła na Prusy 
Wschodnie. rozdziela się na kil'ka osób 
średniego stanu, biorących dziesiątkami 
udział w grze. Jeden z najgłówniejszych 
„szcz~śliwych'· jest piekarz z przedmieścia 
\\\strucia. 

Z Wiei. Kt Poznańskiego. 
Z Mogilna piszą do „Lecha '·: Dziew

czyna służebna Tekla Wojciechowska z 
Mogilna miała na początku stycznia r. b. 
przed gnieźnieńskim sądem ławniczym 
termin o to, że ze służby u żydówki· Brasclt 
w miejscu przed czasem nie·prawnie ·ode
sz!a. W toku rozpraw sądowych nic 
chclata Wojciechowska sędziemu przewo~ 
dniczącemu dr. Steinhartow.1 po niemiecku 
odpowiadać. twierdząc, że po niemiecku 
nie umie. Sędzia dr. Steinhart przystąpit 
natychmiast . do przesłuchania żydówki 
Brasch, jako świadka, która pod przysięgą 
zeznala, że Wojciechowska kilka tnaesięcy 
u niej służyła, że w tym czasie mówiła 
Z\\ ykle po polsku, że jednak pojedyi1cze 
\\.yrazy i krótkie zdania wymawiala po 
niemiecku i że polecenia dane jej w nie
mieckim języku ściśle wykonywała. Na 
mocy tego zeznania sędzia dr. Steinhart 
Przyjąl, że Wojciechowska dopuściła si1; 
wobec sądu „grubej swawoli" skazał ją na 
24 godziny aresztu i natychmiast ją do 
więzienia odprowadzić rozkazał. Wojcie
chowska: kazała się wysłuchać\ i spisać 
są.dowy protokół, powołując się na pięcm 
wiarogodnych świadków że po niemieckt1 
n.ie umie, jeden świadek,' przysłuchujący 
~ię. przypadkowo obradom na sądzie, o
S\\1adczył do tego samego protoku?u, że 
.100 marek kaucyi stawia i ręezy za to, że 
f ekla, którą zna od dzieci1lstwa, po nic
nuecku nie umie, prosząc zarazem, ·aby od 
na:ychmiastowego \Vykonania na nią· na
lo~~nej kary odstąpiono. Wszystko na
Prozno, sędzia dr. Steinhart nie odroczył 
zapadłej uchwały i Tekla - jak wyżej 
\\ sp~mniano _ z płaczem w więzieniu 24 
go~zmy pozostać musiała. Tymczasem 
~a~alenie jej odeszło do sądu nadziem1ań~ 
. ki~go w Poznaniu który na mocy zeznan 
SWtadków przez Teklę podanych przy-
~~edt do ~rzekonania, że Woici~c~o~vska 

statecznie po niemiecku nie unue i ze na 
~~~Y n.iewystarczającego zeznania poie-

!
Ynczego świadka żydówki Brasch, nte-

s usz . , .. . nie została skazaną znosząc zupe1łme 
Plerwot ' · S · h ta. ną uchwałę sędziego dr. tein ar-

w, W dalszym skutku te.go niesłychanego 
,/Padku pan minister sprawiedliwości 
/Z~aczył dla ' Tekli Wojciechowskie} za 
r iewinnie przecierpiwą karę 24 godzin a-
eszł ll 20 . ' d . . k" r ·• - · marek \vynagro zema i ·W.O-

stron pisanych maszyną. W''\"Od . . ., . ł. . J " } opic-
ra14 się g o:vn1e na rozmaitych momentach 
procesu, ktory toczył się przed dwoma la
ty ,w ~e'.linie. Zastępca o karżoncj ł;r. 
K \\ Ileck1ei, p. mecenas Rychło\' ski opra
cował także obszerną odpO\qedź n~ ska'r
~ę, w ,kt(~rcj_ si~ ta1kże_ powołuje na proce. 
I oprzedru .• ~ \\ Y\\ odow tych \\ ynika bcz
podsta'' nosc twierdzel1 skargi co do toż
san:wści młodeg? or?yrrnta a syna Meycro
weJ. Powołu1e się ten na świadectwo 
wszystkich tych osób, które były obecne 
przy uro~zeniu się młodego nrdynata. 
. Hrabma Kwilecka. kt(ira bawiła przez 

zimę w Montreux we f ranCY'I i tera7. 
~)rzybyła do Poz1~ania. oświadczyła, że 
Jest gotowq prawdziwość swoich twicr
dze(1 ~Jotwierdzić przysięg(.\. Hr. Mieczy
sła\: 1 tt~ktor Kwilecki uważają sprawę z 
uko11cze111em procesu berli1'1skiego za zala
twion~t i \\cale siG nie mieszai:.1 do procesu 
obecfle~o. 

Ze Ślązka czyli Starej Polski. 
. Katowice. Za obrazo komisarza połi

cyJ11ego lierncla skazany został redaktor 
socyalistycznej „Gazety Robotniczej" w 
KatO\\·icach Jerzy łfaase na I OO mr. lnry 
pieniężnej łub 25 dni więzienia. Prnk11ra
tor wniósł o 2 miesiące więzienia. 

Katowice. Zasądzenie ,,Gazety Kato
lickiej" na 150 marek za ~brazę redaktora i 
współwłaściciela „Górnoślązaka" pana Ja
na Kowalczyka. Sąd ławniczy w Katowi
cach zasądzil d111a S października 1904 ro
ku odpowiedzialnego redaktora ,.Gazety 
Katolickiej" p. Labnsa na 150 marek kary 
za umieszczenie artykułu, w którym uczy
niono p. Kowalczyko\\' i zarzut jakoby był 
jako świadek w procesie „Vorwartsa" w 
Berlinie krzywoprzysiągł. Artykuł ten na
pisał ks. Dr. Stefan, jak się sam do tego 
badany jako świadek przyznał. 

Przeciv\llco powyższemu wyrokO\\·i 
z3łc,żył p. Labus apclacyę, przytaczai;.1c n:1 
swe uniewinnienie i stawiają na to ś\\ iac.l
ków że kilka tygodni przed umieszczenie 
artykułu upiwszy się upadl i wywichnął 
sobie rękę i wskutek tego do redakcyi 
wcale nie przychodził. · 

Po przesłuchaniu świadków podanych 
przez p. Labusa przyszedł sąd do przeko
nania, że wybiegi p. Labusa są bezpodsta
wne i dnia 22 maja apelacyę odrzuct!, za
twierdzając przez to powyższą karę. 

Przed rozpoczęciem rozpraw zapro
ponowal zastępca p. Kowalczyka adwokat 
P dr. Seyda z Katowic obro1ky p. Labnsa 
ad\\.Okatowi Neugebauerowi ugodę na ki 
podstawie, że redakcya ,,Gazety Katolic
kiej" oświadczy, iż zarzuty czynione p. 
Kowalczykowi cofa, a p. Kowalczyk skar
gQ wytoczoną cofnie, lecz propozycya ta 
odrzuconą zostala. Widoczrue redakcva 
„Gazety Katolickiej" woli zapłacić ka;ę, 
niż naprawić krzywdę wyrządzoną bliźnie-
mu. -

Katowice. Szlązka izba rolnicza ma 
\\' swym sktadzie osobny oddz.1ał do spro
wadzania robotników wiejskich. Istnieje 
011 od r. 1898. W roku ubiegłym sprowa
dzila około 7000 robotników z po za gra
nic Prus i to głównie z Galicyi, Królestwa 
Polskiego 1 Węgier. Z instytucyi tej ol
brzymie ciągną zyski niemieccy właścicie
le ziemscy. Albowiem zdarza się często, 
że Polakowi nie pozwalaj<\ zatrudniać ro
botników zakordonowych, podczas gdy są 
siadowi Niemcowi żadnych nie robią tru-
uności. 

Za marny grosz każą ludowi polskie-
mu pracować, wynika z warunków, któ
re ogłasza w gazetach izba górnicza. 

Robotnikom męskim z Galicyi płaq 
na dzionkę zależnie od pory roku od 80 
fen. do 1,10 mr„ kobietom ~ chłopakom 
od 65 fen. do 90 fen. Jeśli opłacają ich 
miesięcznie, to mężczyzni pobierają 20 mr. 
podczas żniw 22 mr. miesięcznie, kobiety 
i chłopcy 17 mr., podczas żniw 19mr. Ro
botnicy z zaboru rosyjskiego: mężczyźni 
biorą dziennie 1,50 mr., chłopcy silni l.120. 

Oprócz tego otrzymują marny deputat 
i marne pomieszkanie, które równa sie 
czasem chlewowi. 

Za marny grosz więc lud polski pracu-
ic dla junkrów pruskich. Wyzysk· to jest 
haniebny a tern bardziej potępłen.ia godne 
to, że Niemcy z ludem naszym w okropny 
cbchodzą się sposób. 

Czyi ·naprawdę słusznie zauważył 

„Polak··. w iali ... yi i Kr'>le t ie niema 
łudzi, którzyby i4; zah~li \\ }~ hodz ym 
na robotę robmikic n poi k·m i obja>nili 
go, że za tak mam , gro z pr o 'ać ·nie 
iPO ~·in i en i za \\ 4 pra e po •ini n ż, dać 
cenę u ~ci <\? Czy nic ma tam ludzi. kt · -
rz~·by it: po taral o to, aby z ludem pol-
k11~1 ob hodzono ię \\ Ni m ... ze ·h po ludz 

ku 1 dano mu byt godn zrowieka? 
~awiniusz zwrócił kroki w stron wy-

spy ... -go Ludwika. ni chwili nie eh iał 
t rndć napróżno. 

i1J innych dzielnic Polski. 
Warszawa. \\ prawie \\ y yłarna de

pesz w języku polskim \ Pol ce pod Mo
skalem pisze ,.Kuryer Warszaw ki": 

Pomimo mzędo\\ ego wyjaśnienia oLl 
d_yr ktora departamentu poczt i telcgra
fow o pozwoleniu przyjmowania depe z 
wewnętrznych w języku poi kim bez o
~raniczcnia miejscowości, urzędy tclcgra
f1~zne jeszcze te~o odmawiają. 

. Wczoraj właśnie zgłosdo si~ do nas 
~Ilka ~sób, kt6rym takich depesz nic przy
JGto. Z tego powodu dziś udaliśmy siG do 
zarządu warszawskiego okn~gu poczt 1 

tc:lcgrafów po informacyc w tej sprawie 1 

tam z ust szefa biura usłyszeliśmy, że do
tych~zas żadnego tego rodzaju rozporZ<.\· 
dzen1a, dotyczącego rozszerzenia praw h;
zyka polskiego w korespo11dencyi telegra~ 
ficznej, rnc otrzymano. Jednocześnie ta
lqi wiadomość otrzymujemy od zarządn 
telegrafów kolei skarbowych, który powi
nien być jednocześnie z zarządem telegra
fów zawiadomiony. 

Tyle informacyc, zaczerpniGte ze źru
dła urzędowego. Tymczasein dziś zgłosił 
si(( do nas p. Jan Zaleski, adwokat przysiG
gly z Żytomierza, i OŚ\\ iadczył co nastG-

• ! 

. p11.1c: 
Wczoraj z tqtcjszcgo kantoru telegra

ficznego chcrnłem wystać depeszę do Ży
tomierza w języku polskim. Odpowiedzia. 
no, że depeszy takiej przyjqć nie mogą. 
Wobec tego niez,docznie zatelegrafowa
łem do Petersburga i oto w kilka godzin 
otrzymałem odpowiedź, jako kopię rozpo
rządzenia, wydanego do naczelnika war
szawskiego okręgu pocztowo-telegraficz
nego. Telegram ten hrzmi: 

„Do naczelnuka okręgu w Warszawie . 
kopia adw. przys. Janowi Zaleskiemu. Po· 
zwalam przyjąć i przesłać do Żyt0mierza 
od p. Zaleskiego telegram w języku pol
skim Nr. 34. - Naczelnik glównego zarz::i
du: Sebastyanow". 

Nr. 34, poda11y 11a ko1'tc11 telegramu 
jest numerem ok<)łnika, kt6ry111 główny 
zarząd poczt i telegrafu zawiadomił urzę. 
dy pocztowo-telegraficzne o wejściu w ży .. 
cie rozporz::idzenia o telegramach polskich. 

Ponieważ przytoczona odpowiedź p. 
Sebastyanowa zbija informacye telegrafu 
tutejszego, przeto dziwić się należy. dla
czego i dziś jeszcze, jak mamy wiadomo
ści, nie przyjmowano depesz w języku pol
skim. Wytłumaczyć to sobie można tylko 
tern, że zaznaczony okólnik Nr. 34 jeszcze 
nic przyszedł drogą kancelaryjną do War
szawy''. Fakty te dowodzą z jakim kur
czowym uporem niżsi czynownicy starai<l 
zahamować wszelkie najrozsądniejsze na
wet reformy. 

Baczność „Sokół" w Marten! 
Niniejszem donosi się druhom, iż w 

niedzielę, dnia 28 maja odbędzie się zam
knięta zabawa na sali p. Kortmanna. Po
czątek o godz. 4, zatem uprasza się, aby 
wszyscy druhowie \\·zieli udział. Goście 
rmle widziani. Czo km! Wydział. 

Tow. poJ ko-kat. ·. Józefa ". \\ Hhel 
blff'IU 

Towarzystwo Serca Jezusowego w Thai 
obchodzi 14-tą rocznicę 1 S czerw ·a. 13 -
dzic amatorskie prze<lsta\\ icnic: „Gada
tliwe kobiety" i Poi dy11ck amerykar'.1ski··. 
Prosimy wszystkie towarzystwa okolkz
nc, aby przybyły, ale bez sztandaru. Pr ·
simy o łaskaw doni sienie. które t wa-
rzyst\\'o przyb~dzic. Z a r z ą d. 

Towarz. św. Wojciecha w Dilssel 
donosi swym członkom i Rodakom w 
Diisscl i okolicy, iż w śrotlG .11 i w ·zwar
tek 1 czerwca bcdzic .sposobność do spo
wiedzi sw. wielkanoc11ej dla Polaków w 
Dii.sse\. 

Odezwa do kołowników polskich 
w Brucłm! 

Jak każdemu wiadomo dostanie osie
rocona dot~ld parafia nasza nowego pro
boszcza \\' osobie czcigodnego k iGdza 
proboszcza chiittc'~o. kt6ry przyjedzie d<i 
r~as 5 czerwca t. r. i zostanie przez para
fian uroczyście przyjęty w ~ecklinghau
sen i w wielkim pochodzie do kościoła 
wprowadzony. Obok konnego konwoju 
biorq udział w pochodzie także kotownicy. 
Ażeby pochód najwspanialej wypadł upra
sza się wszystkich kołowników', bez 
wzglodu na to, czy są w iakien1 tO\\"arzY-. 
stwic, lub nie, którzy chcą brać udział ·w 
pochodzie, ażeby się w niedzielę dnia 2 
t. m. stawili do lokalu p. Wicnforta w po
łudnic o godz. 2 celem wspólnego poroz14--· 
mienia sic;. L. Stawiński, 

Towarzystwo św. Jana fwan. w Oelsen„ 
· klrchem-Hiillen 

oznajmia s~vym czl~n.kom, że nie mogli
śmy w maJu zebrania u rządzić z tego po
wodu, iż To\.\·arzystwo nasze 21 bm. bra~ 
lo udziaf w pielgrzymce do Newigcs. z 
tego. powodu odbędzie się miesięczne ze
brame w czwartek, 1 czerwca tj. w Wnie
bowstąpienie Pa1łskie. O liczny udział w 
z~t.aniu członk6w i Rodakó\v uprasza 
się. Początek zebrania o godz. 05. 

Z ar z ą d. 
Uwaga: Zarazem oznajmia sie Roda

kom w Gelsenkirchen-Hullen i okolicy że 
w przyszłą ~ied~iełę, 28 maja, przybędzie 
do nas polski kSt&:ldZ, ten sam, który zesz
łego r?ku tu odprawiał Misyę św., kapłan 
zostanie tu przez cały tydziei1. Bliższe 
szczegóły ? nabożei1st\vie będą oznajmio
ne w kościele miejscow}w. Uprasza się 
Rodakó ;\' o liczne przybycie na nabożet1-
stwo polskie. 

Konst. Woliński, sekr. 

~~ ~ ~ \ 

• \ ,... • ~ hę • j• " ~ ..,. • : \ • ' • • ,,» 

Wielki - iec w Herne ! ! -! 
Dziś tj w niedżielę, dnia 

2~-co maja rh . 
o godzin·e ~ P~ ~oł. odbędzie sie w sali p. Nussbauma 

wwlk1 wiec Polaków parafii Herne i to 

sprawie opieki duchownej. 
~a. wiec ten każdy Polak z Herne b~zwarunkowo przybyć winien. 

Komitet dla spraw opieki da chownej. 



Nabo!eńsfwo polskie. 
Włttea. 

. Spcrwłedi św. (ostatn1a wielkanocna} 

.od soboty '27 maja rantt. Kazania w nie
dziele: o ·,10 1 o 4 godz. 

Bałmke. 
Spowiedź św. od soboty 27 maja rano. 

Kazania w niedziel~ o 11 i o ~4. 

flek el. 
Spowiedź św. od środy 31 maja rano. 

Kazania we czwartek (Wniebowstąpienie 
Pai1skie) o 012 i o 4. 

Wełtmar. 
Spowiedź św. od środy 31 maja po 

pot Kazania w czwartek o 11 i o 04. 
Hamme. 

Spowiedź św. we czwartek I czerwca 
popoi. Kazanie o godz. 4. 

Baczność! Wetter! Baczność! 

Niniejszem zapraszam Szan. Zarządy 
wszystkich trzech towarzystw, to jest 
Tow. św. Jana z Matty, Tow. św. Wojcie-

·cha, Tow. gimn. „Sokół", oraz proszę 
szan. Panów, którzy należą do Komitetu 
kościelnego, aby raczyli wszyscy przybyć 
na wspólną pogadankę w niedzielę dnia 28 
maja po pol. zaraz po polskiem nabożeń
stwie, do domu nienueckich katolickich to
warzystw w celu omówienia bardzo waż
nych spraw. Za komitet kościelny 

Józef Jesiak. -----
WYCIECZl(A W SCHONNEBECI( ! 

W uroczystość Wniebowstą~enia 
Pańskiego, dnia l czerwca odbędzie się 
wycieczka do ogrodu w pobliżu lasku p. 
Winkelhofera. Rodaków z Schonneł>eck, 
.Rotthausen, Katernberg ,Kray, Stoppen
berg upraszamy, aby z rodzinami jak naj
liczniej na wycieczkę przybyć zechcieli. 

Towarzystwo g=mn. „Sekóf' w NeumilhJ 
urządza w nied:z:ielę dn.ia 28 maja wiosenną za
bawę po.łączona z ćwiczeniami gimn. i tai1cem, 
na którą \VSZystkie gniazda i wszystkich Ro
daków i Rodaczki z Neumiihl ·i okolicy się za
prasza. Początek o godz. 5 po PQl. Czolem ! 

Wyd.ział. 

Uwai-8: Zwyczajne posiedzenie odbędzie 
~ię dnia 28 maja o godz. 02 po pol. Pożąda
nem Jest, ażeby wszyscy druhowie punktual
nie sie sfawiLi, a mianowicie ci, którzy ze sktad
kami zalegają, ażeby się z nich uiścili. bo w 
przeciwnym razie placą wstępne na sale jako 
~oście. Jeszcze czas, ażeby z nkb sie uiścić. 
Zarazem oznajmia się, ii próba ćwiczeń odbę
d.zię się ząraz po zebraniu. Czolem ! , . ' 

BACZNOSć SPIEW ACV ! 

W cetu po'\'Zi~cia uchwał ostatecz
n1~~h, zarazem losowania l(ół śpiewackich 
·dla zjazdu przyszłego, ~będzie stę zebra~ 
nie w niedzielę 28 maja r. b. o godz. 3 po 
poi. w domu czeladzi katolickiej w Herne, 
ul. Nowa. Przedstawiciele wszystklch Kól 
śpiew. koniecznie przybyć powinni. O 
punktualne przybycie uprasza się. 

Koło śpiewu "Cecylia" w lieme. 

Silni robotnicy 
i ło pieea w ee

gielni znajd4 zim" i 
latem dobrze zapłacon• 
ro bot~ T' kłeo chłopcy 
od 14 lat p ~wszy 
znaj~ zatrudnienie pczy 
w~kie zapłe.ei-e. 

T&n watery 6'· Pra 
cajc tu „ większa li
czba Pola.L 
Wlłllseh ' Co. 

Bel'~seh-u „adb&eh 
11. CIHn (Rhein). 

Koło ~$· 
llbiegu 07 

kolicsności budui. tanio. 
Bechwn, Wt.lhelmstr.. 19. 

Ustawy 
•la tewan7•tw 

wykonywa 

prf;dko i tanio 
Dra kana I• 

„Wiarusa Pol· 
skiego" 

w Boelaaa. 

Kołowce 
,.Optima·' 

11ajlepeay wyrób, ~ 
tale, poleca I 

B. Tł•ma•ia 
w „ełn1•, 

ul. Wilhelmstr 19, przy 
placu Wilh~lm() <Nsk\m. 

'iece Zjednoczenia zaw. pelsk. 
W Catemberau 

odbędzie się w niedziele dnia ZS maja 
przed południem o g<>dz. 11~ na sali p. 
Wernera, pny koŚ<:iele. Na porządku 
dziennym sprav.ra noweli górniczej. 

W Remscheid 
odbędzie się wiec 28 maja po pot o godz. 
4 na sall p. Serwe, Ousenstr. Na porząd
ku dziennym sprawy hutnicze oraz inne 
sprawy robotnicze. Mówcy przybędą za
miejscowi. O liczny udział we wiecach 
uprasza się. 

W DORTMUNDZIE. 
wielki wiec „Zjednoczenia zaw. poi." od
lJ.edzie się w niedzielę, 28 maja o godz. ~I 
na sali pana Schafra (Tierpark). Na po
rządku obrad 1) uchwały sejmowe o no
weli górniczej, 2) sprawy hutnicze, 3) spra
wy organizacyjne„ Uprasza się tych czron 
ków, którzy jeszcze zalegają ze składkami 
rruesięcznemi, aby je na wiecu zapłacili. 

W Altenessen 
odbędzie sie wiec 28 maja o godz. 11.0 w 
saJi pana Sala. Na porządku obrad są bar
dzo ważne sprawy oraz uchwały sejmowe 
dotyczące noweli górniczej. O liczny u
dziat we wszystkich wiecach uprasza. 

W Bułmke 
odbędzie się wiec w uro-czystość Wniebowstą
pie1·1ia Pruiskief{o dnia l czerwca o godz. 4 P-0 
poi. w sali p. Reick'a, O łiczny udzial Roda
ków z Bułmke, Hiillen i okołicy uprasza się. 

w KRAY 
odbędą się w święto Wniebowstąpienia 
Pailskiego, dnia 1 czerwca 
w lokalu p. Keffenhorster przy dworcu 
Kray-Stid po pot. o godz. 4. 

W Hamborn 
przed poludniem o godz. 11~ w lokalu p . 
Szwa rea. 

W Lfinett-Siid 
po pol. o godz. 3~ w l-Okalu p. Middendorf. 

Na porz.ądku dziennym: Sprawy ro
botnicze i zarobkowe, nowela górnicza i 
inne ważne sprawy. Liczny udzial pożą-
dany. . 

HZjednoczenie zawodowe polskie". 

W. Karłowska 
Zakł.ad Przemysł. 

w Poznaniu, 
ulica Podgórna 12a. 

poleca wszelk~ 

bieliznę kościelną; 

ornaty, kapy, bursy, 
sbły itd. 

Specye.lnośe; 

Chorągwie 

do kościołów i dla To·warzystw. 
LicZDe u.znarfa i listy pochwalne. 

B.liże2"ych informacyj udziela i o zlecenia pro
&i główny zaat~pae na Westfalio i Nadrenię 

Jan l{wiatkowskł, interes komisowy 
w H er n e , Bahnhofstr. 115. 

BACZNOŚC! BACZNO$ć! 

Krój westfalsko· nadreński bi 
~ 
() je•t najU)'kownłeja117 a wyko*llJe se 

A. Gidaszewski, mistrz krawiec. 
Oberhausen, przy ul. Nordslr. 6~. . 

Bo eho~ w Paryżu, 
to nie zrobią z owsa ryżo. 

i0$0NZ8VH 

~ 
~ 
o 
tJ}. 

(). 

Szanownym Towarzystwom polskim 
oraz zacnym Rodakom polecam się do wy
konywania 

Szanownym mym odbiorcom i "·~ys . 
Roda~om z N~umilhl i okolicy donasz~ 
przemoslem mó1 MUlYKI NA f'ORTEPIANl.E WARSZTAT SZEWSl(I 

przy mniejszych zabawach towarzystw o
raz na wesolach. Po praktycznej nauce u 
pierwszorzędnego fortepianisty p. Raro w 
Gelsenkirchen, zdolnam zadowolić wszel
kie życzenia. 

z ~omu przy ulicy Lehrer~r. _144, do domu 
uhcy Lehrerstr. 125, gdz1e się dawn~el z~ 
wal „I(illner-Consum". Z szacunkiem ·· 

M a r y a W il k o w s k a. 
w Schonnebeck, b. Kray, Friedrichstr. 3. 

ANTONI MICHALAI(, 
szewc połsh w Nełltnilhl, 

Baczność Rodacy! 
.Mam zamiar sprzedać 

'l'anie ezeekie P I E B Z E 
10 fnnt. świe~, darte 8' mrlr., 
lepsze 10 m1ic. ; białe, miokkle jak 
puch. darte 15 - 20 mrk. biale 

~ jak śnieg, mł~kkie jak puch, darte 

MÓJ .Sl(LAD TOWARÓW l(OLONIAL!\'\ 
z powodu, ·ii powracam w strony ojczyste. 1 

te res dobrze się opla ca. Zgfoszenie pod nr. 1 
W. do ekspedycyi „Wiarusa Polskiego" \\' B 

.; 25 - 8-0 mrk. Przesyłka traako, eh urn. 
bet; cła, za zalic~lu\. Zamiana i zwrot Z& zwróee
nt.em portoryum doswolone. 

Be·ae•1kt 8aehsel, Loltca 360. 
UC ZE N N l CV poszukuje firma 

OESCHW. BINN 
Pest P.tlsen, B<>hm-en. \v Oberhausen, Marktstr. 62. 

~------------------------------------------

llllllllllłlllllllll,11111111 
- D 0 
- Swój ja Zwraea.my uwagę L: Swój 
., do swegó = szan. Roda.kom na do swego! 

oaoooooooaooooo nasz nowo załoto~y 
iAiif . -DO-
= Polski = 1m•1 

= = = = 

skład towarów łokciowych 

Lenartowski a.Talarczyk 
w DER:NE, 

ul. Dworeowa 7,~ Bahnhotstr ~7. -= Rodac-y! Popierajcie swoich. 
• 

- . . 

11111111111111111111111110111 
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znajduje się najlepszy krój gotowych ubrań dla mężczyzn i chłopc6w? 

t,lko u 

Jakóba Rothschilda 
w Babrort, 

prą ul. Klnigstr. nr. 5~ : 

„ "Q.ru.k. nakład i redakcye od~~ ... A n ł. o n i Br e Isk i \\'" llo:Cbum- Nakl:.eem i c.ie"1on.kauf W)•Ja.~·nktwa .,WJa-u~ Palskl~il<>"' ·W Bocbtrm. 

Dodałd~, 
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Redakcya, Druka~a i Księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstrasse. - Adres: „Wiarus Polski", Bochum. - Telefonu nr- 1414. 

~umer dodatkowy. 

Kapitan Czart. 
TOM TR.ZECI. 

(Ciąg dalszy). 

Zaraz też cofnął rękę i umieścił księ
g<; w przyzwoitem oddaleniu od Rolanda. 

tlrabia pO'bladl ·z gniewu i napróżno 
usiłował wyjąkać zaprzeczenie. 

Oczy jego z wyrazem nagłego ogłu
pienia zwróciły się na Cyrana. 

Poeta mówil dalej, zdając s-ię spostrzc
~<Jć zmieszarne Rolanda. 

_ Posiadam, prócz tego, zeznanie pi .. 
śmienne twego ojca. Jeśli znajduje się ono 
,,. moich rękach, nic są temu winni t~voi 
"ysłal1cy, którzy czynili wszystko, co 
l.Jylo w ich mocy, aby temu zapo~edz, 
Niestety! nie powiodło nm się to zupełnie 
i twói wierny Rinaldo ciężko przyptacił 
swe przemądre sztuczki. 

- Czy sądzisz pan, że Rinaldo jest 
nvym \\rrogiem? 

- Mówmy w czasie przeszłym. Ja 
sądzę, że nim byL. 

-- A teraz? 
- Teraz wszystko mi to już jedno 

_ rzekł poeta obojętnie. - Rinaldo nie 
iyjc. 

- Nie żyje! - wykrzyknął Roland. 
- Przemósl siG do lepszego świata, 

pozostawiwszy mi tę oto pamiątk~, jako 
dowód \viernego aż do końca spełniania 
obowiązków. 
. I Cyrano, dotykają::: palcem policzka, 

pokazal hrabiemu czerwoną dotąd k~esG, 
którą wypisała mu na twarzy kul.a Rinal
da„. 

- Nie żyje! -· pov. tórzył hrabia przy 
gnębiony. 

- Opowiedziałem ci już kiedyś szc.ze
góty, odnoszące siG do twego urodzeJ;)ia; 
czy chcesz, abym ci je tarez odczytał 
wprost z piśmiennego dowodu? Jest on 
li mnie zapisany cd początku do ko1'ica 
ręką starego hrabiego. Trzeba zgodzić 
się z rzeczywistością; jesteś, mój k~)Cha
ny, Rogacz, a nie de Lembrat. Jutro .cały 
Paryż i dwór dowiedzą się o tern, jeśh bę
dziesz się upierał J odmówisz zaqość u-

- Mów ciszej - rzekł hrabia tonem 
prawie błagalnym. - Zdaję się na twą ła
skę. 

- A! ustępujesz zatem nareszcie! 
Czynisz bardzo roztropnie. . 

Sko1iczmy ! Czego żądasz wzamian 
za milczenie? 

- Przygotowane s~\ już na stole: pa-
pier i 1~1órc. Siadaj i pisz. Ja będę dy
ktcwał. 

Hrabia napół bezwładny, upadł na 
krzesło stdjące przy stole, wziął pióro 
czekał. 

„Przyznaję - dyktował Cyrano 
że miałem ,:.,· rQkach \\ szystki.:: <lO\\ ody 
tożsamości mego brata, zamkniętego . w 
tej ch\vili w więzieniu Chatelet pod nme
niem Manuela i oświadczam, że wszyst
kie świadect\~a, przeciw niemu skiero
wane, są kła•mliwe, ·wymuszone gwaltem 
lub pcdstępem." . . 

- Ależ, pisząc to, okrywam się han-
bq ! - zawołał Rolaind. 

- l(oficz i podpisz su~. Oświadcze-
nie twoje nie wyjdzie po za ścisłe koło_ o
sób, należących do rodziny. P~ócz nich 
Przeczyta je tylko starosta, ktoren~ru po
kazać ie muszę. Ale z tej strony niczego 
obawiać się nie potrzebujesz. Ja? ~e La: 
mothe jest najpierw twoim prZYJ.ac1clenl, 
n~stępnie, wstydząc się tak grube~ pomył
ki, dla w lasnego dobra, będzse. się s~aral 
~trzymać wszystko w jak najw1ększe1 ta
Jemnicy. 

- Masz zatem ·czego żądasz. Ale w 
zamian oddaj mi ~ismo mego ojca, oraz 
k~ięgę Ben Joela. . 

- O! nie, panie de Lembrat. Byla~y 
te, zbyt wielka niedJrzeczność! ~~'"4fi 1 u: 
;'W którym Manuel odzyska s'\ve prawa 1 

majątek, móglbyś kazać go zamordować. 
Muszę mieć w ręku uzdę, która cię po
skromni. 

- Poprzestai1 pan na poniżaniu mn4e, 
ale mnie nic zobeliaj. Jeśli zatrzymujesz 
przy sobie wszystkie dowody, jeśli bę
dziesz mógł rozgłosić. przed światem moi1.; 
pochodzenie, gdy ci przyjdzie do tego ocho 
ta - świadectwo. kti'm.: '' ydakm ci przed 
dm ilą. jest 11ajzupcłnic.i rnepotrzebnc. 
Zwróć mi je. 

Zapomniateś o jcdne.m. Ja mogt; 
umrze(:. Ś\\ iadectwo to zabezpiecza spo~ 
kói twego brata. Jemu je doręczę. W 
obecnych okolicznościach nie można być 
zanadto ostrożnym i przcwid11i<1cym. 

-- J ednakże.„ 
- Posłuchaj. Czyż wolałbyś, abym 

doroczył Ma1111eltrn i testament twego oj
ca? Duma t\\ oja pozwoliłaby na to? 

- Dość. Na wszystko masz odpo
\\ iedź. Poddaję się. Spełnij pan do ko„ 
ca swe dziel-o. Uwolnij Manuela, : 

- Noc zapadła. Zapóźno już na ko
tatan11e do wrót więziennych. Ale' jutro, 
zanim pierwsze kury zapieją, b<1dź pewny, 
że brat twój wyjdzie na "olność. A wy
obrażam sobie jak okrutnie skrzywi sic; 
imćpan de Lamothe, gdy go tak rano wy_
ciągnG z tóżka. zwiastując mu tę wiad0-
111ość. Dobranoc, hrabio. Nie chcę prze
trzymywać cię nad miarę i potrzebę. 

Roland opuścił m,1eszkanie poety i wy 
biegł na ulicę, szalony od gniewu. 

Nieopodal czekała nafi służba. W oto 
cze111iu jej udat się prosto do domu, wysi
lając um.ysł nad wynalezieniem środka, 
któryby poz\volit mu wybrnąć z tei matni 
piekielnej. 

Oczywiście sprawa byJa przegrana. 
Dwanaście godzin jednak dZ\1elilo go je
szcze od chwili, w której Cyrano udać 
się miał do starosty. W takim przeciągu 
czasu można zdziałać bardzo wiele, gdv 
się ma umysł \vynalazcy i zdolny do szyb-
kiego działania. 

_ A! i któż nareszcie uwolni mnnc od 
tego człowieka? - zawotat Roland, wcho
dząc do pałacu. 

Cie(1 jakiś zjawił się przed 11i111, na pro 
gu nie zamkniętych drzwi. 

tI rabia poznał Ben Joela. 
_ Ty! - wykrzyknął z radością, jak-

by znalazł odpowiedź na swe py~an~e~ . 
- Od trzech godzin oczeku1ę 1asme 

pana. 
_ Chodź za mną. 
Slużba cddafota się, odprowadziwszy 

pana do drzwi jego gabinetu. Roland 
cygan pozostali sami. . . 

Rinaldo zabity. Cyrano zy1c. 
Takie były pierwsze słowa hrabiego. 

Mieściła się w nich wymówka, którą Ben 
Jole zrozumiał bez trudności. 

- Ach jaśnie panie - rzekł płaczli
wie - waiczyliśmy do ostatniej chwili 
mężnie i wytrwale. I skoro jaśnie pan 
wie już co spotkało biednego Rinalda, mu
si wied~ieć również, na jakie cuda odwagt 
zdobyliśmy się, aby spełnić, co nam przy-
kazano. . . . 1 - Co mi po tych w1adomosc1ach. 
Wszystko przepadło !.„ Chyba, ~e„_. 

_ le co? - zapytał skwaplJ'\\'IC cy-
gan. 

_ że uwolni mnie kto od tego prze-
klętego Bergeraca - dokończył Roland. 

- Jaśnie pan będzie od niego uw9J1110-
ny. 1· . 

_ Ach tak - zauważyf pogard 1w1c 
hrabia - zr'obisz mądre przygotowania jak 
zawsze i jak zawsze, do niczego cię one 
nie doprowadzą. . . 

_ Sądzę, że zabra\vszy się do dzieła 
zaraz iutro... . 

_ · Tu nie można czekać do Jutra. 
Trzeba dzialać zaraz, natychmiast, tej no~ 
cy jeszcze. Aby śmie~ć Cyr~na kor~yś~ 
mi jaką przyniosła, musi on zginąć ~p1er~ 
zanim się uda do Chatelot - wybiera się 
zaś tam o świcie. 

_ A więc napad mo~e być urządzon~ 
na d;odze. 1 ·byle tylko na?adający znale-
źli się w dostatecznej hc~b1e.... . . „ ,: 

· _ Tak, to rzecz na1waż.n1eisza. ldz, 

zbierz s ;vych kamratów. \Vynagro<lzt; ich 
hojnie. Uzbrójcie sili w noże; SZ..llfldami 
nic nie zdzialacie. To gracz nielaaa. 

- Kiedy i gdi1e mamy sta\\ ić i~ ua 
rozkazy jaśnie pana? 

- Twoi towarzysze zatrzymai•l si~ na 
11licy. Ty przyjdziesz tu sam, o trzeciej po 
północy. Wydam rozkaz służbie. aby cię 
wpuśdła. 

cie. 

Czy i jasny pan uda si~ z nami? 
Tak; cł1cG widzieć was prz~{ rob -

A! klrn~ ię na piekło, jaśnie panie! 
- - zawołał na odchodncm cygan - że tym 
razem odpłacę z Jichw4 za \\·szystkie krzy
\\ dy S\\ ojc i że Kapitan Czart żywcem z 
n1k naszych 11ic \\ yjdzic ! 

(Ciąg dalszy m1stąpi). 

Z róinv"ia slrott. 
Essen. Tutejsze duchowiei1stwo· ka-

tolickie stara się, aby doroczny wiec kato
likó\V niemieckich odbył się w roku przy
szłym \\' Essen. Tegoroczny ich wiec od
będzie się w Strassburgu. 

W Herne odbywa się dziś o godz. 3 po 
poł. w sali p. Nussbauma wiec parafian pol
skich w sprawie opieki duchown'Cj. Spo
dziewać się godzi, że wiec będzie liczny. 

Schonnebeck. Zostali okaleczeni: 
górnik Gutjahr w kopalm „Zollvcrein" a 
górnik $Jeba w kopalni .,Friedrich Erne
stine". 

Beeck. Chłopiec szczcścioletni ślusa
rza R. poparzył się niebezpiecznie i ranę 
można byto tylko zagJić przenosząc na 
ranę skórkę z ciała innego człowieka. 
Dziew1otnastoletnia siostra pozwoliła s::>bie 
wyciąć kawal ciata z ramienia, aby w ten 
sposób ratować brata. Szlachetna dziew: 
czyna! 

Ro1mailości. 
fiasco wyścigu lodzi motorowych. 

Za inicyatywą dziennika paryskiego „Ma· 
tin ", od trzech już miesięcy paryskie sfery 
sportowe przygotowały wyścig lodzi mor 
torowych na wielki dystans. Pierwotnie 
proiektowano wyścig ten urządzić pomię
dzy Ameryką a Europą, w końcu jednak 
zgodzono się, że należy najpierw spróbo
wać wytrzymałości lodzi, oraz motorów 
na krótszym dystansie i stanęlo na tern, że 
wyścig odbędzie się na morzu Sródziem
nem, pomiędzy Algierem a Tulonem 7. 

przerwą w Port Mahon na \vyspie Meuor
ce. Po d!ugiem oczekiwaniu na pogodę 
odpowiedni<1. łodzie wyruszyły wreszcie 
z Algieru d. 7 bm. Zarząd francuskiej ma
rynarki wojennej okazał się na tyle uprzej
mym, że przeznaczył db towarzyszenia 
im kr~i~ 1)( 11 1 pedow
c11 dla każdej łodzi. Pierwsza sekcya wy
ścigu pcmic;dzy Al~iercrn a Port l\\ahon od
byl :· .,.1 sta1.!,;ła 
11 ·mety mala lódź motorowa ,,Fiat", wła
sność fabr:rki samochodów i łodzi motoro
" ych w ·r~urynie. Za 11i<1 nadpłynęły sto
pniowo wszystkie inne w towarzystwie tor 
pedowców. 

Po bankiecie wydanym na cześć śmia
łych sportsmenów, lodzie ruszyły przy 
sprzyjającej, jak się zdawało pogodzie da
lej na północ, dnia 13 maja, walczac począt
kowo skutecznie z falami. 

Im bardzie jednak zbliżano się ku 
północy, tern silniejszy powstawał wich~r. 

Lódź Fiat'', dążąca wciąż na przedz1e 1 • 

musiała ~iedaleko Tulonu zaniechać wyści
gu._ Wciągnięto więc ją na pokład torpe
dowca „Lahire". Wkrótce potem zepsuł si~ 
motor daleko większej łodzi „Mercedes C 
P."

1 
skutkiem czego rzucollo z towarzyszą

cego jej torpedowca linę i przycholowano 
lódź do Tulonu. Inne łodzie walczyły ie· 
szcze zawzięcie z burzą. W k9ńcu jednak, 
dążący teraz na przedzie, jacht motorowy 
ks. Dccazes, „Quand Meme 11

, skr~cit na 
zacłiód i znikł 'z oczu. Pierwsze miejsce 
zajęła lód{. „Camille", prowadzona p~zez 
panią Dugast, fale jednak zaczęły tak J" za. 

lewać, że musiano co prędzej zabrać zało
gę na pokład krążownika ,l(leb r'' łódź 
pozostawić na la ce fal. To amo stało 
się z łodzią „Heracles", gorzej zaś z łodzia
mi „Mercedes-Mercedes'' i Malgre-tout". 
które napełniły si~ wodą i zatonęły tak 
zybko, że z trudem zdołano uratować ich 

załogi. Jak ię następnie okazało jacht 
„Quand Meme·• i torpedo\\ iec .,Arbalete'' 
przyhyly do Cagliari na wyspie Sardynii. 
Tak więc. caly \\y'cig reklamowany ogro
mnie, spełzł na niczem. Prasa franc11zka 
napada teraz na ministeryum marynarki, 
że pozwoliło okrętom wojennvm brać u
dział w tak koszto\\'ncj a uez~elowej za
ha vie. 

PR OSB A. 

. . \V " 'ios c Kunowic po<l Uosty11ie111 1.11ajuu
JC się tak malci1ki i nędzny ko~ciokk. że rnczej 
SZOP<! nazwaćby go można, a nic domem ho
żym. Naclto i stan jego hullm Jany jest tak o
płakany, że " czasie deszczu na g!c~wę nam 
pa~a. a. wo~a strumieniami p~'yn(c po• podt( ze. 
Kn<la 1 .11a1ubo~sza \yyrobnka ma przyzwołt
~ze pom1eszka111_e, am~_cli P. Jezus w rias1yn1 
k~iśc1clc. To tez parana tutejsza, choć mała i 
~1f.~ bogata, zmuszona koniccznościa, o<lda\\ił!a 
JU~ myślala o wybudowaniu nowc~o kościola. 
ktoryhy byt godnym Majest~tu BożcRo. \ al
czyl śmr o tę sprawi.; 4 lata, aż nareszcie patron 
po. wi~lu staraniach i 7:ahieRach 11as1,ych zgo
<lz1t się na nowy kośc1M, którego hudowę w 
przyszlym roku rozpoicząć mamy. W tym .:cłu 
paraf~a zac::ągnęfa już pożyczkę, dostal.iśm'.\· 
r6wn1cż znaczne zapomngi, lecz to wszvstko 
nic starczy, potrzeba nam jeszcze 12 t~;si~cy 
marek. bez których do tCRO tak gor~iCO upra-
1mionego <lziela przystąpić nie mo'lemy. 01~ 
Was więc w pierwszym rzęllz1e, paraEanie
kunowscy. rnzpros7cni po obczyźnie, i <lo Was 
wszystkich. Bracia R:~dacy, zwracam się z go
rncą i serdeczn<i prośbą: Dopomóżcie nam 
Waszemi ofiarami do wybudowania ncJIWe.i 
Swiątyni Pańskie.i ,, Hóg- rnilosicrny wyna)!rodzi 
Wam z pcwnośc:ą każdy <latek, przez11aczo1w 
na tak świętą sprawę. 

Kto ztoży jedną markę dostanie piękny o
lna~ starc~o kościołka kunowsk!ego. Ryl1Jym 
bardzo wdzięczny, ~dyby który z parafian 
moich zająt się zbieraniem ofiar i doniósł' mi. 
ile przyslać obrazków. 

Kunowo, 22. V. 05. Ks. Jezierski. 
p. Gostyr!, (l(r. Schrimm}. 

Wszystkie pisma polskie. wychodzące na: 
obczyźnie, proszę najuprzejmiej o powMrzenie 
powyższej prośby. 

Postbestellungs-Fo:-~ular 
len be!telle hiermit bei dem K11.1!\er6· · 

~•e1t Post.amt ein Exemplar der Zl'itunwr 

„ Wianu Polikl" aus Bochum (Ze'iun11 
~reisliste 128) fiir den Monat Juui ł915 
ind zahle an Abonnement und Restelleeld 
' I 
"'15 

.... tl. 

... Cl'!!< 
<:> „ ... 
~ u 

• IJ 
...... fr 

··~ .„ ·;., „ i 
~ ... 
~ „ ... 

Obłge 6 64 Mk. erhalten u halten, be
tcidliist. 

I . . . . . . . 4. . . . . . . I~ • 

„ • • • i • 

Pośtbestellungs-Formular. 
Ich bestelle hiermit bei dem Ka•c;er · 

lichen Postarnt ein Exemplar der Zeitunl( 

„Robotnik Polski" aus Bochum fil r Mai 

u. Juni 1905, und zahle an Abonnement 

und Bestellgeld 0,45 Pfg. 

g~ • a . ... e 
~ :r 
'i:!.~ 

i "i° :.: ~ 
ie • 

Obige 0,'45 Mk. erhałten zu haben, be„ 

lcheinirt. 
' . . . I , • • • 4. : • t e ł e ~-
• 1:. l•l•t 14*• ........ •.. ...•• 



Najtańszy i największy c h r ze ś ei a ń ą ki skład w mi"j~c.tl 

Najtańsze źródlo znkopua Dla· 
teryj na suknie, ubrań dla Dl~i· 
ezyzn i dzieci oraz konCek~1i dla 

Herne, Bahubof'str. 10. ~~ niewiast. -~ 
Zawsze polska usluga. -----------·---

•••••e•••••••••• 
Fab~yka parasoli w Herne 

•• • • Wf u z. najwi~ltszym • 

składem kapeluszy i czapek. • 
: Bahnhofstr. 24. Herne Bahnhofstr. 71. : 
•

. naprzeciw Reichshallen. obok goś<lińca Vo;la •• 
Telef .. n nr. 003. 

4 Niedościgniony wybór parasoli • 
8 od słońeą i deszczu • 
4ifl znanej. Ąohrej jakości ..,,... 'Własnej robety -:e.m od 1,JO m .• 
• do najwięcej eleganckich. • 

• -==KAPELUSZE • 
• najlep&ze fabrykaty krajowe i zagraniczne, • 

• eza1tki, krawaty, bielizna, rękawłezkł , laski • 
• itd. po rzetelnych, tanich cenach. e 
• I li Wszelkie reperacye ..... • 
• oraz po•łekanie parcuoll wykonywa si~ na tyczenie na- • 

• 
tychm:laat we własnym warsztacie dobrze i tanio. • 

Ul. Hahn- .J ,..- •• J I ITł. Baba-
• hofitr. u. &U lTill erhof8tr. u . li 
• Polska usługa! Polska usłagal • 
• - - a •e•e•d•O•e••••••••••••• - ) . „· , ' ~ ' . ' ) ' . . . ... . ~ . „ 

~ Baczność Rodacy! 
= 

Jedyny polski skład mebli oraz całkowitych 
wypraw w Wanne. 

ul. Bahnhofstr. 104, naprzeciw l&kalu Schiitera. 
Polecam mój b-0gato zaopatrzony skład mebli, m11t

szy11 do gotowania, wszelkich spu~tów emaliowanych 
kuchennych oraz wózików dla dzieci we wielkim 
wyborze. 

Za. gotówkt! Na odpłatę! przy oopowiednit>j wpłacie. 
Kanapy i materace wykonywam 

we własnym warsztacie. - Stare ma
. terace przerabiam spiesznie po cenach 

niskich. - Szan. 
Rodaków proszę --· 
i nadal o ła
skawe poparcie 
mego prz~dsię
biorstwa. Nie-

chaj hasłem każdego hę 1zie: . Swój do swego. 
Z wys<>kim t:1zacunkiem 

Ja:n. Bara:ń.1llt 

.... 
Makulaturę 

.... 
li .... 

~ ..-..- =li .... centnar po 5 marek .... nabyć można ~ .... .... w Drukarni „ Wiarusa Polskie- !I PS . go·' w Bochum. ..... .... 
•-·--·-------·------· Tanto t Tanio ! •• 
łl Dom Tapet · 

IE. Thiele w Baro piel 
li ul Har~tstr. 5a li 
- 1 .ive znane z d-Obrocl tapety, linoleum, farbę IUJ>@łnie g-0tow" oo li 

I mal.owa.ula podłogi, szyby odmierzone, aa.jlepszy olej, lak, pędzle itd. lli9 
Lak b111aztynowy d• podłogi. 9' 

Od 18 fen. za sztuą poc.z. . ·• 

11
11 

Cygara~ . papierosy I ~abaki I 
li we wielkim wyborze. „ ...... „ •• „ •••••••• 1 

Baczność Rodac:v 1 
Aby pozyskać więcej odbiorców i większy 

mieć obrót, postan<JWilem jeszcze taniej sprze
dawać niż niejedne fabryki. Regulatory, dlu
gie przeszlo jeden metr już od 12 marek i droż
sze; zegarki prawdziwe srebrne od 10 mr. l 
drożej . Bracia Rodacy, spieszcie i zamawiajcie 
a przekonacie się, iż kupicie bardzo tanio i to- I 
war dobry. Zwracam też uwagę Szan. Roda-
kom na mój warsztat reperacyl zegarków, zlo-

Cesar1kie parostatki tych rzeczy i pierścionków ślubnych. Przy
ślijcie R.o:dacy zegarki do reperacyi a w 8 
dniach dostaniecie z powrotem z.egarek dobrze 
zreperowany za cenę bardzo niskti i pod gwa
rancyą dwuletnią. 

J. ŻYWIALOWSl(I, 
polski zegarmistrz i zlotnik 

w Bruckbaus~n. Albrecht~t~. _ 16. __ 
----- - -~-- -

Krawiec polski 
Franciszek Dukat, 

mieszka 

IS" w Btillen -.-
przy ulicy Friesenstr. nr. 15. 
N aj lep 1zy krój 

ceny umiarkowane. 
Ili „ ----· Olbrzymi wybór! 

„Najtańsze ł najrzetelniejsze źródło 
·zakapaa" ! 

Wstystkie mo}e zegarki są starannfo obcią· 
rnlęte i na minutę uregulowan-e. Za każdy ze
garek daie 2 letnią piś-m.ienoą gwaraatyę, o~ 
bawY nie ma żadnej, bo coby się podobać nie 
mialo, przyjmuję z powrotem i zwracam pie· 
niądze. Trzeba się koniecznie przekonać, a 
kto nie kupi, t~ trudno. ten sam sobie szkodzi. 
Zamóweinia i podziękowania codziennie nad· 
chodzą. 

Olbrzymi wybór I 
Czysto srebrne oajpJęknlełsze zegarki 2 

M.atktt Boską, z 2 zloconeml brzegami i z naj
l~szemi werkami na 10 kamieniach po 12, 14, 
16, 18 i 20 marek. 

Najwspanialszy z Matką Boską zegarek, 
l'locone litery, i naJozdobnieJszyml , zloconymi 
briegami, ciężki w srebrze ·l z najlepszym na 
10 kamieni prima werkiem tylko 26 mr. Zegar 

' ka tego z pewnością nikt leszcze nie wi·dział. 
Zegarek posrebrżany kioczykowy 6,90 mr. 
Zecarek niklowy cyi. łduczykowy 5.40 ·i 8 

mr. 
Ze~arek i><>śrebrxany naileps~y aa 6 kamle

nlach kluczykowy 1 ;JS mr. 
Zegarek ciysto srebrny cyi. na 6 kamle

nłach kłu~. łub remon. z 2 zloconemi brzegami 
prima werk 10 mr., - Ten sam na 10 kamie
niach po 12 mr. 

Lańcuszkt po 25, 30, 50, 85 fen., lep.s2e nł· 
kilowe po 1, 1,25. I.SO. 1,75 mr. 
Ceaalkł bogate na 500 llasiraey 
oa zeiarkł~ lańcuszkł, biżaterye, także skrzyp
ce. flety, klarnety, barmon~ł. oraz oote, brzy-

. twy, . J>Ortmooetki i różne .okoUcz-nM<:iowe po
darki wysyl~m katdemu darmo i franko. 
z 27<> Uustracyami i 8 kolorowymi obrazkami. 
Pormat wielki. egzemplarz aprawny w plet
no aaaielsldo z fu.terałem. Cena 11,00 mr „ z 
rlotrm br1cg;oim IZ.OO mr „ z przes. 50 fen. wlę. 

. cel. 

Kaiser Wilhelm II 215 metrów długości . . 
Kronpiinz \Yilhelm 202 •. ,, 
Kaiser vVilhelm der Gros.se HIS ,~ ,, 

Jadą od 6 do 7 dni z Brem<'n do Nowego .Jorku. 
Odjazd we wtorek. 

Cesąi.•skie parostatai jadą tylko z Bremen i kto 
chce ce s a. r s k im i pa ro s t at k am i jechać ten musi so
bie w kążdym nzie miejsce zą.mówić i n~przód ;r. domu 
napisać do 

F. Misslera w Bremen. Bahnhofstr. ao. 
Prz.eprawa pasażerów 

z Bremen do Ameryki, Australii, Afryki, 
Najniższe ceny. o Dobry wikt. o Bliższych 

wyjaśnień udziela mt\j agent 
P. August Dorpinghaus, Kaiserstr. 26 w Bocltum. 

r.ęcruto z& dohr~ robot~ i trwałe materye. 
Próc~ tego }X>leca swój bogato zaopatt-zQny 

~ skład mebli ----
ouz tow arf lokcio we i płfkne ma
ter' e na 8ttknit-, do pośełeli, rt· 
ezdlki, far•ueh7 itd. 

Wszystko pe cenach najtańszy ck! 
Sw~j ~ e~ 

-·-·•••tt•,..•··--···· I P,-awdzfwe •• 

„lłI A. NR IJ'' -~DB U Ż BA" 
•. bezalkoboliezne napoje orzeżwiaj~ce : 

p~z lekar.zy Hlecane 

• doskonale dziahją~e na organizm I 
I do u:i,cia w każdej porze roku • 

latem ze dnm11 wo•ą jako I 

8 Ił llanru i Drużba-Napój 1 

I dmaą z prę.t'ą wedą jako I 
• I a Jlanrn i Drn.tba-Pnncz I 

. a ałezrafłHRDf ~ko • 

le 1 1 Manru i Drużba-Likier. 1 
· Sposób L tytia na katd•j bul el ·e. I 

•1 B. Ęaęprowicz,: 
Galezao - 'Gaeseu~ 

Fab-ryta pra.wdaiwyeh w~k i Il.klerów 1drowoin7eb, I 
I deaero1Vych i OZ)"!ltych. 

Gorzelnia konia kw • f 
Fabryka bezalkoholicznycb. napoi i wytle.cinia. lf 

• S<tków. 
• o..r.i111 ·~~po• na Weattal~ 1 Na.dł'enit tylh Pr. Kr.- f 

I ·Jewakl w Wattaffh.etd, Johanieelłr. u. f _____________ ,_,, . 



GEBRfJDER BI D 
' DER NE, naprzeciw~ kościoła katolickiego. Werden. 

1f 11adzwy~zaj wielkiDl wybo1·ze po olb1·zylllio tanich cenach ! 

Ubrania żakietowe 
__ w bogatym wyborze. -

Wybornie leżące. a 
M. 18, 16, 14, 1 2, 5 o· 

Ubrania surdutowe 
i tużurkewe 

z sukna i czesankL 
> zutl\pią ubrania. 11a mi.ar~. 26 

l\I. 4:5, 3S, 32, • 

Ubiory dla ob.łopc6w. 
'r r w a ł e mat e r y e. 

Plęlrny. trwały krój. 150 
M. 3,75, 2,50 J • -------Ubiory dla chłopców. 

Krój bluzowy 

i takietowy. 2,90 
l\t 12, s, 6, 4, .I I 

-- Kupno okolicznościowe. -::= __ _ 

Partya eleganckich ubio.-ów dla panów. 
Odrobionych na. włosieni, zast.flpif\ ubrania na miarę, war•oi6 35 mr. cena przcdaży 

· t1lko 23 mr. 

ID • l\1aciz"'7yczaj tan.io ! -.a 
Spodnie dla panów. 

Serya I nnjlepszy bukskia wartość 6 mr. Cena 4180 mr. 
Serya II najlepsza czesanka. watt,lŚĆ 10 mr. Cena. &, 75 m'". 

=---== Lekkie obiory na lata ! -=--=== 
Dla pan6w: Dla ehłepeów: . 

Kartki do prania. Bluzy do prania. 

Spod nie do prania Spodnie do prania. 

Kurtki litrv•e. Ubiory do prania 

Hustki lodenowe. ka:!drj w · elkości. 

-- W kddem wykonaniu i wszelkich kolorów. ...... 

Ubiory dla panów 
z najle~~ :~Yt;1 materyj. 20. 

M. 38„ ·h>, ~8.50, 26, 

llamtzelkl dla panów. 
czarne i koloro'we, jedno 

i dwurzędowe . 2 75 
~!. 6, 4 J • 

Kamizelki fantazyjne 
ciemne i ja'-ne, jedno 

i dwurz~dowe 2 25 
M , I 

Dblory'"dla robotników. 
ł.{atdegu ~awodu ! 

Tanie ceny r 
Tylko pierwszortę 1nej jakości! 

Największy wyb6r. 

--- Odbiorcom zamiejscowym zwrącam koszta podróży. ---

Zn peiu.a wyprzedaż 
tnec_:o eale;;o składu 

• 

z owo u przepruwa z 1 
w :a.owy lokal p. :Brinkmaz1na, 

· ul. Miinsterstr. 4, . przy kościele katolickim. 
Sklad., sklada~ący się 

z towarów modnychf ·krótkich, białych i wełnia1 ych, 
-- kapeluszy dla mężczyzn i chf opców --

oraz garderoby dla robotników 
_.. mnsl zostae jak najprędzej opreż:a.len7. --

Józef Wallach w Kastropie,. 
~ 

ul. Wittenerstr. 2. . . 



Szanowny PabliCUIOMi a aaatre• 
i•ok<1licy l'&%wal•m. soefe llilliej!iem udrzej
mie donfeśS, iż oel"1Ułem eio w 

. Ka•trop, pn~y ul Vidumeretr. 90 
uraz n•przeciw kat. Probostwa jako 

frizyer ~ golarz 
i wykonujo wsaelkie w zali.re.! tego sawodu 
wchocłz„ce prace starannie i szybko. . 

Ufajit•, ii Szan. Rodar.r prze ł11iębiore•wo 
moje łaskawi!' popr.teć rac.-:~ kr sio 11ię 

z P.zaeunkim 

Pr. Kosowski. 

BACZNOSC! 
Rodakom z Neumiihl i okolicy donoszę, iż 
prze11iosłem mój 

WARSZTAT SZEWSKI 
z domu przy ulicy Lehrerstr. 144 do domu 
przy ulicy Lehrerstr. 125, gdzie sie da
w niej znajdował „Kólner-Consum". 

Z szacunkiem 
ANTONI MICHALAK, 

szewc polski w Neumiihl. 

••••••••••••••• 
Książeczka 

dla pielgrzymów 
udajl\cyeh sii; do miejsc cudownych 
w Nr1·iip8, K1Yelaer, w„„ •. 
IIaltern itd. Cena 50 feu. z przes. 60 t'en. 

.Adres: .. Wiarus Polski''. 
Bochum. 

••••••••••••••• 
Baczność Rodacy Essen i <>kolicy ! 
Z ""OWOOU powrotu W strony roozinne wy. 

przcdaje wszystkie moje dobrze zachowane 
meble i inne sprzęty domowe. 

Antoni Grzebeta. 
fsen-Holsterbausen. Altc~reverstr. 6. 

············-·· • ~iebawem potrzebne • 
e 2 zdolne 9 
: mó~,,~,; P~ ;.1!, a •• ! a c Z łr i : 
• .kilka UHł'DnJe. e 
• 

Zgłoszenia. tJ podaniem Żl}dauej peuyi • 
przy wolaem utrzymaniu w1u • •oł4cze-

• nie-m i'ot'lgrafii i odpi?ów świadectw • 

• 
upraua się. • 

Rose & Co. Wanne, 
• e:kłacl towarów łokdow1eh • 
• i konfeUJ i . • 

··-·~··t-••-·~-· D O M nowy l Yi piętrowy z trzema 
:vejściami i ogrodem przy ul. Bergstr. w 

Dellwig, przy trzech kopalniach leżący, 
jest tanio do sprzedania. Wpłaty 2 do 
3000mr. Zgloszenia przyjmuje 

August Gottlieb w Dellwig, Grtinstr. 66. 

[Kalendarz • • I 
*skonfiskowany •. -..i i karbdomowy Ji 

~ ' ł ostał nam zwró-~ 
~ eony, więejeszcze ~ 

nabyć można. C. 
I w . .r. · pr.zes.J,20! 

Wier. Polski Bochum. 

OGŁOSZENIE! 

1. Posiadlość składająca się z domu 
mieszkalnego pod dachówką, stodoly z 
chlewami i 12 mórg ziemi obsianej zaraz 
przy domu z kilkanastu drzewami owoco
wemi w Tarnowie (Tarnnwo1..Abbau) po
wiat babimojski. 

2. Posiadłość składająca się z domu 
mieszkalnego, stodoły i 3 mórg ziemi ob
sianej przy domu w Sączkowie pod Bu
czem. - Obie posiadlości są pod korzyst
nemi warunkami do nabycia. 

Bank parcetacyinY, Przement-Priment. 

81cb111r Scllreibstube I 
(Bochum!kic biuro· pisarskie): ' 

Pod powyżSU! firmą otworzyłem tu 

przy ulicy louisenstr. lZ · 
biuro, w którem udzielam rad i wykony
wam podania we wszystkich sprawach 
prawnych administracyjnych, policyjnych 
i podatkowych, JJh.J też dotyczących 
knapszałtu. 

Panom \'-' łaścicielom składów, jako też. 
zarządom towarzystw i spólek itd. poleca 
się biuro pisarskie do wykonywania od
nośnych prac, jak wysłanie cyrkularzy rc
klamO\v ych, zaproszet1, doniesieil itd. 

Godziny biurowe od 8 do 1 przed obia
dem i od 3 do 6 po obiedzie., w niedliele i 
Ś\\ ięta tylko przed obiadem. 

Aug. Stein, 
były sekretarz administracyjny i knap

szaftowy. 

g D 
Polski 

Elementa1·z 
dla dzjeci u: zących się w 
szkole tJ lko po niemiecku. 

Jestto n:i.i 'epsz_y e]ementarz, jaki 
dotychczas zootał wydan_v, dla tego 
powinien zuajdować „ję w ręku każ
dego dziecka polskiego na ouczytnie. 

Elementarz wykoDany jest b.ardzo 
gustownie. ozdohiony lic nymi obraz
kami a uł"Ż ny tak, że dziecko urnie· 
ja.ce 

1

czytać po nieniieckn , ła.two si~ 
nauczy p :> polsku . 
Cma 30 fen , z przf'syl/.:ą 40 f en., 

Ad1·es: \\1 łar. Pol. Bocbnn1 

uuuuuuuua 
ŁADNIE POŁOŻONĄ POSIADŁOSC 

moją we wsi Zbęchach tuż przy jęziorze z 
ślicznym sadem, obszaru przeszło 13 mórg 
przeważnie pszennej roli, w tem przeszło 
3 morgi sfodkiej łąki, wszystko w komple.
tnym porządku, szkoła w sąsiedztwie, 
mam zamiar tylko dla nagłej zmiany sto
sunków familijnych sprzedać. Cena wedle 
ugody. 

Bochum, :\falthe~erstr. 17 
można nabyć 

papier listowy 
z pieknymi polaHmi napisami 

~CIJ'C 
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kotucbów, blelbny, szelek, rękawiczek. lasek, 
portmonetek. 

Repara~ye, pociąganie parasoli od deszczu 
slońca. 

Jedyna labryka parasoli w mleJscu. 

BUTY DO PRACY, 
wykonane ręcznie, na wilgoć wytrzymałe, 
wysylam pod zaliczką za 7,50 mr. Nie
stosowne wymieniam na inne lub pien. z 
powr. Przy zamów. proszę podać długość 
i objętość stopy. 

Józef Żarnowski, mistrz szewski, 
O os t y ń i.IP. 

B•~•neie! . . , Bae11aoiet . -ReckUnah auscn • Sud ! 
Donosz~ Hodakom Rfckli~gbausen • Sild i okolicy, iż otworzyłem 

skład koloni-lny _ 
. ,~, domu p. J'lilka przy Nowej ulica 52. 

Zarazem polecam wciąż świążą polską kiełbasę, okr:i:sę, cygary, rozmai 
wina. : Samos, litr. 85 fen. polskie wino litr. 80 f~n. . . 

Zwra.eam 11wag~, ie jestem watanie taniej 11przedawać1 Jak mnt1 małe Ulteresy . z po~,1 

wielkich zak:wpn6w • braćmi mymi. Rodal'y przekOGajcie się, ze mam zawl1ze iwiery towar. 
8kora usla1a l . . . Cen} tanit! 

O poparcie pro11 uniżony 

Leon Mroskowiak, 
Firma : Bra~ia llroskowlak. 

aoanngggft')§ftnnananna 
Szan. Kupcom I Przemysłowcom na obczyźnie · 

polecam najlepsze odl•iale 

• • • cy;;ara polskie : • • • 
Kościuszko, Poniatowski, Korfanty, .Maryśka, Sokoły, Pflancery, Mexico, 

również papierosy Narodowe. 
Noblessy, Sokoły, Trójki i Tnrcfory, oraz tabakę do zażywania we 

wielkim wyborze. - Przesyłki od 20 mr. - franko. 

Pranclszek •rajewski w Wattensoheid, a hurtowny interes i generalny zastąpca firm polskich. 

auuuuuuuuuu1uuuuuuaa 
lJc:Eł"Dnica 

doskłedu artyk11łów go
spodarstw~ domowego i 

towarów łokciowych 
znajdzie zaraz miejsce. 
Edmunt Schift, · Wam.e 

II Bahnhoftitr. 53. 

Akuszerka 
w 8odi11a;en t 

Mieszkam teraz w 
Sodingen przy ul. 
Hermannstr nr. 1. 

. Sehafer, 
Akuszerka . 

00000000000000 
5! 69 szwaczek g a znAjdzie dobrze O 

Polecam szan. R()dakom i t<J\varzy. 
stwom obrazy religijne, oraz narodowe we 
wi'Clkim wyborze. Pieczątki (stemple) tak 
dla towarzystw jako prywatnych osób po
dlług zamówienia. Wykonuję wszelkie dru
ki jako programy, afisze, karty wi'zytowe i 
inne rzeczy gustowne SZ)tbko i tanio, 

Oprawiam najtaniej korony ślubne 
(wieńce) i wiązarki. Mam wielki wybór 
obrazów z muzyką. 

f'abryka ram i zwierciadeł. Hurto-
wna i detaliczna sprzedaż. Polecam się 
szczególnie towarzyswom polskiem w ra
zie potrzeby pamiątek, dypl'Omów etc„ 

&dam llicbczyńslli 
Gelsenkirchen, Plorastr. 92. 

O płatne zatru- lu • ł •• „ •.•.••.•••••.•••. 8 dnienie. 

o .&ronne.,.er • R d I ł ; B::;~r. • Baczność ! . o acy . Baczność! ł 
0000000000000 • Wszystkim moin~anownym odbiorcom i ~· Rodakom 
~~if!~~~~ • uprzejmie ~onoszę, iż z dniem 1 maja l'b, przenło· ł 

Uczennice i sp?aCOWni~ obiorów mezkicll ł ,.. "' . 
do szycia • z ul.. Fr~l~ełt~tr. 12, do dom~ Hoehstr 26: . 

i kroju, @ PolecaJąc s1ę zyczliwym względom o.zanownych odb101 -

przyjmie • ców i Rodaków, piszę się 
• .z wysokim szacunkiem ł 

M. Dzierzawska •. Franciszek Chmielor%, •. 
Boehum, 

Fahrendellerstr. 32. • · krawiee polski. ł 

m*m~~~~ •••••~•••••••••••••••~ 
.. 

·'. . . . .. --. . . 

Prędka wyprzedaż 
z masy konkursowej firmy 

.J UL I łJ S S P A N IE B ., 
za.kupionych towarów, oraz innych towarów po cenach 

wyprzedaży. --ee 
Artykuły emallo wane, łlZłt ło, porcelana oraz sprz~ty 

domowe. 

Edmtind Schiff, 
łVanne li. ul. Bahnbofstr. 63a oook P• OTTO BEii. 

Olbr;ymio ta.nie Ct>ny 

towarów łokciowych, materyj na suknie, obsad, 
pierza, pościeli, towarów wełnianych. 

Zupełna wyprzedaż 

kont'ekcyi dla meżczyzn i chłopców. 



Boobam, wtorek 30-ge maja I 85. 

"1/!1thodz.I cod7.k~rnie z wyjątkiem d1i poświątecznych. 
Puedplata kw.artałna na pocu:ie l u listo~'Ych wynosi 

«•r. 50 fen., a z oonoszen~em do dom~ I mr. 92 fen. 
,. WJu11s Polski" ~apisany 1est. w ~enmku pocztowym 

W imię B że za Wiarę I DJ zyznę I 
· pod znakiem „t. polmsch nr. 128. 

Rcdakcya, Drukarnia i K~ięgarnia znajduje siQ w Bochum, przy ulicy Mn.ltheserstrassc. 
*!' 

F.odzice polscy! Uczcie dzieci swe 

a ·ić, czytać ł pisać po polsku! Nic jest 

Pcłałdem, kto potomstwu swemu znie J· 

uyć tlę pozwolil 
„ ?? 

z wypadkow duła. 
Rożdicstwieński znajduje się jt1ż na wo

dach japońskich. 
Adm1rat rosyjski, o którym pisano, że 

,,horv czy nawet zmarł, sprawił światu 
.;ai<i niespodziankG. Podczas gdy ogólnie 
ądzono, że eskadra rosyjska znajduje się 

jeszcze, w okolicy Szangaju, do.no~zą te
legramy z Tokio, iż statki rosyJsk1_e uk_a~ 
~~aty się \V sobotę w cieśninie. ~zu~zm.1sk1.e1. 
(pomiędzy Koreą a wyspami 1aponsk1em1_). 
Wobec tego bitwa w najbliższym czasie 
~daje się być nieuniknioną, chociaż nie· 
którzy fachowcy wojenni twierdzą, że 
wpuszczenie admirała Ro.żdicstwi:liskie~a 
do \Vladywostoku bez bitwy moze taku 
należeć do planu wojennego Japończyków. 

Zdrada gómilców popełniona przez cenr 

trowców. 
\Vobec \\·rażenia, jakie uczyniła okrop~ 

nie za pomocą centrowcó·w na nickorzyśó 
górników okrojona nowela górnicza przy
.ięta przez scim pruski w ubiegły piątek, 
zaczyna się robić ciepło i nie swojo pa
nom centrowcom. Robotnicy zlo,rzeczq, 
-im za tak niecną zdradę interesów robot111-
ka, \Vięc centrum stara się bronić. Tak te
dy t\vierdzi „Germania", że centrowcy 
pragną tylko odczekać, a jeżeli ustawa o. 
każe się niedostateczną, wówczas pójdą, 
przed parlament. Zresztą - zarzeka się 

„Germania" - centrowcy nie porzucili O· 
stotteczr:ie ani jednego z dotychczasowych 
żądar1. Pe\vicn centrowiec. odważyt si~ 
nawet twierdzić publicznie, że ustawa 11-

dziela robotnikom obecnie więcej niż to 
czynił projekt sądowy. Przez zdradę ro
botników wybawili centrowcy rząd pruski 
z matni lecz sami do niej się dostali. 

To 
1

potwierdzają artykuły wszystkich 
gazet centro"·ych w tej sprawie. 

Creka\\ ość i akie zajmie stanowisko 
ter:iz .,chrześci~l;ski gewerkfc.rain" wobec 
niesłychanego postQpo\vania jego gtó~ 
wnych matadoró\V panów· Brnsta i towa
rzyszy w sejmie pruskim! 

Telegramy. 
L o n d y n. Przez Petersburg donow 

szą tudotąd, że 80 tys. żołnierzy armii Li
oi~wicza zajęło szmat ziemi na neutralnem 
terytoryum chrińskiem, by przeszkodzić 
ruchowi okrężnemu Japończyków. Na.
rus-zenie neutralności ze strony Rosyan 
rnoże sprowadzić poważne następstwa. 

Ber I i n. Sejm pruski przyjął w sow 
botę ustawę 0 zamykaniu kopalń według 
uchwał komisyi. 

W a r s z a w a. Rozr:ucby skierowaną 
Przeciw różnego rodzaju ulicznikom nie 
zostały jeszcze uśmiercone. Wojsko za. 
stąpiło pollc}·ę. Naczednikiem pollcyi w 
Warszawie w miejsce Nolkena mianowany, 
został dotychczasowy wileński naczelnik 
l><>lłcyi. 

Ber 11 n. Aresztowano tutaj pewne
go l{osyaninła mogącego liczyć lat okooł 
54 l>Od zarzutem śpiegostwa na rzecz Ro
SYi. 

O haniebnem postępowaniu 
centrowc6w 

w sprawie unieważnienia wyboru pos.l'ów. 
1Ilrejskiego i l(orfantego rozpisują się ga-

zety lJOlskie po · czQści bardzo obszernie, 
ll!e 'szczędząc słów nagany dla partyi fa
ryzeL1szów. 

Do „Oo1ka Wielkopolskiego'' pisz~i z 
Berlina: 

Wiadomości tej obawialiśmy się kn
żde.i chwili, bo nic bylo nikomu tajncm, że 
centrum i prawica zdecydowane hyJy po
zbyć się tych dwóch niewygodnych szer
mierzy sprawy polskiej, Co jednak do pe
wnego stopnia musiało być 11iespodz1anką 

k Utlekłość, zawzięty, na żadną r~cyę i na 
żadne argumenty niezważający opór, oka
zane przez centrowców i prawicę przy roz 
prawach nad wnioskami komisyi rugów 
wyborczych o unieważnienie wyborów 
obu naszych posłów. Na próino poscl n::isz 
Czarliński wykazuje w przekonywający 
sposób niesprawiedliwość wyroku komisyi 
przy sprawie posła Drcjskiego, na próżno 
tak on jak kilku postów z lewicy udowa
dniają 

1

jas110, że komisya nic uwzględniała 
wcale słusznych powodów przeciw unie
ważnieniu przemawiających. Po zjadliwej 
\\'ycieczce kilku członków centrum (Burla
ge i inni) jednogłośnie frakcya centrum i 
prawica gtosowaly przeciw wnioskowi po
sb Czarliflskiego o oddanie sprawy do po
nownego rozpatr'zenia w kom'isyi - prze
ciw glosom lewicy i socyalistó\.v. 

Tntaj już cala akcya dobrze obmyśla
ną i przygotowaną była, aby unicitłOżli
wić dyskusyę, abygtos obrony na~zego po
sła Macieja hr. Mielżyfiskiego nie został 
dosłyszany i u\vzględniony. Podczas prze 
mówienia posła Mielżyfiskiego centrum 
nadaje izbic to, wzniecając wrzawę nic
bywatą dotąd podczas przemówiefi tego 
posta. · Izba po prostu nie powinna słysze6 
wywodów hr. Miclży1iskiego i reagować 
na nie. Boć ostatecznie skutecznie reago., 
wać nie może, bo argumenty są tak ścisłe 
i wykazujące, że tu nie o prawdę centrun1 
chodzi, ale o obalenie za jakąbądź cenę 
zniena\\"idzonego posta. 

Jak uplanO\\ ali tak przepro\YadziJL 
Spra\vozdawca Schmidt zrzeka się glosu. 
aby po zamknięci11 dyskusyi módz jako o
statni odpowiedzieć posłowi Mielżyńskie
mu, centrowcy nic z:ibierają głosu. aby 
nic dać posłO'\Yi naszemu możności do od
PO\viedzi i - dysknsyę marszałek zamy
ka. Sprawozdawca a z nim centrum, try
nmfuj<t bo po spra-woidawcy inż głosu 
marszałek postowi naszemu udzielić nie 
może. 

Jak rzcczm\'ą i spokojną byla mowa 
naszego posła, tak zjadlh,·ym i wykręti.1ym 
atak referenta. Zarzutów posta polskiego 
nie· odpiera. natomiast usi.luje sobie t0ży6 
w innym kienmktJ. \Vięc ,wpada na wy
padki lanrahuckie i stekiem zarzutów ob
rzuca Polaków. Ze centrum nie moglo od
być zebrania w Przełajce, ten~u Polac_y 
winni byli, powodując w:~:padk1 w ttuc1e 
Laury, a je.żeli Polakom nie w~lno ?Yl?. cd 
bywać zebrali, to także oni sobie w111m itd. 
itd. Latwo. bylo referentowi wojować \V 

ten sposób, bo nie potrzebował się obawiać 
zasłużonej odpra\.vy. 

Przy głosowaniu całe centrum wraZ' 
z prawicą gJosuje za uni.~\\:ażnieni~m ":Y
boru Korfantego, socyahsc1 zaś l le\\-·1ca 
jak jeden mąż za wnioskiem odesfania spra 
wy ponO\\:nie do komi yi rugów \'\tybor
czych. 

Otóż mamy nowy dowód „przyjaźni" 
hakatystycznego centrum. · 

Polak" tak się odz}"\V"a: 
· .\y środę ubiegłą centrowcy po~azali 
ludowi I>Qlskiemu, do czego są zdolm, gdy 
-chodzi 0 . ich względy partyjne .. .Pali .~" 
dowody, . że dla „chwały partJ-1. umie Ją 
podeptać ,yszełkie prawa n~am~ .. '!-- t~ 
sobie postąpili centro\YCY 11mewaznia1ąc '' 

środc ubiegł<\ z pomocą konscrwalysr6w czego pewne gazet}" pol ki pracują na 
rząd-0 \'ców i narodowych libcraló\\' man- zgubQ ,\Vi, rusa Polski go'·, trudno to 
dat poselski do parlamentu niemieckiego. zdrow;m rozumem pojąć. .Mnie i zdaj , 
Czy postąpili sobie według praw i zwy. że to jest zemsta za o tatnic '' ybory do 
czajów panuhlcych w parlamencie nicmic~- parlamentu. P \\'ni panko'wie z obozu 
kim? Nie! wymyślili sobie nowe prawa i szlacheckiego i malowani Judowcy, pra-
nowc wpro\vadzili obyczaje do parlamentu gn~1cy , ię dla interesu zlach lC przypodo. 
za pomocą najzacictszych wrogów naszych hać, ułożyli sobi . że Polacy w \Vc tfalii i 
junkrów, rzndowców i hakatystów. Al~ Nadrenii glosować będ~l na ka11dydatów 
bowiem ta trójka razem z centrowcarrn centro\\ ych, a za to centro\\ • wyrobią 
glosowała za unieważnieniem mandatu na- owym pankom różne korzy ci i zaszczy-
szcgo posła. MusieJi·micć centrowcy i po ty. A tu przy hodz~1 robotnicy polscy i na 
łączeni z nimi hakatyści jakieś pozory do \\H:lkim wiecu w Bo hum uchwalają gło-
pogwatcenia Polakó\ . Uczepili siG, iak sowanic na kandydata poi l<i go i zarazem 
tci wiadomo czytelnikom naszym, tej oko~ protestują prze iw artykułom tych gazet 
liczności, że amtowy siemianowicki zabro- polskich, które pracowały dla centro-w. 
nil ccutrowcom urządzenia zebrania na ma ców. Ta uchwala za polskim kandydatem 
łej wiosce Przelajcc, i to w sali, gdzie za- i tcu protest przeciw gazetom pracującym 
·ledwo 200 osób może się pomieścić. Cen- dla centrowc<'iw, wy\ •olały niesłychaną 
trowcy twierdzili, że przez zebranie .w napaść na lud poi ki na obczyźnie. „Or~-
Przelnjcc byliby mogli zdobyć jeszcze k 11- downik", pismo niby ludowe, ale rr~e uzna-. 
ka set gtosów dla p. Letochy i że przez jącc ludu poniżej samodzielnego kup a 1 

zakaz zebrania została im ukrócona agila- majstrn, napisał \\ rost, że dr. i obi z 
cya. Twierdzili, iż do Przełajki byliby podobnych uchwał. Nie inaczej odezwał 
przyszli na zebranie ludzie z Michalkowie, się ,,Postęp", ,,Lech" gniefoiei1sk~", „Wicl-
Slemianowic, Macieim.vic, Czakaia, Panny- kopolanin", „Kurycr Poznal1ski" i inne po-
gruby itd. Ta część ludu naszego, która dobne pisma, tak szlacheckie, jak niby to 
zna te. miejscowości i ich odległości, zro- ludowe. 
zumie bardzo dobrze, jak śmiesznem jest Wysł\lgujący si~ centrowcom pankQ-. 
twierdzenie centrowców i ich przyjaciół. 1 \\te ogłupialąc systematycznie robotników 
Nikt z tych miejscowości nie byt?y PO.szedl I pols~i~h, u;vażają ta~ż.: Polakó\, 11~ ob-
do Przefajki na zebrauie. Ąlc muno to cen czyznie, ktorzy pra ;nc wszyscy nalezą do 
trowcy i ich przyjaciele skasowali głosy sta11t1 rcJ1cotniczego za ludzi ciemnych, idą-
oddane w tych miejscowościach nap. Kor- cych ślepo za przywódcami. Tak wyra~ 
fantcgo i unieważnili wybór jego. Dali nic pewien najmita centrowców z Dort-
przez to dowód, że w rugach wyborczych mundu pisał do Poznania, tak odz}:\!ały: 
me prawem, ale brutalną silą siG kierują, a się wpływowe osobistości w Poznamu do 
te: ci sami, którzy wywieszają na swych ludzi, mających bliskie stosunki z „Wiaru. 
sztandarach hasla: O wiarę, wolność i pra sem Polskim", aby ich nawrócić do polity ... 
\VO ! Lud nasz dawno 11rzestal wierzyć w ki centrowej. 
te frazesy centrowe, <i dziś w uciciwość 1 - Jak „Wiarus" zcch..:e, to Polacy b -
szczerość i sprawiedliwość centrowców I da glosowali 1ia ce11tro\\·ca) - 1116\vili owi 
stracił wiarę zupetnie. Trzeba sobie przy I pal10\\ ie. 
pomnieć, ile to zebrań urządzali dla siebie „Wiarus Po1ski14 llie chciał c ' 1trow 
centrowcy w czasie przedwyborczym, ia- com i ich przyjaciołom służyć za nagania-
ką agitacyG na rzecz p. Letochy uprawiali I cza. 'Nolal pójść za głosem ludu pal kie~ 
po kościolac11 i cmentarzach, jak się polą- ua obczyźnie, który postanowił glosowaó-
qyli przeciwko l11do\vi polsko-katolickie- na kandydata polskiego, a postanowit nie 
nu! nawet z rządowcami i hakatystami. A z namowy czyjejkolwiek, nie bezmyślnie 
jednak przepadh. ~olac~. przed wy?orami tylko z calą Ś\Vi~aom~sci~, że g~o~owanie 
ani jednego zcbrarna, am Jednego w1eca 11- • na R.qdaka bGdz1c nawozytcczme1sze dla 
rządzić nie mogli a polskie pisma ulotne sprawy robotniczej. Lżono z tego powo. 
centrowcy darli i niszczyli, przy czcm nie- du wszystkich Polaków na obczyźnie, al 
którzy ksiGża centrowi nawet o godności nanv1Gcei żółci i błota wyrzucono na 
z~pomuieli. To wszystko trzeba sobie U· „Wiarusa Polskiego'' i jego kierownikó\\. 
przylomnić aby zrozumieć i ocenić nalc- Co wiGccj, centrowcy i ich polscy naga-
życie bezprawne postępowanie centro\\'- niaczc postanowili za wszelką cenę zni-
ców " parlamencie. Obrazili w haniebny szczyć „Wiarusa Polskiego'·. W}·dałi na 
sposób poczucie sprawiedliwości ludu poi- ten cel już dzie ·iątki tysi~cy marek, spro-
skiego , a za tQ obelgę wyrządzoną 111d0\\'i wadzali sobie najro.zmait zych rcdakto-
naszcmu lud powinien im dać taką odpo- rów, to ugodowych, to narodow -demo-
wicdź, że nigdy jej nic zapomną ccntrow- kra'.tycznych i wszechpolskich a teraz, ja]· 
cy. Pójdziemy do nowej wałki, bo niedłu- czytałem w „Postępie" złowili na obiecan-
go 110\1,:e będziemy mieli wyh0ry, a pój- ki ca<:anki jakiegoś niby to dzielnego 1.u-
dziemy na nie z hasłem: Ani jeden gtos do\\'ca, a jak ten ,,Wiarusa" nic pogrzebie, 
na centrowca l Połączmy wszystkie siły te- gotowi z Katowic prowadzić żyda-so-
swoje i obierzmy jednogłośnie kandydata cyalistę ttaasego, który już ma wprawę w 
poi kiego. -..vy?.ywaniu na „Wiaru a Polskiego". bo 

Polacy n obczyźnie. 

Essen. Szan. Redakcyo ! Dziwne to 
dopra\vdy, że żadua g~zeta polska nie by
wa tak prześladowana, jak „Wiams Pol
ski", chociaż mojem zdaniem każdy pra
wy i uczciwy Polak winien po~erał i 
rozszerzać „Wiarusa Polskiego" gdyż 
\\!iemy że tak liberałowie, jak i centrowcy 
i socy~fiści chcieliby „Wparusa" utopić '· 
łyżce wody, poniewa.i psuje im szyki. 
broniąc lud polski przed hakatyzmem nie
bieskim, czarnym i czerwonym. Ze ,,\V1a
rusa Polskiego'' prześladują niemcy, . temu 
sie nie dzi,vię, bo póki świat światen:. nie 
będzie niemiec Polakowi bratem;. ale dla 

już tu występował na wie ach. 
Ale choćby centrowcy i ich przyja„ 

ciele pozy kali do \"alki przeci-.. ' „Wiaru
sowi Pol kiemu'' amcgo k . ~tephana ze 
·tązka i posla so yaHstyczneg<J a zyń-

skiego z Krakowa, to i tak , \\ iarusowi'' 
nic nie zrobią, bo lud I>Ol kii na obczyźnie, 
a mianowicie wszyscy robotnicy polscy 
stoją wiernie prZ}' „Wjarusie Polskim" i 
bronić go będą, dopóki im t hu stanie, b~ 

•:wiedzą, że z „Wiarusem Polskim'· upadła
by w Westfalii i Nadrenii praw.a polska 
a robotnicy polscy staliby ię popychadła
mi pp. Lensinga, l(ościelskiego, ł:luego, Bu
chnera i im podobn}·ch. Roda .y ! Trzy
majmy ·ę kupy, popierajmy towarzystwa 
polskie, wst~pujmy do „Zjednoczenia za
wodowego polskiego" rozpowszechniajmy 
,,Wiarusa Polskiego'· i !,Robotnika Pol-



.· 
'SkteroH a padao1kom i naganiaczom cen
trowców pokażmy drzwi. Jeżełł pójdzie
my zgodnie„ to żadna p0tega nas nie 'LVtY

dęty, cboćby się opierała na miUonach, 
jakimi rozporz4dzaJą nasi przedwnłcy. 

. Polak. 

E2 

\1uwa posła Czarli6skiego 
wygłoszona w parlamencie dnia 24 mala 
przy obradach nad ntgaml wyborczeml. 

M. p. Stawiam wnlesek o z""·rócenie 
sprawozdania, dotyczącego ·wyboru posła 
Brejskiego do komisyi, zajmującej sie ru
gami v: yborczcmi i to z następujących po
wodów. 

Komisya zajmująca się rugami wybor
cze111i, me uwzględniła protestu i powola ... 
la się na praktykę komisyi wyborczej, 
w<:dle której twierdzenia, zawarte w 
kontr-proteście o tyle tylko bywają U· 

względnionc, o ile dotyczy samego prote
stu. W tym przypadku jednakże nie cho
dzi o kontr-protest, ponieważ był to pro
test samodzielny, o którego wniesieniu, tak 
jak o wniesieniu drugiego protestu do biu
ra tutejszego, posel Brejski równocześnie. 
zawiadomionym został. Życzenia zresztą 
1;odnem jest, aby parlament dowiedział się 
o nadużyciach, które przy wyborach za
cJlodzą. Zaufanie do parlamentu może się. 
jedynie podnieść przez to, jeżeli uważa
nym będzie jako najwyższa instancya przy 
roistrzygamu tak ważnych kwestyi wy
borczych. Dalej wybór w okręgu Ujść zo
stał unieważnionym, ponieważ podobno 
przewodniczący wyborów i prowadzący 
Protokól równocześnie lokal wyborczy na 
pewien czas opuścili. 

M. p., gdyby tak zupełnie rzecz się 
miata, komisya rugów wyborczych inaczej 
,postąpićby nie mogla. Prawo wyborcze 
przepisuje, że przewodniczący wyborów; 
i prowadzący protokół, nie mogą się ró· 
wnocześnic inaidować po za lokalem wy
borczym. Przy dochodzeniach, które ko
misva wdrożyła nie zapytywano się prze., 
woctniczącego, co spawodowato go do od
danfa zastępstwa protokuliście, ponieważ 
wiedzieć musiał, że zastępca jego miano· 
wanym został przez landraturę i przy wy
borach był obecnym. 

Z tego względu więc twiertlzą MP., 
'l..e 111e można powiedzieć, aby nie stato się 
zadość przepisom prawnym przez to, że 
przewodniczncy i protokulista równocze. 
.śnie znajdowali się po za lokalem wybor
czym, ponieważ z urzędu mianawany za„ 
s1:ępca pozostat i zastępstwo przewodni„ 
czącego przejqt Sądzę, że z tego już po
wodu powinny zostać..akta i sprawnzdania 
-do komisyi odesłaneatiy dowiedzieć się 
co sp°'vo<lowało kdffi.isarza wyborc~ego 
<!o oddania protokullście. zastępstwa swe. 
go1 ponieważ to nie jest dozw-0łonem. 

Co do tego punktu m. p. mam pe.wn·~ 
;vątpliwości, możnaby bowiem sądzić, że 

pny sprawach podobnych zachodzi nie-

_Kapitan Czart. 
~ : , .· . TOM TRZECI. 

~ • ' " ., I • 

: .. 
(Ciąg dalszy). 

XI. 
ObJaśn!enia, których udzielH Roland 

Ben Joelowi. byly barozo krótkie. Na 
IJOdsta\vie ich cygan w żaden sposób nie 
mógł zrozum1eć, dla czego hrabia uważa 
'\Vszystko za przepadłe. 

Rozumie się że w objaśnieniach nie 
było żadnej wzmianki o testamencie hra
biego de Lembrat. Nic też nie wspomniał 
Roland - rozmyślnie, czy też przez za
·pomnienie - o księdze cygańskiej, znajdu
jącej się w rękach Cyrana. 

Nae osłabiło to jednak w niczem za
ciętości, z jaką Ben Joel przystąpił do zbó
jeckiej wyprawy na poete. 

Prosto z palacu hrabiego Rolanda udal 
się on do Domu Cyklopa. 

Przed wejściem na górę, odbyl drugą 
naradę z kilkoma łotrami zgromadzonymi 
w izbie noclegowej. 

Wszystko to byłl zbóje i rzezimieszki, 
oddawna poróżnieni ze sprav.iedliwością 
i nic już nie mający do stracenia. 

Wezwanie Ben J oeła przyjęte zostało 
przez nich z za1>3łem. 

Sprawa przedstawiała się pod każdym 
względem świetnie. · Przeciwnik byt tylko 
jeden; · sprzymlerzeócó~ dziesieciu. RY
-zyka nie brano w rachubę, a wynagrodze
nie, ofiarowane przez ·Ben Joela, moglo 
bylo skusić najopornleJszych. 

Ody ju,t zawarto umowę i ulożono 

raz naruszenie obowiązków z pełną Vrie
dzą. Nie twierdzę tego na włatr, bo już. 
w r. 1879 przytoczyłem w parlamencie 
przypadek podobny, w którym pewien u
rzędnik oświadczył urzędowo w mieJscr 
przysłęgi, że z umyslu postąpił sobie 
wbrew przepisom prawa i regulaminu wy~ 
borczego. Za pozw()leniem pana marszał· 
ka odczytam te kitka wierszy z sprawo
zdania stenograficznego z Posiedzenia par„ 
lamentu w dniu 14 maja 1879: 

Przewodniczący gminy kwidzy(1skic
go okręgu w:yborczego napisat do kt'. 
landratury w Chojnicach: W odpo\vie-, 
dzi na dzisiejsze pismo donoszę, list:\1 
\.\'-yborcze z Żukó\\' i Bodorf ( ?) nie zo~ 
stały wyłożone a zapewniam to w miej. 
sec przysięgi. Oczekując innego rozpo~ 
rządzenia dodaję, że list tych nic wyło„ 
żyłem z tego powodu, aby \V danym ra -· 
zie wybór unieważnić można. 

Odzie takie rzeczy zachodzą m. p. 
tam można mieć podejrzenie i należy uwa. 
żać na wszystkie uzasadnienia faktów za
'vartych w proteście. 

Dalej mości panowie w okręgu wybor. 
czym Wąbrzeźna uznano siedm głosów z~ 
nieważne z tego powodu, ponieważ o.dno~ 
śni wyborcy nie umieli dO\vieść, gdzie 
przez dtuższy czas mieszkali lub przeby .. 
\Vali. Ale z akt, a mianowicie z postępo
wania sądowego przeciw włościanino\.vi 
Menna, który ludzi tych w listy wyborcze 
zapisać kazal, v1:ynika jasno, że wyborcy 
ci glosowali na kandydata przeciwnego. 
Po skonstatowaniu tego nie należało, zda
niem mojem, odciągać głosów tych WY· 
branemu kandydatowi, należało ie raczej 
odciągnąć od cateJ sumy głosów, skor~ 
dowiedziano się na pewno, że glosO"\\"ali trn 
kontrkandydata. 

O<lyby praktyka taka miała się rozpo
wszedrnić, moglibyśmy tego dożyć, że Ja·' 
kieś stronnictwo wielu nieuprawnionych 
wyborców z własnej party! z umysłu \V li· 
sty wyborcze zapisać by kazało. Prze
szedłby postawiony przez nie kandydat 
zamilczanoby o tern; \V razie zwycięstwa 
przeciwnika byłby to powód do zaprote
stowania przeciw wyborowi i o ile możno. 
ści do uznania go za nie\vażny. 

Oprócz tego , mości panowie., otrzyma~ 
łlśmy wreszcie rzeczywisty kontrprotest. 
który znajduje się i w ręku panów i który 
pod.pisanym jest przez miejscowego wika-
rego Feliksa Bołdta. W prote~cie tym. 
twierdzi te wiele głosów v,-yborcow pola
ków nie

1

prawnie zostało unieważnionych , 
ponieważ, wbrew h'\-ierdzeniu głównego 
protestu, byli oni pruskimi, a tern samem 
niemieckimi poddanymi. _ 

Mości panow'ie sądz~, że zapatrywa
nia, które podałem są dostatecznemi, aby 
wniosek móJ o cofnlęcie sprawy tej do ko
misył mvażać za uzasadniony. 

(Brawo! u polaków). 

\\' dalszem ciągu posiedzenia na wy-

warunki v„·yprav,')", cygan polecił kamra„ 
tom aby nieco wypoczęli dla nabrania sil 
po-t;zebnych, przyrzekając zbudzić ich we 
właściwej porze. • 

·Zilla, usłyszawszy pukanie do drzwi, 
sądziła w pierwszej ch\v11i, że to przybywa 
pose1 od Sawiniusza. 

Na widok wchodzącego Ben Joela, do~ 
znala bardzo umiarkowanej radości. 

Zbój, zwracając najmniejsz~j u~~gi ~a 
ślady fizycznych I moralnych c1erp1en, wi
dniejące na twarzy siostry, rzucił się na 
stolek i rzekł: 

- Otóż i ja. Musiafaś być bardzo 
zaniepokojoną moją nieobecnością. 

- Wiele ważnych zdarzer1 zaszło w 
tym czasie, więc co pra\vda - zapomnia~ 
łam o tern. 

- Jakich zdarzefi? 
- Czyż zapomniałeś o Manuelu? 
- Jakże mogłem zapomnieć! Ws-zak~ 

te to w jego sprawie drogę tę odbyłem. 
- Widziałeś się z hrabią? 
- Naturalnie. 
- Cóż cl powiedział? Chciat Manue-

la otruć; czy \Yiesz o tern? 
- Nie chwalll się tern. Ale nie o Ma

nuela ch-0dzi w tej chwili. Teraz na placu 
Cyrano. 

- Cóż chcesz z nim zrobić? 
- Dowiesz się Jutro. 

, -Znów jakieś piekielne spiski, znów 
jakaś zmowa pomiędzy hrabią i tobą I Ben 
Joelu I kiedy ty si~ upamiętasz? 

Cygan zaczął się śmiać cynicznie. 
- Czy dośv.-iadczasz wyrzutów su

mienia? - rzekl. - A może t>rzestaleś już 
ko<:hać Manuela. 

- Wiesz dobrze, że· kochąm go __ nad 
:tycie! 

wody dr. Lucasa odpowie<lziat · p. Poscl 
Czarłitłskl. 

M. p .• przedewszystkiem musze' odpo. 
W1edzjet . mówcy poprzedmemu, te spra
we te uważam za zbyt ważną, aby można 
zbyć ią lekko i zadowolnić się prz;yzna
niem, że przewodniczący \\"YOOl"ÓW w UJ. 
ściu błąd popelnil, oddając zasteJ)st~·o swe 
protokuliście. Posta\vilern wlaśnłe wnio·· 
sek, aby komisya zapytała go, co go do te. 
go spowodo-wało. Sądzę, że na przewo
dniczących ·wyborów nie mianuje się tak 
głupich ludzi, którzy najjaśniejszych prze. 
pisów pra\\·nych nie rozumieją i nie wie
dzą nawet, że w jednej i tej samej osobir 
dwa takie urzędy nie mogą być połączone 
Na dowód, że takie blędy niekiedy z urny. 
słu się popelnia, pozwolilem sob.ie przyto
czyć to, co powiedziałem w parlamenctei 
już w r. 1879. 

To co p. poseł Wellstein po.wiedział 
że pO\volywałem się na kontrprotest, jes• 
błędnem. Zaznaczylem wyraźnie, że nio 
mówię o żadnym kontrproteście ale jedy
nie o proteście głównym, który wniesiono 
w przepisanym czasie, a rzeczywiście nie 
wiem, czy parlament sprawę tę zamierza. 
traktować tak lekko, nie chce pozwolić lu .. 
dowi, aby mógł poskarżyć się na naduży
cia i btędy. Wedle mego zdania komisy?i 
rugów -wyborczych powinna była przynai
mniej przejrzeć to, co w proteście napisane. 
a nie \Vyrażać się na skargę o nieuznaniu. 
tego protestu jak następ n je: 

Wywody podania tego nie mógty spo
wodować komisyi do odstąpienia od raz. 
zajętego stanowiska, stósującego się do u 
stalonej praktyki, że twierdzenia zawar·. 
te w kontrproteście o tyle tylko mogą1 
znaleźć uwzględnienie, o ile odnoszą się 
do twierdzef1 protestu głównego. 

Zgadzam się na to, gdyby spra\va tak 
się miala ! Ale twierdzę, że to nie był ża-· 
den kontrprotest, ale protest samodzielny. 
Ci wszyscy, którzy drugi te.n protest wrę
czyli, nic o pierwszym nie wiedzieli, a z te
go powodu nie mogli zbijać twierdzeń \V 

nlm zawartych. 

Z \\'Ojny rosyjsko-japońskiej. 
Operacye na morzu pozostają w dal

szyrn cią~u w dziedzinie zagadek i tajem
nic. O flocie japońskiej wiadomo zupeł
nie to samo, co przedtem, to znaczy: nic 
nic wiadomo· o flocie rosyjskiej w dalszym , . . 
ciągu nie \\iedzieć, gdzie się znalduJe, wia-
domo tylko gdzie jej niema, mianowicie 
shvierdzono, że Rożdiestwieński na pocie
chę francyi wyniósl się nareszcie z wód 
terytoryalnych francuzkich. Skonstatowal 
'to francuzki admirał Jonquieres, który wy. 
mszy! na poszukiwanie Rożdiestwieńskie
go kolo wybrzeży- indochiflskich i ewen
tualnie poproszenie g-0, aby przestał doku.., 
czać F rancyi za długiem korzystaniem z 
gościnności. Admirał ten doniósł także, 
że widział w sobotę, już na wodach oboJęt-

- Daj więc pokój kazaniom i nie 
przeszkadzaj mi w robocie. Ty nie wiesz 
jeszcze, do czego jest zdolny brat, gdy ko
cha swą siostrzyczkę, a przytem dba o 
swoje interesa. 

- Nie rozumiem cię, Ben Joelu! 
,...._ Posłuchaj zatem. Zwiodtem Cyra

na i Manuela, to prawda, ale Z\\iodtem 
także hrabiego, pozwalając mu myśleć, że 
wszystko skończy się z chwilą, gdy jego 
brat powróci, zkąd \\ryszedł. Ody już pan
na de Faventines zostanie hrabiną de Lem
brat i gdy Manuel, powróciwszy do nas, 
\Yyleczy się ze swej głupiej miłości dla 
córki jaśnie wielmożnego margrabiego, zaj
mę się wówczas jego przyszło-ścią i na
szym losem. 

- Co mó\visz, nieszczęsny! Czyż my 
śllsz, te w ten sposób Manuel odzyska wol 
ność? 

- Odzyska, gdy tylko hrabia nie bę
dzl e potrzebował obawiać się go, jako ry
wala. Wiem ja o tem \\ięceJ, niż ty do
myślać się możesz. Pozwól mi więc dzia
łać. 

- Dzialaj ! - szepnęła Zilla, która 
czuła się mimowiednie pociąganą dowo
dzeniami brata. 

- Manuel przypomni sobie niezawo
dnie, że kochał ciebie i że ty nigdy kochać 
go nie przestalaś. Wówczas„. ożenię \Vas. 

- Ożenisz nas? 
- Z największą pe\1,;nośdą. Dopełni· 

wszy zaś tego, udam słę do władzy, jak 
przystało nawróconemu krzeszniko\\i. 0-
Ś\\;iadczę, gdzie należy, że pan de Lem
brat wymusił na mme przekupstwem fat-

' szywe zeznanie i że Manuel jest rz~zy
\\iście jego bratem. Zatądałą dowodu, 
który im natychmfast przedstawię. ZechC4} 

nycf1, t t krqio\vników poonocakzych i kił„ 
ka torpcdov.~ó'v rosyjskkłt. Równocze. 
śnie z~ poiawila sie wiadomość, te ~of ... 
diestwiel)sld przeplynąl z 40 okrętami cłe~ 
śnine .Baszi (Passi) pomiędzy wyspą p~ 
mozą a Filłplnanti, przedostając się tern S-"~ 
mem na ocean SPokoJny. ' 

Ta ostatnia wiadomość, odosobniona~ 
trudna do skontrolowania, jeśli uwzg-lęQni. 
my, że spoktanie floty rosyjskiej przez fa. 
kiś okręt mogło być tylko p rzypadkowc 
- o lle naturalnie jest prawdziwą w zesta. 
wieniu z relacyą admirała J onf.Juieres wska 
zywalaby na to, że Rożdtesh-vieilski unika 
jąc bitwy, postanowił przedostać się z tno. 
rza poludniowo-chil1sklego przez okrąże. 
nie Formozy i że podzielił swoją flotę na 
bojową i transp-0rtową. Próbując prz~fo. 
stać się na ocean Spokojny przez cieśninę 
Baszi. mógt Rożdiestwieriski liczyć na 
względ11e pO\,\"odzcnie planH także i z teg:> 
względu, że właśnie tera~ w O\\ ych stro
nach była pełnia księżycowa, zatem przv 
jasnych nocach okn~ty rosyjskie mo~ł1· 
się fatwo uchronić przed niesp-odziewany. 
mi atakami japol1skich torpedowców. 

Stosownie do planu przcpravr"y po
dziat okrętów na ,„.-oje,nne i transportowe 
bylby uzasadniony; okręty transportowe 
pmvolniejsze, płynęłyby za okrętami \\.'O

jennymi, zabezpieczone przez to do pewne. 
go stopnia, a także strzeżone przez krążo
wniki pomocnicze. Obie części floty mają 
się zape\vne spotkać w jakiemś z góry o
kreślouem miejscu, prawdopodobnie koło 
wysp Bas2i. 

Co się tyczy wieści o przedostaniu się 
Rożdiestwieńskiego na ocean Spokojny, .to 
za jej prawdopodobieilstwem przemawia 
także ta okoliczność, iż według relacyl z 
Saigonu, w Szanghaju spodziewane Jest 
przybycie okrętu szpitalnego ,,Oret". Wia
domo bowiem, że Rosyanie używają 
swych statków szpitalnych do stużby wy
wiadowczej, oczekiwanie więc na ów okręt 
wskazuje, że ruch floty rosyjskiej \V tamte 
stronę juz się zaczął. Ze zaś Rożdiestwiei1 
ski obrał drogę okrężną koło Formozy :i 

nie przez cieśninę Pukian, między Formozą 
a lądem stałym, wynikało-by to ze· wzglę
du na mniejsze szanse spotkania tam flo-ty 
japońskiej. 

W każdym razie pobyt okrętó,,· rosy.i. 
doprowadzić mo2e do starcia. 

Już po wydrukowaniu powyższego na
deszla wiadomość podana w rubryce ,,Z 
wypadków dnia". że flota rosyjska ukaz~i 
się w cieśninie Czuszima . 

. ZJcmle polskJc •. 
z Pras Lacłtodnłeh Warmii i Mazuf. 

Pelplin. W Prusach Zachodnich to· 
warzystw ludowych czynnych wszystkie~ 
razem 59 a ogólna liczba członków wynosi 
ok->ło 8000. 

Gardeja. Dziewczyna w Zeb rdo~le, 
której lekkomyślnie do ucha strzelił, iak 

też zapewne ukarać mnie za poprz~ni 
fałsz - ale cóż mnie to obchodzi? Posie· 
dzę sobie trochę w więzieniu i na tem ko
niec. Ody kto dba o los rodziny, n!e_ zwa· 
ta na takie drobiazgi! Zaplacisz mi zre· 
sztą za nie, zostawszy wicehrabiną d~ 
Lembrat. Taki jest mói plan, siostruniu, 
zdaje mi się, że · przypada do smak.u? . 

Zilla sluchala z gtową schyloną. OdJ 
skończył, podniosła głowę i \V oczy mu 
spojrzala, ramionam.i wzrn~zaJąc. ,

1 
__ 

- Twój plan iest rnedorzeczn; 
rzekfa poważnie. - I wówczas tylko nit 
bylby takim, gdybyś mial m-0żność WP.ro-, 
wadzenia go w wykonanie. . K .. 

- Alboż nie mam tej możności? s~ 
ga którą zachowałem w ukryciu prz 
w~zystkimi, i której \\J")'dania: odmów!le~ 
tak samo hrabiemu, jak Cyr_anow~, d:s~ic 
czy mi dowodu, którego nikt me ę 
mógł podać w podejrzenie. . 

Zilla wiedziała, że jedno Jej sfowot~~h 
starczy do obrócenia w niwecz wszYS '# 
roieu brata, ale że zbudzi ono zarazem 
jego umyśle burzę straszllwą. . , od· 

Nie zawahała się jednak stawie mn 
ważnie czoła. ·1nyt11. 

Wargi jej zacięty się mocn\> s~ za 
nerwowym kurczem. Chciała bycl Je! 
wszelką cenę, spokojną i - ud.alo se 
to„. I 0 któ· 

- Ben Joelu - rzekla-kslęg' 
rei mówisz, Już tu niema. I 

- Zabrano eł ją! - ryknął cygan. 
- Nie. Sama ją dałam! . 
-Ty? . 
- Dalam ją panu de Cyrano. 
- Nędznico! teslollY• 
ZbóJ, wściekłym gniewem un · lęśclą· 

rzucił się na siostrę z podniesioną P 
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40tvsilłśmY kilka dn!. emu, robotnik z Pol
'· untarla we. ~iorek .w zakladzie dyako. 
. k. nie odz~kawszy wlęcej przytomno

·L Kuła dostafa_ ~e do mózgu. Zmarłą 
tirla niejaka Julla Dobczelewska, Ucząca 

7' lata. . 
'"' Cb<>JBi~. Strejk mularski kończy sje. 
11\!sUZ mularski P~wet Wiese przysfal na 

11 godzinną pracę 1 na płacę 35 fen. na go-

aiine. 
Olsztyn. Strejk tutejszych mularzy 

został zakończony. Na zebraniu chrze
śeiań ·kich mular~y, !.akie s.i~ w środę od
byro w „~opem1kn , ~tw1er~zo:no, iż 10 
pracodawcow .na żą?an~e str~1ku1ących się 
zgodzllo. OpLera się zą~an1om tylko je-
icze l pra-codawca, lecz i z tym postano
~1on-O się jeszcze ugodzić. Nowa taryfa 
dla mularzy (dla egzamrnowauych czela
dnikó~· 4 Ofcn. na godzinę przy 11-godzin
nei pracy dziennej) obmvięzuje od 17 maja 

1905 do 11 k\vietnia 1906 roku. 
Orudzlądz. Straszny wypadek zaszedt 

1a placu Ć\\ iczc!1 wojsk°'vych w Grupie. 
j}Wóch grcnadyeró\v chcia?o zapalić ro
dzaJ granatói..v używanych przy artyleryl. 
Jeden z nabojów nagle eksplodował i po
riilil obydwóch. Odłamki granatu prysły 
zrenadycrowi Heinemu do lewego oka, o
prócz tego zostały mu zranione ręce. 
Wspóltowarzyszowi jego Oeidzie poodry
wane zostaty dolne członki u dwóch pal
cy lev:ei ręki, oprócz tego dłonie zostały 
poszarpane.· Trzecl grenadyer Preytag, 
„ rzypatrujący się obojętnie robocie współ-
10,rarzyszów, zostat tylko lekko zraniony. 

Z Wiei. Kr hznańskiego. 
Majątek l(Qkorzyn w PO\\ iecie ko

ściańskim nabyfa podobno - jak pisze 

1 
(Ja.i. Polska -- komisya kolonizacyjna od 

rotmistrza Hildebrandta. Jestto pienvszy 
nabytek komisyi kolonizacy}nej w powie
cie kośdaiiskim. 

Jarocin„ Samochód jadący szosą z 
Jarocina przeJetdżal przez dom. Brzosto~ 
~'O I dal zwykły sygnał trąbką. Z powo~ 

.d1J tego spłoszyły sit; konie przejeżdżają
cego wozu z mierzwą, tak, że woźmca 
stracił władzę nad nimi i WJ)adł pod wóz 
-Koła przeszły przez niego tak nieszcz~
śllwie, ie śmierć nastąpiła na miejscu. Sa
mochód zajechał na mie}sce wypadku i za
trzymał slę dopóki nie przybył kormsarz 
dominialny i lekarz p. dr. Schubert, któ
ry mvierdzit już tylko śmierć nieszczęśli· 
wego. ~led-ztwo jest w biegu. Wlaścide
·1em samochodu ma być pe\Yien mechanik 
-z Poznania. 

Poznań. Niemcy ukarani za polskie 
barwy. Na 30 marek kary pieniężnej albo 
10 dni więzienia skazat poznański sąd ła
wniczy murarzy K. Lindnera, P. Dawida, 

10. Mulłera i F. ł(oniga, wszystkich Niem-
·ców, za to, że na pogrzebie murarza Boni-
ua w kwietniu rb. nieśli wienie-..: z \Vstęga
mi biafoczerw-onemi. 

Gniezno. ,.Lech" donosi: Majątek 
Kustody.a, polożony pod murami miasta 
Gniezna, 700 mórg najlepszej ziemi bura
czanej, pięknie odbudowany z pałacykiem 
dominującym nad miastem od strony kate
' dry - nabył poseł nasz p. Leon Grabski 
odp, dyrektora Jascheck'a ze Sv.-iduicy. 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Oi>ote. Oermanizacya za. pomocą ksią

żek do nabożer1stwa. Niedawno donosili
śmy, że inspektorzy szkólni w Prusach 
Zach. otrzymali fundusze na wyznaczenie 
~obrze się sprawującym dzieciom polskim 
nagród w postaci niemieckich książek do 
nabożeństwa. Obecnie czytamy w "Gaz. 
Opolskiej u, ż.e na SląU:u germanizacya w 
daleko niebezpieczniejszy sposób ma być 
~aszczepiana dzieciom polskim. Otóż kslę
~ otrzymują od inspektorów szkólnych 
niemieckie książki do nabożeństwa z pole
ceniem, aby je rozdall pomiędzy dzieci, 
któ:e do piervtszej komunii św. przyspo
sabiane były w oddziale niemieckim. Wia
doma zaś rze z, że w tych „niemieckich" 
od~ialach większa część dzieci jest pol
skiego pochodzenia, a rodzice posytaJą je 
~·tego oddziału bądź to wskutek zależno-
1.hądz też próżności, że to więcej „fajo''. 

. Dzi~ci, które w Polskim oddziale przyspo
~bUtne byty, nie otrzymują takiej pamiątki 
1lePOwstaje ztąd nietylko rozgoryczenie, 
a w ludzie rozbudza się chęć otrzymania 
ta~że pięknej książki na pamiątkę. - Jak 
Wtcb:i~y jest to niebezpieczny sposób ger· 
tnan1zacyjny. . 

l<okoclnlec· pod Katowicami. W Li
&'?Cle P<>d l(okocińcem ksieża Pranciszka
~6 zaczęlł htt budowę dużego ktasztoru. 
. · atera1ów budowlanych Jui dużo nawie
ziono. Ogród już urządzono i drzev.~aml 
\łosadzono. Także i kościól tu ma staną..S. 

Wiadomośd ze świata. 
. Z Turcyl. Według informacyi d.zien

mków z.agrankznycłi z l(oustanfrnopola 
powstanie Arabów nic ogranicza si~ juf 
t~lko do Ycmenu, lecz obejmuje catq Ara
bię! ~obec. czego rząd turecki przcdsil(· 
wz1ąc. będzie mu~lal jak najenergiczniejsze 
środ~1 dla ocalema tego, co się jeszcze da 
ocali~. Rozkaz zmobilizowania 50 tysięcy 
redytów <:ezenv) już ·wydano, ale czy on~ 
d?stan~ SH~ na teatr, dziata!1 wojennych, 
me mozna przesądzac. Ministcrynm woj
ny rozpatrnje obecnie sprawę przewozu 
tych wojsk. Wynajęcie wu~kszej liczby o
~rętów nie przedstawiałoby wprawdzie 
za<lnych trudności, gdyby byty pienłądzc 
na oplacenie ich. Ale w skarbie tureckim 
pustki i nawet zebranie środków na opta
tG za przejezd przez kanał Suczki połącz:::i
nc było dla Pony z wiclkierni trudnościa
mi. Operacyom wojennym na szer. zą 
skalę w Arabii stoi na przeszkodzie wła
śnie brnk środkrl\\' który w Turcyi mimo 
zaciąganych ciągle pożyczek, przes;cdt już 
"\V stan chroniczny. 

Część wojsk, wysyłanych obecnie tlo 
Arabii, przeznaczona iest na poskrornieme 
emira z Knwejty, który pierwszy podniósł 
zarze\vie buntu i któremu sprzyja \\ryjąt
kowo szczęście wojenne. Dziaalność jego 
przybiera charakter coraz g-roźniejszy i 
Tu 1·cya będzie musiala robić wielkie wy
silki, żeby przywrócić powagę swo.lą w 
północnej Arabii, jeżeli iei się to wogóle 

.uda. Położenie utrudnia i ta Jeszcze oko
liczność, że burzyć się zaczyna również 
ży'lvio~ perski w Bagdadzie i Kerbeli. Gdy
by kolej bagdadzka była iu7, ~otawą, rząd 
turecki mógłby b1rdzo szybko przerzucić 
znaczne wojska do Bagdadu i Bassory, o
becrne dov.•óz wojsk do miejscowości tych 
v„'ymagać będzie wicie czasu i dużo pie
niędzy. 

Z Rosyi. Jak Rosya zajęta Port Ar
tura? łiistorya wzięcia prZ<łZ Rosyę Por
tu Artura, wyszła na jaw w petersbur
skiem „Słowie", z pod pióra znanego pu
blicysty, Demczyńsklego. Opowiada on, 
jak hr. Murawiew, zwiedziony przez 
N1emc6\v, nwierzyt, że wydzierżawienie 
Niemcom portu i terytoryum KJaocza~ za
grażało stanowisku Rosyi na Dalekim 
\\!schodzie - jak więc wykazywat ko· 
nieczność zajęcia Portu Artura. Wszyscy 
ros~'jscy ministro\vic byli temu przeciwni, 
ale Murawiew przedłożył carowi depesze, 
rzekomo pcchodzące od rosyjskiego posel
stwa w Pekinie, a głoszące, że Chiny ży
czyły soble mocno rosyjskiej okupacy! 
Portu. Samobóstwo Murawiewa bylo sku
tecznem odkrycia, że ehciano okłamać ca
ra - że go istotnie okłamano. Polityka 
która z tego fałszu wzięta początek, do· 
prowadziła carat do dzisiejszej wojny, 
Demczy6skij oświadcza, że błędy \VSZY

stk10 nie byłyby zaszły, nie bytoby przy
sz1o do wojny, gdyby byto wolno prasie 
rosyjskiej powiedzieć prawdę. On sam 
atoli został zaaresztowany w r. 1903 z roz
kazu Plehwego - za to tylko, że dat o
ględnie poznać, iż rosyjska rada ministrów 
była polityce v,·schodniej przeciwną. 

1 róin~b stron. 
Essen. Połicya swego czasu skonfl-. 

sko\vata 11 p. Dąbrowskiego w S<::h. różne 
obrazy i karty pocztowe "treści narodowej, 
Sąd zawyrokował, że obrazy i karty te, 
których treść uznano za karygodną, mają 
zostać zniszczone. Powstałe przez to ko
szta ponosi kasa państwowa. 

Kamen. W niedzielę o go<lz. 6 po pol 
w pobUżu lokalu, gdzie Tow. św. Wojcie· 
cha obcho<lZito właśnie rocznicę, v,rybuchf 
pożar w domu prywatnym i zniszczy[ go. 

Liinen-Siid. Pewien górnik otruł \V 

kopalni swego towarzysza pracy z zemsty, 
że tenże podczas strejku górników chodzil 
do pracy. Truciciel został aresztowano . 

Duisburg. W okolicy zniszczył pożar 
z11aczne przestrzenie lasu. Pożar wznieci
ła J>Qdobno iskra, jaka wypadła z lokomo-
tywY. 

Baczność! 
Wszystkich Rodaków, którzy coś win

ni „Wiamsowi Polskiemu" za książki, o
gloszenia, druki itp., prosimy serdecznie, 
aby niezwłocznie uiścili się z dlugu, bo te 

pieniądze są nam konłecznJe potrzebne~ 
Spodziewamy się, że Ro<lacy nie zec.hcą 
brać na sumienie przykrych dla nas a 
~zkodliwych dla ·sprawy narodo~·ej skut

ków. gdyby „Wiarus Polski'' rychło nio 

o·rz} m ł, co m ; 1 al ży. Kto ter z m 
nic będue po zu\vaJ ię eto oho\\ i zku pla
cenia, tego może pó-źolej d do tego znie
wolić. Je teśmy przecfcż pe\\ ni, ze do 
tego nie dojdzie, bo llczymy na uczci\\ ość 
Rodaków. 

Wydawnictwo ,,\ lARUSA POL KIEGO". 

- - · C!!!S=== 
Osłalnit wiado11oścL 

Rożdiestweńs i pobity. 
Z różnych stron nadeszły sensacyJn 

tcłe~ramy, że admirał Togo w sobotę po 
południu pomiędzy godz. 2-gą a 3-clą za
czepił eskadrę rosyjską. Bitwa skończyła 
się zwycięztwcm Japończyków. Rosyani 
stracili pono 2 wielkie pancerniki uOrcł" ; 
„Borodino", 3 krążowniki ł t statek repa~ 
racyjny. O stratach Japończyków nic nie 
wiadomo. Podobno reszta floty rosyjskiej 
zdołała slę ulotnić ku północy. 

flota rosyjska posiadała 6 pancerników 
pierwszej klasy. Urzedowe potwierdze
nia wiadomości dotąd nie nadeszło. „Orcł" 
i „Borodino" były statkami pierwszej kla
sy liczącymi po 780 chłopa załogi i po 66 
dział. 

Bi a I ogród. Krót serbski zatwier„ 
dził listę ministrów pod prezydyum Stoja. 
nowicza. Skupczyna zostanie rozwiązana. 

Szan4 Zarząd t Tow.ar.zystw 
ostrzegam przed udzielaniem informacyi. 
dotyczących składu i charaktern towa
rzy<;twa osobom prywatnym bo nie można 
wicJzicć na jaki cel t~ inionnacye stużyć 
mają. Latwo więc staćby się mogfo, że 

zarząd sam naraziłby Towarzystwo n<t ró
żne przykrości i szykany. 

Bochum. dnia 29 maja 1905. 
Stanisław Kunca, 

sekretarz „Z\\.iązkn v\'zajemncj pomocy 
polskich towarzystw katolickich". 

Tow. „Jednośt" p. op. sw. Stanisława B. 
w Essen. 

W święto Wniebowstąpienia Paftskie· 
go dnia l czerwca b. r. po por. o godz. 5 
urządza to\v arz1·stwo zebranie pośv;ięco
nc czci św. Stanisława Bisk. Rano Msza 
św. o godz. 7 w kościele św. Gertrudy. 
Zapraszamy wszystkich nam życzliwych 
I~odaków z Essen i okolicy. W niedzielę 
dnia 4 czenvca odbędzie się posiedzenie 
towarzystwa o godz. 2 po pot. na wielkiej 
sali lokalu posiedzef1. Goście mile widzia-· 
ni. O liczny miział prosi. Zarząd. 

4aU\•A~~·········~ "!\. ...... "'" ;J;.· ~ ,,,. '11> '11> ,i_ ""- y., V. '11> '-'· "'• 
Towarzystwo św. Marcina w l(fay

zasyła swemu szanownemu sekretarzowi 
WŁADYSL. l(UKIOLCZYŃSl(IEMU 

oraz ELżBIECIE l(Ul(lOLClYŃSKIBJ 
na akt ślubny, który sie odbedzie 3Q maia 
serdeczne życzenia i wykrzyku}emy po 
trzy razy niech żyją r aż się echo z Kraju 
do Krotoszyna odbije. Za towarzystwo 

Ant. Gruszczyński, zast. sekr. 

~""ft ft~ ft ft ft~ ft~ it fł ft 1ł 

•****"*••••*•* Zasyłam w dzień ślubu 30 maja kocha-
nemu bratu · 

JANOWI POLOWIŃSl(IEMU 
oraz jego dozgonnej towarzyszce życia 

SALOMEI PIĄTfl(, 

jak najserdeczniejsze życzenia blogosra
wie1\stwa Bożego i wszelkiej pomyślnośd 
w stanie malże1iskim. W końcu po trzy
kroć wykrzykuję: Ml oda para niech żyje 1 
aż się echo z liołttup do Buschhausen od-
bije. Tego ci życzy S. K. 

--··-··""···-Her o et 
Zebranie członków „Zjednoczenia za

wodowego poL" w He me odbędzie się w 
święto Wniebowstąpienia Pańskiego dnia 
1 czerwca po pol. o godz. 4 na sali p. Nuss
bauma. Na porządku dziennym: Sprawa 
organizacyi zawodowej i inne ważne spra. 
wy. Liczny udzial pożądany. 

,,Zjednoczenie zawodowe polskie„. 

POLSKIE B~O 
poszukuje zaraz na wysokie zasługi: 10 
dziewczyn do robót gospodarskich domo
·~:ych. 12 dziewczyn do hoteli, restaura
cyi ł domów prywatnych. 
MAKS BIERW AOEN, Stełłungsvennittung 

Dortmund, LUtgcbrilckstr. 18. 

Wieće ,,ljcdncae ia" 
o będą ie; • nledzlelę dnla ·4 czerw 2: 

Hambom 
przed pałudniem o godz. 11}~ na sali p. 
R nner da mi j hwarz, prz~· uł. ~ ker„ 
stras e. 

eumiihl 
po pol. o godz. ~ na U p. Ei kh ff, d „ 
wniej ulmann, przy ul. KnHppel tr. 

W łtten 
po p l. o godz. 4 w lokalu p. J({) ter. 

W Horst-Ruhr 
po poł. o godz. 4 \' lokalu p. f riiz \illk.r. 
przy ul. Schottlandcrstr. 

święto WniebowWłplenia Pań kiego. 
E sen-West (f rohnhau en) 

po pofodniu o g-odz. I}';i ~' lokalu p. fe
rath przy 1tl. dclkamp tr. 

W Oberhausen. 
\\' potud. o g. 11 ~ w lokalu p. \Vebra. Dni 
burgerstr. 1a porządku dziennym: pra
wy hutnkzc, górnicze i inne ważne pra
wy. Na \\.'iec przybcdą mów y zamiej o 
\ i. Liczny udział pożądany. 

W Kamen 
pierwszy wiec ,,Zjcd110 zcnia zavodo ' -
go poi.'' odb~dzic sic ;1; niedzielę 4 czer
wca po po. o godz. 4 \ lokalu p. Oortz, 
111. Bahnhofstr. Na porządku dzlcnuym · 
.Jakie korzyści mamy w orgarnzacyi. Spra
\\ ' robotnicze i h11tniczc, i inne \Vatne 
sprawy. 

W Oełłwif.t 
przed południem o godz. 11~ \\' lokalu p. 
Hesse przy kopalni „Prosper II". 

„~dnoczenie zawodowe polskie". 

Wiec dla robotników polskich 
na Łui3·~aeli. 

W dziei1 \Vniebowst.wienia Pai\skh:go 
dnia I czerwca. odbędzie się 

WIEC POLSl(I W REPPIST 
11n Lużycach o godz. 3 po poi. w lokalu p. 
Otona Karasa. 

Porządek obrad: l. Sprawy robotni
cze. 2. Spra\vy „Zjednoczenia za\vodowc
go i>olskicgo". 3. Rozmaitości. O liczny 
udział Rodaków ze Złokomoro\va, R,eppist,. 
Scdhtz, Rauno, Meurostolln, Sano, wielki 
i mały, Resze i okolicy uprasza się. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

WYCIBCZKA W SCHONNEBECl(t 
W uroczystość WniebowstqAienia 

Par1skiego, dnia 1 czerwca odbędzl~ się 
wycieczka do ogrodu ·w pobliżu łasku p. 
Winkelhofera. Rodaków z Schonnebeck 
Rotthausen, Katernbcrg ,l(ray, Stoppen~ 
berg upraszamy, aby z rodzinami Jak nal
liczniej na wycieczkę przybyć zechciell. 

OGLOSZfNl.E ! 
1. Posiadłość składająca; się z domu 

mieszkalnego pod dachówką, stodoły z 
chlewami i 12 mórg ziemi obsianej zaraz 
przy domu z kilkanastu drzewami owoco
wemi w Tarnowie (Tarnowo-Abbau) po. 
wiat babimojski. 

. 2. Posiadłość sldadaląca się z domu 
mieszkalnego, stodoty i 3 mórg ziemi ob
sianej przy domu w Sączkowie p0d Bu
cze~. - Obie posiadlości są pod korzyst
nemi warunkami do nabycia. 

Bank parcelacyjny, Przemem-Priment. 

ŁADNIE POŁOŻONĄ POSł DLOSC -
:n.oją we wsi Zbęchach tuż przy jęziorze z 
shcznym sadem, obszaru przeszło 13 mórg 
przeważnie pszennej roli, w tern przeszło 
3 morgi słodkiej lą.ki, wszystko w komple
tnym porządku, szkoła w sąsiedztwie 
mam zamiar tylko dla nagkj zmiany sta~ 
sunków familijnych sprzedać. Cena wedle 
ugody. 

1 
Michał Majchrzak, 

Zbęchy p. Jarką, (Kr. Kosten). 

l(OZA . NA SPRZEDAŻ! 
Szan. Rodakom donoszę, iż mam na 

spr~~dai dobrą kozę.. Rodak, pragnący ją 
kupie, zechce si~ zgłosić w Wanne, Unser
Pritzstr. nr. 6a. 

Sl(LAD KOLONIALNY DO ABYCIA! 
~eUektancł zechcą się zgłosić do mnie. 

RECl(LINGHAUSEN-Siid (Bruch) 
ul. Konig-Lud\\igstr. nr. 19. 

BUTY DO PRACY, 
wykonane ręcznie~ na wilgoć Vw'Ytrzymale, 
wysylam Pod zaliczką za 7,50 mr. Nie
stosowne W}mieniam na inne lub pl-en. z 
powr. Przy zamów. prosze podać długo!,ć 
i objętość stopy. 

Józef 2arnowsk~ mistrz szewski 
Gostyń UP. ' 



I 
Józef Herzsteiń, Witten 

Bahnhofstr. 17. • • Bahnhofstr. 17. 

ftTPRZEDAŻ 
kapeluszy damskich i dzieciec~1ch 

---:::==:: po zniionych cenach. ::=e=-
Pońezochy, spodniki, bielizna dla mętczyzn, bielizna dla 

niewiast, parasole, wianki ślubne zawoje ślubne. 
W'szystko bardzo tanio t ! ! 

mężczyzn, 
ChliiP~ ków i chłopców, 

we wielkim ·wyborze. 

Krawat}, kołnierzyki, mankiet, 
półkoszulki 

t im 
I Q 

r1e 

z d.,bro"oluego~polecenin w środę, dnu 31 maja. 

o godzinie 10 przed połudnłm 

w Bochum, Obere-Marktstr; 14 
licyto.wac b~d~ za gotówk~ 

pą1·tyę bielłzn1, resztki tewarów 
łolrniowy8b, ub1•ai1 do roboty itd. 

Towary ~I\ no,..,e i moie je sobie każdy obej

rzeć godzin~ przed licytacyf\. 

A gust Dorpinghaus, 
licytator. 

Boehn m, ul. Kaiserstr. 26. 

?tt'di w 

I • Baerm.oie ! Baeznoie t l 
RedlUnghausen „ Sud ! 

Donosz~ Hodnkom Recklinghausen - Siid i okolicy, iż otworzyłem 

skład kolonialny 
w domu p. Sęika przy Nowej ulica 52. 

. Zaruz~11 polecam "~ciąż świ~7.ą polską kiełbaeę, okrnsę, cy gary, ro.zniaiic 
wma : oa, 10s, litr. Sn fen. polskie wino litr. 80 fen. 

Zwraeam uwagę, że jestem wstanie taniej sprzedawać, jak iunf\ małe intereay z P<>\1/Gd 

wielkich zllkttpoów . z braćmi m:-·mi. Rodaoy przPkonajcie się, ze mam zawsze świery towar. 
11 

8kora usluca l ~n„ tanie t 
O poparcie prosi uniżony 

Leon Mrosko~iak, 
Bra~ia. DroskewiaU:. 

~ Prędka wyprzedaż 
z mas.v konkuraowej ~\:rmy 

ULIUS PA1 IE" 
zakupionych towarów, oraz innycl1 towarów po cenach 

wyprzedaży. 
Artykały emalio waue, nlrło, · }>&!'eełana oraz sp1·~:y 

doniowe. 

Edmund Schiff, 
Wn:nnfJ H. I. Bahnhofsb•. 43a. O'OO°k: p ... OTTO ME§§:. 

Olbr-zymio ~-anie ceny -.........--

obsad:. 
pierza, pościeli, 

lJezennica 
doskłedu artykułów go
epodarstwA domowego i 

towarów łokciowych 
znnjdzie .:mraz miejsce. 
Edmunt Schiff~ W anne 

II. Bahnhofstr. 53. 

Akuszerka 
w §odiosen! 

Mieszkam teraz w 
Sodingen przy ul. 
Hermannstr nr. 1. 

Se haf ei.·, 
A~.uszerka. 

oor:aomoocoooco 
a 60 szwaczek n 
0 -d · db a Q ZDą; Zl8 O re;e 0 
D płatne zatru- a g ilnhmie. 2 
o Aron Mt1er O 
O . Bochum, O g B1>ngardstr. g 
OOOOGOOOOOOOOO 

Maszyna •o 8ZJ'Cf8 
do deptania ,; wszclkie
mi przybdrami, bezgranic 
tanio na sprzedaż. 

Boobum. 
WUhelmstr. 19. 

Szanownym Rodaikom z Gilnnigfełd1 Hordel 
mój 

SKL AD 
. towarów kolonialnych, ł-Okciowych i k16· 
tkich, wina pólstdego, cygar, papierosów 
i t.abaki do palenia, s.ażywania i, żucia z fab.reyki 

polskiej. 
S.zc.zegóh1ie .zwra.J. m nwagQ E~ wybom.ą m:iskę, 

polską kiełbasę, słoninę i wszelkie inne artykuły. 
Po zakupnie za ~O m. daje 3 m. w tow~ne 

rabatu. Z US.1irulO,Ytmjem 

Franciszek Kapała, 
G ii n n i g f cl a, . ul. Hauptstr; 69. 



Bochum, środa 31-go maJa 1905. Il li. 

, .&dzienne pismo Indowe dla Polaków na obczyźnie, poświęcone oświacie oraz sprawom narodo~ politycznym I zarobkowym 

Wychodzi codziennie z wyjątkiem d11i poświątecznych. 
Prz:tdplau kwartalna na I>OCzde i u listowych Vlr'Ynosł • 
~ .,., sn fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
WJł.rus Polski" zapisany Jest W CeEm\ku pocztowym W · imię Bożt za t#łarę I Ojczyznę I 

Za nseraty placl sle za wiersz petytowy 15 fett •• a H 
odoszenia zamieszczone nrzed inseratami 40 fen. Kk 
cze~to1 oglasza, otrzyma r bat. - Usty do „ iar1 
Po!Śkie~o·• należ ' frankować i J>()dać w nich dokh.•· 

„ pod znakiem „t. polniscb" nr. 128. oy adr'es piszące~o. Rekopisów sie nie zwra 

Reda.kcya, Drukarnia i Księgarnia Y..najduje się w Boćlium, przy ulicy Maltheserstrasse. - Adres: „ Win.rus Polski", .Bochum. - Tc 1 ef o n u nr-

•C 

Rodzice polscy! Uczcie dzłecl swe 

••wlt„ czytać I płsać po polsku! Nie Jest 

Pmdiem1 kto potomstwu swemu znle J· 

ctJf ~Ię pozwoli! 

Z Qpadllow dnia. 
ł · ! 

Ro-syanie ponieśli okropną klęskę. 

O bitw'ie marskiej stoczonej pomiędzy. 
po!ączonemi eSkadrarni Roż<liestwieńskie
gq i Niebogatowa a flotą japońską dowo
dzoną przez admirała Togo nadeszły bliż
sze szczegóły, według których klęska Ro
syan. jest wiele straszniejszą, niż sądzić 
było można z pierwszych wiadomości. 
flota rosyjska stracila 14 Olkrętów, z któ
rych łO zatonęło, a 4 wzięli Japończycy. 
Biuro Reutera donosi z Tokio, że w bitwie 
2 flotą japońską zatopiono następujące stat
ki rosyjskie: pancernvki „Borodino" i „Im
;perator Aleksander III", pancerne krążo
wntki .,Admirał Nachimow", „Dmitri Don
skoj" i „Władimir Monomach", pancernik 
:nadbrzeżny „Admirał Uszakow", krążo
:wnilki „Swietłana" i „Semczuk", okręty 
transportowe „l(amczatka" i „Irtessim". 
'Japoitczycy zdobyli 2 pancerniki: „Orel" 
i „Milrnlaj I.", i 2 pancerniki nadbrzeżne: 
„Admirał Senjawin" i „Admiral Aprak-

··· sin". 
Powyższy obraz klęski rosyjskiej uzu-

;pelnia następująca depesza z Tokio: „Ad
mirała Niebogatowa i 3000 marynarzy rcr
syjskkh wzięli Japończycy do niewoli. 
'Admirałowi Rożdiestwieńskiemu powiJidlo 
się pono zbiedz z rozbitkami swej floty. 
1Brtwa rozpoczęła się w sobotę przed po
łudniem. Japoflczycy ścigają Rożdiest
.wieltskiego." . ,, · .,~· p 

Straty Japończyków są stósunko\VO 
·nie wiełkie. Admiral T-0go donos.i bo
wicm1 że wszystkie wielkie statki japoi1-
·sk1e są nieuszkodzone. Ze statków mniej„ 
szych stracHi Japończycy pono 3 krążo
wnrki i 10 lodzi torpedO'\v;ych. 

„Dziennik Berliński" 
donosi, co następuje: 

.,Dowiadujemy sif~, że p. Jan Brejski, 
·którego mandat poselski parlament z bla
hych powodów uniewaiżnil, ponownej kan
dydatury stanowczo nie przyjmie". 

O ile nam wiadomo, doniesienie po
wyższe polega na prawdzie. Z pominię
ciem innych względów, nie mógłby p. Jan 
~r~jski po raz drugi ponieść wydatków, 
Jakrch od kandydata wymaga agitacya WiY· 
borcza w ta:k trudnym do zdobyciai okrę
gu, .iakim jest chelmińsko-wąbrzesko-to
ruńskim. Ugodow<;y i malowani lud;:>wcy 
Od ?statnich v..-yborów do parlamentu gor
liwie pracowali, aby p. Janowi Brejskiemu 
odebrać materyałną możność posłowania. 
Teraz doczekali się skutków i mogą try
~~fować na rów1.ni z hakatystami, {}Okroju 
Vt.:rlińskicj „German.iii u. 

,.Życzlłwość - „Germanrr". 
n._ Pod powyższym nagłówkiem pisze 

,,1..Tt. Berl." : 
W niedzielnym numerze glównego or

ianu stronnktwa centrum (nr. 122) czyta
;Y z okazyi unie".vażnrenia mandat:ti pana 

re:}skiego: 

·~BreJski wybrany zostat w Toruniu 
'\\I ściślejszy~h wyborach przecitw byłemu 
'1arodowoHberalnemu repreuntantoWi te
~ ~kręgu, Grassmannowi, i to 14,724 gło
łei nu Przeciw 14 695. Spodziewać się na
f'TI~' ~ tym razem uda si~ znowu .niem-
t ..... , źnie zdobyć ten okreg o który zawsze 
~zy . ' ' tat się zacięta ~aJk~ a w którym re:zul-
Sów~~j zale2y zale~ .Od .J>a:r.U set glo~ 

Katolicka „Germania" pokazała tn 
wyraźnie, że woli hakatystę i wroga ko
śc10fa katol:ckiego od Polaka„katolika. 

Przypominamy, że już raz coś podob
nego uczyniła gdy pochwama magistrat 
berliński za jego \VZględ.ności dla tutejszej 
gminy bezwyznaniowej a bezwzględność 
wobec „Sokota" berlif1skiego. 

Ladny - katolicyzm! 

Telegramy. 
Pe t e r s b u r g. Chociaż rząd wia· 

domości o klęsce ~ożdiestwieńsklego je
szcźe ogłosić nie pozwolił, przedostały się 
jednakowoż już różne szczeg()ły do wiado
mości publicznej. W zburzenie umysłów 
iest niesłychane. 

W as z y n g to n. Według wiadomo
ści, jakie na·deszły do departamentu ma
rynarki, zdobyli Japończycy prócz WY· 
mienionych statków także pancernik „Sis
soj Wiellkl" i uszkodzili sciężko rosyjski 
okręt . admiralski. 

T o r u ń. Porucznika Wessła skazała 
izba karna na rok więzienia przyznając mu 
łagodzące okoliczności. (Patrz 11,viad. z 
Pr. Zach.) 

P a r y ż. Parlament odroczył się z 
powodu odwiedzin króla hiszpańskiego do 
5 czerwca. · 

M a d r y t. Dawniejszy prezydent 
mlnistrów snve.la zmarł w poniedziałek po 
połudJJiu. 

Przeciw zgodzie w Westfalii.. 
Po.znaf1ski „Poste1>" pisze: 
„Odebraliśmy dwa listy z Westfalii , 

wyjaśniające zatarg p. Kwaśniewskiego z 
p. Stołpem. Dwa te listy dzisiaj jeszcze za 
mieśdmy, lecz oświadczamy, że w przy
szlośd żadnych korespondencyi, sprosto
wai1 albo oświadczeń odnoszącej się do tej 
spravry, a od kogobą<l.ź pochodzący nie 
zamieścimy. Sprawę tę uważamy za ubi-

1 tą. Pismo : nasze nie może służyć za pole 
do wynoszenia swarów czysto osobistych. 

„Niech panow.ie na obczyźnie raczej 
zgodnie pracują nad utrzyma.niem narodo
wości polskiej, nad wzmaganiem poczucia 
narodo\vego wśród wychodźców westfal
skkh, niech więcej baczą, aby dzieci pol
skie nie zatracaly po familiach języka oj
czystego, iniech pamiętają o wzajemnem 
popieraniu się, a .natenczas dobrze się przy 
służą swemu s.polQCzeństwu. Swarów i 
osobistych zatargów we Westfalii jest za 
wiele, a pracy rzetelnej społeczno-narodo
wej za mało. Wobec tego nie możemy 
swarami osobisteml za wiele się zajmować 
zwłaszcza, gdy one przybierają szersze 
rozmiary". 

Tak dziś pisze ,,Postęp". Wielka 
szkoda, że prędzej nie zrozumiał, ii ,,pismc 
nie tnCYŻe służyć do '\\-y.noszenią. swarów 
czysto osobistych". Przecież "Postep" i 
jemu podobne gazety od lat wielu systema
tyctnłe ~Ją niezgodę wśród Pólaków w 
Wootfalii i Nadrenii, zamieszq;ając na
pastliwe i kłóttrn•e korespondencye i ' pod
burzając w ten spÓsób jedn~ch Rodaków 
przeciw drugim. Im w4ęcej który kores
pondent wyzywał, tern 'wi~j znac~~ni~ 
miafo słowo jego w redacyi „Postępu 1 

pewnych innych gazet a Już najwi~~eml 
pawagami byli dla awych redak~y1 c1 Po: 
Jacy w Westfalii i Nadrerili, ktorzy sam.t 
nic albo malo co robili d~a spra~. naro~o; 
wej ale za totem surowiej 1 bezwzg~ędme, 
krytykowali innych, skorszych od ~l'Ch do 
pracy. . . . . ..• 
· Wynikł-O z· tego wiele meporozunue~, 

'ludzie, którzy· dawniej P!aco~·aU zgodru~ 
·z pożytkiem ~dl~ ogółu, sta~ali się wroganu 

i zaczęli się wysilać, aby sobie nawzajem 
podstawić nogę. Dochodziło 111awet do te
go, że jeden Polak wprost lub Pośrednio, 
przez korespondencyę do gazet, denuncyo
wat drugiego wobec księży niemieckich, 
wobec chlebodawców lub policyi. 

Ilekroć kierownicy „Wiar. Polskiego" i 
inni ludzie dobrej woli zdołali z wielkim 
trudem zaprowadzić zgod~, ilekroć Polacy 
na obczyźnie, zapomniawszy wzajemnych 
uraz, zaczęli \\.' bratniej milości pracować 
dla dobra ogółu, tylekroć pe,vni przewro
tni pa:nowie w Polsce, sprzyjający ccntrow 
com i pragnący \\.iydać im na pastwę ro
botników polskich na obczyźnie, . rzucali 
między spokojnych Rodaków tutejszych 
kość niezgody. 

Tak stałD się i z okazyi ostatnich wy
borów do parlamentu niemieckiego. Na 
wielkim ogólnym wiecu w Bochum ośw1ad 
czyli się Polacy z Westfalii i Nadrenii jc
<iinogłośnic .za kandydatem polskim, uch\ a 
le; zatwierdziła 1rnjwyższa ua Westfalię r 
NadrcniQ władza wyborcza polska a ogół 
Polaków na obczyźnie przyjąl ją z wiel
kim zapałem. Niezadowolona była tyłka 
maleńka garstka zaprzedaf1ców centro
wych, lu<lzi bez wpływu i znaczenia, ale 
ci nieśmieli protestować. 

Ta jednomyślność nie podobała si<; 
strasznie mąciwodom, mającym interes w 
rozdwojeniu wśród robotników polskich 
na ~bczyźnie, bo \viedzą, że ten lud, two
rzncy ·wielką potęgc, jeżeli jest zgodny, nic 
11ie znaczy i nic nic zbuduje w rozsypce. 

To też zaraz po jcdnozgodncm uchwar 
łeruu kandydatury polskiej wysługujące 
si~ centrowcom gazety zaczęły trąbić, że 
robotnicy polscy na ziemi 11iemieckiej ko
niecznie powinni głosować na kandydató\v 
centrO'\Vych. l(to agitowat za kandydatem 
polskim, tego owe gazety lżyły i oczernia
ły, zarmieszczając najpodlejsze korcspon
dency<! pachołków centrowych z obczy
zny. Niebawem pojawiła się osławiona 
odezwa ksieżY na:kazująca pod grzechem 
glosowanie na centrowca. . 
. , Mimo to 20 OOO Polaków-wyborców 
odda/o glos na kandydata naro<lowego, a 
tylko garść I~odaków niewyrobionych i 
zbałamuconych przez lu<lzi nadużywają
cych religii w interesie hakatystów centro
'\V}"Ch glosowała na centrowców. 

Bądź co bądź byto już rozdwojenie 
wśród ludu polskiego na obczyźnie. Aby 
to rozdwojenie pogłębić i utrn·alić utwo
rzyli ci, którym to korzyść przynieść mo
że, '· Dortmundzie osobną kuźnię niezgo
dy, dobierają dla niej najrozmaitszej bar
wy kowali, sypią tysiącami, byle psuć byk 
przeszkadzać w pożytecz.nej dla robotni
ków polskich pracy. 

I przyznać trzeba, że od czasu założe
nia owej kuźni niezgody Polacy \V \Vcs „ 
fali1 i Nadrenii prawie ani na krok nie po
stf;powali naprzód. Jedno tylko „Zjedno
czenie zawodowe polskie" rosło w siłę i 
znaczenie i staro się I>Ot~gą, imponującq 
nawet NiemcQm, z<iołną wszystkich robo
tników polskich ·w jednym poprowadzić 
kierunku i sta\\ić czoło każdemu przeci
\rnikowi. Przerazili się, widZL\C to, nie
przyjaciele robotników polski<:h na obczy. 
źnie. I oto w kuźni dortmundzkiej ukuto 
szatański plan rozbicia „Zjednoczenia za
wodowego Polskiego.'' Jako narzędZie Ru 
temu celowi ma im, świadomie czy bezwie
dnie, służyć pewien PoJaK, politYczny ·wy
chowaniec centrowców. Nie wierzymy, 
żeby słuszne było pódeirzenie, według któ
rego umyślnie kazano owemu wychowań~ 
cowł centrowców wstąpić do ,iiednocze
nla zaw. pOłs.", aby je mógl tern. łatwiej 
rixiblć, a.ie bądz co t>ądi, -pracuje oo 
wspÓlnie z p. Buchnerem i z dortinundZ
ką kuźnią niezgody na igubę organizacyj 

polskiej a nawet słychać że zamierza prze 
chv „Zjcdno zcniu zawodo' ·ennu poi kie
mu" założY,ć nową organiza YC, aby robo
tnicy polscy zwalczali się wzajemnie jc
szac zawzic icj, niż. to ię dzieje obecnie. 

Jak redaktor polski, który idzie na ob
czyznę z wyraźnym zamiarem utworzenia 
partyi wśród zgodnych Rodaków zdradza 
sprawę narodową a przysługę wyświad
cza tylko Niemcom, tak i robotnik palski. 
który tworzy nową org-anizacyę i prze.z tó 
wbija klin niezgody tniGdzy robotników 
polskich jest zdrajcą. Ale jesteśmy pewni, 
że Rodacy jak jeden mąż stanq po stronie 
„Zjednoczenia zawodow1.:io polskiego„, że 
nictylko sami pozosta.i1:;i mu wierni, lecz 
nadto dołożą staraii, aby mu jak naiwiecci 
przysporzyć członków. Precz z wichrzy
cielami i kowalami niezgody! Niech żyje 
jedność i zgoda robotników polskich, połą
czonych w „Zjednoczeniu zawodowem 
Polskiem". Jednością słlnl! 

Polacy na obezyźnie. 

Przeciw obrońcom centrowych gennanl
zator6w. 

Essen dnia 30. 4. 05. Szanowną Re
dakcyę upraszam . jak najuprzejmiej o za
mieszczenie poniższej korespondencyi w 
lamach „Wiarusa Polskiego". Na wstępie 
mej korespondencyi zaznaczyć mi wypa
da, iż te kilka słów mają być tylko obroną · 
tego ludu roboczego na obczyźni-c, tego 
którego „Dzimnik" chciał zapędzić w ob
jęcia centrowych germanizatorów, które
go pragnął dostać pod bicz magnacki, tego 
ludu. któremu „Dziennik" już niejedno 
krotnic zarzuca} nicwyrobieuic polityczne. 
niczdarnoś6, krzykachvo, a wreszcie so
cyalizm. „Dziennik" zaraz po S\\rych na· 
rodzinach zamiast uznać dotychczasow't 
działalność ludu roboczego na obczyźnie, 
z góry ironicznie powiedział; niczcm 
Jt-"St nasza dotychczasowa praca na niv.ie 
narodowej, nic:zcm są wszystkie korpora
cye, i·nstytucye 1 komitety, ja ich nie u7,n:l
ję za prawomocne, wiec precz z niemi, a ;a 
zacznę podług mego widzimisię wszystko 
inaczej urządzać. Ponieważ zaś „Dzien
nrkowc" zamiary oraz plany zpctzty na 
niczem, ponieważ lud roboczy pokrzy'i:o
wał mu szyki, przeto „Dzienni•k" chwycił 
się innych zohydzających środków prze
ciwko ludowi polskiemu, zaczynając go po
malu oblóczyć ,,. czerwoną szatę z pi:
wnośc1ą za to, iż Ó\V Jud roboczy naprót
no przez kilkanaście lat w-ysylał prośby 
petycye i deputacye w celu uzyskania lep
szej opieki duchownej w języku ojC'ly
Stlnn(nieza~·oonie za to, iż ten lud 1..amani-

. f estowal swą samodzie.lność polityczną. 
glosując na Polaka-katolika. „Dzremuk'' 
bierze w obronę księży germanizatorów, a 
zarzuca ludo\\i polskiemu, iż tenże w1-po... 
·wiedział Jawną walkę władzy duchowne;. 
Wywody „Dziennika" są nieuzasadnione j 
nie .zgadz. ją się z prawdą. Jeżeli w 'flie
których miejscowościach stosunek Pola
ków do księży nre Jest taki, Jak właśch\;e 
być powinien, to bynajnmiej nie ~hod.tf 
to z winy Polaków, tylko Jest to wina iffiię
ży samych którzy nie uwzględniają stusz
nych życzeń. owych Polaków. 

' DaJej chcę przytoczyć , Dziec." ważną 
kwestyę, ootyc:!,ącą ubiegl'ych wyborg · 
do parlamentu. Heż w oo czas t n lud pol 
ski na obczyźnie znosić mft.Sial fykan i 
zohYłfzeń ze str<>n !niektó Ch księży ger
maniza oró\ir", taił, it w łl e órych trueJSCO.i
wościach nawet chorągwi towarzystwa 
Po!łs.~t me cliciełi OOJ)Uścić oo łł:ościoła'" 
tYlkó dla tego, iż Po~cy glosowali na PO<! 



alea. I mittio to „Dziennik" state w obro
nie taJdch łudzl. Widocznie >tDzlennik", 
na którego magnaci polscy ofiarowali kil
kadziesiąt" tysięcy marek, założony został 
w celu wytykania błahych usterek i rze
komej nieudolności ludu roboczego na ob
czy7 r i('! Wid()Cznie „Dzien." uJrzat świa
:tf... . V ~ne tylko w celu popierania księży 
ger ·. ianizatcnów oraz centrowców! Wo
ł>c1.: dotychczasowej d·zialalnośd „Dzienni
ka .. śmiało już dzi'ś powiedzieć można, że 
za1.;zynają wycho<lzić szydła 'f miecha i 
nie potrzeba dopiero czekać przyszłych 
wyborów. Nrd. 

Polskie towarzystwo w Heeren. 
W nicdzielG, dnia 21 maja zostało w 

łic crcn zatożone Tow. polsko-kat. św. 
iWinccntcgo a Paulo. Na członków dało 
:SlG zapisać 62 R.odaków. Do zarządu zo
stali obrani: Marcin Go rwa prezesem; To
masz Chudy zast.; Marei.n Szymko\viak 
zast. ; Józef Podziemek skarb n.; Michał 
Go rwa zast.; fr. Wachowiak bibl.; W. 
M'Dźnica zast.; Józef Marcinkowski i St. 
Stefaniak ławnikami. Prócz niektórych 
~odaków z okolicy przybył też sekretarz 
,Związku wzajemnej pomocy polskich to

warzystw katolickich" p. St. Kunca z Bo
ch mn , który też najbardzie wzru
szy! serca l(odakom. 11Związkowi to\va
r zystw" należy siG największe podziękowa 
111ie, że tak gorlivvie nad rozwojem to\.\·a
rzystw pracuje. 

W kof1cu nadmicnialll1, iż pierwsze ze
bra.me odbGdzie się w niedzielę dnia 4 

t.:zcrwca. o godz. 7'2 12 przed pot 
Marcin Gorwa, przew. 

Wiec w Caternbergu 
odbył się \V niedzielę dnia 28 maja o, gc:<iz· 
11 i pó1 przed polu dniem, przy dosyc. licz
nym udziale rodaków. Przewodniczył 
,1.,-iccowi druh Sobkowski. Referent, dru~ 
IA. Soloch z Neumiihl przemawia! o noweli 
górrnczei w sejmie pruskim i o stosunku 
kapitalistów do robotników. W dalszYi:-1 

ciągu swej mowy wykazal, ia!k _to organ~
zacye niemieckie dzialaią przeciw orgam-
7,acyi. polskiej, zachęcając R.odaków, . aby 
się tylko w organizacyi polskiej ~ą~zyh, .bo 
IPolaik tylko do organizacy1 P?lsk1e3 n~e~eć 
PO').·inien. Druh Sobkowski w krotk1c~ 
słowach omówit spraiwy knapszaftowe 1 

co nam czynić potrzeba, abyśmy lepsz~ 
korzyści osiągnąć mogl~. Dr~h Nowa:ck} 
stawił pytanie, czyby me mozna za~ozy .... 
kasy strlejkowej pod osobnem w~dz~al~m 
podwyższając \V tym celu składki rrues1ę
czne. Mówca \V treściiwych sławach .wy
kazał jakie korzyści osiągnęłoby „Z1edn. 
zaw. 'pols." przez zatożenie owej ~as~. 
Dh. Soloch był z.dania, że przez zato.zeme 
kasy strejko-wej pod osabnem w~~z~łem 
wyniktyby dla .,Zjedn .. z~w. po~. rożn~ 
nieprzyjemności i wyrazi! zyczeme, ab_y v. 
danym razie została zał-0żona kasa ogoina. 
Ml dalszej dyskusyi zabierali głos dhdh. 

Kapitan C~ttrt. 
t I • 

TOM TRZECI. 

(Ciąg dalszy). 

Nie drgnęła nawet i tytko oczy, pełnt> 
błyskawic, utkwiła w oczach cyg3!na, po
wstrzymując go '\V miejscu magnetyczną 
siłą. 

Ręka mu opadła; uczul się J>Okonany, 
- Dlaczegoś to zrobiła? - syknąt 

1Hzez zaciśnięte zęby. . 
- Bo obrzydly mi już te wszystkie 

zbro<lnie; bom uczynila ofiarę ~e swei milo 
ści · bo postanowiłam ocalić Manuela. 

1 

_ I w tym celu dałaś do ręki broil me-. 
mu śmierteln emu wrogowi? 

_ Pan de Cyrano nie jest twym wro·· 
giem. Jeśli go nien~widzisz, to .dlatego je·· 
dynie, że czujesz się gorszym i stabszym 
od niego. 

_ A! to tak? - wykrzyknął cygan 
_ Dowiedzie się zatem, moja pann0, że 
twój piGkny kapitan będz1~ trupem ·. ju~re 
rano i że Manuel zgnije wpierw w więzie
niu, zanim ja zakłopocę s!ę !ego losem.!. ~ 
księgę, którą mi skradłas, 1eszcze dz1s1e1-

szei nocy odbiorę. . . 
- Dzisiejszej nocy! - wYJąkała Ztl\a. 

Otóż to ta świeża zbrodnia, o której przed 
chwilą rozmyślałeś! . . 

_ Nazywaj to sobie zbrodmą; dla 
mnie jest to tylko - zemsta. Zanim ukaże 
się Jutrzelsze słońce, wszystko się skoń-. 
·<..--ZY. . 

- Nf e ! - odparła Zilla, rzuca.i ac si~ 
do drzwi-gdyż zanim ukaże się sł~ńce, ja 
również wystąpię do walki i - wszystko 
wyiawię. 

WHkowski z Schonnebcck, Sobkawskt, 
Szubert, Brych<;y i Siekierski z Catem
bcrgu. Mówcy pov;yżsl przcma wiali za 
zalożeniem kasy strefkowei. Powtórnie 
zabierali jeszcze głos druhowie Soloch z 
Neumfihl i Witkowski z Schonnebeck. W 
końcu została uchwalooa re-zolucya, która 
brzmi: 

11 Członkowie 11Zjednoczema za w do w. 
połsk." zebrani na ·wiecu w Catembergu 
dnia 28 maja wyrażają życzenie, aby Rada 
Nadzorcza w krótkim czasie uchwaliła od
powiednie podwyższenie składek miesięcz
nych tak, aby w razie bezrobocia mogto 
„Ziedno-czenie zaw. pol." swym członkom 
udzielić odpowiednie wsparde." 

Po wyczerpaniu porządku obrad prze
wodniczący wiec zamknąl słowami: 

„Szczęść Boże!'' Druh. 

Gelsenkirchen. Nie jestem wprawdzie 
bardzo piśmienny, ale mimo to, odważam 
się na napisanie słów kilku. Oto gdy cza
sem wpadnie mi do ręk1 gazeta niemiecka, 
a z niej kilka stron ogłoszei't najrozmait
szych, -wtedy zawsze pytam siebie same
go, dla czego to „Wiarus Polski" nie ma 
także tyle ogłoszei1? Powiedzmy sobie, 
my czytelnicy ,,'Wiar. Pol." prawda, że 
to my właśnie \\·inę za to ponosimy. Gdy
by bowiem każdy z nas. gdy idzie kupo
wać do skladu, który poleca S\v·e towary 
we „Wiarusie Polskim", kupco\Yi po\vie
dzial, że dla tego się przyszło do niego, że 
ogłasza we „\Viar. Pol. ''i wtedy taki ku
piec chętnie umieszczatby jeszcze więcej 
ogłoszel1, boby widział, że takie o.głosze
nie przynosi mu korzyść. J eżeh zaś ku
pujemy w składzie, który dotąd się nic po
lccat we „Wiarusie Polskim", natenczas 
powinniśmy za każdym razem zapytać się 
kupca, dla czego nie ogłasza we „ Wiarusie 
Polskim" i nadmienić, że takie ogłaszaane 
zjednałoby mu dużo odbioTców polskich. 
Gdy kupiec usłyszy to nie od jednego tyl
ko, lecz od dwudziestu lub trzydziestu od
biorców, natenczas p-0leci swe towary we 
11\Vi:lrusie Polskim". Takim sposobem 
możemy latwo poprzeć to nasze pismo. 
Hasłem naszem być '\Vinno:· „Swój do swe
gou, ale czego u swego nabyć nie możemy, 

kupować winiŚimY w tych składach, które 
ogłaszają we 11Wiarusic Polskim". Sądzę 
że i polsc~' kupcy winni S'\Ve towary pole-
cać w gazecie polskiej. Robotnik. 

Skutki u razu tolerancyjnego 
wobee unit6w. 

z Zamościa prszą do krakowskki „No-· 
wej Reformy": 

,,Veni, vidi, vici" może sobie po·wie
dzieć dostojnik Kościola katolickiego ks. 
biskup Jaczewski, patrząc na \Yielkie żni
wo. ja~<ie wydają ziemie od wieków pol
skie i katO'lickie, zach\vaszcz-0ne - jalk są-

Ale szybszy od słabej dziewczyny Ben 
Joel zdąży1 uprzedzić j4 i zagrodził jej so
bą ·wyjście. 

- Puść mnie! - ostrzegła cyganka, 
dobywając zatrutego sztyleta, z którym 
nigdy się nie rozstawała. 

Ben Joel, zawsze ostrożny, nie stanął 
do waHci, bezużytecznej zreszm, gdyż byt 
panem położenia. 

Jako ostatnią pogróżkę i jako ostatnią, 
obelgę, cisnął on w twarz Zilli śmiech ·sza
tański, szyderczy, pchnął drzwi, wybiegł 
i na dwa spusty zamknąl cygankę \1Y„ mie
szkaniu. ' 

Nie poprzestając na tern. wyciągnął z 
zamku klucz i schował go do kieszeni, a. 
następnie przyciągnął kilka mebli z obocz
nej izby i drz\l„-i niemi zabarykadował. 

Podczas tej czynności, która tnvała 
· okofo dziesięć minut, Zilla me przestawała 
kaleczyć sobie rąk o dębowe, gwoździami 
najeżone deski, usiłując tę zaporę otwo
rzyć lub wyłamać. 

Glos jej, ·naprzemian gniewny i błaga
jący, ddbiegat nieustannie do uszu Ben Joe 
la1 który jednak zdawał się go niesłyszeć. 

Ody ukończył barykadę, zeszedł na 
palcach na dół, zbudzit swych ludzi i zanu
rzył się wraz z nimi w ciemnościach nocy. 

Tegoż samego wieczora, tak obfitego 
w wypadki, Manuel otrzymał niespodzia
nie odwiedziny starosty. 

- Czy zdecydo\1,:ałeś się nareszcie 
przyznać do winy? - zapytał surowo 
Jan de Lamothe. 

- Dziś mniej, niż kiedykolwiek, myślę 
o tern. Będę mówił przed sędziami - rtie 
dla przyznania się do zbrodni, której nie 
popełniłem, lecz dla odparcia oszczerstw 
hrabieg-0 Rołanda de Lembrat. 

- Strzeż się Manuelu, wst~pujesz na 

dzilo czynowmctwo - już bcznadzi~jnc 
przez lat czterdzieści i na zawsze! 

Przejazd biskupa.i z parafii do parafii, 
jak i do Zamościa, to jeden tryumf nie.5po
żytej naszej zachodniej kultury i tego dzie
jowego. namaszczenia, jakie Polsce przy
padło w udziale wraz ·z królową Jadwigą 
i chrztem Jagiełły. 

Opisać mi trudno ten jednolity wszę
dzie zachwyt i uczucie szczęścia nie'\\'Y
slowionego, \Vobec \Vracającego na nowo 
do swej prastarej świętości węzla wiary, 
który tysiąc lat preszlo jednoczy narótl 
polski w złej i dobre.j doli. 

\Vezbrane radością serca wszystkich, 
wszystkich„. po dworach, po wsiach, w 
miasteczkach płyną łzami radości. Uginają 
się setki i dziesiątki tysięcy wiernych 
,,przed tak świętym Sakramentem'\ niewi
dzianym po 42 latach, aż dziś dopiero w 
ręku biskupa katolickiego, prO\vadzonego 
z jednej strony przez potomka wielkiego 
kanclerza, Maurycego hr. Zamoyskiego, a 
z drugiej przez \Vlościanina Sierkvwskie
go ! 

Setki i tysiące spieszą w catem tego 
slff\lla znaczeniu na łono rodzinnej \Viary, 
a ten pospiech, ta gorączka, jakże wyttó
maczone niewiarą do rządu czynownicze
go, oba\vą, aby to, co dało „dziś'·, - nie 
odebralo ,,jutro". 

Setki, tysiące, wróciwszy na touo Ko
ścioła, pragną z tym samym pospiechem 
utwierdzić się już na wieki Ś\.viętością sa
kramentów, a '\l "ięc przystąpiwszy przed
tem do stołu Pańskiego, pod „jedną posta
cią'', tak długo im odtmawianą, a potem za
raz sp!esz4 do sakramentu bierzmo'\va.nia, · 
jakby w płochej ucieczce z brudnego '-"ie
zienia ich dusz i sumień. Wszędzie oble
gają kościoły, kościólki i kaplice tysią
cami rzesze, modląc sę rze'\\"nie i gorąco 
o utrwalenie już na zawsze ukochanej wia
ry. 

A ten popłoch, to· niedowierzanie i o
bawa, oparte na faktach bardzo znamiennej 
i niegodnej już po carskim ukazie agitacyi 
i ·czynownict\\-a i zrozpaczonych popów. 
Ostatni z nich bywają w takiem położeniu, 

'1ż telegrafują do ubernatora w Lublinie: 
nCzto djelat? Prawos~awnych asta

łoś nas d\voje: ja i żena!" 
f(ó\vnież chciano wstrzymać przyjazd 

biskupa jesz...:ze zeszłego piątku. Osobnym 
listem wz-y'\val go do tego gubernator łu
belsk1. M1enki11, tlómacząc to spodziewa
nym tam równoczesnym przyjazdem pra
wosławnego ,,biskupa". 

Na szczęście ks. Jacze\vski nie uległ. 
Ś\\-ietność wjazdu i przyjęcie w Zamościu 
przerazily czynownichvo, tern bardziej, 
że ludność miejska wcale <lwuznacznemi 
epitetami obrzucała spotykanych ·w dro
dze popów, wołając: „ogiery jadą". 

Zaszedł jeszcze fakt znami.eMy. W 
poniedzialek p0i połud11iu, gdy na cmentaJ 
rzu kolo fary stanęła grupa duchowień· 
st\.va z biskupem, obywatelstwo i wtościa-

drogę bardzo niebezpieczną. Jutro sta
niesz przed trybunatem oskarżającym. 
Szczere przyznanie się do wszystkiego, po 
lączone ze skruchą i żalem, złagodzić mo
że cokol\\·iek karę, która cię czeka. Opór 
przechvnie, stanie się dla ciebie fatalnym. 

- Czegoż mogę się i eszcze oba\viać? 
- Tortur! - przemówil starosta to-

~em poważnym i groźnym. 
- Możecie toturować mnie aż do po- „ 

zbawienia życia - odpowiedział Manuel 
spokojme - - nie wymusicie ani jednego sto. 
'va. niezgodnego z prawdą. 

· De Lamothe pokręcił gfową i wyszedł 
z podz.iemia, mrucząc do siebie: 

Wszyscy oni tak ' mówią. Gdyby im 
zawierzyć, okazałoby się pe\\'11ie, że. \\ię
zienia zapełnione są samemi niew·iniątkami 

XII. 
W zajeździe sławetnego Go-nina roz. 

mawiali z sobą Marata i Sulpicyusz. Było 
to '"'„ tym czasie, gdy Cyrano zniewalał 
Rolanda do podpisania wiadomego aktu. 

Po raz pierwszy dopiero po przyje
ździe sekretarz i ta·ncerka znaleźli się sam
na-sam i mogli porozumiewać się bez oba
wy żarcików Sąwiniusza i natrętnej cłeka-
"vości gospodyni. , 

Sulpicyusz usiadł naprzeciw Maroty 
przy jednym ze stołów izby gościnnej i 
podczas gdy jespan Gonin drzemał w ką
cie. oboje mtodzi wyjawiali sobie wzajem 
swe myśli i projekty. 

- Panie Castillanie - odezwała się 
wreszcie tancerka - jutro rano muszę już 
podziękować panu de Cyrano za gościn~ 
ność i pożegnać was wszystkich. 

- Już jutro? To być nie może! 
- Może być i być musl. Nie mogę tu 

przecie mieszkać. To było dobre w pler-

nic do tvtografowania.„\\ n:czyl ~.a.itiec z 
poczty tdegrarn ks. b-iskupowi od gub-erna„ 
tora z Lu blina tej treści : 

H\Vzywam ekscelencyę. abyś stóso~ 
wnie do rozkazu iencral:..gubernatora Ma
ksymowicza natychmiast odjechał du 
Warszawy na posJucbanie". 

Zrobiono naradę i stanęło: na niej, iż 
dla zapobieżenia niepokojom za.iść mogą
cym wskutetk nagłego odjazdu pasterza. 
powinien tenże pozostać na stano\visku 
i szaty swej nie zmieniać. 

Ró,1,,·nocześnie ordynat hr. Zamoyski 
samochodem odjechał do Warsza\vy i <iziś 
rano· byt na posłuchaniu u Maks}mowi'cza 
które dało ten skutek, iż po objaśnieniach 
naczelnik kraju zewom 11a dalszy bez 
przerwy objazd pasterski biskupa. Jedzie.
my więc jutro do sąsiedniego Szczebrze
szyna, gdzie już czekają IS-tysięczne rze-
sze ludu. J 

Za kilka dni zawitamy do Chełma, za
kqtka ziemi poddawanej otl dziesiątek lat 
najhaniebniejszym pog\valceniom sumień 
ludzkich. 

Ziemie polskie. 
Z Prn,s i.a t:ł!ofilifou. W armi1 i M.: zrn. 

Toruf1. \V nadchodz~c:y poni-edzia~ek 
nastąpi przed tutejszą Izbą karną proce 
dawniejszego porucznika artyieryi Wessla 
oskarżonego o o.szust\.vo. Mniej sam pro
ces, ile więcej osobistość i przeszłość We 
ssla przycz.ynity się niemafo do tego, ż~ 
proces budzi w mieści dużo zajęcia. 1Wes 
sel służył jako PO'rucznik artyleryi w Min
den. Żył jednakowoż nad stan, zgrywał 
się niemiłosiernie i skutkiem tego chwycił 
si-ę nieuczciwych środk6v..:. Widziano go 
podczas urlopu w- Paryżu, ·wchodzącego 
do budYTiku mmisterstwa wojny, nazwi
sko jego jako szpiega \Vymieniano w pr.J
cesie Dreyfusa, stąd nie dziw, że go jako 
podejrzanego o zdradę Stanu przyareszto
wano. W Toruniu Jednakowoż zdołał zem 
lmąć i przybyl szczęślhde do Paryża, 
gdzie podczas międzynarodowej wystawy 
zadzierża\.\il hotel. OgfY'\\-al podobno 
strasznie gości. R.ząd niemiecki domagał 
się jego wydania, f rancya jednak stano
wszo odmówiła. Nemezys go jednak nie 
mitnęla. PrzemykaJ się od czasu do czasu 
do Włoch i tam go przytrzymano. Pół- . 
tora roku toczyły się układy o jego wyda
nie. W końcu i to ,,,,. końcu lipca z. r. wy
da go w ladzom niemieckim, ale z tern za
strzeżeniem, że można mu '\vytoczyć pro
ces jedynie za oszustwo. („Ga.z. Tor.") 

Toruń. "Gaz. Tor." dooosi: Nremcy 
chcą postawić podobno na kandydata da
wniejszego radzcę sądu ziem1ańskiego Bi
schoffa, honoro\vego -czonka · .gdaitskiegJ 
bractwa hakatystycznego. Pan Bischoff 
przebywa obecnie w Berlinie. ,,Danz. 
Nachr." pi·szą o nim, że zapatry-.vania.mi 
swemt zbliża się do stmnnichva libera16w, 

wszej chwili po przyjeździe, teraz już je
dnak \.Vypada mi wracać do swoich. 

- Gdzież oni są? - zapytał Sulpi
cyusz z pewnym niepokojem. 

- Zapewne w Paryżu. Odym opu· 
szczała towarzystwo nasze w Orleanie, dy 
r.ektor mów1l mi., że zairnierza na najbliższy 
jarmark przybyć do stolicy. 

- Czy ten rodzaj żYcia nęci cie ie· 
szcze, Maroto? , 

- A jaikiż inny może z nim się ró~mac 
pod wzlędem wesołości i swobody? 

- Ależ, mała niewdzięónico ! - sze: 
pnął Castillan, ujmując rękę dziewczyny 1 

silnie ją ściskając - czyż zaiporrmtalaś, że 
cię kocham! 

- I ja kocham cię - odrzekła taaic~r
ka z uśmte\:hem na ustach - i spodizic· 
wam się, że o tern nie wątpisz? , 

- Jakże nie mam wątpić, skoro rno· 
wisz, że mnie porzucisz! Ach, Maroto, be· 
dziesz przyczyną mojej śmierci! t.J? 

- Cóż chcesz zatem, abym zrov' a. 
- Abyś pozostafa„ ·a 
- Cóż znó\v ! - zawołała .cnank'.~ 

uderzając nogą z 1niecierpliwości. -- !0 n~e 
podobna! Bo pyt.:un: czyż mógłbys rnni 

Śl b.,? l 
po U IC. . . lÓgl 

Castillan przez dtugą ch\\-1le , m.e n 
zdobyć się na odpowłe<lź. . . teśO 

· Nigdy nie zd~wał sobie 1e~zcze ~ 
pytania. · „ .1 zenie. d 
. Marota przerwała pierwsza rni .c wien1 0 

. - Jestem szczera - rzekł~ -. ~ Nie k 
czego mam prawo spo<lziewac s 1~· ja. 
poślubfa się takich dziewczyn, . 1akiala· P 
Choćbyś ty nawet chciał te~o, ja m~iizle 
bym odmówić. Wiem t<?ż,. ze .gdy tY u· 
konieczność zerwanła tego· zWiazku,. 0a 
czynić tego nie potrafisz. Znam się 
tych rzeczach lepie;j od cieb-ie! 



jeSt ~,-mpaty~z~y i popularny i ma sławę 
dObrt-gO mó\\ C}. . . 

Sopot. Drugiemu tutejszemu bunni-
trzOVr i ~ielemu powiodło się pogodzić 

.s odawcó'r .z mularzami- ku ogólnemu 
~woleniu.. Mularze otrzymywać będ~ 
o<ft4d na godzine 44 fen., cieśle 43 fen. 

·susz. Na szosie ze Susza do Iławy 
znal;.zi~no we :'·tor~k wie~zorcm trupa 
eżczrzny, ktory, Jak stwierdzono, za

~rzclil się. Samobójcą jest 23-letni paro
~ fn;dcryk Lindner, syn owczarza, _z 
l]lnawa. Jaką byla przyczyna samoboJ-
_ t\'·a. nic stwierdzono dotąd. · 

z Wiei. Kr Poznailsldego. 
Poznań. , ,Dien. Pozn.'' pisze: Przy

"ot(}'\l.rania do eksploatacyi pokladów we
~la brunatn~go _nic. r~bią jesz.cze wielkich 
ostepów. ZdaJe się Jednak, ze rozpoczml 

Pie niebawem.' ponieważ ~.rzesa,dzono do 
pciznania \\ yzszego urzędmka gormczego. 

Września. Folwark w Goczałkowie 
~oojmujący okolo 340 mórg, -nabył od Ban
ku Pa·r..:elacyjnego w Wrześni rodak nasz 
p. Maksymilian Satory z Robakowa pod 
Gondkami. Folwark ten był przeszło 35 
ht w rękach niemieckich. 
' Krotoszyn. ttotelista Pribusch sprze
at }Oka! r. ogrodem pa~u Lukomskiemu 

-ze Skalmierzyc za 34 tysiące marek. Po
siadłość ta pn:eszlo lat 50 była w ręku nic-
·mieclaem. 

Poznań. Pod tytulem, jaik magistrat 
poznaf1ski reorganizuje piszą do „Dzie11. 
pozin.'': 

,,Sieroty i \\ 'Ogóle dzieci, podlegające 
·nadzorowi magistratu, pozostawały dotąd 
ood opieką czterech lekarzy, pp. dr. radcy 
Zi !ewicza, dr. Krysiewicza, dr. Maćkie\Vi
aa 'i dr. Peysera. Lekarze pobierali 600 
m. ro~znei remuneracyi, razem 2400 mr. 
. Magistratowi, widocznie opieka ta nie wy
~tarczala, wypowiedział więc owym czte
rem lekarzom, podając jako powód reor
~a1tiza<:yę opieki lekarskiej ( ! !) i rozpisał 
miejsca tylko dla trzech lekarzy po 800 m. 
czyli 2400 mr. Dlaczego trzech lekarzy le
PJCi ma dozorować tę samą liczbę dzieci 
niż czterech. jest zagadką, którą chyba tyl
ko magistrat mógłby rozwiązać. Rcorga
niuoc:ya opieki lekarski•ej skończyła się na 
tern, że w ostatnich dniach wybrano trzech 
lekarzy: p. dr. Krysiewicz p~zostat, a 
miejsca reszty zajęli panowie Pincus i Prn-
1:ho\n iik d\vóch · żYdów po polsku nie 
mówiąc)·ch. Kiedy swego czasu w Gnie
źnie ·wybraIJo do kasy chorych samych le
"karzy polaków, \Vładza nadzorcza zamin
nowala ze swego ramienia dwóch niemców 
2 obawy, że członkowie niemieccy nie bę
dą się mogli dostatecznie porozumieć z le
karzami polakami, choć ci władają niemie
ckim językiem. Magistrat poznański, zdaje 
ię, ma inne \Vyob-rażenie o polskich dzie

ciach-sierotach. Sądzi bowiem, że one, 
choć nie znają niemieckiego języka, będą 
w stooi-e z lekarzami niemcami łatwiej się 
!)Orozumieć, niż niemcy z lekarzami pola
lrnmi, którzy skończyli gimnazya i uni
wersytety niemieckie." 

„Dz. Pozn." dodaje do po"'ń·-yższego 

11astępujące uwagi: 
,,Pismo powyższe otrzymaliśmy od 

wiarogodnej osoby, nie wątpimy przeto o 
Prawdziwoś·2i podanych w niem sz.czegó
lćw. Przypus7,.:zamy, że nie wie, o tern, 
co się slato, nadburmistrz p. dr. Wilms, 
gdyż nic ·pozbav.·itby on pewnie sieroty -
Przeważnie p.olskie - opield polskich leka
'"'z;y, 

Przed kiiku laty z.darzyło się, że le
karz niemiec znie\\"01ony byt porooumie
Wać się z pacyentem polakiem, członkiem 
kasy chory-eh przez - służącą! Przypo
mi.namy ten f~kt a równocześnie apeluje
my dG naszych r~dnych miejskich, aby po
ruszylt sprawę omó\.\·ioną przez naszego 
info rmatora", 

Ze Siązka czyli Starej PolskL 
. Bytom.. Pismo "Kato.lik" donosi o a-

gitacyi protestanckiej na Górnym Slązku. 
Na licznych zebrania'Ch mówcy wYglaszają 
rnowy w duchu p.rotestanckim a kolporte
rzy roznoszą pisma i pisemka s.iławiące 
tylko Protestantyzm. · , 

1.abr:re. Nrebezp1eczne śpilki prze<l 
sądem. W piątek toczył się przed tutej
sz1'111 sądem 1awniczym proces przeciwko 
JO robotnikom z Zaborza którym, iak iuż 
donosiliśmy prxed ·kilku ' dniami, zarzuca 
~~k~:żenie, że dopuścili się „wielkich zbyt-

W (grober Unfug) przez to, że będąc 
. Pr.zed kilku miesiącami na pewnem weselu, 

nueu w krawatkach powpinane śpilki z 
. ~z~ami i z .napisem „Boże zbaw _Pol

. ę · Wreszcle jalko jedenasty oskarzony 
Je~ P. Piecha (syn), który. śpilki te owym 
ro otnikom sprzedawal. , Na dzisiejszy 

termin nie stawił sic ani }cd ... n z uskarż0-
nych, a zastępował ich jako obroń a p. me
~enas ~r. Seyda z l(atow1c. Jeden z 2 po
hcyantow, wstępujących w roli świadków 
na zapytanie czy śpilki. które widział ,,~ 
krawatkach oskarżo.nych, by~y wszy tki 
równe, odpowiedział, że jedne były '' i~k
sze drugie mniejsze. Obrmka w obce tego 
oświadczył, że z \\·szystkich oskarżony h 
tylko jeden mia1 rzeczywiście \\'pięty w 
krawatce orzełek z napisem .,Boże zbaw 
Polskę", podczas gdy wszyscy inni mieli 
orzełki bez tego napisu, i przedłożył na
stępnie dwa takie odmienne orzetki, róż
rnącc się także CD do wielkości. Ponie
waż iapnnvani na dzisiejsze rozprawy 
dwaj policyanci nie mogli ztożyć dosta
tecznych dowdów winy oskari,onych, za
tem s~d sprawę odroczył a na przyszły 
termin zapozwani zostan~\ <blsi świa<lko
wie. 

Z innych dzielnic P6lski. 
Warszawa. Donosz~t z \Vilna, że w 

niektórych szkołach tamtejszych po świę
tach Wielkanocnych st. st. zaczGto wykła
dać religię w języku polskim. 

W większości jednak tych szkół wsku
tek czasowego nieporozumienia księży
prefoktów z wadz4 szkolną lekcye religii 
zostaty tymczasowo zawieszone. Pomimo 
tej zwtoki katolicy " ' \Vilnic ciesz~1 się, że 
dziat\va w szkolach będzie się uczyć te
raz religi po polsku. 

Wiadomości ie świata. 
Niemcy. Przedstawiciele dworów en

ropeiskich przybywają do Berlina na uro
czystość weselną niemieckiego następcy 

tronu, która odbędzie się 6. czerwca. U ro
czysty wjazd przyszłej następczyni tro
nu ksiGżnej Cecylii do Berlina nastąpi 3-go 
czerwca. KsiążQ japoliski Arisugawa z żo
ną i książę czarnogórski przybyli już do 
Berlina. 

Sejm pruski przyjął w trzeciem czyta
niu ustawę o za\\ ieszaniu pracy w kopal
rnach. 

Z Bułgaryi. „Daily Chronicie" do-
nióst, że Rosya za pośrednictwem Bulga
ryi zakupiła 4 krąiiowniki i 3 łodzie torpe
dowe od Argentyny. Okręty te pod flagą 
bułgarską zdążają do Nowej Gwinei, dokąt 
równocześnie z Ubawy wysłano 2000 żoł
nierzy rosyjskich. Rosya zrewanżuje si~ 
Bulgaryi za tę przysługę podarunkiem wa
gonów i lokomotyw dla kolei żeJa2ne.i, 
wartości 5 milionów rubli. Bułgarya nic 
obawia się żadnych skutków, gdyż nigdy 
nie oświadczyła swej neutralności. 

Bulgarya za.przecza obecnie tej wia
domoścL 

Z Rosyi. Komitet ministrów oświad
czy! się przeciw dopuszczeniu \\ kraju 
nadbałtyckim w średmch zakładach szkol
nych rządowych wykładu w języku nie
mieckim, a byty nawet głosy przeciw do
pusz<:zeniu tego wykladu w szkołach pry
watnych. \V tym jednak \.VZg\ędzie wska
zano niekonsekwencyę takiego roZ]J{)rz;:i
dzenia. skoro \V szkołach prY\rnt11ych w 
Królestwie Polskiem zezwolono na prowa
dzen &e wykadów w języku polskim. Skut
kiem tego ostatecznie w tamtejszych szko
łach prywatnych zezwolono na wykład w 
języku 11iem1eckim, lecz z obowiązkiem, 
aby kof1czricy kurs nauki. a chcący wsia
dać prawa rz~dowe, zdawali e.gzamina w 
szkole z wykladem rosyjskim. 

Z Petersburga donoszą dalej, że Rada 
pailstwa zniosla ograni.czenie ustawy z r. 
1882 co do l}Dbytu żydowskich robotników 
poza obrębem małych miasteczek i naka
zała przytem pojęcie rzemieślnika szerzej 
stosować. \Vniosek o zmesienie wszy
stkich prz.episów, ograniczających prawa 
żydó\V odrzucono, gdyż ma się tern zająć 
spe.cyalna komisya. 

Hacefira" otrzymuje depeszę z Pe
tersb~1 rga ,że komitet ministrów zastana
wiaf się nad następującymi punktami spra
wy żydO"\\-skie .i: granicy osiedlenia, wspól
udziatu żydó\Y w pracach Rad miejskich i 
kwestyi służby wojskowej. We. wszy
stkich tych sprawach wydano opinię przy
chylną bez pO\VZięcia ostatecznej decyzyi. 
Jedynie żydom-rzemieśln~om pozwolo~o 
mieszkać poza sferą osiadłości, nie stawia~ 
jąc dotychczasowych przcsZ'k?d w posta.:1 
formalnego świad.ectwa. Co się tyczy w:r
b(}ru 4 kandydatów-żYdów, j'..lko biegłych, 
do osobnej komisyi żydowskiej. nie doko 
nano jeszcże v,ryboru, zgadzając się na tyl
ko w zasadzie. 

z róin~t. slrott. 
Soest. Potar zni~zczył m.agazyny tu

tejszej fabryki sZkfa. 

indeshełm. p~, icn tut ·j z.r ka o
llk otrzymał mandat karny w wy okoś i 
5 marek dla tego, 7. we Wielki Piątek 
(święto urzędo\\ e) obcinał gałązki róż 
swym ogrodzie. 

Bochum. W ewang! dc:nnu hory h u
marło dzieck-0 robotnika Kawskiego na t -
żec kark11. Oz1 ko chorowało 6 tygodni. 

Bochum. Co robią o yaliś i z kład
kami robotników, który h w we idla zła
pali? Odpowiedź na to pytanie znajduje
my w protokóle kong re. u Z\\ iązko' go 
piekarzy socyali tycznych. a tym k:m
gresie ośw1ad zono, że piekarze zaję i w 
kon umie o yalisty znym w Magdebur
gu. poży1.:zyli od gł(iwncgo zwi'tzkn z Ber
lina okola 200 marek. pieniądze te przepili 

io oddaniu ich nie my· 1~1. 
Naszym robomik m, którz• , iG garn~1 

do organizacyi socyali ty znej, zwraca
my uwag<; na ten sposób wyda\\ ania pie
nit;dzy przez so~yalistów. i ie je ·t to 
jednak jedyny cl, na który so yaliści 
\\ ydaj:1 ~rosz, zlożony prLt:Z bied11yd1 ru
botników. Wielkie sumy lożą oni takż na 
agitacyą polityczn:i i dla tego naturalnie 
nic mo~~t zbyt wiele \\ ydać na isto tne po
trzeby robJtnikó\\'. 

Ostatnie wiadomości. 
Tok i o. Admirał Togo donosi, że 

straty rosyjskie poniesione w sobotę i nie
dzielę są następujące: 2 pancerniki, 1 pan· 
cernik nadbrzeżny, 5 krążowników, 2 o
kręty iloty ochotniczej i 3 łodzie antytor
pedowe zatopiono, 2 pancerniki bojowe, 2 
pancerniki nadbrze-i:ne, l okręt ochotniczy 
i l łódź antytorpedową wzięto. Do nie
woli zabrano przeszło 2006 łudzi. Togo 
dodaje, że eskadra japońska nie poniosła 
uszkodzeń . 

W as z y n g to n. Grozi nowy zatarg 
rosyjsko-angielski gdyż Rożdiestwieński 
zatopił pono bez powodu angielski okręt 
handlowy. 

Pe t er s b u r g. Od 4 dnich leje się 
krew w Nachiczewanie. Tatarzy mordują 
Armeńczyków, rabują składy i mieszkania. 
W 3 dniach zabito przeszło 100 Armeńczy
ków. 

W ars z aw a. W poniedziałek przy. 
szło do starć pomiędzy żydami i ulicznika
mi. Obydwie stroQy użyły broni. l(oza
cy aresztowali 94 osoby. 

Lód ź. Strejkuje tutaj przeszło 30 ty. 
sięcy robotników. Fabrykanci uciekają 
tłumtlie do Warszawy. 

L o n d y n. „Daily Maił" donosi, że 
okręt admiralski Rożdiestwieńskiego 
„Kniaź Suworow" wraz z admirałem zato
nął. Cała eskadra Niebogatowa jest zni
szczona. 

R z y m. Donosz<1 tudotąd, że admira
łowie Kamimura i Nrigo stoją pod Włady· 
wostokiem zagradzając drogę Rożdie
stwieńskiemu. Spodziewać się można dru
giej bitwy na morzu. 

{fabożeńsfwo polskie. 
Wattenscheid. 

Spowiedź św. od soboty, 3 czenva 
rano. Kazania w niedzielę o godz. 0 12 i o 
4 po południu. 

Gerthe. 
Spowiedź św. od soboty, 3 czerwca 

odrana. Kazania \\' niedzielę o 11 o 4 po 
potu dniu. 

Langendreer. 
Spowiedź św. od soboty JO czerwca 

rano. Kazania w niedzielę i poniedziałek 
( 11 i l2 czerwca) o ~ 12 i o 4 po pol. ' 

Hattingen. 
Spowiedź św . . w sobotę, 10 czerwca 

po pol. i w niedzielę. - Kazanie w niedzic 
le po poł. o }:?4. 

Altenbochum. 
Spowiedź św. w niedzielę 11 czcrv.·ca 

po pot. i w poniedziałek. Kazania w nie 
dzielę po pol. o 4 i ' poniedziałek o ł l. 

Gelsenkirchen-Neustadt. 
powiedź św. od soboty 17 czerwca 

po pol. - Kazanie w niedzielę o 11 i o 4. 
Uwaga: Z uroczystością Trójcy Prze

najświętszej tj. w medzielę, 18 czerwca 
sbńczy się tegoroczna spO\viedź ,,·ielkano 
cna dla tutejszych Polaków. 

Hochlarmark-Stuckenbusch. 
W czwartek, d. 1 czerwca t. j. w świę

to Wiebowstąpienia Pańskiego będzie w 
kościele OO. franciszkanów ·nabożeństwo 
polskie o godz. 2 po poł. ... posobność do 
spowiedzi w języku ofczystym Jest w śro
de, dn~a 31 maja po poludniu. 

To ·.św. Piotra Horst n. R~. 
W środę, dnia Jl maja od godz. po 

poi. i ".: · czwartek w d2ień \\'niebo\\ t;t
p1enia Pai1ski go j t po obnoś· do spo
wiedzi wielkanocnej po polsku. iesz.Pol'Y, 
polskie ·e \1r niebo ;':stąpienie o godz. ~~ 
p0 poi. Prosimy ·szy tk1 h Rodakó „ z 
okolicy Horst, aby \\ zy y na niesz.p0ry, 
polskie przybyli. 

Po iedzenie ww. je t ,, prz:r zlą ni ·
dziel~, o 4 godz. po pot. 

Leisner, prze\ . 

Baczność Sokoły w Hombrucb-Barop. 
Gniazdo nasze każe ię odiotograio

wać, więc p o zę • zy tkich druhó ·, abY. 
· ię stawili \'Szy cy bez wyjątku I czerwca 
tj. we \ nicbow tąpicnic Pai'1 kie na saJi 
p. Sassego o godz. 1. Zarazem d nasz 
Rodakom zamie zkałym ~ · łlombruch-Ba
rop1 którzyby sobie życzyli z familią dać 
się odebrać, że będzie do tego sposobno , 
bo przyjedzie poi ·ki fotograii ta p. l 1.:rz
kalski z Wattcnscheid. 

Czołem! St. Szynka. 

J(oło śpiewu „Gwiazda Jedności w t.elsen-
kirchcn-BJsmarck 

donosi szan. ' picwakom, iż lekcya śpic\\ u 
o<lbt;dzic siQ \\ cz •artek, l zerw a o g. 
Yi 12 zaraz po wielk1em naboże1istwie. O 
liczn · przybyde uprasza Zarząd. 

Bractwo Różańca żywego w Baukau 
Zapraszamy wszystkich Braci Brac

twa naszego na pogadank~ we ważnej spra 
wie, na niedziel<;, dnia 4 czerwca o godz. 
4 po poł. do pana Ncwlinga. 
M. Grygiel. St. Radojewski. W. Pawlicki. 

K.oło śpiewu „K.alina„ Hillerheklc. 
W niedzielę, 4 czerwca o ~o<lz. 4 p 

poi. zebranie u pana Mecklinghofa. O li
cz11~' udział czfonkó\\. i rodaków prosi 

Z ar z ą d. 

~Viece Zjednoczema zaw. poLk. 
W Bulmkc 

odhc<lzic sic wiec w u rocz:rstość W 11icbow · tą
pienia Pal1skicKo duia l czerwca o godz. 4 po 
pot. w sali p. l~cick·a. O liczny udział Roda
ków z Bulmke, liiilleu i okolicy uprasza si·. 

w KRAY 
odbędą się w święto W nicbow tąpL uia 
Pai1skiego, dnia 1 czerwca · 
w lokalu p. Kefknhorstcr przy dworcu 
l(ray-Siid po poi. o godz. 4. 

Holthausen. 
Pierwszy wiec „Z.icdnoczenia za\\. 

poi." w ttolthauscn p. Kastrop odbędzie sie 
w rncdzielę, 4 czerwca po pot o godz. 4 
w lokalu p. Schultc dawniej I~ottmann. Na 
wiec przybędzie mówca zamiejscowy. Li
czny udział pożądany. 

Baczność Oberhausen! 
Wiec ,,Zjednoczenia zaw. pol." odbę

dzie się w święto Wniebowstąpienia Pai1-
Slkcgo, 1 czerwca po pol. o godz. 33/z w 
lokalu p. Webra, Duisburgerstr. Na p-1-
rządku obrad: 1) Sprawy hutnicza i gór
ni\ „e. 2) Jakie korzyści mamy w orgam
zacyi i inne ważne sprawy. Liczny udział 
pożądany. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

·W niedzielę, 4 czerwca odbędą si~ wrec 
W Hamborn 

przed pohtdnicm o godz. 110 na ali µ. 
Renner, dawniej Schwarz, przy ul. llicker

- strasse. 
W eumlihł 

po po l. o godz. 33/i na sali p. Eickhoff, da
wn icj Kulmann przy ul. Kniippelst r. 

W Witten 
po poi. o godz. 4 \\" lokalu p. ro er. 

\\" Horst-Ruhr 
po pot; o godz. 4 w lokalu p. f ritz \iilłer, 
przy ul. Schottlanderstr. 
\'f- święto W niebo wstąpienia Pańskiego. 

W Essen-West (Prohnhau en) 
po poludniu o godz. 1~ \\" lokalu p. Ofe
rath przy ul. Adelkampstr. 

W Oberhausen. 
w połud. o g. 11 Y:2 w lokalu p.-Wcbra, Dui 
burgerstr. Na porzndku dziennym: Spra
wy hutnicze, górnicze i iune ważne spra
wy. Na wiec przybęd<i mówcy zamiej co
\\"i. Liczny udział pożądany. 

W Kamen 
pierwszy wiec ,,Zjednoczenia za\\ octowe
go poi.'' odbędzie si"' w niedzielę 4 czer
,.·ca po po. o godz. 4 w lokalu p. Oortz 
ul. Dahnhofstr. i a porządku dziennym~ 
Jakie korzy' ci mamy w orgarnza ~yi. Spra
wy robotnicze i hutnicze, i inne ważne 
sprawy. 

w Dełłwig 
przed południem o godz. 11~ w k>kalu p. 
He se przy kopalni „Pro5per II„. 

„Jłednoczenie zawodowe polskie". · 



BACZNOŚC! BACZNOŚĆ! 

Krój westfalsk o· nadreński 
jest najszykownłejszy a wykonuje go 

A. Gidaszewski, mistrz krawiec. 
Oberhausen, przy ul. Nordsłr. 65. 

Bo eboć w Paryżu, 
to nie zrobią z owsa ryżu. 

i0SONZ8VH 

Tow. „Jedność" p. op. św. Stanisława B. 
w Essen. 

W święto Wniebowstąpienia Pańskie
go dnia 1 czerwca b. r. po pot. o godz. 5 
urządza to\.varzystv:o zebranie poświęco
ne czci św. Stanisława Bisk. Rano Msza 
św. o godz. 7 w kościele św. Gertrudy. 
Zapraszamy wszystkich nam życzliwych 
Rodaków z Essen i okolicy. W niedzielę 
dnia 4 czerwca odbędzie się posiedzenie 
towarzystwa o godz. 2 po pot. na wielkiej 
sali lokalu posiedzeń. Goście mile widzia-
ni. O liczny udzial prosi Zarzą~. 

Postbestellungsformular. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserli

chen Postamt- e'in Exempłar der Zeitung 
,.Robotnik Polski" aus Bochum filr den Mo
nat Juni 1905, und zahle an Abonnement 
'llnd Bestellgeld 0,23 Mk. 
~ ~ :; a . 
~~o 
.„ :g i 
-li:? 
"8 » ~ 
c:i.. -"C 

Obige 0,45 Mk. erhalten zu haben, be
scheinfgt. 

. . . , . . d. . . . . . . . 190.„ 

Kalserłiches Postamt • • . • • • 
------~-------------

Postbestellungsformular. 
Ich bestelle hiermit bei dem Ka4serli

chen Postamt e'i.n Exemplar der ZeFtullg 
„Wiarus Polskł" aU!s Bochum (Zeł~ 
l'reisliste 128) fiir den Monat Juni 1905 
0,64 Mk 
.:. ;, ...... s . 
~=&i 
~ li> 

Ili C) ··- . a- tlf' .. ~~~ c.•-
""g po,~ 
i;.. .g 

Obige 0,64 Mk. erhalten zu hab-en, be
scbeinigt. 

. . ' ' . . d. . . . . . . . 190.„ 

Postbestellungs-Formttlar. 
k.h bestelle hiermit bel dem l(aiser

lichen Postamt ein· Exemplar der Zeitun1 
„Oaz.eta Toruńska" aus Thorn filr den Mo
nat Juni 1905, und zahle ain Abonnement 
und Besteligeld 0,64 Mk. 

.Jl! :;i 

i0$0N:Z8VH. 

Rodakom z Neumiihl i okolicy donoszę, iż 
przenioslem mój 

WARSZTAT SZEWSKI 
z domu przy ulicy Lehrerstr. 144 do domu 
przy ulicy Lehrerstr. 125, gdzie się da
wniej znajdował „Kdlner-Consum''. 
,.. Z szacunkiem 

ANTONI MICHALAK, 
szewc polski w Neumilltl. -I Baez.noŚó t Rodacy ! I 

Szanownym R»dakom na obczytnie dono-
szę, iż &tworzyłem 

skład instrumentów 

1 muzycznych i fonogra• 
łów. 

Warsztat reperacyjny wszelkich instrumen
tów. Dalej polecam polskie nuty na 
orkiestry i wałki dla fonografów. Pros~ 
lzanownych R-Odaków o poparcie mego 
przedsi~biorstwa. 

TOłlASZ SANTUBA 
dawniejszy mucyk ze szkały muzyki w 

Trzebnicy na Slf\zku 
z Oberbawsen, Marktstr. 36. 

IJw a;a: Utłzielam lekcyj na wszystkich 
instrumentach. 

55 pięknych pocztówek za 2 marki. 
Kolorowych jest 20, które się sprzeda

ją po 5 lub 6 fen. Pomiędzy niemi kilka 
zielonoświątkowych, 7. powinszowaniem 

imienin itd. 35 pocztówek jest w światło · 
druku np. Lech, Czech i Rus-Staszyc, dr. 
Marcinkowski i M. Jackowski, Kościu
szko, Mickiewicz, Polak poddaje się tylko 
Bogu (Sowiński pod Warszawą 1831 r.), 
'Andrzej Niegolewski pod Somo-Sierrą i 
Napoleon, Dziewica Orleańska, która oca
liła Prancyę z pod jarzma Ariglików, map. 
ka Księstwa Poznal1skiego, portr~ty sla
wnych Polaków itd. Cena sklepowa tych 
55 pocztówek wynosi 3 marki, zniżona 
tylko 2 marki, za co przesytka franko. Za
mawiać pod adresem 
J. CHOCISZEWSl(I, Gniezno - Onesen • 

Skład .kolonialny w W estiałiL 
Z powodu innego przedsiębiorstwa w stro

nach ojczystych jestem zmuszony mój w naJ
lep~flll biegu będący interes sprzedać. Mój 
imeres jest jedyny polski w miejscu. Zarazem 
nadmieniam, iż w miejscowości blisko polowę 
młeszka(1ców tworzą Polacy. - Zaliczki po
ł!f:z~ba 800-1000 marek. geszta podług ugody. 
Zgloszenia piśmien. pod nr. 111 do Ekspedycyi 
„Wiarusa Polskiego" w Bochum. -----

BUTY DO PRACY, 
wykonane recznie, na wilgoć wytrzymałe, 
wysyłam pod zaliczką za 7,50 mr. Nie
stosowne wYmieniam rta inne lub pien. z 
po-wr. Przy zamó"vv. proszę podać długość 
i objętość stopy. 

Józef żarnowski, mistrz szewski, 
O os t y ń i.IP„ 

Zegarki kieszonkowe 
dla pań i panów z wszystkich metalów. 
Regulatory, zegary stojące, zegary domowe, freischwin. 

gerskie, zegary ścienne i 

z knkulkąJ budziki 
pierwszorzędne fabrykaty przy pięcioletniej gwarancyi. 

Budziki z roczna, gwarancyą. 

I 

r1e 
' WITT EN, 

narotnik ulic Steinstr. i Gerberstr. 

Reflektanci zechcą się zgłosić do mnie. 
RECl(LINGHAUSEN-Siid (Bruch) 

ul. Konig-Ludwigstr. nr. 19. . 

Szan. Rodakom donoszę, iż mam na 
sprzedaż dobrą kozę. Rodak, pragnącn 
kupić, zechce się zgłosić w W anne, Unser. 
Pritzstr. nr. 6a. 

~li 
f, Q najlepszy 11esenn1ea r~eo0§ 1 •••••••••&•H. ··-~·••tl1ł 1 KOIO fabryk.at z doakłedu artykułów go- g .zna.idzie c1obrze o, e F li k t 1• • . M 

Obige 0,64 Mk. erhalten eu haben, be- powodu Bpodarstw~ domowego i o d::: zatru- · 1a • : a ry a P,araso I w 11erne • 
acheinirt. zbiegu o- towarów łokciowych O .A.roa· Re1er • wraa z najwi~k.ezym I 

znajdzie zaraz miejsce. 8 kł d 
• • • • • • • 11. • • • • • • 190.. ~~śc~~:.:.:.;~: Ed~un~.=:..~~·· 8 ~~. : s a em kapeluszy i czapek. : 

K•lsd111ea PosłHlt • • • • • • • • • •••• „................ • ~~:r:!r.iw.~tn. Derae .!'~s:;;.::. a 
Postbestellungs-Formular. • R d' I + • · Telef.a ar. ooa. 
lcl1 bestelłe hi'enmt bd dem Kaiserli- • Bacznoś~ 0 ICJ . Bac~ność ! •• ! r •iedoścignio~y w,bór parasoli : 

• W szystkirn moim Szanownym odbiorcom 1 Rodakom ·W od sloneĄ I de•zezu f 
dien Po:stamt die Zelitnng ~zy JACIEL' • .& • d r uprzeJ'mle donosv~- iż z dniem 1 ma\a rb; pnenlo· • znanej, obrej jak.Olki .,.. własnej rohot7 :-.. od 1,50 ·I 
aus Thom fiir Monat Junł 1905 und zahle • .. -• .ł "" " • • do najwi~cej eleganckkh. 

an Abonnement 25 i;>fg. (und 8 ~g. Be- • inem mo„ą . • • • • • K A P E L U S Z E a ł .'. 
steli'gdd.) .I nracown1n nb1or1:w mnzk1ch • • najlep'ize fabrykaty kraj-Owe i zagranicme, 'l i• • f; · \! .U \! .• · • · ezapkł, krawat7, bielizna, rękawlc;gkf, Ia1kł ł j 

ł i' • ' z uL Frełhełtt1tr. 12, do domu Soeb&tr 26. • • itd. po rzetel~ych, tanich cenach. I : 
:! Ił . • 'P!>lecaj'!C się życzliwym względom Szmownych odblor- ·• • 8 • Wszelkie reperaeye ~ f: 
Z.z + ców i Rodakpw, p~szę się. • • oras po1111lek-ie para„11 W)'ko.,.... •Io na a,,„.1, ,,... I; 
0 ~ • z ~ok.im szacunkiem • • tyehmiaat we własnym wanzt&cle do~ t tanio. ł , 

O:. .„ , . ,, ··r . ITL 8aha- J „ • Il 111 Balar I · 
Obige so Pfg. (und 1ii Pfg. Bestelłgeld> •i Francisz.ek thmielor1, • e hot••r~ . n ·. an u•ft erb•'•''·. ~·„ •: 

erha1tCn m habea ~ .• · k 1 1 •. 1 • • Polska u8łar• ! · Polska uiłiil'~ • . 
· 190 • 1 raw ee po &a • • • · - . . fT • • 

.... ·w:.:~·.'.'.'.' .. ~ .„ •••.• „ ••••..••••••.. •••••.t•D•e•••·~···~•.t,!! 
Za~ Dlkfad l ~. odpowtodl1ala1 A~.t~~l ·ó r_eJ •·ft ~ Bochum- Nikle~ l ~l wi'dawmctwa •• Wiarusa ~kieioM w Bochułia.' I • i 



mr. U&. nrea 1981. li. 

łodlienn~ pismo Indowe dla Polak6w na obczytnie, pogwięcone ~wiad1 orąz sprawom narodowym, politycznym ł zarobkowym 

""1chod%1 codziennie z WYl•tkl•m dm 1>oAwłątecznych. 
prrtdł'lata kwartalna na ~zcie i u listowych WYDOSi 
l llll' 50 fen .• a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 ·fen. 
wtirus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

W Imię Boże za Wiarę I Ojczyznę 1 
Za Inseraty plac! si«: za wiersz petytowy 15 fea., a „ 
~loszcnia zamieszczone przed inseratami 40 fen. ICłe 
czesto o~tasza, otrzyma rabat. - Listy do .,WlaraM 
Polskicl{o" należy frankować i podać w nich doklA._ 

" pod znakiem „t. polniscb" nr. 128. ny adres piszące20. Rekopisów sie nle zwraca. 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstrasse. - Adres: "\Viar. 1~ Pol:.ki", Boctmm. - '.11 el efo n u IH" 1414. 

g_ 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

••wić, czytać I pisać po polsku 1 Nie jest 

Polakiem, kto potomstwu swemu znie 1-

C1Yf 1lę pozwoli! 

rzystwa polskie poddał pod \VladZG ksi~i.y 
germanizatorów". Tymczasem prawdą 
jest i możemy to w każdej chwi.li udowo
dnić, że przeciwnie p. Jan Brcjski, obią
wszy przed laty trzynastu wydawnictwo 
„Wiarusa Polskiego", kiedy go ks. Biskuµ 

pa.nów Koście! ·kiego. k . Zimnwr111a1111a 1 

innych „przyjaciół" pana Len inga. 'Il: 

ma jednak powodu do tego, bo nikt nie za
mierza „ratować". picni~dzy pana Ko~cicl
skicgo, on je sam uratuje od straty narad.o
wej a tymczasem wedle własn go uznania 

bo \\ łaśnic z J>ośród synó\\ naszych agc.n
t(m· ani jeden z „$,, iętojózaiacia'· nic ko
rzysta. 

I' 
I'' 

Z wypadkow · dllla. 
dr. Simar z Pa<lerbornu ks. drowi Lisso'\vi 
zw'inąć nakazał, od razu stanął frontem 
przeciw zachciankom centrowców i ksi~
ży germanizatorów: wskutek czego po kil-

Zdrowie papieża. ku miesiącach chciano mu wydawnict\\ o 
~: I~ozcszla się w R.zymie pogłoska 0 pod naciskiem księży niemieckich odebrać. 

11 • p ł ka Prawdq jest daleL że p. Jan Brejski j.uż 
r. ciężkiem zasłabnięciu papieża. og os · przed laty trzynastu ostrze.gal Polaków 

ta po-zbawiona byla ·wszelkiej podstawy. w Westfali\1 i Nadrenii we „Wiarusie Pol-
Dr. Lapponi oświadczył że papież czuje skim", żeby przy wyborach 'nie wyciągali 
się zupełnie zdrowym. \Vczoraj udzielal za centrowców kasztanów z ognia a sam, 
łlapiei audyencyi i przyjmował licznych jak to stwierdzili centrowcy, glosu ich kan-
pielgrzymów. dydatowi panu Fuchsowi nie oddat.. Prze-

Koniec przesilenia węgierskiego. niósłszy się do Torunia i objąwszy redak-
b · t t · cyę „Gazety Torui1skiei" zamieszczał w 

i Na czele nowe~o. ga m~ u s anąc _ma . niej p. Jan Brejski ostre artykuły przeciw 
br. fejervary. Opmia publiczna wę.g1er-
ska jest coraz bardziej oburzona przttiwko katolickim gennanizatorom. Przed cztc-
J}ei'evaryemu, a dzienniki naz:nvaJą go rema laty, kiedy chodziło o wybory w o-

K <l krGgH Miihlheim-Duisburg-R.uhrort, nade-
nęcz zdrajcą ojczyzny. asyno niaro o- sla:l p. Jan Brejski ową „płomienną", Jak ją 
re w którem się gro'madzi cala arystakra-, 1 nazwaly gazety, odezwę za kandydatem 

·~}:a ·i wszyscy wybit~iejsi po itycy wę- polskim komitetowi głównemu, zanim ten 
gierscy, pra·wdopodobnic :vykluczy b_r. _re~ kandydaturę polską uchwaht. Przed dwo-
1ervarycgo z grona sw01ch c~ł01:k0:' " ma laty., jeszcze przed wielkim wiecem w 
:razie jdeli f'eJerva.ry zdecyduie s1e istot- Bochum na którym uch\valono kandyda-
nie na przyi~cie nominacyi. . Co ~o tego hm; polską, jeździł p. Jan Brejski umyśl-
pauuic jesz ·ze ciągle. pO\v<itpŁCwame. Je- nie do Poznania i Gniezna, aby uprosić dla 
żeli fe.~erV":-'Y iostamr- ~·-Yk.lnczon~ Z kf- obcl}'Zt1Y odpowiednią osobistość na kan-
~yna na.ro<l?wcgo, b~dz1e -~tę to r.own~.~ dydata, któryby zyskał ogólną :sym~atyę 
~e~ $m1cr..:1 r.JQ _ ąln~J; gd~ t. od teJ, ~hvv 111 l i nie. ,Qfnął si~ w ostatniej chwili. Nie kto 
.traci prawo ·o Ż::\dan1a satysfakc~i hon.0- inny tyiko p. Jan Brej ski uzyskał od p. ~ó-
rowej i będzi~ wydany, na łu? k'\\s:teś1ktm zefa 'cliociszewskiego slowo, że ~~~ycra-
at~kam i obelgom ze strony w1ę sto et. . . · "· ·· turę przyJmtc. . . 
~ . Zatarg rosyjsko-amerykański. .· żeby wobec teg~ wszystkie.go t\v1er-
. ... . · Post" donosza z Waszyngto- dzić, że p. Jan Brejsk1 „prowadził lud p_ol· 

. .,,M-or..'.1g·-1 ambasador ·cassi.ni wniósł ski w sidła centrowe", na to pot~ze?a w1e8 

?lu. RosyJs'h.. .· k' . ~- fcmnie u- le bardzo wiele zuchwalstwa i meuczcl· 
na rozkaz rządLt ros) is i ego ' , , . 

dO"i • . : 11 prezydenta R.{)OSC- WOSCI . 
rze ;i.rei osob1śc1~..... , . zonej podróży Ap. Antoni Brejski? Kto me od wcz.o 
Yelta protest przeciw z~"; me.r Tafta do Pili- raj bawi w Westfalii lub Na;dre~i, ~en ~ie, 
~~~reta.rza stanu ~la \\.om~ . ~ "du, że po- że od chwili, kiedy p. Antom BreJsk1 ":" sier 
Pinów i do Japo nu, a to z po\1.'l>~ . +v,· eu- pniu przed laty niespełna Jedenastu ob1ąl .re 
dróż.ta .moglab~ ~?"\\·-0tać u m?c~r ... "'ty dakcyę „Wiarusa Polskieg_o", walka ks~-
~Pe1sk1ch wrazen.1.c sympaty1 i zac~llfc.. ży niemieckich przeciw ntwnu toczy się 
~la Ja?onii. Prezydent J_<oosa~·elt oświad·: l .., przerwy dla tego, że v:tstępowal .za-
7lYl, z.e protcstn tego me. moze przyJą~ 1 ~ ... „ „rzeciw ich zachciankom gcrmamza-
zc Podróż jest nicodwoła.lmc postanowio,.. ~·szt.:. ł-· 1 bronlł samodzielności tO'wa-
na. torsk1rn , ~:es i wszy hasło że „prezesem 

Telegramy. 
rzystw wyv; i..: ·' 1 k. tyl •.i ,,. -., yv.ristym wwarzys..t:wa po s iego ~ 

~z.e~ lak być mofo". Ow~, znienawidzone 
p~ze~ księży niemfe\'kich „rezo~ucye ~o

h skie" zawierające. to ha.slo L przy1ęłe P a r y z. Przybył dotąd król hiszpań„ 
ski i przyimownay był przez Loobeta na 
~worcu. 

'!' o k i o. Cztery okręty, zdoby~e pod„ 
tzas utarczki z flotą Roidiestwiensłdeg() 

tarly szczęśliwie do p<>rtów ja~oń&ki~łt„ 
B i a ł o g r ó d. Król ~ski roZWłą· 

zał Skupczynę i naznaczył .23 lipca oa 
dz.leń wyborów. 

~r~~\e przez wszystkie toBwaJ~~s~az:~~ 
szł z pod pióra panów r? . l~ .• 

Y. h. na Wiarusa Polskiego i na „Ga 
na nic i ., · my w 
zetę Torur1ską" posypały s1~ gro. 
kościele na zebraniach, w . gaz.e~~h ~en
trowych i nie.których P~~sk1ch. p ls~~ ;~.: 

, . Brejskich ,W i:-rns.a -O iee. 
.~o Gp.ano~ę Toruńską•'• ~d k~tolicyzmu.' "Po-
1 " aze . •· nazwano pLSmem •ł!!!!!!!!!!!!~_1111 __ 1111_•_• 111111_1111 ____ „_~-~-~-„-~~'!!I!!~- ..,_!!!!'!!!!!!! słańca Katołlckiego d. · "rzycze-

U~,l·eDDłlPU dOrtmDDdZkl heretyckiem" a znany C?cd· An -~~cJcS Bazyli 
Ula ID. il się podobnie, jak m a\\ · . 

. P. D . iku'' nawet paru UreJsk1eJ. 
ilOtwrerdza ·wiadomość, że zmienH w.taś~~ '\\ 11 j11~J1 polski na ob~zyźnie? L:1d 1~~ 
ciela l redakcyę, Zaręcza przedez, o ól stal po stronie "Wiarus~ Polsk!ego : 
li11łana nastąpiła tylko co do osób. Kier~· Tgylko niektóre, wiecznie mczadov;olonc 
nek więc pozostanie dotychczaso~-Y .. 0 

. . · •· cej te same towarzy-
lest taki J'ak1' nadali' Dziennikowi" P· żmn- jednostki 1 mmeJ v.: tę · Dzicnniklem'• 

' " od · pa- , które dziś łączą s1~ z " . ski oraz jego groszodawcY ,..., r zaJu. . stv. a, t · e katofo::kich gern amzato-
nów K.ościelskiego ks. Zimmermanna 1 ,m- stanęły po s roni 
ny h . . ' • w koncn rów. · '1 -c przy1ac1ót centrowcow a 1 taki spad.kobierca O. ~n~rzc1a, c e 
O. Bazyli, Widać to zaraz z pierwszego · k o Bazylego 1 mnych cen-
numeru Dziennika" wydanego pod ~o- szący się opl~ ą ·. Polskiego'' i Jego 
We"' k1.'er'o'wn1'ctwem. N""'u1· władzcy ni z trowców śmie „Wiarusa . , z cen 

u1 v" . .k 'w oskarżać o przy1azn , -
~go ni z owego przyczepiają się do ';Yd~; k~erowm o 
'Wców. i redaktorów ,,Wiarusa P.-Olsk1eg? h, trowcami 1 . Czytelnicy mogli sami 
sz d na ie Aby Szanowni . ·k•' 

i bez poz\volcnia panów Brcjskich używa 
je: na cele 11arodowe. Gdyby pan I' ościcl
ski i jemu podobni takie poiGcie !llieli o o
fiarności narodowej, jakie maią i1a110\\ ie 
Brejscy, toby ze sprawą polską banlzo źle 
siQ miało. Oni upn1wmią geszekiarst\\ o 
nawet na sprawie narodowej; ag; tacy(.; na 
rzecz gazety, a wi~c ich własności pry\\'a
tnej, każ<\ opłacać groszem publicznem. 
Dowód~ Likwidacya: pana Breiskicgo z 
czasu wyborów, w którym 'liczba przc<l
ptaciciclt na jego gazet~ się po<l oila. Za 
to, ż.e jego zecerzy jeździli po wiecach i 
'Wiarusa rozdawali, kasa wyborcza ma 
dziś koszta ponosić. Po drug!:c: Z kasy 
św. Józafacia otrzymują wsparcie syn o ;:i. ie 
agentów wiarusowych i maią do ~rosza 
publicznego pienrszcflstwo. 

~,Jeżeli jednak Wiarus straszy rodaków 
upadkiem gazet spółkowych, to niechaj nic 
przemilcza> że właśnie gazety spółkowe 
polskie maj~\ byt zapevniony. Gaze ami 
spótkowcmi są: ·:G6mośląza:k", „Gal(•ta 
Polska", „Praica.'·, "Lech", ,pzil'lllii Ku-
j. ·~ki" a~,„rt Gdańska" i icl rnnych. 

„Dla czego by gazeta spół ·O\rn „Dzien 
nik Polski'· miałby upaść? Toć !1~~~i w 
We tfalii i Nadrenii jes~ ~~S'ca dosyć na 
dwie gazety, a ~:.;·t ·Brej ski doi obił się na 
swojej ~'.!~< tak, że z tego dorobku kupił su
~~e flodobno folwark w Prusach Zacho
dnich. Niech mn się szczęści, a.le niech 
drugim nic zazdrości, bo to jest bmdne. 

Spólkowcy „Dziennika Polskiego'· 
" . f I nie mają zamiaru zarobienia na gazecie o -

warku, ale chcą tylko nieść oświatę swoim 
braciom a w tern niechaj im nie przeszka
dza pan' Breiski, bo on może sobie jeszcze 
iedęn folwark kupić". 

Uwielbienie „Dzieru1ika" dla p. Ko-ściel 
skiego-Admiralskiego nic dziwi nas bynaj
mniej ho ten wódz ugodowców już dal pie
niądz~ na „Dziennika" a ma _na to, żc~y 
dać wi~ccj... Natomiast stwierdzamy, ze 
Dziennik" świadomie i rozmyślnie napi

~ał nieprawdę, twierdząc, że p. Breiski 
7,ąda zwratu kosztów podróży swo!ch zc
ceró\V w czasie agitacyi wyborcze}, b:::i z 
ogłoszonych publicznie rachunków każ~y 
mógł się przekonać, że „Wiarus Pol k1" 
nictylko nie Ż<\da zwrotu · v.rykładów. za 
podróże redaktorów i zec.erów swo1~~, 
swoich, lecz nawet zrzeka się tego, co w~
łożyl z własnych funduszów n~ p0<lróze 
agitacyjne osób z poza r

1
:dakc!1 .. Rachu

nek „Wiarusa Pol5kicgo obe1mu1c tylko 
druki i wykłady gotówk<\ na porto.ry.a. Ze 
liczba abonentów 11\Viarusa Pol k1~go" po 
wyborach nie tylko si~ nie pod\:·01la, lee~ 
wogóle nie \\"Zrosła, moż~ posw1adc.zyc 
poczta bochumska. Natonua_st wyd.atkt Je
go wskutek różnych ulepszen ~ v.: zrost~ „ 
że dziś trudno już powiązać k.omcc z kor.1.~ 
cem. W tej ch\\;li stałby „W!aru Polski 
.w konkursie gdyby go swonn kredytem 
11ie ratowatd ,,Gazeta Toruflska„: Nie~h 
sobie to zapamiętają ci, którym się zd:iie, 
że w Westfalii można robić inter sy na w~· 
dawnictwie gazety polskiej. 
. Spólko'\\·e wyda\\łlictwa ~· kraju pra-
cują przeważnie ze stra.tq ~ to pr~edew~~1·
stkiem te, które Wynlte~1a „Dz1e~mk .' z 
wyjątkiem „Pracy", ktor~ vryda.Je k1lku 
bogatych panów. P~osimy s?ytać. oo.no
śnych udziałowców, ile dostal_1 dyw1~end_y 
a ile - doptacm a nie tumamć ludzi 1 me 
mydlić im oczu. . 

że kłamst\\·cm niegodziwem jest tw1er 
arp1ą panów Bre}skicb, po a1ąc . , b , Jaką walczy ,pz1enm , ·p:::i-

~hydzenie wieści vrprost wyssane z palca. ocemc r~n, .... kulu kitka ustępów do-
.k" wy daJemY z 1ego al,y . 

dzenie, jakoby synowie agentów "W.iam
sa Polskiego„ otrzymywali wsparcie ze 
„$więtoj6zafa:cia", tnc potrzeba. doda·wać, Do·sYĆ wspomnieć że „Dzienni - · Pisze on· 

lllYślil sob1'e i"ż pan Br' ejski nie-gdyś „pro- srowme. . . rato\vaniu pieniędzy 
'" , t a „V.-'iarns pisze o 
"auzu lud polski w sidła centrowe a ow -

„\ iaru Polski'' wog' 1 nic m, .ze 
„Siwiętojózafacia" korzyści, tylko fatyg~, 
7:mud . i stratę a za podzięko\\ anie i za·pła 
te -- ciąg-le zykanr 1 o z zcrst\ 'a. 

Nic dorobił it; też na "Wiarusit.: Pol
skim" a 1i icdcn ani drugi pan Brej ~ ł-.1. 
Przeciwnie obyd ~aj byliby bogatsi, zdro
wsi i SZCZGŚli\\'C\t, gdyby 111gdy byli nk 
znali Wc.:stfa1ii i r,Wiarn a l ol kiego'. O 
kupnie fol-. arku ani marzyć nic mo '~\. ho 
stur1.:zy im z „ Viarnsa. Pol." ledwie. na 
bóty. Zat.:zepiać 1ia116w Brcj~kich, k1l'ro
wuików „Wiarn a Polskiego" za to, że ich 
brat najstarszy Jako rolnik za własne, cięż
ko zapracowane pieniądze ykupił kawał 
ziemi z qk niemieckich, mogą tylko wiel
bi 'idc pa11a Kośctclskie~o, który wyg to it 
zasadG. że Polacy nawet swojemu nieprzy
jacielowi tj. Prusakom koniecznie dać po
\'.' inni, co uu do egzystencyi potrzebne a 
Pm ·acy glosz::1, że chcąc się utrzyma·, 111-: 

mogą cierpieć, aby ziemia przechodzita w 
n~cc polskie. 

Wobec takich wymysłów, jak U\Va 

k1śi'1 o folwarku, który miał nabyć jeden z 
kierowników ,Wiarusa Polskiego" mcżt 
my i doczekać, :le Ji'tro htb pojJ tm.~ \, Y
cz) tamy ' ,,IJ.ticm. hu· , 'i. inny wspoi~ 
~~~i,;tnrn1k na~z go !'1 ia k11pil za p1t•n:.;
clze, zarobione w Br !mm, kopa.lniQ pana 
Sii1111esa lub fabryk; Kruppa. ZnaJd~t s~, 
tary, któr1:r w to uwl ·rzq i za znn \v yrny
śial', iż „Wiarus Polski" nib • .siQ ,1dorab•a' 
zamiast, jak to czyniq inni, wydziera.'.. !~i
dz;t rn lalwowiernym ciężko zapracownuy 
~rosz na przedłużenie własnego żywot,1. 

Polacy na obczyźnie. 
- ,__,,. „ a 

1.tkaz policyjny śpiewania „Serdeczna 
matko". 

Stcrkrack. Najprzód pozdrawiam 
Szano\l„"ną Rcdakcyę ,,Wiarusa P lskicgo" 
i pro zę o umi zczeni ·nych kilku slów. 
Slysz, tern razu pewnego, jak dwa Polacy 
uholcwali, że p. Oorliwy, koresponde.nt 
,:Wia1 usa Polskiego" milczy, chociaź w 
Stcrktade nic wszystko jest, jak być p.o~ 
winno. Owa rozmowa spowodowafa mnie 
że z116w piszę do naszego kochanego 
11\Vianrsa Polskiego". Na.przód muszę tu 
skarcić tych, którzy się wy ługują obc.ym 
i innych rodaków od w tąpicnia do towa
rzyst\.va wstrzymuj4. Ludzie ci, ";:śmie
wają 5ię z towarzystw i z tych Rodaków, 
którzy do towarzystwa należą nazywając 
ich gupimi i powiadając, że towarzystwa 
nie mają żadnego znaczenia. Naturalnie, 
że nasze polsko-katolickie towarzystwa są 
dla socyałistów solą w oku. 

Szanowni rodacy! Chcąc się agita
cyom, tych zawzi~ty h wrogów ludu Pol
skiego tu na obczyźnie oprzeć, powinni
śmy wszyscy jak jeden do polsko-katolic-

. ich towarzystw należeć. a tedy staniemy 
się nkz\1:yciężonym1. Przypatrzmy si 
czy to pa!lstwom, czy to kapitalistom, któ
rzy, cho·. tak potężni, chx tak bogaci, a 
jednak lącztt si~ w celu wzajemne.go po
pierania się. A z mu my robotnicy - o 
wiele słabsi, mielibyśmy su~ nie łączyć tak 
w towurzy twach, jak w „Zje-dnoczen' 
zawodowem poi kiem"? Zatem szanowni 
rodacy w Sterkrade, weście się do dzieła 
i przybywajcie licznie na zebrania, które 
się odbywajq co pierwszą i trzecią nie
dzielę każdego miesią a: w pierwszą nie
dziele w południe, a w trzecią niedzielę o 
godz. 4 po poł. w domu katolickich towa
rzystw (kath.-Vereinshaus), i tam SI~ nu 
c2łonk6w da.Jcie zapisać. A teraz mus.2.~ 



Jeszcze na ko11cu mego pisma oznJJmić I\.()· 
<!a.kom i SzanoVr"tlej .Redakcyi I co też ł~e
dakcya na to? Oto na ostatniem zebraniu 
:;r..abronila nam pollcya śpiewać pieśń „Ser~ 
deczina matko0

• Odyżeśmy się zapytali 
po.Ucyanta o przyczynę to n.am odpowie
dzia.ł, że · on nic \\ie dla czego, wie tylko, 
7.c t :.. : . :tka i przyszedł z reJencyi. 

Oorllwy. 

.H~kata ·prLeciw językowi poi„ 
skieiµu w rodzinie. 

\V Poznaniu odbyt się w niedzielę 
zjazd hakatystów na którym nauczyciel 
szkoły śrc-dniej Semrau przedlożyl rezo-
lucyG, wzy\\·ającą kierowników szkół śre
<inich i \\·ogóle wyższych od elementar
nych, aby nie przyjmowali do zakładów 
~wych dzieci polskich, które nie umieją po 
11iemiccku. Naturalnie, że rezolucya ta zo
stała uchwalona, a cel jej jest aż nadto 
przej rzysty . Chodzi tu o to, ażeby rodzice 
polscy zmuszeni byli w domu dzieci swoje 
,języka niemieckiego uczyć. 

Gazety polskie słusznie żądają wobec 
i.ego osobnych szkól dla dzieci polskich. 
O autorze rezolucyi pisze "Orędownik" 
:między innemi: 

,Pan Scmra u jest nauczycielem przy 
:tutejszej szkole średniej, platny z kasy 
:mkjskfci, do której płaci także ludność 
'tniasta Poznania podatki, równocześnie ia
'k a taki stoi także pod nadzorem bezpośre
dnio rejencyi, a pośrednio naczelnego prc
zydynrn jako najwyższej prowincyalnej 
·fl.vladzy politycznej. Zką<l urzędnik miej
·.ski. zajmujący tak skromne stamowisko, 
prz ycłwdzi d "J t ... ).'., 11a publi.cznem 
.zebraniu -- hakatystów, czy 11ie hakaty
- tów, to rzecz w tym wypadku zupełnie 
obojętna -- żeby przepisywać prawa ludno 
~ci polskiej v.' mieście Poznaniu? Pominą
wszy, że to jest bezczelnością ze względu 
. na obywatelstwo polskie m. Poznania, p. 
Scmrau dopuścił się przez swe wystąpie
n ie grubego nadużycia swego urzędowego 
stanowiska i stanął w sprzeczności z swą 
naj bliższą przełożoną władzą, to jest z ma
gjstratem. Pan Semrau wiedzial bardzo 
dobrze o zapatrywaniu magistratu na te 
sprawę, więc prosty takt zalecał mu, jako 
mzGdnikowi miejskiemu, nie popisywać 
się publicznie z S\Vojemi sentymentami, o 
które go magistrat nie prosit Co to zna
cży, żeby taki urzędnik mieJski wbrew za
rządzeniom magistratu, a więc swej wla~ 
dzy przełożonej, uprawiał hecę przeciw 
ludności polskiej i pośrednio wdągal w tę 
hecę magistrat? Dla tego zwracamy się 
wprost do p. naczelnego prezesa, aby roz
patrzył się z urzędu swego w wybryku u
rzędn~ka miejskiego Semraua, bo wYbryk 
ten kwalifikuje się jako zakłócenie publicz
nego spokoju w m. Poznaniu. Jeżeli n.au-

. · czyciel Semrau przez swój wybryk nic
wą tpliwie okazał lekceważenie S\vej naj
bliższej władzy, to jest magistratu, nlech 
się p. naczelny prezes postara o to, aby go 
wyższa od magistratu władza pouczyła , 
że nauczyciele są powołani do pełnienia 
obowiązków w szkole, ale nie do fuszero
wania w potityce." 

Mowa 
posła hr. Mielżyńskiego 

wygłoszona na posiedzeniu parlamentu w 
dniH 24 maja przy obradacł'l nad rugami 

wyborczemi. 
Mości panowie, proszę wbrew uchwa 

lenn ~om~syi, sprawę wyboru pos..ła Korfan 
tego 1.wrócić napowrót do komisyi. Pe 
ciokfadnem zbadaniu stanu rzeczy z sprawo 
zdań k\.,misyi dla rugów wyborczych i PJ 
wia tlomok1ach, które z okręgu wybor;;zc
go r·osla Korfantego zasięgnąłem, sątlzt; , 
ż~ będę mógł dowieść wYSOkiej izbie, że 
p-:·:wo1y, k tóre komisya podała, nie są do
·stateczncmi, aby slusznie i pra,·rnie wybór 
l . . 1 ~ egi Korfantego uniewa2nić. 

Zanim przyjdę do omówienia sprawy 
zakazu zebrania wyborczego \V Przela•..::e, 
.na , :drym to zakazie protest przeciw WY· 
borowi po sła Korfantego opiera się, prJ· 
gnąlbym nnócić uwagę wysokiej izby na 
bl(ctly, któ re p-0pelnil sprar.vozdawca k?
ntisy1. Błędy te p. sprawozdawca moze 
t.!\' ' ażać będzie za mało wa*ne, zda11k~1 
rr.okm jednak były one w stanie wPłyn:}ć 
1n :rdame członków komisyi, ponieważ 
prz~dstav,·ialy sprawę wyborczą w zu1:1eł
ni1< inncm śwl'etle, jak była \V . rzec~yw1s·.o
.śd, ·a nawet fałda niektóre zupełnie prze
kręcały. I tak . czytaan naprzykład · we . 
w11ivsktt 1-:oinisyi: · „ 

Kornisp rugów wyborczych postawi-

ł.l :i.tke: 1.asadę;, stosując sic d-0 uchwał o.a: 
hmeJ1tn. a mianowicie przy ·wyborze Jl<'
sla Lotzc '\\' okręgu wyborczym Pir l:l :U
ch wala z 5 czerwa 1899), że wplyw podo
b.1ego zakazu, to jest odbycia zebrania · 
pr zedw} borczego, nic .:>granicza s1~ u;i 
mi~js.:e samo, w którem zebranie odb.\-~ 
się miało, ale sięga po za nie na okręg pi O·· 

n~;crna mniej więcej 5 kilometró\,,... 
.Mości panowie, jest to zupetnie fał· 

~ ;·ywem. Przy ·w'yborze posla Lot7,cg -:; 
!- orm~ya rugów wyborczych puyjęh• ~: r.: 
ow pro1J1ień nie wyn0si 5, ale 3 d<J 4 i..lic:
me: rów. Przejrzalem wszelkie m.>i.! iwe 
sr,r'i wozdil nia komisyi mg ów \\ yhc :- ... / r „ ': 
i n;:..;-dzic r le znalaztem, aby J.:0m1s·1a 11-
IZ'nać miala promień 5-kifometrowy, jako 
<: r' : Gt.; , na}. óry mieć może wply\v i'l; ··a
! dt:: przrdwyborcze. PrL:-eci\\ ni~ rv:tc;·pc1 -
\\',t1i!f! komisyi mgów wyborczydt '' C· bc·~ 
wyborn posła Korfantego sprzeciwia się 
d Jtychczas;)wej praktyce parlamen' 11 Za 
r.:,zwelen :c.111 p. marszalka przeczy-~n~1 pa. 
nom zdanie przewodniczącego tej komisy i 
koleg-i Spnhw• i. 111zy wybo
rze Lotzcgo który tak mówił: 

Mości panowie, proszQ panów, aby
ście zgodzili się na postanowienie ko
misyi i wybór uznali za nieważny. Par
lament nad wszystkimi przypadkami, w 
których zachodziły zakazy zebrai1 
przedwyborczych zastanawial się bardzo 
poważnie. Wychodził z tej zasady przy 
gloso\vaniu nad zakwestyonowanym 
mandatem, że należy zbadać, czy mimo 
takiegozakazu, odnośnego posła u\vażać 
można za wybranego okręgu. Parla
ment \Vskutek tego na mocy jednego je
dynego zakazu zebrania przedwybor
czego wybory unieważnił mimo , że wy
brany mia~ czasami większość 450 gło
SÓ'\V. Dopiero przy większości 600 glo
sów byliśmy zdania, że uwzglę<lniając i 
inne wanmki, odb'yte zebranie przed'\VY
borcze, zmiany w rezultacie „wyboró\\ 
spr<nvadzić nie moglo . 

Wtedy więc kolega Spahn oświad
czył, że wedle praktyki parlamentu zakaz 
odbycia zebrania przedwybQrczego można 
jedynie wtedy za powód do unie\\-ażnienia 
uwafać jeżełi większość ·w'ynosila tylko 
45() głosów; jeżeli wynosila jednakże 600 
gfosów wtedy parlament przyjmował, że 
odbycie zebrania przedwyborczego na re
zultat wyborów żadnego wpływu mieć nic 
mogla. To powiedziat wyraźnie poseł 
Spahu jako prze\vodnicz<:tCY komisyi. 

A więc wedle praktyki parlamentu nie 
może być mowY przy wYborze posla Kor
fantego, który większością 680 głosów wy
branym został, o \Vpływie zakazanego ze
brania przedwyborczego, tym więcej o 
unieważnieniu głosó\v, w okręgu 5 kilame
trO\vym. Dla czegoż więc ten wyjątek 
właśnie przy pośle Korfantym? Nie chcial
b.Yin przypuszczać, że stafo się to z tego 
Pff\1,;odu, że włącz.nie Przelajki w promie-
11łt1 4 ki1ometrów niema ani jednej miejsco
wośd, w której liczba głosów mogłaby 
"ptynąć na wybór posta KIO'ria.ntego. W 
rejonie 3 do 4 kilometró\v od Przełajki leżą 
małe wkiski Bangow ( ?) i Michalkowie~, 
a wszystkie glosy tani oddane żadnego 
wplyv;u na wybór mieć nie mogły. 

Posła Korfantego v.-ybrano, jak, po
wieclzia~em większością 678 głosów. 

(Słuchajcie! ·słuchajcie! u pola:ków.) 
Zachodzj jeszcze drugi .bardzo zasa

dniczy błąd w sprawozadniu. W sprawo
zdaniu tern podano, że w rejonie 5 kilo
metro\V}'m leżą miejsco\vości Siemianowi
ce i Michałkowice. Jako granicę obwodu 
tego podano tlutę Laury, ponie\Yaż odda
loną jest właśnie o 5 kilometrów od .Prze
łajki. Mości panowie, komisya zaporrwia
ła, że miejscowości w sprawozdaniu po
dane są ta1kże okręgami wyborczemi, że 
do nich jako takich należy wieJe wsi, które 
od Przełajki o wiele dalej, niż o 5 kilome
trów są oddalo·ne. Udyby p. sprawozdaw
ca przejrzał byl w odnośnym tygodniuku 
powiatowym podział okręgów '\Vybor
czych, byłby się przekonał. że do okręgów 
wyborczych Siemianowice i MichaJlHxwi
ce następujące osady należą: Antoniów o 
6 kilometrów od Przelajki leżący, Za<lla\\·
ka o 5 kilometrów, liciąc na prost przez 
granicę rosyjską, dalej famrygrube o 6 
kilometrów oddalona, Srokowiec, (5 ti pÓf 1 

Pniaki przeszło 7, w Antonienhtitte 7, Sta
ry Czakaj 7, a wszystkie te wsie leżą z 
drugiej stro11y Iiuty Laury, a więc poza 
granicą, którą komisya sama podala. 

(Sluchaacie ! słuchajcie! u polaków.) 
Mości panowie naturalnem jest, że 

skoro panowie z komisyi zobaczyli .wielką 
ilość głosów oddanyi.::h w tych miejscowo. 
. ściąch i· sądzili, .że wszystj<ie .oddane zo. 
stafy w pobliżu Przełaiki, nie .badali ]u'ż do
kładniej tej spraw -~ w ten 5-po-sób da się 

jcdoogloś1fa uch\vała wytJonKt:Czyć. Z {>{l· 

wodn tego należy sprawę tę raz . jesicze 
zwrócić do komtsyi, by dokładnie zbadaną 
została. 

A teraz panowk przechodzę do kwc
styi samego zebrania prz~d\\·-ytmrczego. 
Przelatki jest to mała miejscowość nad 
granicą rosyjską licząca 1000 i kiłku mie
szkańców. Tam miafo się odbyć o-wo ze.
branie przed\\:-yborcze. Zakazanem w-sta
ło przez policyę wskuteik rozruchów w Hu 
cie Laury. 

Miejscowości z których wyborcy na 
.zgromadzenie do Przelajki tysiącami . przy
bywać mieli, są to częścią wielkie wsie 
częścią małe miasteczka z kilkotysięczną 
ludnością. Przypuszczano, że ludzie z 
tych miejscowości pójdą na zebrania 
przedwyborcze dD Przełajki. Nie powin
niśmy zapominać mości panowie, że pod
czas gdy fra:kcya polska nie mogła odbyć 
ani jednego zebrania podczas kampanii 
wyborczej, 

(slucahJcic ! słuchajcie! u polaków) 
panowie z centrum zaprzeczyć nie mog~, 
że ich stronnictwo zwołało ki'lka zebraf1 
i to w bliskości Przclajki, o ile wiem w Mi
chałkowicach i Sie.mianowicach. Nie mo
żna przypuszczać aby z tych m.1ejscow~ści 
w których raz Już odbyly s i ę zebrania , lu · 
dzie do tej małej wiDski chodzić mieli, a 
jasncm jest, że jeżeli kilku ich tam bylo. 
byle to ci sami którzy byli już !la z.ebra
mach przcdwybo rczych w większy.::h mia
stach 

Zieniie o • 
z Prus La~eb lfard• ł Maz1r. 

Toruń. /t ś. p. dr. Witołd Jaworo. 
wlcz, znany ogóln1e i ceniony lekarz „ ~-
Toruniu1 mfiarl tamże: . . ~ ·· · · · ' 

Z WfoL Kt eoznaliskiego. 
Rydzrna. t Pogrzeb . . ś. p. ksieci 

Aleksand1a Sułkowskiego odbyt się 'dl'l!-t 
24 b. m. w I~ydzynie. Ciato przy\vi.e~bno 
z.e San Remo'. Z· dworca przepn)\vadziły 
trumnę tlo kościoła katoHckiego Towarzy
stwo stfzelców, Tow. polskkh przemysfo. 
wców~ To'\.v. polek. 

Wągrowiec. Wioska szlachecka 
Tarno\rn tuż po<l Wągrowcem. około 700 
mórg1zn~koimtej·ziemi, laĆfnie odbudoir'ana 
z ~ałym dworem, w cienistym starym 
parM1, zkąd rzadko piękny \\idok na bez
poś!cdnio przyle'głc wielkie fiskialne iczio. 
ro, i- dotąd od 11iepan1iętnych czasów w 
ręij'.ach nie1meckich, przeszJą, jak nam do
nQszą, mocą kupna na własność domu ban
k~'ego Dr.węs.ki i. Langner w· Poznaniu. 
Tarnowo bedzie sprzedane w cał~"Ci lub 
też \\- parcelach pomiędzy przyległych 

(bardzo slusznie ! li polaków) wyłącznie polskich gospoda1:zy; w miei-
a nie można przypuszczać, aby ci lt1dzic .scu jest kbśc~6l, szkoła i szosa, a d'O Wą. 
przez obecność na zebraniu w Przetajce gró\vca, gdzie gimnazyum, szkoła żeńska 
zdanie S\\ ·e co do ka11dydata zmienili. Kto itd. zaledwie 20 minut i to szosą . . DotYch-
zna tamtejsze sto-sunki i tak jak ja na miej- czasowym wlaśaicielem byt sa:ksończyk 
scu je zbadał, dziwić Slę musi, że tam rwla- i pan Donner. 
śnie zastosO\vano największe oddalenie tj.„: Poznań. Streik .czeladników kowal-
5 kilometró".v, na które wpływ zgromadze; skich i instalatorskich rozpOCZil/le ,·się . w 
nia mia1 się rozciągać. Zupełnie inne tam tym tygodniu, jak do.nosi 11Pc-s. Tagebl" 
stosunki, jak '\V przypadku Lotzego w Pii- Poznań~· Do-:;;Dz. Pozh." piszą:' dh~-
na. W przypadku Lotzego ch{)dzito . o dne koszla\vioo.ie. języka polskie.go· __;~ \\ 
\Vielkle zgroma<lzemc pr1ectwyborcze I w kościele. . Wytykamy roeraz, f stt1sz:nle, 
wieilk,iej miejscowości, do której prowadzi- kt!pcom naszym, przemysło\vcom lub wo-
ly, oprócz kolei, doskonałe drogi. w aór- góle osobom pojedyf1czym ich, .. nienstwo 
niczej okolicy btowickiej stosm1ki s21 zu- lub niedbałość, gdy na swych godłach 1 

· pełnie inne. Do Przelajki nie pro~<lz4 wyrwieszkach najrozmaits.ze „ uniicizczają 
wygodne drogi, ale jedy.nie kręte dió..żki. dziwolągi .językowe. . Cóż. jeó.nakże · mó-
1które muszą okrążać kopalnie i i huty. · Wić, g<ly to samo spostrzega . Sli.ę '" kośde-
Górnicy nie mają powózek i pieszo J1a. z.e., le? Tn już ohydne koszlawieni:e języka w 
brania chodzić muszą. r • -napisach t~eści ' pobożnej wzbudza(!. .musi. 

Z pewnej miejscowości, która ;na być oburzenie w każdym„ któremu .drQgl jest 
oddaloną od Przelajki o S kil-0metró\v; Je- "; jego język ojczy~ty. Przecież mamy pra:-. 
chalefo temi krętem1 drożkami dl.użef jak wo

1 
domagać się, ażeby języka - naszego 

godzi.nę, dobremi końmi; o ile wiqcej cza~u nie }<.olecz.o.no w kośc;iele; bo tu nie mięjscę .„ 
potrzebował robotnik idąc pieszp. ~T('gu dla l)ra\V 'vyjątkqw-ych · pr.ieciwko-~ i . 
więc trudu nie bylby sobie · pr~\Vi.~op;)dO- krze~~iciełst~~- ,ni~c~.~,zn,y. . .$~1.i~p,, '.la· -
bnie zadawał, aby z wielkiej P1je 1 ~.:owo~d .. potkaliśmy na nap.is , zmtiduiący su~ 1~~ w1el~. 
jak Siemianowice chodzić do pa~~rank:z- kim oit'ą·riu . w ' koś.ćiele ,Paraffalńy~~ w N.o~„ 
nej dziury Przelark-i na zgromad7.('uie „ wem Mieś.cie. ·Brzmi on:· ,,Sfod.kie Serca 
przedwyborcze. Zdaniem moJem.'c'enfrum ·Jezua bad.z· .moi'a initoscra'! ; .~··(Ma to··..ina
nie może się skarżyć na jakie~'oI\yi.ek 06ni.- czyć: .. sr~lde $erce Jezusa, bą~~ :~oi•i 
niczenie agitacyi wyborczej,;r ni'ę w~~rric ... „ ,, miłościfl). TP~UJ.api.s cJryb.a:~'k<!i-0, ch?::pO· . 
cie mi panowie za złe jeśli ijn;,\~\e;n, ,zeAli.a . ,bo?mpści. - JX)lbudzaą-. ·Ilię mo.że , .a;teugto~!.~~!: 
rządu jest one mnieiszem zierri, a1t1.żeli po- . :wywołuje oburzęRi-ę~ ,Na~ęi.Y sR d.Wfi~~~?. 
lacy, a w przypadku Ko~a tęgo_ z ~ zupetną· od czym1~ków m..iarn~śt-wc~;Y~h i. _'abY, l}ąp.1s .. 
pewnością; rząd więc, z ryiąt.kJein j_edy- . -ten c;iemgręd.~ęi pwr~~yionp. " ·, · ' : .. ,

1 
••••• 

nego przypadku w Przel 'ce: '. prŻy zebra~ _· Ze.. Slazk . . a --~n ' ~h1.'.a1 Pelsłd..· ~ ' 
niach przedwyborczych entrufo zadnych . , ..,..J ~·~ 

trudności nie robil. Tru n'ości takie napo- ' Opole. Wybory. d-0 ·--~e}m~ ~~7 9P.ol- ·· 
tykało st~onnictwo połski~ J pbse~. l\orfan- skiem. ,,Gazeta. Opolska" ·pisze: . ~ ~-
ty na kazdym kroku . ~1-t! mQgh~mY, tam . odu snucrci $p. posla Vogta gazety 111.c- . 
odbyć ani jedn~go z~~mad~etlią przed- miecki~ ju,ż się ' żajn}ują„. uiui>efoiaj:\celpi 
wyborczygo, ponieważ ń!e było' ą1oźna do- v.~yborań1i uo · sejmu pruskiego V,; okręgu 
s~ać lokalu. ,„ 1 

" 
1 

• :Ó1polskL:rn. I tak pisze_ -1-10berschl. . ~tg.''. : 
(Sluchajcie ! .!slnĆha.idc l , ... ,, " ' ze „Polski I(omitet .Wyborczy na,_$tązk 

Oglądałem także loka'l, \\:. ·którem · Ó\\.·o 'ze: _ posta,vi jako kand~.ata p. majora S~mlę. 
branie odbyć się m1~t-O i mówiłem ·z go„ ' J(attowitzer Ztg." zaś chce być lep1e1 po; 
spodarzem. Powiaqał mi,· że wiele więcej · ~~-iadonnińą i 'ctówouzi, że' do pana- ~zmn,h 
jak 200--300 ludzi ~iłJ. ~ali pornieśdć· saę · ni~F ··\vyst6so,'tanb: wpra\\Xizie ' zapytanie, cz_t.

11 

może, Jjy kandydatur~ ,przyjął; atoli p. S~tu~ 
(Sluchajcfe ! słuchajcie! · rr }; ą : !eszcz f hi.(qid ~~\iJief ~'dpo'ł-le:ctzi: .. ?.~Y-

Pytalem go s:t da1~i 1 czy 'rzecz~;~iście 1 uy jednak kandytiatttrę 'przyjął, to inie me~. 
by~o~y przyszt?Jt_t~y. l;e l~. ~~i z oko.h.czn.yc~ ż'na \vątpić_. .ie'\v,ą!l{<4t P.6laków ~d1i~ieclą 
\ VS1, 1ak n. p. z :::srem1ąn~\\-f.C.i zdamen't Jego pa'.tY~, ce:~riftoW.tt ~V .~~r~u ·op<:~s~!·~}t 
byloby przyszli~ o~·rd+o f1i~i~łµ. :· 1)1,a- dzte bard.Za gorącą. · ~~- 1 .„ . . . 
łem także lu<lzi,t\y Michałko~YJ,~ac'1; w Ste:- Otóż \\iadomośc1 obu ~'ief1 V:·5· 1• 
mianowicach ~i hmYch · miei~thvościach :· ' lllienionycn -pi·sm 'polegaJ 'Jedynie na.·~~ -
bylibyśmy po#fn1~ zebr~1ie .8..tz~b~~o~ ~; · .~~iyslą€b . 4 1 ~11 · ni~,prau:rlziwc.11 .·Jr~~, p;t~/9t, 
cze do Przełt.Jki,)ttlY~'Y, b~ó 'imldz\v~~żaj_' '.Smm1i" · t1g'Ćle' 1t1~e będzie l@łid~~:lff! 
zajmując.e? J.Ąni . hanz ~te_ ~re lost~t)t, 1 sh.iłp' 1My sarni ,jeSZQr!fk )V ~ej cq~'t# -1:•}i~ 1.;\\~;l+lr~ L" 
- brzrrualf Odpówtąlz, T'1k wre9· ~ n1e j'ak Sttosunld ~ję r ul<YŻą. " . Dochod~~~ :l"J1a .,!' 

1nacz~j prz. ,~t~w_i~j~.·s\~ te ·~to~j.thki. , ~ ~ ,,t;riianowkie głoS;Y) iż p9r~ilmieiH~r!;~t.~0f' t 
ogran_iczenłu 1.a~·*lcyt v.-yb~~<!ier terttrowe! . · żąda:nem i prz.Y dobreJ obus~r:ouijeJ .. ~\ ~~ 
p:zoc.I\\: :-·~.~ófó~~ KorfaJ~t1e~o ~ n:<YfY ~!.9., Jt. j. po stroni~ ~en~r.9~~~~y L.eJ?~tł\\~ :i.:' 
me mo:re.~ . „ . • • .okręgu ovolsklm możhl'\;vem.„ . „ . . _iA-' 

M. Pj;j~eli ,blcilY, .. ~.tó/e'.. :~~:ze?s~,\· i :' 1 ,, : Jeżeli P.QrQZum1.~ł.e ·:~tątif .. 11a„ ~~. 
łem, zacpod.zily w sprawozdaniu kom1sy1; stawie rdla lu<lq P.oł~kj.e_gą.r k_orz .f~.~e.~ ;l !~ " 
wpro~t:.fia~.ei fa~~zywe:~~nia,,)ak ~f:ó~ spra:w'i.ed.tiw~~i, „ tQ -.~~br~eL :. }~e\„~i-. 
wnamel~ . -~VYP.?feITI:..L.. p.tz .•• ~P .. , kt?!Y. l o?. "WY- , .to rue- notnz~bu.1ęnig :§1~1po. ~;t~~z1c 5 

all i~( 
boremf·?~an~f~!ł,~~ó~·~-s,~~ ;męA_~;·\ąaf. Ąo .. boitt gdY.kt'tf!Il:tliii.lVYb~fi~ po ~a:iie_."· 

. tej.' jt:jel_t ~-a~TH:'~a.~? o X~m. : ~~ „ ruc~.i1s~.ą s,tr~~ sJln~~a ~~~~e1»~.1~~_ze rz~ .. 
1~~e1scowosc1, .~' .kt.or:ych glosy un~~~~~:. :;-·~·ątphwJ~ :W~ ke ;:.w..nJ~~. n~ i~S..:i),~:~·: 
ru-0nq,:.:R~n.ą~~Hł,. .t~~e, :·~y~o .:P.łl~~ . . ~~~. . clwnym .Wrt:Y.Qffi.c.ifU~Q .. ~ .. ~e :P.~:i::pftf,.-. 
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z Rosyi. Obdłużenie ziemi ,,. cesar
t ·ie rosyjskieilll. Z wydawmctw staty

st ki dlugotcrmlno\'.rego krroytu w Rosyi 
t:i: pejskiej czerpiemy nieco cyfr - · cie
ka ·ych. 

W Szlacheckim Banku pa11stwowym 
it .ruje przes~lo_ 20 miłfonów rubh, a za
st awionych' za 760 milionów rubli, czyli 
ok · o 60 proc. - W Banku Wfośei 'sk~m 
l7Al ·• 110\\ iono okola 6 mthanów dziesięciu 
oc 1im1ych na 370 milionów rubij; ~rzy su„,. 
nu pożyczek 280 milionó\v rubfi; ----:. czyli 
o~ ążemc \Vynosi przeszło 76 proc. · 

~ \V akc}inych bankach . zie11J;dch : za
sr 'tono prócz "tego·' bkoo:l 20 milionów 
dz sięcin, occt~Lonych na 960,000 rubll 

mnę 504 OOO rubli (53 nroc). 
'W··jedn:rrn ty.Urn r'.oku 1903 obdh tł!inie, 

z· i wzrosło Q· l06 500 OOO moli! ·' ·. 

~.:Jj' JC~~ 1 „ r . ! .. 1 . · :~ r-,, 1l.1o.fi't Y~ 

I ., , . · .. O'mat o•et ,~(. ·r-111 1.v · !Jl ,,,'-'- " ,lfta . :a • ~ " 

wi~enie bibJioteld , upiwer~ył~·.t 
e Lwowie. 2s·1naTa.przed poludniem 

cx1 lo się poś\\')ięcenie nowego gmachu 
bibl . ekiu-n·w r yteck'. ·. · '.W~~e· a1L 
czy ernfariej 'usta\\.·iono prowizoryczny of-' 
tarz~ ~ó.rym ks. arc. BiJc.z.~ oc6 
Prawfl modly, p-oci.Cm-dokonał poświ~e-
n1a. ' ' i .• , · 
. ~a~t~~.ńf~:~~'~ęli. z(ąbrta~t:1 'miejsca. W 
Pt~~~t!~\ 1 ·~z'.ę~z,ię,, . µa~rźe_ćiw ka~~ry, 
ktora. Sfu~rt.a. -~a" !TI?W;;piqę;, :zajęli tme1sca 
arcyb1sku'if Bilciewski I i· Teodorowicz 
tmn. Piętak~ nariii~~tnik Pot®ki, marszałek, 
Badeni, 1szef 'sek't};i' cwqdb\ski, _wicepre
ZY<lent ~a:9r,, ~~ lnei)?łąż~ w1ceprezy
dentglafti: Los,"' fa:dca dwóni Ur. Zoll, rad
ca <i~·oi'.~~r~ ·· ZaJeski, Uyrettpr Cybulski! 
P~z.e4'stawiG.ie~e .politecJV1i~i i -; adz; z pra„ 
\I.ej irony flłOW11ltCy_ zaJęłf: W!ejsca preZ~" 
d~unti,Ra:ny .. W.\as~~' z· Ie . e~· t~ .rektor u_ni
~. ersf:tetu Ptl?yuą .. .z dzi-Pk 1· · u, dyr. bibl. 
z ur.i. „ ... · ·•·· r · h W d f.'· I ł. :o..· z, lC Y Z. 

~- to _a~.· Miedz. y - .inn~i .l6bcc~yn~ był 
JeSzcze t~ki;e ·s. ·A~r~t;j ~ ,.:om1rsk1, r~
~~kto~~~e 'pi~1 ·-i. \\$wskitłJI~JJ .. r~eds.ta\Vl
ciele sw1~ta na~tktrwego, ml~1ez umwer
SYteoka, ~()raz ~kina publi~ztl.eść Krużga
nek z~ęl~ pan~~- ~~szyscy~ecni przy
brani tryij \V oo~vietne s~r~c. Szer~g 
Przem~włeii rezpt)óąt ..... arcybiskup B1I
~ew~IQ, l~oczem ~~r~em-OwH minister dr. 
ętak,-.:slfładająe wtadtom akad., Q.yrek

cyt bibJio~~ki'- i fmfodzieży uniw. imieniem 
rządu ~rąc(\·pozdrowienia i najlepsze ży
czenia.;:. ~. ; ,, . 

.„., ~.!J • ,. 

Po. m~htrz~ Pi~taku składał życzenia 
~~ef. S~c~ e\\!ikłiński imieniem ministra 
bi ~ta~ ~m zabierali glos dyrektor 
i ~lro~e~ ~ewikowJcz radca dworu Zotl 
~ie111e~ Akademii Umiejętności, rektor 
~ulsk1 - imieniem Uniwersytetu kra
\ skiego, oraz rektor łwO'\\'Skiego Uni-' 

ersytetu Puzyna. 

·-'{ow. polsko~ -w„ Józefa w Wilhelms
burgu 

oznaJrrti~-:-- sian. towarzystwom w~ Wił
.: helmsourgu i okolicy, oraz \YS_zystk1m l{o

dakom zamieszkałym we Wllhelmsburgu 
i okolicy, iż w niedziel~ dn}a 4 czerwca 
l905 r. obchodzi 10-tą rocznicę poświęce
nia swego sztandaru. Będzie zabawa ~ato
wa z pochodem z lok~lu p. ~· Sttlben 
„Volksgarten", Reichersti.egerde1~h. ?<l 

odz 1 do 2 przy}mowame bratmch tO\\a-

;zyst\V, a o godz.2 będzie \\~}marsz. od p. 
tt. Stiiben do kościoła n~ ~ieszpoo; .. Po 
Nieszporach powrót z k~sc1oł~ ul. V~nng~ 
str., Vogelhiittendeih, Re1hcrstie~erde1h do 
p. li. Stilben, (Volksgarten~. Sza~!. na~ 
życzliwe towarzystwa prosLmy, a?) prz)'
byly z chorągwiami. Po vochodz1e r?,ZPO· 
cznie się koncert w ogrodzie P: tt. Stub~n . 
z strzelaniem do tar.czy, knlamcm krę,gl~ ~ 
innemi zaba\vkami o nagrody dl~ pan~\ 1 
pali. Będą też deklamacye I tamec. t· 

d . ł za Zarzad. czny u zta upras · 

Towarz. gimn. „Sokół" II. w Oberhausen 
podaje do wiadomości swym drnhom oraz 
wszystkim Rodakom i Rod~czk.om z o.ber
hausen i okolicy, iż w medz1.elę dma ~ 
czerwca urządzamy zab~,~-ę \v10senn~. n~t 
któr~ wszystkich uprze1mie zapraszam~. 
Początek zabawy o godz. 4 po poł. na sali 
P Webera ul. Duisburgska nr. 419. Na n~
s~ą zaba~ę zapraszamy także "rszyst~e 

· d Sokole" Czołem! Wydział. gmaz a „ __ . ___ _ 
Towarzystwo św. Marcłna w. Kr~Y· 

W sobot~ 3 czerwca ! w. n1edziel~ . 4 
będzie w Kray polski SI>O'\\:~nc R~;~ 
pO'winni przystąpić do \.'f!Ul'T\..an.ocne1 "Y"-

· ~ . -Za rząd. 1 
Wlt:·u7ł. 

en! · 
! · T ' . i 1m. „~okf>I" ' 3armen donosi 

szan. rh m or.az odak n, ii urządzamy 
w niedziclG d ia 4 czerwca dla całego spo
lec:Zcl1stwa nad R nem i \V Westfalii za
ba · ę połąe:z }1a z rocznicą i poświęcen1cm 

• · sr, 1daru. _Ponic\\ aż jest to pierwszy 
·. Sf n ar SG oli na całej obczyinie, więc 
- .prosimy, 'a~eb się jak jcdcJ1 wszyscy sta-

\~i P?. nieważ będzie wymarsz. D~ż:ny, 
g~ e Jest \rnlno. Wymarsz do koscroła 

~ 
sz .Ś\\. o godz. 9 rano ze sali (Central 

otel). · Po mszy św. powi·ot do hotelu. 
- ~dowe otwarcie uroczystości: 1) Marsz 

, lołów" Os.paty i gnuśny. 2) Przywita
. 'e druhów i gości przez prezesa. 3) Spra

.... wozda.nie z dziafalności towarzystwa. 4) 
· Od godz. 1 wsp61ny obiad i koncert. 5) O 

g. 2 wsólna próba. 6) o g. 3 zwi.edzcnJc gór. 
7) O g. 4 koncert i gry towiarzyskie. 8) O 
g. 5 ćwiczenia Sokole na boisku laskai1ti1. 
9) o ·g. 50 ćwiczenia dowołnc o nagrndy; 
a) na prężniku, b) poręczach, c) skoczni. 
10) O g. 6 Ć"\\iczenia wolne. 1!) piraniidy 
przy OŚ\\ ietleniu bengalskicm. Potem 
sztuka teatralna pod tytułem „Stary pie
chur i syn jego huzar" w 3 odslonach zi:, 
spicwrunJ. Polonez i taniec. \V czasie 
tańca deklama yc j humorystyka. 

Co leni! · / Wydział. 

~.'6em, że 

tqpieni 

d\\ orcu 

W 11icdzicl<; dnia 4 czerwca. po pot. o 
!".odz. w lokalu p. Ofcrbecka. Na porząd
k t ubrnd: ~prawy górni ·ze i hutnicz~ i 
inne ważne sprawy. Li zny :udział poża-
dan y. ~ 

•• Zjednoczenie zawodowe polskłe„. 

IBłHJJ~1$3~~it!łH~~~lHil ~-
1. CZERWC ! 

Wycieczka w Bochum ! 
\V czwartek dnia 1 czc1:wca (w uro

czystość Wnicbo\\ stąpiema Pa.ii -kiego) '> 

~ godz. 4 po pot wycieczka do ogrodLt I'el
senburg w Bochum, przy ul. Wi tcner ·tr. 
O liczny udział l~odaków 7. Bo hum i 
okolicy z żonami i tlzlećmi uprasza si~, 

aby na śwlCżem powietrzu kilka chwil GP~-
dził. - ""!: c - · 

~itHlHłt ~Hi{}fHiHtHlHl~~tłHfHl 
ł 

Wycieczka , w_ Ser ~nnebee~ ! 
W uroczystość Wniebowstą~enia 

Pai1skiego, dnia I czerwca odbędzie sic; 
wycieczka do ogrodu \\' pobli!u lasku p. 
Winkcłhofera. T~odaków z Schonnebcck, 
Rotthauscn, }(aternbcrg .Kray, Stoppen
berg upraszamy, aby z rodzinami jak ~ai
licznici na wycieczkę przybyć zechciclt. 

Poc:Qtck o godz. 4 po. pot. Będ~ r(1-

żne rozrywki: s';{akanic w miccha·.::h, go. 
nitwy. t<omJtct ••• ł 

Tylko 2 dni 
CYRI( OTTO MARK 

w Bochum, Moltkepłatz. 
Dziś, w środG wieczorem o godz. 

WIELKIE GALOWE PRZEDST A WIE IE 
.,Wielka walka niedźwiedzi". 

W czwartek w uroczystość W niebo· 
wstąpienia Pańskiego, dnia l cze ca 
DWA WIELKIE PRZEDST A WIE. I 

I O godz. 4 i 8 po poł. 
Każde przedstawienie z no-w,111 pro

gran1em. 
O liczny udział upra za 

OITO MARK. dyrektor. 

5·10 mrk. 

1. czerwca znajduje się biuro 

d.denole r.arobió m iże 

kni ly oprócz swPj zwy
kłej pracy : j eiell m!' 
kil!& g Jdzin wolnych. 

Zgłoszenie przyj muje 

J. Kwiatkowski moje przy ul. Mowej (Neu tr.) nr. IO. 

HE B NE, dni.i 29. 5. 05. 
•Ber .... 

Jao Kwiatkowski, 



llajwlększy i aaJtańszy 

dom .k:onfek:cyi • 
l obuwia . 

Nadzwyczaj wielki WJbór ubrań dla lllęiezyzn, 
dzie~i, kapeluszy i obuwia. 

ubrań dla 

S. Sza1Dołółski, MARXLOH 

Baczność Rodacy! 

Polec.im mbj bogato zaopatrzony Aby pozyskać więcej odbiorców i większy 
mieć obrót, postanowiiem jeszcze taniej sprze
dawać nii niejedne fabryki. Regulatory. dlu
gie przeszło jeden metr już od 12 marek i droż
sze; zegarki prawdziwe srebrne od 10 mr. i 

~„„ ... „„„„„ ... „ ... „„ ... „59 ... „„ ... „ 
skład skóry na po

deszwy i wierzchy 
jako też wykrawane podeszwy. 
, l101ewy podlua miary i wszelkie 

artykuły szewskie. 
WiUen Witt en 

. 1.~bc•~,~~ł Ba~~!r. 4.1 

I drożej . Bracia .Rodacy, spieszcie I zamawiajcie 
a przekonacie się, iż kupicie bardzo tanio i to
war dobry. Zwracam też uwagę Szan. Roda
kom na mój warsztat reperacyi zegarków, zlo
tych rzeczy i pierścionków . ślubnych. Przy
ślijcie Rodacy zegarki do reperacyi a w 8 
dniach dostaniecie z powrotem zegarek dobrze 
zreperowany za cenę bardzo niską i pod gwa
rancyą dwuletnią. 

J. ŻVWIALOWSKI. 
polski zegarmistrz i zlotnik 

w Bruckhausen, Albrechtstr. 16. 

I 

m1 a US, 
RIJDRORT, 

Harmoniestr. 3914t 
Telefonu nr. al5. 

Korzystn{\ ja.ko rzadko sposobność do zakupna daje 

ielka wyprzeda Ś wieJ.~sk!t~~.!ł!~e ! - Na Zi~!~~~ 11§!!,t.ki ! 11l I I W 
01.rzymallśmy w bardzo wielkim w7borze 'I 

.z pjwodu zupełnej zmiany megó 8kladti. 
Ele une ie ubrania Trwałe ubranie w zupełnie krótkim Cl'l&Sie mnszj\ wielkie zapasy 

dla mężczyzn dla chłopców • 
<od 36, 2960, 94, 21, 19dot0mr. od 1000, 830, 676, 550,do2,3ómr. I osta Dl DO· ości 

Czarue · żakiety Czarne u brania I / I f 
zadziwia,i~c~a ta~ioę!a~:!!~oo tanio. _50!~~~::: !~:::i:n~~we kun ekcyi dla 1ań, panow i di ci 

!Eleganckie wykon ywanJ e p odfulf miary.J 11 I · -In• A -- ~t Ć pr ątn• t ·- ·-·· znpe1 Iu zoo a u z 1ę e. 
Firma Deutsc es Conf ecti ons-haus~ Wzb~dzaj(\Ce !dziwienie ta~e ceny mog'\ rzeczywiśc!e ~aź~ego odbiorcę 

I 
iaJz1wić. Otny wyprz~.azy są obok dawnych cen nieb1esk1m ołówkiem 

Oberhausen, naroż, ul, Worthstr, wyraź~ oznacZ-One. -~·~·-· I 
naprzeciw (,,General A1;1zei.ge.ra.'·) 

Polska usługa! E :_WE ' 

Markstr. 79 
8f'ił~ e rzetelna usłu«a? 

Polska ushlwa ! 
~~~----Dml&!~~~mm&IB1H ______ ..._ __ _ 

• 
znajduje się najlepszy krój gotowych ubrań dla mężczyzn i chłopców ? 

ty ko u 

Jakóba Rothschilda 
w Rabrort, 

przy ul. Konigstr. nr. 5. 

Za 4rlłk, uakl~d ł red.a.k:C}"C odpowł&dzialtJy A n to n i Br o h le 1 w Bodinm- Nak:ladem f czcionkami w„ ..... a•'"ktwa W1 p ·-
• • .)''i "u • . a rina olskleg~'1 w Boclnlm. 

„ 
Maszyna 

do szycia 
do dept.Ania p;; ws.z.elkle
mi przybdrami, b6zgranic 
tt.nio na sprzedaż. 

Boehum, 

i 
wm~~Jaietc. 19. -------- - ~ ~~ 

0000°".ooooood I 60 Si:Wil~~k g . 
O znajdzie dobrz Q. 
g płatne zatru- I" o d nienie . 

I Aron MeJM' 
Boehum, 

Bongardatl'. J 
000000oooooooo 

•• 

1 --
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Ir. 121. o czer 905. 

Codzienne pismo ludowe dla Polaków na obciyźnie, poś ięcone oświacie oraz sprawom narodowJin1 polit cznym 

f/yc;.hodzl codi1c-n11it 1 wyJątkl~m. d11 .P-Li.ś\v1ąteczoycb. 
f>n;rclulata k'>' art:dna u poczcie l u listowych wynosi 
ł 111r. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
Wiarus Polski" zapisany jest v: c-enniku pocztowym 

•· ·pod zi1akiem „t. polniscb" nr. 128. 

W Imię Boże za Wiarę I DJ zvznę I 

Redakcya, Drukarnia K~ięga.rnia znajduje ti~ w Bochum, przy ulicy Mclthe cr:!trnsse. - Adres~ ,, \ riaNs Polski", Bochum. ·reletonu r.r· l~lt 

Rodzke polscy! Uczcie dziecł S\\ e 

a•włć, czytać ł pisaC po polsku! Nie }est 

, 01.a;1cJem, kto potoms~wu swemu znłe .1-

t:1YC się pozwoli f 

Komitet wyborczy dla Slązka postawił w 

ł(atowicko-Zabrskiem ponownie kandyda
turę p. Wojciecha l(oriantego. 

Niektóre gazety polskie rozpisy-wały 
siG S\ngo czas11 w o bee spodziewanego u
nieważnienia mandatu posła Kortantcgo w 
Katowkko-Zabrski'cm, ie pon-mvna kan
dydlatura posła l(o1iantego napotka na tru
dności ze strony „Katolik.owej". Z r(:tdo
śdq \\ itarny \\ i~c \\ iac.lomość, że trudności 
te us111:.ięto t" kaudydatun~ posła l(orfantc
go ponownie postaJ\i.. Lono. Przy jedno
myślności już pierwsze gloso\\ anie może 
przynieść wynik pomyślny dla Polaków. 

W Paryżu wykonano zamach na króla hi-
szpańskiego Alfonsa XIII. 

Ody król hiszpaf1ski ''raz z prezyden
tem f ran cyi Lou betem w rac al w nocy o 
godz. 12}·~ z opery, rzucono z tłumu ku 

. PDWOW\\ i bombę, którą z \\ ielkim hukiem 
eksplodowała. Król i prezydent wyszli 
"Jez szwanku, lecz kilka osób z otoczenia 
·;d.nk>sl'O rany. Policya aresztowara 15 o-
ób i przepm\\ adzala przez całą noc ści
te rewizye &01110\YC li podejrzanych osób. 

Telegramy. 
Pa r y ż. Na drodze, którą miał prze

być król Alfons znaleziono jeszcze jednę 
bombę, która jednakowoż nie eksplodo
wała. 

Ł ód ź. Sfreikujący robotnicy doma~ 
ii:ają s.ię wydalenia niemieckich urzędników 
z fabryk. Niemcy dopuszczają się, jak 
wszędzie, niesłychanych nadużyć wobec 
Polaków. 
, Tok i o. Admirał f Olkersham znalazł 

śmierć na pancerniku ,,Osljablja". 
1 ok i o. Urzędowo ogłaszają, że ilo

ta Ja.POńska w bitwie pod Czuszimą stra
ciła ty.Urn 7 łodzi torpedowych. 

-------

Rosya bez ftoty. 
N.ąjstraszniejsza klęska spotkała zuęka 

ne nieszczęśliwą wojną i rozruchami wew
nętrznemi pa.óst\\ o · rosyjskie; ostatnia na
dzieja Rosyi: z tak wielkitm trn<lem i na
kładem wysta\.v iona flota została zgładzo
na za jednym zamachem. Największa z 
bitew morskich · Ś\\ iata stcczona została w 
ubieghl sobotę i niedzielę w cieśninie Cz11 ... 
zimskiej i zakończyła się zupełnym pogra 

memR.osyan, którzy ogółem stracili 22 o
kręty, w tern wszystkie pancerniki, a dalej 
Jtiłka tysięcy ludzi i wszystkich admirałów 
gdyż Rożdiestw.ieński i Nieb-Ogatow zo
stali zabrani oo niewoli, a Enquist i f oel
kersahm POJlO zatonęli. Parrwwan.ia na mo
rzu ieraz Rosya Japo(iczykom \\-ydrzeć nie 
ZdGlna, na Jądzje zaś Japol1czycy udowo
.dnili iu.ż daf\v110 swoją wyższość. 1 edITTcm 
1?wcm ostatnie nadzteje Rosyi się roz

Wlaly ł nie ma już dla niej \.\·ogóle najmniej 
sz~·ch wdioków odparcia zwyciQskicgo 
Wroga. · · 
·. Szczegól}' bitwy stoczonej są następu-
Jące: · 

· ,~dmiraf Togo bawił w sobotę nad ra
nctn Prawae z wszystkimi wielkimi okre
t~~ni iapońskimi k'·lo Mazampn. - Rosya
nie \\·ptyrięU ·do cieSnill}. kcrear1.51v.:j }<~łJ_fl-

!e111 \\ schcu:1i1u, t. i. 111iG<lzy Tsusz.i111q a 
wybrzc:-.lcm japcr'1skicm. Na wiadomość o 
tern, adrrnrał Togo pdną parą popłynął na 
północ od Tsuszimy gdzie zobaczył okn~ty 
rosyjskie podpływające w dwóch kolum
nach. - Togo kazat natychmiast rozpo
cząć silny ogief1, a zobaczywszy, że ogiei1 
wywolal zamięszanie wśród okrętów ro
syjskkh, zepchnął je kn \\ ybrzeżu Japo11-
skjemu, gdzie flotę rosyishi zaatakowały 
\\ szystkie okręty wojerrne, walczące po"' 
flagą japo(1ską. Kilka atakó\.v torpcdc,
wycl1 na flotę rosyjską miało wielkie po-
'' odzenic. 

Atak torpedowy 11ast<1Plł n~d ra11cm. 
Główna eskadra p.cmowiła atak dnia 28 b. 
111., przyczem kilka rosyjskich okrętów 
poddafo się. 

„Loc. Auz. •( donosi na podstmdc wia~ 
durności z poselstwa japoi'1skiego, że bit\'ra 
rnusiafa się zakończyć zupełną klęską Ro
syrun, gdyż. flota rosyjska nic umiała siG 
bić. Na eskadrze Nebogatowa pO\\Stało 
po pierwszych strzałach tak~e zami0sza-
11ic i zamęt, że okn;ty nic podawaly sobię 
sygnałów admiralskich. Marynarze po
tracili glO\\-y i myśleli tylko o urato\\·anin 
si<; w jakikolwiek sposób. Wielu uciekało 
z okrętów na fodziach, mni wprost sika
kali do wody. 

Zwłaszcza bezradne byty okrQty ro
syjskie wobec torpedowców japoi1skich . 

Japończycy zabrali: Dwa pancerniki, 
dwa pancerniki nadbrzeżne, jeden okręt do 
służby specyalnej i jeden kon trtorpedo
wiec. 

Prawie wszystkie i1me statki zostały 
przez Japo11czyków zatopione, gdyż wc
dlug dotychczasowych wiadomości tylko 
maly krążO\rnik rosyjski dotarł do Szang
haju, a inny krążownik „Almaz" i antytor-
pedO\\ icc „Brandy" przedostały się do 
Władywostoku. Razem straciła Rosya 
22 okręty pojemności 153 411 ton. 

Riarn1ego admirała Rożdiestwiei1skiego 
i 80 oficerów z okrętu admiralskiego 
„Kniaź Suworow", który zatonąt, wzięto 
do ·niewoli na lodzi ta.rpe-dowej . „Biedo-
\vy". . . 

Załoga obueskadr rosyjskich wynos1la 
rn 800 ludzi. z tego 3000 dostało się do 
11iewDli :, 4200 zato·nęlo. Los po.zostatych 
jeszcze niewa<nych. Wia<lomości o stat
kach nie zatopionych i nic zabramych, będą 
naply\\ ać zwolna, podobnie jak po bitwie 
pod Po1icm Artura. „DalllY. M~il" don~s'. 
z Tokio, ie Japoflczycy w b1t\v1e morsk1c1 
używali takie łodzi pad\Yodnych. 

De-noszono także, że pod Władywo
stokiem krążOwnik ,.Oromoboj" natknął 
się na minę podv;ud:ną i zatonął wraz z ad
mirałem Skrzydlowem i 800 ludźmi zało
gi, lecz ze strony rosyjskiej przeczą temu. 

Japo11czycy ze swych strat podają tYl
ko 7 lodzi torpedowych, jakkolw~ek Ro
syanic twierdzą, że widziano tonące. dwa 
pancerniki rosyjskie i kilka krążo":ników. 

Bądź co bądź flota iapo(rs~a został~ 
znacvni.c wzmocniona zdobytymt ckrętanu 
rosyjskimi, a dla Rosw nie ma już ,,-~gól~ 
widoków jaki-egokol\viek PO\\ odzema 1 

pozostaje tylko zawarcie pokoju. Czyno
wnictwo jednakowoż chce RoSYG d::>pro
wa<lzić do zupełnej ruiny, gdyi z Peters
bmga donc-szą. iż na odbytej w środę u c~~ 
ra konferem:yi postanowiono prowadz1c 
dalej ' ·ojnę <lo upad1ego. 

Polacy na. obczyźnie. 

Polacy w Amery~ 
· Garść \\"iadomości z ź:rcia polaków w 

AnH.:rYce zesta·wfa „Dz. Pozn. „: . . 
\V m:dcie Clevdand. \Y starn? Oln~·~?<f i,~.

. t ct-in -1 1 . ..-:•1"' ro pu' pomnrk f<'S1,: 11!SZ'}l, n1G o it h '" „ ,, •· 

pr.1.) I) ly thm1\ pul°J l kz uośd. Okoł o .:3 po p u
dn(u Trn\·a rzyst\\ a i organizacrc biorące udz iał 
w uroczystości. zirromadził • ii; przy rogu ul ic 
Case i Euclid i ztnd W) ruszyly <.Io parku \\"ade. 
Pochód poprzedzał od<lzial policyi, a gł\>wn ·m 
marszałkiem byt p. i\. Skarupshi. Za 11f.m po
StGpowaly najprzód orl{~mizacyc "·ojskowc, a 
potem Towarzysh,·a cywilne. C stóp pomnika 
pierwszą mowę w języku <lllgiclskim wypo
wiedziat adwokat Bentkowski, oiiarując pon11l';k 
miastu. Odpowiedział mu w imieniu miasta 
Clevdan<l, JohnsoH, wrchwaJ;:tj;,ic polaków. Po 
11 owie .Johnsona p rzcm(rn·ii w .i~zrku polskim 
P M. Stcczyf1ski. prezes Zwiąlktt ·naro<lO\\ q~o 
polskiego. nastGPllic rnś \\ y~fosili kilim s.tów po 
an~iclsku prezydent rad:i• s:r.kolnci Orth i czło 
nek komlsyi spraw publicznych Cosley. • a 
uroczystość zaproszeni byli tali:i.c Kttbernator 
tl.eri kk i k011p:rcsmlłn Burton. ale przyhyć nic 
mogli. Wieczorem publiczność zebrała si() do 
snli przy r(}5!tt ulic Broadwa)· i Ledya.rd i tu
t<'.i doko11czo110 uroczystości. 

Jak \\•iadomo, owocc1 1 z zeszlorocwe.i lni
sri przedstawicieli polak6\\. amerykai'tskich, 
,\·ystanych do Rzymu ,,. celu uproszu1a Stoli
cy Apc}stolsldci o wsta\\.1;c1111 ictwo \\' spr~\\vie 
ci<igłych nicporozumici1 pomic<lzy polab.mi a 
bisknp<imi amerykańskimi, było wydcleio\\'anic 
pr1.e1. \\'atybn dn Ameryki arc;i b~skuµa 5yt111>-
11a. Wieść o przyjeździe llosto.jne,;o pasterza 
\\'J\\? da na pelaków amerykal1skich \\· mżenie 
J"a(~osnc. Dnia -l h 111. odlwło sic \V Buffalo pod 
prZC\\·od·nictwcm ks. pra!CJta Pitassr posie<lze-
11ic. 11a którcm uchwalono. aby kom;if:et k9:ęży 
buffaloskich \\'Yiecllat do Nowego .Jorku dla 
powitania arcybiskupa. Do komitetu :vybrano 
it'{l.no11:tośnie: ks. J. Pitass.a, ks. R._ Sw•~lk?, ks. 
T. Płaczka, ks . .l. Wójcika, ks. P1o~ra Pttas~a 
~: ks. fr. K<1sprzaka. Oprócz tych, 111czawo<l1uc 
jeszcze kilku kaplanów \\·eź1Jtie u-dział ' \\' powi
taniu. 

Dzic1111ikarstwo polskie w Ameryce r<Ytwija 
sic stale, ry"'alizując coraz ha rdz~ej p~<l ~n~gle
dem przedsi.ębiorczości z dzicm~1kam1 ~ •.n11:rch 
!18.r(){lowości, zamics7kuiących Stany Ziedno
czonc. Encrg"ia ta 11ja"\.rnia ie nie tylko w ta
kich ośrodkach polskości. jak Chicago, lecz tak
że w miastach nmie.iszvch, iak Milwaukee, ~le
vclci.11<l lub Detroit. W ostatniem z tych rrna~t, 
hG{l;i.ccm siedliskiem jc{\'ynego w Stanad1 Z1~
cł11oczonrcl! scmi11aryum polski.ego„ wydaw1.11-
ctwo 11icda.w110 zalo;i.011cg< „Dz1en111ka polsk1e
g:o", przystc1m.ie do budowy '' tas1re~o .domn. 
Dnia 4 b. m. c.ctbyfo się potożeni.c ka1:i1-c111~ wę
gielnego. W uroczystości wzięli udział lllC ty!~ 
\rn po-\ocY. ale i amerykanie śledzący roz\\ÓJ 
polon;i• c\ctrc(ckiej. Bmmistrz m\'.1s.ta, Cc-dd, 
wyr:i.ziI się z uznaricm o n0lalrnch '. zyczyt y;a
zccie ror.woiu - bo przez gazety n1etylko oby
watele Sq in-forn10\va11i o sprawach publicznych 
( na .poostawie tyci! informacyi w:r1:abiafą sądy 
swoje i f\ieruJ;i sic w pracy. Po 111111 nrze~rn
,,·iali pp. Sadowski. M. Kulwicki i innń. Pom11no 
siczcrych chęci, wielu, dla braku. cz.a.su lub 
w8:i,nego zajęcia. nic 11H~fo ucr.est1 ~ czv~ w. 11-

roczystnści. Wieczorem wydawcy d7~1enmł~a 
urządzili zahaw<;, cibr dać sposobność zebra!11~ 
sie nrzy wspóln:rm stole i tym, ldórzr w dż1 e11 
c:(Bsu na to 11ie mieli. 

W Detroit zmarł najstarszy bez .wątpienia 
z _osadników p~lskicll _w Ameryce. ~1o!r Ka;.l; 
m1crc-zvk przezyws7\ 114 lat, 4 m1es1ące 1 „ 
ct 11 i. Nicbo;;czyk ni~tly nic P':! tnmh:ów alkohc
licz11\"Cł!, nic pali.I. rzadko tYl~o zci._żywa11 ta~'. ~
ke. żyt skromnie. nra.cował. o 11.c moRł'. 1:a ~\\ 1.: .
;iem powietrzu„ g:J rJIC szczGdZL~ •• lłlc 1 zdi o: '.a 
nic marnowaL DoDicro na tydz1en prz~d śmie! -
cia zachorow<1t oh.lożnte. Zmart w m.e~zkamu 
s\·1ia. st?rca 80-letnic)?;o. 

O kałolickit h hakatystach. 
ro1.pisuje się, jak już w~ponie[ś uy, od, nicd~
wna w Pow.anitt wychodzące pism-0 r" a r~c1t 
und Torhe!t". Stwierdza ooo, że da1c1.katol~y 
n~c~łusmie skarią się na upośled1eni~ w k~ścte
le i te clą~łe krzyki w tym względi1c są h tył
ki wynikiem coraz bujn:ej się ~rzewfą:c~o. ha
kat zmu. który nawet w prasie katolickre! się 
coraz "\-Vięcej szerzy. • a dCWÓd przytacza ar
tykuł katol'cklej „~bies. ol~szt~.:1 • "'!' którym 
to dajczkatolickic pismo tw1erdn, z.e Polacy 
prz:edsta'ł ·t.ają swo!<'.'h [tiemieckich współwywa
" có" iako mnfejwłl.rto~ciowych katolików. 

Na· tw:erdzenie to ,.Wabrhe'.t uud Torhcit" 
tak odpowiada: Cz.yhy istotnie mleH s~ zn;t· 
łe~ ludzie, którz ·by uwierzrll, ie Pclacv car
d;,.ą 1uemiecko-katolickimi kapfauami i dają 
pn.ed nimi pier ·.s1eń~iwo protest~ntom i ź _ •
rl.im 't ('.• ·: • 1? ,,, ć rr; ez t{) fi(} ;edziane, że 
Pola<:Y idą do rabina do spowiedz.i • vrzvjmui~ 
sol rarnenta ~w. z rąk pastora? N:e.mJecc' ha
t-0Ucv ole chca sprawiać tmdoośc.I i tak ci~ tko 
doświadczonemu ArcybiskupcWC, P<JSYłai•l 111u 
r.a ·et telegram ilofdc rnL1 ' i .na:n•waia J?O uko 
n~ :r. arcy pa · terz~m; je~<;: Z?r1.ł!'<f ze:!ia ie-d r;1k 

roddi.lj:} zupeln!e r.rzcwrotnej h cm crl!i<:h) lir" -
tyce w słowach, które Ś\\ iadc1ą o nlena •lś i 
i n e bardzo ~zlachetncm 11. po blen'u. ~a 
szczęście j dnal ~to-sunki nie .- tego roda1j11, 
Jak je się op ·1fe, bo k:itollcy, I tórz • nie t' fkQ 
że po_i?dają ~wladectwo h:atoli kiego d;rzru: 
ale takz.c Podług za ad _ wej •;ar ' i .}'1' , ci - 1' 
dobrymi Niemcami żyjąc równocześnie ,, •'"' ,_ 
dzł~ z s"\\::rmi . p~lsklmi \\ soółwyzn·"' 1::ami. 
Twierdzenia tak1e, Jak:e się zna1·du1·"' w ·„1·1c~ 

'

r lk " " '" „' ~· o „szt~ .. 7dradza.!ą tylko 1JadliwcJ,J;o h.1kri 1 •• 
SI~. . 

. ~·od~a.w.zy ostrej kry!rcc występo\ ·:11:1e 
111c1111cck1ch katolików wobec "tadz\' ducł o-
wnej pls1.e „W. u. T." dalei: · 

. Stów miłości iziody brak n· 111 tu 11.t ,„~.chu 
d:t1<!,. bo ziadliwo~ć s1er1y 5i~ w zastr• ~ wh•I.! 
sposoh. Przed kliku ty~odn'ami klęcz, ł " 11~
wnv!u niemieckim kościele przed trzcm.1 i. Jo
demi parami niemiecklcmi, które tu / pewno
ścią w celu uszlachetnienia lud:d przysłano 1 ol
ski rzemieślnik i modląc si~ wzd}'Chał doś·l ~it:
śno. Wzdycłwnic to i rcszc·e otoc1en!a n:~ IJ\ :o 
zbyt przy1emnem. nie b}'ła jednakże tak dal~"' 
przes1kodą, 3żeby uprawniało jcdnei?o z i1rLesi-! 
dlonych dotąd z zachodu panów do nast ~ri11t.~c:e
go wykrzylm11rn: Ci Pela y powitmi h\ ,; wv
rzuccul z uicm'eckicvo lrn'cioła. - Die :e PÓl
lacken miissen aus der dcut: ... hen l('rche rm -! 
- Od tych panów w łonowych tużur!,ach 
moinoby si.ę więcej Sfl(}dziewać. Takie t:w.i •ł 
w Domu Bożym nigdy paść nie powi.nnv. · 

Tu 11ie zachodzi obrona daiczkatołk~-1ch 
interesów, może tu być mowa tylko o uw:•dle 
hakatysty, który nienawiści swej daje \\"\'1 :u 
nawet wobec Polaka. modlącef,!"o sl~ do fl1)1W. 

Dalej wyraża „W. u. T." nadzieję. że ~wie
żo, założony ,.z" ia; ~k niemieckich katoU:<ów 
przyczyni się do stfr'lltenla hakatystycznych da 
źnoścJ w zarodk1t. . Lech" zauważa, :te nadzieja 
t~ okaże się zwc',;l!icz~. bo panom odno.;nvm 
wcale nie chodzi tyle o interesa retigi1., łle o i10-
łitykę. W całym ruchu dajczkafolfckfm w ;:a
szych dzfef.fi'c2cb v.łówm1 roJc odvrfwa bowiem 
polityka i wielce charakterystycznym obi~wern 
teJł;o ruchu jest fakt, ie ~lównymł prowod~·ran11 
są urzędn!cy. O co tyru panom chodzi, może 
sobie każdy bardzo łatwo ·ytłómaczyć. 

Przyczyny ZW) c:ęstw j~poń~lich 
J. C. ffalet, z1ia\ ·ca stosunków ja

poi'1skich, który wyuczywsz r ię do. ko~ 
nale po japoflsku, pr.zcmicszkal z gór;\ lat 
10 w Japonii, a od chwlli wybuchu w .... inr 
;naidowal się na terenie mandbrski111, j· -
ko korespondent przy armii japoi1skici. po
wróciwszy obecnie do Europy, zamkśi.::ił 
w .,Rusi" artykuł p. t. ,,Przyczyny :rn y
cięstw japoriskich". Autor artykułu je
szcze przed wybuchem wojny znal bardzo 
blisko oficerów japoi1skich ktÓrzy obc,.;nie 
zajmują wybitne stanowiska i uważa ich 
za ludzi bardzo zdolnych. Błędem byłoby 
jednak sądzić - pisze p. Balet - ie Oya
ma, Nogi, Kuroki są \Vcie:leniem gettiuszów 
wojennych. Są oni tylko cierpliwymi pra
cownikami. Cale S'\ •oje życie poś\ h;cili 
tylko studyom nad sztuką woj kową. czy 
to przy książce, czy też w pc.1u. Obznaj
mieni dokładnie ze wszelkimi postępami w 
sztupe wojskowej za granicą, sumiemiym 
odd:lwali się studyom nad możliwości~t za-
tosowania tych ulepszer1 w granicach ich 

działalności. Nie byto wpro t ża<ln go 
sz~zcgólu technicznego lub praktyancgo, 
ktoryby uszedł ich uwagi. 

Przecho<lząc następnie do zalei ż :nic
rzy japońskich, autor artykulu pod1rnsr 
przede , szystkiem ich poziom umysłowy. 
„Pra'.' ie. ,\'Szyscy żołnierze - pi ze .._ pc
siada:.i wyksztalccnie \\ yższe, niż elemen
tarne, które c7.yni ich zdolnymi <Io Poimo
wania nietylko litery, le z i du ha lużby 
wojskowej". · 

. Drugą. z~łetą żołnierza japori~kiego 
Jest 7.aparcrc si~ v. lasnej osoby. nile ze _tra-
hu lub ze serv. ilizmu, łccz z dobrze zrozu

mianej zasady, że zaró"\\'llO żolruerz 'ak f 
oficer mają znaczeni· i ile yiko ~·tedv 
g~y świadom.ie r>oddają się rozporządze~ 
morn wyt ze1 .. wladzy, dążącej d wsp61-
nego e!U. ,,1 .c iia mnle nie robiło t~kicgo 
v-rażenra poci.cza. obecn · kampanii - pi. 

sze p. Bal~t _!_ lak ten zacfai ~ iający porzą-



tlefc wszyslkkh oddzlaló"\\' we wspó!nern 
qu)liu do Jednego celu. Armia i flota .za
wsze poddav.raly się rozporządzenłom gló
·wnego sztabu w Tokio'\ 

clla<łzh W ostatnich dni.ach bj·[ u· ·QMv.•n:e, 
~dm obejrzal -pła<; na któr}m stanąć ma 00"\\"Y 
kościół. 

N.a probostwo w Jaksicach otrzyma.f pre. 
zcme ks. Krakowski z Moclrza. l(s. Ooebeł zaś 
zamranowany zosta..r kanoniiciem kapituly me
tropołlta!nej w Omeźn~. 

O dyscyplinie w armii japoi\skiej au
tor mówi iż jest ona -surowa, ścisła Jea Je
dnocześnie przyjacielska i serdeczna. 
1 ~ ikt niema wyobrażenia - pisze - jak 
4elikatni są oficerowie w stosunku do żo.ł
•ierzy. O okrutnem obchodzeniu się nie
ma wcale mO\vy, lecz nawet grubiaństwa 
$4 zupełnie wylączone. Oficer nietylko 
kocha, lecz i szanuje swoich żol'nierzy", 
N.a czem zaś polega os-0bista ambicya żol
•fierza, p. Balet określa temi slm.\'Y: 

,,Naturalnie, każdy ma na dnie duszy 
swą własną ambicyę, lecz ponieważ awan
se przez protekcyę są bardzo rzadkie, in
trygi nieznane - dyscyplina przez to je
szcze zyskuje. Jest ona opartą na jednym 
ideale: każdy żalnierz, każdy oficer uważa 
siebie za przcdsta'wicicla Japonii. Ta du
ma narodowa, wszczepiona od dziecka i 
rozwijana do ostatecznych granic przez 

rychowanie, spra,via to, że każdy Japoil
-czyk uważa się za odpowiedzialnego za 
Josy ojczyzny". 

Scharakteryzowawszy v . .r ten sp0sób 
-zalety moralne Japończyków, które uczy
•iłY z nich tak świetnych żonierzy, autor 
-wspomina o tych ujemnych stronach armii 
rosyjskiej które ulatwily Japończykom 
.zwycięst\va. Jak twierdzą oficerowie ja
po11scy, glównc wady Rosyan są następu
:ące: 1) zupelna nieznajomość terenu i 
ijrak wiadomości o przeciwniku; 2) nie
i-rzygotowanie do działań wojennych i 3) 
JJiezgoda dowódzców. 

W ko11cu artykułu p. Balet obala nie
prarwdz1we mniemanie, jakoby armia ja
pońska przyw-yższata armię rosyjską li
czebnością i uzbrojeniem. Jak stwierdza 
autor (który byl korespondentem przy ar~ 
mii japońskiej) pad Liaojam.em annia japoń
~ka liczyła 180,000. Nad rzeką Szaho i 
pod Mukdenem sily z początku byly zupeł
nie równe. 

Ziemie polskie. 
Z Pras lachodnieb Warmii i Mbar. 

Chełmża. W tym roku rozwinięto tu bar
d.zo srtną <lzialalność bu{f:owlową. Jaki tu był 
brak pomieszkań, dowodem tego fakt, że budo
wle, zaledwie ukończone, zostaly już prawie 
ZUl>etnie powYnajmowane.· 

Pelplin. Przesiedleni zostall: ks. wikary 
i(ammski z Leśna do Polskiego Cekcyna., a ks. 
aidm~nistrator Dooning z Jeleńcza jako ·wikary 
do Leśna. 

SWiecle. Straźnlk kołej()'wy z Terespola 
pelniący slutbe, nie zdolaJ przed na&hodzą
cyrn pociągiem wczas się usunąć. Pociąg po
c"hwycif [{O 1 zm(ażdżyl na miejscu. 

i Wiei. lt Poznańskielt. 
~mań. Naiprzew. ks. Arcybiskup deszy 

sł~ dobrem zctrowięrn i odbywa c~sto p-rzc-

Poma.ó. Od pastora Wicie oobiera „Go
niec Wlelk." zprosto\vanie co się tyczy strciku 
e·wanRelików Polaków, że nie będą chodzili do 
zboru, jeżeli polskie n.abożeństv.·a będą skaso
sowane. Pastor prostuje, że nie ma 20 tysięcy 
Połaków-ewangiełików, lecz nalw~ęcej 14 ty
cy. W odolanowskim powiecie Jest 4000 p0 
polsku mówiących ewans;rielików. Pastor przy
znaje, że zmniejszono polskie r1abożenstwa, lecz 
wcale mniej Polaków dla tesro do kościoia nie 
chodzi. Zupclnie nje zniesfouo polskiego śpiewu 
i polskich kaza11. NaJznamiennieJszem ze spro
stowania pastora Wiela jest to,, że nie ma ewan.: 
g-ielików-Polaków, tylko są po polsku rnó'\\tący 
ewangielicy. Z calego tes:ro sprostO'Wania oka
zuie się, że pastorzy rzeczy-wiście jak mogą u
szczupla.ią język po1ski s.wyrn polskim ·wyzna
wcom. 

Pomań. Strcjk blachnierzy w Poz naniu 
s t1czonr. Obie strony - pracodawcy ·i pra
cobiorcy - poczynili ustępst\va. skutkiem cze
~o 11ast<:wLło porozumienie i czeladnicy zaczęli 
Juz praco\\·ać. 

Ze Slą.zka czyli Starej Polskie 
Bytoim. Przed iz bą karną w Bytomiu na 

Górnym S.lązku stawał p. Zygmunt Marweg, 
wydawca ~ redaktor bytomskiego tygodnika 
„Gwiazda". Oskarżonemu zarzucano, re w nu
merze 12 .,Gwiazdy" kilka wierszy rzekomo 
by!y w stanic podburzyć do R\v·artów jednę kla
sc I11<lności przeciwko <lrug-iej. Na swą obronę 
p. Marweg przytoczyl, że O\\·e wiersze byty 
swego czasu drukowane w da·1vn1ejszem czaso
piśmie bytomskiem „$\\1iatlo", z którego je tyl
ko przedrukowa!, a przecież prokurator 11ie 
z<i.uważyl wtedy w tych wierszach nic karygo
dno~o. do gwattów podburzającego•. Prokura
tor jednakowoż w dłuższej przemOiWie stara~ sie 
udowodnić wi.nę oskarżone11:0 i żądat dla niego 
200 marek kary. Obrollca oskarżonego p. ad
\\·o-bt Czapla, z.bi:Jał wywody proku_r_atora i 
żąJ<1f uwolnienia oskarżonego. Są.d jednakże 
przychyli.{ sie do wniosku prokuratora i skaza! 
p. Ma.rweg-a na 200 marek kary oraz konfilskatę 
wszystkich e~zemplarzy „Gwiazdy"" w którrch 
owo wiersze przedrukowane zostafy. 

Rybnik. Z rozkaz.u zarzadu dóbr hr. Wii
czka z P.ołskiei-Ostrawy za'inicyowano poszuki
wania za węglem na polach, leżacych w pobli
z.kości wioskł Jastrzębfa. W tym celu wywier
cono już w ziemi <lzhlre. 1015 metrów glęboką. · 

Z innych dzielnic Polski. 
Lwów. Wynikiem złaz.du wa Lwowie dele

iratów 130 nremieckich osad ewangelickich w 
Oallcyr jest odezwa wydana <io kolonistów w 
sprawie wYChodźtwa do Poznai1skiego. W ode 
zwre tej czytamy: 

„Czy te kraje: Pozna11skie i Prusy Zacho
dnie - czytamy - są istotinie tak rozkosznym 
raiem ?" Na to pytanie odpowie nam każdy nie
uprzedzony ntiemiecki ewangelik nawet w sa· 
mych Niemczech: „Nie, i wcale nie!" Przed· 
wnłe, w Poznal1skiem i w Prusach Zachodnich 
panują stosunki bardzo niewesole. Rolnictwo 
musi tam prowadzt:ć ustawicznie gorzką wal
ke; ziemia nie jest tam bynajmniej łcpszą, ale 
za to o wiele droższą niż w Oabicyi; a do tego 
przycho<1%i jeszcze zawzięta walka narodCY\Va 
pomiędzy Niemcami a Polakami, w którą nas 
chcą wpakować w sam środek'.' 

Nie przeczą wprawdzie owi wyslannicy 
(bo ich to wrażeń echem jest odezw-a), że osa<ly 

Kapitan Czart. 
TOM TRleCI. 

·J;. -

Cbtc:-piec wziął pt<l!Szka z sobą, dumny 

I z,~ S\1.·cj zdobyczy, naikarmit go świeżem 
ziamrm i czystą wodą, ~ dużo czasu sp~
dzJl na glaskaniu jego piórek, miękkich jak 
Je<h~'ab, 0irat na pokrywainiu pocM,1mka.ml 

(Ciąg dalszy). 
Nie I ty mnie nie kochasz! - po

skarży I sle Castillan, praignąc, a.by rozmo
~·a mny krerunek przybrala. 

- Jeszcze! Posłuchajże oo d µ~wiiem. 
Nie jesteś dzieckiem i potrafisz mnie zro
zlłnueć. 

Byt raz mały pazik, który nosił, nie 
pomn~ już, jakie imię, ale któi'ego glówka 
byłe. równle żywa, jak serce poczcfwie. 

Pewnego <l!nia, przechodząc śdeżką 
między zbożem, pa.tik ten uslyszal śpiewa
jącego prześlicznie skowronka. 

Ptaszek zerwał SU.~ .za nadejściem chlo 
pca i wysoko, aż pod samo niiebo, uniósł 
S'\'\-'e najplęlrniejsze tooy; pazik zaś pragnąl 
.loo)nieczni:e go posiąść. 

Przyzwal ptaszynG gtosem tak mitym 
tak mił'Ym, aż sfrunęła z '\.\'"Y sokości i usia
dła tuż przy nim. 

ChloJ)lec zbliżyl si~ ostrożnie i trkląkl 
na murawie, która rosla na brzegu ścieżkr. 

O kitka kroków od niego, skowronek 
skakal wśród zboża, lekki. i wesoły, nie 
ezując ~,adnej trwogi wobec chłopca, pta

··szki b-0\viern posiadają instynk~ który ich 
mgdy nie zawodzi, ten zaś ptaszek odgadl 
-Odrazu, że mu nie chcą żadnej krzywdy wy 
rządzić. 

Pazik wyciągnął zwolna rękę i sko
~tronek pozwom si~ pochwycić. 

Serduszko ptaszyny bifo szybko pod 
rdcą chłopca - 1nJe ze strachu rronak by
ttaJmuieL 

Wszakże wie.dz.ial skowronek, że ie
.dno poruszenie skrzydelek mote przywró

-..dić mu wolność i unieść go daleko 6d pa· 
-zla. 

jego glówk!L maleńkiej. 
Skowronek, rychfo osworwszy si~, 

podfatywal wesoło i śpłev.".aJ pazikowi 
S\l.'C najpiękniejsze piosncczkL 

Trwalo to długo.. 
Chi-Opiec i ptaszyna zdawali się nneroz 

łciczenL 
A te zawsze dwie istoty, tak zespolo

ne z sobą, rozumi:ej.ą się .nav.~ajem, choć
by 11iawet nie rozmaw.Iiały, więc i1 ta para 
wyiawita sobac uczucia, serca jej przepe.f
niaJące. 

iPrz.y52cdf jednak taki dzień, że chlo
plec zaplakal. Dorozumiał się on teg-o 
dnia, że ptaszek chce go opuścić. 

Poln~e,vaż dłuższe przetrzymywanie 
go w zamknięciu groziłoby mu może Srm:er 
dą, paź otworzył okno i pozwoli~ ptaszko
wi ulecieć na poła, sfońcem 'Ozłoc'O'ti.e. 

Sądził, że już si~ z nlirn nigdy nie zo
baczy. 

tAJe ptaszek nie byt ain:1 niegrzeczny1 

ani latwo przyjaciól swych zapomilfla1ący. 
rw chlod!ny poran.ek paidzie mikowy' 

gdy paź prz.echad.zal się po wsi, usłyszał 
niespodzrainie tuż przy sobie szelest skrzy
dełek i krzyki wesole. 

Skowronek spostrz~ł go. z wys.0ko
ści !1 frunął, aby usiąść mu na ramieniu. 

Przez caty dzień · pta~z;yna nie opu
szczała chrc>pca, obdarzając go, jak da
wniej, piosenkami i p.ieszczotami. 

Następnie, za 111a<l-eJścicm \vicczora, 
znów uleda:ła daleko. 

Nadeszła zima. Pat sredzml sam w 
pokoju, przyglądając Się przez szyby śnie
goi'Wi, który spad.alf gęst<mn, bialemi płat~ 
kaml, naksz.tałt kwiecia migdafowego. Na. 

~ifoociastskie, pooudowane ,.niesh·chan:rm ualda 
dem'' przez krflle'\\"Sko-pruską komi$yt; kołonł~ 
z~yiną. ,.m<>i;rą podobać ~"; rte ~ te 
'\\iem ł<oloni.s-tów, zwlasuza w pic.J\\.'S.z:ych 
trzech latach, kiedy nie maja obO"A'iązkn pla.
dć renty i kiedy doświadcza.Ją rozmaitych ulg, 
.• aby t;·lko nie stracm odwagi", czują sie za.do
v:olonyml. Ale to wszystko 111ie óo\vod~ • .ie w 
Pozncu~skiem trwale i n.a za"'sze będzie Niem
com dobrze. 

Dopiero ,ird.r zacznie slę spłacanie renty, 
które ma trwać lat 50 I jeżeli - jak to .iui nie
raz bywa.fQ - zmieni sii: połityka pruska, wóv.r
czas (rozumują prz::vwódzcy Ni-emców galłcri
skich) polożenie kolonistów może sie 1atv:o po
gorszyć. Wtedr nie jeden m~afby ochotc wy
nieść się w inne strony, ale czy mu przyjdzie 
to tak fatwo, to inne pytanie. \V warunkach 
pruskiej komisyi kolonizacyjne1 powiedziano 
wprawdz.ie, i.e „kolonista może sprzedać posia
dfość swą każdemu Niemco~'i", l<:cz co począć 
jeżeli nie znajdzie się niemiecki· nabywca? 

Odezwa powoluje siG następnie na rM:ue 
glosy, świadczące, że \Varunki istnienia ' - Wiel
kopolsce nie są dla Niemca zbyt pociągające, i 
tci.k np. cytuje {ipinic pisma „R.eichsbotc", które 
mówi, że .,każdy urzędnik 1 \Vogóle N;emiec 
stara sie stąd wydostać czemprc-dzei. „ 

„Poznal1skie nie jest przecież wcale niemiec 
kim krajem! Tylko nie dajmy się lu.d.zić baj
kami o powrotnej emi-grac~·i, że wybierając się 
w Poznańskie, powracamy niby do · niemieckieJ 
ojczyzny naszej. Za den z 1Jaszy eh kolonistów 
w Oalicyi nie pochodzi przecież z Poz11ał1skie
go. \Virtemberg, Bawarya, Hesra - - k raje z któ 
r:rch nas; ojcowie pochodzili, tak samo niemal 
różnią się o<l Poznańskiego jak i od Oalicj i. Aż 
dotąd zaś należafo Pozna!lskie od 11icpannc
t1n eh czasów do Królest"·a Polskieg:o i Polacr 
uważDią ie do dziś iako krai. do n.ich należący" . 

Wiadomości ze świata, 
Parlament niemiecki został zamknięty 

cesarskim reskryptem. 
Selm pruski odroczyl się P<YL.:ostawia

jąc ptezydentov,ri ·wybór chwili Z'\.vofainia 
postów do dalszych obrad. 

Niemcy. PrzyszJ'a loterya pruska d.ozl1a 
ntektó-rych zm:an. Losów będzie więcej i także 
w:iecej wygranych. Loterya 213-sta skfadać 
s:ię będzie z 220,000 losów g:!&wnych i 28,000 
losów bezpfatnych, '\vydanych Jako wygrane dla 
następnej klasy, a 110,000 losów wygrywać bę
dzfe w pięciu klasach; do jednego losu wygry~ 
\VaJącego w piątej lda·sic będzie do.fączona fe
szcze premia. Oiągnien.ie pierwszej kl.asy od
będzie s.ię 7 i 8 l{pc.a, drugiej. klasy 11 i 12 sier
pnia, trzeci-ej klasy 8 i 9 \''rześnra, czwartej lcla
sy 10 i: 11 października; w każdej z tych klas 
będzie 7000 wygranych i.' 7000 losów, mających 
si~ wydać bezplatn!e <Ha następnej klasy. Cią
gnienie piątej klasy odbędzie się w dniach od 
7 listopada do 1 gmd-~a; ta ·klasa bę<izic mi.a.fa 
82,000 "-"Yj(ranych i jedne premie. 

Z róin\f\h stron. 
fułda. Na ob.chód 1150 rocznicy śmierci 

męcze(lSkicj św .. Boo.ifacego, Apostolai Niemiec, 
pr:zybedzle też arcybiskup dr. Bourne z. Londy
nu. Jak v.iadomQ, pochodzi.I św. Bo.nf.facy z 
Aµgłii, nie dziw wjlęc, że i Anglicy w tej uro
czystośd udzial biorą. 

Lourdes. Z I(olonii przybyło tudotąd okolo 
1100 pielgrzymów a równocześnie 1000 nie.mi-ce
kich Szwajcarów. 750 Strasburczyków i 350 
Austryaków. J(ołollczycy prxywieźll 90 cho-

gle, z pobliskiego p.o~ przyiccial ptaszek 
iakiś, usiadł za oknem l dziobkiem w szy
bę zapukał. 

Byl to ten sam skowronek. 
Paź ot,Yorzyl okno i gorące,mi p-o:ca

lunkami ogrzał zziębłą ptaszynę. O<l tego 
dnia prze.stal być smutnym. 

Skowronek opuszczal go, ale an wie
dzia.l, ie powróci. 

l '\l.' tej ciągłej nad.ziei, w tern szcz~
śdu z nieustannych niespodzilaine·k z.tożo
nem, było wiele uroku - vtięcej może, niż
by go mteścifo w sobie. catkmYite t ci.ąg.te 
posiadanie. 

Gdy Marnta sko11czyla t~ baJeaz.kG, 
którą wypowiedzia1a najczulszym i naj. 
melodyjniejszym głosem, spo!rzała na Ca
stillaina. 

Miodzieniec miał łzy w ocza.ch. 
Marota wy·ciągnt;la 0011 rękę, na któ

rą upad.ty gorące łzy Sulpicyusza.. 
- Czego płaczesz, paziu ..naJmils:zy? 

- spyta.fa ze smutnym uśmiechem. - Sko-
wronek powróo.i. 

- Napra-w"'dę powróci? 
- Przysiegam w jego Wn.icniu. 
Z tonu, jakim slow-a te zostaJy pc-wie

dzlanc, Castillau zrozm.n.i.a.ł, że M'arota go 
nie zwodzi. 

Uśmiech zablysnąJ na }ego ust.ach~ wil-
gotnych ieszcze od fez. 

- l(iedy odjedza.esz? - zapytaf. 
- O wschodzie słońca. 
.- Odprowadzę cie. 

I O'\vszem. Dobranoc, Sułpicyu.: 
szu. 

Dobranoc, Maroto - \VeStchnął 
rnlodz.ilenrec. 
• I rozstali się w chwili, gdy jespan Oo
nłn, skończywszy swą drzemkę, zabierał 
~ do z.arygjowanlia drzwi czvil.Qwych. 

ryea. których biskup z ra:raes· crtlV.iedz<i· 
cieszal. 2i h. m. piel~rzymł koto11scy ·~. 
d-o KolontL Ich p~rzyrnka byta zako;ń 
obchodu 50--łet~o Jubtreuszu og-fos.ze41i,a 
~atu o Niepokalanem Poc~iu Naiś'\\·· ~ 
~aryi ~nny, który to. obchód w polov:ie 
s1ąca rna1a byl w archidyecezyi koł'Oń~ lt:t 
uroczystszym. J(olonla od dawna czet Ma 
Boską Jako szczególną PatrCITTk:ę. 

Drezn-0. Jak z Drezna donoszą P<>si 
wito przesz.Io 5000 dziewczrn zatrad~onr:1 
fabryka.eh papierosów, na zebraniu o.db) 
tymi ~farni - porzucić pracę. Taką 
uchwalę Po\\'Zieli mlodzief1cy zatrud11ienj 
·wszystkich 25 fabryka<;h papierosów. 
.. Bertłn. Socyalistyczny „Vorwarts", oti· 

wia!ąc . sprawę . Wessla, zawyroko-..-a; 
" - Toruni.u, donosf, le rzecz ta w Toruniu t 
'\\·iększe wzbudzała zainteresc.l\\·anic, poui 
oneg-daj ujęto t.amże ·wyższe.go rosyiskie~o 
cera iako szpieg:a. 

Bochum. Premia 300,000 marek v, fo· • 
p1-:uskiei, która pacµa na, n~. 107,8% uszci~; 
w1la nle~tórr~h m~eszkancow Oławy m1 ~1.iz. 
ku. Dw1e ćwiartki tego losu grało kiłk: 
17,cmieślników i robotników. 

-- ~ 

~esuły kącik. 
Nieprzyjaciel kobiet. 

Robotnik Proszę pana pryncypała„ -· 
Jem się i chciałbym dostać gratyfikacyę. ' 

Dyrektor fabryk.I: Niepocl{)bna. Uste 
przewiduje tyl ko nieszczęśliwe wypad~i, te'. 
re się zdarzają przy pracy, a 11ic nic !:'I 'li 1 
t}'. ch, które się zda rzaią poza pracq. 

O D R E D A K CY I. 
Panu E. S. w Bottropie. Nowela gór•:.-:z• 

nad którq obra<lO\VCl.J w tych dniach seit~ "1; : 

ski do varlame.ntu rii:e przyj<lzie. Parlamc1 t t· 
chwał seimu nie zatwierdza, gdyż parlan 1~ 111 
niemiecki i sejm pruski są dwie samcdzielnc . 
izb~', z których pierwsza uchwala ustawy db 
calego cesarstwa nien:f.eckiego, a druga t1ll. 
dla królestwa pruskie~o. Ustawa jednalco.,,·01 
za raz po wyjściu z seJmu nie jest prawnmoc1ia. 
lecz odchodzi do Izby Panów, jaka istni~it i 
P1 usach Dopiero po przyjęciu ustawy w hb:~ 
Panów i zatwierdzeniu uchwał przez r7ąG J i'U· 
~ki ustawa stanie siG pra'\\"'Omocną. 
e ____ _ 

Komitet wycieczek latowych 
w Bochum. 

Na sobotę, 3 czrwca o godz. 8;/i wie· 
czo.rem z.aprasza się wszystkich członkłw 
,,.l(omitetu wycieczek łatowych" w Bo. 
cbum, oraz wsz}rstkJch Rodaków, którzy 
się tą sprawą Interesują do lokalu p. DiHa, 
narotoik ul. Błiicberstr i friedrichplałl, w 
celu p<>mówienia o urządzaniu wy~k 
w łatosłm lecie. O liczny udział upmza 
się. 

J\\AM NA SPRZEDAŻ DOM 
murowany, połączony z kramem, rzeza!n4, 
szopami, stósowne dla każdego zawodu z "1· 
jątkiem rzeźnika. Cena kupna 4500 mr. Wpla· 
ta pOO.lug ugody. I(ościól, szkala i kolej 11· 
miejscu. Ziilooz.enra przyjmuje wlaściciel 

franciszek Kołat, 
mis·trz rzo:źnicxki, l(tmówo (l(unthai), po~~at 

śremski, Wielkie ksiestwo Pozna11.sJde. 
Kosztów pcxlróży się nie zwraca. 

XHI. 
Hafastra, prmvadz-0.'na przez Ben J~· 

la, przybyła 'Pf'Led pałac hrabiego· RO· 
landa. 

Bylo już po drugiej w nocy, 
Cyg.an pozostawił zbirów na uliq', a 

sam zapukal do furty pałaco'\vei, którą l1J1J 

zaraz otworzono. 
TO'\varzysze Ben Joela· byli zbieran~ 

rnajrótnorooniejszych figur wYkol~~'Ch. 
Gotowi na wszystko, }ednego tylko kJ~ 
tu doświadczali w tel chwili: czy tclt nJc 
min.ie umó\violla zapłata? Cygan pc$a· 
źnil chciwość ich śwłetrremi' przyrr...ecze· 
niami - niie widzieli Jednak dotąd aaii ie· 
d:nego srebmilrn, który byłby :zaliczką n~ 
spodziewane dukaty. 

PO<Stanowili O'l1i natrzeć ostro na Ben 
Joela, gdy się tylko pojawi. . 

Była godziłna trzecia po pó1nocY, g~ 
cygan ukaza~ się z powrotem, '\'\' towam· 
stwie c.zlowieka szczelnie w czarDY; 
plaszcz za~ri.nię.tego. . . by! 

memy już że tym c:Uorwtekrc;nt .. 
Roland. Zbójów nic o.n nie o?chodzil, :. 
li bowiem rachunki wyłączrue z Ber1 
~em. rat~ 

Tan ostatni odgadując myśli łtam l 
nie czekaJ aż v.-ystąpią głośoo ze s~:i 
żądaniami. Zadz:wooU kiesą pełną i 10 

stając w pośrodku bandy, rzekl:. yi· 
- Słuchajcie, chłopcy r Zannn prz . 

dzie 'Chwila s1anoV1Cza.1 musicie być u:: 
dzeni, z kim będziede miel.it do czy.Il iest 
Człowiek, z którym mamy v,ralczYĆ, t>ę-
przeci~tkiem nle łarlzjakitn. .D<>śćozart 
d~e, gtly wam po\Vlem, że to l(ap~tan ·~Y 
we wlaSillej osobje:. Niema pe~i.e ~ sb'" 
wamjJ ani jednego, kttiryby o n~ inte od
szal.. Je!ll który czuie, te slabnie JegO~ 
waga, może oof.nąć sift. Jesze.ze 
na to„ 



Nabo!eńsfwo polskie. 
WatteKscheid. 

Spow1e.dz ś-\\•. od soboty, 3 czerw-a 
r1ao. Kazania w niedzielę o· godz. ~12 i 0 

4 p,o południu. 
Gerthe. 

SpO""'·iedi św. od soboty, 3 czerwca 
-0dr31Ja. Kazania w niedzielę o 11 i o 4 J}o 
fJObrdnłu. 

Langendreer. 
Spowiedi św. od soboty 10 czerwca 

' ra•o· Kazania w niedzielę i poniedziałek 
(11 i 12 czerwca) o * 12 i o .of po poł. 

Hattingen. 
Spowiedź św. \V sobotę, 10 czerwca 

pe fol. i '' niedzielę. - l(azauie w niedzie 
le pe po!. o Yi 4. 

Alteobochum. 
Spowiedź św. w niedzielę 11 czerwca 

pu rol. i w poniedziałek. - Kazania w nie 
diNk po poł. o 4 i w poniedzialek o 11. 

Gelsenkirchen-Neustadt. 
Spowiedź św. od soboty 17 czerwca 

po 1oł. - Kazanie \V niedzielę o 11 i o 4. 
Uwaga: Z uroczystością Trójcy Przc

n wiGtszej ti. w niedzielę, 18 czerwca 
sk~czy siG tegoroczna spowiedź wielkano 
l1a tłła tutejszych Polaków. 

Hochlarmark-Stuckenbusch. 
W czwartek, d. 1 czerwca t. j. w świę

to Wiebowstąpienia Pai1skiego będzie w 
ko§cicle OO. Franciszkanów nabożel1stwo 
polskie o godz. 2 po pol. Sposobność do 
spo11ie<lzi w języku ojczystym jest w śro
dę, dnia 31 maja po poludniu. 

Dilsseldorf. 
Nabo-że11stw0 polskie dla Polaków przy

pada tą razą w Zielone S-..viątki, lecz z powodu 
czte~dzi.csto-g-odzinnego naboże11stwa w kla
szto.rze nabożef!stwo dla Polaków fest odfoionc 
do przysz.fej niedz:ieH Trójcy św. o zwyklym 
c~sle. Dalsze jak dotąd, tak i nadal, zatem 
nit()i Rodacy korzystają ze sposobności. 

Baczność parafiallie Swierczyóscy pod 
Osieczn~. 

.Prosimy niniejszem parafian, ażeby 
sie raczyli wszyscy stawić w niedzielę_, 4 
bm. o gadz. 12 w polu<lnie w tterne u p. 
Nussbauma, ulrica Dworcowa. Upraszam 
\\'~stktch meżów co te składki zbierali, 
ai!eby \\'SZY~Y przybyli i swoje książki 
re so·bą zabrali. O liczny udział prosi 

Wojciech Silczak. 

Baczność Rodacy z parafii Smołickiej pod 
Kobylinem.. 

Zap·raszam szanownych Rodaków na 
w.s~ółną pogadank~ na niedziel~, dni.a 4 
OJ.efiWca w Oberhausen w lokalu pana 
AEełrotten, przy kościele Serc:.a Jezusowe
go, ul. Ma.rktstr. zamz po sumie o poł drwu
nastej godz. przed poludnieim, w celu port>
tumienia się He wszyscy pieniędzy mają i 
za:mzem upoważniam szanownego pana 
Michała I( wiecińskiego z Liltgendortmund 
Be~rstr. m. 4 do przyjmowania składek 
ftd tamtejszych wspó1parafian. 

W imieniu komitett.i: 
Stefan Kuczyński. 

Towarzystwo Serca Je-zusowego w Thale 
O'bcłtodzi 14-tą roczn~ w dn:u 18 czerwca., 
Bedzie amatorskie przedstawienie: „Gadatłhve 
kobiety" i „Pof edynek amerykański". Prosi
my wszystkie towarzystwa okołlcxne, aby 
Przybyfy, ale bez sztandaru. Prosimy o faska
\\'e doniesienie, które towarzystwo przybed-zie. 

Z ar z ad. 

Baczność! Barmen ! Baczność t 
Tow. gimn. „Sokół„ w Ba1men donosi 

6zaiJt drhom oraz Rodakom, iż urządzan1y 
w niedzielę dnia 4 czerwca dla calego spo
łecze1łstwa .na-d Renem i w ·westfalii za
baw~ P<>lączoną z rocznicą i poświęcen'.'iem 
sztandaru. Ponieważ jest to pierwszy 
sztandar sokoli na cakj -0bczyźnie, więc 
Prosimy, ażeby się jak jeden wszyscy sta
w!łi1 PO!Ilieważ będzie wy1111arsz. Dążmy, 
gdik iest wołno. Wymarsz do kościoła· 
oa Mszą św. o. g-od.z.. 9 rano ze sali (Central 
Hotel). Po mszy św. powrot do hotelu. 
Urzędowe otwarcie uroczystości: 1) Marsz 
„~ołów" Ospały l gnuśny. 2) Pt"'lywita
nte druhów i gości przez prezesa. 3) Spra
WOE<lanie z dzialalności towarzystwa. 4) 
Od godz. 1 wspólny obiad i koncert. 5) O 
f) 2 Wsólna próba. 6) o g. 3 zwitedzertil.c gór. 

O g. 4 koncert i gry· towarzyskie. 8) O 
g, 5 ćwiczenia Sokole na boisku laskaa~1. 
<J~ O g. S.YJ ćwiczenia dowolne o nagrody; 
~())na J>rętniku, b) poręczach, c) ~koczni. 

O g. 6 ~iczenia wolne. 11) p1ram'łdy. 
:ZY o4wteUeniu bengailsłdem. Połem 

tuka teatralna pod tytułem „Stary płe-
~r I SYn Jego huzar" w 3 odsłonach ~e 
t~.~amL Polóriez i taniec. W czaSłe 
"'1!Ql dekłamac)r.e i humc>rystyka. 
~~ WydJ.iał. 

Koło Jole u ,,kalina" HIBerbeide. 
W n~zielę, .f czerwca o godz. Ą po 

pot zebrame n pana Mecklinghofa. O Ji
czny udział członków i rodaków prosi 

Z ar z<\ d. 

To,·arzystwo św. .J<nefa z Osterfe.ld 
i l(oło śpiewu z; Ssterield 

donosz.ą s"·rm sian. czlonkom i wszystkim 
roda~om w Ostcrfehl, iż przy}>edi/.c spo~iednik 

. pol~1. Spos~lmość do spowiedzi w sob<Xę po 
pol. J. w med_Zl~le. Obydwa towarzystwa przy
stęp11Ją v:sp?lnic do ł(omunni św. o ~odz. ~7. 
Po pol .. Y.' n!~zf.cl<: o 11:o<lz.. }'4 4 kazanie DQł ~kic. 
J al< naihczme.1szy udzial pożądan}·. 

____ A_n_t._ Lorek, przcw. 

T owa~zystwo gimn. „Sokół" w Oher-Stvrum 
don-0s1 s'"'1'rn <lrnbom i wszystkim Rooakom 
w Stvrum 1 okolicy, iż w nicdzl.ele dnia 4 czer
"·ca r. b. urządzamy wieczorną zabawc polą
czonq :- koncertem, tańcem i ćwiczeniami la
sk.~m1. 1 na sprzctach ua sali p. Wolbcrga, ul. 
M ulhcnncrstr. Początek o ~c.dz. 4~ po pot 
N~ ~ab~\\'G wszyst!.ich Ro<lakó \' jak 11aj11przcj-
mic1 s ię zapr<J.S7a. Czolcm ! Wydz"ał. 

Towarz~·stwo św. Józefa w Osterfeld 
. W niedzielę, dnia 4 czerwca \\'C~lnc z~bra

i~ic zaraz. po 11aboż~1istwie polskicm w lokalu p. 
fl·qckowiaka. O liczny udział prosi 

Z ar z ą d. 

BACZNOśC GERTHE! 
Towarzystwo św. Jadwi~i w Gerthe 

c.iouosi członkom oraz \\'Szystkicm Rodakom \\ ' 
otolicy Ocrth~ i Towarzystwom, które już od 
11as zaproszenia odcbraly i tym, które dla bra
~u .adres~w zaproszcl1 nie odebrafy, iż w drugie 
S'\1ęto Zielonych $wiątek 12 czerwca obchodzi
my 9 rocznice istnienia naszego na sali p. Só
k.elan<la.. Sza.u. nam życzliwe t()warzystwa pro . 
sim:\', aby ~rzybyly z chorą\viami. Porządek 
uroczystości: od godz. 10 do 3 1~ przyjmowa
nie bratni<::h towarzystw i gości. O godz. 4 
pochód do kościofa na nabożelist\\ o. Potem 
przywitanie gości ·.i bratnLch towarzystw przez 
przewodniczącego, ko11cert, deklamacye i śpie
wy. O godz. 8 będzie odegrany teatr pod tyt. 
,,Dobromil". Muzvke dostarczy nam p. Piotr 
Kuik z tfornc. Czfonkowie obcych towarzystw 
pfacą 30 fen. wstepncgo, nieczfonkowie przed 
czasem 75 fen., przy kasi:e 1 mr., a po g'OOZinrc 
IO 1,50 mr. Mamy nadziieję, że nas Rodacy i 
tawarzystwa s·wą obecnością zaszczycić ra-
czą. Z a r z ą d. 

Uwaga: Uroczystość 11asza nic odbedzie 
si~ 11 czerwca. tylko ll czerwca, tj. w drugie 
śwtęto dla ważnych przeszkód. Towarzystwa, 
które odebrały zaproszenia na 11. niech sie do 
tego zastósują.. St. Ratajczak, sekr. 

Towarzystwo św. Jadwl2.ł w Gertlte 
uw.i<ldamia c:błonków i wszystkich Rodaków, iż 
be-cizie sposobno.ść do spowiedzi św. wielkanoc
nej 3, 4 il 5 bm. W niedzielę nabożeństwo li ka
zanie po wielkim nabożeiist\vie i o. godz. 4 p-o 
pot Z ar z ą d. 

Towarzystwo ,.Jedność" w Dortmund 
donosi swym czlon.kom, iż w niedzielę 4 bm. 
odbęd:&!e się Z"\l.ryczajnc zebranie o godz. 4 w 
fokalu p. Vossa, ul. Rhei1rischstr. nr. 127. Liczny 
u<lzial pożądany. Po~ądanem jest, ażeby czlon~ 
kawie, którzy się znajdują w lokalu p. Vossa, 
się stawili. Z polecenia 

fr. Młynarczyk. 

Tow. bł. Bronisławy w Bocbum-Wiemełhausen 
W nicdzi'ele dnia 4 czerwca o godz. 11 ~ 

odbędzie si~ zebranie w łokalu p. Schmidt. Ro
dacy, którzy chcą brać udz.iaf w za~awie. to
warzyskiej dnia 18 czerwca mogą s1e ~isać 
tia członków, ponieważ zabawa Jest zamknięta. 
O liczny udzial ·w zebraniu prosi Zar1,ąd. 

Towarzystwo św. Józefa w Dilmptcn 
uwiadamia wszystkich cz.łonków i R.odaków ~a 
rafii Diimpten i okoLicy, i~ p-~zyszle zebrame 
odbedzie się w prz)·szlą medzlele. 4 cz<:rwca r? 
godz. 5 po poi. Przed zebranie;n. o ~odz ... 4;,<.? 
nabo-i,eństwo dla Polaków w koscrcle w Dum-

pte.n. . ~-• i d Uwaga: Regularne posk\J.z.en '!- ~ow. o -
bywają si~ co 4 niedzielę. każdego m1es1~ca o ~· 
s po pol. przed któremt zawsze nabCY1,et\sN:o 
-dla Polaków o ~odz. 4, czego ~otychczas me 
hylo. Zwra-ca sie na to wszystkrn.1 rodakom u
wa~e. O jak najliczniejszy udz1a1 w zeb~a
nlach a osobliwie w nabożcrlstwach ·wszystktcll 
rodaków uprasza się. ?ari.ąd •. 

Pożądanem jest, aby pp. Jan l(w1atk0".·ysk1 
z tterne i Ludwik Kruczrł1ski !'. Styrum dma 4 
cr,cr„yca na zebranie sic; staw1l1. 

Stanisław Śmlałowsłd. przew. 

ODEZWA. 
Oerthe. Odzywamy się po raz drugi do 

was kochanl Rodacy, gdyż mamy wafoą. spra
V.'ę do za.latwienfa, która powinna każdemu Po
lakowi na sercu leżeć. Oto znajdujemy się przed 
wyborami zarządu k~cielnego i repjrezentac>:i 
do którego my Polacy takie prawo marny, Ja-k 
i niemcy. Dla tego jest każdego Polaka obo
wrazkiem, aby się gorliwi;e do- tego przyczynll 
i pomógl przeprowadzić P.ols~ich k.andydatów 
swojem punktualnem sta~emem się d~ urny 
wyborczej. My zaś konu:sya wyborcza 1estcs
my zobowiązani starać sie o to, aby wszystko 
wyszlo na dobro Polaków. Z teg? pcrwoąu 
zwofuiemy jeszcze raz wiec, który SH~ cx1~~f;dz1c 
dnia 4 czerwca o a:odz. 6 po pol. na san pana 
SOkulanda w Gerthe. na który jest obowią~
kiem kai'dego Polaka z parafii O~rthc aby su: 
stawtl. Osobliwie j~s~ o~owiązk!e":1 ka~~o 
kandy.data, aby os-0b1śc1e s1ę stawi~. macze1 me 
może być jego kandy<l~illra uwz1de<tn.iofla. A 
więc dalef bracia do dZtela, ~byśmy ~ glo~ 
waniu ze sJ>()koinem sum~ellłCm ~~ pow1e
dxił, my Pola<:y. pracowałlśrny srofi.1•w1e d1a do
bra P.olaków i kośdola. 

w zastępstwie ko~syi: 
Michał naaowsU. 

'oło ~·u nCbopW" Bocltum-Holltede 
znajmta s '} 'lI1 członkom oraz gośc om 

iż w nicdzieJę, dnia 4 CZ.Cr\\' a po pol. o 
godz. 3 odbedzie s1ę łekcya śpiewu. Po 
lek yi zaraz zebranie mi · zne. O liczny 
udzj, l · lekcyi oraz zebraniu uprasza · . 

Zarząd. 
Uwaga: Uprasza ię w zy tkkh człon 

kó\\7 zarządu, aby zechcieli i~ stawić pól 
godziny \\'Cuśmcj w cclu omówienia a
żny h spraw dotyczących Kola :na zego 
oraz rciwizJi kasy. Zarz„d. 

Towarzysh\'o ·w. Jana z Matty , \i 'etter 
nad Ruhrą 

~nosi SZa!l. złonk m, iż Z\ 1yczajn zebra 
me odbędzie siG w tiic<lziełę, dnia 4 cz rw
ca o godz. 4 po poł. zanownych czton
kó\\" upra za się o lkzne przyby ie. w 
szczcg<>lnoś i ty łt, którzy pragną mieć 
'Zapki tm arzy ·•e, ponieważ będzie bra
na miara t chżc. Zarazem będzie sprawo
zda11ie z posiedzenia zarządów trzech ist
niej~wych tu towarzy t\\ polski h. O łi
cmc 1 punktttcllnc przybycie uprascza ię. 

Z ar z i..ł d. 

Baczność Hernc t 
D lclil:atcm został ohrany na ostamiej 

konforcncyi mt;żc>,\· zaufania druh , tani
sla \\· Halas, który nueszka prz~· 111. Mittel
str. ur. 15. Aby ZHOSZl.:ZC<lzić kosztc'i'V 
rrZ_YSYlki pieniędzy zwra am~· mt.;żom 7.rttt 

fama nwa~ę. aby \\ 'szystkic· składki do Pic
go o-ddawali. Tak samo znaczki i v,a·z t • 
mogą mGżowic zaufania ml niego odebrać. 

.,Zjednoczenie za wodowc polskie". 

Towarz. Róża~ ś~v. w Rauxel-Habing:horst. 
donoszę. v. szrstkim siostrom, aby się Ą czerwca 
~o k.ośc1ola ·'\' Rauxcl po poluduiu o godz. Y.!4 
11~zn~e staw1Jy .na ~óżaniec, który w kaidym 
n~,es1.ącu w I. 111edz1clę odmawiany bywa. Te 
1.11e,w1asty, ktore nic są wpisane do Bractwa Ró
zanca św„ a chcialyby się wpisać, niech przy
bC'<l~ <lo hościoła w Rauxel. 

Maryanna Izydorczyk, przclożona. 

Tow~z~stwo św. Barbary w Annen. 
W medvi.ele, dnia 4 czerwca odbędzie si~ 

wa~ne zebramc. Z powodu, ii są bardzo ważne 
sprawy do zalat\\·icnia osobliwie zmiana ustaw. 
Czfoł.1kowie są obowiązarni. jak jeden mąż się 
staw~ć •. b~ po .wsz:it~stki~mu .nie potrzeba sie wy
mawia~. ze nikt nie w1cd:o1ał. Zebranie będzie 
na sali zv.ryklych posiedzcii u p. Pudlich, ul. 
Wlttcncrstr. nr. 21. Początek o 1tod-z. 4 po pot. 
O jak naflicznieJsz:r udzfal prosJ Zarząd. 

Towarz. św. Anł<>oielo w Laar-Rulirort 
donosi swym czlonkom, iż zebranie odbe<fzie 
się <inia 4 czerwca o godz. 4 po ·Pol„ Uprasza 
się, aby cz/o.okowie jak oaJUcznieJ si~ stawić 
rarzyłi, R"d~·ż są ważne sprawy do zalatwienia. 

Z ar Z\ ą d. 
Uwar.a: Tow. hv. Antoniel!o w Laar bie

rze udr.ial w rocznicy Tow. św. Stanislawa w 
.Marxloh. 

Baczność Rodacy 
z p-araró Dtutyńskłe,i J>Od Śm.iKlem. 

Pricrwano zbieranie składek na „Słacye" 
do kościoła Charblelińskiei;co dla strejku. Te
raz ową, sprawę podejmujemy na nowo. Sza
nownych m~żów za\\fan\a pros\my, -aby si~ za~
H przyjmowaniem skta<lek, szan. zaś ofiarodaw
ców prosimy, o ile mcrbtości z tą sprawą ni-e 
zwlekać. abysmy mOR'li Jak naiprzedzei dar ów 
Panu Bog-i1 ztożvć. W imieniu korrntetu 

Benon Kasperski, 
A'Jówny kas:rer. 

"!'riwarzystwo almn. „SGkót" W lć;Ji~'f'!!tker·r 
t.1\\1iltdarnia wych druhów, ii w nic•J.de:·: Ulta 
4 czerwca bierze udzfal nasze ~ntazdo w rocz
nicy i poświ-ęcenlu sztandaru Towarzysnrn 
g·n·r,astycznci;ro „Sokót" w Barmc1. W~;j;id 
1:.. l :-n~cn<l.rc< . r o i:odz. 8 minut 39. f>)'/\"P l'd 
do Barmen o godz. 10 min. 12. Upns1,a si ·~ · :"t
cnych <lruhó\\', aby się punktualnie ~taw'H. 

Czof em! Wydzf:ał. .-;-----„ 
Towarr.ysnro hr. Wincente20 w Hocbbelde.. 

Przyszłe zebranie odbędzie się w niedziele 
t.i. 4 czerwca o ~o<lz. 4 po pot O liczny udzhl 
czlonków i rodaków prosi · 

francfsiek Adamczak., przcw. 

Towar7ystwo św. Antoniesro w NeamiibJ 
Donosi s.:ę, ii przyszle zebranie odbedzie 

się w uiedzlclę, dnia 4 czerwca o godz.. 12 za
raz po naboietistwie: Uprasza sie bardzo o jak 
najliczniejsze stawienie się, gdyż są barozo v.-a
żnc sprawy do zalatwienia. 

Józef feńet, prze ·. 

Towarzystwo św. br.aacejj:o w Oberbauseu. 
Dnia 4 czenvca bierze Towarzystwo nasze 

udzial w rocznicy Towarzystwa św. Stanisla
V."a Biskupa w Marxloh. Czlonkowie winni się 
jak najliczniej stawić o godz. )-) 1 w południe, 
albowiem o J{Odz. I Jest 'W)'Ttlarsz ze sal! z-wy
klych posiedzeri. Posiedzenie odbędzie srę po 
poludniu po polskiem nabożellstwie o godz. 5. 
O jak najliczniefszy u<fzt3l w roczn.:.C;• do Marx
loh i w ubraniu prost Z a r z ą d. 

Uwara: Zebranie zarządu odbedzie się o 
!lod~rue 10. ·wiec każdy członek 1,arządu po-
winien się stawić. Z a r z ą d. 

Bacmość Resse f 

n 

ODfZ A 
DO ~ODA ÓW W 1' -ZACHÓD. 
Jak wiadomo, staczamy m:r Pol y a ze 

gólnie „Sokol .„ ~·ałke z ha atyzmem: 
Je t du~o rodakó a szczegół-nic m "" ż 1 

którzy ~le tą \\'alką odstra zaJą. '\l,iec J)r :!my 
. zy tk1ch Rodaków a szczególnie m! zież, 
1 tern nkodstraszać, lecz pok~tzać przez gro

madne \\ tąpicnic i popieranie „ okol " ·• 
~amy ducha dobrcg i się ni zem od tra ·l-..; 
nie damy. Zarazem porzućmy te różne nice (
ci przc0iwko ·obi pra ujmy 1 z~odzie a prz -
stużymy ii: na zcj uko ... llanej sprawie. 'r -
szcie pam1etaimy o naszem przy zlcm pokole
niu. Jak widzimy dużo Polakó'' je t je ZC2.c 
to\\'. nic::m:c kich a t() :i w 1y cy \\ y-;hov. '~> 
zkoly westfalskiej. 

\\'i~c Baczność!! l 11C h ię nie zi ..,j prze
powi tl1ia pcwn~~o haka ty tY, iż trze 'ie 11 o
k ni hęclzie zni rnczonc. 

Zapra zam więc zau R.odakó \ na naSl 
miesięczne :1...el mnie \\' niedzielę, dnia czerwca 
() 2007.. 5 u \). ( 1erclrsman11a, prz r 11lky łiof tr. 

Cr.oleom! \ ')·dz ł. 

Towarzysh ·o J:imn. „ okół" ' ł'ircłtłild 
l\1>110 : szano\\ nym rodakom z Kirchlinde j oko
liq'. ii urządzamy '\ io enną zabawe, na któr~ 
sznn. R daków jal nainprzdmicj zaprr> z m '· 
/.aha\\" odbędzie ·i t; w 1•! l·dziclę, dnia 4 czer
\\ ca. µo-.z~lLk o godz. 4 po południu 

Uwa~a: Zebranie odh dzic się Q godi .~. 
na k t6rc .. :~ w 1.yst\och druhów zapra 7.-'l, a 
osob\;•Nie tych. kt(>riy 1.c skla<\ka:mi tl'i ' ę
cznemi zalega.in. aby zechcieli sic '/. 111:ch ui"cić. 
O Jak ua.iliczniejszy udzi<Jl 11prasz •. it:. Oo:c·e 
mf.lc '' iclziani. Czołem! Wydział. 

'fowarzystwo św. J\lichała w Brucłtu. 
Zwrc1..a.inczgromadzenie odbędzie sie w u1c 

d. ziclę. dnia 4 czerwca o l{odz. 11 !;.;, na które 
sf.G wsz~rstkich czfonków Jak najuprzejmiej :za-
prasza. Z a r z n d. 

](oto śpi~wu „Cccyll.a" w Neumiibl. 
Przyszłe nadz·wyczajnc Walne zebranie od

będzie się w mcdzietc. dnia 4 czcn ·ca o l?:Odz. 
2 po poJ'. ". lokalu zv:yklych posie<lzef1. Poi.ą
dancm jest, ażeby wszyscy członkO\\~lc sic: nn to 
zebranie punktuah1ic stawili. Gości miic wi-
dziani. Z a r z ą d. 

Uwaga: Zarząd i rcwizoro.wic kasy winni 
5ię pól go.dzillr pre<fzej stav.'ić. 

Piotr Tomyśłak, przcw. 

Baczność Horst przy Ruhr f 
Wiec ,.Ziednoczcn.ia zawodowe11:0 połskic

s:ro" w niedzielę 4 czerwca nic odbc:dzle s.iQ z 
powodu wieca w Sewfo11:hauscn. na który tam
tcJsl ro.dacy podciżyć pc)l\)tinni. 

„Złednoczenie zawodo"'e połs.k.Je'\ 

Baczność członkoivłe .,ZJed.uoczenb 7..awodo· 
we10 połsJde20u t 

Ninłeiszem donsłmy s7,a11. druhom. li du
plikat ustawy kosztuje 15 fenygów, ~dy 
kto ustaWG z~bi., a nową mu się dostarc1.a. 

„Z]ednoczenłc zawodowe p.ołskfc''. 

~iiece Zjedooczenia zaw. po Isk. 
W niedzielę, 4 czerwca odbędą się wiece: 

w Bambom 
przed południem o godz. 11)12 na saJi p„ 
Renner, dawnJej Schwarz, przy ul. Backcr„ 
strasse. 

w Neumłibl 
po po.f. o godz. 3~ na sali p. Eickhoff, da„ 
w niej l(ułmann, · przy ul. l(nuppelstr ~ 

W Wttten 
po po.f. o godz. 4 w lokalu p. Kt>ster. 

WIEC .W )(Ut.EN 
i cierwca nie odbędzie się. 

\V l(ame.n 
r.ier~~y wiec .,Zjednoczenia :ta wodo\ · ~') 
pclsk1cgo" odbe<izic się w niednl'le 2 !ipca ro 
poi. o godz. 4 w lokalu p. Gort.z. ul. 13.ahnhnfsir. 
Na porządku dziermym: Jakie kor:.: i ki mamy 
w organizacyi. Sprawy rabotnCcze : hub11:ze, 
• 1 ·n-c "'aine sprawy. 

W Sewingbausen. 
W niedzielę dnia 4 czer\l:ca po pol. o 

godz. 4 w lokalu p. Ofefbc.ck.a. Na por~d
Jru obrad: Spraw;' górnicze i humicze i 
inne ważne sprawy. Liczny udział pot~
daniy. 

„Zjednoczenie za wodo ·e polskie". 

llto pragnie p<>Eia~~ 

k11łJłŻk~ do-boieństwa w pl~kaeJ 
ł moenej oprawie 

Jl.iech eo ble upie ze 

,,Boie bądź miłościw". 
~· „Boh 1>441 miłoieiw" u1'iera 

b~ P~1 altS6r naboH6stw l płdni.a koestaje 
w D6d.swyeaj płtU.jJl mocaej oprawie a, 

Meżt-m zaufania w ntefsce dh. Ko'\\-al; 10-
stal obrany na ostatnrm wiecu druh Frnncls.zck 
Orr~orzewski. który miesrlifł przy . ul. Kr~uz
str. Df. 16. Tam mo:żna skladki miesie.:uie P1a
Cf:ć oraz na c.zlonków sle zi:tlaszać. 

.,.llectaocx.enie zun)C!O"A-e potsk:~. 

„ ark'., 7 mrk., 7 60 mrk„ l 9 mrk. K~kt tf 
• pneeJłamy popnednha udet1niem. n~ęwcl 

albo teł la zMko~k poczt'°"" 



Słlni robotnky ' ~-----------··-----BS!D111na11 
i tło pieca „ u„ •agia sprawą ! Baczność ! 

tylko przy ul lłah11.hof~trasse, 

ogrodzie hotelu .,Bahnhofs-Hotel · 
naprzeciw 11ow1 go dworca zn:i,jduje ~ię, jak do ąd, tak i nndnl 

zakład fotograficzny 
GER1'1A~IA. 

12 fotoarafij w·zytowvch osoby dorosłej 1,90 mr. 
12 fotografij i!>: binetowyeh dorosłej osoby 4 90 mr. 

10 kart tJ()eztowyt h z fotog-rafi:.; 1 :óO mr. 
p<i<l gwaram.'.JI\ WJ bornego wy konania. o c~em wiele t;pięL'Y 

nsjlepszcm. ~ą ~wia11eetwem. 

__ . W niedziefo otwarte cały dzień. === 
Wyborowe powięk~zenia we 

wła•ny;.n za ~ fadz·e. 

• Uprasza się zważać 

Hardw 11ięk11e zdjęcia, dzieci, 
grup i rodzin. 

sirlni znajdfł iims, i 
latem dobrze zapłsC'ons, 
robtitę. Ti ktu chłopcy 
od u lnt pOCZf\W!!ZY 

znajdą zatrudnienie przy 
wysokirj zapłacie. 

Ta.nie kwatery ss,. Pra
cuje tu już więk~za li
czba Po1:Jków. 

lVilllsch \'. Co. 
Bergiscb-u.a<lbach 

p. Coln (Rhein). 

00000000000000 g AO szwa.czek g 
o znajdzie dobrze O 
O płatne zatru- tri 

O dnienie. i 
I
o A.ro n 1tl•) er 

Bochum, 
Boagardetr. 

oooooooaoooooo 

K 
najlepszy 

Oło f~~~.~~~z 
zbiegu o-

koliczności 1J1udzo tar.io. 

Bocr.um, \Vilhelmetr. 1 !J. 

Usięgarnia polska w Habinghorst Baczność· Rodacy w Langendreer ! 

poleca wszystkie towary ialanteryjne jako to: 
zabawki dla <lzieci, ozdoby wlosów <iła palt. 
szczoteczki do wąsów, g-rzebie11ie, świece, har
moniki, noże kieszonkowe, olejki, wszelkie ma
ieryaly piśmienne i wyroby papierowe, miano
wicie olbrzymi wybór kart z widokami, powin-
zc;wal1. Dalej polecam wszystkie towary reli

~ijne, jako to: krzyże. różai1cc, szkaplerze, 
fi~ury \\ szełkiego rodzaju. Olbrzymi \:1.rybór 

l(SIĄŻEK DO NABOŻEŃSTWA 
i powidciowyclt, kalendarzy i t. d. 

Oprawiam obrazy wszelkiego rodzaju pod 
rnpcfną ~warancyą oraz dostarczam wszelkie 
obrazy tak narodowe .iak i religijne. Mianowi
cie towarzystwom dostarczyć mogę stęole, pa
miątki wszelkicg-o rodzaju. Dla S{)kotów na.i
łepsze sokoliki, śpilki. broszki 11ar., laski, łań
cuszki itd. 

Szanownym Rodakom donoszę, iż osiedli
łem się tutaj jako 

pi.ekarz polski. 
Proszę Szanownych Rodaków o poparcie 

mego przedsiębiorstwa. 

.J ó z e f T u s z k o w s k i, 
ulica Bliicherstr. nr. 8. 

z powodu przep-eł~ienia mo'ch skbdów. 

Nadarzyła mi się sposobność zakupienia za około 12,000 mrk. 

ubrań dla panow, chłopców 
• I do roboty 

o wiele Iłiiej wart 1śd i. sprzedaję je po niebywałJch doiąd tanid1 

ceuaclJ. Zaznaczam, że to w~zsstko najlepszej jakdci dobrze 

odr·1 bit ny towar, że ledwie od robioneg > ~odług miary rozró~nić 

można. 

ermann o en, 
,:;, 

'-:tl 

u1. Fabrik~tr. 4D. R u II r o r t, nHi-1- ~nik u1. E <5Li;str. 

Znany najwięhzy sklad spccyalny tego r< dz 1ju \V Huhr0rt 

i okol ry . • 
. Osobom, kt6re w:rzcj wymienione towary za

mawia.itJ. mianowicie Sokalom, daję wysoki ra
bat. Jeżeli zamówią za prz.esz.lo 5 mr., i towary 
tę d.alt;i sprzedać będą. Towary 1-vysyfa111 
irllw z;1 nliczką lub za poprzcdniem nades!a-
11i c·m p'{'niędz:r. Zamawiających proszę. aby 
z•rn·sze S\,·ój dokładny a<.lrcs po<lali. O popar
cie interesu prosi 

. Marcin Jarczyński 
······•••&~·· BR UCH! 

Z powodu powrotu do Polski 
sprzedaję \\rszelkie meble i sprzęty kuchen 
ne, 5 lóżek, pościel, 2 szafy, 1 komodc;, ma
szynę do goto-\:i.rarna itd. 

Rodakom z Neumilhl i okolicy donosn 
przeniosłem mój 

Habinghorst, poczta Rauxel. Romcrstr. 20. WARSZTAT SZEWSKI 
---------- z domu przy ulicy Lehrerstr. 144 do dL· 

przy ulicy Lehrerstr. 125, gdzie się 

wniej znajdował „l(ólner-Consum". 
POMOCNIK PrEKARSKI 

potrzebny zaraz. ZR'fosić się można natych- PA N N A lat 27 licząca z dobrą \vyprav:ą 
pragnie wyjść za mąż. Panowie, którzy mają 
zamiar wstąpić w związek malżeński, zechcą 
uadeslać list do· ekspedycyi „Wiarusa Połskie
go" w Bochum pod nr. S. I(. 143. 

Z szacunkiem 
miast. JAN JANKOWSKI, 

Bruch, Bochumerst. 52. 
Z szacunkiem 

ANTONI MICHALAK, 
szewc polski w Neumiihl. 

Mateusz l(owałsld, 
kfad kolouialny i pi'ekarnia, Bottrop, Ring 'irr. 

nr. 43. 

~ I 

„ 
••••••••••••••• 

FIRM A: 

' narożnik ulicy Fabrikstr. Ki)nigstr. RUHRORT, narożnłk uliey Fabrikstr. Konigstr. 
telef anu nr. 356. 

Największy w:ybór. 

Eł~ganckie ubrania dla mężczyzn piekue ubrania dla . chłopców 
9,50 do 45 mrk. od 1,50 do 18 mrk. 

Nasze ceny s~ najtańsze, jii!!ośó jest najlepsza. 

Wielki odJział do t:leganckiego wyko· 

riywania l><;dług miary. 

Mate1ye z wła·wg,) Rkh 11U. 

miary podług 

Ołl 3S ID łte. po ez. 

I , . 

Stałe ceny! 
Ubra11ia 

do • prania 
dla cUoptów tJfł 1,23 mr. por z. 

~ ł. t :..; l1Ul ,y 1.ttowe dla panów od 88 f li. 

piczą wszy. 

SJodzienki dla cŁłopców cd 55 ftn. 

I . 

p-0cząwszy. 

------------~ 
l'll~~~~~~~~~~~!!~~~~~~~~~~~~~~!~~~~~~!~~~~~~~~-~~m~~-•_11B_nm;za1a1~~&B~~!ia!n1=m~~l?iimml!_~.~--~--~cc~~zmm1:aramt•E1a1me!Bi111maa111„aaB11n11~•-•_•_•_s_m_a_a_•__ll__!I_•_~„~„~ 
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r. 127. 6. 

odzienne pismo Indowe dla Polak6w na ob~inie, poświęcone oświacie oraz sprawo narodowym, politycznym i zarobkowym. 

Wrcbodzi codziennie I WYJ•Udtm d•i l)04wtątecznych. 
f>Ucdpłat• kwartalna na poczcie ł 11 listowych wynosi 
i lllf 50 fen., a z odnoszeniem do d-omu 1 mr. 92 ten. 
,~115 Polski„ zapisany jest w cenniku DOCZtowym 

W lmlc Boże za Wiarę I Ojczyznę 1 
Za inseraty plac! ~ie za wiersz i>ttvł<>Wl' 15 feA„ a • 
~loszenia zam e zczone przed nserataml -40 fen. Kłe 
C2CSto oglasza, otrzyma rabat. - Listy do .,Wiar ... 
Pot id~o" należy frankować i podać w nieb doki••· 

•• pod 2aaklem „t. polniscb" nr. 128. ny adres piszące20. Rekopisów c nie zwraca. 

Reda.key a, Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstrasse. - Adres: „ Wiarus Polski", Bochum. - Te 1 e fon u nr· 1414. 
ez ______ _ 

R;odzłce polscy? Uczcie dzieci 1we 

•••~' cZ}'iać I· pisać po polsku! Nie Jest 
Ptlakłem, kto potomstwu swemu znłe J· 

tać '~ pozwoli! 

z Qpadkow dni&. 

:l(~·eswa zawarcia pokoju pomiędzy Ro
syą a Japonią. 

Gazety londyńskie d011-0s-z<t, że kwe-
n'a pośrednictwa pokojowego mi~dzy 
Rosyą a Jaiponią za1muje obecnie w pier
\rSZ1'111 rzędzie rządy i kola dyplomatycz
ne. Co SJ.ę tyczy stanowiska cesarza nie
mieddego1 to ten zawia:domit prezydenta 
Stanów Zjednoczonych, że sprzeciwia się 
ewentualnemu zwołaniu międzynarod'Owe
go kongresu dla omówienia wanmków po
koju. Cesarz Wilhelm życzy sobie, aby 

' spmvę tę pozostawić wyłącznie RosY)i i 
JaponPi, a to z powodu, że kongres między
narodov,.·y mógłby łatwo doprowadzić do 
zatargu

1 
gdy.ż mocarstwa neutralne chcfa

łyby może skorzystać ze sposobności i w 
~ela-ch. samolubnych naruszyć neutralność 
Chin. - PreżYdent Roosevelt podziela to 
idarue. 

Jap01lia ma obecnie postawić warunki 
pok(ijowe, które może dla RO'Syi będą upo
karzahwc. Każdy jednak dziiś przyzna, że 
Japończycy teraz tpostawić nie mogą tych 
wanm.kó·w, jakie postawić mogli przed trze 
ma miesiącami. J aPończycy wcale nie b~-

. dą wspaniałomyślnymi i \iitn dłużej trwa6 
będzie \voina, tern cięższe postawtią \varun 
ki. Rosyanie zapłacić muszą za te ogro
mne oiiary i ciężary, jakie lud i państwo 
japo1'1skie p01l!eśli. 

Wygrany proces. 
Przed sądem administracyjnym toczy! 

.3ię tymi dniami cieka'\v'Y proces. Oto go
ścinny p. I(uchem z Bruchu zasikarżyt po
łicyę, że zajęła w jego lokalu ze ściany 
obrazy Koła śpiewu „Piotek", które Kolo 
ttzyskalo jako nagrndy na zjazdach śple
wacktc:h. Sąd zawyrokował, że obrazy 
mO"Ją wisieć w lokalu. Bliższe szczegóły 
wyroku podamy później. Panu Kuchemo-

. wi należy się uznanie, że tak energicznie 
praw swych dochodził, gdyż wyrok t~u 
ina dla wszystkich I(ół doniosłe znaczenie, 
ałtxrn. iem podobnie .postąpiła pol/icya tak
że w innych miejscowościach. 

Telegramy. 
Londyn. Tutejsze koła dyploma

tyczlie otrzymały wiadomści, że przemó
wieuia Wittego i Lambsdoriia za zawar
ciem pokoju nie odniosły skutku u cara. 
SJ>OOziewać się można manifestu, w któ
ry111 car wezwi-e iutl do walki o honor Ro
sył. 

Petersburg. Rząd czyni obszer
ne przygotowania z obawy przed rozru
chami rewołucyjnemi. Do Petersburga 
l1adchodzą włelki·e masy wojska. Rozru
chów obawiają się dla tego, ponieważ 
llrzyrzeczonv udział ludu w rządach nie 
będzie taki~, jak sobie go życzą szerokie 
lłlasy Indu rosyjskiego. 

Polacy na obczyźnie. 

S<>kołstwo polskie w 'Ameryce północnej. 
· Na dni 2., 3., 4. 'r 5. lipca b. r., zwołuje 
Związek sokoli w St. Zjedn. A. pótn. VIJ. 
Otrolny Zlot Sokolstwa ' polskiego w Chi
cago, wzywając gorąco wszystkie gniazda 
do lldzialu w tym wystwie publicznym. 

Równocześnie jednak odbędzie się dnia 3. 1 

4. i 5. lipca b. r., Zlot sokoU Okrcgu 
wschodniego w mieście Perth Amboy N. 
J. Związek sokoli w Acmrycc, którego 
członkami s..:1 druhowie nic gniazda, jak w 
kraju, liczy obecnie 2.723 czł~nk6w, raport 
ogólny sekretarza: związkowego z ruchu 
gniazd za marzec b. r., wykazuje tylko cy
frę 1.245 "" czem ćwiczących 190. Cyfry 
oczywiście nicdokladnc, ponieważ więk
szość gruazd' Jl{ie o<hxrniada na kwestyo
naryusze. 

Z wojny rosyjsko-ja{lońskiej. 
Wielka bitwa morska stoczona pod 

Czuszimq a zakof1czona zupełną i nieobli
czalną w następstwach klęską Rosyan za
pewne jeszcze czas długi zajmować będzie 
sprawozdawców wojennych i czytającą 
publiczność. 

Przebieg bitwy, wcdlug nadesłanych 
depesz, przedstawia się następująco: 

Admirał Togo stal w porcie korcań
skiin Mazampo w cieśninie Brougthona 
między Tsus21imą a Koreą, admiral Urin w 
cieśninie Kreuzensterna między Tsusz,imą 
a Japonią koło wybrzeży japońskich, admi 
rał Kamimura na Oceanie Spokojnym ze
wnątrz cieśniny I(oreal1skiej. Na wyspie 
Quelpart między morzem poiudn~owo-chil1 
skiem a cieśniną Koreai1ską była urządzo
na pierwsza japońska stacya telegraficzna 
bez drutu, druga była na Tsuszimie. Nad: 
to po cieśninie Koreaf1sk.iej i na południe i 
południowy wschód od wyspy !Qusiu krą
żyły statki japof1skie, pelniące służbę wy~ 
wiadowczą. Rożdiestwieński, któremu nie 
udało się zmylić floty japońskiej udanym 
ruchem na Ocean Spokojny, co miało ozna 
czać, że zamierza okrążyć Japonię, wpły
nął w sobotę rano w cieśnmę Kruzensterna 
w podwójnym szyku bojol\vym. Panowała 
tu wlaśnve gęsta mgła, podczas gdy w cie
śninie Brougthona, gdzie stał Togo, była 
pogoda piękna, 'choć morze było wzburzo
ne. Rożdiestwieński mając prw:plynąć ko
lo Japonii.i, spodziewał się, że główny atak 
może wyjść od strony wschodniej, 1 odpo
"\Vtiednio do tego rzucil w swym szyku bo
jowym gló\vne siiy na pra\ve skrzydło, o
slabiając przez to lewe; na prawem skrzy. 
dle stanęły wielkie okręty linio-we, na le
wem krążowniki, centrum utworzyły okrę 
ty gorsze. 

Jakkolwiek flota rosyjska plynęfa pod 
osłoną mgly, zostata jednak dostrzeżoną i 
policzoną. Odnośne raporty przestane zo
stały admiralowli Togo za pomocą telegra
fu bez drutu. Togo natychmiast uruchomH 
swą flotę, podpłynął przed wyspę Okinosz1 
ma leżącą na północ od Tsuszimy przy wy 
locie cieśniny korcafiskiej i połączywszy 
się z Kamimurą, zastąpił Rożdiestwiefi
slclcmn drogę. Flota japo(Jska bczwłocz11ic 
rozpoczęła bitwę; okręty japońskie rozw1-
nęty g\Yałto\YDY ogieri z swych dalekonoś
nych dział, a równocześnie liczne torpedo
wce japoi1skie ruszyły do ataku. Atak 
skierowany był przeważnie na lewe skrzy
dło rosyjskie, tj. w stronę, skąd się go naj
mniej Rożdicstwieński sp.odziiewat. Skutki 
fa?szywej fonnacyi bojowej daty się wi
dzieć zaraz po przctamaniu pierwszej kolu-
rnnv. 

- Już pierwsze strzały armatnie \~1Y'.''o-
laty zamięszanic na statkach rosy1sk1ch, 
zwlaszcza w eskadrze Nebogatowa pow
stał popłoch. A kiedy nad!J.iegly ~o~cdo
wce ja:poi1skie, trudne do dostrzezema_ na 
wzburzonem morzu, ukryte wśród fal i \\~ 
mrokach zapadającego wieczoru, mary-
111rze rosyjscy zupełnie potracili gfo:-Y· 
Na wielu okrętach nie Z\vracano 11wag1 na 
sygnały flagowe, myśl~no rac~ej o . rato
waniu życia, rzucając s1ę do uc1oczln, czy 
to na łodziach, czy nawet wpraw, a prze-

c1w torpedowcom poprostu nic umiano się 
bronić. 

Admiral Roż<liestwici'1ski ranny z to-
11ąccgo pancernika „KniaźSuworo' r" prze
niesiony ozstał na łódź torpedową „Biedo
wy"; Ncbogatow pod dal sic. 

(Jdy formacya bojowa rosyjska zosta
ła przełamana, Togo odrzucił rosyiskfo o
kręty ku brzegom japol1skim i wzmocnio
ny przez admirała Uriu, uderzył wszystkie 
mi swoje.mi silami· na flotc rosyjską. Wte
dy część okrętów rosyjskich, storpedowa
na, zatonęła, część mniej lub więcej uszko
dzona, poddała się, a reszta rzuciła się do 
ucieczki. 

Okręty japol1skie w pierwszym dniu 
bitwy, według raportu adn11rała Togo, od
niosłl tylko nieznaczne uszkodzenia. 

Dzief1 28 maja upłynął na pościgu za 
okrctami rosyjskimi. Rezultat znany z 
telegramów. Podczas· pościgu okręty ja
niosly tylko nieznaczne uszkodzenia. 

Trzecia część okrętów rosyjskich zgi
nęła od kul, drug,ie tyle dostało się do nie
woli, reszta ludzi uotonęla, bądi na pozo
stałych okrętach błądzi po morzu, by pó
źniej czy wcześniej wpaść w ręce japo6-
skie. 

Urzędowe sprawozdanie admirała To
gi o bitwie morskiej, nadeszlc do Tokio 
dnia 30 maja po południu, opiewa: 

Gdy rozbitki floty bałtyckiej poddały 
się dnfa 28 maja po P-Oludniu kolo Lian
court Rox glówncmn oddziałowi zjedno
czonych flot japońskich, wstrzymaliśmy 
pościg. 

Wkrótce jednakże zauważono wła
śnie gdy rozpoczęto rozbrajaJnie rosyjskich 
okrętów, rosyjski pancernik "Adm. Usza
kow", płynący w kierunku pofu<lniowo
zachodn).m. Krążowniki opancerzone „Iv~ 
te" i „Jakumo" wysłano natychmiast, aby 
ścigaJy ten okręt. Króżowniki wezwały 
okręt do poddania się, a gdy „Adm. Usza
kow" sygnalizował odmowną odpowiedź, 
zatopity .go koto godz. 6 \vicczorem. Za
łogę okrętową, okoto 300 ludzi wyrata~ 

w ano. 
O godz. 5 po połudmu zauważyliśmy 

krążownik rosyjski „DmJitryj Donskoj", 
jak plym1l ·w kierunku pólnocno-zadiod
ntim. Dogoniły go i zaatakowaty nasza 
czwarta dywizya i druga flotyla torpedo
wa. W nocy atak onowiono. - O świcie 
znaleziono wspomniany krążownik na mie
liźnne na południowo-zachodniem wybrze
żu wyspy Urleung na wybrzeżu korea1i
skiem. 

Nasz kontrtorpcdmvicc „Sadjanaml 
II" zajął nad \\'icczorcm dnia 27 bm. na po
łudnie od Urlcung rosyj ki kontrtorpedo
wiec „Biedmvy", na którym znajdował siG 
admirał Rożdiestwicf1ski i jeszcze jeden 
adm~rat, obaj ranni, oraz 80 Rosyan, w 
tern 27 oficerów sztabowych, z okrętu fla
gowego „Kniaź Su\\'orow", który dnia 
27 maja zatonąl. \Vszystki h zabrano do 
rrrewoli. 

Nasz opancerzony kqżownik „Czito
se" plynąc w kierunku północnym, zatopił 
jeszcze jeden rosyjski kontrtorpedowiec. 

Nasz krnżo\rnik „Niitaka'' i kontrtor
pcdow~cc ,,Murakunio'· dnia 28 maja po po
lndn.iu zatopiły rosyUd kontrtorpcdo :\1ec 

\Vedlug spra-wozdai1. jakie otrzyma
łem i wc<llug opowiadania jei1ców. rezul
tat bitwy od 27 do 2 maja jest następu
jący: 

Zatonęły rosyjskie okn~ty: .,Kniaź. 
Suworow", „Imperator Aleksander III", 
„Borodino", „Dmitryj Dons.koj". ,.Admirał 
Nachimow", ,,Włodzimierz" MQnomach". 
„Zemczug", „Admirał Uszakow'', jeden po
mocnicz1 k!<lżo·wnik. dwa kotrtorpodo
wce. 

Wedlug opowiada(1 jei1ców, dnia ?l b. 

m. mnlej więcej o godz. 3 po prnudniu za
tom1ł okręt „Osljb!ja" jak rÓ\\rni ż pancer. 
nik ,,Nawarin". 

Zabraliśmy okn:ty ro yjskie: 
,,Imperator Mikolaj I''1 „Orcl'', „Jcne

ra? a<lmiral Apraksin", ,.Admiral Senja
wi.n", kontrtorpedowiec „Biedowy". 

Okręt ,,Stemar'' ( ?) widziano dnia Z7 
maja w stanic niezdolnym do walki. Tonął 

on prawdopodobnie. Los jego nic Je t 
znany. 

W dalszcm ~prawozd mu donosi 
Togo: 

Potwierdza się, że rosyjskie okr ty 
„Oljablja" i ,,Nawarin" zatonęły. Donie
siono mi także, że 28 maja \\';dziano, jak 
okręt „Syssoj Wielikij" zatonął. 

Zaton~to: sześć txtnccrników: „Kniaź 
Suworow", „Imperato r Aleksander Ili„ 
„Borodino", „Ostiab}ja", ,,Syssoj Wjelf~ 
k/1j", „Nawari;n", pięć krążowni:k0w: „Ad
mirał Nachimow", „Dmitryj Donskoj" 
„Wtodzimicrz Monomach", ,,$wictlama": 
,,Zcmczug", i eden pancernik wybrzcżny: 
„Admirał Uszakow", dwa okręty dla spe
cyalncj slużby: „l(amczatka." i ,,Irtysz'", 
trzy torpedowce. 

Pojmaliśmy: dwa pancerniki: „Oreł" i 
,,Imperator Mikołaj I", dwa pancemiki wy 
brzeżne: „J cnerał admirał Apraksan" i 
„Admirał Senjawirn". jeden kontrtorpedo
wiec: „Biedowy". 

Straty R.osyan wynosz.1 ogółem 22 o
krętów wojennych, o łącznej pojenmości 
154,411 ton. 

Sprawozdanie admirała Togo kof1czy 
si~ następują ceru ust~pem: 

Nic doniesiono mi jeszcze zczcgólo
wo o stratach naszych okrętów, jednakże 
o ile to dotąd shvicrdzilem, okn~ty nasze 
nic od11'osty żadnych poważniejszych u
szkodzeii, tembardzici, że wszystkie biorą 
ndzial w operacyach. 

Listy strat w załodze je Z\;Ze a1ie ze
stawiono. Pierwsza dywizya stracila 
mniej wię ei ponad 400 ludzi. Książę Jo
zih.\to ma się zupełnie dobrze. Admirał 
Misu clnia 27 maja odnió ł lekką ran~. 

:Ziemie polskie. 
Z Prus .lachodnich armii i ~lazur. 

W ~jherowo. W R.rbnie powie.sil się 
robotmk Jan Ku ·eh. Zatargi i nie na ki o 
miedzę zirytowały g-0 ])Ono tak, że szukał 
~mierci. 

Toruń. tr.aszny był wynik połowu 
ryb, który w p<Yn\iedziałek dla własnej 
przyjemno' i urzqdzHo kilku urzędnikó\\ 
kolejowych i żołnierzy. Oto w ix>l kiej 
Wiśfo w oddaleniu 400 metrów od mo tu 
kołcjmrngo ·wylowili ciało przystojnie u
branej kobiety, której twarzy nie bylo już 
jcd1~k 1'.lożna ~ozpoznać. Zdaje 1ę, że 
trup zna1dowa~ się we ;vodzie przynajnmiej 
2 t rgodnie. Prawdziwym niewątpliwie 
będzie domysł, że kapciu z, torebka re z
na i rękawiczki, znalezione 11iedawno te
mu na I(ępie Bazarowej, należ.:1 do owe· 
kobiety, która zukala dobrowolnie śmier
ci w nurta„h Wisły. 

Z WieL Kr Poznańskiego. 
Gniezno. Zjazd kupiecki w Gniez.nie 

zagaił p. Zwierzchowski z Gniezna, ·ita
jąc ucze tników i kupców ·nneniem Towa
rzystwa gnicź,nieńskiego. Imieniem Zwią
zku powital obecnych preze. Z\viązku p. 
\V. Ozdowski z lnowroclawh · słowach 
pełnych zapalu i nadziei że Zw"ązek po
myślnie roZ\\·ija' się będzie i mu i, jeżeli 
pierwszy zjazd tylu aż zwabił goś .i. Do-

ród to. że związ • byl potrzebny, że po
zucie patrze.by łącz.no~c.1 w kupiectwie 

źy\\ 'ej ię odzywa, ż się rozwijać bedzie, 
a z niem i Związek urośnie. 



. 
Obrady zjazdu toczyły iG około bar

dzo żywotnych sJlra\\" kupieckich. Przc
de-wszystkie1t1 '' ·brano bimro infonnacl!_i
ne. Biur"' to będzie udzielać kupcom po
trz~i.atych wiadomości, n. p. gdzieby ku
c"1ec-Polak z pożytkiem osiedlić się mógł 
itd. Riu ro pośredrij.czenia posad ma pryn
q . . i i mlodzleży kupieckiej oddać 
S\\ . c us.Jugi, a mianowicie starać się o to, 
aże by młodzi ludzie pracowali także w fir
mach obcych celem nabycia o ile możno
ści wszechstronnego doświadczcnLa kupie•..: 
kiego. 

NaJwiQce.i żywotności wykazała spra
wa „Rolnika", tj. spólek zborowych. To
warzystwo ostrowskie przedlożylo zjazdo 
W!I odpowiedni memoryal, oświadczając, 
że _ .. Rolnik'' wybijającemu się z trudem na 
wierzch handlowi polskiemu szkodzić mo
że, przeszkadzając osiedlaniu się kupców 
samodzielnych zbożow-ych tam gdzje jest 
„ Rolllik''. 

Memoryał domaga się, ażeby J) „Rol
ników" nie. zakładano tam, gdzie sarno
dzklni kupcy z:bożowcy mają Już handle 1 

2) aby ks. patron Wa·wrzyniak, nim przy
stąpi do założenia „Rolnika'·, starał się o 
osirdlenic samodzielnego kupca. 

Zjazd po wyczerpującej dyskusyi 
ptzyją! odpO\viednią rezolucyę i postano
wil na odbyć się mający sejmik spólck 
\.vysfać dwóch delegatów, którzy sejmiko
wi sprawę tę przcdtożą. Delegatami \i,,·y

'Znaczono pp. Hulewicza z Ostrowa i Rit
tcra z Poznania. 

Zjazd omawia~ także sprn\vę dla kup
CÓ\\I bardzo żywotną, ażeby poczynić sta
rania u patronatu Spółek, ażeby nasze 
spółka Pożyczkowe, banki ludowe i t. p. 
dysko n to-waty weksle kupieckie. 

Opnkz tego poruszono wiele innych 
spra"·· miano-\v11cie także spraw~ wycho
wwnia młodzieży kupieckiej, aby polskie
mu kupiectwu zapewnić przyszłość. 

Poznai!. Walne zebranie Banku Zwią
zku Spółek Za;robkowych odbyto się dn. 
26 maja v.- Poznaniu w lokalu banku. Ze
braniu przewodniczy1 prezes rady nadzor
czej p. Stefan Cegielski. Sprawę z czyn
ności banku zdał p. Dr. Kusztelan, dyrek
tor ba.nku. Spra\\·ozdarn.e to wskazuje zna
czny wzrost i rozwój interesów banku. 
·ny wzrost i rozwój interesów banku. 

Poznań. Policya przyslafa restaura
toro\\'i K. \\' P oznaniu pod groźbą kary na
!kaz usuniiQcia z lokalu obrazów bohaterów 
polskich, ·pouie\.vaż w wy'.vieszeniu owych 
obrazó~ pohcya dopatrzyła się demon
stracyi przedwko Niemcom. Ta zaś oko
ll!czność, iż w tymże lokalu obok polskich 
wisiały także obrazy cesarz:y niemieckich, 
obostrza jeszcze zgorszenie. \Vfadza po
licyjna jest zmuszona wkroczyć w tę spra
wę w interesie porządku publicz111ego. Re
staurator p. K. podat zażalenie, k'Wre je
dnak prezes rejencyi, jak naczetlny prezes 

Kapitan Czart~ 
TOM TRZECI. 

(Ciąg dalszy). 
Cłwar rozmó\v dat się slyszeć w gro

madzie. 
Nihi Jednak nic objawlJJ choci d-0 od

wrotn. 
ZbóJc policzyli się i uznali wi<locznie.1 

że Liczba ich je·st dostateczna do wytrzy
mania zamierzonej wal-ki. 

- To dobrze - p~ Ben Joel. -
N i·.c-ma pomiędzy wami tchorza. ·występuj 
dę więc, jeden po drugim; będę ·\\"Y.Ph~cal 
11mówione wynagrodzenie. 

I zagłębiając rękę w worku, wydostal 
dziewięć zawczasu odliczonych działów, 
które rozdal zbójom. 

Swoją część schowal wcześniej je
szcze do k;1eszeni. Rozumie się, że była 
to część h\ia. 

J~olaind de Lembrat, ukryty w cieniu, 
towarzyszyl tei scenie, us.t nie ohi.ierając . 

Na znak, dany przez cygana, bainda 
ruszyła w pochód. Posuwano s.ię kro
k~cm woln-y1n, gdyż panowała jeszcze zu
pełna ciemność, ten zaś , na którego czeka
no. pojawić sic mial dopiero o pierwszym 
brzasku dnia. 

Nieopodal bramy Nestle Ben Joel ka
zał zbirom stauąć. Przez bramętę właśm.c 
Cyrano, mieszkający w dzielnicy SaLnt
Gcnnain, musiał koniecznie przechodzić. 

- Tu zaczekajmy- dora<lzil Ben Joei 
Rolandowi. - Przejście jest wąz1kie; prócz 
tego, znajdujemy się nai brzegu Sekwany. 
Będziemy mogli pozbyć s.i~ łatwo trupa, 
wrzuciwsz~· go do rzeki. 

- Masz słuszność. Ustaw łttdzi 
swych w ten sposób, aby Bergerac zostal 
w jednej drwili o-toczony. 

-0drzuciL K. ·nió ł · \rnr~ę przci..;iwko na
czelnemu prczeso-\\i do najw,,..2szego sądu 
administracyjnego, który st\\11erdziJ, że od
nośne obrazy nie były oryginałami tylko 
odbitkami. Obrazów nic skonfi kowano. 
Sąd administracyjny znióst rozporządze
nie policyi i. zaznaczył, że obrazy te pod
padają pod prawo prasowe, gdyż chodzi tu 
o odbitk1, które wyrażają pewną myśl. 

\\'e<lle prawa prasO\\' ego podlega \\ 'Olnoś~ 
prasowa tylko tym ograniczeniom. które 
prawo prasowe przepisuje. 

Ze Slązka czy Ii Starej Polski. 
,,Gazeta Opolska··, utworzy~ się komitet 
pod nazwą „Komitet wyborczy ludu pol
skiego na okręg opolski". 

Przewodniczącym Komitetu wybrano 
p. Tomasza Barona·, zastopq przewodni
czącego p. Karola Nogltka, robotnika z O
pola, sekretarzem p. St. Spychalskiego 1: 

Opola. 
... Komitet sta\Yił soble za zadaJ1ie sta~ 

na straży interesó,,- ludu polskiego w po
wiecie opolskim i próbować, czyby nie 
można na sprawiedliwej podstawie i " 
imię równouprawruenia dojść do porozu
miema z partyą centrową \V okręgu opol
skim. 

Z łona Komitetu porozumiewano siQ 
już prywatnie z kilkoma księżmi z okrę-gu, 
którzy przy ostatJ1ich \\.'yborach byli po 
stronie ludu p.olskiego. Jeden z księży 
proboszczów wyraził to zdanie że· jakkol
wiiek na razie ks.ięża, przy wyborach ręka 
w rękę z ludem fdący ,do Komitetu nie na
leżą, to lud może być pe\\~ien ich życzliwo .
ści i poparcia; lud po\vinien przede\vszy
stkiem sam dać dowód, iak to jnż nieraz 
w naszym okręgu uczynił, że ma poczucie 
obywatelskie 1 umie się rozsądnie zabierać 
do zalatwiania swoich spraw obywatel
skich, a reszta się znajdzie. 

Z innych dzielnic Polski. 
Łódź. Strajk w Lodzi rozszerza się 

coraz bardziej i przybiera niepokojące roz
miary. Obecnie strajkuje już z górą 30.000 
ludzi. Wzburzenie povvszechne robotni
ków objawia się przed\\' tym fabrykom, 
w których praca jeszcze odby\Ya ~11ę regu
larnie. Większość robotników ,pracuje tyl
ko 2 do 3 dni w tygodniu. W niektórych 
fabrylkach, jak Gajera. łicinzla [ innych 
robotnky nie wychodzą wcale i nie p-o
zwalają dalej praco\vać, czekając na za
dośćuczynienie ich żądaniom. TO\\. ary 
" ' bielnikach ulegajc:t zupelnemu zepsuciu i 
zniszczeniu, a straty można już obecnie 
ab1!iczyć na krocie. Fabryki miejscowe 
wysyłają niektóre towary do wykończenia 
do Zg,ierza, Tomaszowa, Konstantynowa 
i innych mi.a st okolicznych. W czo raj ro
botnicy zaczęli zatrzymywać wozy z ty
mi towarami, nie pozwalając ich ani wy-

Mejsce1m, przeznaczonem na natarcie, 
byt róg ulicy. 

Na murze jednego z domów, róg ten 
tworz4cych, plonęta we wnęce lampka, o
Ś\\ietlając słabo figurę Matki Boskiej. 

Wprost tego domu na brzegu Sekwa
ny, leżala·duża kupa gruzÓ\\' , jakby umyśl
~1ie przygotowanych, aby zapewnić bez
pieczne schronienie zbrodniarzom. 

Ben Joel ustawur po trzech ludzi z ka
żdej strony ulicy. 

Trzej pozostali zostali wystani na zwia 
dy w kierunku bramy Nesle. 

Wszystkich tych przygowwail doko
nano w największej cichości. 

Następnie Ben Joel po\1;rócif do hra
biego. 

- Czy pan hrab!1a jest pewny, że Cy
rano przybędzie przez tę bramę? - zapy
tał. 

- Jak najpewniejszy. Miesl'jka on 
tiieidaleko ztąd i niema rnnej drogi przeó 
sobą, chyba gdyby chciał .przebyć Sekwa
nę PO\\ yżej Luwru, co jednak trudno przy
puszczać. Czy można ufać twoim ludziom 
że śc.iśle wypełnią rokazy? 

- Niech jasny pain będzie spokojny. 
Kapitan Czart, choćby byt czartem we wla 
snej osobie, nie wyśliźnie się 1nam. Pierw
szy cios z mojej ręki otrzyma. 

- Musi to być zrobione szybko. Je
śli nie znajdę przy Cyranie tego, co mi po
trzebne, mędziemy musieli wziąć sztur
mem jego mieszkanie! 

- O! -zauważył Ben Joel - to nie 
byłoby bardzo roztropne. 

- Tak chcę i tak być musi - rzekł 
wyniośle Roland. - Jeżeli brama stawi 
1'1am op(>r, po:d.pal1my dom I 

Cygan nlc nie odpowiedział. 
Pochylił się on ku zremi i nasluchv-

\rnl. · 
Do uszu Rolan<la najlżejszy szmer nic , 

\\ oz.ić. f(obotnicy nocnh~ ni~tylko \\. id· 
brykach. ale próbują tego także " " rnic
szkani:lch fabrykantów, jak to n. p. uczy
rnli u Taubego. P. Oakrową, jadąc..1 wczo
raj rano na dworzec kolejowy w celu uda
nia si~ do Karlsbadu, robotnicy zatrzymali 
na ulicy, kazali jej wysiąść z po-wozu, zre
\\ idowali jej rzeczy i rrie pozwolili jej wy
jechać. Robotnicy żądają dość znacznych 
podwyżek np. u Gromana po dwukrotnern 
podniesiemu plac obecnie żądają 20 pre. 
p.odwyżki. Nadto po wielu fabrykach sca
wiaią żądania usunięcia niesympatycznych 
sobie zwlierzchnik6w, których nawet od 
razu wynoszą za bramy fabryk. Objaw 
ten przJ'bral charakter epidemiczny i groź 
ur. Zatarg rzeźników z rzeźnią miejską 
tr\\'a jeszcze ci;:igle. Mictsa \\·czoraj wcale 
w mieście nie byto, wszystkie prawie za
kłady rzeźnicze zamknięto. · 

Przy pogrzebte robotnika Krówczy11-
skiego, zabitego przy fabryce Gromana 
przed trzema dniami, zgromadzHo się oko
ło 15.000 osób. zajść jednak żadnych nie 
było. Wdo\q i dziećmi Krówczyl1skiego 
zajL\t sie fabrykant, dając im pewien datek 
jednorazowy i zapewniając dalsze m.1esiG-
:;zne wsparcie. · 

Warszawa. Z powodu wiadomości, 
podanej 1przez warszawskiego korespon
denta ,C1..iasu" a przedrukowanej następnie 
\\ „Dziennik11 dla \vszystkicłl", jakoby 
„strajk szkólny zbłiżat sic ku kof1cowi a 
uczni O\\. ie warsz a wskich szkół średnich 
postanO\vili po wspólncm porozumieniu po
,,:rócić do szkoły we wrześniu, tutejszy 
„Związek unarodo\1tienia szkół" wydal 
krótką odezwo. w której wiadomości tej 
zaprzecza stanowczo. Odez\Va st\\·ierdza .. 
że w wiadomości podanej przez „Czas" 
riiiema ani słowa prawdy: 3-n~ mtodzież nie 
porozum'ie\\ ala się "\\' tej sprawie, ani spo-
1eczetist\\"O nie zachwiialo sic w postano_. 
\\ ieniu zdobycia szkoty polskiej. Bojkot 
szkoły rosyjskiej trwać musi nadal w całej 
sile. 

·Nowe wybory w Esseńskiem. 
W czwartek po południu zmarł w Ber

linie na zapalenie płuc Gerhard Stoetzel 
poseł do parlamentu z obwodu Esseńskie
go, członek stronnictwa centrowego. 

Czeka zatem i obczyznę nowa praca 
'lvyborcza, dJa której nasz komitet nieba

wem będzie trzeba zwołać. Polacy, jeżeli 
wezmą udział we wyborach teraz tern wię
cej niż kiedykolwiek tylko na własnego 
kandydata narodowego, Polaka-katolika, 
głosy oddać mogą. Trzeba skorzystać z 
chwili, by rozbudzić przez agitacyę wy
borczą ducha narodowego i obywatelskie-

dochodzil, ale I3en Joel, który rr~al słuch 
o wiele d-eUkatniejszy, pochwycił stuk ko
•pyt kDflskich na bruku, rozlegający się \Y 

bRrdzo znacznem jeszcze oddaleniu. 
Gwiazdy zaczynały gasnąć i na wscho 

<lzie, ponad dachami milczącego mtasta, 
niebo zleka się rozjaśn/Lalo. 

Jeden z ludzii, \\~yslanych na zwia<ly, 
nadbiegi szybko. 

- Cóż tam? - spytal Roland. 
- Jeździec jakiś zmierza w to stronę. 
- Sam? 
- Zapewne sam. 
- Nie poznałeś, kto to taj(i? 
--- Zbyt ciemno jeszcze. 
-- To on bezwątpienia - rzekl Ben 

Joel. - - Ja udam się naprzód; \VY bądźcie 
goto·wi. 

Cygan pob1egt ku bramie Nesfo i przy 
czait stę, aby zobaczyć przybywającego 
jeźdzca. 

- To on, w samej rzeczy - s.zcpnął 
do siebie. 

- Naprzód! - rzuci! przyciszonym 
głosem rozkaz zbójom, którzy się z nim 
potączyli. 

Następnie jednym skokiem znalazł się 
przy vvierzcho·wcu poety i chwycit go sii~ 
nie za chrapy. 

1(0!1 szarp.tiąl gię gwaftownei w tyl , a 
Cyrano, \vydągając z olstra pistolet, krzy. 
knął: 

- Na bok, łajdaku, bo strzelę! 
- ttura na Kapitana Czarta! Do mnie 

do mnie! - wrzasnął napastnik. 
Wszyscy zbóje wystąpili, zagradzai<ic 

<lroge poecie. Roland tylko pozostal w cie 
niu, oczekując końca wałki. 

- Zasadzka? - zav.-()fat Cyrano, 
śmiejąc się szyderczo. - ttrallia, jak widzQ 
rlk traci czasu. Z drogi, hotota t 

I nie ostrzegając już tym razem, wy
strzelił. 

go w setkach i tysiąca 'li robotnikó\.v, kl~ 
rzy jeszcze nie biorą udziału w życiu Ila. 
blicznem. 

Dla panów centrowców wałka wybor , 
cza będzie nader ciężką po tej zdradz~, · 
botnJków, jak Jej się dopuścili .PfZ}' 0~ , 

dach nad nowelą górniczą w sejmie Pr • 
skłm. 11-

I?!!!_ 

Wiadomości ze świała. 
Izba Panów zajmowała się w czwa 

tek nadesz!q z sejmu nowelą o stósunka~ 
ro~~cz~ch w górnictwie. Wyrażono na. 
dz1e3ę, ze,n~we~a zostar_1ie przyjęta, chOciat 
z p~w!1-0~c1ą. 111e bez ~cs.z~ze \.\.'iększycb 
kresle11, Jak ie poczymł 1uz przy P0ntoc . 
centrowców sejm pruski. ~ 

No\.velę. przekazano os?bn~! komisyi, 
. Z Rosy1. ,,Local Anze1ger otrzY'lnu. 
JC telegram z Petersburg·a o \\-rażeni.u ia. 
kie tam zrobiła wiadomość o pogrn~ie 
Kota oficyalne jeszcze rnągle nie ch<.::t 0: 

głaszać hiobowych wieści, choć sztab uia. 
rynarski i-osiada dokladne \viadon1oSci 
Dzisiaj jednak \\ szystkie warstwy ludno: 
śdi od najniższych aż do naJ\vyższyeh wit. 
dzą o rozmiarach klęski. f aktycrne zain. 
teresowanie okazują tylko koła hnanso\ve 
11~.ród zaś cały z_achowuje s[ę dość obojęt~ 
me, bo odleglośc rozgryw:ającej się akq1 
12.000 wiorst osłabia wrażenie. Wszy. 
stkie dzienniki zgodnie zaznaczaici, że Ro· 
sya jest . systematycZllie rujnowana q ni ć 
będzie lepiej, dopókt sam naród t~ ie weź„ 
mie wlMzy w swe dlonfo, aby roostrzv. 
gać o swoim losie. · 

W Petersburgu zdarzyło ;:,ię, że. robo. 
tnicy rosyjscy na wiadomość o klęsce p00 
Czuszimą wznieśli okrzyk na cześć Japon. 
czyków. 

Z Japonii. Japoi'1ski mrinister marynar. 
ki, baron Jamamoto wysłał do admirala 
Togi, w odpo\viedzi na jego sprawozdania, 
następującą depeszę: 

,,Druga i trzecia nie.przyjacielska 
eskadra z<l:ola-wszy szczęśliwie sprostać 
trudom podróży na Dale.ki Wschód, dowio.' 
dly, że nie można ich było le1kcewa.żyć, ale 
'Pańska eskadra, zastąpi-wszy nieprzyJadel. 
skiiej flocie drogę do miejsca jej przezna, 
cze.nia, pomieszała jej szyki i wszystkie 
okręty zniszczyła lub zabrała. 1Pańskle 
zwycięstwo na tern się jednak nie kończy : 
wziąleś nadto do n.iewoli wodzów niepm'
jacielskich. Dla naszej swra\\."Y 1varodowej 
jest pańskie zwycięstwo nadZ\\-'"y-czai rado
sne. Przesyłam Panu najszczersze życze
ma i korzystam ze 5posobności, aby Panu 
wyrazić cesarską pochwałę, Panu i jego 
po.dwladny1m podzięko\\ ać za uciążliwą 
wielomiesięczną służbę i dać wyraz 
wspótczucin dła polegtych i rannych" . 

Jeden ze zbójów po\rnli'l się o ziemie 
z roztrzaskaną głową. 

-- Gif1 ! - krzyknął cygan i z nadsta· 
wianym nożem rzucił się, jak tygrys, na 
Cyrana. 

Sawrniusz odbił cios i ze \.Vszystkich 
stron naciskany, zeskoczyl z konia, aby 
mógl walczyć swobodniej. 

W ręce jego blysnęla szpada i tą szpa
dą, którą \vladal po mi.strzmvsku, szybko 
oczyścit plac przed sobą. 

W tej chwili kilka kul świsnęło mu 
koio uszu. 

- To czart prawdzi\vy ! 
- mruknął Ben Joel, \Vśdiekty z gniewu, 
widząc, że żaden ze strzałów nie dosięgną! 
Cyrana. 

I doby\vszy rapiera, natarl raz jeszcze 
na poetę. Cyrano, broniąc się tylu nara.z 
przeciwnikom, nie był ·w stanie przew1• 

dzieć wszystkich ciosów. Szpada cygana 
przeszyła mu prawe ra;mię. 

- Dostał! - wrzasnął tryumfttiąco U· 

radowany zbój. . 
- Druga ręka cafa ! - odparł ctrn·1ąco 

poeta. '{ 
Z błyskawiczną szybkością przerzuc.1 

szpadę z prawej ręki do lewei, smagnąl n~ 
cygana. przez twarz, a drugim sztydie 
przebil mu piersi na wylot. · 

Zbój wyciągnął ręce t padł, ja:k gro· 
mem rażony. 

- Zabity! do\l,ródca zabity·! - ode~: 
zwa~ się głos w Humie. - Zmykaj, kto\ 
Boga wierzy! · , 

Widząc uciekających \.\. · poplo~hu z~~~ 
jów, I\-01and wystąpił . naprzód, trzdym~y· 
w każdej ręce pistolet 'i zmierzył 0 

rana. d nl 
Dwa wystrzały huknęty w Je nY 

prawie czasie. 

(Ciąg dalszy nastąpi). 



1~ z róin\',fi stron. 
Petersburg. Kilka fabryk tutejszych 
ueikowało. Wojsko strzeże porządku. 

01
• fa 1ńsbruck. Przedsiębiorcy budowlarn 

ro. Z\·znali niektóre żądania robotnikó\,., 
ra. pr_n·· nodj<;tO ZHÓ\V pracę. 
ru w-11; 1-' 
· Goeteborg. Zatonęły tu 4 żaglowce. 

··eein osób utonęło. 
.._ ""

1 
Dortmund. Na czele spółki „Dzien-

k ·· dortmundZ'kiego stanęli pp. Ig11acy 
~ r~rnewski i Wawrzyn Franka z Bo
Jrn.n. Red~ktorem po~os~al i ~ad~ P: 

~ czarnu:ki, ktory od załozema „Dziennika· 
zez p. Żnif1sk.iego byl redaktorem tegoż. 

ia. pr n,,,.rtmund. Ponieważ zorganizO\\ ani 
aż UV 

eh trejkuJący rob?tnicy ~rn. zawezwa~ie :o~ 
cy botY ·podJąć n.1e chc1el1, \\~ypow1~dz1eh 

~z,!onko\\ite rensko-westfalsk1ego z_Jedno
r:. zcnia pracodawców pracę wszystk11n zor 

'rranizowanym robotnikom. Robotników 
u. ~t:zcz.ą 12 czcnvca. Mniej \Vięcej 15-
a. ~oOOO robotnikó\V będzie bez pracy. 
ie, • 1 

13 czerwiec zapisać można „Wiarusa 
~: Polskiego". P_rosimy R?<laków o PO!)ar-

dc, gdyż rM„m wr~gow1e. ludu polskiego 
~~ 'taraj~ się podkoipac byt Jego. 

Madryt. Szajkę osznstów arcsztowa-
~ l 

10 w ,\fa<l.rycie. Rozcslali oni isty po 
n. ~me:-ycc Anglii, francyi a przedewszy„ 
.~'. tkiem po Niemczech, zapowiadając wy
~~ bitlli(szym obywatelom uzyskanie skarbu 
V· "8()0000 franków rzekomo skonfiskowanego 
J. a n~Ol4'1cego by~ odebr~nym, ale z pe:wn~
ie mi ofiarami. Listy takie odebralo te~ kil-

ku poznańskich obywateli pglskich. Mniej 
i- wiecej przed rokiem pojechało pod wska
,. zanym adresem dwóch niemcó\v z Pozna
l· · nia. ale doznali ror.czarov.rania, stracili bo
~ wiem kilka tysiący marek, a rzekomego 
· skarbu nawet nic widzieli, bo go jako nie-· 
~ d istniejącego widzieć nie mogli. I nie awno 

chcieli znowu niektórzy - chciwi skarbu 
a -ttdać się do Madrytu, ale im odradzono„ 

Wreszcie uciało Silę policyi przyłapać o-· 
i, sw.tÓ\\. Szajka ta składala się z sześciu 
a mę.żczyzn i trzech kobiet. 

- ·- ----- ___ gz ___________ _gg_g 

Rozmaitości. 
Albert Rothschild najbogatszy z Roth-

. s~h ildów, umari w Pa·ryżu poz.cstawiwszy 
z ~ór:-i miliard majątku. Cały jed1na.k ma
j~tck iinny Rothsch'ildów, która ma filile w 
londynre, Frankfurcie i Wie.dniu obejmuje 
ok0lo 10 miliardów... Nagromadzenie tak 
o\brz.ymich kapitałów w rękach jednej ży
dowskiej rodziny, stanowi wie1kic npebez
p1cczel1stwo ekonomiczne i społeczne. 
Dziwna rzecz, że socyaliści nigdy nic wy
slGPtii ą przeci\\ ko Rothschildom. 

O zmarłym Rothschlildzie opowiadai'l 
że gdy:mu dorniesiono, iż zinany w Austryi 
bankier żydoV.·ski liirsch, zostaw:il PD 
śmierci 600 milionó\V franków, powiedział: 
„na, proszę! myślałem że to czlo-wiek za
możny·' ... 

Sprawa księżny l(obursklej weszła w 
nową iazG. Dwaj znakomici psychjatrzy 
paryscy, wezwani do ekspe·rtyzy przez 
wicdel1ski urząd kuratelarny, orzekb. sta
nowczo, że księżna była i jest zupetnie 
zdrową na umyśle. Orzeczenie to rzuca 
bardzo dzi·wne światło na wiedeilskich le
karzy i sędziÓ\\. którzy księżnę Ludwikę 
osa<lzili w dt; :nu obłąkanych. 

Herbata. łi e rhata jest ur(Xlzonym Ch~ł1-
czykicm i tillską krewną kamelią naszych c1_e
'Plarn i. Chi1rr wrirnżą rocznic około 1J3. mil_., 
Japonia ok(}{o 16. a Indye Zachodnie 43 mil. k1-
J,~ramów herbaty. 

lJiście herbaty stają się czarnemi pr~y pra
żeniu, a pozostają zielone przy suszeniu; pod 
takiemi postaciami i w takich odmianach her
bata iest szeroko znana. 

Pierwsi podróżnicy z wieków średnic~ wi
dzieli herbatę używaną jako napój w Chmacll 
śród Tatarów' i w Persyi. Hodowla herbaty.w 
lndrach wschc<luich, w Brazylii i Sta~ach Z)e
<l~cx:zonych zaczęta się doplero w l<oncu. XVIII 
\\leku i oo. owego czasu stale się powiększa. 
Hol~n{!rzy zaczęli pić herbatę około r. ,l<?JO, ale 
~opiero oct r. 1705 zaczęli sprowadza-c J~ bez
PoŚrednio z Chi-n. 

. Napar liści herbacianych dos.ta~·cza 18~0, 
na!częściei nś okola 30 proc, ,vyc1agu, zaw1e
raiącego: teiny 1-2 proc„ bialka 2.6 proc., ~L~ 
kstryny 9.7 proc„ garbniku 15.7 proc., sol! ~ 
Proc. Herbata już raz zaparzana. dostarc~a d_a~ 
l~ko mniej popiołu. tterbata czarna by.r~aimmeJ 
nie za"1;era mniej te~ny, niż zielona. _Oleiek ete
ryc~ny ulatnia się dopiero wtedy. k1ed~ krzep
n~ e 01a1ko, dla tego to herbatę nap~rza się _g~r~
cą wo.Ją, a unika się jej gotowania, prz> kto
rem olejek eteryczny ulatnia się. 

łi~rbata dr..iala na żolądek i serc~ datek? 
!agO\lnie), niż kawa, pooieważ nie zaw1~ra on~ 
~rod.uk~O\\" prażenia; dla tego herbata 1est ~~ 
~ęp~a ·1 Pożyteczna dla tych, któr~y _przy uz).

\\arut~ kawy obawiają się podraź1ue1;1~ n~cn;i, i ta~ze Przy stabyrn iolądku. Podraz111eni_e 1!1°-
11~ 1 Podniecenie umysłowe pr~Y herba~1~ 1~s.t 
miarkowane i spokojne. Myśli p..fyną Z}WleJ, 

S<\<1 stale się szybszy i bardziej określony, a bY· 
naJmniej nie zmącony naplywem rómwc.h uczuć, 
~~~ Przy winie. Herbata czyni rzei~1m, . a . w 

i ększych ilościach odpędza sen. Mozna się ie· 

dnak „rozpić„ ró\\·11 : • dobrze łkrha 1. bi-. ka"'· 
I_ub w.nem, tylko że na tęp rn a 1 b:i.rJzo r · -
zne .•. 

-- w.==-~--

Wesoły kącik. 
Ze sądu. 

Sędzia: kaza11i je teś ie na 20 lat 
więznenia i natychmiastowe aresztowanie. 
Czy macie jeszcze co do powiedzenia? 

Zasądzony: Owszem, przeŚ\\ ietny 
sądzie; proszę zawiadomić moją żon<~, 7-e
by dziś z obiadem nie czekała 11a mnie. 

To co innego. 
Sędziia (do oskarżonego): Wa.sz obroi1-

ca adwokat tu mów il, że· c1c już od dzie
siątego roku życia S\\ ego sami na swój 
chleb zarabiali. W jaki to bylo sposób? 

Oskarżony: Kradłem gęsi„. 
Sędzia: A, to co innego. 

Wszyscy się oglądali. 
Sędzia: Więc na1 was, oskarżony 

Fnrm.a11ski, spada wi1na. żeście przejecha
li świadka Gapskiego. 

furmal1ski: Jestem nicwmny, panie s~1 
dzie ! Drogą przechodzila właśnie pięk1n 
dzkwczyna i Ś\Viadek Uapski się za nią 
obejrzal, nie zachowując należytej ostrM
ności„. 

Gapski: Oskarżo11y f'urmaflski też 
się obejrzał... 

Sędzia: Pamc Str6żkiewic.:z, jako po
licyant byliście obecny - jak s.lę .wię~ 
ta sprawa. mialar? 

iStróżkierwlicz: \Vybaczy pan sędzia, 
,niestety, ja też się \\ owej chwili obeirza
le ... 

Adwokat (z!oŚliwic): W takim ra7~e 
zdaje się, że rneczywiśck tyłko sam ko1't 
byl świadkiem wypadku ... 

f'urma6ski: Przepraszam, k o il także 
się obejrzał.... 

W hotelu. 
:Gość: No, ale to już przechodzi 

wszetkie \vyobrażenie ! Liczysz mi pan l O 
marek za pak.ói z łóżkiem, a ja musialern 
spać na bilardzie, bo \vszystkic lóżka by
ły zajęte„. 

łfotcłista: No tak, to jest podług tak~ 
sy; bilard kosztuje 50 fenygów na ~odzi
nę ... 

Po amerykańsku. 
Bogacz amerykafJski: Nic z tego, mój 

panie., nie otrzymasz mei córki za żonG. 
Starający się: Nie ustąpię przed pa1"i ... 

ską odmową. Skoro raz pokochalem, pa
r~te, żaden czlo·wiiek na świecie nie jest w 
stanfte mnie ... 

Bogacz: Ależ nie myślę uciekać się 
do żadnych środków gwałtownych. Po
wiedz pan. ile chcesz za odstąpienie o:d rę
ki mej córki? 

Starający się: Co!... Pan śmiesz„. 
Hm jednak, ile ja chcę„. A ile pan byś dJ:l? 

OD REDAl(CYI. 
Panu Szczepanowi M. w Wanne. 

Ban.k Przemysłowców miasta Poznania"' 
P0znai1 (Pose111). 
_____ !±!±2! 

~~~abozensfwo polskie! 
Hontrop. 

Spo,viedź św. w środę, 7 czerwca od 
rana do wieczora. - Kazanie po p~t o 
godzinie 5-tej. 

Baczność ,,Sokół" w Hochield ! 
Czołem! Czołem I 

P~zyszie zebranie Tow. gimn. ~okól" 
w łfochfold odbędzie się punktualnie o I 
w południe dnia 4 czerwca w lokalu p. 
Karpina, przy ulicy Werthause1:sti:-, nr. 96 
po.nie-waż mus1eliśm~ lokal zt~1emc z po
\l/odu iniemieckich gmmastyko\\·. Na PO 
wyższe zebranie zaprasza się '.'·s~ystkich 
druhów i Rodaków, a szczegolme.. mło
dzież połska z Duisburga, ttochfeld 1 oko-
Ncy. Czofem ! Wydział. 

Sprawozdanie z pielgrzymki polskiej do 
Hardenberg-Newiges odbytej 21 maja t. r, 

z dekanatu Essen. 
Liczba pielgrzymów w Essen \vyno _i

h 6S8, w Stecie 360, razem 1018. Doch.~ 
ze sprzedaży biletÓ\\r po 10 fen. nad'.\'y.zk1 
101,80 fen. Zebrane na drodze krzyzo·wcl 
55,95 mr. Pozostało z roku 1904 dochodu 

7 12 mr. Razem -dochodu 164,87 mr. 
' Rozchód: Na msze i świece w kla

sztorze w ttardenberg 23,~ rnr. .\Vo~ne 
bilety z Essen 39,60 mr. \v olne bilet}. z 
Steele l6,50 mr. Podróże dla ~:ezes~~v 
7 20 mr. Ogłoszenia 23,00 mr. Rozne W}

d~tki w spra-\vie pielgrzymln 18,80 mr. In
ne \vydatkij 19,00 nu. Rozc~ód 147,10 mr. 

D h . d l64 87 mr. PozostaJ0 17,77 mr. 
OC o ' k' E Fr. Karliko\\ s I z ssen. 

T. No\va.cki z J(atemberg11. 

Bractwo Różańca św. Polek w Castrop 
idono i S10 trom iż \\' niedziel 4 czerw a 
jest nabożef1 two różaf1cowe. Po nabożef1-
srn ie zebranie gdzie z-.. ykle. ~ewia ·ty, 
które }I ą wstr11>ić do bra twa. mają do
brą okazyę do :..·pi ania ię. takżl! pann ·. 
który h mamy jesz ze bardzo mało w na-

zem granit:. Każ<lą io trę, która je t 
star zą Róży, uprasza ię, aby przybyła na 
zebranie w celu urcguło vania róż. O li-
czny udział upr, sza S.Ję. Przełożona. 

Baczność 
Rodacy z param Ołobockłej w powiecie 

Ostrowskim. 
Ninieiszcm zapraszarny wszystkich 

Rodaków z parafii Ołobockiej na dzieli 12 
czerwca, t.i. w llru~ic święto Zielonych 
Swiątek zaraz po nahożet'1st\\ i•' o godz. 
I L.0 do 1okalu p. Jascgo w Laar-l~uhrort. 
Ponieważ cho~lzi o spraw~ bardzo ważn::1, 
przeto każdy Rodak na zebranie przybyć 
winien. Spodziewamy się, iż f~odacy licz
nie przybęd:\ o co jak uaj najuprzejmiej 11-
prasza l(omitet: 
Ign. Szczot. Piotr C;alach„ .Jan Wojtczak. 
łgu. Urban. Franc. Wolniak. lgn. S\\it:r-

czyk. lgn. Jarosik. 
U a waga: Pofa\dck <lzicnny: l) Za

gajenie zebrania przez p. lgn. Szczota i o
znajmienie celu tegoż. 2) Obór kolektorÓ\\ 
na rok caly oraz stałego sekretarza i ka
syera oraz zastępców. 3) Om()\\ icnie spra
wy sprawienia wspamalcj Bożej Męki, któ
ra ma później stanąć ua pagórkn kot()I dru
giego kościoła\\- Ołobolrn. 4) Obrady jakie 
fignrę Swiętych Par'1skich mają być umie
szczone. 5) Za jak:.1 cenę ma być sprawio
na. 6) Kiedy ma nastąpić nkol1czcnie zbie
rania dobrowolnych ofiar. 7) Odczytanie 
listów od ksiQdza proboszcza i od księdza 
wikary11sza z O!oboka . 8) Odczytauie li
stu od pa11a Jgn. Drczy, przewodniczącego 
Tow. ,,Jedność" z Ołoboka. 9) Wolne 
glosy tylko parafian. Z innych parafii Ro
dakom głosu się nie uddzicla. 

Ign. Szczot, przcwodn. 

Baczność „Sokoły" ! Czołem! 
W drugie święto Zielonych Swiątek, 

tG jest 12 czerwca o godz. 4 po J)Ql. uż<l
dza 11a sali Grotloh przy rzece Ruhr Sokół 
w Alstadc11 zabawę potączomi z ćwiczenia
mi i taficem. Uprasza s1Q \vszystkich dru
h<>w oraz J~odaków w Alstaden i okolicy 
o liczny udziat w zabawie. Osobnych za
proszc!1 nic \\ ysyłamy. Czolem t 

Łazarewicz. sekr. 

Pokwitowanie składek zebranych przez 
parafian Gsotyńskich ua obczyźnie 

·nas.prawienie pamiątki do kościoła parafia[ 
nego w Gostyniu. 

Ofiarowali: f. Stachowski 20 mr., Ja
\\·orski 5 mr. . .Fr. Szary 3 mr., Józef An
tonie\ri,cz l mr., Katarzyna Antoniewicz 
1,50 mr„ Andrzej Koczoro\vski 3 mr., fr. 
Walkowiak 50 fen., Mich. Ciemniak 50 fen., 
Jan Jóskowiaik 1 mr., Stan1sła"r \Vawrzy
niak 2 mr. Katarzyna Juskowiak 2 mr., 
Ludw. Oor~nia 1 mr., l(aról Serwotka 50 
fen., Pawel Pospiech 3 mr., Stan. Zaremba 
5 mr., Walenty Luczak IO mr., Wawrzyn 
Nowak -1 nu., Jan Maćkowiak 3 mr., Leon 
Danielczak 5 mr., Maciej Jank0\\(1ak 5 mr., 
Galczyi'tski 5 nu., Tomasz Andrzejewski 5 
mr .. Antoni Szymczak 5 mr., Marcin Sta
szak 3 mr., \Vojciech Staszak 10 mr., An- • 
drzcj Olejniczak 5 mr., Kocz 1 mr., Stefan 
Lawniczak 3 mr., Marcel Ostojski 10 mr., 
Filip Lapke 5 mr., Jan Ratlola 3 mr., Mi
chał Klunowski 5 mr., Franc. Grzegor ka 
3 nu., Franc. Dworczak 6 mr., zebrane 
przez Andrzeja Gano 21 mr., Józei Lagodz
ki J mr., Jan Lagodzki J rnr., Lud w. fJa
godzki 3 nu .. Józef Maichszak 5 mr., Woi
~icch Wytrzyszczak 5 mr.. Antonn Dobro
wolsk'i 10 nu., Franc. Katarzyi'1ski 10 nu., 
Józef K:a rarzy1'1ski 5 m r., Micha t Beczko
\\·iak 10 mr., Szczepan K.atarzyi1ski 1 O mr. 
Zebrane przez Szczepana Katarzyi'1skiego 
4 nu., Marcin Niedziela 10 mr., Jakób Jaś
rzenowski 3 mr., Katarzyl1ska 3 mr., Jan 
Niedziela 10 mr., Jan Wachowiak 5 mr .. 
M.aryanna Niedziela 50 fen., Andrzej Woj
ciechowski 1 m r .. Nazwisko zapomniane 
1 mr. Razem 267 mr. 50 fen. Za ,,-ydatki 
na porto od listÓ\\' , książki i wszelką ko
respondencyę w tej sprawie oraz za og!o
szen•a 27.50 mr. Pozostało 240 m., ktore 
zostJJq na ręce księdza Proboszcza do 
Oo. tynb odesfane. 

fr. Stacho n ski w Gdsenklrchen III. 

lllalllla. 

Spis składek na rzecz strejkujących 
górników. 

(Dn rozporztitlzenia „Zic<lnoczenia zawodowei 
po\skic~o".) 

franc. Krniewski 50 fen„ Richter . J f n .• 
Henryk Ciurke .=;o fen.. Len \Valanski 20 fen .• 
.Tau Stnrk 20 ic11., \Vi11ccutr J\lan.:i11k<n\' ·k1 2 
fen„ Ludwik Mo<;11y 25 icn., .Ian Moro" ski 20 
fen., .lózcf Oricl~k J(l fen., .lózci Szkudlarek 
20 fen., Stan. Boguczyk 2U fen .. l • 1 • 20 fen .• 
St. Oolił1ski IO icn„ La<lowiczak 10 fen., .lóz i 
Zascida 15 fett .• Jakóll Golsy(1ski 10 fen .• Piotr 
Bauiczak 20 icn., I>recllskr ·10 ien .• Toma ·;, 
Tomasz. Sz.;zepai'1ski .~ll fen., Stefo.n Paprowskt 
10 fen. Andrzej Markiewicz IO fen., Marcin 
Aluczy1·1ski ,:;o icn., \Vincent\' t"iir IU ien„ An
dzejak 20 fen., I~11acy Pictczuk Hl ien. Marci1 
.Janicki l\l fen .. Resdc\V~ki ..JO fen„ . damiec 50 
fen„ Antoni Polmski 30 fen., f runc. Borowiak 
50 fen., Opie 50 fen„ Galbay 50 fen.. 1• N. 2- · 
fen., N. N. 50 fen., Boczyn 2n fen .. Baroko Hł 
icn .. franc. Winkler I() icn„ Or;r.egórz Mahth 
10 fen., Tomasz Marciniak 2U fen., J\forc;Jl Kacz
marek 15 fen., Wincenty Szszcraniak l:; fen .• 
Karol Dresz\\'or 2U fen .• \\'. Oeniinl! 50 fen., Oa
wyl 50 fen .. ..!Spychaj 20 fen., Chrystyan Scha
ra 50 fen., Wilhelm Klisr 20 fen„ r"ra11c. Fitub 
10 fen., Jan Koza1iski 20 fen., Walc11t.r \\'okie
sLak JO fen., k11acy Leśniak JO fen .. .Ja11 (1!'al
czak 20 fen„ Wincenty ~zatllR"a IO icn .• Orze
g<'ir;r, Makuch 5 fen., .lakóh Grzesiak JO fen .• 
Mar\.:cli "fikus 511 ien., Roch Dylla 20 ien. Jó
zef Larck :10 fen„ .Ian Di::mhow!:ikt 50 fen .• Roch 
Ka~ka 20 fen„ \VJ. Napicrata I nu., Jan Kr<iie
wski 50 fen., Wilhelm Korzak 15 fen .. N. N. l 
ien., N. i\. 10 fen., N. N. Hl fen., R_. l(<1ttar :-u 
fen., tiolloschc 30 fen., R. tfelom 20 ren., I. Sma
czak \ 20 fen„ r. Ichas 10 fcn.,M. Michała! 20 
Franc. Simon 20 fen .. Paweł łia1<lkc.20 ie11 .• 
Oischold Wiltz 15 ien„ Fritz Adcrs 10 ten .. ~a
wet Miiller 50 fen., Karol Muntel 10 fen., R ... m
hold Oeldhord 20 fen„ Ant. Budny 20 fen .• 
M~ . cin Dzik 20 fen., Zawada 10 fen .• Jan Ku
jasza 20 ten„ \Votlrnwski 30 fen .. Mark 20 iel!·· 
Poloms 20 fen .. Mathkc 10 icn., Marthuw 20 1 •• 
lg-. Lauzik JO fen., Paw. flug~.u 10 fen .• H. ~ 1-
mau 10 fen .. Laugiewicz to fen .• Buch:itt. 

„Z.łednoczenie zawodowe polskie". 

Wiece Zjednoczenia. 
Wiec w Holthausen ! 

Pierwszy wiec „Zjednoczcn;a zawo
dowego poi." odbędzie się w· niedzielę dn. 
4 czerwca p-0 poł. o godz. 4 w liolthau en 
pomiędzy Kastrop a Sodingen w lokalu p. 

chulte. dawniej Rottmann. 

Wiec w freisenbruch 
odbęd7Ae się w nicdzielQ dnia 4 zerw ·a 
po pot. o godz. 4 w lokaht p. Oferbeoka. 

•*fł**·~~~~-"-~* Towarzystwo św. Józefa w AltenbochuJl'.I 
zasyła szan. członkowi. 

JOZEFOWI BUDASZO ' I 
oraz Jego narzeczonej 

MARY ANNIE STEF ANIAI\ 
\\ dniu ślubu' dnia 6 czerwca naj crdecz
niejsze życzenia i ~ ykrz 'kuje trzykrotmc 
„M~oda Para niech żyje! niech żyje! niech 
żyje! aż .'.'ię echo po cały h Laer eh odbi-
je. Z ar z ą d. 

***-*4t!ł*~~***** 
WIELKA WYCTECZK f A 1ILIJ1 . A 

w piern ze święto Zielony h ~wiątck do 
ogrodu „Wallbmg·· w ttofsted przy Bo
chum. 
ł(omitet wycieczek łatowych w Bochum. 



Baczność! Barmen ! Bac .n ość! 
Tow. gim11. „Sokól'' w Bam1C'n donosi 

~zan. drhom oraz Rodakom, iż urządzamy 
', 11re<lzielę dnia 4 czerwca dla cafogo spo
łeczeństwa nad Renem i w Westfalii za
ba ;vę polączouą z rocznicą i poświęceruem 
~ ~tandani. Ponieważ jest to pierwszy 
sztan<lar okoli na calej obczyźnie, więc 
p.rosnny, ażeby się jak jeden wszyscy sta
wHi, ponie\\'aż będzie wymarsz. Dążmy, 
gdZ'Jc jest wolno. Wymarsz do kościoła 
11a J\\sz;t Ś\\'. o godz. 9 rano ze sali (Central 
HotrJ). Po mszy św. powrot do hotelu. 
Urzi;dowe otwarcie uroczystości: 1) Marsz 
„S-Okołów" Ospaly i gnuśny. 2) Przywita
rric <lrnhów i gości przez prezesa. 3) Spra
wozdanie z działalności towarzystwa~ 4) 
o~ p;odz. 1 wspólny obiad i koncert. 5) o 
g. 2 ''"·sólna próba. 6) o g. 3 zwiedzenie gór. 
7) O g. 4 koncert i gry towarzyskie. 8) O 
g. 5 ćwiczenia Sokole na boisku laskait11. 
9) O g. 5}~ ćwiczenia dowołne o nagrody; 
a) .na prężnikn, b) poręczach, c) skxzni. 
10) O g. 6 ćwicz.enta wolne. 11) piram1dy 
przy oświetleniu bengailskiem. Potem 
sztuka teatralna pod tytutem „Stary pie
cłru r· i syn jego huzar" w 3 o<lslonach ze 
sp1cwami. Polonez i taniec. W czasie 
tań1..a deklamacye i humorystyka. 

Col em! Wydz.lał. 

BACZNOŚĆ OERTHE ! 
Towarzystwo św. Jadw~ w Gerthe 

donosi czł'onkom oraz wszystkiem .Rodakom w 
okulicy Oerthe i Towarzystwom, które jut od 
nas zaproszenia odebraly i tym, które dła bra
ku a.dresów zaproszel1 nie odebraty, iż w drugie 
świ~to Zielonych Swiątek 12 czerwca obchodzi
my 9 rocwlce istnienia naszego na, sali p. SO
kelan<la. Szan. nam życzliwe towarzystwa pro· 
slmy, aby przybyly z chorą.wiami. Porządek 
uroczystośd: od godz. 10 do 37'.? przyjmowa
nie bratnich towarzystw i gości. O godz. 4 
pochód do kościoła na nahożeństwo. Potem 
przywitanie gości J bratnich towarzystw przez 
przcwodniczącel?'o, koncert, deklamacye i śpie
wy. O godz. 8 będzie odegrany teatr pod tyt. 
„Dobromit·. Muzvkę dostarczy nam p. Piotr 
l(ułk z lierne. Czfonkowie obcych towarzystw 
p.łacą 30 fen. wstępnego, nieczlonkowie przed 
czasem 75 fen„ przy kas.ie 1 mr„ a po godzinie 
10 1,50 mr. Mamy nadzieje, że nas Rodacy 1 
towarzystwa swą obecnością zaszczydć ra-
czą. Z a r z E\ d. 

Uwaga: Uroczystość nasza nfe odbedzie 
sic l l czerwca, tylko 12 czerwca. tJ. w drugie 
święto dla ważnych przeszkód. Towarzystwa, 
które crdebraly zaproszenia na 11, niech się do 
tego :r.astósuja. St. ~atajczak, sekr. 

Towarzystwo św. Jadwb~i w Gerthe 
11\Vi::i.damia członków i wszystkich Rodaków, iż 
będzie sposobność do spowiedzi św. wielka-noc
nej J, 4 i 5 bm. W niedzielę nabożciistwo d ka
zarfre po wielkim nabożeństwie i o godz. 4 po 
;po~. Z a r z ą d. 

l(oto śpiewu „CecyU.a" w Neumiibt 
Przyszte nadzwyczajne Walne zebranie od

"będzic się w niedzielę, dnia 4 czerwca o godz. 
2 po po.t. w lokalu zwyklych posiedz.ei1.. Pożą
•dancm jest, ażeby wszyscy czlonkm\iłe się na to 
·zebranle punktualnie stawili. Gości m.He wj-
•dzlani. Z a rząd. 

Uwa2a: Zarząd i rewizorowie kasy winni 
sie pól godzir1y prędzej stawić. 

Piotr Tomyślak, prze\Y. 

l(oło śpiewu „Kalina" Hillerhełde. 
W niedziele, 4 czerwca o godz. 4 po 

pGL zebranie u pana Mecklinghofa. O _li
cztw udział członków i rodaków prosi 

· Z ar z ą d. 

\.'\Tiece Zjednoczenia zaw. polsk. 
W . niedzielę. 4 czerwca odbędą się wiece: 

W Hambom 
przed południem o godz. 110 na sali p, 
Renner, dawniej Schwarz, przy ul. Backer-
strassc. 

W Neumiihl 
po pol. o godz. 37:2 na sali p. Eickhoff, da
wniej Kulmann, przy ul. I<niippelstr. 

W :Włtten 
1>0 poł. o godz. 4 w lokalu p. Koster. 

WIEC W l(AM"EN 
4 cz.-crwca nie odbędzie się. 

\YKam~t . 
i. :erwszy wiec .,Zjednocz~nła. zaw~o\\'cgo 
pclskiego·' odbe<lzie się w medz1elę 2 !11:>ca ro 
pot o go-dz. 4 w lokalu p. Oó~tz, ul. l3~h!1hqfstr. 
Na porządku dziennym: Jakie ~orz~: 'ict mamy 
w c,rganizacyi. Sprawy ro-botnticze ~ hutlll~ze, 
· .:·nc ważne sprawy. 

W Sewinghausea. 
W niedziele dnia 4 .czerwca po pot o 

godz. 4 w lokai u p. Of erb?Cka.. Na p_orząd
ku obrad: Sprawy górmcze i lmtmcz.e i 
inne ważne sprawy. Ucroy mizia{ poż~-
dany. 

• ,Zjednoczenie zawodowe polskie". 

I 

l * Baczność 
.111!r" Rodacy! 
jedyny polski skład mebli oraz całkowitych 

wypraw w Wanne. 
ul. Bahnhofstr. 104, naprzeciw lokalu Schiifora. 

Polecam mój bogato zaopatrzony skład mebli, ma
szyn do gotowania, wszelkich sprzętów emaliowanych 
kuchennych ora.z wózików dla dzieci we wielkim 
wyborze. 

Za gotówkę! Na ocfpłatę! przy odpowiedniej wpłacie. 
Kanapy i materace wykonywam 

we własnym warsztacie. - Stare ma
terace przerabiam spiesznie po cenach 
niskich. - Szan. 
Rudaków proazę 
i nadal o ła
skawe poparcie 
mego prz13dsię-
biorstwa. Nie 

chaj hasłem każdego bę I.zie: Swój do swego. 
Z wysokim 1::1.zacunkiem 

Ja:a. :Barański. 

Makulaturę I 
centnar po 5 marek == 

. nabyć można == 
Drukarni „Wiarusa Polskie- -a 

go·' w Bochum. U „„ ••• „ •••.••..•••.. , 
• Pł'a•dziwe 
8 „Jl A NB U" t .,D R lJ Ż B A" e 
•. bezalkoholiczne napoje orzeźwiające .-

przez lekarzy zalecane . . 

9 doskonale działające na organizm 8 
• do uż•Cia w każdej porze roku 0• Ił latem ze zimną wotlą Jako 

I Ił Manrn i Drużba-Napój I 
• zimną z corfł~lł wodą jako • 

9 Dit=- Manru i D1·użba-Punez I 
8 a niezmi\'SZBDf ja.ko . U I•• :Manru i Dru.Zba-Likier. I e Sposób nżyeia na każdej butelce. 8 

: B. Kasprowicz, I 
8, Gaiezn& - Gnesen. ! 
• Fabryka pmwdziwyeh wódek i likierów .z<l1·owotnyeh7 W 
I.I deserowych i czystych. • 

G) Gorzelnia koniaków. • 
8 Fabryka bezalkoholicznych napoi i wyUocznia 9 

soków. li 

poszukuje zaraz na wysokie zasługi: 
dziewczyn do robót gospodarskich domo
wych: 12 dziewczyn do hoteli, restaura
cyi i domów pryWatnych. 

MAKS BIERW AGEN, Stellungsvermittung 
Dortmund, Liltgebrtickstr. 18. 

tylke Fr. Kra-

8 

M. Miedziński lV Herne, * krawiec polski i skład mellli . ,'. 
przy ul. NODł'j, 

wykonuje R.1dakom ubrania, paletoty, spodnie itd. 
we własnym 

warsztacie krawieckim, 
ręcząc za dobrą robotę i tl'wnłe materye. 

Prócz tego poleca swój b:>ga.to zaopatrzony 

~ skład mebli - -
oraz towary łokciowe: pi~kne llla
terJ e na suknie, do pośeiełł, r~
ezniki, fartoeby itd. 

Wszystko po cenach najtańszych! 

·--····----·-·--·--·-~ \\1.BrUggemann • 
M w Gehenkirchen III. • ft Markgrafenstr. Markgrafenstr. 

• po!eca s;~;l~;•l swój • 

• 

w r~y,ie wesół, cl1rzcin i wyjazdaw • 
wycieczkowych. 

• 

'raksaa:o poleca karawany poarzehow• tak wielkie, ~ 
jako też małe dla. dz.ieci. - Ce'.ly bardzo umiarkowane. -
Zamówienia przyjmuje 

~ Stefan Rejer, łlł A Gelsenkirchen lit, Mar.kgrafeostr. ft ·----·········m··-- ----

I 
Cesarskie paroslałki -

Kaiser lVi111Plm II 215 metrów długC'Ści. 
Kronprinz "· ilhelm 202 " ,„ 
Kaiser Wilhelm der Grosse 198 ,, „ 

Jadą od 6 do 7 dni z Bremen do N owego Jorku. 
ł1djazd we wtorek. 

Cesankie parostatki jad" tylko z Bremen i kto 
chce cesarskim i par ostatka.mi jechać ten musi so
bie w każdym razie miejsce ~VJmówić i naprzód z dom» 
napisać do 

F. Misslera w Bremen, Bahnhofstr. 30~ 
Przeprawa. pas~żerów 

z Bremen do Ameryki, Australii, Afryki, 
Najniższe ceny. o Dobry wikt. o Bliższyełl 

wyjainień udziela mój agent 
P. August Dorpinghaus, Kaiserstr. 26 w Bochum. 

Zwracamy uwagę 
szan. Rodakom na 
nasz nowo zało:&:my 

o 
o 

Zakład Przemysł. 

w Poznaniu, 
ulica Podgórna 12a. 

poleca w~elk~ 

bieliznę kościelną, 

ornaty, kapy, bursy, 
st"ły itd. 

skład towarów . łokciowych 

Specyalnoić; 

Chorągwie 

do kościołów i dla Towarzystw. 
Liczne uznar:ia i listy pochwalne • 

w 

8 

& T -rcz 
DER 

Polsl\itio ~· w Bochum. 



Hr. 121„ 

~aj na ·wsi. 
I. CM:ENT ARZ WIEJ SKI. 

Dale.ko poza v.-sią, na łagodnej pochy
lości niewielkiego wzgórza, wśród zfolo
nych pól i niw leży ubogi wiejski cmenta
rzYk. Czyż może być miejsce lepiej wy
brane na niczem niezamącony, pośmiertny 
odpoczynek? Oto oblany jasnem, majo
wem stońcern, z niezm1erinem bogactwem 
świeżo rozbujałej zieleni drzew i krze'\vów 
które miast wsparniatych pomn1rków tro
skliwe ręce na grcbach posadziły, wygląda 
011 z, daleka jak cicha, przytulna oaza, jak 
motyw z zaczarowanej krafay baśni', jak 
wspaniała wiązanka na puszyste smugi 
wiosennych pól rzucona. Cała najbogat
sza fala zielem i srebra zlewa się tu wpra
\\ d~iwie zharmonizcwaną symfonię barw 
i cieni. 

Czarna ścia1ia młodych Ś\derków, 
którymi cmentarz dckota obsadzony, od
rzyna cię ciemną linią od jasnego Ha pól. 
Po na<l nią za,·dcszają się białe, puwi'ewne 
gaifąz,ki brzóz i drżące liście osiki szele
sz~zą taje11111iczo. Wyniosle kasztany 
\\ystrzelaJą gdzieniegdzie w gón~, kładąc 
swym szerokim Hściem ciemmeiszc plamy 
i cienie. Lipy i kl ny wyoiągaią do slor1ca 
s,i,;e świeżo rozwinięte różowawo-liliowa
\\ e listeczki a \derzby osypane żółtawo
z1elo11awym puchem o niezrównanym ma
iownn odde11iu i bfałem kwieciem zasia
;1e ~zercśnie, najobficiej rosnące na gro
bach, micszai<t swe ukwiecone gaJąz.ki po
między fale zieleni. Jak mglista, lekka. za
słona, rozsmvają się one po ca.Jym obra
Z!le, -w~rrównując i łagodząc kontrasty i 
cienk, przysypując niejako srebrnym PY
tem wszystko dookoła. 

U stóp drze'\V, na grobach gęstym 
lśniącym kobiercem ścielą się P'iątane zwo
je barwinku o bfa<lolillmn'ch gwiazdkach 
kwiatowych, a sło(Jce przedzieractąc się 
miejsca:mi; przez spląta11e drze-\\r kQlnary, 
jasnym S'\vym promyki.em pa:da itia cichą 

Zlleloną mogUkę, lub biedny krzyżyk dre
wniany zlocąc ją na ·cb\vilę swym gorącym 
blaskiem. 

l tyfko czasem listek zaszeleści. łub 
śnieżny pfatek kwiatu jak tza sieroca ci
cho npadnie na z4cmię, lub zabłąkane "Pta
szę jakie sia<llszy na gał'ązce, za.iw<d tę
sku1ą kctysankę tym. co się tu na se\!1 w'ie
czny \V mogiła.eh pokładli!. 

2. NABOŹE ŃSTWO MAJO\%.'f. 

Z zapa<ljąq-m zmrokiem, po \ i.-ieczor
nej rosie, przez c11dnie zielolle ma; cwe po
la, po nad dymi.elce niskie strzechy naduie
strzanskiej \\. im,ki, pfynie dźwięczny a po
\\· ażny glos dalekitegc dz\vo:nu, wzywający 
Pobo2J.rych na r.:abożeńsh\'O majowe do 
mieisco'\vcj cerk\vi. Maia ona ą bi.edna iak 
i ca.ia \\:fos.ka., c: hy Ii się ka zi ernl pod cię
żare111 lat i znk.zczenie, lecz trnskli\va 
matka przyroda: królewskim S\vyrm pła
szczem ta:k szczodrze pokryla "' szystkie 
iei nieck)statkr, tctkim jak,11nś nienpiisanym 
11rokiem poezyi ją O\\ fala, że 11iev..-1ete chy
ba Ś\\iąryń paflskkh może się p·o~zczycić 
Pod&bnern uposaże1tiem. 

Pofoitcna za ,--,,,;sią 11a zielonym pagór
ku, który prawie wokofo opasuje sni-brzy
sta, krQ-ta xi.. stęga Dniestru, ma za Ho czar
~ią ~cianę pcbkkiego :Iasu, od której swo
!emi omszaremi, dre'\,\"nianemi kopul21:mi i 
Jak g\\'iazda btyszc.zącym krzyżem ol.tbiia 
przeGz:iw.nie rrtalowliiczc. 

I c'6z może bYć stafa1 odpowiedn1~a

I 

'' 1e I
. . .. ,.~ . 
r • 

Bochum, niedziela 4-go czerwca 190S. Rok 15. 

chwiejąc lekko drzew szczytami, przyno
si na swych skrzydłach balsamiczną woi1 
blizkiego lasu, przepojoną odurzającym za
pachem konwalii i z czeremchy rosnącej 
nieopodal strząsa białe wonne kwiatki, któ- · 
re niby śnllegowe płatki cicho osypują się I 
pod nogi. Pod jego tchnieniem chwieją się 
paprncic i liliowe dzwonki, wyglądające z 

tra\; ry i kornie chylą ku ziemi. Dniestr 
szemrze poważn'ie jak gdyby szeptał mo
dlitwę, a z tajemniczej gfębi la u, er-ale ka
skady słowkzego śpiewu słodką S\\·ą m -
Iodyą, lączą z chórem pobożnym ludzkid1 
głosów w jedną ~n downie nastrojow::i ha r
moni~ i hymnem miłości płyną ku niebu. 

Dzwony cichn:\ powoli - światła ga-

ną - ludzie rozchodzą sie do domów 
Mrok coraz głębszy pada od lasu, gwja„ 
zdki zapalają się z.wolna na- niebieskim 
stropie i yłko pienia słO\\i ze nic milkną 
je zczc, a \\ raz z niemi \\. pnwietrzu ro
zedrgane śpiewem z<la . ię uno i nad usy
piaj<\ ':1 \\ ioski udo" ne amel kie „Zdro
waś Marya! 

~„„„„„„ ... „„„„„„„„„l.„„„„„„„„„„„„„„„„l.„„„„„„„„ 

I 

Gebr. Robert 
BOCHUM, Marktplatz 1. 

Spodnie 

Nadzwyczaj 
wielki wybór. 
Najtańsze ceny. 

o l ł.50 <l:J 16 mr. 

-Ubrania 
dla 

mężczyzn i chłop co w. 
\ od 2 marek do 13 maret'. I 

----------------------~--------------~--------------~-:..~~~~~~~~--------

I ~~--~---------------------------------:--:---.::--:----.::--~--~~~~-------~---w nied.cielę będzie nasz skład aż do wieczora otwarty. rm 

Polecam Szu.nov.·nym Roda.kom w mn:CHU 
'll!)Kolir,y mój bogat0 zaopatrzony 

skład towar@w Spożywezyc\\ 
Aby pozyskać jes.z.czc ·vri~c~j 01.lbior-cr'>w 

celt!y uiii1łcm. 

Fr. Janowski Brueb. uL Maryańska 

Wielka przed.aż 
w ceh1 uprzątnięcia wszystkiego obuwiu 

po niebyw.ałycłt ~otąd tanicll. cenach. 
---- - Polecam: 

Itęzkie kamasze a:ó I ~amsk. ~rze~iki 4:~ I 
ć. wiekoVI. •ane tylko • . ao l!znnrow. t z giuak tylko . 

~' trzewiki 4:~ ~t tr~~w.i~i e: 
do "1.Znur. dobry townr t.yllw buxc1J.f i ,guz1ham1 tJJko 

T. SC. 
' be1łhause1 mr"h~~~~~ 1 Jn. 

Najwiekszy skłatl l\oło ia.Jny 
tłu Zi.%~i„ · I. . .n . ~c.> 

Jiargaryna 
po 40: 52, 60, 651 76, 85 fen. font. 

• Fabryka parasoli ~, 
wraz z największym 

składem kapeluszy i czapek. 
Bahnhofstr. 24. er e Bahnhofstr. 7l. 
naprzeciw Rekhehallen. o Lok g.1$cińca Vogł .t. 

Tełefc n nr. 903. 

szy, nastrój le~ie5 \dobrany, do odpra\l/J..anfa 
nąb.ożeós.twa na ..:.ześć Tei, którei jako 
Wcfełent1e Piekna i Miłości 1pO'bożne serca 
ofif;.rcw~ty ·1niesiąc ~1aipięknieiszy \V roku. 1.· 
K.~ó.rej w po1wrze i ufności przynoszą 
"~1em1 cod21iennie swe modiy i west_chnie-
111a. 

, . trzewiki 725 

hox~lf do szn.ur el. fason m. 

„ trzewiki t~ 
efo sznurowim:a tylto 

Firma= 

t 'k' 19G „ ł"l0Wl 1 
.skórzane ;,e sprR.ączk. tylk~ I!". 

. , pantofle r0 

. m • 
.ze ,,kliry: czPrwone 1 czarne 

Niedościgniony wybór parasor 
od słońl'a I deszczu 

zna.nej: dobrej j11.kosci ~ iu.snej roboty · 
do najw'~cej eleganckich • 

KAPELUSZE 
najlepsze fabrykaty krajowe i zagraniCJ:ae, 

eznpkl, kr waty, biellzna1 ręknwiezkf. hts8 I 
itd. po rzetelnych: tanich cena<'h. 

Nabcżeóstwo majmve skończone. Lud 
w Procesyi obchodzi po trzykroć cerklew
kę. Ostatni promief1 zachodzącego slońca, 
!ZUca różowe blaski na pochylone twarze 
1
. Odbiia się w z!ocenh1 nies\tm'ych krzy
Zów„ Z ponad wód wstają l~kkie mgliste 

wattenschelde~ Schuhwaren Consum 

H. GROSS, 
15. ~ha:~· i pefzają cicho po lą.ce, ja~ ~~Yb_Y I o.~fa~traste 

cąi..: wraz z <l.y1nem kadz1del ś-::1ellc s1ę ~li••••••• 
do !'t<'Jp f)7je\\ ie\', Wieczorny whetrzyk W 

' I - ' 

o~tstras ;e 15. 

YrM~ Wszelkie reperacye 
oraz poalekanie pnraliołi wykonywa si~ na 
tycbmi&at we własnym warsz acie dobrze i tanio. 

lJJ. Oahn- , „ 
hofslr. ? l. • n l n . .ci. hn

hof - {'. n. 
Polska usługa! 'Polska usłua·;a ! 

ł • ••• 



•• 

JAN JANl(OWSl(I, 
Bruch, Bochumerst. 52. 

Kołnierzyki dla mężczyzn 
okoł-0 5 c111. wyaokie, modoy krój, pod 18 gwaracylł poczwome 

eko ło 7 em. wysokie, pierwf:lzorzędna 
Kołnierzyki dla mężczyzn ja.kość, pofl gwai-ancyl\ poczwórne J 08 

8 sztuki ' 

Kołnierzy ki · dla mężczyzn około 5 i 7 cm. wysokie, z płótna, pod 25 
gwnrancylł pucz ·Yórną za sztukę 50, 40 

Kołnierzyki stojące do wykładania 

l:·~.--!, dla męz·cz. yzn około 01 G; 7 cm. wys ·kie, n:odny 
. : krój ZA sztukę 60; 55 

Mankiety z 2 clziurką., 1rode i okrągłe . 

Mankiety z 1 dzlurkeml, ra. jakość 

Półkoszulki, gład~ie, potrójne • • 

para 85, 60, 45, 

. sztuka 60, 65, 

Półkoszulki z fałdami lub wyszywane, potrójne, . • . . . sztuka so, 60, 

50 

18 
33 
45 
65 

fel'I. 

f-en. 

fen. 

fen . 

fen. 

fen. 

fen • 

fen. 

Półkoszulki~ lniane pod gwarancyą poczwól'ne, . • • • . • .~ztuk:i 85, 7 S fen. 

P ółk os z ul ki 

Półkoszulki 

z b'e1efeldzkiogo płótna .u5jlepsza jakoeć, 

p~tre, tyl:Co nowe wzory, . • • • , • · s ?:tu' a 45, 

' 

~-

J,15 fen. 

30 fen. 

- l ... • ! ··( :-~ " 4:· ;' 
• ~ •, • , J „ . „ •. 

BACZNOŚĆ! 

jest najszylrnwnłejszy a 'vy!rnilu,je go 

Gidaszewski, mistrz·krawiee. ~ 
o 

Oberha~sen, przy ul. Nordsłr. 6S. en. 
Bo choć w Pa1•yżn, n, 

to nie zrobią z owsa 1·yżw.. 

Zu~elne. 

d 

Serwitery gładkie, sztuka 50, 40, 30, 

Serwitery wyszy\W<ane i z fałdami, sztuka 60, 481 35, 

Serwitery pstre. tylko pi~kne wzory, sztnha 55, 36, 

Różne garnitury serw~torów z odpo?iiednimi' mankiet11mi1 

ganntor po . • . . • . . • . . 1,50, 1,001 85, 

Koszule wierzchnie, 

Koszule wierz chnie i 

Krawaty 

D!Yplomaty 

Regaty 

Plastrony 

gładkie wy5zywane i z faldami. 
sztuka po . • . . . . 3,30, 3100, 2,50, 

p3tre, najlepsze wzory, 
sztuka po . . . . . 5,oo, 4,20, 3125 2,20 

największy i gustowny wybór! 

Znane. 1 anie ccn.y ! 

~ W ciąż przychodzą nowości. 

Guziki do · mankiet i kołnierzyków 

28 f~. 

28 f'tn. 

2S fen. 

70 (en, 

2,00 [en 

l,SO r~~ 

wyborz~, 

Dortmund.. :Bocb.'Un1., Elocb.strasse 6. . ' :aarop przy Dworcu. 

--



Nowy skład; 

.-. 

' a„ 
i ł 

a„ 
-c--.. .,.... 

,~~~«ł«ł-~~ 
I . K,anownym Interesento1n moim dono5"ę ninioj-1 

I ~zem, ze od 

dziennie r.arobić może 

ka1dy oprócz swrj zwy
kłE'j pm1y : jeżeli nta. 
kilka. godzin wolnych. 
Zgłoszenie przyjmuje I 1. czerwca znajduje się biuro 

I moje pe~y ul. Nowej (Ne11str.) nr. 1{>. a J. Kwiatkowski 
I .u E R J.. ... E, dnic:A- 2U. 5. Of>. a -• llernc. -· 

I J• Il • tk k• j Chłepca an .\ Wla ows J .w I do ~isani11 i posyłek 
' M przyJmie 

interes hancllowo-komisowy. ,w. .. J. Kwiatkowski, A interes bandlowo-komi-

~W~W~~«iłc ~~~~f', .'owa ul. 10 

KOMU SA MILE JEGO PIENIĄDZE 
D .> Zielonych Świątek otrzyma każdy cdbiorca przy 

zakupnie od 20 marek pocz~wszy & metrów d~brej trwałej 

rr ateryi stó3ownej na suknię domową 

1iako podairek 
tylko D . 

8. Hohenstein erne, 
Bahnhofstr. 50 nap. ul. Nowej·łleustr. 

~'"r~:,...·-, ··~·':.. • ~ :··~~ 
...... . . 

--c.::» 
~ ·-

•• ·-= 

s, 
największy i najtańszy 

o ..... = ·~ ._, 
• -~ 
• 

domohnwia 
dobrego i rzetelnego obuwfa, 

Ścisła rzetelność! Skora usługa r 

Hermannsa dom obuw· 
O EB.HA t1SE1'T. 

Bacznoilć 1 Baezao e ! 
Recklinghausen • Sud ! 

Donoszą Rodo.kom Recklinghausen - Siid i okolicy, iż otworzyłem 

skład kolonialny 
w domu p . .Jęśka pr~y rTowej ulica 52. 

Zarazem polecam wciąż świ~żą polsk: kiełba-:ę, okrnsę, cygaly, i·o.zmai · c 
wina : Sa;nos, litr. 85 fen. polskie wino litr. 80 fen. 

~wracam uwagę, że jestem wstanie tAnfaj eprzcdawać, jak inno male intereay z po ~ o•l n 
wielkicn za1rnpnów z braćmi mymi. Rodacy przekonajcie Eię, ze mam zaw ze świen· t(n ·nr. 

8kora u8łu&a l Ven,: tani ! 
O poparcie prosi uniiony 

li'irma.: 
Leon Mroskowiak, 

Brada !lrosko ła1'. 

WykonyV7anie ubrań pod.lug miary, po gw r no ą d b ego leżen 
o a o o oo:ooooaoooocoo:occccococaoo°§°° 
g t1:SB.A1'TIA a i dla 1 
g mężczyzn,,chłópaków g 
B i chłopców. g 
8 o 
o o 
§ Największy wybór g 
§ w miejscu11 I 
o o o --- - o 
Q ś u g ciśle stale § I tanie ceny ! - § 

I 

r J 

przy ulicy Fredr·ch·K rlstr. 26. 

I 
003ocooaoccocoo oooooo~occcoo300 

Nasz sklaą i wybór towaru jest teraz podwójnie tak wielki, jak dawniej. 
------ Upi.•asza się owa.siat\ na n ze okna w 1sta. e. ====== -

' 



He ne, B: hnhofstr. 10„ 

• "ajtai1~zy i najwiek 'ZY chrz e ~ci a ń ski s k I ad v tnlfJSCU. 

N a.jta " ~ ze ź $ ło z k 
te. yj D" 1 n·e, ub1•ań 
~zyzn i f eci • ~ 1·az k nre 

~~ niewi .st. ~~~ 

• 

Za sze polska usługa. 

ftGAftnAC)a§lłnftftnDDAA 
Szan. Kupcom i Przemysłocwom na obczyźnie 

polecam najl cpsze odlrżale 

• • .- cy;;ara polskie: · • • • 
Kościus:r.ko, Poniato,vski, Korfanty, Maryśka, Sokoły, Pflancery, :.\Iexico, 

J!Ównleż papierosy Narodowe. 
X oblesgy, Sokoły, Trójki i Turcfory, ora7_.. tabali:ę do zażywania wc 

'\ iclkim wyborze. - Przesyłki oJ 20 mr. - franko. 

l'ranciszek Krajewski w Wattenscbeld, 
hurtowny interes i generalny zastąpca firm polskich, 

Zupełna 
z powodu zupełnego zwini~cia interesu. 

PoEtanowiłem mój interes w He1•ne .r.winąć, wic:c mój cały wielki 
skła.11 "A'ypr.zeditję. Kto c11Ce teraz tanie> zakupić pragnie ubrania 
ł obuwie, niech przybędzie i przekona Bi<:, jak tanio wazystko !-';przcda.j~. 

gdyż skład musi teraz w krótkim czasie zupełnie zol:'.tać wyprzedany. 
. •przedaw·ać błfi~ wsz,-stko po kaid.t>j pnystfpnt>j ceni~. 

Około 6000 sztuk. 
Okolo 150 ubra1'1 dla mężczyzn, czarnych, brunatnych. ;1,ielonycl1, dawniej 

12 mrk. a teraz 7,00 mik. 
Około ~OO ubrai1 dla mężczyzn, czarnych, brunatnych i zielonyclt dawniej 

lS a teraz 12 marek. 
Około ~OO ubrali, czarnych, brnnatnych i .zielonych, dav.miej 2G marek 

a teraz lfi marek. 
Około 400 spodni niedzielnych w w~zy~tkich kolorr~ch otl 2, 3, 4, 5, 6, 

marek począwszy. 
Około 300 niedzielnych ubraii dla dzieci od ?. 3, .J., 6 marek. 

Tysiące garde1·oby dla robotników po lrnżde,j cenie. 

Około SOOO par obuwia. 
Ka.masze i trzewiki dla· rnl:żczyzn . Damski~ trzewiki boxcalf z guzi-

. od i'J. 7 5 mrk. kami i clo sznurowania 5,50 mrk. 
Jfo.ma~ze i trzewiki <llu m~żczyzn Dnmskie trzewiki r.e sprzączkami 

bo,·calf ~d ~~95 mrk l.'15 mrk. 
)Ięz:kie trzewiki hitvwe od 2.00 Da1;1~l<io trr:ęwiki poramic 75 fen. 
począwszy. I p0<"1'l\WBzy. 

'Hirka. 1tł ar.tunkó'v trun1dluSw dla dJ.i..-(·~ ~ ~uzikcani i tfo 
SiDUitJ.U P..:nła }JO !rnżdej Ct'T-ai~. 
Wg~p•i:'f mlbh:uey '.t oi;fi>C)c!u oU „.u bb.qunajq n1iX'Ut l10Sdu-w podróży 

kol<·Ją. 

• 
llanhnhofsir. H8. Beri e' Buhnhof.-;tr. ( 8. 

vV nieflzie1ę. dnia 4 czeJ'WCi.'i b~dz:ie rnói skł&d calf dzień otvtarty. 
Nimb każdy skorzyst.1. z tej wyprzedaży, gdyż pi,wtórnie taka 

sposobność sję i . ien~;da~y. 

a n· 

Baczność Rodacy? 
. ,Aby pozyskać wi~cej odbiorców i większy 

m1ec obrót, postanow1lem jeszcze tan:ej sprze
d~wać niż niejedne fabryki. Regulatory, cUu
g1e przeszlo jeden metr już od 12 marek i droż
sze; zegarki prawdziwe srebrne od 10 mr. i 
drożej . Bracia Rodacy, spieszcie i zamawiajcie 
a przekonacie się, iż kupicie bardzo tanio i to
war dobry. Zwracam też uwagę Szan. Ro<la
kom na mói warsztat reperacyi zegarków, zlo
tych rzeczy i pierścionków ślubnych. Przy
ślijcie Rodacy zegarki do reperacyi a w 8 
dniach dostaniecie z powrotem zegarek dobrze 
zreperowany z:i cenę bardzo niską i pod gwa
rancyą dwuletnią. 

J. ŻYWIALOWSl(I, 
polski zei?armistrz i zfotnik 

w Bruckhausen, Albrechtstr. 16. 

UCZCIWĄ SLUŻĄCĘ POLKĘ 
przyjmie natychmiast 

JAN SWOBODA, Bottrop. 

Krawiec polski 
Franciszek Dukat 

' mieszka 

w Hiillen ---
przy ulicy Friesenstr. nr. l~. 
Najlep;zy krój 

ceny umiarkowane. -;---' -Resztki Dlate_rye woskowane. 
1•artye buksldnu. 

Resztki materyj na suknie bluz1,: P d 
s~ewki, ma.te~yj. iedwabrty_ch. pJ~szy, ~~· ub~a: 
ma do przy1ęc1a 1 na ubrantil. matery1• na ""k · 

tk. f t , . . "" nie resz 1 ~s onow, zanel1, materyj balowych "'. 
ranek, . Jj1ku, na kos~~le, chodników, obrusó~:. 
dywamków przed tozka z malemi usterkam' 
s:ya!11ozy, chusteczek ,d~ nosa, serwetek, ręcz~ 
mkow, bobru na przesc1eradla i plótna dolasu 
damas,tu_. k~derek, sprzedaje się znacz

1

nle ~iżt. 
wartosc1 u firmy: l 

Elberfelder Restelager. 
Dortmund, Bri.ickstr. I. piętro, wejście przy 

rrnku „Reinholdikirchplatz. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

li 

Ubrania dla panów 
i chłopców, 

odznaczające się nłtjlepszem leżeniem, rzetelnerni materyamj, dobrem 
od:·obierdem, każuej wit:lkośd d'a każdej figury stós >Wnr, które 

i•rlewyzszajq w.~zelkie oczekiwania. 

Ub1·ania dla mężczyzn 
marek 12, 15, l 8: 20, 22, 25 30 do 45 rnnrek. 

1 ~b. ~an~a .dla chłopcóvf . 
~ ~ aJl ·~f~knrn.1szy krbJ latowe1 nrndy w bogatym wyborze m?.rek 3,7.\ . 

4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, J;), 17, J 8 d.o 25. 

------ c~ny b:J..rd~o zniżćn f1~„ -"'~i'!--;;. 

Pa.Ido. c~łd I .iakitfy I Koł. jerze I Tiulowe I D .... nnk:e I Ż1kietv 
Dam~k1e D.rn1"kie I Damskie zarzutki Ko ': tym,,y I rl1a dziew~ze'tt. 

FIRMA: 

r 
·~ el 

' WIT TEN„ 

-~IW '* 

ś • k ., 
•ą 

Poleca.: 

fartuszki, chustki na głowę w najrozmaitstyrh gatunkach. 

m.ł.teryałów ntti suknie ł & ... _afttu.tlkł po jes~t:~~e nig'l ~·nieznanych eeu. 

Garderobę męzką i damską teraz po zniżonych cenacb. 
Usługa rzetelna lecz ceny ściś 1e stałe! 
----~------------~--~~~~~-----

Usługa rzetelna lecz ceny ściśle stałe! 

L. G. WEINBERG w Ka.st-rop ie. 
usługa! IJiica Witłenerstr. 

Za dn:l(. nakfd i .red:kcye d votVtc:1zialny A n to n l Br e J ski w P.')chum- ~akladem i czcionkaml Wvjawnictwa ,,W:a rusl Polc;kit~o„ w Bochum; 



28. • 

·eottzienne płsmo Indowe dla Polaków na obczyźnie, poś ięcone oświacl raz sprawo narodowym, polityc nym I zarob 

Za inser ty placi sje z wier i Detyto 15 fe11 •• • I fNychorlzl coozi~nnie z wyJątkitm dal pośwlateczn!'ch. 
pnr.dl)lata kwartaina na p~czcie i u listowych wynosi 
i cur. 50 fen., • z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
Wiarus Polski" zaoi!any Jest w cennilm pocztowym lml D że za WI ę I DJ zyznę l o~lo z nia zami szczone prze lnser ta 40 fen. ~ 

często oglaszu, otrz~r rabat. - Listv do „ 'I r• 
Pols ie~o·• należy fr nkawa i 11odać w nlch dokb.:i· 

" pod znakiem „t. polnisch" nr. 128. ny adres piszą e o. H kopisów · nie zwr c&. 

Redakcya, Drukarnia. i Księgarnia znajduje się w Bochum, pr7.y ulicy Mnlthcserstra:ssc. - A<lres: „ \Via.rus Polski", Bochum. - T elc ton u nr· 141 . 

Rodzice polscy! Uczcie dziec) swe 

•'wić, czytać I pisać po polsku! Nie Jest 

Pol1kłem, kto potomstwu swemu znie 1-

c:yć r;Ję pozwoli I 

z wypadkow dnia. 
Jakie zajmuje stanowisko „l(atolik" wobec 

kandydatury p. I(orfantego. 

\\ ' dłuższym artykule zajmuje sic; 
Katoiik" kandydaturą p. I(odantego po
~ta\Yioną przez Komitet wyborczy dla Slą
ska \v I(atowicko-Zabrskiern i tak stre
szcza ostatecznie swe wywody: 

.,Ponieważ polski komitet wyborczy 
kandydaturę p. Korfantego uchwalił, prze
to jest ona prawomocną. Ponieważ jednak 
kandydatura ta sprzeciwia się przekonaniu 
,.Katolika", nie możemy jej popierać, lecz 
nic będziemy jej zwalczali, dopóki p. Kor
fanty lub jego przyjaciele do tego nas nie 
zmuszą. Ogłosimy odezwę komitetu, kan
dydaturę tę proklamującą, a potem będzie
my czytelników naszych o sprawach wy
borczych bezstronnie informowali - nic 
·więcej! 

O tern stanowisku „I(atohka" z<;>stat 
komitet zawczasu i wyraźnie powiado
miony. On też ponosi ca tą odpowiedzial
ność za wynik wyborów". 

Po\vyższe zdania niby wyjaśnienia 
stanow1sko „Katolika" równają się bez
względnemu wystąpieniu przeciw kandy
daturze p. Korfantego. Odpowiedzialność 
za \vynik wyborów nie poniesie komitet, 
lecz także „Katolik", którego względy o
osobiste powinny zniknąć przed względa
mi \rnbec ogólnej sprawy narodowej. 

----"llll 
• I 

Telegramy, 
Pete r s b u r g. Młnisteryum mary

narki rozważa szczegółowo plan budowy 
nowej iloty wojennej. Dwóch admirałów 
przedłożyło już projekty. Wybudowane 
być mają okręty liniowe pojemności 16-20 
tys. tonJ krążowniki pomocnicze pojemno~ 
ści do 10 tys. ton, 60 Icrążowników torpe
dowych, eskadra łodzi torpedowych, 90 ło
dzi torpedowych do obrony wybrzeży i 60 
łodzi podwodnych. 

T o k i o. Z całej floty rosyjskiej u
ratowało się, o ile dotąd wiadomo, 1 krą
iownik i 2 łodzie torpedowe. - Stan ran-

• nego Rożdiestwieńskiego p-0łepszył się, 
spodziewają się rychłego wyzdrowienia. 
Smierć poniósł tylko admirał f ełkersam, 
który według innych pono już 2 dni przed 
bitwą zmarł. 

W a s z y n g t o n. Prezydent Roose
velt miał rozmowę z ambasadorem rosyj
skim Cassinim przy czem poruszono kwe
styę zawarcia' pokoju. Roosevelt oświad
czył gotowość pośredniczenia. 

Ma n i I a. Rosyjskie krążowniki „Au
rora", „Oleg" i „Szemczug" przybyły t~-
dotąd J>Od dowództwem admirała Enqm
st'a. Statki są uszkodzone, część załogi 
ranna. --
Kampania przeciw ,,Wiarusowi 

PolskiemuH 
rozpoczęła się na nowo. Na znak dany z 
·~~rtmundu odezwa! się „PostępH raz dru
gi ś trzeci a w ostatnią sobote aż trzy ga
!Zety Poznańskie napadły na nas. Ultra
'haka~YStyczny „Posener Tageblatt, który 
~Odz1ennre bryzga błotem na naród polski, 
-stokroć mniej zajmuje gazety poznańskie 
tlii.„Wiarus Polski„~ który stoi ·na straż}'. 

interesów robotnika polskiego na obc;zyź-
lliC. 

„PostGP" ma nawet od,,·agG wotać, by 
„Wiarus Polski" udowod1~1ł, że „Postęp'' 
zamieszczał oszczerstwa przeciw posłowi 
l(orfantemu i najgorliwszym Polakom ua. 
obczyźnie. ,,PostGp'' zdaje siG najpierw 
nie posiada absolutnie poczucia odpo\\ ic
dzialnośc11, którą ponosi za korespondencyc 
jakie zamieszcza, a nastc;pnic ma ogromnie 
słab~ pamięć. Pomożemy mu zatem: 
Przed rokiem zamieścił „Postop' 'korc
spondencye z Wrocławia podpisane przez 
„DeltG Wrocławskiego", w których '\Y ohy 
dny i wstrętny sposób szarpano imiennie 
posła Korfantego. A gdy „Gazcta'Torui'1-
ska" nap~ętnowata ten tak brudny i nik
czemny sposób walki, zagroził jej „Delta 
Wrodawski" w „Postępie" pmccsem, ja
kiego świat nie widział. Na proces ten, 
mówiąc nawiasem, „Gazeta Toruńska" do
tąd czeka. Przykładów napaśCi „Postępu" 
na różnych rodaków WestfaL1i i Nadrenii 
moglibyśmy wyliczyć bez liku. Ale dla 
słabej pamięci, jaką „Postęp" okazuje, 
przypominamy mu tylko ostatnie kores
pondencye oszczercze przeciw pp. Stolpe
mu i Korpusowi. 

Jeżeli „Postępowi" tego nic dość, wy
mienimy mu podłe oszczerstwo rzucone na 
„Wiarusa Polskiego", że druki oddaje do 
wykonania niemiec~iej drukarni. „Po
stęp" oszczerstwo to po długiem wahaniu 
dopiero odwolaf, z pewnością tylko dla 
tego, że w11edzial, iż w przeciwnym razie 
do odwalania oszczerstwa zostałby zmu
szonym. Rodakom na obczyźnie zresztą 
tłomaczyć tutaj sprawy obszerniej nie po
trzebujemy, bo ogólnie tu wiadomo, że co 
jest tak ohydne i brucLne, iż tego gazeta 
przyzwoita nie zamieści, to trzeba po·słać 
do „Postępu'\ bo „Postęp'' wszystko za
mieszcza. 

Zapowiedział „Postęp" jeszcze drugi 
artykulik przeciw „Wiarusowi Polskiemu" 
zamia:st którego pojawił się jednakowoż 
tylko przedruk znanego już czytelnikom 
naszym artykułu dortmundzkiego „Dzien
nika". 

Zastanawia tutaj, na jak nizki poziom 
moralny taka gazeta w swej nienawiści 
do „Wiarusa Polskiego" i jego kierowni
ków upaśćmoże. Mimo, iż „Wiarus Pol
ski" wykazał, że twierdzenia zawarte w 
artykule przedrukowanym przez „Postęp" 
są niegodziwe:mi kłamstwami, i mimo że 
Postęp" odpowiedź „Wiarusa Polskiego" 
~a czas otrzymał, rnimo1 wszystkiego „Po
stęp" przedruko\vuje ów artykuł z calą 
świadomością, że przedrukowuje klam
stwa. Do tak niegodziwej nieuczciwości 
też tylko Postęp" zdoJen. Pisze więc „Po
stęp", że"p. Brejski kupil sobie folwaJk, 
chociaż wie, że to nieprawda. Pisze, że 
Wiarus Polsiki" kazal sobie zapłacić po

dróże swego personału podczas agi tacy i 
wyborczej, chociaż wiedzieć rnu~i, że to 
jest nieprawdą. Pisze „Postęp, ze syn?~ 
wie agentów wliarusowych otrzymmą 
wsparcia z kasy „Swiętojózafacia", c?ociaż 
z otrz.ymaneg'O najpóźniej w ~,ią~ek ra~o 
Wiarusa Polskiego", „Postęp się dow1e

dzial że właśnie ani jeden agent „\Vliam
sa P

1

olskiego" dla syna wsparcia z kasy 
,.Swiętojózafacia" nie pobiera. 

Najstarszy brat pana Breiskiego 
rolnik za ciężko· zapracow~y .gro~z wy
kupił kawal ziemi z rąk, mem1ec~1ch, co 
każdy pra\\tY polak z radosclą powita. „P.o
stęp" poczytuje to za og:?nmą zb~od?1ę, 
gdyż stara się tem zohydz1c pp .. Bre1s~1ch. 
Co się tyczy agitacyi wyborcze1, ,~o ~azde
mu wiadomo, te „Wiarus Polski . me ~yl
ko sem 2apłacil konieczne podróze .a.gna.
cyjne swego personalu, ale n~~~et innym 

a Polakom nie maJ~cym sty~znosc1 z Wlaru-

st:m Polskim'' podróże agitacyjne popla il, 
a sumy te komitetowi wyborczemu poda
rował. Wiadomo dakj, że ,,Wiarus Pol
ski" wiciu Polakom skazanym \\ procc
sad1 wynikłych z wyborów, gdy przybyli 
się skarżyć na. bicdQ, pozwracał koszty 
procesów z dobrej woli. I le pieni:1dz1,, 
„Wiarus Polski" pouarowat. 

A za druki wyborcze dotąd ,, Wiarus 
Polski" ani feuyga nie otrzymał, chociaż 
i papier i ludzi, którzy w tem pracowali, z 
własnej kieszeni dawno popłacił. Wobec 
tego ustaje wszystko, · jcżeLt „Dziennik" 
dortmundzki i „PoslGP" posiadaj<t czel
ność wyzywania pp. 13rcjskich od geszef
ciarzy, którzy ciągnq korzyści z grosza 
publiczne.go. ,,Wiarus Pols\u" stracit przy 
wyborach bezintcrcsO\\ nie kilka tysiGCY 
marek, za to go teraz „Dziennik" dort
mundzki, razem z „PostQpem" tak nikcze
n111ie kłamstwami zohydza. Wprost uli
czna ton i uliczne wycieczki artykułu prze 
drukowanego przez „Postęp" w oczad1 
każdego człowieka same się sądzą. 

Przedrukowi nadał „PostQp" ciekawy 
tytuł „Odprawa Wiarusowi Polskiemu"; 
natomiast przedruk ów nie jest w nJczem 
odprawą dla „Wiarusa Polskiego", lecz je
dyrne w szczegółach i całości świadec
twem intelektualnego a przedewszystkiem 
moralnego ubóstwa dla autora owej napa
ści i dla tych, którzy się. na nią piszą. 

W końcu jeszcze jedna uwaga. Gdyby 
też która z gazet przeciwnych „Wiarusowi 
Polskiemu" na rzeczowe wywody nasze, 
zdobyła się na rzeczową odpowiedź! Im 
·dobitniej „Wiarus Polski" przeciwnikom 
ludu polskiego na obczyźnie wykaże ich 
falszywe stanowisko lub też ich nieC11y 
sposób walki, tern większa nienawiść ku 
niemu, tern większy stek wyzwisk spa
da w odpowiedzi na „Wiarusa P0>lskiego". 

Wynika z tego, że gazety przeciwne 
„Wiarusowi Polskiemu" WY\vodów jego 
zbić nie mogą, lecz jedynie dają upust 
wstrętnej nienawiści żywionej dla tego pi
sma robotniczego. 

Polacy na obczyźnie. 

Księgę adresową towarzystw polskich na 
obczyźnie 

pragnie wydać niejakiś pan Litkowski . z 
Bruckhausen. Wobec licznych zapytaii, 
jakie nas dochodzą od różnych towarzystw 
naszych w tej sprawie, zaznaczamy, iż 
cała ta sprawa nic budzi zaufania. Zwla
szcza odpowiedź na dziwne zapytanie p. 
Litkowskiego o charakter towarzystwa 
(czy narodo\ve, czy zawodowe itd.) na
szern zdaniem przynieść może korzyść tyl
ko policy1 pruskiej. Polak, znający stos1m
k1 na obczyźnie takiego pytania \Vogóle nie 
stawi, gdyż każdemu jest dostatecznie zna~ 
ny charakter tej lub owej grupy to\va
rzystw. W czasach dzisiejszych łatwow1cr 
ność najgorsze może sprowadzić skutki. 
Wobec tego zalecamy ostrożność i radzi
my informacyj o towarzystwach nie u
dzielać. 

z Bochum donoszą nam, że dwie tutej
sze osoby, uchodzące za Polaków i obra
cające się wśród Polaków slużą policyi 
za mfonnatorów w sprawach polskich. Je
dna z nich nawet otwarcie szczyciła się sto 
sunkami z policyą. Z obowiązku dzienni
karskiego wiadomość tę zamieszczamy, by 
Roda<:y miełi s'ię na baczności przed ludi
m1 pod wzglę<lem narodowym niepe"11ymL 

Stosunki w kopalniach fiskalnych 
nad rzeką Saar 

ośwaetlil świeżo w Trewirze odbyty tymi 
dniami pro e rewizyjny przeciw górniko
wi l\raemcro\\ ~' który w odez\ ie \\ ydanej 
ciQżkie czynił zarzut, zarząd m kopalń. 

Jako oskarży id "ystępowal p:m 
łiilger, kt(>ry jestobecnie generalnym dy
rektorem spółki kr6lcwsko-lauralrnck1cj. 

Przedtem byt dyrektorem kopalli iis
kalnych, najprz(ld w Zaurzu, później w 
Saarbriickcn w Nadrenii. 

Jest on 11a yonat-Jibcralcm i jako taki 
występował bardzo cncrgkznic. w obwo
<lzicSaarbriicken, gdzie za jego staraniem 
przeprowadzony został do parlamcntt1 taj
ny radzca górniczy Prietzc. liilgcr me 
chcial wtedy przyj<JĆ poselstwa (mandatu), 
lecz poleci! S\vojcgo podwładnego, za któ
rym gorąco agitowat Wywierał wpływ 
nic t:Yilko na urzQdników, ale przez tyd1 
także na robotników. 

Tak z centrowcami jak z socyalistami 
walczył ostro. R.ozumie się, że ci nJe da
rowali p. ttilgerowi niczego, chociaż był 
wielmożnym dyrektorem. 

liilger wygrał procesy \vytoczonc od
powiedzialnym redaktorom Lchncnowi i 
Kraemerowi. Obydwaj zostali skazani, 
pierwszy na trzy mics::_icc więzienia, dru
gi na karę pienięż11~1 przez sąd w Saarbril
ken. Obydwaj założyli rewizyę do Lipska 
ale tylko Kracmer miał szczęście. Wyrok 
przeciw niemu zostal obalony i spra~ 
oddana do ponownego osądzenia d~ Tre
wiru. 

Lehnen pójdzie do więzienia, ale w je
go procesie wyszły tnkie sprawy na jaw, 
że Hilger nie został naczelnikiem górni
czym (Bcrbhauptmann), czego się spodzie
wat - i ustąpił z urzędu. 

WtcUy wychwalali go nacyonal-libcra 
lowie jako „Bismarcka z nad rzeki Sary'', 
wysylali do niego telegramy, podarki, wy
glaszali mowy na jego cześć, „kriegarferaj. 
ny" urządzały uroczy tości kosztowne. 

Radość :.,yfa wielka pomiędzy zwo
lennikami jego, gdy rada nadzorcza tak po
tężnego przedsiębiorstwa, jakim jest spół
ka królewsko-lauralmcka, \\.rybrala p. liil
gera generalnym dyroktorem \V miejsce u
stępującego p. Junghanna. Od lutego rb. 
objąl p. liilgcr rządy tej spótki. Wrócił na 
Górny Ślązk, gdzie już w Zabrzu odzna
czyl się jako organizator .,kriegarferai
nów", które przez wielu przeciwników ru
chu ludowego i robotn,iczego uważane Sq 
jako najlepszy środek do osłabienia polity
cznej partyi i zawodowej organizacyi ro
botników. 

Co wyszlo na jaw w prol:e ie w Tre
wirze jest nader ciekawym obrazkiem u
cisk'u ze strony pracodawców. 

Na sądzie w Trewirze p. ffilger był o
becny jako skarżący. 

Urzęd1~1lk rewirowy Adam zeznał, że 
starszy radzca górniczy Wiggcrt (który 
dziś jest dyrektorem kopalń fiskalny h w 
Zabrzu) za\\'ezwal go do popierania wy
borów tajnego radzcy Prietzego. 'a to 
Adam oświadczył, że tego nie uczyni. Nie 
będzie popierał Prietzego, ale też go nie hę 
dzie zwalczal, ponieważ P. jest jego prze
lożonym. Wogóle nic będzie brał udziału 
w wyborach, ponieważ kandydatura Prie
tzego mu się nie podoba. Na to ka.zal go 
zawolać pan ttilger i powiedział mu: Jest 
obowiązkiem każdego urz~a popierać 
kandydaturę p. Prietzego z wszystKich sil. 
W przyszłą niedziele Prietze będzie mówft 
na zebraniu. Rozkazuj~ panu urzędo'wnie, 
pri.ybyć na to zebranie. Jeteliby ~ nit> 
przybył na mój rozkaz, wtedy doniosę o 
tern do ministra i postaram się o usunu:cte ~· 
Pa.na tuztąd albo o usunięcie z służby. Hil-' 



ger traif na odważnego, bo mu Adam od
pcwiedzial: Na zebra11ie nie przybedę, 
nikt mnie nic może zmusić do popierania. 
kandydatury, którai mi sie nie podoba. 

Adam rzeczywiście nie poszedł na ze
branie. Gdy byl na pewnym obiedzie, po
wicd:dal mu p. ttilger: Każdy urzednik 
111' .viązek, po~erać kandydaturę p. 
Pn rzego. Kto tego nie uczyni, ten wyle
c i (z slużby?) 

Za kilka dni został Adam przesiedlony 
- na telegraficzny rozkaz z Berlina. 

Na to zeznanie powiedział p. ttilger: 
To co powiedzrralem o usunięciu z urzędu, 
nie odnosilo siG do wyboró\V, lecz jedynie 
do tego, że p. Adam nie chcial się uczyć w 
szkole sztygarskie.i. Adam na to oświad
czy!, że był chory a zresztą uważał, że w 
tej szkole nic było równouprawnienia dla 
katolików, bo byto 8 ewangelików a 6 kat~ 
lików, (choć ludność jest po najw1tększe1 
części katolicka. J(ed.). 

Górnik I3lum świadczył wraz z dwo
ma innerni niekorzystnie dla nacyonał-libe
ralnego męża zaufania Webera z Pilttlin
gen, który wskutek tego za pobic_ie .żo:1y, 
został skazany na 4 miesiące w1ęz1ema. 
Pan ttilger powiedział im: Ponieważ We
ber siedzi 4 miesiące niewinnie we więzie
niu, dla tego wy cztery miesiące nie bę
dzieĆic mieli pracy. Pan Hilger się tloma
czy, że glównie dla tego nic d~l im pracy,' 
ponieważ był brak odbytu czyli mato zamo 
wie11 na węgiel (więc me potrzebował tylu 
robotników). 

Gazety centrowe przeciw takiej gos-
podarce ostro występowały. Kto przeto 
taką gazetę czytał, ten miał się nie dob~ze, 
j eże li to wyszto na jaw. W domu sypial
nym 11. p. chętnie czytelników gazet centr.o 
\.vych umieszczono w jednej izbie, 'aby. me 
agitowali i nie opowiadali i nie czytali ta
kich artykułów innym kolegom. 

Swiadków w tym procesie występowa 
le bardzo \\'Jele (około 100) a proces trwał 
kilka dni. 

Wielu górników teraz otwarcie wystę: 
puje nic tylko przeciw ~· Hilge:~wi, ale 1 
przeciw gospodarce pohtyczneJ l spo_łecz-
nej, jaka była zaprowadzona przed mm

1 
• " 

za jego czasów. .. .· : 
Nic podobno nam wszystk~ego tu~aJ 

podać o Hchych zarobka~h mokr~ch n:1e
szkaniach, różnych przesladow~mach itd. 
Ale jeszcze podamy co nastę~UJei: 

Lekarz knapszaftowy dr. Specht z 
Dudweiler ośYviadczyt, że górnicy żyją w 
dobrych stosunkach. Ks. probo~~cz d:. 
Royer z Salzbachu opisuje ~tosunk1 Jako 1.1-
che, pomieszkania są też hche; . pokazuJ~ 
kartki zarobko\ve, z których nusk1e zarobki 
wynikają. . 

Dawniejszy sztygar Pauly zeznał, ze 
w roku J 898 nadsztygar fako.b naikaz~t _mu. 
uważać na tych robotników i urzędmkow, 
którzy glosują na kandydata centrowego. 
Pauly uważał, czy górnicy, którzy otrzy„ 
mali kartkę wyborczą na nacyonal-libera
la nie zamienili jej na kartkę ·centrową. 
P~uly spisał niektórych górników, którzy 

Kapitan Czart. 
TOM TRZECI. 

(Ciąg dalszy). 

Sawiniusz w przekonanŁu, że to wy
strzclil któryś' z uciekających, popędzit za 
nimi ze szapdą w ręce, aż do mostu Nesle. 

Ale łotry zmykali, jakby im kto skrzy
dła przyprawił. 

Po chwili Cyrano ujrzał s1ę sam je-
d en na placu. 

- Drapnęli! - rzekł pogardliwie. 
Musiano im nędznic zapłacić. 

W rócil na dawne miejsce i gwizdnął 
na konia, który, przywykty do tego \Ve
zwania, podniósł łeb 1 zarżał. 

- ·Gotów ujść! - szepnął do siebie 
l~c·\:m ', i •.. ~ , ; : kl !~ · 1 ~ó \\ nledwie 
od poety. · 

Ten ostatni, nie mając już z kim wal
czyć, za.Jął siQ tamowaniem krwi, która 
płynęła obficie z rany, stopniowo go osła
biając. 

Roland śledzH jego poruszenia, prz.e.
myśliwając w ostatniej jeszcze chwili, 
czem pokonać przeciwnika. 

łirabia n~e wziął z sobą szpady, licząc, 
że nie będzie pDtrzebna. Pistolety jego 
były wysfrzelone. Ujrzał się zatem bez
bronnym w chwili, gdy mu najmocnJei
szym być wypadało. 

Podczas gdy Cyrano zajęty byl owią
zywaniem chustką krwaiwiącej rainy, hra
bia obszedł ostrożnie doikola miejsce, na 
którettn stał poeta i ukrył się za sztucznym 
szańcem gruzów, leżących nad rzeką. 

głosowaL na centrowca i podal spis dalej. 
Dozorca Atz wskutek tego stracił miejsce 
i musiał pracować jako z,i.~ykły robotnik. 
Atz jako świadek zeznał, że sztygarzy i 
nadsztygar napominali go przed wyborami 
że ma głosować na nacyonal-Iiberala. Po
wiedzieli mu, że musi śpiewkę tego śP'!e
wać, którego chleb zjada. Po wyborach 
powiedział mu J alrnb, że byłby mu dal pra · 
cę hajera dozorującego, gdyby przy wybo
rach nie był takich głupstw robił. Ks. pro
boszcz Didier z Altenhessel oświadczył, że 
przy wyborach od roz<lawacza kartek li
beralnych do stolu zarządu wyborczego 
bylo tyle urzędników i dozorców, ,1ż wi
dzieli na pewno, skoro ktoś zamienił kartkę 
na centrową. Obok stołu urzędnik kopalni 
z spisem wyborców patrzał na oddane 
kartki, jak byty ztożone. Ponie\vaż liberał 
nc kartki byty inaczej złożone, przeto \Vi

dział, jak każdy glosował i zapisywał so
bie to do listy. Mężowie centrowi przeto 
kartki "ównież z!ożyli, jak liberalowie, ale 
ci czemprędzej zmienili skład kartek, i to 
tak parę razy, a za.wsze urzędnik przy Li
ście otrzymal zmienioną kartkę. Świadek 
zawez\vat radzcę górniczego ttucka, aby 
zakazal tei kontroli. Na to ten mu oświad
czyl: W prawie nie ma paragrafu, któryby 
zakazywał składania kartek, jak się komu 
podoba. Ja muszę moich urzędników brać 
\V obronę! Odchodząc powiedztial ttuck 
do sztygara Hassla, że przecież wie, jak 
mu urząd nakazuje czynić! łfassel jednak 
zeznał, że ttuck mówi! o obronie urzędni
ków. 

Górnik Speicher z Ptittlingen został 
wydalony, ponieważ przy wyborach gmin 
nych agito\val przeciw zarządowi kopalni. 
Pracował potem jako kamieniarz przy bu
dynku pewnego sztygara, lecz ten musiat 
g·o ·oddalić, ponie\vaż nadsztygar sobie 
tak życzyl. Spcicher zalożyl potem wy
szynk, lecz zarząd kopalni . zakazał górni
kom chodzić do tego \vyszynku, ponieważ 
tam przesiadują socyaliści i rozdzielają pi
sma socyalistyczne. Speicher oświadczył 
że on nigdy socyalistą nie by!, ani nim nie 
jest. 

tlilger na to odpowiedział, że miał ta
kie berychty" o stosunkach w wyszynku 
Spe{~hera, iż miał prawo tak postąpić, jak 
to uczynił. 

Górnik P. Schneider IV z Ptittlingen 
zeznał, że w roku 1898 nadsztygar 
Schmidt I powiedział mu: Wy łajdaki 
(lumpy) zPi.ittlingen, was poły (Pfaffen), 
wymuszacze pieniędzy i czarno-ubrani 
trzymają na sznurku (powrozie), cóżeście 
znów zrobili? Krótko potem Schn. dostał 
inną pracę i stracił robotę jako zaufany. 
Gdy o tern rozpisała się katolicka „St. Jo
hanner Vo1ksztg.", radzca liuck kazal mu 
stanąć przed sobą i robi! mu zarzuty, że 
to on pisał. Schn. się bronił, że on tego 
artykułu w gazec1ie nie kazał umieścić, ale 
1mu to nic nie pomogło, musiał - szlamo
wać, co było dla niego ciężką karą. 

ttilgcr przyznał, że taka kara jest bar
dzo ciężką dfa starszego górni.ka, ale nad-

Tam błysnęła mu w glowtie myśl na
gla. 

Pochwyci! ciężki kamień - brofl bez
wątpie11Aa n~edogodną i niewystarczającą, 
ale jedyną, jaka mu pozostawała - i z 
większem jeszcze natężeniem jąl śledzić 
·przedwnika. 

Mógł mu przyjść z pomocą przypa
dok, mogła nastręczyć się niespodziana 
sposobność ugodze.n4a Cyrana z ukrycia 
- Roland liczył na to i czekał. 

Gdy Sa\viniusz uczuł się fllteco pokrze
pionym, zbliżył się do konia aby go do
siąść, i udać się w dalszą drogę. 

Końce opuszczonych w czas\ie walki 
cugli: leżały na ziemi. 

Cyrano schylił się, aby je podrneść 
rozpl4tać. 

Z tej chwili skorzystał Roland. 
Jednym skokiem znalazł się przy nim 

z podniesionym kamieniem i z calei siły 
ugodził go nim w głowę. 

Poeta otrzymawszy straszny cios z 
tyłu, wydal głuchy jęk i runął bezwładn1e 
na bruk. 

- Trup! trup! - szepnął z szataliską 
uciechą hrabia. 

Rzucił się na ciało Cyrana, którego 
głowa leżała w ka!uży krwi, i jął szukać 
drżącą gorączkowo ręką. 

Na pl.ersiach ·poety, pod kaftanem, zna
lazł odrazu, co mu było potrzebne księgę 
Ben Joela, testament hrabiego de Lembrat 
i własne zeznanie, spisane poprzedniego 
wieczora, to znaczy wszystk~e dowody, 
których istnienia tak okropnie się lękał. 

Zabrawszy je, P.odźwigMął za ramiona 
bezwładne cialo, zaciągną[ aż na brzeg 

· Sekwany i rzucił w rzekę. 

sztygar, który go do tej pracy wysłał, zo
stał _niedługo potem inwalidem. 

Sztygar Bach już sobie tego nie przy
pomina, co P0\\:11edział w r. 1898, ale górni
cy pod przysięgą zeznali, że Bach powie
dzial pewnemu robotnikowi, który dostał 
się do oddziału karnego (RDtte), iż może 
sobie zapłacić kazać szkodę (50 marek 
miesięcznie mniej zambku) przez ks, Hil
lego (kandydata centrowego). 

Sztygar Meingardt przed wyborami 
powiedział górnikowi Glaserowi: Musi
cie zlożyć wyznanie wiary politycznej; 
wiecie, my mamy oddzial karny (Rotte). 
tlilger tlomaczyl, że owa „rota" nie jest 
oddzialem dla ukaranych. Nie można tego 
inaczej urządzić, lecz i te najgorsze roboty 
muszą górnicy zrobić. 

Swiadkowie-robotnicy jednak zezna
waią. że kto się do owej „roty" dostani~, 
tego inni wyśmiewają, bo musi 3 godziny 
dfuiej pracować a zarobek jest mniejszy. 
Ponieważ flilger twierdził, że „rota" nic z1 

wyborami nie ma do czynienia, tedy świa
dek ttenkes zeznał, iż w rocie byli praw:c 
wszyscy katolikami. 

Pewien ksiądz zabrał na wybory· apa
rat fotograficzny i zdjął obraz agitatorów 
nacycnał-liberalnych, gdy prowadzili i do
zorowafa wyborców. 

Krae.mer mimo tak jasnego odkrycia 
ucisk11 skazany został na 200 marek ka·-.~-. 
\V wyrok~1 przy;-:11ano, że ncisl( robot11i
ków panował wielki i w1cb zarzutó'v 1: · 
:iyniony : !1 przez f\tac111c:·a poicga na prn
\Vdzie. Kracmer zatożyl przeciw wyroko
wi ponownie rew1zyę. 

Z wojny rosyjsko -japońskiej. 
Z Dalekiego Wschodu nadeszła 

wiadomość, która , gdyby s ię okazała pra
wdziwą, mialaby wielką doniosłość. Je
den z dziennikó\V angaelskich otrzymał te
legram o przerwaniu linii kolejowej do Wla 
dywostoku przez Japończyków. Linia do 
Wladywostoku odłącza się od kolei sybe
ryjskiej w Charbinie i idzie równolegle do 
granicy mandżursko-rosyjskdei. Ponieważ 
wojska marszałka Ojamy nie mogły je
szcze poruszyć się tak daleko na pólnoc, 
zatem przypuścić można, że przerwania li
nii dokonał albo oddzial japoński operujący 
"- północno-wschodniej Korei nad rzeką 
Tumen, albo Chunchuzi. W każdym razie 
bylby to wypadek bardzo niepomyślny dla 
Rosyi. Pomimo wszelk~ch zapewnień ze 
strony rosyjskiej, Wla:dywostok nie jest 
jeszcze wcale dostatecznie przygotowany 
do ·oblężenia i czeka go niechybnie los 
Port Artura. _ 

W Mandiuryi wiosna, dni suche, sło
neczne, czasa1111 upalne, pora zatem nadaje 
się do działań wojennych. To też wśród 
obu armii nieprzyjacielskich ujawnił się pe
wien ruch, który zaczyna się zarysowy
wać coraz wyraźniej i przybiera coraz 
więcej określone formy. Codziennie nad
chodzą wiadomości o starciach drobnych i 
średnich oddzialów, i to na najrozmait-

Potem, jak zwykly opryszek, uciekł 
pędem na ulicę św. Pawia, przyciskając 
dopiersi skarb, za cenę zbrodni nabyty. 

Na miejscu walki pozostał tylko trup 
Ben Joela, oraz jednego ze zbójów. 

Koń Cyrana, przerażony ostatnim ję
kiem swego pana, pogalopował, jak szalo-
11y, w kierunku zajazdu. 

Tymczasem weszło slol1cc. Straż 
miejska przybyła na miejsce walki od stro
ny Nowego Mostu. Ziawito się tam nieba
wem i kilku wczesnych przechodniów,· 
którzy zatrzymall się, oglądając ciekawie 
zabitych. 

Prawie w tejże chwili, przez bramę 
Nesle przechodzili Castillan .i Marota. Tan
cerka, uwieszona u ramienia mlodzie11ca, 
mówila mu coś przyciszonym głosem, z 
uśmiechem na ustach, z pelnemi czulości 
oczyma. 

Zbliżyli się w ten sposób do grupy, 
utworzonej z pachołków i gapiów. 

Castillan rozpoznał odrazu lotrowskie 
oblicze Ben Joela. 

- Co tu zaszlo? - spyta!. 
- Niewiadoma. Leżą dwa trupy :l ty-

le. „11J ,. ;.;.~ 

Podczas, gdy straż unosiła ciała zabi
tych, Caistillan jął rozpatrywać nueJsce 
walki. i r· : 1 ·· -r.~~ 

- Ben Joel zabity! - rzekł do Mara
ty - coś srię tu świeci nadzwyczajnego. 
Patrz, widać dokoła ślady lic7Jllych stóp, 
jakby przeszla tędy cala gromada ludzi. 
Mój mistrz mial wyjść z domu dzńś rano. 
Czy tylko jemu nie przytrafiilo si~ jakie. 
nieszczęście.? .. Wróćmy do zaja_zqu~ 

Kończy! właśnie te słowa, gdy nad-

szy~h punktach rozl glej liuij fronto\\'ej 
obu stron. Tym razem ·wystąpili zaczepnie 
.Rosyanie, a wystąpili z taką energią, że t0-
kijski korespondent „Times'a" uważa ich 
akcyę za pierwsze fazY, rozwijającej się 
już wielkiej bitwy. Raporty urzędowe ro. 
syjskie i japońskie donoszą o uderzeniach 
batalionów rosyjskiej piechoty na różne 
pnnkta pozycyi japońskich, oraz o próbac1, 

przedostania się po za ich linię. Uderzenia 
te przybrały nawet szerokie rozmiary w 
końcu maja, gdy wojska rosyjskie Pod
jęły atak ku poludrno\\'i wzdłuż obu 
stron toru kolejowego, a silna kolumna ro
syjskiej konnicy wysunęła ku kraficom 
lewego skrzydła japof!skiego pod Pakumen 
w odległości około 50 kim, na pólnocny
wschód od Tidinu, próbując od zachodu 0 • 

skrzydlić Japończyków. Wszystkie \VYsit 
ki Rosyan byty dotychczas bezskuteczne. 
ataki ku południowi zostały w krótkin~ 
czasie odparte, próba oskrzydlenia udare
mniona 1 \Vojska rosyjskie zmuszone do 
odwrotu. 

Ze względu na różnorodność kierun
ków, w których się ujawniają uderzenia 
Rosyan, oraz na silę poszczeg_ólnych od
działów, ograniczającą się do batalionów 
a nie dochodzącą jeszcze do rozmiarów ta~ 
ktycznej jednostki, dotychczasowa akcya 
wojsk. rosyjskich ma charakter wywiado
wczy, obliczony na zbadanie rozm~eszcze
nia głównych sil japof1skidi. Nie ulega 
wątplhvości, że jenerał Liniewicz, mimo u: 
zyskainia posHków po klęsce mukdeflskiej, 
w krótkim czasie rozpoczęcia przez Ja
pończyków· wielkiej akcyi zaczepnej, i 
zatem jego zdolność do akcyi wojennej mu
si się na razie przynajmniej ograniczać ie~ 
szcze do defenzywy. Jeżeli więc występu 
je zaczepnie, to widocznie spodziewa siQ 
w krótknm sczasie rozpoczęcia przez Ja
pończyków \Vielkżiej akcyi zaczepnej, i 
chce poznać zawczasu, w którym kierunku 
będzie przepro\vadzony stanowczy atak. 

Opis bitwy pod Czuszimą. 
Korespondent „Daily Telegraph1

' pi·zy 
flocie japońskiej nadeslal nast~pujący opis 
bitwy morskiej z Tokio: :Flota rosyjska 
\\'plynęla do cieśniny koreańskiej o godz. 
5 rano. W południe opuściła flota japońska 
swą podstawę operacyjną. Część floty 
japoć1skiej otrzymala polecenie przyparcia 
floty rosyjskiej do brzegu wyspy Iki, je
dnakże flota· rosyjska przeplynęla calą si
lą pary koło tej wyspy. Druga część floty 
japońskiej zastąpiła teraz drogę flocie ro
skiej od strony północnej. Rozpoczęta się 
bitwa. Japońskie okręty manewrowały z 
nadzwyczajną precyzyą. Ostrzeliwały 
one flotę rosyjską z obu skrzydel i półno
cy. Przez pewien czas wymieniano z obu 
stron silny ogień, - ale po kilku godzinach 
okazało się już, że flota rosyjska ulegnie w 
walce. Japończycy poznawszy, że wśród 
okrętów rosyjskich powstaje zamieszanie 
i, że w bitwie następuje moment kryty-

biegł zdyszany Gonin, mówiąc z przera
żeniem: 

- Panie Castillanie ! zajrzałem przed 
chwilą do stajni, którą zostawilem otwo· 
rem, i spostrzegłem w niej konia pana dl! 
Bergerac, pokrytego pianą i krwfrt. Po
wrócił on najwidoczniej sam gdyż dobiia· 
tern się do mieszkania pańskiego mistrza 1 

rnkt nic nie odpowiedział. 
- A! - wykrzyknął z największą bo

leścią młodzieniec - pan de Cyrano za
bity! 

XIV. 
Podczas, gdy Castillan, Marata i wła

ściciel zajazdu czynili najrozmaitsze domY
sly o tern, co się mogło stać z Sawiniu~ 
szem i gdzie · szukać należy przynajmnieJ 
jego trupa, hrabia Roland, zupelne w pala~ 
cu swym bezpieczny, nasycał się owoc~~1 

swej zbrodni, nie doświadczając najmn1e1-
szych nawet wyrzutów sumienia. 

Odczytał on dwukrotnlie, raz po razu, 
· spowiedź swego ojca, i przekonał się, że 

byla ona w istoó.e tak straszną i tak dla 
niego fatalna, jak rnó\\-ił Cyrano. 

Następnie cisnął do kominka wsz~
stkie, groźne dlaf1 papiery, podpalił i~~ n!e 
odszedł wcześniej, aż przekonal saę, ze 
ogień strawil wszystko do szczętu. . 

1 - Teraz - wyrzekł z uczuciem wie· 
k!J.ej ulgi - niczego już obawrać się ni~ P0: 
trzebuję. Nikt. już nie przyjdzie wydztefl'.-

1
c 

mi majątku; tt1ikt nlie sięgnie po rękę OJ -
berty. 

W ·kilka ·godzin .późnłej, RoJaind. d~ 
Lembrat wchodził do palacu Fav:entme 
tak ·spokojny, jakby . nic zgoła nte zaszło 
minionej nocy. · 

(Ciąg dalszy nastąpi). 



, podnostli gwałtowność ostrzeli\.va
~n~ 'Bylo to o godzinie 2 i wtedy bitwa 
r.: 1 do punktu kulminacyjnego. Pod

kl z 
3
,a{ej bitwy dotychczasowej pędzila 

aas. eka flota na pólnoc, a Japończycy tak 
::iJSYJS"rowali, łż zostawali wobe niej cią-
cane\• t t . . . . , tei samej s ra eg1czne1 pozycy1, rma-
le ~~ci·e otaczali oni flotę rosyjską z 

11(}\\ l d · ' ł tnl, ' • . hou.u zacho u i po1nocy air., ze znai-
\\sc. la ~ię w kręgu, z które.go nie było 
~~~ia. ·Między godziną 3 a 5 popołudniu 
~~ is ąl krążownki typu „Adm. Nachimow" 
a'on K tk " w· · ~ręt przewozowy „ ai;icza a . . ierz-
h ·e części tych okrętow, wysta1ące z 
·. nJY rozszarpały pociski. Od tego mo
\\O tit' bitwy zapanowało we flocie rosyj-
men · · K'lk k' j największe zam1eszame. 1 a o-
.5r~f ów zwrócilo się na wschód, k.ilka na 

'!chód. ł · • • D · d" •· Było już zupe1me 1asnem, ze .i,oz 1e-
. · · eński został pobity - Japończycy na-
~\\ I . k fI t . 
arli bliżej, przydcz~m !o~~JS 

1
a o a b~t1e 

warzyła już je ~eJ .ca1osc1, ecz roz ~ ~ 
·la na kilka częsc1 i byla coraz bardz1e1 

o}zypierana do wybrzeża. Togo nie ry-
DI "ł t .. M ,kowal i nie strac11 ez me. 1?·r~e uspo-
k~iła się i wiatr ustaL - Rosy1sk1,e ~krę
' . ci iigle jeszcze chciały przedostac się ku 
~ólno'cy, a Japończycy starali się temu I 
orzeszkodzi ć . ,- _W nocy spadły na fl?tę 
'05yjsk[l japonslne flotyle torpedowe, Jak 1
z raikza. - Wielkie ~kręty j~po.ńskie p_o

, party torpedowce . ogmem I osw1ecaly im 
rogę reflektoram.1. - W rnocy zatonęły 
Imperator Aleksander III", „Oslablia", 
::Nawa~in", „Orel" ( ?), „Ural" i trz-y: ka
n;inierki. 

W niedzielę o świcie natarły okręty 
1apm1skie z jeszcze mniejszej o<lleglości. 

Przez caly dzień trwala btiwa z nie
zmienną zaciętością, w której msyjs:kie o
kręty nie mogły już staw~ać _ sikuteczne~o 
oporu. - Na tern urywa się sprawozdame 
korespondenta. 

Japończycy ranni, zn'a)dujący się w 
zpitalu w Majdzuru, donoszą o bitwie kolo 
fsuszimy: Okręt liniowy „Kniaź Suwo
row ·' znajdował się na czele linii bojowej 
rosyjskiej i pierwszy rozpoczął ogieil. Ja
po,iski okręt „Mikasa", znajdujący się na 
zde linii wojennej japońskiej, odpowie
zia! natychmiast. - Obie flroty rozpoczęły 

silny ogień dzialowy ł powoli zbliżały się 
fo siebie. Po krótkiej i silnej walce po
Klad okrętu „AdmiralUszakow" stanął w 
lomieniach. Okręt ten został wycofany 
. lmii bojo wej, O godzinie wpól do 5-tej 
o poi. cała nieprzyjacielska linia byla w 
upelnym bezładzie. Akcya jej osłabła, 
.Borodino'' i „Kamczatka" zatonęły. Wie~ 
zorem w niedzielę spostrzeżono 5 okrę
ów ros. kofo wysp Liancort. Okręt „Izu

rnrud" zdołał ujść, podczas gdy cztery 'in
lle okręty nie stawialy żadnego oporu i 
Mląwszy flagę rosyjską wywiesily flagę 

t
apońską. 

Admirał Nebogatow wsiadł na lódź i 
X)djechawszy do jap. pancernika „Azama" 
oddal się. 

Str:ity rosyjskie w ostatniej bitw.ie 
tnorskiei, oceniają na 7-9 tysięcy ludzi, 
~le wliczając jeńców. Wiele trupów wy-
zucllo morze na wyspy i wybrzeża. 

Japońskie straty w bitwie morskiej w 
leśninie koreańskiej wynoszą: 113 zabi
Ych i 424 rannych. Okazuje się że stra
łY te są mniejsze, niż początkowo przypu-
zczano. 

----.? 

ł ~ Ziemi~ polslde •. 
Prns ~achodnfob Warmii i r~az~r. 
Toruń. „Gaz. Tor." pisze: Wieści o 

:zyaresztowanej w Toruniu tajemniczej 
sobistości iaikiegoś Rosyanina, o której 
~!ka dni temu rozpisywaliśmy się nie przy 
ichaJą. Pomimo że wladze policyjne za
tb~wui_ą iak naiwkkszą tajemnicę, prze~o
taią się Pomiędzy publiczność rnzmarte 
teka~e szczegóły. Pomiędzy innemi ro~
ho~z1 się wieść że ów 55 letni Rosyamn 
anuerzał nieiakfego lita.grafa W. naklonić 
0 

W}'rabiania fałszywych 2D rublówek1 
tóre111i zamierzał częstować p'Oddainych 
OSYiskich w celach szpieigowsikich. O ~le 
oszczególne wieści polegają na prawdzie1 
Udno na razie dociec Chodzi tu jedna-
IO\~oż bezwarunkow~ o przestępstwo 
~1eiDwania. 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 
Gniezno. Zmarły dnia 28 maja ks. nacy w · 

· adzyński proboszcz w Dusz.me, 
kgl 0 Sobie powi~dzieć że przyjął wszy-

święconym został na kapłana. z mm w tą 
Pił do grobu ostatni z sześciu księży wdo
\Vców którzy w drugiej połowie XJX w. 
w Wielkopolsce zostali kaplanami. Byli 
między rnmi ludzie niepospolici: ks. Woj
ciech Mora'\'Ski z Oporowa, syn referen
darza a ojciec znakomitego jezuity O. Ma
ryana Morawskiego, wdowiec po hr. Gro
cholskiej z Podola; żyjący jeszcze ks. Mi
chal Mycielski, były prowmcyał OO. Je
ziutów galicyjskich, ojciec p. Ludwika My
cielskiego z Galowa, wdowiec po Zofii 
Górsk!ei, siostrze Ludwika Górskiego, zna
nego obyWatcla z Królestwa; ks. Jan Ka
ź.mian, wydawca „Przeglądu Poznańskie
go", wdowiec po Zofii Chłapowskiej. cór
ce jenerafa; ks. Feliks Kozłowski, niegdyś 
bibliotekarz uniwersytetu \\' C Fryburgu 
badeńskim i autor, fundator ochronki w 
Gnieźnie, wdowiec po Amalii Berg, i wre
szcie ks. Szamarzewski, zastużony patron 
spótek pożyczkowych. 

Ze Śiązka czyli Star·ej Polski. 
Bogucice. W kopalni „Perdynan<l" 

pękła w poniedzfalek: rura parowa i pięciu 
robotników zostało ciężko poparzonych. 
Wszystkich musiano szybko do lazaretu 
odstawić. 

Mała Dąbrówka pod Katowicami. Za-
1ożono tu, jak donosi „Katowicerka", brac
two hakatystów. Członków przystąpilo 
podobno 145. Do zarządu należą soltys 
Scl111.ldo, inspektor hutniczy Wohlfahrt, nau 
czycielc Stephan i Ziegler, kasyer gmin
ny Swiertnia, urzędnik gminny Cura (Có
ra lub Kura?), inspektor górniczy Ebert i 
ślusarz Makoscheik. 

„Kato11k" zauważa: 
Zadaniem hakatystów jest walczyć z 

ludem polskim, tego już hakatyści dowiedli 
\Y tysiącznych przykładach. Lecz haka
tystów bać się nie należy, tylko trzeba po
kazać, że i Polacy ni1e są z ciasta; trzeba, 
żeby 'i Polacy energi'cznie zabrali się do 
agitacyi, a przedewszystkiem rozszerzali 
gazety polskie i zawsze postępowali w 
sprawach gminnych zgodnie i energ-Jcznie. 

Tyiko w ten sposób możno_, z hakaty
stami najlepiej wakzyć. Więc do dzieła, 
\vszyscy Polacy! 

Wia.domości ·%e świata. 
Niemcy. W sobotę rozpoczęły się u

roczystości weselne w Berlinie wjazdem 
księżniczki Cecylii. . 

Z Japonii. Proniewa,ż już nie zachodzi 
potrzeba tajemnicy, ogfasza admiral·1cya 
wykaz strat japońskich kofo1 Portu Artura. 
W r. 1904 ·zniszczone tam z.osta-ły: okręt 
„Jaszima", kontrtorpedowiec „AkaaĘi" i 
kanonierka „Osz ima"; w listopadzie zato
nę{ a kanonierka „Mago", w grudniu kontr
torpedowiec Iiajatso.ri" i krążownik „Ta
kasagu". W~zystkie uległy zniszczeniu z 
powodu natknięcia się na miny lub uderze
nia o skaty . . 

z f'rancyi. ,;Trmes" omawiając po
stanowienie sułtana marokaf1skiego, któ1~~ 
zamierza propozycye .F'rancyi przedstaw1c 
ko.nferencyi międzynarodowej Mm ~lęskę 
dyplomacyi francuskiej, stwierdza, ze: za
miar ten spełznie na niczem, albowem An
glia, Hiszpan'ia, WŁochy a także Francya 
temu się sprzeciwia. 

_ Wedle doniesiei1 po li cyi potwierdza 
się, że zamach na króla Alfonsa, uknuty 
został w Hiszpanii. Aresztowa~o 5 anar
chistów, 3 Hiszpanów, 1 ~nghka.. Are
sztowany anarchista Vahna (~rs~p~n) 
przyznaje się do udziału w sprzys1ę~enm. 
Większa część Ładunku b01:nby ut~wil.a w 
brzuchu konia jednego z k1rasyerow I te
mu wiele osób zawdzięcza swe uratowa
nie. 

Rozmaitości. 
600 lat licząca ryba. Sędzi\iTą rybę 

złowili rybacy w pobliżu ~ailk.ut~ "\V zato
ce dyamentowej, mierząceJ 7 I ?oJ. stopy 
długości, 5 i pól stopy . ?.bjęto~ci. ~y.ba 
ważyla 460 funtów. Z ~mu, uw1doczma.J~
.cych roczne narastanie lusek1 ry~acy obh-

r . olbrzym ten, naleŻ<\CY do gatunku 
~.z:~. f:szczów mors~i~h, liczyl 5{)0 do ~O~ 
lat. Już raz mianow1c1e w 1768 r. zfowro 
no na brzegach Indyi r~bę tego s~i:Iet~o d1~~ 
tunku, ważącą 300 funtow. Do\.\ o 
gowiecz·ności ryb. 

aier bez Wyjątku Sak;amenta Kościoła 
·~ 10

kiego, co rzadko kto o sobie twier- Dziedziczne. 
Z'.~ .n\Oże. Albowiem był przedtem nau- . 1 To straszne jaJk ten pani 

Wesoły kącik. 

JCtel d Nauczycle . • 

latka. On ni kmu nie \\.inien. pro
szę pana to już u n dzi dzi znc. ©kiec 
jego tak samo pisał. 

ie głupl. 
- Wirsz, powiedziałem mu. że jest 

fot rem! 
- Nie byłbym cię 1>osądził o tyle od

wagi, mogłeś co za to oberwać. 
- Ja też powiedziatem mu przez tele

fon. 

Przedwczesna pewność. 
- ·1 eraz już wiem, że niema trwal

szego szczęścia nad rnalżef1st ro! 
- A jak da'\ no jestc' żona tv~? 
- Od tygodnia. 

W pracowni malarskiej. 
Gość. To musi być ~arc.Izo tmdno wy 

malować obraz? 
Malarz. Oczywiście n1efatwo, ale je

szcze tmdniej sprzedać. 
Lekarz. Więc to pani radczyni jest 

chora? A ja styszakm, że to pan radca 
spadł ze schodów„. 

- Istotnie, mój m;\ż spadł ze schodów 
i bardzo się potłukł, ale ja ze strnchu roz
dmrowalam. 

W teatrze. 
Widz N. I, powstając, żeby przepuścić 

spóźniającego się sąsiada: - To ciągle 
wstawanie jest nieznośne. 

Widz N. 2, który się spóźuil: - Masz 
pan słuszność, ja też przychodzG zawsze 
po zaczęciu przedstawncnia. 

Przesada. 
- Mówiono mi, że nazwałeś mię pa11 

bezczelnym kłamcą? 

- Broii Boże, wcale nic użyłem '"Y<a
zu „bezczelny". 

- Że też to Indzie zawsze mnszą prze
sadzić„„ 

Przepadł. 

Panna. Niezwykle gorąc.r maj mamy tego 
roku! 

Podstarzały konkurent (w roztargnieniu). 
Taki sam mieliśmy w rokn 1850, jeżeli sobie pa
ni przypomina. 

___ j ------

O D RED A K CY I. 

Panu L. G. w Sodingen. Nie możemy 
radzić, ażeby zarządy dawały infonnacye 
dotyczące towarzystw ludziom, którzy nie 
dają żadnej gwarancyi, że nie wyjdzie to 
na szkodę towarzystwu . 

Baczność 

Rodacy z parafii Ołobockiej w powiecie 
Ostrowskim. 

Niniejszem zapraszamy wszystkich 
Rodaków z parafii Ołobockiej na dzień 12 
czerwca, tj. w drugie święto Zielonych 
Swiątek zaraz po naboże.f1stwie o godz. 
llYz do Gokalu p. Jasego w Laar-Ruhrort. 
Ponieważ chodzi o sprawę bardzo ważną, 
przeto każdy R.oda:k na zebranie przy?yć 
winien. Spodziewamy się, iż Rodacy licz
nie przybędą o co jak naj najuprzejmiej u-
prasza l(omitet: 
Jgn. Szczot. Piotr Galach .. Jan WoHczak. 
Ign. Urban. Franc. Wolniak. Jgn. Sw:ier-

czyk. Ign. Jarosik. 
U a waga: Pożądek dzienny: 1) Za

gadenie zebrania przez p. Ign. Szczota i, o
znajmienie celu tegoż. 2) Obór kole:ktorow 
na rok ca.ly ora~ stałe-go sekretarza i ka
syern oraz zastępców. 3) Otn?\~ienie. spr~
wy sprawienia wspanialej Boze1 Męki, kto
ra ma później stanąć na pagórku kolo _dr~
giego kościoła w Olobolrn. 4) ~bra~y 1a~1e 
figurę świętych Paf1skich ma1ą byc um~e
szczonc. 5) Za jaką cenę ma być spraw~o
na. 6) I(iedy ma n,astą~ić ukoi1czenie zbr~
rnnia dobrowolnych ofiar. 7) Odczytame 
listów od księdza proboszcza i od ksi.ędz_a 
wikaryusza z Oloboka . 8) Odczytame h
stu od pana Ign. Drezy, przewodniczącego 
Tow. ,Jedność" z Ofoboka. 9) ':Yolnc 
głosy tylko parafian. Z innych parafa Ro
dakom głosu się nie uddziela. 

Jgn. Szczot, przcwodn. 

Baczność „Sokoły" ! Czołem! 
W drugie święto Zielonych Swiąt~k, 

tG jest 12 czerwca o godz. 4 po pot uz~
dza na sali Grotloh przy rzece ~uh_r So~ol 
w Alstaden zabawę połączoną z cw.1czema
mi i tańcem. Uprasza S:ię wszyst~1ch ct:u
hów oraz Rodaków w Alstaden i okolicy 
0 liczny udział w zabawie. Osobnych za
proszef1 nie wysyłamy. Czołem! 

Łazarewicz, sekr. 

UCZCIWĄ SŁUŻĄ CĘ POLKĘ 
przyjmie natychmiast 

Ba zrro · · łonkowie ,Zjednoczen"' za-
•odowegtt polskiego · Hombr11. h-Barop. 

.„/ drugie świę o Zielony h wiąte 
dnia 12 zerw a po pał. o godz. 4 ;i.r lokalu 
p. a e odb dzre ie posiedze e człon
ków „Zjedn zenia za;•; do 'ego poi kie-
go". porządku obrad bardzo ;i.rażn 

prawy, dla t go liczny udział pożądan r. 

.Zjednoczenie zawodo 'e pols :ie'. 

To''. św. Jana brze. w eiderich 
dano i zystlm 1 zan. Rodakom zamiesz-i 
kalym ' Meid ri h i okoli y, iż na ze 
towarzySt\\O każe i rO dfotogr, fo '3Ć, 
vi ęc proszę zanowny ·h Rodaków, aby 
się st wiL1 wszy. cy bez :-,r yjątku ll czer
wca , (Zielone wiątki) i 12 w drugie świę
to o godz. rano na sali zw klych po ~ i -
dzef1. Zarazem donoszę R-0dakom zam1 -
szkałym w Meidcri h, którzyby · obie ży
czyli z familii.i dać się odcbra; że będzie 
do tego sposobność, bo przyjedzie po! 'ki 
fotografista pan Pierzkalski ~ Watteu
sch eid. 

Feliks l(ałck, przew. 

Baczność Hofstede-Riemke ! 
Ponieważ mąż zaufania .... tan isla w 

Czabal1ski odj e chał w strony rodzinne, 
więc go zastGpuje druh AlJ(lrzej Lo'\ iński, 
który mieszka w Iiof t de, 111. Post tr. 123. 
Tam można skladki mies11;cz11c płac ić oraz 
na czlonkó\v się zgłaszać. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Towarz. św .• Jana Chrzc. w .Mciderich 
zasyła w dzicil ślubu , 7 czcrn ca, naszemu 
szan. członkowi 

· p. IGNACEMU TOMCZYKOWI 
oraz jego dozgonnej towarzyszcze iycia 

pannie MARYANNIE JOZEfOWICZ 
jak najserdeczniejsze życzenia, blogosła
wicflstwa I3ożego i wszelkiej pomyślności 
w stanic małżcl1ski111 a w koi1~u po trzy-

1kroć wykrzykujemy: Młoda para rncch 
żyje! f. I(. 

~~~HlHtf~~ ~ · mt-~J~~~~lHl ----- - --·---- ---
POMOCNIK PIEKARSKI 

potrzebny zaraz. Zgfosić się można natych-
miast. 

Mateusz Kowalski, 
skład kolonialny i pi·ekarnia, Bottrop, T~i11g IL 

nr. 43. 

ZADZIWIAJĄCO 
TANIO! 

150 bardzo eleganckich 

ub: ń 
dla 

mtjlepicj odrobionych . 

seryn 1 . każde ubranie JO~?, 

se1·ya 11. każde ubranie 15~~. 

seryn n każde ubranie 19~?. 
UBRANIA 

te milją zwykłq wal'tość 30 mr. 

50 11brań 
I 

dla chłopcó v 
8er3 a I. każde Ubranie 8 :?. 
serya n. każde ubranie 10!?. 

z"·ykła wartość do 20 mr. 

60 
da zieńcó v 

do ·wyszukania każda ubrnnie 5, 75 m. 

zwykła wartość do 10 mr. 
Ubrania te są C7.Q • cią z wzorów, 
cz~ściq z resztek i tylko dobre fabry
katy. najlepsze mody tegoroczne. 

Firma. 

W I TT EN. 
l·n ern a. owdowiawszy wstąpil o se- f. n1·e p\isze' 
· ary · · ' 86 syn nieortogra 1cz . · · 11

m duchownego i w r. 1 2 wy- -~----------------------------------.:__ ______________ _ 

Gebrfider · Al berg, I 
JAN SWOBODA, Bottrop. 



•• B IP Pomimo tanich cen dajemy "" 
o Zi lonych Świ~tek 

10 pJ.•oe. nndzw~ rabatu 

na kapeluszach słomianych i filcowych 
flla panów chlopcOw i dzieci, ! 

• • 
półkoszulkach, kułnierzykach, mankietach i kra w a ta eh 

Nowości w krawatach o palsklch kolorach . 
Parasole od deszczu i słońca, szelki i guziki. • 
~ Wszystko w największym wyborze. • 

JAN HATTING, 
ruch, Narożnik ul. · MaryańskleJ i Nowej 

• + 
I Z 1pelna wyprzedaż 

z powodu zupełnrgo zwinięcia interesu. 
Postanowiłem mój interes w llu•ne zwinąć, wiąc mój cały wielki 

skłacl wyprzedaję. Kto chce teraz tanio zakupić pragnie ub1.•ania 
i obuwie, niech przybędzie i przekona sią, jak tanio wszystko sprzedaję, 
gdJ ż s:kład musi teraz w krótkim czasie zupełnie zostać wyprzedany. 

Sprzedawać b\'dO wszystko po każdej przyst~pnej cenie. 

Około 6000 sztuk. 
Około 150 ubrań dla mężczyzn , czarnych, brunatnych, zielonych, dawniej 

12 mrk. a teraz 7,00 mrk. 
. Około ~OO ubrań dla mężczyzn, czarnych, brunatnych i zielonych dawniej 

18 a teraz 12 marek. 
Około ~OO ubrań, czarnych, brunatnych i zielonych, dawniej 26 marek 

a teraz 15 marek. 
Około 400 spodni niedzielnych w wszystkich kolorach od 2, 3, 4, 5, 6, 

marek począwszy. 
Około 300 niedzielnych ubrań dla dzieci od. 'J, 3, 4, 6 marek. 

Tysiące garderoby dla robotników po każdej cenie. 

O~oło SOOO par obuwia. 
Kamasze i trzewiki dla mężczyzn Damskfo trzewiki boxcalf z guzi-

od o, 7 5 mrk. kami i efo s~murowania 5,50 mrk. 
Kamasze i trzewiki dla mężczyzn Damskie trzewiki ze sprzączkami 

boxcalf od 5,95 mrk. l,r15 mrk. 
M~zkie trzewiki latowe od 2,00 Damskie trzewiki poranne 75 fen. 

począwszy. począwszy. 

JUika set gatunków tnHtików dla dzieci z pzikami i do 
nnnrowania po hażdf'j cenie. 

. Wsz1sc7 ód.biony z obwodu l>O mil otrzJmają. zwrot kosztów podró:iy 
koleją. 

• lecze.ws i,· 
Banhnhofstr. 68. Herne, Bahnhofstr. 68. 

vV niedzielę, dnia 4 czetwca b~dzie mói skład cały dzień otwarty. 
N ech każdy skorzysta z tej wyprzedaży, gdyż powt6rme taka 

sposobność się nienadaży. 

atae·e••e•••••t1• 
Postbestellungsformular. 

Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserli

chen Postamt e'in Exempmr der Zeitung 

„Robotnik Polski" aus Bochum filr den Mo

nat Juni 1905, und zahle an Abonnement 

und Bestellgeld 0,23 Mk. 

Js Js 
~ ~ c ..g IQ ~ 

-~~ cQ ,...,,. 

·c.~ -
'8 >. ~ 
S)..~ / 

Obige 0,23 Mk. erhalten zu haben, be

scheintgt. 

t • • d. • • • . . J • 190 ..• 

l(alserllclles Posłult ...... 

····-···-··-·. P ostbestellungs„ Form~lar. 
Ich bestelle hiermit bei dem l(aiserii· 

chen Postamt ein Exemplar der Zeituna 
„ Wiarus Polski" aus Bochwn (Zeib.mgs. 

preisliste 128) ffir den Monat Juni 1905 

l'ind zahle an Ab<>nnement und Bestełl:gebd 

Obige 0,64 Mk. erhalten zu haben, be

~. 
• • I I I I I „ I I • I 

I I l"-. . . ~ . . 

DJ Zielonych Świątek otrzsma kaMy cdbiorea przy 

zakupnie od 20 marek począwszy 6 metrów dl.brej tr wa1 ~J 

materyi stósownej na sukni~ domową 

jako podarek 

• . ... 
o „ 
ca 
z: 

~ 

• 

tylko D 

Hohe tein 
' 

ern 
Bahnhofstr. 50 nap. ul. Nowej-Neustr. 

staraliśmy się, aby w 2 następnie dn1 

uzyskań jak największy obrót. 
Poczyniliśmy . nadzwyczajne przygotowani! 

. i zakupiliśmy tanio wielkie partye towarów ao 

w te dwa dni każdego jak najtaniej obsłużyć. 

2 d n i w ·y i a· t k o w e. 
T,ylko de1~ókł zapas starczy: 

~;~·tiuolowych firanek38 ~;: tr-ewików dla 21~ 
s.-.ybowyeb, białycl11 ktemo- d:dł'ci i dziewł'ząt 11: siarego płó-
wych, tylko dobre ja.kości w naj- tna żeglowega z c.zarnemi lakierkami, 
nowszych wzorach, zwykła cena bardzo eleganckie i modne w wielko-
,ieet do 75 fen.metr. do wyszukania. fen. ści 3L-35 en. po 3-25 wielkosć 27-80 mr. 

Dzbanki 19 Niklowe 1 Filiżanka 1 ~ do kawy z pra- kubki do jaj zpodat.a.wkiembar• 
wdziwej porcelany podigwarancyfł, że dzo ozdobne, brzeg 

. białe pozostanfł złoty, zwyllła war-
tylko fen· tylko__ fen. tość 50 f. dć wysp;. f~ 

:i~~ch!1~8~!~1~!~~ z38 I .. ~~!!!~j~!~m.!~~~~e~Zn.65 
najlep. kipru, satynu,symaozy I ba- I z kieszeni4 i z wolantem z pięk. 
tyetu, koloru czarnego, pstre. i bisł. f obszywkfł , d<-bra jakość)' zwykła 
z boga. obsadz. dla wie:tu 31 12. 5S en cena.jee't podwójna. wyso. do wysz. fe' 

Paski dam.35 Koronki 13 Wstążki ~ 
r::~:!::~r~k~:; do firanek do włosów 
cza.ro.ej ł koloro- f I krem i białe neśla ' .P- J dobra wstii,ż ka atłaso- f 
we1 do wy~z ,lk. e. dowana rob ezyd · · 1e. i wa ok oło 3/+ u etra t 

Damskie trzewiki refor-135 Kapelusze 9~ ' 
mowane. dla dzieci 

z najl. eyamozy pięknie szyte gła.dkie bardzo dob!'e i tr wałe, na.jpi~knirj a . 
zwykle do 2,50 mr. d() wyszukania filr, ubrt.iI>e do ":VS~llkllnia. J 

Tace 75 Dam~kie to~ 25 I Kieliszki-1-·1 c 
polero~ale z mo- rebk1 podrót. d . 
ono wśrubowa.nem tylko eleg przed o wina 
r~kojeściami tylko f mioty także z skór z półkryszt.ału w no- i 
wlelk'e do~wyss. e, bydl. i juc.ht. 2m.t fe. wem Vl':Vk clo wyss ~ 

~E~~~!yo~~~!~~~· 650 ~~;.~·!~!!w~~~~~~' lj : 
w p1~kaem wykon~nm , el~ganckie przedmioty, jedwabne eta-

d-0 wyszuka.ma nuaowe. satynowe i wełniane bluzki, r 
Warto~ó snąeznia wyż1za mr. wartość do 9 marek teraz ID s 

Nadzwyczaj dRffiskich kapeluszy 5 : 
tania I 

moda~oh e1yfonowych, piękaie ubraaych wśród naj
piękniejszych rzeczy kt~re 11:wykle 

li ' 12 marek kosztuje -„„-. -
do wyi5Zllluiaia. 1ylko 

Dom towarowy 

Ge•r. Bo•m. 
Za drak. mklH i ~ od~ A• t o• ł B ro I 1 t l w Boąulm - Nattadtm I adoak1ml WJ'dawnł"1n •• WJa ran Poltklerow w Bochłlm. 



Ir. 129. • Bodllam, środa 7-go cze ca 1905. "-.... 
~-,_...-----------------------------------------~;._--------------..Jl...:.~---------------.-----...-

l&dzłenne pismo ludowe dla Polak6w na obczyźnie, poświęcone oświaclt orąz sprawom narodowym, politycznym ł zarobko 11. 

Wychodzi codzlenftll I wmtkiem dal P~wlątecznych. 
PrwJplata kwartalna na poczcie i • listowych wynosi 

_. 50 ten .• a z odnoszeniem do domu I mr. 92 len. 1w1~ras Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 
" pod znakiem „t. polniscb" nr. 128. 

W lmlc Baże za Wiarę I Ojczyznę I 
Za inseraty plac! 5iC za wiersz petyto·wy 15 feK., • 
ot.?loszenia zamieszczone 1>ried i.oset tam· 40 i n, 
czesto oglasza, -Otrzyma rabat. - Usty d? „Wi r -
Polskiego" należy frankować i podać w mch d li 

ny adres piszact'io. RckoP 56w ·e nie zwract. 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje si~ w Bochum, przy ulicy Maltheserstra.sse. - Adres: „ Wiarus Pol.ski", Bochum. - Te 1 ef o n u nr· 1414. 

Rodzice polscy r U~1:'Cłe dziecJ swe 

••wić, czytać I pisać po polsku l Nie jest 

ptfakłem, kto potomstwu 1wemu zele J• 

tlfC się pozwoli! 

Z wypadków dala. 
Trepow został mianowany Pomocnikiem 

w ministerstwie spraw wewnętrznych. 

Jenerał Trepow, gubernator Peters
burga, pochodzący ze szkoty zabitego w. 
księcia Sergiusza otrzymał nominacyę na 
pomocniika Bułygina, ministra spraw we-

dn: wn~trznych. Wynika z tego, że prądy ab
so1utystyczne panu~ w ~osyi jeszcze nie
r10dzielnie, gdyż Trepow jest znainym zwo
lenni.kiem samodzierżawia. który wszelkie 
dltżności konstytucyjne silą, stłumić pra-

nll gnie. 

ab, Telegramy. 
Ber I i n. Donoszą, że w. ks~ Wło

dzlmlerz znany ze .strasznego stycznłowe
io rozlewu krwi w Petersburgu na życze

, nie rządu niemieckiego nie przybył do 
Berlina. Z Beclina depeszowano do Pe-

1 tersburga, iż codz~nnie nadchodzą listy, 
że na ks. Włodzimierzu ma by w Niem
czech wykonany wyrok śmierci. 

P a r y ż. Socyalistyczny poseł Jau
res zapowiedział interpełacyę w sprawie 
marokańskiej, by zniewolić ministra Del
cassego do ustąpienia. 

S z a n g a j. W pogoni za okręt 1mi 
rosyjskim przybył do wyspy Ouetzlaff 
admirał Uriu na czele 3 krążowników i 2 
łodzi antytorpedowych. 

T o k i o. Japonia zamierza wszyst
fd~ kick wziętych do niewoli marynarzy rosyj. 

sklch bez wszystkiego wysłać z powrotem 
do ~osyi. 

B e r I i n. Zatarg o Marokko pomię
dzy Francyą a Niemcami zaostrzył się o
>itatuimi dniami. 

Polacy na obczyźnie. 

Dortmund. Wiec „Z. z. P." w Dort
mundzie odbył się pod przewodnictwem 
druha Młynarczyka. Na wiecu przema
wia& dh. Sosii1ski o noweli górniczej i 

f 1 ~[epskiem połDżeniu hutników, którzy ma
~ Ją najdłuższą pracę, a niemal najniższą pla-

1 
cę. Robotnik fabryczny jest nieraz znle
Wolony w tygodniu 2 razy po 36 godz. pra
cować i potem w niedzielę 24 godzin. Mi- · 

fi rn~ to nie chcą hutnicy uznać, że tyl~o 
dzielna organizacya może dopomódz. Mo-

1 ~·ca wykazaJl że właśnie na robotnika f~-
r~c~nego panowie kapitailiśd uchwala1ą 

naiw.1ększe ciężary. Na ostatniem posie
lJll· ~emu kapitalistów fabrycznych w Dys~ 

~ldorfie, uchwalono, że przy przyszłych 

~ 
w zr?bociach fabrycznych, to jest, .że gd~ 
. Niemczech w jakiej fabryce zelazneJ 
~Ybuchnie bezrnbocie to oni na: każdej fa-
ryce będą Podług aJfabetu ludzi z pracy 

!ko ~alać'. A więc panowie kaIJiitaliści. c?cą 
d n.ieczm~ g!odem umorzyć robotmkow' 

Jllf· 'l!P?mmac się będą o większy zarobek. 
Obotmcy niech się nie łudzą, że na fabry
~ b~zrobocia me będzie bo panowie ka~ 
l1aJis" · ' · c1 1e sami zrobią. Spodziewamy się, 
ie~obotnicy fabryczni przyjdą tak . s~mo 
· awe.n do dobrego przekona.ma 1 licz- · 
1:będą do „Zjednoczenia zaw. pol." przy
~Pować. 

· ·k~ dyskusyi przemawiali druho\vie Si-
1 z Bochum i Pietrzak z Lindenhorst. 

tatni Ubole-wał, że w Dortmund2ie, gdiie 

tak wielka Liczba Polaków zamieszkuje, 
sprawa wlasnej organizacyi liche robi po
stępy . P,1an Przybylski mówił, że jeżeli 
wiece tylko będą przez mężów zaufania 
„Z. Z. P." ogłaszane, to nigdy sprawa nie 
pójdzie naprzód. Zwrócono uwagę, że 
„Zjednoczenie zaw. poi." ma swoich dele
gatów i mężów zaufania, a ci są zobowią
zani wiece urządzać, jak tego jest potrze
ba. l(omitet zaś, który na milejscu istnieje, 
został utworzony dla spraw wyborczych. 
'Przemawi·ali jeszcze dh. Drożniewski i 
Pietrzak. Wiec odbył się we wzorowym 
p.orządku. Wiecownik. 

Nowe wybory w Esseńskiem. 
Essen. Prędzej więc, mż się spodzie

waliśmy, pójść będziemy musieli do urny 
wyborczej . Jakie zająć przytem stanowi
sko, o tern dwóch zdafi być me może, 
Gloso\vać pragniemy na Rodaka i tak też 
pewnie wladza wyborcza nam uczynić za
leci. Trzy partye niemieckie, jakie tu 
wchodzą w rachubę: centrowcy, liberalo. 
wie i socyaliści dbkladać będą, starai1, aby 
p.ozyskać głosy polskie, ale żaden prawy 
Polak na niemca głosować Iiie będzie, bo 
wiemy, że ws.zystkie trzypartye niemie~ 
ckie wrogo są dla Polaków usposobione. 
Jak slyszałem, to niebawem odibyć się ma 
wiec powiatowy, na którym s.prawa ZJSh~ 
nie omówiona. Wyborca. 

2 krążowniki Il klasy 
2 krążowniki m klasy. 

III eskadra - dowodził wiceadmirał 
I(ataoka. 

1W skład jej wchodziły: 
5-ta dywizya - kontra<lmirat Jamada: 

l liniowiec Il klasy 
3 krążowniki II klasy. 

6-ta dywizya - kontradmirał Togo: 
4 krążowniki III klasy. 

7-ma dywizya - kontradmiral łiosoja: 
I liniowiec II klasy 
okręty wybrzeżne 
9 kanonierek. 

Nadto rozporządzał admirał Togo o
koło 85 torpedowcami. 

Jak widać z powyższego zestai·wuenia, 
najsilniejsze były dywizye Nasziby, Dewy 
i Misu, - dywizye 4 i 7 były bardzo slabe 
dywizya 6-ta nie miała wlaściwie warto
śai bojowej. W flocie japońskiej przewa
żały krąźowniki I i II klasy, podczas gdy 
w flocie rosyjskiej najliczniejsze byly pan
cerniki i krążowru.ki I klasy. 

Odliczając zatem z okrętów Japońskich 
krążowniki III klasy, jako okręty bez war
tości wojennej w stosunku do innych mo
dnych wojennych ok.r.ętów, widzimy, że 
flota japońska w parównantu ze siłami 
Roooiestwieńskiego, byla stabszą od floty 
rosyjskiej. 

O nasz program. 
· Stanowtsko Polaków na ,opczyźnie 

i PQlaków na Śłązk.u przy wyborach wo
bec centrowców poruszyl poznański 
„Postęp" wy.stępując z ciekawy.tna' wy
wodami przeoiw gfosowaniu obczyzny na 
kandy.data Polaka przy wy.borach do par-
lamentu. 

Altenessen. Wiec w Altenessen odbyl 
się w przeszłą niedzielę przy dość licznym 
udziale. Na wiecu przemawiai1 druh Grze
siek z Castrop o noweli górnicz.ej i o ohy
dnem postąpienłu centrowców wobec gór-
111ików Polaków, dopomagając, że praiwo 
wyjątkowe naprzeciw nam zostało uchwa
lone. Upraszamy szanownych czlonków 
i rodaków, ażeby licl)nie na Wii'ece uczę- , 
szczali boć teraz właśnie są najważniejsze 
spra~ robotnicze omawiane. Nie wy
starczy być tylko czlonkiiem organizacyi, 
ale trzeba też być jej dobrym szennie-. 
rzem którym mcie każdy zostać, jeżeli dla , . . . 
organizacyi naszej pozyska przyna1mmeJ 
jednego członka. Druh. 

Nefsamprnód zaznacza „P-0stęp", że do 
posła Korfantego nie miał zaufania skut
kiem ;ieg-0 radykalnej polityki i wystę.po
wat przeciw :kandydaturze ip. l\orfantego. 

Dalej zauwa.ża „Post~p", że ieio zda
niem !było i jest, aby nie zrywać całkiem 
z cemrowcami aby nie wywieszać aa $Ją. 

, zku i na ob~yinie hasła'! precz z cen-
trum. " . 

Remscheid. Zeszłej niedzieli odbył się 
wiec Zjednoczenia zaw. pol." w Rem
scheid" przy dosyć Jicwym udziale roda
ków i Rodaczek. Wiewwi 1>rzewod11~czył 
druh Nowicki z Remscheid. Druh Korpus 
z Bochum mówU o polożeriiu robotników 
zatrudnionych w fabrykach i wykazał, iż 
blędem jest stronieme od organi:zacyi za
wodowej bo tylko przez organtzacye mo
żna sobi~ byt polepszyć. W dalszym cią
gu przemawiali jeszcze p. Wanot i dh. Gwi
zdek z Bochum oraz Kortylewski z Solin
gen. Na czlonków zglosilo się kilku. ro-
daków. Szczęść Boże! Robotmk. 

Z wojny rosyjsko-japońskiej. 
flota japońska w ostatniej bit '-'ie mor

skiej operowała trzema eskadrami. . Po
dzial okrętów japońskich byl następu1ąc~: 

I eskadra - dowodził osobiście adm1-
ral Togo. 

W jej sklad wchodz'lly: . 
1-sza dywizya - kontradmirał Na-

sziba: 
-4 liniowce I klasy 
z krążowniki I klasy. 

3-da dywizya - wiceadmiral Dewa : 
2 krążowniki I klasy 

3 krążowniki II klasy. 
n eskadra - dowodził wkeadmiral 

Kamimura. 
w jej skład wchodzily: . . . 
2-ga dywizya - wceadmiral M!isu: 

4 krążowniki I klasy. · . 
4-ta dywizya _ wiceadmiral U nu : 

Następnie ;pisze „Postęp" dosłownie, 
jak nastepui e·: 

.,,Ostatnie unJeważnfenłe (mandatu 
Red. „ Wiar. Pol") posłów J(orfantego 
i Bręiskiego, mamy do zawdzięczenf9 
wyłącznie tel arcyradykaJoej l arcynle
mąd~ polliyoe: precz z centrum. Pra
wda, ze centrum tutaj niesłusznie sobie 
postąpiło, praw.da, że nawet sprzenicwu'e 
rzylo sj~ hasłu swemu za wolność, pra
wdę i sprawiedliwość, bo nie bylo do
brze uzasadnionego powodu, aby tych 
dwóch polsk. posłów unięważnić. Ale 
centrowcy widDcznie sobie powU:edzieli, 
jaką miarką mierzysz, taką będzie wam 
odmierzone. Nasi górnolotni. poJity. 
cy także sobie powiedzieli podczas wy. 
borów do parlamentu i sejmu w West. 
faJii i na Slązku, niech przejdzie raczej 
rządowiec albo Uberał, byleby nie prze
szedł centrowiec. 

I tak się też stalo, Polacy przyczy
nili się do przeprowadzenia swych naj
większych ·wrogów. Ody centrowcy to 
poczuli na własnej skórze, \~enczas po
stanowili sobie oddać wet za wet. Im o 
dwoch trzech postów tak nie chodzi. jak 
nam, bo ich stronnktwo jest silne i stra
tę kilku mandatów mo.gą przeboleć, ale 
my przy szczuplej liczbie naszych po
słów już to dobrze odczujemy, już np, 
wtem, ie teraz l(-0lo polskie samodziel
nie wniooków stawiać nie może, tylko 
musi prosić inne stronm.ct~va o podpisy. 
Tę arcyradykalną politykę wszechpolską 
uwataliśmy za nieszczęśliwą tak SJązku, 

a już najwięcej we Westfalii, gdzie bądź 
co bądź jesteśmy przybyszami. 

tawianie własnej kandydatury tam 
tern więcej uważaliśmy za niedobre, za 
wprost prowokujące centrum_ a a
mem 1>0llczeniu się, na samem stawianiu 
polskiego kandydata nie 1.alcży utrzyma
nie naszej narodowości, na obczyźnie. 
Tutaj punkt cic;żkości leży \V rodziuie w 
towarzystwach polskkh i zgodnej pra
cy spolecznej miQdzy naszcmi rodaka
mi. Mścić się za to na centrum, że k u~
ża niemieccy niedostatecznie opiekuj 
się naszemi rodakami co Si«! tyczy życia 
religijnego, uważamy za blędne i to 
mszczenie w owych sławetnych rezolu. 
cyach westfalskich na nk się nie przy. 
dato a myśmy klęski ponosili i teraz po
nieśli w utracie dwóch mandatów, któ
re trudno nam będzie zdobyć. Tyle do 
wyjaśnienia co si~ tyczy naszego stano
wiska względem centrum. Znamy do
brze j~kie jest teraz centrum, ale \\' poh~ 
tyce me można obcesowo i s.krainne za-
wsze sobie postc;pować." · 

Tyle poznański „Postęp·~. , 
W WyWodach tych P<Xlpa<ia na,ipier:w 

nadzwyczajna niezna}omość naszych to
sunków politycznych wogóle a szczególni-e 
n~ obczyźnu~, nastGpnie dziwne poimowa-

godnośc1 nar0<lowej, a dalej niezwykle 
e ceważenie robotników polskich na ob
czyźnie. 

Pamiętają Polacy na obczyinie dobrze 
cza.sl:', g~y to „~ostęp" r~zem z „Orędo
wmk1em stanęli PD stronce O. An<lrzeja a 
później z O. Bazylim przeciw ogólowi Po
lak.6~ na obczyźnie. Wówczas „Wiaru 
Polski „Postępowi" i „Orędownikowi'' 
z~r601l. uw~gę na to, że do spraw, których 
me znaJą mieszać się nie powinni. 

Lecz „Postęp" prawił wówczas Pola
kom tutejszym nauki, jakoby wszystkie 
rozumy pojadł i stosunki na obczyźsie 
znal jaknajdokładnieJ; tymczasem obecnie 
po latach przyznaje sam że stosunków nie 
zna· i dDtąd ~eh nie zna: 

Stara1ąc się uniewinnić pfsze bowie1 
„Postęp" obecnie dosłownie: 

„Ani Oicem Andrzejem, ani Ojcem 
Bazylim nie zajmowaliśmy się, wnele. 
NJe znamy też dokładnie ich działaJoo
~cf,H... f 

, !eżeH więc „Postęp" nie znal dzialaf- · 
no~1. O. Andrzeja, powinien byl przymti
z:1l1l~J być ~o~yla uczciwym i bezstronnym 
ze, me pow1men byl się mieszać do spraw 
ktore lud polski załatwiał z O. And-rzejem~ . 

Tymczasem „Postep", chociaż stoson
~ów ~.fe znal, zająl stanowisko stronnicze, 
1 to me c~~em w obronie ludu r>u!skiego 
na o?czyzme, lecz przeciwnie stanął peł 
strome 9. Andrzeja i bronił go chociaż -
~owtąrzam". - dzialalnaścd jego nie znal, 
Jak to obecnie sam przyznaje. Wobec tego 
cennego, lecz późnego wyznania Po-. 
stęp„ nie zaslugnvalby na to wcale, aby je
g? WYWody brano na scryo ; gdyż za lat 
~II.ka, gdy mu ktoś znowu wykaże jego 
talszywe stanowisko zajmowane obecnie 
w obronie centrowców, będzie on może 
~ak samo starał się uniewinroć odpowiedzi~ 
ze on tego Jub owego wówczas nie znal 
Odpowiadając jednakowoż na \VJ'WoctY. 
„Postępu", czynimy to jedynie ze wzglę
du n~ ?'6ól, z którego te11 i ów mógłby; 
przY.Jąc bezkrytycznie pisanin ę . Postępu0• 

R1dź co bądź najwjęccj charak erysty 
cznym objawem pozostanie, że ludzie nie 
mają.~y pojęcia o stanie rzeczy pragną na
rzucie Polakom na obczyźnie swoją mą
drość''.· W t~kich warunkach bru~ oni 
ty.Jko .1 .hamu~ ~ozwój sprawy polskiej ku 
w1cłk1eJ szkoozle p0leczeli t a naszego 

. Jak dawniej stawal . POcStęp" JX> stro: 
me O: A~dr.ze}a, ~tórego W$alalności do
kladme me znal, rne badadąc i nie troszcząc 



~ie o to, ·czy ten lud polski na obczyźnie 
brooiący się przeciw zakusom politycz
nym O. Andrzeja nie miał słuszności, tak 
obecnie „Postęp" staje po stronie centrow
ców, których broni, nie pytając się wcale 
o powody, jakie doprowadziły lud polski 

· d-0 teraźniejszego stanowiska wobec cen
trowców. 

Powody te wyłuszczyliśmy już kilka
krotnie i nie będziemy ich tutaj obszer
nie powtarzali. Zaznaczamy tylko po krót 
ce, że stanowisko zajęte przez Polaków 
wobec centrowców na Slązku i na obczy
źnie byto następstwem wrogiego stanowi
ska, jakie zajęli centrowcy już dawniej wo
bec Polaków. 

Centrowcy już lat kilkanaście w Pru
sach Zachminich mieli swe osobne kan
dy<latury przeciw kandydaturom polskim. 
Kandydatami Polakó\V byli nieraz księża 
Polacy, znani z umiarkowanego programu, 
mimo to centrowcy oddawali glosy na 
swego odrębnego kandydata. Jak się cen
trowcy opiekowali Polakami na Slązku, 
wykazal wielce umiarkowany p. Adam 
Napieralski, redaktor „Katolika' '. w osobnej 
broszurze. Z kompromisów zawieranych 
dawniej z Polakami na obczyźnie centrow
cy ani jednego warunku nic wypełnlli, lecz 
otwarcie Polakom i ich władzom wybor
czym okazywali lekceważenie. 

Tutajsze filary centrowe popierały na 
gwałt giermanizacyę Polaków krocząc 
wszędzie ręka w rękę z rządem pruskim. 

· Nie Polacy prowokowali centrowców, 
lecz przeciwnie tak na Slązku jak na ob
czyźnie centrowcy bezustannie na każdym 
kroku prowokol\vali Pollaków obrażając 
najświętsze uczucia ludu polskiego i lekce
ważąc sobie najzupelnici jego interesy. Na 
dowód wyliczył już „Wiarus Polski" z ob
czyzny przykladów bez liku, a ze Slązka 
podaje je broszura „Katolika", który prze
cież do ostatniej chwm trzymal SQę centro
\Vców i· dopiero, gdy już dalej nie szlo, 
przeszedł do obozu narodowego. 

Polacy zajęli więc na obczyźnie i na 
Ślązku takie stanowisko wobec centrow
ców, jakie centrowcy już dawno zajmo
wali wobec Po.laków. NJemcy wszędzie 
glosują na Niemca, więc my Polacy głoso
wać winniśmy na Polaka, bo glosów na
szych takim wrogom, jakimi się stali 
centrowcy, oddać nie możemy. Godność 
narodowa i honor narodowy nakazywał 
bezwzględnie takie zająć stanowisko, ho-" 
nor narodu zaś ceni robotnik polski nad 
wszelkie względy zwłaszcza polityki ugo
dowiej i polityki wyższej, czego „Postęp" 
widocznie nie rozumie. 

Chodzi przecież o to, co naszemu spo
leczeństwu w danym wypadku większą 
przyn11esie korzyść. Lud polski zaś przy
szedł słusznie do przekonania, że za cenę 
godności narodowej i honoru niczeigo ku
pić nie wolno, bo właśnie poczucie godno
ści narodowej jest czynnikiem, który nas 
podtrzymuje mimo utraty samodzielności 
politycznej, która nas pobudza do pracy 
narodowej J który powołał szersze masy 
ludu polskiego do udziału w życiu publicz
nem ku wi·elkiemu pożytkowi dla. społe~ 
czeństwa naszego. Głosowanie na centro
Wtca, wroga ludu polskiego a przyjaciela 
rządu pruskiego, równa się gaszeniu poczu 
cia odrębności narodaiwej. Wlldzimy to naj.,, 
lepiej u polskich centrowców, którzy w 
wielkiej części mają niemki za żony a dzie
ci wychowują zupełnie po niemiecku. 

Co „Postęp" gada o pracy w towa
rzystwach i t. d. jest frazesem, a prakty
ka i doświadczenie wykazują, że Polacy 
przez glosowanie na niemca na obczyźnie 
i na Slązku coraz więcej lączą się z nrem
cami, przesiąkają z czasem zupelnie niem
czyzną i giną dla narodu polskiego. Jeżeli 
zaś lud polski znajduje się w szponach cen
trowych, agitacyi narodowej ani w towa
rzystwach ani w rodzinie rozwijać niemo
żna, bo temu już potrafią te.dy przeszko
dzić centrowi giermanizatorowie ·w myśl 

· zasady ustanowionej przez ks. biskupa Si
mara, że nad tern pracować mają, by Po
lacy na obczyźnie jak najprędzej się zgier
manizowali. 

Ludowi polskiemu więc godność na
rodowa i interes narodowy nie pozwalają 
głosować na centrowca. 

Kto tak kocha centrowców, że chce 
dla jednego lub dla dwóch mandatów po
selskich na które ostrzą zęby nasi ugodo
wcy, p~święcać dziesiątki i setki tysięcy 
ludu polskiego memczyźnie, niechaj sam le 
piej otwarcie przejdzie do obozu niemiec
kiego, a naród polski raczej na tern zyska 
niż straci. 

Zresztą tylko ślamazarność naszych 
polityków ugodowych ogląda się wciąż na 
pomoc obcą, a w tym wypadku centrową. 

z polityką ludu polskiego ni!erozerwal-

nie zlączqny jest program liczenia tylko 
na~e siły, ruemi lud polski rośnie 1 
ro się, czy „Postęp" z tego zadowo
lony ub nie. 

„Postęp„, który śmie do pewnego sto
pnia usprawiedliwiać centrowców za unie
ważnienie mandatów pp. Brejskiego i Kor
fantego jest więcej centrowym niż cen
trowcy sami, którzy dotąd nie odważyli 
się bronić tego postępowania ich irakcyi 
parlamentarnej. 

Ze lud polski slusznie postąpił odwró
ciwszy się od centrowców okazują też o
brady nad no\velą górniczą. Centrowcy 
jako partya rządowa nie tylko glosowali za 
przepisem antypolskim przy noweli gór
niczej, lecz zdradzili nawet dla laski rzą
dowej robotników niemieckich. Centrow„ 
cy; więc nawet robotników niemieckich o
pusz.czają na życzenie rządu pruskiego; 
cóż dopiero mają się po centrowcach spo-
dziewać Polacy?. ~ 

kecz gdzie tam „Postęp" będzie się nad 
tern zastanawiał, Oil calem sercem ukochał 
centrowców, do nich lgnie i od nich zdaje 
się nigdy się nie oderwie. 

Nawet „Kuryer Pozna11ski" na lożu 
śmiertelnem nawrócił się, i zaczął pisać 
prawdę hakatystom centrowym. 
· Od „Postępu" nawrócenia się nie do-

czekamy zapewne. 
Wprost potwornem jest, co pisze „Po

stcw", że powinniśmy popierać centrJw
ców we Westfalii i Nadrenii, bo jesteśmy 
przybyszami. 

Lud polski centrowcom się nie zaprze
dal i chociaż jest na obcej ziemi do tyla 
czuje się Polakiem, że się ze swych praw 
narodo·wych ograbić się nie pozwoli. Pola
cy na obczyźnie niestety bogacą swoją pra 
cę niemców, lecz czynią to nie z własnej 
winy i swoją godność obywatelską i narJ
dową szanują więcej, niż to ocenić potrafi 
„Postęp". 

Dotąd tylko od hakatystów centro
wych i od kapitalistów niiennieckich sły
szał robotnik polski tJ haniebne zdanie, że 
jest przybyszem nai ziemi niemieckiej, a 
kogo chleb je tego piosnkę śpiewać powi
nien. 

Do tych głosów przyłączył się obecnie 
„Postęp", który nie mając własnych argu
mentów zapożycza się u hakatystów cen
trowych iL kapitalistów. 

„Postęp" w lekceważeniu uczuć ludu 
lskiego na obczyźnie posmva się istotme 

trochę daleko. Potrąca on borwiem także 
o rezolucye nasze w spraw11e opieki ducho
wnej, które szyderczo naZ.YV(a slawetnemi. 

Jeżeli lud polski po licznych krzywdach 
mu czynionych zbierze się i w rezolucyi 
odpo.wiedniej wypowie, co myśli i czuje, 
tedy przynajmniej od własnych rodaków 
jeżeli już nie poparcia, to przynajmniej po
szanowania d'la tego wyrazu swej woli żą
dać może i musi w imię solidarności naro
dowej. „Postęp" natomiast nic zna takiej 
solidarności, on razem z hakatystami cen
trowyn1i szydz11 sobie z uchwal ludu pol
skiego i popiera centrowców, jak to czynił 
podczas wyborów przeciw uchwale naszej 
najwyższej wtadzy wyborczej. 

Polacy klęski nie ponieśli, lecz odnie
śli zwycięztwo wielkie zdobywszy przy 
mmionych wyborach parlamentanych pra
wie 100 tysięcy głosów w,ięcej d'la kandy
datów naszych narodCJWych. 

Srodka ciężkości naszej polityki na
rodowej przesunąć nie można na arenę par 
lamentarną, gdzie mata liczba postów pol
skich nigdy znaczerna większego nie zdo
będzie. Przesunąć starają się go tylko tam 
dotąd kilku ambitnych ludzi dążących do 
mandatów poselskich i kilku zwolenników 
polityki wyższej, którzy właściwie sarru 
nie wiedzą, czego chcą. środek ciężkości 
naszej polityki narodowej jest i pozostanie 
na polu uświadomienia szerokich mas ludu 
naszego i powoływania ich do czynnego n
dzialu w naszem życiu narodowem i oby
watelskiem. , .i. , ~d!~ 

Ziemie polskie. 
Z P:rn& ~uehudnfoh W-armil i Mazu . 

Chojnice. Pomiędzy murarzami a pra
codawcami nastąpilo nareszcie w wtorek 
porozumienie. Strejk tern samem zakoń
czył się. W środę rozpoczęto prace na 
wszystkich budowlach. 

Ostróda. W poniedziałek z~inęło tu 
gwattowną śmiercią dwóch ludzi. R.obot
nik Pawlowski spadł z trzeciego piętra na 
brukowane podwórze i zmarł na miejscu 
zaś robotnik Zakrzewski, zatrudniony n~ 
tartaku, spadł tak nieszczęśliwie ze scho
dów, że po dwóch godzi.nach przestał żyć. 
Żona i pięcioro dzieci opłakuje śmierć ży
wiciela. 

Z Wiei. Kr. PozndskiełfO. 
Bydgoszcz. Wlaśc!cicl S:hcwe jechał 

z Mroczy żwirówką na pogrzeb do Nakła 
- w tern konie się rozbiegły i pędziły nie
sly<;hanie szybko. Właściciel Sch. wysko
czył z powozu i uszedł cało - ale żona, 
wyskoczywszy także, tak nieszczęśliwie 
uderzyla glową o kamień, że na miejscu 
żyć przestała. 

Strzelno. W Rzadkwinie nauczyciel 
dzieciom polecił kupować książeczki kate
chizmu w języku niemieckim - i we wsi 
byli tak maślani rodzice, że tego polecenia 
usłuchali, zamiast żądać książek katechiz
mowych polskich i nauki religii w języku 
ojczystym. Smutno - jaka to u nas nie
dołężność i brak legalnego oporu! 

Poznań. Przeciwko p. Dzierzgowskie
mu, właścicielowi Zielonej Apteki przy uli
cy W roclawskiej, wniesiono oskarżenie i 
\Vytoczono proces o to, że na pudelcczku 
z pigułkami obok niemieckiego przepisu 
podał także polski. Prokurator \v nósl o 3 
marki kary. Sąd ławniczy byt innego zda 
nia i uwolnił p. D. od kosztów i kary. 

Czarnków. W tych dniach nabył pan 
P. n toni Kaczmarek w Sarbii - jak ·z Czarn 
kawa donoszą - folwark Niemki p. Schecl 
obejmujący 425 mórg, za 90 OOO mk. Ha
katyści naturalnie leją gorzkie lzy z tego 
powodu, zwłaszcza że p. Kaczmarek '\VC

dlug „Gaz. Grudz. „ już jeden majątek w tej 
okolicy pomiędzy swoich rnzparcelowa!. 

Dąb. W tych dniach wydalono z tu
tejszej wioski 18 robotmków po'1skich, bę
dących rosyjskimi poddanymi, jako „u
przykrzonych" obcokrajowców. Tak więc 
niemiecki „vaterland" został znów od wiel 
kiego niebezpieczeństwa uratowany, jakie 
mu groziło ze strony 18 robotników pol
skich. 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
l(ról. Huta. Znany tutaj z swych zapę

dów antypolskich hakatysta v. Paczeńsk1 
ulżył znów swemu nienawiścią do Pola
ków pałającemu sercu. Wygłosił on \V 

tych dniach w I(rólewsko-huckim „Ostmar 
kenvereinie" jednę z swych ciętych mów' 
w której starał się wykazać, jakie niebez
pieczeństwo grozi Prusakom .ze strony tej 
coraz więcej szerzącej się „wielkopolskiej 
agitacyi". Zachęcał on swych gnuśnych 
wspólbraciszków ( ?), by zrzucili nareszcie 
tę ozięblość i dzielnic się wzięli do szerze
nia kulturnej niemczyzny. 

Podług majora v. Paczeńskiego oka
zanie, poblażliw-0ści dla Polaków byłoby 
zbrodnią i znakiem slaboty ze strony rzą
du, wolalby on, gdyby rząd pruski wprost 
wypędzil wszystkich Polaków. Szkodar 
że v. Paczeński nie jest już majorem służ
bowym, wtenczas móglby prędzej ulżyć 
swemu zbolałemu sercu. Jeżeli szanowny 
major v. Paczeński tak dalej będzie obrzu
cał blotem Polaków i podburzał przeciw 
nim ludność niemiecką, może się doczekać 1 
że jego godni koledzy hakatyści zapragną 
rzeczywiście skosztoi\vać tej skóry pol
skiej. I podobne rzeczy dzieją się w pań
stwie pruskiem, w państwie, gdzie oko spra 
wiedliwości wszystko· widzi slyszy, lecz 
tylko to, co Polacy w swej obronie prze
ciw hakatystom czynią, lecz nie to, co za
gorza11i hakatyści przeciw ludności polskiej 
knują i \vygadują. („Górnośl:') 

Wiadomości ze świata, 
Niemcy. Uwagę wszystkich patryo

tów niemieckich zajmują obecnie uroczy
stości weselne 23-letniego następcy tronu. 

Ślub odbyl się z wielkim przepychem, 
a w orszaku weselnym znajdowali się 
przedstawiciele wszystkich dworów euro.., 
pejskich. Najwspanialsze przyjęcie zgoto~ 
·\vano wysłańcom Mikada, księciu i księ
żnej Arisugawa. Księcia Arosugawę przyi
mował na dworcu sam cesarz ze wszyst
kimi synami, z ogromną świtą, w otocze
niu ministrów i dworzan. Do hotelu od
wiózl księcia następca tronu .1 wogóle oto
czono go nadzwyczajnymi honorami. Da
leko skromniejsze była. przyjQcic „drugie
go teścia Europy" (pierwszym, jest jak 
wiadomo Chrystyan duf1ski), - księcia 
M'ikolaja czarnogórskiego, którego syn po
ślubił także księżniczkę meklemburską. Te 
go powitał już tylko książę Eitel-Fritz. Ro 
syę reprezentował w. ks. Michał brat cara, 
w. ks. Włodzimierz bal się podobno przy
jechać, - Austryę arcyksiążę Franciszek 
Józef. 

Ogólną uwagę zwracafa też osobna 
misya francuzka, złożona z jenerała d~La
crQix, wiceadmirała de Marolles i deputo
wanego Arago. 

Księżniczka Cecylia obecnie już żona 

następcy tronu po:hc-tb z rodzin)-.„ lo. 
wiańskiej. Mało kto wie, że w .Europie 0• 

prócz księcia czarnogórskiego panuiąq'llt 
który ma czysto słowiańską krew w ży~ 
lach, jest książę meklemburski; P<>Chodzi 
on bowiem w prostej linii od książąt obo. 
tryckich, należy przez to oo dużo starsze. 
go domu, niżeli Hohenzollernowie. Ci, jak 1 
wiadomo wywodzą ród swój od burgrabie. 
go Norymbergii ,1 wyrośli dopiero wva · 11 
wieku. Ale i po stronie macierzyitsK:iej 
jest przyszła cesarzowai Niemiec na Poły 
słowiatiską. Jej matka w. księżna Anasia~ 
zya, jest córką rosyjskiego w. ks. Mikofa. 
ja. W dodatku z powodu słabego zdrowia 
męża, w. ks. Anastazya mieszkała stale nie 
w Niemczech ale we Francyi w Canes i 
przebywała njchętniei w towrzystwie Pran 
cuzów i Rosyan. W tych też wpły ·a..:h 
wychowała się księżniczka Cecylia. 

1Wszechniemcy podnosili ciężb za rzut 
przeciwko ks. Anastazyi. Oto POil łni la 
ona czyn tak niepatryotyczny, że w-zyst
kie toalety swojej córki zamówiła nie w 
Berlinie, ale w Paryżu u z11/lena\vi.dzonych 
francuzów. 

francya stała uo zeszłej niedzteii pod 
wrażeniem wizytY. 19-letniego króla hisz. 
paflskiego Alfonsa XIII, który krótko po 
północy z niedzieli na poniedziałek uda1 s ię 
\V drogę do Anglii. Ludność paryzka wita 
ta z zapałem króla pokrewnego narodu. 

Pierwsze odwiedziny Alfonsa XIll w 
stolicy repubhki irancuzkicj lllle miały cha
rakteru tylko zwyczajnej grzeczności \\C

bec sąsied11iogo pa11stwa; nabierają one 
znaczenia politycznegoi na tle licznych 
\\-spólnych ·mteresów, łączących oba kra. 
je, a zwłaszcza na tle ciągle niezałatwionej 
sprawy rnarokatiskiei. Ten charab~r za
zna~zył rząd francuzki, przyjmując młode
go króla z wyszukanymi względami, - w 
czcrn pomagaty mu tlumy ludności. 

Pobyt króla hiszpaf1sk1ego obiitowa! 
\\· epizody charakterystyczne. W drugim 
dniu swego pobytu zwiedzał król gmach 
Inwalidów, Panteon i katedrę Notre Dame. 
Ody zajeżdżał przed kościół przyszło do 
malej anifestacyi kato.Jick1ej. Zeb rani nie 
wołali „Niech żyje · kr'ól", jak zwykle, lecz 
„Ntech żyje król katolicki." W ko \:iele 
.Juól modlił się przez długą chwilę. Powsze 
chną sensacyę wywołało zachowanie s:ę 
króla po przyjęciu w ratuszu. Ody muzy. 
ka zagrnla Marsyliankę,· Al!fons XIII zaaąt 
nucić półgłosem całą pierwszą zw rotkę 
hymnu w języku francuzkim. Wreszcie 
nadzwyczaj zabawnem było przyjęci e w 
ttalach które król koniecznie pragnął zwie 
dzić. Szpaler tworzylo sześomset robotni· 
ków z ttal w charakterystycznym ko:tyu· 
mie: wielki kapelusz, długa bluza i gruba 
laga z rączką \V kształcie dzióba. Króla 
witala Muza tlał, \\·ybrana z grona przeku· 
pek i wręczyła mu bukiet. Wy\vdz ięcza. 
jąc się za powitanie, król ucałował zawstY• 
dzoną Muzę w oba policz);rj1, co wywofalo 
poprostu nieopisany zapal w zebranym 
tłumic i ofiarnwat jej branzoletkę złotą 
zdobną drogimi kamieniami. 

W reszcie wielką sensacyę pobytu kró· 
la hiszpafJ.skiego, byl rnreudany zam~c~ , 
który dla rządurepubliki jest z pewnosc1ą 

·powodem wielkiego zmartwienia. . 
Szczegóły już znane z depesz. Podz,1• 

wiano ogóanie odwagę mlodego króla, kt~
ry po zamachu śmiał się i dzitękowat p1b 1• 
czności, jak gdyby nic nie zaszto. 

Z Rosyi. Korespondent parr~ki~~ 
,.Journala" tak opisuje wrażenie wielkteJ 
klęski rosyjski ei p-0d Czuszimą: 

W admiralicyi w sztabie generatn yni 
. ' . · zglę· panuje popłoch i rozpacz, a po za '\\ , ·e 

dnym spokojem ludności, widzę jak r?s~~o 
ruch straszliwego oburzenia prze~~',d 
odpowiedzialnym przywódcom. \ srod 
oficerów marynarki: powstał siln_r ~~{a'. 
który żąda natychmiastowej dym1sY1 „e 

· · ficer0'\ 1 
czelnych dowódców. Wyb1tm o ·e 
marynarki w taki sposób wyrażają swm 

poglądy na bitwę: . ! •• r zpo-
1 Że admirał Dożesh\ ienskr ·0 

• " .l.\. h \U' 
czął bitwę w możliwie najgorsz~~ . fak· 
runkach z punktu widzenia techniki 1 ' 

tyki morskiej. . . Roie· 
2. Ze gdyby, jak przyp~szczaJą~ prze· 

stwieński nie miał wyboru J~k tyl.k nara· 
jazd przez Gibraltar j~po(Js~r, ~ wi~\orpe· 
zić się na atak niezhczoneJ Itczby . poń· 
dawców i statków pod~vodnych ~ęgJa, 
skich, musiało to pochodzić; b.ra~u Jszą o· 
który nie pozwolil mu udac się ~nY z 
krężną drogą przez Oce~ . Spo'.koJroz.kaZ, 
drugiej strony miał on w1do~znie WtadY· 
który mu nakazywał dotrzec do . dzi~· 

Odpowie 
wostoku za wszelką cenę. ' h którzY 
ność za pogrom leży więc ~a tyc ' id fi-O· 

byli zobowiązani zaopatrz"."c w w~ządzie 
tę Rożdiestwieński~g?, a _:v1ęc na zna tycłt, 
marynarki, z drug1e1 zas stronY 



'którZY mu dali rozk~z pod-0b_ny, Usilowa
·e bmviem przebycia Tsuszuny w warun

~~ch niższości pod ~ażdym wz~Ję<lem, w 
jakich znaj~o\yala się flota. rosy1ska~ by~o 
rzedsięwz1ęc1em waryack1em. C1, kto-

pzy z Petersburga dali I(ożdiestwieńskiemu 
~odobny rozkaz, powinni iść pod sąd." 

Tak mówił m1 - dodaje korespon
d~nt - jeden. z. ?fi cerów maryna~ki, bynaj-

-'l. nie nam1zszy rangą. Inm przystu-a•1.h"' . 
chiwali się temu, me przecząc bynajmniej 
tym wywodom. Korespondent notuje ró
wnież pog!oskę, że maszyniści i palacze 
na eskadrze Nieb~,ga~ow~ ~ct~ówili po~ł~
szefistwa. OkazUJe się, ze 1uz przy wyJez
dzie eskadry z Ubawy wśród marynarzy 
wybuch! bunt. Rozstrzelano wówczas 
niektórych dla prz_yk!adu. I~~i poprzysię~ 
gli sobie .zemstę I postanowili zbuntowac 
się w obltczu wroga. 

Berl. Local Anzeiger" donosi z Pe
tersb~rga, że w tamtejszych kolach woj„ 
skowych, marynarskich i rządowych krą
ży pogłoska, iż kapitulacya eskadry Nie
bogatowa jest aktem zemsty ze strony ma
rynarzy. Podczas podróży na daleki 
wschód wskutek skargi Niebogatowa u 
RożdiastwieńskiegO', ten ostatni nakazał 
powiesić 40 majtków, należących do eska
dry Niebogatowa. 

Pozostali przy życiu marynarze dali 
sobie słowo honoru, że podczas bitwy wy
dadzą Niebogatowa, i oficerów w ręce Ja
po11czyków. 

Tak się istotnie stało. 
Drugiego dnia bitwy marynarze ro

syjscy, należący do eskadry Niebogatcwa 
związali admirala i oficerów, poczem wy
wiesili na okrętach biale flagi. Dopiero Ja
pol1czycy rozcięli więzy, krępujące Niebo
gatowa i jego oficerów. 

Rozmaitości. 
Dwojaki ból. 

Ojciec (który swego syna wybił): 
Wierzaj mi Frycek, że cię 1nusiatem uka
rać więcej nrnie boli jak ciebie ! 

Frycek (z placzem): Tak, ale nie qa 
tem samem rniejscu. 

Zagalopował się. 

Ona: Najdroższy, czy będziesz mnie 
kocha/, gdy będę daleko, daleko. od cie?ie? 

On: Co za pytanie, im dalej będziesz i 
tem więcej będę cię kochał. 

Który lepszy? 
Ojciec leży chory na lóżku i woła na 

syna, leżącego na piecu: . 
- Wstań-no synu J.' podaj mi wody. 

Aten: 
- Ojcze 1 śpijcie cicho! 
Młodszy, co spal na ławie mówi: 
- Nie proście ojcze darmo tego leniu

cha, ale wstańcie sami, napijcie się i mnie 
po drodze podajcie. 

Zrzędny. 
- Maryniu, nie wiesz, gdziem polożyl 

moje okulary? 
- Nie, proszę ojca. 
- Szczególnie! Jak wy dziewczyny 

pamięci nie macie! 
Zrozumiał. 

- Nadewszystko pamiętajcie, żeby
ście nie używali alkoholu, bo upijanie się 
nim życie wam skróci. Alkohol, to najwię
ksza trucizna.„ 

-;--- Dobrze, proszę pana, nawet. d? .ust 
go me wez .nę. Bo i po co? ... przectez 1est 
wódka, piwo, to pocóż pić jakiś tam alko
hol... . .I , 

U piekarza. 
- Cóż to w chlebie pańsk1ej piekarni 

zaleziono szp~gat ! w gazetach o tern pisali. 
- Czeladnik zgubit, wielka rzecz 1 

Gdy raz ten sam czeladnik upuścił w roz
czyn rubla srebrnego i rubel poszedł w 
chlebie na miasto, to gazety o tern hie pi
sały! 

l(tóra litera w alfabecie jest najnieszczę-
, śliwsza? 

Samogłoska e , gdyż widzimy ją z~
Wsze w biedzie w niedoli w niebezpieczen
stwie nawet w :więzieniu, a nikt jeszcze me 
~Yszał, żeby byla w pomyślności i rado
sct 

;~abozensfwo polskie. 
Hontrop. 

Spowiedź św. w środę, 7 czerwca od 
rana do wieczora. - I(azanie po pot. 0 

godzinie 5-tej. 

Altenbochum. 
~iedź św. w niedzielę 11 czerwca 

~0. ~· i w p0niedziałek. --:-- K~zania w nie 
~ Po pol. o 4 i w pomedz1alek o 11. 

Hattingen • 
.Spowiedź św. w sobotę, 10 czerwca 

PO pal. i w niedzielę. - Kazanie w niedzie 
lę po pol. o ~4. 

Langendreer. 
Spowiedź św. od sobotY. IO czerwca 

rano. Kazania w niedzielę i poniedziałek 
(11 i 12 czerwca) o Yi 12 i o 4 po pol. 

Gelsenkirchen-Neustadt. 
Spowiedź św. od soboty 17 czerwca 

po 'ol. - Kazanie w niedzieJę o 11 i o 4. 
ł::Jwaga: Z uroczystością Trói cy Prze

rJ.aljś.\.vłętszej tj. w niedzielę, 18 czerwca 
skończy się tegoroczna spowiedź wielkano 
OM dla tutejszych Polaków. 

Dilsseldorf. 
Nabożeństwo polskie dla Polaków przy

Plłcla tą razą w Zielone Swiątki, lecz z powodu 
czterdz~esto-s;codzinnego nabożel1stwa w kla
sztorze nabożeństwo dla Polaków jest odlożone 
do ):lrzyszlej niedzieli Trójcy św. o zwyklym 
czas.ie. Dalsze jak dotąd, tak i nadal, zatem 
niech Rodacy korzystają ze sposobności. 

Bractwo Różańca św. w Hoerde 
donosi uprzejmie wszystkim braciom i 
siostrom iż od czwartku dnia 8 czerwca aż. 
do 15 p;zebywa tutaj spowiednik polski i 
jest jeszcze sposobność do spow11edzi wiel
kanocnej. Proszę, ażeby z tej sposobności 
każdy uczciwy Polak skorzystał. Jest 
każdegn obowiązkiem, aby przystąpił. ~o 
spowiedzi wielkanocnej. Przybywa1c~e 
wszyscy, ponieważ spowiedpik nie będzie 
chodził po· domach i szukał, tylko obo
waązkiem jest każdego korzystać ze sposo
bności. W pierwsze święto rnno o godz. 
6 ;v,i jest Msza św. dla Polaików. Podczas 
tej Mszy św. przystc;puje Bractwo Różań
cowe wspólnie, doi Komunii św. Podczas 
Mszy św. będzie odmawiany Różanie~. 
Po południu o godz. 30 zgromadze~1e 
Bractwa R.óżai1cowego. O godz. 7 .\~1e
czorem polskie nabożef1stwo. O naJhcz"1 
niejszy udział uprzejmie pro3,t 

Jan Parzybok, nadzeJator. 

Towarzystwo św. Walentego w Hoerde 
donosi uprzejmie wszystkiem I\odakom ~ 
ttoerde i calei okolicy zamieszkał)~m, ~z 
od dnia 8-15 przebywa tutaj spow1e.dm~ 
polski i jest sposobność do spowiedzi 
w11elkanocnej. Proszę, ażeby szan. Ro~a~ 
cy n.ie ociągali się, tylko z tej sposob~o~ci 
skorzystali. W niedzielę \~ pierws~e s~1ę
to rano n godz. 614 Msza sw. dla Pollakow. 
Po poludniu o godz. 7 naboż~ńst:wOt pol
skie. W drugie święto (pomed~fałek 12 
czerwca) rano o godz. 6% Msza ~w., pod
czas której przystąpią czlonkow1e _ towa
rzystwa wspólnie do Komunii św. Po P~
Iudruiu o godz. 3 punldualnie nad~wyczaJ
ne walne posiedzenie, o godz. 6 ~iec~o.rem 
nabożeństwo. polskie. O na1hczme1szy 
udzial uprzejmie prosi 

Jan Parzybok, przew. 

Towarzystwo św. Walentego w Hoerde 
donosi uprzejmie wszystkiem rodakom .~ 
tloerde i całej okolicy zami,eszkalym., iz 
Tow. św. Walentego urządza dnia 2 lipca 
swoją 15 rocznicę założenia. 

Porządek zabawy: Od gotlz. 2- 4 
przyjmowanie bratnich towarzystw, o .g~
dzinie 4 pochód do kościoła na nabozen
stwo po nabo.żeństwie P?chód do domu 
katolickiej czelad2ti. Tamz~ kotnce~t, wy
k ,ny przez pana ka1pelmistrza Pietrygę 
z ~1~chu dalej teatr i taniec. W s.tępne dla 
czlonkó; tow. wynosi 30 fen., ct.Ia obcych 
przed czasem 50 fen., przy kaste 75 fen~ 
Czfonkowie powinni się w.sz~~cy okazac 
ustawamt Spodzi'ewamy się! iz Szan. To: 
warzystwa, które zaprosz.ema. odebrały i 

te które dla braku adr~so~ zadnych ~a~ 
p;osze11 nie odebrały' hcznte nas odwie-
dzą. Jan Parzybok, przew. 

C I · , Drużyna! Czołem! 
zo em. . $ · t k" W drugie św,ięto „Zielonych w1ą e 

obchodzi gniazdo nas.ze drugą r?cznl1cę 
swego istnienia, na salt p. Fr. Drees a p~zy 
ul I Rottstr. (Steele West). W szystk1~h 
n~m życzliwych rodaków, oraz bratp1e 

. zda które zaproszenia otrzymały, Jak 
gma ' Jesteśmy pe-n ajuprzejmiei zapraszamy. , . 

. . . nas wszyscy swą obecnosc1~ za
wm, 1z . t t pu]ący,· 
szczycić raczą. Program 1es nas ę . . . 
1) O godz. 4 po pol. zagajenie i pow1ta111e 
bratnich gniazd. 2) Cwiczenia woln~e, ~wy
stępy poszczególnych gniazd). 3) )c;~~~:~ 

·a na przyrządach o nagrody. 4 
~~~zeplatany deklamcyaimi itp. O ~o(~z. ~~ 
zostaną odegrane dwa mono!og1 ar 
śm~eszne) potem taniec do koWncad .• Sł) Za-

, · Czołem 1 Y zia · 
konczerne. . . S kół" w Steełe. Tow. gmm. " o 

Towarzystwo Serca Jezuso"'.ego w Thale 
b h d . 14 tą rocznicę w dnm 18 czer~ca. 
~~ ? z~mat~rs.kie przedstawienie: .,Oadatlrw:e 
~.~ie „ i Pojedynek amerykański". Pros1-
kob1ety & towarzystwa okoliczne, aby 
my wszysal~ebez ·sz.tan<laru . Prosimy o lask.a
przybyl.Y, . . kt, e towarzystwo przybędzie. 
we domestenie, or z a r z ad. 

Towarzy two św. Józefa w Dełlwłg 
donosi swym czlonkom, oraz \\ zy tkim 
Rodakom zamieszkałym w Delłwig i oko
licy, iż dnia 12 czerw a (poniedzialesk Zie
lonych Swuąt) ob oodzi towarzy two s 'ą 
14 rocznicę, na sali p nt tle . Porządek 
zabawy jest na tępujący: O godz. - po 
poł. koncert w ogrodzie, o godz. teatr 
amator ki. W zy · tkich rodaków w Dell
wig serdecznie zapraszamy. Dzie i poni
żej lat czternastu nie mają w tępu. Czton
k()wie towarzystw JX> :vinn.1 przybyć w 
czapkach i oznakach to 'arzy ki h. 

Zarząd. 

Tow. św. Wojciecha w Erle-.Middelich 
donosi swym członkom i Rodakom, iż :i.· 
drugie święto Zielonych świątek dnia 12 
czerwca urządzamy zabawę w zamknię
tcm kole na sali p. Bisdua, m~markstr. w 
fale. Początek o godz. 4 po poi. Będzie 
odegrany teatr ,,Chtopi arystokraci", a pe
t m taniec do 2 rano. Polską muzykQ do· 
stawi Ludwik Ławniczak ztąd. Wst<;p na 
salę mają tylko członkowie i Rodacy, któ
rzy bQd<\ przez czlonków zaproszeni, albQ 
sH~ dadzą na czlonkć)\\ zapisać. Członko
\Vie, którzy zalegają ze składkami micsię
czncmi dłużej jak trzy miesiące mają spo
sobność w pierwsze ś dęto na zebra.niu ię 
z nich uiścić, bo jak lego nic uczymą, to 
wstępu nie mają. O miział \\ szy tkich 
członków i Rodaków w zabawie prosimy. 
Cześć polskiej pieśni. 

Kuliiiski, prze\\ . 

Baczność 

Rodacy z parafii Ołobockiej w powiecie 
Ostrowskim. 

Niniejszcm zapraszamy wszystkich 
Rodaków z parafii Ofobockiej na dzieJ1 12 
czerwca, tj. w drugie świoto Ziclonycll 
Swiątek zaraz po nabożet'1stwic o godz. 
l lYi do lokalu p. Jasego w Laar-Ruhrort. 
Ponieważ chodzi o sprawę bardzo ważną, 
przeto każdy Rodak na zebranie przybyć 
winien. Spodziewamy się, iż Rodacy licz
nie przybędą o co iak nai naiuprzeimiei u-
prasza ł(omitet: 
Ign. Szczot. Piotr Gałach„ Jan Wojtczak. 
Ign. Urban. Franc. Wolniak. Ign. ŚWiier-

czyk. Ign. Jarosik 
Uawaga: Pożądek dzienny: 1) Za

gajenie zebrania przez p. Ign. Szczota i o
znajmienie celu tegoż. 2) Obór kolektorów 
na rok carly oraz stałego sekretarza i ka
syera oraz zastępców. 3) Omówienie spra
wy sprawienia wspan,ialej Bożej Męki, któ
ra ma później stanąć na pagórku kolo dru„ 
giego kuściofa w Ołoboku. 4) Obrady jakie 
figurę Świętych Pa,ńskich mają być umie
szczone. 5) Za jaką cenę ma być sprawia~ 
na. 6) I(iedy ma nastąpić ukończenie zbie
rania dobrowolnych ofiar. 7) Odczytanie 
listów od księdza proboszcza i ocl księdza 
wikaryusza z Oloboka . 8) Odczytanie li
stu od pana Jgn. Drezy, przewodniczącego 
Tow. Jedność" z Ołoboka. 9) Wolne 
głosy t~~ko parafian. Z innych parafii R.o
da:kom gtosu się nie uddzie\a. 

lgn. Szczot, przewodn. 

,Baczność „Sokoły" ! Czołem! 
W drugie święto Zielonych Swiątek, 

tG jest 12 czerwca o godz. 4 po pol. użą
dza na sali Gro. przy rzece ~uh! So1~ól 
w AJstaden zabawę po,łączoną z cwiczenm
mi i tańcem. Uprasza S:iC wszystkich dru
hów oraz Rodaków w Alstaden i okolicy 
o liczny udział w zabawie. Osobnych za
proszeń nie wysylamy. Czolem ! 

Łazarewicz, sekr. 

BACZNOśC GERTHE! 
Towarzystwo św. Jadwigi w Gerthe 

donosi, cz-tonkom oraz wszystk1cm Rodakom w 
okolicy Gerthe i Towarzy.stwom, ~tóre już od 
nas zaproszenia odebrat;v 1 ty.m, kto!·~ dla br~
ku adresów zaproszeń me odeoraly, 1z w drug1.e 
święto Zielonych Swiątek· 12 czerwca o~chod~!
my 9 rocznicę istnienia n_aszego na sali p. So
kelanda. Szan. nam życzliwe towarzystwa pro· 
sim~r. aby przyb:rly z chorąwi~mi. P?rząd_ek 
uroczystości: od godz. lYz. do ,d~ przy1mowa
nie bratnich towarzystw 1 gosc1. O godz. 4 
pochód do kościoła na ~aboże11stwo. Potem 
przywitan ie gości .i bratmch towarzystw. P.r~cz 
przewodniczącego, koncert, dcklamacye 1 sp1e
wy. O g-odz. 8 będzie odei:crany teatr pod ~yt. 
Dobromił". Muzvke dostarczy nam p. Pwtr 

Kuik z. tterne. Czronkowie obcych to\\l:arz) stw 
placa 30 fen. ''Tstępnego, nieczlonkow1e pr~~d 
czasem 75 fen .• przy kasiie 1 mr., a po godz1m~ 
10 1,50 mr. Mamy nadzieję~ że nas R.~3lCY J 
towarzystwa swa obecnością zaszczycie ra-
czą Z ar z ad .. 

·Uwaga: Uroczystość nasza ni~ odbedz~e 
się 11 czerwca, tylko 12 cz~wca, tt. w dru~1e 
święto dla ważnych przeszkod. To~arzy~twa, 
które odebraJy zaproszenia na 11.. rnech si~ do 
tego- zastósują. St. Rata1czak, sek r. 

UCZCIWĄ SLUŻĄCĘ POLKĘ 
przyjmie natychmiast 

. JAN SWOBODA, Bottrop. 

Ba znoś zlonkowi „Zj dnoczenia za-
'odowego poi kiego Hombruch-Barop. 

W drugie święto Zielony h Swiątek 
dnia l.? czerw a po pol. o godz. 4 ~· lokalu 
p as e odb dzie ię po icdzen e człon
ków .,Ziedno zenia zawodo :i.•ego pol kie
go". 1 a parz<1dku obrad bardzo ważne 
pra\\ y, dla tego liczny udział pożądany. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie''. 

D\ IE P . Y POL I 
'' 1 roku umi jącc dobrze mó \ 1c p \ pol-
ku i po niemiecku poszukują miejs a u 
doskonałej kraw owej w elu dalszego 
\\ 

1k ztalcenia ię W lepszt;j kra\\ ieCZ) ź
nic damskiej. taskawe ferty uprasza ie 
dn ,, Via rusa Polskiego" pod lit. f. B. 

Baczność Bracia Wiarusy! 
CENNIK 

TA l(SIĄŻl(I DO NABOżE: TWA. 
PO\ ieściO\\ e. nauhowe itd. ~Y }fa każde„ 
mu na żądanie darmo i franko. 

l(SIĘGARNIA „GLOBUS" 
J. MROWCZYNSl(I, 

Rawicz-Rawitsch Pr. Pose11. 

Baczność! l(ray ! Bacz no ~ć? 
Donoszc szan. l~odako111 w Kra' i ·a

?ej okolicy, iż. mam do . przedania kur i 
koguta. Ktoby z Rodaków chciat ie n„1być 
niech pospieszy do Józefa Szkudłapskicgo 
w l(ray, Leit·tr. 10 B., prz. \·o'ciele 
cwangielickim. 

POMOCNU( PlEl(ARSJ(I 
potrzebny zaraz. ,!:głosić sic; można nab -:h-
miast. 

Mateu z l(owalski, . 
sktac'i kolonialny i pi·ekarni::1, Bottrop, Ping II. 

nr. 43. 

55 pięknych pocztówek za 2 marki. 
Kolorowych jest 20, które sill sprzeda„ 

ją po 5 lub 6 fen. Pomiędzy niemi kilk~ 
zielonoświątkowych, z po\vinszowamcm 

imienin itd. 35 pocztówek jest w światło 
druku np. Lech, Czech i Rus-Staszyc, dr, 
Marcinkowski i M. Jackowski, Kościu ... 
szko, Mickiewicz, Polak poddaje się tylko 
Bogu (Sowillski pod Warszawą 1ę:n _r.), 
Andrzej Niegolewski pod Somo-Sierrą 
Napoleon, Dziewica Orleańska, która oca„ 
lila f rancyę z pod jarzma AnglikÓ'w, map„ 
ka Księstwa Poznai1skiego, portrety sla-1 
wnych Polaków itd. Cena sklcpO\va tycłi 
55 pocztówek wynosi 3 marki, zniżoną 
tylko 2 marki, za co przesyłka franko. Za-4 
ma wiać pod adresem 
J. CHOCISZEWSKI, Gniezno - Gncsen. 

P ostbestellungs-F ormular. 
lcb bestełle biennit bei dem Kai l>fl · 

~hen Postamt ein Exernplar d~r Zę\tun 

,, WlarH Polski" aus Bochum (Ze· mn~· 
preisliste 128) fiir den Manat Jun i 1905 

und zahle an Abonnement und Be~te! eltl 

Obige 0,64 Mk. erhalten zu haben, be. 

. . ;• . • • • d.. • • • " • „ l .„ 
Kaiserliches Postamt . . . • . • 

Postbestellungsformular. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserli ... 

chen Postamt e·m Exempł.ar der Zeitung 

,JRobotnik Polski" aus Bochum fi.ir den Mo„ 

nat Juni 1905, und zahle an Ab-Onnement 

und Bestellgeld 0,23 Mk. 
Js Js :;;; a . 
;:, a! o 

'1j ~ ~ 
..... ~ ~ 
~~~ c."' ~ '8 I» 
Il.I~ 

Obige 0,23 Mk. erhaJten zu haben, he„ 

scheinigt 

I • • d. • • • • • • • 190„. 

KaiserHcbes Postamt . ..... 
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Bacznośe! Baczność! 

Recklinghausen • Sud ! 
BACZNOŚĆ! BACZNOŚĆ! 

Donoszą Rodakom Rec~linghausen - Siid i okolicy, iż otworzyłem 

skład kolonialny 
Kró,j westf al sko ·nadreński 

jest najszykowniejszy a ykonuje go 

A. Gidaszewski, mistrz krawiee. w domu p. Jęśika przy Nowej ulica 52. 
Zarazem polecam wciąż świężą polską kiełba-:.ę,- okrnsę, cygary, rozmaite 

wina : t;a:mos, litr. 85 fen. polskie wino litr. 80 fen. Oberhausen, przy ul. Nordsłr. 65. Zwracam uwagę, że jestem wstanie taniej sprzedawać, jak inne małe interesy z powodi• i:. t 

wielkie\ zak11pn6w z braćmi mymi. Rodacy przekonajcie się, ze mam zawsze świery t-0war. ':> Bo choć w Paryżu, 
8kora usłoca I C{,117 tanie I 

O poparcie proisi uniżon7 to nie zrobią z owsa ryżu. 

U C Z E N N I C Y poszukuje firma 
GESCHW. BINN 

w Oberhausen, Marktstr. 62. 
Szanownym Towarzystwom polskim 

oraz zacnym R.odakom polecam się do wy
konywania 

MUlYKI NA fORTEPIANIE 
przy mniejszych zabawach towarzystw o
raz na wesołą.eh. Po praktycznej nauce u 
pierwszorzędnego fortepianisty p. Raro w 
Gelsenkirchen, zdolnam zadowolić wszel
kie życzenia. 

M a r y a W il k o w s k a. 
w Schonnebeck, b. Kray, friedrichstr. 3. 

I. Baeznoś~ I Bodaey I 
Szanownym Rodakom na obczyźnie dono-1 

szę, iż otworzyłem 

skład instrumentów 
muzycznych i fonogra• 

łów. 
Warsztat reperacyjny wszelkich instrumen
tów. Da.lej polecam polskie nuty na 
orkiestry i wałki dla fonografów. Proszę 
Szanownych Rodaków o poparcie mego 
przedsię bioretwa. 

TOUASZ SANTUBA 
d$wnte,iezy muzyk ze szkoły muzyki w 

'l'rzebnicy na Slązku 
z Ołt.erbanse•, Marktetr. 36. 

I 
1Jwa1a: Uj~iel,9.m lekcy,j na wszystkich 

iastr,IIJllenta.ch. 

--........ - „. 1'. • . 
T;111ło oorawlam 

, wszelkfe obra~y, whtnld, wJą~rki. i f. d. 
1. Zarazem polecam karty narodowe i powir1~ 
szowania, wszelkiego rodzaju, hurtownie i de
talicztrie. Obrazy religijne i narooowe po iak 
najtańszej cenie. Stemple <dla towarzystw i 
osób prywatnych dostarczam prędko i tanio. 

ST. ł(OCHOWICZ, 
"11""'1, . 1·:·, , l(słęgarnla polska 
,.. , WANNE, l(arlstr. J. 

enr 

Leon Mroskowiak, . IOSONZ:JVH 
Firma : Braeia Jlroskewla~. 

Polecam Szanownym Rodakom w BHUCHU i 
okolicy mój bogato zaopatrzony 

, skład towarOw Spożywczych 
Aby pozyskać jeszcze więcej odbiorców 

cea7 znii'yłem. 

Fr. Jąn~wski Brueh, ul. Maryańska . . . 

·wielka Wy,PZ.zedai 
w celu uprzątnięcia wszystkiego obuwiu 

po niebywałych dotąd tanich cenach. 
Polecam: =-====-==== = 

Męzki~„~!~~s!~):~ / ~.a!1!~: ,t[~~i~i_4:~ 
' „ trzewiki 425 

da sznur. dobry towar tylko m. 
„ trzewiki 800 

boxcalf z guzikami tylko m. 

,, trzewiki 725 

boxkalf do sznur el. fason m. 
„ trzewiki 100 

skórzane ze eprZ'\czk. tylko "'· 

„ trzewiki 200 

do ii~nllr<mani& tylko m. 
Ił pantofle r0 

ze skóry, czerwone i czarne m. 

F'irma = 

Wattenschelder Sćhuhwaren Consum 

H. GROSS, r 

Szanownym Rodakom ~ Gilnnigfeld1 Hordel okolicy 
mój 

SELA.D 
towarów kolonialnych, . łokciowych i kró
tkich. wina polskiego, cygar, papierosów 
i tabaki do palenia, zażywania i żucia z fabrryki 

polskiej. 
S.zczrgólnie zwracam uwagę na wyborną m~kę, 

polską kiełbasą, słoninę i wszelkie inne artykuły. 
Po zakupnie za ~O m. daje 3 m. w towarze 

rabatu. Z uszanowaniem 
Franciszek Kapała, 

G ,il n n i g f e 1 d, ul. Hauptstr. 69.

1 
Polecam szan. Rodakom ~ towarzy

stw<lm obrazy religijne, oraz narn.dowe we 
wielkim wyborze. Pieczątki ('Stemple) tak 
dla towarzystw jako prywatnyich osób po
d!ług zamówienia. Wykonuję wszetkie d'ru
iki jako programy, afisze, karty whytowe i 
inne rze·czy gustowne szybko I tanio. 

Oprawiam najtaniej korony ślu!bne 
(wieńce) i wiązarki. Mam wielki wybór 
obrazówi z muzyką. 

Fabryka ram i zwierciadeł. Hurto-
wna I detaliczna sprzedaż. Polecam się 
szczególnie towarzyswom polskiem w ra
'z:ie Potrzeby pamiątek, dyplomów etc .. 

Adam lllchoz}'liskl 
Gelsenkirchen, Florastr. 92. 

Cesarałde parosfalfd 
Kaiser Wilhelm II 215 metrów długości. ' 
Kronprinz Wilhelm 202 „ „ 
Kaiser Wilhelm der Grosse 198 „ „ 

Jadą od 6 do 7 dni z Bremen do Nowego Jorku. 
f;tdjaM we wterek. . 

Cesąrskie parostatki jadą tylko z Bremen .1 kto 
chce ce s ars kim i p ar o st ~tkam i jechać ten musi so~ 
bie w każdym razie miejsce zamówić i naprzód z domu 
napisać do 

F. Misslera w Bremen, Bahnhefstr. so. 
Przeprawa pasażerów • 

z Bremen do Ameryki, Australii, Afrykt, 
Najniższe ceny. o D~bry wikt. o Bllższfeh 

wyjaśnień udziela mój agent 
P. August Dorpinghaus, Kaiserstr. 26 w Bochum. 

•• Naitań~zy i największy chrześc i a ń ski skład w mieJSCU • 

c uren, Najtańsze źi:_ódło zu~opna m~· 
ter1j na snkn e, nbran ·dla m~z· 
~zyzn i dzie~i oraz konf'ekeJ i dla 

Herne, Bahnhofstr. 10. +-+ niewiast. ++ 
Zawsze polska usluga. 



I 
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Hr. 129. Bochum, środa 7-go IS. 
_:;;..-----

• ~ ~ Pottbrock'a dom o 1a w 
ulica Babnhofstrasse nr. 74, 

spr ze cl je do br • 
l 

Księgarnia polska w Habinghorst 
poleca ·wszystki~ t~>wary galanter~jne jako t~: 
.zabaw kr dla dzieci; ozdoby . w~oso_w. dla pan, 
szczotoczki do . wąsow, grzeb1~m.e, sw1ec?• har
moniki. noże k1cszonkowc. oleJk1~ wszelkie. rna
teryaly p i śmienne i _wy roby pal?1erow~, m1a1!0-
'ic:e olbrzymi wybor kart z w1dokam1, powm

:zo~var. Dalei polecai:i ws~J'.st_kie towary reli
gijne. jako to: krzyze„ rozance, ~zkaple_rze, 
figury , szelkiego rodzaiu. Olbr~y1111 wybor 

l(SIĄŻEI( DO NABOŻENSTW A 
i pow cś cio\Yych, kalendarzy i t. <l. 

Oprawiam obrazy wszelkiego rodzaju p~d I 
zupc'n~ gwarancyą o~az .do·st~1:~zam '".szelk:.e 
obrazy tak narodowe iak 1 r~l1g11ne. M1anow1-
cie towarzystwom dosta~czyc mogę stępie, p~
miątki \vszelkicgo rodzant. Dla Sokołów na1-
lepszc sokoliki, śpllki, bros:;::ki nar., laski, łań-
cuszki itd. 

. Os<-hom, które wyżej wymicni0i_1c towan~ za
ritrn'iają , mianowicie Sokołom, da1ę w~sok1 ra
ln t jeże li zamówią za przeszfo 5 mr., 1 towary 
te 'dale.i sprzedać będą. Towa.ry wysyfarn 
tylko za zaliczką lub za p~przedn1em nadesla
nicm pieniędzy. ZamawtaJących proszę„ ab~ 
n wsze swój dnktadny adres podalt. O popa1 -
-:ie inte resu prosi 

Marcin · Jarczyński 
w Habi.llghorst, poczta Rauxel, Romerstr. 20. ) ___.__ __ 

Baczn-ość Rodacy! 
Aby pozyskać więcej odbiorców i większy I 

:n ieć obrót, postanawilem jeszcze tan;ej sprze
dawać niż niejedne fabryki. Regulatory, dlu
:gie przeszlo jeden metr już od 12 marek i droż
sze: zegarki pra,vdziwe srebrne od 10 mr. i 
drol:ej . Bracia Rodacy, spieszcie i zamawiajcie 
a przekonacie się. iż kupicie bardzo tanio i to
war dobry. Zwracam też uwagę Szan. Roda
kom na mój warsztat reperacyi zegarków, zlo-
1ych rzeczy i pierścionków ślubnych. Przy
~ liicie Rodacy zegarki do reperacyi a w 8 
dniach dostaniecie z powrotem zegarek dobrze 
u epero\vany za cenę bardzo niską i pod gwa
ranq·::i dwuletnią. 

J. iYWIALOWSKI, 
polski zegarmistrz i z.lotnik 

w Bruckhausen, Albrechtstr. 16. 

NAJLEPSZE MASLO Z MLECZARNI 
font 1,10 m:r. - masfo naturalne funt 95 ien. 
wysyłam za zaliczką franko w dom w paczkach 
DOCztowycb. Adres: Prau M. KANSCHAT, 
ł!_ARG~ABOW A 0.-Pr. 

Resztk •I materye wosko!va e. I 
part)' e buksk1nn. 

Resztki materyj na suknie, bluzki, pod-
szewki, materyj jedwabnych. nlusz)r, na ubra
nia do przyjęcia i na ubrania, materyj na suknie, 
resztki festonów, zaneli, materyj balowych, fi
ranek. piku, na koszule, chodników, obrusów, 
dywaników przed lóżka z malemi usterkami, 
syamozy, chusteczek do nosa, serwetek, ręcz~ 
ników, bobru na prześcieradia i pJótna, dolasu, 
c.lamastu. kolderek, sprzedaje się z11acznie niżej 
wartości u firmy: 

~~~r Elberfelder Restelager. 
Dortmund, Briickstr. I. JJiętro, wejście przy 

rynku „Reinholdikirchplatz. ------- --- .... ·-
mrd 

Polecam niuiejszcm mój bogato 
zaopatrzony 

SKLAD 
materyj lato rch, 

;--których ·~wyk~ny\;;m - dobrze leżące 

ubrania podług miary. 
Wilhelm Gerbsch, nast. 

Herne, ul. Bahnhofatr. 99 
tylko I piętr,,. 

Silni robotnicy 
i o pieca ce • 
r:icln i zun,idf\ zim~ i ' 
Io.tern dnbrz zapł eoni\ 
robotę. 'l', kź e ch łopcy 
od 14 Int p Oczf\w. zy 
znajd!\ za.trudni •nio pr?.y 
wysokir j zapłacie. 

'fani : kwatery s" Pru
cuje t.u już więk:za. li
czba Po1ak0w. 

lV llliHc 11 ~ C • . 
Bergiscb-u-.adha.(•h · 
p. Cola (H.hcin ). 

Maszyna 
do S'fi)et n 

do deptania 1: wszelkie

mi przybdriimi, bezgranic 
tanio na sprzedaż. 

Bochum. 
Wilhelmstr. l 9. 

Chłopca 
do pisania i posyłek 
przyjm' e 

J. Kwiatkowski, 
interes handlowo-komi-

tylko przy ul Bahnbofstrasse, 

ogrodzie hotelu ,,Bahnhofs-Hótel' 
naprzeciw nowego dworca znajduje się, jak do'.l}d, tak i nadal 

zakład fotograf i cz ny 
GERDANIA. 

12 fotografij wizytowych osoby dorosłej 1,90 mr. 
12 fotografij gabinetowych dorosłej osoby 4 90 mr. 
10 kart pocztowych z fotografią 1,60 mr. 
pod gwsrancylł wybornego wykonania o ciem wieJe tysi~cy zdję<! 

no.jlepszem eą świadectwem. 

.....:;;:.::::. W niedzielę otwarte cały dzień. = 
Wyborowe powiększenia we Dardzo piękne zdjęcia, dzieci, 

własnym zaltładz'e. grup i rodzin. 

~ Uprasza się zważać na dokładny adres. ~ · 

" X. 
-~ " .,,, 

ulica • 
ca t ni • ~. ~-_::„-, -' ~ 

I~ 

Pra drhre 

" .1łl D'. . 
lezalkoł! oliczne napo.ie orzeh •i j ące 

przez leknr:r. y za.l ecaue 

do kon le oział ja,1~e 1rn organizm 

do uż cia w ażdej orze ro 
latem 1:0 zimną " 'o 'ł ; nko 

"' ...... lA .... "l'U i D ruż a· "T, 
:i:imną z gorą rq. odę ~nko 

M,1nrn i .Drużb -Puncz 
a niezmię1nan1 jo. o 

M.anru i Drużba-L.kie1„. • 
Sposób użycia na każdej huteL:e . 

Kasprowicz, 
Gniezno - G·nesen, 

1''abryka prawdziwych wódek i likierów z<lrowotnych 
deserowych i czystych. 

Gorzelnia koniaków. 
bezalkoholicznyr.h napoi i wytłocznia 

soków. 
Generalny zastępca na. Westfalię i Na.drenię tyl:io 
jewski w '\Vattenscheid, .Tobnnnes•tr. H. 

ł'r. Hra-

Nla1·ktstr. 28. 

Baczność! 
Dobrze I tanio 

pod firmą 

H. Schlieper 
w Oberhausen . 

Największy 11·ybór podeazew i wierz· 
chów, oraz wszelkich artykułów 

szewsk' cit. 

Wykonywanie ubrań pod.ług miary, pod gw razi Yi\ ci 
o ft o o 

000ooooaooooooa .ccoccoaoaoooo§oo 

§ t1BBA1'TIA i 
8 dla • g 
g mężczyzn, chłópakow 8 
§ i chłopców. § 
a o 

§ Największy wybór I 
§ w miejscu. § 
§ Ściśle stale I 
§ tanie ceny! ! 

0ogoooooooooaooooooooooooooog 

I 

J. Berrmanns 
I 

przy ulicy Fredrich·Karlatr. 26. 

Nasz skład i wybór towaru jest teraz podwójnie tak wielki, jak dawniej. 
Uprasza sł~ nważae na nasze okna wystawne. 

' 
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Beme I 

I' E B R H I R 8 c H Bahnhofstr. 62 Bahnhofstr. ł2. 

111 B&cklingb.·S. 
( . • · naprzeciw gościnnego Schliitera. 

Największy, najtańszy i n:1jrzetelniej-o 
azy skhd specyalny w~zelkieg„ 

rodzaju. UllB. 
'i1.~1 • , . ,·_. . :~ . '. ' „ .· . . . . . ' . ' < '; , : ~ , '\. _· • 

I Zupełna wyprzedaż 
z powodu zupełnego zwini~cia jnteresu. 

Postanowiłem mój interes w Herne zwinąć, więc mój cały wielki 
skład wyprzedaję. Kto chce teraz taoi() zakupić pragnie ubrania 
i obuwie, niech przybędzie i przekona się, jak tanio wszystko sprzedaję, 
gdyż ~kład musi teraz w krótkim czasie zupdnie zoe.tnć wyprzedany. 

Sprzedawać b~dt' wsz-,st.ko po każdt>-j przysttpn<Pj eenie. 

Około 6000 sztnli. 
Około 150 ubrań dla mężczyzn, cir,amych, brunatnych, ir,ielonych, dawniej 

12 mrk. a teraz 7 ,OO mrk. 
O kolo ~OO ubrań dla mężczyzn, cx;arnych, brur.atnych i zielonych <1 awniej 

18 a teraz 12 marel·. 
Około 200 ubrań, CY.arnych, brunatnych i .zielonych, dawniej 2' marek 

a teraz 15 marek. 
Około 400 spodni niedzielnych w wszystkich kolorach od 2, 3. 4; 5, 6, 

marek począwszy. 
Około 300 nied2.ielnych ubrań dla dzieci od ?, 3, -4:, 6 marek. 

Tysiące garderoby dla robotników ')O każdej cenie. 

Około 5000 par obuwia, 
l\a11rns?.c i trzewiki dla IDEtżczyzn Damskio trzcv.iki boxcalf z guzi-

od i{.75 mrk. kami i do s:r.nurowania 5,50 mrk. 
I\:amasze i trzewiki dla mą7,czy.r.n Damskie trzewi.ki ir,e sprzączkami 

boxcalf od fl,95 mrk l, 'i 5 mrk. , · . .., .. 
M~:r.kic tl'7;ewiki latowe o<l· 2,00 Damskie tr.?.el'\1iki poranne 7 5 fen. 
począwszy. począwszy. 

li.ilka s et ;atunliów tnevmów dla dzh:t'i z f;!1H.iksnli i do 
rnuu:l:'o\-i·nnia 1~0 Llażd~j cer.ie. 
\ił §7..)scy O!O.bioxcy z obwodu 60 mil otn-, uoają zwrot kosztów podróży 

koleją. 

Józef Herzstein, Witten 
Baanhofstr. 17. • • Bahnbofstr. 17 . 

• WTPRZEDAZ 
kapeluszy damskich i dzieci~cycb 

---===== po zniżonych cenach. ======-
Pończochy, spodniki. bielizna dla męzczyzn, bielizna dla 

niewiast; parasole, wianki ślubne. zawoje ślubne. 
~Wszystko bardzo tanio!!! 

Huthaus · 

ciągle ""e wielkim ~yborze po cenach najtańszych. 

Proszę uważać na f1 rmę. 

Brookbaosen, ol. l.aiserstr. 60. 
li 

5·10 mrk. 
dziennie za.robić może 

każdy oprócz swej zwy
kłej pracy jeżeli ma 
kilka gadzin wolnych. 
Zgłoszenie przyjmuje 

J Kwiatkowski 
w Herne. 

DOGOOOOOOOOOOO 8 30 szwaczek g 
a znajdzie dobrze O 
a płatne zatrug dnieaie. 
o AronRe-,.er 
O Bochua, D g Bongardstr. 8 
ooococoooooooo 

K"łO -~:l~;~:rz U ~ew oda 
zbiegtt o-

koliezności 9ar<Wo t&ni<>. 
Bccł.um, Wilhelmstr.19. 

_..... Prędka wyprzedaż ~ 
z masy konkura<'łwej firmy 

.JULIUS SP A.NIEB, 
nkupionyclt towarów, oraz innych towarów po cenach 

w y p r z e d a ż_ y. 
Artykuły emaliowane, sz'łiło, porcelana oraz sprzęty 

domowe. 

Edmund Schiff, 
Wtrnnc II. ul. Bahn1~ofstr. i13a oóok p. OTTO JIE88. 

Olbr.!-ymio taaie ceny --.,,..._., ............... ..,. 

towarów fokciowycb, materyj ua suknie, obsad, 
pierza. pościeli, towarów wełnjanycb. 

Zupełna w~rprzedaż 

kontekcyi dla meZczyzn i chłopców. 

. 

Zen~· rki kiesz rkowe 
dla pań i panów z lfszystkich metalów. 
Regulatory. zegary stojące, zegary domo we

1 
freischwin, 

gerski.e, zegary ścienne i 

z ko nłką~ budziki 
tylko pierwszorzędne· fabrykaty przy pi~cioletniej gwarancyi. 

Budziki z ffJCz.ną gwarancyą. 

w WITTEN, 
narożnik ulic Steimtr. i Gerberstr. 



li 

BE 
Mąrktstr. 45. Ob er hau sen. ' Marktstr. 45. 

Największy skład specyalny garderoby dla mężczyzn i chłopców własnej robot .. 

Nowości Ceny ~ Mwości 

w nbraniacb · dla meżczyzn sci śle stałe w ubraniach tlla hłop .óm 
tylko z rzetelnych ma.leryj heznaganny krój. i tanie. wykonanie zwykłe i najlcp~ze. 

• fi -·------------------~------
Praco\Ynia .„ łasna ubrań podług miary \V don1u. 

Uagła sprawa ! -
I 

I 
'z rowodu pr.1e~ ełrrienia mo'ch ~khdów. 

Nadarzyła mi się sposobmlść zakupienia za okofo 12,000 mrk. 

ul. Fabrikstr. 49. R Ił h r o r t., 
Znany największy skład sprnyalny tego 

i okolicy. 

Nowy skład; 
...._ 

ls w i a=, 
• i 
G!) 

narożnik ul. Konigstr. 
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I NOWOŻEŃCY I 
I hupn.lą swe meble, ogniska, pościel łt<l. sjleple„j ł 11ajtf! .n'ej n 

JONASA COSM · NNA, 
Von der Heydstr. 17. W Herne Von der Heydstr. 17. 

NIEBYWALE! 
' 

100 sukienek dla dzieoi ~~a ::::::a· 45 fen. 

Mamy na we wielkim 

dla 

dzieci, eenaeh. 

FIRMA: 

~ ~'!~~1'!:nh!. ~s. X I 
.,~ ~ ~ . Qśj+QMifi'*a!W: 3•9.181 

~&~~~~--~~-~--s•~m~~~••m~~-
Szan. Kupcom i Przemysłocwom na obczyźnie D 

polecam najlepsze odleżałe 

- • * CJT;-ara polskie : * *" • 
Kośdus:;r.ko, Poniatowski, Korfanty, Ma.ryśka, Sokoły, Pflancery, l\Iexico, 

również 1•apłerosy Narodowe. 
Noblessy, Sokoły, Trójki i Turcfory, oraz tabakę do zażywania ' 'rn 

wielkim wyborze. - Przesyłki od 20 mr. - franko. 

l'ranciszek Krajewski w Wattenscbeid, 
hurtowny interes l generalny zastąpca firm polskich. D 

--~~-~~---m-a•s-•--·-----~m•• 

Niedościgniony wy bór 
W UBRANIACH 

dla ~hlopeów do p ·ania 
~- partya do wyszukania !'!:'--

dla wieku od 2-10 lat I 95 . 
sztuka. po 9 mr. 

~ Bukskinowe spodzienki ""Ili 

dla ehłopeów 
... --·- ., ~ .. najlepsza jikość ~~ 

do wyEzukania sztuka. SS fen. 

FIRMA: 

Ges.ehw. Darx 
w Herne, ul. Bahnhof str. 28. -

Na-·większy wybór, 
najtańsze ceny, najskorszą usługę ~ 

~. znajdzie każdy we wielkim domo sprzedaży 

w Recklinghansen-Siid, 
Bochurrierst. 137. ul. Bochumska 137. 
Wszystkie nasze oddziały zaopatrzone są we wszystkie 

no1Jc1 ści na sezon wiosenny i latowy. 

-- - Wielki W'l1 b.ór : 

· towarów łokciowych, 

· krótkich, białych, weł
nianych, obsad, bieli
zny dla dam ·i dzieci, 

... 

artykułów dla panów, rękawiczek, poń· 

czoch~ gorsetólv itd. -------
Ośfalnie nowości : 

na suknie do prania, perkale, 
---- zefiry, muśliny, .organdv -----

w ślieznym w; borze ~ po niezwykle tanich cenach. ~ . 

Nasz znaczny oddział specyalny dla 

kapeluszy · damskich i dziewczecych 
odznacza się co do wyboru, modnego gustu oraz cen umiarkowanych. 

Niezwykle ce~J zostały zniżone ! 

Prosimy obejrzeć nasze okna wystaw. 

Recklinghausen -Sfid, 
Bochumerstr. 137. ul. Bochumska 137. 

-Za ctnak. uaklad ł redakcn odp1)1Wiedzlahry A n ton I Br e J s kl w Bochum- Nak%:.idem i czciookam' Wyjawnictwa-::Niarusa Polsklqro" w Bochum. 



Nr. 130. Bochum, cz artek 8-go czer 5. ok 11. 

odzienne pismo ludowe ) dla Polak6w na obczyźnie, poświęcone oraz sprawom narodo .,, m, poli cznym i zar bko 

Wychodzi codzltnnle I WYh'tki~m d1i .1>oświątecznych. 
Przcdplata kwartalna na poczcie i u listowych wYilOSi 
ł mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 ten. 
Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowYm 

N Imię B że za Wiarę I OJcz ·znę I 
Za inseraty placi sle za Wiersz 13etyto ry 15 fem., a • 
m~loszen i zamieszczone orzed Lnseiatami 40 fen. I( 
cz sto ogłasza, otrzy rabat. - Listy do •• Wian 
Polskiego" nal żr frankować i podać w nieb dok.la • 

" pod znakiem „t. polnisch" nr. 128. ny a res pi zące~o. Rekov sów s'c nie zwr ca. 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia z~ajdujo się w Bochum, przy ulicy 'Maltbeaerlltrasse. - Adre3: „ \Via.rus Polski", Bochum. - Te 1 ef on u nr· 1414. 

·• 9 54 
-~~ ---„ - * 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

••wić, czytać I pisać po polsku t Nie Jest 

rolakłem, kto potomstwu swemu zole J· 

tJYĆ się pozwoli! 

Z wypadków dnia. 
Minister Delcasse ustąpił. 

Dyplomacya francuska poniosła klę
okę \V pa6stwie marokańskiem, gdyż sułtan 
odrzucił warunki francuskie. Taki obrót 
sprawy podkopał do reszty zachwJane sta
nowisko Delcassego, który na odbytej w 
wtorek radzie ministrów podziekowat za 
urząd ministra spraw zagranicznych pia
stowany przez niego lat 7 z wielkim po
'iytkicm dla Frnncyi. Ustą~i.enie Dekas
sego napełnia radością Niemców, gdyż 
Delcasse, czlowJek nader utalentowany, 
potrafil w stosunkorwo w krótkim czasie 
skupić około Francyi wszystkich wrogów 
Niemiec, które pozostały osamotnione. 
francya podczas urzędowania Delcassego 
utrzymała sojusz z Rosyą zwrócony ot
warcie przeciw Niemcom, zawarta ścisłą 
przyjaźi1 przedewszystkiem z Anglią a da
lej z Hiszpanią i Włochami. 

W sprawie marnkańslqc.j Delcasse nie 
był dość zręczym, co niemcy potrafili wy
zyskać. Tymczasowo objął urząd ministra 
spraw zagranicznych Prancyi prezes mi
nistrów Rouvier. Ambasador Prancyi w 
Berlinie B1hourd otrzyma w s.prnwie ma
rokai'iskiei nowe i1nstrukcye. 

l(to wywołał wojnę na Dalekim W scho
dzie. 

I(orcspondent „Journal'u" donosi: Ad
mirał Aleksiejew ma ogłosić dokumenty, 
które zdejmują zcf1 odpo.wiedzialność za 
wojnę. Z dokumentów tych wyni1ka, że 
}uż 6 stycznia 1904 admi'rał zawiadomił Pe
tersburg o niezwlO'Cznem wylądowaniu 
Japończyk&w w Korei, żądając przyzwo
lenia na zarządzenie środków obrony. D. 
12 zaś admirał Abaza, przewodniczący ko-· 
mitetu dla spraw wschodni·ch, telegrafował 
w imieniu cara, że Rosya nie będue uwa~ 
żała okupacyi Korei przez Japończyków 
jako powód wojny. 16 stycznia Aleksieiew 
sygnalizuje wybuch wojny. 7 lutego car 
telegrafuje: „Przypuściwszy, że stosun
ki dyplomatyczne z Japonią zostaną zer
wane, może pan, jeśli uzna to za stoso
wne, przeszikodzJć Japończykom w wy
lądowaniu w I(orei. A dnia 8 car telegra
fuje: „Pożądanem jest, aby zaczepne kro
ki wojenne rozpoczęli Japończycy. Jeśli 
'Japończycy roz:ipo.czną przeciwko nam 
Wojnę, nie powinieneś pain przeszkadzać 
ich wylądowaniu w południowej l(oreJ lub 
w pobhżu Genzanu; jeśli jednak flota ia
poflska przejdzie 36 równoleżnik, ma pan 
Prawo atakować ją nie oczekując na kro
ki zaczepne z jej st;ony. 

Polegam z ufnością na panu! Niech 
Bóg wam dopomaga!" 

Tak więc Aleksiejew, publikując te 
Pełne sprz.eczności rozkazy otrzymy\vane 
z Petersburga, niedwuznacznie .pragnie 
zwalić winę za nieporozumienia wojenne 
na cara.. 

„ Wiarusowi Polskiemu" grozi proces. 
We wtorek ubiegły stawal redaktor 

·pisma naszego p. Antoni Brejs.ki przed sę
di.ią śledczym. Chodzi o artykuł w spra
"'Wie „Sokoła" w Charlottenburgu. Zale
dwie kilka miesięcy mieliśmy spokój, a już 
znów prokurator pruski zaczyna ścigać„ 
Pismo nasz~. Taki to już los gazet pol-

. '.~eh! , · I, ,: . • '.~ - :~li\<,·'; ·~·J . j ,~ l ~l,;r·~~ 
/..; . : ~ \.ił .,,.~ , . ~ ....,.„~ .„- .. J ~.~~ !Jol•"" 

Telegramy.· 
B e r I i n. Wilhelm li. wyniósł kanc

lerza hr. Buelowa do godności stanu ksią
żęcego. 

B e r l i n. Wczoraj, we wtorek, za
kończyły się uroczystości weselne. 

L o n d y n. Wiadomości nadchodzące 
z Waszyngtonu wskazują na to, że przygo
towuje się tam akcya pośredniczenia w za
warciu pokoju pomiędzy Rosyą a Japonią. 

T o k i o. Ogólne straty Rosyan w bi
twie pod Czuszimą wynoszą 14 tys. zabi· 
tych i rannych i 4000 wziętych do niewoli; 
3000 chłopa uszło. Wielka część ludzi jest 
chora, głównie na morską chorobę. 

Polacy na obczyźnie .. 
Essen. Go to za oszczercze rzeczy za

szcza ten „Postęp" poz.naflski ! Czy to sie 
godzi obrzucać błotem bliźniego w tak TI(l.k
czemny sposób? Nie wiem, jak nazwać 
ludzi, którzy mają lud prowadzić do zgo
dy i oświaty, a zamiast tego, go rozdwaja
ją. Od czasu do czasu pojawiają się brud
ne korespondencye w „Postępie", które 
warto tu przypomnieć. Jakoby p. Brei ski 
się zbogacił i kupił sobie folwark, jakoby 
robił geszefciarstwo na sprawie publicznej, 
jakoby z „Swiętoj6zafada" odbierali 
wsparcie głównie synowie agentów „Wia
rusowych" i wiele jeszcze innych podłych 
rzeczy. 

Smutnem bardzo, że dziś przy tak sza
lonym hakatyźmie, mamy jesz.cze w Po
znaniu ludzi, którzy tylko 'Sieją ntlezgodę 
między Polakami na obczyźnie. 

Ja sam, bGdąc z Poznańskiego, jako re 
botnik wstydzić się tylko muszę za ·was 
- wy panowie redaktnrowie „Postępu" -

Zważcie tylko: W Pozna.fiskiem ma
my jeszcze tysiące ludzi, którzy wcale nie 
wiedzą co to oświata znaczy. Są wsie 
wielkie, są dominia pańskie, gdzie tyłka 
kilkn czyta gazetę. Byłoby lepiej dla 
was panowie i dla sprawy, abyście się ty
mi ludźmi zajęli, urządzili gdzie potrzeba 
wymaga, wiece, pozakladali towarzystwa, 
aby ludzi malo oświ·econych pouczać. -
Toby byla uczciwa robota! Mielibyście 
pracy dosyć i byt gazety bylby zapewnio
ny. My tu na obczyźnie dużo razy ludzi 
co dopiero przybyłych z Polski musimy ca 
lemi siłami naiklaniać, aby kh dostać do 
towarzystw i do obozu naszego 

Zdarza się bardzn często, że cz.low'iek 
który wyszedł ze stron rodzinnych ginie 
tu mamie w nie:mieckiem morzu z braku 
poczucia odrębności narodowej. 

Chleba nikomu nie zazdrościmy, ale 
koniecznem jest aby uczc,!wie pracować. 
My robotnicy znamy dobrze tych ludzi, 
którzy obłudnie do nas przemawiają. Cza 
sy zastoju na-obczyźnie minęły; czytamy 
tu rozmaite gazety, pracujemy wspólnie 
zawsze całą siłą, boć to naszym obowiąz. 
klem. Naganiaczami centrov.-~ ani słu
żalcami szlachty westfalskiej my robotnicy 
nigdy nie będtiemy. Przekonaliśmy się, 
co warte centrowe dobrodziejstwo, tych 
fałszywych przyjaciól, a że wy panowie 
od Postępu" z „Dziennikiem" pracujecie 
ręk~ w rękę i może byście nas chcieli poj
mać w swe sidelka, przeto lud polski na ob 
czyźnie musi się mieć przed wruni na bacz-
ności. , 

Zatem robotnicy Polacy, bacznosć ! 
Bracie rodaku, czytaj dobre gazety i 

sam pomyśl nad tern, kto ci jest przychyl-
ny kto życzliwy! Nie uważaj czyto robo
tnik przemysłowiec lub też kto inny, a:ie 
za\~sze sam wszystko badaj. : 

UnikatmY ludzi złych, którzy człowie-

- - --- _!!Ł_ _? 

.ka pod ho<lz.ą a poten1 rnas zdradzaj~L· 
Bierz się do pracy bracie robotniku na ob
czyźnie, garnijmy sic do czytania pi m i 
drugich zachęcajmy 

Dzięki Bogu, tu w cssen pracujemy 
po większej części w jedności. 

Poznaiiczyk. 

Z Ameryki. Ks. arcybiskup Symon 
(Polak) delegat papiezki mający zbadać 
sprawę duszpasterstwa Polaków w, Ame
ryce, przybył już do Nowegojorku Na 
powitanie jego wyjechało 200 ksicży. 

Wychodzący w M~lwaukcc „Knrycr 
Polski" tak \vita ks. arcyb. Symona: 

Arcybiskup Symon jest bodaj czynie 
pierwszym polskim wysokim dostojnikiem 
Kościola katolickiego, który zjeżdża w 
charakterze urzędowym, a Polaków doty
czącym, do Stanów Zjednoczonych. 

Watamy go więc calem sercem na ob
czyźnie, wyrażając nadzieję, że misya ob
fita będzie w błogie skutki dla duchowie!'1-
stwa polskiego w Ameryce, dla całego 
wychodźtwa. 

Witamy arcybiiskupa Symona jako do
stojnika Kościoła, który ma wejrzeć w i
mieniu Olowy tegoż Kościoła w sprawy 
bardzo ważne, zbadać powody upośledze
nia duchowief1stwa polskiego w Stanach 
Zjednoczonych, systematycznego usuwania 
ich od wyższych godności kościelnych, 11Jlc 

chęci pewnych biskupów w obsadzaniu pa
rafii czysto polskkh - polskhmi kaptanami 
który ma \Vejrzeć w pewne, znane nadu
życia - głównej PfZ;YCZYllY PO\.VStania ko
ściołów niezależnych; który jednem slo
w em ma za zadanie i dobro całego Kościo
la i dobro polskiego duchowieństwa, a co 
za tern idzie i dobro polsld1ego wychodź
twa. 

Witamy arcybuskupa Symona jako poi 
skiego działacza - Męża-Patryotę, który 
za \Yia.rę i ojczyznę prześladowanie go
dnie i mężnie znosil i jako taki ma P.elne 
prawo hasta wiary '1 ojczyzny ,glosić lud 
polski w imię tych Ś\Viętych hasel prowa
dzić. 

Sami tutacze na obczyźnie, witamy 
Gościa naszego na amerykai1s.kiei ziem: 
nieśmialem tlomaczeniem, że dla chleba 
porzuc.Jć musieliśmy ojczyznę nasz<}, skła
dając na pozostałych braci troskę i ciężar 
dalszej walki z wrogami; witamy go peł
nem otuchy zapewnieniem, że, choć na ob
czyźnie dalekiej, nie wypieramy się ani oj
ców wiary, ani przynależnośai do matki 
Polski, a dowody tego to za ciężko zapra
cowane pieniądze v.-spaniałe Domy Boże, 
to ciągła pomoc pienieżna, jaka nieprzer
wanym strumieniem płynie z Ameryki do 
wszystkich dz~elnic Polski; witamy Go i 
słowami nadziei, że misyę swą spełni z po 
wodzeniem, że praca Gościa naszego w A
meryce, przyniesie wychodźtwu paiskie
mu w Ameryce błogie a rychle skutki. 

Z wojny rosyjsko-japońskiej. 
Donieśliśmy już, że <lo Manih (r>a fili

pinach) przybyly trzy okręty rusyj:;ki..:; 
„Aurora" „Oleg" i „Zemczug", z admi:-a
lem Enquistem. Okręty są uszkou..:·')IJf', Z 
polecenia rządu amerykańsk'1ego 111eg1q 
one rozbrojeniu. 

Straty owych trzech ros. okręV· w '' :r
n-0szą w zabitych 220 mar-Ynarzy, rann:rd1 
jest 4 oficerów i 131 marynarzy. Okr~ty 
jak się zdaje są uszkoµ.ione pod linią wo
dną. l(omlny okrętów są podziurawione, 
a wiele annat nie nadaje się do użytleu. 

Wszyscy rosyjscy oflcerowie CJśw:ad
czają, że Japończycy posługiwali sii: p:hł
czas bitwy znac:wą liczbą lodzi pc.J\\'o
dnych, które wywołały zamięszanie h flo
cie rosyjskiej i przypiecz~towat~ kl~skG. 

Admi rał ~n na t ni odnió l rany, jedna~
że musiał si-G przenieść na pokła•.t ok1·~t: 
, Aurora" po nszkodzenm ok . r:t.1 „Ol '.J•· 
przez ogiei1 Japol1 ki. 

Angielski parowiec „Kucili11' pr tJ h _ 
łowat do zanghaju rosyjski kon r. :r rp\. _ 
do\nec, spotkany na pólno o<l (,-;z:~ \\ J)llan. 

Na pokl~dzic jego r.najdowalo sie I :SO lullz1 
z_ załogi trzech inny h okrctów rosyjskie 
Okrct pozbawiony teru uno. zrn~v h\'I uJ 
? ~ni przez prąd wody. Zapasy iY\\ .110~~ i 
J~z byly na \Vyczcrpaniu. Załog~ prz\·ni-.?
s10no do \Vusnng, gdzie \\' iaułl rm r• ~, · i· · 
~k1 okrct przewozowy. · 

Wedlu~ wiallomości nade ·!t~'i„i1 do 
Londynu okazuje sie, że ~ożdiestwicl1ski 
dlatc.go wpłyn<~l do cieśniny l(orcai1skicj

1 

bo me był powiadomiony, że Togo od sze
regu t~1icsi.ęcy znajduje SIG w Mazatnpo. 
Ob~w1ązk.1c~1 rządu rosyjskiego było zor
ganizowac Jak najlepszą służb<: WY\\.iado
wczą i dostarczyć ~O'.i.dicstwici1skicmu 
Wiadomości, tymczasem pie1'1ądze przezna 
czonc na ten cel, ut-011~ty w kieszeniach a
jentó\V konsularnych i dyP;lomatycznych. 
Rożdiestwiellski i Nabogatow posiadają ol
brzy1~1i mntcryał dowodowy, że powodem 
klęski byt \Vłaśnie brak wfadomości z Pe
tersburga. 

· List z niewoli japońs8iej. 
„Goniec" warsz . .nvski zamieszcza łi t 

żołnierza Polaka, który służy! na akręcie 
„Ru~yk'' ~ po zatopieniu okrętu clostał sie 
do mewo II japo11skiej. List brzmi tak: 

Miasto łiimny, 17 lutego 1905 r. 
,„Przema\viam do wa· w te słowa, ko

cham roda y, niech będzie pochwalony Je
zus Chrystus, a spodziewam się, że mi od
powiecie: na wieki wickó\V amen". - Rad 
bym wam donieść, chociaż z tysiąca jedno 
słowo. Moja n~lrn od ko y i pługa nicz{lol 
na pisać dobrze, jednakże parę stów wam-· 
skreślę, choć niedolężnic. Jest nas tu z 0 • 

krętu ,,Ruryk" 24, z armii l(uropatkina 47, 
a z Portu Artura 73. Mieszkamy wszyscy 
w iapo6skiej świątyni. Mic zkauie nie~ 
zbyt wygodne, chociaż czyste, jest bowiem 
ciemno i chłodno, bo okna z papieru. Dali 
nam P-0 dwie kołdry watowane nocam'i 
jednak z zimna trudno wyleżeć. ' Odzienie 
mamy. sta:c, po japońskich żolrticrzach, ko
s~ulc 1 wierzchnie odzienie kiepskie. Co 
s1.ę tyczy rehgii, nikomu przeszkód nie czy 
mą .. Ter~z przyjeżdża do t1as co dwa ty
g~dme 1rnsyonarz francuski, który odpra
wia mszę św. Obchodzą się z nami Japoń
czycy dobrze, zarówno oficerowie jak i . 
żołnierze. Nie powiedzą mkomu ~arncgo 
slo'\va. W czwartki chodzimy na przecha
dzi po mieście, a z nami chodzi oficer i 6 
żolnierzy. Jadlo mamy dwa razy dziennie 
chleba trzy funty dziennie tak, że każdY: 
ma potldostatkiem. - Dostaliśmy sic do 
l)iC\\'oli '". taki sposób: Z Wladywostoku 
·wyszliśmy 'Cinia 10 sierpnia na trzecl 
dzień o 5 rano ~obaczyliśmy okręty ja
P?ńskie . Zaczęli strzelać do na , a my do 
mch. Pomiędzy okrętami przelatywały 
blyskawk~. Straszny pocisk mlerzyl w 
sam ster- naszego okrętu i r e mogliśmy 
podążyl: za „Ro yq" i „Grom-0boiem'._ 
Statki te odeszły. Wtedy JaPończycy 
skierowali jeszcze większy ogie(1 na „Ru-· 
ryka'', póki nie wy trzelaly całej komen
dy sterowej. Odkręciliśmy upu ty i okręt 
zaczął tonąć, a my rzuciliśmy s.te do wody, 
Ody okręt zatonął o godz. 2 po południu 
zeszły ię ze w zystltiich tron okręty Ja
pońskie i ludzie zacz~U na~ zbierać po wo
dzie. Dziwno mi bylo, ż ·my dopiero co 
tak silnie do nich strzelali, a oni pomoc da
wali bardzo troskliwie. Nawet rannych, 
którzy byli bez ręki nogi v.o-yratowalL -
Kończę swoje pisanie, boję się was zrwdzić 



czytaniem, bo ruesktadnic napisane. Pro
szę mi jednak v.-ybaczyć, bom się nie u
cz~·! ;:-:~2:: ".Y szko!e, jena w domu". 

Ziemie polskie. 
Z ~ ... ~i.. .Lachodniełl Warmii i Mazar. 

Wejherowo. 40 deśli wydalib. praco
dawcy z pracy jedynie dla tego, że ci byli 
członkami związku chrześciańskiego dla 
robotników i rzemieślników. Wsz.yscy 
nieledwie murarze ~ cieśle powyjeżdżali, 
bo pracodawcy wzbraniają się poprawić 
im zarobek. 

Kwidzyn. W nocy na piątek rzucil się 
71-letni kapitalista Fryderyk Wilhelm 
Schneider z Soest z drugiego p!iętra d.}mu 
swego, polożonego przy ulicy dworcowej 
na bruk i na miejscu żyć przestał. Przy
czyną samobójstwa była nerwowa cho
roba. 

Grudziądz. Majętność Rogoźno w po
wiecie grudziądzkim, okolo 700 mórg do
brej ziemi, nabył mocą kupna od p. Flinta, 
Niemca, p. Le.on Silewicz, syn byłego po
stedziciela dóbr rycerskich Wróble i Ra
dlowo w Poznańskiem. Nowonabywcy 
„Szczęść Boże!" 

Z Wiei. Kt Poznańskiego. 
Gniezno. „Lech" pisze: „Powiat gnie

źniefJski jest powiatem, w którym komisya 
kolonizacyjna najwięcej ziemi, prawie je
dnę trzecią całego obszaru p01Wiatowego, 
wykup!lla. Nie tylko od Polaków ale także 
od Niemców tak wykupiono większą wła
sność ziemską, że obecnie z większych po
siadłości (ponad 1000 mórg) zostało w rę
kach prywatnych niemieckich tyłko siedm 
wsi i to tabiszynek, Żdzi-echowa, Mielno, 
Przysieka, Rybno sawickie, Dzialyf1 i Stry 
chowa. Co do pochłaniania dworów nie
mieckich przez kolonizacyę to zaistósu.je
my przysłowie polskłe: „Niie masz złego, 
coby na dobre nie wyszło". Służba dwor
ska u niemieckich włąścicieli dóbr w na
szych stronach jest polską i nasiąka~a 
niemczyzną w języku i obyczajach. Im 
mniej dworów niemieckich, tern pod pe
wnym względem le~ej dla polskości. 

Poznań. Wiadomości- kościelne urzę
dowe. Archidyecezya gnieźnieńska. I(o
meudy udzielono: Od 1 kwietnia rb. ks. 
kanoniko~ Ooebl<YWi z Gniezna na benefi
cyum w Jaksicach cum jure substituend1 
vicarium. Instytucę kanoniczną otrzymali 
Dnia 20 lutego rb. ks. Fierek na benefi
cyum w Chlewiskach. Najprzewielebniej
szy ks. Arcypasterz zamianował: 2 stycz
nia rb. ks. podkustoszego Sliud2ińsktiego 
przy archikatedrze w Gnieźnie prokurato
rem seminaryum tamże. 27 lutego rb. ks. 
Haupę z Gniewkowa prodziekanem deka
natu gniewkowskiego, a 12 kwietnia rb. ks. 
radzcę Stefańskiego z Gniezna prokurato
rem fiskalnym archidyecezyi g111ieźnie1i ... 
ski ej. Na wikaryaty powołano: ks. nieo-

Kapitan Czart. 
i= TOM TRZECI. .. -

(Ciąg dalszy). 

- Dobrze pan spaleś? 
margrabia. 

spytał go 

- Wybornie. 
- Rozmowa z Cyranem zakończyia 

się w sposób pomyślny dla ciebie? 
- Jak najpomyślniejszy. 
Obawiałem się jakich niepotrzebnych 

nieporozumień. Nasz przyjaciel SawinJiu~z 
by1 wczoraj jakif; dziwny ... 

- To nic. Porozumieliśmy &ię w kil
ku słowach. Cyranowi zdawafo się, że 
znalazł \V Perigord, gdzie bawił przed kil
ku dniami, kilka dowodów, mających jako
by oslabiać winę jego protegowanego; je
drra chwila wystarczyla mi, aby go prze
konać, że się najzupełniej myli? 

- Czy nas dziś odwiedzi? 
- N'le wiem. 
Będziesz pan się z nim widzial? 
Ptarwdopodobnie. Teraz, gdy już unl 

jedna chmurka nie przyćmiewa naszego 
stosunku, nie widzę, dla czego mielibyśmy 
się wzajem unikać. 

- To prawda. Cyrano ma nietęlą 
glowę, ale złote serce. N'ie można mieć 
do niego z:byt dlugo urazy. Chcia1bym, 
żeby był na uroczystości weselnej. 

-:- Jestem pewny, że będzie. 
Margrabia pociągnął gościa do ogro

du, gdzie znajdowała się już Gilberta, w to
warzystwie matki i Pa<kety. 

Prawie w tymże samym czasie., prze
prowadzano Manuela, pod silną strażą, 

presbytera I(aniewskcgo do Popowa Ko
ścielnego i ks. nieopresbytera Dukata na 
wikaryusza substytuta do Jaksic. Archi
dyecezya poznańska. Komendy udzielono 
od 1 lipca rb.: ks. ttilbscherowli, admin!istra 
torowi z Trzciela, na beneficyum w Rokit
nie wraz z filialnemi kościołami w Chełm
sku, I(alsku i Twierdzelewi~. ks. Nadolle, 
administratorowi ze Zbarzewa, na benefi
cyum w Trzcielu. Na wikaryaty powoła
no : ks. Zajączkowskiego z Żerkowa do 
Lussowa i ks. naopresbytera Klawittera 
do J astro wa. 

Bydgoszcz. Młodocianą zbrodniarkę 
okazała się IS-letnia służąca, która o 
śmierć przyprawiła dziecko państwa swe
go. Slużąca owa, Prieda Oiese posta.nowi
la się zemścić na swojem państwie. W cza .. 
sie nieobecności rodziców wlała 4-miesię
cznemu dziecku przez gwaH znaczną ilość 
rumu w usta. Nawet pomoc dwóch leka
rzy nie wystarczyła i dziecko zmarło 
wśród· okropnych boleści. Młodacianą 
zbrodniarkę aresztowano i odstawuono do 
więzienia tutejszego. 

Wiec polski w Goraju, w powiecie 
skwierzyńskim, odbyl się w lokalu p. Gi
rusa z udzialem przeszło 200 osób. Prze
mawiali pp. poseł hr. Mielżyński i K. Rze
pecki. Założono komitet wyborczy, któ
rego prezesem jest ks. Hemmerling z Go
raju a delegatem p. Kawczyński z Wierz
bna. 

Poznań. W prastarej katedrze naszej 
odbyła się wspaniała uroczystość poświę
cenia kaplicy NaJslodszego Serca J ezusJ
wego. 

Naiprzewielebnieiszy ksiądz arcybi
skup Floryan dokonał pośwtięcenia kaplicy 
w sobotę wieczorem w otoczeniu kapituły 
i licznego duchowie6stwa. 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
l(atowice. Wielkie nieszczęście było

by się stało w zeszły czwartek w święto 
Wniebowstąpienda N. P. M. na dworcu w 
Murczkach. Otóż około godziny 8 wieczo 
rem zebrało się tam bardzo dużo ludzi, któ 
rzy z wycieczki chcieli powracać do Ka
towic a ponieważ pociąg nie był jeszcze 
gotowy, musieli zaczekać stojąc obok szyn 
Pewna kobieta jednakowoż przeszła pier
wszy tor kolejow-y i stanęła sobie na cho
dniku, który ZwYczajnie rozdziela jeden 
tor od drugiego. Wtem ktoś z publiczno
ści krzyknął na ową kobietę, by się cofnę
ła, gdyż pociąg jedzie. Było to rlJeprawdą 
gdyż pociąg jechał pierwszym torem, lecz 
kobieta się przestraszyła i chciala pośpie
sznie wrócić na peron. Na nieszczęście 
potknęła się nogą i upatlła na szyny. Nie
bezpieczeństwo było wielkie, gdyż pociąg 
byl tuż. W tern ogólinem odrętwieniu 
kupiec pan Waldmann z Katowic dosko
czył i z natężeniem wszystkich sił po
ciągnąl nieszczęśliwą kobietę za sobą. 
Całe to zdarzenie trwało jaką sekundę, i 
tylk-0 jeden moment później a dzielny wy-

przed trybu.nal oskarżający, albo, mówiąc 
wyraźnie): do izby tortur. 

Bylo to miejsce straszne i pełne gro
zy, Pod niski-em sklepieniem było ciemno 
i duszno; na ścianach wisiały narzędzia 
męki. 

. Inne, do tegoż celu wiszące przyrzą-
dy, leżały na ziemi, pokryte w wielu miej
scach brunatnemi plamami krwi. 

Sam widok tej ohydnej izby mroził 
krew w żyłach każdemu, kogo wprowa
dzano dla wymożenia zeń zeznań. 

W głębi widać było podwyższenie, na 
niem stół otoczony krzesłami. Nad stołem 
wisiał wielkii krucyfiks. 

Tuż pod krucyfiksem znajdowało się 
miejsce sędziego. Nieco niżej siedział pi
sarz, gotowy do notowania wymuszonych 
na przestępcach zeznań. 

Przed tym trybunałem stał kat z po
mocnikami, których owego dnia byto 
trzech. 

Ody Manuel wszedł, me mógł opano
wać wzruszenia i zadrżał od stóp do gło
wy. 

Następlrie zwn~cit wzrok na sędziego, 
który miał go badać. Twarz jego była mu 
zupełnie obca. 

Straż przyprowadziła go przed owo 
wzniesienie, gdzie kazano mu usiąść na 
wązkłej ław.eczce. 

Wówczas głosem powolnym, poważ
nym, sędzia jął zadawać przepisane pra
wem pytania, na które mfod.zieniec odpo
wiadał śmialo i donośnie. 

Lecz gdy sędzia przeszedł do dowo
dów faktycznych, Manuel nie mógł już u
trzymać się w tonie spokojnej uległości. 

- Panie sedz1o - przemówił z P-Od
niestoną glową - oś\\iadczylem już staro
śde, że jestem niewirmy. Powiedziałem 

bawca byłby przypłacił życiem razem z 
kobietą swą odwagę. 

KJuczborek. Pewien ceglarz z Górne
go Kunatowa zatrudniał swą dziewczynkę 
8-letnią w ten sposób, że jej kazal odnosić 
Ś\vieżo robione cegły na piaskiem Posypa
ne miejsce w celu wyschnięcia. Inspektor 
procederowy podal owego ceglarza do ka
ry, ponieważ dzieci w takich pracach za
trudniać nie wolno. Sąd ławniczy uwolmł 
oskarżonego, ale izba karna skazała go na 
30 mr. kary lub 6 dni więzienia. 

Wiadomości ze świata. 
Z Rosyi. J eneral Treporw mianowany 

pomocnikiem czy towarzyszem ministra 
spraw wewnętrznych wedlug petersbur
skilej ajentury telegraficznej otrzyma~ pra
wie nieograniczoną władzę. Car obecne 
prawa Trepowa określił w ukazie do se
natu jak następuje: 

1) Porn.1czam towarzyszowi ministra 
sprav/ wewnętrznych i kJerowniikowi 
spraw pQlliicyjnych wszystkie sprawy, któ
re podpadają pod są<l de:partarnentu poli
cyjnego. 

2) Towarzysz ministra spraw wewnę
trznych rozstrzyga sprawy tyczące się 
spraw dozoru policyjnego i w danych ra
·zach wyda gubernatomm i prefektom sto
sowne polecenia. Zarządza wszystkimi 
kredytami, jakie ministerstwo spraw 
wewnętrznych przyzna dla spra:w poli
cyjnY'ch. Ma on zabraniać odbycia się 
kongresów jeżeli się okiaże, że są one szko~ 
dliwe dla bezpieczeństwa i spokoju publi
cznego. Również ma prawo zawieszania 
na rok jeden czynności towarzystw, zwią
zków, stowarzyszeń i korporacyj, jeżeli u
waża ie za szkodliwe. 

4) Porucza się mu naczelny dozór pań
stwowy nad osobami, pozostającemi w 
więzieniu z powodu zbrodni stanu. 

5) We wszystki1ch sprawach, które 
podpadają pod sąd towarzysza ministra 
spraw wewnętrznych, porozumiewać się 
on będzie z urzędami i urzędnikami pań
stwowymi wprost. 

Z Japonii. Admłrał Togo odwiedził 
admirał Reżdiestwieńskrego w szpitalu ma ... 
rynarki w Saseho i wyraził mu swoje 
współczucie oraz chwalił waleczność i 
wytrwałość Rosyan, jaką okazali w wal
ce. Równocześnie wyrazlil nadzieję, że 
Rożdiestwieński wkrótce będzie mógl wró. 
cić do l{osyi. Olęboko wzruszony Roż
diestwreński dziękował i winszował Ja
ponii odwagi i pafryotyzmu jej maryna
rzy. Szlachetny charakter zwycięzcy 
zmniejsza gorycz poniesionej klęsk'i. 

Z Watykanu. Ojdec św. Pius X u
kończył w piątek 2 b. m. lat 70. Oby mu 
Bóg dał jak najlepsze z'drowie, by mógł 
jeszcze długo kierować powiierzcme'mi mu 
owieczkami Chrystusowymi. 

- Dopiero teraz dowiadujemy się, że 
pielgrzymi polscy z Warszawy mieli po-

też, że hrabia Roland de Lembrat zostan!e 
przekonany niezbitemi dowodami o 'J
szczerstw.ie. Dziś jestem gotów dowody 
te przedstawić . 

- Nie przyprowadzono cię tu po to, 
abyś oskarżał lecz - abyś się bronił. 

- W oskarżeniu tern mieści. się wla
śnie cała moja obrona. Hrabia de Lembrat 
chciał otruć mnie w więllien'i.u. 

- Ten człowiek oszalal ! - szepnął 
sędzia do pisarza. 

- Uczyniwszy tak - ciągnął Manuel 
- czyż nie dowiódł wyraźnie, że się m11ic 
i pretensyj mod.eh obawia? Czlowiek pe. 
wny siebie i słuszności swej sprawy, o
czekuje spokojnie wyroku sędziów. Jemu 
ręka kata nie: wydaje się zbyt powolną i 
nie uprzedza jej, chwytając sam za narzę
tdzie zbrodni. 

- Mówisz, że pan hrabia de Lembrat 
chciał cię otruć? Jakkolwiek jest to nie
słychana niedorzeczność, pragnę na chwi
lę traktować ją poważnie. Czemże jeswś 
w możności udowodnić to oskarżenie? 

- Hrabia przystał mi do wtięzienia 
d~ie butelki wina. Czowli.ek, który mi je 

. przyniósł, oświadczył, że osoba przysyła
jąca pragnie pozostać niemaną i że jedy
ną pobudką jej działania jest litość nad bie
dnym więźniem. To fałszywe wspólczu
cie zwio.dlo mnie na chwilę. Gdybym nie 
zostat w porę ostrzeżony nie miałbyś i)an 
dziś kłopotu z przesłuchiwaniem mnie -·-
11Łe żyłbym bowiem już bowiem. 

- Ostrzeżono cię? - zapytal sędi1a 
niedowierzająco. - I ktoż taki mógł był to 
uczynić, skoro byłeś Jak najpilniej strzeto„ 
ny? 

- Nie bede ope>wiadal, w jaki spos6h 
doszła 111me wiadomość; nie wymienię też 
osoby, k.ióra w tern pośrednk:zyła. Wsk:a. 

słuchanie u Ojca .Ś\'·,. ćni3 12 maja 0 4 
godz. po PQł. Orszak Papteża skbdał „i 

z ks. prałata hr. Stanisława Orabełskieg·~ 
ks. kardynała Bisleti'ego i spowiednika, 
1 ego S\\iątobliwości. a 

Z róinych slron. 
. Kok>nia. Nad ~enem przymrozki ma

jowe poniszczyły winorośle, tak że teg0_ 

r?czny sprzęt winogron jest prawie zupet. 
me znrweczanym. Głownie nad Renern 
środkowym w Steg. Niederhehnbach 
Oberheimbach, Babharach. Na Hundsrii~ 
cku winnice wszystkie pomarzły. W oko. 
licach znanych z wydajności cennych sma
kiem wino.gron Geisenhe!im, J ohannesberg 
:Erbach, Hattenhe.im sprzętu "\\1inogron ni~ 
będzie. Także w ttesyi nadreńskiej na
dzieje na winobranie właściciele utra~Ui. 

Monaster. Jak donosi monasterski 
„Westf. Merkur" zarwartą została pod 
(ln,liem 31-go grudnia 1904 między Stolicą 
Apostolską w Rzymie i rządem pruskim u
goda, uzupefoiająca ordynacyą bulli De 
salute animarum z 16-go Upca 1821 r. u 
mianowaniu kan-0ników. Otóż w tym 
przypadku, jeżelu kanonik zostanie wynie
siony na stolicę biskupią a ten kanonik był 
mianqwany przez Papiieża na prezentacyą 
rządu, wtedy biskup ten kanonikat obsa
dza; jeżeli zaś wspomniany kanonik był 
przez· biskup~ mianowany, w takim razie 
mianuje jego następcę Ojciec św. na pre
zentacyą r~ądu. Wedle tej ugody nast®
cę w ka>noni!kacie dyecezyi ·chelmińskiej 
opróżnionym przez posunięcie ks. kan. dr'. 
Augustyna Rosentretera na biskupa, ma 
prawo mianować biskup, ponieważ ks. dr. 
Augustyn Rosentreter r. 1887 mianowany 
został kanonikiem przez Papieża na. pre
zen tacyą rządu pruskiego. 

Z Werl donoszą do gazet szkołny.ch 

„Reklama, którą uprawiały rozmaite 
zaklady praparandów od wielu miesięcy w 
organach dziennej prasy wesifalskiei, osi~
gła, jak się zdaje, pożądany skutek. Przy 
seminaryum nauczycielskiem w Werl jest 
zakład preparandów. Na egzamin do te
goż zakładu zglosi'lo się nie mniej jak 140 
uczniów. Z tychże przyjęto do głównego 
kursu 37, a do pobocz.nego kursu (Neben
kursus) 40 i to dla seminaryów na kresa.eh 
wschodnich (Ostma:rkenkursus)". 

Możemy się zatem za lat kilka spo
dziewać napływu nowych wychowawców 
dzeci naszych, synów ziemi westfalskiei. 

Liltgendortmund. 

Ponieważ \VJelka sala w każdą nie
dzielę jest potrzebna do wieców i balów, 
jesteśmy zmuszeni ćwiczyć w dni po· 
wszednie. Pierwsze ćwiczenie w czwartek 
8 b. m. od 6-8 godz. wieczorem. Czołem! 

W. Janiszewski, naczeln'ik, 

zuję fakt; powinno to wystarczyć, zwh
szcza, że go mogę poprzeć dowooem. 

- Niech i tak będzie. Objaśnij mnie 
więc najpierw, co się stało z owemi dwie
ma butelkami, które, jak utrzymujesz, bY· 
łv zatrute? 
~ - Jedną rozbiłem o podłogę sweJ celi. 

-A druga? 
- Druga schowana pod kamieniem, 

do którego bylem przykuty. Proszę po-
slać kogo do mojej celi, aby przymósł ię 
butelkę. Będzie ona, jak sądzę, wystar
czającym dowodem. 

- Ostrzegam cię - rzekł sędzia gr9· 
źnie - że jeśli mówisz to wszystko dla rs· 
skania na czasie i odwleczenia W)"nliaru 
sprawiedbwości, figle twoje nie będą mia· 
ly innego skutku, ja!k tylko zdwojoną su· 
rowość trybunału. 

- Proszę raz jeszcze o posłanie kogo 
do celi. 

Sędzia dat znak jednemu ze strażni-
ków który natychmiast wyszedt 

Badanie zostało zawieszone aż do 1~0 

powrotu. 
Zj.awil się po kilku minutach, wosac 

ostróżnie pokrytą kurzem butelkę. 
- Och! och! - zadz·iwił się sędzia -

więc tam naprawdę coś było? 
I wziąwszy butelkę, postawltl ją przed 

sobą, przyglądając się jej z miną niedowi·J-
rzającą. . 

- Panie sędzio - pośpieszył z ząda-
niem Manuel - proszę wlać do kieliszka 
kilka kropel płynu zawartego w butelce. 
Trucizna, którą zaprawiono win~, j~t r 
gwałtowna, że nawet ta maleńka 11?śc .z ~tt 
ła z szybkością pioruna pozba\Vlć zyc 
najmocniejszego c:;złowieka. 

( Ciu dalszy nastąp1'. 



10warzystwo św. Wa~~zyńca w Kastrop 
nanosi szan . .::złonkom, lZ urządzamy wio
~ną i.abawę, na którą szan. Rodaków jak 
~ajuprzeimiej zapraszamy. Zabawa od
będlle się w drugie święto Zielonych 
Swiątek 12 czerwca na sali p. T. Sindra 
połączona z koncertem i tańcem. Począ~ 
tek o godz. 4 po. poł. Uprasza się szan. 
zJonkóW, aby się kompletnie stawili ,v 
czapkach i oznakac~. Członkov.rie zale
O"ającY ze skladkam1 mogą się z nich 
uiścić przed zaba'\vą. Z ar z ą d. 

row. Kimn. „Sokół" w Hombruch p. Barop 
donosi szan. druhom, iż posiedzenie odbę
dzie się 12 czerwca w drugie święto o g. 

4 po pal. u pana Sassego. O Hczny u<lzial 
uprasza się. Czołem! Wydział. 

r()warzystwo św. Alojzego w Kottenburg. 
Wpierwsze święto Zielonych SW1ątek 

'° godz. 3 odbędzie się posiedzenie, na któ
re sie wszystkich członków zaprasza. 
.szan. zarząd raczy się stawić godzinę prę
dzej . O punktualne 1i liczne stawierr1e się 
prosi Z ar z ą d. 

W drugie święto Zielonych świątek 
bierze towarzystwo nasze udzial z .chorą
gwią u Tow. św. Jadwigi w Gerthe. Szan. 
czlonkowje raczą się staWU.ć o wpól do 1 
na sali posiedzeń. O godz. 1 wymarsz do 
Oerthe. Szan. czlonkowde, raczą się jak 
xajliczniej zebrać, o co uprze}mie prosi 

M. Siekierski, przew. 

Koło śpiewu „Lutnia" w Linden
Dahlbausen 

donosi swym .czlon1lmm, iż w drugie świę-
. to Zielonych SWTiątek 1j. dnia 12 czerwca 

1905 obchodzi pierwszą rocznicę na sali p. 
Schillera między kościołem katolickim i 
ewangelickim. Na rocznicę wszystkich 
członków naszego l(ofa także Tow. św. 
Waclawa z Linden i Tow. św. Józefa z 
Dahlhausen i wszystkich Rodaków z Lin
den, Dahlhausen i okolicy zapraszamy. 
Członków innych towarzystw i kót śpie
wackich, które nas chcą swą obecnością 
zaszczycić, zapraszamy i prosimy się oka
zać {)Znakiem towarzystwa lub ustawami 
towarzyskiemi. Członkowie ni'ei\vyplatni 
płacą j~ko nieczłonkowie. Program zaba
wy: Otwarcie kasy o godz. 30, o godz. 
4 będzie koncert przeplatany mowami, de
klamacyami i śpiewem czterogfosowym 
naszego kola. O godz. 60 będz~e odegra-
11a ladna sztuka teatru. p. t. LobzowJanie, 
czyli krakowskie wesele. Muzykę dosta
wi nam polski kapelmistrz p. Pietryga z 
Recklinghausem-Siid, potem tanfiec do koń
ca. Wstęp dla członków. 5{} fen., dlla człon
ków niewyplatnych i gości 75 fen. O jak 

1 najliczniejszy ud2llał w nasziej zabawie 
prosi Zarząd. 

Uwaga: Lekcya śpiewu odbędzie się 
dnia 12 czerwca po pot o godz. 2. O 
punktualne przybyde prosi Zarząd. 

Towarz. św. Mikołaja w Stoppenbergu. 
Obchodzimy dnia 12 czerwca 

~OClYSTOść POSWIĘCENlA CHO-
RĄGWI 

na sali p. Brandhoffa przy ulicy Mittelstr. 
Porządek uroczystości: Od godz. 2 do 4 
przyjmu\vanie bratnich towarzystw i go
ści, o godz. ~5 us'tawienie się w poch.:ia do . 
kościota, uroczystość kościelna z księdzem 
polskim, po kościele pochód na salę i po
witanie bratnich towarzystw przez przewo 
dniczącego. Potem mowy ~ deklam1·~:n. 
O godz. f.49 rozpocznie się teatr pod tytu
łem „Bartos z pod Krakowa". Muzyk~ do. 
stawi p. Pawlaczyk z Schonebeck. C2 ton
kowie obcych tow. płacą wstępnego 30 fen. 
goście przed czasem 50 fen., przy kas.I! 75 
fen. O liczny udział uprzejmie pros\my. 

~ar z ą J. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Baukau 
donos~ swym członkom, iż z,ebran~e \:c.ltę
dz1e się di11ia 11 czerwca rb. o go<l1in~c 4 
P9 Pot. zatem prosiłbym wszystkich człon
~ów o liczny udział w zebraniu, gdyż są 
ardzo ważne sprawy do omó-.v:enia. U

prasza się jeszcze raz wszystk: -:'1 .:z!r.n
k1ów o iak najliczniejszy udział w zebrił
łl u. J. Ciesielski, i:: w. \\'. 

CALY WAGON LASEK 
najmodniejszego systemu otrzymałem? 

~a które szan. Rodakom zwracam uwagę. 
rzytem p0lecam moje baroizo ulubione 

igaro I<ościuszko, Sokoły, Maryanka, 
ales~a, jako też najlepsze polskie papie

r~y t wszelkie tytonie. U sługa czysto 
Parska! 
'\Vi ku Polaka przy polskiem biurku naj

ę szy skład polski w 
OBE!łHAUSEN, 

ul. Pr:iedrich Carl nr. 16. 
ANDaZEJ WOSIK. 

Czołem! . Drużyna! Czułem? 
W G.mg1e święto „Zielony h Swiątek·· 

ob~hod~i ~ni~zdo nasze drugą roczn cę 
S\\ ego istmema, na sali p. Fr. Drces'a przy 
ul. I Rott~tr. (Stecie West). Wszystkich 
n~ życzlt':''Ych rodaków, oraz bratnie 
gn!azda,. kt.o:e zaproszenia otrzymały, jak 
na1~p:~cJm1e1 zapraszamy. Jesteśmy pe
wm, 1z, nas wszyscy swą obe nością za
szczyctc raczą. Program jest następujący: 
1) O ~odz .. 4 po P<>l. zagajenie i powitanie 
bratmch gniazd. 2) Cwiczenla wolne, (wy
s~ępy poszczególnych gniazd). 3) Cwicze-

. ma na przyrządach o nagrody. 4) Taniec 
przeplatany deklamcyami itp. O godz. 08 
zostaną odegrane dwa monologi (ba-rdzo 
śmieszne) potem taniec do końca. 5) Za-
koiiczcnie. Czołem! Wydział. 

Tow. gimn. „Sokół" w Steele. 

Tow. św. Jana Chrzc. w Meiderich 
donosi wszystk11m szan. Rodakom zamiesz
kałym w Meiderich i okolicy, iż nasze 
to:varzystwo każe się odfotografować, 
więc proszę szanownych Rodaków aby 
się stawilt wszyscy bez wyjątku u' czer
wca , (Zielone Swiątki) i 12 w drugie świę
to o godz. 8 rano na sali zwykłych posie
dzefJ. Zarazem donoszę Rodakom zam1e
szkalym w Meiderich, którzyby sobie ży
czyli z familią dać się odebrać, że będzie 
do tego sposobność, bo przyjedzie polski 
fotografista pan Pierzkalski z Watten-
scheid. Feliks. l(ałek, przew. 

Baczność członkowie „Zjednoczenia za
wodowego polskiego w Hombruch-Barop. 

W drugie święto Zielonych Swiątek 
dnia 12 czerwca po pot o godz. 4 w 1-0kal~ 
p. Sasse odbędzie się posiedzena.e człon
ków „Zjednoczenia zawodowego polskie
go". Na porządku obrad bardzo, ważne 
sprawy, dla tego liczny udział pożądany. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

l{-~~?l~m~ttHl~~~tHI~ 
Towarzystwo św. Antoniego w Neumiibl 
zasyła szanownemu czlonkowli 

p. BARTŁOMIEJOWI WROBLOWI 
oraz jego dozgonnej towarzyszce życie 

JOZEFIE MANCZAI( 
w dniu ślubu dnia 8 czerwca 05 jak najser
deczniejsze życzenia błogosławieństwa 
Bożego i wszelkiej pomyślności w mał
żeństwie. Po trzykroć wykrzykujemy: 
mloda para niech żyje! Tego Wam życzy 

Tow. św. Antoniego w Neumiihl. 

~~ł~H~~~t!H~~m~~~ł$1~~ 

•C'ł****·--·-···~-Towarzystwo „Jedność" w Rohłinghausen 
zasyła w dndu ślubu 8 czerwca szan. czlon
kowF naszemu 

p. FRANCISZKOWI BUDAJOWI 
oraz jego dozgonnej towarzyszce życia 

pannie MARY ANNIE JĘDRZEJCZAK 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczę
ścia i błogosławieństwa św. i życia dłu
giego. Wołamy: Moda para niech 
żyJe ! aż si~ echo po całem Rohłinghausen 
~dbije. Tego Wam życzy 

Towarzystwo „Jedność". 

····-··~***"** Spis składek na rzecz strejkujących robo
tników w Czersku. 

Józef Późniak z Disteln 50 fen., Szcze
pan Dolata z Disteln 1 mr., Augustyn Ro
weda z Disteln 50 fen., Franc. Kac1)marek 
50 fen., Franc. Rybarczyk 20 fen., Wacław 
Staiśkiewicz 30 fen., Józef Bielewicz 50 f., 
Ludwik Szynka 30 fen., Józef Koliba1'ka 
20 fen., Walenty Nowak 20 fen., W.alenty 
Mendyka 20 fen., Mikołaj Podrzycki 30 f., 
lgn. Szynkarek SD fen., Wawrzyn Kacz
marek 20 fen., Jakób Dolata 30 fon., Walen 
ty Ulbrych 20 fen., Józef Olejniczak 20 fen., 
Prane. Szoy 20 fein., Ant. Mikołajczak 50 
fen., Józef Nowak z Scharnhorst 50 fen.! 
Józef TobOl.lski z ttorde 50 fen., Fr. Młyń
czak z Horde 3Q fen., Stan. Waczyńsk4 z 
Wickede 50 fen., na zabawie Tow. św. Woj 
decha w Kamen 9,21 fen., Wawrzyn Ba
bit z Asseln 15 fen., Petronela Babit z As
seln 10 fen., Szczepan Gałązka z Asseln 20 
fen., Walenty Kędzia z Asseln 50 fen., Wła
dysław Bozek z Asseln 50 fen. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

MUZVKA POLSKA. 
Polecam polskim towarzystwom i 

szan. Rodakom, dobrze wyćwiczoną or: 
kiestrę grającą na 1rnstrumentach dętych 1 

smyczkovrych, oraz na forte~ianie. Do
starczam muzykę do pochodow, teatru, 
koocertu i tańca, a osobliwie polską do 
procesyi i na wesoła- . 

Ludwik Ławniczak, kapelmistrz 
w Erie, Marktstr. 105. 

55 pięknych p ztó k za 2 marki. 
. ł(olorowych je t 20, które się przeda
Ją PO 5 lub 6 fen. Pomiędzy niemi kilka 
zielonoś i tko ych, z owinszowamem 

imienin itd. 35 po ztó rek je t ś~ iatlo 
druku np. Le h, Cze h i Ru - ta zyc dr. 
Mar inkowski i M. Jacko ' ki ł(oś iu
szko, Mickiewicz, Polak poddaje sie tylko 
Bogu ( owińsk1 pod War zawą 1831 r.) 
Andrzej Niegolewski pod ._omo- icrrą · i 
Napoleon, Dziewica Orleari ka która oca
liła Francyę z pod jarzma Anghków, map
ka Ksiestwa Poznań kiego, portrety sta
wnych Polaków itd. Cena sklepowa tych 
55 pocztówek wynosi 3 marki, zniżona 
tylko 2 marki, za co przesyłka franko. Za
mawiać pod adresem 
J. CHOCISZEWSKI. Gniezno - Gnesen 

Postbestellungs-Formular. 
Ich hestelle hiermit bei dem l(aiserh· 

cke& Postamt ein Exempłar der ZeJt1R11 

"Wla1111 Polski" aus Bochum (Zeiam~

preisłiste 128) fiir den Monat Juni 1905 

•nd zahle an Abonnement und Besteilgeld 
.:s.:, 

..... 8. 
,.1111 Gii o 
-i::s "'I~ 

cll o .... ~.~ 
Cl "Q 1$ 
(i.Ili~ 
"g I» 
~ i::i 

Obige 0,64 Mk. erhalten zu haben, be. 

ici·einiit. 

• • • • • • • ~· Ili • • • • • 191 .• 
Kaiserllches Postamt 

Roda:.kom 
upr~ jmie, iż 

kład kolonialny. 
'l'oa ar tani I ez a a•tó kt 

unownycb rod ·6 p~ o pop 
mego int.ere u. 

Z zac m 

Piotr Kuik, 
HER„ ·B, • u tr. 3. 

potrzebny z raz. 
miast. 

M teu z Kowałskl, 

11 tych1 

sklad kolonialny i piekamia, Bottrop, Riug n. 
nr. 43. 

Postbestellungsformular. 
Ich bestelłe hiermit bei dem ·Kai erli

chen P<>stamt em ExemiMer der Zeitung 
„Robotnik Polski" aus Bochum flir den M-o

nat Juni 1905, und zahle an Abonnement 

und Bcstellgeld 0,23 Mk. 
Ja ~ 
~go 
.g w ~ 
-z~ 
·a:f! 
-g ...... ~ 
~~ 

Obige 0,23 Mk. erhalten zu haben, ue
scheinigt. 

, . • d. • . . • . . • 190„. 

Kalsertlcltes Postamt 

Baczność I RodacrI Rauxel f 
Szanownym Rodakom 

Habiughorst· Rauxel i okolicy 
donoszę ninit-j-~iem jak najuprzejmiej iż na początku 

lipea 1905 r. -. 
otwietam w domn p. Felza przy ulicy Billowa 22 

skład towarów kolonialnych 
fa1·b i artykułów drogeryjnych. 

Staraniem wojem będzie, aby po umiark.owanJch cenach przy sko

rej i rzetelnei usłtldze tylko dobre tJ.1.Vary sprzedawać. 
Prosząc szanownych Rodaków o poparcie kresle się 

Z szacunkiem 

Fr. Barezak. 
.Zawoje ślnbne! .Kapelusze żałobue! 

Wielka wyprzedaż 
w celu uprzątnięcia -.a wszelkich ubranych i nieubranych 

kapeluszy damskichi diad · ieci 
oryginalne wzory : 

,Wszelkie artyk. modniarskie 
I 

po dotąd nieznanych tanich cenach. 

Skład mój zawiera tylko najpierwsze nowości. 

Najstarszy i najwiek. bazar mód w iejscu. 

E.M.Levisohn 
Bongardstr. 6. Bochum, Bongardstr. 6, 



Polecam Szanownym Rodakom w IlRYCJ I"G i 
okolicy . mój bogato zaopatrzony 

skład towarOw Spożywczych. 
Aby pozyskać jes.zr.;r,c ''"i~cej odbiorc6w 

~en1 zniżyłem. 

dziennie urobić rr.oże 
każdy oprócz swPj zwy
kłej pracy .Jeżeli ma 
kilka gcUin wolnych. 
Zgłoszenie przyjmuje 

J. K w~atkowski 
w Rerne. 

00000000000000 g . 3. szwaczek g 
a znajdzie dobrze O 
g d~a~e zatru- ul 
a nieme. 
o A.ro• Jhyer 
O Bochum, g Bongardstr. 8 
ODOGOOOOOOOOOO 

Baczność Rodacy! 

Donoszę wszystkim moim odbiorcom, I 
iż mój W AR SZT AT KRA WIECKI prze
nioslcm z Krayu doRotthausen, ul. Brie
senstr. 123. Dziękując szan. odbiorcom za 
dotychczasowe popieranie, proszę o dalsze 

.Każdy wiele może zarobić, czy to ku
piec czy kolporter lub też inni, rodacy, któ
rzy by się zająć chcieli scprzedażą kart 
bohaterów naszych. 

Po bliższe informacyc proszę się zgło
sić pod adr. 

poparc ie. JAN WOJTERA. Ludw. Gola, Kamen, ul. Dworcowa. 

Wyprzedaż! 

Wielka wyprzedaż 
mego całego 8L ładu z powodu oddania w inne rące. 

Sprze<la'"''ać będę tysiące obuwia, ubrań, spodni i garderi>by 
do roboty. 

Wszystko muszę wkr6tce uprz~tnąć, przeto sprzedaję po 
cenach dotąd nieznanych. Prosz~ się przekonać o taniości a każdy 

GlllF"' się zadziwi. ~ 
Ponieważ nię możliwem jest, abym wyliczał ceny towarów, 

przeto .zapraszam do obejrzenia mego 

-wielkiog• s11lad.u. . ,.. 
Do Zielonych Swiątek 

udzielam przy każdem sr.akupnie jeszcze nadzwyczaj aego rabatu. 
D'szyscy odbhuey z obwodu 30 mil otrz„maJę zwrot kosztów 

podróży koleją. . 

• leczews i, 
Banlmhofstr. ss. Herne, Bahnhofatr. 68. 

Wyprzedaż f 

I~ I Ubrania fi 
t I w e w i e I k i m w y b o r z e. ql I! Suknie kostyumowe, spodniki. Pi 
li kapesy. żakiety itd. I 
1· ::-MPE biioi~E ~li 
l

ai I szafy do rzeezy, bufety, łóżka, ogui· 1 f 

~ I sk:;e~~e:„e., ::::;1~1~:::::;, ;:z.do i 
~ ' ~ 

~ i t. d. I t. d. ""' 

I~ Wplata od li marek poez. u firmy: • 

li Rheinlsch .• Westfilische ,. 

X aj lepsze - Najlep~ze 

i najtańsze 

żródłll zakupna 
Otto 

Fangmeier, 

Tylko do Zielonych 

:Swiątek! 
i najtai1sze 
źródło zakupna 

Hoch11tr. 12. 

Otto 
Fangmeier, 

Hoclu1tr 12 

4 

I ~ Wyjątkowo lania podaż -.J 
: obuwia wszelkiego ro-azaju.· 

Z pośród zn:>.nych jako dobre jakoeci i dobrze leżące, wymieniam z mo~o wielkiego 
składu między innemi co n&3t~puje: 

Damskie pantofle I M~zk ie pantofle 
z korka.rYi tylko 1.60 mr. kortowe z kerhmi tylko 

Damskie pantofle Damskie trzewiki 
skór.~ane z korkami, czarne 

i ezerwtne 
2,40 mr. d6 sznur0w1mia, dt czernie

nia ( elei. i_ trwałe) tyle 

Trzewiki damskie Trzewiki do sznurowania 
do sznurowania i z guzikami 
z płótna żagloweg<> brunatne 3,7 5 mr. 

i tzare «)10 i tylko 

Damskie trzewiki 
ze sprZ\cziami czarne i ko

lorowe 3,48 i tylko 

Damskie trzewiki 
do sznurowania i z guzikami 

2,75. mr. 

ze ekóry chewreaux i box.- 6 7 5 m r. 
calf ,,75 i tylko ' 

Pantofle dla mężciyzn 

dla chłopców, d) czernieni& 
(eleg. i trwałe) nr. 36-39 

iylko 

Trzewiki męzkie 
d) sznurowania ze sk6ryl 
cieli;c•j, d.l czernienia i box-

ealf tylki> 

Męzkie kamasze, 
gładkie, ,jak szkło ze skóry 
końskiej i boxcal! tyiko 

Czerwone trzewiki 
dlł roboty tyno 4,,-60 mr. 

ze Skóry, f'Zllrne i Ct:ervi;one 2 50 mr do sznurowania, a tr ewi '.d 3 I t 5 
S,60 i tylko ' ' ze eprzllczkami iylko 

Trzewiki z płótna. żeglarskiego i t!zeił iki do gimnastyki 
brunatne i białe dla dzieci, niewiast i mQżczyzn, tylko 

~~~ najlep~ze fa.bryka ty nadzwyczaj tanio. !i!i!i=:--ii!!!-- !!."!!!· - "!!!!!!'!!!!!!!! 

· Nowośel sezonowe = 
M" kol rowe buty i tuewiki. ~ 

Zwracam szc.7.ególoą uwagq nn wielki wybór trzewików dla dzieci: 
czarnych, bordeaux i brunatnych. 

O· T T o F A N. G M E I E R, 1; 11 ___ ... ___ _ 
Najlepsze 

i najtańsze 

źródło zakupna 
Otto 

Fangmeier, ' 
II ochst. 12. -

Bochum, 
) 

12. Hochst1·asse 12 
_ _ Telef nu. nr. 12t:li. .--

„ spodni. 

Najlepsze I 
i najtańsze , 
żródło zakupna ' 

Otto 
Fangmeier, 

Hochstr. 12. 1 

I Kóbel:fabrik, Nieeh kaidy z tej dobrej sposobności skorzy~ta jesz~ze przed Ś .vi2ttkami. 

• 
- . 

Bochum, ul, Hernerstr. 8 . 

Ksłggarnlą -wiaro ą Polskiego 
,ot~ wielki wybór ksldek do ubot.eł1t-.11 I 
iłł C'.tYtula, wl•zarków, powlnzowaś ltL 



11r. 131. loobam, piątek 9-go czerwca 1905. 

odzłenne płsmo ludowe dla Pblak6w na obczyźnie, po§włęćone oświacie orąz sprawom narodowym, politycznym ł zarobkowya 

IJl',-cbadzł codzltn1ll• 1 ~tldem dal poświątecznych. 
Prtł'dillata kwartalna na poczcie ł u listowych wynosi 
I aar. 50 fen .• a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
Włatll Polski" zapisany Jest w cenniku pocztowym 

" pod znakiem „t. polnisch11 nr. 128. 
W Imię Boże Wiarę I Ojczyznę l 

Za in raty placl sł~ za wlcr z petyłowy U5 f •• • 
odo ! la zamieszczone przed inseratami «J fen. h 
czesto o~lasza. o rzyma rabat. - Listy do „Wiara 
PolskieRo" należy frankować i podać w nieb dokłd• 

DY adres piszące20. Rek01>isów · nie zwraca, 

Redakcya., Drukarnia i Księgarnia. znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstrasse. - Adres: ""Wiarus Polski", Bochum. - Te 1 ef o n u nt· 14.14. 

,,. ltodzlce polscy! Uczcie dziec) 1we 

••lrić, czytać I pisać po polsku t Nie )est 

~faklem, kto potomstwu swemu zole 1-

:rstł się 1>ozwoll I 

Z wypadll.6• dnia. 

Co przewiduje zapowiedziana konstytucya 
rosyjska? 

11
Nowoje \V remiau ogłasza projekt re

prezerrtacyi ludowej, wypra-cowany przez 
Bulygina: 

Zgromadzenie ma się skfadać z 400 
.czlo.nków, ·wybieranych w trzech kuryach 
w kuryi większych wla:sności, w kuryi 
miast i w kuryii chlopskiej. Mandaty po
·selskie obejmują trzechlecie. 

Do kompetencyi zgromadzenia należy 
itchwalainie ustaw i kontrola nad budżetem 
nad1o przysługuje posłom prawo interpe1a
cyi. Ustawy mają moc obowiązującą d-0. 
piero po uchv.raleniu ich przez Ra<lę mini
strów. 

Przewodni.czącego zgromadzeniia mia
nuje car z grona posłów. Zgromadzenie 
będzie obradować od listopada do grudni~ 

P.oslo:m przysługuje prawo nietykal
ności poselskiej. Pobierają oni dziennie 
15 rubli dye.ty. 

!)Koel. Ztg." dowiaduje się z Peters bur 
. ia1 że obrady nad projektem Bułygina o 

'Zwołanie reprezentacY(i ludowej skończą 
się 17 czerwca. Reprezentacya ludowa 1 

w razie przychylnego .przyjęcia projektu 
·przez radę rmhtistrów zostanie zwołaną 2 
sierpnia. 

Rozdział Norwegii od Szwecyi. 
Sejm norweski oświadczył, że połą

<:zenie Szwecyi z Norwegią pod jednym 
królem się skoń<:zylo, ponieważ król nie 
troszcząc się o sprawy rządowe Norwegii 
:przesta4 wykonywać obowaązkli króla nor
weskiego. Sejm powierzył wladzę rządo
wą obecnemu ministeryum i zwraca się do 
króla, by zechciał się przyczynić do tego, 
aby jeden z młodszych książąt domu Ber
nadoite objął rządy państwa nor.veskiego. 

Telegramy, 
S z t o k h o 1 m. Król wysłał do Kry· 

stianii do ministra Michełsena następujący 
telegram: Otrzymałem wiadomość Rady 
P3ństwa i zakładam stanowczy pr&test 
przeciw postępowaniu. 

Pe t e r s b u r g. ,,B. T ." donosi, że 
~osya przeprowadza dalej mobłlizacyę. 

Ma n il a. W środę o godz. 11-tej 
~trzymał admirał Enquist rozporządzenie 
J>rezendenta Roosevelta, by albo w 24 go
dzinach opuścił Manilę lub też poddał się 
rozbrojeniu. 

N owy jork. Według „Times" sta
ra się prezydent Roosevelt na życzenie 
~osyi dowiedzieć o japońskich warunkach 
l>Okojowych. 

F e z. Sułtan marokański przyjął u
rzędowo posła angielskiego Lowtber'a. 

'Niemiec przeciw hakatystom. 
Niejednokrotnie już uczoirwa, bezstron-

. a1~ a ~iezależna, niestety nieliczna prasa 
niemiecka piętnowała właściwą nazwą tak 
zwaną „po.Utykę kresów wschodnich'', nie 
będącą niczem innem, tylko nieustającą he
cą antyp0lską, z której Jedyną. korzyść, 
:ZWlaszcza materyalną wYciągnąć potrafi~ 
·talaroWi patryod. 

Tym razem zebrał w tej kwestyi głos 
poważny publicysta niemiecki p. Eugeniusz 
Buchholz w piśmie „Allgemeine Rund
schau", wychodzącem w Monachium. Ar
tykuł jego nader wyczerpujący i głęboko 
w rzecz sięgający, nosi tytuł: „Niebezpie
czeństwa polityki kresów wschodnich". 
Autor mówi tam co następuje: 

Polityka pruska, skierowana przec1w 
Polakom, którą, dla nadania jej pięknie 
brzmiącej nazwy, ochrzcono „polityką kre 
sów wschodnich", zbankrutowała (moral
uie) od dawna, co nie podlega już najmniej
szej kwestyi. Pomimo to uprawia ją się 
dalej, ponieważ do tego wiello.ego błędu 
nikt się przyznać inie chce. Kresowcy 
wschodni czyli hakatyści, nie uważają je
szcze sprawy swej za straconą. Niezró
wnani są w wyszukiwaniu środków i śro
deczków, aby dowodzić, że niemczyźn1e 
grozi niebezpieczeństwo w prowincyach 
wschodnich. 

fW gruncie rzeczy owe hakatystyczne 
„sposoby obrony" są to środki naigrawa
jące się ze sprawiedliwości, przepisów 
państwowych i cyw'ilizacyi. Sprzeciwia· 
jące się duchowi konstytucyi ·Pr~a o ko
lonizacyi i ograniczeniu swobody osadni
ctwa, z 450 milionami marek, obudzila w 
innych sferach pożądliwość. Obeonlie po
stawionQ żądanie 50-100 milionów; mareJ{ 
w celu rozszerzenia tei polityki na mający 
być nowo utworzony okręg re:iencyjny ol
sztyński (Mazury \\Schodnio-1>1 .:>kic), na 
co mniej ekonomiczne i kulturalne interesy 
wplynęly, (bo do popierania podobnych 
celów niema w Prusach zbyt wielkiej po
chO!Pności), jak raczej poJiityczne cele. Po
śród polsko-protestanckich Mazurów chcą 
hakatyści wznieść „wat graniczny" prze
dWi s~wiańsczyznie i lojalną ludnQść 
mazurską „obronić" przeciw grożącej je~ 
narodowo polskiiej propagandzie. Oba
wiać się jednak słuszin:ie należy, że wyłą
czanie od kolonizacyi zasiedziałej ludności 
wręcz 1przeciwny tylko skutek wywrzeG 
może. 

Cała polityka gennanizacyjna okazała 
się falszywą. Szkoła nie ma na celu nauki 
;1 wychowanJia, ale sluży panującemu sy
stemowi germanizacyjnemu. Do czego to 
prowadzi, sprawa wrzesińska przed latY, 
kilku dowiodła przed Europą calą. 

Biedni nauczyciele w okolicach pol
skich zużywają cale swe sily, aby tylko 
zadość uczynić systemowi gennan~zacyj
nemu. Elementa cl.ezdatne, albo „podejrze 
ne" dostają się na wschód, czasem nawet, 
jak to niedawna w Poznańskiem wYdarzy
lo się wysłane tam za karę. Karyerowi
czom dobrze się dzieje, podczas gdy spo
kojni i sumienni pracownicy nieraz pozo
stają bez uznania. Napróżno starało Siię 
centrum, aby dodatki dla kresów wschod
nich w okolicach z ludnością mieszaną o
trzymali wszyscy nauczyciele w fonnie 
podwyższenia ogólnej pensyi. Rząd nie 
chce wypuścić z rąk tego politycznego 
środka. Strata moralna, którą stan urzG
dniczy ponosi, wskutek przyznawanfa l,ub 
nieprzyznawania dodatku dla kresow 
wschodnich, jest straszną, nie do oblic~e
nia. Skutkiem takiego systemu coraz wu~
cej zanikać musi dawna uczciwość urzędni 
ków pruskich, ł obowiązkowość ustęp~
wać ubiegainiu się o gratyfikacye, a chci
wość, zadrość wkrada się coraz szerzej w 
świat urzędniczy, w ten zaś sposób syst~m 
ten sieje niezaoowolenie w kola, ktore 
mają być jego podporą. 

Czysto niemJeckie okolice, wedle 
wzruszających skarg urzedników, żadnych 
dodatków dla kresów schodnich ,?ie ~o
bierających, mają być „zagrożone agtta
cyą polską; o.powiadają sobie nawet, że. u
rzędnicy Gdańska glosowalł przy ostatmch 
wyborach ~o parlamentu na Polaka;~ abl: 

spowodować rząd przez zwiększcme się 
głosów polskich do udzielenia Im dodatków 
dla kresów \VSchodnich. 

Są to wszystko zmyślone plotki skic-· 
rowane na korzyść urzędników. 

Podobnie mają się rzeczy w stosun
kach handlowych i ekonomicznych. Po
lak, przyzwyczajony od dziecir1stwa do 
przeciwności, przechodzli twardą szkołę 
życia, na niczyje względy liczyć nic może, 
tylko na własne sily. Element niemiecki 
doznaje ze strony urzędników, wojska i 
wszelkich wladz jak największego popar
cia. Wysokie stypendya i .poparcia otrzy
mują uczniowie, przemysłowcy i kupcy, 
lekarze i adwokaci. Sławiona tak bardzo 
wszędzie energia niemiecka, kruszy się 
przy takim systemie. Niemecka inteligen
cya 1i wytrwałość nie mają możności do 
rozwijania się na tym sztucznie przygoto
wanym gruncie. Do tego dochodzi jeszcze 
że polski przemyslowiec włada obu języ
kami. Niemiec, przy obecnym roz~1ale 
narodowości nie ma sposobności naucza
nie się po polsku, a polityka przeszkadza 
mu w zasadzie do nauczenia się „zakaza
nego" języka. 

Bojkot istnieje po obu stronach. „Ku
pujcie tylko u Polaków", wołają z jednej 
strony - „Wspierajcie jedyl11le Niemców", 
grzmi z drugiej. Rozdzierające skargi 
wschodnia-kresowców na bojkot rpolski i 
na· polski fanatyzm niczem nie są usprawie 
dliwione, zwlaszcza w ustach ludzi, którzy 
stale jedynie denuncyują i o nowe prawa 
wyjątkowe wolają. 

Pruska po1ityka antypolska przynosi 
więc szkody nie małe, a największą bez 
zaprzeczenia jest zaostrzenie się narodo
wych przeciwieństw i uniemożliwienie 
wszelkich stosunków towarzyskich. 

Niemczyzna nie odnoSl z polityki anty
polskiej nietylko ża<lnegt> zysku, ale ponosi 
wprost straty. Polacy łączą się coraz 
ściślej. Odepchnięci od karyery urzędni
czej, poświęcają się coraz więcej handl<JwJ l 
i przemysłowi, wypychając niemieckich 
przemysłowców i kupców. Niezgoda ·P-O
między Niemcami, a mianowicie niezgoda 
na polu wyznaniowean, utrudnlia niezmier
nie potączeme. Rząd, prowadząc wojnę z 
Polakami, piętnuje ich na meczennikó\V. 
Wskutek tego moralność ludności polskiej 
podnosi się, mimo zlego wpywu calego sy
stemu szkolnego, Powstał silny miejski i 
w1ejskii. stan średni, pJjaństwo pomiędzy lu
dnością wiejską ustaje, dobrobyt i -~ten
sywne gospodarstwo podnosi się, a owej 

gospodarki polskiej" już nie widać. Wszy-
" 'l d stko to jest wynikiem systemu przes a o-
wania, co się ze strony hakatystów nazy
wa „polityką„ obrony z jasno ·wytkniętym 
celem." 

Dla państwa ta antypolska polh.yka 
cho.wa w swem lonie niebezpieczeństwa, 
których lekceważyć nie należy. Niechęć 
a nawet nienawiść ( !) przeciw niemczy
źnie albo raczej przeciw „prusaczyźnie" , 
oga;nęla szerokie kola polskie, podczas 
gdy dawniej zauważyć to było można je
dynie u szlachty 1i dnt~ligffilcyi. Narodo
wy ruch polski w ostatnich lat dziesiątkach 
ogamąl także uchodzącą za zniemczoną lu
dność górnoślązką i wszędzie wzmógł siew 
znacznie. Polityka osadnicza wyparła 
wprawdzie w niektórych okolicach pol
skość, i co. \V owych stronach jest id.enty
cznem, katolicyzm, ale w ogólnym rezul
tacie nie zdzialala nic, z wyjątkiem, że nie 
tylko polscy, ale \V daleko znaczniejszym 
stopniu niemieccy zachwiani w interesach 
'vlaściciele ziemscy, za majątki swe ' r;el· 
kie sumy pobrali. 

Polityka antypolska zrobila fiasko na 
wszystkich polach. Szkoła, kościół, wfa
dze i polityka oglodzenia tak samo malo 
przyczynily się do germanizacw, Jak ostre 

występowanie przeciwko p0lskicj pra ie i 
politycznym przestępstwom. 

Jeżeli więc we wspólczesuem pa ·1-

stwie poczucie sprawiedliwoś i tak mało 
znajduje uwzględmcnia, to przynaJnmiej 
interes własny, samozachowawczy popęd, 
powinien pow trzymać je o<l tworzenia co 
raz to no'I: 'Ych prm · wyjątkowych. Nic· 
stety zdaje się, że la tej pochyłej drodze 
nic ma upamiętania. Narodowa i ekono
miczna walka ze starq, zasiedziałą wielo
milionową ludnoścJ<\ zaostrza sie coraz 
więcej, zaciera resztę sympatyi dla kultu
ry niemieckiej, co w czasach bardzo gro
źnych, w których złączenie wszelkich 
chrześciańskich elementów powinno bye 
główncm zadaniem i celem. 1 dzi"Waa. się 
jes11cze polskiej „bezczelności", jak gdyby 
prawa wyjątkowe i upośledzenie na wsul 
kich polach były zdolne wychować lepiej 
usposobfonych obywateli". 

Tak mówi o hakatyzmie rozumny, be~ 
stronny a rzeczywiście humanitarnego i. 
kulturalnego stanowiska zapatrujący się 
Niemiec. Zanotować głos ten z uznaniem 
jest naszym obowiązkiem. Ale nie należy 
oddawać sie złudzeniom aby on wywarł 
najmniejszy wpły,w na władze, zostaje\~ 
coraz bardziej pod wpływem podszeptów 
półurzędowego hakatyzmu. 

Z wojny rosyjsko·ja{>ońskiej. 
l(11ęska floty rosyjskiej przedstawfa sics 

w liczbach nastc;:pująco: 
Flota rosyjska składała si~ z 20 okrc

tów wojennych, tj. pancerników, pancerni
ków wybrzeżnych, krążowników pancer
nych i krążowników, nie lkząc torpedow
ców, kontrtorpedowców i okrętów do spe
cyalnej służby - o łącznej pojemności 
160,000 tonn i o załodze przeszło 11,009 
ludzi. 

Z tego zostały zato~io11ę; f 
tonń iudzł 

„l(niai uworow" 13,700, 782 
„Imp. Aleksander III'' 13,700, :J82 
„Borodino" 13,700, 782 
„Borodino" 13,700, 782 
„Osliablia" 13,700, 782 
„Sysoj Wielikij" 10,600, 586 
„Nal\\ arin" . 10,400, 621 
„Dmitryj Donsko'i'' 6,200, 495 
„Admirał Nachimow" 8,700, 572 
„Wlodzimierz Monomach" 5,800, 493 
„Swietlana" 3.900 402 
,:Adm. Uszakow" '4,800, 406 
„Izumrud" 3,200, 334 

tj. razem 12 okrętów wojennych o lłl
cznej pojemności 107 ,600 ton n,· o zatodz 
6.924 ludzi. 

Zabrane: tonn ludzi 
„Oreł11 13,700, 782 
„Imp. Mikołaj I" 9,800, 604 
,,fon. adm. Apraksrn" 4,200, 404 
„Adm. Senjawin" 5,000, 404 

tj. razem 4 okręty wojenne, o pojem
ności 32,700 tonn, o załodze 2,194 ludzi. 

Do Władywostoku schronil si~: 
„Almaz" 3,300 tonn, 336 ludzi. 

Do Ma.nili przybyty pod wodzą admi
rała Enquista: 
„Zemczug'" 3,200 tonn, 334 ludzi 
„Aurora" 6,900 tonn, 570 ludzi 
„Oleg" 6,800 tonn, 573 lud.zł 
o łącznej pojemności 16,800 tonn, o zało
dze 1,477 ludzi. 

Ogółem zatem, o ile to dotychczas 
skonstatowano, stra~li Rosyanie 16 okrę
tów wojennych o pojerrmości 140,000 tonn. 
nie wliczając w to 4 torpedowców, okrę
tów do specyalnej slużby: ,,Kamczatki" 
"Irtysz", oraz okrętów szpitalnych. 

Oficer marynarki japońskiej, 
brał udział w bitwie i powrócił do .-i:!iC~,.,: 1 
bo, opo"1ada podrug telegraficzneJ 



jednego z dzieników londyr1skich, co nastę
puje: 

W sobotę rano ilota nasza otrzymała 
telegram bez drutu: „Zbliża się flata nie
przyjacielska!" Telegram ten okręt ad-

.miralski Toga „Mikasa" sygnalizował nie
Z\\·łoczn'.e wszystkim statkom japońskim 
z , .. ..,m przygotowania się do bitwy. 
.Esk dra nasza opuścifa dotychczasowe 
S\\ t: stanowisko i odpłynęła ku zachodnie
mu kanałowi cieśniny I(oreańskiei. Mary 
narzc nasi byli pełni zapału. Ody zbliżyli
śmy się do Tsuszimy, morze byto burzbwe 
i torpedowce szukać musiały schronienia 
przy wyspie. Trzecia nasza eskadra śle
dziła przeciwnika. Około godz. wpó! do 
12 w polu.dnie otrzymała główna nasza 
eskadra za pomocą telegrafu bez drutu od 
trzeciej eskadry wiadomość, że nieprzyja
ciel płynie kanałem wschodrnm, poczcm 
glówna eskadra zmieniła nieco swój kurs 
ku południowo-zachodowi i zbllżyła się 
do Okinoszimy. Trzecia dywizya połą
czyia sic nastcpnic z główną eskadrą, pier
'" ~ za i druga dy\nzya oraz flotyla kontr
torpedowców wzieły kurs zachodni, gdy 
trzecia i cz,,·arta dyw1izya zwróciły sic ró
\.Vnicż nieco 'ku zachodowi. Podczas tych 
mane\\rÓ\\ zjawił siG na południu nieprzy
jacielski olm~t bojowy, a o godz~nie 1 min. 
45 nadplynęla flota rosyjska w podwójnej 
kolumnie. Nasze okręty wywiesily sztan
dar bojowy, a admirał Togo sygnafoowal 
z ,,Mikasy": „Los naszego państwa za
wisł od tej bitwy. Oczekujemy że spełni
cie \\ asz obowiązek!" 

Piąta floty la kontrtorpctlowcó\\ , zato
pi\\ 'SZY pancernik „Borodino", przyłączy Ja 
Sbt~ do drugiej dywizyi. Dany został sy
gnał, który brzmiał: „Spostrzeżono nie
przyjacielskie łodzie poidwodne; do ata
ku!" Stwierdzono jednak, że nie chodziło 
o łodzie podwodne, lecz o tonący okręt nic 
przyjacielski. który plynąl spodem do gó
ry. - Triydzicstu niedobitków przyczepi
ło siG do n11ego i wolało o pomoc. Ogieil 
ustał po zapadnięc'iu zmroku. Dano teraz 
rozkaz torpedowcom, aby przygotowały 
się do ataiku. Torpedowce wyruszyły z 
eskadrą przeci\\-ko nieprzyjacielowi, ich 
ataki trwały przez noc całą. Przeciwnik 
udaremnił dzięki swym reflektorom pier
wszy i drug·i atak, trzeci starannJe przygo 
towany powiódł się i zniszczył kilka okrę
tó'W nieprzyjacielskich." 

Niezmiernie charakterystycznym szcze
gółem bitwy, są nieslychanie male straty 
japoflskie. Z \\ ielk1ch okrętów żaden nie 
został uszkodzony. Zatonęfy tylko trzy1 
torpedowce. Liczba zabitych i rannych, 
tak się rozdziela pomiędzy poszczególne 
statki japońskie: 

.,Mikasa" 63, „Adzuma" 39, „Szikiszi
ma" 37, „Asaka" 31, „fuji" 28, „Idzumo" 
26, - ,,Nishin" 27, „Otawa" 26, „Kasuga" 
26, - „Tsuszi.1ma" 19, „Asama" 15, „Nani
wa" 17, - - ,,Tokiwa" 15, ,,Yakwmo" 11, 
,,Czitose" 5, - „l(asagi" 9, „Adsumi" 10, 
„tlachidate" 5 i „Nitaka" 4. 

Kapitan Czart. 
t . TOM TRZECI. 

(Ciąg dalszy). 

Żądanie oskarżonego zostało speł
nione. 

..--- Teraz - ciągnął on - proszę do
świadczyć mocy tej trucizny. 

Sędzia i pisarz spojrzeli na siebie z 
zakiopotaniem, które mimo pełnego grozy 
nastroju tej sceny, wywołało słaby u
śmiech na usta Manuela. 

- Strnisz sobie z nas niedorzeczne 
żarty - wyrzekł wreszcie sędzia. - Je
żeli kilka kropel tego płynu powoduje 
śmierć natychrrnastową, jakże chcesz, że
byśmy jego moc wypróbowali? Nie przy
puszczasz chyba, że poddam próbie jedne
g\J z tych ludzi, którzy cię otaczają? 

- Uchowaj mnie Boże od podobnych 
myśli! Nie na ludziach czynić trzeba tę 
próbę, lecz na zw:ierzętach. 

- Dozorca chowa koty ... -- zauwa
żył nieśmiało pisarz. 

- I(ot w przybytku sprawiedl~wości ! 
- oburzył się sędzia. - Wreszcie.„ - do-
dał po chwilff\\·ym namyśle - zgadzam 
się na kota. · 

Ten sam usłużny strażnik, który cho
. dz.ił po butełkę, podjął się sprorwadzić po
. trzebne zwierzę. 

. Kot, przeznaczony do tego dośwJad
. tlzenia był pięknem stworzeniem, o bia-

j, jedwabistej szerści. Gdy go przynie
siono, zwinięty byt w kólko i mrużył śle
pie z wyrazem błogości. Nie przeczuwał 
widocznie żadnego niebezpieczeńst~ra. 

Na torpedowcach liczba rannych i za
bitych wynosi 87. Kapitan ,,Adsumy" Te
go, krewny admirała i admiral Mizu, odnic 
śLi lekkie rany. 

Spis statków japońskich, biorących u
dział w bit\vie dowodzi, że dawne raporty 
r0syjskie donoszące o zatouieniu „Sziki
rosyjskie donoszące o zatonięciu „Sziki
szimy" o silnem uszkodzeniu ,,Mikasy'·, 
uie fantastyczne, albo rozmyślne fatszywc . 

Ziemie polskie. 
Z Prus .lachodnich Warmii i Mazu·. 

Toruń. S\vcgo czasu ll\\·olnił sąd woj
skowy podoficera Fryderyka Dreyera z 
·5 kompanii 61 pułku piechoty od wszelkiej 
winy i kary, ponieważ lekarz zakładu o
błąkanych w Świeciu, gdzie Dreyer prze
siedział półtora roku, orzekł, że nie można 
go uważać za normalnego. Cierpiał on na 
cho obę hnsteryi i ztąd ma sklonność do 
wybryków, za które nie może ponosić od
powiedzialności. - Lekarze wojskowi w 
przeciwiel1st\,~ie do kolegi swego oświad
czyli że Drcyer symuluje. Na podstawie 
tych sprzecznych zapatrywail \.vdrożono 
rewizyc do \\·yższego sądu wojskowego, 
który '''yrok pierwszej instancyi1i 2lniósl i 
skazał Dreyera na rok i kwartał więzienia 
11a degradacyę i na dwa dwa tygodnie a
resztu. Przedstawiciel strony oskarżają
cej wniósł nawet o 5 lat v.rvęzicnia, degra
dacyę i dwa tygodnie aresztu. 

C,1ekawość teraz, czy wyrok ostatni 
stanie się rzeczywiście prawomocnym. 

Malbork. Obecnie odnawiają dawniej
szy zamek mistrzów krzyżackich. Wła
dze pragną mu przywrócić pierwotny wy
gląd i tem samem usnną wszelkie później
sze przybudowania. 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 

Gniezno. ,,Lech" donosit: Niedawno 
temu pisaliśmy o nagrobku śp. Ignacego 
Chotomskiego, byJego kapitana wojsk pol
skich, który się znajduje na tutejszym 
cmentarzu ewangelickim. Na odnowienie 
nagrobku zebraliśmy składkę, nie chqc 
dopuścić aby grób żołnierza polskiego był 
znpe.lnne zaniedbany. 

W tych dniach wlaśnie mieliśmy za
miai- ~prawą tą się zająć, ale uprzedził nas 
ktoś, który w'idocznie w ślepej nienawiści 
do wszystkiego co polskie potrzaskał w 
kawałki krzyż, zdobiący grób, na którym 
jest polskii napis. Jesteśmy przekonani, .że 
ohydny ten czyn podyktowany byl ślepą 
nienawiścią do polskości, widocznie raził 
kogoś ów napis polski, przypom~nający 
Niemcom, że kiedyś istniało wojsko pol-
skie. 

Sądzimy, że rrietylko każdy Polak, ale 
także każdy uczciwy Niemiec oburzyć się 
musi na taki podły czyn i mamy nadzlieję, 
że policya gnieźnieńsika postara się o wy
krycie sprawcy, który w swym szowiniź-

- Próbujmy! - rzekł sędz\ta. 
- \Vystarczy umaczać w win·ie cho-

rągie\vkę pióra - abjaśnil Manuel. 
Powiedziawszy to podniósł się z ła

wki. 
Sędzia poda1 mu piórn, zanurzone na 

chwilę w kieliszku. Manuel podsunął je 
kotowi. 

Kot wyciągnął razowy języczek 1 

skwapliwie ,obliz.al chorągiewkę. 
Wino było hiszpańskie, słodkie i aro

matyczne. Zasmakowało ono wLdocznie 
matusowi, gdyż trzykrotnie do poczęstun
ku powraca?. 

Manuel pofożył na stole pióro, zupeł-
nie już suche. Nie pozostało na nJ1em ani 
kropelki wina. 

- To dziwne! ~ szepnął, widząc, że 
kot przybrał napowrót swą pozę drzemią
cą i że nie okazuje najmniejszego zaniepo
kojeniia. 

Sędzia i pisarz znów zamienili spoj-
rzenia. 

- Nic! - nekl pierwszy. 
- Zupełnie nic! - powtórzył drugi. 
Manuel wziąl kieliszek, napełnił go 

winem, umaczał raz jeszcze pióro u prze
ciągnął je szybko przy wargach. 

Spodziewał się doświadczyć tego u
czucia sparzenia, które za pierwszym ra
zem ostrzegło go o obecności trucizny. 

Płyn wydał mu się słodkim, jak miód. 
Manuel pobladł . 
Następnie, ulegając rozpaczliwemu za

. chceniu, podn1ósł kieliszek do ust i jednym 
łykiem wychylił. 

- Wstrzymajcie go! Chce się otruć! 
- porwał ~ię z krzykiem sędzia. 

Ale Manuel stał w miejscu, nie zmie-
njając wyrazu twarzy. 

rrne nic wahar siG zakłócić spokoju zmar
łych. 

Na cmentarzu ewangelickim są tylko 
dwa nagrobki z polskiemi rnapisami, z któ
rych jeden obecnie zniszczony zostal. Tym 
czasem na cmentarzach katolickich napi
sów niemieckich jest liczba bardzo znaczna 
a dotąd mkt ich nic tknął. Mimo to gazety 
hakatystyczne ·wciąż krzyczą o nienawiści 
Polaków do Niemców. 

Kiszkowo. Pisma niemieckie donoszą, 
że w dniu 4 czerwca minęfo 200 lat publi
cznego spalenia 5 czarownic, osądzonych 
na śmierć przez spalenie, wyrokiem try
buna!u miasta Kiszko-wa podpisanego 
przez \\ 6jta Jana Orbif1skiego, za to, że 
skradty z kościoła komunikanty i użyly 
takowych na proszek do leczenia różnych 
czarodziejskich chorób. 

Gniezno. „Lech" pisza: Skórzęciń
ską hutę, folwark obejmujący okolo 53U 
mórg, nabył od Niemca p. Steltera rodak 
nasz p. Lipowicz z Gniezna. Nabywcy 
„Szczęść Boże!" 

Ze $lązka czyli Starej Polski, 
Bytom. Od 25 aż do 31 maja br. za

chorowało \\ po\v iecie bytomsklm 15 osób 
na tężec karku z klórych 5 zmarto. Wogó 
le zaś od początku pojawienia się tężca 
karku, t. j. od 19 listopada zeszłego roku 
aż do 31 maja br. zachorowało 443 osób 
na tGżec karku, z tych 234 wypadkó\Y bylo 
śmiertelnych a 75 wyzdrowiało. Reszta 
jeszcze leży \\' szpitalach. 

Lipiny. Dzięki dzisiejszemu bezreli
gijnemu wychowaniu dziatwa nasza staje 
się co dzień to bardziej zepsuta i wstcc·z
na. -I tak niejaki Refohold Piątek chlopiec 
zaledwie 15-letni,, który co dopic;o opuścił 
szkolę, okazał wszelką kwalifikacyę na 
zlodzieja. Skradł on S\,\"emu ojcu w jego 
nieobecności 300 marek„ które sobie ten 
z wńelkiemi trudami i w pocie czoła przez 
kilka lat zdolal ·oszczędzić. Nieszczęsny 
chłopak, okrndtszy w tak niegodziwy spo
sób swego rodziciela, uciekł z dorim. 

Gliwice. W tutejszem mieście ma być 
podobno założone socyaltstyczne biuro a
gitacyjne. Szukają oni tylko jakiego tę
giego krzykacza, któryby godnie tę firmę 
z „czerwonem godłem" zastępował. Jak 
\\ ia·domo, przeniesiono siedzibę głównego 
zarządu socyalisty1:znego z Berlrna do Ka
towic. Socyaliści ;,hcą widocznie wytężyć 
wszystkie siły, by zbałamucić naszego poi 
ska-katolickiego robotnika 1i zawładnąć 
Górnym Slązkiem lecz nie dla psa to kieł
basa. 

Wiadomości ze świata. 
Z Austryi. Z Wiednia piszą do „Gl. 

Narodu": 
Poseł do Rady państ\va W1adyslaw 

Gnie\vosz ogtosil na szpaltach „Polnische 

W reszcie, z gorzkim uśmiechem po-
sawi t k~elkszek na stole i rzekł: ' 

- Nie obawiaj się, panie sędzio. Nie
bo jest przeciw mnie. W tym kieliszku 
bylo czyste wino. 

- Okłamałeś nas zatem? - wykrzy
knął surowo sędzia. - Zrobiłeś sobie igra
szkę z trybunału sprawiedllirwości? 

- Niebo jest przciw mnie - powta
rzał Manuel ze smutną rezygnacyą. Do
wód, który, zdawafo mi się, że już trzy
mam, wysunął mi się z ręki. Jedna tylko 
z dwóch butelek była zatruta i tę właśnie 
sttukłem w przystępie gniewu. 

- Nic myśl, że ci się uda wystry
chnąć nas na dudków. Niedorzeczna kome
dya, którą odgrywasz, ten tylko będzie 
mtiala skutek, że los twój pogorszy. 

Sędzia był widocznie mocno rozdra
źniony. 

Dal znak pisarzowi, który ujął za pió
ro; następnie, do Manuela zwracając się, 
,,-yrzekł: 

- Zarzucane ci przestępstwo jest aż 
nazbyt widoczne. Chciałeś zaprzeczyć o
czywistym faktom i zwrócić oskarżenie 
przeoiw oskarżającemu. Wszystko to jak 
w1idzisz nie doprowa:dzilo cię do nicz

1

ego. 
Przyznaj się do \\iny; wzywam cię po raz 
ostatni. · 

- Nigdy - rzekł Manuel tonem jak 
najbard71iej stanowczym. 

Sędzia dał rozkaz. 
I(at i jego pomocnicy przystąpili do 

mlod2'ieńca. Posłuszny instyinktowi zacho 
\\'a\vczemu chciał stawić opór. 

Po krótkiej walce, krzepke ręce opra
. \vców obezwladn\1ły młodzieńca. 

Ro.zciągniono go na ziemi; pomocnicy 

l(ore~pondenz" _arty1.t:ł zasad111czy, u P 
trzeb1e rozrzema wladzy ministrów u ~ 
cyjskiego i Czeskiego. a· 

W rozszerzeniu władzy ministró\; 
rodaków, widzi Poseł Władysław Gn·~· 
"\~osz .środek najskuteczniejszy zab~~: 
~1ecz~nta. tych praw, które sobie z-doby!. 
1 pos1adaJą narodowości nieniemieckie } 
Austryi. Przede\vszystkiem cho<i2J1 mu~. 
kompetcncyę ministra Galicyjskiego. T " 
ostatni jest przedstawicielem najpiękni~~ 
szego w pa6stwie kraju, najludniejszeg 

1 

zupełnie. odrębnego od reszty Austryi h~: 
st0rycz111e ! gospodarczo. I właśnie dla. 
t~go trzeb~ r?zs_zerzyć zakres wladzy mi
nistra GałlcyJsk1ego. Należy powiększy ~ 
liczbę urzędników dodanych mu , do Po~ 
mocy. Wtedy bowiem szybciej i wszech. 
stronniej będzie mógł wykonywać kolltr'J
Ic nad spra\\ ami Oalicyjskicmi, załatwia. 
nemi prze inne ministerya. Wyjdzie to na 
pożytek paf1stwa. 

\Vobec no\\·-ego gabinetu zajmują Po. 
lacy stanowisko wyczekujące. Przypu. 
szczają, że baron Oautsch z cał<1 życzli. 
waścią zgodzi się na rozszerzenie kompe. 
tencyi m11nistra Galicyjskiego i że minister 
Galicyi przedłuży naczelnikowi rządu od. 
powiednie projekty. 

Artykuł posła W ladysława Oni~\\ osza 
wywiesza w sprawie zasadniczej 110\\'V 

program polityczny dla •. Kola· P olskiego': 
program potrzebny i możliwy do prze~ 
prowadzenia. I nie wątp(lmy, ż e. się go 
przeprowadzi! 
--·-='-=-= _ .!_ - --- •_?!e_ _______ _ 

Ro ima ilości, 
Największy reitektor w świecie zosta! 

zbudowanym w Simensa fabrykach dla ro
syjskiego rządu. Elektryczna lampa łuko
wa wydziela światło około 316,000,000 nor 
malnych Ś\viec, to znaczy ilość taką, jakie 
sobie zwykły śmiertelnik wystawić . nie 
może. S\\'iatlo tysiąca świec bowiem inż 
jest nadzwyczajną jasnością. Lustro pa
rablowe, przez które ś~· iatto to się wysy
ła, ma t:~e mniej jak 2 metry średnic). 
Wobec tego olbrzyma nikną reflektory lio
Iandyi, służące jako morskie drogos.kazy, 
ponieważ \Vydzielaią one tylko światło 
30,000,000 świec. Przy zwykłem powie
trzu można drogoskazy te, znane z jasnego 
światła, dDjrzeć na odległość 40 kil-0me
trów. 

Ostatnie wiadomości. 
Op o Ie. „l(omitet centrowy na okręg 

wyborczy opolski odbył posiedzenie i 
mianował kandydatem do sejmu pruskiego 
ks. prob. Abramskiego z Opola. Komitet 
postąpił w myśl życzeń ludności polskiej 
w opolskiem; zatem warunkom porozu
mienia stało się zadość. 

Tak p~sze dosłownie „Gazeta Opolska''. 

kata skrępowali mu ręce i nogi silnemi 
sznurami. 

Te sznury przyczepione zosta!y nastę
pnie do innych przymocowanych do ścian 
izby. Uczuł się umesionym w powietrze, 
a jednocz.eśnie naprężane silnie sznury za• 
\:Zęly wyciągać mu ze stawów ręce i nogi. 

Pod ciało, wyciągnięte w ten sposób 
w horyzontalnej prawie pozycyi, podsu:nię· 
to drewniane ruszt-0wanie, które unasząc 
tors, zwiększało jeszcze Stlę ucisku. 

Były to przygotowania do tortury, 
zwanej próbą wody. 

-- Pierwsza doza! - rozkazał sędzia, 
Kat wsunął pomiędzy ściśnięte zęby 

Manuela żelazną kopystkę, otworzyl je 
przemm::ą i \Vcisnąl mu w usta koniec du
żego leja, który sięgał aż do przełyku. . 

Gwałtowne, lecz krótkie miotania s~e 
męczonego były jedynym .objawem stawia 
nego przezeń oporu. 

Jeden z pomocników kata jąl przele
wać zwo!'.na dn leia wodę z pełnego dzban
ka. 

Manuel me dal żadnego znaku. . 
Po diwa razy i po trzy razy ponawia

no męczarnie, on jednak na chwilę naiwet 
odwagi nie stracił. 

Z zamkniętemi oczyma zdawał sie o-
czekiwać śmierci. . 

Dwie były próby wody: zwyczajna 1 

nadzwyczajna. Aby wytrzymać drugą z 
nkh trzeba bylo .posiadać moc nadludzką . 

Woda, wlewana do żołądka w ilości 
nadmiernej, sprowadzała objawy podobne 
do duszenia się. . 

Pod wpływem zazierającej do oczu 
śmierci, przyznanie się wybiegało z u~t rne 
czonego - czy winny byl, czyniew1nnY· 

(Citlg dalszy nastąpO. 



Wszystkim krewnym oraz R•)dakom i Roda·~zkom d··nosimy niniej zeru, it 
• I -..„ środ.;1' d11io, 7 

zasnęła w Bogu, 
ca o go z. 11ól 1 

opatrzon1 św. Sa1uameurami moja naj 'r t 'Za żona, na•ga najlep zn, matka 
zor 

Sp. Petr nela Wie zbińska 
z Jarzębo kich, skończy zy lat 32. 

oclbę"b~!e się w sob..>tę, d1iit 10 CZ!rwci o godzinie 311, po połu ln:u z tbmu żałoby \•rzy ul. Bodel chwiugLtr. 1 
O liczny nu1..iał w pagrlebie i o poboine we 'tchnienie za dn;;zę zmarłej mutkn pogrążony U;ąż 

. ·.~.„~ 

Towarz. św. Atoizego w l(ottenburgu. 
\Y sobotę, dnia 10 bm. bierzemy udzbl 

, pe.grzebie żony członka nasz~go 
śp. PETRONELI WIERZBINSl(IEJ. 

p0:rrzeb odbędzie się z domu żałoby przy 
ul. C'Bodelschwinghstr. 10 "": R.auxe.l o godz. 
J)4 po poL O liczny udział prosi 

Z ar z ą d. 

Towarz. św. Wawrzyńca w l(astropie 
uprasza swych czlonKóW, aby :v. s?botl; 
dnia 1'0 czerwca o godz. 334 wz,1ęh hczny 
udział w pogrzebie 
. śp. PETRONELI WIERZBINSKIEJ, 

Zarząd~-
żony członka naszego. 

11111 . .„ - - . 
-~ (~kL~f~~:~4&t~l~::7~;i;~~,;q,: .1 • ~- • 

Towarz. gimn. „Sokół" w Ko~tenburgu. 
\V sobotę W bm. zechcą się członko

wie stawić o godz. 334 po pot. na ~ogrz.~b 
żony druha naszego Józefa Wierzbtn-
skiego 

śp. PETRONELI WIERZBIŃSKIEJ. 
Czolem ! Wydział. 

'Io\\.·arz gimn. Sokół" w Liitgendort~u~d 
· " · db dzie się donosi iż Z\\·y;:zaine zebranie o ę 

' 1 k 1 p Busch-dnia 11 czerwca b. r. w o a u : któ-
Kamp'a o godz. 3 po pot. Dr~how, 
rzy się na zabawie zglosili, prosm~Y na P.0 -

wyisze zebranie przybyć. Goscie mile 
~-idziani. Czolem ! st. Karolczak, prze'\Y. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Herne . . dnt 
Przyszłe zebranie odbędzie się w 0 -gie św.ięto Zielonych ~wiątek ~ g?~z. r~: 

PD DOL w domu czeladzi katohckieJ P 11 

n\icr Nowei· Na porządku ·dziennym ~~-
J • • o · knaih-czyt i sprawy towarzyskie. ia , . 

cznieiszy udziat druhów prosimy. G_o~cie 
mile wiidzian.1. Czo1em ! Wydzia · 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Gełsen-
kirchen-Bismark 

Podaje do wiad'Omości swym druhom. or~z 
Wszystkim Rodaczkom i Rodakom z Bi
smark i sąsiednich gniazd, iż 12 czerwca 
w drugie święto Zielon. $wiątek urząd~a
my latową zabawę, ina którą wszyst~i~h 
~C>daków l Rodaczki z Bismark uprzeJmt~ 
za-praiszamy. Zabawa odbędzie się na sa 1 

P. Gustawa Haltern, ul. Wi1lhelmowska n;· 
110. Początek zabawy o godz. 4 popo · 
Muzykę wykona kapelmistrz druh Ign.a~Y 
Xaczmarek z Bismarck. Ma:mY nadzie1ę. 
ie nas Rodacy· z · Bismark i gnia~da s:v.ą 
obecnością zaszczycić raczą. O Jak na.1h
~niejszy udziat ·w naszej zabawie uprasza 
się. Cz() Iem 1 Wydział. 

Towarzystwo śpiewu „Wanda" w Horde 
donosi swym szan. czlonkom i '' szystkim 
Rodakom zamicszkalym v: ttorde i okoli
cy, także i wszystkim Towarzysh' om 
które zaproszenia odebrały, il urz<:idzamy 
zabawę, polączoną z dcklamacyarna, śpie
wem oraz ta11cem, dnia 12 czerwca w dru
gie ŚWiGtO Zielonych s" i<\t na ali p, Lau
manna przy ul. \.Velinghoferstr. nr •.. I. Po
czątek zaiba\\ y o godz. 5 110 pol. Wstępne 
dla bratnich towarzystw "\\iynosi 30 fen., 
lecz się winni okazać książką kwitowe.i; dia 
gości przed czasem 50 fen., przy kasie pła
C[l zaś 75 fen. Muzyka polska. Spodzie
wając się Jicznego przybycia zasyłamy 

serdeczne pozdrowienie! Cześć polskiej 
·pieśni! f. Budziński, scikr. 

Baczność Sokoły w Ewing ! 
Daje się druhom do wiadomości, iż 11 

czerwca, tj. w pierwsze Zielonych Swi'-l
tek o godz. 5 po pot w lokalu pani K.lodt 
odbędzie się miesięczne posiedzenie, na 
które się wszystkich druhów uprzejmie za-
prasza Wydział. 

l(oło śpiewu „Gwiazda Jedności" w Gel-
senkirchen-Bismark 

donosi swym szan. czlonkom, iż m1cs1ę. 
czne zebranie odbędzie się 11 czerwca -vv 
pierwsze święto Zielonych Swiątek o godz. 
04 po poL Lekcya śpiewu odbędzie się 
o godz. 2. O liczny udzial w lekcyi i ze
braniu uprasza się. Goście mile widziani. 

Z ar z ą d. 

Towarz. św. Stanisława K. w Suderwich 
-0znajm1a swym członkom. iż w niedzielę 
dnia 11 czerwca po poł. o godz. 4 na sali 
p. Tigesa odbędzie się walne zebranie. Na 
tem zebraniu będzie obór nowego kasyera. 
Zarząd powinien się pół godz. prędzej sta
wić. O liczny udział prosi Zarząd. 

Towarz. gimn. „Sokół" II. w Marten. 
W niedzielę dnia 11 cz1erwca o godz. 

3 po poł. odbędzie sic roczne walne. zeb~·a-· 
nie. Wszystkich druhów uprasza się, aze
by się jak najliczniej stawiJ.i, gdyż s~ wa~
ne sprawy do zalatwienia. Wydział wi
nien się godzinę prędzej sta\\ ić. Czołem! 

Wydział. 

Towarzystwo św. Barbary w Oberhausen 
donosi swym członkom, tż przyszte z~bra
nie odbędzie się 1 I czerwca o. zwy~zainYr:-1 
czesie'. Zarazem uprasz~ się o .iak naJ
liczniejszy udziaJ czlonkow, gdyz mamy 
ważne sprawy do1 załatwienia, zat~m za
prasza towarzystwo nasze wszystkich Ro
daków w Oberhausen, którzy jeszcz~ do 
towarzystwa nie należą, boi na . tak wielką 
liczbę Polaków, jaka sic znaiduie w Ob~r
hausen, pownnno nasze towa~zyst:wo Je
szcze raz tyle czlonków pos1adac. Ze
branie odbędzie się w niedzielę 11 cz~rw. u I 
godz. 5 po poL Lokal to\\'arzyskt przy 
kościele Serca Jezusowego. 

Andrz. Czwojdrak, sekr. 

O h ' Baczność! Baczność! ber ausen · 
Zaprasza się wszys.tkich przewodn!

czących, którzy brali udział w pl~lgrz!ffi~~ 
d Neviges w celu porozum1e111a stę, 
k~órym czasie ma się odbyć p\lelgrzymka 
do Kevelar, na 12 czerwca o godz.k: 
przed południem u p. Alekotty, przy al -
ściele Serca Jezusowego. O punktu ne 

przybycie prosi • BarbaM.' 
Zarząd Tow. sw. .„ · 

~i r ~ ilra i, 

podaje swym czfonkom do \\1Jadonwści, ;2 
zebranie odbcdzie się w nicdzielt; dnia 11 
czerwca b. m. przed polt1dnie111 o godz. 
11 .0 . O liczny udział w zebraniu prosimy. 
Ooście mile \\ idziani Zarząd. 

Cześć Przemysłowi! 
Towarz. Przem. w Recklh.-Siid 

obchodzi swą \\ iosenną zabawę w drugie 
święto Zielonych Swiątek na sali p. Ku
chema. Początek o godz. 6 wieczorem. 
Koncert wykona kapela p. M. Ławickiego 
z Recklh.-Siid. Po koncercie zabawa z 
tańcami. Zarząd. 

Posiec.lzenic zarzc.1du jak zwykle. 

Towarz. gimn. „Sokół" II. w Oberhausen 
Baczność! Druhowie! Baczność! 

Podajemy do wiadomości \\ szystkiem 
druhom gniazda naszego, iż w pierwsze 
świ·ęto Zielonych Swiątek urządamy wy
cieczkę do lasku Kirchhellen. Odjazd po
wozami od gościnnego P. Webera, ulica 
Duisburska i to o godz. 3 po pol. Upra
sza się, aby druhowie się stawtlli ze swemi 
familiami punktualnie, ponieważ to jest 
pierwsza wycieczka z Oberhausen. Upra
sza sic;. abv żadnego nie brakowało. Czo-
łem! Wydział. 

Koło śpiewu „fiołek" w Rauxel 
uwuadamia szan. czlonkćrn, iż lekcya śpie
\\ u odbędzie się w drugie święto Zielonych 
Swiątek przed pol. zaraz po \\ ielkiem na
bożeństwie o godz. 11 0, na którą się szan. 
czlonków zaprasza. Liczny udział '' lek
cyi pożądany. Goście mile widzu.ani. 
Zarząd Koła śpiewu „fiołek" w Rauxet. 

Towarz. gimn. „Sokół" li. w Martent 
W niedzielę dnia 7 l czerwca o godz. 

3 po pol. odbędzie się roczne walue zebra
nie. Wszystkich druhów 11prasza się, aże
by ~1ę jak najliczniej stawili, gdyż s~ wa~-
11e sprawy do załatwienia. Wydział wi
nien się godzinię prędz\,j stawić. Czołem! 

Wydział. 

Towarz. św. Jana Chrzc. w Altenessen 
donosi swym członkom, iż zehranic odbę
dzie się dnia 11 czerwca o godz. 11 przed 
poł. Dnia 12 czenvca bte~~e. tow~r~ysh~u 
nasze udział '"" uroczysto1sc1 POS\\ 1ęcenia 
chonu?:wi Tow. św. Miko~aja '-' toppen- i 
bcrg. Jan Lorek, przcw. 

Towarzystwo św. Idziego w G~n~ig~eld 
donosi swym członkom, iż \\ d rug1e sw1ęto 
Zielonych Swiątek mamy wyma ~sz ~o 
~toppenberg po pot o godz. 1 _z sal.i P: J?
zefa Daren rechta. Cztonkow1c w111111 się 
stawić "\Y czapkach i oznakach .towarzy .. 
skich. O jak najliczniejszy udz1?ł prosi 
uprzejmie Wal. Andrzejewski, przew. 

Towarz. św. Wojciecha w Hochla~ark 
donosi uprzejmie swym c~łonkom: 1z w 
pierwsze święto Ziei. Swiątek, tJ. ~ 1 b. 
rn. odbędzie się miesięczne . zebranie , o 
godz. 4 po pot. O liczny ud.ział c~łonkow 
się uprasza. Goście mile w1druam. 

Z ar z ą d. 

Towarz. św. Michała Arcb. w Hochield 
donosi swym członkom i R.odak~m :~ 
Duisburg-łfochfdd, za Renem i. ok?hcy .• i.z 
w medzielę 11 czerwca odbed.z1e się z~ 1. • 
czajne J>OSie<lzenie po pot o godz. 4. o. h-
czll}' udział pro i ; · WUk. :prZe'\\ · 

Tow. św. Wojciecha w Wetter n. R • 
dono i swym czloukom, oraz "szystkim 
I~udakom w et ter i tit: rdeke, iż dnia 12 
czerwca \\ ponicdziakk Z11 lollych ,"\\ iąt 
urządza towarzystwo ~\\ ą lato\\ ~l zabawę 
w zamknic;tem kółku, na sali p. Ovcrhe
cka. Zarazem donosim ' , iż o godz. ,, po 
poł. odb~tlzic sit..: zwyczajne pos1~dze11ie, 
a o godz. 4 rozpocznie ie taniec. O iak
naHkznkiszy ndzia\ nnra za . i~. 

Z ar z ~Id. 

Towarzystwo gimn. ,,Sokół'" w Castrop. 
Zwyczajne posiedzenie odbędzie się 

dnia 12 czerwca w drugei świcto Zielonych 
świ<1lek o godz. 2 po pot. Poż<1da11crn 
jest, ażeby wszyscy drnhowie punktualnie 
siQ sta\\ iii, a mill>nowicii.; cu, którzy ze 
sktadkami zalegaj<\, ażeby siG z nich ui~cili 
O liczny udział uprasza siQ. Ooście mile 
w11dziani. Czołem! Wydział. 

Koło śpiewu „fiołek" w Rekl.-Siid (Bruch) 
donosi swym członkom, iż dnia 12 czerwca 
to jest \Y drugie ŚwiGto Zielonych Swil!tck 
o godz. 4 po pot. odbędzie się micsiG~zne 
zebranie. Jak najliczniejszy udział ' 
zebrarnu jest poż<idany, gdyż przyid<\ waż
ne sprawy pod obrady. 

Uwaga: Lekcya śpiewu odbcd-zie , ię 
w pierwsze, tak samo \\" drugie święto o 
godz. 02 po poł. Zarząd. 

Baczność! Sokół z Oberhausen oddział li. 
Wycieczka sokolska odbędzie się w 

pierwsze święto 11 o godz. 2 po poł. Wy
jazd od p. Wcbra. Druhowie mogą wziąć 
niewiasty lub narzeczone ze sobą. Prz ' 
wycieczce bc;dq Z\\'icdzane zamki i góry 
leśne. 

Uwaga: Zebranie zarządu odbędzie 
się 11 bm. o gc_,dz. 1. Obowiązkiem jest 
cafego zarządu, aby się stawił. 

Horała, przew. 

Towarz. św. Wincentego a Paulo w Heeren 
donosi swym czlonkom, iż 12 cr.erwca, to 
jest w drugi dzień Zielonych ~wiątetk bie
rze udział w poświęceniu chorągwi Tow. 
św. Jana Ewangiel1sty w Altenboggc. 
Członkowie winni się stawić w sali po ie
dzer1 11 p. Fr. Kahlerta po poł. o wp()ł do 
drug-iei. Mare. Gorwa, prze\·. 

Bractwo Różańca św. w Schonnebeck 
podaje swym Braciom i Siostron1 do wia
domości, iż w Zielone Swiątki wszy. tkic 
trzy dńi odprawiane będzJe 40-dniO\n na. 
hożel1stwo. Dla Polaków godzina \\ yzna
czona wszystkie trzy dni ~· poludme od 
godz. 1-2. W niedzieh~. zaraz po ua zcj 
godzinie zebranie zaraz przy ko'ciełe na 
ałi p. Jana \VaHcnL Ponieważ i a ze 

Bractwo znajduj si między mfotem a ko
wadłem. więc 1ę uprzejmie uprasza,,- zy
stkich Braci i .... iostry o li...zny udzial w 
naboże(1 twie i zctiraniu. Pro_in y, aby 
jak dotąd. tak i Jiadał " -pólnie pra .... O\\ ać 
przy jak najlep. zej zgodzie. Goś-::ie miłe 
widziani. i radzelator. 

Baczność! członkowie ,,Zjednocz-nia za
wodo1Yego polskiego" \' Hamborn. 
Na wiecu dnia 4 czer\\'ca zo tal obra

ny delerratem miejsco\ ·cm na miej owosć 
Hamborn. druh Walenty Biedka, który za
mie zkuje przy ulicy Klosterstr. nr. 29. 
Mężowie za11iania·winni SJę do niego zwra. 
cać. 

~.Zjednoczenie Z\lW<X\owę pot ·te\ 



Te17t arzy-two Serca Jezusowego w Tbałe 
obchodil 14-ta rocznicę w dniu 18 czerwca. 
ftedzie amatorskie przedstawienie: „Gadatliwe 
kobiety" i „Pojedynek amerykański''. Prosi
my wszystkie towarzystwa okoliczne, aby 
przybyly, ale bez sztandaru. Prosimy o lask~
we doniesienie, które towarzystwo przybędzie. 

Z ar z ą d. 

Towarzystwo św. Wawrzyńca w Kastrop 
donosi szan. członkom, iż urządzamy wio
senną zabawę, na którą szan. Rodaków iak 
najuprzejmiej zapraszamy. Zabawa od
będ2'le się w drugie święto Zielonych 
~wiątek 12 czerwca na sali p. T. Sindra, 
połączona z koncertem i tar1cem. Począ
tek o godz. 4 po pot. Uprasza się szan. 
złonków aby się kompletnie stawili w 
czapkach i oznakach. Cztonkowie zale
gający ze skladkami mogą się z nich 
uiścić przed zabawą. Z a r z ą d. 

Towarzystwo św. Alojzego w Kottenburg. 
Wpienvsze święto Zielonych Swiątek 

o godz. 3 odbędzie się posiedzenie, na któ
re się wszystkich członków zaprasza. 
Szan. zarząd raczy się stawić godzinę prę
dzej . O punktualne 1i liczne stawienie się 
prosi . Z a rząd. 

W drugie święto Zielonych Swiątek 
bierze towarzystwo nasze udział z chorą
gwią u TO\v. św. Jadwigi w Gerthe. Szan. 
członkowie raczą się sta'W'\ić <J wpót do 1 
na sali posiedzeń. O godz. 1 wymarsz do 
Gerthe. Szan. członkowie, raczą się jak 
na}liczniej zebrać, o co uprzejmie prosi 

M. Siekierski, przew. 

55 pięknych pocztówek za 2 marki. 
Koloro-wych jest 20, które się sprzeda

ją po 5 lub 6 fen. Pomiędzy niemi kilka 
zielonoświątkowych, z powinszowan'iem 

imienin itd. 35 pocztówek Jest w światlo 
druku np. Lech, Czech i Rus-Staszyc, dr. 
Marcinkowski i M. Jackowski, Kościu
szko, Mickiewicz, Polak poddaje się tylko 
Bogu (Sowiilski pod Warszawą 1831 r.), 
:A,ndrzej Niegolewski pod Somo-Sierrą i 
Napoleon, Dziewica Orleańska, która oca
lila francyę z pod jarzma Anglików, map
ka Księstwa Poznańskiego, portrety sta
wnych Polaków itd. Cena sklepowa tych 
55 pocztówek wynosi 3 marki, zniżona 
tylko 2 marki, za co przesyłka frankó. Za
mawiać Pod adresem 
·J. CHOCISZEWSKI, Gniezno - Gnesen. 

Olbrzymi łrJb6r! 
• ~aJtańsze I najrzetelniejsze źródło 

zakupna"l 
Wstystkie moje zegarki są starannie obcią

cnięte i na minute uregulowane. Za każdy ze
garek daje 2 letnią piśmienną gy.rarancye. q
baWY nie ma żadnej, bo coby s1e podobać t_ne 
mialo, przyjmu;ę z powrotem i zwracam pie· 
o.iądze. Trzeba się koniecznie prz~konać, a 
kto nie kupi, toć trudno, ten sam sobie szkodzi. 
Zam6weinla i podziękowania codziennie ·nad
chodzą. 

Olbrzymi wybór! 
Czysto srebrne naJpięknie4sze zegarki z 

Matką Boską, z 2 zloconemi brzegami i z naJ
lepszemi werkami na 10 kamieniach po 12, 14, 
16, 18 i 20 marek. 

Naiwspaniatszy z Matką Boską zegarek, 
docone litery, i najozdobniejszymi zJoconyml 
brzegami, ci~żki w srebrze i z nailepszym na 
10 kamieni prima werkiem tylko 26 mr. Zegar 
ka tego z pewnością nikt jeszcze nie widziat 

Zegarek p()S('ebrzany kluczykowy 5,90 mr. 
Zegarek niklowy cyl. kluczykowy 5,40 i 8 

m~ k Zegarek pośrebrzany naJlepszy na 6 amie-
ołacb kluczykoWY 7,75 mr. 

Zegarek czysto srebrny cyi. na 6 kamie
niach klucz. lub remon. z 2 zJoconeml brze~a.mi 
prima werk 10 mr., - Ten sam na 16 kam1e
olach po 12 mr. 

Lańcuszki I>O 25, 30, 50, 85 fen., lepsze ni-
klowe po 1, 1,25, 1,50. 1,75 mr. 
Uennlki bogate na 500 ilastrae1e 
aa zegarki lańcuszkl, biżuterye. także skrzyp
ce, flety, . klarnety,. harmonH~i. oraz noże, brzy
twy. portmooetki i różne okolicznościowe po
darki wYSylam każdemu darmo i franko. 
z 270 ilustracyami i 8 koloroWYtnl obrazkami. 
format wielki. Egzemplarz oprawny w plót-
110 angielskie z futeralem. Cena 11,00 mr ., z 
dotym brze'1:.eim 12,00 mr., z przes. 511 fen. n~ 
ceł. 

CAŁY WAGON LASEK 
najmodniejszego systemu otrzymałem! 

na które szan. RodakDm zwracam uwag~. 
Przytem polecam moje bardzo ulubione 
cygaro Kościuszko, Sokoły, Maryanka, 
Waleska, jako też najlepsze polskie papie
rosy i wszelkie tytonie. Usługa czysto 
polska! 

U Polaka przy polskiem biurku naj
większy skład polski w 

OBERHAUSEN, 
ul. f riedrich Carl nr. 16. 

ANDRZEJ WOSll(. 

Sz11nownym Rodakom w Uerne 
i okolicy donosz~ uprzejmie, iż 8 czerwca 
otwieram 

Skład kolonialny. 
To•ar tani leez za 1otó•kę. 
Sz.anownych rodaków proszę o poparcie 
mego interesu. 

Z szacunkiem 

Piotr Kuik, 
HERNE, Neustr. 83. 

MUlYKA POLSKA. 
- Po~m -- polskim- towarzy-s-tw-01.._n_i 
szan. Rodakom, dDbrze wyćwiczoną or
kiestrę, grającą na !instrumentach dętych i 
smyczkowych, oraz na fortepianie. Do
starczam muzykę do pochodów, teatru, 
koncertu i tańca, a osobliwie polską do 
pro.cesyi i na wesola. 
· ~, Ludwik Ławniczak, kapelmistrz 

w Erie, Marktstr. 105. 

Polecam najleps11yl O 
oo pólski smalec oo 

Fl'itz Wienh·oit w Dortmund 
Fabryka. smalcu. - Steioetr. 12. 

-
SKLAD SK6R 11 w Bochum, 

Victoriastr. D. Konigstr. 2. 
poleca po cenach najtańszych skórę I 
wykrawaną (IJcderaussclmitt), oraz I 
wszystkie artykuły szewskie. 

Baeanośe 1 Bodae1 
Efaanownym R 'dakom na obczyźnie dono-

1z~, iż otworzyłem 

skład instrumenł6• 
muzycznych i fonogra. 

J. D1•oblg 
w pobliżu knapszaftu. 

~ - · · . ~ -
lmil Mllller 

••1t „ 
koźucków, błelłzoy, szeJek, rękawiczek, łasek, 

portmonetek. 
Reparacye, pociąganie parasoli od deszczu 

slońca. 

Jedyna fabryka parasoH w miejscu. 

Tanio oprawiam 
wszelkie obrazy, wiank1, wiązarki i t. d. , 

Zarazem polecam karty narodowe I powin- , 
szowania. wszelkiegQ rodzaju, hurtownie .i de- ' 
talicznie. Obrazy religijne i narodowe po jak 
najtańszej cenie. Stemple dla towarzystw i ' 
osób prywatnych dostarczam pre<l,ko i tanio. 

ST. KOCHOWICZ, 
Kslę1tarnfa polska 

WANNE, l(arJstr. 1. 

f6w. 
\Varsztat reperacyjny wszelkich instrumea. 
t6w. Da.lej polecam polskie nuty aa 
~rkiestry i wałki dla fonografów. Pro8zę 
Szanownych Rodaków o poparcie meg, 
przedsiębiorstwa. 

TOJlASZ SANTUB.4 
dawniejszy muzyk ze szkoły muzyki "' 

Trzebnicy na Sll\zku 
z Oberhausen, Marktstr. 36. 

Uwaga & Uezłelam lekcyj na wszystkie~ 
instramentach. 

U C Z B N N I C Y poszukuje firma 
O:ESCHW. BINN 

w Oberhausen, Marktstr. 62. 
Szanownym Towarzystwom polskim 

oraz zacnym Rodakom polecam się do wy. 
konywania ~ : ,, 

MUZYI<I NA FORTEPIAN}~ " 
przy mniejszych zabawach towarzystw o. 
raz na wesotach. Po praktycznej nauce 1 
pierwszorzędnego fortepianisty p. Raro w 

Gelsenkirchen, zdolnam zadowolić wszeJ. 
kie życzenia. 

Mary a Wilkowska. 
w Schonnebeck, b. Kray, friedrichstr. 3. 

POLSKIE. BIURO 
poszukuje zaraz na wysokie zasługi: 
dziewczyn do robót gospodarskich domo. 
wych. 12 dziewczyn do hoteli, restaura 
cyi i domów prywatnych. 

MAKS BIERWAGEN, Stellungsvermlttunij 
Dortmund, Lfitgebrlickstr. 18. I 

Polecam &anownym Rodakom w BRUCHU i 
okolicy mój bogato zaopatrzony 

skład towarOw śpożywczych 
Aby pozyskać jeszcze więcej odbiorców 

CJeny zniż1łem. 

Fr. Janowski Brueh. ul. Maryańska . 

Baczność 
Rodacy! 

jedyny polski skład mebli oraz całkowitych 
wypraw w Wanne. 

ul. Bahnhofstr. 104, naprzeciw lokalu Schafera. 
Polecam mój bogato zaopatrzony skład mebli ma

szyn do gotowania, wszelkich sprzętów emaliowa~ych 
kuchennych oraz wózików dla dzieci we wielkim 
wyborze. 

Za. totówkt! Na odpłatę! prz1 odpowiedniej wpłacie. 

Cesarskie parostatki 
Kaiser Wilhelm II 215 metrów długości. 
Kronprinz Wilhelm 202 „ „ 
Kaiser Wilhelm der Grosse 19~ „ „ 

Jadą od 6 do 7 dlli z Bremen do Nowego Jorku. 
Odjazd we wtorek. 

Cesąrskie parostatki jadą tylko z Bremen i kto 
chce cesarskimi parostatkami jechać ten musi so· 
bie w każdym razie miejsce zamówić i naprzód z domu 
napisać do 

F. Misslera w Bremen, Bahnhofstr. so. 
Przeprawa pasażerów , 

z Bremen do Ameryki, Australii, Afrykt, 
Najniższe ceny. o Dobry wikt. o Bliższyeh 

wyjainień udziela mój agent 
P. August Dorpinghaus, Kaiserstr. 26 w Bochum. 

Za drak. nkl'd I redakcn od powt~ A. n to n I Br e I• kl w Bochum- Nakhdcm 1 czdonkam! W)'da.Wiiictwa •. Wła r1t11 Polikiero~ w Bod11m. 

Dodatek aadzwf'J'lof' 
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z powodu żałoby w rodzinie będzie 
w sobotę po pot. 

SKŁAD MOJ ZAMKNIĘTY 
Józef Wierzbiński w Rauxeł. 

az nr• rn ifW 

Towarzystwo św. Stanisława w Herńe 
donosi szan. członkom, iż w drugie święto 
z1elonych Świątek, to jest 12 czerwca u
rządzamy zamkniętą zabawę, Początek 
po pol. o godz. 6 zaraz po polskiem nabo
żeóstwie. Upraszam wszystkich członków 
z familiami i tak samo młodzieńców, żeby 
się jak najliczniej stawili. Proszę ze sobą 
przynieść ustawę towarzystwa ,i oznak. 

St. Jankowiak. 
Szan. Tow. św. JadwJgi w Gerthe o-

znajmiamy, iż na rocznicę nie przybędzie
my z powodu naszej zabawy. Zarząd. 

Baczność Rodacy w Buschhausen ! 
Z Buschhauscn, z daleka i blisko ści, 

szanownym Rodakom do wiadomości, iż 
Towa rzystwo Piotra i Pawła świętego, 
odbywa rocznicę swą czerwca osicmnastc
gc. Oraz dalsze U\\ iado mienie, zarazem 
cho rągwi poświęcenie, więc na tę uroczy
stość , któn1 odpra\•, iarny, wszystkich bez 
wyjątku Rodaków zawaszamy; ornz z 
zdala i bliska, szanowne. Towarzystwa, 
niech przybędą do pana Trautes, blisko ko
śrnyfa, bo tam nas się zbierze cala gromada 
\\ esola. Więc proszę, by nas licznie od
wredzili. i S\vą obecnością uroczystość u
piększyli; a te które dla braku adresu za
proszenia nie odebrały, tu na tern miejscu 
jak njhisilniej zapraszamy. Od godziny 
pierwszej do wpó1 czwartej będą dla towa
rzystw i gości drzwi otwarte. Potem pol
skim zwyczajem jest taka wola, że na pol
skie nabożeńst\rn pójdziem do kościola. 
Nasza chcrągiew będzie, do kościoła 
\\'prowadzona, przez Towarzystwo św. 
Antoniego, i przez kapłana polskiego po
święcooa, dla użytku naszego. Po p0wro
cie z kościola będzie zagajenie, pieśnią 
„Serdeczna Matko" odśpiewanie. Potem 
będzie 'koncert, przez pana Podeszwę z Al
staden wykonany. Będzie mo\.q, śpie
\\'em i deklamacyami przeplatany. Po
tem na koniec tej zabawy, będzie teatr 
.,Pałka Madeja" odegrany. Będą dwadzie
ściacztery osób występowały, a to na
stąipi \\ ieczorem o ósmej godzinie. A te
raz Rodacy prosimy was usilnie, zapełnij
cie naszą salkę szczelnie, bo my sobie to 

· życzymy, b y:śmy was wszystkich tu wi-
dzieli. Z a r z ą d. 

Uwaga: Dnia 11 czerwca odbędzie się 
posiedzenie zaraz po nabożeństwi e, bardzo 
\\"aŻ11 e sprawy. Więc o jak najliczniejszy 
udzial !J)rosi Sekretarz. 

Towarz. św. Michała Arch. w Hochiełd 
donosi swym czlonkom i niecztonkom, o
raz wszystkim Rodakom i Rodaczkom w 
Duisburg-Iiochfeld i Rheinhausen, iż w 
Zielone ~wiątki w pierwsze święto odbę
dzie się nabożeńshrn polskie w kościele 
św. Bonifacego w Iiochfeld o godz. 5 po 
Pol. Po nabożeństwie zebranie. Liczny 
udział w nabożeństwie konieczny. 

Mich. Wilk, przew. 

Baczność f re'isenbruch Horst i Eiberg. 
Delegatem został obrany dh. Jan Pa

wi owski, który mieszka w Sewinghausen 
nr. 61. Mężem zaufania na miejscowo~ć 
Horst i Eiberg w miejsce <lh. Cybertow1-
cza został obrany lruh. Jan Kuras1~s~i. !Ył 
ko wyżej wymienieni dhdh. upowazmem są 
do zbierania sktadek miesięcznych. 

,Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Towarz. śś. Piotra i Pawła wBruckhausen 
nad Renem. 

Przyszłe zebranie odbędzie się w nie
dzie~ w pierwsze święto Zielonych świą
tek o godz. 5 po pot. Ponieważ pod obr~
dy przyjdą sprawy naszej wycieczki, kto
ra się odbędzie w niedzielę dnia 18 cz~r
wca do ogrodu (Eiskelter) ,j sprawa odto
tografo,vania się naszego towarzystwa) 
Przeto o liczny udział człooków i punk ... 
tualne stawienie sie prosimy. Goście mile 
Widziani. Adam Stoma przew. 

I 

'' 
1arusa 

Bochum, piątek 9-ao czerwca 1905. Rok 15. 

l(oło śpiewu „Wanda" w Laaar. 
W niedzielę dnia 11 czerwca, to jest 

w pierwsze święto Zielonych Świątek o 
godz. 6 wieczorem miesięczne zebranie. O 
liczny udział członków i gości uprasza się. 

Uwaga Jak członkom wiadomo, prze
szłe zebranie nie odbyto się, gdyż czlonko
kowie za późno na zebranie przybyli, 
przeto uprasza się, ażeby na przyszłe ze
branie się punktualnie stawili. Na porząd
ku dziennym: Obór nowego przewodni
czącego, u re gu !owanie śpiewu i wszystkie 
i1111e sprawy. Uprasza siG jeszcze raz ,a
żeby się \\ szyscy członkO\\ ie przynaj
mniej raz z sobą porozumieć mogli. Cześ1... 
pieśni ~kretarz. 

Baczność Polacy w Gładbeck ! 
Niniejszem uprasza się szan. Rodaków 

\\ Gladbcck i okolicy, ażeby zechcieli się 
zebrać Ii'cznie na wiec, który się odbędzie 
dnia 11 czerwca o godz. 4 po pot. w lokalu 
p. Maj'a, ul. ttermannstr za szpitalem Ś\\. 
Barbary. Zebranie odbędzie s1ęw celu za
łożenia „Sokoła". Uprasza się szan. „kie
ra\\ nikó\v gniazd „Sokolich", ażeby 11as 
\\ tym dniu od\\ iedzić. zechci eli. 

K.omitet. 

WIEC W WILHELMSBURGU 
pod Hamburgiem 

odbędz.ie się w paerwsze święto Zielonych 
Swiątek, dnia 11 czerwca o godz. 3 po pol. 
\\ sali p. J. l(eimcrs'a przy ul. Neuhoferstr. 
nr. 1, narożnik ul. Veringstr. 

Na wiecu omawiane będą \Yażne sipra~ 
wy robotnicze, przeto o liczny udział upra
sza się. Jako referent przybędzie jeden z 
członków zarządu „Zjednoczenia zawodo
wego polskiego" 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Baczność „Zjednoczenie zawodowe Pol."! 
Zaprasza się wszystkich mężów zaufa

nia w Oberhausen I na pogadankę w dru
gie święto Zielonych Świątek na salę p. 
Allekote przy Starym rynku, zaraz po 
wielkiem nabożeflstwic oraz Andrzeja 
Czwoidraka i Wojciecha Grzelaka. Tak 
samo męża zaufania z Alstaden dh. Pode
szwę. O punktualne staw,1enie się prosi 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

·~·*····~~~~··*-· Z Wetter nad Ruhrą! 
Szanownemu przewodniczącymu To

warzystwa św. Jana z Maty w Wetter nad 
R:uhrą 

ANTONIEMU TARACKIEMU 
oraz kasyerowi 

ANTONIEMU WOJTCZAl(OWI 
i chorążemu 

ANTONIEMU LIPIŃSKIEMU 
oraz wszystkiem Antonim Tow. św. Jana 
z Maty w dzień godnych imienin 13 czer
wca serdecznie życzymy zdrowia, szczę
ścia i blogosławiefistwa Rożego, a pe 
śmierci zbawienia wiecznego. Tego Wam 
życzą 

J. W. J. P. J. W. A. A. T. M. W. K. A. . 
W. J. St. T. J. R. 

****•••••••••*• 
IHi•HiH~r~m~m~~;tHti~~ 
Wielka wycieczka z Bochum 

w pierwsze święto Zielonych Swiątek oo 
ogrodu Wallburga w Hofstede, Błsmarck
sft'„ teraz Poststr. Na wycieczce będą: 

Gry dla mężczyzn: 
Strzelanie do tarczy; - kulanie kręglJ; 

_ ciągnienie liny; - Rzucanie pilki; -
wyścigi itd. 

Gry dlaniewiast: 

Tluczenie garnka; - noszenie jajka; 
_ zwJianie kłębka itd. 
W spólne gry w koło dla dorosłych i dzieci. 

Na wycieczkę tę, jako piątą rocznicę 
wycieczek latowych w Bochum, zapr~sza 
się Rodaków i Rodaczki z całej okohcy. 
Wstęp do ogrodu dla wszystkich WOLNY. 
Gry będą PREMIOWANE. 

z Bochum można jechać elektryczn~ 
koleją od KortJandra za 10 fen. 

Komitet wycieczek łatowych. -------w-

······~········ BACZNO~C RODACY W STOPP.E -
BERGU! 

Podczas uroczystości poświęcenia 
chorągwi, tj. \\' dr\1gie święto Zielonych 
Świątek wystawie bude z towarami po
żywczemi i napojem koto gościńca pana 
Brandhofa. Proszę o poparcie. 
Swój do Swego! Swój do Swego! 

Zarazem donoszę że w Stoppenbergn 
na kiermasic wystawiam dwie budy, jedtHl 

pożywiemem i napojami, cygarami 1 
papierosami, a drugą z dużemi orzechami 
i z wędzonemi rybami i tureckim mio
dem , więc proszG was kochani Rodacy 
popierajcie swego. 

Polecam też 
skad warzywa i kartom 

oraz furmankę. Każdemu uslużę. 

JOZEf PRZYBYLSKI 
w Stoppenbergu, Mittelstr. nr. 57. 

• • 
CZELADNIK KRA WIECl(I, dobrze 

wyd-0skonalony w swym fachu, może siG 
zgros.ić od Zielonych Świątek. 

ADAM SŁOMA, 
pracownia garderoby męzkiej, 

Bruckhausen, Ortinstr. 10. 

Zakład Przemy ł. 

w Poznaniu, 
ulica Po<lgórna 12 • 

pol ca wuelk 

bieliznę ko iclną, 

orna.ty: k py, bursy, 
st ły itd. 

._ pecyn.h1oś~; 

Chorągwie 

(lo ko · ciołów i dla 'I'ownrzy. f\\'. 

Liczne uznnrio. i lis t ~· pochwaln . 

Bliższych informn.cyj udzi +, i o zie uin pro

si główny zastępnc nn We tft!.lię i ... 'adreni~ 

Jan Kwfatkoll' kl inter ::; komi~owy 
w H er 11 e , Bahuliofl>tr. 11 &. 

DWIE PANNY POLKI 
w 18 roku, umich\ce dobrze mówić po pol 
sku i po niemiecku poszukuj(\ miejsca u 
doskonałej krawcowej w celu da\c;;zcgo 
wyksztalcenia się w lepszej krawieczyź
nie damskiej. Laskawc oferty uprasza s1~ 
do "Wiarusa Polskiego" pod lit. f. B. 

111111 1111111- .111111111111 
-
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- Swój 2 Zwracamy uwag~ 8 Swój 
- .do swegó = o szan. Rodakom na 8 do swego: -

- o 8 --ocooooocoooooooo8 nasz nowo załotony 00000000000000000-

1 Polsk· ii 
li -= skład iowarów łokciowych 

I Lenartowski & Tal rcz k = • w DER NE, = ul. Dworcowa. 74' Ba.ll hofstr. 77. = · Rodacy! ·Popierajcie swoich. -1111111111111111 111111111111 
a~~~~ 11 

J. HERRMANNS, Oberhaus n 
największy i llJjtafJszy 

dom obuwia 
dobrego rze·einego obuwia. 

Ścisła r.zcłelność ! Skora usługa ! H 
Hermannsa dom obuwia I 

OBEBHA t1SEN, 

28. 



zedaż 
ubranych i nieubranych 

KAPELUSZY DLA BAD I DZIECI. 
Z powodu spoźnionego sezonu sprzedajemy wszystkie kapelusze ' -= po een°aeh znacznie zlliżOnyeh. =·=~

P1.·osłmy zważać na nasze okno wystawne. -1 lllCS" 1'.lodele .za połowę wartości. 
FIRMA1 

GeschW. Rosenstein, 
ul Kaiserst.r. 20ł. LA N GE ND R.E ER, 

r~c:ząc za dobrą robotę i trwale materye. 
Prócz tego poleca s'!-vój bogato zaopatrzony 

- skłd mebli --
oraz towary łokciowe: pi~kne ma
ter1e na sulinie, do pościeli, r\'
czniki, fartuchy itd. 

Wszystko po cenach najtańszych! 

Ustawy 
dla towarzystw 

wykonywa 

prędko i tanio 
Drukarnia 

„Wiarusa Pol· 
ski ego" 

w Bochum. 

Kołowce 
„Optima'' 

najlepszy wyr6b, bardzo 
tanie, poleca 

H. Timmann 
w Boehum, 

ul, Wilhelmstr 19, przy 
placu Wilhelmo wskim. 

-
Czerwiec 

1906 „. 8 -
Czwartek. 

narożnik ul, Poststr. -
Czerwiec Czerwiee 

1906 1906 

9 - 10 „~ 

Piątek. Sobota, 

J •owy interes I •owy interes ! 

I Niech każdy czyta ! 
bajecznie tanich cenach. 

Osf at nie · nowości: 

~9rzystna j~~ ~ z a d k o p o d a ż z powodu wielkiego zakupna 
„ 'd 1 k. h · · IH~ij~U9 lC 

1 ubrań dla panów i chłopców. 
Wielka pa.rtya Knżdy Ba.rdzo eleganckie, oza.rne 

•hrań dla m~iczyzn o d \} i o r c a ubraaia kam1arnowe 
elepnckie wykoaanie, dobra. jakosó otrzyma. najlepsze wykonanie, Wartośt'l 

Ubrania dla mężezyn. 
Ubrania dla ehlopaków„ 
Ubrania dla mlodzieńeów. 
Ubrania dla ehłopeów. 

Spodnie dla panów. 
Pikowe kamizelki dla panów. 

Olbrzymi wybOr! Beznaganna robota! 
1

. 
. I 

wartości do 3i,OO teraz 19,60 m. p o d a r k i do 38,00 teru 24,60· 20 mr1 

I Olbrzymia partya I Stałe 11 Nle1>7wale rucz1 I '1 

ulJrań dla ehlopeów I ce n Y· 8podzlenki dla dzi~d 

z dobrych, trwałych materyj, \ I Rzetelna I I tylko t dobrych materyJ . I kaid•j wielk< icl l!,90 m'. uslu g• 1 I . tylko \18 fen . . w ort. l!, 119 m,. I ~agazyn mód dla panów 

I Najtańszy skład wszelkiej garderoby do roboty, czapek itd. I 
Firma: Deutsehes 

Conf ektionshaus wr WITTEN, 
ul. Bahnhofstr. 26. Telefonu nr. 425. Marktstr. 79. O ber hanse n, narożvik ul. Worthstr. 

Obok „Generalanzeigera". 
Pa.rtya 

Polska usług~! 

• beznaganne rzeczy 4so 
sztuka rn. 

- .> • 

- " r .r • •\-

t : „~ ~- „ '"' ~ • • • • • ~ • ... • \ 

„ ...... „ ............... „„„ ... „.„ ... _. ...... llillil„ ......... „ ... „ ..... „ ... ._ ....... 

I 1 GEBR. 
I 

u11a. 
Bern.e · 

Bahnhofstr. 62 Bahnhofstr. 62. 

Ełecklingh.· S. 
naprzeciw gościnnego Schliitera. 



enr c uren, 
... ajtań zy i naj i~k zy c h r z e ' c i a ń s k i k ł ad w miej co. 

J ~tań ze źró Io zn DP---
teryj na suknie, ubrań d 
~zyzn i dzieci oraz konfekc i 

H~rne, Bahnhotstr. 10. -HQlł<--HQ1+ niewi t. 
Zawsze polska usługa. 

Na Zielone Świątki! 
Poleca: 

fartuszki, chustki na głowę w najrozmaitsiyeh gatunkach. 
Wlelkl w1bór materyałów na suknie ł kaftaniki po jeszcze nlgdy nleznnn7eh eeu. 

_... Garderobe męzką, i damską teraz po zniżonych cenacb. 1 1 
Usł:ga rzetelna lecz ceny ściśle stałe! Usługa rzetelna lecz ceny ściśle stale! 

L. G. WEINBERG w Kastropie. 
usługa! 

< --
BACZNOŚ tĆ! BACZNOŚĆl 

u Krój westfalsko- nadreński ~ 
~ jest •aJszykownlejR:y a wykonuje go o 

z A. Gidaszewski, mistrz krawiee. ~ 
N O 
~ Oberhausen, przy ul. Nordsfr. 65. ~ 
rp::i Bo ehoe w Paryżu, 

to llłe zrobią z owsa ryżu. 

i OSO N:Z.8VH 
. . . „ . <l • I 

Rotthausen. f 
ł 

D<:moszę wszystkim moim odb.1-0rc.om, : 
iż. mój WARSZTAT ~AWIECl(I prze- ~ 
·ldoslem z Krayu doRoWtausen, ul. Brie
~cwstr. 123. Dziękując szan. odbiorcom za : 
dotychczasowe popieranie, proszę o dalsze , 
1ovarcie. JAN WVJTERA. · lbcmość Rodacy! -8 . ' Aby poq"'Skał więcej odbiorców i większy esztkl materye woskowane. . .miieć obrót, postanowilem jeszcze tanie) sprze

party e bukskinu. : .~dawać niż nlejediie fabryki. Regulator~. dlu-
n k" · ,.,,_ · bl k' d- . igie przeszło je{len metr już od IZ marek I droż: 

1i,~szt 1 mat~ry1 na SU'J\Ille, uz t, po . , ~~ze. zegarkd ~r.aw<lziwe srebrne od IO mr. i 
~e-wk1, ma_te~yj. 1edwabny_ch. plusz~, na ubr.a- · :dro.ŻeJ . Bracia R.ooacy, spieszcie i zamawiajcie 
ma do yrzy1ęc1a 1 na ub rama, ma~ery1 na sukm~, ..a przekonacje -si~. iż kupicie bardzo tanio i to-
res1tk1 f~stonów, zaneh, mater~J balowych, fi- .i.w-ar dobry. zwr~am też uwagę Szan. Roda-
ranok, J)1ku, na koszule, chodnikó~, obrusó~, ł;om -na mói w.arsztat reperacyi zegarków, zlo-
d:rwaników przed lóżka z rnalem1 usterkami, tych J"Zeczy i ,piel'Ścionków śtubnych, Przy-
sya1002y, chusteczek d? nosa, .senyetek, ręcz- tlijcie Rodacy .zegarki do reł}eracyi a' w 8 
mków, bobru na prześc1era~la .1 plotna, .dol~~u~ dniach dostaniecie z powrotem zegarek dobrze 
~mas1u.' k~derek, sprzedaie -się znaczme mzeJ zr.eperorwany za .~zię bardżo niską i pod gwa-

artofu::1 .u firmy: . raacyą dwuletrTią,. 

Ełberf elder Restelager. 1. żY:WIALows10. 
polski z.egarmistrz i d o-tnik 

w Bnt;:kł!auseo, Albrechtstr. 16. 

Ulica Wittenerstr. 

Do Zielonych _Sw~~tę~J ,. 
Wielkieiz:aiżenie cen! 

Wszelka 

ko n fe k c y a· d I a d; a m . i pa nów 
ubrania dla chłopców i bluzki 

suknie dla dzieci i dziewcząt 
wyprzedajemy 

; po cenach zna z. zniżonych 

li 

aby nasze wielkie zapasy uprzątnąć .. ~. : 

o 
.... 
:I 
li 

„ „ 
o • „ • a a 

ee o o • „. er 
,.. CD .e • „. . ~ 
:I CD 
!' ~ 

.... ......, -

naprzeciw 
kościola 

katl1lickiego 

I 

I 



Ph.~:fAronheim w Kastro:p 

I 

u.l.llWitte:nerstr. 20. Telefonu :nr. 115. 
•ie2wykłe korzyści 

Dział 
daje moja dzisiejsza podaż. 

konfekcyi Cfla panów. 
Ubrania Eleganckie Ubrania Ubrania Spodnie bukskinowe Latowe 

Ubrania dla pa nów, spodnie bukskino we dla panów dla panów 
dJa mężczyzn dla mężczyzn 

modne wykonanie 
które trudno odróżnić od~ 

po 2 marki po 3 mr. modne i trwałe materye robionych na miarę 
dobra jakość po 8 mr. po 10,75 mr. po Ili mr. 23·42 mt. wartość a,20 mr. wartość do &,50 mr. 

Nowa przesyłka. 
Wielkie~ przesyłki ubrań tłła JDężezyzn, śliczne nowoś~i. 

I a Kupno okolicznościowe. • 1 
Serya I. I Serya li. Serya Ili. 

PartJa ubnń dla chłopców dla wieku do 9 ta.t Partya obrań dla chłopców terai tylko 3 mark! Ubrania· bluzkowe teraz tylko ~,ao mi·. 
teraz tylko 2.60 mr. wsrtośó do 4', lło mr, wartość do 6 mr. wartość do 9 mr. 

Spodzi„nlii do dzied Bluzki dla ehłopców 8podrtie dla clałopeów Żakiet.1 listrowe Żakiety la.to&·e 8pod1aie latoae 

od 34> fen. pocz. do prania cd 4 5 fen. począwszy. do prania od 4 8 fen pocz. dla panów ud 3 1r1r pocz. dla panów od 98 fen. Jlocz. dla panów od I ,!I mr. pocz. 

. -.' " - . „„!~·: ... : ._ .... :.:. • ,.. •. „ ..... 

~ , . ~ .->~„ „ ~ .:~ -::~.-,;( -'p·~„r;... . 

.-:- WIELKA. WYPRZEDAZ OBUWIA ..__ 
z powodu zupełnego zwinięcia interesu. Ma i musi wszelkie ~ OBUWIE "f i prędko zostać uprzątnięte dla tego będ~ce 

na składzie oraz jeszc1e nadejść mające 

trzewiki dla mężczyzn niewiast • 
I dzieci 

sprzedajemy rzeczywiście po I baje~zuie tanich cenach! bajecznie tanich cenach! 

Dom obuwia Max B:róger i spółka 

I 
I 
I 
I 
il 

ul. Berlińska (Berlioerstr.) 23. w STEELE, 

- • 
• 

w domu rzeźnika p. G. Nathana. 
p„ . •• ~ •• • • ""' . ' ' ,..,_ ' • „ 

i do pieca w u 
c;ielni znajd(ł zim\ 
latem dobrze zapłaco 
robotę. TE kże chłop: 
od 14 lat p ncząw 
znajd~ z11.trudnienie P 
wysokiej zapłacie. 

Tani 3 kwatery są . Pn 
cuj e tu już wi~ksza 
cz ba Polaków. 

W illisch \ Co 

znajduje się najlepszy krój gotowych ubrań dla mężczyzn i chłopców ? 
Maszyna 

do Hl"fa 
do deptania z wsie! 
mi przybdrami, bezgr 
ta.nio na sprzeda*. 

trlko u 

Jakoba Rothschilda 
w Bubrort, 

prż' ul. Kinigstr. nr. 5. 

BochUPlr 
WUhelmstr. 1ę. 

--~ 
Chłopca 

do pisania i posy 
przyj tnie 

· J. Kwiatkows~: 
interes bandlowo·k 

a-0wy, ul 10 
Uernr, .Nowa · ___.,. 
--- najlepe 

Koło f~b:~~' 
. a:biegtt . 

kolicznośei bardl!O ta 

Bochwn, Wilh~ 

z. t!:rttk, nakhd i redakcn od PoWfeclzlałay A n t en i B r e I 1 k l w Bochum - ł'łak1adem I czciookam' Wyda-Mrlctwa •. Wla ruta Polskt.~t' w Becha& 



11r. 132. Bochum, sobota IO-go czer ca 1905. 

odzienne pismo Indowe dla Polak6w na obczyźnie, poświęcone oświacie oraz sprawom narodowylllt polity znym ł zarobko 

'1 c&odzJ co4złemt11 r 'WYf•tkł•m dlł poświątecznych. 
pri,dplata kwartalna na poczcie 1 a listowych wYnosi 
1 at 50 fen.,• z m1noszeni~m do domu 1 mr. 92 ten. 
W~nts Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym W Imię Boże za Wiarę I Ojczyznę 1 

Za inseraty placi !ie za wiersz petytowy 1~ fe~ •• a • 
0i:los1enia zam· szczone orzed inseratami 40 f n. aM 
często oglasza, otrzy rabat. - Listy do „Wiar• 
Polskie~o" należy f rnnko ·ać i podać w nieb doki • 

" 11011 znakiem „t. polnisch" nr. 128. ny adres piszącc11:0. Rekooisów lic nie z r ~ 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje si~ w Bochum, przy ulicy Maltheserstrasse. - Adres: „ Wiarus Polski", Bochum. - Telef o n u nr· 1 1 . 

Jtedzlce polscy! Uczcie dzieci swe 

•fwlć, ciytać I pisać po polsku! Nie Jest 

Ptlaklern, kto potomstwu swemu znle 1-

t1fć się pozwoli! 

z wypadków dnia. 

w okręgu opolskim nastąpiła „zgoda" po
t1iędzy centrum a Polakami wobec mają
cyci się odbyć wyborów uzupełniających 

do sejmu. 

Cieka\va to istotnie zgoda,· którą okre
śliła już notatka nasza podana w zeszłym 
uumerze! 

Oto w okręgu opolskim Polacy mają 
200 walmanów, centrowcy około 100, czy
li Polacy są jeszcze raz tak silni jak centro
wcy. Centrowcy stawili kandydata, a 
miejscowy komitet polski, o którego utwo
rzeniu się niedawno donosiliśmy, na kan
dydaturę centrową (ks. Abramski) się zgo
dzil nie stawiając absolutnie warunków, 
Nastąpiła więc „zgoda" Polaków z centro
wcami jak zaznacza „Gazeta Op'.)lska". 
Zgodę" tę Polakowi narodowcowi istotnie 
t1rudno zrozumieć. Centrowcy chooiaż są 
o połowę stabsi od Polaków, otrzymuią 
wszystko, a Polacy, którzy dają wszy~t
ko, nie otrzymują nic. Nie ma co mówić, 
,,dzielnie'' się spisali. . 

I tutaj dziwić się, że centrowcy, Pola
ków lekceważą, jeżeli słabego ducha Pola
cy w Opolskiem sama sie zrzekają wszel
kich praw na rzecz centrowców! Przyzna 
jemy, że mieliśmy inne wyobrażenie o na
rodowem usposobieniu Polaków opolskich. 
Uchowaj nas Boże od takiej zgody! 

W Rosyi obawiają się rozruchów. 
Mianowanie Trepowa, znanego zaco

fańca, prawie wszechwładnym panem Ro
s;i, zrobiło przykre wrażenie nawet w ko
lach carowi najprzychylniejszych. 

Jakie usposobienie panuje w szer
szych kołach ludności udowodniło zgroma
dzenie, które odbyło się w Pawłowsku. 
Zgroma<lziło się okolo 5000 osób. Z powo 
du klęski floty rosyjskiej w cieśninie korej
skiej przyszło do demonstracyi. Publicz
ność domagała się odegrania marsza żafo
bnego i wygłoszono kilka mów. Były na
czelnik miasta Baku Nowikow, podniósł 
w swej mowie konieczność zakończenia 
Wojny. Do sali wtargnęła policya, która 
chciała Nowikowa aresztować, publiczność 
lisi/owała temu przeszkodzić wskutek cze
go Przyszło -Oo bójki, podczas której poli
~ya dobyła szabel. Publiczność broniła 
Się laskami i krzesłami. W koflcu udało 
się Policw wyprzeć walczących oraz re
sztę vubliczności do. ogrodu, gdzie znajdo
wała się część batalionu strzelców. Na wi
d~k ten wśród publiczności powsta~a 
Wielka panika. W daria się ona napowrot 
do sali koncertowej, skąd uciekala w wa
g?nach. Także na peronie wygloszon~ 
kilka mów. Zarówno wśród policyi jak 1 

i>~bliczności jest \Vielu rannych. Kilka o
ob odniosło ciężkie rany. 

koło wybrzeży Norwegii z p-0wodu zatargu 
pomiędzy Norwegią a królem szwedzkim. 
Cesarz niemiecki uczynił to pono na pro
śbę króla szwedzkiego. 

Zjazd abstynentów polskich. 
Przez dwa dni, sobotę i niedzielę, o

bradował w l(rakowie zjazd abstynentów 
polskJch, który zgromadził kilkuset ucze
stników i uczestniczek ze wszech stron 
Galicyi, z Poznańskiego i z Oórnego ślą
ska. Przez dwa dni padały na sali Rady 
miejskiej z ust prelegentów słowa, zwra
cające się przeciw aLkoholizmowJ. Wy
kładów sluchano z zajęciem, z ciekawo
ścią oglądano urządzoną w sąsiednie) sali 
wystawę wydawnictw i druków stowa
rzyszeń wstrzemięźliwości, z z.adowole
:np:em witano odezwę lekarzy do polskiego 
społeczei1stwa, wykazującą, że alkohol jest 
trucizną i nie powinien nadal być zaliczany 
do rzędu środków odżywczych. Odezwę 
tę podpisało przeszło 200 lekarzy. Ode
zwa lekarzy ujęta rzecz ze stanowiska 
nauki, stanowić będzie dokument ważny w 
walce z alkoholizmem. 

Zebranie pierwsze, które slię odbylo w 
sobotę po polndniu, zagaiła przewodniczą
ca komitetu pani drwa Daszyńska-Goliń
ska, wykazując, że zadanie społeczne, ja~ 
kiem jast walka z alkoholem, spełnić nale
ży z całą silą. Należy wystąpić przeciw 
obchodzendu prawdy a osiąganiu złudzei1 
życiowych przez alkohol, choćby on dal 
chwilę szczęścia, podniecił fantazyę i po
budził do szczerych wynurzel1. Należy 
starać się o wychowanie społeczeństwa 
bez alkoholu, bo tylko w ten sposób wy
tworzy się charaktery silne i doprowadzi 
do zupełnego odrodzenia narodu. (Okla
slql). 

Przewodniczącymi zjazdu wybrano 
I>rof. Piltza z Krakowa, ks. Niesiot.owskie
g{) z Pleszewa w Poznańskiem i Gedeona 
Gedroycia ze Lwowa, poczem nastąpiły 
-zapowiedziane referaty. 

.Pan Witkowski (Kraków) przedstaW/il 
ruch wstrzemięźliwości w. Polsce w XIX 
wieku. Podniósłszy działalność J. C. 
Niemczewicza, omówił walkę z pi~ań
stwem, którą zaipoczątkowalo zorgamzo
\.Vane w Wiln'ie „Towarzystwo szubraw
ców." Należeli tu Sntadecki, dr. Szymkie
wicz i inni, dr. Szymkiewicz wydal na
wet dzieło o pijaństwie, nie stal on jednak 
na stanowisku zul}>ełnej wstrzemięźliwości 
od alkoholu. Ruch abstynencki w Polsce 
silniejsze podstawY zyskał dopiero w wie-
ku XX. ) • .1 Ks. Niesiolowski (Pleszew omowi 
ruch w Księstwie Poznańskiem, który w~
kazuje że na głowę przypada tam rocznie 
13 litrów wódki. Jest więc wiele do zro
bienia i stosunki pod wptywym ruchu ab-
stynenckiiego zmieniają się ~a .lepsze, 
szczególnie w warstwach ośw1ecen~zyc?. 
U włościan również więks~~ okazu1.e się 
wstrzemięźliwość od napo1ow, gdz_ie. o
świata większa, tj. w północnych częsc1ach 
l(sięstwa. Pocieszającem jest, że ruch ~b
stynenckii szerzy się także wśród mtodz1e-

ży. . 
Dr. Oumplowicz (Kraków) wygtos1t 

referat p. t. „Alk~holizm .i k~estya. :obot
nicza w Królestwie Polsk1em . J ak1s cz~ 
działały w Królestwie sto\varzyszema 
wstrzemięźliwości. ale juz w roku 1,877 
rząd zakazuje zaklad~ia st~~arz!szen,. a 
otwarcie i jawnie popiera piJanstwo. N1~
dawno dopiero inicyatywa do szerzenia 
wstrzemięźliwości wyszfa z szeregów ro
botniczych~ naturalnie czyniono to drogą 
nielegalrn\, za pomocą bros~ur .. Masowy 
ruch robotnkzy rozpoczął su~ v.. W arsza-
wie. 

Dr. Wróblewski, redaktor „Przyszło
wie w styczniu rb., gdzie niszczono i pa. 
lono składy monopolowe. Ruch ten obej
muje teraz setki tysięcy ludzi wśród ludu 
pracującego i wszędzie idzie równolegle 
z ruchem rewolucyjnym. 

Pan Gedroyć (Lwów) omówił sprawę 
ruchu abstynenckiego ·w Galicyi. Przed
tem były tylko usiłowania jednostek, czy
sto teoretyczne, dopiero zorganizowana \V 

roku 1902 „cleuterya" za pośrednictwem 
prof. Lutosławskiego, ujęta rzecz ze stro
ny społecznej. Po odczyCic prof. L. we 
Lwowie grono osób zafożylo stowarzysze
nie. Sprawc podjęli laicy, ludzie nauki sta
li na uboczu, lub odnos1li się do niej wrogo, 
dopiero po pewnym czasie garnąć się za
częli do towarzystwa ludzie wszystkich 
stanów, z wyjątkiem może tylko wlaści
cieli dóbr. 

Poseł Daszyf1ski zaznaczył, że prócz 
alkoholu sto innych przyczyn składa siit 
na niedolę robotników. Socyaluści sądz<\, 
że z catą siłą zwalczać należy alkoholizm, 
bo ten jest przyczyną wszystkiego złego. 

Pani dr. Golińska przedstawiła kilka 
dat zruchu abstynenckiego na ślązku. 

W niedzielę -Odczytano depesze i pi
sma 1powitalne, przystane przez Towarzy
stwo abstynentów lódzki'Ch prezydenta dra 
Leo, Macuerz szkolną dla Księstwa Cieszyf1 
ski ego, prof. Dybowskiego ze Lwowa, za
rząd glówny T. S. L., prof. Lutoslawskic~ 
go, księdza Kapicę z Górnego Slązka, p. 
Hutkego ze Sztokholmu, Spolek .czeskich 
abstynentów z Berna, rusko-ukraiński ko-
mitet antyalkoholi'czny z Lwowa i w. i. / 
• Nastąltf potem referat świeżo miąno
wanego profesora chorób umysłowych w 
uniwersytecie JagielJońskim, dra Jana Pil
tza. Prelegent mówił na temat „Alkohol 
a choroby umyslowe", a ~vywody jego 
rnialy wielkie znaczenie nie tylko dla tego, 
ży wyglosil je znany uczony, ale i przez 
to, że autorem ich byl abstynent, co pod 
względem agitacyjnym nie mała mel! war
tość. Prócz złego wpływu na mózg, alko
hol jest bezpośrednią przyczyną patologi
cznych zmian w sercu i naczyn~ach krwio
nośnych (zwapnienie tętnic) i odd.zia/ywa
nie na człowieka tem silniej, im gorzej się 
odżywia. W skutek alkoholu powstają 
psychozy: 1) stan upojenia, 2) t. zw. pa
tologiczny stan upojenia, 3) alkoholizm 
chroniczny, 4) delirium tremens, S) obłęd 
halucynacyjny, 6) epiłepsya, 7) paraliż po
stępowy, 8) przedwczesny uwiąd starczy 
itd. Na potomstwo wywiera alkohol ró
wnież straszny wpływ. Leczenie chorób 
umysłowych na tle alkoholicznem odby
wać się musi w zakładach obląkanych, a 
gdy objawy psychiatryczne ustąµ.\ą, cho
rzy pow.inni być oddawani do specyalnych 
zakładów antyalkoholicznych, jak to się 
dzieje w Szwajcaryi. 

W dyskusyi zabrał glos robotnik Ga
łązka ze Ślązka i opowie<lzial, jakim byl 
dawniej alkoholikiem, jak byl chorym i jak 
dobrze się dzisiaj ma, gdy przestał pić. Ró
wnież robotnik Peka ze Ślązka przema
wiał i dziękował prof. Lutosławskiemu za 
jego akcyę przcciwalkoholo\vą na śtązku. 
- P. Kolbe sądził, że także don)1eszki al
koholu są trujące. Dr. Gumplowicz i dr. 
E.isenberg wykazali, że najczystszy alko
hel etylo"\YY jest trucizną. bez względu na 
domieszki. 

Dr. Eisenberg wygłosił następnie od-
czyt p. t. „Alkohol a choroby zakaźne'' i 
\Vykazał, że alkohol czyni Q.rganizm zna
cinJe mniej odpornym przeciw chorobom 
zakaźnym. 

Dr. Wróblewski redaktor „Przyszło.., 
ści" mówił o szerzeniu abstynencyi u dzie
ci. 'Ref erat poprzedziło wejście na sal(( 
pochodu dzieci, ze sztandarem i śpiewem. 
Dr. Wróblewski z dziećmi tern! urządzll I>O 

„ 
glądow:1 lekcyę na temat skutków alkoholu 
Przedstawiał im tablice z organami ludz
kiemi, a dzieci rozpoznaw .ly czy wątro-
ba, serce itp. są zdrow~, czy też zwyrod
niałe przez alkohol. Prelegent udowadniał 
że odrodzenie i akcy~ przc<.:1 :\', lkoholow.ą 
rozpocząć nalciy od dzied. 

Dr. I<uniicki ze ~lązka wygłosił naslę
p11ic referat o :\'plywic alkoholu na spraw
ność roboczq organizmu i stwierdził do
wodr1lte, że ipod wpływem alkoholu jest on 
znacznie mniejsza, ac'zkolwick alkohol u
sypia znużenie robotnik6w. Mćiwca. doma
gał siG skrócenia dnia robo ·zcgo. Odno
śną rezolucyG uchwalono. 

Po południu zabrał głos włościanin 7 

Lubelskiego, który przywi.lózt pozdrowie
nie dla zjazdu i oświadczył, że braciom 
swoim ze zjazdu zawiezie ideę wstrzemię
źliwości i zaloży w swojej \VSii odpowied
nie Kółko abstynentów. (Huczne oklaski). 

Wśród dysknsyi zjawił sif~ na sali prof 
Lutosławski i zabra\vszy głos, oświadczył' 
że gdy przed ki!lku laty zawiązano w Kra
kowie „Eleuteryę", podniesiono kwestyę, 
czy to ma być stowarzyszenie katolickie 
czy bezwyznaniowe. Przeważyło zdari:ie„ 
że w ściśle społecznej sprawie jednolit<>~~ 
wyznaniowa jest zbyteczna i oto ruch ab
stynencki w Polsce przybrał charakter 
ściśle bezwyznaniowy. Zamiast, iak to 
czyni Zakon Templaryuszów, nakładać 
zobowiązania abstynenckie na cale zycie 
Eleuterya urządziła sobie. „zabawkę tylko 
na I rok", z oportuniizmu hygieniczno-kic
szonkowego. Jest to ztem i ze wzgl~d()\V 
narodowo-polskich należa!o stanąć na sta
nowisktt ofiary. Bylo zlem, ie zerwano ~· 
duchowier1stwem, b'o ruch abstynencki bez 
duchowieństwa skazany jest na marny Ż)'
wot, lub zagladG. Odrodzenie narodu pol
skiego przez nicmicck,e sztuczki jest nie
możliwcm, argumentacye Faurela i Bun
gego dobre są dla Niemców, nie dla Pola
ków (Protesty). 

Gdy zakonnik składał śluby kościelne, 
czvnił to nie dla korzyśe:i, ale z ofiary, 
wi~c śluby abstynenckie składać należy w 
kościele, agitować z ambony. Wtedy po4 

zyskru1ym będzie lud, bo akcya dotychcr..a 
SO\Va obliczona jest tylko na tych, co maJa 
popsuta kieszeł1 i żolądck. Należy więc 
zostawłć Elcuteryę z jej ruchem bezwy
znaniowym, a założyć stowarzyszenie czy , 
sto katolick.ie. 

Przewodniczący Gedroyć skonstato
\\ al, że „Eleutcrya" nie stoi na stanowisku 
bezwyznaniowcm, ona pozostaje tylko zda 
la od spraw wyznaniowych. 

Prof. Baumf eld mówił potem na te
mat „młodość a alkohol." Odczytano na
stępnJe referat nieobecnego na zjeLdzie dra 
Piaseckiego p. t. „Abstynencya a propagan. 
da zabaw ruchowych," poczem nastąpiła 
dyskusya nad ostatniemi odcz}iami. 

Ks. Niesiolowski sądzi, że dzieci nie 
można organizować w jakieś związki ab
stynenckie; ks. Biela (Krosno) sądził, że 
uczynić to można pośrednio przez rodzi
ców; panie Tabaczyńska i Bujwidowa, ja
ko też szereg innych mówcÓ\\" podnosili ko 
nieczność wpajania abstynencyi w umysły 
dzieci. Uchwalono wnio ck dra Wróblew
skiego, aby przy cleuteryach zakladano 
Kola dzieci, jak to już jest w Krakowie. 
Prof. Dybowskiemu u hwalono jednogło
śnie podziękować za jego działalność w 
sprawie abstynenc:ri. 

Prof. Piltz zgłosił wniosek o konie
czne wydanie sprawoz<iania zjazdowego. 
Na koszta wydawnictwa zarządzono skład: 
kę wśród uczestników. 

Prof. Bujwid wyglosil nastepnie od
cz}1 p. t. „Rozpajanie ludu przez inteligen
cyę". Prelegent omówił sytuacye w któ
rych intellg_encya w formie bezmyślriego. 
poczęstunku przy odbiorach pierd~y za 



roboty, przy dożynkach itp., daje lmlziom 
'ódkę. Prelegent porusza potrzebę usta

nowienia stlldzicr1 publicznych z odpowic
dnicmi 11aczy1:i:>P1i do picia i podniesienia 
ogrodnictwa cłem uprzystąpienia i umo
żliwienia zcrszym warstwom nabywania 
°' 'Odl\\' po tai'1szej cenie. Zbudować nalc 
ż : .· ludowe, gdzieby uboższa ludność 
nH „ .a walcźć tanią i przyZ\\·oit4 zabawę. 
~ze. i"ZYĆ należy ideę abstynencyi za pomo-

1.1 odczytów, wygłaszanych przez towa
rzystwa OŚ\\ iatowe, "ypow1ada prof. Buj
" id życzenie, aby sklepy z alkoholem by
ly zamykane w niedzielę na równi z inny
mi sklepami przemysłowemi (łfoczne okla
ski). 

Odczyt prof. Bujwida wywołał olbrzy 
mią dyskusrG. Rezolucye, zawartc ' \Y od
czycie prof. Bujwida uchwalono. 

Pod koni c odbyła S;tę jeszcze dysku
' Ya nad przemówieniem prof. Lutosła\\· 

.sk1cgo. 
Na tem rozpra\\ y zakol1czono, a prze

w odnkz<1ca pani dr. Oolir1ska w pięknej 
przernO\\ ie pożegnafa uczestników zjazdu. 

Zagony koinisyi kolonizacyjnej 
1 · ))O\\ ieeie gnft~żuieltsldm. 
„Lechowi" piszą: 
\V povYiecie naszym komisya koloni

zaLyjna najgłębiej zapuściła korzenie i 
ścieśnia coraz więcej żelazny pierścief1, ma 
jący Polakom w Omeźnie odebrać zupełnie 
podsta\Yę cgzystencyi. Wina to przede
'' zystkiem tych „panów" polskich, któ
rzy z le.kkiem sercem pobrali judaszow
skie srebrniki i dziś się za nie rozbijają po 
wielkich miastach. Byli pomi~dzy nimi ta
cy, którzy nie mogąc się wskutek kiepskiej 
g·ospodarki i rozrzutności utrzymać, chwy 
di sil.: pełnego worka komisyi kolonizacyj
nej jako ostatniej deski ratunku. Byli je
dnak i tacy, którzy bez żadnej potrzeby 
zaprzepaścili ziemię ojczystą, a do tych w 
pierwszym rzędzie należy Moszczeński, 
który oddal w paszczę komisyi koloniza
cyjnej A r k11s ?,C \\ . '1 r tFm smutnej pa
rniGci p. Żychliński z Modliszewa. 

Przejeżdżając w tych dniach przez 
olwarki, które przed rokiem jeszcze do p. 
Żychlińskiego należały, miałem sposo
bność słyszeć przekleństwa naszego ludu 
wiejskiego, który niezadługo bQdzie mu.siat 
te "sie opuścłć, gdyż komisya kolomza
C\ · : · · ·c lo\'i'ania ich. 
N-ie podobna tu oddać tych wyrazów, jakie 
mi darzył nasz prosty lud dawniejszego 
dziedzica. DQść powiedzieć, że podlug je
go pojęć wszystkie kary czyścowe nie wy
starczą, aby zmazać winę szlachetnie uro
dzonego pana. 

Rozgoryczenie ludu jest zupetnJe zro
zumiale, boć gdzi~ on się ma obecnie po
dziać? Okol o 60 rodzin będzie pozbawio
nych chleba i dachu, a nie ma nadziei, że 
pracę zr1aleźć będzie można, gdyż temu 

Kapitan Czart. 
t - TOM TRZECI. 

(Ciąg dalszy). 
Manuel, obdarzony charakterem żela

znym i wolą niezłomną, wytrzymał zvvy
ciężko pierwsze bóle tej męczarni. 

Pulsa \V skron~ach biły mu gwalto
wn ie; krew, napędzana całą siłą do mózgu 
czerv. ie n iła mu twarz; ostry ból przeszy
wa! mu piersi; mimo wszystko mfodzie
niec nie przestawał milczeć, z zamkniętemi 
wciąż oczami. A ile razy sędzia zawołał: 
„Przyznaj s~ę !'' on głosem silnym jeszcze 
odpowiadat: 

- Nigdy! 
Przystaąpiono do próby nadzwyczaj-

nei. 
Manuel otworzył oczy. 
W spoj rzenju modzieńca, bystrem 

groźnem sędzia dopatrzył się skruchy i 
prośby, i raz jeszcze .powtórzył swe stałe 
zapytanie. 

- Nigdy! - była odpowiedź, ostatnia 
już niestety, gdyż męczony zaczął glos 
tracić. 

-- Druga doza nadzwyczajna! - roz-
kazat sędzia. 

Opra\vcy rozkaz spełnili. 
Byt to już koniec. 
Manuel zamknął oczy na nowo; t\varz 

mu się wydłużyła. 
- Zemdlał! - rzekł jeden z opraw

ców. 
- Odwiązać go - polecił sędzia. -

Nigdy jeszcze nie widziałem w przestępcy 
tak 'Zaaiętego uporu. 

No, jeżeli ten przyj.dzie jeszcze do sle
bie - mruknął jednocześnie oprawca - to 

\\ łaśni e pragnie 1n111 ya J·oloniza yjn.i 
zapobiedz. \\ tym ceiu całe dobra modli
szewskie, obejmujące 4000 mórg ziemi, po
dzielone będą na zupełnie małe parcele l 
to "' ten sposób, że największe obejmować 
będą 50 mórg. .R8!)! ~ię to dla tego, aby 
kolonista sam mógł wszelkie prace wyko
nać i me dawać zaj~cia a zatem i zarobku 
polskiemu robotnikowi. 

Patrz robotniku polski, jaki ten rząd 
pruski na ciebie łaska\\' ! Nietylko pozba
wia ciebie chleba i dachu nad glową, ale 
jeszcze z góry zapobiega temu, żebyś w 
stronach rodzmrnych pracy nie dostał. Ta 
kie postępowanie powinno otworzyć oczy 
i najobojętniejszym. Nauka ztąd taka, że 
Polak nie powinien zanieść grosza do 
obcego, tego ciężko zapracowanego gro
sza, którego nam zarobić radziby nie po
zwolili \vcale. 

Z \vojny rosyjsko-japońskiej. 
Wreszcie nadesłał i admirał Rożdiest\\ 1el1 
ski z Tokio carowi krótkie sprawozdanie 
z odbytej pod Czuszimą bitwy. Nie przy
nosi ona nic nowego. 

Według urzędowyl:h wykazÓ\\ rosyj
skich, podających wartość okrętów, nale
żących do floty Rożdiestwiel1sk11ego, straty 
Rosyi w bitwie pod Tsuszima przedstawia
ją się następująco: 

Wartość okrętów zatopionych: 
„f(niaź Suworow'' 12,500.000 rs. 
„Imp. Aleksander III"' 12,500.000 rs. 
,.Borodino'' 12,500.000 rs. 
„Oslablia'' 10,068.000 rs. 
"Syssoj Wielik'.ti" 7,246.000 rs. 
„Nawarin" 7,938.000 rs. 
,,Dmitryj Donskoj" 4.875.000 rs. 
,.Admirał Nachimow'' 6,460.000 rs. 
,,Wlodzimierz Monomoch" 4,256.000 rs. 
„Swietłana" 2,786.000 rs. 
,.Adm. U sza ko w" 3, 100.000 rs. 
„Izumrud" 3,095.000 rs. 

Razem 85,324.000 rs. 

Wartość okrętów zabranych: 
„Oreł" 12,500,000 rs. 
„lmp. Mikołaj I'· 7,332.000 rs. 
„J en. adm. Apraksin" 3,000.000 rs. 
„Adm. Senjawin" p3,140.0DO rs. 

Razem 25,972.000 rs. 

To znaczy: Rosyanic utracili okrętów 
o wartości 111,2%.000 rubli, czyln 225 mil. 
marek. 

Do tego dodać należy wartość. : 8 zato
pionych torpedowcÓ\V po pól miliona rs., 
tj. razem 4,000.000 rs. 5 pancernik. krą
żowników, 2 okrętów szpitalnych, 2 okrę-" 
tów warsztatowych, w łącznej wartości 
20,000.000 rs. Razem 24,000.000 rs. 

Nadto wartość okrętów, które schro-
11iły się do Manili, gdzie ulegną rozbroje-
ni u : 
„Oleg" 5,950.000 rs. 

będzie dowód, że siedzi \V nim dyablo ro
gata dusza! 

Manuela, wciąż nieprzytomnego, od
niesiono nie do \\'lJ'ęzienia, lecz do komnaty, 
sąsiadującej z izbą tortur, gdzie zajął się 
nim lekarz więzienny. 

·XV. 
Zilla, we własnym pokoju więziona, 

zaniechała, jak przypominamy sobie dal
szych prób wydobycia się na wolność. 

Nazajutrz dopiero stara odźwierna, u
słyszawszy nowe wołania cyganki, pośpic 
szyła na górę, aby ją wypuścić z zamknię-
cia. 

Zilla zbiegła natychmiast na dól i wy
padła na ulicę, aby się udać do mieszkania 
Cyrana. 

Cztownek jakiś zatrzymał ją przed sa~ 
mym domem. By! to jeden z tych, co na
leżeli do nocnej wyiprawy. 

- Dokąd biegniesz, Zillo? - zapy-
tał. 

- Co ci do tego! - odparła niechę
tnie. 

I chciała go wyminąć. 
- Bo to, widzisz - ciągnął zbój - je

śli idziesz szukać brata, mogę cl oszczędzić 
niepotrzebnego trudu. 

- Co to znaczy? 
- Już po Ben Joelu! - odrzekł krót-

ko tamten, nieprzywykły do długich oma~ 
wiań. 

- Nie żyje? 
Stanęła w miejscu, bardziej zdziwiona 

i przelękła niż zasmucona. 
Ostatnie wypadki zerwały ostatecznie 

słabą nić przywiązania, która łączyla ją i 
Ben Joelem. 

- Jak się to stało? zapytała pt1 
chwlili. 

,.Aurora'" 
„Żem-::zu6'' 

5,UW.000 r~. 
.3,C95.08C :·~. 

Razem 14,045.00U rs. 
Ogółem zatem straty rosyjsk!e \\ y:1::> 

szą: 149,341.000 rubli, to jest okrągłe 350 
milionów marek. 

W zestawieniu tern, opartem na ra
chunkach urzędowych nie uwzględniliśmy 
olbrzymich kosztów podróży floty rosyj
skiej na daleki Wschód, co znacznie powię
kszy powyżej podaną sumę. 

Ziemie polskie. 
Z Prus /Jaehodnfoh Warmii i ~fozur. 

Toruń. Wiec „Zjednocze11~a za\vodo
wcgo polskiego" w Toruniu odbył się \\ e 
wtorek przy skromnym udziale uczestni
kó\\". Zapóźno go ogłoszono, by wieść o 
nim mogła się była szerzej rozejść. 

Otworzył go około wpół do 9-tei \.\ie
czorem p. Sulecki katoliokiem pozdro'\.'ie
niem. Na przewodniczącego wybrano p. 
.Tana Brejsk1ego, na sekretarza p. Sulec
kiego, na ławników pp. Bergera i Kwiat
kowskiego. - Po · jednomyślnem przyję
ciu porządku dziennego nastąpi! wykład 
prze\\rodniczącego związku p. Sosil1skiego 
z Bochum, który rozwiódł się szerzej nad 
strejkiem robotników fabrykj1 lisztew w 
Czersku i nad wiclkiem znaczeniem Zwią
zku zawodo~ve,go jaiko • organizacyi dla ro
botników polskich w Niemczech. 

Po podziękowaniu mówcy roz\viódl 
się p. Brejsk11 w dyskusyi nad strejkiem \\ 
Czersku, ubolcwa.l nad streikiem wskutek 
którego 120 ludzi straciło pracę i chleb. 
Piętno-wal związki niemieckie i ich przy
wódzcó'Ar, którzy pędzili Judzi do strejku, 
ale m1 wprost odmówill materyalnej po„ 
mocy. Podnióst, że 360 członków miat w 
Czersku związek Iiirsch-Dunckera. S\.voią 
drogą przyznail, że robotnikom strasznie 
w Czersku pfacą. Zarabiają 6-7 mr. tygo 
dniov.ro. Jakże mają oni za to żyć? Na
wet osoby z miejscowej inteligencyi nie 
dziwih się rozpaczy, która tych ludzi po
pchnęła do streiku. W toku dalszej dy
skusyi zabieralo glos jeszcze kilku z grona 
robotników. Na członków zapisało się 
kilkudziesięciu uczestników. Po przeczy
taniu statutów Zeidnoczenia zaw. poi. wiec 
zakollczyl się. 

Toruń. 12 czerwca odbędzie się tu-
taj wiec przed\\·ybor.czy. 

W Tucholi w Prusach Zachodnich od
był się w niedzielę w11ec w celu za-0żenia 
filii Polskiego Związku Zawodowego. 
Przemawiat prezes głównego zarządu 
Związku p. St. Nowicki z Poznania i poseł 
Kulerski. Na raz,1e zgłosiło się około 100 
cztonków rozmaitych zawodów. Tym
czasowo utworzono wspólną filtę, która ma 

- Brat zginął porządnie, w zażarteJ 
walce - pocieszy! ją zbój, 

- Chcesz pewnie powiedzieć, ,,. podłej 
zasadzce, którą urządził na człowieka nie
winnego i której sam padł ofiar'!! I któż 
go zabil? 

- Tamten. 
·- Ale kto? 
- No, tamten, na którego czekano. 

Zapomniałem jak się nazywa. 
- A z nim co się stało? 
- Także zabity. Cofnąlem się trochę 

w tyl i z za węgla przypatrywałem się tej 
zabijatyce. Ten, co zabił Ben Joela, dostał 
w leb kamieniem od czlowieka, po którego 
chodziliśmy na ulicę $-go Pawła i które
mu brat t\\;ój okazywał wielkie posłuszeń
stwo. 

- Hrabia! - szepnęła Zilla. - Posta
w il więc na swoiem. Za mordował me
przyjaciela, a los uprzątnął mu z drogi 
w9pólnika. 

Pochyliła głowę w milczeniu i zdawa
ła się zapominać o otaczającym ją świe
Cie. Towarzysze zbója otoczyli ją, przyglą 
dając się ciekawie i czekając jak to siG 
skol1czy. 

- Manuel! - wybiegło \Vreszcie z ust 
cyganki. - O Manuelu myśleć teraz 
trzeba. 

Odtrąciła ruchem wyniosłym zastępu .. 
j[lcego jej : dr.agę włóczęgę, i wybiegła na 
11 licę. 

·Z początku, niepewna dokąd się zwró
cić, postanowHa wreszcie raz jeszcze spró 
bować szczęścia ri zapukać do drzwi sta .. 
ros ty. 

Prześwietny Jan de Lamo the, zajęty 
właśnie odczytywaniem ostatniego proto
kułu spra\\·y, kazał ią wpuścić bezzwło
cznie. 

byC po dh: · zaw0d:"\ ;i ~,i .i ·.J i:a. P r') 
~~:!::.':.! : · .:ł1 ' dz~~: . ugu ~ t~ ·rUd. p;czcs: l~a 
no-.,·sk:, Jan Szmeltcr 1 Kaszyn ki. 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 

Inowrocław. Wie~ robotnikó'"\ w In 
wroclawiu odbędzie się w ~1erwsze Ś\\ 1°· 
to dnia 11 czerwca o godzinie 4 po Pol · 
dniu na sali hotelu Basta. u. 

P o r z ą de k d z i e n n y: 
1. Zagajenie i ukonstytuowanie wi 
2. Sr~.rawa zwi~k~:Y . robotniczych: 

Rererent.: Dh. :::>osmsk1, prezes ,z;~. 
dnoczema zawodO\\-ego polskiego" 
z Bochum. 

3. Dyskusya. 
O liczny udział prosi 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 
Poz~ań. Z dniem 1 lipca rb. przejdz.c 

wydawn1ct\\·o ,,Przyjaciela Ludu" na "la. 
sność pani Joanny Majerskiej, żony obel
~ego naczelnego redaktora p. Mic hała Ma. 
Jersk,1ego. 

. ~oznań. Na kaponierze z mostu rzu. 
cił się na szyny nieznajomy mężczyzna 
by samobójstwem życia się pozbawić. Zra~ 
nil się ciężko i przewieziono go do lazare. 
tu miejskiego. - D111a 4 bm. znaleziono we 
Warcie ciało 59-letniei nie\viasty. Okaza. 
ło się, że to była n_auczyciclka Kindler ur. 
J<irssard. Skol1czyło życie samobójstwem 
skutkiem cbląkania. Pobierała rentę , jako 
uboga miejska. 

W Poznaniu odbyło się zebranie asy. 
stentów pocztowych, na którem wszyscy 
uczestnicy biadali, że są odsunięci od żlo. 
bu z ,.ostmarekenzulagami". Uchwalili na. 
wet rezolucyę, w której \Vyrażaią nadzie. 
ję, że im się kanclerz i jeneralny poczt. 
mistrz p. I(raetke postara o jakiś ekw'iwa. 
lent za te kresowe dodatki, ·których nieJi. 
tościwy parlament uchwalić im nie chce. 
Skargi biednych uciśnionych asystentów 
pocztowych są tak rozczulające, iż z pe. 
wnośc1ią .Poruszą niemieckie serca w Ber. 
linie. 

Ze Ś!ązka czyli Starej Polski. 
Bogucice. W zeszły czwartek zamie

rzali socyaliści urządzić tutaj zebranie. A 
ponieważ było ono urządzone jako zwy. 
czajne zebranie rnbotnicze, otrzymah też 
na nie od amtowego pozwoleństwo, lecz 
gdy amtowy zwietrzył, że powyższe zebra 
nie miato służyć do agitacyi \Vyborczej, 
wziął natychmiast pozwolel1stv.·o z po.wro 
tem. Pomimo tego zakazu, panowie socya 
liści zebrali się w dość pokaźnej liczbie i 
chcieli zagaić posiedzenie. Amtowy za. I 
wezwał ich do opuszczenia sali, a ponic· 
waż nie usłuchano go, zawe12wał p{)mocy 
od landrata pszczy1iskiego. W krótkim 
czaS\le też przybyto kilku żandarmów, któ· 
rzy rozpędzili zebranych. Sprawa roze
gra się jeszcze zapewne przed sądem. 

Bytom. Na kopalni .,łieintza" zostal 
w zeszłą sobotę przez oberwanie się węgla 

- Panie starosto! - zaczę1a - cd
woluję się do paflskiej sprav„'iedliwości. 

- Czego jeszcze żądasz? 
- Żądam, aby mnie \Vysłuchano. Przy 

byłam, aby udow-0dnić niewinno~ć Ma· 
nuela. 

- Już 1111 raz o tern wspomniałaś. Jak
kolwiek nie mogę mieć do cieuie wielkiego 
zaufania, po'zwalam ci mówić, sprawa br· 
wiem, zamiast rozjaśniać się, staje się o· 
wszem coraz ciemniejsza. Mów zatem. 

- Panie starosto - podjęta cyganka. 
- Manuel jest bratem hrabiego Rolanda. 

De Lamothe rzucił na mówiącą spoi· 
rzenie zdziwione i prawie gniewne. 

Ona jednak, mat.o dbając o to, jaki~ 
wrażenie uczyniły jej słowa, ciągnęła dale! 
swe zeznanie. 

Odsłoniła intrygi hrabiego i ujaw1~ila 
przed starostą wszystkie środki, jakich 
chwycono się, aby sprawę zaciemnić i za· 
przepaścić. . . 

1 Starosta jednak zachowywat się Vi zg e 
dem tych zeznań bardzo niedowierzając~. 
Spodziewał się innych, bardziej przekorn· 
wających. 

Potrząsnnł głową i rzckl: 
- l(łamstwo ! . 
Zilla suęgnęła po swą brofl ostatnią. 

. . . starosto. 
- A czy mv1erzysz m1, pa111e bi.l 

gdy ci powiem, że dzisiejszej nocY hra de 
de Lembrat kazał zamordować pana ę 
Cyrano; co więcej, że go sam, własna r · 
ką zamordował? ząc· 

Jan de Lamothe ponvał się, k:zyc po~ 
- Nieszczęsna! Jak śmiatas to 

wiedzieć! 
Jednocześnie zadzwonit 
Zjaw1ił się woźny. 

_(Ciąg dalszy nastąpi.) 
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·n·Ivwie i ramieniach, i zaniesiono go do 
r. ~ • d . l iazar tu knapsza.to.weg", g z1 eży w 
ezr.adzieJnym t?.me. 

Wiadomości ze świata. 
z Rosyi. Liczne konferencye, które 

o~tatmch dniach odbyly się w Carskie111 
~iolc w celu wyjaśnienia położenia we
~ nęHz11ego wobec \\ ypadkó\\ na Dalekim 
w chodzie, nie doprowadziły do żadnego 
rezultatu. Nana.radach, ,,- których br~l u
dzial także Pob1edonosce\\', postanow10no 
t\'lko odsłonić. narodowi calą prawdę o 
kk'ce Rożdiestwiei'1skiego, a równocześ
nie nspokoić opinię publiczną zapowicdnią 
rrd1kgo zwalania ziemskiego soboru. 
· O obecnern położeniu w Rosyi \\ ten 
pJsób \\ yrazil się pe\\'ien wysoki urzę

rlnik przed petersburskim koresponden-
1c111 „Timesa". 

,.i 'ie wierz"pan, aby car zgodzi{ się na 
rozpoczęcie rokowań pokojowych, dlatego 
ie ilota zniszczona. Znam dobrze sposób 
111yślt.nia cara i nic mogę mieć w tym 
\\'zględzie żadnych wątpliwości. Tylko, 
,,dyby cały naród powstał i zażądał poko
ju, car by ustąp·1L Ale na to, my Rosyanie 
11 ie zdobędziemy się nigdy. 

Ogromna większość intcligencyi pra
,rnic naturalnie pokoju, ale chlopi są je
;zcze rnk ciemni i tak do swojej nieopisa
nej nędzy przyZ'v\'yczajem, że nie są w mo
żności zrozumieć, jak bardzo ujemnie 
wply\,·a wojna na ich własne opłakane po
lożrnie. J cstrm głęboko przekonany, że 
car dcpóty będzie przeciwny rokowani·om 
pokojowym, dopóki pozostanie mu boda} 
eden żołnierz i jeden okręt." 

Taką ma opinię car „pokoiotwórca" w 
kolach najbliższych. Wojenny jego upór. 
moze istotnrre doprowadzić do rozbrojenia 
~osyi. Swiadomi tego. Rosyanie ubolewa
ją teraz bardzo, że Witte nie posiada już 
teraz zaufania cara, on jeden bowiem do
rós! de położenia i zdaje się rozumieć jego 
nie:slychaną grozę. Niedawno don!ióst lon
dy1i$ki „Standard", że Witte, który już da
wno nie byt powolywany do Carskiegu 
Sioła, został tam nagle wezwany na nad
Z\\ yczaine posłuchanie. 

Nawiązując do tego petersburski ko
respondent „Berlin. Tagblattu" rozmawiał 
z pewnym dygnitarzem rosyjskim o stano
\\ isku Wittego. Dygni1tarz ten powiedział: 

„Nie mogQ się dość wydziwić, że car 
tak niepotrzebnie i z taką szkodą dla sie
bie .amego oddala, który jest jedynym 
nieprzekupnym ministrem. Dlaczego go 
·nie J)Ostawić na czele rządu, jak soq'ie tego 
życzy, aby sam jeden byl przed carem za 
wszystko odpowiedzialny? Nie można 
przecie rządzić, jeżeli każdy minister może 
urabiać cara na swój sposób. Witte jest 
idobrym finansistą i czto.wiekiiem o żelaz-
nej wytrwałości. Car teraz w.laśnie wię
cej, niż kiedykolwiek potrzebuje takiego 
człowieka. A przy rokowaniach pokojo
wych p.owołanie Wittego będzie 1111eodzo
wnem." 

„Ale właśnie przeciw Wittcnm fronda 
dworska intryguje najzawzięciei. Najza
iadlejszym jednak wrogiem Wittego jest 
Wielki książę \Vfodzimi·erz który odegrał
by bardzo chętrne rolę zbawcy cjczyzny. 
Ambicye tego wielkiego księcia i jego żo
ny są wprost bezgraniczne. Ponieważ zaś 
ma on przytem dużo osobistej odwagi, 
Przeto staje się tern szkodliwszym i nie
bezpieczniejszym. Zresztą byloby ntesłu-
znie posądzać cara o bojaźliwość. Car 

Przeciwnie jest gotów w każdej chwili sta
nąć sam przed narodem. Car nie boi się 
niczego, ale nadto ulega wpływom carowej 
matki, która staira się odgraniczyć g.o od 
świata, w obawie, że cet, ulegając wpły
wom innych, zmniejszy i obniży jej wlasne 
znaczenie w paflstwie". -

Tow. św. Jana Ew • w AltenbOg~e. 
W drugie święto Zielonych Swiątek, 

12 cz.erwca obchodzi Tow. nasze poświę
cenie chorągwi w lokalu p. Weincmann'a, 
ni. Kościelna 115. Porządek zabawy: od 
gOdz. 2 do ~4 przyjmowanie bratnich to
warzystw; o godz. 2 do 04 pochód z mu
zyką do kościoła na polskie nabożeństwo„ 

-Towarzystwo -św. Alojzego w Kottenburg. 
Wpierwsze święto Zielonych Swiątek 

0 g~z. 3 odbędz1e się posiedzenie, na któ
~e się wszystkich czlonków z~prasza. 
d za!i. zarząd raczy się stawić god~mę pr~
. ze1 • O punktualne ·i liczne staw1en1e się 
Flrosi z a r z ą d. 

Hochlarm:1 rk-~t :':L::!!!hL~ 1. 

~~posobność do powiedzi '\v. dla !' 
lakó\\" nadarza się \\ Zielone S\ iątk1 
dniach 10, 11 i 12 zerw a. Upra za ię o 
kmzys~aa:~ z::: sp~_obn": ci. :-;pe\ ie1ź sł · 
chana będz~e w koś ie le m. Fran ~j 'Zka
nów w Stuckenbusch. 

Nabożeństwo dla Polaków w Wattenscheid. 
., . ~6 ~szystkie trzy święta Zielony h 
Swiątek odbywać się będzie 40 godz. na
l~ożei1stwo \\ kościele parafialnym. Go
dzina dla Polakó\\ jest od 1-2 po połudmu 
przez wszystkie trzy dni. Upra za się o 
jaknajl1czniejszy ndzial, by nic rnó\\ iono 
i~: Polacy nic dbajt1 o nahożel1SL\VO polskie'. 

Baczność! Sokoły w Neumuhl ! 
· Nadzwyczajne zc.:b1 anie odbęd21e się 
\\. niedzielę dnia 11. h. 111. o godz. 2 po pol. 
Uprasza się szan. druhów, ahy się jak naj
liczniej stawili. Ooście mile widz~ani. 

Czatem! Zarząd. 

Towarzystwo św. Józefa w Wattenscheid 
donosi swym czlonkorn, iż \\' drugie. świę
to Zielonych Swi<1tek jest zebranie tO\\ a
rzystwa o godz. 4. Uprasza się wszy
stkich tych czlonkó\\, co odebrali kartki na 
rocznicę, ażeby niesprzedane oddali. Na 
zebramu będą ważne sprawy omawiane, 
przeto uprasza się szau. czlonków o licz~ 
ny 11dzial. Z a r z ::id. 

Baczność okręg X. 
Dnia 12 czerwca o godz. 2 po poL w 

I<ohli11ghausen w lokalu p. f rytza Petersa. 
ul. Bochumska nr. 20, ćwiczenia naczelni
k6w, przewodników .1 grona technicznego 
Zarazem udzielone zostaną informacyc en 
uo programu ćwiczei'1 na zlot. Gniazda 
Caternberg 1 Rotthausen pożądane. Czo-
lem ! St. Kochowicz, nacz. okr. X. 

Baczność! Stoppenberg ! Baczność! 
Podaję do wiadomości ·wszystkim To

warzystwom, które wezmą udział \V uro
czystośc,1 poświęcenia chorągwi w Stop
penbergu, aby przybyły nie w maciejów
kach, tylko w kapeluszach, bo policya za
kazała brać udział wszystkim towarzy
stwom, które do nas przybędą w macie
jówkach. Bardzo up1raszam, aby nie byto 
\,\ tern dniu żadnych trudności z policyą. 

Adam Zyber, przew. 

Towarzystwo św. Piotra w Horst n. R. 
W drug[e święto Zielonych Swiątek 

12 czerwca urządzamy zabawę latową z 
polską muzyką i tai'1cem. Początek o godz. 
4 po pot na sali p. Leipolta w liorst n. R. 
koło poczty. Wstępne dla członków to
warzystwa naszego i czlonkó\V obcych to
warzystw 30 fen., nieczłonkowie płacą 60 
fen., niecz.lonkowie przed czasem mogą 
dostać kartki wstępne po 50 fen. u p. Czy
bertowicza, liorst, W·1esenstr. nr. 2. i 
u przew. i gosp. polskiego Leisnera w 
Iiorst. l(ochani Rodacy, niech się każdy 
Polak na zaba\vie tej u nas szczerze ucie
szy, czego mu życzy 

Tow. św. Piotra w Horst. 
Leisner, przew. 

Uwaga: Czlonkowie obcych towa-
rzystw muszą się swoimi oznakami oka
zać. bo inaczej płacić muszą 60 fen. 

Odezwa do Roda~ów 
z parafii Gerthe. 

Zwracamy irn·agę, iż dnia 13 czerwca 
odbędą się wybory zarządu kościelnego, 
dnia 14 czerwca wybory reprezentacyi ko
ścielnej. Głosowanie odbędzie się \v szko
le katolickiej w Oerthe, przed poludniern 
od godziny 10 do 12, po pol. od godz. 4 d~ 
7. Zwracamy uwagę Rodakom z para~11 
Oerthe, iż powinien się każdy punktualnie 
stawić przed południem do godz .. 12, po 
potudniu do godz. 7. Po upływie tych 
godzin oddać głos11 już nie m?żna .. Zwra
camy Rodakom uwagę, aby się k~zdy sta
wił \\·cześnie do urny wyborczei, a~y o
kazać swoją gorliwość. l(andydatam1 Po
laków do zarządu kośoielnego są: 
Franicszek Brzechwa, Antoni Markowski, 

Michał Paluch, Wawrzyn Szulc. 
Drugiego dnia 14 czerwca przy wy

borach reprezentacyi kościelnej są naszy-
mi kandydatami następujące osoby: 
Walenty Bała, Lukasz Dudziak, Jan Jan
kowski, Antoni Kokociński, Józef Kusz
trang, Michał Mazurkie~icz, ~ukasz Mle· 
loszyk, Franciszek Radoie":sk•: Józef Ska
łecki, Franciszek Soboczynsk1, Idzi Szy-

dlik, Wojciech Wachowiak. . r 

Zwracamy Rodakom uwagę, azeb~ 
stanęli jak jeden mąż do ur~y wyborczeJ, 

d . każdego głos do zwycięstwa _POtrze-
gn~z jest. w zastępstwie kom1sy1 • 

· Michał I(lonowskl. 

To warz. św. Andrzeja w Ober- ar. ·toh 
dona i \\ ym czlonk m • Rodakom, iż \ 
drugie -:wieto Zielony h \\ iątek dnia l! 
cz rw a urządzamy zabaw \\ zamknię
tem kole na ali p. wdowy van d 11 Baon. 
Po zątek o ~odz. 4 po poł. h dzic odegrany 
h:atr. a potem taniec. \\'stęp na -alę ma
j~l tylko zlonkowie i Rodacy, którzy zo
stan:.i przez członków zapro zeni. Człon
kowie, kł<'>rzy zaleg-aj11 :ze składkami mic
sięi..;zncmt dlnżej jak trz ' młesi<ice, rnajil 
sposobność v drngie świGto na zebraniu 
się z nich 11iścić, bo jak leg-o nie uczynią, to 
wst<;pu nie maią. O udział w zystkich 
członkć>w i I<.odaków \\' zabawie pro i111y. 
Cześć polskiej pieśni! Zarząd. 

Uwaga: Donosi my szan. Członk 111
1 

iż zehra11ie odb<:dzie siG w drugie święto 
Zielonych Switttck dnia L czerwca 
godz. 2~~ po pot. o liczny uuziat człon
kó\\ wielce uprasza siG. Goście mile \\i-

dz11a11i. J. Olejniczak, sckr. 

Towarz. Przemysłowców w Marxloh. 
Picr\\'szc walne zebranie udbGd:i.ic SiG 

w piern szc święto Zil'lonych Swiątek w 
niedziclG 11 b. m. o godz. 4 po poL w lo
kalu Hallera. Na porządkt1 dziennym obór 
zarządu. Liczny i punktualny udział po-
żądany. Za komitet: l(arwik. 

Towarz}1stwo „Jedność" w Dortmundzie 
donosi uprzejmie swym cztonkom, iż ~rzy
szłe zebranie odbędzie się w drugie świG
to Zielonych Swiątek u p. Vossa, Rci
nischstr. 127 o godz. 5 po poI. O liczny 
udział w zebraniu prosimy. Goście mile 
widzian'.1. Z a r z ą d. 

Towarzystwo św. Józefa w Herten. 
Przyszłe zebranie odbędzie się w dm

gie święto Zielonych Swiątek dnia 12 czer
wca o zwyczajnym czasie. O liczny u-
dział prosi Z ar z ą d. 

Baczność! Baczność! 
Szan. Rodaków i l(odaczków z Bo

chum, Langendreer, Wette, Linden, Laer. 
Hombruch, Annen, Witten i sąsiednich 
miejscowości zapraszamy niniejszym ser
decznie na 

WSPOLNĄ WYCIECZKĘ 

\\" góry w okolicy ,,Błankenstein", w dru
gie święto Zielonych Swiąt. Na wycie~z
ce będą różne zabawy, gry o nagrody itd. 
Program zostanie ustanowiony ku zado
woleniu wszystkich \lCZestników na miej
scu w Blankenstein. Początek o godz. 10 
rano na łące dużej naprzeciw stacyi kolc1u
wej Blankenstein-Burg", która <l\a nas 
jest i:;11yślnie zamówiona. Celem wycie
czki jest: ·wspólna zabawa na świeżem po
wietrzu. 

Uwaga: Dla uczestników z Wittcn 
schadzka 1 wymarsz piechotą o godz. 
I' rano od p. Kastra. Rodaków z familia
mi nie mogących przybyć rano, oczeki
w~ć będziemy na dworcu „Blankenstein
Burg" zaraz po południu. 

„Sokół" w Witten. 
Koło śpiewu „Zgoda" w Witten. 

Towarzystwo św. Marcina w Derne . 
donosi wszystkim sąsiednim nam życzl~
wvm Towarzystwom i Rodakom '' okoli
cy Derne, iż program rocznicy naszej, któ
ra się odbędzie 18 czerwca ogłoszo~y b~
dzie w ostatnich 4 dniach, dla tego, nz poh
cya robi trudności w sprawie udziału są
siednich towarzystw. 

Józef Tonder, prze\Y. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Gelsełł-
kirchen-Bismark 

pod~je do wiadomości swym druhom, ora.z 
wszystkim Rodaczkom i Rodakom z B1-
smark i sąsiednich gniazd, iż 12 czerwca 
w drugie święto Ziełon. S\~iątek urząd~a
my latową zabawę, na ~torą wszyst~1~h 
Rodaków 1 Rodaczki z B1sma~·k 1~prze1m1~ 
zapraszamy. Zabawa odbędzie się na sah 
p. Gustawa Iialtern, ul. Wilhclmowska nr. 
110. Początek zabawy o godz. 4 popal. 
Muzykę wykona kapelmistrz druh lgn.a~y 
I(aczmarek z Bismarck. Mamy nadz1e1ę, 
że nas Rodacy z Bismark i gniazda swą 
obecnością zaszczycić raczą. O jak najli
czniejszy udział w naszei zabawie uprasza 
się. Czołem! Wydział • 

Tow. ·w. \ 'ojciccha w Erl - idd li h 
dono i \\ ym zlonk m i Rodakom, iż \ 
drugie Ś\ tęto Zielony h ś ·iąt k dnia 12 
z n\ a u'rządzamy zabaw w zamkni -

tern kole na ali p. Bi hra, Bi mark tr. ' 
F.rle. Po zątck o rodz. 4 po poł. dzie 
od grany te· tr „Chłopi ary tokra i", ,1 po
tem taniec do 2 rano. Pol ką muz 1kę d -
·tn\\ i Lud\\ ik La\\ niczak ztąd. \\ ęp na 
alQ mają tylko członkowie i Rodacy, kto

rzy będą przez czlonków zapro zeni, alb.Q 
IG dadz•1 na złonków zapi ać. vzlonko

' 'ie, którzy zalegają ze kładkami miesi -
cz11cmi dłuż j jak trzy micsirlce rnajq po
obnoś~ w picn ·szc Ś\\' ięto 1rn zebraniu sie 

z nich uiści", br; jak tego ni uczyrną. to 
\\ tęp11 nie maj~1. O udział \\ szystki h 
członków i I odaków \\' zabriwie pro · imy. 
Czl.! • 0 polskiej picsni. 

l(uliriski, prze\\', 

WIEC W WILHELMSBURGU 
pod Hambur~iem 

odbQdzic si~ w piern sze świ~to Zielony h 
Świ<{tek, dnia 11 czern·ca o godz. 3 po pot. 
,,, ali p . .J. I~eirncrs'a przy ul. Ncuhofcr ·tr. 
nr. 1, narożnik ul. Vcring tr. 

Na \\ iecn omawiane bę<.!<1 ważne pra
wy robotnicze, przeto o lkZlly udział upra
sza siQ. Jako rctcrc11t przyhG<l.zic jeden z 
cz?onkc'>w zarządu „Zicdnoczenia zawodo
\\rcgo polskiego" 

,.Z.iednoczenie zawodowe polskie". 

Pokwitowanie! 
Dla streikujących robotników \\' Czer

sku złożono na \\~ecu \\" Bnlmkc, ktc'>rc na
desłał dh. Piotrowski 6 mr. 

,.Zjednoczenie zawodowe polskie'". 

Bochum. 
Wiec „Zjednoczenia zaw. pols." \V 

odbędzie się w Bochum dnia 25 czerwca. 
Lokal i godzina czasu bGd<t później ogło
szone. 

WIEC W BRUCKHAUSEN 
\\ niedzielę, dnia 18 czerwca przed połu
dniem o godz. 110 \\ lokalu p. Re1dlich. 

Na porządkn obrad sprawy hntni ze i 
górnicze. Spra\\ y zarobkowe i inne wa
żne rzeczy. Na \vice przybędzie mówca 
zamiejscowy. Liczny udział pożądany. 

„Zjednoczenie zawodowe połsl<ie". 

WIEC W Gt:LSENKIRCHEN-SCHALl(E 
odbędzie się dnia 25 czerwca po pot o g. 
5 \\ lokalu p. Kri11cr, przy ul. Oststr. a 
porządku dziennym Jakie korzyśdt mamy 
z organizacyi. Sprawy górnicze· i hutni
ci;e. Sprawy 1mapszaftowe i inne ważne 
sprawy. Liczny udzial pożądany. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

BACZNOSC CZLONI(OWIE 
„ZJEDNOCZENIA ZA WOD. POL." 
Na życzenie czonków zatożyliśmy biu 

ro obrony prawnej w następujących miej
SCO"\vościach: 
W Recklinghausen-Siid (Bruch) u druha 

Janowsklego obok kościoła katolickiego 
Marienstr. w każdy piątek po południu 
od godz. 3. 

W Bottropie w każdą środę po południu 
od J godziny w domu druh '.l Ludwika 
Gromodki, przy ul. Waldhausenstr 18. 

W Hęrne w każdy piątek przed połudmem 
od godziny 9 w lokalu p. Kramer, obok 
druha St. Jankowiaka ul. Neustr. 

Uprasza się, aby druhowie w okolicy 
zamieszkali korzystali z tego urządzenia 
jak najliczniej. 

„Zjednoczenie zawodowe po Isk ie''. 

HOCHLARMARI(-STUCKEt BUSCH! 
R.estauracya „Gastwirtschaft zum grfinen 

W ald". 
\: obydwa święta Zielony -..h .... wiątek 

odbcdzie ię w mym ogrodzie 
WIElł(I KO CERT BEZPLAT • '! 
Po1..zątek o godz. 30 po pol. 
W drugie 'więto o godz. zaba\ •a z 

tni1ce111. W tępne na zabawę 50 fen., panie
rnają w tęp wolny. \ razie niepogody 
odbędzie się koncert w sali. Muzykę do
st2rczy kapela górnicza „Schlagel u. Ei
sen'' pod osobistą dyrekcyą p. Priigers'a. 
Szklanka pi\\-a 10 fen. O liczny udziat 
prosi 

Fęrdynand Wehner. 



Baczność I Rodacy I Rauxel f 
Szanownym Rodakom 

Habiughorst-Rauxel i okolicy 
donoszę ninijj ;zem jak najuprzejmiej ił na początku 

llS9 lipca 1905 r. 
otwie1am w domn p. Felza przy ulicy Biilówa 22 

skład towarów kolonialnych 
farb i artykułów drogeryjnych. 

Star.rniem mojem b~dzie, aby po umiarkowanych cenach przy sko
rej i rzetelnej usłudze tylko dobre t:>wary sprzedawać. 

Prosząc szanownych Rodaków o poparcie kreślę si~ 

Z szacunkiem 

Fr. Barczak. 
Baczność Rodacy w Langeodreer? I 

Szanownym Rodakom donoszę, iż osiedlt-
lem sie tutaj iako · 

piekarz polski. 
Proszę Szanownych Ro<laków o poparcie 

mego przedsiębiorstwa. 

Józef T ·uszkowskl, 
ulica Bliicherstr. nr. g, ą 

CAL Y W AGON LASEK 
najmodniejszego systemu otrzymałem! 

na które szan. Rodakom zwracam uwagę. 
Przytem polecam moje bardzo ulubione 
cygaro Kości uszko, Sokoły, Maryanka, 
Waleska, jako też najlepsze polskie papie
rosy i wszelkie tytonie. Usługa czysto 
polska! 

U Polaka przy polskiern biurku naj
• większy skład polski w 

( OBERHAUSEN, 
~· ·.. ul. Friedrich Carl nr. 16. 
.. ANDRZEJ WOSll(. 

Rotthausen. 
Donoszę wszystkim moim odb\iorcom, 

iż mój WARSZTAT KRAWIECKI prze
nioslem z I(rayu doRotthausen, ul. Brie
s-onstr. 123. Dziękując szan. odbiorcom za 
dotychczasowe popieranie, proszę o dalsze 
poparcie. JAN WOJTERA. . ---
Resztki materye woskowane. 

part„e bukskfnn. 
Resztki materyj na suknie, bluzki, pod-

szew~i. materyj jedwabnych, pluszy, na ubra
nia do przyjęcia i na ubrania, materyj na suknie, 
resztki festonów, zaneli, materyj balowych, fi
ranek, Piku, na koszule, chodników, obrusów, 
dywaników przed Jóżka z malemi usterkami, 
syamozy, chusteczek do nosa, serwetek, ręcz
ników, bobru na prześcieradla i plótna, dolasu, 
damastu, koJderek, sprzedaje się znacznie niżej 
wartości u ft rmy: 

Elbeńelder Restelager. 
Dortmund. Brilckstr. I. metro, wejście przy. 

rynku „R.einholdikirchplatz. 

Podaż, korzystna jak rzadko ł Konfek, dla panów I obuwia. 
Hoffmann i spółka 

właśc: Alfons Kleczewski 
Naroż. ul. A ugustastr. G8łsenklrchen1 Babnbofstr. si 

Oddział konfekeyl dla m_,żezyzn 

Partya ' · I 050 . Ubran' dla'm'-z· CZJZ~ n 7. modnych . materyj wios~nnych mr. 
~ 't bardzo piękne wzory od 

. poez. 
Partya ~ - 1325 . Ubran' dla męz· czyzn 7. sze"iotu angiel~kiego en 

z dwurządo,yą kamizelką tylko r. 
pocz. 

~\\\Ił "l!f.'.~~ Partya 

Ubrań dla mężczyzn . 2050 .z pięknego kamgarnu 
i modnycb materyj tylko 

m r. 

I Ub . , dPlartya • . k h . . 1 k" l 2350 ran a męzczlzo .z p1Q nyc materyj angie s ie i 

zastępujących robione podł. miary tylko mr. 

I Ubrań dftchłopc6w '=u. ka~~~~~ ~iu~:;:~ri':ij ma.y•"""'·2
25 

6,50, ó 50. „ 25, 3.50 mr mr. 

S Odnl 
rD>alr-et-v~d·a-z-le_l_O_J_C_b __ kr_ó_j _ł)-·d_k_o_w_y_i-angieiski I 95 

P bardzo piękne matcrye od 14: do f mr. 

Oddział obuwia. 
Damskiek:~~~i~~ ~~::~452 I Dla panów buty ze sk.fn·y 625 

row. z DB.Jl. skó :końskteJ 
ry końskiej śpilkewaoe ternz tylko mr. t t lir 7 oo . mr. · . eraz y o , 1 . 

D k• trzewiki do sznu625 ams ler?wan~a ri li gu-
z1kam1 skóry box 

calf i chevra.ux teraz tylko mr. 

D k • półbuty do 295 ams 10sznuro~o.nia.. i z 
guzikami 

teraz tylko mr. 

Damskie . trza~:n:kózr~-1185 
ze sprzl\cz'ka.m1 

teraz tylko mr. 
Pros~ uważać Dlł wystawioae 

w oknach towary, 

Dla panó\f·::~;~:- 4!~ 
l!lznuro ivana teraz tylk• • 

Dla p!ł06W ;~::::;/a0'850 
..,, sznurowa01a ze mr 

skóry bexca1f i chevrttux od 16,5-() do • 

Buty z guzikami i do sznurow. 
z Dajlepszej skbry końg.ldej dla wieku: 
5-7 l!lt Uł5 mr. I 8- 9 lat 2,90 mr. 
7-8 lat 2;40 mr. 9-12 lat 314(} mr . 

Ofłbiorey z obwodu ~ mil otnymaję 
zwrot kosrdów koleją. -

WIELKA 

Chc4c uprza,tn~ć nasze wielkie zapasy, sprzedajemy teraz olbrzymie partye towarów po nie znanych dotąd lani.eh cenach. 

Częściowo s~ nasze znane tanie ceny zniżone o 

-- 25 procent. 
RZUT OKA 

w nasze okna wystawne przekona każdego o n ad z wyczaj n ej ta n i ości naszych towarów. 

:Najznaczniejszy skład obuwia w Oberhause11. 

I 

I 
Oberhausen, ·Friedrich Karlstr. 58. 

'• I : , . ·. , .. . , '.,,.; . ·, 



„. 133. leol•m, Dledzlela ll·I• cze oa 1916. Btll li~ 

Codzienne pismo ludowe dla Polak6w na obczyźnie, poświęcone oświacie oraz sprawom narodoWJ'lll, politycznym ł zarobkowym. 

Wrdlodzt codzleule s W'Yf•tkl•m bł D~wlątecznych. 
f>indJ>Jata kwartalna na l>OCZCle J a listowYcb wynosi 
I „„ 50 fen .• • .z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 ten. 
JlłAB• Polski" zapisany Jest w cenniku pocztowym W Imię Boże za Wiarę I DJczyzoę ! 

Za Inseraty placi sle za wiersz petytowy J~ fuoW a H 
odoszenia zami s-iczone przed inseratami «J fen. 
cz~sto ogla za, otrzyma rabat. - L sty do „wi.n 
Pol kic~o" należy frankować i pod ć w nieb d 

" 11od znakiem „t. oolnlscb" nr. 128. ny adre pisz1&ceao. Rekopisów sic nie zwu.ca.. 

Redakcya, Drukarnia i Ksj~garnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstrasse. - Adres: „ Wiarus Polski", Bochum. - Te 1 et o n u nr- 1414. 

ltodzlce polscy! Uczcie dzieci 1we 

•fwle, czytać I pisać po polsku! Nie )est 

Peł.aldem, kto potomstwu swemu znle .1· 
I 

sifC tlę pozwoli! 

i ~~;t~ ;t;i! ~~:t śtit~~;t 
;t Serdeczne życ2enia ;t 
~ ;t i Wesolyśch ~ I 
i ft wiąt, i 
;t' składamy wszystkim Czy. ł1t 

ł telniczkom i Czytelnikom ~ 
ł ~ f: .nasiym. ~ 

i Redakcya. i 
t~~~;t~;t~;t~~«'~~~ 

z wypadków dnia. 

Przedstawiciele miast i ziemstw Rosyi do
magają się od cara zwołania zgromadzenia 

narodowego. 

Na odbytej w Moskwie naradzie naczelni
ków miast i członków ziemst, która trwa
fa przez cały tydzień, wszyscy mówcy u
znawali zgodnie, że nadeszła chwila, w 
której wysluchanie woli narodu jest rze
czą konieczną, w której samemu narodowi 
przysługuje prawo rozstrzygnięcia o woj
.nie lub pokQju. 

Uchwalono adres, który osobna depu
tacya wręczy carowi. W adresie naczelni
cy miast i czlonkowie ziemstw wskazują 
na samowolną go.spodarkę czynowników, 
którzy wywołali nieszczęsną wojnę. Da
lej podnQsi adres zgubne skutki jakie wy
walają z konieczności rządy pol;icyjne. W 
końcu wskazując na ważn-0ść chwili i od
powiedzialność cara prosi adres o zwola
nie zgwmadzenfa narodowego, które roz
.strzygnie kwesty<;, czy zaiwrzeć pokój, czy 
też wojnę dalej prowadzić. 

O czem pamiętać winniśmy we święta? 

Obchodzimy dziś uroczystość zesłania 
Ducha św., mającą dla nas na obczyźnie 
l>Odwójne znaczenie. Walczymy od lat 
dziesiątek o wystarczającą owekę ducho
wną w języku ojczystym, iniestety dotąd 
z niewielkim skutkiem. Zielone S·wiątki 
mają dla nas w tej sprawie dla tego tak 
Wielką doniiosłość, gdyż przy stosunkac~ 
naszych o opiekę duchowną powolywac 
się możemy na wyraźną wolę Pana Jezu
~a, który rozkazał aby każdemu narodowi 
gloszono naukę chrześciańską w jego języ
ku ojczystym. Pan Jezus przez zeslanie 
Ducha św. dał nam też wskazówkę, że jest 
Wolą Pana Boga aby każdy naród szano
Wal, kochał i pielęgnował swój język oj
<:zysty, jako cenny dar, dany mu od Boga. 
Zważy.wszy to winniśmy wszyscy w 
ś~ięta .POwziąć '.na nowo silne postanowie
·nie, iż wszelkńemi siłami starać się będzie-

my, aby język nasz polski, czysty od 
W~ze!kich obcych naleciailości, przekazać 
dzrecrom i wnukom. Że zaś gazeta poi
.SI.ka codziennie nam te obowiązki w obec 
jędz~Yka ojczystego przypomina, przeto j~o 

telnego sojusznika w walce z genn~
~cyą, Posła.dać powmien koniecznie każ
: Y Polak na obczyźnle pismo polskie w 
~ domu. Spod:zfewam~ się przetOi it 

I~odacy we świGta nic zapomną także o 
„Wiarusae Polskim", i postarają się, aby 
liczba jego czytelników wzrosla z przy
sz?ym kwartałem jak najwięcej. Kwity do 
zapisania gazety znajdują się w dodatku. 
Prosimy je wyciąć i dać znajomym, którzy 
dotąd nie mają „Wiarusa Polskiego". Za~ 
chęceni, z pewnością zapjtszą sobie pismo 
to na trzeci kwartal. 

-· 
Telegramy. 

K o n s t a n t y n o p o 1. Od niedzieli 
wre na czarnogórsko-tureckiei granicy po
między Czarnogórcami a Turkami walka, 
w której bierze udział około 3000 osób. 2 
kompanie wysłane z· Akowy zostały przez 
Czarnogórców osaczone. Turcya wysyła 
teraz jener~a dywizyj Szemzipaszę. Rząd 
turecki twierdzi, że walkę rozpoczęli Czar
nogórcy' którzy 23. maja przerkoczyłl gra
nicę i zabrali stado bydła. 

W as z y n g to n. Zabiegi prezyden
ta Roosevelta, by doprowadzić do zawar
cia pokoju nie ustają, lecz dotąd znajdują 
się jeszcze w stadium początkowem. 

S z t o k h o I m. Rada państwa po-
stanowiła zwołać na 20. b. m. parlament, 
który ma powziąć uchwałę, jakich się 
chwycić środków wobec postępowania 

Norwegii. 
M iń s k. Przyszło tutaj do rozruchów 

ulicznych, w których zabito 1 osobę, a ra
niono dość znaczną liczbę. PoUcya strze
lała do żydów, z których grona padły pono 
pierwsze strzały. 

W Polsce pod Moskalem znowu 
wstecz. 

Po ostatnich rozruchach w Warszawie 
udała się do jenerał-gubernatora Maksymo 
wicza deputacya obywateli miejskich z pro 
śbą, aby jenerał-gubernator pozwom na 
zorganizowanie straży obywat~lskiej. Wie
korządzca przyjął deputacye szorstko, 
prawie gburowato. Odpowiedział zaś jak 
pisze korespondent „Ol. Nar." w następu
jącej formie. 

„Ja wiem, pocoście panowie przyszli. 
Panom zachciewa się rewolucyi, a nie stra
ży ochronnej. Ja mam dostateczną ilość 
policyi i wojska, aby zabezpieczyć spokój 
i bezpieczeństwo mieszkańców. Gdybym 
jednak pozwolił na straż obywatelską, to 
wiedzcie panowie, iż w razie najmniejsze-' . go zaburzemiia was pierwszych pociągnę 
do odpowiedzialności." 

Deputacya w milczeniu opuściła Za-
mek. 

Dążenie wstecz zapanowało na ca!ej 
linii: w Cesarstwie i \V Polsce. Masowy, 
iście żywiołowy ruch na Un~ gdzie cale 
parafie przechodzą na katolicyzm, wywo
lal memoryal Maksymowicza, który 
brzmi, jak następuje: 

Najjaśniejszy Pan ukazem z dnia 19 
kwietnia rb. udzielił swoim wiernym pod
danym swobodę wyznawa!IlJia wiary i ~v 
niewypowiedzianej swej lasce oswobodz1l 
od prześladowania i niekorzystnych na
stępstw osoby, które odpadły od wiary 
prawosławnej. 

W tymże ukazie Najjaśniejszy Pan: W_Y 
razil przekonanie, że okazana ulga wmes1c 
pokój i milośĆ do wzajemnych stosunków 
między prawosławnymi i nie prawosla
wnymi. Tymczasem z bolesnym wwól
czuciem należy zauważyć, jak niektórzy 
ludzie błędnie lub ze zlą wolą, wiclką ce
sarską laskę tlomaczą zupełnie przewrot
nie. Drudzy, sami odpadając od prawo
sławia, starają się i innych prawoslarwnych 
nakłonić do przejścia na wian: rzymsko-

katol1~kq,, uciekając siG \V tym celu do na
mów, ośmieszai1, pogróżek i gwaUów. 

Obecnie Jego Cesarska Mość raczyr 
zwrócić uwagG na podobne tyle przykre 
postępki, sprzcdwiające si~ zarówno e
sarskiemu ukazowi z dnia 19 kwietnia, jak 
i prawom obo :vięzuit\cym. 

Przypominam, że według prawa za
chowującego pełną moc 1 obecnie (art. 4, 
t. XI Zbioru Praw) tylko jedna panująca 
cerkiew prawosławna korzysta z przywi
leju swobodnego rozprzestrzeniania nauki 
swojej wiary; osobom zaś innych wyznań 
zabrania się kogokolwiek nakłaniać do 
przyjęcia ich religii. Winni odwracania 
od prawostawia jak również nagany cer
kwi prawostawnci, lub szyderstw z nic], 
podlegają odpowiedzialności sądowej we
dług ogólnego kodeksu karnego. 

Niechże więc nie zasmuca się rosyj
ski lud prawosławny z powodu różnych 
bezPodstawnych pogłosek, rozpuszcza-· 
nych obecnie wśród narodu i niech wie, 
że cerkwi prawosławnych, mo.nastyrów 
i świGtych patronów cesarz prawosławny 
i teraz nilmmu nic odda. 

Warszawski-jenerał-gubernator 
jenerail-adjutant Maksymowicz. 

Warszawa1 d. 20 maja (1czerwca)1905. 
A więc mimo ukazu tolerancyjnego, 

wedle powyższego rozporządzenia1 jeuna 
panująca cerkiew prwoslawna korzysta z 
swobodnego rozprzestrzenienia nauki swo
jej wiary. Takiego samego prawa religia 
katolicka w Królestwie Polskiem nawet i 
teraz mieć niema. 

Znowu więc wstecz na całej lini1, jak 
o tern najdobitniej świadczy mianowanie 
Trepowa wszechwładzcą politycznym Ro
syi. 

Jak dlugo PQtrwa samowola czyno
wników zależy od energmi narodu rosyj
skiego, który zwłaszcza we warstwach lu
dowych niestety nie rozbudzil się jeszcze 
dostatecznie. 

Polacy na obczyźnie. 

Policya pruska przeciw „Sokołom". 
Czołem! „f'aterland" niemiecki ura

towany! Niejeden, czytając to, pomyśli, 
że zapewne tam gdzieś jakich niebezpiecz
nych szpiegów zlapano ! Ale gdzie tam! 
Jeszcze coś gorszego odkryli: 

Oto „S-Okól" w Barwen zdobyl si~ na 
to, iż sobie sprawił sztandar, którego po
święcenia miano dokonać w przeszłą nie
dzielę. Wszystko szlo w porządku, wszy
stko przyrzeczono. Sztandar miał być po
święcony w niedzielę, rano o godzinie 9. 
Nawet na pochód przez miasto się zgodzo
no. Naraz w ostatnich dniach przychodzi 
wiadomość, że pochodu nie pozwolono. 

z tego powodu w niedzielę udano się 
jak każdy mógł na nabożef1stwo do kościo
la, gdzie mialo nastąpić poświęcenie sztan
daru. Przybyły też dwie chorągwie towa-

. rzystw sąsiednich, które nowemu sztanda
rowi asystowaly. Rodaków zebralo si~ z 
różnych stron dosyć dużo. Każdy się cie
szył, że może być obecny przy poświęce
niu i każdy wYCZekiwal z bijącem sercem, 
skoro się nabożei1stwo skończyło, rychło 
nastąpi poświęcenie sztandaru, a tu iuż 
światła na ołtarzu pogaszono, a o poświę
ceniu widocznie zapomniano, bo naraz 
przystępuje sluga kościelny do chorążych 
i o.świadcza, że czas powracać do domu i 
odprowadza chorągwie aż do drzwi ko
ścielnych. Chor'liY zwinęli prędko sztan
dar i wziąwszy go na ramię wracali do lo
kalu. Idziemy ulicami, wszędzie Jakiś po
ploch na widok tylu maciełówek, tam i tu 
pruski policyant z kilku po cywilnemu ubra 

nynu panami na wszystko dają baczne 
oko. 

Przychodzimy na salę i opowiadamr 
sobie o równouprawnieniu o tern i owem. 
Nawet i tu jednak nas samych nie pozosta 
wiono. 

Ziawiają siG pruskie mundury, a za nie 
mi jacyś nieznani przybysze. Między in
nymi poznaliśmy tajnego urzędnika policyj 
nego z Es en. Każdy nasz ruch śledzono 
a nawet obiad był strzc:i..ony przez szano
wną policyę pruską, może z obawy aby nic 
przedłożono fałszywego jadłospisu. Dość 
tego, że ki dy nastały ćwiczenia, miała po. 
licya sposobność się przekonać, że Polacy 
a szczególnie „Sokoli" mają dość twarde 
muszkuły i szerokie piersi, które może cza 
sem znowu by się przydały pod jakimś 
Metzem lub Sedanem. Tamby sie znów 
mogli popisać, ale tu, gdzie „f a ter land hat 
ruh", tu nie wolno tym muszkulom sie roz. 
wijać, tu nie wolno piersiom swobodnie od. 
dychać. 

Otóż \ niedzielę każdy mógł się prze
konać, co nam czynić wypada. Tak samo 
druhowie z Barmen zanadto ufali że je
szcze istnieje w Prnsicch równouprawnie
nie, gdyż do ostatka się łudzili, iż im be;· 
dzie wolno obchód swobodnie urządzić. 
Niech ten ostatni wypadek bedzie dla wszy. 
stkich nauką, że udzić się nie trzeba. 
Nie płaszczyć się wiGc przed wrogiem, bo 
io nie godne Polaka, bo to nic przystoi na 
druha-Sokola. Polegajmy tylko na sobie 
samych, pamietajmy tylko o własnych si
lach, nie oglądajmy się na obcą pomoc, a 
przysłużmy się naszei sprawie. ,,0.lolem!'' 

. ,~Sokół", 

Wiec w Essen. 
Sprawozdanie z wieca w Essen-West 

z dnia 1. 4. 05. Po zagajeniu wicca przez 
delegata dh. A. Przybyłę z Essen, jako 
pierwszy mówca wystąpil dmh A. Btaszyt 
z Holsterhausen, który w fillku dobitnyc · 
słowach przedstawił ogólne położenie gór
nil{ów i hutników, wykazując, w jaki to. 
sposób kaph.alizm walczy przeciw orga
nizaeyom. Jako drugi mówca wystąpił 
druh Ant. Gwizdek z Bochum, przedsta
wiając zebranym cele organizacyu a prze
dewszystkiem „Zjednoczenia zawodowego 
polskiego" i wykazując, jakie korzyści 
mają członkowie z organizacyi. Trzecim 
mówcą był druh St. Zalisz z Essen, który 
nawoływał wszystkich rodaków, ażeby się 
jak jeden mąż zamsali do organizacyi Pol
skiej. Trudno pojąć, iż znajdują się Roda
cy, którzy jeszcze stronią od organizacyi, 
zamiast za przykładem kapitalistów si~ łą
czyć. Przemówił też w zachęcających. 
slowach delegat druh A. Przybyła z EsseR 
i jepen z druhów obecnych, skarżąc aj_~ na 
stary ferband socyalistyczny i na chrze
ściański gcwerkferajn, w których przez 
dłuższy czas byl, ale zupełnie nim się nie 
zaopiekowano, gdy, tego bylo potrzeba; 
nawoływał przeto rodaków, ażeby Polacy 
tylko do 

11
Zjednoczenia zaw. poi." należeli. 

Wiec zakończono naszem haslem „Szczęść 
Boże". 

Wiec w Oberhausen. 
Dnia I czerwca odbyl sie wiec „Z. Z. 

P." w Oberhausen. Wiecowi przewodni
czyl dh. Radajewski. Rodacy zebrali sic= 
dość licznie. Sprawy robotnicze omawiali 
dh. Nowak z Laar i dh. Ooldyan z Bee.ck. 
W . dyskusyi zabieralł dosyć licznie różni 
dhuhowie glo!. Zglosilo się 2 z czenvo
nego obozu. iejaklś p. Zieliński dosyć 
ogl~nie się wyrażal, ale drugi, nie.jakiś Je
zierski, zaczął wychwalać socyalistów tak 
dalece, Je pow tała na sali bnrza prote
!tów. Na ich wywody dano odpoiwiedź,.z 
któreł' Rodacy w. Oberhausen tnOill si 



[.:';::: • .:.:--„~~. ::: ::,<~:: -=.;-: \·, ~.:: ... =~~~; ~:--;;::::z:.
cyi, w tZjed. zaw. poi." dla nas miej~e, a 
nic mi~zy socyali~tami. Zobaczyli Roda
cy, ż~ ~;;ywody owych dwóch panów zo
stały zbite na każdym punkcie, widziełt, że 
my pomocy o,vych ludzi nie potrzebuje
my. Na zapytanie dh. Nowaka, dlaczego 

' na ':: · ielką liczbę Rodaków w Oberhau
se11. ak mało do „Zjednoczenia zaw. poi." 
naLży i czemu tak ospale pracują i na 
wezwanie, że jeżeli jakie niedomagania 
istnieją, powinni je Rodacy na wiecu 
przedstawić, odezwało się kilka glosów i 
sprawę wyjaśniono. Skutek był ten, iż 
obrano nowego delcgata • kilku mężów 
zaufania. Delegatem obrano na Oqerhau
sen dh. Jana Jóskowiaka, ul. Blumenthal
str. 45; mężami zaufania zostali: l(aról No
wacki, ul. Michelstr. 3., Woje. Grzelak dla 
Styrnm. Ostatni ma się starać, aby w 
Styrum można wiec zwołać. Nadal mę
żami zaufania pozostają: Stan. Gąstwa, ul. 
Duisburgerstr. 215 i Józef Lorek, ul. Zim
merstr. 14. Teraz obowiązkiem Rodaków 
w Oberhausen jest, aby wybrawszy sobie 
ludzi do których mają zaufanie, jak najlicz
niej do „Zjednoczenia zaw. pal." wstępo
wali. Tak samo mężowie zaufania powin
ni się starać o największą punktualność. 
tu trzeba częściej takich wieców, a !i::zba 
członków wnet wzrośnie. SzczQść IJo:i.e ! 

Wiec w Witten. 
. Ostatni wiec w Witten, zwalany przez 
z. z. P." otworzył druh J asiczak z Wit

t1en o godz. 40 hasłem „Szczęść Boże41 i 
wykazał jakie korzyści przynosi nam „Z. 
z. P." i do czego ono doprowadza, zachę
cając przytem, aby Rodacy jak najliczniej 
do „Z. Z. P." wstępowali. Następni~ prze~ 
mawiał druh Pietrzak z Bochum, na1witęce1 
w sprawie hutników i ostrzegał przed so
cyalistami. Potem przemawi~l dru~ S~?l~ 
pe i wyUomaczyl, jak panowie kap1tahsc1 
zachowują się względem robotników i za
<:hęcał, aby Polacy jak najwięc~,i się org~
nizowali, wstępując do „Z. Z. P. Następnie 
przemawiał druh Sibilski z Boc?um. Dr~h 
Stolpe wytłomaczył nam, że me panowie 
kapitaliści robotnikowi, tylko robotnik ~a
pitalistom łaskę wyświadcza. Druh Pie
trzak zachęcał jak najgorliwiej do wstępo-
wania do organizacyi. Przemawiali je
szcze dh.dh. Dalkowski, Stanisław K.owal
k~ i Wawrzyn Kmieć„ 

Wiecownik. 
W koi1cu przemawiał jeszcze druh Ja

siczak z Witten i wz111iósl trzkrotny okrzyk 
na cześć Zjednoczenia zawodowego pol
skiego" i '~amknąl wiec slmvy „Szczęść 
ł3oże!" o godz. 70. Rodacy rozeszli się 
we wzorowym porządku. 

W stępujmy do towan:ystw polskich. 
Oberhausen. Pozdrawiam Szan. Re

<lakcyę i proszę o umieszczenie następu
jącej korespondencyi. 

Jak to pięknie, jak bl-0go, jeżeli można 
tu w tych stronach obcych brać udzia~ w 
pielgrzymce na miejscea cudowne, aby 
tam u stóp Najświętszej Panny wynużyć 
sw~ żale 'l bóle i prosić o mitosierdzie nad 
nami tulaczami. Ależ Szanowni Bracia, kto 
się ma zająć pielgrzymką, jeżeli nie to,va
rzystwa tutaj istniejące? Jeżeli one się tą 
sprawą nie zajmą, to pewnie ani jedna pi.el
~rzymka się nie odbędzie. Proszę więc 
Was, Bracia Rodacy, przystępujcie jak naj
liczniej do towarzystw naszych polsko-ka
tolickich, aby sprawy nasze religijne 
wspólnymi siłami załatwiać, bo jeże!i 
każdy Polak będzie do towarzystwa nale
żal. to wszystkie sprawy łatwo załatwić 
będzie można. Niestety jednak, bardzo 
mała liczba Polaków do towarzystw na
szych należy, a tu kosztów bardzo wiele 
a towarzystwa je pokrywać muszą. A 
zkąd tu fundusze czerpać, jak członków 
mało? A po drugie mamy wielkie koszta 
do poniesienia z powodu procesu odbytego 
z miejscową policyą. Zatem Bracia Ro
dacy apeluję do serc Waszych, abyście jak 

· n·ajkczniei do towarzystwa naszego przy
stępowali, bo' komu sprawa na sercu leży, 
ten powinien do towarzystwa należeć. 
Mając nadzi ej ę , że pmśba moja będzie wy
słuchana, kre ślę się w imieniu calego to
warzystwa św. Ignacego w Oberhausen 

franicszek Mąka. 
Uwaga: Zebrania nas.zego towarzy

st'lrn odbywają siQ co pierwszą i drugą 
nfodwetę · .każdego miesiąca po polskiem 
nabożeństwie, na sali p. l(empken, dawniej 
J:Iake, ulis a Miihlheimerstr. nr. 288. 

U~;Zmy . !!zieci śpie~ać i . de~ł~lll:P,wa.ć po 
• • l · polsku. 

. . Wiemy· ~·szyscy, jak b·ar_dzo . . nas~e 
dzieci polskie na obczyźnie narażone ~ ria 
giermamzacyę, przeto też \vszystkich 
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działać przeciw szkodliwym \1·p.ływom ob
cego otoczenia. Bardzo skutecznym środ
kiem jest uczenie dzieci na pamięć polski.eh 
wierszyków i piosenek, przez co dzieci 
nabierać będą nietylko wpra\VY w wymo
wie polskiej, lecz równocześnie nauczą się 
kochać język ojczysty. Aby Rodakom u
latwić tę pracę zamieściliśmy w „Posłai1cu 
hatolick;nr; kilka wierszyków i spo
dziewamy się, że Rodacy chętnie z tego 
skorzystają, aby swe dziatki zachęcić do 
nauki. Dzieci trzeba zachęcić do nauki ja
ką obietnicą, a skoro dziecko raz i drugi 
wierszyka się nauczy, zadeklamuje i uzy
ska pochwalę, to chętnie garnąć się będzie 
do książki polskiej. 

Unikajmy obcych towarzystw i gazet. 
Altenbogge. Pozdrawiam Szanown<:i. 

Redakcyę oraz wszystkich czytelników 
„Wiarusa Polskiego" stawami: Niech bę
dzie,„ pochwalony Jezus Chrystuns ! 

Z wszystkich stron czytam korespon
dencye w „Wnarusie Polskim", ale z Alten
bOgge. się nikt nie odzywa. l(ochani Ro
·dacy ! Przed trzema miesiącami zostafo 
tutaj zaożone tmvarzystwo polsko-katolic
kie pod opieką św. Jana Ew., które coraz 
to lepsze robi postępy. Teraz jest naszym 
obowiązkiem, abyśmy jak jeden zapisali 
s'ię na członków to\varzyst\va, które już 
okolo SO członków liczy. Muszę jednak 
zaznaczyć, iż tli w Altenbogge i okolicy 
zamieszkuje przeszło 300 Polaków, a więc 
jeszcze nawet nie czwarta część jes.t w to
warzystwie. 

Będąc w domu pewnego Rodaka, py
tam się, co tam „Wiarus" dzisiaj pisze, a 
on mnie na to odpowiada: o - o, toć ja 
„W~arusa" nie mam, przecić ja mam nie
miecką gazetę, ona też dobrze pisze i ·je
szcze 150 mr. na pogrzeb obiecuje. Pytam 
go się, czy on też rozumie, co to pismo pi
sze. Po\\' iada mi, że rozumie, ale wnet się 
przekonałem, że bardzo kiepsko rozumiał. 
A takich mamy dużo. A co jest powodem 
tego? Oto brak ośvv'~aty ! Oświatę zaś 
zdobywa się przez czytanie „Wiarusa Pol
skiego'', który też w każdym domu na ob
czyźnie znajdować się powinien. Roda
ków bardzo proszę: \Yyrzućcie niemieckie · 
polakożercze bi buty z domów Waszych, · a 
zapiszcie sob~e „Wiarnsa Polskiego", kt6-
ry na cały kwartał kosztuje tylko 1 m. 50 f. 
a z odnoszeniem do domu 42 fen. więcej 
Czytajcie go pilnie, a wtenczas o ·świata po
między nami się podnie~ie. Kończę moje 
parę sló\V i pozdra"11am Rodaków w Al-
tcnbogge i okolicy. Stary Wiarus. 

Wiec „Z. Z. P." w Kray. 
W czwartek dnia 2 b. m. odbyl się w 

l(ray wiec na sall p. l(ofenkoster. Dh. 
Brzóstowicz zagait wiec pozdrowieniem 
„Szczęść Boże" i powołał dh. łf. łforow
skiego do pióra. Z ramienia „Zjedn. zaw. 
pol." byt wystany jako referent dh. Różal1-
ski z Gilnnigfeld. który zachęcat zebra
nych, aby więcej dbali o spra'\\'Y orgawza
cyi, która nam talk bardzo jest potrzebna. 
Potem mówca obszerme omówil sprawe 
uowcli górniczej i o stosunek pracodaw. 
có,,· do robotników. 

Z kolei zabierali głos dh. J. Kukiolczy{1 
ski, Brzóstowicz, Pogtodzii1sl<1~, Różańskit 
l(urasiński, Pawlowski i fr. Pogłodzif1ski. 

Mężem zaufnia obrano na połudrniową 
część Krayu (Kray-Siid) w miejsce dh. J. 
Walczakadh. Jana Rembowskiego. Dh. 
Brzóstowicz zamknął wiec pozdrowie
niem ,,Szczęść Boże". 

M. Chorowski, sekr. 

Herne. Wiec w sprawie OJJ'ieki ducho
wnej odbył się w ostatnią niedzielę maja. 
Wiecownikó"\-v zebrało się około 500. Ko
mitęt obrany \V styczniu r. b. został za
twierdzony. Polacy, których do parafii 
tierne należy około 5000, pragną co nie. 
dzielę nabożefl.stwo i kazanie polskie przed 
południem. RezolucyG odpowiedziednią, 
którą wniósł redaktor p. Michał l(wiat-

. kowski od naszego „Wiarusa Polskiego! : 
jed111-0gloś1~le uchwalono·. Przewodniczą
cym ·wieca był p. Jankowiak. 

Parafianin. 

Wiec tragm zy polskich 
w Toruniu 

.... 
urządzony za staraniem „Zi2dnoczcnia z1-
wodowego polskiego" o'dbył się, jak pisze 
„Gaz. Tor.", w środę wieczorem na sali 
„.Muzeum''. przy dość .licznyrn udziale ~i :.zc 
stników. Zagaił go pan Sostński, prcus 
!iZjcdnoczenia zawodo\\.·egi') polskiego" · w 

. Bocnum o godz, ~9. · Na prze"voctn:czące
go Ob.rano p. l(.wiatkowskiego, 1w srl.t eta-
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Bergera i Kruszewskiego. - Pe ukonsty
tuowaniu bmra udzielił p. ;.)rzcwodui~Z'.'\CY 
głosu p. Sosifiskiemu, który w godzinne! 
mowie przedstawił u'czestni1rnm koniecz
ność organizowania· sie. - P.J.r.1-;il także 
w swych wywodach o związeK socyallsty
czny, nadmieniając, że ich ipraca 1 cele są 
fałszywe, że wychodzą li tylko na to, aby 
robotnika polskiego po prostu zglupic i wy 
zyskać. Znalazło się także kilku tych pa
nów, którzy nie bardzo byli zbudowani z 
tych pochlebst. Nadmienił także, że „for
arbeiterki" i „majsterki" wyzyskują robo
tnika w najokropniejszy sposób, przez co 
się bogacą a robotnik traci na groszu i na 
sile. - W dyskusyi, która się z pcwodu 
bardzo doniosłego referatu wywiązała, za
bierało dużo uczestników glos, pomiędzy 
nimi takż;:; dwóch panów czerwonych. Po
mijając innych mówców, zabral glos znany 
ze wszech stron agitator socyalistyczny p. 
Albrecht, wychwalając naturalnie swój 
Z\Viązek jako najlepszy i najmocniejszy. 
Przyszedł także do tego przekonania, że 
pan Brejski, który przeważnie mandat po
selski zawdzięcza ich .poparciu, nie pow1-
nien sprowadzać z Bochum agitatora, któ
ryby im odstręczał członków. On, p. Brej
ski, zdaniem mówcy p.::>\\··inien by być im 
wdzięczny i pójść z nimi teraz ręka w rę
kę. Na te zaczepk1 odpowiedzial pan So
siński, że p. Brejski najpierw nie zawdzię
cza im wyłącznie zwycięztwa, a jeżeli się 
przyczynili do tego, uczynili to nie dla pa
na Brejsl~ego, tylko w interesie stanu ro
botniczego a więc jedynie spelnili swój o
bcwiązek. Gdyby wszyscy posłowie so
bie tak postępowali, toby dola robotnika 
wnet była jak najlepsza. 

Drugi mówca z tej partyi był niejakiś 
pan Bischewski. Wywodml on, ile ich 
związek zdzialal i jak gorliwie pracują 

nad polepszeniem doli robotnika, dowodził 
także faktami, że na strejk g0rników kilka 
tysięcy marek wysłali. - Na to odpoW11e
dzial także p. Sosiflski, stawiając pytanie, 
dla czego nie zdołali tych 200 tragarzy zor
ganizować, jeżeli tacy są mocni i tak wiele 
dzrnlają. - Pierwszemu mówcy dał także 
należyt4 odprawG p. Cichewicz, który za
pytał się owego pana, czy zna katechizm 
lub pięć przykaza11, bo według jego zdania 
ani jednego, a11i drugiego nie zna, a chce 
uchodzić za dobrego katolika-Polaka. Od
powiedzieć Ó\\ pan r: ic rnógl, gdyż 'vzru
szyly go te odprawy tnk, ż'e znikl Jak kam
fora bez pieprzu. 

W końcu zachęcał szanowny pan pre
legent do jak najliczniejszego organizowa
nia się, a gdy przyjdzie do wyboru posła 
do parlamentu, tylko jednomyślwe gloso
wać na p. Brejskiego, gdyż on jest jedyny 
prawdziwy i szczery przyjaciel robotnika. 

Teraz przystąpiono do zapisywania 
się na członków; zglosito i dal o snę zapi
sać 40. Uczestników było około 300. Z 
inteligencyi przybyto 2 księży i kilku ku
pców. O godz. 11 nczestnicy rozeszli się 
bardzo zadowoleni. - Przebieg wieca byl 
bardzo poważny. 

Z wojny rosyjsko-jaoońskiej. 
Prezydent Stanów Zjednoczonych nie 

ustaje \V staraniach o doprowadzenie do 
ukladów pokojowych i wysiłki jego nie 
pozostały pono bez skutku. 

Petersburski korespondent . gazety 
,.Matin" podał zestawienie strat rosyjskich 
\V ciągu 14 miesięcy wojny, oparte na źró
dłach i dokumentach urzęduwych: .we
dług tych oblicze!1 straty w zabitych, r_an
nych i wziętych do niewoli przedstawiają 
się następująco: · 

Nad Szaho 45,000 ludzi; w Porcie Ar
tura i pod l(inczu 45,000 ludzi; pod Liaoja-
11em 25,000 ludzi; pod łfaiczerJ1em 15,000 
ludzi; pod Wafanku 4,000 ludzi; pod Tiu
renczenem · 2,400 ludzi; pod Sichoczcnem 
1,900 ludzi; pod Tasziczao 700 ludzi; pod 
Sihoianem 1360 ludzi; pod Kajczu 24-0 lu
dzi; pod Sandcpu 10.000 ludzi; pod Mukde-

. nem 175.000 ludzi. 
W bitwach morsk~ch i drobnych po

tyczkach 9,900 ludzi. 
Wycofano z teatru wojny miesięcznic 

po 7000 chorych, t. i. razem 100,000 łlldzi. 
Ogółem wedlug tego zestawienia, 

straty armii rosyjskiej \vynoszą 435,000 
. ludzi, w rzeczywistości jednak muszą być 
v:iększe, gdyż n. p. w Porcie Artura Ro

. syame utracili daleko więcej żołnierzy. 
· Straty w materyale przedstawiają się 

~ następująco : · 
· Lini~ kol~i tńandżurskiej 253 ,mil. rs.; 

kcs~!a jej obrony 46 mil. r~.; szkody wy
rządzone przez Chunchuzów 70 mil. rs. 

· budo\fa miasta i" portu Dalne 34 ·mil. rs.; 
służba_ mo_rska do potrzeb k~lei 11 mil. rs.; 

;- v~·! /„;~~:~·:.. ;~~~:::, 1;.~~:-~.~ c,Gi~U~ i ; „ 
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ryal pozostaw1ony w nim 500 mil. rs: 
wartość skonfiskowanych statków handl., 
wych 10 mil. rs.; statki floty (przed bit\\o. 
pod Tsuszima) 160 mil. rs.; wartość straą 
conych 1480 dział 10 mil.; l(oszta wojn ~ 
pokryt~ z pożycz~k zagranicz~ych 570 rnJ. 
rs:; pozyczka panst~v-0wa obligacyjna 15{) 
mil. rs.; ostatnia pozyczka 200 mil. rs. 

Ogółem straty i koszta \Vynoszą Prze. 
szfo d\va minardy rubli. - W bilainsie tyrn 
nie uwzględniono strat floty rosyiSkieJ w 
bitwie pod Tsuszimą, obliczonych na okrą. 
głe 150 milionów rubli, ani też kosztów 
ekspedycyi Roźdiest,vieńskiego na dalek 
Wschód. · 1 

Jak szybko wzrastają koszta wojenne 
Rosyi, świadczy ':vymownie ta okolicz. 
ność, że gdy w rocznicę wybuchu w·oiny 
prasa robila bilans j~ego roku, obliczała 
straty na przeszło miliard; dziś pa czte. 
rech miesaącach straty te wzrosły o prze
szło drugie tyle. 

Ziemie polskie. 
Z Prus J..achodnich Warmii i Mazur. 

Peipiłn. 7 czerwca odbył się tutaj ziazd 
delegató\v „Związku towarzystw ludo. 
wyc;h" na Prusy Zachodnie. Z 35 towa
warzystw przybyto 41 delegatów. Przy. 
chylrne przyjęto zamiar . ut\V'Orzenia kasy 
pogrzebowej i wybrano '" tym celu komi
syę. 

Wie~e przedwyborcze odbędą Sitę 18 
bm. w. Chełmnie na powiat chełmi!1ski, 

w Mlewie dnia 12 czerwca \V II świę
to Zielonych Swiątek o godzrnie 5 po połu
dniu 11 p. Briksa, 

w Kowalewic dnia 18 czerwca. 
w Plywaczewie dnia 25 czerwca. 
Nowemiasto. W ś1vięto Wniebowstą-

pienia Paf1skiego utonął w Drwęcy 17-let
ni ucze!1 drukarski Konrad Koszykowski. 
Pamimo, że nie Utnl!ał dobrze pływać, udal 
się na niebezpieczne miejsce i znikł pod 
wodą. Współtowarzysz po .::łrn ycil go, 
był jednak zmuszony z pmvodu silnego '" 
tern miejscu prądu dla wtasnego bezpie
czeflstwa puścić go. Dotąd ciała nie OO.na
leziono jeszcze. 

- Podobny pożałowania godny wy. 
padek zaszedł w Brat11szewie. Trzech pa. 
robków z .Krzemieniewa, zgrzanych \vsku
tek wycieczki, postariO\valo się kąpać ''sra 
wie. Nagle rozlegl się krzyk i 18-letui fali 
Traczkiewicz, syn chałupnika z LipoW'.tc. 
począł tonąć. Zbiegli się ludzie ze wsi, ale 
nieszczęślll'\ve·go zdołano wydobyć juŻ· tyl
ko jako trupa po d\\."Ugodzinnych poszuki
waniach. Pomimo gorli'\\--ych usiłowa11 
nie zclołano mu więcej życia przywrócić. 

Z Wiei. Kt Poznańskiego. · 
Poznań. Proces MeyrO\vej.,Pa.rcza 

przeciw hr. WęsierskQ-Kwileckiej. odro
czony do 20 września. W dniu tym ma być 
stanowczo ukończony. 

Ostrów. Powoli wladza szkolna zapro 
wa<lza rebgię niemiecką. Dziecom szkol
nym dają niemieckie podręczniki do nauki 
katechizmu. - Rodzice uczcie dziecJ pilnie 
w domu, a dzieci otrząsać się będą z tych 
naleciałości kulturnych. 

Poznań. Gazety niet11jleckie piszą, że 
ks. arcybiskup Stablewski posłał w ponie
działek telegram ze życzeniami na ręce ce
sarza z powodu zaślubin cesarzewiCza. Na 
to odebral arcyb~.skup od cesarza następu
jący telegram: „Proszę przyjąć serdeczne 
podziękowanie za przyjacielskie życzenia 
i blogoslawie!1stwo, jakie ks. arcybi~kup 
z powodu ślubu mego syna następcy tronu 
przestałeś. Wilhelm, król". Telegram z 
życzeniami arcybiskupa nic jest światu 
tu zna.ny. 

Poznań. O gwaHownei nawafoicy. 
jaka szalała w środę w nocy. donoszą z r?
żnych stron l(s ięstwa, że wszędzie., gdzie 
tylko p rzechodziła, m.niejsze lub większe 
ślady zniszczerna po sobie zostawiła tak W 
miastach jak i na wsiach. W Międzyrze
czu uderzyl pimun we fabrykę maszyn, w 
mleczarnią, w zakład nmysfowo~chonrch 
i wszędzie znaczne wyrządzi! szkoidY1 z lu~ 
dzi nikogo życia nie pozbawil. Pod W?l
sztyinem uderzył piorun w sąsńediiią wio· 
skę G. w zabudowania doinialne, które 

·zgorzały i zabił w dodatku 17 sztuk ljyd~~' 
· kilka wołów roboczych, kilkanaś~ie ·śwlfl. 

W Reklinie uderzyl piorun we wiafra~, za
mienił w kupę popiołu z wJelkim ~apase~1 

. zboża i mąki. Miejscami spa dl takze g~~ ·' 
leci inie wyrządzi! ani' w ogroaach '~ni na 
polach znaczącej szkody. · 

Poznań. Przeci·wko hakatystom '~~
stąpilo stowarzyszeni naucżyc:i~li pozn~1~: 
sk;1ch. Wiadoni"o, że \tla zebranm haka Y 
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~~-'Iw interpełacyi raru:iego p. Ku~aja, któ-
c rada miejska i magistrat uznah za słu
rioą. Na zebraniu stowarzyszenia nau. 
~zYdeli uchwalono rezol.ucyę prze~iwko 
tanowisku I?.· Semraua ·l hakat_Ystow, a 

s zewodniczący p. rektor Schle1ff wedle 
P~redownika" zaznaczy},. iż n~ep~~wdą 
~· t co twierdzą hakatysc1, że .dz1ec1 1 ro-
1es' '1 ś . . h d (ce polscy w ogo no c1 me c cą su.ę il-
:yć po niemiecku. Mówca ina podstawie 
~sobistych do~wiadcz~ń . st\yierdz~, że 
~stręt talki do Języka mem1eck1ego me ist
\ ·e1·e. Prawda, że nauczanie dzieci pol-
fll . t . k . t d skich połączone 1es. z "':1ę. sze!Il1 . ru _no-
, -iam~ jak nauczame dzieci men11eck1ch, 5
le tu' nie jest bynajmnie~ dowodem, że 
~zied polskie uczą się gorzej od niemie
'kich .. Stanowczo protestować należy 
G rzech,;ko żąda1niom hakatystów, aby 
~ziect polskich rodziców, wstępując do 
szkolY uczyć w osobnych kursach przy
gotow~wczych jęz~ka niemi~ckiego. Taki 
środek rów1~alby się z.upefn.1e szkole .wy: 
znaniovvei i obostrzylby J_eszcze w1ęce1 
przeciwief1stwa narodowoścmwe. Wnelce 
ibole\vania godnem jest, że „Ostmarken
~erajn" występuje z podobnemi preteinsya
mi do szikoly właśnie ter~, kiedy cały 
stan nauczycielski ze względów społecz
nych i narodowych walczy wszelkiemi s1-
·1ami c szkolę symultanną. 

W dyskusyi nad przemówieniem p. 
·schleiffa zazanaczył p. rektor Driesner, że 

o.stmarkenferajn" przez rezolucyę swoh1 
~~dal się w sprawę, nie należącą wcale do 
dążności, których zresztą lekceważyć nie 
można. J eżehi „Ostmarkenferajn" chcą o-

. sięgnąć swój cel, . może działać dodatnio w 
zupełnie innym kierunku . . W szkole na~
czyciele. sami, świadomi celu, postarają się 
wszelkierni siłami .o spełnienie swego za
dania. Rezolucya „Ostmarkenfe:rajnu" rr~o
że zupełnie zniweczyć to, co dotąd os1ą
gnęla szkota · w interesie·· niemczyziny. 
Ostmarkenferajn" zdobylby sobie zape

~~ne wdzięcznoś-ć stanu nauczycielskiego, 
gdybr bromf szkoły prze:d Wp!yw~mi, kt,ó
re właściwie ze szkolą me maią me wspol
nego, a działają tylko ujemnie na ~vyniki 
naukO\Ve i wychowa:wcze. Żąda111a, aby · 
dzieciom polskim dla nheznajomości języka 
niemieckiego zabraniać wstępu do szkól 
p/atnych, pominąwszy inne powody, już 
dla tego jednego uwzględnić . nie mnżna, 
pclnieważ takie pDstępowarne byłoby gru. 
bem naruszeniem konstytucyi. 

Po wysłu~haniu powyższych wywo
dówprzyjęto rezolucyę, potępiającą ·u-
chwały ,,Ostmarkenferajnu". . 

Inowrocław. Niedawno temu artysta 
s~ (Roland) uzyskał po dlugoletllJich mo
zolnych staraniach wyrok najwyższego 
sądu administracyjnego w Berlinie, upra
wntający go do dawania przedstawiei1 
taetralnych w Księstwie Poznańskiemr Pru 
sach wschodnich i zachodnich, S!ązku i 
mlłściei Berlinie. 

P. Brzeziński z·organizowa! tedy wy
borowe towarzystwo dramatyczne, prze
ważnie 'Złożone z lepszych sil artystycz
nych scen galicyjskich i przystąpi! do dzie 
la. Pomimo tak korzystnego wyrok!.! są
du administracyjnego pruskiego, wla.dze 
Policyjne usilowaty jednakże przed~ręb~or
stwu p. B. ze 1.nględów narodowo pol!ty
cznych przeszkodzić, wynajdując kru~zka) 
iż Jl, B. oprócz koncesyi artystyczne1 po: 
trzebuje patentu procederowego. Na teJ 
zasadzie z polecenia centralnych wladz P?
licyjnych magistrackich w lnowroclaw1u 
'Zakazano p. Rolandowi dawania przeds.ta
Wień1 a chcąc mu uniemożl,wić dalsze pro
wadzenie przedsiębiorstwa teatralnego) 
Policya miejscowa bez żadnych powodów 
Wydalita artystó\v poddanych austryac
kich. 

Nie pomogly osobiste -dochodzenia . i 
Perswazye. Naczelny prezes wyrok bam
cyjny wladz policyjnych potwierdmt ! e
d~akże i to zarządzenie wladz prusikic~ 
nie Wycze.rpalo energii p. B. Cze~prędzeJ 
zo-rganizowat on towarzystwo li tylko. z ~r 
1Ystów Poddanych pruskich i poczyml :u 
'
1.la<lzy policyjnej w Poznaniu nowe stara 
n~a. Chocfaż p. B. uczyni! zadość wszeI: 
~1'.1; formalnym i prawnym warunkom 1 

scisle ustępowat władzom policyjnym, sta
rania iego nie zostaly uwieńczone po~1Yś.1 -
nym skutkiem, gdyż władze poznanskie 
Odmówiły p. B. wręcz pozwolenia na da
wanie Przedstawień teatralnych, zan.im me 

" Wykaże się posiadaniem patentu procede
rowego, na mocy jednakże wywodów są
~11. administracyjnego żądanie ~rladz poli
sYl~Ych bylo bezprawne, gdyz towarz~
~t:wo P. B. odpowiadalo na mocy przepi-

- k~-w Prawnych wyższym wymog?m sztu-

.::."':,.r ;;. ::;. z« P.:.ii',.::,~ - z:~ ~.;.r, lTi~~.::.n ;;,. • 
nych zniszczyć i dla sprawy teatru znie
chęcić. Wobec tak krzy zącej niesprawie 
dJiwości p. B. zebrawszy wpierw obfity 
materyal dowodowy wytoczy, jok donosi 
„Nowa R.ef.", proces, który ukaże V.' C wła
ściwem świetle· zakulisową d2'Jałalność po
licyi ooznańskiej. „Dz. I(uj.'' 

Poznań. Walne zebranie delegatów z 
W. Ks. Poznańskiego odbędzie się w Po
znaniu dnia 19 czerwca 1905 r. o godz. 11 
przed ·poludniem na starej sali bazaro :i.·ej. 

Porządek obrad: 
1) Zagajenie i wybór sekretarzy wal

nego zebrania. 
2) O<lczytanu.e protokufu z ostatniego 
4) Wybór uzupeniający dwóch człon

ków Komitetu Prowincyonalnego. 
5) Sprawa organizyi kasowej po po

wiatach (referent p. M. Więckowski). 
6) Sprawa urządzania dorocznych 

wieców informacyjnych po powiatach (re
ferent ks. Prałat Wa\vrzyniak). 

7) Wolne glosy. 
8) Zamknięcie. 

Ze Slązka czyli Starej Polskłs 
Lipiny. Wielkiego łkopotn rtarobili 

tuteJszei policyj ci rzekomo tak spokojni 
ro ofaicy rusińscy. Jaik wiadomo, wyda
lono -' W ostatnim czasie bardzo dużo ro
bot~fkó~ galicyjskich z zakladów prze
mysłowych jako „niebez~recznych" agita
tcrów polskich, a na ich miejsce sprowa
dzono Rusinów, którzy rzekomo są Jagodni 
jak baranki, a do tego wrogo usposobieni 
do Polaków. Otóż w zeszłą niedzielG 
przyszło tutaj pomiędzy kilku Rusinami i 
oberzystą Klepką do bójki z tej przyczyny, 
że nie chcia im dać „wódki". Spokojni ba
rankowie grozili oberzyście nawet siekie
rami, dopiero nadbiegtej policyi udało się 
uspokoić dzielnych „bojowników", zab•1e
rając ze sobą trzech najgłośniejszych. Spo
dziewać się można, że i te łagodne rusiń
skie baranki będą wnet okrzyczane jako 
,niebezpieczni" wrogowie ntiemieckiego 

'.,vaterland". (,/Jórnoślą~ak"_). 
Orzegów. Wskutek oberwain1a się 

kamieni został na kopalni „Ootharda" cięż„ 
ko okaleczony górnik Szrnaiduch. Rany 
odniesione są tak ntebezpieczne, że niema _ 
wiele niedziei, utrzymania go przy życiu . 

Niem. Piekary. Przedwczoraj wy-
buchł u tutejszego gospodarza Pyki wiei-

. ki pożar,. wskutek którego zosta!o bez da:.. 
chu aż 14 rodzin. Ogiteń powstał o godzi
nie 9-tej \vieczorem, a z powodu panują
cej suszy szerzył się gwaltow1nie, te~ bar- . 
dziej, że WDdy wszędzie hrnkowalo. Z 

. okolicznych s1kawek ogniowych .byly obe
cne sikawka z Niem. Piekar, Szarleia, 
Brzozowca, Kalllllenia, Rozbar~u, Radzion
kowa i Bytomia. Z powodu ciągle powta„ 
rzających sie pożarów zwraca się uwagG 
na to, by pilniej baczono na światło i dzie
ci które często są przyczyną ognia. 

' Bytom. Na Górnym S!ązku w chwili 
obecnej braikuie 158 nauczycieli; na 46 po
sad nauczycielskich potrzebaby zaraz te
raz nauczycieli, a niema ich. Może gdyby 
nauczyciele cie musieli gennanizo-\.':a~, 
wlięcej b:yłoby kandydatów na nauczyc1elJ, 

Rybnik. So-cyalistycznY: ag.itat?r Jan 
Smolka zósta{ podczas burzy. o? p1oru~u 
zabity. Powracał on z Biertultow, gdzie 
ro z.da wal socyalistycznc pisma . ulotn~. 
Piorun prz.eszed! przez cale . ciafb Smołk11 
zad\tjąci mu na tniejscu śmierć. 

. s·więtochłowice. Ciekawy proces t?
czy tu-tej$za spólka mleczarska z kopalnią 
Niem~y" o wodę. Przed okola_ 20 ~aty 

byto w studniach wody dosyć,. P,o k.ilku 
latach jednak woda zaczęta zarnkac; ~~ o
statecznie całkiem znikła. ·Własc1ciele 
studzien nie wytaiczali proc~s1.1 kopaln1, 
która najwidoczniej \V'odę posc1ągala, ~o
nieważ mając wodę z fiskalnych wo~octą~ 
gó\V nie dbali 0 swoje studnie, alb? !ez. b~lI 
od kopaln:i lub huty Fal~a ~alezrn i me 
chcieli z państwem zadz1erac. _ 

w końcu jednak musieli za ~vodę P!a
cić co wobec wielkich podatkow gmm
ny~h bylo nader uc~ążliwei:i. Stąd po
wstalo niezadowolenie. Spotka mleczar;
ska choiala nasamprzód w drodze dob1:0-
wolnci umowy dostać jak~eś o~szkodo\\ ~
nie od dopalni, ale kopalrn~ ~1ę_ na to nte 

d ·1 Więc spółka w 1es1e111 zeszłego 
zgo Zl a. k 1 · W trch 
-i-oku wytoczyła proces op~ ~i. " 

dniach maią być przeslucham Jak? rz~czo.
znawcy radzcy górnac~y Buntze.I i ttemke. 
- Wszyscy są ciekawi na wynik procesu, 
bo sobie powiadają, jeśli sp.ólka wyg~a, to 
potem i my zaczniemy taki sam pro .... es o 
wodę. 

·- Wiadomości ze świata •.. 
z Rosyi. Wyposażenie generał_ guber-

. . ters·b,1rskiego Trepo\n talł dalece · natora pe _ ' · 

. .:':l ... t., .; ł' · ;1.0;n0~1Ji ~ \ami, iałc to ii; ·a
lo n mo ·y ukazu ar k1t:go, równa ie u
s anowieniu dyktatury Trepowa dla ale] 
Rosyi. Pokazuje się zatem, że stronnictwo 
wielki ·h k iążąt zw:rci~żylo i nakłoniło 
cara, aby nietylko dalej prowadził 
wojnę, ale również, aby wypowiedział 
wojnę wewnętrzną w zystkim stronni-
ctwom rosyjskim, które żądają reform. 

Rosya wchodzi zatem w okres skrajnego 
prądu wstecznego, jak najbardziej samowol 
nego systemu policyjnego. Zdaje ię prze
cież, że tego rodzaju dyktatura generał
gubematora Trepowa, który został naczel
nikiem żandarmó\\' 1 kotkzy się bardzo 
smutnie dla cara i dla binrokracyi, gdyż 
\\' całej R.osyi pojawia się coraz silniejszy 
prąd . oporu przeciw obecnemu systemowi. 

Ze Skandynawii. Dotąd zatarg szwe
dzko norweski stanąi na tem, że storti~1g 
(sejm norweski) złożył z tronu Oskara, 
wspólnego króla Szwecyi i Norwegii, a 
król Oskar założył przeciw temu protest. 

Przebieg sprawy byl następuj<icy: 7 
czerwca przyjął storting jednogł0śnie bez 
<lyskusyi następującą rezolucy~· : 

„Ponieważ wszyscy czlonkowic Rady 
korony złożyli swoje urzędy, ponieważ 
król oświadczył, że nie jest w możności 
dania krajo\vi nowego rządu, ponieważ 
wtadza królewska konstytucyjna tcm sa
mem przestała istnieć, upelnomocnia stor
ting czlonków ustępującej dzisiaj Rady ko
rony, aby nadal, jako rznd królewski, wy
konywali przysługującą królowi \\ ładzG 
zgodn11e z konstytncyą Norwegii i istnieją
cemi ustawami, ze zmianami, koniecznemi 
do tego, aby zjednoczenie ze Sz\' ecyą pod 
królem ustało". 

Jako wynik tego, że król szwedzki 
p-rzestal istnieć, jako król norweski, mini
.ster pa11stwa M'ichelsen, przyjął 11mieniem 
rządu to zaszczytne, ale trudne zadanie, ja
kie mu przydzielil storting. 

Następnie przeciwko 5 glosom socyal
nycli. demokratów przyiGto adres do króla, 
w którym podaje mu się do wiadomości 
wydane zarz4dzenia i przyczyny tego po
stępowania. W adresie jest pow1edzia
nem, że ze strony stortingu i narodu niema 
żadnego niezadowolenia prze Ci wko królo
wi osobiście i przeciwko jego dynastyi, ia-:: 
ko' też przeciwko szwedzkiemu ludowi. 
Storting prosi króla o wspótdzif1ta11ie, oraz 
aby· jeden z młodszych książąt domu Ber
naclotte wstąpi{ na tron norweski. 

Storting wydal także odezwę do naro-
du. 

Król Oskar wysla{ ,następujący tele
gram do ministra Michelscna w Chrystya
nii: Otrzymałem za wiadom1enie Rady P;:l(l

stwa i zakładam energiczny protest prze
ciwko postępowaniu rzctdu. 

„Lok. Anz." donosi z Kopenhagi, że 
panuje tam przekonanie, iż między SZ.\\ e
cyą a Norwegią musi przyjść do wojny z 
powodu złożenia przez sejm norwegski 
króla Oskara z tronu. Armia norwesk~ 
została zmobilizowana, zmobilizowano 
także obronę krajową i pospolite ruszenie. 
Zarządzono także mobilizacyę floty. Ró
wnocześnie i w Szwecyu zarządzono mo
bilizacyę wszystkich sil ·zbrojnych. 

Wprawdzie sejm norweski prosi! kró
b o'stcara aby jeden z książąt jego domu 
rnógt wst~pić na tron norweski, ale zd<Jjc 

· się, że dynastya Bcrnadottów nie zgodzi 
.sH~ na to. 

Towarzystwo św. Alojzego w I(ottenburg 
donosi czlonkom oraz wszystkim Roda
kom w okolicy Kottcnburg i tow., które 
już od uas zaproszenia odebrały i tym, 

1 

które dla braku adresów zaproszeń nie odc 
braty, iż 18 czerwca obchodzi.my 10 roc~
nicę istnienia naszego na salt paua Tel
schowa. Szan. nam życzliwe towarzy
stwa prosimy, aby przybyły. bez chorą_: 
.gwi. Porządek uroczystosc1: od 4 do / 
deklamacye i koncert, o godz. 70. teatr p. 
t. „Koszyk kwiatÓ\\ " . Muzykę dostarcz.y 
p. Ignacy Musielak z Castrop. Czlonkow1c 
nasi i obcych towarzystw płacą 30 fen. 
wstępnego. Niecztonkowic placą \\. stępne 
go de towarzystwa 1,45 mr. Mamy na
dzieję że nas Rodacy i to\varzystwa s:\'<1 
obe.cn~ścią zaszczyci(: raczą. o co prosi 

· Z ar z ą d. 

PIELGRZYMKA Z DEKANATU RECK
LINGHAUSEN DO NEVIG!3S. 

Pkelgrzymka odbędzie ·się ~nia 18 czer
wca. Szan.' pan6w przewodrnczącycli to
\varzystw dekanatu Recklingh~us;n .za
prasza się na pogadankę w drugie swu~to 
Zielonych S\viątek o godz._ 1 US jak zwy
kle. Bliższe szczegóły o pielgrzymce zo
stan~ ogloszone \Ve „Wiar. Pol." . 

l(omit~t. .. Z tego wynika że postępowame wladz 
~ohcyjnych bylo Jedynie na to obliczone, 

• '"~ ~ ,) ' „ 1 
... \ t; I ' f' ' J ~' • • 

u~AliHEC _, ! 
Wiec zapov.·iedzlaoy w celu zalożenł 

„Sokola" nleodbędz.le się, gdyż go~ ino ' 
odmówił nam saU. 

o , I te t. 

HEERf E. 
Pierwsze .viece ,,Zjednoczenia zav. o

<lowcgo pal." odb dą sie :<.' niedzieł , dnia 
25 -zcrwca: 
w Heeren przy Kamen przed poł. o godz. 

11~. ś 
,. :Kamen po poudniu o godz. 20. 

1,Zjednoczenie zawodowe połsłde". 

Bochum. 
Wiec ,,Zjednoczenia zaw. pols." 

odbędzie sic w Bochum dnia 25 czerw 
Lokal i godzina czasu będą później to-
szone. 

WIĘC W BRUCl(HAUSE ' 
w niedzielę, dnia 1 czerwca przed połu
dniem o godz. 11 3/i w lokalu p. Reldlich. 

Na p-orządkll obrad sprawy hutnicze i
górnkze. Sprawy zarobkowe i inne \ a
żne rzeczy. Na. wiec przybędzie mówca 
zamiejscowy. Liczny udzial pożądany. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

WIEC W GELSENl(IRCHEN-SCHALKE 
odbędzie SiQ dnia 25 czerwca po pot. o g. 
5 w lokalu p. Krincr, przy ul. Oststr. Na 
porządku dziennym Jakie korzyśdi mamy 
z organizacyi. Sprawy górnicze i hutni
cze. Sprawy knapszaftowc i inne ważne 
sprawy. Liczny udział pożądany. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie" • 

BACZNOśC CZLONl{OWIE 
„ZJEDNOCZENIA ZA WOD. POL." 

Na życzenie czonków zalożyliśmy biu 
ro obrony prawnej w następujących miej
scowościach: 

W Recklinghausen-Sild (Bruch) u druha 
J anowsk1ego obok kościoła kat-0lickiego 
Marienstr. w kaŻdy piątek po południu 
od godz. 3. . 

W Bottropie w każdą środG po południu 
od 3 godziny w .domu druha Ludwika 
Gromadki, przy ul. Waldhausenstr 18. 

w ··tterne w każdy piątek przed potudnietn 
od godziny 9 .w lokalu p; l\ramer, obok 
dniha St. Jankowiaka ul. Neustr. 

Uprasza się, aby druh-0wie w okolicy 
zamieszkali korzystali z tego urządzenia 
jak najfjczniej. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

··~··$~~ •*~!;..~~~$·-w dniu godnych Imienin 13 czerwca 
skladamy szan. przewodniczącemu 

p. ANTONIEMU W ALIŃSl(IEMU 
jak najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, 
szczęścia i btogosfawie(1stwa Bożego, ty
cia do sto lat i tego wszystk~ego, co jest 
pragnieniem serca jego, i wszelkiej fortu
n~ a po śmierci żebyś w zlotej koronie 
zasiadt na niebios tronie, przy swoim świę„ 
tym patronae. Życzymy, by za przyczyną 
Twojego 'patrona, Cię kochała Two]a żona, 
aby czy to na ziemi, czy to w niebie, niech 
wciąż będzie kolo Ciebie. Tego Ci życzy 
i 999999999 razy wykrzykuje: Niech nasz 
przewodniczący żyje! aż całe Altenesscn 
zadrży. Tego Ci życzy , 

Tow. św. Józefa w Altenesscir. 
. ~~!~.,W~~~~··. ••!""-· 
~ 1F' 'ip ~1 "1i~· ~'""I~ •WV 

Szan. naczelnikowi So~ oła 

I w Altenessen, ~ 

"'· ft l>RlJHO\Vł '~ ~ 

Błaszrzyko" · ; 
składamy w doin god11. ·eh ~ ;„ 
~ IMI I~ · IN~ 

najszc.zer·w tyl·ze1da. 
ilku Druh' • 



aboieńsfwo polskie. 
Alteobochum. 

SJOWiedź św. w niedzlełe 11 czerwca 
po lł9l. i w poniedziałek. - Kazania w nie 
dz~ po pot. o 4 i w poniedziałek o 11. 

Hąttingen. 

Spowiedź Ś'\\· . w sobotę, 10 czerwca 
p~ pol. i w niedzielę. - Kazanie w niedzie 
le po pol. o ~4. 

L~ngendreer. 

Spowiedź św. od soboty 10 czerwca 
rano. Kazania w niedzielę i poniedzialek 
( 11 i 12 czerwca) o 012 i o 4 po poł. 

Gelsenkirchen-Neustadt. 
~PO\Viedź św. od soboty 17 czerwca 

po ,ot - Kazanie w niedzielę o 11 i o 4. 
Uwaga: Z uroczystością Trójcy Prze

naiś\viętszcj tj. w niedzielę, 18 czerwca 
sR:óiczy się tegoroczna spowiedź wiełkano 
omt dła tutejszych Polaków. 

Diissełdorf. 
Nabożeristwo polskie dla P olaków przy

pada tą razą w Zielone Swiątki, lecz z powodu 
flZ.terd Z'iesto-godzinnego nabożeństwa w kla
s~orze naboiei1stwo dla Polaków jest odlożonc 
do przyszlej niedzieli Trójcy św. o zwyklym 
ozasie. Dalsze jak dotąd, tak i nadal, zatem 
nrech Rodacy korzystają ze sposobności. 

Hochlarmark-Stuckenbusch. 
Sposobność do spowiedzi św. dla Po

laków nadarza się w Zielone Swiątki w 
dniach 10, 11 i 12 czerwca. Uprasza się o 
korzystanie ze sposobności. Spowiedź słu 
chana będzłe w kościele OO. Francisz.ka
nów w Stuckenbusch. 

abożeństwo dla Polaków w Wattenscheid. 
.-„ łNti l\'szystkie trzy święta Zielonych 
Swiątek odbywać się będzie 40 godz. na
bożeństwo w kościele parafialnym. Go
dzina dla Polaków jest od 1-2 po poludniu 
przez wszystkie trzy dni. Uprasza się o 
iaknaHicznieiszy udzial, by nie mówiono, 
i.ż Polacy nie dbają o nabożeflstwo polskie. 

Tow. św. Jana Ew • w Altenoogge. 
W drugie święto Zielonych Swiątek, 

12 czerwca obchodzi Tow. nasze poświę
cenie chorągwi w lokalu p. Wencmann'a, 
ul. Kościelna 115. Po rządek zabawy: od 
godz. 2 do 3/i4 przyjmowanie bratnich to
warzystw; o godz. 4 pochód z mu
zyką do kościoła na polskie nabożeństwo. 

Towarzystwo św. Marcina w Derne 
rd.onosi wszystkim sąsiednim nam życzli
·wym Towarzystwom i Rodakom w okoli
cy Derne, iż program rocznicy naszej, któ
ra się odbędzie 18 czerwca oglosrony bę
dzie w ostatnich 4 dniach, dla tego, liż poli
cya robi trudności w sprawie udziału są~ 
.sioonich towarzystw. 

J_ Józef Tonder, prze\v. 

Baczność okręg X. 
, Dnia 12 czerwca o godz. 2 po pol. w 

Rohlinghausen w lokalu p. f'rytza Petersa, 
ul. Bochumska .nr. 20, ćwiczenia na-czelni
ków, przewodników ii grona technicznego 
Zarazem udzielone zostaną informacye co 
do programu ćwiczeń na zlot. Gniazda 
Caternberg i R.otthausen pOżądane. Czo-
łem! , St. Kochowicz, nacz. okr. X. 

Odezwa do Redaków 
z parafii •erthe. 

Zwracamy uwagę, iż dniai 13 czerwca 
odb~dą się wybory zarządu kościelnego, 
dnia 14 czerwca wybory reprezentacyi ko
ścielnej. Glosowanie odbędzie się w szko
le katolickiej w Oerthe, przed południem 
od godziny 10 do 12, po pot od godz. 4 do 
7. Zwracamy uwagę Rodakom z parafii 
Gerthe, iż powinien się każdy punktualnie 
stawić przed poludn~em do godz. 12, po 
południu do godz. 7. Po uplywie tych 
godzin oddać głosu już nie można. Zwra
camy Rodakom uwagę, aby się każdy sta
wu wcześnie do urny wyborczej, aby o
kazać swoją gorliwość. I(andydatami Po
laków do zarządu kośdielnego S2\: 
f'ranlcswk Brzechwa, Antoni Markowski, 

Michał Paluch, Wawrzyn Szuic. 
Drugiego dnia 14 czerwca przy wy

borach reprezentacyi kościelnej są naszy
lli kandydatami następujące osoby: 
~ alenty Bała, Łukasz Dudziak, Jan Jan
kowski, Antoni Kokociński, Józef Kusz
trang, Michał Mazurkiewicz, Łukasz Mle
loszyk, Franciszek Radojewski, Józef Ska
łecld, Franciszek Soboczyńskl, Idzi Szy-

dDk, Wojciech Wachowiak. 
Zwracamy Rodakom uwage, ażeby 

stanęli Jak jeden mąż do urny wyborcze4, 
gdyż każdego glos do zwycięstwa potrze
bny Jest. W zastępstwie komisył 

Młchał I<lonowskl. 

W ANNE - ElCKt:L. 
\V niedzielę, dnia 18 czecwca o ~odz. 4 pt 

pot. odbedzłc sfę w lokalu p. Alter-Johann w 
Eicklu 
zebranie w cełu zał<nenla polsko-katollcldeco 

towarzystwa dla Ponanlcza W anne-Ełckel 
Szanownych Rodaków miestlają{:ych na 

pograniczu Wanne-J::ickel, uprasza sie o liczi}' 
udział. l(omłtet. 

**-*•••4tff-fi**fł.-~ Towarzystwo św. Piotra w Horst-Ruhr 
zasyła w dzie11 ślubu naszemu szan. człon
kowi 
p. l(AŹMIERZOWI SZCZEPAŃSKIEMU 
oraz jego dozgonnej towarzyszce życia 
pannie KATARZYNIE SZCZEPAŃSKIEJ 
jak najserdeczniejsze życzenia blogosła
\\ ieństwa Bożego 1 wszelkiej pomyślności 
w stanie malżeńskim, a w końcu po trzy
kroć wykrzykujemy: Ml oda para niech 
żyje! Leisner, przew. 

łł•4t---łtłr*_*_* __ _ 
IH$HłH!i~fj~~tłHtHttttHM~m 
Wielka wycieczka z Bochum 

w pierwsze święto Zielonych Świątek do 
ogrodu Walłburga w Hofstede, Bismarck
str. teraz Poststr. Na wycieczce będą: 

Gry dla mężczyzn: 
Strzelanie dD tarczy; - kulanie kręglJ; 

- ciągnienie liny; - Rzucanie pilki; -
, wyścigi itd. 

Gry dla niewiast: 
Tłuczenie garnka; - noszenie jajka; 

- zw.Hanie klębka itd. 
W spólne gry w koło dla dorosłych i dzieci. 

Na wycieczkę tę, jako piątą rocznicę 
wycieczek latowych w Bochum, zaprasza 
się Rodaków i Rodaczki z cale] okolicy. 
Wstęp do ogrodu dla wszystkich WOLNY. 
Gry będą PREMIOWANE. 

Z Bochum można Jechać elektryczn<1 
koleją od l(ortlandra za 10 fen. 

Komitet wycieczek latowych. 

łiini~tli lOini)tUi{~HittHiifi 

TowarzystwG św. Józefa w łforstbausen 

donosi, iż przyszle zebranie odiJęJ1.ie ~:ę 
w pierwsze świeto Zi-elonycu Swiątek ~: 
godz. 4 po ipołudniu. 

Uwaga: ·W niedzielę, daia 18 C'7.P.r
wca bierze towarzystwo u1z1al w 1 oczmcs 
Tow. św. l(azimierza w Baukan. O ha
ny udział w zebraniu tak sann wv..:1~ ·:zce 
do Baukau uprasza. Z ar z n cl . 

Towarzystwo św. Wawrzyńca w Kastrop 
donosi szan. czlonkom, iż urządzamy wio
senną zabawę, na którą szan. Rodaków jak 
najuprzejmiej zapraszamy. Zabawa od
będ~e się w drugie święto Zielonych 
Swiątek 12 czerwca na sali p. T. Sindra, 
połączona z koncertem i tańcem. Począ
tek o godz. 4 po pol. Uprasza sie szan. 
czlonków, aby się kompletnie stawili w' 
czapkach i oznakach. Czlon.kowie zale
gający ze składkami mogą się z nich 
uiścić przed zabawą. Z a r z ą d. 

Spis składek na rzecz strejkujących górni
ków. 

Scherłebeck: Piotr Bielski 1 mr., Wal. 
Rapior 1 mr., Izydor Scharmach 50 fen., 
Fr. liarpus 30 fen., Ant. I(oemirskam 50 
fen., Stan. Weiorzka OO fen., Prane. Bielski 
1 mr., - 20 fen., M. Forycki 2 mr., A. 
l(unz 50 fen., Ludwik I(ruczyi1ski z. Sty~ 
rum 50 fen., Piotr Paryzek 50 fen., And. 
Bochniak 50 fen., Franc. f'abrewski 20 fen., 
Jan Ostojski 30 fen., Prane. Miodowicz 50 
fen., Woje. Kuffel 50 fen., Stan. Kurzawa 
20 fen., Jan Czub 20 fen., Fr. Tomczak SO 
fen., Piotr ·Wasielewski z Scherlebeck 1 
mr., Fr. Deyna 50 fen., Pr. Matczkwicz 3 
mr., Pel. Rap i or 1 mr., J óz. Staśkiewicz 1 
mr., razem 17,90 mr. 

Mikotaj Chrobok 50 fen., Franc. Nawi
czyk 50 fen., Stan. Matuszewski 50 fen., 
Wlad. WaroJęski 50 fen., And. Hauffa 50 
fen., Jan Swoboda 50 fen., Józef Oaller 50 
fen., Jan Nowaczyk 30 fen., Józef Matulla 
25 fen. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Baczność! Baczu0~, 
S:z;an. Rodaków i Rodaczków z Bo. 

chum, Langendreer, Wette, Linden, laer 
Hombruch, Anneu, Wltten i sąsled • 
rniejscowQŚci zapraszamy ninie.tszYrn nic 
decznie na e•. 

WSPÓLNĄ WYCIBCZl(Ę 
'\". góry w o~olicy ,.Blan~enstein", w dru 
gie święto Z1elonych Sw1ąt. Na WYcie · 
ce będą różne zabawy, gry o nagrody { 
Program zostanie ustanowiony ku zad t 
woleniu wszystkich uczestników na tni ~ 
scu w Blankenstein. Początek o gOdz ~ · 
rano na lące dużej naprzeciw stacyi kol~J 
wej „Błankenstein-Burg", która dla nl.'J. 

jest umyślnie zamówiona. Celem wyci 
cz.ki jest: wspólna zabawa na świeżeni P~
w1etrzu. 

Uwaga: Dla uczestników z Witte 
schadzka ·i wymarsz piechotą 0 g 
7 rano od p. !(ostra. Rodaków z famn~ 
mi, nie mogących przybyć rano, oczei.: : 
wać będziemy na dworcu „Blankenstei; 
Burg" za.raz po południu. · 

„Sokół" w Witten. 
Koło śpiewu „Zgoda" w Włttea. 

MUZYKA POLSl(A. 
Polecam polskim towarzystwom 

szan. Rodakom, dobrze wyćwiczaną or. 
kiestrę, grającą na dnstrumentach dętych 
smyczkowych, oraz na fortepianie. Do. 
starczam muzykę do pochodów, teatru 
koncertu i tańca, a osc·bliwie polską dt 
proce~yi i na wesola. 

Ludwik Ławniczak, kapelmistri 
w Erie, Marktstr. 105. · 

Ludzie każdego stanu mogą osięgną1j 
Poszukuję dużo agentów! 

Bliższych wiadomości udzieli 
Ignacy Rydzyński, 

Eickel, Markt nr. 1. 

~*~~~~~·~·~m~~-~~m~m~~ = F-:--Nas;:ńiu zacne;;;;;:PrezeŚowiw:J: · - _ I 
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Braob. Brilcłl. 
tli ~ Antonlemu1llleborakowl, m 
• oraz naszym koclumym członkom : ~ 

M Antoniemu Kamlisldem I bto- m 
~ niemo ll,raplszowl ttt I zasyłamy n~szciMi f:NeiiNw ;iu godnych i 

Polecam Szanownym Rodakom w BRUCIIU i 
okolicy mój bogaro zaopatrzony 

skład towarOw śpożywczycb 
Aby pozyskać jeszcze więcej odbiorców 

eeny u ii7łem. 

Fr. Janowski Brueh. ul. Maryańska. m Oby Pan Bógt r11c•ył ich nam zdrowych i czerstwych li 
K.i zachować w jak najdłużsrw lata dln dobra naszego il 
~ społeczeństwa. ~ •••• „ .••.•••. ·····~····; ttf Wszystko, co tylko miłe na świecie ~· • · ł 
~ Wszystko co tylko pomyślność wróży m • Franciszek Józefoski, • 
~ Niech W am się w jedno ognidw~ splecie ~ • ul. Dworcowa 52 w HEBNE, Bahnhofdtr. 52. ł 
~ I b~dzie słońcem w życia po ro.ży. ~ 
~ Tego \Vam życzą członkowfo „Koło spiewn: , itt • Poleea skrzypce, harmoniki d~, do rozci~ania i ustne, f 
~ • klarnety itd. W szyatko we wielkim wyborze, bardzo tanio. f 
~ J. Knura, W. Spychała, W. Kąkolewski, E. Micha- ~ 
~ łowski, s. Łysiński, Kicii1ski, Boryczka, Sknerski • • Skład cygar i papierosów,. 
~ J. Słowi'k, S. Kowalka, M. Jasiczdk, J. Duczmal, ~ • ł 
~ Ciesielski, P. Cieluch, 'f. Stasiak, S. Krystkowiak, ; • lasek, tabnkierek, fajek, po1·tmonetek, brzytew naljep· ł 
ł F. Kuczma. ~ • szych pod gwarancyą i tysiące innych rzeczy. f 

~~~~~~~~~~~~•m~~~~m•~~ ·~·~~··•••••„~••••~••• 
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BERGU! - u g li 

Podczas uroczystości poświęcenia - Swój i Zwracamy uwag~ I Swój Ili 
chorągwi, tj. w drugie święto Zielonych .• do swegó: szan. Rodakom na . do swego : iii 
Swiątek wystawię budę z towarami spo- - a Ili 
żywczemi i napojem kolo gośaińca pana -Ocoooooooaoooooo8 nasz nowo załoi!>ny oooooooooooaooooo;it 

~;:i~:1~~~~~szę o po~~~;·do swego! • Po l S k: l• ---
zarazem don-oszę że w Stoppenbergu 

na kiermasie wystawiam dwie budy, jedną ._. 

POżywieriiem i napojami, cygarami 1 18s = 
papierosami, a drugą z dużemi orzechami k 1 d t Ó 1 k • h = 
:i:m~ę~~~e~:os~b~;si=:mRa:~; = g s a owar w o c1owyc Iii 
popierajcie swego. rs I 
oraz:~~~;L S7.. I Lenartowski & Talarczyk I 
•..•.• „ ....... = w H E R N E, I 

CZELADNll( KRAWIECKI, dobrze - ul. Dworeowa 7'2' Bahnhofstr .. "1"1. i 
wydoskonalony w swym fachu, może sle - ~ 

zgłosić od Zlekmych Swiątek. •• Rodacy! Popierajcie s~oich. !! 
ADAM SLOMA, ~ 

pracownia garderoby m~zkiel, 

Bruckhausen, Grllnstr. 10. n111111u111111111u1111111ł1 ____________ ......,..._...:..._. ______________________________________ ...._ ________ ..;.;....:..;.;.;...o...~~;..;..;.~....;;.~;..;.. i 



Kapitan Czart. 
TOM TRZECI. 

(Ciąg dalszy). 
Upłynęło w ten sposób pól godziny. 

Z}awłł się wreszcie z powrotem poslaniec 

1 oświackzyl: 
_ Pan ide Cyrano wyjechal tej nocy 

i dotąd do domu nie powrócił. 
Zilla znów gfos zabrała, oznajmując o 

śmierci Ben Joela. 
_ Smierć Ben Joela - zauważyl -

nie udowadnia bynajmniej winy hrabiego. 
ZobaCZ!~ się z panem de Lembrat. 

_ Panie starosto! - odważyla się 

· prosić Zilla - Czy pozwolisz mi odwiedzić 
Manuela? Bardziej, niż kiedykolwiek, po~ 
trzcbuie on pomocy i pociechy. 

_ Dziś mogę ci udzielić tę łaskę. Weź 
to.„. 

I Jan de Lamothe podał cygance kartę 
otwlerającą wstęp do Chatelet. 

Wlaśnie w chwili, gdy Manuela z tru
dem przY\vrócono do przytomności, zjawi
/a się przy nim Zilla. 

Na widok jej ani jeden wyrzut z ust 
11 111 nie wybiegł. Przepędzifa całą godzri.nę 
przy Ióżku, na którem go złożono; ukorzy
la sit;, wylewała łzy, żebrala przebaczenia 
_ mówiła wreszcie wiele o Gilbe11Cie i o 
tern, ie z uczncia swego czyni ofiarę. 

Pożegnala ukochanego słowami: 
- Nie trać na<lz:ici ! Żyj! Ocalę cię! 
W tym czasie czcigodny Jan de La· 

mothe opuścił swój gabinet, udat się na uli 
c~ Sw. Pawła i kazał oznajmić się hrabie
mu de Lcmbrat, który tylko-co powrócil z 
pałacu f'aventines. 

Bez żadnych \Ystępów powtórzy! sło
wa Zilłi. 

Bez żadnych też wstępów oświadczył 
Rolandow~: 

- Oskarżenie zwrócone jest przeciw 
panu. 

Hrabia uśmiechnął się wzgardliwie. 
- Po tych ludziach wszystkiego spo

dziewać się można. Muszę cię jednak ob
jaśnić, kochany starosto, że między tym 
Ben Joelem i Cyranem Jstniała zadawnio
na uraza. Cygan zapragną! pewnie wy
równać teraz rachunki, a godnej jego sio
strzyczce bardzo jest na rękę rzucić odpo
wiedzialność za to na nmie. Zresztą, czy 
ta wiadomość potwierdza się? Czy Cyra
no został naprawdę zamordowany? 

- Od chwili, gdy wyjechał, nie wi
dtilano go w zajeździe. 

- To niczego nie dowodzi. Znamy 
wszyscy jego usposobienie awanturnicze; 
mógł byt łatwo wybrać się w dalszą dro
gę, nie uprzedziwszy nikogo. 

Pomyślał chwilę i dod.al tonem uspo
kajającym: 

- Bądź pewny panie starosto, że za 
iakie dwa, trzy dni ~iirzymy naszego Ber
geraka w doskonałem zdrowiu i w wy~ 
śmienitym, jak zawsze, humorze. Zresz.tą, 
g-dyby nie żył, jak to utrzymują, odnalez10. 
noby jego ciało. 

- Tak to prawda! - przytaknął sta
rosta, pokonany bardziej jeszcze spokoj
nym tonem mowy hrabiego i jegG miną1 
kłamiącą najdoskonalej wiarę w to, co mó
wi, niż dość kruchemi argumentami. 

- A cóż się dzieje z Manuelem? - za
PYtał się hrabia, wracając do tego, co go 
najbardziej obchodziło. 

- Brany był dziś na konfesaty. 
- I przyznał się? 
- Nie! Raz jeszcze wszystkiemu za-

Przeczyl. . 
- Silny charakter! - zauważył Ro1-

l~nd spokojnie, bo już w tej chwili nie lekal 
się o dalszy przebieg sprawy. . . , 

Porn~mo wielkiej pewności siebie, kto
rą Obfawiał hrabia i jego śmiałych odpo
wiedzi, starosta r~zstając się z nim, był 
dziwtHe zamyśl~ny. 

Urny-sł jego oblegany przeróżnemt 
wątpliwościami 'mi'Ota~ się to wt~, to w 0 -

wą stronę, jak i'nucha w sieci pajęczej. 
Co się tyczy Zilli choć smutna i dozna 

nemii Wrażeniami znekana, nie upadala je-
dnak na' duchu. . 

iWyszedłszy z gmachu wi~ziennego, I 
«aria ona wilgotne od lez oczy i po~fa 
Prosto do mieszkania Cyrana. . 

I 

'' 1arusa 
Bochum, niedziela lł·ao czerwca 1905. 

Pragnęła za wszelką cenę odzyskać I 
ksiege, która w tej chwili byla jej niezbę
dna. 

U wejścia do zajazdu spotkała Marat~. 
Byto to dla niej Witelką niespodzianką. 
Współtowarzyszki wlóczęgi i prz}'· 

gód romantycznych nie widziały się już 
oddawna; zaledwie też poznać się mo_gły. 

Po szybkiej wymianie słów, wyjaś111a 
jących, zką<l się wzięła w tern miejscu je
dna 1 drnga, Zilla wyjawiła przyjaciółce 
wszystko, co przepełniało jej serce, i wska 
zała główny powód swego przybycia. 

Marota patrzyła na n,ią przez chwilG 
wzrokiem szczególnym, następnie, nic nic 
mów i~1c, ujęła ją za rękę i popro\t.'adziła do 
\\ nętrza domu. 

XVI. 
Upłynęło wiele dni... i hrabia Roland 

de Lembrat odzyskał całkowicie, jeśli nie 
spokojność, to przynajmniej zupełną pe
wność siebie. 

O Cyranie żadnych wieści nic miano. 
Roland, aby rolę swą odegrać do kol1-

ca, posyłał kilkakrotnie do właścic•ela za
jazdu z zapytaniem o poetQ, ale sławetny 
Gonin odpowiadał za każdym razem, że 
mu nic o panu de Bergerac nic wiadomo. 

Gdyby wysłaniec hrabiego byl czło
wiekiem bystrzejszym, zauważylby może 
~iezwykly ton owych odpowiedzi. Ale nie 
należał on do tych, co się liczą z takiemi 
drobnostkami, i zdając sprawę swemu pa
nu, powtarzał słowa oberżysty bez żad
nych u wag dodatkorwych. 

ttrabia byt zatem najpewniejszy, że 
trup jego wroga spoczywa spokojnie na 
dnie Sekwany. 

Zwycięztwo było zupełne. 
OkoHcznośd wybornie uslużyty zbro

dniarzowi. Pozostał sam jeden, uwolnio
ny równocześnie od nieprzyjaciół i od 
wspólników przestępstwa. 

Po śmierći Rinalda ~ Ben Joela, nikt 
już nie mógł świadczyć_ przeciw niemu. 

Pozostawala wprawdzie Zilla, jakąż 
jednak wartość mogło mieć jej ustne zezna 
nie wobec faktu, że księga Ben Joela w po
piół Slię obróci·la ! 

Nic już więc nie zaprzątalo myśli hra
biego, prócz przygotowań do malżef1stwa, 
które postanowi! jak najbardiziej przyśpie
szyć, malo sobie czyniąc z przewidyiWane
go oporu Gilberty. 

Codziiennie bywał teraz w pałacu na 
wyspie świętego Ludwika i długie narady 
odbywał z margrabią. 

Ten ostatni, po każdej bytności przy
szłego zięcia, przywoływał córkę i wymo
wnie bronił sprawy Rolanda; 1m bardziej 
jednak zbliżal się termin ślubu, z tern wię
kszą stanowczością powtarzała Gilberta 
wole swą, którą od początku otwarcie ojcu 
oznajmila. 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 

Głosy rosyjskie. 
Pod tytułem „Co dalej" czytamy w 

„Now. Wremia" następujące 01ekawe wy
wody: 

Posiadający armię ma jedną rękę, a 
posi~dający armię i flotę ma d~ie ręc~: 
Rosya na początku wojny nie 1mela annu 
na Dalekim W schodzie, a chociaż rozporzą 
dzaia tam świetną eskadrą pancerną, me 
umiano jej zacrować. Tym sposobem na 
początku wojny byliśmy w. istocie. rz~czy 
bezbronni wobec nieprzyja-c1ela, a 3eśh Ja~ 
pończycy nie wyzyskali sytuacyi, aby na~ 
zadać stan-0w.czy cios, to tylko dlatego, ze 
chociaż wied'Zieli o nieporz<idkac~ .w na
szej -0rganizacyi wojennej lądow~J 1 m~r
skiej, to jednakże nie przY_puszzah, aby ow 
nieład i nieuporządkowanie SI.ęg~lo t~ da 
leko, jak się okazało w rz~zyw1stośc1. ,z 
wiełkim wysilkiem zaczel~~my ~~rz~ć 
a~ę; usilow.aliśmy ożywi~ spar~ltzov. a
ną rękę, lecz nie powiodło s1e. 28 hpca z~
staliśmy znowu z jedną ręk~. Ost~teczme 
po Mukdenie i odp-ro~adzen!u. armu na P?! 

Zd-0lano zreorgamzowac Ją 1 posta\\1C 
noc, J d śn · dużo w gotowości do walki. ~ noc~e. te . 
nadziei :poktadano we flo~1.e Rozdiestw-ieńj 
skiego; spodzie·w~śmy '51~ że ~de~ 
chwila, gdy obie rece podmosą ssę na rn ... 
przyja~iela i osadzą go. 

Teraz jesteśmy znów o ' j dn j r e 
wobec tryumfującego nieprzyjaciela( a nie 
ma już nadziei odrodzenia iloty. Trzeba 
mieć odwagę ~uznać, że na morzu zadano 
nam cio , którego pod zas tej wojny nic 
można naprawić. 

Lecz czyż prowadzi to do nieu1ilk11io
nej, natychmiastowej konieczności zaprze
stania walki, którą Rosya pro\vadziła 
przez 16 miesi~cy, mając zawsze jedną n~
kG? Czyż rt(ka ta osłabła tak dalece, że 
nic może dzrntać dalej?" 

Przechodząc dalej do spra\\ y pokoju i 
pośrcdnict\va, „Nowojc \Vremia" mniema, 
że zabiegi te nic mają realnej pod Ławy, 
PDnieważ Rosya nic zaproponuj układu. 

„Mając w Mandżuryi p(lt miliona woj
ska, Rosya pisze dale i „Nom. W rem." 
-- nic potrzebuje myśleć o zawarciu p.oko
ju. Jeżeli dotychczas Japoriczycy, panu
jric zupełnie na morzu, nic mogli tej armii 
zniszczyć, to dlaczegóż mamy liczyć, że 
uda im sit( to obecnie? CiGżki jest cios, 
który dotknął Rosyę; ale jaką właściwie 
zmianę \\prowadza w położenie utrata 
flot:y: l~ożc4·estwieliskiego? Daje to Japonii 
zabezpieczenie, panowania nad morzem, 
ale dla annii rosyjskiej nic wyt\Yarza no
wych warunków. Armia ta i w przyszlo
ści będzie mnsiala polegać na \Vlasncj sile, 
tak jak byl10 dotychczas podczas calej woj
ny; rmia przy\\ ykla do te:go i może wy
trzymać dlugą walkę." 

W tymże numerze p. Suworin zaklina 
aby niezwłocznie zwalano sobór ziemski. 

„Tylko na soborze ziemsklun cesarz i 
Rosya poczują siG w jedności. Niechaj pa
dnie mur, rozdzielający cesarza i naród, i 
niechaj nastanie rząd odpowiedualny, 
działający jawnie, w oczach narodu, ni
komu nie wrogi, a dla wszystkich sprawie
dliwy. Już przeszło roz nhesz-częścia że
laznym łańcuchem coraz silniej ściskają 
R.osyę. ·W róg żólty tryumfuje silą oręża 
- · wewnętrzny silą naszej dezorganizacyi 
i nietadu. W gazecie, która wyraża oprni<; 
pewnej sfery społeczeństwa, czytałem: 
„Zawrzyjcie pokój z Japonią, a wtedy ła
two 11oradzicic sobie z wrogiem wewnętrz 
nym. Inaczej, wojna na cLwa fronty jest 
niemożliwa". Jak to? WAęc, wy, którzy 
tak przemawiacie w prasie i w życiu, my
ślicie prowadzić jeszcze i wojnę wewnętrz 
ną? Cóż to ma być za wojna - jednej 
częśc1 spoleczeństwa przeciw drugiej, wlo 
ścian przeciw szlachcie, robotników prze„ 
ciw fabrykantom, a wszystkich przeciw 
pal1stv.111? O }akie] woinic wy wspomina
cie? Wewnątrz :1stnieie bezlad, chwiei-
11ość, brak ścislego prawa, bezsilność wła
dzy, _znajdującej się w warunkach, pozba
\vionych należytej dyrektrywy; wewnątrz 
przeto potrzeba nici takiej broni, jak prze
ciw nieprzyjacielow~ zagranicznemu. Pa
miętajcie, że jedyny dobry miecz na we
wnątrz - to prawo. A broii tę da sobór 
ziemski. 

Z rótny-.h si ron. 
Ruhrort. Donoszą nam: Z powodu 

trudności czynionych ze strony pruskic:l 
policyi, tegoroczny zlot „Sokołó'":" odbę· 
dzie się za granicą. Dalsze szczegoly będą 
później ogłoszone. 

Hamburg. Marynarze, którzy tutaj 
zostali zwerbow.ani dla czwartej eskadry 
rosyjskiej, otrzymali z Ubawy ·wiadomość.' 
że mogą po\vrócić do łiamł>urga, gdyz 
rząd rosyjski uważa kontrakt z nimi za
warty za rozwiązany, czwarta eskadra bo
wiem nie wypłynie. Wielu marynar~y 
prucież sprzeciwia się takiemu załat\v1c~ 
ni u sprawy ze strony rządu. ro~yjs~iego t 

Ś . dcza że wskutek puz;y1ęc1a "erbun-o wia • . · ia 
ku rosyjskiego, a na~tę~me rozw1ązan 
kontraktu, ponieśli w1elk1e str~~' muszą 
tedy wymagać Dd rządu rosy1sk1ego. <><;l
szkod-0wania. Ponieważ władze ros?"1sk1e 

. chcą tego odszkodowania wypłacić, ale 
~~~ą nawet wydałeniem marynarzy z ~?
sy1, przeto przyjdzie do procesów cyv.; il-

nychWe fuklzie odbyły sie wiełkre uroczy

stości z powodu ISO-letniego jubileuszu 

1 
stowarzyszenia śvt. 13-0nifacego. ' Odbył 
sie tam równocześnie zjazd biskupó~. 

Rok 15. 

Podczas 11luminacyi zapalila łę od rakie
ty wieża katedry i zgorzała doszczętnie; 
dzwon św. Bonifacego zo tal ~,.. ogniu sto
pion . Katedrze alej zagr żalo \viclkie 
nicbczpie zerist\\'O pożaru; tylko ta okoll
L:Zll o ść, że wi eża upadając, runda na ry
nek, ą, nic na katedn;, uratowała kośció ł 
od klęski. 

Berlin. Złodzieje kieszonkowi Pod-
czas uroczystości bcrlił1ski...h zostali 'Wl 
wielkiej liczbie aresztowruni. 15 z nich o
becnie już ulokowano za kra ką. pomiędzy 
nimi kilku „miGdzy11arodowych". Dw 
.,Ifosyanki" (pownie żydó\\'ki z .Rosyi) na
potkał policyant przy ,,pracy". Znaleziono 
u nich '' ielką ilość portmonetek z J>1cniędz
mi, które. poprzcchowywaly w · pol1 zo
diach, sukniach i gorsetach. Dalej poj
mano pc:wnrgo sp cyalistę \\' tych szt11c1-
kach, uiejakicgoś Alfreda Kleina ob k ar
.scnalu w chwili, kiedy sięgal po obq port
monctkc. K. miał przy sobie dwa pinscty 
na pół metra dlug~c, któremi sięgał do kie
szeni widzów, a prócz tego nowe obct;gi 
do przecinania ła(lcuszków do zegarka. 

Rozmaitości. 
300 letni iubiteusz śmierci Jana Za

moyskiego. W poniedzialck przypadła 
300-na rocznica śmierai jcdne~o z najwię
kszych mężów, jakich Polska \ y<lafa, Ja
na Zamoyskiego, kanclerza i hatmana wiel 
kiego koronnego. I~ozum niepospolity, g1;
nialne zdolności ' co najważniejsza, gorą
ca miłość ojczyzny, uczyniły go po śmier
ci ostatniego z Jagiellonów najJ>opulamiei
szym mężem w kraiu, działa zaś przezeń 
dokonane uwieczniły pamięć o nim na dłu
gie w~eki. Zamoyski, po ucieczce Waleze
go, wprowadził na tron Stefana Batorego 
i wraz z nim staral się całą silą swego du
cha i rozumu zaprc wadzić lad w Polsce i 
·wzmocnić jej siły wewnętrzne. Nie tu 
miejsce wsP-Omin.1ć, jak wielkJe dzieło 
podjął Zamooyski, jak rozumnje je przepro 
wadzil. 

Niestety, śmierć przedwczesna Bato
rego stanęla na przeszkodzie tym widkim 
zamiarom. Wprowadzony za starari1em 
Zamoyskiego na tron Zygmunt III zawiódl 
jego nadzieje i zamiast pomocą przeszkodą 
byl mu w budowie potężnego gmachu spa
leczncgo rzeczypospolitej. Zygmunt pod
dał się wpływom Austryi i za jej podszep
tem otoczył się ludźmi, którzy nie dobm 
Polski, lecz własne sprawy mieli na wido
ku. Gdy Zygmunt, po śmierci ostatniej Ja
viellonki, zaślubił księżniczkę austryacką„ 
L.amoyski rozc~10rowal się i umarł. Pękło· 
z żalu to serce szlachetne, bo Zamoyski wi
dział na co się zanosi, przeczuwał przyszłą· 
dolę narodu i kraju. Jak wielce Zamoyski 
wybiegał rozumem swym w przyszlość1 
dowodem fakt, jeden z wielu w jego dzia
łalności zniesienie pańszczyzny w stworzo 
ncj przez się ordynacn Zamoyskiej. Po 
wielkim mężu pozostala wielka idea.. 

Dziesięć przykazań dla kąpiących się 
pływaków. Zarząd warszawskiego TQ\v. 
dla ratowania tonących' ogłosił przepisy 
dla kąpiących się wydane przez hygieni
czno-sanitarną Radę w Hamburgu, pod na
zwą: „10 przykazaf1 dla kąpi4cych ę i 
pływaków": 

I) Ni.; kąpJlć się, będąc \\'Zruszonym 
moralnie. 

2) Nie kąpać się w razie nagiej niedy~ 
spozycyi lub po chorobie. 

3) Nie kąpać się po bezsennie spędZ<>
ncj nocy lub po silnem posiedzenl,m, bez u
przedniego kilkugodzinnego wypoczynku. 

4) Nie kąpać się po obfitem jedzeniu, a 
tembardziej po użyciu nadmiernej ilości 
trWlków. 

5) Iść do kąpieli i wracać powoli_ 
6) Zbadać glębokość i prąd wody. 
7) Rozbierać się powoli, lecz rozebra„ 

wszy się, wskoczyć do \\·ody natych
miast. 

8) Wskakiwać do wody głową na dól, 
jeżeli zaś kto robić tego nie mote, należy 
zanurzyć się śpiesznie. 

9) Osoby wątlejsze nie Po~1nny długo 
pozostawać w wodzie. 

10} Po kąpieli należy natrzeć całe cia
ło w celu \-z.mocnienia obiegu krwi ubrać 
się prę<iko i pr:zejść się. 
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Książ 

dla plel•._1.,..• 
udajf\cych się do miejsc cudownych 
:w rwla••, ll•velaer, Werł, 
H&ltern itd. Cena 50 fen. z przes. 60 fen. 

Adres: .. Wiarus Polski''. 
Bochum. 

••••••••••••••• 
· ~CAL Y W AGON LASEK 

na·jmodniejszego systemu otrzymałem! 
ma które szan. Rodakom zwracam uwage. 
P1 zytem polecam moje bardzo ulubi:one 
cyiaro Kościuszko, Sokoły, Maryanka, 
1Waleska, jako też najlepsze polskie papie
rosy i wszelkie tytonie. Usluga czysto 
polska! 

biurku naj-

W Ksi~g. , Wiarusa Potsk.' 
Bochum, :Maltheaerstr. 1 7 

można nal)yć 

papier listowy 
z pieknymi polskimi napisami 

Cena za jedną teczkę z 5 arku • 
ezami 5 kop~rtami 10 fen., .z p1·ze
syłkf\ 1.3 fen,, Kto z mówi od razu 
20 teczek, otrzyma. prze:;iyłkę franko. 
Należytofć prosimy przesłać naprzód 
w msrkach pocztowych (w liście). 

Baczność Rodacy w Langendreer ! 
Szanownym R.odakom donoszę, iź osiedli

Jem się tutaj jako 

piekarz polski. 
Proszę Szanownych Rodaków o 

.111ego przedsiębiorstwa. 

J ó z e i T u s z k o w s k i, 
ulica Blilcherstr. nr. 8. 

Olbrzymi wybór! 
,,Najtańsze i najrzetelniejsze źródło 

zakupna"! 
r Wstystkie moje zegarki są starannie obcią· 
:1ni~te i na minutę uregulowane. Za każdy ze
garek daję 2 letnią piśmienną gwarancyę. O· 
baWy nie ma żadnej, bo coby się podobać nie 
mialo, przyjmuję z powrotem i zwracam pie
~ze. Trzeba się koniecznie przekonać, a 
kto nie kupi, t~ trudno, ten sam sobie szkodzi. 
Zamóweinia i podziękowania codziennie nad~ 
J:hodza. 

Olbrzym; wybór! 
Czysto srebrne najpiękniejsze zegarki z 

Matką Boską, z 2 zloconemi brzegami i z nai
~epszemi werkami na 10 kamieniach po '12. 14, 
J6, 18 i 20 marek. 

Najwspanialszy z Matką Boską zegarek, 
zJocone litery, i najozdobniejszymi zloconymi 
łlrzegami, ciężki w srebrze i z najlepszym na 
10 kamieni prima werkiem tylko 26 inr. Ze~ar 
ka tego z pewnością nikt jeszcze nie widział. 

Zegarek posrebrzany kluczykowy 5,90 mr. 
Zegarek niklowy cyl. kluczykowy 5,40 i 8 

mr. 
Zegarek po~rebrzany najlepszy na 6 kamie

niach kluczykowy 7,75 mr. 
Zegarek czysto srebrny cyi. na 6 kamie

lliach klucz. lub remon. z 2 zfoconemi brzegami 
prima werk 10 mr., - Ten sam na 10 kamic 
.niach po 12 mr. 

Lańcuszki po 25, 30, 50, 85 fen„ lepsze ni
klowe po 1, 1,25, 1,50, 1,75 mr. 
~en:nłld bogate na ~OO iłnsh·al•ye 
aa zegarki. lańcuszki, biżuterye, także skrzyp
ce, flety, klarnety, harmoniki, oraz noże, brzy
iWY. portmonetki i różne okolicznościowe po
darki wysylam każdemu darmo i franko. 
z 270 ilustracyami i 8 kolorowymi obrazkami. 
Format wielki. .Egzemplarz oprawny w plót
no al'!gielskie z futeralem. Cena 11,00 mr., z 
dotym brzegeim 12,00 mr., z przes. 50 fen. wie
~. 

Racznoić Bracia Wiarusy! 

I
• t ._aey CENNIK 

mieszka 

NA KSIĄŻl(I DO NABOżEŃSTWA, 
powieściowe, naukowe ltd. wysyła każde
mu na żądanie darmo i franko. 

l(SIĘOARNIA „GLOBUS" 

wpfDl Ro4ako111 na obcqlnie donc-
Uf, łf b JVłem 

•W•d instrumentiw 
111uqczn, i fonogra. 

fów. • Biillen 4łF I 
przy uliey Friesenstr. nr. 15. 

J. MROwczyiqsKI, 
Rawłcz-Rawltsch Pr. Posen. Warsztat reperacyjny wszelkich inatrumeu. 

tów. Dalej polecam polskie nuty na 
orkiestry i walki dla fonografów. Proszę Najlepszy krój 

ceny umiarkowane . . SKL.AD s:s:6:e I 
w Bochum, 

Victoriastr. n. 1Hinigl:ltr. 2. 
poleca po cenach najtańszych sk6rę I 
wykra,1:v.aną (Lederansschnitt), oraz I 
wszyst uo artykuły szewskie. 

. Szanownych Rodaków I) poparcie mego 
przedsiębiorstwa. 

TO!IASZ SANTUBA 
dawniejszy muzyk ze szkoły muzyki w 

Trzebnicy na Slązku 
z Oberhausen, Marktstr. 36. 

Rotthausen. 
L

U wagą; Uszielam lekcyj na wszystkich 
instr am entacb. 

Donoszę wszystkim moim odbiorcom, 
iż mói WARSZTAT KRA WIECl(I prze
niosłem z Krayu doRotthausen, ul. Brie
senstr. 123. Dziękując szan. odbiorcom za 
dotychczasowe popieranie, proszę o dalsze 

J. D1•oblg 
U C ZE N N I CY poszukuje firma 

OESCHW. BINN 
~ w pobliżu knaps~aftu. 

w Oberhausen. Marktstr. 62. poparcie. JAN WOJTERA. 

111111111„„ ... „„„ ........ 
Szanownym Rodakom w Herne 

i okolicy donoszę uprzejmie, iż 8 czerwca 
otwieram 

Sidad kolonialny. 
Towar timi lee~ t:Q l'Otówk~. 
Szanownych rodaków proszę o p opa1cie 
mego interesu. 

Z szacunkiem 

Piotr Kuik, 
HERNE, Neustr. 83. 

sa•an --Ta.nie czeskie P I E R Z E 
{P 10 fnnt. świeię, darte 8 ml'k., 

'<rq;'j/) ~?c~~ i~,;:'t/ ~·~o m~~~~i~l~: 
„~·· .~ _. ~--' <~--· ._. jak śnieg, miękkie jak puch, darte 
::·"" - 25 - 30 mrk. Przeeyłka franko, 

lmil iłll1ler •. „~ 

Szanownym Towarzystwom polskim 
oraz zacnym Rodakom polecam się do wy. 
konywania 

MUZYKI NA FORTEPIANIE 
przy mniejszych zabawach towarzystw o~ 
raz na wcsolach. Po praktycznej nauce u 
pierwszorzędnego fortepianisty p, R.aro w, 

Gelsenkirchen, zdolnam zadowolić 'f.'szeJ„ 
kie życzenia. 

M a r y a W i I k o w s k a. 
w Schonnebeck, b. Kray, Friedrichstr. 3. 

POLSKIE BIURO 

bez cła, za zaliczkq. Zamiana i zwrot za zwróce-
11iem portoryum dozwolone. 

kożuchów, bielłzny, szelek, rękawiczek, lasek. 
portmonetek. 

poszukuje zaraz na wysokie zasługi: 10: 
dziewczyn do robót gospodarskich domo
wych. 12 dziewczyn do hoteli, restaura„ 
cyi i domów prywatnych. 

Bened11tt 8acbseł, Lobcs 3ó0. 
Reparacye, pociąganie parasoli od deszczu 

slońca. MAKS BIERW AGEN, Stellungsvermittung 
Dortmund,' Ltitgebri.ickstr. 18. Post Pilsen, Bobmen. Jedyna fabryka parasoli w miejscu. 

Baczność 
Rodacy! 

jedyny polski śkład mebli oraz całkowitych 
wypraw w Wanne. 

ul. Babnhofstr. 104, naprzeciw lokalu Schafera. 
Polecam mój bogato zaopatrzony skład mebli, ma

szyn do gotowaniu, \VSzelkich sprzętów emaliowanych 
kuchennych oraz wó.zików dla dzieci we wielkim 
wyborze. 

Zu. gotówkę! Na odpłat~! przy odpowiedniej wpłacie. 
· Kanapy i materace wykonywam 

we własnym warsztacie. - Stare ma
~:. tera.ce przerabiam spiesznie po cenach 

~., . ..,„_ niskich. - Szan. tt;~~~,J-,..·1 
R d k6 ~ G'1·'•\'?.•;:r- -~~~.i,., 

~"" .... • 0 a w proszę ~-~L~;if~~~?~~\-r\:~,1 
(J1i. I .· <.• '1 .x' /'/ 1 nadal o ła,- ~;..::'~'/.i- .... , •. :,.,_,;~'1i ·/' '•.' t!;-"71'~·„ 'i':-'··''' ., 

. 
.

. "':/. .. „==-. \ ska we noparcie '~ · 1··:: ·,'fl.2~~~.Ii . \, ·. ;('",._.\~! t' ~->~,,.-->-'lO::><-·f-. 

fff'-'L ";"1. I mego prz~dsią- 0.;t'J:i~tJ„i-') ·/ 
"-\~, „?Jt- b' t N· .::,,„ • .; .• 'ii .. ,·~i -....w..,.::.? iors wa. rn ,_~ ·-~· .... ~ 

każdego bę lzie: Swój do swego. 
Z wysokim ::1zacunkiem 

centnar po 5 marek 
nabyć można 

~ w Drukarni „Wiarusa Polskie-
~ go·' w Bochum. , 

• Bruggemaun 
w Gehtmk.•1rcllen III. 

Markgrafenstr. Markgra!enstr. 
po!eca Szan. Publiezncści swój 

@'\l'Ó~ --""""'"'""1" 

"' rar.ic wesół, chrzcin i wyja.z<lów 
wycieczkowych. 

'.f aksam.o polera kR)rE~wany ogn:ebow"' tak wielkie 
Jako tez małe dla dzieci. - Ce )y bardzo umiarkowane. _'. 
Zamówienia. prz~jmuje 

Stefan Rejer, 
Gelse~kin·1rnn ł Il, Markgrafenatr. 

oraz właściciel sam. 
~~·~~·~·~:~'~(~r~ 

PA 

Cesar!kie parosfafki 
Kaiser Wilhelm II 215 metrów długo8ci. 
Kronprinz \Vilhelm 202 „ " 
Kaiser Wilhelm der Grosse 1 U8 „ „ 

Jadą ocl 6 do 7 dni .z Bremen do Nowego Jorku. 
tldja~d we wtorek. 

Uesą1.·skie pai•ostatki jadą tylko z Bremen i kto 
chce cesarskimi paro statkami jechać ten musi EO

bie w każdym rnzir. miejsce zamówić i naprzód z do nu 
napisać do 

F. Misslera w Bremen, Bahnhofstr. 30. 
Przeprawa pasażerów 

z 6remen do Ameryki, Australii, Afryki, 
Najniższe ceny. o Dob1•y wikt. o Bliższych 

wyjaśnień udziela mój agent 
P. August Dorpinghaus1 Kaiserstr. 26 w Bochum. 

O: ~~„m~~,~~ 
fli 

wraz z nfljwię'eszym 

składem ka eluszy i czapek. 
Bahnbofstr. 24. ·.·' ,~ e ~n .. b Bałmhofatr. 7l. 
naprzeciw Reichshallen. . · Cobok gościńca Vo;I~. 

Td~.:ftJn nr. 903. --

Niedoścignó~ny wy~Ói"" parasoli 
od słońcą i deszczu 

znanej, .:!obrcj j ~kofoi ~- in}a~·nej r o :rn~y - od 1,50 · 
do nsjwięcf',j cleganl'kicb. 

~~~·~;KAPELUSZE-. -
najlepsze fabrykaty krajowe i zst;rsuiczne, 

cząpki, li ·awaty, biełbrna, rękawiczki, laaki 
itd. po rzetelnych, tauich cenl\ch. 

~-~~ WszeHde repe11acye "~ł~ 
oraz po\1 le -anie p >. r.'IUflli wykor1ywa si(r na. . życzenie 
t.ychmin.st we własnym ~arsztacie dobrze i t11nio. 

łJJ. Yałrn.- ~ •• 
hofsh'. u. r li 

Polska usługa_ 

... u1. Bahn
.; hof,5tr. u. 

ol1dui usługa! 



Rodacy ! Czas zapisać gą,zetę polską 
„ DLA POLAl(OW NA OBCZYŻNIE •• „.„. •• na trzeci kwartał 1905. 

r)·cbodzi w Bochum w Westfalii już rok BACZNOSć ROBOTNICY! 
"
9
.,,ptnastY pismo polsko-katolickie, narodo-„ W Bochum wychodzi 2 razy tygodnio-

''e i ludowe pt. wo pismo robotnicze pod nazwą: 
I WIARUS POLSKI 

które co tydziei1 załącza bezpłatny doda
• k religijno-powieściowy pt. 1e 

, 1POSLANIBC l(A TOLICl(I" 
Wiarusa Polskrego" prześladują wszyscy 
~-rogowie robotników polskich dla tegl), 
ie „Wiarus Polski" jest p~smem robotm
:zem, że broni robotników i o ich debro 
sie stara. Z tego powodu prosimy naszych 
braci robotników na obczyźnie, aby roz
szerzali to swe pismo, aby wrogowie ludu 
nie zdołali go zniszczyć. · 

Prenumerata wynosi na lipiec, sierpie1i 
i wrzesień 

TYLKO 1,50 MR. 
a z odnoszeniem do domu 42 fen. więcej. 

Ktoby pragnął, abyśmy , Wiarusa Pol
skiego" przez lipiec, sierpień i wrzesiei1 
posyłali jego krewnym do Polski, niech na. 
deśle 1,92 mr. i dokładny adres osoby, 
która gazetę ma otrzymać, a „ Wiarus Pol
ski" 1oczcie przekazany zostanie. 

Postbestellungs„ Formular. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kahserli

chcn Postamt ein Exemplar der Zeitung 
Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitungs~ 
~rcisliste 128) ftir das III. Quartal 1905 
und zahle an Abonnement und Bestellgeld 
1192 Mk. 

~~ „.,.. 
Ho .;Hn 
„ ~u 
I lit 
~ .,, . ...., 
~~ 

"'-8 
~ ;j 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu habcn, be
scheinjgt. 

• • • • .d. • • . • • . 190 •.• 

l(aiserlicbes Postamt . • • • • 

ROBOTNIK POLSKI 
z dodatkiem pt.: 

„POSŁANIEC KATOLICKI", 

w którym mieszczą się cwangielie, kaza
nia, piękne pow,1eści itd. 

,.Robotnik Polskii. jest pismem szcze
rze polskiem i katolickiem, które gorliwie 
zajmuje się sprawami robotniczem1. 

„Robotnik Polski" kosztuje na cały 
kwartal tylko 

50 FENYGOW-
a z o.dnoszcuiem do domu 18 fen. więcej, 
t~ tez fatwo każdemu za te parę fenygów 
pisrno to sobie zapisać. . 

Ktoby chcial, abyśmy „I~obotnika Pol
skiego" posyłali jego krewnym w Polsce 
niech nadeśle nam 68 fen. w znaczkach ~ 
dokładny adres, a gazetę poczcie przeka~ 
żerny. 

Postbestellungs-Formular. 
Ich bestclle hiennit bei dem l(ailserli

chen Postamt ein Exemplar der Zeitung 
„Robotnik Polski" aus Bochum fiir das III 
Quartal 1905, und zahle an Abonnement 
und Bestellgeld 0.68 Mk. 
:>->I .g .~ 
~~. -eo .g d ~ 
...... &Sł () 

.$ ttJ .~ o. Q;> 

'g ~ ..i. ' 

~~ 

Obige 0,68 Mk. erhalten zn haben, be
scheinigt. 

• • • . .d. • • • . • • 190.„ 

Kaiserliches Postamt •.•.• 
~-~$>i;i 

Czytać 1azety 
powinien dziś każdy poważnie myśblcy 
złowlek. Tem potrzebniejsze je t czyta

nie gaz t polskich dla Polakó na obczy„ 
żnie, gdzie narażeni ą na wynarodowie. 
me. Im wiGcej gazet kto zyta, tcm lepiej. 
Ktoby zatem obok „ iaru a Pol kiego" 
pragnął mieć pi mo z PoJ ki, temu międz} 
innemi pole ić możemy 

Gazete Toruńską, 
która zawsze stała po tronie Polaków na 
obczyźnie. · 

Przedpłata na przyszły, to jest trze i 
kwartał, czyli ua łimec, sicrpici1 i wrze. 
sieli wynosi tylko 

1 MARKĘ 50 fE YGOW, 
a z odnoszeniem 1,92 mr. 

„Gazeta Ton11'1ska 11 ychodzi sześć 
razy tygodniowo. 

Jeżeli abonent umrze wskutek nie
szczęśliwego wypadku zaraz lub w dwa 
tygodnie po wypadku, wypłaca Wydawni
ctwo zwykle z dobrej woli nie z obowiąz. 
ku pozostałej rodzinie 150 marek jako 
wsparcie na pogrzeb. 

Każdy abonent „Gazety Toml1skiej" 
otrzyma na Gwiazdkę zupełnie darmo 
wielki kalendarz na rok 1906 pod tyt.: 
Rocznik Maryański, Kalendarz katolkko
po'lski dla wszystkich stanów. • 

Postbestellungs-1~ ormular. 
kh bestdle hiennit bei dem K_aiserli

chen Postamt ein Exemplar der Zeitung 
„Gazeta Toruńska" ans Thorn fiir das III. 
Quartal 1905, und zahle an Abonnement 
und Bestellgeld 1,92 Mk. 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu haben, bc
scheinigt. 

• • • • .d. • • • • .- • 19ft •.• 

Kaiserliches Postamt • . • • • 

ClYTAJCIB 

Przyja"1el 
który jest ze \\ zględu na liczne 
naitai1 zem pi m m poi klem. 

o atki, 

„Przyjaciel' wychodzi .,... Toruniu trzYJ 
razy tygodnio o na •1clkim arku zu i ma 
na tępujące bezpłatne dod ki: Rodzina 
Chrześciańska, tygodnik, Przewodnik 

aukowy I Literacki, zkółka Pol ka, Go· 
~P<>darz, Kupiec i Przemy ło icc. Młe 
sięczniki: Ogrodnik i P zczclarz k ·artal
nlk. 

Każdy abonent „Przyjaciela" otrz •m 
na 011 iazdkę zupełnie darmo wielki Ka· 
lcndarz na rok 1906 p. t. „R.ocznik Maryal1-
ski, Kalendarz katoli ko-poi ki dla w zy t
. tkich stanów." 

Jeżeli abonent „Przyjaciela" umrze 
wskutek nieszczęśliwego wypadku zaraz 
klb dwa tygodnie po wypadku. ypłaca 
„Przyjaciel" zwykle, z dobrej woli nie z 
obowiązku, pozostałej rodzinie 150 JHarek 
jako wsparcie na pogrzeb. 

Polakom na obi.;.zyźni poledć może
my zapi anie sobie obok „\ iaru a Pol kie 
go" jcsz~ze „Przyja i la'', któr jako pi„ 
smo zczcrzc ludowe zasługuje na p par„ 
de. 

P ostbestell u ngs„ F ormular. 
Ich bestcllc hicrmit bci dcm Kai crłi

chcn Postamt ein Exemplar der Zeitung 
„Przyjaciel" aus TJ10rn fiir das rll Quartal 
1905 und zahle an Abonnernent und Bcstell 
gcld 0,94 Mk. 

Obige 0,94 Mk. erhaltcn zu habe11, be"' 
scheinigt. 

• • • . .d. • . . • . • 1'6 ••• 

J(aiserliches Postamt ....• 

Rodacy! Czas' zapisać gazetę polską na trzeci kwartał 1905. 
BLA POLAKOW NA OBCZYŻNIE 

~rychodzi w Bochum w Westfalii już rok 
piętnasty pismo polsko-katoJickie, narodo
we i ludowe pt. 

WIARUS POLSKI 
które co tydziefi zalącza bezpłatny doda- , 
lek religijno-powieściowy pt. 

„POSŁANIEC KATOLICKI" 
11\Viarusa Polskiego" prześladują wszyscy 
wrogowie robotników polskich dla tego, 
ze „Wiarus Polski" jest ~ismem robotni
czem, że broni robotników i o ich dobro 
się stara. Z tego powodu prosimy naszych 
braci robotników na obczyźnie, aby roz
szerzali to swe pismo, aby wrogowie ludu 
aie zdolaLl go zniszczyć. 

Prenumerata wynosi na lipiec, sierpień 
i wrzesiefl 

TYLKO 1,50 MR. 
a z odnoszeniem do domu 42 feu. więcej. 

~toby pragnął, abyśmy „Wiarusa Pol
skiego" przez lipiec, sierpień i wrzesień 
Posyłali jego krewnym do Polski, niech na
deśle 1,92 mr. i dokładny adres osoby' 
która gazetę ma otrzymać, a „Wiarus Pol-
sk111 nn • • .vvczc1e przekazany zostame. . 

...__--------~--~--------------
Postbestellungs-Formular. 

h kh bestelle hiermit bci dem Kaiserli
\~n Postamt ein Exe.mplar der Zeitung 
'' .~s Polski" aus Bochum (Zeitungs
~~~!Shste 128) fiir das III. Quartal 19D5 
1

92 
zah!e an Abonnement und Bestc11geld 

~ Mk. 
·I • "S 
~ . 

a a o 
• M łl( . "' u 

Q,~~ 
... 

0'11 
~ 

Sch:iO'e 1,92 Mk. erhalten zu habcn, be
gt. 

ł • ' • • • • .d. • • • • • • 1,0 .•• 

... I\aiserliches Postamt . '.4 • „ • • 

····~· t>ł>•••• • 
BACZNOśC ROBOTNICY! 

W Bochum wychodzi 2 razy tygodnio
wo pismo robotnicze pod nazwą: 

ROB~TNłK ~.POLSKI :~ 
z dodatkiem· pt.: 

„POSŁANIEC KATOLICKI", 

w którym mieszczą się ewangielie, kaza
nia, piękne powieści itd. 

„Robotnik Polski" j2st pismem szcze
rze polskiem i katolickiem, które gorliwie 
zajmuje się sprawami robotnicze~1. 

o 0 botn,ik Polski" kosztuje na cafy „~, 

kwartał tylko 
' ; 

50 FENYGOW 

a z odnoszeniem do domu 18 fęn. wiGcej, 
to też fatwo każdemu za te parę fenygów 
pismo to sobie zapisać. 

Ktoby chciał, abyśmy „Robotnika Pol

Siki;go" posyłali jego krewnym w Polsce~ 
niech nadeśle nam 68 fen. w znaczkach 1 

doktadny adres, a gazetę poczcie przeka-

żemy . 

Postbestellungs-F<1rmular. 
Ich bestelle hiermit bci dem l(aiserli~ 

chen Postamt ein Exemplar der Zeitung 

Robotnik Polski" aus Bochum fii r das III. 
Quartal 1905, und zahle an Abonncment 

und Bcstellgeld 0,68 Mk. 
I» • 
i:! oS 
'O·~ 
~ ~ 

~s~ 
'd CIS Q) .... "' () 

-~ 1f) .:! 
c„ ~ 
'g~ 
p.. ol 

Obige 0,68 Mk. erhalten zu haben, be-

scheinigt. 

„ • • d • • • 190 ••• - . . . . . . . . 
Kaiserliches Postamt • · • • • 

Czytać gazety 
pow1111en dziś każdy poważnie myślący 
człowiek. Tern potrzebniejsze jest czyta
nie gazet polskich dla Polaków na obc.zy
źnie, gdzie narażeni są na wynarodowie
nie. Im więcej gazet kto czyta, tern lepiej. 
Ktoby zatem obok „Wiarusa Polskiego" 
pragnął mieć pismo z Polski, temu między 
innerni polecić możemy 

Gazete Toruńską, 
która zawsze stala po stro11ie Polaków na 
obczyinie. 

Przedpłata na przyszly, to jest trzeci 
kwartał, czyli na Jip:1ec, sicrpic1'i i wrzc
siefl wynosi tylko 

1 MARKĘ 50 fENYGOW, 
a z odnoszeniem 1,92 mr. 

" 
Gazeta Toruńska wychodzi sześć 

razy tygodniowo. 
jeżeli abonent umrze wskutek nie

szczęśliwego wypadku zaraz lub w dwa 
tygodnie po wypadku, wypłaca Wydawni
ctwo zwykle z dobrej woli nie z obowiąz
ku pozostałej rodzinie 150 marek jako 
wspar-cie na pogrzeb. 

Każdy abonent ,,Uazcty Toruriskiej" 
otrzyma na Gwiazdkę zupełnie darmo 
wielki l(alendarz na rok 1906 pod tyt.: 
Rocznik Maryański, Kalendarz katolicko
polski dla 'vszystkich stanów. 

Po~tbestell•mgs-Ti'ormular 
Ich besklle lliermit bei dem Kaiserh

chen Postamt ein Exemplar d r Zeitung 
„Gazeta Toruński" a11s Thorn fi.ir das III. 
Quartal 1905, und zahle an Abonncment 
und Bestellgeld 1.92 Mk. 

Obige I ,92 Mk. erhaltet1 zu haben, be
scheiru~t. 

. . . • • • • .d. • • • • • • 199„. 
Kaiserlic.lles Postamt • , , •• 

CZYTAJCIE 

Prz4ł) j e • elaa 
który jest ze względu na liczne dodatki 
najtaf1szcm pismem polskicm. 

„Przyjaciel" wychodzi w Toruniu tl'Z:\>1 

razy tygodniowo na wielkim arkuszu i ma 
następujące bczpłu.tne dodatki: Rodzina 
Chrześciańska, tygodnik, Przewodnik 
Naukowy j LiteracJci, Szkólk~ Potslta, Go· 
spodarz, l(upicc i Przcmyslo vice. Mie
sięczniki: Ogrodnik i Pszczelarz kwartal
nik. 

Każdy abon nt „Przyjaciela" otrzym 
na Gwiazdkę zupełnie darmo wielki I(~„ 
lendarz na role 1906 p. t. „Rocznik Maryaf1„ 
ski, Kalendarz katolicko-polski dla \ zyst„ 
stkich stanów." 

Jeżeli abonent „Przyjaciela" umrze 
wskutek nieszczęśliwego wypadl u zaraz 
lub dwa tygodnie po wypadku, ~ ·ypłaca 
„Przyjaciel" zwykle, z dobrej woli nic z 
obowiązlm, pozostałej rodzinie 150 marek 
jako wsparcie na pogrzeb. 

Polakom na obczyźnie polecić może„ 
my zapi anie obie obok ,,Wiarusa Polskie 
go" jeszcze „Przyjaciela", który jako pi. 

1110 szczerze ludowe za ·luguje 11a popar ... 
de. 

Post estellungs-Formular. 
kh be telle hicrmit bei dcm l(ai crli-

hen Po tamt cin Exemplar der Zeitung 
,,Przyjaciel" aus Thom iiir das III Quartal 
1905 und zahle an Abonnement und I3e tell„ 
geld 0,94 Mk. 

Obigc 0194 Mk. crhaltcn zu habcn, b"'
scheiru'1:t. . . . • • • • .fi. • • • • • • 1 .„ 

J(aiserllcłtes Postamt • • , •• 
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a kramy kolonialne 
korzystnie położone, -'68.raz lub ocl 
1 lipca rb. tanio du nabycia. 

Jan Kwiatkowski~ 
intere3 handlowo-komisowy. 

HERNE, Neustr. 10. 

r~cząc za. dobrą robotę i trwałe materye. 

HOCHLARMARK-STUCKENBUSCH ! Prócz tego poleca swój b-igato zaopatrzony 

Restauracya „Gastwirtschaft zum grlineu 
W ald". 

~ skład mebli ---~-

W obydwa święta Zielonych Swiątek 
odbędzie się w mym ogrodzie 

Wł.ELKI KONCERT BEZPLATNY ! 

oraz towar1 łokeio we: pię"ne ma
ter) e na su~nit>, do pościeli, rę
"zn·:ki, fartoeby itd. 

Początek o godz. 351 po pot 
Wszystko po cenach najtańszych! 

W drugie święto o godz. 8 zabawa z 
tańcem. Wstępne na zabawę 50 fen., panie 
mają wstęp wolny. W razie niepogody 
odbędzie się kancert w sali. Muzykę do
starczy kapela górnicza „Scbłagel u. Ei
sen" pod osobistą dyrekcyą. p. Prtigers'a. 
Szklanka piwa 10 fen. O liczny udzial 
prosi 

Ferdynand Webner. 
---- -----------

Mli-IH~ldm~•ltlł•~~ii • • I Abert Karrenberg : 
)M w Kamen, Weststr. 75. 21 I Wielki skład najlepszych = 
=kołoweówl 
~ po cenach najtańszych m 
1 -Reperacye dobrze i tanio I 
• we własnym warsztacie. ~ . ~ 
~•HtHli~U-~M•m•••-m 

Baczno§~! 

Codziennie 10-15 marek może każdy 
obrotny człowiek zarobić, który obejmuje 
zastępstwo, specyalnie dla Rodaków. Ar
.fykuly te latwo się sprzedaje. Bliższych 
szczegółów udzieli 

Paweł Lukowski, 

Swój do s~ 

Tanio oprawiam 
wszelkie obrazy, wianki, wiąz.arki i t. d. 

Zarazem P.Olecam karty narodowe i powin
szowania. wszelkieg<J rodzaju, hurtownie i de
tałiczll'ie. Obrazy religijne i narodowe po jak 
najtańszej cenie. Stemple dla towarzystw i 
osób prywatnych dostarczam predko i tanio. 

ST. KOCHOWICZ, 
Księgarnia polska 

W ANNE, Karłstr. I. -55 pięknych pocztówek za Z marki. 
Kolorowych jest 20, które się sprzeda

ją po 5 lub 6 fen. Pomiędzy niemi kilka 
zielonoświątkowych, z powinszowaniem 

imienin itd. 35 pocztówek: jest w światło 
druku np. Lech, Czech i R.us-Staszyc, dr. 
Marcinkowski i M. Jackowski, Kościu~ 
szko, Mickiewicz, Polak poddaje się tylko 
Bogu (Sowiński pod Warszawą 1831 r.), 
Andrzej Niegolewski pod Somo-$ierrą i 
Napoleon, Dziewica Orleańska, która oca
liła francyę z pod jarzma Anglików, map
ka Księstwa Poznańskiego~ portrety sta
wnych Polaków itd~ Cena sklepowa tych 
55 pocztówek wynosi 3 marki, zniżona 
tylko 2 marki, za co przesyłka franko. Za
mawiać pod adresem 

J. CHOCISZEWSl(I, Gniezno • Onesen. 

--=-=--~eł~~kir~hen, Schalkerstr. 48. ł 

W dtug~ łwłęto Złe~nych świątek ne. 

edbędzie się w moim lokalu „Salamander" Lt n o .;. n „ . .• a ł o 
w Bochum, ul. Ałleestr. ~ „ .-.. '-

~BA WĄ z TANCt:M. l A l 

. o liczny udział ~~t~ itoizscimeider. ' ~ pr.1yoodne ~ 
z dodatkiem 

2 CZELADNl.l(ÓW KRA WIECKICH Różnyeh Litanij. 

zn31dzie J:nl~:~~~:c! ~~:~~~' ł Cena 10 fen. z prz„syłk4 15lfen. 

ul. Marienstr. 17. Adres: , Wiarus Polski'' 
w Boehum. 

Karol Heyl, 
wypożyczanie kost1umów teatraln„cb. 

»ortmund. Wissstr. 32 Boc-hum. Kirchatr. 9. 
Telefonu nr. 1481. narcżnit ul. Kaiseratr. 
Do11tarczam najlepiej i najtaniPj koatyumy d-0 
wszelkicb praed~ta.wień teatralnych. 

.· , 

..... ' i , •• „„ ...... 
Czeladnika krawieckiego poszukuje 

Walery Szymkowiak, 
Altenessen, Karlstr. 26. 

• • "";..,.,„, ... , • ' . ; ~ 

Teglego młodego 

czeladnika 
szewskiego 

przy dQbrej upłacie i 
trwałem zatruduieniu po
azukuje zaJ:fAZ 

Ludwik Ostaeh. 
Gelsenldebtto• 

łJ „„._ •adorf, 
Ueckendorferatr. lSl. 

Tak samo znaj~.zie mit'j
sce od 15 c ·erwca po
czciwa katolirka. 

służ~ ca, 
która w lepszym domu 
służył,, 

-----
R•r•111tna 

spesobnese 
•ta zdolnel(e poi· 
akieao rzeźalka 11 
Skład 1ze.źeicki z całe.m 
useądzeniem w dsbrem 
poło&eniu j<lłlt do wy
dzieriawienia. Kuchnia 
do gotewania kiełbas i 
stajnia. 

Bli&azych wiadomr.ści 
udzieli właścieiel 

Alfred Jansen 
w O•erhaasen, 

Dlsmarckstr. 31. 

p,..trzebna. zaraz deln ł 

s r rzedawaezka 
oraz 

uczennica, 
Jan Hatting, 
skład kapeloHy, 
er.apek ~ k:rawa„ 
tów 11' Rc~kling• 
hausen-8Ud, 

Marien11tl' 10. 

Silni robotnicy 
i •o pieea w ee„ 
cielni znsJdl\ zim!ł i 
latem dobrze zapłacon'ł 
robotę. Ti :Ue chłopcy 
od 14 lat p nCZ\wSZy 
znajd!\ .zatrudnienie p~ 
wysokifj zapłacie. 

Tanie kwatery a,. Pra
cu.ie tu już większa li
czba Po111k6w. 

Włllłseh ~ Ce. 
Bergisch-u .adba.cb 

p. CUJ n (Bhein ). 

Rudolf Robert,nast. 
właściciel M. Gerber, 

Kamen, narożnik ul. Weatstr. i Schuhtr. 

Najstarszy i najwl~kszy w Kamen interes specyal. 

Eleg. garderoba dla panów i ehłopeów. 
I J Pracownia ubrań _podług miary 

przy gwarancyi za dobre leżenie. -

Wszelka garderoba do roboty. 
Specvalny oddział 

OBIJWIA 
dla p1ń . panów, i ~&leci tylko dobrej i trwa!ej I 

jakości, po cenach bardzo tanich. I 
-------

Polecam szan. Rodakom i towarzy
stwom obrazy religijne, oraz naro-clowe we 
wielkim wyborze. Pieczątki (stemple) tak 
dla towarzystw iako prywatnych osób ·po
dqug zamówienia. Wyk-0nuię wiszelkie dni
ki jako programy, afisze, karty wizytowe i 
inne rzeczy gustowne szybko i tanio. 

Oprawiam najtaniej korony ślubne 
(wieńce) i wiązarki. Mam wielki wybór 
obrazówi z muzyką. 

fabryka ram i zwierciadeł. Hur to-
·w na i detaliczna sprzedaż. Polecam si~ 
szczególnie towarzyswom polskiem w ra
·zie potrzeby pamiątek, dyplomów etc .. 

Adam llllcbczyńskl 
Gelsenkirchen, Plorastr. 92. 

Dla sprzeda ją cy eh z drogiej r~ki! 
Handlarzom domokrążnym i składom 

polecam wielkie zapasy wszelkich 

łokciowych .._ 
po tanieh cenaell, po tanich cenaeh. 

Własna fabryka garderoby dla robotników. 

Największa fabryka f artucbdw 
w Westfalii. ===

Za trndniam przeszło 

300 robotnic. 
S6wa.czki wciąż przyjmuję. - Zapraszam do obej· 

rzenia mf'j fab1yki bez przymusu zakupna. 

Aron Meyer, 
Bongardstr. 19. Bochum. Bongardstr. 19 

.... „!„„„„„„„„ ... ~~~~~~~ 
' . . . . ~ ~;~· , · , 

• Poleeamy w7bór największy wszelkich 

towarów lokciowych, pościeli i towarow białych, 
gotowej garderoby dla panów, żakietów i płaszczy dla pań I dzieci. 

Ubrania dla chłopców 
stosowne dla każdego wieku. 

Spodnie i bluzki dla. chłopców. === 
Garderoba. do roboty 

wszelkiego rodzaju. 

Gotowe suknie dla dzieci 
od najzwyklejszych do najlepszych. 

Damskie bluzki kostyumy i su.kaie. 

Speoyalny oddzial poscie·li, mebli 1 ar,ykulow ~gpra'W'owych. 
Możlh1 ie najtańsze ściśle stałe ceny, 

FIRMA: 

Gebriider Kanl•anu 
w Kamen. 
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Codzienne . pismo lndowe dla Polak6w na obczyźnie, p~włęcone Mwłacla orąz sprawom narodowym, politycznym l zarob o 

fly~twdzl coR!en11le 1 Wl'iłłki1m d•i połwłątecznych. 
p,ra4plata kwartalna na pOC%cie i 11 listowych wynosi 
ł 11r. l50 tca., a z ~t>szeniem do domu 1 mr. 92 ten. 

Z Inseraty p!aci le za wiersz petyt 

Wl:arH Połski0 zapisany Jest w cenniku pocztowYtu 
... pod znakiem „t. oolnisch" nr. 128. 

W Imię Boże za Wiarę I Ojczyznę l 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstrasse. - Adres: „ Wi Ius Polski", Bochum. T el c f o n u nr· 

g 

Rodzłce polscy! Uczcie dzieci swe 

••wić, czytać I pisać po polsku! Nie )est 

t•lakłem, kto potomstwu swemu znie A~ 

tiJ~ 5Ję pozwoli! 

Z wypadków dDla. 

Układy w sprawie zawarcia pokoju mają 
.astąpić pomiędzy Rosyą a Japonią. 

Nota prezydenta R.oosevelta w spra
wie r-0kowai1 pokojowych, wystaną zostala 
do rząd.ów japo!1skiego i rosyjsku.ego we 
czwartek popołudniu, po PoPrzedniem za
pewnieniu, że będzie przez oba rządy 
przychy.Inie przyjęta. Nadto nota ta zate
legrafowaną została do Petersburga i To
kio; w Petersburgu przez ambasadora 
amerykańskieg-0, Majera, w Tokio przez 
posła amerykańskiego Orissona, doręczona 
zastala monarchom. ·W tutejszych kolach 
uważają to za pierwszy krok dążący do 
pokoju. 

Bh1ro Reutera donosi z Waszyngtonu: 
Rosya i Japonia przyjęły propozycyę pow 
. kojową zawartą w nocie, którą prezydent 
Roosevelt w drodze dyplomatycznej dorę„ 
czyi obu mocarstwom. Zjazd zastępców 
Rosyi i Japonii jest zapewniony. 

Dziennik „Associated Press" donosi~ 
Wedlug nadeszlych tu wiarogodnych wia
domości, Rosya i Japonia przyjęły .inicya
tyę prezydenta Roosevelta, co do otwarcia 
bezpośre.dnich pertraktacyj pokojowych. 
Konferencya pełnomocników -0bu państw 
ma się niebawem odbyć. 

Aikcya wojenna na polach mandżur
skich trwa tymczasem bez ;pr:zerwy. „Ti
mes" donosi, że Japof1czycy szybko posu
wają się ku l(irinowi, odrzucaiqc po drodze 
rosyjską kawaleryę. 

Wiełkie ułatwienie dla pragnących czytać. 
Na tern miejscu zwracamy uwagę na

szym Szan. Czytelnikom, iZ od 15 do 2§ 
czerwca każdy listonosz który nosi abo
nen~om gazetę, przedstavń :im kwit na trze
ci kwartał i odbierze prenumeratę na 
trzy następne miesiące, tj. na lipiec, S11er
pień i wrzesień. Rodaków ~prosimy usil
·nie, aby każdy zaraz dał lis-towernu pienią
dze, a wte.efy też ~dzie odbieral gazety 
regul~rnie. Zwracamy się też ,do Roda
ków, aby zechc~eli roz,winąć go~liwą agi
tacyę za Wiarusem Polskim" właśnie w 
chwili ob~~nei gdzie zewsząd pracują nad 
tern, aby go ~niszczyć. R.óżn:Ym 1udzi'om 
iest „Wiarus Polski" solą w o'ku, więc nie 
. żalują ani pracy ani pieniędzy, aby zgoto
wać upadek temu pismu. Jesteśmy jedna'.k 
1Pewni, ·ze lud polski na obczyźn~e energ1-
c~nie zaagituje tak iżby liczba abonentów 
jego . się jak naJwię~ej pomnożyła. To bę-; 
dzie najlepszą odpowiedzią dla hakaty
stów centrowych i różnych ludzi . prze- · 
wrotnych, którzy nastawają na „W1a~sa 
Polskiego'' za to, że ,,Wiarus Pobk1 z 
rnbotnłkami ~dzie ręka w rękę. 

Telegramy. 
L () n d y n. ,,Standard" donosi, że Ja ... 

l>Onia J Qosya zgodzą się nasamprzód na 
Sześciotygodniowe zawieszenie broni. Ja
ko 111ej$ce przedw.stępnych układów poko
iowych zostanie prawdopodobnie obrany 
Waszyngton. 

Pe t er sb u r g. Petersburska aj. tel. 
donosi, że projekt zwołania reprezentacył 
narodu miał pierwotnie zostać Jeszcze roz
Pitnrwany przez osobną komisyę, do któ
rej ~JDierzano powołać priędstawłcłell 
iJęni.„w i miast. Wskutek głosów ®ma· 

gających się jak najrychlejszego zwołania 
reprezentacyi zaniechano tego planu i pro
jekt zostanie zapewne ogłoszony manife
stem carskim po obradach w kole mini
strów i po sankcyi carskiej, tale iż wybory 
posłów nastąpić będą mogły latem a obra
dy reprezentacyi narodu rozpocząć będzie 
można w jesieni. 

T o k i o. Urzędowo donoszą, że 10. 
b. m. wyparli Japończycy R.osyan w kilku 
miejscach. 

Ta n g er. 5 b. m. zamordowano w Ma
zagan Anglika Madden'a, który bY'ł wice
konsulem Austro-Węgier i Danii. żona 
Madden'a jest ciężko ranna. Mo1·dercy 
zbiegli. Reprezentanci Austryi i Anglii 
wystósowali energiczną reklamacyę do 
sułtana. 

W ars z a w a. W Brześciu Litew-
skim wybuchły w niedzielę świąteczną 
rozruchy antyżydowskie. Do miasta przy. 
była wielka liczba rezerwistów z powodu 
mobiłizacy 19-tego armikułu. W alka uli~ 
czna trwała 11-go przez cały dzień i całą 
noc. ~ezerwiści strzelali. 28 żydów zabi
to, 34 zraniono; wiele składów zniszczono. 

Polacy na obczyźnie . 
W sprawie książki adresowej 

towarzystw polskich na obczyźnie piszą 

nam: 
Z pod Herne. Otrzymaliśmy tu pi

sane maszyną pismo w sprawie informacyi 
o towarzystwach. Towarzystwa nasze 
znają sie dobrze i bez takiej k~ążki. Je
żeli piszą „zapraszamy także te towarzy
stwa, które z braku adresów zaproszenia 
listownego nie otrzymały, to dzieje się to 
więcej ze zwyczaju, niż z potrzeby. Po
tem dzieje się to dla tego, aby towarzy
stwo, pominięte przypadkiem, nile czuło się 

· obrażonem. Znając dokładnie stosunki, 
mogę powiedzieć, że dla torw.arzystw, ia
k<: takich jest ona zupełnie zbyteczna. Nie
prawdą też jest, że Polak przybyw.szy w 
te strony, tylko przypadkiem dowie się o 
istnieniu towarzystwa, albowiem towarzy
stwa ogfaszają swe posiedzenfa, przystę
pują wspólnie do Stołu Pańskiego itd., za.i 
tern chyba ten się o istnieniu towarzystwa 
nie dowie, który się o niem dawiedzieć nie 
1chce. Pewnie mi też przyzna każdy, 
że kto nie wie o istnieniu gazety polskiej 
na obczyźnie i stroni od niej, ten też nie
dostanie do ręki książki adresowe], z któ
rejby się mógł dowiedzieć o istnieniu t?
warzys twa. Kto me w ciemię bity, w1e, 
że w każdej parafii, ba w każdej gminłe, 
gdzie Polacy mieszkają, znajduje się towa
rzystwo polskie, na każdym kroku spot
kać może na ulicy Polaka, który chętnie 
mu po.;vie, kiedy i gdzie towarzystwo ma 
posiedzenia. Mamy tu liczne towarzy
stwa polsko..:katolickie, mamy „Sokołów'' 
. ,Kola śpiewu", „Zjedn. zaw. pol." i.td: ! 
każdy wie o ich istnieniu i bez ks1ą?<1 
adresowej. że taka książkai nie mai w1el
k1cgo celu dowodem to, że i. bez jej .!s?1ie
nia tO\varzystwa istnieją i się rozwJJaJą. 

Polak z pod Herne. 

Wiec w Bułmke, 
staraniem „Z. Z. P." odbyl się. w urocz.Y
stość Wniebowstąpiema Pańskiego._ W1e
CO\\< i przewodniczył druh Stef~1 P1etw~v
ski, który jako pierwszemu mowcy udzi~
lif głosu dh. J. Wilkows~iemu, ~tóry mówił 
0 znaczeniu organizacyJ robotmczych, wy
kazując równocześnie niepr~chyłn<>ś~ ob
cych organizacyj dla robotmka polsk1~go. 

Dh. St. Kunz z Bochum przem~it o 
noweli górni~zeJ. ~ prz~ówiemu dh. 
Pietrowskieg<> ig!osrło się kilkunastu Ro-

daków na członkó\V. Przemawiali też drn
how~e l3crlik, ~ataiczak, Kran . 

Dalej byl obór delegatów i m żów 
zaufania dla Bulmkc i Hilllcn. Delegatem 
zostal dh. Andrzej Budzil1ski z Oels.-Bulm
kc, l(ronprinzcnstr. nr. 33, mężem zaufania 
Adam R.ata.jczak z Ucls.-13ulmkc, lrem-
gardstr. nr. 5; Dla Bulmke Paweł l(arol
czak z Gcls.-Bulmkc, Iremgardstr. nr. 8; 
dla łiiilen: do, 1 lipca należy jeszcze B11l111-
ke i tliillen do Stefana Piotrowskiego 7. 

\ .:halke, V. Querstr. la. 

Nowela górnicza. 
Poniżej podajemy do wiadomo~d czy,

telników naszych nowelę górniczą tak, jak 
ją sejm pruski uchw.alil w trze
cicm <.:zytaniu, według Homaczenia „Pola
kau. Jeśli izba panów te uchwały przyj
mie, wtedy staną ~1ę prawem obowiezują
cem. Zmie1iiono paragrafy powszechnego 
prawa górniczego pruskiego z dnia 24 czer 
wca 1865/1892 r. brzmią: 

§ 80b, ustęp 3. 
(Porządek roboczy musi mieć. przepi

sy) co do cza.su i sposobu wypłacania, jak 
postępo·wać należy przy stwierdzaniu za
wartości wózków, która ma być uwzgl~d
niona w zapłac,1e p.rzy wózkach niedosta
tecznie lub nieprawidtowo ładowanych i 
oo do kontrolowania tego obliczania przez 
mężów zaufania robotników (patrz § SOc, 
ustęp 2) jako td co do zastQpcó'' wlaści
cieli kopalń przy tern obliczaniu i co do in
stancyi, gdme należy s·ię zaża!ać przeciwko 
ustanmvieniu zapłaty za węgiel czysty i 
d-0bry. 

§ 80c, ustęp 2. 
Wystarczająco i według przep1sow 

naładowanych wózków przy wyplacie ka
sować nie \Volno. Z niedostatecznie lub 
nieczysto naładowanych wózków musi 
być Porachowano górnikom tyle, ile czy
stego węgla w nich znai<luje. Właściciel 
kopalnil musi zezwolić robotnikom, aby 
S\.VOim kosztem mieli prawo kontrolować 
przez jednego cztonka wydziału, lub gdzie 
tegoż nie ma, przez obranego męża zaufa
nia~ w jaki sposób stwierdzają wózki niedo 
statecznie lub wbrew przepisom nałado
wane, i w jaki sposób obliczają przy wy
placie węgiel czysty w tych wózkach. 
Przez to kontrolo\\ anie nie wolno przesz
kadzać w pracy. Spory dotyczące tego 
roz trzyga na zażalenie męża zaufania 
wfadza górnicza. Mąż zaufania pozostaje 
nada1 robotnikiem kopalni. Skoro przesta 
nie pracować, kończy się jego urząd. Wla 
ściciel kopalni jest zobo\Yiązany na wnio~ 
sek stalego wydziału robotniczego lub wie 
kszości zatrndrllonych robotników mężowi 
zaufania wypłacać zarobek w fomJie zali
c7.ki. Ma prawo wypfacony jako zaliczk~ 
zarobek mężowi zaufania potrącić sobie z 
zarobków robotników. 

§ 80d . 
J(ar obrafających poczucie honoru lu 

dobre obyczaje nie wolno zamieszcza· w 
porządku roboczym. Kary pieniężne w 
poszczególnym wypadku nie mogą byc 
większe mi polowa zarobku dziennego 
przeciętnego, który ptacon<} w ubieglym 
peryodzie. zarobkowym robotnikom tego 
rodzaju, do którego należy karany. Ale 
czynne znieważania spólrobotników, zna
czne wykroczenia przeciwko obyczajom, 
również v.rystępki przeciwko przepisom 
dotyczącym utrzymania Porządku w przed 
siębiorshvie, ubezpieczenia przepisów ni
mejszego prawa i ordynacyi procedero
wej rzeszy, mogą być karane karą p.fenię
źną aż do wysok~d dziennego przeciętne
go zarobku. 

Kary pieniężne nakladan~ '\\' przeci~u 
Jednego miesiąca na ·robotnika za n~oosta-

tccz nc lub w brew przepisom ładowan ie 
\ ózl:ów w zy tkic razem nie mogą prze
kroczyć su my 5 ma r k. 

, d, LI tęp .2 
Wszys tkie pienir1dze z 1rnr p ł y1 1 [1 e 

11n1sz•1 być zu:i. ·wane dla d h ra robotni, 
ków kapalni. <Idzi w kopalni przep1 ny 
jest . taly wydział rob tn icz . pieniądze z 
kar pochodz:ice m11 Z<l by~ przcka7...ru1 ka
s ie zapomo1-Cowcj dla rohot11ików. \ '
dział robotn iczy v zaw~a<l ·waniu lą kas:\ 
musi m i eć udział kgo rodzaju, że ·zło 11 -
ko111 ohran ·m prz1.:z robotników przysłu
~niic przynajmniej połowa gfosó\ w zarzą 
<lzie kasy. Za acly , według któryd1fond1 -
szc kasy zapomogowej ma SIG za, iadywa ... 
i używa(:, muszą by(: ustano:-.. io 1e 1>0 wy
słuchaniu zdania pełnoletnich robotnik6\ 
albo też stalcg-o wydzialu w pcrządku robo 
czym lub też w osobnych u ta\ ach. Zc
sta wicn•e dochodów oraz majątku kasy 
musi być corocznie w formie przepisancJ 
przez wyższy urząd górniczy temuż do
starczone, ale poprzednio przez wywie
szenie dwutygodniowe powinny być poda-
11c do \\'iadomości roboh1ikorn. 

§ 80f. 
1) W kopalniach, w których zwyczaj

ni~ pracuje przeszło 100 robotników, mu
si być ustano"11ony stały wydział robotni
czy. Jego obowiązkiem jest starać się, aby 
dobre stosunki pomiędzy robotnikami a pra 
codawcą zachowane byty lub też przywró 
ccrne. 

2) Stały wydział robotniczy ma za
dania określone w § 80c, ustęp 2, ~ 80d, n„ 
stęp 2 i 3 i § 80g, ustęp 1. 

(To jest: Ustanowianic męża zaufa
nia, który będzie kontrolował przy szybie. 
czy slusznic karzą górników za niedostate
czny lub nieczysty ładunek, zawiadowa
nie kasą zapomogą, spccyalnc zadanie na
dane wydziatov.•i przez właściciela kopal
ni, wypowiadanie zdania przed wydaniem 
porz<\dku roboczego i zmian tegoż . Przyp_ 
red. „Pol."). 

Porządkiem roboczym mog~l mu być 
nadane i inn~ zadania. Oprócz tego ma 
przedkładać wtaściciclo\\' i kopalni wnioskf· 
żądania i· skargi robotników, które dotyczą 
stosunkÓ\\' roboczyc11 i urządze1i kopalni i 
o tych sprawach zdanie swoje wypowia-
dać. 

3) Wydział robotrl'jczy, który zakre'
śloną mu w ustępie 2 kompetencyę prze
kroazy, może być rozwiązany po bezsku ... 
tecznem napomnieniu. Rozwięzuje wy
dzia wyższy urząd górniczy. Po kilka
krotncm rozwiązaniu wyższy urząd górni
czy może dla danej kopalni nakazać, aby 
przez rok jede11 w niej wydziałów robotni
czych rne było . 

4) Jako samodzielne wy<lzialy robotni
cz~ w myśl prawa uważa się tylko: 

1) Zarządy kas chorych ustanowio
nych dla robotn' w kopalni lub te:.! 
kas innych dla' iików urządw-
nych, których c sza cześć czlon-
ków wybrana jest z grona robotni
ków, jeśli te zarządy ustanowione 
b~dą jako stale wydziatyi.. 

2) Starszych knap 7...aftowych Z\\tjąz
ków knapszaftowych, które obejmu„ 
ją tylko zakłady ic<lncgo wlaścicieła 
kopalni, jeśli wybrani są z grona ro
botników i ustanowieni będą jako 
staly wydział robotmczy. 

3) Wydzia1y robotnicze. stałe istrlieJ~ 
już od I-go stycznia 1892 r., których 
czlon.kowie w wiekszoś i obierani 
są z grona roboUlik'ów. 

4) Takie zastępstwa. których czlo11ko~ 
wie w większości obleranł są przez 
robotników ko:pałni lub CZGŚci tako
v;ej albo też zakfa.dów polączooycl · 
z koPałnią, z kh gro.na przez \vybo. 



• • • J"Y.; bezpośrednie i taJne. Wybór za
stępców może nastąpić także we
dług oddziałów poszczególnyc)) ko-
palń. i 

Dozwol e są tak-te w bory propor„ 
cyonaJne. wyboru mają praw:Q 
robotntcy petrtoletni, którzy od otwarcia 
koPa•lni lub tez co najmniej rok Już na teJ 
kopalni oez prze pracują. Zastepc: 
muszą mieć conajmniej lat 30 i muszą już 
pracować na tei kopalni od otwarcia jej lub 

~najmniej 3 Jata bez przerwy. Wyborcy 
i zastępcy muszą mieć obywatelskie ·pra
wa hftnorowe i być obywatelami rzeszyf 
-zastępcy oprócz tego muszą wladać języ
.Jr;em niemieckim. 

Liczba zastępców musi wynosić co-
11ajmn.iej 3. 

Wydziały robotnicze muszą być co naj
mniej co lat 5 na nowo obierane. Termin 
wyborów, musi być 4 tygodnie przed wy
borami obwieszczony . . 

Urząd zastępcy ustaje, skoro przesta
nie pracować na tej kopalni lub też inny 
warunek prawa doi wybieralności przepada. 

Władza górnicza> musi czuwać, aby sta 
le wydziały robotnicze zawsze odpowie
dnio do przepisów byly zupelne i aby po
trzebne wybory uzupelniające jak nąJprę
dzej dokonywano. O ważności wyboru i 
o ustaniu urzędu czlonka stałego wydziału 
robotniczego rozstrzyga wyższy urząd 
górniczy. 

O Qlrganizacyi, wyborach, kompeten
cyi i działalności stalego wydziału robotni 
czego muszą być umieszczone określenia 
bliższe w porządku roboczym lub też o
znaczone w osobnym statucie. 

§ 80fa. 
Postanowienia umieszczone w porząd

ku roboczym lub w os.Obnych statutach o 
używaniu pieniędzy z kar pochodząc:vch, 
zawiadywaniu 1rns ·zaPQimogowych i o or
gani'Zacyi, wyborze, kompetencyi i dzia
łalności staileg-0 wydziału robotm.czeg-0 
podlegają pozwoleniu wyższegO\ górnicze. 
go urzędu. Pozwolenie mo.że być nie dane 
tylko wtedy, jeśli postanowienia wykracza 
ją przeciwko praiwom. 

§ 80g. 
1) Przed wydaniem µorzq,<lku robocze

go lub uzupelnienia jego na tych kopaltuach 
gdzie jest stały wydział robotniczY, musi 
być ten nasamprzód zapytany o zdanie co 
do treści porządku roboczego lub uzupelnie 
nia jego. W innych kopalniach musi być 
daina robotntkom peln10Ietnim sposobność, 
aby wypowiedzieli swoje ·ZJ<lanie Ol porząd~ 
ku roboczym lub jego uzupelnienia. 

2) Porządek roboczy i każde uzupeł-
_nienie jego musi być doręczone w prze.dą
gu trzech dni po ustanow~eniiu go w dwóch 
egzemplarzach władzy górniczej, i dodane 
muszą być do tego wątpliwości wypowie
dziane przeciwko niemu przez wydziat ro
botniczy lub przez rob-Otndków, jeśij te wąt 
-.płlwości wyrażono piśmiennie lub PQdano 
do protokółu, również musi być dołączone 
oświadczenie, że i w jaki sposób zadość
uczymono przepisowi w ustępie 1 paragra
fu tego zamieszczonemu. 

3) Porządek roboczy musi być wywie
szony na miejscu odipowredniem, do które
go wszyscy robotnky mają przystęp. Wy 
wieszony porządek roboczy musi być za
wsze czytelny. Porządek roboczy musi 
być każdemu robotnikowi -doręczony 
przy przyjmowaniu pracy. 

§ 93a. 
Względan .czasu pracy robotmków 

zatrudntonych pod ziemią w kopalnia:ch 
węgla obo\VUązują przepisy zawarte w ~ 
93b, 93c, i 93e, i to bez względu na prawo 
zawarte w § 196-199, udzielone wfadzy 
górniczej do wydawania rozporządze11 da
lej sięgających. 

§ 93b. 
Zwyczajny czas pracy poszczególne

go górnika me może być przez zjazd i wy
jazd przedłużony o więcej niż 0 godziny. 
Czas zjaz<lu i wyjazdu ponad 0 godztny 
wynoszący musi być policzony na czas 
pracy. Przed:lużenie pracy w tym celu ! 
aby obejść przepisy poprzednie, nie jest 
doz·wolone. 

'Jako czas pracy uważa SJę czas po
cząwszy od chwili skończenia zjazdu aż do 
początku wyjazdu. 

§ 93c. 
1) Czas pracy robotników, którzy nie 

tylko przejściowo pracują w takich miej
scach kopalni, gdzie zwyczajna temperatu
ra przenosŁ 28 stopni Celzyusza, nie może 
przekraczać sześciu godzin dziennie. 

2) Jaiko zwyczajną temperaturę U\vaża 
się tę, która jest przy regularnem przewie
trzaniu i przy regularnej pracy w tern 
miiejscu. 

§ 93d. 
1) Zabrania si~ pracy na nadszychty 

łub pal\słde szychty w ts·ctt miejsca-eh. 
gdzie Z"W'}'cz.ajna temperatura '\i.:ynosi pÓ 
n.ad 28 stopni za. 

2) Pr.t:ed r~zęciem szychty regu
łarnej Jak i nad zychty: każdy poszczegól
ny ro tn~k musi mieć co najrniej 8-mio go
dzinny odpoczynek. 

93) 
·W każdej kopalni muszą być u~dze-

nia, które stwierdzają ilość i trwanie nad
szycht iszycht pańskich wykonanych w 
ostatnich 12 rniesiacach przez poszczegól
nych robotników. 

§ 192a 
1) Przeciwko mzstrzygnięciu wyższe

go urzędu górniczego w wypadkach doty
czących § 80 f, ustęp 3 i ustęp 4, liczba 4, 
dozwolona jest skarga w sądzie admini
stracyjnym w przeciągu dwu tygodni od 
dnia dostarczenia decyzyi i to przed wy. 
dziale obwodowym. 

Prawo odwalania się do wydziału ob
wodowego przysługuje wlaścicie1owi ko
palni, jego zastępcy i w wypadkach prze
widzianych w § 80 f, ustęp 3, tym., których 
wyrok dotyczy, w wszystkich innych wy
padkach § 80 f uprawnionym do gtosowa
nia robotnikom. 

2) Przeciwko rozstrzygnięciu wyższe-1 
go urzędu górniczego na mocy§ 197, ustęp 
I , przyslugnje w przeciągu dwu tygodni 
od dnia <l-0ręczenia prawo skargi w drodze 
administracyjnej do wydziału górniczego. 

6) Przeciw wyrokom wydzialu obwo-· 
dowego i wydziału górniczego przysluguje 
prawo rewiz.yi do najwyższego sądu ad
ministracyjnego. 

§ 194 a 
Przy wyższym urzędzie górniczym 

ma być dla jego obwodu wydzial górni
czy. Do niego należą te sprawy, które je
go rozstrzygnięcie <lrogą skargi admini
stracyjnej praw.nic przekazane zostały. 

Wydział górniczy składa się z oddizia„ 
łów. Dla każdej prowincyi, w której w 
obwodzie wyższego urzędu górniczego 
znatdują się kopalnie, istnieje jeden od
dzial. Każdy oddział wydzfalu górniczego 
składa się z naczelnika górniczego (Berg
hauptmann), w razie gidy ten urzędu tego 
spelniać nie może, z jego prawnego za
stępcy jako przewodniczącego· i z sześciu 
czlonków. Dwóch czlonków mianuje mi
n"ister dla handlu i przemyslu z czl'onków 
wyższego urzędu górniczego. ·w ten sam 
sposób mianuje każdorawwych zastęp
ców mia1J1owanych czloinków. Przewo
dniczący i mianowani czfonkowie naJeżą 
do wszystkich oddziałów, jeżeli dfa róż
nych oddzialów nie mianowano osobnych 
cz!-Onków. 

Czterech innych członków wybiera 
dla każdego o:ddzialu wydzial prowi~yo
nalny z mieszkańców tej proiwincyi, w któ
rej ten oddzial się znajduje. Jeden z tych 
czlon.ków musi należeić do sądu nadzie
mia.ńskiego ten prowinicyi. 

W ten sam sposób wybiera wydział 
prowi.ncyonalny 4 zastępców. O ich za
wezwaniu znajdują się przepisy w regula
minie porządku dziennego. 

Wybierać wolno z wyjątkiem naczel
nego prezesa, prezesów obwodowych, 
państwowych urzędników górniczych, 
przewodniczących królewskich urzędów 
p.oHcyjnych, landratów i urzędników pro
wincyonalnych, każdego 0<bywatela rzeszy 
niemieckiej, którego można wybierać do 
sejmiku prowincyonalnegoi. 

Dla wydziałów górniczych i jego 
członków mają być odpowiedńio zastóso
wane § '11, 12, 32 do 34 prav.•a o ogólnej 
a'dministracyi krajowej z dnia 30 lipca 1883 
roku a dla ich postępowania 1 i 2 ustQp 
trzeciej części tego samego prawa z tern 
zastrzeżeniem, że wydział górniczy zajmu ... 
je miejsce wydziału oh\vod<YWego, na~zel
nik gómiczy mieisce prezesa 'Obwodowego· 
i minister dla handlu i przemyslu miejsce 
ministra dla spraw wewnętrznych. 

Artykuł IV. 
W pierwszym ustGpie dziewiątego ro

zdziału ogólnego prawa górniczego z du'ia 
24 czerwca 1865/1892 roku zmienia się 
§ 197, jak następuje/: 

Wyższe urzędy górnicze mają obowią
zek dochodzić, czy ze względu na stosunki 
w przedsiębiorstwie wplyw.ające ujemnie 
na stan zdrowia robotników nie zaleca się 
ustanO)\"Jenie trwania, początku i końca 
dnia roboczego. W danym wypadku ma 
\vyższy urząd górniczy po wysluchaniu 
rady zdrowotnej wydać odpowiednie prze
pisy dla calego obwodu górniczego lub 
części tegoż i rozporządzenia do ·przepr0;
wadzenia tychże. Dla wyjątkowych przy~ 
czyn może wyższy urząd górniczy niektó
re kapalnie na ich wniosek od zupelnego 
lub częściowego zastósowama się do tych 

przepiSów stałe lub tylko na pe'\\j&n czas 
zwolnić. 

Za drugim u ~pem u tawla sic: nast~„ 
pujący nowy ustęp : 

Rade .zilrowotną bw'orzy się na cały ob 
wód ższego urzędu górniczego. Składa 
się ona z naczelnika górniczego iako prze
wochliczącego i 4 lav.nników, którzy sio 
składają w równej części -z 11-czby wlaści
cieli kopahl lub ich zastępców i z liczbY, 
starszych knapszatfowych, wybranych z 
grona rot>otników. Wyboru lawni
ków dokonuje · wydział prowincyonalny 
tej prawincyi, w której się znaJduje wyż
szy urząd górniczy. W obradach rady 
zdrowotnej bierze udział powolany przez 
wyższy urząd knapszaftawy lekarz z glo
sem doradczym. 

§ 207 b. 
Karze pieniężnej do 300 marek lub od.., 

powiedniemu aresztowi podlega ten co 
prowa<lzi kopalnię, w której niema porząd
ku roboczego, lub kto się nie · zastosowuje 
d-0 ostatecznych przepisów władzy o za
stąpienńu lub zmianie porządku roboczego. 

§ 207 c. 
l(arą pieniężną do 150 marek lub od

powiednim arnsztem ma być karany: 
1) kto wbrew przepisowi § 80e .ust. 2 

n~klada na robotników kary, które w po
rządku roboczym nie są przewidztane lub 
które przekraczają sumę prawnie dozWo
Ioną, albo kto pieniądze z ka·r lub sumy w 
§- 80b, liczba 6, wyznaczone,. zużyTWa w 
sposób sprzeciwiający się prawu lub po
rządkowi roboczemu. 

§ 207f. 
K.arą pieniężną do 2000 marek lub od

powiedniem więzien1em do 6 miesięcy ma 
być ka1rany, kto wykracza przeciw przepi„ 
som §§ 93b, 93c, 93<l. 

§ 207g. 
Karą pieniężną do 150 marek lub od:

powiednim aresztenn karze się teg-0, co za
niedbuje wypelnianie obowiązków przepi
sanych w § 93e. 

Art. IV. 
Zmtiany porządków roboczych, potrze

bne wskutek niniejszego prawa, muszą być 
uskutecznione najpóźniej w 3 miesiącach, 
stale wydziały robotnicze muszą być usta
nowione nalpóźniej w 4 miesiącach o<l 
dnia, w którym niniejsze prawo obowią
zywać będzlie. 

Wieć ,,Straży,'. 
„Straż" ogłasza pismo nast~pujące: 
Jak WP. -Ks. Dobr. - wiadomo, PO'· 

wstało w Pc,znaniu Towarzystwo „Straż'', 
mające na celu ochronę naszych spraw e
konomicznych, obywatelskich i społecz 
nych w rzeszy niemieckiej wedle załączo
nego statutu. 

Dnia 18 czerwca r. b. odbędzie sie w 
Poznaniu c godzinie 12 na wie1kiei sali 
Lamberta pierwszy wiec „Straży", w któ
rym wziąć winny udzial wszystkie stany 
w jaknajpokaźniejszej liczbie, by wspólną, 
szczerą wymianą myśli stworzyć silne, a 
zdrowe podstawy Towarzystwu naszemu. 

Niżej podpisane prezydyum głównego 
zarządu zwraca Sj!ę do WP. - Ks. Dobr. 
- ze zaufaniem i gorącą prośbą o wzięcie 
udziału we wiecu i zachęcenie r0daków 
swej okolicy, by jak najliczniej na· wiec się 
zjechali. 

R.ównocześme nadmieniamy, że, skoro 
w 4 dniach odmownej od WP. - l(s. Dob. 
- odpowiedzi nre odbierzemy, uważać się 
będziemy jako upoważnieni do zamieszcze 
nia podpisu Jego pod wiecową odezwę. 

Z szacunkiem 
Prezydyum Głównego Zarządu „Straży": 

Józef Kośc1.elski: Dr. Ludwik Mizerski 
Dr. Wl. Mieczkowski. Stan. Pfitzner. 

Adres: Dr. Tadeusz Jaworski, Poznań 
- Posen. 

* 
~Ustawy „Straży" brzmią jak nastę-

puje: . ~ 1. ..... r.;.u.< 

§ 1. 
Siedzibą Towarzystwa „Straż" jest Po 

znań. 
§ 2. 

Celem Tov.<lrz.ystwai jest ochrona 
spraw ekonomicznych i spolecznych prz::z 

a) zbieranie i zużytkowanie materya
tu do poznania odnośnych stosunków w 
kraju, 

b) wzajemną pomoc materyalną i du
chową, 

c) obranę praw obywatelskkh. 
§ 3. 

Na czele „Straży" stoi głóWlnY zau~ d 
składający się z 21 czlonków. Najmniej 12 
członków głównego zarządu winno mie
szkać w Poznaniu. Członków gł0wncgo 
zarządu wybiera się na lat trzy. Z głó\\' ne 

go zarządu wystepuje na oorocznem 'ii·a:„ 
nem zebraniu, które odbyć sie winno nai. 
później do końca kwietnia, 7 cz.lonkt' „ ,y 
pierwszych dwóch latach rozstrzyic ł~ 
Powtórny Wybór dozwolony. u~ wn~; 
g ównego zarządu zapadają Wll~-· ~oś~ią 
głosów. Do uchwał głównego za1„!ądu 
potrzebna jest obecność 7 czlonków. 

§ 4. 
· ,,Straż" utrzymuje s'\voje stare hfurv 

w którern udziela informacyi oraz sklati~· 
materyał potrzebny do osiągnięcia :::c:u 
wyrażonego w § 2. Biurem kieruje \\ y~ 
dział z trzech czkmków, wybra rw z t::::~a 
głównego zarządu. 

§ 5 . 
Glówny zarząd ·wybiera spec_v.t !.-1-:! ~:o„ 

misye z prawem kooptacyi. 
§ 6. 

Czlonków przyjmuje glmvny za·7:,;d l 
wykluczai bez podanl1a po"\vodów. 

§ 7. 
Składka roczna wynosJ na i n11 e: i ą1, 

§ 8. 
·W razie rozwi.qz.ania fo\\ a 1 1.~ stwa 

„Straż'' majątek Towarzystwa prz.~ :llo
dzi ,,·edle uznania glównego· 7.1t l <\ch; ii!l 

To\varzystwo o celach pokrew11. vch. 
§ 9. 

Czlonck występujący, wy'.d1t .: zo1:\ luJ 
nlepraó\vnodzielny oraz spadk<>hh·cy t:'na11 
lych czlonkórw tracą wszelkie pnw . ...t do 
majątku Towarzystwa; wyp l<i~~{ wk: „· e 
przeszkadza dalszemu istn!iem,1 Tow nru. 
stwa.. 

Ziemie polskie. 
Z Pros Laehodnicb Warmii i MaZ111. 

Starogard. Sąd w Starogardzie 
skaza/ odpowiedzialnego redaktora „Piel
grzyma" na 60 marek grzywny lub 20 dni 
więzienia za .to, że „Pielgrzym" napisaf, iż 
wymieni Po nazwisku tego, kt óryby, 
sprzedał ziemię Polską niemLeckiemu Land 
bankowi. Sąd uznał to za odgrażanie 1 dla 
tego wyznaczył tę karę. 

Kościerzyna. We wtorek untoną~ w 
jeziorze garczyńskim woźnica Jurczyk ze 
czterema końmi, należącymi do, wtaścicie l a 
dóbr Arndta. Jurczyk zamierzał naczer
pać wody z jeziora ·i dostal się nieszczęśt1. 
wym trafem z końmi na głębię, z której ra„ 
tunku już nie było. 

l(owalewo. Tężec karku pojawił sie 
jednakowoż tu i owdzie. Do lazaretu miej 
skiego w Toruniu odstawiono 4-letnią He
lenę ' Jarciniewską z Bielska, która, jak 
stwierdzono, chorowała rzeczywtiśde na 
tężec karku. 

Z Wiei. Kt Poznańskiego. 
Z Janków ka piszą do „Lecha": Siedz.i 

tam jeszcze w pośrodku osad kolonizacyi~ 
nych kilku gospodarzy polskich. I(omisya 
kolonizacyjna chciałaby ich chętnie W}°ku
pić i dla tego p, landrat wzywa do siebie 
gospodarzy i wypytuje ich, czyby czasem 
nie chcieli g spodarstw swych sprzedać. 
Skarżą się nawet gospodarze, że w ten 
sposób niepotrzebnie tracą czas, a nikt im 
tego nie wynagrodzi. 

„Lech" radzi słusznie, aby. gospodarze 
żądali zai taką nłiepotrzebną zmudę od pa
nów landratów odszkodowania. Nie jest 
to bowiem termin, na który się karidy sta
wić musi ale sprawa prywatna i panowie 
landraci nie mają nawet prawa z tytułu 
władzy wzywać gospodarzy do siebie. 

Janówiec. Tutejsza „ortsgrnppa" ha· 
katystów odbyla w środę zebranie, na któ
rem wygtoszono sprawozdanie kofn1syi 
kolonizacyjnej. Wedle sprawozdania tego 
przybylo w r. 1904 okolo 1450 rodzin kol. 
z 5000 glowami. Wogól przybylo na kre„ . 
sy wschodnie 10 OOO rodzin kolonistów z 
razem 60 OOO głowami; tworzą oni 290 sa-· 
modz.ielnych ni·emicckich osad. W 19 ła
tach czynności swej pabudowa1a komisya 
'kolonłzacyinai 'J7 kościołów, 18 zboró.w' 

, 29 plebanii, 205 szkól, 206 domów gmin
nych itd. 20 kolonistów zbankrutowalo, a 
własność ich sprzedano przymusowo. (O„ 
statnich będzie więcej!) 

Poznań. W kasie oszcz1; ' i1 : 0ś· i !t111-
ku Przemysfowców w Poztt 11:: :1 w;1:l1(.c lł f• 
w maju br. 1072506,36 mr., :ł w ~ pfa ~·ono 
926448,87 mr., w r. z. w maju wpłacano : 
982989,63 mr., a wyipltłleono 526267,62 rnr., 
od 1 stycznia rb. ·wpl~cono 5997325,69 mr., 
a wyplacono 4613275,32 mr., stan obecnY. 
na 1 czerwca jest: 11497666,43 mr., w r. z. 
·hylo 8839210,96 marek. 

Ze Ślązka czyli Starej PolskL 
GlłwJce. Przed izbą kamą toczy la się · 

tu ponownie sprawa p. Wojciecha Korfante · 
go przeciw redaktorow! p. I(arstowi z „o„ 
betschlesiss;he Vol·ksstimme". Chod1ziło 0 
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y artykuł p. t. nC.zen:-on'}' krawat", 
~ w rzeczonej iazecie umieszczony zo 

w artyktile tym była mowa, ie p. 
rtantY nosi. czerwo~y krawat w ce~u 

J(o ymileuia su~ socyahstom, aby w raz1e 
pti :..·ainienia iego wyboru na posła otrzy 
.11~'iod mch znowu poparcie. W artykule 
rn byla mowa, że p. Końanty pracował 
1~ azet socyalistycznych. 
d ~ym artykułem czul się p. Korfanty 
braionY, zwłaszcza zdaniem, gdzie była 

0 ;wa że on (l(orfanty) pracował przy ga
r.n~ eh socyałistycznych, i \i..rytoczył pro
ze ao obrazę redaktorowi z „Volksstimme" 
c~ rwsza rozprawa sądowa toczyła siG 
Pie ed sądem ławniczym. Sąd ten uwo1nil 
~~nak redaktora z „Volksstimme" od winy 
le kafY, będąc zdania, te zarzuty po<ln11esio-

przeciw p. Korfantemu zostały udowod ne 
nione. k . , · ~ 

Przeciw temu wyro O'\ 1 za>1.0ZY1 p. 
Korfanty apelacyę. We wtorek wię.c !e

cze raz rozpatrywał tę sprawę w ghw1c
~~ej izbie kamei. Sąd ten obalił wyrok po
rzedni i skazaJ redaktora Karstai na 10 m. 

~ary. W uzasadnienau wyroku powiedzial 
sąd ten co następuje: 

w rzeczonym artykule nic chodzi o 
rzeaową krytykę pos~a Końanteg~'. t~lko 
rzez krytykę tę zmierzano pomzyc p. 

korfantego. Y'1 slowa~h, że .P-. Korfanty w 
pcwnyJU czasie, od ktorego JUZ 9 do 10 lat 
uplynęto, pracował w interesie partyi s?
cyałistyczuej, jest obraza. Pakt ten, ze 
Korfanty raz w prywatnem mieszkaniu 
przypadkiem robił korektę a1rtykułu socya 
Jistycznego, nie jest wystarczający, aby p. 
Korfantemu zarzuo'tć,. że byl współ~raco~ 
11·nikicm pism socyalistyczny~h, pomewa~ 
p. Korfanty pieniędzy za to me d-0stal am 
dalei korekty nie robil. Zresztą cala dą
żność artykufu wychodzi na to, aby P• 
Korfantego ze wzwlędu na przyszl~ w_ybo
ry przedstawić jako zmiennego 1 niepe
wnego. Obraza jest jednak bardzo mala. 

J(atowice. Ciekaw;y wypadek zdarzył 
się w tych dniach przed tutejszym sądem 
lawnkzym. Podróżujący Kochorz został 
za jakieś oszustwo pozwany do sądu. 
Wstępując na salę, oświadczył jedn~owoż 
:że nie może przyjąć za swego sędziego o-

loecne.go tamże przewodniczącego, a to z 
następującego powodu. Przed jakimś cza
,sem zostal powyższy podróżujący taksamo 
oskarżony przed sądem ławniczym za o
szustwo. Zastępca prokuratora żądał wten 
czas dla oskarżonego kilka marek kary pie 
ni~nei, sąd ławniczy iednakowoż, którei:iu 
wtenczas przewodniczył ten sam sędzia, 
skazaJ go na Jeden tydzaeń więzienia. Spra 
1·a rozegrala się jeszcze przed bytoms.ką 
izbą karną, gdzie Kochorz został uwolmo
ny od wszelkiej winy. - Z tej przy<;zyny 
przypuszcza I(., że obecnie p. przewodni
cz~cy jest dfa niego nie dobrze usposobio·-
ny I niei może go bezstronnie sądził. Za
tępca prokuratora ż.ądal, by 11ie uwzglę

dll)ono wniosku oskarżonego, sąd jenadnak 
· POstanowił sprawę odroczyć. 

Wiadomości ze świata. 
Niemcy. W sprawie marokańskiej 

a się odbyć na propozycyę sułtana . n:a~ 
kańskiego konferencya przeds1:awjl-c1ell 
teresowanych mocarstw. Delcassc, któ.
byl Przeciwnikiem tej konfetencyi, ustą

il, więc Prancya zgo<lzi się -obecnie zape;~ 
'ne na konforencyę, by raz uregut~w~c 
.rawę marokańską. „Times" d-0nos1, ze 
emcy przyjęły już zaproszenie sułtana 
a konf erencyę. 

Z l{osyi. Jak donosi „Birż. Wiestn." 
okonane w Rydze 14 i 15 zm. zamachy 
I>omocą bomb poci1ągn~ly za sobą nad

\Vyczaj energic~ne śledztwo, mające na 
lu .WYkrycie sprawców wybuchów. Po
ukiwania daly szybko wyniki: już w kil
a dni potem stwierdzono iż do sprawy 
leży kilku robotników ~ fabryki „Pe

ks": Żelazną powlokę bomb odlewa~i 
tajemnie robotnicy feliksa" w odleiwm. 
0botnicy ci należą d~ lotewskiej socyal
)lkratycznej partyi robotniczej. Mo
.h dostarczali przywódcy partyi. Skl~d 
lllb rnieścił się w pewnem mieszkanm 
Watnem na szosie petersburskiej. Je: 
n~ członków organizacyi bojowej part~i 
. cit bombę na Gruzenberga i ran il poil
i~!~ Ostrowskiego przy wspóldzialaniu 

1011Ych rewolucyonistów. W parku 
rtnańskini te same osoby. rzuciły bombę. 

Jl!Jby obrabiał pewien ślusarz po 20 kop. 
~tukę;. ogółem spreparowa~ on 51 

•
1 :zęsć z nich rozdano różnym rewo

)onrstorn, cześć zaś zakopano. Do
znaleziono okolo 50 bomb przy tei 
~bn?~ci wykryto skład p

1

roklamacyj, 

0 a.rnię i sklad broni i uwi~ziono okolo 
Sób, które rozpaczliwy stawHy opór i 

raruły aresztujących ich POłicyantów. 
praklamacyach znalezionych bl l,Y umie
szczane wyroki śtfiierci na wiele osób, któ
re - jak utrzymuje „Warsz. Dn." - od
zna\;zyły się energiczną dzialalnością' 1 • 

OCI IS do 2S czerwca 
odbierać będą łlstonosze abonament za ga
zety. Skoro listowy wręczy kwit na trze
ci kwartał, zechce każdy wręczyć mu I 
markę i 92 fenygów, za którą to kwotę ca
ły kwartał otrzymywać będzie „Wiarusa 
Polskiego". 

Ktoby pragnął, abyśmy „Wiarusa Pol· 
skiego" posyłali jego krewnym łub znaio
mym do Polski lub do innych· okolic, niech 
nadeśle l markę 92 fenygów i dokładny 
adres osoby, która ma gazety otrzymać, 
a „Wiarusa Polskiego" poczcie przekaże
my. 

Rodacy! Czytajcie i rozszerzajcie 
„ Wiarusa Polskiego", pismo prawdziwie 
robotnicze, oparte na zasadach szczerze 
narodowych i katolickich. 

Z różnyth si ron. 
Już czas zapisywać „Wiarusa Polskie-· 

go" na trzeci kwartał. 
Bruch. Tutejszy Rodak p. Ludrwik, 

K.ubiaczyk wracając z lekcyi śpiewu, z.o
stał pomiędzy Bruchem i tterne napadnię
ty przez trzech łobuzów, poturbowany me 
litościwie, że został bez przytomności, o ... 
raz ograbi~:my z pieniędzy (przeszło 10 m.). 
Napastnicy uszli niepoznani. 

Schalke. Pewien nierniec tutejszy 
chcial się obwiesić, ale jeszcze na czas 
zdołano przeciąć postronek. 

Schalke. Przyszły \V)iec „Z. Z. P." od
będzie się o godz. 3 po poł., a nic dopiero 
o 5. 

Essen. W fabryce Schulz-Knaudt zo
stał jeden robotnik 10 bm. na miejscu za. 
bity. 

Bochum. Związek niem~eckich druka
rzy w ostatniem swojem sprawozdaniu 
rocznem narzeka przeważnie na ogromną. 
liczbę członków bez pracy będących, któ
rzy ogromne sumy po-chłaniaią. Z~vi~e~ 
sam nie tad tego, że w takiem polozemu 1 

dobrze uposa,żona kasa musiałaby upaść, 
a że przesilenie przetrzymał, zawdziięczać 
tylko może uregulowanym. stos~nkom ·cen· 
nikowym które przyczyniły SH~ do tego, 
że pomi~o tak ogromnej lic~by .będąc.~ch 
bez pracy, ceny zairobkow~ się me obmzy
ly. Podług cennika, czyh w uregulowa
nych przez związek stosunkach, pracowafo 
d-0 zamknięcia sprawozda:naa 41,483 .dm~a
rzy i to w 1382 miejscowościach N1ern~ec. 
Przedsiębiorstw, które cennik druik~rskr u
wzglę<lnily i zastós0iwaly, naliczono 155~. 
Członków liczyl zw1ązek do .31 grudma 
1904 r. razem 30,580. w ~stat~Lch 3 la~ch 
wydal związek na wsparcie blisko 5 milio
nów marek. w roku obrachunkowym 
mial związek dochodu raz,em 5 670 822,18 
marek, rozchodu 5 262 844,01 marek, ~ak 
że nadwyżki pozostalo, mim? olbrzY1:11~h 
wydatków, 427 978,27 m= ~w~ązek oosL ~u~ 
na seryo z zamiarem zmes1emai wsparć m
walidowych, jakie przed kilku laty ~otw.o
rzył i to wskutek tego, że rOlkro:czme p1 a
cuie z deficytem, Od marca 1904 :· ~o 
marca, 1905 dolożyl do ty~h .wsparc. n~e 

. . .ak 27749 14 marek ł me ma za -
mmcJ, 1 ' t k" d kolwiek 11ych widoków, aby kasy e ie Y . 
się poprawily, <Owszem coraz v.'Uęcei do-
kładać będzie trzeba. . 

Giessen. Przed sąden: prz~sięgły~h 
w Giessen stawał w poniedziałe~ Jako gło
wny oskarżony o zamordowanie ks. pro: 
.boszcza Thobesa w Heldenbergen 27-l~tm 
czeladnik rzeźnicki Oskar Iiudde, ~tor~ 
przez dluższy czas byt po~trachem m~e~~
kafJców wiejskich w tI~sy~. ~eg~a:~~Jich 
n ością bylo włamywanie się. o. . 
l b il i kościołów i ograbiame ich. Po-
~=g~·~ mu w tern współoskarżony P.rzykra
wa-cz Otton Walter. W nocy z drua 11 n~ 
12 Jistopada z. r. wlamal się Iiudde .~e wsi 
tteldenbe.rgtn do katolickiej pleban11. Rloz-

k. ty i nie znalaz szy biwszy wszyst ie sprzę . d k h . 
. . d oszedl zbrodmarz o uc m, 

p1emę zy, P , . . d ł · do sypialni w 
wzt1ął duży noz l u a się .. 'T 
któr .... i spał 60-letni probo.szcz ~hobes. ~ 

b'l b" rko i wyjął z mego kilka set ma 
rokz I Ks1i~dz obu dz.ił się i zakrzyknął. ~ud!
rc . . . k lana r zadał mu nozem 
de rzuc1t się ~m al P h Proboszcz zaraz 
kilka ran śm1erte nyc. · d „u·,nna-z śledzerue mor ercy ""„ „ 
umarl. a WY 1000 marek. W styczniu 
czono nagrodę tt dd go w pewne! go
b. r. aresztowano u e 

padzie a izgr 1 kie,5. 
ny za fad i · 1 rz n· \\ · ·o i poranie
nie. Przyznaje si do radiieży i do t , 
:le ie lamal do plebann ttełden rg n, 
oraz że się tam dopuścll radzieży, ale Jako 
mordem: k iedza •ymi ma jakiegoś rz -
micślni.ka, któremu na imi , illi"; ten mu 
pomagał przy kradzieży. 

ttuddego kazał ąd przy~ięglych n 
śmierć. 

Lipsk. Dyr ktor akademii handlo · j 
oszukań cm. Dr. Hubcrti, dyrektor pry
watnej akademii handlowej w Lipsku kaz ~ 
uczniom swoim ~ rpełniać6 fonnularze :\7C 
uczniom WQint \ ypełniać fonnu]arze 7C 

ciela. Wek le t . zabierał Dr. H. rzekomo 
dla poprawki ze obą do domu. Ponieważ 
był w kłoPoc1e picni(!żnym puścil 32 tnkich 
weksli akceptowanych przez 11cznió 
swoich w obieg. Pewną cześć tych \ e
ksli wykupił " banku, gdzie były domicy
lowane, innych razem na kilka tysi~cy ma
rek nicmógł ponieważ instytut iego ogto. 
sil konkurs. Za fałszowanie dokumentów 
skazał sąd Dr. ttuberticgo 11a 2 lata w~ęzie
nia. 

Rozmaitości. 
Sawa Morozow, slynny przemysło

wiec rosyjski, fabrykant w lny w Mo
skwie, król rosyjskiego przemysłu, umarł 
przed kilku dniami, jak d{)lloszą rosyjskie 
dzien!ll'ki. Sawa Morozow, który zatru
dniał wswoich fabrykach około 70 OOO ro
botników, należał w Moskwie do praco
dawców wyjątkowo ludzkich, a obok czyn 
ności za\\·odowych oddawał się gorliwie 
sprawom politycznym i spólecznym i po
pierał czynmc literaturę i sztukę. Gdy w 
zimie chodziło o uwolnienie Gorkiego z 
więzienia, Morozow złożył wymaganą 
przez rząd kaucyę, i Gorki zostal wypu
szczony na wolną stopę. Z początkiem o
becnej wojny ofiarował, jak \v)adomo, 100 
tysięcy derek dla żołnierzy w Mandżuryi. 
Niestety, derki owe urzędnicy wojskowi 
sprzedali zaraz w M'oskwie za bezcoo. Mo 
rozow od tego czasu nic chciał dawać pie
niędzy na cele wojenne, za co byly guber
nator Moskwy, w'1elki książę Sergiusz, za
bity później za pomocą bomby przez Ka
lajewa, wezwal go <lo wytlómaczenia się. 
Morozow otwarcie odpowiedział, że nic 
nie da na cele wojenne, gdyż wszystko roz 
kradną. Próbowal go później zastraszyć 
jenerał Trepow, który posłał mu paszport 
za gra·nlicę, aby uszedł nie czekają~ · na 
środki represyjne ze strony rządu. Moro
zow odpowiedzdal, że natychmiast zamknie 
wszystkie swoje fabryki i wtedy rzqd dal 
mu spokój. Zmarly należal do sekty sta~o 
wierców, która niedawno na podstawie 
carskiego ukazu tolerancyjnego otrzymała 
równ011prawnienie. Morozow był dokto
rem wydziału przyrodniczegO\. Wszystk=o 
dzienruki rosyjskie składaią hotd Moroz'l
wowł który umarł w 44 roku tycia. Jest 
to ironią losu - powiadają „NOWJ':>!l'' -
że Mmozow umarl w ch\\'iH, gdv J~r';y.1 
znajduje sf ę u progu nowej ery. 

Czy odpowiadają poręczyciele, ;.~'~ii 
Spółka z v. lasn~j ~iny, wypadn~e ~z l?::'.!~cn
syą sw.i kn dluzmkow1? Jeżeb ~po.i<ł .J· 

dzieli'wszy członkom pożyczkę na PO;"ę('.;~y 
cieli - w razie, gdy dłużnik: popadmc nr" 
w konkurs nie zgłosil s:ię na czas z swą 
pretensyą, przeciwnie sądz~, iż dosta~eczną 
pewność dają już poręczyciele - to Jest w 
blędzic i może się narazić na straty. 

Wprawdzie prawo wyraźnie nie po
wiada iż jest obowiąz~iem w:ierzyciela na
przeci~ko poręczycielowi, aby, z calą sta
nowczością usilowal wydobyc · P:etensyę 
swą od głównego dlużnik~ - ale .m~ \\·olno 
w zlej ·wierze ~ aby zamia.st dlu,zm~a wpa 
kować poręczyciela - zan1edbac ś.c1ą~m~
cia należytości od tego, który p.iemądze 
pożyczyl. Sprzeciwialoby si~ to.§ 826 ~~
deksu cyw., który to§ zo~o~1ązu1e d_o \\ Y
nagrodzenia szkody, jeśli się kog~ roz
myślnie przeciwko dobrym obyczaJom u-
krzywdziło. . 

Ażeby sie tedy zastawić przeciwko 
wszelkim następst\: om - nale~y. 5?rawę 
tak traktować, jakoby poręczyc1eh me b~
lo i dochodzić pretcnsyi na głównym dluz
niku jak najściślej - a więc meldować prc
tensye swe do konkursu, tak aby por~c~y~ 
c"iele odpowedzeli za to, czego glo\\ ff) 
dłużnik spłacić już.. nie może. 

:1abo~eńsfwo polskie. 
Bochum. a 

w kościele św. Antoniego w 1ioozielę 
18 czerwca po poi. o godz. 4 nabożeńst ·o 
z kazaniem, a potem sposobność do spo-
·wiedzi św. 

nutO. 
4. 

sła r,. 
Pogrzeb we zwartek o godz. 

liczny udział bez czapek i bez oznakó~ 
prosi Z a r z d. 

' „. ... .,Ir~ „4. "' • ' ... -- ... ~ 
- . ~ . - , 

Towarzystwo św. Stanisława B. w Szalke 
d-0nosi swym członkom oraz wszystkim 
Rodakom w Schalkc i okolicy, oraz Towa 
rzystwom, które już od nas zaprosz1.,;nia o~ 
debraly i tym, które, dla braku a~ rc 6' . 
zaproszc1·1 nic odebrały, iż w rncdz1ch:. d. 
18 czerwca obchodzimy 13 rocznicG istnic„ 
nia naszego towarzystwa na sali katolic~ 
kiego domu Tow. u p. A\wisa, ulica Gn\lo
str. Szan. nam życzliwe towarzystv„·a pro 
simy, aby przybyły chorng-wiami: tak
że kola śpiewu „Hannonia" z ~otthausen 

Gwiazda Jedności" z Bismarck .scrdei:z.., ,, ~ l , 
nic zapraszamy i szan. tow. z Lr c sw-. 
Wojciecha i św. Józefa. Porządek uroczY: 
stości o go<lz. I.Y2 do 3.Yi przyjmowanie 
bratnich Tow. i gości. O godz. 4 pochód 
d-0 kościola na nabożcńst\vo pol~~ic. Po„ 
tem przywitanie gości 1 bratnich Towa„ 
rzystw, dalej koncert, <leklamacyc i śpic„ 
wy. O godz. 8 będzie odcgran)r teatr 1„. t„ 
„Pałka Ma<leja". Muzyk<; dostarczy p. Jó~ 
zef Berger z Ueckendort. Cz!onko,vie ob„ 
cych towarzystw płacą 30 fen. wstępncg0 
nieczlonko\\ie przed czasem SO fen., prz~ 
kasie 60 fen., a po 9 g. 1 mr. Man1y na~ 
<lzieję, że nas Rodacy i szan. Tow. swą o ... 
becności'l zaszczycić raczą. Zarząd. 

Towarzystwo św. Michała w Bruchu. 
W niedziel<:, 18 czerwca odbGdz1c ię · 

pielgrzymka do Newigcs. Członkowie 
winni się stawić w czapkach i oznakach. 
Spotwiedi dla pątników będzie przez calą 
sobotę, a w niedzielę rano przed odjazdem 
o godz. 6 rano Msza św. Odjazd z Bntcht.t 
w niedzielę rano o godz. 8 rrunut 19. Po
wrót do Bruchu wieczorem o godz. 7 min4 
8. B" „ty w Bruchu można dostać u intro„ 
ligatora pana Braukmanna ul. Marya1~s'ka, 
oraz u czlonków zarzq,du: u fr. Dudziaka;. 
Funkenstr. 7, Jana I(operskiego, Orullbad.„ 
str. 18, Marcina Skrz.ypczaka, Maricnstr •. 
9 Józefa Jakubowicza, Wilhelmstr. 5, Pio. 
t;a Przybyły, Leusbergstr. 37. Bilety bę-1 
dą kosztować 2 nu. 30 fen. O liczny udział 
w ~elgrzymce prosi Z ar z ą d. 

•*-*"*~-~ Towarzystwo św. Barbary w DełlwlJ: 
zasyła w dniu ślubu 13 b. m. szan. czło11„ 
kom 

p. IGNACEMU BRYSJEWICZO J, 
oraz jego dozgonnej towarzyszce życia 

panńie KAROLINIE SKABIE 
najser<leczniejsze życzenia zdrowia, szczę„ 
ścia i błogosławieństwa św. i życia dłu„ 
giego_ Po trzykroć wykrzykujemy: Mlo
da•para niech żyje , aż się echo o DeUwig 
i Polskę odbije. 

P.odzłękowan e ! 
~· t:zystkim kre\•mym, ~majom 1 111 

oraz Rodakom i towaryt"twom 
polskim za liczny udział w po
grzebie mej drogiej żony 

śp. P. Wierzbińskiej 
kłads.m niniej zem naj zczerisze 
podziękowanie taropol ltiem 

1B6g zapłać.' 

Józef Wierzbinski. 



T()warzystwo św. Alojzego w~ ottenburg 
donosi członkom oraz wszystkim Roda- : 
kt7m w okoli-cy tKottenburg i tow., które 1 

1tr2 od nas zaproszenia odebrały i tym, 
które dla braku adresów zaproszeń nie ode 
brały, iż 18 czern.ca obchodzimy 10 rocz· 
ufuę istnienia nas~ągo na sali paua Tel
scbo\va. Szan. mun życzliwe towarzy
s~va pros1my, aby iprzybyly bez ohorą
,gwi. Porządek uroczystości: od 4 '10 7 
dcklamacye i koncert,) o godz. 70 teatr p. 
t. ,,Ko:bzyk kwiatów". Muzykę dostare.zy 
p. Ignacy Musielak z Castrop. Czlonko\1/C. e 
ną.si i obcych towarzy:"SJw p!acą 30 fe1t. 
wstępnego. Nieczlonk-0\v~e placą wstępne 
go do tO'\varzystwa 1,45 mr. Mamy na
dzieję, że nas Rodacy i towarzystwa swą 
obecnością zaszczycić raczą. D co prosi 

Z ar z ą d. 

Wiec „Zjednoczenia zaw. poi.'' w .B-Ochum 
odbędzie się w niedzielę, dnia 18 czerwca 
po pvl. o gudz. '1 \\.' lokalu „Salamander, ul. 
Alleestr. Na po.rządku obrad sprawy hut
nicze i górnicze i inne bardzo ważne spra
wy. Spodziewamy sję, iż rodacy z Bo
chum i okolicy l•1czny 11dzial wezmą z po
wodu, iż od dłuższego czasu nie mieliśmy 
sp-0sobności urządzić wieca. 

„Zjednoczenie zaw<>dowe polskie''. 

WIEC W BRUCl(HAUSEN 
w niedzielę, dnia 18 czerwca przed połu
dniem o godz. 110 w lokalu p. l(eidlich. 

Na pmządku obrad sprawy hutnicze i 
górnicze. Sprawy zarobkowe i inne wa
żne rzeczy. Na wiec przybędzie mówca 
zamiejscowy. Liczny udzial pożądany. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Tf~ieco mł<Kege 

·c· z e I a d !Il i k a 
szewski ef& 

przy d 11br('j r&płctcic i 
trwałem zatrudnienltt po-
11mlmje zaraz 

Ludwik Ostach, 
G elseak ie hen• 

lJrca. endor(, 
Ueckendorferatr. ·IS 1. 

anrr- · -
'fak eam() znsj izie mi!ij 
sce oł 15 e~erwca pt>
czciwa. katolicka. 

służąca,. 

BACZNOŚCI BACZNOSĆ! 

Krój westfalsko-nadreński w 
jest najszykowniejszy a ·wylrnilaje 10 ~ 

.A. Gidaszewski, mistrz krawiec. ~ 
Oberhausen, przy . ul. Nordsłr. 6S. ~ 

Bo ehoc! w Paryżu, °' 
t.o . nie zrobią z o"·sa ryżu. 

krór& w lepinym domu ' . i0SON:Z3VS: 
służyh. 

Bac.imaść Hochlarmark ! 
Mężem zaufainia w miejsce Krupki zo

stał obrany dh. _Stanisław Jędrosz, który 
. mieszka w łiochlannark nr. 281

• Tam 
nnożna składki miesięczne płacić oraz na 
l.'J:łonków się zgfaszać. 

Dortmund. 
1Konferencya me,Zów zaufania i delega

tów z powiatu Dortmund odbędzie się w 
nied7.łl~lę, 18 czerwca po :południu o 3 godz. 
w lokafo p. Klodt, przy kościele katolickim. 
Ponieważ są ważne sprawy do zalatwienia 
przeto liezny udziat poząda!fly. 

„Zjedooczenie zawodow.c polskie". 

~F!H~~~l11lt~~~i~HtHt~~~ 
~ ~ 

m Abert Karrenberg = 
m w Kamen, Weststr. 7ó. ~ = Wielki skład najlepszych § 
lkolowcówl 
~ po cenach najtańszych ~ 

I Reperacye dobrze i tanio I 
łti we własnym warsztacie. * 
* m ~~tttlt}itltlB~ltl~~iHl~~m~ 

Czeladnika krawieckiego poszukuje 
Walery SzymkO\via~, 

Altenessen, Karlstr. 26. 

Ludzie każdego stanu mogą osięgnąć 
Poszukuję dużo agentów! 

Bliższych wiadomości udzieli 
Ignacy Rydzyński, 

Eickel, Markt nr. 7. .• „„ ...... „„„„ ..... 
&. .... ~a_~~~~""'~" ~ 'ft;Jl,U 

2 kramy kolonialne 
korz~stnje położone, JJaraz lub od 
1 lip.ea rb. tanio do nabycia. 

Jan Kwiatkowski, 
. intere3 handlowo-komisowy. 

HERNE, Neustr. 10. 

MUZVJ(A POLSl(A. 

Polecam p-0fskim towarzystwom 
szan. Rodakom, dobrze wyćwiczoną or. 
kiestrę, grającą na instrumentach dętych i 
smyczkowych, oraz na fortepianie. D-0. 
starczam muzykę do pochodów, teatru\ 
koncertu i ta11ca, a osobliwie polską de 
proce·syi i na wesola. 

Ludwik Ławniczak, kapelmistrz 

w Erie, Marktstr. 105. 
mu na żądanie darmo i franko. 

KSIĘGARNIA ,;GLOBUS" 

J. MROWCZVŃSl(I, 
Rawicz·Rawitsch Pr. Posen. 
Baczność Bracia Wiarusy! 

CENNII( 
NA J(SJĄŻKI DO NABOŻEŃSTW A, 

powieściowe, naukowe itd. wysyła każde-

Bac z n ość? 
Codziennie 10-15 marek może każdy 

obrotny czlowiek zarobić, który obejmuje 
zastępstwo, specyalnie dla Rodaków. Ar • 
tykuly te latwo się sprzedaje. Bliższyck 
szczegółów udzieli 

Paweł Lukowski, 
Gełsenkirchen, Schalkerstr. 48. 

2 CZELADNil(OW KRAWJECl(l"CH 
znajdzie od 18 czerwca zajęcie. 

Jan Gawron w Bruchu, 
ul. Marienstr. 17. 

••••••• • •• 
Książeczka 

dla pielgrzymów 
udajj\cyt·h sit; do miejsc cudownych 
w Ntvi'tf§. K~velat>r, We:rl, 
Haltern itd. Cena 50 fen. z przes. 60 feo. 

Adres : „ Wim·us P vlsl..-i' '. 
Bochum. 

••••••••••••••• Resztki• materye woskowane. 
. partye bnkskina. 

Resztki materyj na suknie, bluzkl, pod-
szewki, materyj jedwabnych, pluszy, na ubra· 
nia do przyjęcia i na ubrania, materyj na suknie. 
resztki festonów, zaneli, materyj balowYch, fi· 
ranek, pilku, na koszule, chodników, obrusów, 
dywaników przed lóżka z malemi usterkami, 
syamozy, chusteczek do nosa, serwetek, reci· 
ników, bobru na prześcieradla i plótna, dolasu, 
damastu, kolderek, sprzedajr się znacznie nlżei 
wartości u firmy: -

Elberf elder Restelager. 
Dortmund, Brilckstr. I. piętro, wejście ' przy 

. rynku „Reinholdikirchplatz. 

WJEC W GELSENKIRCHEN-SCHALKf -

odb~dzie się dnia 25 czerwca po pot o g. a Bra b Bra' b D 
5 w lokalu p. l(riner, przy ul. Oststr. Na O • O • ~ 
porząrlku dziennym Jakie korzyścit mamy - Polecam Szanownym Rodakom w BRUCHU i D 
z organizacyi. Sprawy górnicze i hutni- Is okkol,icay dm'ÓJ,· ob_ o\\gartcarzaoopwatrzso'npyoży wcz)rch B cze. Sprawy knapszaftowe i inne warine 
sprawy, Liczny udział pożądany. 

„lje<łtloezenie ~WQtf9we polskie". 

, ' ~;lę·~~~· ~..,,,..w-:' Heer~n ~ Aby P?Z!skać jeszcze wi~cej odbiorców I 
, ~enf t.nłz}lem. 

odbedz.ie się ż lipca w lokalu p. Kahle~ta \ U F T kl B h 1· M. --·fi iu1 
J) ~2• 12 w południe. o liczny ~,a; I jj· ~ r. ;ianows rue . u. arya s„w p 
prosi · - " i~~:iiiiiiiiiiiiiiiiii:i::i:iiiiiiiiiiiiiiiiij - ,,Z.łeclriocźenie zawodowe polskie''. ~ 

Wiec w Kamen 
odbędzie się 2 lipca w lokalu p. G~rtza o 
godz. 4 po poł. Na porządku dziennym 
sprawy robotnicze. . 

Na owe wiece w Kamen i tleeren za-
. prasza Stę Rodaków z K~n~gsb-Orn, .BOh

nen, Altbógge i i·nnych m1e1scowości. O 
liczny udział pr-0si 

t,Zjednoczenie zawodowe polskie". 

'Yiec Zjednoczenia zaw. polsk. 
· w !larxloh 

octbędzie się w niedzielę dnia 18 czerwca I 
przed poludniem o godz. 1.10 w lokalu ?· 
Rosenthala. Na porządku obrad: Jak1.e 
stanowisko mają zająć Polacy wobec zbh-

. żających Sil~ wyborów zarzą~u kas,~ 
wsparcia kopalni „Deutscher K.ai~er II. , 
sprawy hutnicze i górnic~e i inne .ważne 
sprawy. Ponieważ spodziewamy su~ wy
brać kHku 'Z naszych druhów, dla tego licz-
ny u-O:zial pożądany. . 

"Zjednoczenie zawodowe polskie". 

· Wielki wiec Zjednocz. zaw pol. 
w Kastrople 

-Odbędzie się w niooz.ielę dnia 18 czerwca 
przed południem o godz. 11~· w lokalu p. 
lb. Sin.der. Na porzł\dku ·obrad: Waż
ność organiza~yi w dtisiejszych czasach. 
Spra~y gómkze i hutnicze. Sprawy knap~ 

1 szaftowe i inne .sprawy. . 
. „~noczenle zawodowe polskie" • 
• • 111· 

Cesarskie parostatki 
Kaiser Wilhelm II 215 metrów długości. 
Kronprinz Wilhelm 202 „ ,. 
Kaiser Wilhelm der Grosse l \18 „ „ 

Jadą od 6 do 7 dni z Bremen do Nowego Jorku. 
fldjazd we włorf"k. 

Cesarskie parostatki jadą tylko z Bremen .i kto 
chce ce s a. r s kim i par o st at kam i jechać ten musi S-O

bie w każdym razie miejsce zamówić i naprzód z domu 
napisać do 

F. Misslera w Bremen. Bahnhofstr. ao. 
Przeprawa pasażerów 

z Bremen do Ameryki, Australii, Afryki, 
NajałiHe eeo7. o Dohr7 wikt. o Blłisz7~~ 

wyjainleń udziela mój a1ent 
P. August Dorpinghaus; Kaiserstr. 26 w Boehum. 

I 

Szanownym Roda.kom z GUnnigfe!d, Hordel okolicy 
mój 

SB:LA.D 
towarów kolonialnych, łokciowych i kró„ 
tkich. wina pJlsłdego, cygar, papierosó~ 
i tabaki do palenia, ;r,ażywania i żucia z fabrryk1 

polskiej. 
Szczególnie zwracam uwagą na wyborną mąkę, 

polską kiełbasą słoninę i wszelkie inne artykuły. 
Po 7.akupnie za 1:)0 m. c1 aje 3 m. w towarze 

rabatu. Z uszanowaniem 
Franciszek Kapała, 

G U n n i g fe l d, ul. Hauptstr. 69. 

•• Księgarnia Wiarusa Polskiego •• 
• 

,oteca wielki .,,;ybór ksldek do nahote61twa 1 • 

~- CZYłallla. wl~rków. IJOWl•HOWa6 (tj. --••••••••• „ •••••. / .•••••. 
: Fabryka parasoli w Herne 
• wraz z najwi~liszym 

• składem kapeluszy i czapek. 
• Bahnhofstr. 24. De ne Bahnbofstr. 71. 
• naprzeciw Reichshallen. r obok goscińca Vo1fa, 
8 Telef„ n nr. 903 . 

• Riedościgniony wybór parasoli 
8 od słoi1ca l cłeszezu 
C znanej, dobrej ja.kose\ ..- w l~snej roboł7 -.. od 1,60 

• do najwięcej eleganckich. ---=-:: 
• KAPELUSZE 
• najlepsze fa bryka ty krajowe i zagraniczne, ł 

• czapki, ks awaty, bielizna, rękawiczki, łask 
• itd. po rzetelnych, tanich eenacb. 

• 111' Wszelkie reperacye .._ ie na-
• ora& powlekanie para101l wykonywa. si9 na tyczen 
• tycbmiaet we własnym War82taeie dobrze i tanio. ..„ 
• tr•. •·•·- .Jan ,..u·· 11~r~!„:::. 0 · hofstr. n. 1'I • · I 
• Polska a8hisa · Pol8ka usł11J!;. o - . -•••••••••••e•••P•et•·•· __,.__~~~..,.--~~~--~~~~~~~~~~~ 

za Clr•k. nakhtl t rcdak:cn od powl~ ·A 1 t • n I B r e I 1 k I w Bodnam - Nakte~ I Czckmłrtrnł Wv:hwnłctwa • Wt. rutt Połs~tVP." w ~h ... 



• 

lir. 135. Boollam, ozwartek 16-p ozer oa 1906. 

lodzłenne pismo Indowe dla Polak6w na obczyźnie, p~włęcone oświacie orąz sprawom narodowym, politycznym 1 zarobk 

·4a ln eraty placl sic za witrn petvtowY 15 f a„ a ~ycltodzł ood2t..nał1 • wYi•tkiem hl J>Ośwlątecznycll. 
Pfpdplata kwartalna na poczcie i 1 listowych -wynosi 
I •r· SO fen .• a z odnoszeniem do domu I mr. 92 fen. 
Wl•n• Polski" zapisany Jest w cenniku pocztowym 

W Imię Boże za Ila~ I Ojczyzn, I 02'.loszenia zamieszczone orzed in eratarni fen. 
cze to ogla za. otrzyma rabat - Usty do „ Ian 
Polskie>to·• należy frankować i podać w nieb dołrh # 

" Pod znakiem •• t. polnisch„ nr. 128. DY adres 1>i.szącei.-:o. Rekopisów sic nie i.wraca. 

Reda.kcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Ma.ltheserstrasse. - Adres: „ Wiarus Polski~, Bochum. - Telef on u nr· 1414. 

Rodzice polscy? Uczcłe dzieci 1we 

••wł~, czYtać I pisać po polsku! Nie >est 
Pelaklem, kto potomstwu swemu znJe .1-

1i)'t się pozwoll t 

Z wypadków dola. 
Nasz główny komitet wyborczy ;>owini~n 
się odezwać w sprawie wyborów w esse•'i

skiem 1 
Jeszcze czas wyborów w okt<;g11 c:~

~eńskim nie jest oznaczony, lecz wszystkie 
stronnictwa miano,1.-ały już k~ndydatów i 
rozpoczynają pracę agitacyjną. Jedynie 
nasz główny komitet \Vyborczy ku '' ict
kiemu naszemu zdziwieniu dotąd posiedze
nia nie odbył w tej sprawie. Sądzimy, ie 
czas najwyższy, by nasza najwyższa wła
dza wyborcza jaknajspieszniei rozpoczęła 
prace wyborczą, wysłuchała głosu wy
borców i mianowata kandydata. Z Essef1-
skieg-0 Polacy domagają się od naszego 
glównego komitetu wyborczego, by jak 
najrychłei zabrał się do .pracy tak dla nas 
wainei, jak nią jest agitacya wyborcza. 

Dla Węgier utworzono wreszcie nowe mi-
nisteryum. 

Neue fr. Presse donosi, że nowe wę
g)lerskie ministeryum zo=stalo utworzone 
pod przewodnictwem barana Fejerwarego. 

Nadzieja zawarcia pokoju pomiędzy Rosyą 
a Japonią nie jest tak wielka, jak pierwot-

nie przypuszczano. 
Donoszą, że pełnomocnicy Ro~yi i 

Japonii zbiorą się coprawda, lecz ru~ ma 
wielk~ei nadzieli, by przyszło do zaiwar
cia pokoju, gdyż Japonia pragnie WYZY_-
kać odniesrone zwycięstwa i jest przeci

wna zarwieszeniu bronL 
Wybitni jaipof1scy mężowie stanu 

twierdzą że Japonia nie pmvmna predzej 
zawrzeć' pokoju, aż nie będzie posiadala 
Charbinu, Sachalinu i Wladywo~t~u. __ 

Telegramy. 
B e r J i n. Donoszą, że prezyden~a 

l{oosevelta w jego zabiegach o zawarcie 
pokoju popiera cesarz Wilhelm II. 

B r u n ś w· i k. W kopalni pod Harb
ke zostało zasypanych 5 górników, którzy 
Ponieśli śmierć na miejscu. 

M o s k w a. Deputacya mająca caro
'Wi wręczyć adres przedstawicieli ziemstw 
i miast wyjechała we wtorek do Peters
burga i zostanie przyjęta przez cara w 
Prywatnej audyencyi. r 

B u d a p es z t. Gazety stronnictwa 
cpozycyjnego nie godzą się na minister-
stwo barona fejerwarego. ~ . 

M a dr y t. Król hiszpański J)Owroc1ł 
iuż z Anglii do Madrytu. 

Wrzenie w Rosyi. 
Na zjeździe przedsta\viciele ziemstw i 

miast w Moskwie uchwalono adres do ca.ra 
Podany już przez nas ·w stresz~zei:m. 
Brzmi on w doslow11em Uomaczenm, Jak 
następuje: 

. Zgromadzeni tu reprezentanci ziemstw 
1 miast w liczbie 250 uchwalili w-ysłać 
Pr~ez deputacyę następujący adres do. cara 
Mikołaja: 
. ,„Ze względu na nader trudne potoże.

nie 1 Wielkie niebezpieczeństwo dla RDsyt, 
a ~wet dla tronu W. Ces. Mości, postan?:
Wih~niy zv•rócić się wprost do Giebie N~JJ. 
Pa.nJę1 zapominając o \vszelkich rozdzia-

la-eh i różnicach zdai1 między nami, kiero
wani jedynie gorącą mi-Ością dla ojczyzny. 
Najj. Panie! W ciągnaęto Rosyę w fatalną 
wojnę przez zbrodnicze nadużycia i nied
balstwo Twoich doradców. Nasza armia 
lądo-\va nie była w stanie pokonać wroga, 
nasza flota jest zniszczona. Groźniej jed
nak od niebezpieczeństw zewnętrznych 
wybuchnąć może wojna domowa. 

Najj. Panie! Razem z całym narodem. 
\\ idzialcś wszystkie błędy meoświeconej 
i szkodliwej biurdkracyi, i postanowiłeś 
zmienić t-0 prze.pisując szereg zarządzeń 
celem jej re-0rganizacyi. Jednakowoż Two
je rozporz:.idzenia przekręcono i nie prze
prowadzono ich w żadnei gałęz1 admini
stracyjnej. Ucisk osobisty li spoleczny, za
kneblowanie słowa i wszelkie rodzaje sa
mowoli mnożą si~ i biorą górę, zamiast by 
zniknęly, jak na!kaza!eś, Naii. Panie! 

Ze stanu „wzmocnionej ochrony" i 
samowolnych ogranicze(1 ze strony biuro
kracyi, ,·dadze po.fucyjne czerpią wzmoc
nienie swej siły, otrzymując nieograniczo
ne pełnomocnictwa. Poddanym Twoim 
zamykają drogę, prneiz Ciebie nakazaną. 
Aby głos prawdy mógł dojść do Ciebie, 
postanowiłeś Najj. Panie powofać zastęp
ców narodu, aby wraz z nimi prac-ować 
nad reorganizacyą naszei ojczyzny. 

Lecz słowo Twoje pozostało mespet
nionem, mimo zagrażających niebezpie
czeństw ostatnich wypadków. Społeczeń
stwo jest zaniepokojone pogłoskami o pe
wnych projektach, wedlug których w mieJ
sce reprezentacyi ludowej, mającej polo
żyć koniec systemowi biurokratycznemu, 
utworzoną ma być konferencya reprezen
tantów stano\.vych. 

Najj. Panie! lanim będzie za późno, 
dla zba\vienia Rosy~, dla zapewnienia po
rządku i pokoiu, rozkaż niezwtocznie, aby 
zwalano reprezentantów narodu, wybra
nych w tym celu przez wszystkich Two
ich poddanych bez różnicy, aby w porozu
mieniu z Tobą rozstrzygnięli o kwestyi ży
cia i śmierci: wojna czy pokói? aby 
ustanowl.li warunki µokoiu, albo ie potępili, 
aby ;i.,r miejsce obecnej wojny rozpoczęła 
się ,vojna narod-0wa, któraby okazała 
wszystkim ludom w l~osyi, że nie jest ona 
już rozdzieloną, że nie jest już wyczerpaną 
·wewnętrzncmi walkami, ale przcciwni:e u
zdrowioną i potężną w swojem odrodze
niu skupioną okDlo jedynego narodowego 
szt~ndaru któraby wreszcie w porozum1e-

. niu z Tobą doprowadziła państwo do no-
wego rozwoju. • 

Naij, Panie! W rękach Twoi-eh spo
czywa· cześć, p-otGga pa(Istwa rosyjskiego 
i jego wewnętrzny spokój, od kt~rego zale
ży pokój zewnętrzny. W T\vo1ch rękach 
spoczywają losy paii~twa, o~ję.tego .~rzez 
Twoich przodków. Nic waha1 się NaJJ. Pa: 
nie albowiem wielką jest w bej straszne1 
godzinie dla narodu odpowiedz)alność 
Twoja prze.cl Bogiem i Rosyą !" 

Tyle adres do cara. . . 
Ostatnie posiedzenie rady mm1steryal-

nej zajmowafo się poraz pierwszy spra'.''ą 
zwołania reprezentacyi łudowei: Pos_1e
dzenie zagil przewodrnczący, ktor~ - J~~ 
donosi „Ruś" - wsk~at n~ oko,!Jcznosc, 
ze ciężkie zadanie zostalo Jeszcze .sk?m
plikowan.e Wl()lą cara i obecnem polozemem 
które się domaga, aby sprawy te zostaly 
możliwie szybko zalatwi·onc. Zasady pr?
jektu Bulygina: i propozycyę utworzeni~ 
,,gosudarstwiennoi dumy" z wybranynu 
zastępcami ludu zostały uznane za stoso
wne. Artykuł, dotyczący wyborów_, co .do 
istniejące_go samorządu i instytu.cyJ gl!lrn
nych, po dyskusyi, z kilku zm1a.nam1 u-

chwalono. . 
Mimo wszystkich przyrzeczen c~r-

skich w życiu ,,·ewnętrznem nłe nastąpiła 
dotąd zmrnna. 

„Birżcwyja Wiedom sti'' pisz:1: 
„Na zasadzie okólnikai ministra komu

nikacyj z warsztatów kolei mo~kiewsko
brzeskiei wysłano na Daleki Wschód 6 -
80 strajkujących robotnikó\ . 

Zastosowano taki sam rodt~k, iaki wy
próbowano już ze studentami. $rodeł\ 
wyjątkov.'y, oięższy od najsurowszej ka
ry, jaką mógłby wyznaczyć sąd. 1 zrobio
no to na zasadzie zwykłego okólnika bez 
wszelkiego śledztwa i sądu. 

„Lecz w jakiż sposób utrwali si~ 
wśród ludności zaufanie do prawa, icżeli 
same władze będą stawiały okólniki przed 
prawem? Jakie są rękoimic osobistej m.e
tykalności, le-żeli na m-0cy r-0zporządzenia 
jakiegokolwiek ministra (a wedlug projek
tu Plewego - i gubleirnatorów) każdy o
bywatel może się znaleść po za prawem? 

„I to Po ukazie z unia 12 grudnia.„ Jest 
to „porządek", wprowadżający zupełny 
nieporządek do życia pa1\stwa". 

Polacy na obczyźnie. 

Z pod Stralsundu na Pomorzu. 

Szanowna R.edakcya zechce przyjąć 
kilka słów odemnie znajdującego si~ na 
obczyźnie. Pierwszy rok w tych str<Yilach 
tu jestem, i Bogu dzięki powodzi nam się 
tu dosy~ dobrze. Zarobek jest Jeszcze nie 
najlichszy a każdy z nas może sobie sporą 
sttmke odłożyć. Ale muszę też z szano
wną Redakcyą podzielić s.ię smutną wiado
mością. W Stralsundzie, dokąd chodzimy 
dQ kościoła (wszystko tam po niemiecku) 
mieszka karczmarz, który był dawniej Po
lakiem, ale ożenił się z lnte.rką, i sam przy
jął wiarę luterską. Późn~ej odstąpił, jak 
się dowiedziakm, także' od kościoła lu
terskiego i stał się socyal<lcmokra1ą. Smu
tno to bardzo, ale jeszcze smutnieiszem to, 
że do niego tute)si R.odacy hurmem się wa
lą, jak muchy do miodu. U niego nier~z 
więcej bywa narodu polskiego, niżeli w 
kościele. Co tam piwa i wódki przepiją, 
ile pieniędzy w karty przegrywają, trudno 
wypowiedzieć i obliczyć. Serce z bólu 
się ściska, gdy się patrzy na tak~e marno
trawstwo i hulank naszych braci Roda
ków. Czyż już zapomnieli, że S<i Polakami 
i katolikami? · Czyż nie widzą, że popeł
niają zbrodnię na sobie, gdy z tak lekkltem 
sercem wyrzucają pieniądze, które krwa
wym potem zarabiają? .Rodacy, powie<\1-
cicż sami, czyż może wam być bratem ta
ki czlowiek który stał się niewiernym wie
rze św., tej wierze, za którą nasi praojc c·
w1e krew swoją przelewali? Czyż może 
\\'am być przyjacielem człowiek, który po
rzucił mowę ojców naszych i nią pogar
dza? Czyż nic poznajecie, że sami okry
wacie się "rstydem i ha11bą, jeżeli przesta
jecie u ludzi, którzy was wyzyskują i za 
plecami z waszej lekkomyśnośc1 się wy
śmieją? Bracia, nie zapominajmyż o tern, 
że jesteśmy Polakami i katolikami, pa
miętajmyż, że i na obczyźnie powinniśmy 
siebie szanować i siebie nie · ośmic
sza6. Pracujmy, ale bądźmy też oszczędni 
i wstrzemięźliwi, abyśmy wyszli na dziel
nych ludzi i nie potrzebowali się powsty
dzić przed naszymi z:1omkami ani też przed 
innowiercami. 

Z wojny rosyjsko-janońskiej. 
, Times" przynosi ~ensacyiną wiado

mość' że silny oddział woisk japońskich, 
zł<YŻ-O~Y ze \\'SZystkich trzech gatunków 
brOU1ll, zajął miejscowDść Omossa. Miej. 
scowość ta Posiada wielkie znaczenie stra
tegic'zne, gdyż leży na tylach armii ge.ne. 

rala Linicwkza i uictyłko utrnduia mu od
' •rót, ale także przecina linię komunikacyj
llC\ pomiędzy anm~ rosyjskq a Wlady\ ·o
s tokiem. Zajęcie miejscowo"ci Omo sa 
przez Japoilczyków oznacza, ie plan mar
~zalka O 'CllnY, 1>0legający na o l<rzydlc 
nitt gl:ncrala Linicwicza, w hodzi już ' 
żyde. Wskutek tego informa yc, które Jd 
ldlkn dni krążą po wielkich mia tach Euro
py, że walna bitwa w Mandżur musi na-

l<\pi6' la<la dzieł1, nabieraj;\ prawdopooo
bieł1stwa. 

Ponieważ. JaPoi1czycy już kilkakrotnie 
śmiałymi manewrami za ko ·zyli l~osyan. 
zrozumiałem icst przetoi, że ·w Petersburgu 
ostatnie ruchy Japoi1czykó\\ w1..budził 

poważne obawy. 
Japonia jest też przedwn<\ za\\ icsze

nniu broni, gdyż s~dzi, że pozbaw~foby ono 
Japonię owocó' 7.\\'y-cięstw marszałka 
Oj.amy i admirała Togo. 

Ziemie polskie. 
Z Pros ~achodnich WKrmi· i Maza.r. 

Kowalewo. W11eś k-0lonizacyjna No
\! ydwór, obejmująca 4()0 hektarów gruntu, 
podzielona ZQStanie pomiędzy 17 koloni
stów. l(olonizacya sprowadzi czlonków 
sekty hernhutów, którymi, jak wiadomo~ 
obsa<lzila sąsiednie gminy RychnowY i 
Marienhof ( ?). 

Wąbrze:tno. Wielkie 11ieszcześe1c za
szlo w Radowiskach, Robotnik Jan Pod
wojski z Niedźwiedzia wyprzągał u pe
wnego waściciela w Rado\ iskach k0nie 
od ptuga. Nagle jeden z koni uderzył go 
tak silnie kopytem, ie robotnik<rni1 grozi 
niebezpieczeństw-O utraty życia. 

Z WieL Kr Poznańskiego. 
Poznań. Most żelazny na Cybinic iu.7~ 

skoł1czony i przedstawia się wspani!llc. 
Komunikacyi, od blisko póltora roku przcr

~vanei, nie można jeszcze na razie przywro 
olć, gdyż kład<\ obecnie szyny pod kolej 
elektryczną, która, iak wiadomo, przedtu-. 
żo11ą ma być do C1lówny. Praca ta potrwa 
podobno do lipca. Zapowiedziana kanali
zacya Sródki zostala podobno odlożoną na 
czas nieograniczony, tak że micszkai'1cy 
tamtej i przygotowani być muszą na to, 
że może ~a jaki rok lub później będą mieli 
Zn\Jwu utrudnioną komunikacyę. Na dobłt 
kę kładą obecnie w bramie kaliskiej szy
ny pod kolej 'v celach wojskowych, \Ysku
tek czego nicslychanie utrudnioncm iest po.. 
l<1czenic z miastem. 

J(ościan. Znowu pozby li się l(ościa
niacy przez swą niedołężność kawałka 
hleba dla Polaka. Na walnem zcbramu 

uiem'icckiego banku t. zw. „Vorsdwssvcr
cinu" uwolniono z urzGdu rażonego parali
żem byleg-0 ko n r ~ lern p. J:m1la Szreybro
wskiego, na miejsce którego wybrać miano 
nowego kontrolera. Ponieważ dzicwi~ć 
dzirsi<1tych członków „Vorschnssvereinu" 
stanowią Polacy, przeto na :i:akującq po
sadę postanowtono stanowczo ponownie 
Polaka wybrać. I(iedy przyszlo wykonać 
piękny zamiar nie znalazl ie nikt, któryb 
pokierował sprawą. Nawet panowie Po
łacy. należący do rady nadzorczej nie po
czynili nic, aby w miejsce ustępującego p. 
<:.:zreybrowskiego wybrać Polaka. - Wie
le krz •ku, mało pracy! "Oaz. Pol." 

Wieś szlachecką Tarnowo pod Wą
grówcem obszaru około 700 mórg do
brej ziemi i bardzo la<lnie od.budowaną„ 
która dopiero w zeszłym tygodniu z rąk 
niemieckich przeszla na własność Domu 
Bankowego Drweski i Langner w Pozna
niu, - już sprzedano dalej. Główny fol
wark w. obszarze 500 mórg nabył rodak 
na z p. franci zek Lyk <lzierzawca pro-



~t-.2 z Pily; oberzę nabył dotychczaso
wy dzter:zawca teJte p. N'aźmierz Dikow~. 
ski; resztę rozebraU przyl · go•§PE~r~ 

Skoro s ·i ozes 
cu, :te doty asow wl 
ner sprredaje liajątek r pols · , 
rat tamtejsz yslał p. Don epe-
sze a następni-e urny ~1 o, b sptzaiaż po
wstrzyma; ; reszcie przy1>ył p. landrat 
nawet oso.biście oo Tamowa z ośwradcze
niem, że Tarnowo bierze Landbank czy 
też fiskus i to za znacznie wyższą cenę jak 
polska firma podala. AtoH p. landrat się 
spótnlł, gdyż Tarnowem nie d'ecydowat 
już p. Donner, lecz zastępca firmy Dnvęski 

.:i Langner, w skutek czego p. landrat odje
chal z k\vitkiem. 

Nowonabywcom „Szczęść Boże!" 
Poznań. Kapitana Zimmermanna ska

zał poznańskt sąd wojskowy na 3 miesią
-ce fortecy za to, że fałszywie zapisywał 
wynilc ćwiczeń w strzelaniu, aby otrzymać 
po raz drugi cesarską premię. Przedsta
wicielowi sądu wydawał się ten wyrO'k za 
łagodny, wniósł przeto o rewizyę wyroku. 
Onegdaj tutejszy wyższy sąd wojsko·wy 
skazał Zimmermanna na pół roku fortecy. 

Gniezno. Tutejsza izba karna skazała 
w poniedztiałek niejaką Emilię Schraanm z 
Trzemeszna za różne fałszerskie i oszu
kańcze mani-pulacye na 3 Iata domu karne
go i 600 mr. kary. Schrammowa była pra
wdztwą pijawką, wypożyczała pieniądze 
na Ji!chwfarski procent L doprowadzała lu· 
dzi do ruiny. Dopiero teraz, kiedy sfalszo
wala weksel na nazwJskoi posiedziciela 
Wietrzyikowskiego, udalo się dowieść o
szustwa. 

Poznań. ,,Dz. Pozn." donosi: Dnia 
28 b. m. obchodzić będzie ks. dziekan Ry
markiewicz z Kotlina 50-letni jubileusz ka
płaństwa. Duchmvief1stwo i oby>watele 
pomni zasług, które sędzijwy jubilat złożył 
na ołtarzu ojczyzny i kości-ofa-brał czyn 
ny udział w roku 48 i 63 - zamierzają 
wziąć liczny udział w rzadkiej tej uroczy
stości. 

Leszno. Okropne nieszczęście zda
rzyło się J}Odczas ost.atniej burzy 
-·jak z Leszna donoszą -w ·W. Tworze
wicach·. · Tamże uderzył pi~mn w stóg, 
pOd którym szukało schronienia 9 robotni
ków. Z tychże został jeden na· miejscu za
bity, ·drugi zO'Stal tak ciężko pokalecrony, 
że po trzech godzinach skonał. Oprócz te
go oonioslo ki'lku cięższe lub lżejsze obra
żenila. 

I ' ' r . 

Ze Ślązka czyli Starej Polski. 
Wrocław. Według dokonanego obli

czen'ia, w pierwszym tygodniu czerwca 
burze nawiedziły 106 miejscowośd na $1ą
sku. Pioruny zabiły 10 osób, spaliły 48 
budynków i 2 kościoły. W 31 miejscowo
ściach grady ł powodzie wyrz~zily 
szkody. I i · _ ·. l ~ 

Lubliniec. Z nastaniem pory latowej, 
coraz czt:śtiej powtarzają się nieszcz~śli-

) ~i> 

Kapitan ·czart. 
i\) TOM TRZECI. 

(Ciąg dalszy). 

Margra;B&a, bardzo wiele na<l~i.ei i wy
rachowań opierający na tym zw1ązkn, JlO
stanow1ł nie przykla<lać wielkiej wagi do 
słów upartej <lziewczJny i nie przestawał 
ośmielać i zachęcać hrabrego. 

W końcu jednak zaniepokoił się. 
Gilberta potrafilai przeclągnąć na swą 

stronę matkę, a pani de Faventines zbudzi
'la w umyśle-męża pewne wątpliwości i nie 
pokoje, z którymi - j~k to zaraz zobaczy
my - wa1czyć cm musiał. 

Pewnego dnia Roland, \i.;edtug zwy
czaju, przybył do pafacu. 

Tym razem zaopatrzył on się w broń 
Hiezawodną, która miała ost'1!tecznie do
prowadzić go do celu. Bronią tą był kon~ 
trakt, ułoż.ony w ten sposób, że uspokajał 
pragI1\ienia margrabiego. 

Na prośbe hrabiego, pan de f aventines 
kontrakt ów przeczytat 

- Ależ doprawdy, hrabio - rzekł roz 
promieniony - Poczynasz sobie po krółew 
6ku. Twojai wspaniałomyślność wzrnsza 
mnie głęboko. 

- A więc - natarł, nie zwle.kając, Ro
land - jeżeli uważasz, panie margrabio, t,e 
wszystko w porządku, wypada nam już 
tylko nadać temu aktowi wainość prawną. 
Za trzy dni gotów byłbym poślubJć pannę 
Gi1berte. 

- Za trljy dni! - pOl\Vtdrzył tamten, 
zamyślając sie. - Czy nie byloby tąi zbyt 
gwaltownie? Cz~to przez pośpiech zby-

we ~rzypadKI Ub1cJa JUdZi przez pioruny . . 
· Otóż w uszły czwartek pa poludlliu pod-

hłJ.~i'u:l.lm gos ·e~ 
czyka łrW cle. al 
chami l ź młyna ł i 
pod $ drogł od zb~ się 
Smag po ie konia s ego, „ do-
stać domu i już at wjeżdżać dó wsi, 
gdy tttn zab ysło ę jaskrawo nad nim 
i piorun uderzył w wóz. Koń został tylko 
ogłuszony i upadl nai ziemię, gospodarz 
zaś poniósł śmierć na miejscu. 

J(atowłce. „Oberschłesische Vołksxtg." 
donosi, iż ksiądz probosuz Kapica z Ty
chów nie przyjął mandatu poselskJego, ofia 
rowanego mu przez centrowców. 

Laurahuta. Z niezadowolenia skoczył 
w dzień swego ślubu niejaki B. do mie.tsco
wego stawu hutniczego, by się utopić. Po 
<lobno zawiódl on się w swych oczeJdwa
niach i obawy przed dalszem pożyciem 
malżeńskliem, chciał sobie życie odebrać. 
Na szczęście spostrzeżono czyn młodego 
pana i pośpieszono mu x. pomocą. Wydo. 
bywszy go 1:rra: pól żywego z. wody, odda
no go pod troskliwą opiekę mlodej żony. 

l(atowice. „Górnoślązak" donosi: Po 
ośmiodniowych ciężkich obradach sądo
wych zalrnflczył się w -piątek proces prze
ciwko członkom zarządu i rady nadzor
czej Banku. Prokurator domagal się wy
sokich kar dla -0skarżonych za ustawienie 
bilansu sprzedwiającegOt się rzekomo prze 
pisom prawnym. Sąd atoli nieco łagodniej 
obszedł się z nimi, gdyż skazal tylko jedne 
go, mia:ttOWIJcie p. dyrektora Szali.ka na 
!karę więzenną i pieniężną, podczas gdy 
prokurator domagał się kary więziennej aż 
dJ trzech oskrżonych. Z drugiej strony nie 
został ani jeden z oskarżonych uwolniony, 
jak tego domagali s'ię energicznte panowie 
obrońcy. 

I tak ~kazano panów.: Szaflika na 6 
tygodni więzienia i 300 marek kary pienię
żnej,Skowrońs.kiego na 300 mr. kary, Re
cława na 1000 mr., a dalej p. Napieralskie
go na 1200 mr., p. dr. Hankiego na 600 mr. 
1 p. mec. Czaplę na 1500 mk. kary J)lenię
żnej. 

"1iadomości ze świata. 
Niemcy. Na drętwę karku zachoro

wal.o. w państw1e pruskiem, według stwier 
dzeńrządowych, od wybuchu zarazy aż do 
15 maja 2413 osób. Z tych umarl01 1227. 
Na cale państwo przypada z tej liczby 189 
wypadków choroby a· 92 wypadki śmierci, 
reszta J}rzypada !Il-a $lą.zk Smierteln-0ść 
wynosi zatem na $Iązku 51 procent, po za 
$lą~tdem 49 procemt, a w calem państwie 
51 procent. W czasie od l <10115 maja za
mełdowano 459 wypadków choroby, a 225 
wyparków śmierci. Z te.go prz-roada na 
Bamdenburgię 8 wypadków choroby (4 
śmierci), i to na Berlin 4 wypadkil choroby 
(1 śmierci), na Charlottenburg 1 choroby i 
na Poczdam 3 ~horoby i 3 śmierci. ląźk 

teczny psują się najlepsze spraWY. Nie są
dzę, aby córka moja była już dostatecznie 
przygotowana do tego mailżeństwa. 

- To i cóż! - odparł hrabia tonem 
swo-bodnym i lekkim. -Wszystkie dziew
częta niechętnie. pozbywają sii-ę wolności. 
Lubią one, aby były proswne, pożądane 
- zdobywane. Pewien łagodny upór do
daje im uroku. Znając siebie, nie są bynaj„ 
mniej nierade tym, którzy w danej chwili 
podejmują się wyręczyć Je w wypowiedze 
niu stanowczego: „tak" .... 

- Być może .. ,„ jednak załhowanie się 
Gilberty daje mli dużc:> do myślenia. ByWa 
często zamyślona, to znów nienaturalnie 

· egza,łtowana. Matka, która zawsze zna le
piej, niż ojciec, serce córki, mówiła mi, że 
obawia się niekiedy złych następstw zbyt 
prędkiego postanowienia. 

Roland uśmiechnął srę kwaiśno. 
- Niebzyt to pochlebia mojej milości 

\Vłasnej - rzekł. - Jednakże nie obawiaj 
się, panie margrabio. Zaufaj i oddaj mi 
pannę Gilbertę. Otocze ją taką troskliwo
ścią, takim szacunkiem i taką młlością, że 
porzuci niebawem swe posępne marzenia 
o śmierci, jeśli \\·ogóle miewa je kiedykol
wiek. 

Gilberta jest energiczna i stała w pa
s tanowi en i ach. 

-Ach! drogi margrabio! jesteś ojcem, 
a nabawiają cię strachu zwykle dziewczę
ce kaprysy! Młoda pa1tma, która grozi o
toczeniu swemu, że zabije się, jeśli zmu
szać ją będą do mal:teństwa z. rozsądku ·
nikomu naprawdę nie jest groźną. Arąi jej 
samej, ani jej po:gróżek nre wypada brać 
poważnie. Proszę zatem o odpowiedź sta
nClwczą. Resztę bimę na siebie. 

Margrabia wyciągmit do Rolanda ręk~. 

sa:m mtal w fYitt czasie 411 v.~ó~} 
choroby a 203 śmierci. Z tej liczby przy.-
padają na o re· · y 374 
\\'YJ>lld'ki cher , 187 pdtów ś r-
a. Do mają zachor()\\r. lo w obwbdzie 
reje opelskim ruem '2m osób; a 
um~,···1302 osoby. W dniu 21 maja było 
chory.eh jeszcze 717 osób. 

Z ustrYI. Cesarz austryacki Pra.nd
szek Józef wystosowal w sprawie zamku 
królewskiego na Wawelu do namiestnika 
hr. Andrzeja Potockiego następujące odrę
czne pismo: 

Kochany Hrabio Potocki! 
Z zadow-0leniem dowiedzia>tem się, że 

przyigotowania podjęte p.rzez galicyjski 
Wydział kraj. wspólnie z adm111nistracyą 
wojskową, celem opróżnienia krółeiwskiego 
Zamku na fWawelu, tak dalece postąpiły, 
że niebowem już będzie można przystąpić 
do tych praJc, które Sejm Mego Królestwa 
Galicyi i Lodomeryi wraz z W. Ks. J(rako
wskiem, uchwala-! na posiedzeniu d. 8 lute
go 1897 roku, ku uczczeniu 50-letniego ju
bileuszu Moich rządów w zamiarze, by 
chroniąc z pietyzmem to wszystko, co się 
zachowało, przywrócić fon czci wieków O· 

toczony zabytek, do nowej świetności. 
Spelniając życzenie kraju, chętnie ze

·zwolitem, aby mi na Wawelu urządzon'O 
rezydencyę na czas Mego pobytu ;,v 
królewskiem mieście stołecznem w Kr~o-
wie. 

Jest także mojem życzeniem, aby 
przytem przenaczono odpowiednią część 

zamku na prreclwwanie pamiątek narodo ... 
wych i zbiorów sztuki, aby ooe i po od:ro.
d:zeniu tego dumnego gma<::hu utrzymywa
ly w żywej pamięci jego pełne chwaty tra
dycye. 

Memu urzędowa\ ochmistrzowsiklemu 
polecam, aby z funduszów nadwornej data 
cyi przyczyniał się rotk rocznie odpowie
dnim · udzialem do kasztów odnowienia 
zamku i w tej mierze porozumiewal się z 
galicyjskhn Wydzialem kntio"\V}'11Il. · 

O tern zawiadomi Pan reprezentacyę 
kraju. 

·Wiedeń, dnia 30 maja 1905. 
Franciszek Józef w. r. 

Ze Stanów Zjednoczonych. Nota pre
zydenta R.ooseveltai wystosowana w spra
wie zawarcia pokoju do Rosyi i Japonii 
we czwartek brzmi jak następuje: 

Uważam obecntt chwilę za odpowie
dnią, żeby w interesie całej ludzkości sta
rać s'ię o ile możności przyczynić do za
kończenia tej strasznej, krwawej wojny. 
Stany Zjednoczone są zarówno z Ja'P<)nią 
jak 'Z Rosyą związane węz.Iem przyjaźni i 
wzajeinlłl1ej życzliwości i dlatego interesu
ją si~ żywo lOISem obu państw. Proszę u
silnie rządy japof1ski i rosyjski, aby nietyl
ko w ich wfasnym ~nteresie lecz w intere
sie całego: świata cy;wilizowanego, które
go postęp wstrzymuje wojna, weszły w 
bezpośrednie roko1wanfa poilrnjowe i pro
ponuję, że te rokowania były prowadzone 
~cznie między obu prowadzącemi woj-

- A więc tak - wyrzekł uroczyście 
zasfożyleś sobie, hrnbi-0, nai moje zaufanie. 
Zga<lzam się. Niech będz~e, jak żądasz. 

Prawie natychmiast zawiadomiono o 
tern Gilbertę. 

Przyjęla wiadomość w glębokiem mil
cteniu i z martwą obojętrrością. 

Bytai catk-0wicie już wyczerpa:11ai wal
ką, tak długo przeiągającą się, t 11\ie chciała 
zadawać sobie· trudu ujawniania najsłab
szego nawet oporu! 

Odeszła do swej pa:11ieńsk:iej komnatki, 
pozostawiając Pakecie zajęcie się przygo
towaniami ślubnemL 

Umysł Gilberty znajd-0wal się w stanie 
nadzwy<::zajnego podniecenia, które spra
wiało, że nie żyła prawie wcale życiem 
zwykłych ludzi, że powszednie radości i 
troski prawie zupelnie istnieć dla niej prze
sta1y. 

Nne uczuwała też najmniejszej trwogi 
przed tern, co niegdyś dreszczem śmier
telnego przerażenia zlodowacitoby jej ser
ce. -

Myśli jej i marzenia przebywaly w ja
kiejś sferze nadziemskiej, wyższej ponad 
sprawy doczesne - o której jednak nie u
miaJaby powiedzieć, czy je.st niebem,- czy 
--- pieklem. 

Pełne otuchy slowa Cyrana ulecialy 
już jej z pamięci. Co większa, nawet oso
bą poety i Jego niewytlómaczonem zniknię 
ciem zajmować sję przesta1a. 

Cala dusza Gilberty wypełniona była 
Manuelem. Jego tylko jednego dostrzegla 
we mg'łe swych marzeń, Dla niego też 
tylko, z poddaniem się i niemal z radością, 
czyniła przygotowania do ofiary z życia. 

W takich okolicznościach nadszedł 
d-zie11 ślubu jej z R<>landem. 

n~ pańs't'\\•ami. Jestem z.atem,-.aby;· ro.s-yj- . 
· scy i japońscy pclnomoonicy bez jakiego. 
ko ·· ek poś11 · c zelJrati; si c.ełu 

ażooia, móżliwC& Je-st obu 
nAfL,c:ł'ftr na artlnki PokQi~ P.ro5ZQ .rządy 

Oll1U i Ro&Jł żeb z y na takie" 
ze rani pełn ocników i jestem gotów 
wszystko uczynić, co ie w meJ mocy,' 
żeby oba moc~rst:wa ły s1torzystąć z 
moich usług przy układaniu tymczasowego 
rozjemu, przy wyborze nu:ejsca i czasu zja 
xdu pelnomocników. Będę się bardzo cie
szył, gdy moje uslugi odniosą skutek. gdyż 
jest mojem dążeniem dDprowadzić do skut
ku to zebranie, którego wynikiem ma być 
nastanie pokoju, oczekiwanego przez cały 
świat z upragnieniem". 

Ze Skandynawii. Wśród w~elkkh u- . 
roczystości wymierriono 9 czenvca flagę 
Unii na twierdzy Akerhuss na nową trój
k-olorową flagę norwegską. Blisko 30.000 
osób zebralo się o godzinie 10 przed połu
dniem przed pomiesZ'kaIDiem komendanta 
garnizonu. Obecni byU1 także cztonko·wie 
stortingu. 

Komendant garnizonu odczyta1 udtwa-
łę stortn.gu, paczem zdjąt flagę Unii. Woj
sko :prezentowało przed nią broń. 1'1luzy
ka za,grala mefodyę pieśni „SynO\vie Nor~ 
wegii'•. Wśród strzałów moździerzowych 
zawieszono nową flagę. Wojsko powtór
nie prezento:wafo broń, a muzyka zagrala 
hymn narodowy „l(ochamy nasz krar·. 
Wszyscy obecni: śpiewah i wznosili okrzy 
k1. Uroczystość zakończyla się pono. 
wneun odśpiewaniettn hymnu narodowego. 

„Lok. Anz." donosi z Chrystyanii : 
D~isieisza zamiana flag na wszystkich , 
twri.erdzach i okrętach wojennych Norwe
gii była podniosłą uroczystością. I\iedy. 
spuszczono stare flagi, dawano saluty kró
lewskie, nowe zaś flagi witano hymnem 
ludowym. Zwołanie nadzwyczajne par
lamentu w Szwecyi nie jest na razie 
sp<Xdziewane. Kierujące kola nie widzą w 
tern ża<lnei pogróżki. Talkż.e i w Szwecy1 
po.woli poczynają rozumieć, że tylko przez 
zenvanie dotychczaso\Vych stosunków da 
się zaprowadzić spokój na półwyspie. o. 
gólnie wyrażają nadzieję, że król Oskar 
pozwoli jednemu z członków ro'dziny przy 
jąć koronę nonvegską. Europa musl zro
zumieć, że Norwegia nie dąży do żadnej 
zagranicznej po!ltyki, ta~ że \vszclka 
kombinacya z jaJdemkolwiek mocarst'wem 
jest nieprawdopodobna. 

Z róiny~łi slrort. 
Bochum. Związek pracodawców bmiowla· 

n}·ch obwodu przemysfowego nadreńsko·\\'est· 
falsk~ego wYPOWiedzial, Jak wiadomo prace 
wszystkim zorganizowanym robotnikom budo
wlanym. We wtorek więc okolo 30 tysięcy 
roblotników pozostafo bez pracy. 

Crange. Male dziewszę familii Band wpa· 
dto do Emschery D utonęlo. 

Brambauer. ZachorO'wal tu na tęże<: karku · 
mlodociany górnik Weiln. . 

Rodaków prosimy, aby nie zwlekali z zapi
saniem „Wiarusa Polskiego" na nowy kwarta!, 

XVII. 
W czesnym rankiem Rotand wyszedł z 

pałacu, odziany w ślubne suknie, i udał się 
do Luwru, gdzie bywał codziennie, wraz 
z innymi magnatami, przy ubiieraniu młode 
go monarchy. 

Mial n wśród dworzan wielu przyJa· 
ciól, któtych na swój ślub zapros~t. . 

Ody Już dopetnit zwykle.go ceremoma, 
1u, wszyscy postanowili odprowadzić go 
do palacu przyszłego teścia. 

Wesoly, strojny i gwarny orsza~ WY· 
sypal się z jednej z bram Lmvru, maiąc na 
czele promieniejącego szczęściem nO'l\·o

żeńca. 
Mlieszczanie i mieszczanki stawali na 

drodze, olśnieni plaskiem tych jedwabiów. 
aksamitów i piór strusich, które w pełnell1 
oświetleniu slonecznem grały najwyższe· 
mi barwami. 

Z podziwem łączyła się zazdrOść, a ta 
estatnia nierzadko w nienawiść przech<J~ 
dZi!la. 

Mlodzie6cy nie szcz~dzilil prze.cho~ 
dniom żarcików, drwin, a niekiedy i obe~· 
Zachowy.wali się tak, jakby ś\\liat c~lY 0 

nich należal i - kłaniać się im musital. ·e 
Oblubieniec rej woo-zit w tero gro~IZ' 

hulaszczem, bo mu tak z roli, a moie 1 
· 

upodobania chwilotwegoJ wypadato. . b'e 
Nagle uwagę jego zwróciła na. si~ 1 

pewna szczególna lektyka, którą wes1<Y11° 

do p.alacu królewskjego. til· 
Za lektyką postępQwali!: ~iii~, cas ·e-

lan i Marota. Postępowafa też. 1edna 1
1 szcze osoba, wysoklego wzrostu, bar~1;. 

sta, w czarnej sutannie, którei Rola1ld 
znal. 

Osobą tą byl Jakób SzabłistY· , . ·i 



~pii l~t~ow~ pięii~dze .skoro 
fłtD ~ozy:.' ' Niemnr;ei U1'1n.e rois1my o 

rzanie „Wiarusa Polskrego•• v.'Śróq kre
ch I znajomyeti, aby 'S nie ooaly uibiegi 

~6 , ·l~u ~słciego na ob~źnie zdąiające 
-Oo teg<>, 1liri 2ceyć „Włarusa P.elskieco'° 

J(atdY abQieOt otrzyma w orzysiłym k.war 
tale zuj>ełrrie darmo plę~y . obru rełfsl)lly. 
i\lOlt'I też Rodacy przysluzyć su: sprawie zapi
~ąc .,Wiarusa Pols~iC1t<>" dla ICrewny h w 
palsct· Kto to uczynilć pragnie, niech na<ieśle 
J,92 mr. i dolączy adres osoby, która gazet<: 

111
a otrzymać. 

Berlin. Przeszło cfu•a tygódnie toczył 
ie przed izbą karną w Berlinie proces 

przeciwkOf redaktorom soc.yalistycznego 
y()fwatsa" i innych pism, którzy prze'd

~tawialt stosunki "·ięzienne w P!Otzensee 
w jak najgorszcm świetle. W ciągu rozpra 
WY wyszly na jaw szczególy, które jeżeli 
są prawdziwe, świadczytyby smutnie o 
tosun:kach w tern więzieniu. Proces wziąl 

nagle niespodziewaniy 10brót. Po gomi.n
nern posłuchaniu, które uzyskał u ministra 
sprawn.edliWDści jeden z obroiiców, dr. Lo
wenstein, oświadczył tenże imieniem o-sikar 
i-011ych, że bynajmniej nie chdeli ooi obra
żać urzędników \vięzieniai w PlotzeniSee · 
celem ich a,rtykulów byto tylko \\)'jedna~ 
nie refom1 w \.Vięzlieniu. Dalej oświadczyl 
dr. Lowcnstein, że oskarżeni zaplacą +kg
szta i ogłoszą adpf}f\viednie oświadczenia 
w gazetach. \Vobec tego prokurator co
fnąl oskarżenie, zgodnie z wspóloskarż.y
cielami lekarzami \Vięzienny.mi, a trybunat 
zamknął rozprawę sądową. 

Berlin. 68 letni:ego rzeźbiarza J. Tur
nera zastano w domu bezprzytomnego· 
przewieziono go do lazaretu, gdzre krótk~ 
po przybyciu na miejsce zmarł. 

T. mieszkał niedawno 'Przy Koppenstr. 
i został dłużnym posp-o.darzCYwi 44,50 mr. 
dzierżawY,. W ubiegly piątek przybył z 
biedną swoją wyprawą ~ killkoma zużytemi 
nbraniarnr na RJi'dersdorferstr., gdlz!ie wy
naJąl pokój za 15 mr. Gospodairzo-wi' wo
wiedzial, że przeszłej dzierżawy nie mógł 
zapłacić, ponieważ był chorym i niezxk>l
nym do pracy; są~zi jednakże, że obecnie 
scbre zarobi tyle, bYi módz komorne opła
cić. Gospodarz zmllowa! się nad1 b-ieda
idem. We wtorek zajrzał do jego pokoju 
i znalazł go w koszuli leżącego na podfo
dze. Przywołany lekarz kazał mu dać 

j mleka i p.rzewieść gOl do lazaretu, gdzie 

I zm~rl tego samego \\ieczora. Znaleziono 
u zrn~rlego 96 fen. całego dobytku i mały 
kawałek młęsa końskiego. O wsparcie 
dla biednych T. nie chciaJ Slię starać, ponie
waż był za ambitny, jak się wyra:zi•ł do go
spodarza. Dopóki mu sił starczy, by coś 
zarobić, nie myślal tego uczynić. 

Monachium. Przeciw malpol\Vanht 
Prusaków występuje w bardzo ostrym to
nie zrnme antypruskie pismo „Das Bayri
sche Vaterland". Autor odnośnego arty
kułu irytuje się bardzo, że w Bawaryi co
raz więcej slyszy się jako pozdrowienia 
~ruskie ,,Mahłzeit". Jeżeli Prusacy na ka
zdym kroku „Mahlzeit" mówią - pisze -
to można to ()Statecznie wytlómaczyć, bo 
apetyt Prusaka od 1866 r. stał się nienasy
conym, on myśli ciągle o je\Weniu. Dia te
go Jednak my poluuruowi Niemcy wcale 
iesz{:ze rue mamy powodu malpować tę 
fonnt: pozdrowienia pruskiego obżarstwa. 
\\'.res~de radzi· na każde „Mahlzeit" odpo.
w1edz1eć ,,Dummheit''. 

T-0 zdanie bawarskiego pisma może 
takie odnreść do siebie wielu Polaków, 
którzy niep.otrzebnie Prusaków małpują. 
. _Bochum. Odniośnke d:o uszkodwnych 
kicn~~ papierowych wielu mniema, że 
asa państwowa wypłaci ca1kowitą war

~ość P<Xlartych w cześci spalonych albo1 w 
ł~•Y. sposób uszkodzonych papierowych 
Plecio-, dwudziesta albo piećd'ziesięcio
~~rków~, skoro pozostal jeszcze kawa-

1.<1\ odoosnego banknotu z numerem. To 
:J~aaue Je.st mylne. W edlug przepi'SÓW 

1 
mm~tracy1 dług()w pa1istwowych, wy

P a~a Slę wartość uszkodzooy~h pieniędzy 
raPierowych tylik:o wtenczas, gdy pozosta
a lesz.cze przeszlo po!O'wa banknotu pań
stwowego. 
. Z Erywanu donoszą o nowych rze
~J~h na. Kaukazie. Dnia 5 b. m. dali Ma
k~etanre kilka strzalów do Anneńczy-

w. Dwadzieścia osób za,brtych lub ran
fa~; między zabitymi znaj.duią się dwaj 
llO rzy: Sklepy natychmiast pozamyka
str.za Dma 6 b. m. strzelaninę ponowiono; 
nt • Y Pada!y z dachów mieszkań. Ar
ek~~zycy Prze-szli do ataku, jedna bomba 
~los Odowala. Dnia 7 b. m. wieczorem t)
~'lJll zokn<> stan obl~żenla. Sklepy zaraz po-
~o. 

!!!!!!!!~~!!!!!I!!!!!!!!!~!!!!!!~~ 

Rozmalłośd. 
serha~a ~łnistrów na uUcy. Dnia. 5 b.m. 
iP\•l1 kik miruster sprawiedliwości Ntkolic2 

ci owaln ;i tJky przed teatrem do-

•!c ::< )~ 

\Vzburzemem wre namiętna: dusza moja 
I zemstą tchnie waleczna moja pierś· ' 
Ach! ujrzeć chcę wolności krwawe b.iaski 
RoZ'proszyć mrok, uciszyć wJeczny jęk! ' 
Z potwornych lic zerwawszy fałszu maski 
Ukazać wam śmiertelny łotra lęk! ' 
I zmierzyć w pierś tyrallliJ krwi łaknącej 
Żelazną swoją dłonią 11ieby-waty dos I... 
Już dosyć lez. Niech zagrztnii bój ostatni! 
Wszak wzywa lud! Slyszycie? Hańba! 

drżeć! 
Ty prowadź mnie, o miecz.u, druhu bratni, 
Jam całą duszą twój, na.rodzie, ojcze mói !.. 

Z rosyjskiego przelożył J. M. 
Dzieci szwajcarskie do dzieci polskich. 

.„l(olo wychowawców" w Warszawie. o
trzymało z Szwajcaryi od dzieci jednej ze 
szkól ludowych w Bemi,e, z ohar centymo
wych 20 rubli' i list serdeczny, który w do
słownym przekładzie z niemieckiego P-O
dajemy: 

B e r n, dnia 12 maja, 1905 r. 
Oto przysyłamy pieniądze dla dzieci 

polskich. Zbieraliśmy je z wielką rado
ścią. Martwi nas bardzo, że dzieci tak 
cierpiały, ale cieszymy się, że teraz mogą 
uczyć się po polsku, tak, jakby miało pra
wo. Podziwiamy ich dzielnQść. Pf'zypu
szczamy, że postąipiilybyśmy tak samo, ale 
panna Schmid w to nie wierzy. M'atny na~ 
dzieję, że rodzice wkrótce wrócą z więzie
nia do dzieci i że w jesieni• będzie szkola 
polska. 

Przyjacielskie pozdrowłenie łączymy 
Dzi~ci z „Schmid-Schule". 

Na powyższy łiist dzieci szwajcarskich 
dzied polskie wysla~Y. następującą odpo
wiedź: 

l(ochani Przyjaciele! 
Bardzo nas rozczulił Wasz list. Ser

decznre Wam dziekujemy za to, że rozu
miecie, co to }est ojczysta mowa, której 
nam rząd rosyjski nie chce dać. Mamy 
nadzieję, że w jesieni będzi-e już szkota 
potskai. Teraz w szkole nie wolnQ\ jeszcze 
uczyć po polsku. Uczymy się p-o polsku 
pokryjomu i musimy chodzić na lekcyą 
cod-zień w inne miejsce; ażeby nas nie zła
pano, chowamy książki pod bluzki. Ale 
wytrzymamy d-0 końca ii pokażemy, co to 
jest Polak! Dziękujemy Wam ta!kże z ca
l ego serca za 1*eniądze. - Niech żyją Pol
ska i Szwajcarya ! 

Warszawa, w maju 1905. 

Ostatnie wiadomości. 
A t e n y. Prezesowi ministrów Orecyi 

Dełyannfsowi zadał oożem ranę śmiertelną~ gdy 
wycb<>dzlł z b:by deputowanych. pewien czlo
wlek .nazwiskiem Gberakis. Delyannls zmarł 
w:ec.rorem. 

N o wy j o r k. Młe}sca, w którem mają 
nastąpić układy pokojowe pC>Dliędzy Rosyą a 
JaJ>()tlią dotąd nie wybrano. Rosya propono
wała Paryż, Japonia Cziiu j Mukden. 

Towarzystwo św. Barbary w Oberhausen 
donosi swym członkom, iż przyszf e zebra
nie odbędzie się 18 czerwca zaraz po pol
skiem nabożeństwie o godz. 12 w poludnie. 
Goście mile widziani. 

Uwaga: Zarazem donoszę czlonl:mm, 
iż nasze towarzystwOi bierze udziail w uro
czystości poświęcenia nowej chorągwi 
Tow. św. Jana w Frłntrop. Czlonkowie 
wil1!Ili się stawić w czapk~h i oonakach 
towarzyskich o godz. ~ 3 na sali ·posiedzeń. 
O jak 11ajli..cz111iejszy udział prosi 

' Zarząd. 

Towarz. św. Antoniego w freisenbruch 
dooosi swym członkom a Rodakom w 
Preisenbru~h i okolicy, iż w sobotę (17 b. 
m.) rano od gOd:z: 6 jest si:osob~ do 
spowiedzi św. O bez.ny udzial prost 

Z a rząd. 

Iowarzy two św. Marcina • Deme 
dono •ym czlonkom. oraz. wszystkim Ro
dakom \\' okolicy Derne, iż w niedziele -<inia 
l czer •ca obcho<lz{my na zq 11 r~ę t
oienJa na ałi p. L ng rb prz.y d orcu. Za
razem donos mr szan. Towarzy twom które 
od nas zaproszenia odebraly, aby nle przyby
wały z ~horągwiamł, bo nam zabroniono, ale 
serdecznie upraszamy szan. cz.lonków tych to
warzystw, ażeby nas poprzeć racz_yll. 

Program zabawy: O godz. 2 zcbrad.c nad
. zwy~zajne na sali po lcdzcń przy kościele, prze

to ~1~ ~prasza szan. qdaków, aby tam przy
byli 1 s1~ z nami pojednali. O godz.. 4 idziemy 

· d~ kośc1ola na 11abożei1stwo, po weiś .u z ko
śc 1ofa .• udaryry sie na wielką salę zab wy. na 
które1 będzie wykonany koncert przez p. Kui
ka z lierne, przeplatany śpiewem i <leklama
cyami. Wstęp dla obcych przed czasem 75 fen .• 
przy kasie 1 mr .• dla członków towarz\'stw 30 
fen. O licZ-11y u<i2'ial w zabawie prosi · 

J. Touder, przew. 

Towarz. śś. P;otra 1 Pawła w Buschhau. en. 
W sobotę 17 i w niedziele 18 t. m. Jest spo

sobność do spowiedzi św., gdyż.przybędzie pol
ski -spowiednik, wiec prosimy Rodaków o iak 
naili<:znieiszy udzia1. Członkowie towarzystwa 
przystępują w niedzielę rano o godz. 8 wspól
nie do Komunii św. Zwracam sie z prośba do 
szanownych cztonków, aby kaidy oznaczek 
przypiął. Można ie nabyć u czlonka p. Pora
żyńskiego w Buschhausen, Lehmbachstr. nr. 11 
oraz w sobotę na wieczór l w niedziele rano 
przed kościolem. Pro~my, aby się do tego za
stowwano ł aby wszyscy jak jeden mąż się 
stawili. Pokażmy, iż jesteśmy najw,terniejszymi 
dziećmt Kościota rzymsko-katoHckiego i jego 
orędowniczki Naiśw. Maryi Panny. Zarząd. 

Towarzystwo św. Stanlsława w Herne 
donosi szan. czlonkom, iż bierzemy udział' w 
rocznky Tow. św. Kazimerza w Baukau w 
n.i:edzielę 18 czerwca. Wymarsz z lokalu ze
brań o godz. 2~ po pot Proszę sie zebrać w 
czapkach i oznakach towarzyskich. O jak naj-
licznieiszy ud1JiaI prosi Z a r z ą d. 

Zebranie w powyższym dniu sh~ nic o<l
b.ędz.ie. 

Towarzystw0< „Jedność" p. op. św. Stanisława 
B. w Essen. 

W 1Jiedzielę dnia 18 czerwca b. r. urz.ądza 
towarzystwo swoją żabawe latową w lokalu 
Van de Loo przy Schiitzenbahn 58, na którą za
prasza zaproszone towarzystwa ~ wszystkich 
nam życzliwych ro-daków z Essen i najbliższej 
okołi<:y. Początek o l(odz. 6 wieczorem. 

Uwaga: Posiedzenie odbe<lzie sie 0> godz. 
4. O liczny u-dział pr~ Zarząd. 

Towarz. św. Ignacego z Oberhausen. 
Dnia 18 czerwca bierzemy udzial w 

uroczystości poświęceriia chorągwi Tow. 
św. Jana Nep. w Frintrop, więc uprasza 
się, aby członkowie si~ stawili o godz. Yi 1 
na sali zwykłych posiedzeń, zkąd wymarsz 
do Frintrop. O jak najliczriiejsze przyby-
cie prosi Zarząd. 

Tow. głmn. „Sokół" w Langendreer 
uwiadamia swych członków, iż w niedzielę 
dnia 18 czerwca po pot o godz. 03 odbę
dzie sif; walne zebranie, na którem będzie 
sprawozdanie kasy z pierwszego pól roku. 
Jest pożądanem, aby druhowie slie jak naj
liczniej stawili. Proszę także tych dru
hów, którzy zalegają że składkami, aby 
na niniejszem zebraniu się ze swych skła
dek uiści.li. Na nmjeisze zebranie przybę
dzie także druh B. Zmudziński, prezes 
okręgu IX. Goście mile widziani. Czo- • 
tern! Wydział. 

Tow. św. Kazimierza w Liltgendortmund 
donosi członkom i wszystkim Roda.kom w 
Liltgendortmund i okolicy iż od 14 do 21 
czerwca jest sposobność do spownedzi św. 
W niedziele, dnia 18 czerwca po Nieszpo
rach niemieckich, jest polskie nabożeństwo 
z kazaniem. O liczny udział w nabożeń · 
stwie prosi Z a r z ą <.1. 

Towarz. św. Augustyna w Rotthausen 
obchodzi w niedzielę 18 czerwca na sali 
pani wdo\\"Y Rohl (Duppelstr.) 14-łetnią 
rocznicę istnienia przez koncert, śpiew . r 

I(ola „Hannonia", deklamacye i teatr : ~ . 
t.: „Prawica i lewica". Zapraszamy l.i\

siednie towarzystwa oraz Rodakó\ i R'J
daczki z Rotthausen i okolicy. Wst~pne 
dla czlonków obcych towarzystw ;\'1 fen., 
dla gości przed czasem 50 fen_, pr;i;y ka~1e 
75 fen. Osobistych zaproszeń do n:wa
rzystw nie wysylamy. Spodziewamy si~, 
iż to zaproszenie wystarczy i nas !:crn:ie 
odwiedzą. Początek o godz. 5. O lkzny 
u<izlał prosi Zar1.$1. 

n: 
l) Porz 

z głQ\\ 
au n j dzi no o godz. 
eckl. Od Bruch) o g. anne 

o g. m. 32. 
Prz;yjaf d do ewig; o g. 9 m. 56. o

rót z ewige po poł. o godz. min. _ -
Wanne o g. 5 m 44 · • Druch o g. im 

kłlnghau n o g. 7 n. 20. 
2) Porz~dek uro zy te o po du 

d o rea do kościoła: ajpien nicsion 
c.'<izic krzyż zatem dz.icci ' b h uoł 

ki), petem pójd panny, które ponio ą ofia-
r<: tj, ś ie I za niemi po PQ r Ć b~~ 

ni '"i ty, które nie ą v żadncm Bra 
twic, a za njemi niewia ty Br. tw Ró-
7..ańca świętego. 

3) TO\\' rzystwa postQPQ\\'ać bQdą 
na t~pującym porządku: 

J) św. Józefa z Res ei; 2) św. fran i
szka z Bucr; 3) św. Barbary z 1ladbcck ; 
4) św. Stamslarwa K. z uderwich; 5) ś~ ,. 
Serca Jezu oweg z J~ccklinghauscn · 6) 
św. Józefa z licrtcn; 7) św. Józefa z Il~rst
Emsch r; 8) ś ~:. \ ojciecha z 1ladbe k: 9) 
św. Michała z Bmch; 10) św. Antomcgo z 
Bruch; 11) św. Woicie ha z ftochlannark · 
12) św. Ludwika z D1stcln; 1 ) św. l~odzi: 
ny z Scherlebeck; 14) św. Barbary z lier
ten. 

Towarzystwa winny postGpownć z 
swoią chorągwią a za nimi niccztonkowie 
z tej samej parafii towarzystwa. 

4) Pieśn1 b~dą śpiewane: Z dworca 
do. kościoła „Witai królowa; przy pocho
dzJC na stacyc „Zastanów się człowiecze." ; 
z powrotem do kościoła nDo Ciebie Panie' '" 
z kościoła na dworzec 11Scrdeczna Matko.' 

Uwaga: Bilety będą koszto:\\ ać _ 
mr. 30 fen. z nadwyżką 20 fen. na pokrycie 
kosztów pielgrzymki. Bilety można do
stać na dworcach w Recklinghausen. 
Bruchu n w Wanne, oraz ' · rozmaityc · 
miejscowościach, u niektórych rodaków·· 
'W Recklinghausen-Ost u p. Józefa Szynka~ 
ka, Wiesenstr. 35; w Recklinghausen u p„ 
Jana Stachowiaka, Oriinstr. 7; w Hiller ... 
hai<le lgn. Maroszek, Haidestr.; w Recki.„ 
SUd w księgarni ~· Braukmanna, Marlen ... 
str., u p. Fr. Dudziaka, Funkenstr. 7, Jana 
l(operskiego;, Orullbadstr. 18, Józefa Ja„ 
kubowicza, Wilhelmstr. 5, _Wawrzyna l(ę„ 
d~erskiego, WHhelmsstr. 25, Marcinl?i 
Skrzypczaka, Marienstr. 9, Piotra Przyby„ 
Jy, Leusbergstr. '37 ;w ttorst-Emscher u p. 
Jana J(Jimkowskiego, StaraJ Kolonia, u p„ 
Pr. Rafajczaka, fischcrstr. 18, u p. Michała 
Rączki, Marienstr. 2; na Bracku u Ward ce
ki ego, tteringstr.; w tterten w sktadzic p. 
Switaly, EwaJdstr. i u p, Foreckiego, E
waldstr.; w Scherlebeck u przewodniczą
cego Jana Czuba, Kruseralłce 69; Olad_, 
beck u Hieronima Włoki i Wojciecha So~ 
bolewskiego; w Buer n Paw la Tytko. 

Rodacy z okolicy Waune, Ilcrnc 1 

Baukau chcąc sic przyl<iczyć do picJgrzym 
ki, bedą ch~tnie przyj~ci. Porządek nabo
icrlstwa będzie zapowiedziany na miejscu 
cudownem. Prosimy szrutownych roda
ków i rodaczki, ażeby Jak najliczniejszy 11-

dzial wzięli w tej pielgrzymce. 
J(omitet. 

W~ec „Zjednoczenia zawodoweRo pel ·kie20'" 
w Neumuhl 

odbędzie sie w święto Ilożego Ciata, dnia ZZ 
c7.e~c~ po pot o godz. 30 w lokalu p. Eickhoff 
dawmei Kulmann, przy ul. Kniippelstr. Na po
rządku obrad: l} Nowela górnicza: 2) sprawy 
wewnętrzne naszej organizacyl rj inne vtain 
spmwy. 

,,Zjednoczenie 1awodowe poł!'k e". 

I Wlelki wiec w Oberhausen 
w święto Bożego Ciala, 22 czerwca po pol. o 
godz. 5 w lokalu p. Weber, przy ul. Dui burgcr
str. Na porządku obrad: Jakie korZ)·śo: marny 
V.:- ors.r.aru~a~yi: ~o:wela górnicza; sprawy hut
mcz:e 1 gormcze 1 inne ważne spra ;\')'. Lic.>:n 
odnał pożądany. 

„Zje<lnoc-zenie zawodowe polskie". 

Baczność de!C'2aci I metowie z.aufanla z powiatu 
Dortmund. 

Konicrcncya w Ewin~ odbędzie s ię · nie ... 
dzielę, dnia 18 czerwca po pol. o godz. 3 w lo
kalu p. Klodt prz r kościele katołłckim. Liczn 
udział pożądany z powodu ważnych spraw. 

,,Zjednoczenie zawodowe połsłde„, 

Bacznośt! Wanuet 
Na wielostronn życzenie czlonków b dą 

mężovdc zaufania po skladki mle ięr.zne chodzi 
teraz na początku mresiąca. a ni jak otą<f.. 
prosimy zatem. aby sie do tego k ~żo rt 
zaufania, jak i wszys r czJonkov. ·e z 
zas tósowałi. 

,.Z}edaoczenie zawodow l>Ołskłe". 

Potrzebuję Od l lipcaSLUŻĄCEJ, kt4ra ro
zumie '\\"SZ}"stką robotę dom<rVl'ą 1 fest prż"YVJ -
zana do dzf ecr. 
Cf.CY~ JA 1)(0 l\'lAJ(, Heme. 'enstr. nr. 



r - · ~· „ . . • 

- ~. 
\\'ez~·ł.:t kim krewnym, zoaj•miym i. 

R-0dakom z Bruckhaiaen. Mantl()i i oko 
llcy, orai S zan. T o \'&rzy~ twu śś. Piotr& 
i Pa.wł, z Fruckhauien oraz Tow. lote 
r yjnemu ,:Zgod t1 donoSJ:ę nini j 08m, ii 
Pan Bóg r;alm1ł z tego swiata .RH:go dro· 
1'ieg., synka · 

śp. Teodora 
w cz,„arLym .roku iycia. - Pog11aeb w 
q>il\tek: o godz. ;7 rano z domu żałoby w 
'Marxlob, przy ,ulicy Kaiseriltr. 276. 

O liczny .udział w pogre;ebie ()rosi 
'1tr&3kany oj ciec .lao Wollk 

z ż •ni\ i dzied .ni. 

Towarzystwo ś•~. Izydora w Heme 
donosi S'\.vym czfonls!om, iż w niedziele dn. 
18 cze x ca bierzemw udzia~ w rocznicy 
Tow. św. Kazimie rza w Baukau. CzJon
<kowie winni się stawić o godz. 2 na sali 
Posiedzeń w czapkach ·i oznakach. O lak 

Culadnika 
rawiee•łete 

pogukuje 
H• Tasz7ńsld, 

•1ł )Cham-Hamme, 
d )orstenerstr. 192. 

P ··t::zebna zaraz zdoln' 

s. rtedawaez!ra 
oraz 

UCZ6DD!ca, 

Jan Hatting, 
skład kapelaHy, 
e&a~k i krewa• 
fów w Beekli•I• 
hausea-8811, 

M •enstr 10. 

Tegtego młodego 

c z e I a id n i k a 
szewskiego 

szukuje zaraz 

Tu.i. ,przr mic" ;: ie \\'q~rowcu, ~dzic ~imn:i
z:>rnm. \\').lsza s:akola <lla dziewcząt itd. i to 
:zaraz przy szosie bardzo ladt1:e, bo jak fol

:ark nader korzystnie pótożooe 
' GOSPODARSTWO 

l'?f) mórg znakomitej ziemi z dostatecZ1'1a ilo
ścią ląk - jest z pelnem, bardzo dobrze się 
zapowiadającem żniwem - pod bardzo dogo
<inemi warunkami do sprzeda11:a. Budynki ina
sy:w i w porządku; dom w ladnym ogrodue. 

Gospodarstwo aest zupełnie bez dfugu. 
Zaliczki potrzeba okolo ')OOO marek; resz

ta -pozostanie jako jedna stala hipoteka na dlu
gie lata po nizkim procenoie. W miejsce za
licZk.i .przyjmie się tez hipotekę lub też w za
mia11 mniejsze gospodarstwo w większej wsi. 

DRWĘSl(I f LANGNER, 
Dom ·Bankow iW Poznaniu, 

ui. R-Y~cerska. (INterstr. 38.) 

2 kramy kolonialne 
korzystnie położone, .r,arn.z lub od 
l lip.ea rb.. tanio <lu nal·„y~cia. 

Jan I{ wiatko wski. 
intereJ bandlowo-komiwwy.. 

HER.NE, Neustr. 10. 

tylko przy .ul Bahnhof1druse, 

ogrodzie hotelu ,,Bahnhofs-Hót~I ' 

i8ki 8wd dw.,i OTó g ru BH Cin·y 
GER1'1A.NIA. · 

12 fotol{rafij wizytowych osoby dorosłej 1,90 mr. 
12 fotografij gabinetowyrh dorosłej osoby 4 90 m; 
IO kart pocztowyeh z fotografią 1,50 mr. 
po.d gwarancyj\ wybornego wykonania o czem wiele tysięcy zdjęt 
naJlepszem !!f\ świadectwem. 

--=. w niedzielę otwarte cały dzień. --Wyborowe powfęk3zenia we BardlO piękne zdjęcia d · . • • , z1ee11 
własnym zakła<lz e. grup i rodzin. 

najliczniej~y udzial uprasza Zarząd. 

prty d•>brej zapłacie i 
trwałem zatn:dnienfu po- I 
Ludwik ·Ostach, ••--•·--------1• ~ Uprasza się zważać na dokładny adres. ~ 

}tHtHt~Ji totnlHti~ttHtHtH~HłH1~ 
Towarzystwo .św. Józefa w Altenbochum 
zasyJa szan. c.z.łonkowi 

MARCINOWI RYDZI~SKIEMU, 
Qraz jego dozgo?i!uej towarzyszce życia 

FRANCISZCE GRABOWSJ(IBJ 
~· d11\µ t Jubu dnia l5 czerwca najserdecz
niej sze źyczc11Jla zdrowia, szczGścia i bło
g-0sfa,wień~twa świętezo i życia Jak naj
(lluższego i wykrzykujemy trzykrotnie: 
Ml oda ·para niech żyje! niech żyje! niech 
żyje ~ ;aj. ,caf~ A)tenbochum zadrży. 

Zarząd. 

~~~IH1~}${ttt~~mt1'1Hl~m 

Gelsenkił'hell• 
1J ~eh ~ndoł'f, 

U eekendorferah·. 131. 

Tak samo znajdzie miej
a.ce od 15 c 1.erwca po
ez.chva katolicka 

s I u ż ąc a, 
która i':o.V lepszym domu 
służyJ» 

Koio najlepi!zy 
fabr~kat z 
powodu 

zbiegu a-

k.oliozno&ci ba.rdzo taeio. 
B~ehum, Wilhelmetr. 19 --N aj wiek s z y skład mebli i maszyn 

------ do gotowania 
znajduje &ię 

w Belsenkirchen·Hiillen, Wannerstr. 243. 
Donoezę Szanownym Rgdakom, iż z pewodu powiększenia mego 

•kładu jestem . tera.z w st8.llie każdemu Rodakowi udz.ielie k.redytu. 
Mam na sk,adzie Wdzystkie sprzęty domowe, maezyay do go-

towania i wszelkie sprzr;ty kuchen ' e. Nikt nie ,]est .zobowlll.zany 

I kupid, a.Ie można przyjśd zobaczyć i przekonać się jaki towar i ja'< 
trnio a przytem na odpłatę. Wpłaty 10 mt. tygodniowo 1 m.r. 

Pros.zę Szanownych RJdaków v poparcie i kreślę się 
z 1zacunkiem 

A. Bartkowiak. 
Prov.a.dzę te.i interfs 8iodla1·sld. frzerobienie materacy kosztuje ' 

u mnie tyiko 3,40 mr ..... „„ ... „„„„„„ ... „„ ... „ .... 

I Rudolf Bobert,:a.ast. I I _ w!a~ddęl M, Gęrber1 I 

I 

Kamen, narożnik uJ. Weststr. i SchuLfr. 

Najstarszy i najwięliszy w Kamen interes speeyal. 

Eleg. garderoba dla panów i eblopeów. 
IJ Pracownia ubrań podług miary 

przy gwarancyi za dobre Jeżenie. ~ 

Wszelka garderoba do roboty. 
~pecyąlny od<lz!<\i. 

o u A 
dla pań. panów, dzieci t ) lko dobrej l trwalej 

jakoś ci, po cenach bardzo tanich. 
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NAJLEPSZE MASŁO Z MLECZARNI 
funt 1,10 mr. - masło naturalne funt 9.5 fen. 
wysyłam za zaliczką franko w .dom w paczkach 
pocztowych. Adres: frau M. KANSCHAT, 
MARORABOW A O.~Pr. 

••••••••••••••• Księgarnia polska w Habinghorst 
poleca wszystkie towary galanteryjne jako to: 
zabawki dla dzieci, ozdoby wlosów dla paf1, 
szczoteczki do wąsów, grzebienie, świece, har
monJki, noże kieszonkowe, oleik~ wszelkie ma
teryaly piśmienne i wyroby papierowe, miano
wicie olhrzymi wybór kart z widokami, powin
szowań. Dalej polecam wszystkie towary reli
gijne, jako to: krzyże, różańce, szkaplerze, 
figury wszelkiego rodzaju. Olbrzymi wybór 

KSIĄżEI( DO NABOŻEŃSTW A 
i powieściowych, kalendarzy i t. d. 

0f}ł"awiam obrazy wszelkiego rodzaju pod 
zupełną gwarancyą oraz dostarczam wszelkie 
obrazy tak narodowe jak .i religi}ne. Mia-nowi
cie towarzystwom dostarczyć mogę st~ple, pa
miątki wszelkie~o rodzaju. Dla Sokołów naj
lepsze sokoliki, śpllkJ, br06zki nar., laski, lań
cuszld itd. 

. Osobom, które wyżej wymienione towary za
mawiają, mianowicie Sokalom, daję wysoki ra
bat, jeżeli zamówią za przeszlo 5 mr., i towary 
tę dalej sprzedać będą. Towa_ry wysylam 
tylko za zaliczką lub za poprzedruem nadesla
niem pieniędzy. Zamawiających proszę. aby 
zawsze swój dokladny adres podali. O popar
cie interesu prosi 

Marcin Jarczyński 
w Habłnghorst, poczta Rauxel, Romerstr. 20. 

•••••••••••••••• 
2 CZELADNIKÓW KRAWIECKICH 

znajdzie od 18 czerwca zajęcie. 
Jan Gawron w Bruchu, 

u1. Marienstr. 17. 
Ludzie każdego stanu mogą osięgnąć 

I. ski~';j"m smkó;;
0 ·~;""Po-I 

deszwy i wierzchy 
jako też w,J.rautane podes:zwy I 
ebole wy pedlu& miar 1 i w dzelk'e 

:irtykllły szewJkie. 
łVitten Witten 

Ob„.~~rol Balho~~.„„ .•. I 
o 

·t: ~ 

= „ 
• ~- 'C 

a 
o 

~--~~~~~~-~..•••••••• „ ••.••••.. „ I Pca wdzł we I 
e „JI A NR~" t .,~ B ~.Z BA" I 
• bezalkohohczne napoJe orzezwujące I 

przez ~e'li:ar~y zo.leca.ne . I 
• dJ~konale dz1ałaJą~e ,na organum I 
! do uż~cia w każdej porze roku I 

:

W lat.em ze zimną wollą ja.ko I 
.Manru i Drużba-Napój• · 

I zimną z gorącą woclą jako I 
I Be Man~1! •• ~1,!!.,~,~~~a-Puncz I 
•I f" Manru.i Dr~ż~a-Likier. I 
• Sposób tżyCJa na kazdeJ butel e. I 

i B. Kasprowicz,: 
• 

Gniezno - Gnesen1 I . 
• 

Fabryka prawdziwych wódek i likierów z<lrowotnych 8 
_ deserJ\\ych i czystych. ' f 
e Gorzelnia koniaków. I 
• Fabryka bezalkoholicznyrh napoi wytłe>czn:a ł 
• soków. I ' 9 Generalny zastępca na \Yestfalię i Nadrenię tyl l: o Fr. .Kra· 
• jewsld w Wattenscheid, Ju-ha.nnesatr. 14. · I 

~~····················· I 

Skład kapeluszy 
pod firmą: 

Brukchausener Huthau~ 
zwany Guthaus poleca : 

kapelusze, czapki, parasole, laski, 
w- bieliznę rnęzką ~ 
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Za drak. n•\ltd I re.da.kcn od oowtd%11tlnY A at o a I B r c. ł ' k I w Bochum - Na.kJ&dan t czclonk:anrl Wydawnldwa ,,Wia -a~ P~lsk ~ tiCO„ w Bc:ham. 



1r. 131. Boollam, pl,tek 18-go ozerwoa 198&. li. 

lodztenno pismo Indowe dla Polak6w na obczytnie, p~włęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym ł zarobko m. 

lllJdtodzł colzl:nalt s W'Yf•tkłtm ••l t>ojwlątecmycll. I 
prit:dplata kwartalna na poczcie 1 • listowych wYDOSI W Imię Boże za Wiarę I OJczyznc 1 

Za. inseraty plac slc za wiersz Dtłyto ry 15 fu., 
loszenia zamieszc:.rnne pr:z.ed In eratam 40 fen. 

r eo fen„ • z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
'wi~r11 Polski„ zapisany Jest w cenniku pocztowym 
„ pod ~nakiem „t. polnisch" nr. 128. 

CZl!Sto Oila za, otrzym2 rabat. - List do „ lar 
Pol k le~o" należy frankować 1 podać w nieb d t d 

ny adres o zaceKo. 'R kopi.sów t: nie zwrac• 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Ma.ltheserstrasse. - Adres: "Wiarus Polski", Bochum. - T e 1 c f o n u Lr· 14.1 4. 

Jtodzłce polscy! Uczcie dzieci 1we 

•••ł~ czytać I pisać po Polsku t Nie Jest 
Ptltklem, kto potomstwu swemu zole :· 

iQ't tlę pozwoli! 

z wypadków dnia. 
... __ 

Stary „ferband" przeciw religii. 

Socyaliści Polaków zazwyczaj starają 
się wipfO"\\·adzić do organi:zacyi swej zazna. 
aa~\c, że w ich organiwcyach relJ:giaJ jest 
rzecz.1 obojętną, a każdy może swobodnie 

·przyznawać siG do wyznania, jaki'e mu się 
podoba. Wobec lapkhł01Pstwa upraiwia
nego w taki sp-0sób przez socyalistów nie 

I od rzeczy będzie tutaj podać w tej s.prawie 
ciekaiwc szczegóły z walnego zebrania so
cya~stycZlle.go tak zwanego „starego fer-
bandu", którego obrady rozpoczęły się w 
Zielone $wiątki1 w Berlinie. 

Podczas obrad o święceniu pierwszego 
mała zaznaczył socyaJistyczny poseł Le
~ien, według ogłoszonych sprawozdań, że 
górnicy powinni stanowczo zerwać z reU.; 

. gią i kościołem. 
Przewodniczący „ferba!lldu" poseł Sa

chse oświadczył siię za święceniem pier
wszego maja i twierdził, wśród Qlgólnych 
oklasków, że górników trzeba wychować 
u ludzi myślących, tedy sami przestana 

' być sługami „popów". (Pfałienknechte). 
Po wygloszeniu tego zdanla dodał je

llllakow<>i przebiegly socyalista, że lepiej 
takich pyta(1 wogóle rnie poruszać. 

Rzecz więc jasna, że socyaliści praigną 
w swym z'\viązku odeb1 ać cz tonkom ich 
przekonanie relrgijne, n.ad tern pracują i 
praoować będ.4 pryrwatnre 'i publicznie za 
Pomocą swej gazety. Tak tylko rozumieć 
można \\'y.\\rody prze\1/odniczącego „fer
bandtt. 

Sądzlimy, że Polacy, którzy jeszcze na 
leżą do „ferbandu" broniąc się tern, że 
.Jerband" t religią nie ma ni.c wspólnego, 
le,iszei odpowiedzi otrzymać nie mogl!,. 
iak t~, którą dalo \Valne zebranie „ferban~ 
du". 

Polaik ze względów na·rodowych i reL 
ligiirrych do organizacyi niemieckiej nigdy 
należeć nie może. 

Czytelników naszych prosi.my, by ar
tykulik mniejszy roooali Polakom, którzy 
do organizacyi niemieckiej należą. 

Jak wygląda ~ol~o.ść religijna w Prusąch? 

karmy na 15 marek z groźbą , że je natych
miast każe ściągnąć, je--lcli nie bcdz1c posy
lal regularnie dziecka swego do szkoły 
luterskiej. Zakłopotany ojciec udał si~ 
znów do \Landrata, a te.n ro'Zporządził, że 
ów chlopaik ma chodzić do katolickiej 
szkoty. 

Cala ta mitręga miała widocznie S\Vói 
cel. Gdyby ojciec się byI uląkI i ustąpił, 
byłoby dziecko musiało chodzić do szkoty 
lutersk1ej. 

Telegramy. 
Pe ter s b u r g. Pewien wybitny ro

syjski mąż stanu oświadczył, że widoki za. 
warcia pokoju są bardzo małe, gdyż partya 
wojenna zdołała cara przekonać, że Japo
nia nie ma już środków do dalszego pn~wa· 
dzenia wojny i dla tego pragnie pokoju. 

P e t e r s b u r g. Jenerał Liniewicz 
donosi, że przednie jego straże zajęły kilka 
wiosek wypędziwszy z nich oddziały ja
pońskie. 

W a s z y n g t o n. Prezydent Roose
velt zaprzecza, jakoby się pojawiły prze. 
szkody w zabiegach o zawarcie J>Qkoju. 

W sprawie organizacvi 
wyborczej. 

\Vydawnictwo „\Viarn~~. P"'ldrioO<J"„"' 
wystósowalo do „Głównego Komitetu wy
borczego na \V estfalię itd. list następujący: 

Bochum, dnia 14. VI. 05. 

Szan. Pan Tomasz I(ubiaik w Styrum, 
prezes „Głó\vinego ik()IID/ltetu \V1'.'?~rcze~o 
polskiego" dla Westtam, Nadrenu i sąsie
dnich prowincyj". 

Niejednokrotnie odzywa~y się głosy, 
wyrażające niezadowolenie, że „~iarus 
Polski" deleguje na mocy regulaminu do 

Gtówne;go Komitetu" dwóch cztonków, z 
których jeden ma piastować urząd sekreta
rza. Imieniem Wydawnictwa. „Wia,rn~a 
Po1lskiego" mam zaszczyt oowiadczyc, ze 

Wiarus Polski" zrzeka się tego pr~a. 
Tern samem ·ustępują z ,,Gtównego koomt~: 
tu" obydwaj delegaci „Wia.~sa Pols;l<Uego. 
tj. pp. Michał Kwiatkowski 1 Antom Brei-
ski. . 

z uszanowaniem 
za „Wyda\vinictwo „Wiarusa Polskiego" 

Antoril Breis:ki 

------------.-- -

Sprawa ,.Swłęte józafacla" 

\\ iązafo. Czynni byli natomiast ludzie 
złośliwi i zazdrośni, którzy nie mogli prze
patrzeć, że synowic robotników po! ki h 
ksztaką się na ksi<~ży. Z jednej trony 
znany Ojciec Andrzej zaczął odwotlzi6 lu
dzi od składania ofiar na „Swiętojózaiacie" 
a z drugiej korespondenci pewnych gazet 
poznaflskich rzucali bczpo<lstawnc podej
rzenia na skarbnika „Sw~ętojózafacia" i na 
„ Wiarusa Polskiego" . . 

Przed dwoma z górą laty wyjecha~ i 
p. 13ielif1ski z Westfalii a kasyerstwo w za
stępstwie ks. dr. Lissa objął choć bardzo 
f1iechętnic 1 • p. Antoni Brei ski. I czego się 
doczekał za swoją mozolną i benntercso
wną pracę? Oto pewne gazety polskie w 
DO\rtmundzie i Poznaniu szarpały cześć 
jego, rzucały na niego niczem nieuzasad!llio 
.ne podejrzenia, czymly i czynią mu cią
gle rozmaite bezpodstawne a ubli.żadącc 
zarzuty. Razem z p, Antonim Brejsk'im 
szarpano także „W.iarusa Polsk~ego", 
szkodząc mu w ten sposób bard'Zo dotkli· 
wie. O tern, żeby ktoś uiąl się za „Wia
rusem Polski!rn" i p. Breiskim, nic 111ie sty
szcliśmy. Przeciwnie nawet ojcowie nie
których stypendyatów „Ś\\~1ętoiózafada'' 
nie zarwahali się rzucać na p. Antoniego 
Brejskiego podejrzef1 dla tego, że nie dość 
szybko posylal im pieniądze. 

Tego dłużej zno1sić nie możem.y. Nie 
pozwaila na to obowiązek nasz CZll\.\·ania 
nrtrl ~J.~n\T~ j }i"'n~r ... „- „Y\1~ . ··- ~- · · X"l .. 1-'-~ . 

go", jaiko pisma> nar~~~\rego B szczerze 
robotniczego. Postanow1lismy przeto po~o
żyć mi~dzy „Swiętoiózafadcm" ~ „~1a
ruse.m Polskim" tak wielki przedz1al, zeby 
i ślepy włdzjal, iż „Wiarus Pols.kfi" ze 
Swiętojózafaciem" nic nic ma wspólnego. 

Nie pozwolilmy o<ltąd, żeby kto~lrolwiek ~ 
osób zatrudnionych w redakcyL, drnkarm 
lub księgarni „W1arusa Polskiego" pośr~
dniczyl w przyjmowaniu składek na „Sw1ę 
tojózafacie" lub w WY'Placaniu '~~a~ć 
studentom. Dla tego zlożyl p. Antoo1 Bre1-
ski urząd skarbni1ka „Swiętoiózafada" i o
deslal książki i 'Pieniądze na ręce ks .. dr. 
Lissa z proS.bą, aiby sam, lub pr~ez urn~ 
osobę kasą „Swiętoiózafaciai" zav.:1~dywac 
zechcial. O<ltąd wszelkie sklaidlkt l poda
'łli~ o wsparcie należy przesyłać wpr<;>st 
na ręce ks. proboszcza ~r. Lissa ~ Rumia
nie w Prusiech Zachadmch. „Wiams Pol
ski" o<l dnia dzisiejszego będ,zie jak najchę: 
tttiej zamieszczal pak\vitow~ia ze s}cl~ek 
na „Swiętojózafacie", jeżeli je ks. dr . .. L1ss 
do ogłoszenia nadsyłać ~ec~cc, al~ ~.a1mo
\Vać si~ sprawami „Sw1ęto1ó.zafadia 'beż
pośrednio, z osób zatm.dmony~h przy 
Wiamsie Polskim" nikt me będzie. 

Z Sulenczyna w ·Prusach Zath. piszą 
do Gaż. G<la'ń."': · Je.st tutaj w · naszej wio
sce małieństwoi mieszane mąż protestaint-, 
a żona k'atolilczka. Gdy przed dwmna la
ty naisirursze ich dziecko dziewczynka, do 
szko~y .iść mial6', poszclł ojciec do Kar.tu~ 
~ landrata i podał do protO!kulu, że diz.iec1 
Jego m~ą być wychowane po katoliicku: 
DllftWczyna bez przeszkody szla i cho<l~ 1 
do. szkoły· katolickiej. W tym roku drugi~ 
dziecko, chłopaik mfa.ił iść do szikoty 1 

SZedl Pie1wsze 8
1 
dni do szkoJy katolickiej, 

~a tern się nie mógł uspokoić luterski pa
St<>r. Aż trzy . razy byl u inspekta:~ 
~kólnego i rzecz.ywiścne przepr01Wadz1ł! 
ze.~ego chłopaka wzięto ze szkoty katoh 
ckie1 ] g<wałtem go prowadzono do szko
ły ~terskiei. Tak się drz.iaJo 8 d1t1i. Z rana 
k~ego <linia zjawił si~ sl'uga amtowY, dlu· 
gi mężazyzna w mie:Szkaniu rndziiców 0 • 
\\ego cłitopaka, wziął go na plecy a za
~lókl.do szkoty luterskiej. Chtoipak krZY~ 

od dawna ~iepokol u:nysły ~udz.i z.ło~li~ 
wych i szukających pozoru, ~eby Iz):'~ i 

oczerniać ludzi uczciwych. Km:ly ~awia
dywal „Swiętoiózaf~ciem" ~ego zafozyc1el: " 
czcigodny ·ks. dr. L1ss, to pisywano w. ga~ 
zetach poznańskich, wbrew, ocz~1ste1 
prawdzie, że używa funduszow „S~v1ęto
józafacia"' aby podtrzymać byt „W1a~s.a 
Polskiego", którego wówczas był wlasc1-

Spodziewamy się, że .teraz: ustaną 
wszelkie bezpodstawne podc1rzen1a, zarzu
ty i skargi zmniejszające ofiarność w~ród 
Rodaków. Jesteśmy pew~i'. że sktadk1 ~ta 
ręce ks. dr. Lissa tak obfLc1e p~lyuą, ~e 
w kasie „Swiętojózafacia'.' 11jlgdy me będzie 
niedoboru. 
: Wydawnictwo „Wiarusa Polskiego". 

~Przeciw ponownemu wyborowi 

al, ile Płuca starczyły matka t>la:kala t 
Pron ' , · · ~ r a, . aiby dziecka nie kałowa~, OIJCl~C 
I ę OdwotyWał ·na sw'Oje pral\rn O]cowsk1c 

na ProtąMł, ale nic nie pomog!-0; sługa 
~lO'W~. '\Vl?k~ chłopaka do lute:~iej szko 
· Won zaś przysłal awemu OJCU mandat 

cielC!111. f l"' . ł p odejściu ks. dr. Lissa z West a u mia 
zar~d kasy Swiętojózafacia" qbjąć p. ~au 
Brej~ki, ale t~n odmó,vil, nie~h~ąc nar~ać 
się na: posądzenia i zarzuty, 1ak1e czym.on~ 
w gaz~tach poznańskich i .na zebrania~ 
plotkarskich ks. dr. Ussow1. Ostatecz~1e 
skończyło się na tem, ie kasyerem „S:wie: 

. " t 1 zarząclzca drukarni 
tojózaf ac1a zo~ a " J 6 . cl.iński. Ale 

Wiarusa Polskiego p. an il . 
" Jan Brejski postarał się rów~ocześm~ 
p. • . . t"'"'arzystwa które m1afo rewi 
o za1ozeme v.... . '·ózai ·a" i ze 
dować rachunki „Sw1~t-01 aCJ. . niedo 
składek członków swoich pok~ ać . 

Niestety towarzystwo me czymło 
bo!'Y· ani drugiego, wegetowalo 
am icdne.go, . aż w końcu się roz· 
czas jakiś bezczynnie, 

na posła 
pailla Jana Brejskiego oświadcza si~ ,,Go: 
niec Wielkopolski", który między mnem1 
tak p&e: 

Pan Jan Brejskj - albo jak kto chce 
org~ jego „Gazeta Tomń~a" - p00a}e 
'ako powód niekandydowania dal~zego -brak pieniędz.y, chociaż nadmierna także, 
że mialby jeszcze inne powody ~o ·w;yco· 
fania się od pracy parlamentarneJ ! Przy
pomma przedewszystkiem uchwalę Koła, 
ogłoszoną , swego czasu w ~az~tach z po
wodu wystąpienia posła Bre1skiego w spra 
wJe zatrudniania robotnikó"'Wi Ukordon-0-

wych. T mdno uam i dziś odmó ~,r 1c r yi 
.K!ofo parlamen tarnemu z powodu owego o
Ś\\ iad zcnia . I an BreJski nie mial wów
czas racyi ze \\"'Lględów 11arodowych zaj
mować takiego stanowi ka \ obe robot n i
ków z za kQfdonu. Ni znamy \\' zakż 
bliż zych szczegółó\ , które spowodował. 
Koto do opublikowa11ia protestu prze i\ 'ko 
panu 13rcjskH'm11. Powody t mu ialY. 
być zapewne poważn ej natury, bo zdaje 
siG od czasu istnienia Kola pierwszy to raz 
posłużono się tego rodzaju środki m prze
ciwko niesolidarności ( ?) kolcżcr1skiej. Ko
ło polskie znajduje iG na: stauowisku ogól
no-narodowcm, a pan Brejski objawiał d~· 
żenia stanowe, które przypominały Ponic· 
kąd stanowisko socyallstów ." 

W kol1cu oświadcza „Gonice Wictko
poJski", że ludzi, którzy tak uporczywie 
iak p. Jan Brcjski, obstają przy S\\'Oich 
prz~konaniach, nic należy \\ pmwa<dzać 
do l(ola polskiego. My od dawna wiemy 
że panow'ic od „C1oflća Wielkopolskiego'~ 
i irn podobni „ludov.'cy" niechętnie widzlełi 
pana Jana Brejskicgo w Kole polskiem 
dla tego, że zbyt gorliwie ja.ko poseł bronH 
robotników. To też poświęcili 20 tys. nu. 
w tym celu, żeby panu JanO'\\'il Brejskicmu 
o<liebrać matciryailną możność ponownego 
przyjęcia kandy datury . poocl kicj. 

Wolą oni, żeby okn~g chelmii1sko-\\ ą-
brzesko-toru()!->ki .:T::i1:łAn<>"'" ' • .' • -
„„„ 1 v1aK, Ktor.r me chce mydłu.: oczn ro. 
botnrkom, tylko broni ith szczerze a p:J
lofonie. robotników \\' Pfa''>\'dzi:wcm przcd
stawiai św:iletle. 

11 Torunia 
robotnicy pragną koniecznie postawić na 
kandydata przy wyborach uzupełnła~cych 

p, Jana Brejskiego. 

W drugie Swięto Zielonych Swi<1te.k 
odbył się ~ Toruniu walny \Viet przed· 
wyborczy na powiat toru1iski miejski na 
sali hotelu „Muzeum". 

Dgół wiccowników zlcyi.ony prz '\: -· 
żrue. z robotników pragnął koniecznie p-0-· 

stawić na kandy<lata p. Jana nrejskicgo 
oklaskując z cntuzyazmem wywody każ
dego mówcy przemawiającego za pono
wnem postawieniem kandydatury p. Jnna 
Brejskiego. 

Pan Wojciechowski z Mokrego poduo-
. sil zasługi p. Brejs.kiego i w imię takowycl1 
radzil go postawić ponownie Ja posla. Po
parł go p. Sobi~howsk:I, który dodał, że . 
jeżeli pan 13reiski mandatu· nic · przyjlJlie; 
wówczas ten okręg wyb-Orczy je t dla 
Polaka stracony, bo inny kandydat Polak 
nie uzyska dostatecznego poparc·:A. • 

Gdy poseł Czarlii1ski oświadczając sii; 
również 1za p. Brejskim1 zazn,aczyt; że p. 
Brcjski nic ma zamiaru przyJąć pzynownej 
kandy<iatury, odpowied.Zllano ze sali: „My 
go przeprowadzimy!", co wywol.a.ło bu
rię oklasków i zapal niesłychany. Pan 
Mirecki podniósł, że wola ludu roz,strzyga~ 
kto ma być postem. 

Pan Brejski z woli łudu wstał podczas 
ostatnich ~·yborów postawiony na p ta i 
bylby z pewnością 'mandat zatrzyma1, gdy 
by był widział życzliwość i chęć Poparcia 
t.ak \V Kole polska m, iąko i wśród intełi
genqi. 

Ogół wiecmyników nie chciał innego 
kandydata, lecz jedynie p. Brełskiego. 
Przyjęto \\' końcu nast«:puj4cą rcwlucyę: 
_ ,.Zebranie oświaucza się za tem1 a±eby. 
złączone komitety 1,ryborcze na okr~g 
wyborczy toruńsko-wąbrzesko-chelmiń
ski naradlzily się ze ~obą nad osobą przy-
zlego kandydata poselskiego i przedłoży

ly kandydatur~ na zwołanem w tym celu 
zebraniu przedwyb-Orczem, z uwzględnie~ 



' 

llrem sprawozdania deputacyi, ;r.ybra!H1 'łec, lic.zącl' około 300 uczestnik~·, 
z tona roOOtnrków, która ma sit; ud.at do p. , : zagail pan dr. J. Ulatowski pozdrowieniem 
Brciskiego :z ostatecznern zapytaniem, czy staropolskiem: „Niech będzie P:OChwalo-
mandatu ni.e przyimte„. ny Jezus Chrystus" i · krótkich slo\\·ach 

~ Do depµtacył odoośnej wybrano pp. przedstawił ważność orgait>zacyi robotni-
Su.łeckiego, Sobicchow-skiego, Pa.fkc: i Ber- czych celem obrony wlasreych interesów, 
gera. wskazując na organizacye w wielkim prze-

Pan Brejski na \~ecu nie byl obecny, myślc i handlu, znane pod nazwą trustów, 
gdy·.l dla nader ważnych przeszkód w dniu ringów itd. 
tym do Tonmia przybyć nie mógł. _ Nastąpilo utworzenie biura. Z tona ze-

Polaey na obczyźnie. 

Zwycięstwo Polaków przy wyborach ko
ścielnych w Gerthe przy Bochum. 

Z Gerthe telefonują nam: W u bieg ty 
wtorek i środę odbywały się tu wybory 
do dozoru i reprezentacyi kościelnej. Do 
dozoru wybrano 6 Polaków a 2 niemców, 
do reprezentacyi 13 Polaków a 11 niem
ców. Przy wyborach do reprezentacyi 
oddano na Polaków 157 a na niemców 26 
głosów. Poprzednio zgodzono się aby bez 
walki wyborczej wybrać połowę Polaków 
i niemców, skoro jednak w czasae wybo
rów niektórzy wyborcy niemieccy zaczęli 
kreślić Polaków na kartkach, P()łlacy mu
sieli się uciec do tego samego środka, ina
czej byliby mogli przepaść. Wybory wy
kazaly, iż Polacy w Gerthe tworzą w.i'ęk
szość parafian. Mówaą tu, że niemcy chcą 
postarać się o uniewminienie wyiborów. 
Dobrze, ale wtedy przy wyborach pono
\vnych ani jeden niemiec nie zostanie wy
brany. 

Wiec w Wilhelmsburgu. 
Wiec „Zjednocze:nia zal\v. pol. " oidibyl 

się przy licznym ud'ziale Rodaków w pier
wsze święto Zielonych Swiątek w W~J
helmsburgu pod Hamburgiem. Wiecowi 
przewodnilczył druh Musioił z W~lhelms
burga. Druh Korpus z Bochum wykazal 
w dluższy1m przemówieniu, jak potrzebną 
jest organizacya dlai kaidego, a osobliwie 
dla robotnłków faibrycznych, gdzie liche 
zarobki i dłuższy czas pracy, ainiżeH w 
~nnych zawodach. W dyskusyi ~rzema
wiaJidhdh. Gorgel, Buliński i Frallłke z 
Wiłheimsburg. Mężami zaufania zostali 
~- · --~ - · • • " - - 7 •• :_,., ,-1 \\T nlllknmcrei 5 j 
Jakób Bartoszyk, A'lte Schleuse nr. w. 

Na członków zglosilo się ikitkunastu 
Rodaków. Spodziewamy si~, iż 'Rodacy w 
.Wilh~Lmsburgu i okałicy wszyscy jaJk je
den mąż przytączą się dQ polskiej organi
zacyi zawodowej, bo to jedyny środek, 
który byt swój polepszyć mogą. Ą • 

Wędrowiec. 

Wiec Zjednoczenia zaw. polsk. 
w Inowroelawiu 

odbył się w niedzielę po południu na sah 
hotelu Basta. Oto, co czytamy w ,Pziien. 
I(uj.": 

Kapitan Czart. 
TOM TRZECI. 

(Ciąg dalszy). 

Na widok lektyki r otacza,ią<!ych ją lu
dzi, zimny dreszcz przebiegł Rolanua. 

Ale uspokoił s.ię on natychmiast. 
- Zabity! utopiony! - powtórzył so

bie kilkaikrotnię. 
I 2 silniem postanowieniem zaipomnie

nia o tern niepol}ojącem zja'\visku, wystąpił 
razem z towarzystwem ·we wrota pałacu 
'Paventines. 

Wszystko tam już było gotowe na ich 
-przyjęcie. 

Wie~ki satlon tonął w gęst\V~nie. rzad
kich, kwitnących roślin i ozdobi·ony byt 
rwwemi, wspanialemi gobeliinain~. 

Margrabia \Vital w •progu naip.lywają
cych wciąż go.śdi. których obszerne ledwie 
J>omieścić mogty salony. 

Dfag-0 on czekaJ na ten dzień 1 wiel(ł, 
trudności zwalczyć musiał, zanim go JH''LY
g.otowal, więc też w spoirzernu i w calei 
twarzy jego widniała radość w1relka, polą
-czona jalkby z obaiwą, aby ta rozkoszna 
rzeczywistość nte zmienila się nag1e w 
sen D nic uleciala ... 

Po przybyciu Rolanda, prawie wszy
scy przy nim się skupili. 

Nagfo <lbnośny gl0& słuźb:y -Oznajnul 
prześwietnego Jana de Lamothe, starostę 
-paryzkiego. 

- Cóż tak późno, szatio"\V'tly nasz 
11rzyjacieh1? - przY\\ita.f go margrabia z 
-n.vymówką. „ 

brania zaproponowano najprzód na prze
wodniczącego wieca posła p. dr. J. Krzy
mińskiego, który oświadczyl, że na wiecu 
robotntrków przewodniczącym powinien 
być jeden z robotników; zapropon.o·wano 
dalej na przewodniczącego p. Podemskie
go, czeladnika krnwieckiego i p. J. Szal
ko'\vskiego, mistrza tolrnrskiego. 

Poslą. p. dr. J. Krzymińskiego przywi
tal i poprosił zagajający ·wiec dr. Ulatow
ski na estradę. 

Przeciwko kandydaturze p. Szałkow
skiego wystąpil bardzo żarliwie p. Podem
ski, zaznaczając, iż pana S. nie można za
liczać do robotników. 

Przeciwko1 zapatrywainiom~ iż tyłka, 
robotnik musi przewodniczyć nai wiecu ro
botników, oświaidczył się p. dr. J. Ulatow
ski; nie powinno chodz~ć o przynależność 
do jakiego zawodu, lecz miarodawczą po
winna być umiejętność kierowania obra
dami. Po zrzeczeniu się ewentualnego 
wyborn na prze\vodnkzącega ze strony 
posła dr. J. Krzymińskiego, nastąpiło glo
sowanie nad wyborem pana Pooe1msikiego, 
który, jak próba odwrotna glos()IWania wy
kazała. został większością głosów wybra
nym na przewodniczącego zebrania. 

Następnie wyglosili referaty w obronie 
robo.tników: prezes polskiego Zjednoczenia 
zawodon.vego w Bochum pan Sosiński i de
legat P-Olskiego Związ1lm zawodowego z 
Poznania p. Piotrowskii. 

Z wojny rosyjsko-japońskiej. 
Odipowiedź Rosyi i Japonii na notę 

R.ao·s.evelta nadeszły tu w sobotę w~eczo-· 
rem. - Oba mocarstwa, 'Przyjmując pro
poz:ycye, wyrazity R'O'oseveltowi podzię
kowanie za ofiamwain.ie swych usług. -
Brzmienia odpowiedzi nie {)głoszono. 

Jak mówią, francya oo pOlezątku po
.-=---•- 1 --~11,: DAA>CPVP.lt~ i S\VOi'm wpły
wem nai siprzymterzeńca spowo<l.'<}Warn 
przyjęcie z jego strony propozy-cyi. 

KorespOlnd!ent „Morniing PQSt" prze
syla IZ Wiaszyngtanu szcz.egóty o r1Ykotwa
niach Rooseveltai z Japonią i Rosyą, które 
~rzedzilty fonnalne wrę.czenie jego pLs
ma z dn. 8 bm. obu wojującym mocar
stwom. Brzmienie -pisma ustalono na pod
stawje poprzednich rokowań z rządami w 
Pietersiburgu i Taki'0i. R:osya ośwliaJdczyta 
gotowość przyjęcia propozyicyi Roosevelta · 
ale pos.tawNa warunek, że przyjęcie to do
piero wówczas może być ogłoszone, 
aż p,ropo-zycya Roosevelta zosta;nie urzę
·downie ogt-0'Sz-0ną. Jap.o.niiai ·z.godlzitai się 

- Obowiązek przedewszystkiem, 
margraibio ! Kiłka ważnych spraw zatrzy
malo mnie dzisiejszego· ranka na urzędzie. 

- Jakileż uciążliwe -0bowiązki ! Ani 
j.e<lrnego dnia wytcha:lre:nia ! 

Starosta1, uroczY15ty i wynioślejszy, 
niż kioo)llko.twiek, ciągną!: 

- Jedna zwlaszcza sprawa w na~wyż
sz.yrn stopnru zajmuje mn~e i zaciekawia 
w tej chwili. 

- O cóż w ni:ej chodzii? 
- O zniknięcie pru1sikiego przyjaciela 

Cyrana. 
Margrabia zasępil się. . 
- To prawda - o\drzekt - co się stać 

mogło z biiednym poetą? Prośilem go na 
ślub swej cór\d, tymcżasem odµo-wiedzian.o 
mi, że nikt ni.ie wie ami gdzie jest, ani w się 
z .nim Id.zieje. Czyżby spotkal~)I Cyrana 
jakie nieszczęście? 

- W tY'ln względzb•e nic jeszcze; nie 
\viiem pewnego, i to właśnie jest prze<lttnio
tem mego niepokoju i moich poszukiwań. 
Czy izaawanturowal si~ gdzie dałeko? czy 
też 1padl ofiarą przypaidiku Łub - co nie 
daj JJ3ioże - zbrOO.ni? Gęsty mrok taje
mnicy wszystko to ~krywa. W każdlym 
razie jest to pewne: był to wielki szale
ntiec, i jeśli zajmuję się nim, stosowni.e do 
wskazówek, które otrzymałem i które zna 
ne są hrnbiemu, to dłaitego jedY111ie, że czy
nil on w świ'ecie wiele hałasu i że jest rze
czą ciekawą zbadać, dlaczego już go teraz 
nie ciyni. Jeśli zaś mam być szczery, to 
wyznam, że skłonny jestem do uwtierzenia 
i-ż Cyrano - jak głoszą wieści - wstat 
r1aiprawdę zamordowany'"' 

- Biedny Saiwiniusz·! - we.stchnąl 
margrabia, szczerze wzrusxo.ny. 

na to. Następnego dnfa wreczyłi zastc;-pcy 
dyplomatyczni . Stanów Zjednoczonych 
fonnalnie pismo Roosevelta obu rządom i 
prezydent Roosevelt w myśl urno~· ogło
si I pismo. 

Jen.era.I Linlewkz nadesłał obszerny 
raport o przebitegu bitwy pod Tsusz.imą, 
ułożony według sprawozdania komendan
tów krążownika „Almaz„ i torpedowców 
„Gr-0-źnyj i „Bra\vy". Raport podaje zna
ne już s.zczegóty bitwy. 

Japo11czycy wyparli d. 9 rano Rosyan 
z wyżyny, położonej na pólnoc od Li..a:ng
szai-tuan i zaiję)J ją. 

Tego samego dnia Japo1'iczycy obsa
dzili jeszcze kilka iJmych miejscowości na 
pótnoc o:d Czang-ozu. 

Z Tokio donoszą: Ody wi'Jeść o osta
tniej klęsce morskiej doszla do Fuszan, 
gdzie znajduje się dużo je11ców ro'Syjskiclj, 
między nimi wielu Polaków, ostatni z nich 
oś\viadczyli, że po \\ll()jnie ni'e chcą wróclć 
do kraju, lecz przyjąć podd'ańst\vo ja;poń
skie i osiedlić się albo na wys.pie Sachalin, 
albo we Wtady.w.ostoku, \V prz;ypuszcze
niu, ż.e tak Sachaliin, jak i Władywostok 
odstąpione zostaną Japotrrii. 

Ziemie polskie. 
Z Pros ~achodnich Warmii i Mazar. 

Starogard. Niedawno temu kupił wieś 
Zabno pod Stairogardem ·cd Niemca Zie
bella Polak p. Borzyszkowski ze Skorasze 
wie za 132 tysiGCY marek. Jakiś kore
spondent do hakartystycznej "Danzniger 
Neueste Nachrkhten" piętnuje tę sprzedaż, 
nazywa Ztebella kiepskim Niemcem, a 
sprzedaż Zabna wie·lką niesumiennością. 
Dodaje dalej, że każ.de przejście wsi w dzi
siejszych czasach w ręce Polaka jest zdra-
dą ojczyzny pruskiej. · 

Tuchola. Do•bra rycerskiei Zalno w 
po.wiecpe tutejszym, obejmujące 1303 hek
tary 60 arów, nabyla1 od hr. K:arola I(onigs
marcka za 125 OOO marek komisya koloni
zacyjna. 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 
P<1znań. W sobotę po godzinie 11 przed 

poludniem zapaliila się s.loma w jednej ze szop 
zniaJ<luJących się na podwórzu urzę<ru proW1an
towego przy Magazynowej ulicy. Szopa ta 
byfa oko.to 60 metrów dluga, ktlka metrów 
szeroka i kilka wysoka, napelniona zaś byla 
;:),,.,.., ..... ,„:~ "' ' ""-<\· nr1v nr-nrhvl.a straż pożarna, 
ca.fa szopa stala już w p~omieniach 1 o ratun
ku jej nie można byfo myśleć. To też calą a
kcyę ratunkową skqenowano ku obwnie sąsied
nich budynków z ogromnemi zapasam{ slomy, 
siana, owsa itp. Straż pożarna pracowala z 
wytężeniem sil i ze skutkiem o tyle, że pożar 
ogra11iczyl się na szopfo, w której powstal, nie
wytlomaczonym dotąd sposobem. Spalifo się 
p-odobno mniej więcej 8000 centnarów slomy, 
szkoda Jest więc poważną. Strażakom poma
~a.l'o wojsko: odkomenderowano d'ość liczny o<l
dzial. Niestety, nie obyla s.ię bez wypadku. Od 
duszącego dymu, który byl przykrym nawet 
dla przechodzących o kHkaset metrów od miej
sca pożaru - stracilo przytomność kilkunastu 
strażaków i żolnherzy. Zatelefonowano po wo
zy sanitarne, na których zawieziono nieszczęśli
wych do lazaretów. Niektórzy tuż odzyskali 

Szkoda go - zauważył z1mrW1 R.oland. 
- Dajmy 1>0lkój temu smutnemu przed

miotowi! - zakończył starosta. - Kiedyż 
ślub? - spytał, zw.racając się do pana 
mfodego. 

- W samo potudn~e ! 
w takim raizie wkrótce już będzie„ 

my mieli' Sllczęście powitać pannę młodą. 
- GUberta jest w tej chwili przy 

matce. Za chwilę ujrzycie ją panowie. 
Przez otwarte okna 11ad'plynął głos 

<fzv.ronów katedraffinych, przyzywających 
na nabożeństwo. 

'Na ten Z'nak goście skupili si~ dakota 
margrabiego, a po malej chwiJi sz:mer roz
legl się wśród strojn~jdrużyny. 

XVIII. 
Bielsza byla od \\~elonu, pokrywające

go jej czoło. 
Jednak uśmiechała się tym zimnym, 

obrzędowym uśmiechem, do okołi.cmości 
zastosowanym, który był ostatniiem ustęp
stwem, uczynionem dllai ojca. 

Przy stroju oblubienicy, olśniewająco 
i meIJ{Ykalanie białym, dziwnie odtbiial, nie
zauważony jednak przez. nikogo, naszyjnik 
bu rsz.tynowy ... 

Ku temu strasznemu darowi Zilłi ręka 
Oiłberty · sięgała co chwila ruchem nerwo
wym, ściskając perlę zatrutą, -OJd której 
spodziewała się wi<:rótce spokoju i śmierci, 

Zamiarem jej bylo odfożyć do ostat
me:I chwili wykonanie rozpaczliwego •kro
ku; głos sumienia nakazywał jej zachowY
wać życie najdłużej jak można, aiby dać 
czas przypadkowi, a racze.i Opatrzności 
przybyć jej z. pomocą, jeśli tam, g.dzłe waż't 

zdrO'\\ic, funt muszą pozosti~· i prau'd~ . 
dOJJiero po dlutszym czasie będą zdoi.nil <1o r. 
cy, gq_)'Ż trujący dym ujemnie oddziaW nal>t!: 
W t'0\\'1e. · . • · "-U 

Trze-eh straUłków po. zapadnięciu su: 
chu -w"padlo w plomid I odnioslo uszok<TJzen· • 
Tylico z wjełl{im trudem zdołano "lich '\\.:Y'dob) ~· 
Na miejsce pożaru przybyła starszyz.ua \\';,· 
skowa z komenderującym ;eneralem na c~t 
Z osób cywilnych nikt sle zbliżyć nie m~· 
gdyż ze wszystkich stron wstępu wzbran:.a, 
wojsko uzbrojone " ' karabiny. Straż P<>żar~ 
musllala czuwać bez przerwy aż <lo pierwsze 

- święta, gdyż wciąż dyrnilo się i zachotlzila ~ 
bawa ponowne~o wybuchu ognia. 

Poznań. .~a~horo·wa.t. tu.. jak stw:ęrdia 
„Pos. Tagebi. , 1eden z zolmerzy tutejsz.eg 
batalionu trenów. ale miewa się podob11Q iu~ 
lepiej. Ta sam~ gazeta <dowiaduje się, że w za. 
kładzie dyakomsek umarl w sobotę na t~
ikarku pewien murarz ze Zlotnik, którego 6 
czerwca przywi'eziono do zakladu. „Pos. Ta. 
gebl. „ uspokaja jednakże mleszkaf1ców i zape. 
wnia, że wladze zarzą<lzily energiczne środki 
celem przeszkodzenia szerzeniu się tej chorOby 

Piła. Przed tutejszą izbą:karną rvz: 
pocznie się dnia 23 bm. ponowny procts 
w sprawie karciarskiej hr. Jana Bnii1 skił· 
go, w skutek wniesionej przez oskarżone. 
go rewizyli. 

Grodzisk. Niooavmo temu prz:rszla 
przysyłka książek ·poJskkh z Kra:kcYwa d() 1 

pomoonika biurowego p. Piotrowskiego w 
Grodzisku. Przesytkę zatrzymano, a pr0• 
kuratorya książki skonfiskowała. ponie
waż zna}dowaly się pomiędzy nien~ dzieła 
bardzo niebezpieczne ja.kJ: „Ilustrowany 
kalendarz djabła" na rok 1897, „Pieśni pol
skie dla młodzieży" i „S.piewnuk sokoli": 
·W tych dniach zawyrokowafa Izba kama 
zniszczenie tych „niebezp.1ocwy-ch11 kslą. 
żek. · 

Kościan. Polski sztandar - o zgrozo! 
- powiew a na miejsskim zaikla<.lzic· kąpie · · 
Iowym w Koćcianie. Niemcy, abawia1~ 
się za to kary niebios; już od dwóch lat 
starają się o usuruięcie jego, ale daremnie, 
na co blaty hakatystyczne strasznie się 
oburzają. - Widocznie w Kościanie w/a. 
dze miejskie zapomniaJy, że kolor prowin
cyi z . czerwono-białego (polskiego) na 
czarn0>-bialo-czarny czy bialOkzamo-ł>ia. 
ly zamieniony został. 

Ostrzeszów. Woźnica ostrowskiego 
młyna parowego <lostal się 1w drod-ze po
między: Antoninem a Ostrzeszorwem pod 
kola ciężko naładowanego wozu, .które go 
.na śmierć zmiażdtyly. Usnął on na wr. 
zie, a obudzony ciężkdm grzmotem nagle , 
spadł z woza. - Z poiwodu ostatniej burz) 
oola okoliczne przez grad! zniszczone zo. 
stafy. Gospodarze })O'llleśli znaczne stra· 
ty. 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Bytom. W sprawfe procesu cz.tonkó1 

Zarządu I Rady nadzorczej bytomskiego Ban· 
ku ludowego pisze „Katook": 

Tak tedy skończyl się proces, po któryn 
przeciwnicy Banku ludowego nadiiwYczajnyc~ 
rzeczy się spodziewali. 

Tymczasem c'o się pokazalo? 
. Oto, że: 1) Bank nie poriósr żadnej su~ 

dy, 2) że stoi tak mocno, łż nawet w razie Il-O 

plochu niczego obawiać się nie potrz.ebuie, 3) l 
tak zarząd jak mianowicie rada na-dzo-rcza sti· 
rali się pracować jak naJsumienqlej i uajlep1e· 

się losy ludzi, uznane to zosianie za po 
trzebne. 

Margra:bia zbliżył si~ do niej z otwa: 
temi ramionamł. , 

- Moja córko! dziecię moJe naidroi 
sze ! - w-yrzeJd z czufością. 

I w tym ojcu który dokonywał llcheg~ 
targu, oddając r~kę jedyna~zki hra~ 
zbudziło się na -chwilę szczere uczucie 
prawdziwa łza w jego oku zablysta, '\l'l' 
wofana żalem, a może i skruchą. 

GUberta z,w rócila na ojca 11iew)'!11C 
wn.ie smutne spojrzenie. 

- Biedny ojciec! - pomyślała . . ~ 
Niech mu Bóg przebaczy, bo zapra'iV4 

nie wie, co czy.ni! 
Dzwony u Panny Maryi zamilkły . . 
-Zaczynają wychodzić - rzekla ii 

chym glosem Paketa. 
- Tak - szepnęia, drżąc, Gilberta· 

wszystko skończone. . . . 1 
Wygalowany slużący z1a'\\-· 1~ się~ 

tejże chwiiili w salooie J sklainiroą~ ~ie P~r 
margrabią, oznajmił, że karety iuz zas ś~ 

- Panie i panowie - rzekl glo 
margrabi·a - jedziemy. 

I wyciągnął rękę dQ cór~L . fot: 
Ale GUberta1 zachwiala się 1 na 

upadła, szepcąc niewyraźnie: 
- Ach, nie! n'ie mogę! szla 
Na znak swej pani, Pak~ wYnio52 

saJonu i powróciła za chw1ię, 
szklankę wody na srebrnej tacy. Roland ~ 

- Uspokój się pa;ni - rzclcl . i 
narz<!czonej. - Opanuj wzruszenie. 
czekamy na pani rozkazy. l dfugo. 

- O! nie będziesz pan czeka 
(Ciąg dalszy nastąpi). 



~ ie nłc szukałi samołubuic dla siebie zrs.ków, 
tecz pra<:c>'\\:ałl ~ ideałnych p<>budek dla dóbra 
sprawY. 

Jak z ~'l"ŻSUIO wyroku 'l\')'111.ka, oskarte 
nie zarzucalo obwiniorom 17 punktów. za które 

r<>kurator kary na nich żądal. 
P W 16 punktach zostali uwolnieni. a tylko 

jeden punkt skazani. 
JA Prawdą rzeczyWistą tedy sie okazalo, cv 
rada na<lz.orcza na walnem zebraniu oświadczy 
Ja, te w tym P!'O:Cesie nie chodzil o zbrodnie o
szustwa. kradZJcz, falszers~'IO, lub tym podo
bne lecz jed111ie o to, jak hi'lans oglosić należy, 
mia~owicie zaś o taksowanie weksH ~ hipotek. 
C-0 do tej sprawy nawet pomiędzy rzeczoznaw
cami sądowymi nie bylo zg0o9y, albowiem spra
\\'a iest bardzo trudna. 

·w każdym razie dla członków, a szczegól
!Jie dla dep.)nentów Banku niema najmnieiszeg-o 
powodu, aby się o swoje pieniądze l~kaH. 

Król. Huta. Niezwykłą sprawą zai
mowal SliG w tych dniach tutejszy sąd ła
wniczy. W marcu r. b. ukazafo się w 
micisCO\VY'Tll "Tageblacie" ogloszcnie, w 
którcm podano do wiadomości, że matce 
nie wolno strzydz własnym dzieciom wło
sów lub zmywać głowy, gdyż polączeni 
golarze z !(ról. lfuty i okolicy, każde takie 
przewtinienie" ścigać będą sądownie. Z 
~owodu tego ogłoszenia wytoczono odpo
'riedzialncmu redaktorowi „Tagebl." i go
larzowi Lung,vitzowi proces o „grubą 
S\\'awolę". Redaktora sąd irwolnJ~, za to 
Lungwitza, który napisał ogłoszenie, ska
zano na 30 mr. kary, albo 6 dni kozy, po
nieważ sąd stwierdził, że owo ogłoszenie 
zaniepokoiło rodziców. 

· Lipiny. Nie bardzo udał się tute3sze
mu robotnikowi Piątko\\1 l 5-letni syn te
goż. Synalek ten zapragnął wesołej za
bawy i w tym celu ukradl ojcu zaoszczę
dzane 300 marek, poczem zkilku godnymi 
towarzyszami urządził sobie wycieczkę 
do Wrodawia. Gdy po kilkudniowej hu
lance pieniądze siG \vyczerpaly synalek 
wrócil do Lipin, lecz w domu się nie poka
zuje z obawy przed ojcem, ł wałęsa się po 
okoJtcy. - Smutny to zaiste objaw zdzi
czenia i zepsucia szerzące.go się wśród na
szej młodzieży dzisiejszej, jako skutek bez
religi}nego wychowania. Rodzice, pam$ę
tajde, że w pierwszym rzGdzie waszym to 
obow~zkiem dbać o moralne wychowanic 
dziatek. 

Z inny eh dzielnic Polski. 
l(rak.ów. Rok p.o roku - w dz:!ieó. Zielonych 

~wią~k zjawiają się w starym naszym grodzie 
. goście rozlicz.ni a drodzy. 

Spieszą, jak ptaki do gnfazd. jak stesknfone 
. dzieci db progów rodzhmych. 

· Przybywają z Górnego $lązka„ szeregi tych 
braci naszych, którzy <lopiero pocz.uli się Pola
kami, a Już po-znali wszystkie uciski, którym 
Polak ulega. - Stają g-oście z kresów gal:ilcyj
skich: od Bialej i Żywca, gdzie hakatyzm wpi
ja swe kolczaste pazury w zdrowe ciafo poi· 
ski ego ludu„ .. 

A Kraków wita wszystklcl1 otwartemi ręko 
ma i sercem przepelnionem radości~„. Wytrwa 
li przewodn.icy nie żaiuią trudu przy oprowa
dzaniu gromadek licznych. komitet nie szczę
dzi stara1'1 o to, ażeby o ile sf.ę da, wsz~rstkich 
umi'eścić wyi;1;cxinie„. 

I w tym roku zawitaly licznie i gromadnie 
te bratnie piel~rzymki, szukając w murach 1i pa
miątkach }(rakowa, pokrzepienia i otuchy. 

TakJ chwilowy pobyt w l(rakowie oddzia
ływa potężnie na proste a szczere serca tych 
naszych ~ości, h'.) w·szystko tu przemawfa do 
tych biednych. umcczonych prześladowaniami 
Pruskiemi wlościan i górników, a nasze serde
czne zwrócenie się do· n;fch podnosi ~.eh ducha, 
l\<lyż poczuli się wśród „swoich" i poz:nali potę
ię spójni na rodowej.„ 

Więc z radością witamy. z tęsknotą :ieign~
my dr~:ch gości, n:ech ~ żywt w I(r~k~w1c 
przemówią, nietyiko ci, co w wspo~nieniach 

·tysują się i silą pamieci wiłkich czynow budzą 
nowych rycerzy. 

Niech ten krótkrl pobyt w starej połsk1ej 
stolrcy bę<lzie balsamem dla ich cierpileń, pod
nietą dla ich pracy, tarczą -dla i.eh obrany, a 
vrzedewszystkem niech stątł wymos~ to trwa~e 
przedświa<lczenie, że żadna moc 7J emska me 
Potrafi zniweczyć narodu opartego o taką prze
Sz.lość i takie dziela ducha, jakich cale skarby 
spoczywają w grodzie Jagielllonów. 

Ili * 
. Polaków z Górnego $lązka przy~mowal w 

niedzielę na dworcu kolejowym komitet T · S. 
L. I>OW;ta.niem pieśnią Legionów, grnną przez 
.. ttannome". - z dworca ruszyl p~ch~d przy 
dżwiekach orkiestrv do pomnika M1ck1e\\;1<:za, 
~dzie przemówil p. ·Tabaczyński. N~s.tępm~ .P0 

zlożeniu wieńca uda.nb sic na kam1en l(ooci~
szki, gdzie również uożono wieniec; P.r~emówtr 
tam ieden z górnoślązaków. Po godz:i~ne 11 u
?a~o się do kościola Maryackie~o na· Ms~e 
sv.tętą, podczas której ot!wlicznośc1owe kazanie 
Wy~losil ksiądz kanonik dr. Wla<łyslaw Ban
{jurskl. · 

W J>-0.ludnie od.byl się obrad w sali Str~el~
ckie!, a 0 godzinie 3 popoludniu pr~edstaw1e!1l.e 
w teatrze mieisk~m gdzie z wielkim entuzva
zmem oklaskiwano' artystów, grafących „Ko
ściuszkę pod Raclawicami". . _ 

. Wieczorem od·bylo się zebranie to~arzy _ 
iSkie w sali Strzeleckiej i w lokalu ~o\\ arzy 
stwa „Eleutcrya", a następnie udano s1e na WY· 
POCZYnek. 

W J>oniedzialek o ~odzinie 5-tei raID ~b~.-
lo się śniadanie w parku dra Jordana., gdZJe d; 
'l{O~ci przemówił prof. Jordan. Z parku !11'5~ 
llOChód wśród śpiewu na kopiec Kośct~Sl.lki, 
~<izie im. ml'o<lzi'eży przemawial akademik P: 
~Ula. Następnie zwiedzono Skalkę •. 1 W%"~1 i 
Af\\lzeum na-rodowe. poc.zem na-stąpi . ta 

zdrtcic fotog-rafkz.nc w ~rodz.ie tr.z.el<:dcim 
przez p. Prerz.chalskiego. - Po ool~zie nie
dzono jeszcze k<>ścioly. BibUoteke Jagieltońską, 
AkadcmH; Umiejętności i Muzeum Czartory
skich. 

9 Sl:od.zinie 4-tei popołudniu odbylo : ze
branie poźeł{nalne w sali trzcleckicj, a o go
dzinie 6-tej .odjazd. 

Ogółem bylo ze Slązka przeszło 300 osób 
\\" tern około 100 abstynentów. 

Warszawa. Wydawnictwo najstar-
szej gazety polskiej wycllodzącej 132 rok 
\\"C Warszawie pdd tytułem „Gazeta War
szawska" zostaje zawieszone dla bra u 
iunduszów. 

- Jak donosi „Juridiczeskaja Gaze
ta", w Królestwie Polskiem Polakom nada
ne będzie pra\\·o zajmowania wszystkich 
um~dów \V sądach. z wyjątkiem stanowisk 
prczesó\\· i niektórych stano\\1Sk w urzę
dzie prokuratorskim. 

Wiadomości ze świata. 
Niemcy. Ambasador niemiecki w Pa.

ryżu Radolin miał przeszło godzinną roz
mowę z prezesem ministrów Rouvicr'em 
zawiaid.ującym obecnie ministerstwem 
spraw zagranicznych. 

Z Grecyi. Pogrzeb zmarlcgo prezesa 
gabinetu Delyanisa odbGdzie się na koszt 
pafistwa; tekę ministra spraw wewnętrz
nych obejmie minister finansów Gounaro
ki. 

Ze Skandynawii Wobec p-oglosek o 
możliwości zakończenia wojną zatargu 
pomiGdzy Szwecyą a Norwegią, J>:Odaje
rny poniżej wykaz sił armii obu tych 
pafistw. SZ\vecya ma 5 200 OOO miesz
kańców. Armia liniowa podz.iiefona jest 
na 6 dywizyi, z których każda w cza
sie wojny ma 2 brygady po 6 batalionów, 
pułk jazdy z 4 szwadronami, pułk artyle
ryi polnej z 11 bateryami (z tego 2 haubi
cowe) 1 kompanię inżynieryi. Oprócz tego 
w razie wojny tworzonai bywa dywizya 
zapasowa, z której uzupełnia się straty w 
linii. Piechota ma karabiny Mausera (6,55 
mm.), artylerya działa Kmppa 8-tentymc
trowe. Ogółem stan wojenny annii.: lądo
wej wynosi 340,000 ludzi, oprócz tego po-
spoLite mszenie 180,000. Marynarkai poi
siada 70 stabków (starego typu) o pojemno
ści 60,000 ton z 329 działami i 80 rurami 
torpedowemi. -- Norwegrnt ma 2,250,000 
mieszkańców. Annia składa się z 5 bry
gad piechoty, każda po 4 korpusy; z tych 
każdy ma po batalionie liniowym obrony 
krajowej i pospolitego ruszen?a. Kaidy 
batalion ma. po 4 kompanie. Kawalerya ma 
8 szwadronów w 3 korpusach; artylerya 9 
bateryj po 6 dzial; inżynjerya korpus z 5 
kompaniamL W razie mobilizacyii, wszy
stkie trzy powolania. (rezerwa, obrona kra
jowa i pospolite ruszenie) tworzą korpus i 
samodzielną brygadę. Raz:em 25,000 linii, 
24,000 obrony krajowej, 23,000 pospotltego 
ruszenia, ogólem 102,000 ludzi. Piechota 
ma karabiny l(rag-J-Orgei1.1sen z roku 1894, 
kaHbru 6,5 mm. Marynarka posiada 51 
statków (starych) o 29,000 tonach z 226 
działami i 86 rurami torpedowem~. - Z 
liczb tych wynika, że przewaga wojskowa 
Szwecyi nad Norwegią jest bardzo zna· 
czna. 

Z róiny-.h stron. 
Berlin. Milion{)Wy spadek. Kanclerz 

niemiecki nałeży do lud'zi szczęśliwych. 
Przed kilku dniami nadal mu cesarz tytuł 
księcia, a prawie równocześnie, jak d<>:no
szą gazety niemieckie, wypłacono mu kiJ.ka 
milionów marek ze spadku milionerai han:
bu rskiego Godefroya, który pozo.sta,\·1l 
23;;2· milionów czy też jesz-cze wv·ęceJ. 

Berlin. Pięcioletni wychowanek po
siedziciela gospodarstwa W. w Tiihrberg 
zamknął dwie mlode dziewczątka w wieku 
2 i 3 lat, córki sąSła<la, z które~i ~ię zwykł 
był bawić, do stajni i ~astępme ~ą ~o<l?a
M. Dzieci usilmvaly się wszelk1cm1 s1~a
mi oswobodzić ·z niewofa, ale daremme; 
zgorzaly w płomieniach. , . 

w Berlime 30 maja rb, uikonczył s1~ 
państwowy egzamm dla aptekarzy. Z 32 
kandydatów złożylo go tylko 14, z ty\;~ 3 
Polaków i to: pp. Wincenty Ry~lewsJn z 
Książa, Władysla:v Przewoski z, ~r~s 
(Prusy Zachodnie) l l(onrad Sobole\\ ski ze 

środy. . ś · t 
Berlin. W nocy z p1e~·~zego w~ę.a 

na drugie włamali się zlodz1e1e w ~rlm~e 
do kasy związku drukarzy przy ul1~y ~}
ccrskiej i skradli 27 OOO mar~k .got?wk1 .~ 
szaty żelaznej. Silnemi plomi.en~~1 stop1h 
żelazo drzwi szafy w dwóch nue1scac~ w 
ten sposób, że mogli potem p~ez dZlUl°Y 
w drzwiach sięgnąć do z~u d otw~rzyć 
go z werwnątrz. Sprawców dotyc czas 

nie \\ryśledzono. 

O le 
L o D d y a. ~ Tełe!U.Pll" ~~ 

ie straty Japoóczy 6 
od pocqtku olay: 
221, żołnierzy 1787, 
170, żołnierzy 14 997. 

W a s z y n g t o n. Rqcty rosy l i 
japoński rozważając, której mJe)sco o
ści mają się odbyć układy poko)owe, bło· 
rą w rachubę Wa zyngton, Has i Ge
ne ę. 

Wesoły kącik. 

Z powodu zatargu między pań twami 
kandynawskiemi i uchwały stortltingu 

norweskiego, która t :n zatarg wywołala, 
jeden z humorystów niemi ki h, Gottlieb, 
ulożyl następujący dowcip: 

Świadectv.'O odejścia. 
„Oskar Bernadotte przebywał w na

szej służbie oo 18 wrześn)a 1872 po dzi · 
dzieii jako król. 

Przez czas prawowa~ się uczciwie, 
pilnie i wiernie; praca icgo by la naogół 
zadawalniająca, jednakowoż zęsto obra
wial sklonn~ć do uporu. Wskutek tego zo
stał dziś oddalony. 

Chrystania 7 czern·caJ 1905. 
Michelsen m. p. 
Gottlieb m. p. 

U stręczyciela małżeństw. 

Str~czyciel: Powinfon się pan ożenić 
z panną Dyrek. Jest boigata; wyksztako
na, muzykalna, a ma tylko maleiiki błąd w 
oczach. 

Kandydat do małżeilstwa: Malei1k i 
błąd? To .Jest u pana maleflki błąd ?„. 
Wszak ona tak zezuje, że g<ly płacze, to 
Jej łzy płyną prosto na plecy. 

Od BedakCJI. 
Panu Szlagowskiemu w Stoppenber

gu. Pieniędzy, nadesłanych na „::;więto
józafacie" p. Antoni Brejski przyjąć nic 
mógł, gdiyż złożył zarząd kasy „Swięto
józafacia" w ręce ks. dr. Lissa, do którego 
odtąd pieniądze na ceł p<>!Wyższy wysylać 
należy. Adres: Wielmożny ks. proboszcz 
dr. Liss, 'Rumian, l(r. Loba u W. Pr • 

Szan. Pan Jan Bloch w Essen. Po
dzielamy zdanie Pa11skie, że w .Essen po
winien jak naijprędziej odbyć si'ę wiiec wy
borczy, ale „Wiarus Palski" nie może go 
zwoływać. Na to jest komitet powiatowy 
i Gtówn.y. Przed•ewszystk;ienn; chodzi o 
wyszukanie kandydata, który zyskai ogól
ne poparcie a jest niezależny o tyle, iż nie 
potrzeba się obaiwiać, że w ostatniej chwili 
pod naciskiem z tej lub owej strony zrze
knie się kand~datury. Proponuje kandy· 
datów kounitet powiatowy, a zatwierdza 
„Główny komitet". 

Nabożeństwo polskie. 
Bochum. 

W kościele św. Antomeyo w niedziele 
18 czerwca po pol. o godz. 4 nabożeństwo 
z kazaniem, a potem sposobność do spo
wiedzi św. 

Włtten. 
Spowiedź św. od soboty 24 czerwca 

rano. Kazania w ni'edziel~ o gooz. 10 i o 
4. 

Gelsenkirchen-Neustadt. 
Spowiedź św. od soboty 17 czerwca 

po poi. - Kazanie w niedziel~ o 11 i o 4. 
Uwaga: Z uroczystością Trójcy Prze

~:w~tszej tj. w med.ziele, 18 czerw•a 
!ilto.Mzy się tegoroczna spowiedź wiei.kano 
_. dla tutejszych Polaków. 

Diissełdorf. 
Naboiei1stwo polskie dla Polaków przy

pada tą razą w Zielon~ Sv.iątki. lecz z powodu 
czterdzi~to-gcxlzinncgo nabożc:ńs~a w .kla
sztorze nabożeństwo dla Polakow 1est cxll<YZone 
do przyszlei niedzieli Trójcy ś~. o zwyklym 
uasie. Dalsze jak dotąd, tak 1 nadal.. zatem 
niech Rodacy korzystają ze sposobności. 

Wycieczka w Bochum! 
W niedzielę, 18 czerwca o godz. 4 po 

poi. wycieczka do ogrodu p. Walburga w 
Ifofstede, ul .. Poststr. O liczny udział R.o
daków z Bochum i okolicy uprasza się. 
Na wycieczce będą najróżniejsze roz
rywki. 

Komitet wycieczek latowych. 

Towarz. ~w. Antoniego w freisenbruch 
dooosi swym członkom 'l Roda.kom w 
Preisenbru<:h i okolicy, iż w sobote (17 b. 
m.) rano od godz. 6 jest spQSpbn~ do 
spowiedzi św. O liczny udzial prosi 

Z a rząd. 

c 
2 
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Baczność druhowi w arten ! 
Druhowie, którzy wezmą u<lzi ł w 

wy ie~z c, ZLch ~ iQ punktualnie tawić 
o godz. Yi na ali p. Kortmruma, gdyż e> 
godz. 8 odjeżdżam 1• Zarazem sit; przypo
mina drnhom, żeby siQ tylko li zn ta
wili w maciejówkach. O punktualne sta„ 
wicnic si<~ apra za. Czokm ! Wydział. 

Bractwo Rót.ańca św. w Wattcn chcłd 
oznajmia swym iostrom, iż \\' niedzrd~ I 
bm. mamy ró.ża11icc w kościele, a potem 
zebranie w szkole jak zwykle. Zo taną 
1książcczki róża1ko\ e rozdane. O liczn 
udzial uprasza 

Weronika Puwalska •. 

BACZNOSć! 
Baczność parafianie Swicrszczyńscy pod O 

siec mą. 
Zwracam kochanym parafianom sw1cr

szczyńsktm uwagę, iż skladki na kościół zakoń
czrllśmy, ktoby jeszcze d1cial cokoh\.~kk oiia
rować, zechce nadcslać 11a r<~cc niżej podpls.ane
go. Zarazem proszę, mężów zaufania, ażeby 
książeczki ze skla<lkami tak samo nadcs.lać ra
czyli. Zwracam się tylko do tych m<;żów zau
fania, co jeszcze te książeczki' posi:adają, gdyi 
tę sprawę chcemy raz skończyć i pokwitov.ranie 
ofiarodawców we „Wiarusie Polskim" ogfosić. 
Adres do mnre: 

W ojclech Silczak, 
in Recklinghauseo-Siid, Baptistcnstr. nr. S. 

Wielka uroczystość w Frintrop r 
Tow. św. Jana Nep. w frlntrop 

oznajmia ~z.ł'onkom i wszrstkłm Rodakom \ 
PrJntrop i okoHcy, oraz wszystkim to·warzy
stwom polsko.-katolickim, iż w dniu 18 czerw
ca obchodzimy uroczystość poświęcenia nowel 
chorą~wf, na którą wszystkie towarzystwa, 
które zaproszenia odebraly, i te, które ~la bra
ku adresów zaproszcl1 nie otrzyma!y, z chorą
gwiami mile i serdecznie zapraszamy. Na 
dworcu w Dellwig i na przystanku kolei elek
trycznej (Oberhausen, Essen i Milhlheim) Lip
pcrhei-debaum oczekiwać b~dą czlonkowie na 
towarzystwa do ~od.ziny 3Yi P<> pol. Urnczy
-,tość odbędzie się na sali p. l(lclnzimlfnhau • 
Oberhauseners.r. Pochoo do kośdofa o g z •. 
:Yi4. Towarzystwa postępować będą \V p ~ho
dzie tak, jak sie stawią na salę. Program ur<>-· 
czystości zostanie każdemu na saH dorGC7.0!IY ~ 
O liezny udzia/ w uroczystości poświcce11;a cho 
rąg-wi uprasza się. Z n r z a d„ 

BACZNOSC! 
Wdowiec 27 lat Hcząc}· z 1 dzieckiem, po 

siadający tysiąc talarów majątku, po r.uku.ie 
żony. Panny, lub bezdzietne wdowy, posiada
jące przynajmniej 2 do 3 set tal. ze hcą laska
wie swe oferty wraz z fotografią pod litcril K. 
W. 129 do „Wiarusa Polskiego" w B chum n:l
deslać. 

Towarzystwo .,Jedność" p. op. 'w. tani ława 
B. w Essen. 

W niedzielę dnia 18 czerwca b. r. ur7"1dza 
towarzystwo swoją zabawę latową w l•l'lrnlu 
Van de Loo przy Schiltzenbahn 58, na którą za
pras7..a zaproszone towarzystwa ~ wszy tkich 
nam życzliwych rodaków z Essen i najbli ższej 
okolicy. Początek o ~odz. ~ wieczorem. 

Uwaga: Posiedzenie odbędzie si ę o gbdz 
4. O liczny udziat pros1 Zarząd. 

Tow. św. Kazimierza w Liitgendortmund 
donosi czlonkom i w ·zystkim Rodakom 
Uitgendortmund i okolicy iż od 14 do 2ł 
czerwca jest sposobność oo spo\\1iedzi św. 
W niedziele, dnia 18 czerwca po Nie zpo
rach niemieckich , jest polskie nabożeństwo 
z kazaniem. O liczny udział w nabożeń-
stwie prosi Z a r z ą d. 

Towarzystwo św. Antoniego w ~ekl.- ud 
donosi svtrm czloukom, którzy biorą udziaT w 
pieł~rzyrnce do Newrges, aby się stawili w nie
dz.ielę rano o godz.. 6 w lokalu p. Sylke. Kai 
-dy może otrzymilć oznak t<YWarzyski. Tak sa
mo bilety czlonko\\1ie mogą dostać u łas}'e 
Idziego Mlyńczaka i u Franc. Vojtkowskiego. 
O liczne i punktualne sta rien.'e sję pr0$1 

Zarząd-•. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Firma 

GEBR. HIRSCH 
Największy skład mebli i maszyn 

do gotowania 
znajduje aię 

w Gelsenkirchen-Hiillen, Wannerstr. 243. 
Donoszę Szanownym Rodakom, iż z powodu powiększenia mego 

Ekła.du jestem teraz w stanie każdemu Rodakowi udzielić kredytu. 
Mam na składzie Wi!:óystkie sprzęty domowe, maszyny do go

towania i wszelkie sprzęty kuehenlle. Nikt nie jest zobowiązany I k'upiC, ale można przyjść zobaczyć i przekonać się jaki towar i jale 
tlinio a przytem na odpłat.ę. "\Vpłaty 10 mt. tygodniowo 1 mr. 

Proszę Szanownych Rodaków o poparcie i kreślę się 
z azaeunkiem 

A. Bartkowiak •. 
Prol9a.dzę też in~erł'8 siodlarski. Przerobienie matełacy kosztuje I 

u mnie tyiko 3,&0 mr. •. „„ ... „„„„„„„„„„„„ ....... 

I 
I 

• 

Największy, najtańszy i n~jrzetelniej-o· 
sry skh.d spec·yalny wszelkieg~ 

rochaju. 

Tamo oprawiam 
wszelkie obrazy, wlank4 wlązarld i t. d. 

Zarazem polecam karty narodowe i powin
szowania, wszelkiego rodżaju, hartownie i de
tallczme. Obrazy rełigijRe i narodowe po iak 
najtańszej cenie. Stemple dla towarzystw i 
osób prywatnych dostarczam prędko i tanio. 

ST. KOCHOWICZ, 
l(slęiarnła polska 

WANNE, Karlstr. 1. 

CENNIK --
NA KSIĄŻKI DO NABOŻEŃSTW A, 

powieściowe, naukowe itd. wysyła każ<le-
mu na żądanie darmo i franko . 

KSIĘGARNIA „GLOBUS" 
J. MROWCZYNSKI, 

Rawicz-Rawitsch Pr. Posen. 
Baczność Bracia Wiarusy! 

SKLAD SKÓR I 
w Bochum, 

Victoriastr. il. ).\..onigstr. 2. 
poleca po cenach najtańszych skórę I 
wykrawaną (I.;ederaussclmitt), oraz 
wszystkie artykuły szewskie. I 

J_ Drobł:: 
I w pobliżu knap.5zaftu. 

Resztki materye woskowane. 
part,·e bnkskłnn. 

R.esztki materyj na suknie, bluzki, pod-
szewki, materyj jedwabnych. pluszy, na ubra
nia do przyjęcia i na ubrania, materyj na suknie, 
resztki festonów, zaneli, materyj balowych, fi
ranek, pliku, na koszule, chodników, obrusów, 
dywaników przed lóżka z malemi usterkami, 
syamozy, chusteczek do nosa, serwetek, ręcz
ników, bobru na prześcieradla i plótna, dołasu, 
damastu, kolderek, sprzedaje się znacznie niżej 
wartości u firmy: 

Ełberfelder Restelager. 
Dortmund. lkiickstr. I. pjętro. wejście przy 

rynlrn „R.einholdikirchplatz. 
---

2 CZELADNIK O W KRA WIECKICH 
znajdzie od 18 czerwca zajęcie. 

Jan Gawron w Brochu, 
ut. Marłenstr. 17. 

Ludzie każdego strum nwg:i osięgnąć 

Z powodu powrotu do Pol~ki sprzedam 
niemal nową domowiznę bardzo tanio do 25 
c.zerwca. 

JAN PAJROWSl(I, 
Horsthauseo, Hemerstr. nr. 2., gościniec Ufer

maun. I piętro p. Herne. 

• 

Jlartstr. 28. 

Baczność! 
..- Dobrze ł · tanio ~ 

kupuje się tylko 

.w składzie skór 6 
pod firmą 

B.· Schlieper 
w Oberhausen. 

Największy wybór podeazew i wierz
chów, oraz wszelkich artykułów 

szewsk'ch. 

Cesar.1kie parostatki 
Kaiser Wilhelm II 215 metrów długości. 
Kronprinz Wilhelm 202 „ „ 
Kaiser Wilhelm der Grosse 1 U8 „ „ 

Jadą od 6 do 7 dni z Bremen do Nowego Jorku. · 
ftdjaz4 we wtorek. 

Cesąrskie paroadatk.i jadą tylko z Bremen i · kt-0 
chce cesarskimi paro statkami jechać ten musi so
bie w każdym razie miejsce zamówić i naprzód z domu 
napisać do ' 

F. Misslera w Bremen, Bahnhofstr. ao. 
Przeprawa pasażerów 

z Bremen do Ameryki, Australii, Afryki, 
Najniższe ceny. o Dobry wikt. o Bliższych 

wyjajnień udziela . mój ·agent 
P. August Dorpinghaus, Kaiserstr. 26 w Bochum .. . . 

I 

~saa~~~~~ 

Czeladnika 
krawiec~iego · 

poszukuje 

Jan Tuszyński, 
Bochum-Hamme, 
Doratenert1tr. 192.. 

~~~~~~~ 

Stah i pewny 

zarobek bo•· 
poczny 

mo,.. 1&1·bie łatwo i bei 
prze zkody w zawodzie 
za.pewn ć Juade każdeg~ 
etanu. A.rłHJl)lilezypne• 
siać pol1 liczbe Ił d> . 

znajduje się najlepszy krój gotowych ubrań dla mężczyzn i chłopców ? 
· 8tcinhau8ea i IP· 

. Karl1fruhe B. 
. -

P"trzebna zaraz zdobi' 

. . . \ ,, 

tylko u 

Jakoba Rothschilda 
w Rubrort, 

prży ul. Kinigstr. nr. 

„ s . .t'r.zedawaczka 
oraz 

uczennica. 
Jan Hatting; 
skład kape1usi1~ 
et.apek i kra•a· 
tów w Reekłinl" 
haosen-8Ud, 

Marienetr. IO. , . ..--:----

lllaszfna 
do sa.1c1• 

do deptania Jl w~ki~'."' 
i, '--<>'t&11l8 

mi przybdrlLID """t> 

~o na spr1edlł· · 

Bocham. · 

BoehUID• · 
WUbelmstr. 19. . __.... 

Dodatek: „Posłaniec KatoUckt .. · 



lir. 137. Boollam, sobota 17-go ozenroa 1905. 

eocfztenne pismo Indowe dla Polak6w na obczyźnie, poświęcone o§włacl1 oraz sprawom narodowym, politycznym ł zarobko~ 

p,rycb.odzi codzl•n.11 s WYłatkiam hi p<dwt,tecznycb. 
ptudplata kwartalna na poczcie 1 • listowych WYnosl 
I 911• 50 feu„ a z odnoszeniem do dom~ 1 mr. 92 ten. 
Wian• Polaki" zapisany Jest w cenniku pocztowym 

" potł z.nakiem „t. polnisch" nr. 128. 

W lmlQ Boże za Wiarę I OJczyznc I 

Redakcya, Drukarnia i Księga.mia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstrasse. - Adres: „ Wiarus Polski", Bochum. - Telef on u nr- 1414. 

ltodzlce polscy! U czele dzieci 1w1 

ld•łtt c~tać I pisać po polsku! Nie Jest 

ft.Jakiem, Ido· potomstwu swemu zole •· 

tife 114 pozwoli! 

z wypadk6w dala. 
Czemu Polacy w Opolskiem głosują_ na 

centrowca? 
Na to pytanie daje „Gazeta Opolska'~ 

11astępującą, nader smutną :odpowiedź: 
„Polacy narodowi, iakkolw~·ek opłera

ją się na odrębnej podstawie narodowej, 
są kontenci, gdy stosunki tak się układają, 
że można się porozumieć z centrowcami, 
ponieważ tylko w ten sposób mogą Polacy 
uzyskać absolutną większość dla swojego 
kandydata, który jednak do pewnego przy
najmniej stopnia musi odpowiada.ć życ·ze
niom partyi centrowej. 

Jeżeli kandydat Polakom jest ttihły, to 
go wybierają razem z centro'\Vcami; jeżeli 
jednak kandydat im się nie podoba, to gło
sują na ~nnego kandydata, który życzeniom 
ludu polskiego odpowiada; nie pytając o 
partyą, 1ecz tylko o o·sOlbę, zwłaszcza, że 
pojęcie o l(ole polskictm w praktyce jest 
jeszcze zbyt świeżem i dla umysłu ludu 
polskiego na Ślązku dalszem, ani'Żeu oso
ba takiego lub owakiego kandydata". 

Jak donosiliśmy, w Opolskiem wal
manów polskich jest przeszło 200, centro
wych ani nie 100 - a jednak palskr kdmi
tet \vyborczy zgodził się na kandydata do 
centrum! 

Telegramy. 
f e z. Międzynarodowa konferencya 

w sprawie marokańskiej się nie odbędzie, 
gdyż Anglia nie przyjęła zaproszenia. Po
seł angielski Lowther założył protest prze 
· ciw zamordowaniu wicekonsula Maddena. 

I( r y st i a n ·i a. Urzędowo ogłasz.ają, 
że wszelkie Pogłoski o mobilizacył wojska 
są bezpodstawne. 

f I en s b u r g. Według nadeszłej tu
dotąd depeszy zatopił rosyjski krążownik 
p0mocniczy „Don" parowiec niemiecki 
„Tetartos" bez wszelklego powodu. 

(\i br a I ta r. Z powodu wybuchu 
naboju na pokładzie angielskiego okrętu 
wojennego „Magniilcent" straciło życie 1 
l>Orncznik i 3 żołnierzy. 

Do Polaków na obezyźniel 
W czasach obecnych więcej niż kie

dykolwiek potrzebne jest robotnikowi poł
~l<iemu na obczyźnie skupienie sił .i prac?', 
g<lyż wszędzie spostrzegamy us1łowama 
dążące do rozerwania sit robotników pol
skich do powaśnienia wbotników i napę
dze.nlia ich do niewodu kół, którym dola 
robotników zupełnie jest obojętna. 

. ł(api1aliści uc~ska:ją robotnrków. P?l
sk1ch więcej jeszcze niż przed W'.lelk~~ 
strejkiem górników i wszędzie ITTaijchętmeJ 
~wydalaliby Polaków, gdyiby ty!-ko f!10· 
gh otrzymać w ich micisce rówme dziel
nych robotników rnne.i narodowości. 
. . Centrowcy w sejmie pruskim zdradzi
li interes robotn~ków, by się przypodob~ 
rządowi, i głosowali razem z. hakatystami 
za ustawą antyrobotniczą i antypolską, 
'Pr~episującą, że członkiem v{ydziaitu ro~ 
tntcz~o nie może być, kto nie umie dosyc 
Po niemiecku. 
. Niestety wśród cU\g;łych nai>aści i na

c~sku ze strony wrogów dążących do zgnę 
bienia ludu polskiego, robotnik p_olski ra 
<>bczyźni~ jeszcze nie morie Uczyc na po-

parcie innych stanó\v spotcczeilstwa na
szego. 

Świeżo „Goniec Wickopolski" jednego 
z posłów naszych za obronę robotmka 
polskiego zró\vnał ze socyalistami i wyra
ził życzeme, żeby tacy postawie w Kole 
polskim nie zasiadali. 

„Postęp", jak to wykaza1iśmy tymi 
dniami, drwi sc .1Ji0 , n ·!t,, <il ludu polskiego 
na obczyźnie i mimo wszelkich doświad
czeti zdobytych na obczyirnc i na Slązku, 
które każdc1111t '.bza ly \\ taściwy chara
kter stronn:.:; wa : l nfri:r;, , Postęp" broni 
centrowców i każe przy wyborach Pola
kom nai obczyźnie oddawać głosy na tych 
wrogów ludu polskiego. 

Pan Kościelski i towarzysze na zdo
bycie pod swe panowanie Polaków na1 ::>b
czyźnie poświęcili 20 tysiccy marek, glo
sząc, że uczynili to z przychylności dla ro
botnika polskiego. Ta rzekoma „przychyl 
ność" okazala się jednakowoż w najjaskra
·wszem świetle, gdy wybuchł strejk górni
ków. Ten bowiem, któremu dali wymie
nione 20 tysięcy marek, dotąd zebranych 
na strejkuiących 300 marek robotnikom 
polskim nie wyipłacil, lecz przetrzymując 
przesłane mu wsparcia pomagał kapitah
stom do pognębienia strejkujących robotni
ków. 

·Wątpimy, czy który stan ma tylu wro
gów, co robotnik polski na obczyźnie. 

Nad tem położeniem robotnicy 
polscy powinni się glęboko zastanawiać i 
dokładać wszelkich SJł, by oparlszy się na 
silnej podstawie pokrzyżować plany wro
gów. Roibotnicy polscy powinni się w je
dności, zgodzie ,j solidarności skupić kolo 
jednego wypróbowanego już środka 
kolo jednego sztandaru i programu. 

Interes Po.laika na obczyź11ie jako robo 
tnika Polaka i katolika broni szczerze wy
rpróbowany już od lat „Wiams Polski", 
który powinien stać się tą spójnią łączącą 
wszystkich robotników polskich na całej 
obczyźnie. 

Niechaj wi~c Polacy na obczyźnie z 
wypadków ostatnich tygodni wysnują od
powiednie wnioski, starają sie o t~, by 

Wiarus Polski", który z calą energią. na 
każdym kroku broni robotników pQlsk1~h, 
znajdował się też w ka:żdym domu polskim 
na obczyźnie. . 

Czytając i popierając gazetę prawd.zi-
wie robotniczą, je<lna myśl nas ws,zys~lnch 
oiywiać będzie i po tej jedno:n~slnoscr„z 
lahvością Polacy na · obcz.yzm~ o?blJą 
wszelkie wymierzone przeciw mm cios~. 

Procesy 
sypią się teraz na „Wiarusa Polskiego" 
obficie. w dniu wczorajszym otrzym~ p. 
Antoni Brejski nowy pozew do sędz~~g9 
śledczego, przed którym ~a s~ę brontc z 
powodu wniesionej przeciw mem~. skar
gi. Wypadnie zapewne znów płacie gru
be sumy za kary a ko~zt~·-Wobec tego pro 
simy wiernych Przyiac10ł ·i;iaszyc~, ~Y 
się zajęli gorłiiwie rozpowszech.mamem 
„Wiarusa Polskiego" wś~~ ~naJ.omyc~, 
jeżeli chcą, aby na obczyzme istmało pi

smo szczerze nąrodowe i robotnicze. 

Polacy na obezyźnie. 

PAN ANTONI BREJSKI . 
złożYł urząd sekretarza w tmvarzys~!~ 
Samopomoc kupców i. przemysłO'\\"CO"\\ . 

" Obsczernieis~ wy~śnleoia, j:1kie w-zgl~: 
dy zasadnicze sktorułY wspołpracQY.:I'~ 

Wiarusa Polskiego", by wyco 
ków „ h ~""'wiedziałnych sta.no-
się z pewnyc v-.rvv . -

'n~ podamY w numerze Jutrze1szym. 
W'l.:Jil\, 

Poticyancl agitują przeciw „Wiaru owi 
Polskiemu". 

Poznar1ski ,,Post<~p· , który dusz::i i 
ciałem zaprzedał sa~ ce 1trowcoon1 znalazł 
sprzymicrzei1ców nawet w szeregach p-0-

licyantów pruskich. Oto, co piszq <la 
„Wiarusa Pol&kiego" z ttammet. 

Hamme, 11. 6. 1905. Niech będzie po
chwalony Jezus Chrystus! Najprzód pro
szę „Wiarusa Polskieigo", aby moja korc
spondencya nic byla odrzuccmC,ł, ale została 
umieszczona. 

Naimilsk Bracia R.odacy ! Sposobność 
mam do was kochani Rodacy się odezwa{; 
z powodu zbliżającego się trzeciego kwar
tału, na który czas zapisać „Wiarusa Pol
skiego". Kochani Rodacy w całej Westfa
lii i Nadrenii! Może niejeden prawy Po
lak jest do glQbi \ zruszony tern, co su~ 
dziieje naprzeciw naszemu ,,Wiamsowi 
Polskiemu". Widzbmy wszyscy dobrze, 
jak on jest solą w oczach innych pism, a 
zwfaszcza w oczach „Postępu". Z tego 
1powodu my wszyscy agitujmy za naszym 
„Wiarusem Polski em", aby nam go z rąk 
1I1aszych nje wydarli, a przez to owe pisma 
oszczerze upokorzymy. 

Może niejeden Rodak pow1ie sobie: 
cóż my, możemy pomódz w tetrn? O tak, 
my możemy bard.za. wiele w tem pomódz. 
Niech tylko jeden jak drugi na obczyźnie 
będzie jednego zdania, i ręki dofoży, aby 
poprzeć „Wiar. Pol.", to i skutek będzie. 
Cziem więcej będą na naszego „Wiamsa" 
ustyg-0wać, tern więcej powinn)śmy się 
garnąć do niego, tern więcej starać się win
niśmy, aby nie bylo żadnego polskiego do
mu gdzieby się „Wiarus Polski" nic znaj
d<n~at My czytelnicy „Wiarusa Polslqe
go" wiemy bardz.01 dobrze, że „Wiarns 
Polski" już tyle lat pracuje w sprawie na
rodowej i zawsze lud prowadzi prostą 
drogą, a jednak jeszcze tak wielu ludzi 
obojętnych jest, niedbających o prawa na„ 
rodowe. Dziesięć mim1t od Bochum rni~
sz,kają, po 3 i 4 lata, a jeszcze ~e wiedzą, 
gdzie się „Wiarus Polski" znajduje.. Mo~e 
to niejednego czytelnika zadzJwi 1 pow1e 
sobie, że to jest 11iepodobnem, ale to jest 
szrzera prawda, bom się o tern p;zekonaf. 
Jest dwóch Rodaków, z którymi razem 
pracowałem, a gdy: ich pytałem o „Wlaru
sa Polskiego", to nie wiedzieli, co mieli po
wiedzieć a nawet się przyznali, że nie 
wiedzą, gdzie '1 przy której ulicy się !'~ia
rus Polski" znajduje. Na moje pytame, Jak 
daw.n-0 tu przebywają, odpowiedział jeden, 
że 2, a drug n, że rok i ft Owych RO<!a
ków proszę, aby sobie „~iaru~a Polsk~e
go" zapisali na 3 kwartał, Jak m1 przyobte-
calt. 

Ja co prawda nie mieszkam długo w 
Hamme bo będzie na 17 września rok, jak 
z Alten~orde przybylem, ale widzę bardzo 
w.ielu Rodaków w bardzo lichem położe
niu, widzę, że malo dba~ą o byt sv.:ój n~ro
dowy Jest dużo pomiędzy nami takich, 
którz~ się nawet wstydzą w polskiej ga
zecie chleb do fabryki przynieść. 

Jeżeliby każdy tak postępować miał, 
to musielibyśmy samych siebie zapytać: 
dokąd my zajdziemy? 

Jest wiele rodziców w ttamme,którzy 
do dzieci swoich gadają po niemiecku już 
od niemowlęctwa. 

Kochani Bracia, niechaj niniejsza ko
respondencya niejednemu za zach_et.ę po
służY, aby każdy Rodak na ?b~zme po
starał się 0 „Wiarusa Pol kiego . 

Przytoczę wam tu kochani R~acy ~e
dne bard.z.o dowcipne zdarzenie, to Jest, Ja
kim sposobem ja doszedłem do "Wi1arusa 
Rdlskiego". Rzecz. się dział~ tak .. · J~~ 
przyjechałem z Polski do gmmy ,,Vorde • 

·wię.c zameldowałem siG na olicyi, a za Mi
ka dni dostałem termin na połicyę. Jak 
się tam tawUem, zapytuj ekretarz fi-
chcr: „ agen e mal, ind ie ein rich-

tiger P-0le?" (Powiedz pan tylko, jest pan 
prawdzi-.: ym Polakiem?) a pytanie od
powiedziałem tak, jestem prawdziwym Po
lakiem i była cała spmwa koi1czona, 
kazano mi iść do domu. Za 14 dni znowu 
dostafom zapoze'\ na połicye z w zelkit:
mi papierami. Poszcdłwn i zabrałem z 
sobq wszelkie papiery, jakie po iadam, i 
pytano mnie najprzód o paszport wojsko
wy. ckretarz fj · her obejrzał go i po
wiedział: „ ie ind doch kein Pole, ie 
sind un Preussen ge.boren". (Pan nie jestc 
Polakiem, bo si~ :\r Pm a h rodziteś). fa 
odpowiadam: Ja jestem pra :\'dziwym Po
lakiem. Odpowiada mi: „Dit;jenigen, wcl
che in Preussen gcborcn sind, die sind kei
ne Pd.len." (Wszyscy, którzy ~ę w Pru
sach rodzili, nic ~\ Polakami.) Na to chcia
łem odpowiedzieć, ale wtem mi p. fischer 
przerwał i pyta: „Lcson Sie anch Zeitun
g en?" (Czytujesz pan gazety?) OdPo
wiadam: O bardzo chętnie! Pyta tedy 
dalej: „Was fiir Zcitungen lescn ie denn ?„ 
(Ja~e gazety pan czyta?) Ja odpowia
dam: Dotąd żadnej, ale teraz chcę sobie 
polską gazetę zapisać. - Wtefl'n podsko„ 
czyt fischer i zaczął mi niemieckie „caj
tungi" wymieniać, a m o tatku dodajt:', 
„aber nicht den „W11arus Polski" abonie
rein" (ale tylko „\Viarusa Polsk~cgo" nic 
abonować). OdJ>Owiadam: jaki ,.Wiaru.: 
Polski", a pan Fischer m6wi: „<las ist einc 
Zeitung aus Bochum, Maltheserstr. IT". 
Bardzo się uradowałem, że od policy:i 

·.adres gazety ot.rzymaleml - „Wiamsa P:>l
skiego" ja i mój najbhższy krewny od da
wna pragnęliśmy sobie zapisać, bo co pra
wda, to w moich ojczystych stronach ża
dnej gazety polskiej nic czytałem, bo tam 
gazety się mało o to troszczą, aby miedz~· 
narodem polskim bardziej oświatę roz
szerzać, a zwtaszcza ,,Postęp" o to sie 
wcale nie troszczy, jeno sw6i nos wtyka 
pomiędzy lud polsk~ na obczyźnie, gd~e 
naród: iui bardziej oświecony. Na „W1a
rusa" naszego, to „Post~p" uderzać mo~ 
i różne zarzuty nieprawdziwe mu <zymć, 
ale też więcej nic. My, czytelnicy „Wia
rusa Polskiego" tyle lat go czytamy, a 
nikt nie śmie J}0\\1edzieć, żeby „Wiaru 
Polski" na inne pisfa polskie uderzał, a 
jeżeli coś napisze, to jeno prawdę w oczy 
powie, tak jak n. p. teraz oto ,,PostGPO\Vi". 

Bracia Rodacy, jeszcze raz Was za
chęcam do zapisania „Wiarusa Polskiego" 
i proszę was, abyście częścu~j korespon
dencye posyłali, ale tylko prawdziwe, b~ 
korespon<lencye niepra\\'dziwe z obelgami 
i oszczerstwami idą zawsze u naszego 
W~rusa Polskiego" do kosza. Takie ko

~espondencye tylko „Postęp" dmkuje. M~ 
Polacy na obczyźnie poszczycić się mqie
my ,,Wiarusem Polskiem", 1ż stoi za naro„ 
dem pruskim, upomina si<: za ludem pol
skim i prowadzi lud polski do tlobrego. 
WY. epjmy się Rodacy takich bm~-
nyc pis re oszc~erstwa .~gla ~a1ą: 
abyśmy rą ·eh me splam1lr. Lich) 
to gospodarz, ry swego go podarsh~·a 
nie dojrzy jeno w inne nos wtyka, te.n ntc 
nie wart r ' Znam ja bowiem wio ki w mo
ich r-0dzlnnych stronach, że możnaby iść 
2 i 3 mile ażeby gazetę Polską spotkać. 
Ko respond~n t „Poznai1 zyk" miał. s.f~sz... 
ność że ludowi w Polsce trzeba ""\ · u~ceJ o
światy, ale tam „Postęp" n pracuie, tyl
ko tutaj łlOS wściba i chce gospodarzyć. 

Na tern kończ~ korespondencyę i ży
czę „Wiaruso'ń'i Polskiemu" .iak najwię~~J 
abonentów. Niech żyje ,,Wiarus Polskt • 

Nar-lee. 



iPrzyjaźfr' rosyjsko-niemiecka. 
Znaną )C.St ri~, jak wielCe ·n;ancy 

starały si~ za1\1/sze e> przyjaźń urzędov.'ił 
Rosyi zwłaszcza w polityce względem 
Polaków. Czynownicy rosyjscy nie ma
jac · ,.. :-:i. rcia \V narodzie rosyjskim chętnie 
śc l . '. . dt dłoft rńemiecką. Ze ta przyjaźł1 
niemiecko-rosyjska w narodzie rosyjskim 
nie miala zwolenników i ich mieć nie bę
dzłc.. o tcm świadczy artykuł peters~ur
skiej „Rusi" pod tytułem ,,Bella gerant 
alii" (wojny niech Wlodą inni). 

W artykule tym zwraca „Ruś" naj
pierw uwagę na to, że poważna pr~sa z~
graink:z.na ogólnie odzywa się w teJ myśl!, 
że na porailcach rosyjskich przedewszyst
kiem i najwięcej wygrają Niemcy. Zwy
cięztwo japol1skie, jakiekolwiek ono bę
dZ\le, i chociażby nawet wiplynęto roz
strzygająco na uksztatcenie stosunków na 
Dalekim Wschodzie, - dla polityki wszech 
światowej nie będzie ono miało takich na
stępstw, jak nadzwyczajne padniesienie 
się z.naczenia i szans NieJmiec. 

Poznan-0 się na „niebezpieczeństwie żół
item". Niemcy przedsięwzięly na ogólny 
r~hunek Europy ekspedycyę do Chłn, po
uczającą dla siebie a kosztowną dla dr~
gich. Wojnę prowadZJić, - to oosta~o Sl~ 
aam. Bella gerant wltL„ Tak, mecha1 
wojny prowadza inni! 

Nieznośne położc1nie •pot!liędzy <hvo
ma ~gniami, w jaJkiean znalazty się !'H~mcy 
skutkiem sojuszu francuziko-rosYJSik1ego, 
ma się już ku końcowi. Niemiec~ie pO'Wa
gJI wojskowe nie uważają obecme za .zbyt 
ryzyikowne przesunięcie zina~zny.ch s1! k~ 
zachodniej grani cy, przecnv Framcyi. 
Skoflczyć z francyą - to nue ryzyko;wne 
zachcenie, lecz bardzo prawdopodobna 
możliwość. We Francyi ta smutna m~
żliwość jest już brana w rachubę, j~k wi
dać zarówno z nastroju tam p~nuJącegoi 
jak i z postępowania kół poMyc~ych. 
Bądź co bądź, niebywafa, ostentacyma D

becność urzę<l-0wej FrancY!i na uroczyst~
ściach berlińskich w odpowiedzi na dotikh
wy cios w sprawie marn~a(1ski~j, jest ja
skrawym skutkiem naszeJ kjlęski. 

„Wątplhvą jest jednak _ rzeczą, c~y 
Njemcy w najbliższym czasie skorzystaJą 
z osamotnienia Francy). Polityika, z~a
nia niezupełnie ct.oilrzałych orwocow 1est 
obcą Niemcom. Najlepszym tego d-0wo
dem jest wstrzemięźliwość Niemi~c w ~to
sunku do nas w ciągu obecn~J ~omy. 
Niemcy wolą zbierać już zup.elme doJrzałe 
owoce. Francya jednak nie uni!k~ie ~wego 
losu jak me unvknęla go Rosya i wiedząc 
o te:U będzie sie4zieć cicho, a tymczasem 
Niem~y zaczną rządzić się bez przeszkody 
w środkowej Europie." 

Następn"ie „Ruś" omaiwia zalkusy poli
tyki pruskiej w stosunku do· Austr~-W~
gier i uroszczema Prus do· przedar~ia s.1ę 
ai nad morze $ródziemne, wskazu1ąc, ze 
w rame urzeczywistnien,ia się tych dążeń 
rpruskich, ,,Prancya i Rosya, razem z An
glią, nie zdołają pokonać teg? środkowego 
europejskiego olbrzyma, ktorego potęlbą 
będzie zjednoczenie ,narodu ·ni·emieckiego, 
a bogactwem - położenie w środku Eu
ropy." 

„Lecz czyż niema sposobu przeszk0-

Kapitan Czart. 
TOM TRZECI. 

• (Ciąg dalszy). 

W zięla szklankę do ręki, umaczała w 
wodzie usta i w tejże chw'i.li wipuścifa! do 
niej oderwana. od naszyjniika perlę. 

Zgodnie z zapowiedzią Zilli, perła roz
puściła się prawie natychmiast, nie zamą
cając a!l1i trochę kryształowej czystości 

płynu. 

Usta Cidberty poruszyly się lekko. 
Modliła się pewnie. 

Następnie , w olnym ruc p · sla 
szklankę. 

W chwili, gdy rzuci dolkola siebie 
ostatnie spojrzenie żalu, czy też nadziei, 
do ust ją przytykała, wielkie drzw(J salonu 
ohvarly się z łoskotem na całą szerokość, 
i wśród wielkiej ciszy, która tam zapano
wala, s.lużący obwieścił głosem donoś·
nym: 

- Jaśnie wielmożny ·w.llcehrabia Lud
w~k de Lembrat ! Jaśnie wi:elmożny Sawi
niusz Cyrano de Bergerac! . 

XIX. 
- Ach! - wyrwal sie slaby okrzyk 

z pier ·berty. - Bóg uczynił cud. Je-
stem o alona! 

I stawiając s~klanke nietkniętą na sto.-

· dzić temu kofosalnemu ,J>rzedsięwzi.;.:it: . by potomstwo nasze na ojczystej mogło 
świata germańskiego?. Czyż już jest za-· · utrzymać sie' glebi~ rozwijać narodowe 
późno?" -- zapytuje ,.Ruś'' i taką daj!! ou. swe wlaściwości i rosnąć zdrowe, zgOdne 
~powiedź: i silne w przekazanej przez ojców ziemi. 

„Jest jts.-:\t.e środek wszechmocny, l(to wi~ pognębiony, kto skrZY'\\·d:zo-
cudowny• Urzędowa Rosya posiada w u- ny, opuszczony i bezsilny w osamotnie-
kryciu niewygodną, jak się jej zd1w?..!o, 1niu, kto w zespoleniu się wszystkich widzi 
silę - myśl słm\iiaf1ską ! Nigdy ta my~l ratunek s~')'ch krzywd i meszczęść, kto 
I!ic byla srosowaną u n:t') w catej pełni, za odczuwa, że w8i;ystkie polskie dłonie do 
wsze ob~rn iano się skutków S'' obodne-g0 sypania obronnych \Valów starań dołożyć 
jej rozwoi:.L Lecz czy r.ie czas wyJoby\; winny, niech stanie razem z braci~ swoją 
ją do w:łlki 'l· groźrvm „przyja.ciekm' pod sztandarem „Straży", a szta11dar to 
Niemcem. czysty i nieskalany jak najjaśniejsze karty 

· ,fVh ~i dowiańsb stanie s1ę od1 az·1 z historyi naszej. Przybywajcie więc, ko-
;.,· 'n~„ -- „,:ą .:.!:irz~'l1~iego zna...: . .:. ·. ·1 3 1 .i<'- cham bracia, na pierwszywiec „StrażyH 
dynie dzię!ii \1. ysiiko'' i naszemu n..i 1 soh;,. odbyć się mający w Poznaniu w niedzielę, 
Postanówmy rozstrzygnąć sprawę p Jl<;ką, dnia 18-go czerwca o godz. 12 w południe 
postawiwszy ją na gruncie słowiańskim ; na wielkiei sali Lamberta, by wspólną wy
zlożywszy nasze -Obawy i uprzedzenia na mianą myśli stworzyć stale, poważne i 
ołtarzu wspólnej . wielkiej przysztoś.::i. niewzruszone podwaliny tej „Straży" nad 
Zwrócimy Polakom bez obawy ich prawa Wartą! 
ludzkie i obywatelskie i oglos1my, pJ;o Główny Zarząd Tow. „Straż". 
zrzekamy się tego, co dotychczas uważali- Józef Kościelski. Dr. Ludwik Mizersk1. 
śmy za gwarancyę bezpieczeństwa pafl- Dr. Władysław Mieczkowski. Stainistaw 
stwowego. Pflitzner. Wit::>ld Brodnicki. Stefan Ce-

„Jeśli szczerze i- z zaufaniem wyc;ą- gie1ski. Wojciech Cieślak. Zdzisław ks. 
gniemy dłoń do Polaków tutejszych i z za Czartoryski;. Dr. Zygmunt Dziembowsk·1. 
kordonu i powołamy ich do wspólnej pm- Dr. Paweł Gantkowski. Zygmunt Gra
cy na zasadach narodowej samodzielności chowski. Marcin Kaniasty. Dr. Kazimierz 
,etnograficznie polskich iprowincyi, tern sa- Karasiewicz. Dr. Teodor Kubacki. Dr. 
mem damy początek do szyibkiego urze- Fełicyan Niegole"wski. Karol Rose. Ce
czywistnienia wielkiego związku slowia11- 1estyn Rydlewski. Dr. Zygmunt Seyda. 
skiego, który odgrodzi tryumfalną urogę 'Dr. Witold Skarży11ski. Ks. prałat Antoni 
NAemiec na Poludinie i Wschód". Stychel. Ks. Jan Zv.1ickert. 

Wiec , Straży'' w Poznaniu. 
Otrzymuiemy następującą -odezwę: 

Rodacy! 

Wszędzie, gdzie rozbrzmi·ewa mo"\Ya 
polska, gdzie !ka bolesna pieśń kościelna, 
gdzie polsk1i panuje obyczaj i polska dł011 
bratniego uścisku szuka, toczy się zawzię
ta walka przeciwko społeczeilstwu nasze
mu, przeciwko wszystkiemu, co polskie, 
swojskie, narodowe. I to nie tylko w W. 
Ks. Poznańsk~em, w Prusach Wschodnich 
i Zachodnich i na Slązku, w tych dawnych 
dzielnicach Królestwa Polskiego, ale także 
na obcej ziemi; w ca-łej Rzeszy niemieckiej, 
wszędy tam, dokąd bracia nasi szukać po
szli chleba! Nie dosyć na tern; istnieją i 
tworzą Si.ie jeszcze towarzystwa o chara
kterze wojowniczym, których istnienie bu
dzi pomiędzy ludem niemieckim nienawiść 
ku nam i prowadzi do bojkotu wszystkie
go, co polskie. I wraz zbliża się ku nam, 
żyjącym w państwie ~emieckiem , stra
szliwe widmo glodu i nędzy i mroźnym 
swym oddechem zda się prześladować ;nas 
we dnie i w nocy, na wsi i w mieście, 
we dworze i chacie, w polu i przy war
sztacie! Widmo to w czas jeszcze pobudzi 
to nas do obrony, do samopomocy, a oto 
powstał·o jakoby wysnute z palącego ni~ 
pokoju, z zespolonej myślh wszys*ich, to ... 
warzystwo ku obronie naszych spraw e
konam1icznych, s.połecznych i obywatel
skich, towarzystwo, które chce stać na 
straży wszystkich naszych interesów naro 
dowych i którego1 mianem dla teg()I: 
„Straż". Nie wojować chcemy, jeno prze
ślado\vani bronić się i sypać waly o'bronne 
by dzieciom naszym me zbrakło chleba, 

le, pośpieszyła na spotkanie wchodzą
cych. 

W pragu ukaza.l się Sawi1niusz, który 
postępował, wspierając się na Manuelu i 
Casti1lanie. Tuż za tą trójką, wtidać było 
Zillę Marotę i księdza J akóba Szablistego. 

Poeta był bardzo blady, Slkrwawiony 
ba111daż opasywa~ jego gtowę, i mimo po
mocy dwóch przyjaciół, posuwa.1 się z wiel 
ką trudnością. 

Roland, zmiażdżony niespodziewa
nem zjawiskiem, stał jak skamieniały, nie 
przemawiając jednego słowa, nie robiąc 
iednego poruszenia. 

Pierwszemu staroście wraz z przy
tomnością powrócił głos. 

- Co to znaczy? - wykrzyknął ze 
zdumieniem naiwnem. - Więc pain nie u
marłeś, pame de Cyrano? 

- Jak pan \Vidzisz - odrnekl Berge
rac. - W każdym razie, jeśli żyję, to nie 
\'>·inie.n temu z pewnością pan hrabia de 
Lembrat, gdyż onto mniewtaśnie zamor
dował. 

- Panie! Takie oszczerstwo!... -
wykrzyknął Roland, który wobec niebez
pieczeństw a, odzyskał natychmiast swą 
bezczelną odwagę. 

Cyrano piorunującym spojrzeniem u
sta mu zamknąt. 

- Pozwól mi pan najpierw powie
dzieć, co mam do powiedzenia - p.o<Ual. 
- Następnie będziesz mógt się bronić, jeśli 
potrafisz. 

Uwaga. Liczne podpisy wspólzapra
szających obywateli, które codziel!1Jnie nad
pływają, podamy w ko.ńcu tygodnia. Zgł~
szenia podpisów przyjmuje .Biuro „Stra
ży": Dr. Tadeusz Jaworski, Poznań (Po
sen). Rycerska 38 I. 

Z wojny rosyjsko-jaoot1.skiej. 
„Daily Telegraph" donosi z Tokio; że 

odbyta się w zamku cesarskim pod prze
wodnictwem cesarza bardzn ważina nara
da, w której wzięli udwał także książęta, 
ministrowie, oraz przeszło 40 wyższych o
ficerów armii i floty. 

Prasa japońska zacho\.vuje wstrzemię
źliwe stano\wisko. Japońskie dziennikl 
zazna\:zadą, że Japonia przedstawia · obe
cn\le obraz narodu~ który panuje nad sa
mym sobą. 

Bank rosyjsko-chiński ofiarował Chi
nom znaczną sumę piemężną jako wyna
grodzenie szkód, poniesionych podczas 
wo.iny w MandżuryL Chiny propozycye 
tG odrzuciły. 

Z Petersburga donos~, że na terenie 
mandżurskim przyjdzie do walnej bitwy 
pierwe~, niż się rozpoczną urzędowe u
klady pokojowe. 

Ruś" donosi z Mandżuryi, że starcia 
obu '~rmii ocz.ekiwać należy lada dzień i 
że starcie to będzie rozstrzygające, gdyż 
bitwa rozwinie się na całej li~i. 

Przeciw pokoiowi wystąpił jenerał 
Liniewicz, 1naczelny wódz wojsk rosyj
ski-eh w Mandżuryf, który do cara pod 
dniem 10 czerwca wystosowat list nastG
pujący: 

Najjaśniejszy Panie! 
Do\VJiedziawszy się o staraniach pre-

- Na jaki·ej zasadzie przybyłeś pan tu 
zamącać uroczystą chwilę me·go życia.? 

- Na zasadzie prawa i sprawiedliwo
ści. Ale mialeś mnie pan za umarłego i 
zdawalo ci się, żeś iuż zupełnie bezpiecz
ny? Sądzi'łeś, że Sekwana trupa mego wy 
rzuci! ·Wysylaleś slużbę swą na wywiady 
a w domu, gdzie mieszkam, mówiono ci, 
żem przepadł bez wieści. „Wybornie -
myślałeś, w zaślepieniu wielkiem, czy też 
\\: niepojętej glupocie - nie mam już po
trze.by 01bawiać się swego przeciwnika". 
Ale podczas gdy winszowałeś sam sobie 
łatwego try~mfu, przyjaciele moi czuwaili, 
a oczy ich, bystrzejsze od o~zów miejs~i.ch 
pachołków, spostrzegły mme spoczywadą
cego. bez przytomno1ści na mi~liźnie, na 
którą cisnąłeś mnie w zbytnim pośpiechu. 
Dzięki temu dzielnemu rnt.odzieńco\.vi i tej 
od'\vażnej dzae\veczce - przy tych sto
wach Cyrano uścisnął serdecznie ręce 
Castillana i Maraty - ·wy.dobyty zosta
łem z tego błota, gdzie inaczej marniebym 
dni swoje zakol1czyl. Jeśli ukrywa~em 
się aż do tej chwili, ieżeli rozmyśJnie ka
za~em rozgłaszać wieści o swem znikin~ę
ciu, czyniłem to w tym celu, aby ci-ę przy
dybać i ugodzić w samej chwili twego 
tryumfu. W takiż sam sposób i ty chda
leś niegdyś zgubić Manuela. 

Cyrano wyczerpany zamilknął. Chdal 
wszystko o<lrazn ·wypo-\v'.ledzieć, a ·wysi
lek ten odnowil i wzmógł jego cierpienia. 

zydenta Roosevoita i przyzwoleniu· \\' 
C. Mości do otwarcia ukladów J>akoj~ 
wych, zwolalern natychmiast l"W'\llJ'i 
radę wojem1~, z.lo-2oną ze wszystkkh : 
·wódzców obecnych w naczelnej kwat : 
rze. 

Po rozważeruu przyczyn do zawar. 
cia pokoju i po zastanowieniu się nad Po
loieniern obu armii, mami zaszczyt oświad. 
czyć WCMości, że tak ja, jak • wszyscy 
moi koledzy oświadczyliśmy się iedno. 
myślnie i stanowczo za dalszem Prowa. 
dzeniem \\.-ojny aż do chwili, \V którtj 
·wszechmocny pozwoli Z\\.ryciężyć naszym 
dzielnym wodskom. 

Po bitwach pod Mukdencm i Czusini,1 
nie naileży mówić o pokoju. 

Nieprzyjaciel upojony powodzeniem 
stawiać będzie warunki, nie dające się pogo 
dzić z honorem nas.zej ojczyzny. Na wa. 
ru11Jki takie niema potrzeby godzić się, P<l
nieważ nie jesteśmy doprowadzeni do tej 
ostateczności. 

Klęska pod CzuSlltrną jest z pewn-0ścią 
smutnym wypadkiem, ale nie stoi w ża. 
dnym związku z naszą dzielną armią, któ
ra znaj<luJe się w Ś\Vietnym stanic i pala 
żądzą pomszczenia się na nieprzyjacielu, 
odnosząc zwycięzt\VO, które jak sądzą, ntc 
długo na siebie czekać każe. 

·Stanowy ska w,oJsk naszych znakomicie 
są ufortyfikowane. 

Pora deszczowe 111ie pozwoliła mi 
1przejść do kroków zaczepnych, ie4nakże 
dzisiaj, kiedy straty nasze z pod Mukdenu 
nowemi wojskami '>''Yrównane zostały a 
świeże korpusy przybyly zl:urnpy, czui~ 
się na silach zmierzenia się zwycięzkiego 
z meprzyjacielem. 

Mam nadzieję, ie w ciągu bieżącego 
miesiąca przejdę do kroków zaczepnych, 
które zmienią całą postać rzeczy. 

Powtarzan1 raz j.eszcz.e, Najjaśniejszy 
Panie, że WCMość pokładać może całą u
fność w silę wojsk naszych, a położenie 
nasze nie jest tego rodza1u, aby wymagało 
zawarcia pokoju ·niekorzystnego dla Rosyi. 

Grusulin, 10 czenvca 1905. 
wódz naczelny: Litj11ewicz. 

Drnwódzcy armii: Kuro:patkin, Kaulbars, 
Batianow. 

Generałowie: Rennekampf, Ze:rubajew, 
Blilderling, Lwow, Samsonow, Dainiłow, 

Korf. 

Ziemie polskie. 
z Prus lachodnieb Warmii i Mazut. 

Wejherowo. Da\\i-niejszy dyrektor 
gimnaz.yum tutejszego dr. Lorenz objeż
dża urzędowo obwód reiencyjny gdański 
w ceJach badania stosunków polskich. 
Władzom rejencyjnym zależy przedewszy 
stkiem na stwierdzell(iu granicy, w której 
niknie gwara kaszubska. Chodzi tu nie~ 
wątpliwie o nowe admini!Stracyjne środki 
antypolskie. 

Czersk. Strejk Hsztewników zakoń· 
czyt sie, jak wiadomo1, klęską strejkuią
cych. Uzysk~ jedynie przedłużenie cza
su obiadowego n pól godziny bez skróce· 
nia placy i kilka pomniejszych ullepszeń. 
Materyalnie nie uzyskali nic, a: klęska po
lega głównie. na tern, że 120 robotników 
pozbawiono chleba. 

- Ależ to niesłychane I - zawołał z 
udanem oburzeniem Ro1and. - Parne mar
grabio! jako gospoda·rz d-0mu, racz ·po-lo
żyć koniec tej scenie skandalicznej .. 

- Zwolna, panie hrabio - wm1eszal 
się w tej chwiH Jan de Lamothe, który z 
niezmierną uwagą stuchał stów Cyrana.
przyjaciel musi tu ustąpić miejsca ~dzae
mu. Rzecz powinna być dokładnie zba· 
dana. 

- Dzielnie powiedziane, painie staro-
sto! - rzekł poeta. - Te słowa godza 
mnie z panem. . „ 

I podał rękę dawnemu przecrwt1.11ko'-' 11 · 
a wskazując Rolanda, dodaJ: 

- Ten człowiek nadużyl pańskiej do· 
brej wiary. WtrąciJ on do więzienia brata 
aby mu zagrabić maiąteik i imię. ~ygan~ 
Manuela niema już, panie starosto; Jest tf, 
ko wicehrabia Ludwik de L~m?ra.t, kr~~ 
rego poou przedstawiam. W 111tmenm .k 
lowej regentki najmiłościwszej naszeJ pa
ni, żądam też ~d pana, abyś uznał jego- ty-
tuł i stanowisko. , 

_ A ja! - wykrzyknął RDland, ikto~e-
rro wściekłość bezsilna czynila praiwie n.i~-
6 . • ' tllU 
przytomnym - żądann od pana, w 1nue 

11
_ 

slużących mi praw, abyś kazal natY'C 
miast uwaęzić obu tych oszustów: }ed~ego, 
który się mieni moim bratem, drugiego, 
który, mu w tej intrydze d-01)Q.'tllagat · 

(Dokończeruie nastąpi-). 



Wąbrzeino. W Piwnkach powiesił 
sie . na .strichu zagro~k ~ Ferdy~~ 
schiUing, zasmucony śmiercią 14 letmeJ 
córki. 

z WieL Kr Poznański*. 
W~grówłec. Tutejsi zorganizowani 

J11urarze przedlotżyli. pracodawc~ żądania 
swe, i to o 10-~odzmną prace dzienną, za
miast 11 g~z. i. o p~a~ę ~ fen. na godzinę. 
!::>trejkiem k1eru1e me1~1s Schulz z Ham
burga. Pracodawcy me godzą się na żą
-Oania murarzy, których wydalono z pracy; 
pracodawcy postarali się też o inne sily 
robocze. Podobno większa część murarzy, 
naJeżący,ch do związku, pragnie pod do
tychczasowymi warunkami nadal praco
wać. lecz muszą czynić tak, jak uchwah 
zwiazek. 

Gniezno. Straszny wypadek wydarzył 
sie w drugie śWlięto po południu w Gąsa
wie. Dwunastoletni syn wdawy p. Jaskól
skiej, strzeladąc podobno1 nawet z wiedzą 
matki z rewolweru zastrzehł się. Obróci
wszy rewolwer nabity lufą do siebie coś 
koło niego ów chłopiec sporządzał, - gdy 
w tern kurek puścił, padł strzał, a kula pro 
sto w p1ersiach nieszczęśliwego1 utkwiła, 
który w krótkltm czasie życie zaikoilczył. 
Jest rzeczywiście starszym osobom nie do 
darowania, że ·widząc u dzieciaka brofl ipal 
Jlą nie skarcili gn, tj. powinm byli mu broi1 
niebezpieczną ~konfiskowar:., a byliby uni-
1di takiego nieszczęścia. „Dzien. Kuj." 

Ze Slązka czy Ii Starej Polski. 
Bytom. Zastrejkowato \V piątek ranJ 

n2 kopalr11 „ttohenzollern" kilkaset robot
nikó-w, ponieważ wielu z nich pociągnię
tych zostalo do kar za wyda ... vanie nieczy 
stego (zmieszane.go z kamieniami) węgłd 
Jeden z wyższych urzędnik<'>w przemówił 
do robo·tników i przyrzekł spi"awę zbadać, 
wskutek czego o godz. 7;4 wszyscy robot
rncy zjechali na dół do pracy i streik zo
sta! zażegnany. 

Katowice. Iiakatyści z Yatowic i o-
1rnlicy nie godzą. się na kandydaturę pasto
ra Naumanna z Berlina, któi·ego liberało
wie postawili kandydatem na rosła do p~ •: · 
lamentu z okręgu katowicko-zabrskiegn. 
Uchwalono postawić później innego kan
dydata. Wprzó::l. jednak chcą s;·~ porozu
mieć z wielkim przemysłem. 

Centrowcy postawHi księdza Kaipicę 
socyaliści Morawskiego. 

Bytom. W czasie od I-go do 7-go 
-czerwca stwierdzono w powkcie bytom
skim 9 wypadków choroby n:i tężec karku; 
z tych 9 wypadków zaikończyło się śmier
cią. Liczba choi ych od 19 !ismpada aż ~L) 
dni ostatnich wynosi ogółem 452; w 255 
\\'ypadkach chorzy umarli, n tylko w 8i 
wypa'dkach wyzdrowieli. W ostatnim cza
~ie liczba zachorzeń zmniejS'~yla się zna
czrr.ie, z czeg-0 można wnOłSić, że zaraza po 
woli ustępuje. 

Wiadomości zt świata. 
· Niemcy. l(atolicy niemieccy skarżyli 
się dotąd często, że kamisya kolonizacyjna 
nie osiedliła wcale all.bo bardzo mato ko
lonistów katolików'. Byl to także jeden z 
POWo<lów, dla którego Centrum w sejm~e 
Prusbm występowało przeoiwk~ podw_Yz: 
szeniu miliono\vych funduszów l(om1sy~ 
kolonizacyjnej. Skargi ce1ntrowców dlugl 
czas nic nie pomagały, a katolickie osad~ 
l(omtsyi kolonizacyjnej były tylko mat~m1 
wysepkami w morzu osad protestanckich. 

Nagle w taktyce rządu nastąipiła zmia-
1a, gdyż w t 1Schles. Volksztg." znaj~ujem?' 
na~tępuiilcą odezwę Komisyi kolamzacy;
ne1 dla Prus Zachodnich i W. Ks. Poznan
skieg0 

Aby mianowicie katolickim niemiec
kim go~podarzom ślązkim dać sposobn.oś~ 
częściow~go poznania dziedzi.!!_Y K ottmsyi 
kolonizacyjnej w Prusach Zachodt~ich, u
rz~ctzona zostanie z polecenia I(Q1111isyi, któ 
rq inę.żem zaufania jest p. Pwel G:Jlmick 
w Zgorzelica(:h, Emmerichstr. 2, d. 17 cz·er 
Wca rb. wycieczka towarzyska infonna
CY!na do Prus Zachodnich, i to aż do sta
c~i I<amtell w celu z.wiedzenia dóbr Kolo
nizacyj Zwangsbruch ( ?) i Neuhof ( ?) ro~
P~rcelowanych między Niemców kat~lt
ko\v ze wszystkich stron Niemiec. Są Je
szcze Wolne parcele po 20 do 100 mórg ob
szaru, które można nabywać za 3 proc. 
rentę, bez zaliczki z dobremi wykończoa 
~etni budynkami. \Dworostwa z parkiem 
<!omem mieszkalnym). 

I<osoioły i szlmly w katolickich gmi
~ach kolot\izacyjnych buduje państwo. 
0 
~!sza część odezwy zawiera dokład.nY 

1P
1s WYmienionych dóbr i wYchwala ie~ 

. czne zalety. Wyjazd w podróż tę nastąpi 

w sobotę, l 7 ·czerw a rano o 5 z Głogo
wy, przyjazd do Kamienia po Południu o 
iJJÓl do 6. Osoby biorące udmal w podróży 
J>lacą z własnej kieszeni tylko 12 marek 4 
klasą za podróż. Koszta mieszkania i to
lowania podczas objazdu dóbr pcmosi l(o
misya kolonizacyjna. Zgłoszenia tylko od 
gospodarzy Niemców katolików przyjmuje 
do 14 czerwca p. Paweł Golmick w Zgo
rzelicach, który udziela bliższych wiadc
mośoi .. 

Tak daleko odezwa Komisyi koloniza
cyjnej. Dotąd, zauważa „On~downik", 
sprzedawano także katolikom niemieckim 
parcele Kolonizacyi, ale nic" erbO\\'ano ich 
tak głośno w gazetach katolickich, jak u
czyniono to \\' powyższej odezwie. Jeden 
z ministrów skarżył s~ę nawet swego cza
su w sejmie, że katolickich osa.druków na 
wsiach kolonizacyjnych dla tego jest tak 
mafo, ponieważ pisma katDlicko-niemiec
kie wzbraniają się reklamować parcel dla 
kato!liików przeznaczonych. 

Teraz widocznie nastąpiła pod tym 
względem zmiana. Chodzi tu najwidoćz-. 
niej o to, aby przez ustępstwa dla o adm
ków niemiecko-katolickich pomnożyć w 
dzielnicach polskich zastępy auchkatoli
ków, wiecznie niezadowolonych z duszpa
sterstwa księży pols.kiich i pozyskać no
wych prowokatorów, mających slużyć ja
ko środek do powolnej gcrmanizacyi w 
Kościele. 

Z róinv~ii stron .• 
Bochum. Ponieważ różni ludwe nie 

żałują aini pieniędzy, ani czasu, aby praco
wać w celu zmarnowania 11Wiarusa Pol
skiego." dla tego my zwrócić się musimy 
do naszych Szan. Czytelniczek i Czytelni
ków z gorącą prośbą, aby agito\vać ze
cho1eli gorliwie, w celu przysporzenia 
nam nowych abonentów na trzeci kwartał. 

W Methlcr spadł górnik Jiilsmann ze 
schodów i zabił się. 

frintrop. W walcowni „Neuoberhau
sen" zostat robotnik Kowalczyk niebez;pie
cznie pokaleczony. 

Gelsenkirchen. Ks. wikary ttusemann 
ze starego miasta został przesiedlony do 
Lippstadt. 

Wanne. Nowe wybory starszego 
knajpszaftowego w obwodzie 273, odbędą 
się 22 lipca. 

Bruch. Powiadają sobie tu lud2.11e, że 
niejakiś p. Szulczewski kazaJ przepisać 
swe nazwisko na 11 Scholz". Podobno je
szcze niejaikiś O. chce się przezwać. No, 
za takimi ludźmi Polacy piakaf nie będą! 

Wrocław. Zmarł tu stawny chirurg 
dr. Mikulicz, Polak. Zmarły był profeso
rem tutejszego uniwersytetu. 

Od IS do 25 czerwca 
odbierać będą listonosze abonament za ga
zety. Skoro listowy wręczy kwit na trze
ci kwartał, zechce każdy wręczyć mu 1 
markę i 92 ienygów, za którą to kwotę caw 
ły kwartał otrzymywać będzie „ Wiarusa 

Polskiego". _ 
Ktoby pragnął, abyśmy „ Wiarusa Pol

skiego" posyłali jego krewnym lub znajo
mym do Polski lub do innych okolic, niech 
nadeśle 1 markę 92 fenygów i dokładny 
adres osoby, która ma gazety otrzymać, 
a „Wiarusa Polskiego" poczcie przekaże-

my. 
Rodacy! Czytajcie i rozszerzajcie 

" 
Wiarusa Polskiego", pismo prawdziwie 

robotnicze, oparte na zasadach szczerze 
narodowych i katolickich. 

Ostatnie wiadomości. 
K a t 0 w i c e. Cieka wą „zgodę" Po

laków w Opiolskiem zawartą z centrowca
mi oświetla sam ks. Abramski, kan~ydat 
postawiony przez centrowców, który pisze 
w Schles. Vołksztg.": 

" „Z polskim Komitetem Wybor~z-~:m 
dla ŚJązka nic nie miałem do czymema, 
i nie wiem też, czy moja kandydatura 

j " jest mu przy emną... ., ~ 
Cóż powie na to „Gazeta O~olska · 

w as z y n g t 0 n. Pełnomocnicy Ro· 
syi i Japonii zbiorą się do układów Poko-
jowych w Waszyngtonie. . 

W as z y n g t 0 n. Utrzymuią .się Po-

ł k. z'e jenerałowie Kamimura • Hase-g os 1, • z by 
gawa z Powodzeniem wykonu1ą mars ' 
·odciąć Liniewlcza od Władywostoku. . 

T 0 k 1 o. Sąd wojenny uznał _dawniei: 
szego francuzkłego kapitana marynarki 
Bougouin'a winnym śplegostwa . 

P o z n i1. Program ł. ~· a 
ży" ogłoszony został, jak następuje. 

1) Zagajenie - J<Szeł l(oŚĆlelsld. 
Z) Obór marsułków, la ·nlkó i 

kretarzy wleca~ 
3) asze położenie ekoOQmlczne - dr. 

C. Rydlewski. 
4) Tasze położenie kułturne - eł 

B. Chrzenowski. 
5) .1 asze położenie prawno-polityczne 

- mecenas Wł Seyda. 
6) Stanowi ko „Straży" ·obec na-

szych sto unków ekonomicznych, kultur
nych i prawno-politycznych - po eł dr. 
Dziembowski. 

7) Rezolucya. 
8) Zakończenie. 

Od Redakcyi. 
Panu Józefowiczowi w Meiderich. 

Pieniądze na „~,, i~toj6zafacie' nałer,i;y te
raz prze~ylać pod adres m: · Wi1clmori.ny 
ks. proboszcz dr. Liss, Rumian, Kr. Lobau 
W/Pr. 

BACZNOŚĆ BRUCH l 
W sobotę 17 bm. przez cały dzień bę

dzie w kościele w Bruchu 2 spowiedni
ków polskich słuchało pątników spowie
dzi. W niedzielę rano o godz. Yi7 Msza 
św. dla pielgrzymów, następnie błogosła
wiei1stwo i wymarsz na dworzec. 

·Komitet. 

WYCIECZKA W BOCHUM 
dnia 18 bm. z powodu wieca nic odbQdzic 
się, lecz dopiero póżrnci, co zostanie ogło
szone. 

Komitet wycieczek latowyclJ. 

Schonebeck przy Borbeck. 
W niedzielQ, dnia 18 czerwca o<lbGdzie 

się zabawa dla Polaków, połączona z tai1-
cem. Początek o godz. 4 po poł.. Muzyk~ 
dostawi p. Kuik z ficrnc. O liczny udz1~ł 
Rodaków prosimy. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Baukau 
donosi swym członkom, iż dnia 18 czerw
ca bierzemy udział w rocznicy Tm\'arzy
stwa św. l(azimierza w Baukau. Uprasza 
się wszystkich członków 0- jak najliczniej
szy udział. Cztonko-\vtc winni się stawić 
w czapkach i1 oznakach na sali posiedze1I 
o godz. '02. Wymarsz ze sali o godz. 2. 

Zarząd. 

Towarz. gimn. „Sokót"· w Gerthe 
donosi swym członkom, że zebranie odbG
dzie się w niedzielę, 18 bm. zaraz po wiel
kiem nab-ożei1stwie. Goście nrile wid~ani. 
Cwiczenia \\spólne odbędą się po zebraniu. 
Czołem! ' Wydział. 

Tow. gimn. „Sokół" w Langendreer 
uwiadamia swych członków, iż w niedzielę 
d:nia 18 czerwca po pot. o godz. 03 odbę
dzie się walne zebranie, na którem będzie 
sprawozdanie kasy z pierwszego pół roku. 
Jest pożądanem, aby druhowie się jak naj
liczniej stawili. Proszę także tych drn
hów, którzy zalegają że składkami, aby 
na niniejszem zebraniu się ze swych skła
dek uiścili. Na nunjeisze zebranie przybę
dzie także druh B. tmudziński, prezes 
okręgu IX. Goście mile widziani. Czo-
łem! Wydział. 

Towarzystwo św. Kazimlerza w Ba11kau 
donosi wszystkim braciom i wszystkim bra
tnim towarzystwom. które zaproszenia od nas 
odebraiy, także ~ tym, które. dla braku adresu 
zaprosze(1 nie odebrały. iz d111a 18 <:zer~vca. o?
chodzi towarzystwo nasze 16 roczmc.ę 1strue~1~ 
na sali p. li. Kopa, na którą wszystkich braci t 
bratnie towarzystwa serdecznie zapraszamy. 
Bratnie Tow. zechcą przybyć ze zwiniętą. c~oq 
gwią i bez patasiy. Porządek ur-0czystosC1_ na
szej Jest następujący: od godz. 2 d<_> 3 przyi~o
wanie bratnich tow .• o 04 udamy się do kośc10-
la 11a nabożeństwo, po nabożef1stwie powrót na 
salę. Na sali po\\1jtanie bratt~ich towarzystw 
przez miejscowe~o przewodniczącego. potem 
koncert, mo\VY oraz deklamacye. O . ~odz .. 
rozpocznie si<; teatr bardzo c~~~avv:y .1 prawie 
tutaj jeszcze nic grany, p. t. •• ~ctGCte S\\'. Bar
bary". Po teatrze tan~e . Wstępne dla_ C?lon
ków 30 fen.„członkow1e Tow. św. Kaz1m1erza 
powLnn! okazać się ustaw~i towa_rz~:~twa, \\' 
czapkach i oznakach. N1eczt;>nko\\ ie płac~ 
przC'<l czasem 75 fen„ przr k.as1e 1 nu. Kart-y 
można dostać od prze\\·od~1czącego. Oststr. 
nr. 15. Oliczny udtiał prost . Zarząd. 

UwaJ?:a: Dnia 25 cz1;rwca ies.t walne z~bra
ntie towarzystwa naszego, na ktorem będzie o
bór nowego zarządu. Począt~k o godz. 3. 
Wszystkich członków _be~ ~·y~ątku }';ap~a za 
sie. Kto winien sktadk1 m1es1ęczne moze e na 
pocuttku uiścić. Zarząd. 

Koło śpiewu „Dzwon Zymunt" ~ Hom-
bruch 

podaje do wiadom~ści, iż w ni .dzielę, dni.-
18 bm. odbędzie się lekcya ~p1ewu o 11 
prz d pot. O najliczniej 't • ud?Jrnf upra za 

Z ar r. ą d. 

i s o g. 9 m. 56. Po-
l. o godz. 5 min. 20; 

~·Bru h o g. 7 m. 
g. 7 m. 20. 
tego pochodu z 

Towarzystwa winny postęp.o ó\'ać za 
swoją cho1«u~wią, a za nimi nicczłonko \ie 
z tej samej parafii iowarzystwa. 

4) Pic.śm bQdt\ śpiewane: Z :rnrca 
do kościoła ,,Wita) królowa; przy• pocho
dzie na stacyc „Zastanów siQ czlowiecz "; 
z powrotem do kościola „Do Ciebie anie·• 
z ko 'doła na dworzec „Serdeczna Matko.' 

Uwaga: B1ilety będą kosztować 2 
mr. 30 feu. z nadwyżk~\ 20 fen. na pokrycie 
kosztów pielgrzymki. Bilety można <lo
stać na. dworca.eh w R.ecklinghau en, w 
Bruclm ~ w \Vam1e, oraz w rozmaitych 
miejscowościach, u niektórych rodaków; 
w I~ecklinghauscn-Ost li p. Józefa Szynkar 
ka, Wicse11str. 35; w Rcckłinghause11 u p. 
Jana Stachowiaka, Griinstr. 7; w Htller
haide Ign. Maroszek, Haidestr.; w Reckl.
Siid w księgarni p. Braukmanna. Marien
str., u p. Pr. Dudziaka, Pnnkenstr. 7, Jana 
Koperskiego, Grullbadstr. 18. Józefa Ja
kubowicza, Wilhelmstr. 5, Wawrzyna Kę
d711erskicgo, \Vilhclmsstr. 25, Marcina 
Skrzypczaka, Maricnstr. 9, Piotra Przyby
ły, Lellsbcrgstr. 37;w Horst-:Emscher u p. 
Jana Klimkowskiego, Stara Kolonia, u p. 
r'r. .Ratajczaka, Fis-cherstr. 18, u p. Michała 
.Rączki, Marienstr. 2; na Bracku u Wardc -
kiego, tteringstr. ;· ' tterten w składzie p. 
Switały, :Ewaldstr. i1 u p. Foreckil'gO, f.
\.Valdstr.; w Scherlebeck u przewodnicz, -
cego Jana Czuba, Ka1serallee 69; w Glad
bec~ u ttieronima Wtoki i Wojciecha <>
bolewskiego; w 13ucr u Pawła Tytko. 

Rodacy z okolicy Wanne. łieme i 
BaHkan chcąc się przyłączyć do pie..łgrzym 
ki, bcd~ chętnie lHZYi~ci. Porządek nabo
żeństwa bcdzic zapnwiedziany na n11eiscu 
cudownem. Prosimy szanownych roda
ków u rodaczki o liczny udziat w tej piet
grzymcc. omitet. 

Baczność Rodacy z parafii O dolano w sk"cj ! 
Zapraszam niniejszem wwstkich ro

daków tu taj pracujących na ob zyżnie 
ażeby raczyli jak najliczniej przyhy~ na 
naszą pogadankę w niedzielę dna.a 25 czer
wca tego roku zaraz po w~elkiem uabożef1-
stwic u p. Overbecka \V Wetter. ul. l((i-
11igsstr. Pokaż.my kochani Rodacy, że cho
ciaż tu na obczyźnie stoimy wiernie przy 
naszej katolickiej wierze i o niej nie zapo
minamy Tak samo, kochani parefiame. 
chociaż jesteśmy tak daleko oddaleni 
naszego parafialnego D 'cioła. mamy wiel
kie przywiązanie do 11iego. ,a tej pog -
dance chcemy siG porozumieć '' edłc pra
wienia podarunku dla naszego parafialne
go kościoła. 

Z olując ~ 
Paweł LitwJn, Jan \Vojta zek .Józd J(rupa. 

Uwag: (1dz1e zanuc zkuje · jednej 
mejsco·woś kilku Podkó\\.. z parafii O a
lanowskieL a podróż daleka, ni ~haj i 
poroz11mieią pomkdzy :>ob, i • ·zynajmniei 
jedc11 z nch niech prz:rb dzie. 

Tm św. Antoniego w Ober-St •rum 
donosi swym członkom, że w niedzielt:, 
dnia l hm. odbędzie ię kwartalne walne 
zebranie. Początek o godz. 11 przed pol, 
po południu bierze udział w uroczystości 
poś\dęcenia chorąg\\ l Tow. •. -. Jana 
" e f rintrop. O liczny ud.zał 1; zebrani 
i po potudniu \ • mo .zy Q~ t 1ę upra za. 

Z ar i, Q, 



Towarz. św. Augustyna w ~otthausen 
obchodzi w niedziele 18 czerwca na sali 
pani wdo"\\;'")' Rohl (Dilppelstr.) 14-letnią 
rocznice istnienia przez koncert, śpie·wy 
l(ola „Hannonia", deklamacye i teatr p. 
t.: „Prawica i lewica". Zapraszamy 'l<~
siednie towarzystwa oraz Rodakó\~' 1 R')
daczki z Rotthausen i okolicy. Ws:.~pne 
dla członków obcych towarzystw ;t{) fen., 
<iła gości przed czasem 50 fen., przy ka~1e 
75 fen. Osobistych zaproszeń do rcwa
rzystw nie wysyłamy. Spodziewamy się, 
iż to zaproszenie wystarczy i nas !;\.:znie 
odwiedzą. Początek o godz. 5. O liczny 
udzial prosi Zarząd. 

Towarzystwo „Jedność" p. op. św. Stanisława 
8. w E~en. 

W niedziele dnia 18 czerwca b. r. urządza 
towarzystwo swoją zabawę latową w lokalu 
Van de Loo przy Schiitzenbahn 58, na którą za
prasza zaproszone towarzystwa ii wszystkich 
llam żvczliwych ro<laków z :Essen i najbliższej 
okolky. Początek o godz. 6 wieczorem. 

Uwaga: Posiedzenie odbędzie sie o godz. 
4. O licZJly udział prosi Zarzą<L 

Tow. bł. Broaisfawy w B<>chum·Wlemelhausen. 
Zaprasza sie szan. czlonków, także ich 

rodziny na zabawę, tj. 10 rocznlcę poświęceni-a 
chorąi.?wi, która się odbęd7Jie w niedziele dnia 
18 bm. po poi. o godz. 4 na sali p. Knapmanna, 
przy poczcie. O wpól do 3 bierze to\varzystwo 
udział' w nabożeństwie z chorągwią. 

Uwaga: Przyszle zebranie w niedzielę, 
zaraz po wtielkiem nabożeństwie. Ktosie chce 
ucieszyć na zabawie, może się na zebraniu wpi
sać na cz.lon.ka. Goście mogą być wprowadze
ni przez członków. Czlonkowie powinni sie 
stawiić w czapkach i oznakach. O liczny udzial 
w zebraniu i w rocznicy uprasza się. 

Zarząd. 

Koło śDlewu „Słowik" w Marx1ob 
donosi ws.zrs~l;Jm rodakom z Marxloh i okolicy 
iż w dniu 18 czerwca obchodzimy naszą rocz
nicę na sali I(aspers, ul. Warbrukstr. w bli·s-ko
ści kupalni „Deutscher Kaiser szyb II". Szan 
t01Warzystwa, 'które zaproszenia odebrały i te, 
które zaproszeil dla braku adresów nie odebra
ły, jak najuprzejmiej zapraszamy. Początek 
zabawy o godz. 4 po po.Z. Będą śpiewy i dekla
macye, sztuczka teatraiłna p. t. „Szkoda wą
sów" Wstcpne wynosi dla bratnich towa
rzystw 50 ien., dła gości za wpi<sem 1 markę. 
O jak najliczniejszy udział' w tej rocznicy prosi 

Z ar z ą d. 

Tow. gimnastyczne „Sokół" w Sodingen 
zaprasza szan. druhów swego g1niazda 
oraz szan. członków Tow. &w. Ja!kóba i 
Kofa śpiewu „Zofia" z Sodingen na naszą 
zabawę, która się odbędzie dnia 18 czerw -
ca t. r. na sali p. Borgman w Sodingen, 
początek o godz. 4. Na owej zabawie odbę 
dą się wolne ćwiczenia laskami itd. Goście 
miłe widziani w końcu tainiec do godz. 2. 

Wydział. 

Tow. śś. Piiotra i Pawła w Bruckłwlusen o. R. 
daje wszystkim swYm czJonkom oraz wszyst
kim Rodakom zamieszkalym w Bruckhausen i 
bliższej okolicy do wiadomości, iż w przyszlą 
niedzielę, dnia 18 czerwca urządzamy wyciecz
kę do ogrodu „Eiskeller" w Beecku. Każdy z 
"Rodaków, który po calotygodniowej pracy 
chce oddychać świeżem powietrzem, niechaj 
do nas pospieszy z calą rodziną. Kioncert w o
grodzie wykonany będzie przez polską kapelę. 
Oprócz tego będą gry id.la dzreci, dla niewiast i 
mężczyzn. Wymarsz o godz. 37'2 z lokalu po· 
siedzeń p. Bugge. O Mczny udziat prosi 

Przewodniczący Tow. śś. Piotra i Pawł.a. 

Wielka uroczystość w Frintrop! 
Tow. św. Jana Nep. w Printr-011 

oznaijmia cz.lankom i wszystkim Rodakom w 
Pr1ntrop i okolicy, oraz wszystkim towarzy
stwom polsko-katolickim, iż w dniu 18 czerw
ca obchodzimy uroczystość pośwlęcettła nowe) 
chorągwi, na którą wszystkie towarzystwa, 
które zaproszenia odebraly, i te, które dla bra
ku adresów zaproszeń nie otrzymaly, z chorą
gwiami mile t serdecxniie zapraszamy. Na 
dworcu w Dellwig i na przystanku ko-lei elek
trycznej (Oberhausen, Es-sen i MUhlheim) Lip
perhei!ctebaum oczekiwać b~dą czlonkowie na 
towarzystwa do godzi'ny 3>'2 po pol. Uroczy
stość odbędzie sie na sali p. Kleinzimlfinhans. 
Oberhausenerstr. Pochód do kościola o godz. 
04. Towarzystwa postępować bedą w })OCho
dzie tak, jak się stawia. na salę. Program uro
czystości zostanie każdemu na salt doręczony. 
O li'cxny udzial w uroczystości poświecenia cho 
rągwi uprasza sie. Z a r z ą d. 

Baczność druhowie w Marten 1 
Druhowie, ·którzy weiJmą udział we 

wycieczce, zechcą się pulllktua!łnie stawić 
o godz. 08 na sali p. Kortmanna, g~ o 
godz. 8 odjeżdżamy. Zarazem się przypo
mLna druhom, żeby się tylkd licznie sta
wili w maciejów.kach. O punktualne sta
wienie się uprasza. Czołem! Wydział. 

ROZKAZ! 
Cwiczmia naczełnrków 18 bm. o godz. 

2 po pot na sali p. Marcyny. Koszulka, 
pasek i trzewiki potrzebne. Czołem! 

St. Kochowicz, 
naczelnik okręgu X. 

Za 4rak. 

BACZNO~ SCHONNEBECK!! 
Tow. św. Wojclecba w Schonnebeck 

podaje swym czlonkom do wiadonrości, ii w 
. nredzłelę, dnia 18 czern--ca o godz. 4 po pol. od
będz.ie się zebranie, na którem będzie obór no
wego przewodniczącego. Z tego pov.'Odu u
prasza sie :i.."Szystkich czlonków, ażeby ani je
dnego nie brakowalo, ponieważ jest bardzo 
ważna sprawa <Io załatwienia; jeszcze raz pro
szę, aby się wszyscy jak jeden ~ż stawili. 

Z ar z ą d. 

Wiec Zjednoczenia zaw. polsk. 
w Jlar:xloh 

odbędzie się w niedzielę dnia 18 czerwca 
przed południem o godz. 113/z w lokalu p. 
Rosenthala. Na porządku obrad: Jakie 
stanowisko mają zająć Polacy wobec zbli
żających Się wyborów zarządu kasy 
\VSparcia kopalni „Deutscher Kaiser Il.", 
sprawy hutnicze i górnicze i inne ważne 
sprawy. Ponieważ spodziewamy się wy
brać kilku z naszych druhów, dla tego licz
ny udzial pożądany. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wielki wiec Zjednocz. zaw. pol. 
w J{astropfe 

odbędzie się w n~edzielę dnia 18 czerwca 
przed południem o godz. 11~ w lokalu p. 
Th. Sinder. Na porządku obrad: Waż
ność organizacyi w dzisiejszych czasach. 
Sprawy górnkze i hutnicze. Sprawy knap~ 
szaftowe i inne sprawy. 

,,Zjednoczenie zawodowe polskie". 

WIEC WBRUC~HAUSEN 
w niedziele, dnia 18 czerwca przed połu
dniem o godz. 113/z w lokalu p. Reiidlich. 

Na porządku -0brad sprawy hutnicze i 
górnicze. Sprawy zarobkowe i inne wa
żne rzeczy. Na wiec przybędzie mówca 
zamiejscowy. Liczny udział pożądany. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiec „Zjednoczenia zaw. poi." w Bochum 
odbędzie się w niedzielę, dnia 18 czerwca 
po ·pot o godz. 4 w lokalu „Salamander, ul. 
Alleestr. Na porząd!ku obrad sprawy hut-. 
nicze i górnicze i inne bardzo ważne spra
wy. Spodziewamy się, iż rodacy z Bo
uhum i okolicy Liczny udział wezmą z po
wodu, iż od dłuższego czasu nie mieltśmy 
sposabności urządzić wieca. 

„Zlednoczenie zawodowe polskie". 

Bacziwść delegaci I mężowie zaufania z powiatu 
Dortmund. 

Konferencya w Ewing odbędzie się w nie
dziele, dnia 18 czerwca po pol. o godz. 3 w lo
kalu p. Klodt przy kościele katoHckim. Liczny 
udz.dal pożądany z powodu ważnych spraw. 

,,Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Baczność członkowie „Zjedn. zaw. poi." 
Donosimy członkom i delegatom oraz 

mężom zaufania, aby lepiej 7Ważali na § 3 
ustęp f ustawy naszej. Zdarzyło. się w o
statnim czasie, iż rodak ni.e wypłatny w 
razie śmierci swej żony chciał zapłacić 
naraz składki miesięczne, aby otrzymać 
pośmiertne. Taikie postępowaITTie sprzeci
wia się ustawom i pośmiertne nie może w 
takich wypadkach zostać wypłacone. 

„ZJedooczenie zawodowe poJskłe". 

- Tanio oprawiam 
wszelkie obrazy, w.iankł, wiązarki I t. d. 

Zarazem polecam karty narodowe i powin
szowania, wszelkiego rodzaju, hurtownie -i de
talicznie. Obrazy religijne i narodowe po jak 
naJtańszei cenie. Stemple dla towarzystw i 
osób prywatnych dostarczam prędko i tanio. 

ST. KOCHOWICZ. 
Księgarnia Polska 

W ANNE, l(ar~k. l. 

Z Powodu powrotu do Polski sprzedam 
niemal nową domowizne bardzo tanło do 25 
czerw'ca. 

JAN PAJROWSKI, 
HOt'sthausen, Hernerstr. nr. 2., gościniec Ufer

mam. I piętro p. tleme. 

~~m~IHtHlt~mlH~Utt~~~ m 1li = Albert Karrenberg 1 
~ w Kamen, Weststr. 75. ~ = . Wielki skład najlepszych = 
I koloweó w 11 
)ilt po cenach najta.ńs~ych I 

=
• Reperacye dobrze i tanio ~ 

ł . fi 
}U we w asnym warsztacie. I 
--~UfilHllUIWl(~lili 

BACZNOŚCI BACZNOŚĆ! 

Krój westfalsko-nadreński tll 

jest najszykowniejszy a wykonuje go ~ 

A. Gidasze'"'ski, mistrz krawiee. ~ 
Oberhausen, przy _ul. Nordsfr. 65. ~ 

Bo ehoe w Paryżu, D 
to nie zrobią z Olł'Sa ryżu. 

Baczność Rodacy w Laogeodreer! 
Szanownym Rodakom donoszę, iż osiedli-

lem sie tutaj Jako · 

piekarz polski. 
Prosze Szanownych R.odaków o poparcie 

me11:0 przedsiębiorstwa. 

Józef Tuszkowskł, 
ulica Błiicherstr. tir. 8. 

Recklin1ithausen-Sild. 
Donosze, iż osiedli.łam się jako 
POLSKA STRCZARKA 

w Keckllnghausen-Siid, Baptistenstr. nr. 10. 

ą 

Skora usluga. Poszukuje służących na 
wysokie zaslug'i. Z uszanowaniem 
~~~~~~~~~~~A_._A_nd_reszak._ 

BACZNOSCt 
Wdowiec Z7 lat l\czący z 1 <lz.ieckiem, po

siadający tysiąc talarów majątku, poszukuje 
żony. Panny, łub bezdzietne wdowy, PQSiada
jące przynajmniej 2 do 3 set tal. zechcą laska
wie swe oferty wraz z fotografia, pod literą K. 
W. 129 do „Wiarusa Polskiego" w Bochum na
des.lać. 

2 krawcy 

OSPODARSTWO 25 MORO 
bardzo dob~ej ziemi jest do nabycia z źyWym. 
martwym mwentarzem Budynki prawie · 1 

szcze nowe. Ziemia wszystka ko.Jo domu ( 
na kupna 3200 talarów .. Wplata podlug ugod~· 

Od zaraz do nabycra · 
GOSPODARSTWO 21 MÓRG 

tylko żytniej i perczanej ziemi ze żyWy111 1 
martwym inwentarzem od zaraz do nabycia 
Cena kupna 2300 talarów. Wpłata 1000 tab: 
rów. Upraszam szanownych R.odaków na ob 
czyźnie w Westfalii i Nadrenii, którzyby życzy. 
H zawrzeć. z~ąz~k małżeński, aby się zgJlvsil; 
bo mogą su~ ożemć na bardzo dobre gospoctar: 
stwo, mając mniej więcej 1000 talarów, bo iest 
28 mór~ dobrej ziemi. 

Drugie gospodarstwo, gdzieby można si 
ożenić, oraz inne mniejsze i większe. u: 
praszam was wszyscy bracia na obczyźnie 
zgloście się tylko do Walczyńskiego w l(ęPGle 

W WalczyńskJ, · 
Kempen Prov. Posen, (an der Promenade). -Czeladnik krawiecki makizie u mn~ 

stale ·zatrudnienie od sztukil. 
fr. Dukat, mistrz krawiecki, 
Oels.-Hilllen, friesenstr. 15 . . 

1na.jdl\ zaraz atałe za.
trudi.ienie. 

A. Pa.ryzek, Baczność 
krawiec Pt11eki, 

Bochum, 
Henrletten1itr. 22. 

3 polskie 
służące 

p0\rzebne od · 1 lipea I 
przy wyl!lokich zasługach 
i debrem o•ejśeiem ue
ź•ilłkim. 

H. Engelhardt, 
Bauliau p. Herne4 

Crangerstr. 23. 

Służąca 
zdoina potrzeb.a od 1 
lipca. 
Re!Jtaur&rya „,Vilhelms

hobe'' 
w Oberhau.en. 

Skrętnej 

dziewczyny 
do ws11elkiej roboty do
mowej, najchotniej ta
kiej, która ałużyja u 
riei6nika. 

~nik 

Cholewiński 
w Holsterhausen, 
1'~riedrich11tl', oł5. 

· Rodacy! 
Jedyny polski skład mebli oraz całkowitych 

wypraw w Wanne. 
ul. Bahnhofstr. 104, naprzeciw lokalu Schafera. 

Polecam mój bogato zaopatrzony skła.d mebli, ma
szyn do gotowania, wszelkich sprzętów emaliowanych 
kuchenn)':ch oraz wózików dla dzieci ·we wielkim 
wyborze. . 

Za gotówkę! Na odpłatę! przy odpowiedniej wpłacie. 

Kanapy i materace wykonywam 
we własnym warsztacie. - Stare ma

terace przerabiam spiesznie po cenach 
niskich. - Szan. 
RC1daków proszę 
i nadal o ła-
skawe poparcie 

. mego przedsię
biorstwa. Nie 

hasłem każdego bę·lzie: Swój do swego. 
Z wysokim 1:1zacunkiem 

Wyprzedaż! 

Wielka wyprzed 
mego całego składu z powodu oddania w inne ręce. 

aż 
Sprzedawać będę tysiące obuwia, ubrań, spodni i garderoby 

do roboty. 
Wszystko muszę wkrótce uprzątnąć, przeto sprzedaję po 

cenach dotąd nieznanych. ProszQ się przekonać o taniości . a każdy 
a.:"" się zadziwi. -.._. 

Ponieważ nię możliwem jest, abym wyliczał ceny towarów, 
przeto zapra.szam do obejrzenia. mego 

W'ielsiogo. skład.u. 
. ,.. 

Do Zielonyeh Swiątek 
udzielam przy każdem ?Jakupnie jeszcze nadzwyczajnego rabatu. 
Wn71107 odbiore1 z obwodu 60 mil otrz,maJę zwrot kontó• 

podrói7 koleją. 

• lecz_ews t 
Banhnhofstr. 68. Her!łe, Bahnhofstr. 68. 

w,przed•!! 

'•" 



Sr. 138. Booh11111. niedziela li-go czer oa 1906. 

•~dzienne plsmo lndowe dla Polak6w na obczyźnie, poświęcone oświacie oraz sprawo narodowym, politycznym 1 zarobk~wy • 

Za inseraty 1>I cl sic za wiersz petytowy 15 f •• • w1:11odzł ceidzl1u.le s WJi•tki•m hi połwlllte<:znyck. 
pn.edplata kwartalna na poczcie 1 • listowych w;rnosl 
'•'· 50 fłtl., a z odnoszeniem do domu 1 rnr. 92 ten. 
WiarH Polaki" zapisany jest w cenniku pocztowym W lmla Boże za Wiarę I OJczyznc ! ~lo zcnia zamieszczone orzed inseratami «> fen. 

cze to oglasz • otrzyma rabat. - Usty do •• ian„ 
P skie~o·• nal ży frankować I podać w nich d 

"' pod znakiem „t. volniscb" nr. 128. ny adres pisz cello. Rekovisów ·c ni zwraa, 

Redakcya., Drukarnia i Księgarnia .v.najduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstraase. - Adres: „ Wiarus Polski", Bochum. - Telefon u nr- 1414. 

~odzlce polscy I Uczcie dzieci swe 

••wlć, czytać I pisać po polsku? Nie )est 

p1tak.łem, kto P~tomstwu swemu zole „. 
111t 1lę pozwoli? 

Otrzymujemy z prośbą o zamieszcze
nie. co następuje: 

W Essen 
zebranie „l(omitetów wyborczych „Głó
wnego0 na Westfalię i Nadrenię" i komi
tefu powiatowego Esseńskiego 
odbędzie się dziś w niedzielę 18 czerwca 
iJ<l pot. o godz. 4 w salce p. Ziindori, przy 
ulicy Rheinischestr. 10 w pobliżu reńskie-

. go dworca, na które to zebranie się mile 
zaprasza. 

Za komitet powiatowy na powiat .Es-
eński Walenty Nowak, przew. 

Z wypadków dnia. 
Polacy nie wejdą „tymczasowo" do rosyj

skiego zgromadzenia narodowego. 
Znów, tym -razem ze źródła szczerze 

przyjaznego polak:>m, mianowicie ze strn
ny gazety „Ruś", potwierdza się dawniej
sza kilkakrotnie po\vtarzana w!iadomośc, 
ie \V skład projektowanego zgromadzenia 
narodowego innoplemie1ky tymczasem nie 
wejdą. 

Jak wiadJmo, pisze korespondent „Dz. 
Pozn.'', do innoplemiei1ców zaliczono i 

polaków, przynajmniej w obrębie Króle
shrn Polskiego, razem z bałtyckim krajem, 
Kaukazem i krajem zakaukazlqm. Tak 
WlGc, nawet w razie douścia do skutku ze
brania narodowego, KrólestwJ Polskie nie 
będzie bralo w niem udziatu. Zastanawia
nie się, jak dlugo ma trwać owo określenie 
,,tymczasem", byloby bezcelowem. Tak 
długo, dopóki rząd uzna to za stosowne. 
P<mieważ zaś pojęcie rnnoplemieńców mo
że się tak samo stosować i do Litwy z 
~usią, o ileby wyborcy tamtejsi w niektó
rych powiatach czy guberniach, polaków 
większością glosów przeprowadzić chcieli, 
wlęc dla nas sprawa przyszłego zebrania 
narodoweg0 coraz mniejsze posiada zna
czenie i doniosłość. Ze wszystkiego też 
wnieść mOi:na, że i samo zebranie narodo
\\'e będzie miafo - również „tymczasem" 
-· iak najbardziej ograniczony zakres dzia
łania i znaczenie przeważnie urojone. 

Telegramy. 
Pa ry ż. Rouvier zatrzyma tekę mł· 

nistra spraw zagranicznych, zamierza od
rzucić konferencyę międzynarodową dla 
M~roka i sprawę uregulować bezpośre
dnunl układami z Niemcami. 

L i e z e n. W skutek nieszczęścia przy 
~!owaniu poniósł śmierć dawniejszy ma
JOr Wissmaon, który to pomógł Niemcom 
Zdobyć kolonię wschodnio4lfrykańską. 

„Wiarus Polski" PO\\ stał, miało wych::><lź
two zaledwie kilkanaście i to idących lu
zem towarzystw kościelnych, ale nie było 
ani jednej obejmującej ogół organnzacyi. 
Redakcya „Wiarusa Polskiego" byta ·wuęc 
jedynym łącznikiem rozprosz::>nych po 
Niemczech Polakó\\. Z inicyatywy „Wia
rusa Polskiego" powstal następnie „Z\\ ią
zek Polaków" a z niego wyrosly \'\ szyst
kie unne nasze organizacyc. 

Ponieważ w chwili powsta\\ ania o
\Vych organizacyj wychodźt\v ::>1 składało 
się wyłącznie z rnbotników, wśród któ
rych ledwie tu i owdzie spotkało się po
czątkującego przemysłowca, przeto trudn0 
bylo wyszukać osoby, mające czas i mo
żnu.ść objęcia kierownictwa w naszych or
ganizacyach. Z konieczności skladano 
tedy najważniejszy i najuciążliwszy nrząd 
sekretarza na barki współpracowników 
„Wiarusa Polskiego". Wydawnictwo chę„ 
tnie ponosilo ten C4Iężar, widząc, że innego 
wyjścia niema. 

Ale kilkunastoletnia praca „Wiar. Pol
skiego" oraz jegJ współpracowników nie 
była bezużyteczna. Wychodźtwo rozwi
nęlo się pod każdym wz.ględem i mGC dziś 
ludzi <lostatecznie uzdolnionych, chętnych 
i niezależnych. Redaktorzy mogą przeto 
z czystem sumieniem usuwać się stopnio
W.'.) z zajmowanych odpo-\vie-dzialnych sta
nowisk, stanąć na gruncie zupełnej nie
zależności i poprzestać na ro!J. jaką w 
pracy publicznej odgrywają redaktorzy 
gazet polskich w stronach ojczystych. 

Pierwszy krok w tym kierunku uczy
niono już przy zakładaniu „Zjednoczenia 
zawodowegJ polskiego'•. Aby starym 
zwyczajem nie oglądano się zbytnio na 
„Wiarusa Polskiego", postarali się kiero
wnicy tegoż, aby w ustawach zastrzeżono, 
że członkiem „Zjednoczenia" może być 
tylko robotnik, wskutek czego tylko robo
tnicy mogą z głosem rozstrzygającym 
wchodzić do Zarządu i Rady nadzorczej. 
Rówrnicż wskutek inicyatywy kierowni
ków , Wiarusa Polsl<llego" ustanowilo 
„Zjedn~zenie zaw.:>dowe polskie" zaraz po 
założeniu statego płatnego sekretarza. 

Próba powiodła się świetnie. I~obot
nicy widząc, że nikt z nimi nie dzieli od
powledzialności za powodzenie instytucy·., 
na której czele stanęli z wyboru równych 
sobie, pracowali ze zdwojoną _energi~,, ab~· 
te instytucyc postawJć na· nogi I dz1s m:
mo przykrego „ajścia z byh1 ~n „dorad'1 c:! 
prawnym" mimo intryg iuJ;d prze w ;Gt

nych lub ~rogich organiza.:yi :0botni:"ó:'' 
i przyczyn sam::>lubnych, ,,ZJedno~zen:c· 
zawodowe polskie" stanęło n.a tak silny·~ 
podstawach, że liczyć ~ię z n~em t.musze:'.: 
J swoi i obcy. Jeżeli „Wiarus Pol~ki. 
p1zyczynil się do rozwoju „Zjednoc~e111~: . 
popierając je na każdym kr~k~1, o?p1cr~l·lC 
czynione organizac.yi po}s.kieJ mesluszn: 
zarzuty czynił to i czym 1ako pismo ~ol 
skie i r~botnicze; jeżeli wspólpr~co~~tc,y 
„Wiarusa Polskiego" bez wytchm~111a 1ez
dzilti na koszt własny lub wydawn.1ctwa po 
wiecach w interesie „Zje<h~oczcn!a zawo
dowego polskiego"' działo się to m~ z urzę
du ani z obowiązku, tylko z dobre1 .woli, z 

Petersburg. Ustąpienie w. księ
cia Aleksego i admirała A velana z kiero
Wnictwa w urzędzie marynarki Powitano 
z zadowoleniem. · 

Vj a s z y n g t o n. Pełnomocnikiem 

gorliwości obywatelskiej, na wyrazne za· 

proszenie Zarządu. 

~oSyi t>rzy rokowaniach p-0koiowych ma 
zol stać Nelidow pełnomocnikiem Japonii 
to. ' 

iitz?-

Stanowisko Wiarusa PołSklll• 
~ Pr~cy publicznej wśród wychodźt~va 

skiego ulega zmianom które są k~me
~n~·m wynikiem r~zw_oj~ tego \\t--ychodź

a: l>O<l względem umysłowym, po.litycz-
n~ . ~· d 

•11 l zarobkovtym. W chwili, J\:1e Y 

Tak powinno być również przy wybo· 
rach, tak w innych organizacyach na ob-

~yh~ . k~ ~y 
Wiarus Polski" oraz 1ego .,.rown • 

• w;~fpracownicy nie usuwają słę bynaJ-
1 i . od służby publicznej, nie składa~ą :n:: Przeciwnie będą i nadal w życm 
~~li~znem wychodźtw~ żY_W:- br~h u

~~-· ł będą pracowali z memme1szą, mz. do-
1.ut ' • • 1 będą pracowali iako 

tąd, gorliwosc1ą, a e k kretarze komłte-
dzlennlkarzedówa ni~P Ja n~ ~dą nigdy szczę-
tów, zarzą ., 

dzili trudu i ofiar, ale będą je ponosili pod 
własną i „Wiarusa Pol kiego" firmą. 

Na połączone ze zmudą i u iqźli\\ :.i 
pracą urzędy, które dotychczas bezintere
sownie piastowali współpracownicy ,,\ ia
rnsa Polskiego", '.lnajdą się niczawodnh: i 
poza kolami redaktorskiemi chętni i zdolni 
kandydaci, byle im dodać płatnych urzę
dników. Jeżeli w Poznaniu nietylko ,,To
warzystwo czytelni ludowych" 11 „Towa
rzystwo pomocy naukowej", lecz nawet 
rnczbyt obciążony pracq „Pol ki centralny 
komitet wyborczy" i 1nwo założona 
„Straż", mająca mniej \ ięcej te same, co 
„Związek Polakó\ ", zadania, ustano' ily 
urzędnikó\\ odpowiednio wynagradza
nych, to i na obczyźnie czas odjąć redak
torom obowiązki, które do nich nie należą 
i którym podołać byłoby im coraz tru
dniej. Wymaga tego dobrze zrozumiany 
interes robotników polskich. 

i za zepia pana J na Brej kiego z Torunia 
za to, o w obro11ic robomikó \ pi. z 
„\Viarus 1 \)]. k1" w I :> hum. po .z m tak 
s ię rozwodzi : 

Aby przyśpieszyć reorganizacyę w 
tym kiernnku, zdecyd:>wali się kierownicy 
„Wiarusa Polsk11ego" po głębokim namyśle 
na kroki, znane szanownym Czytelnikom 
z ostatnich numerów „Wiarusa Polskie·· 
go 11

• Nie wątpimy, że Rodacy niebawem 
przystąpią do tak koniecznej reorganiza
cyi. „Wiarus Polski" będzie wszeilk~e 
chwalebne usił::>wan~a Rodaków jak do
tąd, gorliwie 1popierał, nie szczędząc pracy, 
ni ofiar. Oby zgodne zabiegi Rodaków i 
„Wiarusa Polskiego" błogie wydały owo
ce! Szczęść Boże! 

„Goniec Wielkopolski" przeciw 
walce o prawa robotników. 
Wychodzący w Poznaniu „G::>niec 

Wielkopolski" strasznie się sierdzi przecnv 
robotnikom polskim w Toruniu, którzy 
pragną mieć posta, dbałego o dobro robJ
tników, przeciw „Gazecie Toruf1slqej", 
która - ku własnei szkodzie - często 
ujmuje się za robotnikami, a przedewszy„ 
stkiern przeciw panu Janowi Brejskiemu, 
który jako posel i jako redaktor zawsze 
dbal 6 najbiedrnejszy i najliczniejszy od
lam narodu tj. o lud w pocie czofa pracu
jący na kawałek chleba. 

„Gonjec Wielkopolski" między innemi 
tak pisze dosłownie: 

Obserwujemy pracę publiczną pana 
BrejskiegJ od całego szeregu lat ,1 stwier
dzi11śmy już nieraz, że nie zawsze potrafił 
zachować miarę w walce o prawa ludu, 
że walka ta często przybierała rzeczywi
ście charakter walki klaso1wej, Dzisiaj za
czyna wschodzić posiew, rzucony ręką , 
pana Brejskiego i jego ·ki1Lku pomocników. 

Orędownik" na uniewinnienie burzli
\Vych zajść na wie.cu torui'1skim powiada, 
że widzi w tern objawy wzmagającego się 
mchu ludoweg::> w Prusach Zachodnich, 
który sztucznie wstrzymywany, teraz te111 
.sifmej się przebija. . 

Być może, że objawiła się tam „~1!~ 
żywiołowa", lecz przyzna „Orędowrnk., 
że sila ta nieokiełznana ( ?) rozumem poli
tycznym 'i miłością ojczyzny, stać się mo
że nit!bezpieczną ( ?) dla całego ruchu na-
rodowego. . 

Nie będziemy się o to sprzeczał~, czy 
w spoleczei1stwie naszem ~ warm~k1 e~o · 
nomiczne do walki klasoweJ„ czy ich rue
ma bo t01 by nas na inny temat wprowa
dzito. Przyzna jednak każdy, że istni~ie 
różnica stanów, calość narodu sktaaa1ą
cych pomimo że ani nie wytworzono u 
nas ~ielkiege> przemysłu, ani też niema(?) 
wielkich posiedzlcleli ziemskich, którzyby 
mogli zasa<lnicz::> wpł~ać n~ ukszt.~ttu
wanie sie naszego życia pubhczneg:> . 

Następnie ujmuje się „Goniec Włelko
pclski" za tak zwaną „szlachtą westfalską'' 

Cóż \HGc dziwn gG, ż zwolennik pa-
1w Brcjskicgo \\ y t~pujc na wie u \ ~ o
runiu jako tro11uik kła O\\ y, gdy pismo, 
które go 11 zy m:1droś i polity ·znei niemal 
<lziel1 \\' dzieii1 karmi go nienawiści~ do sta-
11ów ekon micr.nic i umy łO\\ o wyżej po
stawrnnych. 

Jako demokraci na rodowi popieram r 

zawsze i na pierwszcm miej cu intcrcsa 
ludu, bo iest on podwalin<\ naszej ·przyszło
ści narodowej. Interes narodowy wyma
ga od nas tcg~), aby ta najliczniejsza war
stwa naszego spolcczcf1stwa byla urny fo 
wo ja~ najlepiej rozwinięta i miała byt e
konom1czny zapewniony, bo tylko na u
świadomionej i ekonomicznie silnej pod
walinie możemy przyszbść nasz~ oprze~. 
Dalecy jesteśmy od tego, aby przez ułe
!•czciwe .schl~bianie ~lasom robotniczym 
1 sze~~emc_ menawi1śc1 Jo sfer wyższy1.:h 
okppic sobie „zaufanie" i popularność. Dla 
tego występy tego rodzaju, jakie w , Ga
~ecic Torni1skicj" tak często się powta'rza
Ją, uważamy za niebezpieczne dla sprawv 
nar::>dowej. · 

Zajścia burzliwe na wiecu toru1'iskuu 
kladzicmy też glównle na karb dział:ilno
ści „Gazety Toruriskicj", a nic, jak ię 
„Orędownikowi" zdaje, wzmagającego sit; 
ruchu !udowego w Prusach Zachod.1ich. 
Sądzimy jednak, że dla przywódzców li1-

dowych w Prusach Zachodnich, a zwla
szcza dla pana Jana Brejskuego, będzie 10 

na przyszłość dowodem, że kto wiatr sic
ie, ten burzę złJiera. 

Tak pisze „G.:>niec Wielkopolski", ga. 
zeta, która się stroi w plaszczyk ludowy i 

narodowo-demokratyczny. Tymczasem w 
Poznaniu i poza Poznaniem wiedzą wszy
scy, że dzisiejszy „Gon. Wiei. zna się oa 
ruchu ludowym i demokracyi narodowej. 
tak, jak koza na pieprzu. Ani pra\: dziwi 
luuJ'> cy ani nar-.1dowi demokraci nie przy
znają się do „Gońca Wielk.", bo wiedzą, 
że zna on się tylko na tem, jak na polityce 
i na patryotyzmie ludu poJsJdego zarobić. 
I teraz obliczył widocznie „Goniec Wiel
kcpoJski'\ że wymyślając na: p. Jana Brej
skiego, na „Gazetę Toruńsk<l'' i na „Wia
rusa Polskiego" przypodoba się zachodnio
pruskim szlachcicJm i lch sprzymierzef1-
com i uzyska wśród nich z jaki tuzin no
wych abonentów. Byle handel szędł! -
to zasada dzisiejszego „Gońca Wielkopol
skiego". 

Burzy, która wybu hła na \\ iecu t -
ruńskim wśród robotników, stojących w o
bronie kandydatury pana Jana Brejskiego 
nie \VyĄ\'ołal p. Brejskli, tylko spowodowali· 
ją S\\ oim nietaktem jego przeciwnicy, a 
przede\ szystkiem fagasy szlacheckie, za
siadające w redakcyach pewnych pism. 
wydawanych hyba w celu ogłupianie i 
oszukiwama robotników. Robotnicy prze
cież nie chcą pozwolić, aby im oczy my
dlono. Nie brak też gazet uczciwych, slu:
żących robotnikJm szczerze i przestrzega
jących i h przed zdrajcami. Ztąd :zlość„ 
:wymyślanie od socyalistów i rzucarue naj
potworniejszych oszczcr tw !Ila panów 
Brejskich, na „Wiarusa Polskiego" i ,Ga
zetę Toru11ską''. Jak robotnicy staną mu
rem przy tych swoich pisma h i upaść im 
nie pozwalą- to złość wśród sluialców: 
szlacheckich będzie jeszcze większa. 

Wolność słowa u .socyalist6w. 
Do krótkiego sprawozdanta naszego o "\\ie„ 
cu ,~Jednoczenia zawodoweg() polskie" w 
Inowrocławiu d-0-dajemy według „Dz l(uj.'" 



11astcpuJą-.c szcugóly, zazna,;zają.:: jeszcze 
dła wyjaśnienia, że przewodniczącym wie
ca obrano dziwnym przypadkiem zwolen
nika part}'i socyalistyczneJ. 

Pan Sositiski jako pierwszy referent 
uwydatnil v.·yzysk robotników niezorgani
zowanych, podając rozmaite przykłady. 
Oe' :· ... arzu t czyniony przez większy ka. 
pita ! jakoby zorgar.~zowani robotnicy tyl
ko życzyli sobie bezrobocia, co jest niepra
wdą, gdyż ono jest tylko ostatecznym 
środkiem do poprawy zarobków, gdy inne 
.zawiodą. Na przeprowadzenie tego ostate 
czuego środka potrzebną jest atoli silna 
kasa Związku. 

Referent wyrazil dakj S\\·e zadowo
lenie z postawy naszych posłów, którzy 
ujmują się przy rozpra\\ ach sejmowych 
bardzo za robotnikiem. Żądadta posłów 
mogłaby taka wielka organizacya popie· 
rać. 

W Ang-Iii ren ty i odszkodowania na 
vypadek kakct\\ a, starości itd. udzielają 
członkom swym Związki zawodowe. Vv 
Niemczech istnieje pal1stwowe zabezpji'ecze 
n1e; renty są jednak bardzo małe i niewy
starczające, a rentę na starość dopiero w 
65 lub 70 roku wypfacaiią, cze.go rzadko 
kto z robotników doczeka. Związki za. 
wodowe po\vinny z czasem sobie taką kasę 
na wsparcia w razie kalectwa, na starość 
itd . utworzyć, bo przy rencie miesięcznej, 
6, 9 lub 17 nu. wypłacanej z zabezpiecze
nia pa!1st\\'owcgo na starDiŚĆ, \i.;yżyć pra· 
wie niepoda.bna. 

Dotychczas utworzylo Zjednoczenie 
z<.1 w. pol. \\. Bochum biuro porady pra
\vnei, ulał\\ ia \\ ystaranie się o renty i u
dziela funduszy na potrzebne w tym celu 
podróże . stara siQ o pracę i ma kasę po
grzcbO\\ ą, która '' yplaca rodzi11ae poz?
staJej czlonka 30 lub 50 mr.; w tym raz1c 
jeśli członek należał rok do Zjednoczenia 
z,a\\ octowego polskiego. 

\V ko11cu swego przemówienia ?:azna
czył referent, że są rozmaite Związki za
wodowe polskie; działalność ich jest do
brą i zwalczać się nic powinny. .Przy
stąp\lć jednak do jednego z nich powinni 
zebrani kierując się swem wlasnem zda
niem stósownL~ do korzyści ztąd płyną
cych. W tej myśli - rze.kl mówca - koi'1-
czę slowem "Szczęść Boże!" Wywo?y 
referenta często wywołały glosy uznania, 
a skoro zakoóczył, rozległy się na sali o-
klaski i o;krzyki „brawo". . 

Drugim referentem by! p. Piotrowski, 
detlegat Polskiego Zw,iązku Za\vo<lowego 
z Poznania, który szerzej się rozwiódl nad 
działalnością Z\viązków chrześoiańskich 
wobec polskich robotników, których ję
zyk ojczysty ma!o lub wcale się nie u
względnia; tJ.ależeć się powinno ~o po~
sk.ich Związków i własnych orgamzacy1; 
chodzi bmviem o to, ażeby robotnik zna
lazł zarobek i nol1TiowaJ: też cenę za 
pracę. . , z rozmaitych związków ·wyb1erac te, 
które są dla nas dobre. Unikać obcych 
Związków i socyalistycznych, gdzie reli
gia i narodo\"\"Ość tylko na szwank wy
stav.'iione. Nasze zwią2iki są stosunkow~ 
mło-de · należy do nich wstępować, ·bo 1 

drzewka zaraz nie rodzą, a nikt się nie zra
ża sadzić je cho.daż dla następców. Zwra
cail się też mó\~ca wz~ważni~ do t1:ch, _c~ 
do żadnego Z\.\· 1.ązku me nalezą. Rowmez 

~Kapitan Czart. 
TOM TRZECI. 

(Ciąg dalszy). 

Margrabia, nie przyjmujący dotąd u
. działu wtei nadzwyczajnej scenie, ośmielił 
się wreszcie zauważyć: 

- Jednakże, hrabio, jeśli mają do-
wody? 

- Nte mają ich. 
- Nic mam tych, które mi pan skra-

dłeś - odezwał się Cyrano; - nie mam 
ani strasznego dla ciebie zc~naniia twego 
ojca ani księgi Ben Joela, ani \Vreszcie 
·świ~dectwa, twą własną ręką spisanego. 
Pozostało mi \Vszakże zeznanie twego słu
żącego R,malda, spisane w obecności mego 
przyjaciela Jakóba Szablistego, tu obecne
go i szczęśliwie przezeń zachowane; po
zo~taije mi wreszcie świadectwo Zilli. 

Powracam z Luwru. Królowa Anna 
udzieliła mi posłuchanie; dowody, które 
jej przedstawile:m, przekonaly ją. Z woli 
monarchini Manuel został wYPUSZczony 
na wołnośĆ; z jej woli również pan zosta
niesz ukarany. Przeczytaj, panie starosto, 
rozkaz najjaśniejszej regentki. 

- Wszystko przeciw mnie! - }ęknąt 
Ralaind - Jestem zgubiony. 

Prześwietny Jan de Lamothe ~ziąl 

\\:ywooy p. Piotrowski1..go 1>ozyskaly ogól 
ne uznanie. 

Następnie przeczytali referenci ustawy. 
odnośnych Związków tj. bochumskiego i 
poznańskiego. 

Nastąpiła potem dyskusya, '" której 
zailedwie czterech uczestników przema
wialo. 

Pan l3ryli1iski, mistrz szewski, prze
mawiał za niemieckimi centralnymi zwią
zkamr, wywolując głosy niezadowolenia. 
Po Z\Vróceniu się przez p. 'Wiśniewskiego 
do naszego PoSla p. dr. Krzymińskiego o 
opinią co do naszych zwfiązków zawodo
wych, rozwiódł się szerzej p. Ocrtig, to
warzysz sztuki drukarskiej, w ko1ku swej 
przemowy nad szkodliwą działalnością, 
związków socyalistycznych, które wywo
łują 1niepokoje i szkodG, a w końcu zabu
rzenia, jak np. w Rosyi. Przestrzegał za
razem przed mmi. 

Z wielkim ferworem chcial mu prze
wodniczący pr~cszkodzić, oświadczając, 
iż odbiega od przedmiotu i że głos mu od
bierze. Gdy zaś p. Piotrowski poprosiw
szy o glo.s, zganił takie postępowanie prze 
wodrniczącego, który nie tylko przeszka
dza podczas referatu, ale nawet okazuje 
taką niecierpliwość i brak uwzględnienia 
zdań i zapatrywali wyglaszanych przez 
innych mówców, przewodniczący zaczął 
grozić roZ\\ iąza.nicm ( !) wiieca, czem wy
wo!al ogmmne oburzenie. Daly się sly
szeć glosy, ażeby zastosował się do żąda
nia co do spokojnego prowadzenia rnzpraw 
i nieprzeszkadzania w dyskusyi lub zlożyl 
przewodnictwo; zamias.t jednak to ostate
czin ie z·e względu na sprawę samą uczynić 
p. Podemskti wolat po1stąpić sobie inaczej 
i \\ laśnic wtenczas, kiedy p. dr. Krzymil1-
ski mial zabrać glos na zapyta.nie p. Wi
śniewskiego co do związków zawodowych 
wiec rozwiązał ku ogólnemu zgorszeniu i 
oburzeniu. Nlie pozwolił zatem na razie 
zorganizo1wać się tutaj ro1botni1kom i przy
stąpić do związku zawodowego polskiego. 
Działał zatem \Yidocznie pod wpływem 
haset socya.łistycznych, ażeby przeszko
dzić robotnikom w utworzeniu Związku 
zawodowego. Oburzein#e byfo wielkie n
·czestników i z trudem zaledwie usze<lł p. 
P. niezaczepiony z sali obrad. 

Niechętnie opuszczaH uczestnicy salę, 
uspokoiwszy się dopiero na wiadomość, 
której udzielił~ pp. dr. J. Ulatowski i Pio
trowski, iż następny wiec robotników od
będzie. się za dwa tygodnie. 

Hakatyści} a opieka duchowna. 
C1ekawy artykuł zamieszcza jedna z 

uczciwych gazet centrowych „Koein. 
Volksztg." 

Pismo wymienuonc zwraca uwagę na 
to, że wfaśnie te pisma protestanckie, któ
re najzjadliwiej 11apadają na Kościół kato
licki i katolikóvv, wtedy przybierają słod
kie miny, gdy chodzi o t~llemców-katoli
ków w polskich dzielnicach. To zacho
wanie się musi bndzić słuszne podejrzenia 
- należy się więc wystrzegać tej obludnej 
slodyczy. 

Lecz gdzież się to pali, pyta „Koeln. 
Vol·ksztg.". Oto ,,l\athnhtsche Rundschau" 
twierdziła a za nią powtórzyły twierdze·
nia pisma skrajno-protestanckie, o czem 

do ręki i odczytał rozkaz, opatrzony pod
pisem królowej. 

Przystąpił do Rolanda który siedzfał 
zaglębiony w fotelu, gdzie przed chwilą 
spoczywala omdlewająca Oilbe.rta, i doty
kając ramienia jego palcem wyrzekł: 

- Bardzo żałuję, panie, hrabio, tego, 
co się dzieje, ale według brzmienia rozka
zu jej królewskiej mości, zmuszony jestem 
pana uwięzić. .Margrnbio, każ pozamy
kać bramy swego pałacu i poślij po straż 
miejską. 

- Mnie więz.ić? mnie? - bełkotał 
Roland. 

- Tak - jako przekonanego o zbro
dnię zabójstwa i fałsz - dokończył sta
rosta. - Proszę o szpadę panie de Lem
brat. 

- A! - wykrzyknąt Roland zduszo
nym bezsilną wściekłością głosem. 

I zaciśniętą pięścią uderzył s~ę w czo
lo, jakby chciał przeciw soibie samemu 
zwrócić gniew szalony. 

Krew uderzyła mu do glowy; całe 
cialo trząść się jęło spa7Jmatyczinie. Żre
nice jego wywróciły się; z~mny pot wystą
pił na czoło; gardło śc•snąt kurcz gwał
towny. 

Dusil się. 
Wówczas, machinalnie, aby zapo

biedz gwalto\v11emu napadowi, z tym in
stynktem zachowawczym_, który nakazuje 

przed kilku dniami także pisaliśmy, że w 
gminach, w których mieszka okolo 200 nie- • 
miecktch katolików z trudem zdobyto 6 
niemieckich kazań na rok. - ,,ł(oeln. Volks 
zeitung" P.J\via<la między innem i na to: 
Bardzo pięknie, lecz, gdzież to w Sakso
nii na Pomorzu, we Westfalii tt Branden
burgii miewa się w gminach katolickich 
dla 200 polskich katolików Po 6 kazaf1 na 
rok w języku polskim? 

Ile wiemy, nigdzie to nie ma miejsca; 
dC'piero tam, gdzie jest od 1000 d.Y 2008 
katolików-polaków w gminie bywają pol
skie kazanie. ( ?) W Berlinie liczą na 250,000 
kaiolikó\Y, 80,000-90,000 polaków. Zatem 
w każdej gminie mamy po kilka tysięcy 
Polaków, lecz według programu kościelne
go, polskie kazania odbywają się tylb w 
kościele św. Piusa i \V kościele Ś\\". Pa
wla - a nie ma polskich kazaii ani w ko
śoiele św. Jadwig1i ani też w gminach ko· 
ścielnych św. Sebastyana, Ś\\. Michała, 
Matki Boskiej i Serca Jezusowego, cho-. 
ciaż w gminach tych mieszka wielu Pola
ków. A gdy przed kilku laty Polacy ·pro
sili o więcej kaza11 polskich, wtedy „nan
dowo usposobioną" prasa jak najostrzej pu 
tępiała „tę nieslychallą polską bezczelność' 
- - i uznano wówczas za bardzo pożałowa
nia godne, że w stolicy pallstwa niemiec
kiego wogóle polskie kazania bywają. 

Według takiego rozumowania żaden 
ewangelicki pastor nie p0\\11nien kazać pa 
niemiecku w Petersburgn. 

W każdym razie język polski jest ję
zykiem ojczystym trzech milionów pru
skich obywateli i ma na ziemiach pal1stwa 
pruskiego swe przyrodzone prawa, które
mi pomiatać bybby czynem naj\\-yższej 

niewzględności. 
Według tego wszystkiego nie może

my się zbytniOI oburzać na to, jeżeli dla 
200 niemców-katolików, zamieszkatych w 
pol kiej paraHt zdobyto po ciężkich tru
dach 6 kazań niemieckich na rok. Polabm 
w niemieckich gminach dzieje się, jak to 
udowodniliśmy, wiele gorzei. a jednak ma
ją mieć w kościele równe z niemcami pra~ 
wa. 

Prośba. 
Pragniemy „Wiarusa Polskiego" i 

„Robotnika Polskiego" rozrzucić w stro
nach ojczystych, aby w ten sposób stwo
rzyć łączność ściślejszą między wychodź
twem a Rodakami na ziemi polskiej. Pro
simy tedy Szan. Czytelników, aby nam ze
chcieli jak najprędzej podać chociaż po kil
ka adresów swoich krewnych i znajomych 
w Polsce. Jesteśmy pewni, że ani jeden z 
naszych Czytelników nie odmówi nam 
swej przysługi, za którą już z góry skła
damy serdeczne Bóg zapłać! 

„Wiarus Polski" w B'Ochum. 

Z wojny rosyjsko„japońskiej. 
J eneral Liniewicz telegra foie: Dnia 

11 nasze \\'Ojsko po walce obsadziło kilka 
wsi. Te.go samego dnia inny oddział wy
ruszył na kopalnie kol.Jl Czanhedzi. Sta
cyonowana tam japońska kompania cofoęfa 
~ę na paludniowy-zachód. Kompania ta 
otrzyma!la następnie posilki_\\- sile batalio-

czlowietkowi sięgać po każdy środek ra
tunku, jaki ma pod ręką, pochwycił szklan
kę wody, pÓzostawioną przez Gilbertę, i 
jednym łykiem do dna ją wy~il. 

Stalo się to tak szybko, że Gilberta, 
złodowaciafa z przerażenia, 111ie zdążyła 
nawet jednem porusze,niem ostrzedz go i 
powstrzymać . 

- A! - krzyknęła rozpaczliwie -
otrul się! 

- Co pani mówi? - spytał stojący 
przy niej Manuel. 

- Tak - szepnęfa cicho. a prędko -
trucizna byla przygotn\vana.„ dla mnne. 
Nie wiedział o. tern. Ach! spojrzyj pan 
na hrabiego. 

Roland podniósł się na siedzeiniu, jak
by podrzucony sprężyną. 

Szklanka upadla i potoczyła s~ę po 
dywanie. Z rozszerzonemi strasznie źre
nicami hrabia pozostał przez chwilę w po
sta\vie stojącej, potem ozwato mu się w 
gardle krótkie śmiertelne m~żenie i runął 
11a posadzkę, jak gromem rażooy. 

Ziłla podbiegła i mijając szybko Gil
berte, spyta.iła: 

- Perła? 
- Tak! - o-drze kła tamta \V najwyż-

_szem przerażeniu. 
- Bracie mój! bracie! - rzekł Ma

. nueł, który wraz z dnnymi świadkami tej 
sceny, cisnął się do leżącego. 

. 

na. Na dr0dze m:::..nd:. ·-yr . ..:kk:i nkprz~ia 
ciel obwar:)\vał się kolo l 'rnhuagau. • ·a~ 
sze straże przednie ·wyruszyły dnia 11 v: 
tym kierunku. · 

„Daily !Mail" dvnosi, że według v. a. 
dcmości, jakie otrzymał korespondent te. 
go pisma z Tokio, Liniewkz nie jest Jesz. 
<.:ze zupelnie otoczony, ale Japończycy 
już bl1czą zamykać ów pierścieil, który 
go zmusi do kapitulac}11. 

W najbliższych dziesięciu dnia h 
przyjść pU\\-inno do rozstrzygającej bit\\ Y. 

Ziemie polskie. 
Z Prus haebod.niełl Wtif"mh i Mazur. 

Szwarcenowo. Do szkoły katołlckiej 
we wsi kolonizacyjnej Neu-Teklenburg u. 
częszcza obecnie 176 dweci, którym udzić. 
la naukę tylko jeden nauczyciel. 

Wystruć. Lekkomyślny zaklaid przy. 
czyni! się do utraty życia pewnego robo
tni·ka. Robotnik przy gaz-0rwni Sternberg 
założył się ze swym współtowarzyszem 
pracy, że przepłynie w szerz rzeczkę An. 
gerapp, tuż przy gazowni płynącą. Za. 
platą miał być litr wódki. Gdy był już 
prawie u celu, zawotal: ,,Dziś będziie coś 
do picia!" ale w tej też chwili zruikł pod 
\vodą i już więcej na powierzchni się nie 
pokazał. Malarz Kastaun, świadek tei 
sceny, wskoczy! natychmiast na ratunek 
nie·szcięśltwemu. Zdolał go też pochwy
cić, to111ący wymknął się jednakowoż 7. 

objęć jego. Wyciągnęło go później trzech 
szkuciarzy, ale już jako trupa. Zmarły po. 
zosta\via po sobie żonę i dwoje małolet
nich dzieci. 

Malbork. Nadchodzą bliiższe szcze-
góly o \.Viclkiern nieszczęściu w Mont0\\1e 
\V pO\\"iecie ma!lborskim. Oto baraki spa. 
lone byly zamieszkane przez 100 rnsyj. 
skich i węgierskich robotników zatrudnio
nych u przedsiębmrcy budo\\ lanego B<m>· 
czyńskiego. Trzech robotników Jan Dę. 
bowski, Teofil Mamrod i Józef Podleski 
zginęfo w plornieniach. Drak r ó wnież O· 

śmiu dalszych robotników. Siedmiu cie
żko pokaleczonych robotr.Jików odstawia. 
no do lazaretu. Ogiel1 wybuchł prze.z nit· 
ostrożność. Większa część rabtllików z 1 

biedą idotata wyratować gołe życie. 
Podgórze. W sąsiedztwie spMtla się 

w poniedziałek stodoła i stajnia posiedzi
ciela Nowickiego. Zniszczoną została ró· 
wnież posiadłość należąca do kapitalisty 
Sodke'go. Prawdopodobt~te podłożył ktoś 
ogień. 

Kwidzyn. Pożałowania godny wy· 
pa dek zaszedl w \\ igilię Zielonych Swią
tek. Wiecwrem jechal dzierżawca mle· 
czarni K~lchermann z Opalenia do Kurze. 
braku. Koń zląkł się nadciągającego z 
Gniewu pociągu ;wązkotorowego i wpadł 
na szyny w chwili, gdy pociąg n~d~ze~l. 
Wóz zderzy! się z pociągiem tak silH~e, z: 
Kilchermann wyleciał z niego jak ptlk~ I 
tak strasznie się pokaleczy!, że go mus1~
no odstawić do zakładu dyakonisek. \~oz 
rfozbity zostal na drobne. kawatki. Komo· 
\Vi nic się nie stało. . " 

Kościerzyna. „Spółka Parcelacy1na 
(poiskaj) w Ko:ścierzynie kupila od Jutr~ 
p. Foebego \Y Ląkiem (Adlich Lanken) ~1 
parafii borzysz,kowskiej, nad pomorska -~=--

- Hrabia de Lembrat nie słyszy jui 
pana -- wyrzekła poważnie Zilla. 

XX. 
Cyrano wpatrywał się długo w ti:uo~, 

którego t\varz kurcz.owo wykrzyw1~n.' 
jeszcze zdawala siG szydzić i wygraz:c· 

- Nie będzie plamy na tarczy her o
wej hrabiów de Lembrat - szepnął nare· 
szcie. 

.Ody Gilbet~ta: i;>;zy.sz~dlsz~ c.ok~h~·::: 
do siebi·e po tych wstr~sając!c~ .":r~~~
niach zi1alaz~a się w obecności Zdh r '! 
nuela: doznała uczucia jakiejś nieokres o· 
nej trwogi. ka 1 

Zródlo tej trwogi odgadła ~ygan rze· 
ujmując za rękę córkę margrabiego, 
k!a poprostu: 

- Żegnam panJtą. . . \\'ie 
- Zillo ! - rzekł .Mwnt~el - nic·zespo· 

cej nie masz do powiedzema? W ten 
sób chcesz rozstać s_ię z nami?. któ· 

Rzuciła mu dlugie spoirzeme, VI a i 
t · · dusz , 

rem zdawała się skupiać ca a JeJ ścia, 
jakby drogocenna wskazówk~ szc!;bie· 
a zarazem i objaw żalu glębokJego, 
glo z jej ust jedno tylko słowo: 

- Kochajcie się. . rzY· 
l(siędzu J akóbowi Szaibhsternu ~ązek 

"ć z.Wł padło w udziale pobłogosław~ 
małżeński Gilberty z Manuelem. 

KO N IE C . 



granicą. 632 mórgc:\~·y f<.~l\\·~rk ze śrcdni~l 
.ziemrą, łąka11•1, laskiem _1 p1.ę~1~~1_n pakła
dC111 torfu. !o .kupno un~emozliwlło. budo~ 
"ri: ewangchck1ego kościoła we wsi owe1 
dl<: kHku lutrów, ?o którego ~amienie już 
,,.wieziono. Termin parcelacyiny odbędzie 
~ię na miejscu w środę, dnia 5 lipca zrana. 

z Wiei. Kr Poznańskiego. 
Poznań. Skutki ustawy osadniczej. 

Oo podarzowi Li~ieokie1_11u. w _Głównie 
paliła się prz~d k1~ku m1cs1ąca~m stodoła 

przY ulicy OłowneJ. Ody chciał na tcm 
imejscu nowt1 zbudować stodołę, oparta siG 
temu wladza policyjna, ponieważ taki bu
dyntk szpeci ulicę i przedstawia w razie 
pożarn niebezpieczef1stwo dla pobliskich 
ctomó-w. Pan Lisiecki chciał przeto pobu
dować nową osadę na swojem polu poza 
wsią. ale rejcncya mu na to nie pozwoliła. 
Teraz więc buduje stodołę na dawnieiszem 
inidscu przy ulicy Głównej. . 

Mogilno. Córka pnsiedziciela pana 
licllera, 21 lat licząca, chcąc szybko ogic:'! 
rozpalić, nalała nafty na palące siQ drzewo, 
}cez w tei cl1\\'1tli eksplodowało blaszane 
nacZj nie z naftą, które nierozsądna trzy
mala w ręku, oblało i zająło jej ubranie 
tak. ze w mgnieniu oka stanQfa cała w pło
rnieniacł1, i mimo szybkiej pomocy tak 
zestala poparzomi,. że wkrótce \\śród stra
sznych boleści żyć przestala. 

Poznań. Na zjeździe delegatów W. 
Ks. Pozna!1skieg? om~wianą będzie między 
inn.:mi sprawami, takze sprawa urządzarna 
dore:i.:znych wieców informacyjnych, jakie 
Hr.7.<\dza Już ze skutkiem ks. pralat Wa
'nzyniak ·w powiecie mogileilskim. 

W sprawie tej zebraJ tęraz glos ,;Wiel
kopvlaniu" i tak mtędzy innemi pisze: 

Taki dorJczny vviec informacyjny jest 
jakby prz-cglądem maszyny wyborcz~i. 
Przv e:mawianiu różnych spraw wykryJe 
saę ·ten lub Ó\\. brak, pokaże się, że nie 
\rszvstkie kółka i pasy maszyny są w po
rządku - że np. ustąpil ten lub ó,,-człon~~ 
z komiteh~ itp. - i wtedy czas naprawie 
braki i błędy. A choćby nawet wszystko 
bvło \\' najzupełniejszym porządku, to za
\\:szc znajdą s.iG co roku sprawy, o których 
warto pomówić obszerniej w sze1szern 
kole. Dałoby się tu dużo więcej powie
dzieć o zaletach dorocznych wieców n11-
fom1acyjnych, lecz to, co \vyżej powie
dziano, wystarczy. Jedno tylko jeszcze 
dorzucić pragniemy: wiece doroczne inor
macyjnc dają także naszym poslom sposo
bność zbliżenia się do wyborców i zapo
znania ich ze swemi zapatrywaniami, co 

. przyczynia s1ę niewątpliwie do zadzierz
gnięcia ściślejszych węzłów pomiędzy po
słem a wyborcą. Slowem wszystko prze
mawia za tern. aby zwyczaj, wprowadzo-
11y w pmviecie mogileńskim, przyjął się 
również w innych powiatach." 

Ze $Iązka czy li Starej Polski. 
Wirek. Jak naszym czytelnikom wia

dvmo. stało s..i.ę przed 10 laty na tutejszej 
kopalni „Btogos.ławieństwo Boże" ·wielkie 
nieszczęście, którego, ofiarą padło aż 25 
osób pomiędzy nimi także kilku sztygarów 
Otóż w zeszłą sobotę traifilai 10-letrnia rocz 
nica owego nieszczęścia, i postanowhono 
obchodzić ją uroczyście. Cały dzie11 nie 
Pracowano. a ks. proboszcz Gutsfeld od
prawil w kościele za nieboszczyków mszQ 
żafobną, po której wygłosił długą przemo
wę komemoracyjną. 

Katowice. O ks. proboszczu Kapicy 
z Tychó\v, który jest kandydatem centr~
wców w okręgu katowickJ-zabrskłm, Pl: 
sze „Polak" co następuje: Po-lityczne 1 

..SPóleczne pr
1

ze.:konania ks. probDszcza Ka
Plcy znane są wszystkim ludzriom polskim 
c1:ytającym gazety. Jako aika<lemik i ka
pelan śpie\\:at z nami razem „J eszcze PO'l
ska nie zginęła!" Atoli w Prus i ech dziś 
stosunki są takie że ten co wyśpiewuje 
. .Jeszcze Polska 'nie zginęła", czyli inne
n:i slo\\ry, ten co chce być PJilakiem i bro
nić ~raw ludn polskiego, narażony jest na 
Przesladowania, na kary1, a pod wzwlę
dem materyalnym na wielkie szkody. Ks. 
~0~ważywszy · sobie to przestał 
spiewać Jeszcze Polska nie zginęła", a za 
to diiś '~~ła: „Lieb Va ter land mnsst gros
scr sein". To v;ystarczy każdemu, aby 
:vartość polityczną ks. Kapicy acenić nale
ZYcie. ....... 
--=- - d 

W sprawie druków ,,Zjednocze-
nia zawodowego polskiego'' 

t rc.:: ie ak o ś i, , o druków \\ogóle i(; ni odn i i Zj dn. 
zaw. poi." może v. każdym czasie pov. 1c
rzać je, komu chce. Tylko co do redakcy1 
i druku pisma .,Zjedna zenie„ za arlo 
Wydawnictwo ;, iarusa Polskiego·· ze 
Zarządem „Z. Z. P." umowę, na zas dłuż
szy dla tego, że rcdakcya i druk takiego 
p.isma wymaga i ludzi i przyb~>rów dru
karskich, których nie nHYlna przyjmO\\ a6 
i wyrzucać: z dnia na dziei1. Umowa ta j st 
przecież korzystna dla ,,Ziedn. zaw. poi.", 
ale Wydawnictwu ,, Wiaru a Pol kiego" 
nic daje zysków, lecz 11araża it.: poniekąd 
na straty, które wzrastają \: miar~, jak 
liczba członków organizacyi, a tern samem 
nakład pisma SH~ wzmaga. \Vysiarczy 
\\ spomnieć, że, jak na iniormorwano, ,.Pol
ski Związek zawodowy w Poznan u" płaci 
drukarni ,,Uoi1ca Wielkopolskiego" 1 mr. 
za sam druk i papier tysiąca egzemplarzy 
„Siły'·, pisma znacznie mrnej zego od pi
sma organizacyi polskiej w Uoclm1n. Na
tomiast Wydawnict\\ u ,,\ iarusa Pulskic
go" za tysiąc egz. z11acz11ic od „Sily'· wiek 
szcgo pisma, baerze nic cak 8 i pól marki 
już z wliczeniem kosztów rcdakcyi. Kto
by chcial żyć z druk.arrn, za taką t:CllG re· 
dakcyi i druku podjąćby siQ nic mógL 
Chcąc dać zarządowi „Zjcdn. zaw. poi.'' 
sposobność przekonania SlG o tern, uświad
czyło Wyda\\ nictwo „Wiarusa Polskiego·· 
go tow J·ść odstąpienia od umO\\ y i \\ ystó
sowalo do Zarządu „Zjedn. za\\. poi.·· list 
11astępujt1,cy: 

do strzym ni rozl 
·W hodni j. An b or mi J r z z do
dania, że prezydent ,ró ·n ze nie przed ię 

Bochum, dnia 16. VJ. U5. 
Szan. Zarząd „Zjednoczenia za\\ odowcg:> 

p()lskiego" . 
w Bochum. 

Ze względu na nieustające zaczepki 
przeciw „Wiarusowi Polskiemu" z powodu 
umowy w sprawie redak:cy1 i druku mie
sic;cznika „Zjednoczenie", gotowi jesteśmy 
odstąpić od tej un1J\\ y, której przyjQcie 
bylo dla nas ofiarą. Na decyzyę i odpo
wiedź, pozostawiamy Szan. Zarządowi 
cztery tygodnie. 

Z uszanowaniem 
Z<i Wyda\\ nictwo „Wiarusa Polskiego" 

Antoni Brejski. 

Wiadomości ze świata. 
Niemcy. Niedaw1n obiegała pogło

ska, że pruski minister spraw we\\ nętrz
nych zakazał zatrudniać polskie pary mal
żEf1skie, przybywające z Królestwa Pol
skiego iub Galicy:1 do Prus na robotę pod
czas lata. Poigłoska to okazuje się faktem 
a „Deutsche Tagesztg." oglasza rozporzą
dze.nie, które w tej sprawie wydali land
raci. Brzmi 0no: 

„W przyszłości rosyjsko-odnośnie iga

licyjsko-polskie pary małże{1skie nie \volno 
zatrudniać jako robotników sezonowych i 
należy je natychmiast odcsfać, o czem na
leży po-w)ladomić wszystkich pracodaw
ców, którzy zatrudniają takich zagranicz
nych robotników." 

Nawet „Germania" wyraża zdziwie
niie z pcwodu takiego rozporządzenia. 

- Na poparcie kolonizacyi w Prusac? 
Wschodnkh 1 na Pomorzu postanowił 
rząd pruski w tym roku udzielić 2 miliony 
marek zapomogi. Zajmujące jest zesta
wienie wedlug którego w nku 1904 urzą
dzono 'ogółem 376 włości m1towych, obej 
mujących 3608 hektarów wartości 5183772 
m. Największa część przypada na Pomo: 
rze, gdyż zalożouo tam 161 \\ łości, dalc1 
61 w Brandenburgii, 49 w Prusach Wscho
dnich 44 w Westfalii, 28 na ślązku, 21 w 
prowlncyi szlczwick0-holsztyfJskiej, _11 w 
HanDwerze i 1 w Prusach Zachodn~ch. 

W roku 1903 zalożono 393 \\ lości_ r:u
towych a więc 17 mniej. Z osadmkow 
59 nie n~ogło zapłacić renty i żądato1 zwło
ki. Wlości rentowe urządzane b~dą t~lk~ 
tam, gdzie nie ma komi~yi k.olomzacyJlle!. 

z Norwegii. Stortmg i rząd o~rz:y
mały kilkaset telegrarnó\V z rozmaitych 
stron kraju, zawierających rezoh~cye, po
wzięte na licznych zgr?ma<lz_e~iach, n~ 
których wyrażono stort!ng:>w1 _ 1 rządO\~ 1 

podziękowanie za energ1.~z.n~ .'" ystąp1e.nie 
w obronie praw Norwe~11 ~ ie1 s~m0dz1el
ncści. Telegramy te oswiadc~aią. g_oto~ 
wość poniesienia wszelkich v-fiar, 1ak1eb1 
b ly konieczne przy przepro\vadzcr.nu in-

y . d 
rządzel1 stortingu i rzą u. . . . 

z Rosyi. w sprawie rokowan P?k?: )-
wych rosyjski urząd dla spraw_ z:giamcz
tlYCh ogłosił tylkJ, co następu1e. 

Prezydent Stanów Ziednoczonych po
i ,·t ambasadorowi republiki przy dwo-
ec1 k" aby prosił o prywatne rzc cesars 1m, . 

bierze ten m kr ... k u rządu japof1 ki 
e rz r zyl amba adoro ~:i tauót; 

Zjedna zony h udzi lić Po lu h nia • życz 
li\ ·ie przyją" my I prezydenta, któr zrc
sztri u mo r t ' zaprzyjaźni n ' h z R -
. y zn, lazla zup Inc popar ie. 

Pr zydent Roo evclt przekon \\ zy 
sic;, że Japonia rÓ\\ nież sklonn j t d..> 
przyję ia jego propoz} yi, dorę zył z po
, rednict ·em \\ ych za tęp ów ' ' l et ·r -
hurgu i Tokio rząd( n ro yj ki 11111 i japori 
·kicmu urz dową notę :i. tej pra\\ C1 która 
nastr;pnic :w. tal w Wa zyugtonic gł -
zona. W odpowiedzi n nią mini ter 

spraw zagranh.:zny h z nnj\\ yż zcgo roz
kazu zawiadomi! amba adora am r} kai1-
kiego, że car je ·t PTZ '-tGPllY dla uczuć, 

w ~rażonych przez prezydenta i chc:tnie 
widzi \\' nich dowód pra wdzi\ 'Ci przyjaź1H 
miQdzy l~osyą a Stanami Zjedno zonymi. ' 
tern bardziej, że zapntry\\ ania ·ara, c ·) do 
ogólnego pokoju zgadzahl sic; zupclnie z 
zapatrywaniami Roosevelta. kt\'.ir są tak 
ważne dla dobr<l i postGPU całej ludzkośd. 

Co siQ tyczy możliwego zebrania s1~ 
pcłnomocnikó'" Rosyi i Jap:rnii, ktl>rzyby 
mieli za zadanie zbadać, aż do jakiego pun
ktu obu mocarstwom jest możliwe usta
ncwić warnnki pokojowe, to rząd carski 
w zasadzie nic niema przeciw takic11111 
p1 zcdsiQwziQciu, jeżeli Japonia sJbic tcw> 
życzy. 

Z Grec}i. O zamachu na prezesa 111i-
11istrów greckich i długoletniego kierowni
ka polityki Orccy1 Dclianisa, donosz;.\ je- \ 
szcze: Sprawca zamachu zbliżył się b_'I 
do Deliannisa w cln ili, g-dy tenże \\ yd10-
dzil z gmachu parlamentu i ucalowal go 
w rQkę, ale równocześnie wyciąg11:.\ł nóż 
i zadał 11m śmiertelne pchniQcic. Stwier
dzono, że morderca Dclianmsa przed wic
iu laty zabił S'> 'ą ż:rnQ i wówczas zasądzo
ny został na 18 lat więzienia. Oświadcza 
on, że chciał zemścić sict na Dcliannisie za 
to, że niedawno zarządził zamkniGcie 
\Vszystkich domów gry. 

}\ról, który ba\\~ił na wsi, wrócił na 
"iadomość o zamachu do Aten i odbył 
radę ministcryalną. Pogrzeb 0d.był siQ \\ 
piątek na koszt pailstwa. 

Z Krety. Przy\v ód z cy rewolucyjnego 
ruchu, zgnmadzeni w Therisso, nic doz11a 
jąc ze strony ludności Krety, ani ze strony 
Orecyi takiego poparcia czynnego, jakiego 
oczcki\\·ali, wydali nako.nJec długą ode
zwę do mocarstw, w odpowiedzi na ich o
statnią poklamacyę. Odezwa wyraża 
żal z powodu postano\\· icnia mocarstw, 
niedopuszczającej połączenia z Orecyą, 
ale postanorwienie to iprzyjmnje - w na
dziei że w oczekiwaniu dnia, kJtedy do po
stwa' dołożą wszelkich staraf1, ażeby wa
rnnki bytu na Krecie odpO\\ iadały wyma 
ganiam cywilizacyi. Następnie odezwa 
wskazuje, dlaczego utrzymanie dotychcza
sowych warunków administracyjnych jest 
niemożliwe, domaga się pozwole11ia n::isze
nirL 1bro11i, jako środka niezbQdnej ostro.i~ 
n ości· przeciwko rząd o\\ ym agentom 1 

wogóle 11rzędnikom - wre zcie przedkła
da mocarstwom możliwy sposób rozwi~1za. 
nia spra\\ y. Więc zatrzymaną być ma 
nc.minalna \vfadza Z\\11erzchnicza sultana; 
administracya wyspy ma być powierzoną 
Orecyi, Kretcl1czycy mają utożyć szczegó
ly tej zmiany razem z Orccyą w ten po
sób ażeby Kreta stanowiła razem z Grc
cyą' jednę organizacyę adrninistracyjno
finansową pozostawała atoli w dotych
czasO\\ y11~ (skorJ można inaczej) st~mie 
pe li tyczno-międzynarodowym. 

Odezwa na wotuje ludno\: do zacho
do p.:>zostawienia broni w domu. 

z Francyi .Urząd miuistra spraw .z~
granicznych dotąd zati·zymuje prezes mim
stró\\' Rouvier który prowadzi u~łady w 
sprawie marokań kiej z Niemcan~i. 

- Izba depntowauych przyi b , 5 
glosami przeciw 177 art. 12 u tawy o ro~
dziale ko.ściola i pai"1st\va, które przyzna1e 
ducłiownym wolne pomie zkanic, a miano
wici.;: prnboszczom i ~awiado,~· "'°:m ple
banii na lat 5. a ar yh1sk11pom i bi kupom 
2 lata. Artykuł ten reguluje także koszty 
utrzymania tych mieszkmi. 

z .Japonii. Dziennik „Dai.ly i\\~il''. o-

Pe~'ne żywi~y nie przychylne organiza
cyi robotniczej 'i Wiarusowi P0lskiemu'4, 
!Uzgtaszają, Jakob~ istniała jakaś niekorzy
s~~a dla ,,Ziednoczenńa zawodowe.go pol
s :ego'' umowa. Tymczasem umowa do 

·, ł han i" i bezpośrednio zapewmt cara 
po~i~~mien~ych uczuciach, jakie odcz~wa
? Stany ZiednDczone względem R?sy1, tn
~ą iei aby wyraził osobiste ży~zen_1e p~e~y 
d!nta. Roosevelta przyczyruema się \\ in-

trzymał z Tokio depeszę, ktor~ os_w1~~
cza że w kolach urzędo'' 5~h 1aponsk1 ·n 
za\~-arcie pokoju nie jest uważane za ak 
bliskie, jakby to \\·ynika~o z ~~nie iell p:a
sr amerykańskiej i ang1el k1e1. ~ząd Ja
poński obawia się, że Ros}~a będzie. trak
towała o pokói a nawet zaząda zawiesze
nia broni tylko dla tego, aby w ciągu 6 lub 
s tygodnl ściągnąć jeszcze większe masy 
wojska i materyału wojennego na teatr 

Dzi' znów nicdzi la. będz · 
miał ·p sohnoś PJlllÓ\\ ić z kn!\\ nym, 
µrzyja -ielcrn, :\ iadcm. Pro imy I o a
ków, aby przy ka:i.dcj po obno ... i p~ to 1 

znajom 1ch. Z\' t ż po iad, ją ., \ iaru a 
Polskiego'·. l O\\ i dzia '~zy ię, ż zn -
jumy gazety nic ·zyta, trzeba ro za hę ić , 
aby obcz~tpi.ł ,\\iarn -. l' J lkie ··n 
trz d kwartał. 

Dahlhau en. Znikł tu bez 'ładu ór
nik Stanisła ,. Zwnii ki. 

Bochum. Na zebraniu tarc 1 0 ,,ier
baud11 ", j· kic .siG latoś odbyło \\ B rlinit.:, 
zo lali do ~ci'lej z go zarządu wył rani: 
Sachsc z Bo hum, s hrocclcr z Bochum, 
Hoh111 'l. Bodtum i Waldcck r z Oe pel. 
Zcbrallic ferba11J11 \\ roh1 1 7 Jdbyć it.; 
ma \ Boch11111. • 

Unden. Zav;111~!u bez śl du zter l t
nie dziecko górnika Andrzeja Klem zaka. 

,„. ... . """ 
; '( ;„.'{. „ ./ • • :~· . „ 

Towarzystwo ś v. Barabry w Obcrhau n. 
We wtorek, dnia 20 czl:n · a godz. 

8 rano, odbędzie siG pogrz b członka na
szcgQ 

śp. MICHAŁA LASl(OWSł(IEGO, 
z domu chorych w ty rum, przy k 'cid 
fo. J(izcfa. Członkowk zcchcq si licznie 
zebrać w lokalu posicdzclt o godz. 7 rano. 
O liczny udział w pogrzebie i pobożne 
westchnienie za duszG zmarkgo uprasza 

Z ar z ą d. --Towarz Przemysłowców w Marxłoh. 
Dnia 21 maja zalożono To\\.·. pod na

zwą: Towarzystwo Prze.myslo\ ' C w 
Marxlol! i okolicy. Dnia 11 czerwca od
byto się walne zebranie. Po zagajeniu 
przystąpiono do oboru zarządu. do któr~
go zostali obrani: Przew. P. ł(arwik. za t. 
Br. Tomaszewski, sekr. M. Metel ·kJ, Z'l"l. 

R. Piecl10" iak, skarbn. ·\ . \\'eyna, za t. 
W. Plokarz, bibl. M. Antkowiak, za t. Sal
nowski, rewizorami lg. Jarnot i ·. Rara
nowski. 

Zebrania odbywać ię będą co pier
'" szy i trzeci ~)oniedziakk każdego mie
siąca o godz. wieczorem w lokalu p. Hol
tera, Wolfstr. - Przyszłe zebranie odbę
dzie się \\ poniedzia/ck l9 czerwca o godz. 
8 wieczorem. 
Karwik, przew. 

odbędzie siG w Essen w uroczy to'ć Rr
żcgo Ciala, na wielkiej sali p. van de Lo • 
przy ulicy Schiitzenbahn 58 o godz. 5 p 1 

południu, na który się szan. wvbor ·„' z 
calego powiatu uprzejmie zaprasza. 

\~ imieniu Komitetu powiat.:>we o 
Walenty owak, prz w. 

• 
Postbe tellun~s· r or u1ar. 
Ich bestelJe bienmt bei ciem 1\ai erli

chen Postamt ein Excmplar der Zeitung 
„Wiarus Polski" au l>ochum (Z itung~
prcisliste 128) flir da III. Quartal 190: 
und zahle an . bonnement und Besteilgeld 
1,92 Mk. 

~· -c::i .... 

~"'.: e Ml 
... 'łl - „ 

.:3 ---~ S:...Q 
"I; ... 

0°"' ca.."' 
Obige 1,92 Mk. erhałten zu haben, be

scheinigt. 

• • • • .d. • • . . • • 190.„ 

l(ałserlicbes Postamt • . • • • 



••• • •••••••••••••••••• 2 krawcy 

• Powinszowanie! • 
• , zanownemu podprzewodnicziacemu Tow. aw. Błe•ala • 

1najd' zarH r.t&' e za
trud _ icnie. 

• w Bruchu • 

: 'jego do•gon~!~.~~Y~'~ iy~~.~!;~jakowi : 

A. Pary zek, 
krawiec Ps>leki, 

Bochum, 
Henrlettenstr. 22. 

• Zoftl Sane1• • 
..._ tasyhmy 'v d11iu godów małże~sklcła 20 uerwcajaknaj3erde<'znil'je&e • 

3 pol8kfe 
służące 

•
-... ż' czeaia 11drowla1 szc~ęścia i j<1.k najlepszego powodzenia 

Sza11011Vna paro miej szez~81iwe cl1wtle. ~ 

• 
~iedozD.lj 11igdy strutku i zgryzoty. • 

potrzebne od 1 lipca 
przy wyeokich zasługach 
i di>bren.. ohejściem rze
źniekim. Długo ży.i w zdrowiu caerstwoaci 1 sile. • 

• .N"iech dla We s nt stanie wiek złoty. 

• 
Obyście w przyazł.iść spoglf\dali ucz~śliwie i we3oło. • 

H. Eogelhardt, 
Ażeby żadna eł murka troski nie weszła na W tl!le czoło 

• i:yczymy W am· tego co t7lko pr. gnie iem rerca. "' aszeg.n. • 

Ba ul. au p. Herne, 
Crangerstr. 23. 

_,,_<;J..-.._ Z,vjcie swobodnie jak te łmlat~i w pi~lcnej wiośnie. .&. X \V Kcńcu ,otrzykrcć wyku:y u~emy: • 
Służąca 

.....- nłodn para nłech iyje I • + Zarząd Taw. ~-. Michała w Br u chu. • 

zdolna potrzebna od 1 
lipca. 

···~········-·······*•*' 
Redtaurarya. „\Vilhelma

hOhe' 
w Ob.-rhausen 

Koło śpiewu „Słowik" w Marxloh 
donosi wszystkim rodakom z Marxloh i okolicy 
tż w dniu L8 czerwca obchodzimy naszą rocz
nicę na sali Kaspers, ul. Warbrukstr. w blisko
ści kopalni „Deutscher Kaiser szyb II". Szan 
towarzystwa, które zaproszenia O<lebraly i te, 
które zaproszel1 dla braku adresów nie odebra
ly, jak najuprzejmiej zapraszamy. Początek 
zaba\\'y o godz. 4 po poł. Będą śpiewy i dekla
macrc, sztuczka teatralna p. t. „Szkoda wą
sów·· Wstępne wynosi dla bratnich towa
rzystw 50 fen., dla gości za wp}sem 1 markę. 
O jak najliczniejszy udziaf w tej rocznicy prosi 

Z ar z ą d. 

Wielka uroczystość w Frintrop! 
Tow. św. Jana Nep. w frlntrop 

oznajmia czfonkom i wszystkim Rodakom w 
frintrop i okolicy, oraz wszystkim towarzy
stwom polsko-katolickim, iż w dniu 18 czerw
ca obchodzimy uroczystość poświęcenia nowel 
-chorą~\Yi, na którą wszystkie towarzystwa, 
które zaproszenia odebraty, i te, które dla bra
ku adresów . zaproszeń nie otrzymaly, z chorą
gwiami mile i serdecznie zapraszam>:. Na 
<iworcu w Dellwig i na przystanku kolet el~k
trycznei (Oberhausen, Essen i Miihlheim). L1p
perhci<lebaum oczekiwać będą czlonkowie na 
towarzyst\va do godziny 3!h p.o pol. Uroczy
stość odbędzie się na sali p. KleinzimHnhaus 
Oberhausenerstr. Pochód do kościola o godz. 
Yz4. Towarzystwa pos.tępować będą w pocho
dzie tak jak się stawią na salę. Program uro
czystoś~i zostanie każdemu, n~ sa,li .dorę~zony. 
O Liczny u<lzial w uroczystosc1 posW1ęcerna cho 
rąg\.\' i uprasza się. Z a rząd. 

Podziękowanie! 

Szanownym amatorom i amatorkom, 
za ich poniesione trudy i mozo1y w ćwi
czeniu o za dobre wywiązanie się ze 
swych' ról, jako i wszystkim uczesy1.i
lwm którzy nas raczyli swą obecnoscią 
popr~eć w naszej zabawie w dniu 12 czer
wca, składam w im~eniu towarzystwa set" 
deczne podziękowanie. 

TowarzyŚtwo~ św. Antoniego w Gelsen-
kirchen-Ueckendori 

obchodzi swą 7 rocznicę dnia 18 czerwca 
na sali pani Serres, ulica Billowstr. 15. Po
nieważ będzie zabawa zamknięta, więc 
czlonkowie, którzy są dlużej jak trzy mie
siące niepłatni, muszą się ze swych długów 
uiścić, inaczej nie będą mogli brać udziału 
\V zabawie, a więc dnia 18 czerwca o 4 
godzinie po pol. będzie sposobność do za
pisania się na członka. 

Uwaga: Członkowie win n i mieć o
znak i czapkę. Zarząd musi się stawić 
godzinę prędzej. O liczny udział w zaba
wie, tak członków, jako i gości uprasza 

Leonard Rychalski, prezes 

Ludzie każdego stanu mogą osięgnąć 
CENNIK 

NA KSJ;\ZKI DO NABOż.ENSTW A, 
powieściowe, naukowe itd. wysyla każde-
mu na żądanie darmo i franko. 

KSIĘGARNIA „GLOBUS" 
J. MROWClYNSKI, 

Rawicz~Rawitsch Pr. Posen. 

Czeladnik krawiecki zinajdzie u mnie 
stale ·zatrudnienie od sztukU. 

fr. Dukat, mistrz krawiecki, 
Gels.-Hilllen, Priesenstr. 15. 

NAJLEPSZE MASŁO Z MLECZARNI 
funt 1,10 mr. - masło naturalne fuot 95 fen. 
wysyłam za zaliczką franko w dom w paczkach 
pocztowych. Adres: Prau M. l(ANSCHAT, 
MARORABOWA 0.-Pr. 

Baczność! 

1111111111111111111111111111111 Ml Swoj llo swego : " 
... Szan. Rodakom poleoomy na sezon latowy, wszelkie matcrye na 'li = 
- suknie l bluzki, ~ ~ 
... czarne i kolorowe poooąwszy od 88 fen. za metr. aż do 1 ~ 
... najlepszych. i li r, Perkale, satyny, polskie płócienka na po- : ~ • i ściele i fartuchy, •rany, kołdry, i~ li 
- serwety na stół białe i kol. we wiekim wyborze. =! ~ 
- .; SpecyaJność: . ~ ;-~ 
- or Polskie chustki na głowę różnegó rodzaju. : ~ li 
- .,.. Chustki do nosa, krawaty, kapelusze i wszelką b?eliznę dla :'li:' ~ 
- ~ niewiast, mężczyzn i dzieci i t. d. ;: : Ili 
- = Zwracamy ti\'tagą wszystkim polskim towarzystwom ;o! ~ 
- ~ na obczyźnie, iż dostarczamy wszelkiego rodzaju : ~ llli = ~ ez;\pki według życzenia po cenach jaknajtaiiszych. ~i = = Lenartowski & Talarczyk ; 1 = w HERNE, ~= 
• ul. Dworcowa 77.. Bahnhofstr. 77. !9' 1!11 

1111111111111111111111111111&· 
Baczność Rodacy z parafii Odolanowskiej! 

Zapraszam niniejszem wszystkich ro
daków tutaj pracujących na obczyźnie, 
ażeby raczyli jak najliczniej przybyć na 
naszą pogadankę w niedzielę dnfa 25 czer
wca tego roku zaraz po '\vilelkiem nabożeń
stwie u p. Overbecka w Wetter, ul. Ko
nigsstr. Pokażmy kochani Rodacy, że cho.
ciaż tu na obczyźnie stoimy wiernie przy 
naszej katolickiej wierze i o niej nie zapo
minamy Tak samo, kochani parefianie, 
chociaż jesteśmy tak daleko oddaleni od 
naszego parafialnego kościoła, mamy wiel
kie prz.ywiązanie do niego. Na tej poga
dance chcemy się porozumieć wedle spra
wienia podarunku dla naszego parafialne
go kościola. 

Zwołujący: 
Pawel Litwin, Jan Wojtaszek ,Józef Krupa. 

Uwag: Gdzie zamlieszkuje w jednej 
mejscowośai kilku Radków z param Oda
lanowskiej, a podróż daleka, niechaj się 
porozumieją pomiędzy sobą i ~zynajmniej 
jeden z nch niech przybędzie. · 

Tuż przy mieście Wągrowcu, gdzie gimna
zyum, wyższa S1Jkora dla dziewcząt itd. i to 
zaraz priy szosie bardzo l'adnie, bo jak fot. 
wark nader korzystnie polożone 

GOSPODARSTWO 
120 mórg znakomitej ziemi z dostateczną ilo
ścią ląk - jest z pelnem, bardzo dobrze s ię 
zapowiadającem żniwem - pod bardzo dogo
dnemi warunkami do sprzedania. Budynki ma
syw i· w porządku; dom w ladnym ogrod1Jie, 

Gospodarstwo ,jest zupełnie bez długu. 
Zaliczki potrzeba oko.To t5000 marek; resz. 

ta pozostanie jako jedna stala hipoteka na <ilu. 
gie lata po nizkim procenoie. W mieisce za. 
liczkr przy]mie się też hipotekę lub też w za. 
mian mniejsze gospodarstwo w większej wsi. 

DRWĘSKI I LANGNER, 
Dom Bankowy w Poznaniu, 

ul. Rycerska. (Ritterstr. 38.) 

Recklinghausen-Siid. 
Donoszę, iż osiedlilam się jako 
POLSKA STRCZARKA 

w l(ecklinghausen-Siid, Baptistenstr. nr. 10. 
Skora usluga. Poszukuję służą~fcłt na 

wysokie zas.lug1i. Z uszanowaniem 
A. Andreszak. 

Józef l(uliński, 
przewodniczący Tow. św. Wojciecha '\< 

Erle-Mid<lelich. 
Rodacy w Herne i okolicy l ·Rudolf Ro bert,nast. 

Wielki wiec „Zjedn. zaw. poi. w l(ircblłnde 
odbędzie się w święto Pi-0tra i Pawia dnia 
29 czerwca po pot o godz. 3 na sali pana 
Schumacher. 

Wiec w Hamme przy Bochum 
odbędzie się w niedzielę dnia 25 czerwca 
po pot o godz. 4 w lokalu p. Oossmann 
przy kJściele ewangielic~im. 

Na porządku obrad: Jakie korzyści 
mamy w organizacyi, nowela górnicza, 
sprawy górnicze i hutnicze i inne waźne 
sprawy. Liczny udzial pJŻądany. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

l(LETTWITZ. 
Dnia Z5 czerwca wiec „Z. Z. P." w Klett

'\\~tz o godz. 3 po pol na salr p. Fischera. O 
liczny udzial prosi 

„Ziedooczente zwodowe polskie". 

Polecam szanownym Rodakom mój 

skład żelaza, 
maszyn 

do gotowanie., szycia prania i wyżdżymania, 
oru 

wszelkich sprzętów kuchen· 
nych 

po cenach jak aajta:B.szyeh. 
Zakupione rzeczy odstawiam franko do domn. 

Za gotówkę. Na odplate. 

Piecyki do ogrzywania. 
S I a n i s ł a w J a n k o w i a k, 

HEBNE, Neustr. ij5. 

•• 

właściciel M. Gerber, 
Kamen, narożnik ul. Weststr. i Schul3tr. 

Najstarszy i największy w Kamen interes specyal. 

Eleg. garderoba dla panów i ehlopeów. 
li Pracownia ubrań podług miary 

przy gwarancyi za dobre leżenie. ... 
Wszelka garderoba do roboty. 
S-pecyalny oddział 

OBUWIA 
dla pa~~:o~:~.w ~0i !~:~ t~~~~z!o!::!e~. trwal: J 

- . . ,,'.'?-·· 
~ . ... .., " ' ~ ..,....,~ . 

. GEBRt1DER BEIN, 
Mąrktstr. 45. Ober ha os en, Marktstr. · 45. 

Największy skład speeyalny garderoby dla mężczyzn i chłopców własnej roboty. 

Nowości llli 
w obraniach dla m~żczyzn 

tylko z rzetelnych materyj beznaganny krój. 

~-----------------------

Ceny 
ściśle stałe 

i tanie. 

Nowości 

w obraniach dla chłopców 
wykonanie zwykłe i najlepsze. ______________________ „ 

Pracownia ·" łasna ubrań podług miary w domu. 

Za •111t. ~ ł n Men ".......,., A ••• 11 Br. I I kl w Boclam- Nak1ad8m I cldolttami WJdawmctn „Wll rm Polakit«o ... w Beclram. 



·Ir. 139. Beobmn. wtorek 2 ·IO ozenroa 190&. 

todzłenne pismo lndowe dla Polak6w na obczyźnie, poświęcone Mwiacl1 orąz sprawom narodowym, politycznym ł zarobkow 11, 

Za inseraty placi sle u wicrn petytowv 15 f •• • " c1tt>drl ce42i-eni1. W'J'h.tkiem „i pośwł.te<:"Znyell.
1 'fdplata kwartalna na poczcie 1 • listowych wynosi 

'11 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 len. 
l:l~r11 Polski" zapisany }est w cennjku pocztowYtn 

W Imię Boże za Wiarę I Ojczyznę I ~Joszenia zamie92c:aont Drted in ratlł 40 fen. 
cze to oglasza, otrzyma rabat. - Usty do „Wiar 
Pol kiego" należy frankować i podać w nieb d r • 

•· - ~Idem „t. polniscb" nr. 128. ny adres 11 · zac~o. Rękopisów ·~ nie r. raca 

Redahya, Drukarnia i Księgarnia znajduje si~ w Bochum, przy ulicy Ma.ltheserstrasse. - Adres: „Wiarus Polski", Bochum. - Telefon u 11r- 1414. 

ttodzlce polscy! Uczcie dzieci 5We 

••wić, czytać I pisać po polsku l _ Nie Jest 
hlaldem, kto potomstwu swemu zole „. 
tife 11' pozwoli! 

z wypadków dnia. 

Sprawa wyborów w okręgu wąbrzesko
chełmińsko-toruńskim. 

Na niedzielnym; wiecu przedwybor
czym w Chelmnie, jaki się tamże odbył 
dla powJatu chelmiflskieigo, \\ szystkiml
glosami, z wyjątkiem ks. Szwedows~ie~o, 
PoStawi.:>no kandydaturę p. Jana Bre}sk1e
go z Torunia. 

Mocarstwa łączą się przeciw polityce za
borczej Niemiec. 

W No\vyn1 Jorku olbrzymie wrażenie 
wywolała depesza z Paryża, ogłoszona 
w tamtejszem J,Jilśmie „Sun". Depesza 
ta donosi, że sprawa zawarcia poko
iU została utrudniona skutkiem pewnych 
ok!aliczności w poleżeniu międzynarodo-

1 

wem w Europie mających bardzOJ poważne 
znaczenie. Jeszcze przed upadkiem Del
casseg'O gr-0ziła możliwość wybuchu woj
ny między f'rancyą a Niemcami, które ~o
rzystaiąc z osłabienia Rosyi i. odosobnie-
nia francyi, chciały prowadzić politykę 
zab1m:zą podobnie jak w r. 1870. 

W kilka godzin po dymisyi Delcasse
go Rouvier wyslal do Petersburga depeszę 
z oświadczeniem, że Rosya powinna coś 
uczynić dla ochrony f'rancyi przed zama
chami ze strony Niemiec. Rouvier zażądał 
przesunięcia wojsk rosyjskich ku granicy 
niet'lieck1ef, oraz zawarcia pok::iju. 

Ton depeszy Rouviera byl tak stano
wczy że car zgodzil się na rozpoczęcie m
kowa~ pokojowych pod warunkiem, iż żą
dania japońskie nie będą wygórowane. 

1Wtedy Anglia przyszła Prancyi z P?· 
m0cą czyniąc zabiegi w Tokio, aby Japon
czycy nie sta\viali dalekai idących żądań, 
a Anglia: zagwarantowała Japonii za?ez
pieczenie przed możliwymi zamachami ro
syjskimi na dalekim Wschodzie. 

W ten sposób francya, Anglia i Ro
sya ogra:niczyly Niemcy w ich praktyce 
zahorczea i wyodrębniły je w stosunkach 
mii:<lzy.paflstwowych \V Eu ropie. 

Telegramy. 
Pa r y ż. Prezydent ministrów ma 

dziś na posiedzeniu dać kilka wyjaśnień w 
sprawie Marokko„ 

To k 1 o. Japonia oświadczyła, że jest 
Przeciwną, aby rokowania pokojowe mię
dzy nią a ~osyą odbywały się w Europie, 
dla tego będą pewnie bez skutku starania 
Przeciwne ~osyi. Rotowania toczyć się 
lllałą w Ameryce a mianowicie we Wa
szyngtonie. 

Mos k w a. Jenerał Kuropatkin, mar
S~łkowi szlachty doniósł, że ubolewa, iż 
~ instwa wdrażają rokowania pokojowe, 

bob yr'iem armia rosyjska ma nadzielę, że 
PO l1e Japończyk6w. 
b I< a t o w i c e. Partya niemieckich fa
:kantów I baronów kopalnlanycb t>O· 
rai::a na kandydata do parlamentu Ubc
..., o Posła sejmowego dr. VoHz'a. 

Prećz z bałamuct~em I 
,~~Gaz~ Gdańska", która jest obecnie 
iączif Ośctą ~Półki, złożo~e~ pn~~le ~
ia . ie z w1elk1ch wlaśc1c1eh ziemskich 

ll»eszcza w sprawie Związków Zawo~ 

dowych nast~pnjące pismo z Gda6skat 
Jako czytelnik „Gazety Gdaf1sikiej" 

\\iem, a raczej przekonałem się z jej ła
mów, że „Gazeta Gdaf1ska" stoi na stano
\\'isku popiera'.nia wszystkich warstw sp.:>
leczeństwa polskieg-0 1 a zatem zajmuje się 
najrozmaitszemi sprawami, stosując się do 
czasu i naglących kwestyi, poruszając ta
kowe w tej mierze, na jaką z góry zas.lu
gu1ą. A zatem zau\\ ażylem, że tak samo 
jak nasza inteligencya i tak zwany stan 
średni, również 1 stan robotniczy bY\\ a 
uwzględniany, ten ostatni' tern więcej. gdyż 
ma sposobność się z różnych, specyalnie 
dlai niego wypracowanych artykułów cze
go się nauczyć, względnie swoją wiedzę u
doskonalić, a to bez przeszkody w przeko
naniach religijnych i narodowych. 

Jedna z dzisiejszych kwesty1 ogól ro
botniczy na pierwszem miejscu za)mują
cych jest bez wątpienia dążenie dD· zakła
dania związków robotniczych i miejsc pła
tniczych wszędzie tam, gdzie takowe dotąd 
nie istnieją. Zachodzi przeto pytanie, czy 
związki takie, których r.npowszechnianie 
dziś w kołach robotniczych stoi na porząd
ku dziennem, są koniecznie, a powtóre, do . 
których z tych istniejących związków na
leży się nam, jako Polakom katolikom w 
razie potrzeby przytączyć. 

Choć pierwsze pytanie dla tych, któ
rzy w pierwszem rzędzie wchodzą w ra
chubę nie mniej ważne Jak drugie, nie chcę 
się w niniejszem nad niem zatrzymywac, 
gdyż w razie umieszczenia pisma przez 
Szanowną Redakcyę i drngą razą chętnie 
użyję jej lamów w tej kwestyi. Zatrzy
mam się przy drugiem pytaniu, gdyż wła
śnie .:>dpowiedź na drugie pytanie nawią
zała mi siG po przeczytaniu sprawozda
nia z wieca Zjednoczenia za.wodo1wego 
polskiego w Torunm, umieszcwnego w 
numeirze 70 „Gazety Gdaińskiej". W To
runiu wypowiedziane zdanie p. Sosińskie
go z Bochum: „Organizacya robYŁ.ni
ków w dzielnicach polskich jest konieczna 
w interesie ogólneg0i dobra", jest i zda
niem mojem, ale niemądrze byloby, gdyby 
z polskiej strony w interesie naby\\rania 
członków chciano się powoływać na rze
komy brak pieniędzy związku chrześc~ań
skieg::i, jak to i socyaliści czynią kiedy mu 
innej latk) przypiąć nie mogą. Taka tak
tyka znaczyłaby: Rżnąć się w wlasne cia 
ło, gdyż dla Polaków w niemieckich <J:ga
nizacyach oprócz tej ostatniej, żadna mna 
organizacya nie jest miarodawczą( ?) zre
sztą chrześciański związek dotąd nikomu 
ze swioch członków przynależnego wspar
cia winien nie został, a kiedy się w Czer
sku tacy znaleźli, którzy wsparcia nie o-
trzymali, to już chyba nie z winy ~wią~ku 
lecz z własnej nie będąc członkami związ
ku. Tak sam:} nie można mówić, że Z\\ ią
zek ten jest związkiem centrowców, g<lyż 
nietylko centrowcy, lecz i ~oważna ~zęść 
prort:estantów od socyahstow strom, .a 
członkami onego związku są wyłączme 
katolicy lecz także i ewangielicy. . 

Nie zabieram tu głosu na to, aby zwią
zek polski krytykować, ale zwracam p. 
Sosińskiemu na t> uwagę, że z p<Jwodu 
strejku który się 13 maja w Gnieźnie ukoń
czył, a'w którym w "·iększej c_zęści c~ton
kowie połskiego zwią~lrn udz1a~ bra}!' w 
numerze 12 „Przyjaciela robotmków . o;· 
ganu związków zawodowych chrz:śc1.an
skich różne zarzuty na koszt teg<YL pier
wszego wyczytać moiai. 

Co d~ popierania związków chrze-
~ciańskich lub narodowych, to trzeba 
~rzyznać, że choć część naszeg() wielebne
go ducho'\\iie11stwa jest. takowYttl przychy
lna. jednakowoż we Wielu przyp~dkach .oo 
teg~ usposobięnia l zapatryw~n.i.a zal ezy, 
że w poiedyńczych miejscJWok1ac~ ~k()
we nie istnieją. W ogóle zaś zanosi s1~ w 

tym względzie w najnowszym zasie na 
lepsze, tylko brak pracowników taki h z 
pomiędzy stanu robotniczego daje się we 
znaki, którzyby śmiało i otwarcie wystc
powali w tern celu, aby stan nasz robotni
czy od zgnilizny duch:.>\\'ei w " 1arsztacic, 
fabryce, na budowli lub na polu wstrzy
mywać. 

Niech zatem każdy, czy robotuik czy 
rzemieślnik przyłącza się do związku ta
kiego, do jakiego mu jako katolikowi na-
1<.:żyć przystoi; w razie nic istnienia na 
miejscu polskiego, powinien(?) się do zwią 
zku crześciai1sikiego przyłączyć. Skutki 
korzyści tegoż me stoją tylko na papierza, 
a oświata także nic na ostatnim miejscu. 

P a w c l M a t c r n a, 
sekretarz miejsca platniczego murarzy, 
związku chrześciańskicgo w Cidai'1sku. 

Od siebie dodaje „Gazeta G<laflska'·•: 
,,Umieszczamy powyższą korespon

dencyę, wstrzymując się ::>d sądu wlasnegu 
aby zwrócić naszemu ogótowi, a szcze
gólnie r-0botmkom uwagę na to, iak pilną 
kwestyą organizacya zawodowa robotni
ka naszego przedstawia." 

Tylko tyle - ani słowa więcej! Dzi
" imy się, żei „Gazeta Gdańska", jako pi
smo narodowe nie wie, czy nie śmie p:>
wiedzieć, że robotnik polski tylko do pol
skicn towarzystw i związków zawodo
wych należeć może. Taka grzeszna bier
ność jakiej dowód w 11-0wyższej uwadze 
dala „Gazeta Gda!lska'' wywołuje tylko 
zamieszainie pojęć i wyt\\ arza stosunki, 
podobne do berlińskich, gdzie, wielcy na
rodowcy i katolicy, powalani z urzędu, 
aby zwalczali socyalmt demokracyę sami 
naleŻ41 do z,w iązków zawodowych so
cyalistycznych. 

Polacy na obczyźnie. 

Ze spraw wyborczych. 
W ubicglq niedzielę odbyto się w Es

sen posiedzenie komitetów wyborczych, 
gdzie omawiano sprawę nzupelniających 
wyborów w powiecie Essen. Dla braku 
miejsca szczególO\Ve spra\VOZdanie poda
my w przyszlym numerze. Tu zaznacza
my tyłk<>, iż ogólne bylo zdanie, że Pola
cy glosować winni bezwarunkowo na Ro
daka. 

Wiec na Łużycach. 
Sprawozdanie z wieca w Reppist na 

Lużycach. Po wielkich trudnościach udało 
się zwolać wiec na Lużycach w I~eppist. 

Wiec zagail druh Regulski i oddał 
przewodnictwo dh. Szafraf1skiemu z Amn
hiitte który powoła! sekretarza i ławni
ków 'a potem udzielił glosu dh. Regulskie
mu. 

1 
Druh Regulski przedstawił znaczenie 

„Zjedn::>czenia zaw. poi." oraz zwią~k~w 
zawodowych, w dluższem przemów1e111u, 
które Rodacy oklaskami przyjęli. Zabierali 
jeszcze glos druhowie Kra~se, Mielcar~k~ 
Kaczmarek i inni, zachęca1ąc do polsk1e1 
c rganizacyi. . . 

Czerwoni stawili się też dość licznie 
i żółć im chc1ala pęknąć, że im nie pozwo-
lono mówić p-0 niemiecku, l.e~z Rodacy ~a· 
si powiedzieli: wiec p::>lsk1 t b~st~ ! N .c
. k'ś genosse" Cilas zaczął mow1ć łam~
!~ą 1poi~zczyzną, ale że nie ;uógl trzech li
czyć, przeto też wnet s~onc~yl. 

W końcu zgłosiło się ktlkunast~ no-
, h druhów na członków. Uwazamy, 

~Y~botnicy polscy na Lużycach ~vnet ui 
. organizacye polską za konieczną . f ~;,~ie <lo niej przystęp.)wać b~dą .. Już tez 

1. ' Wl·ec rzucił jaskrawe ś\natlo na 
pierwszy 
racę czerwonych towarzyszy, a z ~as~m 

~szyscy robotnicy polscy przekonaJą się, 

08 ledez ni ' • 
W obec częstego łączenia „Wiaru a 

Polskiego'" z czynnikami i organizac ami~ 
zupełnie niezalcżnemi od „ Wiarusa Pol
skiego", oświadczamy, ie kierownicy 
„Wiarusa Polskiego" ponoszą odJ>Qwle
dzialność tylko za to, co sami czynią i co 
druku}ą w łamach „Wiarusa Pol kiego„. 

REDAKCYA I WYDAWNICTWO 
„WIARUSA POLSKIEGO". 

Z wojny rosyjsko-japoń kiej. 
Znane już są szczegóły bitwy mor

skiej pod Tsuszimą, tego zdarzenia cp ko
wego - telegramy bowiem rozniosły po 
Ś\\ iecie opisy oddzielnych epizodów, we
dług opo\Viadań oficerów rosyjskich, któ
rzy zdołali uratować życic i na ląd Japo
rni się d:>stać. Gazeta neapolitaf1ska ,,Cor
riere della Sera" przytacza opowiadanie 
inne, którego oryginalność na tcm polc~a, 
żr pochodzi z ust oficera jap-oi'1 ·kiego. 

Od samego początku \\ yraża on ździ
wicnie, że eskadra rosyjska tak mato czy
nila, ażeby zapewnić sobie zwycięZt\: ::>. 

- Dwa mieSi1ące - mówi - JaP-01i
czyk - spędziliśmy w największcm naprę
żeniu i niepokoju, stojąc wciąż u wybrZC"ly 
korea1iskich. Z-0lnierz jap01i ki poklada 
najzupełniejsze zaufanie w swoim wodzu„ 
ale również wie dobrze, że '' ódz ten jest 
tylko człowiekiem, że można go. podejść, 

~mylić, pokrzyżować jego plany. Togo 
nie ruszał się przez dwa miesi<lce z miejsca 
zaw·wniając, że przeciwnik mu i przyjść 
tu i tu zostanie rJobity. A jeśli nic przy
będzie? A jeśli okrąży nas, zmusi do opu-· 
szczenia wygodnego i bezpiecznego tano
wiska, wywabi na morze otwarte, napad
nie znienacka? Pytanie takie, pomimo 
wiary w wodza, wciąż na nwa!y, pędza
ły sen z naszych oczu. 

Według rozkazu, byliśmy od m1e l<!
ca gotowi do bit\ ·y. W kotlach przygo
towano calą siłę pary. Ale żaden rozkaz 
nic byłby \\' stanic \\ yt\\ orzyć w ~ród za
lóg tej czujności, jaką spowodowala nie
świadomość zamiarów przeciwnika. Ka
żdy z nas wpatrywał się \V pr7.e trze1i 
mJ-rską, jakby chciat wzrol<Rcm ducha od
ga<lnąć, co ię dzieje! Dwa miesiące ocze
kiwania1 wytężonego , pomimo zapewnicri 
i uspakajania ze strony wodza naczelnego, 
były dla nas nic dającą się opi ać męczar 
nią. Stycznośa z lądem nie mieliśmy ża
dnej. Niewolno pisać, nie wolno otrzy
mywać listów. Tajemnica ·Jtaczała na 
\Vokolo. 

Wszyscy odetchnęli pełną pier ią, gdy 
dnia 27-go: o godz. 5-tej rano na okręcie 
admiralskim „Mikasa" pojawił ę sygnał: 
„Przeciwnik nadciąga". Zwątpienie i nie
pewność zniknęły. Ze wszystkich pier 1 
wyrwalo się glośne „Banzaj !" Potem 
cisza f gorączkowe przygot0\\'1"\ anie się 
do bitwy. 

Oczekiwaliśmy Rosyan w cieśninie 
pomiędzy Tsuszimą a Koreą; tam stalY, 
dwie nasze dywizye · trzecia najsłabsz~ 
strzegla v,ryjścia pomiędzy wyspą a lądem 
japońskim. Okazafo się że przeciwnik 
inną wybral drogę, kolo brzegów }ap-0ń
skich. 

Byla godzina 11, gdy st\\ierdzila to 
trzecia d}"'1:izya i zawiadomila admirała 



1elegrafem bez drutu. Calą silą pary obie 
dy\\ izye puścily sic: ku północy, by okrą- _ 
żyć Tsuszimę i zajść Rosyanom drogę. 
Wiatr dął silny; torpedOIWce musialy trzy
mać się wybrzeży. 

O godzinie I-ej byliśmy na miejscu; 
.ubiegliśmy przeciwnika i, wedlug rozkazu 
uformowaliśmy linię bojową; „Mikasa" ją 
.zaczynal, „Kasuga" stal na końcu. Na 
kwadrans przed godziną 2 ujrzeliśmy pier
wsze ~kręty rosyjskie. Admiral sygnali
zowal: „Losy ojczyzny zależą od tej bitwy 
spełnijcie obowiązek". Głośne „Banzaj" 
było Odpowiedzią na ten sygnal. 

I znów nastala cisza. Przerwał ją pier 
wszy strzał z „Borodino", a za nim zaraz 
dmgi. Oba chybily: pociski wyrzuciły w 
górę slupy wody. 

Druga dywizya ześrodkowała cały o
giefl na „Bor0din0'", inne okręty stały 

· dwiema kolumnami jeden za drugim, w 
długim szeregu. Nasze okręty stanowily 
Iirnię poprzeczną do okrętów rosyjskich. 
Wszyscy zrozumieli odrazu, że wytworzy
la się pozycya niekorzystna dla przeciwni
ka, który tylko oddzielnymi okrętami móg~ 
występować do walki. 

Taki byl wstęp do tej strasznej biltwy 
- kończy oficer japoński. . 

Baeznośc Rodacy J 

'h wszech stron sypią się gromy na 
,,Wiarusa Polskiego'', przeto właśnie w 
chwili obecnej potrzebną nam jest konie
~znie pomoc naszych Szan. Cżytelników. 
Z tego powodu prosimy o wczesne 0dno
wienieprzedpłaty na trzeci kwartał i o 
rozwinięcie gorliwej agitacyj, aby liczba 
abonentów z dniem 1 lipca jak najbardziej 
wzrosła. I · . ..,,,!~~ '• 

„Wiarus Polski" jak dotąd zawsze stać 
będzie na gruncie narodowym, katolickim i 
robotniczym, to też liczymy na poparcie 
Rodaków. 

W przyszłym kwartale zaczniemy 
·druk 

BARDZO ZAJMUJĄCEJ POWIESCI, 
która zapewne jeszcze bardziej podobać 
się będzie, niż „Kapitan Czart". 

Zresztą „ Wiarus Polski" gorliwie pra
cować będzie dla dobra Rodaków na ob
czyźnie, aby więc jego praca była tern sku
te~zniejszą, prosimy go rozszerzać. 

Ziemie polsk{e. 
Z Prns Lachodnieb Warmii i Mazar. 

Gdańsk. Odbyt się tutaj kongres geo
graficzny, w którym bral-0 udzial przeszlJ 
400 uczestników. Pierwszy odczyt o WY.
prawach swoich do bieguna południowego 

Norwegia. 
Dnia 13 kwietnia 1798 r. byto w Wie

dniu ogromne zbiegowisko: wypędzano 
posla francuskiej republiiki, ponieważ z o
kazyi narocbwego święta francusk.iego 
wywiesił na balkonie swoim trójkolorową 
flagę. Postem tym byl Jean Baptystai Ju
liusz Bernadotte, syn adwokata z Pau, któ
•ry w siedmnastym roku życia zaciągną
wszy się do armii francuskiej jako ochot
nik, dosłuży! się w nkej szlif generalskich 
i takich wawrzynów, że zazdr::>ścil mu ich, 
jak mówią, sam Napoleon. Czy jednak za
'<1.rościł„ czy nie zazdrości~, to pewne, że 
szczęście miał mniej stale niż Bernadotte, 
który ożeniwszy się z córką pewnego kup
ca marsylskiego stał się szwagrem Józefa 
·Bonapartego. Wiadomo zaś, jaką to ka
ryerę stanowib kuzynostwo z wielkim 
)(orsykaninem. Także i przy rozdziale 
tronów okazał się Bernadottc najbardziej 
,szczęśliwym. Panująca wówczas w Szwe
cyi a po francusku myśląca partya, wybra
ła go następcą tronu, król Karol XIII. a'ClotP
tcwal go, a szczęśliwy benjaminek losu 
·zmieniwszy imię i wiarę, wstąpił w r. 1818 
p ośmierci sweg.J• ojca przybranego na 
tron szwedzki jako Karol Jan XIV. 

Nowa dynastya byla jedyną z pośród 
stwo;rzonych przez Napoleona, która oca
łala przed mściwym obrachunkliem wie
deńskiego kongresu i nie upadla wskutek 
rewolucyj lub nieszczęśliwych W)jen. Ale 
wnuka tego dzielnego żołnierza, który 
zdobyl sobie nawet tron królewski, spo
tkało teraz nieszczęście największe z tych, 
ja}tjie monarchę wogóle dotknąć mogą. Je
iden z jego narodów a:łJiył go z tronu. 
Norwegia1 gdzie od dni kilkunastu zamiast 
"króla panuje spoko-ina rewolucya, jest obe
cnie naiciekawszym krajem w. Europie. 
Budzi on też teraz tywsze zajecie niż kie
~ykHwiek. 

'\\„"gk>sil prof. Drygalski. Równocześnie 
z kongresem otwarto na wielką skaie wy
-stawe geograficzną, do której uświetnienia 
przyczyniły się zwłaszcza zabytki wyd:>
byte z archiwów miast Prus zachodnich. 

Kowalewo. Niedawno temu odstawio
no do lazareta miejskiego w Toruniu 4 le
tnie dziewczę Helenę Jarcieniewską z Biel
ska. Dochodzenia lekarskie wyikazaly, iż 
dziecię zapadlo na stwardnienie kręgów. 

Grudziądz. 21 sprzedawczyków, Ii 
. tylko z pośród naszego ludu, wymieniła 
wedlug „Gaz. Grudz." w swem ostatniem 
sprawozdaniu komisya kolonizacyjna. Za
tem 21 gospodarzy zdecydowało się prze
frymarczyć tę krwią i potem oj.ców zro
szoną ziemię ojczy,stą w niemieckie ręce, 
która dla nas Polaków tak dobrze1 jakby 
już na zawsze byla stracona. - Smutne. 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 
Leszno. Urzędnik zwrotniczy Pa

czy11ski siekt trawę na torze leszczyńsko
zbąszy11skim. Z powodu wiatru odwró
cil się i nieslyszal nadchodzącego pociągu 
miejscu. 

Poznań. W sprawie ordynacyi ry
dz,yńskiej otrzymat „Dzien. Pozn." nastę
pujące pismo: 

Jest w ·powiecie śremskim rodzina Sul
kowskich; męzcy potomkowie twierdzą, 
że pochodzą od książąt Sulko:ws.kich w 
prostej Iimi i to od Franciszka Sulkow
skiego, urodzonego okola roku 177D a zmar 
leg,01 dnia 22 grudnia 1831. Tenże Franci
szek Sulkowski ma być bratem księcia An
toniego, zmarłego w roiku 1836 albo pocho
dzi od jednej z czterech synów Augusta 
SułkowskiegD z roku 1740. 

Imiooa tych czterech synów Augusta 
Sułkowskiego, który wtenczas nie miał 
jeszcze: tytulu książęcego, są: August, Ka
zimierz, Franciszek i Antoni. 

Franciszek Sułk0wski (t 1831) pojął 
za żonę w roku 1807 Teklę Wleklińską, 
zwykłą wiejską dziewczynę; wskutek tego 
i z innych jeszcze powodów całkiem od 
rodziny w Rydzynie odczepił się. W akcie 
ślubnym kościelnym Franciszek Sulkow
ski zapisany jest jako szlachcic, lecz syno
wie i potomkowie jego! obecni tytułu szla
che:okiego nie używają. 

Rodzina Sułkowskich prosi o współ
udział osoby zam<Jżniejszej, któraby za 
późniejszem wynagrodzeniem podjęła się 
przeprowadzić rodowód familijny a mia
nowicie wynaleźć metrykę Franciszka 
SulkowskiegOI. 

Poznań. „Ostmarkenverein" wyslal 
da kanclerza księcia Buelowa powinszo
wanie z okazyi obdarzenia go tytułem 
książęcym i życzył mu podobno, aby ten 
nowy tytuł pozwolił mu doczekać się zwy-

Dotychczas wymawaaiąc wyraz „Nor
wegia", miało się na myśl'i' tylko literaturę 
i fi::>rdy. Resztę lącz.ylo się razem ze 
Szwecyą w pojęcie iedneg-0 ustroju naro
dowo-państwowego - Skandynawii. U
chwala norweskiego Storthingu odsłoniła 
nagle przed oczyma zdumionej Europy głę
boką przepaść w tym IX>zornie jednolitym 
·organizm/ie państwowym i kulturalnym, 
przepaść nad którą mostu· zarzucić prawie 
że niepodobna. Przez dziewiętnaście lat 
wrzała walka między Norwegią a Szwe
cyą, wprawdzie be.zikrwawa tylko, parla
mentarna, ale nie mniej zażarta. Obecnie 
walka ta doprowadziła do bezkrwawej ró
wnież rewolucyi. 

Wypadki dzisiejsze poprzedzały zda
rzenia więcej krwawe i groźne, ponieważ 
zerwana obecnie unia nie jest pierwszą po
między ·.:>borna temi państwami. Już przy 
końcu wieku czternaste.go ttdalo się Ery
kowi Pomorskiemu, jako królowi Dami i 
Norwegii, zdobyć dla siebie także tron 
szwedzki i koronować się na uroczystem 
posiedzeniu wspólnej Rady państwowe) 
królem wszystkich trzech państw: skandy
nawskich. ówczesny jednak ·0<kres czasu 
wypelniały wyłącznie niemal same wojny. 
Każdy z trzech połączonych narodów bro·· 
nil zazdrośnie swojego stanowiska wyjąt
kowego w unii, domagając się poszanowa
nia dla swojej konstytucyi. Naiupartszymi 
w dążeniu do nandowei niepodległości -O

kazali się wówczas Szwedzi, którzy też 
zdobyli ją ostatecznie, koronując w r. 1523 
Gustawa Wazę swoim króle)l1. Unia Nor
wegia z Danią pozostała do r. 1812 i wy~ 
warta na Norwegią wpływ tak głęboki, że 
widoczne ślady jego do dziś jeszcze istnie
ją. W ciągu tych stuleci unii, Norwegia 
zduńszczyła się mianowicie dJi tego stop
nia, że norweska język ustąpił miejsca duń
skiemu a w piśmie i literaturze, tak się do 
ni~go upodobnił, że dzisiaj pomiędzy ,~bo
rna tymi językami niewielka tylko istmeje 
trywania literackie 1 lecz także polityczne. 

cięztwa w polityce w t. z:w. Ostmarkach i 
to zwycięztwa nad Polakami. Kanclerz w 
oopowiedzi miał oświadczyć, iż ma nadzie
ję, że życzenia hakatystów się spclnią. 

Ze Słązka ~Ił Starej PolskL 
,Opole.; D~ polskiego Komitetu po

witowego w Opolu wstąpił jeszcze przew. 
ks. prob. Jankowski z W. Kotorza, który 
-stoi w zupelności na stanowisku dotych
czasowych uchwal J(omitetu. 

Katowice. Ciekawy wypadek zda
rzyl się tia łlr<1„„_J. 1 usyjskiej niedalekJ 
Laurahuty. Jakiś murarz zbliżył się do sto
jącego tam kozaka i wdal się z nim w roz
mowę. A jak się to zwyczajnie dzieje, że 
z znajomości zrobi się przyjaźń, tak też i 
murarz w krótkim czasie zaznajomił się 
serdecznie z swym kozackim . przyjacie
lem,. P.:>mogla im do tego szczególme tę
ga butelka wódki, którą murarz mia.il przy 
sobie i którą często podawał kozakowi. 
Oc;;ywiście, że dla kozaka była to bardzo 
ponętna pokusa, której oprzeć się nie zdo
lał. Przykladal więc często buteleczkG 
-0;) ust, aż ją wypróżnił. Lecz siwucha 
byla za potężna dla kozackiego ż-0lądka, 
tak że \vkrótcc sumienny strażnik rosyj
ski porzucił broń J polożywsfy się pod 
obok stojący dom, zaczął smacznie chra
pać. Tymczasem murarz nie chcial ·Jpu
ścić swego przyjaciela, lecz wziąwszy 
brot1 w rękę, zaczął z niej strzelać i do
kazywać porządnie. ·Wkrótce nadszedł 
patrol kozacki, murarz więc wolał się ulot
nić, zostawiwszy broń. Straż pograni„ 
czna wrelce się zdziwiła, nic ·zastawiwszy 
kozaka na miejscu. ZaczętQ szukać wszę
dzie, aż go nareszcie znalezi::mo smacznie 
śpiącego pod domem. Wpakowano jako 
tako na wóz i przytransportowano go1 na 
policyę do S.:>snowca. Zapewne go nie 
minie kara za swą niedbalość. 

Laurahuta. Straszne nieszczęście sta
ło się w ty.eh dniach w tutejszym werku. 
23 letni robotnik Wroclaiwek wpadl pod
czas roboty do roztopionego:> żel~za. Od-

. niósł 'On oparzenia tak okropne, że umarł 
w krótkim czasie wśród strasznych, bole
ści. -- Taka to jest dola naszego rJ•botnika ! 

Z innych dzielnic Polski. 
}(raków. W czwartek o godzinie 11 

wieczorem do domu pod nr. 32 przy ulicy 
Dlugiej w Krako1wie powrócił mieszkający 
tam ze swoją matką staruszką sJ'uchacz fi
lozofii, Maryan Buszyński, bczący lat 23. 
Okofo północy stróżka i niektórzy lOlkato
rzy us.lyszeli dwa głuche strzaly, przytłu
mione szumem wody z wodociągu. Na 
strzały, te nikt nie zwracal uwagi, tern 
mniej, że wszyscy byli znużeni snem. 

Dopiero o 6 rano, służąca wychodząc 

różnica. Dopiero w najnowszych czasach 
pojawil się w Norwegii' ruch dążący do re
stytucyi starego języka norweskieg·r:>, któ
ry w pierwotnych swych formach prze
chował się jeszcze tylko w gwarze wie
śniaczej. Najwybitniejszym przedstawi
cielem tego ruchu sta'ł się Arne Qarborg. 
Ruch ten jest tem ciekawszy, że Norwegia 
posiada najarystokratyczniejsze wlościań
stwo na ziemi. Rodziny wlaściańskie, mo
gące się .pochwalić czterysta lub pięćset 
letniemi drzewami rodowodowemi, nie na
leżą w Norweg.ii bynajmniej do rzadkości. 
W tych to włościanach tkwi siła całego na
rodu. Większych miast bowiem jest w 
Norwegii niewiele. Chrystiani~, Bergen, 
Trond'heum. Christiania stolica', której li
czba mieszkańców podwoiła się w ostat
nich latach dwudziestu i wynosi obecnie 
blisk.:> ćwierć miliona, jest jedynem wiel
kiem miastem norweskiem. SiedZJiba rzą
du, uniwersytetu, muzeów, metropolia no
wożytnej kultury i literatury norweskiej, 
o której Knut Hamsun powiedzi3'l, że nikt 
jej nie opuszcza bez wyraźnego piętna po
bytu w niej. Wiele tam jest wieLk0(111Jej
skich instytucyj, w wielu rzeczach Chri
stiania może konkurować z największemi 
stolicami a mniejszą liczbę SW;)ich mie
szkańców równoważy ogromnem zna-cze
naem niektórych dla kultury nie samej tyl
ko Norwegii. Tutaj Ibsen powróciwszy do 
swej północnej ojczyzny z Wloch i Nie
miec, zanim jeszcze ciężka choroba przy .. 
kula go do miejsca, stale siadywat przy 
swoim st=:>liku w Grand Hotelu, zatopiony 
"v lekturze dzienników, wielbiony ja:k b-0-
hater narodowy i pozdrawiany przez lu
dzi, którzy u nas w środkowej Europie nie 
znają się na literackich wielkościach. Al
bo BiOrnson, o którym dotąd nie wiadomo, 
czem jest więcej - p\>litykiem 'CZY poetą, 
a który teraz jawnie i otwarcie aprobował 
czyn Storthingu, choaiaż sam w nim nigdy 
nawet jednej godziny w życiu nie przepę
dził. Od Ibsena dzielą go nietylko za.pa-

na ganek prowadzqcy die mieszkania &.. 
szyńskich, dostrzegła na. podlodze ficine 
ślady krwi. Zaalarmowani mieszka6cy 
zbieglt się oo mieszkania, gdzie oczom kii 
prze<!Stawil się przeratałący ·widok. 

W pierwszym pOkoiku, który sl'uży za 
kuchenk~, przy nędznem lOżku leiaJ trup 
akolo 60 lat liczącej kolbiety, rozebranej 
do koszuli: na ustach zakrzepfa kre\v 
zwil'oki cale zalane były krwlą, koszul.a· Po~ 
krwawiona. Były to zwłoki Ełeonorv 
Buszyńskiej, matki Maryana. W drugi;i1 
pokoiku, na samym środku, leżal na ziemi 
na lewym boku tmp Maryana Buszyilskie~ 
go. W prawem ręku tkwił rewolwer, głó~ 
wa spoczyv.1ala w kaluży skrzeplej kn i 
rana byla w prawej skroni. Busz;11shi 

·leżał w części ubrany, bez obuwia, w skar
petkaich. Caly ten obraz ,,-skazy;,vał ie 
Buszyński zastrzem matkę, a potem sJi~bl~. 

Na miejsce tragedyi przybyla rano ko. 
misyai policyjno-lekarska. Po spisaniu 
protokółu Z\vloki zostały odstawione dl) 
zakładu me<lecyny sądowej. Slady krwi 
na ganku wskazują, że matka otrz~1na\ ·
szy strzał w usta, wyszła na ganek, aby 
prawdop-0dpbnie dostać się do wodociągu, 
a wracając, lewą ręką oparła się o futry. 
nę drzwi, gdyż na futrynie od!bity się jej 
zaikrwawione palce. 

.Pobudką strasznego czynu był DOdll
bno niehonorowy postępek Buszyl1słdego 
który pobierał stypen<lyum w kwocie looO 
kornn. Buszyński, jako sekretarz Kólka 
ma tema tyczno-p rzyrodn iczego1, poświęcał 
mu wiele czasu tak, że nie zdał kolokwiów 
koniecznfo potrzebnych dla wypłaty sty~ 
pendyurn. Chcąc inkasować stypendyum 
Buszyf!ski naiptisal sobie kwit ł na · nin; 
sfaiłszowal podobno podpis jednego, z l)fQI. 

fesorów. Czyn ten wydal się, co grorilo 
Buszyńskiemu utratą stypendyum, a wiGc 
utrzymania. Udzielenie tej wiadomości 

matce widocznie wy\.vofa.fo straszną s.ce. 
nę, której rezultatem było, że Busz:ri1ski 
zastrzelil matkę, mierząc w twarz, a na. 
stępnie sobie wpalkowal kulę w praw:i 
skroń. Takie są, według „Głosu Narodu" 
pierwsze wyniki dotychczasowe.go śledz
twa. 

Wiadomości ze świata. 
Z Rosyi. Minister skarbu przyjął re

prezentantów handlu i przemyslu, którzy 
złożył oświadczenie w sprawie wykona11ia 
ukazu carskiego z 18 lutego co do repre
zentacyi ludowej. J e<lnemu z delegatów 
oświadczyl pewiien książę z polecenia cari1 
iż m.Jnarsze bardzo zależy na szybkiem 
wykonaniu ukazu. Ukaz jest obecnie przed 
miotem rozważania w komitecie minłstrów 

BWrnson jest nacyonalistą norweskim, 
Ibsen wielko-skandynawem. 

Ibsen i Biornson - dwa różne, ni6PO· 
dobne dJ. !Webie szczyty nietylko norwes· 
kiej, lecz wogóle skandynawskiej literatu· 
ry, która bynajmniej nie jest tak starą 1 jak 
się o niej pod wrażeniem dziel obu ieJ t1ai· 
wyższych przedstawicieli powszechnie 
mniema. Aż do. roku wojny z Danią, kic· 
dy Ibsen pisał swoich „Pretendentów do 
tronu" panowała w literaturze wszystkl0 
trzech królestw zupełna stagnacya. Co \VJC 

dzisiaj wykształcony europejczyk ·J Oe~
lenschlagerze, Wergelandzie, Abjorn~erue 
i w. i. S1awa ich nie przekroczyła nigdy 
granic iich ojczyzny. Ale z początkiem l~t 
sie<lm<lziesiątych rozpJczął Brandes swoie 
slynne wyk1ady w; Kopenhadze „O gt~; 
wnych prądach w literaturze XIX wieku· 
Dziatalno·ść jego należy uważać za epO'~~
wą w historyi literatur skandynawskie · 
Dzisiaj uważa sję on już za przestarzateg~, 
ale nie mniej nie zmieni to teg? faktu, , 2~ 
zarówno Norwegczyk Ibsen Jak Sz\\e 
Strindberg przez dlugi czas pod jego w~: 
cznym niemal pozostawali wpływem. , 
dobnie jak podziwienia godnym jes~ wp:Y: 
który prześbcznie wykwitla htera udr 

na· skandynawska· wywarła na Europę, la 
zwyczajnym jest również fakt, że ma 5 
Norwegia, wraz z Danią wszystlaego~t 
mil. mieszka11ców licząca, rr:ogf a ~ra· 
wyżywić tylu naraz swoich pisarzy. a· 
maty Ibsena nie wychodziły nigdy w.~„ 
kładach mniejszych niż duesi~ć .tY~:ska 
egzemplarzy. Przyczyną tego zia\\a 0• 

jest niezmiernie wysoka i powsz.ech~etrl· 
świata. Książki norweskie czytaJa.t ~51 
ko w Chrystianii, ale także w każ. eiwlo· 
norweskiej, w każdej niemal chacie znai· 
ściańskiej. Już przed dwud.ziestu laty rz'i· 
dowali si~ w Norwegii tylko ~tarcY :~nJct· 
biab, którzy nie umieli czytac. .s! 0 kar· 
wo lu<lowe stanowi też najpię.kn1eJSZ~spa· 
tę w historyi kultury norweskreJ. ~o 

0 
rot· 

nialego, bezprzykładnego-wprost leg 



tl6rY n1a rozkaz, aby jak najprędzej ·wy
racowal i przedłożył caro\\·i rozporzą-
~enie wykonawcze. 

_ projekt Bulygina w sprawie zwJiła
nia zastępstw ludów - jak donoszą „No
~·osti'' z ~:arygodneg? źródła - wyiklu
cza izr~ehtow . od u.dz~alu w reprezenta
c;i Ju<loW, pomev.·~z n~e byłoby slusznem, 
abY wb~ew obow1ęzuJ~cYI? ustawom, J
•ąaniczaJącyrn prawa zydow, dopuszczać 
b·h do korzystania z prawa wyborczego 
l~b wsP<)łudziafo w zastępstwie ludów. 

z francyi. Pulk. Piquart o am1ii 
rancuskiei i niemieckiej, W ciągu nieda
wnej trwogi francuskiego parlamentu 
przed wJjną.z ~iemc~mi - trwogi, zakoń
czonej ustąp1emem mm. Delcassego _ po
,rstalY charakterystyczne pogłoski o nie
gotowości francuskiej armh\ do popierania 
za~ranicznej p::>lityki państwa. W ostat
nim więc numerze „Aurore" pułkownik 
pquart, pan~1ętny .. z procesu Dreyfusa, 
pisze o sta111e arnm. Utrzymuje on prze
dewszystkiem, że i dziś jeszcze sprawdza 
sie zdanie Moltkego „Armia francuska po
siada wszystko, co można mieć za pienią
dze - a co do reszty, to mamy prawo my
śleć, jak siG nam pJdoba". Francya _ pi
sze Picquart - ma doskonalą artylery<.;, 
karabin francuzki wytrzymuje porówi11anic 
z każdym innym, w razie mobilizacyi prze
mysł francuski przyjść może wojsko\.vej 
administracyi ze skuteczną ponwcą, francu 
skie fortece są w najlepszym stanie, plan 
koncentracyi liniami kolei żelaznej jest wy
borny. Co więcej, Niemcy, pomim::> zna
cznie Jfczniejszej ludności, ntie mają takiej 

· przewagi liczebnej w wojskach, jak nie
którzy sądzą. Oba pafJstwa maJą po 24.000 
oficerów w czynnej służbie, co zaś do pod
oficerów i szeregowców, to Niemcy mają 
600,000, Francya 550;000. Problem licze
bny nie jest więc na razie naglący, chÓć 
budzi oba\VY ze względu na przyszłość. 

Słabość \.VoiskO\vego systemu Fran
cyi nie leży w żolnierzach, tylkOl w ko
mendzie. Oficer francuski dzisiejszy malo 
czem się różni od swego poprzednika z 
przed 30 lat. Nie ma jednolitości, z powo
du znacznych różmc pnchodzenia (a wia
dtmo, jak ogromne są różnice raso,we i ty
powe między północną a polu dniową Fran
cyą) i bezustannych a silnych zatargów 
polłtycznych i religijnych. Faktem naczel
nym, który wzbudza! zaufanie co do przy
szlości - a który się w Niemczech wcale 
nie zaznacza - jest ten, że Francya posia
da charakterystyczną zdolnD'ść, jak za bo-
haterskich czasów rewolucyi, do wytwa
rzania takich wodzów, jakich maże potrze
bować w ciągu dlugiej wojny. Tej zdol
ności nie posiadają kraje, gdzie komenda 

woju przyczyni! się przedewszystkiem pię 
kny charakter włościan, którzy nigdy nie 
i~czeli w niewoli szlacheckiej i dlatego za
chowali to cechujące ich i tak dodatnio •Jd 
innych wyróżniające wysokie poczucie o
sobistej godności. Znaną jest anekdota o 
c~lQIIJie norweskim, ·który wszedłszy do 
pierwszorzędnego magazynu luster w 
Chrystyonii, wybrał sobie najwspanialsze. 
Kiedy zaś kupiec zwródł mu uwagę, że 
może towar wypadnie mu za drogo, dum
ny włościanin najspokojniej rozbił kijem 
wybrane lustro a drugie takie same kazał 
sobie odesłać d~ h0itelu, płacąc za oba. 

Norwegia jest w przeciwstawieniu do 
arystokratycznej Szwecyi klasycznie de
mokratyczną. Stąd jej sympatye dla re
Pu-Olikaóskiego ustroju. W kilka lat po 
wznowieniu obecnie zerwanej unii, Stor
thing wbrew woli szlachty i króla zniósł 
wszystkie tytuły rodowe i przywileje. 
Demokratyczriość Norwegii okazuje się 
najlepiej w samej jej konstytucyi, która po
dobnie iak wszędzie indziej przyjmuje dwie 
izby Lagthing i Odelsthing. Ale izba wYi
sza nie składa się z członków mi~nowa · 
nych, a.ni tern mniej dziedzicznych, lecz je~t: 
Pu Prostu jedną czw ar tą częścią Storthin
?~'· tak, że stanowi w rzeczywistości ści
~ e.isze ~r~edstawicielstwo nargdow:. O 
. Oó_rzałosc1 politycznej spoleczenstwa 
swiadczy fakt, że I11lmo bardzo rzadkiego 
'Z~ludnienia ,i ogromnych nieraz przestrze-
ni d · l · ' zie ących jedne .;)sady od d-rugliCh, w 
Wy?~rach bierze udział rzadko bardzo 
nin~eJ, niż dziewięćdziesiąt procent upra
\VnIDnych. 

11 
l\to zna s;}iidną, nie błyskotliwą i zde

~r~owaną europejską, ale trwałą i głęb~ · 
"Wić ultnrę ~Qrw~gif, ten nie n:oże się ~21-
te 'że. wazY.ła su~ ona_ obecme na. Ślmałe 

rwanie unu z potężme}szym sąsiadem ... 

jest prz~iłejem jednej kasty, i gd-zie prze
paść dz1eh szeregowca od oficera. 

:A~rownu.jąc dalej ąnni niemiecką z 
fr~~cuską, _P1c~uart zapewnia, że poti:ga 
n_uhtarna N1en11ec wprawdzie powi kszyła 
sic znacznie od r. 1 70, lecz system pozo
stał pra~ie_ nie~mieniony. Karabiny pie
choty n.1em1eck1ej są dobre, za to działa 
~oln~ me dorównują francuskim. Liczb·a 
zcłmerzy powolywanych corocznie do łu
żby czynnej jest dzisiaj prawic ta sama 
c:> we Francyi, ale ogólna sila armii nie~ 
~iecki.ej podcza~ pokoju k t większa, J>O
mewaz. wsz~s.cy ~odoficerowie wracają 
do słuzby hmowe1. Dlatego też armia 
n!emiec_ka_ składa się z narodowy h żywio
low naJtęzszych. System nauki w szere
gach jest \vspanialy: na każde 10 OOO żoł
nier.zy jest zaledwie .. : pięciu analfabetów! 
Cw1czenia mają na celu wyrubienie samo
dzielnoścn poszczególnych żołnierzy, ze 
względu na charakter nowożytny sztuki 
\:·oje.nnej; jednakowoż Picquart domyśla 
się, ze otrzymane dotychczas rezultaty w 
tym kierunku są poniekąd sztuczne. 

Organizacya kadrów oficerskich ie t 
w Niemczech nadzwyczajnie jednolita. 
Oficer należy do osobistej kasty wojskowej 
jeg::> wykształcenie jest wszechstronne. 
Sztab generalny jest za\\ sze tą organiza
cyą pierwszorzędną, jaką stworzył Molt
ke. Jednakże kastowość oficerów PO\\' O
duje dużo1 złego. Nawet w 1870 strata o
ficerów w pewnych pulkach niemieckich 
narażała te pulki na wielkie 111ebezpieczeii
stwo, armia nie może liczyć podczas '' oi
ny na wypełnienie oficerskich kadrów w 
każdej chwili. Dlatcg:::i, chociaż armia nie
miecka może z początku kampanii zadać 
nteprzyjacielowi poważne klęski, to \\ar
tość jej zmniejsza się w miarę przedłużania 
wojny. 

Ostatecznie więc twierdzi Picquart, że 
Francya nie ma powodu trwożyć się o 
przyszlość. 

Syberya. Geolog r:::isyjski P. W. Ole
nin w Tow. rosyjskiem geograficznem w 
Petersburgu zdał sprawę z podróży sweJ 
i badafJ geologicznych (ziemioznawczych} 
w okolicach rzeki Leny w Syberyi. W po
dróży tej zbada1, że tamże oprócz boga
tych skarbów mineralnych w głębi ziemi i 
to pnktadów miedzi i innych metalów, znaJ 
dują się także niesłychane bogate i widkie 
co do obszaru pokłady węgla kamiennego, 
nawet miałko pod powierzchnią ziemi. 
Mają te pokłady węgla być najobfitszemi 
na calym świecie. W obec tych odkryć 
Rosya może z lekkiem sercem oddać Manel 
żuryę Chinom, a skoncentrować swe sily 
na wyzysk tych skarbów w glębi ziettni. 

Z róinyth slron. 
Monaster. W tumie tutejszym został 

17 bm. wyświęcony na kapłana dyakon 
Wilhelm Flogel z Suderwich i dryakon Jan 
Veen z Buer. 

Essen. Książę Jan Albrecht tt'leklem
burskii bawiąc tu, zwiedzi'ł także kościół 
katolicki (zwany „Miinsterkirche") - kla
sztorny. 

Na trzeci kwartał prosimy zapisy\11"ać 
„Wiarusa Polskiego". 

Berli11. Poseł hr. Mielżyński wyraził 
swego czasu w parlamencie pogardę „Ost
markenferajnowi" i oświadczył wyraźnie, 
że pogardza tern towarzystwem nietylko 
,jako posel, zażywający nietykalności, ale 
także jako osoba prywatna. Po oświad
czeniu tern zamieścił organ hakatystów 
„Die Ostmark", odpowiedź dla hr. Miel
żyf1skiego, podaną także swego czasu 
przez pismo nasze, w której powiedziano, 
że człJwi-ek obchodzący się tak lekkomyśl
nie z czcią innych, jak to uczynil poser 

1 
nasz, sam czci nie pJsiada. 

Gdy hrabia Mielżyński po J}Owrocie 
z Abbazyi przeczytal artykuł w „Ost

. mark" chciał się postarać o adresy tych 
'panów', którzy za nie~o odpowiadali, ~ po
nieważ artykuł podpisany był „glowny 
zarząd Ostmarkenferainu" zażądał od 
członków zarządu satysfakcyi honorowej. 
Pokazało się jednak, że nikt nie chciał po
nosić odpowiedzialności za obelgę wyrzą
dzoną hrabiemu. Dopiero później jeden z 
hakatystów oświadczył, że wyzwanie bę
dzie przyjęte dopiero wtenczas, jeżeli po
sel nasz cofnie to, co p.:>Wiedzial w parla-
mencie. . „ 

Przewodniczący „Ostmarkenferamu 
p. Tiedemann wyparł się wsze~iei odpo
wiedzialności, a panowie Schulz 1 ~agn~r 
woleli przeprosić hrabiego, jak narazać się 
na niebezpieczny pojedynek. ~onna tego 
przeproszenia nie wystarcz~la J~~n.ak po
słowi naszemu, a ponieważ późmeJ 1eszc:ze 

· 5. hakatystów zgłosiło się Jako ·:xlpowie-

diialnych autorów obrafli ej odpo'\\iedzj 
w ,Ostmark", hrabia \ieltyński prz lał 
w zy tk1m siedmiu panom 
pi tolety. 

Przed upl} in po \\")'Zwa-
niu nade tali v. zy cy w rzwani hrab( mu 
pi mo ' którem OŚ\\ iad zają, że ni mo ą 
się z nim Poj dynkować ponieważ hrabia 
jako nietykalny po el rz~cil na tmar 

rajn ·:>belgę, której dotąd nie od 1olal. 
Calti po ryż zą sprawę honoro\\ ą opi

suje barliń k1 „KJ. Journal'' i zazn za na 
kci1 u, i nie je t on, jeszcze zalah •ioną. 

Rozmaitości. 
. Bzik germanizacyjny plata różnym u

rzędom przeróżne figle, a pier ;\'Szym 
rzędzie poczcie. Poczta jest środki n ko
munika yjn 1m, pośreuni zką niejako wia
d~moś i i prze ylek. z t go ;\rzględu po-
\\ urna ona ob ług iwać publi zność J il 
mo7;ności pra\\'nie, szybko i gładko. ~I ak 
by\\'a gdzioindzicj, ale nie u nas. Do' •ód 
na lo 11astępuj::\cy wypadek. P wicn oby
watel kościailski - jak pisze (iazeta l 1-
k ,, " s a - chcial wystać dep szQ do Pu-

szczykowa pod Wiclich::>\vem. Pusz1.:zy
ko:vo ono przez\ ano na: kulturnJcjsze (po
ncc !) „Elsenau". Oczywiście że obvw -
tclowi naszemu mocno zalcialo na p~spie
chn, sk:>ro się szarpał o depeszę. Pos)'la 
\\.ięc O\v ą depesze zaadresowane.i: ,,Elsc
nau b . . Wielichowo''. I 1-:óż sądzicie ko
chani czytelnicy?.„ Poczta niemiecka n e 
przyjmuje niemieckiego adresu! To samo 
już dziwne. Powiadają jednak: f..lsenau 
poczcie niemieckiej nie jest znane! - Oho! 
myś!J. ów oby\vatel, trzeba ino t~ spraWG 
inaczej zrobić. Napisał więc Jbok „E\sc-
11au" \\. nawiasie „Puszczykowo", i o dzi
wo!" - poczta przyjmuje depeSZG i spie
sznie wysyła ją na miejsce przeznaczenia. 

Takie figle plata bzik germanizacyjny 
różnym urzcdom, narażając publiczność na 
stratę i zrnudę czasu i oczywiście niezado
v. olenie. A że to nie przyczynia się do 
podniesienia powag~ JWych urzędów, za to 
ręczymy. Ale to nam Polakom na szkodę 
nie wychodzi! 

l(lęski żywiołowe. Na Ślązku i w 
liarcu wielkie spustoszenie poczynity bu
rze i oberwanue się chmury. W Opawie, 
w okręgu łaf1cuckim, kościół kat~licki zgo
rzał doszczętnie skutkiem uderzenia pioru
na. Nasyp kolejowy jest w wielu miej
scach tak silnie podmyty, że komunikacya 
zostala przerwana. W licznych wsiach i 
1masteczkach powstaly pożary od uderze
nia pi o.runa, a nie brak też ofiar w ludziach; 
trzy młode dziewczęta i kilkoro dzieci z::>
stalo od pioruna zabitych. W liarcu ober
wanie się chmury spowodowalo powodzie; 
wiele miejscowości zalanych, w niektórycl1 
wcda sięgala pierwszegOI piętra d:>mów 
mieszkalnych, szkody są bardzo dotkliwe. 

Baczność Kastrop. 
W środ~, dnia 21 czerwca przybędzie 

polsk11 duszpasterz. Sposobność d~ spo
wiedzi św. o<l środy 21 do środy 28 czer
wca. 

Tow. św. Jana .Ew. w Ałtenbogge. 
W czwartek o godz. 4 po poludruu po

siedzenie. Szan. amatorkom i amatorom. 
za piękne odegranie teatru, oraz wszyst
kim towarz. i gościO)m za liczny udział 
skladamy niniejszcm serdeczne Bóg za
płać! Szan. Towarzystwom, które zostały 
odfotografowane donosimy, iż obrazy, 
wyk0nane przez p. Golę z BOnen, wypadły 
bardzo dobrze r można się po me zglaszać 
pod adresem: Ludwik Gola, Bon en, Bahn- , 
hofstr. 15. 

Bractwo Różańca św. w .Essen. 
· W uroczystość Bożego Ciala tak jak 

poprzednie lata tak i tego raku bierzemy 
udzial w procesyi z. muzyką, dla tego u
prasza się, aby '1.·szystkie bractwa jako (1 
wszystkie niewiasty i panny z Essen u
dział wzięly; ponieważ tego r ku w zy
scy udział biorący będą rachowani, prze
to pokażmy jak wiele nas tu polskich nie
wfast w Essen się znaduje. Wymarsz jest 
z lokalu v. d. Loo, Schtitzenbahn, punktual 
nie o gJ<lz. BJIS rano. Uprasza się o rychłe 
stawienie się na sali, do uPorządk;:>wania. 
Pokażmy, jak wielką czcią przepelnionc 
s~ serca nasze ku Panu Jezusowi utajone
mu w Przenajświętszym Sakramencie. 

Tom. Wo.iny, nadzelator 

JCLETTWITZ. 
Dnia 25 czerwca wiec .:z. Z. P."' w Klett

vmz o godz. 3 po poi na saU p. Płschera. O 
liczny odi:ial prosi 

..zjediiOCtelile OclOwc POlstlę". 

Wiec w Heeren 
odb dzde ię 2 lip a , I kału p. ahlcrt 
o godz. 12 w poludnie. li zny udzia 
pro i 

„Zjednoczenie zawodowe pot ki '. 

Wiec w Ka en 
odbędzie !iiG 2 lip a w lokalu p. 01iza o 
godz. 4 po poł. a p rz dku dzienny:r 
sprawy robotnicze. 

Nn owe wie e w Kamen i lic re11 za
prasza Silę Rodaków z Konig b-Orn, BOh
ncn, Altboggc i innych miejscowo ~ ·. 
lkzny udział pro i 

„Zjednoczenie zawodowe Pol kie". 

Wielki wiec „Zjcdn. zaw. pol. w Kirchlinde 
odbG<lzic się w święto Piotra i l awła dnia 
29 czerwca po pot. o go<.lz. 3 na nli pana 
Selm macher. 

Wiec w Hamme przy Bochum 
odbo<lzic się w niedziclG dnia 25 czcrw1.:a 
PO po!. o godz. 4 w lokalu p. JOssmann 
przy k~ścielc ewangielick1111. 

Na porządku obrad: Jakie korzy· i. 
mamy w organizacyi, nowela górnicza, 
sprawy górnicze i hutnicze i inne wain 
sprawy. Liczny udział p::>żądany. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie" •. 

Wiec „Zjednoczenia zawodowe20 połskiev;Q„ 
w Neumlihl 

odbędzie się w święto Bożego Ciala, dnia ZZ 
czerwca po pot o godz. 3~ w lokalu p. J:ickhoff 
dawniej J(ulman11, przy ul. Kniippelstr. 1 \~ po
rządku obrad: J) Nowela górnicza: 2) sprawy 
wewnętrzne naszej organizacyt ii inne ważn 
spra\vy, . 

,,Zjedooczcnle zawodowe Polskie". 

Wielkl wiec w Oberhausen 
w święto Bożego Ciala, 22 czerwca po pol. c. 
~odz. 5 w lokalu p. Weber, przy ul. Duisburgcr„ 
str. Na porządku obrad: Jakie korzyści mam 
w organł.zacyi; nowela górnicza: sprawy hut
nicze i górnicze i inne ważne sprawy. Liczo 
udzfiał oożądany. 

,.Zlednoczenle zawodowe J}()lslde". 

WIEC W OELSENl(IRCH.EN-SCHALI( 
odbędzie sie dnia 25 czerwca po pol. o g. 
5 ·v lokalu p. Kriner, przy ul. Oststr. 
porządku dziennym Jakie korzyś01 mamY,l 
z organizacyi. Sprawy górnicze i hutni
cze. Sprawy knapszaftowe i inne ważne: 
sprawy. Liczny udział pożądany. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie'._. 

W Courl przy l(amen 
odbędzie się wiec „Zjednoczenia za.w. poi.' 
2 lipca po pol. o godz. 3;1;; w lokalu p_ 

chmier. Na porządku dziennym: Nowe
la górnicza, sprawy górnicze i hutrlicze, 
pra\\-Y knapszaftowe i inne ważne spra

wy. Liczny udzial pożądany. 

W Hamme przy Bochum 
odbedzie się wiec w niedzielę 25 czerwca 
po po(. o godz. 4 w lokalu p. Gossma.rw1 
przy ko· ciele e angelickim. N porząd
ku dziennym sprawy organizacyjne i na
sza dalsza praca. Liczny udział pożądany • 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

;! 
Kocał cm• bratu 

~ Teofilowi Mu ielakowi 
;'t oraz jego dozgonnej tow1 rzyezce iycia ~ 
~ pannl• ~ 
:t Michalinie Ferdynand 
:t' u.· yłamy w c'zie:ó ŚLUBU odbyć ai~ 
e maj~co 20 ezenvca w Śremie, jak mj
~ aerdecmiejaae ł1czeoia, błogolławiełlatwa 
~ ~ego i w . .zelkiej pomyśluoscl w •ta.JOO 
a małjefakfm. Tego Wam Jyuymy i po 
~· u1ykoro6 w, knykujemy: Młoda fara 
~ Jii h yj ! ech je I hJech 'ły] I 
e echo • li·Jmbruch .uiech 119 o Śrem edbJł I 
~ Braela Barela ł 8taałalaw 
~· ••• lewlea•. 

«';t!t~ :tlt~~ 



Olbrzymi wyb6r! 
f .,.Nllta6sze I ~ze tródło 

mkup•" l 
Wstntkie moje zegarki są starannie obdą

..Uete ! ·na ·minute uregulowane. Za każdy ze
aarek daf e Z letnią p_iśmienną gwarancyę. 0-
ł>awy nie ma żadnej, bo coby się podobać nie • 
mialo, przyjmuie z powrotem i zwracam pie
'łlilldze. Trzeba sie koniecztrie przekonać, a 
kto nie kuoi, toć trudno. ten sam sobie szkodzi. 
Zamówelnia i podziekowania codziennie nad
chodzą. 

Olbrzymi wybór! 
Czysto srebrne najpięknif.jsze zegarki z 

.Matką Boską, z 2 zlQconemi brzegami i z naj
.ltpszemi werkami na 10 kamieniach po 12, 14, 
16„ 18 i 20 marek. 

Najwspanialszy z Matką Boską zegarek, 
docone litery, i najozdobniejszymi zloconyrni 
brzegami, ciężki w srebrze i z najlepszym na 
JO kamieni prima werkiem tylko 26 mr. Zegar 
a tego z pewnością nikt jeszcze nie widzial. 

Zegarek pos.rebrzany kluczykowy 5,90 mr. 
Zegarek niklowY cyl. kluczykowy 5,40 i 8 

mr. 
Zegarek pośrebrzany najlepszy Ha 6 kamie-

1liach kluczykowy 7,75 mr. 
Zegarek czysto srebrny cyl. na 6 kamie

łliach klucz. lub remon. z 2 zloconemi brzegami 
prima werk 10 rnr., - Ten sam na 10 kamie
niach po 12 mr. 

Lańcuszki po 25, 30, 50, 85 fen., lepsze ni
klowe po 1, 1,25, l,50, 1,75 mr. 
Cenniki bogate na 500 ilastrae:J·e 
na zegarki. lańcuszki, biżuterye, także skrzyp
ce. flety, kJ.a'rnety, harmoniki, oraz noże, brzy
tvzy, portmonetki i różne okolicznościowe po
darki wysylarn kążdemu darmo i franko. 

Sunownym Rodakom . z GUnni&'feld, Hordel 
mtij • -

SB:LA.D 
towarów kolonialnych, fokciowych i kró
tkich. wina polskiego, cygar, papierosó N 
i tabaki do palenia, zażywania i żucia z . fabrryki 

polskiej. . 
Szczególnie zwracam uwagQ na wyborną: mąkę, 

polską kiełbas~, słoninę i wszelkie inne artykuły. 
Po zakupnie za 90 m. rl aje 3 m. w towarze 

rabatu. Z uszanowaniem 
Franciszek Kapała, 

G ii n n i g fe 1 d, ul. Hauptstr. 69. 

Polecam szan. Rodakom i towarzy
stwom obrazy religijne, oraz narodowe we 
wielkim wyborze. Pie{:zątki (stemple) tak 
<lla towarzystw jako prywatnych osób po
dllug zamówienia. Wykonuję wszelkie d·ru
ki jako programy, afisze, karty wizytowe i 
inne rzeczy gustowne szybko ł tanio. 

Oprawiam najtaniej korony slulbne 
(wieńce) i wiązarki. Mam wielki wybór 
obrazów z muzyką. 

fabryka ram i zwierciadeł. Hurto-
wna J detaliczna sprzedaż. Polecam się 
szczególnie towarzyswom polskiem w ra
zie potrz.eby pamiątek, dyplomów etc .. 

.ldam· lliobczyliskl 
Gelsenkirchen, ul. Hofstr. nr. 3. 

:···~··~···-···~·····-· 
•
• · Fabryka parasoU ~ ~Irae , : 

wraz z najwiobzym 

: składem kapeluszy i czapek. • 
• Bahnhofstr. 24. Derne Bahnhofstr. 71. 
• 

naprzeciw Reichsballen. obok goscińca Vosla. • 
Telef'un nr. 903. • 

•
• •iedościgniony wybór parasoli • 

od słońeą i deszezu • 
• :ana.nej, dobrej jakości ..., wła•nej robot7 .... od 1,5-0 • 
• do najwięcej eleganckich. 

• K A P E L U S Z E ---. 
• najlepsze fabrykaty krajowe i zagraniczne, • 
• czapki, krawaty, bielłzna, rękawłezkł, la•ki „ 
• itd. po rzetelnych, tanich cenach. • 

• • f Wszelkie reperacye W Jl • 
• oraz powlekanie parasoli wykonywa się na tyczenie u-

• 
tychmiast we własnym warsztacie dobrze i tanio. • 

1JI. Bahn- J 1'łS •• 11 111. Baha • 8 hotstr. n. All lfIU erhotsir. n~ 
~ Polska usługa !!!!ka usłaga l 6 

···········••B•P~8ł9•e: 
Służąca Czeladnik krawiecki wajdzie~ 

zdolna polrzebna od 1 staJe zatrudnienie od sztukii . 
lipca. 
Rcstaura.cy& „ Wilhelms-

hObe' 
w Oberhausen. 

Fr. Dukat~ mistrz krawiecki, 
Gels.-Hiilleo, Friesenstr. H5. 

I 

enr c uren, 
Naitań~zy i największy chrześc i a ń ski skład w mieJSCU. 

Nojtańsze źródło zukopna lll&· 
ter1j na suknie, ubrań •Ia Dlt;i· 
czyzn i dzieci oraz kon:fekeJi dla 

~• niewiast. ~-. Herne, Bahnhofstr. 10. 

----- Zawsze polska usluga. 

· . Postbestellungs· Formular. 
Ich bestelle hiermit bei dem l(aliserli

cben Postamt ein Exemplar der Zeiłung 
„Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitungs
preisliste 128) ftir das III. Quartal 1905 
und zahle an Abonnemen~ und Bestellgeld 
1,92 Mk. 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu haben, be
schei~gt. ... „."" ......• „_ 

l(alser~ Postamt ••••• . 

Postbestellungs-Formular. 
Ich bestelle hiermit bei dem l(aiserli

chen Postamt ein Exemplar der Zeitung 
„Robotnik Polski" aus Bochum filr das III 
Quartal 1905, und zahle an Abonnernent 
und Bestellgeld 0.68 Mk. 

Obtge 0,68 Mk. erbalten zu baben, be

scbeirugt. 

• • • • .cl. • • • • • • 190 ... 

Kalserlłches Postamt •.• ,• •• 

Postbestellungs-Formular. 
Ich bestelle hiermit bei dem l(aiseru„ 

chen Postamt ein Exemplar der Zeitung 
„Gazeta Toruńska" a.us Thom filr das III. 
Quartal 1905, und zahle an Abonnement 
und Best~geki 1,92 Mk. 

Obige 1,92 Mk erhaJten zu haben, be
scheinigt. 

• • • • .cl. • • • • • • 190 ••• 

Kalserltcbes Postamt • . • • • • 

Postbestellungs-Formular~ 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserli~ 

chen Postamt ein Exemplar der Zettunit 
„PrzyJacłel" aus Thom fiir das III Quartał 
1905 und zahle an Abonnement und ~tell• 
geld 0,94 Mk. 

~· "C GIS 

.=i 

.łlG „ . 
,g ! ~ 
- "1 8 
Jg ! .!!t 
j.;:; 
Poe. 

bt• Obige 0,94 Mk. erhalten zu baben, 

scbeini~. 

. . . • • • • .d~. • • • • • • ·~ 
l(ałserłlcle5 Posta•t • :...:;.:. 



Bochum, środa 21-go oze 5. 

• ~dzienno pismo ludowe dla Polak6w na obczyźnie, poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarob 
~ 

z.t c&dzi ... ,•i• • WJ11łtki1m d~i 11o'łwtą.tea.nycll. 
Vr~ata kwartalna n.a poczcie l a listowych wynosi 
Pt! 50 fen., a z od11oszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
I~'· 11 Polski11 zapisany Jest. w cenniku pocztowym 
. ar ~ makiem „t. polniscb" nr. 128. 

W Imię Boże za Wiarę I OJczyzoę I 
Za inseraty DlacJ sic za usz ~ctyrov;l' .15 f ,, • 
O<Zloszenia zamieszczone Drzed m~er~tamJ O f ~ 
czesto ogCasza, otrzyma rabat: - L;sty do „W1art 
Polskiego" należy frankować 1 ;podał w nich dokłt I r 

ny adres piszącesz:o. Rckopi ów sle nie zwran . 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnja znajduje się w Bochum, przy u ·cy t esers raase. - es: " , li Mal h t Adr Wiarus Polski" Bochum. - T el e f o n u nr· 1414. 

~ 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

twlć• czYtać I plsa~ po· polsku! Nie Jest 
,;)lkJent, kto potomstwu swemu zole ~
,qt 114 pozwoli! 

z wypadków dnia. 

Cai przyrzeka zwołanie zgromadzenia na-
rodowego. 

, 19 b. m. w poludinde przyjął car - jak 
1

~onosiPet. Aj. Tel. -deputacyę mos.kiew
sKiego kongresu zi.emstw i miasta Peters
burga. W półgodzinnej mow:i'e książę Tru
beckoj przedstawił carowi położenie ~o
syt; sbwa ksJęcia wywa.rly ~a: carze w1el-· 
k1e wrażenie. W oclpow1edz1 car. ubolewał 

'nad \\ielki'emi ofiarairni, jakie pochłania 
wojna i zaznaczył, że jest jego wolą nie .• 
wzruswną zwalać zgromadzenie narodo
we· czuwam codzienlfLie na tern - mówH 
car'. Wo.la moja zostanie spelniona, to mo
żecie pan.owie już dzisiaj mi'e!Szkańcom 
krain oznajmić. 

Ojciec -św .• ·o ży·ciu społeczno politycznem 
w Włoszech. 

Papkż Pius X. wydal -do biskupów 
włos.kich encyklikę \\T sprawie dzialalności 
duchowiefistwa i katolików przek:mań 
clirześOiańska:-ludowych. Ojciec św, za
chęca do udzialu w ,życiu spoleczlllo..poHty
ci;nem i zaznaicza, .że }(ośdó.l katoUcki po
siadał i .posiadać będzie zdolność zastóso
wania się .d-0 wymagania czasu i st.:>sun
ków. Ojciec .św. wzywa duchowieństwo.1 
by się nie mieszało do walk st.ronnlczych. 
Gazety -:m1aw.iając doniosłe znaczenie 
encyklilki :Podnoszą, że .Pozwala ona pod 
pewnymi warunkami kaitoliJkom wbskit:n 
brać czynn_y .udział w ohecnem życiu paf1-
stwowem. 

Kaszubi giml)l 
Pod tym tytułem donosi „Oaz. Odaliska" 

żekomisya kolonizacyjna robi tam w pol
skości straszne wyłomy. Robota koloni
zacyi 1idzie według z góry obmyślanego 
Planu, mianJ.w:icie stara się od-ciąć Kaszu
by oo Prus Zach . . i Ksi~stwa. W tym celu 
Wykup4je sie .s.zczególini~ powiat 1ościer
ski, wysunięty 'najwięcej na południe. Do
W<idem .tęgo liczby wykupionych w r. 1904 
naKaszubach obszarów ziemi polskiej. Po
wiaty pu.Qki i wejherowski zupełnie .zo
staly oszcz~dzone. W pJl\V. ka1iu.zikim 
Wykupiono .8000 mórg, w gdańskim 6000, 
w tczews.lrum o:kolo 12 OOO, natomiast w 
koŚcierskitm 30 ooo mórg. Na ziemi tei 

' 
11'.a.ią .stanąć 1 mod.1it.ew.nia, 2 zbory ewan
gielickie i 6 no~vyc'h szkól, osad będzie u
tworzonych dfa 314 rJdzin. - Szczególntie 
uderza mem.czyzna na mfasto Kośolerzyne. 
~tworzono w niem 2 spółki parcelacyjne, 
Jednę dfa w-Ykupi.enia ziemi w ok.J.licy, a 
drugą dla wykupywania domów w mileście 
samem. - Niestety przeciwko takim prze .~ 

~ Ważnym SilOlrn staje sama tylko Spółka 
1; Parcel~yjna, która nliestety od sa:nego 

P:icząbku wakzy z brakiem :zaufama u 
swooch. - W Kościerzynie niema an~ ie
~ne~o radnego Polaka, a jeżeli- stósun~1 tak 
alei będą się rozwi'iać - powiada 1eden 

()bYWatel kościerski - t-0 w 50 latach osta
tni Polak uchodzić będzie musiał z powiat:i 
~~~~ nie znajdzie ani dachu am ziemi, 

ieby swą g·~wę ulożyl. 
i. T Tyie ,;Gazeta Gdańska". 

z~ ak te~y opuszczone Kaszuby i Mazu~ 
~ ~et dnnś~ -Zasiedziałą giną dla ?~rodowoo.. 

"' PolskteJ, chociaż przeszkodzić by temu ~~n . . . , 
ewe a, .g.dyby nasi pan()!wie ~ZJJ,aPSCY 

Plien1ąd~e rzucane· w · interes1~ ceu,tro„ 

wców na obczyznę pe>święcili na ratowa
nie ginącej braci naszej w Polsce. 

Walka przeciw posłom robotniczym. 

Goniec Wielkopolski", pismo niby „ B . ludowe, napisał niedawno, że poseł re1-
s.ki ze w~ele bmnił robot111ików w pa:rla
mencite i wyraził życzenie, by posła Brej
skiego dla tego już więcej nie wybieranJ. 
Ze różni ludzie przeciwni robotnikom pol
skim podstawiają wszędzie nogę posłom 
bronilącym robotn~ków, potwi·erdza także 
organ posła I\ulerskiego 11Gaz. Grudz.", 
która pisze: 

,,Zdaje się, ie p. Jan Brejski, <k1tych
czasowy poseł, stanowczo. ~andydatury 
już nie przyjmie. Ubolewaltbyśmy nad 
tern szczerze ale dziwić, nile ba:rdzo by
śmy się dziw,iu,· bo pan Brejski nie jest je
dynym nowym posłem, ~tóremu pose!
stwo już sprzykrzon.). 1 rudna. obecme 
jasno powiedzieć, dla czego tak jest, al~ć 
przyjdzie może i czas, że o tern będzie 
można pomówić swobodn.ie. · Tymczasem 
jednakże trzeba milczeć. Naiwatniejszą 
rzeczą jest obecnie jednakże spraw<:L. ":Y~ 
szukanfa odpowiednaego kandydata, Jezeh 
pan Brejski żadną miarą kandydować nie 
m.:>że lub nie chce." 

Telegramy. 
p e t e r s b u r g. Proces przeciw gło

~nemu pisarzowi rosyjskiemu Maksymowi 
Gorki'emu umorzono. 

p e t e r s b ur g. W Krasnem Siole 
zebrało się około 100 oficerów 15 b. m. ~a 
narady. Część oficerów zaznaczyła,. z~ 
nie chce być dłużej na usługach pohcy1 
przeciw społeczeństwu całemu. 

Ber I i n. Komisya Izby panów przy
jęła pierwsze cztery punkta pierwszego 
artykułu noweli górniczej mającej ~regu
lować stósunki robocze w górnictwie. 

Wybory w Esseństiem. 
W ubiegłą niedzielę odbylo się posie

dzenie esseńskrego komitetu powiatowego 
i Olównego Komitetu Wy~or·czeg? dla W. 
·i N. i s. pr. w Essen u p. Zmndori a. 

Zebrani}'1ch powitał p. Wal. Nowak z 
Altenessen i oddał przewodnictwo ~· T·:i
maszowi Kubiakowt ze Styrum, ktory w 
słowie wstępnem podaje zebranym pod 
rozwagę, czyby ze względu ~a dotychcza.
S-0\Ve długi Gtównego Komitetu Wybor
czego dla W. N. i s. pr. oraz ze względu 

koszta które spowodują now;e wyboi:, 
~1a raz.ą nte wstrzymać się od gl::>sowam~. 

Pan Nowak z Altcnessen, ?rzewod_n~
czący k-:)mi1etu powiatowego, Jest_ p:zec1-
wny wstrzymaniu się od głosowa~ia i i'
raża nadzieję, że ofiarno'ś~ Polakow z s
sefiskiego pokryje ws~elk1e koszta wybor
cze, jak to się stało przy zeszłych wybo-

rach. u t · ody p \V s.zyscy mówcy pop·1erar1 wyw . 
Nowaka oświ'adczając się stanJ1Wczo za 
postawi~n1iem wlasnej kwdydatury prz~z 
polskiel władze wyborcze, gdy.ż ogłosze~e 
wstrzymania się od głosowania :Vyszlo l 
tylko na korzyść centr~wcom I socya i-
stom, nam zaś na szk~ę. . . . 

Pan Kunz zaznacza, że za,mn_1 się p1zy 
t pi do ostatecznego postawnerua kaml~
~~ury, trzeba w my~l ustaw uzupet;~ 
komJte,ty miejscowe I wysluchać gł 
wyborców. , · by 

P 'Ko1,...ndzJe który domagai su~, 
anu n; ' . l · bez 

kot~itety bezusta~ie uzup!I'~~ledzia-
. wzgl~u na czas wybo:~!:d.zi/~e m:>tna 
no; ie spra\V:Y· tej przep. ·· 11 • • ludno· 

·. pr:zy beżustoonem ~pryeno,szenitu suę 

ści obwodu tutejszego z miejsca na miej
sce. Trzebaby bowiem tedy nieraz co mic 
siąc zwotywać wiece celem uzupełtlicnia 
komitetu, co utrudniałoby i nawet unie
możliwiłoby pontckąd pozytywną pracę 
innych organizacyi i towarzystw. 

Zaznaczono też, że wobec jasnego 
przepisu Centr. Kom. Wyb. P. na R. N., iż 
przy pierwszem glosowaniu oddaje się gło
sy za:Wsze na Polaka, dalsza dyskusya nad 
pcruszoną przez p. Kubiaka spraiWą wstrzy 
n:ania się od głosowania jest zbyteczna. 

Pan Jan Wilkowski z Schonnebcck 
zaroacza, że „Wtlarus Polski" zrzekając 
sic głosu w Głównym Kom. Wyb. dla W. 
i N. i s, w. \vystawił ludowi p:llskiemu na 
obczyźnie świadectwo, iż sam sprawami 
pokierować potrafi; zaprzeczonoby temu, 
gdyby się wstrzymano od glosowania. U
bolewam bardzo - zakołlczyl p, WiLkow
ski - że „Wiarus Polski" to uczynU, lecz 
nastąpiłoby to, jeżeli nie. teraz, to z pewno
ścią za lat kilka. 

Pa:n Kubiak co do poruszonej sprawy 
wieców zaznacza, że starać się trzeba o 
to, iżby w ·czasie urządzania wiecó\~ wy
borczych w Essef1skiem inne orgamzacye 
zebrań nic zwoływały. 

Pan I(ranc z Gelsenkirchen ubolewa1 

że nasze \vładze wyborcze w Esseńskiern 
trJchę późno się zebrały; organizacye nie
mieckre już dawno wszystko przygoto
wały~ 

Na kandydatów poselskich propono
wano pp. Stefana Chociszewskii·ego z Gnie
zna Jana Brejskiego z Torunia, B. Chrza
nc~skiego z Poznanaa, Wi>jc~echa Kor
fantego z Katowic, Jana WHk01Wskiego z 
Schon.n.ebeck. 

Pan Kubiak 0świadcza co do kandyda
tury p. Jana Breiskiego, że powiadomiono 
ga ze strony interesowanej, iż zaraz przy 
zakładaniu naszych władz wyborczych 
Wydawnictwo „Wiarusa PolskJiego',' :V~ię~ 
lo sobie za zasa<lę, by nikt z właśc1c1eh 1 

redaktorów „Wiarusa Polskiego" kandyda 
tur takich nie przyjmmval, wj.ęc kandy<la~ 
tura p. Jana Brejskieg·o tern samem upada. 

Wesolość 'vywolalo, gdy zaznaczono, 
że z perwinej strony zamierzano proipono
wać p. Józefa I\ośc1elskiego na kandJ:"data 
dla Essen, p. Kubiak je<lnakowv.ż zgaru! ten 
wybuch wes:>lości. 

Pan Jan Wilkowski zaznacza, że dla 
Polaków na obczyźnie wchodzą naturaJ.nie 
tylko w rachubę ka1ndydad, którzy stają 
w obrotnie ludu polskiego. . 

W korku dyskusyi ogólnej- wywodził 
p. Kubiak, że kladl nacisk na ~prawę ma
teryalną wyborów, by pobudz1c do zebra
nia jak najw~ększ.ych funduszów. 

J ednoglośnic oświadczono się za posta
wieniem własnego kandydata narodowe.go 
przy nadchodzących wyborach uzupełnia
jących w Es-seńskiem. 

Pan Jan Wilkowski r10d11osi, że nie u
lega wątpliwości, Iż P1ierwszy~n kan?y<la
tem jest p. Józef Chociszewski z Gmezna. 

Tutaj trzeba wybrać kandydata, który 
pod naciskiem naszych przyjaciót _centr?~ 
wych nie zrzekłby się w ostatn~eJ. chwili 
kandydatury. Zwłaszcza cztonk0wie Kola 
Pols. są ze względu na ce11tr~m kr~I}O
wani. Pan Wojciech J(orianty, Je~t t~z :v 
wielkiej zażyłości p. Mielżyn.sklim 1 nie 
""iad.omo, jakie zająłby stano"W1Sko. 

Pan Bartłomiej Wilkowski z Rotthau
sen dodaje, że sprawa pomszo°:a. prze~ 
mówcę poprzedniego jest w11_elk1e1 wagi. 
htotnie różne względy krepu1ą czfonków 
Kola polskiego. Widz.ieliśTJlY to ~lasze.za 
gdy Koto polskie w sejmie prusl\rm przy1ę
lo r-ezolucyę żorską, na ~tórą sie także p. 
Wojciech K()rfanty zgodz1l, a w której po-

iedzhlno że Polacy winni głosować na 
~entrowc~, gdzie ni~ małą '\\-i<Joków prze-

prowadzc11ia własnych kandydatów. Spra 
wa uicraz inaczej siG przedstwia, gdy w 
nią wnikamy, niż na pierwszy rzut oka. 
Mamy różne gazety przedsta\\ ające sic: 
jako ludowe a w rzeczy samej nic br:oniqce 
w niczem interesów ludu polskacgo. 'ajlc
pszym przykładem ,,Goniec Wielkopolski·• 
który także powiada, iż broni ludu polskie
go, a jednakowoż obecnie wystnpil prze
ciw p. Jauow:i Brcjsk1icnm, któremu w.::zy-
11il ciekawy zarzut, że za wiele broni ro
botników polskich. Pan Brcjski w rzcc.:zy 
samej bronił tak dzielnic robotnikó\ pol
skich w parlamencie, jak <lot~d żaden inn_y 
pciseł, a za to zaczep\a go „(Joni-ce W." 
Widzimy więc, że nic wszyscy s:.i !udo\ i. 
przychylni, którzy to światu wma·w1ają. 
Może zalecalaby się kaudydatura p. Kulcr
skiego, który dat dowóu, iż jest nkzale
żnym. 

Pan Nowak ubolewa nad tern, że p. Brcj 4 

skiego, którego praca tak <lodatni wplyw 
wywierała na obczyznQ, hakatyśd zdotali. 
wyprzeć z parlamentu. 

Pan Jan · Wilkowski zaznacza, że p. 
Brejski pracował nad polepszeniem doli lu
du polskiego na obczyźnie jaik nikt irmy i 
wnosi o uchwalenie rczolucyi dzJękczynncj 
dla p. Brejskiego za jego dziemą obrone 
robotników polskich. 

Obrawszy kandydatami pp. Chociszc
\\ skiego, l(ońa11kgo, Jana Wilkowsk'icgor 
postano\viono jcd11oglośnic uch\\-'.alenic wy 
micnim1ej rezoh1cyi. 

Po ulOi.żeniu brzmienia rezolucyi, przy
jęto je<lnoglośnie co następuje: 

„Zebrani czlonkowie Komitetu Głó
wnego dla Westfalii, Nadrenii i przyle
glych prowincyj oraz czlonkawie Komi
tetu powiatowego na p:nviat essei'1ski wy 
rażają bylem u posf owi do parlamentu p-. 
fanowli Brcjskiemu z Torunia swe naj
serdecZ!niejsze podziękowanie za jcg() 
szczerą i bezinteresQwną obronę i p-ra
cę dla ludu pracującego; oświadczamy, 
iż wdzięczność nasza dla jego oooby nic 
w; Jaśnie i z upragnieniem \vyczekuje-. 
my chwili, w której p. Jana Brejskicgo. 
ujrzymy znów na aren~e parlamentu nie
mieckiego oraz sejmu pruslcieg::J''. 

Pan Bartłomiej Wilkowski z Rotthau
scn oświadcza, że napaści na' pp. BreJskich 
są wprost n~eslychanc. Otóż zelżyć innych 
w gazecie potrafi pierwszy lepszy. Są lu
dzie, których w pracy rzeczywistej nigdzie 
nie widać, a którzy w kramach swoi.eh i 
pokątnie wygłaszają wfolkie mowy o
szczercze. 

Pa111 Kubiak przer:~rv..ra mówcy i prost 
aby nie rozwodzić się o tern. 

Pan B. Wilkmvski mówi dalej: Panie 
Kubiaik, jeżeli Panu chodzi o prawdę, powi 
nieneś Pc;n sam oświadczyć, że te napaści 
na pp. Brejskich za ich pracę były nie
slychalflem oszczerstwem. Panmvie I3rej
scy pracowali i lożyli wielkie pieniądze 
dla sprawy, a ci, którzy oszczerstwa rzu
cali na pp. Brejskich, nic nie zdzialali. Pa
nie .l(ubiak, oszczerstwa i obelgi takie rzu
cano, to Pan przyznać musisz; potępiam 
to jak najenergiczniej i stawiam wniosek, 
by p. Antoni Brejski urząd sekretarza w 
Glównym l(omitecie Wyb. dla W. N. i s. 
pr„ tak dzielnie, jak: dotąd, dalej sprawował 
aż do końca życia. 

Pan Jan Wilkowski :Panie f(ubiak, J>O
zwól Pan, że i Ja do tej sprawy powrócę. 
Są ludzie, którzy pragnąc rozbić organiza
cyę, zaczeJ)iaJą Jej członków. Tak było I 
z zaczepkami przeciw p. Brejskiemu. Za
cze~f ':ZYnione pp, Brejskim byty niego
dne. My sami wiemy oa)lepłej, że „, WJarus 
Polsłd" czynił zawsze ofiary, więc lłfe 
cbcemy; żeby przez takle oszczercze I nJe
J>Ot4da.oe korespondencye sz Odzono na
. szej orraolzacyi. Pragnę, by p. Brejsldego 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



)>Nlownie obrano sekretarzem i „Wiarus 
Polski swych dwóch członków zatrzymal 
·w Komitecie. 

Pan Kubiak ubolewa ponownie, że 
sprawy gazeciarskie poruszono i kończy 
zdandem, że p. Brejski zapewne zatrzyma 
swój urząd. 

Dla wyjaśnienia udzielono teraz głosu 
przybyłemu na zebranie w charakterze 
sprawozdawcy redaktorowi „Wiarusa Pol
skiego" p. Mkhało\\'i 1(\ iatkowskiemu, 
który oświadczył mniejwięcej, co nastę
puje: 

Szanowni PanO'wie ! Wyjaśniliśmy już 
w gazecie naszej, dla czego Wydawnictw·o 
.,Wiarusa Polskiego" zrzeklo się udzielo
nego mu prawa wysyłania dwóch czlcm
ków do Głównego l(001itetu Wyb. dla W., 
N. i s. pr. Zaznaczono tutaj jednakowoż, 
że powodem takiego kroku ze strnny Wy
<lawnictwa „Wiarusa Polskiego" były z 
pewnością także napaści różnych ludzL i 
gazet na dwóch przedstawicieli „Wiarusa 
Polskiego.". 

Ośwtia<lczam wobec tego, Szanowni 
Panowie, że „Wiarus Polski" nie byłby ni
.gdy ustąpił, gdyby nie mial przekonania, 
ie znajdą się ludzie na obczyźnie wyrobie
ni, którzy pracę naszą w tym względzie 
zastąpić zdołają . Jednakowoż nie bez słu
szn<>ści jest zdanie, że pośrednio wpłY111ęły 
na nas także napaści, które tutaj .nap·iętno
wanlQ jako oszczercze, nieslycharne li nie
godne. Powołać się mogę na wypowie
dziane już tutaj zdaini.e, że napaści te obli
czone były na zaszkodzenie organizacyi 
naszej i powstrzymanie rozwJju spoleczeń 
stwa Niskiego na obczyźnie. Nie zaprze
czy nikt, że napaści na „Wiamsa Polskie
go" z powoou jego udziału czynnegD w 
Glównym Kom. ·Wyb. <lla W., N. i s. pr. 
zaszkodzić mogły u ludzi ·nie znaJących po
łożenia rzeczy i bezwątpienia sz·kodę 
przyniosly. Chcąc zapobiedz temu i ma
jąc zarazem przekonanie, że robotnicy pJl
scy nai obczyźn~e sami już teraz sprawą 
d(·brze pokierować zdołają, nie wahaliś
my się ustąpić z Głównego Komitetu Wyb. 
dla W., N. i s. pr. 

Szanowni Panowie! Jesteśmy Panom 
wdzięczni za zaufanie, lecz oświadczam, że 
dla pro;yczyn, które podałem, anu p. Antoni 
Brejski ofiar0wanego mu tutaj jednomyśl
nie urzędu sekretarzai nJe przyjmie ani też 
„Wiiarus Polski" zrneklszy Siię raz odnn

'śnego prawa wysyłać już nie będae dele
gatów do Głównego l(omitetu Wyb. dla 
Westf. N. i s. pr. 

Z drugiej strony sądzę, że nie potrze
bujemy Panów zapewruiać, iż „Wfarus Pol
ski" jak dotąd, i nadal w tym samym kie
runku pracować i starać się będzie o roz
wój organizacyi i obrane ludu polskiego. 

Tyle przemówienie P:· Kwiatkow
skiego. 

Pan l(ubiak oświadcza następnie, że 
sklaida przewodnictwo w „Głównym Kom. 
1Wyb. dla Westf. i Nad. i s. pr. i oddaje · 
przewodnictwo dzisiejszego zebrania p. 
ł(rancowi z Gelsenkiirchen, drugiemu za
stępcy prezesa Komitetu Głównego Wyb. 
dla ·W. N. i s. pr. 

K·rótka dyskusya, jaka się teraz wy
wiązała, nie zmicnua .w niczem sta.nu rze
czy. 

.W końcu oświadczono· si~ za z,wola-
~tlem Jak naJrychlejszem wieców miejsco
wych aby uzupełnić p::>wJatową władzę ' . :wyborczą i zebrać potrzebne fundusze, 1 

wyrażano życzenie, by inne orgartizacye 
nie urządzaty w czasie wyborów w I:sseń
slciem wieców i zebraf1. 

K~. Arcy~. Syreon w Ameryce 
Prezes wydziału wykonawczego fe

deracyi Polskiej iks. Truszyński tak opisuje 
w jednym z dzienników amerykańskich 
.pierwsze dni pobytu ks. arcybiskupa Sy
mona w Ameryce: 

„Na spotkanie dostojnego, a nam tak 
miłego gościa dnia 18 maja wileczorem wy „ 
jechało 72 kapłanów polskich, · którzy się 
staw'ili w Nowym Jorku na specya!n~e "" 
tym celu wynajętym statku. Ks. Kazimierz 
Truszyński prezes wydziału v.'ykonaw
czego fed~racyi, powitat ks. arcybiskupa 
w stosownej przemowie, na którą gcść od
powiedzial, rozpoczynając od pochwalenia 
Pana Boga, a następnie zaznaczyl, że 
przyjeżdża do Ameryki, ażeby nas bliżej 
pcznać i rezultat tego poznania po swym 
powrocie do Rzymu przedstawić Ojcu 
chrześciań twa Papieżowi Piusowi X. Po
dróż swą odby,wa na wyraźne życzenie i 
rczkaz Ojca św., od którego przynosi dla 
Polaków błogosłaiwiel1stwo. Charakter 
jego przyjazdu jest urzędowy a nie pry
watny. Jako delegat papieskfi otrzymał 
()d papieża daleko idące pefnomocnictwa. 

Po tem przemówieniu ks. Truszy1\skl 
przedstawil ks. arcybiskupowi każdego z 
obecnych ksieży, a po przybyciu do hotelu 
odbyta .s.ie wspólna koła<:ya, w której wzię
ło udział 72 s.ieży. Podczas uczty ks. tlr. 
Mieczysław Barat>asz :wrt'iósl toast na 
cześć delegata apo tolskiego, na który 
przybyły gołć odpowiedział bardzo serde
cznie. 

Dnia 19 b. m. rano o godzinie 8 najprz. 
gość odprawił mszę św. w Domu św. Jó
zefa, co jest dla instytucyi tej zaszczytem. 

Skoro wrócił do hotelu, przedstawił 
mu się zarząd Stowarzyszenia K.siięży wraz 
z ksi~żmi Truszyń.skim, Brznewskim i 
Suplickim, jako przedstawi'Cielami i wice
prezesami Federacyi. Sprawa Federacyi 
jest ks. Delegatowi zadzhviająco dobrze 
znaną. Zna najmniejsze. szczegóły, odno
szące się do niej i szczerze ją pochwala. 

Następnie złożył ks. delegat wizytę ks. 
arcyb~skupowi. 

Spożywszy obiad, ks. delegat udał siG 
w to\\rarzystwie księży Truszyńskiego , 
\Witalewicza, Nawrockiego i Oronkow . 
skiegoi swego kapelana k~. flori w po
dróż do Waszyngtonu. 

Dnia 20 b. m. o godz. 10 ks. arcybiskup 
Symon zlożył wizytę delegatowi' apostol
skiemu ks. PalcOlnio, który otrzymał z Pro
pagandy i sekretarza stanu kardynala 
Merry del Val specyalnae zawiadomienie ::> 
misyi naszego· rodaka, oraz polecenie ulat
wienia mu tej misyi. Wizyta trwala do
brą godzinę. 

Następnie zwiedzi! ks. arcybiskup w 
towarzystwie wyżej wymienionych ka.pla
nów „Dom Bialy", l(apitJl, Biblfotekę, Mu
zeum masto, poczem o godzinie 3 popo
łudniu udal się d·:::> Baltimore, gdzie go na 
dworcu oczekiwał w.iel. ks. dr. Barabasz, 
-0raz delegad polskich parafii. Wprost z 
dworca udal się ks. arcybiskup powoz.em 
do kard. ks. Oibbonsa, gdzie dOlzna'l nad
zwyczaj serdecznego przyjęda, poczem 
przybyl do plebanij ks. Barabaszal„ Dnia 
21 b. m. rano o-Oprawił · nasz dostojny o
dak pontyfikalną mszę św. w kośdele ks. 
Barabasza, a dzień ten pamiętnym być po
winien, bo byla to pierwsza msza pontJLfi
kal.Ra, odprawi.!ona przez Polaka na ziemi 
amerykańskiej. Po sumie wyglosH JE. ks. 
arcybiskup kazanie o treści podniuslej i 
szczerze nas p .Jruszającej, które na słucha
czach niezapomniane wywarło wrażenie. 
W poniedziałek 22 b. m. zwiedził ks. ar
cybiskup parafię OO. franciszkanów, we 
wtorek polską paraflę w Wilm~ngton, na
stępnie udaje się do Filadelfii, po.czem dalej 
odbywać będzie podróże swe po polskich 
koloniach. W Chicago spodziewać się go 
można w drugiej p::>lowie czerwca. 

Z wojny rosyjsko-japońskiej. 
W uwaga'ch swych o przyczynach 

klęsk rnsyjskkh na dalekim Wschodzie, 
korespondent „Rusi" wykazuje, że tak cha,
rakterystyczna w obecnej wojnie nieświa
dom::>ść Rosyan o istotnych ruchach wojsk 
japońslkch ma źródło1 w próżności poszcze
gólnych dowódzców, którzy .najmniejszą 
utarczkę z podjazdem japońskim przedsta
wiali w raportach jako zwycięską walkę 
ze znacznym oddziałem nieprzyjacielskim, 
cu. wprowadzało tylko w bląd naczelne do
wództwo, dając fałszywe wyobrażenie o 
'istotnem rozmieszczeniu wo,jsk japońskich. 

„f alszywe raporty - pisze korespcm
den1 - lub nawet tylko przesadzone, co 
bylo rezultatem chęci odznaczenia się na 
papierze, pociągały za sobą jak najfatalniej
sze skutki. J eneral l(uropatkin nigdy nie 
mógł dowiedzieć się prawdy od swych 
podwładnych. Najmniejsza demonstracya 
Japończyków zawsze przeistaczała Slię w 
szeregi wściekłych ataków (Boże! ileż ta
kich ataków w ciągu wojny „zwycięsko'' 
odparto!), a atak - w n1ebywaly szturm 
na bagnety! 

Wczoraj rozmawiałem z jednym z u
czestników bi.twy mukdeflskiej. Opowia
dał mi, że oskrzydlający ruch pewnego 1d
działu japo·flskiego, nie. przeczuwan.y wca
le przez kawaleryę, wykryli„. Kucharze 
na tylach wojsk. Jedną zaś z przyczyn te
go byto przypuszczenie, że wszystkie siły 
Japończyków znajdują się na fronde, po
nieważ niektórzy dJwódcy korpusów do
nosili ciągle o rozpaczliwych atakach ja
poilskich, - z wielkiemi dla nich stratami 
odpieranych. Ataków zaś, według opo
wiadań wielu oficerów, wcale nlie było, 
lecz tylko najzwyklejsze demonstracye. Ze 
wszystkich najbardziej odznaczył się w 
tym względzie jenerał Z-.cz (Zazuli cz?), 
który na papierze odparł niezliczoną ilość 
rozpaczliwych ataków japońskich. 

Latwo zrozumieć, jakie wynikają z te~ 

go skutki, gdy gtównodowodzący nie ma 
prawdziwego wyobrażertia o tem, co się 
dzieje na placu boju. Bylo to klęską zwła
szcza dla l(uropatkina, który nie będą<: 
wcale gefliuszem w takich wypaa.kach tra
cił bardzo łatwo głowę." 

Ozem ZWJCIQŻJlllJ I 
Swiat cały stoi obecnie pod wrażeniem 

'krwawych wypadków na Dalekim Wscho· 
dzie i z podziwu wyjść nie może, że Ro
sya trzy razy ludrnejsza od Japonii, potę
żna i zasobna w środki, ponosi klęskę po 
kiesce od mniejszego państwa japońskiego, 
że silny żolnierz rosyjski ucieka przed ma
lym i szczuplym Japończykiem. 

I każdy pyta, cóż że jest przyczyną 
tych wielkich zwycięztw japońskich? Ja
kimi środkami zdołal maly Japończyk po. 
walić rosyjskiego olbrzyma? 

Oto w olbrzymie rosyjskim jest duch 
uśpiony przez samowladny.ch czynowni
ków rosyjskich dążących na każdym kro
ku by lud rosyjski nie nabyl oświaty i nie 
nabrał ducha, bo wtenczas skończylobj 
się panowanie rozwiozlego i brutalnego 
czynownika. 

W Japonii natonuast widzimy duszę 
rozbudzoną, przejętą miłością ojczyzny 
i jej zadań, spostrzegamy wszystkie szla· 
chetne strony duszy rozwiniętej przez O• 

światę do najwyższego stopnia. 
·W wojnie rosyjsko-japońskiej zwy. 

ciężył rozum japoński i oświata japońska, 
rosyjską ospalość i ciemnotę. 

Wojna dostarczyla świetnego dowo· 
du, że zawsze jeszcze nie większa sila ma- 
teryalna, me większa liczba bagnetów i ar. 
mat rozstrzyga, lecz siła ducha pozostaje 
czynnikiem najważniejszym. 

I cóż wynika z tego dla nas Polaków? 
Oto historya świata powiada i świeżo W"Y· 
kazuje przykladem na społeczeństwie ro„ 
syjskiem, że biada narodom, które nie C'zeI 

pią nauki z życia i nie budują przyszlośc1 
wedle doświadczeń poczynionych w prze· 
szłości. 

Biada! za wo lać by można i narodowi 
polskiemu, gdyby z przyczyn i skutków 
strasznego rozlewu krwi na 'Dalekim 
Wschodzie nie wydobyl dla siebie odpo. 
wiedniej nauki i według tejże się nie stó· 
sowal. 

Widzimy, że zwyciężyć może tylko 
naród oświecony, którego każdy członek 
przejęty jest uczuciem miłości ojczyzny, 
którego narodo\VY duch rozbudzony oży~ 
wia najsłabszego i najbiedniejszego. 

Każdy żołnierz japoński jest ożywiony 
tym duchem narodowym i wie za co i po 
co walczy. 

Żołnierzowi rosyjskiemu brak tegu du
cha, gdyż stlumiła go w nim w ciągu wie
ków całych brutalna ręka czynowników 
carskich i żołnierz rosyjski nie wie wcale~ 
po co i dla czego on tam się bije na Dale
kim Wschodzie. Strasznie się to mści obe
cnie na państwie rosyjskiem. 

O Japończykach powiadają, że u nich 
dziala ogól, ożywiony jedną wolą, jedną 
myślą, iednem dążeniem, ale tak jednolity 
tak ściśle spojony ze sobą, że o podobnej 
jedności my Europejczycy nie mamy po
jęcia. 

Naród polski, jeżeli pragnie lepszej 
przyszlośai winien jej pragnąć także nie 
tyl~o w części lub w niektórych jednost
kach, lecz to pragnienie lepszej przyszło· 
ści, ten duch narodowy powinien 0żywiać 
każdego bez wyjątku czlonka narodu na
szego mężczyznę i kobietę, młodzieńca i 
starca w równej mierze. 

Wrogowie Polaków, którzy rozdarli 
ojczyznę naszą dokładają wszelkich sil, by 
wygasić u nas uczucie miłości ojczyzny, 
by nie dopuścić do rozwoju tego ducha na
rodowego, który jest i pozostanie źród
łem wszelkiej siły każdego spoleczeń-
stwa. ·> 

I(ażdy patryota polski powinien się 
wlięc starać o to, iżby jedna równa myśl .i 
jedna nadzieja napełniały nas wszystkich, 
byśmy wszyscy do jednego dążyli celu. 

Dzieje się to tylko wtedy, gdy duszą 
naszą ogarniemy cały nasz naród, gdy 
współczujemy z braćmi naszymi na całym 
obszarze ziem polskich i na obczyźnie. 

Takie zespolenie się wszystkJich człon
ków narodu naszego jest tylko możliwe, 
gdy się zajmujemy każdej chwili sprawa· 
mi narodu naszego i wiemy jakie Jest poło
żenie braci naszych. Srodkiem takim, 
który nas łączy, który co dZ!ień w nas ró
wne wzbudza myśli i uczucia narodowe 
jest gazeta polska. 

W czasach obecnych srogiego ucisku 
przez wrogów, myśl polską szerzy jedynie 
gazeta polska~ ona kaźdemu Polakowi przy 

pomina jego obowiązki, oaa wskazuje rn1:1 
w Jakim kierunku pracować trzeba. 1 

Jeżeli więc pragniemy lepszej Prz~·
szł ości, pragniemy, by naród nasz się Po
dniósl i rozwijal i o swego jak najprę„ 
dzej dotarJ celu, szerzmy oświatę POłnię„ 
dzy Mi~~ 1)olskinl p:zez gazetę P<>lską , 
wzmacm~Jmy szeregi nasze przez zdoby„ 
wanie dla sprawy polskiej coraz nowych 
szermierzy. 

Tylko Polak, który czyta gazetę Pol„ 
ską pozostanie w~ernym sprawie naszej 
wytrwa mimo wysilku wrogów przy szta~ 
darze narodowym. Dlatego odzyWamy; 
si~ do wszystkich światłych rodakó,~ 
naszych, by w myśl powyższych wyw0~ . 
dów szerzyli wszędzie „W1iarusa P:>!„ 
skiego", pismo szczerze katolickie, Poct 
którego sztandarem Polacy na obczyź111e 
tak dalece postąpiła, że podziw w innycJi 
wzbudzają i przy dalszej dzielnej prac~ 
w tym samym kierunku jeszcze więcej 
zdziałają. 

Nigdy dość często powtarzać sobie 
nie można, że „oświata ludu dokonywa , 
cudu!" 

Ziemie polskie. 
Z Prns ~achodnfob Warmii i Mazur. 

Olsztyn. Aż trzy pisma polskie dla 
Mazurów! W „Gazecie Olsztyńskiej " czy 
t'1my: Sprawa pisma polskiego dla Mazu~ 
rów nie daje zasypiać blatom w tej spra, 
wie oglaszają ban\alukL. Donosiły one bo
wiem, że pismo polskie dla Mazurów wy„ 
chodzić ma jedno w Szczytnie, drugie w. 
Ostródzie, a teraz donoszą o tr.zeciem - ~ 
M.ikolaj.kach. Jakiś polski bank naro<lo„ 
wy(!) zapytywał hotelistkę Zeroch w Mi-c 
kolajkach, czyby nie mogla poleoić domu 
dla zalożenia drukarni. Lecz - jak blaty 
hakatystyczne zapowiadają, - poczciwi i 
wierni królowi Mazurzy 'Otrząsają z sieibie 
z zimną krwią burzycielsk:iie elementa. Na
turalnie, że cala hist.:>rya jest jeJClnem wię
cej kłamstwem w litanii hakatystów, któ
rą oni odmawiają, aby tylko od rządu zno
wu co.ś wyłudzić na ten ucisk przed Pola
kami. Ciekawiśmy wi'edzieć, gdzie istnie
je ten „narodo\vy bank polski", bo hakaty~ 
ści w swej skromności' wcale me pooaią , 
gdzie jest ten bank, gdyż latwiej by ich 
kłamstwJ wy.kryć można. 

W Prusach Wschodnich zmien iono 
znowu nazwy polskie kilku wsi na nłemec
kie, i to: Stare Uszany na „Orilnheide", 
l(oczek na „Waldersee", Wjelgilas na „Tau 
nenhei'de", Dziadowy na Konigstal". 

Malbork. Nadchodzą bliższe szczegó
ly o wielkiem nieszczęściu w Mątawach w, 
powi·ecie malborskim. Oto baraki spałom: 
były zamieszkane przeiz 100 polskich i WG
gierskich robotn~ków, zatrudnionych u 
przedsiębiorcy budowlanegu Barczyńskie
go. Trzech robotników: Jan Dębo\vski, 
Teofil Mamrod i Józef P..xlleski' zginęło w. 
płomieniach. Brak jeszcze ośmiu <lalszy;;t1 . 
robotników. Siedmiu ciężko poka!ecz0 · 
r.ych robotników odstawiono do lazaretu. 
Ogień wybuchł przez nieostróżność. Wie:· 
ksza część robJtników z biędą zd-0ta~a WY· 
ratorwać tylko życie. 

Z Wiei. Kt. Poznańskiego • 
Gniezno. Jak donosi „Lech", uiica 

Cierpięgi ma otrzymać nazwę Schillera, 
Mylna ma: być zmieniona na ulicę Michala 
Kawiarska ma się nazywać Lessingstrasse, 
- Michaelstrasse, a Żula\vy na Ogrodową 
·-· Oartenstrasse. Zmiana tych czysto pol
sktch nazw na · niemieckie, świadczy o 
wielkiej niena\viść do polskości \Yogólc, a 
d:> języka l}olskiego specyalnie. 

Z Grodziska otrzymała „Pos. Ztg." 
doniesiienie, że zatrudnieni w Koto\\ie r::>: 
botniicy polscy z Galicyi zostali wydaleni 
razem ze swemi rodzinami. żandarmi od
stawili ich do gran'icy. 

W czasach tak postępowych podobne 
nakazy banicyjne świiadczą o wszystkiem 
innem, tylk\> nie o wysokiej kulturze. ~u· 
strya p·owinna w oowecie wszystkie~ 
Niemców, poddanych pruskich, wydalac. 
Czy się hr. Gołuchowski na krok podobny, 
jedynie słuszny, zdobędzie? . 

Z Skwierzyny donoszą do „Dz1en 
Kuj„., że pewien robotnik strzelił w czwar
tek z rewolweru do ks. dziekana ttanne
manna, kiedy tenże odprawiał mszę ś:v· 
Kula przeszła tuż obok księdza i odbi~a 
si~ o drzwi tabernakulum. Ocalenie sW?Je 
ks. łI. zawdzięcza ty1ko tej okoli'cznos.ci, · 
że usunął się troszkę na bok w chwili, kie-
dy wspomniany robotnik strzelił. , 

Zawimla tu podolbno dużo miejscowa 
policya, która nie chciala się wdać w sp::
wę, choć jej o zamiarach owego r0ibotn1 a. 
ks. H. kHkakrJtnie d<>nióst. 



Ze Slązka czyll Starej Polskł. 
Król. Huta. Przed'\\·czoraj zastrzeliła 

. tutai 18-letnfa fryzyerka Elźbieta Pohl. 
A ·a strzały chybdy, lecz trzeci trafił do 
~oni powodując natychmiastową śmiarć. 
z Królewskiej Huty piszą do „Górno

iazaka": 
· Nieraz słyszymy, jak to gazety niemie 
aie wychwalają pod niebiosa niemiecką 
rtetelność i su.miennoś~. Wypadek, ~tóry 

·~w tych dniach tuta.J zdarzyl, zdaJe je
~akże kłam pJdobnym t\vierdzen.iom. 0-
ói górnik Robert Manderla, który przez 
~tuisZY czas pracowal na kopalni „Laury·• 
"botJOWał już przez kilkanaście lat niemie1:
ką gazetę, znaną tutaj ogólnfie pod nazwi
Jiern „Gerachtszeitung", Gazeta ta dla 
pozyskania sobie większej liczby abonen-
0w oglaszala zawsze, że każdemu abo
en:owi, który wskutek nieszczęśliwego 
~-ypadkn po-niesie śmierć, wypłaci zapo-
110ge w wysokości 300 marek. Przed 
niedawnym czasem zo,stal ów górnak Man
tlerla uśmiercony przez eksplnzyę dynami
u a jego żona uwiadomiła o tym wypad
ki; natychmiast wydawnictwo niemieckieJ 
Oerichtszeitung", dolączając prośbę, by 

·~i wyplacon0 zapoW!iedzrnną zapomogę. 
Lecz po trzech tygodniach dano jej nastę
vującą lakoniczną odpowiedźi: „Wasz mąż 
·iracowal i poniósł śmierć na kopalni, gór
nicy zaś są wykluczeni z naszego ubezpie
wnia, więc nie jesteśmy obowliązani wy
placać wam żadnej zapomo.gi pośmiertnej". 

Sprawa rozegrn się jeszcze, jak sły
chać, przed sądem, lecz tymczasem jest to 
ola naszego ludu gómoślązkicgo nowy do
v.·ód, by nic szukał cudzych bogów, lecz 
1rzymal się zawsze swoich t. j. by nie czy-
1ywał różnych Blattów niemiecklch, and 
1~ie zważał na ich balamutne obiecanki, 
lecz trzymał się polsikich gazet, które jedy
::1c są pożyteczne i dobre. 

% ró.iny\iłi stron. 
Berlin. Przed sądem Ławniczym w 

,\loabicie toczy! się proces przeciwko 
,,Ozlennikowi Berlińskiemu" o ogłoszenie 
1lakatystycznej odezwy agitacyjnej, któ
l1ą zarząd główny wydał w październiku, 
I; w której twierdził, że Polacy bojkotują 

iemców. „Dziennik Berliński" odezwę 
1~ nazwał „bezczelnie kłamliwą i faryzej-
1ką" - i ztąd proces. Oskarżony, p. K.le
mens Goździewicz, żądał powolania jako 
sli~adków i rzeczoznawców: hr. Mie·czy-
1!awa K.wileckiego z Oporowa, posta me
ctnasa Bernarda Chrzanowskiego, ks. pra
lata Wawrzyniaka i dr. Witolda Skarżyń
skiego. Panowie ci mien stwierdzić, że 
odezwa zawiera klamliwe twierdzenia. 
Sąd jednak wniosek ten odrzucil i skazał 
p. Goździewicza na 150 marek grzywny, 
koszta pr\>cesu i publikacyę wyroku. 

Rozmaitości. 
Dom za 15 milionów dolarów. NowY. 

Jork z.bogacił się o jednę osobliwość, -
senator Clark, miliarder z Montany, wy
s1awH sobie na Fifth Avenue dom, który 
wraz z gruntem, •.)raz urządzeniem wewn<t
trznem i meblami kosztuje 15 miHonów do
larów. Zanim rozpoczęte zostały prace 
okolo bud~wy, domu, architekd musieli 
Przez kilka miesięcy studyować w Paryżu 
budowle. miejscowe. Ostatecznfe zdecydo
~a~ się p. Clark na budynek w stylu Lu„ 
dwika XIV. Szczególną warto1ść pJisiada 
~bota snycerska wewnątrz domu. Do je
, ego z Pokoi mniejszych sprowadzono 
~enny sufit z jednego ze starych zamków 
;rancuskich; większość pokoi, których jest 
4o, ma podłJgi z dębu angielskiego1. Na 
~a~terze znajduje się wdelki salon do przy
o"rcia~ na.pierwszem piętrze jest gale:y~ o
ta~zow i sala z posągami. Jadalma 1est 
llck ~rzą~zona, że ma.że być połączona z 
' 0!am1 Przyleglymi i utv.'orzyć w ten 
~~ob Wielką halę. Sąsiaduje ·Jna z salą 
saową, którn ma 46 st. dlugośd i 30 st. 
Zerokoś · N · d \ . c1. a tern samem piętrze znaJ u-
lós:ę salo~y mn.iejsze, pokój muzycz.ny, :i:. 
ei~ między mnemi instrumentami stol<:\ 
e : 1elkie ~rg~ny. Galerya obrazów ~o
e/ć z~m1emona na teatr, gdyż posta~~ 

rz ę, ktorą mJoŻnai podnieść i opuście 
ac~ Po~ocy sily elektrycznej, W sute re
. któznaiduje się 15 P-Okojów kąpielowych, 

ró rych każdy kosztował 8000 marek. 
ittJ~z tego .iest tam wielki basen d-0 Pł_Y
zai Dz1ennikt nowojorskie zarrnc~ 

''roą szpaltowe opisy 0 tym zamku ~a".' 
"li wan " " . 1 Ylll • ; .i~ · lii.~:lt i~j 

;_ 

Od 15 do 25 czerwca 
odbierać będą listonosze abonament za &a· 
zety. Skoro listowy wręczy kwit na trze„ 
cl kwartał, zechce każdy wręczyć ma t 
markę J 92 fenygów, za którą to kwotę ca
ły kwartał otrzymywać będzie „Wiarusa 
Polskiego". 

l(toby pragnął, abyśmy „ Wiarusa Pol
skiego" posyłali jego krewnym lub znajo
mym do Polski lub do innych okolic, niech 
n_ade§łe l markę 92 fenygów i dokładny 
adres osoby, która ma gazety otrzymać, 
a „ Wiarusa Polskiego" poczcie przekaże„ 
my. 

Rodacy! Czytajcie i rozszerzaicie 
„Wiarusa Polskiego", pismo prawdziwie 
robotnicze, oparte na zasadach szczerze 
narodowych i katolickich. 

Bractwo Różańca św. w Rauxel-Habing
horst 

d0nosi swym siostrom, iż rozstała się z 
tym światem siostra R.óżai1ca św. 

śp. JADWIGA SOL TYSIAI( 
ur. I(Iupś. 

Pogrzeb odbędzie się z domu chorych 
w l(astrop o godz. 4 po pal. w uroczystość 
Bożego Ciała. O liczny udział prJsli 

Maryan lzydorczy~, p rzew. 

Dyseldorf. 
Szanownym Rodakom w Dyseldorfie 

i okolicy donosimy, iż TowarzystwJ św. 
Rocha z chorągwtią jak po inne Jata tak i 
latoś bierze udzial w procesyi w ogloszv
nem już porządku w miejscu z kolei 28, 
zatem niech Rodacy korzystają i tu1 wszy
scy bez wyjątku. P::>każmy licznym u
działem, iż sprawa religijna nie jest nam o
bojętną. Miejsce zborne „Burg-Platz" o 
godz. 9 rano. O liczny udział prosli 

l(omitet kościelny. -----
Towarz. gimn. „Sokół" w Hochfeld 

donosi swym druhom, iż w sobotę dnia 24 
czerwca o godz. 83/z wieczorem na sali p, 
Giesego ulicai W anheimerstr. 96-98 odbę
dziie się zebranie, 0na które wszystkich dru
hów i wszystkich Rodaków z Duisburg 
Hochfel<l i okoli'cy serdecznie zapraszamy, 
Niech się polska gimnastyka na obczyźnie 
rozwija, niech żadnego Rodaka nie mija. 
Czolem ! J. Jędrzejczak, sekr. 

Uwaga: Tak są.mo donoszę ćwiczą
cym druhom, ażeby się stawili we czwar
tek 22 czerwca r. b. o godz. 80. wieczorem 
na sa·li p. Giesego na ćwiczenia. Zaprasza 
się wszystkkh bez wyjątku, ponieważ są 
bradzo ważne sprawy do omówienia. 

Czolem! 

Baczność Rodacyt 11 
Uwiadamiamy Rodaków w Blumen„ 

thalu i okolicy, iż w uroczystość Bożego 
Ciała t. r. po poi. odbędzie się w ogrodzie 
p. Wiltaka i strzelrncy zabawai. Szan. 
Bracia Rodacy, pokażmy, iż my też się sa
mi potrafimy bawić. Zarazem upomina
my, ażeby tam nie iść, gdzre nam już ra:t 
wstępu zakazano. Początek o godz. 23/z. 
O godz. 6;/i wymarsz do kościola. Po Nie
szporach polskich śpiew „Twoja cześć 
chwała", przy wtónwan1iu naszej muzyki. 
O liczny udzial i wzorowe zachowanie się 
uprasza l(omitet. 

Bractwo Różańca św. w Schonnebeck 
podaje do wiadomości swym Braciom i 
Siostrom, iż bierzemy udzial proce~yi 
Bożeg~ Ciała. Siostry postępują ze ś~a
ttem najprzód, następnie te niewiasty, któ
re nie są w Różańcu, potem muzyka, Bra
cia co są w Różal1cu. Panny, które a
systują przy chorągwi zechcą się punktual
stawić. O 9 godz,. msza św. Bracia i SiJ
stry zechcą się zaopatrzyć w oznaki Różań 
cowe. Uprasza się wszystkich Braci i 
Siostry o jak najliczniejszy udzial w proce-
syi. Nadzelator. 

W;ec Zjednoczenia zawodowego polskiego" 
" w Neumiihl 

odbędzie się w święto Bożego Ciala, ~_nia 22 
czerwca po poi. o godz. 30 w -~oka~o p. E1ckh-Oft 
dawniej Kulmann, przy ul. Knuppelstr. Na po
rządku obrad: 1) Nowela .górni~z~;. 2) spray.rY 
wewnętrzne naszej orgamzacyt '1 inne wazne 
sprawY. l kł u ,,Zjednoczenie zawodowe po s e • 

WIEC OGOLNY W MARXLOH 
odbędzie się w czwar:tek, 22 ~zerwca o go
d~111ie 110 w poludme w salt p. Rosenda.h
Ia zaraz przy kościele. O liczny u~z1al 
uprasza się. 

l(onferencya św. Wincent go a Paulo w 
Rec lingbau n-Siid. 

Zapraszamy w dziei1 Boże ::> iała 22 
CL'.arwca w zystkich 13ra i Tow. Wincen
tego a Paulo o godz. ' ieczor.cm na ze
branie, zarazem wszy tkich przemy łow·. 
ców na obrady w sprawie wyciec~i w 
dzici1 ś:. Pi0itra i Pa"wla i w spra\\'ie przy
jęcia nasze.go ksi<;dza probo zeza do na
sztgo grona. Upraszam, aby się wszyscy 
licznie stawili i naszego k .. prob~ zeza ze 
serca przywitali. 

W. Mroskowiak, podprzcw. 

Tow. św. Jana w Witten i Tow. św. Józefa 
donosz.1 swym członkom, iż towarzystwa 
biorą udzjal w procesyi Bożego Ciała. 
Czlonk::>wie obcych towarzystw powinni 
się stawić o godz. -168 rano na: salę 7.'\\"Y~ 
klych posiedzei1. CJ10rąż11i powinni si<: 
stawić cokolwiek prędzej. Po pot. o godz. 
3 rozpocznie się koncert u pana Tcbarta. 
Pc.dczas kouccrtu będzie zabawa <lla dzie
ci, które będą obdarzone małemi podarka-
111:, zatem wszystkich czlonków oraz i Ro
daków, którzy nie są w towarzystwach, 
zapraszamy serdecznie. 

Zarząd Tow. św. Jana. 
Zarząd Tow. św. Józefa. 

Towarzystwo św. Michała w Bruchu 
podaje swym członkom do wiadom::>ści, iż 
w niedzielę 25 czerwca odbędzie się mie
sięczne zebranie po pot o godz. 4. Zapra
sza się, ażeby się wszyscy człotnkowfrc sta
wili w czapkach i oznakach, ponieważ bę
dzie przyjęcie naszego ks. proboszcza. 

Zarząd. 

Towarz. gimn. „Sokół" II. w Marten 
daje do wiadomości swyn1 cztonkom, iż w 
czwartek w święto Bożego C'iata! <lnia 22 
<::zerwca odbędzie się nadzwyczajne zebra
nie, dla· tego są wszyscy druhowie zapro
szenJ, ażeby się jak najliczniej stawNi, gdyż 
mamy ważne sprawy do załatwieni.a. 

Czolem ! Wydział. 

Tow. „Jedność" p. op. św. Stanisława B. 
w Essen 

bierze udział w czwartek w procesyi Bo
żego Ciala. Wymarsz z muzyką z lokalu 
posiedze11 Q godz. 9. Członkowie do loka
lu posiedzeri winni się stawić pól godziny 
prędzej, tj. o 8~. Zarząd. 

Baczność członkowie Tow. św. Józeia w 
Essen. 

Donosa się szan. czlonkom, iż bierze
my udzial·w procesyi Bożego Ciata. upra
sza się zgromadzić do J..okalu posiedzeń, 
to jest w święto Bożego Ciala w czwartek 
dnia 22 b. m. o godz. ~9 rano. Wymarsz 
krótko przed 9 godz. do Tow. „Jedność". 
Proszę szan. czlonków, aby zabrali ze so
bq ::>znaczki towarzystwa. O liczny udział 
prosi Z a r z ą d. 

Na strejkujących robotników w Czersku 
złożyli za pośrednictwem: Pietrzaka z Lin
denhorst 34,05 nu.; Fr. K::>teckiego z Oel
senkirchen-Ueckendorf 9,40 mr.; Mielcarka 
z Kirchlinde 14,75 mr.; St. Halasa z tterne 
27,50 mr. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wlelki wiee w Oberhausen 
w święto Bożeg-o Ciafa, 22 czerwca po po.l. o 
godz. 5 w lokalu p. Weber, prz:r ul. Duisburger
str. Na porządku obrad: Jakie korzyśoi mamy 
w organizacyi; nowela R"órnicza: sprawy. hut
nicze l 1o1:6rnicze i inne ważne sprawy. Liczny 
udział pożądany. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

WIBC W MARXLOH 
odbędzie się w Boże Ciało o godz. 4 p::> po
łudniu w sali p. Rosendahla. O liczny u
dział uprasza 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

WIBLl(I WIEC W W ANNE 
odbędzie się w czwartek, 22 czerwca o 
godz. 4 po pol. w sali p. Unterschemanna. 
Na porządku obrad sprawa wyborów st3!
szego knapszaftowego oraz inne sprawy 
rob~tnicze. O liczny u~iał prosi 

„Zjednoczenie zawOdowe ndlsłde". 
~ = ~~ ......... ~~ ..... „ ..... ,: 

Baczność Rodacy z parafii Odolanow klej t 
Zapraszam niniej zem \\ zy tkich ro

daków tutaj pra ujący h na zyźni , 
ażeby raczyli jak najliczniej przybyć na 
na zą pÓgadank w ni dzielę dna r cz r
w a tego roku zaraz po \\ elkiem n b<>żeń
sh rk u p. 0\"erbecka w \ e ter, ul. Ko
nig str. Pokażmy kochani P o<lacy, że cho
ciaż tu na obczyźnk toimy wiernie prZl~ 
naszej katolickiej wierze i o niej nie zapo
rninamy Tak amo, kochani parcfiame, 
chociaż. jesteśmy tak daleko oddaleni od 
naszego parafialnego kościoła, mamy wiel
kie przywiązanie do niego. Na t .j poga„ 
dance cl1ccmy się porozumieć wedle spra
wienia podarunku dla na zcgo parafialne-+ 
go kościoła. 

Zwołujący: 
Paweł Litwin, Jan Wojtaszek ,Józef Krupa· ... 

Uwag: Gdzie zamlicszkujc w jednci 
mcjscowoś01 kilku Ro<.l.ków z parafii Od -
lanow kici, a podróż dal ka, niechaj sie 
porozumieją pomiQ<lzy sobn i przynaimnic-

: Wf eo przedwyborczy, 
odbGdzie się w Essen w uroczyst().ŚĆ B'>
żcgo Ciała, na wielkiej sali p. van de Loo„ 
przy ulicy Schiltzcnbahn 58 o godz. 5 Pt) 

południu, na który siG zan. ybor ·w n 
całego powiatu uprzcjntic zaprasza. 

W imieniu Komitetu powiatJ.wego· 
Walenty Nowak, przcw. 

l(OMITET WYCIECZEK LATOWYCH. 
Posiedzeniic „1(.omitctu wycieczek la-ł' 

towych" odbędzie SiG w czwartek, dnia 
22 bm. o godz. 12 w poludinie w lokalu p„ 
Dolla, narożnik ul. Bliicherstr. i Fńedrich-. 
platz. O liczny udzial uprasza Sif:. 

Wydział. 

BACZNOSC SCHAL~E! 
Ktoby z Rodaków z Schalke i okolicYi 

n\e wiedział, jak zap.isać sobie „Wiarusa 
Polskiego", niech uda się do mnie, a chęt~ 
nic za niego gazetę na poczcie dla niego za„ 
piszę. 

Stefan PJetrowski, 

OSPODARSTWO ZS MóRO 
bardzo dobrej ziemi jest do nabycia :i żywym 
martwym inwentarzem Budynki prawie je
szcze nowe. Ziemia wszystka kolo dornu. Ce
na kupna 3200 talarów. Wprata podlug ugody •. 

Qrl zaraz do nabycia 
GOSPODAR~TWO 21 MóRO 

tylko żytnlei i vercz:anej ziemJ ze tywym I 
martw:rm inwentarzem od zaraz do nabycia •. 
Cena kupna 2300 talarów. Wplata 1000 tala
rów. Upraszam szauown:vclt Rodaków na ob
czyźnie w Westfalii i Nadrenii, którzyby życzy
li zawrzeć związek malżełlski, aby sie zgtt\)Sili 
bo mogą się ożenić na bardzo dobre gospodar
stwo, maJąc mniej więcej lOOQ talarów, bo jesł 
28 mórg dobrej ziemi. 

Drugie gospodarstwo, gdzieby można si~ 
ożenić, oraz inne mniejsze i większe. U
praszam was wszyscy bracia na obczyźnie ... 
zgloście się tylko do Walczyńc;kfeio w l(ępole. 

W Walczyń ki, 
l(empcn Prov. Posen, (an der Promcnade) ~ 

Baczność Rodacy w Langendreer f __ 

Ludzie każdego stanu mogą osi'śgnąć 
CENNIK 

NA l(SfĄZKI DO NABOŻEŃSTW A, 
powieściowe, naukowe itd. wysyla każde„ 
mu na żądanie darmo i franko. 

l(SIĘGARNIA „GLOBUS" 
J. MROWClYŃSKI, 

Rawlcz-Rawitsch Pr. Posen. ---
~~-łiHitfiitU~~ · tfltł{ 1łf 
~ 

I Albert Karrenberg ~ 
~ w Kamen, Weststr. 75. m I Wielki skład nnjlep'Zycli 

lkoloweó 
m po cenach najtań~zych 

I Reperacye dobrze i ta:Jnio .. 
tit e własnym warsztacie. -- . 
---~---· 



F. Józefoski 
w Herne, 

poleca 

korony ilobne, welony, płer
iclonLł ilubne, broszki, krzy
żyki złote i po.dacnne z łań· 

causzkimi, korale prawdziwe 
sieli anld, prawdziwe bursztyny 
i wiele innych rzeczy. 

F. Józefoski 
w HERNE, 

ul. Il a h n h o f s t r. 52. I Xaprzeciw Xowej ulicy. 

··-·-·······--· • Baczność ! • 
• Członkowie towarzystw, • 
• które były na poświ~c1miu chorllgwi w • 
• AltenbOgge i eą, ' dfotograi'owane. Prze- • „ szło 50 obrazów bierze Tow. św. .Jana w 
9' Ew. w Altenoogge dla. s~ych członków. ~ 
• Obrazy bardzo ładnie wykonane. Człon- • 
}19 kowie inicyeh tow. musz2' aię wprost • 
9{ domnie zgłoeió i nadesłać 3 n:rk. za 
• obrat i 25 fen. na porto. • 

Ił Kto sobie życzy obraz z wycieczki w w 
Bochum· Hofst.ede, niech nadeele 2 mrlr. • 

• i 25 fen. porto. Kto sobie życzy foto- • 

li grafię Szymańskiego oprawn~ w J.'timki • 
z ładnym napisem, niech nade81e 20 fen. 

• i 5 fen. na porto. • 
- O Bgło81lenia u~rasza. najpośniej do w 
9{ dnia 25 b. ·m. pod adresem • 

li Ludwik Gola, Kamea i W. • 
• Bahnhufntr. 22. • 
• ( Hotel zum Amtsgerich.) . • 

···-··-···---·· „„„„„„„„„ ... ! ... 
KONIEC 

dni wyjątkowych dla sprzedaży 

ubrań dla męZczyzu 
naznąc.r.ony ntt 25 czerwca o godz. 2. 
\V tych dniach sprzedawać będziemy 
~ -...Jełkie pp,rtye ~ 

obrań dla męZczyzo, 
I tylko najnowsze wzory. najlepsze 

wyk onanie, elegancki krój jak po„ • 

1 dług miary, l>e~ r~żi;ti~~ na jakość, I 
bez ''rzględu na dawniejs.z~ ćMę, I 
między niemi. wielka partya czarnych 
nbran ka.mgArnowych, SFrzedawać j będziemy w tych dniach każde u-

11 br~nie tylko ;t;a 18, 7G mrk., któ· ; 
tych tzcteł~~ \vartość wynosi aż do 
36 mi-k. Ubrania te eą wyłozone 
'v mych wtelkich oknach wysta
wrtych i każde ubranie na życzenie 
z okna zostanie wyjęte. 

Kto kupi ubranie dostanie w 
dodatku darmo kapelusz. 

M. HARTOG, 
Bochum, 

wł M. Miscbkowski, 
tylko ul. 25 Obere Marktstr. 25 

i narożnik Rosenstr. 
~ajwiększy i najtańszy skład spc

cyalny w B o c h u m. 

BACZNOŚCI BACZNOŚĆ!. 

Krój westfalsko- nadreński 
jes~ najszykownlejsz7 a~ wylrnnoje go 

A. Gidaszewski~ mistrz krawiec. 
Oberhausen, prJy ul. Nordsfr. 6S. 

Bo ~hoć w Par7żn, 
to nie zrobią z owsa ryżo. 

Czeladnik krawiecki Zinajdzie u mnie 
stale zatrudnienie od sztuki. 

Baczność! 

Codziennie 10- 15 marek może każdy 
obrotny czlowiek zarobić, który -Obejmuje 
zastępstwo, specyalnie dla Rodaków. Ar
tykuły te latwo się sprzedaje. Bliższych 
szczególów udzieli 

Fr. Dukat1 mistrz krawiecki, 
Gels.-HiilJen, Priesenstr. 15. 

tlHtH~OIH!HtH~Ht~~w~m~ = Licytacya ! = 
~ Na mocy dobrowolnego zlece- t:ł:1 

· Paweł Lukowski, 
· · Gelsenkirchen, Schalkerstr. 48. 

~ nia dnia 21 i 25 czerwca o godz. ~ 
:} 10 zrana, sprzedawać będę w ~ 
~ Bochum w domu przy ul. ~ 
~ Obere Marktstr. 14. tit 
~ Partyę bielizny, pościel, 1e- ~ 
~ sztki rowarów łokciowych, flt 
ttt aarderoby itd. ~ 
~ ~a go.tówkę. 'f owary są nowe ~ 
li ~ godz~nę przed sprzedażi\ można ~ 

Szanownym Towarzystwom polskim 
oraz zacnym Rodakom polecam się do wy
konywania 

MUZYKI NA fORTEPIANIE 

~ Je obeJr.zec. ~ 
~ August Dorpłughaos la 

przy mniejszych zabawach towarzystw o
raz na wesolach. Po praktycznej nauce u 
pierwszorzędnego fortepianisty p. Raro w 
Gelsenkirchen, zdolnam zadowolić wszel
kie życzenia. 

~ licyta~1r. tli 
~ Bochum Ka serstro.sse 26. m M a r y a W i I k o w s k a. 

••HtHtHlU$4i!•mlłHłi~~~m 
w Schonnebeck, b. l(ray, Friedrichstr. 3. 

2 krawcy 
rn11.jd4 zaraz &t.a'e za.
trudnienie. 

A. Par yS e k. 
krawiec Polski, 

Bochum, 
Henriettenstr. 22. 

Stałv i pewny 

zarobek po· 
boczny 

Największy skład mebli i masz;':I 
do gotowania 

znajduje się 

w Gelsenkirchen·Hiillen, Wannerstr. 243. 
Donoszę Szanownym Rodakom, iż z powodu powiększenia mego 

ekła.du jestem teraz w stanie każdemu Rodakovi.i udzjelić kredytu. 
Mam na składzie wszystkie sprz~ty domcwe, maszyny do go

towania i wszelkie sprzęty kuchem e. Nikt nie jest zobow :ązany 
kupić, ale można prz„jść zobaczyć i przekonać się jaki to~ar i ją,l.t 
v~ nio a przytem na odpłatę. Wpłaty 10 mt. tygodniowo 1 mr. 

Proszę Szanownych R·)daków o poparcie i kreślę się 
z szacunkiem 

A. Bartkowiak. 

IDOM S()bie łatwo i be.1 
prze zkody w zawodzie 
ze.pewn·ć ludzie kddego 
btanu. Arłre3 należy prze 
słać pod liczbę 14 do Provuidzę też interes siodlarski. f' rzerobienie materacy kosztuje 
•teinbausen i 8p. u mnie tyiko 3,30 mr. 

Karlsruhe B. -

s13.:is:f~e 11 ·e•„••e•a••···-„·-··· 
pot:rzebne od 1 lipca 1t fabruka P · I' H • 
?rzy wysokic?.z~srugach • r araso I W erne • 
!. ~ob~em obeJSCtem rze- I • wraz z najwł~!szym (I 

znitłintethardt, • składem kapeluszy i czapek. .~ 
Baoliau p. Herne, • · 

crangerstr. 2a. • Bahnhofstr. 24. Herne Bahnhofstr. 71. • 

Słnż~ca 
dl wsselkiej r aboty za
raz potrzebna. Tak sa
mo młod8ze dziewczę n 
po południe do ,jednego 
dzie~ka m(lże 11ię zgłosić. 

8• 4lllmann & • ohn 
Wan e. :8ahnhofstr. 2. 

•
- na.przeciw Reichshallen ./obok gościńca V 01ła. A 

Tet..-t'„. n nr. 903. _ W 

• Niedościgniony wybór parasoli · • 

•9. od słońca. i deszczu •. 
znanej, dobrej jakości ... własnej robot7 "=łlCI od 1,50 

• do najwięcej eleganckich. • 

• KAPELUSZE • 
• najlepsze fabrykaty krajowe i zagraniczne, • 

Poczeiwejsłuiącej • czapki, krawaty, bielizna, rękawiczki, laiki • 
do wszelkiej roboty do· • itd. po rzetelnych, tanich cenach. e 
mowe.i poezJkuje • 11 • Wszelkie reperacye ~ • 

Lłndefll.ł'DD -
Bochum, Victoriastr. 10 • oraz po• lekaałe p a rasoli wykonywa się na życzenie na- • 

Robotników 
do sza.chtowania potrse
buje zaraz. Zgłaszaó sit 
mogą w Gorzelni Hol
terhof w Wł'erne 

p. Langeodreer. 

• 
tychmia.st we własnym warsztacie dobrze i tanio. • 

tri. Bahn- J ,... •• J ł 1JJ. Bahn-9 hof8tr. n. OR u•D erhof8tr. n. 8 
• Polska usługa . PolMka usług• I • 
o • 
··········~-···~ ·-·-~·· 

Dziś w śro4~ .. 
zupełnie tania 

sprzedaż 

resztek 
ID a t e r y j do 

I 

ran1a. 
Kilka 1000 rnsztek wełnianego i ba
wełnianego umślinu wyłożyliśmy na 

. osobnych stołach. · 

Resztki: · Resztki: 
2 met. 35 f, 4 met. Im. 
2 50 f. 5 ,, I 25 ID • 

2112 ,, 65 f. z1!2 „ 1,40 m. 
3 " 75 f. 3 " I 75 m. 
3 " 

85 f, 6 
" 

1.80 m. 
4 ,, 120 f I 1 ,, J.50 m. 

Dopóki' zapas star·44 
czy: 160 m. neslu 

na prześcieradła m. fe. 

120 mr. materyj dru"55 
ko wan. na fart ut hy m. te. 
140 mr. materyj dru·es 
kowan. na fartud1.v m fe. 

Prócz tego wyłożyliśmy na stołach 
i ~przedajemy o wiele niżej wartości : 

R tk• materyj na koszu· esz I •e i r~ciniki per· 
kale materye na 

fartuchy i t d. i t. d. 

Firmai Gebruder 

Archenhold, 
Bo~hnm. 

Resztki materye woskowane. 
part,,e bukskina. 

Resztki materyj na suknie, bluzki, pod-
szewki, materyj jedwabnych. oluszy, ua ubra
nia do przyjęcia i na ubrania, materyj na suknie, .. 
resztki festonów, zaneli, materyj balowych, fi
ranek, piku, na koszule, chodników, obrUSÓ\\'.o 
dywaników przed lóżka z malemi usterkami. 
syamozy, chusteczek do nosa, serwetek, ręcz
ników, bobru na prześcieradła i plótna, dolasu,, 
damastu, kołderek, sprzedaje sie znacznie nti ef 
wart~ci u firmy: 

Elberfelder Restelager. 
Dortmund. Briickstr. I. Piętro, wejście prn"· 

rynku „Reinhołdikirchplatz. &.11illlillll„„„„„„„„ •• 
------------------------------~--------~------------------------:--------------------~~~----------------------------------~ 

Postbestellungs„ Formular. 
Ich bestelJe hiermit bei dem Kaliserli

chen Postamt ein fxemplar der Zeitung 
„ Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitungs
preisUste 128) filr das III. Quartal 1905 
und .zahle an Abonnement und Bestellgel<I 
1,92 Mk. 

Obłge 1,92 .Mk. ethalten xu haben, be

*heinigt. 

• •' ·: • .d. • • • • • • 198 ... 

l(ałserłldles Postamt •. • • • • 

Postbestellungs-Formular. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserli

chen Postamt ein Exemplar der Zeitung . 
„Robotnik Polski" aus Bochum filr das III 
Quartal 1905, und zahle an Abormement 
und BesteMgeld 0.68 Mk. 
""J, 
~i 
~ „ o 
o 8 !IO 

:;! = ł .!J „ •..-:. 
~~ 
~-

Obige 0,68 Mk. erhalten zu haben, be

scheitUgt. 

• • • • .d.. • • • • • • 191..; 

l(alse,rllches Postamt • • • • • · 1 

Postbestelłungs-Formular. 
Ich bestelle hiennit bei dem Kaiserli

chen Pbstamt ein Exemplar der Zeitung 
„Gazeta Toruńska" aus Thom filr das III. 
Quartal 1905, und zahle an Abonnement 
und Beste.llgeld 1,92 Mk. 

~~ 
-o-· 
~ ~ . 
~So 
"Cd'~ 
i~ -~ 
p. G) 

~1 
Obige 1,92 Mk. erhalten zu haben, be

scbeinłgt. 

PostbesteIIungs-Formular. 
Ich bestelle hiermit bei dem Katserli-· 

chen Postamt ein Exemplar der Ze~tung , 
t ~I 

„Przyjaciel" aus Thom fil r das III Quar a. 
1905 und zahle an Abonnement und Bestełl"· 
geld 0,94 Mk. 

Obige 0,94 Mk. erhalten zu haben, be·· 

scbelmgt. 

• • • • .cl. • • • • • • 190... • • • • .d. • • • • • • lfl..r 

Kallerłlches Postamt • • • • : · '· -' · · · J(alierllcbes Postamt • ·• • • ' 



tir~ 11'1. Boc nmł cz 6. 

vdzłenne pł~mo Indowe dla Polakó na bez '"źnie, poś ięco e · oświacł raz pra nar 

~1i::no\'2:tl C"'*~i1c'2S111• 1 W"Ylltkl&M ti2I. 11ośwt•tecx1JYc", 
.P1udolat1 ~·m.rttlna tli 1wczcll' 1 1t li!towych wynosi 
ł t1tr 50 trn .• • ~ odnn~zeniem do dornu 1 mr. 92 fen . 
..,.W1antt Polaki„ 1:apisany iest w ctnniku poczto~ryru 

JO• in•kicin „t. polnisch" nr. 128. 

mię Boże za larę I Ojcz znę t 

Redakcya, Druk~rnia i Księgarnia .znajduje się w Bochum, przy ulicy ~ altbeserstra ... se. -
< 

~odzfce polscy f Uczcie c:lzlecł swe 

„wić, czytać I pisać po polsku t Nle }est 

rellklem, kto potomstwu swemu znłe •• 

,„e 1lę ~zwou r 

Z wypadków dnia. 

• K<Hnjsy~ Izby Panów przyjęła wydziały 
robetnicze. 

We wtorek zgodziła się komisya Izby 
Pan6w 11 głosami przeciw 7 na cały pier
wszy artykuł noweli górniczej w brzmie
niu uchwalonem przez sejm pruski. 

Układy w sprawie rokowań pokojowych 
(rwają dalej. 

Przy pcimocy Waszyngtonu pornzu-· 
miewają siG dalej R.osY,a i Japonia w spra:~ 
w~e zawarcia pokJju. W Tokio sądzą, że 
pertrakcye niebawem postąpią tak dalece, 
iż pełnomocnicy Japooii dnia 30 czerwca 
będą się mogłi udać w drogę do Waszyng
tonu. 
Z powodu, że „Wiarus Polski" broni ro-

botników polskich, 
,,Goniec Wielkopolski" USJX)koić się nie 
może. Napadł na p. Jana Brejskiego, że 
'v par!amenc'.e stanął \\' obronie prześlado
wanych wszędzie. robotników polskich, 
napada z tego samego, powodu obecnie na 
,,Wiarusa Polskieg.:>". 

Srndiki' w tej walce przeciw nam uż-y
\1.-ane są dostateczme już znane Polaiko.m 
na obczyźnie. Ztąd też ograniczyć się 
możemy na podanie tylko jednego przykła
du z szeregu równie nieprawdziwych jak 
niegodziwych napaści „Gońca W.'' 

Pisze on dosłownie, że „Wiarus Pol
ski" dążył do tego, aby w towarzystwach 
polskich musiał być honorowym prezesem 
niemiecki ks. proboszcz, dla którego czlon
kowic mówić musieli na zebraniach po nie
miecku. 

Że t\\/ ie rdzenie to jest niegodziwem 
kłamstwem, o tern wiedzą nietylko czytel
nicy nasi, ale także czytelnicy gazet p::>
znańskich i „Go11ca Wielkopolsk~ego". Pa
miętają bowiem jeszcze wszyscy wielką 
walkę, jaką nikt inny, tylb „Wiarus Pol
ski'.' z natężeniem w szysbkich sił prowa
dził z O. Andrzejem i ks.iężmi giermani
zatorami właśnie z tego powodu, że „Wia
rus Polski" nie che.wt dopuścić, by księża 
centrowi byli prezesami w towarzystwach 
Polskich. Za to zwalczali zawzięcie 
.,Wiarusa Polskiego księża centrowi iuż 
Przed laty jedenastu z ambony i za pomo
cą ze:braó, wieców i odezw. Niektóre gaze 
ty poznańsk1e stanęły już wówczas po str:> 
nie księży germanizatorów przed.w „Wia
rusowi Poiskiemu". Ponieważ to iuż dość 
dawno temu więc Goniec W." sądzi, że 
Wobno mu t~k bez~

1

zelnie kłamać i prz<s·· 
Wracać kota w miechu. 

P0lacy na obczyźnie pamiętają, że ~a 
to, iż „\V~8.rus Polski" zwalczał wszędzie 
Wpływy centrowe, O. Andrzej i· imni cen
trowi gicrmanizatorGi\\ ie zupefnie tak samo 
zwalczali „Wiarusa Polskiego", jaik to dz~ś 
za obronę robotników polskich czymą 
.,Goniec W."i „Postęp" itd. 
Wrogowie robotników polskich nie będą 
szczędzili pieniędzy ·na ubicie ,.Wiarusa 

Polskiego". 

Wb -.--- ----
Na tern jeszcze 111c dość; ,:Goniec Wiel

kopolski" grozi, że szlachta poznafiska 
gotowa założyć jeszcze kilka pism \VC 

Westfall. Groźba ta jest śmieszna, gdyż 
dla nas panowie Kośelelski i t::iwarzysze 
mogą zakładać tyle pism, ile im się rzeczy
wiście podoba i gdziekolwiekbądź czy to 
\V Dortmundzie, czy też w łiofstede-Riem
kc czy Bukstehude. 

Telegramy. 
Sztok ho Im. Sejm norweski wy

stósował do króla i parlamentu szwedzkie
go adres, w którym zaręcza, że pragnie 
zgody, lecz cofnąć raz PQwziętych uchwał 
nie może. We wtorek zebrał się parlament 
szwedzki do nadzwyczajnych narad. 

M e d y o l a 11. Z Liworno donoszą, 
że w tamtejszych warsztatach budowy o
krętów zamówiła Rosya 2 wielkie pancer
niki. 

Tok i o. Ważnych wydarzeń na 
mandżurskiem polu wojennem oczekują tu
taj w najbliższym czasie. 

W i e d e ń. Szah perski, klóry w 
przejęździe przez Galicyę zwiedził także 
Lwów, opuścił Wiedeń po kilkudniowym 
pobycie udając się na kuracyę. 

Wybory w Esseńskiem. 
Z powodu omylki zecera, który przy 

korekcie poprzestawiał wiersze, koniec 
artykulu wcz:Hajszego: „Wybory w Essen 
skiem" w części nakładu pisma naszego · 
w jednem miejscu byl zupelnie niejasny. 

Wiersze, które zecer mylnie zastąpal 
innymi, odznaczyliśmy w następnom Hu
stym drukiem. Ustęp odnośny winien 
brzmieć jak następuje: 

Dla wyjaśnienia udzielono teraz głosu 
przybyłemu na zebranie w charakterze 
sprawozdawcy redaktorowi „Wiarusa Pol
skiego" p. Mkhalowi Kwiatkowskiemu, 
który oświadczył mniejwięcej, co nastę-
puje: 

Szanowni Panowie! Wyjaśniliśmy już 
w gazecie nasze1, dla czego Wydawnictwo 
„Wiarusa Polskiego" zrzekło się udzielo
nego mu prawa wysyłania dwóch czloilJ
ków do Oł6wnego Komitetu Wyb. dla W., 
N. i s. pr. Zaznaczono tutaj jednakowoż, 
że powodem takiego kroku ze strony Wy
dawnictwa „Wiarusa Polskiego" były z 
pewnością także napaści różnych ludzl i 
gazet na dwóch przedstawicŁeli ,,Wiarusa 
Polskiego.". 

Ośwfadczam \\ obec tego, Szanowni 

„Goniec W." donosi, że szlachta po
z~afiska pieniędzy które straciła na -0głu
Pt~nie ludu polskie'go na obczyźnie, nie ża
lu1e ~ będzie i nadal tysiącami sypała 1.lla 
<l.ortrnundzkiei gazety mimo, że z. Mazur i 
~aszub lud nasz na odwiecznie polskiej 
zie · + 1 0 

•• rn1 o ratunek \VOfa przed zalewem .a 
&iennanizacyi. 

Panowie, że „Wiarus Polski" nic bylby i:i
gdy ustąp-il, gdyby nie miał przekonania, 
że znajdą się ludzie na obczyźnie wyrobie
ni którzy pracQ naszą w tym względzie 
z;stąpić zdołają. Jednakowoż nie bez tu
szn0ści jest zdanie, że pośrednio wplynęty 
na nas także napaści, które tutaj napiętno
wano jako oszczercze, niesłychane i nie
godne. Powołać się mogę na \\~ypowi~
dziane już tutaj zdanie, że napaści te obli
czone byty na zaszkodzenie organizacyi 
naszej i po\Ystrzymanie rozw::)ju spolecze1I 
stwa p.'.>lskiego na obczyźnie. Nie zapr~e
czv nikt że napaści na „Wiarusa Polskie
go~' z. Jo,vodu jego udzi:lhl czynnego w 
Glównym Kom. Wyb. dla W., N. i s. pr. 
zaszkodzić mogly n ludzi nie znających po
ł0żenia rzeczy i bezwątpienia s~kodc; 
przyniosły. Chcąc zapobiedz tem~ 1 ma
j::\C iarazem przekonanie, że robotrncy p:il
scy na obczyźnie sam~ j~ż te:az spra,~:ą 
debrze pokierować zdotaią, m~ wahahs
my się ustąpić z Głównego Komitetu Wyb. 
dla W., N. i s. pr. 

Szanowni Panowic! J e~te~my Pano~n 
wdzięczni za zaufanie, 1c·cz osw1adczam, ze 

dlr. pr7.yczy11, które podałem, ani p. Antoni 
Brcjski ofiarJwancgo mu tutaj jednomyśl
nie urzędu sekretarza nie przyjmie ani też 
„Wiarns Polski" zrzekł zy się raz odno
śnego prawa wysyłać iuż nic będz.ie dele
gatów do Głównego K.omitetu Wyb. dla 
Westf. N. i s. pr. 

Z. drugiej strony Sqdzę, że nic p.otrzc
bujcmy Panów zapewniać, iż „Wiams Pol
ski" jak dotąd, i nadal w tym samym kie
nmku pracować i starać się będzie o roz
\\ ói organizacyi i obronę ludu polskiego. 

Polacy na obczyźnie. 

Essen, dnia 20 VI. 05. Szano1wną Rc
dakcyę upraszam uprzejmie o zużytkowa
nil' w lamach "Wiarnsa Polskiego", co na
stępuje: 

Szanowni Czytelnicy „Wiarusa I ol
skiego" ! Stojąc u progu nowego kwarta
łu, nfo potrzeba Was z pcwno'a1ą wzywa0 
abyście pozostali i nadal szermierzami 
wspJmianego1 pisma. ,,Wiarus Polski" za
wsze mógt się chlubić swemi prz.ckona
niami 1 ideałami, w imię których stawał w 
obromie wychodźtwa polskiego' i przema
wia zawsze za sprafW~ ludu roboczego. 

Jako organ ŻY\YOtny i czysto narodo
wy, idący śmialo naprzód, sp.')tykać się mu 
si z opozycyą żywiołów \\ stecznych i 
tych, co wychodzą na spekulacyę. Osta
tnie dm byly świadkiem rozmaitych O·· 
szczerstw miotanych n\ie tylko przez prasę 
hakatystyczną, lecz także przez niektóre 
gazety wycho<lzące w kraju. Dosyć 
wspomnieć tu o „Postępie". Ile tenże wie
rutnych kłamstw plynących z niena
\\ iści naumieszczal przeciwk:} „Wiarusa
\\ i Polskwmu". Jakie.ż to brudne, oszczer
cze, mające na celu zohydzen~e „Wiar. 
Pol." korespondencye zamieszczał. „PQl
stQp". „Postęp" zamieszczając takie fał
szywe, niedorzeczne twierdzenia, zapo
mniał o powadze dziennikarskiej. Zainim 
ktoś, a oso1blrn ie gazety w kraju zechc<i 
krytykować nasz organ, broniący ludu poi 
skiego roboczego na obczyźnie, stojącego 
p1:zy sztandarze narodo\vym, niechże naj
pierw obejrzą się o oto siebie, niech przy
patrzą się wlasncj działalności. 

Tam \\' stronach rodzinnych mamy je
szcze tysiące ludu, znajdująccg;} Się pod 
biczem magnackim, mamy tysiące ludu po 
miasteczkach i wsiach który niema poję
cia o prawic narodowej, dla którego lo
wo „oś\viata" Jest czemś zupełnie obcem. 
Tamby należało wpierw siać to zmrno 
zdrowej oświaty, aby potem ten lud przy
by-\njący na .::ybczyznę, mial cokolwiek le
psze p::>czucie odrębności narodowej, aby 
nie potrzeb'a tak wielkich zabiegów, za
nim się takiego czio,vieka nakłoni do za
pisania gazety pol k~ej, albo do ' stąpienia 
do Towarzystwa polskieg~·. Tam w Pol
sce panowie starać się winni' cie, aby ten 
lud umiał przynainm1ej rozróżnić pra\ 'G 
htolicką od sprawy polskiej, iżhy nk są
dzil, że to co jest katolickie to jest zarazem 
polskie, a odróżniatby pra\\ G religijną od 
narodowej. To niech sobie rozważą wszy
scy do których to należy. Tutaj na ob zy
foie jesteśmy zmu zeni borykać :ię z ró
żnemi przeszkodami. Niemcy poruszają 
\\ szystkie spn:~żyny. aby zniechęcić lud 
nasz do czytania pism narod::>wo-polskich, 
a w myśl rządu i hakaty działają także 
k ięża gennamzatorzy, '' Y tępując \\ ogo 
przedw ludowi polskiemu oraz „\Viamso
wi Polskiemu·'. Hakatyści 'rjdzą :\- „Wiaru 
sic Polskim zaporę przeciw g-ermanizacyi, 
ugodowcy zaś czynnik przeciwdziałający 
interesom samolubnym i ich talarowej po
lityce. Wobec n- .... h '' zystkich zak ów, 

nie haj zytelni y „ Wiam a 
tern gorliwiej jcdnajq no ~ • J1 szcnnie
rzy tlla sprawy narodowej. 

,1'ard. 

111ec Straży 
odbyt się w ubicgl<i niedzi IG \ Pozn 11iu 

,1 według ,,DziCJL Poz n." miał przełJjcg 
nastGPnią y: 
. Wielka sala Lamberta zapclni!a 

s•.Ct u ~e~tnikami, wśród których bylo 
k1lkadz1e iąt przybyłych z prowincyń. B, I 
kony ~ajGł)" panie, estra<lt; zarz;.id i kom,i
tet w1eca. Przeważna ilość ucz~tinikó '/o/ 

była z Poznania. 
. P. Kościelski wita zchra11ych staropal

sktem PD~.d~o,wi~nic~n: ,,Nic.eh będzie po
~hwalon_Y .1 dz1ęku1c serdecznllC za to 
z7 tak hczmc zgromadzili się na d1rzcin:y 
~11cm.owlęcia, które ma \\ •rość na chwal~ 
i pozytek n~ro<lu. Mćl\\ ca zazna za, że 
k~żde_~~u wiadome zadanie, jakie sobie 
„Str~z . \\ ytknęla, każdy odczuwa jej zna
czcrue 1 podnosi wiclktt dcrniosłość sprru y 
lączenia się, bo pracować trzeba samcmd 
a bronić ię ławą. Dalej Jkreśla zadanie 
Olbronnc ,,Straży", która ma bron'ić pr1,,cd 
z~lcwem ?bcym, Ś\v"'Jadoma tego, że pet
ma z~dame kultu rnc, że broni ładu Bożego 
przeciw bezmyśln .. m szkodłiwym ;, wio 
form. Praca ta bc;~zie legalną i pozosta\\'ać 
nw w granica··I1 <lozwobnych kou tytu
CY<J. Bezprawia przcciw1iików nas do bcz
pra \~ia nie ~kuszą. Jako szczególny zbieg 
okohczności podnosi mówca, że w tym 
sam~m roku zakładamy ·1 owarzrsh o, 
brornącc praw cztowicka, w którym niem
cy, oddalc11i najbardziej dziś od ideału, J-b
chodzą jubileusz Szylera. My nic potrze
bujem~ odwoływać SJC na 'zylcra, ~dy 
chod7.A o przypomnienie obowiązków wo
bec ideatów najwyższych ludzkości, po111ie
waż posiadamy poctó\\ wa~ch, których 
twórczość pozostawała rÓ\\ nież w służbie 
· :całów. Polska itl,ic za swymi \\11es;r,cza
mi, walcząc \ imi~ tych ideałów, rzuca 
ziarna przyszłości, z których ludzkość 
zbierać będzie plony. 

W kor1cu oświadcza mó\\ ca, że otrzy
mał telegram od ks. f erdynandai Radzi
\\ illa, którego projektowa.n~ na marszałka 
w1cca, atoli nic mógł on dla horoby przy
być, dla tego wyraża życzenie. aby zebra
n~r miało powodz nic jaknajlcpszc. 

Na marszałka proponuje p. Chlapo~ 
"skicgQi z Kopaszcwa, 11a vicemarc::,zat ... 
kó\\ f>:. l(~microwskicgo i ks. KJ a, na e
k~·etarza dr. l(an ·owskiego, na la :i. 1ik6 
kilk11 panów z różnych tron. Marszałek 
p. Chlapo\\ ski z Kopaszc\ a obejmuje prze 
wod1yictwo i pro i obecny h po łów aby 
zajęli miej e na e tra<lzie. ' 

Z kolei udzielił p. m;u, zalek glo t. p, 
dr. f~ydle\\ kiemu, który roz\ iódł się 
„nad nasz m położeniem ek nomiczn m'". 

I( upie' nie przed ębierzc żadnych 
kroków, nie rozejrzawszy ię p prz tlo 
w wanmkach, w których mu pr c wać 
\Vypada. Dopiero po dakład ym prze lą

dzie st. . u rzeczy i po zbadaniu okoliczno
, ci t '. >rzy on we plan '. hoć prncliczy 
sic 11i.;kkdy, to jednak ma to przcŚ\\ ·adcze 
nie, że penił wój kowiąze.k, że ra y ml
n~ pastępO\ al. 

Podobnie też po tępo ~ ać po •i1mo po 
leczeństwo polskie. Rozbierając dzi iaj 
na ze położenie, nie czyn· my to dla tego, 
aby biadać nad trn.tami, kt 're my r>011ie
ś1i • .ale raczej, aby łworz "Ć fundament do 
dalszej pracy. 
tączym} się siQ do pra y rrółnej, bo 

gromada jest silniej zą. bo iemy. że doła 
nasza jes w pólna. że sz ody :>gółne jakie 
po:n imy. da·ą ~iG 'CZUĆ p ~Zczcgól
Jl)'l 1 zlonkom połe zeń hm. Zaczyna-



my rozumieć, że wszyscy Polacy stanvwi
my jedn-ę rodzinę, że klęska jednych, jest 
klęską drugich, czy to tu, czy też na: obczy 
żnie. Nasuwa się pytanie: Jakie vtnioski 
w.ysnuć należy z naszego P<>lożenia na 
'Przyszłość? . 

Bybśmy i pozostaliśmy spoleczeń-
, stwem rolniczem. Te tradycye rolnicze 
przetrwały i do naszych czasów, choć Po
siadłości nasze zmniejszyly słę znacznie, 
najpierw przez konfiskacye, jakich rządy 
.zaborcze zaraz po podziale Polski dokony
waly, dalej przez dobwwolne wy12:byvra
nie się naszej z.iemli, a nareszcie n)iemcze
Rie się wielu rJd:zin polskich. W W. Księ
stwie Poznańskiem przypada na nas Pola„ 

.ków teraz już tylko potmva ~emi, a nawet 
bodaj czy polowa. A przytem to, co stra
dliśmy, w znacznej mierze przepadło bez
powrotnie, bo to, c;:> komisya kolonizacyj
na nabyta, w obecnych przynajmniej wa
nmkach wrócić do rąk polskich nic może. 
Mimo to właśnie w dziedm.nie rolnictwa 
najwaększą żywotino·ść okazujemy i naj
większą dotychczas pJsiadamy silę. Ta 
si:la jednakże zrozumiała dobrze, że nie 
ona sama lecz tylko wspólnie z ludem dzia
łać może zbawlie.nnie. Dla tego też ziemia
nie nas[ razem z duch01Wiel1stwem skiero
wali się doi ludu. Ten chętnie przyjął bra
tnią dloń t teraz wszyscy razem pracuie
my przy wspó~nem dziele w lonie ziemi 
żywidelki naszej. 

W smutnych warunkach znajduje się 
przemysł polski. W zabJ-rze pruskim wie! 
kkh handli polskich w ogóle dotyichczas 
111ie mamy. Są tylko drobni kupcy i prze
mysłowcy, a ci znajdują się w nader tru
d.nem potożenm. Trudność tkwL też w tem 
że coraz bardiziej zacieśnia się obręb zbytu. 
Niemcy sprowadzają swoich, aiby wypierali 
Pclaików z tej ziemi, na której się urodzili 
i na której pogrzebali' prochy ojców 
swoich. 

Podobnie albo jeszcze gorzej dzieje się 
z robotnikiem pl>lsknm. Na niego niela,ska
wym okiem patrzy władza, postugując się 
nim tylko tam, gdzie robotn~k niemiecki 
pracować n;ie chce. Tak samo nilechętnie 
patrzy i robotnik niemiecki na polskieigo, 
.zrwlaszcza na vbczyźnie, gdzie go zwalcza 
jaiko żywioł napływowy. MimQI to, robo
tn/lk pe>lski, nie znajdując dostatecznej pra
cy na ziemi p-0lskiej, idzie: .na zachód, aby 

_tam szukać chleba i podpisuje kootralkt, 
który choć niu zapewnia na papierze zarJ
bek wiehl<!i w rzeczywistości ·nie daje ocze
kiwanych 

1

korzyści. Tytulem kary odcią
gają mu tam z zarobku za to n. p., że w 
święta katolickie pracować niechce. Ro
bctrukiem spol,eczeństwo JX>lskte nie opie
kuje się dostatecmie do tej pory. Tegoż 
tobortnika zaniedbanego pozostawia się o-

_ '.Piece rządu. Opiekują się też nim sfery 
niemieckie, które go jednak ·na swe cele 
wyzyskują. r ' 

Zdawałoby się, źe ,niema dla nas pun
ktu wyjścia. A jednak talk nie jest. Nie 
zawsze bowtem u trata zremv stanowi utra
tę bytu. Przykładem na to są żydzi. My 
też inietyl:ko że -wytrzymujemy nacisk, ale 
owszem postępujemy naprzód. 

Czasy Lichwy, które dz.iesiąt!kowaly do
bytld nasze już dawno minęly. liandeł, 
który kiiedyŚ był wylącznie w ręku żydów 
ma u nais l:i-cmiych reprezentantów. Ale 
mimoi t'O bardzo wiele do zrobienia nam 
pozostaje. . . 

PrzygQtować się na to musimy, ze w 
narodzie niemieckim me znajdziemy żadllle
go sojusznika, źe raczej wszyscy niemcy 
przecirwko nam staną i że n~ P:i-1.ak~m 
:przez calei pie>kto szykan boJkotu 1 ogra
-czenia przejść będzie trzeba. Ale wytrwa
łością odpornością i rozumem pokonamy 
wszy~tb. Przyte.m jednakże złemi się 
trzymać musimy. Kto .ziemię z~t:a:ca! ten 
niema polskiego uczucra, polsk1e1 wiary, 
ten jest zdrajcą swei matki żywicielki. Ta 
sama wima spada i na pośredników, którZ_Y 
przyicz.yiniają się do takiego frymairczema 
ziemią. 

Hasto Swój d'o Swego" nie jest też 
u nas jeszc~e dostatecznie pojęte, Kupiec 
pQlski wymaga, aby wobec ni~go zastos~: 
wano to hasło, ale sam zan:::>sl' grosz swoi 
obcym, a polaka uważa często z~ c:l ~w:
go wyzysku. Obywatelstwo. z1~m1ansk~e 
chętnie popiera obcych, a mei~tore parne 
·nasze załatwiają swe sp rawunk~ u o?c~ch, 
,Uomaczą się tern, że to, co one ~da1ą! Jest 
tylko kroplą wody w morze, że mne 1 tak 
pójdą utartym torem. Daleko jest naszym 
polkom do takiej wyżyny ·~har~kteru! n~ 
którym się znaidują czeszk1, ktore, k1ed~ 
fabryka czeska rękawiczek zg:orz.ala, 
przedsięwzięły sobie nie kur>ować ich wca 
le dopóki fabryka czeska znów nie '}>owsta 
ni~. Brak nan1 też należytej łnfonnacyi 
ułatwiejącej nam poznanie położenia swe-

go. Już ekonomista Stanisław Szczepano
wski zalecał nam dokladne badanie si.I na
szych. - Badanie takie doprowdzi do pa
znarua, że nie jesteśmy narodem niklym. 
Bismarck przecież nie pałalby był taką nie 
nawiścią do nas, gdyby był uważal nas za 
naród bezsilny. Dla tego też nie możemy 
mówić o tern, że walka jest nierówna. Koń
czę słowy pełnemi namaszczenia owego 
krak.Jwskiego kaplana~ „Szczęście jest 
zmienne, a Bóg miłosierny". 

Z kolei zabiera glos poseł i mecenas 
pan Chrzanowski i ną początku określa 
uczucia, jakie wywoluje u nas specyalnie 
wyraz kultura jako pojęcie budzące wstręt 
atoli zaznacza, że to ujemne p::>jęcie kul
tury, to kultura pruska, że wlaściwe zna
czenie kultury jest zupelnie iinne. Im wię
ksza kultura, tern większe poczucie dobra 
sp.rawiedliwośd i milości blźnego. Kultu
ra polska wytworzyła świat 1::>dz•elny my
śli, za~paczyla się w czynach dokonanych 
w hist::>ryi, a jc<lnym z najwybitniejszych 
jej przedstawicieli to Koścuszko, który byl 
obrońcą wolności i wyznawcą zasad naj
wrofoślejszych. Przeciw tej kulturze pro
\vadzi się walkę, bo ta kultura jest najbar
dziej nienawistną i ona daje nam silę do 
wa1ki w ·::>bronie narndowości. Jaką jest 
obrona z naszej strony tej kultury? Czy 
wypelnamy obowiązek narodowy, czy sze 
rzymy oświatę swojską, czy szanujemy 
język polski? Mówca podnosi, że p:::><l tym 
względem panują u nas smutne stosunki i 
że grozi niebezpiecze11stwo, iż inteligencya 
tylko mówić będzie po polsku, ale ducho
wo zostanie wynar-::>dowioną i cześć odda-. 
wać będzie idealom oibcym. Mówca od
daje pochwalę prasie p-0lskiei, która jedy
nie stoi na straży interesów narodowych. 
Zqdainicm „Straży" ma być stróżowanie 
nad kulturą na piastowskiej ziemi. Mó
wca zaznaieza, że ,największą <kmioslość 
posiadają dla nas ziemie piastowskie Wiel
kopolska, Ślązk i Pomorze, niie inne, bo 
tutaj ziemie rdzennie polskie i tych przede
wszystkem bronić powinniśmy. 

Pan marszałek udzela następnie glosu 
pa1I1u mecenas.;:i.wi Seydzie, który wyjaśnia 
nasze położenie prawno-polityczne. 

Jesteśmy Polakami, to Jest czlankarni 
dwudz.iestomilionowego na:r:)du, który ma 
za sobą tysiącletnią 1kulturę, narodu, któ
ry za sprawą Mi.eczyslaiwa, Dąbrówki i 
świętego Wojciecha przyjąl wiarę świętą 
chrześciańską, narodu, który w bitwie pod 
Grunwałdem zniósl potęgę krzyżacką, a 
pod ·Wiedniem uratował .cesarstwo rzym
sko-niemieckie od n~walu turecki'ego, na
rodu wreszcie, który wydal światu Koper
mka i nai p-0lu literatury, sztuki i nauki 
wspólzawDdnltczy z. całym świiatem. Je
steśmy polacy, a czy to pod zaba<rem pru
skim., austryacki'm, czy też pod p.anOIWar
.niem rosyjsktem, lub czy też hen - za 
morzem wszyscy jesteśmy braćmi, a smu
tek jetl~ego jest smutkiem d'mgiego. Nie 
przesZ'ka<lza to jednak, żie pod względem 
prawno-politycznym my p-0lacy tu pod za
borem pruskim st::>tl:my na gmncie konsty
tucyi i wcale od państwa prusk):ego ~er
wać się uie myślimy. Ws-zak Prusy ·ziem 
po·Iskieh nie oddadzą dobrowolnie, a niema 
pośród nas nikogo, któryby pierś swą n~d
stawfa·ć chciaJ na pociski tysiąca pruskich 
armat. Zarzuty wrogów naszych, że dą
żymy1 d-0 rewolucyj, są pmstym wymy
słem a:by podi taką o.słoną, pod takim po
zDret'n stosować do nas dalsze śro~ki. 

Na polu prawno-politycznym wszyscy 
polacy r nijemcy równi jesteśmy W;)bec 
prawa. Tak gloszą ustawy. Co do ob~
wiązków, to równi jesteśitnY rze.czyvn
ście bo inie slyszalem nigdy, aby naprzy
kład kogo uwolniono od oboi\viązku służe
nia w wojsku lub płacenia podatków, dla 
tego, że jest pola!kiem. 

Inaczej rz.ecz się ma z pra,,;atn\i nasze
mi. Tu cierpimy przez ustawy wyjątko
we. O ile ustawy takie przeciwko nam są 
skierowane, starać się musimy środk~i 
legalnymi o to, aby prawodawstwo takie 
została zmienione. Oprócz tego chodzi 
o sfasowanie istnJejących ustaw do nas po
·laków. Tu jest obOl\Viązkiem naszym, 
przechodzić w-szystkie instancye, jeżeli 
sprawa tego wymaga. Wyliczać wszY
stkich przypadków nie podobna. Wspo
mnę tylko o rzeczach najważniejszych. 

Tu porusza mówca sprawy osadni
ctwa, ścieśnienie jęeyka polskiego z urzę
dów, zakazy rozmawi:anla po I>Jlsku wy
dane robotnikom kolejowym, oddawanie 
listów z adresami połskJemi do biura tło
maczeń, usifowanie usunięciai imion pol
skich z szyldów, korowody za noszenie 
madeiówek, trudnośti stawiane zebra
niom Polskim, niedostateczne uwzględnfa. 
rue polaków przy rOiZdawanlu urz~dów, a 

zupelne pomijanie przy puszczaniu w 
dzierżaw~ domen. 

Temu wszystkiemu jednostka nie po
doła. Dla tego działać musimy sil~ zhio
rowemi. W tym kierunku też „Straż" pra
c:>wać będzie. Utworzy ona biuro obrooy 
prawnej, urządzać będzie wiece, wydawać 
'i mzpoiwszechniać broszury i artykuły o 
sprawie naszej. Aby to wszystko spełnić, 
potrzeba jak największego udziału w tei 
wielkliej pracy. Mówca wzywa przeto, 
aby jak najwięcej człO!Ilków przystępowa
lo do „Straży". 

~ńczcnie rna:stą17'. 

Z wojny rosyjsko-japo~skiej. 
Uporczywie utrzymują si~ pogloski, 

że marszalek Ojama zamierza znieść ar
mię rvsyjską zanim przyjdzie w Waszyng
tonie do układów pokojowych i że zdołał 
już osaczyć annię rosyjską. W ostatnich 
dniach odbyly się male potyczki oraz je
dna większa w samem środku. stanowisk, 
o której donoszą: 

Japończycy zmusi111. Rnsyan do opu
szczenia w centrum wysuniętych naprzód 
pozycyi i ścigali cofających się do mieJ
scowości LiaojangwapLn. Tutaj rozpoczę
ła się zacięta walka, która sko1kzyla się 
zwyci~ztwern japo11czykó\v. Inny crldzial 
japoński zadał dotklhve straty konnicy 
rosyjskiej i Dgniem karabin=>wym wywo
lat wśród niej poploch. Według zeznaf1 
jeńców pojmanych do n~ewoli było w miej
scowości Liaojangwapin 5000 jeźdzców 
rosyjskich i 20 dzial należących do jenera
ła Miszczenki. RosyaJ1ie w popłochu u
cho<lząc, ZJSta\\ili zapa:sy żywnośd i 
część odzieży. Straty japońskie wynoszą 
30 zaibitych L 135 raunych, straty rosyjskie 
Hliewiadome, atoli zdaje się, że są bardzo 
znaczne. 

Z Tokio telegrafują tymczasem do 
„Daily Teegraph", że widokL zwycięztwa 
rosyjskiego są bardzo siabe; .Rosya
nie w najświeższym czasie ściągnęh 
rezerwy na przednie poz.ycye i jenerał 
Uniewicz odbyl ze swymi jeneralami 'na
radę, atoli w Charblini'e szerzą wśród żoł
nierzy straszne spustoszenia cholera i bie
gunka, gdyż codziennie umiera na te choro 
by 100 ludzi, oprócz teg0 56,000 żotnlierzy 
jest rannych lub .chorych; wlad1ze lmdują 
18 SzPitali dla chorych na cholerę. 

Ziemie polskie. 
Z Pros ~achodnich Warmii i Mazur. 

Malbork. Glówna wygrana ostatniej 
loteryi na konie, padłą; do Berlina. Naiby
wca szcześliwego losu dotychczas jesz·cze 
się nie 'Zgłosił. Trzeqa wygrana pa<lfat do 
Starogardu. 

Lębork. Po kilkudniowej ch0robie 
zmarła; tu pod oznakam~ stwardnienia krę
gów pe\\111.a 12 letnia dziewczyna. Lekarz 
powiatowy dr. Schardt podszukawszy 
zmarlą, przelkonal się, że rzecz.yw1sc1e 
zaszedł wypadek tej niebezpiecznej chQl
roby. 

Z Wiei. Kt Poznańskiego„ 
Wieś szlachecką Mieścisko pod Bo

kiem, 0kolo 1100 mórg obszaru dobrej Zlie
mi, z okazałym dworem w. pięknym parku 
i z bardw <lobremi budynkami - przeszła 
jak się dorwiadujemy, z rąk p. Antoniego 
Mniszewskiego na włas.noiść Domu Banko
wego Dr:węsld i Langner w Poznaniu i tJ 
przy wypłacie (;alej ceny kupna aż do 
Lrundszafty. 

Oborniki. Nad brzegiem Warty usia
dła w bliskości upustu robotni-ca L. z 
czworgiem dzieci, które :następnie wysłała 
do miasta po ojca, bawiącego się w pe'\\o11ej 
destylacyi. W czasiei tym wskoczyla we 
w~ę i poczęła już tonąć, g<ly w tern 
schwycil ją za suknię pewien młody czł0;
\\'liek [ z wi·elką trudnością wydostał ją z 
wody na: brzeg, ponieważ samobójczyni 
gryzla i drapala s.wegzy wybawcę ratujące 
go jej życie. O<ly dzieci wróciły bez ojca, 
schwyciła jedno z ni!jmlodszych i zanim 
slę spostrzeż.'.)no, wskoczyła po raz drugi 
w wodę z maleństwem 'na ręku. Po raz 
drugi ją wydostano, odpr01Wadzono do mia 
sta i oddano Pod ·~piekę paliicyi. Wlidocz
nie rozpacz zmusiła ją do tego, z powo<lu, 
że ma pijaka męża. 

Leszno. Na budynku kolejowym sta
wiano wysokt k~in. Roboty podjął siG 
budowniczy specyalista do kominów Ro
de z Hamburga. Gdy choia:ł przymoco
wać wyżej hak z kólkrem shlżącem od 
wciągania rnateryału, usunąl sit: śwlleZY 
jeszcze mur i pod Rodem zarwał. Utracił 

on równ~wagę i spadl z '' ysokości 30 me
trów i zabił się na; miejscu. Pozostawu 
wdowę z ·ośmiorgiem dzieci. 

Poznań. Sp. dr. Teodor l(allkstcln ie
neralny dyrektor „Banku Ziemskiego" za
kończyl życie dnia 17 bm. w Gorbersdvrtie 
po dłuższych cierpieniach. 

Ze Slązka ezyli Starej Polski. 
. Bytom. ,,Katolik'·, pisze, że w ogro

dzie restauracyjnym Nowaka mialo miej-
. sec następującego zajśoia: W ogrodzie 

siedzieli Polacy i1 czfankmne niemieckiego 
związku marynarskiego. Jeden Nietni'ets 
z Związku zażądal, żeby kapela z.agrala 
niemieoko-patryotyczny „Plaggenlied". J(a 
pela nie chaiala grać i tlomaczyla się, że 
w ogrodzie siedzi wiielu Pola:ków. Przy~ 
szlo do burzliwei sceny. ·Wreszcie przy_ 
stąpil do kapeli jeden oficer marynarki · 

. pJnownie żądał zagrania „Plaggeuliedtf' 
ale kapela znów odmówiła, ponieważ w 0 ~ 
gro<lzie siedziafo wielu Polaków. Przyszło 
do jeszcze burz-Iiwszej sceny i na te'll 
rzecz się skończyla. l(apela nie grala ,.Pia 
ge111liedu". 

Rybnik. Zdawało się itt'2, że liczba 
wypadków tężca karku w ostatnim czasie 
się nieco zmniejszyla, tymczasem <l~lwia~ 
dujemy sic; , że ·przed kilku dniam1 ZJlÓ\11' 

zachorowało ii umarło na tężec karku dz1e
wczę robotnikai Paprotnego z Pruszkowa. 
Oprócz tego zachor.Jwalo jeszcze na tG
żec karku służąca oberżysty R.ybarza z 
R.ybnika i uczef1 ślusarski l(nbica, których 
przeniesiono" do miejscowego lazare tu. 

Gliwice. Jak wiadomo, podcza , Zie
lonych Swiątek ·J<lby a się wycieczka gór
noślązalków do Krakowa. Jeden z ucze~t„ 
ników tak p'lsze do gliwickiego „GtostL 
Ślązkiego": 

„Drodzy bracia, którzyście pokrzepili. 
ducha z braćmi za granicą wspólnie , d'o110- . 
szę wam, że mamy takich „najserdecznłei 
szych", c.::> nie mogli sltę <loczckać na nas, 
bo zaledwi:eśmy progi przestąpifa nasze, 
juź s.ię o nas troszczą zapytując, jaik s ię na
.zywamy. Dla czego to tak się obarwiają 
o nas Po·laków? Czyli im chodzi o zdro
wie nasze, czy ·J. kieszeń naszą? Na Gór
nym Slązku my się już bez takiej czulej o~ 
pieki naszych „najserdeczrLi.ejszych" obej ... , 
dz~emy. Niech Polacy rnadą tutaj więcej 
wolności, a nie będą pr:u'Sikith groszy wy
wozili zai grru1icę. Są tacy, co się d<Jpytu
ją, co .IDY tam rolNli, co my śpiewali, co 
tam Polacy wychylal4 co tam pali1i? .O· 
w ,spaniwle się tam Polacy bawili. Patrze
liśmy jak htdzie · wysoko wykształceni 
rozmawiali z P;>łakami ślązkimi. A o 
czem? Zazdrościliby n.am znów, żeby się 
o tern wszystkiem dowiedzieli." 

Wiadomości ze świata. 
Niemcy. Donoszą, że rząd zamierza 

wnieść wkrótce projekt do ustawy mają
cej ograniczyć wladzę socyalistów w za- 
rządach kas ch'.>rych. . 

- W spraw1ie zaprowadzenia maksy
malnego dnia pracy dla kobiet procujących 
Wi przemyśle toczą się obecnie wkłady z z.a 
granicą. Odnośny przepis wydany zosta- · 
nie w noweli d-0 ustawy procederowej, 

- Gazety niemieckie krytyikują nader 
ujemnie rosyjski korpus oficerski, którego 
czlonbwie od'byH tymt <lniami zebranie · 
protestujące przeciw używaniu oficerów 
jako pomocników policyj. 

Z Austro-Węgier. Cesarz Franciszek · 
Józef przyjął 19 bm. o godz. ;/z3 członków. 
gabinetu hr. Tiszy na posłuchainiu porie
gnalnem. O godz. 3 zjawili się u cesarza 
czlonkowie Il.)Wego gabU.netu węgierskiego 
celem złożenia przysięgi1, a mlianowicie 
prezydent min. bar. f'eyervary, mini~ter, 
handlu ·Wlodyslaw Vores, min. honrwedo~, 
nmrszalek polny porucznik f'ranDiszek ~ 
har, minister oświaty Jerzy Lucas, tmn1-

ster rolnictwa Andrzej Gyórgy i mm Kroa· 
cyi Kovacevicz. 

Cala prasa węgierska wita no·wy. ga„ 
binet jak najn1eprzyjaźndej. Nawet pisma 
liberalne, z obawy utraty popularn:>ści, WY, 
stępują nieprzyjaźnłe przeciw niemu. . 

Dziś, w środę, nowy gabinet przedstawi 
się Sejmowi . Zdaje się, że już na tem po~ 
siedzeniu stronnictw-0 opozycyjne uchwali 
votum nieufności dla nowego gabinetu, a 
jest także prawdot>:xlobnem, że { st~oo
nictwo liberalne przyjączy Się do tel u
chwaly. Starania Tiszy I aby temu zavo~ . 
biedz, nie odnoszą skutku. , 

We wtorek zlożyl baron FeJerwary. 
godz.inną wizytę Koszutowi, przyw-ódzcY 
stronnictwa opocz.ycyjnego. ·e . 

Polacy pod Cuszimą. W telegr.an:; 
kJłltradmir~a ReJcenstejna z SzanghaJU ; 
admirala Nidermiłłerai, oglosz:mynt. k~ 
„Russk. lnw."'r zamieszczono nazwts 



ciinana Boleckiego, zabranego przez 
rego" z „Blestiaszczcgo„; miczman 

edd byl lekko ranny. Na krążO\vniku 
az" który przybył d:> Wtadywosto-

~ajdują s.ię zdrowi: starszy mechanik 
., toWY, podpulkownik Tomasz Neuman 

te mik kapitan· admiralicyi Pawel Ja-
• eski. 'Wśród uczestników bin y znaj

r>al sie również Warszawianin, inżynier 
"1aw Malyszewicz, pehuący obowiąz

ze omocnika mechanika na krążowcn 
Pr"ra" który znaj<luje się obecnie ' w ~ ' 'k nili. J aik z depesz wym a, pan M~l~ -
Pwicz ,vyszedl bez szwanku, w sp1s1e 
~ych oficer?w na_ rzeczonym krążo
i!likU nazwiska Jego me ma. 

z różny~ii str o n. 
Geestemiinde. Ponieważ kotlarze war -

tatów okrętowych Jana Tccklcnb'.}rga 
; secbecka me podjęli pracy, wydalono 
"'racy wszystkich robotników razem ·::>
~o 3()0ft chtopa, i zamknięto warsztaty. 

r. Norymbergia. Metalowcy domagają 
57 godzin tygodniowo pracy 1 podwyż-

1~nia zarobków o IO procent i nic g.)dzą 
e na warunki pracodawców. Z powodu 

.~go ma nastąpić wydalenie 17 .ooo robot
. ów z 35 fabryk norytnbersklch. 

om do 2s czerwca 
ł 

edbierać będą listonosze abonament za ga
zety. Skoro listowy wręczy kwit na trze
ci kwartał, zechce każdy wręczyć mu l 
markę i 92 fenygów, za którą to kwotę ca
ly kwartał otrzymywać będzie „Wiarusa 
Polskiego"· 

Ktoby pragnął, abyśmy „ Wiarusa Pol
skiego" posyłali jego krewnym lub znajo
mym do Polski lub do innych okolic, niech 
nadeśle 1 markę- 92 fenygów i dokładny 
adres osoby, która ma gazety otrzymać, 
a 11Wiarusa Polskiego" poczcie przekaże
my. 

Rodacy! Czytajcie i rozszerzajcie 
'Wiarusa Polskiego", pismo prawdziwie 
;botnlcze, oparte na zasadach szczerze 
rodowych i katolickich. 

Od Redakcyi. 
W kilka stron. Korespondencye i 

sprawozdania z wieców podamy w przy-
1ilych numerach. 

Szan. Zarządy towarzystw prosimy o 
rychlejsze nadsyłanie. ogloszeń, aby za
wsze nai czas wedlug życzenia mogly zo
stać zamieszczooe. 

owarzystwo św. Barbary w Oberhausen. 
Na k®alnd „Concordia" szyb li. zna~ 

lazl śmierć podczas pracy członek nasz 
śp, STANISŁAW l(UCZVŃSl(I. 
Kiedy będzi'e pogrzeb, mogą się czlo111-

b1ł.ie dowfodzieć na kopalni. O liczny u
i~I w pogrzebie i o pobożne westchnie

nie za duszę zmarłego uprasza 
Z ar z ą d. 

owarzystwo uJedność" w Langendreer 
onosi swym członkom ł wszystkiim Ro
akom, łż Tow. Jedność urz4dza1 dnia 25 
~erwca o godz. 4 po pot na sali p. Knip
nga latową zamkniętą zabawę, p:)lączo
ą z koncertem i ta11cem. Uprasza się o 
lZny udział w zabawie. 

W. żytkowiak, sekr. 

owarzystwo św. Barbary w Oberhausen 
onosi swym cztookom iż blierzemy udział 
coorągW!iami w uro~zystości Tow. św. 

erzego w Alstaden w niedzielę 25 czer
~ Wymarsz o g.Jdz. 03 ze sali posie
zen. Zarazem donosi s,ię członkom, iż 2 
~c~ Przystępuje nasze towarzystwo 
.s~olnie do I\cmiunii św. O jak ·najlicz-
eiszy Udział prosi Zarząd. 

~010 śi>iewu „Harmonia" w Rotthausen 
1~2~ dnia 30 lipca I O rocznicę swego 
rz tenia na wielkiej sali u p. Schlitt, zaraz 
/ ~orcu R.otthausen, nai którą si.ę 
1
?Sbkie I<.ola śpiewackie jak naiuprzeJ
Y~~aPrasza. Uprasza się szan. towa-
·str a, a:by się w tym dniu od zab~w 
. Z1maty. Program będzie następu1ą
. 1 S · rat . · P1ew chórowy wykonany przea 

·l~ie I<?la. 2. I(oncert i mowy. 3. T~tr 
a· ,ifn11gracya do Ameryki.". 4. Taniec. 
: nadzieję, iż szan. Kol~ śpiewaokie 

Ważnej chwili nas licznie odwiedzą. 
I 

· Miersięczne P~nie w czwartek 22 
° KO<lz. 4 P<> pot Zamld· 

Towarz. św. Wojc~ba w Gladbeck 
donosi swym członkom Draz Rodakom z 
Gladbcck i okolicy i towarzystw-Om, któ
re od nas zaproszenia dostały, i te to a
rzystwa, które dla braku adresów zapro
szeń nie dosta1y, iż 25 czerwca r. b. ob
ch0<lz• towarzystwo nasze 8 rocznicę swe
go istnienia, na którą wszystkich jak naj
uprzejmiej zaprasza. Uroczystość odbę
dzie Się w domu czeladzi (Gesellenhaus), 
ulica I(olpingstr~ 

Program: Od go<lziny 2 po pol. do 
wpół <lo czwartej przyjmowanie bratnich 
towarzystw; o godz. 4 wymar z d::> ko
ścioła na nabożcflstwo, po nabożei1 twie 
pochód przez niektóre ulice do domu cze
ladzi, gdz,1c się dalsza uroczystość odbG
dzie, urozmaicona przez śpiew, mowy, 
deklamacye. Dalej bGdzic koncert poi kici 
kapeli p. Sumy z Gladbc~k. Wieczorem 
będzie odegrany bardzo cicka:wy teatr p, 
t.: „Muzułmanin i chrześc1anka". Czlon
kov,ric naszego towarzystwa mają wstQp 
wolny. Czlonkowic obcych tJwarzystw 
płacą 30 ien., goście przed czasem 50 fen., 
przy kasie 60 fen. Zarząd. 

Towarzystwo św. Jerzego w Alstaden 
o;;.najmia czbnkom i wszystkim Rodakom 
w Alstadcn i okolky, iż obchodzi dnia 25 
czerwca r. b. 13 rocznice swego istnienia, 
na którą wszystkie towarzystwa, które za
proszenia odebrały i te, które dla braku 
adrcsó\\" zaproszcf1 nic otrzyrnaly z chorą
gwiami mile i scrdecznfo zapraszamy. Na 
dworcu w Oberhausen oczekiwać bGdą 
członkowie na towarzystwa do godz, ~. 
po pol. Uroczystość odbędzie SH~ na sali 
p. de Poe1, zaraz przy kościele katolick.Um. 
O liczny udział \.\ urJCzystości serdecznie· 
sic; uprasza. Z ar z ą d. 

Towarz. św. Barbary w Liinen-Siid 
do1101si czlonkom oraz wszystkim R.o<la
k::>m w Liinen-Si.id i okoiJJcy, oraz towa
rzystwom, które już od ·nas zaproszenia 
odebrały, 1 tym, które dla braku adresów 
zaproszeń nie odebraly, j,ż w niedzielę dnia 
25 czerwca obchodzimy 8 rocznicę istnie
ni8 naszego tmvarzystwa na sali p. Mid
dendolia. Szan. nam życzliwe towarzy
stwa prosimy, aby przybyly z chorągwia
mi. PJrządeik uroczystości: Od godz. IYi 
do 33/i przyjmowanie bratnich towarzystw 
i gości. O godz. 4 pochód do kościola na 
nabożeństwo polskie. Potem przywitanie 
gości i bratnich towarzystw. Dalej kJn
cert i teatr p. t. „Bursztyny I(asi". W koń
cu taruiec. Muzykę wykooa p. I(uik z Her
ne. Mamy nadzieję, że nas Rodacy i szan. 
towarzystwa swą obecnością zaszczycić 
raczą. Zarząd. 

Uwaga: Członkowie, którzy zalegają 
ze skladkami dlużej jak 3 miesiące, powin
ni się do godz. 2 ze sklade1k uiścić, bo ina
czej będą uważall1.i za obcych i niie mają 
"\Vstępu wJlnego. Zarząd. 

Tow. Joter. „Nadzieja" w Reklinghausen 
podaje do wiadomości członkom ~ wszyst:. 
kim Rodakom w Recklinghausen i okolicy, 
iż w nie<lz1iele dnia 25 czern~ca obchodzi 
swą J rocznicę istnienia na sali Villa fran
ka. Porządek zabawy jest następujący: 
O godz. 70 po pol. Muzykę dostarczy 
nam p. kapelmistrz Pietryga z Bruchu. 
W stęp na salę mają tylko członkowie i 
Rodacy, którzy będą przez czlooków za
proszeni, albo się dadzą na członków za
pisać. Będzie polski taniec. , .. 

Uwaga: Uwiadamia się czlonkow, iz 
w niedzielę dnia 25 czerwca przed int o 
godz. 11 odbędzie się zeb:an~e, na którem 
będą różne sprawy omawiane; O ~o~z. 4 
po poi. mogą się Rodacy dac zap1sac na 
czlonków aż do godz. 7 u zarządu w ogro
dzie Villa franka". Wpis czlanków 75 
fen., dla członka grająceg.) w lote~yę 1,~ 
mr. O jak najli:czniejsze przybycie prosi 

Z ar z ą d. 

Tow. św. Stanisława Disk. w Wanne. 
W nJedzielę dnfa 25 czerwca po P?L 

0 godz. 4 odbęd·zie Siię miesięczne zebrame. 
o liczny udział prosi Zarząd. 

Tow. św. Antoniego w Recklłngbausen· 
Siid 

oznajmia S\VYID czronk<»n., iż zebranie :xl
będzie się \V niedzi~lę, dma: 25 bm. ~o pol. 
o godz. 4. O liczny u~zi~l ''! zebrarnu pro-
simy. Goście mile w1dzmn1. Zarząd. 

Baczność Preisenbruch ! . 
Towarzystwo św. AntoniegOI _ ~ Pre1~ 

se.nbruch donosi swym czlonk:mi, iz walne 
branie odbędzie się 25 czerwcaJ o. g~. 

:ze~ d pol pcmieważ po poludmu b1e-
ll :l tporwze udzi~i w. rocznrcy towarzystw~ 
rze · 0 li udzjaf prosi 
św. ~otra VI Steele. czny Z Cl! r z ą d. 

To . św. Jana Chrzc. eckendorfie 
ob hodzi swą 17 rocznicę • tn nia dnia 25 
z rvt a, na k órą zapr za jak naj d z-

1J1iej te o ·arzy t a, k óre zapr Zenia do
aly, i te, które dla braku adr u zaprll

zef1 nie tśdoały pr:> ·my jak naj rde z
niej, aby na od i dzić raczyły Ro 2.· 

ni a odbędzie się na \\i!elkiej ali p. Drei -
hau a, iid tr., bli ko koś ioła katoli ie
go. Oznajmiamy tO\\ arzy twom, k óre ra-
zą przybyć, aby przybyły bez pałaszy. 

O godz. 2 przyjmo anie towarzyst . 
W tęp za programem 30 fen. P::>l ka ko
pc la . T atr bardzo wesoly. 

Uwaga: Zebrani odbędzie i o godz. 
1 po poi. 1.arząd. 

Tow. ~w. ndrzcja w Ober- \ar ob. 
\ ah1e pólrocznc zebranie odbędzac lę 

w czwartek, 22 z rw a, ~ Boże Ciało, u 
godz. 4 po poł., na którcm będ7J zdani 
sprawozdania ka y z. pierw z go pól roku. 
Jest pożądanem, ahy czlonk:>wic się jak 
najliczniej stawili. Pro zę także ty h 
członków, którzy zalegai<l ze kladkami, 
aby na niniej zem zebraniu ię ze \\ 1 h 
kladek ui \;iii. O lic zn~· udzfal pro i 

Z ar z<\ d. 
Uwaga: Zarz<td i rewizoro\ ie ka y 

\V inni się ta\\· ić o go<lz. 20. GGścic mile 
widziani. Józef Olejniczak, ekr . 

Tow. św. Jacka w Bismarck 
<lonosi szan. członk:>m, iż zebranie mie i -
cznc o<lbędzic s1ę tym razem ,\ ni e.dzielę, 
25 czenvc'a przed poł. o godz. 0 12. zaraz 
po widkicm nabo.żei"1stwie. O licZ11y udział 
uprasza Zarząd. 

Tow. św. Wincentego w Hocbheide. 
Przyszlc zebranie odbędzie sic w nie

dzielę, 25 czcnwa o godz. 4 PJ- pot. w lo
kalu zwyklych pos·ie<lzeii. Liczny udział 
czloników i rodaków jest pożądany ponie" 
waż sq ważne sprawy <Io załatwienia. 

fr. Adamczak przcw. 

Tow, św. Piotra w Steele. 
Donosimy naszym czlonkom oraz wszy, 

stkim R.odabm ' w Stecie i okolicy, iż w 
niedzielę, 25 czerwca obchodzi Towa
rzystwo nasze 20 letnią rocznicę istnienia. 
Szanowne, a nam życzliwe Towarzystwa, 
które zaproszenia odebrały 1 oraz te, które 
dla braku a<lresów zaproszel1 nie odebra
ły, i te, któr nam me daly odpowied'Zi naj
uprzejmiej zapraszamy. Prosimy przybyć 
w komplecie. W sobotę rano msza św. na 
intencyę Towarzystwa. W nliedzielę od 
godz. 10 <Io godz. 30 przyjmowanie bra
tnich towarzystw i gości na sali posiedzeń. 
p. Ra1unmann przy Starym Rynku. O g. 
3% ustawienie i pochód' dOI koścfola na 

·polskie nabożełństwo, po nabożeństwie 
P-Olskiem pochód przez miasto na wieł~ 
ką salę z pięknym ogrodem paną f'igi. Tam 
przywitanie gości i bratnich towarzystw, 
dalej koncert przeplatany mowami i de
klamacyami. Wieczorem odegrane zo
staną śmieszne sztuczki teatralne. Mu
zykę dostawi kapelmistrz pan Pietryga :r. 
Reklinghausen-Siid. Czlonkowie obcych 
towarzystw płacą 30 fen., nieczlO!Okowie 
przed czasem 75 fen., przy kasie 1 mr. 
Czlo.nkowie naszego towarzystwa będą 

czekali na bratnie tJwarzyst\\a na d\VOr
cach: Steele zach. (West), Steele pol. 
(Nord) i I(ray póln. (Nord). 

Mamy na<Ibeję, iż nas szan. Rodacy w 
celu upiększenia naszej rocznicy licznie od
\Vfiedzić raczą. 

Uwaga: Dtiecwm należącym do 
szkoly jest wstęp wzbroniony. Proszę siG 
do tego zastósować, abyśmy nie mieli po
tem jakich trudności. 

Jgn.Dobrowolski, prezes. 

Towarz. św. Wojciecha w Brunświku 
.:>bchodzi w niedzielę dnia :?5 czerwca br. 
7 rocznicę istnienia swego na sali Hohen
thorschanke I(reuzstr. Początek o godz. 
5. Na zaba~rę szan. Rodaków z Brunświ
ku i okolicy uprzejmie się zaprasza. Tak
że towarzystwa, które zaproszenia dostaly 
i te które dla braku adresów nie do tafy. 
O liczny udz.ial prosimy. Zarząd. 

Towarzystwo Przemysłowców w Bruck-
bausen 

urządza w niedzielę 25 b. m. w ogr.xlzic 
p. H. Scholten, ulica szkółna, wielki. kon
cert. O liczny udział Rodaków prost 

Zarząd. 

Koło śpiewu „Róża Leśna" w Hochla~ark 
oznajmia swYm szan. czl~nkom, iż w 
czwartek dniai 22 czerwca o godz. 4 po 
pol. Odbędzie się nasze miesięczne zebra-

nie. od 5 O Uawaga: Lekcya śpie'wu o g z. · 
liczny udzial uprasza Zarząd. 

BacznośC ! Barmcn ! Bacz no „ 
Niniej zem donosimy ł{odakom i I 

daczkom z Barrnen i okolicy, iż urządza
my zaba\Vt( \ niedziCIQ unia 25 Z I\ '-Ca 
na ali p . \ intra, O berd ·nkmal tr. 9 . Kar-
ty w ·tępne po 30 20 fen. p:>dzi warn 
się, iż za<lo 'alimy ,, zy~tki II, poniewat.. 
jest polska muzyka. 

Uwaga: Przcnic..~lt 'my lokal p 1c-
dze(1 z Central-łiotcl <lo p. \Vintra, Ober
dcnkrnal tr. 90. c, iczcnia iinma tyki s, 
w poniedzialek i w pi<1tck o godz. 9 n 
w~eczór. Czołem! Wydział. 

WIEC PRZEDWYBORCZY W ROT -
HAU SEN 

odbGdzic siG w niedzielę, dnia 25 cz ri.; 'C" 

o g:xlz. 11.Vi przed poł. ,...,r lokalu p. łl. 
Schlitt. (.Restauration zum Bahnhof) i>rz~i 
d\\i orcu koJcjowym, na który się zapra za 
wszystkich wyborców polskich z Rotth~u;
sen i okolicy. Szanowni R.odacy ! Dz1e1 
wyborów do parlamentu nadchodzi, przeto 
niie pJWiillilo być ani jednego R.odaka, któ ... 
ryby nie podążył na wiec polski. Uprasz 
się pisma polskie sprzyjające naszej spra
wie, aby za „Wiarusem Polskim" oglos7.e
nic wiecai powtórzyły. 
Powiatowy komitet wyborczy polski n~ 

powiat esseński. 

Ogólny wiec 
dla P::>laków z całej parafii liamborn Wi 

sprawie opieki duchownej odbędzie się w; 
niedzielę d11ia 25 czerwca o godz. 11.0 
przed p~ludniem na sak Terbril~gcn . 
Bruckhausen, ulica Cesarska (Ka1s(;.r tr.). 
przystanek kolei elektrycznej. Pomcwaz. 
chodzi o ważne sprawy dotyczące P~a: 
ków całej parafii tlamborn, przeto o 1al\ 
najlicz~ .• ejszy udz.iat prJSi 

Komitet 
dla spraw opieki duchownej dla Polal\·ów •. 

WIEC W HORSTHAUSfN 
odbędzie si~ w niedzielę dn;a 25 czerw · 
po pot. o godz. 5 w lokalu p. Kortcg~. a 
porządku dziennym: Sprawy orgaim:a }'1 

zawodowej. Obór delegata i mężów z~u
fania i inne ważne sprawy. Liczny udz1a 
pożądany. . " 

„Zjednoczenie zawodowe polslue .. 

WIEC W GELSENl(IRCHEN-SCHALKe 
odbędzie się dnia 25 czerwca po pot o g. 
3 w lokalu p. Kriner, przy uL Oststr. a 
porządku cbiennyrn Jakie ko~zyś~ mam~ 
z organizacyi. Sprawy górnicze 1 hutn1„ 
cze. Sprawy knapszaftowe i iMe ważne 
sprawy. Liczny udziaJ pożądany. , 

,,Zjednoczenie zawodowe polskie . 

Postbestellungs, FormuJar. 
Ich bestelle hiermit bei dem Ka!i erli

chen Postamt ein Exemplar der Zeitung 
"Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitungs. 
preisliste 128) fiir das III. Quartal 1905 
und zahle an Abonnernent und Bestellgekl 
1,92 Mx. 
~I 
-g .:ł 

li ~ &, 
~a 4) 

-;; = ~ - ........ 
c:i.. 4) 

'g~ 
~ „ 

Obige 1~2 Mk. erbalten zu haben, be. 
scheinłgt. 

• • • • .d. • • • , • • 191. ... 
Kalserłiches Postamt ••••• 



r · Ba zność okrę~ \'li, IX i X. 
, · · ~6 i 27 czerwca b. r." o godz. ran.) 
ł"ozp cznie ę lekcyai ćwiczcf1 gimnastycz. 
11yd1, przez dh. Wiktora Gładysza, naczel-
11ika „Z\v iązku" w lokalu p. Marzyny w 

'anne. Druho\vie, którzy są upoważnieni 
ido ' zięcia udzialu, raczą ię stawić punk-
1uałnie. Gzolem ! 

St. 'ochowicz, nacz. okr. X. 
-----

Baczność Rodacy z parafii Smolickiej 
p. l(obylinem. 

Zapraszam szan. Rodaków parafian na 
pogadankę na niedzielę dnia 25 czerwca o 
,gcdz. 12 zaraz po sumie w Oberhausen do 
lokalu p. Allekotten, przy kościele Serca 
Jezusoweg.J, stary rynek (Altmarkt). Po
nieważ będzie list przeczytany od ks. Pro
boszcza i jego :życzenia przedstawione, 
ponie\\:aż czas uchodzi, a chcielibyśmy rai 
i>~wziąć stanowczą uchwalę o materyę, 
obra:z i o cenę ,51ę ugodzić, przeto wszyscy 
przybyć powinni. Zarazem zwracam uwa
gę szan. kJmitetowi z Wanne i okolicy, 
ażeby się też raz stawili i swoje sprawo· 
zdanie zdali, ponieważ na ostafoią poga
danikę żaden się nie stawil. OdZJeby się 
znajdowało więcej parafian, a :żaden do 
komitetu nie byl obrany, tak proszę się tą 
kładką zająć i nadesłać na ręce p. Stani
sława K11czy1iskiego, adres od 1 lipca 
Oberhausen, Grabenstr. nr. 15. 

W imieniu komitetu 
Stan.jslaw Kuczyński. 

Baczność polscy fotografiści! 
. Poszukuje się fotografa, któryby był 

·w stanic 180 osób razem dokładnie odfoto
grafo\\ ać i nazwiska osób odfotografowa
nych na oibrazie umieścić. Obrazów bę
dzie potrzeba .:>kolo 100-ISD. Oferty ust
ne lub p'.iśmienne z podainic.m waninków i 
v:eny przyjmuje 

Tadeusz Nowacki 
-Y.' l(aternberg (Nadr.) liesslers.tr. nr. 27. 

WIEC W .MARXLOH 
dbędzie się w Boże Ciało o godz. 4 p:J po

l'udniu w sali p. Rosendahla. O liczny u
dzial uprasza 

,,Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Baczność Rodacy z param Odolarió\''~kiej ! 
Zapraszam niniejszem wszystkich ro

daków tutaj pracujących na obczyźnie, 
ażeby raczyli jak najliczniej przybyć na 
naszą pogadankę w niedzielę dnrn 25 czer
wca tego roku zaraz po w11elkiem nabożef1-
stwie. u p. Overbecka w Wetter, ul. Ko
nigsstr. Pokażmy kochani Rodacy, że cho
ciaż tu na obczyźnie stoimy wiernie przy 
naszej katolickiej wierze i o niej nie za.po
minamy Tak sarno, kochani parefiarne, 
chociaż jesteśmy tak daleko oddaleni od 
naszego parafialnego kościoła, mamy wiel
kie przywiązanie do niego. Na tej poga
dance chcemy się porozumieć wedle .spra
\Iv·ienia podarunku dla naszego parafialne
go kościola. 

Zwołujący: 

Pawel Litwin, Jan Wojtaszek ,Józef Krupa. 
Uwag: Odzie zamJieszkuje w jednej 

mejscowośl:l1 kilku R.odków z parafii Oda
lanowskiej, a podróż daleka, niechaj się 
porozumieją pomiędzy sobą i przynajmniej 

l(LETTWITZ. 
Dnia 25 czerwca wiec „Z. Z. P." w Klett

witz o godz. 3 po pol na sali p. Fischera. O 
łiczw· udzial prosi 

„Zjednoczenie zwodowe polskie". 

Wielki wie'C w Oberha~en 
w święto Bożego Ciala, 22 czerwca po pol. o 
godz. 5 w lokalu p. Weber, przy ul. Duisburger
str, Na porządku obrad: Jakie korzyśoi mamy 
w o·rganizacyi; nowela g-órnicza; sprawy. hut
nicze i górnicze i inne ważne sprawy. Liczny 
udział pożądany. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

WIELKI WIEC W W ANNE 
odbędzie się w czwartek, 22 . czerwca o 
godz. 4 po pot. w sali p. Unterschemanna. 
Na porządku obrad sprawa wyborów star
szego knapszaftowego oraz inne sprawy 
roo.J-tnicze. o liczny udziial pr-0si 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wlec przedwyborozy 
odbędzie się w Essen w uroczystość BJ
żeg0< Ciała, na wielkiej sali p. van de Loo, 
przy ulicy Schiitzenbahn 58 o godz. 5 pu 
południu, na który się szan. wyborców z 
calego powiatu uprzejmie zaprasza. 

W imieniu Komitetu powiat::>·wego 
Walenty Nowak, przew. 

Polska 

Rudolf Robert,nast. 
Drukarnia 

kompletnie urządzo
na ,est pod korzy
stnemi 'varunkami 
do sprzedania. 

właściciel M. Gerber, 
Kamen, narożnik ul. We~tstr. i Schul -tr. 

Najstarszy i największy w Kamen interes specyal. 

Eleg. garderoba dla panów i eblopeów, 
I J Pracownia ubrań podług miary 

· przy gwarancyi za <Jobre leżen1e. "' 1 i 

I 

Wszelka garderoba do roboty. 
Specya1ny oddział 

O .B ·IJWIA 
dla pań. panów, i dzieci t} lko dobrej i trwałej I 

jakości, po cenach bardzo tanieh. I 
zw .... ,,.. fDltr!ll 

Księgarnią Wiarusa Polskiego 
,cłeca wielki wybór ksl•tek do naboteht"'a 
ł• czyta11l1. wlązarków, powbuizowaa ltti. 

St. Dzierzawski, 
Bochum, 

Fahrendelleratr nr 32. 

Młodego 

czeladnika 
kra11 ieckiego 

poszukuje od zaraz 
nu. stałe zatrudnienie 

W. Wronka 
w Hofstede, 

Dorstenerstr nr. 270. 

Wszystkie 
sprzęty domowe 

pół roku poirzebowane 
a~ z powodu powrotu 
w ojczyste strony, bar· 
dzo tanio na przedaż. 
Zgłoszenła do 1 !lpca 
przyjmuj~ 

w Linden, 
ul. Paacke•str. I. 

Najlepsze . ~ , . . .· . ' 
Xajlep~ze 

i najtańsze 
źróJlo zak1pna. 

Otto 
Fan~meier, 

H ochstr. 12. 

~ •• ~ •• ~. : • • • t • ' 

i najtafisze 
źródł 1 zakurna 

Otto 
Fangmeier, 

Hochstr. 12, 

Wyjątkowo lania podaż -:;awa 
obuwia wszelkiego rodzaju. 
Z pośród znanych jako dobre jako&ci i (lOb!'z~ Jeżqce, wymieniam z mego wielki t>go 

. sit.ładu miedzy innemi co następuje: 

Damskie pantofle 

I 
z korkami tylko 

Damskie pantofle 
sll;i)rznne z korkami, cz rne 

i czerwone 

Trzewiki damskie 

I, do 11znurowania i z guzikami 
z płótna żaglow~ go larunatne 

i czarne 4,60 i tylko 

1,60 mr. 

2,4Q mr. 

3,75' mr. 

Mf;zkie pantofle 
kortcwe z korkami tyl'.Io I, 75 mr. 
Damskie trzewiki 
do sznurowania, d' czernie- - ~ O 

nia (elrg. i trwałe) tylko t),;) mr. 
Trzewiki do sznurowania 
dla chłopców, do czernienia 
(eleg. i 1rwałe) nr. 36-3!) 

tylko 

Trzew ~ ki męzkie 

4,50 mr. 

Damskie trzewiki 
ze sprzączka.mi czarne i ko

lorowe 3 14j0 i tylko 

do sznurowania ze skóry c~e-

2' 7 5 mr. l~eej, do czernienia i box
calf tylko 8,25 mr. , 

7:50 mr. 

Damskie trzewiki M~zkie kamasze 
do sznurowania i z guzikami gładkie, jak azkło ze akóry 
ze skóry chewree.ux i box- 6 ,.., 5 końskiej i boxcalf tylko 

c111f ''l.S i tylko 'I mr. Czerwone trzewiki 
PantofJe dla mężczyzn do roboty t)lko ~eo rnr. 
ze ~kór:'': czarnH i czerwone 

9 50 
do sznur09. a.nia, a trzewi i 

a,&-. i ty!ko ..,, . mr. ze eprząazk&mi tylko 3) 5 mr. 
Trzewiki z płótna żeglarskiego i trzewiki do gimnastyki 

brunatne i białe dla dzieci, niewiast i irn~żczyzn, tylko 

---=-. najlepsze fabrykaty nadzwycza.j tanio. ===~~~ 

Nowo§eł sezonowe= 
~ kolorowe bJty i trze~viki. „ ... Gł 

Zwracam szc.r.eg?lną uwagę na wielki _wybór trzewików dla dzieei: 
czarnych, bordeaux i brunstnych. 

O T T O F A N G M E I E R, 
Na1lepsze 

i najtlińsze 
źródło zakupna 

Bochum, 
pa---'11 

Najlepsze 
i najtańsze 
źródło zakupna l2o Hochstriisse 12. 

Otto 
Fangmeier, 

- Telefonu nr. l'l!4:ó. 
Otto 

Fangmeier, 
Hochstr. 12. 

i fil 
Tuż przy mieście Wągrowcu, gdzie gimna

zyum, wyższa szkota dla dziewcząt itd. i to 
zaraz przy szosie bardzo radnie, bo jak fol
wa1:k nader korzystni·e polożone 

GOSPODARSTWO 
120 mórg znakomitej ziemi z dostateczną ilo-
ścią ląk - jest z pelnem, bardzo dobrze. się 
zapowiadającem żniwem - pod bardzo dogo-
dnemi warunkami do sprzedania. Budynki ma
syw i· w i:>orządku; dom w ladnym ogrodzńe. 

Gosoodarstwo ,jest zupełnie bez długu. 
Zaliczki potrzeba oko.ro '5000 marek; resz

ta pozostanie jako jedna stara hipoteka na dlu
gie lata po nizkim procenoie. W miejsce za
liczl<i przyjmie siię też hipotekę lub też w za
mian mniejsze gospodarstwo w większej wsi. 

- D:RWĘSl(I I LANGNER, 
Dom Bankowy w Poznaniu, 

Hochstt·. 12. 

=· 
Czeladnik krawiecki znajdzie u mn' 

stale zatrudnienie od sztuka. 

Pr. Dukat, mistrz krawiecki, 
Gels.-Hiillen, Friesenstr. 15. 

g 

SKLAD sxo:a 
w Bochum, 

Victoriastr. D. Konigstr. 2. 
poleca po cenach najtańszych skór~ 
wykrawaną (Lederausschnitt), oraz 
wszystkie artykuły szewskie . 

.J„ Droblg 
w pobliżu knapszaftu. 

1 ul. R.Ycerska. CINterstr. 38.) 

~RSIF*WJ!Stfłli!!!i&&iliillLł~~~~-~· ~lmim~m~~~"~~~~~~~~~~~~~~~~~~ll 
~~ ~••mmll'la 

SZKODY, ----

przez • • 
'rowary, uszkodz<me przez potar i wodę, oraz inne towary m ają zo~tc.~ wyprzed :1.r! e bajecznie ·tanio, aby nprzątnąc. Znajdoje się około 

-- 1000 funtów pierza po cenie aż 4,50 z t funt, wieszane po 60 fen font. ~ 

Partya· konCekey· dl~ v 1ła1D, a.nów i d ,~ee'°, 
garaei:oba do roboty, materye na Huknie, t (>'vary baweł„ ia.ne, firanki itd. itd. 

FIRMA: 

GebrUder ste1n, 
Babobofstr. 12. Babnhofstr. 12. 

N a r o ż n i k ul. M o n t - 1 

O e n i s s t r. 

Za dr1t, Wla4 f rc.datcy1 o41>1>wildzlałaJ A ale n ł Br J J 1 ki .w Boch1m- Na.k1ad1m 1 adonkam~ WY'dawnlctwa •. \Vi1t ru1A Polsk:~~o" w Boch1.m. 



lir. 142. Boollam. sobota 24·1• czar oa 1906. li. 

lodzłenne pismo lndowo dla Polak.6w na obczyźnie, poświęcone oświacł oraz sprawom narodowym, polltyczn m ł zarobko 

Jl,Uodzł cl4deul1 s W'Ylatkillll bi ootwłatecznyc~. 
frp4pl1t1 kwartalna na poczcie l 1 listowych wYDOSI 
I ISI· 50 fen., a z odnoueniem do domu 1 mr. 92 fen. 
filarii Poliki" zapisany Jest w cenniku pocztowym " o• makiem „t. polnisch" nr. 128. 

W Imię Boże za Wiarę I Ojczyznę I 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnin znajduje się w Bochum, przy ulicy Malthcserstrassc. - Adres: „ Niaru Polski", Bochum. - Telef o n u nr· 1414. 

iodzłce polscyt Uczcie dzieci 1wc 

1wre, czytać I pisać po polsku! Nie Jest 
P11Aklem, kto potomstwu awemu zol~ „. 

,ąe 1ię pozwoli! 

Z ypadli.ów dnia. 
W ltdzi wybuchły znów krwawe rozru

chy. 
Ml środę odbyl się po.grzeb 5 ofiar 

policyi z niedzielnych rozruchów. W po
chodzie bralo udział okJlo 50000 osób u
rządzając ws-paniatą manifestacyę żałobną. 
Policya tą razą tru<lnośo1 nie czynila. Po 
południu odbyta się nowa wielka manife
stacya z udziałem okob 70 tys. osób. Wy
gloszono kilka mów przyjętych z zapalem. 
Przy koócu wmicszalo się \\ ojsko używa
rąc· brnni; zabito 18 osób, ra11!i•'.}nO około 
100. 
f rancya dotąd nie zgodziła się na konie
rencyę międzynarodową w sprawie maro-

kańskie!. 

Rząd francuski \\"ystóso.\val do rządu 
niemieckiego w sprawie mar~kańskiej no
t~, w której wyłuszczone są poglądy Fran·· 
cyi i oświadcza gotowość wzięcia pod 
rozwagę sprawy ko.nferencyii międzynaro
dowe~. Niemcy są z tego powodu wielce 
rozczarowani. 

Parlament węgierski odrzucił nowe mini
steryum. 

W środę uchwality ·wszystkie strOln
uictwa parlamentu węgierskiego VJtum 
niezaufania dla nowego ministeryum baro
na PeJerwarego. W śród burzliwych pro
testów odczytano rozporządzenie królew
s~e odraczające parlament do 15 wrze
śnia. Większość parlame1ntu zamierza 
zorgai11iz0wać opór w cal'~rim kraju przeci\v 
nowemu rządowi. 

Rząd szwedzki zgadza się na rozdział No1 -
wegii od Szwecyi. 

R.ząd szwedzk~ wruiósl w parlamencie 
Proiekt do ustawy, która zgadza się na 
krok uczynliony przez Norwegię. Opinia 
Publiczna zaczepia ostro rząd z tegJ po
wodu. 

~omisya Izby Panów przyjęta nowelę gór
niczą. 

W środę zgodziła się komisya Izby 
Pilll1ów na całą nowelę górniczą w brzmie
niu uchwalonem przez sejm. Obrady w 
Plenum następią 28 b. m. 

Telegramy. 
Pete r s b ur g. Rokowania pokoio

we rozpoczną się 1 sierpnia w Waszyng
tonie. Układy w sprawie zawieszenia bro

ni były dotąd bezowocne. 
Petersburg. l(omisya badająca 

sprawę kap~tulacyi Portu Artura przys~ 
do Przekonania, że oddanie twierdzy Ja
llOńczykom przez jenerała Stoessla było 
koniecznie. 

Pa r Y ż. Gubernator Paryia odbył 
J>rzegfąd wojsk i twierdz nad granicą nie
llliecko-francuską. 

M a d r y t. Montero Rios tworzy no
we ntinisteryum. · 
. pe~ z t. w całych w ęgrzech panuje 

; 1elk1e oburzenie prze<;IW · minłsteryum 
eJerwerego oraz z powodu odroczenia 
~lllentu.. i" ,_ . 1oL:...1. 

Odpowiedź dla "Postępu"! 
Habinghorst, dnia 18. 6 1905. Przepra

szam Szanowną R.edakcyę, iż ośmieliłem 
się parę słów skreślić, ponieważ nie jestem 
abonentem „Wiarusa P-0lskiego", ale mimo 
tJ jestem jego czytelnikiem, ponjeważ 

11Wiarus Polski" w moim domu siQ znajdu
je. Jestem abonea1tem „Postępu" i to 
już od lat 12. Podczas wa1lki, jaką „Postęp" 
stacza!, już się znajdował w nw.im domu, 
ale na przyszly kwartał już wię~cj go me 
zap~szę. Czytam w nr. 132 „P;::istępu" cały 
szereg napaści na „Wiarusa Polskiego", 
11aszego kochanego obrof1cG ludu r:::>boczc
go. Kto przebyv-ral już parę lat na obczyź
nie, czytuje „Wiarusa Polskiego", przy
chodzi do przekonania, iż ma pismo pra
wdziwie polskie, katolickie i ludowe, ro
botnicze, a nie tak jak to „Postęp" pisze. 
Zaznaczam, ż·e jeżeli „Postęp" tą <lrogą 
dalej p::istępować będzie, to abonenci „Po
stępu" tak wyschną na obczyźnie, jak ro
ślina bez deszczu, a ,;Wiarus Polski" bę
dzie i nadal ilStniat. Nie ubił go „Przewo
dnik", nie ubil go pan Żniński, nie ubiją go 
też panowie z Bochum 1 Dortmundu ani 
ich spółka. Kończę te moje parę słów i 
pr:::>szę Sanowną Redakcyę o um'ieszcze
nic tychże. 

Walenty l(iełbasiewicz, robotn1k. 

Wiec w Bruckhausen. 
W niedzielę, dnia 18 czerwca odbył się 

wiec „Zjednoczenia zawodowego polskie
go" w Bruckhausen przy dość licznym u
dziale członków. Wiecowi przewodniczył 
druh 00ldyan z Beeck. 

W sprawie robotników fabrycznych 
przemawiał druh l(orpus z Bochum, iż je
dynym środkiem do skrócenia czasu pra
cy a podv.ryższenia płacy są organiizacye 
·zawodowe, a dla polaków tylko organiza-· 
cya polska. Mówca wykazał, iż robotnik 
jest skazany tylko na samopomoc, nie ma
jąc nikogo, aby się za nim ujął. Wskazał 
dalej na inne kategorye robotników osobli
wie na górników. Z powodu ·~statniego 
strejku, ·obiecano ująć ~1ę ich dolą, a jak 
się wykazuje, obiecanki spelzly na niczem. 
w sprawie kasy wsparcia 'na kopalniach . 
„Deutscher Kaiser" przemawiali druhowie 
Soloch z Neumilhl i Mlyń·czak z Meiderich. 
Mężem zaufanfa został obrany Paweł Ga
las, Bruckhausen, Oriinstr 23. Szczęść 
B.:>że! 

Car a deputacya ziemstw. 
Bliższe szczegóły J postuchamu przed

stawicieli ziemstw u cara są następujące: 
Car przyjął w Peterhofie na audyen

cyi prywatnej deputacyę kongresu 
ziemstw z Moskwy, jakoteż bunnistrza i 
delegatów miasta Petersburga. Delegata
mi kongresu moskiewskieg'.> byli hr. tfa1·
de11, Petrunkiew1icz, Rod~czew, ks. Cha1-
kowski ks. Dolgorukow, ks. Lv.·ow, l(o
walcw;ki, Nowosilcow, ks. Tmbecki i 
Golowin; delegatamr Petersburga: bar. 
l(orff, Nikitin i f ederow. 

Ksi1ążę Trubecki wystosował do cara 
długą przem0iwę,· wskazując \\ niej na smu 
tnc stosunki Rosyi, które zmusiły ziemshrn 
do bezPośredniego zwrócenia się do cara. 
Książę mówił pól godziny. M-0wa jego wy 
t\varla na carze głębokie wrażenie. Nastę
pnie przemawial Fedorow jako reprezen-
tant Petersburga. 

Car odpowiedzi'al dłuższą mową, w 
której wyrazil swą bołeść z Powodu. o. 
gromnych ofiar, jakie poc~l?nę.la woina, 
zwłaszcza z powodu ostatme1 ~lęsld mor,-. 
skiei i. zakońcZ'Ył następującem1 slowam1. 

' ... "' J 

„Dzi kuj ę wam, moi panO\\~c. za \\ Y
rażon uczucia. \ icrzę w życzenie p·a
nów, popierania za ad n ~ego porządku. 
Wola moja, \\'Ola cara, zworania zgroma
dzenia nara.do \'ego, jest niewzru z~n,. 
1JGdz5~ przeprowadzonq. Możcc e to do
nieść 111ieszka1'icom miast i w i. Od dziś 
panowie będzicdie umie w lei pracy popie
rali. Zgromadzenie naro<l:}\vc, tak jak on
gi, przywróci l<1cz11ość między l~OSY<l i 
c-arcm i stworzy podstawy porzqdku, któ
r' br..'\l•t siG opierały na rosyj ·kich uarodo-
wycł1 zasadach." · 

Wlec Straży. 
(DokQ 11 czan i c.) 

Pan poscl DziembO\\ ski nast~pnic za
znacza, że mÓ\\'cY poprzedni przedsta·wili 
p.')fożenie nasze czarno, ale to nic ich wi
na, że tak jest w rzeczywistości, lecz wina 
stosunków. Mówca zwraca uwagę, że 
obrona \V Berlinie ze strony posłów nic 

starczy, lecz trzeba bronić się tutaj w kra
ju. Obrona ta istnieje wprawdzie, bo ma
m~ różne instytucye, ale i one, nic wystar
czają, bo dziś walka ż forpoczt przeniosła 
si~ na całe spoleczeflstw~; trzeba więc 
niezwykłych środków obrony. Dziś mu
simy radykalnych środków 511ę chwycić, 
musimy założyć takie towarzystwo, któ
rem zaimponujemy nietylko niemcom, ale 
calemu światu. Gdybyśmy wszyscy przy
stąpili do towarzystwa, wówczas liczyło
by towarzystwJ 250,000 ludzi, a z takiem 
t~warzystwcm musiałby się rząd liczyć. 
Wówczas też bylby sposób na przeprowa
dzenie akcyi ratunkowej najskuteczndej
szej, na obronę prawną, na podnliesienie 
poziomu umysfowego całego spokczeń
stwa .. W dalszym ciągu zwraca uwagę na 
ważny urząd mę.ża zaufania, który w to-

. warzystwie spelniać będzie misyę najważ
niejszą, inf :::irmować zarząd o tem, co się 
dzieje, aby tam, gdZlie będzie po-trzeba, mo
żna nieść pomoc skuteczną. W towarzy
stwie trzeba dążyć dOI wyrobicn\a ducha 
wspólności, do poświęcenia wzajemnego, 
wolność w myślach, karność w dzia/aniu, 
kto po.tak to nasz - oto hasło „Straży". 
Wszyscy powinni dążyć <.Io wyrobienia 
ducha sp9leczuości, a w „Straży" ma siQ 
spolecze11stwo zorganizować jako calość 
karna. Organlzacya taka potrzebna, bo 
przeciw nam walczy nietylko pJtężna or
ganizacya dla kresów wschodnich, ale 
rząd pruski. Ch\vila- obecna jest bardzo 
doniosła. Mnożymy się liczniej, aniżeli in
ne narody, a tu może nam zabraknąć da
chów, bo przecież ustawa kolonizacyjna 
domów nam stawiać nie pozwala. Jeżeli 
obcy chcą targnąć się na naszą wlasn:>śc, 
to my w „Straży" odpowiemy im: Nic 
wolno wam, bo to nasze. Zważać nie mo
żemy na to, czy się nasze towarzystwu 
rządowi podoba, ale też rząd nie b~dzie 
mial z nami kbpotu, bo nie będziemy żą
dali od niego pomocy pieniężnej. W 
końcu zwraca się mówca do duchowier1-
stwa z prośbą, aby dążenia towarzystwa 
popierało i zaznacza, że dlatego w obro.nę 
nie wzięto spraw religijnych, ponieważ tJ 
pozostawia się duchowieństwu. Nad roz
wojem towarzystwa naechai także pracują 
panie i namawiają mężów do towarzy
stwa. Co do prasy, oświadcza, że jej pu · 
m:>c jest pożądaną; chociaż niema w za
rządzie czlonków prasy, to jednakowo.i 
rady jej znajdą posłuch, byleby były udzie
lane bez goryczy. M&wcy podziękowan.· 
długo nien1ilknącemi ~laskami. 

Następnie p. marszałek udziela głosu 
panu Królakowi z Szymborza, który za
wzywa, aby jak najliczniej przystępowa. w 
do „Straży", ~o gromada, to wielki cz!~-

wiek, jako t ż, aby opierają1.: o ;.>j o,, .• 
ką kib , broniono ziemi, 'ako matki ż -

\\il ielki na zej. 
Pan K.rólak z rta na t pują q rcz1 ia

yę 1-gQ walnego ' ric a " traży": 
Zważywszy, że wobc stos1111 o.', 

panuh\CY h \\' zaborze pru kim spc.lc
czci1st \' polskie narażon Je t na 5top

HIO\\'~l utratę ziemi mienia i kultury na-
rodowej, 

z \•aż) zy, że nieb znp ·zeli· 10 

to w ostatnich cza a h znacznie „1t; 
wzmoglo, odk~\d społecz ri t\\ o uiemle.-:
kic coraz wi<:ccj ulega \\'Jllyw 11 ' •ro
gim polskości i coraz ja w niej u1na da 
walkG prze iw w ·zy tk~emu 01 poi kic . . , 
wiec uz1rn1c gwałto\ n<\ p trzcbG poł~czc 
nfa jak naj zcrszyd1 kół pole znych ł 

wspólne.mi silami bronić it: prz~ciw 
grożącemu uiszczeniu ekon 1mi wemu 
i narvdowemu, pochwala w zup ·łn ś i 
cele, które Towarzystwo „ ~traż" o
bie postawiło '• drogi, którcnu do sią
gniGcia celów swych d~\żyć zamierza, 
oraz wzywa gon.1co wszystkid1 roda
ków, aby do T~rn arzystwa 11 trat „ 

jak najliczniej przystGpowali i iak naj
gorliwiej słowom i czynem - miano
wicie też przyjmując obowuązki mc;
żów zaufania - je na każdym kroku 
popierali. 

. Po odczytaniu powyższej rcz:>lncyl 
mcustanne brawa dowodziły że całt: zc
brnnie jednoczy się z takow;\. Pan mar. 
szalek Chłapowski stawia jednakże jeszczt' 
wyraźne pytanie do zebrania, czy zebranie 
te rezolucyc przyjmuje. J cd11-0glo 'ne: 
„Przyjmujemy" ! rozbrzmiało po sali jah. 
()dpowiedź uczestników. Pan Chłapo\1,:;hi 
znmyka więc wyrażając życzenie, ahy ta~ 
kowy przylożyl się do zgody i n1il0·.t1 
chrześciai1skiej pomiędzy nami. TG zgl'Jr, 
zaleca mówca także i prasie, 11awi1;:r.•t.i.1.: 
do slów, które przed 30 laty kari. I cd('
ch:>wski w Rzymie, po audycncyi uzyska
nej u Ojca św., do obecnych tamie :f7icn
nikarzy byl wypow1cdział. lo ,, :l ti:: bv
ł) , „Pamiętaj, że po za przec:\\'lllktt.:~n 
twoim jest bliźny, któregoś ko~kt~ po vi
nien." Życząc, ażeby wiec w tym kierun
ku posuną/ nas i1aprzód, - pożcg111~ p. 
marsza/ck wiccowników slowy: „. 1 k~ .1 
bc;dzic pochwaJ~ny Jezus Chrystu·, !'' 

• 
Zarząd wieca odebrał na tępuią.;';, ·e

lcgramy i listy: Od księcia ferJ ~·,1anda 
Radziwilła: Dziękuję za zasz ;zytm: 11;„

wolanie; miałem zamaar przybyć, ni\; tet · 
dla choroby nic mógłcm; 7. r ZG n. !lei• 7C

go pow~zcnia. Od p. 1(. Grabo V!:-l\11.:go 
telegram kościuszkowski: „Nie mogę przy
być na wiec dzisiejszy, prze yłam z gl~bi 
serca życzenia, aby nowo rn:oż)aa 
„Straż'' po<l znakiem mHości dla lHa1u skta
la' szystkie warstwy na zcgo ~p..ilc;z„ ń
stwa laftcuch tak silny, że m rd;,. zl'i
~zczyć, ni wr~ie potęgi rozerwać t:0 ·~ę
dą w stanic." 

Z Pragi Kótko czechów, pi~'c;,11 ' lllq
cych literaturę poi ką, przesłalo kle~ra u 
następujący: ,,JJratrurn polakum rnnoho 
zdaru k'jich blahodarne a kulturni pr.1cy 
narodni.' 1 (Braciom Polakom dużo on ~
dzenia w ich rzetelnej i kultumej Jra.:r 11a
rodo ej.) Od ks. Janasa i k . ~ py hal-
sldego nade zly listy; od rcdak~ r)6r-
noślązaka" przysłano telegram. „OIJy 
dzieło nasze przyni~slo iak najobiitszy 
plon!" Z Pragi przysłali telegram z ~Y
czeniarni pp. Juliusz Pinku i Jaro ław 
Rozwoda za ,OgniskOI Pól ki ". Z Nau
heim telegrafuje p. L. Sląski: „Serdecznie 
żaluię, żem ieobecny, lecz tern s.erde~z.. 
nłeJ łączę stę . z wami pod sztandarem 
,Straży"." Z Wrocławia nadszedł tele 

gram od p. Kubacki-ego, z Tucholi :xi p. dr. 



l(arasie\\icza; z Bytomia od redak.:yi 
„G\dazdy„, z Katowic od pp. Rzepki, Li
gona i Malczewskiego; z Gasteinu od p. 
,Wt Glabisza, z Kościana od p. 'A. Chla
powskłiegD, który dla zebrania w l(ościanic 
mic mógł przybyć do Poznania. 

Dalej nadeszły listy od pp. W. Mu
szyńskiego z Rudek, pan :Eckerta z Oliwie, 
S. Pieniężnego i grona czytelników „Gaz. 
Olsztńskiej" z Olsztyna, od ks. Zakrzew· 
skiego z Golejewa, od ks. Jackowskiego 
z Gnstynia:, d p. R.osego z BerliJJa. Poseł 
czeski do Rady Państwa w WJedniu pan 
Ba.xa przeslal telegram następujący: 

„Mnoho zdam patrioticke czinnosti a 
obrane vaszi „Straże" przeje jmenem rady 
pracovnikuv naszich czeskych obrannych 
spolku ''. (Dużo powodzenia dzialalnQŚci 
patryotycznej i obronie waszej „Straży" 
życzy w imien~u calego szeregu pracnwni
ków naszych czeskich obronnych towa
rzystw.) Z }(rakowa nadszedl telegram 
kośdiuszkmvski od p. B. Wicherkiewicza, 
JJrof. Unliwersytetu Jagiellonskiego. 

Ziemie 11olskie. 
Z Pros .'8chodnich Warmii i Mazu1. 

Gdańsk. Z kongresu geografów. W 
dniu 15 bm. zamknięty Z<>stał międzynaro
<lowy kongres geografów, który się od'· 
bywal przez ~ilka dm w Gdańsku. Między 
innemi ciekawy referat o diaplywach i uj
ściach Wisly wyglosił profesor uniwersy
tetu wiedeńskiego dr. Obertrummer, przed 
stwiając zmiany, jakim nasza rzeka pod
legała w ctiągu wieków. Z trzech ujść, 
najważniejszem jest gdańskie. Co do No
gatu, zdania geografów są podziebne, czy 
t'vorzyl on dawniej osobną rzekę i kiedy 
stal się dO!plywem Wisly. O polączeniu 
jej z Nogatem dowiadujemy się najwcze
śniej pod kooiec XIII i na początku v.~eiku 
XIV, to jest w czasie, gdy krzyżacy osiedli 
li się w Malborku; w r. 1554 uskuteczini ::nw 
znaczny przekop w miejscu, gdzie Nogat 
lączy się z Wisłą i dwie trzecie wody spły 
wały Nogatem i Elbi111gą , tworzące połą
czenie Wisły z Elblągiem. To ostatnie za .. 
pewne wytworzyli krzyżacy jeszcze na po 
czątku XIV wieku. Obecnie, dzięki tyłko 
systemowti szluz, Elbinga jest spławną. 

O temperaturze jezior Prus Zacho
dnich mówiij_ dr. Lakivic i dr. SeHgo z 
Gdańska, którzy badali tę sprawę 1J<l lat 
wielu. Obaj stwierdzili, że temperatura 
latem bywa wyższa ina: powierzchni wody 
n'i·ż w g·lębinach. Zimą pow.ierzchnia jest 
chlooniejsza. Dwa razy roczniie te warun
ki zmieniają się, a mianowide wczesną 

wiosną i późną jesienią - w marcu~ listo
padziie. W tym czasie temperatura wszyst 
kich warstw wady wynosi 4° Celsiusza, 
to trwa parę tygodni. 

Dr. Sapper z Tubingi powiadomił o 
rezultacie swych badań nad środk::>wo
amerykańskiemi · 'i zachodnio-indryjskiemi 
wy.buchami wulkanów w latach 1902 i 
1903. Przyczynę upatruje w osuwaniu się 
dna oceanu Spokojnego. Swiadczy o tem 
podwyższenie Mont-Pelee; krater góry w 
dniu 3 listopada 1902 r. miał 1343 m. wysJ
kości, w dniu 24 Jistopada 1576 m., potem 
znowu obniżył się i 6 lutego 1903 r. mial 
1424 m., podwyższyl sfę w dniu 31 maja do 
1617 m. i znowu obniżył się, tak, że w sJer 
pniu miał 1380 metrów. Dow01dzi to cią
głych zmian i przewrotów w łonie m::>rza. 

„D2'Jien. Pozn. •· 

Z WieL Kr Poznailskie10. 
Z niemieckich w polskie ręce. Z Wą

grówca piszą do „Pos. Tagebl.", że w Wia
trov. ie pospo<larstwo, obejmujące 90 mórg, 
sprzedał niemiec Iiertzberg za 28,500 ma
rek polakowi, ale nazwiska korespondent 
nie wymienia. Dotychczas:>wy właściciel 
k.upil to guspodarstwo przed 4 laty za 18 
tys. marek, zarobił zatem 10 i pół tySiąca. 

Poznań. W sprawie śmierci dr. Topol
skiego pisze „Nord<l. Allgm. Ztg. 11

: 

„Wczoraj zastrzelił się na tutejszym 
(w Berlinie) dworcu przy ulicy frydery-
1kowskiei radzca medycynalny dr. Alfons 
TopJ1 ~' ' '· „.u 1·y przed dwoma dniama wró
cił z l(iloniii ·1 zamieszkał w hotelu. Zna
leziono przy nim, oko.to 55 liczącym czło
wieku martwym, 400 m. i list do i.dny, w 
którym ją blaga o przebaczenie, gdyż ina
czej . postą{Ąić sobie nie mógl." 

Tak pólurzędJwa „Nordd. Allgem. 
Ztg. 11 Natomiast „Posener Neueste N." 
piszą, że wszystkie komhinacye pism ber
lińskich o powodach samobójstwa dr. To
porskiego są bezpodstawne, gdyż dr. To
porski chorował Jd pewnego czasu na ner
wy i prawdopodobnie w przystępie gw~t
townieiszego ataku popełnil samobójstwo. 

Z0na, otrzymawszy wiadomość, naty..;h
miast udala si~ d:> Berlina. 

Dr. Toporsld, glośny lekarz poznański, 
poch.:xlzil z rOdziny polskiej, lecz w dru
giem pokoleniu zniemczonej. Podobno 
bardzo się gniewał, że miał naZ\\;sko pol
skie, a nie chciał go zniemczyć, gdyż pod 
tern nazwiskiem byl głośny. 

Poznań. Don~siliśmy przed kilku dnia. 
mi, ...że w zeszłym tygodniu znaleziono w 
pcdwórzu domu przy ulicy Slusarskiej nr. 
Stan,lsława Maciejewskiego, który miesz
kał w tym domu. Sekcya zwłok \Vykazala 
jako przyczynę śmierci wewnętrzne za
krwawienie, spowodowane złaman.iem 

· czaszki. Aresztowano wczoraj 52 letniego 
szewca W., jego 19 letnieg~ syna i czela
dnika szewskiego J. jako podejrzany-eh c 
zabójstwo. Prawddpodobn~e. wyrzucona 
Maciejewskiego z czwartego piętra oknem 
w S11eni na podwórze. 

z~ Ślązka czyli Starej Polski. 
.l(atowice. W l(atowicach zamierzają 

murarze oglosić strejk, ponieważ praco
dawcy nie chcą na ich żądainia się zg.xl.Zlić. 
W tym celu odbyło się w zeszly piątek 
wieczJrem w tutejszym domu tO\\rarzy
skim zebranie murarzy, na którem uchwa
lono, że dziefl pracy nie ma trwać więcej 
niż god.z. JO. Zarobek zaś wynoS\lć ma 37 
fen., na godzinę. Inwalidzi i pomocnicy 
mają otrzymać 2 fenygi mniej, a każda nll<l 
godzina pracy wynosić będzie IO fen. v • .rię· 
cej tJ. 47 fen. Powyższe warunki mają 
być do wtorku przedbżone pracodawcom, 
a jeżeli ci przeciągu tygodni.a nie zgodzą 
się ,na podane warunki, ·wszyscy murarza 
mają zastrejk°'vać. 

Wiadomości Je świaf a. 
Niemcy. W sp:>sób podpadający pro. 

stuie półurzędowa 11Nordd. AAgem. Ztg. 11 

twierdzenie znanego londyńskiego pisma 
„Daily Express", jakoby cesarz Wilhelm 
II zmuszony był na pokrycie swoich bieżą
cych wydatków zapożyczać się u wj1elkich 
magnatów stanu kupieckiego i przemy. 
sloweg.::>. „Nord<l. Ztg." nazywa te twiet -
dzenfia „złośLiwym t bezczelnym wymy
słem" i donosi, że jest upoważniona do sta .. 
nowczego oświadczenia, iż cesarz ni!'gdy 
nje p:>życzał ani fernga." 

Z Angli'i. O olbrzymicm sprzenle"wi.e
rzeniu donoszą z Londynu, cQ następuje. 
Niezmierne zaciekawrienie wyw.Jlalo tutaj 
sprzeniewierzenie sześciu rmlionów fun;
tów: szterlingów (120 milio11ów marek). Po 
sko1iczeniu wo.fny z Burami ustano\vtiiono 
kornisyę, celem sprzedaży nagromadzo
nych w olbrzymiej masie zapasów wojen
nych. Na czele komisyti stal pułkownik 
Morgan. Obecnie bmisya śledcza spraw
dzifa, że zapasy sprzeda,vano po najniż
szych cenach firmie Meyer i Spółka. Te 
same artykuly odkupywano potem u niej 
na potrzeby armii okupacyjnej po cenach 
bajecznych, przyczem brat Morgana dzia
łał jako pośrednik i 11czyl sobie ollbrzy
mie prowizye. Księgi prowa<lz:me były 
przez Morgana bardzo I1)ieporządnie. Mor· 
gan oświadcza, że raport komisyi jest cię· 
żko uwłaszczający czci jego. Prasa opo
zycyjna czyni rząd odpo"\\1tedzialnym za 
cale zgorszenie. 

Z Austryi. „Wr. SQII1n.-Mvnt. Ztg." do
nosi z kół parlamentarnych, że Czesi jut 
zupełnie pogodzifil się z gabinetem i zado· 
wolą się oświadczeniem br. Gautscha, któ-

. rJ' już na pełnem posiedzeniu Jz·by posel
skiej oświadczył, że rząd przystąpi natych
miast do stworzenia 2 uniwersytetów nie· 
mieckiego i czeskiego na Morawach, ·i że 
to pytanie, gdzie te uniwersytety powsta
ną będzie pozostawione dalszym naradom. 

Z Rosyi. Petersburskie „Słowo" za
mieściło mzmowę swego wspólpracown1. 
ka z pewną wybitną osobistością, „które) 
wyjazd za granicę lączono z rokowaniiam1 
p0Jrnjowemi11

• Nie ulega wątpliwości, że 
pod -0sobist:Jścią tą należy domyślać się· 
prezesa komitetu ministrów ·Wittego, o 
wyjeździe którego za grall.ji.cę w ważnej 
misylJ pai1stwowej krążyły niedawno po
gtoski w praŚie europejskiej. Na zapyta
nac wspólpracO\Vd1iika „SłOłWa" rosyjski 
mąż stanu Jdpowiedział: 

„NJe, kategorycznie twierdzę, że z tą 
misyą ja w każdym bądź razie nie ipojadę. 
Przyczyny? - Trzy. Jedną z nich jest to, 
że ze swej strony zrobię wszystko, co ode
mnie zależy, aby właśnie nie jechać! ... Pan 
sądZli, że w polityce mogą nastąpić zmiany. 
Przypuśćmy nawet, że sprawdizą sd;ę po
głoski o dymisyi La.msdońa (chociaż 
twierdzę, że pogłoski te są zupelnie bezpoo 
stal\Vne), t~ i wtedy położenie pozostanie 

bez zmiany .Dla mnM! nie było niespo
dzianka. ani jedno z przeży·wanych obec11;1e 
przez Rosyę wydarzeń. \V sv. vim cza
sie uprzedzałem, że z eskadry Rożdiest
wieńsłqiego dojdą do WlodywostJku zale
dwie szczątki.i. Slo,vem, w zupelności za
stużyłem na miano „puszczyka". 

W o.bccnei chwili tak samo rue widzc, 
aby panujące prądy miaty taki kierunek, 
przy którym znalazłaby się praca dla 
mnie. Po,,'!iem więcej, nie widzę i teraz 
choćby tylko chęci do zmjany kierunku. 
łożyskJ ciągle jeszcze pozostaje to sarno, 
przybywają jedynie nowe ... skaty. O po
koju, mniej, niż na lat 50, Japonia bezwąt
pienia me chce nawet m6wić. A i cha
rakter jej Ządań zmienil się zasadniczo 1 

zupelnde siię skrystalizmvał: Japonia zgo
dzi się prowadzić układy tylko u siebie, 
bez żadnych pośredników i z osobisto
ścią, zaopatrzoną przez Rosyę w specyał
ne pełnomocnictwa.... Tutaj tkwi realna 
podstawa pogłosek o moim wyjeździe, któ
re wyszly z berlińskiego ~ londyńskiego 
gabinetu. 

Tak, trochę prawdy jest \V pal1skiclt 
sl0\vach, bo widzi pan , tam za granicą ina
czej oceniają ludzi, a co ważniejsza, lepiej 
pojmują położenie Rosyi, niż u nas. Pro
wadzić dalej wojnę, z nadzieją na ostate
czne zwycięstwo, Rosya, naturalnie, mogla 
by, przeciągnąwszy ją choćby na lat pięć 
-- gdyby nie wypadki wewnątrz Rosyi, 
których starają się tutaj nie słyszeć i nie 
widzieć r z któremi nie chcą się u nas w 
żaden sposób liczyć.. I wtem wlaśnie wi
dzę straszne ip:>łożenie Rosyi.„ Wszak 
ka·żda godzina zwloki spro.wa<lza nas ze 
stopnia na stoP'iefl, coraz niżej i njżej" .. 

Z Afryki. W Zanzń.barze zmarł słyn
ny w dziejach podróży Camerona, ·Wiss
manna i Stanleya przewodnik, handlarz 
niew.Jlników i kośc[ slonowej, oraz wla
dzca olbrzymich przestrzerni nad' górnem 
l(ongo, Iiamed bin Mohamed, znany po
wszechnie pod nazwą Tippo Hppa. Uro
dzony w Znziliarze przed laty mnrej "\Vię
cej 68 z matki: murzynka i ojca araba, T~p
po Tipp przeniósł się w. mlod.Jści jeszcze 
na stały lud Afryki! i tam zyskaf rychlo 
wptyw olbrzymi wśród handlarzy arab
skich i plemion murzyńskich. - W roku 
1874 oddal w~elkie u·stugL podróżn.ikowi 
angielskiemu Cameronowi podczas podró
ży w p.Jprzek lądu afrykańskiego z Luaba 
<lo Utotera, w roku 1882 Wissmannow~, a 
w roku 1887 Stanleyowi pod-czas s.lynneJ 
jego wyprawy w celu odnalezjemia Emi:na 
paszy. Osiadłszy wreszcie w pos;iiadło
ścfach swoich w państwie Kong.J, prowa
dzU tam w dalszym ciągu wyprawy rozbój 
niC'Ze dla zdobycia n~ewolrlików i kości 
słoniowej. Gdiy jednak rząd państwa za
czął tępić bez litości handel murzynami, 
Tippo Tipp mus;iał powróeiić do Zanzibaru 
gdzie też życia dokonał, pozosta'\\.iwszy 
synom swoim majątek, dochodzący, mHio
na funtów szterlingów. 

Rozmaitości. 
Cholera idzie! Pod tym tytulem wy

dal gorącą odez\vę dr. Leon Werinic w 
kwietniowym numerze redagowanego 
przez siebie ·::>rganu warszawskiegD Towa
rzystwa hygienicznego „Zdrowie". W o
dezwie tej zwraca autor uwagę na poważ
ne nkbezp.ieczeństwO\ cholery, której przy
bycia spodziewać się można z p°'vrotem 
żot1nierzy z ix>la walki nai W schJdzie wraz 
z innemi epidemiami!, naprzykład dżumą. 
Przygotowały grunt do przyjęcia tych epi. 
demii1 w Królestwie 'vojna, nieurodzaj, za .. 
stój w przemyśle, co wszystko WYiWOluie 
dtiś już widmo gło<lu i nędzy. Sprawę 
pogarsza ró\vn'1eż wielki brak lekarzy, 
których d\vie trzecie wyjechab na woinct .. 
Dr. ·Wernk wzywa oddziały prowincyal
ne Towarzystwa hygienicznego do prz-y
gotowania się do waki z cholerą. .Miej'rny 
nadzieję, że usibwania zapobiegawcze od
niosą skutek. 

„Właśnie dlatego!" Z powo<lu śmierci 
Alfonsa Rothschilda, pi:sma niemieckie 
przypominają anegdotę, która obiegala po 
zgv-nie jednego z jego krewnych. Podczas 
pogrzebu któregoś z R.othschildów pary
sk;ich stał przed drzwiami palacu zmarłe
go mmonera żebrak i zalewał się lzan11. 
Żebrak lkal coraz głośniej aż wreszcie 
zbliżył się do niego jeden z lokajów i 
rzekł: „Bardza to pięknie, że zgon nasze
go pana was tak zasmuca, ale m~libyście 
Się uspokoić. Nie jesteście przecież kre
wnym zmarłego". „Właśnie dlatego tak 
pla-czę !" - odparł rozszlochany żebrak. 

Dwudziesty I pledwszy syn. Rzym
ska „Tribina" donosi, że ks. Robertowi 
btirbońskiemu ur.xlzit się dwudziesty i 

pierwszy syn, któremu nadano 1tntona 
Gaetano, Pio, Maria, Lui.gi, .Sah\.·atore. Oj. 
cami chrzestnymi byli papież Pius X i \li~et 
ka ksic:żna Luksemburska; pa picia zastę. 
powal arcybiskup p.iza11ski, wielką ksl.ężn 
hrabina Zilłer. 

Węsoły kąclłl. 
Także powód. 

- Jakto, zrywasz małżeństwo? Prze. 
cież to doskonała partya ! 

- Nie przeczę - Jdpowiada młOda 
wdowa, - ale widzisz, rozmyślilam się 
bo. bo ... musiała1bym przerabiać znaki n~ 
bieliźnie. 

Małżeńskie zwierzenia. 
- Piotrusiu, strasznie dlugi masz nos 
- To ztego, moja kochana, że tak dl~: 

go już wodzisz mię za niego! 

Szczególne znaki. 
- Ot.:> jest pański paszport„. · Ah ! za. 

pomniałem jeszcze... Ma pani jaki znak 
szczególny? 

- Tak... Ntc mogę_ strawić raków. 

--=. 
Towarzystwo św. Woiciecha w ł(arnap 

donosi swym członkom i wszystkim Ro
dakbm zamieszkalym t"\v l(arnap 1 okolicy~ 
iż w niedzielę dnli.a 25 bm. odbędzie się w. 
naszej parafii proccsya. Wymarsz z ko. 
ściola o godz. 9. Po pot bierzeany udzial 
w ro-cmicy Tow. św. Wojciecha w Gład-· 
beck. Wymarsz z lokalu o godz. U~. W 
środę druia 28 po pot, i we czwartek rano 
w święto Piotra i Pawla sposobność do· 
spowiedzi św. w języku ojczystym, Po 
poi. o godz. 4 polskie nabożeństwo, PQ na-
bożeństwie zebranie. O liczny udział 
uprasza Zarząd.. (I) 

Towarz. Serca Jezusowego w Hamtt1e 
donosi swym człQnkom a wszystldm Ro
dakom zamieszkałym :w Hamme, iż \li" nie
d7-ielę dnia 25 b. m. odbęd'zie się procesya 
Bożego Ciiala w tym samem porządku , jak. 
p:> inne lata. Uprasza się czloin.kó~', aby, 
przybyli w czapkach i oznakach i wszy. 
stkich Rodaków, aby 5dę jak najliczniej pod 
naszą chorąg.iew stawlili. PJeśni śpiewać 
będziemy: Twoja część chwała: i „U drzwi 
T:wO!kh". O jak najliczmiejszy udział w 
pro.cesyii prosi Zarząd. (1) 

Baczność druhowie z okręgu wybor~·zego 
Esseńskiego. 

'Upraszamy, ażeby przez jakiś czas w 
tych miejscowościach wieców) nie urn-· 
dzano. 

nZJednoczenie zawodowe polskie". 

WłelkJ wiec „Zjedn. 7.a.W. poi. w KircltHode: 
odbędzie się w święto Piotra i Pawła dnia 
29 czerwca po pot o godz. 3 na sali pana 
Schumacher. 

Wiec w Hamme przy Bochum 
odbędzie się w niedzielę dnia 25 czerwca. 
po pot o 'godz. 4 w lokalu p. Gossmann. 
przy bściele ewangielicldm. 

Na porządku obrad: Jakie korzyścł 
mamy w organizacyi, nowela górniczar 
sprawy górnicze i hutnicze i inne watne 
sprawy. Lkzny udzial p::>żądany. 

,.,ZjednGCzenłe zawodowe polskie". 

Wielki wiec polsko-katolicki 
w Her~e 

odbę<lzie s-ię 29 czerwca, w dzień śś. Pio
tra i Pawła po południu o godz. pól do 4 
na sali p. Nussbauma, przy ulicy Dworco· 
wej (Bahnhofstr.) Na p::>rządku diiien:nynt 
referat p. I(wiatkowskiegOł ·J dotychczaso
wej dzialalnoścli komitetu kościelnego i o 
przebiegu deputacyi' do ks. Proboszcza, ia
kcteż powzięcie uchwaty, co do dalszych 
kroków. „ 

Ufamy ,że wszyscy katJHcy paraf11 
hcrneńskieL którzy szczęścia swego 1 

swa.kh pragną, jak jeden mąż na wiec slę 
staW1iq, dając dowód, że sprawy rełi.gii n~
szei św. nam nie obce, że powszechtue 
smutne tutejsze stosunki kościelne odczu
wamy i naprawy kh pragniemy. Do~a 
gajmy się spraw1edliwega uwzględnieJ111a 
na szych potrzeb .duchowych. 

Heme, dnia 21 czerwca 1905. 
Komitet kośdielny: .. 

Stanislaw Jankowiak, Willlcenty ~tud~mf· 
ski, Józef ttelig, W;)jclech Oapskl, Joze

1 Wiśniewski, fra:nciszek Mańka, Pa~~
Magiełka, Stanislaw Lemański, fan K""a 

korwski w 
Uwaga Szanowne Redakcye pism. 

'kraju które tu w tterne czytelników maJą, 
prosimy o las~awe - 1>0wt6rzenle umiej(~~ 
go zaproszerb. · 



'f o~·arzysh\'O św. Józefa w Altenbochum 
1.\;adarnia swych członków, jako J wszy
~kich Rodaków z ~arafo, iż tHJcesya Bo
·ego Ciała odbędzie s1e 25 b. m. woko.lo 
zkościola i wychodzi zaraz po Sumie o 
odz. l I. Polacy jak po inne lata p:>stępu

f~ na koł1cu. Piern'sze postępuje Bractwo 
Róża(1ca Niew'iast polskich, potem Tow. 
\\'. Józefa. Za członkami tOl\\·arz:rstwa 

- t'.;pują I~c-dacy, k t<'>rz.r w to\\'arzystwie 
·e sn. Czł:mko\\rie winm się zebrać w 
·zapkach i oznakach. O jak najliczniejszy 
IJ(lzial uprasza Zarząd. (lJ 

rowarzystwo św. lgnac~o ~ Oberhausen 
dcnosi swym członkom, 1z drua 25 czerwca 
bierzemy udział w uroczystości rocznicy 
Tow. św. Jerzego w Alstaden. Czlonb
wie d chorążni \\"nmi się sta\\ ić o godz. 
11f2 po pol. na sali zwyklych Posiedze(L U 
lak najliczniejszy udział \\- uroczystości 
prosi Zarząd. (I) 

Towarzystwo św. Józefa w Wanne. 
P::>słedzenie odbędzie się w nie<iz.ielę, 

dnia 25 bm. o godz. 4 po pol. w sald p. Mar„ 
cyny. O liczny udział prosi (2J 

Zarząd. 

Tow. polskich Przemysłowców w Bruck
hausen 

donosi sza;n. Publiczności w Bruckhausen 
i okolicy, ii w niedzielę dnlia 25 czerwc&t 

• 8 g::>dz. ;} po pol. urządza w ogrodzie p. 
~rholtcn przy uhcy Schulstr. koncert. Za
·~;zenr połączony z familijną zabawą fart-· 
tową. Wie{;zorem taniec. Polonez przy 
sztucznych bengalskich ogniach. O liczny 
udzial uprasza Zarząd. (~J 

Towarzystwo św. Antoniego w Neumilhl 
pJdaje do wiadomości wszystkim człon
kom r R.odakom w okiolicy Neumilhl, zara. 
zcm wszystkim t.:nvarzystwom, iż w nic· 
dzielę dnia 25 czerwca t. r. urządza 4-tą 
rocznicę istnienia. Uprzejmie prosimy te 
towarzystwa, które zaproszenia odebraly 
i te, które <Ila braku adresu nie odebrały i 
wszystkkh Rodaków, aby nas raczyli 
sw0ją obecnośc'1ą zaszczycić. Sąsiednie 
towarzystwa będą przyjmowane od godz. 
l aż do 04. O godz. kwadrans do 4 uda
my się <lo kościoła, a po naboże1istwie uda
my się 11a salę, gdzie będzie dalsza zaba
\\'a. Będzie koncert, teatr i zabawa z tań-

' cem. Towarzystwa będą przyjmJwane u 
. gościnnego J(eiemburga, zastępca Longe

rich, ul. Lehererstr. 53. l(apelę dostawi 
nam pan Podeszwa z Alstadcn. O liczny 
udział w naszej rocznicy uprzejmie prosi 
fl) J. feriet, przew. 

Sokół1 Witten! Baczność! 
Szan. druhom podajemy do wiad)mo

~i, ii przyszłe zebranle nasze odbędzie się 
w niedzielę o godz. 2 po poł. Zwłaszcza 
druhowie ćwiczący Powinni się stawić 
kompletnie, po·meważ będzie omawiana 
sprawa c~ do zlotu. Wydział. (1) 

Towarz. św. Wojciecha w Hochlarmark 
bierze udzfal w procesyi Bożego Ciala w 
niedzrelę, <lnfai 25 bm. Czl-onkowie w.inni 
się sta\vić w czapkach i oznakach o godz„ 
~8 na mszą św. do kościola ks. franci
szkanów, zkąd potem zaraz pr::icesya -w:y
rusza. O łkzny udzial czlonków jako l 
wszystkich Rodaków w procesyi prosi (1) 

Zarząd. 

Towarzystwo śpiewu „Wanda" w Horde 
donOS.i swym szan. czlonkom, iż w nie
dzlelQ, dnia 25 czerwca po południu o godz. 
3% odbędzie się pólroczne walne zebranie, 
na którem będzie obrachunek kasy z cale
go Pól roku, i zarazem obór nowe-gi za
rządu na sali zwykłych posiedze(t. 

Uwaga: Czlonkowie, którzy zalegają 
z. Składkamt rruesięcznemL wyżej jak 3 
miesiące, nłe mają pra\va do glosowania. 

. ~rzą<I winien się pól godziny prędzej sta
~)ić. Cześć polskiej pieśni! 

p. Budzińskt sek r. 

Czołem! Baczność okręg VII! 
Gniazdo. Neumtihl obchodzi 30 lipca 

~· swą rocznicę, tak samo gnrlaizdo Als~ta
pen 13 sierpnia b. r. obchodzi roczmcę. 
r~zę gniazda naszego okręgu podług te

go się zastósować i zabaw innych w ozna
Uzone dnie nie urządzać, lecz wziąć udział 
czny w rocmicach wyrnienii.o11ych gruazd 

naszego okręgu. Czołem! (1) 
Wydział okręgu VIl. 

lowarzystwo św. Marcłna w Kray. 
'1 W ndedziielę dnia 25 bm. towarzystw.) 
~&ze bierze udział w rocznicy T<>w. św. 
~ otra \V Steele. Prosimy członków, aby 
0; s~wi~ o godz. 2. na sarn posiedzeń w 

na .• ach towarzyskich. Zarząd. ( 1) 

Towarz. św. SUinisława w Herne 
donos.I szan. członkom, iż zebranie będzie 
w niedzielę po poi. o godz. 3Yz na wielkiej 
sali p. Nussbauma, to jest 25 b. m. O jak 
najliczll'iejszy udiiial uprasza się. Go5cic 
mile widziani. St. Jankowiak, przew. (1) 

l(oło śpiewu „Wanda" w Laar 
podaje szan. członkom do wiadomośc~ iż 
\\' niedziele 25 czerwca odbędzie s~ę nad
zwyczajne zebranie ptmktualnfr o godz. 7 
\\jcczorem. Uprasza ię szan. członków, 
ażeby się jak najliczniej stawili. W raziie 
nieprzybycia tracą wszelki prawo w to
warzystwie. Cześć pieśni p lskiej ! (2) 

Sekretarz. 

Towarzystwo św. J67efa w Altcncssen 
podaje do \\i1adomości wszystkim czlon
kom, ·iż dnia 25 bm. czerwca, w niedziele 
po pol. o g::ldz. 4 mamy walne zebranie na 
sali ,.Kaisersan 1", p. Schmidt. Ponie\\'aż są 
ważne spra\\ y tlrJ n!atwic;nia, liczny u
dział pożądany. Zarząd. (l) 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Herne. 
Przyszłe zebranie odb~dzie się w nie

dzielę, dnia 25 czerwca pJ pol. o gotlz. pół 
dcJ 4 w domu czeladzi katolicKi1ci przy ul. 
No\\ ej (Neustr.). Na porządku dziennym 
wyklad druha Bereszyf1skicgo i inne wa
ż.nc sprawy. Druhów prJsimy o liczne· i 
punktualne przybycie. Goście mite widzia
ni. Czolem ! Wydział. (1) 

To warz. św. Antoniego w Ober-Styrum 
donosi swym czbnkom i wszystkim Po
lakom, zamieszkałym w Styrmn i okolicy, 
iż w niedzielę dnJia 26 l:Jierzemy udział w 
procesyi Bożego Ciała. Porządek jest na
stępujący: 1. Chorągiew Bractwa różań
cowego. 2. Muzyka. 3. Tow. św. Stani
sla\rn z dolnego Styrum. 4. TJw. gimn. 
„Sokół" z Styrnm. 5. Tow. św. Antoniego 
z Styrum. (1) 
Ant. ldziaszek, przew. Tow. św. Antoniego 

Tow. św. Franciszka Serf. w Hofstede-
Riemke 

podaje czlonkom do \Viadomoścj, iż jak po 
inne lata, tak i tego roku, bierzemy udział 
w procesy;i, która się ·::>dbędzie w niiedzi.elę 
25 czerwca o godz. 9 w kościele parafial
nym. PorU\dek procesyi jest następujący: 
Najprzód pójdą dzieoi, a potem nasze Taw. 
Członkowie wiruril się licznie stawić w 
czapkach i oznakach na sali posiedzeń o 
godz. wpól do 9. P3- pol. o godz. 4 mamy 
pcsiedzenie, a że tam wame sprawy ma
my do załatwienia, upraszamy cztonków, 
aby licznie sLę staw,ilłi. Zarząd. (l) 

Baczność! Eickel ! Baczność! 
Towarz. gimn. „Sokół" w Elcklu 

donosi swym druhom, iż miesięczne zebra
nie odbędzie Slię w n1edzielę, dnia 25 o 
godz. 4 p-:> pot na sali p. f el<lhege, 'tla któ
re sdę wszystkich druhów zaprasza. Go
ście mile Widziaini. Czołem 1 (2) 

Wydział. 

Towarz. św. Barbary w Bochum 
oznajmia swym czlonkom, iż Wi nied.zie!ę, 
dnia 25 bm. bierze udział w proceSY!J fl-<?
żego Ciala jak. p!) iIU1e lata. Czlonkow1e 
zebrać się zechcą na Schwannenmarkt. 
Chorążni wmnti się stawić o godz. 10 przed 
poi. w lokailu towarzyskim. Poi. pol. ze
branie. O liczny udział uprasza się. (1) 

Zarząd. 

Wielki wiec przedwyborczy 
w Altenessen 

odbędzie się 16 lipca po poi. o godz. 4 .na 
wielkiej sali pana Józefa Saal, przy koście
le. św. Jana, ulica Krrchstr. Na porządku 
dziennym: I. Stanowisko nasze wobec 
wybJorów do parlamentu; 2. Nauka o wy
borach; 3. Wybór Komitetu rrueiscoweg?. 
4. Dyskusya. 5. Zakończenie. Na powyz
szym wiecu nie powinno brakną~ am Je
dnego Rodaka z Altenessen_ O hczny u-
dział prosŁ 

Komitet powiatowy. 

W spólną wycieczk.ę 
na łąkę pomiędzy borkiem p. Brmckm~mia 
Vosskule" urządzamy w niediielę, dnia .zs 
~zerwca, po pol. o godz. 3.0. Na wyQie
czce będą różne zabawY, gry·.::> ?ardz.o .śli
czne nagrody itd. Celem wyc1e_-czk1 1est 
wspólna zabawa na świeżem poWlle~rzu. 

Uwaga: Rodaków z famfihanu upra: 
szamy niiruiejszem, ażeby ile możności 
przybyli z dziatkami. Mialo .by na:n w tę 
n-'iedzielę dobre powietrze m~ slu~y~, to 
<Xłbę<izie się wycieczka 14 dm późmeJ. 

I( omltet wycieczek latowych : 
K.Sz. J. R. A. T. J. W. J. H. P. L. J. (~) 

T. Sz. 

Towarzystwo św. Józefa w Watte:nscheid 
oznajmia wym czlo 1kom i w zystkim Po
lakom '-' parafii Warte.n h id ii.i ;i.r m -
dzielę 25 tm. odbędzie i<; pro ' ya Boże
go Ciała. Brad~ ·o Różai1 O\ re Polek PO-
tc.;~ujc naprzód, potem muzyka, za muzy

kn fow. ·\ . Józefa oraz wszys y I olacy. 
Uprasza . iG u lnie w zy t · h Polaków, 
co do towarzyst rn n1e nalcż:t. ażcb~~ ie 
podcza. procesyi do na przylą zyli, a nic 
błąkaJii ię pomiędzy 1ic111cami gdzie ani . ' się modlić, ani ŚP'ie \'ać nie można. \ zy-
scy zlonkow1e PO\\ ·nni . ię zaopatrzyć w 
oznak Tow. l( k\żeczki i oznaki można 
otrzymać na sali posiedzeft To\\". przed 
proccsyą. Procesya wyruszy z kościoła 
o 09 rano. O liczny ndziat 11 porzqdck w 
procesyi prosi St. Zmyślony, przcw. (I) 

Towarzystwo św. Alojzego w Weltmar 
podaje swym cztonkom do \\ aidomości, ii 
w medzielę dnia 25 czerwca po pol. o godz. 
4 odbędzie się walne zebranl-c, na którcm 
zostainic z<lane sprawozdanie z 3 k wartaht. 
Czlonko\v}e powinni się wszyscy stawić, 
ponieważ S<l ważne sprawy do załatwie
nia. Kto się z członków bez uniewinnienia 
nie stawi, po<lpada karze 25 fen., zarz<\d 50 
fen. O liczny udziat prosi Zarząd. (1) 

Towarz. św. Barbary w Liinen-Siid 
donosi czlonkom oraz wszystkim Roda
bm w Liinen-Slid i okoHcy, oraz towa
rzystwom, które już od nas zaproszenia 
odebrafy, r tym, które dla braku adresów 
zaprnszcl1 nie odebrały, iż w niedzielę dnia 
25 czerwca obchodzimy 8 rocznicę istnie
nie naszego towarzystwa na sali p. Mid
dendorfa. Szan. nam życzliwe tmrnrzy~ 
stwa prosimy, aby przybyły z chorągwia
mi. P~rządek uroczystości: Od godz. 1 ~ 
do 3.0 przyjmowanie bratnich towarzystw 
i gości. O god.z. 4 pochód do kościoła na 
nabożel1stwo polskie. Potem przywitanie 
gości i bratnich towarzystw. Dalej k~m
cert i teatr p. t. „Bursztyny Kasi". W koń
cu taniec. Muzykę wykona p. J(uik z Her· 
ne. Marny nadzieję, że nas Rodacy i szan. 
towarzystwa swą obecnością zaszczycić 
raczą. Zarząd. 

Uwaga: Członkowie, którzy zalegają 
ze składkami dłużej jak 3 miesiące, powin
ni si~ do godz. 2 ze składek uiścić, bo ina
czej będą uważani za obcych i me mają 
wstępu w~łnego. Zarząd. 

Towarz. loteryjne „Zgoda" w Bruckbausen 
urządza dnia 25 czerwca swą latową za„ 
bawę z tańcem, na któr'l zaprasza szan. 
towarzyst\va w mieiscu i okolicy i to: śś. 
Tow. śś. Piotra i Pawła, !(oto śpiewu „Je
dność", Tow. św. Barbary z Hamoorn, 
Tow. św. Stanisława B. z Marxloh, Tow. 
„Stoiwik", Tow. Przemysłowców, Tow. 
Sokolów itd. Jan Willik, przew. 

~ 

WIEC PRZfDWYBORCZY W ROTT-
HAUSĘN 

odbędzie się w niedzielę, dnia 25 czerwca 
o gJdz. 11.0 przed pot. w lokalu p. H. 
Schlitt. (R.estauration zum Bahnhof) przy 
dworcu kolejowym, na który się zaprasza 
wszystkich wyborców polskich z Rotth~u: 
sen i okolicy. Szanowni R.odacy ! Dz1en 
wy.borów do parlamentu nadchodzi, przeto 
Illie p:>winno być ani jednego Rodaka, któ
ryby nfo podążył na wiec polski. Uprasza 
się pisma polskie sprzyjające naszej spra
wie, aby za „Wiarusem Polskim" ogfosze
nie wieca powtórzyły . 
Powiatowy komitet wyborczy polski na 

powiat esseński. 

Baczność Recklinghausen-Sild (Brucb)? 
W Jledzielę dnia 25 czerwca przed po

łudniem o godz. 110 odbędzie się konfe
rencya mężów zaufania w lokalu p. Ku
chem. Nai porządku dziennym: Obór de
legata i inne ważne sprawy. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiec „ZJedooczenai zawodowego polskie-
go" w Habingh9rst 

odbędzie się w ś'\\ięto ~otra i Pawła ~nia 
29 czerwca po poł. o godz. 4 na sah p. 
Werling. Na porządku dziennym: Sprawy 
górnicze i hutnicze, sprawy knapsz~to1we 
i inne ważne sprawy. Liczny u-dział po-
iĄdany. u 

„Zjednoczenie zawodowe polskie • 

ni · ROllJ ~ 

mie upra za 

MAJOWKA POL A W WA' 
Ponieważ pjwictrze iutej ze je t ni ... 

zdrow dla dzi na zyd1, przeto. aby ku 
tkom zapobiedz, :1:inniśmy korzy ta\; z 
w::>ln 'ch chwH i pędzać je w obc n i 
dziatek na z eh na ś ieżem p \ ictrzu. 
Dla tego urządzamy w uroczy t ś · ś I io
tra i Powla dn. 29 z rw a \\' piGknym od
o Jbnionym ogrodzi u p, hultekuryk V' 

Gel cnkircltcn-łiiillen. ,,Hiillcnmiihlc", ma
jó~ kę, na której bGdzic \' hodzcnk na 
drąg trzclani d tar zy1 tłu zenie garn
ka, wyścigi w nucdia h, puszczanie balo
nu, w~cczorcm ognie kolom..; c i rakiety. 
rozmaite gry i wygry\\ ki. Pi~kny kon 
cert będzie wykonany przez orkic trę p. 
Tajchcrta z Wanne. O jak najli zru j zy. 
udzial w zabawie upraszamy i; ·szystki łl 
Polaków z familią z Wanne, Rohlinghau
scn, Hillcn, Buhnke, Bismarck, Oclscnkir
chcn i całej ·>kolicy. \V::;tGpnc wyno i tyt„ 
ko 10 fen. 

Leon Rogalll. Mikołaj 1askręt. 

Wiec w sprawie opieki duchownej dla 
Bottropu w DclJwig. 

Wniedziclę o godz. 11~ do J>Ot n 
sali wdJwy Hesse, przystanek kolei clek
trycZ'nej. Na porządku ·dziennym sprawa 
pielgrzymki z dekanatu Oberhausen. 
liczny udział ~odaków uprasza 

l(omltet kościeln~· .. ------
Ogólny wiec 

dla P::ilaków z całej parafii łiamborn " 
sprawie opieki duchownej odbędzie sic 
niedzielę, dnia 25 czerwca o godz. l IY21 
przed południem na sati Terbrtiggcn \\ 
Bruckhausen, ulica Cesarska (l(aiscrstr.), 
przystanek kolei elektrycznej. Ponic·;vat 
cł10dzi o ważne sprawy dotyczące Pota ... 
ków calcj parafii Hamborn, przeto o jak: 
najliczniejszy udzmJ prJsi 

Komitet 
dla spraw opieki duchownej dla Polaków ... 

Baczność Polacy w Hochfeld ! 
W rriedziełę dnia 25 b. m. po wt. c; 

g·Jdz. 5 odbędzie się wiec polski „Zjedno
czenia zawodowego polskiego" w Hocbfełd 
w lokalu przy ulicy Werthauscrstr. nr. 
dawniej O. Reinhards, przystanek kolei 
elektrycznej Bockhallc ! O Jak najlicznieJ~ 
szy udział Polaków z Duisburga, ttod1fclda 
wl .iheimerort i RhcinhallSCll uprasza 

„Ziednoczenie zawodowe polskie„. 

· \\'iec w tleeren 
odbędue się 2 lipca w lokalu p. Kahlerta 
o godz. 12 w południe. O liczny udzia 
prosi 

„Zjednoczenie zawodowe polskie" •. 

Wiec w Kamen 
odbędzie si~ 2 lipca w lokalu p. G0rtza 
godz. 4 po pol. Na porządku dzienny 
sprawy robotnicze. 

Na owe wiece w Kamen i łieercn ~
prasza SH~ Rodaków z T(onig bom, BOh
nen, Artbogge i innych miejscowości. O 
liczny udział prosi 

„Zjednoczenie zawodowe polskie''. 

«';t 
W dzień godnych Imienin zasyłam naj

serdeczniejsze życzenia szanownem 
Janom Orplowi, l(oóczakowi, Kaczmar-

kowi, Włodarczakowi 
i id.mym w So<lingcn, którzy pracują na ni
wie narodowej. życzę im sjł, aby · tej 
pracy nie ustal~ a po śmierci za te prace 
nagr::xlę w niebie otrzymali. Zyczliv.•y 
Warn Ludwik GbJorczyk. (I) 

~;t~~ .~Y.it«"~;t;t~ ;r. 
Dwóch czeladników krawieck.Ich, do

brze wydoskonalonych na duże sztuki po
szukuje przy stałem zatrudnieruu i wy O• 
kiej płacy od zaraz 

Adam Slomat 
pracownia garderoby męzkiej \\" Brock-· 

hausen Oriln Hl. (3 
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Ber.ne 

=· · EBR. HIRSCH 
Balmhofstr. 62 Bahnhofstr. 62. 

Najwi~kszy, na.jtań~zy i najrzetelniej

szy skłd.d specyałny w.;zelkiego 

ro<lzaju. Recldingh.· S. 
naprzeciw gościnnego Schlitera. 

·1111111111111111.11111111111111 
- Swój do ~wego : li = e>zai\. Rotlakom polecamy na <ezo~ latowy, wszelkie matcrye na 'Cl -

·- suknie ł bluzki, ~ -. J ~ 
, - czarne i kolorowe pooząwszy od 88 fen. zo. metr. aż do o.. -

najlepszych. ~· M 
,_ -· Perka.le, satyny, polalde płócienka na po· ~ • 

.; ściele i fartuchy, firany, kołdry, ; ~ • 
:- ~ se1•wety na stół białe i lrnl. we lł'iekint wybo1·ze. :! 
- ~ - ----:-::-:--. Specyalność: _ _ _ ~~ -

itlllll ":_ ~olskie chustki na głowę różnegó rodzaju. g _?: -
' .~ Chustki do nosa, krawaty, kapelu~ze i wszelką bielizną dla ~li:" 
- ~ niewiast, mężczyzn i dzieci i t. cl. i: -. ·s ~wucamy mrngą "'szystkim polskim tolVąrzystwom ;·a „ 

~na obczyźnie, iż dostarczamy wszelkiego 1·odzaju ;:: 
~ cząpki według życzenia po eenach jaknajtańszych. ~~ 
~ • = = lenarto ski & Talarczyk- ;. = 

li w DERNE, ~= = ul. Dworcowa n Bahnhofstr. n. :-= 
11111111111111111111111111111&1 

--1 
Największy skład mebli i maszyn 
---- do gotowania !!!-~~!!!!!! 

znajduje się 

w Gelsenkirchen·Hiillen, Wannerstr. 243. 
Donoszę Szanownym Rodakom, iż z powodu powiększeois. mego 

ekładu jestem teraz w etanie każdemu Rodakowi udzielić kredytu. 
Mam na składzie wszystkie sprzęty domowe, maszyny do go-

towania i wszelkie sprzęty kucben•e. Nikt nie jest zobo\viązany 

I kupić, ale można przyjsć zobaczyć i przekonać się jaki towar i ja.!c 
nnio a przytein na odpłatę. Wpłaty 10 mt. tygodniowo 1 mr. 

Proszę Szanownych R:.idaków c• poparcie i kre8lę się 
z azacunkiem 

A. Bartko w lak. 
Pro~a.dzę też iotert's siodlarski. Przerobienie materacy kosztuje 

u mnie tylko 3,lJO mr. •• „„ ... „„„ ... „„„„1911!1 ...... „ .... 
li 

Skład .kapeluszy 1 

pod firmą: 

·erukchausener Huthaus 

ciągle we wielkim wybol'.ze po cenach najtańszych. 

Proszę uwazać na f rmę. 

Broc~hausen, ni. llaiserstr. &o. 

-· 
c:a. 
r--1 ·-· CD c-:» 

: 1i•1ii• hl~• :-· . 
~ 

Stały i peAny 

zarobek po· 
boczny 

mog-ą. sobie łatwo i bez 
prze zko<ly w zawodzie 
zapewn'ć ludzie każdego 
1:tanu. Ad re~ należy prze· 
słać pod liczb~ ri~ do . 
Steinhausen i Sp. 

.Karlsruhe B. 

3 poł8kie 
służące 

potrzebne od 1 lipca 
przy wysokich zasługach 
i dobrem. obejściem rze
źniekim. 

H. Entelhardt, 
BauL au p. Hernc, 

Orangerstr. 23. 

Robotników 
do szachtowania. potrse
buJe zaraz. Zgłaszać si~ 
mogtt w Gormelni Hol
terhof w Werne 

·;···I 
Ustawy 

dla towarzystw 
wykonywa 

prędko i tanio 
Drukarnia 

„Wiarusa Pol· 
s!i.icgo" 

w Bochum. 

BACZNOSC! BACZNOŚĆ! 

Krój westfalsko- nadreński tJj 

> jest najszykowniejszy a wykonuje go (') 

A. Gidaszewski, mistrz krawiec. ~ 
o 

Oberha.usen, przy ul. Nordstr. 65. tf2, 
(J, 

Bo ehoć w Paryżu, 
to nie zrobią z o\\·sa ryżu. 

Wielka latowa 

rze z --~ 
--E'łm 

KONFEKCYI 

·dla panów i chłopców 
oraz 

-'obuwia~ ' ·. ·111 

rozpocznie sie w. sobote, · dnia 24 bm.· 

o godz. 8 przed . poludniemi 

o en, 
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•• 143. Btolulm, niedziela 26-ge ourwo& 1986. 

• obcfythle, ~ęcono Mwiadt orąz sprawo• narodowym. politycznym ł zarobko 

I Ili~ BaZ1' Zl 11111 I Ojczyznę l 

Redakcya, Drukarnia i Księga.mia znajduje si~ w Bochum, przy ulicy Maltheserstrasse. Adres: „Wiarus Polski", Bochum. - Telefonu nr- 14.U. 

~-

lodzłce polscy? Uczcie dz~I swe „wlt, czytać I pisać po polsku l Nie )est 

,.ao1em, kto potomstw• 1wema znle ;,.. 

,.,_, 114 pozwoUI 

sic; niejako wycofać, zrobił ważne 
wy~nanie ?świadczył boWllcm, że lepiej 
takiich pytan wogóle nie poruszać. 

ez.-- ·-

Z · ypadk6w . dDla. 

StósUnki pomiędzy francyą a Niemcami 
znów się zaostrzyły. 

Prezes miniistrów francuskich, którv 
jest obecnie zarazem rrilinistrem dla spr.a~ 
zagranicznych, oświadczył, że od punk
tów, które w n.ocie do rządu niemie..:~iego 
pOdał w spraWJe Maroka, nie ustąpi. F rn.11-

ya chce sie zgodzić na konferencyę mtę
dzynar.od~tw'ą tylkq pod warunkiem, że 
francyI zostaną przedtem zagwarantowa
ne pewne prawa zasadnicze w Maroku. 

Gazety francuskie i niemieckie piszą o 
możliwośoi wojny. Angliiia w spraw~e ma
roka6skiej popiera Francyę. 

Z Lodzi nadchodzą wiadomości coraz 
grotniejsze. 

Depesza z Warszawy z piątku wiieczo
r:i donosi: W Lodzi panuią krwawe rcxi
uchy. Niezliczone masy ludu demonstru-

1ą na ulicach. Wojsko strzela. Uczą ju.ż 
wielu rannych i zabitych. Policya jest 
zupełnie bczwladna. 

Telegramy. 
P c t e r s b u r g. Nie ma dnia, w któ

ru1by nie nadeszły wiadomości o rozru
chack w kra.lu. Do gubernil mińskiej wy. 
słano wojsko. W gubernli eriwańskiej za„ 
bttycll: liczą na setki. 

P e t e r s b u r g. W gubernli moskie„ 
wskiej nastąpi wkrótce moblllzacya. Rząd 
zamierza wysłać nowe posiłki do Mandżu„ 
ryl. Ro iski minister komunikacyi za. 
mówił 11636 lokomotyw u firm amerykań
tkich i niemleckłcb. 

Peters bu r g. Urząd prasowy za
ka~I gazetom omawiania mowy cara do 
~patacyi ziemstw. Jako powód podano, 
ze piektóre gazety niesłusznie tlłómaczyly 
mowę cara, tak, jakoby w Rosyi zamie; 
r~no zwołać reprezentacyę narodu na ta
kich podstawach, jakie istnieją w zacho
dnlei Europie. - Minister · kazał zawiesić 
na miesiąc wydawnictwo pisma „Ruś". 

M a d r y t. Król zatwierdził nowe mi
nt,steryum. Przewodnictwo objął Montero 
~IO!. I ·~ ,,, • t~~~ 

Socyahści przeciw religii. 
. Oświetlonymi już przez nas \vYWoda

nu Pvslów legie-na i Sachsego, pierwszego 
Przewodrnczącego tak zwanego starego 
„fer?andu'' górniczego nai od.bytem w 
B~rlime walnem zebraniu tegoź v.vdą.zku 
~~J.~uią si~ także „Górrnślązak" i „Kato-

„Otóż tam 'cna waln~ zebraniu) pod
czas-obrad· o święceniu I maja, pisze „Oór
~01śląz~", zaznaczył socyalistyczny po-
7 Ug1en, jak głosi sprawozdantl.e, że gór
~Z Powinni storK>wczo zer:wać z religią. 

. obn1e wyrazi~ się także in:ny mówca, 
m1anv; · 
11 

,, · i\Vtcie sam przewodniczący „ferban-
ś u . socyaMstyczny posel Sachse, który o
~~adczyl się za śwJęceniem 1 maja i N-i.er 
kć1 , Wśród ogólnych oklasków, że górmte: trzeba wychować na ludzi myślących 
(Pf Yff sani1 prz.estaną być sługamjJ k~ęży 
'ld a enknechte). Po wygłoszeniu tego 
s ania mówca atJli - gdzie się sarn 
· Postrzegł, że powie<lział za dui-0 - chcąc 

z. wyznania p:>wyższego wymka ja
snJ, ~e}ocyaliś~1 pragną w srwym „fer
b?ndzi~ .. ooebrac członkom ich przekona
nia ~ehgiime, t>::>szanąwanie dla urządze1i · 
ko~c1elnych i duchowiel1stw a. Prze'\VO
~mcz~c_Y ,fe~bandu" przyznał, że takie dą
znooc1 .LStnUeJą w „ferbandzie" a zarazem 
\~ygadal się! że lepiej takich pytafl \vogólc 
me P~>ntszac, a zatem przyznał też że 
·wszelkie zapewnLenie socyalistów Iż' fer-
b d "' • I )I an. O\\"L wyznanie religijne czlonków jest 
obJJętnem, - to fałsz i obtuda obliczo111a 
na zamydlenlie oczu latw::>iW.ier

1

nego ludu 
aby go tern łatwiej dostać w sidła soeyali~ 
styczne .. 

l(ierownicy „fcrbandu" wyznaniem 
swem n!edźwie~,ią wyświ.adczyJi przysłu
gę sweJ sprawie. Zbyt dużo niestety je
szcze robotników polskich, ulegając obie
cankom socyalistów, dało się złowić do 
,,ferbandu" w tern przek:maniu że fer
ba~~:d.:' oczywiście nife nie ma w

1

spóln~~o z 
~drg1~,. lecz troszczy się jedynie o byt e
ko'1b11!łczny swych członków, tymczasem 
obecrne chyba otworzą im si.ę oczy i pOi
znają, jak haniebnie ich oszukiwano a kt:> 
z tych otumanionych pios.iada jeszdze co
k~lwiek poczucfa religLjnegJ, ten natych
m1ast wystąpić powinien z ferbandu" b) 
tam me. jest miejsce dla kat~lika i Pol~a. 
R.:lbotmk polskQl-katolicki może jedywc 
na!eżeć . cb związku zawodowego takiego, 
ktory nije tylko· troszczy siie o jeg.o byt 
materyalny, ale potrafi także uszatuwać 
jego przekonanie religijne i, narodewe. 
Tymczasem s:>cyaliści US'ZailiO\WaĆ me umie 
ją nrietylko przekonań rcligijnych ludu, ale 
także i u nich przebija się już hakatyzm 

. • • I a mianowuc1e u stosunku socyalistów nie-
mieckich do tak zwanej Polskiej Partyi 5-0„ 
cya1istycznei, która żądając chxby tylko 
okruchy odrębnJŚci narodowej, już .narazi
ła się na niełaskę niemieckii.ch socyalistów. 

Obecn'ie nad'Chodzą wybory. I znów 
lo.cznJ; agitatorzy socyalLstyczni umizgać 
się będą dv iudu polskiego i starać się o 
zdobycie ja1k najwięcej liczby zwolenni
ków i będą znów wychwalać zasługi i 
cnoty socyąlistów i w o,l}łu<lzie swej tvłier 
dzić, że socyalizm i jego związki zawo\cb
we nie troszczą się ·J rcligiię, lecz celem i.cli 
jest jedynie staranie o dobrobyt materyal
ny czlonków. Tymwszystkim agitatorom 
przyp{)!ITlilinattnY slowa przywódzców so
cyalistycznego „ferbandu" o przyznanych 
antyka.tOlliclcich dążnościach i p:mczajmy 
tych mruiej uświadomionych o tem, czem są 
dla ludu polskiego socyaliści. Wybory nJ
we wkrótce się odbędą, więc nam należy 
się przygoit:Q1WYwać jak najwcześniej, aby
śmy zwydęztwo mieli zapewnione. P J

slem ludu pulskiego może być jedynie Po
lak i katJłik - nigdy wróg ludu, socy:il1

-

sta. 
Tyle „Górnoślązak"; „Kat:>lik" zaś 

wola: 
Gómky ! Precz z tymi faryzeuszami, 

którzy wam powiadają, że w „ferbandzie" 
chodzli tylko o sprawy r:J-botnicze, a nie o 
sprawY religijne i nar::>dorwe, którzy twier
dzą, że u nich może ka2dy wierzyć, w co 
mu się podoba. Prawdzh\'Y kat::>lik po~ski 
n·ie może należeć do „ferbandu". 

Zbłąkanym ws·pótbrac.'imn trzeba przy 
p;)mrtieć to co się stato w czwartek w par
lamencie austryackim w Wkdniu. Tam 
sJcyalista Schuhmaier wyśmiewaił list pa
sterski wiedeflskiego ks. arcyl).iskupa. WY
stąpił w jego obroniie p.ooeł polsklil ksiądz 
Pasztor. Powdedzial, że $e w:>ln:J socya
Ustom wyśmiewać najŚ\viętszych uc~uć i 
rzeczY katolików. A gdy _się odezwal so
cyalłsta Daszyński, odpowied'Zial mu ks. 

P.:>seJ P.: Jesz ze Pan ni je tu k·Jf1 a ży~ 
c1a. Przychodzą w życiu ludzkicm godzi
~1', w których niewierny nawet czlow!J,ck 
~.ą~a religijnej pociechy. Przyp-0minam 
iz Je.de~ z najwyb1tnicjszych przywódzc(rn~ 
socyal.1styczn~ch, Reger w Przemyślu, w 
os~atruch chwilach swego żyC!ia well\Vał 
k.s1ędza d? ~ebi.e, wyspowiadał ~' komu
rukowal 1 przyJął ostatnie Sakramcnta. 

. Przez to chcial ks. poseł P. p.)\ ·icdzieć 
7.c i Daszyński m:>źe 11a lożu śmjertełnem 
z strachu przed wieczności<\, przywoła je~ 
dncgo.z księży, których teraz wyzy-:Na. 

Niedawno temu tak.i sam wypadek 
zda.r~yl si.ę i _w Bytomiu. Stolarz 1(., ró
wn1ez socyahsta, przed śmiercią odwołał 
błędy socyabstYczne względem religii. 

Z wojny rosyjsko-japońskiej. 
Uwaga świata zwraca si~ znów ku 

Mandżuryi., ~dziie wćdług wszelkiego 1J ·a
wdopodob1enstwa ocze~wać należy w 
czasie najbliższym ważnych wypadk(•w. 
Potyczki mnieisze i większe odbywają ~1ę 
IH całej liniii.. 

Pisma angielskie otrzymały z To kio 
wiadomość, że Jaipończycy otoczyli pier
$cieniem wojsk swoich am1ię jenerała L1-
niewicza i śc~śniając stopniowo ten piier
śdeń, przystępują do akcyi zaczepnej,, W 
te1 formie wliadomość ta może doprowadzić 
de ntepor0zUlllie1i, obudzić mniemanJie ja
·kob:y armio ro::iyJska była zupełnie ~sa
czona 1 znajdowała się w położeniu bewa
dzJe}nem. 

W rzeczywistości wspomniana wliado
mość japońska określa tylkJo ogólne poło
żenie strateg;icznc w Mandżuryi i rne upo
ważnia jeszcze do wniosków o wy:niku za
powiadanych nowych ruchów zaczepnych. 
Stan rzeczy jest po1 prostu tak~ że armia 
jenerala Lintewicza jest rozmieszczona na 
przestrzeni, Sięgającej mniej więcej od 
fynchuansianu do Kuanczency i d.:> i(ji:ryna 
i zajmuje tam stanowiska dobrze obwaro
wane. Japończycy zaś otaczają te stano
wiska o.gromnem półkolem, które sięga od 
ujścia r.zeki Dalao d-0 Laoh.:>, nad granicą 
n:ongolską· przez Czantufu i ~juansian do 
gór, stanowiących dzial wodny rruędzy sy
stemami rzek Sungan i Jalu i ciągnie sit: 
dalej naokolo Kiryn , do Omoso. 

Annfa rosyjska znajduJe się wfr;c rze
czywiście w pJśrodku wielki.ego półkola, 
utworzonego przez armie japońskie, ale 
stąd 111ie wynika jeszcze wcale, że jest ona 
otoczona i grozi jej odcięcie od podstawy 
operacyjnej. 

Położerlie strategiczne jest tylko takie, 
że utrudnia bardzo obronę, bo zmusza do 
rozstawieruia silnych oddziałów na całej 
ngromneJ linii front-0wei, a tern samem 

prowadzi do ostabieniia frontu południ'J\ve
go, na którym będą toczyły sil~ walki roz
strzygające. Gdyby generał Liniewicz rue 
chcial bronić Kirynu, lecz postan:rn'lil od
wrót pooa Sungari, to mógłby wykonać go 
w sposób zupełnie praw.idl~W)', bez żad
nege niebezpieczeństwa dla swej amtii. 
Tylko próba przepr:}\vadzerua ruchów za
czepnych lub stoczenia bitwY rozstrzyga
jącej na stanowjskach teraźniejszych by
laby połączona z niebezpieczeństwem o
skrzydlenia z północnego wschodu, narazi
laby armię rosyjską na to, że Japończycy 
uderzyliby z pólnocnego wschodu na Ki
ryn i mogliby przeciąć odwrót poz& Sun-

gari. 
Slowem, potożenie jest takie, że gen. 

uniewicz nie mógłby bez -wlelkiego nie· 
bezpieczeństwa dla' swej annii stoczYĆ bi;.. 
twy w okolicach Oundżulina, CzY też na 
llnfi J(uą.nczeilcy-Kiryo, bo Japończycy u
kończyli już ~·szystkie przygatO\\ 'ania tjo 

bezpośr dn·lcgo a aku na am Kiryn. T 
te~ tlómaczy się n~ech~ć Ojamy do zawar
e1a za\ acszenia broni i pr~dop<><iobnie 
~korzystają oni z tych kilku tygodn kt re 
upłyną jeszcze, zanim obu tronni 

1

pe..tno„ 
mocnicy pokojowi zbiorą ię w a z.yng. 
ton) , aby wykona· 11rz.y.golo\rnny atak i 
zapewnić sobie pus.iadani Kryna na 
pad k rozbkrn się układó · i koni zn 
prowadzenia dal zcj wojny. 

jeszC'Ze depu tacy a ziemska 
u cara. 

Przyjęcie przedstawi icli zjem tw u 
cara jest bądź co bądź wypadK en1 nader 
waż~ym ~życiu. wcwnętrzncm R~yt 

Znarruenncm Jest także, że gJó1wny mó
v:ca dep~ta~yi przyjętej przez cara, ks. 
1 n~bec~o1 1est oskarżony o k.no'\ ani.i 
znuer.zaJące do .)balenia obecnego rządu w 
RQ.SYl. 
. W mowie, którą ks. Trub koj wyglo

s1l I>Odczas przyj~cia deputacy;i. przez ca
ra, rzekł on, że zastępcy ziem tw l miast 
są \\ dzu~czni za pr,zyj~ciie i za to że car 
uznał, iż tylko miłość oiiczyzny i 

1

obowi~
zek wzgledem caira ora~ świadąrn~ 
wspólnego . wi~lkie~o mebcz~<:z i1 tw.a. 
zaprowadz.iła ich tlo niego. WskazawszY 
~ia ogóhl'\ de~o~ga~izacy~, rz~kl mów~ 
ze naród ro~y1s.k1 me stracił sw~o patcyo
tyzmu, S}VeJ .w:iary w cara .i niczacllw~ 
potęg.ę Rosyi, 1 ~latego nie moic J>Ooią Jej 
klęS~·• ~ zawJklan ewnętrznych. Nar~ 
rosy1sk1 doznał rozczarowania a wiierey 
ż~ i car byl. podobnem zludzc~1km ogar: 
m~ty, alb():W:Iem widzi, że nic dzjejc się tp, 
co Jest dobre, a czego przecież ca1· so.l>ie 
życzy. 

To. uczucie wciąż wzrasta 1 naród 
wszęd?Ąe szuka zdrajców, wśród enera
ló~, Wśród ~orad~ów cara i wśród wszy„ 
stk1ch osob1stośc1, z.najdują.,;;ych si na 
miejscach kierujących. To 1czucic też 
podburza ludzi przeciw właścicielom ziem
~ ·~im, i wszęd?li.e inteliigencya podu zeza 
iedną cz~ść luuności przeciw drugiej. Nie
nawiść, nagromadzona z powodu u isku 
trwającego już od \Vi1eków, skutkiem n~qzy 
ekonomicznej i skutkiem odnowienia praw 
obywatelskich jeszcze s.ię pow!~ksZYla i 
s~aje się tern niebezpieczniejsza. że przy
biera formy patryotyczne i dziala podbu
rzająca na .masy ludu. Jcdynem yjściem 
z tego po1ożerna jest zwoła1iic zastępc'ó v. 
narodu. . 

Z takiej reprezcntacyi ·nic po ~·inna je
dnak być wykluczona iadr.a część Judnośc; 
i żadna klasa, gdyż inaczej \ ykłuczenf 
staną się wrogami nowej organizacyi. Re
prezentacya narodu nie powinna też być 
:ta.nowa, gayż car n.ie jest ~arem tego lub 
·Jwcgo stanu, lecz calej Ro :yli; a wybrań
cy narodu, którzy powołani s:i, aby razem 
z carem wYkonywah swe dziclo powinnJ 
służyć interesom ogólu, nie zaś it1tere om 
poszczególnych stanów. Reprezentacy 
narodu ma współ'1.ziatać prz:r reorgan·za. 
cyi państwa. 

Biurokrocya istni je we zy tktcU 
państwach, ale wolno jej zajmować tylko 
takie miejsce, jakie jej ię należy, nie no 
zaś jej przywla zczać obie pra: panują-
ego; musi ona być racze1 łnstytu y.ą ~po 
edz.ialną. Reprezentacya narodo a nie 

po 'nna być łataniną starego sy temu u
mitlzeń biurokratycznych. eprczenta
cya narodu musi być rueza •i łą, a mi~ 
nią a carem nie powini n znajdować się 
mur, oparty na ur,Uldzeniach ur kratycz
nycb. 

Musi byc dana. n oiność dySkuto:wani 
o reorganizacyj: państ ·a na jakna1 zerszeJ 
JK·<łsta\\ie. t to nie dopiero na pieJt\\TSZ 



"2gr.omadzeniu rcprezci1tacyl narJdu, Ic..cz 
już dziś. w prasie ł na zebraniach publicz
nych. ·By loby to zgubną · sprzecznośaią, 
gdyby powołyv;ano siły narodu do wspól
-dzialanła w kwestyach żyqia państwowego 
a równ,:>cześnie zakazywano publicznej dy 
skusyi nad temi kwestyami. Toby nad
wereiylJ zaufanie do urzeczywlistnienia 
reform i wstrzymało kh przeprqwadzenie. 
Odrodzenie Ros)i musi polegać na zaufa
niu. 

P~ ks. Trubeckim przemawiał radzca 
m. Petersburga PiedorJ.w. Wyrazu on 
zgo{fę z wywodami Trubeckiego i doda.I, 
ie jakkolwiek car rozwiąże kwestyę, czy 
będzie dalej wojna, czy pokój, to przecież 
w~jna naireszcie skończyć się musi, a wów 
czas będzie potrzeba golć rany, jakie woi
na zadała finansom i gospodarstwu Rosyi. 
.Pcstęp na polu cywmzacyi, podnies\ienie 
stt produkcyjnych kraju jest jednakże m:>
żtiwe tylko wówczas, gdy użyje się do te
go drzemiących si'ił narodu. 

Mówca zakończył słowami: „W Ces. 
mość ma wielu lud.zll z talentem, ale tytko 
niewielu takich, którzy zdolni są ze sweg.-> 
biura zadowifić potrzeby lu<lu. DzielOI o
becne wymaga Judzi, posiadających rze
czywiste d.oświadczenłe życiowe. Zastępcy 
władz miejskich przyłączają się w tej mie
rze dj wywodów zastępców ziemstw." 

Polacy na obczyźnie. 

Nowy proces „ Wiarusa Polskiego". 
. W piątek stawał przed sędzją śled

czym redaktor pisma naszego, p. Antoni 
Brejski. Chodu o wydrukowanie w do
datku do „Wdarusa Polskiego" znanei P-O
wszechnie pieśni „WHaj majowa jutrzen
ko", która rzek:>mo zagraża calości pru
skiego „faterlandu". Obecn)ie wd.ęc aż na
raz mamy trzy: prncesy na glowJie. 

Wiec przedwyborczy w Essen 
odbyl się w ubiegly czwartek w sali p. 
iVan de Loo. Wiec zag~ł p. W. Nowak, 
a prxewodniczyl mu p. A. Kranc. P,ier
wszy mówca p. Michał I(wiatkowski w1y
kazał, dla czeg.o Polacy na obceyźruie ani 
wstrzymać się od glosowania, anjiJ głosu 
obcemu ·o<klać nie mogą, lecz jedynie na 
swego własnego narodowego kandydata 
gł~sy oddać mogą. P. Jan Walk.~s1cil na 
.przykładach wykazał, że glosowanie na 
obcego oraz wstrzymantie się od· głosowa
nia byłoby wprost zabójczem dla sprawy 
narodowej ludu p,olsktiego na vbczyźnie, 
przet.l' ani centrowiec, ani socyalista; allii 
b"berał an~ jednego głosu polskiego otrzy
mać nie powłnn,i. - Na do!Wód Jak mało 
-dbają filary centrowe o potrzeby duchowe 
'Polaków przytoczył mówca przykład z 
'.Altenessen. Ody tam Polak zachoruje a 
pragnie, aby przybył do ·niego polski spo
'W!iedn.ik z sąsiedniej parafii, z I(atembergu, 
to musi zapłacić 5 marek. Następnre p. 
Czarnecki wygłosił naukę o wyborach. 

WJiadomaść, iż upatrzony na kandy
data p. Józef Chociszewski z Gnlezna, 
kandydaturę przyjmie, powitano burzą ·:J-

kłasków. 
!PrzemawiaH jeszcze pp. Przybyla i B. 

\Vliłikowsld. 

Do komiitetu powiatowego zostali wy
brani pp.: Jan Wilkowski, przew.; B. W.il
kowskii' zast.; A. Koźl~k, sekr.; Fr. Pie
trzak, zast.; J. Bł.och, skarbn~; M. 
Kaźmierczak, zast. Przewodnkzący ko
mitetu p:::r„vtiatowego oraz zastępca tegoż 
są według regulami!nu równ<>cześnie czkm
icami: „Głównego k:)tnatetu". Na delegatów 
powiatowych do „Głównego kormitetu" z.o
stali wyibrani1 pp~ L. Merczyńskji, W. No
wak J Fr. Bogacki. Do komitetu miejsco
weg·:J dla miasta Essen zostaili pow::>łan.i 
pp. Moszczyński, J. I(or01Wski, J. Woźny. 
P. Pkńkowski, Pr. Hync, J. I(aliszan. Na 
agitacyę wyborczą złożono na wiecu 
Z2,87 mr. 

Huckarde. Jako stary abonent „~a
rusa Polskiego" proszę posyłać toi nasze 
pismJ dio Polski, gdzle go moi. krewni bar
-Ozv chętnie czytają. Z domu piszą ~·1 że 
„Wiar. Pol." regularnie -0dbierają i sąsia
dom dają d-0 czytania. Szan~ Rodacy! 
()dyby każdy czytelnlk „Wiarusa Polskie
.go" pos.ylal co kwartał gazety, swym kre
wnym w Polsce, tobyśmy przee. t3 sku
tecznie poparli nasz ~rgaa, a równocześnie 
.przycz.yniłi.byśmy się do podniesienia o
światy wśród naszych braci na ziemS. oi
;:zysteJ. Proszę, aby każdy to uczynil. 
Przecież na 1,92 mr. starczy nas, a przy,
:służymy się dobrej spraVIJe. 

Wlec w Wanue. . 
Wfoc ,;z. z. P." odbył si~ w niedzielę 

we Wanne, a przewodniczył mu druh An
drzejewski. Najrzód przedstawiał druh 
Pranciszek Wasielewski, w ia.łm sposób 
musfal zdawać egzanlin jako starszy knap
szaftowy, gdzie mu b rabiino tyle trudnd
ści, że n.ie mógł zdać egzaminu. Potem 
druh Sosińs~i wygłosi1 obszerną mowę o 

· „Z. Z. P." wobec innych organizacyj, rwzy
v.·ając rodaków do solidam::>ści pvdczas 
wyborów, ażeby zwycięstwo było po na
szej stron:ie. Na kandydata na starszego 
'knapszaftowych przedstawfono druhów: 
Franciszka Wasielewskiego, ul. Karlstr nr. 
2d i druha Jana Resek'a, ul. Karlstr. W 
dyskusyi zabierali głos druhv\v!e: Mań
k:)wski, Wachowiak, Ochman, Snadny, 
którzy przedstawH1, jak to agiitatorzy ob
cych zv.·iązków potrafią Polaków zwabić 
do siebie, a szczególnie ci, którzy to zo
staU z pracy wydaleni. Chcąc silę swemu 
zarząpov.1i przypodobać i ażeby za dann;:> 
wsparcia nie brać, wydzierają nieraz so
cyailiści naszym czlonk::>m ustawy a przy
noszą im inne. Tak samo zostało wyjaśnia 
ne, iak to pewnemu druhowi jakiś socyali
sta zeznał, że J-n1 pomjlędzy tymi starszy
mi gór.nikami już nie mogą nic zrobić, bo 
są za mądrzy, ale ich ·nczy, są teraz zwró
cone na młodzież. Tam - m6wią można 
jeszcze coś zrobić bo oni, niemieckich „fer
bandów" tak dobrze Illie znają, wiec dch 
mogą w swe SJidielka łatwo złapać. Bacz-
11.)ŚĆ zatem mbdz.ie:ży polska! .Miej się 
na baczności, bo wróg nasz już czy
ha, ażeby cię jak najprędzej w swe szpony 
dostać. Wiec byt dosyć liczny i odbył się 
we wzorowym porządku. Na członków 
zg łosliło się kilku rodaków. Ciekawd ieste
śmy, c:Y teraz uczyni „Oewerkferein", aJ z 
nJm pan Buchner, b.J gdy się odbyty wy
bvry starszych knap.szaftowych w R-Oh
lin.ghausen, to pan Buchner pisaf, żeśmy 
był~ winni, że. kh kandydat nie przeszedł. 
W Wanne mają Polac;y olbrzy.mją więk
szość nad wszystk\emi partyami, więc cie
kam jesteśmy, czy też się gewierkferajn 
wstrzyma J-d postawieruia własnych kan~ 
dyda.tów. Ale z pewn::>ścią tak ~ę nie sta
·ll!ie, bo jak zarwsze tak i tą razą się poJączą 
i będą gfooować na kandydata kopalru. 

W.iecownik. 

Wiec w Bochum. 
w medzielę, dnia 18 bm. odl:yj s~ę 

wtiiec na sali p Holzschneider'a (Saiam::rn
d1:.r) przy li·.;zn~m ud1ia!c rodaków. Wie~ 
ten zagadl dmh SOS:ińskb z Bodm '.;!. PG o
świadczeniu druha SosińskiegJ, ;ż na ·~;
k 1~g Bochum nie ma żadm:v,ti d<·!c6ata, 
któryby przewodnkzyt, przeto wYbrano 
w;iecowy ;arząd. Na µrzew~:dn:~z:1 :ego 
pro.ponowano i wybranu dru~łJ s:hilsk~c
g-:>, sekretarzem druha Owi:dk<l " :a·,. ni· 
kami -druhów: Stenzla z Weitmar i -druha 
I(aźmierczaka z Altenbochum. 

Na pieJiWSZeg.o mówcę zgbs:ił się urnh 
Banasie:wkz z tlerne, który omówił spra
wy saksońskie, amerykańskiie i aingie~skie 
~ potrącił c~kolwiek o nowelę górruczą. 
Drugi mówca, druh S05ińsk.L wy.piienH w 
swej mowte kilka przykładów. gnębienia 
robotników przez kapitał. Trze.ci mówca 
druh Korpus rozwiód~ się w swej mowae 
·)'noweli górnicze?, podnosząc, że ażeby co 
zdziialać, pow111n .-;111 v uyc w słlnej organi
zacyi, którą dla Polaika jest tylko „Zjedno
czenie zawodowe P-Olskie". 

Na wiec przybył taikże druh . Hęciak z 
Bismarck, którego bez pp.W·::xlu wydalono 
z pracy. Przemówti.wszy kilkai słów do 
zebranych, podniósł, te dieszy się, ilż. jest 
'"" „Zjed.n. zaw. pol.", od którego· dużo do
znał pomocy i zachęcał wszystkich, ażeby 
si<; dali na członków „Zjedn·'.:>cZ. zaw. pJ.J." 
zapisać. Przy końcu zabral głos druh 
Qwizd·ek, aby wykazać, że tylko przez sil
ną orgamzacyę można sobie swói byt ma
teryalny polepszyć. 

Wszystkim mówc(}m zebrani oklaska
mi d1.liekowali. Na członków. zgł.oisib się 
. kilku rodaków. Wiec zostal naszym ha
słem „Szczęść Boże" zakończony. 

Jeden z wiecownik. 

Wiec w Starogardzie. 
1W Prusach Zachodnich odbyl się "W'icc 

w Stawgar<Lzie z poręki „Z. Z. P." przy li
cznym ud:z.iale tamtejszych robotnliików. 
Przew:xiniczył p. Je:llierskii, pi:sał pro.tolkól 
p. Herna, a referował p. Sosiński, który w 
półtoragodzinnej mowlie wyjaśnił zinacze
nie organiizacyJ zawodowych i wykazał 
konieczność organizowania się robotmków 
naszych w ,,Zjednoczeni.u ~odJWem 
pclskiem". W dyskusyi omów).ono różne 

sprawy, dotyczące spra\\.· .organizacyj
nych. 

Pan Bobianek na przykładzie 00'\\iócU, 
jak to mektórzy pracodawcy zwalczają 
rcbotni<:ze organizacye zawodo·we. No
wy tego przykład mieliśmy w Czersku, 
gdzie toi p. Schiitt wydal czarną listę strej
kującyieh robotników, pewnfo Ille w celu 
innym, jak tylko na to, aby •:>Wi robotnicy 
gdziei:ndziei pracy nie otrzymali. 

Polscy robotnicy ze Starogardu myśl 
zaprowadzenia tamże organizacyj. zawodo
wej pdlskiej przyjęli bardzo przychyln1.e, 
to też zaraz kilkudziesięciu z nkh zgłosiło 
si-ę na czl·v-nków:. 

Pan Jan Oórsló, -obywatel ziemski z 
Mirotek, przysłał na wiec list następujący: 

. Szanowni Rodacy I 
Me mogąc dla żaloby przybyć na 

zebranie dzisiejsze SzanJw1I1ych Robo·tni 
ków zasyłam wiecownllikom ku zapro
wadzeniu polskiej organizac}'li zawodo
wej serdeczne „Szczęść Boże!" Ducho
wo biorę udz!iał w zebraniu W aszem, 
życząc Wam w obradach jak najlepsze
go powodzeruiia, a przedewszystkiem 
zabezpieczema się od wyzysku przez 
r~ce Wam nieżyczliwe pJlcpszenia 
przez to Swej doli. 

Wam zawsze szczerze życzhiwy 
Jan GórskJ, 

Oby wszyscy pracodawcy p~obnie 
myśleli. 

·WJec w Starogardzie dowiódł, że roo
b0tnńcy polscy chętnie garną się do ·Jrga.ni
zacyi, byle ich do tego zachęcono. 

Robotnik. 

liemłc JtOlskłe. 
Z Pras J;achednitłl Warmii i Maur. 

Toruń. W poniedzialek przed polu
dniem około godziny 9 znaleziono 24 let
niego Józefa CielińskiegOi w mieszkaniu 
przy ulicy św . .Elźb1.ety nr. 8 nież:ywego. 
Wykazalo s.ię, że C. 2 wystrzałami w pier
si pozbawil się życia. Co go do samobój
stwa popchn~l :>, ntewiadomo. Samo~ 
Polakiem nie byl, bo dnii!a :QOI?rzednłetc1 
brał udział w wycieczce niemieckich śpie
waków do W ą.brzeźna. Ody z wycieczki 
wrócił, widziano· go jeszcze późno w nocy 
w kawiarru. 

Z dyecezyi chełmińskiej. Dni-a 20 bm. 
otrzymali kanoniczną ilnstytucyę: 1ks. \Vi

kary Spitza z Rajków na probostwo w 
L:>bdowie, ks. proboszcz Szydziiik z Ostro
du na probostwo we W.ie lu, ks. adminnstra
tor Piotr Dunajski z Mechowa nai probo... 
stwo w Lipuszu a ks. lokalny wikary z 
Christfeldu na probostwo w łiełnrichs
waMe. 

Olsztyn. „Gazeta Olszt." pisze: „Za
grożooe Mazury. Niemieckie pisma haka
tystyczne donoszą z tryumfem o 1nowym 
wybawdeniiu Mazurów z „niebezpieczeń
stwa pols~ego''. Polski „Landbank" (Bank 
ziemski) z Pozinania usiłuje od dluźszego 
czasu zakupywać wiielldie. posiadłośd ziem
skie na Mazurach. Ody rząd' pruski do
wtiedzlial się o zamierzonym 111abycliu dóbr 
rycerskich na Mazurach, zakupił w zaprze
szlym tygodniu okola 12 tysięcy mórg o
bejmujące posiadlośd i to od p. Steilnberga 
majątek rycerski Drozdowo, odp. Reinerta 
majątek rycerski Doliny li od p. von Leutz
ke. majątek rycerski Czymochy. .Wszy
stkie te majątki: leżą w po!W!iecie Margra: 
bowskim. Majątek rycerski Budkti, nale
żący do p.. Pawła Lilders, który również 
polski~ Bank Ziiemski z P-oznania chciał na
być, zakup; również rząd w przysztym ro
ku. Zakupi.one trzy majątkll nie zostaną 
rozparcelowane, tylko zamienione będą na 
królewskie <lomeny, a dotychczasOWli wta
ściciele będą je dzierżawić. 

Koścterzyna. Przy tańcu na salli przy
szlo pom,ięd,zy uczestnikami eto bUatyki. 
Syn goopoclairski Wohlfarth zosW zabity 
a !Hmy uczestnik ciężko ranny. Zazna.czyć 
trzeba, iż po morderstwie „zacne" towa
rzystwo szlo w tany, jak gdyby nic nie 
zaszło . 

Grudziądz. W przeszły czwartek za
strejkowali tutejsi stolarze. Wszyscy pra
wie są zjednoczeni w zwJązku Hirsch Dun
kerowskim i w centralnym związku pra
cujących w drzeW'ie. Strejkujący żądają, 
aby się pra~odawcy piśmioonie zobowią
zali placić 32-35 na godzmę. 

Z Wiei. Kr Poznailskiego. 
Poznań. Ewanigelicki „bund" niemie

cki na I(Slięstwo odbywał w niedzielę i 
poniedziałek zebran~, na których omawia
no ich główne zadania i stJsunek do zwy
czajnych niemieck01-narodowych towa
rzystw r partyi prowincyi. „Bund" przy. 
ją! rez.oh1cy~, w której zaznacz~ iż gotów 

iść ręka w rek~ z \;.szrsthiCJni nicmiett 
nrodowe.~ towarzpstwamł na kresach 
wschodnich, także z towarzystwarnr nł 
mieckich katolików. jednakże bez u-imy d~
interesów ewangełicłdch i pnd otwart~ 
wyznawallji.em ewangelickiej samodzielne 
śc1 i odosobnienia. · 

A więc mamy dowód !lla to, te ewan. 
gelicy a dajczkatolicy czyli centrowc:v. 
poznańscy pragną iść ręka w rękę Przcch; 
ko katolikom' Polakom. 
. Poznań. W. drugiej in.stancyi tocZ)I 

się przed drugą izbą karną proces t>anny 
łiełe~y 1\Uzgalskej, ~asądzo~cj przez sąd 
lawnrczy na zapłaccme nafozonej przez PO 
licyę kary 30 m. za niesienie na p~rzebfo 
śp. patrona Jackowskiego wiei1ca z wst . 
gami o barwach czern·on-0-białych. Pómi. 
mo wymownej obrony p. mec. Trąmpczyfl 
skiego odrzucił sąd apelacyę P. Helem' 
Mizgalskiej i zatwierdzil wyrok poprz;. 
dni. Parma M. zamierza przt.:iść \\o"Szyst. 
kie instaucye. 

Poznań. W aJne zebranie dclegatów z 
W. I(sięstwa Poznańskiego odbyło s:t~ w 

, poniedziałek w PoznauJu na sali Bazaro 
wej. Zagaił je pan St. Cegielski, występu. 
jąc po raz prerws.zy jako prezes Prow. K.o
mitetu Wyborczego; wiiceprezesem ies.t ks~ 
pralat Wawrzyniak. Delegatów stawiło 
się 35, a 7 un1ewa·nnMo swą rueobeaoość. 
Po raz pJerwszy reprezentowany byt p0• 

wiat skwierzyński. Na członków l(omite
tu wybrani zostali ks. radzca Mojżykic'\\i z 
i p. Wł. Grabski z l(orecz:na. 

P. dyr. Włięokows.ki wyglos.it referat 
o organ~zacyi kasowej po powiatach, po.le • 
cając zakładanie towarzystw :wyborczych. 
Referat ten wYWOlal bardzo ożywioną dy. 
skusyą za ~ przeciw. Wybrano ostatccz 
nie komisyą, która ma się sprawą tą zająć. 

O potrzebie wie.ców informacy)l1ych 
mówil ks. pralat Wawrzyniak, zalecając 
.ich częste urządzanie po miastach i wsiach 
dla pouczania ludu naszego o jego prawach 
i obowiązkach. Ze wtilece takie są ikonie
cz.ne, nie ulega wątplLwośdi. Niestety ma
ło ich się urządza. 

O ile shlsznie w sprawie wieców wy. 
stąpil ks. prałat W arwrzynW<:, o tyie rue
taktowanie i nie po p-olskn }J{)StąpU sobi~ 
wobec prasy polski:ej zarzucając jeJ, te. 
zbyt pohopnie po<laje Wliadomości o fry-
marcze·n1u ziemią. Poparł go 111awet 
tym względZ'ie delegat gnieźnieńskiego po
wiatu p. Wojciech Chelmicki, podczas gtly 
inni de-legaci wystąpili w obronie tej I tak 
już na wszystikJe strony szarpanej prasy. 
To też na zarzut ten odpowiada;ą ptsma 
poznaiiskie bardzo ostro i zupełnie słu
SZJlie'. ks. Wawrzyniakowi. 

Gniezno. „Leclt" pisze: Olbrzymi 
spadek coś ok~o 100 milionów dołarów, 
spodzi~wają się trzy rodziny w Gnieźnie z 
pewnością wydostać, które mają pochodzi~ 
od brata znanego w naszych dziejach bo- · 
hatera Kościuszki. I(ościuszko, który wa~
czył za niep:xlległość Północnej Ameryki , 
otrzymał w darze wtl:ełkiie posiadłości, na 
który dziś miasto Chicago leży. Kościu
szko wrócił do kraju a umar.t nite t>OZOSUł· 
wiwszy po sobie spadkobiercy, a daro~i
zna amerykańska pC>Szla przez kilkad~1e
siąt lat w zaponmienie i teraz dopiero 
przypomniano sobie o owym p0dan1nku. 
Mlody mocenas z tychże rodzi.n wzt.'\l. te· 
sprawę w rękę a zaopatrzony w dokumcn
ta a co naJważnicjs1a w amerykański do·· 
k~ment darowizny w imieniu rodzin ma 
dzieję wydostać ów spadek \lr'}'110SZ.ący c
becnle 100 miUooów dolarów. 

Ze Slązka czyli Starej Pols1d. 
Opole na O. S1ązku. t Inżynjer i wla· 

śoicie1 składu maszyn śp. Stefan Kora
szewski zakończył żywot doczesny w 44· 
rnku żYcia. Był oo bratem redaktora ,,Oa· 
zety Opolskiej". Zmarły, mąż zacnego. 
charakteru był gorliwym szerzyciel~m. 0•· 
światy wśród ludu. Cześć jego pam· ~c i. 

Z innych dzielnic Polski. 
Z Lodzi piszą do „Gazety Połski~t :· 

Bezrobocia po fabrykach lódzldch codz1en· 
nie innym ulegają zmianom. Ogółem stref· 
kuje teraz o.kolo 15 ()()() robotnikóW. n11t·· 
czasem powrócili wojażerowie z eesar· 
stwa i przywieźli doskonale i liczne za· 
mówienia na towary wełniane; fabrykan· 
ci robią wszelkie wysilki, aby mó?Z je j~:: 
konać. W każdym razie choc większe ·e 
bryki stoją, mniejsze pracują. , W fab~~ł, . 
Szajblera, nieczynnej od dwoch ~ óW 
a zatrudniającej około 6000 robotnik be~ 
włdnieje nowe ogłoszenie, że fabryk~ be· 
dzie otwarta: o ile rnbotnicy tqdać me ne. 
dą nowego podwy.iszenia placY, .0 ze„ 
wszystkie oddziały przystąpią Jed~tyl· 
śnie i o iłe przyślą z każdego od<i~•u 



0 trzech delegatów do porozumienia si~ 
t admini-stracyą. 

Dnia 9 czerwca areszt~wano tu SO o
sób z liczby kilkuset robotników, którzy 
~uchali przemówień agitatorów w lasie za 
aaJutarni. Odebrano 'lnl rewolwery. 

Kraków. „Czas pisze: Z Petersbm
ga nadchodz~ wi~d~mośc!, że w tych 
dniach spodz1ewac się mozna ukazu cesar
skiego w sprawie przedstawicielstwa naro
dowego. Nie wiem, kto puścił w św1at 
\\;eść, p::>wtórzoną podobno przez rozmai
te pisma zakordonowe, że ludność polska 
z Królest\va nie będzie wysyłała przedsta
\\'icieli do no\vego parlamentu. Przeci
wnie; wybory odbyć się mają tu tak samo 
;ak w calem państw'ie, w stosunku jednego 
reprezentanta na 250,000 mieszkaflców, 
tak, iż na Królestwo przypadnie obło 4D 
posłów. System \\ryborczy będzie po czę~ 
~d pośredni, po części bezpośredni. Wy
borY bowiem będą się odbywały kuryami, 
wiec będą bezpośrednio tam, gdzie kuryc 
mmej obejmuje osób, zaś pl>średnio w tych 
krajach, które mają wielką liczbę \Vy,bor
ców. Wybory naznaczone zostaną zape
wne na wrzesień, bądź co bądź bowiem u
kladanie listy wyborców, jakkolwiek \VY

borY oprą sic po części na istni'ejących or
gartlzacyach, będzie wymagało pewnych 
przygotorwań. 

Projekt Bulygl.na wykluczyć ma tylko 
żydów od prawa wyborczego biernego, 
~zyli od mandatu poselskiego; przysługi
wać im ma jedynie prawo wybor-cze czyn
ne, r;zyli prawo glosowania. 

Wiadomości ze świata. 
Z Austry;i. Prezydent mLni-stróiw au

stryacldch, baron Oautsch złożył znamien
ne oś\\·fadczenie w sprawie węgierskiej ~ 
czesko-11iemieckiej. Co do pierwszej spra
wy oświadczył, że rząd stoi na zasadzie 
t. zw. ustawy ugodowej z r. 1867 J wszyist
ko ze swej strony uczyni, a:by w sposób 
najlojalruiejszy przcprowadzonem zostało 
to, co oba rządy p.)przec\nie ułożyły ~ co 
Izbie już jest wi.adomem. Na tern stanowi
sku pozostanie rząd fak dlugo, dopóki tyl
ko będzłe to możlfrwem. J edinaże rw chwi
li ostatecznej, gdyby było potrzeba, będzie 
wied:dał, jak strzedr z całym naciskiem 
lllteresów Austryi. Nie ma pobżenia, które 
by rząd austryacki, zastalo nie prz:ygot::>
wanym. 

Wracając do kwesty; wewnętrzno-po
lltycznych w ściśleJszem znaczeniu, mó
wca oświadczył, że rząd w stQlsunku do 
paralelek czeskich w Opawie, trzyma sil( 
oi'.Wadczenfa zfożonego swego czasu w 
Selmie ślązkim przez kardynała Koppa i 
xzekuje na wnioski: rady szkólnej ślązkieJ. 

Dailej zapowiedz.Lal prezes gabinetu 
przedłożenie w jesiem ustawy, która jego 
zdaniem zbliży Czechów i Ndemców. 

C-0 do sprawy językowej rząd jest zda 
nia, że trwałe jej uporz;ądk0wanie możli· 
wem tlest tylko w drodze ustawodawczej 
i dlatego w stosownej chwih' chce wmeść 
Przedbżeme w spra1wie uregukl!\vanfa kwe 
styj j~zykowej przy władzach państwo
wych, a mianowicie naprzód w Czechach, 
a następnie na Morawach. Ustawy te opie 
:ać si~ będą na ·równ::>uprawn4en~u obu ie· 
zyków krajowych, przyczem także uży
wanie języka czeskiego w służbie wewnę· 
trznej w czeskich okręgach będzie uwzglę
dmone. 

Stosunki w szkołach wyższych wyma 
galą k:miecznie naprawy, gdyż wewnętrz
ny rozwój kh nie stoi we właściwym sto
~unku -do postępu czasu i do pJdobnych 
mstytucyj nauk~wych za granicą. Z tego 
J\Owodu rząd w jesieni br. przedłoży Izbie 
Pm.gram rychłego roxwiniięcia wszystkich 
SZkól wy.?Jszych ko'Sztem ·okol~ 25 milio
nów koron. 

Dla załatwienia kwestyi\ uniwersytec
kiej na Morawach rząd zapro,ponuie zaloże 
~le tam dwóch uruwersytetów: czeskiego 
1 niemfockieg·!), Siedziba .ich będzie pó
tniej oznaczona. 

Z Węgier. Na~zelny. komitet zjedno
czonej ·:>poz}'ICyi uchwalił ·poz:>stać w lącz
l!Qśo~ na ~zas gdy Izba będz.ie odroczoną, 
c~uwać nad c~ynnościanń rządu~ .wszełki
~1 iego postępkami, któreby sprzeoiw~aly 
~tę k·~nstytucyi, udzielać rady kom~~tom, 
tóreby żądały wyjaśnień w spraW1lłe na
rt'Cl:>w~ walki wreszcie wezwai; posłów 
zJednoczenia do składania sprawo·zdaf1 w 
~dWYch komitatach i odbywania zgroma-
leń. 

·~o Wyjściu z salt partyji l~beralnej sejm 
'tlęg1erski uchwalil jednoglośnle M'Diosek 
~ Ba.nffyego, aby kraj nie placil podat-

~·ltnitet ziednoc~nej ' opoxycyi u
tłrwaiu też Wystosować do narodu mani-

fest, wzywający go do biernego o.poru wo
bec ~owego rządu. Według ~góJnego nmi _ 
mama pol.:>żenie jest bardzo krytyczne. 
Baron Pejerwary był na posłuchaniu u 
króla. 

Z różnytah stron. 
. ~~uo:i. Teraz już łiston3sze nie od

b1era1ą Pleroędzy na ga:zetę na trzeci kwar
tał, _więc n.ie.eh każdy zaraz idzie na pocztc 
zapisać „Wiarusa Polskiego" jeżełl list::>· 
wemu pieniędzy nie wręcz;l. Prosbny 
nasz~ch . Sz~. Czytelnlikó\i.·, aby gorfi:wie 
rczwmęll aIDitacyę za „Wiarusem Polskim" 
bo wrogowle robotnłków polskich na •ob
czyźnie nie śpią tylko gorliwie krzątają się 
ok:Jlo tego, aby zniszczyć \"Viamsa Pol~ 
skiego". Panowie niecierpią Wiarusa 
Pols~eg;:>" dla tego, że to pism~' robotni
~~e. broni przed krz~wdami robotnjków. 
I o Jednak winno zachęcić Rodaków ,na ·:>b
c7yźniie do tern gorliwszego rozszerzania 
„Wiamsa Polskiego", „R:J<botnjka Polskie. 
go" itd., które to prsma zasługują na szcze
i:c _pJpara1c rnbob1ik6w polskich na obczy
zn1e. 

Essen. W niedzielę, dnia 25 maja od
była się polska: pi~lgrzymka do Newiges 
przy udziale 19 towarzystw i 4 Bractw R.ó 
żańcowych. Uczestnlków było przeszło 
1000, których zaw;k>-zly na miejsce przezna 
czenia 2 pociąg~ nadzwyczajne. 00 . .zaikon 
nym za po1111iesione trudy i1 piękne kazania, 
składamy staropolskie „Bóg zapłać!" I(. 

Witten. Poświęcenie chorągwi tutej
szeg-o Bractwa odbyto $ię przy udziale 
kiilku towarzystw i Bractw, za co im na 
tern miejscu serdeczne „Bóg zapłać!" skła
damy. I(. 

Herne. Od 4 do 12 czenvca mieliśmy 
til misyę św. Cod~e.nnie wyglaszan;) 2 
nauki. Polacy i Polki zb[eraJi 5"ę licznie 
na kazania i do spoiwiedzi św. Wielu je
dnak stromłO' od kościoła, a to tacy mądra
le, co to im się zdaje, że im kazanie n~etPo
trzebne. Tacy też nie mają „Wfamsa Pol
skieg10, tylko blaty polakożercze. Na.sze
mu iks. DilrelOfWi oraz. ks. misyonarzowi 
za jeg.o pracę składam ·serdeczne podzięko
wanie naszem staropolskllem „Bóg za-
płać!" Parafianin. 

Monaster. W s0botę 17 bm;. wyśW)ięcit 
ks. biskup w tumie 57 dyakonów na kapła
nów. Pokaźna to liczba. 

Bruch. Szan. Redakcyi d~nieść muszę, 
że jai mego nazwiska Szulczewski na 
„Schulz" ll!ie kazałem przeµJ,sać, tylko 
mnie do tego zmusili ze strony wladzy pru 
skiej, gdyż mój ojc~ec i moli bracia p.iszą 

·się „Schołz". Zawezwano mnie .na poli
cyę ·i p-owiiadomiion<D, że jak ·ojciec i bra
cia, tak i ja pisywać się muszę, ~ w pr::>to-
1kole kazano mi się ppdpisać „Schulz'\ a 
podpisałem Szulczewski. Przy woisku 
służyłem Jako Szulczewski •i zawsze tak 
się podpasywałem, choqiaż ojciec się 
„Schulz" podpisywał, bo tak naxwii.sko ie
go w pańskiej służbie prz:.ekr~wno, a ·~i
ciec niedochodził swych praw, a teraz cię
żko bronić swych praw. Proszę o sprosta 
wanie mylnej ·wliadomoścL korespondenta, 
który na drug.i ra:z wlinien być •i>strożniej
szy. P.Jzdrawiam Szanowną Rcdakcyę 

i kreślę się 
Stanisław Szulczewski. 

ReckHnghausen-Sild. Zderzyło słę tu· 
taj w sobotę dwóch kołow.ników, z których 
jeden jechał na kole motorowem. Pier
wszy, który jechał na kole zwykłem, od· 
niósł poważne okaleczenia; koło jego zo. 
stało strzaskane. Zderzyły się tutaj ró· 
wnieź dwa wozy; szczęściem z ludzi n1kt 
szwanku rrie ponłósł. 

Rozmaitości: 
Polsko - niemiecko - protestancko -so

cyalistyczny murarz. Na dowód, Jak brak 
polskkh kazań i socyalizm wpływają szko 
dłiwie na robotn~ka polskiego na obczyfoie 
przytacza ktoś w „Dzien. Berl." następują
cy przykład: 

Rzecz dzieje się w pienvsze święto 
Zielonych Swiątek w uroczem cienisten1 
ustron~u za pałacem „Sa.nsouci" w ~oczda
mie tuż przy dawnej łazience królewskieJ. 
Siedzimy w parę osób na zatamanej w czę
ści ławeczce z pni świerk::>-wych złożonej, 
i rozmawiamy swobodnie z sobą, nie przy 
puszczając, żeby kto z obok nas siedzących 
roz:umd.ał nasz język. 

Wtem uważamy, że siedzący naprze-
ciwko nas mężczyzna, w wieku m_nJej ~ w~ę
-cej SO lat, życzliwie jakoś do nas .s1e. usm1e
<;ha, pilcie sie wsłuchując w dź~ęln naszej 
mOWY. Wreszcie sam zagadu1e nas sło
wami: "Ja się bardzo cieszę, gdy stysz~ 

mow poi kq ". 
dzy n mi nim n t pują rozmJ · : 

„To pan j teś Polaki 1 ?„ - „T ••. 
,.A z. których tron pan po hodzisz?" 

- „Z pod Krobi". - , Z którego mia , 
czy dawno pan tu mi zka z Poczda
mie?" - ,,Tak". - ,Jak da rno"? - „ 
reku 1872". - „Gzem pan jesteś?'• - .,Mu
larzem i dużo zarabiam. Tam u n · mu
larz tyle n· e zarobi. Prz z par ł t pra o
wałem w Berlir e, i fdzilem z :i.•sze ba-

" d I ną o pra y, zarabiał m tam 38- 9 ma-
rek tyg0dnio :i.•o, tu w Poczdamie zarabiam 

"33-35 mr. tygodniawo". - „ zy pan pra
gnie kiedyś ró ić do kraju?" - , ie„. -
,.Czemu nie?" - „Bo mi tu dobrze." -
„Czy pan je t ś i naty"? - Tak" - Z 
P-0łką ?" - , Nie niem.ką." ·~ „Z ·kat~li: 
czką,"? - „Nie z wangdiczką". - ,,Tak? 
A dzieci? ą k.atolickie? Umiejq mówić 
po polsku ?„ - Nie, dzieci także '' ewan
gelikami, za matką, po polsku nie umieją 
wcale mówić. Ale ja bardzo lubię po pol
sku mów~ć i cieszę się, gdy słysz<: jak 
kto mówi po polsku. W zeszłym rokt; by
lem też w naszych stronach, w Pakoslawiu 
tam tylko mówią naszym jQzykiem". -
„Bardzo ładnie. Ale czy nic było pam1 
żal, gdyś wszedł do tamtejszcgOł kościofa 
że dzieci Pafiskie nic umieją się modlić d~ 
Boga w języku ojca?" - „Ja tam wcale 
nlie byłem w kościele". - "Czemu?" -
„Bo ja jestem ewangelikiem." - Jak to 
przecież w Miejskiej Górce n.ie n~ pola~ 
kóWl-'OWangelików tylb \\' okolicy Odola
nowa i na Mazurach". - „Ja też zostałem 
ewange!ikiem dopiero w Pacz<lamic gdy 
już moje dziec'i byly ochrzcone po ~' an
gelicku." - ,,To więc pan w ten sposób 
sprzedałeś wszystkie świętości polaka i 
katolika dla jednej Niemki!? Czy panu te
go nie żal? Czy pan nie czujesz wyrzu
tów sumiel1\ia ?" - „ Nhe, b-0 ja jestem SO· 
cyalistą, t.'.> mi więc „wszystko jedno" ob 
katholisch oder evangelisch". - „Czy ~an 
nie wiesz, że poseł Singer, choć jest sa
cyalistą, nie rzucił wyznania m0Jżeszo1-
wego, tak samo socyahstyczny pose~ Vol
mar nie wystąp il z kościola katolickiego." 
-· „To prawda, ale ja uważam religię za 
„Nebensache". Ale pn p-::>lsku mówić lubię 
i cieszę się, gdy słyszę jak inni mówką po 
Polsku, bo mi to przypomina moje stro
ny." - - -

To rzekłszy, odszedł, wziąwszy PQd 
rękę siedząca dotąd' milcząco na łaiweczce 
żonę swoją, brzydką, suchą, lecz stosun
kow:> jeszcze mlooą Niemkę w popielatej 
po malomiejsiku zrobiooej sukni. 

I pomyśleć, że dla tej brzydkiej tyki 
brandenburskiej porzucil ten człowiek o ty 
powej twarzy polskiej, umiejący jeszcze 
wcale dobrze rozmawiać w języku ojczy
stym, narod-Owość i wiarę; swoją i dziec•! 

Niestety nie on jeden taki i nie tylko w 
Poczdaanie s-zuka:ć trzeba takich przenie
wierców .. 

Brak słowa Bożego, gtoszonego ludo
wi połsko--katoltickiemu na obczyźnie. w ję
zyku p~lSikim, spowodował tak. u owego 
murarza poczdamskiego jak i u poddanych 
jemu renegatów najprzód oziębienie dla 
kościola i narodowości, potem zupelne 
zerwanie z wiarą przodków i z polsko
ścią, a socyal!zm uwolnił go od wyrzutów 
sumienia za p.:>pelnfoną zdradę. 

Straszna epidemia. W ci<lgu miesiąca 
to jest od pol'OWY maja do polowy czer
wca, wedlug wykazów Pogotowia ratun
kcwego, bylo w Warszawei 35 zamachów 
samobójczych. Z ogólnej lczby wypad
ków zaregestrowanych - 12 przypada na 
mężczyzn, reszta tj. aż 23 na kobiety. Mię
dzy desperatami były prawie dzieci je
szcze, jak 3 dziewczątka pietnastJletnic, 
lub chk>piec 17-letni. Zbiorowe samobój
stwa zdarzyły się czterokrotnk Z tych 
ostatnich, jedna kobieta, przyprowadzona 
do przytomności i zap}'iywana, dla czego 
usilowala odebrać s:>i>ie życic, odpov.i.e
dzfala, że sama nic wie dla czego. Ot, dlu 
towarzystwa przyjaciólk). Czyż to nf e 
epidemia? 

Oslałnic wiałlomoścl. 
Wiedeń. Z Lwowa donoszą, że je

den caly oddział 67 rosyjskiego pułku ula
·nów zbiegi w pełnym rynsztunku \vraz z 
oficerami do Austryr, by nie jechać d:> 
Mandżuryi. 

L o n d y n. ttł)aHy Tel. u donosi, że 
Japonia podejmie się budowy floty wojen
nej dla Chin i wyćwiczenia marynarzy 
clńńskfdl. 

Pe s z t. Mlnlsteryum f e)erwate10 
wnlosło o dymJsyę, której król jednakowoż 
nie przylłll. 

Wa r s z a · a. W Częstochowie 

Biuro informacyjne „Polskaego Centralne
go Komitetu Wyborczegou 

uprasza o ua<.lsylanic materyału w spra
vach spole1.:znych i połltycznych p. adr. 

Dr. Tadeusz J aw(}rski, Poznari Posc11. Te
lefon 1759. 

Towarz. glmn. „Sokółu w Gelsenklrcbea-
Ueckendorf 

d:mosi swym cz.tonkom, iż w cz,vartek 
(święto Piotra i Pawła) dnia 27 czerwca 
b. r. po pol. o godz.. 4 odb1.;dz,ie siQ walu 
zebranie, :>raz sprawozdanie kasy z pier
wszego pół roku. Jest pożądancm, aby: 
druhow,ie się jak najliczniej sła\\ ·li. Uości • 
mile w?idziani. O liczny udział uprasza ~ie ... 
Czołem! Wydział. 

Czołem druhowie w Marten t 
. Ninieiszem donosi się drnhom, iż w nie 

d~1elę, ~5 bm. odbędzie się zwyczajne Po 
s1edze111e o g. 3 po pJl. na sali p. l(ortman
na, zatem prosi się druhów, ażeby się kom~ 
pletnie stawili, ponieważ mamy kilka wa
żnych spraw do ·załatwienia. Goście mił . 
widziiani. Czołem! Wydział. 

Uowaga: Druhoviie Wydzialu winn' 
siG staw:ić o g.:.:<lz. 2. O punktualne stawie~ 
nie się uprasza Wydział. (1 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Neumiihl 
d~J111osi swym członkom tak c:zynnym iak 
meczynnym, iż przyszk waJnc zebranie 
0<lbędzie się w przyszłą niedzielę, dnia 25 
czerwca o g.;:>clz. 4 po pot w lokalu p. Eick
hofa. Rewizorowie kasy i zarząd wilmr 
sk; stawJć o godz. 3. Zarząd. (1) 

Towarzyc;two św. Izydora w Herne 
'i?n::>si swym członkom i rodakom, ii "" 
medzllelę, 25 czerwca odbędzie się z.cbrnii·n 
<1 godz. 4 po pol. a po zebraniu od~zie 
się zamkniGta zabawa. Prosi!ruy o Jak 1iai-
1tczn.iejszy u<lzial tak w zebraniu jak i W1 
za,bawie W'szystk.ich alonków i Rodaków •. 
(J, Z a rr. •1 d. 

Wielki wiec „Zjednoczenia" w Baukau 
odbędzie się w świięto śś. Piotra i Pawia 
dnia 29 czerwca po pol. ;:> godz. 4 w lokalu 
p. l(oope, ob<:>k k::>palni „Julia". W wiecu 
mogą brać ud:zJfal i nie-wiasty. Rodaków z. 
Baukau, Herne, Horsthausen, ttolstcrhau
scn i okolicy, p r~simy o liczny udział. Na 
porządku obrad: Spra'W-y robot11tcze r 
knapszaftowc, nowela górnicza a inne waż
ne sprawy. Liczny udział pożądany~ 

„Zjednoczenie zawodowe polskie•• •. 

Wiec „Zjedn. zaw. poi." w Dyssełdorfle 
·JdbędZ?ie si~ drua 2 lipca po poł. o godZ. 2 
przy uł. Priedrichstr. 15 ,,Rhein.ischerhor·„ 
Na porządku dziennym: Sprawy r:>botni
cze L zarobkowe, ważność organlizacyi za
\\'~oweJ i i~ne ważne spraw~ . Liczny 
udz1al rodakow z całej okolicy pYLądan 

,1ZJednoczeoie zawodowe polskJe". · 

BACZNOSC! 
Szanownym rodak:.>m polecam się 

iako 
ZASTĘPCA POLSl(IfGO TOWARlY
STWA UBEZPIECZEŃ ,.,WESTA" w PO 

ZNANIU. 
Zabezpieczam na życie i śmierć, na 

posag itd. od ognia, kalectwa, okna wysta
wne, od kradzieży or11z Tow. Sokole oo 
przypadku przy Ć\\1iczenJach. Sprzedaj 
też maszyny do szycia, meble, kołow<:c o
raz tabliczki dla finn osób prywatny'Ch.. 
O łaskawe uwzględnienie uprasum6 

Pocztowa karta wystarczy. 
W AL.ENTY NOW Al(, 

Ałteaesseu, Bruckmannstr 92 



.... , ____ .,.. 
„. Bacznosć okręg VII, IX i X. 
t 26 i 27 czerwca b. r: o godz. 8 ran.:> 
"Tozpocznie s.tę lckcya ćwiczeń gimnastycz
·nych, przez dh. Wiktora Gładysza, naczel· 
nika „Związku" w lokalu p. Marzyny w 
Wanne. Druhowie, którzy są upoważnieni 

do wzięcia udzialu, raczą się stawić punk· 
tualnie. Czolem ! 

· . St. Kochowicz, nacz. okr. X. 

Tow. polskich Przemysłowców w Bruck
hausen 

onosi szau1. Publiczności w Bruckhausen 
i okolicy, iż w niedzielę dntia 25 czerwce! 
e g.:xłz. 3 po pot urządza w ogrodzie p. 
Scholten J>rzy ulicy Schulstr. koncert. Za· 
razem połączony z familijną zabawą fan
tową. Wieczorem taniec. Polonez \JrZY 
sztucznych bengalskich ogniach. O liczny 

· udztal uprasza Zarząd. (2) 

Towarz. loteryjne „Zgoda•' w Bruckhausen 
_urządza dnia 25 czerwca swą latową za
bawę z tańcem, na którą zaprasza ·szan. 
towarzystwa w miejscu i okolicy i to: śś. 
Tow. śś. Piotra i Pawla, Kolo śpie\\<'U „Je
dność", Tow. św. Barbary z HambO'rn, 
Tow. św. Stanislawa B. z Marxloh, Tow. 
.,SIOtWik", Tow. Przemysłowców, TOlW. 
Sokolów itd. Jan Willłk, przew. 

Koło śpiewu „Wanda" w La.ar 
podaje szoo. członkom do wiadomośc~ iż 
w niedzielę 25 czenv'(Ca odbędzie się nad
zwyczajne zebranie pwktualnie o godz. 7 
wieczorem. Uprasza się szan. członków, 
ażeby się jak najliczniej sta'\\rili. W raz.ie 
nleprzybyda tracą w.szelkie. prawo w to
v.:arzystwie. Cześć pieśni p:>lskiei ! (2) 

Sekretarz. 

Baczność! Ełckeł ! Baczność! 
Towarz. gim.n. „Sokór' w Elcklu 

donosi swym druhom, iż miesięczne z·eibra
nde odbędzie się w rtiedzielę, dnia 25 o 
godz. 4 p.:> pot na sali p. Peldhege, na któ
re Sliię wszystkich druhów zaprasza. Go
ście miile \vidziani. Czołem! (2) 

Wydział. 

Towarz. polsko-kat. robotników w Zloko-
morowie (Senftenberg) 

oznaimia szan. towarzystom w Meurostol-l. 
Zschipkau, Klettwitz, AnnahUtte, Gr. Ra:schen 
Neu W elz.ow i okolicy, iż w nredzrielę, dni.a 9 
lipca 1905 r. obchodzi 10 iroc:znłcę istnienia 
swego jako też 5 rocznicę poświęcenia swego 
sztandaru. BędZJ.le zabawa latowa z pochqd;m 
z lo.kalu pana Baraniusa. Od godz·. 12 do ~2 
bedą przyjmowane bratnie tow„ a o gode. ~2 
będzie wymarsz -Oo kościola na niesz.pory. Po 
nieszporach powrót do ogrodu p. Baraniusa. 
Szan. nam życzliwe towarzystwa prosimy, aby 
i))rzy lp ty z chorągwiami. W ogrodzie koncert, 
a potem taniec. Podczas koncertu zabawa dla 
d:dcci. O liczny udzial uprasza Zarząd. 

Baczność! Wetter! Baczność! 
Szan;., R.odaków i Ru<laczki z Witten, 

Jierdlec.ke, Vorhalle, Wetter i sąsiednich 
miejscowości zapraszamy niniejszem ser. 
decmie na 

W spólną wycieczkę 
-na łąkę pomiędzy borkiem p. Brinckmanna 
„Vosskule0 urządzamy w niedzielę, dlnia 25 
czerwca, po pot o godz. 37'2. Na wycie
czce będą różne zabawy, gry o bardzo śli
czne nagrody itd. Celem wycieczki iest 

. wspólna zabawa: na świeżem po'\\ietrzu. 
Uwaga: Rod~ków z farntifliami upra

;.szamy nilfbiejszem, ażeby ile możności 
przybyli z dziatkami. Miało by nam w te 
miedzielę dobre powietrze nie służyć, to 
<>db~zie się wycieczka 14 dni później. 
~ Komitet wycieczek latowych : 
K.Sz. J. R. A. if. J. W. J. H. P. L. J. J. 

~. Sz. (2) 

MAJOWKA POLSKA W WANi ~E! 
Ponieważ powietrze tutejsze jest nie· 

zdrowe dla dzie~ naszych, przeto, a:by sku 
tkom zapobiedz, winniśmy korzystać z 
w.:>łnych chwil i spędzać je w obecności 
dziatek naszych na śwJeżem powietrzu. 
Dla tego urządzamy~ w uroczystość śś .PJo.. 
tra i Pow la dn. 29 czerwca w. pięknym od
osabnion ym ogrodzie u p. Schultekuryk w 
Gełsenkirchen-Hilłlen, ,,Hilllenmiihle", ma:
jówkę, na której będzie wchodzenie na 
drąg, strzelanie do tarczy, tluczenie garn
ka, wyścigj w miechaćh, puszczanie bato
nu, \\raeczorem ognie kolorowe i rakiet}, 
rozmaiie gry i wygrywki. Piękny kon
cert będzie wykonany przez orkiestrę p. 
Tajcherta z Wanne. O jak najlicznJ:ejszy 
udział w zabawie upraszamy, wszystkich 
Polaków z familią z W anne, Rohlinghau
sen, Hiilen, Bulrnke, Bismarck, Gelsenkfr· 
chen i ca lej Jkolicy. Wstępne wynosi tyl
ko 10 fen. 

Leon Rogalli . Mikołaj Naskręt. 

Wiec w sprawie opieki duchownej dla 
Bottropu w Dellwłg. 

Wniedzielę o godz. UY2 do pot na 
sali wd:>wy Hesse, przystanek kolei elek
trycznej. Na porządku dziennym sprawa 
pielgrzymki z dekanatu Oberhausen. O 
liczny udział Rodaków uprasza 

Komitet kościelny. 

Ogólny wiec 
dla PJ1aków z calej parafii Hambom w 
sprawie opieki duchownej odbędzie się w 
niedzielę, dnia 25 czerwca o godz. 117'2 
przed południem na sali Terbrilggen w 
Bruckhausen, u.lica Cesarska (.ł(aiserstr.), 
przystanek kolei elektrycznej. Ponieważ 
chodzi o ważne sprawy dotyczące Pola
ków całej parafii łfamborn, przeto o jak 
najliczniejszy udz.ial pr.:>si 

Komitet 
dla spraw opieki duchownej dla Polaków. 

Wielki wiec przedwyborczy 
w Altenessen 

odbędz1ie się 16 lipca po poł. o godz. 4 na 
wJelkiej sali pana Józefa Saal, przy koście~ 
le św. Jana, ulica l(irchstr. Na porządku 
dziennym: 1. Stanowisko nasze wobec 
wyb::>rów do parlamentu; 2. Nauka o wy
borach; 3. Wybór Komitetu miejscowego. 
4. Dyskusya. S. Zakończenie. Na powyż
szym wiecu nie powinno braknąć ani je
dnego Rodaka z Altenessen. O liczny u
dzial prosi 

Komitet powiatowy. 

WJ.EC PRZEDWYBORClY W ROTT„ 
HAU SEN 

odbędzie się w niedziele, dnia 25 czerwca 
o g~. 11.Yi przed pol. w lokalu p. H. 
Schlitt. (l(estauratibn zum Bahnhof) przy 
d'Worcu kolejowym, na który Siłę zaprasza 
wszystkich wyborców polskich z Rotthau
sen i okolicy. Szanowni Rodacy! Dzień 
wyborów do parlamentu nadchodzi, przeto 
me p::>Wiiinno być ani jednego Rodaka, któ
ryby nie podążył na wiec polski. Uprasza 
się pisma polskie sprzyjające naszej spra
wie, aby za „Wiarusem Polsklm" ogłosze
nie wreca powtórzyly. 
Powiatowy komitet wyborczy polski na 

powiat esseński. 

Wielki wiec polsko·katolicki 
w Herne 

odbędz.ie się 29 czerwca, w dzień śś. Pio
tra i Pawła po południu o godz. pól do 4 
na sali p. Nussbauma, przy ulicy Dworco· 
wei (Bahnhofstr.) Na p:>rządku d.&i.enflym 
referat p. I(wiatkowskieg01 ·~ dotychczaso
wej dzialalnośai komitetu kościelnego i o 
przebiegu deputacyi· do ks. Proboszcza, ja
koteż powzięcie uchwały, co do dailszych 
kr~ków. 

Ufamy ,że wszyscy kablicy parafii 
hcrneńskiei, którzy szczęścia swego l 
sworch pragną, jak jeden mąż na wiec sit: 
stawią, dając <lowód, że sprawy religii. na
szej św. nam nie obce, że powszechnie 
smutne tutejsze stosunki kościelne odczu
wamy i naprawy ich pragniemy. Dorna 
gajmy się spraW1edliwego uwzgłędnieinia 
naszych potrzeb duchowych. 

.Herne, dnia 21 czerwca 1905. 
Komitet kościelny: 

Stanislaw Jankowiak, Wtncenty Siudziń
ski, Józef Hełtg, W~jciech Gapski, Józef 
\V.iśniewski, Franciszek Mańka, Paweł 
Mag1etka, Stanislaw Lemański, fan l("\l/Aat-

kowskl. 
Uwaga Szanowne R.edakcye pism w 

kraju, które tu w Merne czytelników ma.ią, 
prosimy o łaskawe powtórzenie nilniejsze
go zaproszeniia. (3) 

Baczoość dndwwie z okręgu wyborczego 
Esseńskiego. 

Upraszamy, ażeby przez jakiś czas w 
tych miejscowościach wieców1 nie urzą
dzano. 

,~jednoczenie zawodowe polskie". 

Wielki wiec „Zjedn. zaw. poi. w Kirchlilłde 
odbędzie sio w święto Piotra i Pawla dnia 
29 czerwca po pol. o godz. 3 na sali pana 
Schumacher. 

Wiec w Hamme przy Bochum 
odbędzie się w niedzielę dnia 25 czerwca 
po poi. o godz. 4 w lokalu p. Gossmann 

"J)rzy k.:>ściele ewangiełiclam. 
Na p(}rządku obraó: Jakie kor1ty-śc1 

mamy w organizacyi, nowela górnicza, 
sprawy górnicze i hutnicze i inne ważne 
sprawy. Liczny udzial p:>fądany. 

„Zjedn0czenie zawodowe polskie". 

Baczność Polacy w Hochfeld ! 
W niedzielę dnia 25 b. m. po pot o 

g·Jdz. 5 odbędzie się wiec polski „Zjedno
czenia zawodowego polskiego" w Hochfeld 
w lokalu przy ulicy Werthauserstr. nr. 88 
dawniej G. Reinhards, przystanek kolei 
elektrycznej Bockhalle ! O jak najliczniej
szy udzial Polaków z Duisburga, Hochfeld, 
Wanheimerort i Rheinhausen uprasza 

,,Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Baczność Reckłioghausen-Slid (Bruch) ! 
W niiedziele dnia 25 czerwca przed po. 

ludniem o godz. 110 odbędzie się konfe
rencya mGżów zaufania w lokalu p. Ku
chem. Na porządku dziennym: Obór de· 
legata i inne ważne sprawy. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiec „Zjednoczenai zawodowego polskie-
go" w Habingh91'St 

odbędzie się w święto Pil()tra i Pawła dnia 
29 czerwca po pol. o g~dz. 4 na sali p. 
Werling. Na porządku dziennym: Sprawy 
górnicze i hutnicze, sprawy knapszatt01We 
i fone ważne sprawy. Liczny udzia.l PO· 
żądany. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

WIEC W HORSTHAU~EN 
odbędzie się w niedzielę drua 25 czerwca 
po p©ł. o godz. 5 w lokalu ·p. Kortego. Na 
porządku dZiiennym: Sprawy organizacyi 
zawodowej. Obór delegata i mętów zau
fania i inne ważne sprawy. Licz·uy u<lział 
pożądany. 

,.Zjednoczenie zawodowe polskie". 

WIEC W GELSENKIRCHEN-SCHALKE 
odbr;dzie się dnia 25 c~erwca po .pol. O· g. 
3 w lokalu p. I(riner, przy ut.. Oststr. Na 
porządku dziennym Jakie korzyśdi mamy 
z organizacyi. Sprawy górnicze i hutni
cze. Sprawy knapszaftowe i inne waLne 
sprawy. Liczny udziat pożądany. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

KLETTWITZ. 
Dnia 25 czerwca wiec „Z. Z. P." w Klett

wlitz o godz. 3 po pol na sali p, Fischera. O 
llczn~· udzial prosi 

„Zjednoczenie zwodowe polskie". 

Baczność Rodacy z parafii OdołanowskJej ! 
Zapraszam niniejszem wszystkich ro· 

daków tutaj pracujących na obczyźnie, 
ażeby raczyli jak najliczniej przybyć na 
naszą pogadankę w niedziele dnia 25 c2er
wca tego roku zaraz Po Wliełkiem nabOiień· 
stwie u p. Overbecka w Wetter, ul. Ko
nigsstr. Pokażmy kochani Rodacy, że cho· 
ciaż tu na obczyźnie stoimy wiernie przy 
naszej kat'l!~ddej wierze i o niej nie zapo
minamy Tak saill(), kochani parefianie, 
chociaż jesteśmy tak daleko oddaleni oo 
naszego parafialnego kościoła, mamy wie!. 
kie przywiązanie do niego. Na tej poga. 
dance chcemy się pormumieć wedle spra. 
wienia podarunku dla naszego parafialne
go kościoła. 

Zwołujący: 
Paweł Litwin, Jan W-0jtaszek ,Józef Krupa. 

Uwag: Gdzie za.rndcszkuje w jedtnej 
mejscowośe!i kilku Radków z parafii Oda
lanowskiej, a podróż daleka, niechaj się 
porozumieją pomiędzy sobą i przynajmniej 
jeden z nich niech przybędzie. 

Wiec w Kamen 
o4będzie się 2 lipca w lokalu p. Gortza o 
godz. 4 po poł. Na porządku dziennym 
sprawy robotnicze. 

Na owe ·wiece w Kamen i Heeren za. 
prasza się Rodaków z Konigsborn, BOh· 
nen, Attbógge i innych miejscowości. O 
liczny udzia~ pr-0si 

,,ljed06Czeałe zawodowe polskie". 

Wiec w łteeren 
odbędzje się 2 lipca w lokalu p. l(ahte 
o godz. 12 w południe. O liczny 
pr<>Bł 

„Zjednoczenie zawodowe po)skle11• 

BACZN~~ CZLONK~WIE 
„ZJ.EDNOCZENIA ZA won. POL.'' 
Na życzenie czonków założyliśmy 

ro obrony prawnej w następujących mi K 
scowościacll: . 
W Reckłinghausen-Siid (Bruch} u d~ 

J anowsfilego obok kościoła ka.tołick' 
Marienstr. w każdy piątek po połu4Ji 
od godz. 3. 

W Bottropie w każdą środę po pot 
od 3 godziny w domu druha Ludiwi 
Gromadki, przy ul. Waldhausenstr J 

W Herne w każdy piątek przed połudo· 
od godziny 9 w lokalu p. l(ramer, 'ob 
druha St. Jankowiaka ul. Neustr. 

Tówarzystwom 
polecamy~ 

łt: • • k• d1a sekreta-1\SIQZ I rza, bibliote-
karza, kasye-

ra, ksi~żki d > Z<tpisywaaia. ra 
członków itd ild. · 

Adre;:: Wiarus Pol. Boehum. 

Czcladnlk krawiecki znajdzie u m 
stałe zatrudnienie od sztukN. 

fr. Dukat, mistrz krawieckff. 
. Oels.-Hiillen, Friesenstr. 15. 

rz 
ak 

Tanło oprawiam 
- wszelkie obrazy, wianki. wiązarki i t. c1.l 

Zarazem polecam karty narodowe i rz 
szowania. wszelkiego rodzaju, hurtownie i ęb 
talicznie. Obrazy religijne i narodowe oo. llllO 
najtańszej cenie. Stemple dla towarzystY.r; 
osób prywatnych dostarczam prędko i tanio. 

· ST. KOCHOWICZ, 
Księgarnia Polska 

W ANNE, Karłsh'. l. 

. Dwóch czeladników krawieckich, d 
brz~ wydoskonalonych na duże sztuki, ~T 
szukuJe przy stałem zatrudniernu i WY ·ęt 
kiej placy od zaraz 

Adam Słoma, 
·e 

pra~~wnia garderoby męzkiej w Bra" 
hausen, Ortin 10. 

------ --- tór 
ek 

Polska służąca znajdzie stale mi:eJst \\'n 
od 1 lipca na wysokie zaslugi. Potądai 
jest znajomość gotowania. 

M. Kalota w Brochu, 
Forellstr. 17. (poznańska piekarnia). 

.ir 

Kalendarz 

~\. skonfiskowany. 

karb.domowy · 
rnstał nam zwró
cony, więejeszc.ze 
nabyć można. C. 
1 m. z · przes.J,20 



Bartek Połatajko 
przez 

WALEREGO LOZIŃSKIEOO. 

Z czapką na bakier, z sękatą laską w 
ku i sporem zawiniątkiem na plecach, 
1mno, buńczuczno i zamaszystJ sume 
ścif1cem, Bartek Polatajko a tak ogniście 
ntżdże i przyśpiewuje, że jak tli mówią, 
kamienie pryskają z drogi. 
I na bok z nosem, kiedy idzie Bartek 

atajko I b::>ć aż strach zb:iera tak wyglą
jurno 1 zawadyacko. 

'Alić jak i dyabel nlie taki straszny, jak 
maJują, tak i nasz Bartek nie taki za-

alidr Joga, jakby się zdawało z miny i 
pryny; owszem jak mówią ludzie: po

ciwe to człeczysko, a: choć niejednemu I 
tkę przyczepi, toć nie można mu teg:> 
rać za ziJ'e bo już takfo jego rzemi1osło. 

Bartek jest sobie szewcem wędrow-
ym, tata biedę jak może, a dzJury jak n
ie i wesolo, swobodnie, z całym war
tatern na plecach, włóczy się od wsi da 

·si, a gdzie się pokaże, to już ratunku nie
ia, tak się walą 1 tłoczą do ruiego ludztJska. 

m Boć niema co mó~ć: Bartek Polataj-
.J majster nad majstrami. Fur<la, że du
hem zlata but, choćby byl dziurawy jak 
tare rzeszoto, ale Bart,ek także od ucha 
zępoH na skrzypcach, że choćbyś się 
rzykul do ziemi, to nogi same podrygują 
być kto szpilkami kluł w pięty. 

J A do tego jak wam zaicznae bajdurzyć, 
~- rzypo.w1iadać, przyśpiewywać, t.) tylkJ 

i ebę rozd.ziawiiaj a pilnuj się, abyś uszy nie 
~gubil. Choćbyś z frasunku nos zwiesił 

s.t"'~a kwintę, to ci go p.x:ieszny Bartek wy
'1'0.1 

' ' Bochum, niedziela 25-go czerw a 1905. 

prostuje prędzej jeszcze, niż wykrzywtlo
ny zapiętek, a choćby CL troski gęstemi 
zmarszczkami osiadły na czob, to je roz
pędzi i wygładzi czoło, jakby skórę nabH 
na kopyto. 

M'śród śmiechu J gwaru obłatał całą 
wieś sąsiednią, a teraz wali wprost d::> Ni
klewic, niosąc spory pęk nowych pode
szew d przyszczepek. 

Było t::> jeszcze bardzo do dnia, stoi1cc 
ledwie zeszło na niebie, Bartek przyśpie
sza kroku, boć tojuż pod n:>sern n)tklcwicka 
karczma, a jej arendarz Mendel Klug ma 
zawsze dobrą wódkę i pszenne kugle prze
wyborne. Bartek bez śniadania wyszedł 
\.\ drogę przed wschodem słońca li radby 
się już pokrzepić uczci\vie. 

Za kilka chwil dopadł nareszcie kar-· 
cz my i z trzaskiem w szedł do szynlov;1ni. 

Stamtł w progu i patrzy, a w karcz
mie kr7.yk i lament - ~stua Sodoma i Go
mora. 

Men<lel jak opętany hicga po szynko
wni, rwie brodę i pejsy, zawraca oczy, 
zgrzyta zębami, jQczy \\ niebo głosy: och I 
waj ! i ochcs ntlir ! Ani tt\\ ażaJ na\\ et, że 
Bartt.k wszedł d::> szynkowni, tylko ciągle 
placze i lamentuje, a za nim jeszcze gło
śniej zaw::>dzi Mcndlowa. 

- Cóż to s.'ię staro? - myśl'i sobie 
Bartek - J1ej Mendlu - zawołał głośno· -
c0 wam takiego? 

Ale Mendel tylko głową kiwnął, zęby 
zacisnął i znowu jęknął: ach waj ! oches 
mir! 

- No Mendlu, gadaidic co macic za 
frasunek - może ja wam cJ poradzę. 

Żyd znmvn jęknął ciężko i ręką ma
chnął, ale nagle wypatrzył się na Bartka, 
rozdziawił gębę i wyłupił oczy, jakby mu 

jakaś myśl szczę'liwa zwolna przychodzi
ła do glowy. 

Aż też nagle uderz ł sic; po zol , na 
lokieć pod koczyl w górę ~ klapnqł jak w 
ta1k11 patynkami. 

- Aj waj :Bartku! - zawołał prędko 
- to Pan Bóg ciebie tu tadniósł ty mię 
musiz poratować w tern grojse, gr:>jse nie
szczęściu. 

- I cóż to wam ię przytrafiło ? -- py
ta Bartek. 

Ale żyd co tchu poskoczył do z. uk
wasu, nalał największy kieliszek z najlep
szej flaszki i :Jbccs niesie do Bartka. 

- Ny Bartk11 lnbnnitt, ja\\ as dużo ko-1 
cham - prawi - wy mnJe musicie 11 orato
wać panie majster. 

-- Owa - myśli sobie Bartek 
źle kolo żyda. 

coś 

--- Bartku, lnbuniu, m::ijstcrk11, aj, waj, 
Ja mam w1elkie nieszczcście - wola żyd 
dalej i nowy Bartkowi nalewa kieliszek -
napijcie się majstruniu, ia wam cJS będę 
powiedzieć. 

I chwyta Bartka wp61 i sad7.a na ławG 
i pcha mu ,,, rQką najbielszego kugla sza-
basowego. . 

- Przykąszcie sobk majstrunit1 - !a 
tegc n'ic będę rachować, bo ja was za wsze 
bul duże kocha!, ja do was mam zaufamc 
jak do rodzJnego brata. 

Bartek Połatajk~ wypil dmgi kH:li
szek wódki i pchają~ \\" gQbę spory kawal 
kugla, pyta ciekawy 

-No gadajcież, co wam takiego? 
Żyd pokiwat głową i potargał się z~1 

br.:>dę. 

- Ai wai maJstrnnin - powia<la -
wielkie ,mam 11:1eszczęścic. Ja wam bQd~ 
po;\'liedzicć wszystko, bo \\ y mnie wyratn-

IS. 

jecie z teg kalamancyi. Widziel iści 
mi: przy mnie mieszkał mój teść ml j 
jemu dogadzo raf ·e ~· Z) tkiem, bo \ , -
cie w ii1 ma jeszcze drugiego żęcia, a tylko 
jednego murowanego kamieni a na Podgó
rzu, wodże wón obie :>wal mnie zapi o-..; a · 
a ~ego kami nica, a drugiemu ż · 
~zmulowi, co jest \':iełk ~ łajdak, a gan 
a szwarze jur nie miał już dać an pól zc
Iung. Ja jego dożyrał, ja jemu da ;vał wsZ)'

tkicgo i ci~\gł ja jemu gadał: rnłu I rób
cie testament. A woi1 zawsze: ny ny, je
szcz „ czas do tego, ja jeszcze nie będę za
d~dcrać 11ogów. Ny ja S.G tcm kontc11l 1-
\\al. ny i proszę ja wa majstnrn iu, po
wiedzcie sarni, co \\ ón mi uohil, \\ ón tej 
nocy umarł 11agle, w {>11 n~ c zrobŁl te tamcn
tn \'ól1 nic 7.aJ iso\\'ał mJ całego kamieni a. 

- tto, n:> m.:kł Bartek - t:> się mu-
s.icic podzielić kamienicq z ~Z\\ agr h1 
Szmlllem. 

Ale Mendel im to pod koczy! ,,. górt,;, 
jakby go kto śwf.drc.m załatkotar \\" pi~ty. 

- Co, polowy kamienica? - wrza
sn<1t jakby :.>PGtany -~ ani matega kawalck 
ja icmu nic dam temu lajdak, temu gan ew 1 
Zebyścic wy umie tylko panie maj ter 
chcid1 tlopom:..>~.yć, ny t:,by \\ ·zystko buło 
dobrze! 

- A cuż ja \\'a111 mogG pom6dz -
rzckl Bartek. 

A żyd go obiicma. n;koma chwycił w 
pól i zawołał pn~dko: 

Słuchajcie majstru11iu, jak wy mi bę
dziecie dop0możyć, ny to ja wa,m powia
dRm, nic będziecie tego fałowa~. Ja \\'as 
bQdG zalecać do wszystkich ;i,ydów \V. 
Bcmbicy, ja was bGdG prowadzić do sam ·= 
go r~b1na, a wy wszystkim bGd7..leqie latać 
trzewików i patynków. (C. d. n.) 

l 

Rodaoy ! Czas Polską na trzeci zapisać gazetę kwa1tał 1905. 
, dl DLA POLAKÓW NA OBCZYŻNIE 

ł 1'Tchodzi w Bochum w Westfalii już rok 
Y 'ętnasty pismo polsko-katoltickie, narodo-

e i ludowe pt. 

s WIARUS POLSKI 
!óre co tydzień załącza bezpłatny doda
k religijno-powieściowy pt. 

„POSŁANIEC l(A TOLICl(I" 

Wiarusa Polskiego" prześladują wszyscy 
·rogowie robotników polskich dla tego, 

·e "Wiarus Polski" jest Pismem robotni
zem, że broni robotników i o ich dobro 
ię stara. Z tego powodu prosimy naszych 
raci robotników na obczyźnie, aby roz-

e. zerzali to swe pismo, aby wrogowie ludu 
,ie zdołali go zniszczyć. 

. !~ Prenumerata wynosi na lipiec, sierpień 
Jai \\'rzesień 

ł 
TYLKO 1,50 MR. 

z .odnoszeniem do domu 42 fen. więcej. 

}(aż.dy abonent otrzyma w przyszłym 
rartale zupełnie danno razem z gazetą 
PRZEŚLICZNY OBRAZ RELIGłJNYł 
lóry można oprawić w ramki i zawiesić 
a ścianie. · 

PostbesteUungs-Formular. 
kh bestelle hiennit bei dem I(aiserli

hen Postamt ein Exemplar der Zeitung 
Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitungs
reisliste 128) flir das III. Qu~rtal 1905 
d zahle an Abonnement und Bestellgeld 

Mk. 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu haben, be
heinJgt. 
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BACZNO~C ROBOTNICY r 
W Bochum wychodzi 2 razy tygodnio

wo pismo robotnicze pod nazwą: 

ROBOTNIK POLSKI 
z dodatkiem pt.: 

„POSŁANIEC ł(ATOLICl(l"ł 

w którym mieszczą się ewangielie, kaza
nia, piękne powueści itd. 

,,Robotnik Polski" jest pismem szcze
rze polskiem i katolickiem, które gorliwie 
zajmuje się sprawami robotniczem1. 

„Robotnik Polski" kosztuje na cafy 
kwartał tylko 

50 fENYOÓW 
a z odnoszeniem do domu 18 fen. więcej, 
to też łatwo każdemu za te parę fenygów 
plsmo to sobie zapisać. 

I(ażdy abonent otrzyma w przyszlym 
kwartale zupelnie darmo razem z gazetą 
PRZEŚLICZNY OBRAZ RELIGIJNY. 

który można oprawić w ramki i zawiesić 
na ścianie. 

!(toby chcial, abyśmy ,,Robotnika Pol
skiego" posyłali jego kre\vn}rm w Polsce, 
niech nadeśle nam 68 fen. w znaczkach i 
dokładny adres, a gazetę poczcie przeka
żemy. 

Postbestellungs-Formular. 
fch bestelle hiermit bei dem Kaiserli~ 

chen Postamt etn Exemplar der Zeitung 

„Robotnik Polski" aus Bochum filr das IIL 
Quartal 1905, und zahle an Abonnement 
und Bestellgeld 0,68 Mk. 

Obige 0,68 Mk. erhałten zu haben, be
scheirngt. 
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Czytać gazety 
pow1men dziś każdy poważnie myślący 
czlowiek. Im więcej gazet kto czyta, tcm 
lepiej. Ktoby zatem obo.k ,,W1arusa Pols." 
pragnął mieć pismo z Polski, temu między 
inncmi polecić możemy 

Gazete Toruńską, 
która zawsze stała po stronie Polaków na 
obczyźnie. · 

Przedpłata na przyszły, to jest trzeci 
kwartał, czyli na lip1ec, s1crpiei1 i wrze
sień wynosi tylko 

I MARKĘ 5-0 f'ENYGOW, 
a z odnoszeniem 1,92 mr. 

„Gazeta Toru11ska wychodzi sześć 
razy tygodniowo. 

Kaiidy abonent otrzyma w przyszłym 
kwartale zupelnie dam10 razem z gazetą 

PRZESLICZNY OBRAZ RELIGIJNY, 
który można oprawić w ramki i zawiesić 
na ścianie. 

Jeżeli abonent umrze wskutek nie
szczęśliwego wypadku zaraz lub w dwa 
tygodnie po wypadku, wypłaca Wydawni· 
ctwo zwykle z dobrej woli nie z obowiąz
ku pozostałej rodzinie 150 marek jako 
wsparcie na pogrzeb. I(ażdy abonent Ga
zety Toruf1s.kiej" otrzyma na Gwiazdkę 
zupełnie darmo wielki Kalendarz na rok 
1906 pod tyt.: Rocznik Maryański. 

P ostbestellung~ F ormular 
Ich bestclle hiermit bei dem Kaiserh· 

chen Postamt ein Exemplar der Zeitung 
„Gazeta Toruńska" aus Thorn fiir das III. 
Quartal 1905, und zahle an Abonnement 
und Bestellgeld 1,92 Mk. 
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Obige 1,92 .Mk. erhalten zu haben, be
scheiragt 
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CZYTAJCIE 

Prz1ja.ciela 
l 

. J 

który jest ze względu na liczne dodatki, 
najtaf1szem pismem polskiem. 

„Przyjaciel" wychodzi w Toruniu trzy 
razy tygodniowo na wielkim arkuszu i ma 
następujące bezpłatne dodatki: Rodzina 
Chrze~ciańska, tygodnik, Przewodnik 
Naukowy i Literacki, Szkółka Polska, Go
spotfarz, Kupiec I Przemysłowiec. Mie
sięczniki: Ogrodnjk i Pszczelarz kwartal
nik. 

Każdy aboncut „Przyjaciela" otrzyma 
na O wiazdkc zupelnie darmo wielki Ka
lendarz na rok 1906 p. t. „Rocznik Maryaf1-
ski, Kalendarz katolicko-polski dla wszyst
stkich stanów." 

Jeżeli abonent „Przyjac iela" umrze 
wskutek nieszczęśliwego wypadku zaraz 
lub dwa tygodnie po wypadku, wypłaca 
„Przyjaciel" zwykle, z dobrej wolt nie z 
obowiązku, pozostałej rodzinie 150 marek 
jako wsparcie aa pogrzeb. 

Każdy abonent otrzyma w przyszłym 
kwarta19.. zupełnie darmo razem z gazetą 

PRZESLICZNY OBRAZ RELIGIJNY, 
który można oprawić w ramki i zawiesić 
na ścianie. 

Postbestellungs-Formular. 
Ich bestelle hiermit bei dem I(aiserli

chen Postamt ein Exemplar der Zeitung 
„Przyjaciel" aus Thom fiir das III Quartal 
1905 und zahle an Abonnement und Bestetl„ 
geld 0,94 Mk. 

Obige 0,94 Mk. erhalcen zu haben, be
scheiwgt. 

• • • • .d. • • • . • • 1 
KaJ&erllcbes Postamt ••••• 



enr c uren, 
Najtańszy i największy c h r z e ś ci a ń ~ki s k ł ad w m Ł'JSCU 

N_..jtańsze źródło zuk11p11a 1Dit· 
ter4lj na suknie, ubrań dla JDt:Ż· 
ezyzn i dz·e~i ctraz kon:fe .:c.;, . fi a 

Bnhnhofstr. 10. •~ niewiast. ~~ 

• 

Polecam mój bogato zaopatrzony 

skład skóry na po- · 
deszwy i wierzchy 

j ako też ,..-,łł rawane podHt1wy. 
cholt u y pod lu" ntła1·.r i w~zelk:e 

artykuły ezcwskie. 
"'łeten -. WiUen 

Karol Halbom, 
Oberstr .t. -- -·--- --- ---------
55 pięknych pocztówek za 2 marki. 

l(olorowych jest 20, które się sprzeda
ją po 5 lub 6 fen. Pomiędzy niemi kilka 
zielonoświątkowYch, z powinszowaniem 

imienin itd. 35 pocztówek jest w §wiatlo 
druku np. Lech, Czech i Rus-Staszyc, dr. 
Marcinkowski i M. Jackowski, }(ości u
szko, Mickiewicz, Polak poddaje się tylko 
Bogu (Sowiński pod Warszawą 1831 r.), 
'Andrzej Niegolewski pod Somo-Sierrą i 
Napoleon, Dziewica Orleańska, która oca
liła Francyę z pod jarzma Anglików, map
ka Księstwa Poznańskiego, portrety sła
·wnych Polaków itd. Cena sklepowa tych 
55 pocztówek wynosi 3 marki, zniżona 
tylko 2 marki, za co przesyłka franko. Za
ma wiać pod adresem 

J. CHOCISZEWSl(I, Gniezno - Onesen. 

~~m~~~!f!~~~~tti~~! m 'f!l%. = .U bert Karrenberg = 
! w Kamen, Weststr .. 75. ~ 
; Wielki skłud najlepszych I 
!- ·ołoweów~ 

oo 
po ccnarh najtańs.zych m 

.

1
~ Reperacye dobrze i tanio ~ 

we własnym warsztacie. ~ . m 
~ ~~tff~Hłimilm~~tłt~tti~ 

Zawsze pols~a usług~. 

Polecam szan. Rodakom i towarzy
stwom obrazy religijne, oraz narodowe we 
wielkim wyborze. Pieczątki (stemple) tak 
dla towarzystw jako prywatnych osób po
dJług zamówienia. Wykonuję wS'zelkie dru
ki jako programy, afisze, karty wiZ}towe i 
inne rzeczy gustowne szybko i tanio. 

Oprawiam na}taniei korony ślu'bne 
(wieńce) i wiązarki. Mam wielki wybór 
obrazów z muzykci. 

Fabryka ram i zwierciadeł. Hurto-
wna i detalłczna sprzedaż. Polecam się 
szczególnie towarzyswom p.olskiem ·w ra
zie potrzeby pamiątek, dypJ.omóWi etc .. 

Adam llicbczyńskl 
Gelsenkirchen, ul. ttofstr. nr. 3. ·-··-~••B8~99&9~Da@eaaee 

8 Pl'al&dziwe .fa 
g; "JIAN R łJ" t .,DR łJ Ż BA" ! bezalkoboliczue napoje orzeźwiające ! 
W przez lekarzy zlllecaae W o do!,konale działają :~e na organizm e 
! do użycia w każdej porze roku •. 
U lł\tem ze zJmną wo~ą ja.ko 

I 1a„ Manru i Drużba-Napój I 
Q1 zimną. z gorą.eą ''"odą jako • 

Be- Itlanru i Drużba-Puncz fi m a nie~mi~szan1 jako • 

I__. l\lanrn i Drużba-Likier. I I 
(8 Sposób rżycia na każdej buteke. Ił 

: B. Kasprowicz,: 
•. Gniezno - Gnesen, . ! 

Fabryka prawdziwych wódek i likierów zdrowotnych, fłQ' 
łl deserowych i czystych. 8 
fi Gorzelnia koniaków. Ił 

Falnyka bezalkoholicznyC'h napoi i wytłocznia fi 
fil soków. li 
8 Generalny zastępca. na. Westfalię i Nadrenię tylko Fr. Bra-
• Jews.ld w "'\Vattt>nscheid, .Tobannesitr. 14. -

-·-···--· - • 
• 

Największy skład mebli i maszyn 
--=~-=~ do gotowa11ia ---~ 

znajduje się 

w Gelsenkirchen·Hiillen, ·war nerstr. 243. 
Donoszę Szanownym Rodakom, iż .r; powC; du po większenia mego 

E kładu jestem teraz w stanie każdemu Rodakowi udzlelic kredytll. 
Mam na składzie wszystkie spc·zęty dom :lwe, maszyny do gG

towe.nia i wszelkie sprzęty kuchen e. Nikt nie jest zobowil\zany 
kupić, ale można przyjść Mbaczyć i przekonać się jaki towar i je.lt 
t nio a przytein na odpłat~ . . Wpłaty 10 mr. tygodniowo 1 mr. 

Prosz~ Szanownych R 1aak6w c poparcie i kreślę siv 
z szacunkiem 

A5 Ba111 t.kowiali. 
PN" aai~ też interts siotilarslii . T rzerobieui.e materacy k osztuj e 

u mnie tyiko 3,40 mr. . 
gg~.JllJl!'JmlWDMl!'!!J!ftmM•l'l•••••sem1m:•s1111 -·--l<J'"!li?lffllm,,,.llłB"1Di9i:m!lllmD-•• 

Księgarnią Wiarusa Polskiego 
-to\c= wielki wybór ksłatek do F.iabotdst-w;i g ·•o c:zytanla, wl•zark6w, powlmtzowd !ttł. -l a · Baczność · 

.11llr Rodacy! 

., 
• 

Jedyny polski skład mebli oraz całkowitych 
wypraw w Wanne. 

ul. Bahnhofstr. 104, naprzeciw lokalu Schatera. 
Polecam mój bogato zaopatrzony skład mebli , ma· 

szyn do gotowania, wszelkich sprz~tów emaliowanych 
kuchennych oraz wózików dla dzieci we wielkim 
wyborze. . 

Za gotówkę! Na odpłatę! przy odpowiedniej wpłac1e. 
Kanapy i materace wykonywam 

we własnym warsztacie. - Stare ma
terace przerabiam spiesznie po" 'cenach 

. niskich. - Szan. 
\~ Rudaków proszQ 

a..m·w;./•' .~;r.:.·~··r-. i nadal o ła-

@
~ '<'·r· / i·\ /-

~~ --J·~~/J ;!::: , - ska.we poparcie 
~.~ "'-„~.;~ rr i • 
·~:.~~''..-:;."'\::: .. ,,..., mego prz13ds1P-, '\ .... „ , , ~ ,. •. " 
~~ 7 I 1_\)1 · biorstwa. Nie 

każdego bę ·łzie: Swój do swego. 
Z wysokim ~zacunkiem 

Jan Barański . 
,, ~-: .~ ,_ • ·~ - .... ,- • • • „ „ ~ . ~ ~ . \ •. : 

Mam zamiar spr~e· 
dać rnoj~ 
5 morgową po· 

siadłość 
znowymi masywne
mi budynkami i 
studnią. Połoieoie 
przy szosie i pań: 
skiem w duż7 w111 

D u s i n, 20 minut 
do miasta.. Cena, 

znajduje się najlepszy krój gotowych ubrań dta mężczyzn i chłopców ? 

według ugody . 
Zgłoszenie uprasza 
się nadesłać do Ek· 
spedycyi w Bocbn~, 
pod list do Wu.· 
rusa Polskiego. 

A. S. B. (2) 

trlko u 

Jakoba Rothschilda 
w Rubror_t, 

Konigat~. 

• Wszystkie 
sprzęty domowe 

pół roku potrzebowane 
81\ z powodu powrotu 
w <jceyste strony, ?ar· 
dzo tanio na pr.1ed.llZ· 
Zgłoszenia do 1 hpoa 
przyjmuj~ 

w Linden, 
ul. Paacke.str. I. 

Stały i pewny _ 

zarobek po• 
bocznJ 

mog~ oobie łatwo i bel 
p rzeazkody w uwo4ile 
za.pewn ć ludiie kaidego 
et.anu. Ad rea należy prsr 
słać pod liczbo U 

8 
' 

8tełahausen i P• 
J{arl8r•łle u. 



Olbrz ml ~ ~ c 
u r. 

, . ajtańsze ł najrzetelniejsze iródło 
zaku1ma"! 

. W~t:rstki~ moje zegarki są starannie obcią I 
g111ete 1 na rnmutę u regulowane. Za każdy ze· 
garek d.aie 2 l~tnią .Piśmienną gwarancye. O· 
b~WY •Ie ~a z.adneJ, bo coby się podobać nie 
n:ialo, przy1mu1e z. powr?tem i zwracam pie
niądz~. 1 ~zeb~ się komecznie przekonać, • 
Mo rue ~u_o1, _toc tr~dno, ten sam sobie szkodzi 
Zamówem1a 1 podz1ekowania codzienrf e nad 
elro41ą. 

CP 

·~ 
s .... 
= = 

Olbrzymi wybór! 
Czysto srebrne najpięknie4sze zegarki 2 

Matką ęoską, z ~ zloconemi brzegami i z naj
ltpsiem1 werkami na IO kamieniach no 12 14 
16, 18 i 20 marek. · · ' 

Najw~paninlszy z Matką Boską zegarek 
tlocone . hte.r~, . i najozdobniejszymi zloconymi I 
brzegaf!ll, . c1ę~k1 w srebrze i z najlepszym na 
10 kamieni pnrna 'Yer~iem. tylko 26 mr. ZeRar 
ka tego z pewnością mkt Jeszcze nie widzial 

Zegarek p~srnbrzany kluczykowy 5,90 mr. 
Zegarek n1klowv cyl. kluczykowy 5,40 i 8 

~r. 

Zegarek pośrebrzany najlepszy ria 6 kamie-
11lach kluczykowy 7,75 mr. 

Zegarek czysto srebrny cyi. na 6 kamie~ 
i!liach klucz. lub remon. z 2 zloconerni brzegami 
i]rlma werk 10 mr., - Ten sam na IO kamie
!1iacł1 po 12 mr. 

l.ańcuszkl po 25, 30, 50, 85 fen„ lepsze ni · 
klowe po 1, 1,25, 1,50, 1,75 mr. 
.Vermiki bogate na 500 ilastracJ·e 
ca i.egarki,. lańcuszki, biżuterye, także skrzyp
ce. flety, klarnet~,. ha:moniki, oraz noże, brzy. 
'l'.WY, portmooetk1 1 rożne okolicznościowe po· 
daTki wysylam każdemu darmo i franko. 

·~Oiuchów. bielizny, szelek, rękawiczek, lasek, 
portmasetek. 

~eoaracye, pociąganie parasoli od deszczu 
slońca. 

Jedyna fabryka varasołJ w miejscu. 

Ludzie każdego stanu mogą osięgnąć 
CENNIK 

NA l(SIĄŻl(I DO NABOŻEŃSTW A, • 
Powieściowe, naukowe itd. wysyła każde
mu Jl•a żądanie darmo i franko. 

KSIĘGARNIA „GLOBUS" 
J. MROWClYŃSKI, 

Rawlcz-Rawitsch Pr. Poseu. 

Skład głównv ob h Ji'ili 
lłlai-litstr. 's r = u en r· h 140 

Naj :iek z. s ·tad k 10Diaiuy· 
tł s ~ cze~ I . 

Makaren 22 fen. - Śliwki 18 fen. 
Rodzyn i 23 fen. 

Cesar~ kie parostatki 
Kaiser Wilhelm II 215 metr6w długości. 
Kronprinz Wilhelm 202 
Kaiser "Wilhelm der Grosge 1U8 " " 

- ,. - " 
Jadą od 6 llo 7 dni z Bremen do Nowego Jorku. 

fi djaz4 we wt.orek. 
Cesąi-skie parostatki jadą tylko z Bremen i kto 
c~1ce cesarskimi parostatkami jechać ten musi so
bie w każdym raziA miejsce zamówić i naprzód z domu 
napisać do 

F. Misslera w Bremen, Bahnhofstr. 30. 
Przepra\va pasażerów 

z Bremen do Ameryki, Australii, Afryki, 
Najnł~bze ceny. o Dobry wikt. o Bliższycb 

lvyjaśnień udziela mój agent 
P. August Dorpinghaus, Kaise:sstr. 26 w Bochum. 

Hu·ktstr. 28. nartstr. 28. 

Baczność! 
~· D -abrze ł tanio 

kupuje się tylko 

w skłi1 dz1e skór 
pod firmą 

H. Schlieper 
w Oberhausen. 

Najll'fęll,.rszy lvybór podeazew i nleu
chó,„, oraz \TSZeh.ich artykułów 

szewsk1cb. 

FIRMA: 

B hnhot•str. 13. 

zup I. y z d y 
z powodu 

1 zwiui~cia mteresu .,, 
.! kupić każdy może po nic:r.nan~ eh <loł4d 

-: tanich cenach, tanich cenach I 
·= 
Ga .„ 
I: 
"N 

" s. 

==== czr11·nc i kolorowe ==== 

gotowe ubrania 
cl la 

~ 

: emężcz zn i h op ó • 
= .! Ubranła dla dzieci mat~i·y6 na H()Od· 
~ ~ ~--.--„ . ·-· 'nie, za - lety latowe . ~ , .. 

="' ; :s ~-~ ____ wszelkiego rodzaju 
o O 

, : garderoba do roboty. 
: Najwięk. skład, N jwięk. skład 
" ~ 
Gł 

~ 
a. ,... 
I 

czarnych i kolorowyrh materyj na ubrania 

.._ .... mat!~Yi n!' . spodnie .i pąletoty. 

Wrkonrwanle podług miar;:·~-~ · 
pod awaranerą. 

teraz we wyprzell a ży po zn'żonych cenach. 

Firma. 

erner · Kleider:-Con ·urn 
HERN 

Getirttder ·Rindskopf, ne. 
ST EE LE WE R DE N, naprzeciw ko~cioła kat6lickiego. 

Wielka· sprzedaż tow ró latowy h 
I f po bajecznie tanich cenacb. -=łlQ 

Materye du pran~a metr 18 te:J. 

Materye do prania, pi~kn e wz„ry 27 frn. 

Muśliny i perkale 46, 38 fen. · 
Muśliny i 1mitety we wielkim wyborze 

Damskie bluzki do prania 98 fen. 

Damskie bluzki do prania 1,50 fen. 
aż do najleps.7.ych. I Damska konf{kcya 

57 feo. 

Partya ubrań do p aula dla ehłopeó 1,95 
nlte,j 1\'artości, gdyi trocb~ u!zlio<lzon e, lVartość do 8 mr. 

BJnzkl do prania ~la ehł peó 68, 3 
Żakiety do prania dla panów 88 fen. 

fen. 

Llstrowe żaklet7 łlla panów, nitej wartości 3,00 mr. 

tanio. • 



POKWITOWANIE OflAR 
złożonych przez Polaków z par:aiii Cerek
wi kicj na ki~lłch do kościoła parafialnego 

w Cerekwicy pod Borkiem. 
Z Cerekwicy: Woje. Niewżyndowski 

10 rilr., Leon Luczak 7 mr., Jan Kołacki 5 
mr .. lgn. Dominiak 6 mr., M)ch. Zjerzdzial
ka 7 mr., Jan Giddzik 15 mr .. , Winc. Gieł
dzik 8 mr., Woje. Przybylski 4 mr., Wal. 
Nadolny 3 mr., Piotr Kaźmierczak 5 mr., 
Józ. Boroski 3 mr., Woje. Matuszewski 5 
mr., Franc. Jakuszkowiak 3 mr., Stan. 
Grzymski 5 mr., And. Ttwardowski 1 mr. , 
Julianna Kornobis 1 mr., Maryanna Korno
łifs 1 mr. 

Z Lowencic: And. Kord11s 20 mr., 
Szczep. Plonczak IO mr., Szym. Gicldz:ik 
5 mr .. Jan Kasprzyk 2 mr., J ó.zefa Szraiber 
2 mr., Józ. Luczak 5 mr„Franc. Luczak 3 
mr., Woje. Sobczyk 1,50 mr., Franc. Szrai- . 
ber 2 mr. 

Z Bruczkowa i Hubów bruczkow
skich: Piotr Szymczak 10 mr., Jan Grzym
ski 3 mr., lgn. Grzymski 2 mr., Walenty 
Grzymski 1 mr,. Tom. Czapulak 5 mr„ 
Franc. Pawlaczyk 10 mr., Stan. Szymczak 
5 nu., Józ. Szymczak 5 mr., Wal. PR\V'la
czyk 5 mr. 

Z Bolesławowa: Tom. Malino\vski 5 
mr., Jan Wciurka 5 mr., Marcin Rutka 4 
mr., Jgn. Labęck.J 2 mr., Franc. Szatny 3 
mr., Jan Szatny 2 mr., Ign. M~kdłajczyk 2 
mr., Tom. Czekański 1 mr., Stan. Adamski 
2 mr., Józ. Pluta 2 mr. 

Z Zimnowody: Kasper Ciesielski 10 
mr., Tom. Buksiftski 4 mr., Stefan. Buksif1-
ski 3 mr., Waw. Buksi11s.ki 2 mr., Maciej 
Wasielak 1 nu., Wojciech Wasielak 3 mr., 
Józ. Kotala 5 mr., Maryanna Kotala 3 mr., 
Jan Rajewski 2 mr., Mare. Rajewski 4 m., 
Kasper Rajewski 2 mr., Roch T\vardowski 
2 mr., Józ. Mus.ielaJk. :1 mr., lgn. Musi~lak 
1 mr., Woje. Wojciechowski 3 mr., Miieh. 
Nowak 3 mr. 

Z Głoginina: Piotr Wii.lczyński 15 m., 
Jan Wilczyf1ski 10 mr., Stan. Wilczyfiski 
10 mr., Tom. Wilczyńsk~ IO mr., Józ. Wil
czyflski 5 mr., Franc. W,ilcz.yński 5 mr., 
Stan. Szymczak 7 mr., Jan .Stanisławski 3 
mr., Piotr Drewmak 5 mr., Franc. Smek
tafa 15 mr., Franc. Gruchot 3 mr., Stan. 
Drewniak 5 mr., Wawrz. Pla~kowski 5 
mr., Franc. Grzela;chowski 10 mr., Woje. 
Marsza.lek 2 mr. 

Z Góreczek: Ignacy Mruk 5 mr., P. 
Mruk 1 mr. 

Z Waleryanowa: Jan SJbaf1ski 10 m., 
Wołc. Wasielaik 10 mr., Stan. Tyrakowski 
10 mr., Mich. Pluciński 3 mr. 

Ze Strzyżywka I. J li.: Józ. Grzegor-
czyk 5 mr., Jan Itkowiak 1 rnr. 

Rodacy z obcych parafii: Piotr Ko
smalski 3 mr., Stan. Kurp 2 mr., Wawrzyn 
Oorwa 2 mr., Andrzej Szymoniak 1 mr., 
Ant. Juskowtiak 5 rnr., Mich. JuskowJak 2 
mr., Jgn. Królikowski· 20 fen., Marcin Nor
wan 50 fen. Stefan Duszyński 50 fen. 

Wszystkich pieniędzy zebraliśmy 
4..1~,70 mr.; 'kielich kosztuje 400 mr.; ~gł~
szenia 32 70 mr. Serdeczne pozdrow1eme 
zasyła n~sz ksiądz proboszcz i przysyła 
nam blogos.ta.wieństwo i dziękuje nam za 
podarek, który sprawiliśmy. 

W końcu zwracam uwagę, iż komitet 
został rozwiązany. 

Za komitet Pi-Otr Wilczyński. 

•• •••••••••••• La ar„ 
Niniejszem donoszę Szanownym Od

biorcGm mistrza kraw.iecldego p. fr. Sło
m}' uprzejmie, iż z dniem 15. 6. b. r. war
sztat krawiecki p. Słomy przejąłem na 

własność ii takowy nadal prowad:ni.ć będę. 
Pr::>szę o zasz<.:zycenie mnie Swem zaufa-
niem i pozostaję z poważaniem 

Józef Schmidt 
w Ruhrort-Laar, ut Cesarska 107. 

W, Karłó1ski 
Zakład Przemysł. 

w Poznaniu, 
ulica Podgórna l 2a. 

poleca w~r:elkl\ 

bieliznę ko~cielną, 

ornaty, kapy, bursy, 
st-iły itd. 

Specyalność; 

Resztki• materye "'o~kowane. 
partJ e bnkskinu. 

Resztki materyj na suknie, bluzki,. pod-
szewki, materyj jedwabnych, pluszy, na ubra
nia do przyjęcia i na ubrania, materyj na suknie, 
resztki festonów, zaneli, materyj balowych, fi
ranek, piku, na koszule, chodników, obrusów, 
dywaników przed lGżka z malemi usterkami, 
syamozy, chusteozek do nosa, serwetek, ręcz
ników, bobru na przcścieradla i plótna, dolasu, 
damastu, kolderek, sprzedaje sie znacznie niżej 
wartości u firmy: 

Uhlo piec 
mieszkający w Bochum, który na Wielka. 
noc opuścił szkołę, potrzebny do posyłek. 
Zgłaszać można się w księgarni „Wiansa 
Polskiego" w Bochum. 

Służf\ca Polka 
znaj\ca ws1elkfl roboto 
domow14, może się zgło
'tć. 

2 do 3 młode 
dziewczęta 

Chorągwie 
do kościołów i dla Towarzystw. 

Elberfelder Restelager. 
Dortmund, Briiokstr. I. piętro, wejście przy 

rynku „R,einholdikirchplatz. 
·----

Recklłngbausen-Siid. 

Jozef Danielak, 
'Vanne, 

(2) Bahnhofs•r. 80a. 
Od piet'wszego sierpnia 

Sj\ 

mog'łi się darmo wyu
czyć szycia i po slcon
cz:onej nauce otrzymaj\ 
trwale, dobrae płatne 
utrudnienie. Nauka 8 
do l O tygodni, w danylll 
razie ta.de tylko po 
południo. Gdzie wakaie 
Ekepedycya. ,.Wiarus1 
Polaklego" w Bochum. 
(1) 

Liczne uznarJa i listy pocł1walne. 

Bliższych informacyj udziela i o zlece&ia pro-· 
Bi główny zastępac na. vVestfali~ i Nad'l:'enio 

Donoszę, iż osiedliiam się jako 
POLSKA STRCZARKA dwie stan( ye 

do wynajęcia.. 
w Keckllngbausen-Siid, Baptistenstr. nr. 10. 

Skora usluga. Poszukuję · służących na Józef Danlel~k, 
Jan Kwiatkowski, interes komisowy 

w H er n e; Babnhofetr. 115. 
wysokie zaslug'i. Z uszanowaniem 

• A. Andreszak. 
Wanne. . 

(2) Bahnhof'str. 80a. 

BaeznoAe ! 
Rodacy w Herne i okolicy t 

Polecam szanownym Rodakom mój 

~~. · ~ skład żelaza, 
maszyn 

do gotowania, szycia, prania i wyżdżymania, 
Or&Z 

... wszelkich sprzętów kuchen· 
nych 

po cenach jak najtańszyeb. 
Zakupione rzeczy o-O.stawiam fra.nko ·do domn. 

Za gotówkę. Na odpłatę. 

Piecyki do ogrzywania. 
S I a n i s ł a w J a n k o w i a k, 

HEBNE, Neustr. ij5. 

Dla sprzedających z drogiej reki! 
Handlarzom domokrążnym i składom 

polecam wielkie z.a.pasy wsztlkieh 

po tanieli cenacll, po tanich cenach. 

Własna fabryka garderoby dla robotników. 

NajwlQksza fabryka fartuchdw 
w Westfalii. 

Zatrudniam przeszło 

300 ro botnie. 
Siwaczki wciął przyjmuję. - Zapraszam do obej

rzenia mej fab.ryki bez przymusu zakupna. 

· W Gelsenkirchen · 
tylko przy ul Babnhofsti.•asse, 

w ogrodzie hotel11 ,,Bahnhofs-Hótel' 
naprzedw nowrgo dworca znsjduje się, jak do·&d, tak i nadal 

zakład fotograf i cz ny 
GERDANIA. 

12 f otogratij wizytowych osoby dorosłej 1.90 mr. 
12 fotografij gabinetowych dorosłej osoby 4 90 mr. 
10 kart pocztowych z fotografią 1,50 mr. 
pod gwarancyl\ wybornego wykonania o czem wie]e tysięcy zdjęć 

najleps11.:em są świadectwem. 

--== W niedzielę otwarte cały dzień. = 
Wyborowe powiększenia we Bardzo pi~kne zdjęcia, dzieci, 

własnym zakładz'e. grup i rodzin. 

~Uprasza si~ zwaiać na dokładny adres. ~ --.•••••••••. „ •.•••••••• 
: Fabryka parasoli w Herne : 

: składem k~pd;;;y i czapek. t 
: Bahnhofstr. 24. Herne Bahnbofstr. 71. : 
• 

naprzeciw Rl'ich<Jballen. obok gościńca Tosia„ I 
· Telefun nr. 903. 

• · rłiedościgniony wybór parilsoli ł 
li od słońcą. i deszczu I 
• znanej, dobrej ja.kości ..- ..-b1mej roboty "=1111 od 1,50 ł 
• , do najwiQcej eleganckich. I 
• KAPELUSZE ł 
• najlepsze fabrykaty krajowe i zagraniczne, I 
• czapki, krawaty, bielizna, rękawiczki, laski ł 
• itd. po rzetelnych, tanich cenach. I 
• li ' Wszelkie reperacye 8 i ł 
• oraz powlekanie parasoli wykonywa si~ na życzenie na- I 

Aron Meyer, I '':~t~~;·t·.i;;·n6Ii~rro18~:.h11~~ i 
• Polska usługa Polska usług.r1.! ł 

BongarJstr. 19. Bochum. Bongardstr. 19. O - I 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----•-h~'•_•_e_• __ 8•@•1J•lł•Pet1t•••• ..... „„ ... „ ...... „„ ......... „ ........ „„„ •• „„ ... „„ ... „„.„„„„ 

OszezędZenie dożo pieniędzy 
8000 

par! 

to tylko drob:iostka dla tych, którzy swe obuwie kupują tylko we wielkiej 

wyprzedaży o bu wia 
n firmy : E. B A R T S C H, 
tylko w G E L S E • K I R C H E N, ul. Schalkerstr. 

\Vyurzedaż trwa aż do 10 ltpea. 
Wszelkie obuW'ie 

31. 

8000 
par I 

sprzedajemy po każdej możliwej cenie. 
Dla mężczyzn : I Dla niewiast ; 

NAJLEPSZE MASLO z MLECZARNI Kamasze i trzewiki do sznurow4nia po 4,75, 5,50, Trzewiki damskie ze skórry ehevreanx do sznurowania 
funt 

1
,10 mr. _ masło naturalne ftmt 95 fen. • 6,50 mr. i z guzikami 6,75, 7, 7,75, 8,50 mr. 

~~··········•~t 
wysyłam za zaUczką franko w dom w paczkach Kamasze i trzewiki do sznurowania dla. panów ze skó· Trzewiki damskie ze skóry boxcalf do sznurowania i 
oocztowych. AdreS: frau M. l(ANSCHAT, ry boxcalf 7,90, 8,25, 9,10 mr. .k . 75 0 JIU'· 
MARGRABOWA o.-Pr. Trzewiki do sznurowania dla wętczyzn ze skóry koń· . .z. guzi ami 6'. ' 1.' 7,75, S, 815 

•• 
oooooooooaoaaooooaooooo I skiej 5, 5,50, 6 mr. Damskie trzew1k1 ze skóry c1elęceJ do sznurowania 1 

~b wa z tańcem I Pólłmty dla mętczyzn do sznurowania 3, 75, 4, 4,50 z guzikami 5, 7, 75, 6,25. 7 inr· 
§ &.a1 8 odb~dzie el~ 5 mr. Damskie półbuty do sznurowania 8,25, 3, 7 5, 4125, 

I 
w nledzlelf. data .2l!ł)hTti t § 150 par batów kolanowych para po 10 11, 12 mr. 5 DU'· 

w rroym lokalu C,:·~:: er' ees r. . Wszelkiego rodzaju trzewiki dla. chłopców, dziewcząt i dzieci po dot~d niebywałych tanich cenach . 
. ~ na ktor' zepraua ~HM~ a Pa1")' .nt1stkowe, 36 ST i 41/41 „ a i • mr. 

pi 0 t r Bo I 11 se h • e Id er. § ~ Że towar tylko dobry i rzetelny, za to rQCZY sława mej starej firmy. -.. 

eooooooaooooooooaooooooaoooooo 
Za •rn. liltM t Dłltcn "''*"' '•llar. -A ..... 1 I 8raI1 k I :w Bod••- Natia ... I ndoskallt WJdawak:hra „\via ma Pollklero„ w Bocb ... 



u-
n
J, 

5r. 144. lorek 27-go oze oa 190&. • 

ne 
8 t Codzienne pismo Indowe dla Polak6w na obczytnie, poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym I zarobkowym. 

fłyc~zi cMmuJe s WJ'l•tk:ie• •m nołwi,te~ck. 
frnłił>lata kwartaln u 1>oczdt 1 • listowych wYilOSI 
(Iii· 50 fen„ •„1. odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
„Jiłarn Poliki npisany Jest w cenniku pocztowym 

I Imię Boże za Wiarę I OJczvznę 1 
Za inseraty pJacł sie za wiersz ptłyłowy 15 ł • • 
odoszenia zamieszczone przed inseratami «J fen. •te 
czesto oglasza, otrzym2 rabat. - Listy do „Wlarwll 
Polsk!e!{o ' należy frankować i podać w nich dokłH• 

•o• znakiem „ł. polniscb" nr. 128. ny adres pisząceio. Rek01>isów lic ole zwracac 

Reda.kcya., Drukarnia i K!:ięgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltbeserstrasse. - Adres: „ \Via.rus Polski", Bochum. - 'f el ef o n u nr- U14. 

6---~ ~--~- --

ltodzlce polscy? Uczcie dzieci swe 

11łwlć, czytać I ' pisać po polsku t Nie lest 

fe!t.fdem, kto potomstwu swemu znlii ;.. 

H# 1łq pozwom 

Z wypadków dnia. 

\\' Dortmundzie znów wywrócono kozioł
ka. 

. \V dortmundzkim „Dzienniku" goni je
dn:i ni espodzianka drugą. Wszelkim roz
siewanym ze strony interesowanej pogło
skom, że w dortmundzkim „Dzienmku'' się 
cvśk::i l\\iek zmienifo, gdy pismo to objęła 
spółka , na której czele stanęli pp. Kwaś
niewski, franka i Kolenda, zaprzeczył już 
przed kilkoma dniami „Goniec W~elkopol
ski" ·donosząc, że szlachta poznallska dalej 
dla Dortmundu pieniędzy szczędzić inie bę
dzie. Poznafiscy panowie widocznie pra
gnęli się tylko ubezpieczyć przed zbyt 
w~:elkicmi stratami i zgodzili się dla teg::> 
na spółkę, by robotnicy za długi poczy
nione w Dortmundzie ręczyli swym cięż
ko zapraco.wanym groszem. Zresztą wszy
stko pozostało p) dawnemu. Donoszą 
nam bowiem, że na odbytem w ubieglą nie
dzielę zebraniu naczelnym redaktorem 
dortmundzkiego „Dziennika" wybrano p. 
Ignacego Żnińsk\ego. 

Straszliwa rzeź robotników odbyła się w 
Lodzi. 

Od kilku dni toczy się walka na uLicach 
Lodzi pomiędzy streikującymi robotnika
mi a wojskiem. Robotnicy wnieśli na uli· 
cach barykady, któr~ wojsko bralo sztur
mem . W sobotę donieskrno, że w Lodzi 
poległo w walkach przeszło 2000 osób, \V 

tern wielu żo1nicrzy. Niedzielne depesze 
przyniiosły wiadomości o dalszych: wal
kach. W kilku miejscach rzucano bomby 
na WJjsko; robotnicy brali brof1 zabity;ch 
żctnierzy. Według urzędowej wiadomości 
zastrzelono w nocy z p~tku na sobotę 224 
:isoby. Kozacy okradają zabHych. Strejk 
panuje ogólny, a robotnicy grożą. że wy
sadzą w pO\netrze nasypy kolejowe, by 
zapobiedz sprowadzeniu dalszych wojsk. 

W Warszawie wybuchł strejk ogólny. 
W calem mieście panuje bezrobocie. 

Do niedziell nie było poważniejszych za
burzeń. Obawiano się jednakowoż w1iei
kich demonstracyi w nocy następnej. 

\\: sprawie marokańskiej nie zaszła dotąd 

zmiana. 

Naprężone stósunki pomiędzy f rancyą 
a Niemcami nie zmieniły się w nkzem, 
chociaż obiedwie strony zaręczają, iż 
Wszelkie wieści alarmujące o blizkiej woj
nie itd. nie mają podstawy. f'rancya ocze
kuje obecnie odpo\v'iedzi na notę wręczon~ 
rządowi niemieckiemu. 

Telegramy. 
P a r y ż. Donoszą, że jest rzeczą pra

Wdo1><>dobną, iż zawarte zostanie zawie· 
szenie broni. Lecz spotkania się pełno
~ocników ~osyi i Japonii spodziewać się 
nte można przed połową sierpnia. 

I( o n s t a n t y n o p o I. Na górze Atos 
nastąpiła krwawa bójka pomiędzy Greka· 
~i a l{osyanami. Zabito_ 3 osoby, raniono 

O, Wojsko przywróciło spokój. 

I( a t o w i c e. Przybyło tu kilka osób 
z l-Odzi uciekając przed rozruchami. Do
noszą, że w obwodzie sosnowlcko-dąbrow 
SkłltJ również należy się obawiać ogólnego 
~trejku. 

Zmiany 
w naszej najwyższej władzy wyborczej, 

W ubicgtą nic<lziclG odbyto SiG w Gel-
senkirchen w hJtelu ,,Germania" nader 
ważne posiedzenie Głównego Komitetu 
Wyborczego dla Westfalii, Nadrenii i s<1-
siednich prowincyj. 

Zwołanie nastąpiło zaproszeniami 
imiennemi a stawiło się, jak na początku 
stwierdzono, taka liczba cz!Jnków iak do-
tąd nigdy od dwóch lat. ' 

Pierwszym przewodniczącym GL K.o
mit. Wyb. dla W. N. i s. pr. obrano p. Apo
linarego Wojczyflskicgo, który już dawniej 
przez lat kilka urz~d ten piastował i wsku
tek chor::>by ustąp.1t, zastępcą sekretarza 
wybrano p. Jana Wilkowskiego. 

Uchwalono także Z\volać w czasie naj
bliższym walne zebranie wyborców celem 
zmiany paragrafu dotyczącego sekretarza 
oraz wybrano komisyę d::> rewizyi regula
minu. Zmiana jest dla tego konieczna, po
nieważ „·Wiarus Polski" z przyznanego mu 
w regulaminie pra\\ a korzystać już rne 
chce. 

Dalej postanowiono p) dłuższej dy
skusyi odebrać p. Tomaszowi Kubiakowi 
ze Styrum urząd delegata do Centralnego 
Kom. Wyb. Polskiego na Rzeszę Niemiec-

- ką, a w miejsce jeg) wybrano delegatem 
p. Jana Wilkowskiego. 

W koflcu - jedynie skutkiem dziwne
go zdania wypow~edz:ianego przez p. To
masza Kubiaka na zeszlem zebraniu w :Es
sen - zbadano jeszcze raz spra\\ry kaso
we, jak one się przedstawiały począwszy 
ou zebrania dnia 2. lutego r. b. Stwier
dziwszy dokumentami i świadkami, że 
zdanie p. Kubiaka jest niepra\v<lzliwe 11 zu
pełnie bezpodstawne, potępiono jednogło
śnie stanowczo występ p. Kubiaka w dłuż
szej rezolucyi. 

Pan Tomasz Kubiak mimo zaproszenia 
imiennego i mimo, że go jak wszystkich 
mnych członków powiadomiono także o 
ostatnim przedmiocie rozpraw kladąc na
cisk na jego przybycie, na zebran.~e nie 
przybył ani się też nie un1iewinnil. 

Telegraficznie unie\Y'inml się p. Mer
czyflski, ustnie uniewinniło s1~ jeszcze kil
k1.1 innych członków. 

Obszemieisze spraWJzdanie z cieka
\\·ych i nader ważnych rozpra\\' podamy 
pćźniej. 

Polacy na obczyźnie. 
Herne. Policya czyni Kohl śpiewu 

„Cecylia" w sprawie Zjazdu śpiewaków, 
jaki się miał odbyć 2 lipca, trudności, iż 
Zjazd musiał zostać ·Jdlożony na później. 
Biedny Michałek niemiecki lęka siQ pe
\rnie, aby go śpiew po1lski nie o.gtuszyl. 
Takie trudności powinny być bodźcem dla 
naszych drużyn śpiewackich, aby ze 
zdwojoną energią pielęgno\.\'ali 1>:i.eśf1 pol-

ską. 
Cześć pieśni polskiej! 

śpiewak. 

Sprawa opieki duchownej Polaków w Ber
linie i okolicy. 

Berlin. W Boże Cialo w południc 
przyjmował, jak pisze „Dzien. Beri.''. u 
siebie nowy delegat książęcJ-b}skupi 
iksiądz Kleineidam, deputacyę tam~ejszego 
wydz-iału polskich komitetów parafialnych, 
\V skład której wchodzili pp. Władysław 
Berkan Maksymilian Baranowski, Jan 
Właźlif;ski li Franciszek Krysiak. Deputa
cya wywiązała Się z dwóch poleceń, o
trzymanych od wydziału. Naip,rzód p~
witała imreniem p~laków-katoltko~' Berii-

n:i. i okolil..:y no :i.•cgo zwierzchnika dyasp :i 
ry brandcnbursko-pomorskicj i wyraziła 
111u życzenie, żeby jego dziatalnolść \\ Ber
linie wyszła na pożytek także polsko-kato
l1ckici ludności , żyj:.tcej w tak trudnych 
warunkach 1ia obczyźnie, a wiernie trzy
mającej siQ Kościvta katolickiego. 

Następnie dcputacya przedsta\\1ifa \~' Y
czerpująco stosunki kościelne polaków w 
Berlinie i okolicy, prosz~\c go uprzcjnuc, 
ale nic mniej stanowczo, o przyczynienie 
siQ wedle sil i możności dJ usunięci.a głó
wnych przyczyn uprawnionych skarg lu
dności naszej w dziedzmic kościelncJ. Po
S7.czeg61ni czlonko-wic deputacyi wyraźnie 
zaznaczyli, że interes Kośc:i.oła wrccz wy
maga, żeby powody tych skarg byty usu
nięte, wykazując na podstawie znajomJśc1 
danych stosunk()\v i różnych przykładów 
że polak, który dla braku słowa Bożeg~ 
w języku polskim w licznych kościołach 
t2mtejszych się zgermantzuje, staje sic tak
że odstQpcą od wiary katolickiej i ginie w 
morzu ewangelicyzmu i s::>cyalizmu. Po
lacy też nie żądają o<l władz duchownych 
nic innego, jak tylko tego, co im się jako 
katolikom \-V kościele katotick~m należy, 
pragną też w .interesie Kościoła dojść z ni
m! do znośniejszego pożycia, a mają na
dzieję, że ksiądz delegat zechce się do na
prawy odnośnych stosunków przyczynić. 
Liczą pod tym \.YZględem na jego bezstrou
ność i t}'.)czucie spraw~edUwości. 

Ks. delegat wysluchal uważnie wszy
stkich wywodów poszczególnych człon
ków depu tacyi i po szczególowem omó
w!ien iu ·ważniejszych punktów, przyrzekł 
życzliwie je zbadać i zarządzić odnośnym 
nied01JT1aganiom, o ile to będz:ie w .ieg::> mo
cy. 

Rozmowa deputacyi z księdzem dele
gatem trwała prawie godzinę i miata cha
rakter wzajemnej życzllwości. 

N aj wyższy czas 
zapisać na trzeci kwartał 

„ ~-'I „ -

Wiarusa Polskiego. 
.. "' :; .~ .:„ ,„· . ' ·.; ·, ' .: .. 

·;··-<_- ~-~ _· ~; :s-·-·: ~~~ 

W sprawie robotników zagrani-
cznych 

pcdaje „Dziennik Poznań ki" w numerze 
140 z r. b. bardzo znamienny szczegół. Po
dajemy ten cenny dokument polityczno 
społeczny w do łownem brzm1ieniu. Opie
wa on tak: 

.,z pod Grodziska. Dnia 15 bm. przed
stawił nam się smutny widok. Na sz:.>sie 
wiodącej z GrodZiska do Stęszewa czte
rech żandam1ów pędzilo z dom. Kotowa, 
należącego <lo panny hrabianki K.onstan
cyi Mielżyńskiej, 62 (wyraźnie sześćdzie
sięciu dwóch) ludzi z Królestwa Polskiego. 
Odstawiono ich do Gr::>dziska, potem do 
Strzałkowa, ponieważ landrat grodzi kt 
nie pozwolił im tu przeby"\vać. 

Doprawdy, serce krajało się 1 patrząc 
na ten biedny nasz polski lud, tak pędzony. 

Lecz w Kotowie nie było potrzeba łu
dzi z zagranicy sprowadzać, ponieważ za 

śp. hr. Józefa Mielżyńskiego Kotowo sły
nęło, że z ludźmi dobrze słę obchodzono. 
To też wszystkie domy były przepełni ne, 
a teraz za rządów pana Chrzanowskiego 
wszystkie domy bodaj świocą pustkami'. 

Tak pisze „Dziennik Poznai1ski" . Nad
micuiamy, - zauważa ,. iaz. Tor.", :i.c 
roboh11ka polskiego <lziś już -oraz cz<;ścicj 
zastępui<1 l~usini, Niemcy z ~osy,1 i \ ęgier 
a nawet - cygan-ie, \\' zachodnich zaś pro
wincyach Prus i Niemiec - \Vlos1 i Ho
lendrzy. Kto przeciw naply\\ owi rob::>tni
k(iw z zagranicznych, wypierających ro
botników polskich protestuje, to - zda
ntem osobliwego nabożei1stwa 1 narodow
ców11 - zdrajca sprawy polskiej! 

Japończycy na wodach euro· 
pejs kich. 

Wobec sprawy rokowai1 pokojowych 
zajmujt:lcej obecnie wszystkie gabinety dy~ 
pbmatyczne, ciekawe poglądy n.a stotsu
nek Japvnii do rokowali pokojowych wy. 
gto_sil .w rozmowie z korespondentem )Qn· 
dy11sk1m „Loc. Anz.'' pewien angiel kł dy
plomata, wtajemniczony w japa!1skic zapa
trywania. „Niejednokrotme - mówił on 
- spotykafem w prasie twierdzenia, jako. 
by Ros!a byla w stanie zmus·ić Jap:mię do 
z~' arcia_ pokoju, Ja.pOJlia bowiem nigdy 
me b~dz1c. ~nogla do t ać się puza granJ,ce 
M~ndzu~y~ 1 wkroczyć na 2'iemie syberyj
skie. 1 wie rdzenie to jest dla mnie zgola 
~lliezrozumiatc. Wszak kolej syberyjska 
·prowadzi nfo tylko na ·wschód ale i z 
wschodu na zachód i przewieźć mJżc woj. 
ska o~ granicy Mandżuryi w gląb Syberyi 
równie dobrze, jak z granic Sybery~ na 
mandżurski teatr wojny. Co ię zaś tyczy 
flJty,. sndzę, że Togo może flotę japońską 
rówmc . do~rzc przeprowadzić na wody 
1 qlty:k1c Jak admirał ro.syjsk,i przcpr::i-
~: aidz11ł panccr.dkJ swoje 7. morza Bałty _ 

kiego na wody japoi1skie. A różnica pole
gać będ~ie tylko na tern, że gdy 11a 

przybycie Rożdncstwieiiskicgo czekała sil
na flota jap:n1. ka, na przybycie admirała 
Togo nic wypłynP.·e żaaen okręt r:>syjski. 

. T<l. sp~a.wq możliwości wyprn.wy flo
ty ~ap.o~1sk1eJ na Bałtyk, zaiGła się ostatnio 
prasa zagraniczna, poddaiqc go rzeczowej 
krytyce. Berli11ski „Loc. Anz.'' zamieśdł 
w tej sprawie artykul znancg ;) \V kwe
styach marynar kich pisarza kapitana Pu
stau 'a. Pustau uważa przybvcic eskadr 
j.a~01'1skich na W::>dy bałtycki~ za nv-cmo
zlm•e, a rozwo<lZJi się w ten sposób: 

. ~lota bałtycka miała cel, do którego 
d<\zyla - Wtadywo tok, cóż jednak za cel 
mogą sobie obrać Jap011czycy? Czyżby 
pr.agnę!i b::imbardować z naszpikowanych 
mmam1 zatok, porty wojenne? fortece 
morskie mCY.lna bloko,wać, można je nawet 
sforsować, ale bez pomocy armii ląd::>wej 
zaj~ć port ufartyfiko\ 'any, na to nie było 
jeszcze przykładu w łustoryi wojen mor
skich. Nie przyszłoby także Japończ}ikom 
nic z tego, gdyby zajęli jeden z nieuforty
fikowany h portów finlandzkich. tu bo
wiem ni c mogliby ię zaopatrzyć ani w ży 
mość, ani w· amunkyę. Narażonoby tyl 

ko okn~ty na ciągłe zaczepki ze strony tor
pedowców, które świctme ·pcłn~aćby mo
gly swoją czynność 11a wąskich pasach 
dróg morskich. Wobec tych torpedowców 
zaopatrzcr~ie okrętów w ęgle, wJdę, ży
wność i anmnicyę, byłoby \\-"prost niemo
żliwe. Wody finlandzkie tak są wązkic, 
że ruchy okrętów musiałyby być bardzici 
skrępowane niż ruchy f!Jty adm. Rożdiest 
wieńskiego w oieśnanie K.oreai1skiej. 

Pustau myli się · tylko '" wywodach 
lwńco'\\')'ch, gdy pisze, :Ze flota japońska 
musi pozo. taA na wodach japoi1skich, gdyż„ 



przezna-.;zona Jest na to, aby popierać czyn 
oość lądową i bronić państwo przed na· 
iazdem niep-hyjaclelsld.m. : Dła poparcia 
boWliem czynności lądowej '\\"YStarczą O· 
krety transportowe ,dow3U\ce materyał 
we-Jenny, a w-obec zmszczenia floty rosyj. 
skiet Japonia nie potrzebuje oba\\<iać się 
najaz<l: 1 nieprzyj~ciclskiego.. 

- -~--E-- ----2 

Str tjk za pieniądze. 

Z ~kazyf obecnego strcjku w::tźniców 
.... Chicago wyszły na iaw liczne usilowa
lt'ia przeds.1ębiorców przekupienia: przy
wódzcó.w robotników, celem WY\Vołanła 
strejków u przeciwników konkurencyj. 
11ych. Oskarżenie wyszło od samych 
przywódzców. Oto co donosi chicagowski 
,,Dziennik Narodowy" z 2 bm. 

„N1ezwykle wrażen~e pomiędzy ludno
ścią nasz.ego miasta wywołała wiadomość 
·:> przekupstwach pomiędzy przywódzca
mi robJtniczymi lub usilowan!u przeku
pienia ich przez magnatów przemysłowych 
i kupieckich w celu szkodzenia !interesom 
swoich konkurentów. 

Przed sądem przysięgłych wyszły na 
ja'' skandaliczne sprawy, które mogą po
ciągnąć za sobą uwięzienie kilku nieuczci
wych pracodawców o-raz szefów robatni
czych. Mianowicie Cornelius P. Shea, pre 
zydent związków wozmcow wyjawil 
przed sądem, że mu oi1arowano 10,000 dol. 
.fapówki, aby spowodował strejk u firmy 
Sears Roebuck i Sp. W ciągu ·~statnich 
trzech lat niektóre wielkie firmy przeku
pywały lub usiłowały przekupić przy
wódzców zwiiązku woźniców, aby wywa
lali strejk i tym spJsobem szkodzili nriektó
rym firmom. 

W tę lapowniczą aferę wmieszanych 
]es t dziesięciu przedstawicieli kompani~ i 
Z"\Ą1tązków zawod::>wych. 

Zaznania Shei co do usilowania prze
kupstwa ze strony niektóry1ch kompanij 
Potwierdza Albert Young, były prt."f':vdent 
zW1iązku woźniców, dowodząc, że i jego 
w swDlim czasie usifowali magnaoi przeku
pić, ofuarując mu 20,000 dol. za wywołanie 
strejku woźniców w olbrzymim składzie 
hurtownym The f'air. 

Te zeznania przywódzców ro:botni
czych wywolaly niezwykłą bezradność w 
kolach panów kapitalistów, zaplątanych w 
t~ brzydką sprawę. Zwolali przeto maso
we zebranie i radzilii jakby się wywi'nąć 
z tej matni. Dochodzenia więc sp-raiwy 
-przekupstwa mają się rozpocząć na wiel
ką skalę, gdyż firmy nie :poczuwaijące się 
<l<> winy gwałtem domagają się wyświetle
nia sprawy. Z drugiej zaś strony robot.ra
cy chcą się również przekonać, o ile prze. 
wodnicy postępJ\vali uczciwie, wyw-0łti}ąc 
.strejk. 

Prezydent Shea oświadczy!, że każdy 
woź11)iica, któremu dowiodą przekupstwa, 
powinien być . posłanym do \viięzien~a; tak 

- --
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Bartek Połatajko 
przez 

WALEREGO LOZI~SKIBOO. 

(Dokończenie). 

- O i skóry im wyłatam, jak oto cho
<lz! - przerwa! Bartek wesofo. 

. Będziecie łatać, będziecie latać, ja 
wam pJwiadam - zapewniał żyd co żywo 
-· ale musicie m~ dopomożyć. 

- Ale jak dopomódz? 
- Ny już ja wam powiem jak, na to 

]uż mJia gluf. 
I przysuną\vszy się do naego, szeptal 

przebiegły żyd dalej: 
- Stuchajcie, nJ jkt jesz.cze nie \\ie, że 

Szrul umad; ja będę powiedzieć, że tylko 
.chory, bardzo chory. Wy się będziecie 
P-Olożyć w jego łóżku, wy będzieóie stę
kać tak: aj waj , xhes mir, a ja będę bie
gnąć do wójta, do przysiQżnych, ja będę 
przypr~)\vadzilć pisarza, a wy poprzykry
wacie się pirzyną i wy będziecie nilby Srul 
umierać i niby wiń będziecie robić testa
ment. . Pow.iecie, że Szmut to melki la.i
dak wielki ganew, że wón waszą krew 
jadł: że wÓn \Vam polamat zdrowie i wy 
iemu nie zapisujecie ani zlamanegi) sze
lung, a cały kamienic to ma być dla mnie, 
Mendla Klug„. Ny napijcie się wódki, wy 
macie glimboki rozum, wy mnie zrozumli.e
cie. 

Ale Bartek zerwał Się jak oparzony. 
- Czyś się znudził żydzie, Ja mam u

dawać umieratącego Sruła - zawolal. 

' . 

samo kap1taltśd, którym do\\·iodą wiuy, 01-rarzc znaJdJ-.vały slę \V zwykły~h 
winni być ukarani więzieniem. mieJ~h; oltarz w palacu arc}!f>iskupiin 

Pn:ekupstWa dzfuly się również p~d- · . przedstawial się wspanfale. . Rów11leż 
czas streJku robotników na tramwajach. zwracała uwagc nadzvtyczaj płekml i ~U· 
Zarządzca kompanii tramwa.ioweJ Me. Cui~ sto'\\111a dekoracya w psalterYi, w mieszka. 
loch offarow}iwal 20,000 dol. za ·~dwolanie niu ks. ra<łzcy MichalslQego. Pienvszą 
streiku rozwoziciel! węgla. Sl:rnrem bru- ewangelię odśpiewał ks. kanonik Tetzłaff, 
dy, s1Jkaradne brudy wychodzą na jaw i drugą ks. kanon1k i pralat 'dr. Meszczyń. 
dalsze śledztwo sądowe wykaże kto \vie- sk:. Od drug.iego oltarza w:rócila niestety 
cej zawinU. procesya do koścbla z powodu wielkiego 

Jest to p:xlobna sprawa, za jaką noro- · des~zu, który zacząl padać już przed weJ~ 
rycZ'Ily łapownik Sam Parks w New Y.ork ściem procesyi. W ·kośCiele trzeQią ewan
zcstal skazany na pięć lat wię1Jie11ła za u- gelię odśpie'\val ks. kanonik Echaust a 
rządzenrie stra}ków, zapłaconych przez czwartą ks. prałat i regens seminaryum 
przedsiębi·orców rywalów. dr. Jedzink. 

Ziemie polskie. 
Z Prus ~achodnleh Warmii i Mazur. 

Ołsztyn. .,Gazeta Olszt." donosi: 
'prawozdanie z czynności centrum w par

lamencie niemieckim zdawał ks. poseł ka
nonik łlirschberg z WarmiJI. M6wca pJru
szył też sprawę unieważnienia wyboru 
dwóch posłów polskich do parlamentu, pa„ 
nów Brejsklego i Korfantego i powiedział 
mniej więcej tak: Centrum utrzymuje stó
sunki także, z innemi partyami, mianowicie 
z posłami z Ałzacyi ,1 Lotaryngii i z Pola
kami. Stósunek centmm do pierwszych 
jest dotąd bardz:l dobry, co się zaś tyczy 
Polaków, to stosunek ten został zupefme 
zerwany, 'Ponieważ radykalni ( !) Polacy 
wypowiedzieh centrum wojnę. Poseł Kor
fanty odgrażał się \V paralamencie, że za 
lat trzy Polacy więcej jeszcze odbiorą cen
trum mandatów pJselskich ze. $1ązka. Przy 
głosowaniu nad unieważn ieniem wyboru 
posła Brejskiego. powstali przeciw unie
ważnieniu tylko Polacy, przeciw unieważ
nieniu wyboru posła Korfantego Polacy i 
- socyaliści. Polacy chcieliby, aby cen
trum ich popjerało, a nazywają je' „partyą 
faryzeuszów", na dowód czego pokazuje 
mówca zebranym numer naszegoi pisma z 
artykulem „Zemsta partyi faryzeuszów" : 
dotyczącym unieważnienia wyboru pp. 
Brejskiego i Korfantego, a podanym z 
„Wiamsa Polskiego". l(s. ·poser ttirsch
berg \\ryraża nadzieję, że polskich posłó\\.' 
ze Slązka więcej nie przybędzie, b::> lud 
więcej będztle uświadomiony i nie da się 
uwieść obietnicOIIl1, jakie i u nas ( ! ?) ro
biono, że kto odda głos na posta polskiego, 
otrzyma krowę ( !) i kilka mórg roli. 

Ciekawa rzecz, że tych ciekawych 
\vywodów posła centro.weg~ gazety cen. 
trowe w sprawJzdaniu nie podają! 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 
Poznań. W stolicy WlieLkopolskiej od

byfa się w czwartek ubiegły pierwsza te
g.~roczna pr·ocesya Bożego Ciala w okola 
prastarej katedry. 

Najprzewielebniejszy ksiądz bi·skup i 
oficyal dr. Likows:ki celebrmval procesyę 
". otoczeniu prześwdetnej kapituły, kleru 
katedra-lnego i licznego du~howieństwa 
d ek<t!natu poznańskieg::>. Cechy· i bractwa 
stawiły się w pokaźnej ficzb~e. 

- Ny Bartku, Bartku, ja.kii wy raptu
sowaty - usp<}kajat go żyd - co wam to 
szkodzi, że wy będziecie umierać tak n;i
by wón. Was to nie będzie ani grajcar ko~ 
sztować, a ja wam dam jeszcze parę so
rokowców i będę was prowadzić do rabi
na ii wy jemu będziecie latać trzewików. i 
patynków szabaso.wych. 

I nuż dalej prosić, blagać, zaklinać 
Bartka, nuż mu obiecywać złote góry, ba.! 
już mu nawet nie mów1l inaczej tylko panie 
majstrze, a gdyby się był Bartek jeszcze 
tr~chę targowa?, bytby go pewrue z.robił 
cechmistrzem. 

Bartek się dziwnie jakoś uśmiecha i 
coś nied8-brego patrzy mu z oczu, ale ko
niec końców przystał nare:szciie na prośbę 
żyda. 

Mendel malo ze skóry rrie wysk.::>czyt, 
z radości poleciał co tchu do alkierza, Vv'Y
\\"lókl nieżywego starego Srula z lóżka i 

schował go do k:m10ry, a Bartka PO'tłataj
ka wpakowaJ .na lóżb, pool:rwlijał biedaka 
całego w poduszki i pierzynę tak, że mu 
nic byla widać tylko oczy i kawal pejsa 
( brooy, które mu przyprawił, uqi.ąwszy 
nożycami Srubwi. 

Bartek z przyw.iązanym pejsem i bro
dą wyciągnął śię jak mógł najwygodniej 
w łóż:ku i zaczął udawać nieboszczyka, że 
Mendlowi aż serce skakalo z rad<>ści. 

- Ny, ny, dobrze panie majster, ja te
raz będę biegnąć po wójta, świadków i 
Wisarża. 

I jak szalony połecia.t na 1wieś 1 naro
bU ogromneg·o hałasu, że jego teść umiera 
i chce robić testament. 

Nie mi~ło pół godz1ny, a już przybyli· 

Uroczystą sumę odprawil ks. kanonik 
Dombek; kazanie wygło-sit ks. kan.:>nik dr. 
Dałbor. 

Po sumie udzie.llil najprzew. ks. Arcy
~skup dr. Pbryan, który asystował z tro
nu, donośnym głosem wiernym arcypa. 
sterslriego błog.)slawieilstwa. 

Mur. Goślina. Syn p. Mirycza z Ni
szawy 13 lat liczący dolewał do ognia nai
ty, która eksplodowała, zajęła <:>dzienie 
chlopca, który w jednej chwili jak pochJ
dnia Nerona stanął w płomieniach. Prze
wieziony do zakładu chorych w Oborni
·kach wkrótce życie zakończył. 

W Srodzie sprzedał handlarz zboża, 
Unger, nieruchomość swą przy rynku p. 
I<Jelczyils~iemu z Pakości za 43 DOO mr. 

Mogilno. Drogerzysta p. Szulczewski 
nabył od d-0tychczasowego wlaśdiciela p. 
K rnnza hotel „ Wiktorya" za 66 OOO mr. 

Ze Ślązka czyli Starej PolskL : 
W Nowejsoli na Slązku wykryto kra

dzież w pewnej restauracyi. W niej po
slugiwala niejalkaś Gohle. ZnalezionJ w 
jej domu wiele butelek wiina .j, likieru. 0-
w~. kobieta wiedząc, że czeka ją więzienie, 
przerznęla w nocy gardb swoim dzieciom 
dziewięcioletniemu chlopcu i P!ięcioletnieJ 
dziewczynce, a potem sama rzucHa się na 
relsy k·::>lei żelaznej, gdzie ją zmiażdżył 
nadchodzący pociąg. 

()pole. W „Gazecie Opolskit:j„ ..: z:;t:l
my: 

„Risma polskie poza granicami Slązka 
duż..J rozwodzą się o rozbudzonym duchu 

· i •::>świacie ludu śląskiego pod względem 
narodowym, a nie znając bliżej stosunków, 
uważają ruch naradowy na Slązku za bar
dzo rozW:inięty. Tymczasem jak w rze
czywistości }est? Otóż pochwały, które 
nas sp.):łyka:ią, dotyczą niestety tylko 
szczuplej mniejsz·ości naszego ludu, reszta 
żyle w ciemnocie. My górnoślązacy mó
wimy wprawdzie po polsku, bo ojcowie 
nasi tatk uczyli, lecz język ten coraz więcej 
bywa kaleczony nalecialoścJam.l ·abcemi. 
Wielu nic sobie z czystości języka nie rolYi·; 
·przedwn'ie zdaje im się, że mi~szając do 
mowy ojczystej jak najwięcej słów nie
mlieckich, okazują ogladę. Zdarzają się 
dziś takie dziwolągi w rodzinach, że ·J<jco
wie mówią po polsku, PJ niemiecku ledwie 
rozumiejąc, dzieci zaś szwargocą znów 
prneważnie po nien1becku, a nLektórzy oj-

d::> karcz.my: wójt, przysiężni i pisarz w 
bcił>rowej czapce i siarczystej po kostki 
kapvcie. Żyd naprzód wszystkich traktu. 
je najlepszą wódką i najbielszymi kuglami, 
a pisarzDMii wściubal nawet banl}not do rę
ki, aby dobrze pisa1 testament. Ba1iek 
tymczasem pod pierzynami w alklierzu 
stęka i jęczy, żeby si~ kamień p::>ruszył. 

- Aj waj I - wola Mendel i obiema 
rekoma chwycił się za gfowę - mój bie
dny Sml jak wó(1 jęczy strasznie, aż ITl)l się 

niedJbrze robi w kiszkach. Idźcie panie 
wójcie, mech wam ga<la testament, a ja het 
wi.:cieknę z domu, b-OI ja duże miękkiego 
serca. Tytko pr;}szę was, nie rozkrzywai
cic tam starego, bo wóń nie może sapać 
wiater. 

I wybiegl w samej rzecz.r iła dwór, a 
żonę postawJl przy szynkwasie. 

Wójt tymczasem z przysiężnymi i pi
sarzem weszti do alkierza. Poob\vtijany 
w żydJwskie pierzyny Bartek, jęczał a ję
czal aż uszy rozdzierało, a nic nie było z 
caJej jego <.>saby wiidać, tylko kawal nosa 
i ten pejs przysztukowany. 

- No, jak się tam macie Srulu - o
zwal się wójt po ludziku. 

- Aj ww„. waj„ ach„ eh„ chcs m1 r 
- skomlił udany pod P1irerzynami Srul - ja 
duże, duże ch'.)ry.„ ja chcę rob>ić testament 
ja będę umrzeć„. 

- Ale co tam gadacie, daleko wam 
jeszcze d-0 śmierci - pocieszroł go wóit 
chrześciańskim s1nsobem. - A jeślić zasi~ 
już wam tak pilno robić testament, no to 
gadajcie wreszcie co chcecie, a IJ9.sarz tam 
wszystko zapisze, a my jako świadkowie 
pctv.ierdziimyr 

~~e .ci~ą sł~ z t:gą.' dz i\\-iąc się nią 
SCl dztecl. A przyidzw ~.ki.Jś na Wieś 
rząd.ąieJ ż . powierzch~wnQ-Śe1 wY 
i prz~ówi do wieśniaka ;i>O polsku to 
mu po niemiecku odpowi.e., mimo, ż~ n· 
den prawie język sobii;! lamie.~ 

KatO'Wlłce. Hakatys_ty~zna „l\at· 
cerka" 'pisze, że wi.ęce:J.niż . 12000 Po1 ' 
byto w Dstatnie Zielone S\viątki w Gan 
i dodaje, że ci wszyscy okolo · 60 OOO ' 
zostawili w Oalicyi. - Nieoh o tu ~· 
wicerkę" gf owa nie boli, pisze „I<.~t 
Niech ona raczej zliczy, ile Niemcy w 
lone $wiątki piwa wYJ>ili, albo- niech · 
cJś podobnego, kiedy. ma tak tęgą glo 
do liczenia; do spraw polski-eh zaś mech 
nic wtrąca. ' 

Huta Laury. Ulaskawiony zostal 
tejszy muzyk Szędzielo.rz, który S\\ 

czasu zostal skazany za udzi~l w zabnr 
niach ·w ttucie Laury na 3 lata więzi 
Matka Szędzielorz, podala prośbę do ce 
rza 0 1 uwolnienie jej syna. Prośba z:::s· 
przyjęta, bo w tych dniach Sz. opuści!, 
zienie. 

Z innych dzielnic Polski. 
Warszawa. l(s. biskup ) aczews~ \ 

zytuje, jak wiadJmo, ·obeon~e swoją d~·e 
zyę lubelską, w której znaczna część 1r~ 
·szka ut11tów. Na wizytacyl tej zwied 
miejscowości: f'ajsławice, l(ras-nysta 
Tarnogórę, Stary Zamość, Zamość, Szcz 
brzeszyn, Bitgoraj, Tarnogród, Luto~ 
Hrasnobród, Tomaszów, W·Jżuczyn, 
b1esz6w, Uchanie, Chełm, Pawłów, p · 
czów i wybierzmowal tam ogółem 64, 
osób. 

Warszawa. „Gazeta Warszaws~ 
znalazla pomoc materyalną w gronle u 
dobrej woli, którzy pragnąc zatrzymać t 
tego najstarszego pisma poskiego, za· 
wnHo mu trwałe finansJ\ve podstawy. 

„Gazeta", której numer opuści! wcr. 
ra.i prasę, ma uledz reformom, odpowia~ 
jącym potrzebom chwili , zgodnie z nad~ 
jatni, jakie Królestwo obecnie ożywiają. 

Wiadomości ·ze świata. 
f rancya a Niemcy. Roztrząsając 

hecne położenie polityczne p. Cleme.nc ' 
czyni następujące uwagi: „Mówią, żeru 
·sze zbliżenie się d·J Angli l Wloch ni 
d)ba s.lę niemłeckiemu cesarzowi. Bar 
;włerzę. Przymierze francusktj-rosyjs 
nie psuto tyle krwi nlem~om, albo dla ,1 

go, ponieważ wiedziano o istotnej slaoo 
ści Rosyi, lub ponieważ sądz:>no, ie g 
nadejdzie chwila stanowcza, ·będzJie mo· 
wpłynąć na cara Mikolaja II. 

„Zupe1rue inne jest pol·Jżenie oc!I?OSr 
do Anglii i Włoch. Mustal Bismarck 
awanturować francyę w Tunisie, aby 
stręczyć od nas Wlochów, których t 
wszystko znów ku nam zbliża. Co ~ę 
czy Angni, to jej wrogie stanowisk:> w 
bee Niemiec może tytko stawać Się z an 

na dzień groźniejszem i Niemcy widzą, 
mogą się spotkać z niebezpjieczną k 

Udany Srul zn01Wu okrutnie zaję11 
i tak się wH i kręcil po lożu, jakby mu' 
g·::irącej smoly lał za skórę. 

- Aj wwaj - lamentuje ~ tylu lu1 

człowiek oszachrował na świiecJe, 
śmierci ani rusz oszachmwać ! 

- Co też gada:cue Srulu .:.__ upoi~'.! 
go wójt poważnie - zaczynajcite lepiei 
bić testament. 

- Ny, macie recht - odp-0wie · 
cien.k1m głosem Bartek - piszoe ia w 

będzie gadać. . 
Pan pi:sarz furknąl piórem po papii 

-· a udany Srul dykt::>1wal: 
- MoJe obydwa żąci, to wjelkie 

chraje. Szmul wart · ::JSZ!imnaśdie, a Men 
d\.vadz i eści bez dwa, ja! jednemu wi dr.l! 
mu nic n1e będę zapisować. Ja mam 1 

rowany dom 11a Podgórzu, ale z t~ 
będzie figa ~ guzDk ! Ten szewc Ba 
co go nazowają Pola.tk-0, wóń bardz3 

bry czlowiek, wóń mi za durno la'.al. 
tynków, ja jemu przy was św.iiadko\\ 
pisJwuję ca tego dom ze \v szystk!ie.m śt 
ciów. 

Wójt ~ przysiężni pos-tup1eli z '!) 

Wlenia, 3J pisarz aż ogromnego zyd\Z 
bil na papierze, tak się zdumiał se~ ~ 

Ale że też wszyscy bardzo lu 
sol ego Polataika, wtięc radzi byli. nif.Z;1_ 
nic z tego i bardzo chętnie podpisa 1 

ment. . . 
A udany Srul jęcząc i stekaiąc 

pierzynami, odezwał się jeszcze:. vti 
- Ale proszę wasz m~isz.cie ndl 

dziie, nie PQWliadaJcie niczeg:> Me koi' 
bo wóf1by mi nie dal w11mrzeć 5P1° b 

. k n~ Zameście testament do becYr u, 



,cyą. · Cói jetlaak będzie z bezpośrednią 
.przyszłością? C~y zauważyliście, ·Jak sla
·be 'natente zrobił:> ustąpienie p. Delcas
. sego na niemieckiieJ prasie? DZienniki 
nłemieckłe myślą o czemś Innem poza 
s.I>rawa narokkai1ską, - która służyła ty1ko 

. za płaszczyk. Oczywista rz.ecz, iż chda-
• ndby nam p:nviedzieć: wybierajcie nuedzy 

'Anglią a nami. Gdyby tylk::> chodziło o 
Marokko, tobyśmy m:>gli spać spokojnie. 
:Ale mamy aż nadto wiele powod{>w do za
chowania swobu<ly na przyszlość. Nasza 

• cźynno'ŚĆ dyplomatyczna pozostaje, zdaje 
· &ię, nłeskrępo,waną. N.ie groziliśmy i nie 
gro.żiilny nikomu. Nie myślimy mieszać 
się do niczyich któtn'i; ale też nic damy się 
nikomu straszyć. My sami jedni musimy· 
dbać ·o swoje rnteresy i zadzierzgać węzły 
pr.zyłaźni, z kim się nam podoba. Por~u
mienie z Anglią powinno trwać a rozwijać 
:się tak, ażeby nie bylo możności widzieć 
'\\' niem pogróżki wojennej". 

Na te zdania jedneg::) z naj\vybitniej
szych p~lityków francuskich odpownada 
„I(oJnische Zeitung" wyniośle, że iiiepra
wdą jest, jakoby Niemcy stawiały f ran cyi 
warunek wyboru między Berlinem a Lou„ 
·dynem. f rancya, P'isze organ koloftski, 
nie chce czy nie potrafi zrozurrUeć, że 
Niemcy pnwadzą politykę„. zupelnJe 
·szczerą i otwartą, bez skrytych zastrze
.żeń czy planów. „Niemcy w p;:>rozumie
niu f'ran-cyi z Ang-lią bynajmniej nic widzą 
pogróżki". 

Tyle półurzędowa gazeta niemiecka. 
Francya sprawę postawiła tak, że pragnie 
mieć pewne prawa i przywileje zagwa
rantmvane w Maroko przed konferencyą 
międzynarodową. Niemcy zaś stoją na 
tern stanowisku, że wszelkie układy zawar 
te bc."Z Niemiec w sprawie Maroka uważać 
naleiy za nieistniejące .i sprawę marokaf1-
ską uregu!Jwać jedyinie na konferencyi 
międzynarod:ovvej. 

Z Anglii. Londyńska gazeta niezawi
słych k:msen.vatystów „Morning Post'' o
gtasz.a artykui przeciw Niemcom. Artykuł 
ten obwinia Niemcy, że wywolaly sprawę 

·marokkańską tylko po to, by stanąć na 
czele mocarstw europejskich. Mają one 
zam6ar upokorzyć z osobna Prancyę i An
glię. „Moming P::>st" pisze między inne
m1: Nie ma najmn~ejszej wątpliwości, że 
'Niemcy w krótkim czasie wystąpią także 
'\Vabec Angliii. Naszą egzystencyę zaata
kuje tyle a tyle batalionów, a flota niemiec
ka także ciągle wzrasta. Prawdą jest, że 
ta walka o naszą narodową egzystencyę 
jest bardzo blis ą, konieczną i uzasadnioną 
naszym dziejowym rozwojem. Z naszym 

.obecnym rządem ni.em::>żliwem jest walkę 
t~ wygrać. Czy państwo angielskie ma 
istnieć lub upaść, nie da się rozstrzygnąć 
kartkami głosowania, ty1kG bagnetami. 

Artykuł kończy siię slGwami: Pytanie 
wi~c jest: zbroić się, czy me. 

Z Rosył. Główny zarząd poczt i te
;tegraf6w z puwodu artykulów w gazacie ' . . . 
Ruś" o przyjmowaniu telcgramow w Ję-
~yku p0lskim dał następujące wyjaśnienie: 
Odmowa co do przyjmowania takich tele-

dowie dopiero, kiedy ja już będzie wum
rzeć. 

Przyrzekli mu to wszyscy i prędko 
wynieśli 3tę z alkjerza, bo Srtil jęc~l tak 
okrutnie że aż nie mrb było sluchac. 

A!iś~i ledwie weszli do szyink::>wni, a 
już przypadw Mendel i pyta: a oo? a jak? 

- Już ;st testament - odpowiada 
wójt. · 

- A może wóń co zapisował Szmulo-
wi? - pyta Mendel dalej. . . 

- figę mu zapisa1 - odpow1~dZ1r~t 
wójt t uśmiechnął się a pn>:ys.:ężny .dzhwme 
Jabś machnął ręką. Mendlowi malo 
serce z radDści nie wyskoczylD. 

- A gdzież testament? - zawołał._ 
_ Pójdz[e prosto do urzędu odp.owie-

dział wójt. . 
_Ny dobrze, dobrze - zawofał .M~~-

·dcl spokojny, pewny, że całą kam1enacę 
już ma jak w kieszeni. 

Więc też jeszcze na now~ p::>t.raktowat 
wszystkich wódką i kuglami a Jak tylkJ 
wyszli z karczmy, poskoczyI do Bartka 
i nuż go ściskać na ws~st~e. stron_Y. Ale 
&1 rtek niecn()!ła tylko SH~ usmiecha i oczy
ma łypie a me nie m6w1i ani slD'Wa. 

Tymczasem Mendlowa pobiegta .~0 
·k.Jmory i na now::> wtcxiyla trupa d~ to~
ka, a potem już oboje zaczęli wołac, ze 
Srul Jak tylko zrobil testament, tak zaraz 
zastygl na wieki. . . 

·żyd jeszcze go ośdskal serdec~me 1 

flaS2Jkę najlepSiZeJ wódki i cały tuzm ku
glów i kika paczek tytoniu we~hnąl d? 
·torby i pożegnał go najczuszenu slOW)!. 
A ·me pamietał niecnota na nasz~ dawn~ 

'UC?.clwe przyslowie.: ,~Kto pod kim dołki 

gramów"\v zup lno:ś1.:t od O'\\"i:.tda za adom 
rosyjskiej konwenąi mi~ynarodowej. 
Przep,isy mi~ynarodowe pmwalaJą każ
demu rządJv,i wybierać z pomiedzy }ęZy
ków używanych w granicach państwa te 
iezykl, jakie mogą być dopuszczone w ko
respondcncyi międzynarodowej telegrafi
cznej. Rosyjski rząd zarząd telegrafów 
zawia<lomll, że w niektórych fostyn1cyach 
telegraficznych rosyjskich możliwa jest 
wymiana telcgramó\v mi<~dzynarodowych ,,„ językach: rosyjsk!m, francuskim, nie
mieckim, angielskim i wloskim. Wypadki 
•Jtrzymywarua telegramów z zagranicy w 
języku polskim są naruszeniem reguły, 
wobec jednak wzajemności wypadków tt:
go ro<lzaJu odstępstw od konwencyi mię
dzynarodowej - nasz za rząd teleg rafilczny 
nie stawia opon1. Znajomość języka, w ja
kim podaje się telegram, jest niezbędną, w 
przeciwnym bJwiem razie telegram będzie 
miał charakter sekretnego, w Rosyi niedo
zwolonego. Urzc;dnicy, przyjmujący tele
gramy w językach cudzoziemskich, znaji.\ 
te języki gruntownie. Przyjmowanie te
legramów \\ c wszystkich językach cudzo
ziemskich, posługujących się alfabetem ła
ciriskim, a więc i w języku polskim, jest 
tuemożebnem, gdyż niemożebnem jest u
trzymywanie \VSzędzie urzędników, znaht
cych wszystkie języki'. 

Teraz donoszą, że sprawa przyjmo
wania telegramów w języku polskim nie 
jest jeszcze ostateczn'ie zatatwiona. 

Z róiny\iii stron. 
Mollenbek dnia 22 czerwca 05. Szano

wna Redak cy o „Wiarusa Polskiego'·. Pro
szę, ażeby te parę sló\v były zamieszczo
ne. 

Szanowni Bracia i Siostry, którzy 
rc,.zproszenL jesteśmy w tej dalekiej krai
nie, miłujmy się '"~zajemnie i popierajmy 
sic;, a mając ufność w Bogu, nie zginiemy. 
l(ochani Bracia! „W~arus Polskfi" zostaje 
wydawany dla nas ludzi roboczych, żebyś
my poznalL oświatę, „Wiarus Polski" nas 
broni od napaści wrogów naszych i o
strzega nas przed grożącemi nam niebez
pieczeństwami. Już rok szósty utrzymuję 
„Wiarusa Polskiego", który bardzo mi się 
pcdoba i zachęcam wszystkie Rodaczki na 
obczyźnie, aby gortuwie czytały i rozsze
rzały ,,Wiarusa Polskiego". Proszę mi 
to wydrukować w gazecie. 

Ełźbieta Jęśko, 
sta1a czytelniczka „Wiarusa Połskitego". 

Kto jeszcze nie zapisał „Wiarusa Pol
skiego" na 'trzeci kwartał, winien to uczy
nić natychmiast. Prosimy też starać się 
o pozyskanie licznych nowych abonentów, 
bo różrti pankowie z Poznania i z obczy
zny pracują nad tern, aby Jak najprędzej 
zniszczyć „Wiarusa Polskiego" za t:>, że 
stoi po stronie robotników. 

Dełlwig. Mój ojciec bardzo stę uc.ie
szył, że tu na obczyźnie mamy gazetę pol
ska „Wiarusa Polsk,iego", który tak dziel
nie broni nas robotników. PrJsze 11a przy-

kopie, ten sam w nie ,,·pada". On kopal 
de-fok pod swym szwagrem Szmulem, a 
tymczasem ani się domyślał, jakiego sam 
sJbie nawarzył bigosu. • . 

Bartek czmycbnąt z karczmy szczesh
wk a za kilka dni Mendel i Szmul musieli 
sta\~·1ć się w becyrki.1, gdzie im przełożony 
actczytal testament .nieboszczyka Srula. W 
pierwszej chwili jakby .~i·ornn u~erzył w .o~ 
budwu, tak się przerazili na razie .. Al~ p~e1 
wszy o-pamiętał s.ię Mendel, porzna1ąc 1ak1e
go figla ,vystrychnął mu Bartek. Pods_ko
czyl jak oparzony i zaczął wrzeszczec w 
n!ebogl::>sy trzęsąc się jak we febrze: 

_ Wielmożny pande Porsteher ! - to 
falSZY\VY testament, to grojse wj>elkie sza
chrajstwo! tQ ten rozbójnik Bart~k Poła tal
ko mi takiego narobił kłop8t i kalaman-
cyi. , . . , 

I zaraz bez ogrodki wy1aw1tł "szyst-
ko co do kropli. I dostał si~ też z ct:szczt~ 
pod rynnę. Przyznawał się sam, ~e ~b) 
sobie przywłaszczyć całą kamLemcę, 
chciał oszukać sąd i sweg-0 szwagra ~n~u 
la Więc też zaraz za to przyznanie s1.ę 
powędrował do kozy, a potem do krymi-

nału. . b tt 
Bartkowi nic się me s~ato, o om~~ 

czyl się, że ktiedy żyd c_hc~at g~ nak~:mic 
do oszukaństwa, ·~m umyslme tah. irobtt te
stament aby się wykryło wszystko. 

„ Biedny Mendel nie dostał . jak ty~o 
pół kamlienicy, mLal kosztów i_ zmart\\ ie
nia co nie miara. Zatoż w koz1_e mógt so-. 
Me dobrze spamietać przYp<>Wt~ść chrze
śaiańską: Kto pod kim doJk1 kopie, ten ·Satn 

w nie wpada. 
i ~„ : J,;:~:.: .-.i.-- ---------

szły k i ~al prz kaza-: "'' \ ·:ar. P ... l.'1 n • 
mu ojcu ' Polsce. \ icmy czytelnik. 

Józef, YD Młł{oła)a • 
Hegermiihłc. Je c tu dosyć duta Pdła

kó'> ·, ale do gazety namó\\ ·ć ·eh trudno, 
chociaż ch~tnicby Sile dowiedzieli coś no
weg:>. W agita yi jednak u t nę, a 
może Jednak kilka nowy h abonentów zdo
będę. 

Przeszłego tygodnia robotnik Marcin 
Bro<lziak z Chyno 1.•y w powiedlc o trow
skim zo tal przez kilka ludzi napadnięty i 
nożamr rnebezpiecznic p kaleczony i nie
bowcm ' lazarecie umarł. $p. Brodziak 
zostal pochowany na luterskim mCJ1tarzu 
w lieegcrmiihle. Katolicy mają mentarz 
w Eberswaldc, ale niestety - nie w1cctT.1cć 
dla czego - jego dwaj brada tu przcby 1.'a
Jący kazali go pochować na lu tcrskim 
cmentarzu. Trzeba to surowo pJtępić. 

Z Wiednia donoszą do „Czasu ", że ks. 
prałat Scheicher został napadniet:~· przez 
robotników socyalistycznych i pobity, \\' 
chwili, gdy wysiadał z powozu w Rohr
bach. Ks. Scheichcr udał siG tam z St. P i
ten, aby imieniem wydziału krajowego 
\\ręczyć odznaczenie trzem robotnikom. 
Napadu dokonali robotnicy socyalistyczm 
z fabryki Lentza. Jak wiadomo, ks. pra
łat Schcicher należy do najbardziej \\ pły
wowych czbnków stronnictwa chrze
ściaf1sk0Lspóteczncgo, a popularność Je~o 
wśród robotników eh rześciaf1sko-spólrcz
nych była niewygodna dla socyalistyczneJ 
partyI. Bliższe okoliczn::>ści brutalnego rnt
padu rue są jeszcze wyjaśnione. Twier
dzą, że że napastnicy wyci~grH~li ks. Schci
chcra z powozu i rzuciwszy na ziemie, ko
·pali nogami i bili kijami, tuk, że odniósł 
ciężkie rany. Lekarze, jak ·donosz<i z W.ic
dnia. obawiaj<1 sic, iż ks. Schelichcr straci 
le\\'e oko. 

Rozmaitości. 
Ubezp-ieczenia Amerykanów. Cieka

we nader cyfry statystyczne p:){laie pismo 
towarzystw zabezpicczef1 „Insnrance Jour
nal", z którego dowiadujemy się, jak ol
brzymie kapitały składają Amerykanie na 

· ubezp.ieczenia swego życia. Ogrom kapi
tałów wkładanych do kas zabezt>.4eczef1 bi
lionowe zobowiązania kompanij wprowa
dzają wprost w zdumienie, a żaden chyba 
kraj na świecie nie dorównuje Stanom Zje
dnoczonym pod tym względem. I tak: 
w jednym tylko roku 1904 wyplacily kom
panie zabezpiecze11 277,757,850 dol. posia
daczom polic w samych tylko Stanach Zje
dnoczonych. Europejczykom zabezpie
cnnym w amerykaf1skich kompaniach 
wypłacono 20,000,000. Dywidendy w~
placono akcyonaryuszom - 32,682,761, 
posiadaczom terminowych polic wypłaco
no _. 6,500.000, zaś gotówka, wyplaco~1a 
na zrzeczenie się polic w międzyczasie, 
'\Vynosi 34,701.960. Ogólem więc w cią
gi~ jedneg.;) roku wyplacono kolosalną su
mę 371,642.577. W poszczególnych wiQk
szych miastach amerykańskich wypłaca. 
no ubezpieczcr1 w roku 1904 w uastepuią
cym stosunku: w Nowym Jorku 34,505.701 
w Chicago 9,876.486, F~ladelfii 9,725.873 i 
Bostonie 6,927,555. 

Obywatele n1)iasta Nowego Jorku są 
ubezpieczeni na lączną sumę 3,212.000.000, 
FiladelfiJ 916,000.000, Chicago 848.000.000 
iBostonu na 610,000.000 dJl. 

Ogółem obliczono, że ·w sześdziesię-
. ciu regularnych kompaniach asekuracyj

nych amerykańskich dnia 1 stycznia r. b. 
było zobowiązail na kolosalną sumG 
141.000,000.000. Z powyższego · na stan 
Nowego Jorku przypada 58,616.0 '. na 
Pennsylvanię_ 29,094.382, Massachusetts 
18,499.206 i Illifl'i~s 15,068.834. Reszta ro:r.
bżona na inne stany. 

Wykaz ten statystyczny ~aj: nam ~e
wne wyobrażenie o ogromie mteres~w 
prowadzonych prr.ez ko~pame za?ezp1e
czefl, oraz jak Amerykame są. dbali zaró
wno o siebie jak i swoje l'odzmy. Każdy 
przeciętny Amerykanm należeć musi jak 
nie do kilku to przynajmniej do jedneg) 
stowarzyszenia zabezpieczeń. Ubezpiecz~ 
się on na wypadek w fabryce na \\--ypadeK 
w podróży, a nawet choć spokojnie ": d0-
rnu siiedzi i nic mu nie zagraża zabezpiecza 
się i to na znaczne sumy. 

Amerykanin bez zabezpieczenia - to 
motor bez pary lub elektryki. Rodzi się -
zabezpieczają gJ, idzie do szkół - sam ~a
bezpiecza się, żeni się - zdwają zabezpie
czenie nietylko za siebie ale i za żon~. :'-':'4e 
on doskonale, że to jego cały maj~tek 1 1e: 
dynem jeg0> dążeniem jest oplacente swol~l 
pcllcy, a wtedy bezpiecznie i sp8kojnie 
spo~łąda w przysztość. . 

Po śmier _:i b.żM~p uemal yankesa 

rodz· h;go n:i! d 1 ... , • ~ I ie rąk, nie 
lamentuje, te nie tra męża i oka z co po
howa ; n·e narzeka że z aj n za po 
rade swego ŻY\\ i · ela. 

zach per ki ·e L 
miał przez dwa dni wielką , 
my gapiów obł galy przez ały dz efl b -
te! Oeoryc'a, r któr.},n za h tanął, i to-: 
'•arzy zyly mu w jego wycieczce na 'ń'y 

Jki Zamek 1 do parku tryj kiego, gdzie 
zach z :\'ielkiem zaJ iem ogi al panora-
mę bitvy ra fawi kicj. l ozatcm bardz.> 
hętnie i dlugo prze iadywał on na balko

nie hotelu GeJrge'a, pozwalając ·ickawym 
dowoli na ycać i ' idok'iem \\"Ojej oso 
by i fotografować i na ~ · zystkie boki ... 
Dziennikarze dotarli wpra ;\'dzie nie do sa
mego z ha, ale przynajmni j do otacza
ją ych g::i <lo. tojmkó\v. Jeden z mch roz
mawiał z towarzyszqcym zacł10\\ i ~:iel
kim wezyrem i mfal nieostrożność zapy
tać go, czy po ostatniej wojnie, wskutek 
osłabienia Rosyi, nic wzmogą się " , Pcrsyi 
wpływy Anglii? 

- Per~ya jest paf1st'ł ·cm zbyt potęż
ncm, aby miała ulegać jakimkolwiek wpły
wom - o<lparł na fJ dumnie pierwszy do
stojnik „k róla król6w". - Pcrsya jest 11aj
potężniejszcm pali. twcm \'/ Azyi, to też 
różne pa(1stwa curopcj ·kic mogą jedynie 
ubiegać się o jej przyjaźl1, ale wywierać na 
ni<i wpływu nic mogq. Żegnam pana.„ 

Na tcm sko1kzyl się wywiad nic lkzą
ccgo się psychologia, ludów wschodnich, 
dziennikarza. 

Inny dziennikarz spotkach jed11ego z 
·Jtaczających sza1..:ha <lygndtarzy w restau
racyi hotelu francuskiego. Okazale się, że 
pers umiał trochę po polsku i dosko1ialc 
po rosy}s\rn, kształcił ię bowiem w peters- • 
skicj szkole „prawowied6w". Oliwkowej 1 

cery i czamowlosy dypl:mrnta perski roz
mawiał chętnie o literaturze, sztuce, mniei 
o polityce, a najch~tniei o - kobićtach; 
powkdział, że podobaj<\ mu sic przcde
\Vszystkicm blondynki. Sam szach wypy
tywał o stosunki polskie i o 11as7.q przt:· 
szlość ... zarządzająccg::> hotelem. Najwię
kszą sympatyę widzów cieszyli się wnuk • 
i syn szacha. Pokazywali się oni co chwi- · 
la na balkonie w swokh bogato haf to wa- · 
nych złotem ciemnoźielonych sukiennych 
kaftanach z błękitnemi wst~gami orderów ~ 
przez ramię, zakupywali pocztówki, bie- · 
gali po parku Stryjskim - takiego nie mają · 
w p::>zbawionym prawic roślinności Tehe- · 
ranie. 

Ostatnie wiadomości. 
V e r s a I I I e s. f rancuzki minister 

WOjfly BerteaUX Wygłosił Z poWOdU -ObcbO- I 

du urodzin jenerała Foche mowę, w które 
zaznaczył, że francya nie pragnie wojny 
lecz armia jest zawsze na wszystko przygo . 
towaną. 

W ars z a w a. ,,Kur. Warszawsk:le- · 
mu" donoszą z Lodzl, że walka rozpoczęła 
się na 20 punktach miasta ~ównocześnie. , 
Barykady wzniesione miały wysokość do
mów dwu1tlętrowycb. Walczyło 60 tysię
cy uzbrojonych robotników przeciw 4 puł
kom piechoty, J pułkowi kozaków i 1 puł
kowi dragonów pod wodzą ienerała fxten. 
Do miasta nadeszła jeszcze dywiizya pie
choty i dywizya konnicy. 

T o k I o. Donoszą o nowe! potyczce, 
która zakończyła się ucieczką Rosyan. W 
walce brało udział 3000 Rosyan, którz 
straclli około 200 chłopa. 

-
I 

Postbestellungs· Formular. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kruserli

chen Postamt ein Exemplar der Zeitung 
„Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitungs. 

preisliste 128) ftir das III. Quartal 1905 

und zahle an Abonnement und Bestellgeld 

1,92 .Mk. 

Obige 1,92 Mk. erhałten zu haben, be
schein.igt. 
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'a budowę kościoła w Soku (Schulltz) 
~bżyh z obczyzny: 

Józ. Lipczak z Ałtenessen 10 mr., Apo
lonia Muszlewska 2 mr., J. Michalak 3 m., 
Mich. J(aczmarek 5 mr., St. ttyży 5 mr., J. 
Ruszczka 5 mr., od Stasia, Maryana, Ada
sia i Józinka z Coesfeld 4,05 mr., fr. Kaw
czrf1ski z Langendreer 3 mr., J. Cwikliński 
7- Dortmundu 2 nu., Józefa I(asprzak z Ber
lina 10 mr. Z Krayu pow . .Essen pp.: I. 
Dominiczak, M. Walczak, J. Goliiiski, P. 
Kurpie, fr. Iinuelarz, J. ·walczak po 1 mr., 
J. Pluta, J. Grześkowiak po 50 fen., razem 
7 mr. Z Essen-Altendoti: Szumatowski 
3 mr., Ratkowski 3 mr., I(rajewski 3 mr., 
Marszał 3 mr., Brodnicki 3 mr., Lubkowsk1 
3 mr., OrzechJwski 2 mr., PoHl1ski 2 mr., 
razem 22 mr. Józafat Kaliszan z matką 12 
mr., \Voźny z ż. 3 mr., wszyscy z Essen. 
Z Westfalii z .Eickel pp.: L. Bronk l mr., 
Franc. Kaczmarek 2 mr., W. I(lebo\vski 2 
mr., od rodz~ny Grzegoskich 2 mr., razem 
7 mr. Z Hcrne pod Bochumem: Szymon 
Lis 2 mr., Nawrocki 1 mr., Tom. Woźny z 
:Essen jedną komże dla księdza i 2 kome
szki dla mirustrantów, p. Antonina Mizgal
ska z Charlottcnburga 9 mr. 

Wszystkim ·::>fiarodawcom składam 
serdeczne f3óg zaptać. Bracia Rodacy, 
pomóżcie nam budować kościól ! Chcieli
byśmy zacząć budowę na przyszły rok, bo 
stary kościół się walrt, a jeszcze nam po
trzeba 25000 marek. Kto nadeśle znacz~ 
niejszy datek, otrzyma pocztówkę z pięk
nym widokiem starego kościoła. Datki 
przeznacz::mc są tylko na rzecz parafian. 
Kw i tuję także w gazetach. 

Snlec (Schulitz) 20. VI. 05. 
Ks. W. Nowakowski, 

komendarz. 

Koło śpiewu Cecylia w Herne 
'do.nosi wszystkim I(otom śpiewu, biorą
cym udział w latosim „Zjeździe", iż 
„zjazd" nie ::>dbędzie się dn~a 2 lipca, ponie
waż zaszł nieporozumlenie z policyą. 
Ziazd odbędzie się później. (6) 

Zarząd l(oła śpJewu Cecylia w Herne. 

Towarzystwo „Samopomoc polskich kup. 
ców i przemysłowców" 

odbędzie przyszłe posiedzenie w czwartek 
w święt::> śś. Piotra i Pawla 29 bm. o godz. 
I w poludnie w lokalu p. Jul. Cramera w 
łierne, ul. Nowa, naprzeciw domu katolic
kiej czeladzi. Liczny udział pożądany, 
gdyż są ważne sprawy do załatwienia. 
(3 d.) Zarząd. 

Baczność Altenessen ! 
Szan. Rodakom w Altenessen dooosi

my uprzejmie, iż w czwartek 29 czerwca 
w uroczystość śś. Piotra i Pawła urządza
my zabawę z tańcem na sab p. J. Saala, 
na którą szan. Rudaków zapraszamy. Mu
zyka: polskie dudy i skrzypce. Początek 
o godz. 4 po pol. O liczny udział uprasza 
(2) Komitet. 

Wiec „Zjednoczenia zaw. pot." dla Dell w lg 
J Bottrop 

odbędzie się w święto śś. Piotra i Pawła 
29 czerwca w Dellwig na saLL p. Hesse, 
przy kopalni Prosper pJ pot o godz. 40. 
Na porządku dziennym: Nowela górnicza. 
sprawy zarobkowe i inne ważne sprawy. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

W i elki wiec polsko-katolicki 
w Herae 

odbędzie ~1ę 29 czerwca, w dzień śś. P-io
tra i Pawta po południu o godz. pól do 4 
na sali p. Nussbauma, przy ulicy Dworco
wej (Bahnhofstr.) Na rp:>rządku dz:Lennym 
referat p. Kwiatkowskiego ,~ dotychczaso
wej działalnośclt komitetu kościelnego i o 
przebiegu deputacyi do ks. Proboszcza, ja
koteż powzięcie uchwały, co do dalszych 
kruków. 

Ufamy ,że wszyscy katJlicy param 
berneńskiej, którzy sz.cześcia swego t 
swoich pragną, jak jeden mąż na wiec się 
staw.ią, dając dowód, że sprawy religii na
szej św. nam nie obce, że powszechnie 
smutne tutejsze stosunki. kościelne odczu
wamy i naprawy ich pragniemy. Dorna 
gajmy się spraWiedliwego uwzględnienia 
naszych potrzeb duchowych. 

łfeme, dnia 21 cz_erwca l!X>S. 
Komitet kościelny: 

Stanisław Jankowiak, Wincenty Shldzlń
ski, Józef łfeHg, W·:>id.ech Gapski, Józef 
W•iśniewski, f'ranciszek Mańka, Pawel 
"MagJetka, Stanisław Lemański, fan Kwtat-

kO!Ws1d. 
Uwaga Szanowne l(edakcye pism w 

kraju, które tu w Merne czytelników mają, 
prosimy o łaskawe powtórzenie 001.iejsze
go zaproszenila. (8) 

Towarzystwo św. Józefa w Sterkrade 
oznajmia swym czlonkom, ,i:ż przyszle ze
branie odbędzie s1ę w niedzielę, 2 lipca 
przed pot o gdd.z. 11 na salli domu Towa
rzystw kat., ul. Brandenburgstr. O liczny 
udział uprasza się, ponieważ będzie spra
wndanie z zeszłego k\\·artalu i różne spra 

:t~~it~~~;t~~~:t~~;t 
!~ Tow. aimnastyczne Sok6ł ~ 
~ w Neamtllal, „y 
ft usyła w dzień ślubu naszemu szanowne- 1ł 
fe\ mu drnho wi nstępcy sekretarza, ~ 

łw\ J. Ratajszczakowi, 11 
\\ y pod obrady przyjdą, więc t~ie powinno ft ora..is jego dozgonnej towarzyuce iycia tł 
ani jednego członka brakować. Goście mi- 4 „ puuie ~ 
Ie widziani. fr. Strugała, przew. (2d) I ft ~arcie 1>eba, ;j 
\V' z· d • d I k. ,„ jak najserdeczniej:1r;e życzenia błogosła.- ~ 

1ec " Je noczema zawo owego po s te• 'filol wi~ttstwa Botego i wezelkiej pomyślności "Y 
ko" W Meiderich ft w stani~ małżeń1kim a w końcu po ~ 

odbędZ/le się dnia 9 lipca przed pol. o gJdz. .._„ trzykrcćwykrzykujemy: Czołem! Czołem! ~Jloł. 
110 w lokalu p. Mismal, I(urzestr. Na po- V-.it Czołem t „..., 
r2ądku obrad: Sprawy fabryczne, wa- ft Tego Wam żJ·c:iy Tow-. 1tmna• ~ 
żność organizacyi zawodowej !i inne wa- ~ &tJHne 8ołlół w Neumftbl. (1) ~ 
żn.e sprawy. ~iczn~ udział po.ż~dany. Na ~~~~~~~~~~~~~~~ 
\v1ec przybędzie mowca zam1eJscowy. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

WIEC PRZEDWYBORCZY W CATERN-
BERG 

odbędz1ie się 2 lipca po nabożellstw.1e (o g. 
110) w lokalu p. W en n er' a przy kościele 
kat. Szan. l(Jdaków z Caternberg prosi
my. o liczny udzial, pokażmy że żyjemy 1i 
że jesteśmy sobą. l(omitet powiatowy. 

Towarz. gimn. „Sokół" w Gelsenkirchen-
Ueckendorf 

dJnosii swym czJonkom, iż w czwartek 
(święto Piotra i Pawła) dnia 27 czerwca 
b r. po pol. o godz. 4 odbędzie się walne 
zebraruie, ·Jraz sprawozdanje kasy z pier~ 
~.vszego pól roku. Jest pożądancm, aby 
druhow:ie się jak .najticzniej stawlili. Goście 
mile wMziani. O liczny ndzial uprasza się. 
Czołem! Wydział. 

Wiec „Zjednoczenia zaw. pot." w Bochum-
Hofstede 

odbędzie s~ę w niedzielę, dnia 2 lipca po po 
łudniu o godz. 3 w lokalu p. Ormeloh, przy 
dworcu. Na pJrządku obrad: Nowela 
górnicza; sprawy zarobkowe i kna'Pszef
towe i inne ważne sprawy. Liczny udział 
rodaków z Hamme, Grummc i Riemke po
żądany. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Biuro informacyjne „PolskJego Centralne-
go l(omitetu Wyborczego" 

uprasza o nadsyłanie materyalu w spra
wach społecznych i pohtycznych p. adr. 
Dr. Tadeusz Jawvrski, Poznaf1 Posen. Te-

lefon 1759. 

Wielka wycieczka z Bochum 
odbędzie się dnia 29 czern·ca, w świGtO śś. 
Piotra i Pawla do ogrodu p. Bergmanna, 
Ricmkestr. nr. 6, który pJlożony jest tuż 
przy kopalni „łfanibal I." I( olej elektrycz
na z Bochum od Kortlandra do Schulte, 
Marmelshagen kosztuje 2{) fen. Za Schul
tem uli.ca Riemkestr. na prawo piękny o
gród i łąka. Wszystklich Rodaków z ro
dzinami ·w okol11cy zamieszkalych uprzej
mie do •:lgrodu zapraszamy. Tamże będą 
rozmaite gry dla starszych, młodszych 1 

dzieci. Pomiędzy innymi strzelanie do tar
czy, wyścigi'fi kręg"iel11ia itd. Dla n~ewiast 
tłuczenie garnka, noszenie jajka zwijanie 
kłębka itd. Dla dzieci gry w kółko itd .. Na 
powyższe gry naznaczone są nagrody. 
W Bochum zgromadzenie uczestników od 
godziny 2 d3 3 po pludtl\iu punktua1nie u 
p. Schemanna tuż przy klasztorze, potem 
wymarsz albo wyjazd do ogrodu. O licz
ny udział :Rodaków uprasza się. 

„l(omitet wycieczek latowych." 

J \.I • [. .i~ 

ł\ Józef oski 
w Herne, 

poleca 

korony ślubne, welony, płer
ielonkł ilubne, broszki, krzy
żyki złote i pozłacane z łań

ezuszkiml, korale prawdziwe 
siekanki, prawdziwe bursztyny 
i wiele innych rzecy.y. 

F. Józef oski 
w HERNE, 

ul. Il a h n h o f s t i·. 52. 

Napn;eciw Nowej ulicy. 

Czeladnik krawiecki znajdzie u mn~ 
stałe zatrudnienie od sztuk!i. 

fr, Dukat, mistrz krawiecki, 
Gels.-Hiillen, Priesenstr. 15. 

Mam za.miar sprze
dać moją 

5 morgow4 po· 
siadłość 

znowymi masywne
mi budynkami i 
studnią. Położenie 
przy szosie i pań
skiem w duży wii 
D u s i n, 20 minut 
do miasta. Cena 
według ug~dy. 

Zgłoszenie upraaza, 
się nadesłać do Ek
spedycyi w Bochn111, 

. pod list do Wia
rusa Polskiego. 

A. S. B. (2) 

Służ~ca Polka 
znajf\ca wszelki\ Nboto 
domowf\. :może si~ zgło-
si6. · 

Jozef Danielak, 
Wanne, 

(2) Bahnhofit•r. SOa. 
Od pierwszego elerpnia 

e" 
dwie stancye 

do wynajęcia. 

Józef Danielak, 
Waan~ 

~) Bahnhofstr. 80&, 
Zdolna 

Polska służ~ca 
znajdzie zaraz ełuibę. 

Płaca. 60 ta.larów 

Gustaw Brocke 
w \'VeUer n.jd. Ruhr. 

(2 J Kaiseratr. 40. 

Szanownym Rodakom z Gtinnlgfeld, Hordel 
mój ·····=••++•• • W. BrUggemann ł S.:S:LAD 

towarów kolonialnych, łokciowych i kró„ 
tkich, wina palskiego, cygar, papierosów 
i tabaki do palenia, . zażywania i żucia z fabrryki 

polskiej. 
Szczególnie zwracam uwagQ na wyborną mąk~, 

polską kiełbas~, słoninę i wszelkie inne artykuły. 
Po zakupnie ?.a 90 m. daje 3 m. w towarze 

rabatu. Z uszanowaniem 
Franciszek Kapała, 

Gu n ni g fel a, ul. Haupt.str. 69. 

• w Gehenkłrchen III. V ft Ma.rkgrn.fenstr. Markgrafenstr. ·ft 
, • poleca ;~;i,°';ścl swój • 

V w razie wesół, chrzcin i wyjazdów V 
ft · wycieczkowych. ft 

Taksa.mo poleca· karawany po1rzebowe tak wielkie, • 

• 

jako też małe dla dzieci. - Cely bardzo umiarkowane. -
' Zamówienia przyjmuje 

Stefan Rejer, • V: Gelsenkirehen 111, Markgrafen.str. ft oraz właściciel sam. 

·····=······ Konfekcya WieI~a 

dla pań WYPRZEOAZ " 
Zadziwiająco 

po cenach 

znacznie zniżonych, 
częściowo do 

połowy dawniejszej 
ceny. 

---o---

celu 

UPRZĄTNIĘCIA 
wszelkich 

t I ' an10 •. 
Neslowe prześcieradła 

po 1120 mr. 

Dola ~owe prześcieradła 
po 1,95 mr. 

Neslowe prześcieradła 
po 1165 mr. 

t Ó I k • h d b k Materye na koszule Partya Dam-1 ,owar w o c10wyc , mo oyc on-1 metr .• , fe~ .. i :vr•ei 

Sk.ICh bluzek f ekcyi dla pań i panów . Perkale :~ ~=c~e~~tei 
Materye oa ręczniki 

po nadzwyczaj tanich cenach. metr 24 fen. i wytej. do wyszukania 

BBf· 135 195 2 50 Ceny wyprzedaży s~„ na każdei sztuee wypi·sane. Materye na suknie . , m. , m. , m. "'W CJ 

drukowane metr 55 f~ 

(1) 

Firma: 
' 
BOCHUM, 

Hoohstr. 23. 
Za •t1t. uklaj t nłlbrl of 10 .... d lnl ~ 1I•1 I • 1: 1I1 ~I Jr: ił4lrDI• ..... łfa'rh• ł lldoskulł Wńawatdn •• Wta nu Polaklla:a„ w Bocb ... 



lir. 145. Boobam, środa 28-go czerwca 1906. 

~lfizłenne pismo lndowo dla Polaków na obczyźnie, po~ ęcone oświacł raz spr o narodowym, p litycznym ł zarob ·o D 

f/y c)}c-di:! ~1łus!e 1 WJJtUdtm •11 P°'wi•ticcinyci. 
?r~1uiplat1 kvluł1L,a na poczcie i 11 listo"\\"YCh wynosi 
~ mr. 50 fen„ a z:. odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 

::?P'iP.tlll Poliki" zapisany jest w cenniku pocztowym 
u · ł>~ naki~m „ł. poinisch" nr. 128. 

Imię B że za 

Reda.key a, Drukarnia i Księgarnia znajduje slę w Bochum, pr.zy ulicy Malthcserstrasse. - .Aures: "\Viuruij Polski", Bochum. - Tel cf o n u nr· 14 l . 

-._ odzłce polscy! Uczcie dzieci 1we 

'wić, czytać I pisać po polsku! Nie Jest 

f~łu!em, kto potomstwu swemu znł@ .
r , ·ć się pozwołł I 

Z wypadków dnia. 

W Warszawie wzrasta wrzenie. 
Depesza z Warszawy donosi, że strejk 

ogólny ·nie powiódł się, lecz wzburzenie li·• 

mysló\V jest ogólne. Wojsko zburzyło 
pięć barykad, przy czem zginęły 2 osoby.. 
W fabrykach nie pracuj~\, jakkolwiek rJ
botnicy dla strejku są uspos-obieni nieprzy~ 
chylnie. Obiega pogloska, że '\Y Często
chowie rzucono bombę, która zraniła 7 o
sób, w tern naczelnika policyi. 

W ostatniej chwili 
zwracamy się jeszcze do. naszych Szan 
Czytelników z usilną prośbą, aby zechcieF 
rozszerzać „Wiarusa Polskiego", zjedny
wając mu licznych nowych abonentów na 
przyszłe trzy miesiące. Pomoc taka jest 
nam konuecznie potrzebna właśnie obecnie. 
gdzie to ze wszystkich stron starają się o 
h\ aby zniszczyć „Wiamsa Polskiego". 

Telegramy. 
Wiedeń. „N. Pr. Pr." donosi, iż 

n:ąd starać się będzie w radzie państwa o 
upoważnienie do samodzielnego uregulo
wania stósunków handlowych w Austryi1 
gdy tego okoliczności będą wymagały. 

B e r I i n. l(siążę AntOni Hohenzol-
lern powrócił z podróży do Japonii. 

P a r y ż. Panuje tutaj zdanie, że za. 
targ francusko-niemiecki zak-0ńczy się w 
krótce pomyślnie. 

L o n d y n. Ang·ielska opinia publicz· 
na jest ogromnie oburzona na Niemcy. Kił· 
ka poważnych dzienników przemawia za 
sojuszem Anglii, Francyi, Stanów Zjedno
czonych i Japonii przeciw Niemcom. 

Zgbranie Głównego Komif e• 
lu \Vyborćzego Palsk~ego 
dla \Vestfalii, Nadrenii i S<{sieclinich prowin 
cyj zagai! zwo./ujący je pierwszy zastępca 
przcwodr~:·czącego p. f ranciszek Jainowsk• 
z Bruchu '\vskazując na porządek obrad 
zawarty ~v \vysłancm doi wszystkich 35 
czlonków zaproszeniu imiennem, które 
brzmialo jak następuje: 

R.ecklinghausen-Siid, 23 czerwca 05. 
Marienstr. 

Posiedzenie OlównegJ Komitetu Wy
borczego polskiego dla Westfalii, Nadrenii 
1 sąsiedmc-h · prowincyi o,dbGdztie się pun
ktualnie 0 godz. 4 p~ potudniu \V niiedzielę! 
<inia 25 czerwca w Gelsenkirchen, na sah 
hotelu Germania" (Baumeister), Arnim-

" str. 
Porządek obrad: 1. Wybór u~upel~ 

niaiący pie n\ szeg J przewodinliczącego I 

sekretarza Komitetu Glównego Wyborcze
go dla W. N. :1 s. pr. 

2) Ponowne rozpatrzenie i o.stateczne 
Wyjaśnienie spraw kaso-\.vych. . 

Z powodu podniesionych ponJ\VIHe 
izarzutów chodzi mianowicie o wysłucha
nie pp, Tomasza Kubiaka, dawdi.iejszego 
Pierwszeg(){ przewo<lniczącego, Antoni'eg~ 
Brejskii.ego dawniejszego sekretarza 1 

Pk-tra Szt~tla oraz członków komi~yi re-
1\Vizyfnej pp. Jana Kolendy, . Stamsl~wa 
l\rzyża(1skiego, Bartłomie~a Wtlk~wsk1egJ 
l Apolinarego ·W oicZYńsk1eg0i, ktorych to 

panów oraz wszystkich ..:złonkt'>w Clló\ nc
go Komitetu ·wyborczego P:>lskicgo sic; 
uprasza, by dla ważności niezwykłej po
siedzenia lrnniecznie przybyć zechcieli. 

Sprawa kasc wa winnn być stanO'\vczo 
bezwzględnie załatwioną. 

Z PO·\\ ażaniem 

franciszek Jano wski, 
piicrn szy zastępca przewodniczącego. 

Przc\\'Jdniczący odczytał listę obec
nych członkÓ\\ i zaznaczył, że p. l(ubrnk 
lllimo tak\\ yraźnego zaproszenia nic przy
był, ani też się nic uniewinnił. Członek 
komisyi re'\\ izyjnej p. Kolenda do1niósł, że 
przybędz~e później, gdyż na początek roz
praw stawić s11ę nie może. 

Po przeczytanit1 prntokó!u z dwóch J

statnich zebrań, które przyjęto z małą ztma 
nq \\ protokóle ze zebrania ostatniego, 
przystąpiono do wyboru pierwszego prze
wodniczc.tceg;) najwyższej polskiej wladzy 
wyborczej na obczyźnie w miejsce p. To
Imtsza Kubiaka, który urząd ten zlożył na 
os ta tniern posiedzen~u. 

Z tajnego glosowania ·wyszedł ostate
czn1te zwycięzko p. Apolinary Wojczy(isk1 
z Gelsenkirchen. 

Jedn::igłośnie uchwalono także, by 
dwaj zastępcy „Wiarusa Polskiego" pozo
stali nadal członkami komitetu i by p. A. 
Brejski urząd sekretarza dalej piastował;. 
'\\·skutek odpowiedzi ze strony interesowa
nej że „Wiarus Polski" zrzeklszy się raz 

I . , • • 

odnośnego prawa, z mego korzystac JUZ 

,11ic będzie, uchwalono zwołać walne zebra 
nie wyborców celem zmiany odnośnego pa 
ragrafn regulaminu wyborczego i wybrać 
tymczasowo zastępcę sekretarza, które~o 
też obrano glosowaniem taj11em w osobie 
p. Jana Wilkowskiego z Schonncbecku. 

\V związku z powyższem stawiono 
wn[osck o wybranie komisyi do rcwizyi 
regulaminu wyborczego. W toku dysku
syJ, która się wywiązała nad tern, czy spr~ 
wę poruczyć wydziałowi komitetu cz~ tez 
osobnej komisyi, zaznaczył p. fan Wilko
wski •CO następuje.i: Stawiam wniosek o 
oddanie sprawy osobnej komisyi, do któ
rej przecież można wybrać także ~z~nnkó\V 
'\vydzlialu. Czynię to z przczoirno~c1. . Mu~ 
simy s.1ę bowiem obecnie wszędzie t.1cz~c 
z krytyką, na obczyźnie i w kraju.; w1dz1e
liśmy, jak zapłacono p. Janowskiemu .z~ 
jego pracę, mamy namacalny przy~la~, Jak: 
za jego prace zaptacono p. A. BreJsk1enm: 
(Dla objaśnienia dodajemy, że p. Janmvskt 
ofiarowanego mu urzędu pierwsze~o prze
wodniczącego Gł. Kom. Wyb. P. nie przy
iąl, zaznaczając, że zac~e1:ianoby go zbyt 
wiele z powodu teg.o; JUZ teraz bowiem 
powiadają, że pan Janowski wszystko 
czyni tylko dla interesu.) . . 

Wniosek p. J. Wilkowskiego przy1ęto 
i wybrnno do komisyi rewizyjnej pp .. A. 
Kranca z Gelsenkirchen, Jana 'l Bart!om1e
ja Wilkowskich, Stanisława Kunza z Bo
chum, franc1szka Janowskiego z Bru~hu. 
Józefa Dąbrowskieg:> z ttcrtc~1, Apolina
rego Wojczy(Jskiego z Gelsenkirchen, .sta
ni,slawa Krzyża!Iskiego z Oberh~.uscn l St. 
Nowickiego z Recklinghause~-Su~. 

Pan Jan Wilkov...-ski stawił wmosek na
gły w ·sprawie delegata do. Centralnego 
Komitetu Wyborczego P_Jl~k1eg?. na Rze
szę Niemiecką w. Pozn~mu i wn~ost, b! p. 
Tomaszowi Kubiakowi ze St~1 um m.ząd 
delegata odebrać. Pan Jan Wilk-0'\\~sk1 _u
zasadniając swój wni.osek . pow1edz1al 
rnniejwięcej, co następuJe: Nte mam zau
fania do p. Kubiaka, by on w da·~ym raz1,e 

. dal sJbie przez ,11nnych \\ mó\\"tc czegos, 
me , . 1 k' bcz'r co nie byłoby po mysb Po a ow na o J-

, . Pan Tomasz Kubiak tak stanO\Yczo zme. . . 
i obszernie przemawiał na os~tme~ nad 
, n zebranh1 za wstrzymamem się o 
~~~~owania, co przecież wyszfoby tylko na 

korzyść centro\\ cÓ\\. Nic pojmuiG. sk d 
p. T. Kubiak do tak'.tc~o przekonania prz) -
szedł; pomiędzy koziołkami, które on te
raz wy\\ raca, .są i inne rzeczy jeszcze 
możebne. 

.Może być, że siG mylę i chętnie wy
slucham zdania przeciwnego, lecz winie
nem tutaj wypowicd.z•icć moje zdanie. My 
potrzebujemy osobo absolutnie pewm1. 

Pan Stamsław l(rzyżal1sku z Oberha11-
sc11 wystąpił przeciw wywodom p. Wił~ 
kowskicgo zaznaczając, że p. T. Kubiaka 
zna jako dobrego Polaka ·narodowca i za
rzuty czynione panu K. w tym względzie 
odpiera. Pan Krzyża11ski oś\viadczyt siQ 
przeciw wnioskowi p. Wilkowskiego. 

Pau Jan Wilkowski odporwiedzia?, .że 
urn przekonanie o p. Kubiaku że jest czlo
wiekiem zmiennym; zresztą polskości p, 
Kubiakowi me odmawia. „Wniosek mój -
o~wiadcza p. Wilkowski - stawiłem ze 
względów praktycznych, by się zabczpic .. 
czyć. „Wiarus Polski" wystawił nam 
świadectwo dojrzałości, a p. Kubiak, gdy
by był przeprowadzi! wstrzymamc się od 
głosowania byłby skompromitował cały 
komitet, i byłby oddal „Wiarusa Polskie
go" pod miecze wrogów, gdyż powiedzia
noby, że póki „Wiarus Polski" stał na cze
le glosowano na narodowca, lecz gdy 
„\Viarus Plllski" się usunął, zaraz rzecz się 
zmienila, a Polacy pragnąc się wstrzymać 
od glosowania ·skłaniają się ku centrow
com. 

Pan Stanislaw Krzyżaf1ski odpo\\ ie
dzial: Pan Kubiak radził wstrzymać się 
od glosowania ze względów materyalnych 
i wypowiedział swe zdanie, by zbadać opi
ni~. Za centrowcem p. Kubiak nie myślał 
się oświadczyć. Radzę sprawę odłożyć do 
przyszłego zebrania, gdy p. Kubiak będzie 
obecnym i będzie się mógł bronić. Pan 
Chwiałkowski poparł zdanie p. Krzyżań~ 
skiego. Pan B. Wilkowski oświadczył się 
za wnioskiem p. Jana WjJkowskiego. 

Pan Sztul zaznaczył: Wywody pp. 
Wilkowskich są słuszne, lecz jestem za o<l
roczcrnicm sprawy do przyszłego zebrama 
i ubolewam, że p. Kubiak mimo, że'" zwo
lanitl dzisiejszego zebrania jest intereso\va
ny się nic stawit Postępowania p. Ku
bi~ka wobec komitetu mkt nie pochwali. 
Błędem jest u p. Kubiaka, iż w swem zda
niu jest bardzo zmienny. 

Pan Kranc oświadcza się za załatwie-
11iem sprawy zaraz na tem zebranm. 

Pan Jan Wilkowski wywodził, że p. 
Kubiak prowadza wobec komitetu krecią 
robotę i nic chodzi tutaj o osobę p. Kubia
ka, lecz o sprawę, która tej dysknsyi \: Y·1 

maga. 
Pan Chwiałkowski radził jeszcze raz, 

by punkt ten odroczyć do przyszłego ze
brania. 
· Przewodniczący urządzi! najpierw glo-
sowanie nad tern, czy sprawę delegata za
łatwić zaraz czy na przyszlem zebraniu, 

Większość znaczna oświadczyła sii:J 
z~ natychmiasto\vem załatwieniem, prz~
c1w nic O'Iosowat nikt; d\Yóch czy trzecn 
z obecny~h wstrzymało się od glosowania. 

Uchwalono następnie odebrać p. Ku
biakowi mandat do Centralnego Kom. 
Wyb. Polskiego na Rzeszę Niem. 

Po zapadlej uchwale zaznaczyt p. Woj
czyńsk1, że sprawa delegata wobec wybo
rów w Essel1skiem jest istotnie aktualna. 

Delegatem w miej ce p. Kubiaka obra
no p. Jana Wilkowskiego. 

Pan Janowski, który dla \: ażnych 
spraw miejscowych zniewolony był opu
ścić zebranie przed kol1cem, Od<ial te~az 
przewodnictwo p. Krancowi z Oelsenkir: 
chen prosząc o rzeczowe bezstronne 1 
bez'\~-zględnc załatwienie następnego pun
ktu porządku dziennego. Obrady nad(tym 

prnktcm to.:z (; trz ba j dynie dla tego. 
ponic" aż p. Kubiak na ze zl m zcbran·u 
oś\\'iad zył, co następuje: 

„Na walncm zebraniu ;\: lutym byt J 

podług prawo7.dania p. A. Brej kiego 4 
marek w h1s1e wyhor z j - ~ ly jednak 
pod nacąskicm opinii ·prawo zbadano <lo
J·tadnic, \\ ykazalo sic;, że \\ kasie z11aj
d11je się około 400 marek''. 

Pan Kranc z Gelsenkirchen obcjm11i<1c 
przewodnictwo, zaznaczył, że p. l'ubiaka 
powiadomiono dokładnie, dż chodzi o jego 
zdanie; jeżeli na zebranie nic przybył, sam 
za to odpowiedzialność: ponosi. 

NawiGzt1h\c do wywodćnv p. J ~mow
skiego oświadczyl p. Kranc, że clla wszy t
kich prócz p. Kubiaka jest rzccz4 jasną, iż 
p. A. Brcjski ani 2 lutego :.llli na nast~
pnych posic<lzcniach sprawozdania z kasy 
nic zdawał, lecz z wysyłki bon6w. 

Pan A. Brcjski na prośbG p. Kranca od 
czytał to, co czytał na zebranht 2 lutego. \V 
knl1cn zaznaczył p. Brejski, że w6wcza 
priez pomy?ln~ rachunek należq,cy do 
,,7wiązkn Polak<iw" dostał się do rachun
ków „Grówncgo K.omitctn Wyborczego", 
lecz omyłkę tę natychmiast na owem ze
braniu spostrzeżO'no i rachunek ten odlą~ 
czo no. 

Pa.ii Dąbrowski oświadczył, że był 
na zebranltu 2 Jnteg0 '1 słyszał jedynie to, 
cop. A. Brejski obecni-.: odczytał. O 40 m. 
p A. Brejski wogólc nie mów.U. 

Pan Kunz z Bochum ttomaczyl zdanie 
p. Kubiaka. 

Pan Kranc stwierdził, że p. A. Brejski 
zdawał sprawozdanie tylko ztego, co wpły, 
nttło do drukarni „Wiaru a Pol kiego" z 
dobrowolnych skladek i wysyłki bonów. 

„Pan Brejski mówil o 300 markach, któ 
re wówczas na tolc wyliczył. Rzecz~'i
ścic pojąć nic mogę, jak p, Kubiak mógł 
mówić o 40 markach. Jedynie na posiedze 
niu, które nastąpiło po zebraniu z dnia 2 
lutego, p. Sztul, który wówczas książek 
.1ic przywiózł ze sob~1. mówił o 40 do ~o 
markach w kasie niezależnie od pie<ni dz~· 
a1adcsla11ych do drul arni ,,Wiarusa pr I
ski ego". 

Pan ztul potwierdził Iowa p. Kran ·a 
i dodaje, że p. Brej ski przysłał mu co~ 
przeszło 300 marek, re zta znajdowała się 
w kasie u n~ego (u p. 'ztula). Dalej powie
d/:ia! p. ztnl: Ja ·am mówiłem do p. Ku~ 
biaka o 40- 50 markach; słowa moje przy
pisuje p. Kubiak p. I3rejsk1emu. Pan Ku
biaka zresztą nie rozumiem, bo sam S\ ói 
podpi potożyl pod zdanie, że kasa była w 
i jest w porządku, to samo dotyczy się p. 
Kolendy jako członka komi ./i rewizyh 
nej. 

1Pa11 Jan Vilkowski zapytał się p. Sztu 
la, jak się rzecz ma ze zdaniem p. Kolendy, 
który mówił, że p. Sztnl na pierwsze po
siedzenie komisyi re,vizyjnej przyniósł zo 
sobą tylko zwitl<'i, których p. Kolenda rewi 
<lować nie chciał. 

Pan ztul -0świad zył, że Z\Vitków 1ue 
przywiózł, lecz zeszycik, w ktlirym noto
wał wszelkie pozy ye ka owe, bo nie mógł 
prze ież za każdą razą no ić ze obą, 
wszelkich ksiąg. 

Nieprawdą jest, jakoby p. Kole11da Zł! 
pierwszą razą kasy nie rewidowat P. Ko~ 
lenda rewido\.vał kasę pierwszą tlrugą ra„ 
zą i oś,:i:iadczyt razem z innymi członkami 
ii wszystko znalazł w porządku. 

Członkowie komisyi rewizyjnej pp. 
Wojczyi1ski, Krzyżań ki · Bartłomiej \Vdl
kowski potwierdzili slowa p. '"'ztula który 
okazał jeszcze zeszycik, o który chodzilo. 

·Przedłożono także książki kasowe i 
OŚ\\iadczenie p. Kubiaka oraz k rmsyi re
wtzyjnej ogłoszone swego cza u we ,,Wia
rusie Polskim0

, a potwierdzające ze ksią„ 



Zki sekretarza i .kasy;cra znal~zi ::mo w_ z.u
pełnym porządku. ·. 

Panowic Jan Wilkov.:ski i Kran<: 
st\\"1erdzaJą, że okazało się dowodniet iż p. 

,Kubiak w niczem słuszności nie miał i rze
czywiście pojąć trudno, z jakiego powodu 
takie zdanie wyglosil. 

Pan CQwiałkaw~ki wywodzil, że cala 
sprr. wa wywiązała się z niezgody, która 1)d 

pewnego czasu zapanowała na obczyźnie 
i zaznaczył, iż p. Żnińskiego w Dortmun
dzie już nie ma i wszystko pójdzie inaczej. 
(Od Re<l. Jak już wfadomo, p. Żniński tego 
samego drua wrócił do Dortmundu.) 

Pan Krzyżański odpowiedzial na te 
wywody, że, co p. Chwliałkowski zama
czyl, byłoby może stosowne na wiecu. Tu 
jednakowoż chodzi o to jedynie, że p. Ku
brak rozsiewa wieści bezpodstawne, które 
stanowczo potępić trzeba. Pan Kubiak 
swym podpisem zatwierdził, że wszystko 
byto w porządku, a teraz sobie samemu 
przeczy. Potępiam takie postępowanie i 
sta\viam \rniosek, byśmy zgadnie potępili 
taką działalność p. Kubiaka. 

Pan Kranc dodał, że jeżeli się p. Ko-. 
lendzie wygląd książki jakiej kasyera Il'ie 
podoba!, to nie może on tw1erdzić dla tego, · 
.że książki byly w nieporządlku, bo to ludzie 
inaczej rozumieją. Pana Kubiaka zła wola 
-okazała się najlepiej, gdy zeszłe posiedze
nie przed końcem opuścił oświadczając, iż 
uczynić to musi dla stosunków familijnych, 
Tymczasem ogólnie wiadomo, że p. Ku
biak z różnymi panami jeszcze kilka go
-Ozin przebywa! w innym lokalu prowa<lząc 
różne dyskusye. 

Pan Jan Wilkowski zaznaczył, iż na 
czelne napaści na p. Brejskiego trzeba dać 
odpowiednią odprawę. Innej bron~ nie ma
my wobec ludzi nikczemnych, którzy pra
gną zaszkodzić p. Brejsk.iemu na slawie i 
na 111ieniu. Postępowainie tych ludzi pięt
nujemy jako nędzne. Najzabawniejsze by
Jo, że już p. Żniński woła1 w Essen, aż się 
dowiemy cudów niewidów. Czekaliśmy 
dość dlugo na cudy niewidy i czekamy do
tąd . Teraz ci, co objęli spuściznę po p, 
Żnińskim, czynią to samo, co p. Żniński.i, 
wyrażają się dwuznacznie, a zawsze każą 
czekać. Wnoszę o uchwaleinie odpowie
dn iej rezolucyi w tej spra!Wie. 

Pan Krnnc zawiesił posiedzenie. na 7 
minut, w którym to czasie spisano rezolu
cyę przyjętą jednogłośnie w następującem 
brzm1eniu: 

„Zebrani członkowie „Glów:nego Komi
tetu W. P. na Westfalię, Nadrenię i przyle
gle prowin.cye", wyrażamy bylemu sekre
tarzowi tegoż komitetu p. A. Brejskiemu z 
B-0chum nasze podziękowanie za jego do
tychczasową, pod każdym względem wzo
rową dzfalalność. 

Potępiamy jak naistanowczej wszelkie 
przez ludzi zlej woH rozsiewane, uwłacza- · 
jące panu A. Brejskiemu wieści. Miano
wicie powiedział p. Tomasz Kubiak, byly 
przew{)dniczący „Glówinego komitetu wy
oorczego", że na walnem zebraniu w lu
tym było podług sprawozdania p. A. Brej
skiego 40 mr. w kasie wyborczej, gdy jed
nak pod naciskiem -Opinii sprawę zbadano 
dvkładnie, wykazało się, że w kasie wy
borczej znajduje się okolo 400 marek. 
ifwicrdzenie p. T. Kubiaka jest wierutnym 
fałszem. Dzisiejsze zebranie „Główneg0 
komitetu wyborczego", po wyslucha.Il"iu 
członków, którzy byli obecnymi na zebra„ 
11iu 2 lutego br. oraz na nas·tępnych zebra
niach, - dalej po wysluchani1U sprawo
zda t'1, które p. A. Brejski odczytał na -od
nośnych zebraniach,oraz po dokladnem 
z l"adaniu książek i dokumentów tyczą
c yc h się tej sprawy, shvierdza i zaświad
cza, że p. A. Brejski sprawozdania z kasy 
nie zdawał, bo p. A. Brejski kasy wybor
.{;Zej nie prowadził aini nie posiadał, że p. 
A. Brejski o 40 markach nie mówil, lecz 
zdawał tylko sprawę z wysyłkb. bonów i 
dobrowolnych skladek, które wpłynęły do 
-diukami „Wiar. Pol.". Sumę, którą tu
taj wymienił p. A. Brejskł i które to pienią
dze zaraz ina stole złożyl dnia 2 lutego b. r, 
były 307,24, a o 4-0 markach w ogóle p, 
Brejski nie mówil. Stwierdzo'llo jednako
woż, że o 40 markach w kasie mówił ka
.syer p. Sztul , me 2 lutego, lecz na następ~ 
:11em posiedzeniu „O. k. w.". 

Stain kasy zba<lano nie pod naciskiem 
oph11ii, lecz pod naciskiem p. A. Brejskiego. 
który ku temu parł i w tym celu posiedze
u ic na dzi·ef1 2 lutego spowodował. 

Potępiamy publiczruie takie postępJ
wanie byłego przewodniczącego „O. K. 
~.0, piętnujemy Je jako niegodne czło
wieka honorowego. 

Pana A. Brejskiego " znamy od ·da
wnych lat z pracy. dla . ogółu i ceni.my go 
tem więcej„ że w pracy dla.dobra Polaków 

na obczyźnie takie go przykrości spoty
kają. ·_ · 

Pmvyższą rezolucye przyjęto Jednoglo 
śnie na zebraniu „Głó\\'nego Komitetu Wy
borczego Polskiego dla W., N. i s. pr. w 
Gesenk1 rchen dnfa 25. 6. 05. 

.. Wyd:ilał: . 
Apolinary Wojczyńskr, Andrzej Kranc. J. 
Wilkowski, Piotr Sztul, Józef Dąbrowski. 

Obrady rozP-Oczęte o godzinie 4~ po 
południu, trwały 5 godzin. 

Ustępstwa dla Pofaków w Pol
sce pod Moskalem. 

Dzienniki warszawskie ogłosiły na
stępujący telegram Agencyi petersbur-
skiej j 11, ~~.i& 

Najwyżej zatwierdzono następujące 
uchwały Komitetu ministrów o porządku 
wykonania 7 punktu Ukazu z dnia 12 gru
dnfa 1904 roku, co do gubernii Królestwa 
Polskiego. 

1) We wszelkiego rJdzaju zakfada.::h 
naukowych warszawskiego okręgu nauko
wego wykład religii rzymsko-katolicki~j 
odbywa się w języku rodzinnym uczmów, 
przyczem nauczanie to powinno być PO · 
wierzone ·::>sobom duchownym tegoż wy
znania i tylko w razie ich nieobecno:;ci 
nauczycielom świeckim, lecz nie inaczej 
jak tylko tegoż samego wyznania. Na wy
ktad relig;id i języka polskiego powmna by6 
przeznaczona dostateczna liczba godzin. 

2) P::itwierdzić, że wyktad języka pol
skiego w szkolach elementarnych, jak ró· 
wnież na życzenie w średnich zakładach 
naukowych powmi.en odbywać się w ięz.y
ku polskim. 

3) Polecić ministrowi oświaty, aby na~ 
tychmiast przedsięwziął środki celem znie
sienlia wszystkich rozporządzeń, wyda·· 
nych w drodze administracyjnej, ograrn
czających używanie języka r::>dzinne~o 
przez uczl1liów pochodzenia polskiego w 
zakladach naukowych warszawskiego o
kręgu nauko,wego i obowięzujących pry
watne zakłady naukowe warszawskiego 
okręgu naukmvego, aby wykład innych' 
przedmiotów, prócz fizyko;JJTiatematycz-. 
nych i historycznych odbywa! się w języ„ 
ku rosyjskim. 

4) Polecić ministrowi oświaty, aby nie 
zwlocznie opracował 1i wniósł bez porozu
mienia z wydziałem dJ Rady paiistwa pro
jekty: 

a) o pozwolenie, aby w jednoklaso
wych szkolach elementarnych i w pierw
szych klasach innych szkól elementarnych 
warszawskiego okręgu naukowego w cza
Siie wykładu arytmetyki używano prócz ję
zyka rosyjskiego również jezyka polsk~e
g·o. 

b) o pozwolenie, aby w pry;watny:;ll 
zakladach naukowych warszawskiego o
kręgu naukowego bez praw rządowych nd 
bywaly się w języku polskim wyklady 
wszystkich przedmiotów - prócz języka 
f(JSyjskiego, historyi i geografii, które t'~
winny być przedmiotam~ obownęzującynti 
wykladanymi w języku rosyjskim - i 

c) o urządz·enie w uniwersytecie war
szawskim etatowego lektoratu języka pol
skiego i oddzielnej etatowej pr::ifesury Ję
zyka polskiego, orai historyi literatury 
polskiej z wykładem w obu wypadkach w 
języku polsk;im. 

5) ·Wyjaśnić, ie przy prowadzenb 
książek i wogóle '-V korespondencyi biuro
wej tak w zarządach gminnych, jak i na 
zebraniacht parafian, wyznających re li{ G. 
rzymsko-katJlicką, szkotach i zebraniach 
szkolnych w guberniach Królestwa Po·l
skliego w języku rosyjskim powinny byc 
prowadzone wszystkie książki i dokumen
ty, które podlegają rewizyi osób urzędo-· 
wych. Na równi z językiem rosyjskim 
może być dopuszcz :me uży\vanie i tego j~
zyka, jakim mówi ludność m iejscowa. Ko
munikowanie się wójtów 'l pod.wła'Clnemi 
osobami urzędowemi może się odby\\ a6 
w języku miejscowym. 

6) Pozostawić 1::isobom, które otrzymu
ją kopie postanowiefi komisarzy do sprnw 
\vłościańskich i urzędów dla spraw wło
ściańskich, prawo otrzymywania, prór;z 
rosyjskiego tekstu, tłumaczenia w języku 
miejscowym ludności przy ·.:>dp.owiedzwl
ności tych osób lub instytucyj urzędowyd1 
za prawidłowe tłumaczenie i z tern, ażeby 
w każdym razie za oryginał tekst rosyjski. 

7) Pozostawić ministrowi spra\V we
wnętrznych prawo obsadzanlia urzędów 'V 

zarządzie włościańskim w guberniach I( ró
lestwa Polskieg·J, przez osoby, znające tak 
rcsyjski jak i polski i«fZYk i tem wyracho. 
waniem, ażeby do d. 1 (14) stycznia 1910 . 
wszystkie wyżej wymienione urz~dy obsa-
dzone .byly takiemi osobami. · 

„~ . 

8) Co do biurowości ,,. tJw.arzystwa„ii 
prywatnych postaMwić: 1) wszystkie wo
gółe stosunki towarzystw prywatnyd1 i 
ich pełnomocników z instytucyami pa(t . 
stwowemi i osobami urzęd:>wemi -powin
ny odbY\vać się w języku rosyjskim; 2) na 

, w~z~·stkie zapytania, prośby, żądania, wy
rażone piśmiennie lub ustnie w języku rr,. 
syjskim, towarzystwa powinny odpO\V '. J.
dać w języku rosyjsk~m; 3) w biurow J~h.1 
wewnętrznej towarzystw prywatuych ce
lem zestawienia protokołów, dziem:ikó·,; 
posiedzeń, książek, instytucye paf1stw , \\"l: 
i osoby urzędowe sprawują nadzt>r uad 
działalnością tych towarzystw, dupi1 ·-;:~.:-<.a 
się używanie na równi z nsyjskim -- pol
skiego języka z tym warunkAem, ażehy tłu -
maczenie polskie pomieszczQne było ro
wnolegle z tekstem rosyjskirrn. 4) J\omnr~1-
kowanie się towarzystw prywatnyc:l1 z :11-
nemi towarzystwami prywatnemi i osoha
mi dozwala się w języku p::>lskim. 

9) Moc obowięzującą oddz. 5, :5 artyku 
lu 3 i o<l<lz. 4 i 8 nie rozciąga się na miej
scowości z ludnością wyłącznie rcsyjsl..ą 
lub litewską we wschodnich częściach 1[u~ 
bemii lubelskiej, siedleckiej, lomżyilsk'.cj i 
suwalskiej, gdzie cala biurnwJść i komu
nikowanie się instytucyi rządO\wych, tHZG
dników i towarzystw prywatnych powin
ny się odbywać w języku rosyjskim. 

10) Oddzial P'ienvszy najwyżej z::i.
twierdzonych dn. 26 kwietnia 1893 r., 27 
grudnia 1900 i 17 maja 1902 r. postano
wień komitetu ministrów o prowadzeniu 
kurespJndencyi w biurow~ci i rachunko
wości Towarzystwa Kredytowego Ziem
skiego w Królestwie Polskiem w języku 
rosyjskim i oddział I najwyżej zatwierdzo
nej w dniu 27 czerwca 1897 r. nchwaty te
goż komitetu o wprowadzeniu teg0ż języ
ka do biurowości miejskich Towarzystw 
Kredytowych Królestwa Polskiego 
zrnieść, rozciągając na nie moc ob::iwiązu
jącą wyżej wymienionych oddziałów .8 i 9 
przep!fsów. . 

11) W wykonaniu zmiany uwagi I. do 
art. 5 dod. do art 14 uw. „Zbioru praw" 
tom IX. wyd. 1899 r. postanow:ć , :-> ż eby 
spis osób narodJwości polskiej w 1 'l en
berniach Królestwa Polskiego, w północ
nych i południowo-zachodnich, jak ró
wnież w sąsiednich gubern~ach , oraz gu
bernii Besarabskiej byl dopuszczany w ka
żdym posz :zcg(>J nym \\ ypadku z upowa
żnienia odpowiednich jenerał-gubernato
rÓ'w i gubernatJrów. 

12) Poleciwszy \.Yarsza\vskiemu jene
ral-gubernatorowi podczas rozważania pro 
jektu wpro1vadzen'ia instytucyi ziemskich 
w gubernia.eh Królestwa Polskiego kiero
wać się wskazówkam: pnnktu 2 Ukazu z. 
dnia 12 grudnia 1904, pozo·stawić micistro
w i spraw wewnętrznych dv czasu otrzy
mania wniosków jenerał-gubernatora w 
tym przedmiocie, prawo roztrząsania tej 
spra\v·y i wniesienia swych wywodów pod 
rozwagę Rady państwa. 

13) Pozostawić prawoi jenerał-guber
natorowi warszawskiemu ul·ożeni·a na za
sadzie wskazówek dmgiego punktu Ukazu 
Najwyższego z dn. 12 grudnia 1904 r. proje 
któw, \V sprawie \vprowadzenia ustawy 
mliejskiej w guberniach l(rólestwa Polskie
go i· przedstawienia ich ministro,vi spraw 
wewnętrznych, celem jak najprędszego 
\rniesienia jego projektów do Rady pa~1-
stwa. 

14) PJlecić ministrowi rolnktwa, aby 
w porządku prawodawczym zaproiekto 
wal zmiany Najwyżej zatwierdzoaych w 
d. 1/13 lipca 1871 r. przepisów o sprzeda
ży znajdujących się pod zarządem skarbu 
gruntów w guberniach I(rólestwa Polskie
go w zakresie rozciągających się praw co 
do nabywania gruntów, sprzedanych przez 
skarb na podstawie wymieni-Jnych przepi
sów - na osoby, należące do stanu wło
ściańskiego pochodzenia polskiego, bez 
względu na ich wyznanie. 

15) Polecić ministrowi sprawiedliwości 
aby w p::>rozumieniu z prezesem specyal
nej rady dla rozważenia projektów prawa 
\V zakresie rewizyi ustaw wydziału sądo
wego postarał się o przedstawienie ~io 
rozważenia departamentów połączonych 
Rady państwa, nie czekając na ostateczny 
wynik -obrad komisyi w sprawie przejrza
nych pmjektów ustaw sądowych: l) o u
tworzenie w guberniach Królestwa Polskie 
go posad honorowych sędziów pokoju 1 
2) o utworzen~e przy warszawskiej izbie 
sądowej rady adw')katów przySięglych. 

Tyle telegram, który sprawił Polakom 
w Polsce pod Moskalem nowe rozczaro
wanie. 

Paląca sprawa szkolna, pisze „Ol. Na
ra-du", po dawnemu p::>zostala nierozstrzy
gniętą. W szkołach rządowych usuniętQ. 
tylko te.n \Yprost bajecznie Śmieszny, a a:e 

PtOW~dzący do - ~a<ln~go cdu . środekp, 
dagogi<:zno-rusyfrkacytny, jakim bYto 
czenie. Polaków kh ojczystego jęzYka IJ. 

- rosyjsku! Poza tern zmian żadnych. J ~ 
dynie szk8ly prywame, me dające sw~ e. 
wychowa1icom żadnych praw, nawet 
służbie wojskowej, otrzymały ·z wyjątk · " 
~r~ech prz~iotów (historya, geografi~-:t 
Język fO.SYJS • \\ yklado\\'y 
Ustępstwu to od1o,,zują zwłaszcza lic2•1' 

„pensye" żeńskie, w których przewa~' 
ksztaką się dziewczęta w Królestwie ze 
względu, że zyskanie praw dla w'ięk~z~ 
ści kobiet niema wielkiego znaczeni -: Tn 
raz więc zaklady te będą mogły funkcy~: 
~10wać prawidlowieJ, pro\vadząc lega.l nie 
wykłady po polsku - nie będą pcdtcga1

1 
tak1im prześladowaniom ze strony \1,;tau 

jak to bylo dotychczas. '' 
Tak samo i w zakresie szkolnict\\ 

początk~wego P.rzyznane ulgi nie będą be: 
zr.aczema. Od Jednoklasowych szk6f wie· 
sk1ch dz c1· ; • ·trze;'ICWa. 
l~ tak stronić, mając tam naukę w i<:Z)· k~ 
01czystym wszystki1..:h potrzebnych iin 

przedmiotów, tj. religii, języka p1lskiegr) 
i rachunków. 

C0 do innych „ulg" w zakresie rozszc. 
rzenia praw języka ucdski1ego, t0 reuukui· 
się one głównie do równorzędnego 11..!ywa~ 
t:ia języka polskiego z rosyjskim w biurc. 
wości gminnej, w zarządzie wlościaóskin1 
i \\' instytucyach prywatnych 1 ~1)olc1.7. 
nych. W myśl tego postart-.'.)\Vienia ndm(,. 
ly komitetu ministrów znoszą rozporl,l<łze . 
r.ie nakazujące ·wprowadzenie język,t r. ;. 
syjskiego do wewnętrznych czynnoś.: To. 
warzystwa kred. ziemskiego, które d•J!y.-:1 

czas skutecznie opierało się narzuceniu s:i. 
bie języka rosyjskfog-0. Według brzmi.'. 
nia ogłoszonych świeżo „ulg", ksią7ki 111 

warz. kred. ziem., jako podlegające k'.mt!"„ 
li wladz, powinny być prowa\.!;~ Jne " 
dwóch językach, pJlskim i rosyj ... xim. 

Wogóle opracowane przez kom1td 11 1.. 
n1istrów i · zatwierdzone obe-:ni ·: przez en 
,,ulgi dla Królestwa" są albo "'.1.ic\'1: ysur .: i'..1-
jące, albo połowiczne i tak nicwyn:f111e 
sformulo\vane, że mniejsza lub wi~k)l.il :ci'. 
wartość dla spoleczeflstwa p')lr;k1ego bi.;· 
dzie zależeć od dobrej \Voli czynowników 
na którą zbytnio lkzyć niepoJobna. Dla. 
tego też te okruchy b~urokraty ;1.u1.: j sz.:zo. 
drobliwośdi należy przyjąć !ako z:-:datck 
na przyszlość i nie łudząc si ·~ .-:o do real 
nej wartości tych 11 reform", ;1z ·1.\ ; w 11 1 ~r 
przedewszystkiem za fakt dla ra '.) 1ncil· 

· szający tJ, że rząd rosyjski, kt0r .i..· z pe 
wnością dobrowolnie nie zdobytbY ~i~ 11 a 

żadne „ulgi", został zmuszony, d?.ięk~ h\· 
skom na Dalekim Wschodzie , em.:iJ.-:;'.11'! 
postawie społeczeństwa polsk :. c:~a 1 rosri· 
skiego, do ustępstw, że jest tJ o ~J:.!ic;krne 
nad nim zwycięztwo, za które n mn,z:1 na 
stąpić inne, bardzJej doniosłe \V sk~.1tka~·!t. 

Rewolucya w Łodzi. 
Trzydniowa walka uliczna w Lodzi, 

która pochłonęła ogromną liczbę ofiar za· 
kończyła się, chociaż ludność po tak krwa
wych wypadkach nie prędlw się uspokoa. 
W pooiedzialek ogłosil stan wojenny w 
Lodzi jeneral-gubernator Maksymowicz na 
mocy ukazu carskiego. W ostatnich wal· 
kach zabito według telegramu· z ponie· 
dzialku 343 żydów i 218 chrześqan, zra· 
niono 700 osób. Dalej donosi telegram, ze 
rubotnicy podejmują na nowo prace po fa· 
brykach. 

fak krwawe byly ostatn ie dni zeszłe· 
go tygodnia dla ludności łodzkiej wykazu~ 
następujące szczegcly. 

ZWarszawy donoszą: Dochodzą nas 
tu z Lodzi coraz strasziniejsze wieści. Dwa 
dni i dwie noce bez przerwy na ultcach 
wre walka . 

Zdradzieckie mordo\.vanie maniiestan· 
tów w środę wywowato tak \.Yielkie wrze· 
n\1t wśród robotników, że stawiają zacięty 
opór wojsku, ginąc d~iesiątkami na barY
kadach. Strzały ami na chwilę nie milkną 
-- Cala dzielnica z ulicami Srednią, polu· 
~dmową, 'Wschodnią i W,i.dzewską p~e<l
stawia jakby jedno po le bitwy. Na Sre~ 
dniej powywracane tram\vaj e, beczki 1 

slupy tworzą barykadę - wojsko strzela 
salwami i naciera na bagnety. 

Na Południowej i Wsch,odllJiej w~lka 
nie ustaje. Robotnicy bron~ą się rewolwe: 
rami i powyrywanymi z ulic brukowcam11 

z okien i z dachów sypią się kamienie na 
wojsko, które wzdłuż ufne daje salwę za 
salwą, a rannych dobija szablami i bag~e: 
tarni. Na Wichodniej w jednym z domo~ 
zatarasqwala sie grupa robotników, a dom 

k • ~ 
wojs o musiało formalnie . zdobywac. 

11 piero po kilku godzinach ro}?OltnicY ustaP1e
1~ 

gdy kamienice ~asypa_ła gradęm .kul .t·~e 
cnota. Na ulicach ruch ustał zupe 1 



·skJepy PQzam:rkane. Micjscruni ciqgną tyl. 
k-0 groznady · robotnicze, usiłujące dostać 
się do otoczonej kordonem wojska dziel~ 

„ nicy. gdzie najzaciętsza wre walka. 
W.telu ludzi poginęłQ w mieszkaniach 

od kuł, które :wpadają przez okna. 
Na·;Nowym l(ynku, ·na Piotrkowskiej. 

na Średniej, na Połudmowei, na Wscho~ 
dniej szyby potłuczone, a na murach gęste 
ś-lady od kul. Na chodnJkach i brukach 
kałuże krwJ. Trupy godzinami leżą nieu
przątnięte na ulicach i po bramach, wielu 
r2.1rmych ginie bez pomocy lekarskiej, bo 
pogotowie nie może <I.otrzeć d-0 t11Jejsc, 
gdzie toczy się zażarta walka. 

Z Lodzi otrzymał „Gt Nar." w sobotę 
11asrępujący list 

Wybuchła tu prawdziwa rewolucya, 
spo \ odowana napaścią wojska na demon
strujący pochód robotniczy podczas po
grzebu roootników,zastrzelonych w ubie
gł<{ niedzielę. Wojsko strzelalo bez żadnej 
prowokacy.i ze strony tłumu. - To wywo
laJ'o og-ólne rózjątrzeme zręcznie podnie
cane przez agitatorów „Bundu" i „socyal
riei-demokracyi". Od środy wydarzały 
się nieusta1me starcia pomiędzy wojskiem 
i policyą a robotnikami. Od piątku trwa 
pra\vdziwa bitwa na głóvn1yich uJicach. Ro
botnicy ·są źle uzbrojeni i żadnej broni pra
wie me ·mają. Używają głównie kamieni, 
kc:.stetów i t. p. Wojsko, a zwlaszcza ko. 
riacy, morduje nie.mifoisiernie. Salwy w 
tlum powtarzają się nieustannie. Liczby 
ofi.ar 11/iepodobna oznaczyć. Trupów już 
me grzebią. Ulice pokrwawnone, wszy 
stk1e komunikacye przerwane, kto może u
cieka z miasta. Rząd nie umie sobie dać 
rady. Zewsząd sprowadzają wojsko. Gu
bernator Arcimowicz przybył do Lodzi, ale 
pozostał na dworcu. Miastu grozi głód. 
Pofo.żenie rozpaczltwe. Niema ludzi, któ
rzyby mogli pokierować bezwładnym ru
chem. 

Ziemie polskie. 
Z Pras Liaohodnieh Warmii i Ma~u . 

Malbork. W Montwach wykry~11 p id 
llalacza, który spowo<lowac •)~:e11 ,,. L.1;«1-

kach, w których 3 ludzi się spali i •• P?~i · 
palaczem jest pewien robJtmk L: \V~;r .• c:". 

Gdy przyszedł w nocy dO' S\.\Tc~L micszl' ·1-

ma zaś\viecil zapałką, od któreJ ;:apaltta 
się cale pudełko i sparzylo mu pak:e. 
Wskutek tego opuści:ł ów WętW'i pud,~ll<"l• 
palące się na postanie, któ:~ si~ w ~' !-;:; 
mgnieniu zapaliło. 

Pogrzeb of!ar nijeszczęścia, odbył sii:; 
.Przy licznym uJziale publiczn 1 ~':'1 110 :111c,1-

tarzu w Montwach. I(oszta f;JgrzclN po
nosi budowniczy p. Borczyi1sl~;, z L i~L· 1,·a. 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 
Lisewo. W niedzielę dnia 18 czerwca 

o godz. 23/z odbyła się - jak donrysi „Dz .. 
Kuj.'' -w Lisewie pod Złotnikami uroczy
stość pJświęcenia kamienia węgielne~~ 
pod nowy kościół parafialny. Uroczystosc 
t.ę poprzedził-o wzruszające przemówienie 
ks. 1(. SuszczyńskiegD; miejscowego pro
'boszcza. W spomnial ·~m w swej mowie p. 
franc:Uszka Kunkla, wlaściciela dób.r ma:
kowskich który jako patron kośc10la h
stwskieg~ dość znaczny kapitał na ~u~o
wę kościo[a prze-znaczył. Po przemow.1e: 
nic ks. Sus7 _z.: „w Qi:Jno kam.1e:1 
węgielny i \Ypusz::z·:mo go w ~ur w ~re~
scu , gdzie znajdować się będzie \\~.elk~ Ot~ 
tar z i zamu ro\vano go. W wy<lrązeme \\ 
kamieniu wpuszczono przedtem n;~zian_ą 
puszkę, zawierającą histor~ą kosc1ofa 1!
sewskiegJ, v.·szystkie nazwiska tych, kto-

. rzy się do zbudowania kośd10la przyczy
. nili, daJej umieszczono kilka nowoc~~~ 
snych pism pol!skich kilkanaście dawn_1eJ
szych monet z I(ról~stwa Polskiego! l w 
końcu pod0biznę obecnej kapliczki hse\v
skiej, 

Następnie ks. pralat Poniński z Ko
ścaelna poświęcił wewnętrzn~ mury ko
śliof a, a całą uroczystość .sk~czono rze.: 
\Vną pieśnią „ł(to się w op1ekę . · Rysunki 
na nowy kościól podat budowniczy p. R~
ger Slawski z. Poznania, budowę samą Vf"/
konuje p. I(. Przyłuski z Inowroclawia. 
ł\ościól zbudowany będz1e w szczer~ 
barokowym "\\,ielkopolsk1m stylu, ?ęd~ie 
niiial cztery szczyty z wieżyczką nuedzia

. ną i będzie na zewnątrz tynkowany. 

Ze Slązka czyli Starej PolSkL 
. Orzegów. Powracając od s~ego te

·s<:ia Pókłócił· się w drodze rJbotm~ s.zm.l
·rek ze swą żoną. w ~erwszem umes~e?ui 
strzelił trzy razy z rewolweru do sweJ zo
ny, i zabił Ją ·na· miejscu. Próbował na-„ 
Stępnie się ulotnić, lecz zostal pochwyco-
ny,· . ···i .. 

· wiadomości ze świata. 
Z Rosyl. 23 czerwca rozpoczeła s.ę 

w Mosk'\\ie, prowfocyach nadbaltydacb i 
\\. okręgu kijowskim mobilizacya, która 
dotąd miała przebieg dość spokojny. 
· · ·-=- O p0wstariiu na Kaukazie ·drobne 

tylko wiadomości przedostają się do za
chodniej Europy. 

„R.us: Wied." a za nią także i u6łr:i. 
\Vied." donoszą, że w <>kręgu Szaruchan w 
g~bernii erywańskiej powstańcy w liczbie 
około 37,000, zniszczyli 4 wsi ormiai1skie. 
Gdy powstańcy następnie zaatakowali u
fortyfikowaną miejscowość Ulia n:lrasza11

1 

zostali o-Oparci, przyczem stracili 100 ludzi. 
Zcłnierze utrzymywali się przez trzy dni 
we wsi Puhuolian. Po nadejściu S-Otni ko
zaków z pomocą, dowódca żvlnierzy, od· 
pe:trł regularne szturmy powstai1ców. 

Powstali cy ponieśli \\ ielk1e straty. -
Jeden z nich, który byl ubrany w zielony 
turban zostal zabity. W nocy wykonali 
kozacy atak na powsta1icó\v 1i wzięli 870 
ludzi do 1niewoli. PJwstai1com zabrano 
czarną chorągiew, na której wymalowana 
byla ręka proroka. Odebrano im również 
wielką ilo.ść bror.61. 

Znaleziono również proklamacye ma
hometar1skie, wzywające do wspólnej wal
ki Jb-ie sekty sziitów i sunitów. 

OD REDAKCYJ. 
Panu fr. Hałupce w Langendreer. 

Przesłanych na „Swięto'iózafacie" pienię
dzy nie przyjęliśmy, gdyż p. A. Brejski już 
kasą „Sw1ętoiózafacia" nie zawiaduje tylko 
osobiście ks. dr. Uss w Rumianie (Rumian 

K.r. Lobau W.-Pr.). Pod tym adresem 
prosimy pieniądze wyslać. 

t~abotensfwo polskie. 
Hontrop. 

K.azanie polskie w święto Piotra i Pa
wła, dnia 29 czerwca, o godz. 4 po poł, 
sposobność do spo1wiedzi od środy po pot. 

W attensche.id. 
Kazanie polskie w niedzielę dma 2 lip

. ca, o godz. Yz 12 J o 4. Sposobność do spo
\\ iedzi św. od soboty rana. 

Lang;endreer. 
Kazanie polskie w niedzielę, dnia 9 lip ... 

ca o godz . .Yz 12 i o 4. Sposobność do spo
wiedzi od soboty rano. 

---- ... 11 
I Tow św. Barbary I 

w Bochum. 
. Śp. 

I u~~,~~!~.!~~~~~~· I 
Pogrzełl odb~dzie si~ w czwar-
tek w dzień 29 czerwca o go-1 
dzinie 31/2 po p J1udn4u. Cz~on-
kowie powinni aie stawić o 
godzinie 2'/2 do lokalu Towa
uyatwa. O liczny udział u-
prasu Z.t..RZ,\D. 

Pogrzeb odbędzie si~ 
z domu iabbJ ~I 

pny uhcy M"~ 88tr. -

„.,f;(.~_::~r \'-" . 
----- . 

Tow. gimn. „Sokół" w Duisburg-Hochfeld 
nad Renem. 

Zebranie odbędzie się dnia 2 lipca o 
godz. 1 w poł. na sali Giesen, ul. Wanhe~i
merstr. 96-98, na które zaprasza się 
\vszystkich druhów i Polakó\~ z pu.isbur~
liochfeld i okolicy w celu omow1ema waz
n~j sprawy. W zdrowem ciele zdrowy 
duch! Czołem! Wydział. (2d.) 

Baczność pp. prezesi! 
Towarzystw, które odjeżdżają kastropskim 
pociągiem na miejsce cudowne do Werl. 

Zapraszamy na wspólną pogadankę 
\.v sprawie pielgrzymki do W erl. . Pogc:
danka o godz. 11 przed pol, na sali p. 1. 
Siudra. J. Kowalczyk, przew. (1) 

BACZNOŚĆ PRZEMYSŁOWCY Z Hflł· 
NE,BAUKAU,HORSTHAUSEN 

I OKOLICY! 
Uprasza się rwszystkich PrzemyS-OW · 

ców na dzień 2 lipca o godz. 4 po pot na 
pogadankę gościńca p. Orilnthal ...,..,. Bau„ 
kau ulica Strilnkederstr (Z d:) 

' · ··Zwołulący. ·. 

Tow. św. Słaoisł wa - • w COurt 
dooosi szan. złonkom iż • cz. ·artek dnia 
29 czerwca t. r. od.bedile ię nadtwycz i
ue walne zebranie. Go· cie nfil widziani. 
(1) Zarząd. 

Eickel! Baczno~ ! Eickel! 
Towarzystwo św. Pawła w Eicldu 

ob hodzi w dnm 29 czet"\\· a b. r. toj t w 
Ś\neto śś. Apostołów Piotra i Pawła swą 
18 nx:znice założenia. Bedżle koncert, 
śpiew, deklamacyc i teatr. Zabawa odbę
dzie się w lokalu p. Peldhege obok ko ~ciola 
katolickiego. Początek o godz. 4. 

Uwaga: Ponieważ zabawa b«:dz1c 
zamknięta, dla tego czlC>nkowil; załegai'lCY 
ze skladk4 mies.ięczn<i PO\\ inni się z niej 
ui5cić przed czasem. Tak samo i ci roda
cy, coby mieli chęć do naszego towarzy. 
stwa się dać pisać, mogą przybyć. O licz
ny udział uprasza Zarząd. (2) 

Towarz. „Gwiazda Jedności„ w Ostereld 
donosi swym członkom, i:ż przyszłe zebra
nie odbędzie się w śś. Piotra i Pawla po 
poł. o godz. 4. Z powodu ważnych spraw 
jest Liczny ndzfal bardzo pożqdany. (1) 

Zarząd. 

BACZNOSC! HORSTHAUSEN! 
Kofo śpiewu „Słowik" do11osi, iż zjazd 

2 lipca nie odbędzie się, \V1ęc ubranie mie
sięczne będzie o zwyczajnym czasie o 4 
godz. Ponieważ przyjd'ł ważne spra\\'y 
pod obrady, przeto wszyscy cztonkO\\.· ic są 
pożądani. Na zebraniu ma być omawiana 
rvcznica i sprawa odfotografo\\ ania się. 
Cześć polskiej pieśni! (1) 

Jan Stanina, przcw. 

Baczność Rodacy w Reckg.-Siid. 
Konferencya św. Wincentego a Paub 

urządza w dzici't śś. Piotra i Pawła \\' 
CZ\vartek 29 czerwca wycieczkę do pJęk
ncgo ogrodu na zamek Waldschoschcn d~ 
p. Steina obok kopalni „Ludwik", więc za
praszamy \Ą szystkich .Rodaków i Roda
czki, aby z nami w tej wycieczce udział 
wzięli i po ciężkiej pracy w pięknym ogrc~ 
dz1e odJ)Oczęli. Dla naszej mtodzicży bę. 
dą rozmaite zabawki, dla chłopaków strze
lanie do tarczy itd. Proszę aby wszystkie. 
dzieci przyprowadzono. bo i dla nich 
będą różne niespodzianki. Przypominam. 
aby się zebrać z 10 fenygami, bo przy bra
mie od ogrodu każdy trojaka odda. 

Z szacunkiem (Jd) 
Wal. Mroskowiak, przew. 

Bractwo Różańca św. w Schonnebcc!< 
podaje swym Braciom i Si-ostrom do \'i<L
dom-ości 1ż dnia 29 czerwca po pol. o ~o<lz. 
5 wspól~e nabożeństwo i zrrliana tajemnic. 
Ktoby się chcial zapisać do Bractwa 11a
szego, może to uczynić przy każdej. !.mia
nie. ProszG dać tym znać, co „Wiarusa 
Polskiego" nie biorą, że godzina będzie j;1k 
po inne razy. Uprasza się Braci 11 Siostry 
o jak najliczniejszy udział, ponieważ śpic\v 
polski i różaniec powinien wszystkich Pc
laków tyczyć tu na obczwźn.ie, nic icn~ 
tych, co w Różai'1cu są. Nadzelator. Ud) 

Tow. śś. Piotra i Pawła w Bruckhausen 
oznajmia wszystk.i.m Rodakom w Bruck
hausen i okolicy, także szan. towarzy
stwom, które zaproszenia odebraly. i ty~1 
które <lla braku a<lresu zaprosze111a nic 
odebrały, iż w niedzielę dnia 2 lipca obd~o
dzimy 6 rocznicę zalożen1a a 5 roczni..:~ 
poświęcenia chorągwi naszego towa:ly
stwa na sali p. Br inka. Szan. nam życz li· 
\\ c Towarzystwa prosimy, aby raczyły 
nas z Ghorągwiami odwied2'ić. Porządc :~ 
uroczystości: od godziny 2 przyjrnowame 
bratnich towarzystw •I gości, o godz. 4 p:.>
chód do kościoła na polskie nabożei1st\rn, 
po nabożeństwie powitanie bratnich towa
rzystw i gości na sal\, pocze~ koncer~ "v
konany przez p. Podeszwę 1 przcmow1c
ni.a w koi1cu teatr p. t. ': ,,Lobzo-wianie" i 
Biażek opętany". Mamy nadzieję, że im 

Rcdacy u szan. towarzystwa swoją obr\:
nością zaszczycić raczą. 

Uwaga: W sobotę 1 i \\:. niedzic!G. 2 
lipca sposobność do spowiedzi św. \~ nie
dzielę 2 lipca o godzinie 8 przys.~ę~UJe t~:
\Varzystwo wspólnie do ł(omunn sw. .J 
liczny udzial . pros.i Zarząd. (") 

Wiec polski przedwyborczy w Kray 
odbędzie się \V <lzó.eń śś. Piotrą i Pa\~ła~ 
29 czerwca o godz. 110 przed południem 
~v lokaht p. I(oferferster przy ul. Eicken„ 
sćheidenstr. przy dworcu kolei Siid: Na 
pe.wyższy wiec z.apra~z~my !odakow z 
Kray, Leithe, frillendort 1 okolicy. Rod~
cy, wybory .nadchodzą, przeto uprasza ~~ę 
o liczny udział. • A ( ~ 
l(omitet powiatowy na p-0waat fssenski. 

Koło ~płewu CecJ-•lia · Heme 
dono i w zystkim Kolom 'pie ·u, biorą
cym udział w · lato im „Zjeździe' , ii 
„zjazd" nie odbędzie ie dn _ lip a pooie
waż zaszło nieporozumienie z policy . 
Zjazd odbcdzie ię późni j . (6 

Zarz d .l(oła śpiewu CecyJia · Herne. 

Towarzystwo „Samopomoc polskich kup-
ców I przemysłowcó " 

odbędzie przyszlc po 1 dzenic w czwartek 
w świet::i śś. Piotra i Pawła 29 bm. o godz. 
l w południc w lokalu p. Jul. Cramera w 
łierne, ul. Nowa, naprzeciw domu katoli -
ki ej czeladzi. Liczny udział pożądany „ 
gdyż ~ ważne sprawy do zalatwicnia. 
(3 d.) Zarząd. 

Towarzystwo św. Józefa w Sterkrade 
oznajmia swym czlonkom, łż przyszłe ze
branie odbędzie su~ w niedzielę, 2 lip a 
przed pot o gdd.z. 11 na sali domu Towa
rayslw kat., ul. f3ra11de11burgstr. O lkzny 
udzial uprasza się, ponieważ będzie spra
w::izdanie z zeszłego kwa rtalu i różne spra 
wy pod obrady przyjdą, więc 1~ic powinno 
ani jednego członka brakować. Goście mi
le \vidziani. Fr. Strugała, prze\\'. (2d) 

Baczność Altenes en! 
Szan. I~odakom w Altcncssen doJ1osi

my uprzejmie, ii w czwartek 29 czerwca 
w uroczystość śś. Piotra i Pav:la urządz -
my zabawę z taricem na salt p. J. Sa~tla 1 
na którą szan. Rvdaków zapraszamy. Mu
zyka: polskie dudy i skrzypce. Pocz:.ttck 
o godz. 4 po pol. O liczny udział upra. za 
(2) l(omitet. 

WIEC W l\ASTROPl.E 
w sprawie opieki duchownej 

odbędzie się 29 czerwca ' czwartek w 
święto śś. Piotra i Paw la o godz. I Yi na 
sali p. Schultebecker. Ponieważ tutaj cho
dzi o dobro wszystkich parafian Polak(;w 
z parafii Kastrop i sąsiednich wio ck, lhi

żądancm jest, aby Rodacy na wiec licznie 
si~· stawW. 

1 Uwaga: Na niniejszy wiec zapra: ;r.a 
siQ wszystkich prezesów kościelnych t1J

warzystw z dekanatu Kastrop. (.~.i) 
Bern. Zmudziński. And. Małuszak. 

Wiec „Zjednoczenia zaw. poi.u dla Dellwig 
i Bottrop 

odbędzie się w święto śś. Piotra i Pawia 
29 czerwca w Dellwig na sali p. Hesse. 
przy kopalni Prosper J>.:> pol. o godz. 4Y..? . 
Na porządku dziennym: Nowela górnicza, 
sprawy zarobkowe i inne ważne spra\.vy. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie'\ 

-viec „Zjednoczenia zawodowego polskie-
go" w Habingherst 

0dbędzie się w święto Piotra i Pawła dnia 
29 czc.:-wca po Pol. o godz. 4 na saH p. 
Wcrling. ~a porządku dziennym: Sprawy 
górnicze i hutnicze, sprawy knapszaftowc 
i 'inne ważne sprawy. Uczny udz:at po
żądany. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Pierwszy wiec „Zjedn. zaw. poi."' w 
Grumme 

odbędzie się w nicdzie!G dnia 2 lipca w lo
kalu p. Gocke po pot. o. godz. 4. Na .po
rządku obrad: 'prawy robotni ·ze, norela 
i inne wa?...ne sprawy. Liczny udzial pożą
~n~ (~ 

„Zjednoczene zawodowe polskie" • 

Baczność Diimpten ! 
Mcżem zaufania zostal obrany; Wa

wrzyn Ploryszczak. Mieszka w Diimpten 
ekt III. nr. 18/1. Tam można składki pła-

cić oraz na czlonków się zgłaszać. (d) 
„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Na strejkującycb robotników w Czersku 
za pośrednictwem druha zlagov.;·skiego z 
Stoppenberg złożyli 3,70 mr. Rem ~he.id 
zn. pośrednictwem dmha Nowi kiego 5 m~ 

„Zjednoczenie zawodowe pułskie„. 

Wiec ,,Zjedn. zaw. p-01." w Reckłin bauseo 
Sild (Bruch) 

odbędzie się w niedzielę. dnia 2 lipca po 
południu o godz. 4 na sali p. Kuchema. Na 
porządku obrad: Nowela gómicza; spra
wy knapszaftowe i inne ważne sprawy. 
liczny udzial pożądany. a wiec przybę
dzie mówca zamiejscov;y, 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 



Hjclk1 wi.!C „Zjednoczenia" w Baukau f 1111••••••••••••••
odbc;dzic się w śW1ięto śś. Piotra i PawJa 
-dnia 29 czerwca po poł. J godz. 4 w lokalu 
p. l(oope, obok k:.ipalni „Julia''. W wiecu 
mogą brać udział i: niewiasty. Rodaków z 
Bankau, łierne, łforsthausen, Holsterhau
sen i okolicy, pr;:>simy o liczny udział. Na 
-pcrZ<ldku obrad: Sprawy robotnicze i 
knapszaftowc, nO'wela górnicza 11 inne waż
fle sprawy. Liczny udział pożądany. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wielki wiec „Zjedn. zaw. poi. w Kirchlinde 
odbędzie się w święto Piotra i Pawla dnia , 
29 czerwca po pot. o godz. 3 na sali pana 
Schumacher. 

Baczność druhowie z okręgu wyborczego 
.Esseńskiego. 

Upraszamy, ażeby przez jakiś czas w 
tyd1 miejscowościach wieców nie urzą
dza no. · 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Biuro informacyjne „Polskiego Centralne-
·' . go l(omitetu Wyborczego" 

uprasza o nadsyłanie materyalu w spra
wach spolecznych i pohtycznych p. adr. 
Dr. Tadeusz Jaw.Jrski, Pozna(1 Poscn. Te-

lefon 1759. 

Wielka wycieczka z Bochum 
odbędzie się dnia 29 czerwca, w święto śś. 
Piotra i Pawla do ogrodu p. Bergmanna, 
Riemkestr. nr. 6, który pJlożony jest tuż 
przy kopalni „Hani bal I." Kolei elektrycz
na z Bochum od Kortlandra do Schulte, 
Marmelshagen kosztuje 20 fen. Za Schul
tem ulica Riemkestr. na prawo piękny o
gród i łąka. Wszystk'kh Rodaków z ro
dzinami w okofacy zamieszkałych uprzej
mie dD ogrodu zapraszamy. Tamże będą 
rozmaite gry dla starszych, mlodszych 1 

dzieci. Pomiędzy innymi strzelanie do tar
czy, wyścig. ~ kręgielnia itd. Dla nnewiast 
Huczenie garnka, noszenie jajka zwijanie 
kłębka itd. Dla dzieci gry w kółko itd. Na 
powyższe gry naznaczone są nagrody. 
W Bochum zgromadzenie uczestników od 
godziny 2 dJ 3 po płudn.iu punktualnie u 
p. Schemanna tuż przy klasztorze, potem 
wymarsz albo wyjazd do ogrodu. O licz
ny udział Rodaków uprasza się. · 

„l(omitet wycieczek latowych." 
---· 

Czeladnik krawiecki znajdzie u mnie 
stale zatrudnienie od sztuk!i. 

f'r. Dukat, mistrz krawiecki, 
Gels.-HiHlen, Friesenstr. 15. 

Ludzie każdego stanu mogą osięgnąć 
CENNIK 

NA l(SIĄŻKI DO NABOŻEŃSTW A, 
powieściowe, naukowe itd. wysyła każde
mu na żądanie danno i franko. 

KSIĘGARNIA „GLOBUS" 
J. MROWCZVŃ'Sl(I, 

Rawicz-Rawitsch Pr. Posen. 

Dwóch czeladników krawieckich, do
brze wydoskonalonych na ·duże sztuki, po
szukuje przy stałem zatrudnienUu i wyso
kiej płacy oo zaraz 

Adam Słoma, 
pra;::~wnia garderoby męzkiej w Bruck-

hausen, Griln 10. (3) 

Mam na 5przedat 

DOM 
murowany polt\czony .r; 
kramem, rzezalni&, szo
pami. D<>m stósowny dó 
każdego zawodu z wy
jltkiem rzd iiką. Cena 
kupna 4600 marek 
wpłat:i. pod 'ug ugody. 
Kościół, szkoła i kolej 
w miejscu. 

Zgłoszenia przyjmuje 
właśeiciel. · 

Fr. W a I I at. 
ir.istrz rzeźnic'ki, 

Ku n owo, 
Kn11thal p. Póst}n. 
(31 

Polska służąca, 
która zna wszelką ro
botę domową dostanie 
miejsce od pierwszego 
lipca w RekUnchau
sen 8Ud Feldetr. 24o. 

Skład kolonialny, 
J. Jboskowiak. 
Kosztów podróży s.lę nie 

(3) zwraca. 

.Polska słutąca, 
która ro1Bi wsze!kfł ro
bot~ rozumieć, i pr1y
wif\zana jest do dlJieci, 
pełrzebna. od 1 lipca. 

C. Jankowiak, 
Herne, Neustr. 85. 
(1) 

E-Z dolna 

Polska słuZąca 
znajdzie zaraz służbę. 

Płaca 60 ta1ar6w 

Gustaw Brocke· 
w Wetter a. jd. Ruhr. 

(2) Kaiser<'tr. 40. --Silny robotnicy 
i do pieca w ce„ 
cielni zne.jdl\ zim!\ i 
latem dobrze zapłaconfł 
robotę. 'l'skie chłopcy 
od 14 lat począwszy 
znajdfł za.trudnienie przy 
wysokiej zapłacie. 

Tanie kwatery Ili\ Pr1-
cu,ie tu już większa. li
czba Potak6w. 

Willlsch ~ Co. 
Bergiecb-u .adbacłt 
p. COln (Rh.ein). 

Stały i peW».Y 

zarobek pó• 
boczny 

· mo~ sobie łatwo i bez 
przeszkody w zawodaie 
zapewn ~ ludtie ka.łdego 
etanu. Aere~ należr prze· 
eła6 pod liCllb@ I~ do 
8teinhaasen ł 8p. 

Ji.arl.rahe B. 

Sprzedaż 
BACZNOŚCI BACZNOŚĆ! 

Krój westfalsko ·nadreński ~ 
jest najszyko\Vnlejszy a wykonuje go o w celu uprzą1niecia 

w środę, 28 czerwca 
A. Gidaszewski, mistrz krawiee. ~ 

Oberliau.sen, przy ul. Nordstr: 65. ~-
Bo ehoć w Paryżu, 

o. 

Resztki: to nie zrobią z owsa ryżu. 

Towary wełniane, bawel-
..; niane i muślinowe, 
Gł -= 2 metry 3 5 fen . 
.,, 21

/2 " 85 " 
f 3 „ o5 :' 

4 !; 70 " 

3 metri 1,05 f. 
3 " 1,50 " 
6 " 1,80 " 
6 ,, 2,10 " 

] Partya materyj 

;'na koszule, towa-
ł ry białe, syanio
i zy na fartuchy, 

perkale do pościeli. 
Resztki 

drukowanych materyj 
Jla ręezniki i farfuthy~ 

FIRM&: 

Gebr. Archenhold. 
(1) w Bochum, Hochstr. 23. I „„„„.„ ... „„„„illlllli 

NAJL.EPSZ.E ~lASLO Z ML.ECZARNI 

Szanownym rodak::im polecam się 
jako 

ZASTĘPCA POLSKIEGO TOW ARZY
STW A UBEZPIECZEŃ „WESTA" w PO-

ZNANIU. 
Zabezpieczam na życie i śmierć, na 

posag itd. od O'gnia, kalectwa, okna wysta
w·ne, od kradzieży 1oraz Tow. Sokole od 
przypadku przy ćwllczeniach. Sprzedaję 
też maszyny do szycia, meble, kołowce o
raz tabliczki dla firm ii osób prywatnych. 
O łaskawe uwzględnienie uprasiam. 

Pocztowa karta \Vystarczy. 

WALENTY NOWAK, 
Altenessen, Bruckmannstr 92 (5) 

Resztki mate1'ye 'vmiko!fane. 
Jlart,·e buksk1nn. 

Resztki materyj na suknie, bluzki, pod-
szewki, materyj jedwabnych, vluszy, na ubra
nia do przyjęcia i na ubrania; materyj na suknie, 
resztki festonów, zaneli, materyj balowych, fi
ranek, piiku, na koszule, chodników, obrusów, 
dywaników przed lóżka z rnalemi usterkami, 
syamozy, chuste~zek do nosa, serwetek, n~cz
ników, bobru na prześcieradla i plćeia, dolasu, 
damastu, kolderek, sprzedaje się znacznie niżej 
wartości u firmy: 

Elberfelder Restelager. funt 1,10 mr. - masło naturalne fuut 95 fen. 
wysyłam za zaliczką franko w dom w paczkach 
pocztowych. Adres: frau M. l(ANSCHAT. Dortmund. Briickstr. I. pliętro, wejście przy 
MARGRABOWA 0.-Pr. rynku „Reinholdikirchplatz. 

··~·····•+••·····~···· · : Franciszek Józefoski, S 
• ul. Dworcowa. 52 w HEBNE, Balmhofstr. 52. • 

Rerne, 
Bahnhofstr. 13. 

Otto Fangmeier, 
Bochum, 12 Hochstrasse 12. 

W tym tygodniu; 
Wielkie zniżenie ceny 

ws.r.elkiego rod.r.aju 

szczególnie kolorowych 

butów i trzewikow, 
Wielki wybór! Dobra. robota1! 

korzystna sposobność 
. do zakupna eleganckiego i trwałego 

o bu w:la ~ .... ~~ 

dla dzieci, dam i panów. 
(Proezę zważać na me wielkie okna 

wystawne.) I 

~o~~m~~O]~!~s~[; I 
Wr7.eczywi
ście ściśle 
rzetelnej 

Herne, 
Bahnhofstr. 13. 

• Poleca skrzypGe, harmoniki duże, do rozciągania. i usłne, • 
klarnety itd. Wszystko we wielkim wybc rze, ba.rdzo tanio. • 

% Skład cygar i papierosów, • 
: lasek, tabakierek, fajek, portmonetek, brzytew naljep- : 
• szych pod gwarancyą i tysiące ·innych rzeczy. • 

zupeł.. wyprzedaży 
········~·~··~"···~··· .• „„ ... „ ...... „„„„„„„ ... „ .... 
Największy skład mebli i maszyn 

----- do gotowania 
znajduje się 

w Gelsenkirchen-Hiillen, Wannerstr. 243. 
Donosłl'ę Szanownym Rodakom, iż .r; powodu powiększenia. mego 

.ekła.du jestem tera.z w stanie każdemu Rodakowi udzielić kredytu. 
Mam na składzie wszystkie sprzęty domowe, maszyny do gt

towa.nia i wszelkie sprzęty kuchenne. Nikt nie jest zobowiązany 
li kupić, ale można przyjść zobaczyć i przekonać się jaki towar i ja.\'. 
li 1ranio a przytem na odpłatę. \Vpłaty 10 mt. tygodniowo 1 mr. 

Proszę Szanownych R '}dak6w o poparcie i kreślę sic 
z szacunkiem 

A ci Ba1.•tko włak. 
Prowadzę też intert:s sindlarsLi. Przerobienie materacy kosztuje 

u mnie tylko 3,50 mr. 

wraz z nn.jwię1rnzym 

składem kapeluszy i czapek. 
Bahnhofstr. 24. Derne Bahnhofstr. 71. · 
naprzeciw Reichshallen. obok gościńca Vogla. A 

Telef u n nr. 903. 9 

Niedościgniony wyb.ór parasoli . • 
od słońcą, i deszczu fi 

znanej, <fobrej ja.kości ...- własnej robot7 ~ od 1,5-0 
do najwięcej eleganckich. 

KAPELUSZE 
n&jlepsze fabrykaty kraJowe i zagraniczne, a 

czapki, kralvaty, bielizna, rękawiczki, laski • 
itd. po rzetelnych, tanich cenach. O 

• 'ł?llJ!llllll.,._ Wszelkie reperacye .._ • 
g oraz powlekanie parasoll wykonywa ei~ na tyczenie na- • 
• t7chmiAat we własnym warsztacie dobrze i tanio. ~ 

e h'!~·s!!~b:i. Jan Diiłler~!·,8~:.h,~~ • 
• Polska usługa Polska u8ługa1 • r> - - e 
·-······~··-··· ••••••• 

z powodu 

zwi11ięcia inte1·esu 

G» ·-= "N 
fi 

" 

kupić każdy może po nieznanych dotąd 

tanich cenach, tanich cenach! 
=-=== czarne i kolorowe 

gotowe ubrania 
dla 

: emeżczyzn i chlopaków. 
= .!! Ubrania dla dz-1·ec1· materye na spod-= 1 ' nie, ża31ety la to we 

=-o wszelkiego rodzaju 
N.._ 
oo 

"" (I) 

>-
•N 

garderoba do roboty. 
Najwięk. skład, Najwięk. skład 

~ czarnych i kolorowych materyj na ubrania 
E materyj na spodnie i paletoty. 
A ... 
I 

Wykonywanie podług miarr, ~· • ~ 
* * ~ * * c. pod awaraneyą. 
teraz we wyprzedaży po zniżonych cenach. 

Firma. 

Herner -Kleider -Consum · 
HERNE, 

Bahnhof8t"'. 13. Bahnhofatr. 13. 

Za •r1.t Hkld t 1datcn o• •••1ddtiiT" A. 1 I • • I B r 1 J 1 li: 1 • Boclt•• - Ni.1da•• ł nctoakad WJ'd&W'lddw'I „Wll ra11 Potak~o" w Bocbam. 



lir. 148. Boebn111t ozwartek 29-go czerwo& 19 I Bok li. 

lodzłenno pismo la.dewa dla Polak6w na obezytnie, ftl\~włACone ohvłacłi r> \' orąz sprawom narodowym, polltycznym t zarobkowy11 . 
• 

WJ'c.lł-Mzł c:Mzta-1• • WYł•tki„ •m p~wl•tecz.DYCll. 
Prnd.l>Jat1 kwartału n poczcie 1 • listowych wynosi 
I •· 50 fn., a.~ odnoueniem do domu 1 mr. 92 fen. 
„Wiar•• Polski zapisany Jest w cenniku . pocztowym 

W Imię . Boże za Wlart I Ojczyznę I 
Za inser~ty pia~ sit za wiersz pctyłow:y 15 tn„ a 
~loszema 2.1m1eszciont przed Inseratami «ł fe._ „ 
cz~sto oglasza, otrzyma rabat. - Listy do Wiara 
Polskiego" n~leży frankować i podać w nieb dok.11 • 

.- u.aldem „t. polnisch„ nr. 128. ny adres pLSząceiO. RckoPisów sic nie 1wra „. 

Redakcya, Drukarnia i Ksi~garnia znajduje się B h li w oc urn, przy u 'cy Maltheserstrasse. - Adres: „ Wiarus Polski", Bochum. Telefonu nr· 1414. 

•odzlce polscy! Uczcie dzieci swe 

••wie, czytać I pisać po polsku 1 Nie jest 

Ptlaklem, kto potomstwu 1wem11 zoili .... 

tiJt ••• pozwoli r 
!'!---

z wypadków dnia. 
Staa wojenny ogłoszono w cai.łym powiecie 

łódzkim. 

Petersburska Agencya telegrati~zna 
donosi: Ogloszono stan wojenny w ca
łym powiecie łódzkim. J enerał-guberna
tor Maksymowicz otrzymał władzę woj
sko\vą, którą może prze ieść na osobę m
ną według wlasnego wyboru. Ogłoszony 
we wtorek ukaz carski powierza senatowi 
wydanie odpowiednich rozPorządzef1 wy
konanie ukazu oddane zostało w ręc~ sze
ia połicy~ Trepowa. 

Chiny zaprowadzają konstytucyę? 
Telegram z Pekinu donosi, że urzędo

wo ogłoszono tam, iż po latach dwunastu 
zaprowadzony zostanie w Chmach rząd 
konstytucyjny. W pozostałym przeciągu 
czasu zostaną zapro\vadzooc odpowiednie 
reformy. 

• 

Telegramy. 
Paryż. OdpoWiiedź Niemiec na notę 

frnncuzką w sprawie marokańskiej zosta
ła dziś wręczoną ministrowi Rouv,ier'owi. 

B e r I i n. Donoszą, że Niemcy od
rzuciły żądanie f rancyi, by kilka kwesty i 
dotyczących francyi w sprawie marokań
skiej uregulowano przez konierencyę m\i'ę
dzynarodową. 

Moskwa. Pobor rezerwistów roz
łożono na 20 dni, by zapobiedz rozruchom. 
Dziennie biorą 1500 rezerwistów, których 
natychmiast wysyła się do ich oddziałów 
wojskowych. 

Pe s z t. W całych Węgrzech organi
zuje się opozycya przeciw obecnemu rzą
dowi nieparlamentarnemu. 

-----·- ---- --- -----

Polacy na obczyźnie. 

Policya pruska przeciw królowej korony 
polskiej. 

Hochfcld. C1dy podczas procesyi Bo
żego Ciała Tow. polsko1-katolickie św. Mi
chała z łfochfeldu ustav;1ło S:ię do pochodu, 
zja\rił siG naraz policyant i oświadczył, że 
towarzystwu nie \\-olno brać udziału w po
chodzie, albowiem na chorągwi jest napis, 
niepodobający się policyi, a mianowtlc1e 
,.Królowo l(orony polskiej módl się za na
mi". 

Policya a rogatk~. 
.__ toppenberg. Chotąży i asystenci 

chorągwi tutejszego Tow. św. Mikolaja 
nosić chciefa rogatki, ale policya nie po
z~olifa na to, \vięc w ostatniej chwili mu
~teli wziąć kapelusze. Doprawdy, że to 
smieszne, iż pailkya tak się lęka rogatek. 

W Hilden pod Dtisseldorfem zato.żono 
dnia 28 maja br. polsko-katoic-kłte towa
rzystwo „Jedność" pod opieką św. fakó
ba. Dotąd Ji,czy towarzystwo 32 czton
ków. Przewodniczącym jest p. fi'bikow
ski, .Rodaików z ttiłden ~ okolicy tylko 
zachęcić można aby wszyscy zapisali się 
n„ ' t.," 

n członków Towarzystwa „Jedno~c . 

Wiec w Schalke 
. Schalke. W nie.dz'ielę ubaegłą odbył 

się w Schalke wiec „Zjedn. zaw. poi." ??° 
Przewodnictwem dh. Stefana P1etrowsK1e-

~o. O spra\vach robotniC'zych przemawia
li dhdh. Soloch z Ncumilhl St. Pictmwski 
i inni. Mężami zaufania z~stah dhdh. Jó
zef Nowack\ z Schalkc, Schulstr. 8 oraz 
Michał Poplatowski, Schalke, Arnnbergstr. 
5. Wiec zako11czyl dh. Pietrowski, hastem 
„Szczęść Boże". Górnik. 

Wiec przedwyborczy w Rotthausen. 
Rotthauscn. Wiec przed\\.yborczy w 

Rotthausen dnia 25 bm. zagaił ,i prze w. 
mn przcwodn. powiatowy p . .Jan \Vilk01\\·
sk; z Schonnebeok. 

Pierwszym mówcą był p. Stanisław 
Kunz z Bochum, który omav,~1al nasze po
łożenie obecne a dalej wykazal, że tylko na 
swego głosować możemy. 

Pan fan Wilkowski przedstawił zebra
nym początek organizacyu, a dalej mówił o 
świętym obowiązku, aby w picrwszem 
glosowaniu wybleroć tylko Polaka. Pięt
nował zaś tych, którzy dla jakiegoś małego 
zyskn ziemskiego sprzedać gotowi swu 
przekonania. Mówca wykazuje, jak cen
trowc.Y i różni panowie z Poznania chcą 
nas robo·tniików dostać pod s\vą komendę. 
aby potem ubić naszą samodzielną l}O-lity
kę, którą my tak odważnie prowadzimy i 
prowadzić nadal chcemy. 

Przema\Yiali jeszcze pp. B. Wilkowski 
i M. Pośpiech. 

\Vybrano. komitet miejscowy i ,,. 1ic
siony okrzyk na cześć powszechnie znane
go i cenionego naszego kandydata p. Józ. 
Chociszewskiego· z Gniezna, który obecni 
z zapatem porwtórzyli. O godzinie 17~ 
zamknął wiec p. przewodniczący słowami 
„Szczęść Boże naszej sprawie!" 

Robotnik. 

W1iec w Hochield. 
Sprawozdanie z w~eca „Z. Z. P." w 

łlochfeld dnia 25. 6. 05. Wiec otworzyt 
druh Pietrzak przy niewielkim udziale pu
bliczności proponując na przewodnika wie
ca druha Wachowia1ka z Wannc, który 
przemówhvszy do zebranych, udzielił glo
sn dh. Stańkowskiemu, ktC>ry ·wykazat, dla 
czego robotnticy, a szczególnlie też robotni
cy polscy swą siifę do pracy jak najdrożej 
sprzedać winni. To nasz jedyny majątek, 
dla tego. w tak niezdrowych '"warunkach w 
fabrykach i kopalniach pracując, koniecz-
1~ic domagać siG mamy· większych zarob
kflw. Starajmy się w tem celu zjednoczyć 
\nzystkich robotn1ków polsk\ich pod jed
nym sztandarem ,Zjednoczenia zawodowe
go. polskiego" i. ufajmy we własne siły. 

W gorących stawach przemawiali je
szcze druhO'wie: Ant. Pietrzak, Andrzej 
Stelmaszyk i Mikotaj Dorsz. Choć nie 
wielka liczba była zebranych, jednak kilku 
zgłosiło siię na członków i duch tyt . tak 
ożywiony, że moi.na śmiało sądzić, że 
. ,Zjednoczenie za\\-. po.Is." zapuści silne 
korzenie w tych strnnach. Szczęść Boże! 

Jeden z obecnych. 

Wiec w Nemniihl 
odbyt się w święto Bożego Ciata przy dość 
licznym udziale wiecown:ików. W1ec)Wi 
przewodniczył druh Stan. Jabłoński. Z 
druhów przemawi'ali: Soloch, Ignacy Ant
kowiak, Józef ferfet, Józef Raszyński i 
Osowskii. Z gości pan Wojtera. Na dele
gata miejscowego wybrano druha Stan. 
Górnego. Życzyirny mu powodzenia w prn 
cy jego: Szczęść Boże! Wiecownik. 

Polacy w Ameryce. Arcybiiskup Sy
m::m udał się - pisze „Kuryer Ohioski" z 
25 maja - z Noweg.o Jorku do Waszyng
ton11 aby przedstawić się papieskiemu de
lebatowi msgrowi faJ.conio i przedłożyć 
mu potrzebne papiery. Po przybyciu do 
WaszyngtJnu, w tnwarzy3twic ks. t.a;:iy-

nała Uihbonsa z Baltimore, udal sic: do a
postolskiej delcgacy1 i zabawił tam kilka 
godzin. Msgr. fakonio przyjm O\\ ał fJ'O 

ba~dzo gościnnie i serdecznie. W ~obJ~G 
dnia 20 maja wieczorem, ks. arcybiskup y 
mon udał się do Baltimore, aw nicdziclG ce 
lcbrowal sumG w polskim kosciele Matki 
Boskiej Róża1h.:owcj i wygłosił bardzo mG~ 
knc budujące kazanie. Na nabJżc(1 t\\·o 
do kościoła Matki Boskiej I~óżai1cowcj 
przybyło także wielu niezależnych, któ
rych słowo Boże wygłoszone przez picr
wszcgai polskieg~ arcybiskupa, jaki sta
nął i:a amerykańskie) ziemi, wzruszyło do 
glQbt. W niedzielę w1icczorem ~ nast~pnc
go dnia ks. arcybiskup Symon zwiedzil i 
in~e kościoły i parafie polskie. W ponic
d~.iałek dnia 22 maja ks. arcybiskup udat 
SIG do Whlmington Dcl., gdzie bardz::l uro
c~yście przyjmowała go tamtejsza Polo
ma. Z Wlilmington ks. arcybiskup Symon 
po\nócil do Baltimore, a ztamtąd uda się 
do Filadelfii, Pa. a następnie do Scrant:rn 
Pa. ~rawdopodobnie \V d11.m 30 maja, ks: 
arcybiskup Symon poświęci kościół polsld 
\V Plyrnpouth, Pa., a ztamtąd przybędzie 
do miasta Buffalo. W Buffalo ks. arcybi
skup Synnn, delegat papieski, stanie w 
czwartek, w dniu 1 czenvca, albo jeszcze 
co jest prawdopodobniejszcm, w soborę 
wuecz·orem dnia 3 czerwca 1: tam dopiero 
11 łoży dalszy program s\\'ei podr6ży. 

Ł 

. Wiec wyborczy w Ko~ralewie 
w powie.cie wąbrzezkim ośwfadczyl się 
jcdnomyślrne za kandydaturą pana Jana 
Brcjskiego. Zebrało się na wiec okola 500 
\\ yborców. Zagaił obrady przewodniczą 
cy koimitetn wyborczego na powiat \.Vą
brzeski ks. Bolt ze Srebrnik. Przewodni
czącym wybrano p. Cichockiego z Zaplu
s.kowęs, sekretarzem p. Wasiakowskicgo, 
la wnikam i pp. Jana Wierzbowskiego z 
Bielska i Wojciechowskiego ze Srebrnik. 

Pierwszym mówcą byl ks. IJolt, ktiJry 
OŚ\\ illdczyt, że nic będzie polecał żadnego 
z kandydatów, aby na wyborców nie wy
wierać nacisku. Przez to, że pan Brcjski 
11ie chce być kandydatem, komitet w bar
dzo przykrcm walazł się położernu. Cóż 
komitet ma teraz począć. kiedy lud na in
nego kandydata glosować nic chce. Nikt 
i.nny kandydatury nic przyjmie, a p. Brcj
ski również nic chce. Odyby przyjął, mó
wca cieszyłby się z cakgo serca. 

Pan Wieczorek odpowiedział, że ga
zety p1saty, dla czcg0i byłoby lepiej, gd '
by p. BrejskJego za_stąpit inny kandydat, 
ale pan Brcjski oświadczył tylko, że nic 
chce, aby go sta\\ iano na l'iścic kand:rda
tow, bo przed dwoma Jaty powierzono mu 
kandydatun~ na pięć lat. Komitet prO\ rin
cyonalny powinien porozumieć się z pa
nem Brejsk11n, a jak p. Breiski będzie ''li
dział dobrą wolę i życzliwość komitetu 
prowincyoualnego 1 zapal \ yborców, to 
pewnie nam swoich usług nic odmówi. a 
nawet bez naszego przyZ\\ olcnia nic ina 
prawa ot1.mówić, kiedy raz kandydaturę 
na lat 5 przyjął. 

Ks. Bolt ttornaczyt, że komitet pro\.\' in 
cyonalny poleci kandydata dopiero po 
wiecach powiato\vych. Potem odbyto sH~ 
glosowanie nad ka;ndydatem. Zgromadze
ni oświadczyli się jednomyślnie za p. Brei
skim. Następnie uchwalono również je
dnomyślnie, że p. Brejski ma być jedynym 
kandydatem. - Następnie zachęcal ks. 
Bolt do gorliwej pracy i do ofiarności na 
cele wyborcze. 

Po wyborze mężów zaufania, zakoń
czył p. Cichocki obrady ogniste.an przemó
wieoiem, póczem wśród zwykłych po<lzię
kowań wiec zamkn'.lł. 

Na, Zł położenie kulturalne. 
MO\\ a posla B. Chrzanu\\ .ski go na wiecu 

„Straży''. 

łu\\ a „kultura" nabrafo u na ·z z -
gól n ego zna~zc~ia; waczenia jaki goś 
:\ ~n~tnego \ 1dz1a<.lla, jakiejś zmory u
sm1cchaj<11..:cj sit.; i gla zczq1.:cj nas obłudnie 
a ~~jąccj równocześnie naszą krew, niszczc:1 
ce.J nas na własnej naszej ziemi. Gdy mó
w1q o , ~ulturze.'' taje nam przed oczami 
1_rn1~czyc1cl pro\\ adzricy JH 1 kie dzjeci w od 
sw11.;tnych strojach z mnzykq 11ai festyny 
o :htoszcz.ą1..:y ie przy nauce pacierza; w i~ 
~zimy yolicyanta czy żandarma troszcz<\
~eg~ SIG dla na o dobre drc~1 bez \Vyboi 
~ dzmr ~ P.lądrującego po izbach na zych 
za polskum elementarzami. (1dy mowa o 
„kulturze" przypominah\ siG nam prawa 
budujące dla nas wspaniałe gmachy pełn~ 
obra~~\V i rzeźb muzea, a nieomal za~ 
brania1ące nam na \\ łasnej ziem'1 zwykłą 
~hat~ budować: przypominai<t nam się mę
zow1e stanu i pisarze, zaznaczai<\CY na
s7:ą pracowitość i oszczędność, a gl<)szący 
r?wnocześnic właśnie dla tego wygłodze~ 
me, wy~ępienic nasze. - Te.go dzl\vnego 
zna~zema .nabrało jednak to stowo tylko 
tutaJ, pod wpływem pruskiej kultury. O
znacza ono bow·icm w rzec;r,ywisto ·ci na
P.ra,~·d~ to, t.:o ~a.ż'ly naród najlepszego dla 

1eb1c l I11dzkosc1 ·alej ze iebie ~/ydaje. 

. Z narodem - jak, z czlowt1ckiem. 
Dziecko rośnie i rozwija się na czlowieka
rnęża pod wptywern wrodzony h skłonno
ści, rodziców, szkO'ly, majstra cz. gospo
darza, do którego idzie w. naukę zawodo
wą, przyjaciół i otoczenia. Bt;dzie ten· 
wplyw dobry, wyrośmc z dziecka dzielny, 
czl~\\ iek. Podobnym wply\\ 0111 podlega i 
11nrod w swym rozwoju· przyrodzone , ła . . . . ' 
s~rn·o ·c_1, przyjQta wiara, otoczenie są ·ia-
dow. wielcy .iego mężowie, kierunek dzie~ 
_iii r, urabia jcg-o rnoty i \\ ady, jeg<J duSZG, 
\\ 1~lywaią na :ego synów myśli, czyny i 

dzieła, a te tworz~i kulturę narodu. Obja-
wie się ona na ze :vnątrz nagromadzo--
nych przez ' icki dzicla h zt11 i, gma-
chach, \'icki całe toją1.:ych, obrazach i rze 
źbach, w pismach u zo11ych i poetćrn. w 
wykształceniu mowy, \\ ' yl ~tnych przez 
n~rócl dokonych czynach, iw ideach przez 
111ego glo zonych, i w nim ż~ jący h, w 
i.yciu pow zedni m 11al żą ·yd1 do1'1 ludzi. 
- Każdy naród i każdy członek narodu 
nabiera dlatego odrębnego, od innych "y
glqdu i charakteru. tatwo odróżnić 1 iem 
ca od Polaka. N1etylko twarz, ubiór, 1110-

\\ a. zwyczaj ich różni; z sam,Y' .... h gło zo
nych myśli, z tego, za jaki kto pogląd wal
czy/ co wielbi a cz em pogardza. kogo ko
c~a a kogo nienawidzi, jaki czyn spełnia, 
meraz od razu poznajemy - to hyba Po
lak - to Niemiec być m11s1 . 

Czem większa kultura, tern zlachet
niejsze myśli, wttększc u miło\\ anie tego, co 
piękne i goręt za miłość bliźniego. Czę
sto tak się jednak nar.ód rozwiruc że po
\\ staną ze szkodą innych jedne prze\ ażnie 
zalety jak n. p. rozum, praco\\ iti 'ć. p rzą
dek, a nie ma . er a, U ZU ia, 'Zlachctno-
ści. 

I my Polacy mamy własną kulturę. 
Należymy wprawdzie do narodu, który pó
źniej przyjąl chrześciaństwo i później o
świecać ·ę zaczął, który dlatego oraz dla 
braku handlu i przemysłu jako naród rol
niczy wielkich bogact ~r i wielkich dzieł 
sztuki dawniej ru.e wydał1 który jednak 
·własny świat myśli wytworzył i odrębne 
w dziejach spełnia czyny. 

Mowę mamy przecudną: tylu wielkicłi 
poetów i uczonych używało ie1 do wyra ... 
żenia swych myśli, że nie ma uczuata, któ
rcgoby nirl wypowiedzieć niet można· z 
niej ws7.ystko dnhyć :„." poe ó m;n{~T; 



którzy pozosta '' ili nam pieśni najpi..;kmcj- lli i>J.Z\\ olą; na\Yet kobiety nasze ucz:_ic.: 
bezpłatnie po kilkoro tylko dziatwy \\C 

własnych izbach, zastraszono procesami i 
karami; jedna tylko na caly pruski zabór 
nir mogąc kary zaptacić, poszła za tak"! 
naukę ct.o \\lięzicnfa; zamknięto nawer 
schronisko dla dzieci, w którcm je-dyni~ 
szkólnc zadarna c<lrabiafy! - A tu elemen 
turze. rozchodz.ą ię nie po wszystkich 
:wsiach. A jak nieznane dzieciom polskie 

zc, jakie kiedykolwiek z duszy ludzkiej 
wyśpiewano; bohaterów mamy najszlache 
inicjszych, jacy kicdrkol\\•ick naśw~ecie ży 
~1, prawdziwych mQŻÓ\\' , którzy nic dla sic
bil dzialali, i nie g\\·altcm lub przemocą 
znacz~·li swe drogJ, lecz jedynie o s\\·oich, 
o Ojcz:~·~nie i ludzkości myśleli.„ Na ich 
czeL świeci postać Tadeusza Kościuszki; 
je-mu równego wodza idealisty me ma ża
den naród; - on to uosobienie polskiej kul 
tury! - Myśli przez niego wyznawane, to 
jak gdyby w krwi naszej od wiek.Ó\\r utaic
iilc istniejące - uszczęśliwienie biednych ... 
pcdniics1cnie ludu ... uszanowanie wszelkie-

. go wyznania„, zachowanie praw każdej 

narodowości, bezinteresowne umiłowanie 
Okzyzny ... ukochanie wolności i poś\\·ię
ć~nia się za wolność innych.(. nie uznawa
rnE komccznośoi i nic poddawanie się sile, 
lecz wiara w ideę 1i jej Z\vycięstwo. -
Wszystko to - nasza kultura, to polskość. 

I tej kulturze grozi w zaborze pruskim 
zaglada; przeciw niej toczy się walka, a 
nic przeciw rzekomym rewoJucyjnym dą
żnościom naszym; bo ona jedynie sprawia, 
ż~ s:ię llllC \\ ynaradawiamy. - Używa się 
przeci\\ niej środkó\\ najprzeróżniejszych. 

A wiQc najpierw roztacza się przed 0-

1..:zmni naszych robotników miejskich i wiej 
ski eh rzcmieślnikóv., drobnych kupcó\\, 
pr; ed oczam.1 ca lego naszego spofoczei'l
stwa, ca·lą prntęgę obcej kultury, ogrom jej 
bogach\, skarby jej v.1iedzy i sztuki: uro
~zyste przyjazdy monarchó\V i wielkie 
\.\ oiskovve widowiska, pala-ce dla królów i 
u rzędów, vv izyty mini st ró\'v, zjazdy nauko
wc,akadcmic ze stałym pobytem mężów 
nauki, bi·blLotcki i muzea, wysta\-vy, tea
try i koncerty, odsfoniGcia pomników, po
cząwszy od stojącego pod Myszą Wieżą 
na g-oplai'1skim ostrowiu aż do Bismarko
wskiego posągu przy wjeździe do Pozna
,11ia, huczr1e zjazdy towarzystw z całych 
N'.c:miec. olbrzymie pochody w h~storycz
nych kostyurnach, a wszystko· z pompą i 
m1,zylq przyciągającą tlumy widzów. 

Równocześnie z tern zastosowuje się 
systematycznie wpajanie obcej kultury 
dziecku od szóstego roku życia. A zatem 
zupełne, wszechwładne, niepodzielne pa
nc1wan·ie obcego języka w szkole, nauka 
-01,cych zwyczajów, nawet obcego pozdro
wienua. obcych zabaw h śpiewu; budzenie 
czct ·dla obcych dziejów, obcych królów, 
\.\ ojownikó\v { mężów stanu, tych mężów, 
którzy ojczyźnie tego dziecka śmiertelne 
zada\\-ali ciosy; przedstawia się te ciosy 
jako konieczność wobec rozpusty, jako do
brodziejstwo wobec nędzy panującej, we
dług szkólnej nauki, przy rozbi1orach Pol
ski; wyrabia się 'W dziicciach przekonanie 
o niezwalczonej potędze tego mocarstwa, 
szerzy się kult siły i korzenia się przed nią 
prowadzi s.ię nasze dz1ed na patryotyczne 
()bee uroczystości, obdarowuje się je pa
tryotycznernU obrazkami, książeczkami, u
rządza się dla nich wieczorki z obrazami 
świetlanymi, obcym śpiewem Il muzyką, 
wiedzie się je \vycieczkami do Poznania 
pr~ed pomni·kli pruskiej potęgi. - Ledwo to 
część drobna, tego, co przy szkolnym przy
musie 1m umysł i serce każdego polskiego 
dzJiecka się \\ ali po prostu! A dopomaga 
temu obce spotecze11stwo, - milosier
dzicrn: żąda się za chleb o<l glodnego dz.i c
eka niemieckiego stowa! 

Biedne te drobne dz.iesięce dusze l czyż 
to nie trzeba bodaj siły olbrzyma, barek 
tytana, aby wszystko to ze siebie otrz<1-
snąć ,j ZI ZU 'O:: lĆ, 

A do tego całego aparatu zdobywania 
·~,,:c~ci~.:y .:h dusz dochodzi jeszcze w \Vie

lit1 pófoiejszym - stużba wojskowa, a w 
dajrzalym spotykanie się wszędzie, co krok 
wnern lub niewypowiedzianem, lecz wido
c;;;nem żądaniem wyparcia się polskości! 

A tutaj we w1ielu częściacli pr-uskiego 
z:lboru jcs7cze przez nas samych, przez 
winy panó\\ n:'..szych stworzone warunki 
idą temu groźnemu systemowi z pomocą. 
Jeszcze na Slązku blizkośc1 Krakowa i 
wycieczki do niego przykonywają tak mtc:i 
dzież jak i dorosłych, że nie sami tylko bie 
dac · polskim mówią. językiem, lecz miesz
kańcy północnej czQści Prus Króle\vskich, 
7.km~ kaszubskiej, oraz wielu ·kresowych 
okolic, gdzie wlaściciell -ziemskich Pola
k6\\ niema, gdzie lekarzy, adwokatów ii 
ki1pców na palcach policzysz, a między ni
mi Indze o · gorącem sercu jeszcze mniej, 
tam nie tylko robotnik, lecz , i zamOiŻny 
wfościanin .obywatel polskt oieraz życie 
cale rfile US1YEZ}f póprawneJ pols.kięj mowy, 
1fa1 dost~uai~b do rąk wy~wozmje. wydanej 
pbls in:i k.Sążki, nie. ~~wie się o naszych 
k~1jiti ni>.,yich zdobyczach , św.iec· e 1i:dei ! 

I cóżeśmy woboq teg(l1 zrqbili, . 111am 
r<Wić .JDozwolą j, tJ{l l robidJly? I .;/ ,): ( 

s '8~kót pr,yWatny9h 41.la dzi~ci w, tem 
pmśtwie .k0nstyfacyjnem„trnm· zaikł~~aś 
~., ,,.,r• ·im . . . 

· piosenki, jak malo książeczek w ręce ich 
siG dostanie? Odzie dziecko opuszczające 
szkolę, któreby chociaż tylko pqlskie pa
miątki Poznania znało? gdzie chłopczyk1 
któryby wycieczką byt w Krakowie? BJ 
też gdzie ~ kto do domó\\. rodziców nieste 
dlu polskich dzieci ojczystą kulturę? Są 
tacy: jaka pani lub panienka w rzadkim 
ju.? dziś polskim dworze, jaki ksiądz szcze
rze lud miłujący, jakJt dziefoy rzernlieślnik 
czy kupiec z mal ego miasteczka; są tacy, 
pra\\ da; lecz wobec tej najsystematycz
niejszej z systematycznych działalności 
strooy przeciwnej, jakie to wszysvko do
wolne i bezplanowe działanie, zależne od 
chwilo\\•ej doibrej woUi chQtncj jednostki. 
Oprócz „Samopomocy" w Poznan~u i kil
ku miastach, brak \\ tym kierunku orgaini
zacyŁ. 

Tak samo nie ma jej \\ \\ ielu kierun
kach, gdy chodzi o polską kultnrę doro
s!ych. Braik np. na każdym kroku szacun
kt: dla ojczystej mo\\ y; kto tylko jedzie 
tramwajem w Poznaniu, slyszy za każdym 
razem Polaków mó\v"lących do kondukto
ra po miemiecku. Brak troski o popra
wnnść tej mowy; mćrw'.lmy i piszemy źle 

po polsku; nawet większość prasy naszej 
grzeszy przeciw naszemu językowi; na
pisy na godłach kupieckich - jeżeli wogó
le są - kaleczą nasz język; po ma tych mia 
steczkach nie ma ich wcale. - O czytelni
ctwo dba jedynJie To1w. Czyt. Lud., lecz tru 
dno mu nieraz dotrześć do kresowych pol
skich ziem z powodu braku ludzi, braku 
prawdziwych Polakó\Y. Blrblioteki po to
warzystwach naszych w miasteczkach sla
be 1 powodem nieraz nieumiejętność uloiże
ma ich, nieraz brak środków pieniężnych. 
Ntiema księgarń ludowych po małych mia
steczkach, chociażby przy skladach kolo
nia.lnych lub skladach cygar, jak to czy.nią 
socyaliścli; lUd nie \Vi·dzi polskich książek, 
rnie \Vie, u kogo je kupić. W chatach na
\vet obrazy więte są często obce, z obce
mi napisami; są ta'kae okolice kresmve, że 
we wsia:ch calych niema jednego obrazu 
Częstochowskiej Matki; a jak rzadką cha
ta z jakim ob-razem historycZ'nym polskim, 
choo1ażby z portretem Kościuszki. łfandla 
rze wędrowni njc się o to nie starają, a mo
ghiby nieść polską oświatę w zapadle kąty. 

Z ·wojny rosyjsko~japońskiej. 
Położenie \\ Mandżuryi staje się coraz 

11hcwygodniejsze dla Rosyan, których le
wemu skrzydłu zagraża bardzo szósta ar
mia japońska pod do!wództwem jenerała 
łfasegawy nadciągającego z Korei. Osta
tnia klęska oddziału rosyjskiego złożonego 
z 3000 chlapa pod Nanszenszencu uiniierno
żliwila prawie zupełnie Rosyanom ruchy 
zaczepne, a każe się spodzie\.vać bHskiej za 
czepki ze strony Ojamy. 

Lmiewicz byl zwłaszcza bardzo zanie
pokJjony, gdy się przekonał, że anh1a ja
pońska na prawem i lewem skrzydle roz
szerza się rzeczywiście ruchami 'Oskrzydla 
jącymi, gdyż wiedz:ial, że jego wojska, li
czące J5Q OOO żołnierzy, nie będą •w sta
nic powstrzymać jej ruchów. Zda\\'ał so
bie sprawę z tego, że jego ofetnzywa była
by bez skutku. 

Unaew1cz ograniczy/ się do wyslania 
M1szczenki, celem zebrania wieśoi o zamia 
rach jap~ńskich. Miszczenko zaczął nie
pokc)lić przednie straże japońskie, udając, 
że armia rosyjska przechodzi do akcyu za
czępnej. 

Wywiad się nfie udał, Miszczenko nie 
zdołał poznać ogólnego planu japol1skiego. 
Nadto jego \\ 0iska ZDstaty pobite w sze
regu potyczek i bitew, a nawet odrzucone· 
na teren neutralny chiński. Stamtąd pro
wadził Miszczenko w dalszym ciągu wy
\Viady, wysyłając licznych szp.iegó\-V chifi
skkh, a kiedy ich relacye brzmiały dosyć 
pomyślnie dla Rosyan, próbo1\Yal obeiść 
le\\.·e skrzydło japońskie. 

Plan ten poznali Ja{)'Jf1czycy i udare
mnili go, uderzając dnia 16 b. m. na Mi
Snczenkę i zadając mu ciężkie straty. M1-
szczeJ1ko musial się cofać, a jego wyprawa 
niit przynfosla rezultató\v. 

Obszerniejsze sprawozdanie z Taikio o 
ostatniej zwycięzkiej dla Japończyków po
tyczce brzmi jak następuje: 

Nieprzyjaciel, znajdujący się n:i ·wyży
nach na północny zacht'd cd Nauszauchen-

czu, wstał dnia 22 bm. po południu po ata
ku stamtąd spędzony. Cześć nieprzyjacie
la obsa<lzila wyżyny na zachód i sta\\ iała 
zacięty opór. Wreszcie zcięto tę pozycyę 
szturmem. 

Drugi 0Jdz1al nieprzyjacielski obsadził 
wyżyny na poludni-0wy wschód. Japori
czycy wykonali tu atak z frontu, a równo
czeftnię obeszli wyżyny i -Odcięli Rosra-
11om odwrót, przyczem zadali im ciężkie 
straty. Nieprzyjaciel wystaw11ł w zamie
szaniu chorągie\\" z czerwonym krzyżem, 
ale Japo1'iczycy nie przestali strzelać. Ro
syanic uciekali \\' popłochu, \,. kierunku 
północnym. 

Nie.przyjaciel liczył 3000 piechoty 11 ka 
\\'aleryi, oraz kika dział i zosta\\ ił na miej
scu około 50 trupów. Ogólne jego straty 
wyniosly przeszlo 200 ludzi. Straty japoi'1 
skie są meznaczne. 

Ziemie polskił?. 
Z Prus .lachodnich Wat•mii i Mazut. 

Toruń. Asesor sądO\\~y p. Rogalsky 
powołany ztąd jako prokurator do Elber
fPldu. 

Pelplin. Przesiedleni: ks. adm. Kar
pri1ski z Lipusza ja:ko wrkary do Chmielna. 
l(s. \\riik. ttcrrmann z Osterody jako admi-
1111strator tamże. Ks. \\ ikary Dzieniszewski 
z Nowejcerkwi jako wikary do Flbtenstein. 
Ks. adm. Kitzermann z Wtelna jaki wik. do 
R(.!.jków. I(s. Muchowski z Chmielna jako 
wikary do Nov.rejcerkiwi Ks. Sieg z flo
tenstein jako wikary do Osterody. I(s. ad
ministrator Kujawa z tteinnchswalde jako 
administrator do Christfelde. Ks. dr. Dzia
łowski z Lobdowa jako administrator do 
Płowęża. 

Olsztyn. Bez pytania gminy w h.ilk~! 
miejscach zmieni(mO już odwieczuc naZ\\ y 
polskich miejscowości na niemiec.:kie. O 
podobnym wypadku donJsi „Gazr,m Oi
sztyńska", która pJsze: W. „Allenst...-"n. 
Ztg." czytamy, że za najwyższym rozka
zem przyzwolono na zmianę nazwy \';iu
ski Orzechowo w pow. olszty(1s1>i:1i n.:i. 

„Nussthal". Ciekawiśmy się dO\\ ic„lz~cć, 
kemu to polskie Orzechowo bylo za t\\·ar
dc i wniósł o zamianę na „Orzechową do
linę". Przecaeż \V OrzechoW'ie zamieszku
ją sarni Polacy 1 niepodobna, aby oni sami 
ż(.}dali przechrzcenia swej miejscoiwości. 
Musiał w tem chyba umaczać rękę jaki 
„echt", pruski patryota. 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 
Poznań. Pana Wiśniewskiego ojca i 

syna aresztowanych przed kilku dniami ja
ko podejrzanych o wspóludz1al w zabój
stwie przykrawacza Maciejewskjego, wy~ 

· p11szczo.no z więzienia śledczego na wol
ność, ponieważ w niczem nie bylo można 
im udo'\vJdnic jar~\.rn} s1i:~ st:!li pr7yczyną, 
lub też z ich ręki poniósł śmuerć mlo<ly 
Madiejewsk1. 

Gąsawa. Ks. proboszcz N~edbalski 
sprawJl parafianom wielką radość, albo
wiem postaral się o urządzenie u nas uro
czysto·ści rnjsyJ,J, _1:•l<1LJ ~. i ius ~' J 45 L::n 
nic bylo. R:npocznie s~ę ta uroczystość 
kościelna dnia 8 lipca 1 trwać będz.ie cały 
tydzief1. Na końcu udz:ieli najprzew. ks. 
biskup Andrzejewicz Sakramentn Bierz
mo\vania. 

Wronki. Stefan Korcz, 17-lctni mło
dtienrec pochodzący z pod Sremu, poszedł 
się kąpać do Warty i utonął. 

Poznań. Zakazany wiec! "Oręd. do
nosi, ze wiec w Sulmierzycach, który 
mial się cdbyć dnia 25 bm. ze wspóludzia
lem posła dr. Niegole\vskiego nie przyszedł 
do skutku z powodu ponownego zakazu 
wiecowan~a w stodole ze strony wladzy. 
Niemałe rozgoryczenie panuje z tej przy
czyny w Sulmierzycach. Od lat 24 nie by
lo tam wieca, a dobre chęci i zakusy oby
watela rorzbijaly się dotąd' o z~kazy \Yb

dzy. Sprnwę tę poruszył w sejmie poseł 
dr. Niegole,vskI. W odpowiedzi na wywo
dy p.osla ostrowskiego p. minister zalecał 
przesyłanie sobie zażaleń na władze unie„ 
możliwiające wiece. W tym wypadku Sui 
mierzyczanie pójdą za jego radą, bo jak 
donoszą do „Pracy", wysylają skargę na 
ręce min1(stra. Nie zraiieni zaś dotychcza
sowemi przeszkodami, zamierzają urządzić 
wiec w najbliższym czasie. 

Poznań. Poznańska rada miejska u
chwaliła projekt regulacyi Warty, który 
wedtug gazet P1'•Znaiiskich przedstawia się 
następująco: 

Glówne koryt01 Warty przeprowadzo
ne będzie przez tamę pomiędzy domami ro 
botmczemi a Zagórzem. W razie powodzi 
lub wysokiego stanu wody, korytem tern 
pójdzie 60 proc. wody, 40 pr. zaś przepro
wadzunem będzie przez tamę Berdysze\\ .. 

ską do Cybiny. Ocl ~leki: ro\\ :1i. na Grob 
aż do domó\\. robotniczych usypane.i będzi 
grobla. Cz~ść obecnego koryta Warty o 
OroM aż do Wielkiej śluzy prze 
znaczoną będzie na przystali dla statkó\\ 

Olbrzymi ten prnjekt tylko w ten spo 
sób mógt przyjść do skutku ·j iż rząd ob 

·_jawił gotowość przyjścia miastu w porno 
z zasiłkiem 3 ntilionó\\r marek. Projekt za 
sam wymagać będzie pobudowania kilk 
nowych mostów. I tak pobudowany zost 
nie nowy most tumski, który pójdzie 
Chwaliszewa na wyspę tumską, obejmują 
cy trzy ot\\ ory, środkowy 50 metrów, bo 
czne po 25 metrów i kosztować będ'zie pó 
milio-na marek. Przebudowąnie mostu ko 
lejowego PO\\"yżej mostu tumskiego koszt 
wać będztje 142 tysiące marek. Oprócz te 
go zostaną wszystkie grunta wzdłuż 11 

Wieżowej zużyte na nowe koryto Wan) 
tak, że ulica Wieżowa graniczyć będzie 
Wartą. Tak samo będą przybrane grunt 
wyspy tumskiej od strony zachodniej. No 
wy most na Cybinie, który obecnie posta 
wuono, zostarne znacznie przedłużony i 
trzyma jeszcze dwa otwory, od strony \', 
spy tumskiej 8 metrów, a ze strony Ostró 
wka 15 metrów, co dalsze 155 OOO mare 
kcsztować będzie. Śluza tumska będz~ 
rozebra11ą, a władza wojsko\va domaga si 
pobudowania innego mostu żelaznego, któ 
ry ·142 OOO marek ma koszrować. Nadmie. 
ni~: tu .wypada, że w tych 5 i ćwierć milio 
na marek nie ma jeszcze kosztów gruntó\\ 
fiskalnych, które rząd miastu bezpłatni 
odstąpi. 

Trzemeszno. folwark Kozlówko1 po 
Trzemesznem, rn;;1Jący 430 mórg obszaru 
nabył za pośredmctwcm jednego z tutcj. 
szych obywatelii od Nkmca Lildtkcgo da 
'\rnieiszy zarządzca CharbO\\ a p. Paszkie 
\vicz. Cena kupna wynosi l lO tysięq 

marek. Kontrakt sprzedaży zawarty zo. 
stal w sobotę. 

Ze Slązka czyli Starej Polski„ 
Bytom. Od 15 do 25 czerwca b. 1. 

zdarzyło się w powiecie bytomskim 12 
wypadków tężca karku, z których 5 byl 
śmiertelnych. Od 19 listopada zaś zeszłe
go JiOku aż do 25 czerwca b. r. chorowai 
ogólcm 476 osób ina tężec karku, z tyc 
282 umarto. Wyzdmv.:ialo tylko 102 osób 
\Yięc obecnie jest jeszcze 92 osób choq.~d1 

Bytom. W tych dni1ach przedsięwzię 
to znów re'\\'izyę \V redakcyi i administra 
cyi bytorriskiegJ tygodn\lka „Gwiazda", 
Nie znaleziono jednakowoż nic nieb~pie
cznego, i zabrano ze sobą tylko kilka nu
merów „Gwiazdy". 

Katowice. „Górnoślązak" ck>aosi: 
Oztery dni na wolnotści spędził w bieżą• 
cym tygodniu p. Jan Kl{)l\valczyk, redaktor 
i wspólwlaściciel „Górnoślązaka'', któr_ 
jak \\'iadomo, 18 stycz1t1a rozpoczął byt 
odsiadywać swą półroczną karę więzien
ną, na którą skazała gJ bytomska Izba 
karna za obrazę ks. dziiekana Schmildta 
Katowic. Obecnie po 5 miesięcznej kaźni 
w~ęziennej p. Kowalczyk został wypu
szczony na wolnnść na cztery dni, lecz ni 
wesole były <lla niego te krótkie chwd 
wolności. W zeszlą niedzielę bo\\ ien 
zmarla po dlugtej -i ciężkiej ch:::>rohie \\ 
Krzyżowicach ukochana matka jeg10. 

Ten bo.Jcsny, choć przewidziany ciQs, 
który spotka! calą rodzinę śp. nieboszczki, 
spowcidO'\vaJ, iż p. Jan Kowalczyk na ch:wil 
kilka ·Jpuścil mury więzienne, aby spelnić 
ohowiązek synowskiej mlilościi i wdzięcz
ności i zlożvć martwe zwfok1 matki swej 
na cmentarz' przy skrqmnym wiejskim ko
ściółku, \V tej ziemi ojczystej, którą tak go~ 
rąco kochała. 

Dziś, w piątek o gJdz. 5 po poJ. znów 
zawarla się za nim brama więz·iienlia kato
wickiego, gdzie jeszcze miesiąc cały cier
pieć będzie musiał, zanim wróci nruu na 
dobre do dalszej pracy i walki o nasze ży
c1ic narodowe polskie na Oórn. Slązk11. 

Z innych dzielnic Polski. 
Kraków. Do „Czasu" donoszą z C~ę~ 

stochowy p0d datą 20 bm. Od n~edz1eh 
rczpocząt się tu strajk szewców, kra'\\ -
ców, murarzy, woźniców i subiektów ży
d0wskich. CodZJennie tłum ludzi, zlożonY 
z 200 do 300 osób, choqzi od sklepu do 
sklepu, ·ud bramy do bramy i zmusza do 
bezrobocia. Szczególnie agitacya za bez
r0bociem szerzy się wśród żydó,,r. Wczo
raj tlum ludz~, liczący przeszl01 3 tysiące 
glów, demonstrował na Nowym Rynku. 
Z~1trzymano się tam parę chwil, a jeden. z 
agitatorów socyaMistycznych przemawiat 
clo tlumu kilka mmut. Strzelano· z rew3l
\),. erów i rozwinięto czerwone sztandary, 
Pc1icya by1a niewidzfalna. Tłum się roi-



·ó~zyl, gdy lladeszb wieść, że ;.,t~:.:hcdzi 
p oisko. Ma wybuchnąć także strajk pie
·JrZY, a re)\\ nicż robotn~cy fabry.::zni 1 111j~1 
rozpo.;:ząć beznbocie. 

W Warszawie podczas procesy,1 Ro· 
źt:~G Ciala rzezimieszki wy:':olal! ogrom1:ą 
anik~, sku tkicm czego szesc osob z o stal o 

pduszonych, wicie zaś Jdnioslo rany. Na-
11„\ra się podejrzenie, że umaczała w tem 
~~l\ę _arna policya. 

Z róiny,r. slroai. 
Kto pragnie otrzymać wszystkie nu-

111erY gaizety w_ przx~złym kwar_tale, _po~ 
\\inie.n natychnuast isc na pocztę 1 zap1sac 
~ob ;e „Wiarusa Polskiego'· na Yipiec, sier
piei'1 i \Hzesie1'i, jeżeli tega dotąd nie uczy-

' 
n1i. Bochum. Dortmundzki ,,Dziennik" pod 
nową redakcyą napadł znowu na nas . w 
z~ ykty sposób nieuczci\\ y._ Dla odpo\\:1~
dzi na WY'Nody jego istotnie szkoda m1eJ-
~- . 

Hugo. \\ .Kopalni „łiugo", szyb Il 
~padł stempel na górnika Oolven'a i rozhil 
mu czaszkę . 

Oberhausen. . , Oewcrkvcrein '' pod wyż 
~zył skta<lki dla swych członków na 40_ f. 
tH.rodniowo. Podobną uc?wałę powziął 
·arv ferband kilka tygodni poprzednao. 

_l -Mcmaster. l~iskup sufragan hr. Galen 
udzicl~I 16 b. m. w tumie 4~ kl~rykom. i 
·zterem Kapucynom tonsurę L 11J'Zsze ŚWIG
~enia. 

' Skandaliczny proces, \V którym jakc 
oskarżony wystąpi znany Ojciec ~an Cu
dot\\ órca ~ Kronsztadu, spowtedmk cara, 
rozegra się niedługo w Petersburgu. _w 
Kronsztadzie utwJrzyla się sekta, kt ;1 ~\ 
aci popa Jana Cudotwórcę, jako „ ~{~i~(; •• 
sta\\ i :~1;'1cgo świętej Trójcy" i od·.bi~ m: 
-: 7 c.ść prawdzii\vie boską. Sekta rozszc-· 
rz-\·la się w calej Rosyi, a kapliczkę rn~ p:-i.l 
.;11 v-··,, I ·1· ., . ·hi.t..d:tią ram 
;,br~~ki św·:' J~na Cu dot\\ órcy i urz 1dz•:ti-l 
inne nadużycia. Obok popa występ1.1.:c ia
kaś podejrzana kob1da, która przebiera się 
za Matkę Bożą. Ponieważ poilicya mt~no 
"·szt.lkich oskarżc!l dot:.i,d nie wystąpiła, 
przeto' jeden z redaktorów „RusL''. wystą
pi! ze skargą publicziną. Można si·ę przy
goto\'\-ać na ciekawe rozprawy sądowe. 
~ _ze:_. _____________ -----

OD REDAKCYJ. 
Pau Jan Brzeskot, miotając pub11cznie 

falszywemi oskarżeniami, domaga się, że
by mu wytoczono proces. Nie po.chwala-
111v njepotrzebnych procesów, ale uporczy-
~mtt żądaniu p. Brzeskota stanie się za

dr·ść; b.ędzie miał proces i to ~aki, jakJtego 
tę prai\Vdopodobnie nie spodziewał. 

· Ws.zystkiem krewnym i znajomym 
dr,nosz.ę iż podo·balo się Panu Bogu powo
~ać do Siebie opatrzDnego śś. Sakra~en
iami naszego najdroższego ojca i dziatka 
śp. ANTONIEGO MODRZ:ELEWSl(IEGO. 

Pogrzeb odbędzie się w czwa·rtek 29 
bm. o godz. 3;4 po po1L z domu żałoby przy 
uliicy Maksstr. nr. 16. 

· Pozostałe dzieci i wnuki. 
6ocliHm-Gelsenl.drche-Horde, <ln. 27. 6. 05. 

To'Warzystwo św. Michała w Br~ch": . 
oznajmia swym czlonkom, iż \V p::}l1tc.dz1a
Jek 26 b. m. :omarł czlo111ek naszego tawa
rzystwa 

śp. JAN NOWAK. 
Pogrzeb odbędzie się w cz\vartek 2? 

b. m. po pot o godz. wpól do czwarte]. 
Czfonko\"ie winni się stawić o godz: 2 w 

,yt • d J w 
,i:,kaJu towarzyskiem. O liczny u zia ( 

1 POgrzebie proJt Zarząd. ) 

Glfiazdo Alstaden , . . . 
Podaje swym członkom do wiadumos_ci. iz 
Pólroczne walne zebranie odbędz~e się ~: 
dniu 9 lipca o. godz. 20 po ·poL Dru~ow 
\~~dzialu winni się ~ól godz. prędzeJ s~) 
\Vie. tylko punktualnie. Czo!em. • 

Wydział. 

Ś
., 

Sokół! Castrop! Bacz~o s~· 
Przyszle zebranie ·nasze odbędzie ę 

\V niedzielę 2 lipca o godz. 2 PD :Pol. _Zw la.
szcza druhowie ćwi'c:zący powi~inu się s_~a
Wić kompletrnie ponieważ będzie oma-w La-

. na sprawa co do zlotu i na>SZej za:ba''0) 
~tóra się odbędzie 9 Hpca. Czotem ! .., 

Wydział. 

Towarz. gimn. „Sokót'• w l(irchlind\! 
donosi swym druhom, · · \\ przy~zlq nie
dzielt.: tj. 2 llpca przyp a \\ alnc pół ro ·z
nc zebranie, które ię odbt.;dzie o godz. 3 
pu pol. w lokalu :.rn ~rklyd1 p 1 dzei1. 
Czlonkowie winni się jak najłi zmej sta\\ i" 
ponieważ będą ważne prawy do zafatwlic
rna, oraz sprawa wydtcczki, która ię ma 
wkrótce odbyć. Goście mile widziani. 
C70km! (I) 

Uwaga: Zarząd oraz rewizor.owie ka
sy winni. się ta\\ 1i~ o godz. 20. 

Wydział. 

Baczność Rodacy z i>araiii Ołobockiej voa 
Ostrowem. 

W drugie Ś\\ ięto Zielonych Swi4tek 
odbyło się zebranie parafian Olobocki h 
\\' Laar, na którem uch w alon cm zostało, 
ażeby prac11i~1cy robotnicy na obczyźnie 
sprawili trwałą pamiqtkę dla naszej parai1L. 
l to kaplicę, \\' której mają się m1csctc 

· cztery wielkie figury, a stanąć ona ma na 
pagórku, przy małym kościele \\ Olob ku, 
gdzie obecnie stoi pochylona już Boża m~-· 
ka. Zacni parafianie! v· ap lica ta bQdzic 
mrncJ więcej tysiąc marek koszt0\\'ać, 
przeto jest pożądanem, ażeby każdy p:ua
f1anin pracujący na obczyźnlc swój grosz 
wd:J\Yi złożył na spra\\ ie nie takiej pamiąt
ki. Apeluję nie tylko do mGżczyzll. ale tak
żr i do nievJast pracujących w Badenii, 
Saksonii, Westfalin i Nadrenii itd. Gdzie 
tylko który się znajduje, niech nadeśle swą 
oiiarę na n.)..:e kolckturó\\ lub kasyera, kt<J
rych do tego ob'raliśmy. Kasyerem jesL 
Franc1iszek Wolnia1k, Laar pod l~nhrort, 
Josephstr. 52. Kolektorami: Ignacy Ur
ban, Meiderich, Stahlstr. 35. Jan Wojtczak 
i Ignacy Wojtczak w Bruckhauscn, K:.ut 
Albrcchtstr. 3. Ignacy $wierczyk, Laar, 
Baustr. nr. 8 i Ignacy .Jaros•k, Laar, Bau
str. 14. Tym tylko oso.bom możecie sz'..ln. 
Parafianie swói datek na<lesłać lnb go też 
•osobiście oddać. Jeszcze raz proszę szan. 
Parafian, ażeby jak naili..:zniei suę do tego 
przyczynili, gdyż do września chcem1:'" PL~· 
trzebną sumę złożyć. Spodzie.wam się, iz 
mej prośby nie odmówicie, tylko swoje 
grosze zlożyde, za co Wam już dziś skt~
dnm serdeczne podzliękowanic starop91: 
skiem „Bóg Wam zapłać!" \2) 

W imieniu Komitetu 
Józef Dera w Oberhausen, Rosenstr. 80. 

\ l„c ,.Zj dn. za ·. p .h " D~· 

dbędzie ię dn 2 lip„ po poi. g z. 2 
przy ul. f ri dri łnr. 15 „Rhein.ischerh i·. 

'< porządku dziennym: prawy r .>bon -
ze i zarobkowe, ' •ażno ·" or a za yi za

' ·odow j i inne ważne pr. :.\. Li zn:r 
udział rodakó\\ z całej okolicy p.:>74dan) 

„Zjednoczenie zawodowe Polskie". 

Wielka 'ycieczka z Bochum 
odb dzie się dnia 29 t.:zcrwca, \" 'wi t • •• 
Piotra i Pawła do ogrodu . Berrrmanna, 
Ricmkc ·tr. nr. 6, który p::>łożony 1;.;St tuż 
przy kopalni ,:'1-Ianibal I." Kolej el ktrycz
na z Bochum od I orWindra do "'chuhc, 
Marmcl hag-en kos?:tuje ?O ft:n. Za ~~ hul
tem ulica Riemkestr. ua pra\\ o piękn 1 o
gród i łąka. \V szystkkh I~odakó\\' z ro
dzinami w okohcv zamieszkały h uprzej
mie do :>grodu z~praszamy. Tamże będ~t 
rozmaite gry dla starszych, młodszy h 1 

dzieci. Pomiędzy innymi strzelanie do ~ar- j 

czy, wyścig. i kn~giclnia itd. Dla mcw1ast 
Huczenie garnka, noszeni jajka Z\\ 1ja11ic 
kłębka itd. Dla dzieci gry w kółko itd. Na 
powyższe gry naznaczone są nagrody. 
\\' Bochum zgromadzenie ncze tników od 
godziny 2 d'.'l ~1 po pludnm punktualnie u 
p. Schemanna tuż przy kia ztorze, potem 
wymarsz albo wyjazd do ogrodu. O li z
ny udziat R.oclaków uprasza sit:. 

„l(omitet wycieczek latowych." 
Wieczorem będą obrazy Ś\\ ietlanc 

przedstawione. 

czenic zawod we poi ki ". 
---

KO.:II-.:C 
dni wyjątkowych dla przedaży 

ubrań dl· meż ·z. zn. 
oaóln • żn·z •nic• int r ow, • 

n ·eh. p;z dłużyiem wyprz •daż do 
2 lipl'a do godz. ~ po p łudniu, 
\\" t~ rh du in ·li 8prz •<lnwnć b. zi<!m; 

iel kie im ·t. ·e 

1 br ńdla neż1 zyz 
' t' Il o nnjnow..;:ze ''zor:v. nujl ·p z 

,~. ·~onanie. elego11eki krój jnk po· 
dł~l" mian·, lwz ró:i:ni1· • un jnko:§ć. 
li ''I~ w.r.~l~·du n d.twniej zą e ·n~. 
mic:dxy nit•mi wic•lka purtya cz1m1yC'h I 
ubi· a ń h11Pg-arn owych, sp rzotla \\'Jl ć 
hędz i cliły \\' łych d 11 i ach lrn%dt• u- I 
l1runie tylko :r.n IS. 7a mrk.. ktti
rych rz<.•telna wat to'<~ w~·nosi aż do 
!ł6 mrl·. l'lmrnia l<' ą wyłożou • 
w mveh "ielkich oknach wy tu
\rnycl1 i każdt> uhrnni' na życ;enic 
z okna zo tnnie wy,it;t •. 

Kto rnpi ulirani1• <lo~tanie w 
dodatku darmo k1qwlu ·.r.. 

M. HARTOG, 
Bochum, 

wł. M. Mischkowski, 
tylko ul. 2:) Obere Markt. Ir. 2.i 

i narożnik Hoscn::;tr. 
Najwit~l-szy i nu.jtnit~Y.Y skłu.<l ~pe-

(1) cyn.lny w Bochum. 

Towarzystwo św. Józefa w Hołzweissig 
deinosi ·członkom, iż zebranie nasze odbę
dzie się 2 lipca o godz. 4 po pol. Uprasza 
si~ o iiczny ndzial. Zarząd. (ld) 

Słu4i:ąca I „ „.(. ·~ •• ' ~ -~· '..·.' ••• • ·::,·· ·'.':.~.~~·,.~;.~ 

Towarzystwo św. Rocha w Dys~łdorf~e 
donosi swym czlonkom, iż w nuedz1el~ dn~'-t 
2 lipca o .godz. 7 w,ieczorem odbęd~ie się 
zwyczajne zebranie w lokalu pana B1schof 
przy Woringerstr. Ważne ~pra:W_Y będą 
omawiane przeto o jak najhczmeJszy _u
dzial czlo~ków uprasza się. Ooścue mile 
widzianii. Zarząd. (l) 

W Courl przy Kamen 
odbędzie się wiec „Zjednoczenia zaw. poi." 
2 lipca po pol. o godz. ?51 w lokalu p. 
Schmier. Na porządku dz1enn~: Na,we
la górni.cza, sprawy ~ó~nicze ł _hutmcze, 
sprawy knapszaftowe i rnnc wazne spra
wy. Uczn~ .~'!.~!~ł pożądany. 

0.;z _;Z4' 

:z dobremi świ~dectwarni 
do kuchni i pmc domo 
wycb, zaraz potrzebne.&. 
(6) Ooc!'lnm. 

Spichęrn><trv.~ee 25. 

-2 pomocników 
szt wskich 

na stałe zstraanie ie 
przy wysokiej rłncy, 
prr.:yjmę zn.raz. 

Antoni Horyza, 
Ruhrort~ • ... nar , 

(3) 'l'urme.tr 36. 

· Słun\ca Poh;a 
~1.1,jqca 16-18 fot zn~
j 11,ca robotę dom '~Il, 
ro o.lic ei~ z .. r :1 z zgłosić. 

Jan Hęeiak 
w 7„t(er a. d. Ruhr. 

' kład ko onialn). 
( 3) Kiiaig:-;• r. ó L 

·upujq tylko ,,. wielkiej to tylko <lrobaostka dla tych, którzy swe 

wyprzedażu o \V 

w 

a S!JOO 
p1r ! 

u firmy : E. B A R T S /C H, 
•G E L S E N IC i R C H E N, ul. Schalkerstr. 31. ?.- tylko w • o I 
;\lyprzedi'. ż t . . ya z ~ ws z l ·~. i~ ~~u i 

sprzedaj· emy P? każde.1 mozhweJ cenie. 

Herne1 

o 

I 
Dla niewiast ; 

Dla mężczyzn= Trzewiki damskie ~e ~kórry cheneau. <lo szn rowa.uia tr~ewiki do sznurow~.nia po 4, 7 5, 5,flO, 
Kamasze ~· 6,50 mr. i z guzikami 6,75: 7, 7,75, 8,5 mr. 

p•iP'OWt I 

do sznt1rowa ni a dla panów ze ~kó· Trzewiki damskie z~ ,'kóry boxcalf do . zn u n ani a i Kawa.:z~ i trzewiki 
9 10 ry boxcalf l.~O, 8,25, , m;. z guzikami 6,75, 7, 7, 75, 

'f 'k' do ~znuro~\an~a dla mężczyzn ze skóry kon· Dam kie trzewiki ze skóry ciel~cej do sznurowaufo. i 
rzew1 t , • s''1·e·i 5, 5,50, 6 mr. . . - - w 6 2- -

~ J z g·uz1ka.m1 5, 1,1;,, , :J . / mr. I d sznt,rowa1 ia 3. 75, 4 4,50, 
Póib.1ty dla m~żczyzn ° 5 mr. Damskie półbuty rl > sznurowania 3,25: 3, 75, 4 25, 

19 !i mr. I h para po 10 11, - mr. . · 

1
50 par butó~ ko anowyc 'k' dl błopców dziewcząt i dziec\ po dot~1i niebywałych tanich ceuacb. 

Wszelkiego rodzaju trzewi t a. c k ~ 36 '37 i 41/42 po a i 4: mr. . 
Pary resz• ow 1 ł · ·t · fil'JDY 

. t lko dobry i rzetelay, za to ręczy . awa rnCJ areJ •. ~ Ze towsr Y 
. eaw• =n 



&W, Mam na . przedał 

DOM 
Bacz1ośćł Rodacy! Bauxell murowany połqczony z 

kramem, Hezalnilł, szo
pami. Dom stósowny do 
kUdego zawodu 7. wy
j!łtkiem rzeźnik~. Cena. 
kupna 4600 marek 
wpłata. podług ugody. 
Kościół, szkoła i kolej 
w miejscu. 

Szanownym Rodakom 

Habinghorst-Ranxel i okolicy 
donoszę niniejszem jak najuprzejmiej it na początku Zgłoszenia. przyjmuje 

właściciel. 

~lipca 1905 r • ..._ Fr. Ko 11 at. 
mistrz rzeźnicki, 

Kunowo. 
otwieram w dom n p. Felsa przy ulicy Biilowa 22 Ji•nthal p. Pósen. 

(3) 

skład towarów kolonialnych, 
-----

Polska służąca, 
która zna wszelki\ ro
botę domOWI\ dostanie 
miejsce od pierwszego 
lipca w Rekłin1hau
sen Sttd Feldstr. 24. 

farb i artykułów drogeryjnych. === 
Staraniem mojem będzie, aby po umiarkowanych cenach przy sko

rej i rzetelnej usłudze tylko dobre towary sprzedawać. 

Skład kolonialny, 
J. Jlrosko,viak. 
Kos~tów podróży się nie 

Prosząc szanownych Rodaków o poparcie kreślę się (3) zwraca. 

Z szacunkiem 
S~ały i pewny 

zarobek po• 

FI-. Barczak. 
boczny 

mog~ sobie łatwo i bez 
przeszkody w zawodzie 
zapewn ć Judzie każdego 
stanu. Adres należy prze· 
słać pod liczbę ~4 do 
8teinhausen i Sp. --

·~············· . Księgarnia polska w Habinghorst 
poleca wszystkie towary galanteryjne jako t~: 
:zabawki• dla dzieci, ozdoby wlosów <lla pan, 
szczoteczki do wąsów, grzebienie, świece, har
moJ11iki,. noże kieszonkowe, olejkit! wszelkie. ma
teryaly piśmienne i wyroby pa~1erow~. m1af!O
wide olbrzymi wybór kart z w1~okam1, pOWlf!
szowań. Dalej polecam wszystkie towary reli
gijne, jako to: krzyże, różai1ce, ~zkaple,rze, 
figury wszelkiego rodzaju. Olbrzymi wybor 

KSIĄŻEK DO NABOŻEŃSTW A 
ł powieściowych, kalendarzy i t. d. 

Oprawiam obrazy wszelkiego rodzaju pod 
zupetną gwarancyą oraz .dost!l~~zam \".szelk~e 
-obrazy tak narodowe jak 1 rehg1i.ne. M1anow1-
cie towarzystwom dostarczyć mogę steple, p~
miątiki wszelkiego rodzaju. Dla Sokoło'Y na:
leDsze sokoliki, śpilki,. broszki nar., laski, łan
cuszki itd. 

.Osobom, które wyżej wymieni~e towar~ za
mawiają, mianowicie Sokolom, da1ę w~sok1 ra
bat, jeżdi zamówią za przeszfo 5 mr., 1 towary 
"tę dalej sprzedać będą. Towa!y \vysylam 
tylko za zaliczką lub za poprzedmem nadesla
niem pieniędzy. Zamawiających prnszę, ab.Y 
zawsze swój dokfadny adres podali. O popar
cie interesu prosi 

Marcin Jarczyński 
w Habiughorst, poczta R.auxel, R.omerstr. 

•• • ••••• 
łl~~~m~m~m~~nin~~~ 
~ . ~ 

I Albert Karrenberg = 
~ w Kamen, Weststr. 75. = I W'ielki skład naj lepszych m 
jkołow~ó =1 I po. cenach najtańszych j$1 

I Reperacye dobrze i ta?io I 
m we własnym warsztacie. ~ 
ttt m 
t!t?l~tft~~}łH~Hlt~~t-l~~~ 
. Za inseraty i reklamy wobec publi-
czn~foi Redakcya nie odpowiada~ 

Karlsruhe B. 

Baeznolle ! 
Rodacy w Herne i okolicy f 

Polecam szanownym Rodakom mój 

skład żelaza, 
maszyn 

do gotowania, szycia, prania. i wyżdżymania, 
oraz 

wszelkich sprzętów kuchen-
nych 

po cenach jak naitańszyeb. 
Zakupione rzeczy odstawiam franko do domn. 

Za gotówkę. Na odpłatę. 

Piecyki do ogrzewania. 
S f a n i s ł a \tJ J a n k ó w i a k, 

HERNE, Neustr. ~5. 

· Czeladnik krawiecki znajdzie u mnie 

stale zatrudnienie od sztuki 

Fr. Dukat, mistrz krawiecki, 

Gels.-Hiillen, friesenstr. 15. 

Koło ~:t~W:lz 
powodu 

zbiegu o-

Skład kapeluszy 
pod firmą: 

Bruc h usener Huthaus 
zwany Guthaus poleca : 

kapelusze, czapki, paraso~e, laski, 
bieliznę męzką, 

ciągle '"e wielkim wyborze po cenach najtańszych. 

Proszę uważać na f rmf;. 

Brookbausen, al. Kaiserstr. 60. 

~·-·-··-·-···-·······-• Prawdziwe • I 
• „JI A NB łJ" t .,DB U Z B A.„ 
•• 1Jezalkoholiczne napoje orzeźwiające i' 

przez lekarzy zalecane 

• doskonale działające na organizm 
• do użycia w każdej porze roku 
• latem ze zimną wod1t jako ! ee- )[~!!!".~ g! •• !l ~!!! ~~ -N a pój i 
• •· Manrn i Drużba-Puncz 
• a n:iezrni~szan7 jako 

I • I Manru i Drużba-Likier. I 
• Sposób użycia na każdej butelce. I 

•B K . ' • . asprow1cz, 
• Gniezno - Gnesen, I 
• Fa.bryka prawdziwych wódek i likierów zdrowotnych, 
• deserowych i czystych. 

• Gorzelnia koniaków. 
8 Fabryka bezalkoholicznych napoi i wytłocznia 
9 soków. 
• Generalny zastępca na Westfalię i Nadrerrię tylko Fr. lłra-

• jewski w Wattenscheid, Johannes~tr. 14. 

··········~···-· ···-

I 

Rudolf Robert,nast. 
właściciel M. Gerber, 

Kamen, narożnik ul. Weststr. i Schul~tr. 

Najstarszy i największy w Kamen interes specyal. 

Eleq. garderoba dla· panów i ebłopeó w, 
Ił Pracownia ubrań podług miary 

przy gwarancyi za dobre leżenie. 

Wszelka garderoba do roboty. 
Specyalny oddział 

OBUWIA 
dla pań. panów, i dzieci tylko dobrej i trwa!ej I 

jakości, po cenaeh bardzo tanich. I 

W Gelsenkirehe 
tylk<;> przy ul. Babnhofstrasse, 

ogrodzie hotelu „Bahnhofs-Hotel 1 

naprzeciw nowego dworca. znajduje się, jak dotąd, tak i nad al 

zakład fotograf ie y 
GERDANIA~ 

12 fotolfrafij wizytowych osoby dorosłej l .90 mr. 
12 fotografij gabinetowych dorosłej osoby 4 90 mr. 
10 kart pocztowych z fotografią 1,50 mr. 
pod gwarancy1' wybornego wykonania o czem wiele tyaięcy zdjęć 

najlepszem są swiadectwem. 

--=-=.. W niedzielę otwarte cały dzień. = 

Pnstbestellungs· Formular. Postbe~tellungs-Formular. Postbestellungs-Formular. PostbesteIIungs„ Formular. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaaserli

chen Postamt ein Exemplar der Zeitung 
„Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitungs„ 
preisliste 128) fiir das III. Quart.al 1905 
und zahle an Abonnement und Bestel1geld 
11,92 Mk. 

Obige 1,92 Mk. erhałten zu haben, be
. cheirugt. 

. . . • • • ' •. cl. • • • • • • 198„„ 

Kalserliches Postamt ••••• 

Ich bestelle hierrnit bei dem I(aiis.erli
chen Postamt ein Exemplar der Zeitung 
„~obotnik Połski" aus Bochum ftir das III 
Quartal 1905, und zahle an Abonnement 
und Bestellgeld 0.68 Mk. 

Obige 0,68 Mk. erhalten zu h.aben, be
scheinigt. 

• • • • .d. • • • • • • 19@ ••• 

KaiserHcbes Postamt • • • • • 

Ich bestelle hiennit bei dem I(ai.serli
chen Postamt ein Exemplar der Zeitung 
„Gazeta Toruńska" aus Thorn fiir das III. 
Quartal 1905, und zahle an Abonnement 
und Bestellgekl 1,92 Mk. 

Obige 1,92 Mik. erhalten zu haben, be
scheilligt. 

• • • • .d. • • • • • • 190 ••• 

l(aiserficbes Postamt • • • • • 

Ich bestelle hiermit bei dem I(aiserli· 
chen Postamt ein Exemplar der Zeitung 
„Przyjaciel" aus Thom fiir das III Quart I 
1905 und zahle an Abonnement nnd Bestell· 
geld 0,94 Mk. 
I>. I 
.§ .~ 
~~ 
~ ~ .; 
re c:S bil 
.... t<l (.) 

-~ ,,.. .,.; .. ~ 
'g .T;j 
P. as 

Obige 0,94 Mk erhalten zu haben , be· 

scheinitgt. 

• • • • .d. • • • • • • 190. 

l(aiserłłches Pesta.Int • • • • • 

Za •r1k. uklU t raókcn 14 uwflMllł~ A I I I I I I 1 • I I k i w lłocll1•- •t ta łlM I ndolrkUll WJdawałctn „ Wl1 r111 Po!1kłaro" w Bochtm. 



lir. Ił&. loOhllDl.i sobota I-go lipo& 1906. Ok li. 

ło\d:złenna pismo ludowo dla Polak6w ·na obczyźnie, po§włęcone ośwlaci1 oraz sprawo• narodowym, politycznym i zarobkowrm. 

IVJ"eff4Zi ~"llHal• • 'WJ'J•tki„ •m 1>ołwł•tecmyc1I. 
frs::e4J>łata kwartalna aa poczet• i • listowy;;ll wYDOSI 
I ... 50 fen •• a ~ odnoszeniem do dornu 1 mr. 92 fen. 
„.Wlani• Poł1k:l'' Ut>iHDY Jest w ctnniko DOCZtOwYm 

W tmla Boże za Wiarę I DJczyznc ! 
Za inseraty placl sie za wiersz pttytowy 15 ta,. • • 
oe:loszenia zamieszczone orzed inseratami .tQ In. 
często oglasza, otrzyma rabat. - Ustv do „Wian• 
Polskie11:0" należy frankować i podać w nieb dotłail&-••4 ntkiem „t. połni1cła" nr. 128. oy a.dres piszące20. Rekopisów sic nie zwraca. 

Redakcya, Drukarnia i Ksi~garnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstrasse. - Adres: „ \Viarus Polski", Bochum. - 'f cl cf o n u nr· 1414. 

ltodzłce polscy? Uczcie dzieci swe 
IJhrl~, czytJać I pisać po polsku! Nie Jest 

„iakłem, kto potomstwu swemu znl<t „. 
HJ~ tlę pozwoll! 

.z wypadków dnia. 
Izba Panów przyjęła nowelę górniczą. 

Sro<lmve obrady Izby Panó\v zakoif1„ 
~zy się przyjęciem noweli górniczej w 
spra\\ ie stósunków roboczych na kCĄpal
niach. oDść gtośno wolano podczas roz-
1praw o wi.ększą ochronę łamistrejków. 

Cała załoga pancernika rosyjskiego „l(sią-
żę Potemkin" zbuntowała się. 

Z Odesy donoszą, że kapitan pancer
nika ,.Książę Potemkin" rozplatał glowę 
marynarzowi, który w iimienliu całej załogi 
skarżył się na złe odżywianie marynarzy. 
\V skutek tego zbuntmvala się cała załoga 
pancerni:ka; kapitana zaibito. Mrynarzc 
grożą, że będą bombardowal<i Odesę, je
żeli im nie zostanie przyrzeczona bezkar
.n ość. 

Telegramy. 
S z t o k h o l m. Zatarg szwedzko-

nonveskJi zaostrzył się silnie. 
P a r y ż. Półurzędowo donoszą, wo

bec różnych pogłosek, ie stan sprawy 
marokańskiej nie zmienił się wiele wskutek 
noty niemieckiej i :Francya konferencyi 
międzynarodowej jeszcze nie przyjęła. Z 
Innej strony zaręczają natomiast, że rada 
ministrów zgodziła się już w zasadzie na 
kr.mferencyę międzynarodową. 

Madryt. Niemiecko hiszpański trak
tat handlowy straci moc obowięzującą 1 
lipca r. 1906. 

Ł ó d ź. Jenerał kozaków Marmuzow 
został zakłuty sztyletami. 

P e t e. r s b u r g. Ukaz carski przepi
suje mobmzacyę w 109 powJatach wojsko
wego obwodu petersburskiego, moskiew
skiego i warszawskiego. 

O knvawJch dniach w Łodzi 
piszą do „Głosu Narodu": 

Po środowej rzezi bezbronnego ttumu 
na ul. Piotrkowskiej, dz~eń Bożego Ciała 
minąl spokojnie. Procesye na ulicach od.
byly się w zupelnym porządku i zdawało 
się , że nastała cisza. Dopiero weliiczorern 
poczęto na ulicach tluc lata.rnie, tak, że 
wkrótce w calem mieście zapanowały de
mności. Odzie n~egdzie rozlegly się wy
strzaly - lecz ukryci po domach mieszkafi 
cy nie przeczuwali, co dzialo siję tej nocy 
ipod osłoną ciemności. 

Dopiero nad ranem zobaczono ulice, 
nie \\ ylączając najpryncypalnliejszej, prz.e~ 
cinającej wzdłuż cale miasto Piotrkowsk1e1 
w w11.elu miejscach zatarasowane w po
przek baryikadami, urządzonemi z b~czek i 
pak stołów powyrywanych szyn l płyt 

·bet~n-0wych
1 

j,tp. i pmviązanem,i dru~em od 
telefonów które w ciągu no'CY pomszczo
tno. Bar;kad takich wznies~ono przeszło 
50, a prócz tego. \V widu miejscach _vopr~~
ciągann w poprzek ulic druty, ~mem~~b
'\V!Jającc wszelki ruch kołowy 1 prz~1azct 
konnych patrolów. Sklepy od rana me o
twierano i miasto zupełnie jakby wymarl?· 

Dopiero kolo godz. 10 ~°:z~egty T .się 
Pierwsze strzały na ul. Sredme.J i u \\ }.lo
tu ul. Piotrkowskiej, na Górnym Ry~ku, a 
·następnie zaczęły się większe. starc~a n~ 
WDdnym Rynku, na Bałutach ~ ~ogol~ .\\ 
dzic-łnh:ca::h crlleg1eJszy~h. Wkrot':e: sr::i-

dek miasta zarod SiG od robotników. a du
ży czwornbok, przyt:y1kający do Nowego 
Rynku, otoczony ul. Srcdnią, PiotrkO\\' ką, 
Dzielną i Widzewską, z ul. Połudn:iową, 
Wschodnią, l(amienną i in. zapełniły tłu
my robotników, którzy POCZGli WZ110SIĆ 110 

we barykady i burzyć liczne w tej dzielni·
cy sklepy monopolowe. 

Wojsko wzmocnione dwoma pnlkami 
piechoty, rozpoczGlo formalnie zdoby\\ a
nir c'bwarowaną w ten sposób ulicę. Roz
poczęfa się straszne walka, jakiej Lódź je
szcze nie pamiętała. Kozacy, dragoni i P.1c 
chata razili ukrytych za baryikadam1i robo
tników salwami, atakowali ich na bagnety 
i szable - tak jedna po druglicj zdobywali 
barykady. I~obotnicy bronili się rewolwc:
rami, powyrywonemi z brukcw kamienia
mi, a gdzie 11/legdzie ,i z okien strzelano do 
żołnierzy. Lecz walka była nierówna. Po 
kilku godz~nach prawic wszystkie baryka
dy zostały zdobyte i rozebrane, a ulice 

1przedstawiały straszny widok. Trnpy i 
ranni leżeli na bruku, wszędvic kałuże km i 
nJ murach ślady kul, szyby powybiiane -
·jeden obraz strasznego pobojowiska. Po
gotowie nj1e mogło nadążyć z wyjazdami) 
·w ciągu dnia udzietiilo około 200 opatrun
ków, lecz liczba ta nie może świadtzyć o 
ilości ranionych, ponieważ tam, gdzte wrza 
ła walka pogotowie nie mogło dojeżdżać i 
nie było wcale wzywane, a ranni leżeli na 
breku godzinami, tak samo jak i trupy. J 

Rozbestwienie żołdactwa nic miało 
granic. Wpadali do bram za ucickający1mi, 
strzelali do okien frontowych, a nawet i w 
podwórzach. Nietylko kto sic ukazał n[1 
ulicy . ale nawet kto zbliżył sic do okna, 
\\' Y1 rzal 'Z bramy, padał ofiarą żdzlicza
lych żoldaków moskiewskich. - W ten 
sposób na jednej ulicy Południowej zginę
ło kilkanaście osób w swych własnych 
mteszkaniach m~ędzy innemi 10-letn[ chło
piec w domu nr. 18. Kule gwizdały na 
wszystkie strony, tak że nawet tam, gdzie 
w danej ch\v~ili nie było walki, nikt nie 
mógl być pewny życia. Na ulicy Średniej 
zginął od zabląkanej kuli fabrykant Ney
man, \\ chwili, gdy przechodził 1>rzez po
dwórze. Na ul. P;.otrkowskicj pocl nr . .3.? 
młody chłopiec, ledwo wysunąl gfowę 
z bramy, padł zabity na miejscu, a o kilka 
domów dalej w tejże samej chwili zginęła 
od kuli służąca. Nie widać nawet bylo, 
sk~ld strzał pochodzi{.. gdyż kule wystrzela 
ne na jeidnym ko11cu ul. Piotrkmvskiej, któ
ra ciągnie się w prostej liniu na przestrzeni 
kilku \Viorst, zabJjaly ludz[ na drugim kol1-
en. 

11izacye socyalistyL:znc formaln~l \\ tkę z 
policyą. Zrazu napady na po ' Z ze rólnych 
policyantów u kozakó\\, potem · drobne 
starcia uliczne, lrnwicczoro\\·i przemie11iły 
siG w regularną walkt; uliczn<t. \V boc
znych przecznicach ulicy l ~otrkow ·kiej 
wzniósł thun pod wie zór dw\ie barykady, 
staczając na nic wszy tko, co było potl r~
k~, więc przygotowane poprzednio belki, 
próżne beczki, kamienie wyrwane z br11-
k11~ meble, połamane wozy tramwajowe i 
dorożki. Glównem 1>olem stare byta ulica 
f>iotrkO\\ ska, Z\\ łaszi..:za \\' jej rozszerze
niach na Starym i Nowym Rynka, oraz jej 
przecznicach. 

W centrum przemy ·towc.m lóJzkicm, 
ze względu na grożące wcil.łż zaburzen~a, 
pozostawiono więcej wojska, niż w innych 
okolicach Królestwa; mimo to si!a ta zbroi-
1w1 dostateczna do krwawej rcpresyi, nie 
jest dość imponująca, aby samem wystą
pieniem i WbdQkicm rozwiniętych sil dzia
łać prewencyjnie i odstraszająco. Wojska 
używano głównie do strzeżenia fabryk za
grożonych wybrykami strejkui<1cych. Wta· 
dze doszły też rychło do przekonania, że 
s,1ly te mogą nic wystarczyć do doraźnego · 
opanowania rosnącej z każdą godziną re
wolucyi. Wez" ano \\~iQc posiłki z War
sza\.vy. 

Na kilku u;icach wywiązała się zacięta 
walka, która trwala czas dłuższy. Oblęże
ni w barykadach odpowiadali sal wami rc
wolwemwcmi, ukrywając się za osłonami 
i1 \\ załomach murĆ>\\. Udy zdobycie bary 
kady wydawalo się już nic11niknfonem, ro
botnicy rozpraszali się szybko w rozmaite 
strony, tak, że kozacy'~ policya aresztowa 
1L przeważnie niewinnych mieszka1iców o
kolicznych domów. 

Strat obopólnych dotychczas obli-czyć 
nic podobna. Zresztą me myślą o tem ani 
'\\ · łaidzc, zajęte rcprcsyą, tern mniej zaś oso
by pry\\ atnc, ogarnic;tc powsJ:cchną pani
ką. Jak styszę icd11ak szpitale łódzkie. są 
przcpcł111onc rannymi i im11:erający111i, któ
rych liczbQ podają .w coraz wyższych, prze 
rażających cyfracłi. Miasto przedstawi.i 
obraz zniszczenia. Na główniejszych uli
,cach pO\\'yrywanc bruki, polamanc latar
nie gazowe; gaz nchodzi, groż<1c w wiciu 
miejscach 11iebczpiecze(1stwc111 pożaru. Pa
trole kozaL.kic iąglc krążą po mieście; W\· 
gk też słychać strzały z rozmaitych stron. 

Germanizacya Polaków na Ślązku~ 
Burmistrzowie miast górnoślązkich zie 

challi się przed kilku dn1iami w Nysie, aby 
Po usunięciu barykad n rozproszeniu radzić nad potrzebami miast. Najcieka-

broniących się robotników, silne oddzttały wszym przedmiotem obrad by,a, jak pi ·ze 
kozackie poczęly krążyć po calem mieście ,,Polak'', sprawa utrzymywa1riia szkól. W 
urządzając formalne polowan,ie na ludzi. tej sprawie wygłosił odczyt burmistrz gli-
Strzelano1 bez pardonu do najmniejszej wicki Menzel. Ubolewał przcdcwszy tk1em 
g1omady robotnticzej, do pojedyl1czych lu~ nad tem, że lwfią częSć podatków komunal-
dzi do bram, do Olkien, - słowem zaczęła nych pochlaniah.t wydatki na szkoły ludo-
się 'napot\vomiejsza orgia, do jakiej jest tyl we i1 liczbami "yka'zywal, jak wielki pro-
ko .zdoJen żołdak moskiewski, który pod cent podatków komunalnych płynie na 
wply,wem lat\vych ,,zwycięstw" nad bez- szkoly. Ludność coraz bardziej §ię mnoży, 
bronnymi, prześciga swą dzikością nawet liczba dzieci niesłychanie wzrasta, a wsku-
basztbuzuków tek tego coraz więcej szkół trzeba budo-

\V ten sposób wojsko gospodarowato wać i coraz więcej nauczycieli ustanawiać. 
po mieście w piątek do późnego wieczora , Ludno\~ polska wie o tem najlepiej, bo Jud 
a i w nocy strzały nie um,iLlcly. polski, robotnik polski i drobny gospo-

Dziś od raoa spokojnie - patrole krą- darz, najwięcej muszą plaaLić podatków koc. 
żą, lecz nlie zaczepiają nie11cznych prze~ho munalnych, których główna część idzie na 
dniów. w fabrykach Szeiblera robotnicy szkoły, które za krwa\VO zapraco;wany 
:przystąpili do pracy, lecz ,....,~ innych. st~e~·- grosz naszego robotnika i rolnika dzieci 
kują. Co będzie dalej trudno pjrzew1dz1ec. ich germanizują, i narodowości pozbawiaj~\ 

nie mówiąc już o innych krzywdach, które 
O krwawych rozruchach w Lodzi P,i- si~ dZlle~ą w szkołach pmsk~ch naszym 

sze jeszcze korespondent „Czasu": . . dzieciom polskim. 
Panujące od kilku dni wzburzenie po-

„ · , k , porzucili pracę. Upominali się więc bunnistrwwic i 
śród rolbłotm.ko\V, lttoo~~~ie w święto Boże„ skarżyli, że szkoly tyle pochlaniają pieniG-
wywo a o SJę gwa ... d I · ·u t , tym celu aby · l Of'. padły setki m<Y.le tysiące · zy, a e me czy~1 e~~ -w , . . , go Cta a. i.arą ' •, " '' ,111 . 111u - ,r, r" ' l' ' "' zrL'. 0 ·~"1ri.· 3bi.· 

J . d go i·...,n:i ""ZP:J 'l 'lY org'.l- ' ~ ... _..;,;~ .i ... ...: . L." „ .... , -· ~ ... .. . J, • J 
c~ób. nz :::. same ... • •V • · 

gminy nie zc.Jzicrnl ' tak stra zny h po<lat
kó\\' . Im chodzi o inną rzecz i to wypu
\\ icdzi li bez ogródki. Pon ie'> aż zak~ady 
germanizator ·kic, jakiemi ą zkoly, po
chłaniaj~1 wi<;k Z~l zęść poclatkó v komu
nalnych, to mia tom ~ gminom bardzo ma
ło pozostaje pieniGdz 1 na ~crmanizator
skq politykę gminn<\, jako to na urz<1d7..ame 
wieczorkÓ\\', teatrów germanizator ki h, 
bibliotek, Z\\ i<tzkó\\r nfomieckich ltd. A to 
uważają za wielklC zlo: \\obce napicraj;\cci 
agitacyi wszechpolskiiei. Db tego żądali 
burmistrzowie, aby rz~1d obj<\ł na swój ra
clnmek większ<i czGść ciężarów zkólnyd1. 
.-Wówczas dopiero gminy będą mogły za
brać siG energicznie do roboty germaniŻa
torskiej, a my od siebie dodać możemy, 
wówczas też posypałyby ~Q hojniej niż. do 
tychczas ordery i nagrody na germaniza
torów. Burmistrzowie zdarJ.i też maskc 
przyjaciołom p. Voltza, wielkim hakat 1-

stom, którzy zarabiabiq tu na ludzcc pol
skim miliony. Ci wynosz~1 sit; z milionanu 
do wielkich miast, a na szkoły płacić 111c 
chq. Dobrze, fo to stwierdzono pi;.zez a
mych Niemców, bo gdy raz jeszcze bGdą 
sh~ chwami, pracodawcy ~\\'oiemi dobro
d7J1cjstwami, to bQdzic im można wykazac 
iak brzydko kłamią. 

Uchwalili też bunnistrzowie rezohicyQ 
aby rząd wiGcci ptac·il na szkoty, bo gn\iin}~ 
miejskie ze względu na agitacyę wszech
połsk<t muszL\ SiG zajn'.JWać w11Qcej gcrnm-
11izatorsk<1 polityk~l po za szkolq. 

Czy tak czy siak ludu polski płać, ab~r 
Ci<; za twe wtasnc P;1cniądze mogli germa
nizować a za to pobierali ordery 1i 11agrc1-
dy Czy masz na to, czy nic, czy godzisz 
si~ na to, lub nie, o to nikt Oi& się nic pyta. 

Z wojny rosyjsko·japońskiej. 
Na tle prac gabinetów dyplomatycz

nych o doprowadzenie do skutku bezpo
średnich rokowail pokojowych między obu 
wojui<.lcema mocarstwami, na terenie mamt 
żurskirn panu.ie ruch ożywiony, zdah1cy i 
przybierać po\\'ażny charakter. Armia ja
poi'1ska olbrzymim półkolem oskrzydla 
woj ' ka Linie\\ icza, wybiegai<lC ad zachodu 
daleko ku tyłom stanowisk ro.syish1ich, gdy 
równocześnie centrum japoi1skic zatrudnia 
uwagę \\ ojsk rosyjskich, a prawe japof1-
skic skrzydło u w ~>0ł<1czeniu z woj 'kami z 
Kc. rei wysuwa siG ku północy z k.ierunkiem 
na dwa fronty: ku lcwomu skrzydłu rosyj
skiemu i ku Władywostokowi. O rozmie
szczeniu wo.isk japol1skich, obbczonych 
przez źródła angielskie na pól miliona lu
dzi, nie ma pewnych wiadomości. 

Według ,,Beri. Tag--bl.'' naprzeciw 
centrum rosyj kiego po obydwóch stro

;nach toru kolejowego na linii Czantu-'K.a
vuan stoi armia 11-ga gen. Nogi na zacho-
dzue i armia IV gen. r odzu. a wschodzie 
rozłożona być ma armia gen. I(awamu-
ry w kierunku naprzeci tanowisk gen. 
I(ennenkampfa. 

\ drugie linii. jako pierwsze rezerwy 
znajdują się III armia gen. Oku ~ I annia 

· gen. Kurokiego. Armie te. które w bitwie 
pod M11kdencm najbardziej ucierpiały, obe 
cnie 111ajmniei są narażone. 

\ górach operują przeciw Rennenkam 
piowi liczne o<ldziały chunchuzó_w, pod <io
wództwem oficerów japoi1 kich. Oddzia
ły te zapu zczają we zagony aż pod 0-
mosso. 

W Korei je t 100,000 na VI armia gen. 
Ifasegawr, pochód jej w góra h niedosh~
pnych bardzo trudny, a dosta\\ a żywno
ści je zcze trudniejsza. l(iernnek marszu 
łfasegawy zdaje się -wskazywać, że idz1e 
on pod ttałlunczen gdzie znajduje się kor· 
pus gen. Rennenkampfa. 
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.skach, które zaj ła po "·yJs..:1u z T~elinu. 
gdy ustępując przed pościgiem japoi1skim 
cofała się wiclh111ni trakt~mi na Gunczulin. 
Czanczu, Kyrin. Centrum rosyjskie znajdu 
Je się na L~nii Korsu-fenhuasian. Tutaj stoi 
11 armpa jen. Kaułbarsa na zachód od drogi 
żelaznej i!Ilpinkaj-Ounczulin-Charbin. Na 
pra\\·e111 ·krzydle tej armii jest Siłlny cd
.d~i~ł kawaleryi jen. Miszczenki, ku mongoi 
·k,icj granicy podjeżdżający i mający za 

zcidanie czuwać aby centrum nic zostało 
.oskrzydlone ód strony Mongolii. 

W samem centrum rozłożyfa s.:ę II ar
mia jen. Betjanowa \Y okolicach Sipinkai; 
na zachód od mej, wśród dróg, prowadzą
~ych z Kaiiuanu do Kirynu, stoi I annia Ku
rnpatkma. Całkiem na wschodzie, daleko 
w górach pod łiailunczcncm, znajduje się 
korpus jen. Rennenkampfa, złożony z 1 dy-
'.-izyi piechoty i 1 dywizyi kawaleryi. 

Ziemie polskie. 
Z ~j .ru s ·JAachodnien Warmii i Ma.uar. 

Brodnica. W nocy z cz\\ artku na pią
iek '' szcząl się w domu oberzysty tlirsch
!kov; itze nue wiedzieć w jaki sposób pożar, 
który zniszczył w kilku godzinach trzy do-. 
mv. Mieszkające w nich 13 rodzin, utra
ciwszy wszystko, zaledwie życlie z płomie
ni urato\vać zdołały. 

Lubichowo. Sąd starogardzki pot\\ ier 
dZlll kary na jakie dziewięć członków To
warzyst~'a św. Wojciecha \V Lubichowie 
skazanych zostało przez władzę policyjną 
za to, że nie doinlieśLi wójtowi o śmierci je
dnego z członków Towarzystwa. Każdy 
ma zapłaci6 20 marek 

Supsk. Sąd przysięgłych skazał ro-
.bc,tnika Pawła Manzkc z Straszewa za za
bicie swego gtuchomemego brata na 3 lata 
i ' 6 miesięcy więzienia. 

Z Wiel. Kr Poznańskiego. 
Poznań. Trzech topielców wydobyto 

z Warty. Przed południem przy Tamie 
Berdychowskiej \\ Y.Płynęły zwloki 25 do 
30 lat liczącej mewiasty nievYiadomego po
chodzenia, która według orzeczonia leka
rzv zaleli wie może dzień jeden spoczywała 
wZ· wodzie. Po południu w bliskośd stare
go targowiska wydostali z wody c~eśla 
Bcssok i garncarz Książkiewicz, topielca 
samobójcę stolarza .MoUocha, który jak 
wiadomo przed trzema drtiami skoczył z 
mostu Ch\\ aUiszewsikiego we \Vartę. 
Przed wieczorem wyciągnęli szypry przy 
moście Chwaliszewskim szeregowca Ko
za.ka z 5 pułku pieszej artylery1t, który z o
bawy przed karą za wykroczenie w słu
żbie utopił się. Dwóch pierwszych odwie
ziono do miejskiego lazaretu, trzeciego do 
wojskowego. 

Ostrów. W Oloboku założony został 
przez ks. patrona Wawrzyniaka 13 bm. 
\Bank ludowy, staraniem p. Józefa Czap
skiego z Chotowa. - Proces przea1w mał
żeństwu Józefowi i Agnieszce Walczakom 
z Chrzanu pod J arociinem, oskarżonym o 
zamordowanie wymiernika filiipiaka odro
czono do paźdzliernika, ponieważ obrońca 
zamierza stawić jeszcze 25 świadków, ma
jących zeznać, że palacz W encle\vski z 
Chrzam1, który wmieszany jest już \Y kil
ka spra\V morderczych i tu byl sprawcą. 

Kuba Chmiel. 
.tvi.urcl\\ anym gościl1cern, iuż dobrze z 

'' icczora, pędzi! raźno wóz parokonny, a 
brzęczał i dudnił po kamlieniac;h, że go sły-
chać było na ćwierć mili zdala. · 

Na wozie, na wysoko wy§cieloncm s1e
d2:eniu leżał wygodn[e r::>zparty z fajką w 
gębie, z czapką na bakier Kuba Czmiel, bo
gaty i hardy mielnik z Kobytoboków. 

\V racał z jarmarku z pełnym trzosem 
.za sprzedaną mąkę i z pełniejszym jc.szcze 
brzuchem od \Vszelakiego1 iaidta i trunku, 
którego sob1:e nigdy nie lubił żałować, c© 
też po pra\Ydme było poznać już po jego 
ttnej otylości, jego ttustych pyskach i "i

· zącem podgardlu. 
I dlaczegożby zresztą miał sobie uj

mu\\ ać od gęby, kiedy jak ludzlie mówili, 
pieniędzy miał jak grysu, a ni krcwnycbi_ 
ni dzieci w domu, · że choćby i chdał, nie 
b:rfo zbierać dla kog::>. Młyn jego na 
d\\ óch kamieniaich nie ustaw al ani we dnie 
·ani w nocy, dobry pytel na k!ilka mil z da
.teka przywabiał ludzi, a do tego nikt nie za 
pam)iętal, aby mu S:ię kiedy przenvala gro
blzi lub zatrzymało ko;to. 

I(uba Czmiel byl to sobie bogacz całą 
g~bą, a lubo jeszcze jeg) ojciec byl pastu
chem przy nierogaciźnie gromadzkiej, to 

Gniezno. Do tow. ginm. ,,Sokół" w 
Gnieźnie należał swego czasu oddział żeń
skt, który odbywał ćwiczeniia swoje w sa
li gimnastycznej „Sokoła" ~ podlega! roz
kazom naczelnika. Później utworzyło sic; 
samodzielne Tow. g~mnastyczne żeńskie. 
Zarządowi tego Towarzystwa i Zarządowi 
,,Sokoła" wytoczono proces, pon5eważ na 
mocy§ 8 prawa z dnia 11 marca 1850 r. nie 
wolno kob~etom należeć do towarzystwa, 
w którem „rzekomo'' uprawia ię politykę. 
Według przekonania sądu jest Tow. ,.So
kół" towarzystwem politycznem, jednak 
chociaż tow. żeńskie było: samodzielnem, 
uprawiało te same cele, co ,,Sokół"_ \Vc
dług ostatniej zmiany programu ,,Sokola" 
me ulega wątpliv.rości, że tov,:arzystwo to 
uprawia po.Jiitykę. Na podstawie pov..ryż
s7.'.ych wy\\~odów skazano oskarżonych na 
kary i tO\\·arzystwo że(1skie rozwiązano. 
Rewizya do kamergerychtn została odrzu
cona. 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
l(ról. Huta. Straszną śmiercią zginął 

13-letni chłopak Okoi'1ski z Szarlotynowa. 
We wtorek w,icczorem prowadził on konie 
swego ojca na paszę, przyczcm sobie po
wróz około swego ciała obwinął. Konie 
jednak zostały wystraszone przez zgraję 
dz·ieciaków i zaczęły biedz szybko na
przód, włócząc za sobą po ziemi chłopca, 
który ie prowadził. Konie zostały naresz
cie przez ktilku odważnych ludzi zatrzyma
ne:, ale chłopak już był bez ducha; cuało 
nieszczęśliwego byto już tak strzaskane, 
że g(J rozpoznać było trndno. Z\Yłoki od
slawiono wdziicom do domu. 

l(użnica. Ze strachu przed galicyjski
mi agitatorami", nie sprowadzono jnż tutaj 
tego roku robotników polskii1ch lecz R11si
nów. Lecz tym prędko s.:,ę uprzykrzyły 

lasy fiskalne, pachnące wykwintną kulturą 
pruską, i zaczęli zmykać jeden po drugim. 
Obecnie pracuje tutaj tylk'o 2 Rusinó\\, 
reszta pouciekała. Widocznie Rusrni nie 
łakną zaznajomić i przejąć stję CY\Y·ilizacyą 
niemiecką. 

Gliwice. „Górnoślązak" donosi: Sen
sacyjny proces toczył się w tych dniach 
przed tutejszą izbą karną. Na 1awl1e oskar
żonych zasiada! były sztygar królewskich 
kopah1 Otto filip . Wydal on swego cza
su broszurkę, w której robił cliężkie zarzu
ty byłemu inspektorowi, a teraźniejszemu 
radcy górniczemu p. Viebigowi, zarzucając 
.mu sfałszowanie protokulu, dotyczącego 
wydalenia jego kolegi Tokarskiego,. Filip 
utrzymywał, że radca gómuczy V1iebig ro
bił różne intrygi, by zmusić Tokarsiki1ego 
do- opuszczenia kopalni, co mOiże też i 

świadkami udowodnić. Adwokat Dr. Sey
da, obroflca oskarżonego wymienił nawet 
kilku śwfadków, którzy mieli potw·ierdz·i~ 
zeznania oskarżonego. Przedtem jednako
woż p. przewodniczący pyta Filipa, czy 
czasem nie chorował na ból głowy. O
skarżony zaprzecza temu energiczme, za
znaczając, że tylko raz był u lekarza na bói 
ucha. Lekarz powiatowy p. Dr. Traczm
ski z Zabrza utrzymuje jednakże, że fHtp 
jest umysłowo chory i że cierpli na maniG 
prześlado\Yczą. Sąd po dlug1iej naradzie 
postanowił odroczyć prnces, a oskarżone
go poddać badaniom lekarskim, by q orze-

ju7 teraz ani patrzeć się nie chcial na pro
stego chłopa i miał się już za równego sa
memu nawet dziedzico•wi. 

Ale m1111e]sza jeszcze ai to. Przebaczyć 
by można tę pychę, bo jak to mówią: że 
wół zapomina kiedy cielęciem był - ale 
trudnJ mu było nie brać za zle, że dbając 
tylko o wlasne dobro i wygody nkzcm nie 
udaruje. Patrzył tylko aby mn ciągle pu
chła kiiieszeń, aby codzief1 dobrze zjadł, wy 
pit ta i przespał się należycie. Ot i teraz 
drze1me mu się na woizie, oczy kleją się na 
gwałt. a tu koniecznie co chwila trzeba za
cinać i popędzać konie, b:> słońce jakoś nie 
dobrze za czarną zachodziło chmurę, niebu 
posępniało coraz więcej i jako1ś duszno się. 
rohło w powietrzu. 

- Będzie deszczysk) - mruknął I(u
ba i z mesmakiem głasnął się po brzuchu, 
bo do domu miał jesz.cze dobre dwie mile, 
a śród całej drogi nic było n1i1gdzie ani kar
czmy, ani dachu, gdzieby się ochronić mo
żna, zmoknąć zasię boL się opasły miell1ilk 
jak dyabet święconej w.:>dy. 

- Tfy ! - splunął i do połowy: wy
trząsł fajkę - trzeba napędzać a tu mi się 
jakoś na sen zbiera. Żeby to choć można 
z kim pogadać i· rozruchać się cokohviiek. 

Aż tu patrzy przed siebie, a ścieżką 
\vzdłuż gościel1ca sp,'leszy raźnym krokiem 
jakiś mf.Jdy wędro\Yiec w sukiennej kapo
cit: z kijem w rękn i , porem zawiniątkiem 
na plecach. 

kli, c.:zy fiJip jest umysłowo zdrn\\ y czy 
nic. C1eikawiśmy wyniku tych badai'1. 

Katowice. Socyaliści, jak piszą gazety 
niemieckie, uchwalili, że na wyipadek wy
borów ściślejszych pomiędzy kandy<iatem 
centrowym ks. prob. Kapicą, wstrzymają 
się od glosowanfa i nie poprą an~. jednego 

Z innyeb dzielnic Polski. 
Klasztory w Polsce pod 1'1oskałem. 

Archi<lyecezya warszawska posiada trzy 
klasztory: jeden męski OO. Kapucynów 
no Nowym Mieście nad Plilicą i dwa żef1-
sk1e :PP. Sakrarnentanek na Nowem Mie
SCie i PP. Wizytek na Krakowskiem 
Przedmieściu w Warsza\\·ie. Dyecezya 
kuiawsko-kaN1ska ma pięć klasztorów: trzy 
męskie: OO. PaulinÓ\\ w Częstochowiie, 
OO. Reformatów we Włocławku i 00. 
Bernardynó\v v,: Kole, gubernii kahskiei, 
oraz dwa żeilskie: PP. Bernardynek w 
Wieluniu i PP. DominLkanek w Przyrow1e 
·pod Częstochową. Dyecezya płocka ma 
jeden klasztor męski 00. Karmelitów w 
Oborach i jeden ze11sk1 PP. felicya1nek1 
w Przasnyszu. Oyecezy41 sandomirska: 
klasztor żef1ski na Lysej Górze w gub. ra
domskiej PP. Bernardynek. Dyecezya kte
lecka ma 1 klasztor żeński PP. Norberta
nek w Imbramowicach, powiatu olkuskie
go. Dyecezya sejne!iska ma dwa klaszto
ry: męski ksks. Kanoników regularnych \\ 
Maryampolu ·il żeński PP. Bcnedytynek w 
Łomży. - Klasztory te mają razem .f7 za
kc,nni1ków a 82 zakonnic. 

Wiadomości ze świata. 
Niemcy. Niena \\iść haka ty do Pola

ków zaczyna przechodzić już teraz 'vV stan 
chorobliwy, jak tego dowodzi następująca 
korespondencya, 1którą „Ostdeut.sche 
Rnndschau" umieściła z PO\\ iatu odola
nowskiego \\ sprawie rachu polsktiego 
tamże: 

W Granówcu zaaresztowano 5 osób za 
uprawiartie narodowo-polskiej agitacy1. W 
Czarnymlesie (Schwarzv\'ald) panowało 
dnia 18 i 19 bm. wielkie rozdraź11ieuiL: 
\\śród polskich e.wangelików znanycn h.a
tolikom Polakom jako· dobrych in1iemi·eckich 
patryotów, ponieważ rozeszła si;~ wieść1 
której Jeszcze wczoraj nie odwolanai, jako
by Polacy (katolicy) zamierzali na całą 
przez polskich ewangehków zamieszkah1 
miejscowość Czarnylas s'ilą uderzyć. 

Do późnej nocy wśród wielkiej trwogi 
chodziły ko b~ety i mężczyźn~ po ulicy, l1Jle 
chcąc pozostać pod dachem swycli, mi.e
szkaf1; chroniono się do stodół, albo do bli.
skiego lasku. Niektórzy uciekalii nawet po 
za granice polskiego Slązka. 

I(to posiada! karabin albo rrn:olwer 
udawał się na spoczynek z odw:1edzionemi 
kurkamli. Celem uspokojenia mieszkań
ców byłoby pożądanem, aby tam wcześnie 
zamieszkał żandarm, bo dotychczasowy 
przeprowadzi! s.ię .ctn. 1 czerwca do Go
stynia. 

Tyle pisze nasz 'korespondent, który 
sam z nabitym rewolwerem przed demem 
S\\ oim do 2 \V nocy stał na straży. 

Spodziewamy się, iż odnośna władza 
1przyczyni stósowne krok~, aby uspokoić 
lojalnych polskich e\\. angielikó\v. Na po-

! - Oho! to jakiś z waszec~a ! ~ - mruk
nąt mielnik i wydął wargi. 

Ale wtem \Yędrowiec obródl ię zda
la.: a ospały mielnik ujrzał twarz znajomą. 

- fiu! fiu! torż to nasz Michaś skubent 
-- poszepnąl. 

.W samej rzeczy byl to studelnt Michaś 
Gągol, syn ubogiego chłopa z Kobyłabo
ków. Już od dziesięci1u lat bez wszelkiej 
pomocy choqził do szkół w Rzesz•owie, a 
teraz jak zwyczajnie wracał na \\ aka.::yc 
do domu. 

- A trzeba wiedzieć, że to by! dz:1-
wnie \Va·lny chłopiec ten Michaś. 

Dzieck'iem pasł gęsi na prob)stwie i 
tak się umiał przypodobać księdzu probo„ 
szczo\\ i, że go sam nauczył na książce 1 
mcraz. mu coś mądrego po\\~tedział to o 
tem, to o owem. 

Michaś byt okrutnie ciekawym, stu
chal pilnie księdza proboszcza, a w duchu 
myślał jeszcze wzdychając: 

- Ach mój Boże! żeby to ia był kie
dyś tak mądry jak ksiądz prnboszcz. 

Alić na ni•c n~e był tak ciekav,'y, jak na 
te obrazy co wisiały długim rzędem ó\V za
krystyi a przedstawlały rozmaitych kró
lów i rycerzy \V zbroi. 

Pytał Michaś księdza pr::>bo zeza co 
znaczą te obrazy i otrzymał odpowliedź, 
że to są dawni po.lscy królo\\lie, hetmani 
wojewodowie. 

łudniu naszej prowin..:yi m:.eszka btm 1 rn 
20 OOO po'.skich ewang1elików, którzy j 0 
dobrzy niemieccy obywatele są solą w oku 
katolikom a miano\\ icje ich księżom. Po.. 
nicważ nie lojalnym Polakom po zaiędi.acb 
w Rosy! mocno czapki zagorzaly, prz to 
nie wykluczone są czynne z kh strony na. 
pady. O tern powinna była Wfadz~ wie. 
dzieć i stąd też pojąć nie można, jak Czar. 
nylas mógł pozostać bez żandarma. 

W numerze 143 (z dnia 21 b. m.) do. 
uosi ,.Ostdeutsche Rundschau", że gfunna • 
zyaści \\' Ostrowic rozmawiają między o.. 
bą tylko po polsku, n'e styszy ię tam Pra. 
wie wcalt nriemieckiego sło\\'a . Nie dzi\\' 
przeto, · że młodzie11cy po opuszczeniu g1• 

mnazyum ostrowskiego, p<m$ewierają (11 
niemczyZllG. 

Tyle „Ostd. Rundschau''. 
W każdem innem pallstwic cywilitJ. 

wanem poddano by z pewnośclą badanio 
lekarsknn autorów pisaniny takiej, jak po. 
wyższe próbki z „Ostdeutsche Rund. 
schau", lub odesłano by ich do lecznicy d! 
chorych na nerwy. 

Z Rosyi. Dnia 21 b. m. zatw.i crdził ar 
przedłożoną pricz komitet ministnhv u. 
chwalę w sprawie rewizyi ustaw o żr
dach. Muanow1icie komitet w uch\rnlc s ~ej 
wyraził przekonanie1 że ze stano\vi k.1 
rządu . sluszncrn jest rozwiązanie kwe t~i 
żydowskiej przez równouprawnienie ż~. 
dów z resztą lndności. Jednakże społeczne 
i rasov. c wlaściwośd żydów wymagaią 
innego rozwiąazn11a tej k\\ esty:i, ponte\\aż 
równouprawnienie żydów naraziłoby na 
sz.kodę ,interesy innych poddanych i me. 
globy wywalać zaburzenia wśród ludn o·~i 
Dlatego komitet ministrów uchwalit poz . 
stawić nowe opracowanie usta\\ y o ży
dach mającej być zwalaną reprezenta yi 
ludów, a tymczasem poruczyć przedvv stęp. 
ne prace osobnej komisyi, złożon ej z 
przedstawicieli władz, oraz miai10wa·nr·:h 
przez cara czl·onków. 

Z Austryi. Rząd austryacki prz yznai 
Polakom i Czechom osobne równol gie 
knrsa języka polskiego, odnośnie czeskiegi 
przy serninaryach nauczycielski..:h \V CJc· 
szynie i Opawie. tego ustępst\\a dla Ju
wlian ni.it.~ mogli przeboleć vVszechnieimcr 
austryaccy i wszelkie.mi s~1łami starali ..i~ 
o cofmęcie przyrzeczenia rządowego . 

Ks. kardynał Kapp, którego dyec )a 

w połowie leży pod panowaniem aust rya1.:· 
kiem jeździł podobno jeszcze za cza.só\1 
vrez~sa ministrów dra Koerbera do i -
dnia aby wpływem swoim przyczyni~ si~ 

' , I do usuni.ęcia równoległych kursow o-
wiaf1skich przy wymienionych sertjna
ryach. Wiadomości tej jednak pisma 
Iwo\vskłte swego czasu stano\l: czo n prze· 
czaty. 

· Teraz pisze zno\\ u korespoh<le1it ·1e· 
deński krakowskiej ,,N. Reformy": 

Swojego czasu donosiłem o kno\1a~ 
niach ks. Kappa z rządem w Wliedniu . \\ 
jednym z dziienn!llków lwowskich „na pod
stawie informacyi, zaczerpniętych z naJ
lepszegoi źródła", zaprzeczono podane; 
przezemnie wiadomości , k tóra obecme 
znajduje najzupełniejsze potwierdzeme. 
Ksiądz Kopp przybył w sprawie senina
ryów do Wiednia, ro:ko\vał z Koerbere~1! 
poufme i otrzymał od niego przyr~e~ze!1lt 
usunięcia równoległych klas stow1an k'cll 

-· Biednemu Michasiowi aż łzy zak ręcily 
S\1~ w oczach. 

-- Matko najświętsza! - pJszepnąl -
toć i ja choć syn prostego chlapa, a le za
-wsze jestem Polak a nic a nic nie wli 0 

. ' h l naszyd1 dawnych królach, hetmanac . 
woje" odach. Ks1ią;dz proboszcz opJwta
dał mu nieraz jak to oni nietylko samą S\\~ 
Ojczyznę, Polskę kochaną, ale i ca~y inll) 
świat chrześciaóski, serdec.zn11e krwią .~?
ją bronili przeciw pogańskiej niewoli I :i: 
to wielkiego dokazywali na świecie, że az 
z<lumiewaly ~•ę inne postronne narody! 

A szczególniej utkwiło \V pamuęci ·\i: 
chasia to co mu ksiądz proboszcz n~P3~ · , t 1e· 
knął n królu Janie Sobiesktm, coc . ~ b • 
tylko z własnej oj·czyzny z krwawymi 1 _a 
njj gnał Turków i Tatarów. ale błagan} 0 

pomoc p.Jśpteszył z wojskiem polsk~en1 ~a 
tować 'cesarza niemieckiego, którego. sto;·) 

. ·1· W1e'det1 
cę, (dobrze wam znany moi m:i i, . . ze 
Turcy obsaczyli dok o.ta i szturmowah .. 1 
\vszystkich stron. Ale taką im kurtę skrJl 

· · · od tego 
nasz król Jan waleczny,_ ze_ l~Z _ wsze 
czasu 111igdy SH~ nie opam1ętab, i na za~· 
już podupadła moc pogańska. 1_ 

Owóż tedy rozmyślając o tych v·'.)h 
skich królach, hetmanach i wojewoda: ~ 
rzekł sobie Midiaś z ilnem lJ')Stana,v;e 

niem: 

~Ciąg dalszy nastąpi). 



2 semmary(>\4 : czeskich z Opawy, a pol
skich z Cieszyna. Teraz Niemcy z tym 
cyrografem korberowskum w ręku sztur
rnuią obecnego prezesa ministrów barona 
Oautscha, który twierdzi, że bynajmniej 
:nic je t obow•iązany do spełnienfa obietnicy 
swojego poprzednika. 

Według ostatniego oś·wiadczcnia. pre
zesa ministrów austryackich Gautscha \\ 
parlamencie austryackim, sprawa kursów 
.stowiańskich przy seminaryach nauczy
cielskich w Opa\Y•ie 1 Cieszynie przedsta
wia ię tak: 

Czesi skłonni są samli odstąpić od ró-
rnoleglychkursów czeskich w Opawie jr

.żeli \; zamian w innem mieście otrzymają 
zu·pelnDe czeskje seminaryum. Prawdo
dobnie więc kursa polskie w Cieszynie 
zostaną n1ietknic;te, .a Czesi zamiast kur ów 
''· Opawie otrzymają seminarymn w in
neP1 miejscu. 

Z róiny~r. sire-n. 
Berlin. Sz\\ e.ctzkie mleko. Dotych-

aas duł1czycy dostawiali ogronrnemi ma
sarni mleko do Berlina. Teraz postanowili 
SJ.\\ edzi wyhn1rzać im konkurencyę \\' 
t~ 111 handlu. _. Pevrna liczba rolników po
łudni:owo-szwedzkkh udała się do Zwl.i4z
ku mleczarzy berlif1skich z odnośną ofertą 
że na najkrótszej drodze przez Treileborg
Sassn-itz dosta·\Yia6 będą tariszegJ nieco 
mllka niż duł1skie - sposób konserwowa
nia tego p!ynu będz11e takim samym, jak 
d1!i'1ski. 

I -

Rozmaitości. 
Sygnał Nelsona. Z powodu podobiei'1-

Sl\\ a sygnału, \\-ywieszonego przed nzpo
czt;,.:icm bitwy pod Cuszymą przez admira
la Togo· na pancerniiku admiiralskim „Mi
kas-.". z sygnałem admirała Nelsona przed 
bitwą pod Trafalgarem dnia 21 październi
ka r. 1805, dzienniki angielskie przypomi
nają szczegóły. wśród których po" stał 
ów sygnał historyczny. Na k\v adrans 

. przed rozpoczęciem blitwy Nels::rn, napisa
·,yszy cstatnią modlitwę swoją, której ary-

. gin a l znajduje się obecnie w muzeum bry
tai'iskjem, prze-::hadzal się kilka minut po 
poldadz1e fregaty „Pormidable", mierząc 
\vzrok1em zmieiszającą się wciąż odległość 
pomiędzy flotą swoją a n~eprzyjacielską. 
Na.gie stanął zadumany i po chwili rozka
z2! · n·wn,esić na okręcie admiralskiirn sy
gnat: ~,Nelson ufa, że każdy spełni swój o-

. bowiązek". Gdy jednak zwróconJ mn u
wagę, że wyrazu ,.ufa" niema w kodeksie 
sygnatowym, zmienił sygnał na chlodnie_j
szy. ale bardzl1ej majestatyczny: „An gita 
spodziewa się, że każdy spełni swój obo
wiązek". Grzmiącem „hurra !" po\v1itały 
załogi eskadry angielskiej sygnał ten w 
m'.iarę, jak ukazy\val się na innych okrę
tach. W kilka godzin później r:JZbita do
szczętnie flota f raiRcusko-hiszpaóska co~ 
fala się w nie.ładzie, a Nelson, ugodzony 
śmiertelrni.e kulą z muszkietu majtka fran
cuzkiego, pad! na pokład zwycięzkiej swo-
jej fregaty. 

Ostatnie wiadomości~ 
L i b a w a. W ostatn:ej nocy zbuntowali 

się marynarze miejscowej załogi. Wysłano ko
zaków i pułk piechoty. 

W a r s z a w a .. Z Ł«;>dzi donoszą o ~o~y~h 
aresztowaniach. Dotąd osadzono we w1ęz1enm 
243 żydów i 85 chrześcian: W sam czwartek 
aresztowano 200 osób, ktorym za~zucono bu
dowanie barykad i burzenie składow monopo-
lowych. . • 

· p e t e r s b u r g Na poskrammeme 
zbuntowanych marynarzy wy~ł~no z Sewasto

·' pola do Odesy pono 4 pancermkt. Z ~desy d?: 
noszą o rozruchach, których ofiarą m1aty pasc 
setki osób. 

J __ _ 

Wesuły kądk. 
Dobry ojciec. 

Bartłomiej Piiac.ki \\ ychyld res z l~ ::: 

szó tego potężnego kufla. Zona, chcą· f,O 

wydostać dJ dornu, pers~aduj~ mu, że, ~;l.:t 
pamiętać o tern, że ma s.1,cdtmoro dztc-L„ 
B2rtlomiej wtedy na to: - Masz p~·~-iw.c~Q 
żonko trzeba\\ ypić i no zdrowie tegci "'')· 
dmegÓ robacz.ka, żeby się nam dobrze \.:h:.i
wal. Kelner, jeszcze kufel! 

z wyrachowania. 
Poco ty cliągle zapraszasz do tJas 

tego Z.? · . . 
1 ~ Jest moim starym przy1acie et~" 

- To nie i est żadna racya !„. Taki 1est 
niemiły, że m~·śl o nim spać mi nigdy n.Le 

daje. ··ct · t k do - Bardzo wierzę, ale w~ z1sz, a . -
brze bawi nasze dzieci, a to taniej kosztu.ie 
aniżeli lalki i pajace. 

Od Rediakcyi. 
Panu Vesterowł w Laar. Niepcdp1 an~ ft 

koresi:>onden yj nie zamieszczamy. 

Od EkspellJCJ·! 
Panu l(arolczakowi w Liitgendortmund. J

gtoszenie otrzymaliśmy za późno. Drugą częś 
zamieszczamy. 

Panu J. Szynkarkowi w R. Ogloszenie po-
śmiertne otrzymaliśmy za późno. · 

W K.astropie na wiecu w sprawie opieki du
chownej \\ręczono nam co następuje: 

r~atlo ·zeństwo polskie„ 
Wattenscheid. 

Kazanie' polskie w niedzielę dma 2 lip
c<i, o godz. Y:? 12 1 o 4. Sposobność do spo
wiedzi św. od soboty rana. 

Langendreer. 
Kazanie polskie w niedziclG, dnia 9 lip~ 

ca o godz. Y:? 12 i o 4. Sposobność do spo
wiedzi od soboty rano. 

I 

Horsthausen od 28 czcnv~a do 7 lipca. 
Aplerbeck o·d 7 do 11 lipca. 
Barop od 11 do 19 lipca. 
Rauxel od 19 do 28 lipca. 
Asseln od 28 lipca do 2 sierpnia. 
Mengede od 2 do 6 serpnia. 
Brambauer od 6 do 1 O sierpnia. 
Bornig od 10 do 17 sierpnia. 
Annen od 17 do 22 sierpnia. 
Kfrchlinde od 22 do 30 sierpnia. 
ł(ourł od l do 5 września. 

\Ys:i.ystkirn krcw11\'rn i zna
,iomym <h;nosimy, 17. po;lohało się 
P. Bogn powołn<'· do ~ichie naszc

najdroższego synka 

Benedykta 
Pogn1.cb odbędzie się w nic

<b'.:iel~ 2 lipca o god,..;. 3 po poł. 
z domu ?:ałoby przy ul. ~eustr. 
~B w Hcrnr. \V smutku pogrą .. 
żeni rod;dce 

Piotr i ł!'.rancisrika 
Kutii:. 

~ 

T@w. św. Aloizego w Kottenburg. , 
vY środę umarła opatrzona św. Sakra.

mctnami żona człon ka na.szeg1 

śp. Maryanna Figlarowicz 
Pogrzeb odbęczie się w sobotę o gorh. 

1
4 po voł. i.. domu chvryr,J1 w Ka.stropie. U· 
prasza. się członków o ]iczny udział w pogr~e-
bie. ~arząd. 

~_w __ . ------t 
Tow. św. Mac.leja 

w llUolsterhausep, 
donosi wszystkim c:donkom iż 
w niedzielę dnia 2 lipca biernem) 
udział w pogr.7.ebie żour cdonka 
nasz.Pgo Pioti·a Strojnego, 

śp Maryanny Strojnej. 
Członkówie y,echcą si~ Yiebrać o 
godzinie 1/2 3 po południu w lo
kalu towar;wstw a. 

O jak najli,czniejs:r.y uclr.iał prosi 

ZARZĄD. 

Towarzystwo Przemysłowe w Marxtob 
PrzyszJe zebranie odb.ędzie się w pon}edzi.a 

lek 3 11;pca o godz. 80 w1eczo.rem '>V t.O\\ arz:t. -
s.ki~ lokalu p. K.oltcr~. .Pr.os1my ? , liczny t~
dzial. Goście mile w1dziat11. Czesc przemy~ 
srowi polskiemu! Zarząd. (1 d 

Tow. robotników polskich O?d op. św. Józefa 
w Dortmundzie. 

Pierwsze posiedzenie Tc}\\·a~z. ' naszego 
odbędzie się w niedzielę po potudn1u o. ~od:-~ 
4 na satr p. Alki przy Os~erh~)lzst:. O J~~ naJ 
'i,·ziii"·iszv udz·iar c7lonko\Y 1 gos.:1 pro d (Z) "· '-.· ·- · Zarzą . 

Towarzystwo i:;imn. „Sokół" ~' C~ternbe~g „ 
donosi swym cz.tonkom, iż. w 1~1edz1~lę .. d~n~a. -
I' , g 1 po pot. na sali nos1edzen .o e zie 
~i~c~ni~sieczne zebranie. o liczn~~d~i~l t"' n) 
braniu prosi Y zia · 

Biuro informacyjne „Polskiiego Centralne· 
W b " go Komitetu Y orczego 

uprasza o .nadsyłanie materyału w spra
wach społecznych i ?obtycz~ych p. adr. 
Dr Tadeusz Jaw<:>rsk1, Poznan Poscn. Te· 

· lefon 1759. 

B Cl. 'O ć RODACY \ ' 
Dni 2 lip a po pol. 

WIELKA WYCIECZI( POD LA KRA 
Będą tam rozmaite gry towarzr kie 

tar zycłt i dla dzieci. O liczn:r udział pr 
<.?) Komitet. 

Tow. św. Idziego w Giinruideld 
podaje w m członkom do w·, domo ci. ~ż kw ar 
talne zebranie odbędzie ie 2 Hpca po p tudrui. 
o •odz. 4. Członkowie po 'inni lę 'l czapkach 
1 oznakach towarzr ki h tawić. jak naj
li znicjszy udzial proszę, bo będą ważne pra
wy do za1atwi nia. Goś 1e mile widziani. O 
pu11J· t11ałne t \\ ierv;e i pro i uprzejmie 
(I) Przewodnlczący. 

Tow. erca Jezu,owego w B<1chum-łłamme 
I on osi S\\ ym czlonkom, ii w niedzielę dn;a 2 
lipca po poł. o godz. 4 o lbędztic ię ' aln . ze
branie. 01Jrac1111nck kasy w oznaczoną niedzie
lę po Wicikiem naljoże(1 twic O "'00Z. 11. na O 
się re\\ izorom ka r i zarząd{rn i uwagę z 'ra
·a. 

Towarzystwo _ . Jakóba w i11 •en 
uwia<lamia szan. c11o 1 Ó\\. iż prLJ 7..łt: lebrame 
od iędz1e ię dnia _ ltpca o godz. 1 .d2 rl'a ali p. 
"othc. Liczny udziaf poź.ątla11:i porn a.l ą 

Uwa~a: W ni dzielę dn1a 9 lipca jedzie 7 
nas;:cj parafii piclvzrmka do wiges. BLż ze 
szcz<:S(ćiły o pielgrzymce będą \ niedzielę dnia 
2 lipca w koś i le z amMn ' ogto w !C. O jak 
nailicznicisz\' mlziat \\' ;i:ebrn11iu i · p;el
grzym ·e prosi Zarząd. (I) 

Towarzystwo św. Barbar~' w ł1amhorn 
ll()nosi sz;111. czl<>nkom. iż \\ ni dziefę 2 V.pca po 
pot. o godz. 0•1 ouhędzie się \\all! iehranie. 
Uprasza się szan. cztonkó ,, o jak najlicz.niejsz ' 
udziriJ. poniewa:i. 4 bardzo ważne pr \\ y do 
zatat\\,1ienia. 

• ''aż11e nr:l\\ \ \\ , pr::rn f rocz11icy do /. al\\ ie
nia. Licznr 11dz1ar pożądany. Oośck n He wi-

ziaui. Zar1~d. ( 1) 

Uwaga: Posicdzrnic zarz:idu odbędiie się 
~c1dzinę wcześniej, i jest k(}nicczna potrzcln. 
ab\· się wszyscy stawili. (n 

J. M. prr.ew. W. B. schre'tarz. 

Towarz. ~imn. „Sokół" w Gelsc11kirchcn-Bis-
mark 

pcx\aje do wiadomości S\\ ym druhom. iż p(>lro
cznc walne zchranie odbędzie się \' niedzielę 
dnia 2 lipca c> godz. 4 po pol. \Vydzi:1ł f; rewi
zoro\\ i~ kaw winni przyby6 dwie godziny prę
dze.i. Goście mile widzia!l'i. Po posiedzeniu 
\\'ol11e piwo. Wszystkich druhów uprasza sit;, 
<'żeby się !icl"nie stawili. po111:e\·aż t1Hll11\' h~11·
dzo ważne spra\\'y do zafotwicnia. O iak nai
lici11ici zy mlzial w walnem posiedzeniu ttPrn
sza si(;, - Cz otem! Wydziat. ( 1) 

Tow. polsko-kiltoliclcie „Jedność pod op. św. 
Jakóba w Hilden. 

W n;,cdzielc. dnia 2 lioca odbędzie się po, ic
dzenie w lokalu o. nott'ri. Klotzstr. t9 o ioll. 4 
po pot, na którą się wszystkich czlonkóv: 1 ro
daków mile zaprasza. O godiinie 6 odbędzie 
się famili.incy wieczorek, na któn· zaprasza sic. 
Goście milu widziani. ZarząJ~ (2) 

Gniazdo Alstaden 
podaje S'\Vym członkom do wiadt>mości, iż 
półroczne walne zebranie odbGdzw się na 
dniu 9 lipca o godz. 20 po pol. Druhowie 

' Wydzialu winni się pół godz. prędzej sta-
wić, tylko punktualnie. Czokm. (2) 

Wydział. 

Sokół!. Castrop ! Bacz-a ość! 
Przyszłe zebranie nasze odbędzie sic 

w niedzielę 2 Ii:pca o godz. 2 po poł. Zwła
szcza druha · ~1e ćwiczący powinna si~ sta
\V ić kompletnie, ponieważ będzie oma\\ ia
na sprawa co do zlotu i naszej zabawy, 
która się odbędzie 9 lipca. Czołem! (2) 

Wy~iał. 

Baczność Rodacy z parafii Ołobock.iej pod 
Ostrowem. 

"W dru. i.e święto Zielonych .._ wi;,itek 
odbyto się ~ebranie parafian GHobookich 
\\- Laar, na którcm nchwalonem zDstało, 
ażeby pracujący obotnicy na obczyżr:i? 
spra\\'ili tr rnlą pamiątkę dla naszej parattl, 
~ to kaplicę, w której mają s.ię mie ~.:ie 
cztery \\ ielkLe figury, a stanąć ona ma na 
pagórku, przy małym ko.' ciele \\' Otoboku, 
gdzie oul!cnie stoi pochylona .już Boża rn. -
ka. Zacni parafianie! Kapl1 ... a ta będzie 
mniej więcej tysiąc marek kosztO\\ a ·, 
przeto jest pożądancm, ażeb ' każdy para
fianin pracujący na obczyźnie swój ro 7 

wdowi złoży! na sprawienie takiej pami<\t
ki. Apeluję nie tylko dom żczyzn, ale tal~.
żr i do niewfast pracujących w Badenu, 
Sak onii, Westfalii i Nadrenii itd. Gdzi 
tyfko który się znajduje. niech nade 'le swą 
ofiarę na ręce kolekto.rów lub kasyera, któ
rych do te~o ohralism:r. Ka - ·erem i l 
frandszek \ rolniak, Laar pod R.uhrort, 
Josephstr. 52. Kolektorami: h1;na ·y C'r
ban, Meidcrich, Stahl tr .. >5. an Wojtczak 
1 Ignacy Wojtczak w Rrnckhausen, Karl 
J\lbrechtstr. :1, Ignacy Si\\ 1erczyk, Laar. 
Baustr. nr. 8 1 lgnacy Ja1'0''ik. Laar. Bau
str. 14. Tym tylko osobom może ie z n. 
Parafianie S\\ ói datek nade łać łnb go też 
osobiście oddać. Jeszcze raz pro_ zę ~urn. 
Parafian, ażeby jak najliczniej się do tesro 
przyczynili, gdyż do wrze'nia chcemy po„ 
trzebną sumę złożyć. Spodziewam ię, iż 
mej prośby nie odmówi i . tylko S\\ ojc 
grosze złoży 'ie, za co \Vam już dzjś skła
dam serdeczne pod~iękowani _ taropol
skiem „Bóg Wam zapłać!„ '2J 

W imieniu l(omitetu 
Józef Dera w Oberł at1scn1 Ro .:nstr. .)J. 

Towarzystwo „Jl.>dnu_ "' w Dortmund 
dafc do '·iadomoś ·i \\ ym czł n kom. iż nie-
dz1 lG. 2 lipca odbędzie 1ę Jak Z\\ rkle zcbram 
n p. \'o . a przy ulicy Rhci11L'che tr. nr. L7 o 
godz. 5 po południu. LicznJ udz1at " zebr iu 
pożądany. Goście mile wid7. ni Zarz:ld. (I) 

Tow. „Jedr!osć" p. on. ~w. tani łnwa 
wE .en. 

W niedzielę, d. Z lipca br. po poi. o g z. 
2 otlbędzie . ię ć •icrczro znc \\ alne zehra11 'c i 
s1m1wuzdanie skarlm~ka. J>osfodzenie otlbQdzie 
siG na wiclkki :iti lokalu po-;~ ctz1::1i. O licznr 
udział 1Hosi Zar:T.ąd. (:? 

Towar.zy two ś ~. Watent o w Hordc 
donosi szal!. i..:zlonkom oraz \\ zystku 
Rodakom \\ [ brde i okoli oraz towa
rzyst\\ om, które już o 1 na~ zapro ' Zenia 
odebrały i tym, któr · dla br ku adrc Ó\\ 

za1no~zet'1 nic odebrały, i'l; \\ I ied.dclę dni· 
2 lipca ob hodzimy 14 ro...,z1u i tnienia 
naszego towarzy_ t\\ a na a\1 omu z ła
dzi katolickiej' (hcsclfenhau ). zan. nam 
życzJi1 ~ tO\\ arzy 'l\\ a prosirnyr' aby prz •
były z chorą -wiami i pałaszami. Porzą
dek uroczystości: Qd godz. Z do 4 przyj
mowanie bratnich tO\\·arzystw i go~ci. O 
godz. 4Jli wyrn„1.r z pocho<lzi do ko~ i.o
ła na polskie nabożei1 l\\"{). Potem przy
\vitanie bratnich to'.varzystw i r.ro \.i. Da
lej' koncert i J1}iękny teatr. mo y. <lckla
macyc a w ko1'icu taniec. Muzykę \\ vko
na nam pan Pietryga z Bruclru. Mamy 
nadzieję, że na · l~o<lac ' i szan. to warzr
stwa swą oóccnością zaszczycić racz4. 
Wstępne dla naszych cztonkt'h i dla brnt
nicl1. towarzystw ;i,rynosi 30 fen.„ za okaza
rnem się u ta \rą towarzystwa. Cio ~ ·ie pła 
cą przed czasem -o fen„ przy kasie T L .. 
O licznv 11dziat \\" roczni.::v ·adeczni pro
si - - Zarząd. (3) 

Uwaga: Cztonl· wie mają. posobno·" 
do godz. ;3 ze zaiegł 'C 1 kładek ię uiści.:. 
Cztonek zalcgai<icy dtużcj jak d miesinc 
IJfaci wstęąw~ 75 ieu. J. Matyla, -e.kr. 

Baczno · ć ! Ober--tyru n! Baczno ~-. 
Dono:irn , zan. Publkzno ·c1 z <.:::tyrum 

i okolicy, iż -i niedzielę, <Inia 2 Hpca urz -
dzamy lato ~ ą zabawę z tali em. Karty 
przed czasem 50 f u., prz}ka ie 75 fen. 
Karty można nab).,,~ u p. Bara a. o ... hóu 
zos:ranie otJrckony 11a dobre cele. (2J 

Komit t. 

Towarz~ w. Wojciecha w Schonnebec -
donos.t czf 011kom, ~ ż \\ alne zebran~e odb -
<.Izie i~ ~· niedziel dnia .! lip"a o « z. 4 
po pot., na którem b Q<lzie ~ 1 rawozdame z 
kelsy d 11gi go lrn artału. 11a zebr~ nie 1ti
ni(']szc zapra. za się w. z_· tki h Cllon -ó\ 
pon~eważ je.:t \\i ~ej r \ ·ażny h spr a.w d 
zalah\n nia. l:.' rząd. (l 

Baczno 'ć Rodaqr · Hochicld ~ 
Zapow.etlziany \\ iec \\. fricmer hcim-R ein 

l ~u cn nic o<lhQdzic ię 1 pmwidu braku sa i. 
„z·ed1 oczcnie za :\'Cdowe ol. k. " 

Włcc „Zjednocz. zawod. rioL • w charnhor t 
odh1;dz·e ię w niedzielę dnia 2 lipca przed po
łudniem o ~odz. t 11 2 w lokalu p. ttam ·e. a 
por1.<1dku dziennym: Nowela górnicza. sp a '!V_ 
h nap. z ftowe ·i inne ważne spraw~ L1 zny 
udzial pożądany. 

„Zjednoczeni zaw dow Jl 

Baczno•ć Grum ie-Bochum. 
Wie „Ziedn czerr.a za\\odowe. o p • . " 

niedzielę dnia 2 lipca nie odbędzie s·ę, uatom. t 
mo~ą podążyć druhowie ua wie do Hoi tcde. 

„Zjednoczenie zawodowe poLkic'. 

BACZ O. Ć DELEGACI I \ĘŻOWIE Z l!FA· 
IE „ZJEDN. ZAW. POL."! 

Z pO\\'OOU walnego zebrania Zarządu i R.a
d:r r adzorczei pro imy w dniu 16 lip a żadnych 
\Ytcców nie urządzać. 

„Zjedno zenie 1awod "e p l:kie", 



Koło śpłewu Cec}-'łi.a w Herne 
<lonosi wszystkim Kolom śpiewu, bi-0rą
cyrn udziat w latosirn „Zjeździe", iż 
„zjazd" nie odbędzie się drua 2 lrpca, ponie
waż zaszło nieporozumienie z policyą. 
Zjazd odbędzie się później. (6) · 

Zarząd Koła śt>Jewu Cecylia w Herne. 

Towarz. gimn. „Sokół" w Kottenburg 
dono i swym druhom, iż przyszłe walne 
półroczne zebranie odbędzie się .w nie
dzielę dnia 2 lipca o godz. 2 .PO pal. Licz
ny udział druhów pożądany. Goście mile 
·widziani. Czołem! Wydział. 

Uwaga: Wydzial oraz rewizorowie 
kasy winnr się stawić pól godziny prędzej, 

Tow. gimn. „Sokół" II. w Oberhausen. 
Skrzypce i dudy. 

Donosi się zacnym druhom, iż w nie
dzielę dnia 2 lipca wyprawiają nasi druho
wie Jany swoje Imieniny o godz. 6 \Vieczo
rem. Muzyka będ:me staropolska. Na salę 
mają wstęp tylko druhowie. Goście chcąc 
brać udzial, muszą się dać na druha zapi
sać. Imieniny odbędą się na sali p. Webe-
ra Wydział. 

Uwaga: Gniazdo nasze dnia 30 lipca 
urządza zabawę latową. - Zarazem oznaj
mia się druhom ćwiczącym, 11ż sprawiliśmy 
sprzęty do ćwiczeń to jest poręcz i pręż
nik Starajmy się, aby nam na próżno na 
sali nie leżały. W sobotę i niedzielę do 
ćwi'Czeń punktuafoie stawić się proszę. (2) 

Jórga, naczelnik. 

Baczność! Wetter! Baczność! 

Szan. Rodaków d Rodaczki z Witten, 
Iierdecke, Vorhalle, Wetter i sąsiednich 
miejscowości zapraszamy niniejszem ser
decznie na wspólną wycieczkę, jaką urz4 .. 
<lzamy na ląkę pomiędzy barokiem p. Brink 
manna „Vosskule" w niedzielę dnia 2 lipca 
po pot o godz. 4. Tamże będą rozmaite 
gry dla starszych, mfodszych 1J. dzieci. Po
między niemi wyścigi, rzucanie do ptaka, 
ciągnienie liny, strzelanie do tarczy Hd. 
Dla niewiast Huczenie garnka, zwijanie 
kłębka ·1ki. Dla dzieci gry w kółko itd. Na 
powyższe gry naznaczone są nagrody. 
Celem wycieczki jest wspólna zabawa na 
:świeżem pO!\vietrzu. O liczny udział Ro
daków, Rodaczek i dzieci uprasza się. 
.{2) l(omitet wycieczek łatowych. 

Uwaga: Mialo by nam w tę niiedzielę 
dobre powietrze nie służyć, to odhędi1e się 
wycieczka 14 dni później. 

Baczność amatorawie w l(aternberg ! 
Donoszę, iż pierwsza próba teatru -od

będzie się w niedzielę dnia 2 lipca o godz. 
4 po poi. na sali p. ·Wennera obok kośoiola 
katolickiego. Dla tego, ażeby już pierwsza 
prób°a teatru p. t. „Łobzowianie" s'ię udała, 
. Proszę 01 pHną naukę i o punktualne sta
·wienie się na oznaczony czas. Amatoro
wie i amatorki do dzieta! (2} 

Franciszek Pietrzak, kierownik. 

}'. Józef oski 
w Herne, 

pG]ec:i. 

korony ślubne, ll·elony, pier
~eicm~i ślubne) br.oszłd, krzy
żyki złote i pozłacane z łań

c1 uszkimi, korale prawdziwe 
siekanki, prawdziwe bursztyny 
i wiele _innych rzeczy. 

P. Józef oski 
w HERNE, 

ul. B a h n h o f s t r. 52 . 

.J..".aprncciw Nowej ulicy. 

Szanownym Ro<lakom donoszę, iż osiedli-

Młłttl-~IH~~~iHtHłi)I(-~ 

: Taw. św. Wawrzróca I 
1tt w Kastropie, • 
tft donosi swym członkom, iż 2 I( 
• lipca bierzemy udział, z m 
tlt Choritswlą ~ 

tli w 10 rocznicy m 
~ Tow. św. Piotra i Pawła I 
• W l\IAILTE~T· • ! Zbór • 1odz. 3 na ••li zebrail : * 
~ Wyjazd o :J godzinie 54 minut ~ 
1ft 7. dworca. m 
• Łąc:r.my siq bracia. ~ 

tti . ZARZĄD. • 
tłHtHtHlfi~m~21~iIDtH~ttt~ 
Baczność Szan. Siostry Różańca św. z 

Dahlhausen, Linden i okolicy! 
Donoszę Siostrom i wszystkim Ro

daczkom z okolicy, iż w niedzielę 2 lipca 
o godz. 3 po pol. odbędz~e się zebranie dla 
niewiast w naszej sprawie na sali p. Schiil
kra w Linden. Szan. Siostry ·i wszystkie 
Rodaczki jak najserdeczniej się uprasza, 
. iżby żadnej nie braklo, której ta spra.wa 
na sercu leży. Spolem śmialoi kroczmy dq · 
celu, jaki sobie wytknęliśmy. (3J 

W. Silińska, przełożona,. 

Wiec w Ka men 
odbędzie się 2 lipca w lokalu p. G<irtza o 
godz. 4 po pol. Na porządku dziennym 
sprawy robotnicze. 

Na owe wiece ·w Kamen i łieeren za
prasza S!.ę Rodaków z l(onigsborn, Boh
nen, Altbogge i innych miejscowości. O 
liczny udzial prosi 

„Zjedn0czenie zawodowe polskie". 

Wiec „Zjedn. zaw. poi." w Dysseldorfie 
·Jdbędzie się dnrn 2 lipca po poł. o godz. 2 
przy ul. Prie<lrichstr. 15 „Rheinischerhof". 
Net porządku dziennym: Sprawy r Jbotni
cze il zarobkowe, ważno~ć orgarui:zacyi za
wodowej i inne ważne sprawy. Liczny 
udział rodaków z całej okolicy p::>żądany 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

l krawca 
na małe Bztuki, 

1 krawra 
na wielkie sztuki, na 
stał!\ roł>otę. Zgłosić na
leży się 

u W. Franki 
w Bochum. 

BHicherstnsse nr. 46 . 

Starsza służąca 

Baczność Oberhausen! 
W niedZielę, dnia 2 lipca w POiu 

o godz. 11 odbędzie się koni erencya 
gatów i mężów zaufania w lokalup, A 
te przy Starym Rynku. Upraszamy\\· 
stkich z Oberhausen, Dilmpten, Sty 
Buschhausen 1 z innych miejscowości. 
liczny udzial z powodu ważnych spra 
prasza 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiec „Zjedn. zaw. poi." w Reckłingha 
Siid (Bruch) 

któu. jui słuiyła VI le
pBzym domu i gotować 
nmie, potrzebna za.ra.1 

Baczność? Hiłlerhaide ! Baczność! I przy wys.o~ch za.sł~ga.ch 
l(olo śpiewu „Kalina" donosi swym Mae1e1ewstn, 

znanej, dobrej jakości ....- •lasnej robot.y -=-at od 1,56 
do najwięcej eleganckich. 

czlonkom iż miesięczne zebranie odbędzie il'lllił)roier 
się w niedzielę, dnia 2 lipca: o godz. 4 po BOCHUM Wilhe!miltr. 8 

pot. na sali p. Mecklirrghofa, na które się Służąca 
wszystkich czlonków zaprasza, bo są wa- z dobremi świadectwami 
żne sprawy do omówienia. Goście mile do kuchni i prac domo-
widziani. Cześć pieśni polskiej! wych, zaraz potrzebna. 

d (6) lloehum, 
(3 d) Z a r Z ą · Spichernstrasse 25. 

w Courl przy Kamen 2 pomocników 
odbędzie się wiec ,,Ziednoczenia zaw. pol." szewskich 
2 lipca po pol. 0 godz. 3.0 w ldkalu p. na •tale za.tntdnie:iie 

przy wysokiej pła.cy, 
Schmier. Na porządku dziennym: Nowe- przyjmę zaraz. 
la gómkza, sprawy górnicze i hutn!icze, Antoni Horyza, 
sprawy knapszaftowe i inne ważne spra- Buhrort·Laar, 
wy. Liczny udział pożądany. (3) 'furmstr 3S. 

„Zlednoczenie zawodowe polskie"· Służąca Polka 

Wiec w Heeren 
mająca 16-18 lat zna.
jf\Ca robotę domową, 
mo:ie się zernz z~oaić. 

· odbędiie się 2 lipca w lokaiu p. Kahlerta Jan Dęciak 
o godz. 12 w południe. O liczny ud:zial w Wetter a. i. Ruhr. 
prosi 

,,Zjednoczenie zawodowe polskie". 
Skład koloniala1. 
(3) Konigstr. _51_. __ - T. SCDWAN, 

Skład główny Ob· h n Filia 
Uarhtstr. 8 er SUSe Kirchweg 140 . 

Najwiekszy skład kolonialny 
tłuszczów ł wln. 

Makaron 22 fen. - Śliwki 18 fen. 

K A P-E L U S Z E ------..-.. 

Dobrze l tanio 
kupuje się tylko 

I skł~o~fi~!e skór I 
B. Scblieper 

w Oberhausen. 
Najwi~kszy wybó1• pode11zew i lvlerz
chów, oraz wszelkich artykułów 

szelVskf eh. 

I 

Rodzynki 23 fen. 

-~~~ 
111111111111~11~1~1~.,~,,~,.~ •• ~ •• ~.,~1~ 1 

Baczność Rodacy 
W HEBNE! 

Szanownym Rodakom w Herne 
i okolicy donos7.ę u.przejmie, iż 

' z dniem 1 lipca otwieram w 

H E R M E przy ul. Heinrichstr. 1. 

interes fryzyersko-
.- golarski. ~ 

Pro~zę o łaskawe poparcie 

- Swój do swego : iii = Szan. Rodakom polecamy na sezon latowy, wszelkie materye na I 
- suknie l bluzki, ~ -
- czarne i kolorowe począwszy od SS fen. za metr. aż do 11 
- najlepszych. ; i li Perkate, satyny, polskie płócienka na po· ~ I 

i ściele i fartuchy, firany, kołdry, ;I ~ = "i: serwety na stół białe i kol. we wiekim wyborze, H: iJI 
- ~ Specyalność: _ ~ ~ 11 
- ~ Polskie chustki na głowę różnegó rodzaju. ~ ~ i 

łem sie tutaj jako · 

piekarz polski. 
T e o f i l Z b ą s k i .. - ł) Chustki do nosa, krawaty, kapelusze i wszelką bieliznę dla :, il - i niewiast, mężczyzn i dzieci i t. d. i= li, 

Proszę Szanownych Ro<laków o poparcie 
mego przedsiębiorstwa. 

Józef Tuszkowski, 
ulica Błiicberstr. nr. 8. 

Tanio oprawiam 
wszelkie obrazy, wianki, wiązarki i t. d. 

ą 

Zarazem polecam karty narodowe i poiwin
szowania. wszelkiego rodzaju, hurtowaie i de
talicznie. Obrazy religijne i narodowe po jak 
oa.jtańszei cenie. Stemple dla towarzystw i 
osób prYWatnych dostarczam prędko i tanio. 

ST. KOCHOWICZ, 
Księgarnia polska 

W ANNE, Karlsk. I. 

· Ludzie każdego stanu mogą osięgnąć 
CENNIK • 

NA KSIĄŻKI DO NABOŻEŃSTW A, 
powieściowe, naukowe itd. wysyła każde
mu na żądanie darmo i franko. 

l(SIĘGARNIA „GLOBUS" 
J. MROWCZVŃ°SKI, 

Rawicz-Rawitsch Pr. Posen. 

NAJLEPSZE MASŁO Z MLECZARNI 
fuut 1.10 DM'. - masło naturalne funt 95 fen. 
wysyłam za zaUczką franko w dom w paczkacb 
pocztowych. Adres: frau M. KANSCHAT, 
MARORABOWA 0.-Pr. 

- 'S Wszystkim polskim towarzystwom ;~ M 
- ~na obczyźnie, iż dostarczamy wszelkiego 1•odzaju :~i fal ~ eząpki według życzenia po eenach jaknajtailszych. ~i 1 = Lenartowski & Talarczyk i; = w HERNE, ~iii! 

l11iliiiiill1111uliiiilll1d 
-- Za łrlł:. ut4• t na.kC7• 141n1Hdm:r A a I• 1 I • r 1I1 k ł w htll••- Matiaaa I nd•taal W'rdaW'lldn „Wla flH PolatłtCG" w 8och1& 



r. 148. Booham, niedziela 2-go lipoa 905. 

pismo lnd0\\"8 dla Polak6w na obczyźnie, poświęcone oświaci raz pra n rodowym, 

„ycaolizi Ci\.'! :rut·Hi• 1 WYl•tk:ie• ••t poJW1•tecznycb. 
frulłplati :w11rtalna u p~i• i • listowych wynosi 
ł w. SO fen., 1 1 odnoflzt.niem do domu 1 mr. 92 fen. 
„W!-&HI Polik!" zapisany JHt w cenniku pocztO\\'J'm 

W Imię Boże za Wiarę I Ojczyznę 1 
o• uaklem „ł. polniscb" nr. 128. 

Redakcya., Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Ma.ltheserstrasse. - Adres: "\ iarus 

Rodzice polscy r U czele dzieci swe 

„..,1e, czytać I 1tłsać "° polsku! Nie Je1t 
ret11dem, kto potomstwu 1wem11 zol~ „. 
IQł al• pozwoli! 

Z wypadków dnia. 

Widmo rewołucyi w Rosyi. 
Coraz groźniej przedstawia się pole

żenie wewnętrzne Rosyi. Wielkite masy 
żnłnierza wybierają obecnie celem wysta
nie go na Daleki Wschód, tymczasem 
kraj burzy się coraz więcej. Rozruchy w 
Odesie pncM'onęły już według nadeszlych 
dotąd wiadomości 1006 zabitych i 2000 
rannych. Marynarze zbuntowal'i się pono 
także już na 1rnnych statkach floty czarno
morskiej, a dalsze telegramy donoszą ? 
zmowie marynarzyw battyckich portach 
wojennych, w Ubawie i Kronstadie. W 
Ubawie nastąpiło starcie pomiędzy mary
narzami, którzy posiadali broń ze zdoby
tych arsenalów, a wojskiem lądowem. Ma
rynarze zostah rozpędzern. 

Wielkiej doniosłości jest także wiado
mość iż ziemstwa petersburskie i mo
ski c\~skie uchwaliły wysłać do cara adres, 
v: którym oś.\riadczaią, że same w s"\vych 
guberniach zapro\va.ctzą rządy konstytu
cyjne, jeżel\ przyrzeczone reformy nie zo
sta ogłoszońe do po'łowy hpca. 

Jak się przedstawia obecnie stan sprawy 
marokańskiej? 

Na odbytej w piątek w Paryżu radzie 
ministrów uświadczył Rnuvier, że układy 
\\' sprawie marnkaf1skiej postępują w spo
sób za<lowalnfający. 
W·etlług doniesie1ma „frankf. Ztg." 

\\'Vstósowal Rouvier do rządu niemieckie
go na r\;ce ambasadora księcia Rado.Una 
notę, \V której francy3! zgaidzru się na kon
ferencyę międzynarodową w sprawie ma
rokańskiej jeżeli ~wszystkie sprawy ma
jące przyjŚć pod obrady zostaną sv;isane 
ndlug <lotychczasowYch uk!aidów ~st
nych toczonych pomiędzy N1emcam1 a 
Francyą. 

Telegramy. 
B e r I i n. Sejmu pruski zebrał się w 

biątek załatwiając różne drobne sprawy· • 
T o k i o. Japonia zamówiła w Anghi 

2 uowe pancernik1i, jeden z nich pojemno
ci 19 tys. ton. W ostatnie~ dni?ch w~do;. 

byto w Porcie Artura krązowmk „Ba1an 
I pancernik „Paraświet". 

T o k i o .. Jenerał Lirtiewicz podjął ru
chy zaczepne i czyni w-ywiady na wszel
kie strony. Dalej donoszą, ie 6-ta i 7-ma 
armia japońska pod wodzą jenerałów T~
kahiry i Apyany potącży się na polłow1e 
drogi pomiędzy Kirynem a Władywosto-
iem celem wykonania wspólnych opera

cyi przeciw Władywostokowi. 
Ł ó d ż. Zagraniczni dostawcy pro~ 

duktów surowych wypowiedzieli kre~yt 
fabrykantom łódzkim z powodu ostatmch 
rozruchów. 

W a r s z a w a. Zastrzelono tutaj z_e 
iemsty śpiega Goralskiego, zraniono szp1-
cJa esokimowa i nadwachmistrza Zacha
~ewicza. 

T a n g e r. Pretendent tronu n:zro
ka'ńskiego Buhamara zbliża się do mmsta 
tldja. Francya zezwoliła na dowóz amu
nicyj dla walczących przeciw Buhamarze 
\'ojsk sułtańskich drogą przez porty iran-
cu1kie. . 

O d e s a. W walce ludności z wo1-
Skiem dowodzili ludnością marynarze. Na 

razie zwyciężyło wojsko. Miasto pali się 
w części; wszelki ruch ustał zupełnie. Ad
mirałicya odmawia informacyi. 

Polacy na obczyźnie. 

Wiec w Kastropie 
W SPRAWIE OPIEKI DUCHOWNEJ 

odbył się w ubiegły .czwartek. R.ozprawy za
gaił p. Żmudziński, którego też obrano przewo
dniczącym. Sekretarzem obrano p. J. Hajnowi
wicza, ławnikami pp. A. Matuszaka i M. Siekier 
skiego. 

Przemawiali pp, Walkowiak, Gbiorczyk, 
Kwiatkowski, Siekierski, Kowalczyk, Hajnowicz 
Matuszak, Antoniewicz i Walkowiak po raz 
drugi. 

Mówcy domagali się stałego duszpasterza 
polskiego dla miejscowej param, wskazywali na 
wypadki, w których księdza polskiego do um:e
rającego znaleść nie było można i zaznaczali iż 
Połakom w kościele należy Stię najzupełniesze 
równouprawnienie. 

Oburzenie było ogólne na ten kler ni:emiec
ki, który Polaków upośledza ze względów po
litycznych. 

Pan Zmudziiński wystąpił ostro wśród ogól
nych oklasków przeciw odmawianiu „Wiaruso
wj Polskiemu" ogłoszeń o nabor-leństwach. Za
zwyczaj nabożeństwa polskie ogłaszana są w 
Tremoni:i ii w dortmundzkim „Dzienniku"; nato
miast ,.Wiarusowi Polskiemu", którego przecież 
czyta ogół Polaków i który jest naszym ocga
nem. ze względów politycznych ogłoszeń nie 
przysyłają. PoHtyka polityką. religia rclig;l~ i 
protestujemy przeciw temu, by politykę mle
szano z religią. Zacietrzewienie przeo:w „Wia
rusowi Polskiemu" - mówił p. Żmudziński -
nie tylko znajdujemy u księży centrowych. Oto 
gd}' rozmawiałem z jednym z panów od dort
mandzkiej spółki dziennikowej, tenże powie
dz;ał mi, że „W i a r u s Po I s k i" n ie ie st 
i::: o d zi e n t e g o, b y w n l m o g ł a s z a n o 
nabożeństwa! 

Na sali zapanowało wskutek wiadomości 
tej ogólne oburzenie. 

Przeciw bojkotowaniu „Wiarusa Polskiego" 
ze strony księży w sprawie ogłoszeń o nabożeń
stwach przemawiało ieszcze kilku innych mów
ców wykazuiąc, .jaka matodusMość i mściwość 
cechuje tych, którzy „Wiarusa Polskiego" dla 
jego narodowego stanowiska bo!kotują. • 

Pan Antonlew:cz zaznaczył, ze Polacy wm
ni Wiarusa Polskiego" gromadnem poparciem 
od~~kodować za bo.ikot i szykany. 

Do dalsze~o · przeprowadzenia starań w 
sprawie niewystarczającej opieki ~uch.ownej .o
brano ko,m:tet złożony z pp. Anton.ew1cza, S1e
kierlwwsldego i Matuszaka. 

Jednogłośnie przyjęto następującą rezolu-

cyę: · K . d . Zgromadzen·i na wiecu w astroip1e, ma 
29 cz.e;'wca r. 1905 Polacy katolicy jako wier!1i 
synow:e Kościoła katolickiego z.aznaczamy, ze 
chociażby nas pod wz~lędem pohtyczn~m 1 pod 
względem religijnym Z': strO'JlY r.ząd? 1 ~ucho
wieństwa niemieck:ego ieszcze ~1ęce! ~ciskano, 
nigdy nie zachwiejemy sie w wteroos~1 dla za
sad w:~ffY katooliddej, ale też od ~ądama r~wn~,
urJr~wnienia w kościele ni~dy me odstąpuny . 

Wiec w Herne .w sprawie opieki ducho· 
wnej 

zagaił w ub1egly czwartek na s~li Nus -
bauma p. Jankowiak z Hem~, ktory prze
wodnńczył rozprawom. Komitet zd~l sp.r~
wozdanie z dotychczasowych staran. M1eJ
scowy ksiądz proboszcz oświ~d~~ył Po
lakom że za rok, gdy nowy kosc1oł zosta
nie wybudowany, żądania Po.Jaków co .do 
nabożef1stw będą mogły być U\\ zględ.mo
nc. Natomiast z góry zaz~a~zyt ksiądz 
proboszcz, że w dopuszczen·~u JGzyka P.01-
skiege> przy obrządkach kosca:ln~ch, J.~k 
chrztach, ślubach itd. mo:wy b~c me. mo~e. 
Gdy mu przedfożono odnosne z~dame "y
po\\·aedział ksiądz probos~cz, Jak zazna
czono na wiecu, następu1ące char~kte17: 
styczne słowa: „A, to wy. chce~1e m1ec 
parafię w parafii! Na ~o ja nigdy me przy-

stanę!" . 
Uchwalono starania w teJ sprnwne ~a-

lej prowadzić i wyslać deputacyę do księ-
dza biskupa. , 

Wiec rozpoczęty krotko po czwartej 
zakończył si~ o godvinie 70. 

Maciejówki przed sądem. 
Bochum. Dnia 28 czerwca o godz. 9 

z rana stawali przed ądem lawniczym w 
Steelc pp. Julian Drania z Bochum, Piotr 
Brzechwa z Wanne i ~tan. Jędrzejczak 
z Kray, wszyscy trzej pod zarzutem, że 
chodzili w Stecie w mac.iejó\vkach, w któ
rych według zdania policy1 w Stecie cho
dzić nic wolno. 

Swiadek policyant Meyer zcznal, iż 
zapisał owych Polaków dla tego, że nosili 
i.:zapkę sokolską o 3 sznurach. Zastępca 
prokuratora burmistrz Schulz wniósł dla 
każdego o 30 mr. grzywny. Sąd obejrzał 
sobie owe „nJebezpieczne czapki" i. prze
kona! s.ię widncznie, że nic są takie niebez
pieczne, jak się policyi zdawało, gdyż 
uwolni! oskarżonych od winy i kary a ko
szta postępowania nalożono1 kasie pai1-
stwowej. Teraz/ pewnie nltemiecki „Mi
chel" odetchnął spokojniej, kiedy ze strony 
maciejówek żadne mu nic grozi nliebezpie
cze11stwo. 

Z Wanne 
piszą nam : W niedzielę na polskiem nabo
że.i1s twie zaczął ks. Keitcr podczas ka·za
nia \Vymawrnć, iż w całej dyecezyi tylko 
Polacy w Wannc mają przed południem 
polskie nabożeństwo, ja sądzę jednak, że 
takie nabożeństwo słusznie się nam należy. 
Bardzo sluszni1e czyrti ks. Keiter, że karci 
tych, co tylko raz du 1 oku chodzą do spo
wiedzi św. i nieregularnie uczęszczają na 
Mszę św., ale stawiać nam w tym wzglę
dzie za wzór rnemców, to trochę dziwne. 
Na po•lskiem nabożeilstwie też 1niemców 
zwyikle nie ma wcale, chyba kilku na chó
rze. Zresztą Polacy wszyscy na jednę 
Mszę św. ra.zem iść nie mogą, bo ktoś w 
domu przy dzlieoi1ach zostać musi - a gdy
by wszyscy naraz przybyli, toi poloiwa by 
sif( nie pomieściła. A na na innych Mszach 
św. gdyby Polaków, nie byto i dziecf 
szkolnych, toiby kościól świecił pustka~ni. 
I~odacy! Starajmy się, aby ks. K. nie mia! 
już powodu żalić się 11a nas, zbierajmy się 
jeszcze liczniej na polskie nabożef1st\rn, 
zbierajmy się tak licznie, ażeby księża byli 
zniewoleni jeszcze jedną mszę Ś\\. dla nas 
Polaków przeznaczyć. Uczęszczajmy też 
częściej do spowiedzi św „ kiedy mamy 
sposobność ku temu. Obowiązkiem na
szym jest też, brać nasze d:meci na nabo
żcłlst wo polskie. La\v ki przed ołtarzem 
przeznaczone dla dzieci, po.winny podczas 
nabożeństwa polskiego być zapcłrnione 
przez dzieci polskie. Nikt nie może zmu
sić rodziców, aby posy!ah dzieci swe ra
zem z dz,iećmi niemieckiemi na Mszę Ś\ ., 
to też jeszcze raz proszę, aby dzieci polski!.. 
chodziły na polskie nabożeństwa. I1iszę 
tu o tern, aby Rodacy starali siQ o to, fiżby 
w przyszłości ks. Keiter nie miał P-OWOdu 
do karg. Paraiianin. 

Baukau. Dnia 1 czerwca obchodzilo 
Tow. św. Kazimierza swoją szesnastą ro
C7.11ii.cę przy wielkiem udziale Ro<lakó\ i 
I~odaczek oraz bratnich towarzystw. Uro
czystość wypadta bardzo \\ panialc. 
Vszystkim bratnim towarzystwom, ama

torom i amator.kom za ich trudy, także i 
\\ szystk1m Rodakom i Rodaczkom za u
dział w naszej rocznicy składa _. ię 
n1niejszem w imieniu naszego towarzystwa 
erdeczne staroipolskie „Bóg zapłać"! 

WaJne zebranie odbyto się dnia 25 
czerwca, na którem był obór zarządu. 
W sklad zarządu wchodzą następujący 
członkowie : Ks. prob. Becher hono1ro
wy prezes, St. Radojewski przewodniczą
cy; Jan Tomczak zast.; Józef Szeląg e
kretarz; Franc. Przybylski I. zast.; lgn. 
Kaczmarek ka yer; Wal. Adamczak za
stępca; franc. l(olańczyk bibliotekarz; 
rąży; Józef Kullk zast.; Józef Sera i 

Marcin Tomczak a ystend; Jan Kryś„ 
kowiak i Tom. Szymczak r~ rizoro ~·ie ka„ 
sy na drugi k\\ artal. Zarząd. 

Altenc„cn. 29. 6 05. Szanowna Redakcyo
„Wiaru. a Pot kiego''! W niedzielę, 25 czerwca 
była tu proce. ya u tw . .lana. 'ie widziałem 
nigdy jeszcze tylu ucze. tników zgromadzonych 
pod chorągwią Towarzystwa św. Jana Chrzci
ciela jak w roku latosim. Ja po_tępowałem przy 
końcu więc chorągiew naszą ledwom dojrzał. 
Pomyślałem sobie: „że też c inasi bracia nie 
wstąpią do naszych owarzystw nie zapil zą 
sobie wszy. cy „Wiarusa Pol. kicgośś lub innej 
gazety. Mielibyśmy z pewnością wyrobionych 
szeregowców, którzyby przy nadchodzących 
wyborach w naszym powiecie stanęli pod ztan 
darem narodowym, aby dać dowód, że pomimo 
pr1eśladowań ze strony garmalłłzatoró w i ich 
naganiaczy nie cofamy ię, ale idziemy za
wsze naprzód. .Jak wiadomo próbka naszych 
1.tnębicieli po wyborach 1903 srę nie udała 
pomimo nadużywania ambony przeciw pol
skości. Z2otowaliśmy im tryumf, gdybyśmy 
oddali mniej głosów polskich przy teraźniej
szych wyborach. byłby to znak cofan:a się na. 
szego, a tego nam jako Polakom czynić nie wol
no. 

Co do udziału w oroccsyi, to sam słys1ałe111 
jak Niemcy stojący przy drodze się nawet dzi
wili: „Sind das alles Polen?" die s'nd ja besser 
vertreten wie die Manncrkongregation" i przy 
tem wszystklem niektórzy twierdzą, . że tu 
ks:ądz znający język pol ki jest :1:byteczny. W 
koitcu życzę Szan. Redakcyj przyrostu abonen
tów a rodacy, którzy dbają o sprawę polską, 
niech się poświęcą, ; przemówią do tych, któ
rych trudno przy prncy narodowe.i spotkać mo· 
żna, aby sobie 1aph ali „Wiarusa Polskiego" Ja
L:o pismo polsko-k;itołickic i robotnicze. Żadne 
inne pismo w Prusiech nie zajmowało się nisrdy, 
t~rle sprawami robotników polskich jak nasz 
,,Wiarus Polski" za co mu „S1część Boże!" 

Niezapominalski. 

SPRAWOZDANIE Z WIECA W l(LETT
WJTZ. 

W uiedzielę. dnia 25 czerwca odbył si~ wiec 
„Zjednoczenia zawodowe2"o polskiego". Wiec 
za~aił dh. Szafrański z Aonahiitte i powołał do 
Pióra dh. Hudowicza z Meurostollna na ławni
ka dh. Krausc'go z Klettwitz. 

Dh. Szafrański udzielił potem g,łosu dh. Re-
2ulskiemu, który w dłuższem pr1emówieuiu :ca
znaczył, iż z dwóch głównych powodów posta
nowifo• „Zjednoczenie zawodowe polskie" roz
s,.crzyć swoją d"'iałalność na Łużyce, a miano
wicie z powodu wyzyskiwania polskic~o robot
uika orzez pracodawców, a po drugie z powod11 
wyzyskiwania i:::o przez socyal! tów, potcoiając 
ich walne zebranie. jako też rzec1ywh;tą na~an
kę na Polaków. W dyskusy:i zabierało j?łos je
szcze trzech Rodaków, na co im dh. ReR:ulskł 
odpowiadał. 

Wiec odbvt się we w1orowym oorzadku. 
lecz tylko ubolewać trzeba nad tern. że Rodłlcy 
tak nie licznie sie stawili. Soowodowały to z 
pewnośc:a owe niemieckie .• Laubtance". które 
w te niedzielę się w wszystkich miej cowo
~ciach odbvwały, lecz uważam. ie w przyszło
ści Rod~cy przybędą liczniej na wiec r.ol. ld. 
an·zeli na jakie' tam n!emieck'e „La11hta11ce". 
Szc1ęść Boże! Druh. 

Pia n To mas z Ku bi a k 
„łłomac v się". 

Odp. Tomasza Kubiaka ze ~tyrum od
bieramy z po\\ odu pra\\ ozdania naszego 
o o. tatniem zebraniu ,,Głównego 1( mitetu 
Wyborczego Pol kiego dla \ e tfab.i, ad-
rcnh 1 • pr. ", o na · tc;puj~: 

D f(ooakcyi , Wiaru a Pol kiego" „ 
:i. B hurn. 

a mo y pra rn pra O\\ 

zamie' cić, co na tępuje: 
• a zebraniu .Olów11ego K.omi etu 

wyborczego dla Westfalii i ~ radr nii", 
dnia 25 b. m. w Gelscnhirchen rzucono 
pełno obelg na osobę moją mepraw:nae, 
na które to zebranie ja w żaden posób 
przybyć nie moglem. Unfowtinnienie 
bylo dla mnie nic m żliwem dla późnego 
odebrania listu z zaprosz niem na to ze„ 
branie. Oświadczam nfoiejszem, rż stan 
kasy nie znajdował się w porządku dnia 
2 lutego il to dla tego, iż pan Antom Brei
ski, sekretarz Głównego Komitetu pokwł 



1 towal p, Ja.ItQwi Wilkowskiemu z Sch011-
nebecku nod.róż do Poznania z kasy Głó
wnego Komitetu na Westfalię i Naidremę 
i -Ola tego. ja twfordzitem, że kasa nie 
znajdo.wala się w porządku, gdyż pan 
Jan Wilkowski dostal podróż zapłaconą 
z kasy Związku Polaków w Niemczech 
i gdybym ja niie był przeciwko temu za
protcsto"ral, było by tak pozostało jak 
pan Antom Breisl\i sprawozdanie zdał 
dnia 2 lutego, dlatego niesprawiedliwjc 
mnfie otzer:niacie w ,,Wi·arusie Pol." 

Z szacunkiem 
Tomasz Kubiak. 

-Styrum, 29. 6. 05. 
Gdyby mi Redakcya ,,W~arusa Pol." 

w trzech dniach nie raczyla powyższe
go pisma zanueścić, wtenczas obiorę so
bie w tej sprawje inną drogę. 

Tyle nadeslany nam list p. Kubiaka. 
Porówna.'jmy teraz treść powyższego 

listu ze zdani'em pana Tomasza Kubia
ka wyg!oszonem na przedo1statniem ze
braniu Olównego KomHetu Wyb. Pol
skliego di'~ W., N. i s. pr." Pan T. Kubiak 
pOIWiedzial wówczas.: 

Na walnem zebraniu w lutym było 
podl~g spra:,vozdan~ai p. A. BPeiskiego 
40 marek w kasie wyborczej - g.dY je
dnak pod naciskiem opinii sprawę zba
dano dokladn'ie, wykazafo się, że w ka
sie znajduje siię około 400 marek". 

Wynika z powyższego, że p. Kubiak, 
· który naj11~erw mówił o sprnw0zda1niu p. 

Brejsktego z kasy wyborczej, o nacisku o
pmii publicznej, o 40 i o 400 !Ilarkach ~e~az 
w niczem o tern nie wspoml.Ila, chod1ar.t o 
to właśnie chodziło na oistatniem zebra.Iliu 
Komitetu Wyborczego. 

Wobec tego· jednakowoż, że na osta
tniem zebrarniJu stwierdzono śwliacLkami i 
dokumentami, iż p. Kubrnik jekkomyśLnfo V.: 
swej stronini'czości i zacietrzewieniu rz~c1ł 
oszczerstwo na p. Brejsk1tego, p. ~ub1ak 
tnalazł się w polaiżeniu nader tmdnem. 

Pan Kubiaik 1p·rzyciśnięty do muru stara 
sę teraz wywinąć czem -innem, mia~to 
cofnąć to o czem udowodnino, że ie'St me·
prawdą. 'Lecz i tutaj p. Kuhiak chcąc ,k?
niecznie poniżyć p. Brejskl1ego, szczęsc1a 
nia ma. Co p. Kubiak w liści'e jako no\~e 
,,odkrycie" podaje, o tem mó\~ono już dn1ia 
2 lutego ·na ostatniem zebrainm „Gł. ·~om. 
Wyb. P. -Ola .W. N. i s. pr.", jak wynika z 
odnośnego sprawO!zdainia naszego. 

z ostatniego· zebran~a Komitetu Wy
borczego zanotowaliśmy bowiem p9mie
dzy innemi, co następuje: 

„Pan A. Brejski na prośbę p. Kranca 
odczytał to, co czytait na zebrainiu. 2 ~ut~
go. W ikońrcu zaznaczył p. Bre1sik1, ze 
wówczas przez pomyłkę rachunek nail~
żący do „Związku Polaków" ~ostał się 
do rachunków „Głównego Komitetu 'Y"Y 
borczego" lecz omyłkę tę natychm1ast 
na owem ~ebmnliu spostrzeżono i rachu
nek ten odlączoino" .. 
Że 'Zaszła 'Omyłka, stwi1erdzono zaraz 

dnfa 2 lute.go, lecz spostrzeżono ją .~ po 'Pf~ 
stu musiano ją spostrzedz w teJ sameJ 
chwHi; stwierdzono to ta:kże na ostatniem 
zebraniu. 

Kuba Chmiel. 
(Ciąg dals'llf .) 

- Niech się dzieje co chce, ale kiedym 
przecie Polak, to muszę o naszej sławnej 
pc.łskiej h•·storyi i o czynach naszych oj
ców dmadów wiedl)ieć tak dO'brze, jak i 
sam ksiądz proboszcz. 

Toż już od tego czasu o niczem nie 
myślał, tylko jakby się wybrać do szkól i 
zacząć nauki. 

Ksiądz proboszcz pochwalił ten jego 
zamiar, posprawiał mu nawet suknie i p~ 
tr.zebne kSiążkh. i dał mały zasiłek nai dm
.gę, a ojca naklonul, że przyrzekł zanosić co 
tydzień parę bochenków chleba do szkól 
synowi. 

I tak Michaś Gągo'l rozpo.cząl swe nal\ 
1ki i en rok szb mu lepiej i łatwiej w utrzY. 
maniu i już si1ę obchodzJil bez pomocy ojca, 
3J tylko niezgasłą wdzięczność zachowy„ 
wał dla laskawego proboszcza. 

rreraz wędmwał do domu na wakaicye 
gdzi'e się miał ze swoimi pożegnać na dłuż
szy czas, bo skończywszy wszystkie siiko
ly w Rzeszowie, wybierał się już do Lwo
TWa. 

A biedak spieszył się co mu ~il stało, 
bo widział jak się chmury na nJebie i par
JJ.O robi w p<>wietrzu, więc chciałby jeszcze 
przed deszczem dobiedz gdzie pod ochron
•ne poddasze. 

R.a<ltość wstąpifa w IW.ego, k5e<ly ujrzal 
~ała jakąś furę, a jeszcze więcei sję ucie-

Pan Kubiak rozmyślnie czepia się rze
czy zupełnie fom1alnej l świadomie, by się 
wykręcić z trudnego polożenia, na<laje jej 
wagę, jakiej absolutnie nie posiada. 

Pomyłka po\vstala przez to, że ów ra-
chunek włożono \\' pospiechu do aikt ,,Gł. 
Kom. Wyb.·• zamiast do akt „Zwią2'ku Po
laków" Nikomu się nie śniło przyw~ęzy
wać do takiej fraszki jakiegokolwi·ek zna
czenia, a p. Kubiak w po!cżenuu, w które 
si" dostał przez wlasną stronniczą lekko„ 
myślność uchwycił się jej teraz, jak to
nący brzytwy, 

Przytem wszystkiem p. Kubiak znowu 
głosi nieprawdę. Pan Kubiak pisze bo
wiem, że gdyby nie on, 11lie spo1strzeżonoby 
omyl.ki; przedstawia więc spraiwę jako 
wielką tajemnicę. 

Tymczasem w chwili, gdy popełniono 
pomyłkę z owym rachunkiem, odezwało 
się zarnz kilka głosów prostujących. Wy
rnicn\iamy p. Apolinarego Wojczyńskiego 
z Gelsenkirchen, który natychmiast zabrał 
glos zaznaczając, że rnchunek należy do 
akt „Związku Polaków,,. Na tern ieidna
kmvoż nie do1ść. 

W numerze 78-mym „Wliarusa Poi
skiego" z r. 1904 w sprawozdaniu o rocz
nem zebran6u „Związku Polaków" rachu
ne ków zostal wyszczególnionyi. Zabem ka
żdy czytelnik „Wiamsa Pol." - a.i czyta 
przecież „Wiarusa Polskiego" Qgól Pola- · 
ków na obczyźnie - mógt omyłkę sprosto 
\'lać. Co każdemu bylo wiadomem, p. Ku
biak umyślnhe przedstawia jako swa.ją taje
mnicę, jako „wielkie odkrycie", by wy
brnąć z tarapatów. 

Na pierwsze swe twierdzenie dostał 
p. Kubiak odprawę od „Glównego Komite'
tu Wyborczego dla W. N. i s. pr.", na dru
gie może otrzymać odprawę od ka~dego 
Polaka na obczyźnie, który czyta „Wi•aru
sa Polskii.ego". 

Przypatrzmy się Iednakowoź postę

prnwaniu pana Kubiaka·. 
Pan Kubiak najpierw sam podpisuje 

protokół, że wszystko w porządku, nastę
pnie mówi publicznie o nieporządku, czyli 
przeczy s011Yi1e samemu, dalej puszcza w 
świat twierdzenia o 40 markaich · 1i 400 
mankach i t. d., a przyciśnięty do muru 
otrzymawszy odprawę nie prostuje ani 
się też nie uspraiwi·edUwlia-, lecz pisze o 
czemś zupełnie no1wem i pisze 1przytem 
znowu n~·eprawdę. 

Trudno się tedy dzi.wlić, że. czloink0iwie 
110lównego Komitetu Wyborczego Polskie 
go" prawie jednomyślnie o·świcrdczyli, że 
na z<lanU.u p. Kubłaka polegać nie można i 
że p. Kubiaik jest czlaW!iekiem zmiennrym. 

Palna Kubiaka „W11·arus Polski:" nie o
czerniał - jak twierdzi p. Kubia;k w swym 
liście - od si·ebie a p. Kubliaku- do~ąd sta
wa ni·e pisaliśmy; zamieściliśmy jedynie 
zupehue bezstronne sp1rawozdainlie z roz
pra ina zebraniu Komitetu. Pain Kubiak sam 
swem postępowaniem na siebie naig"orsze 
r7.u ca światlo. 

Kierując się iednakowoż względnośicia 
mi wobec p. Kubiaka zaJmieściliśmy powy-

szyf, kiedy poznał ze swojej wsi mielmka 
Czmiela, najbliższego sąsiada swegOI <>ica. 

Zabiegł mu też prędko drogę i kłania
jąc się uprzei'rnie czapką, zagadnął pokor
n[e: 

- :Ej panie młynarzu! 
Kuba Czmiel pov.rstrzymał konie i spoj 

rzal z pod oka z drwiącym uśmiechem. 
- A co tam powdiesz panie skubencie, 

czleiku ucz·:my - ozwal się kiepkuiac sobie 
po trosze. 

Michaś jeszcze raz uklonił slię nis'<:a 
młynarzowi. 

- Na ulewę się zanosi - przemówił 
schlebnym uśmiechem - możebyście mię 
podwieźli panie mlynarzu. 

Chmiel gtasnąl się po brzuchu i pu~;,:1l 
spory kłąb dymu przed siebie. 

- Pan skubent chciałby się przeie~hac 
-- cedzi przez zęby z kp1iJnamli - boi się 
-deszczyku bożego, może on sobie z cukru 
albo z solli?„. 

- Wolne żarty panie mlynarzu - o
zwał się Michaś -- ale już pięć mil <l.ziś u
.szedłem, nie umknę przed deszczem. 

OpaJSły młynarz gladzil się po gru
bymwypuklym brzuchu, i pokirwywał glo
wą z drwinami. Choć sam w duszy rad 
byl mieć jakiegoś towarzysza podró
ży, aby się rozruchać i zabawić rozmową, 
nadął się teraz i napuszył jak indyk bo 
chciwy i samolubny, nie zwykt byf 1 nic 
darmo uczynić dla drugiego. 

Nuż tedy sobi'e <:!rwie '.i kiepkowat da
lej: 

- Hum, huru, hum, filu, fiu, fi! pan sku
bent by się przesiedli, hm, hm, przysiedli t 

żej list jego, który zresztą ani co do fonny 
. am co do treści nic jest sprostowaniem. 

Z krwawych dni ·w Łodzi 
Do „Głosu Narodu" p;szą jeszcze z Łodzi: 
Przeszliśmy tydzień okropny, jakiego nie 

pamiętają dzieje todzf, tak obfite w krwawe 
wydarzenia! W ubiegłą niedzielę padły pierw
sze strzały po okresie względnego spokoiu - a 
dziś znów pozorna cisza, lecz jak strasznem 
brzmieniem przygniatająca dusza tych, co prze 
fywałi te dni, prześcigające swym tragizmem 
wszystko, co w tych pełnych nadziei i rcncza
rowań czasach nas spotyka. 

Trudno silić się na odmalowanie calego o
brazu, na jaki złożyły się wypadki dni ostatnich 
- setki zabitych i ranionych, szpitale przepeł
nione umierającymi, trupy leżące na ulicy, nie 
daiące sę wprost opisać bestyalstwa pijanych i 
żądnych krwi żołdaków, mordowanie kobiet i 
dzieci, wyrzynanie bezbronnych ludz.i' w miesz
kaniach, wściekła rozpacz i bezsilność wobec 
zbrodni i gwałtów moskiewskich - ot.o bilans 
ubiegłego tygodnia! Najstraszniejszym E nai
krwawszym byt piątek - co działo się w dniu 
tym na ulicach Łodzi, trudno ująć w ramy opisu 
jedynie wychodzą na jaw pojedyńcze epizody 
te[o ponure~o dramatu. 

Na uHcy Konstantynowskiei padł strzat z do 
mu nr, 69. W tejże chwm oddział piechoty dał 
kilka salw w okna domu, w l\.tórym we wła
snych mieszkaniach z2inęło od kul około1 20 o
sób, a w ich liczbie kobiety ł dzieci. Strzelanie 
do domów bez żadnego nawet powodu było na 
porządku dziennym - dość by kto pokazał się 
w oknie lub w bramie; rozbestwione żołdactwo 
czyhał'o tylko na to, aby zaspokoić swą żądzę 
mord0owania. Wiele w ten sposób zginęło ludzi. 
niepodobna na razie obliczyć, dotychczas stwfer. 
dzooo, że w ten sposób zginął właścidel domu 
nr. 28 przy ulicy Zachoor(ej Selner, panna Zil
bartłt, córka fabrykanta, fabrykant Neuman, 
stróż dornu an Południowej nr. 28, a adwokat 
Wyganowski został niebezpiecznie raniony. 

Ogóhlej liczby ofiar nawet w przybliżeniu 
IJJiepodoóna określić. Zamieszczone w ptsmacb 
tutejszych i warszawskich nazwiska P°'"!c~do: 
wanych robotników, nie mogą dać na1mnieISze1 
Poięcia o istotnej liczbie zabitych. Zwfokt ofiar 
zabierano· chowano po-kryjomu w nocy. Ile w 
teu sposób ,,uprzątnięto" trupów, to pozost~nie 
z pewnością tajemnicą moskiewskich „zwycię~
ców", którzy n'.e pochwalą się z pew.oośc1<1 
przed światem rzeczywistą li'czbą swych zbro
dni i morderstw. 

Okrucieństwa żofdactwa wywotały rzecz 
prosta żądzę odwetu, którei wyrazem byto z~
mordowanie kilkudziesięciu of.icerów, urzędm
ków połk;yjnych i żołnierzy, oraz r~uce~:e kil~u 
bomb. Między innemi na Połudmowe1 z.ab~t~ 
szefa żandarmery Andrejewa, a na Wschodnie1 
tłum napadł na policyanta Walczaka. któremu 
zadano przeszło 40 .ran kulami i nożami. - W 
nocy zaś z p-iątku na sobotę przy ul. Knnstan
tynowskiei strzelano dl) koszar, lecz bez skutku. 
Największe spustoszenie wywołała bomba rzu
oona oa Batutach do koszar znienawidzonych 
kozakó~. Od wybuchu, który nastąpił przy 
stajni, zginęło 5 kozaków, a ~U~unastu odniosło 
ciężke rany. Zostiafo rówmez poszarpanych 
kilkanaście koni. Zabito też podobno na uUcy 
Potrkowskiei wyższego oficera kozack~o. 

Dzień wczorajszy m.in~ł na ogół spokoinie, 
chociaż w różnych mieiscach rozlegały się je
szcze strzały. Gęste patrole piesze ł konne 
strzelały, widząc choćby trzech w kupie prze
chodniów. Zresztą ruch na ulicach był tak nie
znaczny, że armia moskiewska niemiała wiiel~ 
sposobności do pokazania swego „bohaterstwa 
Pomimo to i dzień wczorajszy nie mmąt bez o
fiar moskiewskiey,o barbarzyń~twa. Po połu
dniu padła ofiarą strzałów przechodzą~ ok~t~ 
g:arow.ni jakaś kobieta z córeczką. Pamka tez 1 
przygnębienie w mieśC:e ogromne.. Obydwa 
dworce kmej.owe przepełnione pasa~e~aml. Vj 
wczoraiszeg-o drua wyjechało z Lodzi. kilka tys~ę 
cy osób, a dziś ra'llo ruch w tym kiert01ku n..e 

- A pieniądze są w kabzie? - za.py
tat nagle. 

Mi:chaś uśmiechnął sLę tylko·. 
_ Ot coby panu mlynarzowi p1-z,y-

szło z moich pieniędzy. 
- Czy tak? - mrukncll mlynarz, 

przedrwli.'\"\'ając sobie dągle - pan skubent 
uczony, mudrahel ! kuropatwę zjadl ! gwia
zdy rachuje na: niebie, łyżką rozum łyka) 
to niechże sobte tak p01radzi, żeby go albo 
nogi n~.e bolaly, albo żeby się chmury roz
biegły na niebie. . 

- Dobrze żartować panu mlynarzow1 
- przerwał Michaś. 

- Wasze nie pOltra!isz tego wszystkiie-
go? ha? - kiepkowal sobie bogacz dalej. 

Michasiow~ krew napłynęła da glowy, 
ale się jakoś pohamowal i rzekl z uśm~
chem: 

- Żartujecie sobie zdrowo pa.Ilie mły
narzu. 

Kuba Czrniel zaśmiał Siię głośno, cmD
knąl język1iem i wziąl batQ.g w rękę. 

- ł(iedy tego me umiesz bratku, toś 
dureń z twoją nauką, dureń bratku, oj du
re6. A że ja mam rozum - dodał i u<le~ 
rzyl sć,~ po pefnym trzosie - to ja się nie 
dam złapać durniowi' na: wędę. Chcesz je
chać, to zaplać kochasiu, zapłać, bo ludzie 
co ma:ią rozum, nic darmo nie robią. 

Michaś student przygryzł wargi i 
~r~ew go już owla<lnąl. Ale w tern jaikby 
się raptownie Lna'Czej namyślil uśmiechnął 
sj,ę pokorni'e i rzekl: 

Ha, to kiedy już tak mówicie1 to cóż 
robić, zaplacę. 

ustaje i mlasto coraz bardz:ej się Wl'lud.iiia. 
to przybywa coraz więcej wojska i zie'żdż~ 
najrozmaitsi dygu!tarze. Przy)ecbat EUbe 
piotrkowski Arcimonk:z, prokurator sądu okrę 
,owe~o w .- .ocr11.ow e Popowski i wielu innn.._ 

Ziemie polskie. 
Z Prus .liachodnłeh Warmii iazar. 

Toruń. Do „Gaz. Codz." piszą: r\ieiede~ 
czytelników „Oaz. Codziennej'' przypomina ~ 
bic peWl)ie pana profesora dra Nitscha z ł(rako 
wa, który w przesz.rem lecie chodzil po f(rainJe 
Południ.owych Kaszubach, Kociewiu. Borach 
Tucholskich i ziemi Swieckiej od parafii do pa. 
raf ii, wypytając się ludzi jak mówią i wym0• 

wiają. Kiedy zbieral wówczas koro siebie nit. 
raz na śrcxiku ulicy dzieci i doroslych na wv 
pytki, posądzali go podejrzliwi o śpiegowa11ie.· 

Że nie byl śpiegiem, tylko uczonym baca. 
czem, wysianym przez Akademię Umiętnośc1 
Krakowie w celu zbadania gwar Prus Zactw; 
dnich, o tern świadczy rezultat jego batl.aii u 
mieszczony w „Materyalach i pracach komis 
językowej Akademii Uniiętnośc! w Krakowie 
tom. IIl", a tytul' jego: „Dyalekty polskie Pru 
Zachodnich. Część I. Dyalekty po lewej str1 
·nie Wisly (wraz z pograniczną kaszubszcz} 
zną). Pracę swą, obejmującą st11on 284, <lzi 
autor na dwa dzialy: w pierwszym przedstaw· 
pogra111:czne dyalekty kaszubskie, w drugi. 
trzy zasadnicze dyalekty niekaszubskie: zlot 
wski, tuchdlski i kociewsk~ z poddzialami. 
Krytykę pracy po~ostawiam fachowcom. ac 

fachowa niezwykla gruntowność, bi.iąca na ka. 
żdei stronie w oczy, dop·omiua się pochwal~ 
Na dolączoną mapę dokfadną każdy ciekaw 
spojrzy. - Szkoda tylko, że autor pominą! No. 
wą Cerkiew pod Chojnicami, zapisując ią na ma 
pie jako n'iemiecką czarno i że nie dotart aż d 
Raduni p•od Prągowo i Biekowo. 

Cies~yć się możemy, że uczony badacz u 
torował nam drogę w d.yalektologii zachHdni 
pruskiej, W bieżącem lecie zamyśla on zwie 
dzić ziemię Chelmińską, Michalowską i Luba. 
wska. by dziela ·dokof1czyć. Ks. P. Ct 

Uk;azał się już numer „Qo(tca Mazu rskie
go". Wydawcą jest p. Szczepan Karaś, reJal 
torem p. Franciszek Pospieszy1i.ski, wlaścicl I 
księgarni i drukarni w Ostrudzie. 

Zblewo. W niedzielę po po.rudniu pozbaw 
się życia wystrzalem z rewolweru przy tor~ 
ko.Jej<nvym ·w pobliiżu Bytonii okofo 30 lat licza 
cy kierownik interesu Nagel z Frankenfelde (?I 
Samobójca zatrud:niony byt w fabryce Tlstot· 
pfa. Co go do kroku samobóiczeg-o poipchnęl 
nie wiadomo. 

Z Wiei. K~ Poznańskiego. 
Poz.nań. Wiadomości urzędowe koś ci eln 

Najprzewielebniejszy ksią.ctz Arcypasterz mi 
nowal radzcami ordynaryatu: ks. kanonika dJ 
Dalbora i ks. szambelana lukomskiego. 

Komendy udzielono od 1 lipca r. b.: ks. R 
dlewskiemu, a-dministratorowi z Bytynia, na b 
neficyum w Modrzu. 

Administracyą powierz.ono od 1 lipca r. 
ks. Stakiewiczowi, wikaryuszowi z Mod.r7.1, 
prnb<J•stwa· w Tarno·wie; ks. Jurkowi, mansy 
narzowi z Zbąszynia, parafi w Bytyniu i 
Btin<lerowi, wikaryuszowi z Rokitna, parafii 
Zbąszewie z filialnym kościclem w Nicchan 
wie. 

Na mansyonaryaty odnośnie wikaryaty p 
wo.rano: ks. Koczwarę, wikaryusza z Krot 
szyna,. na I man.syonarza i wikaryusza do 
stynia i ks. Bednarkiewicza, mansyonarza z K 
ścana do Żytowfocka. 

Poznań. „Gon. W ." otrzyma! z Gru<l 
ciekawą karespondencyę, którą poniżej ptxla · 
my: 

Grudna, 24 czerwca. W dzień Bożego C 
ta roznosil listowy z Bolewick·iet poczty (ag 
tura należąca do Nietomyśla) listy i gazety t 
ko Niemcom ewangelikom a Polakom i kat 
kom niemieckim nie. Na zapytanie, dla cz 

'I 

- fififli - zaś~tal mtynarz - <l 
dwa reI1szczakM bratku? 

Stu'Clent aż odskoczyt z miejsca. 
- Dwa reilszczaki ! zmilujcie się 

dwie mile. 

Mlynarz zaśmiial się na care gardło. 
- Nie chcesz, to z Panem Bogiiem 

zawolal ściągając lejce ku sohie - P' 
błyska na diebie, puści się ulewa, przent 
kniesz do nitki, zmarzniesz jak pies, a 
tern będziesz się musiał smarować w' 
ai ogrzewać grysem, a nawet moie ~ cy 
likow1 idasz utargować. Porachuj to wsZ!" 
stko a nJewygo<lę, a utratę czasu, a prZ!' 
krości z choroby, to z01baczysz, że Cllę P 
wie za durnOI podwożę. , 

Michaś zamyśIU się ai widocznie 
niebezpiecznego ważylo się w nim we ś 
dku. 

- fta, cóż wbić - rzekł prędko 
prawda!, maoiie rozum, wi·elkł rozum I 
dwa reńskie. 

- Dawaj! 

- Aż w domu _panfo mtynarzu, oo 
szę piątkę zmieniać w karczmie. Moje 
'vinaątkO! klad)e wam w zastaw. 

- No nn - przystawa1 mtynarz 
siadaj, 

Michaś w jednej chwili wskoczrl 
wóz i usadowił Slię w tyle. 

Czmieł zaciął ·Ironie l tuż -zaraz z 
sarskiej drogi skręcit na gDśclruiec PIJ"' 
.ny, 

(Dokończeme nastąpi) •.. 



rn nic prz~,1iósl ~az.et, odpowicdzial, że Po
cv maia świeto, więc listowy Polak poszedł 
'kościora, a oni dwaj Nlernc~· mają polecone 

·[ko ewangelikom gazety etc. dostarczyć. Czr 
st tak jeszcze gdziekolwiek? czy też jest Ja
;c rozporządzenie, żeby tak robiono? czy też 
'0że urzędnik z poczty nietmnyślskie.i samo
•olnie poleceni;e takie wydal. 

Jeżeli dla naszych gazet miaJby Kstmmsz 
olak nie być w kościele, to chetnie przystajll-

J1V na to, aby gazet w tY?J. dniu nie odebrać, 
Je jeżeli już listowy roznog1ł ~ byi u nas we wsi 

powinien byl już dla wszystkich gazety za
rać i doreczyć. Prosimy o wyjaśni nie - - ~ " 
anYm razie o zawiadomienie o tern biura 
Straży". 
· Wągrowiec. Samodzielnr folwark Roió
iec w powiecie wągrowieckim, przeszto 500 
órg dobrej ziemi w uroczem polożeniu, nieda-
~ko dworca a tuż pr~y szosi:e, ~·o.tych~zaslrn'.ą 
ll'las11ość p. łieleny W1ham, nabyL iak się dow1a 
Jujemy, mocą kupna dom banko\\ y Drwęski i 
<m~ner w Poznani~l. Zdanie g<>spodarstwa ju.t, 
~as tąp il o. 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Bytom. Straszne nieszczęście stalo sie tu

~'li przy ulky blotnickiei. 3 dzieci robotnika 
Kusza wiozl.o swego 4-letniego braciszka w wóz 
~u gdy wtem z poprzecznej ulicy wyjechal do-
5yĆ szyb.ko wóz b~o:varza Sto~~ki z piwem. 
Dzieci nic mogly 1uz odskoczyc L dostały się 
pod wóz. Jedno zderzylo seię tak sli.lni·e z wo
zem że po kilku minutach zmarlo. Drugie dosta 
f() sie pod kola i odnioslo ciężkie rany na ciele, 
na głowie i lewej ręce. Trzeaie ma w kilku 
rniejscach zdartą skórę z dala. Dla .Kusza to 
uowe niesz.częście jest tern dotkliwsze, że do
piero przed kilku dniami pochowal także swą 
ionę. Widać, że nieszczęśde nigdy samo nie 
przychodzi. 

miwlce. „Glos Slązki" pisze: W czwar
tek odbyla się przy pięknej pogodzie ur~zy
sta procesya Bożego Ciala z stareg'l{) kośc1ola, 
µrzez ~y11ek, ulicą Tarnogórską ·i Bytomską, .z 
powrotem do kości ot~. W procesy1. uczest~ll
czyly prawie \.Vszystkie stowarz~s.zema ka~ol1~
kic i tysiączne ttumy. Przygnęb1aiąc.e wrazeme 
sprawi-aty setki Polak6w i Polek z mtasta, ws.ty 
dzących się pieśni polski_ei 1i. śpi~waiących bez
myślnie jakiś choral mem1ec~1 . n~. meLodyę 
Deutschland liber alles.". Widz1ehsmy ty}ko 

;~alą grom.adę w1iei~kic~ .d~iewczyn , p~lsl~1ch! 
które się me wstydz1ly 1 sp1ewaty w:zn1osl_e i 
plękne nasze pieśni polskie na Boze C1alo. 
Cześć dm za to! 

Rozmaitości. 
Słony rachunek. Podczas. dwu~nioweg_o 

pobytu we Lwowie, szach pers.ki oraz 1ego śv:1-
ta zaim!owali 46 pokojów w hotelu, ,qeorge a. 
Gdy przyszlo do obrachunku. Wrasc1ciel hot~
lu - jak donosi „Wiek n.owy'.'.-. pr~eds.taw1I 
rachunek, opiewający na nu mrnei, m w1ęce1, tyl
ko 48 OOO kor. Nawet wladzcy perskiemu ~a
chunek ten wy<lal się zbyt slonym, poleci! więc 
rnarszatkowi dworu, aby zbadal prZYC:ZY1'.ę dro
żyzny. Wlaściciel hotelu ~ómacz.yl si~, ze mu
sial dla szacha i jeg.o świty wystaw1c osobną 
kuchnie i przygotować specyailne p~tra~y, co 
kosztowało go 18 OOO koron, w koncu iedna~ 
ustąpił 4000 koron z rachunku i sz~ch. zapfacil 
44 OOO przysięgając sobie bezwą,tp1e111~ w du
chu, ż~ na ,przyszf10ść mijać będzie Lwow zda-
~ka. . 

Wyprawa do bieguna południowegg. . Dn~a 
16 czerwca w paryskiej S~r1;>oi.11e wo~ec. 11czwe 
zgromadzonych pr~edst8:wicie,~1. naukt, !Lteratu: 
ry, i żądnej wrażen pubhcznosci, <l:. Ja.n .~bar 
cot z-Oawal sprawę z przedsiębranei podrozy do 
bieguna poludniowego. 

Dnia 15 sierpnia 1903 r. dr. Jan Charcot, u
zvskawszy moralne l}oparcie rządu rzeczy?o
spoKtei francuskiej, 3: materyalne ,n~rod~, i~~~r~ 
na wezwanie d'zienmka „Le Matm posp 1 
ż obfitemi skladkami na cele wyprawy, wyr~
szyl z ttawru na pokfadzie okrętu „f rarn;a1s: 
TowarzyszylU doktorowi. poru.czn.cy, ~atha k 1 

R.eille inżynier Pleneau i dwa1 milosmcy nau
1 

• 
pp. T~rquet i Gordon. Wszyscy. w:raz z~ ca ą 
za!ogą okretową powrócili szcześhw11e _do f {an
cyi 2 czerwca r. b. We dwa tygodn'.e ~o e?1

• 
. 't d ·~..1r1vz· n'1k zda wal sp1 a\~ ę ze IUes ru .zony P'-'u v• 

swych przyg-ód. . l t t ;vra-
Opowiadal żywo, barwme, prz.ep a a. ~ 1 b 

żenia naukowe anegdotami 0 różnych ml1łlel ~ · 
więcej tra~ikomicz.nych. pr~n7da~;~;t~~~~~cc~ 
towarzyszy swych. po~aZ) wa o niic wfęc dzi„ 
ilustrujące niektc;>re .e~izody, -, r nie 1sk1~da
wnego że potrafi. za1ąc sluchacZO\\' r t, ~ 
iacych' się wylącznie z ucz'onych specya is, o: . 
. Dnia 27 stycw:a 1904 r. wyprawa f P~~~: 

#Iaibardziej na poludnioe 'twys~mę1,tąuda~aacs~ę w 
· 1 l h" us iana1a ł „Ziem ku tura nyc • h d . okrążyJ'a wyspę 

kierunku pófoocno-wsc 0 1}.:f' e pragnąc tam 
Wiric~e i do~arla do ~ys~. 1.~cozi;aleziono tam 
przcz1mowac. ??niewaz lll b Io cofnąć się 
odpowiedniego m1e1sUf, ~{~~~~wiiio się tam oll 
d~ w~spy Wendel: .. Po~z~pędzono w taki spo
m.epozą<lanych gosc1 1 
sób 9 miesięcy. . . · został 

C t · d ak bynajmn.teJ Jlle , 
zas. en JC n . . · zw czaje famw 

zmarnowany. J?adano zyc1e I et~orologicz.ne, 
miejscowej, robiono stu~ya m rafi i bak-
zaimowano się oceanografaą, hy<l rog ą 
teryologią. . . l b że zrobiono 

Dz.iwić się raczei nalcza 0 y, . 
tyle w tak krótkim stosunk.owo czbas~e. odważ-

Podczas ostatnich miesięcy po Y ~· k w 
. i· szerect wYCiecze ni badacze zorgamzowa 1 . "' W · 25 

mniej lub więcej odległe okolice. r re~y.~~del. 
grudnia 1904 .roku, opuszczono 'f' s~~dano bli
Sk1:erowano się znow na polu~me! z A..teksandra 
żei malo znaną dotychc1..as ziemie · p to-
1 14 marca 1905 roku wylądowano, w· · uer 
Madiiga w rzeczypospolitei

1
. Arge;tyy n;~f~~owo-

Podróżnicy ponadawa 1 11.az. 
, · kt' · h dotychczas me pos.l.adaly. 

•serom, ore 1c . . . ort Cartha-
Mamy więc obecme ~uz ~,°~ef drugą na

go, utworzony na .. wyspH e ob~rwatoryum 
:zwano evenue W ikt~r. . ugEd ~arda Lockroy, 
"Wzniesione tamże nosi 1nl:ę . ' odkryta przez 
~ nieznana -dotychczas ziemia, 

podróżników, zo tala ochrzczoną ziemią Emla 
Lou be.ta. 

.Rozumie się, odczyt paryski nie \vyczerpal 
obfitego matcr:rału; uczeni dlugi czas będą mu
&eli sie tern zajmować. nic chybil' jednak celu 
b·> zdbfal zainteresować sprawami nauki spor.i 
~rupę. ludzi, którzy też serdecznie dziekow-ali i 
owacyjnie witałi dzielneg-o podróżnika. 

Wybuch wulkanu Mont-Pełee. Swicw na
deszlo do Paryża sprawozdanie naczelnika iran· 
cuskiej misyi naukowej na Martynice. Giraud'a 
zapewniające, że 11le należy obawiać sie wybu~ 
chu slyn_ncge> wulkanu Mont-Pelce. który tyle 
wyrząc.lztl szkody przccl 3 lat~ · . wulkan ten bo
wiem jest na wygaśniędu. Zaledwie jednak 
sprawozdanie powyższe dotarto do Paryża, gdy 
oto z Now~g-o Jorku 11adeszla depesza, że 
M_ont-~clc~ Je~t CZYlllIY ()(JllOWnie. - u SZCZ\'tU 
~o'.y i1aw1~ się olbrzymi stup promieni. potem 
zas cafy szczyt okry! się ogniem i wśród huku 
POdD'hncg-o do g-rzrnotów, stożek. wysok'ości kil~ 
kuset stóp, który utworzyl' się byl po wybuchu 
przctl trzema laty, ru11ąl wewnątrz krateru: 
sl_up dymu, sięga.iącv 800 metrów, strzelit do 

• ~ory, a w doHny splynąt biat~r. gorący szlam, 
poczem \VUlkan znów się us.pokoit 

PIELGRZYMKA DO WERL. 
odbędzie sic d11ja 16 lipca 

Pnmtdek podróży jest następujący: 
l. P-OCi,ą~ 

wyje0dża z Dortmundu o godz. 7,35; z Horde o 
godz. 7,52; z Aplerbeck ·O godz. 8,01; z. Unna o 
godz. 8,24. 

Odjeżdża zWerl o godz. 4.50; będzie w Un
n~. o godz. 5, 14: w Aplerbec k o godz. 5,.39; w 
Horde o godz. 5,50; w Dortmundz:e o godz. 
6.06. 

2. pociąg: 
wyjeżdża z Kastropu o godz. 7; z Liitgendort
mund o godz. 7,15; z Marten o godz. 7.22; z 
Huckarde o godz. 7,32. 

Odjeżdża z Werl 01 goctz. 4,40; będzie w 
ł:luckarde o godz. 6,04; w Marte11 o godz. 6 14 · 
w Liit2'endortmnnd o f,!odz. 6,21; w )(astro-pfe ~ 
v.odz. 6,36. 

Cena biletu tam z po.wrotem: z Dortmundu 
1.60 mr.; - z łfordc 1,30 mr.; - z Aplerbeck 
1 ,20 mr.; - .. z Unna 70 fen.: - z l(astrop 2,20 
mr.; - z Lutgendortmund 2 mr.; - z Marten 
1,90 mr.; - z liuckarde 1,80 mr. 

D,o bil.etu dopta~a się jeszcze na po.krycie 
kosztow pielgrzymki' 20 fen. za program, gdzie 
ra~em wydrukowane są wszystkie pieśni, które 
śp1ewa.ne będą podczas pie[grzymk1i. 
. . ~aczność: Pociąg z tterne d~ Kastrop wy
iezdza o godz. 6,38 rano; z Liinen do Dortmundu 
o godz. 7,08; z Derne do Dortmundu o godz. 
7,02; z l(amen de} U1ma O· godz. 7,45; z Courl 'C!v 
Kamen o godz. 6,40 rano. 

Bilet IV klasy z Courl do Unna kosztuje 40 
fen . ; z Kamen do U n na 20 fen. 

J(ochaini Rodacy! 
Od n~e?mal 11 lat pielgrzymujemy do cudo

wnego m1e1sca w Werl. gdzie Matuchna nasza 
N. !V\· Pann~ w malyrn koś.ciólku zbierala wszy 
~tkrn lz7. zb1er~l~ V(~Zystk1e westchnienia nasze 
i nasz) eh braci i s10str, aby je na sądzie Syna 
swego okazać. 

. 1".1inęf ?· 11 lat łask odebranych, ale skarb 
m1fos1~rdz1a Jylaryi się nie wyczerpa.f. 

L'lcz~a. P'!elgrzymujących <Io owego cudo
wnego n:1e1sca tak wzrosla, jż kościól w Werlu 
o~aza.l .s1~ za maly, aby pomieścić wszystkich 
\v1elbtc1ell N. M. Panny. 

OO. ś~. Francisz~a. ,dla tego zmuszen~ byli 
wybudowac nowy kosc1ol, który teraz stoi na 
poc~ec~ę i radość wszystkich dzieci' Maryi. 
We1dz1em~ do ~owego ko~ciola dnia 16 l~pca, a 
po za nami moze przez wiele jeszcze lat nasze 
~7:ieci, brac_ia i si?stry, t~lacze na obczyinie, je
slt smutek 11 bolesć padrne na serca ich, skierują 
swe oczy. na dom ten Maryi, do którego my 1ia
sze utraip10ne serca zwracamy. 

Z 'Ydzięczności do Najśw. Matuchny nasz.ej 
za faskr odebrane, ze czci, mifości i uwielbienia 
które przedewszystkiem my tulacze na obczy
Źllie odczuwamy do Niebieskiej naszej Królorwei, 
w nadziiei, że N. M. Panna, obficie pobfogos.tawi 
nas i dzieci nasze. uchwaliliśmy jcdnogfośnie, 
my prezesi polsko-katolickich towarzystw z de
kanatów Dortmund - I(astrop - łiberdc (o
prócz towarzystwa z łiorsthausen). ufundować 
do nowego kości of a w Werlu jakaś pamiątkę; 
ma to być oltarz św. Antor1iego. 

Na oftarz postan'.owiślimy z.łożyć nasz grosz 
wdowi, aby w ten sposób przyczynić się do u
piekszenia domu Maryi, do którego pielgrzy
mujemy, i do uwielbienia Królowej Niebios. 
Napis na o.Harzu w języku polskim i ladińsk1m 
św.iadczyć będzie przyszlym pokoleniom, że my 
Polacy na obczyźnie nietylko ustami lecz i czy
nem czcimy N. M. Pannę. A gdy śmierć sie 
zbliży, z ufnośdią będziemy wo.!'ać mogli: O 
Maryo ! ja za życia przyczyn.il em się do chwa
ly Twojej na ziemi, Ty się przyczyń do chwaly 
mojej w riiebie ! 

Pociechą dla 11as ·niechaj będzie i to zape
wnienie, że rok rocznie w czasie pielgrzymek 
przy tym ol1tarzu kaplan ofiarę z.loży Panu Bogu 
na intencyę fundatorów oltarza. Ktoby chciaI się 
jeszcze przyczynić do fundacyi na oHarz, może 
grosz swój ztożyć na ręce prezesów odnośnych 
towarzystw polsko-katolickich. 
Prezesi towarzystw polsko~katolickicb z deka-

natów Dortmund - Kastrop - Hoerde. 

Wiec „Zjedn. zaw. poi." w Dortmundzie 
odbędzie się 2 lipca o godz. 2 po pot. w lo
kalu p. Vossa przy Rhemischstr. Nai po
rządku obrad: Sprawy hutnicze i górni
cze, sprawy organizacyi a inne ważne 
sprawy. Liczny udzłat pożądany. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Włec „Zjednocz. zawod. p~ls." ~ Scbarnhorst 
odbędzie sie w niedzielę dma 2 hpca przed po
Judniem o godz. 110 w lokalu ,P .. łfarnke. Na 
porządku dziennym: Nowela gormcza, sp:av.ry 
knapszaftowe Q inne ważne sprawy. Liczny 
udzial pożądany. u 

„Zjednoczenie zawodowe polskie • 

Koło śpie ·u Cecylia Herne 
donu 1 • zy tkim 1( lom śpiewu biorą
cym udział w Ja o im ,Zjeździe", i1. 
„zjazd" nie ·'1dbędzie się dma 2 lipca ponie
\\'aż zaszło nieporozumienie z polI yą. 
Zjazd odbędzie ję później. (6) 

Zarząd Koła śpiewu Cecylia w Herne. 

Baczność zan. iostr~· Różańca św. 
Dahlhausen, Linden i okolicy! 

Dono zę io_trom i w zy_tkim Ro-
daczkom z okolicy, iż w niedziel 2 lip a 
o godz. 3 po pal. odbędZie ~ ję zebranie dla 
niewia t w na zei prawie na . ali p. "' hlil
lera w Linden. zan. io try i ;\ zystkie 
Rodaczki jak najserd zni j ię uprasza, 
jżby żadnej nie brakło której ta pra\\ a 
na ercu leży. polem 'miało kroczmy <10 
celu, jaki obie \ ytknęliśmy. (3J 

W. Silińska, przeł żona. 

Baczność! Hillerhaide ! Baczność! 
l(olo śpiewu „Kalina'' dano i swym 

członkom, iż miesięczne zebranie odbędzie 
się w niedzielę, dnia 2 lipca· o godz. 4 po 
pot na sali p. Mecklinghofa, na które sic; 
wszystkich członków zaprasza, bo sn wa
żne sprawy do ornówiema. Goście mile 
widziani. Cześć pieśni polskiej! 
(3 d) Z a r z ą d. 

BACZNO~C RODACY W WA.~E! 
Dnia Z lipca po pol. 

WIELKA WYCIECZKA POD LAS KRAl 'GE. 
Będą tam rozmaite gry towarzyskie dla 

starszych i dla dzieci. O liczny udzial prosi 
(2) · l(omitef\ 

Tow. p~lsko-katolickie ,.Jedność pod op. św. 
Jakóba w Hilden. 

W niedzielę, dnia 2 lipca odbędzie się posie
dzenie w lokalu p. Dott'a, Klotzstr. 19 o god. 4 
po pot, na którą się wsz stkich czfonków i ro
daków mile zaprasza. O godzinie 6 odbędzie 
się familijny wieczorek, na który zaprasza Stie. 
Goście mile widziani. Zarząd. (2) 

Tow. „Jedność" p, OJ>. św. Stanisława B. 
w Essen. 

W niedzielę, d. 2 lipca br. po pol. o godz. 
2 odbędzie się ćwierczroczne walne .zebranie . i 
sprawozdanie skarbn~ka. Posiedze111e odbędzie 
się na wielkiej sali lokalu posiedzeń. O liczny 
udziat prosi Zarząd. (2) 

Towarzystwo św. Walentego w Horde 
donosi szan. członkom oraz wszystkhn 
Rodakom w ttorde i okolicy oraz t01Wa
rzystwom, które już od nas zaproszei:iia 
odebrały i tym, które dla braku adresow 
zaproszeń nie odebraly, iż w niedzielę dnia 
2 lipca obchodzimy 14 rncznicę istnienia 
naszego towarzystwa na sah domu czela
dzi katoliokiej (Gesellenhaus). Szan. nam 
życzliwe towarzystwa prosimy, aby przy
byly z chorągwiami i• pałaszami. Porzą
dek uroczystości: Od godz. 2 do 4 przyj
mowanie bratni·ch towarzystw i gości. O 
godz. 4Yz wymarsz w pochodzie do kościi0-
la na polskie nabożeństwo. Potem przy
witanie bratnich towarzystw i gości, Da
lej koncert i piękny teatr, mowy, dekla
macye a w ko1icu taniec. Muzykę wyko
na nam pan Pietryga z Bruchu. Mamy 
nadzieję, że nas R.odacy i szan .. !owat""lY
stwa swą Qibecnością zaszczycie raczą. 

Wstępne dla .naszych członków i dla brat
nie& towarzystw wynosi 30 fen., za okaza
niem się usta\\: ą towarzystwa. Oo,ścic pla
cą przed czasem 50 fen .. przy kasie 75 fen. 
O liczny udziaI w rocznicy serdecznie pro
si Zarząd. (3) 

Uwaga: Członkowie mają sposobność 
do godz. 3 ze za·leglych skladek się _ui~cić. 
Członek zalegający dlużej jak 3 m1es1nce 
placi wstę1pne 75 fen. J. MatyJa, sekr. 

Koło śpiewu „Chopin" w Bocbum-Hofs~~e 
donosi uprzejmie swym c~onkom oraz gooc1'?~· 
iż w niedzielę., 2 lipca.po pol .. o go.dz. 3 ~db~«~l~ 
sie miesęczne zebrame. Poniewaz przyidą \\ ~ 
żnc sprawy poid obrady, pr.ze~o .uprasza si:ę 
czlonków o punktualne staw1e111e się. 
(1) z~:ząd. 

Uwaga: Oznajmia się członkom, .1z prze
nieśliśmy się z lokalu p. ~ecke:a do loka1u p. 
Walburga ~ tam odtąd pos1cdze111a l(ola naszego 
odbywać się będą. Zarząd. 

Wielki wiec polski w Gelsenkirchen 
w sprawie „$wfętojózaiacia" 

odbędzie się w niedzielę, 9 lipca o godz . . 4 po 
::ioludniu w hotelu „Germania" . (Baun:ie1ster) 
przy ulicy Arminstr. Na powyiszy w.1ec za
prasza się pp. przewo~niczących ~~a.z zastę
pców towarzystw pols.k1c_h ~ Westlal1! 1 Nadre
ni~ jakie tylko si~ zna1du1~ l :vszyst~1~h J3.oda
ków którym sprawa „$w1ęto1ózafacia . lezy ~a 
ser~. W owym wiecu n:logą brać. ud~a~ takze 
niewiasty. dla tego spodziewamy si~, ze ·~ roda
czki licznie się zbiorą. O Liczny udz1ait Rodak~w 
i Rodaczek z Westfalii i Nadrenii uprasza się. 

Komitet. 

BACZNOSC DELEGACI I MĘŻOWIE ZA Uf A-
NIE „ZJEDN. ZAW. POL."! . z powodu walnego zebrania Zarządu l Ra

dy nadzorczej prosimy w dniu 16 lipca żadnych 
wieców nie urządzać. 

,3. zenie zawodowe Polskie". 

\\ .st.iStkim kre in i %n3j 1m. · po-
dajemy do iadomo 'c· ii dodoh ł1> ~ 
Panu Bogu ubr&ć nam naez, jed„ n, 
k~han cór r:ke, 

Jałlw sl 
rodz:o ' 16/ 10 Ol. 

Pogrz b odb dzie Ei~ 

w niedziele o godz. 9 rano 
w if!m e. 

W smtku p gr6ż ni rodzice 

Wincenty Szczęsny 
Z ŹODfl, 

BACZNOŚC! WA E! B CZ 'O C! 
Oon simy niniej zem zan. czlonkom Tow. 

pot kich i RoLlakom z \ anne. że d. 9 lipca br. 
obchodzim)' wspólną r. 7.tli ~ T(}warzystw na

zcj m' cJscowooci. 
PROGRAM: 

.Rano: 
O gou. „ wspólny udział we J\\ 1. ' Ś\\ .• któ

r się odbędiic na intencyę roa11ky. 
Po południu: 

O godz. 4 otwarcie zabawy i prz) witanie 
gości. Na tępnie koncert. deklamacyc i śpiew 
chórowy l(ola śpiewu .,ffaria'·. 

O godz. 8 odegranie pięknej sztuki teatral
nci po<l tytutcm „Hanna z Ciechanowa", opra
cowanej i <lyry~owancl przez pana J. Brzech-
wę. Komittet zabawy. 

Uawa~a: CzJonkowi·e powJnni st:e stawić 
w czapkach i oznakach tak 11a Mszę św„ jak i 
na zabawę. Kto otrzvmał kartv na spne<la~ 
winien 11ierozsorzcda11c karty <>Udać d<1 ~o<i z •. 3. 
CzJonk'owie to''. mo}.!':'\ karty odebrać od swy h 
prezesów lub kasycrów. O liczny ud/1iat upra
sza sL~. Kom ii et. ( 4) 

.„ •*--"*--· ~' . * T ś' p· . P ł °* 
: 

ow. s. 1otra 1 aw a _ 
w Marten, * t o•najmia iż zapowiedziana : 

: 10 r o c z n i c a • 
• się odbędzie 2 lłpea, 
• na którą się w ·:1.ystkich zaprasza : • ł Zarząd. : 

•ff••***·-·-~~·· 
Wielki wioc w Horde 

odbędzie się w niedzielę 9 lipca po pol'. o godz. 
30. Dalsze szczegófy będą później oznajmio11c. 
(Jd) Komitet. 

Wielki wiec polski w Oberhausen 
odbędzie się w niedziele dnia 9 lipca o l?;odz. 
110 zarnz po Sumie na sali p. }(oltcr przy no
wym rynku (dawn1iei Wilms). Na wiecu hGdą 
nmawfane waine sprawy, prr.eto o liczny mL~ial 
prosi (3d 

Zwfązek Polaków. 

Wiec polski przedwyborczy wSteeic 
odbędzie się w niedziele, 9 lipca o go<iz. 11 !-~ 
przed poludniem w lokalu p. Fritz R.uhrmann. 
przy ulicy Brcdeneierstr. nr. 14. Na powyższy 
wiec zapraszamy Polaków wyborcóv.· z ~teele 
r okolicy. Wybory nadchodzą przeto nie po
winno być ani jcdne~o rodaka, coby nie <lążyl 
na wiec. Gorliwsi po\\1inni pociągnąć mniej 
sprawą tą się interesujących. O wielki udziat 
uprasza się. 
Powiatowy komitet wyborczy polski na Powiat 

Essen. 

Wielki wiec przedwyborczy 
lV .A 1 tenessen 

odbędzie się 9 lipca po poi. o gotlz. 4 na 
wielkiej sali pana Józefa Saal, przy koście
le św. Jana, ulica Kirchstr. Na porządku 
dziennym: 1. Stanowisko nasze wobec 
wyb~nów do parlamentu; 2. Nauka o wy
borach; 3. Wybór Komitetu miejscowego. 
4. Dyskusya. 5. ·Zakończenie. Na pO\vyż
szym wiecu nie powinno braknąć ani je
dnego Rodaka z Ałtcnessen. O liczny u
dzial prosi 

J(omitet powiatowy. 

ttt~~~1tH~JłHIHlU~mmmm~ m Pohki ~ 
m koncert ogrodowy m 
}tt w Bauul ZtE 
J! w ogrodzie p. B U () K E ~ 
• odbędzie się I§ 
Jlt w niedzielę, dnia 2 lipca ~ 
,_ o god. 4 pu pełudniu. ~ 
~ Wst~pne 20 fen. ~ 
I{ o liczny udzi&ł Rodaków i Rodaerek I 
~ z rQdZinl\ • Rau.xel, IlabU,ghorst, Kotten-
~ burg. Kastrop I olt"Jicy •pra8za ie. ~ 

~ Ignacy Musielak, • ~ 

llłłoDi'ONal 
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enry c uren, 
Najtańszy i największy chrześc i a ń ski skład w miejscu. 

Najta „ 8ze źródło zukn:Pna JDa• 

Herne. Bahnhofstr-. 10„ 

teryj na suknie, ubrań dla Dł~Ż· 
czyzn i ··eci oraz konfekł!J·i 1lla 

~• niewiast. ~ 

~~łl6łHli~~tlitftm~~~~~ 

I Podziękowanie ! = 
~ Szan. Tow. Serca Jezusowe- ~ m go w Recklinghausen, m 
~ ~ ~ oraz wszystkim krewnym, Ro- tt'f 

dakom i Rodaczkom za liczny 
ii udział w pogrzebie mej dro- ~ 
m giej żony * I śp. Franciszki Kurtek, łl 
~ składam n:~egjsze~, .s:aropolskie m 
s:1:!1_ o zap ac. w_ 
• Stroskany mąż ~ I Stanisław Kurtek. I 
~~~~~lH!iłHtHtHtH~tltt~Hl! 

--- -------·-·· •• Baczność Rodący .• 
(3) W llOCHFELD, 

• Diu~bor; i okotiey ! -
Ił Z dniem 3 lipca oti ieram Ił 

: skład kolonialny : 
•
• przy ulicy Bliicheratr. nr 11. ! 
W Proszę o poparcie mego przed- .ltl:ll 
~ siąbiorstwa I Tomasz Gomółka, I 
• Hochfeld, Bliicherstrasse nr. 11. Ił 

·-·-·· tri ---·-· 
•••łl••····· BACZNOŚĆ + Szanowne Rodaczki • • • 
• • • • • • • • 

w Oberhausen i okoliey ! 
Osiedliłam się jako 

akuszerka polska 
pr11y ulicy Louisenstr. 19. 

Sza.nowBe Si"stry i Rodaczki: zwracam 
się powtórnie do Was z u„ilofl proŚbfl 
o popsł"cie mego zawvdu. Jako aku
szerlia. polska tu między obcymi, 
niemogę liezyć ...ia popa e: ~ obcych wro
go dla nas usposobionych, za. to tem. 
więeej liczę ua Wasze poparcie. 

Szanowne Rodaczki I 
Haeło nasze : Swój do swego niech 
będzie obrócone w czyn, o co raz 
jes1cze proszę. 

Z głęb')kim szacunkiem 

Maryanna Sobek 
w O~"'rhauseo, 

ulica Louisenstrasse nr 19. 

Próba przekona każdego, 
że fabrykaty fabryki, 

ruskicłi papierosów 
I. Ka.J.tekł(,\ 

w Brodnicy 
(~traHburg W.jP. nad granicą 

rosyjską) są dobre i tanie. 
J akość I. 100 sztuk 15,00 m 

., II. I UO ., 12,00 m. 
~' III. IO tJ „ IO.OO m. 

zapakowane w .kartonie. 
Przesyłl· ą. zn .zaliczką lub za poprze
(l J dniem niidesłaniem naletytości. 

~lf:ll~ .... fłlk::l4~4'!1~9ł?( ~ • :. 'tfl ~I •• 

Za inseraty i reklamy wobec publi
czności Redakcya nie odpowiada. 

.zawsze polska usługa. 

Baczn~ść Rodacy 
lV HER NE! 

Szanownym Rodakom w Herne 
.i' okolicy donoszę uprzejmie, iż 

z dniem I lipca otwieram w 
HERM E przy ul. Heinrichstr. 1. 

interes ł'ryzyersko-
... golarski. ~ 

i~~~ 

• • i) 

• • 

Polecam mój bogato za.opatrzony 

skład skóry na po
deszwy i wierzchy 

jako też wykrawBne podeszwy. 
chołf3wy podłog miary i ws3elkie 

artykuły szewskie. 
\łfitten Witten 

Karol Balhorn, 
Oberstr 4. C>berstr. 4 • 

;;we am 

Do brze się opłacajqcy 

interes rzeźnicki 
przytem pomieszkanie, skład z urzlłdze
niem lub bez, koncesyonowa.n& rzezalnią, 
zabijanie w domu, w~dzarnia, stajnia 
i chlew, miejsce dobre dla Pola.ka, 
który zna dobry wyrób kiełbasy. Interes 
pdłażony niedaleko 4. szybów kopalni. 
Ludność, niemal wyłqczoie polska. In
teres jest z powodu choroby żony od 
zaraz lub J. sierpnia do wynajęci& 
lub sprzedania. 

Zgło:;.zenia. do EkBpedycyi nWiarusa 

Polskiego" pod nr. 1854. (3) 

BACZNOśC! 

-

Polecam broszki, śpilki <lo krawatów, guzi
ki do mankiet itd. z: wlasną fotografią zamawia
jącego od 3 mr. począwszy. l(artJ wizyto<we, I 
duże, bardzo ładnie wykonane z fotografią zam. 
20 sztuk 3,50 mr. Papier listowy z fotografią 
zam. system „Harizon", ramki sztuka 10 fen. 
system L. Gola szt. 2 fen., syst. L. Gola, przy od 
biorze 1 Oarkuszy szt. 1 fen., lecz kfadzcnie fo
tografii musd być osobno zaplacone a wykonuję 
20 fotografii za 1,20 mr. wielk. 4X 6, lub znacz
ka pocztowego. Porto osobno. 

Stępie dla towarzystw' rytowane na chorą 
gwi bardzo ladnie wykonane w dużem, zloco
nem pudelku z poduszką trwarą bez dolewania 
farby, szt. 3,50 m., porto 10 fen. Dla osób pry
watnych, urzędów i tow. różne modele z pu
delkiem i z poduszką ze wszystkiem od 2 mr. 
aż do najdroższych 50 do 350 rnr., porto 10 fen. 
W stepie kladę na życzenie odznaki lub herby 
i godta, co nie kosztuje nic więcej, lecz; proszę 
podać stan i zaw9d. Wykonuję wszystklo tyl
ko za poprzed111iem nadesfaniem należytości w 

Krawiec polski Zakład P rzernysł 
w Po11nani11, 

ulica Podgórna ii, 
poleca wsllełk~ 

bieliznę kościelną 

ornaty, kapy, bur~ 

Franciszek Dukat, 
mieszka 

Ił IF w Biillen -.1. 
przy ulicy Friesenstr. nr. 15. 
Najlep~zy krój · st iły itd. ' 

ceny u.miarkowane. Specyalność; 

Chorągwie 
dla Towarzystw. 

••••••••••••••• 
La ar. 

Liczne nznada i listy pochwalne. 
.Bliższych iuformacy,i udziels i o zlecei:ia pr 

ei główny JJastępca na Westfalię i Nadrenię 

Jan Kwiatkowski interes komisew 
Nindejszem donoszę Szanownym Od

biorcom mistrza krawiieckiego p. Fr. ~o
my uprzejmie, iż z dnLem 15. 6. b. r. war
sztat krawiecki p. Słomy przejąłem na 
wlas.ność i1 takowy nadal prowadzJć będę. 
PrJszę o zaszczycenie mnlie Swem zaufa-

w Her n. e, ul. Neustr. 16. 

ISKLADsKóB 
w Bochum, 

Victoriastr. D. .K.onigstr. 2. 

niem i pozostaję z poważaniem poleca po cenach najtańszych skórę 

Józef Schmidt 
wyhawaną (Lederausschnitt), oraz 
wszystkie artykuły szewskie. 

J„ D1•obłJ: 
w pobliżu knapszaftu. 

w Ruhrort-Laar, uL Cesarska 107. 

••••••• 
Starsza służąca 
która. jui służyła w le
pszym domu i gotować 
umie, potrzebna zarajl! 
przy wysokich zasługach 

Maciejewsi(i, 
inżynier 

BOCHUM Wilhelmstr. 8 

2 pomocników . 
szewskich 

na stałe zatndniede 
przy wysokiej płacy, 
przyjmę zaraz. 

Antoni Horyza, 
Ruhrort·ł~aa.-, 

(3) Turm~tr 36. 

Służąca Polka 
rnnjąca 16-18 lat zna
jtlca robotę dom()wą., 
mtiże ~ię z.iir11 z zgłosić. 

Jan Dęciak 
w W~tter a. d. Ruhr. 
8klad kolonialny. 
(3) Konigstr. 51. 

Mam na. sprzedaż 

DOM 
murowany połączony z 
kramem, rzezalnią, szo
pami. Dom stósowny do 
każdego zawodu z wy
,iątkiem rzeźoiką. Cena 
kupna 4lJOO marek 
wpłata podług ugodv. 
Kościół . szkoła i kolej 
w miejscu. 

Zgłoszenia przyjmuje 
właściciel. 

Fr. Ko I I at. 
mistrz rzeźnicki, 

Kunowo. 
Konthał p. Pósen. 

(3) 

Baczność 
Rodacy! 

jedyny polski skład mebli oraz całkowitych 
wypraw w Wanne. 

ul. Bahnhofstr. 104, naprzeciw lokalu Schatera. 
Polecam mój bogato zaopatrzony skład mebli, ma

szyn do gotowania, wsze1kich sprzętów emaliowanych 
kuchenRych oraz wózików dla dzieci we wielkim 
wybor!Ze. 

Za. gotówkę! Na odpłatę! przy odpowiedniej wpłacie. 

Kanapy i materace wykonywam 
we własnym warsztacie. - Stare ma

,·.~ ·:-- terace przerabiam spiesznie po cenach 
~-o/~,; niskich. - Szan . 

~.t.::.:·· Rodaków proszę . 
Q. .• fi)';: i nadal o ła
~~ ~g+'.1%_ --\ sk~we popar?ie 
~?J~~l!f ~~~tJ ~ego prz~ds~ę-

1 ~'<„U...~~ b10rstwa. :N"ie 
hasłem każdego bę-Izie: Swój do swe.go. 

Z wysokim ::szacunkiem 

Jan Barańskt 

Największy skład mebli i maszyn 
~~--"-~ do gotowania 

znajduje się 

w Gelsenkirchen-Hiillen, Waunerstr. 243. 
Donoszę Szanownym Rodakom, jż z powodu powiększenia mego 

!:'kładu jestem teraz w stanie każdemu Rodakowi udzielić kredytu. 
znaczkach lub przekazem pocztowym. Przy Stałv i per.vny 
zapytaniach upraszam o zaJączenie znaczka na ~a--bek wDQ• 

Mam na składzie wszystlde sprzęty domowe, maszyny do ę:•
towania i wszelkie sprzęty kuchen: e. Nikt nie j est zobowiąz~y 

filJ li upić, a1e można przyjść zQbaczyć i przekonać się jaki towar i Jl11
{ 

~ t „nio a przyte:r:n na odpłatę. Wpłaty 10 mt. tygodniowo I mr. 
odpow.i edź. Bez znaczka nie odpowiadam. --~ 111 

"""' ~I"" 
Ludw. Gola w Kamen (t W.) boczny 

ul. Dworco1wa 22. - Bahnhofstr. 22. mor.Ił l'l" hie łatwo i bez 
Przy zamówieniach przedmdortów z fotogra- p;zeszkody w zawodzie 

Proszę Szanownych R1claków ,, poparcie i kreślę się 
z szacunkiem 

A„ I ł~trtko łak. fią należy przystać fotogr. wizytową lub gabi- .zn.p e i~ n ć 111d ie każuego 
netową, której wcale tllie uszkodzę i odeślę z stanu. Adrernależy prze Prowadz~ też inter es siotJBarsld . Przerobienie materac:w kosztaje I 
powrotem. Do każdej broszki, śpi!ki, branzolet słać voct liczbę ~ ~ do u mnie tyiko 3,30 mr. ~' 
ki, guzików do mankiet dodaię jeszcze 15 fo to- Stemb.e.nt!ien i Sp. 

grafij zupelnie darmo. Rarłsruhe B. ·~~~~iiiiiiii:i~iiiiii~~~~~~~~~ii-~!!'l= 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii\iiiiiiiim iaiiiiiiiDiiriiiiii~~Siiiiiiiiiiiiiiiii&i - a 

Firma 

1 GEBR. HIRSCH 
Her . . e 

Bahnhofstr. 62 Bahnhofstr. 62. 

Recklingh. • S. 
naprzeciw gościnnego Schliitera. 

Największy, najtańszy i najrzetelniej

, szy skh.ll speeyalny wszelkiego 

rodzaju. 



lir. 150. Boollam, średa 5-10 lipoa 1906. 

odzłenne pismo ludowe dla Polakbw na obczyźnie, poświę4one ośwład• oraz sprawom narodowym, polity ZA m ł 1:.ir 

Jł'fCl~ll C9•zt••l• • W"11dti1• ••t połv.1-tecz-11ycl. 
Pr1141>l1t1 k:w1lł1ln n poczcla 1 1 listowych wynosi 
I••· 150 fu;., • s odno1zeniem do domu 1 mr. 92 fen . 
•• WłarH Poilkl" zapisany jest. w cenniku vocztowym 

W Imię Boże za Wiarę rDJczyznę I ,„ ~••klem „t. oolmsda" nr. 128. 

Redakcya~ Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstrasse. - Adres: „ Wiarus 

> 
ltodzlce polscy! Uczcie dzieci swe tytule, nad tern obszerniej ro Z\\ iódl s~ę re

„wlf, czytać I pisać po polsku! Nie Jest daktor p. Michal Kw'iatko\vsk!i zaproszony 
przez komitet porwiatowy na ostatni \Vice 

P1taldem, kto potomstwu swemu znł!i „- przedwyborczy do Essen. Pan K. mówił, 
lifł al• pozwoli! że rozpatrzeć winniśmy trzy zdania, jakie 

się pojawiają co do stanowiska Polaków 

Z wypadków dnia. 
na obczyźnie. Wedlug jed·nego zdania, 
którego brnniit poz.nali.sk1 „PostGP", Polacy 
r1ają gtosować na centrowca, wcdlug dru
giego, które wygłoszono ostatn1111i1 dniami 

„Petit Parisien" donosi o porozumieniu w na zeibraniu ,,Ol. Kom. ·Wyb. P." mają się 
w sprawie marokańskiej Polacy "strzymać od glosowania. Mial 

na następujących warnnkach: 
1) Neutralność państwa marokańskie

go zostanie zachrnwaną. 
2) Samodzielność sułtana nie będzie o-

granJczoną. 
3) Wszelk\le trnkta1ty i układy zawarte 

pO'ITiiędzy Marokiem a mocarstwatrn1 zo
staną respektoiwane. 

4) Uklaid francusko-angielski i francu
sko-h'iszpaf1ski pozostaje nienaruszoa1Y. 

5) francyi graniczącej z Marolkiem zo
staną przyz·nane osobne prawa. Program 
konferencyi zostame przeidlożoiny sułtano
wi, lecz każde z mocarstw zatrzymuje 
prawo inicyatywy pod każdym względem, 
a uregulowanie wszystkich spraw o cha
rakterze mi,ędzynarodowym nastąpić może 
tylko· za jednomyślną zgodą rządóv,r. Kon
ferecya oparta na tych punktach poprze 
zapoczątkowaną przez I(ouvier'a politykę. 

tutaj na myśli mówca zdanie, które wypo-
\\. iedziat p. Kubiak na aistatnicm zebraniu 
Gló'Wlnego- I(omltetu. Pan I(w:iatkowski nie 
wymienił p. Kubiaka w swej mowie z naj
prostszej względności \i dla tego1, ponieważ 
chodziło o zdanie jako takie, a nie o osobę 
p, Kubiaka. Pan Kwiatkowsiki poddał te 
dwa z dama rzeczowej krytyce i wykazal, 
że z wyżej wymieliionych przyczyn dla 
Polaka narodowca jest rzeczą niemożliwą 
oddać głos obcemu. Zatem dla nas na ob
czyźnie - mówił p. Kwiatkowski - nie 
istnieje ani możliwość, którą podał „Po
stęp", ani możliwość wstrzymania się od 
głosowania, oo którą wskazano z innej 
strony, lecz dla nas jest zasadą, opartą na 
honorze i interesie narodowym głosowa
nia teraz i zawsze w przyszłości tylko na 
kandydata narodowego. 

Wie!cowu11cy najzupelni.ej godzóli się 

na wywocLy p. Kwiatkowskiego, jak .10 

dość często objawialu. 
Obecny na wiecu spra\vo,zdaiwca dort-

T I 
mundzkiego „DziennJka" p .. Czarnecki za-

e ~g.ramy. referował o po1wyższych wywodach bar-
u ag a. Ministeryum I(uypera podało ·dzo krótko i niedokładnie, lecz tak, że nie 

się do dymisyi, gdyż w wyborach zwycię- mi.eliśmy powodu przypuszczenia u ni.ego 
żyło stronnictwo przeciwrządowe. w tym przypadku zlej woli. 

Tymczasem przyjęto w Dortmundzie 
Pe te r s b ur g. Leniewicz depeŚzu- znowu na redaktora . p. Ignacego Z.nlińskie-

je, że Japończycy podjęli pod Hajlungchen· go, którego na ·wiecu w Essen wcale nie 
ruchy zaczepne, lecz wskutek oporu Ro- bylo. 
syan cofnęli się. Pan Żniński uchwycił się nie'dokladne-

go sprawozdania dortmundzkiego „Dziien-
N owy j? r k. Japończycy żądają, by iika" i zaczepi! kilkaikrotnie p. KwiatkOIW-

przedstawiciele Rosyi w układach pokojo- skiego, rohiąc przytem wycieczki osob5ste, 
wych po.siadali zupełne pełnomocnictwo, . na które reagować nie warto, ale które do
Prezydent Roosevelt popfora żądanie Ja- 1 bitn1e wykazują, :v j~klim kierunk~ „Dzie.n
J>Ończyków. nik" dortmu~dzk1 zna.w prac?w_ac ~ragm_e. 

Pan I(wiatkowsk1 me mow1l mgdy, ze 
Sztok ho Im. Wojownicze usposo- Bclacy mogą glosować na centrowca, że 

hienie Szwecyi wobec Norwegii trwa da- m<Ygą wstrzymać się od glosowania, lecz 
lej. W obydwóch Izbach przekazano wnio- przytoczył „PoiStęp", który ]J'Jsat, że Pola-
sek o przyznaie rządowii 100 mtlionów ko- cy mogą głowwać na cen,trowca i _wsi~a-
ro . . • • zal na pana I(ubiaka, ktory pow1edz1al 

n na meprzew1dz1ane wypadki osobne- że Polacy mogą siię wstrzymać od gtoso-
mu wydziałowi. wania. Tak dalece więc p. I(wiatkawski 

------ przytoczył li tyłkai zdanie innych, które 

S 
rozbierał i zbijał. taoowlsllo Polallów Pan Kwnatkowski wykazał wlaśnie w 

pr b k · dalszym ciągu, że co „Postępowi": i p. 
zy wy orach w Esseńs iem Kubiakowi wydaje się możliiwe, jest <lla 

i Przy wyborach \.Vogóle oraz jegOI przy- Polaków na obczyźnie1 raz na zawsze nie-
czyny określiliśmy szczególow10 w po- możliwe. 
czątku zeszłęgo miesiąca w artykule pod Dtiennńik" dortmundzki zaś ogłasza 
tytułem „O nasz program" napisanym w najp;~rw niemądre zdania, których nikt nie 
O<l.powiedził na artykuł ,,Postępu", który powiedział, i zda'11ia te zbija następrńi.e spe
zalecal ·znowu glowwanie na centroi\Vca. kulują1... na tych, którzy na wiecu w Essen 
Wykaza.Liśmy, że Pola:kom na obcz.yźnie nie byli obecni.. 
•eh h<>nor ~ interes narodowy zaka.zuje bez- Nieuczdrwością nazwać trzeba :w ta· 
'Warunkowo oddawać głosy na kandydata kiem postępowania „Dziennika", że wla
()bcej nam narodowości.. Agitacya za sne niemądre zdamtia przypisuje innyim. 
kandydatem narodowym potęguje poczui- Dla na·s mógłby się „Dziennpk" tak da
ct~ 'o(lrębnośd narodowej, i samodzielna- lej bawić i zabrąliśmy tylko głos,_ poni~· 
śc1 obywatel.6kiei oraz usurwa W'Pływy, waż Dziennik" przy tej zabawce meuczci
które starają się wYWierać fiłairy centrowe wei ;rzyczepił się d-0 p. Kwiatkowskiego i 
w kierunku szkodliwym dla narodo~ci ,,Wharusa Polskiego". 
naszej.. .Uświadcmiieme it .P.O}Y:~~ie do, pra
cy obyrwatełskiei najsxerszych warstw lu
~u naszego to pi~nv~a zasada naszej po
litY!kD narodowej, od której nani an1i na 
krok odstępować nie wolno, a zasadę t~ 
obracamy tak,że w czyn razwijając 1#1.gtta
cy~ wyborczą za kan<\Y.idatem narodo
'WYm. Cośmy. krótko przedstawHi w ~r-

Polaey na obczyźnie. 
Wlec ~ w DyśeldQ.rfie. . , „. 

w niedziele ·dma: 2 ltpca· odlbyt Sie. 
wiec ,,Zjednocz~a zaiw. pol." w Oysel-

<.loriie. Wiec zagait druh Chw•atkO\\ ski 1 

oddal przcwodrnctwo druhowi Kicrblew
skicmu z ttilden, który po przeczytaniu po
rządku dziennego udzielił głosu druhowi 
Korpusowi z Bochum. Tenże wyjaśnił 
zgromadzonym w dluższcm przctnÓ\\1icnin 
ważność związków za w.odo wy eh, wykazu 
hic równocześnie, że dla Polaków tylko or
ganizacya polska wchodzić może ,,. rachu
bo. Mó\\ ca udowodnif faktami, nż Polacy 
hGdąc dlugie lata czfonkam1 nkmieckich 
organizacyi i płacąc do kas tychże s\\'ój 
ci~żko zapracowany grosz, gdy przyszło 
do strejku Polacy przez owe związki po·zo~ 
stawieni zostali bez opicku; o wsparc.in ani 
myśli me było, a polska organizacya wi
<lząc owych rodakó:w w nędzy ujęła si~ 
za nimi, choć nic byli jej członkami. 

W dalszym d4gu przemawiali druho
wie Kicrblc\\7Ski, ChwiatkO\\ ski, Krzernneł1-
ski, Strzyżewski i Kaszeia. 

Potem przystąpiono do oboru dclega
ta1 ponie\v aż druh I(ijerblewski z po·wodu 
pracy opuścił Dyscldorf. W jego maejsce 
obrano1 delegatem jednogłośnie druha 
Chw1alko~vs.ki.ego z Dyscldorf, ul. Birkcn
str. 99. Mężem zaufania obrano druha To
masza Witkmvskicg0i z Dyseldorfu, ul. In
dustricstr. 2. Zaznaczamy, iż druh Kicr
blewski jest delegatem dla tFilden i okoh
cy, więc rodacy mieszkający w tamtych 
stronach mogą się u niegoi na cztonk6w 
zgłaszać. Cieszy nas, iż rodaków w Dy
seldorfie organizacya polska zaintere'so
wala, bo się w znacznej liczbie na wiec 
sta\\~ili, oraz wielka liczba na czlonków si~ 
zgłosi.la. Wiec został zakończony o godzi-
nie 7. Wiecownik. 

Wiec w K1irchlinde. 
Na ostatnim wiecu w I(iirchlinde prze

ma\\iał druh Trzebniiak o noweli górniczej 
a wykazał korzyści, jakie mają robotnicy 
polscy należąc do „Z. Z. P." Przemawiali 
jeszcze w dyskusyi I(uiak 1 Rybka. Wszy
scy zachęcała do 0irgainizowania się w „Zje
dnoczeniu zawodow.em polskiem". 

WHorsthausen odbył się wiec „Zie
dno:czenia ZaJW{)dowegOł polsk:1ego", które
mu przewodnLczył druh Bartkowiak. Dh. 
Grzesiek z Kastrop przedstawił nowelę 
górniczą, wykazując, iż z mej górnik nie 
ma najmniejszej korzyści. Chcąc jej nie
idostatJ<li powetować, muszą się robatnicy 
łączyć w związki zawodowe, - Bolacy do 
organizacyi1 polskiej. 

Druh I(orpus z Bochum mówił o spra
wach knapszaftowych, wykazując, jakie! 
zmian wymaga ustrój knapszaftu. 

W dyskusyi przemawiali dh. dh. Ba
nasiewicz z tterne i Stanina z ttorsthau
sen. Delegatem obrano jednogłośnie dh. 
Bartk.O'wiaka; mężamfu zaufart 1a:: I. I( ru ~ 
czka, ul. Ludwigstr. 53 i. A. J anO'wczyka, 
ul. Bramstr. nr. 1. Szczęść Boże! 

Szczęść Boże! 
„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Polacy w Ameryce. 
I(onferencya poJska w Stanach Zje

dnoczonych o obecnem polożeniu w Pol
sce. Zarząd centralny Związku narodowe
go polskiego w Stanach Zied.noczonych 
Północnej Ameryki wydal odezwę, którą 
zaprasza przedstawicieli wszystkich orga. 
nizacyi polskich w Ameryce, bez różnicy 
przekorrań, oraz przedstawideli prasy 
wszystkich odc:teni na wspólną narad~ w 
<:elu wyrobienra sobie wspólnego poglądu 
na obecne półożenie w Polsce i na najlep
szy dla wychodźtwa ·sposób służenia spra:
wie starej Ojczyzny .. 

• 

Groźne wieści z Rosyi. 
Wfiadomo.ść o poddaniu sic pan ernika 

„Kniaź Potemkin" nie potwierdza JG. Od
płynął on z Odesy i za\\ inął do portu ru
rnuł1 ' h1iego Kowtanca. \Vła.dzc rumuń kie 
picrn otnic chciały zciwol i ć na do\\ <>z ży
\\ no' d do pa11c rnika; 11a tępme jednako
woż zakazano dowozu i \\ eZ\\'ano mary
narzy, by . ie;. poddali, gdy:i. rz~1d rumwiski 
uważa ich za dezerterów. 

Admirał Kucger dla tego nic mógl 
zniewolić Pot'łmkina do poddania siG, po
nicwa.ż załoga na jego własnych okrGtach 
zajGla groź.Ile stano\\. iska 1 wrócil do ~ e
wastopolu. Telegram biura l~cutcra po
twt.lerdza wiadomoś6, że zbuntowała- sic 
także załoga drugiego pancernika „Pobie
dnosccw", kt,Jry jcdnako,voż poddał się 
wkrótce. 
- Z K.onstantynopola donosz<1. że tamtej-

sze 2 statki rosyjskie ,.Korejec" i ~.Koldu
da'' wyplynGlY na Czarne mor.ze na wy
\\ iady. 

W odezwie kazal naczehrik miasta. 
rozlepić .odezwG do mieszkał1ców, \\ któ
rej za1znacza, że ntcbezpicczci'1st\\ o grożl.l
cc ze stroiny pancerników już minęło, i 
wzywa ludność, by po\\'rócita do zwy
ldych zajęć. 

Ze car już i floty baHyckiej nic jest 
pcwfien, o tern Ś\\ iadczą telegramy z Pe
tersburga, Liba\\ y i Kronstadtu. 

Z Petersburga donosz<1, że w Ubawie 
zbuntowały się wszystkie kompanie ma- · 
ry.narki. Zbuntowani żoinierze opanowali 

1sklady. broni § amuinicyi 1 wystąpUi z bro
mą przeci~ wojsku, które zdolafo ich roz
pcdzić dopiero po krwawej walce. Część 
zbuntowanych· rozbiegła się po domach 
prywatnych, część schroniła saę na o-kręty. 

Z Libawy telegrafują, że bunt mary
narki przenosi się także na załogę miasta. 
Cały pułk piechoty, wystany przeciw 
zbuntowanym marynarzom, polączyl się z 
nimi i wystąpi! do wa1ki z kozakami, któ-
1 ty chcieli prz:rwróc1ć porządek. W wal
ce.zg~nęlo z obu stron wielu żołnierzy. 

Z Kronstadtu donoszą, że z po"\\'D<:lu 
buntu marynarzy na okrętach transporto
wych wstrzymano ruch parowców m[ędzJ 
Kronsztadem a Petersburgiem. 

Z Petersburga donoszą, że zachodz" 
poważ.na obawa buntu marynarzy na okrę
tach wojennych, stojących w Kronstawe 
Zal ogi tych okn~tów, mimo wszelkich sta
raii rządu, aby utrzymać w tajemnky wy
padki odeskie, dowiedziały się o buncie 
czarnomorskim Ł wha<lomośt tę przyjęły 
bardzo sympatycznie. 

Wiadomość ostartnią potw~t: rdza ii uzu
pełnia telegram z Krnnstadtu, donoszący, 
że jełlen pancecmk wypłynął pono bez ofi
ceró·w na pełne morze. PO'\Vażne rozru
chy zaszły na krążowniku „Milli\n". Ma
rynarze oparli się rozkazowi wypłynięcia 
z innymi statkami na ćwiczema. 

Jeden telegram z Petersburga donosi,. 
że wszyscy robotnicy portu petersburskie
go zastrejkowali, drugL z tego samego dnia 
rozgłasza, że robotnicy podjęli pracę na 
nowo. 

Donoszą także, że car wskutek groź
nych wypadków wewnętrznych nie podle
ga już wpl)"W'~ stronmctwa wojennego i 
pragnie zal\\·rzeć pokój za wszelką cen~. 

List pasterski arcyb. Popiela. 
'.Arcybiskup warsza"W"SkL Popiel, oglo- . 

sił z pawodu ostatnich wypadków tist pa
sterski r,do robotników i pracodawców W'. 
Lodzi", w którym miedzy inn)"mi czyta. 
my: 

,,Nie chcę ·wintć Jedn~h a usprawiedl 
'\\iać druOch. Nie przeczę, . że stosunki ?O.i 



łmtnicze w na zym kraju p . .Arzcbuj~l f)O

prawy i.1 ur gulowa11ia, ale dziatki m :.>jc, 
-czyż tędy wiedzie do polepszen'ia Waszej 
doli droga, którą wy kreczycie? Czy 
zarpiąc piersi matki, która Was karmiła, 

nie rozumiecie, że \\'as czeka glód niechy
bny? Czyż bnrząc fabryki, przerywahic 
01<.u.;Jc 1; . :-tcQ, pozbawiając się zarobku, nie 
·POR : ;żacie icbie " ubóstwie, a przemysł, 
który je t źródłem Waszc·go istnienia, nie 
pudkopujccic doszczętnie i w \\ chwili. 
gdy on sam eh\\ ieje s i ę na poldstawach 
swrnch? Czy te niezłiczonc ofiary osta
tnil.:h \\ ypadków, te owdowiałe żony, osie
rocone dziatki, nie podnoszą skargi do Nie 
ba na \Vas i na tych, co Was nai tę nie-
zczGsną drogę popchnc:li? 

„Lecz i do \Vas, pracodawcy, zwró
cić n111szG pastcrslóe me słowa. Wypadki 
ostamie stwicrdzity dowodnie, że patryar
chal ny, a tak gorąco przez Kości(>l zaleca
;ny S'>tsun ck Wasz do pracujących, oparty 
.na wzajcnrncj miłości i z.aufa.nin, został za
~hw.ia111y, a natomi1ast \\ -żarl siQ mU~;;dzy 
'Was a nicli robaik goryczy il nieufno ści. 

„Odzie szukać przyczyn tcg0 oplakane 
go rozdź\\~iQku, nie tutaj miejsce roz·strzy
ga~. ale skoro Opatrzność w ręce Wasze 
zlc„żyfa d olę .i niedolę tych, którzy \I po
cie czoila pracują na kęs chleba, skoro uczy 
nila Was poniekąd szafarzami doczesnci 
pomyślności , obciążyła też Was 01boiwiąz
ikam1, które, wo bec Nieba i ziemi spełnić 
wi1rmiście. Wncknijde do głębi 111ateryal
ll1Ci i duch0\nj doli Waszych rnbotniikó\\·, 
7'espólcie siQ z ich życiem, przc.1111k1nijaie je
gc. slusznc potrzeby i \Vymagan~a. Wasz..: 
i ich losy, złączone ze so bą nierozerwai
n:ic, nic mog'l być tylko przedmiotem po1-
cbży i popytu, ale ważyć się winny na 
zali braterskiej miłości. Ody więc uci

chnie huragan gniewu, wyjdźcie •naprzeciw 
nich, idźcie ze słO\\ ami ml1lości, sprawiedli
'' ośc i i zapomnienia. Uwzględnijcie ich 
potrzeby, wyró\vnajcic szczerby, uściśnij
cie sp raco\\ ane ich dłonie: „Brat, który 
by\\ a \\ spomagan przez brata'\ jest „jako 
.miasto mocen". 

f_ 

Ziemie polskie. 
'Z Prn~ J,aehodnieb Warmii i Mazur. 

Wąbrzeźno. Wielki pożar szalał na 
dobrach p. Karbisa w Cholewkach. W•szy
stkie zabudo\vania prócz stajni, spichlerza 
i domu mieszkalneg·o splo.nęły doszczętnie . 
Prócz tego zg~nęło w plomienńach 46 szt::1\. 
tucznego bydła 25 OW1iec, 6 krÓ"'\ r, 3 źreb(.C 
i kilka świń. 

Susz. Straszna burza szalała w ubi~ 
gły CZ\Vartek tu i w całej okolicy. W cza
.:sie uk\vy uderzył piorun w stodołę p. Ol
denburga \\ Januszewie. Zabudowania i;,l 

.spodarcze spło.nęły doszcziętni.e. W ty 111 

samym czasae zapalił piorun stajnię na do.
brach v.· f alko-\V1ie, tak samo\ na:-dobrac:i 
kolonizacyjnych w Piotrkowie, gdzie p·:
wnc gospodarstwo· 1całe spłonęło. 

W Bałoszycach zabił grom pasterza, 
zukającego schronieniai pod topolą. 

Grudziądz. Zabawa grudziądzkiego 
Sokoła jak pisze ,,Oaz. Orudz.", odbyła się 
w czwartek w ogrodzie pana Marohn w. 
Nowehvsi przy dość licznym udziale pro
szonych gośoi, szczególnie przy licz.nym 
udziale zaproszonych drużyn soktbl\i .:h z 
Wąbrzeźna, Koronowa, Naikła, Tornrn.i. 
Bydgoszczy, Lubawy, Chełmży i Chi:ł· 
runa. Drużyny sokole zjeżdżały się już 
dnia poprzedniego i znalazty gościnne 
przyjęc ie \.V domach grudziądzkich oby. 
wateli. 

O godz. l odbyło się wspólne śniadanie 
drużyn soko-lich w lokalu zabawy. Równo
cześnie rozpoczął si1ę też koncert kapeli !1 
Kasprzyckiego z Chełmży, który trwał ca. 
le popotud'1ie. Okolo godziny 5 zaczG!Y 
si~ popisy Sokalów. Tak wolne ćwiczen> 
jak i ćwiiczen:ia przy sprzętach bardzo si1~ 
zebran ym gości0m podobały, to też darzy . 
Ji ćwicz(1cych często rzę s:istemi oklaskami. 
C\\ iczenia tnvaly do go<lziny 7 w;eczor ~: 11• 
poczem odbyła się zaba\rn z tańcami, ktCJ· 
ra z \'. ieJką ochoczością trwała do godz. '.!. 
·w nocy. 

Tczew. Wskutek ulewnych deszczów 
j,il,ie tu ti \\ ca tej ok0i1'icy \\ ostatnim czas i-: 
spadły, ucierpiały Z\\ Jaszcza warzywa. 
Łodygi zieimnia.ków p.:J1 największej części 
n staty polamanc i zapiaszczone. - Zyto, 
pszenka i i1nne zbo.ża leżą, jakby walcami 
pt, nich przejechano. W czasie bnrzy wi
chry b:y !y tak g\\ altowne, że w wielu miej-

cach nawet drzewa połamane, a gałęzie 
na kilka metró\\ poodr7.ucane zostały. 

Z Wiei. Kt Poznańskiego. 
Nowemiasto. W pobLiżu cegielni uto

TI <!ł przy kąpaniu 17-IetnL robotnik Stani-

sław liktilajczak z Utraty. Pt_,d..:zas pły
wania pochwycił go kąpiący si~ z nim ra
z.cm uczc6 murarski i oboje poszli na dno. 
Na ratunek pospieszył ojciec M'1ik lajcza
ka. Ucznia udała się mu uratować, lecz 
syn jego znalazł śmierć w nurtach. 

Września. Piorun uderzył w zabm:lo
\\ anie gospodarza Kubiaczyka i obrócil 
całe gospodarstwo oprócz domu miesz
kalnego w perzynę. Spalił się także żywy 
in\Yentarz. 

Szamocin. Majątek ten zaw1ierający 
2700 mórg obszaru nabyta komisya koloni
zacyjna oa rotmistrza Schneidra za 550 ty-
sięcy marek. -

Buk. W UrodzJ.szczku gospodarz 
Klupczyi'1ski sprzedał kómisyi kolonizacyj
nej gospodarstwo obe~muiące 218 mórg. 

Czerniejewo. Burza z wichllrą, ja1ka 
prze 10dzila nad miasteczkkm naszem 1 
okoliq, wyrządziła miejscami wiele szko
dy. W re\\'irze Nowylas setki drzew zo
stało polamanych i z korzcnliami wym a
nyd1. W Pawła\\ ie po:zry\\ at wicher da
chy z budynkó\\, postrącał kominy, a go
spodarzo\\'i Krzy\\ i 1iskicmu przewróci/ 
stodołQ. .Kobietę dążącą do wsi uniósł w 
górę i wrzucil w sadza\\ kę, szczęściem 
miałką, z której się łatwo wydostał.a. 

Bytom. W zesz/4 środQ zastrejkowali 
tutaj murarze na budo\v li p. Katza przy uli
cy Dworcowej. Żądali ctni pod" yższemia 
zarobku i ukrócenia dnia pracy. Zamiast 
12 godzi111 pracy, żądają 10 godzin, a zaro
bek z 32 fenigów ma byt.; 35 fen. podwyż
szony. 

- Na1 tutejszym bulwarze zdairzyła się 
w zeszły wtorek zabarwna awantura. Nie
jaka 22- letnia Ncntwig, córka urzędnika 
pocz;torwego z Opola, była już nd dłuższego 
czasu bez zajęcia, wskuteik czego 1nie mo
gla zapłacić naileżącei si~ sumy za wi1kt. 
Napomunana przez swą gospodynię p. A11er 
by się uiśdla z zalegte1go długu, N. ulotiniła 
siq pewnego dnia, zabierając ze sobą kilka 
sukien, należących do p. Auer. W zeszły 
\\· torek, idąc przypadkowo bulwarem, spo
strzegła pa.ni Auer sw<:1 lokatorkę, jadącą 
w dorOlżce. Skoczyła natychmiast do do
różki, by przytrzymać złodziejkę, lecz ta 
'byla o tyle sprytniejszą, że nlie czekaijąc aż 
ją pa1ni A. przyłapie, otworzyla drugie 
drzwi dorożki i wy.s·koczywszy zaczęła u
ciekać z całej siły. Zrobił się nart:uralnic 
wieaki hat/as, i tlum ludzi zaczął ścigać u

,diekającą. Na uJitcy sądowej zlo1d'ziejka 
wpa!dla do pewnego domu i tam się ukry
la . Zaczęto szukać i prze\vracać wszyst
ko, lecz zbiega nlie zdotaino wyśledzić. Po 
licya chciał.a już pójść przeszukać sąsied;ni 
dom, gdy w tern .ktoś dal Z!n.ać, że dziew-
1czyna ukrywa siG na dachu. Po wlielu tru
dach z.dolano ją nełreszcie spmwad'zić na 
dól i umieścić w miejscowem wiGzieniu. 

Z~ ślązka czyli Starej Polski. 
Katowice. Za obrazę nauczydiela po

pclni1oną rzekomo w artykule o wieczor
kach gi.ermanzacyjnych urządzanych dia 
dzi.eci szkól1nych, został ocfipowiedzia1ny 
redaktor „Oórno1ślązaika" skazany na mie
siąc w~ęzienia. Prokurator wniósł o 300 
marek kary. 

Z innych dzielnic Polski. 
Echa krwawych dni w Łodzi. Obec

ni1e, według rela.cyl pism warsza:wskich, 
panuje już w Lodzi względnv snl'\kńi - ak 
te7 pustka i cisza grobowa. Na uli.cach 
życie zamarło, a w1eczornmi widać tylko 
patrole wojskowe i policyjne, które w ró
żnych kiicrunikach miasto przez noc całą 
przebiegają. - Na podsta\v;ie ogtoszonego 
stanu wojennego Lódź p::idzielona na czte
ry 1cyrkuly wojenne, których 1naczelnikarm 
mianmvano pułkowników, stojących w mie 
ście. Wszyscy \Vtaśckciele sklepów kolo
nia·l·nych otrzymali 1p0ile.cenie od zarzqdu 
akcyzy, a·by zamknęli sklepy i zajęli s.i.ę na 
tychmiast usunięciiem wszelkich trunkó\\ , 
po~zem dopiero sklepy będą nw'gly być 
otwarte. Wszystkie zakłady restauracyj
ne nakazano pozamykać. 

Jak deinoszą msma• łódzkie, mnóstwo 
111ieszka(1 \\ Lodzi stoi obccn~c pustkami 
skutkiem wyjazdu loikatorów. Szczególnie 
opustoszały domy w których znajdowały 
sic z•burzone sklepy rnonopoło\\ e. Z do
mu takiego przy ulicy Wschodniej m. 21 
wynieśli si~ \\.Szyscy lokatorn\vk 

"1iadomości ze świat a. 
ZWęgfer. „Die Zeit" przynoso z Bu

dapesztu batdzoi ważną \\1iadcmość, że br. 
fejerary imieniem monarchy jest upoważ
ni.ony dro zaofiarowania jednoczonej opo
zycyi nastGpujący .:h ustęp st\\. MfanO\\ i-

cie w spra\\ ach politycznych we\\ 11ętrz
•nrch, w sprawach gospodarczych korona 
pczo.stawia zjednoczonej opozycyi zupełną 
swobodę. Co się tyczy spraw w .JjSiko
\\ ych, to monarcha zgadza się, aby na chc
rągwiach i odznakach pułkowych byla u
\\ idoczn i ona odrębność pafistw owa. \V G
gie r, wreszcie ma być · przeprowadzony 
całkowide system terytoryalny, który bę
dzie polegał ·na tern, że pulkn, które są re
krutowane na Węgrzech, mają absolutnie 
stać garnizonem na ziemi węg~erskiej. 
Oprócz tego bQdzie na Węgrzech zafo.żona 
nowa akademia wojskowa na wzór akade
mii, istniejącej we Wiener Neu tadt. We 
\\ szystk11ch urzędach dyploomatycznych za 
grani.cą albo przełożony tego urzędu albo 
jego zastępca ma być Węgrem, a nadto 
\\spólne ministerstw.o sikarbu ma być przc
u1iesione na stale do Budapesztu. 

Na zaproszenie br. fejervareg:J1 odbyła 
sir, konferencya, na której obradowan0r nad 
sprawą przesilenia. W obradach \\ zi~li u
dL. 1iał: Kos7,ut, Andrassy, Appnnyi, Ranffy, 
Alildar Zichy, Stefan I~akovszky ' Dara
nyi. l(onferencya trwałagodzi1nQ. Br. Fe
jervary przedsta\\ ił szczegóto\\ o S\\ e sta
nowisko i omawiał sposoby, jakiemu moż
naby zażeg1nać przesilenie i dojść do 
\\. skrzeszenia gabinetu z tona wµększości. 
W dyskusyi zabierało glos 'kilku mówców 
z o0po1zycyi, . którzy OŚ\v iadczyJi, iż w spra
\\ ie utworzenia nowego gabinetu nic mo
g<1 obrado\\ ać z szefem gab!net11, który u
ważają za niekonstytucyjny. Na tern ko11fe
rencya się zaik0r1'iczyła. 

Niemcy. Cesarz Wilhelm na \\ ysto
sowany do niego telegram przez a·ngiclską 

deputacyę, która zwiedziła rnlia·sta nl.emicc
kie, otdpowiedzhał również telegramem; 
wyrazi'[ w nim życzenie, aby Anglicy czę
sto odwiedzali swych pobratymców i tern 
snmem przy;czynili się do \\ 1ęks.zego ·za
cieśnienia stasunkó\V przyjazmych między 
obu narodamL. 

Z Rosyi. Kongres zastępców rni::tSt 
ros. obradujący w Mosk\\ ie przyjął rezo
lucyę z protestem przeciw środkom uży
tym przez wladze w Lodzi, na K. :n.:.:: ::l;_ :c i 
w Odessie. 

Dalej oświadczono się za śpieszncm 
zaprn\\ aidzieniem rządów konstytucyjnych. 

Z Krety. Kanonierka rosyjska „Chra
bryj" bombardowała powstaf1ców kretc(1-
skich kolo Platanie na zachód od K.andyi, 
ponieważ powstai'!cy ostrzeliwal'i wojsko 
rosyjsk.ie. 

Z francyi. Rada mi-nistrów obrado
wala także nad wewnętrznem pototżeniem 
R.osyi, rząd bowiem francuski otrzymal 
poufne wiadomości, brzmtiące w wysoikim 
stopniu me.poikojąco. Mi.nister prezydent 
Rouvier obawia się gwałtownego spadku 
p2pierów rosyjskich na giietdz'i·e paryskiej, . 
.czego wymikiem mogliby być krach we 
francyi. 

Z róiny~r. stron. 
Pilzno w Czechach. Pismo dla piwo

warów niemieck.i1ch idonnsi, że browar pil
znejski podniósl opłatę dla „Czeskiego 
Związku szkolnego" z 4 (na 8 hale1rzy za 
hektolitr swego piwa - co przy i!oJści 600 
tysięcy hektolitrów przysparza termu Zwią 
!zkowi· rocznie najmniej 50 tySiięcy knron. 
z tego wzgliędu bierze O\'. o pismo, „Allg. 
Brauer u. liopfcn Ztg." pciho.p do żądania ! 
aby niemcy odtąd n.ie pijali owego piwa 
pilzneńsknegn - 1i tym sposobem nie przy
czy1niali slię do wzmacnfania tego funduszu. 

Rozmaitości. 
Bunt w Odessie. Odessa wznosi się 

amfiteatralnie nad morzem, a górna jej 
część poloiżona jest stoisunkowo dość \\·y

soko. Tylko dzieln!ica portowa i przed
mieście Peresyp leżą prawie na p:)Ziomie 
morza. Jeżeł'i więc pożar \\ ybuch~ od 
strzałów ,,Potemki1na", to tylko na Peresy
pic i wr~góle nad morzem, gdzne wznoszą 
się wielkie magazyny prze\\ ażnie zbożo

\\ ' C. O ile zaś pali się główny dwa-rzec na 
Kunko\\ em polu, pożar mógł być chyiba 
pcdłożony, bo budJmek ten leży ·zbyt da
leko od morza, aby go mogły do ~ęgnąć 
kule okrętowe. Trzeba zaś pamiętać, że 
po1i odeski jest za plytki dla pancernli:ków, 
:które gdy przybęd4 do Odessy sto·ją na 
kotwicy dość dalekr0 zai portem, w odległo.
ści 3 do 4 kilometrów od brzegów na prze
ciwko Peresypn. Domy odeskie są l'O 'nai
\\ iększei części budowane z m~ejsco~·eg0 
szarego kamienia, jaki.ego jeszcze używal, 1 
Grecy zakładając swoje o ady na<l Czar
nem morzem. Kamief1 ten łatwo \\iietrzeje 
i dlatego tak mało zwalisk greckk:h mia~t 
do~hov. ało się do naszych czasów nad nm-

rz.!111 Czarnem. \V każd.) m razie donny 
zbudowane z tego matcryalu nie pałą · ę 

tak latw0, a wiadomości o pożarze ,,a1ą
gm1cym się na długość trzech mil'' trzeba 
przyjmować bardzo ostrożnie. Chyba, żi.: 
pGdpalono dalsze przedmieścia złożone z 
drewnianych domków, albo osady \\~ej
skie niedaleko słynnych odeskich lima
nów. 

Handel wewnętrzny odeski, jest Pra.
\\ ie \vyłączme w rękach żydowskich, Pod
czas gdy An.glicy i Niemcy zagarnęli Zt

\\ nętrzny. Ludność robocza liczna i burz
li\\ a, ma nieustanne zatargi z policyą, któ
ra jest jak \\ szędzie w Rosyi brutalna i 
przedajna. 

Okręty wojenne, przybywające <lo 
Odessy od czasu do· czasu \\r razie ćw1 -
czei'1, nigdy jednak nic zatrzymuht się dlt.. 
żei. Gdy eskadra za\\ inie do zew11ętrz.ne
g-o porrtu, natychmiast wszystkie szantany, 
teatrzyki i wogóle lokale puc~..:znych za. 
ba.\v zapclni1aj'l s.ię oficerami. marynarkJ 1 

w redy można obsern 'O'\\ ać, że \\·strzemię. 
źEwoś;;. i umiarko1\vanie nie .należy do \\ fa. 
śaiwości rosyjskiej armii morsk~ej ... 

Obecnie marynarka czarnomorska j.est 
bardz o· Dslabfoąia, bo znaczna czę~[~ ofi,ce
rów ,· mechaników i majtków przew iew}. 
110 do K.roinsztadu, aby nimi zapełnhć statki 
eskadry bałtyckiej, która tak sr Jn1otnie 
zgin·„ła pod Tsuszimą. 

Wogóle, karność \\śród marynarzy 
ni.c: jest n~jściśleis.za. choć z drugliej st r8r11y 
stosunek pomiędzy majtkami i oficerami 
jest przec-.ętnie dobry. - Wartość boj.owa 
eskadry czarrBom0rskici, jest, zdaniem zna
\.Vców. nie wlielka. „Kniaź Potemklin ", bo
hater ostatnich zajść , to najlepszy pa1ncer
nik czarnomorski. D\'. a inne ,,Dwienatcat 
Apostolow" i ,,Tri Swiat1tieła" należą do 
tego samego typu, co niefortunne statk[ ad
mirała Nebogato·wa. 

U nas ·inaczej! ... W Waszyngt·oni·e po
Ji.cyant konny zatrzymał samo1chód, jadący 
zbyt szybko, a p O\\ o:żony przez prezyden
ta Stanów Zjednoczonych, Roosevelta. Pre 
·zydent musiał przyczec policyantow1i, że 
pojedzi.e wolniej. 

Zrzeczenie się 25,000,000. Uni wer
sytet w stanie Missisippi zrzekJ s'ię ofiary 
Carnegiego w sumie 25,C00,000, któ rą t ~ 

•Ofiarę byJy fabrykaint złożył na utworzell'.t: 
biblioteki. Gubernator sta·nu i jede:n z 

czloników . uni·wersytetu oświadczyli, że 
unftwersytet ·nie potrzebuje plieniędzy obla· 
nych krwią i potem rnbotników. 

Ostatnie wiadomości. 
Paryż. Izba deputowanych przyję· 

ła 341 głosami przec~w 233 ustawę o roz· 
dz.iale l(ościoła od państwa. 

O d e s a. W kilku fabrykach podjęto 
pracę. Antytorpedowiec „Smetliwy" O· 

trzymał rozkaz zatopienia „Potemkina" za 
pomocą torpedy. 

Petersburg. Według nowych 
wiadomości, użyto dział maszynowych 
podczas strejku robotników w Kronszta· 
dzie. Wiele robotników polegito. Z Liba· 
wy donoszą, że podczas starcia z mary~· 
rzami poległo 200 osób. 

Od Redakcyi. 
Do Essen, Bochum, RoHhausen itd. Piszecie 
panowie, iż ,,P0tstęp'· 111;e zamieściJ nadeslanY'.~ 
mu przez panów korespondencyi. Nie ma s:( 
czemu dziwić, bo on przyjmuje korespondencle 
tylko wtedy, gdy są skie rowane przeciw „\\:ia· 
rusow~i Polskiemu". 

Jeszcze teraz, 
można zapisać na trzeci kwarta! 

Wiarusa Polskiego, 
:t\~a ~u)źeńsfwo polski& 

Langendreer. 
Kazanie polskie \\ n iedzielę, dnia 9 li~· 

ca o godz. 0 12 i o 4. Sposobność do svc· 
wiedzi od soboty rano. 

Horsthausen od 28 czerwca do 7 li pca. 
Aplerbeck od 7 do 11 lipoe.. 
Barop od 11 do 19 lipca. 
Rauxel od 19 do 28 lipca. 
Asseln od 28 lipca oo 2 sierpnia. 
Mengede od 2 do 6 serpnia. 
Brambauer od 6 do 10 sierpnja. 
Bornlg od 10 do 17 sierpnia. 
Annen od 17 do 22 sierpnia. 
l(irchUnde od 22 do 30 sierpnia. 
Kourl od 1 do 5 września, 



l!y oto śpiewu „l(ałina" w Hillethaide. 
~ię Lekcya śpic\\ u odbędzie sic; w niedz1e-
ią- dnia 9 lipca o godz. l 1 przed południem. 
ba c~e · ~ polskiej pieś111 ! Zarząd. (2) 
ż 

z 
~i-

o 

1uwarzystwo św. Aloi~~go "". C~ttenbu~g 
donosi S\\ ym czonkom, 1z w n:1edz1elę, dma 
y Hpca o godz. 1 po .pot. cdb~dzie się kwar
•alne walne zcbrame, na kto re "szystk1ch 
~ztonków upr':sza . Z_arząd. 

Vwaga: Zaraz po pos1cdzcmu odbę-
Jiie się zaba\\·a z tai~ccrn w kółku towa
rz\·.::kiem. CzlonkO\\ 1c Towarzystwa na
:ze/O mają wstęp wolny. Którzy nJenale-
1, do towarzystwa może się wprzód dać 
,~,p,sać do towarzystwa a będzie móg~ 
b :·a~ ndział w zabawie iako członek nasze-

(, To'' arzystwa. Dalej więc Rc4dacy do 
\\_pólnei pracy w tO\\"arzystwic. O !I~zny 
11 ctzia! 11przcjmie prosi Zarząd. (3) 

Tcmarzystwo św. Rocha w Dyseldoriie. 
Mamy zaszczyt n•nicjszcm zaprosi-: 

na obchód 16 rocz•n\icy istnienia towarzy
st\\a Ś\\. I~ocha w Dyseldorfie, którą w 
dniu 9 lipca rb. na sa1li lokalu „Zum Kur
rnrswn·'. u!. fli1ngerstr. 36 ObcłF>eizirny. 
ZV\\' i<.1c nadziej·~. iż r,1s I~odacy li...:znic c d
,1~1cdzić raczą. Nadmieniamy jesz .:ze, iż 
l\ażd~r przybyły członek otrzyma przy 
11 s tępic szczegółowy program ki...' !oru czer 
11 onego za 30 fen1wlącznie podatek bileto-
1,·v. Okazać się też musi usta\1 ami S\\ c
gc; tO\\ arzystwa, aby można się przekc1nać 
czy ze składkami mie~ięcznemi nlie zalega, 
\I przeci\\ nym razie bo viem nważać bQ
dm mY każdego jako gościa, dG żad1negJ 
to1rarzystwa nie należącego, który odbie
r?.e program koloru białego za l markę. 
z braterskiern P·JZdro\vieniem 
(3) Zarząd. 

Towarz. polsko-kat. robotników w Złoko-
morowie (Senftenberg) 

ozna1rrna szan. towarzystorn w Meurostol\, 
Zsch:pkau. Klettwitz, Annahiltte, Or. R.aschen 
1 :eu \\'elzow i okolicy, iż w niedz(elę, dnia 9 
1ipc, 1905 r. obchodzi 10 rocznicę istnienia 
swer-o jako też 5 rocznicę poświęcenia swego 
szt.:i:Jaru. Będzlie zabawa latowa z pochodem 
z lc)ka lu pana Baraniusa. Od godz. 12 do 02 
będą przyjmowane bratnie tow .. a o godz. ~2 
.będ z: e wymarsz do ko:ściofa na nieszpory .. Po 
nieszporach pO\\ rót do ogrodu p. B~raniusa. 
Szan. nam życzliwe towarzystwa prosimy, aby 
•µrzyby!y z chorągwiami. W ogrodzie koncert, 
a potem taniec. Podczas koncertu zabawa dla 
dn:ec . O liczuy udziat uprasza Zarząd. 

Cześć polskiej pieśni! 
Koło śpiewu „Wanda" w Katernberg 

donosi s\vym szan. człoinkmn i Rodakom, 
ii w niedzielę dnia 9 lipca urządza zabawę 
latową, na którą mile wszystkich zapra-
za, karty wstępne kooztuje dla niecz'łon

'kow to'\v. 75 fen. aż do godz. 6, a od 6 ko
'SZtują 1 mr., dla obcych Kól śpiewackich 
50 fen. Zaba\va odbędzie się na wielkiej 
sali p. H. Wener, obok ko~dolla1 katoliakie
go. 1) Program zabawy: Zagajenie. 2) 
O godz. 4 taniec. 3) Spiew Koła „Wan
dy", deklamacyc, humorystyka ii monolo
gi. Zarazem zapraszamy te Kota śpiewu, 
które zaproszenLa odebrały, i te, które za
prosze(J nie o.debraly dla braku adresów. 
O iak najliczniejszy udzial w zabawie prosi 
(2) Zarząd. 

W 1ec-e Zjerl noczenia zaw. polsk~ 
odbędą się \\' niedzielę dnia 9 Upca w na
stępujących miejscowościach: 

WScharnhorst po pot o godz. 3 w lokalu 
P. Harmke. 

·\\ ,\leiderich przed p-0l. o godz. 110 \V 

, lokalu p. Missmal, Kurzestr. 
·W Hessler-Gelsenkirchen po poł. o g. 3 

\V lokalu p. Tappe, da'W1niej Likfeld, 
I~eichstr., przy kopalni „Wilhelmine Vik
torya". 

Zebranie czlonków „Zjednoczenia w 
ffombruch-Barop 9 lipca po poł. Ol go·dz. 5 
\\ lokalu p. Sasse, Luisenstr. Z powodu 
bardzo \Vażnych spraw liczny udzial pożą
dany. Spodziewamy się, iż Rodacy liczny 
udzial wezm4 \V wiecach, przekonaniem 
te? jest kaiJdego zdrowo myślącego czło.
Wieka, iż tylko przez wielką liczbę można 
co.~ zdziałać. 

.,Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiec polski przedwyborczy wSteeie 
()Obędzie się ,,. niedzielę, 9 lipca o godz. 11 1/i 
Przed poludniem w lokalu p. f ritz R.uhrmann, 
Przy ul'icy Bredeneierstr. nr. 14. Na powyższy 
~.viec zapraszam\· Polaków wyborców z Steele 
1 oholicy. \\ vljorv nadchodzą przeto nie po
winno być ani jedi°1ego rodaka, coby n~e dąźy~ 
na \Viec. Gorliwsi powinni pociąg,nąc. mn_1e1 
spra\\ą t::i s i ę interesujących. O w1elk1 udzial 
uorasza się. 
PowiatoW?I' komitet wyborczy polski na powiat 

Essen. 

BACZ~OSĆ DELEGACI I WĘŻ0\\11: ZAlJF -
IE „ZJEDN. ZAW. POL."! 

Z pow<Xiu walnego 1.ebrania Zarządu i Ra
dy nadzorczej prosimy ~ dniu 16 l!p a żadnv h 
wieców nie urządzać. · 

„Zjednoczenie zawodowe ,oołskie". 

Wielki wiec· w Harde 
odbędzie się w niedzielę 9 lipca po po.I. o godz. 
3~. Dalsze szczegóły będą później oznajmione. 
(3u) Komitet. 

T , 1' tfal l'OJ e 
jest naj 

A. Gi z 
Oberhausen, przy 

Bo choć Pn yżu. 

" k. n . .„ OD e 
• • 1, mistrz kra iee. 

ul. r--tordslr. 65. Wielki wiec polski w Oberhau. en 
oubę<lzic się w niedzielę dnia 9 lipca o ~odz. 
11 ~ zaraz po ~umie na sali p. Kolter przy no
wym _rynku (~~n\'niej Wilms). ~a wiecu · bedą 
oma:\· anc wazne spra\q, przeto o lic:r.1n' udział 
prosi (3d) 

to nie 7.robią 7. o \ yż 

Związek Polaków. 

\Vielki wiec prltdwyborczy 
"\V .. \ !te11•·ssen 

o<.!bQdzie się 9 lipca po poi. o g-otlz. 4 na 
wiclkici .sali pana Józefa Saał, przy kościc-
12 św. Jana, ulica Kirchstr. Na porz;:i,dku 
dziennym: 1. Stanowisku nasze "obec 
wyb:.irÓ\\ do parlamentu; 2. Nauka o wy
borach; 3. Wybór Komitetu rrncjscowego. 
4. Dyskusya. 5. Zakol1czenic. Na powyż
szym wiecu nle powinno braknąć ani je
clnc~o J~o<laka z Altencsscn. O liczny u
dział prosi 

I(omitet powiatowy. 

mm 

Otto Fangmeier. 
Bochum, 12 H lthslra'l~e 12. 

W tym tygodniu; 
Wielkie znjż~nie cenv „ 

wszelkiego ro< haj u 

• 
I r 

s;i;czcg<'>lnio kolo ro wy eh 

butów i trze\\1ikoW. 
Wielki wybór! Dobra robota ! 

kor~ystna sposobno~ć 
do .7'akupna eleganckiego i trwałego 

ObU'ł'113 ----

dla dzieci, dam i panów. 
(Pro~lilę lilWażuć na me wielkie okna 

Yrystawne.) 

~o~t~m~~n~~~!s~r:. I 
= 

BACZ :rosć 
Szanowne Rodaczki 

' 0bP„h&UUitln i Okolic„ ! 
O~ied\iłam i· jako 

akuszerka polska 
przy ulicy J, .; ui • er.~tr. Hl. 

Szanowne Si„rstry i Ho.Jat1.ki. 1.wrn.C11m 
się. puwtórnic tlo Wu. z u•ilna, prośbo, 
o poparciP. mego zo.wc,Ju. .Jak.o a ~ 11-

- z•·1·a.a J•Oł8ka 1u mi~uzy obc mi, 
niemngę lic • yć .,a popa ce ol>Q·ch wro
go dla 11ail u .~poaouionyr·h, 7.a to lem 
Wifte<'j licz~ na Wa;ize pnp•u·cie. 

§1.:anowu..., Koda cz" i'. 
lia;iło nasze : Swój do sw1• ~o niech 
będr.ie obrócone w czyu, •> c > 1ai 
jeszcze l roszę. 

7, głęu ,,klm szacunkiem 

Maryanna Sobek 
W Ob,..!'bBU!ilCI , 

ulica Louisenstrrnse nr }!), 

• 
Baczność Rodacy 

\V KE .RN Jj ! 
8z.anowny~1 r~ollakom w licrne 

okolicy don0s11ę upr.zt'jmie, iż 

.z dniem 1 lipea otfl•ieram w 

II ERM E przy ul. Heimichstr. 1. 

ieteres fryzyersko-
.- golarski. .._ 

Proszę o łaokawc popltrcie 

T e o I i I Z b ą s k i. 
-- -- ~ ------

Za inseraty i reklamy wobec publi
czności Redakcya nie odpowiada. 

.••••• . •· ~·· 
: . fa bryka w~~~~.~!~~.y~ ł1erne i Robotników 

• składem kapelus.zv i czapek. • 
: Bahnhofstr. 24. Derne Bahn1lofstr. 71. • 
• 

naprzeciw Reichshallen. obok gościńca Vo&;ldi. I 
Telefun nr. 903. 

• Niedoścignionr wybór parasoli I e od sło1icą. i deszczu 
: znanej, dobrej jakości . .,,... wla~nej roboty ~ od 1,50 • 
a1 do najwięcej eleganckich. 

• KAPELUSZE 
łl najlepsze fabrykaty krajowe i zagraniczne, 

• czapki, krawaty, bielizna, rękawiczki, la~ki 
M itd. po rzetelnych, tanich cenach. 

• l)IF"" Wszelkie reperacye 
• oraz po• le!kanie p8 ra<iioli wykonywa się n:i. życzenie n:i-

• 
tychmiast we własnym warsztacie dobrze i tanio. • 

lJI. UabP- .„ •1••11 Ul. Bohn-
• hofstr. n. „ .Du 11 erhofstr. n. 9 
• Polska m~ługa ~ka uslu:r~ ! 
C1 • • 

do szachtowaoia poszu
kuj~. l\for!I\ się zgła'3rt:ać 
w g 1)rzelni w Werne, 
l3) p. La.ngendreer. 

Grunt do 
budowli 

ma do spl'ledaaia. 
Jakub Jliera. 

w Bo hum, Luii!CllFtr 4. 

P1>t.rzebaa 

8łułąea 
do wszelkiej roboty, : d 
l sierpnia. 

MikolajSchmitzek 
(3) Wanne. 

Un~er-Fritzstr. nr. Ob. 

Starsza służaca 
ktc'lr:i. już słllż)'łll w le
pszym dornu i gotować 
umie: pr.trzebna. z:iru 
przy wyso' ich zaslugach 

Maciejewsai, 

„ 
pr:1.y ulicy Bliichcr'3tr. nr. 11. 
Pro"-7t.: o poparcie me1ro pr7.ed

, i' hior:;łwa 

] omasz Gomółka, 
lll'. 11. 

• 
Sza11ownym rodak :m1 pole am 

jako 

ZASTĘPCA POLSKIEGO TOWARZY
STWA UBEZPIECZEŃ „WESTA" w PO-

ZNANIU. 
Zabczpicc7.an1 na ży i i 'rnier~, na 

posag itd. od ognia. kalectwa, okna wysta
wne, od kradzieży oraz Tow. Sokole oa. 
przypadku przy Ć\\iiczcniach. - przedaj 
też maszyny do szycia, meble, koło\: ce o
raz tabliczki dla firm i osób prywatuych. 
O łaskawe uwzględnienie upra zam. 

Pocztowa karta wystarczy. 

W ALEN TY NO W Al(. 
Altenessen, Sruckmannstr 92 (5) 

••••*······· •• 
·-····-·····~- -• obrze !Iii; opłacająry : 

& p!~!ep~!.~k.,.~~.~~i~~!-1 
niem lub bez:, konceayonow~n14 rzez~ilnią, 
za.bijanie w domu, wędzarnia. ;it11jnia 
i chlew, miejsce dobre dla Polllka, 
który 1ua dobry "Wyrób kiełbaey. fotem~ 
położony niedaleko 4. 11zybów k palni. 
Ludnosć, niemal wyłl\<'4lri;e polska. In- • 
terea jest z po-.vodn choroby .żony od 
:r.araz lub l ił'rpuiu. da wynajęcill. • 
lub sprzedania. 

Zgłoszenia do J<;k"pedycyi ,. Wiaru1.1& 
Polskiego:< p1ld nr. 135 . 3) 

Polec:un mńj bo,;ato z:iops.trz•>Uy 

skład skóry na po
deszwy i wierzchy 

jako też " ·ykrawanc podeszwy • 
chol""Y poctłoł' miary i wsz i-• 

artykuły szewskie. 
WiUeu \~icten 

I Karol Balhorn, 
Oberstr 4. O er:\ r. 1. 

• • • 
Największy skład mebli i maszyn I/ W. Bruggemann 

. do gotowania _-- -
znujduje się 

w Gelsenkirchen-Hiillen, Wa11nerstr. 243. 
Donoezę Szao,;wnym Rodakom. iż z poworh powiększenia mego 

Pkła.du .iestem tera?: w stauie każdemu Rodakowi iidzielić kre<lytu. 
Mam na sk•adzie wszystkie aprł!ęty domowe, maszyny do ~o

towa,nia i wszelkie sprzęty kuchen· e. Nikt nie ,jest zobowil\zany 
• kupić, ale można. prz;vjść Z1lb1.1cz~·ć i przekon11ć się .i~ki towar i jak: 
U tr.mio a przytem ua odpłatę. \\ płllty 10 m.r. _tY?''d111.owo _ 1 mr. 

Prosztt Szanownych R!)caków < poparcie i kres~ę się 
z szacu 1k1em 

A. Bart.łiow ak. 
Prowadzę też intere~ siodlar~Lio P1.zerobieoie materacy kof!ztu,je 

u mnie tyiJ·o 3,60 mr. 

l1MMlll„m.l„„lmllt1~tU~:~~-~Tll8„„llmllD„„„l!mllll„„„.„„, 

w Gell'!eukircl en III. 
M ukgr:ifenstr. Iarkgrafeu„~r. 

po!eca. Szan. Publiczności SW ÓJ 

---POWÓZ 
w razie we::;ół, chrzcin i wyjazdó 

·wycieczkowych. 
T aksamo poleca. karawany po~rl!ebo • .ik wie:' ·ie, 
.'ako też tnałe dla d.zie('i. - C1ny bardzo umio.rii w:i.a • 
Zamówienia przyjmuje 

Stefan Rejer, 
Gch1e4k1rch„o 1 Il, Markgrafenstr. 

oraz właściciel sam. • • 



.![.~.•":-..-!'~;~~; '':'ł •„ .-1 • , „ \''·~ --11-:'f" "•Y..')n_.,~·1t"ł'~1···~'~'·...,~~.., 
··~„ .,. •;' I! y ~ ~'""··~'.~-Z,t-.a~~""""' ... )'1,,."'·'~'t'~,..,,.. ..... ,,..,,*~·l-·' -"'"" ,.„ l A - . ·'" 

••• - : ~":- ·ł f . • .; t'_ ' 

Ze wz;;Iędn na li.che:;! ~arobki ro'ti·otnJków 
. . . I 

.. ;.;.,...... zniżyliśmy znacznie ceny· -~, 

towarów latowych. 
W. H E H N · E J Kamy najtalisze ce:D.y ! 

· • · tT :a.a~ naj'Większy W"y'bór ! 

konf eke_ye dla pań 
sprzedajemy po i niżej cen zakupna ! 

Co kto szuka gdzie indziej, znajdzie wszystko u nas. 
I I 

c rei er 1 s o ., nas • 

Ulica Dworcowa 79. Herne. Bahnhofstr. 79. 
Jedyny i największy chrześeiański skład. -... 

f ego rodzaju w miejscu. 

•1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Rodacy! Czas zapisać gazetę polską na trzeci kwa1 tał 1905. 
DLA POLAKÓW NA OBCZYZNI.E 

. wychodzi w Bochum w Westfalii już rok 
piętnasty pismo polsko-kato~ckie, narodo
we i ludowe pt. 

WIARUS POLSKI 
które co tydzień zalącza bezpłatny doda
tek religijno-powieściowy pt. 

„POSŁANIEC KATOLICKI" 

"Wia usa Polskiego" prześladują wszyscy 
wrogowie robotników polskich dla tego, 
'że „Wiarus Polski" jest ~ismem rnbotni
czem, że broni robotników i o ich dobro 
.się stara. Z tego powodu prosimy naszych 
braci robotników na obczyźnie, aby roz
-sz-erzali to swe pismo, aby wrog;owie ludu 
nie zdołati go Ziniszczyć. 

Prenumerata wynosi na lipiec, sierpień 
i wrzesień 

TYLKO 1,50 MR. 

a z odnoszeniem d'O domu 42 fen. więcej. 

!(aż.dy abonent otrzyma w przyszłym 
kwartale zupełnie darmo razem z gaq;etą 

PRZEŚLICZNY OBRAZ RELIGIJNY, 
który można oprawić w ramki i zawiesić 

na ścianie. 

Postbestellungs~ Formular. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserli

chen Postamt ein .Exe.mplar der Zeitung 
"Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitungs
prełsUste 128) filr das III. Qua.rial 1905 
und zahle an Abonnement und Bestellgeld 
il,92 Mk 

' f 

Obige 1,92 Mk. erhałfe'llJ :DU hąben, be-
scbełnigt. ' 
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BACZNOSC ROBOTNICY! 

W Bochum wychodzi 2 razy tygodnio
wo pismo robotnicze pod nazwą: 

ROBOTNIK POLSKI 
z dodatkiem pt.: 

„POSŁANIEC KATOLICKI", 

w którym mieszczą się ewan.gielie, kaza
nia, piękne poWiieści itd. 

„Robotnik Polski" jest pismem szcze
rze polskiem i katolickiem, które gorliwie 
zajmuje się sprawami robo-tniczemii. 

„Robotnik Polski" kosztuje · na caly 
kwartał tylko 

50 PENYGOW 
a z odnoszeniem do domu 18 fen. więcej, 
to też fatwo każdemu za te parę fenygów 
pismo to sobie zapisać. 

· Każdy aboinent o.trzyma w przyszłym 
kwartale zupe!nie darmo razem z gazetą 
PRZEŚLICZNY OBRAZ RELIGIJNY. 

który można oprawić w ramki i zawiesić 
na ścianie. 

Ktoby chciał, abyśmy „Robetnika Pol
sikiego" posyłali jego krewnym w Polsce, 
niech nadeśle nam 68 fen . w znaczkach i 
dokladny adres, a gazetę poczcie przeka
żemy. 

Postbestellungs-Formular. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserli

chen Postamt ein Exetnplar der Zeitung 

„Robotnik Polski" aus Bochum fiir das UL 
Quartal 1905, und zahle an Abo.nnement 
und Bestellgełd 0,68 Mk. 
I»' 
~.!! 
:S ~ . 
ce~ 

"C '5 I) 

:; :ł 
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"C ... 

&'J" 
O big~ . 0,68 .Mk. erhalten zu haben, be-

schełrugt. · 

• • • • • • • .d. . • • • • • • 198.„ 
l(ai&er.licbes Postal!d ••• ~ • 

Czytać gazety 
powinien dziś ka.żdy poważnie myślący 
cz~owiek. Im więcej gazet kto czyta, tern 
lepiej. Ktoby zatem obok „W1amsa Pols.'' 
pragnął mieć pismo z Polski, temu między 
innemi polecić możemy 

Gazetę !foruńską, 
która zawsze stala po stronJe Polaków na 
obczyźnie. 

Przedpłata na przyszły, to jest trzeci 
kwartal, czyli na lipiec, sierpień i wrze
sień wynosi tylko 

1 MARKĘ 50 FENY GO W, 
a z odnoszeniem 1,92 mr. 

„Gazeta Toruńska wychodzi sześć 
razy tygodniowo. 

Każdy abonent otrzyma w przyszlym 
~wartale zupelni'e darmo razem z gazetą 

PRZESLICZNY OBRAZ RELIGIJNY, 
który można oprawić w ramki i zawiesić 
na ścianie. 

Jeżeli abonent umrze wskutek nie
szczęśliwego wypadku zaraz lub w dwa 
tygodnie po wypadku, wypłaca Wydawni
ctwo zwykle z dobrej woli nie z obowiąz
ku pozostałej rodzinie 150 marek jako 
wsparcie na pogrzeb. Każdy abonent Ga
zety Toruński-ej" otrzyma na Gwiazdkę 
zupełnie darmo wielki l(alendarz na rok 
1906 pod tyt.: Rocznik Maryański. 

Postbestellungs-Formular 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserh

chen Postamt ein .Exemplar der Zeitung 
„Gazeta Toruńska" aus Thorn filr das III. 
Quartal 1905, und zahle an Abonnement 
und BesteUgeld 1,92 Mk. 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu haben, be-
scheinigt. · · 

CZYTAJCIE 

Przyjaciela 
który jest ze względu na liczne dodatk4 
najtańszem pismem po1skiem. 

„Przyjaciel" wychodzi w Toruniu trzy 
razy tygodniowo na wielkim arkuszu i ma 
następujące bezpłatne dodatki : Rodzina 
Chrześciańska, tygodnik, Przewodnik 
Naukowy i Literacki, Szkółka Polska, Go· 
spodarz, Kupiec i Przem.ysłowiec. Mie· 
sięczniki: Ogrodni i Pszczelarz kwarta!• 
r.ik. 

Każdy abonent „Przyjaciela" otrzyma 
na Gwiazdkę zupelnie darmo wielki Ka· 
lendarz na rok 1906 p. t. „Rocznik Maryań· 
ski, Kalendarz katolicko-polski dla wszyst· 
stkich stanów." 

Jeżeli abonent „Przyjaciela" umrze 
wskutek nieszczęśliwego wypadku zaraz 
lub dwa tygodnie po wypadku, wypłaca 
„Przyjaciel" zwykle, z dobrej woli nie z 
obowiązku, pozostałej rodzinie, 150 marek 
jako wsparcie na pogrzeb. 

I(ażdy abonent otrzyma w przyszłym 
kwaTtale zupelnie darmo razem z gazet~ 
PRZEŚLICZNY OBRAZ RELIGIJNY, 

który można oprawić w ramki i zawiesić 
na ścianie. 

PostbesteHun gs-Formular. 
Ich bestelle hiennit bei dem Kaiserli· 

chen Postamt ein .Exemplar der Zenuni 

„Przyjaciel" aus Thorn ftir das III Quartal' 

1905 und zahle an Abonnement und 0Bestell· 

geld 0,94 Mk. 
..... 
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Obige 0,94 Mk. erhalten zu haben, be" 
schein'igt · 
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odzł.enne pismo ladowa dla Polak6w na ol>czYźnłe, J>Mwłęcone o§wiatd1 oraz sprawo• narodowym, politycznym I zarobkoWJll. 

"7deUł ....r...te • 1'7ktki„ ft1 pohł•tetDIJ'C~. 
Pn„plata kwanama aa POCZcłt l • llatowycb wynosi 
I ... 80 feL, •• ocmOQe,Diem do dom• 1 mr. 92 len. 
..l{łanl Polskl11 upl11ny lest w cennika poczt<>wYID w Imię Baże za llarc I OJCZJZDI ! 

Za fn,,eraty placl lic za wł1ra P9łYtow.Y I!-..•• 
Oltloszenia zamieszczone 1)rzed inseratami '40 fu. Ile 
czc:sto ogłasza, otrzyma rabat. - Listy do „Wł•ł'lltl 
Polskiego" należy frank()Wać J podać w nieb dokl• 

"• &&• Idem „t. połni1ck11 ar. 128. ay . adres piszaceiro. Rekopisów lic nie zwraca. 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się .w Bochum, przy ulicy Maltheseratrasse. Adres: „Wiarus Polski", Bochum. - Telefonu nr- 1414. 

• odzlce polscy? Uczcie dzieci swe 

•wlf, czytać I pisać po polsku! Nie )est 

Fel1klem, kto potomstwu 1wem11 znl!i .... 

Hl'f •I• pozwoli! 

Z wypadków ·dola. 

Zatarg o Maroko trwa dalej. 
f rancuzkie koła rządowe stwierdzają, 

że przedwczesne i niedokładne bylo, co 
gazety pisaly o po1rozumieni11 w sprawie 
maroka11skiej pomiędzy Niemcami a f ran
CY~l- francya dotąd na ko1nferencyę m~ę
dzynarodową się nic zgodziła. 

W Rosyi rozruchy nie ustają i nie milkną 
głosy domagające się reform. 

Car przyjąl marszałków szlachty ks~ę
cia T rnbeckoj i Gudorwlicza, którzy m u 
przedtażyli zredaigo1wany przez 26 mar
. załkćrn szlach ty adres domagający siG 
przeprnwaclzenia zapot\\'iedzianych reform 
i zwo lania rcprezentacyi narodu, co jedy
nie może Rosyi przywrócić spokój we
\\ nętrnny. 

Z Odcsy donoszą, że panuje tam spo
kój. jakkolwiek potożenic jest PO\Yażne 
z\,·taszcza, że pancernik „Kniaź Potem
k;, " p:.r-ś ~ i \\ ~z y b~iz ul). skaJJia lywnośd 
'' odr rumuf1skie pojawił się znowu \V po
bliźn Odesy,. Zabitych w ostatnich rozru
chach liczą n.a 500. 

\V µotudn~owych guberniach wybu-
chly rozruchy rolne. • 

W Nikolajewie strejkuie 5000 r::ibotni.:. 
kó\\ . Wykonano kilka zamachów przy 
pomocy bomb. 

Telegra my. 
L o n d y n. Spuszczono do wody pancer

oik „Katori", największy dotąd \VybudQwauy 
fopoński okręt bojowy. 

B e r 1 i n. Przywódzcy socyalistów iran
cuskich Jau.res'owi zakazano w Berlinie wystę-
pów pubEcznych. . 

K o n s t a n t y n o p o I. Baterya turecka 
ostrreliwała rosyjski statek stacyjny „Ko~ejec" 
vowracający z wyc:eczki wywiadowczej z 
Cznrnego morza. Statek rosyjski zatrzymał 
się .ies.zcze w czas. 

P e t e r s b u r v.. Streikuie tutaj znów 
Pr7esiło 2.S tysięcy robotników. 

F e t e r s b u r g. W miejsce jenerała Sa
charowa mianował car jenerał-lejtnanta Redi
~ern zawiadowca ministerstwa wojny. 

L o n d y n. Izba niższa uchwaliła ustawę 
nrznnającą osobne prawa komisyi mającej zba
dać sprzen~ewierzenie w dostawach P-Odczas 
wojny boerskiei, 

L o n d y n.· „Standard" donosi. iż" w roz
ruchach odeslcich poległo około 2000 osob, zra
niono około 3000. 

Polacy na obczyźnie. 

Wiec w Heeren. 
Piern szy wiec „Zie<ln.oczenia zaw?

tlov.·ego polskiego" w lieeren odbył SJG 

Przy dość licznym udz1ialc Rodaków. 
Wiec zagaił o 120 druh Józe[ Kraw

czyk z Derne. Przewodnkzył obradom 
dh. Marcin l(aczma-rek z ttee ren. P rzewo
<lniczący udzieli ł najp rzód głosu dh. J. 
I<rawczykowi z Derne. który mó\vii.ł o 
'Związkach zawodowych . Mówca wyka
zał, iak powstała myśl łączenia się \.V 
Z\V1iązki zawodowe. Wyliczył ilość cz łon
ków, jakie miały z początku obce orgami
Zacye i wykazał że Polak tylko do pol
sk~ei organizacyi: należe.ć .może. Drngim 
:rnowcą był dh. Stanisław Kunz z Bochum. 
który oma\1:.i-ał nowelę górniczą . 

~ dyskusyi zabierali głos dh. dh. Kę
dziora z Bohnen i K.rnwczyk. 

Delegatem wybrano icdnomyśln'ic dh. 
Marcina Gorwe z łiecrcn, Neutiitc 51. Mę
żami zaufania Mar. Kaczmarka z Hceren i 
Prane. \Vachowiaka z liecren. Dh. przc
\\'Odniczący dziękując za wzorowy porzą
dek zamknął "iec słowem „Szczęść Bo-
że". Robotnik. 

Wiec w Kamen. 
W niedzielę 2 lipca odby~ się u nas w 

Kamen poraz pierwszy wiec ,,Z. Z. P." 
przy bardzo miernym udziale rodaków. 
Wiec zagaił dh. Krawczyk z Derne, a 
przewodniczył dh. Paszkowiak z Kamen. 
Referat o zw,iązkach zawodowych wygło
sie dh. Józef Krawczyk z Dcrne. Mówca 
wylicza ko.rzyści, jakie mamy z 1Hzyinalc
żcnia: do ,,Zjednoczenia za~ odowego p81-
skiego", a dalej wskazuje na kapitalistów, 
jak to oni łączą się w zwi<.1zki, aby tern lc
p;iej mogli wyzyski\\ · ać robotnika. Każdy 
Polak, który pragnlie byt S\\ ój polepszyć, 
paw,inien się zorganizować. 

Dh. Sta111isław Kun z z Bochum r~)Z\\ o
dzit si•ę nad niowcl'\ górniczą. 

Dh. Kotlewski' z Kamen zachęcał w 
myśl mówców do gorliwej pracy nad rnz
szerzeniem' „z·. Z. P." Delegatem został 
ohrany dh . Mikołaj Paszko\\1iak z Ka ncn, 
a 'mężem zaufa111a dh. Grotkowsk~ z Ka-
men. Sz ZGść Boźc ! Robotnik. 

Ueckend·ori. Dnia 25 czerwca obcho
d1,ilo tuteisze Tow. Ś\\. Jana Chrzc. 17 
rocznicę i~tnienia przy licznym udziale R:o
dakó\\' i bratnich towarzystw. Koncert 
\\·ykonala kapela p. Ig-irnccgo Kaczmarb. 
Odegrano też weso•łą sztuczkę teatralm\, 
a wieczorem przedstawioae zostały obrazy 
świetlane, nadesłane nam przez naszego 
Wiarusa Polskiego". Wszystkim go-

~ciom, towarzystwom, rodakom z Bochum 
oraz amatorkom i amatorom składamy 
serdeczn'e „Bóg zapłać"! 

W ko1ku zwracam się do I-(odak(l\\ na 
obczyźnJe, aby gorltwie starali siG o roz
szerzenie „Wiar. Polskiego", który teraz z 
"" szystkich stron tak bardzo jest prześL:t
do\\ any. My robotnicy polscy broi'1111y 
naszej gazety, bo „Wiarus Polski„ też na!oi 
broni przed naszymi wrogam'i . 

Habinghorst, dnia: 29. VII. 05. Szan. 
I\ledak..„yo ! Ośmielam się po raz <lrugi pa
n~ stów skrcślir~. ponie\\ al zostałem· razem 
z „Wiiaruscrn Polskim" przez , ,Postęp" za
czepiony. , ,Postęp" niby nie dba, 1..:zy go 
abrnować będ ·ę, ale za raz niżej prosi. aby 
mu zdobywano nowych czytelników. Za
rzusać swoim starym ..:zytelnikom ślep o 
tę, molie tylko „Postęp·'. Czytalem go lat 
L?. a taki zarzut mnie teraz spotka?. a co 
umie się zdarzyło, spotkać może t<Ikże 
\rszystkich innych czytetniików „Postępu". 
Czytuję wiGcej gazet ·i wiem, że „Po
stęp krzywdzi „Wfrarnsa Polskiego". drn
kuiąc przeci\V niemu różne kłam.st\\?· na~
syłane z obczyzny przez ludzi rneuczc1-
wych. ~ . . · . 

Szanowni Rodacy! Pop1era1my go1-
liwie „Wiarusa Polskiego", to jedyne pol
skie pismo robotnicze!. 

Walenty Kiełbasiewicz, robotnik. 

lasze połażenie prawno-poli
tyczne. 

z mowy mec. p. Wł. Seydy .. 
Kiedy mam mówiić . obeome o 

naszem położeniu prawn?po.~ 1tycznem_. z 
góry wiem 0 tern, że n~e\\'1ele no\\ e~o 
Wam porwiem, ale mam tez to przekonarne. 

że to · co powiem, będzie odczute sercem 
\Vaszern. Bośmy przecież i to przede-
'' szystk1em podnieść nalc?.y " ZJ s y 
Polacy i Polakami zostać pragniemy <io o
statniej kropli krwt Jesteśmy Polakami 
-- to znaczy, że jesteśmy czGścią dwudzie
stomilionowego narodu polsk:.iego, - tego 
narodu polskiego, - tego narodu, co ma 
tysiącletnią historyt; i knltnrę S\\'<l - tego 
narodu, którcmn przed tysiącem z góq lat 
Mieczysław i Dąbrówka i Woj-:,1ech Ś\\' iG
ty nieśli chrzcścim·1sh\ o; który późnlicj pod 
Ornnwaldcrn złat11ał potQgG zakonu krzy
ża ·kiego, który pod Wiedniem św1iat chrzc 
ściaf1ski u ratował przed na wa łą ln re ck<.\, 
który ludzkości dał Kopern~ka, a kt6ry i 
dziś mimo przcci\\ ic1istw wszelakich na po 
l1t piśmne1111ict\\'a i sztuki śmia ło wsp6!za
wodniczy z wszystkimi narodami cywili
zowanenSi . Jesteśmy Polacy - to Zllaczy, 
;.~c wszyscy Polacy, czy to w Rzeszy nie
mieckiej, czy pod panowaniem rosyjskicm, 
czy austryackiem, czy wreszde w Amery
ce, to bracia nasi, że ich radość, to 11asza 
radość. a ich smutek, to 11asz smutek! 

Ale fakt ten, ,iż jcst~śmy i na zawsze 
pozostaniemy Polakami, nic przeszkadza 
bynajmniej temu, iż pod wzgl~dem praw110 
politycznym stoimy na ~runcic konstytll
cyi. Mówią wprawdzie przcci\\llicy nasi, 
~ż nosimy. siiQ z zamiarem octem ania ziem 
poi kich od pa(1stwa prnskicgo. Czy 1'> 
prawda? Zbyteczncm wlaśdwir temu za
przeczyć. Dać, pomi11~1wszy wszystkie in
ne, oden.ranie takie przecież tylko rnoiglo
by nast<lPić przemocą, sił<t zbrojn(1, gdyż 
żadne państwo, a jnż najrnn1icj pat'1stwo 
pruskie d::;browolt11e nie wyda tego, co raz 
wzięto w· posiadanie. A teraz pytam siG 
Was, czy jest ktokolwiek tak szalony miG
dzy nami, coby chciał wystawić piersi ro
daków przeciw tysi;1com armat 1 milionom 
bagnetów pruskich? ! Czy jest między na
mi kto taki, któryby rodakch\"' S\\ ych 
chciał wieść na pe\\ 114 zgubę ij zagladG? 

To też ci, którzy nam takie zamiary 
przypisują, sami \\T to Jl/le \\ ictz<1. Owe 
rzekome dążności rewolucyjne nasze, to 
prosty wymysł naszych wrogów, aby u
pozorować coraz to 11 0,we zama:::hy m. 11a.
sz~1 eg_zystcncyę 11arodown. 

Czegóż rny wi 'C żądam~r pod \\ zgl<.;
dt rn pra\\ 11op'1 lityczny111 w pai'1stwic pru ·
kicm? - Żądm11y swohcdneg-o rozwoju 
nvrodO\\ ego i r(rn no111Jra\rnienia na pod
stawie konstytti...'.yi. Niestc y i pod je
dnym i drugim wzglc.;dem srogo jesteśmy 
111){}~ledzcni. Jakie trudw ści i przeci \ ~ e1'1-
st\\ a stawiajn uam na polu roZ\\ oju naro
do\\ ego, to już popr.zetlni mó\\ cy dobitPie 
'' ykazali. Mnie ty1ko poz taje przedsta 
\\ ;~ c'J nam dol.:~a na polu prawa puhli z
nego. K nstytucya PO\\ aada, że wszy cy 
obvwatele wobec pra\\ a ą ró\\ ni. Ró
\\ !;ość \o bee pm\\ Ci W} maga n.'J\\ n o ści o
bowiązkó\\ i równośd pra\\"' publiczn ' h. 
Ce) ,do obo\\ i<1zk(l\V publicznych - no to 
n,L brak rÓ\\ noupra\\ nienia ~karży0 iG nk 
możemv. Ja przynajmniej nie słyszałem 
jeszcze. 01 tern, aby kogo· np. zwolmli z o
bowi~zku łużby wojskowej dla tego, iż 
ie.st Polakiicm. Nie słyszałem także o tern. 
Iżby kogoś dla tego, iż jest Polakiem, u-
volni<>no od płacenia podatków pal1st\\ o-

wych. ' 
Inaczej rzecz się ma pod względem 

praw publicznych. Tutaj upośledzenie na
sze w znacznej m~erze polega już na usta
wach samych. które bądź bezpośredmo s::L 
wymierzone przeciw narodo,,1ości naszej, 
jak i innym narodowościom nieniemieckim 
n. p. ustawa o języku urzę<41wym wladz, 
ustawa o komisyi kolon!izacyjnej 1 tyle in
nych, bądź pośrednio ujemn'ie na sł.>oł0-
czef1stwo na ze oddzialuią. jak rozmaite n-: 
taw}' \\·yhorcze. Prze iw takim li ta-

mm wprost wyst<;pow.ać nie moż my. 
Mu imy im it.: podda:' ~ u10żc 1- 1y tylko na 
\łaś iwej drodze przez po tó\\ na.szych, 

pras itd. pracować !lad tem, aby ustawy 
takie zostały 11s1mięk lub zmienione. Ale 
CZG to nioomal \\'ięceJ Jesz ze CJcrpimy 
przez to. iż nstawy daj~1ce swobody poli
tyczne, ,,. obec nas bywai'l falszywrc za
strisowywane. \V takich \ ypadkach obu„ 
\\'iązkiem kai.<lego ob ·watela Polaka jest, 
<locho<lzić praw S\\oich ''szelki.mi środ
lwmi i przez 'szystkit: instancye. 

Odyby Il cltcial przedsta\\ k~ szczegóło
'' o wszystko, co nam dolc~a na polu pra
wnopoli tycznem, tobym, p wmc. przed 
wieczorem nic sko1'tczył. To też ogranicze 
5it; tylko 11a krótkacm wyliczeniu najważ
niejszych grawaminów, kt<>re zmuszają na 
<le ciągłych wysitkc'lw w celu obrony 1lraw 
naszych p.olitycznych i narodo\vych. 

Jestto zasadniczem prawem każdego 
obywatela paf1stwa nowożytnego, iż wolno 
mu jako jednostce poruszać się swobodtlitC, 
o ile nic wykracza przeciw ustawom. \V 
tym sen ie wolno urn mówić, czytać, pisać, 
ubierać się, mieszkać iak mu siG podoba. 
Tymczasem cói. siG dzieje. Wpra\\dzie 
handerz Biilow pmdedziat używająr ... nie
zbyt p~Q-knych stów: „ncch każdy Polak 
m(rn; obie. jak mu dziób url>~I" a tu 
słyszymy, że w pc,,· 11~ m ob\\ odzie rejen
cyjnyrn wydano ro 7: !1f"' z4 1zenie, a1' • każ
dy nauczyciel nietyll > \\ szkole, ale i w 
rcdzinic 111(>\\ ił po 11kmiecku. \ViGc nau
czyciel Polak ma \\' domu z żon<i. która ~ 
nwżc i nic umie po 11ie111Jeclrn, mówlić t~1 l
kn po niemiecku! Odziein<lziej biednym 
robotnikom kolein'' ym zakazojc siG Pod
czas pracy n1ic;dzy sob<l m(m ić po polsku! 
A dzieciiom naszym nawet po za szkołą 
przechodnna poz<lrO\\ ić po polsku nauczy
c1clc zakazui'-l . łtażąc im mówlić: Guten 
Ta}{ zamiast polskiego: i ech bGdzic po-· 
chwalony Jezus Chrystus! 

Wolno każdemu pisać \\ jakim j<;zyku 
mu siQ podoha. Ale jeżeli kto: zaadresuje 
Ji ·t po polsk„, to musi być przygo ~owa
nym na to, iż list po\ ędruie do biura tl11-
maczowsk1ego pocztowego i dopiero po 
kilku dniach dojdzie r:1k a<lre ata. Urz -
d11ik poczto\\ y Pola\ ,,. Pozna1is\'iem, 
choć do ·konak rolz1m1 1c adres pol.~ki musi 
gc, nicrożumicć i 11ic w olno mu g-0 wpro t 
ek ·pedyO\\ ać. Jeżeli komu na · mię Piot1 
lub I. 11a.:y. a \\ dawnych k 1t;ga ·h koś iel
nych po taciu1e pro\\ adzony h imię jego 
zapisane jako Petru lub Ignatius, to na go
dle kupiecki m każą mu \\ ypi ·a,.; albo 110 

niuniccku. albo po 1a inie: !gna Ci us lub Pc
trns, tak iż zda\\ a5by siG mogło. qż tu nie 
Polacy, lecz jacy J~zymiam c s tarożytni 
mic zkai<l. 

1 Volno każdemu ubierać ię, jak ze
chce -- ale zdarzyło się. że kied ołty · w 
~ukman\ie długiej i czerwonej kamizel e 
przy zedł na zcbr~nie, to mu la11drat gro
zi I złożen~em z urzędu na prz rpadek, g<.ly
by jeszcze raz ukazał się w takim troin. 

niedawno zytah:my w pi mach że na
\\'et stare poczciwe na ze maciejówki poli-
·ya kilkakrotnie uznała za niebezpic zne 
dla porzndku pubrcznego i właś iełom 
ich nałożyła kary pieniężne, które co pra-
wda ~ ~1d potem zmó ł. • 

I nowych domó\\. mie, zkaln:r--h nie 
wolno dziś już po \\'sia h w \ ielko1 ot· e 
b1!dować \\' die potrze y, je 'li \\ ladza n· .,. 
poświadczy, ·ż nowa ta o,a • nie prze
crn·ia ~ę celom komi yi kolonizacyjnej! 

Takie i tym podobne zdarzają · się u 
na ograniczenia \\'Obody o obi tej j dno
stek. A jak się ma rzecz z towarzystwami 
nasz em i?! Wiadomo nam, że nieomal 
wszystkie towarzystwa pal kic uw.ażane 
bywają za polityczne, W kutek teg pod
legaj<} one · ·U emu doz or '' i 1nt1 .:yin mu. 



muszą . pru:cUdąda-6 władzom statu ta swe 
i to nieraz w jezyku niemieckim, donosić 
-0 zebraniach swych i t. d. - Podczas kie
'(f~· · towarzystwa· niĆmicckic cieszą sfę naj-
większą' swobodą, polskie towarzystwa 
podlegają najrozmaitszym ograniczeniom; 
zabrania się im pochodów publicznych, 
teatró" amatorskich, odczytów; nawet 
me '.' r111ych . zabaw z tańcami nieraz n[e 

·mogą urząd7.ać, bo [ te uważa się za ze
brania to\varzys.tw politycznych, do któ.
rych kobietom przystęp wzbronJlony! Co 
do wolności zebrań publi,cznych, to ·wciąż 
jeszcze zdarza się, iż policya roz\\ri~~zuje 
zebrania z PO\\'odu przemówień polskich, 
choć najwyższy trybunał administracyjny 
kilkakrotnie już orzekl, że postępowanie 
taki e władz policyjnych jest wprost bez
prawne. 

A jakże się dzieje nam Pola-kOi'm jako 
'Cl.lonkom korporacyi publicznych, gmin 
p(•litycznych i szkolnych, komunalnych 
związków powiatowych i prowincyonal
nych? Język polski tu wszędzlie wyklu-

1.czony, chyba na zgromadzeniach gmm 
wiejskich gdzieniegdzie jeszcze dopuszcza ... 
ny. Burmistrzów Polaków prawie nie ma 
już wcale, a jak często czytamy, że Pola
q, cieszący się na·wet zaufaniem współ
obvwateli Niemców ~ żydów nie za.stają 
potw1er<lzeni naradzców miejskich, sołty
sów i lawn.ikó\.v gminnych lub cztonków 
rdozorÓ\\- szkolnych! 

Aby zapobiedz większościom polsikLm 
w sejmikach powiatowych ·i sejmiie pro.
wincyonalnym, nowa ordynacya powiato
wa i prowincyonalna odpowuadająca no
woczesnym potrzebom samorz4odu tylko z 
różnemi ograni~zcniamh w Księstwie P0+z
nal1skiem zostala zaprnwadzona. 

A paf1stv.'o samo1 jakże względem nas 
występuje?! - Język polski z wszystklich 
wladz sądowych 1i administracyjnycµ wy
lduczony, urz,ęqników Polaków w Księ
stwie na wyższych stanowiskach nieomal 
na palcach pol&::zysz, dzierżawcy domeny 
królewskiej ·Po1a1ka nie ma żadnego. O 
działalności komisyi kolonizacyjnej, tej in
.stytucyti, która miliony swe ;czerpie z ogól
nych funduszów państwowych, na które i 
my · się składać musumy, a k~ra dobro
dziejstwy swojemi tylko Niemców obda
rza - rozwodzić się tutaj nie będę. Dość 
ws~omnieć o niej! 

· 'Otóż ob.raz ną.szych. stosunków pra
wncv-pQilitycznych ! 

z Tłf ojny r~syjsko·j~oońskiej. 
Liniewicz donosi: Japończycy \vyko

nali energiczny marsz w kierunku Beihe. 
Nasze stni.że przednie opuściły swe r.ozy
.:zycye, ale gdy otrzymały wzmocr.il~lllJ, 
nieprzyjaciel się cofnął. 

Wystawa wszechświatowa 
w Leodyum, 

Wystawa \V Leodyum, pomimo ofi
cyalnego jej otwarcia przed ·dwoma blisko 
miesi·ącami, teraz d<:>P;iero za ukończoną u
ważaną · być mdże. Tu i owdzie pracują 
jeszcze robotnicy' tu i owdzie napotyka 

· się desk'i i skrzynne, lecz to wszystko dro
bnostka w porównaruu z tern, co było parę 
tygodni po otwarciu. Wtedy zwliedzaiący 
narażony byl na· każdym krnku na wy.pa
dek, nie mówiiąc już o tern, że trzy czwarte 
wystawy bylo dla· niego niedostępnem i 
dziwić się należy komitetowi, 1iż dla publi~ 
-czn-ości wystawę otworzył, narażając ją w 
ten sposób na przykry zawód: w miejsce 
okazów wystawowych, spotykał zwiedza
jący jeśI:i. nie rumowiska desek, żelaztwa, 
·cegiel i wszelkiego rodzaju materyałów 
bud-owianych, to w naHepszyim razie tabli
·cę z napisem: „wstęp zakazany". I tyle 
vv1dział wys.tawy. 

Teraz jest już i·naiczei, większ::>ść pa
wilonów podwoje swoje otwarła, w hali 
głównej wszystko prawie ukończone. 
Przedewsz.ystkiem mamy ku wygodzie pu
bliczności komisyę mieszkaniową, za po
śrcdnictwe'11 której przyjeżdżający do 
'Leodyum ·otrzymać może mieszkanie pry
watne w cenie od' 2- 15 fr. dziennie za po
.kój łącznie ze śniadaniem ra:no, światłem i 
usługą; tylrko pokoje czyste, dobrze urzą-
1dzone i zdrowe brnne są pod uwagę. 
"vV szelkich informacyi w tym względz.ie 
:udziela! „Bureau administratif du Comite 
1des Logerńents, rue du Paradts 77, Liege. 

Drug;im pomysłem jest Biuro handJo„ 
we w obrębie\vystawy, stanowiące zupeł
ną· omvość na '„far.:narkach". wszechś·wu.a
tołV:ych, 'k~órego_ zadaniem ' jest dać zwie~ 
d2:ająuemu :mO'i:no.ść wyciągnąć z wystawy. 

Tego samego dnia nieprzyjaciel posu.ql 
SiG w kierunku Loguchen i \Vanhega. 

Dzienniki londyńskie piszą, Żć \\ Ma!1.l. 
7.ury>i Japończycy nie rozpoczęli wpra
v. dzie jeszcze walnej bitwy, ale pvst1\van i ~ 
się ich wojsk w ostatnich dniach wskazuje, · 
iż gotują .się do zgniecenia Li11ic•.-. k1a 7•l 

jednym zamachem. 
Japoiiski ajent skarbo\vy, Takahacl'1, 

który óbecnie bawi w Anglii, OŚ\\'Iadczy! 
zastępcy biura Reutera, że niemożli\\ em 
Jest przewidz.ieć wynik lub cvts tn' ania 
obecnych rokowań pokojowych. Japonia 
musi się liczyć z przysztą kwc:;~yą fn:J.1 i
s1wą. Nawet gdyby przyszlo do pokoJt~. 
b~dzie Japo111a potrzebGt\\ ala \\' t1.,-crj J , Jer~i-: 
d2.y na pokrycie wewnętrznej poży .'zl;i 
na koszta powrotu wojska i na cel.! prze~. 
myslowe. Dlatego propoino'~lane ics~ !1k 
Ndszybsze zaciągnięcie za gr:1?1k<l n 1\\ ci 
pożyczki w wysokości 30 milionów funtów 
szterlingów1 (około 600 milionów marek,) 
którąby wydano\\" Londynie, Nuwyrn Jor 
ktt i na europejskim kontynenc:e. 

Jenerał Liniewicz donosi, że 16 wiorst 
na południe od Liauchunpe wyparta 1 hp
ca Japof1czyików z ok·opów przy wiosce 
Sanocicc. Rosyamiie zniszczyli 1 batalion 
japor1skiej piechoty. 

Zi~mie polskie. 
Z Prus ~achodnieh Warmii i Mazur. 

Tczew. Nieszczęście kolejowe wyda
rzyło się w Tczewie w Prusach Zach. Lo
komotywa będąca w pełnym biegu naje
chała na o<lh1jak z tom, Palacz zastał za
bity na miejscu, a k.lterown.iJk lokomotywy 
poparzyl się ciężko na calem ciele i zgniótł 
sobie klatkę piersiową. Stain jego jest bez~ 
nadziej ny. 

Gdańsk. Clężka burza przeciągała nad 
ranem nad Gdańskiem i najbliższą jego o
kol:icą. ttuk piorunów wstrząsa! powie
trzem i ploszyl mieszkańcom sen z oczu. 
Pomiędzy innemi udzef2:yl piorun \V ko
ściól protestancki św., Kaitarzyny przy ul
Mlyiiskiej. Zniszci1l' doszczętnie więże i 
otaczające ją cztery wneżyczki. Dzw0ny 
stopily się i runęły na ziem1ię. Cała miej
ska straż ogni-owa ~ z zakładów cesarskich 
podążyła na miejsce, i złączonym jej us1-
fowaniom pow:iodło si·ę tę starożytną śwlią
tynię uratować od zupełnej zagłady. Mu
ry i wnętrze kościola nie ucierpiały. 0da6 
szczanie nie usłyszą już choralów, które.· 
słynny zegar na wieży tego zboru co godzi 
nę wygrywal. 

Nie obyło się także bez przykrego wy
padku. Jeden ze strażaków potłukł się s'il
ni'c przy pracach ratunkowych, żyam jego 
nie zagraża jednak niebezpieczeństwo .. 

- 500 robotników na .budowlach ·za~ 

max~mum korzyści przy miniimum kosz
tów i czasu. Biurn to dzieli się na kilka 
sekcYi. Mamy wlęc wspaniale urządzo„ 
ną i opatrzoną biblio~ekę; prócz dużej ilo-
ści dziel, traktujących o handlu i przemy
śle, znajduje się dobrze skompletowana ko
lekcya czasopism 'technicznych; dalej tak 
zwaną służbę bibliograficzną, prowadzoną 
przez .Instytut międzynarodo.wy bibliogra
ficzny, która pozwala poinfO!rmować Siię o 
wszystkiem, co dotąd pisane byto we 
wszysakich państwach o danym przedmi-O'
c1~ w naukach stósowanych,· przemyśle li 
handlu; dalej sekcya patentów; inna znowu 
sekcya prowadzona przez Towarzystwo 
Związku handlowego ·i przemyslowego 
da1e wszelkie informacye o znaka~h fa
brycznych i handlo\vych. 

0

Dalej sekcya 
techniczna zajmuje s;ę kw:estyami trans:. 
portu, kosztów, ' cla; dalej muzeum handlo
we, a wreszcie Biuro wydaje karty na 
zwiedzen'ie ważniejszych fabryk okręgu 
leodyjsk\iego, do których dos•ęp normalnie 
jest bardzo trudny. 

Udzia1ł zagranicy w · wystawie leodyj
skiej iest bardzo znaczy, zwłaszcza fran
cyi i Niemiec. Francya zajmuje w ha:li 
g!ównej, tej najważniejszej części wysta
wy, 29 OOO mtr. kw., z których 5000 w ga
leryi maszyn, następnie idą Niemcy, które 
z~jmują 7500 mtr. kw., dalej Wlochy 2000, 
Japoc~a 1800, Austrya i R.osya 1500, An
glia 1300, wreszcie Szwajcarya, ttolandya 
i Szwecya po 1000, Chiny 825, Stany Zje
dnoczone 800 itd. Cyfry te tyczą się jedy
nie hali głównej, do nich należy jeszcze do
dać paface i pawilony poszczególnych 
państw, jako to kolonii francuzkich: Tanki~ 
nu, Indod~n, SengaJu. Madagaskaru, Tu
n!sn i Algieru, następnie Kanady; Norwegii 
Setbii, Mnntenegr~, .Rumunii, Boliwii, Ma
roko itd. Belgia zarezerw-Owala dla siebie 
w . hali 45000 mtr. kw., z których 16. OOO w 
gałeryi maszyn, nie licząc licznych patu.-

przesrało w sobotę prace;. ' Dema.gają się 
dla robotników na równi pracujących 30, 
dla dostawiających wapno i cegłę 35 fen. 
zarobku na godzinę. Dotąd wynosil zaro
bek na godzinę 28 fen. Izba handlawa pJ
~tanow1la sprawę dotychczaso\vych zarob 
kó.~· zbadać. · -· 

Olsztyn. „Gazeta Olsztyi1ska" pisze: 
W tutejszym składzie piwa i fabryce li
monady pa11a ł~. p, ,\ _11.„ 1 --~ ornt<.:y katoli
cy, którzy \\r środę rozmawiali o tern, ż~ 
następnego dnia jest święto katolickie śs. 
Piotra i Pawla, więc do pracy me przyjdą. 
Na to kierownik interesu p. P., ewangelik, 
odezwał się z przekąsem: Ja do pracy 
przyjdę, więc i wy przyjść musicie, zre
sztą Piotr i Paweł powiedzieh, że św:ęta 
nic ma. Powiedziawszy to, pan P. poszedł 
ku jednej z maszyn i chc iai je{ zatrzymać, 
gdy dostal się nogą w pas, który mu urwał 
palec u prawej nogi i resztę palcy pogniótł 
tak, że trzeba je będzie zapewne odl..i~. 
Okaleczonego odstawiono do lazareti: , 
gdzie też musral święcić śś. Piotra 1 Pa\\ la 
a nadto ból a1erpieć. 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 
Wiec w Ostrzeszowie odbyl się \\' pią 

tek na sali p. Kahlerta, 1która ITljlmo upału 
zapefniona byla, jak czytamy w „Oaz. 
O str.", po brzegi. Przewodniczył "\vfrecow1 
p. dr. Zycki z Ostrzeszowa. Przemawiali 
świetnie posłowie dr. Mizerski i 
dr. Niegolew§ki. Pan dr. Jordan, skar
bnik komitetu powiatowego, na\vo.fy\va! 
do skladek na cele wyborcze. Pan mece.
nas Radziszewski mówił o sgutkach usta
wy osadrnczej. P. dr. Zycki, zamykając 
\viec, prosił komitet pow\iatowy, by urzą
dzi! wiece w innych pobliskich mia.stecz
kach. Przebieg wieca byl poważny. 

Poznań. Przeciwko szkole wyzna
niowej w Księstw.ie występuje w dłuższym 
arty;kule „Paedagog. Ztg." nawJięzu1ąc do 
znanej rezolucya hakatystów, którzy żą
dają osobnych oddziałów przygotaiwa-

. wczych dla dzieci polskich wstępujących 
do szkoły. Wymieniane pismo sądzi, że 
szkoła wyznaniowa, jaką Żamierzają prze
prowadzić Llberalowie w sejmie, da 1- ola
kom w rękę dalszą broń przeoiwko n)Lem
czyźnie. Jedynym ratunkiem dla niemczy 
zny - pisze „Paedagog. Ztg." - jest SZ'ko
ła symultanna w W. l(s. Poznańskiem i \Vu 

góle w dzielnicach polskich. 
Inowrocław . . P. dr. Ulatowski, -odpo

·wiedzialny redaktor „Duennika l(ujawsikie 
go", rozpocząl w środę, 28 czerwca, od.
siadywanie trzymiesięcznej kary \V. wie
i;,ieniiu inowrodawskiem za obrazę, której 
s"if; dopatrzono w korespondencyi, oplisują
cej obchód weselny u gospodarza p. A. w 
<;ienaisku . 

Po odsiedzeniu tej trzymiesięcznej ka-

ców i pawilonów po całym placu wysta-
wowym rozrzuconych, I 

Kto jednak widzial wystaiwę pairysiką 
\\- 9100 r. lub w St. Louis w r. z., ten wy- · 
stawą lecdyjską zachwycać się nije będz~e. 
Bo nie jest to wystawa ani w wie1kim sty
lu, jak dwie poprzednie pO!wyżei \Vspomnia 
rie, ani też ntema nic takiego, coby specyal
nie przyciągać mogfo. „Clou" wystawo
we nie istnieje, ·chyba jedynie polożenie, 
!które rzeczywiście jest malownicze nad 
wyraz. Rzucona nad wodami Maasu (Meu 
se) i Urty (Ourty), które niby wstęgi sine 
\Viją się w dail, częśdą wśród zieloności i 
barwnego kw[ecia prześlicznych plantacyi, 
z odległym widokiem majaczących na h:J
ryzoncie wzgórz, wystawa ze swymi ró
żnonxlnymi budynkami ze swyrnd piękny
mi pawdonami i pałacami, które nforzadko 
\TI'Smukłemi wieżycami strzelają ku górze 
nbsiada jakiś wdzięk specyalny, jakiś urok 
łltóry czyni, ż całość wystawy spra\\fa 
Ha widzu wrażenie .rnHe, sympatyczne i 
qodatnie: 

Tlumy też nieprzerwanie zwiedzają 
\vystawę, Humy różnorodne , różnojęzycz
tjc, tlumy, wśród których ze zdziwieniem 
dbserwujemy liczny zastęp ksaęży. Zdzi
~-1enie nasze spowodowane jest nieda
\Ynem ostrzeżeniem biskupa limburskiego 
~e \vszystkich ambon ogłoszonem. Ostrze 
zen1ie to radziło r.odzicom dziatwy swej ruie 
pr0\vadz1ć na wystawę, aby ni.e narażać 
jej na nieprzystojne w3.dowiska; specyalnie 
qstrzegł biskup -owieczki swe przed dzielni 
qą wystawową „Vieux Liege" a kto pamię
~ „Vi.eux Par.is", łatwo zrozumie dla .cze
go; średniowieczne jednak zabytki nagro
tiiadzone w tym zakątku wystaiwy dziwny 
4rok: wy,wierają, i widzowie nie mOlgq się 
im oprzeć. 
i 
I 

ry, czeka p. dr. Ulatc-.:1·skkgo h:szcze dru. 
ga, czteromiesięczna. 

W Puszczykowie, ułubionem mieiSc:i 
wycieczek poznańczyków utonął w · War. 
c'if sierżant Fiedler z bataLI.onu trenów J><J. 
~nańskich. Poszedl on się kąpał; przeJ)ły. 
nąwszy na drugą stronę, zawofat naglt: 
„Rettung !" i poszedł na dno. Pra_wdopo. 
dobnie ruszyJ go paraliż. Przed 1kąpiel~ 
oddal swój pierścionek narzeczonej cit 
scho\vania - na zawsze. , 

Poznali. Połączenie tutejszego banku 
pod firmą „Ostbank fiir Handel und Ge. 
werbe" z berlińskttm ,,Ostdeutsche Bank· 
uchwalonem zostało na sobotniern posie. 
dzenliu rady nadzorczej ostatniego bankt 
w Berlinie. Decyzya nast4pi 12 bm . ..... 
Jak wiadomo sprzedawczycy nasi zalicza. 
ją slię do ·klienteli „Ostbanku". 

Łąkocin. Podczas burzy w Ląkooin 1e 
majątku rycerskim pod Inowroclawiem

1 
u. 

derzył piorun w śto<lolę, która spłonęła , a 
równocześrnie zabił \Voźnicę a pe\.vneg-0 ro. 
botnJ~a ciężiko1 poranił. 

Bydgoszcz. Burza gradowa, która na. 
waedziła w sobotę Bydgoszcz i okolicę, 
wyrządziła ogromne szkody \-V polach. W 
niektórych miejscach padał grad wiełkośc1 
orzecha laskowego i zniszczy] zboża zu. 
pełnne. 

·Leszno. vV nocy z czwartku r. :1 p1q. 
tek około godziny o p ,.Jwstat og;ei'1 w pa. 
rowym tartaku Nergera przy rydzy6sk1ej 
drodze. Stróże nocni zbudzili mic:1zkari. 
ców miasta, a dzwon ratuszorwy tJW dłuż
szy czas ·na trwogę. Straż pożarna doś~ 
spieszrne na miejsce pOlżaru się stawi{a, a i 
w10jsko zarekwirowane. do pomocy dzielnie 
się uwija·l<)I. Z faibryki samej nie można je. 
dnak bylo prócz murów dolnych i komi11a 
fabrycznego nk uratować, caty buwie:n 
budynek od razu stanął w płornieniad1. 
Spaliły się wszystkie maszyny ' cab mz:i 
dzenie; szkody są więc ogromne. Za\vale. 
nin się komina, oraz zajęciu się op;romny;·h 
stosów drzewa i szop z deskami zapobie
gła straż ogn!iowa. Szkody są pokrrt~ 
przez zabezpieczenulie. 

- W tych dniach utonął przy ·kąparnu 
17-letm syn kolonisty SundermaanL 

Ze Slązka c~yU Starej Polski. 
Bytom. Zmiany w ducho\.vie11st\m. 

Przesiedleni lub rruanowani zosta:i :- Ks. 
prob. Karol Stokoła Niem. Brow:ei1;a 
aktuaryuszem dla archilpresbyteryatu w 
Glogówku, ks. kapelan Winkler z Charlct· 
tenburga jako adm~nistrator do." DŻ1eckowic 
ks . admm!istrator Tomaschik z Wiełk. G1el 
mu do Maciowakrzai ·W l(oazielskiem, h I 
kapelan Kaisig ze Zaborza jako II l\apela~ 
d-0 Król. ttuty w parafii św. Barbary, ks. 
kapelan Zając z Gorzkowa jako taki do M1-
kulczyc ks. administrator Wojtak z Prz;· 
chodu jaiko I kapelan do Kamienia w ~trze
leckie~, ks. _kapelan Schubert i Miłod\:l~~ 
jako taki do Choctcbuża, ks. kapehn .:·l tl' I 
drzejczyk z Tarn. Oór jako WJ.kary powia· 
tQ-wy do Jawora, k·s. ·kapelan I\oko:t z Cho 
c!ebufa tako II kapelan do Niem,. Piekar 
sk. kapelart Gottwald z Maciowakrza jaro 
II kapelan do Charlottenburga.. 

Bytom. Przed kilku miesiącami ska· , 
zal sąd r.edaktqra „Qwiazdy" za wzywan~ 1 
rodziców, aby z dziećmi w 'domu po pr~lsku 
rozma'\v1afi, na 450 marek ka.ry. Prokura· 
tor wniósł o cztery nuesiące więz1cni1. 

Minister Schonstedt, inter]l>e!oW3il~! 
przez posłów naszych pp. Mizersldego 1 

l(ulerskiego, oświadczyJ, że niei będzfo. od· 
powiadał w sprawie procesi1 „Gwind".v" 
poniewa.ż sąd rzeszy ostatecznie spraWY 
me rozstrzygnąl. 

Sąd rzeszy rozpatrywał przed k i !.~ u 
dniami ów proces i rewizyę odrzucit, r.a· 
twicrdzaj41c wyrnk bytomsldej izby karne: 

Pan minister Schonstedt ma tc nz 
glos ... 

Także drugi proces „Gwiazdy" to~Z}·I 
Slf.t przed sądem rzeszy. 

Za artykuł „Odzie mi <lobrze, tam ma 
ojczyzna", w którym omawia autor !Jl ~)'· 
wiązanie Słowian do rodzinnej gl~by 11

• 

przeciwsta\vieniu do Niemców, skazal S<\!i 

bytomski redaktora „Gwiazdy" na <l ·~ ~ 
miesiące więzienia. Oskarżony ap'c[O.\~~~ I 
do sądu rzeszy. Sąd rzeszy za[Wic1oz1 

·wyrok .. 
Mysłowice. Na stare lata rekruwn. 

Pewien od kiJ.ku lat mieszkający w M~S~~i 
wicach na O. Slązkti majster kra\~1e~ 0 
poddany austryack~, przyjąt poddanst'1. 
pruskie. Prawo pruskie J)rzepisuie, ze 
mężczyzni, którzy przyjęli pod~ańst:1 0 

pruskie, a rne sk.of1czyU jeszcze 47 lat Z).' 
cia, zobowiązani są do służby wojskow.eii 
Więc i ów majster,. lic;ąc~ .32 lata, ·~t1Sl ~I 
się stawić i przeznac.zono go.,do 2.~..P0~0 
piechoty \V Gliwicach. W Austry1. S\\~l
czasu został od służby wojskowei. zVi 



niony. J cżel.i teraz na drodze laski nie zo- -
stan~e uwoinfony od slużhy, będzie Jmtsiał 
rta stare lata jako rekrut dźwigać w Pru
sach tornister:. . 

]l(atowłce. Drożyzna mięsa na G. $1:.1-
zku. 's.powodowala radnych miejskich \\: 
Królorv.'ejbucie do wniesienia interpelacy1 
do magis~ratu, co uczynił w celu zapo!1ie~ 
żenia zlemu. Pierwsz~r bunnistrz odpo-
1\VJedział, że odbędzie się 110\\ a konfercn
cya " bm. w Kat0\v11cach w obecności se
kretarza stann i referenta z ministerst\\ a 
handlu oraz przedsta\\kieli intereSO\\ a
nych miast i wladz prowJncyonalnych. 
Przypuszczać można, że większy dowóz 
świl1 z zagranicy, którego spodzie\\ ano się 
dop1ero \V przysz.tym roku, już w tych 
dniach zostanie dozwolony. 

\\'iadomości ze świata. 
~iemcy. 20,327,913 katolików żyje w 

Ntemczech czyli 361 na 1000 mieszkańców. 
Najwięcej katolików w stosunku procento
:\rym jest w Alzacyi i Lotaryngii. W Pru
sach najwięcej katolicką prowincyą jest 
Wiel1kie . Księstwo Poznat'1sk.1e., bo liczy 
67f: katoMków na 1000 mieszkańców. 

Anglia. W Izbic niższej parlamentu 
angielskiego toczyła się w ko1'icu ubiegłe
go iygodnia dyskusya nad etatem marynar 
ki Przy tej sposobności poseł Robertson 
wyrazi! zdai1ie, że ze względu na zniszcze
nie floty rosyjskiej pod Tsusz1mą i zmia
nę w stosunkach flot calego świata potity
ka morska Anglii p-0\vinna być poddana rc
wjzyi. 

Sekretarz pairlamenLtrny Brctyman 
OŚ\\ iadczyl, że celem admirnlicyi jest sta
ramt... się o dostateczną liczbc okrętów 111e
tylko dta pokona11ia wro:ga, a.le też dla za-

. bezpieczenia handlu w czasach wojennych. 
Poseł Bowlcs sądził, że słusznńe pod

nióst, swego czasu lord ad'mirali.cyi Lee, 
iż naicży obccme zwróoić zwiększ:)oną u
}\ agę na morze Północne czyli niemieckie. 

Z Rosyi. Nie ulega iuż najmniejszej 
wątpliwości, że wypadki w Odesie i L1ba
wie nie są tylko przypadkowymi, a1kolicz
i110śc.iowymi buntami źle traktowanych za
łóg okrę'towych, lecz przygotowaną 11a-

. przód rewolucyą. Pomiędzy zabgą Pn
temkma a p-rzywódzcami partyi rewolucyj 
nej na lądzie, istniało najoczywiściej poro
zumi'€nie . .:.___ Marynarze oddali się na u-

. stug; ruchu rewolucyjnego. 
~'O\\;Y to zwrot w tym ruchu, groźnfiej

szy i dónio$lejszy od wszystkitch wybu
chów dotychczasowych. - Abso.h.ityzmo
:wi carskiemu usuwa się z pod nóg ostatnia 
podstaw~: armia~ 

Bunt wojsko~y rozpoczyna się w ma
fynzrce, a \vięc w tej częśd sily zbrojnej, 
którą dotychczais stawi:rno na równii z 
igwardyą, :w której na ·oficerów dopuszcza-

. no tyl.kOI szlachtę. Lecz żołnierzy okręto
wych nie można· było tak odosobnić od 
świ·ata i: od nur'tujących w państwie prą

' dów, jak \vojsko lądowe. Rychło też 
. prądy te dotarty na okręty i wywotaty ka 
, tastroię. · · · 
. Jaki~ będą jej następstwa w tej chwili 
jeszcze p,rzewidztieć się 11/le da. Wszystko 
zależeć Jjędzie od tego, czy obt!ctrn rewolu
cya pc)°zóstanie \vylączhie· sprawą' wewn~-· 

. trzną Rosyi i czy Rosy.a sama ją pokona, 
czy też ·obce moca.rstwa znajdą powód ~o 
wkroczen~a. Rewolucyoniiści widocznie 
starają się \\'Y\\ -·Jiać za.targi między naro-

1 dowe. Podobno rzucano już nawet bomby 
pod konsulaty państw zagranicznych. ~ 
drugiej strony trudno· jedna:k p,rzypuszcz_ac 
żeby partya re\volucyjna w Rosyi spodzie
\\ ala się poparcfa ze strony któregokol
wiek z mocarstw· euro.pejs.kich. Im wszy-

; stkim buwiem, a na]więcej rniJblnższemu 
scąsiadowi, Niemcom, zależy na t~m, aib~ 
Rosya byla w ciągłym stame zarn1esze~ i 

obezwladniei1ia. · Nigdy „życzliwi" sąsie
dzi nie przyłożą ręki do stworzenia sil~eL 
~~.:,;m~o~\~'R:;.at!:,;1 e~j_;,,i ..!k~o~n:,;:s;;ty:..;t;;;u.;.cYl;;.,;·;..n„e1-.· _R ... o_s_.y.,.1::. : 

fiJ eszczc teraz, 
moż n1 1 apisać na trzeci kw?.rtał 

Wiarusa Polskiego. 
· z róiny~ia słrott. 

Rauxet ·w· kovaln.i „Victor" kierowni~( 1?
kontC'>ty'\\~. k~ipo.lt1i1Jnej. Lange d?st;:iJ. porŚ~~~~ 
skmeczne:go ·1 wypad.!' · na szyny, gdzie 
z.nalazł. 

~a· 111; kwarł~t„wciąż zapisywać· można 

„\\'arusa Pol lde~o·'. l(tri praznie •" r • .; .. !l.~ 
ws~ystk1e numery, nlech zażąda ua p \..ZC..c: 
,,\\ 1arns Połski„ m:t 1 ·~chlieicrung" i d()plact 
IO fen. a po. zta \\'SZ 'Stkie numery Gd p czątku 
kw~rtaln do.starczyć wiuua.. 

Brambauer. \V kopalni „Minister .Achen
hach" zarwały się kamienie j zabity jednego z 
pracujących tam gómików. • 

.Wattensc~~d. Dnia ?O s~rpuia odpra \'i w 
tutc:Jszym kos.ciele pa·rafialnym prym1cye k . 
dr. van Rogen. 

Z Jeny donoszr1: O godzinie 10 przed 
pol_udniem eskplodowalo " ' fabryce cemen 
tu w Goschwitz pod Jeną 40 centnarów 
prochu. Prawie wszystkie okna w tej 
miejscowości są potluczone i wiele da
chów iest zerwanych. Na d\ orcu kolejo
:\ Ynt nacisk powietrza wskutek eksplozyi 
·1 wyrzucone w górę a następnie spadające 
kamienie wyrządziły wicie szkody. Je
den człowiek jest zraniony, mkt nie stracił 
życia. Przyczyną eksplozyi by la prawdo
podohnie ta okoliczność, że proch sam sit; 
zapalił "skutek upału. 

Rozmaitości. 
Czy poJ1cya ma prawo i obow:,\,'.~k 

płacić tak zwane śvlfiadkowe ::-.~<: r ') \1,·111t·:~ 
koszta podróży świadkom prz:::l ll!:1 ''cz
w anych na przesluchy? Pytanie to kiU. a
krotnie bylo rozważancm i iak dot<l<l myl
nie pojrnowanem. l(ozporzenie mi11i
steryalne z r.J·ku 1898 wyra.wie 
opiewa, że policya nijc jest :wbo\\ iazaną 
płacić świadkowego ani nawet zwraca,; 
kosztów pcdróży. Niecha.j się zatem nie 
Harażaią na nieprzyjemnoścu i koszta ci 
którzy bą<lż to1 ustnie, bądź piśmiennie żą
'Clają świadkowe za zmudę. 

Dla rzemieślników i kupców ważny 
wyrok wydał najwyższy sąd rzeszy nic
rn ieckiej w sprawie zamawiama i dosta\Yy 
towarów. Pewi·en kupujący zamówiJ pe
wien towar i dodał przy zamówieniu, że 
ten\, ar musi być zupctni:e taki, jaki mu już 
raz dostarczony zostaL Gdy potem towar 
zap1ówaony otrzymał, spostrzegł, że towar 
ten byl przez wodę uszkodzony w czasie 
przesylania. Z tego p·owodu ów kupują
cy zaskarżył firmę, która towar dostarcza 
la, o odszkodowanie za niedopelnienie wa
nrnków zamówienia, opierając się na § 
480 ustęp 2 kodeksu cywilnego. Równo
cześnoe kupujący me 1chc:Jat zapładć za to
war, dopóki mu ods1Jkodowanie przyzna
nem nic zostanie. · · 

Z tego powodu, że kupujący zapladć 
nie chcial, firma, która mu towar sprzeda
la, zaskarżyla go o zapłacenie. Sądy ska..: 
zary kupującego· na zaplacenie otrzymane-· 
go towaru. Ten zafożyl rewizye do naj
wyższego sądu rzeszy niemieckiej, ale i 
te.n skazal go na zapłacenie towaru, przy
czem orzekl, co następuje: 

Jeżeli kupujący mniema, że zamówił 
tcnvar takj sam jaki już byl poprzednio 
m!al, a potem ten po raz drugi otrzymany 
towar był przez wodę uszkodzony, jak
kolwiek pierwszy ta.war przez \.Vodę u
szkodzony niie był - to myh się on i nie 
zna~ 480 ustęp 2 kodeksu cywilnego. Wa
runek, że towar mial być taki sam jak PQ
prze.dnio, odnosi Slię tylko do jakości towa- , 
rn, mi.an owicie co do materyalu . i fabryka
•cy;i ~O.waru, ale nue odnosi się on do p.rzcs~ł 
ki towam. K:upu}ący po.winien byl także 
i w do sposobu przesyłki odpo\viednie 
zrobić zastrzeżenie, a tego nie zrobił. Dia 
tego mniemarn·e kupujące.go, że może żą
dać \\" po.wyższych warunkach odszkodo
wanńa, nie mo·żc być uznane za upraw11io- . 
llC, 

Tow. św. Józefa i Tow. „Gwiazda Jedn-0ści" 
w Osterfełd 

oznajmiają swym szan. czfonkom oraz \VSZ).·
stkirn Pola·kom w Osteriald, iż w 11edz1elę dma 
9 lipca t. r. o godz. 7.!4 odchodzi pociąg z piei
grzymką do Kevelaer. Powrót o godz. 7 m~n. 
20 w poniedzi'aiek na wieczór. Liczny. ud7.Jal 
Polaków \V pfol::(rzymce jest bardzo poządany., 
(2) Zarząd. 

Baczn-0ść ! fickel! Baczność? 
Tm\·arn shni ~imn. „SokóJ·· w Eicl-Ju <l· 1-

11o~i swrm <lruhom, iż t~r~z nasz lolrnl towa
rz\·ski znajduje się u goscmnegp Bendla Pro/ 
ulicy Kaiserstr. Zaraz.em donosimy druhom, ~z 
pierwsze ćwiczenia gimnastyczne odbędą. się 
we wtorek dnia 11 h. m. Czo.lem! Wy~Jał. 

Uwag~~ ćwiczcni1 gimn. oJby\Yac s1c hę-
(1ą we wtorek n piatck. Od> 

p O D Z I Ę I( O W A N I E. 
\V imieniu Diclgrzymki z R~ckJ;nl(;h".'.usen 

clo łiard.e11he-r1!-0:C\V. gt:;s, która s:ę " 1brl:.l 18 
czerwca skra.damy naszy~t ~.uszpasterzom .~s. 
Alt-Ep~(ng'owi z Rcckl.-Sud ' q . . łicrbert<rn ,1 !: 
Stukei1husch z:t ich t.ru?.Y ~0111:s1< ne ':'. k~z·~~ 

ielgrzymki i prawJzrw,e o!coy. sk~ ~pie ~ 1.~ 
~udownem miejscu H~d. 11~n11 h1c~11~. n11 t~,acZ'l_ 

. 'ak 11 ;) jserdcci111e1szc poJz,ck-'" arn.v. ro( .. } nn. 1 · . B' t::i~'" I szeni staropci!sk1crn ,. og zap ~1,;. , 

Z.arzą.d Tow. pQd oo. Serca Jeiuscw~<> w R.eck 
r111::hausen. 

ToYi arzystwo ·w. tchała Arch. w H hield 
dono i \\ vm l:7Jlonkom, ii. w 11ied1.icle <l~:a 9 
bm PD pot. o R"odz. • odbędzie ie pólro zn 
,~-alne acbranie na ali zwyk~rch po~icdzei1. 
liczny ud1.iał w zebraniu upra _za si~. ho hęd1ie 
obór noweKO zarządu i . pra\ ·ozdanie pólrocrne 
przeczytane. Zarząd je t po:ź.~tdany o godz. ? 
pn pot. O punkt11al11e tawienic ię upra za 
(:?) ZaHad. 

Blumenthal w Hanowerskiem. 
\ alne zebranie TtYW. ·w. Józeia w !31urncn 

thalu <x1hcdzic sic w nicx!ziclt:~. dnia 9 lipca po 
Jl'lL o godz. ;~ u p. flocke. Szan. c1lorrków pro
sim\' o liczne przybycie. Goście mile \\i d:r.ian h 
( 1 <i) • Zarząd. 

Towarzystwo 2imn. „S-Okót'· w Ewin~ 
(\onosi swym drnhom. iż prz\'szlc \\'alnc zcbrrt
n:c odbędzie się w n1etlziclę dnia 9 lipca o godz. 
5 oo poi. w lokalu pani Klo<lc. Liczn\' JJdziat 
clrnhó\\' poż~idany. Oościc mile \\'idziai1i. (I) 

Wydział. 

Baczność Polacy w Oberhausen i okolicy! 
.Plnlska pielgrzJ mka z Oberhausen do Kc·· 

vclaer n:e może się odbyć 8 i 9 lipca t. r .. lecz 
prawdopodohnic o<lbędzie się 29 i .10 lipca alhc 
5 i 6 sierpn'.a. Dalsze szczc~My o~łoszo11c zo-
stan:: w te.i g-azecie. (2d') 

Ks. wikary Scharte, 
polski duszpasterz. 

WIEC PRZEDWYBOI{CZY W ESSEN 
odbędzie si:ę dnia 9 lipca n ~otlz. I I przed rmł. 
w sal~ pana Me is tra ( Alfrcdushaus) przy ulicy 
Froh11hauscnstr. 19, na który się zapra:w.a 
wszystkich Polak(rw z Essen .i oknlicy. O licz
ny udziat prosi (:; d) 
Miejscowy kom:tet wyborczy polski dla miasta 

Essen. 

Baczność! Etberield ! Bacznoość ! 
Rodakom z t:luerfeldu i okolic~ uprzejmie 

do11osze. że Towarzyst\vo ś·w. Wawrzyl1ca od
bywać będzie \\ e posiedzenia na sali Pitrer'a 
przy ul. Kaiserstr. nr. K Od przysztei nied:11;cli 
9 lipca regularnie co drugą niedzielę już o godz. 
2 p'O• pot. zairniast jak dotąd o 60. Przysz.k po
siedzc·nie jest walne, powinnością jest więti ka
żdego czlonka być obecnym. gdyż będz(e obie
rany nowy zarząd i ważne sprawy pod ol;rad! 
przyjdą. lgn. Grudziński. sek.r.:. (3) 

Baczność Rodacy w Essen i okotlcy! 
W niedz1iclę dnia 9 lipca po pot. o godz. 0J 

Qdbędzie się wycieczka latowa do lasku _prZ) 
R.ell.inghause11. tak z.wanym „Ortiner '.\·ald". 
(wdowa Keienberg). Bilet zwrotny z gJóiwnego 
•dworca z Essen kosztuje tylko 20 fen. Pwsimy 
wszystkich R.odaków o )iczue przybycie. gdyż 
będą różne piękne gry dla dzieai i doro_sty~h, 
oraz strzelanie do tarczy o nagrody. Daki więc 
R.odacy z famifiiami waszerni na świeże powie
trze o hv tam odetchnąć wśród S\\ o.rch po 
carotygodniowc·j. pracy, i pokrzepić ~ię świc
żem powietrzem. a z. pewnością tego ruie pCYi.a
~·niecie. Tak samo pros.inry I~odaków i Ro<la_
c'l.ki z Rcllir~hausen, frohnhausen, Ał!cndmr, 
Altenessen i okoiicy o tuskawe przy1)rc1e. 

Uwaga: W raztic nicpognJy \\"'Y\:ieczka ~Jq
dzić w inną nic-d.7J:elę. co będzie n.a• tern m1c1-
sctl o5Ęfoszone. UJ „ 

Wycieczka z Boctium 
do ogro-ju „Walbur~a" w Hoisted~'.P"f'ZY ul. P~t 
str. (dawniej Bismarckstr.) odlwdzi<: się .w llle: 
d;r.ielę. dnia 9 lipca o lOOZ. 4 po P-Głudnm. w. 
o!!rO-.dzie będą rozmaite gry dla dorosły~ 1 
dzieci, oraz strzelattle do tantzy i kulanie kre-

·. gil. Na wycieczkę tę zapr~z~my ws~Y- kich 
rodaków z okoficy, a s;r.czcuulme „J(om1t~ł wy
cie~:zei: lato~ych z Wetter. 0 liczny urJLiał u
prasz;.e się. (3 d) 

Komitet wyciecz·dt la~owy~h'"' 

„ „ 

Wiece Zjednoczenia zaw. pol k. 
odbędą się w niedzielę dnia . łipca · na
st~pujących miej' cowo ·ciach·: 
W charnhorst po poł. o godz. 3 w 1 kału 

p. ttamke.. 
\\' M.eiderich przed poł. o g;xiz. 1,Y;; w 

lokalu p. Mi mal, Kurzestr.. 
\V Hessler-Gelsenkirchen po t>Ol. o g. 3 

\\' lokalu p. Tappe, dawn·ej Likfeld, 
Rei hstr., przy ·opalni „\Viłfielmine Vik
torya"~ 

Zebranie czl nRów ,.Zjcdhoczcuia w 
Iiombruch-Barop 9 lipca po pot o ~odz. 5 
\\' lokalu p. Sassc, Luis<!nstr. Z pO\\ odu 
bardzo ważnych · praw liczny [dział pożą
dany. podzia\\ .llny się, iż l~odacy ticzny 
udzial wezmą i; ·· wiecach, ~nzekonaniem 
też jest każdego zdro\\!O my.~Jącego czło
wieka, iż tylko l rzez· wielką rczbę moż.na 
coś zdziala~ . 

„Zjednoczenie zawodbw.e polskie••. 

Wi~ polski nr.7.edwyborc.z ~ • ·Stceie 
odbędzie się w 11iedziclę, 9, lipca o godz. 110 
przed poludniem w lokalu p. F 11itz Ruhrmann. 
przy uHc:r Bredc ,1eierstr. nr. M. Na powyższy 
wiec zapraszamy Polaków wyborców z Steele 
i okolicy. Wyhory nadchodz;:i. przeto nic po
winno by(: ani iedncgo r.odaka„ coby nie dążyl 
na w~cc. Gorli ;vs-i pow'inni J;)().ci<u{nąć mniei 
sprawą tą się interesuil\crcfo„ O wielki udzi:il 
uprasza się. 
Powiatowy kc.111itet wyborc:i;.,: polski na a>0włat 

Essen„ 

Wielki wiec polsk.L Oberhau en 
odbędzie sit;. w niedziel~ r.lnia 9 lipca o . ,dz. 
1 U~ zaraz pn Sumie na sali p. Kol ter przy tJł)
wym rynkll Mnwiricj WH111-). Na wiecu bt;d:t 
o~nawiane :a;i;ue spra\v)', r>r.zeto o licz;11y udział 
prosi (_3d) 

Związek P ków. 

Wielki wiec prlrdwyborczy 
w A1ten„to1en 

Qdb~d.tie sjtt· 91 tip;ca po pot o godz. ;4 na 
wielkiej sali p:i.na Józefa ~aa). przy kości~
!~ Ś\v. Jana, utic3 Kirch tr. Na porządku 
dziennym: :. Stano\\ isko na. ze wobe' 
wyb:>rów d parlamc11tu; 2. Nauka o wy
bonach; 3. Wybór Komi etu n ICJSCO\vego. 
4. Dysku ·~L 5. Zako1k2enie. Na powyż~ 
szym wiecu nie powinno brakn~ć an• je 
dnego Rodaka z Alte.ncsscn. O li.::wy u~ 
dzial prosi 

I( omitet powiat o wy. 

Młodzi robotnicy 
i robotnice 

z,1ajdl\ dobue płat.n i 
trwałe zatrudnienie ·o

szta. podrl>;iy zw1-.1c ~i~. 

A 1i r.: ~ : lloC'hum-
1,iml„n"•· ZUod
" arrn•und Wflf• 

' terłampea-Fabrik 

C. Koch. 

Najlep ze i n j ańszti 
do .szacht-0wanh poezu
kuję. Moe:~ się zgła!'ll&.c 
w g.:irzelni w We ae, 
~3) p. Langc'ldr' r. OBUWIE 

kupuje się 

w ·Herne, w d o ni u o • I w 1 a 

H. SC HU L TE. 
ul. Dworcowa nr. 54. Herne, Babnh&fstr. nr. 54. 

Naprzeciw ul. Nowej Neustr. 

~ ł*'4•J„1~a n~łoga. 

------Grant do 
budo w I 

ł 
m:i. do ~ruedanfa 

.Jakóh lllinra. 
w Ro ·hum. L•1i&en,,.t r 4. 

Pitrze: n.i 

łni'·t\ea 
di> w<:'zelkit·j r bot:•~ cd 
l ~ierpni.a. 

I MikołaiS~hmitzek · .(31 ~V1111r.e. • 
l'n er-F~itr.-.tr . ·1r. Gb. 
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SZKODY, 

wyrządzone przez pożar i wodę! 
Towary, uszkodzone przez potar i wodę, oraz inne towary mają zostać wyprzedane bajecznie tanio, aby uprzątn~ć. Znajduje się około 

Ił 1000 funtów pierza po cenie at 4,&0 za. funt, mieszane po 80 fen. funt. • ł I 
Partya konCekeyi ·dla daD1,' panów i dzie~i, 

garderoba do roboty, materye na suknie, towary bawełniane, firanki itd. itd. 
FIRMA: 

Ge.bru.der L·owenstein, 
Babnbofstr. nr. 12. :S: EB l\T E, Bababofstr. ·nr. 12. 

N ar o z n i k ul. M o n t - C en i s s t r. 

I 
BACZNOSC SCHALRE! I ••• •••• •• •• •• • ••••• 

Ktoby z Rodaków z Schalke i okoli.cy • • 
lilie wiedział, jak zap,isać sobie „Wiarusa • Franciszek Józefoski, • 
Polskiego", niech uda się do mnie, a chęt- • ul. Dworcowa 52 w ~~B~E, Bahn~of3tr .. 52: • 
uie za niego gazetę na poczcie. dla niego za- • Poleca skrzypee, harmomk1 duze, do rozc1ąganrn. i usine, • 

. .,. klarnetv itd. ·wszystko we wielkim wybcrze, bardzo tanio. • 
:piszę. ~ ~ 

Stefan Pietrowski, • Skład cygar i papierosów' • 
~?~~Ht~~~H~mttUiH~~~~IH~ : lasek, tabakierek, fajek, portmonetek, brzytew naljep- • 

I Albert Karrenberg ! :;;~;1~;;;~;:;;;~;;y••••: 
1tt w Kamen, Weststr. 75. il 
! Wielki skład najlepszych ! -
~ ~ Donoszt1 Szanownej Publiczności w Jiatenher1;u i oko• 

I k O I 0 W e Ó w I W. '~kł;d i warsztat obuwia ..._ 
~ po cenach najtańs.zych . m w~zelkiego rod~aju I Ceny umiarkowanf'. Pdecam się łaekawej • m pamięci szanO"W"nych Rodaków i Rodaczek. 

~ Reperacye dobrze i tanio m. Maksymi1i~c~nkKmowalczyk, * we własnym warsztacie. m mistrz szewski. )li ~ Ul. Kościelna nr. 32. Katernber((, JUrchstr. nr. 3!. 

m~~~~~mm~~~m~~~' m 

• 

li 
BaeznoAć ! . 

Rodacy w Herne i okolicy l 
· Polecam szanownym Rodakom mój 

skład żelaza, 
maszyn 

do gotowania, szycia, prania i wyżcliymani~ 
oraz 

wszelkich sprzętów kuchen. 
nych 

po cenach ,jak najtańszyeh. 
Zakupione rzeczy odstawiam franko do domn. 

Za gotówkę. . Na odpłatę. 

. Piecyki do- ogrzewania. 
S f a n i s ł a w J a n k o w i a k, 

HEBNE, Neustr. M. 

ee Księgarnią Wiarusa Polskiego •• 
'1 ,oleca wielki wybór ksldek do 11ahoteł1tw• I • 

~" czytania, wl•zarków, powl•szowaa ·1t• • 

Polska usługa! Latowa Polska usługa! 

WYPRZEDAŻ 
Bochum 

Hoehstr. 1. J. 
u firmy 

Gołdstauh :Socb.Um 
Hoehstr. 1. 

rozpocznie sie dzisiaj po tak bajecznie tanich cenach jak jeszcze nigdy dotąd. 
c~. 40~~~~~!~! jakość 3 ca 60x'oę!?.~!!i jakość IO ca. Go!ę!~~!~~ towar 18 

sztuka f. · sztuka f. sztuka f . sztuka f. 

-Pa-r-ty_a_fil_a_t_e_r_y_j_d_t•-µkoWaDyCh Ila . reczniki 2 (Wartość tego towaru 
f. jest nieomal · zupełnie eiężka jakość szare i białe w wyprzedaży 

Rz tuka 

przedazy sztuka f. jakość w wy~ży sztuka f. sztuka mr. czaj dobry towar sztuka. mr. 

Partya przedmiotów wzorowych: B.oszille, spodnie i kaftaniki nocne ~ ~ 
pomieszane do wyszukania, ciężka jakość, • wyprzedaży • '-- fen. I 

Partya kc:sz\1.l 'Wzorowych z prawdziwemi wyszyciami Madaira najlepsza ą ~ ~ 
jakość, wartość 4 do 6 mr. w wyprżedaży sztuka ~, • '-- fen. 

__..;, _____________________ __ 
Wystawa tychże przedmiotów w oknie narożnym. 

I. GOLD·STAUB, Bochum, Hochstr ~ 1. 
Polska usługa~ 



•odzloe połlGJ'I Uczcie dzieci swe 
lliwltt cątae I ltRć po polska! Nie lelt 
r.ue„ kła pot01D1twa awema zal8 -· „ .... pOsWMi! 

I WJPałi6w dnia. 
Rekosz rosyjskich marynarzy. 

Okret „Potemkin" zawinął do portu 
n-osyj~kiego w feodozyt. W Petersburgu 
są w5zyscy bezradni wobec e'statnich wy. 
padkó-w na okrętach. Pewien rosyjski a.~
mi ntł dowiediz1awszy się o rOlroszu mary
narzy rzekł: „To iest rzeczą okropną, to 
jest gorsze, mż pogrom nasz w cieśninie 
lmreaiiskiej. Tam zabito ciało floty rosyj
skiej, ale tu zamarł duch naszej marynar-
k. „ 

1. 

Car wobec życzeń poddanych. 
ear przyjął depuitacyę szlachty kur

skiej pod przewodnictwem marS'Załka szla
chty tej prowincyi hr. Dorrera. Deputa
cya wręczyła carowi adres z prośbą, aby 
zlachta i chłopi .otrzymali zastępców w 

przysz./em zgr-omadzeniu ustawoda:wcziem. 
Na prośbę pięciu marszatków szlachty 

o przyjęcie przez carĄ, ca.r przyjął tylko 
dwóch, mianowicie ma:rsz 

1 
~ 

-~~·iew skteJ ~ 1--'SS ~&~'{, 
etei:s urs ie1 . ~t-1 t 
odbyły się w prywatnym gabrnec1e cara 

tr ·~y bardzo długo. 

Telegramy. 
K l ł o • I a. Przy Schleimiinde zde· 

Tzył się okręt Worth z torpedowcem. Tor
;,edowiec zestal uszkodzo11y. Palacz zo-

:ttał poraniony. J I Unlewicz 
Petersbur • enera 

telegraiowal do cara dnia 3 bm.: U wojsk 
nie nastąpiła znilana. Wojska rosy)skł~ fy 
Korei rozpoczęły kroki gczepne I za1ę 
Kopansank oraz kilka Innych stanowisk. 

M o n a c b I u m. Zebranie metalow. 
ców zgodziło stę na warunkł uktad6w z 
lJl'acoclawcaml, Jakle przedłożyło minister· 
stwn spraw wewnętrznych. 

-Odsłonięcie pomnika 
Kościuszki w Milwaukee. 

ciem tam przebywajcie, gdz· 
Polska nasza ukochana! Odzie 
l(opiec Kościuszki - o tern ciąt m 
tego nigdy nie zapOiltlinaJcie ! 

„ tęraz kończąc, poz ólcie 
znidć okn;yki: Niech tyje Polska 

ukochana! (przeciągłe przygluszaJą<:e 
krotne at rozentuzyazmo anej publi-
.ezno i). iech tyje Ameryka, wolna o-
bca ziemia, która was wygnańców tak go
ścłnnie przyjmuje. (Okrzykom nie był 
końca. NaJprzewielebnieJszy k . arcypa
sterz kłlkakrotnie musiał się kłaniać~ pm-
zem zapał doszedł do ostatecznych granic 
szędzie krzyczano: ech tyje Jego 

celencya ks. arcybiskup yrnon). 
Nastwnym mów ą był p. Kazknierz 

Oc-ń ki, który Języku ang' . .Jskim zrma
iomił publiczność z tyciem i czynami l(o
ściuszki. 

Po m ie adwo I(. Oo.fa kiego, 
dyr. Józef Bana zyńskj odczytal telegram 
i listy, które udesdy Ucznie z kraju i od 
Polaków z Ameryki. 

piewem dwu hymRów , tar pan 
gled Banner" i „Boże coś Pol kę" 
kni~to uroczystość par-ku. Do ~nai . 
nocy snuły się po nim tłumy pubU.cz.nwrwa·.„ .... 
~ upodooalllem J\<;ł. k tnrNr«i1a~•--·:,,~łl 

Jlemle olsklc. 
.Prus J.aebodnleh Warmii I ua 

Toruf\. związek liberalny . uc~ ~UJ" 
. nomyślni łe kandydatem n1em1eck1m 
~a posła do parlamentu ma być dyrektor 
tutejszej filii „Banku Rzeszyp" p. ~rt;~~ho-

Torud z różaych stron w rusac 
dnich don~zą o szkodach wyrQdl lzionyc!&~ 
burze W NoweJcerkwi pod Pe P nem 
płoru~ w tamtejszy kościóJ katolicki hu=: 
mur i organy; w Drzooo le, pow c odlin 
spalila się chałupa, zemieszk.81~~: ~od ooo; 
Dwie osoby zab1I piorun; w .k W Mano
błem spalil piorun stodołę chalupn1 a 7Jld 
ws~iego· pod Kamle?Wcą, pow. kartu m, 
rzadzila' trąba J>()Wietrzna straszine ~ 
nia Wyr~ a.la najtętsze drzewa ·z Zle 
słomki: w Gdańsku ucierpklly ~e~ po 
kiem wartywa. Lodygł od kar z: W-. 
większe! czdci pol'amaue, żyto ł pSZe 

0
a 

jakby walcami po nich przełe aao. rzewa 
na wielu miejscach zostały pol.amane ~ne t: 
nary wicher poodrzuca! na kitka metlV 
teko. . .-.u-- rA· o z Prus schodmch \IUll- v 
wielkich spustoszeniach powodo anych ade-
rzeniem piorun~. 

z WteL 



7011Y Ó\\ gespaJarz go,c:wa~ \\ p',:u. Co
póki lato i c1epto, to jeszcze ujdzie, ale cóż 
będzie, gdy zima nadejdzie a kcncesyi nic 
ędz.ie? W suficie chlc\\'a są takie szczeli

ny. że niebo przyświe-ca. 
Gniezno. „Lech" pisze: Bardzo smu

tn<' w.iadomcść odebraliśmy. Oto Ujazd 
przed 1y zostaf na koloniza:cyą. Zaprzc

paś :il go p. Kasprowicz. kt6ry posiadłość 
tę nabył niezbyt dawno od firmy Dnn~ski 
i Langner. Dav.micj nalcżat Ujazd do p. 
far1czako\YSkicgo. „Zarobek" p. I(aspro
wkza wynosi podobno 50 tys. marek; kon .. 
trakr zawarty podobno został w sobotę. 

Środa. Niemcy zamierza.ią po<lobno 
założyć tu aptekę. \\- ccln wytv•orzenia Po 
lako\\"i konkurencyJ, lecz aptekarz ·nasz p. 
Ni:;iriski nie obaiwia się konkurencyi niemie 
ckiej, ;?:dyż miasto i okolica c~ysto polskie, 
:a Polacy jak dotychczas tak i .nadal wspie
rać b~dą rodaka. 

Wi:ec w Skalmierzycach odbyt się w ni:e
-dzidt:. Jak cz~'tamy w „Oaz Ostr.", przy licz
nym udzi~le wlościan i szlachty okolicznej. Z 
1dtH.l10wic1istwa by~ tylko ks. dziekan $migiel
ski, który wiec też zagai.I', iaiko prezes komiitetu 
powiatowego i przcwiodiniczyl. Przemawiali 
świetnie poseł dr. Niegolewski, p. Wincenty 
Niemo.iowski i gospodarz p. Koniarek. Wszy-

tJ...i111 wykrzyknęli wiecownicy trzykrotnie: 
„Niecl1 żyi<:t !'' Ksiądz Sm:gielski zamknął wiec 
.oieknem JJrzemówien iem. 

Ze ślązka czyli Starej Polski. 
Opole Wybory uz11peldiającc do. pru

skie.i izby poselskiej \\ ' okrQgu op·olskim na 
~!ązkn odbędą siG dnia 24 sierpnia. , 

Wrocław. Wobec zorganizowania przez 
11ak;i.tystów wypierania robotników polskich ,i 
z::stęrcmania ich Rusinami, ślązka izba rolnicza 
,,. numerze 26 11a 1 lipca swego urzędowego J:)1-
~11 ti „Zci1schrift der Landwirtschaftskammer 
iiir ' li c F1 ovinz Schlcsicn" na stronie 864 wyda
j~ c'.'l do rusińskich robo•tników następującą o
pinię: 

.. Doświadczenia poczynione z robotnikami 
rnsi1 '1 s;,l'mi \\ rnlnictwie, są nie zbyt pomyślne. 
02cli.::. :~11om, a mianowicie zachodnim galicya
non1 należy się pierwszefistwo, ponieważ tak~
wi się iui \\' niemiecki sposób go~podarnwama 
wclrn ż yli .: w swych wymaganiach są skromni. 
z kół pracr.tlaw.dnv zachodzą prócz tego czę
sto z;1żale11ia na Rus·inów. że są pohopni do la-
11w.11ia kontraktów, przez co rolników narażają 
na koszta i straty. Zaleca się, aby w sprawie 
spr1~wciclza11ia robotulików ud3:wano się do -
.• I\ rb1 · tsnP Ch w c'.o rlf-'r Land w1rtschaftskammer 
P · , 1„ · I·· ··ł1~Jr. nr.Y1.· · 1.cr.arac 1, ~s: ?J1;;)1.J111l\.~ \> ..,1~1 l•J\.EP4\ll~Ll'.•"" 
~d~,72ft~, ko~:(:!Uła paranalnego ~1'il"w nf\kJ.i 
~] JclC S, i; n~ l">11r-1r l.-lr.1.-.? l"~PJCSką która 

lla<azu1e zapro\\·actzer:iie śpie\vu lac:ń ki 
go \\ e v. szystkich k-ro~-:vf<l'-'ll 1\atu1~cR1ch. 
Z::i?-.Joni1..· parafian ·nic cdniosło skutku. 
„Be11th. Ztg." zapow1aida, że ks. ka:rdynat 
f<.opp na podstawie rzeczonej encykliki 
"' yJa powszechny zakaz śp'icwu polSJkiego 
we wszystkich . kościotach swojej dyece-

.zyli. 
Należy odczekać potwierdzenia JYJwyż 

s;,,e.i pogłoski. O ile nam wiadomo ency
klika papieska mówi tylko o śpie\~11e rn 
chórze podczas nabożef1stwa a pieśniom 
kościelnym ludowym, jak dotąd, pozosta
\\ fa wszelką S\\·obc;dę. 

Z innych dzielnic Polski. 

O~ólem liczb:i :traihując.r"'h rnbotników w so
botę nie przekraczała w Lodź.i 5 tysięcy. 

W Warszawie również życie wraca tlo 
zwykteg;o trybu. Na porządek dzienny wystę
pują teraz sprawy natury zupełnie pokojowej. 

S7lo godzinni bardzc intcrc:ui~l.::cj 1110\\· y 

i nagrndzili i<:t w końcu goqcem' okla
~a~. 

I tak sprawa \\'}·borów do Rady narodowej w · 
Petersburgu zaczyna zajmować szerokie kola 
obywatelstwa. Zwlaszcza między żydami po
\Vstał znaczny ruch v: tym kierunku. O He 
przyjęty będzie projekt Butygina, Warszawa z 
ogólnej liczby trzech posłów będzie. ewentual
nie mia!a jednego pas.ta-żyda. Ale musi nastą
pić sih1a konsohitlacya różnych grup ludności 
żydowskiej. Jak twierdzi ,Jfacefira", ten pro
ces konsolidacyi idzie w \Varszaw'ie wcale 

Następnie przewodni..:zą..,y p. Krysiak 
roz\\"-Odził się o germanizacyi przez czyn
niki koś._::iclne, pcdają.: rady i sposoby, 
jak brr.mić się przed germanizacyą w ko
śdele. 

v\' dyskusyi zabierali glos obywatele 
tamtejsi pp. Slaby i Ostrowski, którzy 
wspólnie z dzielnym polaikiem tamtejszym 
p. Wandcltcm najwięcej siG przyczyllili do 
ur1ądzenia wieca \\ Frankfurcie. szybko. . 

Nie bez wplywu na umysły byla wydana 
świeża odezwa ks. arcybiskupa Popiela, któ
ra księża odczytali '"'e czwartek z ambon l 
którą rozdano po 11abożcf1stwie na drukowanych 
kartkach . Ustępy z odezwy podaliśmy już. 

Nabożeństwo unickie w Warszawie. 
W ubiegly pi4tetk w kościele \\' Molrntcwic 
(pod Warszawc:i). jako w dorocz.ne przypa
dające święto Najsłodszego Serca J ezuso
'\\ ego, przed oHarzem czci tegoż Serca po
Ś\vaęconym, kaptan unicki ks. dziekan Wfa 
dysiaw ZatkaJitk, odprawił pierwszą, po 
lataich trzydziicstu, mszę św. w języku slo1-
"\\ iańskli'm, według ·obrządku wschod1ni1ego. 

Po mszy św. celebrans odprnwił nabo 
żcf1stwo1 do Serca Pana Jezusa i Najśw. 
Maryi Panny, lecz już \\' języku polskim, 
zrnznmiałym dla Ucznie zebranych wier
nych, którzy szczelnie pc;nr~1mo dnia po
wszedniego zapełnili Ś\\iątyr.1ię mó.kotO\\r
skq, pragnąc ujrzeć pien\ szy raz w życiu, 
nigdy przez siebie nic \\ · i<lzianą ccrclmonię 
relig/tjną. 

Polacy 
13 Polaków przed sądem. 

Z Ruhrort telefonują nam: Przed są
dem w Ruhrort stawalo 13 Polaków oskar
żonych dla tego, że nosili maciejówki. Sąd 
\\ szystkiich uw olnil cid wi.ny i kary. I(o
sżta sądowe adwokackie ponosi kasa 
państwowa. 

O czapki noszone przez Polaków. 
Z Bruckhausen telefonują nam co 111-

stępuje: Prezes i 3 człnn1ko\vlie od chmą
gw i otrzymaJ.1 od policyi mandaty karne,: 
1JH„~~·1,I1.:,r; 1 w r„,_,' .. !,_i; "" 1."i inr., u od 

.. ,_,. ~~ ·,hh"'usen po 30 mr za 110-
·vi->n1<' roe-atek · . · 
czterei 11rl-:ili ·n;·n •• N(\turalrne. ze \\' SZVSC\' 

~ie: we F~ankfurcie nad Odrą. 
P1ern szy wiec polski we Frankfurcie 

nad .Odrą od.by! się w niedzielę staraniem 
1(om1t.et~i politycznego na Berli1n i Bran„ 
denburgi:ę· Byto to, jak pisze Dzien 
~cr1. ", P!!e.n~' s_ze pubJicZine zebran:1e '~o Iski~ 
\\ te1:1 m1esc1e, w którem żyje kilka set 
P?l~kow, po największej części narodowo 
.uspio)nych. Większa liczba polaków mie
szk~ .w oikoJic?' .Frankfurtu. Są to prze
wa~rne robotmcy sezonowi z Galicy'1 i 
I( rol~s~w:a.. Z Księstwa malo tam bawi rn-
bo tmkow 1 robotnic sezonowych. 

Od 5 lat istnfoje \V .Frankfurcie nad 
Odq polskie Tawarzystwo robotnicze 
lecz ~iczy t.ylko .16 członków. Przyczyn~ 
tego Jest z J~dneJ strony op)eszafość tamtej 

Na ch\vilc zantepokoH wiec sc·cyalista 
Roman Deręgowski ,,-y,rndami, 01brazai:.:i
Cl„mi uczucie religijne zcbrany~h oraz ubli
fającemi referentowi i przewodniczące
mu, otn~yrnał jcdnaik wśród ckłasków ca.
le.i sati taką cdprawę, że \\·i1et zantllknąl. 

Po za niefortunnem wystąpieniem o
\\ ego sccyalisty, miał pierwszy wiec pol
ski ,,- Prnnkfurcie nad Odrą przebieg po.
'\\rażny i dobrze s,1ę zapi;sal w pamięci tam
tejszych rodak(rn'. 

Wiadomości ze świata. 
Niemcy Ustato zaognienie stosunków mię

dzy Berlinem a Paryżem. Dyplomaci omawia
ją kwestyę 111arokai1skiei konfere11cyi z wię
kszym spokojem, spodziewają się pomyślnego 
końca uk1adów, które jednak potrwają czas je
szcze dlug'i. Co również potrwa dlugo, to roz
goryczenie francuskiej opU1ii, tylokrotnie w cią
gu ostatnich ty[odu: prześwia.dczonei o abso
lutnie ztei woli Niemiec. Jeżeli teraz Niemcy 
zaprzestały. lub może ca.lkiem zani:echał'y in
tryg, to stafo się dlatego, ponieważ się prze~ 
konały, że nic mając dokladnych sprawozda1i 
przeliczyły się w swych rachunkach. Ufały w 
słabość 110\Yego ninistra spraw zagranicz1iych, 
p. Rouviera, nrniernały, że odstąpi on od po.ii
tycznego kierunku swego poprzednika tu się 
za\\l:odty. Spodziewano się w Niemczech, że 
fra11cuzsy socyaliści podejmą jakieś międzyna
rodowe demonstracye, o·świadczą się głlośno i 
str:nowczo przeciw ewentualnośc i om wojennym 
- i tu znów się rozczaro•wano. 

Nadewszystko zaś liczono w Berlinie w 
pierwszem miejscu na rozbicie anglo-francuzkiej 
przyj<1.źni. Tymczasem jedyny wynik jest ten, 
że przyjaźi'1 ta zacieś11ita sic ii \\'7.llKlgta. Pomi-
nęl'y Niemcy opinię Stanów Zjednoczonych, ta 
zaś - - i~k \\' ubiegłym tygcdniu parrkrotn'e za
znaczyliśmy - oświadczy!a się ba1Jzt, s1<:i1l0· 
wczo za f'rancyą. Przyjaź{t a.1iglo-1ra„"'.t.s: . ...t 
pozr.stanie nieuarnszon:i.. Bardzo źwięźle o
rJ:suje te11 wynik p. Clemenceau w „Attrore": 
.:ro, że dyplomacra fra11cuzka przyjmie konfe
,_.,. '-3',Q ra wi;i.ciomych już \\ aru11kach, będzie 
ZW)~lt;~ . " "''." '"~:·„ .„„„„;"7hi:cm francy·1 
zumtcme z "Ąi; u~ct1 !a zarnachpm na SWOJt; ,!Jv• „-
k~żd):m wz.gl'e'c'f'~m, Ś~ote;go\-\ia1l9 1~0ZJ\111ił~if J}i}/J 
rn.i prze\\aza w calei francyi. 

_Fr~ncya a Niemcy. Nie.mcy nrzędo
\VO 1 meurzędowo pracują teraz gon:iczlrn
w0 nad skfoinieniem .Frnncyi do zawarcia 
p~·zy?Jierza zaczet?no-o<lpornego z .Rzeszą 
111em1ecką . 
_ ~ardzo z~jmujące rnformacyc pJdaje 

wspolpraco\v:mk ga1zety ,,W.iener Sonn un.i 
M~ntagszeitung", okryty pseudonimem 
,,D1plomaticus", ten saim wspólpracowmk 
który, jeszcze latem 1903 r. w szeregu ar
tyk.ulow odlkrył zabie.gi angi.elskic, zmie
rzai1ą~e do odosobnienia Niemiec. Warto 
go więc posłuchać. 

Odosobnien;ie Nliemiec w początkach 
1904 r. bylo czynem niemal dokonanym 
Dopiero podczas zatargu o Marnkko uda,
l~ się. Niemcom poikrzyżować roboty :rn-

lo.ialiiemi \\ Llotrz:.;my\\ :u:i11 z~~cm\ · ,,17.' 
Anglia j11ż teraz '"' sprawie marokai1 k 
dowiodla tej nklojalnośc1. Włochy zas· 
sowatyby do francyi taktykę, stosow, 
teraz \VZględem Austryi. 

Przymierze zaczepno-o<lpornc międz 
Prancyą ·i Niemcami przyjdzie też do sku 
ku, jeżeli w Paryżu utrzyma się u ste 
dzisiejszy system 11 wolnomyślny''. Zv 
wiały narodo·we, gdyby uzyskaty włact; 
nie chcialyby słyszeć o sojuszu z Niem~a 
mi. Dlatego w interesie tych ostatnich J. 
ży popierarnc systemu „wolnomyślneg0 
we Prancyi przeciwko żyw[olam narada. 
\\·yrn. ' 

Tyle ,,Oiplomaticus" o stosunku Nie 
miec do francyi. Mimowoli przychoct1 
na myśl sojusz, jakj Prusy pod kcnie 
XVIII w1ek11 ofiarowały slabei Polsce, a:, 
potem z owego sojuszu wyciągnąwszy k 
rzyśc1 \\ szelkie, przystąpić z r~osyq ; 
drugiego rozbioru ziem polskich. Frauq 
\\"XX wiekn zapłaci za błąd, popełniony 
XVIII stuleciu przez dopuszczenie do roz. 
biom Polski. 
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Z ró.iny._.r. slrott. 
Bruch. Rodak nasz śp. Jan Szpengk 

został zabity \\ kopalni „l(ccklinghaus„ 
I!." Spad.fy na niego kamienie. N. o.\\ p 

Ałtenessen. Zwrnca s\~G Redakom 
11\\ agę, iż \\ przyszJą niedzielę odbędz1t 
się wi,ec o g. 4 pai pot na sali p. J. Saal,. 
V\ - którym mogą wziąć udział i mewiasn. 
Wie ca· pol:itycznego już dawno nie rnieii. 
śmy, tern więcej powinrriśmy się na niego 
stawić, aby się pokrzep·1ć żywem słowem 

Rodak, 
Kamienica. Wczoraj lJO' polu<lnin, J>ra· 

'\v,dop-odobnie wskutek wielkiego upału, na. 
stąpi,ta \\' drogieryi przy Annabergerstr. 
silna eksplozya materyal(rn wybuchają. 

cych, które wśród strasz li\\ ej det on cl 
pn:claty'wały nad uliq i zapaliły d\\a 
domy. Kilka osób jest zranionych. 

Sydney. Trąba morska poczynila na 
wyspie Samoa straszne spustoszenia. 

Barcelona. Zaszło kilka1 wypadkó\l 
dżmny; lekarze utrzymują, że zaraza 111e 

jest dżumą azyatycką. 
Z Watykanu. „Gaulois" do11osi, że 

Papież używa dość często telefonu. PfAl. 
czas Zielonych Ś\\ iąt za pomo•cą jego tlrn 
tÓ\\ przcsiaf S\\ : .. Hill dn""v-v nym dyccc271. 
nom \\..,vv einecyi uprzejme pozdrowiema. 
Kazał pros•:ć do, telefonu swc·go 11astępc~11 
Wenecyi, monsg. Cavallari, który nie wit· 
?zial w pienvszej chwili - kto go• wz:i~a 
J .zdzi\~i;J s,ię i bardzo ucieszył, poznawszr 
gws Pmsa X. Telefon lączy wszystkie a. 
Pąrtamcn ty c lbrzymiego gmachu \"\ atykai1 
ski ego. 

Kreuznach. Minister O'Ś\\ iaty odrz11dl 
wniosek tutejszych katolików nieimlieck~<:h 
aby !katolickie siostry mogly założyr szko· 
łę dziewcząt. Co na to panowie z cen, 
trum, które dziś przecie jest partyą r.zą· 
dewą? 

Osterode przy liarcu. Grad wyrzą. 
dzil tu olbrzymie szkody. 

Monachium. Podczas ćwJcze(1 17 żol· 
11iierzy dostało pmażenia słonecznego. Je· 
den z nich padl na miejscu trupem. 

Stanisłayów. Z l)OWodu osunię,.::ia się 
llasypu wstrzymano ruch ogólny pomiędzy 
Mikuliczynem i Tartarowem, szlaiku Sta
nislawó\\r-\Korosmezo, przypuszczalnie na 
3 dni. Na części szlaku Stanisla\\"Ów Mi
kuliczyn i Tartarów Korosmezo ruch o
gólny nie dczna1 przeszkody. 

Z Sosnowicko-dąbrowskiego obwodu prze
my~to:vego. Alarmują9ei wiadomości, nazbyt 
go.r, \\t.e puszczane w swiat przez pisma pru
sk ie. tyn.1 razem o zaburzeniach w Zaglębiu o
ka2afy się na szczęście falszywemi. 
. C:;wartck mimo święta przeszedł spokoj

rne.. Z0:powiedz·:ana manifestacya po nabożeń
shv1e wieczorem nie dioszra do skutku z powodu 
braku chętnych do demonstracyj. Wieczorem 
w So~nowcu rozeszra się falszywa pogloska ja
koby z Dąbrowy ruszyl pochód z czerwo;ymi 
s~tandara!ni i z orkiestrą na czele. Skończylo 
suę na ogolnym popt-Ochu. W piątek większość 
kopah1 poszła w ruch i to największych. Pod
jęli procę robotnicy w kopalniach Mortimer. 
flora, Paryż, Jan, Koszelew, Piaski, R.eden i 
Czeladź. Nic obeszfo się bez walk między ro
botnikami. W kapelni Saturn zawrzala formal
na ibtwa między rtobotnikami i narodowcami, 
·którzy którzy szN do pracy i socyalistami, któ~ 
rzy i mchcieli przeszkodzić. Narodowcy osta
tecznie poUukli socyałistów i rozpędziwszy ich 
na cztery wiatry, stanęlti od po.ludnia spokojnie 
<lo roboty. fabryki jeszcze w piątek stary, 
choć w Sosnowcu niektóre już poszJy w ruch; 
moina jednak z wielkiem prawdopodobień
stwem liczyć, że praca póJdzie trybem normal
nym także ,j w fabrykach, co pójdzie trybem 
nonnalnym także 1i w fabrykach, 

~zych polakow, a z drugiej strony agitacya 
J~ką" na rz.7cz tamtejszego ,,Arbeiterver
emu rozwi1a duchowieństwio frankfurckie 
T~·.m się też Uomaczy, że niemieciko.-katoli~ 
d;.~e Toiwa_rzystwo liczy 196 członków, z 
ktorych większą pof oWI~ stanowią Polacy. 

.stosunki k·ośc,1e.Jne polaków w .Frairnk~ 
forcie nad Odrą są opłakane. DaJwniej 
\:rygłaszartto w tamtejszym kościele para
fialnym kazania po·Iskie, lecz od 3 lat je;' 
skasowano. Ks. No-cen, cho~ dobrze mówi 
PO Po~sku, kazań polskich nie wygłasza. 
Ja~ wiarog·?dni tamtejsi obywatele oipowia 
?ali, n'lial się do jednego z nich, interpelu
Jąc~go ? po'1skie kazania, wyrazić: „Pą.n 
t~kze nie chcesz wiecznie być czeladni
k.iem, tylko chciałbyś zostać maijstrern. 
1 ak ~amo jest ze mną. Gdybym prnwit. 
polskie kazania, tabym wiecznie pozostat 
w'.karym". 

g~elsk1e. Ale tylko chwilowo! Znamie
niem char~t~ru narodowego Anglików, a 
zate~ takze ich podityki jest wytrw::irnść. 
Anglu niie zniechęci fakt, iż na ra·~1c nie 
~dol~la. zgnębić Niemiec. Walka 11iGdzy 
Anghą I .Francyą o panowanie na n1'Jr1.a.:h 
tc.c~yla się prawie lat sto. Dobiegła kresu 
dopiero wtedy, gdy tę walkę An~l!a rcz
strzygnęla na swoją korzyś6 dzięki bitw;c 
pod .Waterloo. Taik samo i teraz An:.!lia 
bĘdz1e wytrwale tudziieź uporczyw,e wv
s~ępowala przeciwko Niemcom. Te ost~l
rne muszą się mieć na baczności. 

Na razie zatarg o Marokko sko1iczotn. 
~~nferencya przyjdz1,e do skutku. Nicin.;y 

Wiedeń. Dziś cd rana panuje ·w Wie· 
dniu strasz111y upat, ·daleko większy, a11i~eli 
w >dniu wczorajszym i w niedziel.ę. Burza 
która wczoraj szalała w ·Wieic!niu i spawo· 
dowala parę wypadków (pomiędzy ł.nnymi 
piorun zabil czlowieka i konia) wcale nie 
przyczynJila się do ochlodzenia temperatu· 
ry. Pogotowie ratu1nkowe jest przygoto· 
wane, że w ciągu dnia dzisiejszego z roz· 
maitych stron miasta ·1ia:dejdą wiadomcści 
o licznych \\ ypadkach porażenia stonecz· 
n ego. 

W l-Odzi panuje spokój zupelny. fabryki 
w pe!nym ruchu: z powodu wyczerpania zapa
su towarów i dzięki naplywawi licznych za
mówień z Rosyi niemal wszęd?J'.e zdwojone 
dzia.falność, wobec czego robotnicy pracują na 
·dwie zmiany - dzień i noc. 

Z większych fabryk jedyna tkalnia łiel:nzla 
nie może dojść do porozumienia z personalem 
pracowników, lecz i tam - iaik informuje „Kur. 
Warsz.", uklady weszly już na dobrą drogę. 

. Tak duchowieństwo tamtejsze pojmu
Je swoje obowiązki duszpasterskie wzglę
dem garnących się do I(ościota polaków 
na obczyźnie. Wobec ta1kiich stosunków 
urządzen:ie wieca polskiego w .Frarnkfurcie 
nad Odrą bylo wręcz koniecz·nością. 

. Mimo straszlnvego upału, zgromadzi
ło ~1ę ~rzeszto stu rodaków na sali lokalu 
,.PnednchshOhe". Wieco.\\ii prze\\ odni
CZY'! redaktor p. Fr. Krysiak 

. Referat o politycznem, eikonomicznem 
1 sp.olecznei:i położeniu polaków w pai1-
st_w1e prusk1em, oraz o obowhązkaich µo.la
ko\v ~a obczyźnie \\ygfosit prezes Katniite .. 
~u P-Ohtycznego p. Józef Runowskij. z 'natę 
zoną uwagą wysłuchali zebrani jego prze-

II francy~ P?godzą s~ę wzajemme. Dyp!o
~acy~ niemiecka z uwagi na knowania an
gtel?~ie b,ędzie tak mądrą, że oszczędzi 
d:az.hwo,śc narodo\vą francuzów. 'Draź
~10~1e .Fraincyi pclmętoby tę Qstatnią w ob
J~ci~ Angh1. Umiiejętne natomiast schle
b.1ame .Francuzom mus.i ułatwić osiągnię
ci~ teg<0 celu, który powinien być teraz 
glow?Ynl celem polityki ni·emieckiej: za
warc~e przymierza zaczepno-odpornego 
Niemiec z .Francyą . 

. !'!a pi:::wszy rzut oka twki cel wydaje 
się niemoz~;l\vym. A przecież dzisi,ej ju.7· 
o?a rządy zastanawiają się bardzo p-oważ
me nad tern zagadn"eniem. 

Sojusz z. Rosyą stracił dla Prancy1 
wszelką wairtość. Klęs:kli zewnętrzne i re~ 
wolucya wewnętrzna sparal1żowaly Ro
syę, .F:aincy~ albo pozostanie odosobnioną 
albo .~ez mus1alaby się rzucić w raaniona 
Anglii oraz Wloch. Oba państwa . r}ie są 

Towarz. św. Wincentego w Heerefł. 
Przyszle po.siedzenie odbędzie się w 

nitdiiielę, dnia 9 lipca o godz. yj 12 w polu· 
dnie w lokalu p. I(ah!e.rt'a. Szan. czł-0nko·· 
wie zechcą si1ę licznie zebrać bai są różne 
ważne sprawy do zalatw.ienia: Goście mi· 
le \Vidziani. M. Gorwa, przew. (I) 

l(oło śpiewu „Jedność" w Hamb1mr. 
W niedZ'ielę drb 9 lipca odbędzie ~ie 

kwartalne posiedzenie o godz. 7 wiec:o
rem. Uprasza się, ażeby się wszrs·:Y 
czloinkowie stawili. tl> 

Józef Szwajkowski, pr~u-s. 

I<onierencya mężów 7.aufania w Herne 
odbędzie sLę w ni1edzielę ·dnia 9 lipca ~ 
P~. o godz. 7 w lokalu p. Crame.r, Nowa 
ultca. Liczmy udział pożądany. (2) 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 



I 
Polecam wielki wybór 

chustek francuskich jedwabnych ('wietnych) w j.asnych kolorach i czarne ~aź ierowe. 
Biały batyst gl Cl.ki i haftoW'an na f 1tuchy. 

Tłul na czepki ryżki, tiulki ·~o układaniŁt. i gotowe czepki. - Pol kie wst~gi jedW"abne w kolorowe i białe kwiaty. 

lVłelkł W.} bóro haftu. bhtłyti"łl 1 f~zar111 :h koi•onek. obsze e <lo b2 tó . 
Białe i kolorowe kołdry na łóżka, obrusy na st .ły i k 1mody. - Płótna i pe, kal~ na poście'e, inlety na w3ypy, płótna na fartu ·l1;~, ręc7.niki , 

: barchany. 
Fir,.ny, rolosy, bielizn~, krawatki, muLire rzeczy do pracy jako i wszelkie króikie towary. 

la~~ ysl w lk 
Babnbofstr. 119. H E B 1V E, Dworcowa ulica ll9. 

O\ dworca l n inutę w strcnę ku Ba u ka n. 

~ Nadmieniam, iż tylko dobry i trwały towar ut.rzyUJuj~ na skła1zie, ceny jak naJtai1sze ! 

~ 1111111111111111 · 1 1111 I· I = b .. d 
Firma e ru er -

f111 W erden. · De1•nf1J, naprzeciw kościoła katolickiego. Steele. 

! . Znany jako najlepsg.y i najrzetelniejszy. jnteres w miejscU' 
li Wielki wybór! Tanie ceny! S o usługa! " ~ 

I Wimlrn sprzedaż 'materyj do prania i to r ł I . . ych 
I cii .. z powodu spóźnionego sezonu po niebywałych dotąd = . fr .. .... T _ANIC:S: CENA.CE!. 
: :11111111111111111111111111 11111111··1 I 1111 I I 11111 · llll 

Zadziwiają-co tania podaż 
około 

Udało nam się zakupić resztki pierwszorzędnej fabryki bielizny i to białych koszul dla chłopc~w i dziewcząt z szy· 

fonu, bobru, półpłótna z_ koronkami, festonami itd. o wiele niżej kosztów fabrykacyt. 

Aby cały zapas prędko oprzątnlJĆ polecamy owe koszule po następujących cenach. 

Długość. 40, 45, 50, 55. · 60. 65. 70. 75 80. 85, 90, 95~ 100 cm . 
. Cena. 25, 30, 35, 4:0,4:5,50,57, 64:, 71, 78, 85, 92, lOOfen. 
Dla oszczędDJCb 1 praktyoznycb gospodyń nadarza się sposobaośó zaopatrzenia się w 

biełizU:ę dziecięcą na dłuższy czas naprzód. 

Schreiber i spółka. n st. 
ul Bahnhofstr. 79. HERNE, narożnik ul Grabellstr. 

Jed.yn.y :i największy sklad. chrześcia:ńs•i tego rodzaju w miejscu. 

J "•'~i• ~" ':., ~ • <. ~.._ ~ • I 
/.'!,I •,r \!> • ~ ,J.,~; • / •, I •, '• 



Pra ddwe • 

~~ :rtI A NR U'' .,DB U Z BA'' 
bezalkoholiczne napoje orzeźwiające 9 

11rzcz lekarzy zalecane 

do'lkonale dziahją~e na o~·ganizm 
do użycia w każdej porze roku 

latem ~e zimną wotlę jako 

, Manru i D1'użba-Napój . 
i?ft_,___,„ 70"~; • ~!mn:t z g~!_lłł'lł~.!!2~' j~~z~(y':'.:~J1'&~~.J;.u I) 

·. ·· Man1·u i Drużba-Puncz 
a niezmi~szany jAlt• 

Manru i Drużba~Likier.: 
Sposób użycia na każdej buteke. GI 

Kasprowicz, • 
Gniezno - Gnesen, : 

Fabryka prawdziwych wódek i likierów zdrowotnych, 
8 deserowych i czyatych. W 

-" Gorzelnia koniaków. li 
" Fabryka hezalkoholieznyeh napoi i wytłocznia O 

"8 soków. fi 
• Generalny zastępca na. Westfalię i Nadrenię t.yll!o Fr. Jlra- fil 

fevski w Wattenscheid, Johannes~tr. 14. • 

gg~~~~~Hl~,~~~g 

T. SCDWAN, 
Skład główny Ob h n Filia 
Harhtstr. 8 er 8USe Kirchweg 140. 

Najwiekszy skład kolonialny 
tłuszczów I. w!n. 

Makaron 22 fen. - Śliwki 18 fen. „ 

Rodzynki 23 fen. 

-
:Rudolf Robert,nast. I 

właściciel lłl. Gerber, 
Kamen, narożnik ul. W eststr. i Schulstr. 

Najstarszfi największy w Kamen interes specyal. 

Eleg. garderoba dla panów i ehlopeów, 
Jl I Pracownia ubrań podług miary 

przy gwarancyl za dobre leżenie. 

Wszelka garderoba do roboty. 
Specyalny oddział 

ou:uw·IA • 
dla pań. panów, i dzieci tJlko dobrej i trwalej 

jakości, po cenach bardzo tanich. 

Jlarktstr. 28. na:rtstr. 28. 

BacznośC! 
!l'IF Dobrze I tanio ~ 

kupuje się tylko 

w składzie skór 
pod firmą 

EL Schlieper 
w Oberhausen: 

NaJwł\'kHy W)'"bór podeszew I wlen
ełtów, oraz wszelldeh art7kalów 

szewski eh. -···-·••111111111119'11 _______ _ 

opłacaj cy -

i t res r eźnic 
przyt m poruieezk:inie, &kład z urz~dze
niom lub bez, konce·1yonowa.n& rzeznlni14, 
z:i.bijanie w rlon u, wędzarnia, stajni 
i chlew, miejece dobre d :i Pol11ka. 
który zn11 dobry '\yrób kiełbasy. Interes 
położony niedal ko 4. ~zybów kopalr;i. 
Ludność, niemal wyłącznie pobka. In
teres je3t z powoda d1oroby żon~ . od 
zaraz lu9 I sierpGio. do 'T~·najQeia 
lub aprnedania. 

7.gło<zenia •o Ek!!pedycyi 

, Polskiego" pod nr. 185.t. 

Szanownym Rodakom donoszę, iż osiedłi
lem się tutaj jako 

piekarz polski. 
Proszę Szanownych Rodaków o poparcie 

mego przedsiębiorstwa. 
Józef Tuszkowski, Langendreer, 

ulica Bllicherstr. nr. 8. 

Tanio oprawiam 
wszelkie obrazy, wianki, wiązarki i t. d. 

Zarazem polecam karty narodowe i powin
szowania, wszelkiego rodzaju, hurtownie i de
talicznie. Obrazy reiigijne i narodowe po jak 
najtańszej cenie. Stemple dla towarzystw i 
osób prywatnych dostarczam prędko i tanio. 

.• 

ST. KOCHOWICZ, 
Księgarnia polska 

WANNE, Karlsk. 1. 

··········~~· BACZNOŚC • 
Sz~nowne Rodaczki • 

w Oherhaosen i okolicy? • 
0diedliłam się jako • 

akuszerka polska • 
• pr11y ulicy Louisenstr. 19. • 

• 
Szanowne SitJstry i Rodae.da, awraea.m • 

si~ powtórnie do W as z wsilnf\ proibą 4 
• o poparcie mego eawc;du. Jako aku- y 
A. szerka polska tu międJJ.Y' obc}mi, • 
V niemogę liczrt ,ia popa c'e obcych wro- &~ 
• ge dla nas uspo~obionych, za to tem 9· 
.6... więeej licsę ua ·Wasze poparcie. • 
.., Szanowne Roda„zld ! 6. 
• Hasło nas.r;e: Swej do swe6o niech y 
• ~ęd1:ie obr6e.ae w czyn, e co raz 

Jes1cze proszę. 
• Z ~łęb:>kim sz&ellllkiem 

@ Maryanna Sobek 
w Oberhausen, 

ulica Louisenstraese nr Hl. 

Otto Fangmeier, 
Bochum, 12 Hochstrasse 12. 

W tym tygodniu; 
Wielkie zniżenie ceny 

wszelkiego rodzaj• 

obuwia 
szczególnie kolorowych . 

butów i trzewikow. 
Wielki wybór! Dobra. robota ! 

korz„stna spesobne5ć 
do zakupu.a eleganckiego i trwałego 

obuwia 

dla dzieci, dam I panów. 
(Proszę zważać na me wielkie okna 

wystawne.) 

Otto Fangmeier, 
Bochum, 12 Hochstrasse lj. 

ł 
GE ____ ...... _ 

12 fotografij wizytowych osohy d•rosłej L90 mr. 
12 fotografij i;fabinetowyrh dorosłej estby 4 90 mr. 
10 kart pocztowyeh z fotografi~ 1,50 mr. 
pod gTVarancyl\ wybouegG1 wykonani1. o •zem wiele tysięcy zdj~<! 

na.jlepszem !!\ a wiadectwem. 

-=-= W niedzielę otwarte cały dzień. ==: 
·wyborowe powiększenia we ~ard;:e piękne zdjęcia, dzieci, 

wła5nym zakłacb;'e. gr•p i rodzin. 

~· Uprasza się zwaźać na dokładny adres.~ 

Skład kapeluszy 
pod firmą: 

Bruckhausener Huthaus 
kąpelusz~w~;a;ki:~~;;~ole, laski, I 

DrF- bieliznę męzką 
cia;gle we wielkim wyborze po cenach najtańs.zych. 

Proszę uw~zać na f. rmę. 

Brnckhaasen, ni. Kaiserstr. 60. 

Herne, 
Bahnhofst1·. 13. 

W rzeczywi
ście ściśle 
rzete1nej 

Herne, 
Bahnhofstr. IS. 

zupeł. wyprzedażJ 
z powodu 

zwinięcia inte1·esu 

~ ·-= ~ 
Cl 
L 

kupić każdy może po nieznanych do~d 

tanich cenach, tanich cenach! 
::m:=== czarne i kolorowe ==== 

gof owe ubrania 
dla 

: e męzczyzn i chłopaków. 
0 .! Ubrania dla dz1·ec1· materye na spod· ! 1 ' nie, żakiety la to we 

1: -.o wszelkiego rodzaju 
N-o O 
rr 
UJ 

garderoba do roboty. 
.t' Najwięk. skład, Najwięk. skład 
.g czarnych i kolorowyeh materyj na ubrania 
E materyj na spodnie i paletoty. 

f W1konywanle podług miary,••• 
g- • * * * • * pod gwaraacyą. 
& teraz we wyprzedaży po znizonych cenach. 

Firma. 

Herner -Kleider -Consum 
tylko DERNE, 

Bahnhofstr. 13. Bahnhofstr. 13. 

Za druka aaktad i redakcn oa pqwiedzlall1}' A n t o ~ i B r e j s k i w &;i,;hum - Na.~aidem i czcionkami Wydawnictwa; ,~Wra rusa Po.tskleil;o."' ~- Bocllur.i. 
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akcya, Drakarnia i Ksi~arnia znajduje si~ w Bochum, p'rzy ulicy Maltbeaemru - Adres: „ Wiarus 

•Ołlzlce polscy! Uczc dzieci 1w1 

tlłwle, czytac ł plsae pe polsku I Nie Jest 
,......, kto potomstwu 1wem• zal• ,. 

ew• .„ pozwoUI 

z wypadll.6w dnia. 
"Potemkin" tuła się zawsze jeszcze po 

Czarnem morzu. 
l..ódź torpedowa, która towarzyszy 

„Potemkinowi" dala strzał na Feodozię 1 
gdy z miasta strzelano do łodzi, którą wy
słał ,,Potemkin" w celu uzyskania żywno
ści. Załoga „Potemkhna" oświadczyła, że 
walczyć będzie tylko przeciw Rosyi nie 
przeciw imnym mocarstwom; wzywa lu
dność Rosyi, by stanęła po stmnie mary
narzy przeciw caratowi. 

O dalszych losach „Potemkina" dono
:z~, że otrzymał on żywnnść z FeodoQ;yi 1 

g roż<p:; os trzeli :\ani em miasta, węgli nato
miast nazbrat 5 czerwca w tureckicm mie
ście Zungunszak. Ruł·garski okręt wojen
ny „Nadeszda" spotkał ,,Potemkina" oko
lo .30 mII na południe od Sewastopola. Na 
pokładzie pancernika w1idziano około 200 
c;s(>b cy\\ ilnych. 

Zatarg grozi pomiędzy Turcyą a Rosyą. 
"„ l ~. t "' , . v'sl·j ~tanem -ZO zą<la,ł, 

by Turc:ra zatrz~ m~la płynący z Czarne
go Morza okręt angielski, na którym znaj
dowało się 40{) de-zerterÓ\V marynarki ro-
yjskiej. Turcya odmÓ\\ ila; dziś donoszą 
zaś że okręt odnoś11y przepłynął cieśmnę 
danlanelską. 

\\t Charbinie szerzy się zataza. 
„Daily Telegrnph" donosi z Tokio, że 

liczba chor rch w Charbinie powiększa się 
codziennie ~ ki!ka set. Dotąd obywano się 
17 szpitalami. obecnie budują pośp;iesznic 
4 nr'.\ l' \\11c:ldch rrizmiaró :i.·. 

Telegramy, 
Londyn. Obiega pogłoska w Ode· 

sie. że „Potemkin" został wysadziony w 
powietrze. - Doniesienie to wymaga ł>O
twierdzenia. 

L o n d y n. Z Odesy donoszą, ie poli
cya aresztuje codziennie setki osób bez 
względu na ich stanowisko społeczne. W 
żydowskiej części miasta znaleziono wiele 
bomb. 

K o n s t a n t y n o p o. I. Załoga dwóch 
rosyjskich okrętów stacyjnych zbuntowała 
się. 

B i a ł y s t o k. Bomba rzucona Pl"'lY 
wylocie ożywionej ulicy zraniła ciężko 2 
pomocników naczelnika policyi, 2 offcerów 
po li cyi, 2 stójkowych I dwie kobiet~. W oj 
sko poczęło strzebt: na oślep do ludzi. Za
bito około 80 osób, zraniono około 100. Ro-
botnicy zastre)kowalł. . 

P e t e r • b u r g. W Bessarabil wybu 
chły wielkie rozruchy rolne. Miasto OrJe
jew pali się. 

Fe r r y v i 11 e. (W Tunisie) Zato
nęła w p0rcle tutejszym łódź podwodna. 
W chwili nieszczęścia komendant I dwtkh 
ludzi załogi zostall wyrzuceni w powłe• 
trze. 13 marynarzy zaalduJe się Jeszcze w 
łodzi. Nurkowie twierdzą, te na Ich woła· 
nla odpowiadają ma~ąrze. 

L on d y n. Układ w sprawie aowel 
J>Oiyczki japońskie] wysokośCI okołó 600 
ndUonów marek Już pądplsano. 

Pa ryż. Odkła.da~stamde kon
ferencya Ronvler'a z śmbasadorem nłe· 
miecldm W" sprawie marokaiłskleJ •a się 
odbyć dziś, w piątek. 

e c k e r n 16 r d e. Niemiecki oltręt 
llnlowy „Woerth" najechał na łódź torpe
dową podczas manewrów a przeciął ją w 
połowie. l(Uku palaczy poniosło śmierć. 

Połaey na obczyźnie. 

. WIEC PRZEDWBORCZY W KATERNBERGU. 

l(aternberg. Dnia 2 llpca odbył się tu wiec 
przedwyborczy pod przewodnictwem p. J. Wil
kowskiego. Pierwszy przemawiał p. Pietrzak, 
który dowodził, że mylnem }est zdanle, jakoby 
Polacy na obczyźnie tylko podburzeni przez 
„Wiar. Pol." głosować chcieli na Rodaka. Je. 
żeli „Wiarus Polski" pisał, że tylko na Pol~ka 
1Złosować możemy, to pisał on to, co myśli ogół 
Rod;tków na obczyźnie. l(to nas buny przeciw 
centrum? Oto centrowcy sami swem obcho
dzeniem s~ z Polakami. Zresztą w Polsce cen
trowcy woleli, aby przeszedł wróg kościoła niż 
kapłan katolicki Polak. Oznaimłono dalej, że 
upatrzono sobie na kandydata p. Józefa Choci
szewskiego z Gniezna, który gotów przyjąć 
kandydaturę, to też zatwierdzi Ją zapewne tak-
że nasz „Główny l(omltet". · 

P. Tadeusz Nowacki z Katembersrn prze
mawiał za tem, aby w l(aternbergu się po
wstrzymać od głosowania, gdyf głosowanie na 
sweJ?;o wyjdzie na niekorzyść tutejszych para
fian oolski.ch podobnie, jak to było po wyborach 
ost~tnich. 

Odpowiedział p, J. WUkowskl, że takich 
wyjątków robić nie można, choćby dla t~o, że 
to ośmteUłoby tylko centrowców i zachęciło do 
tem włększet?o prześladowania Polaków, bo 

. mówillhlr · W sz d1°f' trzeba tak cstępować z 
Polakami, jak w Katernber2u to czyniono, a 
odechce im się głosować na Polaka. Chcąc się 
przekQnać o zdaniu obecnych, przewodniczący 
zarządził dosowanie. Z wyjątkiem 3 osób, 
wszyscy oświadczyli się za głosowaniem na 
swego. 

Nastą!1ił obór Komitetu miejscowe20. Zo· 
stali obrani pp.: Franc. Pietrzak z l(aternber~, 
przew.; Piotr S-Obkowski, zast.; Tadeusz Nowa
cki, sekr.: Andrzej l(ożłik, za.st.: Woje. Miitdal· 
sld, skarb.: Jan Łae"ocki, zast. Potem przema
wiali jeszcze pp,: Ta~eusz Nowacki z Catern
bergu, Franc. Pietrzak, Szlai;(owski, z Stoppen
bergu, Józ. Szubert z CaternberR:u, Piotr Sob· 
kowski z Caternbergu, Stan. l(aźmicrczak z 
Stoppenbergu i Bartł. Wilkowski z Rotthausen. 
fa końcu orzewodnfczący wzniósł okrzyk na 
cześć kandydata polskiego p. Józefa Choci
szewskiego i wlec zamknął pochwaleniem Pana 
Bo~ą. Wiarus. 

a 

Prze ci w frymarce 
ziemią ojczystą. 

W .,Poradniku gospodarskim" czytamy: 
Wobec powtarzających się od czasu do 

czasu wieści sprzedawania ziemr taJW;e przez 
niektórych wlościan, przypommamy uwagi na
sze. Prosimy też inne pjsma, ahy zechdialy 
uwagi nasze powtórzyć. 

Czlonkłom Kółek róln., gdyby którego z 
nich kuszono także o sprzedaż ziemi, przyJ)om1-
namy sJowa Patrona na śrniertelnem loiu: 

„~ech tylko członkowie K6.lek mętnie 
stoją przy wierze swej świ·etej, n_iech k.ocłlają 
język i ziemię i tej ziemi· z rąk mech me wf• 
puszczają, a krzyża się trzymając, znajdą 
dźwignię ·i pociechę!" 

Dla rolnika w dzisiejszych czasach ziemia 
jest także „dźwignią i i;><>eiec~ą", a sprz~a2 
jest dla niego wprost niebezpieczna. Rohuc: 
przedewszystkiem za rnalo sobie zdają sprawY 
z te11:0 jaki to skarb posia<lają w ziemi. Zapo
minają' że właściwie nie ma ceny na naszą.zie· 
mię, k~żda cena tu za nizka ! Dla czego! ()to 
najplierw <Ila tego, że nowe prawo chcą 1eszcze 
obostrzyć aby w ogóle odjąć naszemu rolni~ 
wi możnoŚć kupna ziemi. M'?Że la~ p_rzyiść 
do tega, że nikt z naszych me dokupi .stę ~a
walka 2Jiemi choćby leżal na worach zlota, Ja
kie mu age~t wyplacłl za je~o .mo~i~· Czy to 
nie lepiej trzymać ten kawal ziemi Pi> Ojcach 
odz'iedzcz.onei, nil! połakomić się na wysoką ~e 
ne, a potem chyba iść zjadać grosz .t~ do mia
sta? A co. większy l?royoot przymes1e dobre
mu rołnikowi - czY p1emądz gotowy. CZY rentak 
z zi:tmi? Oto racllunek: Gotówka. w ban u 
lub papierach w naJlepszym razie ~ i pół P~ 
cent przYUOS(; przy uz.ysk-anej ceme .n. p. 

za morgę, uezynilby procen~ Ot! te1 SUf!'Y 15 
m. 75 fen tymczasem ·morga z1en11 w cenie ~O 
m. przy urnieietnem gospodarowa~. J)rzYJIOSlĆ 
~~e 20-25-30 m. nawet. Wątpnny, aby kto 

mó~l ochn6"1ić podssta y po t zemu obra
chookowi. 

zatem niema żadnego .mteresu sprze-
dawaniu ziemi - owszem w tern oczywista 
strata, w tym kierunku trzeba nam ośw11ecać 
jeden drugiego. Należy tu podjąć rzetelną ak
cyą. Jest to bowiem rzecz nielatwa oprzeć si~ 
wysokim cenom, jakiemi kuszą rolni!ka różni lu
dzie. którzy swój na oku mają zarobek. 

Niechże jednak rolnicy czytają pilnie ga
zety, a wyczyta;ą z rtch, tle to już razy 4la mo
cy osadniczego prawa wladze odmówiły roł
nikom prawa na nowe budowle. A to dopiero 
początek. Aż strach pomyśleć, że tylu i tylu 
ludzi pozbywa się drogocennych swych warszta 
tów, bo nigdy już oni do nich nie dojdą z po„ 
wrotem. Przyjdzie żal po nil\wczasie, ba i roz
pacz przyjdzie, ale zapóżnqii a zatem nie 
sprzedawajmy ziemi! 

Li 

Bunt floty ro yiskiej. 
Ze wszystkich stron olbrzy~o państwa 

rosyjSkiee:o nadchodzą wiadomości o zachwła· 
niu się podstaw samodzierławła I czynowni
ctwa. Wojsko dotychczas naisllnle)szy tnar 
tronu ł dworu, zaczyna JUż Die doPlSywać, bu
rzy się i buntuje, zwraca s;ę przeciwko swo-im 
przełotonym, a stąd tylko jeden krok do woj
skowej rewolucyl, czyli do zgruchotania całe
go systemu, na którym się opiera obecnie kitka, 
rządząca w RosyL Są to dopiero pojedyńcze 
oznaki, - ale fest łeb . tyle i objawiają sh~ tak 
potężnie, że z nich można wnioskować .z. całą 
pewnością o nastroln, który ogarnia cał spo
łeczeństwo. Naród rosyjski nie moie ~leść 
dłużei pęt niewoli, które naft włożyły despó\yzm 
i b'.urokracya, ściśle złączone we wspólnei ro
bocie ucisku I wyzysku kra}u. Wykarmione 
krw·~ 1 potem spot rzeństw.a, te bydry ty~„ 
gło ne. ssące Rosyę od dwustu lat, wyrosłe z 
ohydnej zbrodni popełnione! na Poilsce, - duszą 
się teraz w trującej atmosferze występku, ba6· 
by i 2ignil:zny mo.raln~J. którą same wytwo. 
rz}ły .•. 

Ale aby .z teli[o błota i mułu powstało nowe 
bujne życie, aby Rosya mogła się odrodzić do 
swej pierwotnej siły, - trzeba przedewszyst
kiem, aby spQf eczeństwo rosyjskie, ująwszy 
ster swoich losów, dało sobie kwiat wolnoścl i 
W'.\11ta11:rodz.iło bez wahania w zystkłe krzywdy. 
w}'irządzone Polakom. 

Od tego zależy przyszfość połowy świata. 
Oto rosłuchajmy, oo się dzieje w R~yi. 
Rosya oszulrnła prasę światową przy pomo-

cy irancuzkiej „AJencyi łfavasa". Depesze z 
sob9ty i n.'cdzleli gł~lły, że „Kniaź Potemkin" 
poddał się admirałowi l(rie"erowi, że prze-zto 
bunt w marynarce rosyjskłeJ można uważać za 
stłumiony. Tymczasem przyszło niespodziewan~ 
władom~ć. i\? zbuntowany pancernik pojawił 
się w rumuńskim por.cie l(onstanza (po turecku 
Kiisten<lże), ł że rokosz wśród marynarzy Iloty 
c1.a(noomrskieJ szerzy się w dalszym ciągu. 
Wiadomość ta wywołała olbrzymie wrażenie, 
fakt bowiem ucieczki „Potemkhla" dowodzi, że 
flota czamomorska nie była w stan:e ująć teKo 
okrętu, jakkolwiek otoczyła 20 w porcie odes
kbn. Ta nieudolność floty wykazuje Jej słabość 
i upoważnia do przypuszczenia, że Jel załosta 
silnie sympatyzowała z buntem skoro- KrieKer 
nia zaryzykował energicznej akcyl przeciw 
zbunrowanemu statkowi. 

Jak wiadomo z telegramów, w dniach 28 i 
29 cierwca wypłynęły z Sebastopola do Odesy 
s okrętów Uoty czarnomorskiej pod komendą 
wiceadmirałów: Wiśnfewsklego i Krlegera. Po 
przybyciu na mleisce l(rieger wezwał „Potem
kina", aby słę połączył z eskadrą. W odpowie· 
dzi „Potemkin" pros!ł naczelnego komendanta 
o przybycie na p0kład, a KdY Krteger nie przy· 
jął zaproszenia. „Potemkin" ustaw:ł slę d() boju 
i pełną J>M"łl 1>rzepłynął obok eskadry, za trzy· 
muląc się na Jei tyłach. Tymczasem wśró\I es
kadry powstał9 widoczne ~mieszanie, bo zał~
ga okrętu „PQblednoslec oświadczyła, ze 
przyłącza się do buntu. i swołcb oficerów wy
sadzi na ląd. Pomiędzy obu zbułltewauypii sta
tkami a okrętem admłrałskim wymłeti1ooo sze
reg sypalów. Krieler sygnalizował: Jedzie
my do Sebastopola. 

„Potemkin": Zostajemy tutaj. 
„Pobledonosfec": zepsuła mi sie maszyna. 
Krleeer (po raz drud): Jedziemy do Sebt• 

stop0la. 
· „Pobjedonosłec" (po raz dru10: My ZOlta· 

jemy tu. - I zrobtwny zwrot ustawR słę ollok 
„Potemkina". 

w nledzłelę po połudnhl ,.Potemkllf' to-
warzystwie zbuntowanego torpedowca ,.267" o
puśclł nagle Odesę i popłynął - iak okaza_: 
Io - ku 1ranlcy rumudsldej. .,Pollledoaoslee 
pozostał w Odesie, eskadra cm'D081orslca od· 
pły"la do Sebastopola. 

W afedzielę około zoclz. ' leczorem • .Po
temida" pojawił się przed portem rumu6skbn 

Kon tan.za. Wieść o Jelo ,orzYbY. ro 
się po calem mieście, wywołu)rtc olbrzy 
sacye. Tłumy Qtyly ku partowt. aby 
czyć ów okręt. . Potemkin" zblłhląc sit 
warzystwle torpedowca ku wybrzetu, odclał 
salwy powitalne; okręty rumuńskie nie odpo 
d~aly na nłe. 

Komendant portu major egru i komemt.at 
rumuńskiego okrętu wojeaneio „fltbieta" uclaH 
się łodzJątorpedową a Pokład .,Potemkina" 

dzle przyjęto Ich salwami po ltałnemL Zalo 
„Potemkina" nie miała odznak ra111owYcl:a. -
Przed obu oficerami rumllńsldml tanęła depata
cya marynarzy, a Jeden z nich oświadczył t 
„Potemkin" zna)duje sie w rękach zbutowaaet 
załoaL Ouęt przybywa do l(onstanzy, aby za. 
brać żywność i węgiel, poczem uda się w dal
szą drtleę. Przy okazył teJ oblaśnlooo ma.lora 
Ne1ru, że eskadra sebastopolska nie pról)owała 
nawet zabrać „Potemkina". gdyż załoga okrę
tów czarnomorskich sympatyzuje z zbuntowa
nymJ marynarzami. 

Maior N91ru zaproPGOQwał załodze „Pot• 
kina" poddanie się rządowi rumu6sldemu, przy. 
rzekaJąc łeJ łmtenlem rządu, że maryn&ł'ze be• 
dą traktowani Jako dezerterzy nie zostaną WY• 
dani Rosyl. Prop.ozycyę tę zało1a po dłuiszem 
rozwatanlu odrzuciła. 

Długo trwały układy z władzamJ rumud· 
sldmł, które zresztą same właściwie nie w:edzla 
ły Jak POStąpJć wobec tak zawlkłaneKo wypad· 
ku. Bo n~ ulee:a wątplłwoścl. że idyby zał a 
„Potemkina" poddała się okret naleYfoby w • 
dać Rosyi. Do tego lednak nte przyszło, 
„Potemkin" odpłynął. 

Mote on w dalsuj drodze stanąć tacłl 
buhi:81'5klch ł Burr:es, a w danym razte dątoeO 
aż do KoMtantyno •ola, iełelł ma dosyć pa a. 

Depesza Bura eutera doniosła i Od 
ze zbuntowany o r liniowy „Geor11t..POJbłel~,, ~ 
nos·eo" nie odp n t 'l ~t ~k 
„ oturtli m", 
się. Wiadomość ta JCł rue Jasną. br 
szczegółów, kt-Oreby uzasadniły ó kr 
towanej załosrł „Pobłedonos eca". PcdnreA~ ta 
te należy, że tosamo B!uro Reutera ptz nłosło 
w formłe katesiorycznej wiadomość o odd lu 
sle ,Potemkina". Być za może. że teraz 
owo doniesienie nie Jest zgodne z rzeczyw to„ 
śclą. Zresztą rzekoma data kap:tulac} .,Poble
donosie<:a" wskazywałaby, te poddał sie. (\t1 ju:t 
po odpłynłęciu floty czarnomorskie) do eba
stopofa. zatem kapitulowałby przed ri:ubernato
rem odeskim, który w każdym raz'e nłe mód 
mleć tvle ił, aby zbuptowany okrct zmus"ć do 
kaultulacyl. 

O owem poddaniu się „Pohicdonos·eca" rzy' 
noszą depesze następujące szczecóły: 

P.an<:ernik „Geor~IJ Pobiedonos·ec", któr:v 
został w po.·c..e, wydał władzom rste r"Y 64-
ców rewolty marynarzy. z których 67 wysa
dzono na ląd. - Po kapitula<:ył zało-"a z O'iyła 
ponownfe przysiegę na wlerność ( ! !) Przybyły 
z Mikołajewa jacht „Erlkl.k" przywiózł 17 ofi
cerów „Pobiedonosieca", którzy p0 przyłącze
n·u sle •• Pobied-Onosfeca" do .,Potemkina" prze
wiezieni zostalł do Definówkl. skąd udall słe do 
Mikołajewa. - l(rąży p~łoska, że jeden z ofl· 
cerów, którzy wylądowali w Dofinówce :zestne 
lił się. (Depesza z Londynu podaje, że owym 
oficerem miał być komendant okretu, który o
debrał sobłe życle z obawy przed losem, Jaki 
spotkał komendanta „Potemkhta".) 

W depeszach donoszących o buncie czarno"'\ 
morskrm pojawiły się poJ?łoskf. te rewolucy 
odeską kieruje kom:tet rewolucyjny, który oo
wybuchu buntu w marynarce, obłął takte k ero
wnictwo nad zbutowanymi okrętami. Ow komi 
jet miał się f)ł'Zenieść na pokład ,,Potemłcllła". 
prawdopodobnie w celu ula wlenia sobie ooro
zumienia z htnyml okrętamL 

Gdy „Potemkht" odpłynął z Konstaazy, ro
zeszła się pogłoska, te część jego załoał raz 
z owym komitetem pr1.eSłąść słe miała na _.. 
~lelski okręt „Oranley". Na tle tem poJaWlła 
się wiadomMć o uJeciu owe5tO parowca antłel 
skfeio przez rosyjski kontrtorpedowiec, o ..ie.. 
ciu zatem owego komitetu rewolucy)nego. Wia
domość ta wymaia Jednak potwierdzenia. 

)(oatrtorpedowiec „Stremlteln r' zatrzymał 
koło Odesy i>arow~ allt(felSkJ "Oranley" I r.a
wlósł so do Odesy. Przypuszcaial. :te okret 
tea brał udział w rewolcie "Potemldna", mia. 
DGWlcfe opowładai.. te czlm*o ~e partyf rewo
łacyjaet. którzy zna)dowa się na „Potemkbda" 
łehronłli się na ok~t „Oraaley". 

Pozorna cisza, nie uspokola młeszka6c6w 
Odesy. 2dyt wszyscy spodzlewaJa sle nowyc 
niePokol6w. Kto mote, ucieka z miasta. a wo
bec uatłoka wy)etdta)qcycb bUet kolejowe za
mawiać trzeba aa cztery J pięć dnł naprZ6d. l(o
mendant m:asta, cbcąc trochę uspold~ hMllloA6 
kazał rozlepić plakaty z wetwanlem de podJe. 
cła prac • adyt po odpłynięciu „Potemklaa" ale 
beżpfeczelistwo młaeło. Jenerał-gubernator Po
zwoll na ncll swobodny w cal m mlełcle z 
WJ14Wem ddelnlcy Mlkola)ew ~I. mlaloto • 
alłcach widać ~lewlelu przecbodnló • W Pollle 



-1Wałek "'}•szh· dzJellłlłki, a w niektórych fabr~·
kacłl podjęto pracę. To wszystko me zbyt "'·pły 
wa na tłSP<>koien:e umysłów, 1edyt doskonale 
zorgaułzowana partya rewolucyjna cfagle daje 
znat o sobie. W kilku miejscach rzucono born
ity. Jdłka domów znowu zrabowaoo i padpa. 
.lcHw. 

Szkody z bombardowania środowesro obli
czają na 60 mlłłonów rul>łt Na dno poszło siedm 
rosyjskich parowców i kilkadziesiąt statków 
żaidowych. 

Bunt marynarz1r w połączeniu z strejkjem 
robotników portowych, przybiera w Kronszta
.tzłe bardzo poważne rozmiary. Strei"k wobec 
.aprężenla pol-Ożenia zmienił się w ,rewolucyę 
uEcxmt, dJa stłumlenła której władze wojskowe 
musiały użyć karabinów maszynowych, ty;:h 
strasznych narzedzh które wyrzucając 600 kuł 
aa minute, sprawić muszą w 2ęstym tłumie for
.Wne rzezie. 

Na okrętach bunt rozprzestrzenlł się iuż w 
"Zatrważający sposób. Jedna z depesz donosi, iż 
w ponledztałek okręt liniowy, które20 tJRZWiska 
iłepesza nie wymienia, opuścił port lJez otf ce
rów. To znaczy, że ów okręt pozostaje pod wy 
4ączną władzą zbuntowanej załogi. N..tdchodzą 
wieści o POWażnych niepokojach na krą?:ownlku 
I kl. „Min.in". gdzie marynarze oparli sie wysła · 
.in tego okrętu na ćwiczenia na pe4nem morzu. 
Przeciw zbuntowanej załodze władze man·r. ar· 
skłe wydały odpowiednie zarządzenia. Oroźne 
również wieści nadchodzą z stojąceR:o w Kron
sztadzie liniowca „Imp. Aleksander II.', na łt.tó
ryD:l załoga dopuściła się niesubordynacyi wu
bec oficerów. Wprawdzie, jak głosi i.~epe~7,a, 
wyb~b buntu został stłumiony w zarzewiu, ale 
11a tle ogólnego położenia w l(ronsztarzic okn:t 
,Jmp. Aleksander Il." można uważ~ć za zrewcl
towany. 

O potożeniu w l(ronszte«izie nadchodzą na-
stęoujące wieści: 

W edłu~ najnowszych wiadomości, w Krnn
' •zradzie, z powodu streiku, w k\óryl'l bierze t.1· 
c1ział 3000 robotników, przy.'.5 ~ · ) do rewolty 
którą stłumiono przy pomocv wojsirn, lLtóre u
żyło karabinów maszynowych. Wiele ot;ób pa
Mo bądź odn:osło rany. . . • 

Obawy, że bunt w m:u vna1·.~i) r.J"='YJ<:il<;CJ 
Jtr2eniesie się także do armii l:Hl{)\.\·cj, 11Jają !-lę 
sprawdzać. Z l(ijowa nadchodzą wieści: .o n_ie
subordynacyi rezerwistów, a w Cherson1e, iak 
głosi depesza, przyszło wprost do buntu w ba
talionie w{)ljska lin1owego przecfw ~wemu dowó-
4zcy. Wprawdzie te wybuchy w armii są. oder: 
wane, nie ujęte w ramy jednolttej orgamzacy1, 
ale wieść o nich może oddz.:ałać szeroko na puł
ki trawione prądamr rewolucyjnymi. 

' Wśród powołanych rezerwistów jest tylko 
bardzo mf'to żydów. Obiega pogłoska, że pe
wua ilość żydów, którzy mieli być powola~i, u
olekła z m.:asta. Skutkiem tego w rozmaitych 
częściach miasta przyszło do rozruchów. Skła
dy wódczane i kawiarnie zostały zrabow:ane. 
Rezerwiści rozbroili kilku komisar~y połi~Yi
aych i poranili ich. Pewien rezerwista odt11.ósł 
śmiertelną ranę. . 

W Chersonłe na placu ćwiczen, podczas 
9,,,icze" batalionu dyscyplinarnego, pewna ilość 
tołnierzy tego batalionu rzuciła się z b~gnetaml 
.a kapitana Mirgorodq;kiego, który odmósf Iek
kat ranę. Komendant batał:ol!u, pułkownik. Da
wklow, który chciał ratowac Mirgor?dzk1ego, 

' .trzymał pięć pchnięć bagnetem. Mimo te~o 
udało mu się zaprowadzić batalion do kos_za~ 
wśród okrzyków „hurra". W koszarach. p1sa,{ 
jesz.cze pulkownik Dawiiidow sprawozdame do 
nra. poczem wkrótce umarł: . . z żołnierzy, którzy bralt udział w napadzie, 
'9Śuł.iu uciekło, jednakże z wyjątkiem jednego 
wszyscy zostali uięci. . . 

W Petersburgu w fabryce Putttowslnei 
12900 robotn:.ków zawiesiło pracę. Obawiają 
sie streiku w fabryce Bałtyckiei. • 

- z Ubawy donoszą, te podcza,g ro.zruchow 
zabito tam i raniono 2000 ludzi. . • . 

Ubieg:łej nocy na ulicy Jasne1 tłum gaw1edz1 
'W'padał do mieszkań i niszczył meble, wyrzu
cając je na uUcę. Policya nie mogła poskromić 
3-tysięcz:nego tłumu; dop[ero kozacy rowró-
szyli 20. • • t 

W powiecie petersburskim robotmcy por o-
wi wszystkich kategoryi zastre}kowati w ponie
•zlałek. Ws?:elki ruch handlowy wstreymany. 

W Nikołajewie i Sebastopolu zarządzono 
stan oblężenia z Saratowa donoszą, że po obu stronach 
Wot~i rozruchy chłopskie prz.ybiera!ą oora.z w!ę 
ksze rozmiary. Ruch skierowany iest jąowme 
ltfzecrw J>Qpom. Chłopi palą domy i wichrze, 
aałeżące do popów, szkoły cerkiewne itd.. Do 
wielu miejscowości zawezwano z miast wo1sko. 

Z wojny rosyjsko-jaoońskiej. 
Limewi~z otrzymuje posHki, ale nie 

ma widocznie zamiam podjąć akcyi zacze
pnej. Deszcze już ustają, pora obecna 
sprzyja obrotoirn armii na większą skalQ. 
Olówna kwatera Liniewicza znajduje si~ 
przy k()lei żela'Zllei, niedaleko Czangtu: Ko 
zacy Miszczenki są praWle bezustannie Vv 

ruchu ale ruchliwość poj0dyńczych sekcyj 
jest t~k rmmaita, że nie ma jednoilitośct i 
;Jączności. . . 

Linie rosyjskie są dlatego tak blizk1e 
japońskich ponieważ dalsze stanowiska 
obronne Rosyan nie są gotowe, a posif.ki, 
jakie nadchodzą, są me.dostateczne.. Linie
·wicz z pewnością nie myślri wywołać bi
twy. 

Wszyscy jeńcy rosyjscy potwierdza
ją pogloiskę, że wiadomość o znkszczonej 
ilocie baltyckiej obicgla szeregi annii z 

- błyskawiczną szybkością. Jeńcy mówią, 
że dostawa żywnolści ł amunicyi n'ie odpo
wiada wcale potrzebom, armia, wie dobrze 
iż przewaga liczebna Japończykó\V jest -01-
brzymia. Dziesięć dni temu, naj'większa 
-Odleglość między obu armi'1!nii wynosi1a 
:4000 metrów, a na.Rmrrieisza 2000 m. Ro-

syanfo cofają się krok za krokiem, codzien
nie. Obecnie Jap01iczy·cy wyzyskują, ile 
tylko mogą, te ruchy nieprzyjaciela, więc 
bitwa stanowcza przyjmie charakter, odiro 
wiadający bezustannie zmieniającym s.ię 
warunkom. J apoi1czycy znajdują St~ je
szcze w znacznej odleglości od glównych 
sil rosyjski.eh, ale skupiają się szybko na 
wysunięte na'Przód. rosyjskie stano\\>iska. 

Ziemie polskie. 
Z Pras ~aeh&dnicłl Warmii i MaZ111'. 

Starogard. Niemieck~ posiedzicie! dóbr, p. 
Zibell w Saaben ( ?) w po1wiecrie starogardzkim 
(Pr. Zach.) sprzeda! swój majątek Polakowi; 
komisya kolonizacyjna dawala mu cokolwiek 
mniejszą cenę kupna. Za ten czyn zawezwal 
glówny zarząd niemieckiego Towarzystwa kre
sów wschodnkh (HKT) jak donosi „Bromb. Ta
gełJ.J.'! w num. 155, p. Ziibclla, który byl cz.tbn
kiem tegaż towarzystwa, wystąpienia z towa
rzystwa. Pan Zibell zadosyćuczynif temu wez
waniu. 

Toruń. „Gaz.. Tor." pisze: Proces „Ga
zety Toruńskiej" o obrazę niemieckiego probo
szcza 7. Altenburga toczyć się będtie w piątek 
o godz. 11 przed poludnicm przed sądem zic
miai1skim w Toruniu. Na lawie oskarżonych 
zasiada nasz redaktor p. Juliusz Reich, obrońcą 
jest o. adwokat Melcarzewicz z Torunia, ks. 
radzca Schmeja zestal wezwany jako biegly w 
teologii i obrzędach kościelnych. W procesie 
chodzi o artykuł w sprawie duszpasterstwa dla 
Polaków w stronach niemieckich, a spowodo
wa! go, jak zcznaf skarżący, przez denui11cya
CYG pewien duchowny dyecezyi chelm1lńskiej. 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 
Inowrocław. Wiec robotnLków w Inowroc 

lawiu zagallI w niedzielę p. Jankowski, redaktor 
„Dz. Kuj." przewodniczy! p, Piotrowski, dele
gat Polskiego Związku zawodbwego z Pozna
nia , Po utworzeniu biur i obszernym referacie 
p. Piotrowskiego o potrzebie i celach związków 
zawodowych, wywiąza.ta się obszerna dyskusya 
w której wszyscy przemawiali za potrzebą przy 
stąpieni a do Polskiego Związku Zawodlowego. 
Na czofoków zapisafo siG na zebraniu przeszlo 
60 roboti1ików. Przyszi'e zebranie odbędzie się 
prawdopodobnie za dwa tygodnie. 

Poznań. Statystykę ,inspekcyii procedero
wej w obwodzie rejencyjnym poznańskim za rok 
1904 podaje w dluższym artykule „Pos Tagebl.' ' 
Wynika z niego, że w rzeczonym obwodzie są 
3 inspekcye procederowe, mianowicie w Pozna
niu, Krotoszynie i Lesznie. fabryk byfo 2200, 
czyli 410 więcej jak w r. 1903 (1810). G!ó1wnie 
p,owsta.ły nowo 292 fabryki bielizny i gardero
by z 1047 wbotnikami i , 109 cegielni z 593 rob o
tuikami. 

Liczba robotników z 24 204 podskocz.yla 
na 27 030. Inspckto,rzy procederowi zrewido
wali w r. 1904 razem 1150 fabryk, w których 
pracawaJo 84 proc. wszystkkh robotników. Z 
403 fabryk zatrudniających mlodocianych ru
botników, zrewidowa,no 290, a z 716 zatrudnia
jących robotnice ponad lat 16, skootrol(}wano 
470. Nadto poddano rewizyi 489 szynków i re
stauracyi' oraz 942 ~@e zakfady, podlegające ró 
wnież kontroli inspekcyi prvcederowej. 

Przyrost robotników dz,ieli się: •na Poznali 
2123, na Krotoszyn 724, na Lesz,no tylko 22. Za
święcenlia niedzieli zwolniono wyjątkowo 7 za
kfa<lów. Sporów zarobkowych by la razem 15; 
z tych 5 załatwiono bez strejku. Reszta tj. IO 
streików odnosila si ę wylącznie, do procederu 
budowlanego. Z naczniejsze stre}ki byly tylk_o 
sztulrntorów w Poznaniu i murarzy w Grodzi
sku . Pierwszy załatwiono za: pomocą wspólne
go porozumienia, drugi mimo 3 i pól miesięczne 
go trw ania nie doprowadzi! do celu. 

Wypadków zameldowano 732, z tych było 
6 śrmertelnych, a 87 ciężkich. Naiv.riccei wy
padków zachodzi ua budowlach, a bardzo wie
le także skutkiem wybuchu ko•tilów. Dla tego 
postanowiono obostrzyć kontrolę kotl~w. No
wych urządzeń w celu ochrony rob_otmka .spra
wozdanie inspekcyi fabryczny ch IHe zawiera. 

Ze ślązka czyli Starej Polski. 
· Rybnik. Murarze tutejsi żądali 100 godzin· 

inei pracy oraz pfacy conajmniei po 32 fen. na 
godzinę. Zebrani praoodawcy budowlani u
chwalibi atoli odrzucić wszelkie żądania mura
rzy. Postanowiooo trzymać się dotychczaso
wych stosunków roboczych, to jest 28 fen. pfa
cy na p;odzinę i 11-godzinnej .dniówki. Uchwa
ra pracodawców zosta1a w sobotę l()Statni4 ro
botnikom wręczona. - Czy robotnky rozpocz
ną strejk, tego na ra:de nie wiadomo jeszcze. 

Racibórz. Jak'ie życie, tak śmierć! Przy: 
słowie to możnaby bardzo trafnie zastosowac 
do opryszka Stronczka, który przed niedawnym 
czasem został przewieziony z Bytomia do ra
ciborsk.iel{o więzienia. W tych dniach powiesi.I 
on ~ię na sznurku w więzieniu,, gdzie go na dru
gi dzień znaleziono nieżywe~. 

- Utopit SJię tutaj 17-letni uczei1 Chmielik. 
Trupa znaleziono dopiero na drugi d?1ień. W 
ten sam dzień utopi! się także pewien huzar 1, 

tutejszej zalogi . Trupa i~o jeszcze nie zdolauo 
znaleźć. 

l(atowice Na dn~twę karku zachorowalo w 
mieście Katowicach, w tygodniu od 25 czerwca 
do 2 lipca br .. w:órem 3 osoby, a zmar!y 4; w 
powiecie katowickim bylo o~ótem 13 zachorzeti 
a wvoadków śmierci 17. 

l(atowfce. „Polak" donosi: W ubiegtą nie-:
dr..iclę socyalistyczny „ferband" bochumski 
mial w Katowicach posiedzenie, a przyszło na 
nie okofo 80 górników. Ci z naszych górników 
którzy jeszcze r(e są socyalistami. mogli sic 
przekbnać, co wart jest. caly _.,ferbal_ld" i ie~o 
kierownicy. Na tern postedzenm pomiędzy gJo
wnym rajcą „ferba11du" .,towarzyszem" Adam
kiem a towarzyszem" Idzińskim przyszfo d.o o
strego ~~targu, który hylby sic niemal skończyt 
opranlem A<la.mka, ~dyby pol icyant nie byl za
wczasu rozwiązał zebrania. Ludzie bowiem s i ę 

ujGti za Jdzii1skim i wrogą przybrali posta'\Vt,. 
\vobec Adamka. 

Wiadomości ze świafa. 
Niemcy, Rząd niemiecki zamierza zażą<lac 

od parlamentu niemieckiego \Viększego opodat
datkL\Wania tytonii i tabaki. fabrykanci i 
handl.uze tabaki i tytoniu energicznie przeciw 
tym zamiarom występują. Na zjeździe, urną
dumym w Magdeburgu powzięli rezolucyę, że 
zdwoionemi silami opierać się będą wszelkie
mu wyższemu podatkowi odi tabaki i tytoniu . 

Z Rosyi. Rosyjska gazeta .• Sfowo" pisze, 
że pr~szlości narodów s.lowia1lskich grozi 
wielkie niebezpieczeństwOl ze strony Niemiec. 
$wiat germański ogromnie dużo zyska wskutek 
przegrane} wojny Rosyi. Woj.na oslabifa zna
czcn1ie Rosyi w caJym świecie, a z ni:em razem 
wpływy srowtlańszczyzny. Slowianie powinni 
wskutek takiego polożenia rzeczy dążyć -do za
cieśnienia wzajemnej łączności, ażeby, osłabieni 
na zewnątrz, wzma:cniać ~ę za to tern więcej 
wew11ątrz:.. Rząd rosyjski powinien nareszde 
zmądrzeć i odebrać cugle rządzenia krajem z 
rak czynowrJłictwa, a pozwolić rządzić calemu 
narodowi, któryby skfadal swe życzenia w 
osobnych parlamentach i sejmach. Inaczej 
świat germański będzie się wdzderal coraz to 
w:;:cej w cialo nasze a Slowianie, osJ'abieni 
brakiem łączności i' zgody, nie zcfolają mu sta
Wlić skutecznej tamy. 

O wypadku na Czarnem morzu oglo
szo110 urzędowo w petersburskim „Praw. 
Wiestruku" sprawozdanie, którego koniec 
brzmi: 

Zal:oga „Potemkina" zamordowała o
prócz komendanta statku, 6 oficerów i 30 
marynarzy. Inn[ oficerowie 1 żoJnierzc 
zostali uwięzieni. Ofiicorowie, którzy po
zostali przy życiu, wstali \Vięzieni. Na po:
kładzie „Potemkina" utworzył się komitet 
z 20 marynarzy, który objąl dowództwo 
okrętu i zarządzil odpfynięcie statku do 
Odesy, dokąd przybył dnia 27 czerwca 
wieczorem. Dnia 29 czerwca zbliżył się 
okręt port-0wy „Wecha" d'o „Potemkina" 
i pusluszny jego sygnafom, zająl miejsce 
obok nirego. Komendant „Wechy" nic ·nic 
wiedział o buncie i udał się na poklad ,,Po 
temkina", aby zameldować się u jego ko
.mendanta. Tam atoli został przez załogę 
rozbrojony, a z nim także i inni oficernwie 
,,Wechy", których potem \\'ysadzono na 
ląd . 

Następnie „Poten1lkin" zabral dwie pry 
\\ atne barkJ, naładowane węglem, i przy 
pomocy 300 robotników portmvych, wy-
ładowat węgiel na „Potemkina". . 

„Potemkin" dal przy\ródzcom rewolu 
cyjnym dobrą sposobność d6, odziatywania 
na masy. Odwiedzili oni załogę „Potem
kina" i zapewnili zrewoltowanych, że ca
fy garnizon odeski złoży! broń i że cala 
flota czarnomorska po<lndosla bunt i przy
lączyla się do „Potemkina". Waiisko me 
nlie mogla zrobić w pobliżu poirtu i nic mo. 
gł,o \vystąpić przeciw robotnikom, którzy 
brali udział w wzruchach, gdyż obawiało 
się, że „Potemkin" zacznie strzelać. 

Tlumy dopuszczaly suę rozmaitych 
wykroczell. Rabowano magazyny i to
wary wrzucano do morza beczki z wódką 
rozbidano·. W ciągu nocy powstał w kilku 
miejscach pożar, który znliszczyl wielką 
ilość budynków i towarów. Nie można 
byfo rozwinąć energicznej ~yi ratunko.
wej, gdyż Humy nie prz epuszczały straży 
pożarnej do ognia. Wielu robotrnków, któ 
rzy byli pijani, zginęło w płomieniach. Na 
wojsko i policyę strzelano kilkakrot11ie ( ?) 
21 rewolwerów. l(ażdYm razem atoli uda-
1o się \vojsku rozprószyć tłumy. POł sal
wie danej przez wojsko, rzucono bombę, 
która jednego żołnierza zabita, a sześciu 
ramta. Liczba zabitych i rannych niezna
czna, ale wynosi kilkaset. Szkody wy
rzą<lzone obliczają na mili'Ony. Gmachy 
,konsulatów nie pomosty żadnej szkody, 
gdyż byty strzeżone przez wojsb. 

Dnia 29 czerwca ogfoszono stan oblę
żenia w mieście. 

Dnia 29 czerwca o godz. 7 wieczorem 
.,Potemkin" \vysadziit na ląd 9 ofrcerów, 
których trzymał w \vięz1eniu i dal trzy 
strzały ślepe, tak iak jest zwyczajein przy 
pogrzebie marynarzy, a następnie d\va 
strzały ostre. 

Dnia 30 czenvca o godz. 7 rano nad
płynęła eskadra admirala l(riegera i W~sz
nicwskiego. „Potemkin" przygotował się 
<lo watki. Pancernik „Oeorgij Pobicdono
siec" przyjął ten ruch „Potemkma" z za
dowol eniem. Ody nastiępnie eskadra, o<lpo 
wiednio do rozkazu adm'1rala Wiry, chcia
ła wracać do Sebastopola, żolnlierze „Po
biedonosieca" nie zgodzili się na powrót i 
wysa<lzih komendanta i oficerów na ląd, 
z wyjątkrem ofi'cera Gregoriewa, który si~ 
zastrzelJl. Na „Pobiedonoscu" widzfano 
blizko 30 osób cywilnych. Podczas wkCJ1-
wa.ń oficerów .,Pobie<lonosca" z żolnierza
mi, zbliżyl się do statku torpędowiec nr. 
267 z kadetami i marynarzami· z „Poi:emki 
11a"1 którzy objęl\ komendę nad okrętem 

radzifi zafodze ,.Pobicdonosca „, ab~· ".vsz1 
stkich ofilcerow wrzuciła do morza. .Ntar; 
narze atoli na to się nie zgodzili. ł(onłitet 
z 20 marynarzy obj<lł dowództwo nad nkr~ 
tern. Oba te pancernilki wplynęty do PDrtli 
odeskiego„ Załoga nPotemkina" groxita 
zalodze „Pobiedooo.sca" ostrzetiwanietn. 
nPobiedonosiec" tlnia 1 lipca przyłączył 
się tlo eskadry sebastQpolskiej. 

Gdy pancerniki tego samego dnia .,.-y. 
ruszyły, „Pobiedonosiec" z '\\7ielką szyb. 
kości-ą wjochal do portu odeskiego, gdzie 
znajdujące s.ię na statku osoby cywilne (l. 

puściły go, poczem przewiezŁono je na ]lo. 
kład „P-0temkina", który odpłynął w kie. 
runku wschodnim. Załoga ,,Pobieduno. 
sca" zwróciła się do komendanta po:rtn z 
oświadczeniem, iż się poddaje i P~la. 
aby oficerowi·e jego napowrót nań wrócili. 
Jenerat Kasangow, 1który się udal na po. 
ktaid „Pobiedonosca" został przez załogę 
Powitany z honorami wołskmvymi. 

Jenerał Kachanow telegrafował do ca . 
ra dnia 2 bm.: Załoga „PolYiedonos a·• 
poddafa s,ię i prosi o ulaskai\\ri·eniei. Wy. 
data 67 przywódzców rewolty i została na 
nowo zaprzysiężona. Komendant i o:fii:e. 
rowie objęli na nowo swe funkcye. 

Z róinyth stron. 
Bochum. Wakacye sądowe rozpoc~y11a::i 

się 15 bm. a skończą się 15 września. 
Bottrqp. Żona sztygara Kohla w raz z 

dzieckiem umarla skutkim ran, jakle odirio~la 
z powodu eksplozyj spirytusowego aparatu ~1, 
gotowania. 

Oberhausen. Przytrzymano tu falszowane 
dwurnarkówki. - W walc()wni fabryki „Neu
Oberhausen" dozna! robotnik Stolwerk pora~e
nia s.tonccznego. Lekarze sądzą~ że uda im 3i„ 
utrzymać go przy życiu. 

Steele. Palacz kolejowy v;ytknąl podcm 
jazdy gfowę, którą mu urwal pociąg prteież · 
dżający na drugim torze. 

Wattensclteid. Podczas ostatniej bumy u
derzyl grom w szkolę maryańską, 11ie wyrą 
dzajac jednak większej szkody. 

Westefeld. Dwuletni chlopczyk gór1ika 
Sec:zka, wpacU do rowu, gdzie śmi erć znala1,I, 

Essen. Przy wyborach do sądów proce
de rowych zwyciężyly chrześ ciai'1skie związ~1 
za\Vodowe. 

Lepiej późno niż nigdy. Kto się sp óźgif 1 

za.o·isaniem „Wiarusa Polskie~o·" niech !Zam 
idŻie na pocztę i zapisze sobe to pismo na łr7;ec i 
kwartal. Dopfaciwszy JO fen. otrzyma kazdv 
wszystk ie numery od początku kwarta.tu. Trz~
ha r1a poczcie żądać : „Zeitung- .,Wiarus Pol· 
sk(" aus Bochum fiir das dritte Quartat mil 
Nachlieferung". . 

Naszych Szan. Czytelnikó'\\· prosimy. Jb,r 
na to zwrócili uwagę Rodakom, którzy Sli ę wóż· 
nili z zapisaniem i;azety. 

Gelsenkirchen. W kopalni „Rhein-Elbe ' 
zostal okaleczony górnf.k f rydery~ Kasiub. 
Górn'.k Niestrój zostal nie1:Jezpie_cznH~ gokak· 
czony w kopalni „Wilhelmine V1ktorua . 

W Ch~rkowie udzia•lLr ks. 'vikary Wa9;nar 
ślubu a następnie byt na weselu swojego u· 
cznia~ Kiedy powraca! w>:eczarem <lo sv.·~o 
mieszkania napadli nail nieznani opryszkaw1e 
podmiejscy' w celach rabunku ,i• porartliws.zy~ p:o: 
zn.sta·~rHi1 bez orzytomnośd na drodze, samt i~s 
z lupem zbiegli. Rozbito mu .czasz.kę, rozei:"'_a: 
no Język i zlamano rękę. D~,aJo si~ to ? ki1_~0 set kroków od domu, w ktorvn; . się ·?'9-byv; 

1 

wesele. Ramrngo kapłana znalez~1 stroze _1!ocn~ 
pocz.em przewiezion/0> go do szpitala, gdzie P 
kilku dniach umarl. . . . . _ z Wfednła donoszą, że rząd rosy1sk1 \\ dro 
dze dyplomatycznej ~wróoil siG do. Ausrry1 „: 
prośbą o przeslanie projektu ka~iatow gal~cf~
skich. Prośba ta stać mai w zw1'.lzku z Pt? ść 
stem. jaki Rosya rzekomo za1'.11e~Z'<ł; '"111e •i 
przediwko buctowie kanalów galtcy1s_ki1ich, l~~Y • 
kanaXy te oddągnQlyby wodę z Wisty, ,tora 
jest rzeką wspólną. . "n· 

0~rl'1n. Niedawno donoszono w prasie ", 
~ . 1· · ·zęd7)tJ 

dziennej, że p. dr. S1egel w Ber _m1e u 1 re· 
sanitarnym Rzeszy _niemie~kiej m1~I W obkl~d (> 

prezentantów rz.ądow ZWlązkoWJ eh WY, c'i 
odkrytych przez siebie mikroorg~1:1zrn:ra~ 
wzbudzających ospę, szk_arlatynę, syf_ilis dr. 
zarazę pyska i rade. Dma ~1 Z: m .. mial P· •a· 
liirschbruch w tu_tejszem n~em1eck1em ~r· 
nystwie przyrodniczem '~kta~ 0 tyc_h Siegla, , 
ciach, które, dzękr uprze1mośc~ p. di· , 

10 
za 

ilustrowal obrazami, rzucanem1 na ptoti . tnY 
pomocą. scy optykonu. Te mikroorgan.1t d~ 
wzbudzające pomienione 4 choroby, •nal~ziwv 
jcdnej i tej samej kla~.Y. tak zwa.~ych ~ie t:ah 
tworo' w c~ ·torhyctes 1 wszystkie ma1ą . j 

„ -' · b szenia sama budowę taki1 sam sposo poru . ale· 
. . ' · · rzątkam1 .n 

mnożema się. 9n~ ~więc zw~e ni~fllÓ"'· 
żącemi do na1mme1szych mikroorga d r bate· 
(maloustrojów), jakie zna~y, p0idc~as1 g,v1 prze· 
ryc są rośl{nami. U dal o się dr. Si~ 0 . t do
nieść pomienione choro~y n~ z·wterzę ate rrti· 
świa<lczalnc i znaleść y; 1cl! c1.ele zn~:wru ie pQ 
kroorganizmy. Spodz1ewac się nal,ezY~vkrótce 
odnalezieniu przyczyn tyc.h c~orob . -ze. 
\l,rynaidą lekarze skuteczne srodkt lecznic 

11
, 

Watny wyrok dla _towarz.ys,iw. r:odl~BcYi 
stawy o stowarzysz.cmach, wręcza su~ P pó· 
sp1s czl011ków przy zalożen~u towa_rzys~ia.zek 
źniei mai za.rząd towarzystw~ tylko obsmPil ..
donoszenia policyi, kto wstąp1l, k~o v..ry leg>o w 
oraz o zmiana.eh '?' zarządzie Sp.su caiero ta· 
licyi wydawać nie pot:rz.eba. Co dop kie~o 
padl wyrok najwyższego trybunalu . pr~s rt1oże 
(kmnergerychtu), orzekający, że pohcY: śn 11111, 
żądać spisu kompletne~o t~lko wte<;tY. 1~alst1'' 
uzasadnJ:onc przekona.me, ze sku?k1~m ·e 11 ie 
wych <ll'.)niesień zam:i,du. spis p0hc~1nY' ~~rtór· 
zgadza ze spisem wlaśówym. .żądaiąc P, d ,,~·· 
nie spisu. wiin.na policya powyzsz.y pawo 
r~nie pQdać. 



t 
Y\' środt wie<Z>rem umarł 

ŚP• Andrzej Przewoźny 
w 54 roka .iyeia. P•·grzeb •db~dzie sio 

'ft nieddel\' 9 Upea o godz 2 po po
łudniu z domu •horych w Hamborn Don.
szlłc " tem krewnym, 1majomym i. wszyatklm 
ftoda.koa1, proszf o pob•żne , Zdrowaś Ma
rya" za spokój duezf' nieboszczyka. 

W imieniu l'Odziny J!r. liT) ś. 

row-arzystW? św. Michała w Recklłngh.-Siid 
pcdaje do "'.'1adiomoś~i, ~ż 5 lipca zostal zabity 
przez spada1ącc kam1eme w k0palni R.eckling
hausen Il. członek naszego towairzystwa 

śp. JAN SZWENGLER. 
Pogrzeb odbędzie się w niedzielę dnia 9 

f,pca po. pol. o godz. H4. Czlonkowie winni 
sie stai\VIC w cza~ka.ch r ~iznakach Q godz. 1 w 
lokalu towarzyskim. O liczny udział' prosi 
(1) Zarząd. -
~---·· &tt..........,.~-w kopalni nReckllnghausen II." zna-
lazł śmierć z powodu nieszczęścia mój ko
ciła.DY szwagier 

. śp. JAN SZWENGLER. 
J'ogrzeb o:dbędzie się 'v niedzielę, dnia 

'lipca o godz. 04 po pol. O liczny udział 
w pogrzebie i o pobożne westchnienie za 
d.Jrs77ę zmarlego prosi w smutku pogrążony 
(1} I( I e m c z a k. 

(Bruch-Neustr.) 

Towarzystwo Przemysłowców w Recklinghau-
sen-Siid 

urządza w n(edzielę dnia 9 lipca wspólną wy
tieczkę połączoną z grami towarzyskiemi. Wy
cieczka rozpoczyna się o gtodz. 2 po, pol. w o
frodzie p. Steina (Waldschl6sschen). Koncert 
w ogrodzie rnzpoczyna się o godz. 4 po poJ'. 
wykonany przez kapelmistrza p. Maksymiliana 
Lawickiego z R.eckłinghausen-Stid. (1) 

Zarząd. 

Towarz. św. Piotra i Pawła w Bruckhausen. 
Wszystkim amatorom oraz dyrygentowi p. 

Kamyszkowi za ich trudy i mozoly przy pró
hacl i teatrze. który s~ę odby.r w dzień naszej 
rocznicy, skfadamy serdeczne „Bóg zaplać". 
Hł A. Słoma, przew. 

'hwarzystwo śś. Piotra f Pawła w Mart.:i1 
J>IXfaJe swym czlookom do wiadomości, iż 9 
iipoa po pot IO godz. 3 odbędzre slę zwyczajne 
zebra.nie. Liczny udziat jest pożąda111y. 

BACZNOŚĆ! 
l(Olliereru.~ya św. Wincentego a Paulo w Reck.-
. lfn1thausen-Siid 

Zapraszamy wszystkich Braci na niedzfo
lę ~ lroca rano o· godz. 110 na zebra~1ic. Bę
d{}ie kilka spraw do zalatwienia. (l) 

W. Mroskowiak, ]}Odprzew. 

Towarzystwo „Jedność" w Dortmund 
Przysz.łe walne zebranie odbędzie się u p. 

Vossa, przy ulicy R.etinischestr. nr. 127 w nie
dziele 9 Hpca o godz. 5 po pot O jak nailicz-
11ieJszy udz'ia.~ w zebraruu proSimy . Goście 
mtle wi'dziani. Zarząd. (1) 

l(oło śpiewu „Cecylia" w Neumiihl. 
Pólroczne walne zebranie odbędzie się w 

11iedzielę, dnia 9 lipca o godz. 4 po pot. Z po
wodu, iż przyjdą ważne sprawy poo obra{ly, 
dlateg-o jest pożą·danem, ażeby wszyscy człon
kowie się stawili. Goście mile widziani. (2) 

Zarząd. 
Uwaga: Zarząd i rewizorowie kasy \\·in

•i się pót godziny prędzej stawić. 

Towarzystwo św. Szczepana w Rauxel 
daje do wia<lomoścr swym szan. czlonkom, iż ~v 
~edzielę dnia 9 bm. 0 ~odz. 4 po pel. 00.b~zie 
się kwartalne wa.Ine zebrani:e, przeto liczny 
udzial cz.tonków pożądany. . 

Porządek obrad: 1) Otwarcie ze brama. 
2) Pieśń wstępna. 3) Przeczytanie Lekcyi ~ 
l:wangielii św. 4) Wpis nowych członków i 
Pfaca miesięczna. 5) Sprawoz.danie sekreta
rza 6) Sprawozdanie rewirorów kasy. 7) 
Sprawozda·nie bibliotekarza. 8) Wntioski czlon
kl~-- 9) Zamknięcie zebrania. (2) 

Zarząd. 

Baczność Kastrop ! , 
Donoszę szan. pp. prezeSiOm deka11atu K<~

strop, iż mogą się zglosić po programy )'"a1, bi
lety eto Wer! na pielgrzymke do Jana Kowal
czyka, ul. Widumer Str. nr. 27 w Kastron:e .. 

Szanownym Rodakom w Kastrop i okolic~ 
d?noszę. iż od dnia dzisieisze11:a rn0zn.:i. ,11a1J~:c 
bilety na pielgrzymkę do Wer! u fa:ia Kowai
C~ka, Widumerstr. nr. 27, oraz u kasyera /,n
tomewicza. Do każdego biletu należy pro~r~m 
na Pokrycie kosztów a kosztuje 20 fen. Bilet 
kosztuje 2 mr. i 20 f~11. Bilety moą.na .:dcbrać 
cod1iennie po por. od ~odz . 3. Prosz~ sran. I~o
daków, aby się każdy zawczasu w. bilet z~cpa
~rzy/, a nie czekal do ostatniego' dma, w k~0rY111 

Jest Wiele pracy . 
jan Kowalczyk, ( 1 J 

Przew. Tow. św. Wawrzyńca w Kastrop. 

lowarzvstwo św. Józefa w Horsthausen. . 
, . Dnia 9 lipca przed po.f. o godz. 11 od~)ędzic 

' się kwartalne zebrallJie. Bi'erz.emy u<lzi~ w 
tlefgrzv;iice do Werl, która: się odbędzie .1~ 

1P~a. Na powvższem z:ebramu. oraq; u nrze,~o 
<lri~zacego w domu ul. tteinrichstr. nr. 3 mozi;a 
!bbie bi'lety zamóv.n!ć aż do 15 lipca po pol., kt(~)-
r(\ kosztują 2,20 i 20 fen. za1 or()j?;ram. . ;; 

Jak.ób Bart!foiwrak. 

~ To~-~~zys,t~e św. Andrzeja w Ober·Man!oh 
<lonos1 sv. :> ~ czlonkom oraz i wszystkim Ro
~a~o1!1 zanu_es~alym :'· Ober-Marxlo-1 i oJ.-u
liq, iż .. w zt.~1ele dma 30 lipca urządza !.łrt·
c~ntosc. poświęcenia nowej chorągwi, n~ k:iirtl 
'' szystk1c zaproszone tnwarz) stwa, tak samo i 
te, które d_la braku adresów zaproszcl1 n:t o
trzymaiy. Jesz.cze .raz mile zapraszamy. ·1 :.il\ 
samo wszystkich Rodaków -dobrze inyil:icrch 
z M~rxloh, ttam~on~. Bruckhausen, ~cumuhl i 
okolicy serdeczrne się zaprasza. 

. ~w~ga : Zebranie odbędzie s.lę w niedL:ieit;, 
c.lma. 9 hpca po pof. o ~O<.lz. 4. O lic.llly u;Jrnll 
prosi Zar;qd. (11 

Baczność Marten! 
.. · Bilety do Werl. tak samo i programy są 
Juz u mnie do nabycia. Proszę nie zwlekać. 
( 1) Jan Stachowiak. 

Tow~zystwo gimn. „Sokół" w l(astrop 
donosi szan. druhom oraz wszystkiem Ro
dakom w Kastrop i okolicy oraz towarzy
stwom, które już od nas zaproszenia ode
brały i tym, które dla braku adresów za
proszei1 me odcbraly, iż w niedzielG dnia 
9 lipca obchodzimy naszą latową zabawę 
na sali p. Schulte-Beckera. Muzykę wy
kona nam pan Musielak z Castrop. Ma.my 
nadzieję, liż nas Rodacy i szarn. towarzy
stwa swą obecnością zaszczycić raczą. 

--Uwaga: Druhowie mają sposobność 
do gotlz. 3 z zaległych składek się uiścić. 
Druh zalegający dlużej jak 3 miesciące 
placi wstępne. C:rnlem ! (2l 

Jan Wasielewski, prezes. 

Liitgendortmund. 
DonoszQ szan. członkom i wszystkim 

Rodakom z Ltitgen<lortm1md i okolicy iż 
pielgrzymka do Wcrl odbędzie się w ~ie. 
dzielę, 16 llipca. Bilety prowizoryczne na
być można u A. Cichego, Bismarkstr. 36 i 
u Sz. Kościelnego, Wilhelmstr. 13, a w 
Somborn u W. Podlewskiego, Pla.netenstr. 
61. Odje:bdżać będziemy z Liitgendort
mund-Nord o godz. 7.15 min. rano. więc 
proszę, ażeby się jak najprędzej zgłoszono 
ponieważ w ostatn1i dzień już nikt biletu ni~ 
dostanie . A. Cichy, prezes. 

Baczność! Hochield ! Bacznoś~ ! 
Niniejszem donosimy wszystkim Dru

hom, Rodakom i Ro<laczkom z Duisburg
lfochfeld ,i okolicy, iż urządzamy w nie
dzielę dnia 9 l'ipca na sali p. Oiesego, Wan
he1imerstr. 96-98 naszą pierwszą latową 
zabawę, połączoną z ćwiczeniami i tań
ct'm. Początek o godz. 5 po obi.edzie, na 
któq to zabawę \vszystkich zapraszamy. 

Wszystkie gnrnzda „Sokole", które ra
czą na,s odwiedzić, będą mile widziane. 
Spodziewamy się, iż zadowolimy ·wszy
stkich, poni.eważ jest polska muzyka. W 
zdrawem ciele, zdrowy duch! Czo~em ! 

Wydział. (3) 
Juliusz Czarlil1ski, prezes, Wilhelmstr. 6 I. 
J. Jędrzejczak, sekr., Wcrthauserstr. 166 I. 

Michal Wilk, skarbnik, Reichstr. 70. 

Towarzystwo św. Wacława w Linden 
donosi swym czfonkom, f.ż w niedzielę, dnia 9 
lipca o godz·. 4 po pot. 11a sali posiedzeń odbę
dzie się walne zebranie. Zarząd ma zebrarnie 
o ~odz. 11 przed pot Uprasza się wszystkich 
czfonków, ponieważ będą ważne sprawy do 
rozstrzygnięoia, o liczne i punktualne stawie
nie się. Zarząd. (2) 

Goście mile widzianti. 

B~czność Rodacy z parafii Sowińskiej po
wiatu pleszewskiego. 

W celu prozumienia się w bardzo waż
nych sprawach tyczcicych się naszego ko
ścioła parafialnego, proszę wszystkich 
rodaków I rodaczki przez „Wiarusa Pol
skiego", ponieważ tutaj na obczyźnie roz
rzuceni jesteśmy, o po<lanie mi adresu wa
szego, ażebyśmy się bliżej porozum/ieć mo
gli w sprawie sprawienia pamiątki do na
szego kościola. Szan. Rodacy i Rodaczki! 
Wiecie dobrze. że nasz kościół z pewno
ścią jest jeden z najbiedniejszych w calej 
Polsce, a my tutaj jako tułacze na obczy
źn1e, nic p0iwinniśmy zapomnieć o tej miej
scowości, gdzieśmy pienvsze blogosla- · 
wieilstwo odebrali. Już naprzód wam mo~ 
gę myśl moją przedstawić, coby było naj
ba r<lziej potrzebne, to jest nowa lampa 
przed oltarz Matki Boskiej. Wszyscy ofia
rodawcy, którzy chcą się do upiększenia 
kościola naszego przyczymć, zechcą pod 
adresem Ludwik Piasczyński, Bottrop, 
Ltmkuhl III nr. 71 wszelkie listy oraz dat
ki przesyłać, który dalsze informacrc bę
dzie dawal. (2) 

Baczność ! Elberfełd ~ . Baczn?ś~ ! 
Rodakom z Elberfeldu 1 okolicy up_rzeimJe 

donoszę, że Towarzystwo Ś\.~. Wawr~yn~a o~
bywać będzie swe posie<lzen1a na sal~ ~1tze_r ~ 
przy ul. Kaiserstr. nr. 8. O~ pr~yszI_eJ. ruedzlieh 
9 lipca regularnie co dru~a rnedz1elę JUZ o godz. 
2 po pol'. zamiast jak dotą~ o 6~. _Przysµe po
siedzenie jest wable, powinnością _Jest v.11ęc ~a
~dego czfonka być _obec:iym •. gdyz będzie obie
rany no"'Y zarz.:1'C! 1 wazne spra'!'}' J?od ~~ra(~v) 
przyidą. I.,.i. Grudzmsk.1, se . · 

l\oło 'pie ·u ,Lira" w Oberkau en 
oz1 ' in a 'f-Y tki.m członkom niżej "Illłe1 · 
1 l 1.:h K~l p.1ewu i g azd okołich, zarazem 
' szr tk1n_1 .Rod kom .zami szkalym w Oberhau 

en 1 ok?h y, it. '' med1Jele, dnia 9 lipca po pot 
o i;todz. ;j urządza zabawę latową na sah p, K 1-
tcrs . p~z.' 1 'owym Rynku, na którą jak naJu
pr.zcm ci zapraszamy. Ko.lo śp ewu \ickie
w1 ~ 'f Oberh~u en, Kolo śpiewu Owiazcta Je
d~. ci z Osten~ld, l(~o śpiewu Cecylia z Neu
muhl, ta_kże l{~azcla okole, odd1lal I z Obcr
hau c~ 1 oddzu~l II z Oberhau en i gniazdo z 
N~umuh_I. l~rosnny bardzo uprz iJnie zan. l(ola 
~P!ewu 1. i;tmazda Sokole zastó o 'a · sic do wy
ze1 zamie zczonel!C> ins ratu, ~dyż zaproszenia 
1~a<leszly~y za. pófoo z powodu tego, iż dnia 9 
łlpca ma1ą1.:a ste odbyć pielgrzymka polska do 
Ke_v~la:'.• zo~t<:ć musiala odl<Y.loną. .Mamy na
dZJCJG, 1z wyzeJ zaproszone Kola śpiewu l g.lli:a
zda okole stawią się jak naUkzniej, a p1.lez to 
d_adzą ~'?<! swej milości braterskit..i, abyśmy 
się moglt me tylko w·spólnic 1„aba'\vtić, ale także 
zachęcić do pielęgnowania pieśni polskiej. 

Wsh~p dla czfonków i gniazd okołich SO 
fen., n~eczlol1lków 75 fen. Są także przeznaczo
ne dwie nagrody za największ.1 liczbę czlonków 
dla .Kó~ śpiewackich jedna i dla ~niaztl Sokolich 
takze Jedna. Prosimy o liczne przybycie. 

Zarząd. 
. ~;waga: I;ck~ya śpiewu dla Kola śpiewu 

„L1:a 0<1.be-dz1c się o godz. 3 na sali p. l(olters. 
O liczne 1 punktualne przybycie uprasza (2) 

Dnn:ent. 

Towarzystwo św. Wojciecha w ttontroJ. 
W. me~zic!ę, dnia 9 l~pca po pol. o godz. 4 

o~będz.te się. po.troczne walne zebranie, na które 
się "szystk1ch czlonków zaprasza. Zarząd 

Uwaga: Posiedzenie :1rnrzą<lu i rcwi:lorów 
kasy odbędzie si~ o godz. 3. 
(2) A. Kukła, prze\\'. 

l<oło śpjewu „Echo majowe" w Baukau 
donosi swym szan. czloukom i Rodakom w 
Baukau, iż.w niedzielę 9 lipca odbGdzie się na
sza zamknięta zabawa o godz. 4 na sa · p. Ko
pa. Program: 1) Zag-ajenie. 2) Koncert wy
k0'1iany przez dyrygenta uaszego Kora p. Pie
try11:ę z Bruchu. 3) Tan~ec. Liczny utlziat po
ż~~al!.i. Goście mile widziani. Cześć polskiej 
p1csnr! Zarząd. (3) 

Baczn~ć Polacy w Styrum. 
Donosimy Rodakom w Styrum i o·kolic ' 

iż w niedzielę, dnia 9 lipca urządzamy na sali 
p. Plucil1skiego. ul. Josefstr. 

POLSKĄ ZABAWĘ 
z taf1cern. Muzykę wykona p. Po<lesn1a z Al
staden. Początek zabawy po pot Uprasza si<; 
o liczny udzial w zabawie polskiej. 
(2) K o rn i t • t. 

I 
l(oło śpiewu „Wanda" w Laar 

podaje do wiadomości szanownym cz.tonkom o
raz nam życzliwym Rodakom, iż w niedr,ielę, 
dnia 9 lipca obchodzimy 4 rocznicę polączoną 
z śpiewem i tał1cem na sali pana Ercken w Sto
kum. Początek o godz. 4 po pof. .Jak już jest 
szan. Kolom śpiewu w1a·d1omo tutejsze l(ofo w o
statnim czas1ie licho się ro:z;wijalo, przeto oso
bne zaproszenia wysłano Upraszamy szan. Ko
fa śpiewu. ażeby w d. 9 lipca w naszą rocznicę
raczyly nas swą obecuością zaszczycić. Czlon 
kowie tutejszego f(ola śpiewu maj::i wstęp wol
ny. C7Aonkowie innych Towarzystw pfacą 50 
fen., lecz tylko za kartą legitymacyjną. Goście 
pJacą przy kasie 1 mr., przed czasem 75 fe.n. 
l(arty można nabyć u pana Iforyzy, Tunnstr. 
36. P . Nowaka, Josefstr. 54, Szlachetki, Kaiser
str. 83. Poprawy, Kaiserstr. 118. Schmid, Kai
serstr. 107. Zarząd. (.1) 

Towarzystwo św. Aloizego w Cottenburg 
donosi swym czonkom, iż w niedzielG, dnia 
9 lipca o godz. 1 po poL odbędzie się kwar
talne \v alne zebranie, na które wszystkich 
członków zaprasza Zarząd. 

Uwaga: Zaraz po posiedzeniu odbę
dz,1e się zabawa z tańcem w kółku towa
rzysk1crn. CzlonkO\\.ie TO'\varzystwa na
szego mają wstęp wolny. Kto nie nale
ży do towarzystwa może się wprzód dać 
wpisać do towarzystwa a będzie mógł 
brać udział w zabawie jako członek nasze
gc Towarzystwa. Dalej więc Ro<l.acy do 
wspólnej pracy w towarzystwie. O liczny 
udział uprzejmie prosi Zarząd. (3) 

Towarzystwo św. Rocha w Dyseldorfic. 
Mamy zaszczyt ninJejszem zaprosić 

na obchód 16 roczn1icy istnienia towarzy
stwa św. Rocłia \V Dysel<lo·rfie, którą w 
dniu 9 lipca rb. na sali lokalu ,Zum Kur
filrsten", ul. FHngerstr. 36 obchodzimy. 
żywimy nadzieję, iż nas Rodacy hcznic o<l 
wl1edzić raczą. Nadmieniamy jeszcze, iż 
każdy przybyly czlonck otrzyma przy 
\\.·stępie szczególowy program koloru czer 
\\'onego za 30 fen.wlącznie podatek bileto
wy. Okazać się też musi ustawami swe
go to\varzystwa, aby można się przekonać 
czy ze skladkami mie~ęcznemi nie zalega, 
w przeciwnym razie bowiem uważać bę
dziemy każdego jako gościa, do żadnegJ 
towarzystwa nie należącego, który odbie
rze program koloru bialego za I markę. 
Z braterskiem pozdrowieniem 
(3) Zarząd. 

. 2 SKŁADY 
stósowne dla każdc~o przedsięb,'.)rstwa '' do
brem polożcniu blisko kopalnr są od I sierpnia 
i 1 września. tanio do wynaj~cia. Także to"·:i
ry kolonialne i urządzenie można przejąć. Hiiż
szych informacyj udzielt 

Józef Majorc1vk w Recklb~hansen~Siid, 
ul. Konig-Ludwigstr. nr. 19. (3) 

Wiec ,Zjednoczenia zawodowego poi." "' 
Schonnebeck 

odb~zic się w niedzielę dnia 9 lip a w lo
kalu p. Winkclhof przed poludrucm gouz. 
110. Na porządku !Jziennyrn: ~praw 
górni ze, sprawy knapszaftowe i inne "a
żne sprawy. Liczny udział pożqdany. 
(2) Zjednoczenie zawodowe polskie". 

W Altenoog~ 
odbGdzic si<; w1icc w niedziel~ 9 lipca przed 
poh1dnicm o godz. 11 i pól w lokalu p. 
Timrynga, Bahnhofstr. 131. 'a porządku 
dziennym: Sprawy górnicze i hutnicze, 
prawy knapszaftowc i inne ważne spra

"ry. Liczny udział po~1dan:y. 
„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiec •• Zjednoczenia zaw. pols." w Linden 
odbGdzie się 'r rJl'icdziclę dnia 9 lip a przed 
Południem o godz. 11 '"' lokalu p. chiile
ra. Na porządku dzicnncm sprawy górni
cze i hutnicze. o liczny udział \ r wiecu 
z Linden _i Dahlhausen uprasza (2d) 

,Zjednoczenie zawodowe polskie''. 

Wielki wiec poi. w Gelsenkirchen 
w sprawie ,,Swi~tojózafacia'·' 

odbc;:dz_ie się w niedzielę, 9 lipca o godz. 4 peli 
voludrn~ w hot~lu „Germania" (Baumcistcr) 
przy ull~y Armmstr. Na powyższy wiec ~a
pr~sza się pp. przewodniczących oraz zaste
pcow towarzystw polskich z W estialii i 'aurc
ni.r, jaki~ tylko się znajdują i wszystkich Roda
kow, ktorym sprawa „~więtojózafacia" leży na 
sercu. W owym wiecu moi.;ą brać udzial także 
niewiasty, dla tego spodzie ;vamv się że i roda
~zki licznie się zbiorą. O liczny ·uclzi~l Rotlakó„~ 
1 Rodaczek z Westfalii i NadrcnU uprasza się. 

Komitet. 

Wiec polski przedwyborczy wSteeie 
odbędzie się _w niedzielę, 9 lipca o r.odz. J 111~ 
przed ~oludrnem \~ lokalu p. Fritz Ruhrmam1„ 
p~zy ul~cy Bredenererstr. nr. 14. Na powyższy 
~v1ec ~apraszamy Polaków wyborców z Stecki 
1 ?kohcy.. W_Y~J()ry nadchodzą przeto nic ~
winn~ byc am łed1~ego r.od~ka, cohy nic dążyl 
na wiec. ~or~1ws1 powmm pociągn<{ć miiej 
sprawą tą się rnteresujących. O wielki udziai 
uprasza się. 
Powiatowy komitet wyborczy polsl i na powia 

Essen. 

Wielki wiec polski w Oberhausen 
od~ędzie się w ni~dzielę d!1ia 9 lipca o •odz„ 
1 .z zaraz po Sumie na sali p. Kolter przv n•„ 
wym ~·ynku (~a,, mej Wiłms). Na ·wiecu. b~d4 
oma~',1ane wazne sprawy, przeto o licZHY ti .:zial' 
prosi (Jd ... 

Związek Polaków. ------
. WJ.EC. PRZ~DWYBORCZY \' ESSt:N 

oabę~1c Slę d111~ 9 Upca. o god1. 11 przed pof 
\Y sal! pana Mc1stra (Altrcxlushaus) przy uli v 
f 1r~h~1ha~1scnstr. 1_9, n~ który się zaprJ.sza 
V.S:C}St~1ch Po~akow z Essen . okoli r. o 1:cz-
1Jj: ud7.Jal prosi . (.3 d t 
Miejscowy kom.tet wyborczy polski dla miasta 

Essen. 

Zcbran~e Z~ruid~, R~dy nadzOi"czcj i Dclcgató"~ 
rb~dzte Się W niedzielę dnia 16 )ipca P.rzod po~ 
~dmem_ o .godz. 11 w lokalu p. Qriine, naprze

ciw P~hcy1 w Schalke. Na porządku obrad re
orgaruzac,ra We'\~11ętrznej pracy „Zjednoczenia 
zaw . .Pol. , oraz mne ważne sprawy dotyczące 
d~lsz.ei~. rozwoju „Ziedn. zaw. pof·:. Nadmie
rna się, .1z ty~ko_ delegaci mają wstęp. Wszyscv 
d~legac1 wmm dać sprawozdanie o :sca
nie „Z. Z. P." w swej miejscowości O punk
tualne stawienie się uprasza · (d ) 

„Zjednoczenie zawodowe polskie''. 

Wielki wiec połsko-katoHcki w llorde 
odbędz\e się w .niedzielę dnia 9 lipca po poł. 
godz. 3~ na s~lt p. Laumanna (przedtem Baum
b~cka) . P~'.'Y ulicy ,w ~lfog~oferstr. nr. I ,,. sprn
wie opiek .~uc!~?" ncJ. Uramy, że ,.,, zyscv R•
da~}: paraw łfo:cte,. którzy szczęścia S\\:cgo a 
s~o1ch prai,rną, łak !eden mąż na wiec sic; ta
\\ ~ą. da1ąc d.()l\\'od • . ze powszechnie smutne tu
~eiszc st~uruk kościelne odczuwamy • n'1pra . 
ich prag111emy. l(omitct. (3a 

Wycieczka z Bochum 
do ouodu ,.Walburga" w Hofs.tede przy ul p 3 · i· 
str_. (dawniej Bismarckstr.) odbędzie się ~ nie~ 
d11elę •• dnia 9 lipca o. godz. 4 po południu. w 
o~!~zre b~ rozm~ite gry dla wrosł'ych f 
d~ec1, oraz strzelarue do tarczy i kulanie krę
git. , Na wycreczkę tę zapraszam:\' wszy!"tklch 
r~aków z okolłcy, a szczególnłe ,J(omłtet wy. 
cteezek ~atowych z Wetter. O licz.ny udział u
prasza sie. . (3 d) 

l(o.m1tet wycieczek łato yclt" 
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czeladnik 
piekarski 

Swój do swego : = ~= 
z dobremi świi1Lde111twami, 
potrzebny zaraz )ub otl 
15 lipca. Szan. Rodakom polecamy na sezon latowy, wszelkie materye na 

suknie i bluzki„ M. Kowalski, 
czarne i kolorowe począwszy od 88 fen. za metr. aż do ~i• 

Bottrop, Ring II. nr. 43. 

Po Isk a słuhch najlepszych. . 
zoajdflie zaraz miejsce. 

Perkal~, satyny, polskie płócienka na po· 
'.i ściele i f arf uchy, firany, !{ołdry, 

~ Wi•··enty Bruss 
w HERNE 

Mittelstr. nr. 13 
(3) 

r1; ser"'ety na stół białe i kol. we wiekim wyborze. 
Słuiąc::it ~ ----!!"!-'!!! Specyalność : ;;;;.._iiiiWiiiig;;;;jiiij;;;:o 

=; Polskie chustki na głowę różnegó rodzaju. 
.! Chustki do nosa, krawaty, kapelusze i \vszelką bjeliznę dla 

do prac domowych po
trzebuje natychmia,;t. 

Zgłosić się Ilio 

r; niewiast, mężczyzn i dzieci i t. cl. 
Laboeha 

w BA UKA U, 
~kład tow. kolon. ·; \V~zystkim polskim towąrzystwom 
(3) 03b1tr. ,._. na .._bezy żnie, iż dostarczamy ·wszelkiego 1~odzajn 

~ czapki ·według .życzenia po eenach jaknajtańszych. Kol-O--
~ 

Lenarto ·vski & Talarczyk 
jest tanio na 

sGrzedaz 
w Lan-=t>•~ilr.Pt>r, 

BHicherstr m. 2. 
(2) 

ft1 DERNE, ;::- Sprzedawaczkę, 

ul. Dworcowa 77. 

I&• •r.„~.r.;~~'.i ,_,-łf.!;.,·i'tl'~~"::;ai·~·~;ó.t,,:.;~ż~U:.'!J:~ llifP1łmłl 

~ ~~--,~,:,!~:!~~"~ i~?:1t .. ) I: . 
(Pr. Posen.) ' 

Domy s:i: masyw mrrowane, -.:t• l•ażdym ·.j 

don u są 4 stancye i sklepy do pełowy ;i; 

budynku,. podwót·iir1 obszerne i •grodzone ~j 
zaraz płotem. Przy każdym domu j~st ~ł 
jedna łł!<'trgn ogrodu. obsiane żytem. Do ~l 
każdego dr.mu chlewiki na 2 lo!Mtorów. ~ .. 1 

Cena 4UHUJi marek na I hipotece jest ~ 

po 2'1~. O tysiące marek, reszta .2000 .I·.·· marek musi być spłacoue go~ów.k;ą. 

Jćrud Chau·llaszkiiewicz ~ 
. l3l w ł~onif:CU (Puuitz) Pr. Poseu. r 

~ · 1 ~~~~i ~~~_::~~:·~:~r~?~=~~~ 

ł:t1 ~.ft~·~ ~1 'ł ,ffl> (ł, '. ~ 0'~ łi 
• BAC ZNOŚ~ • 
., Sz~u1owne Rodaczki • 
• w Otł,:•irball.~Se111 u okolic)! @-
.f-, O:iiedliłam się jako ~„ 

+ akuszerka polska • 
• -prz-y ulicy L1,uisenstr. rn. $ 
4.,) Szanowne Sh,stry 1 Rod11czki, zwracn.m • 

- si~ powtórnie do WaB z u~ilHI\ prośbą 
9 o pnp:ncie mego zawc.dn. .Tako ah. u- • 
dl&. tl'fl'terkn po3·'f,Qiia tu między obc mi, „ 
~ niemogę limyć ,.1a. popa c e obcych wro- . 
t~:~ go dla nas uspoaobionych, za to tern ł'F_»I 
.6"ii... więeej liczę ua Wasze poparcie. •• 
·'ł.W fi;r.,anuw·nt7 łlodacizki ! 
6' Hasło naeze ~ Swój do swego niech 
... ie... będzie obrócone w czyn, o co raz 
"'fili' jeszc;;e JirMzę. 
• Z głęb0kim suicuokiem 

i.~ Maryanna Sobek 

l
::i::;J;~a:r.:~~m;;m~~-

SKLAD/ S:KQR 
w Bochum, 

Victoriastr. O. Konigstr. 2. 
poleca po cenach najtańszych skórę 
wykrawaną (Lederausschnitt), oraz 
wszystkie artykuły szewskie. I 

'
.„„.J __ . _])_·_·t·)·b·'~----· w pobliżu knapszaftu. -

Firma 

„. 
Bahnhofstr. 77. 

~fłHl~~~~ ~~~-~HiHlHtHl11it = Kawaler przemysłowiec !. 
S.·)."J-. po3iadający dobrze zo.prowadz1my ~ 
~:.'\' •t LI •1 ~~ ~ 1n eres H011onu11 rray, ~tu.i 
~ poszukuje dla. braku znajomośc.i ~ 

P" na tej drodze, ~~ 

! ~~ to \varzvszki żvda. ,t~ ! 
r:,of;,~ " „ ~'\ 
?~ff.r Panny w wieku 20-22 fot} pos:a<lające ~ 

~~.l do 3HHH) mare'C majątku, zechcą ła- ~!;\ 
~~~ skawie swe 11.dresy o ile możności z fo- ~ 
f~~ togrefifll nadesłać do Ekapedycyi :' \ł'jaa ~ · 
~ Fusa Poł~l4u.'l.;o" w Bee!~ P. m, ~ 
}~ • (3) porl list J. F. S. R. ~ 

~~~~„ ~tk1~.t~'t1<l~4J.~.~-.,jr,'~~awtit 
'-'i"-:..-:'t'-',t·\• ~~,~~m~1.t-:~ ~.~~~~ 
---·----------,.---

NAJLEPSZE .MASŁO Z MLECZA ~Nl 
funt l,10 mr. - masło naturalne font 95 ien. 
wysyłam za zaliczką franko w dom w paczkach 
pocztowych. Adres: Prau M. I(ANSCHAT, 
MARGRABOWA 0.-Pr. 

2J dolnq, da i1'kładu kolo
l.łialnego poszukuję ed 
zaraii 

S. Windmiiller, 
w He1me. 

Robotników 
do i:<zachtowania potrse
bu,ie zaraz. Zgła.szać się 
mogą w Gorzelni Hol
terhoi' w Weroe 

p. Langendreer. 

~,)1'hĄ!.Y'(1'.t.~'-lśli ~ 

Robotników 
do szachtowania poszn
kuję. Moeą się zgłaszać 
w gorzelni w tWerne, 
(3) p. Langendreer. 
...;~i~~Efłilia 

G1•uut d.o 
budowli 

ma do sprzednnia. 
dakób Miaro„ 

w lfochum, LNisen~tr. 4. 

Poczd wejsłużącej 
do wszelkiej roboty do· 
ID(>\Ve,j po~z..iknje 

l.indte!J•~ Rf-tli 
B .icbum, Victoriastr. 10 

Donoszę Szanownej Publiczności w fi &tt'nblf' r"u 
licy, iż założyłem 

~ skład i tva rs.ztał obuwia 
wezelkiego rod~ajn ! Ceny umiarkowanP.. Polecam się łaskawej 
pamięd szanownych R0daków i Rudaczek. 

Z szacun~iem 
Maks:Jn1ilian Kowalczyk, 

' mistrz szewski . 
Ul. Kościelna nr. 32. H.aternbtrl;', Kirchstr.. 

M!Mttrl' „„ •·••• WAWB i ~-
N aj większy skład mebli i maszvn B 

.. ·---·~--·~·-,~- do gotowania 
znajduje się . 

w Gelsenkirchen·Hiillen, Wannerstr. 243. 
Donoszę Szanownym Rodakom, iż z powodu powiększenia mego 

ekładu jestem teraz w stanie kBżdemu Rodakowi udzielić kredytu. 
Mam na składzie wszyst~ie sprzęty domowe, maszyny do Ro

towania i wszelkie sprzęty kucbenr e •. Nikt nie jest zn bo w ązany 
li kupić, ale można przyjść zr:>baczyć i przekonać się jaki towar i ja.'.< 
ml t'llnio a przytem na odpłatę. Wpłaty 10 mr. tygodniowo 1 mr. 

Proszę Szanownych Rodaków v poparcie i kreślę się 
z szacunkiem 

A. lłn1•t,ko wio k. 
Prowa.dzę też interes siodlarllilliie Przerobienie materacy kosztuje 

u mnie tylko 3,60 mr. --?-[ Tnll -·~~·--. m;ppr•w• * P!f 
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Pottbrock'a 

Baczność 
Rodacy! 
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jedyny polski skład mebli oraz całkowitych 
wypraw w Wanne. 

ul. Bahnbofstr. 104, naprzeciw lokalu Schatera. 
Polecam mój bogato zaopatrzony skład mebli, ma

szyn do gotowania, wszelkich sprzętów emaliowanych 
kuchem1ych oraz wózików dla dzieci we wielkini 
wyborze. 

Za. gotówkę! Na od·płatę! przy odpowiedniej wpłacie. 

Kanapy i materace wykonywaa 
we własnym warsztacie. -- Stare :ma. 

:b.'fBi? t~ra~e przerabiam spiesznie po cenach 
·/;:t msk1ch. - Szan. 
'''Y 

R0daków prosz~ 
i nadal o ła
skawe poparcie 
mego- prz13dsię
biorst\\'a. Nie 

chaj hastem każdego bę lzie: Swój do swego. 
Z wysokim t.zacunkiem 

Dla sprzedający cb z drugiej reki! 
Handlarzom domokrążnym i składom 

polecam wielkie zapasy wsztlkich 

--towarów łokcioftych=== 
po tanich ce"ach, po tanich cenach. 

Własna fabryka garderoby dla robotników, 

Największa fabryka fartuchoiv 
---======- w Westfalii. =-::::::::==

Zatrudniam przeszło 

~ 300 robotnic„ @M1łit*'ml2 

St.waęzki wc;~ż przyjmuj~. - Zapraszam do obcj· 

rzenia mej fabcyki bez przymustl zakT:pHa. 

Aron Meyer, 
. Bongardstr. 19. B•ch11m11 B1rngardsrr. 19. 

I ę_\ Kredyt! Si 
Meble}E!7u. 

Ubrania dla mężczyzn ~ 
i ehłopeów ""'· · 

na dogodną odpłatę -
we wielko-miejskim 

\. domu kredytowym mebli i towarów /" 
\. pod flrmf\ 

IBI 
----1 

Rheinisch· W estfalische 
Mobel-Fabrik 

w BOCHUM,. 
Hernerstra.sse 

8. 

I 

Eer.ae 
Bahnhofstr. 62 Bahnhofstr. 62. 

Recklingh .. • S. EBR. H·IRSCH, 
Największy, najtańszy i najrzetelniej

szy skład specyalny wszelkiego 

rodzaju. 
naprzeciw go~cinnego Schliitera. 

I ::;;~ 'W*M!MW!G NP!JI *iii E 
·~~~--~~~~-.--~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--- I 

Za jruk, naklad i redakcyę od powiedzialr.y A n to n i Brej ski w Bochum- Nakladem i czcionkami Wydawnictwa „Wia rusa Połskiego" w Bochum .. 
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odzłetm.e pismo 111dow1 dla Polak6w na obezyin~e~ poświęcone oświaeie oraz sprawo• narodowym, politycznym 1 1arobko 
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lo•złce polscy l Uczcie dzieci •~·• 

„wlt, ezy~ I pisać po polska! Nie )ut 

ftlłld•, kto potomstw• swem• zals ~

••Hl pozwolll 

I wypadlt6• dllla. 
Olława J)l'zed socyalną demokracyą 
cechuje politykę kanclerza Bulowa. 
Stwierdzają to prawie wszystkie ga-

1e-ty niezależne niemieckie J zagraniczne. 
Powód do tego dało wystąpienie kanc

ler21a Buelowa wobec przywódzcy sn:;ya
listów francuskich Jaures'a. Gdy ~.iG ro
zeszła wiadomość, że z powodu zatar~u 
marokańskiego mial Bebel przemawiać w 
Paryżu, a Jaures w Berlinie, wystósował, 
jak doniosla „Nordd. Allg. Ztg.", kanderz 
ks.. Biilaw następująiee pasmo do memie;:
kiego ambasadora w Paryżu: 

t,Prasa zapowiada na d. 9 lipca przy
bycie Jauresa na zgromadzenie socyalno
demokratyczne w Berlinie. Przeciw oso,
bie Jaurcsai nie mam nic <Io zarzucenia. 
Szanuję go, jako mówcę i respektuj~ jego 
upatrywania.i co do po}'ityki zagra:nJ,cznej. 
Cb.odzi tu jednakże o polityczną rolę, jaką 
mu chce podsunąć prasa socyalno-demo
kratyczna.. Niemiecka socyalna demokra
cya pragnie je.g-0 pobyt wykorzystać jedy
nie w celu poparcia antipaństwowych dą
żeń przeciw interesom narodowym. Rząd 
cesarski nie może więc zrezygnować z u
żyata przeciw temu wszystkii<;h stojących 
mu do dyspozycyi środków, gdyż. w prze
ciwnym razie wzmógłby tylko w dumę 
stronnictwo, które pragnie w Niemczech 
obalić konstytucyjne stosunki. - Taikże 
francya w podobnych wypadkach za zgo
dą p~rlamentu tak postępowała Uważam 
wresicie za odpowiednie, byf.rzybycie 
Jauresa nie nastąpilo; pros~ asadora, 
by zwrócil się do J auresa z rośbą, by 
Podróży do Berlma nie odbyl". 

Z powodu zawiadomienia rządu nie
mieckiego Jaures porzucił swój zamiar po
dróż} do Berlina. 

Gazety francuzkie i angielskie szydzą 
z zarządzenia Buelowa, który s.ie istotnie 
tym krokiem ośmieszył a socyalistom dał 
nowy rnateryal do agitaoeyL 

Wędrówka „Potemkina' 'po· Czarnem mo
rzu skończyła się. 

„Potemkin" i towarzysząca mu łódź 
torped~ przybyły do portu rumuńskie
go Konstanca, gdzie „Potemkin" się pod
dał. Zafo.ga jego pozostalllle na wolności 
1 nie zostanie wydaną Rosyi. Lódź torpe
dowa nie poddała się; a załoga jej ośwlad
c.zyla, że tylko zniewolona groźbami to
warzyszyła „Potemkinowi", obecnie zaś 
Pragnie Powrócić do Odesy. W niedziele 
ZaWinęła· do l(onstancy z <lwóch pancer
ników, 4 łodzi torped01Wych i 1 antytorpe
~~ca złożona eska<lra rosyjska, której o-

tadczył rząd rumuńskli, że może zabrać 
~iPotemkina". Zostanie on odstawiony do 
,,SewastoPolu „. 

Skończyło się zatem widowisko, któ
re t1.arazilo rząd rosyjski na pogard~ wszy. 
~tkkb mocarstw. 

L 

Telegramy. 
Ber I i n. Nadeszły wiadomości o łi

c~nyc11 drobnych poty~kach wojsk nie„ 
~ z rozproszonymi oddziałami he-

0Sów w Zacbodnio-Poł. Afryce. 
" T o k i o.. Donoszą, że JapohczYCY· 
I YlądowaH w poważnej sile na 5acbalillte 
zajęli już cz~ść 'WYSPY. 

Paryż. Ostatnie narady w sprawie 
marokańskiej powiększyły widoki porozu„ 
mienia. W ynłk narad zostanie ogłoszony. 

Fra.ncya zgodziła się aa konferencyę 
w sprawie marokańskiej. 

Centrowi przyjaeiele robotników. 
Znów wyszczerzył zt:bY, pisze „Po„ 

lak", na robotników naszych hrabia Bal1e
strem, który swego czasu chciał bijć po 
twarzy Polaków. Junkrowte pruscy 1 ka
pitaliści już otl lat prą do tego, aby rząd 
wy<laJ ostre prawo na robotników i to ta
kie, aby sądy karały ich więzimiem, jeśli 
bez wypowiedzenia dni odejdą z roboty. 
Wliadomo, że stosunek roboczy jest niczem 
więcej jak układem cywdno-prawnym po
między pracodawcą a pracobiorcą. Za 
niedotrzymanie takiego układu w1 całym 
świecie wolno tyko. skarży.ć na drodze 
procesu cywilnego o odszkodowanie, a ni

gdzie tego dziś nie ma, aby za niedotrzy
manie kontraktu karano więueniem lub ka
rami pienięimemi. 

Gdy· w izbie panów obrnd.0iwan0i nad 
prawem górniczem, to pokazał' si~ tam naj
większym i najzaciętszym wrogiem robot
ników p. v. Burgsdorff. Gdy ostatecznie 
izba panów ośw~adczyla się za. kiepskiem 
prawem górniczem, p. v. Burgsdorli sta
wil rezolucyę, aby rząd wy;daJ prawo, na 
mocy któregoby można karać więzieniem, 
lub karami pieniężne.mi robotnika, jeśli bez 
wypowiedzenia dni odejdzie z roboty. Żą
dał innemi sloiwy na robotników obrzydli ... 
wego prawa wyjątkowego, i chcial z nich 
zrobić niewolników. Za tern obrzydliwem 
prawem wyjątkowem na robotników glo
sowal p. hrabia Ballestrem, ozdoba i du
ma centrowców, obrany glosami robotni
ków polskich. 

Co na to powiedzą robotnicy nasi? Ich 
obowtiązk!i.em jest oświecać tych ciemnych, 
którzy takiemu wrogowi robotn~ków do 
zwycięstwa dopomogli!. Trzeba się starać 
o to, aby taki nieprzyjaciel nasz już więcej 
do parH.unentu nie wrócil. 

Co powie na to partya centrowa, któ
ra wciąż się chwali, że tak bardzo sli~ sta
ra o polepszenfe doli robotników? Nie
chajże teraz zabierze się do p. Ballestre
ma i wykluczy go z partyi, jeśli nie chce 
się narażać na zarzut, że haniebnie zdra
dza robotników. CentroW'Cy nie powiedzą. 
nic, bo sami zd'radzilh robotnaków w sej
mie pruskim przy obradach nad prawem 
górniczem a ukuli wyjątkowe prawo na 
górników polskich. A ks. I(apica, który 
chce być posłem polskich robotników, cóż 
on na to powie? Będzie milczał, aby sobie 
nie zrazić swoich przyjaciół hakatystycz
no-połicyjno-kapitalistycznych; i nie otwo 
rzyć oczu ratmMkom, czem jest dla nich 
ozdoba p-artyi centrowej, hr. Balłestrem. 

Odezwa 
do wyborców Polaków w okręgu katowl

cko-zabrskim. 
Rodacy! Gdy przed dwoma laty, po 

zadętej walce wyborczej, kan<lydata na
szego, p. Wojciecha l(orfantego, zwyci~c~ 
witaliśmy, okrzyk tryumfu dobyty z piersi 
ludu ślązkiego, radosnem odbil się echem 
o mury P<YZnania i kopce Wawelu. Od 
brzegów Ba-łtyku po śnieżne Tatr szczyty 
serca polskiie dziełily rad-Ość nas.ut. Nie 
chodziło tu bO!Wiem o jeden manda~ posel
ski na wrogach zdobyty; walką wyborczą 
pod hasłami Kola Polskń.ego - zw:r01e
stwem pod tym sztandarem odniesionym 
- Slązk zrywał mury rozgrankzaiące go 
od 7 wieków od reszty Polski, po wieko
wej tulaczce powra<:al na fono maderzy. 

Nie dziwota, że dzieli ten byl dni m 
radości dla wszystkich czlonkó\ familii 
sarmackiej. 

Od lat wielu, wielu bije fala genmaf1-
ska w siedziby p-0lskie; odparta w jednem 
miejscu, powraca na drugie z zdwojoną 
N"ściekłością. W ostatnim zwłaszcza d21ie
siątku lat sroży się ona ze straszną zacie
kłością, grożąc zalewem wszystkiemu, co 
polskie. Aby się oiprzeć temu naporowi 
morza gcrmaliskiego, sp-0lcczcl1stwo pol
skie bez wytchnienia stać musi n.a wałach 
obronnych... miesiące, lata! Nic dziwne
go, że słabszych opadały siły i trwożne 
serca szeptać poczęły: Ażall podolamy 
tej walce straszliwej? 

Wtej chwili dusznej trwogi znak się 
uczynil. Ze ziemi śląskiej trysnęły ożywr 
cze promienie nadziei, zwilastuny lepszej 
doli. Ta ziemia, na wieki, zda się, prze
padła, o której Niemcy butnie głosili, że to 
ich odwieczne dziierżawy, z długiego po.. 
ruszyła się letargu; zaczt:ła myśleć r czuć 
po po1lsku, do walki. stanęła w imię haseł 
polskich ... 11 zwyciężyła! Zwycięstwo to 
raoośnie wstrząsnęło społeczeństwem pol
skiem; jest ono zapowiedz.ią, że nie gililie 
życie polskie, że w strasznych zapasach 
nowe zdobiywa posterunkii; to gromki o
krzyk milionowego zastępu Sląza.ków, 
przybywającego z pomocą bratnim szere
gom. Oto powody, dla których naród ca
ły tak gorąco powitał zwyctęstwo kandy
data naszego. 

Poję!'.i Niemcy grozę zwycięstwa tego 
'i wytężyli siły, aby je co rychlej zniwe
czyć ,a podżegała ich zaciekłość i ooabi
stość kandydata naszego. Dzielnie si~ spi
sywał na trybunie parlamentarnej. Sm.lalo 
i odważnie panom ministrom wytykał te 
krzywdy straszne, jakie spokczeństwo na
sze znosić musi wskutek systemu germani
zacyjnego. Nieustraszenie stawał w obro
nie ludu roboczego; silną dłonią zrywal z 
twarzy pracodawców maskę obłudy i wy
kazywał te straszne nadużycaa, pod1 któ
remi cierpi górnik i hutnik. W uznaniu je
go działalności publicznej, Wielkopolska 
powierzyla mu mandat oo sejmu. Dziie.t
nem wystąpieniem w parlamencie i sejmie 
zdobywal sobie serca tysięcy a nawet u-

,przedzorrych przeciwmków swych. 
Lecz im bardziej się krzewiło w ser

cach polsklich uznanie i miłość dla posla 
naszego, tern bardziej w ser-cach wrogów 
rozrastalo Silę zielsko nienawiści i strachu. 
Wytężyli sily i z blahego powodu wybór 
jego unieważnili. 

Nowe zatem czekają nas zapasy. Czy 
pozwolide sobie wydrzeć palmę zwycię- • 
stwa, tylu trudnościami, tylu ofiarami oku
pionego? Czy opieszałością i nieudolno
ścią zakrwawicie serca rodaków wa
szych? Nie! Znamy wasz zapal, wy
trwałość 1i dzielność! Na• nie liczymy! l(to 
PQ!ak, komu polskie w piersi bije serce, 
niechaj stanie do szeregu, a odruesiemy 
zwycięstwo, które.mu przyklaśnie Polska 
cala! 

Polski Komitet Wyborczy dla Slązka: 
1\1. Hanke, Zygmunt Seyda, 

przewodniczący. sekretarz. 

Jan Nepomucen Stęślicki. A<folf Ligoń, 
zastępca przew. skarbnik. 

Dr. Stefan Adamczewski. Dr. Pełiks Bia
ły. Jan Eckert. Dr. Maksy~Han Hager. 
Dr. '.Piotr Hylla. Józef I(opczyński. Jan 
Mateja. Dr. IJd.efons Miecznik:iewicz. 
Franciszek Neumann . . Dr. Boguslaw Par
czewski. Wojciech Rassek. Dr. Józef 
Rostek. Dr. Maryan Różański. Ant. ie-

roń. Dr. Kaź. Trzebiatowski. 

Wyścigi samochod6w 
o naerodę Gordona Benneta. 

Po raz. szósty odbyl sie we środc; slyn 
nr wyścig samochodów o nagrodę Gordo
na Benneta, międzynarodowe zapasy o 
wyższość przemyslu automob.llowego P<>
szczeg<)łnych krajów. Pierw zy raz urzą
dzono te wyśoigi w r. 19(X} pomiędzy Pa
ryżem a Lyonem i odtąd rokrocznie odby
wają si~ one w tym kraju, z którego pocho 
dzi zwycięzca w ostatnich wyścigach. 
Cztery razy już odniosła Z\ ycięstwo in„ 

<.lustryja francuska, ·raz niemiecka i raz 
angjelska. Ponieważ w zeszłorocznych 
wyścigach, urządzonych w Niemczech 
zwyci~żył francuz Thcry, w roku bieżą
cym odbyty się zapasy ' c hancyi w 
Owernyi, na drodze· z Clermont Ferrand, 
przez R.ochcfort, Bourg Lastic, Hennent, 
Pontaurnur, Pontgibaud napowrót do star„ 
tu. Długość tej drogi wynos.i 137 kik>me
trów 444 metry, ponieważ zaś przestrzeń 
wyścigową okrą.żyć nalcżalocztery razy, 
przeto cały dystans wyścigów wynosił 549 
kilometrów 776 metrów. Najsilniejszą ma:.
szyne wystawiła fabryka francuska de 
D1etd1ch o sile 130 ·koni parowych, potem 
austryackie i niemieckie fabryki Mercedes 
o sile 125 kom, włoska fabryka Fiat 111 
k-0ni, podczas gdy wóz Richard Brasier, 
na którym jechal zeszłoroczny zwycięzca 
Thery, ma silę tylko 96 koni. W tegoro
cznym wyścigu jednak mniejsze znacume 
mia/a si/a mOftorowa, gdyż przestrzeń wy„ 
ścigowa obfituje w zakręty (200 zakrętó~ 
na przestrzeni 137 kilometrów), a w tych' 
warunkach wytrwate>ść i elastyczność 
pneumatyków odgrywa rozstrzygającą ro
le. 

NaplyW m1edzynarodowej publiczno
ści do Clermont f erran<l przewyższył 
wszelkie oczekiwania. Pokoje płaoooo Po 
100 franków za dobe, a jeszcze mnóstwo 
osób musial<> nocować pod golem niebem. 

W spólzawodmków do wyścigów zglo
silo się ośmnastL. Wozy wypuszczano co 
pięć minut, począwszy od szóstej godziny 
zrana. Wówni i najsławniejsi wspól~ 
wodrucy ocliecha.li w następującym p-0rząd
ku: 1. Thery (francuz, fabryka Richard 
Brasier); 2. Carp (Anglik, fabr. Macdonald 
Napier); 3. J enatzy (Niemiec, fabr. Merce
des); 4. Lancia (Włoch, fa.br. fiat); 5_ 
Braun (z Austryi Mercedes); 6. Lyttl<t 
(~merykanin, fabr. Pope Toledo; 7. Ca.il„ 
01s (francuz, Richard Brasier) itd. 

W pierwszym okreżnym objeźd7ie 
pr~ebył ~~ery 137'. J. J1 kilometrów w jed„ 
neJ godzm1e, 41 minutach i 7 ~ckundach. 
Odrazu w pierwszej turze wysunął się ja
ko grojny współzawodnik Włoch Lancia 
na swoim wozie Fiat; odbył on tę prze„ 
strzeń w czasie o 6 minut i 10 sekund krót„ 
sz.ym, Carp przejechał w ł godzfoie 5-f 
mm. 11 sek .• Braun w 1 godz. 55 mm., zaś 
Jenatzy, niemiecki zwycięzca z przed 
~wóc? lat, w 2 godz. 9 min. W drugim ob
Jeźdzte przewaga Lancii była także ~
raźna. Przejechał on przestrzeń 27 4 kilom. 
888 metrów w 3 godz. 17 min. i 8 sekun
dach, pod<:za.s gdy Thery patrzebowal na 
te samą przestrzeń 3 godziny, 30 min. i -t 
sek. 

W trzecim objefdzie jednakże popsula 
sie maszyna Lancii i Thery bez trudności 
w czwartym obiegu osiągnął zwycięstwo. 
Prz~byl on o godz. 1-ej 9 min. 42 sek., 
czyb potrz1.bował na_ przebycie 549 kilom. 
n6 metr. s1edm godzm. 9 minut, 42 sek. 

Po Therym przybył jako drugi Wlocti 
Nazi.an na maszynie Piat (wyjechał jako 
szesnasty), potem Włoch Cagno (Fiat) 
wreszcie Caillois (Brasier). Zwycięstwo 
Tberyego, który odnosi je już J><l raz wtó-



ry, przyjęli Francuzi z nicDpisan}m zapa
łem. 

Ziemie polskie. 
Z Prus i.~ehodnich Warmii i Muu.r. 

Z dyecezyi chełmii1skiej. Dnia 5 bm. 
.()trzymali \instytucyą kanoniczn<:i: ks. pro
boszc.,-z Wincenty Krajewski z Plowęża na 
prob-Ostwo w Lasinie, ks. admimstrator Jó
zef Potrykus z Rogoźna na to probostwo 
i ks. administrator Franciszek Wachowski 
z Zwiniarza na to probostwo. 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 
Bydgoszcz. Straszne nieszczęście 

'"\Vydarzyto się w tutejszej fabryce maszyn 
1Blu.mwe i Syn w Wilczku. Ustawiono 
tam nową maszynę i puszczono ją we 
·wtorek po raz pierwszy. Gdy maszyna 
byfa w pelnym biegu, pękl nagle cylinder. 
Rozpryskujące się kawa~y żelaza zabily 
17-letniego ucznia Stolpa na miejscu. Nad
to wybuch urwal nogę ucznuowi Ottonowń, 
a ślusarzowi Meyerowi strzaskał dolną 
szczęke. 

Poznań. Za rzekomą obrazę pewnych 
osób zagrożenie im opublikowaniem na
zwisk, skazała tutejsza Izba karna odpo
wiedzialnego redaktora „Pokraki", p. Wla
dysl~wa Rakowskiego, na 50 mr. kary pie
nięż ej i konfiskatę ńr. 3- „"Pokraki". W 
odnuśnynn numerze wydrukowany był 
\vuersz nawołujący Polaków do kupowania 
tylko u swoich a nie u żydów i Niemców. 
W korespondencyach z rozmaitych miej
scowości opisywano osoby, które kupują 
u niemców, alboi żydów. 

W Dbronie swej zaprzecza oskarżony, 
jakoby do,puścil się czegoś karygodnego. 
Owszem, zaznacza, że byl tego przekona
ntla, iż te same prawa, które ma prasa nie.
mieckru, przysługują też ; polskiej prasie. 
Niemieckie blaty przecież nawołują Niem
ców, aby kupowali tylko u Niemca. Po
mimo tego sąd wydal wyżej wymieniony 
:wyrok. 
I Sokolniki. Proces o polskii napis; 
Wlaściaiel p. Magowski kazał umieścić na 
swoim wozie od mleka napis: Dominium 
'.Wiielkie Sokolniki" :i za to miał zapłacić 3 
marki kary policyjnej. Pan Magowski za~ 
fożyl apelacyę do sądu 11 po dzielnej obro
nie p. mecenasa Trąmpczyńskiego1, został. 
uwolniony. Sąd uznal, że według archi~ 
wum poznańskiego, tak napis polski jak 
memiecki jest odp-owiedni, a pisownia 
vrladz nie może być miarodajna·, gdyż So
kolt11iki dotychczas nie zostały przechrzc.:>-
ne. 

l(robia. Policya i ustawy polskich to
warzystw. Członkowie zairz.ądu polskiego 
Tow:arzystwa przemysłowego w Krolbi 1 

pp. fr. Machowiak i Marcin Jaśkowski, 
skazanli zostali przez sąd ławniczy w Go
styniiu na 15 marek kary Za! to, że nie 
przedłożyli policyi ustaw Towarzystwa w 
języku niemieckim. Oskarżenf zalożyli 
apelacyę i sąd ziemiański w Lesznie uwol
nil kh, ponieważ tylko towarzystwa po
lityczne ma1ą obowiązek przedkladanńa u
staw, a Towarzystwo przemyslawe nie 
jest politycznem. Przeciwko powyższe
mu wyrokowi apelowal prokura.tor, a ka
mergerycht ze względów prawnych ode
słał sprawę ponownie do sądu ziemiańskie
go. W ostatnim terminie zaznaczył, jak 
})lisze „Orędownik", komisarz policyjny 
Oiinther z Poznania, że Towarzystv.ro 
przemysłowe w Krobi urządza polskie 
szkoly uzupełniające, że podnosi polski 
przemysł w przeciwsta1wieniu do niemiec
kiego i dla tego uważać je należy za poli
tyczne. Mimo dzielnej o.brony p. mecena
sa Drwęsldego, skazał sąd os.karżonych 
każdego na 15 marek kary lub 3 dni wię
zienia. 

Ze $lepka czyli Starej Polski. 
. Bytom. Z powodu znanego procesu 

Banku Ludowego w Bytomiu pisze „Glos 
.Sląski": 

A co to „blaty" polakożercze nie popi
saJy przed procesem Banku Ludowego w 
'Bytomiu? Przypominamy taką „Schles. 
Ztg.", która calemi mieSliącami lamy cale 
zapychala fałszywemu i nieprawdziwemi 
·wiadomościami D Banku Ludowym w By
iomiu i o „p:olsk1ej gospodarce". Te „bla
iy' 'polakożercze spodziewaty siG iak:iegoś 
1ollJrzymiego proicesu, jakiegoś - „Riesen
prncessu". I przyszedł „Riesen-proces", 
a na nim polskiej gospodarce wystawiono 
piękne i chlubne świadectwo. 1 choć 
czlónków Zarządu~ Rady'Nadzorczej ska
zano, t0i tylko dla tego, że zrobili pomylkę 
:w bilansie, przyczem jednak nikt ani feny
_ga nie stracil. Jakiś \viarns w p-oznańskLm 

„Postępie„ Po ukończeniu procesu bytom
skiego napisał na cześć Banku Ludowego 
W!lersz, w którym słusznie pomiędzy in
nemi tak powiedzial: 
Choć w Bytomiu dość nie znali się na pa

ragrafie, 
Tc0 w porządku mają książki i pieniądze w 

szafie. 
A jaki to krzyk r1 hałas byliby pod.nie~ 

śli Hakatyści, a: z nimi „blaty" polakożer
cze, gdyby w Banku bytomskim była si~ 
wykazała choćby jaka odrobinka, któraby 
zaszkodziła bądź członkom, bądź depozy
taryuszom, bądź Bankowi. Ale z tego nic. 
ttakartystom i blatom polakożerczym po
psuła się uciecha, na którą przez blli.sko rok 
tak się cieszyli, że aż ślinki z radości po
łykali. Niech polaikożercy swego nosa ha
katystycznego nie wciskają do polskiej go
spodarki, bo polska gospodarka jest dobrą, 
uczciwą i rzetelną i obejdzie siię bez nosów 
hakatystycznych. Za to niech zajrzą do 
go§]Jodarki niemieckiej, żeby się nie wyda
rzały nieuczciwe i nierzetelne bankructwa. 

My Polacy możemy mieć zupełne zau
fanie do naszych Banków Ludowych, bo 
są prowadzone rzetelnie i na uczciwych 
podstaw ach: A pomiędzy tymi bankami 
mamy już spory wybór. Ze starszych 
Banków mamy Ban.ku w Bytomiu, Opolu i 
Katowicach, z mlodszych: Banki w Sie
mianowicach, Zaborzu, Rybniku, Koźlu, 
Raciborzu itp. Tam zanośmy nasze oszczę
dnośc1i, bo tam są pewne. 

Bogucice. W zeszlą środę rano stalo 
się na kopalni „f erdynand" okropne nic
szczęśCiie. .Robotnik Teodor Szefczyk, syn 
po niedawno na tej samej kopalni zabitym 
Karolu Szefczyku z Karbowy, dostal się 
przez nieostrożność pod koila maszyny i 
został na miejscu uśmjercony. Ponieważ 
zaś nic byto na miejscu żaodnego, któryby 

.... dal sygnał, by zastawi·ono maszynę, trup 
nieboszczyka musial przez d!uższy czas 
w.1sieć na kole maszynowym. Taki to jest 
los naszego robotnikct. 

Zaborowice. Zona gospodarza Poici
ka, chcąc prędzej zapalić ogień w piecu, 
polala drzewo naftą. Wybuch plomlie.nia 
byl tak gwałtowny, że zapalilo się ubranie 
na nieostrożnej kobiecie, która odn1osla 
przytem tak okropne poparzenia na caJem 
cie~e, że za kilka godzin po wypadku wy
zionęła ducha wśród nieopisanych mę
czaril. Także i mąż, .który chciał ratować 
nieszczęśHwą żonę, poparzy! się dość nie
bezp,i.ecznie. Mlode malże11stwo byfo. do
piero od rnku potączone ze sobą. 

Z innych dzielnic Polski. 
Warszawa. „J(uryer Warszawski" 

donosi: 
Od wydania ukazu tolerancyjnego' do 

daty obecnej zmienHo wyznanie, przecho
dząc z prawoslaw1a na katolicyzm, z. górą 
1.500 osób w Warszawie. Przyjmujący·ch 
katolicyzm podzfolić można na dawnyich 
unitów i praiwoslaiwnych bądź z urodze
nia, bądź też taJklich, którzy .poprzednio z 
katolicyzmu, oraz innych wyznań przyjęli 
wyznanie prawosławne, a ·obecnie prze
chodzą na religię rzymsko-.katolrnką. Naj
większego kontyngentu z;mieniając wyzna
nlie dostarczają dawni unici, chociaż w niie
których pa1rafiach i druga kategorya jest 
silnie reprezentowana. 

W parafa np. Najświętszej Maryi Pan
ny LoPetańskiej na Pradze z ·ogólnej cyfry 
282 osób, które przyjęły katolicyzm, było 
dawnych unitów tylko 170. W param N. 
Maryi Panny między innym( 5 żolnierzy 
przeszlo na1 katolicyzm oraz 1 dawny sta
rozakonny, który początkowo przyiąl pra
\.\ oslawie. 

Ceremonia zmiany wyznania jest bar
dzo, krótka, bo polega jedylltle na wpisaniu 
w urzędowe księgi parafialne. 

Obecnie stosunkolWo mniej osób przy
stępuje do spisywania aktów o zmianie wy 
znania, ni1ż świeżo po wydaniu ukazu, 
szczególnie zaś zmniejszenie cyfrów zau
ważyć się <laje u maloletnich, co do któ
rych przepisy nie pozwalają na zmianę wy 
znaniai pomiędzy rokiem 14 a 21. 

- „Warszawskij Dniewn." donosi, iż w 
sierpniu zamierzone jest rozpoczęcie prac 
komisy.i, powołanej do opracowania proje
ktu wprowadzenia ztiemstw do Króle.stwa 
Polskiego na zasadzie ukazu 19 z. m. Po
siedzenia kamisyi zaczną się po powrocie 
do \Varszawy pomocnika jeneral-gubema
tora warszawskiego, senatora I. O. Pod:go
rodnikowai, przewodniczącego rzeczonej 
komisyi. 

Mniej wi~cej w tym samym czasie 
rozpOICzną się pod przewodnictwem rz. r. 
st. Ziętkowskiego posic<lze-nia komi'syi do 
opracowania projektu samorządu w mia
stach Królestwa Polskiego. 

Wilno. W powiecie tutejszym prze-

chodzenie na katoli~yzm szerzy się ogro
mnie. Na pogranicz.u powiatu oszmiań
skiego 3 cale wsie, bez wyjc.1tku, przeszły 
na katolicyzm. W Radoszkowicach, gdzie 
lud sklada się głównie z Bialorusmów, 
ruch powrotny jest nieco słabszy, więcej 
'vracają na lono kośaiola katolickiega w 
Krzmvicach, Olchowicach, Parafia:11owie, 
Wolkotani a zwłaszcza w Buclawiu. Suej 
ków robotników rolnych w powiecie wi
leńskim dO'tychczas niema. PrzY) przeje
ździe arcybiskupa mohylewskiego, ks. hr. 
Szembeka odbyla się wielka uroczystość. 

W Warszawie powstaje „Warszawska 
ajencya telegr.-koresp.' której celem jest in 
formowanie zagranicy o życiu politycznem 
Królestwa Polskiego i Rosyi. Reprezen
tantem na Austryę zostal p. Kazimierz Pol
iach (Lwów), który zorganizuje agentury 
filialne w Krakowie, Wiedniu, Pradze. Pe-
szcie itd. · 

Wiadomości ze świata. 
Z Prancyi. Sko'ńczyły się długie roz

prawy nad projektem ndłączenia Kościoła 
ud państwa. Ostatmą poprawkę zlożyl 
deputowany O. Richart, który proponował 
zatrzymanie czterech wielkich uroczysto
ści dorocznych, ale„. nadanie im nowych 
nazw! \Vniebowstąpicnie ma się nazywać 
„świętem kwiatów", Wniebowzięcie „ob
chodem żmw'', Wszystkich Swiętyc-h 
„,świętem pamiątek", a Boże Narodzenie 
„świętem rodzJny". Mimo, że referent 
rządowego projektu sprzeciwial się zmia
n:1e nazw, większość (250) przyjęła ją. 

Socyalistyczny deputo1Wany, Briant, 
rządowy referent, opisal następnie raz je
szcze caty prQjekt, mowę jego poleciła 

Izba wydać w osobnej broszurze i rozpor 
wszechnić w calym kraju. Briand powje
dziat, że stanowisko, zajmowane przez 
Rzym, sprawilo rnzdzial kościelno~pań
stwowy nieuniknionym, że jednak rząd u
czynił co mógł, ażeby, katofucy mogli si,ę 
na projekt zgodzić, wprowadził zarządze-

. nia lojalne i liberalne, nie dopuścil niczcg_9, 
coby mogl-o Kościołowi szkodzić, jako in
stytucyJi religijnej. „Dajemy - zakrniczył 
Bnand - katolikom, protestantom i tY
dom wszystko, co posiadali, a dajemy im 
więcej swobody, niż kiedykolwiek mieli. 
Jeżeli rozwój Kościoła jest bez konkorda
tu niemożliwy, to Kośdiól już jest martwy. 

Projekt rnzdzialu przeszedl w Izbic 
deputo,wanych. Z tego rne wynika, że 
przejdzie i stanie się prawem w ciągu bie
żącej kadencyi, która się skończy w przy
szłym maju. Izby rozjeżdżają się 14 bm. 
aż do. październ:ika, gdy znów powrócą. 

czasu im starczy zaledwie na uchwalenie 
budżetu. 

Z Ameryki. Karol Bonaparte Pater
son wnuk w prostej linii Hieronima najmlo 
dszego z braci Napoleona I, zamianowany 
zostal mi,nistrem marynarki Stanów Zje
dnoczonych. - Hieronim Bonaparte, wy
słany przez brata do St. Domingo w dro
dze pG1Wrotnej ścigany przez anglików, u
ciekł przed tymi do Ameryki północnej i 
tam poznawszy pannę Elźbietę Patterson 
pośluhlt ją i zabrał ze sobą do Pra_ucyi. 
Ale tymczasem Napoleon doszedł byl już 
do zenitu swej ·potęgi i dumy, więc żonę 
brata, wraz z synkiem, również Hieroni
mem, odesłał do Ameryki. Ten synek, 
liieronim Bonaparte-Patterson nie utrzy
mywał z rodziną Bonapartych, która go u~ 
znać nie chciala, żadnych stosunków. Do
robił się jednak znacznego majątku 'i pozo
stawił dwóch synów, Hieronima i Karola, 
który ostatni powotany zostal obecnie na 
tak wysokie stanowisko. 

Z Japonii. Z łiirOISzimy donoszą spe
cyalni korespondenci angielscy, że a<l'mlral 
Niebogatow, który tam je t internowany z 
innymi oficerami swej eskadry, jest ogro.-. 
mnie rozgoryczony, otrzymawszy z Pe-

. tersburga odmowną odporwiedź na swoją 
prośbę o pozwolenie powrotu do Rosyi. 
Władze japońskie po2wolily mu zamiesz„ 
kać w l\doto 1i stamtąd robił wycieczki w 
celu zwiedzania poblizkich, najpiękniej
szych okolic kraju. Posiada on z swoimi 
oficerami olbrzymie bagaże, ważące oko
ło 20 ton. Rożdiestwiei1skiemu, ze \VZglę
du na groźny stan jego z<lrowiia, nie pawie 
dziano dotychczas o calkowitem zniszcze
niu jego fl-0ty, przypuszcza on, że znaczna · 
icj część przedostała się do Wladywo
sta:ku. 

Zagraniczni pDslOl\Vie japońscy otrzy
mali urzędową wiadomość, że ogólna licz
ba jeńców rosyjskich w Japonii wynosiła 
w końcu kwietnia 60.291, włącznie z 10 je
neralami i admirałami, 70 wyższymi ofi'
cerami annii i marynarki, 884 oficerami 
niższymi; podof.1cerów byfo 8558, szerego 

wców 5D.769. Odesfano do Rosyi w ~zy . 
kich oficerów i żołnierzy, do dalsz J l~· 
żby niezdolnych. W pienvszych dniacą 
maja było w SzPitalach 700 jeńców, z któ. 
rych 436 rannych, IO przypadkowo skate. 
czonych, 3 chorych na tyfus, 2 na mózgo. 
we wstrząśnienie, a 249 na zwykłe choro. 
by. Um~rl.o ~8. Nadz\.\-~czaj mala liczba 
ranny-eh 1encow godna Jest zauważenia 
Licz.ba jeńców wzrosła od kwtletnia - : 
rezultacie bitwy pod Tsuszimą. · 

Niemcy. Statystyka niemie.ckich "sze 
chnie. Urzędowe wykazy frekwen Yi w 
uniwersytetach niemieckich podają cyfr~ 
studentów 41 928 osób. Wobec 39 5 l w 
semetrze zimoWym, wzrost wynosi· Prze.' 
szlo 2000 studentów. Naj,vięcej studentów 
ma Ber1in 6279, poczem idą M-0na hiu1n 
5197, Lipsk 3855 i Bonn 0029. Na·mniej 
sluchaczów ma Gryfia 786 i Rostok 623. 
Najliczniej obsadzone są wydzriaty prawne 
{15110), później filologiczny (9604). mate. 
ma:ycz!1y (5964) medyczny (5907). Na!. 
mniej such&czów posiadaią wydziały: 1~. 
śniczy, \Veterynaryjny i roh:i~zy (852 uo 
972). 

Z Austryi. Znowu wydarzyla ,ię w 
Austryi prawdziwa katastrofa z pułkiem. 
wysłanym w pochód podczas najgor zego 
npatu. W okolicach Poli odbywają ię te, 
raz ćwiczenia 5 pułku obrony krałowei 
Dnfa 3 lipca pulkownik Klikin nakaz~i 
marsz do fazany o godz. 5 rano. - Już 0 
godz. 6 upal doszedł do 23° .R. o 10 by!o 
25° w cieniu, a w dodatku Wl!a! g-0rący 
parny wiatr Siroko. l\iłku żolnlierzy pa. 
dlo. Pomocy lekarskiej nie było, bo le. 
karz pułkowy d'r. Pohl spadl z konia i. zwi. 
chnął nogę. O 10-tej rozpoczęto marsz 
po\vrotny do Poli. Mimo kilku przy tan
ków, żołnierze padali jak muchy. Z 8(}) 

ludz'i doszło do Poli zaledwie 300 w ol\ro
pnym stanie. Wysłano natychmiast wozy 
i lekarza, który zbieral porażony..:11 po 
drodze i przewiózł ich do szpitala mary
narskiego: Żołnierz Jerzkowicz umar!, 5 
innych jest śmiertelnie chorych. Oiicero
wie robili co mogli, aby ulżyć niedoft. Od
znaczył się zwłaszcza kapitan hr. Lubień· 
ski, który z zaparciem się siebie, sam nie
możliwie wyczerpany, niósł ratunek bie
dnym żołnierzom. 

Na interpelacyę, wniesioną w tej spra. 
wie w parlamencie, odpowiedział mmister 
obrony kraj., że zarządzi surowe .3ledztw~. 

Z róiny"r. stron. 
Rotthausen. W kopalni ,.Dahlbusch'' wpadł 

kosz gwa.ltownie do bagna ·na dnie k palni. 
Na szczęście trzem górnikom, znajdującym si~ 
w koszu nic się nie stalo. 

Budapeszt. O niepra\vdopodobnym 
niemal fakcie donoszą z J aszbereny na 
Węgrzech: Zandarmerya tamtejsza Jjęla 
bandę cyganów złożoną z 20 osób, a od 
dłuższego czasu podejrzywana o kradzież 
dzieci i jak przypusz·czano, przyuczenie 
ich do żebraniny. żandarmów jednak 
uderzylo to, że w obozie cygańskim Mie 
znaleziono \\reale dzieci obcych. Priedsię· 
wzięto tedy śledztwo energiczne i wresz• 
cie ·wydobyto z cyganÓ\J.~ zeznanie, że 
wódz ich kazal dzie.ci kradzione mord-ować 
poczem żywiono się L'Ch mięsem. Re\\1[zya 
ruchomości cygańskich potwierd:z.iła cze· 
ściO\vn nieprawdopJidobne to zeznanie, na 
jednym borwj'eitn z woz6w znaleziono pokra 
ja.nego na. kawaly trupa dziecka. czron· 
kowie bandy oświadczyli dalej, że sam icl~ 
wódz zjadl 18 dzieci. Obóz ten cygai1sk1 
Przeciągał do Jaszbereny z Siedrnliogroou, 
zkąd wlaśnie otrzymano caJy szereg za· 
wiadomień o znikaniu dzieci. Zandarrne· 
rya węgierska prowadzi dalsze śledztwo 
w strasznej tej sprawie. , 

O katastrofie w kopalni węgla w Pol: 
skiej Ostrawie pisze koresp-ondent nNoweJ 
Reformy" pod datą 4 b. m. 

I znowu hekatomba (ofiara) życia n~· 
szego robotnika! - Dziewięć trupów i ~il· 
ku walczących z śmiercią. Piętnastn ich 
byto. przy owej robocie. Naprawiali w 
szybie Salmy mur, którym odgranic~on: 
byto stare spa:leni'Sko węglowe, ale tleią~, 
jeszcze wiecznie. Nie"\V"Czesna oszczędn~sc 
przedsiębiorców nie poZ\VDhla na zbu o· 
·wanie ndWego muru, ale stary mur, pe~a-· 
jący wiecznie pod naciskier..1 gazo~, 
łatać i naprawiać kazano. Wreszcie Ja a 
jakaś poddata się, mur p~k.l, w~pad!Y .ro~: 
szalaie gazy, a za niiremt Języki p~1\ 
nych płomieni i wpadly w kruzgan : 
gdzie przy świetle latarek powracali 11 ~~1 

ludzie. Piętnastu ich było, sami pra:;~ 
Polacy.--: Mlody dozorca, Czech,.~~,/ 
jący dokladnJ.c terenu, poprowa.dz1t 1 1,;~ar· 
ucieczce na dalszą d·rogę. Czterech. od 
szych i doświadczeńszych oderwalo sie 

1
„ 

grupy i' wofając na rcisztę, wpadh na na. 



krótszą drogę ku szybowi. Ci się urat0 ... 

wali. Tamci, jedenastu, padli wraz ze 
swoim przewodnikiem. Wydobyto ich _ 
wszystkich prawie bez życia dwóch zdo-, 
1ano ożywić, reszty - dzie,;ięciu nie do
cucono s~ę. Opuścili żony i dzleci swoje 
w dzień swego patrona św. Prokopa. 

RoJmaif ości. 
Perły prawdziwe, przyczyna powsta

nia ich. >Viad?111o że dostarczycielką cen· 
neg? ~łe1~1ot.a Jest ~nuszla, perłopław. Zwy 
czam1ei me Jest większa od zwyklych mu-· 
szli rzecznych, tj. na 5-10 cm. długości. 
Jednakże trafiają się okazy duże jek talerz 
i waż~ce przeszlo kilogram. Pofawiają je 
główme u brzegów K.aliforniti, wyspy Cey
Ion a nowszymi czasy i obok Tunisu. Prze 
c1ęciowo przypada na 500 sztuk muszel je
dna perla, duża jak ziarnko grochu· na 12 
tys. jedna perła duża jak pestka wiŚni. Per 
to pfawy są nader płodne:, skfadają do mi
liona ja·j, ży.wią SiG wymoczkami, dacho
dzą do zupełnego rozwoju 'Y.l ;::iagu 4-5 
lat. ale \vydają perły dopiero po dwudzie
stym roku, a potrzeba 20-30 lat, aby doj
rzal!. . ~erloplaw rzeczny żyje w calcj 
Azy1 1 Eurap1e, zarówno w zimnych jak 
ciepłych okolicach. Nawet w Saksonii 
próbowano sztucznie go hodować· jednak
że chociaż dochodu więcej otrzy~ano niż 
z miejscowej kopalni srebra, zaniedbano 
wkrótce tego prz.emyslu, ponieważ na 40 
pereł tylko 9 trafiało się \V lepszym ga
tunku. 

Dotychczas sądzono, że perfa się two-. 
rzy w muszli, skor-o ziarnko piasku d•osta
nic się pomiędzy płaszcz zwierzątka i sko·
rupkę. Ale badania .1 próby wykazywały 
że tak nie jest. Profesor Rafael Dubois ~ 
Lugdu.nie odkryŁ prawdziwą przyczynę po 
wstania pe ret Jest to gatunek Dis tona 
czyli pasożyta, podobn.y do tych, które się 
trafiajają u ludzi i zwierząt ssących. Te 
pasożyty podobnie jak trychiny sadowią 
się w ciele małży. W koto robaczka pół
milimetrowego, tworzą się ciaJka wapn-ste 
które rosną jak kryształy i pQlwoli łączą 
się z sobą. Póki ta pokrywa jest cienką 
widać w niej pasożyta jako ciemn~ejsz~ 
punkcik. Potem staje się coraz mniej wy
raźny. Tak pozostaje w swej obstonce aż 
do następnego Jata i odbywa swą prze
mianę. Wreszcie przebija swe mieszka
nlie. Perla mięknie, staje się masą ·podo
bna do żelatyny, albo rozkłada się i paso
żyt wychodzi z niej i rozmnaża się na no-

. wo, a perla przestala istnieć. 
Czasem zdarzy siG że rnbak zamrze 

w swej komórce, wtedy nie następuje vmię 
kczen~e masy wapnistej. przeciwnie wzra
sta dalej w tor~bce płaszcza aż ią zwie
rzątko wypchnie; wtedy perl a jest gotowa. 

Profesor Dubois czynił doświadczenia 
z perloplawami, które przywi·ózl z Tunisu. 
Zaszczepil pasożyty i po względnie krót
kim czasi·e w trzech, na chybił tram, otwar 
tych sztukach, znaleziono zaczątek pereł 
PO dwie w każdej muszli. Nie należy wąt~ 
Pić, że prędzej czy później będzlie można 
sztucznie hodować prawdziwe perły. 

Już w starożytności perly mialy bar
d~v wysoką cenę, niejedna Rzyrnµanka po
s1adala glówny niajątek w trzech lub czte
rech perlach. 

Wskutek goirączkowcgo poławiania i 
bezsensownego nliszczenia zwierzątek, na
turalnie hodowle muszel pra\vic zmarniały. 
s.tawne niegdyś byty perły szkoakJe. Po
nteważ trudno bardzo rozpoznać z ze
wnątrz czy są perły w muszli, zastosmva
no wtym celu promienie Rentgena. 

Uczucia ściętej głowy. Przed paru 
'dn~amj stracono w Orleanie niejak:.iego Lan 
gml!a, skazanego na śmierć za zamordo
~anie i ograbienie szynkarza Legeais. 
~rderca szedł na śmierć z odwagą i spo

~?Jem, które wprawHy w podziw wszyst
~ch obecnych przy egzekucyii. Po strace 
~m lekarz naczelny szpitala orlea11skiego, 

r. Beaurien, za pozwoleniem prokuratora 
rra~zeJnego rzeczypospolitej, dokonał nastę 
~Jąceg?. doświadczenia na gl-Owie ściętej: 

chw1h, gidy pod nożem giilotyny głowa 
skazańca addzielifa się od tułowia i spad.la 
~-Podstawionego kosza;, dr. Beaurien pod~ 
~1osł i.ą zo w losy i zawolal: „Langu11le! 
k a~gmlle !" Na głos ten rozwarty Slię zam 
.nięte powieki, a oczy ściętego wpatrzyły 

si~ uporczywie w lekarza poczem powieki 
~,adly. ~ekarz zawołał ~nów:. „Langui!

. Langu1lle !" - i znów otworzyly su~ 
~Wolna powiieki, a oczy spojrzały nai le
J ~za. Gdy powieki opadly powtórnie. 
e arz WyWofał nazwisko ściętego po raz 
~statni, ale tym razem powiek~ już się me 
~zwarly. Doświadczenie trwało 30 se

n<l, jak widać zatem, w przedągu pół 

min.~t~ _gł~wa ścięta zacho\\ ala świado
mosc 1 zy~1e. 

. Egzekuto! u szacha. zacho:\\·i per-
skiemu! któ~ przy}ochał do Europy dla 
kuracy1 w. Jednem z miejsc kąpielowych 
we Francy, a w przejeździe zatrzymał się 
\\·e L":owie i w Wiedniu, zaiantowano 
skrzymę z rzeczami, które już naprzód wy 
sł&?o do Kon~rsewil, dokąt szach mial przy 
byc. Komormk sądowy m:zynił to na mocy 
wyro.ku sądowęgo, jaki uzyskal jeden z bu 
-d?wnn.cz.ych paryzkich. Budowniczy ten 
\\r~sta.w.1ł w _r. 1900 na wystawie amery
k,1nsk1e1 pawilon perski, za umówio~1ą cc1H~ 
przesz~o 300,000 franków. Po sko1kz·oinej 
bu~ow1e otrz~ał· zamiast pieniędzy - -or
dei· Budo~'mczy jednak nie był zadowo
lony z zamiany, zaskarżył szacha i uzy
ska! wyrok, z~sądzający szacha: na zapła
ceme, z czem się szach jednak nie spieszył 
\:'~edy bu<iowni.czy poda1 0 cgzekucy~, ~ 
'' yrok .dozwalaiący scho\vał do kieszeni 
"~ek"J!l ' " t . 

1 

"'."'L. "' '1c na o, ze szach przecież jeszcze 
kiedy przyjedzie do Francyi. I nie za
\V!ódt się; szacha wprawdzie jeszcze ;iie 
ma, a skrzynia z rze~z?.mi zafantowana 
. . Powrót _Ae~ców rosyjskich. W t~·,.:!l 
arnach po.wroc1la dai Kurska grupa: jc11ców 
rosyjskich z Matsujarny, których po, wyle
czeniu wszpitalach japoł1skich puszczono 
jalco. kaleki do .Rosyi. Jak pisze korespon
dent „Rusk. Stawa", jerky ci uskarżali się 
ż~ ledwo stąpih na brzeg rosyjski w Ode~ 
sic, natychmiast .,swoi" zdążyli ich okraść 
Jc?n.ernu wyciągnięto woreczek z pienic;dz~ 
rn1, innemu zabrano waiizG itp. 

- Jak dtugo1 byliśmy \V Matsujamic -
nic nam nie ginęto. U nas tego niema u 
nas tego nie robią, żeby okraść kalekę.' 

Opowiadając różne epizody ze swej 
japońskiej odyssei -- zaznacza korespon
dent „Rusk. Słowa" .. je1ky mówią o Ja~ 
ponii nie inaczej, jak „u nas", a porównv
wając ją z I~osyą i wykazując różne bra"ki 
rosyjskie, zawsze wyrażają się: ,u nas''. 
Tak zżyli siG ze swe niewolą! - 'w•ogóle 
'ich porównania byly bardzo. niekorzystne 
dla .Rosyi. Sposób ich wyrażania się i ma
niery ·zmieniły się wprost nie. do poznania 
- robni oni wrażenie ludzi zupełnie inteli
gentnych. 

- Cóż wy macie? Jedno barbarzyfl
shvo! - odezv,·a! siG przybyły z niewoli 
żdnierz. Przed wojną mieszkatem na wsi 
i teraz tam mnie wysyłają,.. Ani szkoły 
tam niema, ani cerkwi - nic! Uriadnik, 
starosta wiejski! itd. - wszyscy czlowie
k1em poniewierają! Jedncm slowem: cie
mnota! Zdarzy się, że ziemiai nie urodzi, 
że śnieg zasypie chałupę - ani telegrafu, 
ani telefonu, ani- Judzi dokoła. Kładź się 1 
umieraj! Niema· komu pośpieszyć z po
mocą. A w Japonii - co innegio! Tam 
g·o<lnoiść cztoiwieka jest szanowaną ... Szko
ty, gazety, towarzystwa, związki. Zginąć 
lub umrzeć z glo<lu w ~aden sposób nkpo
dobna. A dlatego„ ba naród rządzi... 

Wielu z jeńców nietylko nauczylo siG 
czyta:ć i pisać, lecz zdołali przejść znaczną 
część programu średnich zaikladów nauk0-
wych. Uczyli się geometryi, algebry, fi
zyki, łtistoryi itd., poznali także literaturę 
rosyjską i obcą. Życie w Rosyi, gdzie 
rządzi tylko sila fizyczna, przedstawia im 
się te1raz w czarnych barwach i - prze
strasza. Wprost boją się powracać do 
swych wsi rodzinnych. 

- Zle nam będ'Z.ie, to wrócimy do Ma
tsujamy - żartobliwie zakończył były je
niec japof1ski swą rozmowę z koresponden 
tem. 

W ten sposób „azyatycka, barbarzyi'1-
ska" ( !) Japonia cywilizuje ,,europejską" 
Rosyę. 

Klejnoty hrabiny Lonyay. Byla nastę
pczyni tronu austryackiego, obecnie hrabi
na Lonyay, znajduje się w kłopotach pie
niężnych, wystawi1la na sprzedaż, jak tlono 
szą z Paryża, u jednego z jubilerów tamtej 
szych część klejnotów swoich, miano,vicic 
dyadem, kolię i broszę z dyamentów i ru
binów, occmoną na 150,000 franków; dwie 
brosze: jedną z. wielkim szmaragdem, dm
~ą z perlami i brylantami wartości 100,000 
franków, broszę brylanto.w.ą - 60,000 tran 
ków, sznur perel z klamrą - 280,000 fr., 
bransoletkę z jedną perlą czarną, a drugą 
bialą - 15,000 fr., bransoletkę ze szmarag
dami i brylantami - 40,000 fr.i wreszcie 
welon ślubny z koronek brukselskich, o
fiarowany hrabinie przez damy bruksef
skie, a oceniony na 30,000 fr. 

ffabożeńsfwo polski& 
W Bochum 

w kościele św. Antoniego kazanie połskic 
w niedzielę, drua 16 lipca po po~. o g-Odz. 
4. Sposobność ·do spmviedzi po kazanliu.' 

Gelsenkircben-Bismar k:. 
'azani pol kie niedziel dn~ 

pca, o godz. j 2J2 i 4. po b 
SJ>O.wiedzi obot po poludn u 
dzielę i v ponie<łziałek ran . ' 

e 'iUen. 
Kazanie pol kie r niedziel dma 2~ lip-

ca, o 10 (PQ umie) i 4. posobno · do 
POWledzt już w oootę od rana. 

Barop d 11 do 19 lipca. 
Rauxel od 19 do 2 )jp a. 
Asseln od 28 lipca 2 si rpnia. 
Mengetle od 2 do 6 serpnia. 
B!.ambauer od 6 do IO ierpnia. 
Bornig od IO do 17 sierpnia. 
Annen od 17 do 22 sierpnia. 
l(irchlinde od 22 do 30 ierpnia. 
.l\ourl od 1 do września. 

' T 
liVozoraj o godzl wpół d'.l 12 w no-

cy poclobało al~ Panu Bogu r.abrać na 
uiutochait zego naszego synka 

śp. Wincentego / oźniaka 
uror1r. 2. I V l 8!12. 

Pogneb odbeclzie ~ie w śro~e- 12 ·
pca o godz. wpół do 8 rano z domu z „ 
łoby puy nlley Klini~str. O licznyudziill 
prol!lzf\ lil roskalll rodzice. 

Woźniakowie. 

• f!wag11..: 'l'owarzystwo liw. ~Pcha.la 
wezn'.1e także udział w pogrzebie z i;ho
rągw1l\, 

Pielgrzymka do Werl 
o<lbę?zic SiG w nicdzielG dnia 16 lip a. Bi
lety, 1 programy są do nabycia u pp.: pre
ze.sow towarzystw polsko.-katolickich. Nie
\V1asty pójd::i w pochodzie od dworca do 
kościoła w porządku następuj<1cy111: 

Krzyż - aniołki - obraz z Dortmun
du --- niewiasty nie należące. do· Bractwa 
Różailca św. Następnie niewiasty z Bra
ctw~ Różańca: 1. Baropi 2. Rauxcl, 3) 
ł!a~mghorst, 4. Hocrdc, 5. K.i rchlinde, 6. 
Ewmg, 7. Derne,8. Dortmun<l. 

Spo\Viedzi sluchać się będzie \\' sta
rym kościele zaraz, po Mszy św. Szczegó
ły dalsze ogloszonc są w programach. U
prasza się, by biorący udział w pielgrzym
ce, 1najpóźniej kwadrans przed wyjazdem 
na dworcu byli obecni. 

Koło śpiewu „Mickiewicz" Gelsenkirchen 
JIJ. 

donosi swym członkom, iż półroczne po
siedzenie odbędzie się 16 lipca r. b. o godz. 
4 po pot. w sali posiedzeń. O liczny udział 
prosi Ant. Patryas, przew. (1) 

Bractwo różańcowe w Uekendorf 
oznajmia swym siostrom. iż w środę, 12 
lipca odbędzie się zebranie po pol. o godz. 
4 w domu Sióstr. Uprasza się wszystkie 
Siostry, ażeby jak najliczniej się stawiły. 
( 1 d) Przełożona. 

Towarzyrz. św. Antoniego w Habinghorst 
donosi swym czlonkom i ·wszystkim I~o~ 
<lakom i Rodaczkom w Habinghorst, aż 

... bierzemy udział w pielgrzymce do Wer!, 
która si1ę odbędzie w niedzielę dnia: 16 lip
ca. Bilety i programy można dostać u 
przewodniczącego Piotra Frąckowiaka, Al
fredstr. 2 ,i u zastępcy Jana Gieldzaka Ro
merstr. 22. Porzą:dek pielgrzymki jest u
mieszczony w programach. Uprasza się 
<lo tego zastósować. (3J 

Piotr Frąckowiak, prze:w. 

Koło śpiewu „Fiołek" w Rekl.-Siid (BruchJ 
donosi wszystkim członkom, iż w nie
dzielę dnia 16 lipca urządza wycieczkę za 
Reklinghausen do ogrodu p. K.r. Moliera. 
Będą urządzone rozmaite gry towarzyskie 
dla czlonków, niie..wiast i dzieci. Wyjazd 
z lokalu posiedzeil punktualnie o godz. 2 
wozami. Gośctlc mile widziru1i. O liczny 
udział w wydeczcc pro i Zarząd. 

Uwaga: Ażeby wozy mogly być 
wcześnie zamówione, uprasza się człon
ków, iżby podali zarządowi licz.hę osób 
biorących udzial w 'v":)rcieczce. 
(2) Sekretarz. 

· Tow. św. Jana Nep, w Hombruch-Barop 
podaje do wiadomości swym czlonkom 
tak samo wszy tlcim Ro<lakom zamJeszka.~ 
lym w ttombruch-Barop i okolicy, iż Il 
lipca przybędzie polsk1i spowiednik i IXYLO
stanie tutaj aż do 19 lipca. Kazanie polskie 
odbcdzie sie w piątek, drna 14 lipca wieczo 
rem o godz. 7. Prosimy wszystki'Ch Ro
daków i Rodaczki, aby z tej SJ}()SOOOoŚCl 
skorzystali. 
(l) Jan Bednarek', sckr. 

(l) 
J. Bednarek. 

BACZ OSC! 
Ktoby obie życzył pod zas nicdziel

n.ego zebran~a w 'chalk obiad zjeść, pro-
1111y, aby się zgłosił do dmha Pictro -
k!e ro w haik I. Quer tr. 1. 

„Zjednoczenie zawoC.: we polski ·• 

Tonhalle w urn. 
\ e wtor k, dnia 11 lipca o godz. ~.! i 
śro<lę 12 lipca po poł. o go<lz. 5 i ieczo
r n o godz. 8.0, 

wielkie przedstawienie Pcterki
OBERAMERGAU'EŃSKICH PRZEO

ST A WIEŃ PASYJNYCH 
przedstawionych przez ludzi. 

Nic należy owych prze<l$tawici'1 por6-
rnywać Z przcdstav.' ieniami teatra!nemi I 

uprasza siG, aby zaniechano w. zclkich o
znak zadowolen~a. 

Ceny miejsc przed czasem: .Miej ce 
rezerwmvan 1 mr., I nmcjsce 75 fen. Il 
miejsce 50 fen., III. miejsce 30 fen. ' a
byw~ć można bilety przed czasem: w ksic
garmach łiengstenberga, J. Goebla i l(nap
pe'go, w składach cygar Ohlig i Montz o
raz w „Tonhalle". 

Ceny miejsc przy kasie: Micjs.cc re 
zerwowane J ,25 mr., I miejsce 1 mr. Il 
miejsce 50 fen., III miejsce 2lJ fen. ' 

.Uczniowlic ptacą przed południem 30~ 
20, 15 fen., J>O pot 5-0, 30, 20 fen. (2) 

Zebran~ Z~rząd~, R~dy na~zorczej I Delegatów 
odbę.dz1e się w niedz~elę dnia 16 lipca przed PO" 
ludmem o godz. 11 w lokalu p. Oriinc, 11aprze
ciw pol!cyi w Schalkc. Na porządku obrad re
organizacya wewnętrznej pracy „Zjednoczenia 
zaw. poi.", oraz inne ważne sprawy, dotyczące: 
dalszego rozwoju „Zjedn. zaw. poi.". Nadmie
nia się, iż tylko delegaci mają wstęp. Wszyscy 
delegaci winni dać sprawozdanie o sta
nie „Z. Z. P." w swej miejscowości. O punk-
tualne stawienie się upras1.a (d 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

..: „•••••111~1111# 
ł1'fł .,, L 

. d~ • ; „ " ~ , · , zten · .= 

~ ślubu, · ł 
A dnia li lipca r. b. ~ 
~ł ~a~yfamy : Szan. c.r.łonkowi i z~- ~ 

1 azem za.st<wcy kasyera : ~ 
Tow. św. Piotra w Horst. fr' 

Jl P· Józefowi Zaliszowi, ~ 
, oraz jego . c o~gonnej. towar.;1, ·sec t 
ł 

.zycia pannie ~ 

Rozalii Pawłowskiej ł. 
~ . . w Elberg, ~·~ 
~ pk na.1 ... erdeczniejsxe życzenia w ~ . 
~ stanie m ałżcn, kim. „:..: 

....lJ ~Hodej parze ,~.zcr..~~ć PnY.c'" ! ~ 
~ Za szc ZfCzhwy [f' 
.Jj_ 1 Zarząd Tow. św Piotra i. 
~ w HOR~T nad Ruhrq. .,,. 

"1Juu~ 111H11~11111··~~ . :-

Doao~ę Szan. kre"·nym i R-0da
kom, !ż po~~b~ło się Panu Bogu 
zabrac do ::S1eb1e nasz ·go najdroż
szego synka 

Wład1·sława. 
Pogrzeb odbędzi• się 

w środę dnia 12 lipca 
o codzlnie 71/a r•n• 

z domu żałoby pny ulicy Marien
strasse 125. O liczny udział w 

I pogrzebie proszą stro!kani rodzice 

4'au i Agnieszka Żurek. -



Na.jbsń-,zy i największy chrześc i a ń ski skład w mieJSCU„ 

e. nry c u·· ren Najtańsze źródło ~okupna ma-
t„ryj na suknie, ubrań dla lil~ż-

, · ' ~~yz~ ·i · dzieci oraz konCeke' i dla 
Herne, B~hnhofsłr. 1.0. ~~ niewiast. ~ 

i~. Józef oski 
w Herne, 

poleca 

korony ilubne, " 'elony,-pier
li~fonlt.i ilnbae, broszki, krzy
żyki złote i po.dacane z łań

e&U1!n~kamt„ korale prawdziwe 
sfoliankł, prawdziwe barutynT 
i wiele innych rzeczy. 

F. Józefoski 
w H.ER•E, 

ul. B a h n h o f s t r. 52. I Naprzeciw ~owej ulicy. 

NaWe pocztówki przez J. Choclszewsłdego 
w Onleinie·:· · l) Lech, Czech i Ruś z obraa;u 
Paulina Gardzielewskiego. 2) Staszyc, dr. Mar
cinkowski M. Jackowski', Patr.on kólek rotni
ezych, podlug rysunku P. Gardzielewskiego. 3) 
Wiejskie połskre wesele z ryciny A Grotgera. 
„ ) Dzieai ukraińskie tak~e podlug Grotgera. 5) 
Napoleon ~ Andrzej Nie~olewski pod Somo-Sier
rą. 6) Polak po<lda)e st~ tytkio Bogu. (Sowi11-
ski pod Warszawą 1831 r.). 7) Kopalnia sołt w 
Wleli-cz.ce. 8) Ka'tedra w Paznanłu. 9) Posą2'i 
Mie-czyslawa i Boles.ławai w katedrze poznai1-
sldej. IO) Kościól l>ObernardYński w Poonaniu. 
Jl) Bazar poznański. 12) Szczerbioc, miecz ko
ronacyjny królów polskich: 13) Korona króło
wej Jadwll~. 14) Ratusz w Poznaniu. 15) Ten
że zmnieiszony. 16) Teatr polski- w Poznaniu. 
17) Pomnik Mickiewicza w Po1'tlan.iu wzniesio
ny na nowo 19o4 r, 18) Dworzec kolejowy w 
PO'mal'Ńu. 19) Dzlewi'Ca Orleańska. 20) Ko
libry. - Karty są pięknie i wYraziście wyloona
rJe. Cena pojedyńczej pocztówki 5 fen. Kto 
nadeśle I mr. znaczkami pocztowemr lub 1,05 
mr. przekazem, ~Qdbilerze metyłko 20 powyż
szych pocztówek franko, ale także w dodatku 
mapkę Polski i <Iw.ie piękne kolorowe pocztóy,r
ki oraz dramat Kl. Kosickiego: Lew zwycłę-
żony. . 

Zamawiać pod adresem: 
J. ChOctsiewski, °*mo -~ 

'Ił•*~ L I AA± w 
nam~ domy 

JJa sp~edat w Ponieeu (P anłts.) 
(Pr. Posen.) 

Domy SI\ mas37w murowane, • haidym 
don u e,. 4 stancye i sklepy do połewy 
łtwdynku, podwóru obszerne i •grodwne 
zaraz -płotea. Pny każdym .domu je8t 
jedna 911'lrga ogroeu. obsiane żytem. Do 
kaidego domu chlewiki na 2 Jok&torów. 

Cena •OOO maPek na I liipotece jest 
po 2000 tysil\OO marei., resst.a 2000 I 
marek. musi być spłacone go'6wk-.. 

Jó2ef Charaszkiewicz 
(3) w Poniuu (Pu11iti) Pr. Poseu. 

L"udzLe każdego stanu mogą osięgnąć 
r~ CENNll( 
~ . N A l(SIĄŻl(I DO NABOżENSTW A, 
powieściowe, naukowe '.itd. wysyła każde
mu n.a żądanie danno i franko. 

l(SIĘGARNIA „GLOBUS" 
· J. MROWClYŃSl(I, 

Rawłci-Rawitsch Pr. Posen. 

Zawsze polska usluga. 

. Zakład Pr.zernysł. 

w Poznanłn, 
ulica Podgórna l2a. 

poleca wa.1elk" 

bieliznę kościelna0 
ornaty, kapy, bursy, 

st·1ły itd. 

Bpecyalno&ć; 

Chor.gwie 
do kościołów i dla Towarzystw. 

Liczne uznarla i listy poehwałne. 
Bliiszych informacyj ud~iels i o &lecenia pro

ei główny .zastopca na Weatfa.Iię i Nadren~ 

3aa Kwlatkew1ki, interes komisowy 
w Her .ne, ul. Neustr. lł. 

Krawiec polski 
Franciszek Dukat, 

mieszka 

1 li· w Biillen ... _. 
przy ulicy Friesenstr. nr. 15. 
Najlepszy krój . 

ceny umiarkowane. 

2 Sl(LADY 
stósowne dla każdego prz~ęł®rstwa· w do
brem poloźeniu blisko kopaln~ są od 1 sierpnia 
i 1 września tanio oo wynajęcia. Także towa
ry kolonialne :i urządzenie można przeiąć. Bliż.. 
szych informacyj udzieli 

Józef Majorczyk w ReckllnEhausen-Sild. 
- nJ. Konig-Ludwigstr. nr. 19. (3) 

ina do spr~edania. 

· .Jakóh Miara, 
w Eochum, Luisenstr. 4. 

Służącą 
do prM domowych po
tr&ebuje natychmiast. 

Zgłosió się do 

Labocha 
w BA UKA U, 

skład tow. 11.olou. 
(3) Oststr. 

---
Poszukuję pracy 

Kto poirzebuje pr'klll· 
ko lub kobie~ d• pomo
cy w. gespoda.rsiwie ze
c,bce ai~ zgłof ić.. 

M. Barhauiec, 
w Bochum, El!!aSQ\ł'. 22. 

.Polska sła:żt\ca 
~dzie za.raz miejsce. 

Wicenty Bruss 
w HERNE 

Mittelstr. nr. 13. 
(3) . 
I I ) d fi == 
Służąca Polka 

najclzie miejsce od 15 
ltP_ea (2) 
11. Jankowiak. 

Herne, N euatr 71. 

Z·ąca „. wszystkiej r~ 
boty dom"WeJ 

Znsjdi:ie za-.s miejsce. 

H. Bode, zegarm. 
w liangendreer. 

Młodzi robotni-
cy i ro bot ni ee 

zn&jd' aohrze płatne i 
trwałe zatrudnienie. Ko- I 
uta podró.ży zwraw. sio 

.Ac-„: Bod•••· 
Lindener :&aad
-. a„~.a ~••• Wet
terlampea-Fa•rłk 

C. KOCH, 
Lintlen, (Ruhr ). 

Stały i pewny 

zarobek pó• 
boczny 

mog' Mbie łaiwo i bel 
pr11SeS.&kod1 w za.wodzie 
11apewn·~ ludzie każdego 
stanu • .A.dres należy prze 
słać pod licasb~ !4 do 
lHeinbausen i 8p. 

Karl8rube· B. 

·-·····-········„····· : Fabryka parasoU w · łłerne : 

i składem kaP~i;;;y i czapek. ! 
• Bahnhofstr. 24. Her'ne Babnhofstr. 71. • 
• 

naprzeciw Re.fohshallen. obok goicińca Voala. • 
Telef„• nr. MS. ·---

•
• •iedoścignionw W7bór parasoli • 

od słońea. i d.eszezu · • 
• znanej, dobrej jakoSci _.-własnej rebot7 -._ od I,óO • 
• do najwi~J eleganckich. • 

• KAPELUSZE - . • · 
• najleps.ze fabrykaty krajowe i zagraniczne, . • 

• ezapki, krawat„, bielizna, ~kawiezkl, wat • 
• itd. po rzetelnych, ta.niell cenach. li 
• 8. ł Wszelkie reperaeye -=-a • 
9 eraz -powlekaałe para1H>li wykonywa s~ na łycunie na- • 
• tychmiut we właanym warad&cle dobr.e i tanio. ~ 

e .~i.~·:i. .Jan Dttller~!1:::•:r. • 
• Polska u•łuł'a Pohłka a8ła.ooal • 
Q - 8. 
•••••e•e•••9•e•P•9te•e• 

H. Miedziński w Herue , 
• krawiec polski i skład mebli 4ł 

przy ul. Nowflj, 
wykonuje R.Hhkom obraaia, paletoty, spotłałe itd. 

.....;:r: ·~ we własnym 
~- ~~ . , ~ t . k - k. 

~~~~, ft!~!~ warsz ac1e raw1ec 1m, 
_....m[t .. . :.<lili\ r~c .za dobr!l robot~ i trwałe mateeye. 

-;mi~,;·'i;-~;:i~ Prócz tego poleca swój bogat~ za-0pa~ny 
~{ . ··· ~- ........ ,.~~ · , ~ skład mebli -==--=-

-
1 q ora1 towary lok.efo we: pJ\'kDe ••

ter;e •• ••ka.ie, do pościeli, ~
ezn·tki, far1uehy ttd. 

Wszystko po cena eh najtańszyeltf 

·····=······ + \\1 •. BrUggcmanit + „ w Gebenłdrellea III. V „ Markgrefenstr. M:ukgrafenstr • . ~ 

• 

poleca Szau. Publiczności awój • 

---POWÓZ ---

• 

w razie wesół, chrzcin i wyjazdów ~ 
wycieczkowych. „ 

• 

Takumo poleca. karawany po1nebewe tall 'Wielkie, • 
ja.ko też małe dla dzieci. - Ceny bardzo umiub.nnne. -
Zamówienia przyjmuje . . 

• 
Stefan Rejer, . • 

Gełsealdreben I.Il. Markgrafe.nw. 
oraz właściciel sam. · •• „ ........ 

Polecam szan. Rodakom • 1owa.J"2y
stwom ()brazy religijne, oraz narodowe .we 
wiclkirnl wyborze. Pieczątki (stemple) We · 
dla towarzystw jako pryWatnych 05ć;b po... 
dll.ug zamówienia. W ykonuie wszdkie dru
ki jako pro&ramY, afisze, karty wizytowe i 
inoo rzeczy 1ustowne szybko I tanio. 

-i' 
Oprawiam oa)tauieł korony śł'ulbn:e · · 

(wieńce) i wiązarki. Mam wiełk:i ""ybór 
obraz6wl z muizyką. 

Fabryka ram i zwierciadeł. Hurto-
wna i detaliczna sprzedaż. Polecam si ę 
szczególnie towarzyswom polskiem w ra
zae potrzeby pamiątek, dyplomów etc .. 

A.dam lllcbczJ]isltl 
Gelsenkirchen, ul. Hoistr. nr. 3. 

2 
c: a 
n. 

, l : , "' ) ~ " '• „ • • ' I _: •, 

S. Windmttller·, 
Herm~, Recklinghausen ·Siid, 

Bahuhofstr. 28. Boehame..-tr~ U!9. 

Wielkie zniżenie eeny i 
Cukier w kostkach funt 26 fen. 
Cukier miałki funt 24 fen. 
Pszenna mąka funt 12, 13, 16 fen. 
Smalec pod gwarancyą czysty funt 4: 7 ten. 
Gruba tłusta słonina funt 62, 65, 70 fen 
Przerośnięta słonina funt 70 fen. 
Ci:erwona kiszka funt 54 fen. 
Kiełbasa „Mettwurst~', sucha fant 72 forJ.. 
Kiełbasa „Plockwurst"' funt 88 fen. 
Śliwki funt 18, 20, 25~ 30 fen. 
Margaryna funt 45, 50, 60, 70 fen • 
Kawa, jas.no i ciemno palona, funt 70, 80, 90, 

1,00 mr. do 1,tiO mr. · 
Pr~y .zakupnie kawy i JJ'l&rgaryny daję znac~ki rabat-Owe. 

W s.zystkie tu niewyliczone towary bardzo tanio. 
Polecam też moje wielkie zapasy starych 

rumdw, koniaków, likierów i win. 
Najlepsze wino czerwone z bec.zki litr 58 ~ 

Najlepsze wino ,,Samos" x bec.zki litr 80 fe!; 

Za druk, naklad i reda.kcyc oa powiedz.lał.ny A n to n l B r ej ski w Bochum- Nakladem i czcionkami Wydawnictwa ... Wiarusa Polsk i e~o„ w Bochum .. 



lir. 156. Booham, środa 12-10 lłpe& 

ta-dz:ie-nne pismo ludowe dla Pola.k6w na obszyinło, po§włęcone wlali• orąz sprawo• narodowym, politycznym ł zarobkoWJ 

'7J'~l!t)•li C901ułit s WYf•łkt•• lai 11oiwt,tecuy~?J. 
f•nblat1 kw1rł•1H •• ł)oczci• l • listowych wYD011 
l~ill" IO fu., a • &anoszelllero do •omu 1 mr. 92 len. 
S'WH Polaki" nptsany Jest w cenniku pocztowym W Imię Boże za Wiarę I DJczyznc l 

Za łnseuty plac! słe n wieru oetJtowy 18 
02loszenia zamieszczone pl'%ed inseratami «> ł 
czt:sto ogfasza, otrzyma rabat. - U ty do „ fft9 
Polskie~o" należy frankować i podać w nich dokłd-„, uakia• Hł. 1olni1cłl" nr. 1~. llY adres pinace20. Rcko1>iaów si• nie zwn 

Rcda.kcya., Drukarnia i KsiQgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy ,Ma.ltheserstrasse. - Adres: „ Wiarus Polski", Bochum. - Te 1 cf o n u nr- 1414. 

=--
lodzlce polscy! Uczcie dzleci 1we 

pW"łt, czytać I pisać po polsku! Nie Jest 

fiłlłdem, kto potomstw• 1wem• znltt .A· 

·Ul• ''' pozwoli! 

Z wypadków dnia. 

Urzędowo ogłaszają oświadczenie, na pod
stawie którego f"rancya zgodziła się na 
konlerencyę w sprawie marokańskiej. 

„Nord<l. Allg. Ztg." ogłasza równo
brzmiące co do najgłówniejszych punktó\Y 
oświadczenia f rancyi i Niemiec, które do
prowadziły do porozumienia. Ustęp naj
ważruiejszy brzmi: 

Rząd niemiecki ośwfadcza, że na pro
pono\rnnej przez suHana Maroka konfe
ren-cyi nie będzei mial celów, które nam
szylyby uprawnione interesy francyi w 
tymże kraju lub stały w przeciwief1stwie 
do praw f ranc:yJ1 wynikających z układów 
(lub zobowjązall) .i opierających się na na
stępujących zasadach: mezależnosć sułta
na: nienaruszalność pal1stwa; wolność go
spo-darcza na zasa!dzie równouprawnienia, 
pożyteczność reform polkyjnych i finan
sowych, których zaprowadzenie na krótki 
czas ma zostać uregulowane w międzyna
rodO\\. ycll układach, uznar(ie pofożenia. 
które dla f'rancyi w Maroku wytwarzają 
dtuga; wspólna granfca pomilędzy Algierem 
a Marokiem, osobne ztąd wynikające stó
·sunki pomic:dzy krajami sąsiadującymi i 
wyplywający ztąd osobny interes Francyi 1 

by,,- pafist\\·ic maroka!lskiem panował po
rządek. 

Tyle z OŚ\\ tadczenia, które dla .Fra11-
;:y[ nJe jest nickorzystnem chociaż wslyst
ko zależy jesz~z.; od wy11ik11 konkrencyi. 

'V kopalni HBorussia" pod Luetgen
dortmund wybucł.ł pożar, którego ofiarą 
.Padłn -15 górnikó\.Y. 

Bl1iższc szczegóły okropnego nieszcz~
:·::ia są następujące: 

() godzinie 7-mej z rana na piątcm pi\ę
trz . .:: (Sohlc) kopalni robotnky przybywszy 
!lO drzewo, a·balili lampę pctro.lcową na 
Til'ie:sLl1 ładunkowcm szybu głównego. 
Lampa eksplodowała, a ogie(1 objął wkrót
\.e \vszystko drzewo i przeniósł się na ca
!r szyb o<l .1Iątego do trzeciego piętra. 
Dym zapelnil kopalnię. Prócz kilkudzic
SlQc11, górnky, których .na ranną szychtG 
zaicchałc 387, ratowali się szybem powie
tr.znnn znajdującym s11ę przy Oespcl. N:1 
miejsce nicsL~zęśr.:ia zjechali przcdsta\\ i'
~iel1.:: \\ tadzy ·C) \\ tlnej i władzy górniczej 
Graz kilka sti aży pożarnych. Pra·.:c ratu'1-
ko\\·e podjęto po południu, lecz wskutek 
dy11111 nie można bylO' odnaleść zaginio
nych. Około 100 chłopa szybem PO\\'i _
trznym wtargnęło do kopalni na ~·atune,k 
znajdująq'm StG \\; strnnie północneJ :kopai
ni. Wskntek gGstcgo dymu nie możli :vem 
by.ło dostać się daleko do wnętrza. Z l~
dz1, którzy pospieszyli na ratunek braktIJe 
sześciu tak iż liczba ofiar nieszczęścla WY
no.si obecnie 45. 
. l(opalnię otaczały. w ponuedzialek t:r
s1ęczne rzesze ludu lamentując i płaczą~. 
Prace ratunko\;.·e prowadzono dalej prz'-z 
całą noc. 

ii • ~ „ :_~ „ .: ··_:. : . . . . . ~ . . ~ ,„ ·~-

~~ ~ „~ <~ ' O .,_ • ..J "\ ., V < „ • ... < 

• 

Telegramy. 
B u ka re s z t. Łódź torpedowa, kłó· 

ra towarzyszyła Potemkinowi I nie pod
dała się Rumunii, spotkała na pełnem mo· 

.rzu eskadrę rosyjską, przed którą złożyła 
broń. 

P e t er s b u r g. Car przyjął na po
słuchaniu rosyjskiego ambasadora w Rzy. 
mle, Murawie~a, który w przyszłym tygo
dniu udaje się do Waszyngtonu na konie
rencyę pokojową. 

W a s z y n g t o n. Chiny domagają 
się głosu w konferencyj pokojowej; a Ro„ 
sya ·jest pono przychylnie usposobiona dla 
życzenia Chińczyków. Japonia natomiast 
odrzuca żądanie chińskie. 

Polacy na obczyźnie. 

Czy tak godzi się postępować? 
Bruckhausen. W ostatnim ,,szycern

feście" brało udział także S Polaków. Pa
nowie! Czy tak postęp ni ecie J)Odlug hasta 
„Swój <lo swego", które ·w innych przy-
padkach gf.osicie? Robotnik. 

Bruckhausen. Na \decu w sprawie 
opieki duchownej w Bruckhausen, który 
się odbył 25 z. rn. pod przcwod~tctwem 
p .A. Stomy omówil najprzód P. Smektała 
sprawc: pielgrzymki do J(evelaer. Jeżeli 
Polacy majc.t brać w przyszlości udział \V 

pielgrzymce parafialnej, to żądają tego 
wszystkiego, co mają niemcy, przede
wszystkim osobne \\agony, iżby po 
drodze śpiewać nwgH, ażeby mogli od
prawić dla siebie drogę krzyżową, om% 
ażeby dano Polakom lepszą opiekę ducho
wną. 

Kiedy komitet, składający siG z pp. 
Adama Słomy z Brnckhauscn, Józefa Fcr
feta z Nc11rniihl i Michata Smektały z 
.rvlarxloh przybyt dnia 22 maja rano (;godz. 
10, ażeby ks. prob. tę spraw.ę przedłożyć. 
to się ks. prob. zapytal kon11tctu od kogo 
jest przysłany. Kiedy komitet dał odpo
wiedź, iż przysłany od '' szystkich Pola
ków z całej paraf:ii rlainborn, \\tedy SlG 
zapytał ks. prob. o nazwiska k?mitctn. 
Skoro p. Adam Słoma swoje nazwisko po
wiedział. wtedy ks. prob. na to: Aha, to. 
\\ y iesteścic ten burzyciel. Nic wyslncha
'''SZ~' życze(1 kO'mitctu pO\\ icdzia! ks. 
prob.: „Polacy sam~ nic wiedz~. czego 
chcą. Ja jestem probO'szczem, ~o Ja rządzc, 
nie kto i1111y. Wobec tego komitet postan~: 
wH \\ ic:c zwola6 wiec, ażeby Polacy \\ ~P?l 
nie mogli siG \\ tej sprawie porozu1111ec, 
czy Polacy lato' znowu si~ nmi<.i pr~y!ą
czyć do niemic.::.kich katolików, czy tez sa
mi pielgrzymkę do Kevelaer odprawt !. Po: 
stanowiono jednogłośnie, aby tylko sam~ 
~dpra\\ iii pielgrzymkG do Kevelaer z caleJ 
parafii Hamborn. P. Stanisław Mlyt'1czak 
z Mar.·loh zabra\\ szy głos, zachęcał zgro: 
madzony..;11, ażeby się tylko kupy trzyma~1 

. ,lar~·"tnki do Vevelaer oopraw1ah. 1 sami Pt1e ... ,,_. . 
P. Józef Szulc z Oberhausen zabra\\ szy 
głos zachęcając, ażeby Polacy ?d ra~ P~~ 
\VZiętego zamiaru. aby os?bno p1elgrz) mkę 
urządza\ nie cxlstępowah„ 

Zabieral't jeszcze głos ~p.: . ndrzej 
~ , t z ttambom, P. Karwik z Marxlo~, 
~ Z1.:ZO b ,, Mtvn 
Piiotr Szczepaniak z łfam orn, ara... / .-

k ·p zewodniczący podńękowat mo~v -cza . r, . k , ,, wie~ 
~om za i 'h piękne mowy a za ·on cz} 1 „ 
pochwaleniem Pana Boga. . .kó . 

Jeden z w1ecowm w· 

Wiec przedwyborczy w Steele 
c dbył się w ubiegł<.\ niedzielę na sali p. I<o
mana. 

Rozprawy zagaił i przewodniczył im 
p. B. Wilkowski z Rotthausen, członek ko
mitetu powiatowego. PrzemawfalJ pp, 
Marcin Krzekotowski z f'reisenbruchu> 
Wojciech l~atajczak ze Stecie i Jan Kwa
su'1ski ze Stecie. Wyborcy zapełnili sali; 
po same brzegi. Do komitetu miejscowe
go obrani pp. Franciszek Katarzy1hkl, Stce 
le, przewodniczącym, Walenty Nych, za
stGPC'l przcw. Franciszek Losek sekreta
. rzern, Jan Knrasil1ski zast., Piotr Mądry 
skarbnikiem, Wawrzyn Andcrsz zast. 

Na spółkę z centrowcami. 
Gazety centrowo-hakatystyczne pisa

ły tymi dniami o wysłaniu deputacyi do 
Rzymu, celem przedstawienia Ojcu św. 
smutnego położenia Polaków na obczyźnie 
·, uzyskania dla nich lepszej aipieki ducho
wnej. P.odaliśmy wiadomość owych pism 
niemieckich prostując fałsze rozmyślnie 
przez centrowych hakatystów głoszone, 
którzy drukując wieść o zamierzoncm wy
słaniu deputacyi nie mogli się obyć bez ró
żnych znanych Już ogólnie napaści na nas. 
Nie zajmowaliśmy się jednakowoż obelży. 
\nm! wycieczkami pism ceutrowo-hakaty
styczny·ch, gdyż sądzillśmy, że po upadku 
„l(uryera Poznaf1skiego", który zresztą na 
łoiżu śmiertelnem, staral się jeszcze nawró
cić, nie znajdz.ie siG gazeta polska, która 
nie potrafilaby należycie ocenić uwag cen
trowo-hakatystycznych. Omyllliśmy s1ę 
niestety grubo, gdyż jedna z gazet polskich 
Księstwa podając wiadomość gazet centro
wych, takJe do niej w swej nienawiści do 
PoJak<>w na obczyźnie dodaje uwag1i: 

-- Powyższa wiadomość nic jest ni
czem nowcm. Redaktorzy „Wiarusa Pol
skiego" od dawna w sprawie opieki ducho
wnej szerzą wśród rodaków na obczyźnie 
przekonanie, że, jeżeli nikt 11m nie pomoże 
w sprawie opieki duchownej w języku oj
czystym, to pomoże im -- sam Ojciec .św. 
Mowa zrcszta o owej dcputacyi we West.
fali od lat byl~, udawano siG nawet <lD 11un. 
cy11sza, a teraz pójdą prośby do najwyż
szej głowy Kościoła. Na czcrn siG to sko1i
czv? -- trudm> prze\\ idzieć. U Ojca św. 
rodacy nasi 1mrn dopodubnie nic wiele co 
wsk6rai<.1. gdyż malo je t we Westfalii 
ksiGżY życzliwych Polal·om, czemu nie
stety często Polacy sami są winni. Zdaje 
im sic bo\v iem, że i h \\ szyscy, a nawet 
biskupi i księża słuchać 111usz<1. Inną dro
g:1 prawdopodobnie więcejby uzyskali, a 
tel drogq to spukói, rozwaga i przede\\ zy
stkicm - - zgoda. Nie tylko Juzyk, nic tyl
ko iiała , ale piani pod-yktO\\ any przez ro
ZL111t j silną, wytrwał<1 \\ ol<; pro ;i.radzi się 
bez planu i to jest rajwickszy błąd. A 
sk11kk tego jest ten, że nawet na obczyźnie 
je t rozd\.\ojenie, co nadzwyczajnie osła
bia znaczenie starar1 naszych rodaków. A 
więc zgody l planu. a wtenczas z pewno
ścią osiągnięty zostanie cel". 

Tak pisze O\va gazeta po! ka. 
Tiech sobie Polacy na obczyź111c 

spamic:tai<1 dobrze i ten \Vyskok mądr.>śc1 
pismaka pozHat'1skicgo; podkreślamy 
co plsze on o skutku cleputacyi do Ojca 
św., a dalej, że Polacy sami są winni, il 
ks:ęża niemieccy są im nieżyczliwi, oraz 
że Polakom na obczyźnie się zda;e, jakoby 
ich wszyscy, a nawet biskupi : księża słu
~hać musieli. 

U\vagi do tej paplaniny, którą zrcszt:1 
ówpismak poznaf1skJJ pra\We stowo w sło
wo o<lpisał z gazet centrowo-hal~atr5tyc;-
nych, są zdaniem naszem zupe!me zbyte
czne. 

PrJeciw robotnikom. 
I~obotników na ~zych pragną1.:ych i'Ot 

pszenia warunków bytu zelżono już nieje
dnokrotnie, wyzwano ich od buntownikó 
od socyalistów, a niejedna µodobna uwaga 
spadła także na „Wiarui;;a Polskiego" sto
jL\ccgo na straży interc Ó\\' robotnika Pol
skiego na obczyźno.e. 

Rzecz to już ogólnie wiadoma, że oso~ 
bnhki napadające w taki . po ób .na robo
tnika polskiego, chętnie nazywają sie na
wet „przyjaciółmi" robotników i Pod t 
mask<l bronir1 interesów szlachecko-ka
pitalistycznych. Nowego przykładu do
starcza pozna1iski „Postęp', który w ko„ 
respondencyi napada w spo. 6b bądź co 
bądź niez\ ykły na ogól robotników JX>ł
skich. 

·J(orespondencya „Postępu" brzmi jak 
następuje: 

,,Pod tym nagłówkiem („Robotnik poi
ski a posłowie 11asl") zanricśdł ,,Postęp" 
w numerze 135 artykuł z .,Sily", o·rganu 
,,Polskiego Z\ iązku Zawo<lowcgo", \: iktó 
rym łaje p. posla Cirabsk1ego, że się nie 
chciał przychylić do żądai1 podwyższenia 
P.łacy robotnikom. Podaż i zapotrzebo
wanie regulują wszędzie wysokość płacyp 
tak 1 w Gnie2inie, a wszystkie lnile środki 
i uregulowania takowci są nienaturalne, 
dla tego też niezdrowe. 

Że kolonizacya przez wykup mająt
ków pozbawfila robot11ików w je~o dotych
czasowej siedzibie pracy, Jest prawdą, ale 
nie zniewollła go do osiedlenia po miastach 
bo na wsi tyle braknie ludzi, że ich się z 
wielkim kosztem sprowadza ź zagranicy. 
Niech tam się osiedlają, a nie w miastach 
na bruku, gdzie wszystko drogie, bo ról11ik 
nic posiadający rąk do pracy, nic wyµr-0-
<lukuje tyle, ileby mógł, gdyby ich nic bnt
klo. Micso d re gie, bo nie ma kogo, coby 
świnie pasł, a masło, fo nikt krów doić nie 
chce. Węgiel poskoczył z 80 fen. na J ,2U 
mr. za centnar wskutek podwyż ·zenia pla
c - robotnikom, a to nic odbije c;:H~ na \ -
glO\ ych baronach, jak µowszechnie ądzq 
lecz na konsumentach, do który ·lJ i tak ·a
mo robotnik należy. 

Lubo robotnik na \\si najlepiej s·ę rna, 
bo' jeszcze nie bylo przypadku potrzeby 
ws1~1era111a g{) przez towarzystwa lub pa1i
stwo, jak robotnikó\ r \\' miastach, on się 
jednak do miasta ciśnie na ten „lekki 
chleb'„ jak to często rodzice np. wydają 
córkc uo miasta z tego samego PO\\ odu, a 
ona w tycł1 ciasnych kątach, ' tych za
duchach, wtem dobrowo111em \\lęzieniu 
marnieje tylko, jak drzewo przesadzone z 
żyznej gleby w nicwy<lajny pi'.lsek. 

Niech się robotnicy osiedlają i szukają 
pracr na wsi i w roli, a będą poszukiwani 
i lepiej płaceni robotnicy w miastach, kie
d ' ŻY\\ ność hęclzic taf1 za i :trejkó-..; za
braknie :i, cale. ho' to j.' t formalne pomię
szarnc pojąć, chcic~ pra~C' .\ać tylko tam, 
~llzić ·ę artykuły ż} \·noś i zjada i żąda· 
żeby był tan e. hil:dy niema kogo, by je 
TJ rodukował. 

Na wieś :vięc robotniku z Gniezna, ta 
jest zajęcie i chleb, a kiedy tego nie chcesz 
nic żąd~j. by cię przepłacano, że ł}' chcesz 
żyć w mieście. Pan Grabski nie "est po
słem samych robotników, lecz i pracoda· 
wcó v i publiczuości, która doprawdy 1 ie 
ma w tem interesu, by na każdym narożni
ku napotykała gromadę zbijobruków, cz -
kających na lekki zarobek, by go zanieść 
do szyukowul." L. 

Tak pi ze po:zna(1 ki ,,Po tęp" i m · 
dodając ani jednej uwagi. godzi ·ię \ido· 
cznie na powyższą napa' ć, a przec l., na
wet szlache ki ,Dziennik Pozn:· przyznał 
że robotnicy wychodzą na ob zy:znę, bo 
panowie na wsi źle ię z n1m1 ob ho zą · 



gdzie zaś dobrze pa:nowie na wsi lud trak
tują, tam }est rąk do pracy pod dostat
kiem i lud na obczyznę nic wychodii. 

Za \V1my sprzedawczyków i różnych 
panów traktujących lud roboczy nie raz 
gorzej od zwierzęcta: domowego, poznań
ski „ Postęp" robi odpowiedzialnym robo
tnika !l is.kiego! 

J>obotnik polski do miasta się nie ci
śnie, lecz ze łzą w oku wędruje do miasta 
i m1 oł>czyznę, bo go ze wsi wypędza 
bieda i nędza. 

Niech panowie na wsi lep,rnj płacą, 
niechaj drogim kosztem nie sprowadzają 
robotnika ze zagranicy, a lYędą mieli robo
tlllka pod dostatkiem. 

Robotnik w Gnieźnie zarabla na dzień 
coś okol9jednej marki pracując w pocie 
czoła od rnna do wieczora - w tych wa
runkach „Postęp posiada czelność pisa
rna, iż robotnik \V Gnieźnc żąda, by go 
przepłacano! Gdyby robotnlkom placę 
potrojono, jeszcze o przepłaceniu mo'ń'Y 
być nic może, a czytając o jednej marce 
dziennego zarobku każdy człowiek uczci
wy oburza siQ na tak niesłychany wy
zysk sil rnbotniczych i z p.a<lz1wienia 
wyjść nie może, jak ów robotnlk za markG 
na dzieli wyży..: z rodziną, ją odziać i ko
morne zapłacić może. 

Nie painowie mają pfacić na robotnika, 
który chce żyć w mieście, lecz odwrotnie 
rzecz s:G ma. Mądra gJowa „Postępowa" 
żqda, by robotnicy za bezcen zdrnwie i ży 
civ praco.dawcy oddawali, by tenże grosz 
krwią i potem robotnika oblany mógl na
stQp1111c przehulać we Wrocławiu, Pozna
niu, Berlinie, w Monako lub Ostendz,ie, jak 
t-o clotącl niejednokrotnie bywa a dawr:11cj 
jeszcze częściej bywało. 

Nieraz rozpacz robotnikó\\" pcha do 
strejku, a nazywanie ich zbijobrukami, któ
rzy czekają na lekki zarobek, by gó za
nieść do szynkown:i, jest niegodną w .inte· 
res :c kicszcm własnej wykonaną napaścią , 
która sama się sądzi. Takie traktowanie 
robotników polski·ch tworzy tylko prze
paść i rnzlam w narodzie polskim j może 
z czasem zrodzić skutk~ zgubne dla całego 
spoleczei'1stwa naszego. 

Z wojny rosyjsko·janońskiej. 
Japo·i'1czycy starając się jeszcze przed 

rozpoczęciem układów pokojowych wy
tworzyć dla siebie położenie iaknajkorzy
stnieisze na \vidowni wojny, obsadzają o
becnie wyspę Sachalin. 

Obłąk a n i. 
Opowiadanie Oktawiusza Mirbeau. 

-!-

Niedawno spotkałem się przypadkiem 
z pewnym oficerem, kapitanem armii ro
syjskiej, który powrócił ranny z Mandżu
ryi. 

K.apitan opowiedział mi k~lka epizo
dów z tej wojny, równie bezcelowej, jaik 
i morderczej, Najbujniejsza wyobraźnia 
nie mogłaby wymyśleć nic straszniejszego. 
Czytałem wstrząsające opisy korespon
dentów gazet, ale żaden nie uderzył mnie 
w takim stopniu, jak opowi.adanie tego 
św adka naocznego 'i uczestnika niepra
wdopodobnych okropności na Dalekim 
WschO'dzie. 

Nie mogę powtórzyć wszystkiego, co 
słyszałem, ograniczę się zatem na szcze
gółach, które najbardziej utkwiły \V mej 
pamięci. 

Opo\\'iadanie to poświęcam żołnie
rzom wszystkich krajów„. 

,Było to wieczorem, po niepomyślnej, 
jak zwykle bitwie.„ Znajdo\\'aliśmy się w 
obozie... Otaczały nas twarze smutne, 
serca zgnębione, ciała znużone„. Zabra
klo nam wszelkich artykułów ży\vności, 
nie mieliśmy ani lazaretów polowych, ani 
drzewa do rozpalenia ognia... Tabory, 
jakby s i ę pod ziemię zawaliły, nikt nie w.le
dzia ł g<l'Zie się podziały, wszystko pochfo-
11ęto piekto !... Od mrozu d\\ udziestopię
ci ostopniowcgo skóra pękata i nabrzmie-
vala; z-ctawato s i ę, że krew w żytach za

mien ia sic w lodowe igły .... W takich wa
ru nkach zastygnąć bez ruchu, usnąć -
ró\rnaloby się śmierci. Wielu rzeczywi
ście nic przeżyfo tej nocy. 

Przedstawcie sobie, jeżeli możecie, na
sze okropne położenie. 

Przrdstawcie sobie dziesięć tysięcy 
ludzi, zbitych ,,. jedną gromadę, - dzie
sięć tysiQCY ludzi, z pośród ·których sły
chać tylko głuchy tentent nóg po twardym 
zmarzniętym grnncie. I nic - prócz tego 
tentcnt11 ani okrzyku.„ ani szeptu! 

Gubernator wojskowy Sachalrnu, g~
neral-lejtnant Liapunow, telegrafował d. 7 
bm.: Dziś o godz. 9 rano zbliży la Sit; 
eskadra japońska do miejscowości Sz[pi
zan, pofożonei o 20 wiorstw na południc 
od ł(orsakowska .i rozpoczęta ostrzeliwać 
wybrzeże. 

Drugi telegram opiewa: O godz. 2 
po pol. zbliżyla się eskadra japo11ska do 
ruiejscowośc1 Neree, polożonej między 
Silipizanem a l(orsakowskliem, na od:łeglo
ści 15 wLorst i rozpoczęła z torpedowc6\' 
ogień. Równocześnie Japol1czycy zaczęli 
wysadzać na ląd wojsko z 15 okrętów. O 
godz. 3 po pot 15 torpedowców zbliżyła 
się do l(orsakowska. Nasze baterye nad
brzeżne rozpoczęły ogień, a torpedowce, 
wskutek naszego stanowczego oporu, pra
żone ogniem bateryj, musiiaty się cofnąć. 
Nasz oddzial staw1al zacięty opór. Na
stępnfie komendant wysadził· \Y powuetrze 
dziafa nadbrzeżne i spalił wszystkie bu
dyrlki rządowe, nasz oddział zaś cofnął się 
na pólniac. Podczas ostrzeliwania l(orsa
kowska przez torpedowce japo{1skie, zgi
nęły 4 osoby. Jednego marynarza braku
je. 

Petersburska ajentura telegraficzna do
nosi z Go<lziadanu, że japońska eskadra, 
która zbliżyla się do Sachalinu, sktada s:ię 
z dwóch pancerników, 7 krążowników, 
6 kanonierek, 36 torpedowców i l O okrę
tów transportowych dla transportu wojska 
lądorwego. 

J eneral Liniewicz depeszo wal z dnia 
8 czerwca, że 7-mego zajęli Japończycy 
miasto l(orsakowsk i Sołowiew. Pod Kor;. 
sakowskłem wysadzili Japończycy na ląd 
piechotę, konnicę i artyleryę. 

Ziemie? polskie. 
Z Prus .łi~rnhodnich Wa1~rnh i Mazt1r. 

Sartowice. We wtorek przed połu
dniem powiesił się cierpiący na umyśle 
posiedziciel l(ienbaum pochodzący z Gr. 
Westphalen ( ?). W czasie nabożeflstwa w 
niedzielę zb1egl z zakładu obłąkanych w 
Swieciu. 

l(widzyn. W środę 1.vieczorem naje
chała okola godziny 11 wieczorem maszy
na kolejki pe\.vną 50-letnią robotnicę, któ
ra się zablisko. toru kolejowego usiadła. 
Zdaje się, że robotnica owa przejechaną zo 
stała \\ stanie nietrzeźwym, gdyż znalezio
no w kieszeni jej butelkę od wódki. Cialo 
zostalo poszarpane na kawałki. 

Szczecinek. Na dobrach friedrichs-

Ci, którzy pozostali w drodze i pó
źniej przyłączyli się do obozu, opowiadall, 
że w itwartem polu, nai pra\.VO i na lewo, 
przed sobą i za sobą, słyszeli krzyki, wo
łające o pomoc, jęki i skargi, szepty i na
rzekania rannych, nieszczęśliwych, kt~rzy 
opuścili szeregi, poz-0sta)vionych tam, w 
ciemności... Czasami deptano po nich, ale 
nie było nic pod ręką, aby zabrać z sobą 
chociażby najsłabszych i nteszczęsnych 
zostawiono na los szczęścia. Co można 
byto zrobić z nimi? Jak i czem im dopo
módz? 

- Trzeba iść pozbierać rannych -
za wolalem, - przecież nie możemy ich po 
rzucić, pozwolić im umrzeć bez pomocy. 
!(to pójdzie ze mną? 

Odpowiedzi nie bylo... Zwróciłem się 
do pulkownika, putkownik odwrócił się do 
mnie tyłem,,, Zagadnąłem jenerała... Je
nerał nie odpowiedział ani slowa i poszedI 
dalej. Chirurg, wysoik:iej rangi, odpowie
dział mi pytaniem: „A gdzie my ich po
dziejemy? Nie mamy ani noszy, ani apte
ki, ani instrumentów„. Nie mamy nic. Zo
stawcie ich w pokoju„. Dobranoc!" 

Ani jednego wyrazu \\ spókzucia, u
czucia sprawiedli\vości i mitosierdzia za
marły; llikt n Ce drgnął z przerażenia„. Nic 
prócz tę1}ej, brutalnej oboiętości ! Co czy
nić, to wojna! Wszyscy ci nieszczęśliwi 1 
jenerałowie, pulko\rnicy, żofaierze - wie
dzą, że jutro przyjdzie może na nich kniej. 

Jednakże udalo mi si1ę zdobyć parę 
marnych noszy, rozrusz:ić tych oslupia
łych, zdziczatych ludzi. Około stu ludzi 
przytączylo siQ do mnie. 

\Vyruszyiiśmy z obozu. 1oc byb 
cll.emna, choć oko wyko!!... Zapaliliśmy 
pochodnie. Ale, po gO'dzinnym pochodiie 
jęki rannych lepiej wskazywały nam wb-: 
ściwą drogę, aniżeH Ś\'v"iatto naszych µo
chodni. które na \\ ictrze co chwila już. inż. 
gasly. 

Od czasu do czasu potykaliśmy si~. 
jak wystraszone konie, na stosy trupów 
ludzi i Z\vierząt.„ Nagle a~zu!em, L ktoś 
mnie schwycil i i:>rzykul do mieiso, jakby 
żelazne.mi obręczami. Dwie ręce ujęły 
mn ie z~ nogi; wpiły s:~ w c::alo n oJe, j ::i..<: 

hoi ( ?) udusił w nocy robotnik Ma phal 
swą żooe i 2 dzieci poczem sam popełnił 
samobójstwo. 

Toruń. 150 marek alł>o 30 dni wic;zae
ma podyktował sąd redaktorowi odpowie. 
dzialnemu „Gazety Toruńskfoj'' panu Ju. 
liuszowi Reichowi za koresp0ndencyę w 
sprawie opieki duchownej dla p0laków w 
księstwie altenburskiem, m;mo dzielnej o
brony pana adwokata Melctrzewicza z 
Tonm1a. 

Z Wiei. Kr Poznańskieg<t. 
Wolsztyn. Ostatnia burza niedzielna 

wyrządziła tu wielkie szkody. W jednej 
\VSi spaJi.ly s_ię dwie stodoły, a \.\lcher wyr 
wal tu wiele drzew z korzeniami. W Wą
chebnie zabił piorun dwa konie, a woźn1-
ca został ogłuszony. W. innem miejscu 
spalH piorun 4 gospodarstwa. Wielka ilość 
zabitych ryb pokrywa powierzchnię je
ziora. 

Poznań. W kasie oszczędnośc l Banku 
Przemysłowców w Poznaniu wypłacono 
w czerwou r. b. 1,550,580,93 marek, a wy
p~acono 1,455,736,24 mr., w r. z. w czer
wcu wpłacono 1,098,977,95 mr., a \Vypla
cono 1,022,343,41 marek; od 1 stycznia r. 
b. \Vplacono 7,547,906,62 marek, a wypła
cono 6,069,021,56 marek; stan obecny na 
dniu 1 lipca jest: 1 l,592,511,12 mareik. w r. 
z. bylo 8,915,845,50 marek. 

Stan .udziatów na dniu l lipc.:a jest 
3,668,445,81 nu., od 1 styczr41a r. b. pod
wyższyly się i1.dzialy o 264,682.95 marek. 

Ze Siązka czyli Starej Polski. 
Mysłowice. Ciekawy wypadek zda

rzył się tutaj w zeszły ponńedziatek. Pod
czas burzy udzerzył piorun w wóz stojący 
przed pev.riną oberżą. Skoro tylko grom 
padl, koń natychmiast Z\rnHl się na ziemię. 
Myślano, że zostal zabi1ty, ale nic z tego 
spostrzeżono tylko, że jedna podkowa ;, 
tylnego kopyta zostala mu odenvana. In
_nej szkody nie poniosło przestraszone zwie 
rzę. 

Zabrze. Na tutejszej hucie „Dorn1ers
marcka" pomósł nieszczęśa1e blacharz .E
manuel Świentek. Dotknął się on przypad 
kowo kawalkiem blachy drutu elektryczne 
go, wskutek czego. otrzymał tak silne ude
rzenie \V głowę, że odniósł bardzo mebez
pieczną ranG i spadł na ziemie z wysoko
śc~ 5 metró\v. Odniesiono go natych
miast do miejscowego lazaretu knapszafto
wego, lecz okaleczenia są tak znaczne, że 

stalowe kleszcze, czyjeś zęby chwyciły 
za mój but i usiłowaly rozerwać skórę z 
wściekłem wyciem, podobnem do psiego.„ 
'<rzyknąlem przerażony, na głos mój nad
biegli żołnierze. 

Ujrzeliśmy przed sobą rannego, który 
mial oderwane {llbie nogi, po same biodra. 
Sknva\•:iony poleć ludzki„. Ponieważ nie 
było można oderwać go odemnie, żolnie
rze dobili nieszczęśliwego uderzeni.ami ob
casów i kolb po glo1wie... Przeżyłem 
chwilę okrnpnq, której opisać nie jestem 
w stanie ... " 

Opo\,-iadający zbladl jeszcze bardziej, 
źrenice jego rozszerzyty się z wyrazem 
tnvogi, zęby się zacisnęły... Po chwili 
mó\vił; dalej': 

„Żdawalo mi się, że serce bić mi prze
stal·o; w mózgu pmvstaly dzikie, szalone 
myśli. jak w malignie... Aby uniknąć wię
cej okropności tej nocy, zebralem resztę 
sil i zwolalem swyich ludzi... 

- Kończcie, kof1czcie prędzej! Nie 
wytrzymam dtużej ! · 

Za\Yrócilem jnż z powrotem do obozu, 
gdy nagle na' prawo <laly się słyszeć krzy
ki i \\"ycie, jeszi..:ze dziksze i okropniejsze, 
niźli rozpaczlhn głosy, ·wołające ze wszy
snkich stron o pomoc. 

Nie mi.alem sll oprzeć się kr.m wez
waniu; literalnie wbrew wlasnei woli skie
rowałem się w stronę, z której dochódzily 
do nas odglosy wstrząsające„. 

Przy migotliwern świetle pochodni, z 
ledwością µrzeni.kającem przez gęsty mrok 
uirzalem przed sobri - nie. nie była to ha
lucynacya ani złudzenie zmyslowe - uj
rzałem przed sobq dzies.ięciu, dwudziestu, 
stu, a może i dwustu ludzi, zupełnie nagich 
\VYtnachujących rękami. \vykrzywiających 
s i ę, wykrzykuj<{cych przeklef1stwa, tariczą 
cych ... 

Tak jest... ta1kzących !.. . Na dwudzie
stostopui-0.wym mrozie te nagie ciała, pora 
nione, pQlkryte szramami cięciami, oblepio
ne czarną, zapjekłą 1krwią, te widma zło
wrogie - tańczyly !. .. 

Niektórzy z nich mogli wprawdzie pet 
zać tylko naprzód na skrn-awionych kiku
ta-:h... Inni, uzbrojeni " re\' oh\ err. kara-

nie ma \V:lele nadziei utrzymania go Prz 
życiu. 

GUwice. O zabawnd a\vanturze 
strachami, gdzie pc-0.obno sąm dyabct t 
s-..vej wlasnej osobie odgry\\ ać miał rolę 
donoszą gazety niemieckie. Ze~łej JłO{y 
stat się naraz w pewnym domu na 1 Pię. 
trze w1etki hałas i rumot poczem słysz·~ 
się daly żałosne stękania i wo.fan'ie 0 ~ 
moc. Kucharka z I piętra cala wystrasza: 
na \\-yskoczyla na s1ef1 w nocnem ubraniu 
\volając o ratune~. Lu~zro.m zaś, którz): 
z ca.lego d~mu . się zb1egil, opowiadała R 
'v'·śród łez, :-: w1dztal~ samego .dyabła, kt~ 
ry ~onrnł JeJ. pomo~!ll1cę Bertę 1 zapadł si~ 
z mą w pokoJll kąp1elownn. Najprzód ża. 
d~ nie chc~at się podjąć \valki z niebez_ 
p1ecznym . „b~lzebubem··, lecz nareszcie 
znala~fo Się ~1lkn o~:vażnyc~ ludzi, którzy 
uzbror\'szy się w rozną bron, wtargnęli do 
lazienk~. .sko~ro Qtwarli .drzwl. wysk0czyl 
z pokoJu J.ak1s obcy męzczyzna, uciekaj,1 
z calych sil. Na podłodze zaś siedziała ca. 
fa zawstydzona i do rntki przemoknięta 
przez dyabla rzekomo porwana Berta' 
Dziewczę opowiadato wśród łez, że roz~ 
mawiała ona ze swym kochankiem na dwo 
rze, potem chciała poga1wędzić z mm je. 
szcze i w pomiesz'kanin. By n6e zbud:zic 
państwa, udała S11.ę ze swym wybranym 
serca do pokoju kąpielowego, gdzie z Po
wodu pa:nującej ciemności wpadli obaj do 
napełrnonej \\'anny, przyczem obalili także 
stojący tam piec, skąd powsta.J ów rumot 
i halas. Tak więc cala ta awantura z dya. 
blem byłaby się skof1czyfa na kąpiefu nacto 
bnej kochanki, gdyby w następny dzieii 
paf1stwo nie było \\.'ypowiedziato mfeisca 
zalotnej dziewczynie. 

z innych dzielnie r(~lski. 

.Kraków. łiak::tta w Kr<)lrnwie. W 
„No•wej l(efonnie" krakowskliej czytamy 
co następuje: Dz1tsiaj o godzini.c 10 przed 
poł. na ul,. Grodzkiej naprzeciw domu nr. 
32 szedl jakiś chłopczyk przyzwoicie u
brany, nucąc pói głosem, pdanissimo, sam 
do sfobie, znaną piosenkę: „Bartoszu, Bar
toszu". Idący naprzeciw niego starszy 
wyg·o1ony mężczyzna, w stroju cy\\~·lnyr~1'. 
uderzył go w tej chwili przez plecy i kark 
grubą Jaską, krzycząc: „Stul twoja pysk
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ty polska szwin0 !'' Jakiś pan, bardzo po. 
ważnie wyglądający, zapytał go, co to ma 
znaczyć i za co uderzył chłopca? tiaka
tystazacząl po niemiecku \vykrzykiwać: 
„Lassen Slie mich in Ruhe, uch kenn Sie 
nicht - Sie Pollakke !" W tej chwili oto· 
czylo kitku sklepowych subjeiktów izrae-

hiny i szable wywijali niemi groźnie 1 wy
dając przeraźliwe krzyki. 

Wszyscy rzucili się naprzeciwko nas 
i na nas, chociaż przyszliśmy .ich ratować. 
Nie poznawali nas!.... Krzyczeli na nas: 
„Nie zbliżajcie się, nie zbliżajcie! Idźcie 
precz!" 

Wszyscy ci ludzie oszaleli!" 
l(apitan umilkł, a po chwhli powtórzy/ 

swój okrzyk: 
,.Wszyscy zwaryowali !... Ola()()· 

ność !" 
Zagrzmiało. kilka wystrzałów... Je. 

den z żołnierzy naszych upadł i począł 
konwulsyjnie rzucać się po ziemi„. zar~z 
potem - drugi... Co mieliśmy czynić.? 

l(azalem wracać do obozu. Jeszczt: 
prze.z kilika godzin ja .i mój oddzial znajdo· 
waliśmy się z pogaszonemi pochodniattll 
w piekielnym kręgu tego tlumu obłąka· 
nych... Późmej dochodzily nas jui tylko 
dzikie ich krzyki, coraz słabsze - wre
szcie ucichły w dali. 

Vv'idocznie nagły atak gromadnego sza 
leństwa, jaki opanował nieszczęśliwych·
skończył się pod wpływem okrutnego mro 
zu. Do rana wszyscy zastygli.„ Anii je
den ranny me przeżył tej okropnej nocY. 

Nazajutrz sam zostalern ranny, kula 
zgruchotała mi lewe ramię,. Uważam za 
cud, że nie umartem zaraz.„ Nie wiem~ 
czy uda mi s.1ę kiedyikol\viek odzyskac 
zdrowie... Pojadę na poludnie, mam tam 
krewnych... . 

Odkąd. napatrzyłem się na okropnośct 
wojny, stra(iłem chęć do życia. Ant ~\' 
dzief1, ani w nocy nie mogę się 1>0zbyć \y1• 

dzeł1 męczących wspomnień przygruęb1a
jących... Ciągle 

1

jeszcze widzę przed sobą 
1ych szalonych, nieszczęsnych, nagich zbr~ 
czonych 'krwią obłąkanych, wyjących \\ 
ciemnym nocy mroku. Nikt nic może so· 
bie przedsta\vić, czego ja doświadczam„. 

I, \l/ierz mi pan, często zapytuję się .sa: 
mego siebie, czy hyłkiem nie zbliża su;: 
do mnie szalei'1stwo?... Czy .1 mój urnY~ 
nic chwieje się?! I czy w takim razie, nie 
lepiej było dla mnie l){)ZO tać tam. na .polu 
bitwy? 

) 



·2y lickich obu pai1ó\v. Z najw.tększ.em oburze 
11iern opo\\~atlali, że ten pan, co chłopca: u ... 

l derzył, prawie codzień robi takie awantu
w Ji, obrażając naJohydniejszemi slowy u
lę, ozucia polskie. Postanowiono aresztować 
c~ brutalnego Niemca, ale na calej Grodzkiej 
i~. od Rynku aż po kościól św. Idz1ego nie by
e~ I.o pvłicyan.ta. Napastnik uclieikl w kierun
~ - ku sądu przy ul. św. Michała. Strażnicy 

0. sądowi nie chcieli interweniować, szukano 
1 tu policyanta, ale go nie bylo. 

~Y Lwów. Prezydentem miasta obrała 
~a Rada miejska Micha1a Michalskiego pier
lć wsz:Ym wiceprezydentem dr.-a Ruto.ZVskie
~ę go, dm.gim Stanisława Ciuchci!1skiego. 
~- 1\hasto. dzief1 obchodziło uroczyście. 

Po ogłoszeniu wyboru prezydenta.. 
e miasta kapela szkoly św. Anny odeigrala 

pod ratuszem ,,Jeszcze Polska nie zginę
la". Po ukof1czenh1 całego aktu wybor-
1czego odegrała kapela narodowa k'llka 
·pieśni patryotycznych. 
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\\Jiadomośd ze świata. 
Z francyi. Pewien kardynał, który 

za.inmie przy \tVaty:kanie wybitne stanowi
sko, oświadczył \VObec współpracownika 

11
Qaulois", że przyjęta przez Izbę deput. 

ustawa o rozdziale kościoła 1 pa6stwa. nie 
jest tak zlą, jak z początku się obawnano, 
wszystko jednakże zależy od sposobu wy-
konania jej przez rząd, któremu przez jej 
uchwaienli,e dano niebezpieczną broń wo
bec kościofa w ręce. Zastosowanie usta-
1vy zależnem jest obecnie głównie od wyni 
ku p rzyszłych wyborów do Izby. J eżeh 
wybory z.no\"\"ll wypadną na korzyść rady 
kalów. wówczas należy się przygotować 
na antykatolick;1e przeprovvadzenie usta
wy. Gdyby jednakże nastąpiła zmiana 
Izby, ustawa może być po.d pewnymi wa ... 
mn1kami dla kościoła nawet korzystną. 

Z Czech. Wspaniały jubileusz obcho
clZ'il na ród czeski. Upłynęło bowiem 25 
lat od chwili założcrna Czeskiego Tow. 
Szkoły ludowej (Ustrzedni Matice czeska). 

O działalności tego stowarzyszerria pi
sano _tuż i po polsku \Viele. Wystarczy 
więc te raz wymownych liczb parę. Naród 
·czeski oifaarnwal już ,Maticy" ze sikładcik 
groswwych i darów większych ogółem 10 
mil ionów koron. Macierz zal·ożyh sześć 
szkól śre<lnich, a przeszło 100 szkólek lu
dowych i ochronek. Jej celem glównym 
wyrywać lud czeski zgermanizowany z 
-0bieć niemieckich. W obecnym roku Hcz
ba d'zieci, pod skrzydłami Macierzy zo:sta
jącyd1, dochodzi 15 tyis,1Jęcy, a wydatki lata 
0ie,żącego zbliżają się do sumy 100 OOO ko
ron. - Z ust czeskich padły swego, czasu 
słowa na wal nem zgromadzeni n Maci.erzy: 
„Walkę naszą uczynimy talk wielką, jakiej 
świat dotąd nie \\·idzial i historya nie zapi
sala". I uczynili ją ta·ką. Sami N~emcy, 
podziwiając wytrwałość i ofiarność cze
skiego narodu i staw!iając ją za przykład 
Niemcom, powiadają, że „z zegarkię"'m w 
ręku liczy Czech nowe zdobycze". I karta 
narodowościmYa krajów korony św. Wa
clawa zmienia się istotnie z każdym mie
siącem na korzyść barwy czeskiej, a liczba 
ludnnści czeskiej od lat dziiesięcm wzrasta 
olbrzymio. 

Energia Czechów w walce z niemczy
zną powinna dla nas być wzorem i zachę
cić do coraz gorętszej obrony naszej za

· grożonej egiystencyi narodowej. 
Z Ros}·i. Car przyjął 7 lipca członka 

ziemstwa gub. orłowskiej Nariszkina, dalej 
ienerała K.ireiewa kilku kupców i czlon
ków szlachty, \V t~j liczbie hr. Szeremetie
wa, .czlonka moskiewskiej Rady miasta hr. 
Dorrera, jednego przedstawiciela staro
:v,1erców, kilku obywateli z Nowgorodu, 
Jakoteż kilku włościan, którzy wręczyli mu 
adres i wygłosili mo,wy z wyrazami wier
IlOPQ<l:daństwa narodu ros. i życzeniem 
dalszego prowadzenia wojny i o.rgani'zacy1 
Przedstawicielstwa narodu na podstawach 
starorosyjskich. 

Car odpowiedział: 
, ,Dziękuję wszystkim panom szczerze 

.za wyrażone uczucia i zapatrywania. 
~zczególnie iestem szczęśliwy, że widzę, 
12 Wiernie stoicie przy starych tradycyach 
naszego kraju. Państwo może ty lko ·wó
:·vczas być silnyyrn, jeżeli wiernie zachowu 
Je swe stare tradycye. My sami na tym 
Punkcie grzeszyliśmy i może Bóg za to 
~as_ukarat Muszę paJnom po~ie.dzieć, 7:e 
bY~ie samo \Vskaże nam drogi, Jak . maią 
. Y'c naprawiane te błędy i omylki, które 
~{)gą zajść przv owem wielkiem dziele, 
Jak· " 1e chcę dl.a dobra mych poddanych 
P;zeprowadzić. Jestem pewny, że \Ve 

'' szystkiem, a mianowicie każdy w swern 
,
0loi::zeniu, hędziecie pomagali aby przy-
\\'ró ·, . ' · cie spo1kój i porządek naszemu kraio-

\\'!.' i przez to wyrządzici · przyslugę, któ- : 
re1 oczekuję od wszystkich mych podda
nych. SPodziewam się, że Bóg na w tej 
pracy wspomoże". 

Z róiny-.łi stron. 
Sodingen. Okropne nieszczęście wy

darzyło. się ~ poniedz1atek w Sod!ngen 
przy ulicy B1smarkowskiej. Pewna nie
wii..asta ~azwiskiem Dolna, chcąc się po
śp1eszyc, naJała nafty do ognia. Nafta 
e~spl.odowała j bańka się rozpęk!a, pla
mieni~ ogarnęły hiedną matkę i dziecko, 
na ~torych w okamgnieniu wszystkie sza
ty .się spafii1y. Ciężko poparzoną kobietę i 
dz.1eoko odstawiono do domu chorych do 
łferne. 

Wanne. Jak wiadomo odbędzie się \\ 
obwoldzie 273 wybór starszego knapszafto
wego. Górnicy polscy powonni dotożyć 
wszelkich stara6, aby przeprowadzić swe
go. 

Erkenschwick. W kopal.ni „Evvalu 
f'ortsetzung" przyjąć mają clnia 1 sierpnia 
150 górnlików. 

Bottrop. Dziecko szevvca I\. zosta!o 
przejechane. przez wóz i umarło nieba
wem. 

Na trzeci kwartał wciąż jeszcze można 
zapisywać „Wiarusa Polskiego". 

Hamburg. Dwaj szyprowie z łfam
burga K.rogmann 11 Strauer, w maju r. b. 
jako landwerzyści wciągnięci byli na dzie ... 
sięci01dniowe ćwiczenie w batalionie pio
nierskJnn. Po skończeniu ćwiczeń stawić 
się mieli na dziedzińcu koszar, aby rozpo
cząć jeszcze krótką karę aresztową, na 
którą się narazili. Mimo to· pozostali w 
kantynie, racząc się piwem i wódlką ~ do
piero po dłuższym czasie stanęli na miej
scu oznaczonem. Podczas drogi na dwo
rzec kolejowy, zkąd jechać mieli do are
sztu dn AUony, zachowywali się wobec 
konwoju bardzo krnąbrnie, oświadczając, 
że ćwiczenie się skończyło i że już nie są 
żołnierzami. Przy dworcu uciekł i dopte
ro po _ dłuższym cza.sie można ich było 
pochwycić, a i przy tern po.chwyceniu sta
wiali opór. Jadąc nastQpnie koleią, -._,.y
skocZY'Ć chc.ieli z poa1ągu, a kiedy podróż 
kolejową skończyi, pono1wnie uciekli. Przy 
pomocy policyi pochwycono ich, ale i przy 
dalszym transporcie stawiali - silny opór 
tak, że z wieU\/im tylko trudem dalszego 
transportu można było dokonać. 

Oskarżeni tlomaczyli się, że byli pijani 
i że myśleli, iż po skończeniu ćwiczeń nie 
byli już żołnierzami. Zastępca urz.ędu o
skarżającego wniósł ,aby Strauera skaza
no na 12 lat i 7 miesięcy, a I(rogmanna na 
10 lat i 3 miesiące więzienia. Sąd skazał 
Strauera na 734 roku, I\rogmanna na 6 lat 
i 2 tygodnie. więzienia, nie 11względn,ia1jąc 
okoliczności tej, że oiskarżeni jako. żołnie
rze prowadzili się dotychczas dobrze. 
Strauer po wysłuchaniu wyrotlrn, wycho
dząc z sali po.siedzeń, rzucit się ze scho
dów, a:by sJę pozbawić życia, - odniesto
no goi krwią zbroczonego. 

Wiedeń. t Pro.f. Nothnagel, slynny 
lekarz wiedeński, umarł w Wiedniu. Urn
-Ozony 28 września 1841 roku w Alt-Lietze
goricke w Brandenburgii, odbyl studya \V 

Berlinie, poczem był docentem prywatnym 
w Królewcu, następnie w Berlinie i Wro
dawin, a. w r. 1872 powalany zostal jaiko 
profesor przy poliklinice w Fryburgu, 1874 
jako profesor medycyny klinicznej do Je
ny, a wreszcie 1882 przeniósł się do Wie
dnia i tam stał się sławnym. 

Ostatnie wiadomości. 
W T y f I i s ie ogłoszon.o stan wojen-

ny. 
Brest. Zawinęła tutaj eskadra angiel

ska złożona z 11 okrętów. 
Pa r y ż. Oświadczenie Rouvier'a o 

wyniku układów w sprawie marokańskiej 
przyjęła Izba deputowanych oklaskami. 

B e. r 11i n. Niepokoje w Rosyi wzra· 
stają. W Jelizawetpolu grozi pułk cały 
buntem z powodu złego odżywiania żoł· 
łllierzy. W Kronsztadzie batalion rezerwy 
marynarskiej nie usłuchał rozkazu oficerri. 
Gdy strzelił do jednego z żołnierzy, rzuco
no sie na oficera i zak'łuto g{) bagnetami. 

T o k io . Dawniejszego atache amba
sady irancuzkiej Bougouin'a skazano .1::1 

śpiegostwo na JO lat ciężkich robót. 

Od Ekspedycyi· 
Panu Stefanowi Pietrowskiemu w 

Scłtalke. ,,Wiar. Po.t." dla wszystkich .is 
abonentów, za których Pan nades.tat pie
niądze, przekazaliśmy poczcie. . 

Panu S. K. w R. Pan Jakob Miara 
irneszka w Bochum, ul. Rottstr. 50. 

abożeńsfwo polski~ 
\ Bochum 

w kościele św. Antoniego kazanie polskie 
w niedziele. dma 16 lipca po po!. o godz. 
4. posobność do powicdzi po kaza m. 

W Gelsenkirchen-Bismarck. 
ł(azanie Polskie w niedzielę dnia 16 

bpca, o godz . .012 i 4. - Sposobność do 
SJ>?Wfodzi w sobotę P<> południu, w nie
dzielę i w poniedziaJek rano. 

We Witten. 
I(azanie polskie w niedzielę dnia 2~ lip-

ca, o 10 (po sumie) i 4. Sposobność do 
spowiedzi już w sobotę od rana. 

Barop od 11 do 19 lipca. 
Rauxel od 19 do 28 lipca. 
Asseln od 28 lipca do 2 sierpn ia . 
.Mengede od 2 do 6 scrpnia. 
Brambauer od 6 do IO sierpnia. 
Bornig od JO do 17 sierpnia. 
Annen od 17 do 22 sierpnia. 
l(irchlinde od 22 do 30 sierpnia. 
l(ourl od l do 5 września. 
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Towarzystwo św. Pawła 
w E I C K r, l ' . 

Podobałll się Panu Bogt1 zahr&ć do 8i~hiP. 
czł(lnka naszego to"'1.1rzJBh•·a młodziFńca 

śp. Jana ·Filipiaka 
z EI CK LA. 

Pogrzeb odb~dzit1 aię daia 12 hm. t,j. 
w ~rodę przed połutli>iem o gndzinie 8-meJ. 
Członko wiJ Tow. św. Pllwła winni si~ 
shi.,v ić na pogrzeb o g1Hlz pńł 8 przed 

I 
kat~lickim d~mom chorych w Ekklu. 
O liczny udział w pogrzebie pro11i 

Tow11rzysłwo św. P awb w Eickln 

N&ii@iS•nn I~W$mm••••ii 

Pielgrzymka do W erł. 
Na różne zapytania odpowiadam, że 

w W erl u spow~edzi słuchać się będz·ie po 
mszy św. i to w starym kościele. 

Pątnikom z Unna i okolicy zwracam 
uwagę na to, że tak pierwszy pociąg z 
Dortmundu iak i drugi pociąg z Kastropu 
w Unna staną. Wszyscy ci, co w pier
wszym pociągu s.ię nrn pomieszczą, czekać 
muszą, aż drug1i pociąg z K.astrop nadje
dzie. 

Bilet z Unna do Werlu z powrotem ko
sz.tuje 90 fen. Uprasza się, by biorący 
udział w pielgrzymce najpóźniej kwadrans 
przed wyjazdem na dworcu już byli obec
ni. 

Niewiasty z Bractwa Różaiica św. pó.i
dą w porządku następującym: 1) Ba rop. 
2)I(astrop.) 3) Rauxcl. 4) liab:inghorst. 5 
Hoerde. 6) Kirchlinde. 7) Ewing_ 8) Der
ne. 9) Dortmund. 

Niewriasty nie ualcżące do Bractwa 
pójdą zaraz za anio1kami lub za obrazem z 
Dortmundu. 

Towarzystwo św. Alojzego w Weitmar 
podaje do wfadomośa1 wszystkim czton
kom, t Rodakom w okolicy Weitrnar, iż w 
niedzielę dnia 16 lipca t. m. urządza urn
czystość swego pa,trona, na sali p. Heine
mann przy poczcie. Szan. czlonkó\\" Scl
siednich towarzystw jako to z Linden św. 
Wacława. z DahJhausen św. Józefa, z tton
trop św. Wojciecha, z Boclrnm św. Barba
ry i św. Andrzeja, z Altenbochum św. Jó
zefa i Wiemelhausen bl. Bronistnvy ser
decznie zapraszamy. Członkowie obcych 
to\,~arzystw wstępnego placą przy okaza
niłl usta w 30 fen. Nieczto11kowie przed 
czasem 50 fen., przy kaSiie 75 fen. Pro
gram tej uroczystości jest następujący: 
O godz. 4 rozpocznie się koncert, potem 
śpiewy a deklamacye. O godz. 8 rozpo
cz1nie się teatr ,.L-0bzowianie czyli wesele 
krakowskie" z dudami. Po teatrze dalsza 
zabavva. Muzykę dostawi n. Pawlaczyk 
z Schonnebeck. Szan. nam życzliwych 
cztonkó,\- s~ s·i ednich towarzysh,. jako też 
sza.n. Rodakó\,. serdecznie zaprasza (2) 

Zarząd. 

Baczność Rodacy i Rodaczki z Horde ! 
Kto pragnje o<lw~·c dz i ć N. M. Pan n·~ na 

cudownem miejscu w \Vcrl w dniu 16 Lipca 
może nabyć bilety zwrotn e za 1 mr. 30 fen. 
program 20 fe11., 11 p, Jana P arzybcka, 
przewodn icz:.i. .... ego i 11 Józefa ~\fatyl i , se
kretarza, \.Vortstr. 50. ( l) 

Baczność okręg IX . 
Lekcya nacz. okr . IX odbęd<1 siG \Y 

\'.- medzielę 16 b. rn. o godz. Yi lO przed poi. 
\,. Kastropie \\' lokalu tamtejszego gniazda 
Zµowodu spra\\- ważnych komplet pożą-

danv. Czołem! C:?) 
·franc. Tom::lszewsl\i. na.:z. okr. IX. 

To ·. ~ ·. Jacka i T \: ·. · : . tanisla · 
z Bottrop 

donosi s ·ym zan. zlonkom 1 nie zł 
kom, iż w niedziele dnia 16 Hp a urz~dz -
my ~pólną ~·y ieczk , latową do O"' 

dowy ttes~e • Dellwig. 
Pro imy \\ szystki h Rodaków o h-

zne przybycie, gdyż będą różne pi kne 
gry dla dzieci i dorosły h. Dalej ję 
Roda y z familiami naszemi na swieże po
\\1etrze. aby tam od t hnąć wśród , w ich 
po calotygodniowej pra y i pokrzepi ·. i 
ś :dcżem powietrzem. 

Uwaga: Jeżeli otrzymamy poz\\ ole
me na pochód, tak będzie wymar z od p. 
Jerzego Kłosoka, l~ynek Ill, p pot o 
godz. 3Vi . a jeżeli nic. tak upra zamy szan. 
członków i gooci, by szli pojedyńczo. Po
czą tck koncertu o 4 godz. po pot Jośc1c 
mile \\' i·dziani. Zarząd. (I J 

Baczność parafianie ze Smolic pod Koby-
linem. 

Zaprasza st~ wszystk,ch parafian, a 
szczególn~e komitet 1m pogadankę w nie
dz~elę, 16 lipca zaraz po wiclkicm nabo
żc6stwic w lokalt1 u p. Unterschcman11, uli
ca Bałwhofstr., przy kościele katoHckim , r 

Wannc H. O jak najliczniejszy udział w 
inncnin komitetu prosJ (2) 

Andrzej Czwojdrak. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w O~rthc 
podaje do wiadomości S\vym druhom. iż 
zebranie odbQdzie SiG w nicdziclG J 6 cŻcr
wca przed pot. o godz. 11. Druhowie po
winni się wszyscy stawić, bo bGdą ważne 
sprawy omawiane. O godz. 4 po pot 
wspólllc Ć\\ticzcnia. Goście nule w idziam. 
Czołem! Zarząd. ( 1) 

To warz. w. Antoniego w Neumiiłtl 
donosi swym członkom oraz Rodakom, iż 
w niedzielę 16 lipca odbędzuc sic; walne 
zebran~~, na którem będzie obór nowego 
przewodniczącego i to o godz. 4 po p-0ł. 

UwaFt.1: Zar;.qd i re wizom\' 1c kasy 
winni się stawić o godz. 2 punktualnit.: w 
lokalu zwyczajnych posiedze(J. Uprasza
my cztnnkó\v i Rodakó\\"1 aby się licznie 
zebrali. last. przew. (I) 

Towarzystwo św. Józefa w Sterkrade 
donosi wszystkiim cztonkom i Rodako1n 
iż przysztc zebranie odbędzie się dnia JG 
lipca o godz. 4. Ponie\vaż przy.idą ważne 
sprawy pod obrady, więc pożądanem . jcst, 
aby się wszyscy stawik Goście mile \\'i-
dziani. Wal. Tasiemski, sckr. 

Uwaga: Na przysz/em zebrainiu znaj
dował się goiść i jak sa~ zdaje, musi być to 
dvielny, bo się też dał do towarzystwa za
])łsać, a na przyszlem zebraniu chce grun
townie wystą~ć. Ale życzyl sobie, aby to 
w „Wi~/· Pol." oglosić, gdyż chce \Vprzt>d 
to ogłoszenie w „Wiar. Pol." wyczytać. 

( 1J 

Tow. Serca Jezusowego w Recklinghausen 

' 

W niedziielę, dnia 16 l11pca o godz. ·1 
po pot odbędzte się w ogrodzie i s :lłi: 
„Villa Franka" zabawa latowa. Koncert w 
ogrodzie wykona 1kapela p. Pietrygi z Bru
chu. 'V11eczorem teatr bardzo zajmu jący. 
O liczny udział uprasza Zarząd. (3) 

Tonhalle w Bochum. 
W c wtorek, dnia 11 lipca o godz. 80 i w 
środę 12 lipca po pol. o godz. 5 i wieczo
rem o goidz. 8~, 

wielkie przedstawienie Peterłci· 
OBERAMERGAU'EŃSKICH PRZED

STAWIEŃ PASYJNYCH 
przedstawionych przez I dzi. 

Nie należy owych przedstawiei'1 poró
wnyw'ać z przedstawieniami teatralnemi i 
uprasza się, aby zaniechano wszelkkh o
znak zadowolenda. 

Ceny miejsc przed czasem: Miejsce 
rczerwo.wane 1 mr., I maejsce T fen„ Il 
miejsce 50 fen., III. miejsce 30 fen. -- a
bywać można bilety przed czasem : w k ię
garniach ttengstenberga. J. Ooebla i Knap
pe'go, w skladach cygar Ohlig i Montz o
raz w „Tonhalle". 

Ceny miejsc przy kasie: Miejsce re
zerwo\\ ane 1.25 mr., I miejsce l mr. , Il 
miejsce 50 fen., III miejsce 30 fen. 

Uczniow:ie placą przed południem 30, 
20, i - fen .• po pal. 50, 30, 20 fen . (2 . 

CORECZJ(Ę 
10 mi esięcy licz~1cą z powodu śm1er ' i żony 
chcialbym oddać na wy(howanie do po
czchvej rodziny szczerze polskiej i katohc
kiej. Ro<lziny bezdzietne zechcą s i ę zgło
sić 

St. ł\urtek, wdow ie,; 
w Recklłnghausen-Ost, ~ uderwli he ·str. 

nr. 12 . 



Co środę 
·~ 

' : 
łr . 1 . 
~- z wie u m-
~ nemi resztka
~ mi, są wyłożone • 4 

V....( ma,terye baweł-
nianych, wełnia-
ne i muślino

~ we.~ 

I 

B~sztlti. f Resztki. 
2 metry 35 f. 4 metry 120 m. 

2 metry 50 f. 3 metry f7 5 m. 

21; 2 metry70 f. 6 metr. fso m. 

3 ruetry 90 f. 7 metr. 2so m. 

Zadziwiahco tanio! 
Wielka partya 

sukien latowycb · 
li mr. 1,35, 1,50, 1,75 

Resztkl• Sya.mozy I 
n:l fartuchy 

Resztki ,, 1114 m. 60 f. 
Resztki dnuk mat. 

na r~cznik. 

Resztki 
" R ~ tkl' materyj e „z d o koszul 

" 
3 

Fi1'ma 

GebrArchenhold 
Boobom, 

Tęlef. 644. Hoehstr. 23. 

Filku dobrych 

Rnbotalków 
przy dobrej zapla 
cie ~naJ•• pra~\'· 

Adrei! poda eksp. 
2) ·wiarusa Pol. Bochum. 

Przyjm~ Z!l.l'az lub 
od 1 eierpnla jeszcze 1 

sł1iż~cą 
H. Eagelharat, 

BHkau b. He1·ne 
11Zeinik. 

.Pohka 

słnżąea 
która domovrn ro
bot~ ro.zumie ·znaj
dzie miejsce. 
.Józef Szłapka 
w Recklingh.-oiicl 

skład mebli. 

8tac1a 
Liitgendortmund ! 
Piękny dom .ze skła
dem na froncie, IG 
pokoi. z domem w 
podwórzu, bardzo 
piękne podwórze i 
ogród, jest na sprze· 
daż po<l korzystne-
mi warunkami, pr.zy 
małej zaliczce. 

Zgłaszać się do 
ekspedycyi „Wiar. 
Polskiego" Bochum 
(3) po cl lit. M. F. II. 

Porządna słu„ 

Z• ąca •• wszystkiej r~ 
h<>ty domt'weJ 

Znajdzie zaDllZ miejsce. 

H. Bode, zegarm, 
w I.Jangendreer. 

Mlodzi robotni-
cy i ro botniee 

zna.jdlł dobrze płatne i 
trw~łe zatrudnienie. Ko
l!IZta podróży zwrała eię 

A.dres: Boehum· 
Lindener ~łlnd
warf'n -und Wet
terlampen-Fabrik 

C. KOCH , 
Linden, (Ruhr). 

St.ały i pewny 

zarobek pó• 
boczny 

mog~ sobie łatwo i be! 
przeszkody w zawodzie 
zapewn'ć ludzie każdego 
st.a.uu. Adres należy prze 
słać pod liczb~ ~ ił do 
8 t ein h ause e i S p. 

Jiarl s r uhe· B . 

-bert, a.st. 
właściciel M. Gerber, 

Kani n, na_ożnik uL° vVeststr. i Schuh tr. 

Najstarszy i największy w Kamen interes specyal. 

Eleg. garderoba dla panó~ i ehłopeów, 
llS Pracownia ubrań podług miary 

przy gwarancyi za dobre leżenie. 

szelka garderob a do oboty~ 
• 'pecyn.lny odd7'iał 

o ~łJ ., IA 
dla pań . panówo i dzieci t~lko dobrej i trwalej 

jakości, po cenach bardzo tanirh. 

Bahnhofstr. 10$ 

Największy skład mebli i maszyn I 
do gotowania 

znajduje eię 

w Gelsenkirchen-Hiillen, Wannerstr. 243. 
Donoszę Szanownym Rodakom, iż z powodu powiększenia mego 

składu jestem teraz w etanie każdemu Rodakowi udzielić kredytu. 
Ham na skła.d2ie wszystkie sprzęty dom0we, maszyny do go

towania. i wszelkie sprzęty kuchence. Nikt nie jest zobowilłzany 
kupić, ale można przyjść zóbaezyć i przekonać eię jaki towar i ja.i: 
tanio 11 przytem na odpłat~. Wpłaty 10 mr. tygodniowo 1 mr. 

Proszę Szanownych Rodaków C' poparcie i kreilę się 
z szacunkie111 

A. Rai•tko wlak. 
ProY1adzę tej intere8 siodlarski. Przerobienie materacy kosztaje I 

u mnie tylko 3,60 mr. --··-····-----·-··-···--•lt Prawdziwe . • 

,~n A NB łJ" I ~,DB 1J Ż BA" • ! bezalkoholiczne napoje orzeźwiają.ce .-
_. przez lekarzy :z:alecane 

• doskonale działaj~ce na organizm • 

•e do użycia w każdej porze roku e 
latem 2:e zimną wotl1t jako • 

I 1 ł Jtlanru i Drużba-Napój I 
• rlmn1t z 3orą."1ł wod1t jako Cl 
• B a Jtlanru i Drnżba-Puncz • 
8 a niezmi~szan1 jab • 

I• ł Jłlanru i Drużba-Likier.: 
• Sposób użycia na każdej butelce. • 

•B K . • 1 . asprow1cz, • 
• Gniezno - Gnesen, •. 

Fabryka prawdziwych wódek i likierów zdrowotnych, 
• deserowych i czystych. • 

9 Gorzelnia koniaków. D 
8 Fabryka bezalkoholicznych napoi i wytłocznia e 
ł9 soków. li 
• Generalny zastępca. na ·weatfali~ i Nadrenię tylko Fr. li.ra- B 
• (ewski w Wattens.cheid, Johannes11tr. 14. 9 

--·-·--·---··----·--· Baeznollć ! 
Rodacy w Herne i okolicy ! 

Polecam szanownym · Rodakom mój 

skład żelaza, 
maszyn 

do gotowania, szycia, prania i wyżdżym:i.nla1 
oraz 

wszelkich sprzętów kuchen· 
nych 

po eenaeh ,jak najtańszyeh. , 
Zakupione rzeczy odstawiam fr:>.nko do domn. 

Za gotówkę . Na odpłatę. 

Piecyki do ogrzewania. 
S a n · s ł a w J a n k o w i a k, 

H EBNE, Neustr. ij5 . 

W.Bruggem ~ n 
w Gelsenkirchen III. 

Markgrafenstr. · Markgrafenstr. 
poleca Szan. Publiczności swój „ 
-- lłOWOZ ===-

w rav.ie .\'rcsół, chnwin i wyjazdów 
wycieczkowych. 

Taksam.o poleca karawany po:;rzeb0w tak wielkie, 
.in.ko też małe dla dzieci. - Ce!ly bardzo u~iarkowane. 
Zamówienia przyjmuje 

S t ef a n Rejer, 
Gcisenkirłlhen 111, Markgrafenstr. 

oraz właściciel sam. 

BACZNOśC! 
i'1apa PoJsld okol-O 1580 r. 7.a panowa 

króla Stefana Batorego. Podtu~ rysunku \\ 
lere~o Eliasza Ra<lzikowsktic[o. Gniezno l 
N?.kladem J. Chociszewskiego. Cena 15 f. 
Z przesylką 20 fen 

Powyższa mapka 32 cm. wysoka a 30 
szeroka, przyczynić się może znacznie do roz 
szcffzenia ctokla<lniejszej znajomości dzleiów fi.. 
czystych i geo~rafii pomiędzy ludem i ml<xiZic. 
żą. W póJ'nocnei części widzimy na tej karc;. 
morze baHyckie z wyspą Rugią, a n.a Polu<tni• 
Karpaty i morze Czarne z pólwyspem I<ryJn'. 
skim. Najważniejszą zaletą mapki są doklad 
i wyraziście odrysowane rzeki polskie, z kt·). 
rych jest 26 oznaczonych nazwami. Miast "~ . 
kszych znajduje się przesz.to 120, a pomięQ:, 
niemi odzna<:za się Cedno nad Odrą, której ( 
miejsciowości nie wskazuje dotychczas żadn 
mapa Polsktl. Cedno (po lacinnie Cidini„ ~ 
nem. Zehden) pamiętne jest bitwą 972 r., w któ. 
rej kSiiążę polski Mieczysł'aw z bratem CudfJ. 
borem taką zadal klęskę Niemcom, że ca.te wo'„ 
sko nieprzyjacielskie padlo trupem, tylko dwa1 

dowódz:cy ,Hodon i Sygfryd, ocani si t; ucieczk· 
na rączych koniach. Pisze o tern wyraźnie kro~ 
nikarz Dytmar. którego ojcem byl jeden z 0• 
wych ucłekinierów. Taka ważna miejscowQ6· 
powinna Silę znajdować w każdej mapie Polsk; 
Dotychczas byty różne Z·dania co do owego c< 
dini. Jedni (Lelewel) sądz.ili. że to jest Steinau 
w Slązku, innli (Moraczewski), że tio jest Szcie. 
cin, jeszcze ,jnni, że to Zehden nad Odrą nieda!e. 
ko fortecy Kiistrir1 (sł'owfański Kostrzyn) iest i.i 
owo historyczne „Cidini", które w dawnych 
wiekach rzuca blask świetny na polskie ryce1• 
stwo, 

Ntiemalą ozdobą mapki jest 39 herbów :z.iem 
i woJewództw polsko-litewskich, a Pomiędzr 
niemi 7 ślązkich i kilka im1ych, Nader umiar. 
kow:arut Je.st cena, gdyż wynosi· tylko 15 fen. (i 
przes. 20 fen.) to też powinna owa karta znaj. 
dować się w rękach wszystkich. Są też do na. 
bycia u J. Chociszewskiego w Gnieźnie: Mapa 
historyczna Polski przez W. Hecko, zaprowa„ 
dzona w· wyżs-zych szkotach galicyjskich (cena 
z przes. 1 mr.) lOraz. mapa Górnego Slązka (ce. 
na z przes. 25 fen.) ohiedwie koloryzo-wane. 

Można sprowa<lzać pod adresem: 
J. Chociszewski, Gniezno - Onesen. 

~m1H~f~~m~~~~~m11 

i Albert Karrenberg ! 
* w Kamen, Weststr. 7ó. ~ I Wielki skład najleps•ych = 
ltkoloweówl 
~ po cenach najtańszych ~ 

: Reperacye dobrze·i tanio= 
li we własnym warsztacie. I 
~ ~ 
~~mltt1fłi~~łnt~~~mm~1 

Ludzie każdego stanu mogą osięgnąć 

CENNIK 
NA KSIĄŻKI DO NABOZENSTWA, 

powieściowe , naukowe itd. wysyła każde· 
mu n.a żądanie darmo i franko. 

KSIĘGARNIA „GLOBUS" 
J. MROWClYNSKI, 

Rawicz-Rawifsch P r. Poscn, 

Postbestellungs· Formular. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kafs erl.· 

chen Postamt ein Exemplar der Zeitung 
„ Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitungs· 
p re isliste 128) filr das III. Quartal 1905 
und zahle an Abonnement und Bestellgeld 
1,92 Mk. 

Obige 1,92 Mk, erhalten zu haben, be· 
scheiriigt. 

• • • • .d. • • • • • ł 190.„. 

Kaiserliches Postamt .. . · · · 

Nahańgzy i największy chrz e śc i a ń s ki skła d w miejscu. 

' 
N · ~tańsze źród o z k . pna 

te 1j n a ~~n _nie, ob1•a „ la !D"ż· 
ezyzn i z e c1 oraz n:fekc Q) 1 d s 

++ niewiast. ~-. 
Zawsze polska usluga. 

Za druk, naklad i redakcye od powiedzialny A n to 11 i Br e isk i w Bochum- Nakładem i czcionkami Wydawnictwa „Wia rusa Polskiego" w Bochum. 



mr. 157. Booham, czwartek 13-go lipca 90&. B li. 

pismo l1dow1 dla Polak6w na ebazytnie, pogwłęcone ośw1aa11 oraz sprawo• narodowym, p litycznym i 1arobko 

Za inseraty plac! sic: :a wieru Pt t wy 18 ł • f{J~~ł'Młli 'n1tua!1 1 WYłlłkt•• hi po•wi•tecznyda. 
rrn;jpbta kwartału „. poczcie l • listowych wyno1l 
I ;aa! . 50 fu., 1 1 oonosnniem do •onnz 1 rnr. 92 ten. 
„WłHll• Pola.kr' n1>t11n!' test w cennika pocztowYm 

W Imię Baże za Wiarę I Ojczyznę 1 
~1oszenia zamieszczone orzcd inseratami 40 fe~ 
cze to o~rasza, otrzym2 rabat. - Usty do Wian 
Polskie~o" należy frankować i pod;ać w nici; do 1 t•• culdt• „6. 11olnitci" nr. lis. 11v 1dres pisuce20. Rckoo· ów 1it !l & :z:wru1 

Redakc~a, Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Malthes~ntrasse. - Adres: „ Wiarus Polski", Bochum. - Tc le fon u 
i, ;:::::_._ 

•odzlce polscy! Uczcie dzieci 1w1 

_.„ae, czytać I pisać po polsku! Nie )e1t 

P•llkle111, kto potomstw11 1wem11 Hl(ł ... -

"'' •I• pozwoli! 

Z wypadków dnia. 
Katastrofa na kopalni „Borussia". 
Około północy z wtorku na środę 

znaleziono jednego trupa w pobliżu szy
bu, do którego do tego czasu z powodu dy
mu, ognia i gorączki dostęp był niemożli
wy. Do środy rana godziny 6-tej \Yydoby 
10 5 dalszych cial okropnie popalonych. 
Prace ratunkowe przeprowadzają ze świe
żo bitego szybu po\vietrznego. Wszystkie 
dotąd wydobyte ciata znaleziono na. połu
dniowej stronie szybu głównego, :podczas 
gdy większoś~ ofiar nieszczęścia znajduje 
się po stronie północnej, doi której dotąd 
dostęp był niemożliwy. 

W ciągu dntia wczorajszego slyszano 
w kopalni wielki huk podziemny, a nastę
pnie zaczęły się ponownie wydobywać z 
zybu wielkie gęste. ktęby czarnego dymu. 
Przypuszczają, że nastąpił wybuch dyna
mitu, którego w kopalni znajdowato się kil
ka centnarów. 

Jako liczbę oiiar podają jedrni 41, inni 
39, \\ tern kilku Polaków. 

Przyczyiną nieszczęścia była, jak to 
już wczoraj zaznaczyliśmy, uszkodzona 

· lampa petroleo"-a, której przecież wogóle 
w kopalni używać nie wolno. l(atastrofa 
w kopalni ,.Borussia'' dostarczyła stra
szliwego dowodu, jak wyglądają owe osła
wione „porządki" na kopalniach i jak o
kropnym jest los górnika. 

Wybory uzupełniające 

w gómoślązkim okręgu katowicka-zabr
skim odbędą się 12 października. 

Telegramy~ 
l o n d y n. W kopalni pod Watstown 

nastąpił wybuch. Obawiają się. że wielu 
ze 120 górników, którzy w chwm nieszczę
ścia znajdowali się w kopalni, utracdło ży
cie. Dintąd wydobyto 8 zabitych i 3 cięż
ka rannych. 

P a r y ż. Chiny domagają się stano
wczego wydania Mandżuryi. 

Pe t e r s b u r g. Ministrem marvnar· 
ki mianowano admirała Birilewa. . 

P e t e r s b u r g. Zamach za pomocą 
rewolweru wykonano na naczelnika Mo
skwy Szuwałowa, który padł trupem na 
miejscu. 

Pomieszanie pojęć. 
. W feJjetonie podajemy dzisiaj obrazek 

w1elkopolski pod tytułem ,,Z pod wiejskich 
strzech" napisany przez Wielkopolankę a 
zamieszczony w ,.Głosie Narodu". Au
torka, widocznie córka dziedzica, opisuje 
wrażenia, jakich doznała, zetknąwszy się 
bliżej z ludem naszym na wsi. Co pisze 
owa Wielkopolanka śwfadczy o patryo
tyzmie i miłości dla ludu polskiego, a je
dnakowoż znajdujemy tam coś, co nie mile 
dotknie każdego Polaka na obczyźnie jak 
Woigóle każdego pod względem społecz
nym więcej wyrobiÓnego człowieka. Jest 
to ustęp, w którym mowa o młodym Pola
k~i z obczyzny bawiącym w Polsce gwoli 
ozen ku. 

Nasza Wielkopolanka daje tutaj dobry 
obrazek poglądów i pojęć, jaikie maJą szer 
!~~ kota inteligencyi naszej o ludzie pol
„.\J:m, Pnignie -0.na o<l Indu naszego dobro-

duszności i uniżoności, natomiast śmiała 
postawa młodego Polaika, który powrócił . 
z obczyzny' robi na niej wrażenie nieprzy
jemne. Nie podoba siQ jej jego pewność 
siebie, jego śmiałość i \\szelki brak uniżo1-
11 ości. 

Czyż więc istotnie <lobroduszność i U·· 

niżoność jest zaletą, czyż śmiałość i pe
wność siebie zaliczać należy do wad? Nie 
nigdy! i u inteligencyi naszej \\ Polsce pa
nuje w tym ·względzie zupełne pomieszanie 
pojęć. 

Natnralnie, że wielmożnemu lub jaśnie 
wielmożnemu panu dziedzicowi imponuje 
bardzo, jeżeli pracujący u niego ludzie ca
łują go p.o rękach, gdy go ujrz<1, bo łechce 
to przyjemnie jego miłość własną ~ krzy
wem patrzy on Jkiem na każdego, który 
tego nie iezyni. Odpowiedn1iem do tych po
jęć naszych panów jest też ich obchodzeillic 
się z ludem, które obniża do minimum w 
tymże poczuc.1e godności osobistej. Zdarzy 
się tedy, że robotnik polski przybywszy ze 
wsi na obczyznę pierwszego lepszego pi
sarka pruskiego lub policyanta całuje w 
rękę tak, jak go lego nauczono w Polsce. 

Nie o.weg01 robotnika winimy tutaj, 
lecz jedynie 10.wego dziedzica, pana, który 
zamiast ksztakić w ludzie naszym w in
teresie ca!ego społeczeństwa poczucie go
dności osobistej, tępi ie wszelkimi sposo
bami w interesie osobistym. 
_ DD dobrego stosunku pomiędzy praco
dawcą a pracobliorcą wcale nie potrzeba 
ani owej dobr.Jduszrności, jak ją rozumieją 
nasi pracodawcy ąni też unliżo·ności. 

Tak dobroduszność jak uniżoność są 
wielkiemi wadami w ludzie naszym, uła
twiają wynarodowienie i prowadzą tylko 
do ospałości, gnuśności i ślamazarności. 
Spoleczei'1st\" o, które pragnie lepszej sprzy 
szlości, potrzebować mJże tylko ludzi śmia 
łych i od\vażnych takich właśnie, jakim 
się przedstawił naszej \\l'.ielkopolance ów 
młody Polak z obczyzny. 

Pewność siebie, odwaga i śmiałość są 
niezbędnymi warunkami postępu, w nich 
leży tajemnica zwydęztw jepońskich, pod
czas gdy wpajanie 01wej uniżonnśd tępi po
czucie godności osobistej, ciągła uniżoność 
zabija w osobniku czlowicka, o-na też jest 
w wielkiej części powodem klęsk rosyj-
skich. . 

W interesie spokczei'1st\\ a naszego 
pracO\\ ać nad tem trzeba, by lud nasz w 
Polsce wyrobił w sobie. te przymioty, któ
re po-siada większość Polak.ów na obczy .. 
źnie, a dla których słusznie uznano tychże 
za najwięcej ,,-yrobionych pomiGdzy lu-
dem polskim. 

Ustęp do którego dołączamy powyż-
sze uwagi, drukujemy tłusto oraz inny u
stGP odnoszący się do składek trcjkowych 
dla górn1ików. 

Polaey na obczyźnie. 

Wiec przedwyborczy w Ałtenessen. 

W nic.dzielę dnia 9 lipca o godz. 4 po 
pol. odbyl się tutaj w~ec przedwyborcz~. 
Wiec zagaił z ramienia „Głównego komi
tetu wyborczego•' reprezentant tegoż pan 
Walenty Nowak z Altcnessen, który także 
wiecowi przewodniczył. Po zagajeniu 
wieca zaśpiewano pieśil ,,l(to się w opie
kę''. Następnie powolał prze.\vodniczący 
do pióra p. M!ichala Wasielewskiego. P. 
Nmvak przemówił w gorących słowach do 
obecnych zachęcając, ażeby wszyscy Ro~ 
dacy jak jeden mąż przy wyborach oddah 
glosy na rodak. P. Jan Przybylsk~ wska
zał na mozolną prace dla dobra ogolu, JJ()

dejmowaną przez poszczególnych Ro\Ja-

ków, żale.ie się przytem na panuhicą jeszcze 
oziębłość wśród rodaków naszych na ob
czyźnie. P. Walenty Borowczyk z Karna
pu mówił o stanowisk n c ntrowców \\obce 
nas Polaków, przytaczając przytem przy
kłady wzięte z życia. P. Mkhat Wasie
lewski zachęcał do czytania gazet pol
skich, a mianowicie naszego ,,Wiarusa 
Polskiego", ponieważ tenże stoi na gruncie 
czysto narodowym, pracuje bezintereso
wnie dla ludu polskiego tu na obczyźnie i 
stara się o strawQ duchowną zdl'OW<.t i 
oś\ iecającą rodaków. Potem przystąpio~ 
no do o boru miejsca\\ ego komitetu wybor
czego. Do komitetu zostali obrani nastę
pująci pp.: Jan Przybylski, przew.; Piotr 
:Eisop zast.; Mtlchat Wasielewski sekr.; 
Piotr Nowak zast.. Paweł Pośpiech skarb.; 
Roch Wawrzyniak zast.; Ant. Btaszczyk i 
Jan Adamek ławnikami. Potem przem()
wi.t jeszcze w kilku słowach p. Roch \Va
wrzyniak, poczem zaśpiewano jedną 
zwrotkę pieśni ,,Witaj l(rólowo". Następ
nie zamknął przewodniczący wiec po 
chwaleniem Pana Boga o godz. 60. 

Michał Wasielewski, 
sekr. miejscowego komitetu wyborczego 

polskiego. 

Czerwona księga. 
„Dokumenty rokowai'1 z Japonią w la

tach 1903/94, które byly przechowane w 
kancelaryi specyaJnego komitetu dla spraw 
Dalekieego Wschodu. Drukowano w pe
tersburskiej druka,rni św. Synodu 1905 r." 

Tak brzmi tytuł pod wieloma względa 
mi rnezmliernie ciekawej, czerwono opra„ 
wnei broszury, która wydrukowana w 
pi em szych dniach czerwca, rnzesłana zo
stala ministrom i członkom rady państwa, 
natychmiast jednak potem z obi,egu wyco
fana i zniszczona. Jeden z niewielu oca
lonych egzemplarzy tego cickow·ego dzie
la, dostał się do rqk pctcrsburskl1ego ko
respondenta „frankfurter Ztg.", za którym 
podajemy jego streszczenie, ponieważ \\ <>
bee rozpoczynai<1cych się obecnie rokowaft 
pokojowych, dokumenty w tej ksi~dzc ze
brane, 11abiera.ią niezmiernej wagi i rzuca
j:ą jaskra\Ye światło na politykę rosyjsk4l. 

Broszura zawiera wybór 39 doikumen
tów i obszerm1 przedmowę. l(osya, jak 
wy1~1ka z przedmowy i dok1m1e11tów, była 
przygotowana na możliwość wojny z .Ta
ponią, ale nmiemając, że chodzi jej jedynie 
o Koreę, usilo\\ ała drogą ustępstw w !'prr1-
wie koreai'tskicj, odroczyć jak najbardziej 
oczekiwane starcie. „Ale ni unikaliś111 r 

wojny - powliad~ się \' przedmowie -
ponieważ, jak się okazało, tajne d<1żenia 
Japonii wychodziły daleko poza granice 
k\ ·estyi korcai'1skicj i dot ·chczas jeszcze 
pozo tają taj11emi." 

Książka rozpoczyna ię korcspon<lcn
cy<\ dyplomatycznn, zapoczątkowaną na /2 
roku przed "ybuchem wojny depeszą któ
rą przesłał jenerał-major a la suite Wovak 
który Ku ropatki11m\ i towarzyszyl , , ieg~ 
podróży po Japonii, d kontradmirafa a la 
suite Abaza, w której potwierdza ' zupet
ności zdanie Kuropatkina, że Jap9pia z po
wodu Man<lżuryi wotiny nie rozpoczme. 
Tak samo zgadza sr<; on z l(uropatkii1cm 
na to, że agresy\vna polityka ro yj ka w 
J(orei obudzi obawy i rozdraźnienie w Ja, 
ponii, ale tylko tak długo, dopóki R.osya 
będzie nai Dalekim ·\\ chod41e względnie 
slabą. Dyplomacya rosyjska była przoko 
naną, że Jn\'estyą mandżurską interesują 
s.ię tylko Anglia i Ameryka i to o tyle tyl
ko, o ile chodzi o zasadę .,otwartych 
drzwi'. Wskutek tego zdecydował się car 
nie tylko zgodzić i.ę na okupacyę Korei 
przez Japomę i na za adę ot' ·arty'-°=h drzwi 

\\ Mandforył, ale na\\'ct na posta :vienie 
kwcstyl wolnych portÓ\\ \ kraju nadamur 

kim. Zdawalo1 iG, że niema już powodów 
do dal zyd1 ncporozumień z Japonią i że 

11iebezpieczel1stwo wojny zostalo zażt:gna. 
nc. \V 'chodząc z takies.!'o założenia, przy. 
stąpiła I~osya do · układów z Japonią, któ
rych podstawę stanuwila zasa<la roz<l:dalu 
kwesty1 korea1iskicj od mandżurskiej. 

,,Ale wkrótce okazało sit; - powiada 
siG w Czerwonej ksiG<lze ~ że prctcnsye 
Japonii idą dalej. Tłomaezyliśmy to sob1e 
chytrości<\ mająq na. zmusić do najdal
szych ustGpstw w kwcstyi korci. kicj. 

Tego zapatrywanfo trzymała się Ro
sya aż do amego wybuchu wojny. 

Namiestnik Aleksieje\\' czy111 tymcza
sem spostrzeżenie \\ sześć. tygodni po roz
poczQcit1 rokowali, wrc;cz przeciwne temu 
zapatrywaniu, mia:nowic.ie, że J a1}(}nii1 
przez swojego zastępcę w Pck!i!He i sz1>ie
gów na miejscu stara siG przenie§~ S\VOh\ 

działalność do południowej Man(fżuryi. co 
,,czyni prawdopodobnem istnienie iakicis . 
specyalncj t1mo y mi.c<lzy Ch1nam~ a Ja
ponią co do Mandżuryi". Wskutek te.go 
namiestnik Aleksieje\\' i poseł rosyjs.ki w 
Tokio baron R.o~en uzna.ią rokowania, to
czące się w Pekinie za bezcelm: e, ponue
waż pretensye Ja pon ii przybierają „zgoła 
niedopuszczalne rozmiary" i wyrażają. 

przekonanie, że narady tylko wówcza da
dzą pożądany rct~ultat, jeżeli .Rosya będzie 
goto\vą do brcrnic1~1a swoich interesc>w W' 

Mandżuryi, sprzecznych z japorisk~11i, z 
bronią w ręku. W dwa dni potem podaje 
jnż Aleksiejew projekt mobil1zacyi w obro
nie .interesów rosyjskich w Mandżt1ryi, na 
wypadek, gdyby Japonia rozpoczęta nie
bezpieczne mchy w pc'>łnocnej Korei. l~ó
wnocześnie pracuje Aleksiejcw do sp<'>łki 
z barnncm Rose.nem nad „przygoto\\ a111em 
dla Ja1mnii obopólnie korzystnej a honoro
wej rnoż!iwo'ci wycofania się z ytuacyi. 
ktc>ni sama stworzyła". Japonia jednak· 
nic tylko nie korzystała z tego. ale stawia-
.I jeszcze "yż ·ze ż<1dama. Aleksi1cjc1w do-· 

nosi, że ż<idane przez JaponiG konce yc ró
wnają się uznaniu przez Ros G protektora
tu japo1iskicg'o nad Korc<\. przyczem rzc.1d 
japoi'tski wcale nic obiecuje zadowolić Sti; 

tego rodzaju ko11c sy;,i, z 11aszcj strony, ale 
przeciwnie otwarcie zapO\\ iada, że J1J1cporo 
zum1enia będą istniały i 11adal i że nal ży 
przedmiotem rokowa1i uczynić także tę 
sferę, w której się intere y obu stron bez
po ~r dni o z sob<L stykają. 

1a konferenc) 1, która dnia 29 grudnia 
1903 ~dbyla się w Car kiem ~ i ole pod prze 
wodrnctw em ara, toczyły ię narady nad 
kw~~tyą: „Odzie ryzyko wGlny jest 11aj-
111111e1szc, przy zcrwamu, cz~r też prz , dal
sz~m prowa~zeniu układów?" Oió\v11ym 
mowcą na te1 l·onfcrcnc ·i byl kontreadmi
ral A baza, który przema\\ fal. że Je piej jest 
rokowania przerwać pod warunkiem je
dnak, że ro yjska arnua lądowa na Dale
kin_i :vschodzie zostanie \\ zmo uiona. jak 
to JUZ zresztą przed lat r bylo po talio" io
nc. Rozwiązanie przesilnenia \ idzi Aba. 
za \ 11astęp11jącwch możliwo I ciach: 

1) Japonia wypowiada wojnę Rosyi w 
warunkach dla iebie niekorzystnych co 
je t bardzo rncprawdopodobnem. 

2) Japonia uspokaja ię j uderza , in
ny ton. 

3) Rząd japof1sk1 będzi zmuszony w 
celu uspokojenia opinii publicznej, rozdra
żnionej długiemi rokowamami okupywać 
naty~hmiast l(oreę, nic zekając na zgodę 
Rosy1. To wydaje się najprawdopodobniej 
zem. 

Okupacyi takiej nie uważa Abaza za 
szkooliw~. ale. prz~ciwme. za pożyteczn1t 
dla Rosyt . ponic\\'az Japonia p p uje µrzez 



- nią \\ oje stosunki "Z temi mocar.st ami, 
- -które mają swoje stosunki z Koreą. Aba-

za wskazuje następnie na to, że do opapo
wania Korei Japonia dąży już 600 lat, że 
kwestyi korea.l1skie.i nic można rozwiązać 
na drodze dyplomatycznych rokowali ff że 
1.:reszc1e ~osya musi obliczyć swoje przy 
puszczalne zyski i straty i zdecydować 
·1ę na kraik stanO\\·czy w jednym albo dru

gim kerunku Abaza nie wdzial tekstu pro
pozycyi j_apoilskich i mówi tylko na pod
stawie depesz Aleks1ejewa z dnia 26 gru" 
dnia z których wynika, że Japonia domaga 
s.1ę przedewszystkiem uznania· jej protekto 
ratu na<l l(oreą przez Rosyę. Abaza nic 
\\ie, czy w tekśdie propozycyi japoilskkh 
użyto wyrazu ,protektorat", o tern wie na
turalm minister spraw zewnętrznych, ale 
'"'~ każdym razie sens żądań japońskich jest 
z protektorartem równoznacznyy. „Sam 
w sobie i przez S1J.ebie - po\\ iada Abaza 
- protektorat japof1ski nad Koreą nlie prze 
ciwia się mteresom Japonii". Mimo to nie 
mcxże on przyjąć nowych propozycyi Ja
ponl1i, ponieważ po pierwsze, „I(orea nie 
należy do nas i my nie możemy przyzna-
·wać Japonii prawa rozporządzenia Koreą 
bez porozumienia międzynarodowego". 

Drugi po1wód, określony przez Ale
ksiejewa, że Japonia przewiduje nowe po~ 
rozupmienia i chce objąć przygotowywa ... 
nem porozumieniem także sferę bezpośre,
dmego zetknięcia interesów obu pajstw, 
zmusiłby Rosyę do zaniechania dalszy;ch 
rokoiwań. 

„W tern ośwfadczeniu, ciągnµe dalej 
Abaza, okazuje się bardzo wyraźnie chara
kter wschodni". Rosya dotychczas oka
zywala się skłonną do ustępstw, nie chcia
ła, a er ludzie wschodni uznali to za równo
znaczne z „me mogla." Uniemożli.w1ia to 
Rosyi dalsze prowadzenie rokowań. Ro
sya w swoich ustępstwach posunęła się do 
ostatnich granic możliwości. Japonia nie 
przyjęla pokojo.wych 1 ustępczych propo
zycyJ I~osyi i w ten sposób rozw~ązała jej 
ręce. „Jakie to będzie miafo skutki? Rząd 

-japoilski powinien rozumieć, że Wojna z 
Rosyą będzie 1dla J aponit bardzo trudną 1 
ie !larait\ na szwank samo istnien\ie nieza-. 
wisłeJ Japonii". 
l Abaza jest przekrnnany, że Japonia 
wyzyskuje tylko chytrze pokojowe uspo
sobienie Rosyi, aby od mej jak najwięcej 
wytargować. Przytem wojowniczość 
narodu japońskiego wzrasta, a rząd tokij
skli jest przekonany, że R.osya wojny si~ 
boi. Przy przedłużaniu rokowań przeko
nanie to wzma1cnialoby się tylko, Japoma 
stawiałaby żądania coraz wyższe, aż do 
obrażających Rosyę, z czego wojna będzie 
musiała już wyniknąć. Natomiast zerwa
nie rokowaf1. zaraz teraz postawi Japoniię 

Z pod wiejskich strzech. 
Obrazek wielkopolski. 

.... i 

(W stęp opuszczamy). 
Wyjrzawszy na świat boży, cudow11y, 

młody, odrodzony, zwabiona hannonia tej 
muzyki, jaką się natura rozgrala, zapra
gnęłam raz zw)iedzić cały ten zakątek 
świata, w którym się urodzilam i wycho
wałam. 

Sposobność naidarzala się do1 tego; 
zbierano wlaiśnie wszędzie sktad!ki na gt-01-
dnych w Królestwie, na sier-0ty i wdo\WY 
poleglych w morderczych walkach na 
W schodzie. Mnie polecono zebrać cośkol
wiek z naszej wsi rodzinnej. 

Zachciafl() mi się pozna,lć. le~ej kai<lą 
ścieźynę wśród zboża, każden krza
czek, który; mnie widział rosnącą, a nade;
wszystko1 chciałam zajrzeć do· wnętrza 
każdej wieśni·aczej izdebki. 

W jednej chwrn wydostalam się za 
park troskliwie pielęgnowany, na ciche 
miedze, na zielone łąki, na wolność i swo-
bodę, wchłaniając z rozkoszą woniejące 
powietrze. 

Ni1ezadlugo ukazały się chaty, jak bia
le plamy na tle ziieloncm rozsiane. 

Toi zabudowania zamożniejszych -go
spodarzy, wyglądające zupetnic jak gnl1a
zdka wśród drzew i krzewów uliścionych, 
zaciszne i wtulone w zieloność; kilka sku„ 
pionych lepianek, ostoniętych gruszami, 
wśród których króluje bliala chata gospo
darza. 

WchodzQ do zagrody, \v itana .szcze-
kaniem whernego Mr.ucz.ka, który ujada 
rozpaczliwie, wyrywając się z Iańc~cha i 
zaraz czyni mi się swo1jsko pośród ciasnn
ty podwórka zasłanego wiązkami drzewa, 
ze studnią i żurawiem i gdzie przez o
twarte drzwi obórk1, dochodzi mnie po
mrukiwanie bydełka. 

\ _ Na środku dziedzi11ca, pod stertą sio-

przed dylematem. Japonia zamyślafa stra
szyć nas aż do do odstąpienfa ł(orei.. Ko
reę też w ostatnim naszym tekście odstą
Piiliśmy w rzeczywistości, ale Japonia chce 
jeszcze więcej. Wskutek tego J(osya prze
rywa rnko\ ·ania. Japonia musi albo wy
powiedzieć wojnę i to bez pieniędzy i w 
zimie, albo się uspokoić i zacząć w 1innym 
tonie, lub wreszcie i to jest najprawdopo
d-0bniejszem, okupuje Koreę dla zadowo ... 
Jcnia zdener\vowanego rokowaniami naro
du". Dlaczego u\\·aża Abaza w ten spo
sób uzyskany protektorat jap.oński nad 
Koreą za pożyteczny dla Rosyi, wyjaśnia 
o.n w ten sposób: 

„Finanse Japonii Set silnie zachwiane. 
okupacya Korei utrudniona przez woj~ 
wnkz.osć miejsco\\·ej ludności będzie Ja
ponię wiele kosztowala i wyssie z niej 
wszystkie środki. Wrezultacie Japonia 
stan•ie siG rychło bezsilną i będzie musiała 
zaśpiewać cieniej". Okupacya l(orei sprz;c 
ciwia się traktatom, które stworzyły rze
komą niezależność l(orei. Japonia znajdzie 
s~ę więc w poł·aiżeniu paf1stwa postępują
cego nieprawnie, a mocarstwa europejskie. 
takiego jej postępowania nie bc;dą mogly 
uznać. Aby Japonia mogla znaleźć w I<o·
rei p.omoc finansową, uważa Abaza za 
nieprawdopodobne. 

,,Japo11czycy nic są ani kupcami, ani 
koloni.stamli. Niedarmo iapo11ski wyraz 
„akindo" (kupiec) przez cale stulecia u
chodzil za obelżywy. Są to kramikarze, 
ale nie kupcy, którzyby byli w stanic zało
żyć i Pf0\\'adzi1,; przedsięb1orstwa handlo
we o znaczeniu pru1stwo\vem". 

W stosunku swoim do Rosyii stanie się 
Japonia jej bezpośrednią sąsiadkę. Dotąd 
byla ona dla Rosyi niedostępną, obecnie, 
usadowiwszy się w Korei, „zdana będzie 
na iaskę i niela1skę Rosyi", otoczona przez 
jej wojska z trzech stron. W ko111cu będzie 
saę Japonia rnusiala ubiegać o taski Rosyi 
( !). W Japo111ii zrozumieją to wkrótce, na
"·et gdyby się zdecydO\\ ali wbrew wo!! 
l(·osyi okupować Koreę. 

Tak rnzumowat Abaza stronnik Alek~ 
s1eiewa. . Dnia 4 stycznia 1904 jednak 
postanowiono pro1\vadzić rokowania dalej, 
ponieważ bliskość armii japońskiej mogła 
być niebezpieczną dla rosyjskiej kolei w 
Mandżuryi. Równocześnie zaczynają nad
chodzić wiadomości, że fapof1czycy nie 
tylko rozpoczęli mobilizacyę, ale nawet 
wystali już transpo 1rty wojsk na· l(o·reę, 
chodia:ż japoński mi1nister spraw zagrani·cz
nych dawał uspakające zapewnienia. Dnia 
7 stycmia car, aprobując opinię Aleksiewa 
daje mu pełnomocnictwo na rozpoczęcie 
mobilizacyi i ogłoszenie Mandżury.i w sta-

my, czerwienieją jak maki pąsowe sukien
ki czworga mlodszych dzieci, podczas gdy 
Nczna gromadka starszych, bawi się opo
dal. 

Ojciec stoi pośrodku, \.\~1docznie roz
koszując się widokiem malców, któremi 
Opatrzność w liczbie jedenastu go obda
rzyła. 

- To wszystko wasze dzieci? - za
gadalam. 

- Tak, J1ie kosztują drogo, bo w polu 
sie to eh-owa jak gąski - odrzekł śmiejąc 
się. 

Ody mu .o skla<lce wspomnliałam, za.
pytał przezornie: 

- A czy tych pieniędzy nie zabiorą 
Prusacy? Bo niedawno posłaliśmy dla pol
skich robotników w Westfalii w czasie 
strejku znaczniejszą sumę i to wszystko 
nam przepadło. 

- Nie bójcie się - odrzekłam - te 
pieniądze posłane będą do arcybiskupa 
warszawskiego. 

Następnie zachęcałam go, aby dał 
swój podp;s w szkole na naukę polskiego 
języka, bo nauczyciel tym tylko polskiego 
czytania udzielać może, których rodzice 
podpisują żądanie. 

- Dzieci nauczą się więcej w domu, 
niż w szkole, gdy ich przypfi.lnuję - rzekł 
poważnie - ale trzeba to zrnbić dla „ozna
ki", że.by Niemcy me sądzili, że zaniedbu
jemy nasz ojczysty język. 

Potem spytat Czy świeze pra\.va dla 
Unitów zostaną \\ czyn wprowadzone? 

- Bo to - dodał - jeszcze nic pe
wnego·; car każe, a 'Urzędnicy go nie słu
chają. 

- Macie racYG - przerwałam, a on 
dalci dowodził': 

·_ Żeby to tak, ja·k u na·s, co to wybra
ną przez naród posłowie przynajmniej dnż:J 
o każdą iniesprawiedli>wość narobią hałasu, 
ale wiele jeszcze wody upłynie, zatlim w 
tych dzfkich krajach, należących do Ro<
syi, bQdzie można to samo zaprowadzić. 

nie \\Ojennym. Dcpe~za cara kof1czy si~ 
następującym ustcpem 

.,Obsadzenia dolnego Jalu przez nasze 
awangar<ly nie uważam za wskazane i 
pozwalam panu uciec się do tego tylko w 
razie nieodzownej przez pa.na uznanej ko-
11ieczności". 

Dnia 16 stycznia 1904 donosi Aleksie
jew, że od po\\ iedź Japonii zarówno pod 
względem treści jak tonu jest jeszcze wy
nioślejszą, i że dalsze prowadzenie roko
waf1 w tym kierunku <lopm\\'adzi niechyb
nie do wojny. Zaraz nazajutrz donosi Ale.k
siejew, że „w obecnej PO\\·ażnej chwili 
skłonność do ustępstw mogłaby dla J(osyi 
pociągnąć za sobą utratG jej uroku i prz} -
czynić się do nadzwyczajnego \\:zmocnie
nia się powagi Japonii w o-czach całego 
Wschodu". 

Dnfia 26 stycznia prosi hr. Lamsdorff 
Aleksiejewa. aby mu zakomunilkowal swo
je zdanie, czy nieporozumienia między Ro
syą a Japonią mają takie znaczenie, że mo
żnaby z ich PO\'\rodu zaryzykować wojnę. 
Jeżrli tak, to czy nie ri1ożna jeszcze dalej 
prowadzić roko" a11, aby "r ten sposób 
wyczerpać \\·szystkie sposoby pokojowe
go załatwienia spra\\ y. Nazajutrz 27 sty
cznia telegrafuje car do Aleksiejewa, że 
„można dopuśd: okupacyę l(orei aż do 
grzbietu górskiego, który tworzy dział wo
dny między zlewiskami Jalu i Jumenu". 
Wyjaśniając ten rnzkaz, telegrafuje Abaza, 
że Japo11czycy mogą wylądować na ca.tern 
wybrzeżu korejsl\Jiem, aż do Czemulpo 
wlącznie. To samoL powiada car \\·e wła~ -
snoręcznej notatce z 29 stycznia domagając 
się tylko, aby Japof1czycy wysadzali swe 
\miska jak najdalej na potudnie. Dnia 2 
lutego wreszcie przedktada Lamsdońf do 
Abazie ostatn'ią odpowiedź Rosyi na żąda
nia Japo'l1ii. 

„O ile dotąd wiadomo, PO\\·iada się w 
„Czerwonej księdze" depesze hr. Lams
dorffa i Aleksiejewa z ostatnią redakcyą 
odpowiedzi naszej zcistaty przez urząd te
legraficzny japoński wstrzymane i barono
wi Rosenowi doręczone dopiero po zerwa
ni11 dyplcmatycznych stosunków". 

Mimo odwalania japof1skiej misyi dy
plomatycznej z Petersburga jeszcze dnia 8 
lutego \Vysiat car do Aleksieiewa następu
jącą własnoręcznie przez siebie podpisaną 
depeszę: 

,,Byloby pożądanem, aby Japonia, a 
111ie my roiZpoczęla kroki \vojenne. Dla te
g;o jeżeli Japof1czycy nie rozpoczną opera
cyi przeciw nam, nie powinieneś pan prze
szkadzać im w wysadzan\iu \vojsk na polu
dni01wem lub na '' schodniem wybrzeżu 
Korei, aż do Genzanu. Jeżeli je.dtnak na 

- CzytaJiście o strejkach w Warsza
wie? -

- Naturalme, ale kto to łud buntuje? 
- Pewme Niemcy, oprócz socyali-

stów. 
- Niemcy toby radzi nawet \V Rosyi 

zgnieść nas i zaszkodzić. 
- Co za gazety czytacie? 
- Przewodni:k katolickii i Gazetę Gru-

dzi·ądzką. 

Poże.gnatam go wreszcie, a. on m1 
wskazał drogę doi ukrytego na1 uboczu do
mowstwa, gdzie za matą sadzawką, w 
której graty żaby swoją monotonną symfo
nię, ukazal · się ogródek, szczelnie od ze
wnątrz zagrodzony. Przesuwam się obok 
tego, co stanowi tlo życia wieśniaka i 
wchodzę do wnętrza czystej, schludnej 
chatki. 

Już na progu wita mnie gospodarz do
mu. Zaczynamy rnzprawiać. Zgadalo1 się 
·o poMy·ce, ale oo zapowi·edziat odrazu, że 
gazet nie czytuje, bo czytać me umie. 

-Chowała mnie stara kobieta, co ża
lo\.vata na szkolę - dodał z żalem. 

- A jakże ·wam się wiedzie na gospo-
darstwie? 

- Doskonale tylko potrzeba mi sto
doły, inaczej po stertach zboże mi się wy
sypuje. 

I zaczął wykładać jasno, swym pro
stym rozumem zasady rolnictwa; o ile są
dzić mogłam, widocznie miał do tego o
gromne zamiłowanie i ·znal się na rzeczy. 
Wreszcie zapytalam zachwycona: 

A skąd tyle wiecie, 111ie umiejąc czy-
tać? 

A czy to niema Kółek rolniczych'? 
- odrzekł zado\volony z pochwały. 

- Przecież co mies·iąc uczęszczam na 
zebrania, gdzie panowie nas uczą i gdzie 
czlowiek może się o wszystkiem dowie
dzieć. 

I puszcza! dym z dtugiej na lokieć faj
ki, a w jego pięknej twarzy przebijafa ży
wa .mteligencya. 

za-ch-Odniem wybrzeżu Korei ilota ich •1'r.lz 
z transportamr, albo bez nich '\\)'.fdzic ni.I 
pólooc P-O~a . 38 P:<lralele, rozkazuję Panu 
zaata.k:owac Ją, dtc czakejąc pierw ze. 
s~rzału ze strony JapQnii. Zdaje się zupej~ 
me na Paiia. Niechaj panu Bóg pomaga!" 

Na tej depeszy kończy się Czern· 011 ~ 
księg~"! kt~r~ miata na czy;to wyrtlJ'Ć 
A}e~s1e3e\rn 1 Jego stronników. \Wdocz. 
me J~dn~k z-0ryentowano się, ż.e i takil! ze. 
stawienie dokumentów z celem się mu 
i dJa tego wycofano ją tak spiesznie z obi~~ 
gu. 

Ziemie polskie. 
Z Prus lachodnich Warmii i Mam. 

Gr~dziąd~. Rew1~yę, którą pusel p, 
Kulersk1 zalozyl przee11w \vyrokowi ~<idu 
gru<lzią~z~iego, skazującemu go za c·brazc 
nauczyc1cll, sąd l-(zeszy w Lipsku odrzucii 

l(artuzy. W ostatnich dniach nawir
dzila trąba po.wietrzna okol!cę Kartuz ~v 
Prusach Zachodnich. Wed.ług twierdzeni:t 
Judzi, którzy zblie;anie się trąby w~dzieli 
byl to po pro-stu slup w powietrzu. Po~ 
dobnegoi zjawiska ludzie jeszcze nie wi
dztieli w tej okolicy. Trąba nadeszła z o
kropną silą, zrywając z domów dachy. 

Z pewnego mieszkania ludzie, ukryli 
się w dolach dai kartofli, lecz zapmnnieli 
wziąść póltoraroczne dziecko, które palo 
w kołysce .. Opatrzność Boska oca!iAa je
dnak to dziecko, chociaż dach, poSO\\ ę i 
obrazy ze ścian wicher poiZry\val. Stodo
lę, chlew, klika sztuk drzewa, wozy, pfogi, 
brony wicher po.rwal i na kilka set metrów. 
porozrzucał. Ludzie, którzy byli na polu, . 
uciekali, myśląc, że już koniec św~ata; nie
którzy \Yo!ali, że ziemia się pali, ale trąba 
wichrnwa przy tych zabudowaniach się 
rozeszła. Następnie . zaczął padać grad 
wielkości jaj gołębkh. Wszystko zboże w 
okoli!cy zniszczone. Deszcze lal jak z cc
brn. W niektórych miejscach wszystko 
piaskiem zasypane. Trąba jeszcze prz.Y; 
tem zniszczy ta kartofle i zboże; jak daleko 
sięgala, wszystrko zmarnowane. Trzr 05J

by - mężczyzna i dwie kobiety - postra
dały życie; kilka osób do rosłych i dzieci 
jest rannych. 

Z Wiei. Kt Poznańskiego. 
Gniezno. Gazety niemieckie donoszą, 

że cesarza niemieckiego przyjmie w Gnie
źnie przy historycznych drzwiach tumu 
Najprz. ks. Arcybiskup w otoczeniu ks. k~. 
bli.skupów Andrzejewicza i dra. Likows.kie
go, oraz kapituty gnieźnieńskiej i poznal1-
skiej. Pn krótkiem przemówieniu Naj 
prze\v. ks. Arcypasterza w uroczystej pro-

Mimo chęci gawędzenia dłużej z om . 
prostym a rozumnym człowiekiem, tu.1..:ca 
mi było iść dalej. A im szlam dalej, te:n 
bardziej chwytała mnie w s.icbi.:! ta wieś 
uk-0chana, umajona, rnzśpie\va11.1 pieś11i~ , 
natury. Bnegłam po niewygodny;:'!, 11:-:cł 
miedzami wijących się drożyna:::n, prze- · 
skakiwalam rowy, spuszczalam się z roz
koszą na zielone łąki·, i ró\\~nocześni:: bu
dziło się we mnie zrozumienie tej taicmn;j 
s1ty, z jaką ziemia, jaik magnes, przyciąga 
do Shebie dziecko swego rodu. · 

W jednej z chat zastałam czlowieka 
obcego, który dowiedziawszy się, że je
stem panienką ze dworu, zaczął gorąco 
mnie zapraszać do swej wsi sąsie<lnnei. 

- Jest ona między Niemców ro.zpar
celowaną - dodał - ale nas jest kilku pol
skich gospodarzy. Pani:enka może i nas 
od\v1iedzić. Konie u mnie spoczną. Czemu 
by panienka do nas zajechać nie rnbafa? 

- Bo mówicie, że sami Niemcy mię
dzy wami. 

- Jest nas kilku dość bogatych gospo·
darzy; chętnie ugościmy i obdarzymy. 

Rozczulona tq prnwdzi\\·ie p-olską go
ścinnośc1ą, zaczęłam się pytać o bliższe 
sto sumki. 

- Proboszcz nasz to 11\\·ielka osoba" 
- grzmi okrutnic na Niemców z kazalnicy, 
a gdy go przestrzegamy mówi tak: nie Mi
cie się Ol mnie, mam szerokie, barki, ja wie
le zniosę. 

Pożegnafam go wreszcie rozbawiona 
jego bogatą wymową, obie~ując odwie
dzić. Zap1salam nawet jego nazwisko, co 
mu widocznie zrobilo przyJemność. 

Wychodząc z chaty, stojącej na 'vzgó
rzu, znalaztam się wobec cudnego obrazu: 
na prawo różowiało niebo z zachodzącem 
słońcem, a od niego szedł zloty die(1 na: 
diemnoi-zieione Ho krajobrazu, spajając te 
dwa odcienia w jakąś weselną barwę. Na 
lewo rozciągały się pokryte kwieciem sa
dy i ciemne pniaki drzew odbijały czarn~ 
od śnieżnego puchu rozkwitłych grusz 1 



-esYi "'"WPTU\\ adzony zostanie cesarz nie
miecki do Tumu, gdzie przy jego ,,·stepie 
;J.śpiewane będzie uroczyste „Te deum". 
\V Tumie oglądać będzie cesarz. niemiecki 
relikwie św. \Vojciecha. 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Wieswwa w Tamogórskicm. Zebra

me robotników z\:i;ofane przez związek 
11·zajemnej pomocy z Bytomia na niedzic!G 
9 bm. nie odbyło się, Ponieważ "'ladza w 
rstatniej chwili odmówiła pozwolenia. 

W Biedaczowie potl Koźlem utonęlc 
podczas kąpania w sobotę ostatnią troje 
dzieci szkolnych, z tych d\vaj chłopcy byli 
5ynami poliera ciesielskiego Dambca, a 
trzeci był synem chałupnika Tluczykata. 

Bytom. Murarze w Bytomiu przez 
5wych delegatów zwrócili się do praco
dawców z żądaniami poprawy płacy. Pra
coda1wcy nie ·chcą żadnych przyrzeczeń 
zrobić. Co dalej będtJe, na razie nie wia
domo. 

Na ZaJęzkiej Hołdzie umarła żona m
botnika Mrowca. Prze<l mniej więcej 2 
trgo.ctniami jej niegodziwy mąż pchnął ją 
tak ni·ebezpiecznie nożem w pi.ersi, że obe
cnie uległaranom odniesiornym. Nożownik 
zostat natychmiast aresztowany i o<lsta
ll'iony do katowickiego więzienia. 

Katowice. Vv'yroku sądowego nie 
11olno krytykować! W zeszty piątek sk~
zal sąd ławniczy robotnika Augustyna WG
grzyka za obrazę pewnego. urzędnika na 
dość dotkliwą karę. Po ogloszen~u wyro
ku sądowego wyraził się W. w następują
cy SIJ'OSób: To jest dosyć, ale za darmo". 

W tern wyrażeniu dopatrzył si 1~ s~1d 
niedozwolonej krytyki wyroku sądowego 
i skazał Węgrzyka na 3 dni aresztu. 

Z innych dzielnic Polski. 
Z Warszawy donosz<i do· pism berli1i'1-

skiicn, że rozstrzela.no kilkunastu cficeró"v 
11arszaiwskiego okręgu wojskowego, prn
nieważ oświadczyli, że tylko ze swymi 
pulkami udadzą się do Mandżuryi. Czte
rech oficeró\V 1i 20 podoficerów skazanG> 
na śmierć, a pewien pułk litewski miat do.
konać egzkucyi. Żołnierze nie usłuchali 
jednak rozkaizu. Polecono więc spełnić 
11'yrok kozakom. Po straceniu skazanych, 
gdy kozacy wracali do koszar, napad! na 
nich pułk lńte\vski i wymordowal 2'00 lu
dzi. 

- „Goniec" warsiawski podaje arty
kuł o szkólnictwie ludowem w Kaliskiem, 
który rzuca nieco światła na stan szkól
nictwa w Królestwie wogóle, stan tak mało 
u nas znany i bada1ny. 

Gubernia kaliska liczyła J sty-cwia 
1904 ogótem 1174 580 mieszka1iców, dzieci 

wrisien: Czasem na tle niebneskiego nieba 
uśmiechały się różowe pęki pełnego kwia
tu iabtoni. · 

I porwała mnie zazdrość, że nie jestem 
córą takiego wieśniaka, że aby spojrzeć 
na ten widok, trzeba mi przejść wygarbio1-
ne ganki pięknego, lecz sztucznego ogrodu! 
że nie żyję wśród tej natury, ale poza nią, 
że nie zagląda mi w okienko gałązka śnie
żnej, dzikiej wiśni, ale że mnie oddzielają 
od niej wysokie, grube mury poważnego 
dworu, że wreszcie gwar dcmiowy wypła
sza sowiiki z naszego ogrodu i idą się kryć 
do wiejsbch zagród, w krzaki bzu, żeby 
tam wyjęczy.: swe smętne nocne pwsenki: 
Czyż ci ludzie nic muszą być od nas lepsi 
i szczęśliwsi? . 

Żyjąc wtej cichej pracy. w tej zdwweJ 
czystej atmosferze, w tym bliskim stosun
ku z przyrodą, czy uczucia kh .n~e są szet
sze muś! rozumniejsza bo mmeJ przesnb-

' ' J ' telniona? 
- Niech będzie pochwalony Jezus 

Chrystus - rzekłam, wchodząc do chaty 
- a.te równocześnie zalal mnie zapacn 
świeżo upieczonego razowego chleb~. O~
spodyni zaczęła mnie nim częstowac, a J.a 
zaczęłam chwalić zupełnie szczerze, znai
dując go wyśmien:itym. 

Gospodarz zjawił się nieba\vem. 
Poka·zalo się, że to bardzo zgodne 

lllalżeństwo, dopetn\iającc się rozumem 1 

sercem. . 
Oickc poszedł sam do podpisu na p~l: 

ską naukę. Pokazano mi1 zesz~t 14-le.tni~J 
có11ki, której równego pisma me PO" st1-
dzitoby się dzieckn wyksztatconych ro
dziców. 

- Gdy t;;iki 7.CS7Yt skci'1czony, .p0syla
~ry do. redakcyi naszego pisemka 1 dosta
Jeiny za to polskie książki w nagrodę -· 
tłómaczył mi ojciec. 

1 - Dużo czytacte, - zapytałam. . 
- Gazeta to codziei1 przychodzi -

rz.ekJ, wskazując na stół na którym leżafa 
\ViQ.ocznie świeżo czytana - i to z dodat-

zaś uczących si -we wsz1 stkich 462 szko
łach początko\\·ych - 26 571, a zatem na 
44 osoby przypada zaledwie 1 uczeń szko
ty ludo\\·ej. Stosunek liczby uczniów 
szkoly clcmcntamej po latach 30, zamiast 
PO\\'iększyć się z wzrostem ludności, 
zmniejszył się znacznie. Przed 30 laty 
stosunek ogólny uczących sic do ludności 
był: ,,. Prusach 14 procent, we francyi 13 
proc., w guberni kaliskiej stosunek ogólny 
uczących się do ludności obecnie do zcd: 
<Io 2 ,26 proc. 

Przed 30 laty "' Królestwie Polskiem 
przypa<lala na 1855 mieszka1iców - jedna 
szkoła, obecnie zaś w gub. kaliskliej na 2542 
mieszkai'1c6w również przypada jedna 
szkoła. 

Uposażenie nauczyciela prócz mie
szkaJ1ia i opalu stanowi \\ miastach: pcn
sya roczna starszego - 420 rubli, młod
szego 300 rubli, pcnsya nauczyciela 
szkoly gminnej 250 rubli, szkoły '' iosko
\\ ei 200 rnbli, chociaż najwyższa norma 
emerytury nauczyciela \\ iciskicgo wynosi 
150 rubli i na taką emeryturę na11czycicl 
wysługiwać musi 35 lat. 

Wiadomości ze świata. 
Z Rosyi. Z Petersburga donosi kore

spondent „Vossiscl1e Ztg.": Dowfiadujc 
się z zupełnie pewnego· źródła: W „Pra
witielstwiennym Wiestniku" z 4. b. rn. 
miał ukazać się manifest carski, wzy,waią
cy ziemstwa i miasta, aby wybrały i 
przyslały do Petersburga prawdzi\\ ie rn
syjskich i prawosławnych ludzi, w stosun
ku po jednym na ka.żde miasto i po dwóch 
na każdą gubernią. Termin ukol1czcnia 
wyborów naznaczono na dziell 14 lipca. 
Zgromaidzen1ie to miało zająć się uregulo
waniem wewnętrznych stósunków. W o
statniej chwili jednak cały gotowy już na
kład odnośnego numeru „Prawiti~lstwic11-
nego Wiestn~ka" wycofano z drukarni i 
zniszczono. Kto i dla czego to uczynit, 
niewfadomo. Zdaje się, że chodziło- 01 zwo
ła1nie parlamentu. 

Sachalin. Wobec najnowszych wia-
domości o operacyach wojennych na wy
spie Sachal'inie, przytacząmy tu kilka 
szczegółów, charaktcryzuią·cych znaczenie 
i wartość Sachalinu, czerpiąc takowe z o,
pisu, zamieszczonego przez p. Kramara, 
przcmystc:wca rybnego, w „Nowo.je Wre
mia": 

Sachalin - postrach, Sachalin - mo
giła," Sachalin - niepotrzebny str~ępek 
ziemi dla olbrzymiej Rosyi, Sachalin 
niezdatny pod względem klimatu i natury, 
Sachalin - nieszczęsne kolonie skazańców 
itd. Takie jest zdanie olbrzymiej większa-

kami jednym dla roilników. drugim dla 
dziat~vy. Jest i ewangelia 1 nauka, piękna 
jak kazanie. 

- A chętnie czytaote? 
- A jakże, dzieci toby nie jadły, nne 

spaly, jeno czytały. 
-A kto je uczy? 
_ My sami, a starrsi uczą mtodsze. 
Nie szczędziłam pochwal tym dobrym 

ludziom którzy tak rozumnie pojmowah 
swoje ;odzicielskie obowiązk1. 

W drugiej chacie ~astrułam u stołu dwo 
je młodych parę narzeczonych, jak się d~
wiedziałam. Dziewczyna pocałowała mme 
w rękę, ·ale młody człowiek .patrzał .na 
mnie z pewnem wahaniem, me rusza1ąc 
się z miejsca, dopiero przykład narzeczo. 
nej podziałał na niego. . 

_Wy nie tutejsi? - rzekłam do mego 
- i pewno z Westfalii - dodałam, P~ZY
patrując mu się z uśmiechem, bo 1eg~ 
śmiała postawa, brak uniżoności, zwykłe~ 
u naszego dobrodusznego ludu, zdradzał 
długi prabyt na obczyźnie. , . 

W wzroku miał pruską pewnośc sie-
bie, ręce za.łożone, jednem sło~em nabrał 
manier od naszych mało wykwintnych są
siadów, wśród których przebyw~ł. . 

Nie omyliłam się w przeczuciach. 
- Jestem z Hamburga - odrzekł. -

I przyjechaliśeic S·ię tu ożenić? .To bard~o 
dobrze. - A czy nie zapominacie tam mo-
wi! po polsku? . . 

- O „gdzie zaś" odr~ekł, uzywa1~c 
tutejszego wyrażenia; tam się Polacy trzl· 
mają „bożej kupy" jak tu. , 

. Tam są różne towarzystwa,."': ktory~h 
uczą czytać i pisać, oraz ksi~zk1 ~o~s~1~ 
pożyczają. Tam, rozgadał s~ę, _1~~1e1 1ak 
tu bo tam jest „równouprawmeme • 

' Bogatszy biedniejszemu rękę poda, ~ 
tu nieraz krewny l<rewneg~ się wsty~z1. 
Tam życie weselsze. Tu me byłoby zie, 
gdyby można dużo zarabiać. 

- Dla zysku, wszystko dla zysku, west-
chnęłam w duszy. • --

' i . pol zeń '\\ a . :\ 
~a halin na me ni b) l 
tl"2ebily dla ~ yi1 

A zy tez do tatecznic je .t o zbada
ny?. ie! Kto I piej zna a halin roya
nil\ zy jaPoi1 zy y? Jap01i .zyq . Ol 
czego oni dążą dó zdoby ia go? zyż tył„ 
ko dla ryby? 1ie. Po za olbrz~ mierni 
boga twami naturalnemi (są ryby, je t \\ Y
borny \\'Ggicł, la i naita) . ._achalin <lla ja
poriczykó\\ tanO\\ i je z ze bardzo •ażny 
punkt trategkz11y w tosunku do Rosy1; 
klimat za· Sachalinu południo\· go zbhż~ 

iG do klima tu Japonii północnej. Oto ą 
dane, kt6rc pod~gah1 tam japończykó :\'. 

Co , iG za· tyczy niepopularno · i 'a
chalinu pod wz~dcdem go po<lar zo-przc
rąyslowym, to i tuta.i kt6ż winien, jeżeli 
nic ro yanie z S\\'em leni. twcm i brakiem 
przedsiębiorczości? N'ie\\'ątpli\\ ie w rę
kach japollczyków, Sachalin w ciągu łat 
10 do 15 byłby nic po poznania. A dla zc
go '? - Bo naród japoi'1 ·ki, zaczy11ah1c od 
włościanina, a kol1cz<1c na\\ .'ższyi..:h p1'Z<.!d 
sta\\ icielach spokczel1stwa, je. t W~' ho
'' any \\'pracy. Starzec - japoi1czyk, ~!e
pice, nie żebrze, lecz praq z-doby\\ a obie 
środki do życia. 

Podczas kiedy Sachalinem intereso
wali się europejczycy i amerykanie, nie 
mówiąc już o japo1iczykach, ro yjski rząd 
nic przywiczywal do nic~o żadne.i. wagi 
pod '' zględc11} politycznym. W roku 1 97, 
pcidczas odwiedzin PDSta barona I~ose1fa w 
Tokio, kiedy mu p. Kramar zaczął opowia
dać o znaczeniu Sachalim1 pod względem 
bogact\rn rybnego, o osiedlaniu się na nim 
japo!1czykó\\ i o zyskach ciągnionych tam 
przez nich poseł ze zdziwieniem o<lpo
\\ icdzial panu Kramera\\ i: 

- Czyż istotnie Sachalin ma takt 
wartość? Wyobraź pan sobie, administra
cya Rosyi dotqd żadnych mi informacyi w 
tej mierze t~ic Hdzielała." 

Wesoły kącik. 
W szkole. 

- .1::>asi11, wymier1 mi przclntne ptaki. 
- Bociany, ga\\ roi1y ... 
- A jeszcze? 

- Koguty. 
- l(oguty? ... a gdzież one przelatu-

ją?! 

-A z jednej kupy śmieci na drugą. 

Dwóch mądrych. 
Szlachcic zago110rwy z Podlasia przy

prowa·dzil na jarmark szkapsko' wielkie, 
stare jak śwdat i chude jak szczapa, co wi
dząc jakiś kupiec na konie, dowcipnie za
pyta/: ,,A po czemu waćpan chce za lo
kieć tej kobyły?" - Na to szlachcic, pod-

- GdZJle pracujecie? zapytałam. 
- W fabryce wełny. Zarabiam do 

5-u marek dziennie. 
- O! to z czasem musicie tu wrócić i 

kupić gospodarstwo. 
- A jakże, jeśli nam Bóg poszczęści i 

spojrzał na narzeczoną. 
_.::Naturalnie, dodałam z zapałem, mu. 

sicie tu wrócić, bo wasze dzieci się zniem
czą. 

- Co to, to nie, zawołał oburzony -
przecież znam tyłu Polaków, tam osiedlo
nych, a dbają o polską mowę. Ale mówi 
się: na to ku_ra grzebie, aby coś wygrze
bać, to i my może zarobimy i wrócimy 
tutaj. 

- PamiQtaicie i szczęść Wam Boże! 
rzekłam powstając, a oni w prośby: abym 
nie pogardzi I a ich \\ eselem. 

Jest bowJem \\ l(sięstw1e zwyczaj, że 
gdy który z naszych Judzi wyprawia cór
ce \\ esele, prosi na nie swych pai1stwa i 
trzeba choć raz z panem mtodym przctai'1-
czyć. 

Obiecałam przez pół, choć \.vyzuaję 
szczerze, że nie mam odwagi iść w U\niec 
z tym młodzieńcem o zagranicznym polo
rze. 

- Gdzteś w innej chacrc potkałam 
niedawno o "edłone małżeń two, które pa
rę mórg wydzierża"wilo; na pytanie, czy 
mnie znają, odpowiedzieli przecząc. 

- Jakże Wam się tn u nas podoba? 
- Podoba, zresztą, mu i się podobać. 

bo inaczej być rne może. 
Otóż to i chłopska filozofia, pomyśla

łam sobie, kto wie, czy nie należałoby nam 
przed nią schylić czo!a? Czy z całym za
sobem nauki, z pragnieniem szczęścia po
trafilibyśmy lepszy argument wynale.źć na 
zmesienie circrpłiwic zawodu \\' naszych 
niespełnionych marzeniach? W każ.dym 
razie, filozofia ta daje im zapewne więcej 
szczęścia niezatrutego tęsknotą do teg0, co 
być nie może. niż nasze nowoczesne bac.la
ma psychologiczne. 

dpO\ ·ie 
kłepu, to 

t ·o w. \ 'iocentego a Paulo 

Heeren 
ono i ·m złonk 11 or. z r z . tk'n 

Tow. poi ko-kat., któn: zapr.o 1..enła ode
brały oraz tym to '., k 6re z braku adre-
ó ~' zapr zeń nie ebraly ,iż nicdzi l 

dni 23 lip a tow. ob hodzi bardzo p1 knc 
uro zy tość, to je t p \\i cnie horąg-\\ L 
Porzqdek z. ba wy od 1 do , ..!4 przyjmo •a
nie ob ych to\'' · 7'24 '\·~mar z do ko
, iofa z pochodem po ko' i le przy ladncm 
powietrzu bGdą tow. tlfotogr f \ 'an . I od 
za zabawy b dą poi kie p1e'\ y. dek łam 

eye i mO\ y. Dal zy ciąg zabawy na t. pi 
o godz. 7. Muzykę dostawi nam p. M. Pi.c
tryga z Bruchu. Zabawę mamy na salt p. 
J(ahlcrta. }(arty w~tępne dla z~ nkó 
obc 'eh tow. 30 fen., nieczłonko\\ ie płac 
prz d cza. cm 75 ie11., przy kasie I mr .. nie
wiast. ma.i:t w tGP \\ oł11y. Cioś~ic 1 1ił 
widziani. 
(2) Mare. Gorwa, prz .... ' ' ~ 

Tow. św. Wojciecha ' l(arnap 
po<laic <lo wiadomści wym członkom 1 

wszy tkim nam życzliwym Pola! om za
nllic zkalym w Karnap i okolicy, 1ź ,,. nie
dziele 16 lipca obchodzi Tow. na ze 3 re 7. 

nicę istnienia swego w lokalu p. Lcbcr na 
przcciwpoczty. Program uroczystości jest 
nastcptUący: Od J-4 przyjmowanie hra. 
tnich tow., o godz. 4.!4 w ·marsz do k -
ścioła na naboże11stwo z kazaniem pol
skicm, po nabożel1sh\~ic pochód przez nie
które ulice przy o<lgłosic kape!i P. Knik:.ł 
z ttcrnc, potem koncert przeplatany 1110-

wami panów prczes<'>W, dcklama yami i 
śpie.\\'ami ' km'icu teatr. Po teatrze dał-· 
sza zahawa. \VstGpnc dla czto11kch\' \\ sz~,r 
stkich tow. 30 fen., 11ieczlo11k(n 511 fen. 
przy kasie 75 fen. O. liczny udzial prcsi 

Zarząd. 

Uwaga: Szanownych członków, ktti
rzy zalegają "iGcej niż 4 mies. ze S\\ l'Hll 

składkami się uprasza, aby SIG z nich uiśd-· 
li w przeciwnym razie bGdą płaci,~ jako 11i1; 

członkowie. }(toby siG chciał wpisać <.Io 
grona naszego, może to uczynić pomiędzy; 
gdz. 3 a 4. Szanowne tow., te które z:i.
proszcnie odebrały i te ktc>re dla Lraku a
<lrcs6w zaproszer1 nic odebrały prosimy 
aby przybyly z chorągwiami i palaszarni. 
Cz/onkowic będq wyczekiwali w LZapkad; 
i oznakach tO\\' . na dworcu ,\~ }(arnap i na 
przystanku trarnwajO\\ ym naprzeciw pana 
Lcber. (3 

A jednak, chJdząc tak od chaty do cha 
ty, czy w którejkolwiek z nich znalazłam 
ten skarb drogocenny, którego serce !lidz
kie wszędzie szuka daremnie, a które it; 
sr~zęściem nazywa? 

Wszędzie, Kdzie weszlam i gdzie mnie· 
witano życzli\\1ie, opow,1adano S\\' C ctcrpie-
nia i pociechy, w zędzie, obok atmcsfery
harmonii moralnej, której nie spodziewa
łam się znaleźć w pożyciu tych pre tych. 
ludzi, wszędzie zastatam czarną, n~codfą
czną życja to\\ arzyszkę - troskG. 

Tu dzieci było 9, z tych tyłko trojt= 
dziś żyje, opo\\ iada mi ze łzami biedna. 
matka. Tu córka p0szła w slużbę i wró
cila z nadwątlonem zdrowiem, tu leży mąż: 
od IO lat chory na reumatyzm. Tu biedna„ 
spraco·wana kobieta skarży się na chro11i~ 
c~ny brak sil do pracy i zdrowia; niema 
111ema szczęścia! 

Niema szczęcia znpclncgo. 
A jednak, czy się z goryczą powraca: 

od tych chat wieśniaczych? Czy z du ·z~t 
z\vątpioną, czy podniesioną? Cicha chai
ko, tonąca w zieleni, dziękuję, oi że' mE 
odkryła swe biedne znojne życic. 

Nic znalazłam \\' tobie ziszczenia ma
rzenia, którego szukałam, ale znalazłam 
drogę do tego, kt6ra przez to, że jest drogą 
do szczęścia. nie może by' bez jas11yd1 
promieni, bez świetlanych zlaków! 

l(onieczność pra y, tej zczęśłiwe.i ka
ry za grzech naszych pier ;i..·~zych rodzi
ców - do której m~r zmuszeni nie je te
śmy, brak wymaga11 od życia, ufność bcz
"·zglGdna \\" Opatrzność, - wre zcie zdro 
we du ze na łonie natury li w zasada h pro 
stej wiary wychowano - oto. czego tm 
warto pozazdrościć. 

Je 'li nam kiedy zacięży życie na, ze 
to ·1mkowo wobodne, bogate w wraże

nia, bez naglącej tro ki o chleb uzi iej zy„ 
idźmy zaczerpnąć pod wiejską trzechą, 
prawd.zUwej życiowej wiedzy, kt rn jedyna 
daje spokój wewnętrzn. i wob-O<lę ducha 

\ rielkopolanka. 



Towarzy~two ~w. Jana z l\I. 
w \Vc~ter. 

pod je -..zenownym c·.złonkom <lo 
wiadomo8ci iiil p grzeb 

śp. Walentego Panka 
o<l u~clzie sic~ w piątek o godz. 4 
po południu z domu żałoby. I\:0-
'nig~tr. - 'zł nkowic winni !:'i<t 
tawic o wpół do 4 mi. sali po

sied.zeil w czapkach i oznakach 
towar:1.yskich. O liczny ud.ział w 
pogrzebie i o pobożne westchnie
nie za clnszę y,m~ułego nprasza 

Zarzącl. 

Towarzystwo św. Piotra w Steele 
donosi uprzejmie swym członkom, iż w me 
dzielę, 16 lipca o godz. 4 po poł. na sali p. 
R.ahmann odbędzie się zamknięta zabawa 
z tańcem. Członkowie muszą się okazać 
ustawami przy wstępie, aby nie zai;zly nie
porozumienia. Goście chcący brać udział 
w zabawie winni się wprzód dać zapisać 
na członka. O liczny udział .szanownych 
czlonków się uprasza. Zarząd. (2) 
Tow. śś. Piotra i Pawła w Bruckhausen. 

W niedzielę, dnia 16 lipca o godz. 5 po 
poi. odbędzie się kwartalne walne zebra
nie, w lokalu posicdzefl p. Bussa. Ponie
waż na zebranh1 przyjdą ważme sprawy 
pod obrady tyczace się naszego towarzy
stwa, przeto jest powinnością ka7,d.egJ 
członka punktualnie się stawić. Goś:::e 
mile widziani. (2) 

Adam Słoma, przew. 
-----

Tow. św. Jana w AJtendorf-Essen-Wes~ 
donosi swym członkom oraz Rodakom z 
okolicy, iż w niedz~elę, dnia 16 hpca urzą
dzamy wieczorek na małej sali. Początek 
o godz. 5 po pot Zarząd. 

Tow. św. Wojciecha w Rohlinghausen 
donosi swym ~złonkom, iż dnia 16 lipca po 
poł. o godz. 3 odbętlzie się walne nadzwy
czajne zebranie. Członkowie winni się sta 
wić jak jeden mąż w czapkach i oznaikach, 
gdyż przyjdą ważne sprawy pod obrady. 
O punktualne stawienie się członków prosi 
(1) Zarząd. 

Baczność! Czlonkowie stawcie się 
Hcznfo, ażeby ani jednego nie brakowało, 
ażeby zaś nie powiadano, że wam wcale 
me wiadome co zaszło. A jest spra
wa waiina. Zarazem stawcie się punktual
nie gdyż potem jest sa1a zajęta przez in
nych. 

Wojciechowski, przew. 

Skłacł kapel 
pod firmą: 

zwany Guthuns poleca : 

· Tow. „Zgoda" pod wezw. św. Stanisława 
B. w flberfeklzie 

obchodzi \V niedzielę, 16 łipcai na sali p 
Berle, narożnik Nord i Carnapstr swą pię
tnastą rocznicę, urozmaiconą koncertem 
śpiewami, deklamacyami, teatrem p. t 
nKoszyk k\viatów'' i ta11cem, na · którą 
szan. Rodaków i Rodaczki z Elberfeldu i 
okolicy jak najserdeczniej zapraszamy. 
Polskie nabożeństwo w koście!~ św. Wa
wrzyńca (St. Laurentiuskirche) o 3}~ po 
po.. Początek zabawy zaraz po nabo.leń
stwie. Zarząd. (2) 

Baczność AltenbOgge ! 
Na 'vczorajszym wiecu wybrano dru

ha Masłowskiego delegatem. Mężami zau 
fania zostali obrani druh: Fr. Pelpliński i 
&I. Skolnowski. 

Dla Gelsenkirchen-Hessler 
na niedziel11vm w!~.:u obrano delegat.:m 
dh. Fr. Kleina, mężem zaufania Franc. Pras 
sa. Tam można się na cztonków zglaszać 
oraz skladki miesięczne plac1ć. 
(ld) „Zjednoczenie zawodowe polskie". 

~~~Nl" ....... ~""""''Af ~ '""ł:--1~ .... ~ 
RĘKAWICZKI wszelkie140 rodzaju czyści 

i farbuje F ARBIERNIA GALLUSCHKE, PRAL
NIA W BOCHUM. Tel. nr. 911. 

filie: Hofstede. liernerstr. 259; Iierne, 
Bahnhofstr. 3. 32, 73, 134; Eickel. Roht:nghau
sen, Linden, Hattingen, Langendreer, Witten, 
Annen. Werne, Liitgend«tmund, Marten, Ka
strop, Wattenscheid.&......15..amen, Marten, Dortmund. 
.....,,~r-<~t...-:~ ....... .._...,-..:.....,~~.~~~ 

Karol Beyl, - --
wypożyozalnla "osty n mów tt' atrałnyeh. 

Dortmund, Wissstr. 32 Bol'l1um, Kirnhstr. 9 
Telefonu nr. 1481. 

Nar0źolk w pobliżu Dwrrca główneg ·• 
Dostarczam najlepiP.j i na,jtaniP.,j kodtyumy do 
wszelkich przed~tawień teatralnych. 

Baezność Rod ac}' 
w Wattenscheid ! 

20 czerwca otworzyłem 

interes 
golarsko·fryi:yerski. 

Zaraze"" pnleram papleroey Ganowicza 
i W'leklińskif'go dobre eygary. Pro
szę o t'Oparcie megl} intere:m. 

Stanisław Teicher, 
I Wattenscheid, Chausrnestra~se nr. 20. • „„„„„„„„„„„j„..1 ----Przyjmę zn.raz lub 
od 1 Fierpnia jes.zcze 1 

służącą 
H. Eogelhardt, 

Baukau b. Herne 
rzeżnilr. 

szy 

Kilku dobrych 

ffobotników 
przy dobrej zapła· 
eie ,..najdą prac-ę. 

Adres poda eksp. 
2) Wiarusa Pol. Boehum. 

ką,pelusze, czapki, parasole, laski, 

Stae,a 
Liitgendortmund ! 
Piękny dom ze skła
dem na froncie, 16 
pokoi. .v. domem w 
podwórzu, barcho 
piąlme pod wór.ze i 
ogród, jest na sprze· 
daż pocl korzystne
mi wnrunkami, prJ.:y 
małej zaliczce. 

ZgłasJ.:ać się <lo 
ekl:'pedycyi „vViar. 
Poh3kicgo" Eochum 
(3) pod lit. 1\1. F. H. bieliznę tnęzką 

ci<\gle we :vi1 ~ kim "'yborze po cenach najtafis7.ych. Porządna sJu„ 
Proszę uważać na f rmę. ż;1ca do W!"Zystki1>j r~ 

Bruokhaosen, ni. Kaiserstr. 60. 
't b')ty dom„we.J 

Zni;jdzie l!laraz miejsce. 

H. Bode, zegarm, g 

·~· w 
·~Q~---~' mlllallllllillllBlmlilBalm&m„l•lll„. 

B.t.ir. R1 dak"m z HUllen i r k • licy d1 no
szę, iż wykonywam wszystkiP. pi~mienne 
prace ss,dowe i cywllne. Recklamuję we 
wszys kich sprs-1Va.ch w • js~owych i cywil
r1ycl1. Załatwiam także ściąganie pienię
ż~ych na.leiyt ści staram się o hipoteki 
na pe siadł ości budyul i. Zabezpieczam cd 
< gnia za bardz > tanim k: szt em dla teg ·. że 
m&!T główna, agenturę. Prosze Szan. Ro
daków o poparcie m jego przedsiębi. rslwa. 

Z uszanowaniem 

Fr. Gussmann, 
Gelse11kircben. - Hillleu, 

ulica Wanne str 243. 

... „ ... „„ •• „ ..... „„ 
Za Jnseraty reklamy Redakcya nie 

odpowiada. 

I 
I 

~~~~~~~~-~~~~ „ 
Pijcie nalewke ! I 

= 

w Langendreer. 

Postbestel1ungs· Formular. 
Ich bestellc hiermit bei dem Kaaserli

chen Postamt ein :Exemplar der Zeitung 
,,Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitungs
preisliste 128) fiir das III. Quartal 19os 
und z.a.ble a.n Abonnement und Bestellgeld 
1,92 Mk. 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu haben, be· 
scheirugt. 
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Kalserlłches Postamt • • • • • 

W środ~ 
i czwartek 

sprzedawane będą, dopóki zapas starczy: 

Partya żakietów kla~~O!~~~ dla p~~~W 75 f,n. 

Partya ~~~~~~~~~~ sk~~ do ~~~n~~~~Wa~~~a . 3:~ 
Partya psf,ryc~i~k!Ó~~~~~DłkóW sztuka 20 fen. 

Party a listrow~~~e ~~!~ników, s1tuka 2~~ 
Party a damski~i~ki~ois~~~k~~yf ono~:~łl 95 fen. 

Partya damskich ~~~~~~ar~olorowyc~1uka 1~:. 

Part~: ta~!~.e~!L s~~o~i!~~o~a~t~~b sztuka 75 fen. 

metr 48 fea. 

Party a materyj drukowanych 
na fartuchy, bardzo szerokie i do prania 

a 

metr 5 7 fen. ·1·-

WartOŚĆ tychże towarów jest przeciętnie o po.towę wyższa. . 

Party a syamosy na f artnchy, 
ok• ło 140 cm. szerokie 

SCHREIBER i spół., nast. 
_ Tarnżoik ul. Grabenstr HERNE, ul Bahnhofstr. 79. 

ubrań dla . -

750 Partya męzczyzn, 
ciemne wzory, sztuka mr. 

I 

ubrań dla mężczyzn, 14~?. Partya 

~·ol~ka 

~łużq,~'K 
która domową ro
botą rozumie znaj
dzie miejsce. 
Józef Szłapka 
w Jlecklingh.-.::iiicl 

skład mebli. 

~~'W&~---Dzi ew ezę 
kt6reby !'.ię chciJłJ 
uczyć pr&~owan1a 
może eię igłosić . 

A Woźniak, 
B1< bum, Bahnhofstr 13. 
limltl3ABB&ml!I 

Młodzi robotni-
cy i robotnice 

znajd~ dobrre płatne i 
trwałe zatrudnienie. Ko
szta podróży zwraca się 

Adres : Boeh um • 
Lindener ZUnd
•al"~D -und Wet
'&erlam•en-Pa•rtk 

C. KOCH, 
Linden (Ruhr). 

modne j akośc1, sztt.1ka 

W Gełsenkirehen~ 
tylko przy ul. Bahnhofstt-asse, 

ogrodzie hotelu ,,Bahnhofs-Hbtel ' 
naprzeciw nowf go dworca znajduje się, jak dotąd, tak i nadal 

zakład fotograf i cz ny 
GERMANIA~ 

12 fotografij wizytowych osoby dorosłej 1.90 mr. 
12 fotografii !!abinetowych dorosłej osoby 4.90 mr. 
10 kart pocztowytb z fotogrofią 1,50 mr . 
pod gwarancyt\ wybornego w~konania o czem wiele tysięcy zdjęć 
najlepszem eą świadectwem. 

__ W niedzielę otwarte caly dżień. === 
Wyborowe powiększenia we 

własnym zakładz'e. 

Bardzo piękne zdjęcia, di1ieei, 

grup i rodzin. · 

dokładny adres.~ · 

---· Za drok, naklad i redakcyę od powie<lziałny A n 1 o n i B r e i s k i w Bochum - Nakladem i czcionkami Wydawnictwa ., Wia rusa Polskiei;(o" w Bochum. 



~· r. 158. „ 

Sodzienns pismo ludowa dla Polaków na obozyźnfo, poświęcone oświaGt oraz narodo , politycznym ł zarob owym. 

IW!':dtidsl c91af!:.f n.11!.11 o 'łlfJi~~tlara d·ai po~wl-ttcztrYcll. 
,.„osdvl11.ta k111rut1ł·u H f'OCl:clG i • liUOwYCh WY110S1 
i ca. 69 lslł., a. .r. 01.bwaiHniem do ~onm 1 mr. 92 len. 
.„P!łllH Pul1kł11 nr;iuny Jest w cenniku pocztoWYm 

••• E.11.1ki1111 „,, 11olni1ci„ nr. 128. 

w Imię Baże za larę I Ojczyznę 1 
Za ·eraty placł się n wt ru p tyłowy 15 
otz:loszenia zamies1czo e przed łn~rabmi ~ f 
czesto oi;tłasza, otrzyma rabat. - Listy do ,.Wi t 
Polskiego·• należy frankować i l>odać w aich do 

11y adre! pis-zące~o. eko.plsOw i ni rwr1 a. 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Malthosorstrasse. - Adres: „ Wiarus Polski" 1 Bochum. - Te ie fon u nr- 1414. 

•odzlce polscy! Uczcie dzieci swe 

.... ,, czyta~ I pisać po polsku I Nie Jest 

ltleklem, kto potomstwu 1wem11 zal<t .A· 

url ''' pozwom 

.z wypadkó~ dnia. 
Połicya rosyjska. 

·DJ ,;K1uyera Warszawskiego" donJ-· 
szą z Mińska, że nowy gubernator Kurłow, 
objeżdżając miasto, znalazł p<0licyę w ta
kim stanie, że trzecią część policyantóvv 
kazai uwiętić, a jako stójkowych postał 
komisarzy cyrkułów. Policmajster otrzy
.mal publiczną t aganę. 

l(upno 6krętu. 

Otrzymano w Tryeście wiadomość. 
·ze parnv.~ec „Lacroma", należący do je
dne.i z ffrm tryesteńskich, mający objętości 
4000 to.nn ,zJstal kupiony za sporą su
mę przez rząd japoński, któremu potrzeba 
"vobccnej ch\vili jak największej ibści stat
kó\v d·o · przewozu wojska. Owo kupno 
statku „Lacroma" łączą z zam~ierzonem 
·wylądo\van:iem ·wojsk japońs'kich pod vVla. 
dyw o st okiem. 

Wrzenie wśród kozali:óW. 

\Vśród kozakó\v doilskich ·objawia się 
·gwałtowna agitacya przeciwko rządowi 
·dlategn też wladze rosyjskie zai:ządziły 
ndpm),:iednie środki ostrożności. 

Układy pokojowe. 

Ro,syjscy i japońscy peinomocnky po
kojo\vi zmorą się w Portsmouth (\V mie
ście portowem w stanie New-Hampshire w 
.Póh1. Ameryce). PostanowiJtno odbywać 
posiedzenia nie -.v Waszyngtonie, lecz w 
Portsmouth. 

;;;·----

Telegramy~ 
fu Id a. Pociąg osobowy, idący z 

Wiirzburga wykoleił się w tunelu między 
Gemiinde-Ełm, przez co ruch k0lejowy zo
stał p-0wstrzymany. 

P a r y i. Destournelles zwrócił się do 
prezydenta ninisttów Rouvier'a, aby 
Szwecy! i Norwegii francya zaofiarowała 
swe pośrednictwo. 

B i a ł o g r ó d. Z powodu urodzin 
króla serbskiego, przybyło z wszystkich 
części kraju mnóstwo deputacyi, aby 
królowi złożyć życzenia. !Wracającego z 
katedry króla witano z zapa1!em. 
,.~ L -1.B 

Pod „opieką" poJicyi ! 

Essen. ,,Czytając o bezpra\vnem 
zajściu \V Wanne, \V czasie wycieczki nie
dz·ielneL pomyślaJem sobie: u nas w Es
, sen nie lepiej sie dz·icje ! - Gdzie tylk:> ja
ki ruch poJski Śię pokaże, wszędzie pełno 
,,stróżów bezpieczeństwa". 

I tak - gdy byla urządzona pi~lg!·zym 
ket do Newiges z Esseńskiego, w1dzl'ailem 
na d\vorcu zaraz rano dwóch p.J1icyan~6~, 
ubranych po cywilnemu - którzy l_Yilrne 
śle.dz1ili, kto bi1erze udziial. Pomyślałem so
bie: to pewnie delegaci urzędowi z Essen. 
W Newiges ·znów widzę tajnego stróża z 
Essen, który się J)'ilnie uwijał pomiędzy na
·szYmi. Gdyśmy przybyli z powr.Jtern do 
·Essen już nasi stróże znów nas na dworcu 
oczekują 1 na wszystko dają baczne oko, 

bn nawet w kościele nas samych nie zo
s taw:1ono ! ! ! 

Na każdem p·olskiem zebraniu, na ka
żdej polskiej zabawie, wszędzie nas pilnie 
strzegą przy drzwia:ch, czy czasem karty 
nie są sprzecławane, i czy „Sokół" nie wy
stąpi z ówiczeniami. Polacy w Essen już 
d::>ść dobrze zna1ją tych cywilnych stróżów 
bezpieczeństwa. Bracia Rodacy, niech nas 
to nie zniech~a, bo stając na grunoiei pra
wnym, n~e mamy sie ,czego lękać. W ka
żdym r1a1zie znać musi'my praw01 o towa.
warzystwaieh i korzystać z praw, jai1ne 
gwarantuje konstytucya. 

Jestem pewny, że vv miarG postępu co 
do oświaty i wyrobienia p::ilitycznego na
szego ludu na obczyźn~e, możemy być pe
wni, że ludi polski coraz skutecrniej opie
rać się będzie germani.zaicyi. 

Dziś !lrnżdy z nas koin~eczni1e czytać 
musi, bo przez cz.ytanie nabywamy oświa
tę, Gdybyśmy wszyscy posiadali w11ęcej 
oświaty byloby nam p::id każdym wzgli~
dem lepiej. Z oświatą przycho!dzi ogólne 
zrozumienie własnego polożenia, czlow.iek 
poceyna rozumieć, co ma wspólnego z ro
dakami; - a: wiact:imo, że w poczuciu ląc2.
ności jest siła narodowa. 

Wiele W' tern mamy do zawdzięczenia 
naszej gazecie, która dla nas wych::><lzi, a 
jest to „Wiarus Polski". On to właśnie 
zorganizował naszą pracę narodo1wą na ob 
czyźrl.i:e, jego się też trzymajmy i pQpierai
my, bJ· to pismo polskiego robotnika.. Ma
lowanych ludowców, 1 ,postępowców" z.na
my, ale wara wam panowie! Tysiące, 
które tu rzucacie na zmarnowamiie naszycl1 
sil narodorwych i „Wiarusa Polsk;iego" o
bróćcie na inne cele, bo my waszych gazet 
i tak coraz mniej tu czytamy, bo my zna
my waszą politykę! Poznańczyk. 

Liltgendortmund. W niedzielę, dnia 9 
bm. odbyło się roczne walne z.ebranie. T::i
warzystwa św. KaY.?:imierza. Do zarządu 
zostaili wybrani: Przewodniczącym Józef 
Trzebnd.ak; zast. S'Z. l\ośdielny; sekr. W. 
Musielak, zest. Stan. Kaczrnierczak, skair
bni:k.iem Jain Kalinowski1

, zast. Jan K(l)czyfl
ski, bibliotekarzem W. Podlewski, zast. 
Jan Jankowiak, rewizmami kasy St. Trze
bniak i Jan Micrzyf1slk1i, chorążym St. Ro
galka i fan Switalski, asystentami1 W. Ja-
111iiszewsk:i i St. Pawlak, ła1W1nikami Jak. 
MozakJw~ki i Bł. łfyrzyk. Uprasza się 
wszystkich C'Zlonków, którzy sobie nowy 
zarząd wybralli, aby spełnili obietnicę daną. 
na zebrainiu, ażebyśmy mogli postępować 
naprzód a nie wstecz się cofać. Uprasza 
się także wszystkich tych, którzy .zaleg~ją 
ze sk:fadkam!J miesięcznymi, żeby się z mch 
uiścili. Sza:noiwni Rodacy w Liitgendo1rt
mund i ·oko]icy starajcie się, ażeby i 0stat
ni ospali ze snu slę zbudz~li, ażebyśmy 
znó\V wspólnie mogli dla dobra ogólnego 
pracować. Józei Trzebniak, przew. 

Przestroga. 
z Kr ef e 1d11 piszą do ,,Dzien. Po

znaf1skiego": 
Nadre.11ię 4 W,esttaiię objeżdża zdaje 

się oszust lub człowiek, który się wstydzi 
pracy; szukając mianowicie Polaków, któ
rych oklamując swoim oplakanym. stanem 
wzrusza do łez i wyciska im po kilka ma
rek które później hulaszczo trwoni. 

'NazywGl! on się Taran~:rn skim, pocho_
dzący:m z Buku \V Poznarlskiem, i mó\.VI, 

że w kof1cu czmychnąI z Lodzi i z Warsza 
v.. y dla rozruchów. Raz opowiada, iż żona 
jego 1v lfano'Werzc, raz \V Berlinie a innym 
razem w Lodzi poz0stala ! Poniew~ż tu 
w Krefeldzie wielu Polakom kieszonki wy
próinH, zdaje mi się na mieis~u _ostrze.~z 
pnbllczność przed takim czło·\\. 1ek1em. bo
ry się pracy wstydzi. 

Polska Macierz szkolna w Brazym. Hakatyzm centrowców. 
· Grono 0sób kiernjqcych spra.wmmi 

szkolnictwa polskiego w l3razylii
1 

nadesla- ; l\rot-0szy11ska „Kath. Rundsch."' i;ami 
lo z Kurytyby nastGpującą odezwę: ! szcza - jak pisze "Oaz. OstrowSka:"· -- li-

1,My, Polacy w Brazylii rozsypani ie- cznc arykuly, w których nawołuje czytel-
steśmy po ca~ym obszarze tego olbrzymie- ników swoich do otwartej walki przeciw 
go kraju, ale w trzech jej południowych Polakom li to w taki sposób, że czytając 
prowincyach stanowimy liczbę. wynoszącą jadowite argumenta jej, pytać. się. trzeba, 
okolo 150 tysięcy. ProwUncyami temi są. llZY to gazeta kat3łicka. 
stany: Parana - około 80 tysięcy, Ri::J Lud polski mniema, pisze ta hakatyst
Grande do Sul - okolol 40 tysięcy i św. Ka ka - że Polak i katol~k jest to samo, że 
tarzyny - około 30 tysięcy głó\v„ Nadt::> broniąc katolicyzmu, bronić też'· mu.si pof-
spora liczba rodaków naszych zamicszku- skości; pojęcia takie są powodem, że kato.-
stany S. Paulo, Espirito Santo i Rio de licy niemieccy tyle goryczy i cierplerl ( !) 
Janeirn (głównie st0licę). W pierwszych znosić muszą (!)ze strony polskiej: 
trzech stanach ludność nasza prawie w ca- Dla tego też słuszną i konlieczną- stała 
olśd osiia:dła na roli, pracuje gorliwie i za- się potrzeba, aby niemieccy katolicy wy-
kłada poważne fundamenty do trwałej' stąpiłi otwarcie przeciw bucie i zarozumia 
przyszłości swych p:>koleń. Słabą stro\rq j fośc"i ( !) ·pGlskiej, jak również przeciw fał- · 
naszego pofożen~a jest pm\\llC zupełny brak. szywym pojęciom wtielkiej części prasy 
przemyslu i poważnego handlu, a stąd i ': centrowej, stawającej w obronie falezywe
brak gotówkli na najniezbędniejsze potrze-- go katolicyzmu polskiego. „Katti. R.und-
by, do. których w pierwszym rzędzie zali:.. schau" nawołuje d-0 szeregów swych wszy 
czarny szkoły. Bez. szkół, bez (}światy, stkich katolików, niby dla ..Qbrony uciśnio-
- ta przyszłość, która dziś przedstawia .nego (!) kato1icyzmu niemieckieg::> w para.
się nam w poiwabnych barwach narodowe-- J1ach polskich (!)jak i do obrony IJ1icmczy
go rozwoju, może zblednqć, zmaleć i w zny w parafiach w Berlinie i w środk. i 
kof1cn zniknąć zupełnie. zach. Niemczech, gdzie Polacy ja;ko napły-

„Czy mamy obojętnie patrzeć ina to? wowcy stanowią zwarte masy lndności ka 
Czy świadom;i zgubnych następstw, nie :oo tolickiei. 
winniśmy dołożyć wszelkich staraf1, aby tę Znaczenie toleran<.:yi, pisze dalej, PJ<-
przysztość wzmocnić? Czy jesteśmy tak lalmm jest nieznane. Kościół katobicki bo-
bogaci, abyśmy lekceważyli stratę 150,0001 wiem nie powiada, w j.tkim języku ma byc 

\ lndu? Czy wreszcie nie mamy prawa i o- głoszone słowo I3oż.c i uznaje wszystkie 
bowiązku odezwać siG do wszystkich m- języki, a więc też i język niemiecki. Jeże
daków w Brazyliii. Stanach Zjednaiczo- 1i rząd i hakatyści dążą do tego, aby w ko·-
nych Ameryki Północnej i w kraju Ojców ści::>fach zapewnić językowi niemieckiemu 
zamieszkalych: pomóżcie niarn utrzymać zupelne ( !) panowanie1 przecież rnic dziwne 
szkoły nasze, dajde elementarze lub naj- go, ani nic ndezgodnego z urzędu kośdioł,1, 
drobni.ejsze datki na takowe, byśmy skute- przeciwnie jest to narodowym obowiąz-
cznie z miieisca ruszyć mogli? Zapału ni kiem niennicckim. źe katolicy Niemcy żą-
ochoty nie brak u ogółu, szkoły powstaj;.1 dają w para.Piach polskich nabozci'1stw nie-
Ind składa co może, ale to nie wystarcza. m1eckkh, cł1Jć maią przecież do tegtJ 

Ustawa objaśnia dostatecznie, jaki jest wszelkie prawa, bo żyją na ziemi memieć-
ccl „Macierzy szkolnej", tu dodajemy tyi- kiej ( !). I:..ecz jeżeli Polacy życzą sobie sto 
ko, że pragnąc starać się o \.Viele i o wszy- wa Bożego w swoim języku polskim np. w 
stkich, w pierwszym rzędzlie stawiamy so- Berlinie, stanov.~iąc tam połowę wszystkich 
bie za zasadę dopomódz odleglym kolo- katolików - to 1111c zgadza się z uczuciem 
niom, co pozbawione możności zbytu plo- sprawiedUwości. bo.(; Polacy przecież ~!ę-
dów swoich nic S:.\ w sta<nie ponieść w go- zyk niemiecki rozntnie-: powinrni; a ieżeh 
tówce tylu ofiar, ile potrzeba na utrzyma„ przybywszy w niemieckie str·ony j)() 1rue-
11lie nauczyciela i nabywanie książek. miecku jeszcze nie dobrze się nauczyli. to 

„Tow. „Szkoły polskiej w Brazylii'', się mog<1 1 po·\\1iuni ( !). Jeźcli zaś tego zro 
założone \,\' październiku 1902 roku, niosto bić nie chcq, (!)toć s!uszne są żale t1arodo-
pomoc pieniężną ·czterem szkółkom i <lo- wców niem11cckich na wielk0polską agita-
pomagało kilku towarzystwom do PJWiG- cyę ( !) i antyniemieckie hece polskich agi-
kszenia ich bibhotek. Niżej podpisani po tatorów. „Ostrnarkcnferajn" wijelk1e · ma 
wspólnem por::izumicniu w dniu 15 pa- zadanie i szlachetne ( !) cele. gdy przeciw 
ździernika 1904 roku dla różnych przyczyn Polakom \\ ystępuje. 
zmienili po-wyższą nazwG na „Macierz 
szkolną" i ninlcjszem zwracaj;::i się z gorą-
.cą prośbą o pomoc w vracy naszej, dążą~ Rob."•tnik pohki a posłop;ie nasi. 
cei dJ rozwiniGcia i utrwalenia dź\ rigają-
cego się szkolnictwa polskiego w Brazylii. ,,Lechowi" przystano nasrępt1i::\q od-

„Datki pienię7.ne w 11ajdrobmejszyd1 ppwiedź na napaści „P{)st~pu·' 1:a rJobotn'i-
choćby k\votach. upraszamy składać w ka polskiego: 
Królcst\\ ie P.olskicm, w redakcyi „Gazety 
Polskiej" w· Warszawie; \\- Galicyi - w 
redąkcyi ,

1
Slowa Polsk;ego·' \VC Lwowie: 

w redakcyi "Zgody'' - Ameryce Północ
nej. Ofiary w Brazyli!1 upraszamy prze
syłać pJd adresem: l(t~v. Padre Joao Mię
tus, Col. Orlcans - Curityba - Parona 
Ofiary w książkach i pismach dla oiblio
tck szkólnych, upraszamy nadsya(: wpr0st 
do sekretarza pod adresem: Leon Biele
ckfi Kurytyba -- Parana - Brazil. 

.,Prezes ks. 1 Tiebicsz·:zaó:3k„ pro
bosz:z \\. Abranszes. Wiceprezes ks. Bo
lesław Bajer, sup. ks. Misy::marzy z To
mas Koelio. Sekretarz Leon Bielecki, re
daktor .,Gazety Polskiej w Brazylii''. 
Skarbnik ks. Jan Miętus, proboszcz z Or
Ieansu. Rachmistrz Stefan Wito law~k1. 
kupiec z Abrawzez". 

W nr. 134 ,.Lecha" czytałem korcspon 
dencyę pod powyższym nagłówkiem. w 
której autor twierdzi. że kolbn'.izacya przez 
wykupienie licznych majątków poz.bawnla 
wielu robotnikÓ\\ pracy. PJmimo to ka
że im po::ostać 1ia wsi. Zaiste. nie wien 
•co tu w'.ę..:ej podzriw1ać u owego pana L 
bezmyślność czy naiwność. Zważywszy 
bowiem, że w majątkach wykupi-011yc11 
prze.z kolonizacyę wcale nie w3lno zatru
dniać polskiego robotuika z drugiej trony 
zaś nasz gospodarz, pomimo, że ma znacz
ny kawal gruntu, obrobi go sam bez ob.:,:j 
pomocy. oprócz te~o gospo<i.ar_..;y ::ynv 
wie przy-.::hodzą rnnv~t na robotę do 11' a' ,:i 

i \\' ten sposób przyczyniają s; do t.:T~ 
\\ iększej podaży _ił robo:::zych w n~·dc! . 
pytam się owego p. korespondema. -:') t im 
robotnik ma na w i <lo szukar.i.i p..> znik~ 
ni~ciu więk~zy..;h majntkó v, 1 ~~P Jarz 



zatrudni robotnika tylko 3 do 4 tygodnie 
rocznic. w żniwa 1 prz)' wybierkach, a co
by robił tam robotnik przez cały rok, to 
wiadomcm chyba p. L. Wspomina ró\\·
nie-l ów pan o produktach spożywczych, 
o mięsie, maśle itd. Tu zapewnić mogę 
szanrn"11ego korespondenta, że n!ie dla te
go są Ś\\ iniie -drogie, ~ż nłema1 ktoby je pasł, 
tylko nic ma ich czem paść, Ponieważ zt
szkgo roku ziemniaki się nie obrodzily, a 
p0 drugie przyczynia się do drożyzny zam 

' kmęcie grarl!icy, wskutek czeg~ z księztwa 
wysyłany bY\.\.·a inwentarz w strony nie
mieckie. 

Najwięcej się jednakowoż zastanawia 
p. korespondent nad podrożeniem węgla, 
twierdząc, .1ż przez \\-ywalczenie znośniej
szych stosunków dla górnika, wszyscy tę 
drożyznę odczuwa.rmy. Jeżeli się będme
my zapatrywać na przesztość, w takim ra-

. zie będziemy się cofać wstecz, a teg;) nam 
nie wolno. Jeżeli zaś chcemy postępować 
naprzód, to musimy się brać do d~iefa i za 
brać właśnie tych górnoków, a wtakim ra
zie nie pozostaje nic więcej, jak ~vspólne
mi siłami starać się o polepszenie doli tak
że i 1dla naszeg.J robotnika, bo 1m więcPj 
robotnik zarabia, tern więcej ma nasze spa
lecze11stwo, a tego właśnie p. korespo1dent 
się najwięcej obawia, bo kto jest samJ-lu
bem ,ten dba tylk.J o wła:sną kieszei'1, nic 
dbadąc o losy biednych, ani o losy ~.pok· 
czeństwa. 

Rokosz we floćie angielskiej 
w :i·o ku 1797. 

Rokosz na okrętach rosyjskiej floty 
Czarnonnrskiej przypomina jedno z naj
niebezpieczniejszych przes~leń, które prze
szłaAnglia podczas francuskiej wojny re
wolucyjnej, mianowkie rokosz na wielkiej 
części swej floty w r. 1797. Odwrotną 
stro ną świetnych zwycięstw, które po zni-
zczeniu rywala zapewniły Anglii panowa

nie na morzu, były ognmnic zle ·stosunki ,. 
pąnujące wówczas na okrętach angiei
sk!.ch. Tylko dzięfJ1 straszLiwej dyscypli
nie udaw·alo się zalogę utrzymywać w po
słuszejstwie. Kara chłosty była stosowa
ną kilka razy , dzienni,e w stopniu wprost 
barbarzyńskim. Oficerów tyranizujących 
swoich podwładnych było mnóstwo. Je
żeli mimo to nieprzyjaciel spotykał się za
wsze z nieustraszoną odwagą marynarzy 
:.aihgiclskich, to przyczyną tego było' .kh 
v.11 cl kie zamiłowanie d.o swego żołnierskie
go zawodu, wysOlka duma narodowa i o.d
niesienie z mnóstwa zwycięstw głębokiego 
przekonal)ia, że nic na św~ecie nie może si~ 
.im oprzeć. 

Pierwsze objawy buntu zauważono 
we flocie lorda Bridportsa, która bl01kowa
la Brest. . Załoga wymusiła na dowódcy 
powrót do Spńtheadu i wysłuchamiai tam jej 
.ska·rg i żądań. Domaga.la się ona podwyż
szenia żołdu, który w porównan1iu z woj
skami lądorwemi był ba1~dzoi nizki, polep
szenia i powiększenia racyj dziennych, a 
wreszcie sprawiedliwego rozdziafo nagród 
pieniężnych. Sam. lord Nelson uznał żą
dania te, za słuszne, a admiralicya byla tak 
przerażona, że wszystkim tym żądaniom 
przyrzekła zupełną bezkarność. W ten 
spo·sób zabezpieczono na jakiś cza·s spokój . 
ale wkrótce powszechne n[ezadowo-lenie 
przejawilo· się znow. Pewną liczbę szcze
gólnej mienawi<lzonych oficerów wysa
dzon o na ląd. Dopiero interwencya bar
d7.o popularnego wśród marynarzy i sfa
wncgJ admirała ttovego uspokoHa roko
szan. Mimo to musiano ustąpić i usunąć 
ze stużby ~zynnej proskrybowanych przez 
ni ch ofi~erów . 

O wiele niebezpieczniejszym okaizal 
s i ę rokosz następny, który wybuch1 10 ma
ja. 1797 r. we flocie, stoją·cej u ujścia Ta
mizy kolo Sheerness . Rzekomo działaly 
tu wptywy francuskie i irlandzkie. Jaiko 
głównego prz )liwódcę rokoszu wymieniano 
niejakiego Ryszarda Parkera, który wydo·
staf się z więzienia za cenę wciągnięcia SiG 
\\ . charakterze ochounJika do służby na o-
1<ręcic w ojennym. Dnia 23 maja opuścili 
rokoszanie flagę wiceadmiraia Bucknera 
na okręci e liniowym „Sandw ich" (90 ar
m a t) i " :Y\\,1esH na jej miejsce cze rwon <J 
chorqgi e\\. Ro koszani e t1trzym ywali do
bry po rz~dek na okrętach. Na każdym 
z nich wybra no zarządrającą komisyę z 
12-tu , której bcZ\YZględnic stuchano. C o 
dzie i'1 schc<lz ili s i ę na jedn ym okręcie de 
legac i innych zbun tow a nych okrc; tów, aby 
omówić wan nki 1 żądan i·a , które mogą po
staw i ć rząd'Jw i. Ki edy \\ ia d omość o ro-ko
szu dosz ta do fl oty t. zw. „Pótn o;:nej " 
k tóra pozosta \\ a ła pod ro zkazami admira
lów Duncana i Texela , znaczn a cz ęść tej 
floty odd7ir.:lił.l s:~ i odp tyn-ęta do !liś..:1a 

Tamizy. Tutaj połączyli 51ę rokQszan:ie i 
wspólnie zaczęli blokować ujście Tamizy. 
Potrzebny prowiant zabierali rokoszanie 
bez skrupułów z przejeżdżających okrę
tów. Panika ~, Londynie była z tego po
wodu straszna. Konsole w jednym dniu 
spadły o 45 procent. Roko'\vartia z. roko
szanami pozostawały bez skutku, ponie
waż obOik zupdme usprawiedliwionych żą~ 
dań, stawiali oni także zupetnie d-0 przyj.ę
cia nic na<lające się. ·Wreszcie rząd chwy
cił s.1ę środków gwałtownych. Parlament 
powziął przeciw nim szereg bardzo 
ostrych uchwal. Utrzymyw1a 1nie stosun
ków z nimi zaczęto karać śmiercią. Znaki 
morskie i boje usunięto, latarnie pogaszo
no. M~hcye zmobiHzowano a kanonierki 
uzbrojono. 

Najgorszem jednak dla rokoszan bylo 
to, że sami dobrze nie wiedzieli, czego 
chcą i że wskutek tego wybuchly między 
njmi niesnaski. Parker postęp°'.·rnl na 
ogót przyzwoicie, ale do niezm•erriie tru
dnego zadania n[e dorósł. I(iedy zaczę.ło 
brakować żywmości, okręty zbuntowane 
jeden po drugim p-0od.dzielaly się od cało
ści. Wśród najwytrwalszy.eh 1nawet przy
szło do bójek, ponieważ część ich chciała 
się poddać. Wreszcte ci ostatni zwycię
żyli i dnia 10 czerwca rząd stał się znowu 
panem sytuacyi. Przywódca Parker był 
sądz~rny i dnia 30 czerwca na reir masztu 
najwyższego na „Sandwichu" powieszony. 
Umarł pele.n skrnchy, ale bardzo od.waz.
nic. Nastąpiły potem jeszcze dalsze egze
kucye. W rokoszu wzięło wówczas udzi'al 
28 w11ellcich okrętów, nie licząc mniejszych 
z 1248 dzia.lami i 40,000 załogi. Co dztwne 
i specyaln ie angielskie to to, że w jesieni 
jeszcze tego saimego roku ci sami rokosza
nie bit1 słę znakomicie pod dowództwem 
admirała Duncana i w wielkiej bitwie l 1 
paździ,ernika zniszczyli ca.tą niemal flotę 
holenderską. 

Okazuje silę jeszcz1e raz tedy, że niic nc-
wego pod stoflcem. Mewaadomo tylko, 
czy flota czarnomorska byłaby teraz, po
dobnie jak przed 100 lat.y angielska, zd-0lna 
do odniesienia Z\Vycięstwa nad flotą bodaj 
~ turecką ... 

Z wojny rosyjsko-japońskiej. 
Rokowania pokojowe w \Vaszyngto

nie rozpoczną się prawdop0'.9-obnie w przy 
sztym miesiącu. Tyle bow1&n czasu uply
nie zanim delegaci obn państw przybędą 
ctio stoJi.cy Stanów .l;edlnoczonych. Po 
strome rosyjskiej ki~ować będzie zape
w:ne ·obradami bar. Rosen, b. poseł rosyj~ 
ski w Tokio. Zarzucono, mu \Y swoim 
czaS:ie. że, me umiał przewtidzieć wybuchu 
wojny, teraz jedna'k już wiad01mo, że bat. 
:Riosen ostrzegał kilkakrotnie, swój rząd, 
nie znalazł jednak wiary i posłuchu. 

Delegacyę japońską prowadzi hr. !(a
mura obecnie minister spraw zagraniicz
nych: który przez cały czas wojny kiern
wał japońską poJiityką zagraniczną 1 zdo
lal szcz.ęśLiwie zalatwić kilka groźnych 
międzynarodowych zawikłań. Towarzy
szy mu p. Takahira pełnomocmk japoński 
w Waszyngtonie. 

„Loc. An z." donosi, że w ladze niemie
ckie w Chi·nach sprzedały Japonii kolej że
lazną, złożoną w Szanghaju od r. 1900, 
mianowicie 150 kim. szyn i zapas lokomo .. 
tyw. I(iomendant portu Kiouczau sprzeda; 
ten materyal pewnej firmie niemieckiej . 
a ta odstąpi.la go Japonii. która zamierza 
zużytkować ową kolej w Mandżuryi. -
Wladze rosyjskie ostro występują przeciw 
tej sprzooaży. 

Ziemie polskie. 
z Prus laehodnich Warmii i Mazur. 

Chojnice. Robotnik I(onstanty Zarem
ba z J ele!icza został skazany na 3 Iata 
cuchthauzu, w którym już przedtem ja!ldś 
czas przesiedział, i to tera:z za usiłowane 
oszustwa 11. p-rzybrani1e fałszywego nazw~
ska. Udawał on przed ojcem nieszczęśli
\veg'O gi:mnazyasty Wintera, ż e \Yyka·że 
kto jest m Jrdercą; chciał przez t~ wyłu
dzić 5600 m. Skazaniec oświadczył, że n.i e 
apeluje i rozpocznie zaraz karę odsiady 
wać. 

Z Chełmińskiego. 600 mó rg \\· i elk~ 
posiadłość P. tto rta w Bo rown ie nabyło 
biuro koloniza,cyj.n e f riedlende ra z Bydgo
szczy dla ni eiak i egoś p. P ctrascha z t folt 
ha usen w Westfal ii za 225 ty s ięcy marek . 

Toruń. O~ó ln y st rejk stola.rzy \\'Y-
buch t w T oru tiiu i na przedmiaści ac h. 

Stołupiany (Pru y \V, chodnie). \ \ ·e
so rą dykteryjk ę 1117<:\dzi!O S'~.hic <lwód1 do•
WCipnisi(1\\ \\ ~totu piJnach . Ab ' zbada' 

rzct lność przechodniÓ\\r, \\.·zięl1 ka\1. alek 
rurki olO\"\;anej owinęli grubym papierem, 
zapieczętowall na obu koi1cach, napisali 
na rulonie „100 marek w dwudziestomar
kówkach" i polożylt przynętę na uli-cy. 
Następnie udali się do pewnej restauracyj 
i czato\vali na amatorów. 

Obra żartu zbliżyła się w~sobie pe
wnego ko.ławnika, który skoro ujrzał Ó\.\. 

koszto"Wtrly wa.lek, czemprędzej zeskoczył 
z kola i oglądając się ostrożni-e na wszyst
kie strony, podll'iósl mmemany skarb 
szybk~ go \vsunąt do kieszeni. Pomimo 
środków ostrożnośd, nastąpLla katastrofa 
prędko i niespodz11ani,e. Gdy bowiem 
wsiadł na swój wehikól i chdiał czm}1ch-
1nąć ze „zdobyczą", uchwyail go jakvś rO\bo 
tnik z tylu zai kark i żąda.il podania nazwi
ska, aby znaleziony przedmbt mógl być 
zwrócony wla.ściOJelowi. Tymczasem 
przybyH także dwaj d-0Wicipmsie. Ponie
waż kolownik twierdził, że zgubił pienią
dze, przett:o zaleconQI mu, aby 4tnalezioną 
milkę ·:)tworzył, na co się zgodzil. Ale jakie 
byfo rozczarowanie jego, gdy zamia:st •piie~ 
mędzy wykulnęla s~ę rurka... Wśród ogól 
nego śmie-chu wsiadł na koło i drapnąi 
czemprędzej. 

Z Wiei. Kt Poznańskiego. 

Inowrocław. Donosiliśmy tymi 
dniami, że policya inowroclawska pody
ktowała: ,.Sokołom'" tamtejszym fakl!e u
trudnienia, że musieH zainiechać urządzenia 
swego popisu goimnastycznego, oraz zaba
wy, co odbyć się miało we wczorajszą nie 
dzielę. 

Grono :>by\\ atelstwa incxwrocla:wskiego 
z p. dr. I( rzyn11!1s:kim, posłem do parlamen
tu, na czele - chcąc tę krzywdę wyrzą

dzoną Sokolom - narazili się ·bowiem ·na 
znaczne 'k•oszta - choć w części wyna
grodzić, zawrtązalo s.ię, jak donosi „Dziie.n
ni!k Kujawski", w komitet L stawiło wnio
sek do policyi miejscowej o udzielenie po
zwolemia w 1111ejsce zabawy sokolskiej na 
urządzenie w niedzielę dnia 9 bm. ogólnej 

· zabawy obywart:elskiej. 
I cóż się dzieje? Policya ;:)dm ówita 

p{)IZwolenia i tej zabawie - na podstawie 
pairagrafu 10, części IJ, tył, 17 ogólnego 
prawa krajowego - z obawy przed „za
klóceniem pubJicznegJ spokoju, porządku i 
bezpieczeflstwa." 

Poznań. Towarzystwo dziennikarzy 
k literatów polskich ·na rzes"Zę nliemiecką. 
Wskutek zaproszenriai panów Józefa Ko
ścielskiegio, Macieja Wierzbińskiego i <lr. 
Tadeusza J oworskiego, odbyło się w sobo
tę wieczorem w hotelu francuski.ro w Po
znaniu zebranie dzaenn~karzy i literatów 
polsktkh, na które przybyło przeszb 20 
osób. Zebranie zagaił p. Józef Kościelski, 
podnosząc kanieczność zszeregowainia się 
dztiennikarzy u literaitów polskich. Potrze
bę tę uzna.Ii także i zebrani. - Obrad.owa
no nad ustawami i w głównym zarysle 
przyjęto1 ·ustaiwy dawniej uch\valone, lub::i 
z pewnemi Zimianami. - Obrano zarząd, 
na czele którego stainął rpan Kościelski jalko 
prezes. Ze_, względu na to, że w obeanej 
porze wielu dzienrnkarzy i literatów prn
wyjeżdżato, zarząd ten uważa się tylko ja
ko tymczasowy„ Skor.J n~obecni dzienni1-
karze i literaci wrócą do domu, zarząd 
zwoła walne zebranie, które zadecyduje 
co do dalszej organizacYi T~)\varzysrwa. 
Prawdopodobnie to walne zebranie odbę
dzie się w jesieini. 

Na zebraniu przyszb zaraz na począt
ku do stósunkowo ostrego zatargu pomię
dzy pp. Slupskl1m i Kościelsklim. 

Poznań. Przed mniej \\'ięcej 6 laty o
grabiono i zamordowano naJ drodze mPę
dzy Poznainiem a SkJokami handlarza by
dła Riisto. Wszelkie · poszukiwania za 
zbrodniarzem okazały się plonnemi, mimo 
wysokiej nagrody wyznaczonej przez pro
kuratoryę. Otóż w onegdajszych połu
dniowych pismach niemieckich znajdujemy 
następującą wiadomść z Janówca: 

Wczoraj w pcmiedziaiłek rozkwate ro
w a1a się na łąkach za miastem banda cy
gańska. Naczelniik bandy, barczysty męż
czy zna, pok?óoił się z swoją żoną i niemi
ło sie rn i e j ą pobił. Kobieta \vymawiafa o
k rutnikowi, że chc e ją zabić, jak poza bi jal 
własn e dzieci t rzeźnika ze Skokó\\r ...,!_ a 
a wciąż zmienla nazwisko , aby unikną ł ka 
ry, R!ozmowę tę słyszał d rogerzysta 
S krzypczak z Janówca, któ ry przechod zi! 
tamtędy i ukrył się, żeby go cyga1nie nie 
spolSt rzegl i. Ody 9tę jcdna!k zmiarlko1\\10li., 
:że ich kta ś podsłyszat opuścili czemp rę 
dzej to miejsce i odjechali. Skrzypczak 
jednakże pobLegt szyb~o do domu, wsiadł 
na kofow i·ec , popędził za cy ganam i1 i dogo -
1ił i·..:h w pobliskiej w s.i Dornbrunn ·( ?). P0-
\ iadomiony sottys kaza ł bandę cygańsl.;q 

przJ·a:-i: sztowa ". 

\V taki sposób ud:i.ki s:ę wreszcie. ''l 
śledz4ć mordercę handlarza bydła. • 

WSulmierzycacb pod Ostrowem 1-il'tl. 
"\Va tak okropnie pobodła żonę gosP<>darz.a 

1Woszczyńskiego, że nieszczęśliwa kob 
"·kr6tce skonała w stroszinych męcza1• 
mach. 

W Odolanowie otworzyła sobi"! l -let. 
nia córka posiedziciela Cieślińskiego szpi.. 
ką malą krostę na czołe. Wskutek teg· 
nastąpil-0 zatrucie krwi, wieczorem stra~ 
c1ła dziewczyna już przytomność umy 1 ~ 
i w tym stanie rozstala się z tym światem. 

Ze Slązka czyli Starej PolskL 
Z Opoła na Górnym Slązku donosz~ 

o następującym kwliatku kultury pruskie 
Zoł•nierze, przejeżdżający przez dworze~ 
tamtejszy, spowodowali wielkie zgorsze. 
nie. Z pociągu, który przybył z W. Strze. 
lee, \vysi.adł pewien Ojciec Franciszkanin 
z Góry św. Anny. Gdy żołnierze go zoba. 
czyłi, podnieś!~ dzlkie krzyki, \vrzeszczeh 
na całe ga.rdlo, przez.ywali go i naigra. 
wali się z niego. Żolnierze i podoiicerz\ 
w których obecności się to stalo, oskarże~1 
zostali przed wladzą. - Nawet gazety nie. 
rrlieckie oburzone są na takie haniebne 
postępowanie kulturników pruskich. 

Bytom. „Neisser Zeitung" zap.rz&:u 
wiadomości po<lanej prze z„Beuthener 
Ztg.", jakoby ks. kardynał Kopp za.rnierzal 
w Ko3ciołach górnośląski.eh zakazać ŚDJe
wu z muzyką. Podnbnego rozporządzenia 
wladza kościelna ani niie wyda.ta, an ~ wv
dać inie iamierza. Zaprzeczenie talkie P~
daje także „I(atolik". 

Katowice. W sprawie drożyzny mię. 

sa odbyta się w I(atowicaich na Górnym 
Ślązku konferencya, w której uczestnicz,yH 
podsekretarz stanu Conrad i tajny rad:zca I 
l(uester z Berlina, dalej naczelny prezes 
Ślązka, wszyscy landraci, burrrustrz::>wie 
i kilku lekarzy miast obwodu przemyslo. 
wegio, wreszcie przewodniczący ~z.by rol. 
niczej. Przez dwie godziny na·radzano s ię, 
jak dowiadujemy się ze ,,Schles. Volks 
Ztg.", nad obn iżer1lem cen mięsa, co dało
by się uskutecznkć przez zniesienie zaka
zu dJiwozu nierogadzny do Prus z Króle
stwa Polskiego. Wynuk obrad trzymany 
jest .chwi~owo w taJiemnicy. 

Świętochłowice. \V nocy ze środy 
napadt robotT111k CLsz powracającego dD 
d0mu robotnika Dylę ii pokaleczył go C· 

kropnie. Nocnego wtóczęgę nie minie za
pewne surowa 'kara. 

- Ze strachu przed mężem rzudla s ię 
z okna żona rob-Otni.ka Pronobisa. Pokló· 
ciwszy się z nim z powodu jakiejś rzeczy, 
chdiala udiec z pobju, lecz zastafa drZ\\i 
zamknięte. Ze strachu więc przed biciem 
abrala sobie drogę przez okno i rzuciła się 
na dół. Okaleczenta jednakże, które od
niiosla, ·nie są na szc.zęśc i e niebezpi,eczne. 

"1iadomości ze świata. 
Niemcy. Straty Niemców w Po.lu: 

dnwwej Afryce, w wałkach z murzy{1sk1m1 
powstańcami wynosiJy według s]Jisów U· 

rzędowych do- 9 maja r. b. 694 ludzi, "' 
tern 49 oficerów i 116 podoficerów, a '' 
pulkach rezerwowych 195 ludz.i , w tem 13 
oficerów. Razem zabito 981 ludzi. Ran· 
nych i chor.Y1ch byto 451, w tern 36 ofice~ 
rów liniowych li 10 oficerów rezerwy '. 
marynarki. Liczba zabitych, ranmych ' 
chorych wynQiSi razem 1432 ludzi, w te.ni 
116 oficerów. W liczbie tej nie ma jeszcze 
zabitych i rannych w ostatnltch krwa· 

' ' ~ wy.eh potyczkach z \Vodzem powstanco\ 
Mo rengą. 

Z Rosyi. Powstainie na Kaukazie_ r.M: 
szerza się a położenie w całej R.osyt ie 1 

niepewne. . 
Z Batum donoszą : A}encye okręW\\ e i 

wstrzyimaly swą służbę. Sklepy pozam~ 
kane. Pociągi osobowe odchodzą I 

strażą wojska. . . . . . . ,-~ . 
W guberniach Wlo d? 11rnirsk1e1 1 t)t 

skiej rozszerzono w w ielkich masach re· 
wolncyjne odezwy. 

·k · robotnicY W Jwenowi•e treJ 11 1ący 
1 zniszczyli połączeni e tele~rafi czn e i te e· 

foni czne, spląd rowal i . k lepy i \:' . wiel.1~ 
miej cach prdbżyl i oglerł. Ludnosc OPl1 

szcza mieiscow-0ść. ·1 
\V T yflisie podcza a re ztow ainia kt · 

I t · zaku robotników, rzucono bombę , < ora 
biła 1 ofo ce ra policyi, a d\vóch innych zr~· 
nita. \V m ieśeii e pa nuje wzburzenie ; wsz~ · 
stkie skl epy zamknięte . Dzienniki vrzesta„ 
ły wychodz.ić. I~uich handlo .vy przenra· 
ny. 

Z Biura „Straży" 

i1ast ępuią1'"l.r otrzvmui·emv komunikat: , • ~ .J ·J - . ,. u~ 

Sekcya organizacyjna (I , StrazY 



~ożyla plan pcdzi.alu W. Ks. Poznai'1skiego 
Jla 46 starostw „Straży", które znów dzielą 
się na poszczególne obwody, czyli koTTl!l.
saryaty .,,Straży". Po przyjęiciu urzędów 
stro towie „Straży" otrzymają od GM
wnego Zarządu nominacyę, przez tychże 
zaś wręczone zostaną nominacye kL1.misa
rzom „Straży·". 

JL Zarząd wraz z sekcyą I \\' drugiej 
połowie bm. przystąpi do zorganizowania 
miasta Poznanlia w taki sp-osób, iż na1 każ
dą ulicę mianowani zostaną komisarze 
„Str~y''., do których zgłaszać się mogą 
kandydaci na członków i płacić swe skład
ki. ~Pis komisarzów „Straży" \\" Pozna
niu podany z.::>stan1ie w odpoMedni sposób 
do wiadomości publicznej. 

\V środę 12-go b. m. wyjeżdżają dele
gaci OL Zarządu i poszczególnych sekcyi 
na z.iazd do Torunia gdzie w sali Muzeum 
odbędzie się ·narada nad spos~bamm z::>rga
,nfiZO\\ ani a Prus królewskich. 

Biuro ,,Straży". 

Z ró.Żn\'„ii stron. 
Borbeck. Chlopiec górnika Marregt1 

.dostar się pod kota wozu 1i zo.stal niebez
_pĄecznie pokaleczony. 

Liitgendortmund. Nazwiska zabit~ch 
górników, których ciała dotąd wy<lobyto: 
Ang. Brand z Oespel, Fr. Langner z łiom
bntch, Gałka z Ltitgen<lortmund, Jassner z 
·Oespel, Konrad Eisterhues z Stockum i 
Wilh. Wacker z Oespel. 

Scbiiren. W nieobocności matki za
paliły się dziecku r:xlziiny ttarbott suknie 
i dziecko odniosło śmiertelne rany. 

Drezno. Walka o piacę w fabrykach 
papierosów \V Dreznie. Okol10 4000 ro
·botnic porzuciło pracę w 25 fabrykach pa
pierosów w Drezni.e, poniew~ż fabrykanci 
nie umieli się zgodzić na drobne skrócenie 
czasu pracy nocnej ·i nadmiernego używa
nia uczeninJc. fabrykanci zamierzają skut
kiem tego przenieść fabryki w J-k'.oUce, 
gdzie organizacye robotnicze jeszcze nic 
są w pełnym rozkwicie. Także do Po
znan~a przenoszą się pudobno dwie fabry
ki. 

Katastrofa ·w „Borussii·'. 
Prace ratunko\ve postępują powoli i 

me ma nadziei dotarcia przed uptywem 
kilku dni do 6-rego rewiru, w którym 
znajduje się reszta ofiar. 

Stwierdzono, że pali się 21 pokład wę
gla, ciąg·nący się z 6-tego do 7-mego pię
tra. 

l(atastroia, 
która się wydarzyta w k.::>pa1ni angielsk11ej, 
i o której donieśliśmy już wczoraj w tele
gramach, jest znacznńe większą niż ~re
szczęście w ,.Borussii". Donoszą bowiem 
z Londynu, że wydobyto już 70 trupów i 
przypuszczają, ie górnicy w liczbie 126 
zgiti:ęli wszyscy. 

Rozmaitości. 
Pożyczka japońska we Lwowie. Kan

tor wy·miany l\vowskiej filii wiedeńskiego 
Banku Związkow!1ego przyjmuje w dni·aieh 
l l, lt i 13 bm. zgło·szenia na subskrypcyę 
nowej P"Ożyczki jap.ońskiei w kw;}cie L 
30.000.000 nbezpieczonej na dochodach z.. 
mCllnopolu tyto1niowego cesarstwa japoi1-
skieg-o po kursie emisyjnym 90 pre. Poży
czka .iest 4.5 pre., ze względu zać na kurs 
emisyjny Jprocentowanie wynosi 5: 245 
Pre. Wydane zostaną obligacye po funtów 
szterlingów 20, 100 1 200. Przy subskryp-

~ cyi ztożyć należy S µre. nominalnej warto ... 
śdi subskrybowanego kapitalu w gotówce 
lub efektach. 

Po 31 tatach snu. Jak donoszą dzien
niki hiszpa11sk1e, w miejscO\\ ości Villa
ciense pod Burgosem pewna wieśniaczka 
obudziła się ze snu kata~ptycznego, trwa
iącego lat 3 l. Kobieta ta zaichowala p_ud~·
bno najzupełniej w pam~ęci wsp?mn~erna 
zdarzell z przed !at 31, zdZJrwiła się \\~Iekt: 
na widok rodziny swojej, postarzalei t~l: 
znacznie i nie chciała wierzyć, aby sen Je! 
trwaj tak dtugo. Prasa h!iszpaf1s~a za.p:
\\'nia rów1nież, iż ze stron wszystkich zicz
'liżaiąlekarze dla zbadania dziwnego tego 
zdarzen1ia. 

'Róg górników wielickich. W spadku 
Po zmarłym w Wiedniu Natanielu f~\tszyl
dzie ftnajduic się słynny od wieków, drogo 
centry róg pamiątkowy, który dJ. r .. 1873 

' należat do braictwa górników w ·'Y1e~1cz~e: 
\~edle starego podania, otrłymal1 ~o~~ic~. 
\\'ieliccy róg ten zwainy „Królewsknn ·. ~ 
reku 1534 w podarunku od Zygmnnta Sta-

r g-0, względnie o<l króle\\. k1eł)'o na zclni
ka saliny w WieHczce, eweryna Bonara 
i za howali go zav. sze jag:> najdroiszą 
pamiątkę. W r. 1 72 wy lała sall.na ten 
róg na wystawę krajową w Kra.kowi-e, a 
stamtąd w roku 1 73 na wystawę świato
wą w \V.ie<lniu, skąd go zwrócono. R · g 
umieszczony w pokoju komisyjnym zar74-
du salinarnego zginąl, a wdrY.lone po zu
khvania dlugo nie od.nosiły pożądanego re
zultatu. Dopiero w r. 1876 udalo się poti
cyj wiederiskiej, przy sposobności Poszuki
wania innych 1xx.lobnych przedmiotów. 
które także zginęły, stwierdzić, że róg wie 
licki znajduje się w posiadaniu Rotszyldc">w 
w Wiedniu. Dochodzenia wykazały, że 
róg wielicki sprzedano handlarzowi staro
żytności PickO'wi w Wfodniu za 290 złr., 
Piick zaś sprzedał go Anzehno\\.'i Rotszyi
dowi za kwotę 2400 zlr. Trzeba dodać. 
że Rotszyld zwiedzając kopalnie wielickie 
zachwycał się rogiem, że więc musial wie
dzieć n jego poc.hodze111iu. 

Za straniem krajowej Dyrekcyi skarbu 
ministerstwo skarbu poczyn.~to odp.Jowie
dnie krnki. celem rewin<lykac)'lt od bar. 
Rotszyldów owego rogu d1a górnikó\\' 
wielickich. Rokowani.a doprowadziły p~ 
dług;ich latach - dzLęki wpływowi mini
stra dra Dunajewski.ego - do pożądanego 
rezultatu. Ostat1111 posiadacz rogu, Nataniel 
Rotszyld, zeznal w r. 1892, jak donosi „Ga
zeta lwo\\ ska", akt notaryalny, którym 
oświadczył, że kierując się okolicznością, 
iż górnicy wieliccy tak wielką \\ artość 
przywięzują do wspomuianego rogu, daro
wuje go po swej śmierci tym górnikom na 
nlieiograniczoną wlasnoś;;. 

Obecnie krajowa Dyrekcya skarbu 
poczyniła:, za pośrednictwem prokuratoryi 
skarbu, odpowiednie kroki, celem wydn
byda rogu, na podstawLe wspomnianego 
aktu nortaryalnego z masy spadkowej Rot
szy!da. 

Jest \v~ic;c naidzieia, że cenna pan11ątka 
po długiej wędrówce wnc.t szczęśl~wie wró 
ci do prawowitych wtaścicieli. 

Róg wielicki wygląda następująco: Na 
górnej części srebrnego okucia wiielk~ego 
rogu baiwolegoQ wyrzeźbi1ony jest orzd z 
literą S. (g,odfo Zygmunta Starego), dalej 
w1.1ż z d'ziec.kiem w paszczy (herb królowej 
Bony, żony Zygmunta), następnie Bma~o
wa (herb Seweryna Bonara, naczelnika 
Saliny i Ogończyk (herb Kościelskiej, żo
ny Bonara). Otwór rogu jest ujęty ·w wie
niec najp[ęknrejszej robo1ty ażurowej, w 

' D . k0..). stylu renesansowym. rug,1e o. uc1ie we-
wnętrzne jest tego samego rod~ia1j~1 1i: w 
tym samym stylu i nosi herb w1ehck1ch 
górników, część za.ś, ~tórą . si.ę w .u
sta biei-ze, jest ubrana kw1atam1, zdab1ą
cymi tarkże ·0ikudia. Srodkowa obręcz n;a 
ślady, dowoozące, że róg noszona na ~an
cuszku. -Podstawa rogu jest równneż ze 
srebra i przedstawia Herkulesa, klęczące
go na pagórku na jednej nodze i dźwigaj~
cego cały róg. Na zewnętr?.~m okucnt 
srebrnem widać daitę 1534. 

Tow. św. Jana Ew. w Gelsenk.-Hilłlen 
donosi szan. czlonkom, oraz wszystk~m 
Rodakom w łitillen i okolicy, oraz Tow~
rzystwom, które już od nas zaproszei~ia 
odebrały, i tym, które dla braku _adreso:'· 
zaproszeń nie odebrały, iż w nied.z1elę. d~1a 
23 Npca obchodzi nasze towarzystwo Je
denastą rocznicę swego istn:1e11ia, V.:- 1.01kaht 
posiedzell u P. Nachbarszulte, dawrneJ Jen
nessen ul. Wannerstr. nr. 239. Szan. nam 
życzli\~e towarzystwa prosimy, .aby przy
były z chorągwiami i pataszam1. Porz~
dek uroczystości: od godz. 2 do 30, p:zy1-
mowan;ie bratnich towarzystw 11 g_::>~cL O 
godz. 10 min. do 4 wymarsz do kosc1~la 1~a 
polskie nabożcf1st\\ o .. Po~ei.n przy\v~1tan1e 
bratnich towarzystw L g:isc1, koncet t, de
klamacye , następnie tca~r , ,sztuczka 
dramatyczna z X wieku „M1losc brater
ska szyli 2 Jata w niiewoli". Po teatrze ta~ 
niec. Mamy nadzieję, że nas r:x1:acy t 

szan Towarzystwa SW<t obecnosc1ą za-
. . , racza Wstępne dla naszych szczycie "ł· . • _ • 

członków i dla bratmc1.1 towarzy st\\, ," Y-
. "O fen n„ :ikazamcm 3tG usta\\> to-nosi " ., ,f,f.,l. , 5 J 

warzystwa. Oośc:ie ptacą P'.zed czas~m i_ 

fen., przy kasi·e 75 fen. O liczny udział \\ 
rocznicy serdecznie pros~ . Zarząd. 

Uwaga: Członkowie ma!ą spo_r,~-
,, do rrodz 3 ze zaJegłvch składek SI~ 

110,5~, fo, ~· ' , K \Voiińsłd, sekr. (3J 
111scic. · 

Koło śpiewu „Róża Leśna" w Ho~hlarm~k 
· · czanvWllV1TI czJonkom, IZ \\' nIC-ozna1m1a _, · - ł db 

dzielę, dnia 16 liµca o godz. 4 JY) P? . o G-

d s:ę nasze mies~ęczne zcibr::mie. 
z,1e 1 • ~ • . • 0 N'odz 12 

Uwaga: Le kc> a sp1e:\ i. .b,~ · 
l d ·c o liczny ud7iał up1aisza 

w poiu m · · Zarzad. 
( 1) . 

\' PR WIE , WIĘTOJOZ f CIA" 
odbedzi i \\r niedziel <inia. 16 lip o 
godz. 6 po pol. posiedzenie komitetu. 'Y
branego na '\\ie u \\ Gelsenkirchen, i to • 
all p. Lobek, ul. Kir hstr., naprzeoi · ka

toli kiego domu chory h. W zy tkich R -
daków, \\')'mieniony h jako cz.tonkó • ko
mitetu w sprawozdaniu z o. tatniego '·ie 
upra za ię o punktualne przybycie. 

'abożeństwo Polskie w Sude~1ich. 
W obotę dnia 15 bm. przybędzie pol

ki ksiądz 1 po pol. bę,dzie spo ob no: ć do 
pawiedzi św. od ~odz . .05. W niedziel 

16 po PJl. nabCYi.elistwo poi kie. O której 
godtinie będzie, zostanie ogłoszone ,. ni -
dzielG na Sumie. O liczny udztal w po
wiedzi św. i w nabO'foi1stwie polskiem 11 ~ 
prasza się wszystkich Rodaków z Suder
" ih 1 okolicy. Ro<iacy, zbierzmy si~ jak 
najliczniej, ażeby nam k ·ittdz. proboszcz 
nie mógł zarzucie. iż nas tu tylko paru 
jest. ( l dJ 

Tow. św. Jacka w Oetsenłlircben-Bismark 
donosi szan. członkom, iż \\~ nicdzielt.; d111a 
ló hpca na pierwszej Mszy św. o godz. Yi7 
ranJ- przystępuje towarzyst '-"O wspólnie 
do Komunii św. O jak najliczniejszy udzial 
uprasza Zarząd. 

Uwaga: W niedzielę dnia 23 lipca 
bierze tO\'>'arzystwo udział w rocz:nh.:y 
To\'. św. Jana w Hiillen. Uprasza si~ 
wszystkich członków, ażeby jak 11ajlicz11iej 
sit; stawili na salG posicd'zcł1 o· gndz. 4. (I) 

Zarząd. 

Towarz. św. Michała w Brucht1 
Midięczne zebranie :.>ubędzie się w 

11l1edzielę, 16 bm. ·O' go!dz. 4 1>0 poł., na które 
wszystkich ·członków jak najusilniej zapra
sza Zauąd. (I ) 

Tow. gimn. „Sokół" w Duisburg-Hochield. 
Prz.yszle ćwiczenia Jdbędą się w sobo 

tę, 15 bm. punktualnie o go<lz. %9 wieczo
rem i w niedzielę o godz. 2 po poL na sali 
zebrai'1. Na ćwiczenia się wszystkłch ćwi
cz<icych dmhów zaprasza. bo Ć\\1iczc11i1a 
bardzo są Potrzebne. Czoleni ! (J) 

Wydział 

Tow. św. Ludwika w Disteln-Scherlebeck 
obchodzi 5 rocznicę dnia 23 lipca na sali p. 
Brrinkmarnna w tterten. 
. Program obchodu: t. Przyjmo1wanie 

bratnich towarzystw, które zaproszenie o
debrały o g,adz. 3 do 31'2 po pot na saJi W. 
ttestermamna w Oisteln. 2. O godz. 3y; 
pochód do kaścrnla na naboże1istwo. 3. 
Po nabożeństwie pochód z muzyką na salę 
zabawy p. Brinkmanna w tte.rten. 4. O 
godz. 5 nastąpi koncert wykonany przez 
orkiestrę p. Pieirygi z Bruchu, przeplata
ny deklamacyaimi i ś]J\ie\vem. 5. O go<lz. 9 
wieczorem nastąpi ucieszny teatr pc<l ty
tułem .,Kulturnik' 4

• 6. O godz. 12 koniec 
zaba\\ y. Wstępne dla członków towarz. 
wynosh 30 fen., dla nicczlonków 50 fen., 
przy kasie1 75 fen., kobiety majq wstęp 
wo1ny. O liczny udzial Rodaków z Di
steln i okolicy uprasza Zarząd. (3) 

Tow. św. Antoniego w Laar. 
podaje do wiadomości swym członkom, 
iż dnia 14 bm. o godz. 4,45 minut przybę
d2'Jie Najprzcwielebniejszy ks. biskup z Mo
nasteru. Uprasza się czbnków, aby li
cznie się stawili o go:dz. 4 po pal. do k<1-
ściola, gdyż wyruszy p-rocesya na kolei. 
Tak samo uprasza się cały zarzqd, który 
ma jechać powozem i cztonków, którzy 
wybrani na ostatnicm zebraniu na.o delega
tów. aby na czas się stawili o godz. ~4 p·> 
pot. w domu Tow. punktualnie. O godz. ~ 
w.ieczorem będą Towarzystwa wszy tkic 
zebrane w domu To'> arzystw przedstawia 
ne Najprzew. ks. biskupowi. Upra za się 
szan. członków Tmi.. św. Antoniego, aby 
licznie się stawili do DJmu Towarzystw. 
(I) Depa. prze\\'. 

Tow. św. Józefa w R.esse 
donosi swym czlonkom, iż kwartalne ze
branie ·odbędzie się 16 lipca n godz. 4 po 
po!. O li.czny ud:111at prosi Zarząd. 

Po iedzenie zarządu odbędzie k tego 
same~o dnia ;y godz. 11 przed I> łudniern, 
(J) fr. Sobczak, sekr. 

Baczność Wanne ! 
,_zan. Zarządy towarzysrn· \\ ·zr

stkich polskich z \Vannc zapra za się na 
\\ sp6lne posiedzenie, jakie się odbędzie " 
niedzielę dnia 16 lipca o gJdz. 4 po poł. 
~- sali p. Kottmann'a w Wanne przy ul. 

Karl ·tr. 1 'a zebranie to zaprasza ię tak
że ,,·szystkid1 innycl1 obywateli pal ki h 
z 'anne. którzy iG interesują spra ·ą 
w pólnej zabawy. O liczny u<lzial upra z~ 
~· . z polecenia Olejniczak. t!l 

Tow. św. Michała Arch. w Hochfeld 
podaje do wiadomości swym czi akom, 
l~odakorn i Ro<laczk 1 m, z.am:icszkałym w 
łtochfeld-Duisburgu i za l~cnem, iż n.a ·ze 
Towarzy twa weźnwe udział w piclgrzyn -
·ce do Kcwclacr. to je t w niedzielę, drria 
16 li1>ca. Nasze Tow. b~dzłc odjc'l'Aiż.ało 
rana o godz. 6 minut 5 ze stacyi t:lo.;hield. 
O jak naj)icz1]icjszy udział \\' pielgrzymce 
prosimy. Zarząd. OJ 

Tow. św. Jana Chrz. w Ueckenudoriie. 
W sobotę, dnia 15 lipca przystGpUh; 

Tow. \\ spólm.e d~ SPO\\~iedzi, a w niedziel 
16 lipca do wspólnej Komunili ·w. na •<.iru
gicj Mszy św. Zar1.ąd. ( IJ 

l(ray. 
SzanO\\~ny zarząd Towarly b ·a 'w. 

Mare.ina uprasza siG, aby sic zgr.omadził 
w nied1,,ielę, dnia 16 lipca o go<lz. 4 po p ł. 
w lokalu Tow. Będą ważne narady. Ta 
samo będzie nowy kasycr od star:eg:> ka.
syera kasę odbierał, ponieważ stary ka
syer swój 1111tercs powiększył i brak mu be 
dzie czasu. Także rewizorowie kasy mu. 
szą być obeoni. Z polecenlia Tow. (l) 

Wł. l(ukiołczyński, sekr. 

Tow. św. Stanisława l(ostki w Bottrop 
Boy er 

urządza wspóln'l wycieczkę w niedziel , 
dnia 16 lipca z towarzystwem św. Jack 
d~ ogrodu pani liessc w Oellwig. Czton
ko:wie winm się stawić w czapkach i ozna
kach i to przed panem Klosołriem, ryn k 
III. Wymarsz nastąpi o godz. 3;/i N poi. 
Wszystkich szan. członków o liczne 1 

punktua1lnc przybycie prosi (1) 
Zarząd. 

Pierwszy wiec „Zjedn. zaw. poi." w Gro·-
senbanm przy Ousseldorfie 

odbędzie się w niedzielę 23 lipca po 1 ot o 
godz. 2 w lokalu p. Brokerhofi; Marktplatz 
nr. 2. Na porządku dziennym: Cele „Zje
dnoczenia zawodowego polskiego", praca 
robotmków w cegielniach, fabrykach i in
nych zakładach 1i inne ważne sprawy. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie•·. 

kolonia ny 
w Wilht>l m4'bur&u, 

l-Jli.?.ko Hamburga.. gd?Jic 
;)000 Polaków zami~s.ikujc, .ie'"' 
z powodu choroby właściciela 
pod tłogoc!1wmi warunkami od 
zaraz do n.:.bvcia. Zgłos.zenin 
prz~:.imuje Ek p~dyrya .:Wiaru,·a 
Pobkiego„ pod nr. l OO (3) -Ostrzeżenie! 

Znajduje ,·ię tu yn Piotra .16zei " -
skiego z fiillerłtaiide, \\ awrz rn \\'a:\ rrzy
niak, który odemnie obie po zedł już temu 
12 dni. Jest bez pracy i w jednym przy
odzie\' ku. Wzro. tu :redn ego i małvłetni 
niema lG lat. Pro zę ię wy trze a' o 
:z pieniędzmi i zegarkami i przy dz.ie ~
kiem. Ja za to nie odpO\\ ia<lam, ho mu nie 
każG te!!o rob:~. ( l) 

Piotr józefowski, 
Rcc ·lingh.-Siid. Hernerstr nr. 2 9. 

Za in e aty i rek la nr 'R.dak -y me 

od.po'\ iada. 



Na!tańszy i największy chrześc i a ń ski s k ł ad w mH'JSCU. 

enry C U•• ren Najtań8ze źródło znkupna nta· 
ter1j na suknie, ubrań dla m~ż-~ 

'· czyzn i dz· e~i oraz konCekeJi dla 
Herne, Bahnhofstr. 10. ~~ niewiast. ~~ 

nam~ domy 
ru:. sprzedaż w Poniecu (P unitz.) 

(Pr. Posen.) 
D1J1ny są ma~yw murowane, w każdym 
<ioo u sq 1 stancye i sklepy do połowy 
budynku, potlwórie obszerne i egrodzone 
zaraz ~łotem. P1·zy każdym domu jest 
jedna ttlt'>rga ogrodu, obsiane żytem. Do 
każdego domu chlewiki na 2 lokatorów. 

Cena. 4000 m:l.l'ek na I hipotece jest 
p ,) 2 :Jo O tysil\ce marek, reszta. 2000 I 
marek musi być spłacoue gotówki\. 

Józef Charaszkiewicz 
w Poniecu (Punitz) Pr. Poseu. 

2 SKŁADY 
·stósownc dla każ.dego przedsięh1orstwa w do
'brem polożeniu blisko kopałnr są od 1 sierpnia 
i 1 września tanio do wynajęcia. Także towa
.ry kolonialne i urządzenie można przeiąć. B1iż
szych informacyj udzieli 

.Józef Majorczyk w ReckłiJllhausen-Siid, 
._., ul. Konig-Ludwigstr. nr. 19. (3) -Polecam mój hog~to zaopatrzony 

skład skóry na po
deszwy i wierzchy 

jako też wykrawane podt'Hwy. 
chole"'J" podłua; miary i wszelkie 

artykuły sze"'1skie. 
\Vitten Witten 

Karol Balb9rn, 
Ober;:itr. 4. Qberstr. 4. 

0
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-Mllller 
~ 

\i(ożuchów, bielizny, szelek, rękawiczek, łasek, 
oortmonetek. 

Reoaracye, pociąganie parasoli od deszczu i 
slońca. 

~~~-~~Hi!~Hti~~~~HtH~H%~ 

!AłbertKarrenberg! 
~ w amen, Weststr. 75. ! 
!- \Vielki skład najlepszych r: 
)'.!;~ ~ 

~ł~o owców~ 
~ .. ł ~ * 1rn c~nach naJtanszyc i ~ 

~ Reperacye dobrze i tanio m 
tit we własnym warsztacie. ~ 
~ ~ 
ti~ ~~m~flHlHlHt~~~it~~~ -Firma 

Zawsze polska usluga. 
• • I < I ~ • 1 ~ • ," , , 

• . „ . . , • ' J l -.' • 

i Pijcie nalewke ! 
ww•iMM 

Olbrzymi wybór! 
,,Najtańsze I najrzetelniejsze źródło 

·zakupna" ! 
Wstystkie moje zegarki są starannie obcią· 

tniete i na minute uregulowane. Za każdy ze· 
iarek daje 2 letnią piśmienną gwarancyę. 0-
bawY nie ma żadnej, bo coby się podobać nie 
mialo, przyjmuje z powrotem i zwracam pie· 
niądze. Trzeba sie koniecznie przekonać, a 
kto nie kupi, toć trudno, ten sam sobie szkodzi. 
Zamów.einia i podziękowania codziennie nad
.:hodzą. 

Olbrzymi wybór! 
Czysto srebrne naipięknie.łsze .zegarki z 

Matką Boską, z 2 zloconemi brzegami i z naj
lepszemi werkami na IO kamieniach po 12, 14, 
16, l8 i 20 marek. 

Najwspanialszy z Matką Boska zegarek, 
zJocone litery, i najozdobniejszymi zloconymi 
brzegami, ci~żki w srebrze i z inailepszym na 
to kamieni prima werkiem tylko 26 mr. Ze~ar 
ka tego z pewnością nikt jeszcze nie widzia:1. 

Zegarek pos.rebrzany kluczykowy 5,90 mr. 
Zegarek niklowy cyl. kluczykowy 5,40 i 8 

mr. 
Zegarek pośrebrzany najlepszy na 6 kamie

niach kluczykowy 7,75 mr. 
negarek czysto srebrny cyi. na 6 kamie

niach klucz. lub remon. z Z zloconemi brzegami 
prima werk 10 rnr., - Ten sam na 10 kamie
niach po 12 rnr. 

Lańcuszki po 25, 30, 50, 85 fen., lepsze ni
klowe po 1, 1,25, 1,50, 1,75 mr. 
Cenniki bogate na 500 ilustJ.·acye 
na zegarki,. lańcuszki, biżuterye, także skrzyp
ce, flety, klarnety, harmoniki, oraz noże, brzy
twy, portmooetki i różne okolicznościowe po
darki wysylam każdemu darmo i franko. 

M. Danecki, Miejska Górka 
( Gorchen, Bez. Posen). 

ft tac)' a 

Liitgendortmund ! 
Piękny dom ze skła

. dem na froncie, 1 G 
pokoi. z domem w 
podwórzu, barc.17.o 
piękne podwórze i 
ogród, jest na sprze
daż pod korzystnc
mi warunkami, przy 
małej zaliczce. 

Zgłas.:r.ać się do 
ekspedycyi „,Viar. 
Poh;kiego" Bochum 
(3) pod lit. l\f. F. H. ----Przyjmę zaraz lub 
od 1 sierpnia jeszcze 1 

służącą 
H. Engelhardt, 

Baukau b. Herne 
rze.inik. 

Mlodzi robotni-
ey i robotnice 

znajd~ dobrze płatne i 
trw$łe zatrudnienie. Ko
szta podróży zwraca się 

Adres: Bochum• 
Lindener ~Dnd
waren •und \ł7et
terlampen-Fabrik 

C. KOCH, 
Linden, (Ruhr ). 

Kołowce 
„Optima,, 

najlepazy wyrób, bardzo 
tanie, poleca 

H. Timman11 
w Bochum, 

ul, Wilbelmstr 19, przy 
placu Wilhelmo wskim. 

Ustawy 
dla towarzystw 

vi:ykonywa 

prędko i tanio 
Drukai·nia 

,,Wiarusa Pol· 
ski ego" 

lłlarktstr. 28. 1'Iartstr. 

BacznośC! 
Babrze ł tann~ ~ 

kupuje się tyi1rn 

Sk:' die 
pod firmą 

:e:. Schlieper 
w Oberhau·sen. 

Największy wybór podeszew i wierz
chów, oraz wszelkich a.Ptyknłów 

szewsk!ch. 

Eer .e 

--Największy skład mebli i maszyn 
-~~ do gotowania 

znajduje się 

w Gelsenkirchen-Hiillen, Wannerstr. 24ą. 
Donoszę Szanownym Rodakom, iż z powodu powiększenia mego 

i:kładu jestem teraz w stanie każdemu Rodakowi udzielić kredytu. 
Mam na. skta.dzie wszystkie sprzęty domowe, maszyny do go-

towania i wszelkie sprzęty kuchenne. Nikt nie jest zobowil\i:any 

I kupić, a.le można. przyjść zobaczyć i przekonać się jaki towar i jak 
tanio a przytu1 na odpłatę. 'Vpłaty 10 mt. tygodniowo 1 mr. 

Proszę Szanownych Rodaków o poparcie i kreślę się 
z azacunkiem 

A.. Bartkowiak. 
Prowadzę też interes siodiorsld. Przerobienie materacy kosztuje 

u mnie tyiko 3,40 mr. I 

·------------------------...a ••••• „ ••••• 
+ W. BrUggemann • 
... w Gelsenkirchen III. łt „ Markgrafenetr. :Markgrafenstr. „ 
• 

poleca. Szan. Publiczności swój ..A 
---===powóz --- ~ 

~ w razie wesół, chrzcin i wyjazdów • 
ft wycieczkowych. 

Taksamo poleca karawany pogrzebowe tak wielkie, 

• 

jako też małe dla. dzieci. - Ceny ba.rdzo umiarkowane. .A 
Zamówienia przyjmuje ~ 

• 
Stefan Rejer, • 

Gelsenkirchen 111, Markgrafen.str. 
oraz właściciel sam. 

~f>~·~~·~········· ... -

I 

T„ SCDWAN, 
Skfad głów;-y Ob h Filia 
Jłlarhtstr. S er aUS0ll Kirchweg 140. 

Największy skład kolonialny 
tłuszczów 1 włne 

Makaron 22 fen. - Śliwki 18 fen. 
Rodzynki 23 fen. 

wraz z największym 

składem kapeluszy i czapek. 
Babnhofstr. 24. De ne Bahnhofstr. 71 .• 
naprzeciw Rcichshallen. obok go&cińca V 03la. • 

Telef" n nr. 903. V 

Niedościgniony wybór parasoli 
od słoi1eą, i deszczu 

znanej: dobrej jakości ~ y·łasnej roboty -~ od 1,30 

do najwięc~j eleganckich. 

~~--~w KAP LUSZE ~~--
najlepsze fabrykaty krajowe i zagraniczne: 

krawaty, bielizna, rękawiczki, la~Ci 
itd. po rzetelnych, tanich cenach. ł 

~~ Wszelkie reperacye „ · ~ 
oraz poDlekanie para!!!oli wykonywa się na życzenie 

tychmilist we własnym warsztacie dobrze i tanio. 

1Jł. Bahn- J „ .. Im UJ. Babn-
hofstr. n. 80 lUlU 1.erhotetr. u. 

Polska usługa Polska usługa! 

Bahnhofstr. 62 Bahnhofstr. 62. 

Recklingh..· S. 
naprzeciw gościnnego Schliltera. G EB R. H I R s c H' 

Największy, najtańszy i najrzetelniej

szy skład speeyalny wszelkiego 

rodzaju. 

Za druk. naklad i redakcyę odpowiedzialny A n to n i Brei ski w Bochum- Nak.la<lem i czcionkami Wydawnictwa „Wia rusa Połskie~o" w Bochum. 



Ir. 159. ooham, sobo lipca 906. • 

łodzienne płsme ladowe dla Polak6w na obazyźnle, pogwłte&mo Mwiaci• oraz sprawa• narodowym, politycznym 1 z.arobko •· 

I llłt IDŻI za lla11 I Ojczyznę l 
Za IAHraty J)lacl 4 H nru •ttJto 11 
Qd05zeni1 urn a-zczone przed Inter tam 40 ł 
cz.esto 01llasza, otrzyma ubat. - Listy do "W r 
Pol. kiel(o" n aldy frankować ł Dodić a ich •okł 

ny adres p ZlłceitO. Rekoi>isltw "t łllt r 

R-eda.kcya, Drukarnia i Keięgamja znajduje eię w Bochum, pny ulicy Ma.lthesel'Btra.sse. - Adres: „W~arus Polski", Bochum. - Telafonu nr- HH. 
~-· 

lotldce polscy! Uczcie nieci swe „ . .,, czytać I pisać po polsku! Nie Int 
„kle•, kto potomstw• 1wem• z•h ... -

••Il• J9ZWolll 

Z wypadków dnia~ 

l Nieu~_ny zamach na cara. 
Daily Telegraph" donosi, z Peter&burga: 
~kry~ zamiar v.rysadzien.~a w pawietrze 
. ;iaitacu Illińskojc pod Moskwą, dokądl car. 
chciaJ się udać wraz z familią. Jest tO' je-
4-yny powód, dfa którego car zaniechał p-o
dróżY. Pod pałacem znaleztiono ~iem
•Y ganek, w którym znajdowała się zn.a
,zna ilość dynamitu. Areszt()l\va,no1 kilka 
~ejrzanych osób ora:z dwóch mżynie
ńJw, którzy kierowali budową pataicu. 

2adokumentowanie przyjaznych stósun-
116w pomiędzy Francyą a Anglią. 

.Admirał Maj, dowódzca angielskiej es
kadry 1 która zawinęła dOI Brest'u, przybył 
\ raa z 116 oficerarni do Paryża. 

Puyzka rada miiejska uda się do Loo
-0ynu na skutek zaprnsz'Cnia lond'Yl1skaej 
rady mf.ejskiiej. 

Niemcy, dla których zbliżwie s.ię fran
ąi do Anglii stanowi wielbe niebezJ)lle
ae1istwo, J)Ocieszają się tern, że podobne 
grzeczności są pod względem polJtycznym 
be1 Maczerniia. 

-----
Telegra iny„ 

Peter sb ur g. Donoszą, że w miej-
sce ~urawiewa, który się rozchorował, 
car zamianował Wittego pełnomocnikiem 
RosyJ przy układach pokojowych. Do no
wego ministra marynarki Birłlewa wydai 
ter reskrypt, w którym porucza ministro
wi reorganizacyę marynarki. 

P e t e r s b u r g. Milion rubli prze-
znaczonych ze strony Czerwonego Krzyża 
na Daleki W schód znaleziono ukryte w 
wagoaie kolei żelaznej. 

L o n d y n. „Central Neus." donosi, 
Iż Rosya najęła 12 parowców do przewo
zu materyału kolejowego przeznaczonego 
na budowę drugiego toru kolejowego przez 
Syberyę. 

Polacy na obi;:tvźnie 
a Święlojózafacie. 

W ubiegłą niedzuelę odbył się w Gel
St>nkirchen na sali hotelu ,,German;a' wie~ 
w sprawie składek na ubJgich studentów 
Polskich na. obczyźnie, którymi dotąd za
\\uadowa{ w Porozumieniu z ks. ~:.:. Lisserr1 
~· Ant()ni Brejski. fak wiadomo p. Brejski 
Kasyerstwo zlożyl j, oddał spra\\'ę z po
wrotem inicya:toroWli ks. dr. Li%J\Vi, co 
Właśnie stanowifo powód zwor2nia wiec:.:.: 
Przez grono Polaków. 

Rozprawy zaga1l p. B. Wi!kcwsk1 z 
l(otthausen na którego wniosek wyhrano 
t'il.cw::idniczącym p. ttajna z \\'1tmclh:rn
~en. Sekretarzem został p . G'..vizdek, ta
Wnikami pp. Bla.szyk z ttolst~ ,·bu sen i 
Sz!agowskii ze Stoppenbergu. 

Fan tl.ajn obejmując prt ·wlJ<ln1ctWC• 
zaznaczył, że obrady toczyć się mają nad 
' Prawą dalszego zbierania ; 1 ozuz.ie:ian.ia 
S~la<lek; zanosi się bowiem na w, jakoby 
· Świętojózaiacie'" m1ialQI zagin4[, na ..:o 1e
dnakow<Y.l pozwolić nie można. 

Z kolei zabierali głos doś·~ liczni{> ze
brani Prezesowie towarzystw polskich. 

Pan Nowacki z Katemoorgu daJ nai
Piel"'~ krótki pogląd na h'istoryę ,,Sw'.c:t~-

józaiacia" i rozwiódł się nast~prie nad o
b:.cnem przesdeniiem Wiadom.J, że \\' yko
n'1wcą woli Polaków na obczvźrne w po
rozumieniu z ks. Lissem byl ostatnimi cz.a
sy p. Antom Brejski. Gdy spcry na ob.:zy 
11 ie nie przybrały takli.eh rnzmiai"Jw iak o
becnie, „Swi~tojózafacie" przesi!C'nia nie 
miało.. Znalefli się jednakowoż różni lu
dzie, którym nie podoba się nic z tego, co 
sit,; czyni obecnie na obczyźme. Napadli 
na instytucyę „Swiętojózafacia", jak napa
dają na inne instytucy.e. Zaczepiono zaś 
przy te..m w sposób niegodziiwy „W~arusa 
P0·lski.ego" i p. Antoniego Brejskiego. 

Sw1ęt.ojózafacie J}OWinten nadal pro
wadził p. Brejski. Mówca zalecal w koń
cu utworzenie funduszu żelaznego i utwo
rzenie komHetu ag"Jtacyjnegoi, 

W tej samej myśli, występując także 
przeciw oszczercom różnego r0dzaiu, prze 
mawiali pp. Budziński z Gelsenkirchen, 
Wachowiak z Waume, Bartkowliak z 
ttorsthausen, Gb1.Jrczyk ze Sodingen, B. 
Wilkowski z I~otthausen, Szlagowski ze 
Stoppenbergu, Błaszyk z liolsterhausen, 
Kranc z Gełsenkuchen, Mieczyński, Maty
siak, pani Wojczyf1ska z GelsenkJirchen, 
pani Pawlakowa z Rotthausen, pani Wil
kowska z .Rotthausen i p. Roszak z Reck
linghausen. 

Do komitetu wybrani zostali pp. Jan 
Skraburski z Ueckendortu, Józei tlajn z 
Wiemelhausen, f ranciszek l(rup.ka1 :Ei1ckei, 
Waiwrzyn Pawlak z Gelsenk\irchen, Ko
walczyk z Ka5tropu, Andrzej Kranc Gel
sookuchen, B. Wilkowski z Rotthausen, 
Stanistaw Zmyślony z Wattenschei<l, Ta
deusz Nowacki' z l(aternbergu, fan Szla
gowski ze Sti0ppenbcrgu, Wachowiak z 
Wanne, Pietrowski z Schalke, Siliński z 
Linden, Chlebowski z Brnchu, Roszak z 
Recklinghausen, Bartkow~ak z ttorsthau
sen, W•ierzb1ca Bottroip, Jerz3nk z Bochum, 
Matysrnik z Gels.cnki rchcn, Kasper Ha
dryain z Rohlinghausen. Prócz tego posta.
nowiono, by do komitetu p.owolani zostali 
następujący pp.; St. Krzyżański, Oberhau
sen· Wojciech ł(otO-\.YSki, Essen; Stan. Jan
ko~iak, tterne; Fr. fana sik, Bru eh; Aloi
zy Swl)boda, Bottrop; Depa, Laar; Jan 
Maciejewski, Hamborn; Siekierski i Zm~
dziński z Kastrop; Majchrzaik Schonnebeck 
Borusiak, Dortmund; l(arpi•ński. f:wing; 
A. Cichy, Liitgendorrmund; Siliński, Al
tenb6gge; Dembif1sk~. Barmen; fr. Konie
czny, Diisseldorf; Sylwester Poznański: 
Kolonia. 

Uchwabno także, by kilku z komitetu 
udało się do p. A. Brejskiego celem upro
szenia go, iżby nadal „Św!ętojózaiaciem'' 
kierować zechcial. 

Sprawa 
zmiany regulam1nu wyborczego. 

I. 
Bruckbausen. Szainowna Redakcyo ! 

z przyjemnością zauważyłem, jak to nasz 
Wiarus Polski" wwsze wiernie sluży lu

dov. i i zawsze pragnie Poznać jego, życze
nia., .aby potem odpowiednio d~„ tego J>?
stąpić. A więc „Wiarus Pols.~1 ~r~gn1e, 
abyśmy my wyborcy wyp_ow1edz1eh n~ 
sze życzenia wsprawie zm~auy regulam_1-
nu wyborczego d.Ja obczyzny. .Regulamm 
znanv nam wszystkim, bo zostal wydmk.:J
wan;1. Chodzi teraz o to, aby zmienić to, 
co \~ praktyce okazało się niepraktycz
nem. Biorąc czynny udział w wybora~h 
przed dwoma laty widziatem, że wsz0z1e 
da.wal się uczuwać. brak funduszów a~1ta
cyjnych. A co tego powJdem? <?'t?• z<la
rriem moiem to, że komitety mie1~~-e 
zbyt małą na ogól rozwi~y ruchhwosc, 
aby zebrać potrzebne na ag1tacyę fu.nd11.sze 

mówiąc: A niech „Glówny komitet" zapla
cn. Kto tak mówli!, nie pamiętał widocznie, 
że „Glówny komitet" liczyć mógt tylkO! na 
te fundusze, które do jego kasy v.'plynęty 
z komitetów miejscowych -za posredni
ctwem komitctÓ'\l{ powiato\vych. Zda.ie mi 
się, że od pomyślneg.o załatwienia sprawy 
funduszów wyborczych we wielkiej mierze 
zależeć będzqe wynik wyborów. Jest bo
wiem mojcm przekonaniem, że przy ostat- ' 
nich wyborach lkzba oddanych przez Po
laków glos6w byiaby znacznie 'lęks~1, 
gdyby z powodu braku fun<luszów 
w dużo miejswwościach nie byto braklo 
ludzi do rozdawania kanek. To jest fakt 
i starać s.ię należy, aby Po raz dmg1 się to 
nie zdarzylo. Tyle na dziś. Szan. Roda
cy winni swe zdanie w sprawie zmiany re
gulaminu śmiało i otwarcie wypowiedzieć, 
kiedy nasz organ nas do tego \\'zywa. 

Dortmund. ,,\V:iarus Polski" żąda, a
byśmy wypowiedzieli, co myślimy o zmia
nie regulam1m1 wyborczego. Mojem zda
niem to czy p:nosta1nicmy przy starym re
gulaminie, czy zrobimy nowy, wszystko 
zależeć będzie od nas samych. I przy dzi
siejszym regulaminie morłna urządzić sprę
żystą agitacyę, boć S<\ komitety maejsco
we, a więc a·gitacya może dotrzeć do ost.a.
trniego zakątka za pomocą mężów zaufania. 
Z drugiei strony żadne zmiany nie pomogą, 
jeżeli my sami się nie zmienimy to jest, 
jeżeli me porzucimy naszej opieszabśc:i i 
\Vięcej sprawami publicznemi się ni(j za.i1J1-
teresujemy. Sąd'Zę, że mi każdy przywa 
racyę. P. K. 

Gelsenkirchen. Z powodu śmierc1 po
sta Stotzd'a czekają Rodaków w .Essei1-
ski'em wyb~ry. Z po\rndu tychże poru
szon:>· także reformy naszej organizacyi 
wybbrczej J bardzo sluszrnc, bo regulamin 
pod niejednym względem zmienić wypada. 
Przedewszystkiem sądzę. że komitety po~ 
wfamy stale istnieć, a nie tylko \ czasie 
wyborów, a cho~by nie zawsze byly kom
pletne, to łatwiej jednk coś zrobić, gdy 
choć d\vóch lub trzech czfonkc'iw komitetu 
jest, niż gdy komitet wogóle nie istnieje. 
Mojem·zdanicrn winien każdy kornHet miej 
s.cowy co rok urządzuć wiec i na wiecu 
tym mógłby komitet zostać uzupełniony. 
Niechby też komitety powiatowe c.o rok u~ 
rząd.zJły wiece powiatowe, a ,,Ołó\\ ny ko
mitet" doroczny wiec ogólny, a sądz~. że 
przez t.J rozbudzilibyśmy w Rodakach za
mteresowanie się sprawą \\'Yborów. Ta
kie jest moje zdanie w tym względzie. 
~podziewam ię, ż.e gdy każdy z nas wy-
powie swe zdanie. to kom1s}"a, która ma 
opracować nowy regulamin będzie miała , 
ulatwioną pracę, znając zdan'1e wyb::irców. 
Krnkząc, zasyłam Szan. Rcdakcyi brater-
skie pozdrowienie. Reformator. 

Narodowy Związek · Robotniczy 
w Polsce pod ftoMkalem. 

Uo „Sl. Pol." nadesłano pierwszy nu
mer „Pochodni" tajnego organu Narodo-
wegoZwiązku Robotniczego. Po ogólnem 
wyjaśnieniu obecnej sytuacyi politycznej , 
„Pochodnia" '"' następujący sposób stre
szcza program robotników narc>dowych: 

l. W st0isunku do i\vłasnego społeczeń
stwa: rozwój poczucia narodowego, opar
tego na odpowiedniej wiedzy polskiej. oraz 
na świadomości interesów i potrzeb naro
dowych, a także wyrabianie poczucia łącz
ności z calem spoleczeństwem li przeci:w
dzialani-e agitacyi odrywającej moralnie 
klasę robotmczą od narodu. pO<l hastami 
walki klas 1 międzynarodowej solidarności 
proletaryatu. · ~ 

2. w stosunku do przedsi.ębiorców n 
zwierzchności fabrycznej: obrona intere-

sów ma teryalnych robotników, o zabezpi.c
czenie na starość \\rynairodz.e.nlc za kalec-
1v. a, o bezpiccze1istwo przy pracy i Vla!ll• 
ki hygicny fabrycznej (środkami wałki 
organizacye zawooowc, zbiorowe wysttł
pienia i strejki, tam, gdzie są dla nkh od
powiedme warunki 1 widoki powodzC'liia); 
obrona godności ludzkiej robotników. 

3. W stosunku d() pań twa: ornijanie 1 

o ile możności, wladz paf1stwowych (~ii-
cyi i mspcktoratu fabryczn~o) przy reia
lowaniu stosunku robouu.ka do pracoda-· 
wcy, organizowanie systematycznej walki 
o możność zbiorowcgoi dzialania i zbioro
wych układów z pracodaw~. 

4. Oprócz tego Narodowy Związ 
Robotniczy orgat!l'izujc sam lub popiera za
początkowaną przez mnych pracę kulturaJ
ną lub samopomoc ekonomiczną, jeśli ~ 
pozbawione cechy partyjnej. Tutaj nale
żą: opieka nad dzie~mi, organizowanie ży
cia towarzyskiego, szerzenie oświaty 
przez tajne szkolmctwo, czytclmctwo i 
nauczanie zbiorowe, wreszcie organizacya 
stowarzysze1i spożywczych, kas pożyczko 
wych itd. · 

Chwila obecna - koilczy się artykuł 
wstępny „Pochodni" - wklada na wszy
stkich Polaków obowiązek ' yt~żonej pra
cy dla dobra całego narodu, dla jego przy .. 
sztości. Do tej pracy wzywamy wszyst
kich, którzy tej lepszej prz}'szłośct prag~. 
Niech staną pod sztandarem narodowym!> 
bo on jeden poprowadzi nas do zwyci~
ztwa - do poprawienia losu calcj Polski -
losu warstwy robotniczej polskiej. 

W artykule pt. „Re~ olucya", redaAc
cya wyjaśnia, że rozmaite zwaszcza męty 
spoleczne rozumieją ten wyraz jako za
chętę do rabun!ku cudzego mienia. 

„Opowfadano nam - pisze „Pocho·· 
dnia" - zdarzenie następujące. - Drogą 
podmiejską szedl jakiś człowiek z małym 
chtopcem. Chlop1cc biegając wpadł do o
grodu przydrożnego i tam pocz:.ił wyrz~
rz:''izać szkody. Gdy ogrodnik wlaścicie 
Ja nadbiegł i za..:ząl upominać szkodnlika,. 
ojciec zacz<tł wymyślać 1 odgrażać si~, że 
11ie<llugie już wasze rządy darmozjady, 
niedługo będzie rewolucya, a \Vtcdy się u
spokoicie!" 

Tak są rozu.rri1anc hasla rewolucyjne. 
Działalność socyalistów, mimo ich wlasnej 
WO·lt może, prowadzi jednak do rcwolucyi 
sp.oleanej, a " łaśch ie do zupelnej ana.r··· 
chii w Polsce. Post~pując w ten sposób, 
socyaliści doprowadzą -do tego, że ustama 
wszelkie prawo, a zapanuje bezprawie. 
Nożem i rewolwerem trzeba będzie wla
snego żyda bronić. fabryki bedą zam
knięte, folwarki opustoszeją, ludzie zamo
żniejs1, co tchórzliwsi, będą się uciekali 
pod oiśickę policyi moskieiw, kicj, nawet 
partye socyalistyczne nie będĄ miały ża~ 
dnego wplYWU. Różne \\"a.rstwy narodu 
polskiego będą w walce ze sobą a rozJem
cą, pośrednikiem 1 obroń1.:ą będzie Moskal, 
który wówczas silną stopą , tanie w kraju 
polskim. Nędza i upadek na dlugie lata -
oto są obrazy przysztości. które w swem. 
zaślepieni u chq nam zgotować zwolcru1i:v 
rewolucyi." . ~ 

Cytatami z ,,Robotnika'' dowodzi "Po
chodnia" dalej, że P.(olska) P.(artya) S.(o-. 
yalistyczna) sama jest przeciwna bezceJo

wym rozruchom i ciąglym strejkom. 
„Robotnik" (tajny organ P. P. S.) Po

wiada o S(ocyal. D(em<)kracyi) K(rólestwa 
P(olskiego) i L(itwy): 

.• Tym ludziom się zdaje że c.ałe zada
nie rewolucyonistów polega na tern, abYt 
powoływać lud do walki... Jest to s~ 
wisko wygodne dla tych łudzi. bo uwalnia 
ich od myślenia nad wielu rztcZ.3JTll, ale 
zgubne dla ludu". Dalej czytamy takie 
zdania - „to rzecz}'"wiśc i e je_ t popychanie 



ido bezc.elo:w~cb krwawych awantur•· : 
„,bezbronni robotnky nic zwalczą gantizo.. 
nu warszawskiego, który w maju n.te byl 
:JJ1!111ejszy, uiż w listopadzie'', „latwo jest 
zafawać ..słowami, larwo rzucać has.fa: re

--wolucyjnc, ale dać ludowi choćby jaką ta
~ą broi1 przed w gwałtom jest truchttej", 
„,nie chcemy aąy popychano lud do wałki 

111a oślep" itd. 
Od czasu manii es ta cyi na Grzybo-wie 

1J>isma demokratyczno-narodowe powta
rzały to samo, ale wtedy P. P. S. nazywa
-la to zdradą sprawy „narodowej I robotni
cze, pisaniem żandarmów". 

Dalej następuje artykuł ·P. t: „Solldar-
111ość proletaryatu'~, w którym ~,Pochodnia'" 
'Wykazuje, że tej solidarności niema nawet 
wśród proletaryatu jednego narodu, tem
bardziei nie może byc mowy o jedności 
prnletaryatu różnych narodów. W artyku 
fo p. t.: „Wolność słowa" „Pochodni.a" cy
iqje przyklady jak ta socy.alłści w imię te-
10 hasla wzbijali zgromadzenia robotnicze 
jak grożono rewolwerem robotnikowi, któ
ry rozdawał odezwy ,Narod0iweg{)I Związ
k u Robotniczego". „Ladna wolność s.fo„ 
-wa!" k()ńczy „,Pocbodrua"A 

Daje nam to pewien przedsmak tego~ 
'coby si.ę działo w kraju rządzonym przez 
socyalistów. !(toby się ośmieht cokolwiek 
·ma<:zej pomyśleć, niżby to nakazali przy„ 
wódzcy, poszedłby p.od klucz lub na szu
bienicę. Bledme doprawdy ucisk moskie
wski wobec oocyalistycznych rządów". 

W artykule p. t. „J(rwawe dni", „Po
choclrua" omawia ostamie wypadki w Lo-
1dzi, wreszcie w „Listach" z Lodzi i Żyrar
dowa robotmcy skarżą się na teroryzm a-

• gitatorów socyalistycznych, którzy bez ża„ 
.:dnego powodu pchają wciąż robotników 
do strejków i do nedzy. W „Wiadomo
ściach różnych', „Pocho<lniai" przedruko
waJ parę „pięknrejszych kwiatków" z „Na
przodu", który robotników narodowy.eh w 
Królestwie obrzuca wciąż stekiem ordynar 
JlYch \vymysłów i obelg. 

Wiec wyborczy w Chełmży 
na powiat toruński \Vliejskli odbył się w 
JJiedz.ielę - jak pi!sze „Oaz. Orµdz." -
przy dość znacznym udzale wyborców. 

O godzinie kwadrans na 5 po polud'niu 
zagaił wńec p. Sczami•ecki z Nawry pochwa 
leniem Pana Boga. Na przewodniczącego 
obrano p. Sczanieckiego, który krótko, ale 
jasno wytf.omaczy ł cel wJeca, zaznaczają i; 
. że wybra:liśmy przed dwoma laty po tru
-dnej walce wyborczej p. BrejskiegQ z To
'runia na poslai na lat pięć, a którego to wy
bór, jak wiadomo, komisya wybOlrcza par
Jarnentu niemfockiego unieważnlila. Pan. 
Brejski nie życzył sobie nowego wyboru, 
lecz ze swej strony polecił jako kandydata 
p. posta Schroedera. Jakkolwiekbą<lź rze
czy się ułożą, obowmzkiem świętym wszy 
stkkh wyborców polskich będzie starać 
.snę o zwycięztwo kandydata pofskiego. 
Potrzebnern bmvliem jest, aby bronił spraw. 
polskich z trybuny 'parlamentu i toi .tern 
więcej, że ucisk polskości pod każdym 
względem coraz bardziej się wmnaga. 

Następnie za.znacza p. Berger z Toru-
ia, że p. Brejski w „Gazecie Toru!lskiej'; 
oświadcza, iż ze względu na wyraźmi, wolę 
swych wyborców pom~mo poprzednie) 
swej n.'iechęci kandydaturę przyjmuje. Sci
śle biorąc istniała takowa prawnie aż do
tąd,gdyż postarwiooa: przed gtównemi wy.
borami na przeciąg lat 5, zatrzymała swą 
ważność pomimo unieważnienia mandatu 
t ego przez parlament. Niesłuszniie więc 
l(omitet Centralny po.nown\ie chcial two
rzyć nową listę kandydatów, co p. Brei
skiego urazić musiało. 

Wobec tych wywodów bierze p. 
Szczaniecki I(omitet Centralny w obro.nt;, 
usilując wykazać, że d'zialał on bez zki 
woli; nową listę kandydatów chciał bo
wiem sporządzić tylko dla tego, ponieważ 
Ji. Breiski wzbrarnal się przyjąć rnan<lat 
ponownie. 

Na stawiDne teraiz przez p. przewodni
czącego pytanie, kogo wyborcy chcą mieć 
k andydatem? odpowiedz~ano iednoglo 
śnie: p. Brejskiego ! .... ,. 

Na drugiem miejscu zgodzono się po
stawić na wszelki przypadek jako kandy
data na posta p. Schroedera z Brodnicy. 
Wyraźnie jednak zebra111i domagali się, aby 
tylko l(omitet Centralny zastósowal się 
ściśle do ich woli a me postawil może na 
J>icrwszem miejscu kandydata .drugiego. 

PatI1 Scza!niecki zapewnia: stanO!Wczo, 
iż Komitet Centralny z wszelką pewnością 
spełni życzenie wyborców. - W dalszym 
ciągu :wykazuje mówca, ii ag!ta-cya '\\'Y
borcza pociąga za sobą bardzo znaczne ko
szta, które żadną m~arą n.a barki odnośne
igo kandydata spadać nie pmvinny. Ra-

czej c.aly ogól wyborców, datkami, choć 
. drobnemi, do pokrycia tych kosztów•przy
czynić się powinien. 

Na wezwanie p. Wieczorka z Toru111a: 
.aby komitety parafialne rozwinely jak naj. 
skuteczniejszą dzialalność wybor.czą, od
powiada pan Sczaniecki, iż takowe da.wniel 
doskonale z zadania swego się wywiązały 
.a i teraz dają wszelką rękojrmę, że 1 obec
nie tak samo się spiszą. 

Pan Walka z Torunia zaleca w gorą
cych słowach wytężenie wszystkich sił dla 
wyboru p. Brejskiego, który jako posel z 
uzmania; godną gorliwością brooil spraw 
naszych polskich, a mianowicie też starat 
się o polepszenie doli robotników. Prze
mowę swą zakończyl p. ·W. trzykrotnym 
okrzykiem na cześć p. Brejsldego, który 
zehranie z zapelem powtórzylo. 

l(ró:tko przed 5. godziiną zamknąl prze
wodniczący zebranie, które trwało stósun
kowo bardzo krótko, chociaż sporo ·waż
nych spraw na niem załatwłiono. 

Katastrofa kopalniana w ,.Bo· 
· rusyi". 

W czwartek trzeba bylo pośpiesznie 
przerwać prace ratunkowe z powodu nie
bezpieczeństwa, jakie grozłloi od nagroma
dzonych ga:zów wybuch.owych. Gorączka 
wewnątrz ·kopaJm wzrasta tak, iż nń.e ma 
na<lziei wydobyci.a reszty -0fiar przed upły
wem dni kilku a może i kilikunastu. Na 
koof erencyi zarządu kopalni z urzędem 
górniczym uchwalono przerwać na raiztie 
prace ratu11k0iwe. Sądzq, że szyb, przez 
który pr-0wa<lzą pumpy, a który waijdujt: 
Się w oddaleniu około 1D metrów od sz.Y.
bu głównego, jeist obecnie także zagrOIŻo
ny; przez szyb ten przechoidzono dotąd 
przy pracach ratu1nkorwych z czw:artegio na 
piąte p~ętro. Pnmeważ dn miejsca (6-te 
piętro), w którem ma się znajdować reszta 
ofiar, iinaczei dotrzeć •nie można jak pr'Z'ez 
palący się szyb glówny, więc istniał za
miar pnzebicrn się na 6-te piętro z przyle
gfej kopa.mi „Oennandia.". Zamiaru zaniie
chaino jednaikowotŻ, gdyż urząd górniczy · 
nie dal zezw~Jenia wskutek grożąceg-0· nte
bezpieczeństwa. 

Pogrzeb wydobytych sześciu ofiar ma 
się vdlbyć w sobo~, jeżeli na tQI pozwo~· u
rząd gómi:cz.y. Nazwiiskai ich są: Augu
styn Brand z Oes pel; Fryderyk Langner z 
HQitnbruch; Fryderyk Kalka ;z Ltitgendort
mund; Włlhelm Wacker z Ltitgiendort
mund; Mateusz Jasner z Oespel; Konrad 
Bisterhus z Stockum. 

„Alkohol a wiedza". 
Pod ty.m tytułem wydala „Eleuterya'' 

krakowska odezwę lekarzy do społeczeń
stwa polskiego. Odezwa ta podpisana 
przez 158 wybitnych lekarzy, ze wszy
stkich zaborówJ brzmi następująco: 

1. Badania naukowe wykazaly, że al„ 
kohol nawet w miernych ilościach użYjwa
ny, powoduje i wywolywa: zaburzenia w 
czynnościa-ch mózgu, poraża: siłę woli, u
pośledza zmysł krytyczny, przytępia 
zmysl etycziny i stytyczny, nareszde osfa
bia moc panowall1jla nad sobą. Taka dzia
łalnośc alkoholu zmusza ido uznania go za 
trudznę; to też nie powinien on być nadai 
zalkzany do śmdków odżywczych. 

2. Wlledza stwierdzila następnie, że 
wskutek używania napojów alkoholowych, 
obl1Jlża się znacznie odporność naszego cia
ła, odnOJŚnie do zarazków chorobowy~h 
wszelkie.go rodzaju i że przez to skraca Się 
dlugość życia ludzkiego. 

3. Ludzie zupełnie wstrzemiięźliwi, 
odznaczają stlę o wiele znaczniejszą dziel
rwśc1ą twórczą, w porównall!iu z umiarko
wanie nawet pijącymi, większą wytrwało
ścią fizyczną, moralną i dntelektualną, a 
nadto silniejszą odpornością w chornbacb 
zakaźnych. 

4. Największe jedrnak niebezpiieczcń
stwo ze strony napojów wyskokowycll 
widmmy w degeneracyi, czyli zwyrodnie
niu rasy ludzkiej. Potomstwo pJjących od
znacza się wogóle slabą budo.wą dala, a w 
szczególności -0slabieniem organu nerwu
wego. Niebezpieczeilstwo, o którem mo„ 
wa, potęguje się obecnie przez to, że i ko
biety zwolna, lecz coraz więcej ulegają 
zwyczajoW1 pida, a w ten sposób zakażą 
się trucizną i tę dotąd zdrową polowę km· I 
lud'zkiei. Ody matki przyszłych pokolei1 
zaczną w~ tak sHnie zatruwać, jak ·to czy
nili i czynią ojcowie, to degeneracy~ iśt 
będzie z komeczności <.ialeko szybciej, ni;; 
szła dotychczas i już w niedlug~m czasie 
nastą.pi powszechne zwyrodnienie. 

5. Lec.z zto, spo·wodowane alkoholi ~~-

mem, ciotyka nietylko tych, którzy s.ię ma 
oddają, lecz godzi także w niewinn} eh . 
Tysiące ludzi gmic skutkiem nalogu pC:·· 
jedynczych jednostek. Przywjedźmy, sri
bie na pamięć owe straszne katastrofy na 
drogach żelaznych, na morzu, w fabr.V-· 
kach, kopalniach, warsztatach, następriie 
rozboje, złodziejstwa, podpalania etc., dc
konywane w stanie upojenia. Uprzyto
mnijmy sobie cierpienia tych m1lionów 
istot, tysiąca tysięcy rodzini nękanych bez 
litości przez opojów-ojców, a nastGp;1:c 
rozważmy inne skutki pijańshva, to ujn:y
my setki tys.iący dzieci, rodzonych w cho
robie i nędzy; wszak one s.tają się cięża
rem dla społeczei1stwa i przekazują z pJ
kolenia na pokolenie. nędzę swoją i swoje 
choroby. 

6. W myśl tego vvszystkiego, co si~ 
powiedzialo powyżei, uznaJenry za święty 
obowiązek każdego człDwieka myślącego, 
którego nałóg me pokonał jeszcze, ażehy 
wszelkiemi silaimi współdzialal z: tymi, kto. 
rzy podjęli walkę z alkoholizmem, daiąc z 
siebie przykład zupełnej wstrzemięźliwo
ści. 

Jesteśmy przekonani, że po usunięciu 
napojów wyskokowych z użycia, inme 
przyczyny nędzy ludzkiej dadzą si~ łatwiej 
pokonać i wtediy d0piero nastąpić będzie 
moglo rozwiązanie w.ielkich zadar1 społe
cznych. 

(Następuje 158 podpisó'\"). 

· · :Ziemie polskie. 
Z Prus ~aebodnich Warmii i Mazur. 

Wyb6r)f do parlamentu niemieckjego 
w okręgu chełmińsko-toruńsko~wąbrze
skim odbędą się 7 września. 

Toruń. Skradziony dwQrzec kolejo
wy należy bądź co bądź do. wydarze6 nie
ZwYklych. Z Torunia donoszą, że budy
nek dw.orcowy na torze kolejki pomiędzy 
Toruniem a Lubkzem zniikl. Budynek, 
który 29 czerwca stal jeszcze na swojem 
miejscu, przepadł w nocy na 30 i nie ma 
po nim ani śladu. Urzędnicy nie \viedzteli. 
czy b sen, czy rz.eczywjstość. Oczywi
ście zabrafil się złodzieje w nocy szczerze 
do pracy i „dworzec", który byt budą z, 
desek, rozebraJi. 

Lubawa. I(omisya kolonizacyjna. ku
pała od p. Stremlowa majątek Lonkorz w 
powiecie lubawskim, obejmujący 600 
mórg. 

Olsztyn. W „Oof1cu Mazurskim" nr . 
5-ty znajdujmy następujące «)Ś\.vJiadczenie: 

„Aby uniknąć ni-eporozumień poda:ie
my do wiadomości publi'Cznej, że „Goniec 
Mazurskhu nie' ma już inie wspólnego z p. 
dr. Fr. I(arasem. - Bi.smo nasze w takim 
duchu redagować będziemy, jak na wstę
piie numeru okazowego w artykule „Od 
Redakcyi nakreśliliśmy. Redakcya Gońca 
Mazurskiiego". „Oaz. Olszt." zauważa: 

Coś to źle się zapowiad'a jak na począ
tek. Trzy pierwsze numera „Gońca Ma
zurskiego" podpisalo trzech różnych wyda 
wców i to numer 1-sz.y pan Szczepan Ka,
raś, numer 2-gi p, dr. Fr. Karaś, a numer 
3-ci p. Pr. Pospieszyński. Teraz wspól
ność p. dr. l(arasiia z „Gol1cem Mazurskim': 
mstata już zerwana. Co to dalej będizie? 

Sopoty. W sobotę w kurgartenie gra
ta kapela n1el-odye rosyjskie i w koócu 
„Boże cara chra(1". Studenci Polacy z te
g-0 powodu urządz1i.Ji wspó1nie demonstrar 
cyę antimsyjską, bijąc laskattnl w stoly, 
sykając i gwnzdając. Donoszą o tern haka 
tystyczne gazety niemieckie i uderzają \V 

Polakó,v. Poznański „Tageblatt" pisze na 
wet bombastycznie, iż polskim chfopcom 
trzeba pokazać, że Sapoty s.ą miastem nie
miicckiem. 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 
Inowrocław. Jak donosi „Dz. K.ui.", 

nabyl tamrejszy cbywatel gospodarz :p. 
Józef Czapla drogą kupna na Starem Mie~ 
ście 63 morgm·re g-ospodarstwo odp, Wta„ 
dyslawa. Szymczaka za 44 OOO marek, 
Przewlaszczenie sądOJwe już nastąpifo. 
Pan Czapla rozpoczął swą gJspodiarkę na 
roli od 5 mórg, dzis'iaj dzięki swej intell
gencyi, pracowitości i zaradności, posiada 
102 morgi roli. Daj Boże v.ięcej ta.knch po
stępo\vych gospodarzy. 

Rawicz. W ubiegłym tygodniu '' ~ -
buchł ogień w fabryce pieców i garncarni 
pana Adascha. Pożar powstał na gómem 
piętrze i przy panującej ogromnej gorącz
ce i suszy rozszerzył się z taką szybko
ścią, że niebawem wychod~ily pbmienie 
oknami i otworami. Wielkie dre-wn.liane 
rusztowanie i sztalugi w suszehiiach, far
by, proszek do glazuro\vania r rozmaite in
ne matcr-ply podsycafy ogień coraz \\'lię-

cej. Straż ogniowa musiafa prac;ni.·ać 
natężeniem, aby ocalić mieszkanie 1. sąs· 
dnie domy. Tymczasem pożar szerzy! · 
dalej i zniszczyl w krótkim czasie górrit 
dolne piętra fabryczne. Pozostały iui ~ 
ko· miejsca, gdzie stały maszyny i Inne 
rządzenia przemysłowe. Aby. te urair. 
wać, praco.wala straż pożarna z ca1;· 
wysiłkiem. C~kie to zadanie udał:> 
w koócu i o godz. 9 z rana był ogi.e~1 ~t. 
szcny. Szkody, które ponosi właśc[c ~: 
są dosyć znaczne, gdyż zostały zmszczo 
\.\-szelkie zapasy gotowegJ t<Jwaru. ~ 
dynk,1 i mieszkalne i fabryczne byty 7.Z.. 

bezpieczone. 
Poznań. „Orędownik" pisze: Wo 

nica ze Spła\:i.: ia, p. Stolpe, skazali} zos~j 
przez policyę tutejszą na 30 marek kar:· 
za to, że na cylindrze liberyjnym 111;! 
przyczepfoną kakaroę o barwach czerwo. 
no-białych. ZadenuncyowaJ go policyar· 
p. Rettschlag. ·• 

Skazny zamierza odwolać. się d·o sąd J 
i na obrooę swoją przytoczyć, że ia.kikol. 
wiek kokarda była czenvono-biala, to iw. 
nak cylinder byt czarny. calość w ię' 
przedstawiafa barnrQ czarno-czerwor~ 
bi.alą, czyli kOllory rzeszy niemłeckiej 1 
tern samem cylinder ów nie mógl być grt. 
źnym dla państwa. Nieda\.rno grożono k2• 

rą pewnemu oby;watelowfi, który wystaw:r 
dom z czerwonej cegły i bialego piaskow. 
ca. Unikm:ił nn kary tylko prz.ez to, że u:. 
ryentowal się szybko ł na ka.mieni.cy pe. 
lożyl dach czarny. Całość więc stata ~ 
harmoni'juie niemiecką. Policyantowl p 
Rettscł].fagowi, którego gorHwość niilie, 
szem przekazujemy potomności, don~simi· 
że ,,. h()te1u niemieckim Myliusa \ V Po2Jltl. · 
niu są białe stoliki ogródkowe z czen1:0. 
nemi n.aga.mi i takież krzesełka. Mo-że p 
Rettschlag pospieszy i tam ratowar~ Pań· 
stw::l, nim właściciel hotelu zdąży dodać 
czarne pasy lub kratki. 

Ze ~lązka czyli Starej Polski. 
Swpienice. W zeszly czwartek za. 

chorowała na tężec karku żona pe.wneg( 
tutejszego robtnika. Gdy ją chciano pm. 
nieść do mysl.oWickiego lazaretu knapf 
szftowego, mąż opa:rl się temu i nte pJ 
zwolil pod żadnym warunkiem uczynić le· 
go. Pon[eważ wiedziano, że mus.i iść wie 
czorem do pracy, postanowiono :)dczeka 
aż do wieczora i podczas jego nieobecno 
ści zabrać chorą. Chora jednak ::rwoż u 
marta w tym samym dnJu jeszcze, a mal 
żonkowi wytoczono proces , jakoby on o 
porem swym zawinil byl śmierć swej żo 
ny. 

. Wiadomości z~ świata. 
Niemcy. Pomoc niemieckich socya 

listów efa socyaldemokracyi w l(rólestwie 
Centralny zarząd niemieckiej partyi socya 
nJ-demokratycznej og1osil odezwę , w któ 
rej nawołuje wszystkich Z\Yolenników par 
tyi do czynnego. popierania ruchu rewom. 
cyjnego w P<>lsce. Odezv;;a zaznacu, żt 
niemieccy socy:.:ll iś·J; d{ ... tychczas okazywa 
li temu rnchO\\ i tylko cichą przychylno'•~ 
lecz czas np.dszedł by na rzecz ,,bohater 
skiej i nierównej" \Valki po!skicg.) prole 
taryatu z bezwstydnym rządem carat 
złożyli socyaLiści odpowiednie ofiary. Za 
rząd poleca bezzwfoczne zbieranie składe 
w calych Niemczech w calu „zm~1iejszen i. 
do pewnego stopnia cierpień, ponoszonfc 
przez tych, którzy pracują nad wyswobll· 
dzeniem Rosyi ( !) - oraz zapewnia, ~< 
zebrane ienJądze dojdą do rąk wfaśc1 • 
wych. 

Z f rancyi. Na posiedzeniu Izby depu·1 
towany.ch prezydent gabi,netu Rouvicr .Cf 

świadczył, iż rząd w zasadzie nie jest n:e: 
przychylny k()nferency.i marokańskie! 
Rządy: niemieck·i i francuzki poroiumiai.s 
Slę już co do następujących punktów, a rn r 

nowi cie: w sprawfe zwierzchnictwa su!ta 
na, w sprawie nietykalnośdi Maroka 1 v. 
sprawie uznani.a stw.orzonego dla Fran~Y 
p-0fożenia w Maroko. 

Porozumienie jest zupełne. Uino11:a 
francuzko-ang~elska i fra11cuzko-l1iszPaJ1

• 

ska pozostają dla Francyd n1enarusz:>ne. 
(ży·we oklaski). 

Dep. Cochin oświadcza, iż pragnie \i 
· t~j sprawie wystosować pytainie, ~le ~~~ 
v1er odpowiada, że n.ie ma nic w1ęceJ 
dodarua. 

Dalej wyrażono żądanie, aby Rovvicil 
przedlożyl księgę żółtą. Ro.uvier ~godz. 
się na to, przyczem ośwJaoczyl, iż nie :n 
że odpowiadać na interpelacye przed u 
czenieni konferencyi marokańskiej. Na telll 
spra1wę tę zalat'\\r~nv. 



1 Rosyi. Dzienniki rosyjskie rozpisu
ją si~ w artykułach naczelnych o położeniu 
w uakzamiejszych barwach. „Razś\ iet'' 
zapewnia, że Rosya zajmuje się tysiąc razy 
więcej N-,dokami rewolucyi, niż widokami 
pokoju. „Rewolucya patrzy nam teraz w 
-0czy, napełniając rozpaczą tych, którzy 
wcz.'.>raj jeszcze spoglądali jaśniejszych 
dni". Znów „Russk. Wiedom." piszą: 
,,Przyzwyczajamy su~ słyszeć o ogłoszeniu 
stanu oblężenia w rozmaitych stronach pa.[1 
stwa, mimo, że rząd nie raczy wymierne 
nam powodów: tak doniosłego rozporzą
dzenia". W „Naszej Żizn~" czytamy: 
.,Rząd chialby 'ń-l!Ilówić w ruas przekonanie 
że wystarczyfu, ukazanie się pewnej liczby 
agitatorów, ażeby ustala karność • lojal
ność marynarki, lecz widocznem jest, że 
katastrofa pochodzi z innych, głębszych 
przyczyn. Okazuje się, że bierna ciemno
ta nie zdoła utrzymać porządku i że pro
sty strach zlem jest narzędziem rz<l.dn'·. 
. ,Syn Otieczestwa" widzi cztery osobne, 
ałe wzajemne n~zy sobą uzależnio.ne ::>b
jawy w odeskich wypadka.ch': rozruchy 
robocze, ruch agrarny, chuliganizm j bunt. 
Ostatni objaw „wskazuje na zl-Owrogi po
stęp rozkladu w tym wlaśnlle orgaa1iźmie, 
który jest z tradycyi najbardziej loja:lny 1 

najwięcej oddany utrzymaniu spok::>iu". 
„Now. Wrem1a" o-plakuje nieszczęścia .Ro
syi i czeka na sąd niebios nad ich spraiwa
mi. 

Z Austryi. Z powodu ważruiejszych 
spraw me zwróciliśmy dotąd uwag.i na osta 
tnie 01ekawe posiedzenie austryackiej izby 
poselskie.i. 

Wypowiiedzian-Oi tam otwarcie, że 
wszechniemcy austryaccy dążą do połącze 
nia Austryi z cesarstwem niemieckiem. 

W ciągu posiedzenia, które odbyło się 
w zeszlą sobotę p. Stein uzasadniając swój 
wniosek naglący o z\volanie R.iady paflstwa 
w razłe zamianowania ostatecznego gabi
netu pa;rJamentarneg-oi na Węgrzech, o
świadczył: Celem naszym jest przyłącze.
nie niemieckich krajów Austryi do państwa 
niemieckiego. 

P. Gross przedl'ożyl następujący wnio 
sek naglący: W z.ywa się rząd, aby ze 
względu na stosunki panujące na Wę
grzech, byl przygotowany ·na ·wszystkie 
ewentualnośd, ta1k, żeby ani rząd ant par
lament nde daly się zaskoczyć przez zajścia 
tamtejsze i abyśmy nie mu~eli stanąć 

przed dokonanymi faktami. Wzy,\va się 
rząd, aby zwJ.:łał natychmiast Radę pań
stwa w chwili, gdyby na Węgrzech utwo
rzony był nowy rząd parlamentarny, albo 
też mfało tam w innych sprawach politycz
nych nastąpić rozstrzygnięcie·. 

Prezydent br. Gautsch 'OdpiieraJ zarzut 
p. Steina, jakoby rząd wplywal na to, żeby 
prasa wiedeńska nie notowała wystąpienia 
w Izbie \V szechm.emców i ich przywódz
cy Schoenerera. 

Proszę abli pana posła Steina - cią
gnął bar. Gautsch dalej - aby był tak do
bry i oce1r.ianae naszej wa:rtości jako so
jusznika pozostawił naszym sojusznikom, 
a sądzę. że Dcenianie to znacznie się ró
żnić będzi·e oo sądu pana posła. Gdyby je
dnak to ocenianie wypadł:) gorzej, kliedy 
już na oo liczymy, to stwierdzltć muszę, że 
do tego. ruieco przyczyndliby się panowie 
J>Oslowre z tej partyi po'litycznej, do któ
rej par1 poseJ Stein należy. (Oklaski). Mu
szę panu postowi podz1ękJiwać za jego lo
jalne oświadczenie 1 podnieść, że drioga, 
którą ja i<lę, nie jest wcafo blizką te·j, którą 
idą Wszechniemcy (wesoloś,6); a także mu
szę mu P-Odzliekować za; to, iż znów z taką 
szczerością wyjawił cel swój wobec calej 
Izby. Szczerość za szczerość. Wi>~c i ja 
szczerze ośw:iadczam, iż cel, który pan P'J
sel podnosi jako cel swojej po]jtycznej dzia 
łałności, z pewnością nie jest moian,, t. ~e 
cel ten będę zwakzał nietylko w terazmeJ
szym mdim charakterze jako prezydent gą 
bin-etu, ale zawsze i \Yszędzie, dopóki będę 
brał udziaJ w życiu publicznem. (Żywe 
oklask.i, przerywania ze strony Wszech
niemców). , 

P. Wolf wola: Cel ten będzie tnvac 
dfużej niż Wasz.ai Ekscelencya ! 

Bar. Gautsch: Być może! Co się zaś 
tyczy uczynionych właśnie wniosków ~a~ 
glących, to pozwolę sobie prZYI_><m.m1ec 
111oje oświadczenie, złożone w kom1sy1 c~l
nej i bmisyi Derschatty 1 muszę raz Je
szcze PQdnieść iż rząd uwa:ra za swój obo·· 
Wiązek, skoro' tylko tego będzie pot:z~b~, 
·~w.olać Radę państwa, a to tembar<1~1eJ, ~e 
Jest przekonaoy, iż zgodne współdz1alame 
rządu 'i parlamentu daje gwairancyę sta
nowczej obrony naszych interesów. (0-
·klaski.) 

W głJsowaniu przyjęto naglość obu 
Wnioskó\v, a \\~osek p. Grossa przyjęto 
161 glosami przeciw 9. 

1 róin\"li stron. 
Nieszczęście w M.iilhełm n. Rullrą. 
W walcowni blachy Thy.ssen'a i pól

ki \\skutek trujących gazów ponieśli ", 
cz\\'artck śmierć nadmżynier ttannesen, 2 
momerów i 2 robotników. 6 robotników 
powk>dło się przy·wrócić do życia. Wtcj 
samej godzinie płyta rozp::>lowiła jednego 
robotnika w. tejże fabryce. Smierć na tą
piła na miejscu. 

Essen. W nocy z 11 na 12 bm. wtar
gnęli złodzieje do kościolai Panny Mary1 i 
usiŁo:wali r-0zbić tabernakulum, co im si~ 
nie udało. Chcieli si~ też włamać do za
krystyi, ale i tu s[ę im me powiodło. 

Sterkrade. Błefang zostanie przylą
czr . .my do Sterkrade. 

Bottrop. Centrowa „Essener V 0łks
:zc·ituug" pisze, że w Bottropie po~ło si<~ 
kilku ludzi, a byli to Polacy. Gdy nien)Jec
kic „michle" sil,; pocz11bi..1, wtedy „blatt" 
nic dodaje, że to nicmcy, .a naro<iow:>ść 
polską wspomina dla tego, aby tatkę p1-zy
pi4ć Polakom. Naturalnie, że ten sam blat 
będzie żądał, aby Polacy gło·SO\vaH na cen
trawca. 

Oeynhausen dn. 12 lipca 1905. M 1lą ~ 
pożądainą wiadomością dzielimy się z na:. 
szymi czytelnikami okollcy tutejszej i ro
botnikami Polakami, że w kąpielach Ocyn
hauskich pod .Mk.ndan 11a kuraicy.i Jd kilku 
dn!i bawi kapłan pewien, polak, proboszcz 
znany z Prus Zachodnich, który na prośbę 
wyg11a1ków kilku urzędnlików, u ks. bi·sku
pa Paderbornski.cg0i wyjednał sobie prawo 
słuchania spzywiedzi św. Sposobność to 
dJ.bra i dia wszystkich iinnych polaków o
ko~1cznych, aby się przez spowiedź w oj
czystym języku z Panem Bogiem pojc.d
nać. Ksiądz ten codziennie w kośa'icle tu
terszcm odprawia Miszę św. o godz. 60 z 
ra.:na, mi.eszka na pcnsyi u Sióstr Franci
szkanek, w domu nazwanym Bernla1rdus
heim przy pairku, a pozo.staje już tylko. tu 
2 tygodnie, do 28 lipca b. r. 

Tow. „JednośJć" p. op. św. Staniisława 
B. w Essen. 

W niedzielę, dnia 16 lipca po tx>l. o g. 
2 odbędzie się posiedzenie w lokalu p:>sie
dzeń . Liiczny udział pożądany. Gości~ 
mHe widziani. Zarząd. (2 J 

Towarzystwo św. Józefa w Herten 
donosi swym członkom, ·iż przyszłe walne 
zebranie odbędzie się w niedz!ielę, dnfia 16 
lipca zaraz po nabożeństwie P.olskien:1 ·01 g_. 
5. O liczny udzial uprasza się, poruewaz 
są niektóre sprawy do zalatwierua 1 obór 
nowego zarządu. (1) 

M. l(rólik, przew. 

Tow. gimn. „Sokół" w Rauxeł-Habinghor~t 
daje do wiadomośc1 swym czl~nkJ1m, . iź 
zwyczajne posiedzenie wy~adme w .me
ilz.ielę, 16 łipca z powodu ~1elgrz~k1 ~o 
w erl. Przyszłe posiedz·eme będzie dnia 
·23 bm. o godz. 2 po pot Ozolem! . (1) 

Wydział. 

Tow. polskich przemysłowców w Bruchu~ 
Donosi się uprzejmie tym czlonkon: 1 

gościom, którzy w zeszłą niedzielę c?c1ell 
wziąść udział w wycieczce, że °'.berzy~ta 
bez wiedzy naszej zrobił wstę~ne L dla sie
bie je bral, przeto jest ta wyc1e~zka odło
żona do innego ogrodu, na co się wszyst-
kim zwraca uwagę. · . . 

Zebranie dla członków odbędz11e się ~ 
poniedziałek 17 bm. wieczorem ? ~odz . .. 9Y:z 
Z powodu ważnych spraw prosi się o licz
ne przybycie. Zarząd. (I) 

Towarzystwo św. Barbary .w ~erten: 
Przyszłe zebranie odbedz1,e się w mc:

dzielę, dnia 16 bm. PO p;}ł. 0 godz: 4· O h
czny udzial członków uprasza się. 
(1) Zarząd. 

Tow. polsko-kat. „Sobieski w Blumenthalu 
urzqdza dnia 23 lipca r. b., lato'7'ą zabajWę 
(czyli, majówkę). D::> wspoludz1~lu są Z<li
proszone towarzystwa następu1ące: I. 
Tow. śpiewu „Wesofość"; 2. Tow. „~ar
dzieja" p. -0p. św. Stanislawai; 3. Tow. S\\ • 

Józefa. Wymarsz o godz. 3 PJ pof. ~ hote .. 
lu p. flocke na plac Liissum, Kolonia. ~ 
liczny udział uprasza Zarząd. (l J 

Koło śpiewu „Echo .~aiowe" -~ Bau1::i~ 
oznajmia czl.onkom, 1z lekcyai spiiewu .. 
będzie się o godz. 11, a ? godz:., 4_ o<lbędz~e 
· nucsięczne zebrame. UPI asza si_G 

się k ·1· . . ebra11 czlonkÓ\\·, ażeby Si~ ja nanczrue1 ,z.· . ' 
gdyż ma..rny waine sprawy do o~ow ierua: 
Ta:k samo zaprasza Slię tych, ktor~y dah 
się zapisać na cz.lonków na nasze1 zaba-' 
\de, a otrzymają usta\VT. Zar~d. (1) 

To ·. ·. Antoniego · Recklinhausen-Siid. 
\ niedziele, dnia 16 lipca o godz. 4 po 

p I. odbę zie · ~ ' · kału · ke po · dz.c
me na któr wszyscy przybyć po · nf, 
gdyż nicd2llel „J bm: bierzemy u ział w 
ro znicy Tow. ś r. Lud rika w D" t In. 
li zny udział pro i Zarząd. (JJ 

Towarzy. two św. Józefa z Heissen 
7a ·l Tow. św. Antoni go z Ober-. tymm 
za otrzymane 6 m r. na chorągi w ,,.e ta
ropol kie „Bóg zapłać„. \ imieniu Towa
rzy t" a Mich. Grajek. prze ' . (ł) 

Tow. św. Barbar Bitterf eld 
urządza w niedzielę dnia 23 t. m. lato ą 
zabawę, na .któr•l wszystkich J~odaków z 
okoJky najuprzejmiej zapraszamy. I o
czqtek o godz. 4 po pot Zarząd. 2) 

Tow. św. Ludwika w Disteln-Sch rlebeck 
obchodzi S rocznicG dnia 23 lipca na ' ali p. 
Brnnkmanna w tterten . 

Program obchodu: l. Przyjmowanie 
bratnich towarzystw, które zaproszenie {1-
debraly o gO'dz. 3 do 3~ po poł. na saJi W . 
l<eisinga w Distdn. 2. O godz. 1/: 

pochód do. kośCJola na nabożel1stwo. .-3. 
Po nabożei1stwie pochód z muzyką na salę 
zabawy p. Brinkmanna w łforten. 4. O 
godz. 5 nastąpi koncert wykonany przez 
orkiestr<: p. Pietrygi z Bruchu, przeplata
ny dek1amacyami i śPiiewem. 5. O g-O<lz.. 9 
wieczorem nastąpi ucieszny teatr pod tY;
tulem „Kultnrnik". 6. O godz. 12 koniec 
zabawy. Wstępne dla członków towarz. 
wyno~ JO fen., dla ni{~czlonków SO fen., 
przy kasie· 75 fen., kobiety mają wstęp 
woLny. O liczny udziar Rodaków z Di
stcln i okolicy uprasza Zarząd. (3J 

Tow. gimn. „Sokół'' w Laar. 
Walne zebranie odbędzie się w 11.kclzic 

lę, dnia 16 lipca o godz. 4 po pol. w lokalu 
zwykłych posiedze11. Na porządku obrad 
między innymi .obór naczelnika i sekreta
rza. O Jiq;ny udz.rnł uprasza się. Czołem! 
(1) Wydział. 

Tow. śś. Piotra i Pawła w Bruckhausen. 
W poniiedzialek, dnia 17 li{X:a przybę

dzie do param naszej Najprzewielebn~eiszy 
ks. biskup z MOłnastcru. Czbrnla::rwiie ze
chcą o go<lz. 5 pa pot. w lokalu posacdzeń 
zebrać. Każdy przypią0- wimen oznak. O 
liczny udział pros.i Zarząd. (1) 

Tow. św. Jana w Altendori-Essen-Wes~ 
donosi swym członkom oraz Rodakom z 
okolicy, iż w niedzielę, dnia 16 lipca urzą
dzamy wieczorek na malej sali. Początek 
o godz. S p;:> po!. Zarząd. 

Tow. św. Wojciecha w l(arnap 
poda.ie do wia<lomści swym czlonkom i 
wszystkim nam życzliwym Polakom za
rrli-eszkalym w Karnap i okolicy, iż w nie
dziele 16 lipca obchodzi Tow. nasze 5 rocz 
nicę istnienia swego w lokalu p. Leber na 
przeciwpoczty. Program uroczystości jest 
następujący: Od 3- 4 przyjmowanie bra
tnich tow., o godz. 4.xi wymarsz do ko
ścio1a na nabożeństwo z kazaniem pol
skiem, po nabożeństwie pochód przez nie
które ulice przy odgłosie kapeli P. Knika 
z ttęrne, potem koncert przeplatany mo~ 
wami panów prezesów, deklamacyami i 
śpie.wami w ko1ic teatr. Po. teatrze dal
sza zabawa. Wstępne dla członków wszy 
si.kich tow. 30 fen., nieczlonków 50 fen., 
przy kasie 75 fen. O liczny ndz.ial prosi 

Zarząd. 
Uwaga: Szanownych czlonków, któ

rzy zalegają więcej niż 4 mies. ze swemi 
składkami się uprasza, aby się z nich uiści
li w przeciwnym razie będą placić jako "!ie 
członkowie. Ktoby się chcial wpisać do 
grona naszego, może to uczynić pomiędzy 
gdz. 3 a 4. Szanowne tow., te które za
proszenie odebrały i te które dla traku a
dresów zaproszeń nie odebraly prosimy 
aby przybyły z chorągwiami i pałaszami. 
Czlo11kowie b~dą wyczcki\\ ali w czapkach 
i oznakach tow. na dworcu w Karr.ap i na 
przystanku tramwajowym naprzeciw pana 
Leber. (3) 

To ·. ,,Zgoda'' pod ez ·. w. tani ła ·a 
B. w Elberiełdzie 

ob hodzi ~ ni dziel 16 ·p a na li p. 
Berle, narożnik ord i amap tr w4 pię
tnast1 rocznicę, urozmaiconą konc rteP1 , 
picwami, deklamacyami, teatrem p. c 

„ł(oszyk kviafó') ' i ta1ic m :ia któr. 
zan. Rodaków . R.oda zk1 z clbcrf Idu i 
kołicy jak najserdeczni i zapra z my. 

Polskie nabożcl1shvo w kościele św. \ 'a
wrzyr1 a ( t. Laurentiuskirche) o . 0 po 
po.. Po zątek zaba\ ry zaraz po nabo2e:l
stwie. Zarząd. (2) 

Tow. erca Jezu owego w Rccklinghau en 
\V niedzielę, dnia l hpca o g z. 4 

po pol. odbGdzic s~ w ogrod7Je i ałi: 
,,Villa Franka'' zabawa łatowa. Konc rt w 
ogro<lzie wykona kapela p. Pietrygi z Bru
chu. \V~eczorcm teatr bardzo zajmu·ący. 
O liczny udział uprasza Zarząd. (3) 

Towarzyrz. św. Antoniego v Habinghorst 
donosi -wym członkom i wszystkim Po
dakom 1 J~oda zkom \" łiabinghor t, ·ż 
bierzemy udział w pielgrzymce <lo Wer!, 
która się o<lbcdzic w niedzielę <lnia JG lip
ca. Bilet 1 i programy można do tać n 
przewodniczącego Piotra f rąckowiaka, Al
fredstr. 2 i u zastGpcy Jana Gieł<l~ka Ro
merstr. 22. Porządek pielgrzymki je t u
mieszczony w programach. Uprasza się 
do tego zastósować. 3> 

Piotr Frąckowiak, nrze • 

Tow. św. Jana Ew. w Gclsenk.-Hlm n 
donosi szan. czlonkom, oraz WS7.Y tkł111 
f~odakom Hiillen i okolicy, oraz Towa ... 
rzystwom, które już od nas zaproszc.;inia 
odebrały, i tym, które dla braku adresów 
zaproszeil nie odebrały, iz w niedzielę, dnia 
23 I~pca obchodzi nasze wwarzystwo je
denastą rocznicę swego istnienia, w lokalu 
p~siedzef1 u P. Nachbarsznlte, dawniej Jcn
nessen, ul. Wannerstr. nr. 239. Sran. nam 
życzliwe towarzystwa prosimy, aby przy
byly z chorągwiami i paraszami. Porzą, .. 
dek uroczystości: od godz. 2 do 30 przyj., 
m(Y\\.·anfo bratnich towarzystw ,, i:pścL O 
godz. 10 min. do 4 \\!'}';marsz do kościoła na 
polskie nabożeństwo. Potem przywitanie 
bratnich towarzystw i gJści, koncert, de
klamacye 1 następnie teatr sztuczka 
dramatyczna z X wieku „Milość brater
ska szyli 2 lata w n1ewo1i". Po teatrze ta
niec. Mamy nadzieję, że nas rodacy i 
szan. Towarzystwa swą obecności<\ za
szczycić raczą. W stępnc dla naszych 
członków i dla bratnich towarzystw wy., 
nosi 30 fen., za ~kazaniem się ustawy to 
warzystwa. Gośaic pfacą przed cza em SU 
fen., przy kasie 75 fen. O liczny n<lziaf 
rocznicy serdecznie prosi Zarząd. 

Uwaga: Członkowie mają sposob--
ność do godz. 3 ze zaleglych skladek si 
mścić. I(. Woliński, sekr. (3 

•••• -'~***••' -~ \\T sprawie ,.Swjętojózafacrn • 
odbędzie się w niedzielę, dnia 16 lipca o. 
godz. 6 po pol. posiedzenie komitetu, "1Y
branego na wiecu w GelsenkJrchen, i to w 
sab p. Lobek, ul. Kirchstr., naprzediw ka-. 
tolickiego domu chorych. Wszystkich Ro
dak'ów, wymienionych jako czfonków ko-· 
mitetu w sprawozdaniu z ostatniego wieca . 
uprasza się o punktualne przybycie. (Jd) 

••~i~•ff•·;,).f'~~~. ~...,. 

Baczność Wanne ! 
zan. Zarządy towarzystw w zy

stkich polskich z Wanne zaprasza iG na: 
wspólne posiedzenie, jakie się odbędzie \\ . 
niedzielę dnia 16 lipca o gJ<lz. 4 PQ poL 
w sali p. J(ottmann'a '" Wanne przy uL 
J(arlstr. Na zebranie to zaprasza si~ tak .• 
że wszystkich innycb. obywateli polski· 
z Wanne, którzy się interesują sprawą 
wspólnej zabawy. O liczny udz.ia.r uprasz~. 
~ę. Z polecenia Olejniczak. (2· 

2 czeladników kra\'\~eckich, 
poszukuję zaraz 

. 1łI I e dz ł :B 8 k J. 
w lłerne1 ul. ~ • eu6tr. 24.. .:.--= 



·1111111111111111111111111111 li 
- Swój do swego 1 • J , = '°'zan. Rodakom polecamy na sezon latowy, w„eJkie matecye Ra 'I -

- suknie ł bluzki~ ; -
- czarne i kolorowe począwszy od 88 fen. za met&·. aż do ~ -

- najlep~ych. !:. -= _ Perkale, satyny, polskie płócienka na po- ~ • 
• 3 ściele i fartuchy, firany, kołdry, ;'[ = 
- • serwety ua 8tół białe i kol. we wlekła .w1bo:rze. =i: - I 

- ,! Specyalność: ::- • -

- ':. Polskie chustki na głowę różnegó rodzaju. ; ~ -
- ~ Chustki do nosa, krawaty, kapelusze i wszelką b1elhrnę dla ~ ~ -
- .!! niewiast, mężczyzn i dz~eci i t. d. ~= -
- • W8Zy~tkłm pohkim towar•ystwom t;!. -
- ;... ,aa obezyżuie, ii dostarczamy wszelkleso · :rodzaju :~ -
- ~ czapki \vedług życzenia po eenach jaknaj~ńszych. ~ 1 -
-~ ·=--= Lenartowski &, Talarczyk i= = w HERNE, ~= „ ul. Dworcowa 77. Bahnhofstr. 77. „ 2 2' 

1111111111111111111111111111111 

Kości.llllSzko, Poniatowski, Korfanty, Maryśka, Sokoły, Pflancery, Mexico, 

również papłeJ.•oMy Nł&t•odo'\ve. 
Noblessy., Sokoły, Tr6jki i Turcfory, oraz tabakę do zaż7wania we 

\"\1ielkim wyborze. - Przesyłki od 20 mr. - franko. 

Pranclszek Krajewski w Wattenscbeid, 
hurtowny interes i generalny zastępca firm polskich. 

~~ ....................... ~ .......... ~~--~ 000000000000000 oooocooooocooo 
iftAfTY oraz ręcme robótki wszelkiego ro- g • 1 · · 8 

<lzzju czyści jak najstaranniej cherniczrtie o Wiązarki we wielkim (8) o 
f'ARBIBRNIA OALLUSCHKE. PRALNIA W O wyborze o 
BOCHUM. Tel. nr. 911. I g z· polskim napi- g 

P.ilie: Hołstede. Iiernerstr. 259; Iierne, 8 sem można na- o 
Bahnhofstr. 3. 32, 73, 134; Eickel, Rohtnghau- 0 b · t lk Pi t B d 8 
sen. Linden, Hattłngen, Langendreer, Wttten, 0 yc Y o u. . o ra . u z~na, 
Anneu. Werne, Liitgendortmund, Marten, Ka- o Baukau, Hemnchstr. med. kose. kat. 8 
strop„ Wattenscheld, Kamen, Marten, Dortmund. 2"'000•000""0ttOOCO 00 a 
......... ~~~.....,.>Jr-<""'.r<"""'-""" ...... ·~'""'~ - "' „ 00080000000 

Spieszeie się, spieszcie ! 

W i e I k a ., y p r z e d aż 
towarów latowych 

I 

• c es1n er, 
Bochum, 

narożnik nlley ·AlleeMt.r. I Ronlgstr„ · 

Wszelkie towary latowe sprzedaje 
z rabatem 20 procent. 

BI Zadziwiająco tai~io I --.ie 

Około ~OOO . kołnierzvków 
pod gwarancyą, poczwórnych czysto płóciem1ych do wysiiukania. 

Sztuka po 3S fen. 

Ro bert Schlesinger, 

-·-·---O belgę 
wyrz11idzoną p. Gawtł 
ni:niejssem eof•m i 
przepDll&am .za to. 

Elźbieta Lesnik:, 
(1) Dortmuni. -······ 

zum goldenen Lowen. 

Baćzność Rodacy w Baakaa ! 
Szane>wnym Rodak.om w Baukau i okolicy polecam mój 

dobrze zaopatrzony 

skład towarów kolonialnych i tłuszczowych 
-· Zarazem polecam mój nowo zało.iony skład. bielłsny 
·~ i gotowizny. Polecam kaszole od nt.jmniejszych '10 naj- = 
·• większych, katt11nilti, wsł-fliki i hafty WSl!elkie~ rod?.a,jn we li 
~ wielkim wyborze. Polecam, t&kże bieliznę dla noworodków, ~ 

o~coocoooooooooocooooooooocoo g Farby •8zelł6ieao rodzaju, g 
0 oleje„ laki, p<:dzle, bronzy, melone 

8
a 

' kre.dy, farby_ urabi~nc i pokosty 0 o mozna u mme nabyc. 0 
I Szanowntj publiczności w Hel'D4.' i ol. oli~y polec.am mój bo-

gato zaopatrzoay skład 

materyj na ubrania paletoty, spodnie itd 
~ które wyko:aywan PODLUG MIARY ~ 

3) we własnym · · 

~ ko1zulki, powiiak; ws.zystk•J we wielkim wybone, od 10 = , 
~ fenygów za szt•kę począwszy, a.i do 1,40 mr. w8lłystko ~ 
CIS po cenach Jak najtańszych. Proszę SBanewn„ nb Rodaków ~: I = 0 poparcie megt przedsiębiorstwa i kreślę się .z @zannkiem ·- . 

PIOTR BUDZYN 
(3) w Baukau, ul. Heinrichstr. , 

I 
w a r s z t a c ie k r a w i e c k i m. 

ft1llh Gerhs•łh DR~t. 
w Hf'rne, ulica Dworeowa. 99, (Bahnhofstr. 99) nap. Meinhardt;a -

a Fiotr Budzyn w Baukau, g 
! ulica Henrf"k& (Helnrichstr.) niedaleko ko- O 
CS scioła katolick ego. (4) o 
o u 
000000000000000 00000000000000 

r._„ __ :____ ----- -----------
Polaka nsługa ! Ce!:ly nizkie I Towar dobry ! · 

Zwracam uwagę na mflje ksil\Żld rabatowe. Przy odłiiioae 
za. 60 marek daję 1)50 mr. rabatu w towarae. 

11 · I 

li AJTANSZE ARTUCHY ZIECI" 11' li z syamozy, perkalu i t. d. z wolantem i bez. li· 
L DługośB: 45, 50, 55 ctm. · 60, 65, 70 ctm. 75, 80, 85 ctm. I 
·11 IS Cen. 36 Cen. 54 Cen. li' 
li WartOść ich wynosi cześciowo 60 fen. do 1,50 mr. li· 
li Co · Szan. Odbiorcom ofiarujemy, tego· nikt nigdzie nie znajdzie. li 
il m .. Dworcowa 79. Schreiber, Herne, Balmhofstr. 79.11 .. 
11•=======•1.1=-===i-====•·========''. Za druk. nak!a<.l i redakcye oa powiedz.iaJny A n t o n i B r e i s k i w Boc.hnm - Nakladem i czc~onkami \Vydawnictwa „ Wia rusa Polskiego„ w Bochum. 



lir. 160. lloGham, niedziela 16-go lipo& 905. Bok Jl. 

tó.złenn& pismo ltdowe dla Polak6w na ob1zyźnła, p~Wtę4one ośwłaeit oraz sprawo• narodowym, politycznym ł zarobkoWJll. 

Za inseraty pJacl sit u 'łł'itra 111łJto~ li 19. • • l"~do•11 c.„stntl• • WT11W.. ~.t ~tr..DJ"cll. 
:r1•dJl1ta kwarłalt1 •• JOCZ.Ci• l • li•tawYcb wvnowt 
i „, IO fiz.. a• ebouaniem ~o iłom• I mr. 92 łen . . ,...„ Polskt" nbi11ny Jest w cunika pocztowym 

•ń 1•ki„ • .6. Jołniaci:' ar. 128. 
I łlłf late za lłarc I OJcz1z1ę 1 

od szenia zamieszczont orzed inserat :«> t ... 
często ogl za, otrzyma rabat. - Listy do "Wlarwtll 
Pol kiei;co" nale:ty frankować i pod ć w nich i4oklU.. 

•Y adres plszace10. Rckoplsów Il• Dit nrran. 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Malthesersb'a.sse. - Adres: „ Wiarus Polski", Bochum. .------ T e 1 e f o n u nr- 1414 • 

. lo4zlce polscy! Uczcie •zleci 1..-. 

••"- czytać I pisać po polsku l Nie Jest 
l•lakle•, kto potomstw• 1wem• zat.ł ... -

1111• •I• •ozwoH! 

Czy Rosya zawrze pokój? 
,. łiamb. Neueste Nachr." donosz:.1 z 

Petersburga: W kolach dyplomatycznych 
ma)o jest nadziei, aby uktady pokojowe 
pomyśłn.ym wynikiem uwiei1czone zostaly. 
Rosya bowiem sądzi, że warunki japoi1ski1e 
tak dlugo nie będą mogly być przyjęte, do
póki Japończycy będą dzi\:irżylli Sachalin. 
Olaitego też \V Petersburgu pracują dalej 
Gad prz:ygotc1waniam~ do dalszego prowa
dzenia wojny ,~ w tej mierze reorgwnizacya 
m~nistershva wojny jaikoteż sztabu gene
ralnego Kaią się spoduewać jeszcze dłu
giej kampanii. 

Telegramy. 
Paryż. Odbył się tutaj przegląd 

wojsk w obecności prezydenta Loubeta, 
ministra wojny oraz komendanta przyby
łej do Brest eskadry angielskiej. 

P eter s bur g. Na Kaukazie poło
ienłe jest groźne. W Tyflisie znalazła &ro· 
licya skład bQmb I dynamitu. Aresztowa ... 
oo 12 osób. 

Pa r y ż. Donoszą z Petersburga, że 
Witte zapadł znów na chorobę gardłową; 
mówią o mianowaniu posła w Kopenhadze 
lswołskiego w miejsce Wittego pełnomoc
nikiem przy układach pokojowych. 

I( o n st a ri ty n op o I. Turcya stara 
slę uzbrnić dostatecznie forty nad cieśniną 

1 dardanelską. Gazety tureckie bez prze
szkody opisują obecnie opłakane stósunki 
panujące w Rosyi. 

P e t e r s b u r g. Linlewicz depeszu
je, że według sprawozdania komendanta 
Sachalinu Liapunowa toczyła się w nocy z 
10-tego na 11-tego b. m. walka na bagnety 
pod Włodzlimierówką pomiędzy Rosyana
mi a Japończykami. 

Polacy na obczyźnie. 

Wiec w Vegesak. 
W niedz.ielę odbył się w Vegesak przy 

'Blumentalu w ttanowerskiem ·wiec „Zje- . 
dooczenia zawodowego polskieg-0", przy 
lkzny m udziale Rodaków i Rodaczek. 
Wiecowi przewodniczył dh. St. J(wiatk.ie
wicz z Ltissurn który oznajmiwszy cel 
wieca , udzielił' glosu dh. Sos1f1skiemu z 
Bochum. Tenże rozwiódł się szerolm n~d 
strejkaimi, jakie szczególnie w lato~.m 
roku panują, nazywając rok 1905 rokiem 
wa.lki pomiędzy pracodawcami a praco
biorcami. Rzeczywiście pracodawcy ~
dali sołĄle ręce, ażeby walczyć. naprz~diw 
związkom robotniczym, chcąc Je komec~
nie zmarnmv~tć a robotni·ków przez glod 
zmusić, aby z 0

1

rganizacyi wystąpili, ~żeb?' 
Potem mogli ich tern łatwiej wyzysk1wac~ 
Nie inaczej się dzi1eje i w okolicy Breme~ 1 
Blumenthal gdzie także tego środka mk-

' od . w czemnego się chwyoono, z pow u, ze 
Gestemiinde 104 kotlarzy złożyło pracę. 
a złożyli ją z powod11, że im pracodawcy 
nie chCieli podwyższyć zarobku na godzi
nę Q kilka bzdurnych fenygów. ~a ?~ro~ 
bocie kotlarzy zemścili się kap1ta1iśct. 1 

Wydalili z fabryki „Vulkan11 wszystk~h 
robotników z Bremeny i Vege~c.k. zatru
dnionych ·w branży żelaznej w hczbte oko-

fo 20000. Dh. osil1ski ostm skr}iykował 
takie postępowanie kapitalistów, 'którzy 
przez swoje postępowanie chq robotnika 
głodem umorzyć, a orgariizacye zmarno
'\Vać. W Bremie zostali wydaleni wszy
scy, robotrnicy bez wyjątku, czy który byt 
w orgainitacyi lub nie. Inaczej sobie po
stąpiono na 11Vulkanie" we Vegesaku i 
Blumcnthal. Tam za· pomocą pierwszego 
urzędnuka po\.viatow~go utworzono jakiś 
„Blauer Bund", czyli zwliązek dla ogłupie
nia robotników i zaraz przy wstępie naipi
sano, iż ci wszyscy, którzy się zapiszą do 
~ 1Blauer Bund", czyli związek dla ogłupia
Tu się jasno \.Vykazalo jak na dłoni, do 
,czego .panowie kapitaliści dążą, że naj
przód chc<.i organiizacye robotnicze zmar~ 
nować, a potem będą mieć wszystkich ro
botnuków pod swoją komendą. Gdyby to 
miato się im udać, wte.dy pewnie urzędni
cy z batem przy robotnikach by stali i do 
pracy ich napędzali. 

W dyskusyi zabierali głos dhdh. St. 
Górny, F. Nowak, Szymański, BidOW(icZ, 
Szwatkiew1cz, Kaczmarek i Mie<lziflskii~ 
którzy '", ostry sposób potępiali kapitali
stów i radzcę zieirniaf1skiego z Blurnentha
lu, który nie znając wcale „Zjednoczenia 
zawodowego polskiego" i jego, celów, na
zwat nas polską partyą socyalistyczną, 
chociaż pan radca blumenthaJski wjedzie~ 
powinien, że właśnie socyaliści zawzięcie 
zwalczają 111aszą organizacyę. Pan landrat 
porozsylat żandarmów po wszystkich gn
ścińcach zalrnzując gościnnym dawać salę 
na wiece ,,Zjednoczenia zawodowego .pol
skiego, nazywając je „Sokołem", któremu 
nie '\Volno !istnieć, bo by się „faterland" o
bal'1.ł. Mówcy wyrazili „Zjednoczeni<u za
wodowemu polskiemu" podzi,ękowru1ie, i.le 
się tak gorliwie zajęto zorganizowaniem 
robotnilka polskiego, dodierając w naj
mniejsze i najdalsze zakątki, gdzie tylko 
robotn~1k polski się znajduje, nic opuszcza
jąc nawet stron ojczystych, bo my Polaicy 
na obczyźnie wiemy bardzo dobrze. o tclrn, 
że i tam jest robotnicza organizacya pol
ska potrzebna, a tą jest ,,Zjed.noczen~e za
wodowe polskie", bo rok rocznie wielka 
liczba polskiego robotnika wraca z obczy
zny w strony rodzi1nne. Będąc zaś tu na 
obczyźnie cztonkami n~e tylko że~ członek 
przez jakiś czas traci prawo do " ·sparC'ia, 
ale i „Zjednoczenie ~awod-owe po.lskie" 
miatoby 7byt dużo, cztonkÓ\\ sezonowych 
i w ogóle traciłoby przez to· czlonkó\\, za
tem jest obowiązkiem zarządu „Zjedno
czenia zaw. pol.", ażeby i '' krain SW<t 
czynność rozwinął, bo tylko przez ,,Zje
dnoczenie zawodowe polskie" my Polacy 
możemy nasz byt polepszyć. 

W końcu została uchwalorw. rezolucya, 
przez tamtejszych .Rodaków, która brzmi: 

My Polacy, czionko\.vie „Zjednocze
nia ~~wodowego polskiego" przyśliśmy do 
tego przekonania, że składki miesięczne, 
które teraz opłacamy, S<l za niskie. Zwa
żywszy. że wtencza~ t~lko możc1~1.Y .k?n~ 
kurować i czolo kap1tahstom st~rn 1c, 1ezel1 
będziemy mieli, zasobną kasę ~w naszej or
gani1Zacyi, upraszamy szan. Zarząd oraz 
Radę nadzorczą, ażeby na przyszłem w~l~ 
nem zebraniu raczyła tę sprawę zbadac ~ 
skladki miesięczne przynajmniej do marki 
podwyższyć. . 

Na powyższy wiec i bezrobocie we 
fabryce „Vulkan" zwracam~. uwagę Ro.
dakom w WestfaHi i Nad renu._ Ro? ac~. 
którzy pracują w fabrykach, mech su~. me 
ociągają do ostatniej godziny, t~lko mech 
teraz do naszego grona przystąpią, bo po
tem mor.le będzie 1.,.a.późno". 

Wiec się odbył we wzoro~-y;m . .po
rządku. Na członków zgłosiła się wielka 
r zba Rodaków. Prosimy szan. Roda
~~w z Grohn, Blnme.nthal. Bremeny. Del-

menhorst i okolky, ażeby w agitacyi nie 
ustawali i jak do tego czasu wzorowo o-
bie postępowali. Wiecownik. 

Wiec w Horde 
odbył sic w niedziel , dnia 9 lip a. Wiec 
1..agait p. Pawelczak a przewodniczył p. 
Stru1isław Krawczyk z: Horde. 

P. Stanisław Knnz z Bochum m«iwil o 
powstarniu korniteh1 wyborczego, dalej (1 

stanowisku naszem względmn ,innych ob
cych nam stronnictw. Mó\vca omawiai 
potem powstanie koloniiacyi i wykazał 
jak to haikata u nas odbiera chfeb tak ro
botnikom jako i innym warstwom naszego 
społcczci'1stwa. 

P. Parzybok pornszyl . prawe opieki 
duchownej. Liczba parafian wynosi 14,000 
dusz, a Polaków jest okofo 2,200 dusz. 

W Zuclone $\\·iątki byfo 36-godzinnc 
nabożei1st\Yo, ale dla nas dopiero w noc:v 
była chwila \VOlna, nad czcm trzeba ubole
wać. Ks. Dziekan mówil, że Polacy takie 
mizerne składki dawają, to b~zie lepiej, 
jeżeli iich wcale dawać nic będą. 

Na ostatmem nabożeństwie zebrali P-0 
Jacy składkę na ottarz do Wlerl, którą ks. 
Dztiekan kazał zabrać, J'ecz zwrócił hl z 
uwagą, że Polacy mają kościelnego i or
ganistę zapłacić. 

M6wca zwraca się do wiecowniik(Jw i 
pyta się, czy rny p0dwóji1ic mamy tym PP.. 
płacić? 

Zabierali jeszcze gl'Os w sprawie opi~
ki duchownej pp. Szcz. MadaTitiski i Józef 
Otomański z Harde i Stanisław Kum: z 
Bochum. Wybrano komitet dla spraw o
piekli duchownej składający się z 12 os6b. 

Zebrani Bola-cy:-katoficy na \Viccu w 
Ho rde żądają: , 

l. Co niedzielę i święto1 Mszy św. z 
pols.kim śpiewem 1 kazaniem. 

2. Chrzty św. i śluby w polskł.m jc;zy 
ku. 

3. Przysposabianie dzieci polskich ro 
dziców <lo spowiedzi i Kom1mii św. po 
polsku. 

Polacy \\ Hor<le prosz~1. aby .,Olówny 
komitet" zwołał wiec wyborców powiatu 
tfordc w celu uzupefoienia or~anizacyi 
wyborcze.I. 

Przewodnicz~1cy podz'iękował mów
com, a szczególnie też p. KullZ za gon1cc 
siowa, jakie wypowiedzieli. Ws1){)nu1ia
wszy, że ,,Wiarus Polski" zawsze popiera 
wszystkie starania Polaków, p. przcw. 7.a
chęcał do czytania tego pisma. 

Wiec rozpoczęto 1 zakor'1 .:zono pieśni~ 
kościelną. Robotnik. 

Oberhausen. \V ubieglą niedzielę od
by1 S(ię tutaj wiec „Zwi<izku Polaków" zwo 
łany prłil~Z pr~csa tejże organizacyi p. To 
masza Kubiaka ze Styrum. 

Po rzeczowem omówieniu sprawy za
fożen ia \\' „Związku Polaków" biura obro
ny prawnej dla spraw politycznych, którą 
to myśl poparł og6l \\ iecownikó\V, poru
szy? p. Kubiak sprawy osobiste dotyczące 
st6 unkn jego do ,.Olównego }(omitctn 
Wyborczego Polskiego". Zapatrywania p. 
J(nbtaka nic z11alazły jedna1kowCY.i: pop:i.rcia 
ogółu wiecownikó\\·. 

Essen. W ubicgfą n ie dziel<~ odbył się 
w Essen wiec przedwyborczy. na którym 
oiól wiecown ikó\\· \\~ dru~iej polowic o
brad wystąpił stan owczo przeciw działai
ności publicwei obecnych na w:iecu pp. 
Znil1skiego i frank i. 

Prace ratunkowe w ,, Borusyi", 
przerwano obecnie zupetni-c. Odzywaiq 
się nawet głosy, że wątJ>r.".6 t1ależy, czy wo

. sróte pmviedzie się ,-ydobył reszt~ ofiar 

nic ·zczęścia. Kopalnia zatrzyma tyłko 
I O chiopa, którzy maj oczyścić świeżo 
wybity szyb powietrzny· przeprowadzo
ny on jest już do piqtego piętra. lecz z 
czwartego pi~tra 'do JJi'ltcgo je t pełen ka
mieni i gruzów. Jakkolwiek kopalnia jest 
tósnnkow-0 sucha, przypu z1;za.m. że już 

i 6-te ·p1~tro jest zalane wo<l'l, gdyz pumpy 
ą już od dnia nieszczGścia nieczynne. 

Uporczywie utrzymuje ie- w Liltgcn
dortmund pogłoska, żei liczba ofiar ·c t ~'le 
ksz~, 11i:l ją podaje kopalnia (39 czy 41 ). 
P rzemmv(la zatem też ta okoliczność, że o 
jednym ze znalezionych we wtorek kopal
nia wo~ólc nic wictlziala, iii zajechał do 
pracy, 'I a.kich wśród ofiar może być wię
cej. 

Pogrzeb " ydobytych 6 trur>ó" odbe
dzie się dzliś w sobotę o godz. 4-tcj po po
ludniu, ja<k to już wczoraj zawaczy iśtny. 

Sprawa 
zmiany regulaminu wyborczego. 

II. 
Bruch. Ponieważ dotqd riapróżno cze

kam, aby się kto~ oc.lezwal w sprawie 
z.reorga1nizowania naszych prac wybor
czych, przeto pragnc z mej strony kilka 
:slów powiedzieć: 

Mojem zdaniem ~ l whtien brzmieć: 
nWladzami wyborczemi dla Polaków w 
Westfalih, Nadrenii · itd." W § 2 wypadnie 
sa1~a przez się druga polowa paragrafu, 
gdzw mowa o reprczetantach ,,Wiamsa 
Polskiego" w komitecie bo jak W'iadomo 
.,Wiarus Pol.'.' zrzekł si~ tego prawa . ~ 3, 
4, 5, 6, 7, 8 1 9 moglyby majem zdaniem 
poz.ostać bez zmiany. § 10 móglby wv
paść z1;1pelnic. §§ 11 i 12 moglyby pozost~ć 
bez zmiany. W§ 13, gdZ11e chodzi o koszta 
ag~tacyi wyborczej należałoby może powie 
dz1e, że .X część dochodów k9mitet. miej
scowe zatrzymują na pokrycie agitacyi 
miejscowej, a resztę posyłają skarbnikom. 
no iatowym. Skarbnicy zaś powiatowi 
µolowc zatrzrmują dla potrzeby powiatu, 
a dtugą połowę posyłajq kasycrowi „<Hó
wnego Komitetu". Skoro komitety 1Jliej
scowe skazane bcdą w1~ccj na ,,. lasn e sit · 
wt.edy ~eż pewnie skrzGtniej zabiorą i~ d~ 
zb1cr,ama składek na cele wyborcze. 

. 14 trze.baby formulo-wać, żeby \' 
mm bylo za Łrzeżenic, 11chwalo11e przez 
„Główny komitet", ·Ii~ 10 ustaw „Central
nego Komitetu na Rzeszę niemiecką nie 
woJuo zmiemać bez pozwolenia delegata 
na, 7:cgo ,,(Jlównego Komitetu". 

§ 15 może zo, tać zupełnie skreślony, a 
do 16 trzebaby przy koflcu dodać, że. Głó 
wny komitet" po uko1kzcniu wybo'r6w 
winien si<: zebrać najpóźmej w przeciągu 
3 tygodni, a ' · przeci~Hfll 6 tygodn; wi11ic11 
oglostć sprawozdanie '?.J.2 swych ~zynn ośc;. 
podejmowanych w sprawie odbytych wy
borów. Je t tarn wpra\\ dz: c przep is, ż e 
komitet ma po wyborach zdać sprwozda.
me. ale nie jest powiedziane. w jahh1 7a-

1c· mogłoby się " ·ee znów zdarzy , że-
dopiero po niemal dwóch latach Othrny 
komitet" ostatnie we ogłosił p;~w·ozd~-: 
nie. 

Takie jest moje zdanie, dobrzeby hylo 
gdyby ktoś ze Szan. Wsp,~ł ·zytelnikó\,. 
moje zdanie pod.dal krytyce, 3 przez dysku 
syę moglibyśmy wykaza' co by hy:o n~ -
pr,aktyczniejsze. 

Jeszcze je<ina uwaga: Ter:l7- cza ;; n'.l 
to, aby u ta otworzyć~ zdanie w \" PQ . 

wiedzieć. bo skoro regulam in zo +a1 ; ~ .; ;.z v 
jęty przez walne zgromadzenie .v or ~Ó\\ 
\\iedy ustanie wszelka dyskusya w tej 
sprawie. Zabrać głos ·winni przedewszvst
kiem w zyscy ci rodacy, którzy w · ~ste 
"\\Tborów ostatnich stali \V po\viarach 1 ,.łit 



poszczególnych gminach na czele \1·ybor
czej agitacyi, toć oni właśnie .przekonać 
się byli mogli, co \\' naszej organizacy wy
borczej zmicnićby należalo. 

Przepraszam, że tak szcrnko rozwi~
·dlc.m się, ale myślałem sobte, że jeżeli nasz 
org-an ż'lda, aby najprzód wyborcy zdanie 

"S\\·e \\ :. powiedzieli, wtedY: obowiązkiem 
nas \VYborców zastosować się do tego. 
J eżdi byśmy milczeć mieli wtedy dowiedli 
"byśmy, że nie umiemy ocenl!Ć i zrozumieć 
Jakie znaczenie ma dla ludu gazeta, która 
nie krępuje jego woli, która nie narzuca mu 
S\vego zdanra, lecz która chętnie zawsze 
wysluchuje życzeń robotników i podług 
ż.yczeli ludu postępuje. Za to należy się 
·„Wiaruso\vt Polskiemu'' cześć i uzname, 
bo też drugi·ego pj.sma tak szczerze i rze
czywiście robotniczego, ja;k „Wiarus Pol
ski„ nie mamy. 

Przepraszam, że odbieglcm od tematu, 
ale có1 prawda, to prawdai J każdy przy
z,nać musi, że me ma pi:sma lepszego jak 
H\Viarns Polski". Twardy. 

, Zjednoczenie zawodowe polskie'' 
z Bucbum. a „Związek zawodowy 

· polski'' z Poznania. 
Od p. W. Sosi1iskiego, prezesa „Zje

dnoczenia zawodowego po!łskiego" otrzy
ma.M.śmy co następuje:. 

POd tytulem „Związek Zawodowy Pot 
ski"t a ~tZjednoczenie" Bocbumskiet ogło ... 
sil poznaf1ski „Związek Zawod?'WY, Pol
sk)t" · nast~pu]ący artykuł: 

Nie bardzo liczne zapytywania z rozmai· 
tych iiłron, co. właściwie spowodowało Zjedno
czenie Bochumskie do orsraruzowania robotnika 
w Pruiach Zach .i z oowodu stanowiska, jakle 
wobec sprawy całej zajęły nasze gazety, a zwła 
szcza „Gaz. Polska" w l(ościanle, zaznaczamy, 
że Związek Połski nie miał wcale zamtaru spra
wy całej publicznie poruszać, lecz w kwestyi tej 
oorozuJDJ':ał się prywatnie z głównym zarzą~m 
bochumskim. Wprawdzie nile mile to nas dot· 
knęło, !!dY nas doszła wiadomość o rozszerzeniu 
agitacyi, zwłaszcza gdy z 2ranic Prus przenio
sło się nawet oo l(słęstwa. 

Zadziwlało nas, że Zjednoczenie, mające zu. 
petnie Inne warunki organizacyi, stósowne moie 
dla górn;ków na obczyźnie, ale w źadoym razie 
nie odpowiadające stosUll1kom robotników w 
Księstwie J Prusach Zach. - bez porcnumienia 
się polJł'zedniego do talciei agitacyi przystąpiło. 

Cała sprawa skończyłaby się spokojnie na 
Inowrocławiu, gdzie nasz zastępca sprawę z de 
legatem Zjednoczenia załatwił, a i oświadcrenie 
Zjednoczenia ogłoszone w „Gazecie Polskiej" 
byłoby wszystkich zadowoliło, gdyby nie okoli
czność, te zarzucono Zw~ązkowi Polskiemu na 
zebraniu w Grudziądzu, że Związek poznański 
za małą odzna-eza się ruchlfwością i te na pro
śbY o przysłanie delegata nie daje żednei odpo
w;edzt 

Jest to zarzut nainiesłuszniejszy i temu, kto 
go wypowiedzlał, bardzo trudno przyszłoby to 
udowodnić. Przed·ewszystkiem zaznaczamy, że 
.nikt dotąd uas nie wzywał do założeni.a gdzle
kolw.iek związku polskiego, nie może też być 
mowy o nlespełnianlu jałci!chkolwiek życzeń, lub 
niedawaniu odpowiedzi. Jedynie uczyniono to 
w Tucholi 1i to w przeddzień włeca grudziądz
'kiego, gdzie też Związek swojego reprezentanta 
wysłał i filię założył. 

Żeśmy dotąd nie sięgali w dalsze okollce 
11<>wodem brak dobrze wyrobiooy~h łudzi, a ma 
jąc doświadczenJa na bUższych nawet okolica<:h 
:ie zakładaJąc związek, a ~e pilnując go i często 
za~:lądając, związki me prosperowały i upada
ły. Więc o racy było ii iest na miejscu i w blli· 
sz~'ch okoł:cach tyle, że nie mogl:iśmy o dal
szych okolicach myśleć, gdyż nie dość założyć 
związek, ale uposażyć go tak, aby się racyon.at
nie rozwi}at, a do tego potrzeba i czasu ł ludzi. 

To jest na razie cała wlna poznański.ego 
Zwlazku. 

Nie bylibyśmy jeszcze tego· publicznie poru
s1 . .ali. choć sprawa była dla nas o tyle nieprzy
jemr.ą. te Zjednoczenie wkraczało w strooy nam 
blższe. do robQtnika żyjącego w naJzupełnłei od 
m.iennych warunkach od warunków, w jak1ich 
ZjednQCzeni-e zawiązanem zostało - i to bez ża 
dilego poprzedniego porozumienia się z nami. 
Lecz zmusza nas d<> wystąpienia to okolict.ność, 
że wyrażenia na wie<:u grudziądzkim znalazły 
s1..erszv oddźwięk, mogący grubo zaszkodzić na
szemu związkowi. I tak jeszcze w tych dniach 
zam~eścit „Postęp" poznański korespondencyę 
z Czer&ka, omawiającą przyczyny strejku, uży
wajac tych samycłr wyr~żeń, co w Grudzi.ądzu. 

Dla tego, by ·nie popaść w podejrzenie mar
twotv i śtamazarnoścf, oświadczamy. że zw:ą
-zek poznański w miarę sił swotch prac:uie nawet 
bardzo ruchliwie, i że wyrażenia w Grudziądzu 
wypowiedziane nie mają najmniejszej ~odstawy. 

Aby zaś ai:?;itacya Zjednoczenia ·me wy~1ą
dała na rzeczyw:ście konkurencyjną walkę, pro 
poponujemy, aby zwerbowanych w Pru~ch Za 
ehodnich członków przekazało poznanskłemu 
Związkowi, a spawę całą na tem zam~nlemy. 

Za Związek Zawodowy Polski 
S t. N o w i c k i. 

Na to pozwalam sobie cdpowledzieć: 
„Zwliązek Zawod~wy Polski~' w .Poz~a

ruu .nie może pogodzić S!ę z mystą, ze ,,Zje
dnoczenie zawodOVr1e polskie" w Prusaieh 
Zachodmch zajęło się organizacyą robotni
ków polskUch chociaż wy.kazaHśmy już, 

' 1 " ł dla czego ,.Zjednoczenie zaw. po. wys ar 
fo swego delegata do Czerska. Por\.Vttarza
my wi~ ty~ko, że .,Zjednoczenie zaw. pol." 
zajęło się organizowaniem robo:tnikó\v poł-

skich w Polsce. skutkiem ciągle otrzymy
wanych ztamtąd list6w domagających sie 
tego. Z tego samego powodu poszła o.rga
nizacya nasza także do W. l(s. Poznai1sk1e
go i „Zjednoczenie zaw. po!." jako organi
zacya prawdziwie robotnicza pójdzie za
wsze tam, dokąd ją interes robotnika pol
skiego powoła. Dalej zaznaczamy, że do~ 
ką<l „Zjednoczenie za\v. pol." delegata wy
slalo, tam już da\'1!Mej przed tern czlonków 
posiadało. 

A i w Inowrocławiu znajdują srę nas: 
czlonkowte, jak się o tern naocznie zaswp
ca Związku poznańskiego przekona,!. 
Szczęściem dla poznańskiego Zwi:ązku byla 
ta okolkzność w Inowrocławiu, że \i,.·iec 
zostar zamknięty przed koikem rozpraw, 
gdyż obecn~ mbotmicy byli wylącznie 
wszyscy za zaptsa!lliem slię na cz l-01nków 
„Zjedn. zaw. pot". Z Ioowrodaw·ia ustą
pLJiiśmy pod tym warunk1em, że w przy-

~ szlości Zwti.ązek poonai1Ski będzie lepszą 
rozwiiar ruchlnwość i agitacyę. Bow1em 
niewystarczającą pracę w jednym polskim 
związku starają się wyzyskat wrogowie 
nasr na szko<lę w.szystkkh organizacyf: ro.. 
botniczy~h polskich. 

Krytyka, j.akiej doznał poznański zwią
zek w Grndzią<lzu, 1111.ech go t!lie ·pOłbudza 

. do gniewu, Jecz do większej, intenzywniei
szej pracy, skarg bowiem na Zwią'zek po-
znańsiki ustyszeliiśmy dosyić i wskażemy · 
ty}k-0 nai ko:respondencye ogłoszone w· je~ 
dnej z pozna11skich gazet. · 

Związek paznańskr wiedział o bezro·
bociu w Cz.crsku tak dobrze jak my, .dla 
czego 'W/l.ęc tllie podążyl na miejsce, hy 
sprawę zbadać, kłedy wiedzfał, że związek 
Hirsch-Dunckera się r<XZledał i 360 Poła
ików1 zostalo bez wszelkiej opieki1? Dwu
krotnie listem i dwukrotnie tele_gramem 
proszono „Zjednoczenie zaw. pol." o pq·- · · 
moc do Czerska, której ono. też jako orga
mzacya polska: robotnikom pol&kli.m nie od
.mówi:lo. 

Uwaga o ustawach „Zjednoczenia za. 
wodowego polskiego" wykazuje, że pano
"Wiie z Pozna:nia ich treści ani też ustroju or
ga.nizacy.ii naszej nie ·znają. „Zjednoczenie 
zawodowe polskie" ma bowi.em usta.iwy ta
kJe, że może organfzować n~etylko górni
ków, lecz robotników wszelkiego rodzaju. 
Jest toi zaś \Vlielką zaletą i korzyścią dla 
zorganizowanego rbboit~ka, gdyż w ra~ie 
strejku w jednym z.a\vudzie.' i1nne zawody 
mogą streikujących wspierać i do.pomódz 
tymże do zwycięstwa. 

• wi~tl. ,,ZJ ... .Jn.::...:zcnic p\\ WO\\.:! pclskic·· 
zwalcz.at „Związku zawodowego polskie
go„ w Poznaniu me myśli i nie · myślalo 
L życzy mu szczerze pracy jak najpomyś-
1nieJszej w interesie robotntka polskiego. 
Nam chodzi bO"\\iem glównie· o to, by ro
botnik POłski nie Potrzebav.-al iść po pomoc 
do -obcych, lecz wszędzie mlal organizacyę 
\vłasną i liczyl na ·wlasne sily. W tej my
śli cłlętnie pragniemy poprzeć pracę 
,,z,"·iązku za\vod-0wego polskiego" w Po
znaniu. Krępować jednakO"\\roż wolności 
robotnika nie możemy ani nawet pod 
względem wyboru organizacw, lecz sądzi
my, że każdy robotnik polski wstępow~ 
powinien do tej organizacyi polskiej, która 
mu się podioba - byle się tylko organizo
wal w organizacyJ ·polskiej, Zawsze bo
\\iem :kJ1erować się będziemy zasadą, że 
nie robotnik dla organiza:cyi, lecz organi
zacyai dla robotnika. 

W. Sosiński. 

Po kapltulacyi „Potemkina''. 
Prasa zagraniczna przepełniona jest 

obe-cn:te szczególami ikapitulacyi „Potemki-
. na" w l(onstaincy, dokąd pośpieszyli kore

spondenci pism europejskich znajdujący 
się w miastaich bałkańskich. Jedno z pism 
tmk opisuje chwilę ka!pitulacyji w l(onstan
cy: 

Od wczesnego rana tlumy zalegaly . 
wyhrzeże. \V porcie skoncentrowano też 
calą zafogę rumuńską. Stafa się jednak 
rzecz najmrnej spodziewana. Buntowll1icy, . 
którzy wymordowali of ice.rów i siah po
strach .na brzegach Czarnego Morza, zna
lazlszy sie na Jąd'zie, po za ni.ebeZ!J)ieczeń
stwem, wpadli w nliepohamowaJ11ą ra<lość. 
Sceny tragiczne zdawały się mieć epiJ<:>g 
jaikby ludowego kiiermaszu. Marynarze 
wys1ada1i na brzeg, bez . broni· obładowani 
kuferkami, tobolami, butam~ przygrywa
jąc na: ręcroych harmonijkach. Zac~ęto 
tańczyć: marynarze i ochotnicy publicz
ności. Rozległy się okrzykii: „hurra". Po
rozumienie bylo tern .łatwiejsze, ż~ między 
marynarzami znaidowalo si-ę dużo Rumu
nów z Bessarabii. Pubficzność, zaisypują
ca marynarz,y pytaniami, kupowafa od inkh 
pamiątki z Potemkina", zwlaszcza czapki 

. i opaski na czapkacł:i z napisem „Potem-
ki!n". Można te.ż bylo widzieć na u1Jicach 
l(onstancyi mlodzieilców rumuńskich, spa
cerujących z czapkami rosyjskieini na 
gtowie. 

,,Związek zawodowy połskk '' sam 
przyznaje się do pewnych braków ~ mamy 
nadzieję, że będzie się starał o to, by je 
usunąć jaJk 1najśpieszniej. W innym bo1-
wiem razie doczekać s~ może tego, że mu 
niemieckie, socyalistyczne i centwwe 
zwiąZJki wyrosną ponad głowę. 

Część za.log.i prz·enocowala po domacłi 
prywatnych, część w koszarach, opuszczJ 
nych przez wojsko. Tegoż dnia wieczo

' rem 300 '\Vyruszylo w dalszą drogę; inni 
najęfil się do żniw. 

„Ziedooczenie za:Wodowe polsltje" nie 
miało powodu porozumiewać się z Pozna~ 
PJiem o orgaJ.I1]zacyę robotników w Polsce, 
gdyż - powtarzam - stanęio ono jedynie 
na zawoJarnie członków, których tamże p0-
siadalo, zanim wogóle myślało o rozsze
rzaniu agtitacyL na Polskę. 

Że ,,Zjednoczenie zawodowe polskie'' 
nie stawia przeszkód Związikow:i poznań
skiemu i chodzi mu tylko o organf.zacyę 
robotn~ka rpolskiiego v./· organizacyi polskiej, 
ina to dostarczył dowodu Berlin i Ham
burg. ·W Berlinie na wiecu zwOlłanym i u
rządzonym . przez „Zjednoczenie zawodo
we po1skk" przemaiwial delegat Zwjązku 
poznańskiego zalecając Związek poznań
ski, w ,czem mu nrkt nie przeszkadzat, cho·
ciaż Berli.n, to prz-ecież oocz.yzna. Chętnie 
z.godziliśmy się na to, by wybrano komisyę 
mającą rozpatrzeć, w którym związku or
gainiwwać robotnilków berlińskich. Dalej 
zaś bylo i jest zaprowadzone „Zjednocze
nie zawodowe polskie" \V Hamburgu i 
okolicy, a mimo to Zw1iązek poznański 
chciał tam filię swoją założyć, czemu .,Zje
dnoczenie zawodowe polskie" wcale .prze
szkód nie stawiało pozostawiając decyzyę 
robotniikom, którzy :wobec starań poznaf1-
skich zajęli stanowisko odmowm:\ 

Konkurencyi jednakowoż wogóle 
„ZVYiązek zawodowy Pe-Iski" oba.wiać nie 
p.owinien, jeżeli dobrze prac;.ujc. Natomiast 
odgrankzać pola agitacyjnego absolutnie 
nie można, gdyż o~ganizacya robotnrcza 
w1nna zawsze stawat tam, dokąd ją woła 
interes robotnika. Ntie jest rnbotn~k dla or
ganizacyi, lecz organizacye są dla robotni
ka. Dlai tego też \Vzrnszyć tylko ramiona
mi można na bądź co b<tdź niezwykłą pro
pozycyę, żeby ,,Zjednoczenie za.wodowe 
polskie" -przekazaJo µoznalskiemu związ
ko\\-1i swych cztoników w PDlsce. Zakra
wa to przecież pominąwszy \Yszystko inne 
na: handel ludźmi! Takiej pmpozyc:vl zda- · 
niem naszem cz.lowiek rozumiejącyi dobrze 
spra\1·ę robotnicz::i wogóle robić· nie po.-

Około 200 zbuntowanych majtków 
zgfosilo się do k1Jntradm~rafa Besaraibew 
sky'ego, oświadczając, że pragną powrócić 
·do Odesy. Twiierdzą oni, że pozostali \vlier 
ni ca:rowi, musieli jednak u!edz teroryzmo~ 
wł, gdy zbuntowana zaloga z rew:>.lwera
mi w . ręku kazal ~m wypełnilać obowiązki. 
Marynarzy tych zatrzymano na statkach 
rosyjskich. 

Wśród pubhcmości rumuńskiej szczev
gólne względy pozyska.t przywódzca zbun
towanych Matuszeinko. W l(onstamcy 
stal si.ę bolhaterem dnia; wszyscy cisnęii 
się do niego; narwet prezydent m~nistrÓ\\.' 
Cantacuzene, rozrriawial z rum czas d!uż
szy. Matusze!!lkv· jeszcze jako robotn~k 
portowy, zapoznać siię miał z teoryami so
cyahstyc21nemi. Wstępując do służby 
maryrtar~kici, przystąpH równocześnie do 
organizacy1i socyalistyczno-rewolucyjnej i 
rozw-:inąl na ,,Potemkinie" ŻY\Yą dziatai
ność agitatorską. , 

Wedle relacyi Matuszenki, kag1tan Gi
Haro\vski zastrzeli'! jednego z majtków 
(nazw1isko jego ma brzmieć WaikuHniczuk, 
nle zaś Omelczuk, jak pierwotme podaty 
depesze), który w imieniu calej zalogi u
skarżał się na zle pożywienie. Matuszen
ko pochwycił za karabin i strzelił do oma
rawskiego. To stało się ha1slem Jtgólnego 
buntu. Pienvszy kapttan Gilikow został 
również zabity. Porucznik Mlinfor strzelii 
dWllkrotn~e z rewolweru do Matuszenki; 
kule przeszły tuż obok skroni, pozostaw1a
jqc widoczne ślady. Ma.tuszenko obiąt na
stępnie dowództwo statku, przybierając 
kllLku towarzyszy do pomocy. 

Twierdzi on, że nieprnwdą jest, jakoby 
musfal utrzymywać karność załogi gwai
townyn1i środkami. Wywierał on na wszy 
stkkh moralny wpływ, a marynarze gorli
wie spełniali swe obowiązkd. reszcie 
jednak zabra1kto węgla i wody. W osta
tnich dnfach napelniiono kotły wodą mor
ską, skutkiem czego jedeu kocilot zostal u
szkodzony. Zbuntowana załoga byłaby 
bez wahania przyjęła watkę z e.skadrą 

czarnomorską, wszystki.t;' dz'ia!a by!y 
te, majtkowie byli w pogotowiu bofo 

.l(.orespondent „N. ·fr. Presse" 
ścił \V tern piśrn'ie szc.zegóło~;y wy\\ · 
Matiuszenlq i trzema innyma przyw·. 
mi buntu. Stwierdzili oni, że bunt \\)" 
przedwcześnie i że dla tego s~ę nie 
wiódl. Komitety rewolucyjne pracO\\ 
już od dtuższego czasu nad tern, ażeby 
zyskać dla celów socyałno ... rewo1uq1..,, 
całą zatogę czernomorskiej floty, \\~f 
czas dopiero miał wybuchną(: bunt O'&ó 
Wielu oficerów było .wtajemniczony ·~ 
co również szerzyli wśród ma,rynarz~ 
cha rewolucyjnego. Rewolta, jaka Po 
ła na „Potemkiruie" z powodq złego~ 
tu, miala być. tylko próbą o ile agitacya 
postąpiła. Tymczasem srogość kilku 
cerów „Potemkina", z których ieden 
przywódzcę deputacyi maryna.rzy, 
niła próbę tę na bunt rzeczywisty ·i tern 
krzyż.owala plany komitetowJ rewolul 
nemu. 

O spotkanm z flotą. Kriegera, którą 
stano z Sebastopola dla poskromni 
buntowników,- korespondootowi wi 
skiiego pisma opowfadano nast~pu· 
sz.czególyt: · 

„Gdy w mieśde toczyla się już w 1 

zjawita się na horyzionCie flota aidmrr 
· l(riegera. Wówczas „Potemkin" PrZJ 
towa~ się do walkii i. wy·ieGhal naprze· 
niej. Na ten widok flota zatq:ymala s~ 
na;:wet rozpoczęła odwrót, admirał oo.w· 
pragnął za każdą cene. umknąć starcia. 
OO\"rocie zatelegrafowal na:m telegrai 
bez drutu: 

- Czeg-0 chce.cie, szaleńcy? W 
postępowanie zdumiewa .mnie, czego· 

. ? 
Cle. . . · 

,.Dowódzcy zatqg( odpowiedzieli,' . 
proszą adnma.fa, aby przyby:l na p~: 
,,PotemkinaH. , 

,,l(rieger ·me spe.fnił tej „prośby" 
gdy zaś „Potemkin" wródl do pórtu, f. 
rosyjska po kiłku godzinąch znów 
przybyla. Wkrótce sytuacyai taką p 
brala postać: flota l(riegera otoczyło 
dwiema liniami, staliśmy tak blizko siei 
że marynarze poszczególnych okrę; 
mogli ustn!ie porozumiewać się z nami. 
lati oru1: „hurra Potemk~n !" i '}}0Wie1 
czapkami. „Potemkin" stal gotów do~
ki - tymc.zasem po chwili es~adra I(ri 
ra znów rożpoczęla ·odwrót. Z jaikiei 
czyny? T lumaczyć to sobie możemy: 
dyrue tern, że l(rieger, wobec rewolm:y 
postawy marynarzy na wsz.ystkich o· 
tach, miał rozkaz tl!ie siłą, le<;z dolm 
naiklonić nas do powrotu. 

Wszyscy przywódŻcy na „Po 
nie" kiłkakrotnie wyrażali żal , że bunt 1 

buchł przedwcześnie. 

Z wojny rosyjsko~ ja~ońskie 
Na widowni woin'Y panuje obecnie 

kój. Z MandżuryQ brak wszelkich wi 
mości zdobycne Sachalinu przez Japofl 
ków odbyto się prawie bez rozlewu k 
O operacyach na Saichal!·nie donos 
szcze urzędowo z iokio: · 

Wiceadmi-ral Kataoka donosi: N 
eskadra przybyła ·7 bm. nad ranem na 
dy sachalińskie. Po iibad~ruu wód wy 
żnych zbliżyly się okręty trainsportow. 
częścią eskadry do wybrzeży. Na b 
wysiard1 mieszany oddzial maryn 
i obsa.dzil sta•nowi·sko, z góry w~iJr 
Odział ten zastąpiono potem wojskiem 
dowem. W międzycza'Sie fort -nieprzl. 
cielsk11 koło Korsakowska otworzYI a5 
na nasze okręty które byly zajęte prze 
kiwaniem marz~. Okręty wkończylY . 
mo t-0 pomyślnie swe zadanie, me ~Jll 
szy ża:dnej szkody. Nad ranem 8 hpc 
okręty liniowe i 2 kontrtorpedowce 0 

szly celem poparcia akcyi armil !~do 
przy zajęciu K.orsakowska, znalazJy l . 
już Korsako\vsk w rękach naszego "\\'Ol 
Gdy o 2 p3 poludniu kontrto-rpedo'.\'ce, 
cha1y do zatoki Szitoza, nieprzyjaciel.0; 
rzyl silny ogie11 z dzial pobnych, mu5l3 
jednak w końcu wstrzymać. 

W sprawie wysadzenia. woi~k ~ 
chalinie donoszą dalej; Japof1sk1e \'.~1 

obsadzlllo Korsakowsk dnia 8 rano! nie 

trafiwszy na wielki opór. RasYal1il~ 5 

miasto i cofnęli sie do Sok>Wiewkt. k 
glej o 7 mil na północ od l(orsa:~ows 
usiłowali tam znowu stawić opo~, :yk 
iednakż~ i stamtąd . p~ze~ Jap~~adi 
wyparci, pvczem cotnęh się do J(o 
rówki. odległej 22 mil na półn:X: 0~ziala 
kowska. Japo(Jczycy zabrah 4 Ieśli 
wielką ilość amunicy1; sarm nie p-0n 
dnych strat. " . że 1 

Wiceadmiral l(atadka donosi, z~ 
JJ<;a dwa krążowniki i 4 to~pect~wc~ko 
skiem- na pokładzie opuś01ły Kor I 



· po ostrzdiwar iu osady na przylądku 
Notoro wysadzfly \\."DjskJ na ląd. Budynki 
i . latarrrfa morska byly nieuszkodzone. 

Ziemie polskie. 
Z F'tllS i.ta elłOdnłea W armil i Mazar. 

I o-ruń. Strejk stolarzy jeszcze nie u
kończo1ty. Pracobiorcy domagają się przy 
IO gudzi.nnej Pt"acy 3 fen wi~cej na g.odz1-
ne. 

·Wąbrzeźno. Władze powiatu wąbrze
skiego postanowiły robot!ll-ków wiejskich 
wstrzymać od wędrówki na robotę \V teu 
sposób, że tworzq dla nich k.:>loullie. Dają 
robotnikowi kawal gruntu, objętości 4-5 
mórg i sfawiają na nim budynki przy bair
dw korzystnych warunkach. .Robotnik 
wplaca co najmniej 500 marek, ·Dprócz tego 
splac.ai reszty 180 do 200 marek, które w 
ciągu 40 do 60 lat amortyzują s:ię. 

Jabłonowo. Zona listowego Weissa., 
za 'którego dapiern przed JCilku tygodniami 
wyszla, wróciwszy do swej matki w Ko~ 
bylach, l>O\\liesiła się. Samobójstwo popel 
nila podobno z tęsknoty. 

Grudziądz. Z handlu ziemaą. W „Gaz. 
Grudz:' czytamy: Pan R.udolf Speko.vius, 
Niemiec z Dembienia; w powńecie lubaw-• 
$im sprzedat swą 572 morgową posia
dlość Pblakow.i, p. Erdmańskiemu z Weso
łowa. 

Natomiast p. Tomasz L~żyński z Dem 
b1enia. pertraktuje o swoj 750 morgowy 
majątek z· KQmisyą kolonizacyjną. - Oby 
jeszcze się w ostatniej chwili dobrze nad 
tern '.z~stanow1ł, co czyni! 

· Gdańsk. ,,Gaz. Gdańska" pisze: Pan 
Aleksander Miąskawski z Golubia w Kar
tuzkiem wykupił od nbcego 170 morgów 
.dobrej ziemi z dobremi budYtl'kami1 i kom
pletnym imventarzem. Zaiplacil za mor
gę 152 mr~ 

„ Gdańsk. W „Gazede Odai1skiej" cz·Y
tamy: Wiadomo, że ckl· Sopot zjeż;dża co
raz 'ń1ęcej Polaków celem wzmoonię.nia sit 
fizycznych i ducho\.vnych. Ze ich jest wie 
le set, dmvodem tego, że tak wla<lze miej
skie jak i zarząd kąpielowy liczą si~ z ni
mi. Hakatyzm pruski , wszędzie tak potę
żny, przybierający w obec Polaków wszę
dzie } na każdym kroku wyziywającą posta 
wę, tu milknie. Korzy się przed złotym 
delcem, który rokrocznie skladają tam Po
lacy w postaci grubych tysięcy rubli i. ma-

. rek. Wybrano nawet przewodniczącym 
rady miejskiej czlow1ieka, znanego z wyro
zumialości narodowej, a Więc przeciw1nika 
brutalnej sily, wywieszonej na sztaruiarze 
hakatystycznym. W lokalach publicznych 
są wyłożone pisma polskre, posługa jest 
nieledwie wszędziie polska. I nJie dziw! 
Toć pono w tym roku kąpielowych gości 
·polskich laczą do 1000 glów. 

A jednak! Pomimo kilku petycyi, i\vysla
nych do Pel'p1ma, Polacy żadną mia!r~ nie 
mogą się ·doprosić nabożenstwa: polslci.ego. 
Obecnie jak słyszymy, Jest w toku nowa 
petycya' i mamy nadzieję, że odniesie on~ 
należyty skutek. Niepodobna · przeciez 
przypuścić, ażeby Władza duchowna _tyle 
set Polaków pozostawiafa przez dtuzszy 
cza~ bez pociech duchownych w ojczy
stym języku. Kościół Chryst~s0'WY waJk 
inaro<low()lściowych mezna, me zna ża
dnych względó'vv świeckich. Po ~ fur~ą 
kościelną rządzi nie prezes rej~ncYJI;Y, nie 
laildrat nie żaden rnny urzędmk panstwo
wy, al~ rządzi Chrystus przez slu!'i .sw~. 
,,Moie Królestwo nie jest z.. tego swiata 1 

powiedział Chrystus Pan, ł zt~d wta~ze 
kościelne p-0winny słusznym zyczemom 
poaskich gości kąpielowy.eh, ich rodzmom 

ił· służbie zadosyć uczynić. 
Mamy nadzieję, że os.?-bY , powołane 

doPilnują, ażeby na petycyi,. k~ora ~a .0~ 
dejsć do Pelpllina, walazto stę 1ak naJ~'\ę.
.:ej podpisów, by się tam pr~konano, 1ak1 

:oaistęp Polakó\.V "'. Sapotach 1est bez nabJ
żeństwa polskiego. 

z Wiei. Kr PoznańSkiego. 
Poznań. Miliicmowe spadki w A~erY

ce nie ·istnieją, a jeżeli istnieją, wywmdy-

k ., . h . st n\lemożliwe. Tak p'isze w 
owa.me ic Je t"tnkule P 

„Komarze" w kilkotamowytn ar .r· . · 

Z. Sf upSJkt, z,nający dokla<tnie_ sto~ukm ~~~~ 
rykań&kie i -wzywa wszystkie pisma, · 
re ckmosity o spadkach po Kościuszce , i 
Puta'\vskim aby wy]aśnienue jego powt~
rzyły. p{)ł~ie\va.ż jedna:k jest ?ne_ za ~ufe\~ 

. ograniczamy się do przestrzezerna ~ Y 
ników naszych, aby w poświę_canm ko
sztó\v na: spadki w Ameryce by;h bardzo o-
strożnymi. · · 

I(oźm·n vVe wtmek pO poludmu prze-

chodz~ła 
1

n~d miastem krótka b~~~za~ 
grzmotem i ulewnym deszczem. 

. · murarz szoso, burzy jech:i-ł kotem pe'\\ i·cn 

do Dobrzy ... y gdy nJgl ud rzy~ pLorun i 
zrzucil go z kola. fie'Lprzytomnego znałazl 
pewien woźnica i zabral ze obą. Jest na
dzieja, że porażony zostanie przy życiu 

Do „Ooi1ca Wicik.·· piszą: Ba-w· e 
się 'v polu dzieci, chcą schronić się przed 
deszczem, poszly na cmentarz. do grobo
wca śp. ks. Olyńskiego. Tam pró..,;z czte
rech chłopców schronu się także kopacz z 
żon~. W tern zablyslo i grom uderzyl \T 

kaplicę. Jeden chłopiec padł natychmia t 
trupem i to 10-letni syn mi trza rzefoickie
go p. Arenca, a pozostałych trzech chłop
ców grom zranił ciężko; kopacz~ żona je
go uszli bez szwanku. Bezprzytomnyl:h 
ch_łopców odwiózł do domu r:xłziciclskiego 
mistrz rzeźnicki p,. Lewandowicz, który 
jadąc obok cmentarza, schronił się był ró
\vn1eż przed deszczem, lecz przy kościól
ku. Do rannych natychmiast przywotano 
lekarza, który ocu01ł trzech chłopcq\l , u 
Arenca zaś stwierdziJ śmie~. 

Następnej nocy przeciągała zn:>wu bu
rza, a piorun uderzyt w dom, stojący \y 
polu w pobliżu Oatąz.ek. Budynek został 
uszkodzony, lecz większego nieszczęścia 
piorun tu nie wyrządzlil. 

Inowrocław. ,,Dziennik Kujawski" o
debrał z Ameryki przesyłkę pocztową z na 
stępującym adresem: 

„I\i:iemt'.1k l(ujawsk'i" 
Poland (Oenn.) lno\vroc?aw 

(Jndensałza) 
Prov. Posen. 

Że list ten nie poszC'dł do sławetnego 
biura tromaicze1i, albo me powędrowat na.
powrót za ocean z dopiskiem stcrotypo
wym: ,,Ort Judensalza 1mbekannt" - jest 
niez.rozumialem. Czy inie chciano obrazić 
prnsJ.oo.-patryotycznych żyd(>W z tlohen
salz.y? 

Ze $1ązka czyli Starej Polski. 
Katowice. Dzienniki niemieokie ogła

szają już wy'llik obrad sobotniej konlferen
cyi w Katowfloaich, w której brali też udział 
przedstawiciele rządu. Otóż postanowiono 
wezwać milllistra, aby natychmrnst pozwo
li! wprowadzać z Królestwa Polskiego do 
Prus wi-ękiszą niż dotychczas ilość nieroga
cizny. Obecnte wolno dowozić 1360 sztuk 
tygodnliawo, co czyni 70,720 sztuk rocznie. 
Zastrzeżono Jednak w tralktacie hamdlo
wy1m z .R.osyą, że w razie potrzeby możina 
liczbę tę wlj.ięcej niż podwoić. S})Odziewają 
s.ię, że .mi.ni·ster rolnictwa na to się zgoozi 
.wobec nieslychaned drożyzny mięsa i że 
niebawem dowozić będzie można z Króle
stwa do Prus 2500 sztuk nierogacizny ty
godniowo czyli 130;000 rocz~e. 

Zabrze. Wczoraj toczyl się przed tu
tejszym sądem liarwniczym proces przeci
wko 11 mlodzief1com, którym prakurato
rya wytoczyla proces za noszenie białych 
orzclkóv,r w krawatach. Podług mniema
nia prokuratoryi noszenie bialych orzcl
ków może stać się niebezpietznem dla paf1 
stwa prnsk1ego, i dla -tego trzc11a ich uka
rać. Swego czasu donosHiśmy, że proces 
ten został odroczony, pooie1waż zawezwa
ni mieli być jeszcze dalsi świadkow.ie. W 
wczornjszyieh rozprawa jednakowoż sąd 
inaczej się za'Patrywal na tę sprawę, wy
chodząc.z zasady, że samo 1noszenie biale
go orzetka nne · rpoże zagrażać be2'piec~ef1-
'stwu paflstwa prusk1iego, 11 ·dla tego tez u
wotnit oskarżonych oo .wszelk~ej \Yiny i 
kosztów. KtQsztai . mś natożył kasie pań
stwowej. 

Oskarżonych bronił dzielnie a<lwok3t 
p. Ad~czewskii z Katowic. 

Z innych dzielnic Polski. 
Warszawa. W gminach Zas-tawskicj, 

Iwanieckiej, .Rakowskiej 1 PierszafJskicj, w 
gubernii mii:skiej przcszlo 3~00 prawosla
w;nych i b. unitów na katohcyzm .. W~!
mial1ska µairafia prawi0isła\i.:na ZJStaJe zwi
nięta z powodu braku pa_rafia~.. Ducho.
w1ef1stwo zamierza przeds1ęwz1ąc środki, 
w celu utrzymania h. unitów przy prawo-
sławiu. 

Łódź. Do ,,l(uryera Warsz." dono zą 

z Lodzi: . . . 
Po mieście krążą p1gtoski o znies1enm 

Jada dziej stanu wojennego. co jest zupełnie 
możliwe wobec spokoju. panującego w_~o
dzi od dwóch tygodni. Wieści uspoka1a1ą
ce v.rptynęly doskonale na p1:z.em_ysł: z c '.
sarstwa przyjeż<lżają codz1enme ku~~) . 
którzy wyjechali z L::xizi, lub wr~1h ~ 
drogJ, dowiedzliawszy _się o zaburz~rn-~c~1 ~ 
ogloszen'iu stanu WQJennego. N~Jw 1~ceJ 
obstalunków nadchodzi z Syberyt, ktora, 
skutkiem ciągłego zajęcia kolei i>rzez prze
wóz wojska, była przez półtora roku po-
zbawiona kJf!luntkacyi ha~,dlowych. .· 

Warsz.awa. ,,Słmvo warsza\\ kic 

Wiadomości ze świata. 
iemC)'. 'a papierze, porozumienie 

francyi z ierncami je t zupełne , niew. t
pllwe ~ - jak i( ·wyraża berlii1 ki kor·-
pondent ,Daily Telegraphu'' „pod ka-
żdym względem doskonale". Prze ile.nie, 
któn: zepsuło niedawno temu tyle km · 1 

sprawiło taką panikę w kołach dyplomaty. 
cznycfr i finansowych, Śkoi1czył się zu
pełni . 

Francya otrzymała pewne gwarancye 
Niemcy otrzymały konfcrencyę, od której 
przebiegu zależy wartość całego p:)roz.u
m1cnia francusko-.niemieckiego. 

Z Bułgaryi. W świat pu zczono tlł>c
cnie pogloskę, że du.i.a 2 sierpnia r. b. 8111-
garya ogłost się królestwem. 

Rzecz jasna, że taka zmiana prawno
państwowa pociągnie za sobą dalcb idą
ce następstwa polityczne. Butgarya dzi
siejsza sklada Się z dwóch cześoi: z Bułga
ryi właściwej i z .Rumelii Wschodniej. 
Pierwsza jest ksiestwom niezalcżnern, dm
ga - prowincyą turecką. Książę bułgar
ski funkcyonujc jako jcneraH~ubernator 
turecki. 

Zamiiana księstwa bułgarskiego na 
królestwo sprawi, że stosunek lenniczy 
ksi~cia f erdynanda do sułtana ustanie. 
Czy sułtan na tę zmianę się zgodzi latwo, 
· ::>każe się w przysz.lości. Jeżeli przecież 
przystanie, stanowisko Bulgary1 na Ba.lka
nie znacznie wzrośnie. Nowy król zechce 
i będzie mógJ, prowadzić polityk~ bardziej 
samodzielną, niż do tej pory. 

Z Rosyi.. „Die Zeit" ponueszcza roz
mowę z łowczym carskim ks. PiJtrem 
Trnbeckim, który przybył do Wiednia. 
Jest to brat ks. Trubec'k1ego, marszałka 
szlachty moskiewskiej. Ks. Trubeckij za
znaczyl, że zamordowania Szu wałowa nic 
można uważać jaJko protestu przedwko 
projektowanej podróży cara MJkolaja lI do 
Moskwy. Jeszcze t>rzcd 6 dniami książe 
rozmawiat z carem i ministrem d•woru bar. 
frederiksem a żaden z nich nie wspom
niał o projeiktowanem przeniesieniu stoli
cy do Moskwy. Wogóle na dworze. car
ski1m trwają przy tern, aby car pozostał 
w Petersburgu względnie w Peterhofie. 

· Na dworze cara - zdaniem ks. TrubecJde
go - panuje ogromne przygll1ębienie. Wo
gólc zamierz.one są tylko druleko idące re
formy, nJe ma jedrnak mowy o konstytncyi 
w znaczeniu eur:)pejskiem. Ministrowie 
pracują ·nad reformam1, szczegóły jednak 
reform trzymane są w największej taje
mnicy> tak, że wogóle szczególy, które 
prasa zagr:ainicz.na o tern podaje, mogą byc 
uważane za wymysly. O konieczności za
prowadzenna konstytucyi ca.r o tyle jest 
przekonany, o ileby ta konstytucya nie 2 .... 

wierała k.:>i1ca samowładztwa. 
Zgromadzeniu narodowemu chce car 

przyznalć gfos doradczy, ale nie rozstrzy
gający. Zdaniem księcia ogólne pa:nuie 
przekonan~e w .R.osyi, że nadanie konsty • 
tucyi o znaczeniu europejskiem przyspie
szyłoby wybuch rewolucyj, wśród ludu, 
gdyż o ile koustytucya dla klas robotm
czych i inteligency.i byłaby oswobodze
niem, o tyle po zniesieniu da\\:ncgo ustroju 
państwa lud rne chciałby uznać fadnej wła
dzy nad sobą. 

z Serbii. Z okazyi uroczysto ~ ci upeł-
noletnienia następcy tronu serbskiego ma 
być ogloszona amncstya dla wszystkich 
d'~1ennikarzy, skazanyieh za czasów Pasi
cza, r6w11icż ma l)yc „ nj~ t .) arnn' tyq Ba
lugszic, sekretarz prywatny króla. - . a
żnem jest dale1, że powołam ponownie do 
czynnej służby będą ci oficerowie, którzy, 
arko byli ulubiei1cy królów leksa.ndra i 
Milana i przedtem byli p n -yonowani, jak 
również wszyscy oficerowie ordynansowi 
i adiutanci kr6la Aleksandra. To p no
wne pow,ofame do stużbY. ma na t:\pi0, mi
mo sprzeciwiartia się ze strouy P opowa. 
Również ułaskawieni mają być oiicerow~1e 
zawiklani w proces w Ni-zu. 

Ze Szwajcaryi. Rada z ;viązkowa ro
zesla?a pai1stwom, które bra~y udzia? w 
międzynarodowei konierencyi ochrony ro.
botników, protokół, który za-wiera zao y 
międ;ynarodowej t1mowy \V sprawie za 
kazan4a zajmowania kobiet po<lcza. nocy 
w 4)rzedsiębiorstwach przernyslowy.:h, ja
koteż zakazanła używama białego. io iom 
do fabrykacyi zapałek. .R.a<la związko.wa 
ądzi, że dla przeprowadzertla ty 'h u.;hwai 

w życie, potrzcbn:\ będz: .! konLr„ . ... yu dy. 
donosi: ~ . 

P. Hipolit l'vhkwski otrzyma! koni..;es}e ~ 

z nrrfii •. 
dłuż zej y ·u y1 
n· em, iż mebezpi zn . j 
wylą znie n flot r d 7:. 
nia in ·azyi do natii trz 
ami· łądov. . Rezolu 
lord Robert . kt'ry p 
dzic Anglia nie potrzebuje. 
lej, ale potrzeba jej d 
czonei, . ilncj rezerFJ' 

\ Izbie niższej & liom:- zapo 
projekt reformy :\'Yb r Zt:i 1 "Zez co 
glia zy kałabJ 17 mand tó"> :t, zko ·a ł 
a l rland;ya traciłaby . 22 man ów. 

Z Bawaryi. \ ybory do sejmu b ar
skiego przynio ły libcra~om olbrzymi.i ' 
skę. ~ rtacili oni 20 mandat ' \ · n:t rze z 
katoli kiego entrum, które nrzepro\\ adzi-
przeszlo 1 po ł6w , zyL1 uzy -a · 
kszość dwi1.: irzc.cic w 17...bi po elskJej. 

Z Francyi. ,,Gauł0is • zamie z :za z.-
mowę, jalq jcgo wspótpra O\\ ni. rn· ł 
mieć z b. ministrem praw zag.ran5 zn '\; 
Delcasscm, który oś w.1adczyJ ·i • za. t -
kicm zbliżeniem angłel. ko-fran1.;n:zkiem„ 
któreby mia/o wartość dla nran\;~i, gdyz 
unkmożliwiloby Niemcom wypo\ 'ted?.ae · 
francy i wojnt;. Cóż - pov1rie<lz1al1 IDeka -
se dalej - znaczyłaby flota nicmie~ka w 
razie wojny, ~dyby Anglia z nanu trzym -
la? CO'by sie stnlo z nicmie k"nti portami, 
handlem i marynark~ handlo\\~? PrZY1-
szfohy do 11'tjzupcl1.iid zcgo ich znigzczen1a 
Takie ma znaczenie dobrze Pl'Z}'got w::m:l... 
1 obOczona wizyta floty angielskiej 
Brest. Odwiedziny cska-0.ry franctrzkkj w 
Plymouth uzupełrn t~ manift: tacy~: Poro
zumienie angiclsko-fr!.lncu?.kie. i . po[.ącunie 
kh flot stwarzajq tak stra zfo,Yą , broi'1 wo
jcnnq że an1 Niemcy, ani żaunc.:innc mocar
stwo n~c odważyłoby się ~ zaryzykować 
swej zagłady na morzu. Horozumie.nie 
angiclsko.-.fram.:uzkle stanowitoby stworzc
rtic lepszych stosunkó\\. międt_ · Rosy:,i i 
Anglią. To hyłahy nicspodzbnk'l, którą.: 
dobre stosnnki m1Gdż • f-'. ranc~'ą i n~li -
mogly światu przy•r.otowat: 

NastQl}nie pr.r.e<lsta wil Delta ·se o ·ta
tnią ~adG gabinctowq,• na k óreji był obec
nym. Na 111ie1 przeidstawił plany w st>ra-. 
wie poroznmicnia z An~łią. Na to rrum
strowic przerażeni odpo\ 'ticd'.zidi: Ależ 
Niemcy nas zaczi.:pią. Dcl<:a e odpowie ... 
d711at: A więc niech o tat~cznie na: zacze
µ~ą. Jesteśmy w możno"ści powic<lzicc. 

1Wreszcie oświadczył Dclcas e. Ż\! 7.god 
ze strony f rancyi na wżię,de udz ralu 
konferencyi jest ~ro1~nym błędem. 

Bochum. \ kopalna „Konstantin" szy 
wstał zabity crórnik Ebin~ . 

D.ahłhausen. W mic z.kaniu górnika 3o -
chrowi-<:za wybuchl pożar, który \\')'rz-idzil 
szkodę za kilkadziesioit · marek. 

Essen. Rada miejska 11-chwa«la 27; g{. pr e
ciw 23, aby wniosek burrni trza Zweigerta, .kt6-
rr chce, aby miasto . du.IP :?O tysięcy marek na 
wsparcie wyrzuconych przez kapitalistów rr. 
botników budowlanych. przcka"iano k1)n·1.w · 
budżellowl.i ma!{istratu. Tak więc słuszny n H„ 
sek burmistrza priyjd;r.1e po<l obrndy rady mici 
skiej: Ka pi tali' ci S;\ oburzen ~ na burnristrza za. 
to, że okazal się czfowiekiem spra'\ ·iedlLwym. 

Osłatm·e wiadomości. 
Peter - bi u1 r g. Inż nier„ budow~·. Ott 

rzec1ywłsty radzca Iwanicki stawił CZYM). o
pór podczas re JzyJ, która odbyła się w ie!? 
mieszkaniu. Ystrzałem z re olweru zabił~
dnego urzędni a, dru~~o zr ił ciężko. lwa
nick~o prz ·aresztowano. Pne<l · domem ze
brał się tłum ludn~ł. który kozacy rozp~zj 
nahajkami, raniąc wiele osób. 

W ars z a a. \ Jńieiowie · Lu iń-
ldem p~zas targu tyg iowego zydzi z u-

rzyJi około- 200 mleszkaii i kładó'Wr:. Vot ~ o 
I przywrócłło spokój. 

Peters bur"· Dooo za, że Witte otrz 
mał zupełne pełn<>moc ctwo do ttk:ładó poko
jowycb. 

Nad słano. 
Przedsta\\.;crue trn~k i Pait. kliej na ~-z · r 

slynnych nacaty S\\; at przedsta\\ień w Ober
ammer~au w Bawaryi od~dzie Sit! ~· B hum 
w niedz.iel~ i w poniedzialek. Bliższe sz e
~óh· sa w ~ł ~niu. 

~.,..~--=~~~~~~~~~~„--~--~--~~4~ t 

r . prawie . Swiętojózafocia· 
odbędzi e ię w n•edziel , <inia 16 lip1..a 
godz. 6 po pot posiedzenie komitetu, \\ ~" 
branego na wiecu w Gelsenkirchen, i to 
sali p. Lobek, ul. l(irchstr. , naprzeoiw ka
tolickiego domu chorych. Wszystkich Ro
daków \\'ymienionych jako czlonków ko
mitetu w sprav.rozdaniu z :.> tamiego wieca 
uprasza się o punktualne przyby ie. ( 

* * ***' --„~ 



Baczność! Sokm! w Ncumiibl! 
Ninieiszem uwfadamia się wszystkich 

druhów gniazda naszego, aż gniazdo nasze 
daje się odfot.)gra.f-Ować w niedzielę, dnia 
16 lipca o godz. 2 po Pot, dlatego pożąda

cnern jest, ażeby \vszyscy członko\vie tak 
.;zynni jak nieczynni się punktualnie stawili 
do p. fackhoffa, prf:y ulicy Knippełstr. Za
razem uwiadamia się wszystkich Rodaków 
,. Neumiihl ~ okolicy, którzy by mieli za

miar dać się fotografować z familiarni tak 
:samo mogą przybyć godzinę później, po
nieważ będzie fotografista potski. 

Oberammeri!au' eńskie 
=== pned1tawłeaie pa1yj ae = 
w sali teatralnej, , Bremer R : thakeller'' w 
Boebam, ul. W lbelmstr. 9. dawniej kat. 
dom to~ariylltw (Kath. Verelnehana) 

w nteda1ele 16 i w ponledzt 17 lipa I 
2 wielkie przedstawienie. 

I PuClj\te:li:: po i;ołudniu punkt1Jalnie o godz. I 

I ó a wleciorem o gotłz. 81/a Przedstawłon' 
bedile męka Pańska na wr.ór sławnych I 
prud.1tav.1eń w Oberammergana. przez oaoby 
iyj,ce. ()eny mfejse: 

Ceny miejsc przed czasem: Miejsce 
rezerwowane 1 mr., I miejsce 75 fen., Il 
miejsce 50 fen., III. miejsce 30 fen. 

Ceny miejsc przy kasie: Miejsce re
zerwowane 1,25 mr., I miejsce 1 mr., Il 
miejsce 50 fen., III miejsce 30 fen. 

Ucznio\\-ile płacą przed pofodniem 30, 
20, 15 fen., po pof. SD, 30, 20 fen. (2) 

·~············· Księgarnia polska w Habinghorst 
poleca wszystkie towary galanteryjne jako to: 
zabawki dla dzieci, ozdoby włosów dla pali, 
szczoteczki do wąsów, grzebienie, świece. har
moniki. noże kieszonkowe, olejki, wszelkie ma
teryaly piśmienne i wyroby papierowe, miano
wicie olbrzymi wybór kart z widokami, powin
szowań. Dalej polecam wszystkie towary reli
gijne, jako to: krzyże, różańce, szkaplerze, 
figury wszelkiego rodzaju. Olbrzymi wybór 

KSIĄŻEK DO NABOŻEI'1STW A 
ł powieściowych; kalendarzy i t. d. 

~--------·-........... I Pijcie nalewke ! ! 
~~~~~. ------E!S 

Szanownym Rodakom donoszę, iż osiedli. 
lem sie tutaj jako 

piekarz polski. 
Proszę Szanownych Rodaków o poparcie 

me'1:o przedsiebiorstwa. 

Józef Tuszkowski, Langendreer, 
uHca Błiicherstr. nr. 8. Oprawiam obrazy wszelkiego rodzaiu pod 

zupelną gwarancyą oraz dostarczam wszelkie l ;iiiiiliiiiiliiiliiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiliiiiiiiiiiii 
obrazy tak narodowe jak i religijne. Mianowi
cie towarzystwom dostar<::zyć mogę stępie, pa
miątki wszelkiego rodzaju. Dla Sokołów nai
leusze sokoliki, śpllki, broszki nar., laski, łań· 
cuszld itd. 

. Osobom, które wyżej wymienione towary za
mawiają. mianowicie Sokolom, daię wysoki ra
bat, jeżeli zamówią za przeszło 5 mr„ i towary 
te dalej sprzedać będą. Towary wysylam 
tylko za zaliczką lub za poprzedniem nadesla
niem pieniędzy. Zamawiających proszę„ aby 
zawsze swój dokfadny adres podali. O popar

, Ludwik Gola 
w :Kamen (i. W.) 

Uwaga: Zarazem podaje się do wiado
mości wszystkich druhów gniazda n~ze
-go, iż zaraz po odfoitvgrafowaniu odbędzie 
:się familijny wieczorek połączony z tań
.{;eitl na sali p. Eickhoffa przy ul. KnilppeJ
:str., a więc uprasza się ażeby cztonkmvie 
_przybyH jak najnczn!iej z familiami, ponie
waż zabawa będzie tylko dla członków. 
Goście, którzy by chcJ.eli brać udział w za
bawie, muszą się wpisać dać na cztonków 
w innym razie nie marlą wstępu na salę. 
!Na czbnka można się <lać zapisać już to 
:przy odbierainiu lub też w zabawJie. Up11\
:Sz.a siię o jak najliczniejszy udziat Goście 

:mile " 'i<lziani. Czolem ! Zarząd. (3) 

Bilet;r przed c1uem można nabywać I 
w restauraoyi ,.Bremer Rathalreller' i w zwy 
k{ych mfrjacach sprzed„ły. - S czegółowy 
program przy ka~ie. .„„„„„„ ............... cie interesu prosi 

ul. Dworc:>wa. nr. 22. Bahnhofair. nr. 22 . 
wy~onuje p1dług nadesłanej fJt!lgrafi, 

•renki, spił kl dokrawatów •ran. 
seletkl, pierścionkt, medalioniki, łańcuszkI 
do z~garka już od 1,70 mr. p~Cz\wsay, 
pięknie kołorow•ne 1 mr. wszystko z fo
tocraftił' Pewiększanie obrazów już od 
n mr. p CZ\WBllf'. D starczam fOCZtówki z 
fotografi~ zama.wiaj~cego już po 2,30 llr. 
l!A 20 sz~uk. Obrazy w rkaa, podstawki, fili. 
żanki, sz'i]ank.i itd. wezyst-ko z fotografi~ 
2111.mawiająceg l F1>t.ografte nie uszkoazo11. 
•wracam. Godła, afieze dla t JW. oznaki, 
małe dnibrnie, st 0 mrile trwałe, podkładki 
z gwarancy, na &",ooo Gdci1k6w. Jut 1a 
~,30 mr. wysyłam stempel o ładnem blasl'i, 
pudełku z irwałą p >dkładką. ł.-1aazyny do 
pha.nfa, mon&grnmy, wsory poe~zgólne 
ghski, medale dyplmyy itd. Wszelltit re
peracye stempli itd bardzQ tanio. 

Towarzystwo św. Piotra w Steełe 
donost uprzejmie swym członkom, liż w 
nie<lzre1ę, 16 Hpca o godz. 4 po pol. na sali 
JJ. Rahmann odbęd.z.ie się zamknięta zaba
wa z tańcem. Członkiowie muszą s\ię oka
zać ustawami przy wstępie, aby nie zaszły 
nilepornzumiena.a. Goście chcący brać U· 

dział w zaba\vie winni się wprzód dać za
;pisać na członka. O liczny udz\ial szano- 1 

wnych członków się uprasza. (2) 
Zarząd. 

Tow. „Jednośić" p. op. św. Stan1isława 
B. w Essen. 

W niedzielę, dnia 16 lipca po pot o g. 
2 odbędzie się posiedzenie w lokalu p:>sie.
-cłzeń . Liczny udzial pożądany. Goście 
mile widziani. Zarząd. (2) 

Baczn-0ść parafianie Kobierscy p. Kroto-
szynem! · 

W niedzielę, dnia 23 lipca o godz. 4 po · 
pol odbędzie się narada w Essen, Schii
tze.nbahn 58 u p. van de Loo, na którą t~ 
szan. paraiian zaprasza. Chodzi o spra
wienie nowej chorągwi dlai kościola naszei 
parafii. Do tego czasu zebralliśmy 380 mr.1 

dlatego zapraszam szan. parafian, iżby ka
:żdy mógl być obecny, ponieważ będzie li
sta ofiarodawcó\v przeczytana i Ust od 
·wie!. ks. Proboszcza i są inne ważne spra
w ydo zalatwienia. Dalsze skla<l.Wi można 
przysyfać pod adresem: Stanisław Mazaj„ 
czyk, Essen-West, Hołsterhauserstr. 12. 

Za ·kctmitet: St. MazaJczyk. (3) 

Tylko krótki czas ! 1 
Na rynku Moltkepla.tz w B O C H U M, 
dawać będzie przedstawienia rd soboty 15 
lipca 1 d ~ dziny 8 wieczorem pcczl\wszy. 

Najwięksy amftteatr świata 
Józefa Strohschneider 

7. Wiednia. 
W niedzie l ę 15 lip~łł dwa przedstawienia: 
1) o gdz . 3 po pół. 2) o ~"dz. 8 wiec.zo
l'em. W niedzielę puszczony z etanie olb1zy
mi bat ·n. O liczny udział upra1z& (1) 

.f ózef Strohschneid~r. 

Sprzedaż mebli 
i warzywa! 

Pan Józef Priebew Somborn, 
Planetem.trasse nr. 82. 

Z powodu przeprowadzki sprzedawać 
= każe= 

w c:iwartek, dnia 24 sierpnia po poŁ · 
o 1od~. <I: pn:y gościńcu Fr. Backe i 

1 szafę do rzeczy, 1 maly i 1 wielki stól dio wy 
ciągania, 3 lóżka z p'ierzynami i materacanti„ 1 
.lóżko dla dzieci, firanki, 1 szafkę do bielizny, 1 
regulator, 10 obrazów, 1 szafę za szklem, xa'W11e 
:szadlo, stolik do pomywania, sprzęty porcela
nowe i szklanne, lampy, węborki, wannę do 
prania, żelazko do prasowania, emaliowane 
przedmioty, kosze, szczotki, trmQtly, sprzęty o
grodowe i piwnkzne, beczki, deski, ogniska 
~arnki, 1 wózek dla dzieci itd. Sprzedaź bę
dzie publiczna, dobrowolna, itawięcej dającemu 
:za &:otówkę. 

Przedmioty te byly używane i można je so
bie 2 godziny przed rozpoczeciem aukcyi obej
rzeć. PrócZi tego sprzedawać będę warzywo 
itd. zasadzone na z.adzi'erżawionei roli. 

Edward Becker, 
at.keyonator w L&Dff'ndreer, Unterstł'. 62. 

Marcin Jarczyl\ski 
T': Hablnghorst, poczta Rauxet, Romerstr. 20. 

Zakład P r.zemysł. 
w Poznaniu, 

ulica Podgórna 12a. 
poleca. wszelki\ 

bieliznę kościelna" 

ornaty, kapy, bursy, 
st 1, ły itd. 

••••••••• „ ••••• 
1 Baeznoi~ Bodaey 

w V\"'attenscheid ! 
20 cze~vca otworzyłem 

interes 
golarsko·fryiyerski. Na wsulk.ich inn:ycb nowościach daję 

bardzo. dużr rabat. Wszelkie art,kuły dla 
handla.rz7 domokrążnych bardzo tanio i tylko 
n:>woiei krajowe i zagraniczne. 8pecyalność; t 

Chorągwie 

Zarnze.,.. pole<"am papierosy Gnnowieza 
i Wlekliń§ki„;o dobre ey;ary. l>ro
szę o poparcie mego interesu. 

dla 'Towarzystw. Stanisław Teicher. 
Liczne uznaria. i listy pochwalne. I 'Vattenscheid, Chausseestrasae nr. 20. ·I 

l SB:LAD SB:OB Bli.hzych informacyj udziels i o zlecer.ht pro
si główny zastepca na. Westfalię i Na.chenię 

Jan Kwiatkowski, interes komisowy 
w Her .n e, ul. Neuetr. 16. 

NAJLEPSZE MASLO Z MLECZARNI 

Q • , • we wielkim (8) 
oooooocoaooaooo oooocoooaoaool a 

8 wybon.e . §Wiązarki :e~o!~~~anaJ!: 
w Bochum, 

Victoriastr. U. .Konigstr. 2. 
poleca . po cenach najtańszych skórę 
wykrawaną (Lederausschnitt), oraz 
wszystkie artykuły szewskie. 

funt 1,18 mr. - masło naturalne funt 95 fen. 
wysyłam za załlczką franko w dom w paczkach 
pocztowych. Adres: frau .M. KANSCHAT, 

o być tylko u Pietra Budzyna, 8 
g Bauka.u, Ilei.nrichstr. nied. kośc. kat. § 
8.oooeaooooaoooo oooOOCDOaooooo 

J. D1•obla" 
w pobliżu knapszaftu. 

M:\RGRABOWA 0.-Pr. 

ręcząc za. dobrl\ robot~ i trwałe materye. 
Prócz tego poleca swój bogato zaopatrzony 

~ skład mebli --· -
oraz towar1 łokciowe: pi\'kne ma
ter„e aa sa"nie, do pościeli, rę
C!Zll'lkł, fartuehy itd. 

~\ fi Wszystkopocenachnajtańszyeh! 
„:,~' · -. Swó,j do swego ! Swój do swego! 

"'""tll;'.~l 

Przemysł 
wła"ny! 

• , . t'l J ' ' " ' • 
w 

R ·d I Towar o acy. znanej dobroci! 
Żądajcie wszędzie papierosów 

i,Wulkan'' nr. 56. * 
,,Mariposa" 

,,Soko~y" nr. 60. 
nr. 53. 

Z fabryki „WULKAN" (J. F. J. Komendziński). 
(1-52) Generalny zas tępca na WesHalię i ~adrenię 

Jan K-wiatkowski, 

IW 

..! 

iJ1teres handlowo-komisowy, Herne, Nenstr. nr. 10 
' 

f 

. . . .r, ~. ·, . . . 

Największy skład mebli i maszyn 
do gotowania 

znajduje się 

w Gelsenkirchen•Hiillen, Wannerstr. 243. 
Donoszę Szanownym Rodakom, iż z powodu powiększenia mego 

ekładu jestem teraz w stanie każdemu Rodakowi udzielić kredytu. 
Mam na składzie wszystkie sprzęty domcwe, maszyny do go

towania i wszelkie sprzęty kuchenne. Nikt nie jest zobowiązany I kupić, ale można przyjść .zobaczyć i przekonać . się jaki tow!l.r i ja.lt 
tanio a przytem na odpłatę. Wpłaty 10 mr. tygodniowo 1 mr. 

Proszę Szanownych Rodaków o poparcie i kreślę się 
z szacunkiem , 

A. Bartkowiak. 
Prowadzę teł in1;eres siodlarski. Przerobienie materacy kos~uje 

u mnie tylko 3 160 mr. 

iiliiiiiillllll„„„„„„„„ .......... 

w 

K.upujele 

Kupuj · obuwie 
u 

WILH. D EW.ERT, 
w Gelsenkirchen Ili, 

którego skład obuwia jest najwięks7.ym i 
najstarszym w miejscu. N aj większy wybór 
wszelkiego rodzaju obuwia od najzwyklej
szego do rn;jlepszego. 

Nejlepsze obuwie do roboty. 
Najwięk. w miejscu warsztat 1.•epera. 
Skora usługa! Najtańsze ceny! 

n \Vłlh. Dewert, 

·~'. . . . . . ' . ~ . . .:. . . . . ! . ". . 

\a · Baczność 
.111Br Rodacy! 
jedyny polski skład mebli oraz całkowitych 

wypraw w Wanne. 
ul, Bahnhofstr. 104, naprzeciw lokalu Schatera. 

Polecam mój bogato zaopatrzony skład mebli, ma· 
szyn do gotowania, wszelkich sprzętów emaliowany.en 
kuchennych oraz wózików dla dzieci we wielkim 
wyborze. 

Za gotówkę! Na odpłatę! przy odpowiedniej wpła-0ie. 
Kanapy i materace wykonywam 

we własnym warsztacie. - Stare ma
~ terace przer.abiarn spiesznie po cenach 
~. · niskich.-. S.zan. 

Rudaków proszę 
i nadal o ła

~ ~· ~ .:.. ...:... ) ska.we poparcie 
~~~(ff. j mego prMdsię-
'5 i\\ · biorstwa. Nie 

każdego bę<lzie: Swój do swego. 
Z wysokim z:;zacunkiem 

Jan :BaransJli„ 

Za dnk, nakla4 i reda.k~c: od t>OWłahtalny A n to~ l Br e Isk\ w Bochum - Nakladem. ł czciookami WYdaWnlctwa "\Via rusa Polskiego" w Bochum.. 



lir. Ili. BoOblUDi orek 18-go llpea 190&. 

todzienne pi!imo 11dow1 tlla Polak6 n 

ff ra:i.:tuO! '"u ~2111 • WJ,1Hl;•JH tl1 t chrłlłlec:znyclł, ''"° plata kwutlJu H socicic 1 1 ll1towych wyno11 
i f.-0 tn .• iĄ 7. e1h:onHif'm do dom11 1 mr. 92 fen . 
~'-A•H Pcl~il11 UJJłaany jest w ;:ennika pccztowyn 

·mię że za 
"'' · "() t11Hlci1rnt „t. oolntac:.." 1:r ti3. 

Redakcya, Drukarnia i KEięgnrnln znajduje "iQ w Bochum, prny 

_::;.-----

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

mówić, czytać i pisać po polsku! Nie jest 

Polakiem, kto potomstwu swemu zniem

czyć się pozwoli! 

Z wypadków dn a. 
Włochy nie zadowolone z p::>lityki niemie

ckiej. 
Gazety włoskie przyznahi co pra\vdał 

że dyplomacya rncrniccka w sprawie ma
roka1iskiej odnnosła zwycięst\vo nad fran
cyą, jednakov.·oż nie tają i tego, że1 to zwy
cicstwo Włochom wcale nei Jest na rękę. 
Wt·ochy prag.ną utrwa~ić swe wpfywy w 
Tripollisie i1 obawiają sio, że f ra.ncyai osła
biona w Maroko zwróci się obecnie także 
ku Tripol!s. Sprawa .Marokaf1ska przy
jaciót Niemcom nigdzie nie zdobyta. 

z Polski pod Moskalem nadchodzą znowu 
niepoko~ce wieści. 

Z Lodzi doruoszą, że poLicya .i1 kozacy 
strzelili· do pochodu manifestantów. Z p,e
wnego. poMi:skiego domu padły wówczas 
strzały dai kozaków, którzy poczęli sztur
tn-0wać budynek. 3 osoby zabito, 6 zra
niono, resztę mi'eszkallców owego domu 
aresztowano. 

Na Pradze, przedmieścm warsząw
skiem, areszto\.vai11io w:ielką liczbę osób• 
Naczelntik policyi oglostl, że w ralzie. strcj
ku jenernlnego wydali z. miasta wszystkich 
strejkujących. 

Znowu zamach na polsłcą naukę religii w 
szkole. 

Z Żyd-0wa \V poiwiede gnieźrni1eńskim 
<ltrzymuje „Lech" nast-cpującą korespo1I1-
dencyę: 

Tu w Żydowie zaczęto przed 6 tygo
'dniami całki.em niespodzianie, wśród kwar 
tatu, bez wszelkiego rozporządzema rejen
cyjnego, z niem~ecką nauką katechizmu i 
to z rozkazu inspektora szkólnego p. Bis
marcka z Witkowa, tymczasem w I klaisie. 
Teraz w przeszły pi.ątek, rozpoczęto1 kate
chizm po niemiecku nagle nawet w II kla
sie i zdaje się, że za parG tygodm i w III 
klasle, 11.ajniżsr ·i 1,· ż<1 ~'.· c 11czyć malucz.
ktim historyi biblijnej po niemiecku. MQIŻh 
we.m jest, że top. Bismarck robi na wlasną 
rękę, aby suę rejencyi przypod01bać. Poste 
puje on powoli, ostrożnie, systematycznie, 
aby nie zwróc1ić rodzicom na to uwagi, aby 
to nikomu nie podpadło, aż wreszcie \V ca:
łej szkole całkiem ·niesp-0dzi1anie religia bę
d~e udzielana po niiemie·cku, zamiast Jak 
w planie stoi - po polsku. Rodzice zro
bili zażalenie d-01 rejencyi_, ale dotąd żadnej 
nie odebrali odpowiedzi. 

-----
Telegramy" 

Kr a k ów. Zebranie socyaJistów po-
11tanowiło wysłać agitatorów na wsie, by 
nakfortJić lud wiejski do strejku podczas 
ioiw. 

J e r m ·o. W kaplicy domu ubogich 
Przeznaczonego wyłącznie dla kobiet x.a
Padta się posadzka podczas nabożeństwa. 
16 kobiet poniosło śmieri.e, 32 lżejsze obra
żenia. 

Pa r y ż. Na cześć angielskich gości 
odbyto się w sobotę przyjęcie na ratuszu. 

Pe t er s b u r g. Projett konstytu-
cyi opracowany prze Buły~ioa zostanie O• 

głoszony dopiero w jesieni. Rząd pragnie 
sam Przeprowadzić układy pok.o)owe i od
kłada dla tego zwołanie zgromadzenia na· 
rodowego. . ,... . . . . , „„ ~·· ., , .. 

Po.acy na 
• l • · .ezyzn1e. 

Katernberg. Tutejsze Kolo śpiewu 
,,Wanda" llrządzilo \\' ubiegłą 11i1edz:ielG tj, 
9 lipca zabawG dla Polonii tutejszej. W 
obszernej sali p. Wennera urządzono za
bawę przy odglos,iic kapeli p. Wa\vlaczyka 
z Schonnebecku. W zabawie \\ zięlo u
dział także Koto śpie\vu ,,ttarmonia" z 
l(otthausen i Koło śpiewu „łiarmoniia" z 
Wattensch~:id. Koła te występowaly ze 
sp1ewem kilkakrotnie. Koło śJ~C\\' LI 
„Dzwon" z Essen przysłało deputacyę. 
Pięknie się bawiono bez przymusu, scrde;
cznie każdemu patrzała radtość z ócz ' o
bec występów „Sokoła" z l(ateirnbergu, 
który przedstawie,l.1łiiem kilku figur zyskał 
rzęziste oklaski za swe występy. Sokoły w 
Katernbergu, dalej do ćwicze.(1, dalej do za
szczytnego waszego posłannictwa. Niech 
Wasza pio.snka „Ospały 1 gnuśny, zgrzy
biały ten świat" dodai warn bó<lźca do pil
nego wylmnywainia waszych oibowliąz
ków, a tern samem do coraz lepszych wy
stępów. Do śmiechu poibudz,iło przedsta
wienfe1 humorystycznie goląrZ'ia polskiego z 
Katernbergu p. Stanisława Lutomskiego: 
„Wyrywanie zęba", oddanie; zostalo wy
bornie. Burza oklasków byla za to nagro
dą. Od niiejakicgoś czasu p. Lutomski 
dzieln~e się splisuje w Kaiterngergu. Na 
każdej zabawie przyczynia! się dn uroz
maicenia tejże. Niechaj Polacy go popie
rają gorli\v.ie w jego interesi.e. Pomiędzy 
nowymi uczestnikami zamva·żyfiśmy na
wego obywatela w Katernbergu Polaka.i, p. 
M. Kosrnlczyka, szie.wca polskiego., który 
tu w dopiero osiadł, za'kładając sk!ad i 
warsztat obuwia. Członldem tow. w 
K. będąc, zasługuje an na p,oparcie wsze
laki,e. Spiewacy, Sokoli, Polki nasze, hej
że do nfogo po obuwie.i. Kilińskiego tOI za
wód, niech zatem ma i on poparcie. 

Co po1lskieg-0 ducha ncialło byto nai za
bawie. Cześć wam Polki nasze, ~ za
wsze tak tłumnie dążyc,ie na nasze zabawy 
polsk·iie, a unikacie obcych. 

Mężowie wasi niiech tiiorą przykład z 
Was, jak należy wspierać Kota ś~iewackie 
w usHowaniu pielęgnowam.a śpilef\ViU. Do 
was Polki nasze się odzywam, abyście na.
kloni ly waszych mężów, i panny waszych 
narzeczonych, a·by sk-0ro posiadają, piękny 
głos, wstępowali do Koła śp1i1ewu „Wan
da" aby ono mogfo sprostać swemu zada-

' '! niu wtenczas śpiew kościelniy a szczego -
nie' nasz piękny, rzewny śpiew „Anfół 
Pafiski", który Knlo ,,Wanda" myśli "pro
wa<lz1ić podczas polskiich nahożeństwf bę
dzie mógł być śpie·wany popraWinri1c. A 
więc śP11ewacy „Wandy" d:01 dziela, do 
obowiązków, a Pan Bóg bl,ogosławłć bę
dzie śpiewakom. 

Nlech żyje „Wanda" ! 11iech żyje ,,So
kół"! niech żyje Tow. św. StaniiSława K. ! 
Wszystkie trzy nilech zgodai i przyjaźri 
łączy i do ich rozwoju się przyczynia. 
Ramię do ramienia, dlo11 z dłonią niecłrnj 
si.ę złączy, a nieprzyjaciel nas nJe rozf<\
czy. Cześć polskiej p·i1eśni ! 

Spiewak. 

Z wojny rosyjsko-ja~ońskiej. 
Pewlien oficer, przybyły z pla-

cu boju, opnw1iada swoje wra-
źenia . na szpaltach „Nowosti„. ,,~ 
najwyższem oburzeniem ._ pisze ów of;.
cer - trzeba wsJ>()rninać wszystko, co s•G 
widziato. Jeśli gdzie mDżn~ poznać d~~ 
ktadnie rany naszej ojczyzny, toi wlaśrae 
na wojnie. Ciemnotai annii. kradzieże, 
!]~~rząd.ki i brak wiary w rozpoczi;to 
dŹielo - to obraz obecnego położenia. 

az pr n ro 

lar 

Dlacze~o przegry 'aln 'my \\ ciąi bi
twy? Dlaczego c'i:.igle u~i kaliśmy? 

Tylko w obozie wojennym moina zo
baczyć ni. ki roz'' 6i naszego oficera. )11 
nAetylko je t najz;upetnicj icmny w 5pr -
wach ogólnych, ~rlc i wojenna ~;r,tuka j t 
<lla 11i1;go nicznan<l. Książka tre · i \\ ojen
ncj j st dla niego rzecz<\ zupdmc.obcq. Na 
słnżbic zapomniał on nawet to, czego siii; 
nanczyl w szkole junkierskiej - a zrt. ztq 
i ciego mógł si<; 011 tam nauczyć'? Oto 
przy.klad: pułkownik, z którym przypa(l
kowo spotkałem się w drodze d.o Europy, 
pmsH mni . abym mu powi.edział co to 
s<\... ziemstwa. 

Albo drug•! przykład: przyprO\\ ad w no 
do nas piędu \\ ziętych do niewoli oficerów 
japoi'1skich i· trzeba było obmyśleć dla nich 
pomieszczenie. Jeden z oficenh bardzo 
słusznie wska.zał w tym celu odwach, lecz 
zarzi1dzairicy odwachem sprzcc·iwit SH~ te
mu. Według jeg.o st6w na odwachu znaj
dowali się oficct'owic, których wstyd by 
było pokazać wykształconym ~ dobrze 
wychowanym Japor1czyk-0m. Jeden z 
nich byl posadzony na odwachu za wstrę
tny postępek z kobietą publiczną. Inny za 
to. że doróżikarzowi, którego trzymał tx'>ł 
dnia, zapfaciL. 20 kop., przez co wywo
łał awantur~ \, bóik~. Trzeci odgryzł nos 
s ~•emu to warzyszo ~i. Z obawy wstydu 
musiaino wjęc zrezygnować z pomieszcze
nia Japo1iczyków wśród taldich oficerów 
rosyjskich. 

Kradzieże i dcfrarudacye są rzeczą tak 
zwykłą i nom1alną, że najmniejsze w tyni 
względzie ograniczeme siebie; jest uważane 
za wielką szlachetność! Oto co opowli\a
dal o sobie pewien oficer, zarządzający 

transportami: 

- ·W~dzę, przychodzi pociag towaro
wy. Pytam: co przywieziono? Mówią: 
jęczmieil. Jdę i dowiaduję się, że cena 60 
kop. wyższą! (To znaczy, że ,,sun•ienny'' 
płacić pai 1 rb. 80 kop. za pud. Rooumic 
si~, że bez wahania kupuję i odsyłam na 
mi~.isce przeznaczenia • 
~ A jaką cen~ podał pan ,,naczal

st\\ u?" - spytał jeden z słuch~czy. 

~ Podamwalem skarbowi 7,000 rb. 

-- z dumą oświadczył szczęśliwy dostaw
ca. Podalem rachunek po 1 rb. 20 kop. za 
pud, kiedy moglem wystawić cenę o 60 
kop. wyższą! (To znaczy, że „sume•n!l1y'· 
mi cer ukradt zamiast ] 4 ooo rb„ tylko 
7,000! 

A jak muszą dcrpieć żołnierze skut
kiem najrozmaitszych kradzieży tego ro
dzaju. Wyjeżdżatem w maju i jeszcze wi
dZl'alem żolnierzy w ' ojkowych butach. 
Czesto można zobaczyć żołnierza na fron
cie w chińskun chalade, w pantofla·ch ·tp. 

Teraz już nie sekret, że w am1iK; niema 
jedności, lł1iema porządku, niema ducha! 
Oddziały wojskowe . kl.adają się z pstrych 
1 obcych sobie elementów. Tylko m o
rin (redaktor „Now. Wrc111. ") mam. pi ać 
o „wybornym" duchu w amui". Bo jakiż 
może być duch" przy zupełnym bmku 
w:ary \ powodzcn•ie wobec prześ\ iad
czenia, że \\ ojna jest bezwanrnkowo prze
graną?" 

Tak pisze o armii mandżurskiej i o 
swych kolegach oficer rosyjski, który wla
sncmi oczyma i zbliska patrzył na to, „co 
się dZleje na teatrze ~'ojny„. Japonia 1110-

;(}0 być spokojną: gdyby Rosya zdolala 
zgrornad~ć na placu boju choćby trzy ra
zy więcej, niż obecnie, żolnierzy, to taka 
„annia•• nigdy nie będz•e przedstawiać łlla 
niej zbyt ,,·Jełkiego niebezP1e<:zeństwa. 

•-... hM:o •. - '.. 

Bok I . 

Ziemie polskie. 
ZP 

Olsztyn. ,,(Jazcta I ztyi'i ka·• pi ze; 
1ie h ml przy Jtt a ·. Jako Ś\ ia<l k \\ p , 

v.11cj pra\\ ie ta\ ·al w p 11iedziakk przed 
tutcjsz<t izbą karn:1 p s1edz1 ieł Ciotlib Ba„ 
sik z Olszewki. ·a zapyta.nie przcwodrn
czącego <\d11 jaką wyznai1; r Jigf~~' odpo-
vfied7Jial il, że ualeźy do -ekty Adwenty-. 

stów. Udy przy zlo do prz '· ięgi, B. 
wzbra11iał ię takowq złożyć, dowodzitc 
ie religia j go zakazuje mu przy ii;gać. 
Wszelkie tlomacz u;ia prze'' odnicząccge> 
nie mogły skłonić 13. do 'Złożenia przy ~i<;g1„ 
dopiero gdy prokurator wniósł o 50 marek 
kary w razie niezleżenia przysi~gi, B. 
,,zmiQkł" 1 przysi<:gę złożył. 

Z Swieckicgo. Dobra ryl'.erskic 
Ooluszycach nabył za 970 tysięcy marelc 
p. Kar ten z Lui emhof ( ?) 

Swiecie. W dniu 11 bm. okola godZJ
ny 9 wtieczorem przyszedł do przclożone
go gminy ~. Blocka w Wielkich Czaplach. 
robotnik Lyck człowiek często już karany 
~v towarzystwie robotników łiassa i 
Gronny by zażądać Ś\Viadcctwo wyprowa 
dzenia. Pan Błock przy tak późnej porzt 
żądaniom robotmków. pocz<}tkowo me 
chciał zadosyć uczynić odopiero za \\'Sta

wieniem sic: żony robotnikom świadectwa 
·\Vystawił. - W chwili, gdy Lyckowi papie 
ry podawal wyciągnął tenże z kęeszeni !llÓ'll 
i zadał mu w prawą r~kę k'iłka ran, a do.
kona wszy tego, napadł na żonę p. Blocka'l'" 
raniąc ją również kilkakrotnie w głow~
Dwaj inn.1 robotnicy czekali uzbrojeni w kii 
je w sieni, gotow- swemu towarzysza~ t 
każdej chwili skoczyć na pomoc. 

Toruń. „Gazeta Torullska" pisze: 
,,Zarząd „Straży" poznaliskiej przybył 

wraz z pezesami poszczególnych wydzia
łów w środę do Torunia, celem zaprowa
dzenia organizacyi w Prusic.eh Zachodnich 
Sprawozdania z zebrama nie możemy nie
stety zamieście, gdyż, dowiedzieliśmy ię 
" niem tylko przypadkiem i tak późno, że 
nasz sprawozJawca zdążył już tylko na. 
sam koniec zebrania i mógł stw i-erdzić, il.. 
łicz.ba uczcst111kó\V wynosiła około dwu„ 
dziestu, licząc już patiów, przybyłych z Po 
znania~ Policyą reprezentowali aż dwaj 
urzędnicy, t. j. pp. Sczepan z ratusza 1 

W~igt z la.ndratury. Dla czego zarząd o 
dn1U, miejscu ~ godzinie zebrania uwiad-0-. 
rml pohcyą a nie uwiadomił cztonków; 
„Straży", 111\ieszkający~h w Toruniu, jest 
dla nas zagadką, o której wyjaśnienie pro
simy", 

Z Wiei. Kt Pozna6skiego. 
. D~iewierzewo. Ciężkim krzyżem na„. 

w1epzll Pan Bóg parafię tutejszą. W uro
czystość. św. Trójcy (18 czerwca br.) zgo
r~al tu teJ.szy starożytny ko· ciól doszczęt
me, tak ze tylk? same mury pozostały. 
Byl. on w prowrncyonalnem towarzyst\\1e 
ogm?" cr;i bardzo nizko zabezpieGzonym, 
bo mkt me przypuszczał, aby się mógl tać 
past\, ą płomicn.i. Z\\ Jaszcza że przez tyle· 
\\l~k~\\ " wszelkim burzom ię opforar. Pa
:af1arnc. na który 'h prócz robór ręcznych 
1 zaprz~igowych trzecia część ko zt ·w bu
d~vlany~h ciąży, nie s~1 w stanie kladka;-
1111 S\\ ~~1• do ?<!budowania tego starożytne 
go ~osciola Się przyczynić, gdYź są n.ieli:
czni 1. ubodzy. - Prócz kilkunastu mniej 
zamoznych go podarz:r Jla hubach Dziewie 
rzew kich. Rusieczkich i M.iastowickich 
sklada się paraiia ze samych Judzi służe
bnych, ~rz te!ll i ~o jeszcze uwzgłędmć 
trz~ba~ ze fiwr . na1w1ększe . '' sie to jest 
Dz1eW:I~rzewo. 1 Żarczyn, oo ł<rólewskie
korińsy1 osadniczej należą, która ie miiędzy 
protestantó r rozkolonizow \\ szy. \\' ~e
SZ1}:mt roku wspanfaly zbór protestancki 



Dziewierze\vie wybudowała. - Z tego 
powodu nie pozostaje nam rł[c innego, jak 
tylko, pokta<la,iąc ca~ą ufność \V Bogu, koła 
tać do serc lirości~·J- eh i mi-fosiernych ka
tolikó\\ · i iich' prosić gorąco, aby nas n.ie
szczęś[jwych nie O'puszczali, aby nas w na 
szem r =* szczęściu ratowal.1 i nam jałmużna 
mi S'\ . i; 1i do otlbudowaJlfia naszego koch.a
neg-r) kościo~a dopomogli. Prawda, że ta
kkh jałmużn jest wiele, prawda, że raz po 
raz rozmaltte i11stytuĆye do miłosierdzia pu 
bliczneg01 apelują, ale z drugiej strony 
Zll1ów mdasierdz.ie katohków jest wielkie, 
gdy chodzi o ratowanie kościoła. - Wszel 
kie ofiary, choćby najmnie}.szc, chętnie bę
dą przyjęte i zostaJną pubticznie pokwito
wane. - Ofiary prosimy przesyłać na rę
ce proboszcza ksiiędzai dz.iekaitta Szymai1-
skic:gn, DZJC\\ icrzewo pod Kcynią (Ex.i.n). 
- W ko1icn uprasza się szan<>wne Redalk
cye wszystkich innych gazet o laska~-e .po 
wtórzenie tej odezwy \V swych organach. 

Ks. Szymański. 
Gostyń. Pud zarzutem morderstwa 

swy;ch dziieci w pięciu przyrpactkach odsta~ 
wian.o robotnicę Gennst w Wilkonniczka'Ch 
w p-0w. gc1Styf1skum do więzienia. Z pię
ciu odkopanych ciał dziecięcych, przekona 
no- slię, że domysly byly uzasadnione. Dzie 
ci urnaTły wskutek wmięszanna im do po.
karmu arszeniku. Zdaje s.:ię, że wyrodna 
matka dokonała jeszcze w dwóch wypad
kach morderstwa swych dzieci, które ró
wnież postanowiono o'Cllkopać. 

Kościań. Urzędnikom nie wolno na
teżcć doi <f}()ls:kich spótek. Zalkaz too wyda
ny ubiegłego roku, przeprowadza się z .ca
~ą sumwością~ ObocJ11ie donosi znowu 
„Gazeta Połska", że dyrektor kośc.La.ńskie
go zakładu iidyotów, radzca dr. DluhDsch 
zwołał w itbiegłym tygodniu urzęd.nEków 
tegoż zakładu .i polecił im, wystąpić z ban
ków połsk11ch 1 wycofać wszelkie oszczę
dności z tychże. SbaJo się to w kancelaryi 
dyrekrora . . I~w.Jkaz rozciąga się n.ie tylko 
na kasy . p0:ży<czkow~ i oszczędnościowe, 
ale także na spółki w rodzaju „Rołnilka'~ 

i&J. 
Ostrzeszów. .Robotnik Antoni. Kokot, 

który prze<l trzema tygodniami za noż()~ 
v..mktwo został skazany na 2 lata i 9 mie
sięcy więŻierua, cYtrzymaJ teraz w dodatku 
jeszcze 15 miesięcy za to, że pewnego 
dzierżawcę polowaniia, który go przydybał 

,przy kłusownictwie, chci:at udusić. Teraz 
jeszcze będzie stawał przed sądem w Kro
t<lszynie, ponieważ tam ' dopuścił się roz
maJtych sprawek karygodnych. 

Lussówko. W saboię 1 lipca utonęla 
w .iezi-0rze . tutejszym przy kąpanliu IS-le
tnia Maryanna Szaber. Kąpafa się ona po 
południu r.azem z .nniną towarzyszką i dosta 
la ~ na glębięr gdzie zac~la tonąć. Nikt 
jej niestety na rtunek nie pospieszył bo z 
wyjątkiem owej towarzyszka która zupeł
nie straciła glowę, . nikogo w pobhżu nie 
bylo. Trupa znaleziono po dlugti.em szu
kaniu kilka godzin później. 

~a · ~bcej ziemi. 
I. 

Ciieply .poranek letni. Rozchylone 
kwiaty słońcem, pij'Ją ros~, a wietrzyk, jak. 
by byl ich .. matką, głaska je po główkach. 

·Głaszcze liliowe dzwonki i · złote kłosy zbo 
ża. Ug!Unają się pod tą pieszczotą, chwieją 
\ grają pieśń polskich pól... 

Walek K.ośba macha posą1 aż po-w'iie
trzc \\<Uczy; iJOt zlewa mu twarz, nie zwa 
ża na to. Rozchylone uciechą usta śpiewa„ 
ją a ecłm ·gra wtórem: 

„Hej zachodź słonko. zachodź 
,,Za modry -obłoc2Jek, 
,,Bo już rhie pszeniczki · 
, )Aocno boli boczek!" 
Pszeniczka kla<lzie się pokotem i złoci 

w blasku sloi1ca... Wałek aieszy się, bo o
no Pan Bóg dat mu taki urodzaj, jak nie 
pamięta kiiedy„. Sprzeda pszenlicę, kup\ 
Marysi nową chustkę i jałówkę a dzie
ciom „robakom" .buty i nowe ubranie, bo 
Już stare ledwie się trzyma.„ 

To dopiero. b-~dzie uciechy!... Na sa
mo o tern wspomnienie, aż rumieńce bi.ją 
:na poczawą twarz· Walka. 

* 
Wojna! wojna! Car rezenviistów do 

woiska wołać każe. Poglllają ich na dale· 
ki Wschód, do Azyi, aby bili Japończyków 
którzy kością .M~kaołom stanęli w i<:h n.ie
napchanem szerokieTTl gardle. Walka też 
weżwono. 

W domu płacz. Marysia· lamootuJe; 
dzieci krzyczą i wie.szają się na szy,l ojca, 
'bo go . może już nie obaczą„. ,,J apany nie 

żartem ,,,pie~·"'·:·'_ . , 

Ze Ślązka ezyli Starej Polski. 
Z RożdzJenia na Górnym Sl~zku dono

szą o .nast~pującym strasznym wypadku, 
który sie wydarzył tuż na<l granicą. lian
dlarz Thomannek z Huty Laury przecha
dzał się z dwoma znajomymi pq:y graru
cy. W gęstwinie znal€ili ukryty caly 
stos towarów, jak jedwab, materye, oko
\.Vitę itp., które , były własnością przemyt
ników. Zaraz też zabrali stę do gorzałki 
i tak sie nią uraczyli, że ThOIJnannek legł 
na miejscu bezprzytomny. Dwaj jego to
warzysze z.aś zabrali towary i poszli do 
domu, wstawiwszy Thomannka na lasce 
losu. l(rótko potem nadeszli przemytnicy 
i z zemsty, że skradziono im ich zapasy, 
zakłuli Thomannka nożami, poczem \vynie 
śli się za granicę. Zwłoki zamordowane
.go przewieziono do lazaretu w Roźdztile1niu. 

Bytom. Cieka\\ y proces toczył się w 
tych dniach przed izbą karną w Bytomią. 
Na lawie oskarżonych zasiadał jeden z 
glównych przywódzców centrowych, ra
dny mies.ki Zawadzk'1.. Zrobił on swego 
czasu niejakiemu radzcy budowniczemu p. 
Bruggerowli zarzut, iż w rozdawaniu robót 
miejskich nie jest bezstronny ~ sprawi.edli
wy, lecz zdaje si~ być przekupiony przez 
stronę 4nteresowaną. Pan Brugger wyto
czyl p. Zawadzkiemu proces o obrazę . . W 
toku rozpraw Z. nie potrafil udo\vod.nić 
swego tWl,Uer.dzenia faktami, wtięc prokura
tor żądal dla niego 9 m1es~ęcy więzienia. 
Pan Zawadzki wobec tego zdecydowal sie 
przeprosić ra<lzcę budowniczego i odwo
łać swe pierwotne twierdzenfa. Oprócz 
tego zobowiązał się poni:eść wszelkie ko
szta procesowe i wypfacić w przeciągu 
roku p. Bruggerow1 sumę w \Vysokości 
1000 marek. 

Gliwice. Przed tutejszym sądem przy 
sięgłych stawała ·w tych dniach cata banda 
fałszerzy monet. Głównym ich kierowni
kiem byl właściwie znany opryszek Stroń 
czyk, który p0\\'"1iesił siię w. więzieniiu rad
bors~iem. Spotka.t on się pewnego dnilla z 

·robotnikiem Pawlem Frankowiczem i cze..: 
ładnikiem piekarskim Janem woźnym z 
Bytomia i namówił łch do pomagania mu 
w podrabianiu pieniędzy. Ci s[ę też chę
tnie zgodzili na tak korzystną propozycyę, 
niejaki zaś Jan· Grychtot wraz z żoną i ro
botnikiem Brauerem wprriwadzalft w kurs 
fałszywe pieniądze~ NiedJugo i'ednakO-: 
woż cieszylU się swem powodzeniem, gdyż 
prędko rostali pr~ poni'cyę schwytani. 

Sąd uznal ich też z.a winnych i ska.zal 
Woźnego ina 2 łata, Grychtoła na 3 lata, a 
Brauera na 1 rok i 6 mlies1ęcy w1ezie111jia, 
Frankowicza natomiast i żonę Grychtola. 
sąd od winy i kary uwolnit 

Z Innych dzielnic Polski. 
Lwów. W uroczystość bfogoslawj<>

nego Jakóba z Strepy, patrona a:rc.hidye
cezyi lwowskiej, udziem najprww.iletlebniej 
szy ksiądz arcybiskup „ Bilczewski dzie-

Dusza Walka buntu.ie się; poco on tam 
pójdzie? 

Co mu winny „Japainy"? Czy kogo 
zaczepiali? 

A tu psz.e·nica !... N\arysię p;ewno oszu 
kają . żydy ... „ 

Ale pójść, pójdzie!... kazah„. 
.Żal mu imY okrutme tych „robaków~· . 

aż lzy mu stają, że musi dzieci - może na 
zawsze - p·ożegnać ... 

- Nie placzciel przecie me wszyst
kich zabiją na wojnie! 

- Oj tatulu!... - Pl a czą. Marysia z 
dzieł mi ..• 

- . A nJi.e daj się Marysia ocyganić ży
dom! ChclLei 200 rubli, za mniej im nie daj! 
Pszenica iak ztoto. Pilnuj ,,Lyski'\ a na 
pszenkzysku niech ci Jasiek po~ luz1 bu
raki ... 

- Co mi tam bum.ki, kiej ctebie nie 
będzie.„ Boraku.„ . 

- .E ! n~ placz! a raszyj mi tr')ch~ na-
szej polskiej ziemi, zawieszę na szyi. Gdy
bym zginął, to mt nasi choc na oczy jej na
sypią.„ Idzie też Antel{, Józef i .fasdck 
Wrotka. 

- Nieboraku!... co ja tu sama pocznę? 
· .- Pamiętaj o „robakach" a modi ;..1ę 

za mną! Proś pisarza, r1ilech c1 listy do 
mnie pisze i moje czyta. 

- Ostań z Bogiem! 
Poszedł.. 

II. 
.ziemia aż się trzęs · e tak huc ~<l arma 

ty. ·· Kule, }ak grad g\\-'i:idżą . k lo uszu , 
rąk, nóg, glowy... · 

Dym! ciemno; nic li.ie w1d1ć .. Sly~ 
chać tylko krzyki, nawolywama lc.:z te 
trudno zrmumi.eć w tym wrzasku i hałasie 
Czasem ktoś Jęknie, to c~nny~·· 

'>ł i~mastu clyairnn.:m1 ~\\ ::~.;cri kapła.i1skich 
Między nimi znajduje się trzech kaplanó'\\, 
pochodzących z pod zaboru pruskiego. Są 
to księża: Borowski, Gramse i Zelewski. 
Skazani w procesie toruńskim za uczenie 
się literatury i historw palsk.iej na więzie
nie, a następnie wykluczeni z wyższych 
szkól pruskich, znaleźli \\re L wo.wie go
ścinne przyjęc,ie i ukończywszy cztero
letnie studya teologiczne na uniwersytecie 
lwowskim, dziś widzą się u celu swych 
pragnień. - l(siądz Zelewski swle; prymi
cye czyli pierwszą ofiarę mszy św. odpra
wił w Wejhero\Vie w dmu 6 bm. 

Warszawa. ,,l(uryer Narodowy" po
równując to, co otrzymali w zakresie szkol 
nictwa Niemcy Nadbałtyccy, z tern, co o
trzymali Polacy, stw.ierdza: 

„Różnica bije w oczy, a trudno przecie 
przypuścić, ażeby komitet ministrów m1at 
bardziej cen~ Niemców zamieszkałych w 
Nadbaltyckich guberniach od ,,bratniego 
narodu", stanow:iącego ludność Królestwa 
Polskiego, tern bardzaei, że chodzi tu o je
den i' ten sam 7-my punkt Ukazu z dn. 12 
(25) gmdntta 1904 roku w zastosowaniu do 
na+rodów innoplemiennych. Że Polacy są 
narodem innoplemiennym, nie przeczymy 
wcale, ale musimy być przekonani, że chy
ba bliższym Rosyanom, niż Niemcy, gdy 
o tem zapewn~ają nas zgodnie niietylko ar
tykuły wszystki'ch gazet rosyjskich i ja
Wfllle okazywana przychylność wszystkich 
prawie stronnictw w Rosyi, ale co najwa
żniejsze sfowa, które padly w Łowiczu z 
wysokości Tronu. 

Musi tu być jakieś nlleporozumienie, 
które rada .pa(1stwa wyjaśni, ale vi każdym 

·razie już dziś widocznem jest z przytoczo. 
nych przez nas ustępó\v z najwy.żej z.ar 
tw~erdzonego w dniu 1 lipcai (18 czerwca) 
1905 r. dziennrka kommtetu ministrów, że 
gubernie nadbaltyclde poczyniły starania 
o swoje szkolnictwo, że będą młaly, ,,de
legatów z pośród szlachty, w.lościan i mie
szcza11 do obrad w sprawie z,mkła-
dów naukowych" , że zyskały prawo 

· założenia gfunna:zyum z wykładowym ję
zykiem niemieckim, którego \vychoK311cy 
pod peiwnym'i warunkami zyskują przy-wi
leje z.akla<lów paf1stwowych, że wreszcie 
co do innych gimnazyów prywatnych, ża
dnych zastrzeżeń wykładania pewnych 
prżedmiotów w języku państwowym tam 
niema". 

Dla Polaków są piękne słówka na zja
zdach i w pismach rosyjskich, dla Niem
ców - rzeczywiste ustępstwa· polityczne„ 

Warszawa. Odbylo się posiedzenie 
w radzie zarządzaiącej kolei warszawske>
\\'\iledeńskiej, na której postanowiono za
prowadzić w korespondencyi we'ń'ilłętrz.nej 
język polski. Prócz tego postan-0\Vion-O w 
niektórych wydziałach zaprowadzić dtukt 
z tekstem polskim obok urzędowego Ud 

wszelkll.ei odezwy zredagowanego w języ
ku polskim, odpowiadać po polsku, nadt<> 
postarać sie. aby napisy zewnętr~n!e na 

Wałek h wczy naprzód z Anlk1~U.l i Ja 
śkiern Wr~ką. Zachwl.il się A11 cl\„. 

- Nic to! - rzekł. -·- Trzymaj4L si~ 
Wałek! 

Nowy gwizd· i slum; chm11rn kai lal\: 
szarańcza: opada wszystkich. Przerzedza 
j'l S:łę szeregi rosyjskie. 

Antek padł i został. 
Wałek i Józef WrJtka iid4 i;.<lnak r;a. 

P"Zód. Z początku trzęsly im S;': rę..:c: 
strach przed śmiercią. ich ogarniał.. Te
rae; zawrzala w n.ich krew, śdsl1ęh s:i!tid 
kc. rabiny -- Hlą na bagnety!... 

- łLtrnszo! rnbiata! Nap.rll'id -- krzy
czy oficer. - W tern aa wprost siet!t~ w1 • 

r1ą ludzt małych o skośnych ocza;;h i żół
tci skórze Swaecą bag1 ~tanu tuż„. tuż.. 

.· ,,D~:«~':a? czy to lu.b:i-;?'' ·-- prL.< ie
i...:ało prz~ mózg \\'alhw .. Lecz nie na· 
myśla się dlugo, pchnąl bagnetem aż coś 
trzasloQ, machnął w lewo i pnawo kara
biiniem, ma&· postacie żółte znikty, zrobiło 
się przestrzeniej. 

Obejrzał się za „swymi" nikogo:! Tam 
wdalt tylko wrdzi całe śaiany pleców, pode 
SZ\\-'Y, pięty, i wywijanie szybkie nogami 
rosyjskich żołnierzy„. Uciekają ... jak za
jące przed „fapanamiit'' ... Zostal sam! Na 
okół leżały Japańcy ti Rosyailile pokrwlł
wieni, zab1d, jedn'i bez. rąk, nóg, lub z po
dziu ra wio11ym od bagnetów brzuchem. 
Wszędzie pełno krwi, aż chlupie„. Mię
dzy nimi 1 je.go towarzysze, przyjacl.ele:: 
Antek i Józef. 

·Wałek padl, bo teraz czul dQpiero, że 
go któryś z „Japanów" macnąl• ba-
gnetem; ból mu to spraw1a ogromny. 

Olód zacz)'lna mu dokuczoc. .Nic nie 
j adł od sześciu godzłn„ bo ich pędem gn.ali 
i g~ali naprzód a teraz to udiekaJą.. .. Żeby 

stacyach umgły mid tłumaczenia w ięzy. 
ku p.ołskim. 

- ~ - - - :::;.. 

Wiadomości ze świata. 
Niemcy a fraacya. Trzy dokumenty 

UmO\va francusko-orueiniecka \\" spra·M~ 
marokańskiej zarrnyka się, jak wiadomo 
w trzech dokumentach, których brztniern; 
dost-Owne przedstawi.a się, jak następuje: 

I. 
Pismo francuzkiego ministra spraw 

zewnętrznych, prez~sa ministrów, I<ou. 
viera, do ambasadora cesarsk!iego księcJa 
Radolina z dni.a 8 lipca 1905 r.: 

„Panie ambasadorze! .Rząd rzeczy. 
pospolitej w toku rozmó\v, które przez 
przedstawicieli obu państw prowadzone 
były w Paryżu t Berlinie, doszedł do prze. 
konania, iż rząd cesarski na proponowanej 
przez sułtana marokańskLego konfeooncy1 
nie będzie mial żadnych celó'\V przed 0• 

czyma, które podałyby w wątpliwości in. 
teresy Fran.cyi w tym kraju, albo stały w 
sprzeczności z prawami Francyi, którt 
wynikają z jej umów i są w zgoc:Lzle-"z na
stępującemi zasadami: 

Udzlieloość i niezawisłość sułtana; 
nietykalność granic jego państwa; 
ekonomiczna wolność bez żadnych 

nierówności; 
pożytecznoś;; policyjnych i finanso. 

wych reform, których wprowadzerue ure
guolwane ma być w drodze umov1y rn\ę . 
d.zynarodowei. 

uzna.nie położenia, wyt\v·orzolltgo dla 
Prancyi w Maroko skutkit!m dłu~J rnz~·i ą. 
gmętej granticy pomiędzy Alg\en!m ~~ · ,'\fa. 
rokiem, skutkit:m \vynikają~;.:h w1d dla 
obu palistw sąsiednich szczeg\~ll'Jy~ :1 Sio

sunków i skutkiem wynikają '.:..:! ! ztąd dla 
Francyi potrzeby, aby w Marol\ 11 panO\\ ·•I 
porządek. 

Wobec tego rząd rzeczyp(;spolitej co
·fa swoje pierwotne zastrzei•.! 111.1 rn·~ ~„v 
konferencjni 1 zaproszenia na nią przyjmu. 
je. 

PTOsze przyjąć itd. R ).uviei. · 
II. 

Odpowjedź ambasadora nii.~m.e.:klego 
księcia Radoliina, do francuskiego pm,t~a 
mtnistrów. i ministra spraw zewnQtrzny.:h 
Rouviera, z dn.lia 8 lip.ca 1905 r.: 
· „Panie prezesie rnłnlistrów ! Pon ie\\ aż 
rząd rzeczypospolitej na zaproponowa.11~ 
prz·ez sultana marokańskiego konferenc~ 
się zgadza, rząd ~rski pol.ecit mi po
twierdzić panu moc· ustnych oświadczei1, 
w których duchu rząd rliemieckił na koofe-
rencyf. me będ.iie . miaił żadnych celó\1 
przed oczyma, które podalyby w wątpli· 
wość interesy r 'rancyi w tym ·kraju . i t. d." 

R.eszta brzmi dosłownie, jak doku
ment pierwszy z opuszczeniem naturalnie 
ustępu ostatniego: 

11 Wobec tego rząd rzeczypospolitej :itd." . 
Rad6lin. 

III . . 
Wspólna deklaracya ambasadora ce

sarskiego, ksi~qia Radołina, i francuskiego 

to choć kawalek chleba„. 
A i nogi mu popuchły. Niby to mieh 

mu dać na wojnę przy wojsku buty, a tym· 
czasem {H z._„ · ·'· · .iI\/Wał i prze.~ 
chwi1ą bil się w „sv~:okh butach", w tych, 
które przyniosł z domu! 

Nie dzliwota, że się zdarły a podeszwY 
odlazly, aż ie tQusial sznurkketn do kupy 
zwJązać... / ,, 

Oj nie byto· j.ak w domu! · .Marysia„. 
Na ,„ ~ . . > sta.11ęlY 

w oczach. Co ona też robi nieboga? CzY 
sp.rzedata pszenK:ę? Co robią „robak1i ?" 

Ten Józuś, jak on to za: nim dreptat w 
pole, w to połe pszeniczne, przetykane 
gwiia.zdkam~1 modrych ·bławatków i czer· 
wonych maków... · . 

A jak zawsze c1eka'\V11.e pytał o ptaszki 
co to śpiewają w tym lasku niedaleko do-
mu„. . 

Walkorwi jakoś aiężko smutno„. T~k 
ciemno !.„ , . Już pewme 
śPi1.l.„ a on tu leży sam, wśród błota, V: 
kałuży knv1:, mięc.tl.Y m1pami... Brr!... zt~ 
mno! 

. Czerwone ptaki latają m11 przed ocz~
ma„. Pewnie śmierć! A on chce żyć, ,~· 1• 
d2'Jiełć jeszcze żonę, dzieci... Za co umie
rać? Za cudze takomstwo? „ ·. ZebY to 
choć za naszych" Polaków - ale nie w 

Il I • • , 

służbie - carskitej !... Coraz ciemmel .. „ 

, . . III. ·· · ski 
Noc. 1 am na wzgórzu czer1111eH\. la 

1 szumią lekko liśćmi. U ich stóp szemrz~ 
lub przewala swe fale z hukiem ~alu: c~~~ 
wonc światła migają. Coraz w1ece1 z 
iaJą s~ ku pobojowisku. To JapończrcY 
szukają rarmych; przeglądają, czy któremu 
jeszcze nie przyda Sh~ pomoc łekarta. 

Przyśłi do W alka.. · .J 



y. 111 i·tra spra'A· ZC\' nętrznych, prezesa. mi-
vistróW Rouviera, z dnra 8 ł.!pca 1905: 

'!!! ,,R~d niemiecki i rząd rzeczypospo-
litej zgadzają się: 

1) Jednogłośnie od\vołać oo Tangent 
Y. ~e}St\\·a swoje, przeby\vające · obecnie "!V 

lit fe'lie, skoro tylko konferencya się zgro-

f' madzi. . 
e 2) Udzielić wspólnie sttltano\vV maro-

ka.tiskfemu prziez swokh przedsta\viciełiJ 
rad celem ufoż..enia przedstawić s~ę mają
;ego przez n.i.egoJrnnferency'i programu na 
zasadach, które wskazane są w wyrnie;
nionych dnia 8 l~pca: 191?5 raku pomiędzy 
ambasadorem memlleck1m w Paryżu a 
francuskim prezesem ministrów ii: mini
strem spra\\' zewnętrznych pismach. 
Dan w Paryżu 8 l~pca 1905 r. 

Książę Ra-dolin. R.ouvier." 
1 ;łemcy. Niemiecka kultura - zazdro

·na. „Magd. Ztg." donosi że senaty wyż
siych szkól technicznych w Prusach posta 
nowiły ograniczyć ltczbę studentów za
granrcZ'nycłt.. Warunkij przyjęcia na przy
szte półrncze zostały znacznie obostrzo
ne. Wskutek tego spodziewają się Prusa
cy że. liczba studentów polskich i rosyj
skich się znacznie zmniejszy. - Prusacy 
są o: swoją „kulturę" akurat tak zazdrośru, 
jak Ch1łlczycy. 

z Rosyi. R.osyjskie stronr~'ictwo re
wolucyjne zadało rządow.i nowy 'ClotktiJwy 
dos. zabijając · graooruaczaln1ka Moskwy 
hr. Szuwalowa. Za·bity byl synem slyn-
nego ambasadora rosyiskuegai w Berlinie i 
generat-gubernatora "'~ l(rólestWlLe Pol
ski.em. Jako taki byl on ulubief1cem dworu 
~ towarzyszem zabaw mfo:dych carewi
czów w rnło<lości. W najwyższych sfe
rach rosyjskich odgrywa! Piotr Szuwalow 
rołę bardzo wybitną, nierzad1ko pienvszo ... 

. rzędną. 

Wychow~rwany w wys-0koorystokra
tycznym korpusie paziów, Szuwałow już 
\rówczas zaprzyjaźnił się bardzo z w. ks. 
Ser~usz.em i pozostał mu wiernym przy
lacielem aż do kJońoa1. Po krótkrej slużbłe 
·w pułku kawałergar<lów zastal Szuwa
fow mj1anowany fliegieładjutantem: Sergiu
sza, na którem to stanowi·sku długie lata 
pozostając, przyswoił so,Pie zupełnie za
patrywa:rua polityczne swego pana i przy
iaciela. · Żyjąc qiągle w. atmosferze samo
woli i bezprawia, Szuwalow stał się oso
bistością o tyle cenión.ą w kolach reak
cyjnych o He znienawidzoną w sferach li
beralnych. · l(iedy Sergiusz zostal m•ano
wany · general-gubernatorem .Moskwy. 
'Szuwalow w charakterze ~erwsz.ego mar -
szałka jego dworu przendósl się również 
na I(remlin. 

W chara·kterze marsz.alka: dworu Ser
gruszai, ia któfYilll skupilala się J>Qprostu. 
cala niemal. polłtyka wewnętrzna ostatnich 
:fat dwudziestu, -przyczynił się Szuwałow 
w stopniu bardzo znacznym do zarządze-
11\a tych wszystkich represyj, które mi.ały 
obudzić .. ogólne niezadowolenie. 

K.toś z pcmiędzy mch rzekt po polsku 
·\rska.zuj4c na trupy rosyjskie: 

- Oto· wolni ! d2lleci ucisku i prześl.a
dowań siepaczy carskich, wolni od cier-
l>leń. . , 

Ciato Walka poruszyło· się na ten glos 

- }(to. to?.- szepnął. 
Ten który po polsiku mówił, na'Chyłil 

ię nad nim, sluchal... 

- Żyje - rzekł po japońsku. 
Walck ·oczy otworzył, popatrzyl... 

- Panie! szeptal, mam garść . polskiej 
~remi · .na piersiach wtei woreczku. Niedlu
gOJ skońdę, dajcile m~ ją na oczy. Lżej mi 
będzie z nią spać. w .cudzej ziemi. .. 

- Skąd ty bracie? 

- Z pod Dubna ... z Wołynia! Zosta-
:Vilem żonę i dzieci. Za ucisk i drapie
Zll<>ść rosyjską muszę jeszcze i kośdi. S'\Ye 
Zloiyt tu w służbie carskiej. 

- Może n~e umrzesz - zobaczę -
iam lekarz! 

Zaczął szukać rany, łecz jeszcze jej ni~ 
znalazł, gdy Walek drgnął, coś szepnął ' 
- skonał! 

Lekarz wypełniając jego prośbę, nasy 
Pal mu na oczy ojczystej polsk11ej ziemi... 

- Wołnyś, szepnął, brade, ale il~ ie
~ze twych braci w ka;danoch !... ktorzY 
tu gtowy l>Ol<0i4 .. 

• 
M.arysfa· u robaki" długo j.eszcze cze-

kały na i>owrót' ojca... · 

. O ó r n i k i e w i c z. 

Działalnoś · rc-ak yjną w \ ·ielkim stylu • 
rozwjnąl jednak Szuwałow dopiero na ~ta
nO"wisku gradonaczelnika Odesy. Tu "·y
stępowal on z nadzwyczajną energią, cho
ciaż z natury ni~ był ani okmtnym, ani 
bezwzględnym. Pod zas strajku w roku 
1903 okazał Szu\ atow niezmiemq suro
wość. Wiele setek robotll,l;ków kazał on 
zamknąć i podobno nawet wychlasta · . 
Już \\ ówczas atrzyrnał on mnó two l1-
st6w z groibami. Po skol1czeniu traiku 
Szuwalow ustąpił ze swego po tcnmku , 
został oddany do dyspozycyi ministra 
spraw wewnętrznych, a jego miejsce zaJqł 
generał Arsienje\v. 

W Petersburgu mieszkał Szuwałow 
cz.as jakiś bezczynme, a potem wysłany 
został na Ural celem stłumienia szerzącej 
się tam cholery, co mu się też rzeczywiście 
udało. 

Po zamordowaniu w. ks. Sergiusz<.. 
kiedy miano\vany tam gradonaczelnlkiem 
gen era I Wolkm\ puszcd I \\1 par~ tygodni 
potem na gubernatora Noworosyjska, Szu
wało·w otrzymal 11c.m.11acyG na szefa ~nli
cyi w Moskwie. 

Tu jednak nie miał sposobności Llo 
wystqpieil. Zaostrzył on wprawdzie cen
zurę dzienników i1 rozwiązał k'ilka klubów 
i towarzystw, ale brutalności Ilj!C dopu
szczał się żadnych. Ostatnicrn jego zarzą
dzeniem, które w Moskwie wywołalo 
"\\-i+elkie niezadowolentie, by! zakaz c•ol1y.:·a 
kongresu ziemstw. Zaikazal .go w p·Jrazi1 -

mien,1u z generał1.-guł:fornatorem Ko.z.łowem 
chociaż wiedzial, że w kongresie m~ją 
wciąż udział najwybLtniejSi przedstawi
ciele szlachty i stronnictwa ziemskliego (o
bywatelskJego ). Bezpośrednią jednak 
przyczyną zamachu zakaz ten zapewTie nic 
jest. 

Z Serbłi. Z Biatogr·JJ .: '"'<.~ Jo .. fr1. 
Ztg." RocZl11\...d zamordow ~nlcl ' :-- ·; ·" Ale
ksandra 1 królowej Drag·l przeszła w tym 
roku prawie niepostrzcżtnt:. W lcJś ... 1 · li~ 
św. Marka, gdzi1:: pocho\.VlO;t je~·t P' r~ k.r:1 
lewska, odbyb st~ ":'\r 1 11n i~ l<-q111en-„ urz;. 
dzone przez ;uJzm~ :) :·~1~1. \V nab')żen
stwie uczestniczy1i w;i-i';i:.:1.111~ krc-.. ni. 
l(rólowa Natalia kazała :Jr uz ~\'·;!~it go .tc
wokata Oreskowi...:z~ ~~l );.::~ d\\·2 ,viefi...:e: 
jeden na grobie Aleksai1dra1 drugi na mo~ 
gile ks. Michafa, zamordowanego przez 40 
laty. Na wiecu dla Aleksandra by~ napis 
„Mojemu synowi - męczennikowi. 9.lo
stry Oragii złożyly 4 wieńce, a to: dla; Ale
ksandra, dła Dragi 1 dla dwóch braci Lu
niewiczów. Podobn-0 na wieńcach tych 
.miały być napisy, w.ielce obraźliwe dla rzą 
<lu -dzisiejszego, lecz pt:>nieważ ogrodnky 
nie chcielii lub nie mieli odwagi umieścić na 
wstępach slów obelżywych, wieńce pozo
stały bez napisów. Jedno Jedyne pismo 
ogfosito artykul, poświoęcony rocznicy 
·królobójstwa. · Jest to organ sióstr Dragi. 
Reszta dzienników m11czala zupelnie. 

Z Arabii. Jakkolwiek skąpe nadcho.
dzą w~~ści o powstaniu Arabów w Yeme
·nie i o-jego rozmiarach, nie ulega przecież. 
'\\.rątpłiwości, że rząd turecki do tej pory 
nie odniósł nad powstańcami Poważnied
szych zwycięstw i że powstanie trwa: w 
dalszym aiągu. Rząd tnreckv widzial się 
zmuszonym wysłać do Yemenu nowy 
tran:swrt wojsk i zam1dzit mobiJizaeyę 

XIV dywizyi nizawów w Charpucie. Roz
kaz mobilizacyjny wywolal wśród Arme1i
czyków tak silne w:zbu~zenie, że rząd 
wstrzymał mobilizocyę tej dywizw, · a Po
wolaJ w jej miejsce dywizyę redyfów z 
Azyi Mniejszej. 

Ze Stanów Zjednoczonych. W miej
sce zmareg-0 niedawno Johna""Haya został 
sekretarzem stanu Elihn Root, a nie mini
ster wojny Taft, jak to poe:zątkowo przy
puszczano. Mr .. Root ma za sobą św1etną 
przyszlość polityczną. Jakkolwiek był w 
s.tużbie cywilnej, Me. Kinley zamianował 
go ministrem wojny (1. VIII 190D r.), a na 
tern stanowisku Root wywiązał się z sw~
go zadania ku zupełnemu .zadowoleJ1~~ 
wszystkich partyj, gdyż urruat pogodx1c 
,interesa v.·ojskowe z sprawami natury cy
wiJnei. Stanow:isko to zatrz-ymat Root 
przez ja:kiś czas także -~d R.oose~·eltem , 
poczem ustąpiwszy \HOC!~ do S\VeJ prak-
tyki adwckackiej. 

Jako mąż stanu je.st Root wolny od 
osobistych ambi'-yj i oddany jedynie 1int:
reso:m swego kraj11. Jest on dobrym mo
wcą i znanym przytem ze swej uprzejmo-
ści w obcowaniu z ludźmi. . . . 

z Chin. ,Rząd chiński zawiadomiJ nie
dawno poselstwa japońskie, ~osyjs~ie i iin
ne w Pekinie, że nie przyjrme umow kon
ferencyi pokojowe;, które-b)' naru~za!Y 
jakieś chińskie i~teresy, g~yby. ~ząd 
chłński nie brał udz1alu .. Rzqd 1aponsk,1 ~ 
powredzial na to .grzecznie ale wyrazrne'. 
że nota chlńska me może w żad.~ spo-

ą . zc1d ro-
·ied~. 

~ różny"łi słro • 
Gelsenkirchen. ' smarku znale-

ziono przed d mem handlarza Boschera 
zwłoki górnika Bastka z Poderznięt n 
gardłem. 

Z Baukau do We tenfeld ma zo tać 
pobudowana kolej clcktry zna. 

WGładbeck p dlo dzie o z 
szkania na drugiem piętrze i zabilo s ę. 

Bochum. Młody pomocnik aptekarski 
otruł sit; . . Nie w~cdzicć, czy zachodzi sa
mobójstwo, czy też nieszczęśliwy \.\ ypa
dek. 

Biickeburg. Pr7~ kilka dni toczył si~ 
tutaj przed sądem przy ic;glych sensacyj
ny proces przeciw kelncro\\ i Meyer.owi o 
krzy\ oprzysięstwo. 

·W glośnym procesie oldenburslcicgo 
ministra Ruhstrata, którego gazety PO!:Xl
dzaly o grc hazardową, z.cz.nal Meyer p<,d 
przysięgą, że minister aż do ostatnad1 cza
sów uprawia~ hazard, pcxkzas gdy mini
ster l(uhstrat oraz zaprzyjaźni 1~ z nim 
świadko\ ie temu zaprzeczyli. Sąd niic u
wierzył Meyerowi, tocz kazał go natych
miast aresztować pod zarzutem krzy\\TO
przysięstwa a redaktora i \\~y<lawcę gaz{;
ty 11I~ezidenzbote", która owe zarzuty 
przeoiw .Ruhstratowi og!osila, \\.sadzono 
za obrazę ministra do wiezienlia. 

Sąd przysięgłych w Bilckeburgu je
szcze raz roopatrywał sprawę ministra 
.Ruhstrata i uznał kelnera Meyera nie\Vin
nym. 

vifkawość, co stair111e się obce.nic z 
ministrem Ruhstratem ! 

Anneu. W fabryce Kruppa zostali o
kaleczeni dwaj robotni.cy. Rodak 1i.asz 

Marcin Kuraś i Peucker. Ostatni otrzy,
mał we\\ nętrzne obra.ż."dl1ia. 

Marten. Knapszaf t donosi, że z. 33 
górników, którzy znaleźli śmierć w kopal
ni „Borus1a", bylo 19 żonatych a dwaj są 
żywrciiclarni starych rodzic6w. 

Berlin. Zebranie socyalistycznc, na 
którem miał przemawiać Jaures, na co nic 
pozwolił kanclerz Bilłow, odbyt się 
w Bert~nie1 przy udziale przeszło 5 tyssięcy 
uczestników. Prócz tego tłumy przeszło 2 
tysięczne, rue mogąc z;nałeść miejsca . we
wnątrz, stały przed salą, w której się zgro
madzenie 1odbyw~lo. Ogromna liczba cy
wilnych agentów policyi kręciła się wśród 
publiczności. Do rozwiązan~ zgromadze
nia nie przyszło. Odczytano przedewszy
stki1em telegram Jauresa, poczem poseł Fi
scher odczytał treść mowy Jauresa, którą 
tenże mial wyglosić. Uchwalono, rezolu
cye z protestem przeciw zakazowJ przyja
zdu Jauresa i wyraiono gorącą sympatye 
dla rosyjskIBgo proletaryatu i rmvołucyo
nistów. Wysiano depeszę do Jauresa. 

Hamburg. Wedłag doniesieni.a ,,Da§ly 
Telegraph", król Edward VII wyjedzie dn. 
10 sierpnia do Maryen·badu, gdzie spotka 
się z szachem perskim ,i cesarzem austrya
ckim. 

Z-Hildburghausen donosi telegram, że 
w pobliskim lesre znaleztono nieżywą całą 
rodzmę robotnika Zieglera, złożoną 'Z mę
ża żony i czworga dzieci. Z listu pozosta
wi~nego dowie<lziano się, że Ziegler siebie 
i żonę zastrzelił z powodu nędzy. 

Locse. Donoszą z Locse: Zdarzył rt; 
tu n~zwyczajny wypadek w domu miesz
kańca tego miasta, Jana Lipko. Syn jego, 
po długiej chorobie um~a·l. Podczas P_O
grzebu usłyszano nagle pukania trumnie. 
Karawan zatrzymano, trumnę otworzono 
1 ujrzano chtopca - żyjącego, który 'vkrót 
c.:e przyszedł do zdrowJa. 

. Nowyjork. Smiafo pomyślaną kolej 
budują obecnie ame·rykanie pcmiędzy mia
stami Miami. na pofodniowo-wschodnim 
kraf1cu Florydy, a Key West, leżącem na 
wyspie o 154 mile ang;1elskie od wtaśdwc
go w·ybrz.eża Flory<iy. Na całej nicm~l 
przestrzeni linia kołcjO\va dqżyć będ/jte 
nad morzem po mostach, wybudowanycł1 
pomiędzy wysepkamil roz$lanemi w płyt~ 
k9d przeważnie cieśni.nie. Lmia kolejowa 
wznosi się na 2 stóp nad pov;iierz~hni~ 
morza; aby zaś mosty nie przeszka.d7..ały 
żegludze, niektóre ::i zwodzone. 

Rozmaitości. 
Skarby sztuki po kościołach Francyl, 

jak to obliczono· niedawno, przedstawiają 
ogólną wartość d\voch miliardów franków. 
J ei.cli zaś dolkzyć to, co związane jest ści
~ 1e z architekturą gmachów kośc.1eJnych, a 
wiec posągi oltarze, witraże Jtp , to trzeba
hy t~ sumę po :-.·iększyć do \\-:ysokości sze
ściu milbrdów. Skarby t.e \\-· ~-tełu miej-

, mm· ter 
rządZiło ~ me od · . środ-

ld celu · h obr-0ny. rzqQz.eni al 
pala u bi ·upi go w Beau ·a· o eniaj 

, frankó\\:. \ ' ko · i a h Paryż 
arby nieprzebr e. którymi m i.na.by 

dzielić dwanaś ie muzt:ów p' rw zorz 
ych. Za przybory do m zy Ś\\ t o To
nasza Be keta ofiarowała ng a \.:Ztery 

mff lty. tua hrystu a • k te rze 
Amien ma warto ć •prost nicocen i.oną. 
Inne u on Po ągi o eniaii:l na m iliony. 

Osobli\\) W} rok \\ :rda1 w ty h dnia h 
pewien edzia \\ Bro k lynie \\ men 
kazał on pewnego męża, który był o k r 

żony o opu zcze!l1c żony · dzie ka. by 
tygodniowo raz zrobił z rodziną "}'ciccz
k do Coney Island, 11astęp1ue, aby żon 
po ałowal co najmniej jedc.n raz na dzień. 
aby da wał jej 24 marki tygodniowo i raz 
w tygodniu darował jej bukit.:t k ~datów. W 
koficu nic ma poz.wolić, aby te \;.iowa nue
szała się do spraw d mo\\ ych. Wyrok 
ten je t ważny na przeciąg 4 tygodI11. Po 
upływie tego czasu mai:.L mąż i żona z.ru>
wu przybyć do owego cdzicgo. a żona ma 
zdać pra wozdanie. Jeżeli IIHlż po\\ ytsze
go wyroku nie wykona/ ściśle, wtencza 
zostanie ukarany za pogardę okazaną ą
do\\.'i. Z dzieckiem na ręku opu· c.U kar
żony gmach s:,idO\\'Y. 

Historyczna żaba. Zniknął pe\\. icn o
kaz ze świata żabicg'o, zaslugują\;y na 
wzmiankę, miano\\1icic znana żaba bez 1hó
zgu, nalcż::ica do pa:na Wildera. profesora 
fizyolo~ii na uniwcrsytcc,\e Cronill. Wil
der, chcąc wykazać, że mózg u 7.aby je t 
organem jej Ś\Viadomo ·ci i woli, wyjął je
dnemu osobniko\\'l tego ~atunku obie pói
kulc mózg-owe. Żaba zniosła dobrze t~ 
operacyę i wyzdrmviata szybko; przei.:;łlO
wano ją w otwartcm naczya111, w ·którcm 
przeżyła pięć lat. Najważniejszym obja
wem w jej zachowaniu si~ było zupcl.ne 
pozbawienie wszelkiej inicyatywy. Ruchy. 
jej nieznaczne były jak senne. Nigdy nie 
oblawiala chęci ucieczki lub zmiany pu.:. 
zy.cyi. Nawet nic z<lradzafa chęci do jadla. 
Można byto stawłać przed nią najpowab~ 
nieiszc dla jej gatunku pokarmy, bez zwró
cenia JCJ uwagi. Widziała zapewne, ale 
nie rozumiała znaczenia tego, co widzia
ła. Trzeba było żywić ją sztucznie, to tt!i: 
musi.ano ici otwierać 'pyszczek i wpycha\; 
w głąb g~by, tak aby pobudzić mcchanLzm 
połykariia, kęs mięsa, albo ryby. W ten 
sposób utrzymano i•l przy życiu. luaczej 
zginęłaby z glotlu. Za każdem dotknit;:. 
diem · żaba poruszała się i skoczy ta, albo 
post4pila kilka kroków, w wodzie pty·wała 
aż do 1napotkania przeszkody, a takie o
bracała się, kiedy · ją kla<lzioi10 na grzbłc
cic. Rcagowata zatctn' na pobudki ZC\V'ne

trzne, ale nie bytu zdatną poruszać się z 
własnej woli, dowodzila \\llęc S\\~em ZJ.-' 
chowaniem, że istnienie półkul mózgcJ\vych 
jest· warunkiem posiadania świadomości i 
woli. · Stawna żaba przez ph~ć lat pouczała 
fuzyołogów i pi~ć pokoleń studentów ją o
gi dafo. - Należy przypuszczać, że ni e. 
miała ona świaCl-Olmości o swym zgonie. 

Lew towarzyszem podróży. ł(ura-
cyusz, zabierający z sobą konia wierzcho
wego, łub psa do miejscowości kąpielowej, 
nic jest bynajmniej osóbliwości:\,; alE, lew, 
w charakterze towarzysza podróży, · nie 
był chyba jeszcze nigdy spotykany. \Vy
padck tak.i nastąpi~ wszakże w tych dniach 
w l(arłsba<lzic. Przyjechał na kuracyę 
pewien hrabia, który zamieszka~ w dziel
nicy zachodniej i przywiózł z sobą lwa -
zwierzę jest wprawdz.ie bardzo ml-Ode 
nadzwyczajnie łagodne i posluszne, pana_ 
sw go słucha, jak pies, ale na o. oby obce 
~rska, iak kot. ~ Na przechadzce rue u
kazar 'ię jeszcze hrabia z niezwyklym to
\Yarzyszem; trzyma go dotychcws w do
mu. 

\Vęsoły k~cik. 
W 7.apale. 

Podczas podróży poślub n _j. 
- Jak tu ładnie Maryo, p;rrn <ta :) 
- O tak, ślicznie! Chcialabym tu ka-

żdą podróż poślubn4 odbywa\.'.. 

W bandełku. 

Właściciel. Jak sobie szczę· ·a ży
c,7,ę, me zarabiam ani grosza na te mi \v;nie ! 

Gość. 10, tak ... wierzę.. . le z.a 
na .\\'Odzie!... 

W przededniu imienin. 
Pan X. chce żon.ie zrobić prezei1t na 

·mieniny . . 
- I cóż ch<:esz, żebym ci dal, moja 

droga? , 
- ·Nie wiem 1 mój kocha.ny ... 
- No, to daję cL.. rok d-0 n'amYstu ! 



lov.·arzystwo św. Józefa w Altenbochwn 
obch-0<izi w niedzielę dnia 23 lipca 14-tą 
rocznicę swego istnienia w porządku na
stępującym: O godz.3 po pol. zbiorą się 
czlo11kow1e na sali poSiledzer1 u p. Stratlin
ga w czapkach i oznakach. O godz. 3~'4 
udamy 1s·1e do kościoła ·na naboże11stwo 
polskie. Po nabożei1stwie udamy ię na 
. alG, gdzie si.ę dalsza zabawa odbęd.zpe. O 
" odz. 7!h ~ozpocznie się gra sztuki p. t.: 
„ł(oszyk kwiatów" w 5 aktach. Wstępne
go placą członko\vie 30 fen., tak samo 
cztonkowi.e obcych tov. arzystw, rneczlon
kowic plaq przed czasem 50 fen., prz.y 
kaS11e 75 fen. Członkowie· obcych towa
rzystw mile \\1idziani. O ja'k najlkznkiszy 
t 1 dz!ał szzHl. cz'onków oraz wszystkich 
I~od.aków uprasza Zarząd. (2) 

Odezwa do Rodaków z parafii Zakrzew- I 
skiej w powiecie rawickim! 

Zapraszamy niniejszem wszystk~ch I 
~odaków pracuj(lcych· \V Westfalł~i i Nard- : 
renii, ażeby raczyli jak najliczniej przybyć I 
na naszą pogadankę w ni.cdzielę dnia 23 ! 
lipca b. r. o godz. 3 po pol. . w loik.afa p. I 
I<agge w Ueckendorfic, Bcrgmannstr. Po- t 
każmy szan. Rodacy, że chociaż tu na ob
·CZyźnie storn1y \\ iernie przy ·wierze naszej 
katolickiej i o niej 11i1e zapominamy. Tak 
samo, kochani parafianie, chociaż jesteśmy 
tak daleko oddaleim od naszego parafDal
nego kościtofa, mamy przywiązanie do nie
go,. Na tej pogadance chcemy Sdę porozu
mieć \\'e.dle sprawienlt1a pamliątki· dla nasze
go parafialnego kościofa. O łaskawie przy
bycie upraszają zwołujący: 
Józef Krawczyk, Stan. Sędłak, Jan Bar
tosz, Antoni Olszak i Mich~ł Wojciechow-

ski. 
Towarzystwo św. Wincentego a Paulo w 

Heeren 
donosi swym członkom oraz wszystkim 
Tow. p.olsko-ka.t., które zaproszeniia ode
brały, oraz tym tow., które z braku adre
sów zaproszef1 nic oldebraly ,iż w niedzielę 
dnia 23 lipca tow. obchodzi bardzo piękną 

" uroczystość, to jest poświęcenie chorągwi. 
Porządek zabawy od 1 do 04 przyjmowa
. .nie obcych tow. O Yi4 wymarsz do ko
ścioła z pochodem po koście.Ie przy ladnem 
powietrzu będą tow. odfotografowane. Pod 
czas zabawy będą polskie śpiewy, deklama 
eye i mowy. Dalszy ciąg zabawy nastąpi 
u godz. 7. Muzykę dostawi nam p. M. Pt.e
tryga z Bruchu. Zabawę mamy na sali p. 
J(ahlerta. l(arty wstępne dla członków 
obcych tow. 30 fen., nieczlon.k-0wie płacą 
przed czasem 75 fen., przy kasie l mr., nie
wiasty mają wstęp wolny. Goście mile 

.... widziani. 
(2) Mare. Gorwa, prze\\'. 

Koło śpiewu „Słowik'' w 1\larxloh 
donosi, iż nadzwyczajne zebranie odbędzie 
się w niedzaelę 23 lipca o godz. J po pol. 
u p. Denker, Wiesenstr. Na porządku 
dziennym sprawa \\'yciecz.ki, którą Kolo 
zamierza urządzi.; do ogrodu „Taunus". 
Także .Rodaków, którzy mają chęć nam w 
tei wycieczce towarzyszyć, zaprasza s,ię U·· 

przejmi.e na to zebranie. Zarząd . . (2) 

Tow. polsko-kat. „Sobieski w Blumenthalu 
urządza dnia 23 lipca r. b. latową za:barwę 
(czyli majÓ\\ kę). D:i wspóludzialu są za
proszone towarzystwa następujące: 1. 
Tow. śpie\\ u ,,\\'csofość"; 2. Tow. ,,Na
dzieja" p . .orp. św. Stanistawa1; 3. Tow. św. 
Józefa. Wymarsz o godz. 3 pJ pot z. hotc .. 
lu p. flocke na plac Liissum, Kolonia. O 
liczny udzial up ras.za Zarząd. ( 1) 

Tow. św. Barbary w Bitterfeld 
urządza w niedzielę dnia 23 t. m. latową 
zabawę, na którą wszystki.ch Rodaków z 
okolicy najuprzejmiej zapraszamy, Po
czątek o godz. 4 po poL Zarząd. (2) 

Do R·odaków na obczyźnie! 
Sza:n. pp. prze\\ odmczących, sekreta

rzy i kasyerów wyborczych komitetów 
powiato\\ ych i miejscowych proszę, aby 
si·ę zgłosili do sekretarza „Olówneg0r Ko
mitetu" (Jan Wilkowski, Scho11nebeck p. 
Kray, Frie<lrichstr. 3) po bony na cele ,agi
tacyi wybo·rczej. Bony roześle kasycr 
. ,Glównego. Komitetu". Tak samo inm 
I~cdacy z całej obczyzny, którzyby się 
zechcieli zająć sprzedażą bonów, zechcą 
si~ zglosić. 

Apolinary W ojczyński, 
przcw. „Gl. Kom. wyb. pol. dla W. N. i s. 

pro w. 

Tanio oprawiam 
wszelkie obrazy, wianki. wiązarki i t. d. 

Zarazem polecam karty narodowe i powin
szowania, wszelkiego rOCłzaiu, hurtownie i de
talicznie. Obrazy religijne i narodowe po jak 
najtańszej cenie. Stemple dla towarzystw i 
osób prywatnycll dostarczam prędko i tanio. 

J a n S t a c h o w i a k, 
KslęJ?arnia polska 

W ANNE, Karlstr. 1. 

Podziękowanie! 

Wsz.ystkim, którzy. s.1ę zgłosili po mo
ją córkę dmwszę, 1ilŻ 1ooja córka zaraz pier
wszego dnia poszla w dobrą opiekę polską 
\\7Jęc dziękuję wszystkim, którz.y się zgf'O ... 
sili. (I) 

St. Kurtek, wdowJec, 
~ Recldłngh.-Ost, Suderwi~her Str. 123. 

~1.....,.~1...J',...,........,......,._,~ 

flRANl<I wszelkiego rodzaju pierze i far
buje na nowo i repatuje najtaniej PARBlfRNIA 
GALLUSCHKE, PRALNIA W BOCHUM. Tel. 
nr. 911. . 

Pil.ie: Hoi~tede, Hernerstr. 259; 1iernc, 
Bahnhofstr. 3. 32, 73, 134; Eick.el, Rohl~bau
sen, Linden, Hattingen, Lan2endreer, Witten, 
Anne.n. W erne, Uitgendortmund, Marten, J(a. 
strop, Wattcnscl!eid, l(amen, Marten, DOf'tmund . 
~,...~~ .............. ..J .... -......~~,....,. ....... r-:-......~ 

Olbrzymi wybór! 
,.Najtańsze i najrzetelniejsze źródło 

·zakupna" ! 
Wstystkie moje zegarki są starannie obcią· 

iniete i na minute uregulowane. Za każdy ze
garek daje 2 letnią piśmienną gwarancyę. O
bawy nie ma żadnej, bo coby sie podobać nie 
mialo, przyjmuje z powrotem i zwracam pie
niądze. Trzeba się koniecznie przekonać, a 
k.to nie kupi, toć trudno, ten sam sobie szkodzi. 
Zamów.einia i po-dziękowania codziennie nad
chodzą. 

Olbrzymi wybór! 
Czysto srebrne naipiekniełsze zegarki 2 

Matką Boską, z 2 zloconemi brzegami i z naj
lepsJemi werkami na 10 kamieniach po 12, 14, 
16, 18 i 20 marek. 

Najwspanialszy z Matką Boską zegarek, 
docooe litery, i najozdobniejszymi zloconymi 
brzegami, ci~żki w srebrze i z najlepszym na 
10 kamieni prima werkiem tylko 26 mr. Zegar 
ra te(!iG Z pewnością Rikt jeszcze nie Widzia.f. 

Zegarek posrebrzany kluczykowy 5,90 mr. 
Zegarek niklowy cyi. kluczykowy 5,40 ł 8 

mr. 
Zegarek pośrebrzany nailepszy Ra 6 kamie

niach kluczykowy 7,75 rnr. 
~garek czysto srebrny cyi. na 6 kamie

niach klucz. lnb remon. z 2 zloconemi brzeg·amł 
prima werk 10 mr., - Ten sam na 10 kamie
niach po 12 mr. 

Lańcuszki po 25, 30, 50, 85 fen., lepsze ni
klowe oo l, 1,25, 1,50, l,75 mr. 
Cenniki bogate na 500 ilastrac1e 
oa żegarki.. lańcuszki, biiuterye, takie skrzyp~ 
ce, iJety, klarnety, harmoniki, oraz noże, brzy. 
twy, portmonetki i różne okolicznościowe po· 
darki wysylam każdemu darmo i franko. 

M. Danecki, Mi-ejska Gork.a 
(00rchen, Bez. Posen). 

Handel kolonialny 
. w Willl•l •s•arcu, 

bhzko Hamburga-r gdzie około 
5000 Polaków zami~s:;r,kujc. jest 
Y powodu cho ro by właticicieła 
pod tłogounemi warunkami od 

do nabycia. Zgłoszenia 
przyjmuje Ekspedycya ,~ \Viarus·a 
Polskiego•' pod nr. 100 (3) 

kożuchów, biełlzny, szelek, rękawiczek, łasek. 
o<>rtmonetek • 

Revaracye, pociąganie parasoli od deszczu I 
slońca. 

g•~1mim1111„„1m111m·m"""'Słl!f.m!IB•m?SMm· lł'B„ ... „ 
Józef()Ski 
w Herne, 

poleca 

ko1•o)ly ~lnbne, ·welony, pie1•· 
iełonL:i Uubne) br••szki, krzy
ży~ł złote i pozłacane z łań· 

eauszkami, korale prawdziwe 
siekanki, prawdziwe bursztyny 

wiele innych rzeczy. 

F. Józeftlski 
w HER•E, 

ul. Ba h n h o f st r. 52 .. 

ulicy. 

,„ Szanownt-j pubHcznuści w Uerne i o•olłey polecam aój bn-
Tow. łw. LP<łwika w Distełn-Scherlebeck gato za.opatrzo•y •kl•• --~ I I 
obchodzi 5 rocznice dnia Z3 lipca na saH ~· materyj na ubrania paletoty, spodnie itd 
Brinkmanna w Herten. J 1 t/lfl!F" ~tóre wyko•~'~Ul POPLUG MI.ARY ~ 

Program obchodu: 1. Przyjmawal!lie a' we włunym 
bratnkh towarzystw, które zaproszen~e o~ I w a ł' 8 z ł a c i e I • a .• i e C I i m. 
de?r.ały o godz.~ d:o 30 po pot rta sa1i Vf: I~ \Vllh~ Gerbseh DU~'t. 
Re1smga W D1steln. 2. O godz. 3yz w ffhne. uli\'\& bwortowa 99 (Babnbofsw. 99) nap. ldeinha.rdta. 

"'pochód do. kośaioła na nabD'żeństwo. 3. -~~~!!~~~~~~~~~~~!!~~~~~~~ 
Po nabożeństwie pochód z muzyką na salę .:: - - · -------
.zabawy p. Brinkmanna w Herten. 4. o 2 czeladników krawieckich Kołowce 
godz. 5 nastąpi koncert wykonany przez ' O · ., 
orkiestrę p. Pietrygi z Bruchu, przeplata- poszukuj~ zaraz " ptlma 
ny dęklamacyami i ś}Jiiewem. 5. O godz.. 9 li. n. i e d z I it s k ł, najlepazy wyrob, bardzo 
wieczorem nastąpi ucieszny teatr pod tY:- tanie, poleca -- w Beme, ul. Neustr. 24. = 
tulem „l(ulturnik". 6. O godz. 12 kO'lliec B. Tłmmaun 
zabawy. Wstępne dla członków towarz. w Boebnm. 
wyno~ 30 fen., dla nieczl-onków 50 fen., ul, Wilhelmstr 19, przy 

Przy kasie 75 fen., kobiety mają wstęp Szan. Rodakom z Hłllen i ckdicy dono- pl&eu Wilhelmowskim. ue, ij wykonywam wuyatkie piśmienne 
wolny. O liczny udział Rodaków Z Di- prace s"dowe i cywUne. Reckla,muji; we 
steln i okoli.cy uprasza Zarząd. _(3) wszys·kich s;ira Na.eh w<•js~owych i cywil

P-ierwszy wiec „Zjed.n. zaw. poi." w Gros-
senbanm przy Diissełdorfie 

odbędzie sł~ w niedzielę 23 lipca po ·PGl o 
godz. 2 w lokalu p. Brokerhoff; Ma:rktpłatz 
nr. 2. Na porządku dziennym: Cele „Zie~ 
dnoczenia zawodowego PQlskiegJ", praca 
robotntków w cegielniach, fabryka.eh i in
nych zakładach ii inne ważne spraiwy. 
(ld) „Zjednoczenie zawodowe polskie". 

nych. Załatwiam takie Śoi.l\ganie pienię
żnych naleiytości stnam się o hipot•ki 
na P' si•dłosci budyn.t i. Zabe11pieczam od 
ognia za bardzo tanim k sztem dla teg ie 
mam główn" agenturę. Prosze Szan. Ro
daków o poparcie mf•jego przedsiębioMwa. 

Z uszanowaniem 

Fr. Gussmann, 
Gelsenkinhen. - HOile„; · 

ulica W anne str 243. 

~· • - ,';:·;, O_J. ·;· ••• ~~ ;'.' \, ,:. „ ł. :?„. _- L .... ::: 1 ·'· ; 0 0\o !L!~..... • ) L": 

S.tałv i pe ~ny 

zarobek po• 
boczny 

mOl?lł sobie łatwo i beJ 
przeszkod)' w aawodae 
za.pewn ć Jud de kaidego 
etanu. Adred należy prze 
słać pod li~be a4 do 

8telnba11sen i 8p. 
Herl1u11he· B. 

Windmttller, 
Herne, 

Bahnbefstr. 28. 
Recklinghausen -Siid, 

Boehame:rstr. 129. 

Wielkie zniżenie een1 ~ 
Cukier w kostkach funt 26 fen. 
Cnkier miałki funt 24: fen. 
Pszenna mąka funt 12, 13, 16 fen. 
Smalec pod gwarancyą czysty funt 4 7 fen. 
Gruba tłusta słonina funt 62, 65, 70 fen 
Przerośnięta słonina funt 70 fen. 
Czerwona kiszka funt 54: fen. 
Kiełbasa ,,Mettwurst~', sucha funt 72 fen. 
Kiełbasa „Plockwurst" funt 88 fen. 
Śliwki funt 18, 20, 25, 30 fen. 
Margaryna funt 45, 5<\ 60, 70 fen. 
Kawa., jasno i ciemno palona, funt 70, 80, !JO. 

1,00 mr. do 1,80 mr. 
Przy za.kupnie kawy i frlargaryny daję znaczki rabatowe. 

\N s.zystkie tu niewyliczone towary bardzo tanio. 
Polecam też moje wielkie zapasy starych 

ruinów, koniaków, lilćierów i win· 
Najlepsze wino czerwone z beczki litr 58 fen. 

litr 80 fen. 

Naitań„zy i 1iajwiększy cbrześciański skład w mieJscu. 

C U•• ren N•.itańsze źródło zuknpna ma· 
d ter•j na suknie„ ubrań dla m~i· 
' czizn i dzieci oraz konfeke, i dla' 

H B h b " t 10• +--. n1·e...,1·ast. ~-~' erne, a n e.s r. a „ ~ 

Zawsze· polska wsluga. 

Z.a drłłk, nak1ad i redakt'ł1e oo powiediialny A n 1 o 11 i B r c j s k .i w Bocbu.m :__ Na.JUaoem I i;.u:ionhmi Wydawnictwa „ \.\'ia rusa Polskieg;o" w Bochrilinb 



lir. l&Z. Btolaam. środa 19-go Upea 1906. 

:dflennt pismo 11dow1 dla Polak6w na obazytnłe, Mśwł"°ns 9'Yiatł1 erąz sprawo• narodowym, politycznym I zarobkoWJ 

!1'1~itll~ cMd1ui1 1 'łntat\11• •at tcłwłatccuycll. 
•~=blatt kwuł1l11ueoci.:!a1 1 li1towycb wYno11 „, !O I••·· a• etnoanniem •o fom• 1 mr. 92 len. 
~W n Pol1ki11 HDł11ny Jest w cenni~1 oocztowYm 

•H 1uki•• „l. uolni~ll" nr. 128. 

W Imię Boże za Wiarę I Ojczyznę I 

R(}dzice polscy! Uczcie dzieci swe 

mó 'ić, czytać i pisać po polsku! Nie jest 

Polakiem, kto potomstwu swemu zniem

czyć się pozwoli! 

Z wrpadllów dnia. 

Widoki zawarcia pokoju zmniejszają się. 

Wiadomości z Petersburga i Wa
szyngtonu donoszą zg-0dnic, że z powodu 
zajęcia Sachalinu przez Japof1czyków i ró
żnych i1ntryg na <lworze carskim nk ma 
\\·ielkich wid01ków pomyślnego przepro
\\"adzcnia ukladów pokojowych. Prezes 
komitetu mini.strów Witte nJe otrzymał 
wcale osobnego pefnomocnictw.a, le.cz bę
dzie się z:nD·sił z carem co do kaMej pc
szczcgólnej kwestyJ. 

Na dworze carsklim nmożą się głosy, 
ie Rosya Sachalinu utracić nie może a pie
r.i.ą<lze, które trz;:1baby zapł<;lJCić Japon1ii jar 
ko ndszkodmva·nie wo}enne, lepiej zootaną 
zużyte ma dalsze prow.adzernie wojny. 

Do dzieła Polacy, z W anne? 
\V sobotC";; 22 lipca odbę.dz:i.e się w .:>b-

\\."-Odl.Aie 273 uzupehniaJąicy wybór starsze
go knaps:zaftowego. Zeszłego- roiku okaza
liśmy już, że mwemy talin ~olaka przepro
wa-dzić. Jeżeli wybrany zeszłego ro'ku 
Polak nic zostal zat\\11erdzony, ni.e jest tu 
iego wJną,_ani też winą Polaków. Do dzwe
ła więc, druhowie! Pod Polakan11i minują 
centmwc:y, so'Cyali'śoi i partya koipałniana, 
jednem słowem, wszystko podaje sobie 
ręce. by zwalczyć kandydatów ,,ZjedJno
cze.nia zawodowego połsk.1.ego". Te zwię
kszone przeciwn{)lści niech nas pobudzą do 
zwięks.zo.ej pracy agitacyjnej, byśmy je
szcze. świetniej 21wydęiyli jak roku ze
sztego. Mamy nadzieję, że 22 !ipca każ,
-dy Pofak obwodu 273 spełni1 swój obowią
zek. 

Wybory w Esseńskiem naznaczono na 19 
września .. 

Prezes rejencyiJ Qłgłasz.a, że wybory 
uzupełniające do parlamentu w miejsce. 
zmarłego posla Stoetzla odbęd4\ sii<ę we 
wtoreJ.,:, 19-go w rzcśnia. 

Telegramy1 
Londyn. W AngH zaniepokoiła u

mysły wiadomość, iż pewien syndykat 
niemiecki zamierza zakupić wielkie pokła· 
dy węgła pod Whitworth w Wales. 

H a m b u r g. Rosyjski minister ko
tttonikacyi książę Chiłkow przybył tu do
t~d. Cbodz.i o wynajęcie okrętów trans
IJOrtowych. 

P et e r s b u r g. Jenerał Liniewicz 
OO~i, że o walce z dnia 14 lipca nie o
trzymał sprawozdania. Widziano 2 łodzie 
torpedowe w drodze ku zatoce Amerykań
skie~ i kilka innych łodzi, które zawinę· 
ły <fu: zatoki Olgi. 

Do Sokołów na obczyźnie! 
W o.rgarue Związku Sokołów polskich 

w Paflst\V)ie nie~eckim znajdujemy w ~u
merze na lipiec zapowiedź, że wYdziar 
Związku przygotowuje na jesłeft n<YWY ro
<lz.aj kwestyonaryuszy, z pomocą których 
z~zerpnąć pragnie wiiiadomości o ~!ę
Pach na polu oświaty narodowej, nauki 1ę
ZYka P<>łskiego, llteratnry i hi~toryi ~„ 
skiej itp~ w poszczególnych gmazdach w 
IUyśJ uchWaiooei nad odbytym w marcu 
.rb. zJeździe delegatów rezołucyL 

W tymże numerze w artykul.e zatYtU· 

ło-\van}m „Zloty a rczolucya" czytamy 
dalej, że \V kilku gniazdach zaprowadzono 
już regularnie kursa z histeiryi Polski, 
gdzicindziej prelegenci wygłaszają odczy
ty z ltiera~ury polskiej i dziedziny społecz
nej. Z kilku gniiazd doszły zapytania o 
książeczki najlepsze dla dzieci, jedutrrn sło
wem - P,tsze ,SQ!kół'' - jest nadzieja, iż w 
ciągu zimy Sokolstwo na no'" e już. pchniG
te będzie tory! 

Rozczaruje się zapewnie wydział Zwną 
zku, gdy od gniazd sokolich z obczyzny~
trzyma odpowJedzi na postawione w proJe 
ktowanych kwestyonaryuszach zapytan~a. 
Nie chcemy przesądzać, iJe pod względem 
udziaht w ćwiiczeniach gimnastycznych 
gniazda na obczyźnie wyprzedzą może niie 
jedno w W,ielkiem l(s~ęstwi'e Poznańskiem, 
ale pod względem budzenia ducha narodo
wego pod względem oś'Wliialtowym wątp1-
my, czy prócz może dwóch, trzech gniazd, 
reszta pomyślała o tern, że nie na ro u
chwaloną została owa wyżei wspomrni.ana 

rezolucya", aby jej „Sokoli" nie słuchali. 
Nie słyszeliśmy też, aby chociażby wi~
kszc co do liczby cztollików gniazda pomy
ślały o tern, że uchwały zapadłe na zje
Mz.ie delegatów w Poznanitl należy jaJk 
najprędzej w czyn przeprowadzilć. Nj,eJc
dno gniazdo -Od czasu tego odbyiło przynaj
mniej 5 posiedzeń, ale żadnego ( ?) z niich 
nie urozmaiconOI z pew1oością, jakim wyk ta 
dem lub odczytem treści 1>0uczającej, J>O
mimo, że gazety polskie zamieszczały za- . 
chęty i odezwy, które pow,nny były ~o
budZlić „SCYkołów" do pracy w tym kie
nmku. 

Ale co zwlekło, nic uciek:lo! MJamy ll'La.
dzrteję, że jak przed \\.1ielu jnnymi względa
mi tak i na polu świadomej celu pracy na
rodo~;j „Sokoli" na ob~zyźnie nie pozo~a 
ną w tyle za innymi 1i co żywo wezmą się 
do dzieła aby gdy Wydzial Zwi'lzku za
pyta o p;stęp;, sekretarz nie był wjew~lo 
ny do odpowiedzi, któraby o danem gnie
ździe świadczyła niekorzystnie. Wyko
rzei1my - woła „Sokół" - ja.forwli.znę z ze 
brań naszych - usuńmy te dlugotrwal:, 
trawJące dyskusye wieczne o zabawach 
Hd. a zastąpmy je ,czytaniem, wykłada
mi,' gimnastyką, a choćby śpiewiem i poga 
dan.ką o sprawach lokalnych, o. ~?orach 
do parlamentu, sejmu, do rad irieJs~c~, ~o 
kas chorylch. Tam skarby nezą dla me~e~ 
dnych wcale nieznane, ukr~te, a prze_c1ez 
już od młodu powmniśmy si1ę kszta1k.1~ na 
uświadamionych, dz}elnych obywateh. 

Niechaj więc żadne zebran!i.e nasze 
:miesięczne nie minie odtą<l. bez rzet~lnej 
korzyści dla! ducha ! Obow1ązk1em kazde
go prawego Sokola polskie_go.bowrem jes~ '. 
dbać 0 zdrowie duchowe i c1e.Iesne swoJt: 
1 swoich. Przestrzegać czystość ~owy u 
pisowni polskiej. Popi~rać h~ndel L pr~e
mys.f polski. Pracowac us1lnte na<l <lz1a
twą, by umiala czyta~ a ?isać P.o f:>Olsku. 
Uświadamiać i przyclągac do siebie lu~, 
aby go pozyskać dla pracy . na:odoweJ. 

Przy ·wyglaszaniu o<lczytow 1 wYkla
dów nie potrzebuje się teraz po rozszerze
niu zakresu działalności „Sokoła" nnkt krę
pować. Podczas gdy . dawniej .starannie 
unikaliśmy wykładów n dyskusyl o ~pra
wach publicznych dziś, spow<:do":an~' - do 
tego przez wtadze,. możemy , mow1'ć 0 

wszystkiem, co nas Jako czfon~ow ir:a.rodu, 
żyjącego pod tr:zema zaborann, bob 1 c1e-

szy. . ~- •. C 
Tyle organ Związku Soi!\OtoW. o na 

to nast Sokoli~ 

Polskość na Kaszubach. 
Do „Dzien. Po~n." piką pomi~ in

nemi: 
J~ z ctwJ.nic w stron~ północ.u.o-

za;chodnu~1 ku granicy pro\\1incyi pomor
skiej przedsta \"ta nam się przcstrzeil pia
szczysta, którą od północy ku południowi 
przerzyna Brda. Jesteśmy w pow~c ie 
człuchowskim. Rzekt.; Brdę uważa miej
SCO\\ a ludność jako granicę kaszub ·kq. 
Nit jest to wszakże historyczna granica. 
ale w istocie stosunki etnografJcznc tak siG 
ul.ożyły, że tu od południa, od Czł11 łtowa i 
Chojnic n.i do rzeki Brdy panuje ży:wuor 
nic1rn:ccki, po za Brd<t z~tś rozpoczynaj~ się 
wsie i „pustkowia'· katSzubskic, pomi·ę<lzy 

którem1 na znaczniejszych folwarkach u
siacUi już także nicmcy. · 

Około r. 1772 prawie wszysikac dobra 
ryccrski-c w powiecie człuchowskim nalc
faty do polaków i katolików. Wyjątek 
stanowiły Pietrzykowy, będąc.e podów
czas w ręku Goltzów i l(iełpiny, posiada
ne przez ManteuffłÓ\\. Obłe te protestan
ckie rodz.iny miały jednakże liczne z:wiązki 
z polakami. Starosta grudzliądzki (.lole 
stale się pisał Z Golczewa Golc, a Manteuf
flowie zwali się od dóbr woich l(idpiny 
l(iełpijskim1. M-0żc być, że jeszcze innnc 
}akie dobra dzierżyta tu już wtedy szlachta 
niemiecka ale nie byiły one znaczne. Do ' . najglówniejszych majątków polsiklich w tc1 
okoHcy naJeżaly klucze gi(-(t11elski i kona
rzyński. które Skórzewscy od Juchołków 
nabyli. 

Stosunek własności szlacheckiej do r. 
1806 nie zmienit się wiele. Jednakże w r. 
1805 sie<l~ieLi tu już Jlliemcy: J~den - I<~ 
niecp01ski na Grabowie, Rotenhofowie na 
Pictrzykowach, ffonko,wie na Rittersbur
gu ! Hucie, hr. Unruh .na Czarn-0m h Dębk 
wi'C Froreich na l(ietp,iITTk ]'()eden-Ko
niedpolsk1 mi!mo swego nazwiska, byrl nie:x:n 
cem. Ojciec jego J-0edcn, byl budo.w~ 
czym u starostów czluchowskich Radzi
wiłłów. Syn został burm.11strzem człu
chowskim, a okoo r. 1780 pierwszy zda.ie 
sie z niemców nabyl dobra Graoowo, a u
dowodniwszy pochodzenie swoje od' Ko
niiecpolskich (ale nie z Fin.i·i hetmański.ej), 
począł się pisa-ć Koniecpolsk;rn.. Owe G~a 
bowo było - jak wiadumo - meg~yś_ g~1a 
zdem Grab-owskich, którzy ·wzn1eślu s1ę, 
mając krewnego na tronie t;iskupim _war
mijskim znaczn~e i późnliej uzyskali od 
króła p~ski.ego tytul hrabiQWS~. . 

Wkrótce zaczęly się dobra polskre w 
ręce niemieckie szybko przechodzić. Nai: 
·wuększą klęskG dla polskości spowodowa! 
tu upadek dóbr Gcmcl 1 Konar~y~ _h~. S~o 
rzewski•ch (z linii storosty gmezmensk1e
go), a następnie Nowcgochvoru i Nowego
dobra Zyndów, bo na ty.eh dworach kaszu
bi mieli silne oparcie. Tak szfo z roku na 
rok aż nareszcie aelka. własność ziemska 
w t~j okolicy przeszła zupelrlJe w ręce nie
mieckie. Najdłużej trzymal się jleszc~~ 
Strehl w Czarnicaich (do roku 1895 mntcJ 
wiGccj). Ojciec jeg-o dawniejszy sekretarz 
sądowy, nabyl te dobra po l(~lksteina-ch. 

Powstały jednakże wspomniane pow~
żej zaścianki drobnej szlachty, któr~ z ~e
giem czasu ponabywała też ~ozmall~e 111~
ruchomości w wsiach ~hlopsk1ch, ktore me 
gdyś do starostwa człuchow~kicgo na~e
żaly, jednakże tylko po strome p.oludmo
wej w okołicy miasta Człuchowa. taro
stowie polscy -- od Zaręby: z l(aLit110\ a r. 
1521 począ·wszy a na l~adziwillach po rok 
1771 skończywszy - po.nada'.\vali liczne o
sady niemcom i ci też pozostaH właścicie
lami do dziś dni.a, sąsiadując z l(osznejde
ryą powiatu tucholskJicgo, na „Kusych n!
wach" osiadłej. Na t~ych „Kusych ni

wach" powstało kusoniwskie czyli kosznei 
dersk,ie przystowie: „Polake, Polakc, Dn 
Dybel im Nac.ke". Lekceważono Zat cza
sów polskich tych kokmistÓ'W' niemieckich, 
a oni~ biegiem czasu stali się panami~ 
1wema. 

· w. tych stronach niemieckich powiatu 
~. 

cztuchow kiego by f lw rk w dobrej gle
bi mający ub·•mru okolo IDO mórg. Ten 
już o kolo r. 18 ") przedal wra. ciciel Jan 
Pik ar ·ki komisyii kolortizacyjn<.:j, która po
dolmo dubn~ zapla iła, ale też. 7,.a to prz.y-

zynila f"C; do pozb.\ ia się ostatniej ,~tym 
zakqtk11 7J1a zniej ~zcj pia ów ki poi kicj. 

Od O\vego za 11 o czynu-oś i komi y· 
kolonizacyjnej w powiccL zlu ·howskim . 
nLc lyszalo ie; 111i • 1 'atomia t rozpoczcła 
się parcelacya prz ·z rozmaitych przed ię-
bior ·ów i 4 h agent{i\1..'. ~ pr~ży Ul czyn-
ność rozwincli tu Kreus z ~ierako\\ic, 
l(ronheim i Fricdliindcr z Bydgo zezy, 
łsa.a · Moses z Bcrl~na, falkcnstcin z Nowe 
go Szczeaina, Te mar z Tra 'biatków' ~i in
ni z mniejszcm lub w.iększcm powodze
nkm. T~ozcząstkowano znaczn dobra IJ'C
trzykowsk1e i wiele dm1ych mniejszy h ~ 
większych posiadłości. 

Okazafo siG przytcm, że na parcelacyj 
choć i liczych gruntów kaszubskich zna
cznie zarobić można, że ,,bei dcn Polcn i t 
was zu holcn". Zr.ozumicl! to jcd:nak7..e 
tylko żydzi i nicmcy, bo z polaków nik 
nic zajql si~ tu systematyczna parcelacyą 
choćby spokczef1stwu znaczną mógł od
dać przysługą. Dopic ro w ostatnich tygio;
dniaich pomyślał o tej sprawie Bank v: Ko
ścierzynie, zamierzfijąc w tych Wlfłśruie 
dniach parcel·ować posiadlość ' ws'i. szla
checkiej Lakiem, '\V \\tórcj kiłkadz.~'Csiąt 
drobnych z.aściankt'>\\' się mieści. 

Obok tego wszystkiego fisk1,s leśny 
znaczne skupuje obszary i za.lcsia je. Tak 
.PO\Vstanie nowe zupełnie nadlc~nktwo w 
OsusmJicy. f.iskus leśny naskupywał ju7. 
tu okol-0 15,000 mórg. Osusznica z nada
nia królów polskich należała. przez 150 lat 
do Rutzów. Po śmierci post~ kaszubskie
go Jana Rutza stała się i011.ai centrum nie
mieckości wtci okolicy. 

Z wojny rosyjsko·japońskiej. 
Japor1skii dziennik „Kokum.lin" donosi, 

że jenerał Llnicwicz ma teraz glówną kwa 
terę swoją w pobliżu stacy1 kolejowej l\.o
tolien, Kuropatkin stoi J1ieco na wsch-0dzre 
:,.a Kwank\ atkn i ma pod swoją kornBn
dą dwa korpusy armii, zaś Renncnkampf 
dowodzi samodzielnie dwoma d}'iwtiz::ramt 
kawalcryi w okolicach miasta Hailung
czeng. Jcneraf Miszczenko znajduje się 
zawsze jeszcze koło Ta~pinszanu i na ra
zie nie okazuje wielk~ej mchł,i.wośdi. Naj
silniejszy ma być front rosyjskii pod Czan
tufu i tam dokąd sk~rowano ostatruie p0sił 
k1 z :Europy. Jeżeli więc Lilniiiev..'licz dopra
wdy zamierza, Jak carowi donosił, podjąć 
ofenzywę - to Ją rozpocznie prawdopodo
bnie przy torze kolejowym. 

W ostatruch dniach zachodziły międz}' 
ob~stronnerru wojskami tvlko drobne star
cia, zresztą na calym fro~cie panuje cisza. 
Odleglość między obu frontami jest tak nie 
znaczna, że ta okolic7.illOść Uumaczy chw~ 
łowy spokój: na '\\'J''Wiady i doświadcze
nia niema już poprostu miejsca. Dodać P. 
to należy, JŻ rozpoczęła się pora de
szczów. Ona - a niewątpliw'ie i oczeki
wania konferencyjnych pforwszych rezul
tatów - są powodem sto unk0i\ ej ciszy. 

Sachalrn przesra/ istn·eć. Japo1'iczycy„ 
zająwszy v.--yspę, nazwali j~ ~ Kabafuto. 
Przylądek Hotoro, nazywa si teraz Kon
do a przylądek Aniwa-Dżu 

li'mlc polskie. 
Z Pru iacho4nleh Warmii ł Mazar. 

Toruń. ·e..szcz~flwy '1.ypadek wy-
darzył sH: przy buc1cJ\vie domu Ran~ u Rz.e
:Sly. K;A?ro n' p ' .n, -z,. firmy nad-



ttuskiej, której w części zlecono. prace 
przy, budowł.ł, chcąc przy. ·. pólnoc.nern 
szczycie budynku jeszcze jakieś -wykonać 
n.aPraWtten.i.e, kazał się, ponieważ ruszto
wania już usunia:to, za pomocą "\\ilndy w 
koszu wznieść w górę. Nagle ni<esz..cz~
śli\ł:nn trafem kosz sie urwał, i M.axein 
spad/./. wysokośoi okolo 16 metrów tak 
nae~,_l.'.zęśliwie, że wskutek wewnętrznych 
obrażeń śmrer~ w ki'lka ch'wil nastqpUa. 
Nieszczęśliwy lkzył dopiero lat 29 ~ po
chodzi z pod KobleincyL Pozostawi;ł wdo
wę i 2 dzlecL 

ł(widzyn. Nadprokurator dr. Peterson 
przes.1edlony ztąd do Hansu w Westfalii, 
a na jego miejsce przybył p1envszy pro
kurator z Halli, w proWii'cYi saskiej. 

Elbląg. W zdluż wybr~a tutejszej 
ui toki szalala straszna ina walnica. Szosa 
na przestrzeni kilku kiloonetiów zostala 
·por11szczo11a, zie.mia pcwyry\1.rana. Około 
500 kubicznych metrów piasku sptynęło 1 

osiadlo na szosite tołkmiskiej. I(Mka mo.· 
stów zostafo zerwanych. Szkody są zna
czne. 

Nowe. W tym roku miano tu budo
wać szkolę. W tym celu uchwalono roz
waliić zamek, z czasów krzyżackich po
chodzący, w którym za czasów polskich 
rządów mieszkali starostowie polscy. -
Król pruski zamienił ów zamek nlai kości-O~ 
protestanckii i do roku 1846 otdpraWfiały sit4 
w nim nabożeństwa ewaingelickie, to jlest. 
<lo chwili, w której ewa:ngeliicy objęli ko
ściół pobernardyński. Rozwalem1e murów 
byt o· już uchwalone. W ostatl1Jlej jednak 
chwiLi jeszcze nakazaił min:U.ster ten zaiby
tek starożytny zachować, a szkolę wbudo
wać w zamek. Koszta budowy oszaco~ 
wana na 130000 marek. W tym roku je~ 
dnak pewnie już do budowy nEe przyjdzie. 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 

Ostrowo. Pr-0ces o barwy sztandaru. 
Przed ostrowskim sądem ławniczym sta
wał, jak„ donosi „Gaz. Ostrowska" czela
drrik szewski p. Motyl, oskarżoniy o pod
burzanie do gwaltów, którego się 11ljlał do
puśCJć, niiosąc podczas wycieczki Bractwa 
szewskieg·o chorągiew kościelną. W dziel·· 
nej obronie wytlomaiczyl p. rneoenas Lan.
ge sądowi, 11ż po)Jiicy1 musi być rzeczą wia
domą, że chorągwie kościelne nile, mogą 
mieć ani koloru czarno-biatego, ain~ też 
czarno.-czerwono-bialego. Jeżeli wi~c te-. 
raz zarząd Bractwa mial zezwolel1lle na 
wymarsz z chorągwią kośctielną, to miał 
też pozwoleni,e nliesjenia chorąg1wi zielonej 
więc w barwie nie kraJowej. Dalej wyUo
maczyl P. obrońca, że barwy koścJelne 
mają znaczielnie symboliczne a 111ie mają ża
dnego znaczenia połityczneg-0. Tak więĆ 

,/ chorą,giew nile zagraża caloścci państwa nie 
riiieckiego, choć nie była w ba1rwach kra
jowych. fako przY1kładiy, jak rozporzą
dzema władz noszema oznak jedynie w 
barwach niemieckich od.111.ośnfiie pruskich 

.f!_.. --

O .zdobyczach telegrafu 
bez drutu 

rozpisa~ się niedarwno p, W. Zlob1ck1i w 
„St Pol." 

Dwa ;i pół Jata minęlo od czasu prze
słania telegrafem bez drutu pierwszej de· 
peszy przez ocean atlantyckiii. Od tego 
czasu byli !'udzie świadkami niejednej zmia 
·ny i n i:ejedniego ulepszeirua, ja:k1e w tym kie 
runku wstafo dokonane, ale n~estety do
żyli także kilku zawodów ~ rozczarowań. 
To też oplac1 się mo~e 7.idać sobi·e sprarwę 
z teg-0, co nam dziś telegraf bez drutu już 
w istode daje i jakie· nadzieje na przy
szlość wolno przywiązywać do tego wiel
kitego wynalaizku? 

Imponująca wliaidomość o tern, ż!e 4000 
1ólornetrów , zala1nych oceanem Atlaintyc~ 
kim nie zdołało polożyć tamy nieJWlirlizial
nym sygnałom w pow'ietrziu, wywarla w 
śWliecie całym wielkie wrażenie.. Na pier
wszy więc rzut oka zdaiwaćby się mogło, 
ż.e w ten sposób sprawa przesyłania de
pesz bez użytku <lrutu bylaiby w zupetno
śd rGZW\iązana, że więc nautkołwe dodeka
nia Hertza zdołał Marconi w znakomli:ty 
sposób przetlumaczyć na język użytecznej 
praktyki. 

A jednaik p-rz,edwczesnem był.oby pod.o 
bne mniemanie. Owe olbrzymie stacye w 
Poldhu i K;a•p Breton, 'na które zwrócily 
się oczy calego świata, już przez P<)ttrze
cia roiku pracują mozodJlre, śląc usta\Viicwie 
depesze przez pow.ietrze. Pom'i.1110 to je
dnak wy.nliki tej pracy nie zdiolaly zaoowo
Jnć ani saimeg-0 Marconi'ego, ani też nikogo 
innego; I?J)z m 1 ·n w 1'!ny:n stanar1 n~e; u
dialo sie dotąd wcale za;prowadzić całkiem 
pewnej ~ regulamej obsłu~ telegraficzinej 
Jrłliędzy stacyamti. Czas.em n. p. w zimŁe 

b:F'w-aii.l tladąganc, p-rzytoczył p. m~ena.s 
bange przypadki, któreśmy;· ·niedawno w 

· nasz.ej gazecie podali, . miano.wid.e sprawe 
bialo czerwonej koardy na czarnym cyWi~ 
drze łub budO'W'anie domu ·Z czerwonych 
ce&ieJ z białiemi fugami podczas gdy nie
miecki żandarm przywal, te same barwy, 
co bractwo szewskie. Sąd uznając slusz
ność wywodów p. obrońcy uwolnił oskar„ 
żonego od kary i kosztów. W uza.sadnire
niu wyroku p.. przewodmczący powite
dzial, że celem zaikazu noszelllia odznak lub 
chorągwi w barwach niekrajowych jest 
zapobiegaruie gwaltom. Ponieważ zaś cho
rągiew nie byla ani socyaJistyczną aru na
rodowo polską, więc nliesi'elrlie jej nie mo
gło zaszkodzić calośai państwa, gdyż kiarż
dy normalny czl01Wiiek musi wiedziteć, że 
to jest chorągiew kościelna, a tylko na 
normalnych ludzi się wzgląd bierze. 

Poznań. Skutek kultury pruskiej. Pe
\Vi'en kaplain z dyecez;ya pilSze do „Przyja
c+ela Ludu" co następuje: 

„J ak wiadomo, udzielają dzieciom po.L
skim w szkolach pruskich nauki relig.ii w 
niezrnzumialym dla ruich języku niemiec
kim. 

„Pewńien ch!opiec, syn 0tbywatela Po
laka w pewnem miastec7Jku, prz~hodz1 
ze szkoJy do domu i uiczy się zadJania z. 
religii. Ojc'.iec słyszy powtarzanie' przez 
chloPca slowa, dziwnire jakoś brzmiące, i 
pyta się go, czego się właśotwie uczy. Na 
to chlopiec odpowiada: „To ojczulek me 
wie.? Przecież to są Sakramenta św. Er
stens Taube, zweitens firniL itd. D~ę'ki no
wemu sposobowi nauczenia ów chłopiec 
wymyślil dwa nowe Sa:kramenrta!" 

z~ Slązka czyli Starej PolskL 
Wrocław. „ttoldowniiczy ksiądz ka

tolicki". Pod takim napi9em donosi „TagL 
Rundschau" z wielkiem za<lowoleniem, co 
następuje: „W Arnsdorfie (w górach ol
b'rzymich na Slązku) uma1r!a ewangeliczka, 
żona urzędtndlka hrabuowskiego, katolika .. 
Pogrzeb odbył się na katol'Laki!m cmenta
rzu, gdz~e mąż ma grób fatmlilijny. Pozwo
lenie na pochowanie na katolickim cmenta
rzu u<lzielono bez kwestyi, tak samo po
Z.W<Ylono, aby pastor odprowadził 21wl01ki 
na cmentarz. · Sympatyczme · poruszyło 
wszystkiich, że katolicki proboszcz brał u
dział w żałobniem nabożei1stwie w ewan
gelkkim kościele. Taka cierpliwość w 
sprawach wiary -te strony kaitoltckiej nie 
jest niestety. regułą także nai Sląz:ku." 

Pil.ękne · stosun.kli, niie ma co mów1ić ! 
Ciekawość, co na to ks. kard. Kupp! 

Siemianowice. W piątek rano o godz. 
9 wyskoczył z drugfogo piętra na ulic~ 
Byt{)łt11ską mąż tutejsze: a1rnszenki Lubo
sik i zabi'l się na miejsca. Co miał za po
wód do samobójstwa, dotv ~hczas nie wia
domo. Był bezdzietny i iiczył ókolo 57 
lat. 

przy pogod:ruem niebie 1TJllędzy jedną sta
cyą a drugą przechodzą depesze w s{JOsób 
wcale pewny i zadowalający; a.Re skoro 
tylko przeciąga burza i przelatują ptomny 
to już telegraf bez drutu adanawia swoich 
usług prawie \V zupełności. Ta wl4ęc zale
żność od warunków pogody sta1mwi jedną 
z najw1ażniejszych warci relegraiu bez drutu 
i kład.zii!e niemalą przeszkodę w poslugu·. 
waniu się Thilm prz.y znac.zniejszych odle
głościach. W każdym razie jednak przy 
odlegl-Ościach, ruie przekraczających 300 
km. oddaje już dzisiaj telegraf bez drutu u
sługJ perwne i dobre. 

Naturalnie w miarę tego, jak odległość 
obu 1stacyi rośn:i.e, musi się od'POW)rednio . u
żywać coraz potężn i ejszych liskJi~r cletktry
cznyd1, mu~ .• s1 ~ 1..i.:_,·1e j cc;1raz staranniej i co 
raz wyżej wznosić metalowe maszty. 
Wszystko tn jednak wzmaga znacmie k0r 
szty takiej stacyi. A jeszcze i to musi1 się 
wziąć pod uwagę, że t. zw. czyJmik bez
pieczeństwa musi1 być \Mcale wlielki, jeżeli 
Się chce mieć stacye, pracujące peWJ~,e we 
wszystkich warunkach pogody. Zatem 
stacye odlegle od siebie o 100 klm., muszą 
być tak wyposażone, ażeby przy calkfaern 
k0rzystnych warunkach po.gody mogły 

przesyłać depesze aż na odległiQŚĆ 300 1kilo 
metrów. Jeżeli ta prZlezorność niie zosta
nie zachowana, w taikim razie przy lada 
burzy stacya oomawiw usług .i - jak to 
już rnieraz mialo rnnejsce - pierwotny po.
dziw, towarzyszący nowym stacyom tele
grafu bez drutu, zmienia się rychlo w na
der ni·ekorzystne sądy o znaczeniu i warto 
ści tego wynalazku. 

I jeszcze jedną wielką wadę ma telle .• 
graf bez drutu. Fale elektromagnetyczne 
rozcho.dzą się od stacyii, wysyłająicej na 
wszystkie strony, a nie w pewnym okre
ślonym kierunku. Nadan\e \Vięc telegra-

Bytom. Przeq ttHl!J:.za . Izbą karną 
sta~·a•J ,~ środę znan1 agitatorka socyah
stycwa paiU Golde~Ca'3pari P<:id zarzutem 
obrazv ·n:rnczycieti górnosiązk~ch, jakiej si~ 
dopatrzono "'' przemówieniu jej na per
wn\'!n ,· ehraniu socyalistYl.:l!tem. Zebra
.nie to dowrowal krymiITTalny połicyant 
Korda z Bytomia, który w procesie wyc;rc;
z.1~\\ al też ja:ko glówny ;11 Jedyny świa<l~'.\ 
obciążający, atoli obrońca oskarżonej p. 
m~.:enas dr. Seyda z Kat ;-.vi~ odmó\v.il ~ c.i.k 
!wiadkowi temu jak i obecnemu tloma
cz1wi sądowemu dostatecznej znajomośc-; 
ic:t7.Ykz. polskiego, tak 11 me mogą z i o w. 
mieć i rozróżn!ić rozmaitych 1wrotów je. 
zykowych o co w tej spr:rn-:e gló\v111e s1: 
rozchodzi. Oskarżona bov. ~cm zaprzecza 
jakoby winę wadliwych st'.l~unków szkol
nych była przypisywała nauczycielom; 
nauczyciele nie są wirmi lecz. ~anuiący sy
stem szkolny. Prokurator wuiósł o 1 mie
siiąc wię2'ienia, sąd ato.li dla braku dow:>
tlów winy oskarżoną uwolnił. 

Z innycn dzielnic Polski. 
((raków. Do „Nowej Reformy" do·no

szą z Mińska: Miasto całe n!l]emal zburzo
ne. Wojska przeciągają ulicami, bębnie
nuem zawiadamiając o sw~m zbliżaniu się. 
Wszystkie fabryki zamknięte. Sklepy po
zabijane deskami. Redaktor dzilenniika 
miejscowego „Silelwiero-zaipadyj Kraj" are
sztowany. W rozruchach biorą udział wy 
łącznie n>hemal żydzi. Do wzburzenaa ja
kie wśród nich zapanorwalo, przyczy;ruilła 
się \.\~ia<l'amvść, że wladze wy.loopują z 
cmentarza żydo"\.vSikiego, kości i sprze_dają 
je po kopiejce za funt. Powodem tej .po1-
gloski jest fakt, że przełożony tzw. „Braici 
pogrzebowych" sprzeda:l własnowolnie 
kawal ·cmentarza żydowsklegio. 

Z Warszawy piszą do „GL Narodu": 
Dnfa 11 lipca u oirdynata hr KraS1irńskie 

go zebrało się powa~ne grono osób ·celem 
wymiany myśli w · sprarwie bezro00cia 
szkolnego. Przewodmczył ks. biskup Ka
zimierz .RuszkielWlicz. 

Pomiędzy obecnymi notujemy: Asz
kenazy Szymon, Bennr~ l(arol, BuffaJ Broni 
staw, Brun Stanrisla:"\v jrnnior, Batkiewicz 
Józef, Cies~owski August,' ks. Czetwer
tyński Seweryn, Górski Antonii, Grodzioki 
Wojciech, Henkiel Dyonizy, hr. ordynait 
Krasiński Adam, ks. Drucki-Lubec:ki Ale
ksCł!l)der, ks. Lub-0mirski Zdzfrslaw, Le:w"icki 
Witołd, Massoruus Maryan, Morawski · 
Franciszek Pastor Machleild, Ostrowski Je 
rzy, hr. OstrOIWski Juliusz, Peplow1ski' A
dolf, hr. Potocki Tomasz, hr. Plater Kon
stanty, Puljanowski AJntoni, Rabski Włady 
starw, ks. Radzliw;n Maciej junior, \inżyni·er 
Smiechowski, Smarzewski Tadeusz, ks. 
Sapiehai Aid.am, Szlenker Józef, Szuch A
dolf, ks. kanonik Tauer, hr. Tarnowski Ju
liusz, hr. Tarnowski Z<lzislaw, Temler Ale
ksander se1nior, TwardO\vski Zygmunt, hr. 

iem bez drutu depeszy z.naczy ·pow1ierza:nfo 
jej tajemnicy cal-ej otaczającej prziestrzeni. 
l(to ma uszy ku słuchaniu, ma.że słuchać. 
Takiem uchem, to naturalnie koherer. Przy 
cłrwycenie więc depeszy nie przedstama · 
n:ajmniejsz}"Ch trudności. 

Stą<l wyplywa jeszcze ~nna niedogo
dność. Telegrnf bez drutu znalazł wue1ki'e 
zastosowanie w miastach portowych przy 
porozumiewaini.u się lądu z poszczególnymi 
okrętami. Tymczasem depesza, wys!aina 
do jednego okrętu, ruepokoi stacye odbi-O'r
cze na wszystklich okrętach. Przy latwo 
zrozumia{.ej zaś potrzebie częstego telegra
fowania, można sob.ie wyobrazić klopoty 
I zaimieszan:ie, wywolane na każdym o
kręcie ciąglymi alarmami telegrafkzmymi. 

Wprawdzie jest pewien sposób zapo
bliegający tejwadliwoiści telegrafu bez dru
tu. Mam na myśli t. z.w. wzajemne dostra
jarne a:paratów telegraficznych; a podsta
w.ie tego dostrajan!i<t odpo\\l1ada na sygna
ły fal elektromagnetycznych tylko pewien 
odpowiednio urządzony aparat adbiorcz,y, 
podczas gdy wszystkie inne m1ilczą. Je
dnak, jakkolwiek jest nadziela otrzymania 
na tej drodze w prziyszlości dobrych wym 
ków, to jednak d:zi1ś wartość dostrajantia 
jest jeszcze często wątpliwą. Tylko bo~ 
w~em stacyc, pozo stc1!jącc od sieblie w zna
cznej odleglości mogą być dosyć dostrzja:
ne, podczas gdy - przy odlegfośdiach ma
łych odpowiadają wszystkie aparaty: do
strojooe i niedostrojone. 

Tdegraf bez drutu jest bądź co bądź 
jednym z najś\Vieższych wynalazków 1 

skutkiem tego trudno jeszcze dz.uś wyroko 
wać, ja1kic istotne znacz.enie w przyszło~ 
ści wynalaze.k ten osiągnąć zdo ta. W ka
żdym razne pracuje się dz.Aś w tym kierun„ 
ku bardzo -energiczme i usta\Vlicznie mno. 
ży się \\. Ś\v,i ecie liczba stacy.~ telegrafu bez , 

.orclynat Zamoyski lVl.aJ.Irycy, Zleliiisk» f fiit 
cisze.k, Zidii1słci ~ucyan, ~ttov.·ski Ja.n. 

, Niemal zupelnie jednC.myślnle WYT~ 
no przekooanie, że w mteresie sp.ołe.c.zeri. 
stwa naszego należy \\.i>l)'wać na IX>Wró' 
ml odzieży .da szkól z rozpoczynającYn1 ~ ' 
rokiem szkólnym, pocz.em z na01!Ski1em ~ 
kreślono koniocZ!Ilość dalszego protestu n· 
innej drodze przeciwko istniejącemu w ; 
beonej szkole stanowi rzeczy, oraz oot1~~. 
bę dalszych nieustannych starań o. szkOlę 
narodową polską. 

Odci:yt'1!no listy 11 icobecnych: Henry, 
ka Sien'kiewkza, prezes.a Ludwliika Gór. 
s~ego t Aleksandra Rcmbo·wskiego, 0• 

świadczające się stanm:v·czo " tym sairny~ 
duchu. 

Wiadomości ze świata. 
Z Rosyi. Car \~ ysto sował do nowegn 

miJl..istra marynarki Birylewa ukaz, w któ. 
rym wskaz.uje na bezustrume klctski floty 
które uniemożliw;itl:y ulatwieTuiie armi~ lądo. 
we.i jej zadama 1i doprowadzenia do po. 
myślnego wyniku. Car ubolewa nad utra. 
tą zręcznych marynarzy, którzy stra~m 
życie. - Zadaniem jest WiYkształCJ.ć nowt 
sity, które byłyby przejęte św,iadomością 
swych obo\\ ·jązków. Bi ryle\\-' okazał przy 
prz.yśpieszooem uzbrojeniu drug!iej a trze. 
ciej eskadry wschodni01-azyatycki.ej, gOO.ną 
uwagi energię, dośvviadczenile ·i wojskową 
wiedzię. 

Wpoił on w swych pc<lwfadnych no. 
wego ducha i śwttad-01ność narodowej wa. 
g1i ich pracy i speJni przez to służbę, która 
pozwala cesarzawi na peWine Hczyć na B1. 
rylewa przy odnowieniu floty. Mianując 
go ministrem powtierzai mu car najwyższe 
kierow111~ctwo departamen tu rnaryinarki, z 
prawem osobiście udaiwani.0! się do cara 
we wszystkich odnośnych kwestyach. 

Ostatnie zajścia na morzu Czarnem 
dowodzą, że wojskowe posluszer1stwo 
wśród wlog+ doszczętrnie zni<ldo i że prze. 
loże.ni nie spełniają swych oborwłązków. 
Te nadzwyczajne zbrodn1cz.e czyny Vl'J

magają szczególovvego śledztwa i surowej 
kary. 

Car wtkłada na Birylewa jakgi R1e~w
szy obowiązek odnow11ć ducha i po·rządek 
'\V'Ojskowy i dbać o t-0, aby flota spełniala 
swe obowilązk.i: Ca'f wska.zuje na potrze. 
bę dbania o techni'c'znie wys21kolony i wy. 
dyscyplimo.wainy personal floty. W spra· 
wie reorgan:izacyi floty żąda, car, aby mim 
ster natychmiast za,jął się ubezpieczer~em 
obrony wybrzeży wszystkf1ch wód rosYi· 
skich i przystąpił o odbudowairni,a floty 
wojennej. , . ,,I 

Z Węgier. Prezydent ministrów ba· 
ron fejerwary wyst-0sowaił do wladz 1!}(>

WJkaitowych reskrypt, w którym zwrnca U· 

wagę na zg4•bne . skut.k;D, jaikiie mogą wYDI· 
_kną.ć ·z u~hwa4 wladz powiatorwych, by I 

drutu. I tak w marcu biieżącego roku licz
ba ta wynosila ogólem 760. Z licZibY ta11 
już znaiczi:iieJ wnosić można, że telegraf bez 
drntu jest wynalazkiem wcale rozpow;sze· 
chni<myin i Że może w rutedalekiei pl'ZY· 
szloścl sta'nie się on nowym czy111nlikiem 
spol1e.cznym, z którym WSZYStCY będą mu· 
sieli Siłę Uczyć. 

Na raiZll.e nikt może baczniej me śledzi 
postępów w telegra.fi.e bez drutu, jak spól· 
kai miharderów angielskitCh, których wla· 
snośaią są kable podrmorskl1e. Sama Angha l 
jest obecnie połączona z; Ameryką szesna· 
stu kablami p-Odwodn.ymi, ta:k, że róWll°' 
cześme można wysylać i odbierać depe
sze. NiezLkzone krocie lrosztowalo takie 
polączeniie, ale też i piękne dochody nliesie 
teraz takie przedsiębiorstwo. Nai~asetn 
mówiąic, przedsiębiorstwo to jest praw~· 
dz one wzorowo; taki np. bankter 1ondyn· 
ski może siię z ban.klerem nowojorskim po
rozumieć .telegraficznie już w przec~gu 
pięciu minut! 

W kaMym razie, gdyby się Marcon~·; 
emu u<lalo telegraf bez drutu doprow~;~~ 
do znacznego stopnia r~woju, to SVV' 

m'iliarderów telegraf1ci:nych dosta1abY pa· 
tężnego konkunenta. 

Zdaje się jednakowoż, te telegi:af ~ 
drutu będzie oddawał ważne usł~gll tY afi· 
tam, gdzie prowadzenie drutów telegr 
cznych jest ,niemożHwem, np. miedz.Y, ~ 
sz-czególnymii okrętami lub między o~rew· 
mli a wybr2'eżem ~ a dJalej tam, g~tJre nie 
kladarllie sieci telegraficznych bą~z t? do
oplacaloby . się odpowiednio, bądz tei dtl· 
zna"\vałoby częstych U'Szkodzeń przez 
kie plemiooa lub drapieżne zwierzeta.dnac 

A może.... a może?... Któż zga 
potrafi? ... 

------ , :~er , 



nie przyjmować ~ro"fl:olnie \\ pla~anych 
P,O(latków .i .z_gl~z.ających się dobl"Q\l.·oł-: 
~e do slużby·wołskCJ\Vej Popisow·ych. fe
jervary Uf!>Owj~d~, że wszystkie te u
cłwaly umewazm. 

Z różnydi stron. 
Herne. W szybie powi!etrznym ko

pahl·L „Konstantin der Grosse" ,.vybuchł 
por, który jednaik niebawem został stlu
mionY. 

Hołstede. Mularz pew!ien spadl z ru
.sztawa·nia ~ ITliebezpiecznie się p0kalecxyl_. 

Dortmund. Robotnik Noll zosta.t oka
leczony w joonym z tutejszy<:h browarów. 

Luetgendor tmund. Prac1e1 n.ad oc.zy
.szcz eniem nowego szybu kopalni 11Borus
sra" nte postąpiły tak szybk!o, jak się tiego 
spodziewano. Sądzą jedJnakowori:, iż d<l 
dziś wtorku, wieczora będ'.:rue można no„ 
w~ szybem dotrzeć do 6-tego p~ętra tak 
iż praice ratunkowe będz,ie można podjąć 
na no1Wo. 

Bochum. Od pewncgoczasu pojawia
ją sit; w gazetach niemieckich różne oglo
szenia, w których nieznani age11,ci ofiaru
ją wielkie zarobki i dywidendy ludziom, 
chcący się zająć sprzedażą, werbowanRem 
jaiko pobocZ'lly zarobek. Gdy się kto z 
mądrych" zglos.i., to żądają od r· ego wpła 

~~ na różne koszta w wysokoścń 3-5 mr. 
Tacy agendi są wyrafinowanymi oszusta
mi przed którymi przestrzegiamy czytelni
kó~· naszy,ch. Jaiko dowód przytaczamy 
z niemieckich gazet na.stępui<\cy wypadek: 
Pewien urz.ędnik zgłosil Silę na podoibne 
ogłoszenie i według ŻYICZeflia wysła•t spry
tnemu agentorw i prz.ez pocztę 5 mr., za któ
re otrzy.mał następuj~cą ·odpo-\vii.edź: 
Niech Pan czyni to samo co my czynimy, 

tJ. ogtaszaj również i oszukaj, a zrobisz z 
tern świetne ·i,nteresa" . Krótko odpowie
dzJa.ł, lecz wyrnownk 

Monachium. Na}wyższy czas aibono
wać ! Pod ta:kim naglówkiem podaje „N. 
Beyer. Laindesztg." w mi'ejsce zwykłego 
zaproszenia· do przedpłaty, następującą po
wiastkę: 

Pewtien człow1i·ek, który by! z.a ską
py, ~'by zapisać s01bie gazetę, wystał swe
go chłop-ca, aby pożyiezyl gazety od 54-
siada. W pośpiechu wywróci/ chłopiec 
kósz-kę z pszczołami· wartc-śoi 20 m., a -.v 
dodatku pokluly go psziez-0.ty ta:k, że w:f
glą<lal jak dynia. Na krzyk chłopca .wy
ł:xegł oj.ciec, wpadl w prędJ.kości nai dru
ciany plot kolczysty, \Vyrwal sobLe k_aiwał 
dała"i podarl spodnlie, które kosztowały 
20 marclc Staira krowa skorzystała ze 
spooobnośai, aby prz.ez w.ybitą w płocie 
dziurę wydostać się w zielone zboże i ob
iadta s.ię tak że 'Zdiechlai. Żom skąpca sły
sząc hałas, \~rybiegla z pokoju i wywródla 
wielką konew ze śmietaną. Ciecz "\vylalla 
się w kasz, gdzie wa}dmvaly się mlo:tie. 
koty które się potopiły. Do teg-0• 1guh~la 
11ies~częsna sztuczną szczękę, za kt~rą 
cłootysta polkzył sobie 120 marek. Dz1e7 
c.k.o pozostawione samo sobie, zaczol'gia.JJO 
się w rozlaną śmitetanę, a ztamtąd na drG
gocenny 'kobiierze'C, plamiąc go - i :nowu 
100 marek na1 marne. Podczas ogolnego 
zamiieszania udiekła najstarsza córka z pa
robkilem zabiieradąc 250 marek; p-ies za
gryz( u' kur siedzących na jajach, a 2 cie
lęta, bawiąc s:1~, zniszczyły 5 koszul". 

J(to wJęc chce unf.lkn.ąć wyżej wymlic~ 
nionych prz.ykmści, niech naty<Chmiast na 
wtaisny rachurn::k aibonuje gazetę, a nie po
życza jej od sąsiada. 

Rozmaitości. 
Co goisze, cholera czy ~uch-0t~? 

Prancusk\i, lekarz dr. nrseline obluczyl, ze 
Jla suchoty umiera 've francyi co!oczme 
100 tysięcy ludzi, w Austryi 130 tysięcy, w 
Niemczech 112 tysięcy, we Wloszech 6~ 
tysięcy, w Anglii 58 tysięcy, w Portuga~a 
20tysięcy, a w Belgii 16 tysięcy.. . . 

Porównawszy to z licz;bą ofiar, . Jak!e 
P0chla1J1iają inne charoby, pJ-k~że .się, z~ 
na such-0ty umiera 38 razy W1ęce1 ~udz~. 
niż na ospę i szkarlatynę, a 16 razy więce.1, 
niż na tyfus. . . 

Cholera od pierwszego ukazan!a stę 
we Pra!I1cy11 to jest od roku 1732 zal rata 
<iotąd 350 fysięcy ofiar, podczas gdy s~
choty wytępiły w tym samym <:>kresie 
czasu około 8 miJionów ludzi, a więc su
choty są najstraszniejszą 1chorobą. 

Jak bardzo alkohnt wpływa na orga
nizm ludzki dowodem Szwecya, gdzie 
Wszelkimi 

1

sposabami star8:11o. Się . ~o
WstrzYmać ludność od ożyw1ann.a upa1a1ą
cych napojów. Ograniczenie to ~-p.tynęt~ 
jak najkorzystniej na pobór do wo1ska, kto 
ry Wzrósł z 20 4 na 36 4 proc. zdatnych d~ 

• ' ' • < odwo1 1eln1enia stużby. W Ba'.var~1 zas .P 

la się liczba od~ta ·,.u>ny;Ji \\ Ob~tn· „h 
dziesięciu latach.z powodu coraz. to ,._.· ccj 
wzmagaj~cego· się używania piwa. 

Wstrzem1ęźliwość T rap istów„ Jadamy 
za wiele! wola pc\\'ien łt.:karz francuzRt \V 

hyglenicznej pogadance. Bit:rzmy przy
kład z Trapilstów - dodaje. Od 14 wrz ·
śniado pierwszej soboty postu w ciągu do 
by jadają oni raz tylko ieden, o 3 Po połu
dniu, 1..:zyli w dwanaś 1c godzm po wsta
niu. Te (hvanaście godz~n zapełnione 
modlitwą ~ praq rcczn~. P.r'ly b.k1ej 
\VStrzemięźłiwości Trap.iści są zupcł'nic 
zdrowi, nic znają chorób .żoJądkowych. a
m żadnych ;._a!inrzeń organó ~, tra wierna 
Żywią s1ę chlth~m. kartoilami, jad::iją zupt; 
bez tluszczu, jarzyny, <totQwan.: w 1,vo
dzie. Ryby, mięso, masto i jaja wzbro1;•0 
ne są Trapistom zdrowym, oliwy mog~\ u
żywać tylko do sal<Jty . 1 )(>! lit ·a jabłeczni 
ku dziennie ., to ich zwyklr napc'>j; po obie
dzie jadają owo~c suszone lub ~otowanc . 
Taki tryb życia nic osłabia, lecz przeci
wnie zaharto\vuie, zwłaszcza przy pracy 
na świeżem powietrzu. Podagra jest nie
znaną w zakonach Trapistów; w ciągu lat 
28 idt lekarz ani razu n~e stwierdz11ł apo
pleksyi, wo<lnej puchliny, kamieni żc»łc1ti-
wych, ani raka. Nakięższc epidemie IMC 

przekraczają furty klasztornej, To ~::u110 
stwierdzają lekarze, mający w S\\ tj ripie
ce Trapistów w Belgii, w Bośnii (Via 
St.em), w Afryce poludniowe.i (Mana.lli!llJ. 
Trapiści opowiadają, że ilekroć osobnik 
chorowity wejdzie do ich zakonu, p) p ·
wnym czasie nal>iera sił i zdrowia Ży
wienie s'ię raz na dziel1 \l' 11miarkG'.1:ancj 
ilości! sprowadza zawsze wyniki .foJaw !~. 

Plany Tesli. Glośny elektrotechnik 
Tesla r-0zwija w naukowcm pnśmie facho
wem „F.lectrical Woldr and Engieneer'· 
swoje plany na przyszłość. Dowiadujemy 
się zatem, że miliarder Piermont Morgan 
oraz towarzystwo Niagary dali mu do roz
porządzenia środki dla wprowadzenia ·w 
cz.yn wszelkich jego pomysłów. Kazał te.
dy między fonemi, wznieść wieżę, mającą 
57 'm. wysokości, a z wieży tej będzie pró
bował przenosić sTłę elektryczną. bez dru
tu i kabla, w promienliu 48 klmtr., w U ści 
doLąd niebywałej. Cale oś.wietlcnie Nowe
go Jork n, oraz dorrnów pry\vatnych, koleje: 
podziemna, uliczna i nadpowietrzna, samo 
chody, okręty, a nawet zegary mają z tej 
stacyi centralnej. czerpać potrzebny prąd 
elektryczny. Promieni-Ować z nae·i będzie 
s-ila 10,000 koni i napięcie 100,DOO volt. któ
re podzielone zostaną na części, obejmu
jące silę pięciu ka.rui. Dla uzyskiania ta~ 
kiej olbrzymiej .ilości energii elektrycznej 
potrzebne jest zastosowanie sposobu, któ
rv Tesla na razie trzyma w tajemQicY. Nie 
daje też ża<lnych wyjaśniel1 co do wytwa
rzainia i przenoszenia sity elektrycznej . 

l(ielbasa 610-cio metrowa. Dawniej, 
kiedy ludzie me znaJi jeszcze teatrów, cyr
ków koncertów, wpadali na różne pomy
sly 'ażeby się zabawić .i innych zadziwić. 
W 

1

l(rólewcu zrobit cech rzeźnickli, iak 
·„ glosi podanie, na No,wy Rok 1801 roku ol
brzymią kiełbasę, która ważyła 8 centna
ró\v 1 85 funtów. Długość tej kiełbasy 
wpnosiła 610 metró'ń' . Spotr~eOO:wa:n:n ~o 
niej 81 szynek, 1 i pól beczki solr, ! i pol 
beczki piwa •i przeszło 18 funtów p1eprzu. 
- I(oszta nie zanadto wysokie, gdyż ra
zem z rOlbot~ kosztował funt 44 fen. Z tym 
olbdymem zrobili pachód przez cale mia
sto ku' wielkiJej udesze· licznie ~gm1mad.z?~ 
nei publiczności. Po pochodzie urządz1.t1 
sobie bal, na którym wypito 4-0 bec~ek Pl
wa. Beczka piwa kosztowała wowczas 
18 mar. 60 fen., a zarem kosztowafa cała 
zaJbawa 1173 marek 36 fen. 

Niemieckie „święto ognia". Z Bie lska 
Białej, pogranicza austryackicgo $Jązka 
Galicyi, donoszą 

Poganie mieli zwyczaj w m1es1ą~u 
czerwcu obchodzić święto bożka .ogrna. 
więc na jego cześć rozp~lal! pewne1 nocy 
ogień i tańczyti koło mego. W Polsc~, 
zwyczaj ten powoli ustat, a z~c.h.O\\:alo się 
tylko plecenie wiankó"\\c we w1g1ltą sw. Ja
na i zawieszanie ich na chatach, albo p_usz
czarnie na wodę, tam gdzie płyną .rzeki. 

Niemcy na ~lązku austryackm~, \\~ o
kolicy Białej i Lipirrka, przechow~lt _:-vido-

. ·eszcze coś w duszy z po.gansk1ch u-cznie J - " . 
czuc, bo urządzili solJie w dnm ,21 czen' c~ 
w nocy sobótkę staropoganską, cz~ l~ 
śwJeto ognia" - a to pod opieką naczelni 

ka gmiiny Zipsera. Na polu Jana ~?ffma~~ 
' radnego i przew?<1-?icząc.e~o m1eJSCO\\ eJ 
rady szkolnej, ulozyh w L1pmku ogro~~ 
stos z dwóch metrów drze,va . . Gennano \\ 

·~--4 fych z U""nka Białej i Bielska zebra zaJ(W. ·VJ ' . • • • io się okoto 200. Raczono się ~a1p1eN 
. śp'1ewana a po podpalenm stosu 

PJ.Wem i ' . d i to 
taflczono woko ło. Mów ~ przygo n„. g~ -
sili krzykliwe i podburza1ące prze_1"\\ko 

Pol mo . Z 
ciała zebrana Germ 
,.Hoch ! łfoch ! • 

r2)'

rdl : 

Po krz;k li w rzu ali karty P p·eru 
i (1, wołają : „Jak ten papier tu ginie 

em poż rty, tak aby · poi ko .<. ~ ni-
ość obró il w Lipinku ! men!" 

Wielu u ze trńków ni mi kich, tó
rzy k hali na ten ob hód, nie znają\.: drogi, 

Vw"J>adalo do dołów; iimi jadą · ·ród 
gruntów przez ziemniaki, kor z}·ny, groch 
i kapu t~. narobm wid zkody rolnikom 
polskim. 

· Zandannerya eh 1ała ca1:\ tę bandt: 
r~zpędzić, le z zwkrzchność gminna nic 
pozwoliła. 

Obawa wśród burzy. Burza z groma
mi i blyskawucami budzi oba\\ ę nie tylko 
"śród dzieci u njcwiast; nawet meżczyź
rf „o fab szych nerwach·· od cz u \\"ają pe
\\ icn nkp kój - hoć sic; do tego nie za
wsze p~zyfnaj:\· P~zy zyn~1 ~ej obaw)~ 
jest mysi, ze piorun mespodztamc uderzył 
może ,. czro\\icka i prze i~l~ pa mo jcgCJ 
życia - co najnmiei \\ ywolać 1>ożar, o 
~le dom, w kt<'>ry111 przebywamy podczas 
burzy, nic Jest zaopatrzony w pioruno hro
ny. Poi ę..:k to i est bł~dne; piorun, jak to 
doświadczeniem ·twierdzono, wybiera o
bie zaw~ze drogę, którą z mcjak:.\ dokla
dnościq można nakreślić. Przyczyny tc~o 
kitero\\ an'ia siG piorunu w tę lub OWi.! stro
HG nie są ściśle zbadane; skoro jednak zna
ną je t mniej więcej droga proru1111. wi~l:. 

n1-0żna się od jego uderzenia uchronić. oba 
wa 7.aś \\śród burz nie jest "ynikiem nic.
bezpi•ecze(Istwa, jakie nam za~raża, lecz. 
raaej nie.świadomości tego niebczpieczci1-
stwa.. 

Wypad~i za.bicia cztowie.ka przez u
derzenie pi.ornncm s:.1 tak rzadkie w st•>
sunku do innych wypadk<>w śmiertelnych •. 
że zaledwie brnr~ je można w rachubę. \V 
dodatku praw1ie wszystkie te wypadki są 
wy111ikiem nieświadomości warunków, w 
jakich piorun może uderzyć. Przede\\ szy
stkicm wiedzieć należy, że piorun częściej 
nderza w wodę, niż \\ ziemie,; iCż.ełi zaś 
spada na 2liem;1ę, to \\· ybii.era przedmiot.y, 
zn.ajdujące się od<lziiielnic na równinie. 
Stwierdzono że na 5 piorun()\\, spadają
cych na poi~. je<le11 spada na przedmioty 
wyniosłe. J cżeli zaś te• przC'dmioty wynio-
słe na przykła1d domy, są na-
gr~adzone w wi~ksz.ci 1lości, te 
możłilW1ość uderzenlia w me pioruna je
szcze bardziej się zmnliejsza. Z tego to n. 
p. po\vodu udernenie piorunu . w dom ;v 
mieście należy <lo bardzo rzadkich wypaa
ków. Na ws·i plioOr.Lin prawie nigdy nic spa
da na dom, otoczony drzewami, ponad 
dach \Vystającemi. Uderze11ie zaś p:iorunu 
w drzewo, chodażby w najbliższem są
siedztwie domu, może wywol.a.~ prze
strach ale nie grozi ni-ebezpiecz,eństwem. 
Nafoa~dziej narażone nJ. uderzenie pioru: 
nu są odosobnlionc drzewa, domy, stog~ 
siana itp., znajdujące się w polu. Rod~aJ 
ziemi również ma znaczenbe w tym razie: 
w ziemię ~Jiniastą phorttn trzy razy cz~
ściej nderza, aniżeN w piaszczystą .. Na
wet pomiędzy drzewami piorun wybtera : 
·w buki i graby prawne nigdy niie ud~r~a: 
częściej w drzewo iglaste, jeszcze cz~sc1e1 
\V topole i kasztany, najczęściej w dęby. 
Człowiekowi, stoj~cemu w odległości 12-
15 kroków od drzewa, nk zagra.fa ~adn~ 
niebezpieczeństwo w czasie burzy, rnechaJ 
tylko ni'e osłania się parasolem. 

W dom murowany, choćby Ila\\ t:t P~
kryty blachą, pianin rzadz.iej uderza, ani
żeli w drewniany. Wysokość domu takk 
ma S\\"Oje znaczenie; dom niski w oto.cze-
11iu przedmiotó"· wyisz~ch, pr~\\iie .mg.dy 
nie jest .narażony na 111ebezp1cczcn t" o. 
W domu, gdzie są rynny, rury :wodoo~4-
gO\\. e itp., chcąc niknąć " ·sze.lkij ego, 111c:

bezpicczef1stwa - ch?ci~ż. mczc b~c. on~ 
1111-CZ\\.-ykle małe - 11aiłep1e1 trzy.mac się.\\ 
pe\Vnej c-dleglo 'ci o<l śóan. prziez co I11c
bezpieczeństwo zupelrnc ię u uwa._ a 
wsi, w domu nfieoslcmiGtyrn drzewami, k~
min pefcn sadzy, jest dobrym przewod111-
ki01~ elektryczności; leP,iej więc u unąć 
się odel1. Czlowick. za koczo ny burzą w 
J:>Oln, powinien iść spok.ojnie, miarowy~ 
krok iem. Nic trzeba btedz .::z~~bk o , am 
t~m bardziej przystawać , unŁkać wz.górzy 
i ·wód (rzeki. stawu). nic chron ić się pod 
ooo obnione drzewa an i pod par2.sol. Kto 
to wszystko ma na względzte, prawie w 
pełności unika niebczp'ieczel1shn. 

riektórzy obliczają w czasie burzy, w 
ja!kitei odlcglości spad~ piorun, ądząc. we
dług przerwy pomiędzy błyskawicą a 
crrzmotem. Obliczeni to je t bardzo łat~ 
~-e: świ atło biegnie z szybkoś~ią .... 04 .. 
kilometrów na sekundę, czyli bl:r :kaw1~ę 
\V~d-z imy równ ześnic z jej ukazaniem 1 •• 

oto przeb:rega .:'-łO metróv„· ta s kundt;. 

o t u i h r z z ś.: 1ej 
zdarza i lyszcć zdani i to ygł z nb 
przez ludzi kompetentny ·h, przez lcb
rzy, że zlowi1;:k po ·men Ż}Ć znacznu~ 
dłuż j, amżch prz ti."'~ t:mi\; zy· dz· i. L) -

tych1.:zas jednak uie znale~on re cpty n 
taki tryb ży iat któryby zap ' Uił cz! 'ic
kowł rnożno · -p~dzenia bodaj tu lat na 
tym padole płaczu, na który karżymy 1 • 

ustawicznie, lecz go z niech~ ~ żegnamy. 
Jedno z pism an gie I kich \\ • dlo na 

sposób prosty, znal.cuenła klucza do taie
mruczcj zagadki. Są przecież ludzie, któ
rzy dożyli do setnego roku życia, a nawet 
kres ten przt:kro zyH; niechaj onli ami po
wiedzą, czemu za wdzię_ zają tak dług i ży 
wot, aby ludzko'ć z rad ich mogla korzy
stać. Pismo owe rozesłało z m „ua WY
\\. iady" wych w półprn O·Wnik · \ ' do 
wszystkich ludzi, mającyd1 sto lat, lub ~ 
kolo tego, kt()ryd1 adresy z<lob •ć zd1 a
no. Skutek. byL. za<lzi:-.viaiący. 

James Carr, zwany ,,kn)lcm ·tarc6w 
stulctnlch", bez o~ródek o ~wia<lczył, ż · 
cała sztuka długiego 'ż. d a pole a na ... 
spoźy\\ anhi codziennie p:iru glÓ\\ ek i..:zo
snku z maslcrn ! Inni z wypyt ~·anych 
starcó\\ zaJ{Cwniali, że za wdzit;czai:.i dł11g1 
swój ŻY\\ ot wieprzowinie, to znÓ\\'\\1iclkim 
ilościom nuod.u lub kwa.śucgo mkka, które 
mają być chk · i rami J.lugiego życia. 

Mezrażona tcmi „od.kry~aim" rcdak
cya \\ sp-0mnia11ej g;.-izety, dakj pro\\ adz,ił a 

S\\'4 ,,ankietę" i doszła do wyników wręcz 
rncoc21ckiwanych. Niektórzy z dtugowńe
cznych" przypisywali warunkom, w jakich 
żyli, gdy tymczasem nic ulega W~ltPll'\\ o
ści, że warunki te były zabójczymi dla 
mnóst\\·a innych. 

l tak up. Zuzanna Mill doż ·ta 120 r· -
ku życia, mieszkając wciąż. w okolicy ba
gnistej, rnezdrowei, w którei nikt inny nic 
doszedł nawet do rozkwitu życia - .i z 
całą stanowczością zapewniala, że tylko \ 
tej okoHcy można żyć tak długo~ „gdzic
indziei da„wno już bylabym umarl.a" -
mówiila. Subiekt księ~ar ·ki, 'tefan Mar
low w Londynie~ spędził 90 lat życia, 1.a
cząwszy od 15 raku w cnemncj, dusznei. 
pelnej, kurzu norze, w której prz,ebywa~ 
dni cale a niieraz i noce~ 

Maryi La·nc słynną byla w najbrudniej 
szej najn:iczdrowszcj dzielnicy Londynu. 
Dm~y Lanc, gdzie się urodziła i nigdy 1ę 
z niej nie wychylafa. Dożyła 130 roku ży
cia. Lekarze ugh1dal1 il\ ja.\\ dziwo, aż wr' 
~zcJe zawyrokowali że ta kobieta ma \\ Y
jątkowe wanta.ki dlugiego życia i że zna
lazłszy się ".r czystcm, zdro\\ zem powie
trzu napewno dożylaby conajmniej lat 150 

' . d Wywliez,iono j4 wi~i..: na wy.sp~ 1V1a 11, Je na. 
z najzdrowszych w Anglii. Przybywszy 

„na miejsce, staru~ka zmarta w sześć ty
godrn. 

O tyi..:h, którzy we wła nem przekona
niu zawdziGczali dług t żywot obfitemu za,.. 
krapianiu sie napojami ałkoholicznemi, ai
bo po ~· strzymaniu się zupełnemu od tych
że napoi: o rych, którzy palili bezu tan11ic, 
albo wcale n(e znali smaku cy"ara, ani iai
ki, nieraz już JJ1Sa11 v. 1.J a11 ia \ tym wzg „ 
dzie krzyżuj~l się bezustannie 1 nit:. dopro- · 
wadz.ają do ża<lnego ·wynriku. 

1Bakteryologowi.e pary cy z dr-em 
Mie~zmkow cm na czele zape\\'niai<i, że 
jak vszystko w życiu czlm; Jeka, tak 1 <ioj 
ście do późnego wieku zależ~· od bakcyl<)\\ 
niestety, dotychczas icl1 jeszcze nie znale
ziono. Dr. Micczniko\ r, v. "dząc z w ·a
zów staty tycrnych, ż ~ z krajó v.· eur )pci
skich ludzie najdłużej żyją w Bul gary·, za.
cząl bliżej badać t~ spra\\ ę i " ·rafa przy
puszczerue, że \\ pewnych okoli a h Buł
gar:yi znajduje ię pewien gatuni..... • tci:ne.i!
tu mlcczih!"O, który ni z zy w or arnz m1e 
ludzkim bakterye chorobo tv. órczc. 

Znakomity u zony SJHO\ a.dza umy 'l
uic k\\ aśn, 111k ko z Bu1ga ry1 i prz pr ~.-a 
dza nad niem badania, któ r doty-:11 za 
nie dÓprowadzily jednak do \ ~yrnków ta
nmvczych. Niemniej ie<lnaK znakomity 
proie or spożywa zna zne. i loś ... i k wa ~n ' 
mleka i oświadcza s' ·ym znaiomyn1, że 
j t to j den ze sposobów t trzymania i 
przy zdrov.~iu. 

Kto chce. nie haj próbuje. le-i.: do-
żyje do _ etnego roku ż:!<·d a. 



Tow. śś. Piotra i Pawła 
• Br•tk.haan.i. 

Zmarła fona c:donka naszego p. Sta-
ni!.ława. llacioszka 

śp. Katarzyna Macioszek. 
Pogrzeb odb~dzie ei~ 

w piątek •nta 21 lłpea 
o go<lt:. 81/2 z rana. z domu ch"rych w 
Jla.mborn. Członkowie znchcą si~ zebro.~ 

o godz. 1/ !8 w lokalu zebrań. O liczn~· 

.t. 
I 

ZARZĄD. 

Towarzystwo św. Augustyna 
w Bottbausea. 

C.libnek 

śp. Wawrzyn \Vierusz 
7. m urł we "torek w domll chorych w 
Oel c:ie nk irchen. Pogrzeb odbędzie się w 
cz w , r te k o pół do 9 z katolickiego domu 
chorvch w Geheukircheo. Członków 
upra.~za si~, aby na salę posiedzeń o godz. 
7-ru('j w czapka'!h i oznuk:ach przybyli. 

O liczny udzia.ł prosi 

Prze wodnieząc;r. -BACZNOŚĆ POLACY W OBERHAUSEN 
I Ol(OLICY! 

Polska pielgrzymka z Oberhausen 
, do l(evelaer 

tł<lbęchzie się 29 i 30 lipca 1905. 
W sobotę 29 lipca o godz. 12 miinut 53 

po pot odjazd z Oberhausen; o· godz. 1 
min. 11 po poł. odj.a·zd od Sterkraue; o 
,godz. 2 miin. 59 po pot przyjazd do I<eve
faer. Tam się ogłosi dalszy po1ządek n~l-
bożeiistwa. 

W niedzielę, 30 lipca o godz. 4 mm. 38 
po poJ. odjazd od I<evelaer; o godz. 6 min. 
23 po pol. przyjazd ® Ste11krade; o goldz. 
6 min. 5D po pot przyjazd do Oberhausen, 
Tam s.ię dokończy pielgrzymka w. kościele 
Serca Jezusowego. 

Bi>lety prowizoryczne (cena 3 marki) 
·nabyć można codziemrite u pp. Perz, Ober-

hausen, Lipperh~idstr. 80 (Staszewsk~); 
.l(ałba, Oberhausen, I<irchweg (Steinstr.). 
Kozak, Oberhausen, Pluskampstr. 51; Ju
skowiak, Oberahusen, Schłosserstr. 26; 
l(uśnierek, Obe·rhausen, M.iarktstr. Y9 (pol
ska księgain-1ia); Gódź, Oberhausen, Ałlee
str. 154; Szulc w Dtimpten; Niew;Lada \V 

DeILwig, Griinstr. 66 1~ u podpisainego poi
sk1ego duszpasterza. 

W piątek 28 łrpca każdy piLelgrzym za
miast prowi.zorycz-neg-01 biletu dlQstanie bi~ 
let prawdziwy. 

Sposdbność dQ· spowied.2ti św. dla piei
grzymów będzie w pi-ątek 28 lipca! 9d 6 g, 
rano 1i od 4 godz. po pot, też w sobotę, 29 
lipca prze<l poludmem. O jaK: na~ti.:'rnki
.szy udział serdecznie uprasza 

l(s. wikary Scharte, 
Oberhausen, Elsestr. 94. 

polski duszpasterz, 

Towarzystwo „Jedność" w Langendreer 
podaje <lo wtiaid!omości szan. cZlłonkom, iż 
w niedzielę dnia 9 bipca na waLnern zgro
madzeniu zostali obrani few:i.zorami cho
rych następujący pp.: I<aąper I<acimarek, 
Augustastr. nr. 3 na Langenidreer dworzec, 
Langendreer wieś 11. Kaltehard; p. Szcze
pan Stańka, ul. Volmond nr. 10 dla ulic 
Prenkingstr., Vollmondstr. Kies\ingstr. i 
Lothri:ngerstr.; Józ.ef Tc.resijski na Werne· 
hai<le, W.ilhelmsh6h i Salzbach. Uprasza 
się szan. czlooków gdy zachorują, ażeby w. 
3 druach ze św.iad-ectwem lekarskie~n ·~o 
nich si~ zgłosili. Zarząd. U) 

Towarz. gw, Antoniego w Ueckendorfle 
donosi swym czlQll/kom, iż mamy dnila 30 
lipca o godz. 4 po pot pólrocUlle walne ze
branie, a że mamy ważne sprawy do za~ 
laitwieruiJa, proszę, aby ani jednego c1Jonka 
.nie brakorwało. · l 

Uwaga: Zarazem podaje sli.ę -człon~ 
kom do \ViadOimości, iż w niedzielę dnia 
23 lipca bierzemy. udziat w rocznicy Tow. 
św. Jana :Ew. w Hilllen. Czlo:nkowfo po
winni się stawić punktualnie o godz. 2 po 
poi. w czapkach li oznakach. O liczm~, 
udział prosj (lJ 

Leonard Rychalski. prezes. 

Baczoość l(ray ! 
Mę~m zaufania VI m.Le;sce dh. Brzo„ 

stow1cza został obrany druh Jan Kokot, 
mieszkający w.l<raiy, ul. Haupstr. 172. (ld) 

~Jednoezenie 7.awodowe poł~ł~M~ 

Towarzystwo św. Antonlego w Laar 
oznajmia sv.--ym czlonkom, iż drilal 21 po 
pot o godz. 3 jest sposobność do spov.ie
dzi św. a.Z do ~z~li rana. W niedzielę 
23 o godz. Yi7 rano wyjeżdża pielgrzymka 
z Laar oo I<evelaer. O godz. 9 Wieczorem 
po\Yrót. Uprasza się szan. Rodaków ii .Ro
daczki, aoy jak najliczniej wz.~ęli udzilal. 
Spodzlewarny s'.ę, że Rodacy się licznie 
zbiorą. Ksiądz polski także pojedzie z 
pielgrzymką. Bilety można nabyć u ko
śdelnego i w domu Towarzystw najpóź
r iej do piątku. Zarząd. (2) 

Czołem druhowie w Marten! 
NiJniejszem donosi się druhom, iż w 

niedzielę dnia 23 b. m . .odbędzie si~ mies!ę
czne posiedzenie na salL p. I( ortmain.na, za
tem komplet druhów jest koruec21ny, potnje
waż są bardzo ważne sprawy do zalatwie-· 
ni a. Goście mile widziani. CZ-Ol em! 

. Wydział. 
Uwaga: Druhowie Wydziału winni 

ko;1-iccznie się stawić o godi. 3. O puruk
tnalne sta\v~ienie się Wydi21Lalu jaJk 1i1 dru· 
hó'"". prosi J. Pracel, pne·~cs. (2) 

Bractwo różańcowe w Wetter 
podaj e do wiadomości, iż w niedzielę dnia 
23 lipca o godz. 2 po poi. odbędzie się ze-. 
branie w domu kaitoli.ckim. Pornieważ na. 
zebrait1iu przyjdą waż.ne sprawy pod obra-. 
dy, tycząc.c się naszego Bractwa różańoo
wego, przetO' jest po\v1innośc.ią każdego 

czlonkai pwnktualnie się stawić. O jak naj
liczni·ejszy udział w zebraniu prosi (1) 

Roch Bazak, zelator. 

K-0ło śpiewu „Słowik" w Marxloh 
donosi, iż nadzwyczajne zebranie o.dbędzre 
się w niedzielę 23 lipca o godz. 3 po po/. 
u p. Denker, Wiesenstr. Na porządku 
d~iennym sprawa wycieczki, którą I<olo 
zamierza urządzić do ogrodu „Taunus". 
Także Rodaków, którzy mają chęć nam w 
tej wycLe.czce towarzyszyć, zaprasza się u
przejmie na to zebranie. Zarząd. (2) 

Wiec w Huckarde 
oobędz'de się w niedzielę dnia 6 sierpruia b. 
r. w lokalu pani wdow,y Schroei<l:er 2'Ja.raz 
przy kościele katolickim. Na wiecu bę
dą omawia!I1e ważne sprawy, dotyczące 
.Rodaków z ttuckarde i' wogóle na -obeziY.
zme. Uprasza się \.\ 'Szystkii.::h Rodaków 
z łluckarde i ek r1licy, aby jak rnaj]iczniej 
przybyli. (d) 
„Centralne towarzystwo wyborcze polskie 
dJa W estfałii, Nadrenii ·i sąsiednich pro-

wincyj." 

Wiec „Zjedn.oczenla" na Łużycach 
ochbedtiie się w ·niedzielę dnia 23 Lipca ~ 
poi. o godz. 3 w lokalu p. Bratschek. Ro
daków z Sano i okolicy, a sz~ególnie z 
Ztokomorowa, gdzie saLL dostać nie rnore
my, o liczny udzaal prosi 

,.Zjednoczenie zawodowe -~ polskie". 

Wiec „Zjednoczenia zawodowego polskie-
go w Marteń 

odbędzie się w .fllledzielę dnia ~ Jfpca1 po 
południu o godz. 4 w lokalu p. Specht. Na 
porządku dziennymi; Ważność orgainiza
cyi, spra\.vy robotnicze i inne ważne spra
wy. Liczny udział pożądany. (2d) 

„Zjednoczenie zawodowe polskie'\ 

Baczność Courl, Husen, Wickede, Asseln, 
Scharnhorst i SOlde ! 

Delegatem owych miejsc0iwośc;i1 jest 
druh Antooi Milkolajczak, który tnliies1lka: w 
Asseln, ul. Kampstr. 147. Zwracamy uwa
gę męrom zauf~nia, aby skfacfilili mtesięcz
ne pod wyżej wymieni{)lllem adresem od
da1wali dla oszczędronia koszitów, taik samo 
i w inn~ch spra'Wla<:h tyczących się ,,Z. Z. 
P." można się tam udać. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie." 

Na budowę nowego kaścioła w Kunowie 
p. Ciostynłem 

wpłynęły nast~puj~e ofiary: . M. Zawo
dny z Recklinghausen 2 mr., lgn. Szymań
ski z Ltinnen 2 wr., P10tr Grzegorski z Liin 
nen 2 mr., fr. Klupś 3 mr., Tom. Klupś 3 
mr., Piotr Pachura 5 mr., z Wanny; Fr. 
Mielcarek 10 mr., Marcin Jarmużkiewicz 
50 fen., J. Mańkowski 1,50 mr., J. Switala 
30 fen., M. Bartkowiak 10 fen., And. Czar
necki 50 fon., J. Furmaruak 20 fen., J. Letki 
20 fen., J. Adamczak 20 fen., A. Adamczak 
20 fon., M. Naskręt 50 fen., J. Chalupni
czak 50 fer.., J. Michalak 50 fen., J. l(up,
czyi1ski' 50 fen., Ą. Galka 50 fen., J. Sztucz
ny 50 fen.,M. Lawicki 20 fen., Fr. Famulk
kr SO fen., P. Izbaucr 10 fen., St. Konieczny 
50 fen., J. Żuba 10 fen., J. Taczkowski 30 
fen., M. I(w1atko1w·ski 50 fen., J. J ęcziatk 10 
fen., M. Jęczak 50 fen.,L. Olejniczak 50 f., 
J. Nowaik 50 fen., J. Fa1biańczyk 20 fe.n., Fr. 
Chudziak I mr., J. Garbarek 20 fen., A. 
Kasiaka. 10 fen., St. Nowicki 20 fen., F. 
l(rzekoto·wski 30 fen., J. Maókowia:k 30 f., 
A. Oleszak 10 fen., A. Sloma1 .10 feui., J. 
Murawski 10 fen., St. Jaszcz 15 fen., Fr. 
DaszkowskJ 20 fen., A. Langa 10 fen., Fr. 
Brzozowski 10 fen., J. Konieczny 50 fen., 
J. Nawrooki1 SO fen., L. Wiktor 10 fen., 
W. Paler 30 fen., Idzi Mardniak I mr., St. 
AntoszkieWJicz 20 fen., J. Bartkowiak 50 
fen., A. Challupka 50 fen., J. Rausz 50 fen., 
Fr. Dożedal 50 fen., A. Matuszewski 50 f., 
St. Fiener 50 fen., B. Luczny 10 fen., vV. 
BrodzJak 10 fen., Zuzanna J ędraszyk 20 f., 
W. I(lemek 20 fen., Anna Klemek 20 fen., 
Fr. Musz 25 fen., M. Michalak 50 fen., Ign. 
Demskji SO fen., J. Florcza:k 25 fen., J. Flor
czak 50 fen., norwonar. 5 fen., St. Górny 50 
fen., Wfadyslaw Florczak SD fen., J. ·Go
źd2'Jiak 50 fen., St. Górny 20 fen., P~otr 
Broborow.icz 20 fen., W. Owsiany 20 fen., 
P. Sobótka 20 fen., J. Domiiniasz 5 fen., F. 
Walkowiak 10 fen., J. Bospiech 10 fen., 
W. Janicki 10 fen., W. Nowaczyk 10 fen., 
M. Dudziak 20 fen., M. ToniżY1 20 fen., W. 
Kaźmierczak 25 fen., J. Naskręt 50 fen., J. 
Szłapka 20 fen., St. Gidaszewski 20 fen., 
L. Jakubowski 20 fen., J. Zie)jński. 50 fen., 
St,. l(onJeczny 20 fen., M. Bończyik 50 fen., 
J. Roszak 20 fen., D. Warczyf1ski SO fen., 
Wl. Skrzypczak 50 fen., J. Oto SD fen., A. 
I(ędzia 50 fen., J. Nowaczyk 50 fen., M. O
to 20 fen., St. Bartkowia.k 20 fen., A. Pol. 25 
fen., J. Urbański 10 fen., J. Re.sz 10 fen., 
Fr. Ratajczak 20 fen., W. Szymański 50 f., 
St. Senftleben 50 fen., M. Cichocki 10 fen., 
Fr. Cichocki 60 fen., M. Cieshels:ki1 50 fen., 
F. Orzewskij 5 fen., fr. Wiłcz.kQl\\i{i.ak 20 f., 
Bl. Kiczyński 10 fon., St. Skrzypczak 30 f., 
S. Stefaniak 10 fen., J. Lagodzki 50 fen., 
Fr. Cieplik 50 fen., A. Ur.bański 10 fen., J. 
Kalsk~ 10 fen., M. Nowak 10 fen., T. Dra
twa· 25 fen., J. Kunze 10 fen., J. Golob 20 f., 
J„ Tomaszewski 90 fen., P. Brzechwa: 25 f., 
P. Gośł 50 fen., M. Twardowski 50 fen., 
Fr. Tomczak 3 mr., Fr. Jóskowia:k l mr. 1 

W. Olejnkzak 1 mr., Fr. Chrastek 1 mr., 
T. fabloński 1 mr., A. Jaskólski 5 mr., A. 
I(iossowski 2 mr., M. Stachowiak 1 mr., i. 
Jęczak 1 mr., lgn. No"W\ak 1 mr., W. Kaspro 
wski 1 mr., J. Sztupk 1 mr., W. M'ócz: 1 m., 
W. Dwomkki 1 mr. 

Wszystkim ofiarodawcom serdeczne 
„Bóg zaplać" sklada prosząc kochanych 
Rodaków: o dalsze ofiary. 

I(unowo p. Gosty11, 11. 7. 05. 
l(s. prob. Jezierski. 

P. S. Szanowne Pisma, które umie
śCJiły ta:skawie moją odeZlwę, proszę uprzej 
rme o wydrukowanie powyższego pokwi
towania i podziękowania. 

Z prawdziwym szacunkiem 
i poważaniem 

l(s. Jezierski. 

Odezwa do Rodaków z parafii Zakrzew. 
sklej w powiecie rawickim! 

Zapraszamy niniejszem wsz.ystk\ich 
Rodaków pracują~yeh w Westfaliii i Nad
renii, ażeby raczyLi jak najliczniej przybyć 
na naszą pogadankę w niedzielę dnia 23 

Do Rodaków na obczyźnie! • hpca b. r. o godz. 3 po pol. w lokailu p. 

Szan. pp. przewodniczących, sekreta
rzy i kasyerów wyborczych komitetów 
powiatowych i miejscowych proszę, aby 
si~ zgk>siłi do sekretarza „Glównego Ko
mitetu" (Jan Wilkowski, Schonnebeck p. 
l(ray, Friedrichstr. 3) po bony na cele agi
tacyi wyborczej. Bony roześle kasyer 
„Głównego Komitetu". Tak samo inni 
.Rodacy z całej obczyzny, którzyby się 
zechcieli zająć sprzedażą bonów, zechcą 
się zgłosić. 

Apolinary W ojczyński, 
przew. „Ot l(om. wyb. pot. dla W. N. i s. 

prow. . . 

Ragge w Ueckendotire, Bergmannstr. Po
k~y szan. Rodacy, że {:hoci'aż tu na ob
czyźnie stoiimy wiernie przy wierze naszej 
katolickiej i o niiej nile zapominamy. Tak 
samo, kochMi parafianie, chociaż jesteśmy 
tak daleko oddaleni oo naszego parafila.1-
nego kośdoła, mamy przywiązanie do nie
go. Na tej pogadance chcemy sae porozu
mieć wedle spraw.ienlila p~ątki dla nasze
go parafialnego kościola. O łaskawe przy
bycie upraszają zwołujący: 

J61.eł l(rawczyk, Stan. Sędłak, Jan Bar
tos.z, Antont Olszak I Michał W Ojcłecbow • 

ski. ' . 

Towarz. glmn. ~,Sokół" w RObling~ 
urządza w tlłedzLelę 23 bm. punktualnie 
godz. Yz.4 po pol. walne zebranie w lok 
p. fr. Peter, Bochumska ul. O liczny b. „ 
dzia1 druhów uprasza się. · ('l 

Czołem! Wydz!at.' 
{ 

Baczność Grossenbaum p. Dilsseloo~, 
Wiec „Zjednoczenfa zawodoweg-Q ~~ 

skiego" w :niedzielę 23 lipca z przyczyn OJ 
nas niezależnych nie odbędzie się, 

„Zjednoczenie 7.awodowe polskie". 
„ 

Baczność szan. Rodacy z parafii Smoll~k~ 
pod l(obylinem. 

Zpowodu, ii.ż Rodacy z parafii Stno!ic. 
kiej przesyłają składki dla sprawienia che. 
rągwti do kościoła w Smolkach na rel~ 
Stanisława I<uczyńs.k~ego Wi . O~erhaUSeJi, 
daję wam szan. Bracia parafllarne ·Smolic. 
cy do w1adomści, i.iż Stanista" Yn~zYIIsk, 
zostail zabity przez obry\\Tające sic kami-. 
ni1e w kopalni ,,I<onkordiia", szyb II w Obe· 
hausen, dnia 20 czerwca. Pogrzeb od.byi 
się w uroczystoś6 Bożego Ciała przy li. 
cznym udziale Rodaków. Nieboszczyk u. 
rodzil s.ię dnia 8 kw:Leitnfa w roku 1871 11 
Smolicach, pozostawiając żonę l c21wor~ 
drobnych dzieci. Zonie imię Domi·oela 2 
Nowackrch, także z Smolic. 

Za udz.i1at w pogrzebie mego nieodża. 
l'awanęgo męża, skladam najserdeczniej. 
sZte podziękowanie Tow. św. Barbary w 
Oberhausen, ora:z wszystkim .Rodakorn 
naszem staropolskiJetm Bóg zapl.ać ! 

W glęboklim smuit~u pogrążona (I) 
Domicela l(uczyńska z dziećmi. 

. 
Handel kolonialny 

w Wilhel111slnar;ą, 
blizko Hamburg~, gdzie okefo 
5000 Polak6w zamieszkuje~ jest 
z powodu choroby właściciela 
pod tłogodnemi warunkami od 
zaraz do nabycia. Zgłoszeaia 
przyjmuje Ekspedycya „ Wiarusa 
Polskiego" pod nr. 100 (3) 

55 pięknych pocztówek 7.a 2 marki. 

• 

Kolorowych jest 20, które się sprzeda· 
Ją po 5 lub 6 fen. Pomiędzy niemi kilka 
zielonoświątkowych, z powinszowaniem 

imienin itd. 35 pocztówek jest w śwlatlo 
druku np. Lech, Czech i . Rus-Staszyc, dr. 
Marcinkowski i M. Jackowski, Kościu· 
szko, Mickiewicz, Polak poddaje si~ tylko 
Bogu (Sowiński pod Warszawą 1831 r.), 
Andrzej Niegolew~i pod Somo-Sierrą I 
Napoleon, Dziewica Orleańska, która oca· 
lita Francyę z pod Jarzma Anglików, map. 
ka Księstwa Poznańskiego, portrety sła· 
wnych Polaków itd. Cena sklepowa tych 
55 pocztówek wynosi 3 marki, znitoM 
tylko 2 markJ, za co przesyłka franko. Za· 
mawiać pod adresem 
J, CHOCISZEWSKI, . Gniezno· Onesen. 

s„ •. Rodakom z 1™len I okolicy= I 
l!I~, ii wykonywam WllSy1tkie piśmi~~e , 
prace s~dowe i cywilne.' Reeklamuję we I 
wszystkich spr&"Wacb wojskowych i cywil
l)yeh. Załatwiam talcie ściąganie pionię
żnych naleiytoŚci, staram się o blpo~ki 
na prsiadłości budynki. Zabezpieczam • od 
ngnia .za bardzo tanim k 'Bztem dla teg 1• łe 
mam główni\ agentur~. Prosze Szan. Ro
daków o popar•ie mojego przedsiębiCt'Słwa. 

Z usza11owaniem 

Fr. Gussmann, 
Gelsenkireben. - HłllleBt I 

ulica Wannerstr 243. ł 

Polecam mój bogato zaopatrzony 

skład skóry na po· 
deszwy i wierzchy 

jako tet wykrawane poded•~· 
eholewy po•loa miary i wszelkie 

artykuły szewek.ie. 
Witten wuten 

Karol Balborn, 
Ob-eratr. 4. 

Słutą~a 
majt\ca wszclk' roboto 
domow" i umie,i4ea p11 
niemieeku, zuJdSi.e do
br• miejsce od 1 eier· 
pnł&. 

Stanikowska, 
' •erne, 

(3) Neuatraaae m. 59. 

---
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lir. 163. Booham, czwartek 20-10 llpea 

odzłennrt pismo 11dow1 dla Polak6w na obszyźnie, po§wlteone o~wlatł1 oraz sprawo• narodowym, politycznym ł 1arobko 

twl"'ełlojz1 u4z.ltaalt • YJ11tk11• •11 9ojwl1tecuvc•. 
PJl~dplda kwtrłilll &1 1oc1ci& ł • U1towycb wynosi 
a . 50 fł!ł., I. • cdn~u niem do ~om• 1 mr. 92 len. 
„~'~f!ł Poldct". npluny it~t w ctonik;i pccztowym 

D3'łi 1uidem. „t. vo!n!scktj nr. 128. 

W Imię Boże za lar I jcz zn ! 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnin znn.jdujo eię w Bochum, pn.y ulicy .Malthoserstras c. - Adres: "'Viarue Polski", Boclmm. 

----~--- - ---

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

mówić, czytać i pisać po polsku? Nic jest 

Polakiem, kto potomstwu swemu zniem

czyć się pozwoli! 

z ypadków dnlaJ 

f\'a Węgrzech wzrasta przeciwier1stwo po
między rządem a narodem. 

Przywć dca opozycyj \\'Ggierskicj hr. 
:Apony i OŚ\\ iadczył, że kraj przygotO\\ ujL: 
si.ę dO' natlzacJętszego oporu przeciw rzą
dowi. Bez zaprowadzenia języka ma
dziarskiego we wojsku, bez odznak wę
gierskich pokoju nie będzilei. Utworzo111a 
ma byić samo-dzielna armia \\ ęglerska. 
Urzę<llllicy po<latków dobrowolnie płaco
nych przyjmować nie będą. 

Majęt11ii czfonkowie. opozycyi oświad
czyli, że z wlasnej kiieszeini będ..1 wspierali 
urzętlnikćn.v, . któr~m rząd zatrzyma pen
syę. 

Telegramy,. 
Oldenburg. Gazeta urzędowa do

nosi, że osławiony lt(łnister Rubstrat u
stępować nie myśli. 

L o n d y n. Dwie grupy łinansowe, 
angielska i niemiecka, oświadczyły rządo
wi rosyjskiemu, że dostarczą mu pieniędzy 
potrzebnych na pokrycie kosztów wojen
nych. 

L o n d y n. Rząd japoński najął wiel
ką liczbę statków transportowych. Mó
wią że przygotowuje się ekspedycya prze
ciw Władywostokowi. 

Sprawa 
zmiany regulaminu wyborczego. 

III. 
Bruckhausen. Już odezwało s.ię kilka 

glosów w sprawie zmiany regulaminu wy
borczego. Ja jestem zda·nra, że niektóre 
drnbnostkn możnaby zmi.enić, ale zresztą 
jestem tej samej myślt, co korespondent z 
Dortmundu, że przedewszystkiem ·potrze
ba, abyśmy zmianę rozpo(;zęli od sliebie. 
Nie to bowiem, co w rcguLami111ie rozstrzy
ga, lecz to, czy gorli\vie sprawą wyborczą 
się za.tim1emy. Myślę prneto, iż będzie rze 
-czą najważniejszą, że wcześ~e organiza- · 
.::ya nasza wyborcza roz.pocznrc swą czyll1-
ność, że potwarzy wszędzie kom!itety I 
zbierze potrzebne .na ag.itacyę fundusze, 
bez których inie nie zrobimy. 

W Essen wybory za kUka może już 
tygodni (19 września Red.) się o<i~ędą, za
tem trzeba nie zwlekać, tylko szczerze za
brać się do agitacy"i. Przecież Rodacy 
tamtejsi nile pozwolą się zawstydzić i, do
ł·oż~ starnń, aby liczba głosów br.Ja zna
c21nie większą, rtiż przed dwoma I~ Y. 

Józei Kraik. 

Altenessen. Każdy, kto się sprawą 
wybor&w interesuje., zajmuje siię też o~ga
nizacyą wyborcz~ i zamaerzoną zr:iraną 
d~gulaminu tejże. Biiarąc czynny udział ·w 
mchu wybo.rczym od ·chwil(IJ, gdy Rodacy 
na obczyźn:ie powołali do żyda ,,Ołówn~ 
Komitet wyborczy polski", chciaJbym .tez 
choc k1i1lka slów napisać. Modem zdam·em 
POWJnniśmy organiizacyę wyborczą jak 
najbardziej rozbudować i komitety usaimo:
dzielriić, zastrzegając {)Stateczną decyzyę 
łlaj.\\')"Ższej nasszej wladzY wyborczej. Im 
-Więcej nasze l(orn.itety będą miały sw.ob~ 
<l'y dztałania tern skuteczniej będą dz1aiłac 
<iła ~bra spra;wy .naszej. W .Esser1sik~ 
trzeb~ utworzyć wszęd:zie kam1łety rr.tleJ-

scoi\\'e, każda 11\ica wr. ima 111ic,'.;. mt;ż.a zau
fania, któryby 1>osiadał dokładny sp is wy
borców, aby mó~ł \\' dn iu wyborc<iw opie
szałych zacl!ę .::i ć do pctnicnia ich obow i~l-
zku. Robotnik. 

Polacy na obezyźnGe. 

Wiec w Mcidcrich. 
Wiec ogólny odbył s. i ę 9 lipca \\ Mei

c.kr ich p,x l prze\\'Od11ictwc111 drulla Pl'Ci

trO\\ sk..icgo. I(efcrat o sprnwach robotn i
czych wygłosił sekretarz .,Ziedn. za\Y 
1pol." z Bochum. Rodacy widząc ważność 
organizacyi oraz putrzebG fuJ1d11szu \\ tej
że zgodz1Lli SitG wszyscy na pcd wyższe-nic 
składek miesięcznych. Na cztonków dało 
się zapisać k1iku Rodaków. 

Robotnik. 

Na . przełomie. 
Pctl tym tytułem piszą z Warszawy 

do ,,Ol. Nar.": 
Niiebyw.ate, a tak n~ctspolCl.ziane klęski 

na Daletknm Wschodzie i przebudzenie się 
społeczef1stwa rosyjsik.1ego po bainkrnct\Viic 
systemu \Jiurnkratycznego wytworzyły w 
R.osyi ta·ką sytuacyę, ja!Wiej od wieków nie 
przeżywało, pal1sh\- o carów. Ta chwila 
pr.zełomowa w Rosyi ma J dl.a nas niez:wy 
kle doniosłe znaczerni:e - oc! rozgrywaJą-
1cych się ina olbrzymich przestrzeniwch Ro-
1syi wypadlkó\Y zależą do 'IJe'\Vlnego stopnLa 
1najbl~ższe ł~sy polsklie;go narodu, przyku
tego dz~ejową Nemezis ido jarzma caratu. 
Tę zależność 1odczuwamy już teraz bar:dzo 
dotkliwie: równocześnie z promykami rna
dziei, jakie tt'lrnzują się na horyzoncie na
szego bytu naro<lowegoi, zbryzga11c krwi<l 
uli-ce miast Królestwa i dzikie znęcanie 
się żo.tdakórw 111ad ludnośdią polską, mówią 
•mm, że drogo muslirny okupywai~ te zada
tki lepszej przyszłości. 

Chcąc zdać sobie nafożycic spra1wę z 
wypadlków, jaikich wfrdownią byly i są ~c
m11e zaborn rosyjski·ego i · zasta110"\vić Sdt; 

naid rolą, ja,k<l odgrywamy i iak~1 jeszcze 
odegrać .nam \\ ypadniie w tym dramacie 
dziejowym, musimy przedewszystkiem 
rzuci'.~ 1krytyczmem okiem na prz,ebf.eg wy
padków w całej Rosyi i zdać sobie sprawę 
z ahe.cnei sytuacyi 1 z tego, czego jeszcze 
tam oczekiwać należy. 

Ni1e wdając się w zbyteczne szczegó
t.y, można z wszelk.iem prawdopodobiei'1-
stwem stwierdzić dwa wytyczne punkty: 
I) bankructw.o obeonego systemu doszło 
już doi tego stopnia, a ruch antyrządowy 
Jest tak wielki, że o zwyQi·Gstwi'e· reakcyj i 
stłumieniu silą dążc(1 wolnościowych nie 
może być mowy; 2) ma1szyna biurokraty
czna, nie zdolna już do żadnej czynności 
celowej 1 rozumnej, silą da'\\inego rozpędu 
posiada jeszcze znaczną potęgę niszczy
cielską, spokczeństwo zaś ni.c jest dosta
tecznie uśw~a<lomione i przygoto\Yanc do 
·walki, ami zorgan1z0iwain!.:i \~' tyn~ stopniu, 
aby można spodziewać się prędkiego \\ Y-
u·1ku walkt 

Biorąc pod uwagę powyższe akty, nie 
podobna przepowiadać zbyt rychło za -a
dnkzego „przewrotu" w R-os~i. Nic. ~~i.. 
Żlna nawet mówLć o rewolucy1 w naJbhz
szym czasie, bo to, na co teraz patr~ym~, 
to dop~ero jej obiav.ry, to dopiero poJedyn
cze wybuchy, zwiastuny tej. sily,. co WY.
swobodzi naród ros. z pęt m~\rnh ~espo
t}'lCZJnego biurokratyzmu. I me mc·Zina tu 
wyprowadzać porównania ~. rewolu-c1".ą 
francuZlką _ nie podobna tracie z ?Czu ro
A • °'c10gr<::1ficznych t wtaśctwośct narod_ u 
um~ &'" ~ • • • 

rosyjskiego. Olbrnirne przestrzenie pan-

,\\a ro yj ktcgo utrn dn :aj~111licz\\ kle \\ Y 
buch puw ze hncj r \ olncyi hoćby je
dna część pali t\\ a była zup ełnie zr " I
tu \\'arn1. wz~l ędiny spc>kój \\ inny..: h m1ej 
s...:'Y \\ o5ciad1 POZ\ \ uli rządO\\ i stłnmkl'.: bt111 
I utrz yma~ je zczc na czas pe\\ i n \\ Qj ą 

'' ladzt; . ·1 rzclrn rÓ \\'J1 i c.:ż mLe ·. na " z.glG
{] ~d e ~ cJL::~„ża l o.śoi narodu rosyjskiego, któ
ry nic zapa.lu sit; tak tat \\'u jak fr.mcu k i i 
ula kMregn rvie \\ ystarczy jedna isl\ra, je
dno hasło. 

Wyclmdząc z p \\~yższycll za to :i.ci'1. 
trzeba: spo dzic\\'a1~ sic; \\' najbliższej przy
szłości Rosji! nic d1Ccyd11jqcej \\ nlki pomit;
c.lzy rz•idem a narodem, llie r~\\ olucyi w 
ścisłem znaczeniu tego sło·wa, lecz dopie
ro długiego okresu w yb11chćl\\ rewolucyj
nych, uciążliwej, krwawej i długiej \\ ojny 
podjazdowej, \\" której z.wydc;stwo prze
chylać się będz.ic to na jedną, to na drug<l 
stronę, pachłait~iai:.1c tysi<\CC of 1ar i rnj11u
i:.1c iycie ekonomi cz.ni~; kraj u. 

Ze ten przcdwstGPllY ok res może 
trwać dość clług-0 i obfitO\\ ~ w najkrwa
wszc wydarzenia, przemawiai za tern 'i o-
1k0Hczność, iż czynniki rewolucyjne i wo
góle opo12ycyjne, skutkit"TTl ciemnoty 
warstw rniJszych i małego 11Ś\\frado1miC'11ia, 

1krzyżują się pomiQ<l.zy sobą, śdierają si~ 
wzaij.cmnk, z czeg0i prz.cbiegta biuroikracya 
rosyjska nie omieszikata wydąginąć dla 
siebi1e korzyści. Przykład tego ma.my hl 
na tak Z\.vanych mchach rolnych, prz.ybie
raj:.icych w I~osy;i1 coraz szi~lrsze rozmiary. 
Gdy rewolucyjna wteligencya rosyjska 
razem z ,,znemcami" pragnie WY\\";akzyć 
dla gnębionego chłopa rosyjskiego prawa 
lu<lzikie, żądając nawet powszechnego ró
w;nego glosowainia, gdy pragnie w;dąga.'.. 
go do tej walki przeciw rządowi, ciemni 
chło~tl rosyisćy palą i grabią dwory oby
watehskie i wys tepują wrogo przeoi\\ ko 
tytm, którzy pragnęliby ich poprowadzić 
do walki z rządem i dać im rCJ\vne z iirmy~ 
mi obyrwa~elami prawa. 

Zrozumiała doskonale te· po1ożcn.ie 
brnrolkracya rosyjska - i gdy z jednej 
strony pod111iecają chłopów rcwolucyon~
ści, aibyi ·wciągnąć ich do walki re\volucyJ
tnej, z drugjiej po<lburza włośl.:ian przez 
swych prmi,, oka torów sam rząd, który 
pragnątby w buncie chtopskirn utopić ro
syjski duch wolnościowy. 

Wszystkiic te objawy każą spodzie\ ać 
się dtugiego okresu walk przedw tępnych, 
zanim z tcg-o krwawego chaosu i anan:hii 
wyłoni s\ię si1ła, co zada o tate-czny cios 
biu rokraty.cz.nernu despotyzmo'\vi. 

Owo:e niemieckiej naukrreligii. 
Pewien kapła:n z dyecezyi poznm1skiej 

pisze do „Przyj, Ludu" co następuje: 
,,Jak wiadomo, udzielają dzkdorn pol

skirn w szko.fach pruskich nauki religii w 
niezrozumiałym dla nich języku niemiec
kim. - Pc\\'lien chłopiec, syn obywatala 
Polaka \\' pcwnem nnastcczku, przychodzi 
ze szkoły do domu i uczy się zadania z rle
ligi1L Ojciec styszy powtarzane przez chto 
pca: słowa, dziwnie jakoś brzmiąc , li pyta 
go ~·~. czego się \\'łaściiw)e uczy. Na to 
chlopiec odpowiada: „To ojczusz.ek nic 
wie? Prze ież to są a.kramenta św.1 
Erstens Taube, zweitens Firn:iss" utd. -
Dzięki nowemu spo obow~ nauczania ów 
chłopiec \\yr,myś[.il dwa nowe Sakrarncn
ta!" 

Tyle ów kaplan. - I cóż na to powie
dzą rozmaite „blatty" i „zeitungi"? \lte
my już naprzód. Powikdzą, a może tylko 
pomyślą, że zdarzenie to jest -dowodem, 
że dzieci polsk'11e jeszcze za mało uczą się 
po ni-emie 'ku i 7..e dzisiejszy spo;sób nau
czania dopiero wtedy \\·yda pożądane i· za 
dziv;fające owoce, g-dy dziecko polskie od 

sześcrn do ztema tu I, t pod karą b dzi 
mu ialo za" ze i ,,. z dzi~ mó\\ i" t ~ Lk 
po niemi cku. 

ie dzi 'iłiby ·my i~ \\' ~de , gdyby 
I t(>ry ' z ku lmrny hp . maków \\ takim po 
mysl em \\ ' tąpil. To dzr iaj popłaca, a 
mrn• t modn m Je I " pm k icm pai'rst \ e. 

L z: daim'.\ t mu spokój ! W i my już 
do tate zn ie , że n:cma ł ajda: · t\\ a, któr:eg-0-
b śrny 1 nic mogli padzie\\ ać p ,,blat, 
tach" polakoże rczych. Za to za. tanów
my iG nad tern. jakq dla ws zdarzenie to 
zaw'iera 11a11k1;. 

\ itlz1my tutaj ja no i d<YbJtn ic. że 
clziec~ na ze '\\ niemicckini j1;zyku religii 
pojmować nie mog:1 1i że koinieczn~ je.st dla 
nich nauka w języku oj 7,y , tym. Szkola 
anie chce uczyć po poL ku. wr~c trzeba ·nam 
sarnym to robić. 

Innej rndy 11· ~. ma, jeżeli 11i chcemy 
tlz.icciom 11aszyo11 poŹwoIJć przyS\\ ja'ć o
bie jakichś potwornych pojt;ć o Bogu i re
ligw. 

A zatem trzeba spra\\ ić sobie. pałski 
katechi-zrn i dopilnować, że.by dziecko u
czyło sit; w domu kgo samcgn po nolsku, 
czego w szkole uczyć się mu 1 po. nie.mic
Oku. 

o wyborach 
do psrlam3ntu. 

Na podstawie ustawy wyborczej i najnoi
wszcgo rcglllaminu opraco val 

Ja n Brej ski, redaktor z Tomnia. 

Wyb~eirać będziemy kartkami, które 
wedlug norwega regulaminu trzeba 
wprzód w przcznaczoncm lla to miejscu 
wtożyć w kopertę ze templl'm urzędo
w;ym, która każdy otrzyma darmo w izbic 
wyborczej. 

. l(artki bQ<lzje można oddawa:. o<l go•~ 
dz~11y 10 przed polud11icm do 7 pa, połu
dniu. 

Wyborcą jest każdYJ oby\\ atel pa1'1-
twa niem)e~kiicgo, który 1ajpóź.niej w dniu 

wyborów skoi1czy 25 rok życia, jeżeli 111 \! 

sluży w wo1sku pod broni<} anti nic utracił 
prawa gfosowauia. 

. Tylko ten może wybiC: rać, kto jest u
nuc zczony w spi -ie wyborców. pisy 
' ybo~c7.e można przeglądać przez tydztefi 
w n111e1scu, w którcm je na ten cel wylożo-
110. Kogo opuszczono, niech· .zażąda, aby 
go w spisie umieszczono. 

Tyle każdy PO"\\~nhen umieć na parnię · 
Dla lepszego zrozumienia trzeba se>bie u
wa7:nie przeczytać raz ~ drugi , co poniżej 
nap1gano. 

O rzeszy niemieckiej, o parłamencłe i o 
1 posłach. 

Cesarstwo n'.iemieck~c, Z\\ arrei także 
Rzeszą niemiecką, sklada S4ę z kHku 
państw i z wielu mniejszych, któr nazy
wamy państwami związkowe.mi. 

I(ażde pa1istwo związkowe ma wój 
:vta .ny ejm krajowy, a dla \\ szystkich 
Jest Jeden "~ pólny sejm, kt6ry nazy\\'am}r 
parlamenkrn niem1cck~m. po ruemiecku 
„ reichstag". 

ZadanJcm ejmu jest u hwalanie praw 
dla każdego paf1 twa związkowego z o o
bna, parlament zaś uchwala prawa dla ca
łego cesarstwa niemieckiego, to jest dla 
w zystkich państw Zw~zkowych. 

W każdym se}mic krajowym zasiad. -
ją tylko poslo\\1te z jednego państwa zwią
zkowego. a w parlamendic gromadzą , i • 
po lo\.vie z wszJ:stk.ich państ~ , które wcho 
dzą ·w sktad rzeszy niemieckiej. 

Posłów wybierają obY\\·atełe. \\ ka
żdem pa1istv.ie_ związkowem cdbrwai~ sit: 

'\\">ięc podwólne ·wybory, a pQr::'e\\·=a · ~ kró-



estwo pruskie należy do rzeszy .niemiec-
.kiej i jest p.a.Ust\vem nviąz!kmvem, przeto 
i w królesn\·ie p ruskiem raz Vf'}rhieramy 
(„na gfosy") do sejmu pruskiego: i drugi 
rai („na kartk~··) dv parlamentu 11lemiec-
.ki1ego. · _. . .. . 

\Vyoory ·adby\\.rają się zwykle co pięć 
lat. 

Na 397 poslów, z których składa sJę 
parlament, ~vybierają obywatele królestwa 
pruskiego 235. 

Poslem może zostać każdy, kto ukoń
czył 25 rok życia, przynajmniej od roku 
jest obywatelem . w rzeszy 11iemieokiej i 
ma pra\vo ,,ryb~era:ruia do parlamentu. 

Każdego posła: wybiiera si~ w oso
bnym okręgu wyborczY\111 (Wahlk'\'"';~). zto 
żonym z jedneg-0 lub więcej pow1iatów. 

Niikt 111ie może być postem z dwóch lub 
więcej okręgów wyborczych. 

O okręgach, obwodach i spisach wybor
czych. 

Celem oddawania głosów tworzą siu~ 
mniejsze obwody wyborcze, złożone z .ier
dnej lub w\.i;ęcej gmin. W!lększe gm1J11Y 
dzielą Siię na więcej obwodów '\v.yborczych 
(WahlibezLrk;). !)bwo<ly madą, o ile m?żno: 
ści być zaokrąglone. Obwód nwże hczy~ 
tlajwyżej 3500 dusz. 

W kaiżdym obwodzfo należy wygoto-
wać listę wyborczą czyLu spis upr~W'11l0'-
11ych do glosO!\Vania, zaw!ierający ~ę, 1na
.zw isiko, wiek, zawód i mieisce zam1eszika-
1,ia każdego. , . , , . . 

Sp11sy powinny byc naJpoznit:eJ czt~r~ 
tygodnie przed wyborami prze~ tydz1en 
WYłorone publ\i.cznie tak, aby Je ka0dY 
móg{ prZAeirzeć. 

Spisy są .ważne tylko ~rzez r~k.. Je: 
żeli p{>ź.niiei, niż w rok po ich t!lo~eJil\llU . il 

zamkinięCll.U nowe wybory od?yc się ma1ą, 
należy ułożyć także nowe SP)lSY. 

Gdzie i ldedy listy czyltiJ SP\ilSY wybor
cze przeglądał można, 1należy przedtem Q... 

gł()sić publicznie. 

Przeglądanie . spisów wyborczych. 
Tylko 01 wyborcy mogą glOl.sować, 

których umieszczooio w. sP,isiie wybor
czym. Dl3Jtego przegladaniiie spisów iest 
bardzo waiżne. Na to jest tydzień czas~. 

Każdy ma prawo pójść do sołtysa luo 
do urz~du, ·gdzie spisy wyłożooo i pr~e-~ 
konać się, czy tam zapisano wszystk1~n 
naszych, którzy są wy.borcaimi ti czy me 
za.pisano przeciwników, chociaż me są wy
borcami.' 

Kto zauważy, że spisy są fałszywe ~ub 
nioooktadne, nie zażąda, aby je popraw10-
no. . Jeżeli na! przyiklad nieprawme QPu
s:oc.zono· Wołciecha Rogowskli~o, toi me· 
tylko Wojciech Rogowski ale każdyi :no
że zażądać, aby .WojCJecha Rogowskiego 
w spis.ile umieszczono. Kto zauważy, że 
jakiegohaika.tyste umieszcwno w spi'sie 
nieprawnie, 1nnech zażąda aby go skreślo-
n-0. 

Trwba też uwaiż.a.ć, aiby imiona i na
zwfaka naszych wyborców pisano popra
wnie, aby na przykład ·WQj.ciech Ro;gow_-· 
ski niie był zapiisany jako Paweł Rogowski, 
a Antoni Kruczek jako Antonii Krutschke, 
bo rnaczej aini WQjciech Rogowski ani An
torii· I(rucżek nie mogłtby potem g~osować. 

Zdarza ·się ' także, 1iż kowala zapisują 
m~Inie jaikio · ~krarwca, trnydziestoletniemu 

· toterya a oszczędność. 
Temperament ludzki - ·~nainą to jest 

meczą - w ściiSlym pozostaie Z\\i11ązku ~e 
sposobem zambkowa;nia. To co powolny 
rozważny AngHk oslęga: Jako wyllilk dłu
gi.eh roz.w1ażaf1, wymysl6w i O'bliczeń, to 
ni.ec.ierP'Hwy Wlo-ch nie.raz rozstrzyg~ 

·chwilą ied~. 
Rozpośclieranie . stę haza:rdu P'O' ró

żnych kra.jach w równej mierze, zawdzię
cza się temu temperammtorwi ludzkiemu 
i z tegoi powodu spotykamy się z nim w 
kratlach południowych, 'Z ludźmi ożywf:.o'
.negio ternperannentut dość więcej atł11hżelh w 
krajach pólnocnych. 

Ale i u nas hazard mu pcdat.ny nap.o.t
kal grunt, wyprawliaijąc <iziJkie swe orgie 
i marnując niernz nietylko je<lulostID ale 
famiEie cale, pozharwiadą:c je utrzymania 1 
bytu. Zdarwać by się moglo nieraz, że ha
zard n.i~iako s.ię zrósł z naszym charakte
rem. 

Nie rmtrzeba zap•: \v11e się dalej rozp.i
SyWać nad zgubnem talciem dziataniem i 

prag1nvcniem pc.w~~kszenia sobie matiątllrn 
w ten sposób. Dosyć się już D tern roizwo
dzooo, a \\.'YStarczy spojrzeć na . jedną i 
drugą zmarnmnn,ą jedrno:stkę ~p-.olecz.c11-· 
stwa naszego, dawniejszr.:go pana i posl:~-

wpisują łat 60, a mieszkańca jednej wioski 
łub ułky przeooszę 1ia_papierze <lo dru~j. 

, Przegłądai<łc spisy trzeba. dopilnować, że
by każdemu wyborcy wpisano jego pra
wdziwe imię ,nazwisko, jego stan czyli za
. trud.niel11i·e, .z.a.wód, lata .j miejsce zamie
sikama. . . . ' 

Jak s:ię już powiedziafo, każdy może 
przeglądać sp,i.sy wyborcze i każdy może 
żądać, aby je poprawiono. Kto umie pi
sać po niemiecku, niech swoje żądairute soł
tysowi lub urzędnikowi, który do tego zo
stal przeznaczony, poda na piśm~; kto 
pisać niei urnie lub rue chce, niech zażąda 
od soltysa lub urzędmka, aby z nim spisał 
protokót. Gdyiby nie chdeli spisać proto
kólu, trzeba się zaraz użalić do landrata. 
Jeżeli nie eh~ wierzyć, że ten a ten Jt'\St 
wyborcą, że ma tyłe a tyle lat, że mal rnti.e
s~a!llie tam a tam, trzeba dostarczyć do
wodów tj. przedtożyć odpo'Wuednie papie
ry, jak paszport wojskowy, metryka, kar
ta tneldu111kowat kwit podatkowy lub po
dobne, stósownie do .potrzeby i -Olkolr
cznośd. Czasami wystarczy przyprowa
rdzenille wiarogodnego świadka. Popravvek 
wolno tylko żądać w tym czasiie, kiieidy spi
sy są wyloi.Dne; skoro ten czas uplynie a 
nikt nie zaiż~a1l poprawlki, to spisy są 
warżne, chooiaiby w ·nach opuszczono setk1 
ludzi, którzy są wyborcami a wpi~o ta
·filch, którzy wedlug prawa nie są wyboT
cami. Trzeba więc pośpieszyć stę z prze
glądaniem spisów wyborczych i dopełnić 
tego naile;Qtiei :pierwszego lub dmgiego dnia 
i! zaraz żądać popraiwek. , 

Ka.ż<ly niech sam osobiście przekona 
się, czy jest umieszczony w spisie wybor
ców. Nikt nie powinfon Uczyć na to, że 
o~ wiedzą, kied;y łiiurą oo ·I1liego podat
ki, bo w pewnem mieśclie opusZ'Crono w 
spisach samt:1go burmistrza, którego spisu
jący urzędnicy codziernnie wi'ClywaJi. Tem 
łatwie.j może stę zdarz;ylć, że wybo1rcy pol
scy. zo:staną opuszczeni '" s:p;isach wybor
czych. 

Kto zaiżądał poprawieniai sp~sów, po~ 
wfoLen najipóźni-ej w trzy tygodnie od dnia 
ich wyłożenia otrzyma·ć odpowiedź. 

{Ciąg dalszy nastąpi). 

Prudruk bez pozwolen,efa autora 
wzbroniony. 

liemie polskie. 
Z Pros ~acho4.nielł · Warmii i Mazar, 

Grudziądz. Na miesiąc więzrenia ska.
zal sąd ziemiański wydaw~ „Gazety Gru· 
dziądzklrej" 1 posla p. WWktora Kulerskiego 
z Grudz;ią<lza ·za -Obrazę nauczycieli powia
tów bydgoskiego i kwidzyńskiego, ·której 
mia się dopuścić .w mowach swych, \VY

głoszonych 22 październliJrn roku zeszłego. 
Przeciwko wyrokowi zaiłożyli rewizyę: 
oskaricmy i prokurator. P. l(ulerski do
magał siię ttwzglę~enia paragrafu 193, 
prokurator zaś był zda!n.ia, iż oskarrrony 
powi.inien zostać zasądzony także za obrai
z.ę wladz szkolnych. Sąd rzeszy odrzucił 
obiedwiie apelacye. 

Z WieL Kr Poznańskieto. 
Poznań. Proces .o śpimvnik W raku 

1903 wydal-O tutejszę Towarzystwo „Sa
mopomoc" Spiewnil< dla .d7Jleci, za który 

dzici-ela dóbr wielkich, aby sobie należyty 
obrazelk o tego rodzaju zarobkowainli.a wy
stawie. 

łfazardmva~e. jak już wyżej wspo
t11111ieliśmy t rnestety za bardw się zros.ło z 
naszym c.harakterem. Obja'\viia slię oruo u 
zalmożniejszych w więk1szej mBerze nirż u 
biednych, ale i tutaj spotykatrny się bardzo 
często z n1iezdrowym tym obiawem życia 
społeczneg10. 

Hazatid OCZY\V.,.:śde w najróżr~eisz}'lch 
imoże się uwydatniać formaich; n!Le \.V"szę
d~Je skutki jego i następst\% tak są na
oczne ii groźne jak w gra1eh o:~j iaskrni 
gry w Mo111ako, częstokroć występują mę 
w mniej doraźny sposób, n(~raz pod pta
szczykiem rnle\\"j·nności \V nul/lej coprawida 
n/ieł>ezpiecznych, ale ta:kże niez<l.rowych 
chc:ć is:krytych formach. Mowa tutaij o 
grze w loterye, bądź to prywatroe1 bądź to 
państwowe. 

Zaraz na samym \\· stępke zaznaczamy, 
że loterye pry1watne, na jaJde1kotwfueik bądź 
cek byrwadą urządzane, ina wiele niekorzy
stn~1ejszych warunkach są z:budorwane, rnż 
laterye państwowe. Ale i te osta.tn\1e ino-. 
szą mi:ano rne~drowegD hazardu. Poszcze 
gólne rzą<ly niemieckie, urządzające łote
ry;e, już c.d daw.na przyszty do przekona-

.•nia, że IlIB da się połaczYić tych .rnstytucyi 
z \vysokitrn celem kultmałnym, ialki mają 
p,af1stwa do spełruUe:lnia ~ już usilntte praco-

wytoczono proces preu"SOwi Tcwarzy
stwa posłowi -dr. Ni.egolewskLe:mu. Pod
czas . kadencyi - sejmowej zaniechano p:o- . 

istępo\\-anła sądowego, po za:mkmęciu sej
mu w21nowiffil'O je. Dziś odbyła· sie roz
prawa przed tutejszą izbą kamą. MlmJ 
·zinakomitej 'Obrony mece-.n.3.sa ·Rotnockiego, 
który wyka7.,al, że Sptewnilk zawjie1rar 'tyt
ko stare pieśni, skaizano posla Niegolew ... 
skiego na 200 marek grzywny na podsta
wie paragrafu 130 ó Podburzanie do gwał-
1ów. Spieiwnik skonfiskowamo. 

Gmeznn. Ważną dla kupców uchwa~ 
łę 'vydal tutejszy sąd ziemiański: \V spra
wie. ko111kursowej nad majątkiem tutedszego 
kupca Ookima.Thn.a.. Goldmann popadtszy 
w konkurs zawad z wierzycielami akord 
tj. ~l wyplocić 19 za sto, a wlierzyciele 
·nueli zrzec si..ę reszty. Sąd okręgc):\vy a
kord potwierdził, lecz jeden z wierzycieli 
udal się z zażaleniem do sądu 7fiemiaf1skie
go, który aikord unieważniJ. Sąd zremiaj
ski uznał, że akord nie leży w mteresie 
wierzyde1u, ponieważ Goldmann może się 
jeszcze wyipracować i sw-Olich wierzycieli 
zupełnie zaspodroić. Oprócz tego wywiódł 
~ąd, że akord dla: tego pot\~1erdzić niemo
żma, ponieważ dlużnik doprowadz:i>ł do kon 
kursu Ietkkornyślnem podpisy.wani.em w~.
ksli za innyreh. - Ze sprawy tej wyn.lilka ta 
naukat że podpiJsywanie weksli za drugiich 
z d01brodusznośc.i: i z chęai przyslużernia 
się uchodzi \vl()lbec prawai za lekikomyśl
ność, jeże}i1 krzywdzi silę przez to swoich 
wfasnych wierzycieli. 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Bytom. Przed tamtejszą Izbą karną 

tcx:zyl się w tych dniach p.rooes przedwko 
odpowiedzialnemu redlatktorowi „Dzienni
ka Sląskiego" P. Nowakowskiemu. Osikar
iionemu zarzucano, że w numerze .66 dopu
ścił Się obrazy giospodarza Hat.rSmanna, 
córki1 jegn Franciszki .~ oberzysty Odbry
cha:, którzy, chocilat Polacy, uczęszczah 
podobno na niemLeokie teatry germaniza~ 

. torskie. ZagroZit oo im, że, jeże.li jeszcze 
nadal uczęszczać będą na powyższe za
bawy, wymieni ich naZ\vllska publicznie. 
Tą korespondencyą czuli ~ obrażeni łf. 
~ oberzysta O. i stawllli w.niosek o ukara
nie p. Nowakowska.ego. Sąd uznał go też 
winnym i skazał gOI n.a 300 marek kary 
pienię.iil1ej. 

l(atowtce.. W sprawie śpiewu polsikie
go w k-0śCJolach. Z kól ·duchownych oo.
des/ano „Gazecie ł(atoliduej" następujące 

. ośw1adcZ'.einiie : 
· Przed krLk:u dniami mzsoorzano w 

rO'Zmaitych pismach publicznie wiado
mość, że w farnym kościele w NJemieckkh 
Piekarach wskutek rozporządzenia Jego 
Eminemcy,i zamiast polsldego śpiewu ludo
wego śpieiw łaci1isklii z~prowadzonym ze
stal. 

Wedle zas.ięgniętych z ·naszej strony 
tnf onnacyi rozporządzenie talkie nie z os ta
fo ·nigdy wydainem, co też wskutek wiel
kiego przywitązantai ludu gómQślązkiego 
do swego śpiewu · Jud'Oweg<>· wydawało Stę 
1nk!prawdopodobniem. Nieprawdą też jest, 
jalkooy w Wrocławiu zamierzano. wyda(;. 
takie rozporządze!lLie jak nieiktóre gazety 
chcą wiedzieć. 

Księża górnośląscy będą się strzedz 
zmesienia łub og·rąniiczenia polskiego śpie-

wały nad tem, by je znieść zupełnie. Sta
nuni'al te i zabDegiil okazywały się jednakże 
zawsze bez-owocnenti, ponieważ państwa 
nie mają na ra:zie dnnych źródet do zrówna 
ważeniai <lochodó\,c, jakie loterye p.rzyino
szą. A te niie tak male przedsta\.\. · ją cy
fry. 

W Prusach samych \Vynosila suma 
sta'\\·eik 'W lo~:::ryę w roku 1900: 82,487 ,500 
mr., a czysty dochód 9,763,300 mr. 

·W licZlbie pierwszej !est już zawarty 
podatek stemplowy, który poszczególny 
gracz pQ1.110sić musi od losu. Wynosi on 
ogólcrn ·nie mn1iej jalk okolo l 7,00D,000 mr. 
ro:czmh.e. 

Jeżeli się \V:Lęc przypatrzymy szansom 
dla gracza loteryi, to prz.yz.nać musiimy, że 
dla niego nad'zwycŻaj się one ni.ekorzyshnie 
.przedstawi·ają. Z sumy przesz.to 82 miil!i-0-
inów marek odchodzą bowiem p rzeszlo 9 
li pót mi.Ił.ooo mane!k dOI worka kasy pa1i. 
stwowed, 17 mfl. marek do kasy po<latko
wej rzeszy niemieckiej, a •prócz tego z sta
'\Vi.onych pien:ęd-zy musi również być ad
rm'inistracya pokrytą. Przy takich danych 
przedstawi.a gfę wartość rzeczy-\vista losu 
prusik1ej !-OterYlii zu1)etnie inaczej .niż sta1w
ka. Po ścisJem 01bliczenth1 matematycz
:nem wartość jego rz:e.czywilsta wynosi bo
wiem tylko około 73 zaplaconej sta\\1ktr 
ta\< że ros ~fon, za któr;ego. się p.łaci 200 
ni. tyliko oko.to 135 m. kosztować 'PO'\Vi:nik-n. 

wu ludowego. Nl'e mog~\ cni si.ę . I>C.W<Jft 
\\·.a1;; na \vtadze kościelne, gdyż Hst Ok' 
Ś\Wętego ogranicza się tylko oo Wł~h l 
a rozP?:z.ądt~ie ~estrony wladzJ:-dYec!'. 
cyał?eJ m~ nastą.pilo. Wtaśnie ·w .J.1aJbar . 
dz.leJ kości.ełąych _kolach w d:vecezyi' wro. 
clawsk.tej i poza takówą bywa polski ·cz
ski r morawski śpiew ludowy. pielęgir{o~:· 
.ny, i to zupełnie słusznie, gąyż śpi:ew t>rz~· 
nabożeflstw1e jest modlitwą ludu. I<sież1 

muszą uczucia retigijne ludu katolkkiegri 
szanować i dla tego miłego temu ludo\\·; 
śpiewu nEe naruszą. 

Z innych dzielnic Polski. 
Warszawa. ,,I(ury.er Warszawski" 

donosi: Na kołe1 wiedeflskiiej rozpoczęto 
używ~ języka polskiego w kores1>onden. 
cyi wenętrznej wydzLaiłów: kancelarn 
i zarząd, v..")'dzial prawny, kancelarya li-
111ąnsowa, biuro taryfowe, buchalterya, ka. 
S<li glówna, kontrola osobowa, drukarnia 
bHetów, szkoła techniiczna i miejska oraz 
agentury. Co do zaprowa<l:zenr.a języka 
polskiego ~ biurach <iyrekcyi technicznej 
przedsta.wtciele ich na sesyach wyrazili 
swą przychylność. 

"1iadomości ze świata. 
Niemcy. Wspomnieliśmy już o n~-

wych przepisach, ·d:ortyczących przyjmmra 
1nlia akademików, sluchaczy i1 hospitantów 
Jako akademików przyjmują polltechnikl 
tytko posiadających świadectwo• dojrzab 
ści z ruemiecikiego gimnazyum, re~lneg0 
gimnazyum albo :wyższej szkoly realnej, z 
bawarskiej szkoJy przeimyslowej albo z 
saskiej akademii przemysłowej w l(amie-
1nicy. M1miste.rstwo oświaty decyduje o 
tern, czy uzyskane za granicą świadectwo 
dojrzaJośd uznać należy za ważne~ Obco
lkraJowcy mogą być przyjmowani pod tyimi 
sa:memi wtarunkami, co •Obywatele Nie
miec. Jatko sluchaczów · przyjmują poli
techniklii osoby, które inie potrzebują mieć 
wyksztake:ruta przepisanego dla akademi
ków, ale wiumy wykazać przyinajmnlei 
kwat'ifikacyę naukową; wymagairnt do Je
dnorocznej slużby wojskowej. łf0spitanci 
nie są ~ atka<iemi.kami ani słuchacza.mi, 
słuchają oni niektórych wykładów; przyj. 
muje ich rektor w porozmraeniu z o.dnoś
nym profesorem. Nowym jest prze~e
wszys.tkiem przepis, że ustają \vszel'k.ie. dJ}
tychczasowe przy.Wfleje dła obcokrajO\\ -
ców. Jako akademików (me stosuje się 10 

do hospitantów) przyjmują politechniki 
pruskie tylko takich obcokrajowc6w, k~ó
rzy mają śW'i.adectw<> d0Jrzałośc1 ze szkól 
niermeckich, albo iemu równe świaded,\ro. 

Przepi·sy nowe· zwrócone s~ głównie 
przeciw Polakom. · . 

Z Francyi. Ni~ mogąc z powodu sfa
bośoi wystąpił w Izbie <ief)utowainych, by
ły minister spraw zagranicznych oiglasza 
w uGaiulois" obronę sw,ej polityki - a 
czyru tOi w czasie francuSlko-angielskich · 
uroczystości w Brest, gdzie adm~rnl a'll· 
giełski, sir W. · May, ośw1iadczyl: „Msiai 
iporozt.Jmienie Fraocyi z Anglią. jest naJser·· 
deczm1,1iejsze, żywię nadzieję, że sp-otkainie 
się dwóch flot i, można poWJiedzieć, dwóch 
narodów uczyni tę przyjaźń jeszcze ści
ślejszą". Delcasse nawzajem ośwuadcza; 
że zgo-c:lzlertie się f ramcyi1 mu k:onft;.i,encyę 

Dodamy tutaj jeszcze, że pruska lote· 
rya z państwowych n1emredcich jest mi· 
lepszą. P-0śledn:.eJsze od nJiej stainOWtnsko 
-zajmują loterye innych piństw 1niettnLieckich 
jaik np. hamburska, brunświcka, heska, l'u
bec.'ka v turyngska. 

Roz.pozn.arw·szy tak dane wygrania za 
na.der 1ruk1k0;rzystne .dla biorącego udzFa!ł W 
łoteryii, zapytujemy teraz, dla czego w ta-k 
wielkie z.a.stępy ludzi uprawfiają grę -.v 1o-
teryę? . 

Odpmqiedź ina to Jest dwojaka - raz, 
aby sobiie !Ds pole}}s:iyć materyalny, a 1da
lej z 1nieświadomości niekorzystnych wa
run.kóvl, pod jaikimi lo-terya Zibudowai1ia. 

Chęć u dążeime do polepszenia wtasne 
go bytu, które każ<lej jednostce je'st _wr~ 
dzone i 1naturaln-e występuje u nJielktorY'~ 
za gwałtowrnilei bez wszelkiego obliciffill'JJ.· 
Nie w grze cz.lOJwiek pow~niren szukać po
Lepszenia do!F wła1sniej, bo ta go ni·gdY do 

"dobrobytn doprowadzu.ć nie zdolna, ale ~v 
usiiLnei pracy 1 oszczędnośoi.ach, aby s~e 
ulepszyć lub z.apeWinić przyszłość. Skl a 
jąc te drobne staw1k:i, które rocznie prz.gl'Y
wa w loteryę, do naszych kas oszczędn<;>~ 
ści, o wiele pewnlfoJ dojdzie do. oeht •ni/. 
przez łudzący go błędny ognik wiiidkilej ~Y 
graineL N~e ten b-ow.1em \Yygrywa, ktorY. 
ryz}1kuje ale ten, który ~~e ryzykute. 



1T1arókka1isk~l jest naJn~ewątpliwrej \\•.iełk~m 
blędem. · · 

Priypom~ia\vszy, że udało mu s.tę 
. .znarmoniZ-O\\.·ać wzajemne stosu.n.kJ trzech 
Jll(JC.arstv.• łac1f1skich, Delcasse zauważył, 
odJlo$i'.ie do przyjaź~i z Anglią, ~ · „po
waiżnei' a Skutecznej polityki nie prowadzi 
si~ uczuciami sympatyi lub antypat», 
wspomnieruiami 11 żalmn, ani względami na 

1 przesuość. !aika polityka op.i~ra słę na 
ai<rnalnych · i materyalnych mteresach. 

, Odzież szukać 1interesów f rancyi? Po 
str-0nie Niemiec, czy po stromie AngliJ? 
francuski mlans han<llo.wy daje na to od
powi.edź. l(to jest najlepszym Francyi 

•kfientem? AngHa. Sprzedajemy jej coro
cznie towarów za s'etki milfonów. Czyta

, cie haindlowe statysty.kii. Co od nas kupu-
ją Niemcy? Prawie nk. Sprzedają nam 
wsz:rstkio, co mogą. Jest to pogląd pozii-0-
nw („terre a terre") na życie lllarodów 
_· ale tu cho@~ o narodu codzienny chleb. 
Czy chcemy udar'\vać, że możemy prowa
dzić zatarg wojenny z. Anglią, zostawić 
draiż)h\~ei kwestye mfrędzy nią a nami nie
za,Lat\\ "~Onemi? Wiecie doskonale, że nie 
jest po<l·obieństwem kłócić się z Anglią o 
,~ ·tadzę na morzach. Na każdy okręt, któ
ry my zbudujemy, ona zbuduje trzy, czte~ 
n:, pięć. Lepiej Wiięc uchylić głowę przed 
-z,1mnem wyrachowaI11i.em i obliczyć, co 
może być wspólna a~cya z potęgą Anglii 
warta dla :nas w pewnych ewe111tualnio
ściach, ~osztem pozorinych z. naszej stm-
11~;_ lecz •nie rzeczywistych ofiar. Ist-0tna 
wartość tej wspólnej akcyi leży w falme, 
iż uniemożebnia Niemcom podjąć z nami 
wojnę". 

Delcasse- odpowuada na pytanie: czy 
brał na seryo pogróżkŁ zatargu, okazy
\\'.ane od . początku, ma1rokkańsk1ego prze
silenia, zwłaszcza od wizyty cesarza Wii
hetma w. Tangerze. Odpowiedź brzmi: 

.• B~najmniej. Cóżby mfoda marymar
!<a nii<emiecka znaczyła w wojnie, w której 
- moge to śmfalo i otwarcie zaipewniać 
- Anglia byłaby z pew.noścJą P-O nas.z.ej 
stronie i z nami przeciw Niemcom? Coby 
się stafo z portami N~emieie, z ich handlem, 
z ich handlową mairynarką? Zostałyby 
doszczętnie zniszcrone. I to znaczenie ma 
'~ izyta obecna bryta!lskiej eskadry w 
Brest, zaś wza,jemna wizyta frnncuzkiei 
l::S.kadry w Portsmouth będzie tej de
monstracyi uzupelnierui~. Prz.yjaźń O'bu 
kraió'\v ·11 złączenie kh marynarek sta-
11owią taik potężną ma<:hinę morsktej woj
ny, że ani Niemcy, ani żrud~e ii·nin.e mocar
stwa nie ośmieli się stawić jej cz:ola na mo 
rzu, A morze ·jest dziś żywiołem, ~tóry 
trzeba opanować iprzedewszystkli1em - jak 
się pokazaiło w ciągu wojny na dalekim 
Wschodzie". 

Dalej czytamy te doniosłe zda11tia: 
„Czy Niemcom. kiedy ch-0dzik> o Maroik
ko? Czy zwracaly na nie uwagę? Czyż 
Marokko nie jest naturalnym ciągiem dal
SZYm fran<:uskiego wladanfa w północnej 
Afryce? Ale dla cesarza WHhelma caJa 
ta kwestya ma:rokkań'ska była tylko spo ... 
sobrrością do wytężen.ra slił w celu rozbicia 
grupy, którąś.my chc1eli prze'ciw niemu u
tworzyć_ Prancya sprzymierzona z An
glią była je:go ni-ebezpieczeństwem w 
przyszk>ści - jak była f rancy1i potęgą. 
Przyjaźfl anglo-francuzka miata też do
Pmv:adzuć ewentualnj•e do lepszych sto
sunkó,v anglo~rosyjskich. T01 stanowiło 
możlhvą niespodziankę, którą angl-0.-fran
cuskai przyjaźt1 gotowana światu i takie 
wa.ctoki przyszłości· chcia~em otworzyć, 
kiedYtn przygotowywał spotkanie ·sii.ę obu 
flot, uosah:ających razem władzę nai mo„ 
rzach. Wpływ Francyi wzmocniony przez 
Anglię, mógł zapewn~: św,1atu pokój na-
1dlugk'\, dfog'i.e lata _'chybaby wybuchła 
między Anglią i Niemcami ta wojna, która 
si~ za;p.o\vi.iada w czasie mniej lub w.iięceJ 
blizkim. Jak rzeczy stoją - zgoda froo
cyi na konferencyę maroka:ńską }est og~o
rnnym btędem oo jest zwycięstwem Nie
mjec - po ktÓrem nastąpią dalsze wyma·, 
gania. 

Z Węgiier. W d. 14 bm. odbyło s~e w 
Budapeszcie posiedzenie komitetu w-yko
inawczego zjednoczonej oPozYCY\I. „Neue 
Preie Presse" z pewnego jakoby źró?-ła 
Pod.a.je treść mowy Karola Eotvosa, ktorY 
ostrzegał oPozycyę żleby nie doprowadza
ła rzeczy do ostate~znQści i nie pchata do 
rewofocyi. Jego zdaniem, zjednoczona 
0~ozycya powfama obiąć rządy a urzeczy
wistnić tyle żądat1 narodowych, ile to ty_I
ko jest możliwem inatomiast powlinna su: 
Postarac o · utwor~elnfie takiej frakcyi opo
ZYcyJnei, która, nie naiekaiąc się d~ ob
strukoYi, utrzymywała wciąż w ś_wńad0-
':'<Jśc.i narodu ruieurzeczywistnione Jeszcze 
Ządania. 

Przestrzegł też przed d-JpW\\ adz -
niem b1ern.~o oporu aż do nieod<iawa.ma 
r7..ądowi PO<latków dobrowolnie opla a
nych, gdyż rz~d móglby nawza ~ m ucie 
~ię do środków, któreby kraj 2niszczyly, 
Jak za\\.jeszerne pensyi urzednikom nie
wypłacanie kuponów od długów paf1stwo
wych~ Sprawą, którą na koi1cu poru zyl 
Eotvos. ma się komitet zjedno zoncj opo
zycy~ zająć szczegółowo na posiedzen'iu 
dzisiejszym. 

Banffy dowodzil, że korona nieba
'\\"~m! a miianowicie już \\ wrześniu, zgo
dzi się na V."Szystkie ż'ldania narodowe. 

Karol Zichy, rzeczy\\ łsty radca tajny 
(jak to sam ko11esp-0ndcntow1 „N. f. Pres
se" z~komunikowal) powiedział między 
innemi·, że mylnem jest mniemanie, że \Vc;
gry dostaly, jak Austrya, konstytucyę w 
1867 r. K.1.1nstytucya: węgi~crska ma już 
1000 lat i Habsburgowie powołani zostali 
na tron pod warnnk1iem szanowania praw 
\vęg11erskich. ·Nie myśmy przysięgali kró
lowi, ale on sam zl'ożył przysięgę, że pra
wa nasze poz.ostaną nietknięte. 

Nie on nam praw udz1eki.t, ale my je
mu i to arpostołskiemn królowi W<;gńer, ni(; 
zaś cesarzowi austryaok~cmu, który nie 
ma u nas me <l.o roZ'kazywanla. J(to więc 
jest rewolucyonistą: czy my Węgrzy, któ
rzy stoimy na gruncie praw, przez kr6la 
zaprzys.iężonych, czy Wicdcli, który chce 
ignorować podstawy nowicj konstytucyji. 

lir. Albert Apponyi (również radca taj
ny) ogfosil w n~tlztielnym numerze „Zeit" 
list do przyjaciela, w którym pow,1ada mi<;
dzy innemi: „Walka o prawa Węg-,ier zo
stała podjęta i trzebaJ ją <loprowadzJić do 
kotka. Trzeba zerwać z kompromisami, 
które nie przynosily korzyśoi ani koronie, 
ani ikrajow11. Wiem, że watka może je
szcze dlugo potrwać, być może potrze
bnym będzie rok, lub dwa lata biier:ncgo o
poru, ale lepiej i1 uczdwie.j jest <l01Prowa
dzić walkę do końca, .niż zadowolić się po
lowacz1111e1m rozwiązaniem, które rany nic 
zagoi i wywola nieibawem nowy zatarg. 
Lojalne porozumieil1Jie bez ukrytych myśli 
jest pożądane dla wszyst){Jich czynn4ków, 
at.e gabine.towi nie ułatwia zawarcia taki{;
go pornzumienfa, mianowicie gabii.net-0w1 
Fejervarego. Z tym gabinet.~ i jego ten
dencyalfl1li. żadne.go k0mpromisu być nit: 
może, byłoby to upoikoirzeniem Węgier, 
oobrowolnem zrzeczeni<em się praw Z\Mle

rz.chn.dczych. Użyję wszystkich sil swvlich, 
aby doprowadzić do. takiego rozwi.ązainia 
sprawy, któreby utwicrdz~ło we wszy
stkich d.zuedziinach zw1erzchnicze prawa 
p.a(1stwa w-ęgiersk~ego. 

Z róiny"łi stron. 
Dyseldorf. W nie.dziele, dniia 9 bm. po 

łożone. zostały w pairaf~t przedm.iJeJści.ai Bilk 
kamienie węgielne pod budowę dwóch no
wych kośaiolów. Jeden z. nich poświęco
ny rostarni.c czci Matik~ Boski.ej Bolesnej, a 
drugi św. Sułberta. Aktu poświęcenia do
konał w obu przypadka.eh ks. kardynał 
f1ischer. 

Kolonia. Rząd pruskii pozw-oli1 na za
łożenie oowej osady Ojców Bene<lY'ktY
nów w COłnneLiniiinsko pod Akwizgranem. 

Oestrich przy Mengede. Górnik Klep
perl został zabity \Y kopalni. 

Odesa. W artykule p. t. „Następstwa 
ekonomiczne wypadków odeskich", „Na
sza Ziźi1" pisze, że Odesa jest zrujn?wana. 
Wszystko, z czego żyło miasto, zms.zczc: 
ne. Sumę bezpośrednich strat obl1c~aJ~ 
11a 40 mi15onów rubli lecz należy zwazyc 
także najblliższe' ekonomiczne następst~v~ 
pogromu i zapobiedz grożącej ludnosc1 
klęsce. Odesa żyje eksportem, przemy~l 
nie zdołał się '' niej rozwiinąć. Odesa. była 
kantorem pośredniczącym rynków rm.ędzy 
narodowych dla całej strefy czarn.or~10r
sk.i-ej ziemi. Dzi~siątki tysi.ęc~ l~~z1 ~yły 
z wywvzu zboża; port spalił stę I zyc1e '~ 
Odesie zostato wstrzymane na czas dlug1. 

Rozmaitości. 
Zajęcie l(orsakowska. · Kor~spor:dcnt 

dziennika „Daily Te,Je~ral?h" . '1adc-,l_a.I z 
Awornori miejscowosc1 leząceJ na P_c>tll ~ 
cnym cy~lu wyspy NJ1ppon, szcze;~oty o 
akcyi eskadry japońskiej pod Sac~a!rnem 
l o zajęciu l(orsakowska, zaczerµruęt~ o<l 
przybyszów z Sachalinu. leli~cego ~' ~0:
bl'. Awomori. .Przybysze ci opo\\1adah, 
ż~2:Skadra japońska po v,rysad~eniu \Vojsk 

1 dowych na Sachalin w dnm 7 b. ~., 
ą lynęta w okoL!cę Korsako·wska, gdz~ 
przj~fa szczątkL znanego krążownika 
z~ ~ik" Okręty japońskie podpłyną
" ow od. pr'"'lą<l.ek Enduma, rw,,paczęty 
\\"SZY l> · 6-J 

bomb rd ·a · . odpo-
wiedziała na ogici1 trzem Z) zterem 
granatami poczun zburzyl fort i pa-
liła baraki. st pila w ltoi; ·na splo-
zya \\ ma zynie toją }111 kolo v.alu; 
gruzy \l.-·yt cialy ' y ko Po\\ trze, Ol
brzymie kały wrzu one zost ty mo
rza. 

Torpedo\\' c japoi1 kit=. badające w y 
zy nie kryją :\r obie m 11, przybliżyły si 

do ' •ybrzcr.ly na kJlka m .trów. kr~ty 
tran ponowc podpłyn ły na ok"'Oło 400 
yardó\\" i oddzialy ~roj k zacz1.;ły lądo
wać. Na zni z ·zonym for ie znalez· 
armaty nrcuszkodzone. 

(Jdy żołnierze japoi1s y wdrapal~ 
na wzgórza. ujrzelh Pod sobą drogę do K.or 
sakow ka. · Oddzia~y rosyjsk,ic byly ~· zu
pelnern ponu szaniu i rozsypce; luźne g-ru 
py udekaly we wszystkich kierunkach, 
wri.clu żołnierzy un siło róż.nc przcdmioiy. 
Ludność miejska rzuciła s c czescią do Spjc 
szncj ucieczki, częścin do rabowanrn i pod 
pala.ni.a domów. Pożar szalar w mie' ·i 
przez dwa i P<)ł dnia. 

Japoi1czycy staw ·zy się panami sytna 
cyi, wśród cntuzyastycznych okr.zyk6w 
„banzaj" zatkm;h na: wzgórza h flagę ia
poi1ską. Zmienili dotychczasową 1wzwę za~ 
toki Patieince na li'ichiro a przylądka Pa
t1euce na l(ataoka. - wcdlu1g nazwiska ko
menderującego admirała. 

BACZNOśC POLACY Z W ANNE! 
W sprawie nadchodzących wyborów 

starszego knapszaftowego w obwodzie 
273 zwracamy uwagę, że członkowie knap 
szaftu winni się wykazać łegitymacyą, 
którą każdy otrzyma od zarządu kopalni, 
a jnwalidzi od swego starszego knapszaf
towego. Niech więc każdy uprawniony do 
głosowania wczas zaopatrzy się w legity
macyę. l(andydatami „Zjednoczenia zaw. 
pol." są druhowie Jan Resch i f ranciszek 
Wasielewski. 

.!. 
I 

T0warzystwo ~w. Piotra w Horst. 
Podoba.to się Pa1nu Bogu zabrać z te

go świiata żonę człon.ka naszego towarzy
stwa Szc1.epa(1sk.i.ego, 

śp. l(AT ARZYNĘ SZCZEPANSK.Ą. 
po krótktlch i ciężkkh cierpieniach opa
trzoną Sakramentami św. dnja 17 łipca o 
gooz. 9 wieczurem 

Pogrzeb o<lbed~e się w piątek 21 bm. 
o godz. 8 rnno z d-01mu żafoby w freiscn
bruch, ul. Schottlandenv1cg nr. 1, na który 
zapras7Jarny wszystkich Rodaków i całe 
Tow. Ś\V. P10tra w Horst. (I) 

Leisner, przC'\V. 

Dortmund. 
W nii.e<lzielę dnia 23 b. m. rano o godz. 

6 Msza ś"v. z. połsk irm śpiewem, po pot o 
go<lz. 04 kazanie polskie "" kościele św. 
Józefa. 

Tow. św. Stanisława w Wanne-Zacbód. 
Posiedzenie odbędzie się w niied71ielG 

dni:a 23 lipca o godz. 12 po poł. Potem 
wvmarsz do Hiillen, gdzie bierzemy udzjai 
w- rocznicy Tow. św. Jana. O liczny u~ 
dział uprasza Zarząd. (I J 

Towarzystwo św. Józefa w Wanne 
podaje do ' iadomDści S\\· }111 cztonk m 
ws7,ystk:em Braciom zamieszkałym w 
okolicy, 1iż w niedzielę 23 b. m. odb dz:e 
się mŁesieczne posicdzenae i sprawozda111e · 
z III kwartaht. na które się jak najuprzej-
miej zaprasza. Zarząd. 

Uwaga: Szan. członkO'\\"ie ! Jeżeli 
Wam leżą na sercu sprawy to.warzy tw, 
to jest, abyś.die rozwinęli Bracia jak nai
\\11ększą agitacyę, abyście pozyskal i naj 
większq liczbę członków. Zważy-wszy, iż 
]'>Od naciskiem poticyi gościnni odmawiają 
lokali na posliedzenia i sal na uc:7d .\'e za
bawy, Wllęc kiedy pójdztiemy samopas, to 
do niczego nie doprowadzimy. Weźmy 
sobie za zadanie, aby każdy choć j~ne~o 
pozyskał cztonka dla na 7,ego towarzy~ 
stwa. Michał Oleiniczak. (I) 

Czołem druhowie w Eicklu ! 
Tow. gimn. „Sokól" w Eicklu donosi 

swym druhom, iż zebranie miesięczne od„ 
będzie s1e \\~ ruedzielę dnia 23 lipca o ~OO.Z. 
3 po PD~. w lokaJu gościnnego \ . J unne
manna, przy ulicy Herzog-str. naprzeciw 
koś.Jota katoJick•iego, na które się \YSZY

stkich druhó\lr" jak najuprzejmiej zaprasza. 
Ooś\...ie mile widzian~. O liczny uduał pro
s.bmy. Czo.rem! Wyd7Jat. (3) 

l(oło śpiewu •• Halka" , Ca trop 

donosi: wym członkom, iż ' ·artalne \\ l
ne zebrnnie odbęd:zt '°e w niedzie lę 2. li p-
ca o godz. ,0_ po 1 • na a T. indra. 
Na porządku dz"cnnym :pra°\: a w , ie zk i. 
którą Kolo zamierza u r74d7. . ~ do ogrodu 
i rocznky latosiej i nieco o zjeździe. 
jak najliczniejszy nd~al szan. członków 
uprasza sic;. (10ście mile wn<lziani. Cz 'ć 
polsk/iielj pieśni! Lirząd. 

Uwaga: Lek ya śp iewu z raz 1>0 ze
braniu. Zarz~d i rewizorowlie kasy po
wimlti sic sta\\'ić o godz. I po pot. ( 1) 

I<. Antoniewicz, prcze . 

Towarzystwo Stanisława I(. w Katcrnberg 
donosi, iż uroczystość 15- rocz1dcy istnie
nlia to\\.~rzystwa obchodzi dnia 2;3 tm. na 
sali p. Wcnncra przy tkośdełe katoL Pro
gram: Od godz. 2 do 3~ przyjmow:mi 
towarzyst\\r, potem wymar z do kośdo.ła 
na nabożci1stwo, następnie pochód li da za 
~abawa na sal.i. Będ~ deklamacy" mowy 
1 teatr pod tyt. „tobzowianwe.' '. Towar?;} -
stwa uprasza się przybyć z chor:urwiami 1 

pała zami. Scrdccwc pozdrowfonic (,3} 
Zarząd. 

Towarz. św. Ignacego w Oberha11sen 
oznaJmfa swym czlonkom. iż w niroz ~clę 
dnia :?.1 .-ipca hit.:rze 11dz.iat. w ro ·zn ·y 
Tow. św. Stanisława B. w ..... tymm. Czfon
kowie winnL się stawić o 02 po Pof. na ~all 
posietlzeri. O liczny udzi·at prosi 

Zarząd. 
Uwaga: Czapki torw<l(zyskfo mogą 

czlonkow1e jut odebra.C u p. Ket:ler, ulica 
f' ric-d rich-Ka rlstr. 

. . 
Wielki wiec „Związku Polaków" w Wetter 

nad lłubrą 
odbędzie się dnia 23 lipca w nic<lzklę po 
Pol. o godz. 4 na saH w „Domu kat. towa
rzystw". Ufamy, że wszyscy POlacy pa
rafo WettersJdej, którzy szczęścia S\\"ego 
i swoich pragną, jak jeden mąż na wiec się 
stawią. Będzie tam tak samo obrany „Ko
mitet dla spraw opiłcki duchownej", Upra
szamy o jak najliczn'iejsze przybyrc.ic na 
wiec. Związek Polaków. (.3c:IJ 

Wiec przedwyborczy w l(amap. 

W niedzielę 23 lipca o godz. 11 pr7.cd 
południem O<lbQdzie się wiec przedwybor
czy w J(arnap w sali p. Leber'a. Na "ie..., 
zapraszamy wszystkich I~odah:ó\\~ z l(ar
nap i' okolJcy, gdyż sprawa wyborÓ\\ do 
parlamentu \\" PoW. Esseńskim to jedna z 
najgló\\·n;iejszych spraw 11aszych, dla rego 
nie powinno na \1,riecu bra.kn~ć żadue.go 
Rodaka . Komitet powiatowy. (.~d) 

••••• „ ••• „ ............ „ 
zan. przyjacielowi 

WINCENTE1'1U TROJA l(OWI 

w dniu godnych Imienin (19 li1,'"'a) składa
my jak najserdeczniejsze życzenia. żr
czyrny Ci, nasz przyjacielu, co naprM:no 
pragnie wielu: z-drowtia. chleba, ile trzeba, 
\\1ina beczkę1 żoneczkę, a gdy hojn ie na 
Cię sp.tyną: d bra 7.xma, chleb i wino, 

wtenczas Przyjacielu drogi, daj odwiedza · 
progi. Tego Ci wszystkiego życzymy, i 
3333 razy wykrzykujemy: na. z Przyjaa..;i.el 
Wincenty Trojanek 11qcch żyje! aż całe 
Oberhausen zadrży. Tego Ci życzą: T\', oi 
przyjaciele L. T., f. T., I. M. 

••• • 
~~~~ · ~. ·m?$f~~iitr -~* 

\V dniu dzdej zych godnyc h Tmknin 
winszuj my szanownemu przyjacielO\\ i 

WJ CE TEMU TROJA1 '.ł(OWI 

zdrowfa, szczęś ia i fortuny, a po śmierci 
nietfeskiej korony, i 7.yczymy mu tego 
roku żony do b ku. Tego mu życzy 

przyjaciel . M. 

~~łtilłl{IHtHJ OM1HIW~li 
. - ~~· 



BACZNOSC! ~·~~.~~~,_.~~....,~~~_,~ 
firanki prane w domu apretuje codziennie 

. 11ajtaniej f ARBIERNIA GALLUSCHl(E. PRAL
MA W BOCHUM. Tel nr. 911. 

FIUe: Hołstede, liernerstr. 259; tlerne, 
Bahnhofstr. 3. 32, 73, 134; Eickel, Robtngbau
sen, Linden. Hattiniren, Langendreer, Włtteo, 
Annen, Werne, Liitgendortmund, Marten, Ka· 
strop, Wattenscbeid, Kamen, Marten, Dortmund. 

Szanownym rodak::>m polecam się 
jako 
ZASTĘPCA POLSKIEGO TOW ARZY
STW A UBEZPIECZEŃ „WESTA" w PO-

Szan. Kupcom i Przemysłowcom na abczyźnle 
polecam najlepsze odlMale 

ZNANIU. 4t * * cyr;ara ·polskie : 
.,.-.:.,--.....'"-':~~~~~~~~ 

Szanownym Rodakom donoszę, iż osiedli
lem się tutaj jako 

piekarz polski. 

Zabezpieczam na życie i śmierć, na 
posag itd. od ognia, kalectwa, okna wysta
wne, od kradzieży oraz Tow. Sokole od 
przypadku przy Ć\V!J.czeniach. Sprzedaję 
też maszyny do szycia, meble, kotowce o
raz tabliczki dla firm i osób prywatnych. 
O Łaskawe uwzględnienie upraszam. 

Kościuszko, Poniatowski, Korfanty, Maryśka, Sokoły, Pflancery, Mexico, 

również papierosy Narodowe. 
Noblessy, Sokoły, Trójki i Turcfory, oraz tabakę do zażywania we 

wielkim wyborze. - Przesyłki od 20 mr. - franko. 

Pranciszek.11.rajewski w Wattenscheld, 
Proszę Szanownych Rodaków o poparcie 

ego przedsiębiorstwa. 
Pocztowa karta wystarczy. hurtowny interes i generalny zastępca firm polskich. 

Józef Tuszkowski, Langendreer, WALENTY NOW AI(, 

ulica Bliicherstr. nr. 8. 

Baczność Bodący "' 
Szan ; wn'Vm Rodakom w Baukau i ol olicy 10Jecam mój' 

• d<: hr.Ee zaopatrzony 

skład towarów kolonialnych i tłuszczowych 
Z,r ,. 2em po1ecam mój nowo założony skła•ł bielfzn_Y 

~· i gotowizny. Polecam k<iszule od n$jmnicjszych do. naJ- ~ 
.~ wi~kszych kaftcl.niki, wstąllki i hafty ws1elkiego rod7,jj.JU we ~ 
~ wielkim ~yborze. Polecam, także bieliznę dla no.,.. orodków, ~ 
; ko1, ulki, p :rwiiak; wszystk > we wielkim wyborze, od 10 i= 
~ f'cnygów za sztt1kQ pOC2f\Wszy, nż do 1,4.0 mr. wszystko =· 
~ po cenach Jak najtańszych. Prosz~ Sz.anow?J eh Roda~ów <ł• = o poparcie mego przedaięuioratwn i kres!~ sic z szacirnkrnm ·-

PI 0 TB BUDZYN 

BaeznoAć ! 
Rodacy w Herne i okolicy ! 

Polecam ' szanownym Rodakom mój 

skład żelaza, 
maszyn 

do · gotowania, szycia, prania i wyżdźymania, 
or Az 

wszelkich sprzętów kuchen-
nych 

po 'cenach jak najtańszye.h. 
Z~kupione rieczy odstawiam fr11onko do domn. 

Za gotówkę. Na odpłat~. 

Piecyki do ogrzewania. 
·s I a n i s ł a w J a n k o w i a k, 

HEBNE, 1Teustr. M. 

:RUaOli Robert,nast. 
właściciel M. Gerber, 

Kamen, narożnik ul. Weststr. i Sehuhtr. 

·Najstarszyti największy w Kamen interes specyal. 

Ef0g:„„garderoba dla panów i ehlopeów, 
I I Pracownia ubrań podług młary 

przy gwarancyl za dobre leżenie. ł I 
Wszelka garderoba do roboty. 
Specyalny oddział 

OBUWIA 
dla pań. panów, i dzieci tylko dobrej l trwalej 

jakości, po ~enach bardzo tanich .. 

Śklad kapeluszy 
pod firmą: 

Bruckhausener Huthaus 
zwany Guthaus poleca : 

ką,pelusze, czapki, parasole, laski, 
bieliznę męzką • i -

ciągle we wielkim wyborze po cenach najtańszych . .. 

Prosz~ uwalać na firmę. 

Braokłlaasen1 .• al. B.alserstr. eo. 
f • • -

(5) 

}'. Józefoski 
w Herne, 

polec n. 

lrni.·ony ślubne, welony, pier
icionLi ślubne) broszki~ k1·zy
żyki .złote i pozłacane .z łai1· 

CJ.11szka1nf, koi•ale prawd.zivrn 
sie lrnuld, prawdziwe bursztyny 
i wiele innych r.zcc.zy. 

F. Józefoski 
w HERNE, 

ul. Il a h n h o f s t r. 52. 

Naprzeciw Nowej ulicy. 

poleca wszystkie towary galanteryjne jako to: 
zabawki dla dzieci, ozdoby wlosów dla pań, 
szczoteczki do wąsów, grzebienie, świece, har
moniki, noże kieszonkowe, olejki, wszeUde ma
teryaly piśmienne i wyroby papierowe, miapo
wide olb-rzymi wybór kart z widokami, powin
szowaf1. Dalej polecam wszystkie towary reli
gi:jne, jako to: krzyże, różańce, szkaplerze, 
figury wszelkiego rodzaju. Olbrzymi wybór 

KSIĄŻEK DO NABOŻEŃSTW A 
ł powieściowych, kalendarzy i t. d. 

Oprawiam obrazy wszelkiego rodzaju pod 
zupełną gwarancyą oraz dostarczam wszelkie 
obrazy tak narodowe jak i religijne. Mianowi
cie towarzystwom dostarczyć mogę stęple, pa
miątki wszelkiego rodzaju. Dla Sokołów naj
lepsze sokoliki, śpłłkł, broszki nar., laski, łań
cuszki itd4 

.Osobom, które wyżej wymienione towary za.; 
mawiają, mranowicie Sokalom, daję wysoki ra
bat, jeżeli zamówią za przeszlo 5 mr., i towary 
tę dalej sprzedać będą. Towary wysylam 
tylko za zaliczką lub za poprzednieIJl nadesla
nlem pieniędzy. Zamawiających proszę„ aby 
zawsze swój dokladny adres podali. O popar
cie interesu prosi 

Marcin Jarczynski 
w Hablnghorst, poczta Rauxel, Romerstr . .ZO. 

~····•~.+··~~~~ 
Baczność Bodaey 

w 'V attenscheid ! 
20 czerwca otworzyłem 

interes 
golarsko·fry~yerski. 

Zarazem p'lecam papierosy Ganowicza 
i Wleklińskir.10 dobre e1,;ar7. Pro
!zę o poparc1e mego interesu. 

Stanisław Teieher, 
I W ntteuscheid, Chauseeestre.sse nr. 20. „ 

Polecam mój bogato zaopatrzony 

skład skóry na po- · 
deszwy i wierzchy · 

jako też w'krawnne podeuwy, 
"hołew1 podług miary i wszelkie 

artykuły sze.,.,.CJkie. 
Wit ten Wittea 

tylko pr.zy ul. Bahnhofsfrasse, 

ogrodzie hotelu ,,liahnhofs-Hótel·' 
naprzeciw nowego dworca znajduje się, jak dotąd, tak i nadal 

za ład fotograf i cz ny 
GER1'1ANIA. 

12 fotografij ,wizytowych osoby dorosłej 1,90 mr. 
12 fotografij aabinetowych dorosłej osoby 4,90 mr. 
10 kart pocztowych z fotografią 1,50 mr. 
pod gwarancy_~ wybornego wykonania o czem wieie tysięcy zdjęć 

najlepezcm eą świadectwem. 

-== W niedzielę otwarte cały dzień. === 

I 
Szanownf'j publiczności w llerne i o• oliey polecam mój bo-

gato zaopatrzolly • skład . • • 
materyj na ubrania paletoty, spodnie itd 

a.:- które wykonywa.n PODLUG MIARY ~ 
3) · 'fte właenym 

b 
w a r s z t ac ie k r a w i e C k i m. 

ft1łlh. Gerbs.eh nast. 
~ H_f'rne, ulica Dworcowa 99. (Babnhofstr. 99) nap. Meinhardt•. 

I 
000000000000000 oooocoooooaaol 

Słałąea §o w 1 • • >„k. we wielkim (8) 
znają.ca wezelk, rcbotę I ązar I wyborze ! 
d~m~ws, i umi~I\?• p• g z polskim napi· o 
meuue_c~u, znaJdzte do- 8 sem można na· O 
bre mieJ&ee od 1 51.er- O 
pnia.. g być tylko u Piotra Budzyna, i 

Stanikowska, 2 Baukau, Heimichstr. nied. kośc. kat. 
Hernfl, OOOOOeOOOOOOOOOO 0000000000008 

(3) Neustrasse Ill'. 59. 
Za iu.zera.t7 i reklam~~ RetłakOJ& nie o(;owlada. -

Narożnik Bohma. 

sprzedajemy 

w naszym oddziale artykułów spożywczych. 

Bób funt 3 fen. 
I 

Korzenie, pęk (25 sztok) 7 fen. 
Ogórki wielkie, sztuka 9 fen. 

Co dopiero otrzymaliźmy 

60 centnarów kartoOI, 

Biose-K;rtotf eIÓ, . 
I J"* 10 funtów tylko 40 fen. --

Karol Balhorn, 
Oberstr. 4. Oberstr. 4. 

rr, „_, IP 
Hl 

„ lt=I „„„„„„„, .... - „„„„„„.--~ ~ 

1
1
· r Pi1· cie nale. w. k„ ! „ I ~ 

'i · · ·~ 

Dom towarowy 

nrmy Gabr. e·Ohin, 
:eoobti.zn, 

(1) narołnik ul. Ko1;ai(str. i Alleestr. 

z. dnat. natlad I rodatcwo od peJWfedtJatu A a to a i B r e I 1 k 1 w Boc.hu.m- Nałrladem I czclo~Wyda;wnicm „ Wla rusa PolskłeiU" w Bochum. 
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1tdzłenne pismo 11dow1 dh Folak6w na obezyźnłe, pośwłQttone o§wiatł• orąz sprawo• narodowym, politycznym 1 iarobkoWJml 

wrd: •st ee4%1Hsls • ...n•łklm hl Doł1'QtecZllJ'C~. 
~lata twarlalaa •• twm:ill l • liltowYch wYDOtl 
a „. IO fn., • • e4.nouniem do 4"om• 1 mr. 92 fen. 
;,J/łtrH Pollkl" za11i11ny Jest w ct:inlk1 pocztowYm I Imię Baze za.. larc I OJczrznc I 

ł!M 1uukiu.1 „t. polni1cll11 nr. 128. 

Redakcya, Druknmia i Księgarnia znajduje siQ -- -·. ··= 
Redzice polscy! Uczcie dzieci swe 

mówić, czytać i pisać po polsku! Nie jest 

polakiem, kto potomstwu swemu zniem

ctYć się pozwoli! 

z wypadków. dnia. 

W Moskwie odbywa się kongres ziemstw. 
Kongres ziemstw otwarto we wtorek 

11 Moskwie. Policya robila z początku 
· 1rudności, lecz ostatecznie pozwolono na 
odbycie narad. Kongres będzie obradował 
nad projektem konstytucyi opracowanym 
przez Bu1ygd.na. 

Japońskie warunki pokojowe. 
Wedfog przypuszczeń w Petersburgu, 

japo1isMie warunkd pokoju są następujące: 
1) Odstąpienie Japooii Sachalimu. 
2) Zwrócenie Mandżuryi Chinom z 

wyjątkiem pólwyspu Ll.aotung, który przy 
padnje .Japonii. 

3) Uznanie japońskiegO' protektoratu 
nad Koreą. 

-4) Zar~d ja.pońsk~ na kolei Charbvn
Port-Artura. 

3) Zapłacenie przl!z Rosyę odsZ>kodo
wania.,.wDjenne:ga. w wysokości trzech mi
'':. :!0 ·," f rankó-~:. ~ 

Japończycy zabierają się do oblężenia Wła 
dywostoku. 

Na północ od Władyw()stoku wylą
iowały niespodzianie znaczne sity japoń-

1! skle. Na południe od Władywostoku na-. 
stąpL tQI niebawem talk.że, gdyż admirał 
~amimura donosi o ostrzelirwainiu wybrze
ży przez japońskie todz\ie aintytorpedo.we. 

Telegramy~ 

Ta n g er. Wojska sułtana maro-
kań~ldego pobiły niedawno na głowę pre
tendenta do tronu. Obecnie donoszą, że 
pretendenta uciekającego ku Sidi Melluk 
opuszczają jego zwolennicy. 

I( a t o w i c e. W Sosnowickiem are
sztują przywódców robotników. 18 b. m. 
aresztowano 70. 

P e t e r s b u r g. Z Kronstadtu dono
szą, że załogi na kilku statkach wojennych 
okazują opór. 

Zaburzenie na Kaukazłe. 
Rosyjski „Goniec Urzędowy" podaj.e 

uastępujqcy komunikat urzędowy o ruchu 
r~wolucyjnym w Tyf1i,sie. W zia)burze- · 
niach tych uja\vniły się bardzo wyminie 
sprzeczności1 .1 nienawi1ści narodowe. R10-

botnicy, przybyli aż z głębili Rosyi, oraz Ta 
tarzy występorwali wcdtug „Gońca Urzę
dow~gn", wrogo ~obec tubylczej ludności 
Uu711ńskiej, l(omunika1 brzmi jak nastę
Puie: 

Minione dwa tygodn1ie z1aznaczyly się 
tll a. Kaukazie wzmoiżio1ną dii1>atalnośc1ią par
~YJ .rewolucyjny·ch w Tyflisie, których dą
ze.n1a skierowane były do wytworzenia' za 
~tesza~ia w bie'gu mi.ejscowega życia e-
~10ll}rcznego · towarzyszy la Jm otwarta 

'Walk ' ' a ze zwoLenini:kami porządku zarowno 
z Pośród osób prywatnych, jalk i z pośród 
Przedsta>w!cieili admimistracyi, ornz z wez
\VanemiJ do ochrony ludności wojskami. 
b Ta_n< w d!niu 15 (28) czerwc~, _gdy 00.
k~ki. s1~ zebranie grupy robotruk~w dep.? 
. k'l~wego tyfliskiego n warsztatow tyfh,-

l~h, gmpy z pochodzenia jej uczestników 

przeważnie rosyjskiej 1 n.ie pochwalając j 
strcików, wieczorem tegoż dnia zabitych 
z·ostało dwu kierowników t ej party1i, a na 
życic trzeciego dokonano nieudanego za
machu. 

Brygadyer cechu wagonowego, Iwan 
Rak, został zarz:ni1-~ty 11a ulicy, a piecowy 
cechu k·owalskiego, Mukołaj Leczcnow za
s trzeloiny we własnem rnicsz.kaniu. 

Gdy na drugi <lzicl1 rozdraźntony b.t 
krwiawą zbrodn~ą Hum, liczący kolo 1000 
osób, zebrał się koto gmachu warsztatów 
kolcjo\vych w celu rozważenia środków 
dla pofożenia kresu tego rodzaju zama
chom, pozostali w warsztatach robotnicy 
zaczęli strzelać do tego tłumu z rewolwe
rów. Siklonilo to robotnl:'ków Rosyan do 
wyjścia za miasto dla obrad. 

Podczas, gdy tlum prze1chod·ził lmlo 
jed.Qej herbaciarni, trzech robotników tu
bylców zaczęło rzucać do przechodzących 
kamie'l1liiami; następnie jeden z nich, sta+
nąwszy na: stole i trzymając w ręku prnkla 
ma.cyę, zaczął wyglaszw~ mowę treści re
wolucyjnej. Tlum rzucił shę na tych os0i
bników, aiby ich pdbić, lecz policya kolej.o
wa żandarmska, pod dowództwem imiejsco 
weg'O rotmistrza ~ndarmów, oslonifa1 ich 
przed wściekłością tłumu ~ aresztowafa1 
Robotnicy uspokom slię i zamiechaLŁ sądu, 
doraźnego, gdy policmaister obiecał, że .bę 
dą, on.i energie.z.nie -bronien1 przed zama
charrni, poczem rozpoczęli obradować nad 
środkamt dla zapewnienia sobie swobody 
działania. 

Tegoż dnia 16 (29) czerwca, okOllo go-. 
dziny 10 wieczonem do przejeżdżającego 
klonino ze strażakam~ przez przedmieście 
Tyflisu, zarnil.eszkałe przez robotnilków, po 
·łicmajstra da:ne były z jednej chaty strza
ły, które na szczęścu.e pozostały bez rezul
iatUi. Zwabiony bezzwtocznie v.rystrzaila
mt patrol lkoza!ków, aresztorwał dwu tubyi
ców, slużących w chacie. 

Bo uplywie godzi.ny, również na 
przedmieściu, napadnięty został patrol, zlo 
żony z sz.eregiowców ~b;hoty, przyczem 
·zatrzymano 5 OrmUan, 1 Rosya1niina, 12 tn~ 
bylców z innych narodowości. 

Na drngi dzień ramor 17 (30) czerwca 
ipdnownie byl uczyniony zamach na życic 
trzeciego przywó<lzcy partyi robotników 
konsenv:atywnych, Borszczowa, lecz bez 
rezultatu. zt.oczy1'1ca raniony z.ostał przez 
tego ostatniego w nogę ·L siln:le p0Jb1ty 
przez jednego z towarzyszów. Z rooporzą 
dzenia miejscowej wtadzy policyjnej war
sztaty kolejo\.ve oddane zostały pod ochro 
nę wojsk. 

Dnira 20 czerwca (1 lipca) w Tyfl!sie 
zaczął siię strldk ogólny; zaprzestali pracy 
wszyscy miejscowJ robotnicy warsztatów 
kOllcjowych, z wyjątkiem Rosyain, którzy 
w liczbie 600 pracowali w dalszym ciągn. 
Do strcjkujących przylączyli się robotnicy 
prywatnych warsztatów, jak również pra
cujący w drukariniach. Na zebraniu i w 
p.rnklaimacyach wyrażono ż.ądarni~ usunię
.cia kozaków, zniesienia wszędwe patro
lów wojskowych, ustano\viernia milicyt. 21 
czerwcai (2 lipca) \V obawie postradania 
przerwaltt pracę i ros~jscy robo~nic~. ~i~ 
czba strejkujących zw1ększyla się rowrnez 
przyłączeniem się do ·nich całeg.o składu 
pracujących przy tramwajach elektrycz-
nych. 

Dnk1· 22 czerwca (3 lipca) blezrnbocie 
rozszerzylo się jeszcze bardziej, Zastraj
kowali pracujący w zarządziie llllleisldm, 
robotnicy wodociągów miejskich i ~mp 
naftowych. Miasto za.stało bez ośw1etle: 
ni.a; zamkniięto wszystkie targi; praco:vah 
w dalszym ciągu_tylko piekarze. RosYJ~Y 
robotnicy nie pracowali tylko do potu-Oma. 
Następnie do pracy. p;~stąpilo okol o 800 
ludzi, a .na drugi dz1en ltczba ta urosła do 

Bochum. - Tel cf on u nr- 1414. 

1000. Na równi z Rosyan mi aic porzu :li 
zaj(}Ć i Tatarzy, którzy w· dalsz~ m iągu 
handlowali na S}\'O~m ryuh1. 

23 czerwca (4 lipca) około koszar 6 
sotni pułku kozackiego, w czasie modlitwy 
\\ icczorncj, z publiczności rzucono w or
ku~ tr<~ bombę, która na szcz<;ścfic nie L'\k -
plotlowała. Złoczy1ka nie 7'0 · tał wykry
ty, 

Na drugi dzie1'i, 24 czerwca (5 JiJ)Ca), 
w różnych dzielmcach Tyflisu wykonam1 
trzy zamachy z bombami. · J cdn a była 
rzucona o godz. 9 wieczorem na majdanie 
tata1sk,1m i, eksplodując, ciQżko zraniła ku
pca orntian.i.na, lżej iaś dwóch przecho
dniów. 

W tymże samym mn:iej wlQccj czasie 
na patrol kozacki, stojący w pobLtżn jedne
go domu, została rzucona z dachu bomba, 
która zabiła dwóch kozaków i ranila stró
ża i jednego przechodnia. Na dachu za
trzymano mieszkal1ców tegoi domu, ucie
kających przted kozakama 1i poiicyą. Trze
cia bomba była przeznaczona dla oddziału 
kozaików i była rzucona ze skały, po za 
grant.cą mrnsta, lecz nic eksplodowała. 

25 czerwca (8 lipca) ten nieustanny 
siereg zbrodniczych zamachów o charak
terze ainarchistycznym zako11cz'Ony został 
wypadkiem, niezwykle, ze wzgl~du na 
swe skutki, ważnym, kftedy zostało zrubi·
ty•1 3, raruionych 11 przechodniów. 

Tego wi)eczora, gdy miasto wskutek 
ogólnego bezrobocia byto meośW,ietlone, 
na końcu ulicy Olgif1skiej, w tern miejscu, 
gdzie się ona krzyżuje, w chwjiłi przejazdu 
pa·ru ekwipażów, z jednego z nich, z pod
niesioną budą, została rzuoona bomba me
talowa. Przy eksplozyi zostali zabici: 
stróż, policyaint i przechodzień - Tatar; 
ciężko ra:nn1Y: lekarz dentysta, te.chn1ik, dru
•gi stróż i gruz in; lekko ranni: dwie panie 
z d.zie\\ czynką 11 czworo innych prmcho
dniów. Ekwipaż z przestępcą prędko 
wikt w ciemności. · 

Tegoż dnlia, kiedy dozorca rewiirowy, 
Ilji'n aresztował pewnego ormiani.ria, ten 
osta'tni wystrzałem z rewolweru prze-· 
strzelit na wylot rewirowemu pkrś. -Sto
jący w pobliżu kozak uderzeniem szabli 
położył na miejscu przestępcę. Powyższe 
zajście pociągnęfo za obą nicpożądną wy
mianę strzatów między tubylcami i mie
szkaftcami cyrkułu, w którym m1al nĄiejsce 
fakt z ko:zakami. Zgodnie z raportami po 
tern starciu przyw:icziono do ambularory
toryum miejskiego: z ranami postrzałowe
mi jednego onnianiina i kobictG. Czy bylu 
jeszcze wiiQcej ofiar? - pozostało to 11ic:
wyjaśnio11e. 

Dn ia 24 czerwca (6 lipca), dążen ie zło -
czyńców do burzenia przybrało nowy \ 'Y
raz. Próbowano podpalić skład nafty, 
znajduj ący się w centrum Tyflisu, lecz za
mfar w porc~ został udaremniony przez po
licyę, kt6ra aresztowała przestępców-pod
palaczy, 

26 czerwca (8 hpca) również dznQki u-
wadze policyi aresztowano na ulicy o 
godz. 3 po południu kob etc gruzinkę z ko
szem, w którym znaleziono trzy napeln~o 
ne dynamitem bomby. Tegoż dn:ia are
sztowano 7 ludzi. chwytanych na przygo
to\\'Y\Vaniu różnych częśca wybuchowych 
bomb, jak kapsli, szpuntóvt itd. 

Z badania okazalo się, że z przygoto
wanych tym sposobem części wyrabiane 
są przyrządy \\'ybuchające w jednem z let
nich mieszkań w pow. tyfliskim, maędzy 
Awczęłami a Mechetem. Wskutek tego 
ónia 28 czer..vca (10 hpca) z nastaniem 
zmroku, oddział kozaków, pod dowó
dztwem rotmistrza żandarmów bez hałasu 
okrążyl wzmiankowany dom. Dostawszy 
się <lo wnętrza, oddzial znalazt cale labo
ratotyryum do nabijania bomb, tej samej 

bud wy, co i te, któr \\ · ~igu ubiegłych 
dn i byly rzucall w Tyflisie. 

M;iędzy znalezionemi -:·: domu mat -
ryalarni było 24 jesz ze n iezupełnie w '
k (1 z ny h bomb, 4 już naładowano dy
naJ111itom, lk~ podów (pud = 16% klgr.) 
tego ~ tatnicgo -:.: pa zka h (o iloś i 500); 
znalezio110 ró\ nicż nitrogli erynG, kap. le 
z rtęcią piorunującą 1t<.l. 

Na miejscu aresztowano .1 o oby, któ
re 11ie chciały wyja\vić swych nazwisk. 
W ich liczbie był laborant, który zamierzał 
wywołać wybuch, lecz nic. zdążyl dzick1 
pOŚ\\rięccniu dozorcy rewirowego. W cza
stlc rewizyi z ogrodów okrążających dom, 
rozlegały się karabinO\vc i rcwolwerow 
strzały, na które kozacy o<lpO\\'ia<laLt tem 
samem. Po obejrzeniu ogrodu znaleziono 
w krzakach cicżko rannego nieznajomego 
człowieka. Ogółem arcszt-0\vano 12 osób, 
mających ze sprawą styczność. Z ich i1-
czby główny działacz, prowadzący labo
ratoryum do wyrabiania bomb w nocy na 
Z9 czerwca (11 lipca) ttduSJł się w więzie
:niu własnym sznurem, który mu służył 1.3 

pasek. 
Wobec ogólnego niespokojnego poło

żenia, któ,rc przejawiało Się w wymienio
nych wyżei faktach o terrorystycznym 
charakterze mających miejsce w Tyflisie ·, 
okolicach, namiestnik jego cesarskiej mo
ści na Kaukazie, hr. Woroncow.-Dasrlcow 
paczyn 1 najpoddal1sz· staranla zaprv
wadzemie w Tyflisie 11 w tyfliskim pow. 
stanu wojennego, które to starania :>:a„ 
szczycone zostały najwyższem ~~at'-A ("r
dzeniem. 

Nauka o wyborach 
do parlamentu. 

Na podstawie ustawy wyborczej .i na·no
wszego regulaminu opracował 

J a n B rej s k i , redaktor z Torunia. 
(Ciąg dalszy). 

Kto jest wyborcą i powinien być umie
szczony w ~pisie wyborców? 

Wyborcą jest a więc też powat h:I! IJy,,'. 
umieszczony w spisie wyborc(>w każdy. 
obywatel pa1'istwa niem1ec..kie~u. który 
skoóczyl lub najpóźniej w r:liliu wyborciw 
skończy 25-ty ! nk życia. 

I(ażdy jest wyborcą brn ~::łzie !lla 

mieszkanie (siedzibę, Wohn"l!Z} w cza :I! 
wyborów. 

Nic wymaga si~. aby w y tJ .:ir;:l jak : ś, 
czas nlileszkał w miejscu. Pn:l ~:,1.· nic, 
każdy może żądać , aby go um ieszczon·> w 

• spi 1ic wyborców, gdzie micszk~ w cza~~e 
wyłożenia: spisu, choćby się tam u. ca~n1"'
go dniń: sprowadził. 

\Vybiera każdy tam, gdzie je t umie
szczony w smsie. Nikt nfo maże w ybiera(; 
w dwóch miejscach. 

Kto p rzeprowadził i po zamkm~.:iu 
spisów, powinien przybyć na ybory tam, 
gdzie jest zap1 ·any, a muszą go do;::i·1~cić 
rd.o wyborów. 
Kto nic 1 ic i~ ' :/ i 2ć, clrnciaz skończy 

25-ty rok życia? 
1 k mogą wybierać, cho iaż ą ob '

watelami państwa niemieckiego i koń· 
czyli Z- -ty rok życia wojskov. j dopóki 
służą pod bronią. 

1ie ma prawa gło owa111a i nie ma 
być umieszczony w spisach wyborców. 

1) kto jako chory na umyśle lub mar
notrawca ma opiekuna albo kuratma; 

2) kto znajduje się w konkur ie, dopóki 
sąd nie ogłosi, że postępawanie konkur o
we skończone. 

3) Kto pobiera lub jeszcze w os atnim 
roku przed wyborami pobierał wsparcie 
z kas ·gminnej lub krajowe~ (jako tak. zwa-



11y „Ortsanner" lub ,,La.ndarmer") nie Jest 
wyborcą. 

J(to pobłera czy.PQbierat pensyę jako 
inwalida wojskowy, rentę starości, nłemo..
cy; łub kalectwa, albo zapomogę z kas~ 
.chorych, jest wyborc'l, ~ęc powinien być, 
umieszczony w spisie i .dopuszczony ·de\ 
'\vyborów. 

Kto z powodu klęskli ogólnej, jak po
wódź lub nieurodzaj, otrzymał zapomog~ 
z kasy państwowej lub ziarno na zasdew, 
Jest mimo to .WYborcą. 

4) Natomiast nie jest wyborcą, komu 
sąd prawomocnym wyrokiem odebrał „o
,bywatelskie prawo honorowe". Sądy 
przecież odbierają prawo honorowe tyl
ko na pewien czas, nadwyżej na lat dzie
sięć. Skoro czas, przez sąd wyznaczony 
mi1I1Ue, to talki skazan:iec może wybierać na 
równL z innymi. l(to utracił prawa honoro 
we za: przestępstwo polityczne, od'Zyskuje 
te prawa, skoro tyko karę odsiedzi ub zo
stanie ulaskawiony. . 

O zarządzie i lokalu wyborczym. ~ 
Na każdy obwód wyborczy mianuje 

wła-dza państwiOwa przewodniczącego wy 
borów li jego zastępcę. 

Nazwiska przewodnnczącego i jego za 
stępcy oraz miejsce i dzień wyborów na„ 
leży ogłosiJ6 przynajmniej tyidzień przed 
wyborami w pismach urzędowych, a prze
lożerui gmin powinni to w sposób odpowie
dnfi podać. :do . wiadomośot wyborców. 

Prz.erwodnrczący obowiązany jest za
mianować pisarza. do spisania1 protoku'tu i 
przynaJmni·ej trziech a najwyżej , sześciu la~ 
wu1ików i· zal"\viadomić ach o tem przy;naj
mniiei dwa dn~ .przed wyiborami. . 

Przewodnkzącymt wyborów ani ich 
zaJstęp.cami, pisarzami, lub lawnikama. · nie 
mogą być osoby, piastujące bezpośredni u
rząd pa~s~wowy, t. ,i. urzędnicy, pobiera.~ 
j_ący płacę tylko z kasy paflstwo·wcj a nie 
z gminnej. 

Przed rozpoczęciem wyborów podają 
Jawrnicy ~ pisarz przewodruiczącemu rękę 
na znak, żlei będą tak sum1.erunie przestrze
gali przepisów wyborczych, jak gdyby na 
toi złożyli przysięgę. 

StóJ, przy którym siedzi zarząd wy
borczy, ma · być tak ust~wiony, aby \.vybor 
-cy z każdej ·strony do nliego przystępować, 

. magli. 
Przy stole powinm zawsze zasiadać 

·· przynajm1(uej trzej cztonikowiie za·rządu wy 
. borczego. Przewodniczący 1 pisarz nie 
. mogą wyjś--5 z ii by wybo~czej · równocze
śnie, lee-z al'bo jeden, albo drugi powi111ien 
:zawsze siiedzieć przy stGle. 

Na stole -ma się znajdować naczyru1e z 
. pokrywką (urna wyborcza) do składania 

kartek wyborczych (w kopertach). 
Przed wyborami należy Siię przekonać, 

czy urna wyborcza iest ·próżna.' 

Obok izby wyborczej ma się znajdo
wać druga .izba, do której tylko z izby wy
borczej w\~jść można. Gdzie o taką dru
zą izbę nie m0ina się wystarać, tam ma 
zarząd w izbie wyborczej ustawlić przy;naJ. 
'mrJ11ej jeden stól zdalai od stollu zarządowe
go i zasłonić goi ·tak„ żeby nlikt nie mógł 
widzie.:, jak tam wyborca kartkę . \vklada 
do koperty (torebku) wyborc;z~j. 

Z z ;pisków oficera japońskieg •. 
(Bpizod z bitwy muk<l.eńskiei). 

. „Times" oglasza interesujący pamięt
nik japoł1skiego porucznika Tokutaro Os
hlo. który w blitwie pod Mukdenem otrzy1-
mał dwa odznaczenia: za waleczność. Pa-

. miętni:k pisany w żywym i barwnym sty
lu, okazu1e z jakiem męstwem t· stanow
czością walczyły wojska japońskie. „Bi
twa pod Mukdenem - p~s.ze ów pomcznik 
-. rozpoczęta. · się wlaśc)j,wie pod tla~kon
tai. Od tego czasu szliśmy .za nieprzyja
cielem krok w krok bez wypoczynku: U
ai ekaiący próbowali od· czasu do czasu za.-. 

. trzymać, się i stawić opór pościgowi, ale 
nasze llelkkie oddzliały konnej piechoty , 1i 

. dragonów ~araz wysuwały slę z boków 
g ot8'we do uderzeruai na R:osyan, skoro: 
tyliko ci opuszczą swe stanowiska. Od 25 
stycznie. l~n1'.:a bo j,awai nam sypialnią by!a, 

. a .nasze ubrania , łóżkami '• i pościelą. 
.. Od 24- 28 lutego stal1iśmy w f(ł)u!aJo
r.a : 1 ma.rea przy.dzieleni'pod roz.kazy jene
rała T~tszoifi, P.05zliśmy na Dodaiszi a sta m 
tąd do ZcnJn enyho„ Woj·ska· rosyjskie zaj-: 
m--:;.waJy, taim .$taoo wisko. silnię.,„.iak zwykle , 
z, natury <'•h.warowane, a "nad~o umo-cnione 

. w .sz.elk\mi .s.voso~bami )1owpczes11ei..:sztuk1 
inżyniersk i ei; by ły tam siatki z drutu i wil 
ąze d.QlY szmiry ·wylotów ·ką.rnbiilowych, 

, .. $,teJ:~zący~h. z: PG:Za .si1nych rn11rŚ\\T .:wa.Jo-. 
. wych . . Powoli, krok·za· krok\!:em · P~uwa-; 
. ~iśtny ~'..:!' :w~ród :gr.adu.lrnl, a karatforr :. i. 
, :· ,,. · ~ , : ł I :• ; ~ .- ~ •( ~-- I ; I • ' • ' •:. ' • ,, • \ > ... _. , \ 

W izbie· wybotczej powm1en zarząd 
wy:fożyć tYlko usta we wy'borczą ti regu~ 
min wyborczy. Natomiast nie wofuo w 
nzbie wyborczej w czasie wyborów w}"kla 
dać an~ -rozdawać kartek wyborczych, ani 
·pisać kartek, ani :wygłaszać mów, ana urzą 
dzać narad, ani uchwalać cośkolwiek. Do
zwoł~ są tylko narady i uchwa~y zarzą~ 
du wyborczego w sprawie ·wrządku przy 
'\vyborach i w sprawie ważności kartek. . 

O wyborze posła do parlamentu. 
Wybory do parlamentu niiemieckiego 

są tajne, to znaczy, że wybieramy postów 
kartkami. Kartki muszą być z blalego pa
pieru, a mają mieć 12 centymetrów dl.ugo
ści i 9 cm. szerokości. Na kartce ma być 
wydrukowane lub napisane nazwisko i 
miejsce zaanieszikania kandydata na posla 
z takinn1 dodatkami, żeby go można od ra„ 
zu odróżo~ od innych osób tego nazwiska 
zamieszkalychw jednej miejscowości. Ta
kim <l.odatkrem jest przedewszystkiem imię 
chrzestne i stan lub zawód. - Kartkii po
winny być czyste, :rriewplamione i -nde wo! 
no s~ na nich podpisywać, ami robić jakkh 
'kolwiek znaków, ani pisać W\ięcej, pró:z 
'-imienla •nazwiska, stanu lu1b zawodu 1i miej
sca zamieszkania kandydata. 

l(ażdy wyborca polski powinien wcze 
śnie postarać siię przynajmniej o jedinę 1kart 
kę z nazwiskiem kamdydata polsk.iego·, a 
·nie zawadzi' mieć w zapasie więoej !kartek 
na wypadek, gdyiby s~ę jedna poplamifa 
lub gdyby ją jaki przeciwnik zabrał, ina co 
zresztą rn:ikt nte 1poW1.imen pozwolić. 

.Karteczkę ·trzeba owJnąć w czysty pa
pier lub w czystą chustkę i schowalć do 
kieszeni lub pod kamizeLkę, ale tak, żeby 
nie ,vypadla. Kto się boi , że mogliby mu 
po drodze zabrać kartkę, powinien kornile-

. .cznie w dmgiej kieszeni mieć jeszcze je~ 
dnę. 

Tak, zaQ.patrzony w kartkę z nazwi
sk~em naszego kandydata, wchodzi wybnr 

- ca do izby wyborczej„ . Tam dostaje darmo 
·kopertę czyli torebkę papiemwą ze stem
plem urzędowym. Z tą kopertą poiwinien 
wejść do ubocznej izby, a gdzie takiej izby 
nie .ma, tylko stól zaslartiony, przystąp1ó 
do telgo stołu, wyjąć z kieszeni kartkę z na 
zwiskiem polskiego kandydata, przekonać 
się, czy to rzeczy,-,viiście polska kartka i 
czy nie poplamiona, potem trzeba się prze
'k0onać, czy na koperaie n~ema, prócz urzę-

. dowego stempla, innego · znalku i · d-Olpięro 
potem W.lożyć tę kaTtkę w kopertę, jak 'Się 
list wkłada, ale należy uważać, żeby z .kart 
i.ką wyborczą nie wkładać innych szpara~ 
gaiów, a mianowicie papieru, w który była 
zawiit11ięta. 

Gdyby kto otrzymał kopertę · znaczoną 
.nirech ją odida prze\vodnicząc.emu i zażąda 
nieznaczonej. 

Komu wciśnięto kartkę niemi·ecką, 
ri~ech Ją w izbie ubocznej lub przy zasłonię 
tym · stole zgilliecie i schowa, gdzie jej 111ikt 
nle z,naj<lzie, a tylko polską kartkę _należy 
\\.rlożyć w kopertę. 

Gdyby kto włożył jodnę ·polską a ·je
dnę niemiecką kartkę, to obie byłyby nie
ważne i głos by nam przepadł. Przepadl
•by nam glos także, gdyby 1kto włożył dwie 
kartki polskie, ale kalżdą na innego kandy
data, bo te kartki . byłyby nJ~ewaiine. Gdy-

działa Maks.ima tworzyly bezustannie ja
il<ioś dźwięczny sz,mer, jak gdyby tysiące 
drozdów śpiewafo. - Obok mrnie z prawe.l 
strony pada żolni1erz, pad.a drugi z lewej 
jednego przedemną kula roz·dziera na, sztu
ki; ;kawałkL ciała rozlatują się na wszyst
kie strony, · niektóre uderzają mnie w 
twa.rz. , Głos oficera zbierającego rannych, 
'rozikazy rzucain1e silnym głosem, bainzaj .na 
,cześć mikada, ostatni jęk konającego - to 
ws·zystko irr~~esza się razem w zafęoie boju 
i gdyby rzeczywi1sto.ść ntie stała przed 01-

czyma, moiinaby myśleć, że to tylko jakaś 
' ciężka zmora senna ... 

Po wysiłkach dziennych miejscowość 
pozostaje w rękach nieprzyjaciela. Nasz 
pułkownuk jest ranny, a wielu oficerów nie 
zdolnych ·ao walk.i'. Ody o tem dowiedzieli' 
si ę inasi. ludzie. ich zapal i stanowczo.ść 
potęguje się . Oświ·a'dczają, że żywi nie o
puszczą placu walki, ani nie pójdą do szpi
tal~, aż pierwej sztandar · p·ułkowy zaw1-
śnbe na watach rosyjskich. 

W nocy pułkownik zwolal oficerów 
i .oświadczyt, że musimy . wzliąć pozycyę 

choćby:- zai wsz~łką cenę, w przeciwnym 
razie zaniedbaliśmy , swe obowiązk1 i1 w:obec 

,.taw.a.rzyszy: broni ·innych oddziałów. 
„„;Ody nie imamy ia<lnych rezultatów, to n.ie 
pozostaje ną.m nic ipn.ego: jak· - .umrz.eć. : 
Moi pan~wie, choemy te raz; uderzyć na nie 
przyjaoiela i , W?Ywam;, was, , ·aQyście swe 
żyde wraz ze mną złotżyli na placu bitwy". : 
J.a,k- „z ·i ę dneł :,p:i_.;:rS1 ·roz\egJQ. ~lę!· ,,Banzaj! 

; ' .. ':·:~ . ·, 
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by kto w kdnę kopertc: wf-Ożył więcej kar
tek na jednego kandydata, to tylko jedna 
byłaby ważna. 

-Tl"7;ymając zamkni.ętą kopene w ręku 
. PrtYstęJ>uje wyborca do sto.lu zarządu 1 

wymienia swoje nazwisko, a kiedy zażąda 
ją, obowiązany także powtedzieć, jak ·mu 
na Jttiię, gdzie mieszka, czem się tru<lim, 
czyli jaki jest jego stan lub zawód i ile ma 
lat. Potem czJeka, aż pisarz znajdzie jego 
!llazwisko w spisach wyborczych. Od wy
borcy, którego nazwisko w spisach wy
borczych znalemono, oobierat przewodni
czący wyborów lub jego zastępca kopertę 
z ikartC{:zką i nie otwierając jej, ani zaglą
dając do jej wnętrza, wklada zaraz do ur
ny wyborczej, a pisarz zaznacza to wsp1-
sie. 

Wyborca może potem ·spokojnie iść 
do domu, gdyż spelni1l swój obowiązek o-. 
bywatelskt 

Ale niech każdy pamięta, że przyjęte 
zostaną tylko karteczki włożone w urzę
dową, stemplowaną koP,e1rtę bez znaku i 
tylko od tych wyborców, którzy weszli do 
izby ubocznej lwb tam, gdzie takiej izby 111ie 
ma, przystąpilli do zasłoni.onego stolu. Trze 
ha tedy koirnieczm,e zastosować siię do prze 
pis u. 

Kto niema rąk lub nie włada rękoma, 
kto z powodu kalectwa nie może sam wy
:ko1nać przepisanych czynności, może z so

·'bą zabrnć przyjaciela, który 7mu w jego o
l)e1cności w przyzinaczonem na to mlejscu 
wfo2y kartkę w ka.pertę i odda ·przewo
dniczącemu. 

Oddawać kartki można od godz.liny 10 
iprzedr po'ludniem do 7 pry polu.dimu. Nie 
trzeba przecież czekać do· ostatniej godzi
ny, bo wtenczas zwykle śclisk bywa · ą jak 
g.odzinai 7 uderzy, to już nikt kartki oddać 
nie może, choćby · pó! godziny i dtużej był 
w izbie wyborczej i czekał na swoją kolei. 

(Cią~ dalszy nastąpi). 

Zi~mie polskie. 
Z Prus JJachod:nion Warmh i Mum·. 

Na wiecu przedwyborczym w Toruniu, 
·W 1którym WZiięlo udział kilka set wybor
ców, zgodz01no się · jednomyślnie za pono
wnym wyborem ina pos1a p. Jana Brej-
skilego. . 

Nytych. Zgorzały tu w · ·niedzfelę r~no 
zabudówa:nia mdstrza szewieckieg-0 Dąbro
wskiego -i ślusarza Schwarza doszczętnlie . 
Ody ogief1, jak mniemano, już przytlumi'O
no, i straż ogniowa miejsce ni.eszczęścia 
opuściła, zapalily się sąsiecLruie budynki rze 
źnika Beckera, a ztamtąd przeniósł się o~ 
gi:eń na zakład fotografic21ny p. l(lageman
na, na rzezalnię p. Beckera 1i stainfo kupca 
Ruhma, niszcząc wszystko doszczętnie. 
Szkodai powstala jest dosyć zna1czna. 

Z l(ąrtuzkiego. Zatrudniony przy bu
do'\Vtie kolei lęborskn-kartuzkiej robotni.k 
Kuchta z Kamienicy, dostail się •n)ieszcz.ę
śliwym trafem pod będący w. biegu wagon 
kolejowy <i straoil wskutek tego prawą no„ 
gę, Nim jeszcze zdofaITTOI odsta\\~ić go dq 
domu chO'rych w Lęborku, gdzie mian.) do
konać na nim operacyi, nieszczęśliwy sko-

zwyciężyć lub zginąć!" Zaraz wydano 
dyspozycye: „Kto bez rozkazu wys trzebi, 
sta.ń~ el prz.ed sądem wojennym!" „Walczyć 
tylko bagnetem!" .,Niech nikt żywy me 
próbuje tu wrócić l" itd. 

Atak rozpoczął się o godz. 2 nad ra
nem. Doszedłszy na 300 metrów d0i pozy
cyti wstrzymafliśmy się dla wyidania osta
tnich zarządzeli, · poczem podsunęUiś1ny się 
na 100 metrów pod 1i~1tlę rosyjską. Niepr.zy
'jadel zaczął z.asypywać kulami i grnnata-

. mi z wszystkiich karabinów i. dzlial Maksi
ma oraz ·z lekkich ·dzial polnych. Poni.e\, aż 
odleglość była bardzo mafa, pomimo ciem
ności nocnych ogileń nieprzyjac1uelski za
cząl w ,naszych szeregach strasz1iwe robić 
spustoszenie. Jeden żołnierz skręcił się 
nagle w miejscu i wyrzucił karab~n ·z ręki. 
Trąoiłem go z łeikka w ramJe, "cży przypad 
kiem ze znużenia nie zasnąl; - on już nie 
żyt Usłyszałem za so·bą · szcz·el<aitfie. zę
baml - to inny bi·edak wyrzuc·al z s iebie 
obficie krew. · Pomimo to żaden 'jęk, , żaden 
krzyk bólu, ani nawet stłumione westchn1ie 
nlil~ inie wynvalo . sii ę ·nigdz1ie ! .. Żofoierze 
pamŁętati' o rozkazach. ' · 

Dohicglszy do ·miejsca, skąd mo1gliśmy 
·\vidzieć zasiek, z gromk.iern „bani.aj'' rzu-. 
· ciiliśmy się nap·rzód i zajęliśmy zasiek. ·My 

to znaczy: kilka tuzinów naszych foł-
1 1~erzy .....,.... p.arU-śmy do szańców ·od prawe
gD skrzydła. Nie · bylo .ta m przeszkód z 
tl n!tt,1 . . ani zasieków. :~ Przeskoczyłem · 
rów i nasyp i. \\padł em ·do ',rvdk~;· -Ęita.f o. 

. . . . ~ ~ \o ' \ ' ' ·' „ •. ,..,i, ; \ 

z Wiei. k~ozaataskie(O. 
. Wiłtkowo~. Maj~tek . Sokolo"."o, nat 
zący do p. Wurtz, Ni~, w powiecte wn 
kowskim, obszaru około 400 mórg, nabj; 
drogą kupna za J>OŚt:'.edillctwem $ura pa/ 
cetacyjnego MBkulskiego w Inowrocłav,~ 
p. K. Malczewski z. Po1J0ania. Przewi. 
szczenie nastąpL w środę. · 

.Koronowo. Prasowaczika panna St'. 
szewska w 19 roku życia, zajęta praSO\\..;. 
niem trąciła przez nieostrcńność paląq si 
lampę, która się wywróciła i ekspl~: 
wala. Ptomieme objęly jej odzienie t w ie 
dnej chwili stanęla cala w płomieniach 
Na krzyk żywej pochodni przybył z l>Om; 

1cą siodlarz Reirnholz, wprawdzie plomienit 
stlumlit, lecz sam sobie tak ręce poparzy! 
że czas dłuższy będzie nie zdolen do pracy 
a nieszczęśłtwa ofiara talk ciężkie 0Jdni05ta 
poparzenia, że późmo wieczorem Wśróa 
wielkkh męczarni życie zakoliczyla. 

Ze Slązka czyli Starej Polski . 
Huta Laury. W tych dniach stały się 

tutaj trzy \v1ie1kie1 nieszczęścia, IO-letni 
chłopak . robotnika u rygi1 stał sobie na brze 
gu stawu hutniczeg.QI, gdy w tern jakiś chlo 
pak roznoszący gazety, przechodząc obok 
pc.hnąl go tak si.fnie, że w:Padl ·ct& stawu 1 
utopił się. Tm.pa zdolaoo dopie;ro. po 20 
minutach wydobyć na wier<?;ch ... - . „Drugie 
nieszczęśeiie stalo siię tti.tejsz~i ,ąuc.rie. Qd. 
kwacz Dudai miał odwieś~ wó.z.ęk z rozto. 
pionem . żelazem. MyślaiJ on, ·Ż~ żelazo już 
jest zastygnięte i wylail gorący płyn Zil 

·wcześnie do \\'Ody, wskutek czego ;nastąpi 
la okropna ·eksplmya. Du<lai z-0stal stra. 
sznic poparzony, tak iż zaled:\.v1i.e ido.lano 
go zanieść żywego do lazaretu. Maszy. 
1J1.ista Wąsiik i inny jeszcze przy. eksplozyi 
obecny robotnik z-0;stał taksaimó dość zna
cznie poparz·ony. - TrŻe_cie ni.ęszczęście 
stalo się na kopalni „Riichtera". Wskutek 
pm: d wczes11ego wybuchnięcia , , dynamitu 
skalec-z'ony został okropnie w .. twarz gór
mk. Janoszika, tak, iż zaw~eść go musiano 
do klini!ki okulistycznej w Katowkach. 
Praktykant<YWii gór.niczemu Stissmuthm' i 
zaś o<lenvalo fodną rękę, oprócz tego utra
cił sluch. Smutna jest dola robotników. 

Racibórz. Zastrzelil się tutaj t)el\\ilen 
mlody 26-letni mężczyzna w leSlie koło Po 
grzebienia. 

Bytom. · Górnoślą~ki obwód przemy
sfowy nawiedziła c i ężka burza .z · pioruna
mv, gradem ·i oberwaniem chmur... · Burzy 
towarzyszył szafony orkan. Najwięc€ti u
cierpiały mfasta Glfrwice i Zabrze z okoll
·cznemi wsiami. Wicher poczynit· ogronl:l1e 
spustoszenia, a grad. miejscami pa.kryl zli'e
mię na kilka centymetrów. Woda w uli
cach dosięgała metra. Setki drzew wyr
wane zostaly z korze1niami. W Lipinach 
zapadła sie jedna z hal huty cynkowej, \\' 
której pracowało 60 robotników. ·Znaczna 
ich c2Jęsc zasypana została · gruzami. 
Dwóch ·roootn.ików jest zab.i:tych, dwóch 
ciężko rannych. a kilkunastu lżejsze odnio
slo rany. Na domiar nieszczęścia wybuchł 
w hucie pożar, 1który \Yielkie wyrządzi t 
szkody. 

kilka Posterunków wywiadowczych - po
strącałem ich rękam i do rowów, szabli nie 
wydobywałem jeszcze. Biegłem wtaśn'ie 
kofo stogu gaolanu, \voJając na swO\lch lu
dzi, gdy ·na0gle wypadł k to na mn~ i pra
wie wetpchnąt w stog. Byt to chlop .na 
sześć stóp wysoki - zatem n ~e Jap.o(1czyh. 
Uderzywszy go silniie płazem szabli,· kaz«-

. tern mu broń cdrzucić, uk ryć. SiPę aż d~ 
zakończenia walki. a poiletm poddać się . 1 

on ustuchał. 

Z frootu dolatywały już · ok rz~·kJ,; 
,,Banzai". Rosya:nie - poddajcie su~! 
Ody wystraszeni Rosyaillie lawiną przy
padli do miejsca, gdzie była ·na?Z~ &-a:stka 
rnie pozostalo nam nk mnego, jak użyc ba
gnetu i szabli o ile się tylko da. Rozpocze· 
ly się walki w pofod·yinkę, dziokli'e za~~r 
Przypadliśmy do ziemi, a gdy si"ę :obbżYł 
jak.i Rosyanin, strącaliśmy go ; i zno~~ 
trzeba· było rzu ei'.1ć się na zden:iię i ~z0kac, 
aż s i'ę drtiS?)t pof~ \\ !· „Jamad~ •. ·· J a,tn~?~~ 
Oka,. ~ eraz trzeba ·u\.vażać !. N 1 ę Wfzct 1 
s\Vego ia wro:ga l Oho _: i dą ! id ti,f <;:: 1c~o · 
Cicho! --..:. BanzaH" _ Po pól' godV..nr 
skończyio sfę wszystko, ~ na.ni ~~~wa10. 
s ię: 'fo te pól go<lz.iny t rwa·Jo' pót 'życi.a .. 

' .. Ody niepnyjaciel ;.a~~ąi· :.CJdwr?_t.w 
111Jelad zi.e, bez broni, l}.ez. bu.tów.„iaie~ęl.isrn; 
Qqda\vać ·za,n·:m salwy, v.o sllwa~h ~ li· 
ro?kaz. " · · :„-- •. .. . • · 

·' „ .... „1 • 
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Z btny~h Uiełaic PolakL 
· . Warsza'wa.- · Na Pelcowi.in.ie p00.c·~· 

J>GStoiu pociągi{ kołei nad;wiśJaJiskiej do 
żandarma Platona Suldaka · podeszło 
dwóch łudzli i rozmav.-+tając z ntm cztero
krotn:k strzeHli .doń z rewolweru. Ranny 
w serce, pierSil i brzuch zmarł na mLejscu. 
Sprawcy z.biegli do wagonu, lecz tu po do
kladnej rewizyi nie znalei!iooo ich. Do 
śledztwa podiągnLęto wszystkich jadących 
w tym poaiągu pasaU!lrów. 

Warszawa. Wiecwrem na ul. K.arme
lickJlej szesnastoletni tenninator szewski 
wYStrzałem z rewoiweru zabiJ tajnego 
agenta policyjnego. Sprawcę ujeto. 

· Warszawa. Rada nadzorcza kolei 
warszawsko-wiedei1skiej zarządziła uży. 
-wanie języka polskiego i. rosyjskie.go obok 
siebie jak-0 języków służbowych. 

Z Lodzi donoszą, ~ei wśród kozaków 
stacyonowanych na drodze do Zgłerza 
;przyszło do rokoszu. 60 kozaków nie 
chcialo przyjąć obiadu, twierdząc, że jest 
niedobry J wrslalo do rotmistrza delegata 
z oświadczenfrem, ,iż wobec panująceg;.J 
.stanu \vójennego należą się im podwójn~ 
J)orcye„.i podwójny żotd. Rotmlistrz za-
trze-kił wysfannLka. Kozacy obstawali 

przy swem żądan~u i dopiero sprowadzo
ny o<ldl.lial ·piechoty przywróaił spokój. 
60-Cliu buntujących się kozaków okutych 
odstawiotio dD więzienia wojskowego· w 
J\vangorodzie. 

Warszawa. W nicdz(·elę odby! się tn 
zjazd przedstawiciefi zietnJian . \VSZyStk:;.:h 
powf.atow Królestwa Polskiego. Na zj~
ździe była również reprezentowana inteli
gencyel Warszawy i prowmcyi1. Uchwal')-

. no protest przeci\(' uchwafom kernitem 
mirnis'tró\\, dotyczącym l\rólest\va Pul
skiego. Protest, opatrzony licznymi pod
lJ!sami, rpa być wystany do komitetu m;
rnisttów. 

"Zjazd zająl s ię także z.nainym konin.1 1-
katem hr. A. I(rasi!lskiego, w spra\Vie boj
kotu szkolnego i powziąt odpowiednie 1'-:,
zolucye z wyrazami oburzenia" 

\\Jiadomości ·ze świata~ 
. Niemcy.. Wynik wyborów do s1.;jn:ll 

bawarski-ego jest następujący: 
Centrum 102 (więcej 18), socya!Hści U 

J:iyi~~etn,_ ~en:i9:kraci ,2 _(wjęcej J)_, . ziedno
cze.ni .łiberą.H, zwUązek chłopski li konser
\rnryści (mniej 20). 

"'-- „R.eichsanzer:ger" ogłosiJ zawartą 
w Paryżu między Nieme.arni i i1nnem~· paft
st\.\"ami umowy w · spraw<le zwalczania 
haindlu diz.iewczętam1. Umowa wbzła w 
życie 18 b. m. 

i Rosyi. Wrzenie rewolucyjne w ca
lem '""telkiem państ\1Y1ie rosyjskiiem inie u
sta.ie: 

Z !vfoskwy dónoszą, że w Teodozyi pe
wien żol'niierz dał 3 strzały d0i swego ka~ 
:pitana. Strzały chyb.iły. Zotnierza are
sztowano. 

Donoszą z todŻi. że wśród żołnierzy 
pulkn jekaterynburskiego przyszfo do bun
tu, przyczem zg[.nęto 3 żot.niierzy, a 1 jest 
raniony. 

· I(apitan Wilhelm, komendant ekwipa
żu floty w Rewlu ogtasza, ~e( w'iadomości 
o bun01e i rozruchach matków na pokła
dzie statku „lVYinin" są zupeł~1ie niepraw-
·<l:ziwe, .. - · 

Niep,okoje chlopskiie w okolicy Odessy 
mimo \Vszelkl:e usifowania wl'adz rzą.do
wych nie ustają. Dla ochrnny dóbr \\rY

stano z miasta oddwaly kozackie. 
W miejsco\Yości Lu.chu na I(auka7Jie 

dakon;mo napadu na p~wnego urnędnika 
bankowego, llliosącego przy sobie 43,000 
.ruoH. Urzędni:ka pobito i pokalecz-O'noi, a 
Pieniądze zabrano. 

Z .Moskwy donoszą, że śledz~wo poli
cyjne z powodu wykryci'a tamże bomb w 
pi\vJl!icy pewnego domu wyka~alo. iż 
Przygotmvywał się zamach na Trepoi\va, 
organizowany w ten sposób, ,jż można go 
było wykonać w kilku miejscach. 

nu Wyspy, ale mOltarstwa gotowe są pru
~ro-wadzić wewnętrzne reformy. \\ yzna
czooo powstańcom 15-dnic>'wy termm ·do 
zloż~a ~roni. - wszyscy, którzy do tego 
te ~u· ~tę poddadzą. otrzymają amnestyę, 
z \V)'Jątkiem zbrodniarzy, dezerteró\\~ i 
żandanneryi. · 

~ak „Trybuna" dona i. wysłany 'h 
hęd.z.i.e na Kretę 130 żołnierzy, celem wzmo 
cnien:~ tarntejszej włoski.lej załogi. 

~ Ja~nii. Prezydent ministrów z po
~ecerna mikada pod'pisat dekret ułaska\\ia
J~cy Bougoina .r jego tlóm.acza, zasądzo
nych - jak \\'r::tdomo za sz{)legostwo. 

~«'·it:t'~;t~;t;t~' ~;t~;t;t 

Wanne! 
W obwodzie 273 odbęd~ sic w sobotG 

22 lipca wybory uzupeln:iające starszego 
knapszaftowegio. Ciężka na:s czeka wa1ka, 
Druho\v ie, bo my jedni sto1my naprzearn 
wszystkim. Wszyscy wrogowie górników 
polskich stoją szeregiem, aby zwalczyć 

kandydata Polaka postawionego przez or
ganizacyę robotników polskich, 0 Zjedno
czenie zawodowe polskie". 
Oświecajcie druhowie braci '' lasnych i 
pracujcuc nad tern, by w sobntc wszystkie 

· głosy polskie padły tylko na kandydatów 
„Zjednoc~enia zawodowego polskiego", 
którymi. są druhowie Jan Resch, Stockstr. 
~, nr. l19 181 i Franciszek Wasielewski, 
Carlstr. 2 d, nr. 201 888. 

~~~~~~~~~~~~L~~~ 

Rozmaitości. 
Japończycy w Porcie Artura. Do Mo

skwy przy by la obecrl(ie ostatnia partya 
R.osyan, którzy npuścili Port Artura ·w 
~ońcu maja. Według ich opowiadania. 
fapof1czycy pokaizywa\i im przed odjaz
dem roboty przy budawra i ufo.rtyfiko
waniu twierdzy. To, oo pozostało po ka
pitulacyii Portu Artura, doszczętnie zbu
rżon-0 i• wszystko zbudowano na nowo. 
Rosyanie są zdumieni zadziwiaiącą szyb
ik·ością, z . jąką . wrnoszono . olbrzyimiie. i 
trwale fortyf,iikacye, iktóre teraz ·dopi~ro 
czy1111ą tw~erdzę naprawdę niezdobytą. 
Dom. w którym mieszkał jen. l\ond.ratien
'ko, JaIXJńczycy pornstaw~!i, bez zmia1ny, 
dla uczczenia pamięci, dzi,elrldgio jenerall'a. 
W m~eszkaniu Kondratie.n:ki zgromadzono 
różne pamiątki, zWiiązane z dz'lalaln-0ścią i 
życiem obrońcy Port.u Artura, a nad 
drZ\\1iiami zawieszono napis: „Tutaj mie
szbl bohater rosyjski jenerał Kondratien
k-0". Dzielny naród japońsk1i jest równie 
szlachetny, jak mężny, gdyż potrafi czcić 
zasług.i swego pokonanego wroga. 

· Utrata archiwum wojennego. Jak do
nosi ,,Now. Wrem.", w czasiie odwrotu z 
pad Mukdenu rosyjska głr0wna kwatera 
straciła znaczną część S\Vego archhvurn, 
miano·wide wszystlci.e dokumenty, mające 
jakikolwiek związek z dziataniami wojen
nemt, w,raz z dziennikiem aperacyi na tere
nie w'Ojny. Z tego widać, że ii główna 
kwatera rosyjska po bi·twie pod Mukde
nem cofała się„. „w pqrządku" rosyjsl\11m\ 
t. j. zmykala. co sił stairczy. 

Powrót z wojny. Czytamy w "Kur. 
Warsz.: 

z okden naszej redakcyi byliśmy dziś 
w południe świadkami mezwykle wzru- . 
szającej sc<eny. 

Na ogrodzonym skwerku pracowafo 
kilkanaście osób, a wśród nich staruszka 
wyrobnica. 

Nagle do ogrodzenia zb~1żyl się mlody 
żołnierz, zaczął przyglądać się pracują~ 
cym kobietom i na jedną z nkh za\-rnłar 
„Matko!" .. 

. Staruszka drgnęła, z;erwala się z m1e1-
sca i pobiegła ku żołnierzm.vi z krzykiem: 
.f ranek móL franeik". . · 

'' W jednej chwili -0boje: matka z sy-
nem . . sch\\·ycili się w objęcia ~ stali tak 
dlugo, dfl!go. 

„5-tarowi11a glaskała ogorwhl" t\ 'arz 
żołnierza .. syn cało,\\ at jej ręce... Posypa-

ły • li n n.ne 1n: 1: „ :rnuś 
sz !... Myśłalan1, i ci • nie 7..obacZ( ! 

to o? Jezu! Ranny! Ur\\ 
dy... Czy boli cie? ... 

Zcbrala s.ic gromadka prz cm.xin· v., 
poiem nlomal 1 trum... A oboje stali nic 
widzqc n kogo, \\ •buchając urywa~emi 
łowamj i - płaczem. 

Trwafo to dobre peęć minut - i z 
oczu ota zających przechooniów wycisnę
ło nic jedną tze rozrzewnienia... a~le lu
nął deszcz... Gromadka rozpłerz hła ie 
- a oni wciąż stali oboje, nie 1,;Zuiąc ule
wy. 

DO\\"riedziełiśmy ę że żołnierz dopie
ro co powrócit z wojny. Byt szer1.:.go

-wccm \\~ pułku żytom~er kim, nałt..'74cym 
d-0. dywizyi 11-tej. 

W txtwic- pod Mukdcnem dostał po
strzał w ,brodę, który odcrwal mu część 
szczęki. Obecnie po wyleczeniu powróci: 
1 przybywszy do War zawy, dowiedzial 
się w domu, że matka jest 11a robocie na 
skwerku. 

Pobiegł więc, aby jq jak najrvchlci 
powHać, i oto mimo \VOi~ dostarczyi nam 
widoku, ·który trndno opisać. a rncpodobna 

zapomnieć„. 

Żołnierz nazywa . 1ę fran<.:iszck Obk
dzit1ski. 

~~~tłHtHlH~~~ fłl !!!~~tH~~ 
Na sierpień i wrzesień 

można teraz zapisać 

„WIARUSA POLSl(IEGO'" 
. na każdej poczcie za 

l markę 28 i enygów. 
.._ zan. naszych Czytelników pros1111y 

t ~orąco, aby starali się o pozysk:rnie nam 
11ajliczn1ejszych no\\ ych czytelników na tl

dwa. miesiące. 

Nadesłar o. 
Na rynku „Moltkeplatz" w Bochum, 

daje przedstawienia sławna trnpa g.iimn.v 
styków J. Sitrohschnei1dcr z W~edni1a. Bliż
sze szczegóły znai<lzie ·każdy w głosze
.niu, na które zwraca się uwagę. 

·j· 

• • ·~~~· 
• • • • • ~ • • 
• • • • .j 
• • • 

zoata- : 

F. K. nr· 55. 

• • „ ••••••.•• • • • • "' Ludzie każdego stanu mogą o ięgnąc 
CE NIK 

NA l(SIĄŻl(I DO NABOżENSTWA, 
powieściowe, naukowe itd. wysyła każde
mu na żądan.ie darmo i franko. 

KSIĘGARNIA „GLOBUS" 

J. MROWCZYNSKJ. 
Rawicz-Rawitsch Pr. Posen. 

•••••••• • ••••• 
: Bocbum-Moltkeplatz. = 
I ~· Strohschneidera •" 
• amfiteatr. • 

w ciwarte~, p'flŁPk sobot~. n\edzit:'ę 

~ i poniedziałek • • 

• wielk. przedstawienie 

• • • • 
[ioląe1one • 

z walką siłaczy 
o nagrodę 50 mr • 

'\V niedzie ic 2 przecł ~ tf\ 'llienh po poł 31/ 2 
wieczorem o g t d1. 8 Po poł. o godz fJ1/! 
pmr.czanie olbrzymipgo bnlM111. Rozda.wa 
nie he;t,pło.tnc loaów. Kto otrzyma odpo
wiedni numer m żt• durmo c dbyć podróż 
bnlonem. Podcza~ knżdP.g 1 przed-1tnwlc
"ia gimnn\'ltł'kl. na v.ydo iej llnio wież ~
w<>j. O liczny udział w prze ·istawi<>ni 1 

pr .si .J. STROHSCEINErDER, dyrnator . 

• 

Tow. śś. Piotra i Pawła w Bruckbausen. 
Dooos:imy ninJejszem członkom, 11ż po

. grzeb 

•
• płelgrzyn1ł 11 Oberlmusen 

. ł okolicy! 

: Książeczki a1a pielgrzymów 
śp. Kat.arzyny Macioszek 

nie odbędzie się w piątek, lecz dopiero w 
sobotę 22 lipca. O liczny udział prosJ (1) 

l.arząd. 

są do nabycia w K11ięgurni polskiej 

w O herba useo, Marktstrasse nr. 99. • • • Stanisław K ttśnierek. 

••••••:• • Największy wybórl Najtańsze . r~ny! 

• + J.GROSS w .Steele, 
• ul. Chausseestr 13 ul. Chausseestr. 13. 

Dom obuwia 

+ M~1~k!~ll~~,~~~ze li Oam~~:,~~~wlki 
od3, ~a mr.poc;,,. od4,00In.pocz 

Trzewiki dla dzieci 
--- ze skóry koń:;kicj --~ 

21-24 25-26. 27-30 31-35 

, __ 1 9_5 __ 2_A_5, __ 3_.o_o-__ 3_,4_5_. I 
Wszystko obuwie jeet bardzo lanie. 

• --
Dla Rodakóii 

b:utlz•) k•1 rzvatn11 rzadko 
nad11żsjąea ·sic "rv31_ -
bnoić. Ma.su na 11przct
daż 1 dom w Rec·kling
haujen-SUd lGrull bad) 
bardz:•l te.rii 1 i przy 
makj wpł11de :)00 do 
1000 me.rek na. sprzedał. 
Zgł1> zenia przyjmu,ie 

W Grabarski 
w Recklioghausen-Sild, 

ul Hocbstr. nr· 85. 

Młody człowiek , 
pos-wku.iei3~romn e ume
blowanego pokoju wraz 
ze stnłuwaniem w Laar 
lub Stokum. ł1askawe 
zgłcszeni~ upraeza eic 
przysłać do Redakcyi 

,.Wiarusa Polskiego" 
w Bochum 

(~ ! pod list ,J. K. R. 
Z11.raz p Jtrzebna 

dziewciyna 
z pow.~du wyjścia iza. 
mili poprzeónie . Z1-
1ługi wysokie. Panna 
z uczciw~j rtld1iny la 
16 lic.Zf\C&1 może ws~pi 
w nauko do l&lada 

kolo ial f o. 
W. Mroskowiak. 
w Reck.lioghnueen-end 
3) kład kolonialny, 

Louttbergstraase nr. 29. 

. Z I<rety. Biuro Reutern donosi z I(a
ncti. że' koosulo\\·Je Ópiekuńczych mocarst\v 
zeszl~ s_ię dnia 15 bm. w pobU~n. Ka,nei z 
~rz.YWódcami · powstanii.a na I(reoie ,; ?
s:via<lczyłi im w imierviu tych mocarstw, ze 
1 • 1 emożliwą · jest z.mLana polity'c'Jmego sta.-
· ~-,..._:_~ffi-?·-.!P---4-IA&-.~-~„ ~. -.~. ~_,__~_,__~---========ew="~:::~&iii~iiiml!m!~S!Si~~ma~~:;.-.nmier.llb•ę•d•l•iell:1E'!llmlml:~~:2=~~EZ~S!~nll„9!11S!lllllm„lml1B„t•~•.:„l!lllml!l!!lllDl!!l!lr· 

... „. 

••t •""··· „ 1 •• 

;Ul I ~, •. 
. i ttl. na. · ~dpłatę alb.o .za ·gotówkę 1' Up Qwać bęrlą n 

-·~ ·· I. &S~ . . , . v. d. Heydstr·.:·17 .. 
·"" . ... ł ~. : „,' . 

·,_. : ., ,,-·· ·_.!"· : 'J ". 
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Kałernberg ! 

111. Jiełeldna s•. litreh•tr. 32. 
Że 011'.adłem w Katernberru, wuysey jui 
,,·iedz~ * "\V ulic)" Kościelaej 32. mali i wiel
cy p łwiedz4 • Ze tam ildad botów, 
trzewików i obuwia nie złego *' Jlalls' -
1uiliana Kowalez)ka, •ewca pol
skie(<> * Butów, M-zewiczków, tr1ewik6w 
wSJelkiego rodJ1aju * Coraz witcej przy\y
wa, aby dla ka.łdego stanu " Płci i wieku 
mieć wybór, jak w keięclze Koranu • Wsze
lakich przysłów i modlitw muzułmańskieh • 
Tak u mnie znajdzie wybór trzewików pań
skich • Wszystko eleganckie, mocne, trwa
łe. ''cale nie zdarte • Ze gdy obejrzysz i 
f".irmę nową powiesz : to kupić war~~ * Bo 
tanie ceny usługa skora, już prawie wszy
stki n z:i:m:i. • V" szewca polskiego Kowal
czyka :\Iaksymiliana • Zt~d Bracie Rodaku 
gdy będz"csz potrzebował • Obuwia 111ocne
go wygodnego, abyś nie kupował «' U sze
wca ob r ego, tylko u maj itra polskiego • Bo 
ha3łem naszem zawsze : Swój do swego. 

Maksymilian Kowalczyk, 
(3) m13trz szewski w Katcnbergu, 

ul. Kościelna nr. 32. 
Prac o w n i a n a mi ar ę. I 

Szanownym Towarzystwom polskim 
oraz zacnym Rodakom polecam .się do wy
Arnnywania 

MUZYKI NA FORTEPIANIE 
1Przy mniejszych zabawach towarzystw o
raz na wesolach. Po praktycznej nauce u 
R>ierwszorzędnego fortepianisty p. Rara w 
<Gelsenkirchen, zdolnam zadowolić wszel
flde życzenia. 

M a r y a W il k o w s k a. 
w Schonnebeck, b. Kray, Friedrichstr. 3. 

Tank> oprawiam 
wszeUde obrazy, wianki, wJązarld I t. d. 

Zarazem polecam karty narodowe i powio
szowania, wszelkiego rodzaju, hurtownie i de
talicznie. Obrazy rengijnc i narodowe po jak 
najtańszej cenie. Stemple dla towarzystw i 
osób prywatnych dostarczam prędko i tanio. 

J a n S t a c h o w i a le, 
l(slę2arnJa polska 

W ANNE, Karlstr. 1. •• „„ ... „„„„„„ .... 
Otto Fangmeier, 
Bochum, 12 Hochs\rasse 12. 

W tym tygodniu: 
Wielkie znjżenie ceny 

wszelkiego rodzaj u 

obuwia 
szczególnie kolorowych 

butów i trzewikow. 
Wielki wy bór! Dobra. robota ! 

korzystna sposobnoić 
do zakupna eleganckiego i trwałego 

~~-~obuwia 

dla dzieci, dam i panów. 
(Proezę zważać na me wielkie okna 

I wystawne.) I 

Otto Fangmeier, 
Bochuin1 12 Hochstrasse 12. 

Młodzi robotni-

T. SłJDWAN, cy i ro botniee 
znajdf\ dobrze płatne i 
trwałe zatrudnienie. Ko
szta podróży zwraca ei~ Skład główny Ob h Filia 

narhtstr. s er ansen Kircl1weg 140. 

Największy skład kolonialny 
tłnszezów I win. 

Świeże śledzie, sztuka 5 fen. 
Marktstr. 17 - Rynek 17. 

Naprzeciw firmy: Gebriider Bohm. 

...- Dobrze I tanio -.a 
kupuje się tylko 

11 w skł~~~!e skór 
B. Schlieper 

w Oberhausen. 
Największy wybór pode1Zew i wierz
chów, oraz wszelkich artykułów 

szewskich .. 

Adres: Bocbum• 
Lindener ZUnd
waren -nad Wet
terl.ampea-Fabrik 

C. KOCH, 
Linden. (Ruhr). 

dla m-:żez1zn, 
które bardzo dobrze odrobione, 
mają wszystkie dobre dodatki, 
7.robione są podług najno\1\"szej 
mody, także bardzo pfękne 
cza„ne ubrania, tak elegan
cko odbrobione, że wyglądają 
jakby były robione podług miary 
'Vartość ich dochodzi aż do 42 
marek. Od dziś, a7. do 30 
lipca, godziny 2 w południe 
sprzedawać będziemy każde ubra
nie, bez wzglądu na jego rzc
c,r,ywistą wartość po 24 marek. 

Wielka partya . 

ubrali dla meźczyzn 
=z resztek= 

bardzo elegancko odrobionych, na,j
nowszy krój, elegancko leŻf\Cych, dopóki 

upa~ ttarczy 

kafde ubranie tylko 18,75 m. 
Do każdeg& ubrania, n: oże sobie każdy 
~ybrać zupełnie darmo, bardzo elegan-

M:ela.H A R T O G, 
Bochum, 

wł. M. Miscbkowski, 
tylko ul. 25 Obere Marktstr. 25 

i narożnik Rosenstr. 
Największy i· najtańszy skład 
(1) specyalny w Bochum. 

. -
Pijcie nalewke ! J 

000000000000000 000000000000~ o . g Farby • Hellife110 rodzaju, 
0 oleje, laki, pędzle, bronz-y, melone '8 
2 kre~y, farby. urabi8;ne i pokosty 8 
g mozna u mme nabyc. 

I Piotr Budzyn w Baukau, 8 
ulica Henrrka (Heinrichstr.) niedaleko ko- ~ 
ściJła katolick"ego. (4) o 

800000000000000 00000000000008 •••••••••.•••• „, 
łllł W niedzielę, dnia 23 lipca • 
• o godz. 31/a po południu odbedzie slę • 
• wielki bezpłatny • 

• KONCERT • 
• w ogrodzie. Bil 

• 
Wrs.zie niepogody odbed~ie się koncert .„ 
(1) w eali. 

• Fe1·d. Welmer, • 
• gościnny li 
• Hochlarmark II., Stuckenbu:ich .• 

••••••••••••••• ~hlm~-~~.~~~~~~milll~~ ... 

S:KLAD SKOR 
w Bochum, 

Victoriastr. U. Konigstr. 2. 
poleca po cenach najtańszych skórę 
wykrawaną (Lederaussclmitt), oraz 
wszystkie artykuły szewskie. I 

J. Di•obłg · 
'"° pobliżu knapszaftu. 

Postbestellungs„ Formular. 
Ich bestelle hiermit bei dem I(a!serli

chen Postamt ein Exemplar der Zeitung 
„Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitnngs~ 

preisliiste 128) filr August u. September 1905 
und zahle an Abonnement und Be~telłgel<I 

1,28 Mk. 

Postbestellungs-Formular. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kałserłi· 

chen Postamt ein Exemplar der Zeitung 
„Robotnik Połslti" aus Bochum fiir August 
u. Septe.mber 1905, und zahle an Abonoe
ment und' Besteil~eld 0145 Pfg. 

• • • • .d. • • • • • • 190 •• , 
Kalserliches Postamt • • .. · 

1111111111111 11111 li I li li 11111 li li • 
= = = 

er1Dan (Jo ,Rh· ot 
ul. Pabrikstr. 49, I narożnik 11.onigstrti 

na zw. anie ni s ·rze 2 • ·= 1. 
= ii = ..,..,1 . Czwartek, piątek, sobota, niedziela _.,.I 

! (1) garderoby dla mężczyzn, chlopców i do. roboty oraz obuwia. E 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Za dnak, uakfa4 i rcdakcn oo powifl4ztałllY A a. t o 1 I B r e I s k ł w Bochum - Nakladem i czd011kami ·Wydawnlctwa „ W1a ruaa P~esr;ow w BochlDll.t 
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· l l; z·„ •rrtaJlk9łi , 011. l~~ 
~ • ..JU1; _, ,> i"t :~ 1"' „ "'"' „'""2 „.~, 

•. . ' s. . ~ \ n: . 
~~M~skwie odbywa się . Kongres ziems.tw. -

nJ Kongres ziemstw otwarto we wtorek 
\\ ,Moskwje. Policya 1 mbila z początku 

~5rudności, lecz ostateczr~Le pozwolono na 
odbycie nflrad. Kongres będzie obra<low,ąt 
na<l projektem konsty,tucyi opracowan.y1 i 

pr~~?i BułygJna. „ 

\ ( r Japońskie warunl(i pokojowe . . 
.1 . Wedlug przypuszc~e11 w Petersbu~u, 
iaP'Ońskile , warunki pokoju są następujące: 

J) Odstąpiienie Japona Sachalinu. 
ł 1. ' ~) Zwn)ceniie Mandlżur:yi . Chin01l11 z 
w}·jątkiem półwyspu .Diaotung, który przy 
pa.cJnie)aponii. 

3) Uzqarute !apońskiego protęktoratt? 
nad Koreą. , „ 

4) Zar?.ad Japoński na k91ęd Q.iarbi•n„ 
Port:.Artura. - . · 

5) 'Zapłacenie prz\!z Rosyę ·Ods~kodo; 
wania.wojennego w wysokości trzech mi 
biar!.łów franków. . 

Janodczycy zabierają się do oblężenia
1

Wła 
. I . ;- ,( dY,WOs(oku. . ~ ' . l. i 
· „ Na ·}:>ólooc od Wlady\\tostDl~u ' wylą~ 
tt-0\\•aly n'iespodz.iartie wacznte s.iły ja:pdńi 
·skie: Na południe od Wtadywostoku )Ta-: 
stąpi. to n:ieba:wem także, gdyż admirał 
1(amimur·ar donosi· o ·ostnetiiwainiu wybrze-1 
.ey przez jap-ońskie lodz\ie acrHyforpedo.\ve.; 

1 1~s ~~ ~~' „, ~\~ rL, 
•··.r;··· „,iliUtJ.·l'i Kjd.EH. „n. • ':111:11 I 
.(' · L .r •• ·,~elegramy, , 1Lri 11 

·• r.l.,:.- ·1s< ' , . 1
• • .1 

, I a n g e r. Wojska suJtan.a m.aro· 1 

.k~pskiegÓ . pobiły niedaw® .na głow~ pre· I 
tendenta do tronu. · Obecnae doą<,>s_,zą, t-e 
pretendenta uciekającego ku Sidi Melluk 1 

. opu.~~czają jego z~olenni:Y ·. . . . I 
I( a t o w i c e. W SosnQwickiem are. 

s~tu1ją .Przywó'-'.:!ów rQbotÓików ~ • ię _J1. !O· i 
are~ztowa1;10 70. „ , .,.. 

' ·~pet er s bur g. 'z Ktonstadtu &no· I 
szą, że· załogi na kilku statkaeh wojennyeh 
okazują opór/~ .1. 

JAI "~'I ql );1 „l..1':" 
m;:z 

„ , . t , • -J"'i: r'TJ;;r;-- I 

L ~ 1'laburzenie ·na Raukazlę. ~
1

:..-. I 
Rosyjski „Goniec U rzędowy'·' podaj.c 

następujący komunikat urzędowy o ru;ehu ' 
rewo!ucyjd1yt11 w Tyf1tgie. W zia)burze- ! 
nrach iych ujawrtitly 'się bardzo \.vyraź·nie ' 
przeczhośc:i1 ii· niena"\\i•śc~ naroclo~ e. Rio·-

' botnky, przybyli aż z glębffi R-0Syi, oraz Ta . 
tarzy \Vystępolwali wed!ug „Ooi1ca Urze
dm\·ego", wrogo \Vobcc tubylczej ludrtości 
gruzlińskiiej, Komunikat brzmi ja,k 1nastę-
Puie: . · 
~ ·Minurnne dwa tygodruie ziaznatzyty się 

a1a Kadkaiie wzmożxmą dz,1ałalnośc:i4 par
tyj rewDlucyijnych w Tyflisie, których dą
iżenia skierowane byty oo wytworzenia za 
ntiaszania w bie'gu mi,ejscowego żydia e
iko1nothk2in1....,.,.o. towar.r.rszyt.ai ,im otwarta 
' Walka. ze z~;ol~rnnikami.r porządku zarówno 
z Pośtód osób prywatnych, ja!k i z pośród 
Przed~tamcierJi admi:nistracyi, oraiz z wez
Wain:001~ do ochrony ludności wojskami!: 

Talk w dniu 15 (28) czerwca, gdy od
było się zebrainie grupy robotników depo 
ko.lej.owegoi tyfliskiego t warsztatów ~Y!b
Skich, grnpy z P'Qchodzenia jej uczestmikow 



tlY „Ortsa:nncr" lub „Landarmer") nie jest 
wyborcą. 

Kto pobiera czy pobierał pensyę jako 
. .EnwaHda wojskowy, rentę starości, ruemo
cY. lub kalectwa, albo zapomogę z kasy, 
.chorych, jest wyborcą, \\i1ec powinien by~ 
..umieszczony w sprsie i dopuszczony do 
'".> borc'1w. 

Kw z powodu klęsk« ogólnej, jak po-
wć.Jź lub nieurodzaj, otrzymał zapomogę 
.z kasy państwowej lub ziarno na zasiew, 
jest mtmo to wyborcą. 

4) Natomiast nie jest wyborcą, komu 
sąd prawamocnym wyrokiem odebrał „o
bywatelskie prawo honorowe". Sądy 
prze.cie± odbierają prawo honorowe tyl
ko na pewien czas, nadwyżej na lat dzie
si~ć. Skoro czas, przez sąd wyznaczony 
mmuc, to talki skazanfoc IDO'Że wybierać na 
rówl1ii. z innymi. Kto utracit prawa honoro 
we za przestępstwo polityczne, odzyskuje 
te prawa, skoro tyko karę odsiedzi ub zo
stanie ułaskawiony. 

O zarządz.ie i lokalu wyborczym. 
Na każdy 0 1bwód wyborcŻy - mianuje 

wladza państwowa przewodniczącego• wy 
borów 1i jego zastepcę. 

Nazwiska przewodflJlczącego i jego za 
stępcy oraz miejsce i <lzień wyborów na
leży oglos:1ć przynajmniej tydzień przed 
wyoorami w pismach urzędowych, a prze
tOO:c111i gmin powinni to w sposób odporwie
·<lnl: podać do wiadomośai wyborców. 

Prz.~wodniczący obowiązany jest za
mŁanować pisarza do spisania.i wotokulu 1 
przynajmniej trz,ech a. najwyżej sześciu Ła
\\ ·uiików i zawiadomić 11ch o tern przyinaj
mniej dwa ~n:i przed WYibor.ami. 

Przewodniczącymi wyborów ani ich 
:zastQpcami, pisarzami, lub lawnikama· me 
mogą być osoby, piastujące bezpośredni u
rząd paflstwowy, t. i. urzędnicy, pobiera
jący płacę tylko z kasy paflstwowej a nie 
z gminnej. 

Przed rozpoczęciem wyborów podają · 
fawrnicy ~ pisarz przewodruiczącemu rękę 
na znak. ż~ będą tak sum1e111nie przestrze
gali przepisów wybor.czych, jak gdyby na 
to złożyli µrzyslęgę. 

Stół, przy którym siedzi zarząd wy
oorczy, ma być ta!k ust~wiony, aby wybor 
cy z każidej strony do n\iego• przystępować. 
m01gU. 

Przy stole powinni zawsze zasiadać 
przynajmr.~ej trzej czlol11kow~e Żarządu wy 
bor.czego. Przewod1niczący 1 pisarz nie 
m0gą "·yjść ~ izby. wyborczej równocze
śnie. lecz ałbo jeden, albo drug_i p.owi'I1ien 
zawsze siedzieć przy stole. 

Na. stole ma się znajdować naczyllJie z 
pokrywką (urna wyborcza) <lo składania 
kartek wyborczych (w kopertach). 
Przed wyboram~ należy Siie przekonać) 
~zy urna wyborcza jest .próżna. 

Obok izby ·wyborczej ma się znajdo
wać dmga JZba, do: której tylko z izby wy~ 
bor.czej w\e.jść można. Gdzie o taką dru
:gą izbę nie można się wystarać, tam ma 
.zarząd w izbi.e wybarcz~j ustawii6 prz)"nai. 
mn/1·ej jeden stól zd:alai od stoilu zarządowe
go i zastan~·ć go tak„ żeby nikt nie mógl 
widziee, jak tam wyborca kartkę wklada 
<Io kope1iy (torebku) wyborczej. 

Z z ipisków oficera japońskiegfJ. 
·(Bpizod z bitw:y mukdeńskiej). 

„Times" .oglasza interesujący pamięt
nik japońskli.ego pprucZ'nika Tokutaro Os
hio. który w b!itwie pod Mukdenem ·otrzy
ma! dwa odznaczenia za waleczność. Pa
miętni~{ pisany w żywym i barwnym sty
lu, okazuJe z jakiem męstwem i stanow
czością walczyły wojska japońskie. „Bi
twa pod Mukdenem - p~sze ów porucznik 
- rnzpaczęła się właśc1wie ·pod Ha}kon
tai. Od tego czasu szLiśmy za. nieprzyja
cielem krok w krok bez wypoczyrrku. U
ciekający prób-ow:ali od czasu do czasu za
trzymać się i stawić opór pościgowi, ale 
msze l'elkkie oddz1faly konnej piechoty ,j 

dragonów zaraz wysuwa.ty się z boków 
got~J\Ve do uderzenia na Rosyan, skoro 
tyliko ci opuszczą swe stanowiska. Od 25 
stycmie bn1!a bo jowa nam sypialnią byta, 
.a nasze ubrania łóżkami 1i pościelą . 

Od 24-28 lutego staliiśmy w fanlato
ra; 1 marca przydzieleni'pod rozkazy jene
rafa Tatsz.ifi, poszliśmy. na Dodaiszi a starn 
tąd do Zeninenyho. ·Wojska rosyjskie zaj
rnowaly taim stanowisko silnie, jak nvykle, 
7 natury c1bwaro\\-ane, a nadto umocni01ne 
wszeJikimi sposobami nowoczesnej sztuki 
inżynierskiej; byty tam siatki z . drutu i wil 
cze doły sznury wylotów karabinowych, 
sterczących z poza snnych murów wato.
wych. Powoli, krok za krok9em posuwa
Mmy s i ę .~'śród graclu knl, a karablirry _ ,i 

W izbie wyborczej f>0\\'1men zarząd 
wy.łożyć tylko usta we wyborczą 1i regula
min. wyborczy. Natomiast nie wolno w 
nzbie wyborczej w czasie wyborów w-;rikła 
idać anL rozdawać kartek wyborczych, ani 

' pisać kartek, ani wygłaszać mów, am u rzą 
. dzać narad, ani uchwalać cośkolwiek. Do
zw<>l<mo są tylko na·rady i uchwaly Za!rzą
du wyborczego w sprawie porządku przy 
wyborach i w sprawie ważności kartek. 

O wyborze posła do parlamentu. 
Wybory -do parlamentu niemieckiego 

są tajne, to znaczy, że wybieramy posłów 
!kartkami. l(artki muszą być z łltałego pa· 
pieru, a mają mieć 12 centymetrów <!il.ugo
ści i 9 cm. szerokości. Na 1kartce ma być. 
wydrukowane lub napisane nazwisko i 
miejsce zamiesz'kania ka1ndy<l'ata na posła 
z takian.1: dodatkami, żeby go mOŻ.na od ra-. 
zu odróżin~ od Lnnych osób tego nazwiska 
zamieszkailychw jednej miejscowości. Ta
kim <l·odatkfe:rn jest przedewszystkiem illnię 
chrzestne i stan lub zawód. - Kartkli. po
winny być czyste, n1epoplamione i ·nie wol 
no SJ1ę na nich podpisywać, aini robić jakich 
'kolwiek znaków, ani pisać wtięcej, pró:z 
"imienia ,nazwiska, stanu lub zawodu 1i mJej
sca zamieszkanli.a kandydata. 

Każdy wyborca polski powinien wcze 
śnie postarać sie prz,ynajmniej o jed!nę kart 
kę z nazwisikJem ka1ndyidata polskiego, a 
•nie zawadzi' mieć w zapasie wiięoej !kartek 
na wypadek, gdyby s~e jedna poplamila 
lub 1gdyby ją jaki przedwnik zabral, ina co 
zresztą 'fliikt nie ipo.w.iinnen pozwolić. 

Karteczkę trzeba owiinąć w czysty pa
pier lub w czystą chustkę i schowa'ć do 
kieszeni lub pod kamizehkę, ale tak, żeby 
nie wypa:dfa. Kto się boi, że m01gliby mu 
po drodze zabrać kartkę, powinlen konule- · 
.cznAe w drugiej kieszeni mieć jeszcze ie
dnę. 

Tak, zaopatrzany w kartkę ·i nazvYi
skLem naszego !kandydata, wchodzi· wybor 
ca ·do izby wyborczej. Tam dostaje darmo 
kopertę czyli torebkę papierową ze stem
plem urzędowym. Z tą kopertą powinien 
wejść do ub-ocznej izby, a gdzie takiej izby 
nlie" ma, tylko stól zasł~rtiony, przystąp;ó 
do tego stołu, wyjąć z kieszeni kartkę z na 
zwiskiem polskiego kandydata, przekonać 
się, czy to rzeczy;wiiście polska kartka i 
czy nie poplamiona:, potem trzeba się prze
konać, czy na koperaie nliema, prócz urzę
dowego stempla:,· innego znaiku i1 dopiero 
potem wlożyć tę kartkę w kopertę, jak się 
Jlst wkłada, ale należy uważać, żeby z kart 
iką wyborczą nie wklaidać innych szpara-

. gaiów, a mianowioie papieru, w który była 
zawiiniięta. 

Gdyby kto otrzymał ·kopertę znaczoną 
.n~ech ją odda prze·wodni'czącemn i zażąda 
nieznaczonej. 

Komu \V.ciśnięto kartkę niemiecką, 
niech Ją w izbie ubocznej lub przy zasłonię 
tym stole zg:nliecie i schowa, g<lzie jej fvi1kt 
nie z1najdzie, a tylko p-0lską kartkę _należy 
włożyć w kopertę. 

Gdyby kto włożył jednę polską a je
, dnę niemiecką kartkę, to obie byłyby n~e
ważne i głos by nam przepadł. Przepadł
by nam gfos także. gdyby kto ~'lożyl dwie 

· kartki po·lskie, ale k~dą na innego kandy
.data, bo te kartki byłyby n11eiwaime. Gdy-

. dziala Maksima tworzyły beizustannie ja-
1ldś dźwięczny sZJmer, jak gdyby tysiące 
drozdów śpie\vat-0. - Obok mrnie z praweJ 
strony pada żoln11erz, pada drugi z lewej 
jednego przedemną kula rozdziera: na sztu
J.d; :kawałki dafa rozlatują siię na wszyst
kie strony, niektóre uderzają mnie w 
twarz. Głos oficera zbierającego ra.n:nych, 
rozikazy rzucanie silnym głosem, bainzai ,na 

.cześć mikada, ostatni jęk konającego - to 
wszystko ·rr(~esza się ra.zem w zafęcie boju 
i gdyby rzeczyw~stość ntie stala })rzed 01-

czyma, mOŻinaby myśleć, że to ·tylko jakaś 
' ciężka zmora senna„. 

Po wysiłkach dziennych miejscowość 
pozostaje w rękach nieprzyjadela. Nasz 
pulkown~k je~t ranny, a wielu ofrcerów nie 
zdolnych ·do walki. Ody o tern dowiedzieli 
się nasi ludzie, ich zapal i stanowczość 
potęguje się , Oświadczają, że żywi nie o
puszczą placu walki, ani nie })ój.d.ą do sZPJ
tal~, aż pierwej sztandar pułkowy zaw1-
śnte na walach rosyjskich. 

W nocy pulkownik zwofal oficerów 
i oświadczył, że musimy· wzJiąć pozycyę 

choćby za wszelką cenę, w przedwnym 
razie zaniedbaliśmy swe obo.wiązk1i wobec 
towarzyszy broni innych oddzialów. 
„Gdy nie mamy żadnych rezultatów, to ,nie 
pozostaje nam nic innego jak - umrzeć. 
Moi panowie, chcemy teraz uderzyć na1 nie 
przyjaaiela i wzywam was, abyście swe 
życie wrnz ze mną złożyli na placu bitwy". 
Jak z jednej piers[ rozlegle się: „Banzaj ! 

by kt0 w Jcdnę kopertę \vfożyt więcej kar
tek na jednego kandydata, to tylko jedna 
byJaby ważna. 

Trzymając zamkniętą koperl!e w r~u 
przystępuje wyborca do stołu zarządu 1 

wymienia swoje nazwisko, a .kiedy zażątla 
ią, obowiązany także powiedzieć, jak mu 
na hmę, gdzie mieszka, czem się trudni, 
czyli Jaki jest jego stan łub zawód i He ma 
lat. Potem clleka, aż pi'sarz znajdzie jego 
!flazwisko w spisach wyborczych. Od wy
borcy, którego nazwisko w spisach wy
bot1czych znalez.iooo, odbierai przewodni
czący wybarów lub jego zastępca 'koperte 
z !karteczką i nie otwierając jej, ani zaglą

·dając do jej wnetrza, wkla<la zaraz do ur
ny wybO'rczej, a pisarz zaznacza to wsp1-
sie. 

Wyborca może potem spokojnie iść 
do domu, g<lyż spelni~ swój obo·w1jązek o-. 
bywateJ·ski. 

Ale niech każdy pamięta, że przyjete 
zostaną tylko karteczki włożone w urzę
dową, stemplowaną koP,etrtę bez znaku 1 

tylko od tych wyborców, 1którzy weszli <lo 
izby ubocznej lUJb tam, gdzie takiej izby nie 
ma, przystąpiFi do za.słonionego stołu. Trze 
ha t.~icty konaeczme zastosować się <lo prze 
pis u. 

Kto niema rąk lub nie wfada rękoma, 
kto z powodu kalectwa nie może sam wy~ 
kooać przepisanych czynn9'ści, może z so
'bą zabrać przyjaciela, któryimu "" jego o
oocności w przyznaczonem na to miejscu 
włoży kartkę w kopert,ę i odda przewo.
dniczącemu. 

Oddawać kartki można od godzi1ny 10 
•przed1 po'ludniem do 7 po poludllliu. ·Nie 
trzeba przecież czekać do ostatniej godzi
ny, bo wtenczas zwykle śdsk bywa a jak 
godzinai 7 uderzy, to już nikt kartki oddać 
nie może, choćby pół godziny i ~Uużej był 
w izbie wybo1rczej i czekał na swoją kolej. 

(Ciąg dalszy nastąpi). 

Ziemie polskie. 
Z Prus Liacbodnich Warmii i Mazur. 

Na wiecu przedwyborczym w Toruniu, 
·w którym wzdęło udział' kilka set \\'Ybor
ców, zgodz.ono się jednomyślnie za pono
wnym wyb°orem in.a posła p. Jana Brej
skilego. 

Nytych. Zgorzały tu w niedzielę rano 
zabudowrunia mustrza szewieckiego Dąbro~ 
wskiego "i ślusarza Schwarza doszczetnlie . . 
Ody ogień, jak mniemano, już przyUu1111i10-
no, i straż ogn.iow.a miejsce n~eszcześc1a 
opuściia, zapalily się sąsiednie budynki rze 
źi1ika Beckera, a ztamtąd przeniósł się o
gień na zakład fotogrnficmy p. Klageman
na, na rzezalnię p. Beckera ,i staj!lie kupca 
.Ruhma, niszcząc wszystko doszczętnie. 
Szkoda! powstała jest dosyć zna:czna. 

Z l(artuzkiego. Zatrudni<my przy bu
OO\.Vli.e •kolei lęborsko-kartuzkiej robotnik 
Kuchta z Kamienicy, dostał srę 1wieszczę
śliwym trafem pod będący w. biegu wagon 
kolejowy ii stracił wskutek tego prawą no~ 
gę. Nim jeszcze zdołano odsta\\ić go dQ 
domu chO'rych w Lęborku, gdzie mianl> do-
konać na nim opera.cyi, skonał. ·· 

Z\.vyciężyć lub zginąć!" Zaraz wydano 
dyspozycye: · „Kto bez rozkazu wystrzełll, 
stanie! przed sądem wojennym!" „Walczyć 
tylko bagnetem!" „Niech nikt ŻY\VY me 
próbuje tu wrócić!" itd. 

Atak rozpoczął się o godz. 2 nad ra
nem. Doszedłszy na 300 metrów do pozy
cyj wstrzymaJ'iśmy się dla wydania osta
tnich zarządzeń, poczem podsunęlltśmy się 
na 100 metrów pod l.i11u1 ,ę rosyjską. Nieprzy
jaciel zaczą! zasypywać kulaani i granata~ 
mi z wszystkiich ka.rabinów i dzliaJ Maksi
ma oraz z J.ekkich dział polnych. Poni,eważ 
odleglość byla bardzo mała, pomimo ciem
ności nocnych ogileń nieprzyjac&elski za
czął w naszych szeregach strasztiwe robić 
spustoszenie. Jeden żołnierz skręcił się 
nagle w miejscu i wyrzucil karab*n z ręki. 
Trąci.tern go z lekka w ram•ę, czy przypa<l 
kiem ze znużen~a nie zasnął; - on już nie 
żyt. Uslyszalem za sobą szcżekait~llc zę
bami - to inny biedak wyrzucał z siebie 
obficie krew. Pomimo to żaden jęk, żaden 
krzyk bólu, ani nawet stłumione westchn~e 
nlue nie wyrwało siiię nigdziie ! Żołnierze 
pamiętaH o rozkazach. 

Dobiegłszy do miejsca, skąd m0igliśmy 
"idzieć zasiek, z gromkicm ,,banzaj" rzu
CJiliśmy się na·przód i zajęliśmy zasiek. My 
- to znaczy: kilka tuzinów naszych żoł
rne rzy - parl1iśmy do szaiiców od prawe
go skrzydfa. Nie było tam ptzeszkód z 
<l mtu. ani zasieków. ·_:_ Przeskoczyłem 
rćrn.· i nasyp i \\ oadtem do ś rodka. St~ło 

.;ł, 

Z W-aeL Kt Puznańskie(o. 
Witkowo. .Majątek Sokolowo 

żący do p. Wiirtz, Niemki, w powiecie 1ł.· 
• kowskim, obszaru około 400 mórg, nab 
drogą kuPfla za i>OOroo.n.ctwem Biura P ~ 
cetacyjnego Mikulskiego W1 lnowroc1a\\a: 
p. K. Malczewski z Poznania. Prze\\·~ 
szczenie nastąpi w środę. 

Koronowo. Prasowac~ka panna .. 
szewska w 19 roku życia, zajęta Prćl.SO\\~ 
niem trąciła przez. nieostrożność pałącą s~ 
lampę, która się wywróciła i ekspl · 
wala. Plomienae objęly jej odztienie i \\' 
dnej chwili stanęła cala w płomieni.le~, 
Na krzyk żywej pochodni przybyt z l>Olll~ 

1cą siodlarz Reilnholz, wprawdzie Płom1en1 
stlun1Al, lecz sam sobie tak ręce P<>Parzy ~ 
że ~zas dluższy b~dzie nie z?~le~ do prac~ 
a meszczęśhwa ofiara talk c1ęzk1e odni~!; 
poparzenia, że pó:hno wieczorem Wśr~ 
wielkkh męczarni życie zakończyła. 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Huta Laury. W tych dniach stały si~ 

tutaj trzy wfieLkrei nieszczęścia. 10-ietni 
chłopak robotnika U ryg·~ stal sobie na brze 
gu stawu hutniczego, gdy w tern jakiś chlD 
pak roznoszący gazety, przechodząc obot, 
p~hnął go tak silnie, że wpadł do stawu 1 
'utopił się. Trupa zdołano dopiero po 20 
minutach wydobyć na wierz·ch. - Drugie 
nieszczęśoie stało się tutejszej hucie. ()(j. 
lcwacz Duda mial od wieść wózek z rozto
pionem żelazem. Myślał on, że żela:zo już 
jest zastygnięte i wylal gorący plyn za 
wcześnie do wody, wskutek czego .nastąpi 
la okropna ·eksplozya. Dudai został stra. 
sznie poparzony, tak iż zaledw.ie zdofanoj 
go zanieść żywego do lazaretu. Maszy. 
1J1ista Wąsi1k i inny jeszcze przy eksplozyi 
obecny robotnik zoiStat taiksamo dość zna. 
cznie poparz·ony. - Trzecie nieszczęście 
stalo się na kopalni 11 Richtera" . Wskutek 
przedwczesnego wybuchnięcia dynamitu 
skale('.zor.y zostal okropnie w twarz gór· 
rt~k Janoszika, tak, iż za\\.njeść go musia,no 
do klinrki okulistycznej ·w l(a towkach. 
Praktykantow;i gómiiezemu Siissmuthowi 
zaś oderwalo jedną rękę , oprócz tego utra. 
ci! słuch. Smutna jest dola robotników. 

Racibórz. Zastrzelil sie tutatl pe1w'ien 
mlody 26-letni mężczyzna w lesiie koło Po 
grzebienia. 

Bytom. Góri10ślą.zki obwód przemy. 
sfowy nawiedzila cieżka burza z piomna
IllL, gradem ·i ·oberwaniem chmur. .Burzy 
towarzyszył Szalony orkan. Najwięoej u
cierpiały miasta Glilwice i Zabrze z okoli· I 
cznem1 wsiami. Wicher poczynił ogromne 
spustoszenia, a grad miejscami pokrył ZJre-
111Jię na kilka centymetrów. Wod~ w uli
cach dosięgała metra. Setki drzew wyr
wane zostały z korzerniami. W Lipinach 
zapadła się jedna z hal huty cynkowej, w 
której pracowało 60 robotnikó\.v. Znaczna 
ich częsc zasypana wstała gruzarm. 
Dwóch robotników jest zab.itych, .dwóch 
ciężko rannych, a kiłkunastu lżejsze odnio
sło rany. Na domiar nie.szczęści.a \Vybuchi 
w hucie pożar, 1który wietkie \vyrz.ądzil 
szkody. 

kilka postaunków wywi.ado-vYczych - po
strącalem ich rękami <lo rowów, szabli nie 
wydobywalem jeszcze. Bieg!em właśnie 
kolo stogu gaolanu, w<>łaijąc na swouch lu· 
dzi. gdy ·na,gle wypadł kto na mn~e i pra
wie \Vetpchnąt \\' stog. Był to chfop na 
sześć stóp \\' ysoki - zatem nie Japoi1c~rk. 
Uderzywszy g·o sill1!ie płazem szabli, kaza ... 
lem mu broń odrzucić, ukry~. sf.ę aż do 
zakofl.czenia walki. a potem poddać s ię. I 
on usluchal. 

Z frnntu dolatywały już . okrzy.kJ: 
. ' 1•· 

.,Banzaj''. Rosyanie - poddajcie si ę. 
Gdy wystraszeni Rosyai]ie lawiną priY
padli do miejsca, gdzie byla nasza garstka 
nie pozostało nam ruic rnnego, jak użyć ba
gnetu i szabH o ile się tylko da. Rozpoczę· 
ty się walki \ V poj ed•yinkę dzH<lie zapasY. 
Przypadliśmy do ziem i, ~ gdy się ~bhżYI 
jaki R.osyanin, strącaliśmy go; i zaow~ 
trzeba było rzu~ić się na zJemię i czekac, 
aż się druro1 poja\vi. ..Jamada, Jam~d~, 
Oka, .teraz trzeba uważać.! ~ i e w~thct~ 
s wego za wroga! Oho_,_ idą ! idą! Ctc. 0 : 

Cicho! - Banzai!" - Po pót godZHIJ 
sk01kzyto się wszystko

1 
a nam zd~walo 

się, że te pól godziny trwało pół życia . . : 

Gdy nieprzyjaciel zaczą ł odwr?,t \\: 
llie.la<lzie, bez bron i. bez butów, zaGz~hstUS 
odda\vać za nim s:tl\\ 'Y po salwa~h - na 
rozkaz." 

I 

.J 



Z innych dzielnie PolskL 
Warszawa. Na· Pelcowiżnie podcz.:ts 

·postoju pociągu kolei nadwiślańskiej do 
żandanna Platona Sulda:ka J>Odeszfo 
dwóch łud71i i rozmawiając z nim cztern
krotn:.ie strzelili .doń z rewolweru. Ranny 
w serce, pi~n;1 _1 brzuch zmarł na miejscu. 
Sprawcy zbiegli do wa.gonu, lecz tu po do
kladneJ re\\-izyi nie znalez.iono ich. Do 
śledztwa podiągni.ęto wszystkich jadących 
w tym po.c1iągu pasa~rów. 

Warszawa. Wieczorem na ul. l(arme
Ucknej szesnastoletni terminator szewski 
wystrzałem z rewolwem zabi:.ł tajnego 
agenta policyjnego. Sprawcę ujęto. 

Warszawa. Rada na<lZ-Orcza1 kolei 
warsza'\vsko-wie<leńskiej zarządziła uży. 
wanie języka polskiego i rosyjskiego obok 
siebie jako języków służbowych. 

Z Lodzi donoszą, ż1ei wśród kozakó\\' 
:stacyooowanych na drodze do Zg.1erza 
przyszło do rokoszu. 60 kozaków nie 
chciało przyjąć obiadu, twierdząc, że jest 
niedobry J wysłalo do rotmistrza delegata 
z oświadcze1~i1em, ;iż wobec panującegu 
stanu wo.jennego należą się im podwójne 
porcye i podwójny żołd. Rotrn~strz za
strzełll wysfannLka. l(ozacy obstawali 
.przy swenn żądanfo i dopiero sprowadzo
ny oddiiial piechoty przywróciil spokój. 
60-ciu buntujących się kozaków okutych 
-Odstawiono do więzienia wojskowego w 
I wang o rodzie. 

Warszawa. W niedz•elę odbyt się tn 
.zjazd przedstawidefi ziemian wszystk:~h 
·powf.ató\V Królestwa Polskiego. Na zJe
źdz· i e była również reprezentowana inteli
gencya Warszawy i prowmcyi'. Uchwal';
no protest przcci\v uclnvałom komiktu 
rni nust rów, dotyczącym Królestwa Pol
skiego. Protest, opatrzony licznymi poJ
p.i sami, ma ·być \vysłany <lo' komitetu m!
.n~ strów. 

Ziazd zahtl s ~ę także znanym konw ,11-

katem nr. A. Krasińskiego, w sprawie boi
kotu szkolnego i powziął odpO\-Yiednie 1'1> 
zolucye z wyrazami oburzenia. 

"7iadcmości %~ .świata„ 
Niemcy. WynLk \Vyborów do sdn:u 

·bawarskiego jest następujący: 
Centrum JD2 (więcei 18), socyaL1ści U 

{więcej 1), demokraci 2 (więcej 1)1 zjedn~
czeni llberaii,· zvv1iązek chlopski \i konsci·
watyści (mniej 20). 

- „Reichsanząiiger" oglosLi zawartą 
w Pa.ryżu między Nieme.ami i innemi pal1-
stw.amJ. umowy w sprn\V(ie zwalczani.a 
handlu diz.iewczętam~. Umowa wjeszła w 

: życie 18 b. m. 
Z Rosyl. Wrzenie rewolucyjne w ca

tem wrelkiem państwie rosyjsbem •nie u
:staje: 

Z Moskwy donoszą, że w Teodozyi pe
wien żołnierz dal 3 strzały <lo swego ka
pita:na. Strzały chyb.iły. żo.tnierza are
sztowano. 

Do.noszą z Lodzi, że wśród 7...-otnierzy 
pułku iekaterynburStkieigo przyszlo do bun
tu, przyczem zg~nęto 3 żoŁrnierzy, a 1 jest 
l'aniony. 

Kapitan W1ilhelm, komen<lant ekwipa
żu floty \V R.e\vlu ogłasza, ~le ,,tiadomości 
o buncue i. rozruchach matków na pokla
<lzie statku ,JWinin" są zupełnie niepra'\v
'<iziwe. 

Niep.okoje chłopskie w okoticy Odessy 
mimo \vszelk;ie usi1lowa:nia władz rządo
wych nlie ustają. Dla ochrony dóbr \VY

stano z miasta oddz:ialy kozackie. 
W miejscowości Luchu na Kaukażie 

dokonano napa<lu na pewnego urnędnika 
bankowego, niosącego przy sobie 43,000 
rubH. Urzędni:ka pobito i pokalecZOITlOi, a 
Pieniądze zabrano. 

Z Moskwy donoszą. że śledztwo poll
t?Jne z powodu wykrycia tamże bomb w 
Pnvnicy pewnego domu wykazalo, iż 
Przygotowywał się zamach na TrepO\.va, 
organii.zowany w ten sposób, ,iż można go 
byto wykonać w kilku miejscach. 

Z }(rety. Biuro R!eutera donosi z Ka
ne~. że konsulo\\' ie opiekuńczych mocarst\\" 
zeszli się dnia 15 bm. w p<Ybliiu Ka1nei z 
~rzywódcami powsta111i.a na Krecie ~ o
S~fia<lczyli im w imiemu tych mocarstw, że 
.ruemożl'iwą jest zmi.ana polirtycZ'llego sta-

SW& 

en 

nu wysp~.r, ale mocarstwa gotowe są prze
prowadzić wewnętrzne refonn~. \\ yz.na
czono powstaf1com 15-dnwwy termin do 
złoż~fa ?ron_i. Wszyscy, którzy do tego 
temu? u ~u~ poddadzą. otrzymają amnesty~. 
z \\-YJątk1em zbrodmarzy, dezerterów i 
Za.ndanneryi. 

~ak „Trybuna" donosi, w-ys1anych 
b~z.1~ na Kretę 130 żołnierzy, celem wzmo 
cmemai tamtejszej w łoskiiea z.a logi. 

~ Ja~nii. Prezydent ministrów z po
lecenia mikada podpisał dekret ul.askawia
jący Bougoina i jego tłómacza, zasądzo
nych - jak wiadomo za szpiegostwo. 

~;t~~~~~~~~~l>' ~~!t 

Wanne! 
W obwodzie 273 odbęd~ siQ w sobot~ 

22 l'ipca wybory uzupełn:iającc starszego 
knapszaft<:rwegio. Ciężka na:s czeka walka, 
Druhowie, bo my jedni stoimy nap.rzceil'\\ 
wszystkim. Wszyscy wrogowie górników 
polskich stoją szeregiem, aby zwalczyć 

kandydata Polaka postawionego przez or
ganizacyę robotników polskich, „Zjedno
czenie zawodowe polskie". 
Oświecajcie druhowie brnci \\ lasnych i 

pracujcie nad tern, by w S()bote wszystkie 
głosy polskie padły tylko na kandydatów 
„Zjedn'Oczenia zawodowego polskiego", 
którymi są druhowie Jan Resch, Stockstr. 
6, nr. 119 181 i Franciszek Wasielewski, 
Carlstr. 2 d, nr. 201 888. 
~ ~~ Y. Y. .,.,. Y. "'a ·~ ~ „7.: ~ ~ ~ ."' "tł 
-~*~~~*~ ~~~„: ~$~: ·~~~~ 

Rozmaitości • 
Japończycy w Porcie Artura. Do M·o

skwy przybyła obec.nLe ostatnia partya 
Rosyan, którzy opuścili Pmt Artura w 
końcu maja. vVedlug ich opowiadania, 
J apo1kzycy polrnzywa~i im przed odjaz
dem roboty przy budowie i ufortyfiko
waniu tw11er:dzy. To, oo pozostal·o po k8!
piitulacy:i Portu Artura, doszczętnie zbu
rz.ono .r wszystko zbudowano na n-0w-0. 
Rosyanie są zdumieni zadziwiającą szyb
ik·ością, z jaką wznosiiono olbrzym,ie i 
trwale fortyf.iikacye, które teraz <lopie.ro 
czynną twierdzę naprawdę niezdobytą. 
Dom. w którym mieszkal jen. Kondrat1en
Jw, Japończycy PoZ-Ostaw:m bez zmia1ny, 
dla uczczenia pamŁęci dzi,elrlt'lgo jenerafa. 
W m~eszkaniu Kondratie.n:ki: zgromadzono 
różne pamiątki, zw!ązane z działalności4 i 
życiem <Obrońcy Portu Artura, a nad 
drz\\r: iami zawieszono napis: „Tutaj mie
szkał bohater rosyjski jenerał Kondratien
lm". Dzielny naród jap.ońsk1i jest równie 
szlachetny, jak mężny, gdyż potrafi czcić 
zastugll swego pokonanego wroga. 

Utrata archiwum wojennego. Jak do
nosi „Now. Wrem.", w C'zasi1ei odwrotu z 
pod Mukdenu rosyjska głowna kwatera 
stracila znaczną część swego archiwum, 
mianowiciie wszystkie dokumenty, mające 
jakiJrnlwiek związek z dziataaiami wojen
nema, wraz z dziennikiem operacyi na tere
nie wojny. Z tego wiidać, że i gfówna 
kwatera rosyjska po bi.twie pod Mukde~ 
netn ćofala się„. „w porz.:idku" rosyjsk'lm~ 
t. i. zmyka la, co sit stairczy. 

Powrót z wojny. Czytamy w „Kur. 
Warsz.: . z ok:ie.n naszej redakcyj byliśmy dziś 
w południe świadkami mezwykle wzru· 
szaiącej sceny. 

Na ogrodzonym skwerku pracowało 
kilkanaście osób, a wśród nich staruszka 
wyrobnica. . 

Nagle do ogrodzenia zbhżył się młody 
żołnierz, zaczął przyglądać się pracują~ 
cym kobietom i na jedną z nich zawołał 
„Matko!" . . . 

Staruszka drgnęła, z;cnvala: się z r:ii1e1-
sca i pobiegfa ku żołnierzowi z krzykiem: 
Franek mói. Franek". 

" w jednej chwili oboje:. ma~ka ~ sy~ 
nem, schwycili si<; w objęcia i stał! tak 

długo, dlu-go. 
Starowina gtaskala -0gcrzałą twarz 

żołnierza, syn całował jej rę,.:c... Posypa-

„ 

ł r nryw3.I1e .zd n •• ·.u ~ - Ż}'-
~sz .... h 'lał n. że ię nie zob _zę ! 
to o? Jezu! Ranny~ Urwany · · l bro 
dy... Czy boli cię? ... 

Zebra fa si gromadka przechodJf · "U. , 

PO'tern niemal ttum... A oni oboje stali, nie 
widząc m.kogo, \\ •buchają ury\ ·an mi 
srowarn.i i - ptaczcm. 

Trwafo to dobre P'ę.; minut - i z 
oczu ota zający h przechodnió wycisnt:
ło nie iedną łzę rozrzewnienia.„ i agle lu
nął deszcz... Gromadka rozpierzchła ie 
- a oni \\'ciąż stali oboje, r ·e czują~ ule
wy. 

Dowiedzieliśmy 1"' że żołnierz dopie
ro co powrócił z wojny. Byt szerego
wcem w pulku żytomierskim, należ~c)'ln 
d-0 dywizył Il-tej. 

W bitwie pod Mukdenem dostał po
strzał w 1brodę, który oderwa1 mu część 
szczęk:1. Obecnie po wylcczC'tliu powróci: 
1 przybyw zy do Warszawy, dowi cdz ial 
się w domu, że matka jest ,1a robo ie na 
skwerku. 

Pobiegl wiQc, aby ją jak najrychl j 
powHać, i oto mimo woli> dostarczył nam 
widoku, który trud1m opisać, a mcpodobna 
- zapomnieć ... 

Żołnierz nazywa się frand zek Obie
dzL!1ski. 

~~~tlHlHłH~~tł!tlH~l?t!H~~ ., 
Na sierpień i wrzesień 

można teraz zapisać 
„ WIAIWSA POLSl(IEGO„ 

na każdej poczcie za 

l markę 28 fenygów. 

Szan. · naszych Czytelników pros1lłly 

gorąco, aby starall się o l)Ozysk:rnie nam 
najlicz.niiejszych nowych czytelmkćw na t1.· 

dwa miesiące. 
~~~~~~.~~~:Z~. 'U1 ~:C);J.W~ ' 1~~~ 
~~~~~~,~~~~~}.\~~~!~ ~ ~™~ 

Nadesłano. 
Na rynku ,,Moltkeplatz'' \\ &chum, 

daje prze<lsta wiema sławna trupa gjmna.
styków J. S•trohschneider z W~edni1a. Bliż
sze szczegóły znajdzie .ka.My w glosze
.niu, na które zwraca się uwagę. 

> ! ., .......... ', ·,_ ' : ,.... . ' . ·~1 

·j· 
Tow. śś. Piotra ! Pawła w Bruckhausen. 

DonoSimy niniejszem członkom. •IŻ po
grzeb 

śp. I(atarzyny Macioszek 
nie odibędzie się w piątek, lecz <lopi.ero w 
sobotę 22 lipca. O liczny udział prosi (1) 

Zarząd. -•••• •:• 

~· ~· ···~ ·• • • • • • • • • .I • • • • F. K. nr· 55. 
Wann II po tla er d • • ••••••••• ·• • ••• 

Ludzie każdego stanu mogą osięgną ~ 
CEN Il( 

NA f(SIĄŻKI DO NABOŻEŃSTW A , 
powieściowe, naukowe itd. wysyła każde- ' 
mu n.a żądanie dam10 i franko. 

KSIĘGARNIA „GLOBUS" 

J. MROWClYNSl(I. 
Rawicz-Rawltscb Pr. Po en . 

Bochum,Moltkeplatz. 

J. Strohschneidera • 
anifiteatr. 

· w CZ W6t tl3°'.: 1 11!14tt>k, ~obo•ę, n ! edr.ie lę 
i rn aieJz iał ek • 

- wielk, pr edstawienie 
połączone 

siłaczy 
nagrodę 50 mr. . • • 

w_ niedzie•ę 2 przPd t w ienia po poł, 3'/2 • 

wu•cizorem o god .:. 8 Po poł. o godz 5ł/1 • 

p~szcza:1ie 0lbr;>,yn; i1•go blll.1nn. Roz<lnwa • 
me bezµbtnt' loaów. 1\to otrzyma. odpo
wiedni 1rn:ner m ż e darmn r dbyć podrbż 
balosem. l'Mlcza~ lmiueg > przcddhiwiti-
~la gimn. 11tł'k& n:i wy o c.i ('j lluie wież 'l 
wej. - O liczny udział w µrzedstawicni , 
pr , si .r. S1.'ROHSCHNr~IIH<~R: dyrektor. 

Baczność 
pietgrzy111ł z Oberhausen • 

• i okolicy ! • 

• Ksjążeczki dla pielgrzymów : 
St\ d" ll&bycio. w Kei~garni polekiej • 

w Ube1hau en, Marktatusee nr. 9\). 

Stanisław K •1śnierek. 

Największy wybórl . Najtańsze ceny! 

bArdz·1 knrzyetna uadkn 
ll&d/lŻ&jąCSL ~ię Spv8•· 
hoo&ć. Mam na epn-:e· 
daż I dom w Reckling
hau3en-Sild ( G rullbad) 
bar<l.tn tanio i przy 
małe.i wpłacie C>OO d() 
1000 mai ck u:i. sprzed ei. 

D~•m obuwia 

J.'GROS Steele, 
ul. Chausseestr 13 ul. Chausseestr. 13. 

M~~k!:~.~~~i~ze I 
od3,73mr.poc:l. I 
·---··--' 

z guzikami 

od4, o o~. pocz 

Trzewiki dla dzieci 
--- ~e skórv końskiej ---

21 - 24 25 - 26 • 27-30 31- 35 I 
1 95 2,46 a,oo· 3,45 ·-----· 

Wszystko obuwi~ jeet bardzo 

nie będzie naeiwdiić d·,mn 
,_. . 

Zgł1rzenia przyjmujl.' 

W. Grabarski 
w Re<lklinghauaen-Snd, 

ul Hochstr. nr· 81). 

~łłody człowiek , 
po8'Lukuje~liromn e ume
blowanego pokoju wraz. 
ze atoł ·•Waniem w Laar 
lub Stokum. Laskawe 
zgl~ ezenfo. uprasza si~ 
przy!łilć do Redakcyi 

,.W iaruM Polskiego'" 
w Bochum 

(2) pod li t .T. K. R. 
Zaraz pJtrzebna 

dziewczyna 
z powudu wyjścia .u. 
llląż popr.r:ednie . Zs 
eługi wydokie. Panna 
z uczciwej J'<ldziny lat 
1 G licZl\Ca.: może ws U.pi 
w na.u);~ do "' lad 

kolonialne o. 
W. Mroskowfak. 

8·S er Ul e, ;; oz 
itd. na odpłatę alb1> za gotówke lt ~HlOWaĆ będą u 

Jona · ~OSID 08\V Ił V. d. Heydstr . 17. 



SzaribWrtytn Towarzystwom polskim 
1.o raz"z·ftcnyrń Rod.akórt1 pc>lecam się do wy
i'konywania 

• ! __ , ~ ~ r J 

~ · UZ I N.A ·-
·przy mni~js~ych zaba\\rach towarzystw o- . 
raz na wesolacq. Po prakty~zneł nal;lCe u · · I 
:pier U>t~d ~go ert~pianiscy p. Raro w 
Delsenkirchen1 zdolnam zadowolić ~ szel-

M. a r y ·'1 , W il Q s J( •· 

~ , 'W Schonn~eck, · · ~. "Kray, J'.'rted_r_i_chst~. 

dla 1łzłect;-dm i panów. 
(Proe.zę .iwa'Za6' 1 me wielkie <>kila 

11 ,,~~. , ł W~~WJH~.) • 

Otto--~a~gmeier, 
Bochum, ~2 łl{9chstrasse 12. 

ey i':ro botniee 
zrtajdf\ dobrze · Płatne i 

_ t!wałe . 21atr.udaje~e~.;I{o
szta po~riży zwraca ei~ 

· ł;dres: Boehum• 
Lindener ~ttnd

, war.łm •und Wet
., terlampea-Fahrik . 

· ,. C. KOCH, 
Lind~n, {Ruhr ); 

Postbestellungs· Formular. 
Ich be.stelle hiermit bei dem KaiserJi. 

chen Postatnt ein Exemplar der Ze~tung 
„Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitungs. 
preisłiste 128) fil~ August u. Se_ptemQer 1905 
und zahle an Abonnement und Bestełlgel<i 

11.28Mk 

f •• 

,; . ..-; . „... ~ . 

~' :" • • :· I\ • 

.198.„ 
Kaiserliches Postamt • . . . . 

. foh bestelle hiermit · bei dem Ka.i·serli-
. chell Postamt · ein Exempfar ., der Zełtung 
-,,Ro60tnlk Polski'' aus BOchurń fiir August 
u .. Septembęr, 1905, und zahłę an Abonne· 
ment und Bęs~ellgel<l OA5 Pfg. 

.... • ... - ~ I • .: ~ 

., 

. . ; 
J, ' 

' . 
: l' 

_ . Ohlge Q,45 Mk„ erhalte1~ zu haiben, be· 
'!)c~'einigt' ; b ;., ' • u• '\')'·- • 

„. !A- •1. ,. • ... • • • .d. • • • ~· ' • "1(._. 190 ••• 
-: 1! Kaiseńiches P~s~mt • • ·• • · 

._ Za drak. nak~ i rcdakcrc od ixrwtc4ztabw A at o al B r e I s k I 'Jl Bochum - Nakladem i c.zclonkami WYdaWllicm „Wla rua Potsłdesto„ w Bochum. 



llr. 115. S- -·' Uilv.,._ 

łodzlenna pismo 11.dowe dla Polak6w na oezyźnie, po~wię one ośw a 1 oraz 

J/J ł!UlllJ,l ~;tłlkOUli I w:ri•W'l!a bi ~ołvlgteCZJIY'Cll. 
ł'lf••'ii.tat1 ni1?UlH •• lllłłCJ:C1a ~ li lla-lOwYCh WYDOI! 
~ • fi. 1:0 łea .. • .s flił2'ou~niem do dom• 1 mr. 92 fen. 
,JVfant Pol•kl" upiaany Jest w cennik• J.lOcztow:r1• 

.-... naldam „o. eolni1c1·• nr. 128. 

W Imię Boże za Wiarę I OJczyzac I 

• 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia 2I!Jljduje siQ w Bochum, pr.zy ulicy Maltbeserstras~c. - Adres: ,;Wiarus Polski", Bochum. - Telef o n u nr 1414. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

mówić, czytać i pisać po polsku! Nie jest 

pgtakiem, kto potomstwu swemu zniem

~yć się pozwoli! 

Z WJP&dkóW dnia. 

Donoszą o dalszych zamachach na polską 
naukę rellgłi. 

Z Gorzykmv.a. 'J)Od Witkowem :i z Nie
chan()IWai donoszą „Lecho'Wi", że w szko
łach tamtejszy.eh zaprorwadwno w pierwi
szym ~ drug.im oddziale język Qiiemieakt 
przy 111auce religit O protestach dotąd n.i.c 
nie słycha1ć. Spodlzi.ewamy się, że intere
sowani otioowre lille .b-ędą milczel~ I wyślą 
protest do rejeincyii. 

Ciekawi jesteśmy - pisze „Lech" -
ciy także władza kościelna za.protestuje 
przecłrw isamowołi .inspeiktorów szkóln.ych 
i naucz:ydeli. Jest to jej obowiązkiem 
metyJko dla tego, że mai pral\V() .naukę r'elł
gii kootrolować, ale także ze względu na 
to, że dobro porw,ilerzonych jej p.ieczy dusz 
na szwank jest Wy.staiw:ionei. 

~O ZNACZY W PRUSACH WOLNOŚĆ WY „ 
fr„, BORCZA? 

W Slesinle w kwletnht obrart<> ławnikatttl -
jak t>isze .,Włelkopołanłn" - pp. gospOdarzy 
Andrzeia Kubere i J. Pazd~skłego. Landratu
ra Jednak odmówiła potwierdzema ! 

W drugBem głosowanłu wybrano pp. W. 
· J(awczyńskre20 gospodarza i S. Wojciechow

iklego piekarza, ale l tu znów landratura od
mów.tła potwierdzenia. 

W tak przeważnie polskiej gmhtłe, w któ
rej jest Niemców razem 40, a Polaków 500, 
landratura z wydziałem powiatowym odmówi
Potwlerdzenia wyboru na ławników, mężom 
nlepOStZla.kowanym, na których wszyscy, nawet 
sołtys Niemiec głosowali. 

W Pogorzeli poraz szósty wybierać będą 
burmistrza, bo pięć razy un:ewainila re.jencva 
wybory, nre potwierdzamc wybranego, a mia
steczkiem zawiaduje od 5 lat zastępca Pallaske, 
przysłany przez rejencyą. 

Tak więc wolno nam wybierać, lecz tylko 
takich, którzy podobają się irejencyi. 

Telegramy~ 
P a r y ż. Przed odjazdem do W aszyngto

nu będzie miał Wltte ważną rozmowe z preze
sem ministrów francuzkich Rouvier'em. 

Peters bur 2. Komendant .Wtadywo 
stoku rozporządził, by ludność cywilna nie na
łeżąca do obrony miasta opuściła Władywo
stok, gdyż spodziewać się należy otoczen:a mia
sta pr1Jez JapońcZYków. 

R z y m. W czwartek przed południem w 
roc:znłcę śmierci Ojca św. Leona XIII odbyło 
się w obecności Piusa X, wielu kardynałów, 
o;ała dyplomatycznego i rodziny Pecci nabo
żetistwo żałobne. Mszę św. odprawił kardynał 
Vlncenco Vannutełłł. 

P a r y ż. Po -0dje:tdzle eskadry anf.?iełs~lei 
z Brestu wysłał król angielski do prezesa mmi
strów Rouvier'a serdeczny telegram, na który 
~ouvler odPoWiedział w równym toni'e. 

Polacy na. obezyźilie. 

Zebranie w sprawie „Swiętojózałacia". 
Otrzymujemy z prośbą o zamieszcze

nie, co następuje: 
„ iVł n~edzielę, dnia 16 lipca rb. ~bylo 
s~ nai sali pana Lobe:k w Oelsenkir~hoo 
J>Osiedzeme kottni1etu dla sprawY „SW11ęto
~zafacia", wybranego .na wiecu w Oelsen-
krrchen dnia 9 b. m. . 

Pos\iedzenie zagail p. B. Wilkow1sJu z 
~Qtthausen którego przewodntc.Ułcym 
POOiedzeITTi~ obrano. Pan Wilkorwsk~1 po
wołał do pióra p. Tadeusza Nowaddego z 
K.atembergu i WOiciechai Kotowski\elgo z 
Cssen. Po ukoostytu9f\\'amu biura zd~ p. 

Wi1kowskt sprawozdJanie dJeputacyii ·wy
słanej do p. A. Brejskiego, aby p. Brejsk.J 
zech~iał „Świętojózafaciem" nadal Z?aTzą
dzać. Deputacya Po przedsitaw~ennu swej 
prośby, zarpytala p. A. Brejskiego dla cze
go p.ain Brejskti n1e oddal zairządu „święto
iózafacira" w ręce ogółu Polaków nai obczy 

. źnie. Pan Brejski odpowiedział, że zarzą
du „Świętojóz.afac~em" nne odebrał od ogó
łu, tylko odi księdza <lr. Lissa, dla tego też 
jemu oddal je z powrotem. •· 

Od przyjęc,ia z powrotem zarz.ą<lu 

„Smętojózafaeiiem" p. Brejski wymówił 
się stanowczo, wskazując na to, że będzie 
najlepiej, gdy· ks. dr. Liss sam kasą „Swię
tojózafacia" zawiadować b~ie, a gdyby 
ks. dr. L1ss z czasem może tego czynić 
nie chciał, toby s~ę przecież na obczyźnie 
znaleźlii odpmvttedni ludzie. 

W końcu p. WiłkQIWski· proponował. 
zebraniu zaproszeme wszystkich bez wy
jątku prezesów toawrzystw na obczyźruie~ 
aby wspó1nie, nad tą sprawą r~dizuć i aby 
to w jak najkrótSZYlITl czasie się stało. Na 
zie.bramie to prnponowal niedzielę 23 bm. 
W spraw\i.e tej zabr.a~ głos p. St. Krz.yżań
sk• z Oberhausen 1i uważał z.ebranie się 
prezesów już w przyszłą niedzilelę za zbyt 
prędkie z pow<>du krótkie~«> czasu. P. J ain 

SxlagDwskr z St01ppenbe~ rad'ml a:by na 
nied1.1Lelę zebranie zwotano. Zgodz.cmo si~ 
wreszcie na zebranie w ndedzielę 23 bm. 
jedooglośnie. P. Zmyślony z Watten!SChle'id 
zabrawszy glos radziil, aby, ninn ogół na 
-obczyźnlie w sprawie „Swiętojózafacia" 
ooś postano"Wl~, zapy;tal się n.adprzód ks. 1dr. 
Lissa, jak z „Swdętoiózafaciem" zamyśla 
postąpić. P. Ignacy Wachowfak z Wan
ne życzył sobie, aby 'P· Brejski w zastęp
stwie ks. dr. l,.i>ssa k:ierowaf „Swnętoióza
faCJem". P. W. Kotowski z Essen radzi,· 
aby „Swiętoiózafao1e" wspierano gorli
wiej, aby szczególnie post'a.rać s.ię o state 
składki, a ·nile oglą:dać się wyłącznie .na 
przyg„odną ofiarność. P. A. Kranc z Gel
sen'klrchie'Jl życzyl sobie, a'by wybrać kilka 
osób, w celu porozumienia się z ks.. dr. Lis
sem, taik jak tego sobie żyiczył P. Zmyślo
ny z W:aittenscheid, dalej m6wil p. Kr. o lu 
dziach, którzy bojkotują J1asze instytucye. 
P. Tadeusz Nowacki z Kałernbergu radził, 
arby „Swięt:oiózafacie" pootawić na trwa
łych podstawach; w tym oeilu radzftl, aby 
utworzono fundusz żelazny „Swięto:iózrua
aia". P. Franciszek Maty$ak z Gelse.n
k,lrchen radził, aby zamiast funduszu żela
zinego, utworzyć toiwarzystw-0 św. „Józa
fata", którego .członkOl\Vie obowiązk()(Wo 
pladi'liby pewną kwotę na „Swuętoiiózafa-
cie". 

W ko1'icu przystąpiono do oboru za
rutdu w komitede dla spraw „Swń.ętojóza
faoia". Obranr zostali: Franciszek Maty
si-a:k z Oelsenk1rchen, przewod., Andrzej 
Kranc z Oelsenkilrcben, zaistępca, Tade'!fsz 
Nowacki z Kattemberg, sekretarzem 1 Ja
kób Bartkowfa!k z ttorsthausen, zastępca. 

Wiele tysięcy 
Polaków na obczyźnie obywa się dotąd bez 
gazety polskiej. Tak jednak być nie powbmo, 
g:dyż nie czytając gazety, polskiej, łatwo wśród 
obcych żyiąc, ulega lud germaniz~ył. Z tego 
powodu każdy prawy Polak powinien roz.sze
rzać Wiarusa Polskłego". Na przyszte 2 mie
siące" czyli na sierpień I wrzesień kosztuje 
„wia'rus ·Polski" tylko 1 markę i 28 fenygów. 

Szan Czytelnicy rozszerzając „Wiarusa 
Polskiego0 , nłe mało przysłuiuJą się sprawie 
narodowej. bo uchronią nłelednego RfJdaka 
przed gennanf zacyą. . 

Kto pozyska jednego abonenta 1 nadeśle 
kwH pocztowy oraz swói dokładny adres, o-
trzy·ma zupełnie darmo 

. 10 PlfKNYCH KART POCZT<?~YCłL 
)(to pozyska na sierPieó I wrxesleń 2 110· 

wycli abollell~W.. ~rzyma 

10 PJĘKNCH KART POCZTOWYCH I JO TE
CZEK PAPIERU LISTOWEGO Z POLSl(IMI 

NAPISAMI. 
Kto pozyska 5 nowych abonnetów, otrzyma 

bardzo piękną ksiąźke do nabożeństwa pod łY· 
tułem 

BOżE BADŻ MILOSCIW. 
Wszyscy, którzy sobie zapiszą „Wiaru.a 

Polskiego" na sierpień i wrzesień, otrzymają ra
zem z gazetą zupełnie bezpłatnie piękny 

OBRAZ RELIGI.INY. 
który można oprawić w ramki i zawiesić na 
śc:anle. Prócz tego otrzyma . każdy abonent 
„SPfEWNIK POLAKÓW NA OBCZYŻNJE", 
zawerający najulubieńsze pieśni, śpiewane przez 
Polaków na obczyźnie. 

Ktoby pragnął, aby rodzice Je~o w Polsce 
czytywali „Wiarusa Polskiego", niech nadeśle 
1 markę i 28 fen. oraz dokładny adres, a gaze
te wedłuj! podane20 adresu poczc:e przekaże
my. 

RODACY! ROZSZERZAJCIE „WIARUSA 
POLSKIEGO"! 

Nauka o wyboraeb 
do parlamentu. 

Na P'Odstaw.ie ustawy wyborczej i na;no
wszego regulaminu opracował 

Ja n Brei ski, redaktor z Tornnia. 
(Ciąg dalszy). 

Uczenie głosów. 
O godziniie 7 po potudnlu ośwtiia\icza 

pr.z.e.wodniczący, że wybory skończone i 
potem już Iliie wolno' mu przyjmować od 
nikogo kopert wyborczych. 

Następnliie wYjmuje S!lię koperty z ur
ny i ILc.z:y nieotworzone. Uczy się także, 
ile wyborców głosowało. J eżeN liczba 
kopert jest mn~e.isza lub większa, niż licz
ba wyborców, którz.y o'ddali koperty, nale 
ży ro zap.isać w protokule i wyjaśnić, jak 
s.1ę to stać mogło. 

Następn)ie bada zarząd koperty i kart-
·~. Jeden z ławników otwiera jednę ko
plertę po drugiej, wyjmuje z każdej kartk~ 
i podaje przewodniczącemu, który ją od
czytuje gtośno, a potem wraz z kopertą 
podaje inemu ławnikowó do schowan:ia, aż 
się l1czerni.e glosów skończy. 

Pisarz zapisuje w protokóle naz\ iska 
kaidego kiaindydata oraz zaplisuje i \V')NłO
łuje głośno ile otrzymał głosów. Także je 
den z ław.n1ków zapisuje nazwiska kandy
datów i oddane na nlich glosy. Zapiski te
go ławnika i spis wyborców pod.pisuje za ... 
rząd i załącza do protokołu. 

NiewM.ne są kartki, które 1) nic byly 
oddane w kopercie ze stemplem urzędo
wym albo w kopercie urzędowej ale wa
czooej · 2) nie są z bialego papaeru; 3) sa. 
z.nacw'.ne · 4) nie zawierają nazwfiska l~b 
n1a.Zwiisko' nieczytelne; 5) nastręczają wąt
pliwości kto jest kandydatem; 6) zawiera
j~ nazwii.~ko osoby, która nie może być po
slem; 7) zawierają warunki l~b zastrzeże
nia co do osoby kandydata. 

Zarząd rozstrzyga większością glo-
SÓ\V które kartki: - w razie wątpltwośd 
- u'znać za ważne lub nieważne, ale obo
wiązany wszystkie kartki co d-0 ważności 
których były wątpliwości i powzięto oso
br,ą uchwa~ę. ponumerować i załączyć do 
protokołu, w którym należy także podać 
powody, dla }).tórych uchwała znpadla. Je 
~ koperta była powodem u1 eważnienia 
gfosu, trzeba i kopert«: zatączyt do pro-
tokołu. 

Glosy unieważnione nie liczą się kan-
dydatom, na których zostały oddane. 

Kartki, o których ważności nikt nie po 
wątpiewal, zwija przewQdniczący w pa
pier, pieczętuje 1 przechowuje aż do za
twtiierdzenla lub unieważnienia -w-yborów 
przez pairlairrrellt. 

Protokół wYborów obO'Wiązarry prze
wodniczący niezwlocznde \\'1·slać do komj 

sarzai wyborczego, aby go tenże otrzyma 
najpóźniej dnia trzecieg<>. 

J(omisarz uczy \\' -Obe n<>śd ' ześci 
<lo d :vunastu lawJ1ik6w i pi arza, \ rcz :-.1a
ny.ch z pośród wyborców, głosy z calego 
okręgu wyborczego. 

l(ażdcmu wolno być obecnym przy tej 
czyru10śct 

Posłem zostaje ten kandydat, któn 
otrzymał przynajmnricj jeden glos nad polo. 
w~ wszystkich \ ażnych głosów, odda
nych w całym okręgu na róż.nych kaindy(j 
tów. 

Jeżeli< z kan<lydatć\\' n~e1 otrzyiniał po
trzebnej większości, odbywa sie najpóźni · 
w: <hv~ tygodnue Po ' yborze głównym w. ' 
bór ściślejszy między dwoma kandydatarnr. 
którzy otrzymali najwięcej gtosów. Kart 
ki z nazwiskami innych kan<lydató\ 
wtenczas nieważne. 

Przy równości glosów zawsze I-Os roz 
sarzyga. 

Wybor ściślejszy odbywa się tak, jak 
glówny i według spisów, które służy'y 
przy glównym wyborze. 

Wybrany PoSlem obowdązany w prze
oiągu tygodrua po otrzymaniu od komisa
rza wiadomości1 o swoim \VYborze do.nAeśó 
komisar.zowi, że wybór przyjmuje. Kto t0i 
zani~dba, trad mandat i potrnebne są rm
we wybory. 

O naszej organizacyi i o agjtacyi wybor
creJ. 

I(ażdy wyborca Polski obowiązany od 
dać tylko kartkę z nazwiskiem kandydata"' 
którego !Ila jego okręg wyznaczy/a naiwyi 
sza wtadza wyborcze, choćby mu ten kan
d~dat byl niiemily, choćby byl jego nie
przyjacielem osobistym. Gdyby kto był 
najwyższej wfadzy, wyborczej nkposlu ... 
szny, zaslużyłby na miano Judasza, jaJm 
z<lraica własnych rodaków. 

Ktoby sądzi'l, że władze wyborcze n~ 
odpo\\llcdnio polecUy kandydata, powtinien 
milltlo to oddać temu kandydatowi glos 
~,, ój, a potem, jak będ7.ii.e wybór wfadz 
wy.borczych, :1iech dopilnuje, aby do tycil. 
wtadz wybrano osoby, po jego myśli. 

Tego wymaga porząd'ek, solidarność · 
i karność narodowa, tak nakazuje zdrowy 
roz.sądletk, który powiada, że możemy oo' 
zdzialaić, trzymając się kupy i szanując 
w1'aid.zę, którą sami1 wybraliśmy, ale zgnnę
tibyśmy; niechybffle, gdyby jeden chcial 
ciągnąć na prawo, drugi na lewo; a tak 
byłoby, gdyb)'1 gdziebądź L:Zęść v.rybor
ców polskich chciała oddavrać glosy itnne-· 
mu kandydato\vi, niż temu, którego wlarlze 
wyborcze poleciły. 

Jeżeli Polak odda karteczkę z nazwi
skiem innego kandydata, IU.ż. i..,go, którego 
polccily nasze nawyższe wladze wybor
cze{ to choćby lite glosował na ur~owe:
go kandydata nien'l\ieckiego tylko na inne
go, choćby zacnego bardzo, Polaka, za
wsze pornagai naszym przeciwn•iikom a na
~emu narodowe.mu kandydatowi szkodzi 
tak, jakby sam na wybory nie poszedł i u
~ł jeszcze jednego polskiego wybor ę lub . 
namówił go do pozostania w domu, bo nre
tyko naszemu ka111dydatowi jeden głos ująl 
lecz jego przeciw111kom iedeJ1 gto dodał, 
co przy obrachunku czyni razem dwa glo
sy straty na naszą niekorzyść. 

'ajv;yższe władze wyborcze kieruj 
także w. dzielnicach, dla których istnieją 
agitacyą wyborczą tj zabl~gami i stara: 
nfami, aby kan<l~ydat polskr otrzymał jak 
najwięcej glosów. 

Pomagają najwyższym wfadzom wy
borczYm w pracy tej komitety po\\ atowa 
i parnfialne oraz m~żowie zaufania. 

Zadaniem mężów zaufania jest 2ruera
nłe składek na .koszta wyborów, przegląda 
nie spisów wybor.czych, rozdawanie ogło
szeń, odezw i kartek wyborczych, JJOU<CUi 



"!ile w-yłiorcó-v-T, jak, gdzk i ki<:dy mzją glo. 
~wać, \VYClólganie i sprO"wadzanic·na wy
bory ni'c.dbalych ~ ·wreszqie czuwanie, aby 
wybory odby·wa.ty się w porządku, aby 
nie było oszukańshv lub \Vykroczeń prze
-.ciw przepisom wyłx>rczym, bo prze.z inle-
porządki, bezprawia 1 oszukaństwa wiele 
g-fosów nam przepada. 

Mężem zaufania może być każdy męż
. czyzna lub mlo-dzJ.enficc, chociaż me jest 
:wyborcą. Zglosić się powinien do przewo 
4!nicząceg-0 lub do najbliższego .czlonka ko 
111itetu swojego powiatu. 

W każdym obwodzie '\\ryborczyn1 poi
virnien mąż zaufania lub ~nny gorliwy czlo 
nl~k postarać s~ę wcześnie o kartk;i wybor
~zc, roznieść je po domach i dawać kaMe
•m, kto je przyjąć zechce, ale trzeba też 
me \\ liększą ilość kartek w zapa·sic na 
dzicl'1 wyborów. Kartek dnstn.rczy każde
mu komiitct powiiatowy lub sam ka,ndydat. 

W dniu wyborów iniech jeden lub dwaj 
odważni ludzie stamą przed lokalem wybor 
czym, e:zyli u wejścia do tizby wyborczie-j z 
kartkami n niech w nie zaopatrują każdego 
wyborcę, który nie ma kartki, albo· ma 
kart!kę falszywą lub poplam~oną. Pilno
wać też, żeby przeciiwniicy naszym wy:bor 
com nie wciskali' fatszyiwych kartek Nie
śv.rfia:domyich trzeba pouczyć, jak się glo
suje, jak i gdzie wkfada1 siG kartkę w ko
pertę itd. 

www ™ 

Ziemie polskie. 
Z Prus Jjachod11ich Warmii f Mazur. 

Z Warmii. „Dz. Pozn." donoszą, że 
"PP. Wlady:slaw Szczukowski i Leon Da
btiński z Trzemeszna nabyli od dawniej~ 
sze radctynh ziemiańskiej, pa1ni bar.onQIWej 
Natalir Sass, nliemki, jej urnc.zo polożooą 
wieś rycerską Kattreinen w pow.iecie re
szelskim _(na Warfm), obszaru 1400 mórg 
nadzwyczaj urodzajnej ziemi, wlącznue 200 
mórg pysznych ląk i 80 mórg p~ęknego la
su, zai stosunkowo bardz0i ndlską cenę. 

Informator „Dz. Poz.n." dodaje, że 
niemcy cLakladali wsz.elldch starań, aby ku 
pno ni1e przyszto do skutku. Tymczasem 
w sobotę dobito targu. 

Nabywcom szczęść B-0ie ! 
Gdańsk. l(ilku robotników na dobrach ry

cerskich w Bielkowlie wszczęto z sobą sprze
czkę, z której niebawem wynikla bójka. Pe
wnego robotnika uderzono tak silnie. że padl 
nieżywy na miejscu. Zabójcę związanl:> i od
stawłioino idto tutejszego więz.ienia. 

Chełmża. Tutejsza cukrownia prawie już 
znów odbudowana na 'llowo. Towarzystwo ak
cyjne wydalo na odbudowanJe 200 tysięcy ma
rek więcej, niż otrzymało z towarzystwa za
bezpieczenia. 

Grudziądz. Na podwórzu fabryki maszyn 
Ventzkiego wydarzy/o SJię ubieglej sioboty wiel
kie nieszczęście, czterech robotników pracowa
lo nad tern, by koniec jakiejś wieży, ważący 
okol.o 4 centmary, zanieść ido pracowni, przy
czem ciężar się zwalił„ i trafil jednego z robo
tmków tak nieszczęśliwie z lewej strony w glo
wę, że zostala mu strzaskana czaszka i śmierć 
nastąpi[a w pól giodzirny po wypadku. 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 
Poznań. „Postęp" otrzymal z Osieczny 

dontiesienie, że w Loniewie bi1I nauczyciel dzfo
ci, które dopiero pierwszy rok chodzą do s:zJkO'
ly tak ostro, że placz byto slychać 'Ila wsu - za 
to, że nie umila.ty powtórzyć jakiegoś wyrazu 
niemieckiego. 

Dwóch gospodarzy, pp. Pranoiszek Pawfo-

Straszna statystyka. 
„N. Wiener Tagblatt" z okaz,yii zain1-0r

dowania hr. Szuwafowai w M'Oskwif;; zesta
wił straszJirwy katalog zamordowanych i 
r.aintonych w ciągu kilku lat osób urzędo
wych w Rosyi. Z katalogu tego okazują 
sfę -wyraźnie postępy reiv.i""'Olucyjnego. terra 
ru w Rosyi. W ostatniem trzechleciu za
machy polityriczne \Veszly w R:osyi w po~ 
wszechny 01byczaj 1 szerząc nieopisaną pa
nikę w sfernch urzędoMTYch. 

Nadzwyczajmy ten katalog prze<lsta
\da się w skróceniu następująco: 

Rak 1903. 
1) Minńster oświaty Bcgoljep-oiw za

strzelony. przez l(arpowlicza; sprawca ska
:zany na powiieszendie. 

2) Ks. Obolenski, obecnie gcneraJl-gu. 
bernator frinlandzki, daiv.rniiej gubernator 
charkowski, zam-ach. 

3) Ks. Oahcyn, namiestnik Kaukazu, za 
·sztyletowany przez spraiwców niema.-
nych. : 

4) Oein.era Bogdano,wlcz, ' gubernatar 
Ufy, zastrzelony. Spi:awcy nieznan\i. 

5) Poliem. Oawrilenko w Zatouście 
zastrzelony. Sprawcy .nieznani. 

Rok 1904. 
6) Bobrikow, gcneral-gubte'I1Jator fin

.łand.y:i, zas1trzelomy przez Schaumanna (wy 
·gnany). 

7) M.ir.ister spra\v wcwn~trznych Pleh 

9.'ski i \\'o.idecb Prafa-t ud!Ui się z pobiton1ł 
tiziećmt do lekarza p. dr. Dornańsk'lego w Osie
cz.nie PO atesty. Pokazywali też Pobite dzieci 
dztediicom pp. HildebrandoWi i baronowi Loe
senowi, którzy wyrazili swe z.dzhvienie że 
male dzieci tak można bić. ' 

Gospodarze, zalączając atesty, oddali spra
·~:ę do prokuratora w Les.zn.ie, <inia 9 czerwca 
ale ten wno.i·sek odrzucil. Gospodarze nie za~ 
dowo:Iili się taką odpo'\'\~edzią, tylko podali za
żaleme do nadprokurafura w PoZltaniu. Swołą 
dro~ą cala struma Loniewa, zatączając odpis 
dwóch atestów lekarskich, poslal'a prośbę do 
rejeucyi w Poznan1Ju, aby pana nauczyciela 
przesadzila na inne miejsce z przyczyny często 
powtarzających się ostrych karań dzieci. UpJ'y
wa już piąty tydzień bez odpowiedzfi. Za to w 
przeszly tydzień zjechal komisarz z Osieczny, 
przedkladając sprawę podwyższenia pensyi o
wemu nauczycielowi, kilkakrotnie oddaloną 
przez gm1:nę. 

Poznań. Jak donosi „Oaz. Polska", Po
znaniowi przybędzie wkrótce wielkie muzeum 
polskie. Potomlrniwie wygasfej, po mieczu ro
dziny wielkopolskiej hr. Dzliatyńskich: hr~bio
wie Grudziliscy ze SoJeczna„ Potoccy z Ryma
nowa, ks. Czartoryscy z Sielca i hr. Wladv
staw Zamoyski ze Zakopanego postanowili 
wszystkie zabytki, znajdujące się w ich pos!a
daniu, przenieść do Poznania i umieścić je w 
palacu DzialyJ1skich na ~tarym Rynku. Sam 
pafac jest jednym z najoryginalniejszych gma
chów w Pozna1nliu. Sale utrzymane są w stylu 
renesansowym, na ścianach w korytarzach i 
sieniach z111aj1dują się cenne obrazy, przedsta
winjace epizody z dziejów kraju. · 

Do pafacu Działyńskich przeniesione będą 
wszystklie zbiory z Go1!uchowa, dawniej sie
dziby Leszczyńskich, i z hot.elu Lamberta- w 
Paryżu. Zbiory ks. Czartoryskich zajmą, idó
wną część paJacu, który te:l odtąd będzie nosiI 
nazwę: „Muzeum imienia Czartoryskłlch". W 
zbiorach tych mieszczą się cenne kolekcye 
obrazów mistrzów wfoski·ch z XVII i XVIII 
wieku, w1ielka ilość starodav."nych przedmiotów 
a.rtystycznych. n~kopisy i fascykuły z XVI wie
ku, bogate kolekcyc zoolog-iczne itp. Sala gJó
wna w palacu przerobiona będzie na audyto
rym11. w którem odbęwać się ma.ją odczyty li
terack(e i 11auknwe. 

Poznań. Czerwonymi plaikatami. roz
~epionymi w środę na slupach, obwie
szczono m~eszikańc·om Poznania o strace
n:iu Pelagii Pawlakowej z Golunia w po
wi'ecie wschodnim poznańsklim. Ja'k wi.a:
domo, Pawia.kawa za. otruaie męża skaza
na została 31 stycznia rb. na1 śmierć na mJ 
cy werdyiktu sądu przysięgłych. Smutne
go obrzędu doko1nal kat Schwietz z \V1101-

dawia na podwórzu tutejszego więzienia. 
Prośba <l·o cesarza Ol utaskawienie Pawla
kowej, n>ie odniosła skutku, mimo, że po
dobno poparta ją prokuratorya. Gdy Pa
wla1kowej dznś rano ośvv:iadczono1 , że zo 
stanie straconą, przyjęła tę wiadomość ··o
bo1ętn1e. Przy tern przykrem wlidorwi.sku 
byH obecn~ prokur1ator PilHng jako zastęp,
ca: nileobecnego w Poznaniu pi1erv.rszego 
prokuratora Stammera, dalej radzca sądu 
ziemliańsldego1 Wolffs.ohn w zastępstwie 
dyrektora sądu \Ir. Felsmamna i okolo 30 
osób ·cyw.ilnych. O godzi111~e 6 minut 21 m 
rozkaiZ prokuratora przyproiwadzili Pawla
kową z celi wi-ęziennej na podwórze dwaj 
<l-0zórcy z nadzorcą, a obok postępował 
kaplan, którego Pawlakowai w ostatniei 
chwil11 zażąda·łai celem przygotowanfa1 slię 
na tamten świat. Przez calą <l·rogę zakry
wafai iwarz rękami. Gdy. ją przyprowa
dzono na mi·eisce stracemuia1, tlomacz p. 
Fromm odczytał jej po polsku wyrok i pi ... 
smo cesarskie otlmawfające ulaskawienia. 
Wtedy głośno zapla:kala. Zanim oddano 
Pawlakową kato,wi, zażądała jeszcze 
krzyża do pocalorwaruia, p-0czem blysnąl 
topór i glowa odpaidta od tulowia. Zwloiki 

we raz·szarpany bombą przez Sazoomva 
(dożywotne więzienie). 

8) Oradonaczalnuk ode·s:ki· Veihardt ra~1 
ny w glmvę. Sprawca nieznany. 

9) General żanrdarmery~ Naw.icki w 
KiiO!Wlie leko ranny sztyletem. Los spraw
czyni nieznany. 

10) General Trepow ·oberpwicma1jster 
Moskwy, dwa zamachy n~eudalc. (Spra- . 
wcy wygnani). 

11) Ob~irpolicmajster dd.eski Golowin, 
ciężko ranny strzalam!i z rewolweru. Spra. 
wca StJIImann p0iwieszony. 

12) PrnkuratOlr senatu w Iielsingforsic 
Johnson zastrz.elany. Sprawca rezerwo
\VY porucznik Ood'<le p-owieszony. 

13) W. ks. Sergiusz giinne od bomby. 
Sprawca Kalajew powieszony. 

14) Gubernator Ufy Sokołowski, ra:n
ny ciężko. Spraw:cUi nieznany. 

15) Pięciu oficeró.w ulańslcich w War
szawie zasztyletowanych. Sprawcy nie„ 
znani. 

16) Szef policy~ w matymstoku gihnie 
od bomby. Sprawca nieznany. 

17) Pulkownik Progwbtclti, naczelnik 
powiatu sucmmskJ,eigo, zastrzelony w Pe
tersburgu. Sprawcy nveznruni. 

18) Poliem. Mińska ttoffenberg za
strzelony. Sprawcru rnieznany. 

19) Gubernator wyb01rsk1i Mfaso:jedow 
dęŻiko ra111ny. Sprawca niez11any. 

2fJ) Pulkownik żandarmeryi w l(ijowie 

wtoż<mn de trum:rs i odwic.Uorro, nat;:ch
mia'St na cmentarz św. Wojciecha. Trwa

. lo to .wszystko. 3 rni:nuty. 

Ze Slązka czyli Starej PelDI. 
. Wełnowiec. Jak ogólnie wiadomo. zara

biamy my górnicy 1 hutnicy górnoślązcy \V sto
sunku 1:10 robotników z Zach'odnich Niemłec 
b.ardz.o malo. Pomimo tego w niektórych mie
siącach, w których robią się nadgodziny moż-
11~ prn11ajmrt!iet tyle zarobić, aby mód.z 

1

uczci
w1e wyżywić familię. Zeszly miesiąc byl dla 
na~ robotnikó:V szczególnie zly, i zaledwie zdo
lał!śmy zarnb1ć na najniez.będnieisze potrzeby. 
Pomimo tegio czlowiek pocieszal się, myśląc, że 
to jakoś przecież bę-dzic, i że zarobek chociaż 
lichy, przynajmniej od biedy nas ~achowa. 
Lecz nadzieje nasze miaJy być srogo zawiedzio
ne. Gdy przyszliśmy po wypfatę; odciągano 
nam bez wszelkiej ceremonii.· podatek dochodo
wy, tak iż niejednemu prawie na caiy miesiąc 
tylkb kilkanaście marek zostalo. 

Z tego powodu panuje pomiędzy tutejszymi 
robotnikami bardzo wielkie niezadowolenie, a 
jeżeli podobne rzeczy„ t. j., jeżeli podatek bę
dzie 11 nadal odtrącany zaraz przy wyplacie, 
niezadowolenie nietylko się nie zmniejszy, lecz 
wzrośnie i mog11oby być powodem do różnych 
nieprzyjemnych zajść pomiędzy pracodawcą, a 
robotnikami. 

Józefowice. Na1t.fą śmiercią zmarfa tutaJ 
w zesz1ą sobotę 18-letn:a córka urzędnika Lip
pa. Pracowala ona razem z im1emfi koleżan
kami w 01trodzie. Naraz zrobiło jej się slabo, 
udala się więc do pobiiskiej altany, by sobie 
\vypocząć n1;eco. Gdy jednakowoż po ·dlu.ższym 
czasie nie wraca.Ja, zaniepokoił'y się tLm jej 
przs jaciófki i pospieszyJy zajrzeć do niej. Lecz 
jak~e byfo ich przerażenie, gdy zobaczy1y swą 
kóleżankę, którą co doplcro widzia1y ś\vie.żą i 
zdrową, martwą na ziemi. Przywalany lekarz 
mogl tylko sk'}nstato1wać śm:erć skutkiem apo
pleksyi. 

Katowice. Około 30 metrów od gra
nky rosyjskiej znalez1!1ono po stronie nde
mieckiej przy Malej Dąbrówce z,wlok.i ro
sy}sk1ego1 zbiega ·zastrzelonego przez od
wach nadgraniczny. Wytoczono śledztwo, 
aby stwicrdz,ić, czy zbieg zostal zastrze
lony na terytoryum ndemileckiem. 

Zaborze. Wybuch procha\\ niL przy 
kopalni „Królowej Ludwiki" ma być podo
b1w czynem zemsty. Opowiadają, .że o 
godz. 5 rano wi1dziano w pobfażu procho
wni jakiegoś człowieka w szarym żaikie
cie; kilka nsób miało tego czlow1ieka przy 
prnchownli widzieć - ale kim on był~ czy 
on spowodował wybuch, tego jeszcze nie 
stwierdzono. Dodać należy, że do procho
\V111i przechodziło się przez c,zworo drzwi, 
które wszystkie dobrze byty zamkrnęte; 
poza tern prochownia była otoczona gru
bym murem r walem zuemi; dostęp do 
prochow:ni był zatem możli'wy j;edyniie 
przez drz:wi. Nie jest zatem prawdopo
dobnem, jakoby ktobądź ze zewnątrz wy
buch móg1 był spowodować. 

Z innych dzielnie Polski. 
Kraków. W „Ol. N." czytamy: Na bra

rnie zamku w Lipowcu przybito w cz.erwcu, w 
czasach gdy przybywaly tam wycieczki, nastę
pujący napis: „Der Eintritt in die Ruine ist 
verboten", opatrzony pieczęcią „Administra
tion Li'powiec" i podpisem: ,,Fiirstlich von 
Donnersmarksches Fors.t Verwaltung". Może 
niemiecki zarząd, dóbr księcfia voni Donnersmark 
raczy sobie zan{}tować, że zamek w Lipowcu, 
dawna .wfasność biskupów krakowskich, leży 
nad Wis.l'ą a nie nad Spreą ti mDże zrozumie, że 
nikt nie jest obowiązany w polskim kraju sto
soiwać się do przepisów wyda·nych w „niezro
zumiałym" języku. 

Warszawa. Za język polski w gmi-
nach. Dwaj obywatele w.iejscy, którzy o
płac1:00 już karę po 500 rub!Ji. za udział w 

S{)\trido!llo.w za.strzelo1ny. Spra,vca1 n~e-
znany. 

21) Pułkof\vnik żandarmeryi w Niżnym 
Nowog·uroldzie Golubkow zastrzelony. 
Sprawca rnie'znany. 

22) Poficm. Olebow Wi Tyflisie zaimor
dowany na ulicy. Sprawca ni:ezmmy. 

23) Pomocnik poprzediniego, Morg()-
jewski, za bi ty bombą. Sprawca nde-
znanry. 

24) Komisarz policyi1 w Lo<l~i 1\llorgu
now 01ężko ranny strzałami· rewolwiero
wymr. Sprawca nieznany. 

25) Inspektor policyi w Tymsfo Ts.zi-
kwaidzJe cięż.ko ran.ny. Sprawca nie-
znany. 

26) Bomba.i rzucourn na patrol w War
sza·wie. Sprawca nieznany. 

27) Bomba rzucona do cyrkufu na 
Praid!Ze w ·Warszawie. Sp1W#1Ca nie-
znany. 

28) Pohamiajster warszaiwski bar. Noi
ken ci~żko ranny. Sprawcai zbiil2~l. 

29) l(s. NakasL'Ji<lze, gubernator Baiku 
zastrzelony. Sprawca nieznany. 

30) Wiceguhemator jeJi.sawetpołski 
Andrejew, z.a.sztyletowany. Sprawca nae..
znany. 

31) Gradooaczalnfilc Tyflisu Sacharow, 
zasztylet01Wany. Sprawca nieznany. 

32) l(001isarz policY,i Szalatowkz w 
Lddzi, zabity bomb<\. Sprawca powie
szony. 

" 

p-rotestach gmin o język p.o.lski, świie.fo 0_ 

trzymali rozkaz jeneraL-gabematora ·Mak. 
SYffi<JWic.za, aby w 24 g<ldlziinach Ol>Uścir 
kraj i przesi'edtiJt Sił; do R'os}'lt, lub za gra: 
~ę. Wybrali to ostatnie. Są to z Płoc
kiego Michał Boła:rrow'Sk.i, wlaści:ciel Kii. 
eka i .Mtkolaj Szempfilńsk'j, wlaśdiciel Osie. 
kia. Oto oowy przY:klad nm.vego kursu! 

ma 

Wiadomości Je świata„ 
. Niemcy., W „Vorwarts~e'', glównym rmra-

rne socyallstow czytamy: " 
„.z po.lskieJ partyi socyalistycz1iej w:rstąpil 

polski związek socyalistyczny na Iiamburg ł 
Alton~ .. Przy~zyną te.go byto zachowa111re si 
P?lsk1.eJ. party1 s?Cyahstycznei względem l'lie! 
m1eck1e1 ~Dcy_alneJ demokracyi. Takie v,rybitni 
cz1?nkow:1e. me poch_walaią_ p?stępowar~ia P. P. 
S: I ~WazaJą Za kOIUecz:nOSC IŚĆ ręka W rękę i 
mem1ecką socJ'alną demokracyą. Wystąpif iu~ 
z P. P. S. Berfus a teraz poszedl za iegu przy
l_da~em tow.a~zysz 0erkow~ki z Berlina, zaro. 
zyc1el polski ci partyiL socyal1stycznej." 

. Lud pnl~ki, pisze ,„Polak", widzi teraz. iak' 
p1ękn? panu.1~ stosun.k1 w tak zwanej polskiej 
party1. socya~1styczne1. M~śmy już dawno na to 
ludo\vi1 polskiemu zwracali uwag-ę, że tak zwani 
polscy S<?CY~liści prowadz lud tylko pod ko
mendę niemiecką a grosz robotnika polskie(J'o 
wędruje do kasy niernieckkh socyalistów. Dla 
tego 1udu yolski __ baczno~ć. ! Oarn1Ucie się do 
on;-amzacy1 swo1e1 polsk1e1. Przez wieki ko
menderowali TIQbą Niemcy i wyzyskiwali Ciię. 
Teraz, gdy z01.c:zynasz stawać o wlasnych 110• 
gach, socya.liści znów Cię chcą oddać pod ko
mendę niemiecką. 

Z Rosyi. Reprezentant petersburski „Asso
ciatod Press" miał rozmowę z prezesem komi
!et~1 mini~trów Witten:. Na mya.gę, że caly 
swiat polityczny przyiąt z rndosc1ą \ViadomośG 
o mi.anowaniu gio pełnomocnikiem do rok0wati 
pokojowych, ponieważ uw<łża go za zwolenni
ka pokoju za: wszelką cenę, odpo\\ :ectział 
Witte: 

„Nie ! Cesarz mia.nowa!' mię swoim nad· 
zwyczajnym ambasadorem, dla przekon:rnia &: ę, 
czy możliwcm jest wogóle zav.'arcie pokoju. 
Moje osobiste zdanie odgrywa tu potlrz~dną 
rolę. Otrzymafem od ces<".rza dokfadn~ wska
zówki, jak postępować, ale ostateczną decrzyę 
wyda cesarz sa.m. Cesarz chce pokoju, ale o
bawiam się, ie Japo11czycy postawią warunki 
pokoju ta.kk, że przyjęcie ich będz!e n~emo'l.li
wcm. 

.,Przyznafę się otwarcie - mówit dalej' 
Witte - że należę do zwolennihów poko.ju i 
przed wainą pop:eraiem akcyę pokojową. Dla
tego jestem pewny, że jeżeli zf ożę sprC'.WOZda· 
nie, iż warnnkti japońskie są niemożliwe do przv 
jęcia, wówczas cafy naród rosyjski pójdzie za 
nmiem zdani'em. R:.osya wcale nie jest zniszczo
na! Obiawia,iące się n~epokoje są ba.r<lzo po
ważne, ale zagra.nica nie rozumie rzeczywiste· 
go stanu rzeczy u nas. Rosyi nie można mie
rzyć mi'arą zachodnią. Rosya jest wielką rodzi 
ną, która ma swoje wewnętrzne rozterki, dzie
lące jej czlonków·, ale ten rozdział zniknie w 
chwili, gdy lud ujrzy w niebezpieczeflstwi.e nie
naruszalność swego pa1'1stwa i swą przyszlość 
historyczną. Rosya przechodzi obecnie przez 
przesilern:e. które objawia się ważnymi wypad
kami i które wywolać może jeszcze ·wiele iJ;. 
nych, ale przesilenie minie i Rosya będzie zno· 
\VU iednem z najpotężniejszych mocarstw kon
certu europejskiego." 

Z Watykanu. Na pytanie, jakiie. stano
wi~ko zajmie Watykan ·wobec przyjęcia 
prz.ez francuską fabę deputoi\vanych pro~ 
jektu zerwania konkordatu, odpowiiaic:la: w 
,,Echo de Paris" jakiś przyjaciel redaktora 
tego pisma, ;,mający tę dobrą strooę, że 
rnie jest polifyki'em". Przyjaciel ten, r-0z
mawia!l z p-ewnym dygnitarzem watykai1-
skim, który zapewnia, iż przyjęcie proiek· 
tu nrle zadziwilo nikogo, tern mniej saime~o 
papieża. P;ius X. wydal bardzo stanowcz.e 
iinstmkcye frnncuzkia11 biskupom p.olectl 

33) Komisarz polJcyi Sarana V/ War
sza,vie postrzelony. Spra'x.'ca uciekł. 

34) Bogusławski, ·ispra\rnil{ na Kauka· 
zie, zesztyletoiwainy. Sprawca udekł. 

Dalej idzi,e je1szcze sziesnastu wy~
szych i rniższych urzędników policyi zab:
tych lub cięŻiko· poraniony.eh jużto na Kau
kazie, już t0i w Któlestw1ie i W' prow~·n· 
cyach nad1baJtyckJich. Sprawcy wszyst
kich tych zamachów uszli calo. 

Na odwrót rząd z.amordowat: 
w Petersburgu w styczmu około 2000 

lu<lzi; 
w Warszawie w styczniu oke>ło ~OO 

ludzi; . 
w Baku w lutym okolo 1000 ludtr; 
w Warszawie w kwietniu-maju Olkoło 

100 ludzi; .. 
w Lodz~ w czerwcu okolo 400 ludzi' 
w Bat.cie w maiu oko.to. 200 ludzi; 
1w SewaS'topol~ okol-0 150 Judzd; 
'" Odesie okoJ.o 2500 ludzi; 
na! l(aukazie okol o 3000 ludzi; 00 w inlnych miejscowościach od<olo 5 

ludzi1
• • 

Razem padło dotychczas w rew~tucY~ 
·o!kolo 13250 ludzi z ręki rządu, na uhcac 

. ~....11i~rza111u zrewoltowanych m1as~ przy u~11~"" „1. 
rozruchów, rnre Ucząc aresztowanychh ~ea 
gnanych, poW!ileiszooych i przepadtyc 
wieści. 



ffl1 zachować w całej sprawie milczenie, 
naiwet wtedy, gdyby senat, jak Jest do 
przewidzenia, projekt obostrzył i uczynił 
z niego narzędzie do b~redmego prze:
ślado'WaITTfal Biskup, któryby papłesk.ieJ 
instrukcyi1 nie usłuchal, będzie pozbar\v:io
nY urzędu. Skoro tylko projekt stanJe się 
prawem, papież wyd'ai encyklike, która za„ 
Włerać będzie jednocześnie protest prze
ciwko prawu i wskazówki dla francuskich 
kati0Uków. 
_a • .! li±S&!I L . 

Z róinyt;ił slrott. 
BACZNOśC WANNE! 

Górnikom polskim w obwodzie 273 w Wan-
11e „rzypominamy w ostatniej jeszcze chwiH, że 
obolViazk[em ich wziąć udz'.ał w wyborze star
szey:o knapszaHowef!O i oddać głosy na kandy
datów „Zjednoczenia zawodowego polskiego", 
druhów Wasielewskiego i Rescha. 

Bochum. Tutejszy .,blatt" socyalist.rcz11y 
szyd7.li z tCf:riD, że w Ge\scHkirchcn budują kla
sztor dla „Brac:? miłosierdzia", których zada
niem jest pielognowanie chorych, powi:1dając, 
i.e dowodzi to, iż ciemnota się wzmaga. 
· Gelsenkirchen. W kopaln1i „Rhei11-Elbe" 
zosta.r okaleczony stolarz Józef Modrzewski. 
, Marxloh. Zawali! sie tu nowo wybudowa
ny dom. .Jeden czJ'owick zn~lazr śmi~rć po.u 
gruzami. C? ~yfo powode:ri meszczęścia? W1-
doczn:e zaw1rnt tu lmdowmczy. 

Berlin. Straszne nieszczęście \\I yda
rzyto się wczoraj w Berli111Je przy dworcu 
zg,orzclickim. Wdowa Scholz odprowa
dzała na dworzec pewn.:1 kobietę, która 
chciała jechać ·do Zgor.zehc. Przybyty na 
ostatnią minutę na dworzec. Oditżdżają., 
ca wskoczyla szybko do wagonu, podczas 
gdy S.cholz podawała jej rzeczy. Przy 
schoidzenfo ze stopmi, zawies~la się jej su
kniia. Pociąg \\ tej chwih ruszył, ciągnąc 
biedną kobietę ze sobą. Padła po<l kola, 
które jej odcnęły lewą nogę i lewe ramię, 
Zatrzymano pociąg; wydobyto kobi·etę w 
stras~nym stanie z pod kół i odstaw~i;Juo 
do lazaretu. 

Paryż. „Echo de Panis" donosi. że 
w Rydze na pokładzie aingielskiego paro
statku przychwycono transport pism re ... 
woluc~jnych, skladający się z 4 wielkich 
palk o wadzie, 150 kgr. Praklamacye, zre
dag()lwane w języku prowincyi wscho.
dnkh, wzywały d01 buntu powszechne1go 
i usunięcfu. .dy;nastyi Romanowych-łfol~ 
stei1nów. Cały ten materyal sporządzany 
był w jednej z <lmkarń socyalno-demokra-. 
cyi w Szwajcaryi. Urzędrnik cio:'\VY, który 
pQI odkryciu transportu odprowadza.l uMę: 
zionych spi·skowc6w, zostal zraniony ł 
wskutek ran umarl. Obaj spiskowcy, mfo 
dzi· JudZl'e, mówiący d'Olskonale po rosyj
sku, umknęU. 

;~abozensfwo polski& 
• 

Witten. 
Sposobność do spow1iedzi św. w sobo

tę od rana, <lnrl..a 22 lipca, w niedzi.elę ~ w 
POnlfedziafok ranc)'. Kazooie w nnedz1elę 
po s11111ie o godz. 10 i o godz. 4 po pot 

Linden. 
l(azanhe polski1e1 w ni.e<l.ziielę, dnia 30 

l1pca, o godz. y~ 12 i o 4. - Sposobność do 
spowiedzi, już w sobotę od rana. 

Rohlinghausen. 
Kazainftei po1lskie w nieidz1elę, dn}~ 30 

lipca o godz. 11 i ·O 4. - Spos-obnosc do 
spowi.e<lzi. od sobo1y po poł. 

I(astrop. . . 
W niedzielę dinia 23 IJi.pca o<lbędz1e się 

p.o.lskie rnaibożei1stwo z ka:zaniem o godz. 5 
I>O PGł. 

Spis składek na rzecz strejkujących. 
Essen. Mi:chal Sporakowski 50 fon., 

K.az. Plucmiiczak 50 fen., And. Oleck 50 f., 
Stan. Jalnszcwski' 50 fen., Zygm. Gembal
ski 50 fen., Fel. Sobczak 20 fen., JaiIT Płu
a'iniczak 50 fon., Ant. Rauke I mr., Paiw. 
Pinkowski 50 fen., PJotr Woist.ak 50 fen., 
Jul. Partika 50 fon., And. Krzes1~ 50 fon.! 
Parweł Laik.omy 50 foo., Józef Reckowsk1 
50 fen., St. Zali..sz, 1 mr., St. Kandułai I mr., 
Jan BJ.och 2 mr Leon Merczyóskiil 50 feITT., 
Woic. Kotowskń~' 50 fen., St. WJ~1lebiński ~O 
fen., St. l(waiptszewsku 50 fen., Tom. Woiz
ny 50 fen., fr~ Ryter 50 fen., Józ. Baksal~
ry 50 fen., Pi. SkularskL 50 fe.n., Jan Rosik 
30 fe:n., Ant. Luczak SO fen., Józ. Lopatc-
0kł 50 fen., R()ch Królak 30 fen., Jak. PrzY
by]skii 50 fen., Wik. Arczyn~k 50 fen., Par
rysz J. 5-D fen., Jgn. Nawrocku. 50 fen:, 
Strengel 50 fen., Pichuk 50 fen., W1rnc. Ptauc 
50 fen. 

Pietrowski z Schalke 7,40 mr.; za pn
śr-eldnictwem Bij.O'ty z Unden 13,.35 mr. i za 
P<:lśrednictwem Jana Pawtiowsk1ego z Se-
. o 'ka w ~hausen 8 mr.; u Piiotrar r.zes • 

l<.astrop zlożyli 5,90 mr.; Piotr E1zop z Ai
fonessen 2 50 mr 
· „Zfednocze~ie zawodowe polskie". 

Połsld klub Jotery)Dy ,,Fortuna" w Ober. 
bausen 

zaprasza wszyst~ch interesowanych na 
rr,ie<lz.ielę 23 bm. po pot o 1odz. 7 do loka.lu 
p. Kemken (Miiłheimerstr.). (1) 

Z uszanowaniem 
St. Krzyżański. 

Szanowni Rodacy 
z parafii Dłużyńskiej pod Smtglem. 
PonJew1aż czas uchDdzi, a myśmy 

choieli na ś\\·ięto M. B. Zie.In ej w odpust 
Charbieliński odsta\\,lĆ obrazy do kQścio
la, zaifelm uprasza s.ię, .aby jak nailicz,niej 
szan. ofilaro<la1wcy za.chcieli do rozpoczęte
go dziefa ręki przyłożyć 1 <lo 30 lip.ca 1905 
ofiarę zlożyć. 

Szan. komitet i mc:;żó" zaufarv1a pro
szę zebrać się u gościnnego Untcrschcma
na, przy kościele kat{J!ickim 30 lipcai br. 
o. ~uidz. 2 po pał. ''" Wannc, abyśmy się 
tnO&il policzy\~, ile mamy, i wiele nam je
szcze bGdzie potrzeba. \V inucniu Komitetu 

Benon Kasperski w Gunnigfcld, 
I(lirchstr. 56. (3) 

Towarzystwo św. Wawrzyńca w l(astrop 
donosi swym czfonkom, iż ' niedzielę dnia 
23 lipca nie odb~dzie się zebranie o godz. 
4, gdyż polskie 11abożc!1stwo o gordz . .5. 
Po nabożcf1shv1e zaraz k\\'arta.Jnc zebra
nie. Zarząd .. ( 1) 

Tow. g;imn. „Sokół" li w Oberhausen. 
Zebr.anie 23 lipca się nie odbędzie z 

po\\ oidu, iż bierzemy udzia! w zlocie. Za
razem uprasza się wszystkich druhó\'v, aby 
w niedz11clę 23 lipca stawili siQ do lokalu 
µosiedzei'1 i to tark ćwiczący jak i nicćw,i
czący druhowie o godz. 50 rano. Ta1m bę
dzie star wóz do o·djazdu. O liczny udz1iał 
pro.si Wydział. (I) 

Baczność! · Barmen ! Baczność! 
Szan. R.o<lakom i R.odaczkom z Bar

mie.n i oko!iicy mniejszem donosimy, 1iż na
sze Tow. g,imn. „Sokół" urządza zabawQ 
w niedzielę dniia 30 l~pca na sali p. Wintra 
Oberdeinkmalstr. 90. Karty wstępne po 
30 'i 20 fein. Spo<lzie1wamy się, iż wszy
stkich zado1wo!Imy, po1I11ieważ będzie mu
zykai polska. O licz.ny ud;a!at uprasza siG. 
'featr wesoły „Plora". 

Uwaga: Zairazem donosimy, .iż prze
nieśliśmy lokal P'OSiedzei1 z „Zentral-łfo
tel" do p. Wintra, Oberdenkmalstr. 90. 
Cwicz!~l11ia gimnastyczne są w poni,edzia
lek i piątek o godz. 9 wiieczo.rem. (2) 

Czolem ! W. Rauhut, sekr. 

Baczność Rodacy z parafii Odolanowskiej! 
Zapras7,.amy niniejszem rwszystkich Roda

ków tutaj pracujących na obczyźnie, ażeby ra
czyH jak 11ajłiczniei przybyć na naszą pogadan
kę w niedzielę dnia 23 lipca tego• roku zaraz po 
wielkiem nabożeństwie u p. Balkenhola w Bo·
chum, przy klasztorze. . Na o'7'ei P?gad~n~c 
będzie utworzony konutet, ktory się _zaJime 
spraw1;eniem podarku ~la nas~ego p~1:afla~u~go 
k-0ści0Ja w Odolanow1e. O 1ak na1hczme1sze 
przybycie na pogadankę uprasza się (2) 
Józef Krupa. Paweł Litwin. Jan Wojtaszek. 

Towarzystwo św. Andrzeja w Ober-Marxl~b 
donosi swym cztorrkom, iż miesięczne zebramc 
odbędpzie się w niedzielę, dnia 23 o godz. 4 
po poi'. na sali p. wdo1\vy van <le Bom, na które 
się wszystkich czfonków zapr~sz~, bo ,są bar
dzo ważne sprawy do zalatw:iema, k.tore mu
szą być uskutecznione na tern zebranrn. ( 1) 

Józef Ołejn:czak, sekr. 

Towarzystwo św. Barbary w Liine~-~i!d 
podaje swym czlonkom do wiadomości, iz ~v 
niedzielo dnia 2.1 tm. o god~. 4 P?' pol. odbędz!e 
się walne pólroczne zehra111e_, w1ięc upra~za się 
wszystkich czfonków, aby się ~unktua!nJe. sta
wili. ·Czlonkowie zarz~du godzmę predze1. (O) 
liczny udziat. w zebra111m uprasza l 

Zarząd. 

Towarzystwo św. AntOfllego we Freisenbruchu. 
Dnia 23 lipca o godz. 11 posiedzenie w lo

kalu ZwYk'łych zebrań. Ponieważ na posie<lze
niu orzyjdą. nadzwyczaj ważne sprawy

1 
pod o'." 

brady przeto uprasza sję o liczny udztał. ( 1} 
' Zarzad. 

Towarzystwo św. Szczepana w Raux~~· 
\V sobotę 22 bm. od rana spo~obnosc do 

s owiedzi św. W niedziele na Sumie prz;:st~
p~ia cztonko.wie TOlw. św. Szczep<_lna w~pol111c 
do Komunii św. o godz. 4 pos1.ed,ze111e. O 
której godzfoie będzie po pot nabozenstwo. z~ 
stanie zapowiedziane z ambony przed pot. ( . 
liczny udzai! prosi Zarząd. 1) 

Towarzystwo Stanisława K. w Kate~nbe.rg 
donosi iż uroczystość 15· rocznicy istme-

i"a tO\~arzyst\,·a obchodzi dn~a 23 tm. na :li p. Wennera przy kościele ka~ol. Pr?-
. Odi (J"odz. 2 do 3.0 przyJmowame 

gram. b d k , ·ot
towarz.ystw, potem wymarsz ;> . osc1 a 
na nabożeństwo, następnie pochod ,1 dalsza 
abaww na saH. Będą deklamacye, mowy f teatr pod tyt. .,L01bzowia.me". Tow.arzy: 

stwa uprasza si~ę przybyć z chorąg':'lan(r) 
palaszami. Serdeczne pozdrowieme 3 
~,~,')Hi' . , . ,, , Zarząd. 
~"*··~ „ ·~·" „ .)/ • . . 

DL Zlot okręgn Il 
W aJedzlelę, dAła 23 Upca ~ • 

nllotH n okruu W SłockUJD p. Rukrort 
wsałi strzelnicy p. frkens (Scbiitzenhaus) 

Kaidy uczestrnk „Zlotu" powilnlen s:~ 
zastóso\\rać d-0 P<>TI-1żei wyrnieniony;:h 
wskazówek, nakazany h z góry. l. Nic 
wolno żadnemu uczestnikowi na uli.:y !uiJ 
w pubłi znem miejscu nosić tpa iejó\\ i i 
sokolskiego ubrania. 2. ie wolno nucć 
:żadnych śpilck, sokolików, orzelk(1w itd. 
3. l(ażdy przybywający wmicn iś · osohi.:l 
a nigdy w szeregu na uli y. -4. Wsz' :::y 
ćwkz<lCY druho\\·je powinni ubrania do 
ćwiczci'1 przynic. ć ze ·obą i zaraz p ćwi
czeniach mu 'Z<l sic przebrać. 5) 1{1id v n
czestn"k nic eh ąc prowadzić zlych 
następstw, 11111 i \\' zędhie postępowa~ po
wainie, trzeźwo 1 pokojnie. Uprasza si 
z powodu, iż cza za krótki na 11 to\ ni;; 7a..i 
pro zenie wsz stk11.:h towarzystw, rr;.z 
gniazd Sokolich okrę6U IX i .Jr' Oral spra
\\'ie se kolskiej przychylnych o. ób, aby ·ir: 
z:1dowolo110 zaproszc1111em pnblicznem, 
nas poparto licznym uc.lzJałcm. 

Program: 1) O godz. 7 rano próba 
ć ~:iczcr'1 wolnych. !) O godz. c v1czcnia 
~niazd 11a sprzętnch. ;·3) O go<lz. 9 ćwicz~
nia jednostek o nagro<ly na spm~ta h. 4) 
( godz. 1 O nabożef1stwo. .5) O godz. 12Yz 
wspólny obiad. - Przy\\ ·tanie gofoi 1 de
legatów, po obic.Jzie zebranie okręgo vc i 
obór Wy<lziat11 okręgowego. 6) O godz. 
3~ Koncert. 7) Popisy gimnastyczne: a, 
Ć\\'iczcnia poszcze~ólnych ~~nrnzc.l dowol
ne; 11. Ć\\ iczenia wspólne wolne obowi<1z~ 
ko we; c. Ciq~nicnic liny i różne gry. O 
godz. 8 rozdaniie nagród, poczem polonez. 
\V koi'1cu zabawa 7. ta1'tcam1 na saii. 

Czotcm ! Wydział okręgu VU. 

Baczność Rauxel - Habinghorst ! 
Tow. gimn. ,,Sokół" w Rauxcl-11a

binghorst urzqdza w nicdzielQ dnia 23 1lpc'1 
rb. latową zabawG na sali, wdowy pani 
Wesscls w ttabi1nghorst, na którą zapra
szamy wszystkie nam przychylne towa. 
rzystwa oraz Rodaków i Rodaczki z 1~au
xel-Ifabmghorst i okolicy. Zabawa roz
poczrne się o godz. 4 po p.rnt O<l go<lz. 4 
do 06 konC'ert wykonany przez druha 
Musielaka z Kastrop, potem ćwiczenia gL
mnastycznie i rozmaHości. O godz. 8 roz-· 
pocznJe się taniec. O liczny udzial w za
bawiie upraszamy. Czolem ! 

Wydział. 
Uwaga: Zebranie odbędzie się w tę 

samą nied'Zielę o godz. 2 po poi., zatem u~ 
prasza się druhów zalegających ze sklad'
kami, aby się z nich na zebraniu uiścili. Li
czny udzial druhów jest pożądany, gdyż 
mamy ważne sprawy <lo zalatwienia. (3) 
Czolem ! Wydział. 

Baczność Rodacy w Witten! 
W niedziel~ dnia· 23 bm. urządza 

oberzysta Henkel na sali sokolskiej (Crcn
geldanzstr.) wylączni'c <lla Polaków 

wielką zabawę latową z tańcami, 
na klórej także odbędzie ~ę strzelanie do 
tarczy o nagrody ·b różne inne gry. 

Początek o godz. 4 po pol. Mztrykę 
dostawi kapelmistrz polski p. Pawlaczyk z 
Schonnebeck. O liczny udziat uprasza się. 

Odezwa do Rodaków z parafii Zakrzew
skiej w powiecie rawickim! 

Zapraszamy niniejszem wszystkkh 
Rodaków pracujących w Westfalii i Nad
renii ażeby raczyli jak najliczniej przybyć 
na n

1

aszą pogadankę w niedzielę dnia ?J 
hpca b. r. o godz. 3 po pol. w lokalu p. 
Ragge w Ueckendorfie, Bergmannstr. Po
każmy szan. Rodacy, że chociaż tu na ob
czyźnie sto11my wiernie przy wierze naszej 
katolickiej i o niej niie zapominamy. Tak 
samo kochani parafianie, chociaż jesteśmy 
tak daleko oddałem od naszego parafi'al
nego kościola, mamy przywiązanie do nie
go. Na tej pogadance chcemy snę porozu
mieć wedle sprawienia pamiątki dla nasze
go parafialnego kościoła. O łaskawe przy
bycie upraszają zwolujący: 

Józef Krawczyk, Stan. Sędłak, Jan Bar
tosz, Antoni Olszak i Michat Wojciechow-

ski. 

Czołem druhowie w Eicklu ! 
Tow. gimn. „Sokól" w Eicklu donosi 

swym druhom, iż zebranie miesięczne o<l, 
będz~e się w medziele dniia 23 lipca o godz. 
3 po pol. w lokalu gościnnego W. Juru:e~ 
manna, przy ulicy Herzogstr. naprzec1 w 
ko:ściola kato~ckkg0, na które się wszy
stkich druhów jak najuprzejmiej zaprasza. 
Goście mile widziani. O liczny udzml pro-

. s'lmy. Cz.otem! Wydział. (3) 

·- ··-!:.· . - "'„ ;_ .i 

Towarz.y two św. tani ława B. w 
donosi czlonkarn i to ~rarzy t ~·om. które 
zapro zen·a odebra~y i dla braku adre ó „ 
odebrać n.i mogły. że w niedzielę dnia r 
lipca odprawiam_ naszą 5 ro z 'ce, n 
którą szan. t --. arzy twa z h rąg '1am1 
zapraszamy. Program: d godz. I d<> 
3X przyjmo anie bratni h to \'arz~ t -

godz. 3.0 \\') narsz do koś ioła na pni 
ki~ nab0'1.et'1 two z kazaniem. Po r b...,
żeń t vie po hód na salę p. Pludrz r(1 kic 
go, gdzóe będzie dal za nroczyst0ś{: ob-
chodu. Najprzód prz \ itanie g-uści prze 
prz \ odniczqccgo, konc rt \\ ~ kon n 
przez p. P de zwę z Alstacien, deklama
q e i mo\ y. Na QStatku pi hny t ·a.r P~ 
t.: „ tar pi d16r 'i 'Yn jcg htuu"'. 
W tGP dla złooków JO fo11., dla g i 50 
fen. O j k raj]" zni j zy udz;ał pr si ( ~) 

Zar d. 

Baczność parafianie Kob:erscy ·p. oto 
szyncm! 

W niedzi lG, dnia 23 lipL:a o godz. 4 p 
poł. odb~dzie siG narada w Es en, 1.hii
tzcnbahn 5' 11 p. v3n de Loo, na którą się 
szan. parafian zaprasza. hoc.lzi o ra
wienic nowej ehorąg\\ i dla I·o ~ciola n ;;:, j 
parafii. I o teg za u zebral!śm 3 O mr .• 
dlatego zapra ·zam zan. parnfian, iżb) ka
żdy mógł być obecny, ponieważ hędzk li
sta ofiaro<lawcc"rnr przeczytana i li t '> 
wiel. ks. Prnhoszc~a i s:1 inne '' ażne pra
w ydo ;rnłatwienia. Dalsz(; składki nwżna 
przysyłać pod adresem: Stanisław Mazaj. 
czyk, Essen-W est, Holstcrhauserstr. 12. 

Za komitet: St. Mazajczyk, (3} 

Wielki wiec Polaków i Polek 
w Essen 

-~ 

odbędzie się w niedzieh~, <li1ia 23 lipca 
godz. -4 po pol. w sali p. Va11 de Loo, Hi. 
Schiitzenbahn, 

W SPRAWJE „SWJĘTOJóZAfACIA", 

Wszystkie Rodaczki i Rodaków z całej 
Westf.alii i Nadrenii, którzy się sprawą 
„Swiętojózafacia" interesują uprasza się o 
liczny udział we wiecu. 

Ro<laczki ! Ro<lacy ! Chodzi o to, ab~~ 
sprawą tak pokierować, ażeby byt zape
wnić .,Swiętojózafaciu", które wspiera 
dzfoci robotników polskich z obczyzny, u
częszczające do wyższ.ych szkól. Spo~ 

dziewać SJG godzi, że nic tylko Ro<la y, 
1".cz także Rodaczki licznie s!ę zbiorą. (.3d) 

Komitet. 

wszystkich bez wyjątku towarzystw pot. 
skich w Westfalii i Nadrenii 

otlbędzie się w nLcdz1elG, dnia 23 lipca o 
godz. 11.0 przed pol. w Essen w alt p. 
Van de Loo, ul. chiltzenbahn. Chodzi o 
to, aby preze i naszych towarzyst\\~ 
wspólnie omówić mogli 

SPRAWĘ „$WJĘTOJ0ZAf ACIA". 
I 

Na to zcbraniie zaprasza się pp. przcwo„ 
dniczących w zystkich bez wyjątku towa„ 
rzyst\\r polslach z Westfalii i Nadrenii. Kto 
tam przybyć nic może, niech przyśle za
stQpc~. Komitet. ( d~ 

••n•• 
Wiec przedwyborczy w Karnap. 
W niedżielę 23 lipca o godz. 11 przed 

po/udniem odbędzie się wiec przed--. ·bor„ 
czy " Karnap w sali p. Leber'a. Na wie 
zapraszamy wszystkich Rodaków z l(ar. 
nap i ok-0Iacy, gdyż sprawa wyborów do 
parlamentu w pow. EsseńslJm to jedna z 
natglówn,ieiszych spraw naszych, dla tego 
nie powinno na wiecu braknąć żadnego 
Rodaka. Komitet powiatowy. ( d 

Baczność Brucb ! 
W njedziele 23 lipca przed PDludnrem 

o godz . .012 odbędzie się w lokalu p. Ku„ 
cłifma kooferencya mężów łania. O 
przybycie wszystkich mężów zauia1 ia u-
prasza się. (ld 

,.Ziedn lC"" nie zawodowe polskie". 



. ~-"'·· ' . 

O b'al eni e się wieży kości of a· ·w HE RNE 
nie wyrarło takiego wrażenia, jak sprzeda! 

--- z powodu szkód wyrząd~onych przez pożar i wo.dę 
-~---··--- - u FIRMY: 

GebrUder LOw-en·stein. 
---- Wszy.; tkie uszkodzone i nieuszko l zone towary wyprzedajemy po cenach bajecznie tanich. Sprzędajemy: Ubrania dja mężczyzn 

i ;:. cbłopoow„ k(}nfekcyę dla kobiet, materye na suknie, firanki, materye bawełnJane itd. 
Okdo. 300 fontów pierza po cenie aż do 3 ,50 mr. sprzedajemy, aby je uvnątn~ć po 50 fen. funt. Każdy obej rzeć może nasz skład , chociaż 

D S nic nie kupi. • M 

Herue4' łi1·Ula: Gebriider Lowensteinę BoehnDl. 
. ... ~ . . . ' . . . . , ~ '. . ~· ~ ' 

Wielki wjec ~wiązku ,Polaków" w Wetter 
nad Rlłbrą 

odbędzie się dnia 23 Jipca w nredzfolę po . 
Po'l. o godz. 4 ·na .sałi MT „Domu kat. towa
rzystw". Ufamy, że wszyscy Polacy pa
rafilii Wetterskięi, ·któr2Y ·-szczęścia: swego 
i :Swołch pragną, jak jeden mąż na wiec się 
st.awi-ą. Będzie tam tak -samo obrany „K0-
m1tet dla sprai\V oplieki duchowt11eJ". Upra
szamy o jak inaj)iczn1iie}sze przy.b~e na 
·w iec. Związek Polaków. (3d) 

Wiec „Zjedno.czenia" :na Łużycach 
odbędz'iie się w niedzielę d!nia. 23 lipca po 
pol. o godz. 3 w Jokalu p. i.Bratschek. Ro
.diaków z Sano i okolicy, a' szClAególnie z 
_Złok:omorowa, gdzie salD dóstać nie może
·my, o liczny udzd.ail prosi 

„Zjednoczenie zawod9we polskie". 

Wiec „Zjednoczetlia zawodo.węgo polskie-
go w Marten 

odbędzie się w ruedziclę dnia 23 lipca po 
·J>Oludmu o godz. 3 w .iokalu . p. ~specht. Na 
porządku dziernnym: W ażn;ość orgailliza
cyi, spr3WY robotniitc.zie i inne ważne spra
wy. Liczny udzial ,pożądany. (2d) 

„Z)ednocmnie :zawodowe rpolskie". 

WJelka wyciectka w Bodtum. 
w medz.ilel~, dtnfia _23 li-pca o godz. 4 

po pot odbędzie się wycieczka do ogrodu 
„,Walburga" w Hofstede, ul. Poststr. (da
wniej Bl&ma:rckstr.). Na wycieczce będą 
róŻll'e gry i zabawy dla:ldorostych i !dlziieci, 
·jako to strzelanie do tarezy, kulanfo lkręgli, 
iłuczenlte garnka, noszenie jajka ittt. O 
lJ.czny udztall Rodaków z ·Okolicy uiprasza 

-· ·M · Komitet wycieaek latow~h. 

Ubrania dla mężczyzn czyści i farbuje prę
dko i tanio f' ARBIERNIA OALLUSCHKE, 
PRALNIA W BOCHUM. Tel. nr. 911. 

PUie: Hofstede, Hernerstr. 259; łlerne, 

Bahnhofstr. 3, 32, ·73, 134; Ełckel, Robłjngbau
sen, Linden, Hattinzen, Langendceer, WJtteo, 
Annett, Werne, Liitgendortmund, Marten, Ka
st·rop, Watteoscheid, Kamen. Marten, Dortmund. 
......-~~.-...lr""'"""l'"<'"""I""'......,,,....~.~ 

Wielki cyrk 
E. Blumenf el da wdowy 

w Bochum-Ehrenfeld 
Ocl dziś piątku aż do poniedziałku 

24 lipca, codziennie o godzinie 
8 wieczorem 

Wielkie przedstawienia. 
W sobotę o godz. 4 po południu 

Wielkie przedstaw. dla uczniów. 
W niedzielę 

2~~;-przedsta wienia. 
Nowość 1 Nowość! 

Południowo - ~achodnia niemiecka 

Afryka. 
Występy 140 osób. 

Bl:"acia Blumeafełd. 

Zai inseraty i reklamy Redakcya nie 
odp()lwiada 

Rodacy popierajcie swego ! 
vV szystkie towary kolonialne, 

farby, pokosty, laki, pędzle 
i szczotai. 

Papierosy, cygara i tytonie 
we "viel!.dm wyborze, po ba1·dzo 

nizkich cenach. 

Polskie wina z beczki i w bu
telkach, wina dla chorych. 

- A r i y k u ł y d r o g e r y j n e. --

Ff. Barczak, 
( 1) Habinghorst. 

Biilowstrasse nr. 2 2. 
Narotnik Alfredstl a~se. •• „„„„„„„„„.i„ 

NAJLEPSZE MASLO Z MLECZARNI 
funt 1,lł mr. - masło naturalne llmt 95 len. 
wysyłam za zaliczką franko w dom w paczkach 
pocztowych. Adres: Prau M. l(ANSCHAT, 
MARORABOWA 0.-Pr. 

Restauracya 
z powodu stosunków familijnych od zaraz 
do wydzierżawienia. Zgłoszenia przyjmuje 

Fr. Olszewski, 
Pezoań (Po :1en) Gartenstrasae nr. 11. 

• 

Służąca 
znaj11ica wszelk• robotę 
domową i umiejlłe.e po 
niemiecku, znajdzie do
bre miejsce od 1 sier
pnia.. 

Stanikowska, 
Herpe, 

(3) Neustraaae nr. 59. ••• „ •• 
· Specyalnuść ! 

.Za.raz pl>t?Z tlbna 

dziewczvna 
z powodu wyiśeia za 
mąż popuednie:. Za
sługi wysokie. Pannti 
z uc.\'Sciwej rodziny lat 
16 licząea, może ws!4pic. 
w oa.uk~ do t1kladu, 

kołonłalae;o. 

w. Mroskowiak, 
w Reckllngbaueen-Sild' 
(3) skład kolonialny, 
LPt111ber~tra.sse nr, 29. 

Dla RodakOw 
Prawdziwe warszawskie bardzo korzystna rzadko 

Noblesl'' I nad~ajlłea się SJ>tiS-O-· 
' ' b•osó. Mam na ep-me-

1 k ~ daż I. dom w Reekl~-· 
0 SZtU 20 1en., hausen-Siid (Grullbad) , 
BI\ do aabycia tylko u bardzo tanio i przy 

F. Józefoskiego, małej wpłae.ie óoo do 
Merae. 1000 mar~k aa ep~oo.•.i. . 

ul. Be.hnhof11tr. 52. Zgł.>azenl& ttrzYJDllliJe 
W. Grabarski' 

Co powiedziałem o .ienie 

W. Wieczorka 
cefam, bo t.e było nie
prawW.. 
B. Lewandowski. 

3 pomoenikew 
krawieekfoh 

przyjmie zaraz 

J. Olachowski, 
Cateraber •• 

ul. Rotthausnerstv-. 146. 

2 młodych panów 
otrzymaj!\ stancyę 

lt pt'DSH 
w Gelsenkirebea, 

Konigsłr. 32. II p . 

w Reeklinghauae:i-Si!d; , 
ul Hoehetr. nr· 85. 

Młody człowiek, 
p081i!ukuJe ekromn!e ume-- · 
blowanego pokaj11 wraa 
u stołowaniem w Laar 
lu~ St-qkum. Laskawe 
zełoazenia upraBM się 
pnyełać do Redakeyi i 

, ,'"iarn~a :Pol~kiego'' 
w IJochura 

(2) pocl list .J. K. R.". 

K 
n&J1epsZł 

Oło !"b;~!~u. 
zbiegu o-

koliczności bardzo ta riio. 
BQchum, W ilbelrr·slr. 19 

Nasza wyprzedaż latowa 

li 

__.. rozpocznie si~ dziś. 
We wszystkieh oddziałach są wyłożone wielkie pa.rtye okolieznośeiowe po eenaeh o wiele niżej wartośei. 

Part va Powłoki 500 tuzmów Szyfonowe 

bielonego bobru 
metr. 

ręczników IDf koszule damsk. 59t· czerwonych sztuka sztuka 

na pościel 
z perkalu i syami>zy metr 

165 
mr. 

Party a 20 tuzinów białych 3t10 sztuk drylichowych S:ayfonowe 

ręczników 17f koszule damskie 85 
1 metr dłu2ie sztuka. sztuka tylko f 

mat. na powołoki 
metr 16 powłoknapodoszlllJ5 

f sz·uka f 

Partya materyj drukowanych 

na sokole 25 
metr f 

300 sztuk 

fartilchow 42 
drukowanych, gotowych 

R~k& f 

N el<lowe Szyfonowe 

prześclerad~~uka 95r koszule dla d~!~!i 24t. 
Do 

wyszukania 1000 koszul dla chłopców aż I~O ]~ieku sztuk. 49 fen. 
Firma : G E B R O D E R K A U F M A N N , S T E E L E 

nlłea Berlińska 1-3. Berllnerstr. 1-3· · 
'\ • " • " I • '...:,l ~ ~r d • :1-:.j :,' I;.. • .- l" ~; I < • :„ r' !; 

I I' ::'" • • . ' 

' . , . ' • ' ~ • ! • • 

' I 1 1 .... ~ '•, •,... • L:,„~ J ~V'~: ... ~.·. . 
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Z.a dn1k. aaklad i redakc.ye odDowiedzLałnY A n to a J Br e J s k I w Bochum- Nakladem I czcionkami Wy-da.wnłctwa „Wiarusa Polsk)eizo" . w Bochum. 



lir. li&. Booll 1905. 

lodzłenne pismo 11dow1 dla Polakbw na obuyźnle, po~wł •one oświati1 oraz sprawo• narodowym, polltytinym ł 1arob 

IV„e.ffja 1e41:łeuła • 1f'JłlW.• •al 11o•wł•ł•C1.11Ycll. 
r'.ilt1••J1l•t• .s.:wart1UJ.1 aa 5flaclll 1 • bitowych wYIJOli 
I ~. 19 łu .• • • -•1101uniem •o tlom• 1 mr. 92 len. 
„.ll!tstH Polski" upiuny lest w cennikm nocdOWYM 

lłff H.akiaa ,J, 11ol11ilcla" ur. l~i. 

I lmlc Boże za Wlarc I Ojczyznę ! 

Redalicya, Drukarnia i Ksi~gamia znajduje si~ w Bochum, przy ulicy Maltheserstrasse. - Adres: "Wiarus Polski", Bochum. - Telef o n u nr 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

mówit, czytać i pisać po polsku! Nie jest 

Połakiem, kto potomstwu swemu zniem

czyt się pozwoli! 

& I st'Cl&D'>tt • 
Wiele tysięcy 

Polaków na obczyźnie obywa się dot:td bez 

2azety polskiej. Tak jednak być nie powinno, 
gdyi nie czytając gazety, polskiej, łatwo wśród 
obcych żyjąc, ulega lud germani,zacył. Z te20 
powodu każdy prawy Polak powinien rozsze
rzać „Wiarusa Polskiego". Na. przy52łe 2 mie
siące, czyli na sierpień i wrzesień kosztuje 
„Wiał'us Polski" tylko 1 markę i 28 feny~ów. 

S21an Czytelnicy rozszerzając „Wiarusa 
Polskiego", nie mało przysługują się sprawie 
narodowej, bo uchronią niejednego Rodaka 
przed aermanizacyą. 

l(to pozyska jedne~o abonenta i nadeśle 
kwit pocztowy oraz swój dokładny adres, o
trzyma zupełnie darmo 

JO PIĘKNYCH KART POCZTOWYCH. 
)(to pozyska na sierpień i wrzes:eń 2 no

wych abonentów, otr.zyma 
10 PIĘKNCH KART POCZTOWYCH I 10 TE
CZEK PAPIERU LISTOWEGO Z POLSl(IMI 

N APISA.MI. 
l(to pozyska 5 nowych ab-0nnetów. otrzyma 

bardzo piękną książkę do nabożeństwa pod ty
tułem 

BOżE BADŻ MIŁOŚCIW. 
Wszyscy, którzy sobie zapiszą „Wiarusa 

Polskie~o" na sierpień i wrzesień, otrzymała ra
zem z iazetą zupełnie bezpłatnie piękny 

OBRAZ RELIOI.JNY. 
który można oprawić w ramki r zawiesić na 
ścianie. Prócz tego otrzyma każdy abonent 
„ŚPIEWNIK POLAl(0W NA OBCZYŻNIE", 
zawerający najulubieńsze pieśni, śpiewane przez 
Polaków na obczyźnie. 

Ktoby pra2nął, aby rodzice iego w Polsce 
czytywali „Wiarusa Polskiego", niech nadeśle 
l markę i 28 fen. oraz dokładny adres, a gaze
tę według podanego adresu poczc:e przekaże
my. 

RODACY! ROZSZERZAJCIE „WIARUSA 
POLSKIE OO"! 

p11•w 
Z wypadków dnia. 

Polacy z zaboru austryackiego o stara
niach naszych tyczących się opieki ducho

wnej. 
Gazeta Lwowska", urzędowy organ 

nami~stnika Galicyi, br. Andrzeja P()tookie 
ko, redag.owana przez słynnego phsarza 1 
cesarskiego radzcę dworu Adama Krecho· 
wiecki·ego pisze: 

„Robotnicy polscy w nadrcl1ski;n . i 
westfalskim okręgu przemyslowo-gorm
czym wysyłają do Ojca św. deputacyę z 
Prnśb~ o zaprowa:dzenie nabożeństw .i o·b
rzą:dków kościelnych w języku polsknm I 

skargą na uprawiających germanizacyę bi
skupów niemieckich. 

„Niemcy są zaniepokojeni tym ener
gicznym krokiem ludności polskiej. 'J!11a
d·omo:, że rząd pruski staral siQ już kilka
krotnne o to, aby naklonić Stolicę A~osto~
ską do poparcia usiłowań germaJ}.1zac.YJ
nych przez wydanie odpov.11edn11ch rozpo-
rządzeń. . 

„Papież Pius X. żądania t,ego ,m~ ~
względnil i kardynał Kopp, ktory sw1~? 
jeździ,f do R.zymu w tej spraw.ie, po~·roc1l 
z niczem. Następstwem tego bylo, ze ce
sarz Wilhelm w tym roku, wbrew dotych-

czasowej praktyce, podczas swego pobytu 
we Włoszoch, me od.Wiledził Papieża. O
becnie, gdy deputacya polska udaje się do 
Rzym~ ze skargą na działalność germani
za-cyjną biskupów, Niemcy obawiają się, 
że Ojciec św. mógłby uzna~ zupełnie słu
sznośl~ żądań polskich i nakazać biskupom 
niemieckim, aby czynili zadość uzasadnio
nym wymaganiom, a nie stawali na usłu„ 
~ach niekatolickiej polityki hakatystów." 

Ta1k pisze „Gazeta Lwowska". 

BACZNOSC! 

W dodatku zamieszczamy i ormulane 
do zapisywania „ Wiarusa Polskiego" ua 
sierpień i wrzesień. Prosimy j1e odciąć i 
rozdać mJędzy tych Rodaków, którzy do
tąd nie czytają „Wiarusa Polskiego" z za
chętą do 7apisania tejże gazety na przy~w~e 
dwa miesiące. 

Telegramy~ 
S z a n g a j. Zaprzeczają tu wiado-

mości, jakoby Rosya prosiła Japonię o. za
wieszenie broni. Tego Rosya nie uczyni
ła, gdyż jenerał Liniewicz ma dosyć woj„ 
ska, aby powstrzymać pochód armii japoń
skiej. 

C a r o g r ó d. Podczas gdy sułtan u
dawał się na modlitwę południową z~ 
swym dworem, rzucono bombę. Suttano

. wi nic się nie stało. 
P e t e r s b u r g. Car koniecznie chce 

się spotkać na morzu z cesarzem Wilhel
mem. Kola rosyjskie, zdążające do zapro
wadzenia reform, przyjęły tę wiadomość 
nie zbyt przychylnie. 

Polacy na o bezvźni e. .,, 

Polacy w Ameryce. 
Dnia 23 czerwca umarł w Chicago w 

szpitalu polskim śp. PlllOtr KJ10łbassa, pelden 
z najstarszych -0sadn~ków polskich. Imię 
jego znanem bylo szeroikim kolom społe
czeństwa amerykańskiego. Sp. Pi.otr Kiol 
bassa umdzil się dnia 13 paździermka 1838 
r. w Sw11biu, powiec1e gli.wickim na Gór
nym Siązku. W roku 1855 przybyl z rodzi 
cami do Ameryki d0i miasteczka Pam1y 
Maryi w Teks·as. Dnia 9 lutego 1862 wstą 
pil do wojska amerykańskiego w kawale
ryi teksaskiej; wzięty do mewoli, a nastG
pnie uwol"1ony, wstąpil <lo wojska Stanów 
Pólnocnych, gd:?lie złożył egzamin na ka
pitana kawaleryi. W r. 1866 przybył do 
Chicago, wstąpił tam do poHcyi. Byl na
stęprne nauczycielem i organistą, znow.u 
wstąpi.i do po)1!cyi, pote~11 zostal urzędm
kJiern clowym. Przez dwa Iata byl czton
kiem legislatury stanu Illinois. W r. 189.1 
\\ ybrany zostal skarbnikiem miasta Cl11-
cago. W r. 1900 mianowany superrewiz~
rem potem komisarzem budowy, '\nes~c1e 
korn'nsarzem robót publicznych. Sp. Pwtr 
Ki·ołbassa zrnarl otoczony powszechnym 
szacunkiiem. 

Brunświk. Sprawozdanie z clz1a:.tln0-
ści Tow. św. Wojciecha w_ Brunś \·1k~ ,~.? 
dnia 1 lipca 1904 r. do dma 1 li p.:a I ).;.;. 
Tow. liczyło na początku rok11 28_ człon
ków, w przeciągu roku wyjechał': l.3 cr,lt~H 
kó\v, 2 wykluczono z powod 1 rnepl~.ccma 
sldadck. W przeciągu roku \v' 51a!)'lo :!o 
tO'w. 19 członków. Tow. liczy ;12 c.zlon
ków. Posiedze11 odbyło tow. 23, 1_:ctno 
walne. Dochodu miało tO\\'. ?29 mr. 14 ~., 
rozchodu 164 mr. 47 fen., zat~m pozost~.l~ 
w kasie 65 mr. 27 fen. Oprocz tego. po
siada tow. jeszcz~ 50 mr. na ch.o~„ą~1:w. 
Tow. arbonuie „vV1arusa Pols.J.;:1e~o i po-

siada: książki z „Tow. Czytelni T.udowyl:h 
w Poznaniu". Do zarządu zo tali '.\' .\ lmt
ni następujący członkowie: Fr. Kd1lik, 
prewodniczącym, Gajewski, sekretarzem, 
Pr. Lupkowski, zast. sekr., Ja\<:. Pozna1·1.~k1 
skarbnikiem 1 zast. przew., htul.1otckarzem 
Andrzej Królik, Lupko wski i J ózci Gorący 
rewizorami kasy i biblioteki, Roman Cie
śliński 1, R.udolf Cebulski lawrnkami. Ko
cham rodacy, obowiązkicn' naszym icEr 
tak pracować, aby ta praca nasza przyni::l
sła ja:k najkpsze korzyści naszcm:i społe
czeństwu. 

fr. Królik, 
przewodniczący. 

• 

J. Poz11tli'iski 
!:>ko.rbnik. 

,,Związek praGownic polskich". 
PilSzą nam co nastQpuje: 
W zeszlym tygodniu odbył siG wiec 

ogólny dla Blumenthalu, Grolm i okolicy, 
w Vegesack, na terytoryum bremeflskiem, 
pooiieważ Polacy w PO:WYższych miej~co
wościach me mogą nigdzie sali nćł wiec 
dostać. Przewodnliczącym wicca obrano 
p, Pioska1 z Grohn, zaś pannę Teodozyę 
Rosikiewlicz z Blumenthalu zast., sekre
tarzem p. St. Górnego z Lobbendori, zaist. 
pannę Matgorzatę Wolniak z Grohrl'. P.o 
ukonstytuolWaniu biura i wyjaśnieniu celu 
wieca, przewodnkzący udZ).elił głosu dh. 
Sosińskiiiemu z Bochum. Tenże w dluż
szem przemówieniu wykazał cel organiza
cyj zawod-01WYch, szczególnie zwiiązków 
pols:kich. Polscy robotnicy w Niemczech 
wzięli się do pracy zawodowej, ~ mają już 
3 zwJązki ipo1lsklie. Tylk1oi robotnice pol
skie nie mialy do tego czasu żadnego 
zwiiązku wlasnego, gdzieby mogły swoje 
żale we własnej mowie ojczystej wypo
wiedzieć. Tak, jak panowie kapitaliści nie
raz po grubiańsku z robotnikiem się ob
chodzą, tak też nie lepiej czynią z bezbron
ną ro:botnncą, która więcej jeszcze niż ro
botnicy wyzyskiwaną bywa. Bo czyż to 
słuszne, jeżeli np. niewiasty w czesalni 
wełny w Blumenthalu są zmuszone 11 go
dzin dziennie pracować, a w Delmcnhorst 
jeszcze nawet dłużej? Gdy się tam zoba
czy owe dziewczyny po pracy wychodzą
ce z fabry:ki, wtedy każdemu nasuwa się 
pytanie: I to ma by~ przysztość narodu 
polskiego? to majq być przyszłe matki, 
które maj~ wychowa6 dzMną, zdrnwą 
dziatwę polską? Rok rocznic odbYiwają 
się międzynarodowe konfcrencyc ku o
chro.nic robotników, a szczególnie ku o
chronie robotników mlodociannych 1 nie
wiast. rok roczn/Je zapadają w tym kierun
ku uch\vały, maj<'\CC wplynąć na pa1istwa, 
ażeby pracę we fabrykach tak uregulo
w'ać, iżby nJewiasty dlużcj nic pracowalr, 
jak 9 do 10 godzin dzi.cnnic, ale w mumen
thalu i Delmenhorscic o tern ani słuchać 
nie chcą, a rząd cierpi ten wyzysk robot
nic. Mówca kor'icząc swoją mo.wG dodał, 
że jeżcla polskie niewiasty same o tem PQ
myślaly i żądały osobnego związku dla 
sielji~, to on też zapewne dozna ogólnego 
poparcia nie tylko na obczyźnie, ale i w 
kraju. Burza oklasków byla dowodem, że 
obecne \\' liczbie przeszło 200 niewiasty 
zrozumialy, iż jedynie samopomoc moi 
im lepszy byt zdobyć. Po tcm przcmó
wienrn zapyta~ się przewodniczący, czy 
sobie życzą. ażeby o obny Z\\ iązck <lla 
niewiast by! założony, na co jednogłośnie 
odP'Qwiedziano, że tak. 

Potem zostały przeczytane usta.rwy 
przez pannę Rosikiewicz i pannę Wolniak. 
Wdyskusyi zabierafo glos kilka nfo\\ ast 
ciesząc się, że teraz Polki na obczyźnie 
będą mialyi wlasną organizacyę. Panna 
M. ·Wolniak przemawiala w gorących slo
wach do obecnych Rooaczek, ażeb , teraz 

-~~I·~· wszystkie do własnej organizacyi wstą.pi-
ly. 

W Blumenthalu znajduje si~ \\ilelka li
czba polskich robotnic, a także ' okolicy 
mmna sic \1icc podziewać, że „Związek 
praco\H1ic poi kich" może z czasem po
myślnie się rozwiną~ i ~etylko na ob zy
~.me sic przy zynić do polepszenia bY.h• 
robotnk, ale także w kraju. Do obcycw 
i1wiązkćnv żadna prawa Polka należeć nj 

może i nie PO\ inna, bo '' szystkie 
wrogo dla nas usposobione. 

Że „Związek pracowni poiskich" po
wstał, nietylko my cieszymy się, ale i ro
dzice nasi w Polsce z tego cwszyć siG bę
dą. · Mówczyni wskazała na niemieckie 
zwi.:1zki, jak to one w obce Polaków oh -
dnie postępują, a szczególnie też czcrwon 
bracfazkowie. Każda Polka powinna te-· 
raz nic tylko sama należeć do świeżo za„ 
łożonego „Związku pracownic polskich", 
ale powinna także nad tern pracować, aże
by ani jednej Polki me było, któraiby nie 
należała d-0 własnej poi kicj organizacy1. 
Burza oklasków była podziękowanil'rn :za 
płynące z serca słowa. 

Ustawy przedlo·żone zostały z malą 
zmianą przyjęte. Przyst<rniono do obo
ru zarządu. Przewodniczącą została obra
na p. Teodozya PosikhCWicz z rnumcntharlu, 
zast. p. Franciszka Walkowiak z Castropu, 
sekretanką p. Maryanna Kuiawa z Bl~
menthalu, kasyerką p. Matgorzata Wot„ 
niak z Grohn. Do Rady Nadwrczej: pp • 
Magdalena Rosowska z Grohn i Teodozya 
Szymańska z Liissum. Teraz przcwodni
cz.ącw p. Ros1kiewicz objęla przewodni
ctwo, Podziękowala za wybór i przyrze
kla, że sztandaru „Związku polskich praco
wnic", który jej powierzono, bronić bę
dzj.e zawsze szczerze i pracować nad tcm„ 
aby iaik najw~ccej Rodaczek pod nim sie 
zgromadzifo. 

P. Sosil1sk1 w ko1ku dal rozmaiite 
wskazówki, jak „Z. P. P." kJerować 1 za-
pytal się, gdzie siedziba „Związku pr. poi.''" 
ma sic znajdować. Oś\\ iadczo110, iż sie
dzibą ma być Bochum, wyrafono zarazem 
życzenie, ~by ,,Zjednoczenie zaw\ poi." 
wyznaczyło ose>bę, któraby ' imieniu za
rządu sprawy „Związku pracownic poi.' ' 
zalatw1ala. Nowej organizacyi poi kicj 

Szczcść Boże ! 
(Ustawy ,,Zwi.ązku pracownic pol

skich" znajdują się w dodatku. Red.). 

U · ł a dy pokojnwe. 
W piątek Wittc tanął w Paryżu, p() 

odbyc.iu konfcrcncyu z pierwszym m.1ni
strem uda ię w poniedziałek do Cherbour
ga, by stamtąd wyjechać do Waszylll~tonu. 
I~ównocześnic z jego wyj87dem z Peters
burga rozgłoszono przez agenc,r10 telegra ... 
f~zne w11adomość, raczej chyba tylko do
mysł, że car, ulegając przedstawienfom z~ 
strony króla Edwarda, nadal Wi1temu 
„szerokie" pełnomocnict \o. Czy rzeczy„ 
wiścJe tak jest, przyszfo 'ć o.każe - lub nie 
okaże; co i•2dnak me ulega \\ qtpliwoś1..• , to, 
że gramcc plnomocnictwa tanowią w Pe
terhofie przedmiot najdzuwaczniejsz h o
baw i sporów i trosk. 

Kore pondent pary kiego „Mat.n" slu
sz11ie pi ze, że skoro car wysyła pełnomoc 
n\ika, to nie może być mowy takby si~ 
przynajmniej zdawało - i() jakO\ rem ogra
ni zcnm ,,pel11omocnich\ a"; tymczasem 
wfaśme nad tern ograniczeniem <ly kuto
wano z nadzw •c7,ajną zaciętością. Powie
<lZiiano carO\'.i, że ustąpienie w ten sposól> 
czegośkolwiek z jego wszechwladzy ró„ 
wnaloby ię zrzckniGciu się z tej ,,w zech„ 
wladzy" i że tego uczy.nić ·e może, chy~ 
ba tylko n.a rze z jednego z Romanowów. 
Na me zczęś Be. żaden z Roifnanowów me: 
h e jechać do Waszyngtonu, żaden zre-t 



ztą nie posiada odpowiednich, choćby naj 
kromniejszych do tej misyJ zdolności. Wy 

bran-0 naikoniec WHtego, oo jeszcze on je
den w calej Rosyi jest wogóle możliwym 
11a stano'\'q.sJcu dyplomatycznego p.rzed~ta
·w iciela cara. 

Ale pont.eważ nikt w Petersburgu, ani 
WOR<'>le w świecie nie wie, jakie Japonia 
prze i::;tawL warunki pokoju i iakie zajmie 
we bee mocarstw stanow~sko, więc można 
by,;. pewnym, że daino Wittemu na drogę 
do teki caly szereg przypuszczalnych mo
żli\\„:JŚch, które będzie musiiaf roz\viązać 
wedlug cafogo szeregu pytali, jakie p°'vsta 
ną w ciągu waszyngtońskiej konfene111cyi. 

A jaik pod każ.dym względem i trudną 
i 11 1iewdz i ęczną jest rola carskiego manda
taryusza, latwo s,ię domyśleć choćby z te
go, co dziś już otwarcie w Petersburgu 
mó\\ i<t - mia1nO\\' ic1e, że czy pelnomocnik 
.zawrze pokój, czy wróci wśród huku dzial 
man dżu rski'ch bez różdżki oliwnej, będzie 
w każdym razie czlowieki1~m straco1nyrn 
w rosyjskiej opinii. Wutte musiał jednakże 

·oblkzyć się i z teim -- pyt:ainie więc, czy 
się okaże silniejszym od okolicznośoi. 

Godne uwagi jest i to', że k[edy cala 
Europa przyjęła wiadomość 01 mianowaniu 
WHtego z objawami uf1mści, Rosya ją przy 
jęl,a więcej rniż chłodno; uspo1soblienfa wszy; 
stkich gield europejskich odrazu p0ilepszy
Jy się - petersburska giełda zaiinaczyla 
zniżkG. 

O polożeiniiu ina _ mandżurskim froncie 
tyl e tylko da się dziś po'\\ iedZ)ieć, że mar
szałek Ojama czeka na rnz.kazy i 'vlie1kicj 
bit\\ y nic rozpocznie praiwdopodohnie tak 
długo, d.opók.1 rz<!'d mikada zdola ziacho
wać wian~ w gotowość Rosyi do nieobłu
dnych nkładów. Wszystkie w'i.aidomości z 
kresów Asyi dowodzą, ż.~. Japończycy mo
gą każdej eh'\\@ zablokować Władywo
stok ze. strony morza, z.acząć oblężenie 

ml1asta eid lądu. 
Linie\\1icz ocztekuie ww sze posiłków, 

pr?:edewszystkicm owych 100,000 woj~ka, 
które już powinno być na zabajkalskiej dro 
<lze do Charbrna. 

Siły Liniewicz.a obliczają obeonic na 
około 400 tystięcy chłopa. 

BACZNOSC ROBOTNICY! 

W Bochum wychodzi 2 razy tygodnio
wo pismo robotnicze pod nazwą: 

lłOBdTNIK POLSKI 
z dodatkiem pt.: 

„POSŁANIEC l(ATOLICKI", 

w którym mieszczą się ewangielie, kaza
uia. piękne powieści itd. 

„Robotnik Polski" jest pismem szcze
rze polskiem i katolickiem, które gorliwie 
zajmuje się sprawami robotniczemi. 

,,Robotnik Poilskł" kosztuje na sierpieł1 
i wrzesień tylko 

45 f'ENYGOW 
już z odinosuniem dO domu, to też łatwo 
każdemu za te parę fenygów pi.smo to so
bie zapisać. 

Każdy abonent otrzyma w bieżącym 
kwartale zupełnie darmo razem z gazetą 

PRZESLICZNY OBRAZ RELIGIJNY. 
który można oprawić w ramki i zawiesić 
na ścianie. 

Ktoby chcial, abyśmy .,Robotnika Pol
skiego·· posy!ali jego krewnym w Polsce, 
niech na.ctdle nam 45 fen. w znaczkach 1 
dokładny adres, a gazetę poczcie przeka
żemy. 

z,1hurzenia w Mińsku 
,,Bidoruskij Wiestnik" podaje nastę~ 

puj<\ce szczególy ·a zaburzeni.ach i stnej
kach, których widmv1nią byl Mińsk Litew
ski \V dniach 11 i 12 bm. 

Dnia 10 bm. \Mieczorem zaczęly w mie 
ście krążyć pogłoski, że oczekliwa1ne jest 
bezrobocie ogólne. Pogłoski te spraiWKlzi
ty się, bo następnegio dnia przerwano ruch 
kolei konnej, zamkrnięto sklepy i rnag1azy
ny, zaprzestano praicy w fabrykach i za
kładach przemyslowych, zamknięto czyn
oośd w Bartku pólinocnym Iii innych iiirnsty
tucyach ktk'dytowych w mieście, zaiprzei
stano robót w drukarniach, słowem rozpo
częto się bezrobode ogó1ne. w cią:gu <.tn~a 
zastrerkowali taikże urzędnky stacyi WO·

<lociągowej i elektrycznej miejskiej. Przez 
god~nę prawie maszyna wodociągowa .nifl 
dziatala, w mieśd:1 zabrnklio wody. St·a
ieyę wodociągową otoczona wojskiem i z 
rozporządzeruia gubernatora maszyina wo~ 
dociągo'\va za:c7.ę!a działać przy pomocy 
żchierzy. Wieczorem przestała działać 

maszyna elektryczna: i miasto pogrążyło 
się w diemnościach. W ciągu dnia mówi<>
no, że żadnych zbieg-0wisk runi demonstra
cyj nie będzie, t że bezrobocie, urządzone 
je<lynf.e ,i,: celu uczczenfa pamięci niewin
nie poległych podczas wypadków w Lo
dZ\i i Odesie, zakończy si.ę '.v jednym lub 
dwóch dniach. 

O godz. 8 wieczorem ,na ul. Bogadiel
nej zgromadził si-ę wielki tłum ludu i nastą 
pilo starcie z wojskiem. Gdy wezwania do 
rozejścia się ze strony oficerów li poli'cyi 
111ie odniosły skutku, ko1za1cy zaczęli strze
lać z pcczątku ślepymi ladunkami a pó
źniej ostrymi. W tym czas,ie zranl·oino po
licyanta Miłodowskilego i konia kozaka 
Nietanowa, któremu przestrzelono w 
dwóch miejscach mundur. Scisłej liczby 
poszwankoiWanych inie ustalono, ale nie
wątpliwfo jest ona znaczna. W ciągu kwa 
dransa do dwudziestu minut tlum rozpro
szono„ przyczem areszti0wano1 180 osób. 

Okoto goid.z. 10 w1eczorem ulrce mia
sta '\ połowie opustoszały; było cicho i 
spokojnie. O godzinie 12 w .nocy pod 
skrzydło 1domu gubernatora rzucoino bom
bę. Wybuch był tak silny, żie nawet na 
taik oddalonych ulicG!!ch, jak Magazynowa, 
brzęczały szyby w oknach. w chodniiku 
cementowym przed domem guberinat0ira 
wyrwał wybuch dość znaczną jamę, oraz 
wyclił okna frontu domu, i sprawi! inne u
szkodzenia. Przytem poważnemu szwa1Jll
foowi' uległ sekretarz komlitetu statystycz
ne1go Jarmoiło1wicz. Ciężkie rany oiCLniósł 
też kancelista urzędu wojskowego p. Kry
czewski, wychodzący w owej chwili z do
mu gubernatora, .poli'cyant Tarutis, kozak 
Bojarinow i szwajcar dqmu gubernat01i',
skJego .Eustachy Teleszow. Nadto. ogłu
szeniu uległ pol'icya1nt Weretyński i czlo
ne.:k urzędu wojskowego I(. S. Stasiew1icz, 
którzy byli w lwrytarzu, na parterze do
rnu. Kto. rzucił bombę - nie wiadomo. W 
chwili ·wybuchu zmarl ze strachu dozorca 
sziko~y duchoiwnej Borkowski, cierpiąc~ 
na wadę serca. 

Dnfa 12 bm. zmarły w szpita,]u żydo1w
skim dw1ie -osoby, ranne podczas zaburzeń 
d. 11 bm. ·W ·Olczekiwaniu pogrzebu na po
dwórzu szpHalnem zgrOllnadzilo się 01koli0 
150 osób. W połud:ni1e przybyła tam seci
na kozaków pod dowództwem k,omisarza 
Iwanowa. Zajść na podwórzu szpitalnem 
nic byto, ale na ulicy Magazynowej pad{ 
za'bity na m11ejscu szewc Dawid Rubinstein. 
W n:ocy albo zrana ranio1110 C'ięciem pała
sza szewca Mendla Borernbauma, który 
zinaJduje się w szpitalu w stanie ciężkim 
Nocą teg·oż dni.a pochowa,no· na cmentarzu 
ży<l1owslkim zwloki zabity.eh bez zajść. 

Rano d. 12 bm. rozpO\czął s~ę ruch 
tramwajowy, w potud11jie otwarto sklepy 
i magazyny, ale bezroboci.e praool\v1ników 
stacyi wodoo1ągowo-elektrycznej, niektó
rych fabryk, zakladów i drukarń trwało 
danej. - W1ieczorem dnia 12 bm. rnzlepi-0-
110 po mieśoie: obowiązujące postanowie
n~ie gubernatora, wzy.wają-ce do porzą:dku 
~ zaikazujące zbiegowisk na ulicach. Wiin
ni naruszenia postan.cywi.erni.ai obowiązujące 
g·o będą podlegali aresztowŁ 3-mies~czne
mu lub grzywnom 500 rubli. Dzlień 13 bm. 
przeszedł spoi]mjnie. W końcu bm. przybę 
dzie do Mińska litew. pulk kozaków. 

Ziemie polskieo 
Z Pru~ /,a r~h3diiieł~ Warmii.i Ma:t.U1". 

Człuchów. Niedawno temu przybyła 
z. Berlina córka zwmtnika kolejowego Ku
larskiicgo z Wierzychowa do dornu, by być 
pomoicną chorej swej matce. Pracuiąc ca
ty dzień iglą w domu, poszlo1 dziewczę dla 
rozrywki do niedalekiej wt1oski, nagle pa
dło i było w kiłka chwil trupem. 

Tczew. We \Vtorek \\~ieczorem rzu
dl się ze strega mostu do Wisty, jakiś 
przystojnae ubrany mężczyzna i utonąt. 

Ciało samobójcy wnet z wody wydobyto, 
atoli legitymacY(r żadnej przy niiem nie zna 
leziono. 

Gdańsk. Przy zła.dywaniu parowca 
„01\va" spadl robotnik Wasznikowski z 
Nowegoportu do wnętrza statku i na miej
scu się zabił. W. pozostawił żon,ę z 6 dzie 
ćmi. 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 
Poznań. Pewien ślusarz ze Szczecma 

przybył do Poznania w odwiedz.iny do sio 
stry, zabrawszy ze sobą 5000 mr. w papie 
rach, które sobue zaoszczędził przez długi 
przeciąg lat, a za które zairnierzal za:fożyć 
sdbie wlasny warsztat. W niedzielę prze-

. jechal się ze siostrą do zoolog1tcznego ogro 
du. W idrodze do dl()iitlu z O'grodu na Ry
baki do mies~kainia siostry zgubił \V nie
\Via<lomy sposób not~·s, \Y którym się ZI'la:j-

dowały rzeczone 5000 marek, rnuSiał tako
W'e znaleść ktoś, który sobie przywta
szczyl, bo do dziś nikt się na policyę z n!e
mi nie zglosil. 

Gniezno. Wladza duchowna wo1*c 
obchodów naro<lmvych. W sobotę 15 bm. 
przypadala 495-ta rocznica bitwy pcd 
Grunwaildcm, którą w kości.olach naszych 
nawet po .podzfale Polski obchodzono uro
czystem n.-bOIŻeństwcm i hymnem dzięk
czynnym „Te deum laudamus". W spra
wie tej pisze „Lech" gnfoźnier1ski: Nie p-0-

dobało się to jednak Prusakom, którzy po 
Krzyżakach wzięl~ spuściznę i przed 2 la
ty z rozpiorządzenia wladzy świecldej na
bożeństwo dziękczynne w racz.nicę bitwy 
grunwaldzkied w ikościolach naszych zo
stalo skasowane. Przypominamy okolicz 
ność tę tylko dla tego, żl::; w nol\vszych 
czasach świadczy on naHa.$krawiej, jak to 
wladza śwde.c'ka rządz~ się dziś w ko1ściele. 

Przy tej sposobności pragniemy nad
mie.nić, że według znanej ogólnie pogłoski 
w katedrze tutejszej zmajduje się jeszcze 
egzemplarz rubryc1el/i z przed 2 lat ustęp o 
Grunwaldu zalep'i•ony jest skrawkiem pappe 
ru, by snać oczy pruskie nie obraziły się 
tern przypomnieniem. Polecamy ten 1e1-
gzemlarz uwadze zarządów naszych mu
zeów. 

Poznań. Jak dono·szą „Or.ędownDko'
wi", urzędn1ik stanu cywi1lnego nie. chdal 
zap;isar~ nazwiska żony p. Strzałkowskiego 
z Poznania z ko6cówką „ska", tylko z ko1i 
cóWlką „ski". Ody p. Strzalko\\Ski nie 
chciał podpisaćr protokolu, zażądat od nie
go urzędnik dostarczeni1a w przeciągu tygo_ 
<inia metryki matki i babki pam Strzałkow 
skiei, na dowód, że ma prnwo p1isać się z 
karkówką ,,ska". Imienia Czie1sła·w nowo
nariodz.oinego synka p. SrzałkO'\\'Skiego ró
wmez ni,e chciał z•apisać urzędQ:1k \V 

brzmieniu polskiem tylko w memi1ecki1em 
„Czesia.w". 

Sprawę tę odeslano do „Straży". której 
sekcya prawnicza zajmuje się podobnerni 
sprawami~ 

· Wolsztyn. Komisya kol01nizacyj.na 
ku1piila oid ni::•mca Ktihna dobra rycerskie 
·W11elkąwieś pod \Volsztynem, obejmują1.::ą 
7400 mórg. 

Poznań. Pai 31 Ianach aresztowano ja
lm dezert~·rn kupca.i Augusta Pfaffa z Chi
cago. Pfaff służył w roku 1874 w 47 puł
ku piechO'ty w Strassburgu w Alzacyi i 
zbiegł do Ameryki, gdiZlie się dorob!l ma
jątku. Na początku ubiegłego maesiąca 
przybyl do Niemiec w celu uregulowania 
jaki:eg.oś spadku. Tu zadenuncyował go 
ktoś i natychmiast go aresztowano· i przy
transportowano do Poznania, gdyż 47 pułk 
obecruie tu zailoguje. Ponieważ jednak we
dług przep1isó'v wojskOiwych kończy się 
obow1iązkowa służba z 45 rokiem, a Pf. hi.
czy już 52 lata, więc musia.no go z Wlięz.ic
n~a '''YPUsc1c. Zaplacić musial jednak 
2-00 marek kary, na którą go sąd wojenny 
skazał w roku 1874. 

Jarocin. Przy kąpaniu się w jeziorze 
utonął robotrnik Sta.nislaw Mikołajczak z 
Utraty. Pewien murarz widząc tonącego 
skoczył zai nńllTI, ale M. wciągnął go ze so,
bą poo woidlę. Dopiem kilku mężczyzn po
spieszylo im z p001ocą i wydobyto oby
dwóch. Murarza ocuoo.no. Mikolajczak 
byf spocony k'.1edy skoczyl do wody 
skończył ina paraliż serca. 

Kościan. Ban1k ParcelGl!cyjny w Ko
ŚC)iantLe założył w tych dniiach ks. PatnHi 
Wawrzyniak. i to jako spólkę. z ograni
czoną poręką. Prezesem Rady nadzorczej 
wybrana. jednogJ.ośnie najruchliwszego o
bY'vatela ziernsk,iie'go Posła doi parlamentu 
p. dr. Alfreda Chłapowskiego z Bo1nikowa, 
wicepreeesem został ta:kż·e bardzo czy111.ny 
obywatel-kupnec p. Swoboda-Kaisertreu, 
wfaścidel tutejszego Banku rolnkzego, 
dalej wybrano do Rady pp. lekarza dr. Za,
wadzkń,ego, Anton~4:1go Rolińsk1iego, ·wlaści
ci'elai młyna oraz Maci ei Cl! Jurgę, świ1atłego 
gospodarza z Peli:kana. Zarząd s·tanowią 
pp. Lopiflski jako dyrektor, HJp. Brzel.(iń
sk~ jako kasycr. a kontrolerem zostal p. 
St. Mizgalskii. 

Ze Slązka czyli Starej Polski§ 
W Katowicach odbyło się zebranie dei

legatów wszystkich ce1chów rzeźniokich z 
igómoślązlk:1ego ·Obwodu przemysłowego, 
na którem omawliano sprąwę dowozu wie
przy z Polski. Mówiono głów.nie o tern. 
jak podziielić miasta górnoiślązkie dozwolo
ną ilością wieprzy z Polski. Z dotychcza
sowego podz.ia.łu nie są rzeźnicy wdowo
lem. PowiedZ11ano też, że twierdzenie, ia;
ikoby rzeźnicy duż.o zarabiiali podczas obe
cnej drożyzny, jest oszczerstwem. Posta
nowi01no wysłać Pt~ycye do m~nistra L do 
prezesa rejencyi, aby byto wolno rzeźni
kom samym podzieHć się ilością \\)eprzy 

z Pnls.ki dc\\-Ożor14. - - I\' eza.leżnie cd PO... 
\Vyższego zebrania ma Slę jeszcze odbyć 
osobne zebranie w sprawie drożyzny tttlę
sa, na którem mają być uchwalone roZ'tna!. 
te protesty. 

Katowice. Straszna burza przecho. 
dzila w tych dniach pm.wie nad calym 0• 

kręgiem przemysło•wym. W Katowicach 
nie wyrządmla zbyt wielkiej szkody, nato. 
miast w Gliwicach poczynilo znaczne spu. 
stoszenia, szczególnie na dworcu. l<:Llka 
wagQnów przez burzę w ruch wprowa<1z0 _ 

nych, wykoleiło się. Palacz Weirneirt zo
stal zrzucony z lokomotywy do pobliskie. 
go stai\\ u, skąd jednakowoż wydostał się 
się szczęśliwne .na brzeg. 

W Zabrzu w tym samym czasie sza. 
lata wielko na\valnica \V sposób \VPrnst 
gwałtowny. Na ulicy Urbana ogłuszony 
za.stał jaki1ś mężiczyzna, tak iż musiano go 
za.nieść do laza11e1tu. Grnd \\ i.clkości ku
rzych jaj padał tak gęsto, że ani przejrzeć 
nle można było. Na kilku domost\\ ach 
wiatr zerwał dachy, unosz.4c je daleko. 
Druty elektryczne leżały poprzeryiwane 
na ultcach, wskutek czego kolejki i~ie mo
gly kursować. Z \\ ieży starego kościoła 
spadt krzyż, lecz na szczęście me skale
czył nikogo. Na ulicy cesarzewkza1 spa,.. 
dający mur pogrzebał pod swemi gruzami 
12-letnieigO chłopca, inny 'Chłopiec odniósł 
niebezpiieczne -0kaleczenia na głowie. 

Podobnie działo się w Lipinach L in
nych miejscowościach. 

W Król. ttuciie· zerwał wicher cały 
dach domo·stwa, należącego do mistrza 
szewskiego p. Kocura. unosząc go na odi
ległość 1'00 metrów przyczem spaidahica 
kroktew skaleczyła tak niebezpiecznie żo
nę gospodarza Urbańskiego, że biedaczka 
w krótki czas potem wyzion,ęła ducha. Ja
kaś doróżka, w której s.1edzioła para nowe, 
żeflców, zostala przewróc-0na, a mlode 

· ma!żeflstwo 'nzuc-0ne d-0 rowu. 
Zewsząd wogóle dochodzą nas wieśc i 

o wielkich szkodach i spustoszeniach, ia
kie prz.echodząca burza wyrządzila. Na
wet to-wary w składach ziostały mocno 
przez wcriskającq się wodę uszkodzone. 
Podobnej burzy ludz.te nie pamiętają już cd 
dawna. 

Z innych dzielri te Po!ski. 
Kraków. Liczba szkól publicz.nych 

wynoSii w Galicy~ 4561, wzrosła w roku 
szkolnym 1903/4 o 93, podczas gdy V: rOlk.u 
1902/3 wzrost tylko 70 szikól wynoSltt Li
czba gmm pozbawionych nauk1i szkolnej 
wynosi ob~oni·e 933. Licz.ba dzieci uczę
szczają-cych do szkól pubL1cznych wizro~la 
w roku 1903/4 o 24,040, liczba 1nauczyo1~
lek i nauczycieti o 668. Około 619 gmi.n 
już to z ubóstwa, już to z przeszkód. korri:u
mkacyjnych lub niechęci inie ma WPdokow 
rychłego postawierna szkoły. frnk;w~n
cya nie jest jeszcze taka, jaka być pown~
na · w 68 okręgach szkolny.eh okazuje s~ę 
w:;rost frekwency1i, w 12 znll1ieiszenie się 
jej. Za nieprzysyłanie -dziec\!. do szkoły 
wydano 56,417 wyroków, skazującyich na 
karę pueniężną, z czego wykonano 38,~41.' 
osób i3,012 skazano na areszt. . Ogolna 
liczba nauczycieli ludowych wynosi w Oa6 
licyi' 4821, nauczycielek 5261. Na, 4~ 
szikół wypadało 2842 taikach, w kto o eh 
stan był bardzo dobry, w 1384 wklada~h 
byl stain dobry, a tylko w 80 okazał się 
niedostatecznym. 

Co do szkól średnich, to mamy kh 
obecnie 49 w tem 38 gimnazyów a 11 
szkół realn~ch; gimnazya ticzą 25 286 uc~
nió\Y, szkoły realne _3804. Przyrnst. w r~~ 
mnia!Zyach w ostatn\!itn raku \\ ynosi 17 

1 w realnych 117. W zakłada.eh panuje Wile -

ikie przepełnienie, przeciętnie przypada .na 
6 W , · l tach iw 1~-1 g1mnazyum 6 5. szesom a . ·w 

kszyfa slę przeciętna liczba ? 118 u~z~(IONa 
rn~mo założenia 6 nowych glillmazyov. · d 

· · wypa a jednę sztko1lv' realną przec1ętn.1e . 1 tylko 346 u~zniów. Nauczycieli zaiętyc 1 

W szkolnnct\\1ie średniem było 1190, 31 tło 
l 1 h rea -996 w gimnazyach, a 194 w sz mi.ac _ 

inych niestety nieegzaminowanych za~~e~, 
I 6 50 ei· nLZ \v ców uczyło jeszcze 4 4, o wiięc ' ' 

r. 1903. 
żellskich szkół średnich było 5: 

1
\\:: 

K k . 2 kt' ·e udzie aJi.t Lwowi.e 3, w ra owie , 0.1 ~ Obe-
nauk.1 gumna.zyalniei 536 ~·czenmcom.. , si&e 
onie przybywa nowe gmmazyum ze~ r 
w I(rak,ow.ie pod •k11erorwnidWe111 ra! ze 
proif. Czubka i Pl10f. Tretiaka. N' m-

Hamborn jest uaiwię~szą '\~i~ską V/u~!rs
czech, bo liczy 63.000 m1es.z~ancow. z brze 56 
dorf liczy 59,000, Borbeck :J9,000, a 
tys., Lichtenberg 54,000. 5ł .... ffel'a, 

l(oblencya. $cięto tu ślusarza "" 
który zamordował swego szwagra. ~lr' do-

Warszawa. Goniec" warsza.w~1 la 
" h 'kaPe noS\l, że na estradach kioncertoV.:!c ()(iya 

grata pieśni „Serdec:zma Matko (1'.1~ 'W" 
,,Boże, coś Polskę"), ,.Z dymem pozaro 1 



,,Tam na'. blot~iu", .:·Bartosza" i „Jeszcze 
polska. me zg-męta . Publiczności było 
mało, gdyż n\kt nk spodziewał się takiego 
programu w \Varszawie. 

Wszystkich wymieni-Onych pieśni w 
prusach śpiewat ani grać nne wolno, nawet 
na katarynkach. 
„-::;.--·-

Czytać gazety 
po,\·in!en dziś ~ażdy poważnie myślący 
czlow1ek. Im więcej gazet kto czyta tern 
Jepiej. Ktoby zatem obok „Wiarusa Pols.'' 
pragnął mieć pismo z Polski, temu między 
innemt polecić możemy 

Gazele Toruńską. 
która zawsze stala po stronie Polaków na 
obczyźnie. 

Przedpłata na przyszłe 2 miesiące 
~zyli na sierpiefl i wrzesień wynosi tylko 

T Y L K O 1,00 MR. 
a z odnoszeniem 1,92 mr. 

,,Gazeta Toruńska wychodzi sześć 
razy tygodniowo. 

Każdy abonent otrzyma \\ bieżącym 
kwartale zupełnie darmo razem z gazetą 

PRZESLICZNY OBRAZ RELIGIJNY, 
który można oprawić w ramki i zawiesić 
na śc i anie. 

Jeżeli abonent umrze wskutek nie
szczęśliwego wypadku zaraz lub w dwa 
tygodnie po wypadku, wypłaca Wydawni
ctwo zwykle z dobrej woli nie z obowią7,
ku pozostałej rodzinie 150 marek jako 
wsparcie na pogrzeb. K.ażdy abonent Ga
zety Toruf1skiej" otrzyma na Gwiazdkę 
zupełnie darmo wielki Kalendarz na rok 
J906 pod tyt.: Rocznik Maryański. 

\Viadomośti ze świata. 
Z Rosyi. „Sł·owo" pisze, że minister 

spraw \vewnętrznych Bułygin porzuca 
stanov..usko w końcu lipca i jak twiierdzą 
pogloski, na jego miejsce mianowany bę
dz·ie hraibi1a Jgnatiew. 

Również „J(olin. Ztg." donosi, że nomi-
11acya hr. Jgnatiewa na następcę ministra 
Bulygina jest już reczą postano.wioną. 

~ iychać także, ż)e, kapitan Klad10, któ
ry S\\ ego czasu poszedł na c<lstaw~kę za 
ujemną krytykę marynarki rosyjskiej, ma 
być mianowany adiutantem obecneg.o za
wiadowcy ministerstwa marynarki, wice
·admiraI.a Bnrilewa. 

W Petersburgu od 14 de 16 bm. odbyl 
się kongres na którym uchwalono zano
biliwwać wszystk.\ie żywioły dem{)lkra:ty
czne, aby założyć protest przeciwko pro
jektuwanej przez Bulygina dumie pafI
stwO\\:ej i wogółe przeciw każdej repre-
7Jentacyi ludowej, któraby suę nie opierala 
na po\\i szechnem prawie gl-0sowania, bez 
różnucy ·narodowości ·i wyznania. 

Z Anglii. Ministeryum Balfour'a po
nrnslo przy głosowaniu w Izbie niiszej kit; 
skę. ~ie-wiadomo jeszcze, czy minli'ste
ryum ustąP11, czy też wniesi·c o pon01w1ienie 
glosowania. Prezes ministrów Balfour o
świadczyl, że do 24 b. m. oznajmi decyz.yę 
minnste rstwa. 

Z Hiszpanii. Prezes ministrów hi-
szpai1skich Don f-.(aimun<lo1 ViHaerde umarł 
nagle na paraliż. Nieboszczyk byt j.edną z 
najwybitniejszych osobistości w Hiszpanii.' 
Po d'\\ a razy byl prezesem ministrów: 
Pi,erwszy raz od 19 czerwca 1903 do 6 
grudnia tegoż roku, drugi raz od 26 stycz
na b. r. aż do ostatnich niemal dni, 20 dni 
Przed śmiemą bmviem musiał ustąpić, a 
z nim razem inni miniSitrowie z powodu 
nieporozumiel1 z parlamentem. KiUkiaikrot-
11ie też sprnwował Villaverc1e urząd mi1ni· 
strn w różnych miJ111sterstwach. - Dodać 
tu należy, że obecnie prezesem miinis.trów 
\~ Hiszpanii jest nieja1ki Montero Rios, nie 
cieszący się -wielk~em zaufamem izb par
la:ment:arnych. Ministrem finainsów czyli 
S'kairbu państwo-vvego jest p.oeta Don Jose 
Echegaray, ten sam, który nie tak <lawino 
otrzymał nagrodę Nobla, jak o teirn swego 
·czasu obszern~ej pisaliśmy. Czy poeta 
zdoła finanse ttiszpani11 do poetycznych 
stosun:ków doprowadzić? 

Z Francyi. Zapawiadany o<l d'\vóch 
lat Przez rząd francuski rozdzi·at między 
Kościtolem a paflstwem stal się faikti::rn doi
f'°nanym. Jak już niedawno donosiliśmy, 
zba . .POrsłów 331 głos.arni przea1wko 233, 

a więc ni:espo<lziewaną wJększością 108 
głosów, po niedługiej rozprawie przyję!a 

,~I>Qwi~ni projekt rząd-0,wy, przek:az~n.y 
-tem pnętrem znaleziono na jednem m1e1-

scu 6, na drugiem 5 dal. Do piątku wie
c~ora z.OOitano na wtierzch wy<lobyć 7 tru
Pow. 

obecnemu ministerstwu \' spu 'ciźn.ic przel 
Combesa. Ustawa u hwałona Ś\\ ieżo 
P:zez izbę, uzy ka moc obowiązującą do
p~eiro po przyjęciu jej przez senat ale h
cz~ć się należy z faktem, że sen~t bez 
zmian przyjmie projekt Izby, tak iż uchwa
la z dnia 3 b. rn. starnc się prawomo ną 
nsta\vą. 

Uch\~'alona ustawa doznała licznych 
~łago<lzen przez uwzgl1;dnicnie poprawek, 
ząd~nych pr~ez kon crwatywną praw· ę. 
Um1a:kowam republika.tnie dorzucali kilka„ 
kJ101tnte głosy ·do glosÓ\\ kon erwaty
winych, pozostawiając w ten p.osób w 
mniejszości obóz radykalno-socyalisty
c~ny. Tak odrzucono nawzykład wnic
s1;om1. propozycyę socyalistyczn<t, aby po
.\\ szech:'J,c. obchodzone we fra11cyi świę
t~ katołickte otrzymały nahwy bez wyzna
mowe., Socyaliści żądali, aby Wielkanoc 
'll~Z\~'ac ,„ś~v·1ętcm \Vi·osny", WniebO•\\'Stą
p1ente „sw1ętcm kwiató\\ ", Dzftcl1 zadu
szny „świętem wsponmiel1", a l3{}że Naro
dzenie ,,świQtem ro<lzi1111em'· i t. d. 

Najw~iżniciszą atoli zmianą \\pro\\ a
dzono w S 4-tym. P~erwotnde orzekal on 
że \\'Szclkie zabudowania kościelne i ko~ 
ścio.ly same przechodzą na własność pal1-
stv.. a,. kt?re . przez pierwsze 10 lat będzie 
wy.d~1crzaw1ało je stowarzyszt:lni'Om wy
znamowym, jakie PO\\ staną w danej muej
sco1woścd, przy.czrnn pienv sze1istw10 ·do 
dzi.erżawy ma sto\varzyszcnic najliczniei
sz~; ~aś ~O· ~O l~tach ustaje obowiązek wy
dz1erzawtema 1 rząd ma prawo postąpić 
z owym\i budynkami podług \\' lasnego u
znan1a. Wynikało z tego paragrafu że 
św11ątynia np. katolicka może byić od~·azu 
wyidzierżawio1na innowiercom, którzy już 
zami.erzali tworzyć w tym celu stowarzy
szenia wyznaniorwe, albo kalwinom bud
dystom, słowem iakuemkolwickbądź

1 

\V Y
zna1niu, a może nawet i socyalistom. Pa·
ragraf ten zmiteniono \v ten sposób, że 
świątynie i budynki kościelne stanowią 
stalą własiność teg{} wyzna,nia któr1ei do
tąd z nich korzystało, jeżeli o~o w danej 
m~ejsooiwości utworzy stowarzyszenie re,.. 
ligijne, przyczem 01wo stowiarzyszenie rnu
sil1 być uznane za prawowvte przez wfaidzę 
duchowną, która dotychczas odbywała 
w owych kościołach oibrzędy religijne. 
W ten sposób uchylono spekulacyc i han
del kośdotami. 

Oczywiście może też gdzieś znikuą(; 
wyzna\nie, a wtedy jego śwuątyrna, ja,k 
wszelka własność po wymarłym rodzie 
przetiid:zie na rzecz państwa. Ustaiwa ta'k 
to 01kreśla: „Jeżeli się roziwiąze stowa
rzyszenie wyznaniowe i w świątyni jego 
przez pól roiku i:iie będą się odbyw1af·y ża
dne obrzędy religijne, natenczas budynek 
przechod211 na własność paf1stwa." ' 

Paragrafy o „piokyi wyz,natl1iowei" 
były pierwotnie. uloż,one tak, że dawaly 
możn101ść prefektom i dyrektorom pol1cyi 
<llokuczać duchowieństwu za kaiż·de kaza
nie, a krępOlwały nawet prawo kapłanów 
do udzielamia nauk podczas spowi)e1dzi i do 
karcenia sp.ol\vla<l1ającej się osoby za jej pu
bliczne czyny. Paragrafy te uległy zn~ia
nie. Na czele stoi orzeczenie, że „żadna 
śwnąty,nia inie może slużyć do celów nie-
1objętych wiarą i nie może być widowrną 
iagitacYl1, „poHtycznej ;" Końcowy zaś 
przep;is brzmi, że „w~argi poHcyi i admim
stracw politycznej oraz skarbowej z du
cho1wieństwem rozstrzygają sądy." 

Ustawa ta wogóle stwarza pilenvszc 
w Europie pa(1stwo bezwyznaniowe. Po 
zmiamach, j.aik{1e Izba deputowanych do u
stawy wprowadziła, nie jest już ta usta\\'a 
prześladowczą, lecz <lo pheślado\rnnia 
może być nadużytą. 

Ofiary nie~zczęścia 

w kopalni „ Borusia''. 
Nowy szyb powietrzny oczyszczono 

tymi dniami aż do 6-tego piętra. Najpiierw 
me znaleziono ani jednego trupa, lecz je
dynie części odzieży i naczynia do kawy. 
Z polożenia TZIE'czy wnio·skować bylo mo
żna, że nieszczęli\v i na wiadomość o kata
strofie wszystko pozosta\\ iając poczęli się 
ratować i znaleźli śrmerć \\ daleko rozga
lęz/.onych gankach. 

Dopiero w piątek rano okola gooziny 
jedenastej napotkano pomiędzy 5-tem a 6-
tem piętrem na 3 trupów, których wydoby 
to do godz1iny pier.wszei ipoludnia. Później 
d()tarto do drzwi od wentylacyi w półno
cnej częsc1 kopalni (t. z. Querschlag). 
Drzwi byfy szczelnie zamknięte, przyczem 
do zarnknięc·!a otworów nieszczęśliwi uży
li koszul. których tam razJ.zm znaleziono 
21. Ciala ich .znajdują się zapewne w <lru
gi;ej <lalszej części owej strony. W gór
nych miejscach pracy pomiędzy 5-tem a 

Dzi · \\ n ~} z p·. ku n b0 z roz-
kazu urzędu nad.górniczego 
prac ratunko.wycb. 

. Dotąd wydobyto 14 ciał. óm y , 
ktorzy '' y}e hali w pU\tek wie zore.m o 
godz ni 9.% przynie 'li wiad mo \ że zna
leziono znowu grupę ciał, leżących jedno 
przy drugiem, których naliczono 22. 

Osi alnie wiadomości. 
Petersburg. Kongres ziem_tw 

toczy obrady w dalszym ciągu i domaga 
się konstytucyi zupenie nowoczesnej. 

I( o n s t a n ty n o po I. Powstanie na 
Krecie rozszerza się. 

, Pa r Y ż. Komisya senatu rozpatruią
ca ustawę o rozdziale Kościoła od państwa 
przyjęła wszystkie artykuły i odroczyła 
się do października, w którym to rniesiąc11 
ustawa przyjdzie pod obrady przed całym 
senatem. 

I( o n s ta n t y n o po l. BomlJa, któ
rą ,wykonano zamach na sułtana zabiła .JO 
osob, krajowców i żołnierzy. Sułtan wy
szedł bez szwanku i przyjął wkrótce po
tem ambasadora austryackiego. 

M a d r Y t. Wicher uniósł dach pralni 
i rzucił go na budynek, w którym praco
wało 110 osób. Dotąd wy<Jobyto z pod 
gruzów 36 rannych, w tern 19 śmiertelnie. 

Sand ie go. (Kalifornia). Na kano
nierce .,Bcnnigton" eksplodował kocieł. 
Wybuch zabił 27 marynarzy, 60 do 70 
chłopa odniosło rany. 

Dnia 20 bm. zmarl opatrzony śś. Sa
kramentami po ciężkiej clH1robic mój 11aj-
11kochai'1szy brat 

śp. FRANCISZEK GRZELCZAI(. 
Pogrzeb odbQ<lzic siQ w niedziclQ o 

godz. 3 po poł. z domll przy ul. Oststr. nr. 
12, o czem krewnym, przyjao1otóm i zna
jomym donosi w irnictuu rodziny stroskany 
(1) Brat. 

-Towarzystwo św. Józeia w Witten. · 
Donosiiimy członkom, iż zmart opa

trzony śś. Sakr amen tarni po ciężkiej cho
robi1e. 111asz dlugolctni czlonek 

. śp. FRANCISZEK GRZELCZAK. 
Pogrzeb odbędz;ie się w niedzielę o 

godz. 3 po pol. z domu przy nl. Oststr. ur. 
12. O liczny udzaal człDnkó\\' w pogrzebie 
pod sztaindarcm prosi Zarząd. (1) 
. ·, ' .... · .. „, ;. : • ' . .,,; . . : „ .. -

Towarzystwo św. Stanisława B. w Styrum 
donosi członkom i towarzystwom, które 
zaproszerni.a odebraJy i dla braku adresów 
odebrać nie mogly, że w niedzielę dnia 23 
lipca odprawiamy naszą 5 rocznicę, na 
którą szan. towarzystwa z chorągwiami 
zapraszamy. Program: Od godz. l do 
354 p-rzyjmowanie bratrnich towarzystw. 
O godz. 3~ wymarsz do kościoła na poi„ 
skie nabożef1stwo z kazaniem. Po nab.)
żeństwie pochód na salę p. Plu·drzy1iskie
go, gdlJi.e będzie dalsza uroczystość ob
chodu. Najprzód przywitanie gości przez 
przewodnicząceg·o, koncert wykonany 
przez p. Podeszwę z Alstaden. deklama
cye i mowy. Na ostatku pi~kny teatr p. 
t.: „Stary piechór .j syn jego huzar". 
Wsh~p dla czto·nków 30 fon., dla gości 50 
fen. O jak najliczniejszy udział pro i ( ) 

Za.rząd. 

Szanowni Rodacy 
z parafii Dłużyńskiej pod Smiglem. 
Poniewiaż czas uchodzi, a myśmy 

chcieli na święto M. B. Zielnej w odpust 
Charbieli11ski odstawić obrazy do kościo
;a, zatiem uprasza siQ, aby jak najliczniej 
szan. ofiarodawcy zachcieli do rozpoczęte
go dzieła ręki przy!ożyć .1 do 30 lipca 1905 
ofiarę złożyć. 

Szan. komitet i mężów zaufania pro
szę zebrać się u gościnnego Untersd1ema-
11a, przy kościele katolickim 30 lipca br. 
o godz. 2 po poł. w Wanne, abyśmy się 
mogli policzyć, ile marny, i wiele nam je
szcze będzie potrzeba. W imieniu Komitetu 

Benon Kasperski w Gi.innigield, 
(3) ~irchstr. 56. 

Wiec „Zjednoczenia" na Łużycach 
1ocibędzie się w niedzielę dnia 30 lipca po 
pot o godz.. 3 w lokalu p. Bratschek. Ro
daków z Sauo i okolicy, a szczególnie z 
Ztoko.morowa, gdzie sall <lostać nie mCY.le
my, o liczny udział prosi 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

,Zlot" 
wali 

IJI. Zlot okrę u ·n 

l(ażdy li z tmk „Zlotu'· pow ·11i n .. 
za tó ow ć do Pon~ ż j ymi nion ~h 
\' kazówek nakazany h z ón•. I. 

wolno żadnemu u z mik n n~ uli„ ;a > 

\t publi znem miej li no i· m c i j")\\ ki 1 

okolskiego ubrania. 2. 'te w o!n 
żadnych 'piłek, kolików. orz lk(•'. 1 a 
3. Kaidy przybywający \ "Jni n i ś ~ o oh1°0 
a nigdy \\' zercgu na uli y. 4. W z • ... y 
wkzą y druhowje powinni ubrania d 
ćwi zet'1 przynieś-.. ze obą i zaraz Po ·\,i-
zeniacłt mu zą 1e przebrać. 5 1żd ' u-

cze tnPk nic hcą ~prowadzić z.lv h 
następ ·tw, mu i ~ ZGdzie po·tęp wa.:. ~p(l
ważnie, trzeŹ\\ o t •. pokojntc. Upra z,t 
z powodu, iż cza za króiki na h towne za~ 
pro ·zen ie wszystkich towarzy t'I · . r ·,z 
gniazd okolich okręgu IX i X, oraz ~ Pra
wie sokol kiej przychylnych osób, aby 1 

zadowolono zaproszemem publicznrm, 
nas popa rto li znym ud7.Jal 111. 

Program: l) O godz. 7 rano µr · b. 
ćwicze{1 \\'-Ol11ych. 2) 0 rodz. C\\ 11..ZeJlia 
gniazd na sprz1;tadl. 3) () godz. 9 \ ricze
llta jedno tek o nagrody na ·przctach. 4} 
O godz. 10 11ahożei'1stwo. 5) O godz. 12.0 
wspólny obiad. Przywitanie goścli. 1 d -
lcgat<iw, po ohkdzic z branie okn~go \1 i 
obór \Vydziału okręgowego. 6) O ~o<lz. 
3y;; Koncert. 7) P<>pisy ~i111nastycz11c: a. 
ćwiczenia poszczególny łt g111azd dowol-
11c; b. ćwiczenia \\spólne wolne obowiąz
kowe; c. Ci<mnie11ic liny i różne gry. O 
godz. rozdani·c nagród, poczcm polonez. 
W ko1"tcu za~)a\\ a z ta1'tca111i 11a sali. 

Czołem! Wydział okręgu VU. 

Towarzystwo Stanisława K. w Katcrnbcrg 
donosi, iż uroczystość 15- rocznicy istnit:
nua towarzystwa obchodzi dnia 2.1 tlll. 11a 
sali p. Wcnncra przy kościele kato!. Pro
gram: Od godz. 2 do 3!~ przyjmowanie 
towarzystw, potem wymarsz do ko ~cioła 
na nabożel1stwo, nastQpnic pochód i dalsza 
zabawa na sali. Będ;.1 dcklanmcyc, 1110 YY 

i teatr pod tyt. „Lobzowiamc". Towarz)r
stwa uprasza si_ę przybyć z chorągwi.ami i 
pałaS'zami. Serdeczne pozdrowic-.ni.e (.)) 

Zarząd. 

Baczność RauxeJ - Habinghorst ! 
Tow. gimn. ,,Sokół" w J~attxel-Ha.

bingh-orst urzqdza w niedzielę dnia 23 ltpca 
rb. latow;.i zabawę na sali wdowy pani 
Wcssels w Habinghorst, na któq zapra
szamy wszystkie nam przychylne towa. 
rzystwa oraz Rodaków i Rodaczki z l~au
xel-Hab111ghorst i okolicy. Zabawa roz
poczme się o godz. 4 po po.t. Od godz. 4 
do .%6 koncert wykonany przez druha 

Musielaka z Kastrop, potem ćwiczenia g1. 
mnastyczne i rozmaitości. O godz. roz
r >cznie się tanie . O liczny udział w za
bawie upraszamy. Czokm ! 

Wydział. 

Uwaga: Zebranie odbędzie sif~ w tt: 
samti niedzielę o godz. 2 po pol., zatem u~ 
prasza się druhów załcgai<1cych ze skład
kami, aby się z nich na zebraniu uiścilt. Li~ 
czny udziat druhów jest pożądany, gdyż 
mamy ważne prawy do 7.alatwienia. (3) 
Cwlcm ! Wydział. 

• Vlielki wiec Pol(}ków 1 Polek 
w Essen 

odbętlzie s.ię w niedzielę, dnia 23 lipca o 
godz. 4 po pot w . ali p. Van de Loo, ui. 
Schiitzenbahn, 

W SPRAWIE „ŚWIĘTOJOZAFACI '". 

Wszystkie Rodaczki i Rodaków z całeJ 
Westf·alii i Nadrenii, którzy się sprawą 
„Swiętojózafacia" interesują uprasza się o 
liczny udział we wiecu. 

Komitet. ••• •• •••• • 
Baczno · ć Rodacy z parafii Odolanowskiej! 

. . Zapr~szamy. ninicjszem w zystkidt Roda
kÓ\\. t_utaJ pracuiącrch na obczyźnie, ażeby ra
czyli Ja.k n~iliczniei przvbrć na nasza pogadan
k~ w .medz1elę _dr!ia 2? lipca tego roku zaraz p 
w1elk'iem n.ibozenstw1e u p. Balkenhola w Bo
chu~, przy klasztorze. . i a owej pogadanc(! 
będzie. u~worzonr konutet, który się zajmie 
s_p~a~\'ieme~ podarku ~la naszego parafialnego 
ko etola. w Odolanowie. O jak naj]kzni-ejsze 
przybycie na pogadankę uprasza się (2) 
Józef l(rupa. Paweł Litwin. Jan Wojtaszek. 



llllillllllllillllllllllll!! 
-- Swój do swego 1 - Szan. lupc11 I Prze1ysłowcam na 1~czyźnl1 

Szan. Rodakom polecamy na sezon lato"·y, wszelkie materye na -. -= suknie I blnzkł4t : -
polecam najlepese o•leiałe 

cy;;ara polskie: ••• ••• 
-

czarne kolorowe począws~y od SS fen. za metr. aż do 1 -- ~-ujlepszych. 
Kośdus.zko, Poniatowski, Korfanty, Maryśka, Sokoły, P:ftancery, Mexico, 

• Perkale, satvnv, polskie płócienka na po- ~ • = ] - ściele i fartuchy, firany, kołdry, ;l = również paplero~y Narodowe. 
Noblessy, Sokoły, Trójki i Turcfory, oraz tabakę de zażywania we 

wielkim wyborze. - Przesyłki od 20 mr. - franko. 

- • serwety na stół białe i kol. we wiekbn :w1borze. : i:, -

= Gt - --- • Specyalność: O: ~ ... 
Pranciszek Krajewski w lf attenscheld, 

'; Polskie chustki na głowę różnego rodzaju. ~ ~ -
hurtowny interes i generalny zastępca firm polskich. „ ~ Chustki do nosa, krawaty, kapelusze i wszelką bjeliznę dla ;~ -- :; ;,-: -niewiast, mPżczyzn i dzieci i t. d. - l!il 

!!!il " :.!!!.. ---„ i Wszystkim polskim towarzystwom ,. ~ ~ 

-

;;... na obczyźnie, iż dostarczamy wszelkiego rodzaju :P.: „ Zaraz potrzebna „ ~ ez,_pki -....·edług życzenia po eenach jaknajtańszych. ~ "g -
~ • f:. - z pownclu wyjścia ~a 

dziewczyna 

- L t k I o. T I k ~ m„ popue<lol&J. Z•-.= enar ows 1 a. a arczy ~ = r.:~;;~;~:=t:~:!~~ 
- H "9l'IR•rv ~ • .... naukę do tli„,adu 

-

W _.,...., l ~ _E' ~ - kolonialn~ao. 
„ - W. Mroskowiak, 

-

§ • ul. Dworcowa 77. Bahnhofstr. 77. ~ w Recklin~bausen-Biid 
._ (3) skład kolonialny, 

1.1111111111111111111111111111 ~mir 
\a Baczność 
.111!r Rodacy! 
jedyny polski skład mebli oraz całkowitych 

wypraw w Wanne. 
ul. Bahnhofstr. 104, naprzeciw l-0kalu Schatera. 

Polecam mój bogato zaopatrzony skład mebli, ma
szyn do gotowania, wszelkich spr:llętów emaliowanych 
kuchennych oraz wózików dla dzieci we wielkim 
wyborze. 

Za gotówkę! Na odpłatę! prrty odpowiedniej wpłacie. 

Kanapy i materace wykonywam 
we własnym warsztacie. - Stare ma

, (7.) ~ra~e przerabiam spies:t:nie po cenach 
~.fr ruskich. - Szan. 

RCJdaków proszę 
, ·i•"l>:_: i nadal o ł~-

f _ !~--:- ska we popar~e 
:~-,,'-} mego przedsię-
r .. 11 ·-:; biorstwa. Nie 

I 
chaj hasłem każ.dego będzie: Swój do swego. 

Z wysokim i:;zacunkiem 

Jan .Baranslli. 

Przemysł 
własny! Rodacy. 

Żądajcie wszędzie papierosów 
I Towar 

znane.i dobroci. 

,,Wulkan'' nr. 56. * ,,Sokoły" nr. 60. 
,,Mariposa" nr. 53. 

Z fabryki „WULKAN" (.J. F. J. Komendziń~ki). 
(1-52) Generalny zastępca na Westfalię i Nadrenię 

Jan K_,wiatko ·ski, 
i· teres hi.ndlowo-krimisowy, Herne, Neu~tr. nr 10 

-!,.·ł~~·-•'"'·~~ < „ . .,..~··.,..~"' „ -:,,-,;~,. ~ft.~ :l-.:. '/lit.- ". • • ~ -

2TE F ! fF'!Y4!1i@t: --~.!1;~1!ilim'ai 

! Pijcie nalewke ! I 
&4J44.WłAt!$&fki01rm.WWWW!4M;!§Ę4tt ·'9 

oooooocoooooooooooocooooocooa 
·g w• k'" 1 '"e wielkim (8) 8 8 wyborze O 
g 1ązar I z polskim napi- ! 
O sem można na- a 
g być tylko u Pfotra Budzyna, g 
g Baukau, Heinrichsti·. nied. kośc. kat. g 
o . o 
oooooeooooo~OOOOOOOOOCDOOOOOOO 

W. Karłowska 
Zakład P r.zernysł. 

w Poznaniu, 
ulica Podgórna 12a. 

polec.a wszelklł 

bieliznę kościelną, 

ornaty, kapy, bursy, 
St"ły itd. 

..; · Specyalność; 

Chorągwie 

Liczne uznai:ia i listy pochwa.lne. 

Bliższych informacy,j udziel!& i o zlecenia pro
si główny zastępca na Westfalię i Nadrenię 

Jan Kwiatkowski interes komisowy 
w He i· n e, ul. Neustr. 16. 

&-FI M*& i#& • 
Baczność Rodaey 

w Wattenscheid I 
20 czerwca otw0rzy1em 

interes 
golarsko·fry2yerski. 

Zarazem p )le1•am papierosy Ganowicza 
t ft' łe!4..Hń._liif't.;O dobre "' gur). Pro
szę o roparcie meg.) irit.eresu. 

Stanfahw Teichp,r, 
W nttenscheid, Chuusaeestra!3se nr. 20. 

ł! 

I I BACZNOSC ! 
J Największy skład mebli i ma.szyn ~I jako Szanownym rodakom polecam si ę 

~"!:~~~ do gotowania ---- ~ ZASTĘPCA POLSKIEGO TOWARZY-

• -2"' ............. 7 1 ~,./'~ ••• ,.„.t#:r- c~.;. ··--:,,.~·, • • .- ·, -„: ~"~ _ ..... __ · - .... ~ 

znajduje się s STWA UBEZPIECZEŃ „WESTA" w PO-
W Gelsenkirchen-Hiillen, Waonerdtr. 243. -~ ZNANIU. 

Donoszę Sianownym Rodakom, iż z pow< du powiększenia mego ,fr Zabezpieczam na życie i śmierć, na 
ekładu ,iestem teraz w stanie każdemu Roda1t.owi udzieli<> kredytu. ~ posag itd. od ognia, kalectwa, okna wysta-

Mam na składzie wszystkie sprzęty domrwe, maszyny do go- S k 1 
towania i wszelkie sprzęty kuchen<'e. Nikt nie jest zobow.ązany wne, od kradzieży Graz Tow. O O e od 

BR kupić, ale można. przyjść zobaczyć i pnekooać się jaki towar i ja. 'c przypadku przy ćwiczeniach. Sprzedaję 
~ tani0 a przytem na odpłatę. Wpłaty 10 mr. tygodniowo 1 m1·. też maszyny do szycia, meble, kolowce o-

Proszę Szanownych R ·1r.aków " poparcie i kreślę się raz tabliczki dla firm i osób prywatnych. 
. z szacunkiem 

iD k O łaskawe uwzględnienie upraszam. 
A. 1ołU11 t'-~O ~~1$ • ...=t Pocztowa karta wystarczy. 

u mnie tyiko 3,40 mr. WALENTY NOW Al(, 

§UUUUUUUUU 
Maszyna 

do s1rycla Polecam mój bo~ato zaopatrzony 
do pepta.nia z wszelkie
mi Jlrzyborami, bezgranic 
hnio na sprzedaż 

skład skóry na po
deszwy i wierzchy BO O H UM, 

Wilhelmstrasse nr 19. 

Kołowce 
„Optima·' 

jako też wyk1'1U$&ne p041.t'81 Wy, 

eh o lu~ y podłuc miary i wdzelkie 
artykuły szew~kie .. 

Wit ten Wit ten n ajlepazy wyrób, bardzo 
ta.nie. poleca Karol Balhorn; H. TJmmaun 

w Bochum, 
ul, Wilhelmstr 19, przy 

placu Wilhelmowskim. 
Oberstr. 4. ()berstr. (. 

'v Herne, 
• krawiec polski i skład mebli ł 

p:rzy 111. Noa-ej, 
wykonuje RJdakom obrania , paietoty, spodnie itl. 

-;~ ~„{~fE~ warszta;i;;;;wieckim, 
Jf1t\i_.~!1~U \ ręcząc za dobrą robo~ę i trwale materye. 

oll!Bj'fffi~:~(~Jflu';i. Prócz rng9 poklecła sd'VfÓJ bogabto,. zaopatrzony 
·$'...,, ·:..;rt;-.1.-,··rł.>'„ .• ,Yl.:\:i i -=-:-- S a me I ----\::li 1.r{'~~~ ~1 A~~'f't ·~ ~---~ -- - ---
jl[ ! ~'-1~~ :~~:.t.t,~: AP: oraz towary łoktlio we: pi\'kne ma-

-
Ui~rf '"'~i)ai~~fji}i;J tH:t e na sut.ni~, de pośeieli, ro
f§i;~ ~1 'j1 f 11i~.~·~~~~~,1 ezn·1ki, fartu eh)' itd. i tf tł:;.~'.~1 W~zystko po cenach najt~ńszvchl 

• J b._, ___ dTI ~„J~. SWÓJ do swego I SwóJ do swego! 
'F ,, _....___ ---

' " ' ~ , ' t: • ~ • ' ; : ' : „ „ • • ) ' • ~' • X '\ • • • .;. : 4 • "~ •' 

Polecam sz.an. Rodakom i towarzy
stwom obrazy religijne, oraz narodowe we 
wielkim wyborze. Piecza.tki (stemple) tak 
dla towarzystw jako prywatnych osób po
dllug zamówienia. Wykonułe WJSZelk:ie dru
ki jako programy, afisze, karty wizytowe i 
inne rzeczy 2ustowne szybko I tanio. 

Oprawiam .najtaniej korony ślubne 
(wieńce) i wiązarki. Mam wielki wybór 
obrazóW1 z muzyką. 

fa bryka ram i zwierciadeł. Hurto-
wna i detaliczna sprzedaż. Polecam się 
szczególnie towarzyswom Polskiem w ra
zie potrzeby pamiątek, dyplomów etc„ 

Adam llicbczyński 
Gelsenkirchen, ul. lfofstr. nr. 3. 

.Kupujcie 

Kupuj (lbuwie 
u 

WILH. D EWERT, 
w Gelsenkirchen Ul, 

którego skład obuwia jest największym i 
na~starszym w miejscu. Największy wybór 
w~zelkiego rodzaju obuwia od najzwyklej
ęzego do nsjlepszego. 

Na.jlł"psze obuwie do roboty. 
Najwięk. "'łlllejscu warsztat repera. 
Skora usługa! Najtansze ceny! 

Prowadzę też intert>s siodiar~ki" t-rzerobienie materacy kosztuje , .. 

1iijjiiji'ijijiijiiiij~ijiijijijiijiiji~ifiijiji'iiij~~~~iiiiiiAiltie~neisisienj,iiiBini1 cikimiaininistiri9i2~iii(Si)ij;~~~,~1a;!IDl~!alli2l!ISi~~mB;laf.ll~~~iłlli!Pl3.i~illiillli319ili~ 
j •• 

I Firma 

Bahnhofstr. 

IR CH, ~rze~ 
62 Bahnhofstr. 62. 

lingh.·S. 
gościnnego Sehliite~a. 

Najw1ększy, najtań~zy i n»jrzet:!laiej

szy. skła1.l specyalny wszelkiego 

rodzaju. 

I 

18. I GEBR. 
i11111111a1lli1llllilllrtiłlll911Blllllml!ll9a!lltli9Zl'IE!imllml~IR~::RmgEiiL!il!illllEa&emeaaw•-ii!E:*H~llllFeJ.%śi2ftiiii'łk!D.ft9'!!·~B•l!B~l!lm„„„„a.„„Eill§&.1!DllSlllÓ!llBlmetm111m1B1ta1izll1111111Zi1111ragcESa!:mt:~~~ 

Za druk, naklad i redakcy~ oó powiedzlalny A n to n i .Brej s k 1 w Bochum - Nakladem i czcionkazm Wydawnictwa „Wia rusa Polskiego·' w Bochum. 
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'' 
1arusa 

Hr. 166. Bochum, niedJiela 23-go lipca 190S. IS. 

~~~~~~~~~~~mm~~~mm~mm•~ 

, I .~. Koło śpiewu „Harmanla" I 
U1l li w Rotthansen, tlt 
~ ~ ~ , c.bchodzi ~ 
~ - -

01
" X. rocznicę swego istnienia, ~ 

~ dnia 30 lipca na "ieUdf',j sah i w ogrodde p. Uchłittt m 
~ .,Bestauration rt.um Blłln1bof•'. ~ 
:;rt:J. ?zano~rią pn_bl~c~ność z Rottbau",en i okJli<'~Y na '?owyżazl\ zahawę _ 
~ Jak: na1uprzeJmleJ zapraszamy. Szanowne l'-oła spiewacide, które ~ 
~ od n~s zilproszenia dostały ~rosimy uprzejmie o odpowiedź, ażebyś- ~ 
'ffM. my s1 ę mogl i przy uHadamu progrnmu zaRtńsow11ć. Członkowie ' 
~ bratnich Towarzystw płacll 50 fen. Nieczłonk!1wie 1 rnrit. Otll\·nr- ~ 
~ cie kasy o.i god~iny pół do 4. ~ 

~ PR O Cl Ił AM: . ~ 
~ 1) o gr. dz~n~e 3 do 4. tej pri>.yjm~w~nie bratnich '1'0:va1:z~st r. ~ 
~ 2) O godz1me 4 kmcert pana. Ławickiego z Bruchu i sp1ewy ~ 
~ cllórowę Kół śpiewackich. 3) Mowy i deklamacye i mowy dele- N.'~ 
~ gntó,v. 4) 'l'eatr amatorski „Emlgra„ya do Amnyki" (17 osób). ~ 
W 5) 'I'aniec. lJrzy dob~ym powietrzu KONCERT w ogrodzie (Uwaga) ~ 
~~ miesięczne po •iMzenie yv niedzielę 23 lipca o goJzinic 4 po pcołu- m 
~ dniu, Jest porŻ1\c1anerr, ażeby . się wszye.cy członkowie stawili. ~ 
~ Cześć pieśoi. ZARZĄD. (2) ~ 

•••~••~~~~-·~•••m~~•••m 

· ~AOZl~fOŚĆ ~ 
RODACY! ~ 

W Jtedd~11ghauseu-Siiłl (Brueh) ul. Maryai1ska 1 l. ~~ 
t;:i~ na.przeciw Fkłaclu książek pana, S ymań~siego ~~~ ~~i 

~ z1rnjduje się jeclyny b 

Polski si. ład trmrne n i warsztat stolafoki.1··· 
P olecam szanownym Rodakom moj bogato zaopatrzony skład · 

trumie n z 11olsk.iemi napi;:;arni, od na ;tańszych aż do najdrl\Ż1zych. Na ', 
żądanie dostarczam ta~że k~ra~a~ dla dorosłych i dzieci po nnjt~ńszyc~ :: 
cenacl1 . P lecam takze wiauln załobne na pogrzeby po na.JtańszeJ ~ 
cenie. Zwrac11m tPŻ uwagę 1 a . mój '" 8.lf!iiZtlll t . w którym wykon:-· ~~ 
wam wszelkie prace st lari;kie, po cenach umiarkowanych. g~ 

A· N T O N I S I B I L S K I, ~j 
. stolarz polski I 

w lleklin;;chlll•t"lł'Jl•~ii·ii (Bruch) :!\iarienstr. nr. 11. 

t&J& ;e++ MAA .g; ; m•w '!&kMk?&&M 

'ł«ł~~~~~«ł~~~~~ 
I . LICYTA(JYA? ~ 
I ,.G .ESC H ;:ceniAfiLyS BERG' ~ 
W sprze 1swac będę za gotówlię w w poniedziałf'k ~4 Upc& I 
'N i w dni następne od 91b przed pduduif'm począ,wF zy, w ich składzie ~ 
~ w BOCHUM, narożnik ul. Bongardstr. i Kortumstr. (na pierwszem 
~ piętrze, wejście z ul. Kortumscr.) 

ii · \l/lelką p~rtyę I 
I 

mnteryj na suknie reszki jedwabiów, dywany, ~ranki, o?razr ~or
t.yery, materye na cbodni!d, kor, fel<cyę dla męzc_zyzn I mewi st, 
jako te : płaszcze, zarzut.ki, żakie_ty, yale_toty, ~brania, spodnie, 1:.9". 

suknie itti. itd. 'r'Gwary są nowe 1 mozna Je godzmę przed rozpo-
'9 częciem obejrzeć. · 

'Ił Aug. Dorpinghaus, 
~J licytator · ~ 
ft BOCHUM, Kaiseratr. 26. ~~ 

*~~-~~~~~· 
K·sięgarnią Wiarusa Polskiego 

,::ołeca wielki wybór ksłdek do ubozeli1t"lll'!'li t 

~o czytania. wi14z2rkńw, powłnszowlllril itd. •• =· •• 
iJUż cz8S nBiwfżSij f 

Kto cboe jeszcze nabyć tanio 
rnaterye na suknie, towary bawełniane, 
garderobę dJa panów i dzieci, 
garderobę do roboty i bieliznę, 

nieeh się c J vr~dzej uda do skladu firmy 

1'1. Fromm, 
Bochum, . Oberemarktstr. 14. I 

, ~dyż z końcem przyszłego tJ goifnia d~m N ćelu I 
przebudowania dla firmy Gebr. Br1nkmann 

i.. • k . t sbno\vczo musi Z08tac .rau m~y. 

• A4 

Stllły i pewny 

zarobek po· 
boczny 

mog" sohie łatwo i bez 
przeszkody w za.wodzie 
zapewn ć ludlie każdego 
stftllu. A{ re~ należy prze 
słać pod liczbę a 4 do 

8teinbausen i 8p. 
Harhrube· . 

M.lodzi robotni- 12 obrazów 12 obrazów 
cy i robotnice vizy1 o w_ych Y!zyt. dla <lz1€ci gabinetowy h 

znajdą dobrze płatne i 
trwu.łe zatrudnienie. Ko
szta podróży zwraca. się 

2m 

y 

Adres: Bochum• 
IAnd.-ne1· Ziłnd
•ar~n •nod \\"er.· 
terlarn pea-Fabrik 

C. KOCH, 
l\It'ij zakła.d lutograficz.n~· je ·I wygodnie urzi\dzony 

na :a.•ównej ziemi · · i .znnjdujc si•} 
Linden (Ruhr ). w Bochum tylko 

9 ul. Hochstrassse Ustawy 
dla. town·zystw 

wykonywa Za ład fot graficzny ,,•'r 
whuiciciel: G. C~OJn})ertz prędko i tanio 

Drnkaruia 
,,Wiarusa Pol

skiego" 

19 ul. Hochstrasse 

w Ro~hum. 

W. ·1, ~ k r ie Iii (}Jr . ~; 
E. Bltunenfelda ;dowy ~ 

~d ~~ ~~!y~= ~~ ~~n~t~J! ~ 
24 lipca, cod~iennio o god7.inic ~1 

R wieczorem fi~ 

Wielkie przedstawienia. · 
W sobotę o godz. 4 po południu 

Wielkie przedstaw. dla uczniów. 
· W niedzielę' 

· 2w~~;-przedsta wienia. 
Nowość! Nowość! 

Południowo ~ zachodnia niemiecka 

Afryka. 
Występy 140 osób. 

Bl.'acia Blumenfeld. 
W 51*#115 ff w . 
• Dla Polakó~· I • 

~l} Cbódź Bracie i siostro! ł~ 
-i/..1tt- Pl k" · · · l ił~ V o s i napis w1s1 na < ornu. '#/.' 

: Ubiory męzkle i damskie : 
• po rozroa:tych cenah wykonuje, podług • 

~... miary pod gwarancy!ł * i Krawiec P< Iski • * Józef Witecki ._ 
• z żoną • 

tł w Gladbeck, • 
ł ulica Kaiserstrasse nr. 53. • 

•••••• • •• 
li Bocłluni.-Moltkeplatz. 

• J. Słrohschneidera I 
I! amfiteatr. 
li w sobotę, niedzielę i poniedziałek • 

• wielk. przedstawienie • I p•ł•"ono • 

! z walką siłaczy 11 ; o nagrodę 50 mr. 

li. W niedziele 2 przed~a.wienfo.: po poł.31/2 • li wieczorem o godz. 8 Po poł. o godz 51/2 91 
dl puszczanie olbrzymiego balonu. Rozdawa • 
WA nie bezpłat.ne losów. Kto otrzym& odpo-
'le wiedai 1iumer mr że darmo fdbyć podr6ż • 
.._ balonew. Ptdczas Jrażdeg' przedatawie- • 
• 11ia gimnast,-ka na wysokiej linie wież--
• wej. - O liczny udział w przedstawieniu li 
- pr0si .J. STROHSCHNEIDER, dyrektor . 

z powodu 

zwini('cia "ntereSu 
kupić każdy może po nicznan)'Ch dotąd 

tanich cenach, tanich cenach I 
====== czarne i koloro'''e ==== 

9 towe ubrania 
Gł ·-= "N m 

" 
dla 

: e męże yzn 1 eh opakó 
o.! Ubrania dla dZ' 1·ec·1 materye na spod-= .M ' nie, żakiety latowe 

: .~ wszelkiego rodzaju 
N-O o 
~ 

"' ... 
•N 
Cl 
~ a. 
~ a. 
~ 

I 

garderoba do roboty. 
Majwięk. s~ład, Najwięk. skład 
czarnych i kolorowych materyj na ubran:a 

materyj na spodnie i paleto ty. 

Wykonywanie podług miary, '~ 

* • ~• • pod gwarancyą. 
teraz we wyprze(h,ży po zn•żonych t enach. 

Firma. 

Herner -Kleider -Consum 
tylko DERNE, 

Bahnhofdtr. 13. Balmhofatr. 13 . ••••••••••• -



Nauka o wyborach 
do parlamentu. 

Na podstaw~e ustawy wyborczej i nałno
wszego regulaminu opracował 

Ja n Brej ski, redaktor z Torunia. 

(Dokończenie). 

looy rozumny .czlowiek niiech siedzi w 
izbic w·yborczej, co jest dozwolone każde
mu obyv.'atelo\v1 państwa niemieckiego, 
chociaż nie jest wyborcą i to od początku 
wyborów aż do ich uko11czenia, pobiczcnia 
gl01Sów i podpisanfa1 protOlkolu. W izbie 
wyborczej przyda siię obecnoś6 naszych 
mężów zaufanlia, aby w danym razie wska 
1:ali wyborcy, gdzie wejść trzeba, celem 
°"'łożenia kartki w kopertę. Trzeba też u
ważać , co się dz:l!eje w izbie wyborczej i 
przy stole zarządu, a zarazem zapiSY\Vać, 
kto z naszych już był na wyborach. Pla 
wygody najlepiej o<lpisać sobie caly sp·is 
wyborczy, a przynajmrniej nazwdska na
szych wyborców, co jest do.zwolone w cza 
.sie, kiedy spisy są wyłoiione. 

Ociągających się wyborców trzeba 
sprowadzać. Jeżeli kogo przełożenia są
S\iadów nie przekonują, to niech się do nie
go u-dadzą nie\\1iasty, które ta'kże przez 
1xndawan1ie odezw, ogloisze6 i karre!k wy
borczych mogą się wielce przysłużyć d·n
b rej sprnwiic. Niech się zbimą cLo pracy 
·gorli\\ ie, niech mi'a111:Qlv. icje wypchną na 
wy:bory mężów, synów, krewnych, a bę
d'11e im sława wiielika d uzna.nie ogólne. 

O składkach na wybory. 

Nikt nic może wojny prowadzić bez 
pien\lędzy, a wybory to taikże swego ro
dzaju wojna i potrzeba dużo, pien1iędzy, 
aby wypadły jako tako pomyślnie bo i za 
kartki wypada zaplac1ć, i za odezwy wy'
bo.rcze, a trudno też wymagać, żeby ,nieje
den biedak, który czas traci na agitacyę, 
jeszcze dokładał pieniędzy wlasnych na 
ró:l,ne wydatki. Dla tego każdy pra\vy Po
lak l)ov.1mien przyczynić się do pokrycfa 
kosztów agi ta.cyi i dać na ten cel, ile .może. 

Składki przyjmują cężowie zaufani.a 
i tego im nikt zabronić ruie może. Nie woi 
no tylko bez p01zwolenia poMLcyi chodzlć 
od doanu do domu .i naprzykrzać silę o 
sklaodki, ale jeżeli mąż zaufania. spotka ja
kiego Polaka lub Polkę lub zajdzie do ko
goś przypadkiem, wolno mu zapytać, czy 

·też ten Polak lub Polka n/ie zechce z kilka 
ma reik, tmjaków lub fenygów zl-0żyć na 
wybory. W olJno ~eiż przyjąć sk1aidlkę, a 
niikt za to karać nie może. 

~-- ·U czem jeszcze dobrze wiedzieć? 
Wszystkim wyborcom wolno tworzyć· 

towarzystwa 'i komitety wyborcze oraz 
-zwoływać wiece wyborcze. Udzfal wt~ 
·warzystwach i zebraniach wyborczych 
·jest także ''koibietom diozwolooy, al~ zrnszt~ 
odno:szą się do tych towarzystw i zebran 
przepisy o meldowaniu i1 o dozorze po·
lk~yi. ~. 

W państ\.\J1ie pruskiem trzeba o ~k~~ 
_Mem zebraniu przedwybor,cz\em doruesc 

· po~icY;i, podając dzień, g~inę i miejsce 
zebrania. Policya oboWiiązana natych~ 
·miast ti. na poczekaniu wypisać świadec
two ze to donie~emie otrzYtit1ała. Ustawy. 
spi'S;r członków i nazwiska cztonków za
rządu towarzystw wyborc.zych. naH:ż~ w 
trzech dniach p-OKlać na pohcyę i w1J1ąc na 
io poświadczenie. 

„Od urzędowego ogtosZ>.ellllia druia wy
no rów aż do końca wyborów nie potrre
'ba pozwo·lenia policyi na rozd7Jielanie kar
tek wyborczych i druków, ootycz,ących 
'Wyborów do ciał prawodawczych". 

Taik dosłownie czytamy w § 43 usta
wy procederowej. W niemieckim języku 
va rag raf ten talk opiewa: . 

Zur Vertheilung von Sttmmzetteln 
und 'nruokschriften zu Wahlzwecken bei 
der Wahl zu gesetzgebenden Korperschaf~ 
ten ist et~ne polizeiliche Erlaubniss in der 
Zeit von delr amtlichen Bekanntmachung 
des Wahltages b~s zur Beend~gung des 
Wahlaktes nicht erforderlich." 

A więc od chwilii, skoro tylko ogłoszo
no dzień wyborów do parlamentu, wolno 
roz.dawać kartki ogłoszenia i odezwy WY· 
borcze oraz gazety z artykułami o wY
borach' .nfie tylko w lokalach zamknhętych, 
na wiecach, w -0berzach, sklardaich kupiec
kich •l mieszkaniach prywatnych (bo to za 
wsze dazwolone), lecz także (co w 1inn"Ytt? 
czasie zabroniooe), na ulicach, tairgow1-
~kach, przed kościolami, szkołami, ~d~mi, 
oberzarrłi, jednl:im stowern wszędzie i na 
każdem miejscu~ 

Ani pobicyant, ani żandann, ani soltys 
lub wólt czy komisarz ni-e może tego niko
rn z~i--~rmi·: ~ri: z.:it;crać c!mkóv;, ani na-

v..·et rcwioować drukó'1', a tern mniei are
sztować kogoś za roxdzielante druków. 
Qdyby konru robłono trundośot; pov.-"Olać 
się za-raz na pO'\\-yższy 43 paragraf ustawy 
procederowej. 

Jeżeft1by to nie pomog~, należy się za
raz, najlepiej itelegraficznie, odwołać do 
łandrata a w mieście pójść wprost do bur4 

mistrza. 
Aby wykazać się w danym razie co 

do swej osoby, dobrne przy agitacyi wy
borczej m~eć paszport wojskowy lub inną 
legitymacyę urzędową. 

Przestroga. 

Przy agita<cyi czyli pracy wyborczei 
potrzebna jest gorlnvość, PoŻJteczny jest 
zapal, ale 1niezbędna trzeźwość, powaga i 
rozwaga. Cokolwiek się dzieje, nie trzeba 
wszczynać burd ani halasów. Na ni"epo
rządki lub nadużycie, o ile dzieją s i1ę w iz
bic wyborczej, naleiy zwrócić grzeczme 
uwagę zarządu a gdyby to nie pomogło, 
postara1ć się o rozsądnych i poważnych 
świadków i spisać lub kazać spisać z nimi 
prntokól i prz.eslać t en protokól na ręce 
przewodnkzące:go wyborów. 

Spodziewać siię przecież należy, że 
wszyscy Rodacy zabiorą się tak gorliWJe 
do pracy, że ani jeden Polak nie dopuści 
się zdrady, że ani jeden wybor.ca polski nie 
pozostanie w dniu wyborów w domu, lecz 
wszyscy prnwii Polacy oddadzą zgodnie 
glosy swe na kaindy;datów, poleconych 
p1rzez nasze najwyższe wlaidze wyborcze. 

A '\vlięc do dzieła, Rodacy! Kto szcze
ry Polak i Boga ma w sercu, niech śpteszy 
aby kartką polską bronić wiary świętej i 
mowy ojczystej a zarazem praw wszyst
kich biednych ~ uciśnionych. 

Szczęść Boże! 

Ustawv 
„Związku pracownic pofokich" 

w Bochum. 

§ 1. Pod nazwą „Związek pracownic 
P·O'lskich" zawiązało się stowarzyszc.me 
niewiast pracujących. które~o siedzibą jest 
miasto Bochum. 

„Związek" jest organizacyą samo· 
dzielną i ,fllie zależną,, ale mo'te z innemi or-
ga nizacyami o celach pokrewnych wcho.
d!zilć w stosunki o ile chodzi1 o sprarwy ro-
1bot111icze, dzialalność zarządu, przyjmowa
nie lub wypłatę pieniędzy, obwnę prawną, 
w.ymiainę lub abonament pism itp. 

„Związek" moź.e podzielić się na od
działy zawodowe. 

§ 2. Zadaniem „Zw\iązku" jest mo-
ratne i materyalne podniesienie członków, 
zapewnienie im dostatecznego i stategp 
zarobku, jakote~ należnego poważania i 
stanowiska w s.~ołeczeństwie. 

§ 3. Aby dojść do powyższego celu 
„Związek" mote poslugiwać się wszelkimi 
środkami, do.zwolonymi przez naukę; cbrze· 
śoia6ską a nie zabronionymi przez prawi(). 

W szczególności ma „Związek''·: 
a) wstawiać się za cztonkamL wobe_c_ 

pra~ooawców; 

b) urządzać zebrarna publJ.czne o ile. 
tego potrzeba będzie celem ~mówien'a 
spraw ·i potrzeb poszczególnych g-rup 
cz.l<mklii1, jalwteż pouczeni.a ich o usta
wach, dotyczących ubezp.leczenfa ł ochro
ny robotni1ków wogóle, a pracownk w 
szczególności. 

c) wydawać i rozpowszechniać pisma 
ulotne i broszury, pouczające o sprawach 
robotniczych wogóle a o sprawach ,,Zwią.· 
zku" w szczególności; 

d) tworzyć fundusze pośmiertne t . sa
mopomocy na wypadek braku pracy; 

e) utrzymywać biuro pomocy prawnej 
dla spraw robotniczych i wskazywania 
pracy. 

„Zw~ązek" daje członkom obronę 
prawną w sprawach robotniczych 
to jest, wykonywa podanta pLsemne. 
udziiela rady ustnej i wstępuje: swych 
członków za przyzwole~tem Zarządu 
przed najwyższą ~nsta:ncyą w sprawach 
za:bezpieczef1 w Berlinie (Reichsversicher
ungsamt). Obronę prawną udziela się za
raz, Jocz zastępstwo dopiero po 6 mresią
caich od czasu wstąpienia i płacenia skła
dek do „Związku". 

Z urządzeń „Związku" może tylko 
korzystać, kto niezalega ze składkami 
dłużej jak 6 tygodni z wyjątkiem odJeżdia
jących w strony rodz.inne. 

Nłe m•t~cj są zabronic.11e spra\\·y reli
riine i agłtacye w duchu socyałne>-demoM 
kraty-cznym. 

~ 5. Członkiem 11Związ.ku pracownic 
polskich" może zostać każda uczciwa oso
ba płci żeńsktej, zatrudniona w przemyśle 
łub pracy domowej a nie mniej każda żona 
i córkal robotnika, o Lle przez zarząd zo
stanile. przyjęta. 

§ 6. Kaida cztonJdni płaci jednorazo
wo 25 fen. WPISO\ !. Lf,;(J .j 5D fen. skladki 
mies.ięcznej z początk.iem każdego miesią
ca. Niewiasty wychodząc~ zamąi, mogą 
pozostać nadal członkiniam.f, placąc 20 fon. 
miesięcznej skladki, przez co zapewniiają 
sobie wsparcie p-ośmiertne. 

§ 7. W razie śmierci czl-onkini może 
„Związek" wypłacić pewną sumę na ko
szta pogrzebu, mężO\.\· i, dzieciom, rodzi
com lnb innym kre\vnym, którzy zajmą s.1~ 
pogrzebem zmartei osoby. Gdyby nikt z 
rcdziny nie che.Lat lub nic mógł zająć się 

pc.grzebem, wyznacza zarząd inną osobę, 
aby się postara/a o przyzwoity pogrzeb. 

Co pozostanie z wyznaczonej sumy, 
wyplaci zarząd spadkobiercom zmarłej, 
jeżeli się zgłoszą w przec;iągu trzech mi~ 
sięcy od dnia śmierci. 

Wsparcie na pogrzeb lllOże być udzie
lane: Jeżeli śmierć nastąp il a pół roku od 
dnia zapisania się na członka i płacema 
skla<lek miesięcznych po 50 fen. ,plaai się 
30 marek , j.eiJ.eli zaś śmierć. nastąpi'la po 
roku od d:n!ia wstąp11enia do „Związku'" 50 
marek .. 

§ 8. Chcąc otrzymać wypłatę po
śmiertnego , trzeba przedłożyć zarządowi 
poś\viadczenie urzędu ·stanu cywilneg.o i 
książkę kwitową oraz wykazać~- iż się jest 
prawnym spadkobiercą. 

§ 9. Zarząd może za przyzwoleni.em 
Rady nadzo.rczej udzielać zapomóg z fun-· 
duszów „Związku" czfonkom p:ozbawio
nym pracy, lub biorącym udział. w ogól
nem, uznanem przez „Zv.~iązek" t>ezrobo
du. Tak sarno może udzielić wspar.cia dla 
członkiń-położnic jeżeli placily p-y;zez rok 
skl.a1dlki miesięczne po 50 fen. Takie 
wsparcia są dobrowolb e. 

§ 10. Fwn'dusze „Z\\ iązku'" nali;;iży 
umieścić w dobrym. banku lub w Rasie o.- ' 
szczędności. Procenta-. wµlywają do· kasy 
„Z wiąz ku". 

§ 11. Członkowie: wyjeżdżający w 
strony inne, moga, powstać nadał 
czfonkami, jeżeli oplacać będą, skladki. 

Cz1J.o111ikow1e, wróciwszy z podróży 
jeżeli nie_ zaJegają dłuzei ze składkami jak 
pól roku, . mogą zapłacie: w przeciągu mie
siąca zaległe składki, . ru 0clzyskaią wszelkie 
prawa członka. _ 

§· lZ> Na czele „,Związku·~ stoją 

„Zarzą4" i1 „R~da Nadzorcza". 
§, 13,_ „Za·rząd:'· sktada się z przewo-

dmczą,~ej; . zast.ęp-cz:v·ni. skarbnkz~i i 
sekretark!L. 

Prawa i: obv-wiązki poszczególnych 
czł~rnków zauządl!t określi osobny regula
min._ 

§. 14~. ,.,Zarząd" urzęduje przez rok, 
który zwylde kończy się z rokiem kalen
d.arzo:wy,m. UstępU'.iąc, powinien zarząd 
z-dać sprawę ze swych czynności i złożyć 
~okladne rachunki, aby otrzymać pokwito
~ifliarząd wybiera walne zebranie 
(\!' wspólnie z radą nadzorczą. 

§ • ~ada Nadzorcza" składa się 
z 3 do 8 ctlQrlków zwyczajnych, którzy 
urzędują przez dwa lata. Co rok wybiera, 
Się połowę członków. 

§ 16. Osoby, które „Związlmwi'5• 
ważne ·Jddały usługi, może Rada nadzor~ 
cza większością~ glosów przyjąć do S\Ve
go grona jako czlo11ków honorowyc}) 
jeżeli w myśl § 5 ustaw nie mogą Oiy,c 
członka·mli „Związku". 

Co rok wolno mianować najwy.iej 
trzech członków honorowych Rady ~'ad
zorczei. 

Członkowie honorowi mają na t .ebra
niach Rady nadzorczej i na Walnych zgro
madzeniach glos doradczy. 

Urząd ~eh jest dożywotny, o ile nie po
padną w konkurs, nie utracą l1onorowych 
praw obywatelskich lub za szkodliwą dla 
Związku" dzrntalność nie zostaną 

~rzez Radę nadzorczą wi~kszością ł /~ gło
sów zlożeni z urzędu. 

§ 17. Rada nadzorcza rozstrzyga w. 
najwyższej instancyi o wszystkich spQr
uych sprarwach ,„Związku", US'IJIW'a 

ci,lonków Zarządu :t wyklucza człouków 
większością 73 głosów, uchwala tegul.n
min, określający prawa i obowi~ Za~ 
rządu, przyjmuje lub odrzu<:a s~r.awozda. 
nie Zarządu i udziela lub odm~ v~ mu po~ 
kwitowania. 

tarkę, Jej zaste.Pt~y-n:?' ~ ft .._-J ra.d'.:ZY11ie 
które t'\vorzą. ,ł W~ial Rad-Y. Radzorcz.ej„• 
powalany oo wykonywania stałego na.u~ 
zoru nad dziialałnaścią Zart-ądlf. -Rewizyt: 
kasy powanna· rwkl nadzo1cza arządzat 
przyina.JmnieJ co.~ roku. 

§ 19. Zwołuje Radę nadzorczą i prze. 
wodniczy Jej przewodnicząc~ lub ki za~ 
stepczyni. Uchwały, o ile ustawy inaczej' 
nie przepisują, zapadają . wliększośCią gło„ 
SÓW. 

Uchwały są pravwmocne, jet.ełi za
padły w obecności ptzynajmni'ej'i 7J ct:łoo
ków. 

Jeżeli zebrame nite mogla odhy,ć sie z 
powodu braku kompletu, to następne, któ
re może się odbyć najrychlej za 48 g_odzin, 
ma prawo uchwalać bez względv na licz
be obecnych. 

§ 20. Zebrania p.ełnej . R.ady na.d!';or
czej odbywają się przynajmniej raz na 
kwartał. Należy zwoływać je i częściej 
na żądanie Za rządu, większości W;ydzfalu 
lub Y3 .członków Rady. 

§ 21. Porządek obrad należy P.odać 
do wiadomości członków Rady przynaj. 
mniej tydzień naprzód. · 

§_ 22. Zaproszenia należy saę wszyst
kim członkom Rady rozesłać pocztą pod 
adresami, które w biurze Zarządu. zlożyć 
powinni. 

Zaproszenia winny być wysłane przy
najmniej tydzici1 naprzód, o ile nie chodzi 
o zebranie w myśl § 19 ustępu 3. 

§ 23. Walne zgromadzenia odbywają , 
sie co rok. 

§ 24. Zwołuje walne zgromadzenla i 
przewodniczy im przewodnicząca Rady 
nadzorczej lub jej zastępczyni. Uchwały 
zapadają większością głosów obecnych. 

Mogą w nich uczestniczyć z głosem 
rozstrzygającym inne czlonkinie, które si~ 
wylegitymują pełnomocnictwem piięód~i.e · 
sięaiu czonki1ń. 

Każdy czloneik tak ·wylegitymowany 
ma jeden gfos. 

Inni czlonkowie mogą, o Jle miejsca 
starczy być obecni na walnych zebraniach 
i przemawiać ale samodzielnych wnios
ków czynić ani glosować nie mają prawa. 

§ 25. Walne zgromadzenie wy{jera 
co rok kartkami 2 do 4 członków Rady 
nadzorczej, przyjmuje lub odrzuca sprawo
zdanie Rady nadzorczej, -przyjmuje lub od
rzuca proponowane przez Radę ·nadzorczą 
zmiany ustaw, przyjmuje lub odrzoca pro-. 
ponowane przez Rade · nadzorczą · wyklu
czenie zwyczajnych· jej · członków. _ 

§ 26. Wałtne zgromadzenie należy 
przynajmniej tydzień naprzód ogł~sić w 
organie "Związku" wraz z porną<likiem 
dziennym. 

§ Z7. Organem· „Związku~~ ma 
być ,~jednoczenie" · w Bochum, Wol~~ 
przecież także w dnnyck pismach zamie, 
szczać o-głoszenia dotyczące „Związku": 

§ 28. Zmiarul ustaw rn.oWe ,nastąpił tylke· 
na wniosek ~ członków Rady· nadwrczef 
za zgodą ~ glosów na walntm zgrorna.
dzemiu. 

§ 29. W razie rozwiązania „Zwią„ 
zktl' rozporządzaj.~ majątkiem jego oso· 
b:y·, które wchodziły w sklad' ostat~iei R~· 
d:y nadzorczej i zarządu, ale powmny· ie 

- 1"rzeznaczyć na zakład ułytecznośti · pt!· 
, bHcznej, z które~o członkowie lttb ich' ro· 
i dziny korzystać mogą, ai1bo b~ef orga-

nizacyi Dolskiej. . 
§ 30. Zarząd „Związku~' · obier~ S?bie 

krerownika, który w iimll.enhu., tak ,;f.wtąz· 
ku" jak 1i zainądu kie.rnie wszelki·ef;tlii spra· 
wami dQcyczą.cemjj „Zwi';tzku'·'·.. I(iero· 
wnik oiC\powfada ra wsielklie- sprawY 
,.ZrwnąZ!k1~" i Zarz~du. 

Ro.zmaiłośd. 
Okropny wypa~k. W porcie f~· 

~uz~iej Tune:tanii Bi:zerte·, w_ydarz~~~: 
ist r.as.z.nai :ka_gastmfa z łodlz1ą P~ e· 

l"'"liadet" Wla$nie odbywały $Dę rman ,„ . ~ . . t roz-
w ry eskadry i „Pairfadet" otrzyrn~ .a ui. 

§ 4. RcnprawY polityczne i wpły
waniie na urządzenia naństwowe są ze J 
,.7-·J.~;~zku·· :ez"'w\„a:·u::1-: .• .•. ·:; v.„yklu;zon~. 

§ 18. Rada nadzorcn wybiera sobie 
przewoóni;zą;ą, jei za'Stęp~1vni~, se\m:· , 

trnz zam1J{zerńta ·ię- ~ komendant chctal tai 
\luląć wentyl, który jednak źle fu'~ikcY: 
wat; woda ·wdarła się do WlrDx-Qrz<r 1 ko· 
Jctórą w Jednej' ch\\·ili zatonęła Tylk~~ją· 
mendanta w.yrzucił prąd wody, wptr~ glę 
cę) do wentylu. „Farfadet'' zato~ąl W ~· 
bokości 10 ·metrów i pDg;t'{1iYl si~ ~~:[i 
Sci Wi mule, wyśoielającym dno tnOf a/ei· 
J eg-01 za'.oga - co byto jelSzcze okroP nil 
szem ~ nie zginęt{t odrazu, ate s~h:;ch 
Slię do oddznafów szczetnLe zatnk~~1rze!l' 
wyipełniionych egęszczone.n IJ-0'-' ie rkó'' 
Przekonano słę o tern za ~oca ~UJ dzi 1 

którzy stu.kali ~U<Yfam1 w .ś~~r. 10 ii;::1i 
:,~ :zym:ii~ pcijotr.( (-1 d.;1aw;e\t7. '" 7 · 



· Wytt;rono zatem wszsstkie usbtowanfa, 
. gby łódź podi~11gnąć 1 trzy razy, podnie
. s)ono ją tak, że wierzch już wychyla>l się 
pemad: powierzchruą morzaJ i za każdym 
~em pękaiły łai1cuchy, na których lódż 
podnoszoiłO i nFeńedet" znowu opadała 
-dno ... Można sobie ·wyobrazić męki lu
~ zamkniętych w ciasnej przestrlfl111 i 
gnn~cych zwolna dla braku p.ov;Jietrza ... 
J)op!iero po 6 dnimvych wysiłkach łódź 
w1r.dobyto 1 znaleziono \V niej naturalnie 
same trupy ... 

Tajemnicza wędrówka pieniędzy. Cie
kaVI ą historyę opowiada „Syn Otiecze
stwa" o skrzynkach ze złotem, zatrzyma
nych w Samarze w drodze z Dalekiego 
Wschodu. 

Monter. kolejO\\ y l(osticyn pewnego 
poranku czerwcowego zauważył na cmen 
tarzumolckaf1sk11m gromadkę ludzi, ogląda 
jących jaikąś skrzynkę. Ludzie rozbil::·gH 
SllQ za zbliżeniem się Koshcyma. Skrzynka 
byla otwarta. Na wiernchu znaj<l-ciwala 
się materya jedwabna, pod nią pieniądze 
papierowe, dalej znów kawałki materyi, 
wresz,c11c - złoto. Kosticyn zameldowat 
o, S \\ em odkryciu poJi.cy'i żandarmskiej, któ 
ra obliczyła pieniądze. Okazało się, we
dlug jednej w,ersyi 194,000 rubli, a według 
drugiej - tylko 160,000 rubli. Sledztrwo 
wyjiaśrnilo, że skrzynka z pitlruiędzm1 byla 
wyjęta z wagonu stojącego na torze, na 
który wprO\vadzo•no \Va•gony uszkodzone. 
Przy rewrizyµ 1 wagonu znaleziono jesz·cze 
trzy takie. same skrzynik:i z pientiędzmi, uto 
żoncmi '""taki sam sposób, jak w p.ieirwszei 
skrzynce. Ogółem, zaraz po znalezienm, 
naliczono pi1eniędzy około 900,000 rubli; po 
dokladnflei1s.zym rachunku o'kazaiło się już 
tylko 640,000 rb., PD trzecim zaś już tylko 
600,008. Wyjaś,nllOrno. że wag0tn S'Zeldl z 
Dalekiegn Wschodu. ŻandaJlimerya z.aare-· 
sztowafa dol\vody kolie10i\ve, dotyczące 
niezwykłego towaru. 

Niebezpieczeństwo cholery. Jak twier
du1 uczerni, naw:iedzi w najbliższej przy
szłości Europę cholera. W Królestwie 
spodziewają się zarazy widocznie niezai
·dtugo, a w Petersburgu 1i wogól.e, w wię
l<szych mmstach poczęto szczepienie o
chroni11e przeciw cholerze. 

W roku 1902 p0icht01nęla cholera w E
gipcie 30,000 ofiar. W roku 1903 cholera 
dla\V1iedz,ifa Syryę, następnie Bagdad i 
Bassorę, czyniąc strnswe spustas.zenia ·w 
ludn.ośd. W roku 1904 stracita Persya 
wskute:k cho.lery 70,000 mieszkańców. Pó-· 
źniej oo5Uęg!ai eptdemia miasta Baiku i A
strachania, stąd przl~iesiooo ją do Batum, 
Saratowa: i Samary. Na początku roku 
bieżącego grasowafa cholera w Mer.\\nie, 
Tyflisie, Batumie, Baku, w Astrachaniu 1 

SaratO\\ie i Samarze. 
Wedle tego uczony f rnncuzki Chamfo

messe jest zdain\la, że Europie obeonne: za
graża wtargn!ięde cholery kilkoma droga
mi, a mianowioie szlakiem Wołg.i prz.ei 
Moskwę, Petersburg i porty baHydde 
:szlakami od morza Czarnego, czy to przez 
Odesę d Europę śroidkorwą, czy też przieiz 
ujście Dunaju 1 praez glóWlne miasta bal
kańsłae, wreS>zdie od strony Konstruntyno
pola przez Europę poludni'ową i środ
kową. 

Żegluga podwodna. O stanie obecnym 
lodZJi podwoonych mial .ciekawy odczyt s~r 
W. White wobec Royal InstHuti-on w Lon
dynie. Oddawna już prób01wano utwo
rzyć podwodną żegl'igę, a:le pierwsze uda,
tne próby zostały dokonaine prz-ed laty 130. 

·Głó\vnym celem lodz,i podwodnych jest ni
szczeinie okrętów nieprzy}aC;!te'lskiiej floty. 
.Pierwszy torpedowiec zostal wynalezio
·ny przeiz Ameryikaniina Holi.and. Praco
wal en nad tern przez lat 25 ,i wreszcie 
:-zbudowal stateczek maly, lecz śmieraiQ
nośny. Plierwszymi ieKO naibywcami byty 
Stany Zjedna.czo.ne póln. Ameryki, naistG
pnie adtmirałJ,cya aJngkelska. Ten typ pier
wotny był \vciąż ulepszamy, zwlaszicza we 
Prancyi, gdzie najwięcej wyrabianych jest 
łodzi podwodnych. Od r. 1896 zbudowa
no ich 70, obJ.iczadą, że do r. 1907 ta liczba 
wzrośnie do 200. W Anglii~ zbuidow.a1no do 
tychczas 5 torpedoiwców wedlug systemu 
łfol!anda. Torpedowce sannie przez siię by
ły <lotąd narzędziem morderczem, obecme 
czynfo.ne są próby z.aopartrzenia ich .nad!o 
w malutkie dz.iala. Withe wykazuJc, ze 
torpedowce na otwartem :morzu są zupeł
nie bezsilne wobec okrętów i domaga się 
udoskorualenia 1ilch w tym W'Zględzre. 

Żniwa. Ze wszySl!Jki<ch stron Króle
stwa Polskiego dochodzą skargi na 1nie
szczęślliwy dotąd spnęt żyta, w czern 
Przeszkadzają ciągle <leszcz,e. Dotychc.zas 
™e.rna jeszcze szkód znaczniejszych, Jest 
tyMco zwłoka, wpł~ć jednak mogą:a na 
nrzehiei ~ty:h żniw. Pszenka w rn~e 
!:: ~ '. '.:~~r.:a-::h tylt 1 7wf!:!cz-:2: !1'.l po·łudmt 

J\rółestwa Polskk~-o crojrzata. Qdyby p 
goda nie ustaliła się za 41łi kilka, zwłoka 
zamiemćby się mogła w niektóry h okoli
cach w klęskę. Jęczmiona \Y ·wielu miej
scach dojrzewają, na lżejszy h gruntlach 
Już skoszone. Natomiast sprzęt siana i 
rzepaku był pomyślny. Pier\\·szy Pokos 
siana, na ogół biorąc, obflty, a siano w do
brym gatunku. 

Z W. Ks. Poznańsk1ego 1 Prus Zacho
dnich te same nadch~ą skargi. W niektó 
ry-ch miejscach dla ciąglego deszczu je
szcze siana .nie powożono. Na michałm\'
skd.ej ziemi skarżą się ziemianie 11a znacz
ne. str~ty, które pomeśli przez to, że żyta 
?d!~rp1aly wskutek silnych przymrozków, 
Jakle tam w CZ'::Jr\\rcu się objawiały. 

Do północnego bic~una wyruszył z 
Nowego Jorku w dnm 4 lipca rb„ czyli \\ 
rocznicę ogloszenia niepodleglośc. i Związ
ku komendant Paery ua parowcu ,,Poos ... -
velt" z zamiarem dotarcia do północnego 
bieguna. Towarzyszy lllll 70 rnto<lycl1 
marynarzy ze stanu M~ine. Zamierza on 
płym16 przez Smith Sund. W Cap Sabine 
ma zostawić zapas ży,wności i płynąć da
lej do Grand Land. Spodziie"wa siiG na po
czątku września zawin4ć doi jego pólnoc
nego wybrzeża. Ztamtąd wyruszy sanka
mi na północ. Towarzyszy mu żona 11 12-
tetnia córeczka. Zostaną oine w Grand 
Land i czekać będą powrotu po<lróżnilka 
na okręcie; w tym celu zbudowano dla 
nich spccyalną kabinę. Okręt ma 168 stóp 
długości, zanurza się na 16 stóp w wodę, 
szyiblmść jego obHczona przeciętme na 10 
węzłów na godzinę. 

śko iai „ fe-n., l. RatkOW'ski 1 mr., fr . 
Pera 20 fen., Maks. zczepańsJd „ fen.; z 
Catemberg: Paweł }arba l mr., Ant. 
Bemke 10 fen., .J. sifiski 20 fen., lgn. e
śla 50 fen., J. Juzw.i 20 fen., Jgn. K '-'lat
kowsJd 5 f n. :Fr. Żłobii1 · 50 kin., Pr. 
Szyrnkow i 5 fen., P. tęia~y 50 fen., 
T. moozii1ski 20 fe.n., T deu z owad\1 3 
rnr. 1 Mat. Króllkow i 50 ien., J. Kraw za 
20 fen., J. Marciniak 30 fen., Wa -rzyn 
Grzesiak 30 fen., lgn. ~ bczak 20 fen., P. 
Jaf1czak 50 fen., t. Kaczmarek 1 mr_ nt. 
Sobczak 50 fen., P. bko ski 1,25 mr., 
W. Sic.kier ki 50 fen., Jan b z, k 50 fen., 
J. Wojtasik 40 fen., W. Zy ·ko 25 fen., M. 
Chudy 50 fen„ t. An<lrzeiewsk:i 1 mr., W. 
Zmyslowsk1 30 fen„ lgn. \Voita ik 50 fen„ 
A. Wahnie 25 fen., J. Zlobifi ki 30 fen .• J. 
Kubaczyi1 k~ 1,50 mr., W. Kunz 30 ft.:n. M. 
Bemka 40 fen„ Ant. P oprawa 35 fen., P. 
łkn<lrysaak 50 i 11., J. \ alo ·z.czyk SO fen., 
A. Koźlik 50 fen., !;t. T ma zew k1 r f n .. 
W. Jakubow ki 50 f n., M .. terna 30 fe.n. , 
.I. Siegmund 25 fon., M. Malecki 25 fon. , M. 
J óieiiak .15 fen., J. Ko~ma 2 fen„ < 1. Ja n
kowski ;:)0 fen., K. Jankow ki 30 ien., J. 
Dercngawski 50 fen., A. Kasperski ? l i n., 
St. Staszak 25 fen., A. Szychowski 50 fen., 
Ant. Koścaelrnak 1 mr., \V. Lukasze\\ ski 
50 fen ., St. Lutomski 50 fen., J. l~atajczak 
1 mr., W. Kaczmarek 50 fen., Fr . .Józwiak 
50 fen ., J. l-(eddig 50 fen., Ign. Kuśnierczak 

Olbrzymia plama na sto•cu. Obser
watorya astronomiczne donoszą, że we 
wtorek rano, dniai 11 bm. spostrzeż.ono na 
wscho<lnhej po-leiwie tarczy slonecznej oi
brzymią plamę, mającą przeszło 90,000 
iklm. w śre<lnky. Od dnia tego plama ta 
rośnie stale. Wiaittomo, że plamy słonecz
ne bywają na słońcu zwykJle1 w tych la
tach, które na ziicmi odznaczają się wie.lki-

1 mi upałami. 
Głowy ściętych. · Podaliśmy nie

daJwno opis eksperymentów, czyni10-
11ych w Paryżu z ścięt4 glową mordercy 
Lanqueviila, która okazywata zdo.Iność do 
przyjmowania wrażeń z zewnątrz i poru
szeniami ócz reagowała na nawoływania. 
W uzupełnieniu tego eksperymentu ·warto 
przypomniieć szczegóły, notowane w IV
tym tomie pamiętrników markizy <le Cre
quy z czasów wielkiej rewolucyi, wykazu
jąice, że już wtedy zajmowano się podobne 
mi doświa<lczeniam1. „Jeden pomocnik 
kata - czy tamy tam - podinosząc głowę 

l mr., P. Kokot 50 fen., J. Goliński 50 fen., 
fr. Bemkie 30 fe.n., St. Cebulski 50 feJl., T. 
Wyrwa 50 fen., Fr. MM1ski 50 frn.,W. Wa 
lendowski 50 fen., M. Lewa,11do\\ ski 20 i. 
M. Tomaszc\vski 50 fen„ A. Zgorzelak 50 
fon., J. Kw,1atkoi\YSktl 50 ien., W. Tomasze
wski 50 fen., Fr. Zgorzelak 50 fon., St. Ka
cznnarek 50 fen., lgn. Kasperski z Alte11es
sen 2 mr„ St. Walendowski 50 fen., W. 
Stelmaszyk 50 fen., Tom. Paluszkiowucz 
20 fon., Józef M~kolajczak 50 fen., W. Ka
rólczak 20 fen., P. T·ober 20 fen., M. Wa-
wrzyniak 50 fen., And. K.o§nicki 50 fen., B. 
Da\\ idziak 30 fen., And. Ernist 50 fen., .l. 
Ciepitili.ski 50 fen., Mat. Nowakowski ł mr. 1 

Jgn. Chmiel 60 fen., J. Jankowiak 50 fen .. 
W. Stach 20 fen., f'ihp Gryczyi'1ski 20 fu,n., 

· śdętej osaby do góry, u<lerzyl ją; wtedy 
gJ.owa zdawala się ożywiać i oczy z,acz.ęły 
ciskać spojrzenia giniewu i oburzeinia w 
stronę kata. Uczony anatom doktór Se
guret zapewnial nas, że tego1 rodzaju 
przejaw jest zupelnie możl~wy. Opow11a
dat on, że otrzymawszy polecen~e zbadania 
jak dzia!la1 giilotyna, kazał sobie przynosić 
zwłoki zaraz po ścięciu, przyczem poczy
nil następ.ujące spostrveżeniia: Dwie gto.
wy wystawione na silne dzialanie słońca, 
zamy.kaly i otwiieraly naprzemian oczy, a 

"cały wyraz twarzy zdradzał widoczny 
ból. Jedna z tych glów wywies1la języik, 
który asystent uktul lekko lancietem; języik 
natychmiast cotfnąl się do wpól otwartych 
ust, a na twarzy ujawnił się ból. - Druga 
.gfowa przez kwadrans po śmierci zwra
caita oczy w stronę, skąd na nią wolano. 

Jak podaje duchowny sumon, stary 
Sauson opowiadał, że w worku, do które· 
go wrzucano glowy ściętych, glowa pe
w;nego czlonka konwentu tak silnie wgry
zla się zębami w głowę pewnego girandy
sty, że wprost nremożłi\\·em było oderwać 
ją. 

Doktór Sue opowiadał, że wrażiLwość 
niektórych częś-Qi glowy po śc1ęcn trn,:ać 
może do 20 mi1mt. 

Na strejkujących Rodaków w Czersku. 

z Wanna: Roman Janko-wiak 20 fen.„ 
Pr. Mankowski 20 fen., Ant. Kamif1sk1 20 
fen., Jan Andrzejewski 20 fen., Wt Klinicki 
20 fen., Michał l(asztelal1czyk 50 fen., A. 
Zaika 50 fen., Jgn. Jankm\·ski 1 mr., Jó
zeJ Danielak J mr., Ant. Mrm,~icki SO _fe11., 
Ludwiik f engler 50 fon.; z Essen: Michał 
Kaczmarek 50 tEU1., Jan Bladz,ir1sk1 2 mr., 
Jakób Sroczan 1 mr., Jan Gruchocza1k l 
nu., fr. Gruchostak 5Ó fen., Andrzej Bie
JaIWnY 50 fen., Kaspar Michalak 50 fen„ St. 
Jas~niak 1 mr„ Józef Klinowski 50 fen., Jan 
W~śniewski 1 mr., St. Wiśniewski l mr„ 
Andrzej Michalak 50 .fenygó'~· Jan 
Woźny 1 mr., Andrzej W1śnaewsk1 50 ~en., 
St. Srrriglewski 1 mr., J. N0waJkov.~sk1. 50 
fen„ J. Owcza· ir 50 fen .. Fr. Szymkoy.1ak 
i::n f~n .. J, Ph1',;i, . .:7.::ik 50 t~n .. r;.uclw. CJrz-:-

fr. Pfawi11sk1 20 fm. W. Frąsr~ak 10 f., 
fr. Furmaniak 1,50 mr., fcliiks. 1)lawiilski 
20 fen., W. Spiik 1 nu„ M. Drzymała 30 f., 
P. Kunce 50 fen., St. Dekiert 50 fen., Jó
zefa f'lorkowska 50 fen., Ludw. Brychcy 
40 fen.,fr. K.lein z Hessler 50 fen., Ant. No
woczyn 50 fen., St. Kasz~elan z feldmark 
50 fen., W. MatuszewskJ z feldmark 50 f., 
H. 8ja1rna z Hessler 50 fen., J. Pyckow1ski 
50 fen., P. Sobko1wski 20 fen., W. Lang-o
wskJ 50 fen .• Jam Puff 30 fen. 

Z Essen: St. Szymkowiak 50 fen„ 
Jan Brodnicki' 50 fen. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". ------- ·-
BACZNOSC! 

.Mapa Polski okofo 1580 r. 7,a panowania 
króla Stefana Batorego. Podlug rysuuku Wa
lerego Eliasza Radzikowskrjego. Gniezrto 1905. 
N<lkfa.dem J. Chociszewskiego. Cena 15 fen. 
Z przesylką 20 fen 

Powyższa mapka 32 cm. wysoka a 30 cm. 
szeroka, przyczynić się może znacznie do roz
szerzenia diokfadniejszej znajomości dt.ie.iów oj
czystych i geograrii pomiędzy ludem i mtodzie
żą. W pólnocnej części widzimy na tci karcie 
merze baHyckie z wyspą Rugią, a na poludnie 
Karpaty i morze Czarne z pólwyspem Krym
skim. Naiważnieiszą zaletą mapki SZl dokladrric 
i wyraziście odrysowa·ne rzeki polskie, z któ
rych jest 26 oznaczonych nazwami. Miast wfię
kszych znajduje się przeszlo 120, a pomiędzy 
niemi odznacza się Ce<lno nad Odr4, której to 
miejsoowości nie wskazuje dotycl1czas żadna 
mapa Polskli. Cedno (po lacinnie Cidini. po 
nem. Zehden) pamiętne jest bitwą 972 r., w któ
rej książę polski Mieczys.law z bratem Cudo
borem tah:ą za da~ klęskę Niemcom, :że całe woj
sko nieprzyjacielskie padfo trupem, tylko dwaj 
clowóctzcy ,Hodon i Sy~frycl, oca~ili sie ucieaką 
ua rączych koniach. Pisze o tem wyraźnie kro· 
nikarz Dytmar, którego ojcem byt jeden z o
wych uciekinierów. Taka ważna mi~jscowo'~ 

· powinna 51;ę znajdo"·ać w każdej mapie Polski. 
Dotvchczas byiv różne zdania co do oweRo Ci
dini~ Jedni (Lelewel) sądzili, że to jest Steinau 
w Slązku, irn~; (Moraczewski), że to jest ?zcze
cin jeszcze i1111i, że to Zehden nad Odrą niedale
ko 

1

fortecy Kiistr in (stowiai'1 ki Kostrzyn) jest to 
owo historycwe „Ci<lini". które w dawnych 
wiekach rzu.;a bla k św: etny na pol!ikie rycer
stwo. 

Niematą ozdobn mapki jest 39 herbów ziem 
i województw polsko-litewsk ich, a pomiGdzy 
niemi 7 ślązkich i kilka innych. 1

1adcr umiar
kowan::i jest cena, gdyż wyno i t ·lko 15 fe n. (z 
przes. 20 fen.) to też powinna owa karta znaj
dować si ę w rekach wszystkich. ą też do na
hvcfa u J. Chociszewskicf{o w Onieźnie: Mapa 
historyczna Polski przez \\'. Iiecko. zap rowa
dzona w \VYższvch szkolach gal ic ·jski ch (cena 
z przes. 1 mr.) orar. mąpa Górnego ślązka (ce
na z przes. 25 fen.) 1)biedwic kolorywwane. 

Można sprowa<lzać pod adresem: 
,J. Chociszewski, G~iez.no - Gne en. __ 

NAJLEPSZE MASŁO Z MLECZAI{Nl 
funt 1.10 mr. - masło naturalne funt 95 fen. 
wysyłam 1a zalfczką franko w dorn w paczkach 
oocztowvcb. • tl~es: f rau M. l(A SCHA T, 
I\\ '\RGRABOWA () ·.Pr. 

• • • • 
Polak 

Franci t, 
mieszk -na 

p zy ulicy Friesenstr. nr. 15. 
ajlep ;zy krój 

ceny umiarkowane. 

Olbrzymi wybór! 
„Najtańsze l najrzetelnieJsze źródto 

zakupna"! 
Wstystkie moje zegarki są starannie ob ią · 

1niete i na minute uregulowane. Za każdy zr· 
11:arek daie 2 letnią piśmienną gwarancye. O
ba wy nic ma żadnej, bo coby sie podobać nie 
mialo, przyjmuj«; z powrotem i zwracam pie· 
niądze. Trzeba si~ koniecznie przekonać, 1 
kto nie kupi, toć trudno. ten sam sobie szkodz'. 
Zarnóweinia i podzi~kowania codziennie r.ad· 
chodzą. '-·- •. 

·Olbrzymi wybór! 
Czysto srebrne najpicknle!sze zeł,!arkl i 

Matką Boską, z 2 zloconemi brzegami i i naj
lepsiemi werkami na 10 kamieniach po lZ. H, 
16, 18 i 20 marek. 

Najw~panialszy '/; Mątką Boską zegarek, 
docorle f1tery, I naJozdobnleJszymi z1oconymi 
brzegami, ci~żki w srebrze i z naJlepszyrn na 
10 kamieni prima werkiem tylko Z6 mr. Zegar 
ka tego z pewnotcią nikt jeszcze nie wldzial. 

Zegarek po&rebrzany kluczykowy 5,90 mr. 
;Jegarek niklowy cyi. kluctykowy 5,.fO i S 

mr. 
Ze~arek i:.ośrebrzany naflepszy aa 6 kam ie

niach kluczykowy 7,75 mr. 
Ze~arek czysto srebrny cyi. na 6 kamie

niach klucz. lub remon. z 2 zloconemi brzegami 
prhna werk 10 mr„ - Ten sam na 10 kamie
niach po 12 rnr. 

Lańcuszki po 25, 30, 50, 85 fen., lepsze ni
klowe po l, 1,25, 1,50, 1,75 mr. 
Cenniki bogate na lSOO łhntraeye 
na zegarki, lańcuszki, biżuterye, także skrzyp· 
ce. flety, klarnety, harmoniki. oraz ooże, brzy
twy, portmooetki i różne okolicznościowe po
darki wysylam każdemu darmo i franko. 

M. Danecki, Miejska Górka 
(G-Orchen, Bez. Posen). 

Katernberg f 
1JI. Hości~łna 3'!. Karchstr. 32. 
Że 0111adłem w Katernbergu, wa.,-.yscy już 
wiedz!\- - ". ulicy I cścielnej 32. mali i wiel
cy p>wiedz11i • Że tam l'lkład hu~ów, 
trzewików i obuwia 11ie złego * M k · -
milians Rownlł':i' a. ezełl'Cll p()J . 
skieg{) "' Butów, trzewiczków, tncwików 

I 
' szelkirgo rodznju ' Coraz wii;cej przyby

,,. wa. ahy rlla kddego stanu • Płci i ricku 
mieć w~·bór, jak w ksi~dze Koranu • \Vsze
lakich przvi1łbw i modlitw muznłmańs ich ~ 
Tak n urnie znajdzie wyb6r trze~ •ikó pań-
skich "' 'Vt< 1y~tko elcganeki , mocne, trwa
łe. ~cale nie zdarte „ Ze gdy obejrz~-. z i 
formę no> ·ą powiesz : to kuple war•u · B" 
ta r•ie ce '.'ly ushtga skora, już pra~ ie WBzy
e ltim :inanu • U !IZPwea pohkie~o Ko al
rzyk3. :\!ak~ymiliana " Ztl\d Bracie Rodaku 
gdy bę1b~ ' c<>z p 1tr;rnhował * Obuwia mocne
go wygodnego, nb;yś nie kupował - ' s ze
wca. ob rego, tylko u maj •tt'a pvlskieg•l Bo 
hasłem na!'zem zawsze : s, 'Ój do 8 \ ego. 

Maksymilian Kowalczyk, 
(_3) mietrz 8Z(IW8ki w Katenberg11. 

ul. Kościelna nr. 32. · 

.:: ac o w n la n a mi r ę. , 
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Firma GebrUder Rindskopf w Herne 
naprzeciw koAcloła kHtołłekle=-o· 

Biały tydzień: 
Nadarza się sposobność tamego zakupna wszelkiego rodzaju białych towarow po cenach zadziwiająco tanich. 

Damska bielizna, powłoki, ręcznik], fartuchy ozdobne , materye na koszule. -.J 
Męzka bielizna, powłoki na poduszki, obrusy far iuchy z naramien. damasty na pościel. .:J 
Dziecięca bielizna, prześcieradła, obrusy, fartuchy dla dziec', barchan kożuchowy. ::) 

Kołdry na łóżka, fartuchy reformowane, nesel na p ośc i el. ~ 

z am ie j s o o w. ym od b o-.r o om z w r a o am y kos z ta podróż J J 

ag·afami • ·1 

wiel ·o" ć: 

OSWIADCZENIE ! 

Na oświadczenie p. Pr. Żgo!la z Bott
mpu, iż ja, niżej podpi,sany choę jemu w je
go interesie szkodzić, oświadczam nindej
szem, że 1to nie jest prnwdą, a iest to tylko 
wierutncm kłamstwem, obmyślonem jedy
niie1 na to, ażeby zniechęcić członków do 
„Zjedn. zaw. pol.". Ho - przed trzema 
miesiącami mówiłem z p. Żgolem o tej 
·sprawie i oświadczyłem mu, że - j eżeli 
ma do.wody na to, ma mnie zarwcz.wać 
przed sąd. Nie uczynd jednak tego, aae za 
to teraz ogłasza po gazetach i szarpJe mój 
honor jako dalegata „Zjednoczenia za1w. 
polskieg-0". Ja oświadczam jesz.cze tyle, 
że oświadczenie p. Zgoła ma to tylko na 
oku, ażi~lby zrujnować i zn[szczyć już i tak 
zmenawidzoną przez wrogów naszych o'r
ganizacyę po:lską , i to dla tego, że on nie 
z.osta1t plattnym delegatem „Zjedn. zaw. 
poi. ". J efoli p. Żgol swoje falsze i· kłam
st\\ a jeszcze raz powtórzy, to ja go pocią
gn ę do odpotwiiedzialności. 
· Józef Wierzbica. 

a 
· la ·dzieci z 

HER NE. 
W niedzielę dnia 23 lipca br. -Odbędzi e 

się familijna wycieczka do ogrodu :Erlerne
sta w łforsthausen, Berneńska ul. 14, 
(tternerstr.) obok browaru w Iierne i koń
ca ulicy Wilhelmskiej w łlerne. Nimiei
szem zapraszamy szan. R.odaków z Iierne 
i całej okolicy. Będą ladne gry fairnUJijne , 
więc 'llikt nile. będzie żalaiwal swegoi prz.y
bycia. Początek o godz. 4 po pal. Wolny 
wstęp dla wszystkich. Komitet. (Id) 

Polska kapela w Wattenscheid! 
Szanownym .Rodakom i Towarzy

stwom polskim na obczyźnie polecam mo
ją kapelę na zabawy, wesofa itd. 

MAR.YAN FALKIEWICZ, 
Wattenscheid, Voedestr. 69. 

GLADBECI(. 
Upraszam szanownego Jana uszewi

cza, daiwniejszego przc,wodmczącego, te
raz czlonka, aby odwolal obrazę mi . wy
rządzoną na zebraniu i w restauracyi. 
(1) Michał R.atajczak. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Postbestel lungs· Formular. Post be st e lt u n g sfor mul ar. 

• guz1 

-
~·~-------

to k ś ę 

w1kó 
am~. · 

' 

' 
Bahnhofstr. n1~. 79. 

Z pow odu 

zwini_,cia iete1~esu 
zoaczne 

-- zniżenie ceny 
20°10 niżej cen.y. 

Baumer • 

1 spółka, 
ul. Dworrnwa 74 Bahnhofstr. 

Postbestellungs-Formular Postbestellungs„ Formular. 
lch bestelle hiermit bei dem Kaiserli

chen Postamt ein Exemplar der Zeitung 
„Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitungs
'Preisliste 128) ftir August und September 
1905 und zable an Abonnement u. Besteli

geld 1,28 M1k. 

Ich bestelle hiermit bei' dem l(aiserli
chen Postamt em Exempłoar der Zeitung 
„R.obotnik Polski" aus Bochum filr August 
u. September 1905. und zahle an Abonne
ment und Bestellgeld 0,45 Mk. · 

Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserh
chen Postamt ein Exemplar der Zeitung 
„Gazeta Toruńska" aus Thom ftir August 
u September 1905, und zahle ain Abonne
ment un Bestellgeld 1,28 Mk. 

kh bestelle hiermit bei dem Kaiserli· 

chen Postamt ein Exemplar der Zeitung 

„Przyjaciel" uas Thom fiir August u. Sep· 

tmnber 1905 und zahle an Abonnement und 

BesteJJge.ld 0,66 Mk. 

n1 
re .~ ..e a; . 
""" oS o 
~~~ - ~ (; 

.rn '° .~ 

.f' ~ 
o~..! 

Cl. „ 
Obi,ge 1,28 Mik. erhalten zu haben, be.

iScheimgt. 

• • • • .d. • • • • • • 190 ... 

l(aiserliches Postamt . . . . . , J 

Obige 0,45 Mlk. erhaltoo zu haben, ł>e

sche:inigt. 

' . . d. . . . . . . . 190.„ 

Kaiserliches Postamt 

Obige 1,28 Mk. erhalten zu ha.ben, be:
scheinigt. 

• • • . .d. • • • • • • 190 ••• 

Kaiserliches Postamt . . . . . 

;>-. 
'- I 
~ c;l 

~'ii . 
""'d,., 
-: s ~ ...... as w 
-~ tlOl.~ 
ci.., O'.) 

rt1 Il) 
0 M 

P.,~ 
be· 

Obige 0,66 Mk. erhalten zu haben, 

scheiaigt. 

• • • • • • • .d. • • • • • • 190•1
' 

Kaiserliches Postamt • ~ 

Za druk. naklad i redakcye od powiedzlałny A n to u i Brej ski w Bochum - Na.kladem i czci(}nkami Wydawnictwa .,\\'i1t rusa PQ!skieszo" w Bochum. 



Boollam, wtore 

łodzłenn& pismo lad.owe dla Polakbw na obezy2nłe, po~w1~ one ośw a i• oraz pra o 

;v„~.lla!łli tttb:Ltu•11 1 w7łalk11• jl1 JM'Wiiateczanll. 
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Rodzice ·-polscy ! Uczcie dzieci swe I 
mówić, czytać i pisać po polsku! Nie jest . 

Polakiem, kto potomstwu swemu zniem

czyć się pozwoli! 

Z wypadków dnia. 
Walka zarcbkowa w przemyśle budowla

nym trwa dalej. 
Układy pomiędzy prncodawcami, któ

rzy wykluczyli, z pracy w nadreńsko-we
stfalskhm obwodzie przemysłowym WSZIY

stkich zorganlizowanych murnrzy, a przed\
stawiciedami wydalonych pracobfo1rieów 
mzbily s}ę. Murarze domagają się pod
wyszenia placy w :Essein 11 Dortmundzie, 
na co się budowniczowie i przedsiębfoircy 
budorwJa,ni zgodzić nie chcą. 

Misya pokojowa Wittego. 
Prezes komitetu m~nistrów rosyjskkh 

Witte miał w sobotę dlugą konferencyę z 
prezesem ministrów francuskich Roiu
vier'em a po poludnfo z prezydentem Lou
bet'em. Po rozmo1wie z Loubet'em, która 
trwala1 IX go<lzmy, wme udał się pono
wnie do Rouvier'a. 

W Rosyi obawiają się rozruchów. 
W sobotę 22 b. m. minęło pól roku od 

strasznej rzezi robotników w P1etersburgu, 
który to dzńie:fl robotnilcy uroczyście •ab
chod:ziDi. W e<llug dotychczasowych wWa
dom-0ści nie zakłócooo nigdzie spok-0iu. 
Miaist-01 byloi silnie obsadzone wojstlGe.lm. 
Car ma ponQł zamiar spotkać się z WJlhel
menn II, który podróiuj'e1 pol Baltyku. Dnia 
i godziny odjazdu cara ni,e ogt'O'SZOOO ie
dnakorwoż. 

Zamach dynamitowy w Konstantynopolu. 
Bomba, o której wybuchu OOinosili

śmy w zeszłym namerze, zaibila 22 osoby 
i zraniiła 30. Koni padlo okola 70. Austrya 
cki ajemt konsularny radzca d'Woru von 
Miiller zmarł wskutek obrażeft odniesio„ 
nych podczas wybuchu bomby. 

W wyborach starszego knapszaftowego 
we Wanne zwyciężyli Polacy 

W obwodzie 273 odbyl się w sobotę 
wybór starszego knapsz,aftowegD. M!lmo 
zaciętej agitacYlt zie strony socyalistów i 
centr'O\vców, którzy dla łapichlopstwa po
'POs~wiahi taikże polskich kandydatów, 
zwyciężyili kandlydad „Zj1ednoczenia za
'l\llOldO'wego polsldego"olibrzymią \V iększo1-
ścią głosów. 

Wyb rami Z'OstaJi druhowfo f ranciszek 
Wasielewski starszym knapszaftowym i 
Jan Resz jego zastępcą, zgrnmadziiwsz.y na 
siebie 279 głosów. 

Centrowcy otrzymali głusów 193, so
cya1Ji.ści 131. 

Telegramy„ 
Ber 1 i u. „L. A." donosi, że WJ.tte 

.zapytany, czy Rosya zawrze wreszcie po
kój, odpowleddtł że wie to tylko Pan Bóg 
~ car. - Po tej odpowledzi Wittego nie °!~ 
zna przywięzywać zbyt wielkich nadziei 
db układów pokojowych. 

Petersburg. Liczba robotników, 
którzy 7.aśwłętowałl w sobotę, wynosi 150 
tys~. 

T ł e n t s ·j n. Większość oficerów ro· 
SYlsklch znajdujących się w Tlentsinie pra
ghfe zawarcia pokoju. Sądzą, że Japonia 
będzie się domagała wydanla rozbrolonych 
w .Pt>rtacb neutralnych statków rosyjskich. 

4r . ;.r ..• ; ••. · ·~"'"------

Po\acy na obczyźnie. 

Sw iętojózafacie. 
Essen. W ubiegłą niedzielę odbyly 

się tutaj nai sali p. van de Loo dwa zebra
nliia w sprawie sldaidek zb~eranych na ubo
gich studentów polsk;id1 na C1bczyźni·e. 
Pierwsze zebranie odbyło się w po~udme i 
zwola,ne był-0 dla pre.zesów tot\varzystw 
polskich na olbczyźnie; zaproszonych przez 
Komiitet odnośny przybyto okolo 100 osób. 

Mówcy jednomyślnie piętnowali o
szczerców nie przebierających w śrndkaich 
i1 praignącyieh w osobfstyim intereSji,e zbu
rzyć instytucye stworz()IJ1e przez roOOt:ni
ków poilslmch na obczyźnie. Zebranie u
chwali to jednomyślnie prosić p. Brejskie
go, by dalej priawia<lzi! kasę $więtojózafa
cia w pornzumJieniu z wybraITTY'Ill w tei 
spraw1ie komitetem. OdnośnLe doi składek 
na furniusz żelazny zgodzUi się zebrani 
prezesow~e po1brać od czlonków towa
rzystw 10 fenygów składki uchwalając od~ 
powie<lnią reizolu.cyę. Druga rezolucya 
przyjęta r6w:nlież jednogłośnje piętnruj1e o
szczerce napaści różnych lu~zi nc11 Sw1ęto
józafade i na jego dotychczaso!Wego za
wiadowcę p. Breisk,iego;. Obsz~mieisze. 
spraworzdanie z tego zgromadzenia ogło
simy, skoiro• je nam nadeśle biuro wiecmve'. 

Na drugiem zebraniu pu:bJiczniem, któ
re o<lbylo silę po pol. o godlz. 4% p. Maty
siak z·daf najpierw obszerne sprawozdainie 
z przeb\iegu rozpraw potudnilowych tociz·o
nych na zebraniu prezesów fowarzystw 
polskich na obczyźnie i aitworzyt dysku
syę, która przeciągnęła się dn godizWiy 9. 
Mówcy nawo~ywali do ofiarności n.a rzecz 
Świętojózafaciai ubolewając nad ztością 
ludizką, która niczego nie sz:cizędZD. Obu
rzeni,e ·wywofata o!kolkzność, którą 
stwierdziło kilku mówców, że „Postęp" i 
inne gazety zamieszczały zawsze tylko 
napaiści wychodzące od jednych .i tych 
samych zlośhwych ludz~, natomiast spro
stowania i korespondencye piętnujące -0·
szczerstwa, wysyJane z różnych stron ob
<::zyzny w „PostępR'e" wędrotwaly d'o ko
sza'. 

Z kilku stron podano k01t1iteto\Vli różne 
pmjekty ·dążące do zwiększenia ofiairności 
na rzecz „~więtoóózafaci'a" i do stworze
nia dla instytucyi tej tiwalych podstaw. 

Na obyd"W·óch zgromatdzeniach pne
wodnn'czył prezes odnośnego l(omitetu p. 
Matysiak z Gelsenkirchen. 

Dorstfeld. W spra.wozdaniu z rocznej 
drzialalnoiści towarzystwa tutejszego za
szedl błąd w muejscu, w którem po<l:ano 
nazwiska śwueżai wybranych czlonków za„ 
rządu. Zarząd składa się z następ~jących 
pp.: Prane. Wa:lczak przewodm~ący~ 
zast. I~. G;bowski; sekretarz M1kolia1 
Szkudlarek, zaist. franc. Szkudlarek, ka
syer Julioo Czenlłiński, zast. W~vrzyn 
Kraiwczyk; bibliotekarz Andrz~J Sz~
kałski; zast Jaikób Józwiak, rew1z?row1e 
kasy Jan Urbaniak i Stan. ~zc~ygiel, la
wnlicy Jan l(raieński i Marcm Korcz. 

Wiec polski w Magdeburgu 
,o<lbyl siię staraniem Komitetu polityczneg.o 
z Berl~na w niedzielę, dnia 16 ~m. pr~y Il· 
cz.nym udziale rodaków. Do bmra ·w1te.c0>
wego z.o.stali wybram pp. Jan Draben~-0-
wicz jakor prze,wodniczący' Walenn: Pin
kus jako jego zastępca,. W~łenty ldź~ow
skt sekretarze~ Urbarua:k t O~cholsk1 l~~ 
wnikami. Zebrani jednoglośme zgodzili 
s(ę na proponowaną list~. P. D.raben~(l
wicz jako przewodmczący przywita_J ~ei
oawników staf07polsklem pozdrowieniem 
„Miech b~ie podrwaJony. J~us Chry-

stus". 

Po odśpiewaniu pieślli ,,, er<lcczna 
Matko'', zabrał głos rcicrent p.· Runowski, 
który w dwugo<lzinnej treści\ ej mo\\'fo 
wśród natężonej uwagi słuchaczy przy
stępnie objaśmł dzieje Pol ki ,obszer 
nie rozwodząc się o jej wiekowych zapa
sach z niemczyzną. Mó\\'ił także o smut
nym losie Slowjan nad Elb<\, poczcm roz
wodził się · o usiłowania\;h, d4żących do 
odrodzenia narodu za czasu sejmu cztero
letniego, o Konstytucyi 3 Maja, o czasach 
11apoleol1skich, o Księstwne Warszaiw
skiem, o pierwszych latach W. KsiGstwa 
P.oznaiiskiego, k;edy namiestnikiem jego 
był ks·iążę Antoni RadziwiU, o rewolucy~ 
1848 roku, o zagrabienm majątków, o co
raiz większych prześladowaniach żywiołu 
polskiego, o walce naszej o język w żydu 
publicznem, szkole i kośoiele. Wreszcie 
mówił o obowiązkatch Polaków w czasach 
dzisiejszych, zwłaszcza o -0bo\\<1iązkach 
Polaków na obczyźnie i wzywał wszyst
kich, którzy jeszcze nie są w Towarzy
istwach polskich, aby wstępowal•i' do nich. 

W dyskusyi zabieraJi głos pp. Gacek, 
Olszewski, Pinkus i Dobek z Maigdebu rga. 
Wszyscy przemawiali w duchu wywodów 
referenta, g-0rąco ii patryotyczni.e. 

Wiec trwał dOI godziny 9 wieczorem 
i zakończony został znowu stairopo:skiem 
poz<lrowieniem przez przew. p. Drabcn
towicza. 

Policyę reprezentowal komisarz i p-0-
Jicyant. 

Niemcy :vobec rewolucyi rosy} 
ski ej. 

Nawiązując do wypaidkó.w odeskich 
„Hamburger Nachrichten" snują następują
c!el dlai stanmvkska, jakie obecnie wobec 
Riosyi1 zafmują Niemcy, bardzo charaktery
styczne uwagi 

„Potwierdza się tu raz jeszcze stara 
prawda, że w kraju o stosunkach wewnę
trznych złych, zdezorganizowanym i zde
maraliz01Wanym, w którym drzemie stale 
rewólucya, :wystarczą zewnętrzne klęski, 
aby się te sily rozkladowe ujawlilily na ze
wnątrz. Można myśleć o ich znaczeruu 
wszystko, co kto chce, w każdym razie o
świetlają one jaskrawo to krytyczne poł0t
żen~r, l\V któnem się obecnie Rosya znaj
duje. W Azy•i wschodniej pogr0t111y, w do
mu rewolty, bunty wojskowe - jak się to 
wszystko skończy, pyta się z troską nawet 
najlepszy przyjaciel Rosyi. Wierzymy i 
ciągle jeszcze żywimy nadzieję, że .Rosy1 
uda się uniikmąć irnjgorszego i uważamy 
obecne przesilenie, w którem się ona: znaj
duje za skuteczne pod pewnym \vzględem, ' . . 
ponueważ doprowadzi, ono do uzdrowienia 
stosunków, których już na dalszą przy
szlość odkładać niepodobna. 

Ponile,waż to jest już jasnem, że jaki
kDlwiek obrót wezmą i\vytpadka w Rosyi, 
utrzymaruu obecnych stosunków w admi
ni stracyi państwa myśleć ni<! moina, ad
ministracya ta musi być tak samo zreorga:.. 
niz01Wa11ą, jaJk trzecia fl01ta, a kw~stya 
przedstaWlidelstwa n.aro<lmvego musi być 
rozwiązaną zgodnie z warunkami rosyj
skiego życia. My Niemcy, mamy natural
nie bardzo ży;wotny interes w tern, aby re!
fonny te jak najprędzej i najpomyślniej 
doszły <Io skutku i aby Rosya napowrót 
zajęła mi~d:zy mocarstwami to stanowisko 
które s~ jej sfusznie na.leży. Jak już me-
raz podnoszono, rosyjska dynastya i ro
syjska forma prawnopaństwQ!Wa, stanowi
ły dła Niemiec silny puklerz przW nlebez
pieczeństwem, które mogloby im grozić 
ze strony sojuszu mocarstw. trzeciw iak 
również przeciw zwycięstwlł socyalizmu i 
nait;dzynar-0dowej demokracyi w E.irome. 

Ro. ya sta:nowila tamę przeci\\ PO\\ odzi 
tyd1 \\ ·zystkich dążności, kt(irc przy ho
UZ<l do nas z 2achodu i 1>oludnia. I o a 
była pa1ist·\\ cm, w którcm monarcł11czny i 

kon erwatvwnv światopogląd miał je zczc 
korz n~ 1~ai i1;1icjsze najglcbsze. Jakie 
skutk,i' Niemiec i f..t1r<YPY pociągnąłby za 
sob~ upadek carskiej l~osyi i zasł<tPi u111: 

jej Rosyą dcm ok ratyczną, dzisiaj prwwi
dzacć nicpodbna. Naszem zdaniem jednak
że byłby to pierw zy krok do rcpublikani
zacyi i socyaliz~cyi europy. Wicdz<1 o 
tom także i niemieccy so:cyaliś i i dlatego 
Bebe! energiczniej nuż kiedykoh' ick u i
łuje popierać rosyjsk<l re"·olucyę. 

Kongres ziemstw w Moskwie, · 
zwracal obecniQ na siebie uwagę calego
Ś\: iata .i1 byt ni-c~ ątpliwic jednym z najwa
ż,niejszych wypadków w żyaiu wcwnętrz
nem Rosyi. 

W kongresie ~emstw brało udział 200 
osób. Prezudrentem wybrano jednogłośnie 
hr. ttey<lea1a. Prezydent ziemstwa mo
skiewskiego przedstawił konvesowi tru
dności, jakie wła'Clze czyniły kongresowi. 
Jak się okazało, tmdnośc1 te wynikly z 
pogłosek, że kongres zamierza proklamo
wać się jako kónstytuanta. Biuro kongne
su złożyło zapewnienie, że nie ma: takiiego 
zamiaru. Pomimo, że jen.-gubernator sta
rał się, aby kongresowi trudności nie ro
bioM, zjal\vil si.ę na drugliem posaedzeniu 
policmajster w towarzystwie urzędników 
p.oticyjnych i przyniósł p.isemne wezwanie 
ze strony władzy, aby posiedzenie zam
knięto. 

Policmajster odczytał odnośne ukazy 
i cyrkularze, JJa których to podstawie wla 
dze uważaj~ kongres za nieprawny. Pre
zyde11it kongresu -0śwfadczyt, że uważa za
rządzenie władzy za nielegalne i dlatego 
nie czuje s.ię zol:>owiązanym do jego u
Względnieruia i posiedzenja nie zamknie. 
nolicmajster zażądał ~ ymicnia nazwi k O·· 

hecnych a 1wyuania dokumentów. W o<lp0 
wiedzi odezwały się glosy: „Notuj p.an 
calą Rosyę". W końcu udalo się polkmaj. 
strowi spisać protokól. 

Na skutek protestu je<lnego z człon
ków kongresu przeciw dyskusy;i nad pro
jektem Bulygina z powodu, że nie jest on_ 
Jeszcze urzędowo oglosz<>ny, wskaza.no 
imieniem biura kongresu na to, że dzienni
ki petersburskie oglosily projekt, któremu 
znikąd nie zaprzeczono. Fakt, że nawet 
zakazano przedrukowania projektu, po
twierdza jego wiarogodność. 

Na drugie pos.iedzenie prz- byl.a depu- • 
tacya kongr.esu przemyslowców celem po
witąnia kongresu, jednakże odmówilo biu
m jej przyjęcia. 

Kongres ziemstw otrzymal memmyal 
Związku moskiewskiej imtei'igencąyi żydo
wskiej w sprawie u<lzialu żydów w repre
zentacyi narodu. 1 

Po wspólnem pierwszem zgromadze
niu uczestnicy kongresu rozbili ę na pięć 
grup, z •których każda obrado·wać będzie 
osobno nad poszczególne.mi częściami pro-. 
jektu Bulygtrra. Dolgorukow abjął ster. 
biura kongresu; Szipow przev.odniczył w 
lromisyi wyborczej; Trubeckoi - w komi .... 
syi, obradującej nad projektem praw z.asa,... 

dniczych. Rezolucye poszczególnych ko
misy! biuro kongresu złączy w jedną ca-· 
lość ,\ \.v:ybrawszy delegacyę, przedłoży 
uchwafy carowi. Baron l(orff, zawezwa
ny, telegraficzne, mial przybyć -;..' ~ątek 
Z osób postronnych do obrad mkt nie i.est 
&puszczony. 

l(ongres ziemst·;v' i bumli trzów JXir 
obszernej dyskusyj nad projektem Bub>gl„ 
na i sprawo~aniu lromJsyi organizującel 
k<mgres, uchwalił, te ptojekt Bulytina łu 



inne, oparte na podobnej podstaw~;\ 11le na~ 
dają się do przywrócenia spokoju w pań
stwie, zapobieżenia niebezpieczef1stwom. 
grożącym Rosyi, U\\·olnic.nia jej cdanarch,ii 
i sprowadzenia na drogG nonnalne.go rnz
woju na µod taw~e o<lpo"".tedniej organiza
cyi. 

l(ongres ziemstw uzasadni/ odrzuce
nie; projektu Butygina tern, że \VZgląd na 
stan majątkowy i podział na klasy wybor-

. cze odbiera reprezentacyj narodu moż1Dść 
wyrażenia prawdziwej woli narodu; brak 
gwarancyi osobistej wolności oraz niety
kalnośc·i członków reprezentacyi, oraz 
fakt, że kontrola władz przy \\'YbJr~ch ma 
być tego rodzaju, iż nie cbjaj\Yi się praw
dzi ;va \\'ola wybo·rc6w, dalej zupetne wy-

. kluczenie jawności posiedzcf1, odbiera pro
, jeiktowan1~,j dumie łączność z ludnością. 

Projekt zresztą przyznaje dumie tyJk,J 
głos doradczy, a nie przyznaje jej żadnej 
rzeczywistej kontroli nad władzami i rzą
dem. Kongres \\ryraża zapatrywanJe, że 
zastcpcy ziemstw i miast powinni być \V 

jak naj\\ iększej hczbie w dumie u\\·zgl<;-
dnieni. \ 

Kongres sam wypracowal projekt koin 
s.tytucyi. Standard" donosi z Moskwy, żle 
projekt k:rnstyrtucyii, jaiki zostal przedłożo
ny kongresowi ziemst,w jest wyn'1kiem 
zbiorowej pracy osobnej komisyi i przewi 
duje dwie Izby. 

Celem ogloszen1ia tego projektu jest 
przez nacisk opinii publiczej spo:wodiJwać 
komqsyę, która będz1lę rnzpatrywać projekt 
Bulygina do usunltęcia jego niedostatków 
~anim przedłoż,011y b~dzie carowi. 

Projekt ziemstw przyznaje.i carowi na
czelne dow1ództwJ wojsk i pr'11WO ostafo
cznej decyzy1i1 bez żadnych ogrankzeń. Ga 
bi:net będz.ie_ utworzony na.i wzór angielski. 

Mnamowicie zaś miałby car mfanować 
prezesa mini'Strów a te1n przedkladalby pro 
pozycye w do reszty ministrów. K.ontrola 
skarbu przyslugiwalaby obu Izbom. Mi
nistrowie byLiiby ·Jdpowiedzialni ·przed pa1r
lamentem i1 mogkby być postawieni w stan 
oskarże111fa. Niektóre postanowienia wzię
to z konstytucyi francuzkiej. 

Projekt powyższy został przez kon
gres przyjzty. Kilku uczestników koogre
su \Ąryglos~1lo przemówiemia przeciw cairo
wi. Dość silna mniejszość uczestniików 
kongresu domagała się usunię~a z tronu 
ranującei obecnie rodziny Romanowów, 
p•onieważ po niej spodz1i1ewać się nie można 
p~wa.żnYich reform. 

Kongres zakończył się w sobotę. 

Protest Polaków pod Moskalem. 
„.._ ~są dę~kie chwile, jakJie przeży. 
wają obecnie brada nasi1 pod zaborem ro:
syjsk[m, a ogłoszony niedawno projekt. re
form nie <>znacza tailciego zwrotu w pohty
ce rządu rosyjskiego WQbec Polaków, że 
możnaby z nadzieją pewną patrzeć w 
przyszłość. Wobec takiego. pol<l2enia rze~ 
·czy wysyla k,~lka tysi'ęcy ipoważnych oby
wateli z Królestwa Polskiego, pomiędzy 
. nimi przoo,starwiceile szlachty, mieszczań
stwa ti wtoścLan, do rosyjskiego komitetu 
ministrów protest przee:i;w.ko ucbwalom ko 
mi1:etu tego w sprawie połskliej. Protest 
ów. brzmV: .. : 1.- · ·~ 

„W jednomyślnem przekonaniu, że o
}owiązek obywateli wobec naszego naro
du nakazuje nam przedstawić stan rzeczy 
'\V Królestwie Polsk1em, my niżej poopisam 
po zasiągjjięciu opiinii szerokich kół ludino ... 
ści i i'Ch zgody w drodze wskawnej uka ... 
zem z. 18 lutego r. b. oiświadczamy: 

J. "System rządzenia, stosowany w 
1 Królestw~le Polskiem -Od lat 40, w dążooiu 

<lo zruszczenu·a, stal się narzędziem bez
względinej walki eksterminacyjnej. Wy
k-0nawcy tegio systemu, stawiając s~bie cei 
•niemożl~wy do urzeczywistnienia, t. j. za
bide polskiej -0<lrębności narodowej nie h
czyli się wcale z przyrodzoną odrębnośd1ą 
przy rodzonych i społecznych warunków 
kraju z charaktereim narodu i pozio111!em 
jeg-0 ~ywi1lizacyi, z jego tra<lycyą i kultu
rą. tamali prawa, burzyli. urz.ądzetriia, 
stworzone pracą poprzednich pokoleń, a 
na ich mrejsce zaprowadzilh n01We, obce, 
mezastósowane do warunków miejsco
wych. Okrutna zaiwzi.ętość .}<terowała wY
borem śmdków, mających na celu tępiemk 
odrębnośct narodowej i religi}nei, kultury 
połiltycznej i umysłowej. Władz.a rosyj
ska dziaMa świadomie na szkodę kraju, 
krępując jego rozwój ekonomiczny, sp:ołe
czny i narodo\VY, świad10T;ni'e dążyła 1do 
zmeprawtienia spolecff,)11stwa polskiego 
przez szkol~ rusyfikacyjną, przez tamo-

1 wanie oświaty ludowej, a nawet przez 
-prześladowania wszeLkiej pracy, dążącej 
-do podnieSleniia kultury warstw ,niższych. 

11Władza rosyjska \Yszakże ntie 'osią .... 

gnc~ła żadnego z zam~~rzonych celów poli
tycznych, nat0miast wywolala skutek 
przeciwny i zjednoczyla spolecze11stwo 
polsk~e \\' powszechnem n1eza<lowoleniu, 
w coraz. gfębszem poczuciu doznawanej 
krzywdy, '" nienawiści do stosOiwanegu 
względem niego systemu rządowego I je
go wykonawcó\i.·ców". 

II. „l(ileidy ostatnia wojna i \\·ywolane 
przez nią wrzenie w calem państwie wy
kazały dobitniej ujemne strony i braki u~ 
stroju państ\\ owego, oraz kon1ieczność za
sad1ni1czej jc·go reformy, obudz1ito się w. 
spoleczci'1stwic polsk1em przekonan~e, że 
w ch\vlili dokonywad1ia grunto\vnych zmian 
I\' pat1stwie, system rządzenia naszym 
krajem zmienić siG wreszcie. powf.nie11. Na
ród polski oczcki" al, że rz<1d zaspOlkoi, naj
ważnieiszp potrzeby kraju i ż4dania lu
dności. Z umiaTkowarn:)~m, liczącern SiQ ZC 
\\ szystkiem.i. trudnościami, uzasadniano w 
licznych memoryach osób prywatnych, \V 

oświadczooiach zbiorowych, oraz za po
średnictwem prasy rosyjskiej, do której S'ię 
uciec musiano, wobec ubeZ·\\ ładnienia p·Jl
skiei prasy przez cenzurę, koniecztwść 
tych zmian w systemie rządzenia, któreby 
zapewniły na pewn·e krajow,1 możność 

swobodnego rozwoju. 
„Sądzo.no, że kJmitet ministrów w 

wyJrnnantlu ukazu z d. 25 (12) grudnia r. z. 
-0ccnt· z punktu widzen.ia istotnej korzyści, 
państ\\ owej, bezskuteczność i nie\vlaśc~1-· 
w,ość dotychczas·owego systemu rządzenia 
i stworzy wamnkJ, któreby z czasem mo-· 
gty doproiwadzić do unormo,wania stosun
ku narodu polskiego fo Rosyi". 

III. „Tymczasem ogłaszane uchv\"a?y 
kmnitetu ministrów, jak równit1ż motywy 
do n'.ich, świadczą, że ii11stytucya ta w wtę
kswści swych czlonków nie umiała, .czy 
też nie chciała wznieść się na stano,wisko 
szeirzej pojętych zadaf1 rządu, że nie zdo
byłai si'ę na kolniecznc w tak ważnej spra\~ 
wie p.ostanowienii.a zasaidnicze. Te uchwa.~ 
ly, wprowadzające jedynie peiwne, zmiany 
lub ulgi', nietylko ·nie roibią wyf omu w ist
niejącym ·obecnie systemie rządzenia.i krar
jiem, ale przedwnie, system ten utrwalają 
i potwiuerdizają. Komite.t ministrów potępia 
wprawdzie system rusyfikacyjny, o ile ten 
w prziekonaniu jego jest bezowocny, ale 
systemu tego bynajmniej postaillowienfami 
swemi nie znosi. Lagodzi tylko, Po1twome 
1 bezmyślne, bo sięgające naiwet do stQ
sunkó'\v~ prywatnych jego wymagania„ W . 
palącej spraw;.ie szkolnej kOIIllitet mtni
strów, wbrew powszechnie uzhanym zasa
dom pedagogiczinym i z ·w)elką szkodą dla 
oświaty i kultury naszego kraju, usank-. 
cyonowaŁ istniejący rusyfikacyjny system 
rządowego nauczania szkolnego, tmer.
dząc, ·jż rząd nie może zrzec się rzekomo 
już osiągnf.ętych rezultatów, rusyfikacyi. 

W sprawie gminnej uchwaJy komitetu 
minJ°lStrów są wprost wsteczne, · gdy, ,za.
twjerdzają częściowo stosol\Vanie w 1grm1nie 
j~zyka rosyjski~-0, nlJepraw:nie drogą nad
użycia admini1stracyjnego <lo naej wprowa
dzoneg-0. Swieżo jeszcze karane są adml
nLstracyjne ·osoby, które silę o za'Pr-owa
dz.e.nie języ;lrn polskiego w gminach w dm
dze legalnej upominały. 

„Wnellel i!Imych p;Hnych j ważnych po
trzeb kraju naszego komitet ministrów, Po
minąl lub odroczy!, powierzając ich za
latwieni·e urzędom centralnym ~ adm,t
nistracyi mieiswwei. Uchwały komitetu 
munistrówj nie przyznając wielo-mibono
wemu narodo:wi, zam}eszkałemu oo wie
ków na w.Jasnej ziemi, takich praw, jakie w 
poszczególn.ych prowincyach przyznane 
zostaty nawet ludnośd napływowej, wy
wolaly tylko ogólllle oburzenie i wytrącafy 
ludziom umiarkowanym broń w walce z 
amarchiią. Wywarły one nadto wraienie 
Jekcewaienia narodu, a z,m,zumiane zosta
ły iako oświadczenie krajowi, że ·nie powi
nien się spodziewać od rządu żadnej zmia
ny ·warunków swego bytu, że powini\e:n 
się wyrzec \Yszelkiej na<lzici unonnowa.i:nia 
swego stosunku d.o rządu, w drodze przy
wrócenia należnych mu praw narodoiwych 
i obywatelskich". 

IV. „Dotychczasowy system rządze
nia krajem sprowadzil pod pozorem b.ieir
nej uleglośd rozporządzeniom rząd<Jwym, 
powszechny Gpór naszk!go narodu, zagro
żonego przez rząd w swojem istnieniu. W 
'\Valce bierze udzia.f i ludność wloścfailska. 
którą rząd, nie baq„ąc na szkody, mogące 
wyniknąć z systematycznego pod.kopywa
nla poczucia. prnwa i z posiewu nienawi
ści z inteli~encyą i zjednać w ~n ·SPO\Sób 
dla siebie. DZ!iś włościanie na.sL w zupel-

1 nej zgodi.ie z inteligencyą na ka1żdym kro
ku, w gmin!ie i poza nią, bronią praw 
swej polsk'Q'Ści i usuwają się od wp.l~ów 
admimstrncyi miejscJ\\·ej. Rusyfikacyjny 
s11stern szkolny dopro:Nadzlł do bojkotu 

szkoły rosyjskiej, pc<lk puj~c nadto wła
dzę ro<izidelską. W reszcie wśród warstw 
robotnficzych objawy zaburzc1i strajko
wych J terroru są .,.,-ynikiiem tego samego 
systemu, uniemożli,,\·iającego wptyw kul
turny na, masy. Ponieważ zaburzenfa te, 
Polącrone z krwawemi ofiarami, rujnują 
nasz kraj ckonomJcznk~ i oiężki,e klęski mu 
zadają, przeto dojrzale żywnoly narocfowc 
prngnęlyby im zapobiedz. Ale rozdraż1-
nienliu ,,·arst\v robotniczych nie mogą 
przeciwstawić żadnych vidoków o·sią
gn1ięcia lepszej przyszłoiści na drodze le
galnej, przyszloścrr tej bowiem ani zachoi
wanie się władz l11!:·ejscowych, ani uchwa
ły rządowe nie zapowiadają. wiadza 
miejscowa okazuje siQ bees1ilną, zdolną je
szcze do doraźnego, okrutnego tlumie111ia 
zewnętrznych objai\vów niezado\.rnlenia, 

ale już me zdolną do utr.zymania porządku 
spolccznego, do zapewrnicnia bezpicczei'1-
stwa osobistego i zapobiegania zaburze
niom": 

V. "Musimy sta11owczn zaprotesto
wać przeci\vko systemowi ruszczenia na
szego kraju, którego Qstatnim '" yrazem s[l 
uchwaty kom~tctu ministrów, zaznaczając 
przytem, że w proteśd,c naszym nie tyle 
nam chodzi <> same ll'chwały komi<tctu mi
nistrów, które jako akt urzędmvy, i~ie o
party na glębszem zrozumieniu .ogólnego 
polożeniai narodnwego i zada(1 państwo
wych, muszą mieć znaczenie tylko1 prz.ej. 
ścwwe - i·Ie o wyrażenie uczm~ naszego 
narodu i jego, poglądÓtw na caly dotych
czasQwy blędiny i niezgiodny z .prawd~i
wym rozumtlm stanu system rządzenia u 
nas. 

„I~az jeszcze oś\l,fadczamy, że koni:e.
cznym dla unormowania na,szego stnsun
ku z Roisyą warunkiem jest nadanie nasze
mu krajowi możH!Wi'e szerok~ej samodziel
nośc:i ustawiodawcz1e.j i administracyjnej, 
uzna1nie języka polskiego jako urz~owe
goi we wszystkich galęziach służby cyWil
nej i sądach, oraz jako. '''ykladowego w 
szkoJach, PO<\\r.ierzenia zarządu krajem s.i-
lom miejsclQiwym, zabezpieczenia 'zarzą
d.u krajem silom m1ejscowym, zabezpi~cze 
ni'e ludności swobód obywatelskich. 

„Nie jesteś.my pow.olani dD rozstrzy. 
gani.a o- interes.ie pa1lstwa lub narodu m
syjskiego. Nie możemy ~dnak uwierzyć, 
żeby ten interes wymagał dalszego utrzy~ 
ma.nfa systemu, który ruie ois1ągnął żadnego 
ze swych celów, a natomiast wy.wolał tak 
ni.ebezpieczn1e1, nietylko dla nas skutkll. 

„Spelnia1jąc swój -0bowt1ązek wzglę,
dem naszego sumienia i narodu, stwier
dzamy, że lekcew8.!Żenie p-oitrzeb Krófestlwa 
Polskiego U odmawi1aiWe.i nam praw i urzą
dzei1, które są konieczne dla naszego! narQ
<lu i kultura.In.ego rozwoju, rwywolać mus·i 
zaostrzenie walki Polaków z systemem 
rządol\.vym, a więc j, spotęgowanie nierzą-
du. · 

„My za to wszystko nie bllerzemy na 
siebie odpowiedzaal:ności. ". 

Z wojny rosyjsko-japońskiej . 
Korespondent wojenny paryskiego 

„Journal'u" Pa\\il!l Erin, odibyl w:ycie:czkt:; 
do Wtiadywostoku, a obecnie zdaI pismu 
swiemu sprawozdani1e o stanie środków: o-
brony n1)tasta w następującym telegramie 
z dwia 8 bm.: 

Wtady:wo6tok otaczają wysokie góry. 
Na p{)ludnJe zakryrwa miasto wyspa, Ro
sya, a: p-o:nadto bronią z tei strony przystę
pu 7 wietkkh fortów, 38 bateryj nadbrzer
żnych i 200 bateryi lądow.ych ']}OminąwsLZy 
już liczne szafice. · W kierunku północnym 
bronią Władyw01s.toku cz~c·ry fani:e fortyfi
kacyjne, z których ostatnfa polożoo<'.ł! jest 
w promiooiu 14 wiorst ·od miasta. 1W kie
runku p-0ludniowym, jak również i na wy\
spie Rosya, zafożono podobne trzy Iiniie 
fortyfikacyjne. Pięć fortów bronij pólnoc
nej części miasta i dwa dail1sze Jeżą na wy
spie. O<l siedmnastu mresięcy pracowało 
dncem i nQcą 20,000 ludzi nad wzhi\~s:~ 
niem owych fortyfokacyi. Stare fortyfika ... 
eye zupełnie przebudowane; nowe 'Oi:ą;czai
ją miasto potrójnym, m1eiscami nawet po
czw'ómY,ITI pasem fortów. 

Garni'zon siktada się z 85,000 fu.cizji. 
Twierdza 'IJO~iada ogółem 2000 dziaf i mi~ 
trajez, 400 mihi.onów nabojów i odpowie
drui~ zapasy pocisków artyleryjskich. Za
pasy żywno·śc.i obliczone są na dwa1 Iata, 
Powyższych dat statystycznych 11·· 

dzlelil korespondentowi sam komendant 
twierdzy jeneral Kazbek. 

Armia japońska, licząca o.kolo 80,000 
Judzi!, która p-odjęfa z Korei marnz. n;t Wla
dywostok, znajduje się obecnie w Mieng
tschin, rw pobliżu przylądka Kozekonj 
mnilei więcej w odlegfości· ZOO w1orst od 
Wladyiwostoku. Walli, które do tej pory 

stoczyli rnsyanie, s~oią1...y pod rozkazami 
!enerafa Anisiimowa. nie posiadają .\\1i-elkie
go ~nacz en i a. Na·wet gdyby J apończ:rcy 
rr.f1·eh przewagę, n~e mogliby oni stanąć 
pnd Wladywosrok1em wsześn.icj, niż po 
uply\\1ie dwóch miesięcy .. Nikt zresztą nie 
sądzi, aby japof1czycy mieli zarnfar rozPO
cząć regularne oblężenie, poni:fe•waż w .Ko
re·1: nie posiadają oni tak licznych \rn.jsk. 

-W porcie stoją krążowniki pancerne; 
,,Rosya", ,,Gronwboi", „Oroz.nyj" i , Bra-

·u ' 
WYJ , cztery kontrtorpedowce 16 todzi tor 
pedo1wych. 

Ludność Wla'dywostoku liczy obecnie 
10,000 europejczyków, w tern 4000 kobli et i 
dzieci, oraz 8000 chii'1.:zyków i korcjczy
ków. Zachowuje sic; ona spokojrne i życie 
w twierdzy plynie spokojnym trybem. 

Ziemie polskie. 
l Pros .lud:10dnfoh Warmii i M3z;-u. 

Gdańsk. Rozwiązanie polskiego ze
brania. Towarzystwo „Jedność'' w 0da(1 
sku chdalo odbyć we wtorek zwyczajne 
posied·zenie. Czto1nkow1·e zebrali się bar.,, 
dzo licznie. Po odczytanym odozycte o 
dzwnniących z1egarach rnzprawiano nad 
tern, czy ma być ·ot\:varta dyskusya, gdy; 
nagle znany komisarz Maurach r,ozw iąza( 
zebranie - bez podanlia powodu, jak dono
si „Gazeta Oda1iska". 

Z Wiei. Kt Poznańskiego. 
Śrem. W Borówcu spalily się z po-' 

wodu ude,rzeniai piorunu stodola i stajnia. 
Spalilo· się talkż~ 30 fur żyta, trzy W{)ZY~ · 
sieczkarnia, pelacz i 2 tyery. 

Kościan. 'W jednym roku Qbdarzyla 
żona rnbotnuka Swatego dwa razy troię
tami. Z pierwszych trojąt dwo,je, dzr,ec1 ży 
je, ostatnie trzy, które urodziły się w so.bo 
tę, żyją ws.zystkie i są bardzo zdrowe i 
silne. Wido'czne tu blogoslawieństwo 
Boiże. 

Gostyń. Komisy.a kolonizacyjna kup:i
la w11eś ryoers.ką Daleszyn p. Goistytn{1JC1111. 
Wlaśdciel p. Tilgner, który wieś tę przed 
paru Iaty zru 600,000 marek kupił, dosta~ te
raz 950,000 marek. 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Mysłowice. ·W ponied!zialek w µ-ofo

dni·e chciał pewiein rosyjski d~erter, który 
z I(aUikazu do Sosnffivca przybyl, w pobli
żu MysfQ!Wic przez granioę do Prus 
przejść. Sppstrzegl go Je~ str~ak gr.1 
ni·czny ;i strzelil do niegc> jeszcze na rosyj
skiej str.anne, raniąc go śmiertelnie. Me
sz1częśH1wy uszedl jes.zieze kilkanaście kro
ków i <lostal się na pmską stronę, g{fzre 
padl nueżywy; ZwfQki, przy który:ch zna
lleZliono 30 rubli, odstawiono do miejs.h.iiego 
szpitala w MYsłDwicach. 

Z innych dzielnic Polski. 
Z Zawierci.a piszą -do „l(uryera War„ 

sza\-viskiego". „W swoim czaŚle „Kuryer'~ 
donosi:l o grasującej w Zawforciu i oJcoUcy 
bandzie rozbójniczej pod wodzą znanlago 
herszta, zbiegłeg() z Sa.chałinu, Jana Krwa:
wnliickiego. Krwawnli-cki byl postrachem 
Zarwiercia u okolic. Zorgainlizowal oo ban
dę, zlożoną z około 40 opryszków, która 
dokonała mnóstwa zibrojniych napiadó'W 
dziennych i nocnych, po.Ją.cz.onych 'Z ra
bun!kiem, a bardzo często z murdersti\vami,.. 
nawet starców i k-0biet. 

D!ugotrwala dz~iafaln-ość swoją i ntie
tyka.Jniość zawd.ilęczata ta banda teoryz
m0iwi1, jaka szerzyr .pośród ludności i ta
pówk,om pla;oonym policyi moskiewskiej. 

Obecny naczelnik pow. będzińskiego, 
bar. Mi·rbach, po olbjęcłiu urzędo;wanAa zaiiąl 
się wy~ledzeniem kry,jówek tej bandy i 
wylapaniieirn j~n ,członków. Pierwszym kro·· 
kiem dojścia do wyJ1i\ku byfo. natychmiia· 
stowe usunięaie z posad i wysiedlenie z 
Zawiercia calelgo s.lkladu s.trażn~ków, "' 
lilczible akoll'o 40 L obsa<lzenie tych stano
wisk nowelmi zupełnie siłami. J a.k skute
,cznem bylo powyższe rozporządzenie, do
'\V:odem to, że w trzy niesr.f;~na tygodnie, 
przy wispóldziałan.iu miejscowych obywa· 
telJ i nowego ·naczeln~ka straży ~emskiej 
p. Bocheńsktlego, zabiegi uwieilcwne zo
staiły pomyślnym skutkiem. 

W d.. 14 w nocy bowiem ujęto podczas 
obławy najglówniejszych zbrodnłarzY 
wraz z ich hersztem Janem Krwawrmck!im. 

Jan I(rwawnŁcld jest tQ mlddy, siinil)· 
,,zbudowany mężczyzna w meku Q\ko{o 30 
lat, syn mieszb/tca Zawiercia, pochodzący 
z rodziny, słynnej z ro.bojów, aloowłeITl 
dwaj jego bracia za pop,eMliooe rnQrder„ 
stwa 'Skazani byli na dożyiwotnie ~~ie 
roboty i <iotąd karę odsiadują. Sam· zaś 
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l~' Krwawnicki zbiegi z Sachalinu przed w gub. orfo ''Skie' i z gubernii icka ery- i dzi już , Db od rana. miesiącami. Jest to osobnik na<ler n.ie- nasla\\ ~kJiej. 
beZJJiiecz.ny, gdyż przy \\'rodzonym spr - Ze w zystkich "zmiankowanych m j 

li 

) 
:e sile i ie1ncrgii, dzialal jako oi'ganizator scowości dają siG sly~ zeć zgQdne glo y że 
•

1 

skupiał pod swojem do\\'ództwem kd- nkzwykłe upaly i brak deszczów zni z-
nostki, dobrane umiejętme z odwagą i re- czyly doszczętnie zboża ozime. W niektó 
vgnacyą na wszystko. _ rych powiatach żywiono jegcze nadziek, 

i. Dziś odetchnęło Zawiercie .i okolica, że. zboża jare PO'Pra'\\ h1 si~, jednakże \i-
JO'' ie<lziaw~zy się o uj.ęciu tej bandy, któ- doki na poprawę urodzaju byly wqtpl! \ e. 
a brornila się ro.zpaczhwJe. \Vogóle \\' pomienionych miejscowoś ·ach 
r Ujętych jest 16 rabusiów, a muędzy ni- przygotowują siG do walki z glodem. 

j· Jan Krwawnicki, Morawiec, Konopka Przedsta\\Uciclc ziemstw zwracaht uwag ~,~·ck, Skwarczy(1ski, Podsia<lło, Zębik, rządu, że stosunki obecne s:i zbyt ciężkie 
B.ieganowski, _Małol1t'tpszy,. P~ak, Bt~lnik, i należy spieszyć z pumo ą; jednakże, jak 
ttaraznia.k, !agielak, .~or~s1cwqcz, KaJZlcr, się zdaje, nic dotąd 1uc uczynJono, by cłlo-
\Uchniewsk1, Polak .1 l'lm1. . . . oiąż cokolwiek zażegnać widmo głodu. 

w Częstochowie spoko1nie. ,Bmro Ludzie zdoltJi do pracy powobni zosta 
\\rolfa'' do~osi ~no\:ru o raz.ruchach w li jako rczcrwiśc.i; w domu pozo taly tylko 
Częstochowie._ Natornliast ks. Jozef Adam- kobiety, dzieci i starcy, wobec zegu oJ-
czrk, redaktor „D~:voin~a Cz,9st?dJ0i:v- czuwa się brak zupełny qk do rnboty. 
kl:go " pisze do .,~ornosl'1zaka , ze wi.3- Tak \\ ięc me doś,~ na l·lc;skach strasz-
comość o zaburzeni.ach w Częst.ochow1c, 11cj wojny - jeszcze głód spoziera do ol-
')(}da\\·anc przez ppsma zagraniczne, ~ą brzymicgo krain carów. - \V Królestwie 
'rzcsadnc i' fafszywe. W Częstochowie Polski em 11 rodzajc1 tegoroczne s:.i d-Obn:, 
?est zupclnic spokojnie i .nic potrzeba S1iG m'.ciscami nawet bardzo dobre. . 
~iczcg-0 obawiać. 

---------

Wiadomości ze świata. Z różny~n stron. 
Luetgendortmund. Pogrzeb dalszy.eh 

Niemcy. Do „Nat. Ztg." piszą ze Swa- of.tar katastrofy w ko palm „I3orns.sia." ma 
~opmundu: Gdzie s\i~ znajduj'? niepr_zyja- się o<lbyć dziś, w p01~iedzialek, o godz. 4. 
iel tego na pewno mkt nnc wie. Olowiny Lekarze badah trupów celem zba<lainia czy 

hun'to'wnilk Witboj, który niiedawno ucieki zma1r!U wskutek uduszenia się czy też z in-
d() Anglików, wrócil ztamtąd zaopatrzony nej przyczyny. Wynik bada(J dotąd nic 
11 ludzi, brof1 i ·a:municyę i zamierza. wty- z11a111y. Sądzą, że, gdyby urząd nadgór-
fać nową b~twę majorow~ Estorffow1 pod czy nie byl nakazai zaprzestania prac ra-
Ąmi.nu<ls. Także Mo.renga, groźny przy.., tunkowych w dwa dni poi kaitastrofiie, moż„ 
wódzca powstaficów krąży pomiędzy te- na byl-o wyratować jeszcze tych, którzY, 
rytoryum niemieckiem i angielskiem ~ n- to się ukrylt za owemu drzv.~iami od wein-
:rzymuje od Anglików wszystkv, czego tylacyi. Nazwiska ofiar, których pogrzeb 
mu potrzeba. Maharero cofnął s~ę zawcza ma się dziś odbyć, są ruastępujące: li. 
m przed Ni.emcam~ w be'zp1iiecz.ne i nieidO!- Niermann, Stockum, W. Riedeser, Sto·-
i!epne skaly. W okręgu Gibson murzyni ekum, O. Schw:ab'e, Somborn, tt. DUrher, 
są pamami, kradną bydfo ni·emiecki1J11 woj- Eicklinghofen, H. Untenkotter, Langen-
skom i przecinają telegrafy. dreerholz, A. Harzhy (?), Langendreerholz 

O osie'df.eniu się koloniiStów na id.a„ J. l(amiński, Langcndreerholz, C. tlerstele' 
~'tlych fannach nfo ma: mowy. M~mo 14· Oespel. 
tysięcy żolnierzy niemieckich stojących w Ueckendorf. W kopalni „Holland" zo-
haiu, żaden osaldinik nie jest pewnym ży- stat okaleczony Antoni Borowski. 
cia, sko·m wysunie s~ę z fortecy na wol11e. Dahlhausen. Jnwalidai górnicey Ger-
pole. Led/wie Ni·emcy sprowadzą bydlo hard· Bettingha·us mik1 bez śladu„ 
rawiwe z łfamburga, już zabierają je lie- Bochum. Czy pracodawcy wolno wy-
rerosi natychmiast pa wylądowaniu. Nftem., płac.ać fonie robotni1ka? Takim ~vypo\d: 
cy w braku większych powo<lzefi wies.za~ą ~em zajmował się niedawno pew1e~ sąa 
co chwila murzynów pojmanych z bramą procederowy. żona pewnego· fcmmarza, 
v. ręku, lub po'Clm.vyconych przy kradzeniu zatrudnionego w abryce, przybyla jedner 

bydła. go dnia do dyrektora abrykd, a skorżąc się! 
Tak prz,edsitwia ·się polożenie w Afry~ że chwiilnwo jest w bitdzie i nie ma co· jeśc 

ce fliiemiecikiej po ostatnich „świetn~rch" z dz~ećmi, prosila· dyrektor.a, ażeby jej d·al 
zwycięstw n;iemieckkh. zaliczkę z zarobku jej męża. Dyrektor ka-

Z Rosyi. Do wielu nieszczęść przelo... zal Jetj w.ypla!Cić 15 marek zaliczki. Gdy. w 
mo~vej bieżącej chwilń ·W Rosyi dolącza d'zień .wyploty chcfial ol\Ve 15 marek o<l'C1ą-
się po&ęp111e widmo głodu, które grozi' roz.. gnąć od zarnbku formiairza, tenże zalozyl 
maitym okolicom paf1stwa rosyjskiego. przeciwko temu protest i w końcu zaskar-
Sprawozdania z róż:nJych stron bramią po- żyl fabrykę. Mówi!. że żonie nie dal upo-
sępnie i, uprawnnają do poważnych obaiw„ ważrLienia do pobrania zaHczki. Formiarz 

W okoJkach Sa.rirnska, W~atkn i. No11
•• wygral proces i· fabryk~ musi~lai mu 15 

na zbiory żniwne wypadty bardzo źle. ma,rek wyplacić. Zonie robotnika \~Ol!10 
Także z powiatu urżumskiego nadchodzą, tylko wtedy zarobek męża .w.:l'pla~ac, Je-
ma!o DOmyślne wiatlolmości. Wogóle w że~ii da. na t0t swe upmvazmeme, albo 
gulJtmii, wiackiej jest tylko kilka miejsco.... przedtienl porozumie się c-o do tego z pra. 
Wości w których Silę ozime żyto obrodzUo, 

' b .. k codawcą. . „ 
Dalej nadeszly z z.iemst gu error a- Dortmund. Proces pulkown.1ka Iiuge-

zański~i wiadoruośd, że stan zbóż oziim,ych ra. w tych >dniach rozgrywal S!lę w ~rt: 
~· dziewi:ęaiu powiatach jest bardizoi izl~" mundzie. proces przeciwk:o p-ulk?\.V'111kow1 
Oprócz tego groch bób i soczewica zm.. Hugeroi\vi, który dowodz1l pułkiem arty. 
!ZcZ<lnlei zosta!y pr~eiz szkodników. leryj .polnej nr. 13. Proces tev. wzb~d~ll 

W gubem'ń saratowskiej oczekują ~u.- w prasie niemieckiej wiehk,.e zac1ekaw!lem~ 
Pelnego •nieurodzaju zboża i '\Vszystkich ponieważ przyczynę tego pr~cesu s_tamow1 
traw: pastewnych. Statystyki ziemstw przec~l\\'Jeństw pomiędzy of.1cerami pru-
St\Vierdzają, że z 1260 miejscowości nade- skimai a wy;rtemberskAmL ttUg~ra odko-
~ly o nOewwdzajach, a tylko w 40 oczeku- men<lerowano swego cza!Su .do miasta Ulm. 
~Pomyślnych żni:w:. W okręgach sarat.0~ Na swojem nowem stanowisku u:wazal za 
\\'Skim i komyszyńskim oczekilwać nalezy rzecz konieczną, pozaprowadza:;;. pew~~ 
ZUpelnego nieurodzaju. Już obecnie naiply zmiany i z tego pow~du wyw1ą~al się 
~~ią Prośby o za.pomog). Wo;róle oba- konflikt pomiędzy mm a kapitanem 1

1laią się glo.du, jak to było w roku 1891.. Schmahl. Stosunki zaostrzy I~ się do teg_o 
. Z gubemii samarskiej nadchodzą wie~ stopnia że staiwaono ostateczrue pulkown~-
sci ieszcze mniej pornyśJ,ne. Straszna su- ka Hug'eraj paki sąd za obelgę jeneralai W11-
za, iaka trwata tu przez cale lato, '\vy- tzen<lorffa i innych wysokie~ wo~skow"."ch 
"~rzYla wszelkie warunki dla z/ego uro- Swiadkami byli jenem/owie .Lmdeqmst: 
. iu. WszYS!k;Lm illliejscowościolll, polo- Beneckedorf, Keim 1 mrn dygnitarze WOJ 

•
0
nY'm za Wołgą, grozi widmo glo<lu. Z~- k · Po k'1kudniowych rozprawach od-

< są !akie rza<lJklle 1 takie male, że będzie :0~:;0 jednak ten ciekawy .ze wszy~~ 
e.~na zużywać tylko jako paszę. Sz.c~e miar prooes, ponieważ 'oskarrnny zapa 
olniej Przykre wrażenie wywierają zboza 
b h d Olraz na nerwy. „,.aA rodowy 1 ''.nii stawropolskie!. Nade. o ~ą ~ Leodyum (Liege). m1,~zyna d 
ęlc,ei &l<>sy przygnęMon.ych wlośc1an ~ zjazd dziennikarzy, dziesiąty. z rzę~u, .o -~<>lic Carycyna. Dfugotmvale susze ta_i< b~" ·e się w najbliższych dniach '' Lrege 
eko - b 'ż oz1 IC'-lz1 

· t "1"7 pOl\vsze-l'ZYstnie odbily się na stan z. o „ (Belgia) gdzie odbywa s1ę erQ.h . 
eh, że w końcu maja sprzątn[ęto je na chna ,;ystawa. Zja2d -0twart~m. będzie 

aszę. Nli.ema najmnie}szej nadzief na· uro- , to rek 25; obrady toczyc si-ę_ będą 
zaj średni. '\ e w :· zem 28 bm. nastąpr gr:~ 
b<i Bar~zo. poważne obawy bud~~ sta11 pr.zez 3 :;~~doi BruksieH, gdzie k.rol 
01 .~_. 0.zlJllych i jarych w gubernu tam~ ~n~d ip~yjmie uczestników ko~gresu w 
·~ei. Nad gubernią tambolską unosi p-0 T dni następne pośWJecone są 
twL<irno palacu. ~zY. ·00z ie Brukseł~ po-z gloictu. b na przyjęcia t z.w1 an 2 d . oo Ant-

Rozmaitości. 
Ludność iemiec. \ edlug obliczenia 

urzędu taty ty znego, ludno ć i mice 
przekro zyła w r-0k11 bieżą ym 60 m11io
nów, naliczono bo\ iem 60, 164, o ób, 
czyli od roku z zl g przybyło u"'J.V\IV 

Ogólny pi ludno· d odbędzi ię 1 "nt
<lnna rb. 

Biblioteka poi ka w i\fo kwie. Zamie
szkaly w Mo kwic je11eral Alfons zania
wski w tych dnia h zloiyl na ~"ce prczc a 
rno ki '' skiego ka oli ki go Towarz twa 
łobroczynności, ad\l okata. prze ięglcgu 
Lcd11Jick1ego, sum~ 46,0 rubli na vybudo 
wanie gmad1u przy To varzy h\ ie dol>ro
czynności, \\ którym mie · cilaby się czy
telnia i biblioteka poi ka. Ogólne zebr8i
nic członków rzeczonego Towarzy twa 
prag114c uczcić w ten sposób ofiaro<la\\ ·ę, 
%aproponawata na powstać mającym g11w
chu nap1is „Biblioteka ~mienia jenerała 'za" 
niawskicgo". Ofiarodawca atoli nic zgo
dził się na to i wyrnzil życzenie, aby na 
gmachu umieszczono tylko na pi polski: 
„Wuedza - to potęga". 

Parka zakochanych - błocie. W o
botG przed p0ludnicm pewien pomocnik 
kupiecki z Wrocławia i kochanka jego, 
która jest sprzcdrJwaczlq w pewnym tu
tejszym domu towarowym, J)Ostanowili nie 
wiadomo z jaknei przyczyny razem odc.
brać sobie życie przez utopier~ie. W tym 
celu udali się do stawu t. Z\l • łabędziego ~ 
z mostu wskoczyli do wody. W tym mu'ei
scu woda jest jednakże płytka L parka nie
doszłych samobójców zrobiła mal0i przy.
jemne srpostrzeżcnic, że ugrzęźli po picirsl 
w blacie. Dluższy czas przebyltii w tern 
położeniu, a.ż nadeszli przechodnie i za po
mocą las k wyciągnęli obojga 11a brzeg: 
Ku ogiromnej uciesze obecnych zakocham 
aż na śmierć wzięli się za ręce i czemprę
dzej czmychnę!~ okryci błotem d.o dctrrrn. 

Rocznica królobójstwa. Z Biafo~rodu 
piszą do. jednego z dzienników niemiec
kich: Rocznica zamordowania króla Ale
ksandra ,i królowej Dragi, przeszła w ty;rn 
roku prawie niie.postrzeżenie. W kościele 
św. Marka, gdzie pocho.\vanai jest para kró
lewska odbylo Się Skromne Requiem, u
rządzo~e przez ro<lzinę Dragi. . W nał>o:
żel1stwie uczestniczyli wylącz111e krewn1. 
Kr61o;w.a Natalia 1kazala przez. swoJ1e~o, ad
wokata Oreskowicza, zl·ożyć dwa w1ence: 
jeden n~ grobie Aleksandra, drugi na1 mo
giJe ks. M~lchala, zamordowanego przed .40 
Ja.ty. Na \Viieńcu <Ila Aleksandra byl nap!·s: 
Mojemu synowi - męczenniko\\1". Sio ... 

~tryi Dragi zlożyly 4 wie1ke, a toi: dla Ale(
ksaindra dla Dragi i dla <lwóch braci Lu
niwk.zóZv. Podobno' na wic1'tcach tych 
miaJy być na:~isy, wielce obraźlirwo dl.a 
rządu dzisi~jszego, lecz ~o~iewa'Ż ~r~1-
cy nae chcieli lub nie mieli odwagi ur~Lc
ścić na wstęgach siów obelżywych, tw1ef1-
ce pozostaly bez napisów. Jedno, jedyne 
pismo, um1eśc.ilo arty.kul, poświęcony .. m
cznicy królobójstwa. Jest to org-an Slrostr 
Dragi. Reszta dzienników milczała- zupcl-
nie. . 

Bojkot piwa pilzneńskiego. Na<lr:n-
ska prasa niemiecka wzyw~ czyte~mko~ 
do bojkotoi\vania piwa czeskiego,. pllznen
skiego, motywując S\\·e wezw~n1e w na
stępujący sposób: „Browar „P1lsener ~r
quell" wspiera '·alkę. ~zech~w prz~ci/w 
niemczyźnie. Dawme1 plac1l cze k1em.u 
związkowl! skolnernu od każdego he~toli
tra 4 hal., dziś ptaci 8 hal., tak, ze z,wnązck 
dostaje obecnii.e 42.000 koron d? r~zporzą
<lzeniP, na cele szkolne, . wsmera1ąc t.em 
walkę przeciw niemczyźnie. Przez kazdą 
kropelkę „Pilsener Urquell", którą ~Y 
Niemcy pijemy, wspieramy walkę prze~1w 
naszym braciom w Cze-chach. Z P~try.o
tycz.nych względów zatem me p~w~n~ś
my tego pirwa używać ~wtaszcza, ~. 1. me
m).eckic browary do y~ nam tegO! nektaru 
dostarczają." 

Ostatnie wiadomości. 
M o s k w a. W sobotę został zam-

knięty kongres ziemstw. _ 
pesz t. Wskutek oporu władz po. 

wiatowych wobec ministerst~a Fajerw.a: 
rego wpływa do kasy gł6wne1 coraz mnJe1 
pfeoJędzy zebranych z podatków. 

Naboteńsfwo polskie. 
Liódeo. 

Tow. św. Jana Chr ze. w J°rtcidcrich 
urządza dnia 30 lqJca łatową zabawę, po 
łączon:t z ta1kcm. Zabawa b dzic zam
kniQta. Pn 'Z<ltck <J godz. 5. Muzyka pol
ska. 

Uwaga. Zebranie o<lbG<lzk siQ o z \ ·
czajnym czasie o godz. 4. O jak nailtcz. 
niejszy udział prosi (2 

feliks Kałek, prze\\' . 

Towarzystwo św. Barbary w Dell wig 
podaje do wiaidomści swym czlonkom oraz
Rodakom zam\ie zkafym w okolicy, iż -9 
,J 30 tm. bierzemy ndziat w pielgrzym e 
polskiej do }(cvclacr. Szan. cztonkO\ 'te, 
oraz. Rodacy, którzy w pielgrzymce udział 
' ezmą niech siG zbior<1 w sobotG 29 t. m •. 
w lokalu posiedzc(1 u p. liilscbuscha. 

Bilety prowizoryczne nabyć można 
przed cz.asem u p. Niewiady, (iriinstr. 66, 
Lewandowskiego, Helcnenstr. 10; I3ogac
kiego, Kreuzstr. 22. O liczny ud71iał w · 
pielgrzymce uprasza Zarząd. ( 1 

Baczność Recklfnghausen (Ost i Land) 
Mcżem zaufania w ·miejsce Szyn.kar. 

ka zostal obrany; Ludwik Michalczak, mie
szka.i Recklinghausen, Ost-Su<lcrnichstr. 
66a. Antoni Hu<ly: mieszka w Rcckli.11g ... 
hausen-Laind. Tam rmożna skladki tnie ię. 
czlle' placić orctz na czl'onków się zglaszać •. 
(d) „Zjednoczenie zawodowe polskie". 

WJec polski w Szczecinie 
odbędzile się w nJedzielę dnia 30 lipca t. r. 
o godz. 3 po połudnlu na sali p. l(otza, Gu ... 
teubf gstr. 7. - Na wiecu omawiane hęd'l: 
1) sprawa Polożenia naszego· pod zab~re:n 
pruskim; 2) sprawa wnfosku do tu te1 "!:~j 
wla<izy kościelnej o przywrócenie Pol'l · 
kom szczeciI1skim kazań i nabożc11stw 
polskich; 3) stosunki polskie \V S ~;ze .:inie:. 

O jak najJicznicjszy udział uprasza ~ię 
wszystkich młe' cowych i pozaruiejs~o
wycb ,Rodaków i .Rodaczki, dla któr ·c.h o
statnich sprawa ta jest też bardzo ważnr1_ 
Wiec o<lbędzic się za wzajemnem !a r:i
niem się z komitetem politycznym na ne1-
lin i Brandenburgią, a przemawia~ bi;dą 
wy;bitm mó;\~cy polscy. Wszystkich 3L:.rn„ 
Rodaków, chcących za ęgnąć info. macyi 
o wiecu i mających zamiar przybyć na. 
tenże pro~imy zglo ić się przedwcz(; ·:1ie: 
~śmjennie do nas Pod adresem p. Meyza 
Falkeuwalderstr. 25, we·ście Turoerstr.,. 
ażebyśmy przyjąć kh mogli o<lpnwl'edni() 
w Szczecinie. ·Wszystkie gazety P-Olskt 
uprasza się o laska \\-e powtórzenie powyż-
szego oznajmieni.a. (4d 

J(omitet wiecowy szczeciński. 

Wiec Drzedwyborczy w Essen-\ est 
(AJtendoń) 

odbędzie się w wedzielę, dnia 30 lipca I OS 
r. o godz. 11 przed pof. w sali p. Post, przy 
ul. AJtendorferstr. O liczny udzial Roda
ków z Essen ii okolicy p-rosi 
JlUejscowy komitet wyborczy polski dl 
(<l) miasta .Essen. 

DWOJE DZIECI 

UPelnie Podobne '\Vfiadoln-Oścb nade ? uczestnicy wyjadą na lil 

~.z Okolic Ronneburga w, gubemii. rlaza~ ł ~:~ii i na jeden dzień do Ostendy. 

~z~~~ M~~~hwgk~~ iJclc_a __ · --~-------------------------------------------------
Ka.zarwie poJskiie1 w niedzielę, dnia 30 

pragnie oddać' Polak na czas wakacyi do1 
rodziny polskiej na obczyźnie, by si~ le
piej wyćwicżyly w języku polskim. Oj
ciec chetnie zaplaci v.;ynagrodzenie lub 
przytm;e w Żaffi1an dzieci do siebie na ró. 
\vny przecicig czasu. Oferty do .,· 'iarusą. 
PoJsJQego•• pod li1. I. R. E. G. (2 -



t 
Towarzystwo św. Andrzeja 

w Bochum. 
'V niedzielę w nocy umarł czło
nek nasi: 

śp. Stanisław Oczkowski. 
Pogrzeb o ibę<lzie si~ w środę, 

•nia 26 lipca 
o godz, 8 rano, po pierwszej 
Mszy 8w. Członkowie zechcą się 
zebrać w lokalu posiedzeń o godz. 
7 rano. 

O liczny udział pro!>li 
ZARZĄD. 

Baczność szan. parafianie z Smolic 
p. Kobylinem. 

Zwraca się szan. Paraflian.om uwagę, 
że .nasz szan. St. Kuczyński już nie żyje, 
w,ięc się uprasza szan. parafom, którzy 
chcą zl-ożyć ofia1rę .na ten dobry cel, alby 
nadesłał.i P0.9- adt1esem: Andrzej Czwoj
drak w Styrum, LudW\i1gstr. nr. 17. 

Zarazem do.noszę wszystkim parafia
q]Om, iż chorą&11.ew jest już zamówiona i w 
krótkim czasje ją moiżede obej,rzeć. Tyl
ko proszę uprzejmie pararfian, aby ze skla
dkattni się nde odciąga!li, bo już \v1iclki czas, 
a chorągiew trzeba zaplacić. (1) 

W imieniu komitetu 
Ili~! ~; ~~ ~r- A. Czwojdrak. 

1· 

IH~tlHtHłHłtM ~~tlH~~~ttt~ m Szanownym panom .zastępcy m 
Jlt przewodniczącego, tJł 

I J. ~~;r~!~~~~'owi I • • • J Krystkowiakowi ! ~ako ; wszystkim Jakubom na- ! 
~ s.zego towarzystwa składamy w ~ 
~ dzień ich godnych ~ 

~ ~ IMIENI• ~ m 
~ jak najserdecf6niejsze życia w ~ m imieniu to,1,rar.zystwa św. Wa- m 
li lentego. M 
~ n. P i e t r o w s k I, ~ 
~ (1) przewodniczący. ~ 

. 1lH•~11~m·~~l@~IH~.IH~~ 

I Skład ~kór I 
w Gelsenkirchen, ul. Bochumerstr. 20 
poleca po najtań~l!ych cenach skór\) wykra
wanfł (:1.ederau8schnht) or.z wszelkie arty
kuły szewakie. Dal~j polecam dla l'eirru- I 
tów: kuferki. 1Szczot - i i azelkl. dokładnie 

weclług przepisu. I 
Franciszek Drobig, · 

UWAGA: Przy zakupnie za 1 mr. 
portre• z scmiema.lii darmo. 

w: 

-Vobra 

egzystencya dla Polaka. 
W miejscowości gdzie przeszło 

8 tysięcy Polaków zamieszkuje, jest 
dobr.ie .16aprowadzony skład mebli, 
ornz kompletnych wypraw do naby 
cia. Z powodu nagłych stosunków 
familijnych, wyjeżdżam w strony 
rodJ1inne. 

Rodak ma pierwszeństwo pod 
dogodnymi warunkami. (B) 

Zgłoszenia przyjmuje Redakcya 
„ Wiarusa Pol." pod lit. P. J. 5. 

z 
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Ich bestelle hiermitt bei dem Ka1Lserli

chen Postairnt ein Exernplar der Zeitung 
„Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitungs
prclsliste 128) fU August und Saptember 
1905 und zahle an Aboonement u. BesteJl
geld 1,28 .Mik. 
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ooooeooooooooooooooooooooooooo 16 liez~ca, może wsta'(iiĆ 
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000000000000000000000000080000 koloeialnt 10. o o 
! ~rzy du.bt e~ powie1:rzu § ~· Re~~~g~~!!~:~ 
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O najleps.17,y o do H1eia 
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O ~ ; ' ~ O tanio na reprzedaz. 8 . • 0 BOCHUM, 
o dwukrotnie przecotowany, który rrędko e Wilhelmetrasge nr. 
o schnie i st· je się twardy, j sk kośc. 8 
! Najlepszy lak &O fen 8° 8 Wattenscheid, 

1 O w poltliżu kościoła katollokiego. 
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Kołowce 
,,Optima'' 

najlepazy wyrób, bardzo · 
taBie, poleca 

H. Ti•mau• 
w Roellam, 

ul, Wilhelmetr 19. przy 
placu Wilhelmo "ekim. 

·s. Windmiiller, 
Herne, Recklinghausen-Siid, 

Bahahef'str. 28. Bochamerstr. 129. 

Wielkie znlże nie ti eDJ; 
Cukier w kostkach funt 26 fen. 
Cnkier miałki funt 24 fen. 
Pszenna mąka funt 12, 13, 16 fen. 
Smalec pod gwarancyą czysty funt 4 7 fen. 
Gruba tłusta słonina funt 62, 65, 70 fen · 
Przerośnięta słonina funt 70 fen. 
Czerwona kiszka funt 54 fen. 
Kiełbasa „Mettwurst", sucha funt 72 fen. 
Kiełbasa „Plockwurst" funt 88 fen. 
Śhwki funt 18, 20, 25, 30 fen. 
Margaryna funt 4 5, 5P, 60, 70 fen. 
Kawa, jasno i ciemno palona, funt 70, 80, 90, 

1,00 mr. do 1,80 mr. 
Przy zakupnie kawy i u-argaryny daję znaczki rabatowe. 

ń' szystkie tu niewyliczone towary bardzo tanio. 
Polecam też moje wielkie zapasy starych 

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

Najlepsze wino „Samos" z beczki litr tlO fe!: 

J -; I ~ 

Herne. wr~rnczywi
ście .ściśle 
rzetelnej 

Herne, 
Bahnbofstr. 13. Bahnhofstr. 13. 

zupeł. wyprzedaży . 
z powodu 

! zwinięcia interesu 
• u ·-.a 
u ·-= 
u ·-= .... 
li 

" 

kupić każdy może po nieznanych dotą.d 

tanich cenach, tanich cenach! 
=--=== czarne i kolorowe ======== 

gotowe ubrania 
dla 

: 
15 
mężczyzn i chłopaków. 

0 .! Ubrania dla dz-1ec1· materye •a spod-! 1 ' •ie, żakiety latowe· 

=-o wszelkiego rodzaju 
No O 
w 
en ... 

•N 
Cl 
'a 
u 
~ a. 
r 

garderoba do roboty. 
Najwięk. . skład, Najwięk. skład 
czarnych i kolorowyeh materyj na ubrania 

materyj na spodnie , i paletoty. 

Wykonywanie podług miary, • • • 
* * -tt *=·* 4ł; pod · awarancyą. 
teraz we wyprzedaży po zni.Zonych cenach. 

Firma. 

Herner -Kleider -Consum 
HERNE, 

Bahnhofst". 13. Babnhofstr. 13. 
„„„„„„„„„„„„„„„„„„~ 
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Imię oż za 

l~edakcj1a, Drukarnia i Księgarnia i.Ilajduje si. w Bochum, przy ulicy .Maltbes rstras~c. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

11ówić, czytać i pisać Po polsku! Nie jest 

Polakiem, kto potomstwu swemu zniem
czyć się pozwoli! 

z ypadk.ów dola. 
Jakie wrażenie wywołało spotkanie się ce
sarza niemieckiego z carem rosyjskim? 

Dotąd nie zaprzeczono z nikąd, że 
spo1kanie się obydwóch wladców nastą
i>ilo na ży.czenie Wilhelm<ł II; p00obn01 by
lo ono .naiwet nriespcdzianką dla niemi·e
ckich kól rządowych. 

Gazety angielskie występują wostrych 
artykułach przeciw Niemcom za:znaic.zając, 
re Niemcy szukają sprzymierzeńców prze
ciw Anglii. 

Opinia publiczna Prancyi jest również 
nie zadowolona. Clemenceau p)Csze w 
dzieniniiku „Aurore", ze car mógł otrzymać 

. tylko najgorsze rady dlai siebie i swego 
1 narodu. Oaizety rosyjskfte wyrażają się 

również prawie tak nieprzychylnie o spot-
kaniu się cara z Wilhelmem II jak gazety 
angielskie. „Nawoje ·Wremia" pi1sze, że 
naprężenie SL10surnków pomiędzy Anglią a 
Niemcami i niezalatm1ona dotąd sprawa 
marokańska wepchnęły Nilemcy w objęcia 
Rosyi. „Nowosti" piszą, że wojna Rosyi z 
Japonią Niemcom tylko korzyści przynio
sla i przynosi, o tern słuchając rad nie
mieckrnch zaipominać ni'e można. „Syn Ote;.. 

, czestwa;' ostrzega przed niebezpieczeń

stwem, które grozL Rosyi ze strony Ni -
miec. 

Wobec teg,01, że sprawa polska tak w 
Niemczech jak Rosyi jest pierwszorzędne
go znac~n1ia, wątpi,ilć nie można, że WiJ
helm II i w tym względzti·e. carowi wypo
wiedzrnl swe zdanie. W jakim duchu to 
się tylko stać mogło, nie tmdno się domy
śleć znając stanowisko rządu pruskiego 
wobec Polaków. Spotkanie. silę Wilhelma 
II z carem ma dla Polaków nie mniejsze 
znaczeniie jak dla Angtii, Prancyi i Rosyi. 

Z gazet polskich o tym ostaitnnm wy
padku p.ohtycznym pisze „Orędorwnilk": 

„Najlepiej odczekać dn1 najbliższyich, 
które wykazać muszą, o ile rozmowa< cara 
z cesarzem niemieckim wpłynie net dalsze 
losy przede\v1szystkie1111 Rosyi, a później 
Copiero Europy. Nocny zjazd w Bjoerke 
nfozawod'llJJe da się uczuć i sprawie pol
skiej". 

Telegramy„ 
Szt o kh o J m. Ministerstwo podało 

się do dymisyi. 

Oldenburg. Wniosek kelnera 
Meyera o odszkodowanie za czas trzyma
~a go we więzieniu śledczem odrzucił sąd 

~· ziemiański w Biickeburgu nadmienjając, że 
Proces nie wykazał jego niewinności. -
Sąd przysięgłych . uznał kelnera Meyera 

r niewinnym, a sąd ziemiański powiada, że 
Proces nie1 wykazał jego niewinności. Wy
woła to nowe wrzenie pomiędzy wszy
stkimi ludźmi myślącymi. 
. N o w y j o r k. Japoński pełnomoc-

nik i mitl\ister baron l(omura przybył tu 
~otąd przywitany przez deputacyę kupców 
Japońskich. 

~- ------- - --~--·· 

Po1aey na obezyżnie. 

•· Wanne-Eickel. Rodacy, mieszkający 
~a ~raniczu gminy Wannei i :Eickla zato
.zyJi nowe poJsko·-Jrntolkki·e towarzystwo 

pod opieką św. Franciszka. Pierwsze ze
branie od.będzie się w przyszlą n'ied.zielę, 
d\nia 30 lipca o godz. 012 przed poł. w sali 
p. Kettgen w Wanne. Rodaków, mieszka
jących na pograniczu tych 2 gmin, a ndena 
leżących dotąd do żadnego towarzystwa 
polskik:go tylko zachęcić moiżna, aby przy
stąpili do nowego towarzystwa. 

Wetter. Pragnę tu kilka słów wypo
wiedzi·eć w sprawie wieca, który się miał 
odbyć w niedzielę dnia 23 Lipca w dQmtt 
katclicko-ni1emiecki·ch tQwarzystw. Zape
wne nie jednego bardzo zadziwia, dla cze
go ·się ów przez „Związek Polaków" za
powiedziany wiec nie odbyt Oto p'Odo
bno dla tego, że owa sala nie odpoww.da 
przepisom policyjnym. Są;dzę wobec tego, 
że ks. ka~fan, przewodni1czący tego do
mu, zaraiz mógł byl Polakom powiedzieć, 
iż sali do wieca nie udzieli, to byśmy byli 
dtostali iruną. Teraz niemcy-ka;t-0licy chcą 
się z tego obmyć ai na inne nsoby wiirnę zło
żyć. Ks. kapelan Tuschen powiada, że w 
soboitę o g-odz. 4 po po1ł. się dopiero dl<YWie
dział z policyi, że na -0wleti sati w domu 
kaitolickich towarzystw me wolno wieców 
odbywać, to ·byto jeszcze d:ość ·czasu się o 
,j1nną salę postarać. Gdyby więc byli nam 
przynajmniej -0 godz. 5 po pot. o tern <l:o
nieśli, a nie o g1odz. 60' na wieczór, jak lJ'.O
licya je.st zamknięta, tobyśmy byJi na m
nei sali wiec zgłosillil na policyi. Z powyż
szych kilku stów kaiidy może widzieć, 
czyja wina. SzanOJWni R1odacy, nie mamy 
się czego oglądać na ich sa.Ję, bo prz.ecież 
mamy inne od'potwiedniie sale. Prosilbym 
zarząd ,,Związku Po·laków", aŻleiby jeszcze 
ra:z zajął się wi,ecem w naszej miejscowo
ści bo jest bardzo potrzebny, gdyż minęly 
już' przeszło 2 lata, jaik mieliśmy ostatni 
raz wiec. Szanowni Rodacy! Za dwa 
miesią-ce mamy wybory do zarządu ko
ścielnego, więc jest naszą powin!lością, a
byśmy już teraz się prz.ysposobiali na ten 
dzień, a: zapewne po naszej stronie będzie 
zwycięstwo, jeżeli sobi.e postąpimy w zgio
dzie i jednościi. Przez to ndemcom ·damy 
dobrą naukę. To jest moje zdanie. 

Roztropny. 

O Polskie Związki Zawodowe. 
W o<lpo\wiedzi na korespondencyę p. 

Sosińskiego prezesa „Zjednoczenia zawo
dO\Viego polskiego" nadsyła nam p. St. No
wi~i prezes Polskiego Zw. Zaw. w Po
znani~ artykulik, który w imię bezstronno 
ści za~ieszczamy, chociaż się na wywody 
w nim zawarte nie godzimy. Zwlaszcz~ 
zarzut, że p. Sosiński w korespondency1 
swej byt osobisty, jest zupełnie be~pod.
stawny p Sosiński wcaJ.e1 się nie czeprnl o
soby p'. NO!Wickiego ani _t~ż in?ych osób 
trzymając się jedynie Związku J~ko tak:e~ 
g-0. Natomiast p. Nowicki grozi: choc1az 
nie ma czem, i zam~ast przytacz~~ rzeczo
we argumenty cz.epia się w obrazhwy spo~ 
sów osoby p. Sosińskiego, piszą~ o ?u1neJ 
wyobraźni i. t. d. Podobne ~~ozby 1 w:
cieczki nie moigą się przyczynie do .Po~me
sienia wartości artykuliku p. Nowickiego, 
a już Uł<lną miarą ulat\vić nic mogą poro-
zumienfa .. 

Pan No\\ icki pisze: 
Pan Sosiński, prezes Zj1~dno~ze11ia Za

wodo'' ego bochumskiego, oglos1l w ~~eh 
dniach artykuł \V .gazetach, rzekor:in _1ał<o 
dpowiedź na~ pismo p. St. NQI\\ ick,1ego, 

~rezesa Związku poznańskiego, w. ktorym 
Związek odparł zarzut~. czyn

0
roned mu 

Ziednoczenie na wilecu w m ~ą-
przez . s ·, ki dzia 
d'7u Przypuszczamy, że p. osm -
t;l tu w porozumieniu z s :voim zar~ądenl1 
. d . ·my się iak zarząd bochumski móg 
l ZlWl ~ 1 

' • • .v kt' hy-
z godzić s~ę na <Jg?oszeme ta!J\1e, ore 

ba do porozum1cma iG dopro a<izić nie 
może, gdyż jest wi~cc:j osobiste niż rzeczo
we, a przytcm wprost zaczepne. 

Pomimo oświadczenia naszego, że za
rzut jaki padł w Grudz.1ądzu jest niczcm 
nieuzasadniony i nic prawdzi\ y, p. osii1-
ski jeszcze go podtrzymuje, a nawet do
daje, że skarg na Zwiqzek Z. P. slyszal 
' ięcej i pmvolujc nas do intcnzywnicj
szej pracy, me, mając na to żadnego dowo
du, czy skargi o jakich slyszal są prawdzi
we i czy Związek w ogóle nie pracuje. 

Na organhzacyą w Polsce przez Zic
dnoczenie nie mogliśmy się zgodzić 1 niie 
godzimy się dotąd, gdyż uważamy to bez
warunkOIWo za wspólzawod!niczcnie, po
mimo zastrzeże11Jia p. Sosiiisk1ego, że tylko 
w interesie robotnika idzie, jako organiza
cya prawdziwie robotnicza. Gdyby Zje
dnoczenie mialo rzcczywń-ście interes ro
botnika w Prusach Zach. na oku, to chcąc 
pracQ1Wać po koleżcllsku, gdy nawet ztam
tąd telegraficzne odbierafQ zawezwani·a, 
mogło, uwiadomić Związek, jako organiza
cyą bLiższą i w1spólnie działać. Zaznacza
my tutaj raz jeszcze, żeśmy z Czerska ża
dnych uwiadomień nic odbierali i o polo
żeniu tamtejsz1e·go robotnika wskutek opu
szczenia kh przez Gewerkferain dow:ie
dzieliśmy się dopiero z gazet. Zresztą ina
czej być nie mogło ieśli robotnicy z Czer
ska udawal.~ się do Bochum. 

Musimy tutaj także odchylilć cokol
wiek zasłonę i powiedzieć Zjednoczeniu, 
że i nas proszono z ·Westfalii o zakladan11e 
tam naszej organizacyi ( ?) wskutek niezau 
fama do Ziednocezn11a (?)i pomimo, że wie 
dz:ireliśmy, iż tam robotnicy setkami wystę
pują ze Zjed1noczenia: ( ?) i wstępują do 
Verbandów, odpmvjedzieliśmy, że uw~a
my na obczyźnie Zjednoczleln.ie za organiza 
cyą dla nich, a jeśli zachodzą rozmait~ wa.
dy i blędy, mają sami1 snę postarać o ich u
sunięcie, a organizacyi nie .osłabiać. Gdyby 
się byle Zjednoczenie tej samej trzymalo 
talk.tyk.ii w·obec Związku i Prus Zachodnich 
może byloby mogło korzystniej działać na 
obczyźnie. Z tern srę iednak Zjcdnocze
nije a tern mniej p. Sosiflski liczyli. 

' Obecnie jeszcze zwracamy uwagę 

Zjednoczeniu, aby pilnile1 baczyto na sie
bie, gdyż jak nas dochodzą gluche wieści, 
to jeśb poznański Związek kroków odpo
wiednich tam nie poczyni, z taktycznych 
względów utworzą tam robotnicy drugą 
organizacyę polską. Uważaliśmy to za 
krok najzupełniej fałszywy i zabójczy: dla 
organizacy1 polskich, ale byłoby to nau
czką, że rady da/Wane Związkowi byloby 
lep1iej wyzyskać dla siebie. Tu przyto- , 
czyć można własne słowa p. osii1skiego, 
że się będzie starał o usunięcie meporozu
mień, gdyż inne związki wyrosną mu po 
nad glowę. 

Uwagę o Inowrocfawiu, gdzie p. So
sii1ski szczęściem dla Związku nazywa 
rozbicie wueca przez socyalistę, podykto
wać mu mogło tylko samolubstwo, i p. o
sil1ski ustąpił ztamtąd tylko dla tego, że 
Związek zobowiązał się zapłacić za salę, 
którą p. S. zamówił. 

Na inne zarzuty jak np. o I3erlinie i 
ttamburgu gdzie to mby Związek chciar 
swoje filie zakladać zaznaczamy. że Zwią
zkowi się ani o tern śniło i myśl taka mo
gła tylko powstać \V' wybujałej w.yob:aż:i1 
p. Sosińskiego. Na resztę odpo\: 1adac me 
warto, gdyż wprowadziloby to nas z~peł
nie na tory osob1stych zaczepek kwitną
cych bujnie w Westfahi, których byśmy 
jednak u nas uniknąć pragnęli. Zwracamy 
tylko p. Sosińskiemu uwagę na odprawt.: 
kościańskiej .,Gazety Polskriej", którą ró
wnież podzielamy i zaznaczamy z góry. że 
,,, żadne dalsze dysputy publiczne wda\\ ać 
się me będziemy. 

że dotąd nie znaliśmy dokJadnie usttiw 

Zjednoczenia to winą Zjedn. ame'1 0, ?.c 
na dwukrotne prośby nam i h nie nade. :&
Io i musi Jiśmy postarać sie o nic na dro
dze prywatnej. Zanim pan . zroo1ł nam 
zarzut nieznaiomośct ustaw, jużc ~my je do
brze znali i to co nairnmej tak dobrte, Jak 
p. "osii1ski sam. 

zczerości troch ni zaszkodzi. 
Za Polski z,\iązek Zawooowy 

t. Nowicki. 
rnos ma teraz p . 

Zmiana usta y o poda KU 

dochcdowym. 
Podług obecnego pra\\'a rozpoczyna 

się obowiązek płacenia Podatku dochodo
wego dla wszystkich tych, których rocznY. 
dochód wyinosi przynajmnMei,i 900 mr. Ci, 
którzy mniej mają docho<lu, od podartku 
dochodowego sn wolni, - ale tylko od do.
chodowego, bo inne pOda~ki, jeśli są zaipm
wadzone, p()dlug ogólnych prawideł pła
cić muszą. Ponieważ te inne podatki zwy
kle oznaczają się wedle podstawy, jaką da
ją podatki dochodowe, dla tego ustanawia 
sioę dla tych, którzy podatku dochO<l.owe~o 
ruie płacą, tak nazwa·ny „pomyślany poda
tek dochodowy" (fingicrte ELnkonmilo..n
steuer) i, podług tej ,.pomyślanej stopy" 
normuje się inne podatki. Obecnie pruski 
mi.nJster skarbu Rhernbaben zamierza 
wnieść do sejmu pruskiego projekt o zmia
n1i1e istrfiejących przepisów, i to jnż w przy; 
szfej sesyi sejmu pruski.e~o. Kota parla
mentamc już też namyślają się nad tern, 
jakie wmeść poprawki do tego przedłoże
nia. Odzywają się głosy za tern, aby naj
pierw uwolnić tych wszystkich od podatku 
dochod01Wego, którzy nie mają 1200 m. do
chodu (zamiast jak d_otychcząs 900 m.), ą 
Potem,, aby czas reklamacyi przedłużono z 
czterech tygodni na 6 miesięcy. 
. Jkic:lno i dru~ie żądanie uważamy za 
słuszne. Od roku 1 90, w którym obcone 
prawo o podatku dochodowym uchwalo
no, ztl'twnily sic stosunki ckonomkzne bar
dzo. Ceny mieszkań i artykułów po
żywczych podskoczyły tak znaczne, że to, 
co uzyskać bylo można \Vtcdy za 900 m., 
dzisiaj z pew1nością J200 marek co naj
m~iej kosztuje. 

Czas reklamacyi czterotyg.od:nioWY. 
jest też stano\ czo za malym. Zwykle o
trzymuje ię karty podatko ;ve komunalne 
późniicj jak dochodowe. Zdarza się prze
to cz~sto, że interc ent chciałby reklamo
wać przctiwko podatkowi komunalnemu, 
ale mu to już na nuc się nie przyda, ponie
\Vaż pfzeciwko podatkowi dochodow. mu 
nje reklamm al, a: nie rekla.rnował on dla 
tego, ponieważ na Ó\\ cza nie wiedzfat je
szcze o wysQlkości Podatku komunalnego, 
przez który teraz d()lJJiero za nadto sądzĘ 
się być obarczonym. Ma to być w przy-
złości zmienione. 

Ma być też pewne uproszcz.err1e w za
łatwianin reklamacyi podatkowych zapro
wadz011_., aby przysp;reszyć całe postępo
wan6e. Dotychczasowy sposób decy<lo
\ ania trwa bowiem za długo. Dla tego też 
mają być w każdem mieście PoWiatowem 
urządzone komasye, które załatwiać będą 
reklama ye takich ime1 esentó~ którzy 
1111e ptacą 30 marek poda ku rocznego. · 

1 
1a jeszcze jeden punkt z:-. racamy u

;i.ragę: 

Od dochodu nie wolno '\\ Edle u iaw 0-
bowięzujących odaiągać tego, co się daje 
na! utrzymanie biednej rodzin ·. Takie dat„ 
kL uważają usta :-. y podatkO\\ e jako dobro
wolne. A je<lnak częst-0 w sparcia takie nie 
54 wcale dobrowolne, bo obok moralnego 
O'bO\ 'ązku ma każdy np. obo\ rjązek je-



zczc prawny do utrzymnvanfa swdch 
rodziców, ie.śli takowi nie mają funduszu i 
zapracować na siebie ·nie mogą. 

Do takiego nakla<lu może byt syn łub 
córka!, jeśli ma na to, po. prostu zniewo.lona 
i toi na podstawie prze:p1sów prawa <>by
wateisktrego (Biirgerliches Gesetz-Buch). 
To wszystko powinno się strącać z dochO'
du i nie uważać jako czynność dobrowol
ną, skoro taką wlaściwie nie jest. Uważa
my te, że strącanie SO m. z dlochodu z~ ka
żde dziecko niżej lat 14, jest niedostatecz
ne. Tu pmvinoo się sumę podwyższyć na 
100 m. co najnmiej, a wiek na lat 16 ozna
czyć, bo za SO m. rocznie dziecka w obec
nyd1 warunkach utrzymać nie można, a 
przed rokiem sziesnastym dziecko mato kie 
dy wyżywjić się potrafi. 

W końcu życzlibyśmy sobie, aby i1 § 
19 ustawy zmierriono. Paragraf ten opie-

. wa, że ze względu na choroby i inne na~
zw:yczadme. wy<latki wnieść można o obm
żenie podatku. SądzriJmy, że doklaooe .o
kreślenie warunków, w których taikie ·Ob
mżenie nastąpić musi, byloby bardz.o po.żą,
daine. 

:Ziemie polskie. 
Z Pr1m .l.aehodnfoh Warmii i Mazar. 

Wiec wyborców w Wąbrzeźnie zagail 
w niedzielę na sali' p. Makowskiego przy 
udziale około 300 ()Sób ks. proboszcz Bolt 
ze Srebrnik, przewodniczyl p. Działowski 
z Mgowa.- Po uzupelnfoniu organizacyi 
v.ryborczej przystąpiono do 111!!anol\vania 
k3111dydata na Posła na okręg chelmuńsko
torufisko-wąbrzeski. 

!Postawiono na 1. miei'scu p. Jana Brei
skiego, na drugiem ks. proboszcza Odr()!W
skłego z Nawry. 

Obszerniejsze spraw01Zdaniie z cieka
wego pod nrejednym względem wieca po
damy jutro. 

Pelplin. Przesiedleni zostali: ks. wi
kary tumski Wietrzykowski z PelpHna do 
Pucka, ks. wikary Połomski z Pucka do 
Grzybna. Ks. Rmyńskil zostal powoJany 
jako nauczyciiel dio Collegium Marianum w 
Pelplini1e-. 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 
· Poznań. Prosimy o laskawe zamie

szczenie następującego komun:ikatu: 
Sekcya III. (ekonomiczna) „Straży" 

uk0J1JS.1ytuowala się i zajmuje się wszelkie'
mL sprawami w zakres naszeg<) życia go
spodarczego wchodzącemi. W skład sek
·cyi III (ekonomicznej) wchodzą oby,waitele 
zajmu{ący wybitnie stanow~ska i tacy, któ-

. rzy w kierunku ekoo.omiczno-spolecznym 
rozwinęli już dooatnią d'zialalność. Sek
cya służy radą i ponrocą członkom „Stra
ży" r prnsi o nadsyłanie wniosków i· ma
teryalów, dotyczących naszych stosunków 
ekonomicznych. 

Dla lepszego wyrobiema sobie pra
ktycznego poglądu w zakresie swojej d'zfa
lałoości przybrała Sekcya mformatorów 
zawodawych. Do zadań teoretycznych na
leżeć będzile ·wydawanie komunikatów do , 
pism, osobnych broszur nadających. się do 
odczytów popularnych u dostarczarn'e pre
Jegentów towarzystwom kupieckim, prz~
myslowym, rękodziell'lliczym i robotm
czym. Glównem zadaniem będzi~ po
diwignięcie ha'ndlu i przemysłu polsikiego. 
Udzielanie pomocy materyalnej zależeć je
dnak będzie od dalszego rozwoju „Stra
ży". 

Listy prosimy nadsyłać do Olównego 
Zairządu „Straży" pod a-dresem dr. Ta
tcusz Jaworski, Poznań, (Posen). 

Biuro Straży". 

Gniezno. O falszowaniu nazwisk w 
. urzędach :pisze korespondent do: „Lecha": 
Otóż od pewnego1 czasu już nie tylk~ w u
rzędzie stanu, ale W1 kaiidym urzędzie !ał
szują nazwiska nasze. Bytem prz~ .kilku 
miesiącami przesłuchiwany; jako sw:i.adek 
i przy tej spowbności' zauważytem, 1z n~
zwiska :kobiety - takż;ei świadka - pomu
mo iż ona 1wyraźnue powiedziala, uż na
z~a się .... ska, napisano w rn:otoku~e 
.... ski i tak też czytano. Kobieta me 
na to nie powiedziała i w tym urzędowym 
protokule zosta,mie na za-wsze kobietą z 
męzkiem nazwiskiem. Gorzej, gdy tak 
samo dzieje się przy kontraktach kupna 
przewlaszczeruach, bo tak napi1saine bywa
ją kobiety nasze w księgach gruntowych, 
a więc w dokumentach! Pouczony po
wyższym wypadkiem, zaczął~m .rzec~ ~ę 
kontrolować i przekona~ettn się, ze dz1e1e 
się to systematycznie stale. Tak za.pisują 

""\'\-. urzędach komisarsk,i'Ch, w pol>1.cyi,, n~ 
Jandra'tu rach itd. I tak po matu rodaczki 

' nasze " ' \\ szystkich urzęd-0wych aktach 

przedzierzgm~tc zostaną na mężczyzn, po
tracą dodatki polskie przy l, ę, ą., ń itd. 
A "\\rięc baczność, rodaczki! Nie potrzebu
jecie się ni.czego obawiać, ale gdYi was u
rzędniJk, czy to są<lowy, czy mny zapisze 
fałszywie, grzecznie, lecz stanowczo prze
ciw temu protestujde. Urzędruk pi-sownię 
mu&i zm1enić, a ręczę wam, że (obok nie
naiwi.śd może) uczuje dlai was uszano\va
nie, że potraficie bronić swych - już rue
tylk:o właściwości narodowych - ale 
wprost po przodkach odziedziczonych 
pięknych nazwisk. 

W C>lsztyn. Na dobrach Gościerzyń-
skich rozpoczęto wiletrcenie za węglem. 
Usilo<wania w tym kierunku uwieńczone 
być mają pomyślnem rezultatem. 

Inowrocław. _ Przygodai na; P,Olowaniu 
Jeden z myśliwych opisuje w „Dzien. 
Kui. ·• następującą przygodę: W niedzielę 
dnia f6 b. m. udało się grono strzelców na 
polowanJe na dzikie kaczki przy najlep·
szym myśliwskim humorzle. Po zajęciu 
pozyicyi, na odglos trąbki myśliwskiej, 
rozległ się roz.paczllwy krzyk Ol pomoc. 
Wszystko poibiegfo na miejsce nieszczęścia 
i cóż znaleźli? Oto p()ld szyję w mule 
tkwiącą postać człowieka, który ze stra
chu przed strzelcami:, za daleko posunął 
się w bagno i zaczął tonąć. Przy bliż
szych badaniach okazale się, że toi byl ka
rabinem zaopatrzony dezerter rosyjski, 
który w okolicy Marya1nowa: przeszedł 
granicę i ukrywając się, aż dotąd przy
szedł, nie wiedząc, co by go za los spotkat, 
gdyby inie ryichla pomoc panów strzielcó.w 
z Brudni i okoHcy. Zaopatrzywszy go 
nie lichą jalmużiną puszczon-o w dalszą drn-
gę. 

W Lesznie mistrz malarski Konig pod
jąl Slię odno'\vienia pewnego domu. Gdy w 
sobotę wszedł na rdrnbinQ, spadł z wysoiko
śoi 8 metrów na bruk i odirnióst ciężikie u
szkodzcinia. Bezprzytomnego odwieziono 
doi domu, gdzie po 3 g{)dz,!1nach umarl. ~o
zostaJWil wdowę i kilkoro drobnych dz1k:!r-
ci. 

Ostrowo. Proces o polskie 1imi01na. 
O procesie, jaki toczyl siG ·przed sądem w 
Ostrowie, downaduje się „Przyjaciel ludu" 
od jednego z czytelników bliższych szcze
gólów. W maju roku zeszłego otrzymali 
pl)). Czesław Maciejewsb ze Slupi, Piotr 
Sieczka, Karol Peisert [ Jan Latuszek z 
Opat.owa, Ignacy Iiadryś z Rakowa, 
S2'czepan Silelski w Siemianicach, Woj
ciech Blażejewska w Biada:czkach roJz.kaz 
od kon1/isarza, p. Antoniego Klimka, aby 
polskie swe ~miona na godłach przepisali 
na niemieckie. Zaistosov.raili się zaraz do 
żądmiia pana komisarza; pp. Szczepan Siel
ski w Siemianowi·cach ,ii Wojdech Blaże
}ewski w Biadaczkach. Reszta zatrzymai
ła swe polskie imiona. Op01rnych wezwał 
p. komisarz powtórnie do zmiany polskich 
imioin grożąc 5 markami kary. Wt!elnczas ' . ulękHi s:iię d\vaj i przepisali swe um110na. 1n~ 
ła'Ciński1e pp. Karol Peisert w Opatowi.e i 

Igu1aicy tl<tdryś w Rallwwie; ostatni jednak, 
poi dokładnem rQzważeniu sobie sprawy, 
na trzed dzień zmiennt łacińskie „lgnatius" 
na pols:lde „Ignacy". Nie chcąc zapłacić 
s mairek kary, odwofali się do są:du pp. 
CzesłCl\W Madej'el\.vski, Piotr Sieczka, Jan 
Latuszek i Ignacy Iiadryś. Stanęli w o
znacz01nym dniu przed sądem w J(ępnie 
bez obrof1cy. Przewodniczący, chcąc 
s])rawdz;ić, do jakiej narodowości p.amowie 
d należą "Odro.czyl termin. Sprawa zaś v.· 
drugim terminie v.rzięta taki obrót, ~e _o. 
s.k:a:rżeni skazani zostali, 1na podstawie Ja· 
kil~goś „wyroku z roku 1893 na kanę i prze
pisanie nmim1 na godłach. 

Zasądzenfi założyli apela1cyę dio są<lu ,,, 
Ostrowie. Odbyl się termin, nai który za
wczwan01 taikżei p. komisarza Klimka. Sąd 
naibral przekona1J.1i.a, że oskarżeni nie za,wi
nilu 11 uwolnił ich od kary. 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Królewska Huta. Smieroią przypłacil 

swą leikkomyślnością robotnik Szczepan 
Rudziioik. Założył on si.ę z pewnym swym 
kolegą o kwartę wódki, że przeplyme 
dwukrotnie sta1w, znaj<lujący się PTZY uli
cy l(atowickiej. Pierwszy raz przepłynął 
szczęśliwie, lecz gdy po raz drugi rzucił 
sµę do wody, zesl.aibl na-gie, i zaczął tonąć, 
co spostrzeglszy widzowie z brzegu za
mi'ast skoczyć mu na ratunek, udekli. 
Trupa.i jego 11)le zdiolano jeszcze dotychczas 
wydobyć na wierzch. 

Z innych dzielnic Polski. 
Kraków. O -Obrazę narod-O\\:o-ści pol

skiej toczy la się \Ve czwartek w J aiśle roz
prawa sądowa. Oskarżeni są o gło-śną 
sprawę zdarcia i potargania: orta połsk)ilego 
w lokalu restauracyjnym, aka<lemacy ru
scy: Teodor Czes.nok, P oma1n Oia<lyszo'\v-

szewski 'ii Roma:n l(mic;kit-\\ icz. - Dzialo 
się to '29 maja b. r. Oskarżeni wszedłszy 
<Io handlu p_ Dymnickiego w towarzystwie 
kilku -im ixXlobnych młodzieńców niezna
nych na razi\~ nazwnskaich, zażądali wódki 
i przekąsek. Do szynki Podano '.im mu
sztardy w·yroku krajowego z etykietą, 
przedsta\viiającą orla polskieg-o. Orla tego 
zdarli oni nożami, wiszącego zaś na ścia-
1'\ie orla polskiego, oprawionego w ramy, 
z napisem ,,Boże zbaw Polskę" potargal11 1 

oblali musztardą, porobiwszy nai ścianie 
musztardą napisy, obrażające w wysokim 
stopniu uczucia narodowe polskie. - W 
celu ubliżelllia polskiej naro<lo,vości i zbe
szczeczen:ia jej dopuśoili się. oskarżeni 
wstrętnego czynu, noszącego znami-01na 
przekroczenia z S§ 468 1 496 u. k. - Jako 
oskarżyciele prmrntni występują: dr. J. 
Wilusz, dr. St. Michnik, St. Szymański, 
K. Kulczycki, J. Pollak i dr. Baranowski 
imieniem „Sokola", - który ""n01s11 g!ó\vne 
.oskarżenie. Rozprawy odroczono i ods1ą
pii0no sądowft ob""o<lowemu w Jaśle:;. 

~lllJDll--------..,i111r11111 .... ..-.iti~~~~~~ll!! 
\\>iadomości ze świata. 
Z Rosyi. Na ostatrliem (sobntniem) 

p.osiedzeiniu kongresu ziemstw przyjęto 
następującą reza.lucyę: 

.,Ze względu na częste naruszanie ist
·niejących ustaw, muszą \vszyscy starać 
się środkaim.L pokojowymi o utrz.ymanic 
praw ludizt<lt·ch, co np'e \vyklucza zresztą 
że wobec tak ich przekroczef1 ustaw w 
danym razre1 także odmawia się wła
dzom· posluszeńsł\'ta. 
Następnie odczytano1 projekt odezwy 

do narodu, która wyjaśnia ostatnie zajścia 
i wzywai ludno·ść do nvorze1nia grup celem 
obradowania nad sprawą przedstawici•el
stwa narodowego. 

Niektórzy mówcy zarzucili tej ode
zwcte, że należy ona do kategorY1i · prokla
macyi rewolucyjnych i wywoła wkrocze
nie wladz przeciw ludno1ścti. Inni nato
miast przeci'\vmiie: widzieli w tej odezwie 
przeciwwagę wobec prnklamacyi rewolu
cyjnych. W k011cu odcz'.\YY przyjęto. ,,-szy
stkiem1 glosamru przeciw~ 5. 

Obeani zastępcy prasy wnieśU protest 
przeciw ostatnim administracyjnym zarzą
dzeniom wobec prasy. 

Z różny~6 stron. 
Uitgendortmund. W kopalnli ,,Zol

~ern" został okaleczony górnik Miihlen
beck który, w drodze <lo domu chorych u
marł. 

Ha.mm. Na; dworcu tutejszym zos.tal 
szafner Naichtkamp przejechany. Smierć 
na miejscu nastąpila. 

Steele. W kopalni „Johann" wydoby
to olbrzymi kawał węgla, \\rażący 2200 ki
logramów. Dyrektor kopalni zamierza 
wysłać go na: wystawę do. Leodyum. 

Ałtenessen. W lmpalnu „Neu-Essen" 
zostal górnik Schwartz okaleczony. 

We Frankfurcie nad Odrą w bainku 
Mendego zatrudniony kasyer Wilhehn Ot
to sprzeniewierzył 60,000 marek i uciekl. 
Schwytano go w Wiedniu 11 znaleziooo 
przy nim około 45,000 marek w papierach. 
Wzmian<ko\\Yany oszust pracował w teite 
firmie 15 lat i rw tym czasie przywłaszczył 
sobie 15,000 marek, fatszując ksUlążki ka
sowe. Gdy spo·strzegł, że gOI śledzą, 
skradł 45,000 marek 1i wyjechal do .'\Vie
dnia, g<lzie go schwytano. 

I(atedrę na Wawelu, po gruntownej 
odnowie wewnętrznej, ozdobiono znów 
\vspanialemi makatami i gobelinami, bę
dącJemi zdiQbyczą królai Jana Sobieskiego 
pod WRed.niem, które przed! kilku laty, z 
ch\\.'~ lą rozpoczęciai odnowy katedry, usu
nięto i umieszcz()nO w skarbcu katcdral
,nym. 

Berlin. Na "iecn w K:on~ gs1-\Vuster
hausen w kw1ietniu r. b. zażądał reprezen
tant policyi wydalenia: z salt kobiet, które 
zajęly miejsca jako słuchaczki. Ponieważ 
przedstawienia p. Krysiaka, przewo{fuliczą 
cego włeca, że wezwanie takie jest bezpra
wne, nie odniosły skutku, musiano panie 
wyprosić ze sali. P. I(rysiaik \Vyslal zaża
lenie na policyą do landrata pm~riatu teltow 
skiego, Cl! ten odpowie.dział, że przedstawi
ciel odnośnego '\\ ójta nie wezwał pafI <lo 
opuszczenia sali, tylko do zajęcia• .innego 
miejsca. Wynika ztąd, że reprezentant 
wlaldzy podał landratowi informacy}~ nic 
zgadzające się z prawdą. 

Owym reprezentantem policyi rnicjsco 
w ·cj byl p. Reimer, byty bunnistrz Brójca 
w powiecie międzyrzeckim, żyjący obec
~1ie w Berlinie. 

W Wiedniu toczyła się tymi dniami 
dma.1ni przed sądem - rozprawa przeciwko 

podróżującemu hand.lc'\.n-:r:·u Aug. Dorc, 0 
skarżonemu o szpiegostwo na rzecz Rosyi, 
Dore wypierał się '\y.sz;eJkiej winy Wobe'"' 
Austryi, twierdzi!, że miar po1eceni-e zbier; 
nia odpodków papieru i kopert w P<>seJ. 
stwie japońskiem. Wfadze rosyjskie Pra. 
gnęly bo'\\i1em a-dresów tych listów Hd. by 
dojść, czy i kto w Rosyi koresponduje z Po 
selstwem japońskiem? Sąd nie dai jednak
że wiary tym jego \V)'iWodom, lecz skazał 
go na 18 młasięcy więzienia. 

Sosyalista przeciwko „towarzyszom" 
N1edawno zaszedł na O. Slązku już drugi 
wypadek, że jeden ze zna1nych socyalisty. 
cznych dzi·alaczy opuścił szeregi wych 
t-0warzyszy. Piier.wszym, który się s.ocya_ 
listycznych swych przekooań odrzetkł byt 
Dy!ąg. Obecnie porzuci! socyalistów zna
ny agitator tychże Walenty Id21iński. 

I cóż byto powo<lem? - TOI że jeden 
z {rwych agitatorów pod nim bezu tannie 
dołki kopal, aż mu wreszcie się to sprzy. 
krzyło. Co najlepsze, to że,,so-cyaliśc~ o,. 
czerniają g-0 teraz w niemorż,!Lwy SPO:sób, i 
donoszą, że go z/31 swoich szeregów wy
rzucil!, choć z drugiej strony przywają , że 
Idzińskli sam z ,.partyi" wystąpił. 

Wyzwiska, jakie socyaliści w swej 
Ga:.Je-cie Robotmiczej" wychodzące j \\', 
Katowicach na' Idzińskiego wypisali , są po 
prostu wstrętne. Widać w nich jawną 
chęć zohydzenia człowieka, który miał q~. 
wilną odwagę, wyrzec siię kh prz.ekona11 . . 
Wiedzieli 'Oni, czemu tl()I czyn;ą. Chc ieli u
przedzić wyjaśni011ie całei sprawy zb stro~ 
ny Idzińskieg•o. Wyjaśnieniai tego spodzie 
\Vali &1ę pouczeni wystąpieniem z „partyi" 
Dyląga. 

Tymczasem ldz:Lński odpowiada do
piero spowo<lmvainy temi .napaściami so
cyalistów. Trudno WYV."Ddom jego nie 
wierzyć, t.aik 1bardw o<lpo.:wfadają one ogól 
nei o socyalistach opi·nii. Idziński umiie
szcza: swouą odpowiedź w „Polaku". Od
powiedź ta brzmi: 

Porzuciwszy „ferband" nie mia/em 
zamiaru s-ocyalistom odpO\'i'\iaidać, b-0 n1k
cz.emnicy nie są wcale tego godni. On1i ni~ 
g<ly 111ie są w st.ainie wynadgrodzić mi tego, 
co ja 1 moja familia dla nich wycie rp1ieli
śmy. 9'-go 11ipca rb. wykluczyli mnie ze 
swego tOIWarzystwa; w Kaitowicach. Lecz 
o to się rniei gnie.warn, bo na tern nk nie 
tracę, mogę je<lyni\ei bardzo dużo zyskać. 
Na tern posied1zeniu wypowiedzieli socyaJ; 
ści wszystkie możhwe i niemożlii.we rze
czy przeciwko mnie, ale ani jednem sl:ó!w· 
kiem nie wspomnieli -o tern, o co \Vl aśnie 
cho<lzito. 

Otóż rzecz. ma się ta.Je: W mar ~u t,ego 
roku odbyl się, jaik wiadomo, w Berlinie 
kongres górniczy, na który wybran? ja~o 
delegatów z Katowic Adamka i Idz 1nskie
go. W Zielone Swiątki odbyto si~ ~alne 
zebranie ferbandu" znów w Berlrn1e , na 

" t' które wyslano tych samych ·deleiga o:v. 
Otóż Adamek pierwszy i drugL rnz chcrnl 
w podstępny i cezwstyooy sposób ~·ybór 
Idizińskiego unieważni1ć, na co mam mczem 
mezbite d{)IW'Ody, i dla tego jedynie po rzu
ciłem bezwstydnych secyalistów 1.~ za, 
wsze. Bo cóż tam znaczą ustawy „1erban 
du" i ch\valenie się urządzeniem społecz
nem, jeżeli takt kraiwiec Ac;Iam~k jedJ~e~1 

pociągnięciem pióra wszystko _moż~ zm\\e 
czyć? Rzetz ta jednakże wzięła 1.~ n~ o
brót, gdyż Idziński zażal1l się osob1s~·te w 
zarządzie ,,feiibandu". Lecz zarzą~; te~o 
wcale badać nie chciał, tylko· povnedział 
wyraź.Il'Je Idzińskiemu, że jeżeli o tem ab~ 
slówko piśnie komu, wyrzucą gtO na b~k · 
Spra\viedliwcści u socyalistów nie ima za
dncj. Kto rne chce być ich psem, tego "-~l 
rzucają a mnYel przedtem a·ni przez rnys 
nie przeszło, że wpadlem w tak ic~ari~e re
ce. Nie umieją~ dok~~dnie po m'.en:1e~~~ 
miatem tę przy3errmosc sluchać, 1ak A. 
mek przeciwko mnie dalej kl.am~L Ci ~ 
naszych ludzi, którzy przyzna1ą się d~ s<! 

. . . . go p-01 ęc1a cyaLlzmu, nic ma1ą na1mme1sze . 
· · t"· iest z {) socyal1stach. Ja by~e:i.:n z nimi, 0 • eh 

ich przywó<lzcami w sc1slych stosu~ka ' 
dla tego ich znam dokładnie i bę?ę i~ut~j 
czynki chl"oistal, jak na tn zasluguJą.. st
si' socyaliści będą naturalnie o tern'\\ s.zY bY 
kiem milczeć, bo w przeciwnym raz_i,~ ·eh 
na tern ogromnie ź'le wyszh. Ch_Yt:-os)~a 
nic im nie pomoże, bo prawda Jak . ~ dź
\Vvplunie na wierzch a ja z. p.odlyn:t u y 

- -' . ' · · brZ ~ 
mi nie chcę mieć me do czy1111ema 1 

dizę się nimi. d . , ski 
Walenty I zm '· 

Rozmaitości. 'b 
sposo Upadek z balonu. W straszny .. ro-

stracil życie w San JOtSe w Kalifornu; Ja~ 
nauta Maloney podczas próby maiSZY ,kole· 
tającej, wyna]ezioo.ej przez profesor~tgd· 1 
gium kawliokiego w Santa Ciara. M 



rne-rego. Malo.ney dokony\\ ał prób z ma
_zyną już od marca i za każdym razem u
datnie. Postanawiono zatem zrobić próbG 
,,, obecności licznie zaproszonych gości i 
w:rnalazcy. Maszyna, uczepiona do balo
nu, wzniosła się szybko w przestwory po
wietrzne. Gdy, balon znajdował się na wy 
sokości 4000 stóp, widzorwiie dojrzeli przez 
lunety, że aeronauta odauna sznury, łączą
ce balon z maszyną, i dokonywa ewolucyi 
'"' różnych kierunkach, aby wykazać. jak 
maszyna ulega sterowi. \\!reszcie zaczął 
opuszczać się ku ziemi. Nagle ztamalo się 
jedno ze skrzydel, których maszyna posia
da cztery, maszyna przewrócila się, koziet 
kując w powietrzu, a Maloiney wypadl z 
lodz.i i runął z wysokości 3000 stóp na ~ie
mię, gdzie Legl bez życia z potrzaskanemi 
zupełnie kośćmi. Maszyna natonuast zle
cialai na ziemię bez szwaniku. 

Wypadek podczas odpustu. W kra
kowsklej „Nowej Reformie" czytamy: Pą
tnicy w lkzbie przeszlo 200 glów, którzy 
przybyli do Kachawiny w sobotę \\ ieczo
rem, uda1l~ się na nocleg albo do chat, albo 
do wielkiej szopy na piętro, gdzie za dwa 
centy mogli wygodnie polożyć się na sta
no. Szopa 25 metrów dluga, a 15 metrów 
szeroka, tak jest zibudowana1, ża na dole w 
sienl mieszczą s1ę wozy, a na górze, jakby 
na dzialach, do których z sieni prowadzą 
wąskie schódlki, podobnfte jak nai strych. 
W dzień każdego odpustu razem z pątnika
mi ciągną jak kruk,1 na żer, rozmaite indy
widua li rzemieszkk na ,oblawę i ostatni 
grosz wydizierają rozmodlo111ym nędza
rrom. 

Tak si·ę stało r obecnie. Dwa indywi
dua: Piguleczka i Matkowski, chcąc w mę 
tnej wo'Clzile ryby łowić, poczęli około pół
nocy krzyczeć „pali się!", m, aby tern wbę
cej przerazić pielgrzymów, zapalili bengal
skie zapalki, wydające z s:iebie jasne świa
tło. Zmęczeni podróżni w11dząc światlo ·i 
słysząc krz)~ki, zrywali się ze snu na pół 
nieprzytomni 1i uciekali przez schody i o-. 
kna. Wkrótce powstafa między nimR sza
lona panika, lament ~ zamieszanie, a gdy 
schody byly już zatarasowane, inini rato
wa·li swe życiie, skacząc przez okna na.i zie.., 
mię z jednopiętroWle.j wysokości. Studenrt V 
klasy gimn. ze Stryja, Rudka, skac:t:ąc 
przez okno, upadl wlaśnie na bagnet stoi.. 
iącego żandarma i przebil się na wylot. 
Wielu ludzi polamalo sobde ręce i nogi, 
wrele dziech potratowano i zduszono, a 
tych, którzy wyszlli z sińcami i kontuzya-

. mi, trudno policzyć, bo ·około tyS1Jąca osób 
nocowala w szopie. Pielgrzymi opowiada 
il o kilku zduszonych z polama:ne.m1 żebra
mi; ile w tem ' poraiwdy, trudno dociec. 

l(i1kunastu księży 1t żandannerya po
sp1eszyla na ratunek i uspokojenie, ale 
wszelkie środ.k1 na nic się nie zdały, glos 
księży i żaindairmów ginąl w ogólnym 
zgielku i wrzasku. W reszcie po go<lzinie 
uspakoito się, gdy pątąijcy poznaLi1, że nie 
ma ognia. Lotrzyka Puguleczkę areszto
walai żandcvrmeryai na miejscu i skutego 
odwiozła do Stryja. Student ów, o którym 
powiadano, że z rany umarl, żyje, ale ra:na 
bardzo niebezpieczna. Zlodtieje jednak 
oblowHi stę porządnie, bo każdy zostawiał 
wszystko w popl-0chu, aby tylko życie ra
tować. 

Tablica pamiątkowa na domie rown
nym ś·. p. ks. aircybaskupa Issakowicza zo
stanie odsłonięta w dniu 3 ONpca, tj. w nie
dzielę br. w Ly§cu. 

PDczątek uroczystości o godz. 5 pe. 
Pol. 1. Uroczysty 'POchód Polaków do k0i
ściofa., iak01 punktu zbornego, do dOlmu ro
dZJi!Ilinego. 2. Odśpiewanie kantaty pf'A:z 
chór mliejscowy. 3. Ods.lo1nięcie tablicy; 
w chwHt odsłonięcia odezwą się diiwooy \V 

kościele i salwy moździerzmve, a czciciele 
ś. P. ks. Arcybiskupa obwieszą W!Leńcami 
tablicę. 4. Przemó\vien:i.a. 5. Spiew dzJ1a
twy z ochrony miejscowej, hymn patryo
tyczny ,,Czyteln·1 polskiej" rozdanie o
brazków pamiątkow-ych. 
-= ---

Ostatnie wiadomości. 
L o n d y n. We wtorek otwarto tutaj 

10-ty międzynarodowy kongres prasy w 
Pałacu prowincyonalnym. • 

P a r y ż. Witte miał we wtorek znow 
dłuższą rozmowę z Rouvier'em. .. 

I( o n s t a n t y n o p o I. W Macedonu 
rozpoczęły się znów rozruchy. Według 
Ogłoszenia rządu tureckiego banda bułga~
ska zabiła w Doiran (we wilajecie salon•· 
ckirn) 32 mahometan, inna banda w sobotę 
7 mahometan. 

Towarzystwo św. Józefa w Osterfełd 
urządza.i w niedzielę, dnia 30 bm. w~zo1-
rek_ familijny z tańcem, na 'który się wszy
stkich czlDnków uprzejmie zaprasza z fa-

miłiami. Pot:zątck zab \ o odz. 4 po 
µot Dalszy porządek zabawy bę<l:zie oglo 
szony \\' programie, który każdy czlonek 
odbierze na sali. Goś ie h ący brać u
dział w zabawie muszą ię da'.; n zlonka 
zar.isać, ponieważ zabawa ie t zamknięta 
tylko dla członków. o jak nam znieó z , 
udzial w zabawie uprasza łę. \ 1 tęp :-:ol 
ny. Zarząd. (2) 

Zabawa odbędzie się ~· ali p. Kalvc
ram, przy rynku. 

BACZNOSC POLACY W OBERHAU El 1 

I OKOLICY! 
Polska pielgrzymka z Oberhausen 

do Kevelaer 
odbędzie się 29 i 30 Jipca 1905. 

W sobotę 29 lipca o godz. 12 minut 53 
po pol. odjazd z Oberhausen; o· godz. ! 
min. 11 po poł. odjazd od Sterkrade; o 
godz. 2 mi.n. 59 po poł. przyjazd dn Keve
lacr. Tam się o~łosi dalszy porządek n.1-
bożelistwa. 

W niedzielę, 30 lipca o godz. 4 111111. 38 
po pot odjazd! od Kevclaer; o godz. 6 min. 
23 po po!. przyjazd do Sterkrade; o godz. 
6 min. 50 po pol. przyjazd do Oberhausen, 
Tam się dokof1czy pielgrzymka w kościele 
Serca Jezusowego. 

Bilety prowizoryczne (cena 3 marki) 
nabyć można codziemriie u pp. Perz, Ober-

hausen, Lipperh~dstr. 80 (Staszewski); 
Kalba, Oberhausen, Kirch we,{ (Steinstr.). 
Ko.zak, Oberhausen, Pluskampstr. 51; Ju
skowiak, Oberahusen, Schlosserstr. 26; 
Kuśnierek, Oberhausen, Marktsrr. ~9 (p-ol
ska księgarnia); Gódź, Oberhausen, Allec
str. 154; Szulc w Diimpten; Niewiada \V 

DeUwig, Orilnstr. 66 i. u podpisaneg'O poi
skiego duszpasterza. 

W piątek 28 lipca każdy piielgrzym za
miast prowi·zorycznegoi biletu dostanie bi~ 
!et prawdziwy. 

Sposobność do spOv\ ied~i, św. dla piei
grzymów będzie w piątek 28 lipca od 6 g, 
rano i od 4 godz. po poł., też v..1 sobotę, 29 
Jqpca przed po!udnaem. O jak lla!ii:z.1il'j
szy udzial serdecznie uprasza 

l(s. wikary Scharte, 
Oberhausen, Elscstr. 94. 

polski dnszpastęrz, 

Towarz. św. Macieia w Holsterhausen 
urządza: dnia 30 lipca swą lartmvą z.aibaJWę z 
tańcem W1 lokalu p. Krafta. Początek o 
godz. 4. 

Uwaga: Ponieważ za,bawa będzie 
zamkniętą. przeto czlonkowhe zalegający 
ze skfa<liką · miesięczną powinni s11ę z niej 
uiścić przed cza.sem. Rodaicy, którzyby 
chcieli na naszą zabawę przybyić, muszq 
się dać na członków zapiisać. O jak naj
liczniejszy udział uprasza 
(2) Zarząd. 

Tow. św. Wojciecha w Hochlarmerkt 
donosi uprzejmie swym cztonkom, iż w 
niedZie~ę, dnia 30 lipca hile,rzemy udział w 
uroczystości pośw1ięcenia chorągw1i Tow, 
św. Antoniego w Bruchu. Upras.zai się sza 
nownych cztooków o jak ·najlkzniejszy u
dział. Członkowie winni1 s.ię stawić pun
ktuaJniic o godz . .03 w lokalu posiedzeń. 

(1) Zarząd. 

Tow. loteryjne „Nadzieja" w Recirlinghau-
sen 

oznajmia swym czlonkorn, ,jż w niedzielę, 
dnia 6 sierpnia o godz. 11 przed pol. o<lbę
dz1e się '\yalne zebranie, na które się wszy
stk.ich czl0nków zaprasza, gdyż przyjdą 
ważne sprawy pod obrady. (1) 

Zarząd. 

Baczność Rodacy w Diimpten ! 
Delegatie'Jn na Diimten jest obrany W 

mi,ejscc druha. Marni1nkowskiego dh. Lud
wik Stasik, Diimpten, Sk. Il. 123/3a. Mę
żami za:ufania są: Wawrzyro floryszczak, 
Sek. III. nr. 19 i Józef Stasik, Sekt. Il: 
J23/3a. Tylko tym dmhom wolno skladk1 
zbierać. Prosimy Sf:an. dh., ażeby reg~
larnie skladki plaqli, a mężom Z-a;Ufarna 
ntie robiH trnd'ności. • " ( d) 

" 
z1·ednoczenie zawodowe polskie • 

Towarz:vstwo św. Antoniego w Neumiihi 
podaje ~wyn1 czlookom . i Ro~akom do 
wiadomości, iż bierze udz1al w pielgrzym: 
ce do Kewelaer z Polakami z Oberl1ausen 1 

to z9 n 30 lipca. Odjazd z Sterkra?e o 
godz. 1 min. 11 po pol., przyjazd ~o ~ev~
.la~r o godz. z miJn. 59. Uprasza s1ę_,,sz)
stkkh członków i Rodaików zan~esz~a
lych w Neumiihl, którzy chcą .~ra~ u~z.ia~ 
w pielgrzymce, aby się zgto~1h \vsz} s~:y 

odz 11 w lokalu zwycza1nych pos1~
~z!11 u. gościnnego Lungrkh, z.tąd będ~1e 
„m:nn~ rsz <lo Sterkrade. Prosimy o Jak) ",„...... . . (? 
najlicmejsze zebrame się. -

Bart!. Wojtera, zast. przew. 

Baczno ć Rodacy w frei enbruch ! 
Dniai ,)() bm. o go<lz. 11 pr~d pol. o<lb«; 

dzic się na sali p. Overbe ka Zgw madze
nic oig(>lne ełc:m założenia t \\. „ okół". 
Druhów i \\ szystki h, kt<'Jryd1 ta praw, 
interesuje z pobliskich okolic jak łiontrap. 
Kray, Stecie i Hor t, zaprasza (3<1) 

Z wotujący. 

Baczność LiitgendortnuHld ! 
Donosz~ Sza11. członkom To\\. św. Ka 

zimierza, którzy sic zglosm i którzy pra
gnq brać udział w POŚ\\riccc11i11 horqg\\ i 
w Marxloh, ażeby się \\" nfodzielę, .m hm. 
o god7„. 0 1 na sali posiedze1i zebrali, I o
wiem ztąd będziie1 wymarsz na dworzec 
Liitgcndortmund-Sii, a 1.lroga daleka, prze
to trzebai się punktualnie stawić. O liczny 
ud7ial uprasza s4ę. „ (I) 

J. Trzchniak, prezes. 

Erłe-Middelich. 
Polskie 11aboże(1stwo odbędzie siQ \ 

tu tej zym ko-ściele w nie<lziek;, .)O lipca. 
Już w sobotc po polud11in o godz. 4 za1,;z1111e 
spę polska spowiedź i w 11iedziclę przed 
poiudnilem spowiedź i komunia św. O 4 
po poL nabożeństwo z kazani-em i proce-. 
sya. , 

Szanowni Rodacy i, Rodaczki, którzy 
się o sprawy duchownej opieki w p.olskim 
języku mafo intesesujccie, mus;nny my mc
iowic, którzy siQ o, to naj\\·iQcej staramy, 
wam nadmienić, że nam ze strony tutejsze
go duchowieństwa zarzucono, iż tutaj mato 
polaków przyjdzne na polskie nabożeństwo 
i do spo\viedzi. l(rótko powiadają: Wszy
scy umiecie po niemiecku, ale nie chciede. 
Otóż w niedzielę zgromadźmy się wszy 
scy bez wyjątku, od malegn do wicJk1icgo 
nni polskie nabożle·ilstwo, niech nierncy wi
dzą, że my tego żądamy. Prosi Was o to 
Wasz współbrat 

Wacław Ławniczak. 

Tow. gimn. nSokół'' w DyseJdorfie 
donosi drnhom i TO'\''arzystiwom, które za 
proszenia odebraly i tym, które dla braku 
adresów cdebrać nie mogly, iż w nie<leiclę 
din11a 6 sierpnia obchodzpmy naszą pierwszą 
rocznicQ za.fo,żcnia gniazda naszego na sali 
p. Stripecka', ul. l(Olnerstr. nr. 252. Począ 
tek punktualn~e o gndz. 4 po pol. zan. 
Towarzysh\'a serdecznie zapraszam_r. Po 
przywitaniu gości przez prezesa bcdzie 
koncert, mowy delegatów, deklamacyc, 

. śpiew, monologi i gimnastyka, w kor1cu 
teatr amatorski, pod tytulem „Dzieci mu
zy", komcdya w 1 akcie. W końcu zaba
wa z ta1kem. Muzyka polska. Wstępne 
dla czfonków i1 nicwiiast 25 fen., członko
wie obych to-warzyst placą 50 fen., go
ście J,10 mr. O jak najliczniejszy udział 
uprasza Wydział. (3) 

W szelki e korespcmdie1ncye tyczące it: 
na zego gniazda pro, imy nadsyłać pod a
dresem do lokalu -.tripccke, iii. l(olncr tr. 
nr. 252. Czolem ! W •dział. 

Tow. św. Stanisława B. w Marxloh 
d-0nos1. ·iż zwyczajne zebranie, któ re s ię w 
przcsztą niedziele 23 lipca nie odbylo. o-O
będzie sic w przy złą 11 icd7,Jelę, t. j. 30 lipca 
zaraz po sumie o godz. 11 i pól na a li 
Z\\~ kłych posiedzeń. 

Uwaga: U" iadamiam zan. czlo n
ków, iż zaraz po zebraniu IC rzemy udzia ł 
z chorągwią w poświ~cenl1 no \'ej chorą
g-wł Tow. 'w. Andrzeja do Ober-Marxloh. 
Upraszam wszystkich członków, ażeby ile 
możno 'ci ' poświ ęc en iu now ej ch orąg\ •? 
udziat brali. (ł) 

Jan Galbierczyk, prze' r . 

iec przedwyborcz w Katernbergu. 
w niedzielę. dnia 30 r~pca o godz. 11 

prz.ed pol. o<lbędzie ię w iec przedwyhor
czy na wielkiej sali p. Wenera. obok ko
ściola katolickiego. 

Rodaków z Katernbergu i okolicy u
prasza się o liczny udzial. 
Miejsoo 'Y komitet wyborczy DOlski dla 

Katernber~u. 

Towarz. Ś\ • Andrzeja w Ober-Mar ·loh 
<lono i \1ym zlonkorn, oraz \ zy tkim 
to\\ nrz · twom poi k<Y-kat., któr zapro, 
Zenia braly, oraz tym TO'\ r •• któ!'I; z 

braku a<lre ów zapro z 11 nic o<lcbraly iż. 
\ nied:tlicl dnia 30 lip a to ~ arzy t\ · oh-

hodzL bardzo piGkną uroczy to' ~ . 10 je t 
poświ<:ccnia pierwszej now j chorągwi„ 
Porządek zabawy: od · 1- do > 4 przyjmo-
wanic brntni h to\ arzy t\\ na ali wdOWYi 
van de Boom, naróżnik ulicy Wald tr. ~ 
Kampstr. O 4 \ ymarsz do koś 1ola na 
11ahożei1stwo poi kie. Po nabożcil n ie 
udamy sic; na sali.; p. chwarca, gdzńc i~ 
rozpocznie dal za zabawa. Na zaba\ ie 
bcdzie koncert, przcmówJcnia panó 1-' prz -
wo<ln., dcklamacyc i śpic vy, \V ko!1 u o 
godz. 8 bc;dz1e bardzo pictkn~ teatr p. t.; 
„tianna z Ci cranowa", który\ tych stro
nach nic je, t znany. Kapele: do t rczy 
członek , t. Brz ztl1ski i to kapelG p. uika 
z łiernc. CzlonkO\Vii·c bę<l<l oczckiw na 
U\\ or'cach \ Neumiihl i na dwor1.:u \\' M 1-

derich na przybywahicych gości. U lt
czny udzial w uroczy tości prosi 

Zarząd. 
Uwaga: \ nicdzielf~ przystępuje na

sze towarzystwo spólnie do 1\omunii św. 
o godz. 80,' ic;c prost się członków \\ z r~ 
stk\ich, iibJ' się jak najliczniej zebrali w 
czapkach i oznakach to·warzyskich. Czap
ki mo.żna dostać u p. f cli.·a w ttamborn, 
Alleestr. Sposobność do powiedzi św. Wt 

sobotc o ~odz. 4 i w nicd.?J1ch: rano. Je
szcze raz się członków prosi, aby sic; 1icz-
11ic stawili. Józ. Olejniczak, sckr. (3) 

Baczność Ueberruhr ! 
Mężem zaufania. na pOl\Vyż Z<.\ miej

scowość został obrany Piotr Mądry. Mie
szka w Ueberruhr 52·. Tam można składki 
ptacić oraz Ila czlonków się zgłaszać. (d) 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Spis składek na rzecz strejkujących gór
ników. 

Z W itmar: Jan l(amii1ski 2 mr., Teo~ 
fit tencel 20 Ln .. St. C\vojdzi11ski 10 ien. , 

. Adam Wachowiak- 20 fen., Marcin Wa 
wrzyniak 50 fen., Maryan Stencel 20 fen. , 
Tom. Czternasty 50 fen., Walenty C zter
nasty 50 fen., fan Wanatow ki 50 fen., Jan 

am ki 50 fen., fr. Pietrzak JO fen .. Fr. 
Kwicciewski 1 mr., Jan Wróbel 50 fen .. "" t. 

Olejniczak 50 fen., St. Ratajczak 50 fen., 
Jan Budz i ńskn 2P fen., Jan Za111dcr 2G fen. ~ 
Józef Błaszkiewicz 30 fen., Jan Janko\\ ski 
20 fen., Wawrzyn Kostrzewa: 30 fen .. Ja1 
J~atajczak 50 fen., Jan Piotrowski 50 fen., 

' Anton:i Klein 50 f in .• Antoni Arkuszewski 
50 fen., fr. Dam ki SO fen. 

.,Zjednoczenie zawodowe p lskie". 

1 WYCI.ECZKA W BOCHUM 
odbędz,,el si~ w nie<lzielę, dnia 30 lipca o 
~odz. 4 po pol. do ogrodu p. Walburga w 
łiofstede, ul. Poststr. O bi zny udział Ro
daków i Rodaczek z dziećmi uprasza 
(<l) Komitet wycieczek latowych. 

Postbe te11ung~-Formular. 
kh be telle hiermit bei dem Kaise rli

~ben Postamt ein Exemplar der Zeitung 
~·Wiarus Polski" aus Bochum (Zcitungs
preisliste 128) fiir August und September 
1905 und zahłe an Abonne nent u. Be tell
geld 1.28 Mk. 
~. „ cS 

~i 
~;;~ 
.., Cd ... 
- IQ t. 
!E li).!! 
~~ 
~ «S 

Obige l 2 Mk. erhalten zu haben be.o 
!cheimgt. 
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~ ~.. „, Kała śpiewu „Harmenla'' I 
~4;2 , illfil ,· w Rotthausen, . ~ 
Jłt - ~ obchodzi ~ 
tit X. rocznicę swego istnienia, ~ * tłmaf30Upcana •ielkiE"j sali i w O&;J'odzie p. 8ebłitt, ~ 
~ „Restauration zum Błłhnho(•'. ~ 
~ Szanown~ publiczność z Rotthausen i okolicy ua pow;vższ~ zabawę ~ 
m jak najuprzejmiej zapraszamy. Szanowne Koła śpiewaclde, które ~ 
~ od nas zaproszenia dostały prosimy uprzejmie o odpowi.edź, a.żebyś- ~ 

' my się mogli przy układaniu programu zast6aować. Członkowie :r~ 
~ bratnich Towarzystw płacf\ 50 fen. :Nieczłonkowie 1 rnrk. Otwar- ~ 
Jłt cie kasy od godziny pół do 4. ~ 

• PR OGR AM: ~ m 1) O godzinie 3 do 4-tej przy,imowanie bratnich TowarzystR. ~ 
~ 2) O godzinie 4 k :mccrt pana Ławickiego z Bruchu i śpiewy ~ 
~ chórowę Kół śpiewackich. 3) Mowy i deklamacye i mowy dele- ~ 
fłt gatów. 4) Teatr amatorski „Emigrarya do Ameryki" (17 osób). ttf 
IlłrZ 5) Taniec. Przy dobrym powietrzu KONCERT w ogrodzie (Uwsga) ~ 
PA miesi9czne poaiedzenie w niedzielę 23 lipca o godzinie 4 po p<•łu- ~ 
• dniu. Jest por-Żl\d:.mem, ażeby się wszyscy członkowie stawili. ~ 
~ Cześć pi~ni. ZARZĄD. (2) ~ 

~~m~~~~~~~~~~mm~~~~~*~~ 
Baczność? 

Rodac~ w Herne i okolicy r 
Polecam szanownyn:. Rodakom mój 

skład żelaza, 
maszyn 

do gotowania, szycia, prania. i wy.żdfymania, 
oraz 

·wszelkich sprzętów kuchen-
nych 

po eenaeh ,jak D.ajtańszyeh. 
Za.kupione rzeczy odstawiam franko do domn. 

Za gotówkę„ Na odpłatę. 

Piecyki do ogrzewania. 
S f a n i s ł a w J a n k o w i a k, 

HERNE, Neu.str. ó5. 

~zanown:ym Roda.kom vv Baukau i okolicy polecam xdj 
do brze .zaopatrion y 

skład towarów kolonialnyuh i tłuszczowych 
-· Zarazem polecam mój nowo założony sk.ł&d bie1'7.ny 
·~ i gotowizny. Polecam koszule od najmniejszych do naj- = 
... wi~kszych, Jca.ft,miłd, wstl\iki i l1sfty ws~elkiegl' rodza.ju we == 
~ wielkim wyborse. Polecam, iakże bieliznę dla. no;voroaków, ~ 
Ili koazulki, powijaki wszystko we wielkim wyborze, od 10 =i 
~ fenygów za sztukę poc2~wszy, aż do 1 40 mr. wszystko = 

: po cenach jak najtańszych. Proazę Szan'ownJch Rodaków ~ 
fllll o poparcie mego przed3i~biorstwa i kreślę się z szacunkiem _ 

cofam. 

PIOTR BUDZYN 
(3) w Banks.u, ul. Heinrichstr. 

Polska usługa! Ceny nizkie I Towar dobry! 
Zwracam uwagę na. moje książki rabatowe. Przy (ldbiorze 
za 60 marek daję 1,50 mr. rabatu w towarze. 

··-·-·-·····-·· łl Na Łuiycach łl 
lt Jest do sprzedania tylko dla Pn-
• laka, gościniec wraz z wielką al 
• salą. Bliższej wiadomości udzieli Ił 

M. Stechowiak • J. Regulski, Jl 
• Senftenberg, N. L. (2) 

z Oberhausen. (1) ••••••• ··-········ .•• 
Skład kapeluszy 

~-1 

pod firmą: 

Bruckhausener Huthaus 
zwany Guthaus poleca : 

ką,pelnsze, czapki, parasole, laski, 
M= bieliznę mezką ~ 

Kottenburg · Reauxel. . 
Dono::;zę Szan. Roijakom i Ro- ~ 

daczkom '"" Rau. ·el-Kottenburg i ~ 
okolicy, iż dnia \J lipca otwo- ~ 

1111..: rzyłem ~ 

~ skład towarów -.: 
tiipoży,.-c:i:e"b lłuHezowych i ~ 

~ krótt.ich. Proszę Sza~ Rr.daków o ~ < p parcie mego przedsiębicrstwa i k: esię ~ 
~ s ę z ezacunkiem ~ 

~ Marcin Siekierski. ~ 
~ (I) :., 

.:..~ ........ ~~~~ ..... ~i-: ~L ......-:- ~ :"V"; u ~ 
............ .,,,..~~ ...... ~~~ 

DWOJE DZIECI 
pragnie oddat' Polak na czas wakaqr; do 
rodziny polskiej na obczyźnie, by się le
piej wyćwiczyły w języku polskim. Oj
ciec chętnie zaplad wyn~grodzenie lub 
przyjmJe w zamian dzieci do sie.bie na ró
wny przeciąg czasu. Oferty do „Wiarusa 
PolskJiego" poid lit. I. R. E. G. (2) 

Kałernberg ! 
Ul~ Ko§cielna 3!. 
Że osiadłem w Ka.ternbergu, wszyscy .Już 
wiedz!\ * W ulicy Kościelnej 32. mali i wiel
cy powiedz!\ * Że tam !itl~ład butów, 
trzewików i obuwia nie złego * 1'1la.1ts „ -
milłana Kowalczyka, szewca pol
skiego * Butów, trzewiczków, trzewików 

I 
wszelkiego rodzaju * CorM~ więcej przyby
wa, aby dla kaidego stanu ~ Płci i wieku 
mieć wybór, jak w kaiędie Koranu. 'l/; Wsze
lakich przysłów i modlitw muzułmańskich ''-' 
Tak u mnie znajdzie wybór trzewików pań-
skich * Wszystko eleganckie, mocne, trwa
łe. wcale nie zdarte ~ Ze gdy obejrzysz i 
formę nową powiesz : to kupić warte * Bo 
tanie ceny usługa skora, już prawie wszy
stkim znana ilfl U szewca polskiego Kowal
czyka Ma.keymiliana * Zt!ld Bracie Roda.ku 
gdy będzica~ potrzebował * Obuwia. mocne
go wygodnego, abyś nie kupował * U sl'!e-

A • K I p k 9 ciągle we wielkim- ~yborze po cenach najtańszych. wca obcego, tylko u majstra polskiego• Bo •w si•garnią . larusa ols iego • hasłem naszem zawsze : Swój do swego. 

• 
" _ • Proszę uwazać na firmę. Maksymilian Kowalczyk: 

JDleca wielki wybór luiidek tło •aho!eś1tw-~ C B kb ) Jl • ł 60 (3) mistrz szewski w Ka.tenbergu • 
•• czytHla, wł-zarków, powiauowaj ltd. rao aoseo, D . a1sers r. I ul. Kościelna nr. 32. . ·····=••+••• llml:P._.rac~ow ... niam:&mlna_m_ia-rę. I 

-------------------------------------------------------------------------=---:----------;;-------------------

rz 
w '* 

naszego 

obuwia 
po cenach uderzająco zniżonych. 

Tylk dopóki zapasy starczą! 
--m~~~JU~&=I 

·------- Godne szczególnej u agi! ~ 
Podczas naszej podróży handlowej udało się nam zakupić nadzwyczaj wielkie zapasy kilku 

znacznych fabryk obuwia, wszystko tylko dobrej jakr.ści, a o wiele niżej wartości i te 1· 
towary sprzedajemy teraz po nie znanych dotąd tanich cenach. :~ 

11„„„„„„„„„„„m1m1i:Blli&119!lli„la!lllllBIDll„„„Dl~l'lll~ma111am1imill'lllllll!mllmlm'l!!~ar.ima:~a11m1~mm~~mmDEm ~ 

., 
ob IllTia„ • 

I dom najtańsz} 

U 1. Friedrich 
' Karlstr. 58. 

Zi dr!lk, o:.khrd i re-dakcy~ od powiedt.ialny A to n l ?- re· .I k • w Bochum - Nl'kfadem J czC'ionk~rni Wydawnictwa „Wla run Pol!kieg-o" w Bochum. 

~ 



lir. 170. 6. • 

ledzłenne pismo 11dow1 dla Polak6w na ob12yźnie, pośwłtłone o~wia1ł1 oraz prawo narodowym, politycznym i zarob 

Jt'rr.ułm net~•••!I!• a wJ11łkł„ hi t8'wl•t1cuyda. 
Pr••••l•t• kwartału •• 90CSCill ! I liatowYcb WYDOii 
I se. 18 111., • • H:1101zuiem •o dom• 1 mr. 92 len. 
..Jill.IH Pelakł'' upl11ny Jeli w cennika pocztowym I Imię Boże za llarc I OJCZJZDC I 

Za łnuraty pl cl ale n wlun ••biE>'WY 11 „ 
ov:loszenia zamies~czone przed inseratami 40 I 
czesto 02lasza. otrzyma rabat. - Lb do „Wł 
Polskiego„ należy frankować l vodić w n eh 4ek 

•• sukita .J. Jołuiacll" nr. l:JB. y adres pisz1lce20. Rckopisćw •i• 
Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje eię w Bochum, przy ulicy Maltheserstrasse. - Adres: „ Wiarus Polski", Bochum. - Tc 1 efo n u nr· 1414. 

Rodzice polscy! Uczcie dziecł swe 

•ówić, czytać i pisać po polsku! Nie jest 

Polakiem, kto potomstwu swemu zniem

czYć się pozwoli! 

Z wypadków dDla. 
JeszcJe o możliwych skutkach spotkania 

się cara z Wilhelmem II. 
Petersburski korespondent dziennika 

„Zeit" donosi, że .iinicyatywa do zjazdu 
WlY~Zł:aJ oo cesarza Wilhelma Il. Zjazd 
przygotowany był przez czas dłuższy i po 
przedz.Ołny szeregiem listów osobistych. 

Niemcy starały się o porozumi·enie z 
Rosyą ze względu na sv./oje rmteresy na 
Wschodzie, gdzie mają posiadtość Kiau~ 
czau. 

Slychać, ż,et celem zjazdu jest stwn
rzenii.e łączności między Niemcami, Rosyą 
i ·rrancyą. 

„Dziennik Poznań&ki" pisze: 
„Spotkanie monarchów w chwifa dla 

Rosyi krytycznej wy.wolało wszędzie 
wrażooi·e bardzo silne; znamiennem j'est, 
że prasa memiecka, otrzymująca. wska
zówki od rządu, wstrzymuje się od komen
tarzy i tyiko prasa hakatystyczna rozp~su
ie się o zjeździe jako rzeczy dla Niemiec 
pożądanej, bo według jej zdania rząd ro ... 

·syjski dowie się znowu, że o stosunku Nie-
miec do Rosyi rozstrzyga stosunek Rosyi 
do: Polski, to jestinnem1 slorwy, że Niemcy 
nie życzą s<Jbiie·, aby polakom pod za•borem 
rosyjskim czyniono jakiekolwiek ustęp
stwa, ponieważ ustępstwa te sprzeciwiają. 
się interesom niemieckim. 

Jak doniosłym zjazd m-0narchów bę
dzie dla nas i dla Rosyi, o tern przekona
my się dość wcześn1ie". 

,.Głos Narodu" takie wypowiada zda
nie: 

„Morskie spotkanie obu monarchów 
kryje w sobie najgorsze niebezpieczeń
stwo dla Polski i dla Rosyi. Może ono je
dyrue wzmocnić opór biurokracyi przeci
wko wprowadzeniu reform, może stać się 
punktem wyjścia krwawej reakcyi, a w 
dalszym ciągu nawet wojny domQIWej.„ 
Chodzi1 tylko o to, czy car zechce zaryzy
kować podobną awanturniczą politykę, 
która łatwo może się dlań skończyć bezina
dziejną Katastrofą ... 

Podróż ,,Gwiiazdy polarnej", - roz
Poczyna także nową erę w sto.sunkaich 
mi'ędzynarodowych Rosyi. Będzilel ona la;
będzim śpiewem rosyjsk°'-francuskie~o 
Przymierza - a .wJelkim tryumfem nie
mieckJith \~pływów. Ludy słowiańskie, 
które przywykły widzieć w Rosyi opie
kunkę przeciwko germańskiej napastliwo
ści, ze ździwieniem dow•iedzą się, że car 
rnsyjs.k.i szuka opieki, rady i pomocy u 
najgorszego wroga SlowJiańszczyzny. 

l 

Telegramy" 
W a r s z a w a. Na Woli urządzili so

cyaJiści demonstracyę, urządzając pochód 
z czerwoną chorągwią na czele. Patrol 
Wojskowy dal ognia, przyczem padła jedna 
()soba. 

L ó d ź. W kilku fabrykach wybuchło 
tu bezrobocie. 

I( o p e n h a g a. z Berlina doniesiono 
dworowi duńsk.Jemu, iż cesarz Wilhelm za

mierza odwiedzić króla duńskiego w jego 

stolicy. , .... ·-· \.....,.__;_. ·: ,_,_, . : . ~·- ·· 

Za zbyt wielką obronę ·robo· 
tników. 

Czemu różni panowie w Prusach Za
chodmch są przedwni wyborc:xwiJ p. Jana 
Br;easkiego na posla, określił aż nadto ja
sno „Goniec Wi!elkopolski", który z wielką 
szczerością oświadczył, że p, Brejski nJe 
powinien być więcej posłem, gdyż za wie
le bronił w parlamencie robotników. 

Wjakri sposób 1 jak niestrudzenie sta• 
rają się owi panowie kopać dołki pod kan
dydaturą p. Jana BrejsJdego, wykazał odJ
byty w ubieglą niedzielę walny wiec przed 
wyborczy na powiat wąbrzeski. 

W,iec zagail przy dość hiicznym udziale 
wieoowników około god2Jmy piątej ks. pro 
boszcz. Bolt .ze Srebrnik, a przew:odniczyl 
mu za ogólną zgodą wiecowników pan 
Działowski z Mgowa, który powolał do 
pióra P. Szyperskiego, zarządzcę dóbr z 
Wałycza, a jako la.wników painów Priebe
g-0, Wienchowskiego ~ Białeckiego. 

Przeczytawszy porzącJle:ki obrad, od
dał glos ks. Boltowii, który proso.I wieco
wników, żeby pozwiolono naznaczony po
rządek obrad zmi1endć i by piąty punkt tj. 
naukę o wyborach wygłoszono naprzód, 
ponieważ akta. potrzebne do pierwszych 
punktów zostawił w pospiechu w domu i 
niecei pómej dopiero je otrzyma. 

Wiecownky zgodzili się na to i naukę 
o wyborach wygłooil obszernie ks. prob 
dr. Poblocki1 z Niedźwi'edzia, a uzupelnil 
ją w niektórych punktach ks. Bolt, który 
zwraca:! uwagę wyborców szczególnie na 
konieca:nie potrzebne kontmlowanie list 
wYborczych. - W tej samej sprawie prze
mawiał też p. St. Faustmann z Golubi.:i, 
przestrzegając w~·eoowników zwlaszcza 
nai mniejszych wioskach, gdzie głównie 
nauczyciele rej "\Viodzą i gdzie łatwo dużo 
nas można głosów pozba1wi1ć; radził też 
wybornom przeg:lądać wylożonei listy po 
wsiach i uważać na to, czy tam, gdzie kn
loni,zacya się rozpanoszyla, ni1e zap~sano 
kolonistów jeszcze nie naturalizowanych. 

Przy punkcie, dotyczącym wyboru 
zastępcy delegata, podaje ks. Bolt do wia
domości wieoowników, iż w miejsce do
tychczasowego zastępcy delegata p. Woj
nowskiego z Gzik, który z pq•wiatu się wy
prowadził zaproponowano dwóch kan
dydatów i to jego samego (mówcę) i p. 
Działowskiego; na zapytanie, kogo wie
cownicy wybierają, oświadczyła się wh~
kszość za pan(em Działowskim, który też z 
podziękowaniem urząd ten przyjął. 

Co do punktu uzupelnienia komitetu 
powiatowego, zauważa: ks. Bolt, że obie
rnno często na członków Judzi nieobecnych 
i często się z<larzało, że panorwie obrani 
urzędu im ofiarowanego nie przyjęli i ze 
niektórzy, chociaż urząd wprawdzie prz~
jęlL należycie i niedosyć gorliwie zadame 
sw~go urzędu wYPelniaJi. 

W komite.cie powfatowym zasiadali 
dotychczas p.: 

l. Slaski1 
- Orłowo, 

2. Ziółkorwski - Wąbrzeźno, 
3. Wojnowski - Gziki, 
4. Szyperski - Walycz, 
5. Cichocki - Zapluskowęsy, 
7. Mosakowski - Pływaczewo, 
6. Sikorski - Wąbrzeźno, 
8. Działowski - Mgowo, . , 
9. Ks. prob dr. Pobtocki - Niedź-

wiedź. ' . 
]{). Dr. Szczepański - Wąbrz~no. 
11. f austmann - Golub, 
l2. Ks. Bolt - Srebrniki, 
l3. Balicki - Wąbrzeźno. 
14. Ks. LC!!buński - KoiwafeMTD, 

15. Anastazy Olszewski - Wąbrze-
źno. 

16. Dyga zewicz - 10iwawieś. 
Dla ułatwienia agitaq„i w czasie ~Y

borów zapropnowal ks Bolt ustanowienie 
na każdy okręg wyborczy męża zaufania, 
któryby całymi. wyborami się zajął i do 
któregoby wyborcy w wszelkich spra
wach, dotyczących wyborów, Silę v.vróci~ 
mogli. 

W myśl propozyc)~i ks. Bolta postąr 
pion o. 

Następnie porusza ks. Bolt sprawę 
składek i zauważa, że często robiono zbJ!e
rającym składki na cele wyborcze zarzuty, 
jakoby pieniędzy zebranych nie zużywano 
w wlaściwym celu. By podobnych zarzu
tów, czy słusznych, czy niesłusznych uni
lmąć, zap110wadzil komitet ks.iążeczk) i ka
żdy zbierający składki, otrzyma taką ksią
żeczikę, zaopatrzoną w podpis przewodni
czącego, w którą wszelkie datki od'ta.d bG
dą nnto:wane. 

W sprawie organizacyi wyborczej za
brał po przemówieniu ks. Bolta głos p. St. 
Faustmann. Mówca radzit wejść koniecz
n~e na inne tory i organizować się za przy 
kladem socyaJistów i anarchistów, któ
rych sprężystości, w naszej organizacyi 
dotychczas brak. Skoro tej sprężystości 
naibędziemy, to i! rząd pruski podobnie z. na 
mi będzie się liczył, jak liczy się już oibe
cn~e z socyahstami. Nie można naturalnie 
pomyśleć o takiem zorgan,izowaniu się te
raz w przeciągu 5 tygodni, ale gdy cale 
pięć lat nad tem pracować będZ(iemy, gdy 
przy wYborach żadnego glosu nie puścimy 
nai wiatr, to niema wątpliwości, że skutki 
tej organizacyi, me zawiodą, zwycięstwo 
będzje po naszej strooie, staniemy się naro 
dem śwtiatlym i rząd koniecznie liczyć się 
z nami będzie musial. 

Nad ostatnim punktem, t. j. wyborem 
kandydatów do parlamentu, przemawiał 
jaiko pierwszy ks. Bo!t, polecając na kandy 
data o,sobę, któraby w Berlinie zastępowa:
la ·i broniła wszystkie stany, bo, skoro po
sta wszyscy obKerai::\, powinien on też z 
trybuny poselskiej skargi i żale wszyst
kach wypowiedzieć. - (1\ażdy poseł może 
w Berlinie tylko w tych sprawach przema
wiać, do których go I(olo \ ydeleguje. Gdy 
by jeden posel chctal tnÓ\\ ić o wszystkicm 
to cóżby inni1 robili. Red. Gaz Tor.) 

Choć komitet, zauważa mówca - ma 
prawo stawliać dwóch kandydatów, jedna
kowoż z prawa tego zrezygnrO\val pozo
stawiając wybór kandydata woli wybor
ców. 

Na zapytanie prze\' odniczącego pana 
Dzialowskiego, kogo wiecownicy kandy
datem mieć chcą, oświadczyło się zebrame 
za panem Brejskim. 

Potemu zabrał ponownie glos ks. Bolt, 
konstatując, żewiecownicy na wiecach pa
rafialnych w Mlewie, Kowalewie i Pływa
czewie również oświadczyli się za kandy
daturą p. Brejskiego, lecz zauważa, że 
sprawa kandydatury dotychcza była nie
jasną. 

Pan Stanisław faustmann z Golubia 
starał się następnie wmówić wiecownikom 
że pan Brejski z kandydatury zrezygno
wał i publicznrie sam oświadczył, że kan
dydować pod żadnym warunkiem nie mo
że i prosi/ zebranych. żeby ustanowienie 
kandydata do parlamentu, pozostawić cen
tralnemu komitetowi. ( !) 

Popart tę myśl p. Dz•ałowski, na<lmfo
niaiąc równie, jak ks. Bolt poprzednio, o 
zrzeczeniu się praw prwz komitet powia
tow.y i prosił w końcun o zdeklamwanie 
si-e wyborców co do o.soby kandydata. 

Zabrał teraz głos z łona w1.ecowrlik6w 
p. Kazimierz Oórskl, polecając gorąco kan
dydaturę p. Brejskiego i zbijając twierdzc
ni~ p. Faustmanna, jakoby p. Brejski 
zrzekł się kandydatury. 

Następnie przemawiał jeszcze raz ks. 
Bolt w tej sprawie; przestrzegając przed 
dezorganizacyą, nawol~ :\ral \\ iecowników 
do szano\ rania na zych wladz wybor
czych a tern samem ~ uchwal centrałn go 
komHetu. -

Na 1wagę mówcy, że 1.:cflłrałny komi
tet ma obowiązek żądać POstawienia ta:k
że dru~1cgo kandydata, zaproponowano a 
łona wiccowników na drngic miejsce ks. 
Bolta, a gdy tenże podziękował, J>. Działo
wskiego, który również oświadczył, że za„ 
stępstwa przyjąć niie może. 

Pan Górski zauwaiyl następnie, że 
staWiianie drugiego kandydata wogóle nie
potrzebne i żeby postąpić tak, jak po tąpi
li wiecownicy w Toruniu, .na co ks. Bolt 
odpowiada, że drftgi kandydat koniecznie 
nam potrzebny, że ustaw naszych wybor
czych ignorować nam nic wypada i że ko„ 
mi.tet centralny powinien być wolny i kre~ 
pować go się nic powinno. (J eżcli wicoo
wnicy mieli prawo wogólc ni stawiać 
kandydat6(w, toć, wolno im było także 
zrzec się prawa stawiania drugicg01 kai11-
dydata. Albo - albo! Red. Gaz. Tor.) 

Przyłączył się do żą<lania ks. Bolta 
ks. dr. Pobłocki1, twierdząc, że już z prar
ktycznych względów potrzeba nam drugie 
go kandydata, bo, jak Pismo św~ęte nas u
czy, każdej chwili każdy czło\ ick nn1rze6 
może. 

Po. słowach tych zapropo.nowal p. Ziół 
kowski z ·Wąbrzeźna ks. Odmwskicgo '7J 
Nawry, którego przed dwoma laty powiał 
chelm~f1ski postaw1il na liście kandydatów, 
jako dmgiego kandydata. mi. co wiecowni.4 
cy się też zgodzllli. 

Na zapytanLe p. Dzialowskiego, ktoby 
kandydaturze p. Brejskiego z wiecowni
ków był przeciwny, nikt z zebranych si . 
nie odezwał, wykazało się tylko, że pr1..e
cłwni kandydaturze są: ks. Bolt, ks. dr. Po 
btocki, p. Działowski, p. Szyperski I, jak 
oświadczył p. Szyperski, cały komitet. 

O godzinie 7, podziGkowawszy zgro
madzonym za zgodę i pokój, roz\ i<1zal 
wiec przewodniczący pochwaleniicm Pana 
Boga. · 

,Gaz. Grudz." opisując głosmvanie, 
twierdza rówmcż.: że przeciw panu Brcj

skicmu głosowali tylko księża Bolt i P()
btocki oraz pp. Dzialow ki i Szyper ki, 
cały lud zaś jednomyślnie oświadczył się 
za p. Brejskim. 

Obłuda niemieckich związków 
zawodowych. 

Z powodu strejku w Czer ku wy daf o 
,,Zjednoczenie zawodowe polskie" odezWG~ 
z której podajemy niektóre interc ują.::e 
szczegóły. 

Nie po słowach, czytamy w odezwie, 
lecz po czynach poznać można ludzi i po 
czynach też poznać rnog~ robotnicy Pola-

Y w Czersku 1 w całych Pru ach Za
chodnich, która organizacya broni ich 
szczerze i do której onll "etiynie należeć 
mogą Jako czlonkowie. Strejk robotni
ków w Czersku był chwilą, która robotni
ków Polaków naj}epJej \V tym względzie 
pouczyć mogła. 

Pamiętają jesz z Rodacy '· Czersku 
ostatni iec „Zjednoczenia za.wod wego 
poJsk;iego", na którym w sprawie bezrobo-

ia \V fabryce p. Schiitta wybraną została 
komisya, by z wtaścidelam1 fabryki ukła
dać się wspólnie z przedstawicielami zwią"" 
zków niemieckich. Komisya z prezesem 
, Zjednoczenia zaw. poi." udała się <lo biu
ra strejkowego i przcdstaw~la uchwałę 
Polaków, zaznaczając. że jeżeli chcemY. 
coś uzyskać. to najpierw \\·inna porniiędey. 



rnbotn[kami nastąpić jednomyślność ~o do 
ż..1dar1, które eh emy przedstawić pra o
dawcy. 

Jak jednakowoż związki niemieckie 
pojmują solidarność robotników i jak1e 
stanowisko zajmują wobec Polakó\\-, wy
kazał przedstawiciel chrześciaf1skiego 
zwi<-l7'-:u p. BOhmike z Bochum. Hardo od
Pff\' . c-dział on Polakom „co \\ 'Y tu chcec1e 
z \mszą agitacyą'·? Gdy zaś dh. Sosii'1ski 
Z\\ rócil mu uwagę na to, że do agitacyi ma 
kaidy \\. olnc pole, a szczególnie my Pola
cy w Czersku na prapolskiej ziemi, wów
czas pan BGhmike z oburzeniem \\~elkiego 
hakat:>- sty odp0t\\11edziat, że '' Czersku Po
fa.ków niema, bo jesteśmy wszyscy Niem
cami. 

Tak tedy niemiecki związek chrze
ścia11ski złamał solidarność robotniczą i do 
tego zelżył P olaków tak sarno ja'k sb.we
tny związek hakatystyczriy. Gdyby Z\\ ią
zek chrzcścfaI'l.ski był zajął sta!11owlts.ko, ja
kie \\-ówczas byl zająć PO\\ inien każdy 
związek robÓtniczy, bezrobocie byłoby 
korzystniej się zakoikzyło dla robotnikó\\. 

Ale ccntW\\'Y Z\viązek niemiecki zdra1 
dzil robotnnkó"r tak, jak to uczyniło całe 
stronnictwo centrowe w sejmie, gdy gio
~:;owalo za przepisem w noweli górniczej, 
że cz.fon ko\\ Je wydziałów robotniczych 
w:nni wladać jGzykiem niemieckim. 

śmieszne jest zdanie, wygloszone 11c! 

:Zebraniu zwti ązlcu centrowego, że „Zjedno
czeme zawodowe polskie" jest za bardzo 
oddalone od Czerska, gdyż związek cen
trowy, mający s\\·ą siedzibę w Koloq1Li, je
szcze ma kilkanaście mil dalej do Czerska 
niż „Zjednoczenie zaw. pol.". Poją~ nie 
można jak robotnicy Polacy na polskiej 
~emi zezwolić mogą na to, że 11ch niemie.:
ka organizacya gorzej pra \ne lży od kapi
tal :stów. Ot\\ órzcie, Rodacy o ... zy tym, 
co ·l \:J n:1 ,.. maJ .1 zaufania w siły \Ylasne i le
cą do tych obcych n:emlteckich związkó'\\. ! 

I-(obotnicy P olacy! Na przyk!adzie 
w Czersku \\1iele nauczyć s~ę możecie! 
Bezrobocie w Czersku uko11czylo się o ty
le z korzyścią dla wbotnika, że skrócono 
czas pracy o pót godziny. Więcej można 

było uzyskać, lecz temu przeszkodziły 
związki monieckie, które zerwały sol~dar
ność robotni;czą. Zw1iązek łfosch-Dunckera 
opuści! wogóle robotnikó\Y, za co go też 
pochwalił właśdciel fabryki, jak to w ga
zecie naszej wykazaliśmy. A ladna ~o · już 
organizacya robotmcza, którą chwalą ka
pi.taJ,iści ! 

Chrześc.iaf1ski związek niemiecki zaś 
nie chciał z Polakami nic mre·.; do czynie
nia, gdyż on zna tylko rniemców, jak ro o
ś-w)1adczyl przedstawiciel tej organiza·cyi. 
Odpłaćcie mu robotnicy Polacy za tę obel
gę i aig1tujcie \vszędzie i na ka~dem miej
scu za waszą polską organizacyą robo,tm
czą, którą jest ,,Zjednoczenie za\\ odaw·e 
polskie" ·w Bochum. 

Bezra.bncia w Czersku nie wy\•. c laii 
robotnicy, jak w t\vicr.ctzi p. Schlitt. Spro
stawaini.e jego umieśoili·śmy w organie na-

Panna do towarzystwa. 
Powieść Ksawerego de Montepin. 

1) 
CZĘśC PIERWSZA. 

Tajemnica w Pontarme. 

I. 
Dnia 27 lipca 1881 roku o godzinie 

czwartej po poludtniu upał, dochodzący do 
tr zydziestu stoµ111. wytwarzał w Paryżu 
atmosferę piekielną. 

Ciężkie powietrze, przesycone e.lek
trycz,nością, utmdniałi0 oddech; asfalt tog
nirał na trotuarach. Najlżejszy podmuch 
wi atru nie !AIJ,ruszał zakurzonych liści 
drzew, zdobiących bulwary. 

Oł10\\ ia·ne chmury, ciągnące po niebie, 
zapowiadały zbliżającą się burzę. 

Mieszkańcy lewego brzegu rzeki znają 
wszyscy uHcę Garanciere, wązką, króU<ą 
używają.cą dobrei sławy, ale jedną z na1-
sm11tniejszych dzielnic Pa·ryża. Na tej uli
cy w podwórzu staregr0 pa!a1cu furgon po
grzebowy z \\ ydłużoną zie~anego koloru 
krzynią czeka{ przed kamilea1nemi \\'Scho

dami, pro.w.adzącemi1 do mieszkania· hra
biego Karo.Ja. Maksymiliana de Ve~."ri~s. 
zma1dego przed d\w>ma dniamj. 

Tylne drzwiczki furgonu, zwrócone ku 
' ~chodom, by ty otwarte. 

Woźn:ca, obsługujący karawan, stai 
w pobliżu odźwiernęgo palacowego, któ
ry niegdyś w ozi< także zmarłego hrabie
go, kiedy hrabla. miał jeszcze koniie. 

Podwórze, za,6;:rnione podczas najjaś
niejszych g-c.ctzin dnia wysoki.m dachem : 
sąsiedf!i:.ego ko~kioła Saint-Sułpice, smutny 

szym, bo samo si 01~0 c.idz5. Uy wyka
zać, że p. Schiitt ~crwszy naruszył zawar 
tq umO\\·~. wskażemy tylko na~ 6-ty urno
\\)'. Według przepisu p. Schiltt ,winien 
był plactć na dzienkę robotnikom, którzy 
pracując w akorcie zmuszeni byli czekać 
dłużej niż pól godziny na materyał. Tym
czasem robotn•kr sami zniewoleni byli so
bie drzewo znosić i czas mudzić, podczas 
gdy p. chtitt nie troszczył się o przepisy 
umowy. Gorsze jest to, że p. Schi.itt je
szcze przed ,.;, ybuchem bezrobocia wydał. 
czarną l i stę, ktt'>ra prz~padkiem dostała 
siię \\' nasze ręce. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie'\ 
chociaź \\ Czersku członkó\\r nie miało, 
bezinteresownie \\-sparlo braci naszych, 
pod z~1s f;U.:/ .Jrganizacye niernic .:k ic robo
tników han41ebnie zdradzi~y. Robot11.icy 
Polacy teraz przejrzeli i poznali się na ni1e
mJeckiem łapichłopstwie. To też Z\\ i<.1zki 
niewiecki1e nie posi..a.dają się ze złości i rzu 
cają błotem na „Zjednoczenie zawodowe 
polskie" pry\\ atni e- i po gazetach, kłam i .qc, 
co się zmieści. 

Tak pisze naprzykla<l centrowy zw11ą
zek chrześdaflski \\. swym organie, że p. 
Sosil1ski z Boch11111 radz1it robortn1kom pod
jąć nar illOWO pracę. Jest to \\ ierutne kłam
stwo, gdyż \\"laśnie p. Sosii'1ski przywiózł 
pien.iądz.c na \Vsparcic dla strejkujących ą 

stara! się imieniem „Zjednoczenia zaword·.)
wego polskieigo" , by streti.k przeprowadzić 
jaJmajlep.iej dla robotnUków. 

Natomiast prawdą jest, Żie właśnie cen
tro\\ y związek niemieoki chcia!ł zlarnać so 

, lidarność i pragnął robotników nakłonić 
do pracy. Wszyscy bowiem w Czersku 
w11edzą o owym telegraimie długim z Kolo
rni, w którym chrześciański zw·iązek kazal 
robotnlikom w Czersku bez\varunkowo 

· podjąć pracę. Wcale się jednakowoż nic 
gniew1amy, że o.rganizacye niemieckJie ta•k 
czelnie kłamią, gdyż w11eimy, że same so
bie tern grób kopią. a zresztą \VQlno 
psu i na Bożą Mękę szczekać. 

Dla inas nienawiść i wśdekłość Z\Yiąz
ków 1 zw: i.ązeczków niemieckich i wyz\v·1-
ska , które na nas miotają, są najlepszym 
dowo1dem, że dobrze pracujemy. Bo gdyb y 
się nas nie o.bawial1i, toby nas nie wyzy
wali. 

Streik w Czersku dowiódl, jak me in
nego, że tylko organizacya polska szcze
rze stara się o dobro robotników polskikh. 

Nic ustawajmy \\ ięc, druhorwie, w pra
cy, aż wszystki1ch robotników Polaków 
inie zorganizujemy w organizacyi polsk~ej. 
Niech so1bie 111iemcy idą do niemców, my 
Polacy pozostaniemy przy ,,Zjednoczeniu 
zawodowem polskiem". 

Rodacy, niech wam przyklad z Czer
ska oczy otworzy n.a związkji rnemieckie 
i na opfakane po!oż:mie robotm'ka w cza
sa·ch dzisiejszych. Tylko organizacya po.i
ska może wam pomódz, a tą jest ,.Zjedno
czenie zawodowe polskLe". PaniJęta~cie 
o tern, że Polak tylko do polskiej organi
za·cyi należeć może i pow1Lnt1en. 

prz.edsta'\\;1alo widok; trawa zarastała 
bruk, szczeliny w murze nabrały koloru 
zielonawej pleśni. 

To samo zaniedba:nie widocz,ne byio 
na fronde pałacu, zbudowaneg·o z oioso
'\Vego kamienia, ale beiz ża.dnego architek
tonicznego stylu. 

Okiennice na dwóch p1 ! ętrach szczelnie 
zamknięte, z wyjątklem Jednego okna, 
wskazy\\ aly, że śmierć nawi1edziła progi 
tego milczącego, ponunego do1111u. 

Służący czarnry przybrany otworzył 
podwoje oszklonych drZ\Yi sieni 1 na gan
ku ukazali się czterej żałobnicy, niesący 
oi·ężką, dębową trnmnę. Za trumną szla 
pięćdzi;eis,1ęcioletn1a kobieta w grubej żalo 
bi1e, obok niej d\\'óch ml·odych ludzi, z któ
rych jeden mógl mieć dwadzi1eścia ośm, 
drugi lat dwadzieścia pięć. W tyle kro
czyła stara służąca, płacząc rzewnie. 

Kobi1eta ·w żałobie, baronowa/ de Ga
rennes, była siostrą zmarłego hrabiiego, a 
starszy z dwóch mtodych ludz.1 de Garen
nes był jej synem. 

Drugi młc1dzieni.e'c na1zwiski1em Raul de 
Chaltins. syn w1cehrab1ego1 de Challins i 
siostry Ma1ksymiliana de Vadans, nie m'ał 
już ani matki am ojca. 

Dwaj kuzynowi'e i baronowa składali 
całą znaną rodzinę ni·eboszczyka. 

Lokaj, otwierający podwoje oszklone. 
łfonoryusz, służył u hrabiego lat dwadzie
ścia pięć jako kamerdyner wraz ze starą 
Zuzanną, służącą opłak11jącą szczerze z1gcn 
•pana swego. Baronowa znana prz:e'cl dwu
dz1!·estu p!ęciu laty, jako jedna! z najpięk-

niejszych, le-cz 11 najbardziej lekk"imyśi
nych kobie.t w Paryżu, zachowała ślady 
dawnych wdzięków, lubo n i,e przypomtna
ta w niczem plochej ni egdy~ istoty. Su-

Święto :ara w jcJµonii, 
Japonia nie zna wcale praktykowane

go w Europie wypc·czynku niedzielneigo; 
dni robocze idą tam jeden za drug~m bez 
przerwy. ale za to, gdy nadejdzie „Ś\\'i.ęto" 
krajowe, cala Japonia we·seli się i bawi. 
Swiąt takich jest kilka, do najważniejszy-eh 
zaś należą „świeto wirosny" i „święto la
ta", To ostatnie przypada 16 lipca ~ trwa 
przez dni cztery, do 20. 

Jak wszystko w Japonii wydaje się 
niezwykłem Europej.czy;ko\\l, tak też i to 
święto, przejawiające się wybuchem \Veso
JcścJ. dochodzącej n[.eraz do szaleństwa, 
jest n~;;rnrykłem, zwłaszcza gdy zważy
my, że w zakresie reli.giijny1111 jest ono po
Ś\v ięcone pamięci zmarłych, a \\ ięc od
powiada mni·ej więcej naszym ,.Zadusz
·kom". Japol1czycy nazywają te dni „Ura
bo·n", albo „Bomatsuri"; Europejczycy 
zaś, zamieszkali w Japoni11, dają mu nazwt; 
,,święta latarń", charakterystycz:ną bo
\\ 1ie111 jego cechą jest mnóstwo lamp(1onów 1 

któremi w te dni J apof1czycy przystraja
ją swoje domy, zarówna. \\' miastach, jaik i 
po wsiach. 

W religii Japoiiczyków \\ esoto~-~ prz<e
;wlja się mby barwna nitka w szarym ma
tcryale życiai codziennego. W „św~ęto la
ta" wszyscy st.ę weselą, b0 w przekonamu 
ogółu na ziemię w tych dniach zstępują 

·duchy zmarły.eh . Więc wita się je jak u-
pragnio11ych gości, uciechą, \ eselem, 
śmiechh::1m i1 pieśni2mi. Według wierze·ri 
ludowych, duchy zmarłych w ciągu tych 
czterech dni od\\'iedzają domy, w których 
w czasie pobytu na ziemi mi1eszkały, gdzie 
się modlily. Smutno im jest przez rok ca
ły w grobach, -ni'echa.jże więc ucieszą s~c 
choc ;:aż przez dni cztery \Vidokiem weso·
łości wśród swoich następców. 

Pierw1szy dzie(1 „t"więta letnil::(go" lu
dność spędza na rzrekach lub nad brzegami. 
Wszystkiie lo<lZJie i statki przyozdobione 
są kwiafami, wstążkami, skrawkami, bar
wnego fYclpien1, chorąg\v iami nairozmait-

. szyrn1 rysunlkaimi i 1111alowidłam1i. Wśród 
kwiatów prz.i;:1waża lilia, symbol czystf·go 
życia; - ludno ść chce się pochwali12 przed 
swymi przodkami iż życie jej jest czyste. 
I rzeczywiśc1i1e1 , statystyka notuje, że w 
ciągn tych czterech· dni przestępst\\ a są 
wyjątkową rz.adkością. 

Wdnm tym we wszystkich domach i 
Ś\Vitątyiniach pojawiają się nowe maty, na 
przyjęcie zaśvvi1atowych gości. Nawet 
najskromniejszy '' yrobnik sprawia· sobie 
nową matę, którn mu następnie przez caly 
rnk sluży. 

Wspólnem z nasze.mi „zaduszkami", a 
bardziej jesz:cze z obrzędami istniejącemi 
na Rus·1 i Litwie, jest przygotorwywanie 
jedzenia ·ii częstowania niem zmadych. 
Odwieczne przep11sy rnietylko określają ·do
kładnie rodzaj potraw, ale na\v~t ich ilość, 
- nadzwyczaj małą. Potrawy mJęsne i 
" ·ogóle ze zwierząt żyjących, są stano. 
wczo wykluczone; ryż, ·owoce, rodzai ma-

rowy, ·dumny, ni·emal ascetyczny wyraz 
jej twarr·zy naikazyw.a! szacunek, polączo
ny z rodzajem obal\vy. 

Syn jej Filirp .wysoki bi.ondyn, kształt
ny, dystyngowanej powierzchowności, m;i
mo regularnych rysów twarzy n.ie wzbu
dzał sympaty,1. Uśmiech, ściągający \vąz
kie j1e:igo usta, zdradzał gorycz ircini1. 
Wzrok chytry, jakby unikający spojrzen ia 
drugich, nie zaglądał nigdy ludz'.om prosto 
w oczy. Twarz starannie wygoi.ona nada
wała mu pozór prnwnilka, a w tym raz.te 
pozór ów nie mylił, Filip bow~em figuro
wał na liście adwokatów parysbch. By! 
podobny bardzo do matki, nie przypomi1naf 
niczem swego brata dotecznego Raula de 
Challins. 

Te,n ostatni dwudz res topięc :.o letn i, 
jak \\ spomnieli'my młoJzieniec, średn i ego 
wzrostu miał fizyognomi.ę otwartą, rozjaś
nioną ·wyrnzcrn szczerości z dużcmi, p.er
nemi dobroci ,1 słodyczy oczam1. , 

Gęst e ciemne, kręcące się naturalnie 
włosy otaczaiły ni.eco blade, acz ożywi.on e 
·oblicze. Wąs miękki, jed\\ abisty oc 1 er41ał 
wyższą wargę. · 

Na twarzy Raula malował się smutek 
głęboki; zaczerwienione powiek i św1iad
czyły o przelanych świeżo łzach. 

Zatobnicy \\ sunęl.i trumnę do skrzyni 
furgonu; \voźn i ca drzwi zamknął, a zwra
cając s. 1 ę następnie do siostrzeflców nie
boszczyka, zapytał 

- Który z: panÓ\\ odprcwadzi ciało 
do Comp1iegn:e? 

- Ja. - oświadczył Raul. 
. - Proszę, oto klucz od furgonu. 

To mówiąc, podał młodemu człow i;ekow1 
jede:n z tych znanych dobrze trójgran ia-
~tych kłuczy i dodał. ~.i. 

· ~ ka renu z k'jnfituramŁ, - o~o cale ,·,menu, 
dla duchów. Za napój ma służyć tyl .0 
herbata i woda. M~nimalne iloś:j tych PO. 
tra\\ ustawia się na liściach lotosu i za„; 
sznych zakątkach domów. ...,. 

Na wzgórzach, 11ad brzegami rzek, \\' 
pobliżu św1ątyf1, rozpalają Japończycy 
ogniska, niby nasze sobótki, ale lkznieisze 
Ognie te mają być drogowskaza111' 
dl duchów, któremi drogam; mają 
zwraca~ się do. św,iąty!1 i domó,1 
Do tego samego celu służą pDclrndntc, 11 : 

stawiane przed wrotami domostw. f-ia 
ulicach wre wesołość, taike, śpie\Yy, Naj. 
słynn i·ejsze „gejsze'· pe pisują S·lę publkz .. 
nie swą sztuk.i, grC)lmadząc tłumy widzów 
bezpłatnych. 

CZ\\ artego dnia odby\va się „pożegna. 
niei duchów". W tym celu puszcza się na 
wodę małe deseczki z latarkami drobn.iur
i kiemi i z utworami. poetycz.nem( na cześ( 
zmarłych kreśłonern1. N. A. 

Ziemie polski~. 
Z Prug i~ncuodnich Warmii i Mazut 

Toruń. Ze znęcanie się nad podwla. 
dinymi skazał wyższy sąd woj;ermy 17 kor. 
pusu snerżanta Zilca i podoficera Brassego 
na 5 odno,śnie 6 miesięcy ·więzienia i degr..i 
dacyę. 

W Węchałlnie w Prusach Zachodnjd1 
zabił piorun w niedz.ielę 26-letniego Mateu
sza Fabi'Sza, wracającego z odpustu w Wit: 
leniu. 'vV drodze do domu zastałai goi cl~· 
żka burza. Chcąc prędzej dotrzeć do· celu 
usiadł na wóz pewnego gospodarza. Z po. ' 
1wodu ulew1nego dje.szczu , musi1eli si1~ zatrzy 
mać \\' Jarmierzu i schronm1 się wraz z 
w·ozem w szopie. Peszcze. konJ nie \ry. 
przężono, gdy piornn uderzył w sżopę i 
za1bil Fabisza oraz kol1ile. 

Grudziądz. Proces pprzeciw.ko posło
wi l(ulerskiemu o rzekome podburzani1e do 
gwałtów za artykuł p. t. „Czy Polska 
zrnartwy1chwstanie'', miał s::1ę to:::zyć dziś 

we wtorek. Termin odroczono jednak do 
10 sierpnia w celu zawe·z\.\ ani a nowych 
świad!k6w. 

Elbląg. Straszne 1nieszczęście wyda
rzyło się w niedzielę po poludniu na torze 
kolejowym Elbląg-Ostród w Prusach 
Wschodnich. Pociąg przejechał w pobliżu 
Milomlyna (Ue,bemilhl) powózkę, w której 
suedzial kupiec Domnik z żoną i dwoma 
paniami. Jedna z paf1 odniosła ciężkie u
szkc.ctzenia, reszta osób zabitc.1 została na 
miejscu. Konie. również wbite a powózka 
rozbita w kawałki. Przyczyny strasznegu 
wypadku telegram nie podaje. 

Z Wiei. Kr Poznańskiego, 

Miejska Górka. W niedzielę odbyło 
tutejsze Kolo śpiewack:'. .e 10-letnią rocwicę 
swego założenia, połączoU1ą z zjazdem o
kręgowym. Do popisu star.ięlo 13 posz·cze-

- Ma pan papiery, jakich ,,-ymagać 
będą przy pO'grzebie w Cornp•egne? 

- Mam wszystkiie potrzebrne <lowo.dy. 
- W taikim razie niech pan raczy za. 

1ąc mJejsce w przednim przedziale, mus:
my cdjetdżać zaraz ... już późno, grozi bu 
rza. 

- Chcesz podobno zatrzymać s i ę "' 
Pontarme - zaigadnąl Filirp. 

- Tak Jest, kochany kuzynie - od· 
parl Raul. 

- Dziewięć mil jednym tchem - za~· 
\\'ażył woźnica - przy takim upal·e kome 
gotO\\'e dosta~ ochwatu . . 

- O której staniecie jutro w C-0n1pi ~· 
gne? - da.w(iadywal się Fihp. · ' 

- Wyiruszymy z Pontarme o czwar: 
tej rano, będziemy na miejscu o <lzie\\'iąte; . 

Nabożeflst\vo zaimó\vio.ne na polu· 
dnie? - pytała baronowa. 

- Tak jest, moja ciotko: · 
- Zatem ia i Filip staw11my się tam na 

krótko przed rozpoczęci em ceremo ni.i. 
- ttoncryuszu - rzeki Raul do ·ka· 

me.rdyne.ra, - pierwszym pociąg(Jem ran· 
nym pcdążyc i e do Comp,iegn e z Zuzami~ · 
Berthauidem. ~ . , od· 

- Dobrze, pan ie Raul, pośpieszym} 
da6 ostatnią posfogę nasze.mu P~~u. 11J1 C· 

- Proszę nie zwlekac <lluze.J -
2 

cie.rplhvił się woźnka - chmurny .cora , 
groźniejsze. trzeba ujechać kawafok drog 
przed burzą. 

- Sia~a:ri już. . . „ 'akbl' 
CztereJ zalobmcy zda\vah H~. ! kC 

czekać na coś; jeden z kapeluszem w ~~· 
zblizył się do Raula, mówią: gtose•m s 
kim: . za· 

- M8.my nadzr, ,j ę, że pan o nas we 
porńrii. , . 



gólny~h towarzystw. ~o~cya ~ozwołila na J 
pochód z tern zasrrzczcmem, ze sztandary 
zaproszonych towarzystw 'llił.! będ~ .nies1-0-
ne. Jedynie miejscowemu Kołu 'piewaL
kiemu w-0lnc było iść w pochodzie z zran
darem. ' 

Poznań. Proces polskiego aptekarza. 
DonosiLiśmy swego czasu o proces~e kar
nym, który wytoczono p. Dzierzgorwskie
mu. aptekarzowi z Poznania, z powodu sy
gnatury w języku polskim. W pierwszej 
1nstancyi p. Dzierzgowskiego zwolniono. 
lecz zastępca prnkuro.toryi cdwołał się do 
-drugiej instancyi. DlJ:'ś rozpatry\\ ał spra
wę tę sąd ziemiai'1ski i skazał p. Dz1erz
go\vskiego na 3 mr. kary. Pan Dzierz
gowski wnil~sie jednakże rewizyą. Zasady 
wyroku podamy późniei. 

Poznań. Brutalne.go czynu dokonał 
ucze1i młynarskJ ,,. ml,Y1nie $wi1~wjaf1skdm. 
W sta\vie. kąpali SiG dwaj synowie yoźnicy 
młynarskiego. Ucztf1 przypatry\\ ał irn się 
przez pewien czas, potem oddalił siG. 113-

stępnie. wrócił z teszyngiem, \\ ymierzył 1i 

zrainiJ 14-letniego chlcpca \\ glo\\ ę. Zra
mony upadł natychmiast we \\odę. \Ny
dobyto' go z wcdy i zawi,ez!1ono do laz:nc
łu. Kula tkwi w mózgu, i dotychcz:is nic 
m-0żm1 byio jej usHn~1ć. Stan cltłop...:a jtst 
beznadziejny. 

Ze Slązka czyli Starej Polski~ 

Gliwice. Prz::'.ci1wko rcdaktoro\\ i 
„mosu SI." p. Różanowiczowi rnial się w 
sobotę toczyć proces o „pcdburza111~e do 
gwattów'·. ZbrcJni tej rn;;a! s.ię dopuścić 
cskarżc1ny przez umieszczenie \\ „Przyja
cielu dziahvy", tyg::drn~owym dcdatkll do 
Głosu", wiersza Maryi Skolnickiej pt. 

"co w ojczyzna". Oskarżony OŚ\\ iad ... 
~zyI, że ni·Gmieclde tłomaczen1;c \\ icrsza, 
Jla którem prokuratorya opJ,era osikarżc,1~ie, 
jest biedne i stawił wniosek o powołanie 
profesora języikó\V słorwiai'1skich dr. Neh
ringa z Wrocta\Yia jako rzeczoz•na\\ ·cy, 
oraz o przekazani1e "iersza do przetloma
czenia prof. Nchringow:i. Sc.1d po dłuższej 
naradxie przychylił się do Lgo '' niosku i 
odroczył spra\\ · ę. Pro::es odbędz1ie się 
\\ ięc dopi,ero za ' kilka tygodni. 

Racibórz. W nJ.cy z piątku na sobotę 
zamordowany zostat "oźnica Józef Kost
ka, zatrudniony roZ\\· ożen1:em piwa z bro
waru Lexa w J..(aciborzu na O. <.1Ślzku. 
Zbrodnia popełnucną została na szosie z 
Raciborza da Piotrowic. 

\\JiadomośĆi ze Ś\tiiat a. 
Niemcy. Licz~nie ludności odbędzie 

się \\ Niemcze.eh 1. grudnia rb. W formu
larzach służących ,do zapisywarnia po
szczególnych csób znajdowar~ się będą 
także zapyta,nia co do języka oj:zystego z 
następującym ,charkterystycznym dodat
kiem: Jeżeli mowa ojczysta nie jest nie
miecka, należy napisać, czy wlaś:::iciel 
karty mówi płynnie po ni,emiecku. 

Bardzo to ·pięknie, pisze „Orędownik", 
ale statystyka układana ze. z1naną skrupu
latnością nieni1ecką, niewątpliwje wszyst
kich, którzy płynnie mówią po niemiecku, 
zaliczy do Niemców, i takim sposobem li
czba Polaków wyn0is1ić będzie na1weł nie 
3 i pór mniona, gdyż bardzo, wiele z n ich 
mówi plynnie po niemiecku. 

1ajlepiej \\ ię:.: dodać na karcie, że się 
PO< niem~ecku ptynn.ie nie mó\\d. W rc\ku 
bieżącym ludność Niem,'.1ec prZl~\kroczyła 
60 milionó,,- i wynosi 60 milionów i 164 
tys. dusz. 

Z francyi. Pisząc o rozmowie \"liitte
go z Rouvie.r'em „Tcmps" powjada, że 
rząd rosyjskij by! tego zdania. iż sojusz z 
Francyą nakłada na nie.go obowiązek po
wia1damiania rządu francuzkiego o siwych 
zapatrywaniach co do rokowai'1 pokojo
wych. Także strnna finansowa tej kwe
styii była omawiana zarówno odnośnie do 
bliższej jak .i dalszej przyszlości. Zresztą 
twierdzono zgodność obu rz<idów co _do 

niezmuemnegc zaichowania w mo.cy soJu
szu i uznane go ab~\cni,e za równic cenny, 
niż byl kiedykolwiek, albowiem zape\Vl11J 
on zgodność po!ityki1 rosyjskiej i francu~
kic;j na rozmaitych polach, na któr_Ych_ obie 
strony mogą sobie nawzajem udz1elac po-

. mc,cy dyplcmatycznei. Co się tyc~y "_Y
slania eskadry francuzkicj do StanO\\r Zie~ 

'dnnczony,ch Rouvier i minister marynarki 
Thomson p;wzi:ęli ostateczną uchw~łę. 
Eskadra odpłynie z końcem października. 

ZMarokka. Prz:edstawiciel Niemtec 
hr. Tattenbach wysila się na wszelkie SP?
soby, aby przekonać sułtana Marokl:u, ~e 
~ez lub Tangier są yedy!l'ie odpow1edr~ 1 e 

uttanowi myśl ta· naturalnie pc~hlebia. 
!Vlnno to ruie jest on doi tego stopn~a 0?0 -
Jętny na. swoje vdasne intct1~'SY, arn ~asle
D ~ony, ał;>y ni.e \vie.dział, ·że wszystkie ra.-

dy niemiecldego po la mają na względz. 
·cl· niemie.:kie ". pi ... rn zym rz dzie, „ 

dopiero potem rnarokka:'1 kf'-· An li . 
Fran ya i Hi zpania nie tają, że \ olałrb.-, 
aby konierencya zebrała 1ę w ·an eb3.
stian; Tan~icr je. t niczdro\ y i ni \ )' o
dny, a f ~z nazbyt odległy i możlm ie 
niebezpieczny. le, wierny S\\ Ol n i11-

trukcyom, aż'~·by sprze i\\ria~ ię każ j 
nryśli. pochodz4cej e;<l moca r t\ za
chodn i'2h, hr. Tattenba~h nalega na ułta
na, ażeby zmtL ił mo..:ar t\\ a do \\ r łania 
delcgató\\ do fezu - gdzie wpływy nic· 
mieckie s4 najsilif ej ze. a środki konmn i
kacyi z t:u~~pą najuci~żliwsrJe. Tym ... za
sem \\ iGc miej. ce konicrencyi pozo ·taje 
n i ezdecydo\,·a11cm. 

Pra\\ ie nie ulega \qtpli\\ O śd, że, za
nim pr1yjd2.1:e, d 01 konfcrcn yi mi~dzynarn
do\\'ei. ng;lia. f rancya i Hiszpania poro
z11miei:.1 się bliż e j między sob:.\ drogq dy
plomaty ..:zn'-l -- ż;; .odbędą poniekąd " tc;
pnq konferencyę, uło ż:.1 program Jakiejś 
ahyi it!dnolitci. Podobt10 program ten 
będz!ie zakc.nrnnikowa11~' 111 ·irn1ym p·11\
stwom, co SPO\\ ot.luk 1J.1~Za\\ ot.lnic szcre~ 
uktadć)\\ przedkonfcr~1ncyjnych i możl.: 

wywoła jeszcze ze struny Niemiec n· .we 
pre testy. Ale mocarst\\ a zachodnie po~ 
stan_,\\ Hy U\\ ażzr~ myśl ko1nkrencyi, jako 
\\ ysz!ą z gło\\ y tylko sułtana - co 
Niemcy d-0 nieda\\ na nparc··e francyi 
przypc·minaty - ·t \\ spra\\'ach przygoto
wa\\ czych najzupeł11il:j igncHowaić dyplo
rna,;::yę bcrli!'1ską. 

:;wnm\·isko sułtana polepszyło się 1 

wzmogfo niepcirnicrnie dzid przez Z\\'ycię
stwo, odniesione przez jego wojska p;d 
Udżdą nad siłami pretendenta, który, znie
chęcony niepO\\ odzc..111iem, schronił się \\ 
gtąb kraju, do clk-0lic Tazzy, gdzie jesz •.::?..: 
ma dcść lircwych stronuiikó\'. 

„Echo tle Paris'· podaje dosł oi\\ ną 
treść OŚ\\ 1iadczenia, jakie jego korespon~ 
dl~1nto\\'i złożył \\. Madrycie hiszpa1iski 
piern szy mi.1nister, Monte ro Wos. Brzmi 
ono: „Hiszpania postan0,w,1ła '\\ zią(; udz.13.l 
w marckkai'lskiej k1onfcre11cyi, jednakże 

pcd '' arunkiern, że program bGdzie jej po
przednio przedłożony i :i,e uszanmrn11e bę
dą poprzednie traktaty. mszpainia i;iic 
zrzekni1c siG żadnego ze S\\ c~:d1 pra'vv, nic 
będz,:e szukała innych, 11m\·ych korzyści: 
Nieprawdziwe są pogłoski, jakoby rząc.I 
obecny był przeci\\'ny francusko-hiszpai1-
skici lrnnwencyi; rzeczy się nnią wręcz 
inacz:_\j, rząd je.st absolutnie szczerym 
zw0Jenni1kiem ścislego porozumf.1eni.a1 tak 
z f rancyą, ja1k z Anglią - a nadto jest zu
petrne zdecydo,wany dzialać z temi mocar
stwami ręka w rękę podczas k81nifcren::;yi". 

z Chin. Z Peki.mt 1rndchodzą wiado
mośc,i, które \\ skazui:.1. że chociaż w tej 
chwili jeszcze tamtejsze kola rządO\YC .wa
hai<.1 się między \\lielu i bardzo rozmaitymi 
pla1:ami reform, to jednak z kol1ce~ wo,J-
11y llastąp,ią radykalne. w catem panstw1e 
zm1,any. Dziś już, jak donosi p~ki1iski b
respmdent „Daily Telegraphu", posta~,o
wiono wystać kcmpetentnych ludzi do Eu
ropy i Ameryki w celu poznania ~yste.
mów rządu konstytucyjnego. Zupełnie t1K 
samo postąpiła Japon;i1a, 'kiedy p_o ~ewolu
cyi wysłaia z podobną misyą ks1ęc1:i I wa-
kurę. ' 

Dwóch urzędni,ków chii'1skich uda sil; 
przedewszystk1em do Japoni1i. Do inn~ch 
dele1gacyi~ przyłączy się minister _wo11~y. 
Specyalna rnisya1 wyjedz~e do Tokio z Ja
kąś atjną misyą, dotycząe<t Mandżuryt 
_ a wszystkie delegacye rozp:Jczrn.1 swe 
prace/ z początkiei;i \Hześnia. 

Wspomniany korespondent ot~zymał 
egzemplarz, prngramu reform, ulofcnego 
przez znanego z potężnych '' pty\\'O\\r \\i

cekról2J Juatl!-Szi-Kai. Prngram ~eJJ, na 
który ccsarZO\\ a wdowa pcdobnc się zgo~ 
diiita, za\\ iera następujące punkty: _lJ 
\Vladze miejscowe w catem pa1istwie ma;<~ 
otrzymać specyalne przywil1<:je; _2) ,n::ist_q~1 
znpcina reo rgan i ~zac ya rządo \\' CJ adm lll I
st racyi, \\' calem pM1stwie zost~ną mian~
wa,ni nowi urzędnicy; 3) ustarne wsz~lka 
różndca między Ma1ndżuryq a Chmam1 
Mandżur·ya będzie p-od każdym \\'Zg'.ęd em 
'integralną częścią paf1stwa; -t) rz<.ld_ rne ~ę
dz1e wierzył ślepo składanym sobie ?b1e~ 

. , a ·azcm od1)8W1edlll tnicom, \\ yznaczy z 1 • • 

czas na wypróbo\vanie zre1.:>rmo,\\ anei ~~
.ministracyi. 5) Stary system, według klll-

. ' · d ko'"' Z" talli~ rego mianowano 111 zę .rn "· ': . 
z111il''1Siony. 6) Wprowadzony bQdz1e S}
~te1;1 wspferanja ubogich; 7) ~aprowadz<:
ne będą szkoły na przestrzeni całego p~11-
t \'a. 8) Również obowiązkowa słur:b.a 

s ' . k, O" ·a. 9) Pozwoli się \\ ładzom tniCJ-
'\VOJS H ' . • I . 
scowym używać pewnej imary rneza. ez-
, , . 10) finanse pa(1stwa będ~ wzmoc-
1,osc1, , · re fun<lu
nione przez stopniowe ~c1ąg.a1 ; 
szó\v z wszystki...:11 pr::;w:r:~yJ. 

Z róiny h stron. 

JIJĆ. 

Osłatni2 wiadomości. 
P e t e r s b u r g, Japoi'1czycy rozpo

częli znów ruchy oskrzydlające. 
J( o n s t a n t y n o p o t. Położenie ma

hometan na Krecie pogars1.a się z dniem 
każdym. 

Wiec polski 
odbcuzi:\~ s:iG dnia .'30 lipca o godz. ;..22 na 
sal1i p. Dres \\r Stccle 1 111. I h~otlstr. nr. 2 
Na wiecu b·„il'l omm\ iane sprawy Pc'>ża!1ca 
św. 1 upicki duchownej \\" Stecie i koli y. 
Na \\1tec ten zaprasza siG wszystki~h l~<Ji
dak<'>w i I~odaczki z Stecie i okolicy. Ko
mu leży spr:.nva op:ck1 duchownej na ser
cu, 11,icch na po\\ yższy wi c podąży. (2d) 
' ,Jan Mislurny. 

;-...1~~·--.r-~. .......:..,.,~~-.-..;-...I~ .J"/. 

UKŁADANIE f ALD. Materye u~fada w 
faldy poc.Uug każdcl<!<> wzo.ru. pn~dko l' po ,i.;c-
11ach 11ajtal1szych. f ARBIERN1A GALLUSCtł· 
J(E, PRALNIA W BOCHUM. Tel. 11r. 911. 

filie: Hofstedc, ticrnerstr. 259; lienr t! 
Balmhofstr. 3. 32, 7.1, 134; Elckel, 'Rohl:n~hau- \ 
sen, Linden, Hattlngen, Lans::endreer, W tŁte11. 
Annen, W erne, Liitgendortmund, Marten, K· -
strop, Wattensclteid, Kamen, Marten, Dortmun,\ 
r-:,......·'"""·~"-'·~~ ..1 ·,.....:-1~·---:-1.:-...f:-..I -·-··-•i""~-··---- Na Łużycach 
- ,test Jo bprzedania tylko dla_ P.a-
• Jalt a, go~cinicc wraz ~. mc.lk~ 
• sala. Bliższej wiadomo::H'l mb:reh 

Ił ... · . J. RegTulski . 
::ScnL:enberg, :N L. 

• 

~lardn 

i• 111być p lr•ką 
około 

11b 
ż z -

l·b'1r' bard.?.o dohrn • odrol1iont„ 
w zyotki lobr dod. tki, 

uobione ~ .rodłu~ najno" z j 
mody, tak7P ba1·dzo lłtę 11e 
C'.l.urne ubraniu, t k el '~nn-
cko ocluruhio11 „ :i:t! \\ ygh!dnj ~ 
jnkl>y były robion ·podług miu1y 
W art o· ć ich do ·hodzi n?. do ~ 2 
1narnl·. Od dzi~, aż do :łO 
liJłCn, godzin~· :ł w pohHłnic 
~pr?.ednwnć bę<l.zh!rny każd ubra
nie, be;.: \\'z~l~dll li l jcO'O 1·z"

<'.z~· \\· i~1ą wartośt'· po 21 marek. 
Wielka p rty,a 

t1brań clla mężczyzn 
= z 1•eHztek = 

bur•l..:o degancko odrohi1Jnych, unj -
11ow. y krfij : •kgttneko li Ż)\rych , dop(iki 

~ap1H rt3fl'7.: 

każde ubrane t_v!ko 18 75 w. 
Do każdego ubr1.11ia, rr.oż' ubi knż1ly 
°""'Yhrnć z11pcłnic durmo. lirmlz11 l'lcg:m-

t.rl••K ART O G, 
Bochum, 

wł. M. ~f1schkowski, 
tylko ul. 25 Oherc ~Iarkt·tr. 2:.i 

j narcfoik flo;-;L'llStr. 
.Xajwi~k:--zy i naJtai1~zy 
(1) ~pecyalny w Hoc hu m. 

rz•JC' ni\ na T.SC ~AN, 
St. Szaja, 

odvrnłuj~ Ub h Filia er 3US0D KłrchwcO' 140. 

M. Mllczy6ski. 
(1) 

Jl~ •••• Najwiekszy skład I ołonialn) 

Koło ;:~!~~~t~· 
z powodu 
zbit!gU O-

koliczn. ości bardzo tl.l 'lio. J 
B .) cJ,•1•n. \Villwl·n-<t.r. 1 n 

tłuszczów 1 włłł. 

Olej lniany litr 4S fen. 

(łar drewni• ków, butó 
dla koksarzv i · Io z · 

• 

olbrzymi ) tanio. 

ot Jhrok'a 
dom obuwia. 

-Ul. l w•>tcowa 74. Herne, Bahnhofstr. 

J' 



•••••••••• • •• • • • Kawaler Polak • 
• 26 lat licz,cy, majj\tku poeiadaj14cy prze- • 

• 
•wo 3000 marek, ma zamiar jaki in- • 
terH mniejszy kupiecki zalo-

• iye, do czego potrzebuje żony, któraby • 
• była biegła w ta.kim interesie. Zgłosić • 
• się mogj\ panny lub młodsze wdowy • 
• bezdzietne, ile możności z fotogra.fl11i je- • 

• 
żełi posiadaj!\. Fotografie i listy zoeta- • 
Dlł zwrócoae. Adres : • • F. K. nr· 55. • 

: Waane II po8tla1erod. • 

••••••••••••••• 
Szanownym Rodakom donosze, iż osiedli

Jern sie tutaj jako 

piekarz polski. 
Prosze Szanownych Rodaków o poparcie 

mego przedsiebiorstwa. 
Józef Tuszkowski, Langendreer, 

ulica BJiicberstr. nr. 8. 

~„„„ •• „„„„„Im! 
Krawiec polski 

Fr•nciszek Dukat, 
mieszka 

I I • w Biillen --~ 
przy ulicy Friesenstr. nr. 15. 
Najlepszy krój 

ceny umiarkowane. 
I f 

Józef oski 
w Herne, 

poleca 

korony ślubne, welony, pier· 
•~Ion:L.i ślubne) broszki, krzy
żyki złote i pozłacane z łań· 

czuszkami, korale p1·awdziwe 
siekanki, prawdziwe bursztyny 
i wiele innych rzeczy. 

-lfllller I 

• 4 

kożuchów, blelłzoy, szelek, rękawiczek, lasek, 
portmonetek. 

WYCIECZKA W BOCHUM . 

odbędzilie: się w niedzielę, dnia 30 liipra o 

godz. 4 po pot do ogrodu p. Walburga w 
Hofstede, ul. Poststr.. O liczny udzial Ro
daków i Rodaczek z dziećmt uprasza 

m 

Książeczka 
dla pielgrzymów 
udajj\cy~h eię do miejec cudownych 
w Nevi blf8, lltvelaer, Werł, 
Ha.ltern itd. Cena 50 fen. z przes. 60 fen. 

(<l) Komitet wycieczek latowych. 
Reparacye, pociąganie parasoli od deszczu i 

slońca. Za Inseraty i reklamy wobec publi- Adres: ·•Wiarus Polski''. 
Bochum. •H••••u•••••• czności Redakcya nie odpowiada. I ~~~----•-•m•i•llii• 

F. Józef oski 
w HERNE, 

ul. B a h n h o f s t r. 52. 
N apr.zeciw N owej ulicy. 

-~ - . f 
Księgąrnia polska w Habinghorst 
poleca wszystkie towary galanteryjne jako to: 
zabawki dla dzieci, ozdoby wlosów <Ila pań, 
szczoteczki do wąsów, grzebienie, świece, har
moniki,. noże kieszonkowe, oleik~ wszelkie ma
.teryaly piśmienne i WYroby papierowe, miano-
wicie olbrzymi wybór kart z widokami·, powin
szowaft. Dalej polecam wszystkie towary reli-
gijne, jako to: krzyże, różańce, szkaplerze, 
figury wszelkiego rodzaju. Olbrzymi wybór 

:Rudolf Ro bert,:a.ast. I 
właściciel M. Gerber, 

Kamen, narożnik ul. W eststr. i · Schulstr. 

Najstarszy i najwi~kszy w Kamen interes specyal. 

Eleg. garderoba dla panów i ehlopeów. 
Ił Pracownia uhralt oodług miary 

przy gwarancyi za dobre ieżenie. • S I 
Wszelka garderoba do roboty. 
s .pecyalny oddział 

OBUWIA 
KSIĄŻEK no NABOŻEŃSTWA I dla pań. panów, i dzieci tylko dobrej I trwalej 

i powieściowych, kalendarzy i t. d. 
Oprawiam obrazy wszelkiego rodzaju pod jakości, po cenach bardzo tanich.· 

zupelną gwarancya oraz dostarczam wszelkie 
obrazy tak narodowe jak L religijne. Micmowi-
cie towarzystwom dostarczyć moge stępie, pa-

miątki wszelkiego rodzaju. Dla Sokołów naJ- •••••••••&•••••a••••••• lepsze sokoliki, śpilki, broszki nar „ laski, łan- • W W W • W U9 

cuszki itd. e · Fabryka parasoli w 11erne • • . Osobom, które wyzei wymienione towary za- I • 
mawiają, mianowicie Sokolom, daję w~soki ra- • wraz z największym 
bat, jeżeli zamówią za przeszlo 5 mr., i towary 
tę dalej sprzedać będą. Towary wysylam • ~kładem kapnlus~\J •. c~apek 
tylko za zaliczką lub za :poprzedniem nadesla- a 1' ~ liił J #ił • 
niem pieniędzy. Zamawiających proszę,. aby W B h h f t 24 D B h b ~ t 7J 
zawsze swój dokladny adres podali. O popar- • a n. O S _r. · erne a · ~. 018 r. • 
cie interesu prosi • naprzeciw Re1chshallen. obok gosc1ńca Vo;la. 

Marcin Jarczyński • , • 1~1etun nr. Do;i. , • 
• N1edosc1gn1onv wvbor parasoh w Habin~borst, poczta Rauxel, Romerstr. 20. A • • 
w od słońcą i deszczu ..... „:„„„„ ...... „„„1111 ' ---

znanej, dobrej jakości lfl!iłF'" własnej roboły ..-w od 1,50 
Polecam mój bogato zaopatrzony 

skład skóry na po
deszwy i· wierzchy 

jako też wykrawane podes'lwy, 
cholewy podłnc miary i wszelkie 

artykuły sze"\'i'!kie. 
Witten Witten 

Karol Balhorn, 
Oberstr. 4. Oberstr. 4. 

• do najwięc"1j eleganckich. 

• KAPELUSZE~~~ • • • • • • • 
Q • 

najlepsze fabrykaty krajowe i zagraniczne, 

czapki, krawaty, bielizna, rękawiczki, laski 
itd. po rzetelnych, ta.nich cenach • 

I S Wszelkie reperacye ~ 
oraz powlekauie parasoli wykonywa. się na życzenie 

tychmiaet we własnym warsztacie dobrze i tanio. 

Ul. Bahn- I ... •• I (Jl. Bahn-
hofstr. n. „an u.au erhofstr. n . 

Polska usługa Polska usługłl' 1 

~ > • 1 • ' t ' • -' I 4: ... ~,:., .-.:, ' •• _;\ • • 

1·:~!~~~·····~~!8~~~··· 
. · Baczność! 

...- Dobrze I tanio -.a 

w .ski id iii skór 
pod firm~ 

H. Schlieper 
w Oberhausen. 

Największy wybór pode•zew i wierz
chów, oraz wszelkich artykułów 

szewskfch. 

· W Gelsenkirchen~ 
tylko przy ul. Bahnhofstrasse, 

li w ogrodzie hotelu ,,Bahnhofs-Hotel·' 
naprzeciw nowego dworca znajduje się, jak dotąd, tak i nadal 

za ład fotograf ie z ny 
GERMANIA . 

12 fotografij wizytowych osoby dorosłej 1,9-0 mr. 
12 fotografij gabinetowych dorosłej osoby 4,90 mr . 
10 kart pocztowyc.h z fotografią 1,50 mr. 
pod gwarancyj\ wybornego wykonania o czem wiele tysięcy zdjęć 

najlepszem są świadectwem. 

__ W niedzielę otwarte cały dzień. = 
Wyborowe powiększenia we 

własnym zakładz'e. 

Ba.rdzo piękne zdjęcia, dzieci, 

~Uprasza się zważać na 
grup i rodzin. • 

dokładny adres·~ --
c Dren, 

Naitańszy i 11ajwiększy c b r z e ś ci a ń ski skład w mieJscu. 

enr 
Herne, Bahnhofstr. 10: 

Najtańsze źródło zukup11a ma· 
terJj na suknie, ubrań dla Dlf.'Ż• 
ezyzn i dzieei oraz kon:fekcJ i dla 

++ niewriast. ~ 
Zawsze polska usługa. 

Za dnk. oaklad ł rcdalrcye od powiedziaJny A to o ł fl r e ' J k · w Boch1Jm - Naklade.m i czcionkami Wydawnictwa „ Wia run Polskiego" w Bocluun. 



Ir. 171. BQOham, sobota 29-go oa 1101. 

itdlłenne pismo 11dow1 dla Polak6w na obazytnłe, pośwłf'ont ~wiali• oraz sprawo uarodowym, lltycznytn ł 2arob 

f/JddD SMllnaft I 'W"J'ltłkłe• bł Jtł1'ilłt.eoYClł. 
lrlł•tl•t• kwarłtlH u '9tscltl ! • liatowYch wyno1i 
, ... li łn .• • • t4•ouułem io •om• 1 mr. 92 len. 
JfilllH P•lakJ•• sapł11ny Jett w cenniki p&czto~'lll 

'" uati•• .J. tolni1c~0 1tr. 12!. 

I Imię Baże za Wiarę I OJczrzn1 1 
Za latraty J>lacł lic n era ,.łYW li 
osi;loszenia nmiH1'czont pned lnstratami fa 
czesto C>Klasza. otrzyma rabat. - LI t do ,Wł• 
Po kieKo" naldy fran ować 1 oodać • nich • 

•Y adres vi~ace20. Rc:lrnt>lać 'ft\ 

Redakclla, Drukarnia i Ksi~garnia znajduje się w. Bochum, przy ulicy Maltheserstras;,,e. - Adres: „ Wiarus Pol ki", Bochum. - Te I ot o n u m" 1414 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

•ówić, czytać i pisać po polsku! Nie jest 

polakiem, kto potomstwu swemu zniem

czyć się pozwoli! 

Z wypadków dnia. 

Szwe~ya i Norwegia. 

Parlament przyjąt wmosk~ komlsyi, 
wybranej dla sprawy zerwania łącznJści 
z Norwegią. Nie przyjęto w przedsta wiCl
nei formie wniosku rządowego. Postano
wiono tylko· wówczas rozpocząć z Norwe
gią rokowania w sprruwie zerwania ł<c1cz
nośoj., jeżel1 nowo wybrany sejm no rwej
ski przyjmi:e wniasek o zerwamie l4cz~10ki 
i tern samem naród norweski przez głoso
wanie wypow.ie swe zdanie. W razie zer
wania łączności Jmmisya żąda, aby ID obu 
stronach granicy miiędzy obu pailstwami 
ustanoWJć obwód, w obręl:ie którego 1st-

1 niejące twierdze mają b-y'ć, zniesione1 i no
wych wznosić me wolno, dalej aby handel 
przejściJO'\VY przez obai kraje nie doznawał 
utrudnień i aby ina Szwecyi nie ciążyły 
żadne z.obowi.ązania wo~ zagranicy na 
rzecz Norwegi. W końcu kom~sya propo
nuje zaciągruięcie pożyczki 100 mil1.0nów 
koron szwedzkich nai •nieprzewidziane wy
padki. 

Jak wiadomo, mi1nisteryum szwedzkie 
Po<lało się do dymisy~, 

Kandydatem Polaków na okręg chełmiń· 
sko-toruńsko-wąbrzeski przy wyborach 

uzupełniających jest p. Jan Brejski. 

W gazetach zachodniiO-pruskkh czyta 
my: 

Uzupełniające wybory w okręgu wy
borczym toruńskol,..chetntińskd-wąbrze,
skim do parlamentu niemieck;iiego odbędą 
się 7-go wr?Jeiśnia rb. 

Kandy1Clatern naszym jest: 
pan Jan Brejski 
z Tor u n ~a. 

Pisano w lipcu r. 1905. 
Prowincyonalny Komitet wyborczy na 

Prusy Zachodnie J Warmię. 
](s. Dr. A. Wo'lszlegljer, prezes; J. Sass
Jaworski, sekretarz; Ks. dr. Thokarsiki, Si. 

Sikorsk,ij, dr. Kubacz. W. Marchlewskh. 

Telegramy~ 
L o n dy n. t,Daily Telegraph" dono

si, że celem spotkania się Wiilhelma Jl. z 
carem było uzyskanie przyzwolenia cara 
na myśl osadzenia na tronie norweskim 
członka rodzliny Hohenzollernów. 

I< o P e n h a g a. Spotkanie się Wił· 
helma II. z królem duńskim ma nastąpić 
dziś, w piątek. 

T o k i o. Japończycy zajęli Aleksan
drowsk na Sachalinie. 
. Cherbourg. Prezes komitetu mi~ 

nistrów rosyjskich Witte odjechał w 
czwartek do Ameryki na pokładzie statku 
niemieckiego l(aiser W1ilhelm der Oros-
se". " 
'!!I _zn~ e:ezz; _______ LS±LLLC .&LL2!~-

Polacy na obczyźnie. 

łlabinghorst. Policya urządziła w 
składzie znanego tutejszego Rodaka na~ 
sz.ego P. Marcina Jarczyńskllelgo wielką re.
\Vfayę i' zabrała1 386 kart pocztowYCh, 16 
kal~ndarzy Maryailskich, 11 airkuszy papie 
ru listowego, 3 obrazy Kościuszki itd. Re
\\~zya odbyta się pOdobno na skutek de
nun~Yacyi jakiegoś Polaka. Gdyby t-0 pra 

wda być miała, toby powiedz~eć trzeba: 
Wstyd i haiiba takiemu człowftelrowi·. 
Niemcy mówią: „De.r grosste Lump im 
ganzen Land, ist und bleiht der Denun
ziant" - t0i znaczy, żel „najwn~kszym ło
trem w całym kraju jest i pozostanie <le
nuncyant. •• R. 

lenistwem, nabiera złych narowów ociera 
. . ! 

się o zepsucie, slowem - w zaraniu żyx:ia 
styka się z tem wszystkicm, przed zem 
pragnęl:ibyścae ustrzcdz ją jak najbardziej. 

Czyż nie ściskają się serca wasze oj
~owie 1i matki, gdy patrzycie, jak ma;nie
Ją te mlode latorośle, z których miały wy
strzelić konary waszych nadziei, wasza 
podpora na starość, uwcselcnie dni sędz1-

Sprawa strejku szkolnego wych, chluba kraju, zadatek lepszej przy-
szrośd 1 bll0gosla\V~ef1stwa Bożego; jak 

w Polsce potl Moskalem, je warzy żar zepsucia i próżniactwa, jak je 
Od pół roku dideci polskie bojkotują czyni niezdolnemi do owocnej pracy w 

szkołę rosyjską. W spraiwie tej i jej skut- eh\\ iN, gdy kraj najtęższych sil potrz~bo
ków zdania są podzielone. Jedni <lama- wać będzile, aby mu zapewnić roz.wói 
gają siię dalszego streiku szkolnego, inni zdrnwy, jędr.ny, trwały? 
W'Skazując na zigubne dla młodzieży skutki Prywatne nauczanie zlemu nie zara-
żądają powr-0tu do szkól. dz1, korzystać zeń, bowiem, mogą tylko 

W niedzielę, 23 bm. odczytano w ko- dzicctJ. rodziców zamoinych, posiadających 
§dafach warszawskich następują.cy Ust pa- środki na kosztowne wychowanie. A co 
sterski1 ks. Arcybiskupa Popiela zwrócony s,ię stanie z całymi zastępami młodzieży u-
przeclwko stnejkowi1 szkólnemu: bogi ej? Dlaczego syn kmiecia, rzemie-

Skoro podobało się Bogu na barki mo- ślnika, biednej wd-0wy, na wpół oślepłej od 
je złożyć pasterstwo dusz, mam też świ<:ty pracy sz.waczkr, ma zmarnieć doszczętnie, 
obo~ąek strzedz dobra wasz.ego ,1 bro- l<l1edy }ego towarzysz z lawy szkolnej o-
nić. go wedl~ sił i środków, jakie. posia- pływający w "\vygody i dostatki; ,posia-
dam. . dać będzie nauczyciel.i, korepetytorów i 

W poczuciu tej powinności odezwalem wszelką pomoc naukową? Czyż nie sły-
się llliedawno do robotników t pracodaw- szycie tych głosów skargi, które zawodzą 
ców, zachęcając ich do wzajemnego po}le·- w suterenaich i na poddaszach nad ztama:
dnan\ia się, aby tą drogą ocalić zagrQIŻOIIlY na. przyszłością swoi'ch -dzieci ukocha
przemyst nasz i zapob.l.edz olbrz.~ ·nych? Czyż nie przychodzi wam na myśl, 
stratom, jakie na cały kra:i spaść mogą, że povn.ększa się przez t>0 rozłam m.i'~zy 
µogrążając jednocześnie w bezd:ennej nie; bogatymi, a ubogimi, ie wzrośnie całe po-
doH tych, dla których praca jest je.dynem kolenie rozgorycwnych i rozżalonych, za-
źródłem doc'lieisnego istnienia. miast zbratanych i ukojooych? 

JeżelŁ głos mój znalazl posłuch, jeżeli Słyszę gl.osy potępiające opuszczenie 
jutrzenka zgody P'rzezJera z pośród chmur szkól, a jednak pomimo to, pragnące je 
waśni bratniej, azieło to lasikli Bożej, któ- nadal utrzymać, w imię godności i soł1dar-
ra mirękciy serca. nościi narodowej. 

Za1iste smutna bylaby godność nasze-
Podobalo SJę jednak Opatrzn-0ści cięż- go nar.octu, gdybyśmy dowodzić jej mieli 

ko i. niejednorako doświadczyć naisz na~ tak okrutną ofiarą! 
ród i to właśnie w chwili, kiedy wszystkie Kości prnojców naszych, poległych na 
serca biią przyspieszonem tętnem nadziei polach chwały, lzy ci.che matek, -wylane w 
leps~eij doli. dniach niedoli, zlote karty dziejów, księgi 

Groza zawisła n~etylko nad materyai- świętych Patronów kraju podnoszą głośny 
nem dobrem naszem, ale, co stokroć gor- protest przeciwko takiemu pojęciu go<lno-

r sze, nad duchQ!WeU11, nad losem dziatwy, śd narodowej. 
około której sku]llają się najszczytniie~sze Tą,łferodową sła ą nile poszczycą się 
rachuby wasze, rodzice, i przyszłe wi<loki przyszłe pokolenia, owszem zażądają ra-
kraju caleg-0. chunku z bluźni,e;rczego pomiatania wielką 

Od k~lku miesięcy dzieci te przestały 1 piękną spuściz.ną naszą. 
uczęszczać do szk-0ły, oczekując zm~an w To też zaldinam \\as, Rodzice nici daj-
dlotychczasowym jej ki.erunku i ustroju. cie się otumanić pustym frazesom; ni.e 
Nastał więc stan, przed którym przestrzie.., słuchajcie am gołosłownych obietnic, ani 
ga Mędrzec, jako przed W1ielk.iem nieszczę- zatrważających groźb. - Nie wahajcie się 
ściem, wołając: ,.Nie przestawaj synu słu· z rozpoczęciem roku szkólnego wieść dzie
chać nauki, a umiej słO\\ a umiejętności,." ci wasze do szkół, czy to prywatnych, zy 
(Prov. 20, 27). ' pubJLczn:ych, słowiem - rozpocząć przcr-

Nie przecz.ię, że szkoła dotychczas01wa wane dzieło wychowania, według śro<l-
111ie odpowna'Cla ani duchowym, ani narado- ków, jakiemi rozporządzacie, nic krępując ' 
wym potrzebom dziatwy naszej, że nie nikogo w sprawie, która zbyt jest doniosłą, 
spe?nila tego piosłannictwa, jakie składali- aby kierować nią miała jakaś ukryta ko
ście, rodzice w jej ręce, przelewając na menda. Nie zapominajcie, że za losy wa
nią część \Vaszych obowiązków wycho- szych dzicd nie kto inny, tylko wy -0dpo
wawczych, że me um~ala pozyskać. ani wiadać będziecie przed f3ogiem 1 krajem. 
serc an~ zaufania uczniów. fatalny roz- Pozwólcie przeto przemówić sumieniom i 
dźwięk. jaki niestety obecnie między nią sercom waszym, a one wam powiedz:.}, że 
a nómi- zapanorwał, jest tego najoczywist- „gorszą od nii:odpow1odniej szkoły jest ża ... 
szym do;wxJdoem. Jestem przeświadczony, dna .szkoła". Ob n)ie przyszła kie<l'yś 
że wvchowanie musi być wolne od wszel- chwała. w której \\'Yko!ejone dzieci zapyta-
kkh postronnych celów, że nie może być ją w.::ts stra~znemi łowy św. J~rna: , kto 
obce, a cóż dop·iero wrogil.e religijnY?1, na- zgrzeszył: ten. c.z:J li rodzice jego? (]art 

rodmyym, społecznym potrzebom 1 1de-~~ 9. 2). 
lom naszvm. Rozumiem, że przyjdzie Wiem, że do s~lnieJ1ia tego obmVią-
chwila. ki~dy uda się dla szkoły wyjednać zku potrzeba ~stwa; niech go wam Bóg 
jej przyrodzone prav.·a i uczynić ją godną udZlieli ' ' raz z mojem blog sławtr>Jństwem 
waszc)!o zaufal1\ia, oraz waszych słusznych pasterskiem: W imię Oica i Syna i Du-
pragnień. Nie mniej widzę.' że obecne od- cha święteg-01. Amen. 
wrócenie się od szkoły mletylko _do cel_u 
tego me prowadz~. ale go oddala 1 parah-

żuje. • . bLi 
Tymczasem zaś mnożą się meo cz.o-

ne szkody. Mto<lzież .. oder\\:ana o9 :egu
Jarnych zajęć, uchyla1ąca .s1.e od n ~oru 
szkólneg9, trwoni czas drogi, brata slę z 

t WLncenty, 
Arcybiskup warszawski. 

Warszawa, 10. lipca 1905. 
Natomiast „ZwJązek unarodowienia 

S7..kół" po·wzjął następujące uchwały c-0 do 
streiku szkolnego: 

1) Zgromad:Zenie uznaje: a) iż w 

przyszłym roku szkolnym boikot szkół 
rządowych ,] prywatnych posiadających 
prawa rzndowe z j zykiem wykładowym 
ro yj kim, powinien trwać w dalszym cią
gu; b) że należy prze<lsiGwziąć wszelkie 
środki ku zorganizowaniu zkól prywat
nych z językiem wy'ikła<lowym polskim; c) 
że należy, aby w szkoła h p zątk01wych 
wykłady prowadzone były w jGzyku pol
skim, bojkoto ać zaś tylko te szk~ly, któ
re wykta<lu ""' jGzyku p0lskim prowadzić 
nie będą. 

2) Zgromadzenie wyrafa ubolewanie, 
że w obecnych czasach •i okolicznościach 
liczna ~nipa ludz~ bez mandatu od ogółu 
i bez. porozumienia się z istnicjącemi orga
nizacyami narodowemi, usiłując narzucić 
ogółow•I swą wolę, oglosila drukiem u
chwalę przecLw bojkotowi szkoły rosyj
skiej, wiedząc, re prze ·iwil1a1 opinJa za u
trzymaniem bojkotu przy istnieją.cycb 
zgromadzeniach policyjno-cenzuralnych 
swobodnie rozszerzainą być nic może. 

3) Wobec krążących pogłosek o jako
by mającej się ukazać o<lcz.wic ks. arcy~
skupa: w spra"\\'ie szkolnej zebrant posta
nowm, aby udała się do arcypasterza de~ 
putacya,któraby mu opinię szerokich kół 
społeczeństwa zakomunikowala i prosiła 
o poparcie walki o szkQłę polską". 

Ziem~; ~'Vł.;tl~Hk": 

Z Prns ~achodnich Warmii i Msz 
Elbląg. Potwierdza się wiadomość:, 

ii Powózka, którą pociąg koło Milonllyn
kai najechal, należała do kupca Domnika. 
Zabite są kupiec D. z córką i szwagierką. 
Ciężko poranioną jest druga jego 
córka. Wma calego nieszczęścia spada ona 
zabitego. Chciał on mimo sygnałów loko
motywy przejechać Jeszcze przez tor ko
le.i<>wY, lecz nie zdążył. W chw.iJi, gdy na
jechał relsy, zbil się pociąg z wozem i cia
la trzech osób oraz jednego konia porozry
wa.a loikomotywq na kawałki. Drugiemu 
konaowi nic siię nie stalo. 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 
Pila. Wykonanie wyroku śmierqi. Na 

podwórzu więzienia w Pile ściął wczoraj 
kat Schwietz z Wrocławia Michalil!l(~ Ur
baniak, która skazaną zostala na śmierć 
za pozbawłenie żyda dz:iecka komisarza 
Hartunga w Krzyżu. Zaprowadzono U r„ 
baniakownę na miejsce stracenia zupełnie 
złamaną 1ia duchu, a towarzyszył jej 
ksiądz R!ehmer. Cały smutny obrzęd trwal 
podobno tylko półtorej minuty. 

Ze Slązka ezyli Starej PolsJd. 
I 

Głogówek. \\' Lące Paul~nów obcho
<lzl 60-i~tJni jubileusz kapłańst\\ a ks. pro
boszcz i dziekan Antoni Kokorski, w dniu 
3 sierpnia rb. Jubilat urodzil się\ r. 1819, 
a v.ryś\\h;cony został dnia 3-go sierprua 
1845 r. Proboszczem w l..ące PauHnów 
jest od października I roku. 

Bytom. Drętwa karku w <lrngiej pol0i
wie czerwca rb. zcbrala ie. z ze wielkie 
żniwo. bo w palistwic pru kietn zach ro
wato ogólem 140 osób. a zmarło 105, z 
czego przypada na Slązk 116 zachorz ń, a 
91 śmierci. Od v.rybuchu choróbska (od 
19 Jistopa<la 1904) do końca czerwca rb. 
z.aćhorowalo T państwie pm~ em na tę 
horobę ogółem 3 14 o ób a z narlo 1 689, 

z zeigOi przypada na Slązk 2 , 42 zacho
rzef1, a 1 54 śmierci. Jlipcu choróbsko 
zaczyna nagle zanfikać. 

Wrocław. Nieszczęście na kol~ iiela
znej. Z Ruhbank don z do ślą kich ga
zet: W niedzielę o godzmie l J wi~zorem 
pewien .\'ÓZ przejeżdżał na żwfrówce 1. 



.:tiiesmannsdorl do Harlńlaru1sdon przez 
; przerzynającą tę żwirówkę kolej i..elazną. 

W tej chwili nadjechala 1olmmoty":a, za
biła natychmiast obydwa konie i zdruzgo
tała wóz. Wmnica odniósl przytem -cięż
kie <>brażenia wewnętrzne. G-0ś011'oernu z 
ffeUhammer lokomotywa zmiażdżyła lewą 
stopę. Pewien górnik z Fellhammer od
iljiósl ciężkie rany na lewem ramieniu. Ow 
górn~k jechał z nairzeczoną, za -dwa tygod
nie miał być ślub. IIUle osoby, które były 
na \V<>łZie, są lżej zranione. Ciężko zra11110-
nych odwieziono do lazaretu w Lańcuciu 
na Slązku. Lekarze wątpią o wyzdrowie
niu "'oźnicy i gościnnego, który dopiero 
przed 10 dnfami się ożeml. Winnym tego 
nieszczęścia jest strażnik ko~jowy, który 
spal i nie zamknąl baryery. 

Załęże. Nliiebezpieczny Sokól t Gaze
ty hakatystyczne z hałaśliwą „l(atowicer
ką" na czele trąbią na wszystkie strony 
świata o wielkiem Tlliebezpiieczeństwie, 
grorl;.ąicem państwu pruskiemu ze strooy 
groźnych Sokolów polskich. Tym alar
mem prnestraszyli się też bardzo1 nasi ba
roni kopalnian1i, którny obawiają się, by im 
może Sokoli przy ewentualnlej rewolucyi 
(!) nie pozarywali' kopalń. Nie brak więc 
przykladów, z ja;ką zawztętością prześla
dują tych nieprzyjaciól, czychających na 
ich egzystencyę, .i wydalają natych~iast 
z pracy każdego, który odważylby się na
leżeć do „Sokoła". Tak też i ·zarządl ik0r 

--1'alni ,,l(leofas" zdaje się być przejęty tym 
pa:nicz.nym strachem przed Sokołami, i u.
wa.Za za swój śiwięty obowiązek prześla
dować kh. W tych dniach bowiem - jak 
nam d-onoszą - wydalooo jednego z tych 
aieb:eepiiecznych „burzycieli", ponjeważ 

dorwiedziano się, że należy do katowickie
go gniazdai sokolskiego. 

Niejaki p. Pasieka, człowiek cichy i 
spokojnego charakteru, pracowat już od 
dłuższego czasu na kopalni ,,I(leofasa" i 
J1ii.ktby go. nie posądził o możność wywró
cenJa 60-milionowego państwa niemieolqie
go. Jedyną jego winą ·byto, że czul się 
Polaki.em i dał się zapisać w szeiregi „So
kola/'. Znalazł się jednak' .denuncyant, 
który doniósł zarządO/W~ kopalni. o ,,niebez
piecznych dążenia1ch" p. Pasieki. W tych 
dniach Wli•ęc przychodzi do niego podczas 
pracy sztygar Proksch i pyta się go, czy 
należy odo polskiego „turnferajnu", i czy 
chce wystąpiić z nfe,go,· lub nie, a ponieważ 
p. Pasieka nie chcial zdradzić sprawy na
rodowej, sztygar wydalił go z pracy. 

Tak więc zostal znów ocalony chwie
jący się „faierland" niemi.lecki, któremu za
grażał sokóf p. Pasieka. 

~~C~--- -- 1 

Wiadomości ze świata. 
Niemcy. Półurzędowa „Koln. Ztg. 1

• 

PJ,sze o zjeździe cara z cesarzem W~11hel~ 
mem, że w każdym razie nastąpiła przy 

Panna do ląwarzvstwa. 
Powieść Ksawerego de Montepin. 

2) 
CZĘSC PIERWSZA. 

Tajemnica w Pontarme. 
Młody człOIWlek: wyjął portmonetkę, 

podał sztukę złota natrętnemu człotwleko
wi, który, podziekow~wszy pokornie, wy
szedł z koleganni, szepcqc: 

- Ten pewnie. spadkobierca.. 
Pożegnawiszy ciotk:e t ścisnąwszy za 

rękę kuzYlłla, Raul zasiadł w przednim od
dizi~ furgonu. 

Berthaud, furman nieboszczyka, otwo 
rzyl bramę. 

- Żałobny wóz potoczył się po ulicy 
Oaranc1eres ~ placu Saint Sulpice. 

Pani de Garanines z synem wsiedU do 
.pQwozu, czekającego na nich przed pafa
cem. 

- Dokąd chcesz jechać? - zapytala 
barooowai Filipa. 

- W przejeździe do domu, każesz 
przystanąć przed mojem mieszkaniem. 

A furmanowi! rozkazał: 
- Na ulice d~Assas nr ... 
- Co czynić teraz zamyślasz? - ido-

. w1.adywala się pani de Oerannes. 
- \V!iesz o tern doorze, mamo ... 
- U<lasz się d'O Juliusza Vandame? 
- Tak jest. '.--
- Przedsiębrane wszelkie Ś'rod.ki o-

strożności? · ~ 
- Mogę CN z.ap.ewnić, że dobrze 

. przed'Siębra:ne ... z góry r0hmyślane na.klro
-bniejsze szczegóły. 

- Nie obawiasz się niczego? 
- Ni'e abaWiam się zupelme.„. gra 

tej swso.bności \\'}'miana z<la1i \.V ci1cry o
czy 1 o której ogól zape'\\'Ile nic się uje d-o
v.„ic. \Vspra\\·ic znaczenia i ważności 
zjazdu d-0 tej chwiłi istrneją tylko przypu
szczenia . Jednakże przyjąć można, że ze 
strony niemiecki-ej nie nastąpiło "mięsza
nie się w bLeż.ące k"U·estye polityczne. 
Twierdzenie niektórych dzienników, jako
by Niemcy względnie cesarz niemie-cki u
żyl swego \.\'plywu, aby naklonić Rosyan 
do dalszego prowa<iz.enia wojny i do \\·ste 
cznej polityki wewnętrznej, jest wręcz 
szalonem. O tern car musi rozstrzygać. 
W inte-resie Niemiec Jeży, by przyszeni 
hon-orov;y pokój do skutku i aby we
wnętrzne przesilenie zostalo pok0:nanc 
roztropną polityką reform. 

Z Rosy i. „Birż. Wied." p iszą: „Ot ec
tlJic gdy flota„rosyjska zmalała i zaledwie 
doró,\7nyt\\·a flocie austryacl<i1ej, rodzi siię 
pytanie -- w robi 76-ciu admiralów rosyj
skich? 

. W Austryi, z taką samą flotą, aaje so
bie rndę 10 admirałów, a "c Włoszech 
~tóre posia.daią dw a razy większą flotę '. 
r,e1st zaled"\.'\Ie 22 adm:Łralów. 

Na"·et 'v Anglii, której sdy morskie 
prz ewyższają polączoną flotę trzech wiei
kich moca:rstw. zarządza flo1ą tylko 68 ad
miralów. 

76.-ciu ro'Syjskich adm i raló'v (których 
większość stanowią ,,admiralo'\\·ie lądo
wi"), postan°':vili wybudować no\q flotę 
kosztem 525 milionów rubli. 

Lecz gdz,ie gwara11cya - zapytują 
.,Birż. Wic<l." - że floita. wycy1dowaną bę
dzie lepiej od daw11ej i że oficernwie i 
majtkowne sta 1ną na wysokości zadania. 

Po Porc~e Artura, Tsuszi.m~e podda
niu się Nebogatowa, µo pa.wstamu

1

na ,,Po._ 
temkinie" i i111ltlych okrętach floty czarno
morskiej i bałtyckiej, tmdno nie ·wątpić o 
.,pomyślnYtl'l stainl1e floły" pomhno wiei
kiego nadmiaru admira?ów. · 

A nadt o poigf{)sku i jawne oskarżenie 
D olbrzymie rabunki przy budowib okrę
tó\v, pozo•stają dotychczas bez zaprzecze
nia. Mówią -01 nich ot'Yarcie, wymie11fiane 
są nawet nazwiiska, cyfry i t. d . 

Admirał Bkylew jest wprawdzie 
energi1cznym ad.mira.Iem, lecz wlad'z.a jego 
jak i innych admirałów, jest ogrankmną": 

Z Belgii. W kościele farnym św. Gu
duli kardynał Goosenis. prymas belgijski, 
aircybiskup z Malines (Macheln), celebro
wal uroczyste: Te Denm w r~iedzielę, jako 
w dniu 75-Ietniego jubiilcnszu nieza'\\islo
ści Belgii. 

KardY1J1al Ooossens, w 'otocze.niu bi
skupów z Bruges, Gandawy, Uege, Na
muru i Tournay, przyjmowat króla, który 
na placu P0ielaert wyp·owJi:-ld1z.iat wielką pa
tryotyczną mowę. 

Belgia uroc'zyśc1iei obchodzi 75-letnną 
rocznicę swej niepodłegtości. 

Obecny król, Leopold II, wstąpi! 
na tron po1 ojcu w roku 1850, przeto panuje 

zresztą warta ryzyka... Pofożeniie nie: do 
zmesienia już aJii dla ciebie ani dla,~mnie.„ 
musimy odzyskać majątek .... odziedziczyć 
cały spadek po wuju i przyrzekam, ma
mo, że go JJQsiądz1emy. 

- Jed11a rzecz mnie niepokoi... mogła
bym powiedzieć, przestrnsza mnie ..• 

- Co takiego? 
~ Zaufanie, jak~ pok1adasz w tym 

Juliuszu-Vandame. Czynisz z niego swego 
wspólnika ... 

- Cóż z tego? 
- Może. cie zdradzić. 
- Nie do~wala na to własny }ego in-

teres~ 
- Dziś tak się wydaje, ale później ów 

interes mógłby mu <loradzać cOI innego. 
- Niepo<l'-0bna„. Jul~usz jest na lasce 

mo~ei... 
- Ty potem gotów jesteś znaleźć się 

na jego lasce. 
- Niie trn"OiŻ się daremnie, mamo ... o ... 

ba:wy twoje plonne ... n~ moglem zresztą 
działać sam jeden .... lepiej poslug.iwać się 
czfo\\.iekiem zręczn~,rm, rnteligentnym, na 

, którego liczyć mogę, niżeli1 odwolać się do 
piierwszego lepszego, na los szczęścia ... 
Wsza.k pra:'\nlia? 

- Prawda, przyznaję. 
Z ulicy Garanciere na ulicę Assas Ddle 

gl-ość ttlle wielka. Po paru chwilach J)Q\vóz 
zatrzymał su~ prred wskazanym numerem . 

- Wracaj do domu, mamo i bądź spo-
kojna - rzekf filip - odpowiadam za 

~ wszystko. 
-Kiedy cię zobaczę? 
-- Przyjdę iutro_po ci.e.bie; poiedzLCmy 

rannym pociągiem <lo ComJ>i.egne, ~Y tam 
uczestniczyć w ceremonii pogrzebo\v.ej • 

- &\dź ostrożnym, mój drogi! 
- RaiZ jeszcze prosz~, mamo, zechciej 

być swkoiną. ·'- , ; "' . i..:„. _ 

Ju:ż 55 lat. Jest on ojcem dwu znanych ze 
swych ·procesów córek Ll.llzy Koburskiej 
i Stefanii, dzi~iejszcj hr. Lon~a:r. 

Jaklkołw1ek był król, niemniej jednak 
kraj w ciągu jego pano.wania zrobił oi
brzymie postępy„ Belgia, cztery razy 
m1.U.ejsza od Królestwa Polskiego z łudrlQ
ścią bliskQ 7-miliQnową, posiad~ budżet 
ro~~ przeszło pól miliarda franków, ma 
na1wyzszy w świecie bii.lans handlowy, 
,,·ynoszący w roku 1903 przeszło 4 i trzy 
czwarte miliardów franków (podczas gdy 
rosyjski \V)mosi - o 700 milionów mnn::j). 
wa.rtość kapitałów i przemysłu w Belgii 
d~s1ęga ~? 100 miliardów franków. z tego 
bhs~o mt11ard złożony w drobnych oszczę
d.I1·0,sc1ach na• 2 milionach ks!iążeczek o
szczęd!n-0ściowych. Fabryki· zatrudniają 
1,200.000 robotn•ików i wytwarzają mcz
nie towarów przemysłowych za 5 miliar
dów franków, na ośw~atę w:rdaje państwo 
rocz1:ie 32 milionów franków, nie Ucząc 
drugre ~yle, które wydają mfasta i gminy, 
na ro~mct"·o 12 milionów fr., na przemysł 
16 mil., na koleje żelaz111e i komunakacyę 
100 mil. fr. rocznie. Roczna produkcya 
węgla, w którego ~opalniach pracuje 
100,000 górmków, podniJOsla się z 50 mLlio
nów franków w rnku 1840 111a 200 mil. fr. w 
roku 1903. MarimOłnt, Basto,up, Cha rbo
nage, Belge eiksp}oatują rocznie po 1- 1 i 
pól miliona ton węgla. W przemyśle że
laznym pracuje 98.DOO robotników. 

Obecna wystawa w L1ege, z wspania
ly.t11i pawilonami przemystu belgijskiego 
uprzytomnia olbrzymie p.ostępy , do jakich 
doszedl ma·ly kraj w ciągu trzech ćwnerci 
wieku, dzięki oszczędności i nauce i nie
zmordoi'\V.anie:j chęci do pracy. 

Z Serbii. Wybory do skupczyny \\ y,
daly ostatecznie następujący wynik: 78 
samoistnych radykalów, tworzących par
tyę rząd-0"\.\ 'ą, 50 umiarkorwanych radyka
ló,v, 2 s-0cyalistów, 14 !l1acyo1nalistów 4 
progresistów, 1 z partyi chkmskieL W idl
ku miejsrn"·ościach o<l1bę<lą się ściślejsze 
wybory. Nowa skupczyna zostan1ie ot\var~ 
tą 7 sierpnia. Umiarkowcv11i ra<lyikah z 
Pasiczem na czele stracili 25 mandaió'\'\·. 

Z Francyi. Paryż. Pojawil się tu ar
tykul, w •L<loczme inspirmvany przez rząd, 
z oświadczeniem, że imcyatywę do zjazdu 
dal cesarz Wilhelm, że rząd rosyjski 
wcześnie zaw1~domił f rnncyę o nastąpić 
mającym zjeździe, i że nie ma powodu do 
zaniepokojenia, jakoby zjazd grozil osla ... 
b~enłem p,rzymierza frałl1Cusk-01-rosyjskie
go. 

Z I(rety. Kilkodniowe us.ilmva1nia, aby, 
pomiędzy parlamł:J1tem kreteńskim, a po
'\.Vstańcami dopro""adzić do porozumienia 
w sprawne: odpmvi;edz1 :na ostatnią odezwę 
mocarstw opiekuńczych i rewizyj konsty
tucyi, oistate.czni:e rozbily sdę. Gló'\\11ą 
przyczyną rozbicia się byto żąda!!Jie po.
\vstailców, aby usunąć księcia Jerzego1. 

Izbai deputowanych uch,\ralita zastą-

fU!p wysiadł i rzekl do funnana: 
- Na uli.cę Madame nr 50. 
Powóz cdiechal. Młody czlowiek 

stal przed skrzydłem m.alego piętrorwego 
domu. 
. Wyjął z kieszeni pęk kluczy, jednym 

z nkh otworzy! mieJSzkaruie. Drzwi wcho 
dowe prowadzHy na: wązki korytarz, z 
którego na prawo prz.echodzilo się do sa
loniku i gabinetu, na lewo da sali jadalnej 
i· kuchn~. Nai piętrze znajdowaty się sy
p~alnia, ubieraJnlla i pokój dlai służby. 

Pilip przeszedt do ubieralni, fam prze
brał się w strój myśliwski z welwetu bron 
ZD'\Vego, \vl.ożyl kamasze, pólbuciki· o gru
bych podesz·wach. Zmienił charakter fi
zyognomH, kreśląc tuszem zmarszczM na 
twarzy, zawiązał czer.rnn'jl! fular na szyi 
naciągnął na oczy kapeiust z miękldeg~ 
filcu, schował potrtmonetkę do kieszeni, z 
pokoju stużby zaibral obszerny plaszcz kau 
czuko\\·y, jakieg{) używają stangreci pod
·czas deszczu, zarzucił go sobie na rękę i 
wyszedt z, domu, udał s:1~ do tl1ajbliższej 
stacyi doroż.ek, t\\"arz aiągk oslantaiąc sta 

' rannie rondem kapelusza. 
Idąc, spojrzał na ~a't"ek. Była go

dzina szósta. 
Wsiadl do dorożki a woźnica, biorąc 

lejce w rękę, za pyt.al: 
~ Dokąd jedziemy? 
~ Nai dworzec wschodni~ 
Koń rnszyl żwawo z miejsca. Przed 

siódmą Pi lip wysiadł na dworcu stras bur~ 
skim; gdy tylko doroilkarz -Od.jechał, on 
przeszedl przez poczekalnię, ale zamiast 

: ~ść po bilet do kasy, podążyl na wschody, 
prowadzące nai ulic«; Dwóch dworców~ 

Il, I 

. Filip szedł' prędkim krokiem ; w kilka 
minut prZiez przedmieście Saint-Denis do-

pienie żanda·rmer)~ włoskdej narod<>w~ 
kreteńską. 

1 rótny-.łi strott. 
Rodaków prosimy, aby .zechcieli sta

rać s.ię o pozyska.nie „Wiarusowi Połski-e
mu·· licznych no'\\.-ych abonentów ina Sfler_ 
pień i wrzesień. 

Anneo. Szyby „Hambu rg"' i „Ringel
tau be„ świętowaly z po~·odu braku po
pytu na węgle. 

Bochum. W kopalni „Bachennulde·' 
zochal zabity górnik Noker. Spadły na 
niego kamienie. 

Rotthausen. W kopalni „Dahlbusch·' 
został okaleczony górnik label. - W pią,
te k świętmvaly wszystkie szyby tej~ 1ko
palm z PO'""O<lu braku popy-tu na ·węgle. 

Rozmaitości. 
Paderewskiemu przyznal sąd w- Buf. 

falo w Ameryce odszkodowanie 28,000 k'O
ron, za wstrząśnieill.1e systemu nerwowego 
jakiego mistrz doznal wskutek wypadku 
kolejow'egOJ pod Syrakuzą '\V stanie New
Yor'k w kwietniu br. Wskutek tego wy
padk11 , mnsial Padere\vski swe występy, 
od\i..-ołać, do których zo.bo\\-[qzał się po
prze.dni() w rozmaitych miej~cowo-śc iac h 
sta·nu New-York. 
110"'0. 

Balonem przez Atlantyk. Slyrm:r aero 
nauta Godard planuje podróż balO"Tiem z 
Ameryki do Europy. ZamierzM on to już 
dawniej uczynić, lecz Reclus i Be rget, 
dwaj również znani że1glarze powietrnni, 
odradzili mu to, wskazując na korzystniej
szą drogę: z Europy do Ameryki. Obec
nie jednak zd'ecydowaJ S:i ę Goda rd na SiWÓj 
plan pienvo~ny. ObUcza on, iż balon, któ
ry wzniesie się z Nowego Jo rku lub Wa
szyn gtonu, będzie mial do przebycia oko
to 5000 klm. , czyli pQ 4 diniach i 4 godzi
nach nastąpiłoby wylądmvani1e; w Eu r-opR.e. 
W mniej pomyślny w ypadku należałoby 
na ten cel liczyć 6 dn~ i 6 godzin. Godard 
jednak gotuje się, uwzględniając wszystkie 
możliwe trudności, do podróży przez 1201 
dn i.' Buduje bal()II1 01 12,750 metr. kub. ob
jętości i zdolności d'o dźw~gan~a 14,000 ·klg. 
Stratę gazu będzie wypelnial ośmiu zapa
so"\\rymi balonami, które bierze ze sobą. 

Dramat na dnie morza. W ody morza 
Sródziemnego, oblewające irancuzki port 
wojenny Bizertę na wybrzeżu al~erskiem 
byly śwież światki.em ni.ezwyklego I 
wstrząsającego dramatu: Jak · już ·donosi
f.iśmy francuzka lód:ź po\v'Odna: „fariedet" 
skutkiem uszk-odzenia mechanizmu, zanu
rzywszy się pod wooę, nie wydostała się 
już więclej na powierzchnję, lecz opadła na 
dno morskie, przyprawii.aaąc o straszną 
śmierć cafą załogę w. liczbie 12 osób, a 

sta~ się na dworzec Północny, spiesząc do , 
-Otwartych okienek kasowyc}L. 

- Gdlzie kupują się bilety do Chan-
tilly? - zapytał szwajcara kolejowego. 

- Tutaj - ooparl zagal(ln.iooy, wsfrn
zuJąc właściwe okienko. 

filip stanąl w rzędzie za ·kilku iinnrnll 
pasażerami:, a gdy przyszła kołej, zażądał' 
kładąc pięciofrankówkorwą monetę: 
~ Jeden pierwszej klasy do Sarvil-

lers. 
Zabral bilet, resztę pieniędzy ~ -'\,ry;·· 

szedl na sa1ę. 
Drzwi, wychodzące na peron, stały od: 

kilku minut otworem. 
Mfody adwokat wsiadł do przedzialu 

pustegoj wagonu pierwszej klasy. Par~ 
chwil później odezwat~ się gwizdawka; 
pociąg ruszyl zwolna, przyspieszając sto
pnio\vo biegu. 

Pozwólmy PrnPQwi. de Garennes wy
palić spokojnie cygaro i wyprzedźmy go· 
do Chapelle.-en-Serwal, będącego <;ełetń , 

· jego tajemniczej wycieczki. 

Tego samego dni21J Otkolo godziiny dru· 
giej po poludniu ekwipaż, przybywający. 
z Paryża, wjeżdża! d.o :ws~ Chapelle-en-- · 
Serval, ~oionej na drod!ze do Chaintilly. · 

ów ekwipaż był to lekki koczobrYk 
wiejski, opatrzooy w ceratowe firanki, · 
szczelnie zamknięte. Tę.gim, żwawym ika
nikiem kierował młody, dwudziestopi,ęcio· 
letni1 chlopiec. . 

Ten .ostatni w ubramu :zamożrnego wie 
śniaka .byt zn:czn)"l11, dobrze zbudowanynt 
m~czywią; szerokość ram~on i musz.kula~ 
noiść. czlonkó'w świi.adczyła o niezw~leJ 
jeigo sire. Twarz wmniicy nie miala nic po 
ciągającego, budziła raczej odrazę na~
wszy rzut· oka. R'Ysy plas.kie, czoło tilisk1e 
'brodar szpjazasta, , wystaią~a. ,,·losy rnde· · 



JTlianO'\ncie oiicera, mecliamka i 10 majt
ków. 

Przy wszystkich pra·wie "'ielkich kata 
strofach okohcznością pocieszającą, jeżeli 
sie tak ·wyrazić można, jest to, że c~ któ
rzY padli jej ofiarą, cierpieJi niedługo; dla 
marynarzy jednak z lodzi „Farfedet" 
śmierć niechybna przybywała powoh, stra 
sznie p.mi.·oli. Jeszcze w 32 godziny po 
zat-0ni~ciu do uszu nurków dolatnrnly 
przez stalowe ścian~ łodzi glooy zatopio
nych, ai gdy wreszcie dobyto łódź na po
wierzcłmię, okazało się, że majtk<Y\l,'ie su
kniami swemi pozatykali \\·szystkie otwo•
l'Y do wnętrza. Ściśnięci na malel1kiej 
przestrzeni 'valczyli cLWCl> dJ11i i· dwvc noce 
z morzem, z głodem i rozpaczą ,usiłując 
uapróżno wy.dJobyć się ze stalO\\ ej trumny. 
w drngim dniu stała się rzecz straszna, 
która byla dla nich nieodwołalnym wyro
kiem śmierci: dzięki nadludzkim wysl:l
kom kilkuset ludzi, pracujących bez prz.er-
1,y dniem i nocą, udało się jedną stronę 
lodzi pDdntieść nieco \\' górę, gdy nagle lai1 
cuch z-eriwaf się. Zamkniętym \V łodzi 
zdawa.Jo. się, że wtdzą już świaUo, że czu
ją powiew świeżego, do życia pmvracają
cego1 powietrza, slyszeli już glosy towa
rzyszy, dodających im otuchy. Laricuch 
byl jednak za slaby: lódź runęła z silą w 
g!ąb i zaryta SiG w dino morskie, a równo
cześnie znikła wszelka nadzieja ocalenia. 

Kiedy już, POI 6 dniach nadludzkich 
11')'silków, niestety, pewnern bylo, że ma
rynarze znaleźli śmierć w straszncm wię
mmiu bezpowietrnny.ch kajut, wzi~to się 
do wydobyicia samego statku. Trwale. to 
~szcze cate cztery doby, poczem statek 
przywleczono do })Obliskiej przystani i za 
częto z nnego wypampywać wodę. Ró-
1mocześnic służba pogrzebowa z nurkami 
czekata na swą żałobną pracę wydoby
waniai z kajut 'zwłok marynrzy, ku czemu 
iaopatrzoną byla w inoże, pity i .nożyce na 
wypadek, gdyby ciala nieszczęśliwych, 

I 11·skutek obrzęknięda wodą, nie dały się 
w całości wydoby. 

Na przystani pa1nowała cmentarna ci
sza. - U kilku już przygo·towanych tru
mien siedzieli ojcowie i matkii stracony.eh 
marynarzy, ·Oczekując tak }eszcze 1noc ca
le i cały dzień. Cztery trupy znajdowały 
się w przedniej, dwa w środkowej, a O•śm 
\\' tylnej kajucie.. Pkrwsb zginęli naj
wcześniej, gdyż zamknięcie ich znaleziono 
szczelnie-i. Na}dlużej, gdyż 38 godzi1n, mę~ 
czyli się bi.edacy w tylnej kajucie, zkąd 
powyciągano z zamk11lięć ich ubrainia, któ
remt. zatykali ot\vory, chcąc opóźmt z~.., 
lew wody. Zwłoki jednego z marynarzy 
znaleziono na zewnątrz zamkniędia tak, iż 
mógł si~ ocalić, gdyby jak w zatrzasku 
nie byI zatrzymany uwięz!em w zamknaę,
ciu wlasnem ubraniem. Wszystkie ciala 
zmiemone do niepoznania, gdyż oblazły im 
włosy ii zarO\St n~ twarzy, przy~em obrzę
kła wodą, któl·ą osobn·o trzeba wypom-
1Powywać. 

Przytem żadnego zamstu, ru1i faworytów, 
ani brndy, am wąsów. 

Niesympatyczne to oblicze wyraża.ro 
skryt{)ŚĆ i p-rzebieglość. 

Gwiżdżąc, popęd.z.al konia, jak gosP-O
darz rołny, nie lubi.ą'Cy tracić naJ darmo 

'.czasu w drodze. 
. 'Gdy; już do wsi: dojeżdżr/., o<lwrócil 
~ę i zajrzał do wnętrza koczobryka, le
,ui.~y tam snopki slomy, z których kilka bez 
~rósel. 

Grubyru koł1cem bata p.oruszyl tę sJ(). 
tnę, aby zapewne lepiej ukry\; przedmiot, 
znai<lujący się na dnie wózka i wydający 
Przy każ<lyru stuknięciu kola o kamień dzi
~~~ dźWięk jakiś. 

Woźnica zaraz potem przY'bral wyraz 
1Warrzy obojętny, przypatrując się domom 
Zb!Kłowanyru po dwóch stronach drogii. 

Puścił konia stępem i za trzymał się 
'!ro Przed oberżą z szyldem wywieszonym 
>fla • I ' ze aznym drągu. 

Na tYtn szyldzie pod o'SObliwym zwi.e
.. ~zę~iem, przypomi·nającem potwoiry Apo

ahpsy, czyta/o sie napis trochę zatarty 
Przez deszcze i sloty: 

POD BIAL YM KONIEM 
dobry zajazd dla pieszych i przejezdnych. 

Przybyły zeskoczył lekko z '\\T'ÓZka, 
\~rZYWiązał leJce do stupa, na ten cel słu
~ącego, zwródl leb konia w stronę oberży 
~a~~~Zedl da. Jzby, zwanej na prowincyi 

Tę salę za.staf pust\ · nie byloi w niej 
: oberżysty, ani p0slugaczy, ani po~ró: 

Ych. ',„, ~ 

sn Mlorj>: czlowiek uderzył pięści~\ '\V 
0 

' '\V.ola1ąc: 
- Hej! niema tam k'ogo? 

tr ......_ J~stem, jestem . _ odpowi~iat 
<is z dziedzińca i ruskiego wzrostu cztcr-

Od) łódź '' yd-Obyw nicpcdobna by o 
zbJii.yć s ' do niej, \\oń bówicm róz.kłada
i<;lcych STC cial powo<lowala omdlenie naj
silniejszych pomiędzy robotnikami. \ 
ciągu dni dziesięciu lódź pra\\ ie <1 pol 1\\'y 
zagłębiła . ię w szlamie morskim. Po za
stosowaniu sztuczne.i went •fr• Y» Qt\ ·arro 
łódź i zaczęto wydobyv.·a~ z"·loki. " i„ 
dok ta. był wstrząsa.ii.il:~". najsi!n'iejszcml 
ncr.\\'ami. - z" loki oficera i mechanika 
przes!anc zostaną do f ran cyi w myśi ży
czenia m<lzin ofiar katastrof).'. Zwłoki 
dziesięciu majtków lodzi Podwodnej, ofiar 
zbrojnego pokoJu, spoczn<l nem w~~ z
nym na wybrzeży Afryki. Na wspólnym 
grobia ustawiony zostanie pomnik. 

120 ofiar. W walijskiej kopalni węgli 
National Colliery pod Wattstownem kut
kicm \\ ybuchu gazó\\', nastąpił st~aszny 
pożar. Ze 121 górnikt}\\r 1 chłopców, za
iGtYch \\ ówczas w kopalni, zginGlo 120. 
Ocalał tylko lampiarz, Mateusz Davies, 
który w eh" iJ.i "ybuchu znajdował się \' 
izbic, przeznaczonej na sktad lamp, a poln
żonej przy weiścin do szybu. „Na krótko 
prz1ed południem opo·Wiada - znajdo
\\ alem się w izbie ,,. tr)\\·arzystw1ie jednego 
z chłopców, pomagających górnikom. Na
gle uslyszel.iśmy straszli\\ y huk, po kM
r~r;m niczmierni.c s,ilny pęd po,\\ ictrza 
'' padt do lizby. W jednej cln\'ili pojąłem, 
że nastąpił wybuch gruzów, groż<\cy poża
rem. Wy<lobylcm szybko z kieszen~ bla
szankę z herbatą, wylalcm zawarto1ść na 
ubranie, i zatknąwszy mokrą pofą kurtki 
nos, tudzież usta, padlcm na ziemię. Dzię
ki temu sztucZJJemu fliltrowi, moglem od
dychać, aczkolwi.ek sięgaly mmc płomie
nie. Ból oparze11 by! tak silny, że '' koi'1-
cu straciłem przytomność. Ocknąlem si, 
dopiero w domu na lóż.ku. Chłopca \\ Y
buch musiial zabić na miejscu." Davies 
ma twarz, ręce 11 szyję p.oparzone okrop
n,11e., lekarze jednak twierdzą, że będz·ie go 
mOiżna utrzymać przy życiu. 

„Przewodnik po Galicyi". 1(rakO\\ -
ski „Przegląd zdrojowy" donosi, że w po
towi·e września r. b. wyjdz1ie po rarz pier
\\~szy księga adreso\\ a· gaJlicyiska pDd 'lla
pisem: „Przewodnik po Oatlicyri" r okazy
wać suc będz1i.e w przyszloścL dwa raizy do, 
roku t. j. 15 kwietnia i 15 \Vrześnia. ,,Prz.e
\vodnri.k" znajdmvać się będzie w ·wago.
nach kolei galicyjskich w przedz~ialach kla.
sy pierwszej i drugiej, stanowi~c wła
sność danegn wagonu kolejm,veg-0, toi zna
czy, że zaib~lerać go, n{e będzie rwołn0i. 

nPrzewi0dn:ik po Ga11icyi" ma na: celu 
popi~rru1ie ruchu turystycz11eg0i WC"\V11ę" 
trzneg<>,~ ze•wnątrz w Gahcyi, będzie więc 
zia.wileral mapki kolejowe i rozktad jazdy, 
alfabetyczny spis mia.st, godnych zwaedze-
11/i.ia, miejscowości kąp1elowych, \Vykaz ho
teli, restauracyj, spi'S źródel, ,,·ogóle ma 
być drogO!\vskaizem dla swoich i oocydi 
'ZW~ldzających nasz kraj,. 

,,Przewodmk" \vychodzić będzie za 
Z!ezw.oleniem mimsterst'wia, kolejoi\v.egoi a: w 

dziestoletni'a kobieta, rumiana, zwfona mi
mOJ swej tuszy, ukazala się na progu. 

- Przepraszam pana - rzekla, skfa
daiąc grzeczny ukłon - przygotowywa
łam strawę doła moich kaczek. 

To mówiąc, obciera.la fartuchem gole 
ręce, zawalane papką z mąki i otrąb. 

- Pan życzy sobie czego.? - pytala. 
- Chcę przedewszystkiem napaść ko-

nia w stajni, jeśH to rnoż~we. 
- Rozumie się, mamy stajnię i żłoby, 

tylko pan be<lz.iesz musial zasypać obrok.„ 
Mój mąż z chlopcami w polu przy żniwie ... 
Teraz nie w.i.ele bywa gości„ za wyjątktiean 
dn~ wyścigów w Chru1tilly.„ Gdyby czlo
wiek nie szukal innego zarobku, nie mógl
by związać końca z ko11cem. 

- Spelniać będę cbowiązki stajenne
go chłopca, - -0świadc.zyl po<lróżny ze 
śmiechem - nie nowJJla to dla mniei, 

- Pan dtugo tu się zatrzyma? 
~ Do wieczora ... muszę załatwić inte-

resa z ki1ku gospodarzami w okolicy. 
_ Czy pan gospodaruje na r1>lt? 
-1 Nie· handluję zbożem. 
Dobry'zairobek ... tego roku zbiory ob-

fite„. będziesz pan mógl kor~yst:iie p~za
w~erać umowy... W boczne1 uliczce 1est 
brama. prowadząca tlo stajnL. Ma pan o
wies dla konia? 

_ Mam w·szystko, co. potrzeba„. 
~ Pokażę, gdzie stajnia. 
_ Sam ją znajdę... a pani tymczasem 

przygotujesz dla mnie . śniadanie. . 
_ w tej chwili spiżarnia u nas me za-

sobna. 
_ Macie jaja? . 
_ 0 ! jafa mam św•eżutkiie, ku·ry zn10-

sly je dziś rano. . . . 
_ To pr<>sze mi dać JaJeczmce na sf.~-

n.inie troche sara-t:r, kawalek sera, butelke 

sza wą. 
O o tat.ni h h la h kazai kor -

spond nt \\·ar zaw ki ,, 'owej Refo rmy" 
pisze, \;o na ~puj : 

\ piątek o godzlnl •pół do 6 rano 
zapukano do kafoi Okszei, po.fożoo i - pa 
\\'ikmic X q1ad li warsza"\ '.ki i, z ~:ez
wanit: n na szubi n ic ~. Byl spokojny, po
\\ .żiny painD\l.ral nad sobn na jzupclmej 
. zedt z wolna, poprzedzony przez żandar
mów . Za nun Po tęJ)O ;i.;a ł od<lzial piecho 
ty. 

P chód, pric zedl zy przez trzy dziel
nkc, stanął punktualnie o godzinie <> na t ~ ' i 
nej esplanadzie, Z\\ róconej w tr rn~ ff e
lan. Tu na placu cgzckucyi o ze.kiwał już 
pod szubienicą kapelan w1czienny, ksi4<lz 
katolf...cki, grupa nrz<;<lników do szczeg6l
nych poruczef1, delegaci żanclarmcryi i,_ 
jurc caduco - batiuszka, pop prawosła
wny. Po krótkiej rozmowie w czt rr o
czy z ks1cdzem, gdyż Okszcia nic powfa
dat się, przeżegna! go kapłan, gdy ' Zcdł na 
ruszt.o.\\ a1~1c, zn.akicm krzyża Ś\\ ictcgo. \V 
101t przy.stąpiił do dzida z. dwoma pomoc1~t
kami kat z przywdzianą na twarzy ma k<\. 

Przepis wymaga, ab~, skazaniec przy
wdzia~ po<l sznbien~c<1 dlugq, biał;i koszulę 
śmierci. Okszeja ()dmówil temu ż<1daniu. 
Po krótkich rozprawach zgo<lzono s i~. aby 
dla zadośćuczynienia pozorom hoćby pra
wa, okrył koszulą ramiona. 

Zapanowała śmiertelna· cisza. ~ !ychać 
było skrzypieinic d.csck ruszta\\ a·1ria pud 
cic7,kirni krokami oprawcó\ . Właśnie 
promic111ic sło1'ica oblaty potol\iiem światła 
grobO\\ ą scenę i \\' iatrcm gnane, rozpra
sza~ty Ś\\ iatła he11 na Warsza\.vę.„ Prze.z 
ch\\-ilc slychać było Ś\vfogotanie wr6bli 
prze no,, anc naraz donośnym głosem ofiary 
z p.o<l szubienicy: „Niech żyje socyal1zm ! 
- Precz. z carem!" To były ostatn:iei sło
wa skazai1ca. A mogły me być osta1tn~em1 
bo„.. Bo choć za\\ arczały bębny, choć 
głowe zawisła na stryczku - w chwili je
dnak, gdy pomocnicy pociągnęli ofiarę za 
nogi - przerwal sic stryczek„. 

Szybko poprawio.no ,,aszybkę". Tym 
razem udafo się już... „Wsio bylo blago
paluczno". 

Przy straccntu zi1e bylo n1ikogo z bliż
szych. Nie. zawiadomi<mo ani ad\: okata
obrońcy jego, któregoJ życzyl soblie mieć 
przy egzekucyi, co dozwalai prawo, nie za
wiadomiona rodziców, ni specyalme matln, 
która telegrafi.cznie o<lwi0lav. szy się do la.
skt cara, 48 godzin nadaremnie jej oczeki~ 
wala w mękach i trwodze. 

Oopieroi w 13 godzin po eg-zekucyi po
\\i1edziano. jej w:neszcie. Kobieta pro1sta, 

wina szklankę kawy1 i kieliszek -wódki. 
Stan~wiC to będzie króle\\ skie śnfaoa
nic. 

- Postaram się, żeby za chwilę wszy 
stko bylOt gotowe. 

- Spliesz SilG, pani mam mało czasu. 
Na kolacyę wieczorem upieczesz mi kacz
kę, lub kuraka. 

- Oh ! wszystko, co pan każe. 
GospodynL zajęla się przygotowaniami 

d.o śniadania. a podróżny poprowadz~l s ói 
ekwipaż do stadni. 

Wyprzągł konia, obtarł go, przykrył 
derą dal mu wody, nasypal sporą miarkę 
OIW~ do żlobu i, zamknąwszy stajnię na 
klucz, powrócil na1 sale. 

Zastal już stól nakryty, skmma sn~ży 
la sie na ogniu. 

- Przypuszczalam, te pan zechcesz 
zjeść kawałek chleba z masłem i parę sar
dynek, czekając na jajecznice - oś ·~
czyla gospodyni. 

- Dobra myśl - -Odparł podróżny, 
siadając za st-0le'.m - pożądane byłoby je
szcze dla mnie dorzucen~e pali'> ·a do kalo
ryferów. 

Oberżystka nie znala tych wyraie1) 
cywiliz0w.anego paryskiego świata spoj
rui.la w)ec ze zdzi\\ iernem na gościa. 

- Paliwa! - zav. Olafa - ależ mamy 
upal trzydziestostopnio 

Podróżny roześmiał się. 

- Rzecz pe"rna, że w takiej atmosf e
rze moglyby się vryl~ać jedwabmk:i ... Nie 
dziwUoby; mnie. gdybyśmy v:ienorem 
miielł burz~. 

- W ciągu · trzeclt ostatnich '. nocy 
grzmia1o ... może nastą~ć ulewa... Jajecz

. nka gotowa, proszę. 

~Jtt.~. {Cią2 daluy nast~pi). ·~:, 

śp. Bernard Subec i. 
J>ogrz •b dbtdzi i: 

w nledl.lelę, tinta () u„. „ 
• gollzioic 1'/2 w R h!i i.. •I au'Pll J: ka
t Hck! go d •mu cliorycL w Łi~h lu. 

Hoda~ 1'1 w 

Dortmund. 
W niedzielę, 30 laIĄa w koś · ielt,; • \\. 

Trój y ranu o godz. 9 msz, św. z kaza
niem. Po POI. o godz. %4 1icszpor . 

Baczność Rodacy w Mar.doh i okolicy! 
Towarzystwo śpicv.11 „Słowik" w 

Mar~loh urz~dza w nk<lzi lę. dnfa Cl icr
pnia rb. wycieczk~ lato\vą pot~11,;z,)11ą z ró
żncmi grami towarzyskJI mi, do malo'1.; ·ni
czo położonego ogrodu ,,Taunus" w Di11~
lake11, na którą wszystkich członków i t0-
warzyst\ a, oraz życzliwych Rodaków 
się niniciszcm zaprasza. Wyjazd ~ spólny 
o go<lzinic 2 po pol. z lokalu p. W. Dcnkcr, 
ul. Ląkowat-Wiesenstr. Na pokrycie ko
sztów winien każdy mężczyzna zloży~ 1 
markę do kasy towarzyskiej. W razie nic 
p0gody, wycieczka ta wstan.ic odfożoną 
na później Z komitet 
(3) R. Piechowiak. 

J 
Towarzystwo św. Stanisława w Hernc 

don?s\ S.Zan<Ywnym czlonkom, że bierzemy 
u<lzial w poświęceniu chorągwi T-0w. św. 
Antonłiego ~ Bruchu w 111ied2'Jielę, 30 lipca. 
Wymarsz z lokalu posie<l.zeń p. Nusshat1-
ma po poi. o godz. 2 w czapkach i ozna
kach. Jak najliczniejszy udzial jest Pożq
dany. Zarząd. ( I} 

B czn~~ Rodacy w Herne j okolicy! 
. W ?:;e:d:aele, dnia 30 lipca odbędzie 
~ fam1l1inai wycieczkai do ogrodu Erler

nesta w Horsthau en, Hernerstr 14, oook 
browa.~. w Herne i ko1ku ulicy WilheJ
mowsk1eJ w Herne. Niniejszem zaprasza
my szan. Rodaków i Rodaczki z Herne i 
c~lej e>:kolic.y. &.."<ią la<lnc gry familijne, 
wie~ mkt nie będzie żalowal swego przy;
byc1a. Początek o godz. 4 po pol. ·Wst 1-1 
wolnY, ·dla wszystkich. . 

l(omłtet„ 

Tow. ~w. łana Chrz. w Ueckeudorfłe. 
Y" medz1elę, dnia 30 lipca odł; ·dzie się 

rnłes1ęczn~ zebranie 0 godz. 2 Po r>Oł.. 0 
godz. 3 Jnerze towarzystwo udzial w uro
czystośCi towarzystwa św. Jacka \.\. Bis
~ard:, które obchodzi swą rocznicę_ o 
llr..zny udzl.al uprasza si~ ( 1) 

Zarząd. 

Postbeste11ungs-Formu1ar. 
Ich besteIJe hiennit bei dem KaiserJi

cben Postamt ein Exemplar der Zeitung 
„ Wiarus Polski" aus &chum (Zeitungs
preisliste 128) fiir August und September 

1905 und zahle an Abormement u. Be teU
geld 1,28 Mk. 

Obigie 1,28 Mk. erhałten xu baben, b~ 
ecbeimat 

• • • • .d. • • • . • • 191.„ 
,j, K · rlicbes Pcstaąlt . 

• • • • I 



Baczność Ałtenoog~e ! 
Donoszę Szan. czlonkom T <:IW. sw. 

'Jana Ew., iż. w niedziele 30 bm. odbt;d:z.ie 
si( na<izwycza.ine walne zebranie i obór 
nowego zarządu. Czlonkow1e winni się 
stawić jak najłiczniej, nie tak jak przesz
fym razem, ażeby potem n~ei powiadano, 
że ·niektórzy ruie wtiedzlleli. Posiedzenie o
tworrone zostanie o godz. 4 po poi., na 
które się członkowie wi.inni stawić. O li
czny udział uprasza się. (1) 

Zarząd. 

Błumenthal w Hanowersklem ! 
Tow. „Naidzieja" p. op. św. Stanisława 

·H. w Blumenthalu donQS~1 swym czlonkom, 
:.uż w niedzreilę dnia 6 sierpnia o godz. 3 

po pot. na sali posiedzeń odbędzie się waJ„ 
" ne zebrnllie. Zaprasza się wszystklich 

. członków, ponieważ będą ważll1e sprawy 
do rozstrzygnięcia. O Hczny udział w ze
branju prosimy. Ooście mile widzi1ant 
(1) Zarząd. 

Uwaga: Zarząd i rewizorowie kasy 
mają zebranie o godz. 11 przed poJ. 

Koło śpiewu Cecylia z Neumiihl 
padaje swym członkom do, wliadomości, iż 
Jekcya śpiewu odbędzie się w nvedzielę dn. 
JO b. m. o go-O.z. 110 przed potud1J1iem. 
Ponieważ w ostatnim czasie ba.rdzośmy ze 
śpiewem podupadli, dlatego się uprasza 
szan. śpiewaików, a~eby się jaknajliczniej 
na lekcyę stawili. O liczny udział prosi 
(1) Zarząd. 

Towarz. św. Józefa w Horsthausen. 
W medziele dnia 30 bm. bierze towa

rzystwo udział z chorągwią w poświęce
łlliu chorągwi, Tow. św. Antoniego w Reck
linghausie1n,Slid. Członkowie winni si<: li
·czme stawić już o godz. 2 d-0 marszu. O 
liczny i punktualny udział prosi (1) 

Zarząd. 

l(oło śpiewu „Zofia" w Sodłngen. 
Lekcya śprewu w niedzielę, 3P I;ipca od 

będzie si~ o godz. 2 po pot tak jak zwykle. 

Towarz. Serca Jezusowego w Brambauer 
donosi członkom i wszystkim towarzy
stwom, które od nas zaproszenia odebra~y 
i dla braku adresów zaproszeń odebrać nie 
mogły, iż w medzielę, dnia 30 lipca odpra
wfaimy naszą 2 rocznJcę, na którą szan. to
war.7.ystwa z chorągiwianli zapraszamy. 

Program: Od godz. 2 doi 30 przyj
mowanie bratnich towarzystw. O godz, 
3.% wymarsz. 'Clo kościoJa na nabożeństwo. 
Po nabożeństwue pochód na salę posiedzeń 
p. Schulte-Stratha1us w Groppenbruch, 
gdzi--e będzie dalsza urnczystość. Najprzód 
przywiitanie gości przez przewodniczące
go, J)-O'tem koncert, różne mowy i dekla
macye. Na ostatku piękny teatr p. t.: 
,,l..obzow:ianie". 

Wstęp dla czlooków 30 fen., dla go:ści 
75 fen., przed czasem, przy kasie l mr. O 
jak najłiczniejszy udział prosi Zarząd. 

Uwaga: Zarazem uprasza $tę człon
ków zarządu, aby <> godzinie 1 po pol. się 
zebrali, gdyż jeszcze są różne drobne rze
czy do zalatwienia. Wtym czasie mog~ 
się aż do godz. 2 i czlonkow,ie, którzy za
legają dłużej nliż 3 miesiące, ze swych 
składek ufścil~, gdyż \V innym razie muszą 
zapłacić wstępne jako obci. (3) 

r M. Tomaszewski, II. przew. 
l; I 

Ił 

Tow. gimn. „Sokół" w Altenessen 
oznajmja szan-0wnej drużynie i wszystkim 
dobrze myśiącym l~o<lakom i Rodaczkom 
z Altenessen i a.koli cy, że nasza czwarta 
zabawa w dniu 30 bm. po'pot. o godz. 4 na 
saL1 p. J. Saal'a przy kościet.e św. Jana ob
chodzić będziemy i uprzejmie na n[ą za
praszamy. Rodacy, którzy jeszcze wobe,
cnrch czasachpoza szeregami naszemi, a 
m<-że nawet po ma'11owcach się błąkacie u
sluchajcie glosu naszego i zechcdejcie po
spieszyć aby zapełnić szczerby w szJe1re
gach naszych. Na takiej zabawie najstoso 
wniejsza sposobno1ść do zapisania się na 
członka za tylko 1 mr., którą maiże nieraz 
na zgubne i niepotrzebne rzeczy się wy
daJe·. Na kon)iec odzywamy się i do was 
zacne Rodacz.ki, abyście raczyły zakoła-
ać do serc ·mężów i stofowników wa

szych, aby Qlni jak jeden wszyscy stanęli 
w szeregi nasze i w tej mozolnej pracy 
nas wspierać zechcieli. Czołem! 
(2) Wydział. 

Baczność! Gelsenkirchen! 
Niniiejszern U\~·iadamiam wszystkich 

tych Panów którzy byli zaproszeni n:1 ro
O'adankę na 'niedzielę dnia 30 Lipca, ażd>Y 
~ie przychodzi1h, ~dyż nie _wszyscy się mo- ł 
gą sta\\iić. Z uszanowamem (1) 

· Jan Mieczyński . 

Baczność „Sokof,y 0 w Ncumiihf. 
Tow. gimn. „Sókól" donosi swym dru-

. bom, iż przyszle zebranie odbędzie si~ w 
nłedmele dnia 30 lipca<> godz. 4 po pol. na 
sali zwykłych posiedzeń. Zarazem się u
prasza, aby się dr:uhowie czynni i nie
czynni punktualnie stawili, ponieważ są 
ważne sprawy i sprawa roczni-cy do za
latw:ienia. Goście mile widziani. Czo
łem ! Zarząd. (2) 

KOMITET HSWIĘTOJOZAf ACIA". 
Wszystkich członków komitetu „Swtę

to.iózafadla" upraszamy <> stawi·enJe się na 
sali p. Lobek w Oelsieinkirchen, ul. Kirch
str. w pomedziałek dnia 31 lipca <> godz. 7 
na wieczór. Na P<>rządku dziennym: 
„Fundusz żela~ny". (3d) 

Za Wydział komitetu: 
fr. Matysiak. T. Nowacki. 

Baczność Rodacy w Essen i okolicy! 
W ~niedznelę d111ia 30 lipca P-O P<lł. o 

godz. 2 odbędzie się druga wycieczka la
towa do Jasku przy Rellinghausen, do tak 
zwaneg\)' „Grliner Wald", oberzysta l(eien
bu rg. Prosimy. wszystkich Rodaków z 
Essen i okolicy ·O jak najJjczniejsze przy-· 
bycie, g<lyż bę<lą różne piękne gry dla 
dzieci i dorostych, oraz strzeJa,nie do tar
czy o nagrody. 

Uwaga: W razie niepogody wycie 
czka będzie w inną niedzielę, co będzie na 
tern miejscu ogloiszone. (3dJ 

Tow. św. Antoniego•w Recklinghausen
Siid. 

W niedzielę, dnia 30 lipca odbędzie się 
uroczystość pośwJęcenia chorągwi. 
Program: Od godz. 2-04 przyjmo

wanie towarzystw w lokalu p. Silke przy 
ul. Konigstr. i Lu<lwigstr. O godz. ~4 wy 
marsz do kościoła na nabożeństwo1 polskie 
z kaianiem. Po nabożieństwie pochód na 
salę p. Kucherna. Tamże odbędzife się 
świec.ka część uroczystości. Wszystkie 
Towarzystwa polsk!i:e z WestfaJirl i Nadre
nti upraszamy o liczny u+dziial. Wstępne 
dla czlonków torwarzystw 30 fen. Wieczo 
rem zostanie odegrany barozo fa<lny teatr 
pod tytu.lem „Prawica i lewica". Tak sa
mo Rodaków i Rodaczki z. Brachu i okoli
cy prosimy o liczny udział w naszej uro
czystości. Zarząd. (3d) 

Tow. pol.-kat. „Jutrzenka" pod op. św. 
Wawrzyńca w Ober-Marxloh 

urządza obchód s'vej szóstej roczn1cy za
łożenia a piątej poświęcenta chorągwi, na 
sali p. Klappek w Ober-Marxloh. dnia 6 i 
7 sierpnia rb. Donosimy wszystkim Towa
rzystwom, aiby raczyły przybyć, także 
które zaproszenia dostały, jak i te, które 
dla braku adresu nie dostały zaproszeń. 

Program: 
O godz. 2 po p-01. przyjrnowainiie towa

rzystw; o godz. ~4 wymarsz do kościoła, 
a po nabożeństwie udamy się na salę p. 
Kfappek. , 

Bacznaść: O godz. 2 po pDt bę<lą 
przyjmowane towarzystwa w 1odrnlu P• 
Ag. R\dmertza przy kopalni „Deutscher 
Kaiser" szyb I. w liamborn, a potem uda
my ·się do kościola. Zarząd. (3) 

Towarz. św. Andrzeja w Ober-Marxlob 
donosi· swym czlonkom, oraz wszystkim 
towarzystwom polsko-kat., które zapro„ 
szenia odebrały, oraz tym Torw., które z 
braku adresów zaproszeń nie odebra1y, 1ź. 
w riied21ielę dnia 3() lipca towarzystwo ob
chodzi bardzo pi·ękną urocżystośt, to jest 
poświęcenia pier~szej nowej chorągwi. 
Pa.rządek zabawy: od 12 do 04 przyjmc)i
wanie bratnich towarzystw na sali wdowy 
van de Boom, naróżnik ulicy Waldstr. ) 
l(ampstr. O 4 wymarsz do koścqi0la na 
nabożeństwo polskie. Po nabożeństwie 

. udamy się na salę p. Schwarca, gdz1i.e się 
rozpocznie dalsza zabawa. Na zabawie 
będzie koncert, przemów1ienia panów prze
wodn., deklamacye i śpiewy, w końcu o 
godz. 8 bę<lz.ie bardzo piękny teatr p. t.: 
„ttanna z Ciecranowa", który w tych stro
nach nie jest znany. I(apelę dostarczy 
czlonek St. Brzeziński i to kapelę p. Kuika 
z tterne. Członkowi·e będą oczekiwać na 
dwnrieach w Neumiihl i na dworcu w Mei
<lerich na przybywających gości. O li
czny· udział w uroczystości prosi 

• Zarząd. 
Uwaga: W niedzielę przystępuje na

sze towarzystwo wspólnie do I(omunii św. 
-0 godz. 83/i, więc prosi się członków wszy
stklich, iżby się jak najliczniej zebrali w 
czapkach i oznakach toiwarzyskich. Czap
ki można dostać u p. Pelixa w liamborn, 
Alleestr. Sposobność do spowiedzi św. w 
sobotę -0 godz. 4 i w nied2llelę rano. Je
szcze raz się członków prosi, aby się Licz
nie stawili. , Józ. Olejniczak, selkr. (3) 

Towarzystwo św. Józeia w Osterłeld 
urządza w niedzielę, dnia 30 bm. wjioczo,. 
rek famiJ.i)ny z tańcem, na który sie wsz,y
rnłłiami. Początek zabarwy o godz. -4 po 
poi. Dalszy p-0rządek zabawy będzie ogto 
szooy w programie, który każdy czlonek 
odbierze na salt. Goście cocący brać u
dzial w zabawie muszą sie da'ć na czloruka 
zapisać, Ponieważ zabawa jest zamknięta 
tylko dla członków. O jak najlicznie(iszy 
udzial w zabatWie uprasza si.tę. Wstęp wo! 
ny. Zarząd. (2) 

Zabawa o<lb~ie się w sa.li p. Kalve
ram, przy rynku. 

Baczność Rodacy w f reisenbruch ! 
Dnia 30 bm. o godz. 11 prZled Pol. odbę 

dzie się na sali p. OverbecJka Zgroma<lze
nie ogólne celem założenia tow. „Sokól". 
Druhów i wszystkich, których ta sprarwa 
łnteresuje z pobliskich Olkolic jak Hontrop, 
l(ray, Steele i1 Horst, zaprasza (3d) 

Zwołujący. 

Wiec ogólny w Weitmar przy Bochum 
odbędzie !J'lę w niedzilelę, dnia 30 lipca o 
godz. 4 po pol. Na wiec zaprasza się 
wszystkich Rodaków t Rodaczki z Weit
mar, Linden, Wi1emeJhausen, Baren<loń, 
Bochum i oko·łicy. 

Wiec odbędzie siG w lokalu p. Nieder
hagema1nna, Marktstr. 8, obok dworca 

Wiec „Zjednoczenia zaw. poi." w Laar 
odbędzie się w niedzielę dnia 30 lipca po 
pol. o godz. 3 na sali p. Wittenkemper, uli
ca Cesarska. Ponieważ ]){)Id obrady przyj
dą ba1rozo ważne sprawy, zatem licz.ny u„ 
dział Jeist pożądany. Referent: dh. So!tilń
ski. (d) 

Wiec w Resse 
odbędzie się 6 sierpnia o g()ldz. 5 na sali 
p. W.i:ellanda1, ul. R.esserweg. Przybędzie 
mówca zamiejscmvy:. O liczny u®al pro
si „Zjedn. zaw. poi.". (d} 

BULMl(E. 
W niedzP.e1lę dnlia 6 sierpnia odbędzie 

si~ mec „Zjednoczenia zawodowego pol
skiego" w Bulmke 111a sali p. Reik, ul. Wan
nairstr. Wiec odbędaie się o godz. 4 po 
poił. Przybędzie referent zamiejscowy. 
(d) „Zjedn. zaw. poi." 

Wiec przedwyborczy w Essen-West 
(AUendorf) 

odbędzie się w ntiedzielę, dnia 30 fipca 1905 
r. o godz. 11 f:'rzed poi. w sali p. Post, przy 
ul. Altendońerstr. O liczny udział Roda
ków z Essen i okolicy prosi 
Miejscowy komitet wyborczy polski dla 
(d) miasta Essen. 

DORTMUND. 
Wiec w celu uzupełnienia l(omitetu wy-

borczego na powiat dortmundzki 
odbędzie się w niedzielę najbliższą, ti. 30 
lipca w lokalu p. Schafera o gooz. 1 w po
łudnie. 
Z polecenia „Głównego l(omJtetu Wybor
czego na Westfalię, NadreJl\ię i sąs. prow. 

WIEC W HOERD.E 
odlbędz.ie się w niedzielę, dnia 30 J.ipca o 
godz .. 5 po poł. w sali Lenze zum Brlicken· 
kopf. O liczny udizi'al prosi 
„Główny Komitet wyborczy polski dla 
\\

1estfaUi, Nadrenii i sąsiednich prow." 

1· Pijcie ulewke ! J 
Wiec polski 

odbędzike s:i.e dnia 30 lipca o godz. ~2 na 
sal~ p.. Dres w Steełe, ul. I Rottstr. nr. z 
Na wiecu będą. omawiane sprawy Różańca 
św. 1 opieki duchQfWilej w Steele i okołk:y, 
Na wilec ten zaprasza się wszystk~h Ro-. 
<laków i Rodaczki z Steele i okolicy. K.o
mu leży sprawa ol)ilelci duchownej .na ser
cu, ni.ech na powy.Zszy wiec J>()dąży. (2d). 

Jan Młsiurny. 

gc>OOOOCOOOOOODO OOOOCOOOOOCOoo

! ·w. . kl we wielkim (8) g 
8 1ązar I wyborze R g z polsk~m n::tpi- g 
8 sem mozna na- R 
o być tylko u .Pfotra Budzyna, o g Baukau, Heinrichstr. nied. kośc. kat. g 
oaoooeooooo~oooo oooooeoooooo! 

·············-·· : Zdolnego i z branżą obeznanego I 
: agenta I. 
• na N ad1•eałę i W estfalł~, • 
• poszukuje zaraz zaprowadzona • 

• faBryka pai·ierosów. 9' 
• Oferty z podaniem dotychczaso- „ 
• wego zaJęc1a. or .1.z rderencyi • ' 
• uprasza się pod lit. M. D. do „.: I Ekspedycyi tejże gazety. . 1 · 
·····-·-··-·-·· . Tanio eprawlam 

wszelkie obrazy, wianki. wiązarki i t. d~ 
Zarazem polecam karty narodowe i powin

szowania, wszelkieg~ rodzaju, hurtownie .i de~ . 
talicznie. Obra~y reUgijne i narodowe po iak 
najtańszej cenie. Stemple dla towarzystw ii. 
osób pryWatnych dostarczam prędko i tanio. 

J a n S t a c b o w i a k, 
Kslę~arnia polska 

W ANNE, Karlstr. l. 

„ ...... „„„„.„;„„. 
E1-7..ylten4')'& •la Polaków I 

W miejscowości bez konkurencyi dvbrze zaprowa-
dzony s-klad obuwia oraz war1tat, w
którym tnech ludzi ma zatrudnienie jest na sprze
daż. Rodak ma pierwszenstwo. \Varuulti dogodne. 

z głoezM1ia przyjmuje Redakcya „Wiarusa Pol
skiego" pod lit. Ł. I. A. 

ee n, 
BACZNOŚC! 

Mam do wydzierżawienia. tiikład z pot.ajami 
w dobrem miej11cu do każdego interesu stó~nwny'. 
Mieszka ... ia po <lwie izby i po trzy z chlewer.n • 
sklepem i ogrodem blizko k · palni. R~kliD;
hau!!en II i Ewald. Zgłoszenia. przyjmuje 

-~T. Ł A W I C K I 
skład obuwia w Hocblarmart>. 

••'• N 

Baczność Katernberg ! 

7 

z powodu p-O!Wrotu w strony rodziMe 
wyprzedaję wszelklie meble, maszynę do 
gotowania oraiz do szycia J ws~'lkic sprz~ 
ty domowe. Rod~cy, chcąc z nadairzailłceJ 
się sposobnośoi korzystać, nieich przybędą 
w dniach 111ajbli1ższych. (3) 

Franciszek Pietrzak, 
Katernberg, ul. ttesslerstr. nr. 4. 

UJ. Dworcowa 74. Hecne, l{ahnbof-ttr. 74. 

li 

ielkie pa · tyę obu i 
t1~~- 'fł'f~zelkłego rodzłłjtt 

sprzedaję znany dt) r0ku 1872 

~ (ic. 'bi~egt) tO'\VtAX"U. 

zadziwiająco tanio. · 
Dom obu1via „.„ 

Pot łh ro !'.:l: 
• Ul. Dworcowa 74. Herne, tlatinh·1fstr. 74. ' ·, 11 -. 

...__.__:_:_~--- · Za •nk, nakład l redatcn od powicd.zlalny A -: .to 1 I Il r •' "k · w Bocham-.Nakladem i czcionkami Wydawnictwa •• Wla rnr1 Pol~kiego" w Bochum. 



·11r. 172. Boobam1 niedziela 30-go łlpoa 180&. 

lodzłenne pismo l•dow1 dla Polak6w na obezytnle, poświt&ona gwi ie raz p a o nar do w m, polit„ znym i i~rob 

Wychodzi codziennie z wyjątkiem dni poświ.atecznych 
Przedplata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
1 mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
„Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym I . Imię Boże za Wiarę I Ojczyznę 1 

Za inseraty płaci się za miejsce rz dk drobnego druku 
Ol!lo zen i a zamieszczone przed in er t mi 40 fen. Kto 
często oglasza, otrzyma rabat. - Listy do „Wiarµsa 
Polskiego" należy frankować i podać ' · nich d klad-

pod znakiem „t. polnisch„ nr. 128. n:r adres piszącego. RekoPisów s:e nie zwraca. 

Redak.cy.a, Drukarnia i Księgarnia znajduje si~ w Bochum, pr.zy ulicy l\taltheseretras:iie. Adres: „ 'Viarus Polski", Bochum. T el e fon u nr· 141 . 

~· Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

•ówic, czytać i pisać po polsku! Nie jest 

Polakiem, kto potomstwu swemu zniem

czyć się pozwoli! 

Z wypadków dnia. 

Nowe represye w Rosyi. 
Miinister spraw wewnętrznych kazał. 

wydawnictwo „NowosW' zawiesić na 2 
miesiące. „Nowosti" zajęła w ostatnim 
czasie stanow1tskn przychylne Polakom. 

Anglia daje odpowiedź na podróż Wilhel
ma 11 po Bałtyku i zjazd z carem Miko-

łajem. · 

Nie ulega wątpl1iwości, że podróz Wil
helma· II, który spotkał się już lub spotka 
się jeszcze z królem szwedzkim,. carem 
Rosyi. i królem duń-sk1im jest wielkiej ido
nrioslośd polity;cznej. Am.glia daje teraz od 
porwiedź na1 to i wysyła .najpotęż.nilejszą 

eskadrę swej ogmmnej floty, by "zwi1edzi 
la" porty baltyckie. Eskadra zarwini1e taik
ie do Nowegoportu pod Gdańskiem . An
gli·a od dawien dawna swych oknętórw wo
jennych na Bałtyk nie wysylała, a czyni to 
teraz w osobnym zamiarze. „Odwiedz.i-
11y" flo1y ang·ielskiej są upokorzeni.em Nie
miec, gdyż mają zatrzeć wnżenie podró
ży WHheJma II i jej skutki. 

Telegramy~ 
W ars z a w a. „L. A." donosi, że 

zastrejkowało 4500 robotników tutejszej 
przędzalni. Robotnicy zajęH wszystkie wej 
ścta do fabryki, zatrzymując pracę, by 
przeprowadzić swe żądania. Dopiero gdy 
wojsko się zbUżyło, opuścłll robotnicy fa-

" brykę. Położenie jest groźne (Patrz: Z 
: innych dzielnic Polski!) 

N o w y j o r k. Prywatnie donoszą, 
że Chiny domagają s.ię od Rosyii i Japonii 
stu milionów odszkodowania za spusto
szenie Mandżuryi. 

O d e s a. Obawiają się tutaj rozru„ 
chów antyżydowskich. 

E . -
na 

~,Wiarus Polski" przed sądem. 
W przyszły czwartek, stawać będzie 

re,daktor pisma naszego przed sądem w 
Bochum w sprawie procesu „Sokola" w 
Szarlotenburgu. Prokuratorya zarzuca, 
że ,,Wiarus Palski" \\ .ydmkorwał urzędo
wy dokument przed ukończeniem postę~o~ 
wania są;dowego. p.rócz tego lada dz1en 
spodziewać si,ę możemy dalszych zapoz
wów, gdyż mamy jeśzcze ki.lka innych 
Procesów. Taki to l-0s ·polskich re<lakto
rów. 

-tn-

Dziś niedziela 
zatem każdy z naszych Szan. Czytelników 
spotka duto Rodaków, którzy nie mają do-

. tąd gazety polskiej. Różni ludzje, któ-
rym ,,Wiarus Polski'' jest solą w oku dla 
tego, że jest pismem prawdziwie robotni
czem, dokładają starań, aby „Wiarusa 
'Polskiego" doprowadzić do upadku, bo 
spodziewają się, że skoroby nie stało 
„Wiarusa Poiskiego", wtedyby dostali lud 
I>olski pod swą komendę, a o 
to im bardzo chodzi. Różnym panom nie 

OOdoba się, że robotnik polski na obczy
źnie samodzielnie iuyśff i działa, nie we· 

dług rozkazów ludzi; którzy robotnikowi 
są nieprzychylni. Kto zatem pragnie, aby 
lud polski na obczyźnie i nadal zachowai 
samodzielność obywatelską, niech rozsze
rza „Wiarusa Polskiego" 1i zjednywa mu 
licznych abonentów na sierpień i wrzesień. 

Ze spraw polskich 
w zaborze rosyjskim. 

W tych dniach rozpowszechni·ono w 
20,000 e.gzemplarzy jako przedruk z „Po- · 
laka" o.dezwę p. t. „Język Polski \V gmi
nach.„ Odez.wa wyjaśnia znaczenie osta
tniich uchwal I(omitetu mmistrów, które za 
miast ·zaJCłośćucz.yin\ić domaganil()m si:ę ludu, 
i w.prowadzić język polski do urzędowania 
w gmilnie, ogrnnicz.yły nawet ukaz, z, roku 
1864, uzinając język msyjski za urzędorwy, 
a: pozwaladąc jedyinie na używamie języka 
polsk1ego„obok rosyjskiego w ksi.ęgach 
gmi1nnych. 

„N.i:e ustawajmy w pracy :i uchwalaj
my nadal we wszystkiich gminach, że 
wszystkie książki, rnchunki i papiery IJl.ają 
być prowadzone w języku polskim. Takie 
tylko papiery i pro~okóly mają dlaJ (l)aS ·zna 
czeiniet. DlategQ też czlon~om z.ebrah 
·gminnych, sołtysom i pełnomocnikom nie 
\Volno podpisywa6 żadnych papierów, hią 
żek i uchwal spisany.eh po rosyjsku, p-0d
pisy·wać naJeży tylko polskie papie1ry i 
książiki.. Nie wolno nikomu przyjmować z 

1 
' grminy paip1ierów i dokumentów sp1saniych 
po rosyjsku, lecz tylkJo po polsku. 

„Tak samo wytąciini1e w języku pol
skim mają być pisane wszelkie listy, po1cJia;
nia i paipiery od mieszkańców gminy, soł
tysów i pelnomo·c111ików do wójta -i ka111-
celary1 gminne:j. 

„SoltySli nie powi:nni przyjmować nO·· 
wych blaich z napisami rosyjskimi, a gmi
ny nie powi111111y uchwalać pieniędzy na te 
blachy; 111a:leiży te bJa,chy z. powrotelm do 
powia1tu IQ!Clsylać. 

,,Bracia wlośdanie ! Tylko w jedno, 
ści ca.tergo nairodu polski.ego tkvA1 srila do 
zmożeniai prze:mocy moski1ewski•ej. Lącz
my wiięc ramię do rnmi.enia wszyscy P-0-
l'acy w sprawach narodowych, łączmy się 
i występujmy w jedności. w sprawie języ
ka polsk&1ego. 

,,Ni1echaj nlve pozostanie a.ni jed1na gmi
na w Kró1'estwie Polskiem, w którejby po
wstał język moskiewski!" 

„Nieichaj szkoły stoją pustkall11i dopó
ty, dopóki nauka nie będzie się w nich od
bywała po polsku ! 

,,Do wa·łki o język pa,Jski. \vzyiwamy 
wszystkri1ch Polak6w, praignących lepszej 
przyszlośc1i dla~ Ojc'Zyzny i dla dzieci 
swoich!" 

W tych dniach we wszystkich prawie 
fabryka;ch warszaws'kJ.ch odbyl się szereg 
w[.eców które m1aly ria celu uświadomie
nie rob~tnuków niezorganizowanych i za
z.naiomkniie ich z zaisaidami auton{)imii, kon 
stytucy.j i soiboru w porów111aniu z repi:e
ze1ntacyą narod·ową Bulygina. ·W ub1e
glym tygodniu V! so1bote ,na jednym z ta
kich wlieców byto w warsztatach Towa
rzystwa .,Borman, Szwede i Ska" prze
szloi 800 robotników. Charakterystycz
nem jest, że o wiecu tym p~wiadomiona 
by,Ja po1licya która jednak me przeszka~ 
dzala w obradach, a oczekuwała na za;łwń
cwnie · wieca w pomieszkaniu szwaJcara 
fabr:ycznego. . , 

„Nowosti" i „Bir~e~Yl~. W1edomo
sti" zami·eścily z 1niew1e1loem1 opus~cze-
116ami memoryal Kró!estwa . ~ols~e~o. 
Ruś" podała! go również <lz1en pozmeJ. 

"Razśwrtet'' umieścll przychylny wstępny 
" artykul. 

Na ręce jenerał-gubernatora Maksy
mowicza ·na<leszla p-Otno do Wars;r,,awy z 
Petersburga '\viadomo~ć, że car postan01~ 
wil uz.wględnić żądania Polaków w mc
moryale zawarte, przez powołanie do rad 
nad samorządem miejskim i zAemskim w 
Królestwie Polskicm przedstawicieli ludno 
ści z wyborn. I(.omisya, mająca obrado
wać nad wprowa<lzcnicm samorządu zo
stala przed mt-es1ącem zaiwieszona \\' 
swych ·czynnościach, z powodu ·Oczekliwa„ 
nia na decyzyę koimiteitu mi1nistrów w spra 
wie Polskiej, która miała być poraz drugi 
mzpatrywana w miesiącu sierpniu. Po
stanowien~e carskie wyprzedza pm1iekąd 
zdanie komitetu mjcr1i.strów. 

Sprawa zamachu na sułtana. 
W k-0nstantynopo•litaóS'ldm Ikliz·.<J_(ioskn, 

t. j, na dworze suaański:m panuje gorącz
kowa czynność dniem i nocą, prowadzi się 
śledztwo, ażeJby wykryć sprawcę Diątko
we.go zamachu dynamiitowego na sułtana. 
Wladze turec.kie zapewniają, że nietylko 
są już na tropie spraiwcy, ale nawet, że: już 
wli1edzą, iż jest mm Bulgar, ale twierdze
niom tym nie można zbytni'° ufać. Do
świadczenie bowiem poucza, że władze tu
reck~ei w podobnyd1 wypadikach umyślnie 
rozpuszczają falszyv.re w\iadomości, ze 
wzwlędu na „racyę stanu". Zresztą dowo 
dem, że rząd tureoki sam jeszcze nic nie 
wie, są aresztowania, podejmowane zupel 
!1lie mt ślepo: pomi1ę<lzy Ormianami, But
garami, Turkami i obcyi111i, którzy prz.eiby 
wają w K 01nstatynopolu. 

Naturaln[e nikt nie jest tak naiwinym1 

aby się teraiz przyznał dl{)I nieudalego za
machu. Ormianie wyparH się go, teraz b 
s.am-0 uczynilfil Mlodo-Turcy przez osobę 
Alego Nuri.-.beja, byle1go jeneralnego kon
sula tureckiego w Rnttcrdamie, zamieszka 
fogo stale w BerlinLe, a przebywa1jąceg ·J 
obecnie w Wliedlniu. Nuri1..1bej złożony z u
rzędu za należenie do ture1ekiego stronm
ctwa reform i skazany ·na 102 lata wtiięzie
nia wskutek podeirzenia, że redagował 
mlO'dotnreckie pismo humorystyczne 
.,Dreul", w ·którem zloślii\vie wydrwiwano 
sułtana, wolal niepoka.zywać s~ę w Kon
stanty.nopolu, którego wladzc starały się 
mu w tak osoblnvy sposób zapewnić.„ dłu 
gow.ieczność, pozostał za granicą, jako do
br:owoliny wygnaniec i tu zajmował się da 
lej sprawami· swego stronnictwa. Owoż 
ten Nuri-bej, dmvi 1edziawszy się po drodze 
z Berlina do Wiednia o zamachu. wyslai 
do sułtana telegram z wyrazami oburzenia 
:na nieznanego sprawcę„. 

Wla1ściwie więc w tej tajemnjczej spra 
wie. nic nie wiadomo·; bo tyle co nic przeld
sta\viają zeznania jednego z ciężko ran!io
nych przez bombę czy rnmę, który opo
'\Via<la, że tuż przed wybuchem przesunął 
się przez ow-0 miejsce jakiś nieznany czło
wiek z koszem i kosz ten na jednym z 
wozów postawil. 

Wkrótce potem nastąpil wybuc,ll, któ
rego nadzwyczaj barwny opis podaje kon
stantynopolitaf1sk'i k'()respondent .,f'rnnk
forter Zeitung". 

Wybuch - czytamy tam - powtó
rzy I s i ę pięc1okrotnie, a byt potężny nad 
wszelki opis. Tak olbrzymie klęby dymu 
i piasku buchm;ty w górę, że na całą mi
nutę wszystko było zacieml1lione. Panika, 
jaka powstała jest równfo zrozumiałą, jak 
niedające si.ę opisać dzikie zamieszanie 
wojsk na zewnętrznym i we·wnętrznym 
placu meczetowym. 

Zerwały się nie.zrozumiałe walani.a, 
krzylci, a wiele osób w popłochu poczęło 
uciekać. Wśród ścisłego otoczema sułta
na, na terasie, przeznaczonej dla obcych, 
widocznem było za1rwo2enie, paraJii:uiąca 

11icpewn-0ść, gdyż nie zdawano sobie w a
le spra:wy z tego1 co zaszło. P-0szarpane 
czlnnki koni i1 ludzi padały dokoła. Wszy
stkie okna w budyinkach na placu mcC"Lcto
wym zostaly zniszczone, a nawet z wyso
kich minaretów meczetu, gdzie właśnie 
sułtan tylko co odprawił modlitwy, spa<lly 
z trzaskiem wielkie kawały muru. 

J(iedy przebrzmiały wybuchy i chmu
ry <lymn siG rozwiały, o<lslonH się przed 
obecnymi straszliwy widok. Około cztcr
dz1estu ludzi i pięódziesiąt kon~ · zostało 
<loslowtUic. na kaiwalcczki poszarpanych, 
a J}Onadto przeszło osicmducsiiit osób o
trzymało lżejsze lub c1Gższc rany. 

W czasie całego straszlirwcgo aktu 
. sułtaITT stal blady, ale jak wszyscy świad
kow/ie naoczni stwierdzają jcduozgodnie, 
śmiało i przytomnie na malej terasie me
czetu. Ze stanowczoiścią odrzucił radę o
toczen<ta, aby schronił silG w bczpiiecwe 
miejsce, a kiedy zbyt na niego })Oczęta na
legać, zawlQlał opryskliwie, ażeby Słię ra
cz.ej troszczono() o rannych i zabitych. 

Następnie suttan w to" arzystwie 
swegQ ukochanego syna ks. Burhana-ł:d<ii 
·na wsiadł •do powozu, kazał spuścić zwy
kle podniesioną jego budę i ruszył, poWO'
żąc sam wlasnoręoznie, tuż kolo mi.ejsca 
krwa·we] katastr0fy, z powrotem do pa
łacu. 

Tłumy po drodze ·witały . ułtana 
gmmkifuni ·okrzykami, a powóz jego ota
czały setki osób które towarzyszyły mu z 
dobytemi szablami, tak, że scena robila 
wrażenie dzikiej jaikJ'iejś fantazyl. Sułtan 
prz.yjmowal te objawy spok-0.jnje, niemal 
obojętnie, tylko kiedy naczelnik tajnej poli
cyj, jeuerat f'ehim-basza posunąl się zabh
sko1 powozu, dostal całkiem nie<lystyngo
wanie od sułtana - batem! 

Można bez przesady twierdzić - koń
czy korespondent ,,Frankfurter Zeitung" 
- że w owej chwili uratowały położcm1e 
tylko stanowczo·ść i przytomność sulta1ns. 
Gdyby sułtan byl stracił głowę, to wprost 

:ep-O'dobna przewidzieć na czem byłby 
się skoi1czyl p~ątkowy selamlik. Obcy, 
którzy byli na uroczystośd, \\ idzi li już 
wszakże z trwogą, jak wierne sułtanowi 
pulki a1bar1skic nabijały ostrymi 11abo1ami 
~woje rcpctycrowe karabiny. 

Wśród zaibitych przez wybuch i:naj
duje s,ię Bcbabcj, guwerner księcia; Selima 
i sekretarz pałacu suHańskiegu Szefk.1-bej. 
Śmlier.ć więc już bardzo blizko przeszła 
kolo sułtana. 

Z wojny rosyjsko-jaoońskiej. 
Japończycy na Sachalinie oraJZ na pól

noc 1 i południe od Wfadywostoku starają 
się przed uktadami pokojowymi zdobyć 
jak najwięcej ziemi rosyjskiej. 

O układach pokojowych OŚ\\~iad zyl 
Witte raz jeszcze, że car zadecyduje a on 
(Witte), ma najpierw wysluchać warun
ków ja{>Ońskich. 

CzlońE:k japo11skiej komisyi pokoj wej 
Sato oświadczył wobec pewnego dzienni
karza " imieniu bar. Komury, co następu
je S:.tdzę, że rokowania sko1iczą się po
myślnie. Pelnornocnicy japońscy będą u
mfarkowani i nie postawią zbyt wygóro
wanych żądań. Usposobien~e zarówno w 
Japonii jak i Rosyi jest korzystne dla po
koju, który także leży w interesie ludzko
sc1. Obie strony stracily w wojnie 570 
tysięcy ludzi, z tego przypada na R,osyę 
370,000. Woj.na kosztuje Japonię dziennie 
mmon dolarów. Panuje przekooanie, że 
ooszkodowanie wojenne musi być prrzez 
Rosyę zapłacone. Zawarcie za\\-ieszenia 
broni prawdopodobnie będzie pierwsZY,m 
krokiem kooferency.i pokojowej. Ja~ia 



" 
chce „ot ~· arty~h drzwi" \, Mandi.uryi, ale 
znowuż nic chce pokoju za wsze:łką cenc. 
Anglia I tany Ziedn-0czonc s.1 najlepszy
mi przyjaciólmi Japcnii. 

Ziemie polskie. 
.Z Prus iAachodnicb Warmii i Mazar. 

Sztum. folwark Straszewo, jeden ~ 
najp~ękniejszych majątkó'v w powiecie 
sztumskim, nabył za 175,000 marek niejaki 
p, Bochert ze Sopotu. 

W posiadłości posicdziciela froli
cha w Brudzendach PO\\·stal pożar i zni
szczył wszystkie zabudO\rnrnia doszczęt
nie. Jak się zdaje, og~ei'1 umyślnie podło-
żono. , 

- Niedawno wieczorem strzelił posie 
dziciel Jan G. z Nowcgomiasta \V mniema
·niu, że ma lisa przed sobą, do 5 dZ1iei\\ cząt, 
zrywających liście dębowe. Jedna z dziie
wcząt została śmiertcl11ie zraniona, dwie 
inne mniej niebezpiecznie. 

Szczecin. O strasznem n1eszczęściu 
d()'noszą z dóbr AJtsaroikow (?), gdzie 
SZ'\ ajcar Lcbre'cht w przystępie obłędu u-· 
myslowego zabi"-szy S\\ ego chlebodawcę 
posicdzicieła Harloffa, tegoż żonę i d\voje 
dzieci, popelnil w kof1cu sam samobój
stwo. 

Szczecinek. Po" iesil się tu onegdaj 
- muzyk BubJitz. Zamieszki famfilijne po
pchnęly go do kroku samobójczego. 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 
Krotoszyn. Szkoła wojskowa. Od

znaczony guzikami u' kołnierza niejakiś 
Teschner w l pulku utanów w Mrnczu sta
wał prned sądem wojennym IO dywizyi 
za znęcanie się nad żolnie:rzarn~. w mniej-
~ięcej 100 wypadkach. T. obchodził się 

z rekrutami sobie oddanymi wprost brutai 
'lie, z blahych powodów bil ich po twarzy, 
nie szczędził rzemienia i trzepaczki, tak 
że "' ielu rekrutów cale cial001 mialo posinio 
ne. Jednemu z nich np. p~1wnego razu dat 
20 policzków jeden za drugim, a potem dał 
mu 20 fen., byle tylko miłczal. Ta ,,szkoła 
guzi:koweg·o" wyszła wreszcie na jaw 
przez to, że dwóch ulanów drapnęlo1 z po<l 
chorąg\v1i., Sąd skazat ,,trzepaczkowego" 
nauczyciela nai pól roku pospolitej kozy i 
pozbawienie ozdoby k·olnierzyka, tj. gu
zików, czyli na degradacyę. 

Gniezno. Na kolonizacyę zamierza 
sprzedać posiadlości swoje - jak pisze 
,,Lech" - trzech gospodarzy w Malych 
Bwiątniitkach. „Posiadtości ich obejmują 
63, 78 WZ$11ędnlie 92 mor:gi. Dwaj pienvsi 
sprzedają zupetnie bez potrzeby, gdyż są 
finansmvo dobrze postawieni, a trzeci po
dobno robi to z biedy, ale przypuszczać 
należy, żę i on się upamięta. Termi111 w 
sprawie sprzedaży -odbyl się w landraturze 
w ubiegły piątek". 

Oby się jeszcze upamiętali ! Słów 

Panna do towarzvst~a. 
Powieść Ksawerego de Montepin. 

3) 
(Ciąg dalszy). 

Niez.najomy spożył ·prędko śniadanie. 
O wpół do czwartej wstat od stolu, zapalił 
fa}kę i zmierzal ku drzw,iom. 
~ Idziiesz pan daleko? - zagadnęła 

oberżystka. 

- Do Pontarme a nawet może do są
siednich wivsek. 

- Na którą godzinę przygotO"\Yać wle
cz·erzę? 

- Na wpól do dziewiątej. 
Z p.01wrotem będę wcześniej, ale cze

kam na znajomego, który ze mną będzk 
się posila!. 

- Życzę miJej przechadzki. Upal pa
nu dokuczy. 

Podróżny, pożJe,gnawszy oberżystkę, 

puścił się w pochód drogą p,iiaszczyst4, 
wysadzaną drzewami. Podąża1ł szybko; 
pot kropli1sty splywal mu po twarzy. W 
pobliżu Pcintarme gnśónie.c wznosi! SH~ 
stromo, a na wzgórzu widać już bylo pier
wsze domy wioskL 

Nieznajomy zmordowany upalem 
zwoln~l kroku. Niepokoj::1ce myśli zda-

, waly go się trwożyć; zmarszczył cżoJo, 
ściągnął brwi i, odrzucając nogą kamycz
ki na drodze, mówił do siebie półgłosem: 

- Sprawa nie będzie łatwą!... Oh ! 
nie!... zresztą zobaczymy!... 

Wszedl do wsi, zbudowanej podobnie, 
jak Chapelle1-en-Serval, po dwóch stronach 
drogi. Starzec, siedzący na lawce przed 
je<lnym z <i-omów, zajęty byt naprawą że~ 
laznych zębów w grabiach; podróżny zbli.
ż ł si' d!JI niego i zapytar: 

nam już brak na ciągłe karcen~c t~ eh, któ
rzy, niepomni na usilowaJli,a odwiecznych 
naszych \\'r-Ogów, dążących do naszego 
zupełnego ogtodzcnia i ·wytępienia, tym
że samym naszym "'rogom ~ osiągnięciu 
t go celu d-0pomagają. Czyż oni napra
wdę nie wiedzą o tern, że wyda\vając zie
mię w obce ręce, zaprzepaszczają ją na za 
wsze, kurczą ojczyznę swoją, 'vyrządzają 
krzywdę K<>śctołowi i caiemu społeczei'1-
st\Vu polskiemu, a mianowicie temu robo
tnikO\\ i polskiemu, którego wypierają z zie 
mi ojczystej i pędzą w objęoia geiflllaniza 
cyi, narażając go na utratę wiary Ś\\·.? 

Zapra\vd.ę, chyba jeszcze nie dosyć 
odpokutowaliśmy za grzechy nasze, że 
ciągle jeszcze spotykają nas tak dotkliwe 
cios:r, nic tylko o<l 11aszych \ncgó\\, lecz 
i od wlasnych ziomkó\\" ! 

Pila. O ścięoiu Michaliny Urbaniako
wcj nadchodzą obecnie: bliższe szczegóły. 
Morderczyni zostala wczoraj rano o god.z. 
6 straconą przez kata Schwietza z Wro
cławia. Ostatniej pociechy ducho\Ynej u
dzielił jej ks. Remer, który delikwentce to„ 
warzyszyl także na miejsce egzekucyi; 
Urbaniaka-wa zupełnie pogodzona z losen1 
stanęła przed stokm sądowym. Po zata
twieniu zwyklych formalności oddano j<!J. 
w ręce kata. Cala· procedura trwala zale
d\\ ie póHorej minuty. Prawit bez oporu 
prowadzono delikwentkę pod miecz - glu 
cl1e cięcie; i już po wszystkiemu. Deli
kwentka szla w objęcia śmierci z takim 
spokojem i! poddaniem się woli Bożej, iż 
nawiet wy1k0inawcy wyroku dziwil:i się i 
zapewniali, iż podobnej siły ·Woli i odwagi 
w chw:ili śmiereii dotychczas nie widzeli. 
Nawet P·Od ręką kata powtarzała za księ
dzem sJ,owa modlitwy. Z modli tv. ą ina u
stach otrzymała . także ostatnie cięcie. Cia
ło· wlożono· w czarną trumnę i zwłoki po~ 
grzebano, po11iieważ {)ojciec \vzbranial się 
zająć pogrzebem. Dziecko delikwentki, 
chłopca Jana Urbaniaka oddano w ·opiekę 
pewnej wd-O\\ y. Jeszcze przed 14 dniami 
karmiła je matka. Koszta pielęgnacyi dzie 
eka po111osi miasto. 

Dobra Jaraczewskie pod Borkiem w 
resztując.ej części, a miiewowic1e \\ ieś ry
cerską Chytrów wraz z Wi:ncentaiwem, o
k1ofo 1500 mórg ,najprzedniejszej pszennej 
gleby wtą;cznie. 400 mórg cennych nad
obrzaf1skich łąk, z wielką parową gorzel
nią, ce,gielnją Jtd., dotychczasowawlasnoś~ 
domu bankowego Drn-ęski i Langntr 'v 
Poznaniu, - prz~:;szly mocą kupna na \\rla,
sność pp. Antoniego Lebińsk~ego i &gda
nai Trzebiński·egl()ł z Gnojna pod Ino\\·rncla
wiem. Zdanie gospodarsitwa już nastąpi
to. No'\vonabywcom „Szczęść Boże"! 

Ze Slązka czyli Starej Polski~ 
Stawiska p-0d :Rybnikiein1. W zeszłą 

niedzielę zwolalt tutaj czerwoni braciszko
wie zebranie górników, które jednakże od
być si·ę nie mogla, bo na zebranie przyby-

- Jest tu g<lzie blisko· oberża . 
- Jest w środku wsi. 
-Pod jakim szyldem 
- Bez szyldu.„ Galąź jedliny zawie-

szona nad drzwiami, wskaże ją panu„. 
Niema drugiej oberży w Pontarme. 

- Dziękuję za objaśnienie. 

Nieznajomy rozpocząl na nowo' po
chód i nieba:wem. dojrzał zapowiedzianą, 
slużącą za szyld, gałąź. Drzwi oberży 
staly otworem równie, jak brama wjazd0i
wa, prawadząca na po-dwórze, . pelne śmie
cia i różnych narzędzi rolniczych. W głę
bi podwórka znajdowala się szopa, stodo
ła ·i stajnia. 

Za tymi budynkami widać byto wierz
chołki drzew sąsiedniego lasu. 

Pod-różny wszedł do oberży. 

Właścicielka zakladu, siedząca między 
drzwiami a oknem ·dla ochlody, widząc 
wchodzącego młodego czfoiwieka, wstała 
i położyła na stole trzymaną w ręku rnbo·-

. tę. 

- Czego pan sobie życzy? 
- Piwa, ieślii go dostać można. 
- Mam doskonale, prawdziwe stras-

burskie·. Proszę poczekać chwilę; zejdę 
po nie do piwni.cy. 

Gdy tylko wyszla, podróżny zbli:żył 
srę do drzwi. wychodzących na p-odwórze 
i spóglądał ciekawie dokoła. ' 

- Niema psów, to .dobrze - szepną i. 
- Szopa, stajnia są -dla nas pożądane. Alt: 
gdZ1Lef do licha prowadzi to przeijśai:e? ~ 
ododal, spostrzegłszy drzwi w murze, za 
którym znajd<Hrał się \\rspomniany \\'yiej 
lasek. 

- Muszę rozpatrzyć dokla<lnie pofoże
nie„. rzecz to ważna bardzo. 

Posłyszawszy odglo-s kroków, wrócił 
n.a śr~d::k sali. 

k> a~ 4 (!) robotniJ\ów. Jako móv:cy '\\'Y.· 

stepewać mieli <iwaj "'główni prowodyrzy 
górnoślązk1cj partyi socyalistrczncj p. 
Danisz Glasin i inwalida Adamek z Kato-• 
"'~c. Tymczasem musieli jak zmyci wró
ci.; do domu. Robotnicy nasi z Rybnickie
go powinni wszędzie zgotować podobne 
przyjęcie socyalistom, wtenczas odejdzie 
ich prędko chęć wychrzenfa. Niechże na
reszcie poznają, że powiat rybnicki to nie 
dla psa kiełbasa, którą ci zbawcy ludu Jap 
czywie pochłonąć by chcieli. 

Z innvch dzielnic Polski. 
Pe łożenie w \Varszaw\e pogarsza si G 

znowu. \V bardzo wielu fabrykach wy
buchnęly streiki.. Bezmbode szew ców 
sko1kzylo s.1ę ustępstwami z obu stron. 
Za to str.ejk w piekarniach prze\\~ażnie ży
UO\\ skich. zapoczątkm\ any przez socyali
styczny „Bund", zaczyna przybierać ostry 
charakter. Opornych socyaliści ter-0ryzu
ją napadama morderczymi. 

Zamachy terorystów na ulicach po
'\\ tarzają się coraz częściej, Przy nl. Woi
skiej zamord°'' an·o stróża Sza.dkktwicza. 
Nai Pradze zasztyletowano jakiegoś me
znanego człowieka. Na ul. Twardej '\ Y
konano zamach re\\ ol\\·erO\\ y na piekarza 
Pątkowskiego, który nie przytączyl się 
do strejku i raniono: jego żonę. Na ul. Ząb
kowskiej raniono nożem i -obrabo\:vano o
bn,atela z prowincyi SrockJego-. Na ui. 
Munno0wskiej raniono z rewol\vern rew)i,
ro\\..·eg0i Karole\va. Wo.gólc zamachy na 
po1.1cyantów są tak częste, że niedług,o ża
den z nich nie ośmieli się sarn "·yjść na 
ulicę. 

\Viadomości ze świata. 
Niemcy. O zjeździe cesarza niemiec

kiego z carem rosyjskim zamieścił ,,Orę
downik" artykuł, w którym czytamy po
między innemi: 

W Austryi Polacy mocą stosunków 
narodo·\vościo\v ych t'ei monarchi.i1 wywal
czyli so1b1e pewne swob<Jdy i stali się czyn 
nikiem występującym wybitnie w parla
mencie i tem samem posiadającym wpły\Y 
niep·O'śledni na szersz1ej arenie politycznej. 
W Prusach jest Polaków za mało, aby ich 
glosy zaważ~rć mogly na· szali, s~oro cho
dz.i o wpływ na politykę wielkiej Rzeszy 
niemieckiej. Pozatem system pruski §wia
domym celu uciski121111 nie pozwala rozra
stać się w państwie żywuolowi polskiemu. 

Pozostawalby największy odłam na
rodu polskiego pod zaborem rosyjskim. 
Gdyby o<llamowi temu mocą wewnętrz~ 
nych stosunków rosyjskich uda!oi się po
zyskać coś w rodzaju autonomii poJitycz
nej z wlas.nym sejmem w Warszawie, za
siiadaiącym jako osobna grupa w domnie
manym parlamencie w Petersburgu naten.
czas Polacy w R.osyi i Austryi razem, mi
mo wykreślenia Polski z mapy :Europy, 

III. 
Oberżystka wesz.la, trzymając w ręku 

ku butelkę. 
- Przynioslam pi\vo1 - rzek.la -

nadstaw pain szklankę, bo musuje niby 
szampan. 

- Sapristi ! - zawotal - przyjemnie 
od\\·.ilża gardlo pelne kurzu. 

Nalał drugą porcy.ę i potknął ją jed
nym haustem; oberżystka wzięla zn()lwu 
do rąk pmzuconą robotę. 

- Co za upal! wszak prawda? ... -
zagadnęla dla podtrzymani.a rozmowy. 

- Możnaby w takiem powietrzu ug-0 ... 
tować jaja na twardo; pilno mi też bylo 
dostać się do pa11i, ochłodzić spieczone u
sta ~ oświadczył nieznajomy. 

- Z daleka pan przyszedł? 
- Z Mortfontaine. 
- Szedłeś pan może do Pontarme na 

Chapellen-en-Serval? 
- Tak jest. 
- Nadlożyleś tym sposobem spory 

kawai drogi. PrzeiZ poiła znaczn~e bliżej. 
~ Nie znam tej drag~. 
- Prowadzi za domelm naszym przez 

ten lasek, który pan wi<lz.i'\. 
- Ah ! - zauważył przybysz tonem 

obojętnym - za murem więc ciągnie się 
droga? 

- Nie inaczej; prowadzi do Baron i 
krzyżuje się z gośaińccm, idącym od Nan
tewil „1 e-Handoin. 

- Obce dla mnie tutejsze okolice -
mówił podróżny, nalewając sobie trzecią 
szklankę piwa. 

- Ja bo się w tych stronach urodzi
łam; znam cafy powiat jak własną ki,e-szeń 
a nieboszczyk mój mąż znal go jeszcze do·
kladrni·ej. 

- Pant jcst'.::ś wdową? 

staliby sic czynni-ki.cm, z którymby si~ 
Prusy w swojej polityce polskiej li ZJ'ć 
musiały. 

że taki ewentualny zbieg okoliczności 
Niemcom się nie podoba, leży na dłoni. Do 
póki w państ\vie cara panował w zech
władnie knut, ci którzy go dzierżyli, starali 
się sami o to, aby pierwszy p.od wzg~dem 
rnzwojtr kulturalnego naród w Rosy1, ti. 
Polacy, nie wyrośli im nad gl-0wę. Obe
cnie, gdy naród rosyjski sam " ·yrywa 
knut z ręki czyno\vników, gdy usiłuje cho~ 
by kosztem dynastyi przynieść wszrstkim 
szczepom swobodę narodową, gdy uoso
bienie samodzierw"ria car Mikotaj, toi 
nad brzeg11em przepaści, zwrócono się do 
serdecznego sąsiada, do Niemiec. 

Niemcy na krok ten czekali odda\\ na 
i \\ iedzieh dobrze, iż ratując dotychczaso
wy samO\v ładny system pa1ist\\ O\i.;} w 
Rosyi. osięgną korzyść pod'\\ ójną. P o pier 
wsze będą mieli na Wschodzie stabeg0 <!
siada. Wlaśme ten blędny ustrójpa1·1 "l\\Q

wy, ·którego Ntemcy bronią, prędzej czy 
później popchnie Rosyę w ich obję~ i a, a po 
drug,i.e zapobiegmi wzrastaniu w sHy Po
laków pod zaborem rosyjskim. 

Prasa hakatystyczna już przed zjaz
dem monarchów zapo\dadala z po<ipa<la
jącą pe\\·nością. że z ulg dla Polakó\\" w 
Ros3 1 i nic nie będzie. Przepo\\ iedn :a ta 
bardz·o fatwo opierać się mogła na przygo 
t•owywanyrn odda wna zjeździe monar
chów. którego po czą tek sięga u roczntu
ści ślubnycl1 w Berlinie. 

Jeżeli wjęc Rosya otrzyma w o becnej 
krytycz,nej chwili pomoc niemiecką, zagra 
żalaby ona ząrówno odrodzeniu się naro
·du rosyjskiego, jak wyswobodzenia Pola
ków z pod ucisku czynownictwa. P r lacy 
silą stosunków skazani są wobec dalszego 
przebiegu t)r.ch don i osłych wydarzei'1 hi
st·orycznych na rolę bierną. Co czyn ; na
ród rosyjski„ gdyby Niemcy wmiesza li s i ę 
do je.go walki o )\ ' Olność, przewidzie~ tru
dne. Wszystko zależy od tego, czy ruch 
rmvolucyjny, który znalazł tak poważny 
wyraz w ostatnim kongresie ziemstw, za
korzenit się do·ść silnie w narodzie samym 
czy też tylko nieliczne grono ludzi dobrej 
woli, ale nie mających poza sobą ludu, o<i
czuv.'a potrzebę zmiany obecnego ustroju 
państwowego. 

Z Czech. Jak donoszą „Narndn i Li
sty", w ostatnich czasach częstokroć al!
stro-węgierskiie konsulaty we Frankfu rcie 

„i Londyni·e zwracały czeskie urzęd·o-we pi
sma praskiego magistratu z uwagą: „dotą~ 
czyć tlomcvczenie". Na zażalenie do mini
sterstwa spraw zagranicznych, poleoHo 
ministerstwo austrn-węgierskim amba.sa
dom i konsulatom przyjmo"rać i zala
twiać czeskie pisma i o tern zav.iadomito 
w czwartek przez namiestnictwo praski 
magistrat. Czes•i. umieją chodzić a-kolo 
sprawi swoich i nie zrażają się żadnemi tru 

- Tak, 01wdowi.alam przed pięciu laty 
i nie bierze mni'e wcale ochota wychotlzić 
zamąż powtórnie. 

- Nie masz dziecL? 
- Ni'estety nie. 
- Sama zarządzasz oberżą? 
- Z porrnocątylko mojej maki s~o-strzc 

niicy, która obecn~e leży w lóżiku z powoou · 
paroksyzmu febry. W ciągu tygodnia: ' 
mało kto tutaj zagląda, a w niedzielę, gdy 
więcej mamy gości, przychodz.i pomagać 
mi dziewczyna ze wsi. 

- Pani przyjmuje j ~dnwk podróżnych · 
na nocleg? 

- Cza.sami, rzadko bardzo; jeśli zara · 
błam parę groszy, to jedynie wskutek te
go, że n~e mam wspófaawo<lnikóv.·„. W 
Pontarme jest tylko moja oberża„. Rano 
kupują "'.vi'eśniacy trochę wina dlai zalania 
robaka„. W niedzielę schodzi się tu cala 
wieś„. Mam przytem parę zagonów O'run 
tu, które sąsiad mój uprawia dla mnie ... 

- Pędz,i'Sz pami żyw:ot spoko·}ny. 
- Oh ! bardzo spokojny... Sy1)iamY 

w PQintann·e przy otwa1iych <lrzwliach, me 
potrzebując obawiać sic zfo-czyńców. 

,Wypróżniwszy butelkę, podróżny za
pfacil za piwo i wstat z krzesełka. 

- I<lę do Baron - rzekł - mówisz 
pani, że dojść tam można drogą ciągnącą 
się za waszym murem.? 

- Tak jest, skróca ona przestrzeń 0 

kilka kilometrów. 
- Którędy dostać się na nią mogę? ' 
- Przez drzwi w murze. 
- Czy nie zamkmiete? 
- Od roku stodą otworem. 
- Dziękuję pani; skorzystam z po~ · 

zwQienia_ 

Nieznajomy wysze<W na p-0dwórze i . 
przyglądał s.: ę bacznie \\ spC!rnnianYili 



dnościami, a przedewszystkiem od razu 
zasadnicw wykonują prawa swoje. 

Z Rosyi. ·W Rosyi rozpowszechniono 
nO\\ ą odezwę Gapona, który według ,,A-
~her Zeitung" bawi obecnie we franzcns

bad. Odezwa rozpoczyna się od przyt<>
~zenfa przyJ)O\\ ieści o miłosiernym Sama-
rytaninie. , 

„Porównanie uczy nas - głosi ode
Z\Va - że każdegą człowieka, jakiejkoi
\\ick byłby wiary i narodO\\ ości PO\\ inni
śmY uważać za naszego brata i bliźniego 
i nieść mu pomoc. Dlaczegoż w~ęc bracia 
moi " Chrystusie, Rosyanie, dziatacie 
\\'brew nauce Chrystusa/? Czemu duszę 
napełniacie ślepą niena\\ iścią do żydów'? 
czemu dopuszczacie doi tego, że bracia i 
dzieci wasze w dn1i1e "ielkich świąt chrzc
ścia11skLch podnoszą bro1i przed\\ żydom, 
rzucają się na starców i dzieci? Zabijają 
;~h. wpadają do nędznych ich ddmów, śct
~ają ich i żelaznymi drągami rozbi·jają mi 
czasziki, rabują ich dobytek, \\' yś1111iewają 

1 szydzą". , 
Odezw w wyjaśnia dalej, że \\ inO\v aj

cami nędzy i ciemnoty ludu rosy.iskiegu 
nie są żydzi, ale car 1 jego czy1nO\\ nicy. 

„Co dzieje się z kr\\'awicą ludu - za-
0ytuie odezwa. Czy podatki ściągane, u
iY\\ anie są na oświat(! ludu, na popr~WG 
jego bytu, czy idą na chwałę narodu ro
syjskiego·? l(to tern rozstrzyga? Czy 
i~ldzi? Nie, nie żydzi, lecz car i jego khi
ka, jego mrn is trawie i cała ba111da je gu 
świeck.1ch i ducha\\ nych powierników. Ci 
wrogowie ludu marnotra\Vią rozrzutnie 
krn awicę chłopską i robotniczą. 

.,Gdzie twoje dzieci rosyjski ludzie? 
„Może ranne i okaleczałe są, lub mo„ 

że'' yrzll'ięto je jak owce 9 stycznia w Pe
tersburgu, albo w .innych miastach. O lu
dzie rosyjski, może jęczą w \\1ięzieniach. 

„Kio. pożera t\\ oje dzieci, kto nadz1.c
\\a je 1na bagnety, kto zabiija ołowiem? 
Czy żydzi? To robią ministrow1ie Miiko
!aia IJ, rozrzutnicy nienasyceni .i, z.drajcy 
lt1du. Ślą oni kozak6w swych i żołnierzy, 
to jest t\\ oich własnych synów przeciw 
biednym chlapom i bohaterskim rnboitni
kom fabrycznym, przechv wlasnym więc 
ich ojcom i matkom, przeciw tym wszy
stkim, którzy życie oddają za kra'j swój i 
wo1lność". 

Pierwsze zwycięstwo 
pierwszej 01·ganiza "Yi pracownie poi· 

sldch. 
W ubiegly wtorek miaf się odbyć w 

Grohn pod Bremą p-ogrzeb pewnej robot
nicy, która byla zatrudmona w tamtejszej 
fabryce powrozów. Zarzad związ.ku nie
mieckiego, do którego owa robotnica na„ 
leiata, stawi.t wni-0sek do· dyrekcyi fabry
ki, by pozwolono trzem osobom z każdego 
o<klziatu fabryki uczestniczyć w pogrze
bie. G<ly dyrekcya żądaniill ,odmówiła, 14 

drzwiom. Byly ohvarte, bez klucza a 
rdza na ryglach świadczyła, że nue zasu
wano kh oddawna. -Ciężkie, spróchniale 
dęb.owe o<lrzwia 01brócita się na zawiasach 
cicho. Przymkną wszy }e za so·bą, podró
żny SJ>OjrzaJ nai piaszczystą, niestarannie 
utrzymaną drogę, mającą po jednej stronie 
gęsty las. Wszedłszy w zarośla niezna}o
my zwrócił kroki ku północy. 

Na skraju lasu krzyżowały się dwie 
·ctrogi; wybrał tę, która prowadził<l1 do I~ 
Chapelle-en-Serwal a doszedlszy w głąb 
malei doliny, przy~tanąl. Po lewej · ręce 
ciągnął przerzedzony la.sek nad J>Olem zai
sadzonem1 karroflann wykopanemi gdzie 
niegdzie. Rzuciwszy' dokola: wejrzenie dla 
Przekonania się, że nikt g . .-, nie widzi1, po„ 
-dróżny iś·.: zacząl po polu śladem kól od-
1hitYm na pnaszczystym gruncie. Siad te_n 
'.W iednem.miescu odciskał się gtębi,ej; w1-
dQcznie tu na wóz skfa<lano wykopane kar 
iofle. 

. Nieznajomy nożem wyciągniętym z 
kfłszeni pc·dc1ąl do polowy gałąź na je
'<inym z drzew lasu. 

- To będzie znak - szepnął - po
trzeba Jeszcze drugiego. 

Zawróci~ -do miejsca, w któr~m las 
stykał się z drugą, ściął calkowk1e dru
gą gałąź i zasadzit ją w ziemie, pocZet11 

szybkim krokim mimo upafo ruszyf na
Prz?<l. Przypuszczat, że o<ldalal s[ę zn~~ 
cz.nie od ChapeHe-en-Serval. Zaczepi! 
\r1eśniaka, pOwracającego z roboty z 11•1-

rzwziami na ramieniu. 
- Myślę, żem zablądzil. Dokąd pro

\\iadzi ta droga, mój przyjacielu? 
' -- Prosto do Mmfontaine. 

. - Oh ! do licha! Nie tam udać sie za-
n11erzak1n. . . . (C. d. n.) 

robotni !I robotników z ·fa ncj ·oli 
wzięlo udZiał w pogrzebie. Tymie dnia na 
stepnego po\\ icdzia.no że mają przyjść po 
papiery. Jednakowoż re zta robotn i ro
boł!J4~kó\\' ujęła ię za pok rzy :i. dzon) m1. 
Urządzono zebranie, na któr m \\ brano 
komisyę w połowie z członków ,,Zjedno
czenia zawodowego poL kiego" i ,,Z\\ ią
zku pra owł1ic poi kich", a w P-Oło :i. ie z 
czlonk()\v Z\\ iązku ni mieck.iego. Komi
sya udała siG do <lyrek yi fabryki, gdzie 
dele~at .,Zjednoczenia za\\ odowego pol
skiego" przedstawH żądania praCO'bmr Ó\ ' . 

· Widząc siln:} organiza re robotników 
zarząd fabryki uelgl 1 zgodził się na po
zostawienie w pracy wydalonych. 

Zatem praccwnkorn poi kiem niez\, Y
klc szybko Il\\ idoczmły siG w praktyce 
korzyści własnej co dopiero zabżoncj or
ganizacyi. 

Niechaj to bc;d.zic zachQt~\ do dal ·zej 
pracy organizacyjnej w „Ziednoczcniu za
\\ odo\\ em polsk i·~nf' „Związku praco
'\\ nic polskich''. 

Z róiny~Ji stron. 
Bochum. \V sobotc w nocy umarl po 

cicżkich kilkuletnich cierpieniach pro
boszcz tutejszego kościoła Ś\\r. Józefa, śp. 
ks. Schilp. Zmady \ czasach, gdy snn1-
tnej pamięci O. Andrzej i nnni dajczkato-lic
cy germanizatorzy toczyli zadQtą wa ,Jkę 

przeciw Polakom na obczyźnie i chorą
g\\ iom towarzystw polskich, wnoisząc p{)
litykc do kościoła, zaimowal spra\viedlrn•c 
w obec Pola·ków stanowisko, potępiając 
stanowczo dziatah10iść Ojca Andrzt'ja. Z 
pcwności'l l~odacy licznym udz,iałem w 
pogrzebie i pobożn emi mocl!arni za dusz~ 
zma.rkgo okażą m11 S\\ ą wdzięczność. Po
grzr b odbędzie się \.\ c \\ torek . Wieczny 
odpoczynek racz mu dać Panie, a Ś\Viat
tość "ieku;ista niech mu Ś\\ ieci ua \\icki 
\\icków! • 

W Essen przeby\rn obecnie '' ędro
wny cyrk menaże1ryjny. Podczas przed
stawienia wyszła h\ ica z klatki nic do
brze zamkniętej, co wy\\'ofato nliesłycha-
11y po1płoch. Ludzie uciekali, wchodzili na 
drąg,1, tylko lwica zachowata spokój. W 
pośród krzyczących ludzi torowała sobie 
drogę do wyjścia z cyrku, poczem poloży
ta się spokojnie pod ·wozem cyrkowym, 
gdz,ic ją pochwycono i odprowadzono do 
klatki. 

Paryż. Jak fałszują materyaJy spo
żywcze opowiada pewien lekarz paryski w 
piśmiie „Matin". I tak: Do kotletów z mię
sa siekanego rzeźnicy paryscy dosypują 
troci.n, kosztujących po 1 li pól franka ·wo
rek. Do wina w znacznie większej części 
wchodzą: potaż, wapno, glukoza. Z mle
kiem dzieje się jeszcze gorzej. Zwyczajna 
krowa może dawać 6 do 8 litrów mleika 
dziennie, ikrowa „przemystowa" daje 20 
do 25 litrów. Aby ją ·do takiej mleczności 
doprowadzić, prze<lsi1eb'iorcy zamykają 
krowę w ciepfej, zaciemnionej oborze, po
zbawiając zupełnie ruchu i Ży'\v1ią ·wytło
czynami buraków. Przy takim systemie 
krowa staje się tuberkuliczną, kości jej 
kruszeją dostaje egzemy i wodnej puchli
ny, ale 1datomiast dostarcza: ołbrz~iej ilo~ 
ści mleka. Tuberkuły szerzą się tez 
wśród nierogacizny, co już zaalarmowalo 
naby.wców amerykai1skich w Chi.cago, 
gdzie, jak wiadomo, handel_ nierogacilz~ą 
pr'Owadzony jest na olbrzymi~ _ska.tę. <?toż 
stwierdzono przyczyny: św'1me zyw10n_e 
są coraz obfici,ej obrzylllkami skór rękaw1~ 
czkowych glówkami sardynek, chorem1 
jedwabnik~i. zepsutemi flakami zwie1rzę
cemu itp. obrzydliwościam1i. Jajka spro
wadz-0ne są z Turcyi, Rosy.i, a nawet z 
Chin, ni!e w skorupkach, ale rozbite: os~b
na qialka, osobno żóltka '~ slojach,_ ~p1e
czętowych szczelnie; ma sie rozmmec do 
tych naturalnych czięści skla~D·wych d?-

1 dawane są również dorrńeszk1, o ile tanie 
'szkodlilwe dla zdmw.ia. 

Wielkie nieszczęście koleJ<>we. Z 
Londynu depeszują Na stacyi ~aterl-00 
pośpiesz.ny pociąg elektryczny ~a1echat z 
powodu złego ustawi~iai ~wrotmcy nai pno 
ciąg stojący na stacy1. ~1erwszy ~.ago ' 
w którym zna<lowało się 25 podr~zn!c~ 
zostal strzaskany. 20 osób poniosto sm1er~ 
na miejscu, reszta· leży ranna pod grnzam1. 

Rozmaił ości. 
Przeciw noszeniu wysokich koln~~rzy 

występuje z ogromną energi~ w ,.Bnt1sc~ 
J l" 1· "den z angielskie_ h lekarz). ouma '"' . U . k na tkaa1ki szyiI przyśpLesza zrazu, a 

cis 1 · aikcyę serca może wywo-
pote.m z.wa ma ' d , . ba 
t , uczucie oszotomierna, nu nosc1 -: . . 
s~~ć się P.rzyayną chr..1rób, jak podrazme-

T - przy11ajmn.icj z 
zape ·ni dr. rub -

Obostrzenie rcwizyi na ~ranicach. P1-
111a war zaw kic <l no Z<\, że r yj kim 

komorom c lnym pole n obo trzy kon
trol1; bagaż.n. prz r 

i dokonywać jak naj'ciślcj zcj re\\ iz 1 

w zystkich kufrem' , pud 'ł, ko. z()\\ it p. 
l~ozporz<1dzcni e to \\ ywołał Liczne w o
~tat11kh czasach " •pa<lki prze\\ ożen . a do 
I~osyi mate ryałów wybucho\\ y ·h i broni. 

& 

Polaków na obczyźnie obywa ie dot~d bez 
gazety polskiej. Tak jednak być nie powinno, 
gdyż nie czytając ll:azety, volsk:ei. łatwo wśród 
obcych żyjąc, ulega lud gcrmanizacyi. Z tei:;o 
powodu każdy prawy Polak powinien ro1.szc
rzać „Wiarusa Polskiego". Na przyszłe 2 mic
sl~ce, czyli na sierpień i wrzesień kosztuje 
„Wiarus Polski" tylko 1 markę i 28 fcnygów. 

Szan Czytelnicy rozszerzając „Wiarusa 
Polskiego", nie mało przysługują slę spraw:c 
narodowej, bo uchroniri niejednego Rodaka 
przed ~ermanizacyą. 

Kto pozyska jednego abonenta i nadeśle 

kwit pocztowy oraz swój dokładny adres, o
trzyma zupełnie darmo 

JO PJĘl(NYCH KART POCZTOWYCH. 
Kto pozyska na sierpień i wrzes:eń 2 no

wych abonentów, otrzyma 
10 PIĘl(NCH l(ART POCZTOWYCH I 10 TE
CZEK PAPIERU LISTOWEGO Z POLSKIMI 

NAPISAMI. 
l(to pozyska 5 nowych abonnetów. otrzyma 

bardzo piękną książkę do nabożeństwa pod ty
tułem 

BOŻE BADl MIŁOSCIW. 
Wszyscy, lftórzy S-Obie zapfszą „Wiarusa 

Polskie20" na sierpień i wrzesień, otrzymają ra
zem z ~azetą zupełnie bezpłatnie piękny 

OBRAZ RELIOI.JNY, 
który można oprawić w ramki i zawiesić na 
ści:anie. Prócz tego otrzyma każdy ab-Onent 
„ŚPIEWNIK POLAKÓW NA OBCZYlNIE", 
zawerający najulubieńsze pieśni, śpiewane orzcz 
Polaków na obczyźnie. 

Ktoby pra~nął. aby rodzice jego w Polsce 
czytywali „Wiarusa Polskiego", niech nadeśle 
1 markę i 28 ien. oraz dokładny adres, a gaze
tę wedłu~ podanet.to adresu poczC:e przekaże
my. 

RODACY! ROZSZERZAJCIE .,WIARUSA 
POLSKIEGO"! 

& :zc:awpu 8 
Od Redakcyi. 

Panu J. M. w Habinghorst. Najbliższy 
zakład, w którym kształcą siG akuszerki1 
znajduje się w Paderoornie. Kursa rozpo

·czynają się I lutego ) 1 września i trwają 
5 miesięcy. Wnwski o dopuszczenie do 
kursów stawiać trzeba na 1 styczniai i ną • 
I sierpnia z dolączenicrn odnośnych papie
rów (metryki, świadectwa szczctpionej o
spy świadectwa prowadzenia się 1 świa
dectwa zdolności wystawionego przez le
karza powiatowego). 

Panu M. L. w Gerreshe!mie. Pogło
ska, o której Pan wspomina jest najzupeł
niej mylną. Pan Józef Chociszewski z 
Gniezna jest Polakiem 1 katolikiem. 

Panu J. K. w Duisburgu. Trzeba się 
zglo~ć do zarządu spółki zawodowej (Be:
rufsgenos enschaft), do której się ~ależy. 
Do jakiej spótki za~ •odow€j odnośrty ro
dzaj fabryk należy, można się do :viedzieć 
u urzędnika fabryki. 

Panu B. K. w Gtinnigfełd. Traci \\ Y
chodząc za mąż. 

Od Ekspedycyi· 
Panu · A. Roszakowi w Recklinghau

sen. Kartę z ogłoszeniem ' y laną I bm. 
otrzymaliśmy dopiero 2 lipca. Na karcie 
je t stempel z 19 lip a z Bockum. Tam 
dotąd ·w•ęc kartę najprzód posrano j dła 
tego takie cp(if tr° '.:'nic. 

aboteńsfwo polskf& 

o 

na wieczór. 1 a 
„f nndu z żelazny". 

Za \ ydzial kcmitc tll: 
fr. Mat~' iak. T . . 'owacki. 

Holsterhau en. 
Wiec, kt(iry s i ę mi, ł o b ·ć . l •J. m. 

sit; nie c ,<ll)t~dzic, poni a:i, odmćl\\ iDnc .· 
li na 'icc. PM.niej dokła<lni o i an · ZC1-

sta11ie, jak cikiel ka poli · 'a trutlno' c.i roh1 
towarzystwom, a zczególnie „S ·kol m··. 
(Id) Czołem! 

Baczność Rodacy w Es en i okolicy! 
W nie<l~1elę <inia ;)() lip a po 1 o ł. (1 

godz. 2 o.Ubędzie się drnga wyciecz! a la
towa do lasku przy l elli11ghausc11. do tak 
Z'i ancgo „Griine.r Wal<l'', oberzysta K i(; ll 

burg. Prosimy wszystkich l~odakó \\ z 
Essen i okolicy o jak najliczn iej ze orz '
bycie, gdy,ż będą różne piękne gr , dla 
dzieci i dorosłych, oraz strzelanie do tar
czy o nagrody. 

Uwaga: W razie nicpogo<ly \\ ycie 
czka będz.1e w inną niedzielę, co h~dz ie na 
tern miejscu ogtoiszone. (.3dJ 

Na strejkującyclt w Czersku 
nadesłano za pośrednictwem P. '-ohhow
skiego z l(aternbcrg-u 55 mr. 5 fen. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie'· •. 

Kawaler Polak 
szuka dla hrak11 znajomości tO\\ 'a rz:rszki 
życia. Panny lllb mlode1 wdowy bezdzie
tne, i}OSiadające cośkolwiek mai<1tku llflfa
sza się zgfo.sić pod nr. 456 lit. A. E. 1. 

wraz z fotografi;.i <lo ekspedycyi „Wiar. 
Pol." w Bochum. (I) 

Postbestellungs„ Formular, 
Ich bestclle hierm~tt bei dem Kałserli

chcn Postamt c.in Exemplar der Zeitung: 
„Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitungs
prcisliste 128) fil August und aptember 

1905 und zahle an Abonnement u. Bcstell
geld l,28Mk. 

:? .ls 
~'i :;; „ . 
.g ~ ~ 
- .,;i c.J 
.! •. ~ 
i.:i. I) 

~~ Il. „ 
Obige l ,28 Mk. erha.Iten zu habcn, bc

schełnigt. 

• I • • • • • d. . , . • . , 190 ..• 

l(aiserlicbes Posfamt 

P~stbestellungg,Formular. 
Ich bestełle hiermit bei dem ł(ai erli

chen Postamt ein Exemplar der Zeitung 
,., Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitungs
preisliste 128) filr August und September 
1905 und zahle an Abonnement u. Be teU
geld 1 28 Mk. 
Po> l c: „ 
;i .... „ . 
~8~ 
~ „'"' 
- N c.> 
.!! IO~ 
::::..~ 
~ ... 
t: '; 

Obige I.28 Mk. erhalten zn. haben, be-. 
scbeirugt. 

• • • . .cl. . . • . • . 190 .•• 

J.<aiserliches Postamt •...•• 



,,, 
Schilp 

W nocy w . sobotą umarł po długiej i ciężkiej chorobie 

śp ks. dziekan 

= Swój do swego 1 
- Szali. Rodakom polecamy na sezon latowy, w. zelkie materye na 

M "mknie I bluzki. 3 lj 
- czarne i kolorowe począwszy od 88 fen. za :metr. aż cło "" -... 

- najlepszych. ~ il 
- Perkale, satyny, polskie płócienka na po· ~ --. 

p r- o b o s .z c z k o ś c i o ł a 8 w. J <) .r.: e fa w B • ~ h u m. 
- ~ ~!2 • i ściele i fartuchy, firany, k~łdry, •; il 
- • serwety na stół białe i kol. we wie kim :w7borze. = ~ _... Pogrzeb odbędzie się we wtorek. 

Bliższe szczegóły zost.aną ~apowiedziane z a1'hbcmy. I 
O liczny udział pod chorągwią uprasza się. 

- ,! -_---- Specyaluo~: ~.i • 
- ~ Polskie chustki na głowę różnegó rodzaju. : ~ '9i 

· TGW. św. Barbary. Tow. św. Andrzeja. 
- .! Chustki do nosa, krawaty, kapelusze i wszelk9i bieliznę dla ~~ ~ 
- ~ niewiast, mężczyzn i dzieci i t. d. ;. ; llJi 
- '; \Vszystkim polskim towarzystwom ;·Si Ml 

l.===B·=ra=c=lw=o=· Różańcow=<=e=P=ol=ek~.==sl - ;;..... na o bezy żnie, iż dostarczamy wszelkiego rodzaju :· ~ Ili 
- ~ cząpki według życzenia po cenach jaknajtańszych. ~ "= "-Ili 

I ~ Lenartowski & Talarczyk · ~ E = w ·HERNE, ~ = Zakład Przemysł. 

w Poznaniu, 
ulica Podgórna 12a. 

poleca wszelką 

bieliznę kościelnĄ:, 

ornaty, kapy, bursy, 
st11ły itd. 

Specy:i.lność; 

thorągwie 
do kościołów i dla Towarzystw. 

Liczne uznaria i listy pochwalne. 
Bliższych in.formacyj udzieb i o zlet>enia pro

p,j główny:z11.st~fC'a na "Westfalię i Nadrenię 

~an K wiatk-0ws ki, interes komisowy 
w H ed" n.e, ul. Neustr. 16. 

• Dla P.olaków I • * Chódż Bracie i siostro! * 
• Poleki napi;; wisi na domu. • 

: Ubiory mcztle i łlamskłe : 
• po l'Ozma:tych cenah wykonuje, podług $ 
• miary p od gwarancy.ą, • . „ Krawiec Pt laki • * Józef Witecki * „ ZŻOnP, • 

i w G·ladbeek? • i ulica Kaiserstrasse nr. 53. * 
·-····· Specya1ność ! 
P r.&wdzlwe warszawekie 

,~Noblesy'' 
IO sztuk 20 fen , 
e.ą do nabycia tylko u 

F. Józefoskiego, 
u..-rnf' , 

u:. Bahnl10Ltr. 52. 

Dla Rodaków 
bardzo korzystna r.zadko 

na.dażająea sio spvac
bność. Mam na. sprzc:
daż I. dom w Reekling
hausen-Slid (Grullbad) 

bardzo tani > i przy 
małej wpłacie 500 do 
1000 marek na sprzedaż. 
Zgło11zenia przyjmuje 

W. Grabarski 

Baczność Katernbergl 
Z powodu p01Wrotu w strony rodzi111ne 

rwyprzedaję wszelkiie meble, maszynę do 
gotowania ornz do szycia 1i wsz:e1kie sprzę 
ty domowe. Rodacy, chcąc z nadairzającej 
się sposobności korzystać, nioch p·rzybędą 
w dniach naibliźszych. (3) 

• ul. Dworcowa 77. Bahnhofstr. 77. '" • 

i!111111111111111111111111111ii Franciszek Pietrzak. 
Katernberg, ul. ttes.slerstr. nr. 4. 

Przemysł I 
włas·ny! R d I Towar a acy. znane.i dobroci. 

Żądajcie wszędzie papierosów 

,,Wulkan'' nr. 56. • ,,Sokoly" nr. 60. 
. ,Mariposa" nr. 53. 

Z fabryki „WULKAN" (.J. F. J. Kome11dziński). 
(1-52) Generalny zastępca na Westfalię i Nadrenię 

Jan Kwiatkowski, 
il. teres handlowo-komisowy, Herne, Neustr. nr. 10 

KupnJele 

• • Kupuj obu·wie „ 
~ 

= u 

~ WILH. D EWERT, ..= = ~ ~ 
Ili w Gelsenkirchen Ili, = -~ którego skład obuwia jest największym i ;; 
= „ 

na~starszym w miejscu. Największy wybór ~ ~ wsz~lkiego rodzaju obuwia od najzwyklej-
IJ1J szego do nsjlepszego. ,_ 
~ Najle:vsze obuwie do robDty. 
~ Najwięk. w miejscu warsztat repera. 

~ 
Skora usługa! Najtańsze eeny ! 

.--·!------------------

tylko ś:wieży, 

o 

• ••••••••••••••••••••• • J Bac2ność Rodacy! • 
•
• Donoszę uprzejmie, iż z dniem 1. aierpn ·a b. t. o • iedlę • 

_ się w Hofstede jako • 

• Mzewe pol~kt • 
• i zamieszkam przy ulicy Heruers r. na~ rzeciwko kopalni ł 

~,Konstantyn'· W pracowni mojej wykonywać będę 

• wez~lki~ obuwie i 1epera.cye. Stara.ni ,m mojem b~dzie Braei • 
• Rodaków we w~zyatkie~ z~d~~olić, rleteln'ł usług" i dobre., • 

• 
trwał'ł robotę po ceoach .1ak naJmz . zy~h. Proszę zatem o poparcie • 

• 
mego pr~edsięblorst\.'Va. Popiersjcie Braria Polacy SZł'WC'B poi• 
8łf ił'l'O, bo hasło nasze m"wi: Swój do av ego. Kreślę się • 

• z wysokim ez~ cunkiem • 

• Stanisław Bączyk. • • • • ••••••••••••••••••••••• 
M. Miedziński w Herneł * krawiec polski i skład mebli * 

przy ul. Nowej, · 
wykonuje R:>dakom ubrania. paletoty, spodnie iti. 

we własnym 

warsztacie krawieckim, 
ri;;cząc za dobrą robotę i trwałe materye. 

Prócz tego poleca swój boga.to zaopatrzony 

- skład mebli . --

ny to a 
sprzedaj em meomał z 

' Ulica Dworcowa 79. HERNE, Bahnhofstrasse 79. 
Z1 dnk, nałdad t rrdakcy• od powiedziałny A to n I Br c' J k · w Bocham- Ntkll<łtm I czcionkami Wydawnictwa „Wia ru,1 PoJskieirc" w Bochum. 



lir. 173. Booham, wtorek I-go sierpnia 6. Bok I 

·łodzlenne pismo l•dowe dla Polak6w na ob1zytnłe, po§włttone oświatł.1 oraz sprawo• narodowym, politycznym i zarobkoWJ• 

Wychodzi codziennie z wyjątkiem dni poświatecznych 
Przedplata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
1 mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 93 fen. 
„ Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

W Imię Boże za Wiarę I OJczyznc I 
Za in eraty płaci się za miejsce rzadka drobneS?o druku 
ogłoszenia zamie zczonc przed in eratami 40 fen. Kto 
często o~la 1.a, otrz •ma rabat. - Li ty do ,. :Vianis 
Pol kiev;o·· należ ' frankować i podać 'li nich dokl d-

pod znakiem „t. polnisch" nr. 128. ny adres pi zącev;o. Rękopisów ·e nic zwr ca. 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje si(l w Bochum, przy ulicy Maltheserstrasse. Adros: „ Wio.rus Polski", Bochum. - Tel cf o n u nr-

"'~· -
f.eia.w 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

mówić, czytać i pisać po polsku! Nie jest 

Polakiem, kto potomstwu swemu zniem

czyć się pozwoli! 

Z wypadków dnia. 

Nowe rozporządzenie wyjątkowe wydał 
rząd pruski przeciw Polakom. 

„Hann. Cour." donosi, że wszyscy pru
scy prezesowie rejencyj otrzymali rozpo
rządzernie ministra spraw we.wnętrznych 
za\vieraiiące przepis, iż robotników Pola,
ków z zaboru austryackiego i rnsyjskiego 
już zatrudniać nie wolno w ipruskich zakła
dach przemysłowych. 

Ostatnie skutki polityki niemieckiej. 
Czy się to Nieimcdm podoba lub nie, o 

to w Anglii nie pytają i wysyłają potężną 
fl.oię na morze bałtyckie. Taiki odniósł sku
tek zjazd Wilhelma II z Mikołajem Il. 

Tymi dniami bawiła flota n~emi.ecka1 w 
Kopenhadze, a dzienniki niemieckie nie 
mogty się dość nachwalić, jak serdecznego 
przyjęciai <loznaH marynarze niemieccy ze 
strony ludności duńskiej. 

Jak ta serdeczność rzeczywiście wy
glądała, o tern przekonujemy się z nastę
pującegOJ artykułu duńskiego pisma 
,',Swendborg Amtstidende", które pisze 
wyraźn!ie': , 

„Naród · duńskJi ani ni.e prosił, ani nue 
życzył sobie, aby stał się śrotd•o1wiskiem 
·111iemieckich widowisk wojskowych lub 
transakcyj politycznych. Naród duńsk1i 
ipragnie pozostać neutralnym pod każdym 
względem i żąda, aby inni wobec ndego tak 
samo postępowali. Odwiedzin floty nie
mieckiej można i trzeba bylo uniknąć. Nie 
Prz)11-0szą one .pożytku nikomu, a mogą 
stać SH~ źródłem nieporozumief1. 

.,Nlie1porozumienik!m jest bowiem fakt, 
że admirał i prasa niemiecka dziękują za 
Przyjęcie, jakiego flota niemiecka doonała 
ze strony ludnośd duńskiej. Ludność duń
ska nie ma z tem me do czynienia. Naród 
<luiish zajmuje się jedną tylko kwestyą 
wielkiej P'Olityki, a tą jest Szlezwig. 

,,Dopóki rząd pruski traktuje Duf1czy
ków w Szlezwigu prawie jak zbr-odinjarzy, 
dopóki codzi,enme naraże,ni są oni na ucisk 
i mim~ elmnomiczną, dipóty naród duński 
.nie może okazywać przedstawicielom N_je
miec nicze.go .innego, jak tylko zimną grze
czno-ść. O tern powinny wiedzieć tak do
brze urzędowe Niemcy, jak urzędr()wa Da
'llia. Powinny o tern wiedzieć, aby prze
konać się o tern, że. wizyta floty niemie:c
kiej w Danii ,byla nietaktowną 1i aby cza
sem flota duńska nie kusiłai się o odwza
iemnien·ie Niemcom. Co za wiele to nie 
idrov."())." 

Telegramy. 
,Pe s z t. Minister fejewarY zamierza 

POnownJe nawiązać układy z większością 
!)ar lamentu. 

I< o n s ta n t y n o p o I. Donoszą, że 
sprawcą :zamachu był butgar, który w 
chwili wybuchuponiósł śmierć. 

L o n d yn • Eskadra angielska uda się 
na Wody Battyku 15 sierpnia. 

T o k i o. Potężna Ilota japońska stoi 
na straży przed Władywostokiem. 

W a r s z a w a. Ruch strejkowy roz„ 
szerza się coraz więcej. fa bryka wyro
~w llletalowych Słrena została 7JUDkn1ę· 
ta na czas nieograniczony. '. . . , , . 

Polacy na obczyźnie. 

Polacy za oceanem. W Chicago przyjJ 
mowano nroczyście ks. arcybiskupa Sy
rnona. 

W koleg•um pQlskicm im. św. Stam
stawa odbylo siQ uroczyste zakol1czenie 
roku szkolnego. Rektor ks. J. Kos1l1ski 
serdecznemi słowy witał gości w ich licz
bie ks. arcybiskupa Symona i ks. bi
skupa Mouldona. Nastąpiły programowe 
popisy, w czasie których wygloszono ,J~a
<lę" z ,,Pana Tadeusza" oraz dyalog an
gielski z 3 aktu szekspiro\\ skiego 17Juhu
sza Cezara". Odbyły się też śpiewy chó
ralne i produkcye kapeli kolegialnej. 

Na prośbę rektora, arcypasterz pol
ski ks,. Symon rozdał abituryentom dyplo
my, przycztm1 wygtosil podniosłą prze
mowę o znaczenm i wpły\viei szkoty na ca 
le życie. W imieniu abilturyentów <lzięko
;wali: Micha! Krępeć (po polsku) i Stani
sław Bona (po angielsku). 

Po południu uda! się ks. arcybiskup 
na plebanią św. Józafata, gdzie w szkole 
miejscowej egzaminował d74iatwę. - Na-
zajutrz zwiedzał arcypastorz klasztór i 
szkołę Sióstr Nazaretanek, następnie śpital 
przy ulicy Leevitt, - rozmawiając z pa
cyentami polskimi po polsku, a angielskimi 
w ich oiczystyiJTI języku. 

W Chi·cag•o msgr. Symon jest gościem 
arcybiskupa Quigleya i .mieszka w jego 
rezydencyi. Stamtąd udał si•ę arcypasterz 
we środę do foościola Panny Maryi na Bri
dge porcie, gdzie podczas mszy św. przy
stąpilo do pierwszej Komun~i św. 70 chłop
ców i 108 dziewcząt. 

Po połudnm odbył się popis dzied w 
ozdobi·onej flagami, kwiatami i lampionami 
sali szkolnej. Dziewczęta w bieli 1 chłop
cy, przepasani szarfami, - tworzyli szpa
ler. J. E. usiadl na fotelu, kurtyna s1~ę pod-
n;iosla i usłyszano śpiew powitalny, po 
którym kilnanaście dziewczątek złożyło 
bukiety u stóp wysła6ca •papieskiego. 

· Po przemowach uczennic i uczniów 
nastąpił marsz i śp1'ew dziewcząt w su
kienkach niebieskich. I znów1 20 bukietów 
legło u stóp arcypasterza. P.opisy wypa-
dły świetnie. 

- A teraz - rzekł ks. arcybiskup na 
odchodnem - dam wam zagadkę do roz
w1ązania: co mi się najwięcej podoba w 
Ameryce? 

_Dzieci - odpowiedziała dziatwa po 
namyśle. 

-Nie! 
- Mowa polska - zauważyły nie-

które. · 
_ Trochę bliżej, - lecz nie zupełnie. 
- ~piew - zgadywały inne. 
_ Jeszcze nie wszystko, ale złączcie 

to wszystko razem, dzieci, które mów:1~. 
śQiewają i modlą się po polsku, - dokon
czył ks. arcybiskup. 

O nadużywanie kredytu 
przez klienteh w handlach detali· 

eznych. 
(Referat nades1any n~m, ~ wygtos.z~n~ 11~ 
ogólnym zjeździe kupieckim \\1 Omezme \\ 

dniu 28 maja rb.) 
„Wszystko to już byfo" mówi Ben ~

kJba i, dodaję, wraca, t~Jiko we for~1e 
zmienionej. Tak samo I k\~est~a,_ kt?rą 
dzisiaj zajmować się mamy, Jak sw1.at J:st 
stara i sięga czas?w, kiedy w ogolnosct 
tak jednostki jak I szczepy całe poczęły 
się ze sobą komunikować i w celach z~
spokojenia pierwotnych swych potrzeo 

. . ć swe produkty I wteIY....zas to wymierna · > ed b 
be.z.wiedrnei począł powstawac kr yt, o 

uicmożebncm bylo, aby za\\ ze i na ka
żdcm miejscu zamiana odbywa..: StG mogła 
z ręki c.lo rQki. 

Odtąd z postępem kultury rosło wa
czcnic kredytu,tak że dzisiaj istnienie 
pai'1s t \\' i na rodów zda wa loby sic; niemo
żc bnem bez tego ckono1rncz11ego czynrn
ka. Kredyt \\" tym ~zasie najrozmaitsze 
przybierał formy, istota jego jednakże QU 
llajzamierzchleiszych cza ów aż txi dni na
sze pozostała tq samą i na tych samych 
opie;ra się zasadach tj. czy ten, którcrn11 sic; 
zaufało, chce, może . i czy musi \\" zamian 
za odebraną wartość uiścić się równole
gle. 

Ponieważ handel nasz z małym: wyj~\t 
kami ogranicza 'lQ dotąd na handlu deta
licznym, pomijam inne formy kredytu, a zą 
stanowię się bliżej nad ujcmnemi i dodat
niemi s.tronami, kredytu w tej właś.nie gałl;
zi handlu, najw11ęcej nas obchodzącej. 

Handel detahczny jest w pojędm ku
pieckiem jakby tą pierwotm1 formą zamia
ny w mniejszych ilościach z ręki do ręki; 
takim przynajmniej być po\vLnicn i sądzę, 
że naibarduej •postępowy kupiec de:taRcz„ 
ny doby naszej z przyjemnością wspJmi
na O\ve dzikie a. jed1nak tak dobre czasy, 
kiedy to bogaty kupiec fenicyjski brat za 
wino i oliwę złoto w bryłach, nie potrzebu 
jąc imienia konsumującego te przysmaki 
uwieczrnać w pergaminowych swych ks11:-
gach. · 

Swiat jednakże postępuje, kultura i 
oświata coraz t,o szersze przenikają war
stwy spolecze6stw, a w miarę ich wzrostu 
ludzkQłŚĆ nowe uczuwa zapotrzebowania, 
inne odzywają się pretensyet do życia, 
wskutek czeg,o tak w palJstwach, j?•k .r w 
szczególnych rodzinach rozchody poczyna 
ją żyć w niezgodzie z dochodam1. A w tej 
rozterce kredyt jedyną jest ucieczką, jedy
nym ratunk<le.m. 

I w rzeczy samej, tak jak on dla wszy 
stkich wielkiem może stać się dobrodziej
stwem, sk,oro oparty jest na wzajcmnem 
zaufaniu i ściśle zastósowany do bilansu 
·domowego, tak z drugiej strony kredyt 
lekkomyślnie udzu•elany i brany w ujem
nych swych skutka,ch jest wręcz ll:Jeobli
czalny i klęską ekonomiczn~ tak ·dla han
dlu jak J dla danego spoteczef1stwa. 

Niezdrowe stosunki w udzielaniu kre
dytu \\ handlach detalicznych wzmagają 
się z rO'ku na rok. Mamy dzisiaj u nas 
branże tak opanowane przez konsumen
tów \\ nadmiernem wyzyskiwaniu kredy
tu, że jest już w w~elu przypadkach niemo
żliwem dla młodego inteligentnego kupca 
z mniejszym kapitałem, samodzielną otwo
rzyć sobie egzystencyę, b-0 trzeba chyba 
małym być bankierem, by módi na kilka
dziesiąt tysięcy marek stale mieć dłużni
ków. 

Do tych branż detalicznych należy 
przedewszystkiem branża żelaza, jako 
przeważnie branże pracujące z rolnictwem 
gdzie nadużywanie kredytu jest na porząd 
ku dziennym. 

S<t w dzielnicy naszetl handle, w któ
rych książl<a dłużników dochodzi do polo
wy całorocznego obrotu, a \\' książkach 
tych znajdzie ciekawy badacz tych smut
nych stosunków ' >eksze po.zycye, od 2 i 
3 lat nieuregulowane. Dobrze, że właści
ciele flnn tych są ludźmi zamożny1m, któ
rzy to wytrzymać mogą, ale i -0ni1 w koń
cu się tern zniechęcają, nie mogąc intere
sów swych należycie rozprzestrzeniać, 
ponieważ znaczny kapitał ich stale mar
twy leży w ich książkach. 

WsPomniałem tutaj tylko pewnti 
branże, ale 1 w innych niezdrowe pod tym 
'\v~ględem panują stosunki, gdzie kupie u
dziela klienteli swej kredytu często daleko 
po nad 12 m1esięcy, a sam na towary swe 

ma w najkorzy tnicj z rm razie kr dyt 
trzy do z > iomi i~ zny. 

7.c zło d zlo Jul. do naj\\ryższ · h 
grani , do' •O<.lcm tc;go nnjl p ·z m, ż glo. 
zastanowienia, gro szukania środków za-
rad zych 111e tylko u na i1.; o<lzJ. va, al 
równocześnie " ałych Ni mczc h pow ta 
je rnch \\' kołach handkY\\ ych, jakby zara
dzić natduż \\ aniu kredytu \\ ' handlach de
talicznych. I tak w i dnym z ostatnich nu
merów „Confecttonaira" z micszczc Dr. 
Pachow z tialber tadtu artykuł p. t. , Wh.: 
lassen sich die Mi Hinc.le im Zahlung -
\\'<:sen fiir neta1listcn be eitigcn", \\ kt6-
rym pomiGdzy innymi zalecanymi środka
mi wskazuje na izbę handloW•l w 13run
świku, która pierwsza praktycz11;1 podj1.;ła 
inicyatyWG ku uzd ro\\ i en i u k rcdvtu w hru1 
dlach c.lctalicwycłl. Izba ta W\\ ·tzwała ' 
pismach publicznych detallst6w wszelkich 
branży, aby z dniem l styczn;a 1905 w 'SY 
tali zaraz 'razem z towarami rachunki -i 
monita te po•wtarzali co kwartał. Nast<~
pnic kazała izba handlowa brunświcka 
własnym kosztem drukować czerwone 
karteczki z następującym tekstem: ,,dla 
porzą<lku i celem zapobieżenia omyłkom 
wysyłam odtąd regularnie kwartalnie ra
chunki". Karteczk\i. takie- ma izba ta do u
żytku kupców i w potrzebnej ilości chętnie 
je bezpłatnie udziela. 

Jednomyślne postc;powanie kupców 
należących dOI izby handlowej w Brunświ~ 
ku, tak dodatnie wyda/o skutki, że zainte
rcs?waly się tem inne •izby handlowe, do 
Związku należące i w ten sam . posób o 
rnformy w kredy:cie detalicznym starać 
się zamierzają. 

Widzimy ztąd jasno, że ruch ten nie 
tylko od nas wychodzi ale panuje on w ca. 
łych Niemczech i że w całych N1emczec11 
zabrano się energkznie do sanacyi niezdm 
wych stosunków kredytu \\' handlach de
t" łiczn}'ich. 

Moi Pano\ ie, dotąd handel na z 11ic 
mia/ żadnego środowiska i dla tego nie 
jedna myśl zdrowa, nic jedno lowo pote
żne przebrzmiało jak echo wołającego na 
puszczy; odkąd jednakże mamy Zwi~1zek 
kupiecki inaczej dz,iać się po\: inno. ta
wiam więc następujący wmo ek: 

1. ażeby kupcy i przemysłÓwcy do 
Związku należący regularnie kwar
talnie wysylali rachunki; 

·2. ażeby kredytu nic udzielano po nad 
12 miesięcy; 

3. ażeby Związek przez powtarzaj::ice 
się w pismach publicznych artyku
ły, objaśniał publiczność o szkodli
wości nadużywania kredytu tak ze 
1·względu na handel, jak i w ogólno-
: ci na cale nasze sto u n ki ekonomi
czne, ponieważ leży tak w interesie 
publiczności jak i handlu naszcgoj 
kupować o i lei rnożno ·ci za gotówk<; 
lub na krótkie termina, wtencza 
bowiem jed~'nic daje się m-0żno ć 
kupcowi obracania prędko choć z 
małym zy ki cm \ •ym kapitałem, a 
korzyśoi ztąd " ynikające płyną 

wpro t do kie zem publi zności. 
Opracował S. Chojna ck i 

z Gniezna. 

Z wojny rosyjsko·janońskiej. 
Pora <leszczo.\\'a zapano'\ ała na tere

nie wojny; rzek skutkiem silnych desz
czów wystąpiły z brzegów, rozlewając ~It.e 
szeroko, na drogach błoto sięga do kolan_ 
Trudno w takich warunkach myśleć o po
ruszeniach wojsk, o t>Omszeniach artylc
ryi, o \\.-ykonywaniu robót ziemnych. A 
jednak mimo to w obu armiach zapanowa-

ilo w ostatnich dniach silne oży\: ienie, któ
re nawet skh.mHo ko respondentów \"Ojen--



nych - i to nie z zna:1eg.c Czifu - do prz'I! 
stania sprawozdań, te przygdtowują się 

paw~e wypadkf. 
Obecne działania w1:>jennc zcśrodko

~·ują, się w d\\-óch centrach: na' \\.-Scho
dniem skrzydle rosyjskich pozy-cyj ,,_,, 
Mandż11 J~ i lmlo rzeki Tumcn. Ogólne 
p-0lnż e1: ·~ w Maindżuryi jest niewyjaśnione. 
Za11„dy Mi.szczenki, który dłuższy czas 
grasowal Ila ró\,·ninach mongolskich na 
fr.onciJ? zachodnim, ustały prawdor>odobnic 
skutkiem roztopów. z dtugicgo centrum nie 
r:1~dchodzą \\11ęcej znaczące reJacye. V/ia
domo tylko, że dtugie fronty obu armfa zbli 
żyły się znacznie do siebie, jak twierdzi 
„Daily Telegraph", nawet na dwanaście 
mil angielskich. Na froncie wschodnhm 
oddalenie to jest nawet jeszcze rnrnejsze, 
co wykazał ostatn1i wyjazd rosyjski. ku 
pra venm skrzydłu japo11skicmu. \Vedług 
mp.ortu Linle\vicza, \\rywiad Ó\\" podję
ly dwie k,olumny rosyjskie, zapuszczając I 
sic; kit .Jalintsc, aby zasięgną~ języka o 
rn%m1eszczeniu i sile skrzydla japoiiskie,
go .. - Wycieczka dotarłszy do placó" ek 
nieprzyjacielskich, dnwiedviala slę, że sta
no\\ iska japorl.skie osloniętc są sv,raką, 
błotn :sui doliną, bagn!iskiem nie d0 przeby
-ia. Stwierdz1iwszy to oddziały wywia~ 

<lO\\ cze rosyjskie' po krótkicm starciu, po
wróciły dn S'.Y·oich schronisk, UIJ(}SZąc zdo 
bycz w postaci d"-óch ż.olnierzy japof1-
skich. \\ ziC(tych do ni.c,vnli. 

Wycieczka owa nic ma.jąc poważrncj
szrcll skutków, wykazała tylko potrzeb<;" 
D ~rożnośc'1 i czujności 11:e strony rosy]-· 
skic'L gdyż z powodu bliskości nieprzyja
ciela, stanow1!ska rosyjskie mogłyby być 
fatwo nskoczonc. Stąd też wynikła potrze 
ba częstych wywiadów i w ostatnich 
tygod~iach podjęto ich wiele. - Dz.talal
nośC: zatem lewego skrzydta rosyjskiego 
jest głównie wywiadowczą. 

Inny charakter mają operacye, pro
w8dzonc koło rzc.ki Tumcn. Pobyt okrę
tóY1 japM1sk1ch w zatokach koło Wla<lywo 
sboku lądowanie - o ile wierzyć depeszom 
-- od<lzia1łó\v japof1skich \\ oko1licach 
twierdzy, to \\ szystko zmusza Rosyan do 
liczenia siG z możliwością bUskiej '" o
WY·ch stronach of~nzywy japof1skiei i to 
tern bardziej, że - jak snę teraz akazuje -
przez długi czas bezczynu R.osyanie nie 
porobili tam odpowiednich przyigotowań 
do obrony. Jak donosi ,,Da!~ly Telegraph" 
z Oeman, pulki japońskie dotarłszy <lo Tu 
menu, były \."\·prost zdziwi·Oine dotychczasc 
wą gnuśnością bezczynnością Rosyan. Ro
syanie próbują to teraz odrolJ1ć w przyspie 
sz.ooem tempie. Z 60,000 żolnierz.y rosyj
skich, rozmieszczonych 'kołd Wlaidyw10-
stoku, codziennie odchodzą .oddziały ku 
Tumenow;i,, gdzie sypią szaf1ce, kopią ro
wy i zakładają siatki z drutu. Odbywa 
się to wszystko w blode kw śród ustaiwi-

Panna-do towarzystwa. 
Powieść l(sawerego de Montepłn. 

4) 
(Ciąg dalszy). 

- A daką<l pan iść chcia~eś? 
- Do Chapelle-ett-Serval. Czy pro-, 

v.. adzi tam jaka boczna drożyna? 
-'Tak, pierwsza dróżka po prawej ri~-

ce. 
- Dziękuję. 
Po k\.vadransie po<lróżny natraitl na 

wskazaną ścieżkę, a w pół go<lziny pófni~i 
wchcdzil da pustej ciągle oberży pod Bia
łym koniem. 

Oospodym byla sama; mąż jej i chlJ
pcy nic wrócili jeszcze. od żniwa. 

·- Pan już z powrotem - zawołała 
kobieta, widząc wchodzącego gQ~ci2. -
miałeś bawić dlu.żej, 

- Zalahvi(em się prędzej, niżeli s1-
<lzilcm. Proszę przed wieczerzą o p:i.pll
g€;. 

- Papugę? - pytała oberży;;tka 

zdziwiona. 
-To znaczy piolunówkę. Postaw 

na stole całą butelkę. 
- Zabiłam tłustą kaczkę dla pana -

rnówila usłużna gospodyni - zaręczam, że 
będzie krucha. Mogę przytem p{)dać ko
tlety, nerki cielęce, fasolkę zieloną, sałatę 
· er i O\vcce. Czy to wystarczy? 

Najzupełniej. 
-Na którą przygotować wr:eczcrzę? 

- Na wpół do dziewiątej. 
- Mam ją podać tutaj w sali? 
--'- Niema jakiego o<ldz1clnego p-okoiu? 
-Jest numer na piętrze, z oknami, 

wychodzącemi na ulicę. 
- To proszę tam nakryć dla nas do 

stołu. Potrzebuję pomówić ze znajomym, 
który ma tu przybyć. 

cznych napaści i ataków oddzialó\V ja"poit
skich. Około 6000 Rosyan jest ciągle zaję
tych odpieraniem J apotkzyków, aby tyi
ko zyskać cz.as dla wyikończenia· fortyfi
·kacyi. 9:1ny oddział \Vojsk rcsyjsk.rch, 
który próbując Posunąć się głębiej .ku Ko
re~ został przez Japoi1czyków wyparty, 
cofn::tl się na zachód od Tumenu, nie zna· 
laztszy tam jednak oparcia, gdyż szai1ce 
nie były jeszcze wyko(1czone, posun'll s!ę 
znowu ku zachodowi. 

NiewJadomo dokładniej, jakiemi siła
mi rozporządzai;.i obie strony \V okolicach 
Tumenu i na pograniczu Kore•, zeJ \\-zglę
du jedna:k na p.orę deszczową 111oż11j przy„ 
puścić, żĆ operacyc w małym stylu, jak do 
tychczas. potnvajq .kszcze czas pewien i 
że p1Zl!PO\\1L.d11i~ korcspciidcnt(rn· u ruz
poczynarnu sio wickszej akcyi, S[l jeszcze 
przedwczesne. 

Ziemie polskie, 

Malbork. Swn. własną żonG wskutek 
nieostróżllości zranit posiedzicie! J. z No
wejwsi. By SPGdzić z drze\\ wróhlc i 
szpaki. strzela! z rewolweru. Ody chc1aI 
później rewolwer ,o-czyścić, padł nagle 
strzał i kula trafiła tuż obok stojącą żonę 
w lewy bok. Ciężko zra111oną prze'\viezio
Ho do' tutejszego domu chorych. 

Grudziądz. „Kultura" hakatystyczna 
ogarnia już nawet n1iedowarzonych smar
kaczy. W „Gazecie Grudziądzkiej" czyta
my: Jednego z chlopaków, roznoszących 
g-azctę, zatrzymato. 5 tobuzów, krzyczą a: 
Ty polski psie, ty będziesz się tu z polską 
gazetą włóczy?!· - poczem go napadli, o
bili pięściami i pokrwaw:ili kijami. 

Pelplin. Przesiedleni zostali: ks. \Vl

kary Ledoichowski z Maczna do J eże,wa a I 
ks. wikary Jan Dorszyfiski z Jeżc\Ya do 
Mmczna. 

Z Wiel. Kr ~oznańskiego. 
Wągrowiec. „Lechowi" donoszą: 

Przy zamachu na suH~na w Konstantyno
polu byłby n:ieomal padt ofiarą tutejszy 
nauczyciel p. Konopka, który na czas wa
kacyjny wyjechał na Wschód. Pan I(. 
przyglądał się 'IJ'Ochodowi suttana i stal 0 

krok oddalony od miejsca wybuchu. że 
nie padt ofiarą zamachu, zawdzięcza jedy
nie pewnemu towarzyszowi, któfy odpro
wadził go daletl. W mniej więcej 7 minut 
po oddaleniu się p. K. ·z niebezpiecznego 
mi-ejsca nastąpi/ wybuch. 

Ze Siązka czyli Starej Polski, 
Bytom. Proces wydawcy „Gwiazdy". 

Przed kilku miesiącami wytoczyła prokn
ratorya bytomska byłemu ocfpowiedz1ialne-

- J a,k pan sobie życzy. 
Oberżystka nie zwracafa dłużej uwa

gi na gościa; ten ostatni, wypiwszy kieli
szek pio~unówki, poszedł zobaczyć, co koń 
porabta. vV róciwszy zasiadl znowu przy 
butelce i zajął się przygotowaniem drugńej 
porcyi zielonej papugi. 

Okofo siódmej zja\\1ił się oberżystai z 
synami; towarzys-zylo im kilku sąsiadów, 
praignących po pracy w polu orzeźwić się 
trunkiem;. Podróżny wyjął z kiesze111 ga
zetę i czyta!. Ody zegar z kukułką \.V'Y
dzwonil ósmą, zaczął się niecierpliwić, 
rzucat częste ku drzwiom wejrzenia. 

- Przykre tak <lługi.e wyczekiwanie 
- szepnął - \"\r dodatku <lokucza mi głód 
porządnie! 

To rzekłszy, nalał czwarcy kiehszek 
wódkil. 

Porzuciliśmy Filipa de Oarennes \V 

chwili, g<ly u11-0slł go podąg, o<lchodzą~y 
z p(Jłnocnego dworca. Wyjechał z Paryża 
o godz'inie siódmej mlnut piętnaście, o ós
mej bez dziesięciu mrnut wysiadat już na 
stacyi Survillers. Stacyę tę dzleli odle
głość trzech kilometrów ad Chapel\e-en
Serval. 

filip znat o-kolicę dokfa.dnic. ·Wy-
szedlszy z dworca kolejowego, puścił się 
drogą, krQlkiem szybkim, jak człowiek, 
któremu p~lno stanąć u celu. W pól godzi
ny doszedł do o'berży pod „Białym ko
niem" i rzucił bada\\'cze spojrzenie do 
wnętrza sali. Oospodarze siedzieli przy 
wiecti:erzy; kilku ·wleśniaków krzepllo siG 
trunkiem, a mtody czlowiek podnosił do 
ust kieliszek piołunówki. 

filip próg przestąwił. 
- Ah ! nareszcie! - zaw·otał podróż

ny z zadowoleniem - spóźnUeś s:ę, ko
chany przyjacielu, wieczerza czeka odda,
\Vna. 

- Spożyję ją z 2Jpetytem - c<lparl 
p.a11 de Garennes, kofrcem palców dotyka-

ntu redakt-0rowi „G\Yiazdy'' p. Czeslawo
\\-i Desperakowi trzy procesy i to: dwa 
Procesy o podburzanie do gwaltó\\' za ar
tykut „Zyc.ie wśród ruin' zamieszczony w 
nr. 48 ,,Gwiazdy" 1 zai wierz „J es tern pol
skie dzjecko" w nr. 18 „Promyka" i ie
den proces o zohydzenie urządzel1 pal1-
stwowych za „Kilka u\\'ag o szkole" w nr. 
40 „Gwiazdy". - Do rozprawy wcale wó
\\-czas nie przyszło, ponieważ p. Deszpc
rak, będąc już kilkakrotnie. skazanym za 
artykuł ,.Gwiazdy" na więzienue i \\ryso
k1e1 kary pieniężne opuścił krótko przed 
terminem granice pa11st\Va pruskiego. 
Prokuratorya nie mogąc w obec tego do
sięgnąć p. Desperaka, \Vytoczyla wszy
stkie te spra \YY " yda wcy pisma, panu 
Zygmnntowi Marn:egow;i. W środę 11bie
gl<1 stawal pan Marwcg przed kratami sa
dowem1. Oskarżony w dluższcm przem•~
wieniu \\ ykazywai swoją nicl\\'111110śc 1 
Twicrdzil n~·alflowicie, że artyku16vv nic pi I 
sal, nie powje jednak kto je pisal. Prze
wodniczący OŚ\\ 1adcza oskarżonenr1, ie 
jeśli poda naZ\\: isko autorów, będzie w0l
nym od winy i kary. Oskarżony nic cłlcc 
zdradzić tajemnicy redakcyjnej. Nast1;p
nie stwierdza oskarżony, że żadną niar~ 
nic może być odpowiedzialnym za te ar
tykuly ponieważ \\ czasie, gdy się druku
wa.Jy, rn.c byt wcale obecny w Bytomiu. 
Obro1'ica pan mecenas Wnukowski z Byto
mia stawia w11ios_lk o przesłuchanie licz
nych śv. iadkó\\. Sąd po godzmnej prze
szlo naradzie przychyli! się d01 wniosku o
brońcy i odroczył dalsze rozpra\\·y. 

Bytom. Mają tu podobno założyć bi.u
rn socyalistycznc. I(iero\vnik.iem. biura 
ma zosta·ć socyalista Bertus. który był już 
sv,rego czasu wystąpił z polskiej panyi so
cyalistycznej. 

- Przed tutejszą izbą karną staiwal \v 
tych dniach jeden z głośnych ag~tatorów 
socyaJistycznych by!y robotnik Józef Ada
mek, obecnie mąż zaufania. bochurnsklego 
„verbandu" górniczego, i górnik Walenty 

· Idzifiski, który od rueda\\ ncgo czasu POt
rzucil socyałów i wystąp!l z związku so-
cyalistycznego. OskarżenJ dopuścili się 
podobno obrazy zarządów lazaretów 
knaipszaftowych w ogólności, oprócz tego 
za·czepić mieli o.sobiścJe lekarza knaipszaf
towego w Mysłowicach dr. Albusa, na pe
wnem z.ebraniu, które się odbyto w Kato
Wtcach. Prokurator żądał dla każdego 5 
m1es1ęcy więzienia. Sąd jednakże skarał 
Adamka na1 400 marek, Idzi{1skiego: na 
100 marek kary pieniężnej. 

Dr-ożyzna mięsa na Ślązku nie ustanie. 
Tego się SP'Odziewać można po odmownej 
odpo.wiedzi ministra, który na razie nie 
pozwoli na większy dowóz wieprzy z Pol
ski do górnoślązk1ego >Obwodu przemysło
wego. Wszyscy ·obywatele, pisze „Kat-0-
Hk", tak robotnicy jak rzeźnicy, mieszcza-

jąc piodaną przez nie.znajome.go dlof1. 
- Panowie przejdą na górę, stół tam 

.p.rzy,gotowany - zapraszała g-0spodym, 
idąc przodem pn schodach. 

W pokoju przed otwartem oknem, 
wychodzącem na ulicę, sta.ł stół okrągły, 

· nakryty czysto i starannie. 
- Zamkn1jmy o•kno - rzekl Fillp -

proszę o świecę. 
Oberżystka zeszla spełnić żądante go

ścia, a fiUp zbliżył slę do okna. Nagle -0<l
sk01czwl w tył ruchem prędkim. 

- Co tam takiego? - pytał nJeznaio·
my. 

- Są już tutaj! 
Słychać byfo uderzenJe kopyt koń

skich o bruk uliczny, turkot ~ól ciężkiego 
wozu. 

Nieznajomy wychyli/ się za okno. 
- Ach! - za\votał - furgon żałobny. 

Za pół godziny kuzyn pana barona i nie-. 
boszczyk wuj jego przybędą do Pontanne. 

IV. 

- Zamknij okno! - rozkazał Filip. 
Podróżny, który - jak może domyśli

li Sl!ę czwte.lnicy - by{ Juliuszem Vanda
me, kamerdynerem pana de Oarenncs. p.o
sJuchal bezwt-ocznic. 

Wóz żałobny, ·wiozący z~rłcki hrabie
go de Vandans, toczył się zwo:lna, ciągnii0-
ny przez parę zmnrdowa11ych upaleni ko-
ni. 

filip chciał zadać Juliuszowi pyta11 
'kilka, ale nie1 n;:riaf na to czasu; ·wchodziła 
właśnie oberżystka z wazą w rękach. Za 
nią syn jej wnosil dwie śwliece. 

- Prosimy o prędką obsługę - nale
gał Juliusz - każesz pani przytem napoić 
mego konia i do-sypać mu obroku. 

- Chl'O~ec mój spełni to zaraz - o
świadczyła gospodyru - na powolną u
sługę nie będziesz pan potrzebował narze
kać ... u nas wszystko z.ałahvła s:ę prędko. 

nic i \"\'ieky przemysfo\1·...:y, jednoglośuie· 
domagali się wi~ksze~ dowozu wieprzy 
z Polski, bo dro-żyzlla jest niesłychana z 
Powodu braku w.1eprzy. Nawet za grub\: 
IJieniądze trndno gdzie \\·ieprza kup1~ moż_ 
na. 

·Wobec licznych petycyi i prośb i na
le~al1 i deputacyi odbyla się następnie 
konferencya ministeryalna w Katow.tca;;h 
w której wzięli udział zastępca ministra' 
przedstawiciele wielkiego przemysłu, bur~ 
mistrze, agraryuszc czyli "wielcy posiedzi
ciele dóbr i najrozmaitsi przedstawiciele 
władz. Konferencya zgodnie polcc1ła mi
nistrowi, aby doZ\\ olił na większy dO\\ óz 
wieprzy z Polski. Wszędzie sp;Jdzicwano 
się, że już teraz nareszcie grani·ca cokol
wiek więcej otwartą zostanie. 

Ale nadzieje te były przedwczesne, bJ 
1141nister nic pozwolił. Jaklż więc jest\)()
wód do tej odmo\\ y? - Oto powcdem ą 
agraryuszc czyli \\·ielcy panem ie, mający 
tysi<1ce iutrzyn ziemi, którzy rządowi Po
chlebiają, a których rząd niestety często 
slncha. Ci agraryuszc chcą wszystko iak 
najdrożej sprzedawać i dla tego nie chcą 
się n·igdy zgodzić, aby ze zagranicy dowo
żono cobqdź, co om na sprzedaż mają, 
Więc odgrodzili siG od zagranicy clan~l 
wysokiemi, które malym rolnikom korzv
ści nic przy11osz4, a lud roboczy poszk-0do
wnją. 

Ci agraryuszc utrzymują stały cen
tralny rynek dla sprzedaży bydła i wic
pr~y. 0.tóż przyrzekl1i mirnstr-0wi, że oni 
dostarczą na Górny Ślązk. wieprzy, ile 
trzeba, byleby jeno mjnister na \\.'iQkszy 
dowóz wieprzy nic doz\;·olit. I uaturalnic 
minister siG ua to1 zgodził. Po·nieważ na 
Górnym ~hizkn panuje ·Qbecrne drożyzna 
wieprzy, więc też onl będą "-ieprze drogo 
sprzedawać ,i grubo zarabiać. Przeto~ ię 
ksza dostawa wieprzy z głębi Niemiec nie 
usunie drożyzny mięsa. 

Taka., jest polityka wielki-eh panów, a 
ludzie biedni cierpieć muszą. 

Z Opolskiego ... ,Katolik" pisze: Ga
zety hakatystyczne Qgromni.e się oburzają, 
że przy wyborach nzupelniejących do za
rządu kośc~.elnego \V Opolu wybrany zo
stat, w miejsce zmarfeg·o adwokata i posła 
Vogta, \Vlaściciel grnntu p. Kandziora, któ
ry jest zarazem dyrektorem opolskiego 
Ba1I1ku Ludowego. Gazety te1 odgrażają 
się, że w jesieni katolicy niemieccy już Po. 
lakom pq,każą, jak to im będzie nieprzyje. 
mnie, gdy Polacy żadnych zastępców \H 

wyborach kościelnych nie przeprowadzą. 
Coby te hakatystyczne .,blaty" powie· 

.ctziaty, gdyby tak Polacy w paraiiach in
nych, gdzi:e mają prawie wszęd2!1e więk
szoiść, jedne,go pięknego dnia wszystkich 
niemieckich zastępców kościelnych przy 
wyborach kościelnych wyrugowali? 
Niech .więc hakatystki me wywołują wilka 

Po tych słowach wyszła z pokoju. 
Skoro tylko drzw,1 przymknęły się za 

nią ,filip usiadt przy stole. 
- Pan baron pDzwoH mi zająć miejsce 

naprzedw s~.eb1e? - pytal Juliusz z miną 
pokorną układnego lokaja. 

-Pozory zachov,,1ane być muszą -
odparł pan de Garennes, wzruszając ra· 
mionami - niema tu ani pana, ani sfogi; 
są tylko' dwaj handlarze zbc:Yia. Pov.inie· 
neś obchcdzić się ze mną, jak z równym 
sobie. 

- Uczynię to za: pozwoleniem pa~a 
baTOna . 

- Siadaj ~ mów, tylko pTzydszonym 
gtosem. 

A nala\Yszy zupy, dodat: 
- Czy wszystko gotowe? 
-- Alboż w rp rzeci\\.rnym razie byfb!'!11 

tu tai? l(of1 i koczobryk w sta.inl. Za ko· 
czobryk zapłaciłem sześćset franków, .z'. 
konia tysiąc, sto za uprząż. Jutro dzte~ 
targowy, pozbędzi.emy s~ę catego nabytki 
bez \\·ielkiej straty. . 

- A to, o cz em wiesz? J szevna.~ f• 
Itp. 'z 

- Futerał od kontrabasu na dme ,,~· 
ka, pod słomą - odparł śmiejąc sie u· 

liusz. 
- Mosiężna blacha? .. uh· 
- Mam ją \.V kieszeni wraz ze sr l 

kami; czy pan chce ją \Yidzieć? 
- Nieipotrzeba... Narzędzia? 
- R.ównież w koczobrYku. 
- ZaDpatrzyłeś $1ę w latarkę?_ ; 
- Nie mógłbym o niej zap.ommf-sz; 
- Dobry z clebie l!omoc~1:k, Ju ~v 
- Robię, co do mnie nalezy„. tl!t 

je mr to zresztą interes własny. Io 
Pan de Gerennes zmarszczył czo ·, 
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(Oiąg dalszy na:stąpt. ··ł 
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-z la.su r nie wtl'ącają s.ię przedewszystkiem 
do spraw l(cściota katolickre~o. 

Z łnnyełl dzielnie Polski. 
·warszawa. W sprawie iezyka pol

akiego na kolei warsun.vsko-wiedc1'tsk1ej 
ciooo:si warszawska „Gaz. Polska": 

Dziś, o godz. 1 {)<!było się, stosownie 
do wczorajszej naszej zapowiedzi, P05ic
dzenit cztnnków dyrekcyi i przedstawi
cieli ydziałów kole.1 \\ arszawsko-wic
deńskiej w spra'' ie języka polskiego. 

Dyrektor Lapczyński zakomunikował 
,;ebranym, że wywody ratl1..:y prawnego 
kolei. o zasrosow.an~u uchwaty komitetu 
ministrów o języku polskim w Towarzy
itwach prywatnych do kolei \\ arszawsko
w;icd::1f1skiej, rne został~r uznane przez rni
nisteryum za przekonywające. \V cdlug 
opin i1i ministcryum, cała biuro\\ ość i korc
~pon<lcncyą kolei P°''' inna być nadal pm. 
\\ adzo11a wyłącznie w języku rosyjskim. 
Ni ezależnie o·d teg{) jednak uznano, że j~„ 
zyk polski p·owmicn znałeś·~ t1\vzg-h;dnie
nic " rzeczach następujących: 

napisy na stacyach PO·\\'inny być w 
dwó..::h językach, 

bilety pasażerskie pow·1my być w 
.ct·wó ... h językach, 

służba kolejowa bęuzifl mogla porn.z11-
mie\\ a.: s1:ę z publiczlloś..:i, rn6wiąq po 
polsk u. w jQzyk11 polskim. 

P o zakcmnnlkowninin tych pagląd.ó\\' 
przez dy r. Lapczyńsk.1cgo, dyskusyc trw<.l" 
h· do godz. 3!~; nic wpłynęły one. jednak 
j;t ż \\ niczem na zmianę pogh\d(m· dyrck-
'..: ~ l. 

\\}iad mośc; ;: ) świa!a11 
Z Rosyi. Niepokoje nie ustają. W iw

t:Y z 22 przeprnwadzifa policya w Peters
burgu rewizyc w 20 domach i aresztowała 
wiele osób. Przy re.wizy11 znaleziono prze
szto 20'DO rewolwerów, bomby i prokla
rnacye. Znaleziono również koresponden
cye rewolucyon:istów z Londynem, Pary
żem, Berlinem i Brukselą. I(orespornlyn
cvc te wykazaly, że środków pieniężnych 
n~ cele re\\ olucyjne dostarczata prze\rnż
ni·: zagranica" 

Również po prowincyi mają się od
bn\ ać rewizye. 
· Z Serbii. Wczoraj \V Belgradzie strei

kujący ustąpili od wejść do. centrnlnej sta
cyi elektrycznej, W pobl1iżn jej panuje 
spokój. Z powodu soMdamości strejkują
cych zarząd elektrmvni nie mógl przyjąć 
no'ł.)'ch robotników, wskutek czego praca 
zupełnie spoczywa, a miasto już trzecią 
noc jest zupełnie bez oświetlenia. 

Z róiny~ii słrott. 
W ostatniej je~zczc chi\V!.li prosimy na

zy·ch Czytelników, aby zechcieli zdoby
\Vać nam Hcznych nowych abonentów na 
sierpief1 i \vrzesień. 

Herne. W kopai.lni „Friedrich der 
Grossei" z \\'bl1Y gór:nika nfiemca został pe
wien Polak zabity, a inny odnióst śmiertel-
ne rany. : 1 

Lipsk. Ciekawy wyrok wydaJ w tych 
dniach sąd rzeszy w Lipsku. Dyrektor ko
PaJ11i1 „Graf Bismarck" zakazat zatruidni\}
nym w kopalni górnikom kupować trunki 
,i towary kolonialne od kupa Kattwhnkla. 
Pow.iatdomi·ono o tym zaikazile wszystkich 
robotników cyrkularzem i zagrożono nie
stąsuiącym się do zakaJZu dyrektorn na
tychmiastowem wypowiedzeniem komor
nego. Pan dyrektor odko11:1enderowal na· 
wet czlo-wieka, który miał uważać, ktoby 
z robotników m1mo wydanego zakazu, u 
rzeczonego k~pca kupował. I(attwi~el 
<lowied:ział się o owym zakazie i zaskarzył 
dyrektorakopalni o {)ldszk·odowanie. Do· 
Wiódl bowiem książkami, iż obrót dZlienny 
obniżył się znacznlie; dawniej b~•\v~i~n 
Przedaiwat towarow za 50-60 m. <l'Z1ennte 

a \)O zakazie zaledw1le za 2-3 m. dzionnie. 
Sąd ziemiafiski w :t:sseni odrzuci! skargę 
owego. ku.p·ca nadm1eniając, że dyrektoro
wi kopaliru nle można brać za zle., jeżeli 
rob-otniko1:m nie pozwoLH używać podczas 
Pra(y alkoholu. Scrd •nadziemiański V: 
liamm zniósł '\vyrok poprzedniej instancy,i, 
skazując dyrektora na zapłacenie o<liszk~
dowania. Sąd rzeszy w Wpsku, do kto
rego się zasądzony od.wolał, wyrok ten 
Potwierdlz,ił, uważaijąc wydany zakaz za 
~obisty akt ze\msty. Tak ·wlięc p. dy~ek
tor straty wydanym zakazem kupo\vama u 
P. J<attw.inkla spm'Vlddowane, pokryć bę
dzie zmuszony. 
. leodyum. 28 lipca odbyło się ostat

nie Posiedzen"ie i zamknięcie kongresu 
Inię~zynarodówego prasy. Na .po~zątku 
Pesiedzenia odczytano zaproszeniia na 

prz~ zły kongrc do l\cdy łanu, far yUi 
~ Bukaresztu. U hwalono ~ ·ybór :miej ... a 
kongresu pozostawić komiteto "i. Po z 
kniędu kongresu odbylo i po :cdzenie 
konstytuj;:ice hmra, na którcm prezydent m 
wybrano Ponm: 'nie Wilhelma ing ra. 

Berlin. ,Polsko-ro yj y rzezimie z
kowic, s;rasujq obc1.:nie w Berlinie ... " Tak 
donoszą dzienniki żydow kie toli
cy .N~cm~ec. Ale .zaraz dał ze sz zcgóły 
\\'YJasrn::lJą \\łaś 1w4 narado\\ o·~ tych 
,,rycerzy przem~'slu". Zl p no i...:h miano. 
wi~·ie i przed S<id m od lonili ~woje in o
g111to. Są to PP. Aaron J(ohn tter ·z ·ti
tali l Chane Wolff „przyja 'iófka" p: 'af
!al~~o. ~~ zarnq trójk~ żydow kq, prólm 
Jll 1e1 berłmscy w p()f\\ yzna ~:cy z lożyć 11a 
k~rb Polak6w i 1\osy:..11„. Kogoż ta alu 
pia komctlya oszuka. 

oz n · 
Sprawa lisiężny Luizy l(ohurskiej nic 

IHQllko jeszcze z PC\\ ności<t przestanie nj
mo\\ ul: sądy .1 cpiniQ publiczn<!. PrzyU".>,.. 
townh' s i ~ no\\ y akt kgo e11 rop.:j sk iego 
skand:1l11, gdyż. jak to d c ,Jltt' ś liśrny w teJc.•. 
grałll ac h, ksi<.tŻQ filip St1Sko·kol>1rsk i 
w1;i6sl \ s~idzic ~lltnjsk 1rn ska rgę o roz
wo~. Akt oskarż ~ n ia , 11lo żo :iy lrn rdzJ zrc;„ 
c;;: n1c. przynosi no\\ e szczei;·Mr z burzli
wego życia ksic.;ż11y, stara SfG jcdilak zla
go.d~ić w~rok opini.1 pub!1cz11ej, tl,omaczac 
kst•~ZłlG ni zupełną jej poczyta ln ości<1 . 

Pożycie malżei'1skic pary książęcej 
było z pocz<.1thu nadL' r ~zcz<;~liw1.:. IJ.opit
ro od rnkn ii37ó zaszedł cały szereg wy. 
padktJw, które \\ pł> nęly na zmianę usposo 
bienia księżny. Była to n~,jpic:rw przewlc·
kla choroba tyfus11, nastt;pnie \\ roku 188~ 
meszczęśli\\·y npadek ze skaly w dobrach 
szwagra księżny \\T Styryi, poczem księ. 
żna chorowała ciężko przez kill.;a miesięcy 
wrcszde trzykrotne poron ienia. Silne 
wstrząśnienie moralne wskutek wuadcmo
ści o śm:crci arcyksi ęcia Rudolfa podahi 
lekarze .LóWnicż jako PO\y(,d oslabienia 
wtadz umysłowych księżny. Zmiana ob
ja·wifa się najpierw \\ iclką nem O\\ ością 
n draźliwością, następnie r11epowstrzy111a
n~ podróżomanią t zat~·ważającą rozrz11t
n c1ścią. Księżna, która ok·oto r. 1895 po
znata siG z Mattasiczcm, wydawata już 
\Ledy nietylko swoje J)cnsye, pobierane 
od króla Leopolda belgijskiego i od męża 
\\. wysokości blisko J 2D,OOO koron, ale zdo
lala j11ż zrobn.ć na blisko póltora milioiia 
koron długów. Doszlo do tego, że gdy 
ksJężna \\~ r. 1896 baW'µla w Nizzy z Matta
siczem, \Vierzyciele wystawili tam na licy
tacyę wszystkie jej ruchomości. J(si(.lżę z 
wiasnych funduszów wykupi t wówczas 
wyprawną bieliznę i suknie księżny. Wre
szcie wyszla na ja"r n,iewyjaśnwna dotąd 
sprawa sfalszowania podpisów arcyksię
żny Stefanii na wekslach, wartości 
1,500,000 k. Z powodu podejrzei'1 o to fai
szerstwo aresztowano w6wczas Gezę Mat 
task:za. 

Akt oskarżenia opisuje w dalszym cią
gu awanturniczą przesz/ość księżny, jej 
pobyt w sanatorynm wiedeńskiem dra 
Obersteinelra dla zha<lanna stanu patolog1i
cznego oddaonie księżny Pod kuratelę, jej 
pobyt w sanatoryum w K:oswig i ucieczkę 
stamtąd. Dlugi księżny, które dosięgły 
wysokości blisko 4 milionów kor., za.pta
c1l książę \V większej· częścj. Pozostato 
jednak jeszcze 1,208, 152 kor. Na podsta
W1e przytoczonych faktów opiera się 
twierdzenie qktu oskarżenia, Żf:l księżna nic 
odp0wiedziala godności swego wysokie
go stanowiska, i żądantie rozwodu ze stro
ny księcia. 

Dodać trzeba, że ks.1ążę koburski je
szcze po z·niesteniu kurateli próbował do
prowadzić do ugody z księżną. Za pośre
dnika wybrał jednak zni·enawidzoncgo 
prze:z księżnę swego zastępcę prawnegJ, 
dra Bachracha, wobec czego księżna o
św~iadczyfa w liście do swego wiedei1skie
go adwokata, że nie może t~ai~tować, z 
człowiekiem, który wobec 111ei dopusatl 
się tyle nietaktów i pogwakeni~ usta\\. 

Bismark a Japonia. Znany korespon
dent \vojenny, Otto von Gotber, ogłosi~ w 
niemieckiej ,,Staatszeitung", wydawaneJ. w 
Nowym Jorku, bardzo zajn:ując.e o~ow_1':
danie jednego z <lyplomatow iapo11sk1cn 
o ks. Bismarku. 

„Po raz pierwszy - mówi! dy~loi:ia: 
ta - zbliiżalem się do ,Bjsmarka na 1ll!k.1ms 
obiedz~e w jeg·o wlasnym dorm~. Potę.wa, 
a jednak <lel1katna głowa oświecona byl.a 

blaskiem lampy wiszącej, gdy. ~wrócił 
się do mnie z wezwaniem, aby us.1ąsć przy 
nim w fotelu. Bylo już po ob1edz1e. Wąz-
ka i kobieco biała. ręka __tego ~lb~ym~ 
trzyma la dług:.i faJkG. p,l!f ! Paf. Kłęb} 

dymu :nm z ł z pod ·rz z..1 ty h ·a-

pan o o oj j oj-

Na tern skoi1czyla się rozmowa nasza. 
Ody po niejakim czasie wróciłem z Japo·nii 
do Berlina, Bismark byl już w dyimisyi. 

Sgkodlłłl.f 1u1łcł.-. 
Ameryka o<lkrytai 500 lat temu przez 

Krzysztofa J(olurnba dala nam jcdn;-i bar
dzo pożyteczmą roślinQ, mianowicie zic
mniah~i. Roślina ta lak jest potrzeL11a i 
tak rozj}O'wszechmona, że dzisiaj na wiet 
wyobraz(ić sobie nie możemy, jak dawniej 
obchodzili1 si~ lu<lzic bez tego ,,chlcba1 nbo-. 
gich." Lecz z Ameryki przyszła do nas 
jeszcze druga roślina, botanicznie z zie· 
mniakami spokrewlliona, która bodaj była 
na zawsze w swlj ojczyżme pozostała. 
Mamy na myśli tyto11, czyli tabak, który w 
16 stulecilu sprowadzili z Ameryki z P.r.o
wincyi Tabacca najpierw łiiszpa11je i Por
tugalczycy. Anglik Raphałengi miat być 
pierwszym, który nauczył się palić od dzi
kich ludzi w amerykai1skiej Wiirginii a pó
źniej wyuczył innych w Europie. 

To co rohlli pierw.atnie tylko dzicy w 
Ameryce, wstręt 1 odraz~ wzbudzając p 
Eu ropcjczyków, w · niedługim czaSiie sta
l o się z,wyczajem i 11alogfom n wszystkic•1 
nawet najbar<lzie.i cywilizm ·anych naro
dów. 

Czy palenie tytoniu je-st szkodliwe, 
czy też pożyteczne? A może to rzecz cał
kiem niewinna i obojętna? 

tw1erdzamv naprzód tanow.a..o, że 
palenie nie jest . bynajmni j rzeczą oboję
trn1. Dlacz.~go? Bo tytoii je t rośliną tm
jącą, zaw-iera w sohre nikot).im;. która je t 
według v arbera najstraszniejszą i najpn~
dzej zabijającą ze wszy tkich tm izn. Je' li 
się S·ilnemu kogutO\: ri po marnje oko Pt.;
dzelkiem zwilżonym nikotyną, to patla on 
nieżywy praw.i1e- w okamgnieniu. Pewien 
francuz, naz' iskiem Vandcrcorbut. zabir 
silnego psa czterema kroplami nil\,.otyny, w 
mniej niż w jednej minucie. Gołębie giną 
natychmiast, jeśl~ się im da kroplę n~koty
ny na język lub na oko. 

Na człowieka <lziala nrkotyn3. jeszcze: 
szybdej tmjąco, niż kwas pru ki. Otrncie 
może nastąp~~ z pawc<lu zażycia k'ku kro 
płi n~kocyny, lub wskutek silnego palen·a, 
lub też przez obłożi::t11ie kawałka kóry 
czfO'\.\·ieka ro Pt"\\~ien cz.:ts li· ·iami t~;hmio
wemi. 

przycz nić, a miano\\ i 
slać: pali: 

I) LmMc clel '.katncj bud -
"!>t' Y. 

2) Ci,któr1.y łabo i odż.y \ i~1j :1. lu b 
osbhicoJJi sri przebytą horobą. 

3) Cicrpi<1c na iJOlątl ck, na ·cr1..e, 1 a 
oczy 1111> na picn~i. 111 hai tro kii\\ te 
wstrzym11i<\ s". Q od pale11ia. l rzez palellle 
skł<11111ość do suchot sit; Z\'1.iGk za, a zclc
kla·rO\\ ani suchotnicy, pal<.\ tytoi'1, sz~ b
e i ej zbliżai<\ siG do sm11t111„go kr1,; u. 

4) Ntl.: palić v;tly :i,ołątkk zc7,y, <mi tci 
!i!:dY w nim dużo. płynów. . . 

5) Nic palić nigdy bez przestanku, c ·
garo po cygarze, fajka oo fa.icc itp, I z 
czynić dluższe pauzy. 

6) Absolutnie pownnna prze ta~ palić 
mfodzicż rraniżej lat 18. 

\Vęsoły ką ci ·, 
Na wsi. 

Madejowa: No, wstawaj próżniak 
Maciej: Oj, oj! kiedy je ·tcm zmonlo-

wany ! ' 
Macicjowa: Adyć, ty zatracer1czc ja· 

Jś, przez cała n c chrapałeś jak zabitr. 
Maciej: No, tak, społem... le mi 

się ~nito. zem bez ten cza dwa sągi drze
wa porąbał. 

W le 
0

ie. 
Mlody gajowy, zadumany łęboko, 

wpatmjc i<; w swoją dubeltówkię. 
- O czem to, myślicie, pan·c Ua;pski? 
.._ Iie, he, he - śm~eje się Gap ·ki -

myślę cobym ja robit r, moją fuzyą, gdyby 
prochu nie wynalezion-0. 

w sądue. 
-ędzia (do ·wiadka, leciwej do y~ da

my. pi ując protokół): Jk. r1ni ma lat? 
·wJadek: Milczy. 

,Sędzia: Pr~dzej, prędzej, staje i~ pa
ni tarszą z każdą m i nutą. 

Postbesteliungs-Formula r. 
Ich bestclle hiermitt bei dem l(a· erłi

chen Postamt cin E ·emplar der Zeitung 
,,Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitung -
pretsliste 12 ) ft.i August und aptember 
1905 und zahle an bonncment u. Be tell
geld 1,2 Mk. 

Obige ł 2 Mk. erhalten zu haben, be
sche 'nigt. 

•.... d ....... 190 ..• 
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~i.abozeńsfwo polskie. 
Giinnłgf eld. 

SPowiedź św. i\V piątek 4 sie'rpnia od 
rana do wieczora. 

Wattenscheid. 
Spo\.\r.1edź św. od soboty 5 sierpnia 

rano. I(azania w niedzielę o .Y:i 12 i o 4. 
Bulmke. 

Spowiedź św. o& soboty 5 sierpnia 
:rann. I(aza•nfa w niie<lzielę o go<lz. 11 i 0 
4 po pot 

Gerthe. 
Spowiedź św. od soboty 5 sierpnia 

rano. Kaza'llia w niedzielę n go'dz. 11 i o 
4 po poL 

Men2ede od 2 do 6 serpnia. 
Brambauer od 6 do 10 sierpnia. 
Bornh~ od 10 do 17 sierpnia. 
Annen od 17 do 22 sierpnia. 
](irchlinde od 22 do 30 sierpnia. 
l(ourl od 1 do 5 września. 

·j· 
Dono~z(~ ws7.ystkim krewnym 

i znajomym, iż w sobotct w "ko
palni Friedrich der Grosse", za
bity zo~tał. 

Mikołaj Koczorowski 
z Baukau, Kolonie nr. 8 a', Fo
dt>m z Kosowa w parafii Sta
ro-go-;iyń::.ki"'.i· Pogr.zeb odbędzie 

fi ~i~ z dornu żałoby. W smutku 

I
. rogrążcni żona z dziećmi i kre

wnymi. Pogrzeb odbędzie się 
l sierpnia o godzin e 1/2 4 po 
południu. 

111111 -Po ciężkich i dlugkh c.ierpieni·ach po-
dobało s~ę Panu Bogu ·zabrać do Siebie 
żonę członka naszego 

śp. TEOFILĘ MĘCZYŃSl(Ą. 

Pogrzeb odbędzie się w śroidę, 2 s.ierp,n~a 
z idomu żaloby w Ueckendorfbe, ul. LiitZl()l\V 
st·r. dawniej tluismannstr. 14. O liczny 
udział pr.osi 
Zarząd Tow. św. Jana w Ueckendoriie. li-
Baczność Rodacy w Marx.lob i ok.ollcy ! 

Towarzystwo śpiewu „Słowik" "' 
Mar'~loh urządza w nfodzie1ę, dnia 6 sier
pnia rb. wycieczkę latową polączoną z ró
żnemi grami towarzysk/iemi, do malowni
czo położonego ogrodu „Taiunus" w Dins
łaken, na którą wszystkich członków ~ tv
warzystwa, oraz życzliwych Rodaków 
się niniejszem zaprasza. Wyjazd wspólny 
o godzilfl~e 2 po pol. z lokalu p. W. Denker, 
ul. Ląkowai-Wiesenstr. Na pokrycie ko
sztów winien każdy mężczyzna złDżyć 1 
markę do kasy towarzyskiej. W rnzie nie 
p0gody, wycieczka ta wsta:lljie odłoroną 
na później Z komitet 
C3) R. Piechowiak. 

Tow. gimn. „Sokół" w Dyseldorfie 
dioo·os11 druhom i Torwarzystrwom, które za 
proszenia ooeorały ·L tym, które dla braku 
aaresow ooeorać nie mogły, iż w niedzielę 
Oinaa 6 sierpnia obchodz)imy naszą pienwszą 
rrocznicę zal~enia gn'iazda nas~ego na sali 
p. Strlpecka, ul~ [Kolnerstr. nr. 252. Począ 
tek punktual~e. o godz. 4 po pot Szan. 
Towarzystwa serdecznie zapraszamy. Po 
przywitaniu gości przeiz prezesa będzie 
Jmncert. mowy delegatów, deklamacye, 
śpie\\-, monologi i gimnastyka, w lrońcu 
teatr amatorski, pod tytułem „Dzieci mu
zy", komedya w 1 aikcie. W k'Ońcu zaba
wa z tańcem. Muzyka polska. Wstępne 
dla członków i• niew1iast 25 fen., człooko
wie obych towarzystw płacą 50 fen., go.
ście 1,1-0 mr. O jak najliczniejszy udział 
uprasza Wydział. (3) 

Firma 

Baczno~~! Ałstaden! Baczność! 

Niniejszcm zapraszamy Szan. Gniazda 
okregu VII nadreńskiego oraz i te gniazda, 
l(cla śpiewackie i towarzystwa, które za
proszeń nie odebrały, tak samo szan. pu
bliczność z Alstaden i dalszych okolic, na 
naszą drugą rocznicę istnienia, która się na 
dn.iu 13 sierpnia rb. na sali p. Grothloh nad 
Ruhrą odbędzie. 

Program rocznicy: Od godz. 3-4 
koncert w vgrodzie, wykonany przez dh. 
Podeszwę z Alstaden. Od godz. 3.0-5 
przyjmowanie gniazd sokolich oraz brat
nich towarzystw. Otwarcie uroczystości. 
1. Marsz „Sokołów" „Ospały i gnuśny''. 
2. Powitanie druhów i gości przez druha 
przewodniczącego. Od godz. 4-50 (kon
cert na sali i gry towarzyskie), 1. Cwi
czenia dowolne na a) prężniku, b) porę
czach, c) skoczni. 2) Cw1czenia jednostek 
o nagrody na przyrządach. 3) Cwiczenia 
wolne. 4. Rozdanie nagród, o godz. 8 ta
niec. W czasach pauzy tał1ca będą przed
stawiane humoreski, monologi 'Oraz dekla
rnacye. O godz. 10 wieczorem piramidy 
przy oświetleniu be.ngalskiem. 

Zaznacza się, 1ż gniazdo najliczniej 
przybywające otrzyma nagrodę honoro
wą. 

Uwaga I(ażdy druh powinden się 
kartą legi~ymacyjną wykazać. Czołem! 
( 4) Wydział. 

Wiec w Huckarde 
odbędzlte się w niedziele dnia 6 sierpnfa b. 
r. w lokalu paini wdowy Schn:eider zaraz 
przy kościele katolickim. Na wiecu bę
dą omawia1ne ważne sprawy, dotyczące 
Rodaków z ttuckarde i' wogóle na obczy
źni·e. Uprasza się wszystkiich Rodaków 
z ttuckarde i okolicy, aby jak 111ajlic2miej 
przybyli. · ( d) 
„Centralne towarzystwo wyborcze polskie 
dla W estfałii, Nadrenii i sąsiednich pro-

wincyj." 

Wiiec Zjednoczenia w Dortmundzie 
odbędzie się w nfodzielę dnia 6 sierpnia ·o 
godz. 5 po pol. w lokalu p, Janiko1\\'5kiiego 
przy ul. Betenstr. 

Na porządku dz·iennym: Sprawy hut
nicze .1 górnicze i inne ważne sprawy 
tyczące się robotnika. Liczny udz~ał po-
żądany. Referent druh Sosiński z Bo-· 
chum. 1 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Baczność 
Rodacy! 

== 

Olbrzymi wybór! 
„Najtańsze I najrzetelniejsze tródło 

· ·zakupna" ! 
Wstystkie moje zegarki są starannie obcią· 

rnięte i na minutę uregulowane. Za każdy ze
itarek daję 2 letnią, piśmienną gwarancyę. O
bawy nie ma żadnej, bo coby się podobać nie 
mialo, przyjmuję z powrotem i zwracam pie
niądze. Trzeba się koniecznie przekonać, a 
kto nie kupi, toć trudno, ten sam sobie szkodzi. 
Zamów.einia i podziękowania codziennie nad
chodzą. 

Olbrzymi wyb r ! 
Czysto srebrne najpiękniei.isze zegarki 2 

Matką Boską, z 2 zloconemi brzegami i z naj
lepszemi werkami na 10 kamieniach po 12, 14, 
16, 18 i 20 marek. 

Najwspanialszy z Matką Boską zegarek, 
docone litery, i naio~dobnieiszymi zloconymi 
brzegami, ciężki w srebrze i z najlepszym na 
10 kamieni prima werkiem tylko 26 mr. Zegar 
i:a tego z pewnością nikt jeszcze nie widziat 

Zegarek posi"ebrzany kluczykowy 5,90 mr. 
Zegarek niklowy cyi. kluczykowy 5,40 i. a 

mr. 
Zegarek pośrebrzany najlepszy Ha 6 kamie

niach kluczykowy 7,75 mr. 
Zegarek czysto srebrny cyi. na 6 kamie

niach klucz. lub remon. z 2 zlooonemi brzeg:amł 
prima werk 10 mr., - Ten sam na 10 kamie
niach po 12 rnr. 

Lańcuszki po 25, 30, 50, 85 fen., lepsze ni
klowe po l, 1,25, 1,50, 1,75 mr. 
Cenniki bogate na 500 ilastraeye 
na zegarki,. lańcuszki, biżuterye, także skrzyp
ce. flety, klarnety, harmoniki, oraz ooże, brzy. 
twy, portmooetki i różne okolicz.n()ściowe po
darki wysylam każdemu darmo i franko. 

M. Danecki. Mi ej ska Górka 
( Gorchen, Bez. Posen). 

NAJLEPSZE MASŁO Z MLECZARNI 
luot 1,10 mr. - masło naturalne funt 95 fen. 
wysyłam za zaliczką franko w dom w paczkach 
oocztowycb. •tf„es: frau M. l(ANSCHAT, 
"ft' t 'RORABOW A 0.-Pr. 

>-.I~~~""''""',.... ...... ~~,.....~~ 
PIÓRA STRUSIE farbuje, czyści i PaL 

F ARBIERNIA GALLUSCHl(f, PRALNIA \\' 
BOCHUM. Tel. nr. 911. 

FJlie: Hołstede, Hernerstr. 259; Hero• 
Bahnhofstr. 3. 32, 73, 134: Eickel, Rohł:Ogbau~ 
sen, Unden, Hattlnren, Lanrendreer. Witteo 
Annen, Werne, Liitgendortmund, Marten, I(~: 
strop. Wattenscheid, l(amen. Marten, Dortmund 
~~~'-"„-.J~,..,~~~~~· 

•••••••••••••••• • Gospodarstwo. -
• 5 11161g wiel. ie z masyw domfm mie- • 
• s211' alnym, chlewem i etodołl\ przed 3 I 
Cl laty nowo wybudowani\ we wsi Polskie • 

Koźmińskie Ol~dry pod Koźminem. w 
• prow. Poznańskiej, poło.żonę przy szoite • 

• 
wraz z żniwan i, titudnil\ za przystQpnl\ • 
cenę przy wpłacie 1500 do 2000 marek 

• co eprzed nia. Szkoła w miejscu nie- • 
ftD dale li.O kc s~ioła, bardzo stósowna siedz,bs. • 
W d a r:zełbiC'slnika kowala, kołodzieja., 
• sz .wca lub krawca, hrórego we wei, 
• która liczy 1400 um'esz1ańc6w je{t po- • 

118 trzeba. Budynki SI\ zabe;::pieczone na 
w 4800 marek iro~iucyonalnym Towa- • 
• rzysiwie cgniowem. 

Z głoszena przyjmuje własoic :elka. • 

• K. Stachowska, „ 
• Hożmin. • 
• Zna.czek n'l odpowiedź załqczyć. I .••••••.••.•. „ 

Baczność l(aternberg ! 
Z po·wodu po1wrotu w strony rodzinne 

wyprzedaję wszelkde meble, maszynę do 
gotowanfa oraz do szycia J wsz:elkLe sprzę 
ty domowe. Rodacy, chcąc z nadarzającej 
się sposobności korzystać, niech przybędą 
w dniach 1naibliższych. (3) 

Franciszek Pietrzak, 
Katernberg, ul. ttesslerstr. nr. 4. 

Skład Mkór 
w Gelsenkirchen, ul. Bochumerstr. 20 
poleca po najtańszych cenach skórę wykra
wa.n" (Lederau3schnitt) oraz wszelkie arty
kuły azew.;kia. Dalaj polecam dla rekru- I 
tów: kuferkt. szczot i i szelki. dokładnie 

według przepisu. I 
Franciszek Drobig, 

UW AGA: Przy zakupnie za l mr. 
portre9 z semiema.lii darmo. 

Za inseraty i reklamy Re<lakcya wo
bec publicznośc.L n~e odpowiada. 

S. Windmttller, 
Herne, Recklinghausen ·Siid, 

jedyny polski skład mebli oraz całkowitych 
wypraw w Wanne. 

Bahnhofstr. 28. Bochumerstr. 129. 

w ·ielkle zniżenie een7; 
Cukier w kostkach funt 26 fen. ul. Bahnhofstr. 104, naprzeciw loka.lu · Schafera. 

Polecam mój bogato zaopatrzony skład mebli, ma
szyn do gotowania, wszelkich sprzętów emaliowanych 
kuchenn.ych oraz wózików dla dzieci we wielkim 
wyborze. 

Za. gotówkę! Na odpłatę! prz1 odpowiedniej wpłacie. 

chaj hasłem 

Kanapy i materace wykonywam 
we własnym warsztacie. - Stare ma

terace przerabiam spiesz.nie po cenach 
niskich. - Szan. 
Rudaków proszę 
i nadal o ła-: 
ska.we poparcie 
mego prMdsię
biorstwa. Nie 

każdego bę:lzie: Swój do sw~go. 
Z wysokim 1:1zacunkiem 

Jan Barańalli. 

Cukier miałki funt 24 fen. 
Pszenna mąka funt 12, 13, 16 fen. 
Smalec pod gwarancyą czysty funt 4 7 fen. 
Gruba tłusta słonina funt 62, 65, 70 fen. 
Przerośnięta słonina funt 70 fen. 
Czerwona kiszka funt 54: fen. 
Kiełbasa „Mettwurst", sucha funt 72 fen. 
Kiełbasa. „I'I.ockwurst" funt 88 fen. 
Śliwki funt 18, 20, 25, 30 fen. 
Margaryna funt 45, 5(l, 60, 70 fen. 
Kawa, jasno i ciemno palona, funt 70, 80, 901 

1,00 rur. do 1,80 mr. 
Przy zakupnie kawy i rr-argaryny daję znac.aki rabatowe. 

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

rumów, koniaków, likierów i win. 
Najlepsze wino czerwone z beczki litr 58 ~ 

Najlepsze wino „Samos" z beczki litr 80 fen. 

nie będzie nachodzić domu tym, którzy SWl\ wyprawę jako to : 

..- D1eble, o;;Diska, łóżka -. 
itd. na odpłatę albo za gotówkę kupowac będą u 

~onasa fJosJDanna w Derne~ '· d. Heydstr. 17. 

EerDe 

HIRSCH, 
Bahnhefstr. 62 Bahnhofstr. 62. 

Recklingb.-S. 
naprzeciw gośeinnego Schliitera. 

Największy, najtańszy i najrzetelniej

szy skład specyalny wszelkiego 

rodzaju. 

Za drak, nakl.-d I redakcn od powłed%t1J117 A - to a i ~ r • '1 k · w Boch•m - Ntkladem l C'ie'lmikaml WriaWBłctw& „Wla run Polskłeiio" w Bocham-
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dzienne pismo 11dow1 dla Polak6w u obczytnł • pogwf one g rta oraz 

Wychodzi codziennie z wyjątkiem dni poświątecznych 
Pr~edplata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
1 :J1r. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
„Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

pod znakiem „t. polnisch" nr. 128 . 

Imię Beże za 

. Redakcyn, Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum, przy 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

ówićJ czytać i pisać po polsku! Nie jest 

Polakiem, kto potomstwu swemu zniem

czyć si~ pozwoli! 
't?!"''IC% 

ypadkó dnia. 

\\'c francyi nastąpi wyMr nowego pre
zydenta. 

Pojawiła saę wJadomość, że prezy
dent Loubct zamierza ustąpić przed upły
wem s'vojego mandatu tak, ażeby wybór 
nowego prezydenta republiki mógł się od
być v. listopadzie rb. jeszcz.e1 przed ;nowy
mi wyborami do senatu, ktcre się odbędą 
\\- styczniu 1906. Owóż wbrew temu do
niesieniu ,dziennik „tiuma1nite" donosi, że 
zgromadzenie narodowe celem WY'bnrn no 
weg-o prezydenta odbęd1zie się dnia1 26 sty
czn ia 1906. 

Telegramy~ 
• oQ1i' 

Tokio. .J c.qrniiczycy zajęli Ll1i
kow na Sachalinie po krwawej ·walce. 
Za Hosyanarni urządzono pościg i za
bito 200 chłopa, 500 wzięto do nie
wol i. 

Konstantynopol. Powstaiwy kre
teń-,cy oświaLlczyli, że broni nie złożą. 

Ofenpeszt. Potar zniszczył;; 
Kirehdrant 280 a ·w przyległem KOl
bach 50 1mdynkóvY. 'YV płomieniach 
zginęło G oc;óh, 3 odniosły ciężkie o
bnt1enia. <· ,<: :«; 

Petersbura. Donoszą, że wskutek 
po llróży ministra komunikacyi Chilko
wa, kolej syberyjska funkcyonuje le
piej niż dawniej. · r:~ · ł ( \.~fj 

Petersburł!. Car mianował ko· 
misyę pod przewodnictwem ministra 
marynarki Birylewa, która ma zba
dae przyczyny rozluźnienia karności 
w marynarce. 

„Pcstęp' · pozneński a Świętojó· 
za facie. 

Zn<łne są ogólowft Polaków wycieczki 
oszczercze, jakich się diopuszczało w „Po
stępie" kilka osób, wiecznie niezadowolo
nych. Wiadomo też ogólnie, że wszelkie 
chociaż najpodlejsze oszczerstwa znalazły 
w „Postęp1ie" umieszczenie, natomiast spro 
stowarna i głosy drugiej strony wędrowa"' 
ly do kosza. ' 

Tak 'dług{)I „Postęp" napadał na Po
laków na obczyźinie aż ostatnio \vy,wiolaf 
zbil()mwy protest. ' 

W Essen coś około 120 prezesów to
;varzystw polskich jednogłośnie protest 
ow uchwaliło· a reszta. prezesów, która 
P.rzybyć nie ~·ogla, niewątpliw:ie nań się 
się godzi. 

Prezesowie zastępowali zorganizowa
ny ogól Pniaków narodowców na obczy
źnie i1 odparli niegodziwe i oszczer
cze_ ~taki· ,,Postępu" oraz z.łączonych z 111im 
złosLL\Vlych jednostek. 

Oburzenie ogólu Polaków zamiast 
Pobudzić ,„Postęp" do zastanowienia się, 
S~CJtęgowato jednakowoż jeszcze ślepą 
nie.naWiść 1i mściwość tej gazety. 

Z :DOwodu zebrań odbyty;ch w sprawie 
,,Sw1ętojózafacra" w Essen a zw-olanych 
Przez komitet wybrany w Gelsenkirchen 

pisze oto po,,,; na 'isk'. .,Post~p". pomiędzy 
innemi co nal!tr.pujc. 

.,Nieiakiś Ignacy \ 'acllO\\ iak tajemni
cza, wjclkość. we Westfalii \\' ZY\\ al wyra
źnie do bojkotu przeciw „Postępowi", 
którego nazwał piśmidłem i wołał precz 
z takin~ · nem z domów polskich! O
tóż j~5f mi~ wyrażc(1 nieiktórych mienią
cych się być „prowodyrami" na obczy
znic. „Postęp" więc został okrzyczany 
za „gałgana" na publiczncm zcbrani11 wcst 
fabkiem, :la.stanowi ~r1y si1~ jP l'.Cl'.e nn.d tcm 
czy takiego zucll\valca, który publicznie 
na\\10lujc do bojkotu prźeciwko ,,Postę
powi" na mocy odnośnego paragrafu o 
szkodzenie w inte:resie nie oddai: pod sąd 
i to tylko z tego względu, aby takich ludzi 
nauczyć -iżby trochQ się liczyli z zda
niem, „że jest to cnota na,d cnotatiJi, trzy
mać język za zębami." 

Co ludzie bowiem zanadto sic; rozzu
chwalili w swej złości i ruicnawiści prze
ciwko naszemu wydawnictwu, które \vl 
ogóle nic złego uie zrobił10, przeciwnie 
świadczylo· im przez całe lata przysługi. 
ów Ignacy Wachowiiak także' napadł na 
szlachtę, na redaktorów p-ozna11skich i u
czył ich rozumu, bo on jnż w:szystkie ro
zumy zjadł, a wyskokiem jego rozumu 
bylo, że tutaj u nas robotnik zarabia 25 
fen. dziennie. Takiej przesady dopuszcza
ją się ludzie w swem mściwem zacietrze
w~eniu, będ4c podbechtani przez inne du
chy. Z tej jednej prze·saidy czytclni,cy siQ 
dowiedzą, jak w' ogóle na obczyźnie mienią 
cy się być menerami Judzie rządzą się prze 
sa.ctą na każdym kroku. Stosunki west
falskie dzięki ni.espokojnym duchom stają 
się wprost niezinośnemi. Zwo!uią np. ze
brania św. Józefacia, a tymczase/111 to ze
branie nie jest niczem innem, jak najpospo
litszą naganką na „Postęp". 

„św1;,ętojózafacie'' bylo tylko płasz
czykiem, pod którem chce się wyrugować 
pismo, nasze z Westfalii. Tak bowiem 'PO
stano\vili panowie Breiscy, a ich pachoł· 
cy teraz przystępują do wykonainia te.go 
czynu. Tak dalece doszły sprawy we 
Westfalii. 

Nam ztamtąd nadesfano prywatniie o 
owem zebraniu w Essen doniesienie, a nasi 
przyjaciele p.iszą, że wstrętnem to wszyst
ko, co tam wygadywano• na „Postęp" i 
przeciw pankom z P-0zmania!. Oprócz wy
mienionego Wachowiakai odznaczaij się 
w swej zawiści przeciwko „Postępo1wi" 
i iakimś tam urojonym pankom z Poznania 
przedewszystkiem niejaki l(ranz ·z Gelsen
kirchen i Bartłomiej Wilk()wski z Gelsen
kirchen, którzy oczerniali w najohydniej
szy sposób „Postęp" i wołali mu na pJhY· 
bel. W a.góle informują nas, że pp. Brejscy 
i jego1 odherenot wybrali po<lly sposób 
walki przeciwko „PostępOl\vi" 1i przeciwko 

pankom" z Poznania. Nam już dawniej 
~ tern donoszono, że kuźnia „Wiarusowa" 
przygotowuje naganki na „Postęp'', al~ 
p01niel\vaż nie wypadalo wpro~t urządz1c 
zebrania przeciwko naszemu pismu, P.rze
to się urządza zebrania, zwołane pod mnq 
pokrywką a mające dopiąć celu, to jest wy 
rugowaniia „Postępu" z. tamt~ch stron. 
Nikczemny to manewr, ilustruiący do~a
dni•o stosunki westfalskie, ujęte prz~z n~e„ 
których złoślJ.wych ludzi, którzy się mie
nią wielce mądrymi ludźmi i w ogóle upra
wiają politykę „wielkiej gęby". kt?ra natn 
ralnie tylko szkodzi naszej sprawie naro
dowej. Przeciwko ty;m niektórym .m~
nerom mamy sporo materyalu i jeż~li się 
nie uspokoją, to ogłosimy pubhczme ~ 
nazwisku, co to są za patryoci P?lscy t 
wykażemy ich machinacye, tył.ko 11ch ~la: 
sne ja" i wlasny interes osobisty ma1ą ci 
ludzi~ na oku, sprawa pul:>liczna to !urd3:'. 

" 
Postęp" jest prz..ekananY, ze -wu;-

łarc I Jcz zn 

k zoś' Rndakó\\ \ We tfalii nic podziela 
głosów tak.<ich panÓ\\ Wa ho-..; i k6\\, któ
rzy wyzywają 11P tęp" od gałgana, a 
kto t~kiemi \\ yzwi kami publiczni miot , 
to już nic jest wicie \\ arcicn i sam iię na1-
lepicj os~1dza. Wobec zapm icdziancgo 
bojkotu, mech nasi Przyjaci le i Z" olen
nicy rozszerzą i podwoją agita yę za „I o
stępem", a to będzie najlepsza odpowiedź. 
na niesforne wybryki żakowskie, bo ·na
czej tego nazwać nic 111ożna. Niel,;l! też 
nasi Z\VOI nnicy działają uspokaiai:ico na 
slosn11ki westfalskie, bo dopra\ dy są one 
okropne. Zamiast pra owa~ w ki runku 
narodowym, to trwają tam wieczne spory. 
Rozsądni i rozumni I~o<lacy na ze zamiary 
zrozumich1 1 na pierwszy plan stawhi pol
skość i rcllgią, któn1 przedewszystkiern w 
rodzinach pielęgnować 11ależy ! 

Tyle ,,Postęp'', 

Poilacy ·ami najlepiej o <tclz:i, co warte 
nowe wycieczki „Postępu". · 

Pan Brcjski złożył zarząd „Swiętojó
zafacia", a w zebraniach odbytych \\' tej 
sprawie udz.iałn nie brat. Sądziłby kto, że 
"Postęp", który w tak \\ strętny sposób Jl. 
Brcjskiego z powodu ,,SwiGtojózafacia" 
atakowal, po takim kroku p. Brejskiego 
będzie wreszcie zadO\\ ·oli0ny. 

Dzieje SiG ied1nakowoż inaczci. „Po
stęp", który sam \V pierw na innych o
szczercze· obelgi miotał, który sam spowo
dował spory na obczyźn.ic -- jeżeli o SP-0-
rach wogóle\ mówić można - teraz, gdy 
widzi skutek swojej nieuczciwej roboty .. 
stracil równowagę do szczętu. Ogól robÓ 
tników polskich na obczyźnie napiętow,ai 
oszczerstwa, nkch teraz „Postęp" p-odzię
kujc tym kilku ambitnym jednostkom, któ
rych oszczerstwa umyślnie rozglaszal. Ar 
tykułarni juk powy7.!'zy, któropo wartości 
tutaj oceniać nic chcemy, „Postęp" 'virn~ 
swoją jeszcze powiększa, szkodzi najpierw 
sobie samernn a daleo całej sprawie pol
skiej. 

Polacy ~„a. ~n1ezvźnie. 

Z Brucłm. 
W Bruchu odbyła ię w ubiegl<t nie

dzielę uroczystość poświęcenia chorągwi 
nie<lawU1o założonego Towarzystwa św. 
Antoniego. Po poludniu zebrala się zna
czna liczba towarzystw polsk11ch z okolicy 
na sali p. Silke, gdzie towarzystwo odb -
wa p-0-siedzcnie. Ztamtąd udano się do 
kościoła parafialnego, gdzu ks. Walters 
od kościoła św. Antoniego dokonał po~\ ię 
cenia nowego sztan<la ru. a k . Epping w~ -
gtosil kazanie polskie. 

Po nabożcństwqe odbyła się na sali p. 
Kuchema świecka część uro zystości. By 
ly mianowicie koncert, przernó\vicnia i 
przedstawienie amatorskie. Cala uroczy
stość wypadta jak najlepiej i wezwać tyl
ko wypada, aby Roda Y, mie zkający w 
olmlicy nowego ko· ciota w, zy cy się za
pisali do tego towarzy ·twa, któremu \\' je
go pracy ,.Szczęść Boże!'' 

Jeden z gości. 

Dortmund. W ubiegłą niedzielę odbyl 
się tutaj w;iec zwe>łany w celu uzupe~nienia 
p0wiatowego kom1etu wyborczego. Na 
wiecu odstąpiono jednakowoż od tego za
miaru i obrano tylko 3 dclegató\\ ' .Yso
bach pp.· Kolendy i Czarneckiego z Dort
mundu i Pietrzaka z Lindenhorst. 

Horde. W ubiegłą niedzielę odbył 
81ę tutaj wiec wyborów, na którym wy
brano delegatami pp. St. Krawczyka z 
Horde i Biero\\icza z Aplerbecku. 

! - . ...... ,~ ,· :.. .. ..t!L.I _J 

B rlin. I d tym 
tJ tulem l)'tam. · \ „l zi n. R rl." 1 

dzy innemi: 
• ą tut j <1 my to :i. , ro c i wli k ze 

firmy kupie kie, J tóre ze \\Z I du na kłien 
t J po! ką z K i twa i l(ról twa Pol-
ki go, utrzymuin 1>01 kich pomo nikó 

l~, ndl " eh. ie :i. 1el o prawd tych 
fmn. a dla czego ich tak mał ? kto temu 
\\ i11iei11? Polacy ami!. 

l ol cy porno ni y handlo\\ 1 zatrudni 
ni w fim1 h, liczący h si je zc~e z kii n
telri polską, skarżą it; na rodaków, czy11ią-
1,;ych tu r je zakup ', że nic tylko 11ie uż „~ 
'' ·ri ojczy tego iozyka, lecz mcraz \•prÓ t 
11a przemówienie pols ·ie z trony k pe
dyuj.ącego Jch pomo 'flika o<lpc>\\ iadają, że 
to rne r>otrzcbn , panie\ •aż "łatlają <lo ta
t~cz1~1e niemayzną. aby i h można Po 
111em1eck11 <Jbsłnżyć. 
. )to przykla<l: D składu, ,~ którym 
Jest. zat.rudn.i:°11y młody polak, przychodzi 
CZG ·c1e1 panienka po zakupna. Pomo nik 
PO~ak, który Widy\ 'a! ją nieraz na J>Ol
S~tch. 7:ab~wach, ohsluguic ją po J) l ku. 
I o rucJah"11111ś cza.sic zjawia si<; j j matka 
polka \V' kładzie, i w toku rozmo\\ pro
wadzonej po niemiecku w obecności sz.c
fa, odz~va się ki matl a polka " te towa: 
,,Ach Sic s111? wohl der fi rr, der mit mci
~1cr Tochtc.r umncr polni eh spricht? ! Das 
ist aber rncht nutjg, dcnn meinc Tochter 
?PW.:hl gut dentsch:~ { eh, to Pa11 pewnie 
Jest tym, który z mojq córką ciągle mó\\ t 
Po polsku? To niepotrzebne, bo moja cór
ka d-O'brze mówi po niemiecku). 

, Jak wobec takiego postępowania po
lako:v, a ~zc~cgó~nic polek. żądać p0tcun 
o<l f~~1n mc1111cc~1~h, żeby utrzymywaty 
polskich pomocmko\\' kup1eckicl1, żob 
one s~an;:>\valy polsk~ klicntclG i w ogóle 
polak?w? Polacy 1 polki. którzy tak po
~tępu1~, . ·zko~zą ' rc~cz naszej sprawie 
m/01dz1ez kup1cckq ń sprawfają w dal ze· 
kon,sc~w~1cyi, ż~ niemicck1c domy to \a~ 
ro\:i. c 1. \ 1ększc firmy kupieckie dochodzą 
?o takiego l_~kceważenia przyJ1oszących 
1 1 grosz sw<:J 1Jolaków, iri; nie uważają za 
Po~:zcbn~ ani utrzymywać rolskich ipomoc 
111kow alll anonsować w polskich pi mach. 

Zlot sok?lstwa polskie~o w Ameryce. 
W <lnnach 2 . .3, 4. S lipca odbywał ·ię 

\\~ Chica<ro VII zlo.t kol ·t\\:a polskiego 
\\. r?cryce. \V pierwszy dz.ień zlotu , 
rue<lz1elę 2 bm. urządzono ' 'cieczkę i 

:zabawę w Parku anta Fe, celem wzaje«n
nego poznania się delcgató\\t, Wta, ci we 
ob~a<ly zjazdu zaczęty się dopiero w dniu 
3 Iip a. ~ przed pięknie u<lckorodaneg-o 
domt.1 Zw11ązku narodowo-polskiego uda
~o ?1 ę POC?o~em do lrościola ~ \\•. Trójl.;y 
dzi~ nabozenst\\o o<lprawil i kazanie w ·

glo 1t; ks. K. ztuczko. 
. Po nabożer'1stwie 1.aczęly ię sesve w 

salt domu Zwi~zku nar.-pol. sprawduruem 
mandatów delegac.kich. Delegatów na<lc-

taly gniazda z Chicago. z 13uifalo z Nowe 
go Jorku, z P1ttsburga, z Black Rock. z c 
wark, z Grand Rapid Mich., z Avondale 
Ili., .z .Me Kecsport, z Detroit, z Cleveland 
(Ohio), z TO\'ll of ake (III), z Milwaukee. 
D~Iegaci przy lani nie przez w zy tkie 
gmazda, r prezento\ ~al! bli ko 1000 
kol ów. 

Zjazd preze ów r spra Ie 
,.Ś\1 iętojózafacia". 

Otrzymujemy co następuje: Ziazd '!or 

sprawie „Swiiętojózafacia" odbyt ię w 
Ess:-n na salt p .. d. Loo w niedzielę dnia-
23 lipca. Zjechali się prezesi z calcj West
fa.li i ·adrett1ii wszelkiego rodzaju t.uwa
rzystw na obczyżnL ię znajctu·ącr h. Po-



zątko-w o liczono ich 79, \V końcu liczba 
dosiiegla 120 osób. Pan Matysiak, prze
wodniczący komJtetu zagaił zebranie, któ
re rozpoczęto zwrotką pieśnli „Kto się w 
opiekę". Następnie odczytal przew. po
rządek obrad. Pierwszy pw1kt obrad do
ty z:rt ~Tlrawy przyjęqia z powrotem przez 
p. Bro: .,kigo z Bochum zarządu kasy 
,,S'- ~tojózafacia". Przewodniczący Fr. 
Matysiak zdal spra.wozdanie z wyniku 
pro 'hy, przez komitet ,.SwiętojózafaCia" 
p. A. Brdskiemu przcdlożoncj, aby P. Br j
ski zarząd „Sw~ętojózaiacia" zechciat na
po\~ rót przy1ąc. Pan Antoni Brejski 
stanowczo się wzbran.ial to uczynić. Mó
wca ośw.iaidczył dalej, że został w tej spra
wie wysłany list do ks. dr. Lissa, który w 
OO.po\\ icdzi ośw.iadczyl się, aby p. Brejski 
Iladal zarządzał kasą „Sw~ętojózafacia". 
Nastcpnic \\''ielu mówcó\\ zabierało głos 
wyrażaj4c życzenie, aby p. A. Breiski na
powrót przyjął zarząd kasy „Sw~ętojóza
facia". Piętnowano przytem oszczerce na
paści na p. Brejskiego rozsiewane przez 
niektóre gazety i osoby. W kof1cu przy
jęt{l icduc~(toś!lic wn~osek komitetu, aby p. 
Brejski napovaót o·bjął zarząd kasy 
.,Swiętojózafacia ". 

Przystąp1ioino do. drugiego punktu po
rz:!d •, 11 obrad. :L 1:1.iancrn iCH' czy n two
rzy.; fundusz żelazny dla „Śwji.ętojózafa
cia'· i w jaki sposób przyjś~ do niego. 

~'p .\lt:ty· wk y, ne:ll~enkirchen, .Andr,:1,ej 
Kranz z Gelsenkirchen, Tade11sz Nowacki 
z Katernbergu, Stanislaw Radojewski, Jan 
Ciesielski z Baukau, lg11acy SzymkowiaJ( 
z lierten, Michał Krypuła z lierten, Kasper 
Matuszewski liochlarmark i 30 ·innych mó
wców polecali założenie fundnszu żclazne
g·o dla „Świętojózafacia". Przy sprawie, 
w jaki sposób należy przeprowadzić zało
żenie funduszu żelaznego rozwinęła się 
bardżo szeroka dyskusya, tak, że ostate
cznie wielu, z zapisanych do: słowa kazało 
sic; skreślić z Listy mówców, ponieważ 

wszyscy mówcy zgodz~ili się na utwmze
nic na obczyźnie funduszu żefaznego dla 

. ,.Świętojózafacia" w ten sposób, aby kaiż
dc towarzystwo polskie bez wyjątku dalo 
jednorazmve składki w sumie 1-0 fen. na 
-c7.ł·cnlrn. Uchwal0nio, aby pienią:dze te zt1oi

żyć do 1 października br. Dalej postanawia 
·nQ wydać kS!'.ęgę, w którą zapisywane bę
dą osoby, dające większe sumy na fundusz 
zeł. ,,Ś1,viętojózafacia". Jeszcze nie byla 
zapadła .uchwała, aby utworzyć fundusz 
że,lazny dla Swiętoiózafacia, gdy zachęco
ny zapałem obecnych dla do1qrej i ważnej 
sprawy p. Ludwik Piaszczyński z Botrop 
przystąpił do przewodniczącego zebramia 
p. Matysiaka z Gelsenkirchen i złożył 5 
marek na bnclusz żelazny „SW:ięt01józafa
c1a". Tadeusz Nowacki z Katernberg po
chwalił szlachetny postępek p. Biaszczyń
skiego stawiając go na wzór wszystkim 
zebranym prezesem towarzystw, a w koń-

Panna do lowarzvst '1a. 
Powieść Ksawerego de Montepin. 

:1) 
(Ciąg dalszy). 

~ - Przyjdzie drogo opłacić nicponia -
pomyślał. 

Napełnił s,,·ój i kamerdynera klicllf
szek. 

- la tw'Oje zdrowie, kochany kolego 
- rzekt Vandame ze śmiechem. 

- I ziękuję - o<lpad filip, krzyv. iąc 
sic,; n~imo\\ oli. 

la. 

Oberżystka \\:11i-0sta potrawę z nerek. 
- Zupa panom smakowała? - pyta-

Niezła bytai - odpad JulLusz -
potraw1ka, nienajgorszy ma pozór, ale co 
wino, to istna lura! Nnc mogłabyś pan1i. ja
kiej st:lrej b11 teiczyny wyciągnąć z za ok
seftu? 

- Mamy \Vino z wybrzeża Ś\\ iętcgo 
faknba; \\'SZyscy znajdują je doskonale. 

- Daj nam trzy butelki tego wi·na. 
Gospodyni wyszla, a dwaj biesiadnicy 

zawiązali na nO\VO przcnvaną rozmowę. 
Byleś \V Pontarmc? - pytal ba-

ron. 
Bylem, nie . bacząc na trzydzieści 

sto;pn.1 bhsko gorąca„. Myślałem. że sto
pi-.; sic; w drodze. 

- Oberża? 
- Jedna tylko we wsi„. Muszą tam 

się z2trz:'. m:lć. 
<::tajnia? 

Prosta szopa wsparta o mur, za któ
rym ciągnie się droga; będziemy mogli 
bez hałasu spelnić nasze zadanie. 

- Wypadnie. przez mur przeskaki-
wać? 

cu na podziękowanie wzniósl mówca trzy- "' 
krotny okrzyk: niech żyje p. Piaszczyński, 
co zgromadzeni z zapalem powtórzyli. 
Stadem p. Piaszczyńskiego poszedl p. Ptiotr 
Baranmvtsk;ii z Neumiihl, który róWltlież na 
fundusz żelazny złożył 5 marek. 

Glosowanie nad punktem drugiim o
brad wykazało, że \Vszyscy są za stwo
rzeniem funduszu żelaznego i za jednora
zową składką 10 fen. od członka wszy
stkich towarzystw na obczyźnie. l(ilku 
mówców wyrazilo życzenie, aby pobrać 
od członka 20 fen., jednorazowej skfadki, 
od zarządu odpowiedziano, że kto pragnie 
dać \\ ięce.i~ mo· o to uc.r.ynić. 

Nawoływano równi·eż, aby składki 
w skarbonki ni1e usta wały, bo, przez to 
przysporzyć można grosza na \\ iydack1 
bieżące, a fundusz żelazny można osobno 
za pomocą delegatów zebrać. W każ.dej 
miejscowoścj mają delegaci się starać o 
wzrost funduszu żelaznego „Świętojózafa
cia '. 

Punkt trzeci obrad: ·W jaki sposób 
delegaci mają czuwać nad zbieraniem skła 
dek i gd211e je zbierać? 

Nasamprzód1 po,stano\Vi-0110 . na każdą 
miejscowość, gdzie się Polacy znajdują 
ustanow,1,6 delegata a wra2ie potrzeby i 
w1i1ększą liczbę tychże, którzy zaopatrzeni 
zostaną \V odpowiedni:e forrnnlarze, na 
których zapisywać będą nazwiska osób, 
dających na fundusz żelazny „Świętojóza
facia". Formularze te odsyfaine będą :wraz 
z pieniędzmi na ręce osób, których nazwi
ska później ogłoszone wstaną. 

Delegaci obow1iązani będą starać się 
o to, aby na chrzc:mach, wesolach i pol
skich zabawach zbierano dobrnwolne o
fiary na fundusz żelazny. Książka wpiso
wa do zapisywania większych sum .na fun
dusz żela·zny krąży'ć będzie od domu do 
domn prz,emysłowców polskiid1 w całej 
Westfalii R Nadremi, a p,ieniądze w nią 
w1p11sane1 odsyłać należy na ręce osób, któ
rych nazwiska później ogłoszone będą. 
W ko1icu przyjęto następującą 

.Rezolucyę: 
Zebrani \V dniu 23 lipca rb. na sali 

Va.n de Loo w .Essen prezesi po1Iskich to
warzystw z calej Westfalii i Nadrenii 

01świadczają, iż wszelkie zaczepki pe
wnych osób i p11sm przeciw p. Antonie-

mu Brejskiemu z Bochum skiermv anc 
w sprawie „Swiętoiózafacia" uważamy 
za potępienia gi0dne i wyrażamy owym 
pi1smom i osobom, które szarpią cudzą, 
slawę, naszą poga· rd!ę. Uważamy p. 
Antoniego Brejskliego jako czfowreka nie 

ska2ntelnego i jego- slawy i honoru za
wsze bronJć 1będziemy, wiedząc, że p. 
A. Breiski zawsze stal na straży intere ... 
sów 1po.lskośici na obczyźnie, i ztąd wy
rażamy mu calkmviUte nasze! zaufanie. 
Wśród zebranych \Yielki zapal i burza 

oklaskó1,v. 

- Bynajmniej. Opatrzność czuwa, nad 
dobrymt ludźmi.„ Obok sz-0py są drZ\Yi, 
stojące w dzień i w nocy otworem. 

Oberżystka przerwała znowu gawęd
kę, przynosząc wino, które uznano wybo'r
nem. i kOlb'ieta od~szla rozradowana. 

- Dostaniemy się zatem na podwórze 
nie budząc niczyich podejrzeń? - zagad
nął Filip. 

- Wejdziemy tam bezpiecznie, jaik do 
wlasnego mieszkania ... me ma psów„. nie
ma męża, niema sług„. Samotna tylki0 'ko
bieta z malą, chorą, si•ostrzenicą ... rzecby 
można wszystko jak na obstalunek ... j,nte
res pewny„. 

- Byle nam się powiodto, Vandame 
- r7.e-kl baron po clnv ili milczenia - mo-
żesz liczyć w takim razie na \Ydzięczność 
moją. 

- Polegam na nnej„. chodzi o pięć do 
sześciu miłionów„. ładna sumka! Nie 
czyi;iiąc sobie wielkiego uszczerbku pan 
ba.rian będzie mógt dat~ mi, kapitalik, taiki, 
abym z procentów utrzymać się mógl 
przyzwoicie. 

- W dn1iu, w którym wejdę \\" p0Si1a
danic całkowitego spadku po wuju, otrzy
masz stopięćdzi·esiąt tysięcy franków. 

- Potargujemy się w wlaściiwem 
miejscu i porze - rnówil \V duchu Juliusz, 
a głośno dic<lal: 

- Sam pan obmyślił już zapewne spo
sób zagrabienia ponętnej spuścizny ?.„ 
Nic wtajemniczył mnie pan w plany swoje, 
niemniej ufam mu zupełnie. 

- Stusznie rnbisz - odciął filip o
schle. 

- Baron szty\vny ze mną - myślał 
Van<larne - każę mu za to dobrze kiedyś 
zapłaci,:. 

Czas uchodził. 
- 1 rie potrzebujemy się śpiEISZYĆ 

I(ezolucyę tę pc<lpisal1 w pijern szym 
rzędzie pp.: f. Matysiak z Gełsenk,irchen, 
A. Kran.c z Gels., f. Nowacki z Katern
berg, St. Radojewski, J. Qesielski z Bau
kau, I. Szymkowiak z ttertcn, M. Krypafa 
z Herten, K. Matuszczak z Hochlarrnark, 
T. Prus z Schalke, P. Skolarski z Essen, 
W. Chlebowski z Reckl.-Sti<i, K. Maćko
wiak z Langendreer, W. Brzozowski z 
Bruckhausen, M. Siekierski, J. Mac1eje\l.'
ski z Hamborn, Józef ferfet z Neumilhl, 
J. Lagódzki z Rauxel, \V. Gruczyk z Ba
rop, S. Ratajczak z Holsterhauscn, I. Dem
ski z Weitmar, L. Merczyński z Essen, łl. 
Wrzesiński z Bruchu. f. Stelmaszyk z 
Hochhe'.1de, J. Jensch z Ewing, J. Kacza 
z Linden, S. Piotrowski z Schalke, A. Stró
żyk z Langendrecr, L. Kruszc:'\vski z Bo
·churn, T. Birow1cz z Aplerbeck, B. Doma
gala z Frcfiscnbruch, F. Glenz z Beckhau- , 
sen, S. Gajewski z Mengede, A. Przybyła I 
z Ess n, M. Majewski z Schonnebecl·, T. 
·Witkowski z Dyscldorf, I. Wachowiak z I 
Wanne, I. Zabłocki z Frohnhausen, J. Ko
nieczny z Rcckl.-Stid, L. Szwabi!1ski z 
tt'Ochlarmark, W. Sledź z Courl, A. Kukla 
7 Hontrop, I. Ryżek z .Elberfold, J. Dorn
s'.·ak z Diisscl, F. Walczak z Dorstfeld, A. I 
Kuczoroiwsk1 z Ocls.-Ueckcndorf, A. Zo- i 
lędo1\\ ski z Bu er, .J. Dambi~ z łfochfeld, 1 

T. \Vawrz,ynink z H·..:l"il l', r. i' •Jtk~nYI<łk, i). 

Baranowski,, J. Kaczmarek, A. AndrzejU\v
ski, J. I(l imkowski, I. Śliwir1ski, L. Weber 
z Lange.ndrccr i wicln innych, którzy dla 
braku miejsca na·zw!sk SW)' ch podpisać 
nic mogli. · 

Na tern zakoóczorm zebranie. O wie
cu po potudnicwym byfo już sprawozda
n~e w nr. 167 „Wiarusa Po-lskiego". 

Gazety sprawie „Swiętoiózafacia" 
przychylne uprasza s~ę o powtórzenie ni
niejszelgo sprawozdanla. 

T. Nnwracki, 
sekretarz komite:tu dla spra\\ „Swięto

facia". 

,Zjednoczenie zavFodo\\ e pul:-k,'' 
a \,Związek za woeowy JH!Lid". 

Nawięzując do wymiany zdań po
między pp. Sos1ńsk1im a Nowickim, pisze 
„Oaz Tor." 

Zatarg między ,,Zjednoczeniem za
wodowem polskiem" w Bochum a „Pol
skim związkiem zawodowym" w Pozna
niu powstał ztąd, że ten ostatni uwidzial 
sobie, iż robotnikom polskim w Pmsi·ech 
Za:ch. nie W·olnio organlizowat s.1ę bez jego 
przyzwolenia. Nie troszczył się o naszą 
dzielnicę przy swojem założeniu, nie Po~ 
myślał o niej, chociaż na wiecu w Tolru
n1u uchwalono rezolucyę za zapro\vadze
'11.iem u nas polskiej organizacyi zawod-0-
wej. Dov,iero przed rok.Iem, kiedy ,,Zje
dnoczenie" zwolalo wiec robotniczy "\\" To 

oświadczył kamerdyner - możemy tam 
dop•iero przyby>'~ gdy \\ szyscy łJędą już 

spah 
- Mus.1my przecież zatrzymać się w 

,,. drodze - zauważył Filip. 

- Tak, ale na krótko. 
W tej ch\vilii huk grzmotów rozlegl się 

\V dali. Byskawice rozdzierały czarne na 
niebie chmury. 

- Trzeba nieszczęścia; mamy burzę 
'...... zawołał fiNp z niezado.woleniem. 

Należało się tego spodztlewać - o<l,
par? z filozoficznym spokojem Vandame. 
- Nic to jednak nic znaczy„. zdaniem 
moim wszystko dobrze się składa... Gdy
byśmy narobi'ć mieli trochę hałasu. przy
głuszy go hnk grzmotu.„ Idę zaprzęgać„. 

- Czy mam ci pomódz? 

- Nie śmiałem tego żądać. ale pomoc 
byłaby pożądaną„. nic trzeba, aby udz.ie
lali jej ludzie tutejsi„. gotowiby zagl~dać 
do kocz.obryku, dojrzeć futerał kontraba
su„. Ulożyłem już w glow;i.e historyjkę. 
którą zaspokoiłbym ich Ctekawoślć, lepiej 
jednaik unikać niepotrzebnych gawędek.„ 
.Jeszcze po kieliszku, zapłaćmy i wynośmy 
się.„ Pan poświeci mi, podczas gdy będę 
zakładał konie do wózka. 

Vandame i fllip wychylit1 po kie,b1-
szku koniakn. V ciqgu cbiadu pili raz po 
raz, jakby chcieli się odurzyć; nie potrze
bowali jednak używać te.go środka, aby 
przygłuszyć wyrzuty sumienia. Pan i słu
ga warci byli jeden drugiego. Pierwszy u
lega! namiętnośóom, prowadzącym do 
występku; drugi był łotrem w calem zna
-cz en i u tego słowa. 

Jak wspominaliśmy, filip zapisany 
byt na liście adwokatów paryskich. Ob
darzony 11liep-0spolitem; zdolnośctami u
mysfu, posiadał dużo wiadomości i miat 
Jiern·szorzędny talerit oratorski; mógt zo-

runiu, "'' stąpit ,,z,~ ;ązek" poznański do 
nas z pretensyą, żebyśmy robotnikó\v to. 
ruńskich niejako oddali pod jego opiekę. 
Na tak dziwaczne 4danie wcale nic od.po. 
wfa.damy; zaprowadzono „Ziedrioczel'Ue'' 
·W Tomrnu i w innych miejscm\·ośc:acn 
Prus Zachodnich a „Związek" pozuat'l ki 
nie troszczył się o robotników zachodn:O.. 
pruski·ch. Kiedy przecież ,,Zjednoczenie 
objęlo swoją organizacyą najważnllejsze 
ogniska przemyslowe naszej dzie.Jniq, 
panm\·ie w Poznanuu zaczęL1 agitacyę i w 
Prusach Zachodnich. Chociaż pi.erwotni~ 
byliśmy za .rozszerzeniem „Związku'· po. 
znaif1skiego także na Prusy Zach., to ·dz i ś 
k'.iedy tu już mamy „Zjednoczenie", organi. 
zacyę liczącą około 30,000 członków, a 
więc zdolną skutecznie współzawodniczyć 
z orgain~zacyami niemieckiemi, nie wa 1a. 
my się powiedzieć bez Dgródki. że spóźn:o 
ne u nas zabiegi ,.zw.~ązku'" paz·1al1skiego 
uważamy za szkodliwe dla sprawy rnbotn1 

czei. N,ic wdając się w krytykę <lziata!. 
naści „Związku", ani jego stosunku dQ ad. 
jutantów p. Kościielsk.:eigo, z.aznacza:niy, że 
11ietylko1 robotnik lecz nawet rzemieślnik 
zachodniopruski lat\\1iej się porozmnL z 
kierownikami „Zjednoczenia", niż z pana. 
mi od nZwiązku" poznaflskiego. Aroga·n
ck,1 ii obraźliwy ton odp·owicdzi, jaką p, 
Nowicki dal prezesowi bratn1iej organizacy1 

panu Sosińskiemu na pow3;ższe pismo jego 
daje nam przedsmak tego, jak zarząd 
„Związku" odzywa się do członków i 'o 
robotników zachodnia-pruskich czeka, je. 
żeli zechcą pójs~ pod komeńdę pana No
wick1iego. 

Z ~ ojn s r0sy j~~ lf,o„janel ~ski1: j. 
Na Sachalinie Rosyarri·c oporu pra\v e 

wogóle nie stawiają. 

Urzędowo -Ogłaszają z Toki-o: 
Jeden z naszych oddziałó\v dma 24 lipca 
o godz. 1 'po południu wyparł nueprzyjacie 
la z Alko\vy I. i obsadził liinię od P.otowiń
ki do Al~o\VY II. \V tej okolicy nieprzyja . 
ciel miał 1 batafon piechoty z 8 dz,1ałarni 
polnemi. Uciekł on w kierunku Lamkowa. 
Inny oddział został wysłany pod osłoną 
kontrtorpedow;ca do Aleksandr·owsh 
Rosyaniie usiłowali spalić most prowadzą. 
•CY do Aleksandrowska, •naszemu oddzia
łowi udał·O· się jednakże zająć te.n most je. 
szcze przed spaleniem i odeprzeć ataki 
nieprzyjacielskie. Obsadziliśmy dalej Mu
gaty i wyparliśmy stamtąd Rnsyan przy 
pomocy okrętów. 

O godz. 3-dej po południu jeden z 
naszych oddziałów -Obsadził Al~ow~ Ili, 
podczas gdy drugi od'dzial maszerował w 
kierunku Aleksandrowska. Rosyan~e zo
stali pobici i miasto Aleksandrowsk obsa· 
<lzifilśmy o godz. 7,15 wieczorem. Nie
przyjaciel trzymał Siię jeszcze w forcie, 

stać znakomitym adwokatem, dzięki wla· 
snej pracy odzyskać utracony majątek. 
Nie chcial i nie mógt tego uczynić, pochło
nięty żądzą nży\\ ama rozkoszy świato
wych. 

Juliusz Vadame pochodził z rodz.iny 
w:ieśniaków, zami.cszkujących Nantevil le· 
Iiou<louin, przywędrował przed sześciu 
laty do Paryża, będąc poprzednio postra
chem rodzinnej wi1oski i sąsiedniej -0koli· 
cy. Oj.cie.c, uczciw~' rolnik, nie m01gąc nic 
zrobić z nicpoma, rozstat się z nim bez żc:• 
lu. 

W Paryżu Vandame prowadził burz~· 
we życie, próbował różnych podejrzanych 
rzemiosł, a ponie\vaż nie przysparzały m~ 
dostatków, groziły zatarga~1 z policyą t 
więzieniem, postanowi! przybrać pozon' 
uczciwego · czlowteka, bez \Vzględu, jak 
długo utrzymać je potrafi. 

Zanim odpadłaby przybrana maska, 
zna}dZJ1e może gratkę obłow i enia się nalt· 
życie. 

Zbierając czas jakiś o<lp1dki cygar. 
będąc następnie figurantem w jednym z 
porządnych teatrzyków, posłaficem agenta 
gieMowe1go, Vandame w korku zosta~ lciktt 
jem. 

Wyjaśnimy później, w jaki wosób, be 
<ląc kamerdynerem barona de Gaennes, 
poizyskat ~aufanre sweigo pana. 

filip i Juliusz zeszli na dół, gdzie z~: 
stah tylko oberżystkę. Mąż jej i synowic 
znużeni pracą w polu, udali się na spocz!· 
nek. 

1 - Panowie chcą odjechać? - pyt~~ 
gospodyni, wydając resztę z banknotu p.e"' 
dziesięciofrankowego. Qll 

- Musimy d'ziś jeszcze/ być w Barf' 
- oświadczył Juliusz. 

(Otąg dalszy nastąpi.) 

.L • . 



~m na wschód od miasta. D. 25 
rano pcmowiliśmy atak ł wyparllśmy nie
przyjaciela.aż do .NowomichaHowska. Te
g-o samego dnia wpadło miasto Duż w 
aasze ręce. Tego miasta, równie jak i A-
1eks~drowska R.osyanie nie spalili. Za
braliśmy 200 ludzi do 11i1e"·ołi. 

Petersburska ajencya telegrafo.:zna 
donosi z Wlady\vostoku: I(ozkaz dzienny 
naczelnego komendanta twierdzy zarządza 
że w~zystkie osoby, należące do woj k 
iktóre się znajdui<i w rejonie fortecznym, w 
tern także załoga stojących w por ie krą
ż;owników, podlegać mają na<:zełuemu do
wództ\\ H kmnendanta t\\ 1crdzy. Komen
dant P·Ortu jest pomocnikiem kóm .mdan ta 
twierdzy; wszystkie zarządzenia, dotyczą 
~c ul .rynarki, ma wydawać w porozumie., 
nnu z nim . 

Ze Sopot i Koiobrzcga p:sze hak::ny
sta do swego ulubionego pisma: Tak sa
mo w Yolobrzegu jak Soporach ŻY\ ·iol 
polski staje się 1nie1znośnym. Najgorszym 
obia\\ em jest ten, że pubHcznoś·ć tamtejsza 
niemic...:ka obcym okazuje \\jększą jeszcze 
życzliwość, 1uż \\ Sopatach. Na 1 sierpnia 
ma n:rn et być mządzony koncert na stu
'<lentÓ\\ rnsyjskicb. Wobec tego nijemcy 
powinniby założyć protest przeciwko te
mu koncertowi. 

Wielbark. ·W tych dniach szala!a tu 
straszm burza. W kilku minutach ulice i 
ro\n stały pod wodą, a deszcz lat, jakby 
s:t; t.hnl':·y obcn\:tly. Pr7ftem cirl czasu 
d·1 (Zd~u bty ka\\ ice i grzmo'" przcszywa-
ly powii.etrze. , 

Olsztyn. Morderstwo czy samobói
st\~ o? We cZ'\Yartek przed poludniem zna
lez.io.no na drodze z Lanskiego p1ieca do 
UstrYchu nadleśniczego Rosenfelda z Lan
skiego p eca zastrzelone.go. Surdut i ko
szula na piersiach byJy rozpięte . Bliższych 
wiadomości w tej spra1wie braknie. Zmar
Jy byt kawalerem, liczył lat 40 i byt ogól-
111:e lubiany. 

Z Wie.I. K~.· :-\;~zu.~ńskieg~, 

P()znań. Skargi w gazetach polskkh 
zaboru pruskiego na sprzedaJwczykó\\ nic 

. 1tslaj~. Obecnie czytamy znowu: . 
„Cóż mamy mówić o hakatystach, któ- i 

rzy jako· Niemcy dążą do wygubienia pol-
1kości, jeżeli my sami jak błędne owce, do-

. bmw.olnie pracujemy nad tern, ażeby ha
katystom dqpomód:z do naszego nai rych
lejszego wytęp1enia. Jakże się to spraw
dza przys!O\.\ ie: ,,tylko najglupsze ci.elęta 
idą same rzeźn!ikowi w pęta". Otóż co 
znowu o ku rczenm ziemi ojczyste.i donoszą 
do ,,Gazety Grudziądzkvcj": 

„W Skarrszewach, 1p . Deręgowski 
sprzedał sv. ą posiadłnść, ·obejmującą 250 
mórg, obcenrn. To samo uczynił przed 
kilku laty, gdzie sprzedal 700 mórg Niem
cowi. W Tucholi n11istrz murarski p. 
Schmdtcr, Polak, sprzedał swą posiad
łość 300 morgo\vą komisyi kolonizacyj
nej'·. 

Czytając to. struchleć można na\\ spo
mnieme tego, co się z nami stanie, jeżell 
ci sprzedawczycy tak nadal będą graso
wali bezkarnie· w naszej po-lskiei z~em1, tę
pią~ z ro:zrnjrs!em nasz żywioł polski. Słu
sznie też chłoszcze „Gonkec Wielkopolski" 
tych kurczycie li ziemi ojczystej, pisząc: 

„Naszem zdamem jedynem lekar
stwem na tak!ich ludzi bez czci i sumienia 
iest Zllpe.lne ich wykluczenie z towarzy
twa ludzi uczdlwych. Kto zaś che~ u: 

chodzić za szczerego Polaka, ten unika~ 
O'Wirnen towarzystwa ludzi podobnych 1 

nawet względy to1warzysk1e nie powinny 
go skłonić do podania mu ńęki. Jeżeht o
gólna pogarda ludziom takim okazywana 
będz'ie, to z czasem jednak nastąpi upamię
tanie. Na wyższe klasy tu nie liczymy, 
bo klasycznym dow>0dem, co znaczą u 11i1ch 
Patry{)tyczne frazesy, jest opisane: sweg.o 
czasu przyjęcie p. Żychlińskiego z Mo·dfo,
SZC\\a na pogrzebie śp. szambelana Czor
by z Krajewic. gdzie to najwybitniejsi pa
nowie nasi ściskali i calowaht się z tym, 
który zaprzepaścli·t na zawsze 4~ .mó~g 
Polskiej ziemi. Mamy jednak naidz1e1ę, ze 
Wśród ludu naszego \.Vyrobi się z czasem 
świadomość krzywdy, jaką sprzedawczy
cy nattn wyrządzają i stósownie do tego 
llk~?.tałtuje si~ i zpotiób t.rakto-wan1a icb. A 
0:.l~'~.·y takie już dz1ś ~ię nap~tyka. 
śwne.zo np. w pewnym lokalu tuteJSZY'.11 
-0-dmówil pewien obywatel tutejszy podama 
ręki Pewnemu sprzedawcz.yikowi, a ·po~tę
Pek ten spotkał się z ogólnym uzinamem 
ttbecnych. Nie ... h to będzie pn:yktadem, 

aby tak Za\\' ze z przeda 
po~raoo." 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Siemianowice. Kozacy pograni zni za-

trzelili 18-letniego robotnika Gh a z 
Czeladzi. Zbiegł on był przed kilku dnia„ 
mi z domu do iemianowi , ponieważ 
wiedzia1· się, że z pen <>du rozru hó któ
re tam zachodzi ty miał być , re zto •rui}. 

Z okazyi odpu tu Czeladzkiego chdal <><l
' iedzić wą matkę, i '>. tym lu p rozu
miał ~;ę z dwoma. przemytnikami, którzy 
przeprowadzić go mieli na ro yj ką tr nę. 
O 10-tej godzinie \\"nocy udał ię razem z 
przemytnikami \\ drogę, 1 cz, na nie z.czę
ście kozak stojqcy na straży spo trzcgł i h 
i strzen. Ol1nda trafiony został kulą ' 
czolo i " piersi, i padł naty ·hmia t nieży
wy, przemytnicy zaś zdołąli uciec. Twier
dzą oni, że kozacy narn zyli pra\ a p gra-
1~:czne, gdyż Cllinda. gdy został zastrzelo
ny znajdował się jeszcze na tcrytoryum 
prnskiem. Dopiero potem kozacy prze.nie
śli trupa 11a stronę rosyjslq. G<ly w1 czu
rem zebrał s;ę tam llum ludzi dla zohacze
n ia zastrzclon.gu, htóry jeszcze leżał prz) 
kryty trawą, 5 kozakó\\ z bagnetami w n;
kn pogoniło za .tlurnern aż na pruską strJ
nę, przyczem zraniony został 18-lctni De
mara. Kozacy posunclL za u ieh.i<1cymi 
kilka kul, które nasz zęścic nil O:.!O me tra
fiły. 

Murczki. Straszne nies'~CZQścic po-
niósł pracuj<lCY \\'tutejszych lasach pewien 
robot11Jk-Rusi11. Zatrudlliony l 11 byl przy 
wycinaniu drte\\, przyczem upadające 
drzewo tak llieszczęślidc go przygniotło, 
że ounióst ciężkie rany na głowie. Po 
tymczasov.'cm opatrzeniu ran odwieziono 
go do lazaretu w Mikolo\vie. gdzie kilka 
chw1il późrncj skonat 

świata. 
Z Rosyi. Z 1'10\\.oczcrl"aska donosz1.1 

do „Russk. Wicd.", że w sześciu pułkach 
lwzakÓ\\ doi1skich, których mobil\1zacya 
została już ukof1czona, zauważy~ się daje 
\vic1lk1e w·zburze111ie. K.ozacy głośno wyra
żają swe niezadowolenie z powodu wysy
Jan.ia ich do różnych miejsco\i., ości pail
stwa gidzie pełnić maią służbę policyjną, 
któr~ uważają za poniżającą dla siebie. 

W tych dniach - jak to już donosili
śmy w telegramaich - cały pulk w kom
pletnym sktodzie bojo\.vym, skormovvany 
z kozaków okręgu chope1·skliego, w obwo
dzie dol1skirn, nadeslal d-0 atamana nakaź.
nego telegram, w którym oświ1adcza, że 
Vv szyscy bez wyjątku oficerowie kozacy 
nie chcą jechać na stu2Jbę w gub państwa. 
Gotowi są natomiast u.dać się na daleki 
Wschód i walczyć w pierwszych szere
gach z Japof1czykami. Telegra~ ten ?ie
zwtoc211ie wyslano1 mimstrow1 \VOJnY, 
który polecił przedsięwziąć środki w celu 
uspokojenia kozaków. Z m1syą tą WYi?
chat ataman nakaźny do ·Okręgu chopersk1e 
go. Niezwłocznie wszakże po v. yjeździe 
jego z Nowoczerkawska powstało \\ zbu
rnenie w pulku, zmobilizowanym w o
kręgu czerkaskim, gdzie kozacy również 
protestują przedwko wystaniu ich w ~ląb 
cesarstwa. Wobec tego po·stanO\\ 1.ono 
zmobilizowanych pułków i~ie wprowadzać 
do jednego punktu, lecz niiezwJocznie wy
s!at na miejsce przeznacze111ia. 

_ Pomimo nakazu Trepa.wa, który po 
kongresie ziemskim w Mos~"':v,ic, wyda! 
nowe~ rozpo1rz.ądzenie, zabrarua1ącc zcbran 
i narad nf.elegalnych", - \\ Petersbur
gu, w do;~u szlachty petersburskiej od?(c~ 
się w d. 25 bm. zebranie przedst~w1c1dt 
. 1 delegatów szlachty ze wszy~tk1c.h gu
bernU. 11a którem r0z :vażano \.\ rnosk1 szla
choica Millera następującej tre·ści: _1) . O 
konieczności natychmi'1sto·wcgo. zrncs1e
nia kary śmierci, 2) o .r.równałllu pr~\\'. 
kobiet z mężczyznami, 3) o nietykaln<Jsc1 
i wolności osobistej każdego obywatela 
i każdej obywatelki bez różnicy narod<_>
wości, wyznania i st~nu, 4) o S\\ ~b~dzie 
słowa, 5), o swobodzie z~romad.~ 11 I z~
brar'i publiczn:.'ch, 6) o autonomu .cerk'.\ '• 
7) o swobodz,ie a~ademkkicj w rozpp-
wszechnianm nauki. 

Jak \. skazuje po wyż zy porządek 
dzienny zebrania, zjazd d~legat?w ~zl~cłi~y 
zajął takie samo stanowisko, ia~ r nie<la
wnv kongres z'iemski \ • Mosk\:rie. 

·z Norwegii. Norwegia zamierza ur7:ą-

d · · glosowanie ludu nad sprawą rozdzia-ztc . 
lu Norwegii od Szw~cy1. . . , . 

Glosowanie ma się odbyc 13 s1e1 pnia 
po południu we~lug list wy?orczyc~ dla 
ostatnich wYborow ~o stortin~ 1· S t.en 
sam sposób, jak te s1~ odbywa.Ją: ~\.\'l~
żo uprawnieni dD ~łosowanta maJą c ob.· 

0% 'loś i. 
Olbrzymi •odospad. V Ameryvr po

ł11dni0owe.t odkryto 1J1eda\ nu nah\ ic:kszy 
jak sit; zdaje wodospad na Ś\ 1 cie. Leży 
CJll w kotlinie rzeh !g11ass11 i nic b~ l ~m -
ny dot~id dla tego, że znajduje się w odlt.:
gfości 1500 kim., >1.Jcl najbliższego miasta w 
tlziewkzych lasach. Położony j st ten wo 
dospad na grarncy Brazylii i Arg 11tyny 
w mriejscO\\'XJŚci górzystej, zas·ianej str;ome 
mi s!·ałami. Wysokość jego spadu \\ Y
nosi 21 O stóp, gcly Niagara spada z wy
sokości 167 stóp, szt.:rok ść za· \\. ynosi 
13,123 stóp U. dwa i pól razy jest wiGksza 
od szerakośd wodospadu Niagary. lloś~ 
W101dy spadającej w przcci<u~11 ~odziny obli 
czają na 140 milionów ton . - W okre ·1e 
<leszczów, rozmiary '' mlcspadu i ilość 
spadającej wody znacznie. się powiększają. 
Cala dlugość rzeki mierzy 110 kim. W 
celu umożliwienia latwic.iszego dostępu 
do wodospadu, postanowi·ono przepro
wadzić kolej żelazrn.1, która bcdzic dal
szym ciągiem drogi żcl~1z11ej z l3ucnos
Ayres do granicy Brazylii: 

Japo1iczycy a my. Japoi'1cz.v k otrzy
muje takie n. p. zaprosz nic: 

„Proszc o przebaczcniic, jeżeli pana 
tern obrażę, że go zaproszi;, by zjadt z na
mi ob,iad. Dom 11asz malc11ki i brudny, 
nasze obejście zk, i jest możebne, że do
staniesz pan do iedz~11ia coś takiego, ze
go nie można uważać za jadallłc, alt: mimo 
to wyrażamy nadzieję, że pan ra..:zysz 
zja\\ ić się u nas o gcx.lzi,nie szóstej." 

Jeśli zaproszony posłucha zaprosze
nia, to znajdzie dom nadzwyczaj cz r ty. 
wszystko przygotowar1c w najwiiększ 11 

porządku, gospo<larza i gospodynię, Jako 
ludzi najuprzejmiejszy.eh i najczystszych 
w świecie. Menu 'k!ada ·ię z I 0015 po
traw, jakich tylko życzy{; sobie m żna 1 
z najdroższych lakoci. 

Pewien warsz:::nvian·n otrzymał nie
dawno zapro zenie następui~I c: 

„Przypominamy panu obietnicę od
wiedzenia nas w \\•ili naszej. Jeżeli ze h 
jej pan dotrzymać w najbłiższ~ niedzielę, 
zastanie pa1I1 na stacyi wygodn;1 bryczkę, 
która przywiezie go do \'iii .,Urocz j". 
Zona przygotowala dla pana na obiad naj
ulubieńsze przez niego potrawy, zn_ajdzie 
pan mile to rnrzy two· · przyjem11ie ·pędzi 

pan dzień." 
Warsza\\ iamn przyjąf zapro zenie. 

Na stacyi bryczki nic.za tał. \\ 'najął :\ ię ~ 
wózek, który za półtora rubla omalo du
szy z niiCgo nic wytrząsł. 'iła ,.Uro za'' 
b Ja to kmie ia chatka" między chlew
kiem a ~nojówką. 'lub"one przez 1icgo 
kaczki dzikie pies zjadł. pierogi z \\·~ni 
, pa<lly w piasek. z tal ·na obiad jajka na 
twardo i kwaśne mleko. Mik towarzy. 
stwo o·gralo go w winta na 13 rubli. po
czem warszaw1anin pe> zmachaniu z po
wrotem do stacy1i. ,,chłop kiej milki", 
spompowany po drodze przez ule\\"ę. po
cięty przez. komary i nap częty przez pie-
ki wioskowe, na tacyi zjadł z glodu za 

\Vicle wiejskiej kiełbasy. po\n · cU do 
Warsza\vy i nazajutrz rozchoro\\·at ię. 

.. 

na li zn ej 
honoro-

Uwa a Każd r druh p 
knrtą Irg tyniac rjną \ ) kaza~. 
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się 6 1 rpnia o g:odz. 5 n I 
p. \ .it:łland , ul. Pe r "'· Przyb dl! 

a zamiej cowy. O hczny udi;ial pro-
si ,,Zj dn. z w. pot.'". (d} 

W nicdzi lę dnia 6 • icn n a 
się \\hec ,Zkdnocz nia za\\ odo\ <r po -
skieg:o" , , Bulml·e .na 5ali p. Rcil·, ul. \ an-
nar ·tr. Wiec odbędzn ię o godz. 4 1 
l oł. Przyb~dzic rcfcr nt zam.ii j c ·y. 
(d) „Zjedn. zaw. pot.' 

!lot alio t z 1 i oł oli y 
podnjemy o \ •iadomo8ci. i.ż n Zl' p „ 
~( edze ie, 11wjącc ~1 · w nied.ziclQ dnia 
fi sierpni 1 oclhy<". odht:d.:r.ie itt w pi• 
dui11 4 ·ierp11ia " go1l7.. K wit'l'zor m '· 
lokalu p. ;-;mer ·ki, J>l'.1'.. ul. J{lot7."tr. 1!>. 

\mg. : Hod:H', · ~tawi~ • ię vinni 
p1rnldualnil·. gdy7. u1,dit "flŻlll' prav•.: 
omawiane. Zanr.ąd. 

l\"iellii ""'„ ee Zj~chaocz 
do \\'ego 1wl: · (,.-„o ' · ott uu 1 

od hędY.:c i<~ w nil•lhielę dnia u ie ·pni 
pr.z(•d połndnirm o rody, 12 i pół \\ l -
1rnl1t p. 1·:al rir ·hm i 'r. Poni ' l'.l7. n t 
' ·iecn p Z).id· b. rdzo \\a%ne . p1m ·y I 011 

o' ra y dotyczacp kufałt go 0·!1rnik za Pm 
zaprn. ;.i:a $it.; "·<i;r.y tkich poL kich g1)r11 -
k{iw ora;. i rny<:h rohotJiildnv, • k prz ·
chylny ·h llllm jak i nicpr.zyjucc1ł na. r.yd1 
7. Hotthauf"<>11. Krn. ·. o..;c:honm•IJeck. r t m1-
herrr itd. Heft'rcnt: ··du. tjo ... ii1 ki ;,, Bochum. 

:·Zjed1wt.t;cniP zt wndo" • p 1-..l'i ._~ 

\\riec ZJ« dnocze 1·a z w. po . 
". Oel~en ·irchcn-l\~ck ndorf 

odLędziP "iG w nil'rlziP~l( 6 ,i ·rp i po 
pułudniu o ~ax. 1 w lok lu p. D '"i ·
li. u.' 

• ·a por:l.'.<lk11 dzit•nn:m: 
• prn'" y górnh1,e i hutnicz . lm · 
tprn.,,. ·. Lir-;1,ny ucb:i ł r 07.ądn.11~. 

·/'.icdnoc.z 11i0 ~rnwodo'H' po' 

Wiec w Huckarde 

'· in 

. .. 
l . 

odbędzie ję w niedziele dnia 6 i rp 1~a łJ. 
r. ~ lokalu pani wdowy Im ider zaraz 
przy ko'cielc katolickim. ra wie u bę-
dą omawiane ważne prawy, do y zą e 
Rodaków z tluckarde i wocrółe na obc:zy
zmc. Upra-za . ' \\ ,~ tt. ..:n I odak • 
z Hue kard J· li- _ . ..t '· J I\ 1. jli 'Zmiej 
przybyli. (d) 
•• Centralne to I ie 
dla Westfalii. 

• wincyj.„ 

Wiec Zjednoczenia w Dortmu dzie 
odbędzie się w n· edzielę dnia 6 .ierp ia 
godz. 5 po poL w lokalu P. Jan.km\ kieg 
przy ul. Betenstr. 

Na porządku dziennym: pra\\ y hut-
ni ze 1 górnicze 1 inne \\.·ażne pra y 
tyczące ię robotnika. Liczny udzial po
żądany. Referent druh So iń i z ł3o-1 
hum. 

,.Zjedn czenie zawod we pol~Jcie' • 
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Zadziwiająco 

tanio! 
ł 

Co Srode ! 
wielka 

yprzedaż 

resztek. 
:ł1 irma: 

Gebr. Arcłtenhołd 
w BOCHUM, 

uli ca Ilochstrasse nr. 23. 

· W środę, dnia 2 sierpnia br. 
Res;r.tki I Resztki 

materyj na drukowanych 
koszule : materyj na 

ręczniki 

35 f. 21/i metra 65 f. 
55 f. 3 " 90 f. 

),, 95 f. 3 ,, 1,00 f. 

Nadzwyczaj tanio! 

Resztki muślinu bawełnia· 
nego i wełnianego. 

Resztki syamozy na far„ 
.tuchy I m .. 46 fen. 

" ,, 
I m. 57 fen. 
)114 „ 60 fen. 

spódmków do prania 

wiele niżej wartości ~ 

Firm~= 

Geb • Arcbenhold, 
Boehum„ 

ulica Hochstrasse nr. 2 3. 

ncooooooocooooocooocooooooooo o o 

I Farby I 
8 od 10 fenygów poe-.ąwszy. § 
g Gotowe farby do podłogi a 
ń i'unt ~O fen. g 
8 Szh.io efo szyb podług miary g 
8 hiąrr.lv t.}~Óir 2 
Q i •L~C z}o :;Q {; ~l :tll1kOW JlftllZli i to;zrzotek O 
)! d~[.t<'~;· ) łd; n: itań~ze V.ródło zakupna dla. 0 

0 
malarzy i snrzedsjących z. drugiej ręki. O 

• o 

ł Tap!~f~r~~~~!~e ~.~Po:ane. i 
o ·.wattenscheid, o 
g w pobliżu kośc!oła katrlickiego. g 
000000000000000000000000000000 

·-.przedaż ! 
Dwie używane, ale dobre I11aszyny do 

robienia. pończoch, Sfł z powodu zwinię
" cia interesu bardzo ta.do na sprzedaż. 

Bliżazyc.1 azczegołów udzieli 

Edward Becker, 
aukcyonator 

<~~--~-.~·~~p.·~· :w:.--.-Pt::"'"'1,W.,._! """'AX"""W"-""'. 002 

„ w Langendreer, 
Unterstrasse nr. 62. 

••••••••••••••• 
: Mój dotychczas dobrze idący • 

• handel win • 
skład tow. kolonialnych : 

• w bardzo dobrem położeniu pr~y • 
• nowej kolonii kopalni II .,Deu- • 
• tscher Kaiser", chciałbym Pola- • 
O kow~ zaraz odstąpić pod korzyst • 

• 
nenn warunkami. Jest też na 
sprzedaż koń z wozem. • 

: Jan Nowak, • 
Darxloh, ul. Mittelstr 61. : ·······- .•• 

~~··*$' ~·· •••••• 
:;.:: Cl> 'O 

>::'5:2. = . '"dg.g o 
Pl• I» ~ lllJ 
c:: ~ .., rl'J 
cne;·~ r"'ł- ~ 
~~·.9: :" ~ 
~-~ ~~ 

N~-·-.. C-9 
-·('1) ~ 

~ g. §: ri:-
:z ro'-· '" 
t1lQ.d~ ...... 

OQ~~i;" • >go. '= 
-:5::::3 = ~ n-· O t-
:3J?' s = e-i 
~ c;· 'i (» .. 
~' n~ •• 
o c.~ „. lmi1 n rl'J C» 
~ :rq .... 
r'!1 $).) • CWllt< 

~ ::l -- ~-oo 
~ ~--

-łfn.ller 
kotuchów, bielizny, szelek, rękawiczek, lasek, 

portmonetek. 

Reparacye, pociąganie parasoli od deszczu 1 
sloń<:a.. 

BACZNOSĆ BODACV 
-.'lffol tltau!!łen i elrnlicy t 

Polski skład 

towarów kolonialny<'h 
otwieram z dniem 1 sierpnia. 1905 r , ku. 

, Michał Lis w Ifolthausen 
przy ul. Mont-Censistr. nr. 61. 

Hodem swój do t wego ! 

Dzie'W' N<tzę 
liczące J 5-17 lat, potrzebne do kuchni 
i gospodarstwa. Powinno umi eć dobrze 
po polsku i po niemiec1..u i dobrze ra
chować. D.ziewczą to bą<lzie miało spo
sobność wyuczyć się w składzie kol~

nialnym. 
Zgłaszać trzeba się '"' Wanne, 

ul. Karlstr. 8 c. 

dolf 

Kraw·ec .Iski 
Franciszek Dukat, 

mieszka 
· w Billen ~'t!~~~~~ 

przy ulicy Friesenstr. nr. 15. 
Najlep ~zy krój 

ceny umiarkowane. 

. . 

--be t na.st.I 
pod firmą: 

właśt teiel M. Gerber, 

.„ 

ruckh · se .er Huthaus 
zwany Guthaus poleca : 

ką.pelusze, czapki, parasole, laski, -
bieliznę męzką 

ciągle we wielkim "Vfyborze po cenach najtav.szych. 

Proszę uważać na firmę. , 

Bruckbaosen, ul. aiserstr. 

Baeznosc ! 
Rodacy w Herne i okolicy! 

Po,leca.m ezo.nownym Rodakom mój 

skład żelaza, 
maszyn 

do gotowania, szycia., prania i wyżdżymanla1 
oraz 

wszelkich sprzętów kuchen.-
nych 

po cenach .jałt najtańszyeh. 
Za.kupione rzeczy od.stawiam franko do domn. 

Za gotówkę. Na odpłatę. 

Piecyki do ogrzewania. 
S ł a n i s ł a w J a n k o w i a k, 

W.Bruggemann 
w. Gebenkirehen III. 

Markgrafenstr. Markgrafenstr. 
poleca Szan. Publiczności swó · 

" - - powoz ===--
w razie wesół, chrzcin i wyjazdów 

wycieczkowych. 

Kamen, narożnik ul. ·vv eststr. i Schulstr. 

~,~i~tarszy i największy w Kamen interes specyal. 

Eleg. garderoba dla panów i ehlopeów. 
Pracownia ubrań podług miary 

przy gwarancyi za dobre leżenie. 

Wszs~ka garderoba do roboty. 
S!_)ecyalny odd7'iał 

u I 1\. 
dla pań . panów, i dzieci tylko dobrej i trwalej 

jakości, po cenach ba~dzo tanich. 

Poszukuje się 

kupna domu 
z 1 do 3 móg <'grPdu w 
W .-Ks. Pozng,ńs1;.iem na 
wielkiej wsi kościelnej. 

J. Karaś. 
Zgłoszenia przy,imuje 

,T. Roszalt, Hombrucb- Ba 
rop. (1) 

Służąca Polka 
umiej11:ca gotować, znllj
dzie zaraz Ełużbę. 

Adres poda. eksFe· 
dycya ,,Wiarusa Pols
kiego'' w Dochum. (2) 

Zdolna 

służąca Polka 
znojdzie zaraz dobre 
m ejsce. 

Czeladnik kraw. 
poU:zebny zaraz. (9) 

P. Ochybowski, 
kra wiec męski 

Borbeck, Friedeastr. 56 

holenderskich 

o ·f i 
otrzymaliśmy co dopiero i sprze· 

dajemy 

dziś e torek 
10 tuntów po 39 ten. 

Dom towarowy 

• 
„hm o ' 

Jako też małe dla dzieci. - Ce ny bardzo umiarkowane. "łodu Polak :raksamo poleca k a r awany pogrzebowe tak wielkie, +. 
Zamówienia przyjmuje 1"1 J 

Służącej • st ef a n Reje r, • poszukuj e w Bruckhau-
Gelseakirehen 111, Markgr&fenetr. sen umeblowanego po-

która umie potować p oszukuj e młode oraz własciclel sam koj11 z pensyq lub bez. 

Polskie ma~eństwo w Hageń. Zgłosze- ·~+~·--··· ~~++ Zgłoszenia przyjmuj e 

Bochum, 
Narotnik ul. Konigstrasse 

i .A lleestrasse. ekepedycya. .,WiAru:\a 

nia do ekspedycyi „Wiar. Pols." Bochum. Polskieff<>· (2) ~~~~~--------~------~~--------~---::--------------------...;_--~------------------------~----------------------------
Za 4r1k. nakJ14 i redakcye od eowildzlałDY A. - to 1 L !J r e' 1 k • w Bocham - Na·kładem i czclonkamł Wvdawmctwt •• Wla run Potskteiio" w Bocba.m. 



lir. 175. Boobam, cz artelt 3-go sierpnia 1906. Bok li. 

6drlenn• pismo l1dow1 dla Polak6w na obczytnłe, po~wlt•ona oświali• oraz prawo 111 odowym, politycznym ł zarobkoYJ• 

Wychodzi codziennie z wyjątkiem dni poświatecznych 
puooplata kwartalna na poczcie i u listowych wYTI-OSi 
1 mr. 50 fen., a z odnoszeniem do dornu 1 mr. 92 fen. 
Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

" pod znakiem „t. polnisch" nr. 128. 

W Imię Boże za larc I DJczrznc I 
Za inseraty placi ie za miejsce rządk drobne o druku 
ogłoszenia zamieszczone przed in sera mi fen. Kto 
cze to ogla za, otrzyma raba . - Listy da •• I n1sa 
Polskiego" n leży fr nkować i podać w nich d l d-

ny adr s pisz~cc o. Rekopi ów :e nie z 'r c . 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje si~ w Bochum, przy ulicy Malthesorstr se. 

Rodzice polscy? Uczcie dzieci swe 

•ówić, czytać i pisać po polsku? Nie jest 

polakiem, kto potomstwu swemu zniem

czyć się pozwoli! 

Z wypadków dnia. 

·owe zarządzenia wyjątkowe przeciw Po
lakom zaboru rosyjskiego. 

,.Czas" krakowski donosi z Warsza
wv. że w cal ej Polsce pod Moskalem zo,sta 
oi~ niebawem ogloszony stan <>blężempa. 

l(onierencya marokańska przyjęta. 
Prócz Szwecyi i Norweg1i1 wszystkie 

pal1stwa europejskie mające swych repr e-
zentantów w Tangerze zgodziły się na 
konferencyę marokańską. 

W Rosyi oczekują ogłoszenia ustawy o 
reprezentacyi ludowej. 

\\. Petershofie odbywają si~ narady 
pad przewodnictwem cara nad projektem 
k()lnstytucyi wypracowanym przez Buly
gina. Dziś, w środę, ma nastąpić ostatnie 
posiedzenie. Ogłoszenia ustawy spodzie
wają się dnia l 2 sierpnia. 

Te!egr~my~ 
N o w y j o rk . Witte zamierza nową 

pożyczkę rosyjską ulokować w Ameryce. 
L o nd y n. Donoszą tudotąd, że rząd 

-japoński zaprowadził już na Sachalinie ad
ministracyę cywilną. 

Ko n st a n ty n op o I. Wskutek za
machu na sułtana aresztowano tutaj już o
koło 1000 osób. 

Prasa zagraniczna a protest 
Polaków zaboru rosyj)kiego. 
Podaliśmy przed kilkoma dniami ob

szerny protest Polsk!i prod Moskale\m d-0 
ke>mitetu ministrów przeciw upośledzaniu 
i gnęb~cniu Polaków we wszystk~ch dzie
dzi!nach życia społecznego i poliitycznego. 
Najpoważniejsze gazety zagraniczne po
wtarzają brzmienie protestu i wyrażają 
Przy wm swe poglądy na sprawę polską. 

Gazety niemieckie są dz.iwrne strze
mięźliwe tą razą notują fakt same i podają 
najważniejsze u~tępy pr,otestu prawie bez 
uwag. Zaznaczają chyba tyiko) że pro1est 
Polski pod Moskalef do komitetu ministrów 
rosyjskich posiada wrielkne historyczne 
inaczenie. 

Prasa angielska podała w Olbszernem 
streszczeniu protest Polski. „Stan
~ar.ct" ogłasza go w całości, w doslo.wnem 
1 bardzo doklaidnym przekladz~e, daje mu 
naczelne miejsce w numerze z <l. 27 bm. 
!>Od nagłówkami drukowa111ymi tlustym1 
czcionkami : ' 
„Narodowe potrzeby Polski", „Potępienie 
rq<fów rosyjskkh", "Niebezpieczeflstwa 

dQtychczaso\vego systemu" 
Telkst protestu drukowany jest w całej 

rozc iągłości rozstawionym czcionkami, a 
redakcya poprzedziła go następującemi 
Zdaniami, telegrafowanemi przez jej war
szawskiego korespondenta1 d. 24 bm.: 
. . .. Wród tylu wytoczeń przed opi111ią 
S\\1ata rnsyjsk~ego bezrządu, żadne nie jest 
~ak ~obitnie, żadne bardziej uspraW)ledlJiwio 

e, Jak mcmoryaly polskie, od czasu do 
~zas~ przedkładane radzie miinistrów .. WY 
azuią ane w sposób nie dopuszczaJą-cy 
zap~eczeń upoślediz~ma, jakich Polacy do 
~aią Przez system rusyfikacyjny. Ale u-
1:h.waly rady ministrów pomijały upartem 
1lilczeniem metody pojednawcze, okazv-

wały najzupełniejszą obojętnoś~ na uczu
cia Polaków i jch ideaty. 

„TreściWiY i wyczerpujący protest zo
stał obecnie przed!ożooy radzlle, wykazują 
cy niesprawiedliwość i :nieludzkość, które 
znamionują rosyjskie rządy w Polsce od 
lat wielu. Protest dowodzi konJcczności 
zaprowadzenia bezzwlocznne gruntownych 
reform. Myśl jego powstała na zebraniu 
w ·Warszawie dkoto 400 wybitny.eh Pola
ków, szlachty i nicszlachty. W przewi
idywaIIliu zebrama, gcneratr-gubernator wY
<iat -osobną odezwę, zakazującą wszel
kich zebrań; silne patrole policyi krą
żyły po ulicach, lecz pom/imo tych zarzą
dzeń, reprezentanci polscy przychodzili je
den po. drugim do domu hr. Tyszkinvicza 
i protest podpisaN. 

„Następnie zgromadzll~ się \\ pewnej 
restauracyi w oko!Jicach Warszawy i tam 
obradowatli nad rozmaitem1 kwestyaimi. 
Uchwalili jednomyślnie, ażeby dzieci i 
mt.odzi1eż nie uczQszczata do szkół pa1'i
stwowych. dopóki tam me będzie zapro
\\ aidzony język polski. Ażeby zastąpić 

brak nauki, utworz.ono stowarzyszenie 
p0id nazwą „Maic[erz Szkolna", ono ma or
ganizować kólka nauk:i prywatnej, zbierać 
fundusze na budowę nowych szkól i na u
trzymanie nauczycieli. 

,,PoHtyczna agitacya w Plolsce w'zmo
gła się znacznie przez utw~emc organi
zacyi „narodowego zjednoczenia", któirego 
członkiem może być każdy Polak, którego 

1obchoooą narod!owe sprawy. Z każdego 
powiatu i miast \\rytększych \Vybieirani są 

delegaci, tworzący zgromadzenie, które 
reprezentuje oealy kraj i które może być 
początkiem polskiego parlamentu." 

Pomijając blędne szczególy co do orga
rnzacyi owego „narodowego zjednocze
nia ( ?)", sam fakt pndnicsienia pierwszo
rzędnej politycz1nej \\.:;a1gi pmtestu Jest nie
zmiernie chaintiktcrystyezny. 

* 
Prasa rosyjska również nie przemil-

czała protestu. , 
„R.azświet", organ ks. ,Uchtomskiego, 

pisze. we wstępnym artykule: „Szczere 
dąż.::n;ia kom1 tetu m[nistrów, wnicśc uspo
koje111ie: do kresó\1 zachodnich, gdzie sy
stem tak krępowat i .krzywdził Polaków, · 
nie doprowadzilo mestety ido pozytyw
nych rezultatów.· Kiedy stało się ·Wiado•.
mem, że na drodze rozumnych ustępstw i 
możliwe.go pod wieloma względami poro
zurn.\ienia, żaden możHwy do przyjęcia z 
polskiego punktu widzenia „modus viven-. 
d1" nie jest blizki urzeczywistnienia, w 
Królestwie Polskiem obudziło się gorzkie 
rozczarowanie.i 1i k.ryniec kol1ców trzystu 
wybHnych działaczów spokcznych, tros
kających si.ę o prawa i instytucyc, które 
są koniecz:nością dla narodowego i kultu

~alnego rozwoju Polaków" (cytata z tek
stu protestu) zwrócilo się do R.ady mini~ 
strów z wyrażeniem swoich poglądów 1 

uczuć, nie chcąc, aby nierozstrzygniQtY 
stan położenia politycz1nego był p-a.wodc~ 
zwliększenia sil anarchii, za którą o<lpow1~ 
dzialność rozumie się, spada uboczme 1 
na prze~o<linie elemonty kraju.. Ten pro
test _ memoryał pod.pisały takie osob~sto
ści, jak: Henryk Sienkiewicz, hr. Włady
sław Tyszkiewicz, prezes warsz. Tow. 
handlu i przemysłu, hr. ordynat -!"laurycy 
Zamoyski, Stan·islaw Chcl~howsk1, hr. Ta
deusz. Zyberk-Plater i mm. 

· Cóż oni mówią? Jak w krótkości for~ 
mutują swoje życzenfa, swoje wyrzuty t 

żądania? Dlai R.osyan jest r~e7zą ~ard~o 
ważną wiedzieć to„ bo czas 1uz na1 esz~1~ 
nam dwom największy:m na:rod~m sl'iow1an 
skim pomówić ze sobą z<lrowo i -0twar~e; 

'. . bez z' adnych chytrości porozum1ec czas 1uz . 
się ze sobą. Test iT,eczą zbyt bezsenso\\ ą 

pra owa(: w pólni dla niemie ki go Mo
locha. 

Oto co \\ ypowiadai~l z namj lnem 
wzrnsz niem .nasi bra ia - Polacy przem
knięci glębokliem poczuciem, że obowiązek 
obywatelski względem \'ła ncgo narodu 
żąda o<l nich przedstawietlta istotnego ta
nu rzeczy w Królestwk Polskiem, opiera
jąc się na zdaniu szerokich mas ludności i 
za ich przyzwoleniem, w poczuciu koniccz 
ności przcr,w.ania dlugiego nulczenia. 

„l(azswiet" podaje dalej d\\'a ust1;py z 
protestem, jeden charakteryzuj~\CY sy tern 
rusyfikacyjny, drugi nadzieje Polaków, 
że gdy wojna obnażyła wszystkie braki sy 
stemu rządowego i wykazała konieczność 
jego zmiany, naród polski spodz[cwat siQ, 
że i system rusyfikacyjny zmknie. „Nadzie 
je . - ko(Jczy „Razswict" nic ziściły się. 
Nadzieje silnie zanicpokoJoncg·o społc
czef1stwa rozwiały siG jak dym, To odra
,zu wytrąca orQż z rQki ludzi umfarko\\ a
nych w walce z anarchi<t. A tymczasem 
jest rzeczą tak ' rażną \'l danej chwili zblI
żyć s.1ę i porozumieć z 11~11i.„ 

Ziemie polskie. 
Z Prus l.iaeh.odnieb Warmii i Mazur 

Pruszcz. Robotnicy, którzy kopali 
żwir, znaleźli czterv obok siebll.e potożonc~. 
jeszcze dosyć dobrze zachowane szkielety 
ludzkie. Tuż przy szkieletach leżał zardze 
wialy okolo 30 centymetrów długi sztylet. 

Chojnice. Cygana Iierz.bcrga, liczące
go lat 21, który w październiku roku ubie
glegO' w pewnej oberży zastrzelil swego oj 
ca skazała izba karna na półtora roku do
mu karnego. Sąd przysięgłych w Ełku 
skazal go :poprzednio za kradzież już na 
sześć lat domu karnego. 

W Ryjewie odbyl·o SJG wesele bez 
„mlodcgo pana". Krótko przedtem, za
rnm ml.oda para miala się udać do urz.ędu 
stanu cywil]lego, a nastę1mic do kościoła, 
zażądał mtódy pan od rodziców swej na ... 
rzeczonej \Vyptaty 400 m. posagu. Pomc
waż takowych nie otrzymał, zostawił dom 
swych tcśc!i6w w ,,sztych11" 1 kupif sobie 
funt kfolbasy, spożyl takową i odicchal ko 
leją w swe strony rodzinne. Mimo to wese
le się <Jdbyto i dobrze się ha\\'iono, gdyż 
wszyscy goście byli obcwi. 

Z Wiei. i{r Poznańskie10. 
Gniezno. folwark Kawiary mający 

około 500 mórg obszarn, 7. dobrem1 budyn. 
kami, nabył, jak pisze „Lech", od p. frem
dlinga, Niemca-katolika, wrzcsif1ski Ba,nk 1 

Parcelacyjny. Cena kupna wynosi 211000 
marek. Przewłaszczenie nastąpi ' piątek. 
Bank zamierza podobno folwark ten w ca
łości dalej sprzedać. 

Na tranzakcyach, dokonywanych na 
Kawiarach, najdokladniej się uwy<latnic 
szalona wprost zwyżka cen z1crrn. Przed 
18 bo\: iem laty sprzedał ks. kanonik Dulil1 
ski folwark ten p. Echau towi za 60 OOG 
marek, następny wlaściciel dal zafl 120,000 
marek, a wreszcie pan frerndling zapłaci: 
jeżeli saę nic mylimy, 160,000 marek. U
względnić wprawdzie przy tern trzeba, że 
folwark ten dawnriej byl bardzo zaniedba
ny, a dziś ziemia je t ' wysokiej kulturze 
i zabudowania są \: porządku. Mimo to 
jednak zwyżka ceny jest szalona . 

Poznań. Wybory w okręgu opol km1. 
Centralny Komitet Wyborczy w Poznaniu 
pole.dl a raczej zatwierdził jako kandydata 
do wyborów uzupelrnaiących w, okręgu 
opolskim ks. prob. Abramskiego za pośre
duictwem Komitetu wyborczego dla Stą
zka wyborcom w Opolu. 

Dżwierzchno. Do ,.Dz. l(uj." p~szą: 

\V ze Zl'l niedz'eJę dnia „3 bm. odbyła 
\\ I źwierzchm pi kna ur .zyst ść Po
·wię ni ·ami nia "ęgielnego pod 110 y 
k-0ści6l murowan ' który się tam bm.luje 
miej ce tarego dr wnian go. Ten tatni 
polo.żony nad amą ~ot c1ą na pag(lrku 
zdała ode i. tak dal c podupa<ll, że mu-
·~ano ~o prz d 7 laty r zebrać. 

Do miej a, na którcrn ral 1L:J1 mo
drz wio\\ y k ' ólL:k przywiąza11c je t 
po<lauic, że tam mia? .sta jcdcJJ z najpiL:r
\\ zy h k .ścioł(l\\" 11a l(uj wa h, jak te> 
\\ 1~0 .ić .11alczy najpr7.cXI z lego, że prz_ 
zn1cs1emu ow~go modrzewiowego 11apot
k~u~o/1a ś.lad~: palo:n;j cgly i ~rubych. 
1ęzki1_ch d,1 . ho wek IOnnatu \ rypuklego

1 

01::iz ze w mm z~ichowat • .się k P:ic bra
Zo\\' przed ' tawini:1cycl! pierw ·zych hi ku
pów kujawski h, z ktMych lo obrazów je
den np. taki napiis nosi: „Lu !dus szla h. 
ur~d~ony Włoch bi kup kuja\\ ski, r1"'1dzil 
kosc1okm kru zwicknm od r. 96) do 9c., 
pocllowany \\" DJi,wier.z hnic". Tam też 
dioko!a. O\~' ego wzgórza napot ·ka się pełno 
urn 1 :1,ah z czasćn jeszcze przod hr.ze
.ś iai'1skich. 

Uroczystoś(: poświc.;ccnia kamienia 
wc.;~ielneg? odbyła SiG przy nr1<i ... r I1cz11yrn 
udziale wiernych z całej okolic a do.ko
na~ jej \\" asystencyi ks. ra<lz y · Laubitza i 
ks. Dukata micisco 'y rządzca koś 'ioła 
ks. rn<Jzc.a J„abGdzii'1 l\i, przcm(J\\ iwsz:r~ 
poprzcdlllo stoso\\'rnc do parafua11. 

WedJe1 przyjętcg() J;Wyczaju \\ iu 
szc7.0'IJO do wnętrza poświt;co11c}!o kamie
nia \\'Qg-icl11cgo dokument erckcyj11v oraz 
kilka11aścic da\\'i!IYch monet polskf~h i ·2 
czasopisma ti. „Przewodnika katolickie
go" i „Dz1em1ik Ku.i:"; zokof1cw110 za· akr 
ten piękny odśpic\\ anicrn pic ·ni: „Witaj 
Królowo". 

Nowy koś iól, cho6 1ozrniara~ni mały, 
zapow~ada się PiGknfo strukturą SWl()j ~1. a 
zawdzięcza powstarne swoje takż-., „zczo
drobliwości Najprzc\\'. k . Arcypasterza 
ktc1ry ubogim parafianom sum•1 2000 111r'. 
pr1.;ybyl \\ ' po111vc. Warto i to je ·z ze 
r>odnicść, że to już czwarty z rz<;du now " 
dom boży, który na tych tu kra1icach Ku
jaw w ostatnim czasi pow taje. 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
~ublin.icc. Niejaki Pyrka z, robot111k, 

P0\\' 1~s1l 1 , a 1>opchnęla go do tego roz-
paczh\ ego kroku bieda i n~<lza. Nicbo
szcz~ik pracował uczciwie przez 30 Jat ja
ko robotnik w pile Ooldstema, aż zachoro
' ral tak, iż przclcżal pra\\1i "" póltora roku. 
Zaraz. w początku swej choroby \\ iósl P. 
o _udz1elcITTie mu rent , z wlepionych zna z
ko\\, atoLt sprawa iG przewlekala a <lecy
~~a zapadła trz ' <lni później, gdy biedak 
1uz z rozpaczy i nędzy ię byl Ob\\ ie 1l. 

. prawą tą po\\r,hrni zająć s~ę po lo\ ie 
3Ja 1. domagają ię, aby odnośne władze 
szybciej zafatwialy wruo ki o rentę. , 

- \V czwartek " ·eczorem wybu hl 
w 1!1ie, cie ogieti, który zni z zyl do z~zę
tu .1edc11 budynek. traż pożarna noc po
módz nie mogla dla braku wody, której 111-
taj nawet <lo p.icia uie ma \\ do ·tat ej 
ilości. 

- Przewodniczą emu tutejszego 1 o
warzystwa ·w. Józefa. p. R.zeźmczkowi 
\\r;ytoczono pro es na pod ta\\ ie 2 1 I 
pra"·a o stowarzy zooia h ponieważ me 
Jxxfat prze.z pomyłkę wszy tkł h czJ n
.kó\ na żądanie policyj. Pan Rzeźni zek 
już cztery razy w tym roku podał poł 'icyi 
jeden i ten am spis, lee.z policy~ to " "do
cznie jesz ze malo 1 żąda na nowo k m
pletnego spisu. 

Ciekawość, jakiego zdania b ~ie ąd; 
termin w tej sprawie o<lbędz ie · • 4 icr
pma. Jest to iui dziewiąty Pl-~„s z z u, 



~óry p. Rzeźniczko\\ 1 \\' tym roku wyto-
rono. 

Wirek. Zmarf tutaj właściciel pmvó
zek Żur, z powodu nieszczęśliwego W'Y: 
pa<lku. Zeskoczy l on z wozu tak nieszczę
ś li\\ •ie, że popękały mu żyły i arterye u 
nóg-. skntkicm czego nastąpiła śmierć. 

-- :· icszczęśc1e pon1ósl tutaj przez 
wla.sr.4 nicostróżność pe"\\'ien 16 le!tni uczen 
bla~harski. zatmdniony u blachnierza Trie
bla. Pracując na dachu, zbmżył sfię pra
wdopodobnie z ciekawości zanadto do 
prze,vc<lów elektrycznych, przyczem o
t:zymal tak silne uderzen.ie prądu elektry
cznego, że spadł natychmiast z dachu na 
ziemi~. Przywołano lc.karza, który atoli 
mó~ł jużtylko śmierć stwierdzić. 

Laurahuta. k{)zacy pograll,liczni zno-. 
wu zastrzelili już na ziemi ślązkiej będące
go robotnika Gli.ndę z Czeladzi, poczerrt 
zwłoki na swoją stronę zagranicę przewle·.
kli. No\\ c to naruszenie grarnicy zdarzyło 
się opo<lal milowicklicgo szybu drzewnego. 
\Vicczorein zebrało się dużo ludzi na miej~ 
scu \Vypadku, kozacy ich jednalk kolbami 
rozpędzili, a gdy ktoś ze ślązkiej strony 
kamieniem rzncil na kozaków, jeden z rntch 
strzelit do tłmpu. lecz na szcz,ęście n!ikogo 
nie trafif. Obnrzenie na kozaków jest wici 
kie. 

Bytom. Na drGt\vę karku zachoro\\ a
ly " poi\\ ~i ecie bytomskim w czasi·e od 21 
do 27 bm. ogólem 3 osoby; wy.padków 
śm!erci nie było. Liczba ·chorych w po
" ic·:ie na tę chorobę wynosi jeszcze 39. 

Z innych dzielnic Polski. 
Warszawa. Ukazy a czynownicy. 

Czynown·icy rosyjscy nie pytają o ostatnie 
ukazy carskie zapoiwiadające Polakom ul
gii i rządzą się Z'upelnie jak dotychczas. 
Dowodem tego ciągle. -wiadomości nadcho
dzące z Królestwa -0 saJnOWQlli urzędn.i
kó\\. Telcgram6\v w języku polskim nie 
przyjmują, na szkaly prywatne z polskim 
językiem\\ ykladowym odmawiają pozwo
lenia. UnHom powrncającym na lo'no Ko
ścfola stal\viają ogromne przeszkody. Pro
cesyi w kilku miejscach zabroniono. 

Z pov. odu bandery.i cł1topskicj, utwo
rzonej na powitanie bis.kupa toczy się w 
Hrobieszawskiem skrupulatne śledztwo. 
Kontrolują nawet księży wyjeżdżających 
za paszp0rtami za granicę, co dotąd 1n~e by 
to im d.ozwolonem. Otóż jeineraJ-guber
nator warszaw-ski, jak pusze „Gazeta. Pol
ska", rozesfa! do wszystkich gubernatorów 
w Króleshvie okólnik, ażeby ci o każdym 
paszporcie, wydanym księdzu, donosiH nie, 
zwlocznie władzy dyecez.yalnej. Pole1Ce
nie to ima na celu danJie bis:kuµ01I11 możno
ści kont11olowania ści:śleiszego, czy dany 
duchowny, żądający pasZ'portu, otrzymał 

Panna do towarzystwa. 
Powieść Ksawerego de Montepin. 

il) 
(Ciąg dalszy). 

Lepiej zrobiliby panOiwie, nocując 

tu tai. 
- Mepodobna. 
- Grzmi nteustannie; będz;Lemy mieli 

straszną burzę. 

-Tern lepiicj; powietrze się ochłodzi. 
Czy koń mój napojony? 

- Talk jest. 
- Pójdę zaprzęgać. 

- Weź pan latarkę. Na dworze cie-
mno jak w grobie. 

- Dobrze; mój towarzysz świecić mi 
będzie. · · 

Pan de Oerannei.s wziął zapaloną la
tarkę z rąk oberżystki i poszedl za loka
jem do stajni. 

Niebo było zasnute czamemi chmura
mi, pędzonem.~ silnym wiatrem. 

- Czy zapalimy latarnię przy kocz)
bryku? - zapytał Filip. 

- Musimy to zrobić dla przejechania 
przez wieś ... potem zobaczymy oo czynić 
wypadnie. 

Wytoczyli wózek, założyli do niego 
konia. Vandame wsiadł obok swego pana 
na przodzie wziąl le~ce w ręce j ruszyli z 
miejsca. 

Konik mlody, żwawy •popędził kłu
sem. Wszystkie domy w Chapelle-en
Senval pogrążone byty w ciemności, gdzie 
niegdzie tylko przedzierało się światło 
przez niedomknięte okiennice lub z okie
nek naded rzwiami. 

Wiatr <ląl gwałtownie; coraz częst
szy huk grzmotu zbliżać się zdawał. 

Niebawem wyjechali ze wsi, a wózek 
potoczyf się ·cicho po piaszczystej drodze. 

- Niech pan baron zagasi latarnię -
mówił Juliusz do filipa. - O tej porze nie 

go. czy z niego skorz~·stal i kiedy miano
w1dc. 

Jarr Duniko\vski. pisarz gnti.nn.r w La
zach, usunięty z. urzędu na- rozkaz guber
natora za ,.niepraw-0myślność", zostal obe
cnie obrany przez chłopó\\·, wójtetrn tej \YSi. 

Gubernator kazal mu za to opuścić granice 
I(rólestwa do trzech dni. 

Lwów. Panuje tutaj strejk robotników 
bud{)\vlanych. a gazety niemieckie Bóg \Vie 
co opowiadają światu o strejku i rozpŁs11ją 
się o wielkich rozruchach. 

Owe „rozruchy" strejkujących robo
tników budowlanych ''"e Lwowie nie były 
tak groźnemi jak wynikał-O z telegramów 
biur rniemieckich. W piątek .:w1 po1udnie w 
czasie targ-ii zgromadzilu się - jak codzien
nie strcj~~ui:1<· rob0:nicy .1;:··ap1n'~. n1 trn
toarach. Jakaś a\\rantura wśród przeku
pek dala powód pogfosce, że strejknjący 
rabujq stragany. W jednej chwili powsta{ 
ogromny popłoch. Prze.kupki, porzucając 
swój tDwar rzucdty się do .ucieczki. Dwaj 
przywódzcy socyalistyczni, którzy wła
śn{ic nadeszli, uspakajali zebranych, a zna
czny oddział palicyi wkrótce przywrócił 
zupdny spokój. Wskutek teg10 zajścia zapa 
nowat w calem śródmieściu przez chwilę 
poploi::h. Rozcszfa siG też przesadna pogło
ska o rozruchach. Kupcy z pospiechem za 
mykali sklepy, \V krótkim jednak czasie za 
·panowail zwykły ruch. 

.!!E!22 

~iadomości ze świafa, 
Z Prancyi. Paryskie pisma opisują na

stępujące zajścia, jakie wyda·rzylo się 

przed mniej \\.11ęcej czterema tygodniami 
na granircy pomiędzy Kamerunem i fran
cuskiem I(ongo w Afryce: 

francuskie towarzystwo Ng{}ko .... San
gha urządzilo ma1gazy111y ku1pi1eckie w Mis
sum i ku uch ochronie ulokowało tam odi
dzial francuzkich strzelców senegalskich. 
rekrutujących s,iię z murzynów. Politycz
na przynaletnQIŚĆ tej dzuelnicy nic jest je
szcze1 ostatecznie wyjaśni•oną, tak żeJ nie 
wiadomo, czy Missum należy <lo Kameru
nu, czy też do frnncuzkiego Kongo. Ma
py różnrią się w grankaich odnośrtie do po
chodzenia i1nżynierów, którzy je sporzą
dzili. 

Podczas gdy rzeczen1i strzelcy seni.c
galscy ul1okowali Silę w Missum, wyruszy i 
przeciow:ko nim oddział niemieck\i pod do
wództwem vorncz.nika Sch0runa·Il!na i \Ve
zwal podoficera strzelców, aby miejsco
wość tę opuścił. Podoficer opierał się, po
wołując Siię na swoje instrukcye, ia!kue o
trzyma/ oo rządu francuzkiego. Według 
opowfadania porucznika Schanmamna miał 
.przy tern ów podoficer wykonać ruch po
·dej rzany, który Niemców spowodował do 

spotkamy ani żandarma, ani dozon~y dro
gowego. 

- Ale bez światła możemy zabłądzić 
- zauważył pan de Garenne. 

- Bądź pan spokojny - odrzekł .Ju-
liusz - poznalem się dokładnie z miejscc
wością, zaręczam, że nie zabłądz;Łrny. 

Filip zagasil latarnię koczobryka. 
Vandame wzrokiem przenikliwym 

zdawał się przebijać ciemnośd. 

- Jesteśmy na dobrej drodze; za
wrócimy teraz na prawo -rzekl, zwalni,l
jąc bieg konia. 

V. 
Wózek kiernwany zr-ęcznie na' piaf

szczystą drożynę, którą przebył kamerdy
ner Filipa przed kilku godzinamli., dążąc z 
Pontarme do Chalpelle...e.n-ServaL 

Dro:ga była ciężka, ale mtody !konik 
miał silne nogi; Van<lame przytem oszczę
dzal goi widocznie. 

- Należy pamiętać o po:\.virocie -
sze(ptat w duchu. 

·W miejscu, gd'zie się droga do Barron 
rozdwajała, przygodny furman wjechał 

1na wi.ęcej ub.iły gościniec z lewej strony i 
popuścil rączemu konikowi cug1i. Przy 
świetle błyskawicy, rozjaśnuaiącej chwilo
wo widndkrąg, Vandame dojrzał o kilka 
kroków dalej gałąź zasadzioną w ziemię. 
Byl to znafk przez niego ucz:ymiony. Za,
trzymat bezzwłocznie wózek. 

- W'Ysiadajmy, proszę - rzekt -
tutaj ma się rozegrać pierwszy a!kt naszej 
komedyi c:zy dramatu, jak się panu l){}
doba. 

Juliusz wz.iąt konia za uzdę i prowa
dzit go po upirawnem polu, nad skrajem la
su. Po paru minutach potknął się o drugą 
ga~ąź Z\'\tiieszającą s.ię drzewa ł leżącą nie
mal na .riemi. 

- Teraz możemy zapalić na nowo la
tarkę - mówił. 

- światło na polu może zwrócić czy
ją uwagę - dowodzll Rli'p z trv;ogą. 

\\·ykonania ataku 11a strzc!..;ó\\' murzyii
skich. Podoiicer senegalski pad4 przeszy
ty kulą karabinową. 

Na odgtos strzaló\ · przybyła reszta 
strzelców francuzkrch z karabinami 1~ ra
mierwir. I tych przyjęłri, Niemcy sal\q, jak
kołwiek nie zabierali wcale podstawy za
czepnej. Czterech czarnych padlo, kilku 
innych odnioslo ciężkie rany. Dopiero. 
gdy ajent to\rnrzyst\va francuzkiego wy
jaśnił Niemcom spór graniczny. od<lziai 
niemiecki się cofnąt 

Na skutek tego pogwałcenia granicy 
porozumLały się rządy francuzki z nien:iec 
kim, aby wspólnie powierzyć osobnej ko
misyi dokladne wytknięcie granky pomię
dzy Kamerunem a Kongiem francuzk:iem. 
Towarzyshvo francuzkie, w którego słu
żbie polegli strzelcy senegalscy, żąda od
szkodo\\·ania, i w razi.e odmownego sta
nowiska Ni•emiec zamierza przedłożyć 
s"'-oje pretensye ~ądowti międzynarodowe
mu w Hadze. 

Wyjaśnienie urzędowe ze str011y nie
Jn;ieckKej jesz-cze nie nastąpiło. W każdym 
razie dzi1wncm siG wydaje, że stosurn.ki gra
nkzne pomiędzy posiadlościami nliem1ec
kiemi i francuzkie'!11ll mogly przez caly 
szereg lat by~ tak niepe\'/111e, że podobne 

·zajście stalo się możliwem. 
Z Rosyi. Odesk,i korespott1.de!l1t pi

sma ,,Evening Standart", donosi, że przy
gotowania do procesu w sprawie buntu ma 
rynarzy w Sebastopolu wykazały, w jak 
szerokich rozmiarach przyg·otowywany 
byl bunt. Mian•o zebrać diowody, że do 
buntu \\'ciągnięci byli wszyscy maryna
rze floty czarnomorskqej oraz artylerya 
fiortów, a plan zaburze.f1 polegał .na tern, że 
wszystklie okręty rówulJocześnie z .okazy.i 
manwrów kolo przylądka Tendra miafy 
wysadzić na. ląd swych oficerów, i popły
nąwszy do Sebastopola, opanD1wać tam ar
senal i, forty. .20J11icrze artyleryL sebasto
polskiei mieli się zobowiązać, że nietylko 
nie wystąpią przeciw okrętam, lecz że 
zwrócą działa na miasto· ti będą je ostrzeli
wać, gdyby ,nie chciało polączyć się - z 
zbuntowanymi. Przygiotowanym był już 
nawet telegram do cara z energicznem ż4. 
daniem nadania konstytucyi i natychmia
stowego zaprzestania wojny. Na \\"y.padek 
~Jlłe s-pelnienia tego grożono ostrzelbwam!iern 
wszystkich portów i miast morza Czarne
go, a także i Odesy. Kopia telegramu, któ 
ry miał być. wystany zaraz po wybuchu 
buntu, przeszła teraz w posiiadanie \Vfaidz. 

Cale sprzysiężenie rnialo być nader 
rozumnie obmyślany, a trzymane było '" 
najściślejszej taiemniicy i tylko nieprzewi
dywau1e zaście na „Potemkrnie" ~ śmierć 
Omelczuka wywolaly przedwczesny wy
buch. Na ślad sprzysiiężenia między o-

- Zapewniam, że niema nJebe.zpje
·czeństwa. Mies.z.kania ludzkie daleko .stąd 
polOO<>ne, a w czasie takiej burz.y żaden 
wieśniak nie zechce: przyjść sprawdzać, 
czy jelenie lub sarny nie robią szkody w 
kartofla·ch, co często się zdarza w pobliżu 
lasów ... 

MówJąc ro, kamerdyner, potarł zapal
kę, zapaM nią świecę '\Jw" latami, którą den

. kim końcem utkwił w ziemi. Potem, od
rzuciwszy slomę, wyjął z koczobryka 
dwa szpadle. 

Pod slomą ukryta była trumna podo
bna zupełnie do tei, jaką wsunięto do fur
g10nu pogrzebowego 1I1a ulicy Ga:ranciere. 

- Must m1 pan pomódz - oświad„ 
czył Juliusz. 

Filip zbliżyt się obaj mężczyźni 
chwyici11i za antaby trumny i unieśli ją w 
górę, struwiając na wierzchu snopków\ sto:
my. 

- Praszę poświecić - rzekł Vanda-
me. 

FJ1ip spełnił żądallJie. 
Kamerdyner wyjął z kieszeni dłutko, 

szydilo, śrubki, blachę miedziaITTą, mającą 
kńlka słów jakiegoś napisu, i tę blachę z po 
mocą wspomni•anych wyżej narzędz1 przy
twJe.rdzit do trumny. 

Wiatr, ochładzający się stopniowo, 
dąl coraz silniej. Kilka kropel deszczu pa
dło na twarze zaga<lkowych rOlbotnikó\v 
nocnych. Grzmot huczat bez prze1wy. 
Vandame podważył wieko tmrnny pustej 
WeiW1nątrz. 

-. Spieszmy stę - mówlif. 
Ująwszy za szpadel, sypał do trumny 

ziemię, niedawno skopaną. Filip usJfowal 
czynić to samo lubo '-\liYWiązywał sie z za
darnia niezręcznie. Trumna wprędce wy
pelniła się do po.tomy. 

- Dosyć! - zakomenderował Vain
dame - musimy przymknąć, futerał kon
trabasu. 

Potożyt w.iązkę słomy na wierzchu, 

krętami naprowadzi! :y~i:::d dany z Po 
temkina" do pancernLk~ „Katarzyn~' Il': 
stojącego w Sebastopolu. Mianowi·cie za~ 
łogal „PotC'tnkina'· żądała. aby „ł(atarzy. 
na II" wyplynęła na morze. Sygnał ten 
dostrzegł jeden z oficerów w Porcie i uwia 
domil o nim admiralicyę. Wtedy grupa 
uzbrojonych oficerów udała się w ttocy 
gdy marynarze spali, na pokl.ad pan.cernik~ 
,.Katarzyna II" i z przerażeniem prze'ko. 
nala się, że maszyny okrętowe stały POd 
parą, podczas gdy stosownie do rozkazów 
og~er1 pod kotlarni miał być zagaszoo~r. _ 
Dalsze szczegóły buntu są znane. 

- - -----

Polaków na obczyżnle obywa się dotąd bez 
2'.azety polslllei. Tak jednak być ni~ powinno, 
gdyż nie czytaj~c gazety, po!sk:ej, łatwo wśród 
obcych żyjąc, ulega hal germanizacyi. Z tet:il 
powodu każdy prawy Polak powinien rozsze. 
rzać „Wiarusa Polskie~oi1• Na przyszłe 2 111ie. 
siące, czyli na siervie1i i wrzesień kosztuje 
„Wiarus Polsk:" tylko l markę i 28 ieoygów. 

Szan Czytelnicy rozszerzaią<::: „Wiarusa 
Polskiego", nie mało przysługują się spraw;e 
narodowej, bo uchronią niejednego nooaka 
przed germanizacyą. 

Kto pozyska łedne20 abonenta ~ nadeśle 

kwit pocztowy oraz swój dokładny adres, o
trzyma zupełnie darmo 

10 PIĘl(NYCH KART POCZTOWYCH, 

Kto pozyska na siel'pien i wrzes:eń 2. no
wych abonentów, otrzyma 
Hl PIĘI<NCH KART POCZTOWYCH l Hl JE. 
CZE!( PAPIERU LISTOWEGO Z POLSl(IMI 

NAPISAMI. 
Kto pozyska 5 nowych abonnetów. otrzyma 

bardzo piękną ksi.ążlcę do nabożeiistwa ood ty. 

tulem 
BOŻE BADŻ M.ILOŚCIW. 

Wszyscy, którzy sobie zap!szą „ Wiarusa 
Polskiego" na sierpieti 1 wrzesień, otrzymaią ra· 
zeru z gazetą zupełnie bezpłatnie piękny 

OBRAZ RELIGIJNY. 
który mo:i:na oprawić w ramki i zawiesić na 
ścianie. Prócz tego otrzyma każdy abonent 
„ŚPIEWNIK POLAKÓW NA OBCZYżNJE", 

zawerający najulubieńsze pieśn~, śpiewane przez 
Polaków na obczyźnie. 

Ktoby pragnął. aby rodzice jego w Polsce 
czytywałt „Wiamsa Polskiego", niech nadeśle 

1 markę i 28 fen. oraz dGkładoy adres, a gaze
tę według podane20 adresu DQczcie przekaże· 
my. 

RODACY! ROZSZERZAJCIE "WlARUSA 
POLSKIEGO"! 

obtarł chustką brzegi trumny, na których 
pozostalo trOIChę piasku, a prz:ytwterdzi
wszy wieko, schowal narzędzia dlo kie· 
szeni. 

- ·Wpakujemy ten przedmiot napo
wrót do wózka!... Śmiało, pa:nie!... skrzyn
ka ciężka. 

fi~·P pochylił Się podobnie, jak jego 
towarz.ysz, chwycił trumnę za antaby, a 
wytężając wszystkie sity, w.lożyli ciężką 
skrzynię na ·wózek. . 

Gruł>ei krople potu sp-tywaJy po czole 
panai de Oarennes. 

Van<lafe przymknął drzwiczki koczo-
br}'lka. 

- A ta słoma? - zauważył Ftl~p, 
wskazując na snopki, leżące na ziemi. 

- Zabierzemy je wracając; teraz za~ 
.,_va<lzafaby nam niepotrzebnie. Rusz.al 
dalej. Cz.as po temu wi.elkr;. Burza nad
ciągai na dobre. 

iZgasił latarkę, a gdy fiJip zasiadł na 
wózku, on wziął konia za uzdę, wy;pro\~a· 
dzH na drogię i puścił truchtem, sam za1ą
wszy miejsce obok swego pana. 

Jedenasta bila na zegarze sąsiedniej 
\.vsi. Grzmiała bez ustanku, pioruny blłY 
jeden za drugim, htyskawice blask ognisty 
roztaczały po niebie. Naraz ulewa- stra
szna zalewać zaczęła ziemię potokamL wo
dy. 

- Czas ś-wietny jakby na {)lbstalunek 
- mowil, śmiejąc si~ Vandame. - PewnY 
jestem, że nam nic nie stam.e na przeszko
dz.ie. 

W~emy, że dochodziła dziewiąta, gdY 
furgon żałobny, wiozący zwłoki ltrabi.eg~ 
de Van<lans przejeż<lżał przed oberżą p<>Cł 
Białym koniem, gdzie pan i kamerdyner 
\'v~ieczerzali wspólnie. 

l(ome przy żałobnym wozie b~l:Y.. 
zmordowane, ale woźnica, pragnąc uQ1eC 
przed burzą, popędzał Je ene.rgiciini~· .:..-1 • , 

O wpół do dziewtiątej furgon doJeiWzai 
do Pontarme. 



Z róinv~r. słrott. 
N Rotthat1sen okradziono rzeź.nika 

, rnnwakla. 
Wanne. Chłopiec p[.ęcioletni restaura

tora Kohnen dostał ~.ę pod ko.ta kolei ele
<ktry.:::znei. które mu ucjęły obie nog-L 

~~hum. Ks. w;ikary Ludmann został 
adm1~11stratoren: p~rafii św. Józefa, osiero
:>0neJ prze~. śmnerc ks. d~ekana Schilpa. 

K1tchhorde. Gó~n_ik Bretz wróciwszy 
ze z.abawy strzeleck1eJ, został zastrzelonv 
przez swego ojca, liczącego 60 lat. · 

~ochu~. Prz~lrnzy pocztowe mają 
zosta.c \\ k rotcc zm~eninne. Odcinek na 
którym się różne doniesienia łub ,, Sik~zó
·wki pisze, ma być na przekazach poczto
wych dla Niemiec nieco rozszerzony. By
Joby to bardzo dog·odne, szczególme dla 
kupców. 

Rozmaitości. 
-'~inister śpiewakiem ogródkowym. 

Jak do1w.szą z l'vlclbourne, były prezydent 
mhnist rów stanu Wiktorya w Australii 
Bent przywódca konserwatystów śpie\\·ai 
przed kilku dniami na festynie komiczne 
kuplery, w których ośmiieszyl kilku czlon
ków swo•jeigo srronnictwa. K1omserwatyści 
z.cbraL się nazajutrz na naradę i uchwalili 
·wyikluczyć Benta ze s\.\·ego stronnictwa. 
Bent '' ystąpil ze strnnnidwa i przyjął na
tychmias.t posaidę śpiewaka w pewnym 
tea~rze oigródkO\vym. Ma.in<lat do parla
mcnrn jec1nak zatrzymaL 

"~ -- -- -- - •· --·-3!!!11----~----- - -~- - --- ·--

'i ' l. <l J.\Hitar y w morzu. 
Od dawna \Viadiomem jest że w1 \.\-0-

dziie morskiej, purócz soli (i in~ych rozpu
szczonych mineraJów, znajduje się złoto. 
Już w roku 185 l chemi·cy Malagmi i Duro
cher dowiooH, że woda morska w rozmai•
ty·ch ok<>licach nadbrzeżnych zaw,1era nie
dostrzegalne nawet pad mikroskopem czą
steczki złota; z bieg!iem czasu naibra1I10 
przekonania, że \.vo<ly morskie naszej kuli 
zi~~s.~iej są wielkim zbiorni;}\iem olbrzy
mrei ;roś01 złota, przedstawiającego się 
przeiważr!ie w iormie związkó\v j-odowych. 

Pmi. Mtiinster z Chrystya.nii zbadal 
że .u. Hordów norwcskjich tonna wody mor~ 
skreJ zawi·era 5 miHgramów złota. Ilość 
taka: jest śmiesznie malą i żadnego użytku 
z niej mieć nie można. Jeżeli jedrnaJk na za
sadzie tego ·obliczeilliia weźmiemy po<l uwa 
gę ogól WJOdy, znajdującej się w m<>rzach, 
to otr~ymamy wyni.iki ·wręcz bajeczne. 

\\edług możliwie dokladnych obracho 
wań, w ciągu ostatnich czterech wieków, 
wydobyto z Jona zi!emi zlota, a.cenil()nego 

. Raul de Challins, towarzyszący zwło-
kom "-·11ja, zapytał furmana.i: 

- Wiesz o jakiej oberży tutaj? 
. - Wiem o najlepszej, oo jedynej wo 

ws1... ntrzymuje ją poczieiwa k'O'b1eta, wdo
·~·a .l\\agloire... Znalem takżei jej męża, 
~1eboszczyka Ivlagloira ... byl moim przyja
c.rel~„. _WY'P!i:.liśmy razem nie jedną kwar
tę Wódki... Będzie pan miial <lobry nocleg 
n w<lo.'\vy... Ot już dojeżdżamy. 

Pa paru mLnutach \VÓZ żalob11y w:ta
:.:zał się w znane nam dotbrze podwórze 
oberży. 

- rlej, gosposiu! - za wola.il W10inka. 
Obe.rżystka stanęlao nai progu. , 
- A to mes podziewany gość! - ode

zwala się, poznając funnana. - Co za 
' Przypadek sprowadza cię do nas pai.nie Sa-
~rn~~ ' 

- Nie przypadek, pani Mag!O{Lre, ale 
spc.Łlllianie ohowliązków moijej służby P'O
~\~ala mi wklzieć •panią i spędzić noc pod 
J~J dochem - od.part Saturnin, uściśnie
mem dłoni witaaąc oberżystkę. 

- Macie zamfar tu nocować? - pytala 
gosP<XtyłlL 

. . - Tak jest, matko MagJdire ... zarówno 
Ja, Jak i ten pan chcemy zamów~·Ć u ciebie 
~~~leg ... wtoczę furgon pod· szopę, ko11ie 
}~rzęgnę, ty zaś p-rzygotuj <lla nas obu 

))os i łek. bośmy diabelnie głodni. 
- Postaram się panom dogodzić; pro;_ 

~zę za lmną - mówiła z.wraca1jąc się do 
l\aula~ ' 

S Mlo<i.y człowiek wszedl do domu, a 
s'aturnfo umieśc~iJ furgon pod SWP<l i zajął 
~~ \Vytarciem koni, napojenuem i z.asypa
ś ~ obroku. Załatwiwszy się z tern, po-
Pleszyf do ob-erży, gdzie Raul wydal już 
~!?0r..~ądzenia, tyczące . się możli\vie o.t
. J Wieczerzy. 
ra~atka .. Magloire byta jednoc~eśnie u
Pr ?~ i zakłopotana niespod.ziewanem 
:·z~YbYciem tx>dróżnych o tak późnej po-

' urad-owana. nadzieją zarcbku, zakto-

n~ 14 mł!"ar<ló\\" ruhr. JcżJi edy przyj
iniiamy, ze na pm ·1erz hni kuti ziem k . 
z "d . . <ej 
na~ ~Je się -,GOO m:iłi nó • kl ietró • 

sz~sct~nnych wody morskiej, to gdyby z 
każd:-1 tonny 'Otrz1 ma· tylko; miltO'r m. 
z ogól u \\iC<ly mo'i.naby \ ,·doby· · r d' k _, mm1-
1~: ow -~I~ramó '~ złota, czyli ok<Ho 10 

tys. n.„.a1<l-0w mhh. Vobe1.: +~o 1 ·1 • · f .cb a a 
i osc z ota, wydobytego z zicn. w ,..1 
Czte ·t · k' · -..ągu re,_ l wie ow, Jest drobno tk· , k b · · k" •l z ar-

a!11.1• Ja ·1e znajdują si~ w wodzie m -
skreJ. r 

. W Am~ryce. rozpoczęto już wydoby\ • -
~11e zl~.ta z .'·~·ooy morskiej na \\Jełką . ka
ę. I rzern).sł ten dotychcza.., oto zo '. · · ·1 · .., , 11) J .st 

·naJsc·J S e1sz~1 takmnic'l i dotvch ·z 
rh~r·1k•d , J ma 

, <l ~- .er . oswradcz i'1 nauko\\ yd1. V 
:tan~e Ma1•1!c, pobJ:iżu Lubeki pi'1lno n·d 
i,a wybrzezu mors.kiem istnieją ogromn~ 
la.boratorya, zaopatrzone w wielkie maszy 
JIY cl?ktrycznc. Sposób, \\ jaki , vdoh\'-
wa st'" t 1. t - -· - -.· am z10 ·O z \\'indy . jest tajemniq 
\ 'Ynalnców. będ41.:y1.:h ła ··dciclami o
\:·cgo zakładu. Wiadomo tylko, że dektro
ltz.a stanowi główn<\ część postępowania w 
tCJ no~voczesnej kuźni alchcmi·cznej. 

. Niicda\vno_ teJilU do mcnni•cy w No\\ ym 
Jorku dostawn·ono z tego r,akladu 12 sz.ta
bck złota; rzeczoznawcy ocenili, że w 
sztab~acl~ owych znajduje się złota za 599 
dolarow I srebra za .33 dolary. Ilość to 
~tiosunikowo niewielka i przypusz·czać nrn
zn~' ·. ~c wyidcbywanie złota z wody mor
sk1e.J Jest najzupełniej możli\\ cm, ale proclu 
kcya sam~ _dotychczas znacznie przcwyż
~za wri.rtosc otrzymaneigo złota. Zupełnie 
Jak z d~amentairni. MoiJna je otrzymywać 
sztuczme_. s~osobem chemicznym, ale ko
sztem w1elk\1m, iż fabrykacya sztucznych 
idyame1ntów wcale się uie 10pfaca. 

Nie zapominajmy jednak, że 50 lat te
mu ~lin (aluminium) byl metalem bardzo 
dmg1m, skutkiem wielkich k{Jsztów \\. ydo
by\\ arna go z gliny. W krótkim jednak 

1czasic sposób wydoby\\ ania alum~nlium u
~osk0inalo1no i dziś metal ten stosunkowo 
Jest bard'Zo tani. 

W pismach angielskich niedaw1111c· temu 
pojaYvifa się wiadomość, że w Loudynic 
ut-worzyl się syndykat, który za pomocą 
nowego, opatentowanego sposobu zamie
rza \Vkrótce rozpocząć na wielką skalG 
wydobywanie złota z wody morskli.ei. Spo
sób ten znany jest bardzo sz•czuptemu kolu 
wtaje:r111~icz1oinych. Styniny i zna:kQl111ity 
uczony angfolski Witliam Ramsay, ·Wydal 
o nowym sposobie opinię bardzo• pochle
bną. Roboty przygotowawcze już rozpo
częto I ni.ebawem fabrykacya ,zlota mor-
skiego" ma się rozpocząć. ' 

Wiadomość powyższa wygląda na ka
czkę dziennŁkarską, gazety jednak londyń
sl<ie najw:1ększq stainowczością 7ape
wniają o jej prnwdZ1iwości. , 

potaina, nadmierny;m trudem, któremu sama 
p.odolać musiała, nie mając nikogo. do po
mocy. 

Przysz\o jej na myśl odw-0łać się o tę 
pomoc do wspominanej Vandamo\Vi dzie
wczyny ze w.sii, przychodzącej posługiwać 
w dni świąteczne w oberży. 

- Niech pan poczeka ch\.\~Ilę, wrócę 
zaa·az - rzektai do Raula i' nie ociągając 
się dlugoi, pobiegla na wieś po Franciszkę. 

Mlody iezłolWiek, usiacllszy na ławce, 
zadumał się smętnie. 

- Pan sam został?· - zagadnął Sa
turnin wchodząc - gdziie mama Magloire? 
Zbiera pewno produkta na wueczerzę. Nic 
chcialby pan zaJw.sztować jakiego ·ochla
dzającego napoju? Tyle nalY'kalhśmy się 
kurzu, że potrzeba koniecznie czem gardło 
przeplukać. 

- Nie będę nk pH przed wieczerzą 

- oświadczy! Raul. 
- Jak się panu podoba ... ja muszę p!y. 

nem odwilżyć usta. 
W szedł za ladę sklepową, zdjął z pól

ki butel·kę, szklankę i nalat sporą porcy~ 
wódki. 

Wdowa Maglofre ukazała się nieba-
wem w towarzystwie f ranssi; ta ostatnia 
żywa, pelna dobrych chęci dziewczyna za
jęta się zaraz przygotowaniem jeśli me wy 
kwintncgo, to pożywnego jednak po~ilku. 

- Czy pan życzy sobie jeść wieczerzę 
w S\\'Otm pokoju? - pytała oberżystka 
Raula. 

- Tu będę jadt - odparł mlo<ly czlo-
w~ek z niemalem zado'\·Poleniem woźnicy, 
mówiącego sobie w duchu 

- Ten nie jest dumnym arystokratą. 
VI. 

Nakrywając stół oberżystka zw1rócita 
się do Saturni.na z pytaniem: 

_ Cz.y wcześie chcecie odjechać Ju-

tro rano? 
- Równo ze dniem ... o dziewiątej mu-

simy być ,,- Campiegn~ · 

ęs ty ·ącik. 

11na m 1,.cz te ?„ p.!:~ 
to mó\\ 1 z przy ż rn ? 

Bo na z zę ie, j s glu ha. 

Podejrzany kompl mcnt. 
n. S:.p1cw pam pod bi y je t do ró

ż nego olejku. 
na. O zanadtu pan la ka\\. 

On (k 1kząc) ... tr zka tego na dlug. 
czas \\ y tarcz 

Towarzy wo św. Józefa w Oster cld . 
. 'v~ p!iątc 4 bm. o godz. rano lb -

dz1e s11.C pogrzeb żony członka 111aszcgo 

. śp. FRANCISZKI GASZYŃSKIEJ 
1 to z damn chorych w 0.sterfcld . Cz.łon
kowie winni iG zebrać o godi. Yi w lo
kal11 1>osie<.lzcli. O liczny ndział pro, 1 
(1) Zarząd. 

----
l(oło ś1~iewu „fiołek" w Rauxcl 

donosi szan. czlo11kom, iż lchya śpi .... \ 11 
odbcclzic siG w nic<lziclG d11ia () sierpnia 
przed pohldrnem zaraz po widkiem naho
żel1stwJ~. na kt6q sic szan. członków za
prasza. Liczny udział w lekcyi po7,<\dany. 
Goście mile widziani. (1) 

Dyry~ent. 

l(oło śpiewu „fiołek" w Rauxel. 
IvHesięcz.nc zebranie odbQdzk siG w 

mcdz1elQ dnia 6 sierpnia na sali zwyktycll 
))Osiedze11 o godz. 4 po pot, na które s·iG 
szan. czfonków zaprasza, gdyż przyjd<\ 
waiżne sprawy pod obrady. Liczny udział 
\\ zebraniu pożądanY,. Uprasza się liczniej 
stawić, jak zeszłym razem. Goście mile 
wudziani. Zarząd. (3) 

Towarzystwo św. Antoniego w Neumiihl 
donosi swym członkom, iż w n~edzlelę u 
sierpnia o godz. 4 poi pot. odblędzie się 
walne zebraruie nad.zwyczajne, zatem za
prasza siG wszystkich cztOIJ1.ków o punk
tualne stawienie się, bo są ważne spr_#WY 
do załatwienia. (2) 

Bartl. Wojtera, zast. prze\\". 

- SzczQśliwie dla was, żeście \\' po
rę zdążyli tu się schować ... nadciąga burza. 

- Tern lepi ci; nic będziemy midi ju
tro kurzu. 

Podróżni i>odany sobie posilek spożyli 
w milczeniu, a znużeni upałem, poszh za
raz się polożyć. Po odejściu franusi mat
ka Magloire pozamykała drzwi, za.gasiifa 
światło i wszyscy niebawem mimo po
wtarzającego się huku grzmotó\\' zasnęli 
snem t\vardy:m. 

Otwarły s.1ę w górze upusty nieb,e
skie; deszczic laf jak w czasie potopu, roz
miękczając drogę, w której koaobryk za
rzynal się po osie. 

Koń popędzany przez Vandameta dy-
sza.I ciężko, Z\\"alniał biegu. , , , 

Nagle, przy oślepiaiąccm Ś\\'ietle bly
skawicy podróżni ujrzeli mur \\' pobliżu. 

- Jesteśmy na miejscu - rzekł Ju
l\usz do f ił;.pa - trzeba wysi.ąść.„ Prze
mokniemy <lo nitki, ale to mato znacz41ca 
drobnostka ... deszcz ciepły. 
„ fitip wloiżyl na siebie zabrany prze
z-omie pt as.ze.z gumowy; Juliusz pr.zyv;i~
zal lejce do barycrki ·nad drogą i obaj rpo
szli śmiato naprzód. 

- Oto drzw4 otwarte. o których 
wspominałem - rzekł \'andame - uiatwu~1 
nam one zadanie. Za murem znajduje się 
dziedziniec oberży, a w progu je t . zopa, 
do której wtoczyć musicłi furgon. „ 

- J~śli jednak zmienili zamku i nie 
nocują w Pontam1e? - szepnął Fi!Jp. 

- DO\\~emy siG .zaraz o tern ... pójdę 
przodem jako Ś\\ iadomy miejscow.ości. 

Juliusz nacisną! klamkę ii drzwi orwo
rzyl. Kamerdyner za nim próg przestąpi! 
rozejrzal się uważnie. Nie byto światła w 
żadnym z okien oberży; uspokojony panu
jącą tam oicmnością, zbliżył się do szopy. 

W ogniu błyskawicy, Po której nastą
pil huk grzmotu, <lojrz.at furgon z wydlu
iO'Tkl skrzynr;:i. Dostęp do me~o byl ła
twy. 

Towarzystwo gimn. „"" 6t' t ol . 
Ni.niejsz m donosimy , zan. druhom 

raz i Rodakom ży zli .vym nasz mu 11lJ... 

zdu. iż w rncdz\elG dnia () bm. po poł. 
g-od.z. 3 odhGdz.ic IG walne z ... branic. n 
które wszystkich druh(>\ r i1; zapra 7Al. 

oo~oie mile widzkrn~. Czo em! (1) 
Vyd iał. 

Towarz. gimn. „Sokół'" w Catcrnb •r 
donosi swym członkom, iż w niedzfielę dn. 
6 sierpnia o gQ\iz. l po poi. na ali p 1t:

dzel1 odbQdz.ic się miesię1..zn 1cbra1 1 •• 

jak najl1cznie.jszy udział w zcbran·u z pG
wodu ważnych spraw i o punktualn . a
wk.nie się prosi Wydział. ( ... ) 

Towarzystwo ś ·w. wo·crccha w ((amc1. 

Walne zebra11i·e odbędzie sic.; dnia 13 
sierpnia w celu oborn nowego zat7A.tdU. 
Na zebranie szan. czlonkó ~- uprzejmie 
zaprasza. Zebranie w lokalu p. 06rca. 
10 Zarząd. 1 

- Szczęścii:! nam sprzyja - pomy.ś r 
Vandame - byle wytrychy, w które zao
patrzyłem się, otworzyty nam skrzynit:. a 
sprawa: \Vygrana. 

\: yjąt z kic zcni kilka kluczy podn. -
nych do tego, jaki Saturnin wr czyt I 1 :łU
lowi na uh1cy ( iara.ncicrc , oma k i. 1 pr<)· 
bowal dopaso'\vać jeden z nich do <17.iurki 
w zamku a trafifw zy na takii, k 6r · obr6-
cił się hez szelestu, otworzyt drzwic7.Jd 
furgonu. 

- Wszy tka idzie pomy~h ie rzek:, 
zwracając się do fi lipa teraz przy tąp-
my energiczrne do dzieła. 

- Obaj z filipem wiięl'i za antaby 
trumnę, wypelnionq piaskiem i słoma. i 
przcnió tszy j4 na podwórze. pos awili 
obok furgonu na ziemi. 

W ciągu kilku mmut dopeJmJ Ś\\~ to
kradz·kicj zamiany: drzwi furgonu iprzym
knęly śię za trumną, nie za~·ierającq zwł k 
hrabiego Vadans. tnnnna zaś z ciałe1 nie
boszczyka wlożon4 została <lo ·ózka. 

Dwaj pr;r,estępcy zawrócili ·. nia, 
w.siedN na wózek i odjecha drogą, któr 
przybyli <lo Pontarme. 

·Wjechawszy na pola z kartofłan i. 
przy tanęli ". miej cu, g<lzie zatriym ·wa.li 
się poprzedni<>. 

Ostatni akt naszeg-o melo<lra1 t h 
- rzekł Juliusz. - Panie baronie, mu 1 z 
dole>żyć ręki o obaście, pomódz mi w i: -

kopaniu dołu. 
filip wziąt za rydel i wobec ulewne o 

de~zczu, przy świetle bfy kawie, w'ród 
huku grzmotów pan i sluga "'_·kopali gr· b 
sześć tóp głęboki. puścili w ni~m tru
mnę. zasypując ją 7.liemią. 

- De zez zatrze śla<ly tak k · ł. j • 
stóp naszych - zauważy~ Vandame. -
Przemądry byłby, ktoby chdat ~· polu na 
dwa metry glęboko w z,ie.mi szukać dala 
hrabiego Karola Maksymiliana de Vada 
pań6kiego wnia. 

(Ciąg t1al~7.:r ąp· .) 



----irjl c) powiedziałem pri:e
ciw rodzinie Bartolo
meus, eofam jako nie
prawde. 

-:.„:· 

-'-~\:: ''" ·.f/r ---- ........ , .. 
\Ve wtorek 1 bm. o godz, 1

/2 2 zmarła I 
w 28 roku życia. moja kochana. żona, nasza 

11 
najlepsza matka 

ś. p. Helena Gawrońs~a 

I 
z domu Szymańska. I 

\V sobott' o ;0!d~~ ~b~~;~I~ z domu przy 

8•łł'tkewia~. 

Po11zukuję od lł sierpnia 

eztła•nika 
plekarskif'SO 

na stałe siatrudnienie. 
Mistrz piekarali 

A. li a. e h I e r, 
Brnch, ulica Ma.ryai
sb nr. 17. (3) 

ul. Kortumstr. nr. 5. O liczn7· udział w po
;\łody Polak ~r~.ebie µrosi Rodaków i Rodaczki w s~utku 

rążony mąż Franclsze~ .G~w1.•on;łkl 
z dz1ecm1. 

poszukuje w Bruckhau
sen umeblowanego po
koju z pensy11r lub bez. 

~ llN -_ Zgłoszenia przyjmuje 
ekspedycya. 1,Wiaruoa 
PolskiegQ. l2) 

w, .,,,,;„ '""v!m i '"ajomym dono-1 
::: z ~. iz podobało się Pa11u Bog« :.1ab111ć z t.-
g•> b .,.,. am mPją, najdroższą, żonę 

śp Franciszkę Gaszyńską. 

I Pogrzeb odbędzie 1:\ię w pi,tek 4 bm. o 
l?Od z. 8 z rn.n:i. z dornu chrrych w Oaterfeld. 
O liczny udział w pogrzebie i o pobożmi 
w est<'li .ienie zA. duszę zmarł j uprasza w 
smutku pogr~ż ny mąż I ' . J<'r, GHz}ński z d'iećmi. 

Towarz. gimn. „Sokół'" II. w Oberhausen 
podaje do wiadomości wszystkim druhom 

. g.nLazda naszego i gniazdom sąsiednim i 
wsz1 stkiem rodakom w Oberhausen i o_, 
ko~icy, którzy stronią od Sokola, iż urzą
dzamy zabawę latową dnia 6 s1erpniai r. b. 
na którą wszystkich serdecznie zaprasza
my. Początek zabawy o godz. 4 na sali 
p . W ebera. Na zabawie będą ćwkze.nia 
woln(;I, na sprzętach i piramidy przy o-
świetleniu bengalskicm. Wydział. 

Uwaga: W tę samą niedzielę ·odbę
dztte się zebranie o godz. 3. Cwicze.nia od
będą się w sobotę o godz. 6 i w niedzielę 
o godz. 2, o co uprzejmie prosi 
{2) Naczelnik. 

Bottrop. 
W niedzielę .dnia 6 sierpnia o g.odz. 3.0 

p.o południu odbędz~e się generalne zebra
nie Tow. św. Jacka i Tow. św. Stan~sława 
K. na sali p. wdowy Iiesse w De:llwig. 
Uprasza s;ę wszystkich czfon.ków tych to
\varzystw, by się jak najliczniej zebrali. 
Goś·ci e mile widziani. 

Uwaga: Upraszamy wszystk1icll 
czlonków, którzy posrndają oddawna ksią~ 
żl\ii z biblit0teki Tow. św. Jacka by taikowe 
oddali j bibliotekarza p. Demla mistrza 
kra\viecki,ego, albo na generalnem zebra
niu, gdyż każdy członek który _wy.poż~
czył książkę, jest w księdze zap~sany taK 
dlugo, dopókii książka nie z,wróc1. Zwra
camy czytelnikom kSiiążek z bibUoteki u
wagę na § 7 w ustawach Tow. św. Jacka. 
(2) Zarząd. 

Towarz. św. Jana Ew. w Witten 
lonosi swym członkom, 1ż w ni.edzielę 6 

sierpnia po pol. o godz. 4 .odbędzie si·ę 
nadzwyczajne zebranie i to w sprawie o
boru 11owe2:0 przewodniczącego. Cz.lon
ko'.Ą ie, kcórzy zalegają 3 mie1siące z sklad
kami miesięczne.rrtn, a chcieliby glosować, 
mogą się przed czasem uiścić. O liczny 
udzia! w zebraniu prosi , (l) 

Zarząd. 
Koło śpiewu „l(alina" w Hillerheide 

donosi swym czlonkom, iż miesięczne ze
branie odbędzie się w niedzielę dnfa 6 sier
pnia o godz. 4 po poł. na sali p. Meckling
hofa na które się wszystkich czlo1nków 
zapr~sza. Goście mile widz:1aini. Cześ~ 
polskiej pieśni! Zarząd. (2d) 

Bractwo Różańca św. w Schonnebeck 
podaje do wiadomości swym Braci'Om 
Siostrom, iż 5 sierpnia po pot o godz. 3 
przybędzie polsk1 spowiednik sluchać spo
Wledzi św. W niedzielę przystępujemy <J 

godz. 7 wspólnie do Komunii św. P.o pol. 
o godz. 4 kazanie. Uprasza się Brad i 
Siostry, aby się każdy zaopatrzyl w oznak 
i nie wstydz.tl się wizerunku Matk1 Bo
sk1ej. Jeżeli miejsce będzie do zebrania, 
będzie 1ogloszone z ambony. Uprasza się 
wszystkich Rodaków o jak najliczniejszy 
udział w l(omunii św. (1) 

Nadzelator. 

Bochum-Wiemelhausen. 
Wii.ec „Zjedn. zaw. pal." odbędz.ue saę 

w niedzielę dnia 6 sierpnia po pał. o godz. 
4 na sali p. Kickut, dawtrliej Hanefeld, przy 
kośdeJe. katOllkkim. Będzie też obór mę
ża zaufania. Mówcy przybędą zamiejsw
wi. O Liczny u<lzlał prosli (d) 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

~~i.. 4:'~ ~A~ A~;~4~ łh:..;:W!::.~~~~~ ·~~ 
~~~i~.-.,. ~~=~"?~~-.,.~ V""11\~~4l,~ .- ~~fi"·· 
Główny komitet wyborczy polski dla 

Westfalii, Nadrenii i sąsiednich prowincyj. 
W niedzielę 6 sierpnia odbędzie się 

posaedzenie „Głównego komlitetu" w Es
sen o godz. 5 po pot w lokalu p. Van de 
L·oo przy ul. Schlitzenbahnstr. 

Na porządku obrad: Wybory uzupeł
n~ające do parlamentu oraz sprawy orga
nizacyj wyborczych. 

z powodu ważnośd obrad prosimy, 
aby wszyscy czlonk·owic na p.awyższe ze
bradie się stawili. 
Główny komitet wyborczy polski dla 

Westfalii, Nadrenii i są~ednich prowincyj. 
A. Wojczyński, pr. J. Wilkowski, zast. skr. 
I "1~~k . .®. ~\\'.i.~11, ~lf,~!lt-_#JJ,..;.4k<.A~~~~,;!}~.§!(f.<. 
~~ ~,'i'"'!fi~:-o;.ilit -;,lfv.~ -~w~.- „.~~F~~ ~ 

Obwieszczenie! 
. Posi·edzenie powiatowego kiomitetu 

wyborczegio na powiat wyborczy Essen 
odbędzie suę w Essen dn[a 6 sierpnia o 
godz. 3 po po,udniu w lokalu p. Van de Loó 
przy ul. Schtitzenbahnstr. 

Pionieważ mamy bardzo ważne spra~ 
wy do załatwienia z powodu uzupelniają
cych w1ytb0irów, przeto prosimy, aby wszy
scy czlonkoiwie w komplecie się stawili. 
Zwrncamy uwagę panów przewodniczą
cych oraz kh zastępców komitetów miej
scowych, którzy z tytulu tego są także 
członkami „Komitetu powiat{)IWcgo", aby 
żadnego na posiedzeniu nie braklo, wybo
ry 1bowfi,em za plecami, czuwajmy więc, 
aby przez -0zięblość nie zastały nas nic
P rzygotowainymi. 
J. Wilkowski, przew. A. l(oźl~k, sekr. 

Powiatowy komitet wyborczy polski" 
na powiat Essen: 

Baczność Herne! 
W dalszym ciągu zostali. obrani męża

mi zaufania:: 1. Józef Nowak, m1ieszka na 
ul. Rottbruchstr. 41, upoważniony do zbie
rania składek na ulicę R.ottbruchstr. 2. Ja
kób Pawlowskli, mieszka przy ul. Bahn-· 
hofstr. 71, dla· ulic Bahnhofstr., von der 
łleydstr., Wilhelmstr. i l(alkstr. 3. An
drzej l(rzyżanuak, mieszka przy ul. Mittei
str. 8. Zbierać będzie na ul. Mittelstr. i je
dnej c'Zęści Neustr. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie." 

Towarzystwo św. Idziego w Giinnigfeld 
donosi swym członkom, iż towarzystwo 
bierze udział we wspólnej pielgrzymce do 
Ne\viges dn:ia 6 sierpnia br. CzlonkoW)ie I 
powi.nni się w czapkach i oznakach towa
rzyskiich stawić. Proszę ty.eh Polaków, 
którzy nie są w towarzystwie, aby się 
też do nas przylączyN. Siostry Bractwa 
Różańca Ś\V. proszę o jak najlicz1niejszy u
<l211ał w pielgrz,ymce. Wyjazd z dworca 
ttorde~-iEiikel D godz. 7 minut 12. l(artk1 Wiec przedwyborczy w Dellwig 
bUetowe można inabyć u Walentego An- odbędzhe się w ni.odzielę dnia 6 sierpnia o 
<Lrzejewskiego, ulica Kościelna nr. 62. Po- godz. 110 przed pot nai sali p. łliilsebu-
wrót z Newiges o godz. 6. Sposobność scha, przy k-0tpalni ,;Neu C-Oln" (przyst~-
do spowiedzi św. jest w piątek dnia 4 sier- nek .kolei elektrycznej Essen-Bottrop). 
pnia caly dzień. Blogosławieństwo będzie Wszystldch R.odaków z okolicy uprzejmie 

Baczność! Alstaden ! Baczność! 
Ninieiszem zapraszamy Szan. Gniazda 

okręgu VII nadreńskiego oraz i te gniazda, 
l(cla śpiewackie i towarzystwa, które za
proszeń nie odebrały, tak samo szan. pu
bhczność z Alstaden i dalszych okolic, na 
naszą drugą rocznicę istnienia, która się na 
dn.iu 13 sierpnia rb. na sali p. Grothloh nad 
Ruhrą odbędzie. 

Program rocznicy: Od godz. 3-4 
koncert w ogrodzie, wykonany przez dh. 
Podeszwę z Alstaden. Od godz. 3~-5 
przyjmowanie gniazd sokolich oraz brat
nich towarzystw. Otwarcie uroczystości. 
1. Marsz „Sokolów" „Ospały i gnuśny'·. 
2. Powitanie druhów i goścr przez druha 
przewodniczącego. Od godz. 4-50 (k<m
cert na sali i gry towarzyskie), 1. Cwi
czenia dowolne na a) prężniku, b) porę
czach, c) skoczni. 2) Cw1czenia Jednostek 
o nagrody na przyrządach. 3) Cwiczenia 
wolne. 4. Rozdanie nagród, o godz. 8 ta
niec. W czasach pauzy tańca będą przed
stawiane humoreski, monologi oraz dekla
macye. O godz. 10 wieczorem piramidy 
przy oświetleniu bengalskiem. 

Zaznacza się, aż gniazdo najliczniej 
przy bywające otrzyma nagrodę hoino ro
wą. 

Uwaga Każdy druh ipowirnien się 
kartą legitymacyjną wykazać. Czolem ! 
(4) Wydział. 

Holsterhausen. 
Zginęło mln 37 znac~ków, ktoby je zna

lazl, zechce mi je oddać. (1) 
franicszek Kłodziński, mąż zauf. „z. Z. P." 

Holsterhausen, Dorstenerstr. 26. 

6 
dotychczas 

• handel win 
skład tow. kolonialnych 

• o • 
$ w bardzo dobrem położeniu przy 
~l' nowej kolonii kopalni II .,Deu- . 
• tscher Kaiser", chciałbym Pola

kowi zara,;r, odstąpić pod kon1yst 
nem i '' arunkami. Jest też na 
sprzedaż koń z wozem. 

. Jan Nowak, 
Jlarxloh, ul. Mittelstr Gl. 

Księgarnia polska w Habinghorst 
poleca wszystkie towary galanteryjne jako to: 
zabawki dla dzieci, ozdoby wlosów dla pań, 
szczoteczki do wąsów, grzebienie, świece, har
moniki, noże kieszonkowe, olejki, wszelkie ma
teryaly piśmienne i wyroby papierowe, miano
wicie olbrzymi wybór kart z widokami, powin
szowań. Dalej polecam wszystkie towary reli
gijne, jako to: krzyże, różaflce, szkaplerze, 
figury wszelkiego rodzaju. Olbrzymi wybór 

KSIĄŻEK DO NABOŻEŃSTW A 
ł powieściowych, kalendarzy i t. d. 

Oprawiam obrazy wszelkiego rodzaju pod 
zupelną gwarancyą oraz dostarczam wszelkie 
obrazy tak narodowe jak i religi}ne. Mia·nowi
cie towarzystwom dostarczyć mogę stępie, pa
miątki wszelkiego rndzaju. Dla Sokołów naj
lepsze sokoliki, śpilki, broszki nar„ laski, łań
cuszki itd. 

.Osobom, które wyżej wymienione towary za
mawiają, mianowicie Soko.tom, daję wysoki ra
bat, jeżeli zamówią za przeszlo 5 mr „ i towary 
tę dalej sprzedać będą. Towary wysylam 
tylko za zaliczką lub za poprzedniem nadesla
nieµi pieniędzy. Zamawiających proszę. aby 
zawsze swój dokladny adres podali. O pop~r
cie interesu prosi 

Marcin Jarczyński 
w Habingborst, poczta Rauxel, Romerstr. 20. 

I 

Józef oski 
w Herne, 

poleca 

ko1·ony ślubne, welony, pier· 
ścionhi Unbne) broszki, krzy
żyki złote i pozłacane z łań

cznszkamł, korale prawdziwe 
siekanki, prawdziwe bnrszt)'ny 

wiele innych rzeczy. 

F. Józef oski 
w HERNE, 

ul. B a h n h o f s t r. 52. 

Naprzeciw Nowej ulicy. 

dane tu w naszym kościele o godz. 8. O zaprasza 
jak najhcznnejszy udział w pielgrzymce u- Powiatowy komitet wyborczy polski na Za inseraty i reklamy R.ooakcya wo-
pra.sza Przewodniczący. (1) pow.iat Essen. bee publi'czności me odpowiada. 

~~ . ..J~~......, . ...,;-..,1~~,.....~ .... 
PLUSZE Z MEBLI czyści i po rozpruciu 

farl;uje oraz w piękne wzory wyciska. l'AR
BIERNIA OALLUSCHl(E, PRALNIA W BO. 
CHUM. Tel. nr. 911 . 

Filie: Hołstede. Iiernerstr. 259; Heroe, 
Bahnhofstr. 3. 32, 73, 134; Elckeł, Robilaghau
seo, Linden, Hattinaen. Langendreec, Włttea, 
Auoeo, W erne, Ltitgendortmuad, Marten. Ka
stroP. Wattenscbeid. Kamen, Marten. Dortmund. 
~~~„.....,.~~......,~ 

Skład skó•• I 
w Gelsenkirehea, ul. Bochumerstr. 20 
poleca po naj tańs1ych cenach akór~ wyk:ra.
wan11i (Lederauseehnitt) orn wszelkie arty
kuły ezewakie. DalAj polecam dla rekru- I 
ti>w: kuferki. szczot~ i i szelki. dokładnie 

weaług przepisu. I 
Franciszek Drobig, 

UWAGA: Pr1Jy zakupnie za 1 mr. 
portret z zemiemalii darmo. 

Mg • 
Służącej 

która · umie potować poezukuje młode 

polskie małżeństwo w Ha.gen. Zgłosze

nia do ekspedycyi „ Wiar. Pols." Bochum. 

· Polecam mój bogato za.opatrzony 

skład skóry na po
deszwy i wierzchy 

jako też WJ'krawane poa«>szwy, 
~bol~wy podheg miary i wszelkie . 

artykuły szew'lki.e • 
Wit ten Witten 

Karol Balhorn, 
Oberstr. (. Oberstr. 4. 

ooooooooooooooooocooooooooooon o o 
8 Przy dobrem powietrzu 8 
8 każdy maluje sobie podłogi a ku. g 
8 puje u g 

8
8 Rosenthala i sp, g 
0 najl pszy g 

·1 dm·~'ru?1p~U~~~nkr:y ~dk. I 
a schnie i st je się twardy, j ik kość. O 

§ Najlepszy lak 60 fen I 
g Wattenscheid, g 
O w pobliżu kościoła. katolickiego. 
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Postbestellungs-Formular. 
Ich besteUe hiermitt bei dem Kaiiserli

chen Postamt ein Exemplar der Zeitung 
„Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitungs
pretisliste 128) fil August und Saptember 
1905 und zahle an Abonnement u. Bestell
gekl 1,28 Mik. 
;>, I 
~Gil 
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Obige I ,28 Mk. erha.Jten zu haben, be
scheinigt. 

. d. . . 190.„ 

Kaiserliches Postamt ... 

. P ostbestellun gs-F ormular. 
Ich bestelle hiermitt bei dem l(aUserli

chen Postatńt ein Exemplar der Zeitung 
„ Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitungs
preb:slis te 128) fil August wnd Saptember 
1905 und zahle an Abonnement u. Besteli

gekl 1,28 Mk 

Obige 1,28 Mk erhaJten zu haben, be
schemigt. 

. . . d. . . . . . . 190„. 

Kal8erłlches Postamt ... 

--'"-'--·· ·-~·~ · Za •nt. uakla4 i redakcn od powicddalay A~ to•' Br 1 ~ • k · w Bocum- NatJad• i czcioDkami W1dawalct-n "Wia ran PołUiea:ou w Bocham. 
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Wychodzi codzie1mie z wyjątkiem dni poświatecznych 
'przedplata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
1 mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
Wiarus Polski" zapisany iest w cenniku pocztowym I lmlt Bite za llarc I Ojczyznę I 

Za inseraty placi s ię za miejsce rządk drobnego druka 
ogloszenia zamieszczone przed in eratanń 40 fen. Kto 
cz sto oglas:r.a, otrzyma rabat. - Li ty do „ 'ianisa 
Pol kiego" należy franko~ ·ać i podać ~ nich d lad-

" pod znakiem „t. polnisch" nr. 128. ny dres piszącego. Rekopisów ·e nie z •rac . 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia lmajduje się w Bochum, przy ulicy · Maltheseretrassc. - Adres: "Wiarus Polski", Bochum. - Te I uf o n u nr· 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

•ówić, czytać i pisać po polsku! Nie jest 

Polakiem, kto potomstwu swemu zniem

czyć się pozwoli! 

Z wypadków dnia. 

Nowela górnicza została urzędowo ogło

szoną. 

„Staatsanzeiger" ogłosił uchwalone w 
sejmie pruskim i izbie panów zmiany do 

· ustawy górniczej. 

Reformy w Rosyi - dopiero po ukończe
niu wojny. 

Pr~zes rady mmistrów hr. Solskli o
świadczył prezesowi moskiewskiego urzę
du rolniczego Oolowinowii, że reformy w 
RosyJ zaprowadzone z1ostaną dop1iero po 
zakończeniu wojny. Trepow zaś ośw1ad.
czyj Golowinowi, .że przekonany jest, iż 
sądo"\\lnie ścigani zostaną ucz.estnicy 
kongresu ziemstw, który był nielegalny. 
QolowJn uskarżał się bowiem Trepnwow1 
na wrogie stanowisko policyi wobec kon
gresu. 

W Rosyi niepokoje i rozruchy krwawe 
bez końca. 

Z Rewlu donoszą, że po.Jicya i kozacy 
zderzyli się z robotmkami, którzy napadl11 
na Więzienie śledcze. Liczby rannych i 

· zabitych telegram nie podaje. 
W Noworosyjsku strejkujący robotni

cy kolejowi usiłowal1i przeszkodzić obsłu
dze pociągu i polożyli szyny żelazne na 
relsy. l(ozacy dal·1 ognia fo robaitnlitków 
i bili szablami. Telegram zaznacza, że wie
le osób ponioslo śmierć lub ciężki1e obra
żenia. 

·Telegramy" 
M e d y o I a n. Przez osunięcie się góry 
zasypany został budynek, w którym znaj. 
dowało się 12 osób. Dotąd wydobyto 2 
trupów. 

S z t o k h o I m. , Parlament szwedzki 
zostanie dziś zamknięty. Nowe ministe
ryum objęło już rządy. -

S k a I m i e r z y c e. W .środę rosyj
ski żołnierz nadgraniczny zastrzelił na ter
rytoryum pruskiem 13-letnią dziewczynkę 
zbierającą kłosy. 

Pe t er s b ur g. Widoki zawarcia 
Pokoju zmnfojszyły się znów znacznie. 

W i e d e ń. Rada ministrów postano
wiła zamknąć równoległe klasy czeskie 
Przy niemieckiem seminaryum nauczyciel
skiem w Opawie, i uchwaliła założyć sa
modzielne seminaryum czeskie w Polskiej 
Ostrawie. 

·- ------ -· 

Polacv na obczyźnie. ... 

50 marek albo 10 dni więzienia! 
W czwartek dnia 3 bm. stawał redak

tor pisma nasze~o p. Antoni Brejskli prz~ 
sądem ławniczym w Bochum w sprawie 
Procesu „Sokoła" w Charlottenburgu. 0-
·skarżooie zarzucało p. Br., że. _wYdrukował 
we „Wiarusie Polskim" dokument urzędo
w,y, dotyczący procesu „Sokola" w Char
lottenburgu zanim po.stępawanie sądowe 
ukończone 'zostaiło. . 

Jako rzeczoznawca stawał lwrrusarz 
·obwo<lowy p. Gohrke z Dortmundu, .który 

zeznał, że z treści wynika, i·ż postępowame 
sądowe jeszcze ukończone nie zostało. 
Przewodniczący sądu dowodził, że gdyby 
postępowanie sądorwe bylo już ukończone, 
toby byto stato: ... uzasadn1enie wyroku 
„brzmiało", a nie „brzmi". Pan A. Brejskri 
podniósł, że po polsku zupe!fn1e poprawnie 
w tym przypadku można powiedzieć 
,,brzmi", że z tego 1iż tam powiedziano 
„brzmi", wcale nte wynika, że postępow1-
11ie jeszcze ukończone nie zostało. Nie jest 
też możliwem, tak mówU p. Brejski - aby 
mnie skazać miano na mocy zeznania rze
czoznawcy p. Gohrke, skoro nic ma naj
mniejszego dowodu na to, iż w czasie ogło
szenia wzmiankowanego artykułu rzcczy
w11ście postę(}owanie sądowe jeszcze ni<! 
było uikoń,czonc. Należałoby się o tern u 
pewnić, zapytując się w Charlottenburgu. 

Mimo to wniósł prokurator o tydz1ri1 
więz1Lmia. Sąd skazał p. Brejskiego na 50 
marek od.no·śnie 10 dni więz1enua i koszta. 
Przewodniczący sądu zaznaczył między 
innemi, że rejestr grzechów p. Brejskiego 
jest w sądzie już tak wielki, iż nie może się 
spodziewać, aby w przyszłości znaleść się 
miał jeszcze sąd, któryby go skazał na ka
rę pieruężną. 

Jak w1iadom-0, toczą się przeciw p. B. 
jeszcze 3 inne procesy. 

„Sokolmiitze - Maciejówka - polnischer 
Nationalitat". 

Jak już donosHiśmy, nadala policya w 
Steele taką nazwę naszym maciejówkom. 
Wiadomo też już, że p. Dwnia wygrał prn
ces, jaki1 miał z powodu, że szed'l w Steele 
w maciejówce. Prokurator jednak ni·eza
dowolony z wyroku, więc sprawę rozpa
trywać będzie jeszcze raz wyższa mstan
cya. 

Wiec przedwyborczy w l(amap 
odbył się w niedziel·ę, dnia 23 lipca pod 
przewodnidwem pl'lezesa komitetu powia
towego. Wszyscy mówcy byli zdama, że 
tyłko na Rodaka głosować nam wypada. 

Prasa zagraniczna a protest 
Polaków zaboru rosyj~kiego, 

Il. 
W tych dniach poc:Lniiesiono jeszcze 

znaczenie sprawy polskiej w obozie jak 
najmniej do nas zbliżonym,bo w obozie 
nacyonalistów francuzkich. 

W ostatnim numerze. tygo<lnika ,,L'
energie franc;aise", redagowanej przez A. 
Cherodme'a znajdujemy artykul wstępny, 
wykazujący, że polityr.y francuscy powin
ni zwrócić baczną uwagę na sprawę pol
ską. 

Andre Cheradame należy do bardzo 
ruchliwych publicystów obozu nacyonah
stycznego. Jak wszyscy nacyonałiści, byt 
on a nawet jest dotychczas za(}alonym 
pr~yjaC'ielcm Rosyi i zwolennikiem przy
mielrza francusko-rosyjskiego, choć spra
wę tę stawia nie na gruncie uczuć, ale na 
gruncie rzeczywistego interesu , f;a_nc~' I 
Cheradame jest wrogiem Prnsa~o'\ i :' e 
wzroście potęgi Niemiec upatrnie grozn~ 
niebezpieczeństwo n:ietylko dla francyi, 
ale i dla Europy. 

Pomó,vimy dziś - pisze .,L'encrgu: 
frarn;aise" - o sprawie polski~J, o ~tó~e1 
nic się nie mów~, ale która za k1,lk~ miesię
cy przybrać może groźne znaczenie: . . 
. My tu we francyi oddawna iuz me 
wi~Y nic o Polsce. Myślimy, że. P~lska 
zmarla ,a przecież ona żyje. Rosy1sk1 od
lam Polska pozostaje pod w.rad.z~ czyno~ 

'k 'w którzy są moż'e na1gors1 z cale1 
wm o ' · · e prze Rosyi i którzy w znaczneJ m1er,z -

szko<lzm Mikołajowi Il. za .vrzeć ze swy
mi polskimi po<ldanymi ostateczny pokój, 
który byłby równie korzystny dla Peter -
burga jak dla \\ar zawy. Co się tyczy 
tej części Polski, która jest pocldan<\ Pru
som; to jest ona ciągle przedmiotem JJaj 11-

rowszego i 11ieustającego ucisku. 
Otóż, z chwilą rosyj ko-japoilskicj 

wojny sprawa polska zjaw,1a s1G znm 1 na 
horyzoncie politycznym nietylko z powodu 
ruchu rewolucyjnego, którego echa ~ <lu 
nas dochodzą. ale z powodu postawy, jaką 
Niemcy zdają s1G być skłonncmi, stósO\ 'nic 
do okoliczności, zająć wobec Rosyi. 

Podczas wojny na Dalekim Ws ho
dzie, Berlin nieraz już zastanawiał się, jn
kuej mu się trzymać wypa:cla polityki ,,. 
stósunku do caratu. 

Początkowo w Berlinie zdaje się \\'1e
rzono w ostateczne zwyciQstwo Rosyi na 
le.idzie i wszelkimi sposobami starano ' ię 
umizgać do cara. W tej polityce niema 
nic dziwnego, jest bowriem oczyw1st m, 
że jeśli dla Niemiec było rzecz~ korzystną 
osłabienie R.osyi w Europie, to było zara
zem niemniej pożądaną, aby Rosya mogla 
na Dalekim Wschodzie oprzeć się Japonii. 
Ponieważ bowiem R.osyanie źle są przy
gotowani do wszcchśw1iatowego handlu~ 
cały zysk z po<lboiu Mandżuryi i jeśli to 
możliwe, ta:kże l(orei zagarnGliby sprytni 
kupcy niemieccy. 

Potem następuje drugi okres polityki 
pruskiej. Gdy zwycięstwo Rosy~ okazało 
się wątpłiwem, w Berlinie postanawiano 
wyciągnąć zyski z pogromu armii rosyj
skiej, moiJliwie powiększając oslabienie 
Rosy1 w Europie. Z chwilą rozwoju za
burzeń wewnętrznych w Rosyi, w Niem
czech wdzą się widok'i na rosyjską Pol
skę. Dopóki Rosya byla potężną, Wszech
niemcy wymieniając pi;Jnfie gmpy niemiec
kie w Kurlandyi, w Inflantach i w Polsce, 
nie ośmielali się jednak wystąpić z natych
miastowemi pretensyami do tych zicim; 
zadawalniali się tern, że mówili o Austryi 
i Iiolandyi. Ale obecnie, gdy rewolucya 
w Rosy1 dosięgnęła tego stopnia, że nie 
można być pewnym, czy pailstwo cara po
trafi ,jej się oprzeć, w wszcchniemieck11ch 
środowiskach powstaje nowy prąd, zmie
rzający, w razie uszczuplenia Rosyti do za
boru pod nieokrcśl ną dotychczas form<t 
części brze.gów Bałtyku i Polski. 

Znamy bardzo poważnych Polaków, 
którzy mocno zaniepokojeni tym ruchem, 
bo w tych krajach jeśli 1stn.tej4 nawet zna
czne miasta niemieckie ja,k Dorpat, tódź 
itd., olbrzymia w:iększość ludności jest pol
ską. i ieśli ta ludność nie otrzymala ' Pe
tersburgu ustępstw, których przed dziesię
ciu Iaty było można tak tatwo i zn~czn:' 
jej udzielić. to nie widzi ona żadnego po" 
żytku w przejściu pod jarzmo pruskie. któ
re w praktyce jest daleko bardziej surowe 
aniżeli system rosyjski. 

Czy rząd berliński pozwoli 1ę unieść 
temu wszechniemieckiemu prądowi? Nic 
sądzimy. Polacy w Poznańskiem dowie
dli, że są wcale niełatwo strawni. to też 
powiększać ich liczbę, byłoby bodaj r~c
rozumnem. Ale na drugnej stronie w zech
nicm1ecki nacisk jest bardzo silny. Należy 
więc już obec111ie zwróci..; uwagę na te dą
żenia polityczne, które niewątpliwpe ą do
piero w zarodku, ale które są groźne dla 
wszystkich Polaków. -A Polacy - o tern 
się zupelme zapomina - reprezentnią w 
Europie 12 ( !) mi11onową grupę". 

Tyle d11iennikarz francuski o Polsce. 
Wywody jego są znamienne, jakkolwiek 
wiadomości jego o Polsce nie są bardzo 
dokładną, bo wiadomo na przykla<l, że Po
laków w Europie mamy me 12, lecz prze
szlo 20 mllicmów. 

Z powodu protestu założonego do Ra-

dy ministrów przeciwko u hwalom k mi
tetu mir1istró' , pi ze petcr bur ka .,Ruś". 

, DDkument ten - pi ze „Ruś" - de~ 
gra niewątpliwie wybitną role w hi toryi 
to unków rosyj ko-pol kicl1. Bardzo zna

czna, pod względem liczebnym i j, ko" 4

0-

wym, część poleczeł1stwa polskie o u
zynila krok tano cz ·, p0 którym trudno 
ię ludzi . co do i totn g tanu r7...C z r ~ 

l(róle twi Polskicm. 
Prze zlo 350 osób, z wi lu \\ bitnem 

nazwiskami w kraju na z Je, podało mc
mor rał i wyraZliłO ąd z PO\\ odu u tęp t 
i ulg dla lndnoś J Król stwa Pol kiego, za
znaczonych '"~ ni da\\ no ogłn zonych 11-

chwalach kmnitetu minfistrów. Organiza
torowie ruchu dołożyli, rzecz OL:Zywi ta, 
wszelkich starali, ażeby w tąpi na pod
st1:1Jwach najszerszej solidarności ' zy~ 
stkich warstw ludności. I om1Qdzy podpi ... 
anymi Iła uokumc11cie znajdujemy przc<l
sta\\~icieli wszystkich J·tas połeczn rch, 

wszystk1chzawod6w i profcsyi. Ob ~'a
tcle podpisaH Jako przcdswwicielc swc•ch 
pow.iatów. Każdy z podpisanych uważa 
za swój obowiqZL>k przesylać drog~\ telc
graficzn~ li h~ osób tej grupy, którą san 
przedstawia. Prócz tego na r"Qce sekreta
rza stanu, hr ..... olskiego napływah\ telegra
my od różnorodnych organizacyi połccz
nych, dokumentuj~ce, że oisoby, podpi ·ane 
na memoryalc, są w 1stocue przez nie upeł
nomocnione. 

Działalność parlamentarnego 
Koła po!skiego. 

Wiec przedwyborczy ,,. ToruniLI 
odbyt się w niedzielę na sali ,.Muzeum' ... 
prźy dosyć licznym udziale zgromadzo
nych. 

Glównym mówc'l byl kandydat na po
sla P. Jan Brcjski z Torunia. 

Pptrąciwszy pokrótce o uwiadomienie 
mówca rozw'iódl się o działalności 110\ ego 
Y.ola polskiego parlamentarnego \\' -drugim 
roku jego istn~.;nia. 

Najobszerniej mówal pan Brej k1 o 
wniosku tolerancyjnym zmierzającym do 
zapc\ nicnia wszystkim obywatelom zupcl 
nej wolności wyznania i wykonywania o
bo\viązków religijnycli' każdem z państw 
rzeszy niemieckiej. Wmo ek ten. pop}cra~ 
11y nie tylko prr.cz posłów katolickich tj. 
Polaków i centrowców, Je z nawet prze4 
socyali tów, najgwalto niej Z\ a1czali J>O
slowie narodowoliberalni, którzy przy te ' 
okazyi w sposób niesłychany napadali na: 
kośDlól katolicki. Wlosy tawaly na glo
wie, kiedy się słuchało, o narodo\ i łib~
ralowie wywłóczyli, jakie brednie powta
rzali, ile wymyslów bczczeh1ych i 
kłamstw wierutnych odgrzali, byłe nic do
puścić do uchwalema w1uo ku, który zmie
rzał głównie do tego, żeby np. w księ twi 
brunświckiem ksiądz katoli ki nie był zmu 
szony pro ić o pozwolenie pastora luter
skiego, jeżeli chce. m zoę św. odpra\ · ć, o-
chrzcić dziecko lub pogrzebać umarlegJ. 
Narodowi lib"ralowie dali dowód, w dziś 
jeszcze są takimi wrogami l(ościola katoli-

. ckiego. jakimi byti podczas valki kultur
nej, kiedy to mając wuększość ~1 ejmie. i 
paTlamencie oraz przemożne \: pl ry na 
rząd,{) adzali we więzieniu Bi kupów i ka 
planów. zamykali kościoty itd. - Narodo
i; • liberałowie nie tylko Kościół katoli kJ 
lecz także różne ekty prot tanckie hcie 
Iiby uczynić powolnymi narzędziami rzą
du. - Dla tego na\ oły\Vał pan Brcjski do 
wałki p.rzcciw narodowym liberałom, po
czem mówił o stanowisku l(ota polskiego 

·w sprawie traktató\V handlow 1ch. "" ~ 
Jak wiadomo, rzą<l nJeniiecki, korzy

stając z osłabienia Rosy1 1 wytargował so 



bie jej zgo<lę na wysokie da, podrażają~ 
chleb i mi~so, co nictylko jest uszczerb
kiem dla naszego ludu robotniczego i rze
mieślniczego, a bez znaczenia i istotnej ko
rzyści dla rolr11ctwa lecz na dobitkę zupd
nie rujnuje rolnichvo polskie pod zaborem 
rosyjskim. Stojąc na stanowisku ogólno
naro<lo.wem a chcąc zarazem da'~ robotni
kom i rzemieślnikom naszym dowód dba
lości o ich potrzeby, zamierzało l(ofo pol
skie przyczynić się do obalenia niesprawic 
dliwych traktató\1\. Ale co się stalo? Oto 
przywódzcy stronnictw, mających \Vię
~szość w parlamencie, a wśród nich prze
dewszystkiem narodowi Hberalowie, ulo
żyl1 się z rządem poza parlamentem, że u
chwalą wszystkie traktaty bez zmiany.' 
Posiewie polscy, d0\vied1'tawszy się o tern 
i widząc, że dyskusya w parlamende bę
dzie już tyLko komedyą a obliczyv;szy, że 
glosy polskie nic nie znaczą wobec ogro
mne] większości, clom i traktatom przy
chylnej, postanowili krzywdziC11elom ludu 
okazać pogardę swoję i zaprotestować 
przeciw zakulisowym, szkodliwym dla lu
du konszachtom w sposób poważny a do
sadny. Oto przed samem glosowani·em 
1ad traktatami, których przyjęcie ogromną 
większością zapewnil,i rządowi narodowi 
hberalowie i sp., wszyscy poslow1e· polscy 
powstali z miejsc i demonstracyjnie opu
§a!li salę. Traktaty z.ostały uchwalone. 
Jeżeli wskutek tych trnktatów podrożeje 
chleb i mięso, to lu<l będ21ie wiedział, że to 
dzjefo1 narod·o·wych ltberalów i stronictw 
z rr.tmi sprzymier~.onych. 

Narodowi li1b-eralowie i przy innych 
okazyach daJi. dowód wielkliej nieżyczli
wości dla ludu a mianO\\' tcie dla robotni
ków. 

Okazało się to także z okazy11 intcr
pelacyi w sprawie olbrzymiego strejku 
górników w Westfalii i Nadrenii. Kiedy 
nawet rząd i mektórzy konserwatyści 
przyznali robotnik-om pod nuejednym 
względem rncyę, to różni posl10twie narad.o 
wo liberalni walczyli przeciw robotnikom 
z niepojętą zaciętością i z niestychanem 
zaślepieniem. Mówca za upoważn:ieniem 
kola poi. wystąpił w obronie streJkują-
cych: ' , · ' 1 

Ko1o polskie należy odio tych nielicz
nych w parlamencie stronnictw, które po
piera.ty i to nieraz bairdz.o daleko idące 
wnioskłi w obronie stanu robotnJiczego·. 
Nie ustępuje kofo polskie w życzliiwości 
dla ludu pracującego żadnemu ze stron
nictw parlamentarnych. Mówca wielo
krotnie przemawial w sprawach rob-Otni-

-czych. Uczyniono mu z tego zarzut, że ni
by szedl za daleko w obronie riobotmków, 
ale przecież tego, co dobre·, sfoszne ·i spra
wiedliwe, nigdy me będzie zawiele. Zre
sztą - tak rnówil p. Brejski· - działałem 
z polecenia kola polskiego, które każdemu 
z poslów przydziela te sprawy, na których 
S!ię zna najlepiej. K..siięża przemawiają \V 

f:•,il ~ 

Panna .do towarzystwa. 
Powieść Ksawerego de Montepin. 

7) 

(Ciąg dalszy). 

Pa.n de Garennes 11\ic me odpowkidziat 
Rydle, którymi Się postugiwali, wraz ze 
slomą wrzucili do wózka, poczem prze
stępcy odjechali drogą, prowadzącą do Pa. 
ryża. Vandame popęd.zal z całych sit ko„ 
ł'lia. 

Nieboszczyk będzie tu spał spokojnie, 
przyrzekam, że go niikt niepokoić nn.e bę
dzie. 

- Tem gorzej dla niego, jeśli dostanie 
ochwatu - szepnął Juliusz - mu~irny na 
czas stanąć. 

MinęLi Chapelle- en-Serval i po godzi
nie byli już po za \Vsią Luwru. 

Burza przycichła, wypogadzało si1ę nie 
bo; deszcz mżył drobny, -niebawem prze-
stał padać zupelniei. · 

Dnieć zaczynało; dwaj mężczyźni spo 
ceni przy kopaniu dołu, drżeli teraz od po
rannego chłodu. 

- Co zrobimy z narzędziami? - za
gadnął Filip. 

- Zostawimy je tutaj - odparł Van
·dame - n5e możemy ich przywoziić do Pa. 
ryża. 

Zatrzyma\\'SZY wózek, rydle wrzucił 
w rów, wypelniony wodą po buriy. Tro
chę dalej cisnął na pole dłuto, dalej jeszcze 
pozbył s[ę wiązek słomy, także już nic 
'kompromitującego nie pozostała w koczo-

_·bryku. 
- Odnośnie do wózka i konia zmie

'!Jliarn pderi.votny mój program - ośw1ad
-czyl Juliusz - bydle zmordowane, sprze
(fając je tlzisi'1j, otrzyniahbyśmy tylko war 

sprawach kościelnych, prarw11ky w spra
wach sądowych, proiesorow1e w spra
wa-eh szkolJJych, rolnicy w sprawach rol
nictwa, a o sprawach robotniczych - ob<Jk 
panpw Kulerskicgo i Korfantego - - mnie 
wypadło przema\\· iać, dla tego, że temi 
sprawami się interesuję i miałem sposo
bność grunto·wnego ich poznania. 

rzy tern pamtętam o tern, co robotni
cy uczynili dla mego wyboru. Wdzięczny 
jestem za poparcie inteligencyi a ducho
wieństwu, ·wdzięczny rolnikom, większym 
i mniejszym, \\ dzięczny kupcom 1 przemy 
słowcom, b-0 \\·szyscy spe!nHi swój obowią 
zek i przyczynili się do wyboru, ale robo
tnlicy naj_większe pomeślf ofiary, bo wielu 
z nich utraciło chleb, narazilo na glód żony 
i dzieci a sicbJc na tulaczki~ po d.:i.lcki111 
świecie. Wobec tego bylbym niewdzięcz
nikiem, gdybym w parlamencie z całym 
zapalem nie występował w obronije ludll 
pracującego. 

Zap.al, z jakim lud na wiecach oświad
czał się za moją kandydaturą , był dla 
mnie wielką pociechą i będzie mi bodź
cem do dalszej pracy dla ludu. Komitet 
prowincyonalny i delegaci, chociaż z mej 
dotychczasowej dzialalnoścfi poselskiej po 
części byli niezadowoleni, poszli za glo
sem ludu. Teraz jest rzeczą ludu, a:by po
kazal iż godz,ien jest ustępstwa, jakie mu 

'fBZ'lD{Od AQ;;)'.? 'ez::uoqAA\ BZpBJA\ Bf!UAZ:::ln 
1ż nietyklo umie stawiać kandydatów lecz 
także zapewniać im zwycięztwo. leżeli 
wszyscy zabimą się energicznie do pracy, 
jeżeli nikt nie zaniedba swoich obowiąz
ków, to• za Bożą pomocą zwycięztwo nic
wątpliwue po naszej będzie stronie. 

Z~brani wysluchal:t wywodów p. Brei
skiego z natężoną uwagą, częstymi okla
skami okazując, że się na nie godzą. 

R o z s ą d n y g ł o s. 
W warsza\.vskfiei „Gazecie Polskiej'' 

pisze pod powyższym tytutem pan Zdzi
sław Dębicki, co następuje: 

Nigdzie nie naduży1wa się tak tytuln 
„W~elmożny" i „Jaśnie Wielmożny", jak 
u nas. , , 

Na każdej kopercie listowej mamy 
„W·1elmożnego" lub ,,Wielmożną", „.Jaśnie 
Wielmożnego" lub „Jaśnie Wielmożną", a 
wszystkie te „Excele11cye" są poprostu 
zwyczajnymi ludźmi, którzy nie mają nic 
wspólnego allli z tytulomarną, ani z próżno-
ścią aryst()kracyi. " 
,Więc dla czego tytulują się tak \\.·yso

ko? 
- Bo tak chce zwyczaj - mówią na 

swoje usprawiedNwienie i zgodni.e z tym 
zwyczajem piszą żonie lekarza lub adwo~ 
kata „J.aśnie Wielmożna" biednemu urzę
dnikow1i, który po•biera kilkaset rubli pen
syi, .,Wielmożny" itd. 

Wszystko to w „naszych czasach de-

tość skóry, niedorzecznie byloby wyrzu
cać w ten sposób pieniądze za okno, koczo 
bryk i konia umiieszczę u znanego mi fakto 
ra w lai Villette, a za kilka dni zajmc się jch 
sprzedażą. Czy pan baron godzi się na 
to? 

- Najzupelniej. 
O piątej zrana ·dojechali do Ja Villatte. 

filip zostawil tam sw~go slużącego, a sam 
zaś doroiiką podążył na ulicę d'Assas i po. 
lożyl się do łóżka. 

Mając jechać z matką do Compiegne 
dla uczestruiczenia w ceremonii pogrzebo
wej, krótko mógł zażywać spoczynku. Za
ledwie też glowę polożyl na poduszce, za
snąl snem twardym i nie styszat nawet po 
wrotu Jul1usza. 

O czwa·rtej rano R.aul de Challins za.
siad~ na nowo w przednim przedziale fur
gonu, a Saturnin, \Vychyliwszy kieliszek 
\Vódki ofiarowany przez matkę Magloir~ 
przyjacielowi niieboszczyka męża, ująl za 
lejce i ruszył z miejsca. 

Powietrze ochlodlo po wczorajszej bu 
rzy, ko111łe wypoczęte biegly żwa:\H>. 

Stosownie do zapo\viedzi do dzie\vią
tej sta,nęli w Compriegne: Raul wskazal fur 
manowi droge do posiadlości zmarłego hra 
btiego de Vadans. Miejscowość ta zwana 
„Ustroniem", leżala jeden kilometr za Com 
piegne, w cienistej dobnie; delikatna rzeź
ba dachu na szwajcarskim oomku zaryso
wała się wyraźnie na tle ołaczającej ją ztie
leni, obszerne traw.niki zasadzone gdzie
niegdzie klombami, zaścietaly dzie~in~ec 
niby puszyste kobierce. Po dwóch st,ro
nach alei wjaq;dowej ciągnął siię park sta
rannie utrzymany. Dojechawszy do bra
my, Raul zsiadł z wozu żałobnego t za
dzwonił. Na progu mieszkania odźwdeme
go ukazal sJe starzec sledmdziesięcf.oletm 
w towarzntwie wieko\vej rÓ'.\\'ltie-2 kobie-

mckratycznych'' brzmi dziv. nic, a czasem 
nawet śmiesznie. Z\.\·yczaj jednak jest tak 
silny, że nietylko trudno go \\ ykQrzenić, 
ale trudno nawet ograniczyć. Zwracano 
na to uwagę nieraz już i - zwracano na.
próżno, gdyż nietylko nic przestaliśmy 
szafować tytularni, ale - w ostatnich cza. 
sach - stopniO\\"O zaczęliśmy na'\\·et ;rn 
calej linii przechodzić od „WjelmożnegD" 
do „Jaśnie \°'/ielmożnego". 

o Przykład <lo tego dala Oalicya. gdzie 
profesorowie uniw ersytetu niietylko !tży
wają, ale (podobno byl taki wypadek) „do
pominają" się o tytuł ,,Jaśrne Wi edmDżi:e
go", który należy im się, jako urzędnikom 
pewnej rangi. Za nimi poszły j.nne zawo
dy i inne sfery, a w ciągu ]at ostatnich ten 
piękny zwyczaj wyso~iego tytułowania się 
na kopertach od hstó\\' , przesączył się i 
do \Varszawy. Dziś - czlo\\iiek „dobrze 
wychowany", pisząc list do ko1biety, nie 
adresuje iuż inaczej, jak „Jaśnie Wielmo
żna". 

\V gruncie rzeczy jest to niewinna za
bawa, która szkody nikomu nie \Vyrządza 
ale ma tę zlą stronę , że jest śmieszną, a 
rzeczy ośmieszaj::icych należy unikać. 

Dla czego np. nite mogJ(byśmy zdobyć 
się na to, aby, adresując listy, pójść za do
brym przykładem FrancuZÓ\\r, którzy po
prostu piszą „Monsieu r", lub „Madame"? 
Na adresie francuzkim n'ikogo to nie razi i 
nikt nie czuje się pokrzyW'<dzony tern, że 
go tak skromnie tytulowano. Czy więc i 
nam IT,ie wystarczylby Z\Vyczajny ,,pan" 
1 „pani"? Czy nie moglibyśmy pisać · 
„pan" taki a taki - tam i tam, bez dodatku 
„Wlielmożny" lub ,,.Jaśnie Wielmożny", 
zwlaszcza, że ludzi nietylko wiele mogą
cych ale poprostu możnych jest wŚró<l nas 
bardzo niewiele, że przeważme jesteśmy 
ubodzy, zapracO\\Tani i skazan~ na b-Oryka
nie się z losem, o codzienny kawalek chk
ba. 

Szanmvać stare ti:wyczaie jest pięknie, 
ale tylko dopóty, dopóki te zw.yczaje mają 
sens. Z chwilą, kiedy go utracą, należy ie, 
jako zbyteczne usuwać 1 tępić. Taka wta
śnie chwila nadeszta już dawn o· dh \\'Y

mienionych Powyżej tytułów. Uż3nwanie 
ich w dalszym ciągu nie ma zupełnej racyL 
Umówmy się więc wzajemnie i zacznijmy 
opuszczać „Wielmożnych" i „.Jaśnie \Viel
mażnych" na adresach listowych. 

Listy i tak dojdą„. 

; 

Ziemie polskie. 
Z Prus .laehodnieh Warmii i Mazur. 

Gdańsk. Cesarz Wilhelm, jak donoszą 
gazety niemieckie, odprawił' w niedzielę 
na swrnm okręcie „liohenzollern'' na·bo
że11stwo <lla zalogi i wyglosil kazanie. 

- Rybacy we wsi Ceynowy wylowili 
z morza zwlDki mężczyzny •i kobiety, któ
rzy związali się rnzem .i rzucili w morz.e, 

ty; oboje mieli zaczerwienione od lez o
cz~.. Starzec, ujrzawszy Raula otworzył 
na ośO,Jeż bramę i furgon wjechał do par
ku. 

- Czy są zamówieni żalobnicy, Szy .. 
moinie - zapytał pan de Challins starego 
slugę. 

- Przybyli przed godziną. pan.ie hra
bio ... oł>ili już kirem przedsiD11ek i przygo
towali katafalk, na którym mają spocząć 
zwtoki naszego pana. 

- Wynająłeś powozy dla osób, mają
cych przybyć na pogrzeb, jak ci to zalec1-
fem listownie? 

- Wynajątem dwanaście! karet. 
- To wystarczy. Jak tylko przybędą 

lionoryusz i Berthand, przyśD:j lich do 
mnie, proszę. 

- Nie omieszkam tego uczynii~. 
- Zajedź przed dom - rzekł Raul do 

oczekującego na rozkazy Saturnina, sam 
idąc pieszo. 

front domu był obity cza.mem suknem 
zasianem srebrnemi gwiazdkam4 Nad 
glównem wejściem zawieszono herb z ko
roną hrabiowską. W 'kapljcy pokojowej, 
gorejącej od światła, wznosił się katafalk. 

Agent zakładu pogrzebowego stal 
wśród innych zgromadzonych urz~dników. 
Raul oddal im dokumenty, świadczące, że 
ciało za pozwoleniem władz przewiezione 
byto z Paryża, oraz klucz od furgonu. Ża· 
łob0<icy wyjęli ze skrzyni trumnę, złożyli 
ją na kaitafalku, poczem wszyscy wyszl'i, 
a Rau~ sam pozostał przy zwłokach. 

VII. 
Malowniczą jest okolica między Mort

fontaine i· Pontarmc; uprawne pola z kę
pami drzew pośrodku rlęcą mile oko, 1>rzy
pomiml!iąc piękne krajobnvzy żyznej Nor
mwdyi. 

aby w niem zgm4ć. Zwfoki u:rnies.z ..::zono 
w dornu sikawek w Gdyni. J(to byli samu- _ 
bóJ.cy, jeszcze nie wiadome•. Na chust e 
mężczyzny są litery A. M. 

Z Wiei. Kr Poznataskiego, 
Z Poznania piszą do ,.Dz. Berli r1 kie .. 

-"o''.: 
.,Liczba chorych na tyfus wynosi w 

Poznanh1 i okolicy przeszl o1 200. Na ż-r- . 
czc11ie władz, prasa memie eka milczy; it
dynie „Pos. Neueste Nachr." coś o tern pi 
szą, ale ca lej prawdy teź nie wyj a\\ iaią. 
Powooem tego co najmniej dzi\\'nego za
chowaniai się wladz może jedynie być 
\\ zgląd na zapmvlicdziany przyjazd cesa
rza. Dawniej poslugii\v ano się w po.dr.ib
nych wypadkach jak najdalej idącą jawno
ścią dla uspok{)jenia publ i czności, „ost rz.e.„ 
żenia" i przepisy zachowywania się cią .. 
gie byty umieszczone w pismach; <lzi.~ mil
czenie". 

Telegramy donoszą, że liczba cl1"rych . 
na tyfus wzrosła już dą 400. 

Poznań. Odpowiedzia lny redak tor 
,.Goi1ca Wielkop." skazany zostal przez 
pozna l1ską izbę karną na 50 marek kary i 
koszta procesu. Chodzuło o koresponden. 
cyą ze Szulmicrzyc, która p(ld/ug 1da11ia 
prokuratora obrażata tamtejszych P ofa.ków 
i \\'YWierala na nich niedozwo l-011y nadsk. 

Będlewo. Gazety donoszą: Prawo o 
osadnictwie· nie jednemu już się dało we 
znaki. $wieżo zaszedł wypa.ct1ek, który 
eh\\ ilO\\~o bez uwag podaj~my. P o.sie<lz1-
c1el p. P. w Będlewie nab'Y·ł na wlasnośc 
od p. B. k.ilka mórg roli z budynkam i i do
mem mieszkalnym, w którym z rodzi:ną za. 
mieszkal. Gdy o tern doniesiono panu 
radzq' z1iemiaflsikiemu, tenże na po<lsta,\\·1e 
prawa o osadnictwie nakazał p. P. o pra
wne postar;rnie s:1ę i otrzymani e prawa 
zamieszkania kupionej własn o ści z pow-0-
du, że b_u.dynki od budynków gmfrmych 
oddalone są o 360 metrów. Pan P. uczy-
111l zadość wymaganiom prawnym. Nie
stety wydzfał powiatO'wy, do którego udał 
się ze skargą na otrzymaną Ddmmvn.ą od
po·wiedź ze strony k01111sa rza, twierdzą c, 
że jeżeli p. B. otrzyma? konseITTs na budo.
wę budynków i domu mieszkalnego, to; · 
tern samem prawem ma także prawo do 
zamieszkania tegoż. Przeci\\ ko temuż o
rzeczeniu wniósł komisarz o rewizyą wy
roku do· najwyższego sądu , który zniósl 
wyrok wydziału obw.odowego z uiasa
dniemem:. że prócz zezwolenia na posta
wienie domu , trzeba mieć ró\Ynież osobne 
zezwolenie na zamies.zkanie tegoż 1 n~. 
podstawie tego P. P. jest Z-Obowiązany z 
wlasnego mieszkania się wyrueść. 

Trudno uwierzyć, ażeby wś p-Oitlo.bnc
go w pańshvie konstytucyjnym w 20 wie
ku dziać się mogło. Niestety jednak, kie
dy chodzi o Polak6w, n!iepnnr <lo.no<lohie1i
st\\"a w Prusach nie ma. 

Po burzy z dnia poprzedniego rneb-o 
bez chmurki zapowiadalo trwałą poig:xlę . 

Byla godzina czwarta rano, ptaki 
świergotaly, fruwając z krzaka na krza-· 
czek; koguty na dziedzińcach zagród wiei- , 
skJch , otoczone pierzastym serajem, pialY 
radośnie. W dornach ot\vierano okienice, 
n1'.eszkalą wyłącznie przez gospodarzy r-0i 
nabrzmialem.Ji wyglądah przez okna. 

Mortfontaine jest niewiielką wioską , za 
ieszkafą ·wyłącznie przez gospodarzy rol~ 
nych. 

Gdzieniegdzie widać wi.oskę, zbudo· 
waną na skraju lasu Errnen-0nville, opasu·· ;'~ 
iącegoi Mortfontaine. 

Za wsią, w pobLiżu drogd wiodącej do 
lasu, znaidowafa się brama większej }ak ieiś 
posiadlości. 

Za okazal<i kratą z kutego żelaza aleja 
\Ą:J'Sadzana od\viecznetni "~ iązami, pro\\·a„ ~ 
dzila do kwadratowego budynku, Z\\'ancgo 
w okoUcy „domem dokt-ora". · 

Byla to staroświecka budowla w stylu 
wloskim z galeryjką i wtieżyczką na ,werz 
chu. 

Dom doktora lub-O zamrieszkalY prze~ 
jednego czowieka, mial dlugi ruid pokoI, 
których okna w trzech czwa.rtych czę· 
ściach pozostawały zaiWsze zamknięte. 

Właściciel posiadlości znany tylko 
po<l nazwą doktora O;iJberta, zajmow.a.t ~
kój sypialny, salę jadalną, garn.net z bJ.1blL~ 
teką, złożoną z rzadkich zabytków Mer.al 
tury minionych epok i naukowych dzie 
wspólczesnych, oraz obszerny P?kói. za
mieniony na Jaboratoryum chemiczne. IV 

Piętnaście lat wcześniej r.anim 7,as~en 
op<rwiadane przez nas wypadki1, d()tll bY 
oddawna opustoszaly, nie znajdowal n\ . 
wcy z powodu rozegranego w ~m !1l 6: gdyś krwawego dramatu. Mto:cta, Jak ~a
wiono, kobieta w chwili pope•fn1onego ~ 



· Ze Slązka ezyli Starej Polaki. 
LJpłny. Sprytną, lecz niefortunną zlo.. 

dziejką jest robotnica Marya l(ubiszka. Już 
od młodych lat poś\vięc1ła się temu nie 
]>ardzo zaszczytnemu zawodowi, wskutek 
czego jest częstym gościem więz/icnnym. 
cześć swego wieku, bo aż 22 lata~ 4 mie
siące, przesiedziała w domu karnym, a o
becnie znów ią skazano na 5 lat cuchthau
zu za kradzież złotego zegarka i 20 marek 
gotówki, które skra<lta w pomieszka111iu 
<lozórcy Wolnego. 

Nędza pod Raciborzem. W zeszłą so
botę po południu spadł podczas pracy mu
rarz Teodor Piątek taJ< nieszczęśliwie z 
dachu na kamienne schody, że padt na 
ntieiscu trupem. Przyw1oła11y lekarz 
stuierdzil, że śmierć nastąpiła skutkiem 
strzaskania w k~lku miejscach czaszki. Zo
stawia on po sobie żonę z kilkorog~cm 
dziećmi. 

UZY2 

Wiadomości ze świata. 
Nłemcy. Gazety niem~eckie n~e mogą 

si ę uspokoić z powoiti.u wizyty floty angiel
skiej na Baltyku. 

Mieszaniną trwog11 bowiem 1 bezsilnej 
wściekłośc.1 trzeba nazwać uczucie, jakie 
s i ę przebija w artykulach o ma1newrach 
baltyokich floty angielskiej, zwłaszcza na 
gzpaltach pólurzędowej prasy nUemieckiiej. 
Taki n. p. nazzwyczaj ostróżny L skąpy w 
słowach „Reichsbote", pisze. z tego powo
d11, jak następuje 

„Każdy w tern postanoW!ieniu ang1el
skiem ujrzeć musi przedewszystkiem cha
rakter mO'rskiei demonstracyi, która nie 
jest bez z,w1ązku z ostatnią podróżą bałty
cką cesarza Wilhelma i z odw~)edzinami 
niemieckiej floty \Yojennej w Szwecy~ L w 
Danii. Jak onego czasu angielska para 
królewska na morzu Sródziemnem w oso
blfwszy sposób poruszała się po• drodze 
podróży cesarza Wilhelma, tak samo zda
je się, że obe.cnie na Morzu Baltyck~iem 
krok angielski iest odpowiedz:ią polityki 
lon<lyńskiej". 

Dalej podkreśliwszy z doniesienia 
„Biura: Reutera" slowa odnoszące się do 
Baltyku, jako morza „otwartego", dzl1en
nik wspomniany tak dalej pńsze 

„l(ochany nasz przyjaciel i kuzyn 
John Bull może być pewny, że go wraz z 
demonstracyą pod tym względem dobrze 
zrozumieją. Nikt nie myśli o o.grainiczeniu 
wolnego, pokojowego handlu na Bałtyku, 
ale to inna spr'awa, czy tę samą zasa~ę o
twartych drzwi ma się utrzymać także dla 
obcyich flot wojennych, które ze swem po
iawłeniem się mogą łączyć demonstracyj
ne i zaczepne cele uboczne". 

„Nam się przeto zdaie - pisze w dal
szych u·stępach przytaczanego artykułu 

rolomstwa zamordotwaną z.ostała wraz z 
kochankiem przez zdradz-0neg0i męża, któ
ry następnie sam życie sobie o<lebral. 

Wspomnienie strasznej tragedyi prze
chowywane w podaniu, zrażało kupców, 
a dom niezamieszkany grozil ruiną. Z nie
malem też zdziwieniem dowiedziano się 
dnfa jednego, w Mairtfontaine, że zł'Owroga 
POSiadfość' została kupi.oną. Nazajutrz 
Przybył z pakunkami stary sluga z ż.o.ną 
a dwa dni później zjechał sam wlaścioiel, 
Poleciwszy rzemieślnikom porobić niezbę
dne w domu p-0prawki. 

Nazrwano przybysza doktorem Gilber
tem, lubo nie podawał Siię za lekarza z pro
fesyi. 

Wkrótce po objęcm w po.siadanie willi, 
nabywca jej był świadkiem smutnego wy
<iarzenia: robotnik, pracując na dachu 
spadl z niego i złamal obie nogi; Olilbert 
kazal go zanieść do swego mieszkania.i, o
to~zyl chairego staraniam~, dowodzącemi 
wielkiej zręczności i gruntownej znajomo
ści chirurgii. Kości złożone z·rosly się 
szcz~śhwie, a mbotnik mógt niebawem 
·Chodiić, nie kulejąc nawet. Wieść o cudo
wnej kuracyi rozeszła się <l~leko i lud na
<lał nieznaiomemu tyituł doktora. 

Przypuszczenia trafne byty tym ra
zem. Gilbert używał w Paryżu stawy zna 
.komitego lekarza, oraz biegtego w swej 
sztuce chirurga. 

Czytelnicy dowiedzą się w prędce, 
(!Ja czego człowiek ten usunąwszy się do
browQlnie z. \\<iidowni świata, przyszedł 
ZUkać tu spokoju i zapomnJenia. . 

Mieszkańcy sąsiednich okolic kol~tall 
zęsto do drzwi doktora żądając od rnego 

Pomocy. Starzy studzy' odprawiali na1re
~Ych, dowodząc, że ich pan nte praktyk~
Je, ale iednocześ.nlie zasilali biedaków hoł
u~·m datkiem ptenieżnym. 

,,Rei h botc'' - ż bylaby \ łaśmc h il 
pot nu, aby Bałtyk, jako mare lausum„ 
zamkną· dla ob ych ilot ' oienny h i <lla 
ich nieobli zalny h manc 1-trów. W tern 
miajyby jednakowy interes Dania, Z\\ _ 

cya, Norwegia, Ro ya a iem cy, o ile 
mienione na czele pali twa przez ten krok 
zapobiegawczy zechcą uniknąć \\' iągmę
cia ich z i h slabcmi . ilami w zamie zki 
wszechświatowe, a oba cesar twa o ~ le 
chcą tę zabezpieczyć przed pewnemi nie
spodziankami. Koło Sundu i Bcltu je t 
~iaHatw'iej 7.abezpicczyć pokój na Bałtyku 
1 strzcdz tego pokoju. O tern nie powinno 
się zapominać." 

St\\'ierdzi\\ szy \\ dal 'Zym c : ągu, że z 
tego PO\\ odu ,,należałoby ię jak zwy kk 
przygotować na ostre starcie z polityką 
angielską", 11 ReAchsbote" w zako1kzcniu 
otrGb11je światu rnemieck'ie pano\\ anie nac.l 
BaHykicm, pisząc: 

.,Najwyższą wtallzq 11a Battyku mu i 
być i pozostać Pal1st\\ o Nkrnieckie, któ
re też musi uczyuić wszystko. aby to swo
je pano\Yanie utnvafać". 

Anglia nie v/iiele sobie robi z tych gto
s<rn- niemieckich. 

Anglia. Natychmiast po re\\ izyc1c 
francuskiej floty w Portsmouth, akcie wy
ł~cznic pohtycznym, przygotowanym w 
porozumiemu z gabinetem 1011dy(1skim je
szcze przez p. Dclcassego 15 sierpnia, 
t. zw. „pierwsza eskadra krążowników" 
kontyngenh1 kanału La Manche, wyruszy 
pod dOi\\ ództwem a<imirała sir Artura Wil
sona. Eskadra sklada się z 1 lpancerniików 
I. klasy i 5 opancerzonych krążowników. 
Na pokladzue komenderującego. admirała 
znajdować się będą: wiceadmirał, sir Ar
tur Moore, który byt do nieda\\ na czlon
kiem centralnego zarządu admirałicyi, a 
teraz jast drug,im komendantem floty ka
narowej (La Manche); wiceadmirał sir I~y
szard Poorc i krzy NcV111le.. Urzędowa 
wiadomość głosi, że: „nie ma w programie 
wyprawy żadnych \\~izyt urzędowych, po
nieważ odbędzie się ona w zwykłym try
bie ćwiczeń morskich floty". 

Admirał Wi1ls.on nic Z·\Yicdzi żadnego 
portu niemieckiego, ani rosyJskKego, za
trzyma się tylko w niektórych po·rtach 
handlowych, drugorzędnych. Oficyalny 
program jest następujący1: Eskadra skon
centruje się 15 sierpnia w Spithead; naza
jutrz stanie w Ymuiden (łiolandya), stam
tąd wyruszy 19 i 20 stanie w duńskim por
cie Gras Deep, blizko Esbjergu, Tu się za
trzyma trzy dni; 28 'przybędzie dO' Swine
miinde (Szczec.in) i także za,bawi trzy dni, 
poczem I wrześniai sta'l1lic w Neufahrwas
ser (Gdańsk). Po cztere'ch dniach pobytu 
w tych stronach, rozpocznie poldróż po
wrotną, od 9 września do 15 będzie w In
vergordon (Szkocya), a 16 stanie na czas 
dłuższy w porcie Lerwick na wyspach 
Szetlandy.i. 

TaJem1llicza oso1bistoś6 doktora \Vzbu
dzala ogólną ciekawość. Postarano dowie 
dzieć się część od Wilhelma lokaja 1 Mat
gorzaty j,ego żony, z nich jednak nic wycią 
gnąć nie zdolano. Zawfiedzeni w oczeki
waniu ludz.1e pogodzić się musieli! z myślą, 
że nieznaą :im będzie przesztość lekarza, 
którego spa.tykali często p-rze.chadzającego 
się z dwoma dużymi chartami rasy szkoc
kiej, pokaiZującymi groźne zęby, gdy się 
do nich nadto zbliżan'O. 

Wieśniacy przy spotka1viu klaniali się 
doktorowi, oddawal im ukłon i szedł dalej 
w milczeniu, z fizyognomią tak lo;dowatą 
i wejrzeniem tak posępnem, że przemówić 
do niego nikt nie mfal odwagi. 

Zauważono też niebawem:, że PO\\ ierz
chowność jego szy·bciej uległa zmianie. 
Lubo wyglądem mloldy i zdawał siię być 
l()bdarzony si1n:Ym orgamzme.m, włosy je
go ~bielały, czolo zaciągnęło się zmarszcz
kam~, przygarbila się postać, skóra na twa 
rzy zżólkla. 

Mimo jednak tych obJawów prze~-
wczesnei starości zacho\l.·al on lekkośc, 
elastycznośc ruchów, chodzil po polach 1 

lasach za\\~sze zadumany dlugicmi godzina 
mi w to,1;arzystwae sw-0ich wiernych 

' psów. . ł d 
Nikt go nie od\viedzał; nie odbiera. o 

nikogo listów; zerv;al zupeln1ie stosunki ze 
światem. 

Zachowanie doktora Gilberta '"' domu 
było takie same, jaik i z~ domem; g~y c~as 
byt brzydki, zamykal się calemi dmam1_ w 
bibliotece, albo w laboratmyur:i, czymąc 
.doświadczenia, lub p~sząc w~ne, odd~
wna rozpoczęte dzielo o chemll. Do WiJ
hehna i Małgorzaty prze.mawfal tylko dla 
wydania Jm rozkozów. 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 
l~1.. 

o 
ty i 

wia. 
Wiedeń. Mi111istcr hr. Uolui.:hc\\ ski 

wydał rozporz<\dzenie moc<i kt(irego oihy
watelom wolno siQ porozumiewać w iGZY
ku polsk,im z\\ szystkim1 konsulami austro
\\ Qg1erskimi. Wogólc wszystkie jc;zyki w 
pa(Jstwic mai<\ być rtl\\ no11pnl\\ nir,nt.", a 
nic jak dotąd - ~dy tylko iGZYk 11iemici.:ki 
domitlO\.Vał. 

Bazylea. 17 2 rnilioncr(iw posiadc.t 
SZ\vaicarskie miasto Bazylea, chociaż Hczy 
tylko 115.000 m1eszka1iców. Z pomi<;d;1,y 
owych 173 bogaczy 111 poS;iada tylko po 
milionie, reszta 62 zgłasza do CJpodatko
wania dochód z kapitałów pmvyż~j dw6ch 
milionów. Ogótrrn wynosi maiątck tych 
173 milionerów 3680 miliona franków, a 
podatek, opłacany przez nich 1,55 ,905 
franków 11 85 centymów, które w niemiec
kich ()kolicach Sz" ajcaryi nazywają się 
„Rappen". Caly kapitał Bazylei z okoli
cznemi gminami obliczają na 8880 miliomi 
franków. 

Rozmaitości. 
Szach u pp. Curie w Paryżu. Muzaf

fer-ed-Din odwie<lzit tymi dniam'i w towa
rzystwie Wiielkiego '' ezyra i lekarza przy
bocznego pracownię paf1stwa Curie. Jak 
donosi „figaro" - szach wyrażal się z u
znaniem .i wielkiemi pochwatami o pra
cach i epokowem odkryciu uczonego i je
gn malżonki p. Curie-Stado\\ skici. NastG
prne przeszedł do laboratoryum, gdzie się 
odbyły doświadczenia z radiem. P. Curie 
okazal szacha\\ i mal<l retortę, zawforajqcą 
10 mikigramów radu i wyjaśnił mu, że do 
uzyskania tej malej ilości radu potrzeba 
byto zużyć I 0,000 kg. rudy kruszcowej i 
że ów rad w retorcie przedstawia war
tość 30,000 franków. 

Towarzystwo przeszto p.okm do j~
dnej z sal podziemnych, dokąd Ś\\ iatlo nic 
mialo <iostępu. Curie poprosi! wladzcę o 
brylant i poddal następntie ten klejnot pod 
działanie radu. Brylant zajaśniał wszyst
kimi swymi blaskami, co wywolalo n sza
cha i jego świty wielkie zdumien'ic. Mu
zaffer-ed-rnn zapytal, czy jest pra'\\ dą, ie 
rad można przechowywać wiekami, prz '
czem esencya nic utraci wlaśc1wośa cie
pliko\\ ych ~ świetlnych. Curie odpowie
dział, że w twierdzeniu tem, do'ć rozpo
wszechnionem jest wiele przesady. Rad 
po dwóch do trzech miesiącach traci wiele 
z swej energii. Przy po:Lgnaniu pytał 
wla~ica wschodni uczonego, czy życzyłby 
sobi·e przyjąć order lub podarunek. Gdy 
Curie w uprzejmych łowach wymów ił się 
od tego zaszczytu. szach polecił wypłacić 
znaczną mnę na rzecz tow. „Sodete <le 
sciences et arts'', którego państwo Cune 
są członkami . . 

l(oło ~p,iewu „Fiołek" Rauxel 
d0t1-0si szan. czlonkom, iż I kcya śpi~wu 
odbędzie się w niedzielę dnia 6 sierpnfa 
przed połudruem zaraz po wielkiem nabo
żef1stwJe, na którą się szan. czlonków za
prasza. Liczny udzial v.: lekcyj pożądany_ 
Goście n1He ·idzfani. (1) 

Dyrygent. 

Baczność Rodacy w Ka5'trop i okoli y ! 
Koło śpiewu ,,Halka0 w l(astrop. 
W nioozielę dnia 6 ierpnia odbi;dz.1c 

:::.i<; familijna wycieczka do ogr-0du oberzy-
ty \Vilh. l(ohlera, priy gorzelni ~ lmltc

Rau. ·eJ \V I<. u, ·cl. l >w imy w zystl·i ·h 
członków, Rodaków i Ro<la zk1 z Ka trop 
i okolicy o jak najliczniej ze przybycie. 
Będziemy si~ mogli ład111e zaba\\ ić, WIJ GC 

nikt nie b~d.z1e żalowal swego prz.ybyda. 
Początek o godz. 4 Po poi. \Vst~p "·olny 
dla wszystkich. , (2) 

Zarząd Koła śpiewu Halka w l(aE~r p. 

Towarz. gimn. „Sokór' w Catcrnbcrg 
donosi swym czlonkom, iż w niedzielę dn. 
6 si1erpnia o godz. 1 po P-Ol. na sali posie
dzeń odbędz,le się miesięczne zebranie. O 
jak najhcZ11iejszy udzial w :z braniu z po
wodu ważnych spraw i o punktualne ta-
"~i"nie się prosi Wydział. (2 

Bottrop. 
\V niedzielę dnia 6 sierpnia o g-0<lz. 3}~ 

po południu odbę<lZJc się generalne zebra
nie Tow. św. Jacka i Tow. św. Stani ła\\ a 
K. na sali p. ' dpwy He se w D llwig. 
U rasza SiG wszystkich cztonków tych to
warzystw, by SiG jak najliczniej zebral i~ 
Goście mile widziani. 

Uwaga: Upraszamy '' szystkiclb 
czlonkó\ ' , którzy vos.adają od<lawna k · ią 
żki z biblioteki TO\\' , św. Jacka by takove 
oddali i bibliotekarza p. Dcmla mi trza 
krawieckiego, albo na generałncm zebra
niu, gdyż każdy cztonek który wypoży
czył książkę, jest w księdze zapisany tak 
długo, dopóki książki nie zwróci. Zwra
camy czytelnikom książek z bibłi-oteki u
wagę na § 7 w ustawach Tow. św. Jacka 
(2) Zarząd. 

l(oło śpie ·u „l(alina" w Hillerhefde 
donos} swym członkom, iż rruesięczn~ ze
branie odbędzie ię w niedzielę dnia 6 ~icr-, 
pnia o godz. 4 po pol. na sali p. M eckling
hofa, na które się wszystkkh czlunkó 
zaprasza. Goście mile widzrn.ni. C7.eść 
Polskiej pieśni ! Zarząd. (2d) 

Towarzjstwo św. Antoniego w 1 'eumuhl 
donosi swym .zlonkom, iż w rucd7..iele 6 
sierpnia o godz. 4 po pot od dzie ~ 
walne zebranie nadzwyczajne, zatem za
prasza się wszystkich człon.kó \1 o punk
tualne stawienie się, bo ą ważne pr.-\\1)' 
do załam i~nia. (2) 

Bartł. \ ojtera, zast. przew. 

BACZ OSC! 
W celu założenia Tow. św. a ' rz}·ń

ca zaprasza komitet Braci Rodaków z 
Reklinghausen-Ost (łitillen) i okolicy na 
niedzielę,, dnia 6 sierpr a po obiedzie o 
godz. 4 do lokalu p. Józefa Jorgensa na ze
branie. Komitet prosi o łiczny udział. 

Z szacunkiem komitet: 
MJchał Dybfzbańs i. Wincenty Papież. 
(2d) Michał D-Ołata. 



W 8.ode 2 bm.,.,,! o godzinie I •Mari I 
upall'zony Sakra.rent.a.mi św. w i6 roku iyeia 
m,.Z mój sp. 

Piotr Karwatowski. 
P<'grzeb odbędzie się w niedziele po połu
r'lnin o godzi; ie 3 z domu iałoby, rzy uli"Y 
Makestr. u. 15. O liczny udział w po
grzebie prosi w smutku pogrąż ,na żona 

M. Karwatowska. 

Towarzystwo św. Barbary w Bochum. 
Pogrzeb czloinkai naszego towarzy

stwa 
śp. PIOTRA l(ORWATOWSl(IEGO 

·odbędzie srę w niedzielę dnia 6 bm. o godz. 
3 po pol. O liczny ud211al członków upra
sza się do. lokalu towarzystw o godz. 27S . 

Zarząd. 

Dllll 
Bacznoś'; prezesi i delegaci Kół śpiewac

kich! 
Szan. komisyę „Zjazdu" oraz pp. pre

zesów t delegatów, którym zależy na tejITI, 
aby Zjazd tego roku się odbył, zaprasza 
się w n~edz1elę 6 sierpnia o godz. 2 po pol. 

..do lokalu Czeladzi kat-01ickiej w łierne. -
Za razem nadmienia się, iż Zjazd tego roku 
w łierne odbyć się nie może. Aby sprawę . 
tę jak najleipiej uskutecznić, uprasza się o 
Mczne przybyde. Komisya. (2) 

Towarzystwo św. Barbary w Hamborn 
'<lonosi szan. czlonkom, iż przyszłe zebra
nie odbędzie się w niedzielę dnia 6 sierpnia 
po pol. o go!dz. Yi 4 na sali p. Buschmanna. 
P rosimy szan. członków o jak najliczniej-
szy udzial. Zarząd. 

Uwaga: Zaraz po posiedzeniu o godz. 
5 odbędzie się zamknięta familijna zabawa, 
w ogrodzie, połączona z rozmaitemi gra
m i dla dzieci, a n;t saki będz;ie tani1ec. Ro
<lacy, chcąc w naszej zabawie brać udział, 
w inni się podczas posiedzenia dać ina 

członków zapisać. Także czlonkaiwie, 
k tórzy ze składkami zalegają w~ęcej jak 
t rzy 1 miesiące, winni się przed czasem z 
tychże uiśoić, w przeciwnym razie będą 
za obcych uważani. O jak najliczniejszy 
udział w zabawie prosi (I) 

Zarząd. 

Tow. św. Michała w Recklh. Siid (Bruch). 
Kwartalne zgromadzenie odbędzie 

.się w niedzielę, 6 bm. o godz. 0 12 przed 
poł. O liczne zgromadzenie się wszystkich 
członków prosi Zarząd. 

Uwaga: Posiedzenie zarządu o zwy
klym czasie, na które także rew1izorowie 
kasy przybyć powinni. O punktualne sta
wtieni e s i·ę całego- zarządu prosi (1) 

Przewodniczący. 

Baczność Rodacy w Etberfeldzie i okolicy! 
Tow. św . Wawrzyńca w Elberieldzie 

urządza w n iedzielę 6 sierprna rb. 6 roczni
cę istnienia swego na sali p. Glatthaar, ul. 
Królewska (Konigstr.), na którą wszystkich 

, T~o d2kńw ··i to wa rzyst\va zaprasza 
( I) Zarząd. . , 

Bochum-Wiemelbausen. 
WJ.ee „Ziedn. zaw. poi:' odbedziie sae 

w niedzielę dnia 6 sierpnia po pot. o godz. 
4 na sali p. Kickut, dawni ei łianef eld, przy 
kościele katolkkim. Będzie też obór mę
ża zaufania. Mówcy przybędą zamiejsco
wi. O liczny udz.ial prosi (d) 

„Z;ednoczenie zawodowe polskie". 

Wielki wlec Zjednoczenia zawo
dowego polskłea-o w Rotthausen 
odbędzie się w niedzielę dnia 6 sierpnia 
przed południem o godz 12 i pół w lo
kalu p. Karl Kirchmeier. Ponieważ na 
'''iecu przyjdą bardzo ważne sprawy pod 
obrarly dotyczące każdego górnika zatem 
zapras~a się wszystkich polskich górn 1-
kow oraz innych robotników, tak przy
chylnych n.am jak i nieprzyjacół naszych 
z Rotthausen, Kray, ~chonnebeck, Katern
berg itg. Referent: du. Sosiński z Bochum. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie." 

lViee ~jednoczenia zaw. poi. 
w Gelc:;enkirchen-Uecken<lorf ~ 

odbędzie siq w uiedzie1Q 6 sierpnia po 
południu o godz. 4 w lokalu p, Dreick
haus. 

Xa porządku dziennym: 
Sprawy górni -:ze i hutnimr.e. Inne ważne 
i: prawy. Lfrzny udział r ożąclany. 

„.ujednoczenie zawodowe polskie". 

: Wiec w Resse 
odbędzie się 6 sierpnia o godz. 5 na sali 
p. Wi•ellainda1, ul. Resserweg. Przybędzie 
mówca zamiejscowy. O liczny udZliar pro
si „Zjedn. zaw. poi.". (d) 

BULMKE. 
W niedzi1elę dnJia 6 sierpnia odbędzie 

się WtJ.ec „Zjedmoczenia zawodowego pol
skiego" w Bulmke na sa·Ji p. Reik, uL Wan
narstr. Wiec odbęd~1e się o godz. 4 po 
poJ. Przybędzie referent zamiejscowy. 
(d) „Zjedn. zaw. poi." 

Wiec Zjednoczenia w Dortmundzie 
odbędzie się w nµedzielę dnia 6 sierpnia o 
g.odz. 5 po pol. w lokalu P. Janko:Wlskiego 
przy ul. Betenstr. 

Na porz.ą;dku dziennym: Sprawy hut
nicze i górnicze i inne ważne sprawy 
tyczące się robotnika. Liczny udział po
żądany. Referent druh Sosiński z Bo
chum. 

„Zjednoczenie zawodowe polskje". 

„„„ ... „„„„„„.111111„„ 
Główny komitet wyborczy polski dla 

Westfalii, Nadrenii i sąsiednich prowincyj. 
W niedzielę 6 sierpnia odbędzie się 

posiedzenie „Glównego komlitetu" w Es
sen o godz. 5 po pot w lokalu p. Van de 
Loo przy ul. Schiltzenbahnstr. 

Na porządku obrad: Wybory uzupel
n~ające do parlamentu oraz sprawy orga
nizacyj wyborczych. 

Z powodu ważnośd obrad prosimy, 
aby wszyscy członkowie na Powyższe ze
branie się stawili. 
Główny komitet wyborczy polski dla 

Westfalii, Nadrenii i sąsiiednich prowincyj. 
A. Wojczyński, pr. J. WiJkowski, zast. skr. 

w 

Obwieszczenie! 
Posiedzenie powiatowego k-0mitetu 

r Tow. gimn. „Sokół" w Dyseldorfie wyborczego na powiat wyborczy Essen 
do nosi cl rnh0 m i T owarzyst'\YOm, k tó re za odbędzie się w Essen dn[a 6 sierpnia o 
proszenia odebraly i tym, które dla braku godz. 3 po południu w lokalu p. Van de Loo 
adresów odebrać nie mogły, iż w niedzielę przy ul. Sch-iitzenbahnstr. 
dma 6 sierpnia obchodzimy naszą pierwszą Bonieważ mamy bardzo ważne spra
rncznicę założenia gniazda naszego na sali· wy do zalatwieinia z powodu uzupelniają

.:y:i. Stripecka. ul. Kolnerstr. nr. 252. Paczą cych W1Y1borów, przeto prosimy, aby wszy~ 
"tek punktualnie o ~odz. 4 po pol. Szan. scy członkowie w koonpleciel się stawili. 
Towa rzystwa serdecznie zapraszamy. p.o Zwracamy uwagę panów prze.wodniczą-
przvwitaniu gości prz ez prezesa będzie cych oraz kh zastępców komitetów miej-
'kon"cert mowy delegatów, deklamacye, scowych, którzy z tytułu tego są także 
śpiew, 'monologi i gimnastyka, ~ 1:<>ńcu członkami „Kmmtetu powiat01Wego", ab-y 
teatr amatorski, pod tytułem „D~1ec1 mu- żadnego na posiedzeniu nie brakło, wybo-
'ZY", komedya w 1 akcie. W koncu zaba- ry bowriem za plecami, czuwajmy wi'ęc, 
w a z tańcem. Muzyka polska. Wstępne aby przez oziębłość nie zastały nas nie
dla członków i: n.iew\iast 25 fen., członko- przygotowanymi. 
wie obych towarzystw płacą 50 fen., g.o- J. Wilkowski, przew. A. l(oźUk, sekr. 
ście 1,10 m r. o jak najliczniejszy udział Powiatowy komitet wyborczy polski" 

Wiec polski w Ewing 
w sprawie opieki duchownej odb~e się 
w I111e<lzielę dnia ·6 sierpnia o godz. !lY-i 
po nabożeństwie na sali p. ·W. Klodt, na 
który się wszystkich Polaków z parafii 
Eving zaprasza. Mamy nadzieję, że wszy
scy Rodacy jak jeden mąż na ów wiec się 
stawią. Pokażmy, że sprawa ta nie jest 
nam obojętną, i że smutne stosunkj w spra 
wie opieki duchownej w języku polskim w 
parafii naszej wszyscy odczuwamy, i że 
polepszenia żądamy. (2d) 

Za komitet: Stan. Karpiński. 

Wiec przedwyborczy w Dellwig 
odbędzre się w ni.edzielę dnia 6 sierpnia o 
godz. 11.Yi przed poi. na sali p. Hiilsebu
scha, przy kopalni „Neu Coln" .(przysta
nek kolei elektrycznej Essen-Bottrop). 
W szystkrich Rodaków z okolicy uprzejmie 
zaprasza 
Powiatowy komitet wyborczy polski na 

powiat Essen. 

Wiec w Huckar<Je 
odbędzae się w niedzielę dnia 6 sierpnlia b. 
r. w lokalu pani wdowy Schneider zaraz 
przy kościele katolickim. Na wiecu bę
dą omawiane ważne sprawy, dotyczące 
Rodaków z Huckarde i wogóle na 01bczy
źnie. Uprasza S·ię wszystkiich Rodaków 
z Huckarde i ·okoiJicy, aby jak niajlicziniej 
przybyli. (d) 
„Centralne towarzystwo wyborcze polskie 
dla Westiam, Nadrenii i sąsiednich pro-

wincyj." 

w~Hol baul!ten i ot..olic'y I 
Polski skład 

towarów kolonialnych 
otwieram z dniem 1 sierpnia 1905 r~ ku. 

Michał Lis w Holtbausea. 
przy ul Mont•Censistr. nr. 61. . 

Ha<1łem swój do swego I - ~... -. ~ .. „~. ' . „ -~ ... „ . . ·• - „ : 

;:qMU§Y~iłl1JsM1@iB~dif·Vi~f .• ---

1 Najlepsze 

me b Ie 
na Essen i okolice, 

można dostać 

w Essen, Grabenstr. && • 
tuiA1~-·-------

Służącej 
która umie potować poszukuje młode 
polskie małżeństwo w Hagen. Zgłosze
nia do ekspedycyi „Wiar. Pols." Bochum. 

... „„„„ •• „„„ ... 
I Pijcie nalewk~ ! ! 
~-~~--~-~łlt!U~HttMttt 

il Najszykowniejszy krlJ : 
tlt ma ~ 

S Jan i Fr. Błoch I 
ttt w Essen, · ttt 
~ Turmstrasse .nr. 1 ł tti · 
! w Oberhausen, ! : 
~ Bismarkstr. nr. 1. ~ , 
~ vV tym tygodniu dostaniemy o - mt: 

m brzymi wybór świeżych towarów. I I (4) .· '. 

mttf~ ·~ mm~~JtHłill1tf!ilill 
OłlOOOOOOOOOOOOOOGOOOOOOOOQao2 

8 Farby •Helkiea:o .rodzaj~, o 8 oleje, laki, pędzle, bronzy, melone 8a 

§ kredy, farby urabiane i pokosty 
. . b . o mozna u mme !la yc. g 

o · Piotr Budzyn w Baukau, 
0 2 ulica Henryka (Heinricbstr.) niedaleko ko- u 

O ścioła katolickiego. ( 4) O o o ••• „ •••••• . 
• Mój dotychczas dobrze id ący 
• handel win . 

• skład tow. kolonialnych • 

• • • • • • 

w bardzo dobrem położeniu przy 
nowej kolonii kopalni II .,Deu- • 
tscher Kaiser'·, chciałbym Pola- 9 
kowi zaraz odstąpić pod korzyst 
nemi warunkami. ,Jest też na 
sprzeda·i koń z wozem. •· Jan Nowak, 

Jlarxloh, ul. Mittelstr 61. • • •••••• •••• •• 
Postbestellungs-Formular. 
Ich bestelle hiermitt bei dem Kruiserli

chen Postamt ein Exemplar der Zeitung, 
„Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitungs
pre'isliste 128) fil August und Saptember 
1905 und zahle an Abonnement u. Bestell· 
geld 1,28 Mk. 
>, I 
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Obige 1,28 Mk. erha.Jten zu habe rL ·be
schemigt. 

.. d . . . 190.„ . 

----· Służąca Polka ·-~-~-·-·-··· 
umiejf\Ca gotować1 znsj
dzie zaraz błużbę. 

Adres poda ekspe-

1 

dycya ,,Wiarusa Pols
Mego'1 w Bochum. (2) -· . Zdolna 

służąca Polka 
znlljdzie .l':BfllZ dvbre 
m ejsce. 

CzeJadnik kraw . . 
potrzebny zrn1z. (9) 

P. Ochybowski, 
krawiec męski 

Borbeck, Friedenstr. ó6 

PoFzukuję od 14 sierpnia 

cz.t ladnilt a 
p 1ekanL ie CD 

na stałe ~ atrudnienie. 
Mist z pie.kardh i 

A. K łl c· b I e r, 
Bruch, ulica Maryań
ska. nr. 17. (3) 

wraz z najwię'k.szym 

Fabryka parasoli w Herne • • 
8 składem kapeluszy i Czapek. : 
• Bahnbofstr. 24. Hei•ne Bahnhofstr. 71. • 
. naprzeciw Reichshallen. obok gościńca Vo1fo , I 

Telef.on nr. 903. 

•iedościgniony wybór parasoli 1• od słońcą i deszczu ~ 
znanej, dobrej jakości .,... własnej roboty ~ od 1,50 '9' 

do najwięcQj eleganckich. 

KAPELUSZE ł· 
najlepsze fabrykaty krajowe i zagraniczne, łJ 

czapki, krawaty, bielizna, rękawiczki, laski • 
itd. po rzetelnych, tanich cenach. f 

, ... , .... Wszelkie reperaeye 
oraz powlekanie para!!toli wykonywa się na iyczenie na-
tychmiast we własnym warsztacie dobrze i tanio. • 

1JJ, Bahn- J 1tłll' ••Jl 1Jl. Bahn- 19 
hof8tr. n. a n lł.11. n e rbofstr. n =-' 

Polska usługa Polska usług• f i 
•••1t• I -uprasza Wydział. (3) na powiat Essen: 

-=---------~--~----===============„„ ... „„„„„„„„„„„„„„m111„„maamma:zm:_.„..., 

. 1 
• 

GEBR. 

Firma Bern.e · 

HIRSCH, 
Bahnhofstr. 62 

Becklingh. • S. 
naprzeciw gościnnego Schliitera. 

Bahnbofstr. 62. 
Największy, najtań~zy i -najrzetelniej· ·o 

szy skład specyalny wszelkiego 

rodzaju. 

I 

UWl8. 
za drak. 111 trld I rr.dakCl'ł o-d powłe:dUllDV A - ł o• 1 'B r t' J k ' w Bocharn- Ntklade.m I Ct.C'ionkaml Wydaiwnłctwa „Wia 10„1 Polsk~o" w Bocbim. 



lir. 77. Boobnm, sobota 6-go sierpni 

ledzienne pl11.o ltdowe dla Polak6w na obezyźnłe, po§wlt•on o tł• raz ~praw • n odo m, pollty znym ł arobk • 
I ~,...-------------------...... ------------------------------------------------------------------------------------------.... 
! Wychodzi codzienie z wyjątkiem dni pośwlatecznych Za in erat~· placi się za miejsce r dka drab ego dru 

Przedplata kwart<na na poczcie i u listowych wYllOSi I lmlg Boże za Wiar I Ojczyznę ogloszeni z mteszcwne orze inserat mi 40 fen. Kto 
l m·-. 50 fen., a z tlnoszeniem do <iomu 1 mr. 92 fen. czesto o tasza. otrzyma rabat. - Listy do „\ ianisa 
Wrarus Polski" Z<lisany iest w cenniku pocztowym Pol kie o" 11ależv frankować i podać 'li nich dokla -

'' pod znakie1 „t. polnisch" nr. 128. n}' adr pi zącego. Rękopisów ·c: nle z rac • 

Redakcya. Drukarnia i Księgarnia znajduje si~ w Bochum, przy ulicy :Ma1U1escrstrnsse. - Adres : „ Wiarus Polski", Bochum. - T el e f o n u nr· 1414. 

Rodzice polscy Uczcie dzieci swe 

~ówić, czytać i pisa po polsku! Nie jest 

Polakiem, kto potomtwu swemu zniem

czyć się pozwoli! 

Z wypadkÓI dnia. 
r ·.i 

Polsk~e godła ktpieckie. 
Z Wilna d·oninszą, iż 1ngloska o zaka

zie go<lel polskich jest nieirawdziwa. Oo
dla polskie ukazują S[ę w lalszym c1iagu, a 
i z1djęte z \Vieży ś\v,i ętojaftkici godto poi
sktie księgarni 1\1.akowskieg) powróciło na 
woje miejsce. 

Oodla polskie ukazaly ~ię ró\rnież w 
Mi1is~u. Mó\V\ią taim {} za!ożen\u d~iernnika 
polskiego. f 

Echa zamachu na sułtan~ 

„frankfortcr Zeitung" donoi z I(on
stantyn.0nola1, że rządowe kofa :ireckie u· 
siłują w dalszym ciągu winę 1/leudanego 
zamachu zwalić na Bułgarów. W tenr spo
sób Turcya chce upozornwlĆ zni1esi1~nie 
egzarchatu, a oprócz tego agint bułgarski 
\\ Konstantynopolu Nanewic; oświaickzyl 
w lld\i;z-J(iosku, iż ręczy swą osobą, że za.-

·mach nie \Vyszedt z kół bul~arskkh. 

Telegram~, 
Pa t y ż. Szach perski opuścił Paryż 

i udał się do Ostende. 
T o kiH o. . Sztab adminiltracyi cywil

nej opuścił już Tokio, aby objąć zarząd 
kraju na Sachalinie. 

-Polacy na obczyźnie. 

Wygrany proces „Sokoła" żeńskiego w 
Charlottenburgu. 

Przewodniczącą żeińskiego ·Towarzy
st\>. a glrnnastycznego „Soł~ół" w Char~ 1 

lottenburgu skazala policya tamtejsza na 
karę pieniężną 10 marek za to, i,ż rocznicy 
Towarzystwa odbytej 19 )utego br. w po
staci zabawy zamkniętej, a w której niby 
to brali udział i nieprosz,;nL nie zame1d~
wała na policyi. TO\varzystwo oparto s.tę 
rozporządzeniu tak~emu i wnioslo· o roz
strzygnięcie sądowe. W terminie, który 
się odbył w zeszły wtorek. uwolniono:, jak 
czytamy w „Dzien. Berl.", prze~odmczą~ 
cą od kary i kosztów ,i to na wmos1ek sa~ 
mego prokuratora i far'v\Tników, którzy w~
bec tak bezpodstawnego oskarżenia poll
cyi orzekli, że przewodnicząca i T?w~rzy~ 
stwo w niczem rozp.orządzeń pollicyinych 
nie przekroczyli. 

.Świadek naoezny o bitwie 
czuszymskiej. 

-
Pop z pancemiika „Admirał Usz~

kow", jedynego' okrętu, jaki nie poddał s:ę 
z eslrndry Nebogatowa opowiedzial wspol 
Pracowniko\vi R.ussi"

1 

następujące szcze-
gólyr: " 

U . kaw" \V ,,Pancernik „Admtiral sza 
czasie bitwy płynął w eskadrze Nebog~t-0-
~a, mając przedsobą pancernik „Ad~urf ! 
Sieniawin". Około godz. 5 po pot .ra lt 
go Pociisk w przednią .część okrętu, ,a 
Wkrótce potem jeszcze dwiie bomby ude
rzyły okoł0o przedmej wieży, przy ;zcm 

·zginęło kilku marynarzy. Jeden z otwo
-rów zatkano czem tylko s,ię dało: matcra
camr . .?0dTJ~zkami. deskami itp„ Cala za-

loga była na miejscach, pełniąc slt1żbę z~o
dnic .i energkznic. 

Po japońskim a.taku minowym ,kiedy 
się ściemniło, dano sygnaI, aby płyrqć 
całą silą pary do Wladywostoku. Pogasi
\\ szy świaUa, popłynęliśmy natychrni:tst 
w tym kierunku, lecz pancernik nasz, ::ikut
kiem otrzymanych uszkodzeil i otwon'1\\, 
których niepodobna byfo zatbć, nic mógł 
płynąć z największą szybkością i d!<Jtcg1> 
pozostaliśmy w tyle, straciwszy w oczu :n 
ne okręty. Dopiero nad ranem uirzeliśmr 
na horyzoncie dym z kom/inów i orzypu
szczając, że to eskadra Nebogatowa1 po
płynęliśmy w tym kierunku. Okręty t-e j:::
dnak około godz. 10-tej zni·knęly. Na10-
miast pQZa sobą ujrzeliśmy krążownik ja
poński „Kassuga", który nieodstępnie 
nam towarzyszył. Zmiemaliśrny l:lllrnkrn
tnie kierunek, lecz bezskutecznie. Zostali
śmy osaczeni. 

Na okręcie odbyła s.1ę rada· o1i . .-:c1 ów. 
Postano·wiono walczyć do ost1:1k.:n1y„h 
granic możliwości, a nast~pnie za~opić O· 

kręt. Około godz. 2-ej po poL ujrzeliśmy 
dwa krążowce. Przyjrzawszy stę przez 
lunetę, sp·otrzegliśmy flagę n11iędz:vnaro lo
wą. Wtedy z krążownika1 dano syg11a4: 
„Radzimy poddać się,· adm. Nebogatow z 
całą załogą kapitulował". 

I(omendant w odpowiedzi na to naka
zał rozpocząć og~eń. Nastąpiły salwy z 
obydwóch stro'n . Po godzinnej wa1ce, ol
brzymt · pocisk japoński uderzyt w tylną 
częś2. paricernika, który nrzechylit się na 
bok i począł tonąć. 

Komendant wydal rozkaz załodze, 
aby stę ratoiwata. Przywdziano pa,sy ra
tunkowe ,1 poczęto skakać do wody. Osta 
tni1 rzucil się do morza komendant, pozo
stał tylko starszy 0~1cer Musato·w, dla któ
rego zabraklo już pasa ratunko:we.go. Za
częto, walać na niego, aby rzucił. się do wo 
dy, lecz on maclmąl tyfiko ręką i przech~
dzał się powoli po mostku. Panc.e~1uk 
tymczasem pogrąża! s~ę coraz bardz.1c1 ."~ 
wodzie, a lejtnant Zdanow do ost~tmei 
chwili widział tę straszną scenę, w~dztał 
jak stopniowo pogrążał S·ię on wraz z okrę 
tern w morzu, aż wreszcie zmknąl pod 

wodą. , , 
l(iedy okręt zaczął tonąc, Japonczycy 

dość długo me posp1ieszali z P?m~,~ą,. cze
kając widocznie na wywieszcrnc b1a1eJ cho 
rągwi. Później jednak na roz~rnz komen
danta poczęli ratować Ro~yan i trzeba o.d
dać spraw:iedhwość, czyrnh ~o bardzo z~ę~ 
cznie i szybko•. Prócz .mnie wy:arnwa~1 
onj IO oficerów, lekarza I 32() ludzi załogi. 
Zginęło jednak około 80 marynarzy: 

Okręty, które pro.wad~H_Y z na~11 :~al~ 
kę, były to dwa krążowniki: ,J\Dte 1 

„Jakumo'. . . 
w końcu swego opow1aid~111a pop z 

zatopionego pancernika wspomm~ o p-o.?Y
c1e swym w Japonii i wyraża się z w i el
ki em uznaniem o Japof1czykach. -

Męczennica za Unię 
Przed kilku tygodniami donióst „OL 

Nar " w korespondency)i z Tomasz?wa o 
zai~ordowaniu przez zb1r~w carskich D w 
Tomaszowie pobożnej ~obiet~, Anny. e-

kt, rą w ladze moskiewskie oskarzyly 
n.is, 0 dę katolicką". Ostatni numer 
o „probpagak~ . Rusi" przynosi bliższe 
peters urs 11e1 " d 

, ty o tern nieslychanem mor er-szczego ' ( ) · 
t 'e popeJnionem przez \.Yladze ! rosYJ-s Wl, • I 

skie już po ukazie tolerancym~m. yt 
W osadzie Krasn-0brodz1~ - cz ~~ 

" R '" m1eszkaly i m1aly sklepik my W USl - . któ 
d . bledne kobiety, rodzone s:o~t.ry, : 
wie l znane ze swej nabożnos~1 i c~ot:1~ 

re ~Y. Y Dl tego włościanie okollczne1 \\ s1 
wosct. 1· . a1r1·' z sióstr (Annę Denis) o przy 
popros 1 i JE - ., 

gotowanie i.....h dzieci do p1en\ szcj Komunii 
i bierzmowania w za 1c podz c ~:mego 
przyjaz<lu biskupa. Ody jednak dO\\ ·cdzia
lo się o tern „nacwlst\\ o". 1 obi et arc zto- • 
wano i poddano osobistej rew1zy!i przy 
pomocy strażnika policyjnego, który przy
stąpił do dzieła ze slO\\ ami: 

- Ty może jesteś mężczyzną i Japol1-
czyhem ! (Td1órzhwa dzf.,cz moskic". ka 
wszi;dzic wcszy teraz Japo11czyków). 

Gdy nieszczęśliwa kohida protest>
wata przeciw takic11111 gwałtowi ,i mcposza 
11owani11 wstydu nicwicścicg<}, strażnik po
czął h.1 bić no t\\ arzy. Wfościanic chcieli 
odbi'i.: arcsztowanq, lecz ona sama błagała 
wszystkich, aby za ho\\ yw,1\i si~ spokoi-
nic. 

Pockz< s wielkiego upałtt '' yprawiono 
Annę Denis do Tomaszowa, g<lz1c wrzuco
no ją do aresztu, nie. dawszy ani kropi! 
\V1ody, pornimo jej próśb i bła~ai"1. Starszy 
strażnik n· 1wct odezw at się: 

- - Niech zdeclmrc 7. prag1~ie111a ! 
To też czy z gcm1ca, czy z pohlt.:ia, 

czy też z innych przyczyn, arcsztowa11a 
na drugi dzici"1 zmarła. Na pogrzeb przy
były tłumy narod11, który uważn teraz An
nę Dennis za śwrętt4 męczcnn:icę l 11trzy
m11ie że widział nad więzieuicm gdzie 
zmarła śwlJetlaną aureolę 1itp.'' 

Takle szczegóły tego ohydnego mor· 
derstwa bard·zo oględnie zresztą wyrażo
ne, przynosi dziennik r.osyjski ! Ale i one 
wystarczą, aby uprzytomnić sob'ie cały o
~rnm "k:11c1c!Jstwa i barbarzyi1stw::i t,ic-h 
latrów. tego spodlałego utuczonego na 
krwi pOIJskici czyuownictwa, które po o·gto 
szcrniu ukazu tolerancyjnego mialo czolo 
jeszcze kłamać o ~Waltach ( !) katolików i 
ncislm ( !) prawoslaw1a! 

Za prz.ygotowanńe dziecka do pierw
szej komunH, do której miało ono legal111e 
i publicznie przystąpić co nawet przed o
gloszeniem ukazu tolerancyjnego, nuc mo
gło być uważane za ,,zbrodnię", teraz gdy 
i;kaz carski obwicściJ światu o „wolności 
sumienia" w Rosy1 1 bezbronną kobietę 
poddają ohyd11ej rew:izyi osobistej, biją w 
okropny sposób, wloką wśr6d :sloncczncgo 
:żarn do odległego Tomaszowa, rzncaj4 
tam do kaźni, a gdy spragniona i wyczer
l>Hlla prosit o krop!G wody dla zwilżenia 
ust, każą „zdychać z pragn[enia". .I na 
drugi dzicr! unuera ta ofiara - moskiew
skiej „tolcrancyi" religijnej! Umiera - . 
a lud czci ją jak świętą · bo whdzi w lllCj 

wyższość moralną i sitę, której nie złamią 
nikczemne zbrodnie carskich ł)Os1epakó" ! 

I uietylko eks-unici, którzy pon.1imo 
prześlado\va(1 zrośli się z \\1iarą katohc~ą, 
ale i d prawoslawni1 co w duszach ma1ą: 
.choć odrobinę nczuć Judzkich, muszą ucz~1c 
pogardę dla tych „pionerów" P'.a~vo~ław1~, 
którzy dopuszczają się zbrodni, Jakich. nic 
popetnJ.liby na\vet sachalii~scy katorż1:1~y ~ 
A potem zgraja popów 1 czynowmkow 
zacznie znó\Y szcrzuć na „propagandę k~
tolicką", gdy nawet lud prawosławny, '~ 1~ 
dząc z jednej strony zbrodnie, a z drugieJ 
męczet'lstwo. przechyli się na stronę kato
Ecyzmu ... 

!' --~--

Ziemie polskie. 
z Pru Jjachodnich Warmij i Maz r. 

Golub. Kilka dni temu znalezion~ mi
strza rzeźnickiego ~1chtera z Golub.1a w 
Prusach Zachodnich \\' kału~y knw bez 
życia. Jadąc z targu tygodmowego z Ha
wy do domu.usnął w drodze i spadł z wo
za tak nieszczęśliw1e. że wpadł twarzą do 
kałuży i udusił się. Podczas jego pogrze
bu padało. Ziemia rozmiękła w tym .sto
pniu, że nad krawędz1ą g_robu osunęła ~1ę 
pod ciężarem trnmny. 1 rumna, spadaią 

do dolu. otwarla : j 11iebożczyk z m 1 
"ypadl. 111siano go w1ożyć do niej po 
raz drugi, po zcm bez dal zy h już przc-
zkód moglo na tn1>1ć złożenie Z\\ fok nic
bożczyka do grobu. 

Sejmik Zwi<tzku Spółc.k Zarobkowych 
i Gospodarczych 11a Poznai'1 k1c i Pru y 
Za ·bodnie odbę lz:c ię \ I e!plirnc w 
dn~ach 25, 2(1 i 27 \ ·rześnia rb. ri po
rzi1dk u obrad znaid tdc się porniG<lzy urncmi 
rcfcrnt z proce 11 b~ tom kiego l sprawa 
.,INl11ika". 

Z Wiei. Kr ozna skiego. 
Poznań. 'ekc.::ra L trnży (organiza

cyjna) ogla ·za. Na \V. ]\:sięst\\ o Poznań
skie nuuno\\ al Oł6\\ ny Zarz~1d 4 staro
stó\', Ild 40 JJO\\ iaty, 4 na I oz11al1 z przed
micściain;i i po j„d11ym na mia ta By1J
gmzc7.. l1H;\\ rodm\, Uniczno i Ostrt'i '!-.', 
tak, ii liczba starostl:m \\ K ii;sh\ ie\\ yu10-
si 4 . Z lei lii.:zby 31 :starostów przyjęło 
urząd; rt:szta uczyni to n10bawcrn. NaZ\\ i
ska starost(>\\· publiko\\'ane będq w prz~ -· 
szły111 tygodniu. 

Na Prusy Królewskie mia11owa110 29 
starostów. O wy11ik11 t.!011icsic111y 11i...,ba
wc111. Na Śl:p~1\, .Mazury i t:migracyą 
rnianowauo 1w. rnz1ie ,,mężów zaufama"; 
Po zorgarnzowaniu dzielnńc rdzennic 1>0!
skich 111ianowui1i bGdą tarostowic i komi
sarze także na cmigra{'Yą. 

Miasto Po,z11ai1 l...;zy czterech staro
stów.: K. Rzepeckiego na St. Pozna11 . 
Cll.mic1 ~\ 21hiego na JL'iyce, J. Urcyz~ n:i 
W1J.dQ . 1 M. Dolatowskiego na tazarz. 
Stary Pozua(i liczy przesila 180 komisa
rzy, Wl~da okol 30 itd. itd. 

Dyplomy i kwity ror,eslanc hęd~t pp. 
star.ostom \\ zględn-ic komisarzom w pk~r
wszej polo.wie 6 rnicsit1ca. 

W Długicjłącc zachorowata cata ro
dzilla robotnika Kiffncra, a lekarz st\\ ier
dzif zntrnc.1c g-rzybami. PiGc.:ioro dzieci cu 
~do 16 lat inż umarlo, rodzice jcszcz, ... ży
Ją. 

Inowrocław. Wieść o zarnier1.„ol!c111 w 
celu rabunku 111orderstw1c, spclnf.011ern na 
'\ .aścircielll dc~tyJacyi p. Mokmskim \ 
!rn~rncrncy uarożncj przy ulicy Poznariskiej 
1 Szyrnbor kiej, przebiegała w·czoraj rano 
Inowroclar\\'. \V edtug zasiągniętych przez 
„Dzien. KuJ. '• i11forrnacy1, zbrodnia popd
nioną została istotnrc wczoraj nad ranem 
okola godziny 4Y~. Sprawcą jest szewc 
Kurza·wski z ulicy Krzyżowej, który prze
hulawszy razem z innymi w lokalu p. Mo
k.arskiego noc całą, gdy o świcie wszyscy 
się porozchodzili, \\ rócil do lokalu i na
padł 11a drzemiącego w fotelu rcstamacy1 
gospodar~~· Silnem uderzeniem w g!owi; 
chc.iat otrarę swą prawdopodobnie odu
~z.yć, a nast~pnie ostrym noże:· przeiciąć 
.1c1 gardło. Niezupełnie mu się to ataJS uda
lo; rą.na, którą odniósł na gardle p. J\1okar- Ą 
ski. jest wprawdzie cii;żką, ale nic zagra
żaj<1q życill. Po udziclenrn pierw zego 
o~at1ynku przez P. dr. Krzymif1 kiego, od
wicz1ono rannego <Io lazaretu rnJejskiegQ. 
-.M tywem zbrodni byt prawdopodobnie 
zamiar obrabo" a11ia p, Makar kiego, któ
ry, iak K~rzawski wadzial wieci<>rem, mial 
przy obie do 7ć zna zną sumę pie11ięQzy. 
Z pieniędzy tych jt:dnukże. jak się zdaje, K. 
nic nie zabrat. Po spelnionym cz~"nie uiot
nil się Kurzawski podobno w kierunku Mą
te\\"; prawdopodobme udal ię ku granic 
Władza poi! yjna czyni u iłn~ staran:a, 
aby zbrodmarza pochwycić. 

W Łopiennie powiła pewna robotni..a 
troję.ta, same dziewcz~ta, które jedna 
\\'krotce po uro<lzeniu żyć przestaly. 

Inowrocław. Dzienniki memie.:kie do
noszą: W Ludzisku u tala już d~ęki 1 -
czynionym środkom ostrożno ",:i zarna 
aspa, ja~ \Vybuchła pomi dzy robotnika-



mi sez.on::>wemi z Gałicyi. Dziesięciu z 
nich wywieziono do lazaretóv.~ w Strzelni;! 
. , w In<YWTOClawiu. 

Wobec tego pisze słusznie „Dziemik 
ł(ujawskł": 

Lu<lZłska są czysto-polską wsią. Czy~ 
by \\·ięc tam nie było żadnego ~nteligent
nego o lowieka, któryby był zdolen po
dobn~1 wiadomość donieść? Od 20 czerw
ca: r. b., kiedy ta zaraźliwa choroba tam • 
wybuchła, aż do dziś było dosyć na to ' 
-czasu. Smutny to objaw braku patryoty
czneg() poczucia pomiędzy nami, że nie 
mamy dotąd zrozumianlia ważności popie
rania naszej prasy narodowo-polskiej, któ-

. ra ma tak wielkie za.danie w naszem sp-Olle
czeństwfo, a. hakatystom jest solą w oku. 
Redaktorzy polscy jęczą za obronę na
szych najdroższych 11dealów n.arodowych 
:JO \\·ięzieniach, a nasza publiczność czyta
jąca jest obo4ętną dla naszych czasopism 
polsk~ch. I tu objawia się znowu brak pa
tryotyzmu. Smutne to i bolesne! 

Ze Ślązka czyli Starej Polsld. 
l(ról. Huta. Ciężko przypladć musi 

sw4 nieostróżność 22 h:itniai <lzkwczynka 
g<l-spodarza Buchały. Przy rozpalaniu 
ognia posługiwała się znów nieszczęsną 
naftą, przyczem odniosła okropne popairze .. 
nia na calem ciele, bo konewka z naftą ek~
pfo<lo\\;ala„ Ody jej się ubran~e zapaliło, 
zamiast usdować zadusić plomień, wybie
gła na podwórze, wskt'ttek czego ogień zo„ 
staJ }eszcze w.ięoej podniecony. Na jej 
krzyk nac!Jbiegla z pomocą sąsiadka S., 
której po dlugich usilowaniaieh udalo się 
zga511ć plomief1. Oparzenia jednaikże, któ
re dzfiecko odniosło, są tak n1~ebezpieczim:, 
że nie ma wiele nadziei utrzyma111ia jej 
przy życiu. 

Ostróg, pod Raciborzem. W zeszłą 
sobotę zbierała wdO\Wa f esper:owa razem 
z 2 inne:rni kobietami kłosy na polu. Wtem 
Pokazała się na rri:ebie chmurka·, i wnet 
zaczęk>· padać. Kobiety schroniły pośpie:
sz·nie kl{)sy do miechówki i udekaty do 
domu. fesperowa zatrz.ymala St~ jedna,
k-0woż jeszcze na chwilkę, wtem zabtysJo 
się na niebie, grom spadł i zab..U ją na. miej
sc1J. Ucii:1kające kobiety odwróciły się i 
zcbaczyły f. leżącą bez życia na ziemi. 

Z iuych ~lełałe PolskL 
Kraków. · K<>respood~t ,,Nowej RJe

iormy" <iooos, że Ja.kiś ofiarodawca zlożyl 
w redakcyi „Kuryera War$zawskiego" 
100,000 rubli na prywatne szkoły polskie v. 
Polsce pod Moskalem. Ofiarodawca - ze 
sfer nieszlachecki<:Q. - nie życzy sobie 
być wymienionym. 

Na zebraniu czlonków Stcrw. techni
ków uchwalono upamiętmć dzień ora·arcia 
nowego gmachu stowarzyszenia przez o
tworzenie własnej szkoty wzorowej p. n. 
„Szkoła Stowarzyszenia techników irni.e
nlia Stanisława Staszka" z językiem wy
kładowym polskim. Zadeklaroiwane zapi
sy na tę szkołę <lały już 45,000 rubli. Na 
r.azne projektowane jest otwarcie trzech 
pierwszych klas dla 120 uc~niów. Starauia 
u władz wJaściwych o koncesyę mają być 
wszczęte·niebawem, aby szkoła mogta być 
otworzona w dniu 8 września. 

Z Warszawy pi1szą do „Sl. P." pod 
datą 27 lipca: Dyrektor rządowy kole1 
warszawsko-wiedeńskiej Laipczyński wró
cił z Petersburga - jaik wJeQ'ie z depesz -
zyskawszy tam dyrektywę, że mj.nister„ 
stwo stoi owszem na stanowisku uchwal 
komitetu ministrów o języku polskim 1 po
leca wypracowanie szczególów uznania 
general-gubernatora warszaiwskiego. 

Uczucia generała Maksymo-wlicza wo
bec naszych żądaf1 językowych ·na kolei 
znane są zarówno w Petersburgu, jak u 
nas - są to uczucia niekłamanej w.śdekło
ści. Skutek wiadomy. Dyr. Lapczyński 
po naradzie z naczelnikiem kanceJaryi ge
neral-gubernatora podał dziś kolejarzom 
do mladomośqi. , że w urzędowaniu wewnę
trznem należy wprowadzić ponownie ję
zyk rosyjski (od 11 dni zalatw1ano wszy
stko w języku polskim), że natomiast ogło
szenia, napisy i bilety kolej.owe mogą l•YĆ 
drukowane także w dwu języikach. lJżY,
wania języka polskiego w rozmowie mię
dzy sobą i w stosunkach z publicznoś.:.:ią 
nie zakazano funkcy-0naryuszom koki 
Wiedeńskie.j. Takie załatwienie przez 
rząd uchwaly językowej komitetu mini
strów wz.burzonej nieslychanie caly per
SOlnal kolei i należy się obawiać, że skoro 
słuszne żądania kolejarzy zostaną nadat 
zlekceważone mimo poparcia przez. Radę 
zarządzającą kote.1 na llniach Warszawa 
-Grnniica, Warszawar--Aleksandriowo i 
Warszawa-l(alisz wybuchnie od niedzieli 
strajk jeneralny ze wszystkliimi jego skut
kami. 

~iadomości ze świaf a. 

Bytom. „Dziennik Ślązki" donos~, że 
pod samym Wrocławnem przy robotad1 
ziemnych napotkano na prastare cmenrta
rzysk,o i odkopaoo 500( ?) grobów, w ,któ
rych znaleziono okol o 6000( ?) urn, a obok 
śla<ly mieszkar1 jaskiniowych. Groby te 
pochodzą z tak zwanego okresu bronzOl
wego. W grobach ZillalezJi.ono wiele bar
dzo przedl1Uotów z owego okresu. 

Notujemy tę wiadomość na odpowie
dz~alność powyższe gazety. 

Niemcy. Politycy niemieccy, dobrze 
. zrozumid1 przestrogę, jaką zawiera d·e
„ monstracya anig11clska, tern więcej, że z Pa-

Panna do towarzvstwa. 
Powie~ Ksawerego de Montepin. 

8) 
(Ciąg dalszy). 

Spę<lzal często godziny poobiednie nie 
ruchomie, z l-0kciami wspartem'i na stole, 
z twarzą ukrytą w dłoniach. Wówczas 
przez kurczowo zaciśnięte patce przecieka 
ly Izy~ swobodnie 1:1łynące. . 

Prawdopodobnie dic:żJka zgryzota. nur
tmvaJa w duszy tego człowieka, który 
przymusowym ruchem usiłował tłumić bo 
lesne myśli. 

Zdawał się kochać tylko psy swoje. 
Dwa p1erwszc, Diana li Bob., zdechły ze 
starości po siedmiu latach jego pobytu w 
Monfontaine, pozostawiły mu jednak zastę 
pcó\\- w szczeniętach, nazwanych Agra i 
Nello, którei sypialy przy lóżku pana lub 

• Jeżaly u nóg jego w łJlblio.tece, czy też w 
laboratoryum. 

Doktór pieśc i t je i do nich jedynie się 
uśmiechał. 

Co kryla przeszłość 01tlberta? Prze
stępstwo czy zawód bolesny? N~kt na to 
nie umiałby odpowiedzieć. 

Nazajutrz po wspomnianej poprzednio 
burzy, ze wschodem słońca kilku wieśn\ia
ków, idących na rnbotę w pole, spotkało 
lekarza, Agra i Nello biegły obok niego, 
naszczekując radośnie. 

Wieśniacy, sklomwszy się, szeptali 
mię<lzy sobą: 

- Iio, ho, zestarzał shę pan doktór. 
- Broda mu zbielała. 
- Schudł, pochylił się. 
- Zawsze jednak chodu żwaw.o. 
- Smierć zagląda biedako'Wii i·:\V oczy, 

ale on umrze sto.jący. . 
W rzeczy,,1istości doktck· Gilbert mial 

dopiero lat czterdzieś01 dziewięć, lubo wy
glądał na sześćdziesięcioletniego starca. 

Był "' ysok.i. szczupły, długtie si\,iejące 

włO'sy i biala broda otaczały twarz zwię
dłą, pomarszczoną. 

Zycie u n~egD objawiało się Jedynie 
wejrzeniem, pełnym jeszcze blasku i inte
ligencyi. Ubrany w szary płócienny gar
nitur, z kapeluszem słomkowym na głowie 
trzymał w ręku bat myśliwski. 

Wieśniacy spoglądali za num a jeden z 
nich szepnął: · 

- Wlóczy się z psami, sam nie wie 
gdzie, rzecby można, żyd wieczny tułacz. 

D()lktór znat dokładnie wszystkie dro
żynyn i śoieżki w lesie. Szedł krokiem 
równym, prędkim. z oczami gdzieś w dal 
zapatrzonemi. Charty skakały swobodnie 
goniły si·e wzajemnie, zataczaly szerokie 

!kręgi i wracały do swego pana. lasząc się , 
jakby prosiły o pieszczotliwe pogłaskanie, 
którego nie odmawiaf im nigidy. 

Nagle psy szczekać zaczęły .i pobiegly 
w gęstwinę. 

- Wywęszyły sarnę - pomyślał <lo
któr . j zawołał głośno: 

- Agra, Nello, do nogi! 
Charty posłuszne, zwiesiwszy łby, 

szły za pan~m, póki minąwszy zarośla nit 
rozpoczęly na nowo harców S\V'Oich. 

Doktór szeAl drogą do Pantarme, tą 
samą, którą fiLlp de Oarennes i Vaindame 
przebywali po d'\vakroć w ciągu no~y. Na 
skraju lasu le'karz przystanąt, wod!ząc 
wzrokiem za psami, igrającymi wes·oło. 

- Jedyni prawdziw1i, bezinteresowni , 
szczerzy przyjaciele, jakich człowiek mieć 
może na ziemi - mów.ił w duchu dcxktór1 

uśmiechając się smętnie. 
· Niespodzianie Agra ·i Nello stanęły jak 

do· Z\\"ierzyny z wyciągni,ętą szyją, z roz
dętemt nozdrzami. 

- Do 111ogi ! - ponowił Gilbert roz,kaz. 
Psy me posłuchały tym razem. Idąc 

za węchem, biegaly w kółko, zatrzymując 
się w miejscu. gdzie ziemia hyła śwueżo 
poruszoną. 

- Co im się stato? - mówit doktM, 

ryża zapo\\.iad:i~ niebaw~m także bncze, .... , 
nia floty francusklej na Bałtyku i to .wkrót
ce -po octv.-·ieclzi:nach · cesarza nlemieckjego 
w Kopenhadze. WspólpiacÓ'\\-łlik woisk0-
wy berlińskiego „Taigeblatuu', hr. Rewen
tłm\· pisze ":yraźni't!': 

Gołowin zapi!wnJ l·ordp0nd1;ntil 
dz1enika !łTemps", że czlctk~\\"lie I110Ski~ • 
wsk.iego kongresu z:iemslcgo, mimo szy. 
kan ze strony rządu, pra<:t\\~~·ać b~ą dalej 
dla spraiwy wolnośo1 i niastanną w <łąie. 
niu do konstytucyi. Gd by jednakże car 
mimo wszystko zarządz wybory na !>Od. 
stawie me.udolnego pwktu Bułyg.ina, to 
ziemstwa j dumy mimoże są przeciwnika 
mi tego projektu, wezrą udzial w wyb0• 
rach, są bowiem przewnanc, że wszelklic 
zgromadzenie ruidown. na jakrchkoł'\\.1.eh 
\V}llborach oparte, jest uż Pjlef!\\'SZYm kro. 
kiem do prawdziwej kinstytucyi. 

„Powiedzmy sobie otwarcie, że flota 
angi-elska przybywa na Bałtyk \\.~ celu 
szp,iegowania przepra\v przez cieśnqny 
duńskich wybrzeży, niemieckich uiść rzek 
Odry i Wisly i urządzeń portowych. 
Trzeba być przygot0iwanym, że oficerowie 
angielscy poczynią studyai, zdejmą plany, 
odfotografoją urządiienia portowe i przy„ 
gotują plan przyszlej wojny morskiej z 
Niemcami. Tu nllema miejsca na bawienie 
się \1; politykę, tu trzeba rzeczy widzieć 
jasno i przygotowywać się do wO'jny z 
Anglią". 

- Główne rna:newry wojennej floty 
nemieckiej odbędą się w pierwszej polowie 
wrzcśma na Baltyku. Jest wi.ęc prawi.e 
rzeczą nieunilmioną, że flota niemiecka 
spotka się tam z angielską flotą kanafową, 
która i\Vlaśnie wtedy kr<.1ży1.; będzie po Bal
tyku. 

Sprawa marokańska. W Paryżu 1 

Londy~ie wielkie wrażenie sprawiła urzę„ 
dowo stwierdzona wiadomość, że sułtan 
Marokku, odrzucając ofertę angielską, od
dał Niemcom roboty portowe w Tangierze 
maJące kosztować około półtora jllilllo1na 
franków. Wypłata tej sumy została rozto
żona na 30 lat. Prócz tego firmy niemrie
okie otrzym~y od sułtana zamówlioenia na 
budowę dwóch okrętów doi straży wy
brzeżnej. Paryski „Temps" nieukrywa z 
tego powodu swego niepokoju i zd2Jlwie
n'ia. „Mamy prawo - pisze - wyrazić 
swoje zdumienie, dowiadując 'się o tern 
wszystkim równocześnie z f'ezu 11 Berli
na". Zaś berliński korespondent tego 
dzienlliika pisze: „Chociaż kwestya maro
kańska należy dziś do bieżących spraw 
dyplomatycznych i wszelk)ie niebezpie
czeństwo poważnego zatargu można uwa
fać za minione, to jednak zwłoka w ukła
dach powodule w najwyższych kołach dy
plomatycznych pewne zainiepokojenie". 

Dono·szą, że '\~ środę prezes francu· 
skich ministrów Rouvier przeslal rządoi\vi 
niem1ccJdemu obszerną notę o zamierzo
nych w Maroku reformach. 

Z Rosyt Paryski „Tempis" donosi z 
Petersburga: lir. Solski ośwtiadczyl Go
lowinowi, że projekt Bulyglina, po daleko 
idących przeróbkach w .kierunku n1:beral
nym <lnia 17 z. m. zostal prwdlożony ca
rowi. Ze swe1 strony car M1ko-laj podczas 
zjazdu BWrko przedłożył projekt Buły~i1na 
cesarzowi WHhelmowi, a po\vTóciwszy do 
Peterhowu kazał swohm mężom zaufania 
przerobić ten projekt w duchu wstec.zinym. 

patrząc, jak charty węszą zawzięcie zdo
bycz jakąś. 

Psy zataczały coraz ciaśni:ejsze koła; 
grzebiąc .n!iJecierpl!w1e łapami ziemię. 

P-0draźniony Gilbert zbliżył się do 
nich z podniesionym w górę batem. Char
ty spojrzały na pana, kręcąc ogonami, ale 
zamiast podążyć do niego, grzebały z co
raz większą zaciętośc1ią. 

VIII. 
Nieposłuszeństwo psów zwykle tak 

ule~lych zdziwiło doktora, pobudziło jego 
ciekawość. · 

- Wytropiły kreta - myślał. -
Precz ztąd, irnaczej dostanliecie batem. 

Ponieważ groźba nie s-kubkowała, wy
mierzył zwierzętom karę. Psy zaskomla
ly więcej ze strachu niiżeLi z bólu, spojrza
?y na swego pana, jakby z wymówką i na
rażając się na dalsze razy, podjęły na no
wo rozpoczętą pracę. Doktor zdumiony 
nie przerywał im zajęcia dłużej. 

- Psy zmyślne - mówRł doktór \V 

duchu - nie bez powodu upierają się w ten 
sposób; śpuśćmy się na ich 1instyinkt. 

Charty, dysząc z,e zmęczenia, wyt'u~
siwszy języki, z nozdrzami powalanemi, 
grzebały bez przerwy, od czasu do czasu 
tylko wyjąc żałośnie. 

- Wyją, iakby czuły trupa; co to zna 
czy? - szepnął Gilbert zaintrygowany. 

Psy wykopały norę. w której kryły 
się już do połowy, doktór podniecał ich za
pał. 

- Śm,iało, pieszczotki, śmiało. 
Upłynęło pół godziny. Jama dosięga

fa już dwóch metrów głębokości. Psy 
warczały ciągle złowrogo. 

Nagle lapy ich odbity się o jakiś przed 
miot. wydający dźw1.ęk gluchy. 

Doktór ujrzał w dole deskę .. z btyszczą 
..:ą blachą metalo\\\.·ą. 

- Precz! - zawotat - pędzaiąc 
charty. które zmordowane. n.adm iemęmt 

Czlonkowie .lwnfesu ziiemstw urzą
dzają obecnie ag1tac~ za konstytucyą w 
warstwach najniższyh. I tak wczoraj u
rządZlł ks. Dolgoru~ we wsi R.usy ke>ło 
Moskwy zgromadze1e, na które przybyto 
4000 chtopów. I(s. Jolgoruki wezwał ich, 
aby z calą encrgiąstanęH w wspólnych 
szeregach z Lntehgncyą do pracy około 
konstytucyi. 

Z Afryki. Rąd portugalski ogłosil 
telegram od gube~atora Angol!, zawierai
jąicy wiadomość, ;e banda krajowców \\ 
sile 6.000 ludzi m>adla na osadę europej. 
ską w pobliżu łacondy, wymordowa1a 
wszystkich miesJ(ańców, co mogta z mie
nia zrabowała 'podpaliła osadę. Wielu 
europejczyków ~ginęło. Mnóstwo ranio
nych. Trzech m~syonar.zy z misyi św. 
Ducha dostafo : .ę dJo mewoli; udało s.ię im 
jednak umknąć 

Te.legram ;ubernatora domaga się na. 
tychmiastowero \vysłania posiłków woj
skowych. 

2 Watyktnu. Posł)lchanie u OJ ca św . 
Dnia 26 b. m ojcoWiie zebrani na kapitule 
generanej Zg(iomadzenia Zmartwychw sta
nia Pa1skiego, po wyborze na generala O. 
Kasprz:ck1egoi, proboszcza z Chlicago w 
Ameryio,, byli przyjęci przez Ojca św. na, 
audyencri prywatnej, która sic odbyła w 
bibbotec1 prywatnej Pa~ieża. Ojaiec św. 
przyjął 111.przód osobno o. generała, kazaf 
mu usiąślć'lbok siebie1 i poufnie pytał go<> 
sprawy Zgomadzenia. a w szcze.gólnośc1 
o misyę w Chicago. Potem, wezwawszy 
wszystkich ojcó\v kapitularnych, przypu
ścił 11ch do !całowania ręk) i przemćrwil 
do nich lask,wie. · 

General '· Kasprzycki pochodzi z Prus 
Zachodnich. 

Z Anglii. „Times" pisze: Podróż es· 
kadry kanahwej do morza. Niemieckiego 
byla postanovio1na jeszcze przed ·paru mie- . 
siącamt i nJiena w tern nic nadz·wyczaj,ne;
go. Podróż tie posiada większego z1nacze-
11iia międzymrodnwego ( !), aniż.elhi zeszło
roczna podr& eskadry niemieckiej do 
Portsmout. Chodzi tu o regularne ćwiczie
nia letnie. 

wysiłkami, p1>lożyly się posłuszne nad 
brzegiem jam:r. Lekarz wszedł do niej. 

- Cóżby to byla za skrzynia i co mo 
że zawierać? - zadawał sobie pytanie, 
obcierając chmtką do nosa blachę, zasypa. 
ną ziemią. 

Niebawem stlumiony jęk wyrwa.ł się 
z ust jego, twa·rz wyrażała najwyższe prze 
rażenie. 

- To. trumna - szepnął. a na niej na· 
Z\vi-sko meg-0 brata!... 

Należy nam teraz cofnąć się wstecz i 
w krótkich slmvach opowied~ieć czytelni
kowi fakta, które znać musi dla le!pszego 
zrozumienia dalszego przebiegu wypad· 
ków. 

Dwa<lz•ieścia d'va lat przed chwi,Ją . 
rozpoczynającą naszą z prav. dziwych wY
darzer1 wysnutą opowiesć, hrabia Ka'.°I 
Maksymilian de Vadans zaślubił dwudzie
stoczteroletnią Joanną de Vielfrille. 

Trzydziestoośmioletni hrabia zamiesz· 
kiwal naówczas pałac przy ulicy Oaran· 
ciere, gdzie też wprowadził młodą swoi'li 
oblubienicę. 

Malżeństwo jego było zwit:tzkietrn za· 
wartym jedynie ze względu wi<lokÓ'\~ 
śvv11atowych; pojął Joannę za żonę, gdYZ 
pochodziła z dobrego rodu i posiadała tn~
jątek odpowiedni jego fortunie, nie żywił 
jednak dli- niej szczerego uczucia, czego 
do\1v·iódł zaniedbując "\1o: ki1ka mnes1ęcY 
młodą, ~ełną zalet kob1etę .i puszczaiac 
wodze samolubnemu, gwałtownemu c~a
rakterowi swemu, bez wzgl~du na prz~ę
te obowiązki, prowadził po dawnemu ,1 ~
trygi milośne, odbywał dalekie podroze 
dla dogodzenna upodobaniom rwłasnym. 

Maksymilian miat dwie siostry i brda
ta. Starsza z sióstr wyszta za baro-na e 
Garannes, a młodsza za wkehrabiego de 
Chałłins. 

Gilbert de Vadans mfodszy od Mak5Y· 
miliana o lat dziesięć, oddał się z. zapatekrn . Ja ·o . tudyom nauko\vym ·i .edycyn te. 



olsarz ·r oar. 
Rozmowa cesarz~ niemiecki~gG z ca

rem Mikolaje.m odbywała się w cztery o
czY. Nikt męc ani w przybliżeniu wie
dzieć nie może, o czem rozma\\iano. Sto
sunkli jedflak, w iakich spotkanie monar
chów przyszł-0 do skutku, w.ywolują na 
temat tej właśnie rozmowy najrozmaitsze 
domysły. Jednym z najciekawszych jest 
artykuł pastora Naumanna w · tygod11;Jku 
,.Hilfe". Autor opisuje spotkanie cesarzy 
tak, Jakby był naocznym jego świadkiem, 
a fantastyczne przypuszczenia jego p0le
gają na tak gruntownej znajomośd osób i 
warunków, że warto je Powtórzyć. 

Naumann pisze: Przypuśćmy, że wi~ 
dzieliśmy ich obu siedzących w jasnym 
.salonie na pokładzie wobec srebrzystej nie 
skończoności morza. 

Cesarz: Widzisz ten maly statek, to 
niiezawodnie duński... a tam jeszcze jedeu. 
.Może otworzymy okno? I wiedy pozo
staniemy sami! 

Car: Samym nie jest się nigdy! 
Cesarz: Tutaj jesteśmy sami! 
Car: Muszę z tobą pomó\1,,ić; tak wie 

Je mam na sercu, i potrzebuję kogoś, któ
ryby niczego odemnie nie żądał. 

Cesarz: Skąd wi,esz, że .nie żądam 
niczego od ciebie. Może zażądam bardzo 
wiele. BueJow ma pełną telkę spraw, któ
re miałem przedłożyć ci przy sposobności. 
Ale do rzeczy! Wypow;iodz się otwarde ! 
Wiesz. że dziado\,,ie nasi żyli z sobą jak 
bracia i znosili wspólnie ztą a dobrą dolę. 

Car: Powiesz mi otwarcie, e-0 sq
dzisz o naszem polożeniu? 

Cesarz: SledzJmy ze współczuciem 
wszystkie kroki wasze i mamy nadzieję, 
żie obecny czas doświadczeń niedługa. mi
nie. Oczyw1iśc1e żywimy wobec was stale 
uczucia najgorętszej przyjaźni ... 

Car: Ty nie chcesz mnie zrozumieć! 
Często drżę z trwogi, jakby wszystko ła
mało się nadiemną i podemną. Obecnie je.
stem spokojny. Postanowiłem nie roz
czulać się, ale gdy jestem sam i spoglądam 
na moje dzieci... powiedz mi, cobyś ty u
::zynil \V mojem polożeruiu? 

Cesarz: Zawarłbym pokój i stlnniił 
rewolucyę. 

Car: Witte już odjechał. Pokój ko
sztować będzie wprawdzie \Viele· ofiar, ale 
wojna tak samo. Ach żeby1!1 był poległ 
tam daleko!.„ Nie chciałem w.ojny, przy
muszono mn;ie do niej za pomocą bezpra
wia. Dzień, w którym otrzy;matem wiado
mość o flocie, był straszny. A potem Ku,
ropatkin. I tak z miesiąca na miesiąc. Cza 
sem z-daje mi się. że to wszystko niepra
wda. 

laureat po świetnie złożonych egzaminach, 
został mimo młodego wieku cenionym le
karzem, chirurgiem i · ch.eII\lkiem. 

Ihvaj bracia nie rozlączali siię z sobą; 
Gilbert zamieszki"\vał drugie piętro w pała
::u na ulicy Garanciere. 

Hrabia dzielił przywiązanie swoje mię 
dzy młodszym bratem i drugą siostrą Ka· 
rolmą de Challiins. Z samowolną, despoty
cznego charakteru baronową de Garennes 
\ridywal się rzadko. 

Joanna de Viefville. ulegając życze
niom rodziny, została hrarnną de Vadans 
bez oporu , ale i bez szczerej ze s:ve.j stro· 
ny chęci. Mając serce wolne, mo\":tta. SJ

bie, że pokocha męża i by.laby się do me~o 
PrzyW1ązata, gdyby nie zrażał ją swoim 
chłodem. 

Nowe widnokręgi otwtierały się prz.eitl 
oczyma Joanny· młoda! kobieta zrozun:na-

' t d dz "W łato, czego nie podejrzewała, mto a ~ .... 
czyna. W kilka miesięcy po slubi1e nabi:ala 
smutnego przeświadczenia, że szczęscie 

11 ie będzie jej udziałem. 

- Padłam ofiarą cudze.go samo~ub
stwa - mówiła sobie W1 duchu - znw~ę 
odważnie dolę moją... Jeśb ni~ zakosztuJę 
szczęścia, będę miała jednak zad.owoleme, 
iakie daje spokój sumienia i spelni.ony obo-
\\'ią,zek„ Po.zostanę uczoiwą kobietą. . 

Hrabia MaksymiLtain, jak już wsp?r:u
naliśmy, podróictwał iduro, pozosta\~ia3ąc 
w Paryżu Joannę, która, gdyby ~ie Gilbert 
Z nalazłaby się zupełnie osamotnioną. 

To zaniedbywanie żony miało smutne 
nastęJ>Stwa. . 

O ile Maksymi1Jan byl obo1ętnym 
:V~g~dem Joanny, o tyle Gilbert okazywat 
JcJ uprzejmość i życzliwo,ść braterską. 

(Ciąg d:J.lszy nastąpi.) 

J.,./1.,' 

Cesarz: Moi Hamburczycy, jako do
brzy kupcy mÓ\\ią zwykle: Pit;r"'· za 
strata Jest najlepszą, bo najtańszą. Musicie 
zawrzeł pokój, a będziecił mieli wolne 
ręCe.. 

Car: A w 2!robłmy potem? 
Cesarz: To bardzD proste. Wyobraź 

sobie, że jesteś Mikołajem I.! Wiesz, coby 
ten był zrobil? 

~ar: Wiem, ale nie wiem, Jakby byl 
zrobll. Zawsze przypominam sobie Ludw1 
ka francuzkiego. Był on teiż tego rodzaju, 
co ja. A wtenczas rewolucya n~e byla tak 
podła, jak obecnie. Wyobraź sobie: nasze 
go Sergiusza! I wszystkich innych! Tl:
raz nawet staremu sęduwemu PobJedono
scewowi nie dają spokoju! To pogai1stwo 
to barbarzyi'1st\\ o. Takiego piekła jeszcze 
dotąd nie było • 

Cesarz: Tern silniej musisz postępo
wa(:? Musisz być nieublaganym ! Posta
nowiłem powiedzieć ci przedewszystkiem 
że nim ustąpisz w czemkolwiek, musisz 
\vprzód zgnieść rebdi<.\. Zginiesz, jeżeli o
każesz się słabym. 

Car: Ależ ja właśn)ie jestem słabym. 
Cesarz: Jesteśmy wszyscy ludźmi. 

Ale monarcha musi umieć zapomnieć sam 
o sobie i raczej umrzeć na szańcu! Do
piero, gdy pokazal, że on jest panem, mo
że przychylić się do życze11 swych podda
nych, o ile to jest moż~iwem, ale nie wcze.
śnieL Wszyscy stoimy na niebezpiecznym 
posterunku i nikt nie wie, kiedy na niego 
przyjdzie kolej. Tak dzieje się nie tylko w 
Rosyi. Pójdź, pokażemy, że jesteśmy 
mężnym1i braćmi! 

Car: Dziękuję ci, namyślę się nad 
tem. 

Na chwiilę zapanowała cisza. Cesarz za 
myślony i P01Ważny spogląda! oknem, jak 
gdyby chciał pochwycić oczyma dw1i~ ma
le chmurki, bujające na białym niebosklo~ 
nie. Car patrzał ponuro przed siebie. W 
kaiku a.bai spojrzeli sobie w oczy. 

Car: Go zrobicie, gdyby Polacy od er 
wali się od nas ! 

Cesarz: Pomaszerujemy do Warsza
wy, aby ci ją oddać. 

Car: Czy zrQłbicie to dla nas, czy dla 
siebie? 

Cesarz·: Dla obydwóch! Podział Pol 
ski wiąże nas po wszystkie czasy. 

Car: A wasi żołnierze? Co oni uczy 
nią? 

Cesarz: Pomaszerują? 
Car: Pomaszerują„„ nie wiem, ja .iuż 

nikomu nie wierzę. Wiadomo ci, co się 
stało w Odesie, nie pral\vda? 

Cesarz: Zapalisz papierosa? 
Car: M·e idzi'ękuję, palę bardzo 1mato. 
I znowu umilkli na jakliś czas. Zdawa-

ło się, jakoby car był pocieszany. I tym ra 
zem on sam podjął rozmowę. 

Car: Jaką konstytucyę uważalbyś za 
stosowną po stłumieniu rewolucyi. 

Cesarz: Po stłumieniu re·wo1lucyi rzą
d?Jilbym liberalnie. 

Car: Mówiono mi., że konstytucya 
pruska z r. 1816, byłaby dla nas stósowną. 
Nie znam jej dość dokldnie. Byly to po„ 
dobno stany prowincyonalne. ale nie \Vła
ściwy sejm. 

Cesarz: Silny rząd może panować 
z każdą konstytucyą. 

Car: A więc także z rewolucyj nem 
prawem wyborczem? 

Cesarz: Nawet w ten czas. Ale po
prze<lnfo musiaJby rząd zwyciężyć. 

Car: A jeżeli nie posiada odpO\\"icd
nich mężów? 

Ce:sarz: T.o trzeba .ich s.prowadzi6 z 
jakiejkolwiek gubermi. Istnieją on1 nieza
wodnie, tylko trzeba ich poszukać. 

Car: Znam tak malo lu<lzi! Nie przy
puszczasz nawet, w ja1ki1em żyję odosobic
niu, i jacy ludzie mnie otaczają. A może 
przeczuwasz? Trzyma mnie jedy~ie 0-bo
wiązek, nie nadzieja. Mam obo\\'lUlZek u· 
trzymać starą Rosyę, dopóki mt życrn star-
czy. . . . 

Cesarz: Taki obowiązek rM 1stme1e. 
Dla nas jest tylko jeden obowiązek: u trzy ... 
manie o·dziedziczonej potęgi. Starych sto
sunków nikt nie jest w stanie utrzymać . ł 
11 mnie wiele się zmienitoL 

Car: Wy też jesteście Zachodnio-~u
ropejczykami i inne żywicie ~cz~1c~a. Jak 
my. Rosy a stanowi świat dla s1eb1e 1. 1ak
kolwiek czuję się znużony troską k~łJ:J.i ll 
ten świat i pragnąłbym umrzeć dla. niego. 
J eżeh odstąpię od tego zapatrY\Yama, lad.a 
wiatr mnie por·wic. Pozostanę Rosyam
nem a Bóg ochroni Rosyę. 

'cesarz: Niechaj cię obroni razem z 
'twoją rodziną. 

· Car: Dziękuję ci. 
I obaj powstali zwolHa, a cesarz oh\'?· 

• r.f oknl{) Od . morza \\1ionęlo lekkie 
IZ} · · .ak by 
tchnienie nieskO'i1cz0nego obszaru, J o 

\\i eczno ·: chciała hl n · 
<>dopiero za:rmeniono. 

Tak dafeko fantaz}-a p. um rm . 
Pov.1arzają ją prawie wszy e pi ma me
nl'.eckie, <lodając, że je~t ona niestety bar
dzo zbHżoną do rzeczywisto i. 

1 róiny"łi atroft. 
Huckarde. Wie , Jaki j e t w Hu karoe 

zapowiedziany na przyszl4 rtkdz 1 elę, od
bi;dzie . lę o gdd.z. 3 po poł. 

Ałtenł>Ogge. M.l.ody li tono~z prz) -
wlaszczył sobie list z 2000 marek. pra-
wę wykryto r zlodzieja arc ztowan . 

Wanne. W kopalrn „Konii.r grube'' 
wybu hl poiar. Dwaj sztygarzy 7...0 tali 
odurzeni gazami. P<Y.lar zdołano stłumić. 

Altenessen. Dwuletni syn rzeźnika 
Wolfa wpadl dodolu, napełnionego \\'Od~\. 
Dziecko wyratował z naraże111em wła
snego życia dw11nastoletn~ svn iodlarza 
Dornemanna. · 

l(arnap. Tutejszy ks. rektor Zi11lesc.:11 
został proboszczem w Solingen. a jego na
stępcą został ks. Jerzy Rody. 

Bochum. Fałszywe przcd7.<1urawi...n ic 
biletów może mieć n1cprzyjenrne na tt.;p
stwa dla podróżujących. To doświadcze . 
nic zrobił pewien pan, który wykupi/ sobie 
bile:t Z\notny z Hanau w Wcstfali do 
Aschaffenbnrga. W Hanau OŚ\\ 1iadczyl 
mu kontroler, że bilet jest 1i1cwaimy, po
nieważ na niewlaściiwym miej cu prze
dziurawiony i musi wykupiić nowy. Wła
ściciel biletu temu zaprzeczył l.:O spowo<lo
w ało, - że musaał udać się do przełożon -
go stacyi, który kontrolerowi przyznał r~
cyę. PoZiwolono mn jednak jechać dalej na 
"\Vykupiony bilet, ale zalecono mu też za
razem, aby w przyszł-Ośc:i Ltpiej uważa-l. 
Bilet powinien być przed jazdą przedziura
\\l~Ony na miejscu, gdzie znajduje siG ,,tl.'', 
a z po\.\1rotem w mlieiscu, gdzie jest „R..". 
A więc baczność! 

Strasburg. 52 zjazd katohków Nie
miec \\ Strasburgu (20 24 3 ~erpnia 1905). 
Od 20 do 24 sierpnia br. odbędzie się \\' 
Strasburgu w Alzacyi zjazd katolików ni.e
mi1cckich. Ziaz<liy takie odbywają się \\ 
Niemczech oo rok. 

Berlin. Drogie narożniki w Berio.nie. 
W ostatnim czas.ie twierdzono, że najdroż
szy dom przy Lipskie] ulicy nr. 103, nale
żący do spa<lkobierców fonroberta, ma 

·być sprzedany. Cena budy,nku jest bardzo 
wysoką; pręt kwadratowy c•e1niono 11a 71) 
tys. marek. Jeist jednakże w Berlinie je
szcze caly szereg narożirNków droższych. 
Tak żądają np. za nieruchomość przy Je
ruzalemskiej ul. 14, w obszarze 60 prętów 
kwadra1owych, 750,000 marek, tak że pręt 
wynosi przieszlo 120,000 marek. Trzecim 
takim narożn,bkiem jest zabudowanie przy 
Lipskiej u~icy r>od nr. 113. Nieruchomość 
ta obejmuje 18 p11ętów. W ubiegłym roku 
da\V(l!OOI 63,000 mariek za pręt, a więc za 
całe diomostwo 1,150,000 marek. Jak bar
dzo podskoczyły c·eny budynków przy uli
cy Lipskiej, można po tern poznać, że oko
ło roku 1890 za miejsce. na którem stoi 
".Equitable-Palas t", zapłacono przeszło 3 
miliony marek. · 

WJedeń. Na 9-tcj międzynarodowej 
\Vystarw'ie sztuk pięknych w Monachium, z 
polskich mala·rzy otrzymali drugli medal: 
Olga Poznańska, Wojciech Kossak, J6zd 
Mehoffer i \Vaclaw Szymanowski. 

Nał'>ożeńsfwo polskie. 
W a ttenscheid. 

po\\i.1edź Ś\''. od soboty 5 ie rpnia 
rano. Kazania w niedzielę o ~i l.? i o 4. 

Bulmke. 
· Spowiedź św. od sobot y :; ie rpnia 

rano. l(azanfa w n ieazie lę o rrodz. 11 i u 
4 po pol. 

Gerthe. 
~powiedź św. od oboty - erpnb 

rano. Kazania " . niedziele o „odz.. 11 i o 
4 po pQł. 

Meni::ede od 2 do 6 serpnia. 
Brambauer od 6 do 10 sierpni-a. 

Towarzystwo św. Jadwigi w \engooe 
dono i S'\Vym cźlonkom 'O raz -u·sz.ystkim 
Rodakom w okolicy, iż w ni edz i elę dnfa 6 
b. m. o godz. 7 rano Msza sw., a Po .M zy 
św. polskie kazanie. Członkov.~1e i \\ . zr-
~y Ro<ia...:y raczą s i ~ licznie _ta wić. ( I) 

Baczność ł(oła śpiewu 

w Bruchu i Rotthausen! 
Donoszę, iż w niedzi elę 6 ierpnia je~r 

w Bruchu lekcya śpiewu po w ielkiem n.abo 
żeń tv..ie o godz. 11 J pół, a w Rotthau.,.en 
po poł. o godz. '2 i pó ł. Dyry ent. 

Towarzystwo św. Józera w Hei n 
dono i zlonkom i w zystkim t wa rz.y
stwom, które od na zaproszen ia odebrały 
i tym, które dla braku adre ów zapro z .... ri 
odebrać me mo~/y, łż \\' niedzie l ę, dnia I 
s.ierpnia odprawiamy naszą pierw~zą ~~z. 
nk:ę istnienia, na którq szanO\rne tO\\'arZJ- · 
stwa z chorąg"\\'iami zapra zamy. P~.:> 
gram: Od ro<.lz . _ do .~0 prz yjmO\\"a lll 
bratnich towarzy. tw na sali p. flic tmainna. 
O godz. 30 udamy się do k ~ iol na na
bożer1stwo. Po nabożcit twie udam\· i 
na salę P. Flietmanna '' tteissen, gdz(~ ł' -
dz ie dalsza 11 roczysto ć . Najprzód przy
witanie gości przet. przewodni 'ZC.\CCgO 
dalej koncert, rMnc mowy i dcklam acye. 
Na ostatku zabawa z tar1cem. \ st~p dla. 
czlonków braitr11ch towarzyst\\" 30 fen .. dla 
gości przed czasem 50 fen„ po czas.te r 
fen. O jak na,il1czniei~y udziat pro. Ł (5) 

Zar7.ąd. 

Towarz. „Zgoda" p. op. ~w. JózcfJ w 
l{em cheld 

przy ulicy Bismarckstr. nr. 9" ,,. !nlw l11 p. 
Serwy obchodzi 6 rocrnkę. U 1k nwi~t; r. 
1905 po poł. o ~odz. 6. na którą serdc ·zn i.: 
zapraszamy. • Zal'1:~1d. \.:) 

Towarzystwo św. Stanisława w Herm: 
donosi szan. członkom. Aż w medzil:ie 6 
sierpnia odbędzk iG walne zebranll,! kwat -
talne po pot. o godz. 40 na wielkil!j , aH p. 
Nusshauma. Jak 11ajJicz11iciszy u d ~i:l f v 
zebraniu }est pożądany, Oościc u11 /e \\ J ~ 
dziani. Zar.z~1d. 1 

Uwaga: Pros7.ę szan. czlonk<'>w ;.ra
rządu i rewizor6w kasy, aby się . ta' iii 
po pol. o godz. 3 to je t na powyi;s 7.cm z~
braniu 6 bm. \\' celu obrachunk11 lvas '. ( I) 

St. Jankowiak, 11rcze ::i . 
1 

Podziękowanie! / 
Tow. św. Antoniego w Recklinghausen- lid 
składa erdeczne pndz1ękowanic w zy
stkim swym członh:om za ta:k liczny udz ial 
" uroczystości ;->ośw i ęccn i a naszej tak pi -
knej chorągwi. . 

Wszystkit~1 towarzyst\\--Otn, kt6re na 
S\\'ą obecnością zaszczyc ić racz.yl) i P11. 
przewo<ln1czqcem za tak tre\Jwe pr7.emó
wierna ; deklamacye oraz wszy tkim 
amatorkom i amatorom za trndy, które p· -
nieść raczyli, kładamy serdeczne- Bóg za.-
pfać. Jó:zei J\1aćkowiak. ek r. 

Towarz. gimn. „Sokół" w Bruckhau n 
donosi swym szan. dmhom. i ż zebranie od
będz i e s i ę w niedr.ielę dn ia 6 . ierpn ia 
go<lz. tYi na wielh."'l ej . ati p. Brinka. przy 
ul. Albrechta. Zapraszamy wszystkich Ro
dakó\~ zamieszkałych w Rruckha11 en i 
okolicy, a szczeg6ln ie mlodz1eż, która na
leży do innych towarzy •. t\\-, a je t przy
chyln ą ,.Sokołowi· · . Go' cie mile \\i ziaui. 
Czotem ! Zarząd. (I 

ł(oło śpiewu Mickiewicz O rhau n. 
W niedziele 6 bm. bieżerny udztal u 

śpiewem w Tow. ·w . Ignacego. Cz.lon
kowie winni się punktualnie o godz. ,J w lo
kalu posiedzeri stawi·. po11 ieważ będą 
wsz ·stkie DJe 'ni wtórz ne. O - \\ ·-
marsz. Zarząd. {1) 

Tow. św. Jakuba w ..... odingen-BOr · 
Przyszłe z~bran ie odbędzie : dn: 6 

sierpnia u p. T. • the o ~odz. J/i 12. U ·z
ny udz iał pożądany z p \"OOtt, iż b-.:d<l ba r
dzo ważne prawy omawiane w prawie 
rocznicy, która się odbędzie l ~ sie rpn a. 
Uwiadamia ,,'-ę, iż n.a.: za rocznica b~dzie 
zamknięta, wię . winni czlonkow•ie nie\\ ·
płatni się z swych klatlek 111' ci~. Jr{ni 
Rodacy chcąc brać udz.ial wir.t~i -·ę na o
wyższem zebran1u na ~zlonkó\\ za i.saA:. 
( t) Zarząd. 



enry c uren, 
Najtańszy i najwiekszy chrześc i a ń ski skład w miejscu. 

Najtańsze źródło zokupna Dl&• 

Herne, Bahnhofstr. io: 

ter1j na suknie, ubrań dla m~i· 
czyzn i dzieci oraz ko~CekeJi dla 

~• niewiast. ~ 

······-····~··-• l\f ój dotychczas do brze idący • 

• handel win : 

: skład tow. kolonialnych • 
$ w bardzo dobrem położeniu przy ~ 
~ 11owej k.olonii kopal?i H .,Deu- • 

t :::.cher h.aiser-', chcrnłbym Pola- • 
_ kowi r.uraz od~tąpić pod korzyst O 

nem i '~ aru?Jrnmi. Jest też na • 
:::.przed[lz kan z wozem. 

: Jan Nowak, : 
• ]Jarxlob, ul. :\Iitlelstr 61. • 

••• ··-······· Szanownym Rodakom donoszę, iż osiedli
fem sie tutai iako 

piekarz polski. 
Proszę Szanownych Rodaków o poparcie 

mego przedsiębiorstwa. 

Józef Tuszkowski, Langendreer, 
ulica Bliicherstr. nr. 8. a 

Dobra 

egzystencya dla Polaka. 
W miej scowości gdzie ' pn~;eszło 

8 ty~ięcy Polaków zamieszkuje, jest 
dobr 1.e zaprowadzony skład mebli, 
onz kompletnych wypraw do naby 
cia. Z powodu nagłych stosunków 
familijnych. wyjeżdżam w strony 
rodiónne. • 

Rodak ma pierwszeństwo pod 
clogoclnyrni warunkami. (3) 

Zgłoszenia pnr.yjmuje Redakcya 
„Wiarusa Pol." po<l lit. P. J. 5. 

H to pragnie posiad:ić 

książki do 11abożei1stwa w pięknej 
w mocnej 01.rawie 

niech sobie zapisze 

,,Boże bądź miłościw". 
. Książka „Boże bądź miłcściw" zawiera 
b ardzo piękny zbiór nabożeństw i pieśni. a kosztu.je 
w no.dz w.~ czaj pięknej i mocnej oprawie 3,50 mrk., 
6 mN., 7 mrk., 7 50 mrk., i 9 mrk. Ksi~żkę tę 
przesyłamy poprzednim nadesłaniem należytości 
albo też za zaliczk& pocztowf\. 

Adres: „Wiarus Polski", Bochum. 

Zawsze polska uslUga. 

Jlarktstr. 28. nartstr. 28. 

BacznośC ! Kupuj obuwie 
u 

Dobrze ł tanio -.n 
WILH. O EWERT, kupuje się tylko 

I ' sk~ Jt~~e skór a 
g H. Schlieper 

w Gelsenkirchen Ili, 
którego skład obuwia jest najwięksy,ym i 
na~starszym w miejscu. Największy wybór 
wszelkiego rodzaju obtnYia od najzwyklej
szego do n~jlepszego. 

Najlepsze obuwie do 1·oboty. 
~ w Oberhausen. 

H 
Na,jwięl,szy wybór podeszew i wierz· 
chów, oraz wszelkich artykułów 

szewskfch. --··-· ··-··----····-·· 
Najwięk. w llliejscu wai•sztat :repera. 
Skora usługa! Najtańsze eeny! 

------------------
n \Vłlh. Dewe1.·t'a. 

~ttiOO~~t,J!HtUt ~~m~m!i 

I Najszykowniejszy krój I 
tit ma ~ 

I Jan i Fr. BłOch I 
ttt w Essen, · ~. 
~ Turmstrasse nr. 14 m 
~ o m tit w ~ e r h a u s e n, ~ 
~· B1sma1kstr. nr. 1. m 
, · \V tym tygodniu dostaniemy ol-

1 
I brzymi wybór świeżych towarów. ~ 
~ (4) ~ 

m~m ~ ~lf1łł~~~HlHtt~~IH~ 

Tanio oprawiam 

wszelkie obrazy, wianki, wiązarki i t. d. 
Zarazem polecam karty narodowe i powin

szowania, wszelkiego rodzaju, hurtownie i de
talicznie. Obrazy religijne i narodowe po jak 
najtat1szej cenie. Stemple dla towarzystw i 
osób prywatnych dostarczam prędko i tanio. 

J a n S t a c h o w i a k, 

• 

Baczność 
Rodacy! _ 

jedyny polski skład mebli oraz całkowitych 
wypraw w Wanne. 

ul. Bahnhofstr. 104, naprzeciw lokalu Schafera. 
Polecam mój bogato zaopatrzony skład mebli, ma

szyn do gotowania, wszelkich sprzętów emaliowanych 
kuchennych oraz ,:Vózików dla dzieci we wielkim 
wyborze. 

Za gotówkę! Na odpłatę! 

hasłem każdego bę 'łzie: Swój do swego. 
Z wysokim ::;zacunkiem 

Jan :Barański.. 

m~~lt~IHii 
Dla RodakóB 

bardzo korzystna. rzadko 
nadażająca się spuso
bność. !lfam na sprzt1-
daż I. dom w Reckling
hausen-Siid (Grullb:i.d) 
Hertin, przy t l. Au-

gustastr., 
bardzo tanio i przy 

małej wpłacie 500 d" 
1000 marek na sprzedaż. 
Zgłuszenia przyjmuje 

W. Grabarski 
w RecklinghauseJ.-SUd1 

ul . Hochstr. nr 85. 

Zdolna 

służąca Polka 
znajdzie zaraz dobre 
m ej sce. 

Czeladnik kraw. 
potrzebny z.traz. (9) 

P. Ochybowski, 
krawiec męEki. 

Borbeck, Friedcnstr. 5G 

Potzukuję od H sierpnia 

<:Zti ludn i ku 
piektil!dłif !;O 

na stałe 2atrudnienie. 
Mist :z piekaro.ai 

A.. K tt c h 1 e r1 
Bruch, ulica l\Iaryaó· 
eka. m·. li. (3) 

·-· Specyalność ! 
Prawdziwd wnrsznwekie 

„No biesy'' 
IO sztuk 20 fen., 

znajduj~ się najlepszy krój gotowych ubrań dla mężc%y%n J chłopców ? 
są do nabycia. tylko u 

I F. Józefoskiego, 

tylko u 

Jakóba Rothschilda 
w Ruhrort, 

przy ul. Kinigstr. nr. 5. 

z..l dm}~. n::.'.,:ad i r~dlkc~·G od po'Y:c:1.zialn:r A n to n i Brei ski w Bochum-. Nakb.J.c:n i czcionbmi Wyda-v;nictv;:i. „W1:t :·us:i. Polsk:~;.;o" w 

Uerne, 
ul. Ba.hnhofatr. 52. 

Maszyna 
do tu)cia 

do peptruiia z wszelki~
mi przyborami, be~grani\J 
tanio ns sprzednz. 

BO C II U .M, 
Wilhelmstrasse nr. 19. -------Kołowce 

O t. a·• „ p 1m 
najlepazy wyrób, bardzo 
tanie, poleca 

H. Tłlninau• 
w Jłochulft, 

ul Wilhelmstr 19, przf 
pl;cu Wilhelm.owsk~ 



mr. 178. Boobum, niedziela e-10 sierpnia 19 • 

łodzlenne pismo ladowe dla Polak6 

Wychodzi codziennie z wyjątkiem dni poświatecznYc~ 
Przedplata kwartalna na poczcie i u listowych \\rynos1 
1 mr. 50 fen., a z odnoszeniem do dom.u 1 mr. 92 fen. 
Wiarus Polski" zapisany iest w ccnntku pocztowym 

" pod znakiem „t. polnisch" nr. 128. 

na ~bez źnie, pośwł on 

I lmlQ oże za la OJcz z 

HedakcyJ\, Drukarnia. i Kaięgarnia znnjduje eię w Bo~hum, przy t1Hcy Malthe nr tras:)e. - Adres: „ 'Viaru 

:::;..----~ ·--

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

aówić, czytać i pisać po polsku! Nie jest 

polakiem, kto potomstwu swemu zniem

~1yć się pozwoli! 

ypadkó ~ 

Większa część wojsk rosyjskich na Sacha
linie poddała slię. 

Nad1 SachaUinem paim1j4 obecnie J apol1-
czycy pra\\lle zupełnie. 31. lipca. po.d~ał 
się Japończykom gubernator rnsyJskt Je
nerał L iapuno~v, 70 of11cer6w i 3200 cht·o1-
pa. 

KoDI1isyi kolonizacyjnej brak pieniędzy! 
Gazety n1emieckne donoszą, że rząd 

pruski d{1magać się będzie w sejmie no
wych fu nd uszy na rzecz komisyti k1oloniz.a
cyjnej, której środki są na wyczerpan1u. 

Spraw a ministra Ruhstrata nie przestaje 
zajmować opinii publicznej. 

Donosz:.i . że socyaliści będą Jnterpelo
wali w pa rlamenoie w sprawŁe głośnego 
z prOlcesów karciarskich ministra Rnhstra
ta, 

Niemcy mają wszędzie „przyjaciół". 
Rząd australski wezwał ludność, by 

bojkotowała towary niemieckie aż da. u 
k>ol1c:ze1ifa. sporu o \Vyspy Marszailmw
skie. 

Hakatyści nawołują do dalszego bojkoto· 
wania robotników polskich. 

Ukaz minJsterstwa pruskiego, bojkoit:u
jący robotni1~ów polskich z. I(rólestww i 
Ga~1cyi nic . \Vystarcza „Pos. Tageblatto
wi' '. Ten serdeczny przyjaciel i opiekun 
Rusinów łamie sobie glowę nad tern, iakb~ 
Polskich mbotników sezonowych wyprzeć 
wogóLe z. Prus i zastąpić ich ruskimi 1 fla
mandzkimi. Także czeskich rnbotn*ków. 
trzeba wypędzać z Bawaryii i Saksoni. 
„Tagebl." żąda uregulowania tej sp-rawy w 
drodze prawodawstwa dla calei Rzeszy 
niemi1ecki1ej bo zdaniem jego robotnicy sto ... . 
wiańscy ~ z wyjątkiem oczyWiście Rusi- I 
nów - t\\ orzą poważne niebezpieczeń
stwo dla calei Rzeszy. Ponieważ haka
tyści utrzymują, że namiestnik Galicyi nie 
pozwala Rusinom wędrować nai robotę do 
Prus, przeto należy zmusić go. do uwzglę
dnien ia· życzeii. hakatystycznych za pomo
cą nacisku wszechniemieckiego w parla~ 
mencie \V1ed~ńskim. „Tageblatt" wzywa 
Wprost stronnJctwa ntemtecko-austrya-• 
ckie, aby się sprarwą tą zajęty.u . 

, Orędownik" tak ocenia po.wyzsze 
'\.'Yw'o<ly "Tageblattu". „Jetżeli, wladze 
galicyjskie przeszkadzają wychodztw,u ro
botników rusińskich do Prus, ~zym~ to, 
aby ich 'Ochmn~ć przed wyzyskiem n1J.es~
miennych agentów pruskich. Str,aszeni~· 
namiestnika galicyjskiego stronmc~wam~ 
Wszechniemieckiemi w parlamenote :rn
stryackim wygląda na farsę, jeżeli siię Z\.~-.a~ 
ży, żei w pariamcncie tym rządzą. Cze;1 ,~ 
Polacy, a nie oberwai1~~ w rodzaiu \\ ~; 
ifa, Irnna, Schonerera 11 innych bohateró 
Wszechniemieckich. Zatem ,,Tageblatto~ 
rwe" głosy nie pójdą pod niebiosy" 

Telegramy, . 
Ber I i n. Gazety niemieckie notuią 

Jl<)gloskę, że król angielski Edward spotka 
się z Wilhelmem li. . . w 

Ił z y m. Pogłoski o chorobie 01ca ś i 
są zu.oelnie nieprawdziwe. Pius X przyją 
w piątek na posłuchaniu wiele os~b skta: 
da iących życzenia z powodu roczmcY wy 
brania go papieżem. „ • mac 

Pa r y ż. Sułtan marokanslu wz -

nia radę przyboczną ludźmi. którzy są 
przeciwnikami zaprowadzeniu reiorm przy 
pomocy mocarstw. 

Tok i o. Wojska nieprzyjacielskie w 
Mandżuryi zbliżyły się do siebie znacznie. 
Można się spodziewać bitwy lada chwili. 

P e k i n, Cesarz chiński zniósł karę 
cielesną w całym kraju. 

~ olaey na o~ ezyź1 ie. 

Wiec przedwyborczy w Essen-Altendori 
odbyl się w ubieglą niedzielę pod przcw~J<
dinktwem p. Moszczyilsk1ego. Przema.
wiali pp. Skularski, Przybyla, Kaźmier
czak Ziolnmvskli i Szumlowski, a \.VSZY

sicy ~godni byli w tern, że tylko na Roda
ka p. Józefa Chociszewskiego .z Gn~ez1~a 
gł.osmvać wolno Polakom. Wiec zabn
czono pochwa<leniem Pana Boga. 

Komitet miejscowy. 

Z Łużyc. 
W nliedzielę dnia 23 lipca odbylo1 się 

zebranie v.,r Rauno w celu z.alożenia towa
rzystwa polsknego tamże. 

Zebraniu przewodniczył p. Kaczma
rek z Złolwmornwskich hubów. Pn o
twaroiu i odśpiev. ani u pbeśni Serdiecz.na 
Mrutko udzielili glosu p. I(egulski,emu z 
Thaa:~en który wyjaśni.I cel towarzystw · 
w ogóle., ~ cel towa1rzystw na o?czyźl11le w 
s.zcz,e1gólnośd. Pa•n przewod1mc~ący za
pytał się potem, czy Roda1cy sobie zyczą, 
aby w Rauno zostało założone pols.kie ~Ol: 
warzystwo, nai co zebrani odp.ow1edzliCh 
jednoglośnie tak! Pan Rcguls~1 ~rzedloi
żyl teraz usta:wy, które z i:ialą zm~aną zo
staly prz.yjęte.. Zostało więc zalown~ to
warzystwo polsko~kat. p. op. św. WoJclte
cha. Na członków zgłosiło się 21 Roda
ków1. Do zarządu zostali -0brnni pp.i: Prze
wodniczącym Antami Lisiecki I.; zaist. To
masz 13/i,gos; sekr. fan Biernat; zast. Jan 
Kurzawa; kas. Wat Juraszek; zast. Stan. 
Kurzai\.va; bibl. Ant. Lisi1ecki Il.; z·ast: Jan 
Strugrek; lal\vnikami: Ant. Cenker l ~n
drzej Smolny. Niech więc T?w. p. o:~· ~w. 
Wojciecha w Rauno żyje i się roizwiia Jak 
najko rzystntlej. 

Jeden z obecnych. 

Sprawozdanie z wieca z Sano. 
Złokomorowo. Wiec zagail pochwa

leniem p. Boga dh. I(a~zmarek z Ztok0010-
rnwa1 i udzielił g.osu najprzód dh., R~gu.1-

. sk·emu który w ·dJuższem przemow1emu 
1 ' · . , n.ni " oraz wykazał cel ,Zjednoczerna Zal\\· ł-'"' • 

dla q;ego rzeczywi śctl e ',Zj ednoiezenn ~z~~. 
pul" zalażone zostało. Omówil też .. w . 1ai. I 
spo.sób pro\vadzono b.~zrobocie czyll streJk 
w Westfali i Nadrenn. . _ 

ZabieraH jeszcze gl~s p .. Piech?'-vw_~' 
Przybylsk~, I(aczmarek L M1~halsk1, kto
rzy zachęcali, aby Silę łąc.izyie . tylko -~v 
związki i towarzystwa a me .w i~eś „r~-

·nry" i'' ferbandy", bo tam się tylko z Po-raJ' .. i " „ B . ' 
laikól\V\ ·wyśmiewają. Szczęsc ozeDmh. 

Tow. Pol. Gimn. „Sokół" w P~ryżu 
oglasza następujące sprn,·rnzdarnc za r. 

1904-d~ia 17 czerwca 1905 „Sokót" .pary-
ki ~dbyl drugie Walne zgromad~em~ d.o
~oczne od czasu swe~o czynn:go ist~f t~!i 
Członków obecnie lttczy Tow. 54, ę 

niż w r~ku zeshzł~of ~o Oi>rócz tego 
Cw1czącyc o o.6 . wychowań-

. Sokół swoich uczm w - h 
m; koty Batignolskiej którz~ pr~c 0; 
c w sz J rn'1e ną ćwiczema w iloścl od L 
dzą regu a 
do 16, '· - " ' -- I .> 

Posiedz ń T \\' . odby~o 12, 
walne, poświęcone przyjęciu no ego roz
szerzonego statutu, 10 admini tra yjno-od
czyto\\'ych i jedno o<lczytn \ ' C, z prz ci1;t
n~ ilością 19-20 osób. Posiedzemrn odby
wają się w Cafe Marengo. 

Cwiczenia o<lby\\ ajc.l się jak uawnkJ 
pod spn~żystym kierunkiem druha Dert..:
~ii1skiego 2 razy na tydzief1 w Ponioozrnłki 
i czwartki1 w sali przy me de la Condamin 
:36 (Batignolles) z przedętnn liczbą ćwiczą
cych 5-6. Jest to bardzo mal o jak na 
ilość naszych Sokołów. Głównym pO\\ o~ 
dem tego stanu rzeczy jest znaczna odlc
glość sali od d1..11.elnic 1 gdzie mieszkają Ć\\- i
czący druhowie i naszą najbardziej palc\q 
potrzebą jest wlaśnie przenie ieni-: ~ ali 
ćwiczc1i bliżej Sekwany. 

Co niedzielę Sokoli grywajq pod kt~r 
runkiem druha Gwozdeckicgo , foot-bali 
w laskach po<lmieiskkh Boulognc, St. 
Cloud i Vincennes. Mamy też na wła
sność tennisa, w który grywa się najcz~
śdej w Jardin du Luxembourg. 

Dma 11 listopada r. z. odbyła siQ wie
czornka Sokola połączona z uroczystości.i 
poświęcenia sztandaru gniazda. Nastrój 
byl'bardzo uroczysty szczególniej p-0dnio~ 
słe wrażenie wywarta mowa profesora 
Gasztowna uczestnika powstania 1863 r., 
w której ;zcigo'dny mówca nawiązał nić 
ówczesnych wspomniei1 do obecnego ~ta
nu w kraju. Sokoli wystąpili w ilośc11 12 
pokaźnie i dzielnie z ćwiczeniami laskami, 
ze wspóluclZlialem Sokalów czeskfch (ru
chy wolne) i uczniów szkoty Batignolskiej 
(ćwiczenia chorąg1iewkami). W tym roku 
też gniazdo zamierza mieć swój obchód. 

W sklad norwega Zarządu wchodz<t: 
Prezes L. Piasecki, sekretarz Al. Szyndler~ 
naczelnik J. Dercwióski, skarbnik A. Sza
wklis bibliotekarz A. Mickiewicz, chorąży 

' G. Gwozdecki. 
Zwracamy uwagę druhów, przyby\\ a

jących do Paryża na nasze adresy i zapra
szamy do naszych szeregów". Sekretarz 
Al. Szyndler. 

języ ~ polski na kolei W arsza· 
wsko„ Wiedeńsk lej. 

z Warszawy p~sZ'l do „Gł. Nar.": 
Wpowadzcnue języka polsk1cgo na ko

le.i \Viedeilskiej, tej glówncj arteryi Króle
stwa jest pięknem 1 wizruszająl:etn zwy
cięst~vem śmiałej imcyatywy i narodowej 
solidarności. Gdyby, idąc za wzorem na
szych dyplomatów ugodowych, pracowni
cy kolei W. W. zaczę)j najp11crw dlngo ra
dziić, a potem wdali się w układy z. rząden 
z pewnością wszystko zostafoby po dawne 
mu· ale oni krótko radzili a prędko Sil<: zde
cydowa•i; 14 lipca postanowi on przy
wrócić polskie urzędowanie i tego same,g~ 
dnia pierwszy ,,polski" pociąg, przeto-czy{ 
się od Warszawy do Grandcy. . 

Rusyf1kacya kole i W. W. na iąp1la .za 
dyrekcyi p. Kozłow kiego, któD: nier~1m1~l 
jej zapobiedz an;L ją pow trzymac. 1ekto
rzy twierdzą, że byt zbyt słabym wo~e~ 
rządu i spekulował na .,wdzięczność 
wtadz centralnych. Podobno zawiódl ię . 

W każdym raz'i e tturko tępiąc język 

polski rne znalazł oporu . . Kazano zam~: 
zaś wszystkie polskie napisy, wprO'\ 'adz1c 
wy!ączn'e język rosyjski do całego urz~
dowania, a \\r ko11ct1 zakazano 1~awe t slu~
b1e porozumiewać si~ po polsiku z pubJ1-
cznością ! Ten 'Ostatni zakaz. byt ju~ ~k 
potworny 1 głupi, że nawet żand~rm1 me 
przestrzegali ściśle jego wykonania. Ina~ 
czej byłaby to kolej glucho~i.emych b? am 
konduktorowie ani podróżni nie znali ro
syjskiego języka. Musieliby zatem J}Or~
zumiewać s.1ę na migi... Ale i skasow-arnc 

A jedn, k t prakt ka rnegodz i\\ a i 
rnichezpiec:r,,na, prz trw ła 15 lat! Przez 15 
lat na kolei prz cinająccj "\ ylącznie kraj 
czysto poi ki, ob ługi\rnn j pra:wie wy
lą zni I olakó\\ i prz .zina„ 
<.:zdnej przede\\ z tki em dla poi kie) 
publi zności, nic wi0lno było jcd11 go słów„ 
ka głośno po pnlsl u pO\\ icdzicć, jednej li
tery pol kiej w pi mach · napiJ~ach urz(( 
dowy h zamieścić! 1 oto nagle jednego 
dnia, prawic jednej minuty, jQzyk pols · 
został ' ·skrze zony i zabrzmi ał radośnie , 
potężni , godni na a ł j prze trzena, na 
wszystkich t.acyach \\ :c vszystkid1 po
ciqgach ! 

Ten pokoJO\\ y i dobre cZyl!ny prze: -· 
wrót nastąpił bez żadnych pr-,1,e ~zkód a11 i 
ze st~o11y rnclicz11ej tuż.by ro yjsk; j, am 
ze strony wladz, a mianowic·i żandarme
ryi. Paru konduktor{)\ J~osyan, zanioslh 
polskie raporty do żandarmów, ale oi przy
jęli ich wzruszeni m ramion i odeslah do 
naczelnikó\\" slacy1. Innyl.11 prot stów nie 
byto. 

Biurokracya \ arszawska i petcr lmr„ 
ska1 przyiGlY przywrócenie poi kiego j~
zyka z \\1ielk4 nic hęcl<l i odraz11 spróbo. 
wano, wedlug wypróbowanej m tody, 
p.o<lstQpami i szykanami pokrzyżować, 
„polskie uroszczenia". NajP,i...rw \\ ysl<}Pil 
,,War zawsk'ij D11icwnik" z '\ ykn~tn m 
artykułem 11 ifoj<1cym dm\ icść, że ko lej ' 
W. nic jest przed ięb!iorstwem prywatncm, 
a p-otcm p. Lapczyi1skij, P sianiu, dyrek
tor kolei z ramiein1a rządu, pojcchal d 1 e
tersburga po i.nfonnacyi! i in tnikcye. Co 
prz.ywiózł, już \\ ,' ecie: polskie naplis r na 
stacyach. budynkach i biletach; więcej 
nh Rada zarządzaj<}ca udrn abta jed nak 
utrzymać język pol ki ' \\. Ci\\ 1ętrzn cm u
rz<:do\\~anm aż .,do dalszego wyjaśnicma" .. 

Rząd na raz.ie nD bGdzie się 11piual 
przy opi11ii Lapczyńskiego, bo do zla1J11a11aat 
kolejarzy polskich niema dość iły. \ ię 
wszystkie raporty konduktorów ą już 
polsk1e, telegramy i t....lefony ~ C\Vnętrzne 
pomiędzy stacya,m~, wysylają ię po p~l-
sku, kNty baga.l-0\\'C '1 wy ·taiwianc 
p-0l~k 1m iGzyku i wogóle cała manipulacya 
na stacyach i między stacyami prowąpz· 
się po Polsku; tylko w cedltralnych \\ r
szaws.ki. h ł>i urach 11rzędowan1iie jest ro yj-
kk . 

Dziś języ:ka rosyj kiego w al me łY
chać, ł daj Boż , aby w Krakowie na ta
cyi tak PQwszechnie był uży:wany język 
P<>lski, jak nai granicy i w Warszawie ... 
Nieśmiałe: próby oporn ze trony ki!Lku u
rzędników R.o ya11, od razu Hum ono na 
zasa<lzue przepisów dyscyplinarnych. Zre-
ztą byty to wyjątki. ,, 

ie potrzebne "yd;i tki. 
1 a Afrykę, Azyę (K.iau zau) i Austra

iie (Nowa Gwinea, Samna itd.) wydaje pań 
stwo memiechle co rok kilkanaście mi 
nów m<ł!rek. 

Te kolonie nien ·eckie praw<lopocto
bni~ nie ;vrócą pielJlięd.zy, które na ITTie wy
<lano. 

Na tych wy<latkach zarobi kilkud.zletsię 
aiu ludzi, kupców. fabrykantó"\ . Po icdzt
cieli -0kr'ętów - a my polscy obywartele 
na to placlć musimy. 

Obecnie państwo niemieckie prmvadzt 
"\\1$ę w P-0łudniowo-:zachooniei Afryce z 



1ier-era.m1 i Hotentotami. Ta wojua kosztu 
je już setld rrohonów marek i tysiące ludzi, 

-którzy tam wałcząc z murzy1I1ami, tracą 
drogi . czas, życie lub zdrov.1ie. 

Murzyni walczą o z~enilę ojczystą, o 
woJność i niepodleglość. Ponieważ stra
cm prawie wszystko, dla tego walczą i 
rozpaczą - tak, jak cztowiek, który już ni 
zważa na nic, an!J na ·wlasne życk Dla te 
go też straty Niemców są stosunkQwo w1el 
k1ie: Na 100 żołnierzy bliska. 10 zostało za
bi1yich lub zmarto na chorohy, a 5 na, 100 
jest rannych. 

Murzynom pomagają sto>Sunk1i kraju: 
brak Niemcom prawie wszystkiego, prócz 
mt.ęsa wofoweg<J. Wszystko zresztą trze
ba dowQzić np. żywność dla żołrnerzy, 
·romę, siano, owies dla koni, kukurydzę -

na1wct \Vidę do\\·ozić trzeba o.krętami' z 
l(aplandu. Litr wody dowiezionej kosztuic 
4 fen.ygi ! 

\Viaidomo. że rząd kupuje konie dla A
fryki. Wysłał ich dotąd okola 12000 co 
kosztowalo 20 milionów marek, ale już 
10,000 zdechto. 

Naj,gorsze jest może to, że morze 
przed portem Smakopmnndem jest prawic 
zawsze "rzburvo,ne, więc nie· można wylą
dować. Pewien okręt \Voermanna z mate 
ryałam~ "~ojennemi już od dtuższego czasu 
1ę tam znajduje, a rząd musi za to zapla

cić okoio 200,000 marek, ponieważ nie mo
że odebrać tych ciężkich materyalów z o
krętu dlatego, że morze wciąż wzburzone. 
Za opuźn.ie.I11i·e innych okrętów rząd ró
wnrież musi płacić. 

Skoro takie są stosunki, to nie można 
siG dziwić, że koszta tej \\'ojny rosną bar
<lzo. Chociaż liererowJe i ttctentoc1 zosta 
ną w końcu pobici, to tych setek milionów 
nie wrócą. Przeciwnie, rząd będzie mu
siał utrzymywać \Ydowy i sieroty po czar 
nych żotnierzach. poległych w walce o zie 
mię ojczystą. 

„Koel!~ische Volksze1tung'' wydatkt 
państwa niemieckiego \V najbliższych la,
tach tak oblicza: 1) rocznie' 35 do 40 mi
lionów marek na <Jprocentowanie i1 odpłatG 
<llugu, który rząd zad1ągnąl na wojnę; 2) 
rocznie 10 do 15 miJionów mr. dla inwali
dów-żołnierzy lub dla1 wdów t sierot po 
poległych; 3) kilka miHonów wsparci.a (6 
do 10 milionó\\7 marek) dla kolonistów n~e
-ritieckkh; 4) kilka milwnó\\· mr~ na napra
_,vę tego, co się popsuło i zużyło podczas 
wojny; 5) kilka ma·lionów marek na wyży-
"ienie c2arnej ludnośc't. I 

Kto z. tych milionów. marek będzie 
mial korz.yść, tein będzie zachęcał do kolo~ 
11.ii '"'" Afryce, ale my obywatele, którzy: 
musimy podatki pfacić. rnas:z~j na to pa
trzymr. 

Zna\\'cy stosunkó\\~ t,-\,ierdz4, że nie
m~eck1e kolonie w południowo-zachodniej 
Afryce .nigdy .nie będą m0gły w,yżywić 

w;ielkiej masy ludności, mianowd.cie też Eu- ' 
ropejczyków tam inie wytrzymają. 

Cafa nadzieja Niemców - to skarby 
ztama, czyli kruszce, miano1wicie miedź. 
Ale nie w,iladomo, czy się te nadz\eje speł
ni.ą. Murzyni w kopalniach ntie będą pra
co:waJli .Jako nieWl01mcy, lecz pewnie po 
slmńczonej w-0jnte powędrują do 
współbraci w sąsiednllch krainach. Kto 
włe, czy nawet wdowy 1 sieroty po pole
glyich nie pouciekają z {}Od niemieckiego 
pan0iwania1. 

Obecnlie \\'yjeż,dża 8 poslów parlamen
tu nieim:ieckieg0; dio Afryk!, aby przez kilka 
dn[ przyjrzeć się stosunkom. Wielkiej mą
drośe!t przez kilka dni pewnie me .nabędą. 

Podobne są stosunki· nai wyspach au
stral·'.I<:.°ch. I tam \\·cic.1ż \\'dlki z !ud ,~~rLa
mi czannymi. 

Misye chrześciai'1sk;1e pomiędzy czar
nemi ludamo nie robią \\ ielkdch postępó\\ , 
gdyż żaden naród spokounie na to potrzeć 
nie mdże, że razem z mnsyonarzami przy
bywają urzędnicy i ż,olnJerze. 

Nie mogą pojąć cz.arni ludzie. jak to 
wftarę Ś\V. szerzą z krzyżem w ręku, ale 
zaraz potem zjawia się żołnierz z mkczem 
i strze·lbą. 

Gorzej jest Jeszcze w Azyi, gdz<e żół
te narody na pewno "ypędzą chciwych 
Europejczyków. Japonia zrobiła początek 
pob'1wszy Rosyę. 

Chiny zbroją się, ile siłLy starczą. Juan
S'Jkai, wicekról w Czrli, przeprowadzil to u 
chińskiego rządu, że \\Ojsko zostato '' Y
Ć\VJczone Po europejsku. 18 korpusów po 
30,000 chłopa już stoi na pogotowiu. Od
bywają się mane\Vry są szkoty \\"o.jskowc, 
w których 3500 oficerów się ksztak~. 2000 
oficerów wyslano do Japonii, aby Sit·~ tam 
uczyli, jak należy tlić Europejczyków'. Ma 
ją Chiny najnowsze armaty, dobre okręty 
wojenne itd. 

A przedewszystkiem mają pieniądze 
i ludzi, bo Chiny liczą oko.to 500 mdaonów 
dusz, więc ·wojska mogą postawi~~ choćby 
50, a może na\.vet 100 milionów, skoro na 
60 mmonó\V ludności w Niemczech oblicza 
s1ię silę armii niemieckiej na 12 m1l1onów 
(w najgorszej potrzebie)! 

Cóż waibcc tego· znaczą 1000, 2000 albo 
i 3000 żolnnerzy memieckich w Kiauczau? 

Nie ulega żadnej wątplif\rnś.ci, 
że Ch~ńczycy kiedyś zażądają od wszyst
kich Europejczykó'''· a więc i od N1emnec, 
aby opuścm kraj i oddali, co obsadz;li. 

Szkoda przeto p~ernędzy, wydawanych 
na I(iauczau i iITTne kofonie. 

Handel można \V cudzych krajach pro
wadzJić bez zajęcia kraju, bez okrętów wo
jennych ·i wojska. 

Ale nas w Niemczech czekają 110\.ve 
\qrdatk1i na nmve okręty wojenne. Dotych 

"Czas największe 01kręty miały 13,200 ton 
objętości. Taki okręt kosztował okola· 20 

ł W ciągu choroby i rekonwalescencyi Panna do lowarzvsł\\la. hrabiny Gilbert nauczył się lepiej cenić 
hratowę, p.oznal jej nie\vlinne, kochające 

Powieść Ksawerego de Montepin. 
8) 

(Ciąg dalszy). 

Mloda kobieta zachorowala. ttrabia 
bawilbawil naówczas we Florencyi, f1ir
tując tam z. używającą rozglosu śpiewacz
ką. Gilbert zatelegrafował do brata, aby 
wracal śpieszrne z uwagi, że stan hrabiny 
budził poważne obawy. Maksymilian od
telegrafował: 

„Interesa wymagają koniecznie: dtuż.
.. ze-go pobytu mego we Plorencyi. Mam 
nadzieję, że choroba nie przybierze gró
źnych komplnkacyi; obecność moja zresztą 
nicby w tern zmienoć nie mogla, byłaby 
zbyteczną. Opieka twoja wystarcza dla 
Joanny, czyż nie jesteś jednym z_naiznako
mitszych lekarzy współczesnych? Jeśli 
nie zdołasz jej uratować, ·rnikt inny dokazać 
tego nie potrafi". 

Czytając oschlą aż do grubiaństwa od 
powiedź, Gilbert zadrżal z oburzenia. 

- Biedna kobieta! - szepnąl ,z ser
cem ściśniętem - przez lltość dla niej nale 
żaloby pozwolić jej umrzeć, ale zabrania 
mi tego podwójny obowiązek brata i leka
rza ... żyć musi! ~ 

Choroba jednak groźnJejszy, 1niżeli 
przewidywał Gilbert, miala wziąć obrót; 
przez dlugic tygodnie młody doktór sta„ 
czai walkę z czyhającą na pacyentkę 
śmeircią, nie zniechęcal się jednak i umlie
jętnemi starallliam1 uratował życie Joan-
ni a. 

- Bylem tego pewny - mówił do bra 
ta Maksymiliana, wróciwszy do Paryża 
po czterech miesiącach n)ioobecnośd -
Wledzialem, że mogę ·na ciebie rachować; 
że nie potrzebuję przerywać przyjemnego 
J>Obytu we Włoszech. -· 1: ,,„r...:. 

serce, jej prawy charakter. 
- Jakże niedorzecznym jest Maksymi 

· lian - myślał - skoro nie umie ocenić na
leżycie takiego skarbu. Gdybym był mę
żem Joanny, uwielbiałbym ją z calej du
szy. 

Naraz spostrzegł, że żywi już dla niej 
to uwielhienie. Przeraził się i oburzyl. 
Kochać żonę swego brata! Co za hańba! 

Wstrętnym był sam sobie; chciał ucie 
ka~, zaraz jedJ;Iak zaczął paktować z \Vła
snem sumien;~em. Co znaczyło występne 
uczucie, skoro ta, która je wzbudzała, ni
gdy o niem wie<;lzieć ien będzie. Trudno 
stlumić bicie serca, ale usta można. zmusić 
do milczenia. Gilbert przysięgał sobie, że 
ani przemówi, podobnie jak Joanna skła
dała w duchu przyrzeni1e, że pozo.stanie u
czciwą kobietą. 

Na nieszczęście jej podobnie jak Gil
bertowi otworzyly się niebawem O\::ZY, 

zrozumiała, że kocha człowie!ka, który wy 
ratował ją od śmierci... Ona także oburza 
ła się, rumieniła ze wstydu, pocieszala się 
równJeż myślą, że jej występna milnść ża
dnem słowem nie będzie zdradzona. 

Niestety, fatalizm ·wynikający z takie
go położenia silniejszym był od 11ch posta
nowień. 

Te dwie szlachetne, prawe, gotow,e do 
poświęceń istoty, złączone odczuwaniem 
wspólnie namiętnem uczuciem, pozostawio 
new .llliebezpiecznem osamotnieniu, wbrew 
własnej woli, nieświadomie prawie, padły 
sobie pewnego wieczoru w objęcia. 

Maksymilian wyjechał wówczas do 
Indyi, nadtuższą podróż, mającą tnvać r Jk 
cały. 

Pan de Vadans, iak \\1iemy mial posia
dlość w Compiegne, gdzie. Joanna spędzała 
czas od wiosny do późnej je-sieni. Dokt<>r 

milionów marek. Po bit\v.ie pod Czuszi
mą, w której Japończycy pobili .Rosyain, 
Piszą gazety rządowe. o tern, że trzeba· je
szcze większe okręty budować, na 16,000 
ton -Objętości. Taki okręt będztie może 25 
do 30 n11i1ionów marek koszto1wal. 

Nai jesiie(1 dowi'e slię parlament o tern, 
co ma być. 

Długów mają Niemcy aż przcszJo 
3000 mrlionó.w mr. Ale n!epotrz.ebnych 
wydatków jest coraz więcej, byle tylko si~ 
zdawało, że toi Niemcy wszędzńe panuj,t, 
że wszędzie musi być tak, jak orn chcą. 

Czy to się wnet nie skończy? 

O Po !skie Związki Zawodom e. 
Pan Sosiflski, prezes .,Zjednoczenia 

zaw. pol." nadsyta nam następującą odp-o·
wiedź dla p. St. Nowkkaego, prezesa ,.Pol 
sl&ego Z\ ·;1ązku Zawodc1we•go'' z Pozna
ni.a.: 

Zarzuty czyinŁoine „Polskiemu Zw,i.ąz
kowi Zawodiorwemu" w Poznaniu niechaj 
nie pobudzają do gniewu p. Nowickdego, 
lecz racziej naJktonją go do energiczn•ciszej 
praicy na polu organizacyi. · 

„Zjednoczeniu zawodmvcmu polskie
mu" chodzi o tu, by wszystkue związki za
woidiowe polskie staly na wysokośc·i swego 
zadania; · \Vrogo'\vfie Qrgainizacyi polskich 
potrafią bo1wiem w~·zyskać na nieiko·rzyść 
wszystkich związków za.wodowrch pQJ
skj'ch, co u jednego niedomaga. 

Kierując się zasadą, że organizacya 
jest dla robotnrika „Zie<lnoczenie zawod::i
we polskie" zacieśniać sobie pola do pracy 
nue może i pójdzn1e chociaż do samego Po
znania, jeżeli je tamdotąd interes robotni
ka powala. „Polski Związ.ek Zawodowy" 
z Poz![1a:nia może spokojnie przybyć do 
Westfalilii i agittować choćby w samcrri Bo
chum, ?yleby mu tylko środków na to star I 
czyfo i cztonkowie się znaleźli, o czen1 
j~dnakowoż bar~z.o wątpim_Y. Gadanie· o I 
mezanfamu do ,.Zicdnoczerna zaw. pol." r 1 

wysrępo:wan~u członków, to bardzJ tłl1st1 
kaczka poznańska, którą się panO\t:i 2 po
zrnańscy pocieszają. Zaz;na·czyć tylko mo
że:rz?:' ~e „Zjed~ocz.enie zawodowe pol
skie mczego \v1ęce1 sob~e nie życzy tylko 
tego, by to zaufanie, iak;ie1 u robotników 
polskich obecnie. posiada, ,,. takiem samen1 
stopm.u nadal się utrzymafo, a dalej by !J
czba członków tak wzrastała iak do·tąd 
wzrasta. Co miesiąc przybywa nam bo
wiem kilka set_ członków, których obecnie 
posiadamy przeszło 28 tysięcy. 

Zdaje s:ię, że panu St. Nowjckiemu 
groźby jego pod naszym adresem samemu 
wydawa.ly s.1ę trochę czcze i puste1· dla 1 

, . ' 
11as są oine sm1eszne, gdyż „Ziedn0·czenie 
zaw. p-ol." prawie w jednym miesiącu wy~ 
NI! .„ • 

którego coraz liczniejsi pacyenci zatrzy
mywali w Paryżu, na dn~ ŚWiiąteczne tylko 
zjeżdżał do Ustr-0nia i tam mloc!zi ludzie 
w chwili slabości, mimo intencyj. nie scho~ 
~z.e~i~ z drogi honoru i obo.wiązku, dopu
sc1h się grzechu wiarofomstwa. 

IX. 
Dniewiąta \\1i1eczorem wybila na ze

garze. Slużba palaco\va na1 ulicy Oaran
ciere zebrana w kuchni, gawędzila, docho
dząc przyczyn nagtego wyjazdu brata pa
na hrabiegi0. 

ttonoryusz w pokoju Si\\ oim na piętrze 
zajęty by! wpi·sywaniem do rejestru wydat 
ków domowych, gdy nagle wśród cichej 
ufacy rozlegt się turkot p-O\.VDzu, który przy 
stanął przed bramą. 

- Kto może przyjeżdżać o tak pófaej 
godzJIIlic? - zadawał sobie •kamerdyner 
pytanie, schodząc na odglos dZ'vrn,nka. 

- To pan hrabia! - brzmial donośny 
glos stangreta. 

Rzeczy\\ iśde Maksymilian de Vadans 
\VSzedl do oświeconego napr~dce przed
sionka. 

- Nic oczekiwaliście mego powrotu, 
jak widzę - rzekl hrabia spastrzegając 
zdziwiooie na twarzy Iionoryusza. 

- Nie przeczę - odparl lokaj - radzi 
jesteśmy po;\vitać pana hrabiego, sąliizifr
śmy }ed.nak, że rnieolbecność jego potrwa 
jeszcze ze trzy m11esiące. 

- Mialem takb zamiar, zmi,einUem go 
jednak... Odzie mój brat? 

- Niie wiem... pan Gilbert otrzymał 
o szóstej depeszę i wyjechal śpiesznie, o
znajmiwszy, że na noc nie wrócL. Zdawał 
się zai11iepokoi<:my ... depesza byla może od 
pani hrabliiny. 

- Od moi ei żony! - zawolal MaksJ·r
milia1r1 - niema paini Vadans w d-0\lTiu? 

-· Pani hrabina bawi vi· Compieg-ne 

pla:ca tyle ·pośmiertnego, iłe Z..\\·iązck po .. „ 

znańsk~ \Vogóle majątku p<Jsiada. 
· Że robotnicy ~ Czerska uda·wali slę do 

Bochum a nie do Poznania, jest tylko chlu
b'nem Ś\\liadectwem dla „Zjedn()czenia za
wooowego polskiego". 

Co się tyczy lnol\vrodawia, cdsyłam 
p. NowiickiegO' do p. <lr. Ulatowsilaeg-0 1 któ
ry byl Ś\viad'kiem rozmowy pomiędzy ni
żej pod.pisa.Jl1ym a delegatem z Poz.nanfta p. 
Piotrowskiem. 

„Zjcdinoczesic zawada.\\ c polski c·· po
siada 30 tysięcy marek majątku, wydało 
bezinte.resorwnie na strejk w Czersku bli
sko 1000 marek. Niech f\vięc każdy sam. 
-0sądzi, co warta kapHalna uwaga p. No·
wkkiego, że p. Sos1Lński ustąpił 1ylko1 dla 
tegio z Jnowroda\Yi.a, że Związek poz:nai'1-
ski zobowiązał się zapłacić za salę. którą 
zarnówilem. 

Uwaga ta wogóle charakteryzuje cie~ 
kawą .,szczerość" odpO\\\iedzi p. l 'owi.c
kiego. 

Zresz·tą z tego, co pisałem \Y picrn szeJ 
odpmY11edzi dla Z\Yiązku pozna1J.skicgo am 
słowa nie cofam. 

Osobiste n~ernądre zaczepki P. ~Z-o \•:;c
kiego pGmijam i uważam dyskusyę w tej , I 
sprawie za skońcwną. 

W. Sosit1sJ\i. 

Ziemie polskie. 
"f. Pru.: ~adwd·ji·e· 19.'armh i .1a. ·r. 

Brodnica. \V .Michałowie d ''ie kobie-
ty, których dzieci połączyły s.~ \\ · ęzfem 
mał.żefiskim, wymyślały, plócząc b~el~znę 
w Drv:ęcy jedna na zięcia a1 druga na syno 
wę. Od spr-zeczki przyszło do bitki aż o
bie klótliwe teściowe wpadły cLo rzeki 1 u
tonęły. Tak donosi „Oesellige". WCGc nie , 
wiemy, czy to nic jego wymysł. - Ta sa
ma gazeta donosi, że pewf.en inwalida 11-

mad, wypiwszy lekarstwo·, którrm mia t 
nacierać członki. 

Janiszewo pod Pt.lpi.inem. majątek o
bejmujący ckoŁc 3000 mórg dobrej z iemi, 
kupił rodak nasz P. Czerwi11ski z Księ
St\\ a . ~zczęść Boże! 

Z Wiei. Kr czn&.".ńskiego~ 

Poznań. Zmiciny posiadłości. \ · PD
wiatach ostrzeszowskim 1 o<lolanowski1n 
nabyli \\' ostatnich latach, jak dono~zą do 
.,W.ie1ko{}Ofanina", posiadłości z rqk nie
mieckich następujący obywatele: p. T 0ma
la folwark Podzamcze. ohejmujący :?4C 
mórg, p. Zycki majątek Kuźnica bobr.; o
bejmujący 800 mórg old żyda, p. Maciaszek 
212 mórg,,. Irsiąż011icach p. Grabowem od 
p. Kloegela, p. Wcsolowski od żyda w 
Grabowie kamienicę za gotówkę, \\" Buko
w1nicy ludzie polscy 230 mórg w parce-

od czasu wypadku„. Pan hrab:ia o tern nie 
w1ie nic? 

- Jakż.c mógłbym wiedzi1eć, skoro w 
drodze nie dochodzity mnie ani Jis~Y. ain 
telegramy. -

- O jakim mó\visz wypadku? 
- Pani hrahina wy\\1lchnęla nogę. 
- Kiedy to się przytramo? 
- Miesiąc temu przeszlo. 
- Kto ze slużby }est przy niej? 
- Nikt, panie hrabio. 
- faldo, nikt z \\'aS nic podąży! us/u . . 

giwać ch-0rej? 
- ClmcLi.śmy wszyscy udać s ię do• 

Compiegne, ale pan G-ilbert zabroni-i nam 
\\ ydalać się z palacu . 

- Któż idly d-0glą<la pani? 
- Doz.orczyni wybrana przez pan<.1 

Gilberta. 
- Od miesiąca żaden z ,,.-as nie pomy- „ 

ślal1 , że należy dowiedzieć się osobiście o 
zdro\\-ie pani hraMny? - pytał gospodarz., 
marszcząc czolo. 

- Ni.e zbywalo mam na d-0brych chę
ciach.„ nic śmieliśmy jednak przestąpić za
kazu pana Gilberta. 

.M.aksyml11ian nie badał dłuż.ej, głęboka 
zmarszczkai na czole Ś\\·iadczyła o jego IJlie 
zadowoleniu. 

Wszedł na schody, Iionoryusz gorn-
\rnl się .iść za nim. . 

- Zostań! - rozkazał hrab-ia - nie · 
potrzebuję teraz uslug tv,·oich. 

Zamknąwszy drzwi sypialni, pan de 
Vadains przechadza.4 się po nriej zaczął kro . 
ktiem niespokojnym. Doświadcz~ :nieokre 
ś1onego jakiegoś niepokoju. 

- C<J to wszystko ma znaczy:::? -
mówH z kurczowo ściągniętymi rysami. . 
Po co ta tajemniczość, to o<loSObni~ie, za
kalZ, zrobi-ony mofm służącym oowiedza
nia chorej pa.rui. Nie -chce czynić krzY1W
dząc:ych przypuszczeń, muszę dowied.z.ieć 

· s:ę pra'\Vd~r. 



h od Niemca Barona, polscy chłopi ma
tek Marszand 1400 mórg w parcelach od 
~mea Alvenslebena. 

Ostrow. Zakazany zlot „Sokołów". 
Oazeta· Ostrowska" donosi, że kotmisarz 
'bwodowy okręgu trzeciego (wschodnie
go) zakazał zlotu Soko.łów, który miał się 
być w njedzdelę 6 b. m. w Szczygliczce 

Ostrowem. Odnośne pism-0 brzmi' w 
1omaczeniu: 

Pozwolenia na popisy gtimnastyczne 
kręgu w Szczygliczce, mające się odbyć 
sierpn:ia 1905, odmó\\ ić muszę, panie\\ aż 
ług zawiadomienia z dnia 31 Etpca r. 

. popis.y odbyć się mają pod g-0lem nie-1 
em a także i kobiety, w uroczystości u
z,ial v,rziąć maią. Podług O•świadczenin . 
ctwokata Chrzanowskiego, prezesa zwią- I 
ku „Sokola", w mowie wygłoszooej w 
aą,na'J1iu 3 bpca 1904 roku, należą Toiwa
rstwa ,Sokół" do towarzyst\v poiitycz

ych, cz.ylL do towarzystw mających za 
cel rozstrząsanie spraiw politycznych ua 
ze b rania:ch. 

O morderstwie w Inowrocławiu, o 
·tórem wczoraj pisaliśmy, znajdujemy w 
Dzienn:ikn Kui." jeszcze następujące szcze 
ól~\ Zbrndn1~a:rz \Vateryan Kurzawski, 
tóry chciał popełnić morderstwo w celu 
abunku na oberzyście p. Moikarskirn, za-
ieszkalym przy ulicy Poznańskiej nr. 9 
narożnik ulicy Szymborskiej), jest sze~T
em z powolama, (urodzo1ny dnia 21 listo
ada 1872 r. w Rysze" ku, po1wiecie żniń-
im), 1,70 m. wysoki, brunet z słusznyrn1 

zarnym wąsem. Mieszkał on tu przy uli
cv Pozna6skiej 19. Od dnia 18 lipca rb. 
·st on żonaty; żona atoli dcrótce po ślu~ 
·e wskutek z.tego obchodzenia' s!ę z n~ą o-
ścila go. Jest to pospolity złodziej i o

ryszek, poprzednio już karany za złodziej 
two. Pomiędzy innemi popełnił kredzie
·e \\' skladz:1e obuwfa tutejszego cechm1-
rza szewskiego p. f. Lema11skiego przy 
icy Rynkowej. Cięższej karze uszedł za 
swego czasu przez zgłoszenie s.;ę szyb-

ie na ochotn ika do wyprawy chir1skiej na 
kserÓ\\ . .Jeżeli armie zw·iązkowe w 

hrnach z więcej takich składały się żołnie 
zy. to Ch~flczycy lichego mogli nabrać 
-yobraże,nia o kulturze europejskiej, 

Zbrodniarz uclekl po spelrneniu swego 
haniebnego czynu przez Mątwy w kierun 
u granicy. W Mątwach dowiedznal się, 

go policya tutejsza staranni·e poszukuje. 
hcąc zmylić pościg, nie szedł już dalej 

granicy, lecz udał siG prz~z ·\V. J(ruSZt';, 
udzisk do Janikowia (Arnsee), chcąc ewen 
alnie użyć pociągu do swej uc1eczki 1 lub 
starać się o p1eniądzc do jej uskLitccznie-
·Qn~a. Jak s·ię b0\v1em \\ ykazało, przy 
łnie1liu S\\ ego czynu haniebnego na p. 
okarsk~m - spłoszony został przez syn1:1 
. J. Jagodzińskiego i nie zdążyl ograb·i~ 
'iary. W W. Kruszy zaginąt policYi tutej 
ej wszelki ślad za uchodzącym zbrodnia-
em, lecz wiedzeni przeczucsem urzędm~cy 
licyjni, pp. Eitner i S~1moneiit, udali się do 
ikowa (Amsee), gdzie go \\ yśle<lzjl1 i z 
mocą tamtejszego żandarma pochwycili 
wczoraj \\'1eczore1m o godzunie 7 u sze

ca p. Luczaka . Aresztof\\ an ego zbr0-
iarza przywieziono '\i.Tzoraj ostatnim 
iągiem o godzinie 10 do Inowroctadia. 
bliczność wzburzona oczekiwała go na 
'Orcu, lecz policya omylh·szy czujnoś6 
iże, przewi-0Q:la go szybko do tuteiszeg? 
ięzienia policyjnego. Przy indagacyacn 
zyznal srę Knrzawskr, że chciał p. Mo-
rskiego zamordować i obraoować, lecz 
stal sploszony jak po'\vyżei nadmliein.ili
Y. Dzisiaj o godzinie 10 przewieziono 
wśród gtośnych okrzyków zgromadz;o

i publi.cz.nośoi, okutego w kajdany w to-
arzystwie dwóch policyantów dorożką 
tutejszego więzielljia sądowego-. 

Ze Slą7.ka czyli Starej Polski. 
l(atowrice. Walka wyborcza zaiwrza

Prawie już na całej linii. Ro.zpoczęli tę 
tkę już na dobre socyal'iśoi, którzy ją 
wadzą z taką namiętnośc;ią, że prze
·ższ~ dawniejszą. Naturalnie w braku 
umentów JJOsługuią s1ę wyzwiskami i 
ą w ten sposób zwDlenników so1bic 
'abić. Wygadują niemożliwe rzeczy na 
o Polskie w Berlli:ni, za to partyę socya~ 
"czną wywyższają pod niebiosy. Ta 
ta socyalistyczna przypomina jarma1-

na- których to hanldlarzc ta.wary swe 
. cają; ten, który urruie najlepiej krz.ycz.eć 
chwalać swe towary, roibi najlepsze 

resa. Atoli przy ściślejsz.em zbatlainiu 
·arów kupujący przekona się, że został 

otnie oszukany i pozwolił s,ię obafa
ić pŁęknemi słówkami kupca. 
Tak samo mai ~.ę z: prz.echwałkam1 so
istów. oną umieją najwięcej krzyczeć 
· ywać robotn~kom, jednakmv.:>iŻ przy 
lejszcm zbn<.!a:i iu rzc:czy każdy przek,)-

na.ć się musi, ze dotąd nic nie dokazali, 
chyba tysiącom roboitmkom wydarU reli
gię z serc. Za takie „dohro~ejstrwa" soi
cyałistów nasil robotnicy na· Górinym Sląz
ku ba:r<lzie pięknie dziękują. Jesteśmy pe
wni, że roibotnicy nie poz.wolą się unieść 
pręlmym słówkom socyaFistów, aby póź
niej tak samo .n~e żal-0,wali jak ci, 'którzy na 
jarmarku kuP)ili liche towary, ale zato bar
dzo wychwalane. 

Z innych dzielnic Polskt 
Warszawa. Na ręce rady kolei War

szawsko-iwiedeósk1ej, nadeszla odpo-wi.ed:l 
gencral-gubernatora Maksimowicza w. 
sprawie języka polskiego. Według odpo
wieidzj tej, główny naczelnik kraju „sprzy
ja dążeniom polskim, oczekuje jednak na 
instrukcye". Dyrnktor I(ronenberg, do 
którego Z\\ rócili się delegaci urzędników 
z oświadczeniem, że ignorować będą osta
tnie, niezgodne z ukazem. rozporządzenia, 
oświadczył, że sprawy 111ie przestanie po„ 
pi1erać, dopóki 1111e uzyska ustępstw okre
ślonych przez Radę i prawników. W za
mian za to przyrzeczenie delegaci zobowią 
zali się wplynąć na to\\ arzyszów, aby, 
sprawę trakto\vali poważnte i spokojrne~ 
Ta podstawa dyrektora i Rady jest \\ie!,... 
kiem bodźcem dla mniej uświadomionych 
narodoiwo urzędnikó\\r i funkcyonaryu
szów kolei. 

Łódź. Zarząd kolei fabryczn0'-ló:cl·z
k11ej i WarszawskO-\\niedeńskiej, posta.no
wif działać jednomyślnie z zarządem ko·lei 
Warszawsko-wiedeńskiej, Na kolei kali
skiej, mimo zakazu, uży\\ any jest wyląz
cznie język polski. 

Warszawa. Drukarnia kole11 \Varszaw
skO-\\ iedeńskicj, rozpoczęta już druk bile
tów kolejowych - polskich. Podobnie 
druko\"\ ane są wszelkie blankiety i dowo
dy. 

Gimnazyum polskie w Cieszynie. Dy
rekcya gimnazyum polskiego, w Ci~szy
rnie \\ ydala sprawozdarnc za rok szkolny 
1904/5. Z końcem ro ku s7kolnego liczyło 
gimnazyum 206 ucznió\\, z których otrzy
mało stopiei1 celujący 44, stopień pie.nnzy 
121, stop1ień drugi 15, stoP11e11 trzeci 9. nad
to przeznacza.no. do ..;gzaminu uzupełnia
jącego 2. Według wyznania religijnego 
było katoEków 135, ewangelików 71. We
dług miieisca urodzenia było 185 ze Ślązka, 
reszta z innych części Polsk). 'J\T edtug 
stanu rodzi·ców było synów urzędmków, 
nauczycieii, lekarzy itd. 34. synów rolni
ków 91, synów rękodzielników i przemy
słO\\-c6w 28, robotników 49, innych 4. Gro
no nauczycielskie składało się z 15 .nau
czycieli. 

Strejk budowlany we Lwowi~ został 
\\"reszcie ukończony. Prezydento\\ ... i mia
sta p. M~chałskiemu udało się przepro\va
dzić ugodę pomiędzy pracoda\\rcami a rn
botnikam1. We wtorek wszyscy robotni
cy po;wrócili do pracy po trzytygodITTi()IWej 
przerwie. 

Z różnyd1 sfron. 
Dahlhausen. Górnik Urban spadł z 

krzeslaJ raż,ony paraliżem i zostal na miej
scu trupem. 

Annen. Robotnika Schwalbe.nbacha 
napadł bez powodu robotmk Bamujobanu 
i niebe!Zpiecznie g-0 p-0kaleczyt. 

l(refeld. 4 bm. rozpvcząl s1ię tu strejk 
mularzy i ponnocrniczych robotników. 

Berlin. Ważny wyrok wydal sąd zie
miański, w Berfunie w sprawie pożyczania 
pieniędzy podczas gry hazardowej. W pe
wnym przypadku rozstrzygnął powyższy 
sąd, że ni•etylko przegrana wi hazardzu,e nie 
może być wyskarżona, ale również i poży 
czka do hazardowej gry. Pożyczkę taką 

należy uważać za dopomaganie do niemo
ralnych celów. Sprzeciwia &ię ona dobrym 
obyczajom, tak, że wedle1 § 817 kodeksu jej 
zwrot nie daje prawa do skarg1i. 

l(oło śpiewu „Cecylia" w Neumilld 
podaje swym cztonkom <lo wiadomości, iż 
przyszle walne zebranie odbędzie się w 
niedzielę dni1a 6 bm. o godz. 2 po pol. Z 
pow-0du, iż są ważne sprawy <lo. załatwie
nia, dlatego wszyscy czlonkdWie są pożą
dam. Na porządku dztiell1nytm będzie także 
obór nowego prz.ewo<lnŁczącego, ponieważ 
dotychczasowy przewQdniczący musi nas 
opuścić. SzanmV111i czlonk-01wie ! Stawmy 
si~ na to zebranie jak jeden mąż, ażeby z 
nas żadnego nie brakowało. O liczny u· 
dział czto,nków i g-O'Ści prosu Zarząd. 

Uwaga: Zarząd i re·wizorov.ie kas~ 
winni się już o gooz. 02 stawić. (2) 

Towarzystwo św. Ignacego w Oberhausen 
donosi swym członkom oraz towarzy
stwom, które już od nas zaproszenie od'.!
braly i tym, które dla braku adresów za
proszeń nie odebrały, iż w niedzielę dnia 
6 Silerpnua obchodzi towarzystwo nasze 15 
rocznicę swego istnienia. Program roczni
cy jest następujący: Od godz. 1 <l-0 30 
przyjmowanie towarzystw na sali p-0sie
dzeń u pana l(emke, dawniej Iiake, przy 
kościele N. P. Maryi, ulica Millheimerstr. 
10 min. do 4 wymarsz do ko'śdola n.a; na
bożeństwo. Po nabożeństwie pochód na 
salę zabawy p. Kolter przy nowym rynku, 
potem nastąp:i. koncert wykonany przez p. 
Podeszwę z Alstaden, przeplatany mowa
mi, deklamacyami i śpiewem. O godz. 80 
nastąpi teatr p. t.: „Koszyk kwiatów". 
Prosimy szan. towarzystwa, aby przyby
ly z chorąg-'lviami i pafaszamL O Hczny 
udzfal prosi Zarząd. 

Uwaga: W niedzielę o godz. 8 rnno 
przystępuje towarzystwo nasze wspólnie 
do I(omunii św. O gndz. 11;/i krótkie ze„ 
branie, pon~eważ są jeszcze niektóre spra
wy do zatatwiienia. Zarząd. (3) 

~~~~ złH~m~ ~ ~~~t1H1H~ ttłti 
Cześć ~ pieśni! 

Kolo śpiewaków po1sk, nDzwon' 1 

w Esse~ 
urządza w niedzielę c:Lll)ia 13 sierpnia na 
wielkiej sali p. Madstra (Alfredushaus), 
Pronhausenstr. nr. 19 

l(ONCEI{T 
!)Ol;:iczony z przedstawieniem teatralne~11. 

Program: Koncert p. ta;wickiego1 z 
Brnchu. Spiewy chórowe. Przedstawie„ 
nie: „Czuła strona", komedya ze śp~ewam1 
i tailcami. (Sztuka ta zasługuje na pole
cenie dla lubowników śpiewu). Na.stępnie 
zabawa z tańcami. - Program jest bardzo 
urozmaicony. Miano\\-Iatc zaslugują na 
uwagę d'\va nmve chóry, które przez Koi
ło będą wykonane. Początek knn·certu o 
godz. 5 po pot Zabawa jest zamkni,ęta. 
PoJe;cając s::ę łaskawym względom kreśli
my się hasłem „Cześć pieśni"! 

Zarząd. 

~~~~~~~~i~~tni~m~~~ 

Baczność Przemysłowcy w Herne, Bau
kau, Horsthausen i okolicy! 

W p.oniedzfalek 7 bm. na sali p. Nus~
bauma o godz. 9 wieczorem odbędzje się 
pos~edzenie w celu założenia To-w. Prze
myslo·wców. O liczny udzial prosi wszy
stkich przemysł-Or\\ ców polskich (Id) 

l(omitet. 

BACZNOSC! 
Wszelkie listy dotyczące s1ię To\varz. 

gimn. „Sokół" w Rohlinghausen, proszę 
przesyłać pod adresem: 

W o i c i e c h P o r t k a, 
I{ohłjnghausen, Verbingungstr. nr. 2. (2) 

Towarz. g-imn. „Sokór' w Langendreer. 
W medzielę dnia 6 sierpnia po pot o 

godz. 4 na sali p. SprOdt'a w Langendreer 
odbędzie się zebranie miesięczne, na: któ
re się wszystkich druhów zaprasza, pome„ 
waż są bardzo ważne sprawy, do obrado
wania. O kompletne stawienie się prosi 
(2) Wydział. 

Baczność Hombruch-Barop ! 
Upnaszam wszystkich mężów zaufania 

oraz przewodniczących towarzystw, aby 
S'\ię po zebraniu stawili u p. Schneider w 

1n1iedzielę. (dJ 
Józef Krawczyk, doelegat. 

Towarzystwo Przemylsłowców w I{ecki.-
Sild 

zaprasza S'\.vych czlonków z rodziną ITTa 
korucert dOI p. Ku1chenrn w ni1e<lzielę 6 bm. 
oi godz. 4 po poł. (dla dizied i dloroslych bę
dztte wiel'ka uciecha, także i dla dZłieci nite
czt.onków ). Koacert wykona orkiestra M. 
Lawickiego z Recklh.-Siid. (1) 

Zarząd. 

Baczność pp. kupcy i przemysłowcy ! 
W czwartek, d~a 10 sierpnia o godz . 

8 wieczorem, odbędzie się zebranie kup
caw i przemysłowców tutejszej okoliiey w 
edu otrnórwienila! bardzo ważnych spraw. 
Spodzkwam się, i.ż pp. kupcy i• prz.emyslo... 
wcy z ttamborn, Laar, Bruckhausen, 
Marxloh, Meiiderich, Obennau-x.loh, Busch
hausen a. okolicy licznie się zbi!Qrą, bo u 
nich tu chodzi. Adam Stoma. 

Wiec w Ueckendorfie 
odbędzie się w niedzi:elę, dnia 6 liipca o 
godz. 4 po pol. w sali p. łfofnera, ulica 
Ueckendorferstr. przy kościele. O lt..:znllj 
udział uprasza się. (d> 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wielki wlec ogólny w Bruclihausen 
odbędzie si~ w niedzielę, dnia 13 sier]Jil1ia 
o godz. 012 przed p.ofodniem. Ponieważ 
cho<l!zii o bardzo ważne sprnwy, przeto Ro
dakówt z caiłe.j Patrafii ttamborn oraz oko-· 
Ucy uprasza się o liczny udzial. 

Za komitet Adam Słoma. 

Baczność! Wetter! Baczność! 
Wielki wiec w sprawie opieki duchownej 
odbędzie się w rniedzielę dnia 6 sŁerpnia po 
pot o godz. 4 w lokalu p. Brocke w Wet
ter, ul. Ka1serstr. Na wiecu przyjdą bar
dzo ważne sprawy pod obrady dotyczące 
każdego Polaka-katolika. O liczny l1dz1al 
upraszamy. 

A.T. W. M. I. H. P. L. J. W. 
Józef Jesiak. 

Uwaga: Niniejszem prosimy szar1. 
pru,wodniczących wszystkich trzech na
szych to\\ arzystw, ażeby raczyl.i S\'.-e ze
branie wrneśniej odprawać, ażeby każdy z 
członków móg! przybyć na tak p-otrzebny 
wiec. (2d) 

Główny komitet wyborczy polski dla 
Wes~falii, Nadrenii i sąsiednich prowincyj, 

W niedzielę 6 sierpnia odbędz i e s i ę 
posiedzenie ,,Głównego komitetu" \Y Es
sen o godz. 5 po poL w lokalu p. Van de 
Loo przy ul. Schi.itzenbahnstr. 

Na porządku obrad: Wybory uzupef
mające. do parlamentu oraz spra\\ y orga
nizacyj wyborczych. 

Z ~mvodu ważności obrad prosimy, 
aby wszyscy członkowie na po\vyższe ze
branie się stawili. 
Główny komi:et wyborczy połsld dla 

Westfalii, Nadrenii i sąs'.ednich prowincyj, 
A. Wojczyńsld, pr. J. Wilkowski, zast. skr. 

Podziękowanie! 
\Vszystkim krewnym, znajomym i 

przyjacioło·in, oraz towarzystwom św. 
Wojciecha, Bractwu Różaiica; Ś\\'. męi
czyzn, Bractwu RóżańcC1\\remu Polek ,i 
Stowarzyszeniu matek chrześciański·ch, 
oraz! wszystk~m Rodakom i R{)daczkom, 
za ndział w pogrzebie zmarłej mej żony 

śp. Magdaleny Bała, 
urodzonej Ifadryan, skladam najserdecz
niejsze Bóg zapłać! 

W smutku pogrążony mąż (1) 

Nadesłane. 
Resztki w Herne ! 

Jan Bata. 

Polscy kupcy Lcnartowski Talar-
czyk urz:{dzili tanią wyprzedaż resztek, 
kto zatem chce po bajecznJe niskich cenach 
na,być potrzebny towar, niech idzie tylko 
do polsk~ego skladu pp. 
Lenartowsk·ego i Talarczyka w Herne, 

przy ul. Dworce, wej. 

~;-.J~ • ..J~ ....... .... ~·--~~·....,r"• „,,_. 
SUKNIE DO PRANIA z krepy, satynu i. 

batystu, czyści naistranniej FARBIERNIA GAL· 
LUSCHKE, PRALNIA W BOCHUM. Tel. n 1. 
911. 

filie: Hoistede, liernerstr. 259; łierne, 
Bahnhofstr. 3. 32, 73, 134; Eickel, Rohl;ngha11„ 
sen, Linden, Hattin2en, Langeodreer, WHten. 
Annen, Werne, Liitgendortmund, Marten, Ka· 
strop, Wattenschefd, Kameo, Marten, Dortmund. 
~~~~~~.-.~""""~~ 

W. Karłowska 
Zakład Pn:cmysL 

w Pozm nia„ 
ulica Pougórun j ta. 

poleca wi;zeikl\ 

bieHznę kościelną, 

ornaty, kapy, bursy, 
st ·ły itd. 

Specyalno;ć; 

Chorągwie 
do kościołów i dla Tmrnrzy::;tw. 

Liczne uzna1 ia i listy pochwalne. 
Hliżl:!zych informacyj udziels i o zlecer.ia pr{)

si główny:zit!>tępca na Westfali~ i Na.dreni~ 

Jan .Kwiatkowski, interes komisowy 
w Her n e, ul. Neustr. 16. 

~OOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOt>OOCOO 

8 M~ I 
8 lnte1•es kolonialny g 
8 na pnedaf.. ponie ... aż obejmuje 
a .,_... goieinlee. ~ 2 
: L. Wojciechowski, Wanne i 
a ul. Heidstr. 6. o 
~OOOG0-,('0000000 OOOO·ODCOOOttOo8 



wą&- +re • 
D rnoszę. Szan. Rodakom, ii o;worzyłem I 

·w t•be.-hr:tosen, intef'fli -'olar8.k.O
fryzy„l'f'l~I. Proszę Sznn. Rodaków o 
poparcie mego I!rzedsiębi•)rstwa.. 

!lll ... „„„„„„ ... „„ ... „„„ .... m11„„„„„„„ •• „„ ... „ ... „„„~ 

Z si:acunkiem 

Michał net.liń~ki I 
w Oberbau!!en, Kirchweg 110. -
dla 1uężt~Z) zn, 

które niemal wszystkie są z ma
teryj do ubra11 podług miary 

· mają zostać wyprzedane jak naj
prędz<>j z po,,·odu braku miejsca 
Cena tychże ubrań wynosi tylko 

IS„75 mr. 
\Vartość ubrań ""J"IlO::'i jednak 
aż do 33 marek. 

Zwracam jeszcze szczególną 
mntg<;, że o've ubrania zrobione 
~ą podług najnowszej mody, a 
a pomiędy niemi znajdują sią także 
piękne, ubrania czarne kam
garnowe. 
Każ iy odbiorca otrzyma piękny 

kapdu~z darmo. 

MG HARTOG, 
Bochum, 

wł. M. i'tliscbkowski, 
tylko ul. 25 Obere ~Iarktstr. 25 

i narożnik Rosen~tr. 
Największy i najtańszy skład 

specyalny w B o c h u m. 

Polska usługa ! 

Dobra 

egzystencya dla Polaka. 
\V miejscowo:;ci gdzie 'przeszło 

8 tysiQcy Polaków zamieszkuje, jest 
dobrze zaprowadzony skład mebli, 
oraz kompletnych wypraw do na.by 
cia. Z powodu nagłych stosunków 
familijnych, wyjeżdża.m •.v strony 
rodzinne. 

Rodak ma pierwszeństwo pod 
dogodnymi ·warunkami. (3) 

.Zgło::.zcnia przyjmuje Hedakcya 
:,Wiarusa Pol. 1

: pod lit. P. J. 5. 
---------------

·i ~~P~i. ;.yp;~·~~daż ~ 
I ~ Z po>' <•du, ze interes ma 

S ""azydtkich li=' 
- Zf'~arL.ÓW, owaruw ~ 

Rynek I 

2czel. krawieck. 
znajdzie etałc zatru
dnienie od za· az (3) 

Jan Gawron, 
mistrz kra.wiec . i 

Brnch ul. Marienstr. ·17. 

~~h~~~~~ 
Dla. RodakiHt 

bardzo korzystna rzadko 
na.dażająca. si~ sposo
bność. Mam na. sprzti
daż 1 dom w Hetkling
bausen-SUd (Grullbad) 

guataatr., 
bardzo tanio i przy 
malej wpłacie 500 do 
1000 marek na sprzedaż. 
Zgłoszenia przyjmuje 

W. Grabarski 
w Recklinghausen-Slid, 
·-uL~H;;';bstr. nr· 85':-

znajdzie zaraz d0)bre 
ro ejsce. 

Czeladnik kraw. 
potrzebny Z:IT8Z, (g) 

P. Ochybowski; 
krawiec męski 

Borbeck Friedenstr 56 

K 
- najleps1te 

Oło 
fabr,>katy 
z powodu 
zbiegu o-

koliczności bardzo tanio. 
BDchum, Wilhelmstr. 19 

Specyalność 
Prawdziwe warszawskie '! dot~ic.i-y:e~ ; .~kułar. ~ 

·t. =---=-== ty ko ll!l.Jlepsz~J .ia.&osc1. = ;. ,,Noblesy'' 
~ . Obrączki liilubae, ::o 

t . - ... J.. • ., 

t--;; Q jlZ UO p :~IO .... y \~&1-tO!!t«H. . l't I k 20 ~ 
HepcrH~e tv.uiv! Rcperacye tamo! !!ii 0 SZtU 1en., 

lj ~· . JUZEF i-EISii:All~, ; Sfl do nabycia tylko u 
·.... ....: . D \11rG.,wll. 92 ~hr 11e. Hahnhofdtr. 92 F. Józef oskiego, 

w pobl. prze_ścia przez trr ~olejo "{y, iłt·rne. 

e~&E~fmii .. • , . ';!'f"~ Bli·~~~LL~u~l. ~B~a~bn~h~of~st::_r ~5~2._ 

Ogl szenie! 
Szan. moim odbiorcom donosr.~ niniejszem, iż 

·nteres mój przenoszę 
z domu przy ul. Obere Marktstr. 14. 

i do domu prr.y ulicy 

O ehs tras ~-- e 4. 
~~ Bochum, 

włu~ności. p. H. Schulte Ladber.k. 
Także w noW)'ffi składzie znane rzetelne i modne 

artykuły po zadziwiająco tanich cenach. 

Wykonywanie ubrań podług miary. 
Codziennie nadchodzą nowości. 

Z :szacunkiem 

M. FROMM, 
Hoeh~tr. 4:. 

li 

-

Firma llarktstr. I. 

Bardzo mocno szyte. 

Znane tan· e ceny. 

Koszu le I Za~zi- Jeszcze około 4000 f. pierza I Zad z i- Damasw.we • 

dJa .niewiast. 110.wlaJąCD w Cenie aż do 4 m.50 wiająco ręcz n 1 k t 
dm. długie ł . . . 110 t d1 • 76 ame mieszane teraz farit. tame cm. ug1e 

tylko f. c e n Y•I tylko f c e n y. tylko 42 f. 

Białe majtki z powodu szkód wyrządzonych przez Ubrania 
s2yfonono-;ve bo- d!a mężczyz 

browe :y~::togs:l p ź a .~~ i odę z fill::l;~:117~~eó~ 
Białe kaftaniki 
mocne pikowt

i bobrowe 

tylko 98 f. 
Białe 

Damskie 
spodniki 

tylko i,38 f. 
Białe i pstre 

przeście

radła. 
na 2 osoby 

c 
• sprze az 

po 

Spodnie 

dla 

mężczyzn 

c aukcyjn h.·-G~-:;:r-o-~~5 r. 
FIRMA; 

Geb ·ii.der 

' DERNE, 

dla 

ro bot n rkó w· 
po cenach 

najtańszych., 

Firanki.. 
I 

ro ~~Y 
ul. Dwor\:owa ( dahnhofstr. 12) i 

tyl!{u 108 f. ul. Mont--Cenistr. 
narożnik b a j e c z n i e 

tanio a 

Białe 
bowłoki 

8 yamozy I Około 50 tuzinów fartuchów I W eł na z Drukowane 
do I · dk 

1
materye 

ok ło ref ·rmowycb, fartu- 10 ł 1Jtów na su me, 
pościeli damskkb: fartu• hów 9 8 gwiaz ą k . 

80 syamozy na far-
na poduszki ctr. chów z naramien- f. tylko tuchy mtr. 

49 f s zte r 02 ,~ite nikami, wartuchy z wolantem. 48 f 49 tylko . m r. v . . tylko f. 

BA UME R i spółka, 
zegarmistrz l tł.lotnik, 

Marktstra.sse n:r. 22. O B E R H A U S E N, narożnik ulicy Friedr. i Ka.rlstrasse. 

Największy sklad. 

z e g a r k ó w k i e s z o n lt o w y c h, 
towarów złotych, regułatorOw 

oraz wszelkiego rodzaju zegarków ściennych 
i bud z i kd w 

•ylli«> najlepntj Jakości po znauy~h ta n Ie b ee n ac b. 
Spccyalność : 

Patento'W' ne obr8' zki ślubne 
w olbrzymim wyborze i we ws?.;ystkich formach. 

\V111•sp,;t,at repera --Y.Jny. ........ .... 

ł „t • 

w- i. 4r1t. naklad i rod.akcyę od J>Owłedzialny A n łon i B r ef ski w Bochum - Nakladem 1 czcionkami Wydawnictwa „Wta rusa Polskiego" w Bochum. 



llr. 179. Booltam, wtorek 8-go sierpnia 1906. Roll li. 

• 'jrddenn1 pfamo 11dowe dla Polak6w na obetyźmo, poświftone ośw·iade orąz sprawo• urodowym, politycznym ł zarobkowyarr,. 

-Wychodzi codziennie z wyjątkiem dni poświateczmrcb. 
Przedplata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
1 mr. 50 fen„ a z odnoszeniem do domu 1 rnr. 92 fen. 
„Wiarus Polski" zapisany iest w cenniku pocztowym 

I lml; Boże za Wiarę I OJczyzo1 1 
Za inseraty płaci się za miejsce rządka drobnego druk11 
og;loszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. Kto 
często ogfasza, otrzyma rabat. - Listy do „Wiar\'fi'I 
Polskiego" należy frankować i podać w nich dokład-

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

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje si~ w Bochum, przy ulicy:Maltheserstrasse. - Adres: "Wiarus Polski~, Bochum. - Te 1 ef o n u nr 1414. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe. I go. § 5 bowiem regulaminu powiada 

- łlSóWić, czytać i pisać po polsku! Nie jest wyraźrnie, że 
Polakiem, kto potomstwu swemu zolem-

czyć się pozwoli! 

Z wypadków dnia. 
Chęć komenderowania „ wojewodów 

starostów" z Poznania, 
którzr jak wiadomo czynią wielkie wysil
k;, 'b'y także W\\'ladnąć obczyzną, zaczy
m się już przykrzyć nawet ich najbliż
szym &1S1adom. Oto co czytamy w1 gnie
źni1~ńskim „Lechu": 

Pan Karol Rzepeck'j donosi nam, że 
d~ wszystkich p.ism polskich nic myśli ko
mumkatów („Straży'· R.ed. „W. P. ") wy
syłać. P1ism tych naliczyt aż SO. Wi<lo
cznie. zliczył przy tej sposobnoścu pisma 
tJolskie \V Galicyi i Królestwie, oo pism 
volitycznych w naszym zaborze, o które 
tu chod.z.i, mal]ly tylko około 20. Zresztą 
zapewnłia nas p. K. Rz., że i nadal nie bę
dzie nam komunikatów n~dsylał, a forma 
tego domestenia uprawnia nas do oświad
czenia, że od p. K. R.zeipackiego komunika
tów przyjmować nie będziemy, ani ich też 
1:, innych ,gazet powtarzać n~e b~dziemy, 
dopóki. p. Rz. nie będzie za stósowne mva
żat ~ · innym tonae się odzywać. 

Telegra1ny, 
Petersburg. Car omawiał z lg

uatiewem, Trepowem, Chillrnwem i Buły
ginem sprawę środków, jakichby się 
chwyc~ trzeba w razie ogólnej rewolucyi. 

Londyn. Konferencya pokojowa 
rozpvcznie obrady we wtorek. 

I( o n s t an t y n o p o 1. Tłumne are
sz!ow ania wskutek zamachu na sułtana do
tąd nie ustały. 

Zebranie władz wyborezyeh 
w Essen odbylo• się w·czoraj na sali P. van 
de Loo. O godzinie 3-ciej rozpoczęło s~ę 
posiedzenie esseńskiego komitetu pow1a, 
towego, którego uchwaly zatwierdz;Uo na~ 
stę,pne zebrnniie Komih:ttu Olównego1 roz
poczęte o godzinie 5-tej. 

Uchwalono, by kandydatem naszym 
przy uzupełniających wyborach w Essen 
był p. Józef Checiszewski z Gniezna. 
Odezwy, której tekst na zebran)iach od
czytano, postanowiono rozrzucić 20 tys. 
egz., kartek wyborczych 40 tys. Zgo<lz.ono 
si<: na zalażenie głównych biur infonnacyj
rrych w Essen i Schormebec:k i polecono 
lokalnym \Vładzom wyborczym, by w1 dniu 
wyborów w swych miejsoowośqiach ró
w1nież urządzllli biura informacyjne, o któ
rych należy zawiadomić wyborców. 

Jak wzorowy był przebieg rozpraw 
komitetu powiatowego, tak przykre p-0zo
sta\1-·ily wrażenie obrady Komffteitu Głó
wnego, o kturyrch ~ie wiadomo, jaikie za 
sobą pociągną skutki. Kotnll.tet powiatowy 
był zebrany prawie w kompłe'cie, nato
u~a.st z kilkud.ziicsit;ciu członków Komite
tu Głównego stawH'o stę 7 oraz wybrani 
tna ostatnflm wiecu w Dortmundzie pp. Ko
lenda i1 Czarnecki z Dortmundu i p. Pie
trzak z Ewing. 

Gdy przewodniczący Glówneg-0 Komi 
tetu p. Wojczyński zarząd~l glosowai.nie 
.nad, -Otleziwą, czfonek Korrtitetu Glównego 
p. Kwrz zaznaczył, że wedlug regulaimhnu 
'\V}'borcr.egio panowie wybrani na ostatnim 
"\Vi.ecu w Dortmund7li.e ilosować n.ile mogą, 
gdyż me są członkami l(omi'tetu Gl6'wne-

„wla<l.ze wyborcz:e. bywają wyb1 erane 
odnośnie mi.anmvanie przed każdymi P-O· 
wszechnymi wyborami", 

więc nie można teraz wylJuerać delegató\\. 
w po\viecie dortmundzkim. Tern mniej 
można postępować wbrew regulaminowii 
że powrnt dortmundzki posiada władze 
wyborcze, wybrane legalnie przed zeszły
mi powsze!chnymi :wył>orami. Także w iirr
nych powiatach są '\vtadze wyborcze n.lie 
w komplecie i jeżeliby teraz w Dortmun
dzie wybi:erano nowe władze wyborcze, 
trzeba by to uczyn~ć we wszystkich po
wiatach, gdyż inaczej hnne powiaty będą 
pokrzywdzone w ;porównaniu z dort
mundzkim i wyraźny przeJ.)ls regulaminu 
zostanie przekroczony. Prócz tego w Dort 
mundzie na wiecu, który wybrał owych 
trzech panÓ\V, było 70 wyborców z Dort
mundu i jeden jedyny z poza Dortmundu. 

Nie chodzi absolutnie o osoby pa
nów z Dortmundu, lecz trud.no, regulami
nu trzymać się trzeba, bo doszlibyśmy do 
anarchii. 

Pan Jan Kolenda z Dortmundu (dy
rektor spółki dziennikowej), odpowiada, że 
dawne władze wyborcze w dortmundzkim 
powiecie się rozleciały. Dotychczaso
wych członków władz w poWliecie dort
mundzkim ni·kt nie wybrat, gdyż na wie
cu, gdy głosowano, cała sala była im prze 
ciwna, a p. Breiski ogłosił, że są wybrani. 
Panowie od „Wiarusa" chcecie mieć tylko 
waszych faworytów. Tak dalej nie pój
dzie! My wam pokażemy? 

Pan Muchał Kwiatkowski· z Bochum 
zaznacza: Będąc na zebraniu jako spra
vvozdawca „Wuarusa Polskieg-0" mieszać 
S\ię nie mam powodu w spory regulamino
we, gdyż nue .jestem już członkiem koonite
tu a zresztą posiadam .farną drogę wypowie 
dzeinia swego zdania. Poprosiłem jedną
kowoż o głos i uzyskalem go w celu odpo 
wiedw na niesłychaną napaść p. Kolendy z 
Dortmundu na nieobecnego tutaj p. Brej
skieg-0 i na „Wiarusa Polsk.iego". Słowa 
p. Kolendy charakteryzują się same, bo p. 
Kolenda chyba pragnie.sobie zadrwić z o
becnych, jeżeli twierdzi, że p. Brejski ogło
sił wybór {)Wych wzmiankowanych pa-
111Ó\\\ chociaż cala saila była lim przeciwna! 
Zrozumieć trudno ·i zapewne p. Kolenda 
sam wyUomaczyć by nlie chcial, dla czego 
czepia się .,Wiarusa Polskiego" odpov.i1a
<lając na poruszOIIly przez pana Kunza pa
ragraf 11egulamin11 wyborczego. PaJn Ko
lenda zamiast broruć swego wyboru 
pomija wszystklie rzeczowe puITTkty, po
'lll\Lla przepis regulaminu. wyborczego a 
ni.asto tego uważa za stosowne napaść 
na ,,Wiarusa Polskieg-0". Przedsta\v1iciele 
„·W,iarusa Polskiego" byli czlonkami „Qló ... 
wnego Komitetu, - napadano na nich, -
ustąpiH - znów na inich napadają te sa;.. 
me kola. Nie chodzi w1ięc o nic innego, 
jak tylko o systematyczne napadanie na 
„Wiarusa P-0lskiego''. Stwierdzam, że p. 
Kolenda nre- miał aJbsolutnie powodu ~
szać dQI ni:rniejszej sprawy „Wiarusa Pol~ 
skttego" i napaś'ć jego odpieram ~anmv
czo. 

Pan: Jan Wilkowski powiada, że w 
Dortmundzftie praca nigdy nie szfa dobrze, 
Wielu cztontków lromitetu na zebraniiai się 
nie stawlia, cOI utrudnia pracę. Dortmun
dom chcieliśmy dać glos przy zmianie re
gulaminu. 

Pan Czameoki z Dortmtrndu wypo-
1.vf.ada zdanie, że co p. Kolenda powiiedidal 
jest ostre, lecz nie bez stusZi11oścL Mówil 
p. Kwiatkowsk;L o k>jalnoścn. „Wiarusa Poł~ 
skllego", który zrzekł się praw. przyzna
nych mu regulaminem. Natamji.ast p. 
l(wiatkowski na \\iecu \\' Dortmundzie 

prywatme 1wobec pp. W ojczyf1skiego i 
.\Vilkowskicgo występował przeciw wybo
rowi p. Czarneckiego i staral się o jego u
'fl\ieważnienie. 

Pan Kw!latkowski zaznacza, że o wy
borze delegatów r·ozma\\iral z pp. Woj.., 
czyńsklim 1 Wilkowskim przy stole, koto 
którego siedzial jeszcze tylko dozorujący 
·wiec policyant. 

Zaraz po w1iecu - mówił p. Kw. - do 
niesi-ooo mi, że policyant ów p-oszedl do p. 
Czarrneckiego i po\\4ied11i:at mu, że wy
stępowałem przeciw wyborniwi p. Czar
neckiego. Nie rozumiem rzeczywiście te
go, jak p. Czarnecki nie pr~ekonawszy siię 
lepiej o sprawie na podstawie Op-jwiadań 
policyanta pruskiego może tutaj przeciw 
mnie urządzać podobne wycieczki. Nie 
występowaJem a!ni przeciw PP. Kollell1dzie 
ani p. Czarneckiemu anJ przeciw p. Pie
trzakowi, lecz wskazywałem jedynie na 
regulamin, który pozwala \Vybierać tylko 
trzech delegatów. ZaznaczaĄcm, że jeżeli 
z Dortmundu i jego okolicy najbliższej 
wybierze się 3 delegatów, tedy dla innych 
mi.ejscowości powiatu, w których m1eszk~. 
olbrzymia większość wyborców polskich 
nie pozostanie ani jed'etn przedstawkie1 w 
Komitecie Glównym. Zaś miejscowości 
jak Kastrop, Kotenburg, Marten, R.auksel 
~td., które dz1ielnie się spisały przy wybo·~ 
rach, mają przecież takie samo prawo gla
su w Komitecie Glóv.rinym jak miast;:> 
Dortmund. Odradzałem więc .od wyboru 
wszystkich delegató\.\' z samego Dort
mundu, gdyż mogloby to wywołać prote- . 
sty innych miejsc-0\vości. Jak zaś odbyi 
się wybór delegatów ·W Dortmundz~e? 
Oto jedynego z zamicjsco\vyieh obecnego 
na wiecu wyborcę p. Pietrzaka odrzucono. 
Krótko po wyborze pp. Czarneck/Jego ·i Ko 
!endy z Dortmundu, gdy przewodniczący 
zaznaczyl, że trzeba jednakowoż uwzglę„ 
dnić taikże powiat wiejski i koniecznie \VY

brać chociaż jednego zamiejscowego, wy
brano ()Statecznie tegoż pana Pileitrzaka 
z fa, ing. Wówczas jednakowoż OŚ\\i1ad
czył p. Ciążyński z Dortmundu, że zebrani 
sądzil~, iż chodzi -0 to, by delegaci byh z 
sameg.o Dortmundu, inaczej nie byliby od~ 
rzucili p. Pietrzaka, czyli, że pp. Kolendę i 
Czarneckiego \Vybrann przez pomyłkę. 
Wobec teg0 mówiłem do pp. Wojczyf1-
skiego 1 ~ilkmvskiego, że trzeba jednako
woż zosta\v~ć jedno miejsce dleJegata· <lla 
powiatu wiejskiego i aJbo urządzić pono
·wne glosowanne albo też jedneg-0 z owych 
panów nakłonić do ustąpienia na korzyść 
.powiatu wiejskiego. Powołuję siię na O•

becnych tutaj panów Wojczy(isk1ego 
WJilkowskiego. 

Pan Wojczyński potwierdza, re p. 
Czameoki s.ię myli, gdyż p. K·wnatkowskie
mu cho'dzi.fo o regulamin a nie o osoby. 

Następnie dyskutowano jeszcze nad 
spowbem ogłoszenia wieca dortmundzkie
go. 

W dartmnndzk1m „Dzientlliku" wiec 
najpierw byl ogłaszany na 13 sierpnlia i 
dopiero w ostatnich dniach na 30 lipca, 
„Wiarus Polski" otrzymal 2 ogloszenia o 
jednym i tym samym w!i.ecu, w środę oglo 
szenie na 13 sierpnia, w czwartek og!osze
nte na 30 lipca. Trudno było stwiierdzić, 
Jakie ogłoszenie zamieścić. Dopiero w. 
piątek, 2 dni przed wiecem, wyja:śnił-0 się, 
że wiec ma. być 30 lipca. 

Wielu za tern o wiecu wogóle rJi)e \Vie
dzi.ak>. 

Tutaj ośWliadczyl prezes p. Wojczyń
sk\i, że kartę p. l(ofelndy z prośbą o poz.wo
lenie na urządzenie wieca otrzymał we 
Wltorek przed wiecem i poolal ją seknma
rzowi p. WilkQ'IWskiemu prosząc go o zała
twien.te sprawy i natychmilastowe powJa
domienie go (p. WoJczyńskiego). Poo Wil-

'"~ ='li 
kowski doniósl p. Kolendzie, że wiec od-
być się może, lecz niie donióst o tern preze
sown jak dopiero w czwartiel.k wieczorem. 
Zatem prezes Glównego Komitetu p. WOi
czyńsiki w czwartek ran•o, gdy „Wiarus 
Polski" się do niego· zwrócM z prośbą o in
formacyę, nic jeszcze o zwołaniu wieca aie 
wiedział. 

(Jak v.1iadomo wiecie. taikiie według re
gulaminu urządzać wolno tylko za upo
ważnieniem wydziału. Komitetu Główne-
go.) -

Nastąpifo głosowanie, w którem 6 
członków ~omttetu oświ.a!dczyło się za 
uznaniem wymie.monych panów z Dort
mundu. 

Taiki byl przc.hieg niedzielnego zebra
nia G1ównego Komitetu. 

* 
Dyskusye jaik powyżej opisane powta

rzać s,ię 1 zniechęcać będą nadal lu~ zre
sztą chętnych do pracy, jeżeli zawsze i · 
wszędzie, stosować się nlie będziemy do 
wyraźnych przepisów regulaminu wybor
czego. 

Lojalni. 
Pod zaborem rosyjskim arcybiskup 

metropolita ks. hr. Szembek w.ydaJ okólnik 
wzywający nauczyde1i reli~ia, aby natych
mi-ast przystąpili do wykladu religii i dok& 
nywaniu egzaminów wyłącznie w jęz.yku 
ojczystym. 

„Lech'' gnwfo;i.ef1ski porównuje Poste
powa.t1ie \.Vladzy duchownej w Królestwie 
ze stosunkami u nas i pisze co następuje: 

A u nas? W Poznaniu i na prze.dmie„ 
ściach od kilku lat nauczają w szkolach re
ligii Po niemiecku. Kiedy gazety zupeln,ie 
słusznie przypomniały władzy duchow1nej

1 

że jej ·ohowiązki~m jest upomnieć się o to, 
aby dziatwa katolicko-polska przez naukę 
rtellligid w obcym języku nJie byla narażona 
na zobojętnienie w wierze, rozgloszonot 
że coś się w tej sprawie stało·. Tymcza
sem minister Studt na pamiętnem posiedze
niu sejmu stanowczo temu zaprzeczył, ja
k(),by <''.>l Berlina nadszedl był protest. 

Obecn~e znowu ze wszystkitch stron 
donoszą nam, że nauczyciele pod nac.i
skiem inspektorów lub z wiieilkiej gorliwo
ści patryotycznej zaprowadzają ni,emiecką 
naukę religi~i. Ni,e będziie niezadługo szko
ły, w której jeszcze dziecko polskie naj
wznioślejszych prawd \Viary świętej w poi 
skim uczyć się będzie jęzY1ku, jedynie zro
zumialym i do serca przemawiającym. A 
przeo1eż p-odług prawa nauka religii we 
wszystkich klasach po polsku ma być u
dzielana. 

Co na to władza .duch0iwna, która z 
Ul ~ędu ma obowiązek na przestueganie 
tego pr~ltiisu dawać pitne beze.nie. Zada
niem bowiem jej nie jest przestrzega'Il\i.e ce
remonialó\v podczas przyjęć rozmaitych 
itd., ale troska o d·obro dusz jej pOlWl'erzo
nych. To zaś nie ulega wątpliwości, że do 
bro dusz wystawione jest na rnllebezpieczeń 
stwo. 

Tu nie pomogą protesty rodziców, któ 
re mtmo to radzimy koni1e.cznde do ·rejencyi 
wysyl_gć. Tu jedynym powolatnym czym
niiki\em jest wfadza duchowna, a protesty 
rociz'iców są tylko podstawą dla n'iei, na 
której się oprzeć może. 

Nie myślimy bynajIDTlfiej wladzy du. 
chownej robić przeP\lsów, ale otrzymujemy
Hsty od księży i od oj.ców katotiicklkh, " 
których czesto powraca pytanie: Czy rwfa 
dza duchowna i0 tern nie wie i czy zawsze 
mdc.zeć będzie? W ob'etc tego. zn1~ewoI em 
jesteśmy kwestye tę jasno postawić, choć
by to s~ nie wszystkim podobało. - Lud. 
polsko-katoUc.ki czeka ńa odp-owtietl.i. 



Bdgijs~y biskupi o miłośd 
ojCZJZny. 

Z pOl\Vodu 75 rocznicy uzyskaniaJ wol
nośct katołiokiej w Belgtti, która oderwała 
się od pirotestanckiej łiolandyi, wydali 
ws;r,ys...:y księża biskupi list pasterski do 
wiernych. „ 

Piszą, że rodzina jest najbliższe 1i nai
ciaśniejsze zjednocze.nae ludzi. QJ,czyzna 
zaś jest jakoby rodziną wszystkich -O•by
wateli. 

Qjczyz,na - to wielkie i uświęcone u
rządzeni~. po wszystkie czasy i wszędz.ie. 
Ojczyznę czcrono, 'kochano i 1br01I11fJono z 
zapalem u nas tak samo, jatk na wyspach 
wśród morza tna}dalszego, w dawnyich cza
sach ta1k samo, j.ak obecrne. O}czyzna jest 
stowarzyszeniem potężnleiszym, wi.ęk
szym i bogatszym, niż rodzrna, a ·ponieważ 
obejmuje wszystkiich, dla tego człolwieika 
podnosi· i uzupełntia. 
• Sikoro czfowilelk jest świia<lomy swych 
obowiązków obywatelskrtch, skoro je zna 
dokładnie, wtedy jego myśli i uczucia są 
szlachetniejsze, jego dusza podnosi się, bo 
ma codzień sposobność do zaparcia Siię sie
bie i oo ofiann-0śc1, a przez to czlowiek 
może ćwiczyć się w cnotach najwyższych. 

Czfo"\.\r:iek każdy winien siebie ojczy
źnie. Zawsze wimen ojczyźnilei swoje u
.slugi (prace), swój .majątek, swoją rękę, 
v.1!nien jej swój talent i wpływ, a w godzi
nie niebezpieczeńst,va \Vinien oddać za oj
czyznę krew i życie. 

Kto jest prawym obywatelem, ten 
1r2yma się ojczyzny nlie tylko \V dobrych, 
ałe ł ,,, zlych czasach, a w interesach oj
czyz.ny widz;i· swoje własne interesy. Wy
v.ryższony lub poniżony, wedlug stosm1-
kórw. prawy obywatel dz~eli z ojczyzną 
nieszczęście i radp.ść, płacz.e nad jej nie
dolą i smutnemi iei stosunikanm, a cieszy 
się z zwyoięstwa i tryumfu ojczyzny. 

Ojczyzna - to jego matka, którą ko~ 
cha i wspiera. Ojczyzna - to jego dobro
dziejka, którą czci i szamuje. 

Wiara chrześc1ańska uświęciła na no
w.c miłość ojczyzny, przez naukę i przy
kład boskiego Zbawiciela. Wiara św. u
dz·re1Ha milości ojczyzny takiej siły i takife
go życia. jakiego nie miała u ludów p0-gań
skich. Ewangelia zburzyla samolubstwo 
i zbudowaał miłoś'6 blliźniego, ogłosiła 
Ś\v!atu pra\\'O o równości braterskiej 
wszystkich wobec Boga i nałożyła na nas 
obowiązek, abyśmy się jak najwięecj WY
slug~twali tym, którzy z nami razem mają 
te same prawa i obowiązki. , 

Każdy zrozumie. że w ten sp-0sób mi
fość ej :zyz.;iy u chrześciańskich narodów 
się podiniiosla (ulepszyła). Ona wzrasta w 
miarę tego, jak ludzie coraz ielpiei pojmują 
wzniosłe prav..~dy ewanget:n, o ile kierują 
Silę coraz wznioślejszymi p<JWodami \j poj
mują wielkość nagrody -Obiecanej. 

Piękna jest historya wielkich czynów 

Panna do łowarzvstwa. 
Powieść Ksawerego de Montepin. 

JO) 
(Ciąg dalszy). 

ZadzwoniJ na tfonoryusza. 
- Zawalać dorożkę - rozkazaL 
- Powóz, który przywiózł pana hra-

biego, stoi jeszcze przed oknem. 
- Ni1ech poczeka. 
- Czy przygotować dla pa11a wiecze~ 

rzę? 
- Nie wrócę tak prędko, jadę do Com 

pięgne. 

Pain de Vadans wyjąt z szuflady pęk 
kluczy, schowat je do kieszeni, zeszedt na 
schody, wskoczy! do dorożktt i zawofat: 

- Na dworzec Północny. 
Pow6z potoczyl się szybko. Na dwor 

cu hraJbia mią.ł zaledwie czas kup;:t bilet; 
ostatnli p.ociąg wieczorny odchodził. O 
północy Maksymilian wysiadJ ·na stacyi w 
Compiegne. 

Znaną drogą podążył do. Ustronia. 
Szedł prędko. Noc była ciemna, z;tmna, 
śnieg padać zaczął. Hrabia zdjął kapelusz 
aby ochłodzić czofo, z którego pot spły
,,~aL Po dwudzijestu minutach stanął przed 
kratą parku, ogo!oconeg-0 z liści. 

Za i'ednem z okien dotrnu błyszczało 
:światło. Pan de Vadans wyjął z kieszeni 
ubrania klucze, jednym z nich otworzył 
furtkę w bramie i wsze<l~szy, zastukał do 
lożY odhviernego. 

- Kto tam? - pytano z okienka. 
- Ja, wasz pan - odiparł Maksymi-

·uan głosem stłnmfonym - otwórz, chcę 
pom6"1jć z tobą„ . ł ' ~.:,.; 1 

i ofiar, do których miłośl: ojczyzny i wdara 
św. zacheoUa. Piękny 1 oW'OCny jest za.
pał, który te czyny wywolal. 

Na próżno ludzie obłąkani starają się 
1wynvać lThlłość ojczyzi,y z ser: hl<izi. 

,Nic nie zdoła ·wyrwać z serc ludzi Siii
nego przywiązania do ziemi ojczysteri <lo 
swojej narodowości, nk niJeJ może osląbi'ć 
w duszach Judzi zapalu, który dop.rowadza 
do \ViclkJ-ch rzeczy. 

Następrtl[e ch1walą księża bi·skupii zapał 
Beilgijczyków, którzy w ciężkich walkach 
wywalczyli wolność ojczyzny. Choaioż 
Belg:ia mała, t-0 jednak rozwija się jak naj
lepiej. 

Z ·prawdziwą dumą narodorwą może 
naród ina to spoglądać 1 dZiiękowait Bogu 
'Zeł! te, że Belgia wysoko stoi 'i dużo czyni 
w wszystkich sprnwach ludzki-eh. 

Tak mniiej więcej o<lezwali się ks.Ięża 
bisku}Jłl do w1icrnych. Oby te ptękne sta
wa poł:>udzily ·wszystkiich obywateli do tern 
gorętszej mlifości ojczyzny! 

Z wojny rosyjsko·-jaoońskiej. 
W sobotę po.łudniie aimbasard.oirowie Ja 

1J;>0111ii v Rosyi przedstawili prezydentowi 
Stanów ZjeanQczonych obu głównych pe.l
nomocników pokoiowych, c~ zaś kolegów 
Ir ases.:>rów. Ceremonaa odbyta się zape
wne w oficyalnej rezydencyi prezyd!e111ta, 
w t. zw. „bi.alym domu", w Waszyngto·
ni1e. Kiedy zaś obie m~sye wyjadą do 
Bortsmouth, w New Hampshire i którego 
dnia zbi-0rą si-ę .na pierwsziei posiedzenie 
konferen:cw, w tej chwili jeszcze niew\i.a<lo
mo, to tylko pewpne, że czasu nie stracą. 
Witte, iak donosi ,,New York tteral<l, kon
ferov..aJ wczoraj z dwoma najwybHniei
szy,mi bankierami amerykal1skimi w spra
w.ie rosyjsldej pożyczki - lecz wiadomość 
tlej przeczy oficyaln!Ie w Nowym forku rn
syiski agent Willentin, należący do składu 
misyi . 

Podczas gdy w Ameryce pełnomocni
cy przygot{)wuią s}ę d-0 dyskusyi polrnio
wych warunkó\V, a w Petersburgu kola 
dwo1rskie grożą wojną do upadlego, z sa
mej w11<lowni wojny malo jest wiadomośd. 
Sacha11un jest dla Rosyi zupeln;ie strac.J111y, 
cała załoga poddafa się 30 liipca. Tokijskie 
biuro Reutera telegrafuje, i1~ wojskowy 
gubernator UiapunOl\v, wysłał do armii ja_, 
pońskiej parlamentarza z oświadczeniem, 
że Rosy.anie dla, braku środikó\\T leczni
czych ... nie mogą sta\V11ać oporu i opatry
wać raninych. Gubernator jest wręc ze 
względów humanitarnych zmuszony prosi~ 
o zaprzestanie waJki. Japoński do\\·ódca 
ZaiŻądal o<ldania wszystkiich woJc<nnych za
pasów, maj i aiktów, należących do woj
skowego i cywilnego zarządu. Warunki 
te Rosyanie przyjęli i następnego drna 
poddali si~. 

Odnośnie do anndi Oiamy i Linlimvicza 
nie ma prawlie żadnych informacyj; prócz 

Odsunięto rygle i pan de Vadans 
ws.zedl <lo malej dobrze ogrzaniej izdebki. 
f ranciszek zapalił Ś\V\Jecę. 

- Jak się d11Lś miewa pani hrabiula? -
zagadnął MaksYITililain. 

- Sądzę, że musi być zdrowszą; pan 
OUbert za]}e:Wnial, iż za dini kilka parw1 wy
zdrowic}e zupełnie. 

- Widzi.aleś ją dzisiaj? 
- Nie w.iduję hrabiny wcale. 
- Jakto, od dma wypadku nie wcho-

dzjleś do jej pokoju? 
- Ani razu.„ mam to wzbronione.„ .nie 

pozwalają odwiedzać pani. 
- Mój brat jest tutaj? 
- Przyjechał dzliś wieczorem. 
- Podczas jego nieobecności, kto czu 

wa przy hrabiruie? 
- Kobieta, mieszkająca w tych stro

nach, którą sprowadzn.lem z rozkazu pana 
Gilberta. 

- Whęc brat mój ją znał? Jak się na
zywa? 

- Honorata. Zarabia na życic, d-0glą
dając chorych„. Dawniej pOlrlo innym tru
dt~iła sLę zawodiem ! 

Dreszcze przebiegł po cztonkach pana 
de Vadans. 

- Pan hrabia wejdzie do dQmu? 
-Tak. 
- Czy mam painu towarzyszyć? 

- Nie 1>0trzeba; zostań i kladź snę 
spać. 

- Nie omieszkam korzystać z pozwo
lenia pana hrabiego - oś\viadczył fran
cisrek. 

X. 
- Dzi..alaJmy rozważnie, bez gnfowu 

- mówU do siebie Maklsyrnman - gnrew 
ztyri1 jest doradzcą„. Zemścić srt~ muszę„. 

drobnych start:: forpocztowrch na ~al)i·m 
froncie, od Cz.u'lłtun do 1(6rynu, pauuje zda 
ie się zupełna cisza, spowodowano głównie 
tern, że, j~k Uniewicz doJ11.iósł wczoraj do 
Petersburga, wojska stoją w•prost naprze
ciw sienie \V 0\!!cgbśsi zaledw'ie paruset 
metrów. W takich warunkach mdże być 
mowa już tylko o _\yalnej rozpraw1ie, lub o 
zow11eszeU1iu brani - po którem nastąpiłby 
koniec wojny. Jednakże \\" ~nnych stro
nach okazują Japończycy ruchli,wość, któ· 
ra może ·na seryo zagrmic 1pe"\vnym posia ... 
dłośctiom rosyjskim 1i radykalnie zmienić 
przekonarne Wittego, jakoby wojna byta 
dotychczas tylko „kolonialna !" Sachalin 
możnaby jeszcze uważać, jako rosyjsiką ko 
Loniię, lecz jeżeli Japończykom uda sLę za
jąć ujśe11a Amuru, to zajęcie feij wtłelkici 
drogL rzeczn~j do wschoid:niej Syberyi bę
dzie miał-o niewątpliwie znaczenie zajęaia 
terytoryum, należącego do Rosyi od da
wna. 

Ziemie polskie. 
Z Prns .l.a<~hodnich Warmii i Mę.zut. 

Kwiidzyn. Komornik sądowy Dukat 
z Berl1na, który baiwU na wakacyach z ro
dz1ną u szwagra swego w Nebro\\~ie, po
szedł się kąpatć i ut·oruil. 

Susz. W środę przed poludniem z1na
lezJrono pomocni·czego leśniczego Spadl!i.nga 
z Baadelu ( ?) w bu<lzie, należącej do ba
żanteryi, ranionego cięiko wystrzałem. 
Kula zrainiła głowę 1 utkwila w mózgu. 
Zraniony !11Le odzyskawszy przytomności, 
skonal po kHku godzinach. Zdaj\ei się, że 
zbrodnia jest wyklucwna. N~eszczęśli\VY 
liczył lat 55. 

Z Wiei. Kr ł'oznańskiego. 

Nakł(). Syn leśniczego p. Lenza z Dą
browy 11 lat liczący, zastrzeW we wta
snej obronie nieznanego szaleilca, który na 
wpół .nagi gonjąc chłopc a, który schrorn
wszy się do rrueszkainia drzwi na zasówkę 
zamknął. Szaleruec sch\vyciwszy siekierę 
rozbil drzwi; przelęk.niony chłop!: ec schwy 
ci! fuzyę, \vymierzyl i celnym strzałem 
pol·ożyl napastnika trupem na miejscu. 

Pleszew. Chebrejska polszczyzna. 
Pleszewa <lonoszą „Postępowli ", że pewien 
żyd tamtejszy umieścił na swym składzie 
następujące nap.ts: 

,,BieHsna Meska, Cravatky, Rękowicz
ky, Kiejki, Parasąły, Szótky." 

Bardzo \Yątpl~wie , czy Pleszewi·acy 
niemzumiejąc żydowsk~ej polszczyzny 
sk.lad żyda odwiedzać będą. 

Wolsztyn. Wielki pożar powstał w 
okobcy, który wiele gosp-o<larstw obróci{ 
w perzynę. U pos1edziciela Eckerta bawi
ły się dZliieoi za stodolą, które prawdopodo
bnie pożar wznieciły. DOlm mieszkalny, 
stc<lola i stajnia Eckerta sp!onęly. Spa1i
to się także gospodarst\V-O posiedzic.1ela 

Nie chcę, aby nazwisko bez skazy, jaklle 
jej daiem, shańbiooe było przez z.dradza
jącą mn!ie kobietę i mającą za wspóln ika 
zdrady mego brata! · 

Z przerażająco zimną krniią hral:Ąia dą
ży/ do Ustronia; przywiezionym kluczem 
ot\.vorzyl drzwi, tlurrtJąc odgłos kroków, 
przeszedł prz.etz sień, inastęp:nie szeregtem 
innych ·poki dostal si~ do gabinetu, doty.
kającego sy})!ialnh Joanny. Tu zapalił świe 
czniki, stojące na komillnku, ze zbmi, wt
szącej na ścianie wybral dwie szpady ró
wnej długości, a trzymając je pod pachą 
skierował się ku drzwiom pokoju żony. W 
chwih, gdy naoiskal klamkę, mloda kobie
ta wydala na świat córkę. 

Maksymrnan blady, ale pozornie spo
kojny, stanął na prQlgu. 

Krzyk zgrozy wyrwał się jednocze
śnie z trzech piersi: Joainna umdlała. Ho
norata, tuląc nowonarod:zone dziecko, co~ 
fnęla się\\" kąt pOlkoiu. Gilbert śm1erteln(le 
zm1eni-ony zbliżyl się do hrabiego. 

- Bracie wyjąkal. 
. - Nie na12ywaj mnie bratem - przer

wa! mu Maksymilian - jesteś moirrn wro
g1,iem„. podłym przemewiercą ... złDdziejem 
cudzego hoooru ... nędwi.kiiElm !... 

Shańbiłeś kobietę, której dobra sla:wa 
podwójruc była pow!iooa d być świętą ... 
pod da~h mój wprowadziłeś podrzutka ·w-yi 

stępku„. Jeden z nas ustąpić musi z tego 
świata.„ jeśli Bóg sprawtedtiw.y, ciebie 
śmierć czeka! 

Rzucając szpadę pcd nogi brata, do-
dał: 

- Broń się! 
- Nie - odparł Glilhert - krzyżui<\C 

r~ce na ~ersiach - nie będę się broniL. 
- Jesteś więc nli.kczemruejszy. aniżeli 

przypuszczałem - zawołał Maksymilian. 

Klcmkego. Trzy stcdoJ:r. a ogókm 6 go. 
spodarstw stalo si.ę pastwą plom~eni. z 
'P?Wodu wiatrn płomieil r.ozszerz.ał silę z 
meslychaną szybkośqą. Wszelkie zapasy 
zboża i wtelka; ilość bydła stafy się pastwą 
plomieni .. 

Ze Slązka czyli ·Starej PoiskL · 
Bytom. „l\arohk" pµs~e:: W środę 

przed. południem połicya bytomska odbyła 
rnwizyę w ekspedycyi ' składzie książek. 
„K:atoliika", szukając z ·nakazu sądu ik~tążkt 
do nabożeństwa p. t. „Młod.zienf.ec zaiopa
trwny w praktyk.i chrześciańskie". Ksią
żkę tę wyrtali księża Salezyannle z Ośwfo
cimia, a drukarnia „Katolika" ją wydmko
wała. Chodzi' o rzekomą obrazę religii e
wangelłckiej, a mian0'\\1cie jej założyciela 
Marcina.i Lutra. Przy reW11zyi znaleziono 
3 egzemplarze książeczki i zabrano. 

Głogówek. W piątek po pofodniu 
wpadło trzyletnie dz~ecko, Marta Machura 
do stawu przy mlynie. K1ilka ,n]Etwiast, znaJ 
dujących się w p.obliżu, p:oczęto wołać o 
pomoc, lecz żadna nie ruszyfa się z miej
sca. Dopiero po.wracająca z kąpieH panna 
N. rzud!la się we wodę i \\ryqiągnęla toną
ce dziecko. 

l(atowice. Strejk murarzy rozpoczęty 
w Katowii-cach i K:róle"\\·st<Aej Hucie, rozsze 
rza się także na inne miejscowośai olb·w'Odu 
przemyis!o1wego. Wczoraj z..lożyli pracę 
murarze w Bielszowiicach; podobno strie·i
kujący stawi!~ pracodawcom bardzo wygó 
rowanć. żądan\ia, na które pracodawcy ni~ 
chcą si~ zgodzić. . 

l(atowice. „Górnoślązak" pisze: Spra
wa drożyzny mięsa 1i znanego oświadcz~
rna minj·stra rolnict\va o<lma wiejącego wię
kszego dowozu świń z zagranicy, wiy\V~o.
lala wielk'Je niezadowolen1e w naszym ob
"\vodzil~ przemysło·wym, a ·w mys.fowick.iiej 
radzie rrueiskiei byla już nawet przedmio
tem interpelacyL Burm!istrz dr. Heuser, 
odpowiadając na ~nterpelacyę, ostro skry
tykował rozPorządze.nie ministeryalne. 
gdyż podane środki bynajmrnej nic są \\' 
stanie zaradzić braJkowii mięsa. Prz;etz do
wóz krajowych świf1 za pośrednictwem . 
ce1ntralnego urzędu rolnego <lla bydła, mię
so bynajmniej nie stan~eje, o co przede
wszystkiem chodzić po\\-.inno ze wzgLędu 
na licz111y stan robotniczy. - W podobny 
swsób przemaw~ali także różni ratlnli miej
scy. 

Obecnie nadeszły już też <lo górnoślą
~kich rzezalnu pienvsze transporty św iń 
krajowych, podobno z lian-0weru, a (X>

dzial i-eh już spowodował nieporozumienia, 
miano-w>ic:e w Oliwi-..:ach. Jak donoszą ga
zety niemŁeckie, przysła:nD do Oliwie f>O 
świń, które podobno rozdzielono w ten 
sposóbl że mistrz cechu rzeźnickiego o
trzyma! 12 św~11, następruie trzej cztooko
wie zairządu po lD św~ń, a poznstaiącemi 
18 podzielić się miała reszta członków ce
chu, co oczywiście WY\\'Olalo wielkie nie
zadowolein[e. Jak się załatw1i.ono z po-

- Zniosę zniewagi, bo na nie zasluży
lem„. zabij mnie dokonaj aktu sprawiedli
wości, ja nie podm-0sę ręk:i na brata mego .. 

- Nie mam już brata, łecz nie chcę 
być mordercą; broń się! 

- Raz jeszcze powtarzam: nie bę<l~ 
się bron\il. 

- Potrafię zmus.i'Ć cię do tego. 
Hrabia przyskoczył do Gilberta, sto

jącego ze zlożonenti ctągle rękami spolicz
kowat go drwukrotnie, mówiąc: 

Czy potrzeba będzie }eszcze napluć ci 
\,. oczy? 

Ta krwawa obelga przemogla; postano 
wienie Gilberta wytnvania w pDko:rze; o
garnął go ro<lzaj szalu; jęk stłumiony wyr
wał się z ust jeg,o. Fodniósł broń i skrzy
ż.owaly si:ą szpady. 

Walka tn.v"'ala krótko, ale prowadzona 
przez zapaśników równej sily i równej za
wzi.ęta:ści by la straszną; przez parę chwil 
styszano tylko .oddech dyszących PitersJ., 
szczęk uderzK:if1 stali. Naraz Maksymilian 
za1chwia! się, wypuścił szpadę z ręki i padł 
.na ziemię, inie wydawszy nawet jęku; z ra
ny pod sercem krew lala się obficie. 

Gilbert o<lrzucJt broi'1, sp0glądal z ostu . 
p;teniean pełnenn przerażenia w powalonego 
przeciwnika. Po chwim dreszcz wstrzą
snął członkami jeg-0, chvryciJ się za głowt: 
i gJosem 111ieprzytom11ym zarwo1ał: 

- Kainie!. .. I(adniie !.. co zrobikś z bra 
t em tw oirn ? 

Potem nieśw11adomy czynów swOłi:ch, 
bez czapki na głowie wybiegł z dDmu i u
ciekać zaczął w stronę Compiegne, niby o
błąkany, wykradający się z domu warya-
tów. . 

'Joanna leżafa ciągle na łóżku bez czu
otai. Honorata oniemiata ze strachu, nie 
spuszczała z eka ciała hrałJiego, l~ż~.ego 



rdziałem '\V 1inny.c.h micjSCOW01Ściad1, nie 
'"vuadomo. 

Wogółe coraz więcej odzywa. się gło
sów n~ezad()IWOle·nia i nagany. dla! rozpo
rzącłz.einia mJiln~steryaLneg'O, i panuje ogólne 

.-0001 oelu, chyba wręcz przeciwny, Mitni ... 
ster roh1foct1wa:, ulega-Oąc izb11e rolniczej i 
~iązkorwi ro-lników (Bund der Landwir"1 
te), wzaął za <l·&brą n:0!1'.:tę przyrzeczende 
-cetntraJnego urzędu dla byidla, ~el potrafi 
zall"adzic złemu. Tymcz~sem nastąpić mu
si rmczarowanie, gdyż urząd centraliny 
bydła• krajowego zaparsami, 1!1Jie jest w sta
nie zaspokoać potrzeb naszegio obwodu 
przemyslowegio. i spuwodować. ·z:nizki cen 
111resa; uczynić to zdoła, jedyruie zwiększoi
ny dowóz znaJcznie tańszego mięsa z za
iranicy. 

Z innych dzielnie Polski. 
WSzczakowej w Oaliqru odbędzie Siię 

-,,.._, .nie-Oizielę, 20 bm. zl-0t SolOOlów śląz:kkh, 
równocześnie z uroczystością, jaką urzą
·.dza gal:icyjs.l<;:i[ Sokół z Jawairz:na. Wspól
.ny wyjazd \\~szystkkh d:ruhów ·o 8 mi,nut 
.45 z Kaitowk. W zlocie bliielrze udziaJ o
.kneg VI. ślązkii. 

„Miłe" położenie. O nastrodu, panu!<i
·cym· obecnie w Białymstoku, pisz:e kore
spondent ,,a.JWrsz. Dniewn~ka": „W tych 
druioch spostrzeglem tak obrazek. Do· prze ... 
·pei.tnonego wagcmu tramwaj.awego wcho1-
<lzi· komisarz jednego z ·cyrkulów. W 
mgnieniu oka jeckn p.asażer po drug.im o
pusz.cza wagon, tak, iż za ·chwilę pozostaje 
w mm komisarz, woźnica i k-0<nduktor. Py
tam: - co to znaczy? Okazuje się, iż ko
misarz jest jedną z osób, wpisanych do l·i
st:r .skazanych na śmierć. To też Jllie chcą 
go strzy.ctz a<.11:! go.lit. dopóki przy drzwiach 
razruy nie stanie straż policyjna. Uciekają 
prze.d nim doróżikarze, jeśli zamyśla je
chać. Każdy boi Silę n1esz·częścia„. W 
studni na pocl!\Yórzu cyrkułowem byla !do
s.k'°nała1 woda, z 'której korzystali sąs~edzi. 
Nagle przestali. Dla cz,~·g-0? Bo, si~ boją, 
ie wo<la zatruta. Z po~i1cyantów, nawet 
przyjacielem, nikt się na ulicy nie wirzy
muje, nie rozmawia, lecz omija1 g;o skwa
pli\vie. A to dla tego, aby nie wylecieć w 
pO\v:ietrze z l}Olicya-ntem. Taki stan panuje 
\x.· Białymstoku już od pól rokn." S.tow)~Jm 
polkya w Bialymstoku znajduje się w mi
łej sytuacyi. 

Kilonia. Do więzienia w KHonii nade
szło w tych dniach pismo od pewnego 
człoi\\'tieka z zapyta.ruem, czyby nie mógł 
mówić z Stefanem Karstene.m z Nt:·ss;elbur
gu1 który za bratobóistwo. skazany jest na 
śmierć. Chciałby bowiem ze skazanym 
1>0m6wri ć, czyby mu nie odstąpił swojej le
we.i oogd, a I<:arstenowi mote być ob-ojęt~ 
nem. co, po śmierci stanie się z jego lewą 
nogą. Wybitni· lielkarze oświadczy;lii mu 
też. że przyrośn ięoie jest możlhvem. Pra
wdopodobnie zadrwi! sobie ktoś z poczci
wego w~eśn\iaka, a on na seryo stawu! pO'
wyższy w1niosetk. 

na podłodze w kałuży krw;1 ·wfasnej. Z 
nie maJem też zdziwilt'lniem ujrzała pa <lluż 
szej <:hwili, że mniemaii:y tru~ się po-rusza. 

Maksymilian ręką przyic1s11ąt ramę na 
piersiach .ii wo.dz:ił wzrokiem dokoła. Nie 
widząc Gilberta, zapyta? dozorczyni głu'
-sem sfabym: 

- Ten czlowLe.k odszedł, wszak pra-
·wtla? 

ttonornta skinęła głową potakująco. 
- Ni1kczemntk ! - szepnąl hrab.la z po~ 

iardą. 
Próbowal wstać, ale •osl.abi{)ny utratą 

nvi. nie mógł utrzymać SJ.Ję na nogach. 
' - Pomóż mi - rozkazał dozorczymi. 

l(~iieta. po.łożywszy dziecko na lóżku 
bliżyła się do Maksymiliana. 

- Pa.n ciężko rarnny - rmkła - wez
·ę czyjej pomocy; zawołam odźwiernego.. 

- Nie chcę nikogo; t~ mi udziel ra
n·ku. 

- Prze.de\vszystkiem 0patrz rainę. 
Maksymilian uchy1iil koozulę na pier

iach. Szpada przeqnęła głęboko mięśni'e, 
11ie nadwerężyta żadnegio ważniejszego 

rganu. Sllny ból tylko i utrata krwi przy 
rawily hrabiiego o zemd1lenie. Honorata 
myła ranę, .i ze zręcznością ctii'rurga na-
żyła na nią bandaż. Qdy skończyła O·l}a

run:eik, pan die Vadams z głębOO:ą zmars.z.cz 
na czGle, z wejrzeniem ponurem zapy-

ł: . 
- - - Jaką sumę człowiek, który tu był 

r&Jd ch\vilą, CYpłaaił milczenie t\voJe~ O~
'\Via<laj śmiafo .. nie potrzebujesz mme się 
a.wiać ... 
'-' Otrzymałam dwadzieścia tysięcy 
ków - wybąka.ta łfuruorata, 
- Odenmie dostatn~sz trz.ydzieści... 
później jak. jutro ... pod je.dnym waru:n-

m„t • ł 1 ~ l .1 .-1 ! .. ._„1-,• : I 1, ! l_.l < •l:;.; : dit 

Wiadomości Je świata. 
Z francyi. Nota dotycząca konferen

cyi maroikańskiej jest dość obszerna; roz
'\~jai ona program, który w myśl życz.er) 
Prancyv ma być .w Maroku przeprowadzo
ny, przycz.em jednak frnncya 11ie chce 
pJ.1z.esądzać u.chwaty konferencyi. Nota 

omawiai w końcu, w jaik:i sposób Francy a 
są'<ilzJ\, ż~ .naijtepiei byłooy w pra.ktyc..:. ·;;-;
kc:mać reformy w Maroiku. W szczególno
ści tra1ktotwane są osobne dwie prapozy
cye, oidnQSZące się do bezp)ieczeństwai ży~ 
d.iai mieszikaf!,ców i do kwestyii1 finainsorwej. 

Z Ameryki. Peł'l1omocnicy poko.j·owi 
japoriscy i. rosyjscy przybyli już <lo Ame
ry:l~i, byli u prezydenta Roosevelta. W SOl

hotę za:poznali sóę pełnomocnicy japońscy 
z pełnomocnikami rosyjskimi. Tak Japo
·ntia jalk Rosyai sta1rają się o przychylność 
prasy amerykańsik1iej. 

Natychmiast po, przybyciu <lo Ameryki 
WiHe wręczył prof. Martenso•wi :następu
jące oświadczenle, które ten głośno od
C'Zytal wobec przetlstaw.kieH prnsy: 

„Przybywam z u.pie}ważnieniem pozna
nia wairun1ków, które nasz waleczny wróg 
uważa za koruieczną podstawę rokowań 
po!kojol'-'"YCh. Wyraźnie podnoszę, że jest 
mojem poważnem życzeniem. ażeby oba 
narody rycerskfo, które bFi1żej zaiz,najom1-
ly się dopliero na •p-0lu walki i u drugiego 
p>0'znały maiże cenne przym~!oty, znaJomo1ść 
t ędan:a pielęg:rJ01wały ,aż dojrzeje ona do 
trwał.ej przyjaźni. , 

Tymczasem trzeba wpierw rozważyć 
wa:runki, jakiic stawaiiją J apo-óczycy, i z-ba
dać, czy są moifawe do przyjęcfa dla, Ro
sy\i·, zanim wejdzie ona \V formalne roko
wania po1kojowe. 

Dotychczas w µoidobnych razach by
l·o zwyczajem, że wszystk~e te prelir'nn1na
rze by.J'y zalatw•iane przed zebraniem się 
petnornooników, których zadaniem bylo 
sprowaidz.ić ostateczne porozumfonie. 
, Pakt„ ż·e cesarz rosyjski' 2g-0tl,ztił si~ od
stąpić od tego staregio systematycznego 
zwyczaju i zamian,owal misyę, którn ma 
poznać warunki naiszego walecznego wro
ga, jest wyrnow,nym ,dmv-0dem przyjaz
nych uczuć, jakie cesarz i, je.go potlidani 
mają dla na,rodu Stainów Zjednoczony.eh. 

Teraiz chciatbym narodowi waszemu 
powiedzieć ·i d-owieść, że jest gorącem ży
czeniem ces<ł!rza !l narodu rosyjskiie.go 
wzmocnić jeszcze węzly przyjaźnw między 
obychvoma .na'fudarrui. Z p-0rwt0du tego 
szczereg,o życzenia cesarz bez wahania 
przyjąl serdecZll.f; zapvoszenie waszego 
p1ierwszego obyv,ratela. 

Gdyby dążenia do stworzenia wspói
nej podstawy Q.o zaburzefJ pokojmvych 
chw;ilowo się wzbity, cesarz i naród rosyj 
ski mimo to zapamiętają ten dowód przy
jaźni nar-0du amerykańskiiego. 

l różnvlła' ślr·on. 
Heissen. W k-opalni· „Wjsche" zostaI 

górnik Konrad Mathaus niebezpiecznie po
kaleczony. Spad!y na nteg(). kamienie. 

Giinnigfeld. Dnia 20 bm. -0<lprnwi tii. 
prymicye n()i\Voowyśwhęc-01ny 1kaplan ks. 
Erbeme~er. 

Dortmund. W tutejszej fa:bryce kotłów 
Brarnd' G. syna spa<lt robotnitk f ran,k z ru
sztowainlia i huk siię potlukl, że niebawem 
umart 

Bochum. I(oszta o.sobisteg.o prze<l
staw:ienia s1ę. Pewna firma ogłosiła \V ga
zetach, ii p-oszuikuie podróżuiąoe:go kupca. 
Warunkiem przyjęcia było osobiste przed
stawienie s-e. Na oglosz.enie to refl ektował 
pewien podróżujący, który przedstawi
wszy się i0sobi·ście w.faśc'.1cilefow~ firmy, nie 
7,.ostal uvnględrniony. Wskutek tego zażą-

1dał zwrottu kosztów podróży. firma od
rzuciła to żądanie; podróżujący zaskarży{ 
ją. Wynik procesu byl ten, że sądy przy
znały poszkooowanemu podróżującemu 
słuszność i skazały wspomnianą firmę na 
zaplacem,e mu kosztów podróży oraJZ po
nieStJ.enie kosztów sądowych . 

22 

Ro~maitości. 
Pancerze kulochronne. Znany wyna

lazca tkaniiny kulochronnej, Kazimierz Że
gleń z Ch!icago, po dtuższym pobycie w 
Petersburgu, gdzie liczne próby, dokony
wane z tkaniną kulochronmą wobec takiich 
rzeczoznawców wojskowych, jak jenerat 
Dragomirow, udawaly silę doskonałe, przy 
byl przed kiLku miesiącami do WarszaJWy 
i tu sprzedał pate!Jlt na swój wynala!Zek na 
państwo rosyjskie kapitalilow\il telegraficz
nego pułku wojskowego, P. A. Czemersi
tW\vi. Przy ul. Leszno w Warszawie po
wstala pierwsza \\' Rosyb pracownia pan
cerzy. kulochrnnnych. Tk::tnma p. Żegle-

.nra, wyrabiana z jed\va:b:u btialeg·o, specyal 
n,ie przygotowanego i utkanego, jest, pomi 
mo ćwierćcalorwej grubości, miękka i sto
sunkowo lekka. Ze względu jednak na ce

·nę mate.ryalu 11 robocie.nę jest bardzo dro
ga, arszyn kwadratowy kosztuje >bowiem 
okola 100 rubli. Napi·e.rśniikli z niej sporzą
dzone i ważące po dwa funty, po!\V'strzy
mują z łatwoścaą kule. rewolwerowe wy
s~:z~~c:·P..e z rewolwerów najlepszych na
wet systemówi na blizką choćby metę. Ta
ki sam napierśnik przeciw.kio' kuLom kara
binowym waży 12 funtów, posiada boiwiem 
podklaid blachy stalowej, zabezp\ecza zaś 
zupe·lnie przeciwko strzałom karabinowym 
danym z odleglośd wriększej, niż 400 krD
ków. Pracownia. przy ul. Leszno, zatru
dniająca obecnie IO tkaczy, sprowiadZOl
nych z Lodzd, wyrabia je dla oficerów ar
nu:i, waJ.iezącej na dalekim Wscholdizie. Po 
dobno istnieje także: zamiiar zaopatrzenia 
poli·cyi warszawiskiej w napierśniki Żegle
nia. Drugćll pracow,nia p-ancerzy kuio
chronnych wynalazku Zeglenia >istnieje już 
-od lat kiiJku w mieście. South Be1nd, w sta
rnie Indyana, w Stanach Zjednoiczo1nych 
Ameryki PólOOICnej. Wyrabiane w . niej 
pancerze ko.sztują po SO dolarów i zinajdują 
chętnych nabywców wśród poiicyi· amery
kańskiej, bardzo często narażonej na strza
ły przy aresztowanliach zfoczyńców i w 
zajściach u1tcŻnych. 

Żyd zawsze żydem. Jeden z dzienni
ków francuzkJi,ch opowiada następującą we 
solą hist0iryjkę: 

Po. morzu plyinąl weso!i0 okręcik. Na
gle uderzenie z pod spodu podniosfo go w 
górę. Kapitain dojrzal p-O<l okrętem 01gr10-
mnego rekifina. W es-oly z usposobienia 
zwraca się do sternika ze słowy: „Chodź 
i popatrz, ta bestya perwnie gkidna ! Rzuć 
mu kosz ma:nda·rynelk, może da nam p-0-
kój." Sternik posluchal, a reki,n }}ołknąf 
kosz z main<larynkarnii„ ale nie przesta,l na
pastować okrętu. Sternik rzucil mu la\.vkę 
drewniainą i tę polknąl, ale i to nie pomo·
glo. Co· tu robać,, lada chwila może okrę
cik zaitonąć. Kapitan, niedfogo namyślając 
się, ch\vyta jednego z Chińczyków za nogi 
~ wrzuca do morza. I tego połknął re.kin 
I ni1e przestal statku na,pastować. 

- J aki,ż wściekły apetyt! - zaiwolai 
kapitall1 zr.ozpac:winy i zoba{;zywsz.y sfa, 
rego żyda, który zgięty przez poręcz przy 
patrywal się rekint}wi, chwyta go· za nogi 
i wrzuc~ do morza. 

- No, jeśli tE'raz bestya będzie nt.a1a 
jeszcze apetyt, to już chyba koniec. 

Ody rekim, potknąwszy żyda, jeszcze 
się nie uspokoil, p·ostanowiono zastósawać 
ostrzejsze środki i rzucono się do harpu
nów. Rekina.i zabito, wciągnięto, na po
klad, wzrąbano i proszę sobie przedstwić 
co znaleziono w jego wnętrzu: 

- Żyd siedział na lawce i sprneda
_wal Chi·ńczykowi mand.a rynki. 

Humor u złodziei. W r:zędzie nocnych 
nieproszonych 2'0ści trafia się czasami nie 
jeden taki, co przy wykonywaniu swego 
niebezpiecznego i trudnego rzemiosla ma 
jeszcze dosyć czasu na objawy swego dD,.. 
'brego humoru i maaufostuje g() w rozmai
ty S}J<)Sób. Je<lno z pism aingielskich zebra 
lo wlaśnie garś1ć takich przykladów, z iktó
rych podajemy kilka. Talk np. pe\V·iel!l zło
dziej oip-uszczając okradzfone mieszkaJ1ie, 
pozostaiwil w niiem list z wyrazami uzinania 
i wdzięczności dla gospodarza. „.Mogę 
tylko zfożyć uznanie dla pańskieg-o dobre
go smaku - pisał on - gdyż wykazałeś 
tego d>01wody przy sprawieniu sobiie porce
lany. Od dłuższego także czasu rozglą
dalem się za jakąś ele1gancką zastawą sto
łową a ta, którą u pana znalazlem ze wzglę 
du na dellkatne obr·o.nienii.c. nożów i wi.dei-
1ców sprawHa1 mi prawdzi\V-:ą przyjemność. 
Również nóż do ryb i łyżeczka do komrpo
tu, są z dobrego srebra i rzeczywiście 
piękne. Sczz,egó~nie zaś podobaly mi SfiG 
pańskie kieliszki, z których pozwolę wWe 
wypić toast na wsp.omnieni.e swego nieiste 
ty krótkieg·o p·obytu pod pańsk;im gościn
.nyim dachem." - Nader rycerski list znala 
zla jedna fr:ancuzka w Zurychu pewnego 
dnia na sw{)ljem łóżku - Ostatniej nocy 
- pisał złodziej - ztożylem parni wfaytę, 
ponieważ jednak nie,stety nj.e miałem slod
k:iego szczęścia, być zapr-O'SZ-Off.Ylm osobi
ście, użyh:)m okna, jako wejścia. Zauwa
ży pani, że kosztowności jej poddałem do
kładnym badaniom i muszę przyznać z 
glębokim wstydem, że nie bylem ·w stanie 
rozst~ się z niemi. Odym iednak potem 
spojrzał w twarz.ycvkę pa1ni, bylem tak n
czarow3illy, że us.iiadłem na brzevku łóżka 
pani i dług.i czas w pótmrokach pochlaUlia
łmn d~ oczyma. Potem przecież zm.vsty
dziwszy się jeszcze bardziej, uciektem z 
twego pokoju pośpiesznie ale podchu." -
Jak;~ wi~cej m~tcryałnic myśl::tcY vdamy-

wacz poz{)stawił w pmvnej spiżami o.bote 
skórki chleba kartkę z następującym napi
sem: „Dr.oga pani, potrafię rozbijać najsil
nliejsze kasy, ale ta skórka chleba jest dla 
mmie stanowcw za twarda. Do niej p.o
trzebaiby tt·ochę dY111arrnitu. Mam noo.z5ei~ 
że przed moją powió rną wizytą Wieźmie 
~ni kilka lekcyi kuchar9kich". - Gdly pe
wna parn malże·ńs'kai powróciła oo hortelu 
Bristol, zastafa tam oprócz Jkwych ślailó-w 
n~eoczetkiwanej w,uzyty przypięty do- ka
pelusza damsikiego następujący napis: 
„Czcigodna paini, po;wiedz swemu mę~owi, 
że bylhy już cza1s, abyś ·dostała nowy ka
pelusz. Te.n botWiem już tak wygląda, jak 
kapelusz jedillej z moich starych o~otek z 
przied 20-tu lał." „Jeśli pani nie zie szyb
ko tego sera, - brzmiał I.i.st znaleziony w 
kredensie w Chaipham - to1 ulotni on się 
sam wkrótce. Polecalbym żelazną skrzyn 
kę, aby go doibrze ochrooić. Alb-0 sprzedaj 
go pani Japończyikom; cala Mandżurya 
będzie wkrótce oswiobodzioną z ~osyan:· 

Baczność Rodacy z parafii Zakrzewskie} 
w powiecie rawickim! 

Podaje się .szan. Rodakom do wiadj
mośCii, iż na '°<lbytem zebraniu w Ue.:kcn
dorfie, zgo<lzihśmy się na sprawienie cho
rągwi dla kościoła nasZieigo. Trzeba teraz 
dtiafać i zachęcać do ·ofiarnośai, aiżeby
śmy mogli jak najprędzej ozdobić nasz ko
ściółek nową chorąg,wią, a przez to poka
żemy przyw,iązanie do kościoła i stron ro
dzinnych. Składki prosimy przyst-ł.0 na.. 
ręce naszych mężów. zaufanLa, ktńrymi są: 
pp. Bartłomiej Wojtera w Neumiihl, Alex
str. 71; Michał Wojciechowski w Altcnes
sen, Helenestr. 39; Antoni Krawczyk w 
Gelsenkrircqen-Bulmke, Richard.str. l O a; 
Jan Stachowiak w Wanne, l(arlstr. l c. O 
poparcie nasz.ej sprawy up.rasza się. (3} 

Z polecenia Józef Krawczyk. 

BACZNOSC! 
Wszelkie listy dotyczące się Towarz. 

gimn. HSnkół'' w Rohłinghausen, proszę 
przesyłać pod a<l):_esem: 

W o j c i e c h P o r t k a, 
Rohłinghausen, Verbi·ngungstr. nr. 2. (2) 

To warz. HZgoda" p. op. św. Józcia w t 

Remscbeid i. 
przy ulicy Bismarckstr. :nt. 98 w !okału r1. 
Serwy obchodzi 6 rocznicę, 13 .~ierpnia r. 
1905 po pot o godz. 6, na którą serdeczni~ 
zapraszamy. Zarząd. \.:: ) 

Baczność pp. kupcy i przemysłowcy! 
W czwartek, dqia 10 sierpnia o godz. 

8 wieczorem, odbędzie się zebranie kup
ców i przemyslawców tutejszej 01Jrol.1cy w 
celu ·omówieniia< bardzo ważnych spra-w. 
Spo<lzfowam si ·ę, i1ż pp. kupcy i prz.emysło
'!fCY, "? t!amborn, J._,aarJ Bruckh?iusę_~ ... 
Marxloh, Meiderich, Oberma:rxloh, Busch
hausein u okoliicy liczinie się zbiorą, bo u 
ni.eh tu clwrtzi. Wiec odbędzie się na sali 
p. Brinka przy ul. Albrechtstr. 

Adam Sł(}tna. 

Wielki wiec ogóhty w Bruckhausen 
o·c1będzie się w . nfodzielę, dnia 13 sierpJ1ia 
o godz. 012 przed poludniem. Ponieważ 
choid!z« o bar<lzo ważne sprawy, przeto Ro
daków1 z caJej palraiili ttamborn ornz -o:ko-
hcy uprasza się o liC'zny udział. · 

W.iec odbędzie się na sali p. Brinka„ 
przy ul. AJbrechtstr. 

Za komitet Adam Słoma. 

WJełki wiec „Straży" 
odbędzie się w Dortmundzie w n!iedz~elę 
dnnia' 13-g()I sierpnia o godz. pół do 4-tej po 
poludiniu na sali p. Schafera, narożnilk ulic 
Lessinga i Leti'bmtza. 

,!Program wieca '.i treść przemówień 
później ogtoisz.on:e z-0stainą. 

Mąż zaufania „Straż_y". 

~ostbesteHungs-Formular. 
Ich bestelle hiermitt bei dem Kaiiserli

chen Postarnt ein Exeinplar der Zeitung 
„ Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitungs
t>'relsliste 128) fil August u'l1d Saptember 
1905 und zahłe an Abonnement u. Bestell
geld 1,28 Mk 
~~ 
'; 'f 
;:i.i C1S • 

oa~ 
..., «I a.> 
- l>;i "-' 

"' <#' ·~ ....... -~ o. a.> 
'0 -o 'e 
~os 

Obige 1,28 Mk erhalten zu haben, be
schehnigt. 

• • . • . d. . . . . . . 190 ..• 

Kaiserłtches Postamt 



1111111111111111111111111111111 fl'1 · Swój do awegó 1 -
- Szan. Rodakom polecamy na sezon latowy, wszelkie materye na 'I = 
- suknie i bluzki, ; -„ Czarne i kolorowe począwszy od 88 fen. za metr. aż do • -

- najlepszych. ~ -

• Perkale, safyny, pohkie płócienka na po- ~ • = i ściele i fartuchy, firany, kołdry, ił = 
- ffJ serwety na stół białe i kol. we "łl'iekim :wyborze. =.!. -
- ,! Specyalnnść: .. __ . .:: ~· -

- .~ Pols~ie chustki na głowę różnegó rodzaju. : ~ -
- J Chustki do nosa, kra.waty, kapelusze i ws;r.clką bieliznę dla ~ lf:" -

- ] niewiast, mężczyzn i dzieci i t. d. ~ ! -
- = Wtłzystkim polskim towąrzystl'rnm ;·! -
- ~ na obczyźnie, iż dostarczamy wszelkiego rodzaju ::. -
- ~ cz~płd według życzenia po eenach jaknajtai1szycn. ~1 --Q -~-= Lenartowski &. Talarczyk ~· = = w HERNE, ~= 
P, ul. Dworcowa 77, Babnhofstr. 77. „ • 

111111111111111111111111111111 
ooooooooaoooooooooocooooocooo 
! w• k' we wielkim (8) g 
o wyborze s 1ąza r I z polskim napi-1 
8 sem można na- S! 
o być tylko u Pfotra Budzyna, o 
g Baukau, Heinrichstr. nied. kośc. kat. 8 
o o 
·OCOOO•OOOOO~OQOO oooooooooocoa 

Olbrzymi wyb6r! 
,~"'f ajtańsze I najrzetelniejsze źródło 

·zaknpna"! 

~8oooooooooaoooooooooooo~oooog Mam O 

i !?!!!!~t~ po~~}!.!!!'lny § 
o ..... goieinfee. -.. g 
: L. Wojciechowski, Wanne g 
O ul. Heidsk'. 6. o 
o a 
OCKIOGOOOOOOOOOOOOOOOOCCOOOOOO 

Donoazę Szan. Rodakom, iż otworzyłem 
w Ober ha usea, interes ,olar•ko
fryzyersLi. Proszę Szan. Rodaków o 
popareie mego przedsiębiorstwa. 

Z ee;acuukiem 

Michał Mekliń9ki 
w Oberhausen, Kirchweg 110. 

li Ulica D"Vorcowa 7 4:. Hern~, Bab11hof~t.r. 'i 4. 
-JA E 

par drewniaków, 
li 

butów• 
dla koksarzy i kaloszy 

...- olbrzymio tanio. ]:I 

Pottłtrok'a 

2ezel. krawietk. 
znajdzie ~tałe zatru
dnienie od za·az (3) 

Jan GaWl"on, 
mistrz krawiec ii 

Brnch ul. Marienstr. 17. 
Zdolna 

służąca Polka 
z.najdzie zaru dubre 
m .ejsce. 

Czeladnik kraw. 
potrzebny z 1ra11:. (9) 

P. Ochybowski, 
kra wiec męski 

Borbeck, Friedenstr. 66 

tlHł~łiłtH~~~ 
S pecyalność ! 

dom obuwia. 

ręcz~c za. dobrq robotę i trwałe materye. 
Prócz tego poleca swój b.:>go.to zaopatrzony 

---= skład mebli -==--

Wstystkie moje zegarki są starannie obcią· 
11niete i na minut~ uregulowane. Za każdy ze
guek daje 2 letnią piśmienną 2warancye. O· 
bawy nie ma żadnej, bo coby sie podobać nie 
mialo, przyjmuję z powrotem i zwracam pie
niądze. Trzeba sie koniecznie przekonać, a 
kto nie kupi, toć trudno, ten sam sobie s.zkodz!. 
Zamćweinia i podzi~kowania codziennie nad· 
.:ho<lza. 

J Pr·:iObiiSi;;k'• 
im1!81mmam1m_G1H_._ _ _. ł IO sztuk 20 fen., Przemysł 

włatmy ! Rod I Towar . acy. znanej dobroci. 

Olbrzymi wybor ! 
C::ysto srebrne najpięknie4sze zegarki z 

Matką Boską, z 2 zloconemi brzegami i z 1ai· 
tc,szemi ·werkami na 10 kamieniach po 12, H, 
16, 18 i 20 marek. 

Najv:soanialszy z Matką Boską zegarek, 
zJocone litery, i najozclobnieiszymi zloconymi 
brzegami, ciężki w srebrze i z najlepszym na 
10 kamieni prima werkiem tylko 26 mr. Ze9:ar 
b tego z pewootcią nikt jeszcze nie widzial. 

Zegarek po&rebrzany kluczykowy 5,90 mr. 
Zegarek niklowy cyl. kluczykowy 5,40 i 8 

mr. 
Ze~arck pośrebrzany najlepszy Ra 6 kamie

miacb kluczykowy 7,75 mr. 
Zegarek czysto srebrny cyi. na 6 kamie-

11iach klucz. lub rernon. z 2 zloooneml brz~ami 
prima werk 10 mr ., - Ten sam na 10 kamie-
11.iach po 12 mr. 

Lańcuszki po 25, 30, 50, 85 fen., lepsze ni
klowe po 1, 1,25, 1,50, 1,75 mr. 
()ennłkl bogate na :iOO ilastrae7e 
na zegarki, lańcuszki, biżuterye, także skrzyp
ce, flety, klarnety, harmoniki, oraz n()że, brzy. 
twy, portmooetki i różne okolicznościowe po
darki wysylam każdemu darmo i franko. 

M. Danecki, Miejska Gorka 
( G-Orcben, Bez. Posen). 

• 

I & Z pow<•du, ze intere! ma 
niebawem zosto.~ zwinięty 

i zupet. wyprzedaż~ 
~ wal'ly atkich lf" 

- zt>garków, towarów ~ 
~ złotniczych i okular. J:" 
"=' = tylko najlepszej jakoaci. = ~ 
~ ~ a Obrączki jJabne, ~ 

I
~ aż do p9lowy wartości.~ ""'I 
~ Reperacye tanio! Repcracye taniol ~ 

~ JÓZEF WEISKAUP, : 
, ul. Dworcowa 92 HeJ'ne, Bahnhofl!tr. 112 ... 

w pobl. prze.ścia przeii tor kolejo·Ny, 

. - ~„l!B~·f!nclj 

BACZNOSĆ RODACY 
w~Bol han!łen i okolicy t 

Polski skład 

towarów kolonialny{·h 
otwieram z dnjem 1 sierpnia. 1905 r.ku. 

Michał Lis w Holthauseo. 
przy ul. Mont-Censistr. D''. 61. 

Ha.~łem swój do swego ! 

••.< ~.,~--

1 Najlepsze 

me b Ie 
na Essen I okolice, 

można dostać 

w Essen, Graben str. 88. 
iillaillmlBlllll'lillB„„„„„. 

'Za Inserty Redakcya nłe odpowiada. 

~ do nabycia. tylko u 

F. Józef oskiego, 
Bf'r•e. 

ul. Ba.lmhofstr. 52. 

~~~itib~ 

Dla Rodako11 
bardzo korzystna rzadko 
nadai'ająca sio spvso
bność. )fam na sprze
daj J. dom vr Reckling
ha.u3en-SUd (Grullbad) 
oraz 1 <lsm w Herten, 
przy ulicy Augusta.str., 
bardzo tanio i przy 
małej wpłacie 500 do 
1000 marek na sprzedaż. 

Zgfoilll6nia. przyjmuje 

W. Grabarski 
w Recklinghausen-Si.id, 

ul. Hocbstr. nr· 85. 

Koło :a~!~t:~ I J; powodu 
zbiegu o-

koli4WloŚci bard.r:o ta.oio. 
BGchum, 'Wilhelmstr.19 

Po~zukuję od 14 sierpnia 

cztladnika 
piekarskt~10 

na eta.łe zatrudnienie. 
łłi13t •z piek1mki 

A.. li tł o h I e r, 
Bruch, ulica Maryań
sb nr. 17. )g) 

Kołowce 
„Optima' 

najlepazy wyrób, bardzo 
tanie, poleca. 

H. Tlamaaa. 
w Boehu111, 

ul. Wilbelmstr 1~, p.rzy 
placu Wilhelmo wskim • 

Żądajcie wszędzie papierosów 

,,Wulkan'' nr. 56. • ,,Sokolt' nr. 60. 
1,Mariposa" nr. 53. 

Z fabryki :,WULKAN'' (J. F. J. Komeridzińsk1). 
(1-52) Generalny zastępca na Westfalię i Nadrenię 

Jan Kwiatkowski, 
interes lundlowo-ko.misowy, Herne, Neustr. nr. 10 

S. Windmiiller, 
Herm~, 

Balu:ihofstr. 28. 

'ftllelkle 

Recklinghausen ·Siid, 
Boehnmerstr. 129. 

f:. ł ~nize e eeny; 
Cukier w kostkach funt 26 fen. 
Cukier miałki funt 24 fen. 
Pszenna mąka funt 12, 13, 16 fea. 
Smalec pod gwarancyą czysty funt 4 7 fen. 
Gruba tłusta słonina funt 62, 65, 70 fen. 
Przerośnięta słonina funt 70 fen. 
Czerwona kiszka funt 54: fen. 
Kiełbasa „Mettwurst~', sucha funt 72 fen. 
Kiełbasa „Plockwurst" funt 88 fen. 
Śliwki funt 18, 20, 25, 30 fen. 
Margaryna funt 45, 50, 60, 70 fen. 
Kawa, jasno i ciemno palona, funt 70, 80, 90, 

1,00 mr. do 1,80 mr. 
Przy zak1tpnie kawy i wargaryny daję znac.zki rabatowe. 

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

rumów, koniaków, likierów i win. 
Najlepsze wino C?.erwone z beczki litr 58 ~ 

Najlepsze wino „Samos" z beczki litr 80 fen. 

: . „... - ·" ~ • .... .... .; . ' 

nie będzie nacbodzió domu tym, którzy swą Wyt>rawę jako to: 

~ meble, o;;niska, łóżka -. 
itd. na odpłatę albo za. gotówkę kupować hęd:\ u 

.I onasa c:Jos1nanna w Derne, T. d. Heyd.str. 17. 

Za dr„k. aaklad i redakcye od (>OWłedzlalny AR to 11 i Br e Isk I w Bockum- N.aklaliem i czctonkaml W;-~vrnlctwa „Wta rusa Pols1desco" w Bocbum. 
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• łeddennt pismo ltdowe dla Polak6w u obaytnie, pośwł9cont ogwfatł• orąz sprawo• urodowym,- politycznym 1 zarobkowyli . 
' 

Za inseraty placi się za miejsce rządka drobnego drun Wychodzi codziennie z wyjątkiem dni poświatecznyc.h 
Przedpłata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
l 1J1r. 50 fen .• a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
„ Wiarus Polski" zapisany test w cenniku pocztowym I lmlt Boże za Wiara I Ojczyzna I ogloszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. Kto 

czesto ogfasza. otrzyma rabat. - Listy do „ Wiar\ln 
Polskiego" należy frankować i podać w nich doklad-

pod znakiem •• t. polnisch" nr. 128. ny a-Ores piszacego. R.~kopisów się nie zwraca. 

Redakcya, Drokarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy:Maltheserstrasse. - Adres: „ Wiarus Po laki", Bochum. - T e 1 e f o n u nr- 1414. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

•ówić, czytać i pisać po polsku! Nie Jest 

1 Polakiem, kto P-Otomstwu swemu zniem

czyć się pozwoli! 

Z wypadków dnia. 
Moskal już i so d.atów niepewien. 
Do „Słowa Polskuego" deple;szują z 

· Warszawiy: 
W dniu 3 sierpnia zbuntowalo si~ w 

· W arszaw\ie 300 żolntierz.y petersburskiego 
pulku piechoty lejb gwardyti, żądatiąc le-

. .pszej strawy, nieużywanego przez żolillie
rzy z poprzednieg:o poboru ubranna ii skór 
na naprawy i zelowa1nie butów, które dO!
tychczas ż.olni·erze muszą kupować ze §mie 
sznie malego żoldu (45 kopiejek niai dwa 
miesiące). Opornych uwiięziilono w wfięzic-
1ruiu gamizonowem, ar€jsztowano rówm\iJeż 
cywilnych przywódców ruchu, u których 
delegaci żo>lnierzy obraido·wa1i nad swoim 
łosem. 

Jenerał-gubernator Maksymowi·cz jest 
w nąglych rozjazdach, które odbywa w ta 
jemni.cy. Bierze on z rozkazu m'i·rnistra 
wojny udziiał w sądze111iu oficerów 1i żolITTie 
.rzy, oskarże:nych o opór władzy wyższej, 
ponieważ w Król.est\V!he nłe ma podobno 
ani. jednego garnizonu, w którymby w osta 
tnich czasach nic było buntu żolnnerzy. 
Zajśda te, jak również wyroki sądów wo
jennych trzymane są w ścislej taijemlnicy. 
Sąd nzjczęścliej skazuje winnych pozornie 
:na kilka mi.es1ęcy więzienia, aby pomuędzy 
towarzyszam~ skazanych tnie WY'\V{)l~wać 
wzburzenia, \V rzeczyw'jstości zaś wywozi 
ich do cytadeli ·warszawskiej i tu każe nn 
gi ną-~ z ręki kata. 

Telegramy~ 
P e t e r s b u r g. Posiedzenia komi

syj obradującej nad projektem konstytucyi 
Butygina są ukończone. Przyjęto projekt 
w zmienionej formie. Ogłoszenie nastąpić 
ma 12 bm. Niestety sprawy wolności pra„ 
sy i zebrań oraz wolności osobistej zostały 
pominęte, chociaż o to najwięcej lud wal
czy. 

C h i c a g o. Rząd amerykański spo
wodowany przez artykuł gazety rosy1skiej 
,,Nowoje Wremia" oświadczył, że zacho
wuje w obec J)Qwaśnionych państw stano
wisko bezstronne i chodzi mu tylko o to, 
aby pokój został i.awarty. 

B e r l A n. W pobliżu Spremberga zde
rzyły się dwa pociągi. Lokomotywy znj„ 
szczone, tak samo 4 wozy pakunkowe i 4 
wagony osobowe. 15 do 20 ludzi zabitych 
a wielu rannych. 

Samen. W tutejszej okolicy zauwa
żono silne trzęsienie ziem,i. 

M o n a c h i u m. Wylewy zrządziły 
w różnych częściach Bawaryi olbrzymie 
szkody. 

Po stronie kapitalistów. 
Mamy jeszczle niestety pomiędzy 1Jl1te

ligencyą naszą kolaJ które wszelkJiemi si
łami pragną powstrzymy\\-ać wszel.k/Le pla
ny robotri!lków pols:kkh i 01kazują 111ieprzy
chyłność wszelkiej wspóLnej akcyi robo
truilkóv.-~ opartlerr 111a samopomocy. 

W Kościanie wychodzi nakładem spót 
ki złożonej ze szlachty „Gazeta Polska'·, 
którą Podpisuje jako redaktor da:wnfojszy 
,,wspólwlaściciel" dortmundzkiego ,.Dvien 
ll1iJca:" p. Idzi Świ tata. 

Owai ,,Gazeta Polska" odznaczyła się 
. lł1lieidawmo -m, że wobec Bolaików na ob
czyźnie starających się o Jep~7..ą opiekę du-

chowną zvvrlaszcza wobec zamiaru wysla
ni1a deputacyj dJo Rzymu zajęłai stanow\isko 
bardzo niepolskie stając najzupeł'ruiej po 
stronie ks.i·ęży centrowych. 

StanQtWisko „Gazety Polskiej" w tej 
sprawie bylo wprost skamdalicme zważy
wszy, iie nawet gaiz)e;ty n!H~luioowe jak na 
przykład „Gazeta Lwowska", organ namie 
stnika GaJky.i, gorąoo· poparły sta:ranlia ro
botników polskitch na ·ob:cz:yźnie, zaz;naicza
jąc, ż·e księża g.ermaini!zatora\\11e wszelkie
mi silami' pragną przeszkodZ\lć wysłaniu 
dietputacy~ do Rzymu obawfając się, że u 
z1nanego. ze spraiw.1ed~iwości Ojca św. Vi1u
sa X uzyskają poparcie, które im się slu
S'Zlłlie należy. 

Owa ,.,Gazeta P>0Jska" nnedawno za
częła ta!kże wychwala\: ogromnie berblt'iski 
zwqązek t{)l\varzystw robotniczych, który 
przeciwstawiła „Ziednaczeruu zawado.we„ 
mu polsk:iJemu" zaznaczając, że ów Z'\Vią
zek naijzupelniej zastąpi'ć moie korzyści, 
które daje robotnikom organizacya zaw.u
dloiwa. 

A przecież zw1ązek towarzystw 'toi nie 
organbzacya zawodowa; towarzystwo a 
organizacya za:wodowa mogą się uzupet
nić, ale nigdy nie może towarzystwo za
stąpić organizacyi zawodowej; to;warzy
stwa strajków urządzać li robatnilków 
w-0bec pracodawców i władz zastępować 
nile mogą at<t. . 

To też czl€>nkowie zwJązku towa
rzystw berlińskich, którzy n~e są prócz te
go ,członkami polskiej mgan!izacyi zawodo 
wej, należą '\V' rezęśd wi1elk/i!ej do socya.li
stycznych centrałnych związków. 

Możinaby siię w11ęc pobłażliwtle uśmie
chnąć na taki wyskoik mądrości „Gazety 
Polskiej" przypuszczając, ż.e sąd jej wy
nika z zupelniej nłeznajomości Siprarw orga
nizacyj mbotniczych. Kto zna j ed'nalkow{)ż 
stosunki! <loJdadne wtiedz~eć będzie, że z<la
nie „Gaziety Polskiej" nie. wyplyrręlo z pro 
stej nneZ1I1aj>0mości ·odinośnych czynników, 
lecz racz.ej zie' złej woli wobec samodziiel
nej zawodowej organizacyi Iiobotniczei na 
obczyź.inie. Bowiem już na samą myśl za
wt0diowej organizacyi robotruiczcj potls1<iiiej4 

niektóry;ch naszych panów dneszcze prze
chodzą. 

Że tak jest 11stotnite, że niby to ludowa 
„Gazeta Polsika" uważai za swój obowią
Zlek stanąć raiczej po istronue kapitalistów 
przeci.w mbotnikom, n.a to przykład. ·W je
dnym z: ostatni.eh numerów „Gaze.ty P-0l
skiej" c zytaimy pomiędzy .iil:memli, oo naistę-
puje : 

Na ogromne b ezroibode zaoosi się '"' 
prZJemyśle farbierskim i tkacklim w Sa
ksoniiL Rohotrutcy w farbierniach cl!o,-

magaJi się od dość dawna podwyższenia 
zarobku tygodnl!mvego, w ostatnim cza
się żądano dla mężczyzny tygodniowo 
15 mr. Fabrykand1 of.i·arnwam się da!wać 
14 mr., ośwtiadczając, że przy wyższej 
płacy przedsiębiorstwa im si.i.ę opłacać 
rruie będą i wolą jle· zamknąć. Robotnicy 
pozostalU przy swem żą·da:nhL Nie parno 
gly pośnedn~ctwa: osób wplyw.O/Wych. 
Rozżaleni i do ostateczności doprowa
dzeni fabrykanci postanoWiili podać so
bie ręce i wydalić z roboty wszystkillch 
robotniików jednego i tego samc1go dnda. 
Termin ustanowiono na 31 lipca. Tele
gramy też donoszą, że fabry;ka:r1c\ posta
nowienie swoje wykonali. i w SaiksooJii 
już rokolo 11 tysięcy robotr11ków farbiar
ni Z1I1a}duje się bez pracy. 

trak pisz.e. „Gaizeta Podska". 
Ani slówka przychy1ności dla r-0botni

ków, którzy domagali się 2 mark\ i 50 fen. 
dziennego zarobku za ciężką i dla zdrowia 
sz:kodlLwą pracę. 

Co napel.nllać mo.że serce robotnika, 
który zai 2,50 mr. ma żyw1ić liczną rodzdnę, 
tego ,,Gazeta Polska" nic ZJna. Robotnik 

powinlkn przecież być za:wsze zadowolony 
i cieszyć siię, że mu kaipitaliściJ w-0-góle coś 
uurobi'.ć: pozwolą,. 

Tak zapew;ne sądzi „Gazeta Polska'·, 
bo rzecz.ywiści'e wzrusza nas jej wspól
czude, które żywi dla biednych „rozżalo
nych i do ostateczności doprowadzonych 
fabrykantów." Co to za niegodllirwti ci ri(}
botnicYj, którzy za 2 marki prarnwać lllie 
chcą, lecz w taki sposób painom fabry;kan
tom życie zatruwają. 

A czy wi1e też „Gazeta Polska", co fa
bryka'.nci uważają za ni1eoplia,cani,e Slię fa
brykiir: Ota gdy kaipitalistai dlotąd schował 
r.oczruiiei 25 prooent dyw!iden<ly do kre1sz.eni, 
ai teraz ma tylko brać 20 procent, to „roz
żailony i do ostateczności doprow.adz.oITTy 
fa:brykaint" woła już w nieboglosy, że fa
brylk:a mu s1·ę nie opłat.a. 

Tak się sprawa ma. A pan fabry:kaint 
zamiast podzi,elić się spra'\VUedliilwie zarob
kiem z robotnilkiem, jeżeli ni·e może zarobić 
25 procent woli zamknąć fabrykę, \V10fo. ipo
kazać robatn1klom swo1irm władzę i. wyrzu
cić ich na bruk, by rozb1ić kh orgainiza1eyę 
zawodową-. W ten sposób saibie pan fa
brykant pKJ.stąpić morż.ie, bo mbaitnik jest 
bfodiny '" długo nie w:ytrzymai bez. praicy, 
a pan fa:bryka111t fa.brykę zamknąć może, 
boi .i, bez niej kapntału posiada dość. 

,,Gazeta Polska - na którą nawiasem 
1111óW1iąc - po!WOfywal się ta1kż·e p. Nowi
cki' 'Od Polskieg-0 Zw. Zaw. w Pozmlll11iu -
Jepiejby postąprla, gdyby swe dla kapiita
Listów tak czule serce, trochę wj;ęoej na 
wodzy trz.ymala. 

Kapitał-iści obrony polsklkh gazet ·któ
re chcą uchodzić zia Jud·orwe, wcale '11Jie po
trzle1buią, a już chyba najmniiej kapitaliści 
nliemieccy. 

Polacy na obezyźnie. 

Wjec w Rotthausen. 
W niedzi.elę odbyl sdę w~ec ,,Z. Z. P." 

w Ro1thausen. Wiecowi przew10dnicz.ył 
druh Marai1J11iak, który .ozn:aimil cel wieca, 
poczem uc!Jziehil gtosu dh. Sosi·ńskil~u z 
Bochum, Tenże roz·w.iódl srię szeroko na<l 
bezrobodami w latosiim roku, w szczególnie 
na.id bezr:obodem górników, nad n01welą 

.górniczą, która ~e1raz zostala. urzędioiwo Ol

gloszona, ó; na:d nileporządka:mi1 w koipal
ruiach. W dyskusy~ prziemal\vnaiLJI druho
w1ie B. Wnkowski il Miarci.niak. Nasi naj
serdeczni1ejsiL, choc1raż byLii publii1e.zll1Ji e na 
wiec zaiprosz.eITTJi, na wi.ec się nie stawiili, 
.ale za t0r poi domach obrzucają bl·otem pol
ską i0rganizacyę, ~ osoby, które pub}JczJ11i.e 
ma W11iecach wyistępuią. Panawi.e tak ro.
bią ty.J}\o tchórze! Kto spraiwioolfwie pra
cuje, t e!n też w karżdym raizie potrafi pu
bli.cznJie brnnić, w po.ta1jemrniie mówńf. Ze 
zaś lękaoie się śWlia1ta: pubbi1eznego, db!Wód 
to, że ni•e macie slusmości. . 

Dalegatem zostal obrany druh Bartło
miej Wilkowski, ul. Duppelstr. 44. 

Druh. 

Wiec w Dortmundzie. 
W iiec0iwn w Dortmundzie dirnila 6 bm. 

,pr:z.ewodnnczyl druh M'lynairczyk. Druh 
Sosińskli' wy1kazywal, jak koniecznie pul
ska organizacya byla potrzebna, która do ... 
wiodła też, że potrafi pols.kiilegn robortniiJka 
bronić. Mówca wykazaJ, że „Zj.edJnocze
mn1e z:awodlQIW1e polSkie" w, latoslim roku 
przeprowadziil'Oł 8 bezrobociów, a w 2 
przypadkach przyprowadzi.Io do ugody, 
<l'.fe z korzyśdią dla robotników, gdY'Ż. i1n o 
5D fen. dziieinlJlliie podwyższono zarobeik. 
Tak jak górniktQIWł, li każdemu ILnnemu ro
botnikmvil organiwcya }est komecz.nie po
trzebna. W d'Y'Skusyr zabierali głos Obfiliń-

1silqi, z Sóldle, J. Krawczyk z Barop, F. l(a
czak, Tasliemsila, W. Kędzil()lra:, Kraf.t i Dro
źniewsk~ z. DortmUJndu, którzy popierali 
wywody reiiierenta i zacbęcallii. do palSkiief 
organizacyi', która j.eldiyn.e tylko morże poJ
sk!iego r·olb<>tnikai należycie bronić. Whece 
odbyl się przYj <l1osyć Ficmym u&dlale. 
Rodaków. Właśnie w, Dorńmund.zie cięż
ko idZlie sprawy orgainizacy1 pom.ędzy PQ
l'aikam;i, z powodu, że mitasto jest wielklle, 
jooruailm~woż na ostaitnii1 Wl.iec stawifa się n~
zwylkla dotąJ Lilczbw Rodaków, oo jest bar
drzo pocieszającem. Na czloorków zgłosiło 
suę kilkud21i1esięqilu Rodwków. 

W alka o szkołę polską. 
Sprawa szkolna w Królestwie weszła 

obecruie w fazę, którą można uznać za :na
der pomyślną. Społeczeństwo wypmvie
dzi•a wszy s~ę prawie jedinomyAfruie zai <lał
s~ym ~ojkotem slikól rosyjskich (z wyjąt
kiem melicznej grupy ugodowców), ski'ero
":alo c~lą swą uwagę i wszystkie swe u
s1lowama, aby wyzyskać Jiależycie dotych 
czasową zdobycz w zakresie praw naro
do~ych tj, prywatną s.zikolę z polskim ję
zykfom wyklladowym. 

~prawdzń.e szkoły takie mają być po
zbawl()(!1e praw rządowych - jest to je
dnak szczegół który ma tylko tymczas~ 
we znaczenie. Niech mfodz,i,eż ziaczrui.c u
cz~szcza~ do szkól prywatnych, mech za
konczy się w ten sposób (jedyni!e 1110Żliwy 
w danych warunikach) bezrobocie szkołne 
-: _a . t~oskę o „prawa" mo.żma, odłożyć na. 
pozme1. 

. Jeśli naród polskii zdo~al wywalczyć 
s?bJ·e prywatną szkolę polską - to zdoby
cie_ dla tej szikoly praw rządowych musi 
byc ty1ko kwestyą czasu! I dla tego gló
w~ym cel~m spol.eczeństwa pols~1cgo po
Whl111o byc Wi obeooej chw.iU skorzystanie 
z przyznainie,g.o mu Prnwa jak najszerzej' 
arby przez zakladanie prywatnych szkól 
pol~kiic' umożliwić młodzieży szkolnej po
wrot do pracy. 

Posta.wieinie tych żąda11 na prierw
SZJ~m pla.nie daje się teraz. spostrzegać w 
J:(rolestwie. - Prasa miejscowa w licznych 
artyk~lach omawia sprawę programów I 

o.rgannza~y~ ·szkól pryWatny,ch, zastanawia 
się nad c1ęzarami materyiaJnymi, jaikile spo
l~~z~.ńsrwo będz.ile musiało na razli~ pono
SLC, 1 nad trudnościami, czynircmemi dotych 
c~as prz~z wlaidze szkolne. Ale trudnośc i 
me paiwaniny m1kogo zrażać: brzmienie u~ 
chwa~ komitetu jest ja,sncm i nJi.c można 
P':zy~uścić, aby naród polskii poz.wolil so
bir me:prawnie wydrzeć to co z taUJm ha 
l~sem zapowiadane „reformy" mu przy
mosly. 

_.RóW!I1olegle z ożywioną wymianą. 
zdan. "".'" sprawue SZlkolincj, wplywają w zna 
czne1 hczbie do ministeryum podania 0 po
zwoleni1e otwarcia nowych szkól jak i 0 
Z<Czwolenie na wprowadzenii,e pol;kiego ję
zyka wy;kladowego do już. istm1ejących a 
w tej liczbie i do prywatnych szkól h~1n
dlowych (zostających pod zarzą·cLem mini
s~eryum skarbu), które posiadają wszyst
k1e prawa szkól rządowych. 

0> do tych o~tailnich, to wedlug info1-
macy1, zaczerpmętych przez , Kuryera 
W~rszawskiego" w Petersburgu' szkoły 
talkie po wprowadzeniu polski.ego języka 
wykl~owego utracą prawa rządotwe. _ 
Natomi1ast zamieszczona w „Gońcu ·W ie
czornym" odpowiiod.ź \vacemirłistra skarbu 
na ~rośbę zarządu lubelskiej szlkoty handb 
we1 o wprowadzeniie poJskJiegQI języka wy .. 
kła~fowego jest o wiele pomyślniejsza. Wi 
c.emi111iister zaznaczyW'szy, że uchwalv ko
mitetu mrunistrów o języku podsk1m \V szko
łach mają znaczmii·e ogólne u powinny być 
rozciągnięte na wszystkie szi:oly w Kró-



1.;:stwic, a wj.ęc i na szkoly handimn z 
prawami rzą<k;>\vemi, zroW nadzieję, że 
peW111e przywlleje tych szkół' będą mogty -
być utrzymane i po wprowadzemu polskie 
go języka wykfadmvego. 

Nie bez znaczenlia jest także pogląd ku 
:ratora warszawskiego oikręgu nauk:Q!\lfego 
na sp:· .. wę prywatnych szkól po.lskich. 
Zwróciwszy snę po informacye1 do kur. 
Szwarca ,,l(ur. Narodowy" w ten sposób 
·streszcza jego. poglądy: 

„Par. lV. najwyżej zatwieric:l!zonej u
chwały komitetu mimstrów wprawdzile 
'\\'zywa mimstra oświaty, aby rtiezwlocz-
111ie Qpracowal i bieiz porozumieniai się z. 
im1ymg m~nis.trami Will\iósl do rady państwa 
przedstawie.nJia, dotyczące (w ustę~ei dru
gLm tegoż parilgrafu) g:1mnazyów prywat
nych; ale :poniew.a:ż posi'Odzenia rady pań
stwa zostały już zawieszooe na ferye le
tnne, przeto i praiw·o nowe :rn'e może być 
uchwalone wcześniej, jak na sesyi jesien 
nei, która rozpoczme się w paźdzlierndku 
roku bieżącego. 

Co do gllmnazyów z językiem wykta
·do·wym polskim, okręg naukowy wairszaw 
ski będzie tylko czuwa! nad wypelni·oo1iem 
programu względem przedmiotów obowią 
zlkowych w języku rosyjskim, a w~c nad 
wykla<lami języka rosyjskii'ego, historyi i 
geografii, jakkolwiek kurato.r ma wątpli
'"ośqi, czy jest mowa tutaii o historyi i 
g"ie·ografii wogóle, czy też tylko o dziale 
tych przedmiotów, dotyczącym państ\va 
rosyjskiego. 

W § III niema mowy o żadnym po
dziale gimnazyó\\' prywatnych na posiada 
iące prawa rządowe, lub nią, Stąd prosty 

„ wniosek, że wszystkie <lotąd istniejące z:i
kłady prywatne, zachowując przywilej 
·szkół rządowych, mogą „iuż tera,z" w JG
zyku polskim wyikladać reliigi.ę, wszystk' t~ 
·wogóle języki talk starożytne, jak nowo
żytne, filozoilę prawo, ekonomię, buchal
teryę, korespondcncyę hatndlową, rysunki 
i kaligrafię. gimnastyikę, sporty, śpie\,- i 
muzykę. 

Według osobistego poglądu kuratora, 
pod język wykładowy polski dadzą sic tak 
że podciągnąć zoolog1lia1, botanika i minera
logia, są bowiem przedmiotami z dzialu <J

sobnego, biolog:d, która amii do f1zykO'·-ma
tematycZ111Ych przedmi'Otów, ani tem bar
dziej <lo historycznych zaliczona być nie 
powinna. Wątpliwość także nastręcza 
~eografia, o której § III milczy, ale pGnie
waż § IV kładzi~ na ruą szcz.ególny nacisk, 
więc kurator zażąda odpowiedniego v.·yja
śnienia z ministeryum, tern wię~d, że jest 
luka i w prawie co do wyk1adu samego 
języka rosyjskiego. Nigdzi1e nh! powiedz1a 
no, że powiin ien on być ·wykładany po ro
syjsku, ani \V ustaw.ie z roku 1%8, ani w 
obecnej uchwale min.list rów." 

Takich inforrn1aJcyj udzvem redakcy~ 
„Kur. Narod." kurator Schwarc ~hociaż 

Panna do lowarzvstwa. 
11) 

Powieść Ksawerego de Montepin. 

(Ciąg dalszy). · 

- Jaikim? 
- J eżeJi przysięgniesz dochować na 

zawsze tajemnicy o tern, co tu zaszło. 
- A oo będzie z dzieckiem?... Za ża

dną cenę nle zgodziiłabym si-ę zostać wspói 
niczką zbrodni. 

- I(to c~ mówi o zbrodni - odpar: 
Maksymilian, \vzruszając ramionami -
dziecko żyć będzie.„ nie mogę gD nawet 
odsądzić od noszenia mego nazwiska, sko
ro we<lle prn\va jestem jego ojcem„. fakty
cznie ni.e będę nim nigdy„. Zeznasz jutro 
w urzędzie gminnym w ComP1~e'gne akt u
rodzenia dziec~a, a następnie ·oddasz je na 
wychowanie ikomu zechcesz„. Ludziom, 
którzy siG tego podejmą, zapłacę pięćdie
siąt tysięcy fran1ków, on~ pokwitują z od· 
bk>ru diz•iecka i pieniędzy„. Dokument ten 
zostanie mi wręczony i sprawa będzie o
statecznie zalatw~iną. Nikt o .niej wiedzieć 
nie może.. Wymaga tego mój honor„. Ja
kiej plci jest istota. która .nłe vowinna była 
się urodzić? 

- Dziewczyna„ pod jakim nazwi
skiem mam ją OO.dać ludzicm, biorą.cym j~ 
na wychowain\i.e? 

- Pod imilelniem: chrzestnern, do\volnie 
przez cjebie obranem. 

- Obecność pana będzie wymaganą 
w urzędzie gminnym. 

- Sta\.vię się tam. 
- Potrzeba jeszcze dwóch świadków. 

Co mam od!}c:wiedzie.ć, jeśli pani hrablina, 
odzyskawszy zmysly, zapyta o córkę, lub 
:gdy paJn Gilbert badać mnie zachce? 

- Powiesz, iżby d<> mnie zwróoiH się 

rzecz prost.a nie przesq>dzają on..: j.~sz~ze 
sprawy, są jednak ciekawe jako pogląd o~ 
hecnego zwierzchnika szkól rosyjsk.rch w 
I(rólest'Mie. Bez wzgledu Jednak ;~a ro, 
jak s'ię będzie zapatrywać czynmvnictwo 
'na prywatną szkolę polską - jest ona. już 
prawem, którego urneczY\vistn1enie \'' ~ak 
najkrótszym czasie powmno być iednomv
ślnem dążenrem caiego sp--::.Jeczerbtwa pc;l
skiego. •iOL Nar." 

L 

Ziemie polskie. 
Z Prus LAaehednieh Warmi1 i Maza·r. 

Wiec przedwyborczy na Mokrem za
gaił w pliątek o godz. 8 i pól wieczorem 
przewodruicząc;y komiltetu .pan \Vreczot.:!.k. 
Przewodruiczącym wybrano pana Marsze 
wskiego, jego zastępcą p. Suleckaego, se
kretarzem p. Fialko.wskiego, taiwni:kami 
pp. Staruislawskiego, Bergera i BąkO\\. -
ski ego. 

, Nasaiml?rzód dokonano wyboru mę
ż~w zaufam'(łl na wszys~ ulice Mokrego. 
~erowruilctwo calej agitacyU. wyborczej 
powierzono pp. Wojdechowskilemu i Su
leckiemu. 

Następ.nie, prze.rnówi:lnasz kandydat 
reldiaJktor Brejski z Torunia, który wyilca
zywał, jaik to Kolo parlamemtarne praco.. 
walo dla społeczeństwa ca~ego, ale prze
dewszysitk.ilem dla ludu, jak rolnicy i ma
gnaci, którzy mają w tern interes osobisty 
żeby zboże było jak mjdroższ\e1, zapomni,2~ 
li o.. sobie i szli w sprawie traktatów h'1!n
dlowych ręka w rękę 7 poslami, którzy 
wybór swój zawdzięczają glówme ·robotni
kom .ł dla tego szcz·cgól:n:ie zajmują siię 
sprawami robotniczemli. 

Olsztyn. Niepoikój i strach hakaty- · 
stów przed grożącem „niebezpieczeń
stwem polskiiem", ogarnlia u nas blaty oen
tro\V1e. Piszą one, że jedno z zachodnro
pruskich llism polskich podal0i fraz~ o 
„zdobyobu" W.arandi przez Polakó\V. Wo
be'C tego blaty centr<1We stwierdzają, że na 
WarmiJi ·okręg wyborczy brunsbersko-lidz
pers.kli jiest tak czysto niemaecki, jak tyllu 
być może każdy fany na1 Zachodzde Nie
miec. Także w okręgu olsztyńsko.-reszei
skiim prze"\vażają Niemcy ?Jnaczną więk
szością głosów. ·Według urzędowego sp.1-
su ludności przy ostatniem !liczeniu zamie
szkiwalo \V tych powiatach 65 tys·ięcy 818 
niemieckjk:h katolików. 17 tySJięcy 300 pra
wie wylącznJile tylkio niemieckich prCYte ... 
stantów, a tylko 45 tysięcy 352 polsklich 
!katolików J 3401 takich kartofiików, którzy 
język polski i niemieck.1 podali jako ajczy
sty. 

Tyle nasze gazety centrowe. Niepo
trzebnie się boją o to, pisze na to Gaz. Ol
sztyńska", że Polacy chcą zdob~ć War
mią. Chodziłoby prędzej o zdobywani·c 

z tem pytaniem„. zaręczyć mogę ż·e na to 
się nie odważą. ' 

- Będę panu hrabiemu posłuszną. 
- Uczynisz to przez w.zgląd na Siiebie 

samą, gdybyś bowiem zdradziła tajemnicę 
mojej hańby, przew~ni1enie swoje przypla
dtaibyś śmic.ricią. 

Honorata zadrżała, slysząc te slQwa 
wypowiledziane z niezlomnem postanow~e.-
niem. ' 

- Będę milczała; przyrzekam. „ 
- Dobrze.„ Zostań przy tej hrabmie 

i udziel jej potrzehnej pomocy... Zoba'<:zy
my się jutro. 

To rzcktszy, hrabia prz.e1sze.dt do swe
go pokoju. 

XL 
Strasznym byt koniec owej nocy. Joan 

na, v.nyszedifszy zie stanu omdlenia, dosta'ła 
silnej gorącZ'ki, popa.dla wmal~gnę; łfonora 
ta czekaJa tylko rychło młoda kobieta wy
zi0tnte d1ucha. 

Wczesnym rankiem zia\vil srię Maksy
milian. 

- Parnie hrabio - odezwała się Hono
rata - stan chorej groźny bardzo; obec
ność lleGcarza: konieczną. 

- Nie przystanę ina to - odparł pan 
de V ad.ans - lekairz musia:łby być \.\iaje
mnkzony w potożerne meczy, które ukryć 
pragnę. 

- Na mnie spadlaby odpowiedzlial
no:ść.„ 

- Powiedziałem: nie, stanowi;;zo -
odpart hraibiia. 

.-- W takim razie oona pana umrze ... 
- Będzie \o słuszną karą za grze.eh 

J)-Oi)ełn iony. 
- Nie masz pan litości! 
- Ono nie miala wstydu l 
łfonorata. prze.jęta trw1ogą, pochyłita 

głe>wę. 
- Oddalę po<l jakim pozorem o<lźwter 

głosów polski-..h przy wyborach, a efo. tego 
mają Polacy prawo~ I choć okręg bnm:s
berskO-Hdzperski jest czysto niemiecki, a 
tam ktoś oddałby głos mai Polaka, też by 
przez to Wannni 1nie zatradl, ani jej nie 
zdobyl. Co zaś s-ię tyczy okręgu ołsztyń
slro-reiszełsktiiego, to naszem zdaniem celJ.li
trowcy Wlięikiszości tu 1nile mają. S«~sy u
rzędowe nkzego nie dO\vodzą boć wiado
mo w jakich warunkach i ok~licznościach 
się dokonują. Gdyby centrov..1cy sporzą
dza.11i te spisy, wypadłyby one jeszcze go
rzej dla nas, boć \\~1aidomo jak oni oblicza
ją,z,~łaszcza, gdy chodzi 'o uwzględnienie 
połsktich nabo·żeństw u nas. Nie Polaiey, 
ale centrowcy mairzą o zdobyaiu Warm~i 
a wytępiendu tu zupeł.n!ie polszczyzn;y: 
Pracują oni nad tern już od lat dlugich 11 na
wet oblk.zali, ik:iedy tu już 1113Jpewtno Pola
ków nie będzie. Dotąd się za\vsze !}rzeli
czyli, a da Bóg i w przyszłości się przeli
czą, bo lud polski nia1 Warm!1i dzJiś taki cie
mny nie jest, żeby się nie znal na „opiece" 
centmwców. 

Pruszcz. Dwa nieszczęśLrwe wiypadkl 
wydarzyly siię tych dni w sąsiednłei w~0-
sce Suchciinie. 

M!istrz rzeźnkkii Giese prZ.}'\.\:iózł z 
Gdańska z sabą chfopaika, który mi.al się 
zająć bydlem. Na drugi dzień ramo zna,
lez.rono owego chłopaka nie~ywe.go tuż o
bok sta.fn1i w kuli napelmonej wodą. Pra
wdoI>Odobnie, chłopak adąc wieczorem 
:nieś\.,iaidom r~'.iebezp::eczeństwa, \\-padl d~ 
wody i utonąl. · 

- W tym samym dnau draźnil pe·wien 
pasterz u posiedziciela Weigla stadniika 
Zwierzę tak sŁ~ rozwścieklo J. z talką si~ 
lą na nieszczęśl'i w ego udle.rzyfo że trzeba 
go byto ciężko p~rnleczoneg~ przenieś..: 
do domu chorych. 

Z Wiei. Kt Poznańskiego. 
Inowrocław. Woźnica firmy Schloss 

zajęty byl czyszczenńem woza. Gdy pe, 
w1en szafner trains:portowy psocił s.tę mu i 
gniew.al gq, doprowadzony do zości wo
źnica porv.tal drąg ii zabił przeciwnika na 
miejscu. Zab!ity pozosta:wkl! żonę i 7 dro
bnych dzieci. Zobójcę aresztowano. 

Ostrów. Zolnierza rosyjskiego, któ
ry pod Skalm1e rzycami zastrzehl na te
rytoryum pruskiem 8-l.:!tnią dzlle\\"czynkę, 
aresztowano i odsta:\VionlO do Kalisza. Ce
lem śledztwa w tej kwestyi zja"'' ili siię na 
miejscu nieszczęścia komisarze rosyjscy 
i pruscy. 

Poznań. „DwerunikO\\•i. Pozn." diono
szą, że \.Vakacyie szkolne nie będą przedlu
żone, ponieważ codzień mniej osób zapada 
na tyfus. Naturalnie dz.leci z rodzin \V 

których panuje ta choroba, zostaną' od 
naJUlki wyklucrone. Dalej donoszą nam, że 
\vczoraj w calem mieście zgłoszono tylko 
7 wypadków tyfusu. W lazarede mile.i-

,n):go, którego obecność mogfaby nas km
pmvać - oświadczyi.l Maiksymi!Iam - ty 
zajmij się 'vyszu'kaniem świadków 1 za.
mów powóz dla od\\11iezien!ia dziecka do u
mówionej mamki... Potem wrócisz tutaj 1 
udamy się dOI urzędu gminnego. 

- Spelnię \\1iernie rozkazy. 
Pan de Vadans wyslał fraa1aiszka, da

jąc mu zlecenie, które zatrzymać go miało 
w Compi·egne do w.tecrora. 

Następnli,e Honorata poszła zamówi(; 
na Ś\Viadków cieślę 11 grabarza, mjeszkają
cych na przedmieściu, a w god7Jinie ozna
czonej, kryjąc dlJHecko starannie pod fu
trem, podążyla zi.a hrabią do urzędu gmi!n
nego, gdzi-c już czekali świadkowfo. 

Dziewczynka now.onarodzo.na zapisa.
na zostala do aktów stanu cywilnego, jako 
G.abryela córka Maiksymil'iiaina -de Vada.ns 
i żony jego Joanny z domu de Vufv1lle. 

Wynagrodziwszy świad!ków, hrabia 
odjechał do Paryża, zkąd 111\~·ł powrócić o 
piątej. 

Honorata, znalazłszy się znowu obok 
chorej, której gorączka ciągle się wzmaga. 
la, a sity jej slably stopniowo, w apteczei1,;; 
domowej urządzonej przez Gilberta ,szu
kała środków, mogących przynieść Joan
ni'e ulgę, jednocześnie rozważała '" my
śli: 
~ Co za dziwne zrządzenia losu!.. zo

stalaim odrazu bogatą ... pięćdziesiąt tysii-ęcy 
franków.„ nie mogłam nawet marzyć o tak 
wielkiej sumie„. Gdyby i~nak: pan Gil
bert chciał mnie zbadać, znalazłabym się 
w klopotliwem polO'iJetnlu„. M1lcreć mu
szę ... dostaję za to milczenie trzydz,ieści 
tysięcy frarrilków, a gdybym n~e dochowala 
taijemnlicy, zaibilby mnie hrabUi. J.edynem 
wyjściem dla mmc jest wyjechać z tycłł 
s.troo„. ni.ie mi . w tym wzgled~e me stoi na 

rze.szkodzic. pan Gilbert zatraci ślad mój ; 

skim znaj~nie się ob~:rnc 94 chorrch na 
t~-fus, a n:',3.HC<"',:i.·.;de 39 mężczyzn ;: 55 ko
biet. Od 1 lipca do dnia 4 sierpnJia zmarły 
tylko 3 osoby na tę chorobę. 

Ze Slązka czyli Starej Polski, 
K.atowice. Na pograniczu au~tryaoko

prusk1em zatr.zym.aoo skrzynię, pelną 
odezw socyal1stycznych. Wystane one· 
byly z l(raikowa do pcw111e.j finny w Tar
no:vsk1ch Górach .. skąd miano je prz.emy. 
cac na stronę rosy1ską. Galą wysyfkę za
trzymano aż do dalszego rozporządzeniia 
na cle. Odezwy są drukowaine prwwile 
wszystkie w języku hebrejsi~m. 

S!!!!!!! 

Wiadomości ze świata. 
l Austryii. Rozstrzygt11ięroe w spra

wie klas ródnoległych czeski11ch w Opa:w1e
już zapa<lto: Czeskie paralelki w Opawie 
będą zniesione, a w ich miejsce utworzont..: 
będziie semmaryum nauczycielskie z cZles
kim językiem "\\rykładov.rym w, Polskiej O
straiwiie. Aby uczę.szczającym do npaw
skich parailelek umożliwić da:lsze study cl

1 

nastąp~ otwarcie zaktadu w Polskiej Ostra
wiie już z początkiem najbLi.ższego roku 
szkolnego; tn!iainowk•e otwartie' będą dwa 
na jniższe kursy, podczas gdy dalsze dwet 
·kursy urządronie bęchi stopniowo w naj
bliżs7ych Iata:ch szkólnych. Zakład będzie 
tymczasowo umieszczony w lokalu, dootar 
czonym przez gminę, celem zaś ostateczne 
go pomieszczenila sem~nfiryum, zamierzona 
jest budowa gma·chu, który ze -..vzględów 
na lokalne potrzooy uroożllitwiać będzie 
także odpowiedme lt'mieszczenia dostate
cznej Hości zaslugujących na to, a ni.emo ... 
żnych kandydatów. 

Na Slązku istnLeje już 152 szkól ludo~ 
wych ,i 1 szkota wydziałowa z czeskim..-łę
zyk1em wykładowym, liczących 358 kla · 
li 382 µosad nauczycieliskllch. W~ększa li
czba szkól, szczególnie -..ve wschodnieł czę 
śai Slązka jest w najbliższym czasie zape
"\\miona. Roczne zapotrzebowarni-e sił nau
czycuelskich z uwzględnriemem czes-~de~o 
językai w.yklad-O!Wego liczyć stale na sr. 
Temu zapotrzebowaniu paralelkii nie nn
glyby na czas dluższy zadość uczynić, po
nieważ wydaiwaiłyby z karidym. rokiem w 
najwyżej 30 kandydatów nauczydelsk.ich 

Z czasem więc za1ożeme samodziel•:e
go seminaryum stałoby się nieukniknio
nem. 

Na s-i.edzibę scminaryum nadaje się naj 
leP1iej Polska Ostra\\ a, która położona je~~ 
w okvlicy, zarrue;szkalei przeważnie prz~z 
ludność czeską; natomiast Opawa niema 
tak :pomyślnego polożenia. Zapowiedz.tan" 
przez kardynala Koppa na posiedzeniu Se1-
mu ślązkiego dnia 22 paźd.v.iarn~ka 1904 
rzeczowe, a \Vszystkie stronmctwa Lad:)-

w ten sposób. TrwQiY mnie tylko stan tej 
ilrob i ety. „ skazainą ie.st Illi ,eoowołaiłniie na 
śmierć, skoro żaden lekarz nie byt prn
wcilany zgon jej może przyczy.rvić mł kło
potu, gdyby jednak władze wnuęsza.ć sfe 
milaily w tę sprawę, uwalnffaloby mm~ tv 
od zobowiązaf1 przyjętych wobec hrabie
go. 

Maksymilian krótko tylko ba"i~ w pa 
lacu przy ulLcy Garano1ere; zmienH tylko 
ubranie 1i oznajmlił, że wraca do Compie
gne do ciężko chorej hrabmy. 

Na pyta·nie kamerdynera, czy kto ze 
slużby jechać ma tam r6wniież, Maksymi
lian odpowiedz1iał: 
~ Niie potrzeba, obsługa zarządzona 

przez mego brata, dostateczna. Czy wi
działeś dziś pana Gilberta? 

- BawiJ w, pafacu kró~ką chwiJlę; od.ie 
chał. zabrawszy waliizkę z rzeczami. Z 
posępnego wyraz.u. twarzy doktora wn::>s.tć 
moglem, ~e stMJ. meczy w Ustro~u nie p~
myślny, badać jednak pana Gilberta me 
śm!iafem. 

Rzeczywiści.e choroba hrabtny groźna 
nic dziwnego, że. brat mój zatrwożony. 

To rzeJkłsz:y hrabia podążył do czeka
jącego nał1 powozu. Wiodąc za nlirn wzro
kiem, Honoryusz szepnął: 

- J aikżc bardzo nasz pan postarzał od 
wczoraj!... Widoc~nie stan żony nabawta 
go dężki1.ego nie.pokoju. 

- Pan de Vadans wstąpil do bankiera, 
od którego dawi•edzia1 się, że brat je;go 
przed dwoma godzinami podniósł z banku 
znaczną sumę. N~e zdzi·wilo to Maksym1-
łiana; on również zaopatrzyl się ..,,,,, pewni.\ 
kwotę p1ooiężną ,i po spożytem w restau
racyi obiedzie wrócit do Compiegne. 

( O;ig dalszy na-stąpl.) 



walające trwale l'OZ\\...iązanie kwestyi wy. 
:ksatalcema potrzebnych dła szkół czeskirh 
muczycieli, przysz.lo tern samem de skLL„ 
tku. 

W sprawi~ polskitch klas równoległych 
w seminaryum w Ci'eszylnjie przedłoży I<a
·da szkólna ślązka 1e."Wentualne wnioski mini 
sterstwu ośwliaty w ciągu zamowego pól
rocza. 

2!22&! 

Z róinl"-6 stron. 
W Rotthausen wy.huchl pożar w ·do.

lnu przy Steinfurtstr., który jednalk uga
szano, zanum przybyła straż pożarna. 

Wannei. Gmi'tna Kra1I1g1~ przytłąi:zoną 
~rostać mai do Wainne. 

Dortmund. Robot:nlik :Erwi·n M~esze:w
ski wstal nliebezp~ocznlie p.ok.aleczony w 
zakładu"k; budowy mostów. 

Ważny wyrok. Nadwyższy sąd admi
nrstraicyjny wydal ważny dla wszystkicch 
partyi politycznych w sprarwie prawa o 
stowarzyszeniach i zebrani.ach wyrok. 
Spraiwa miała się następująco. Mąż zaufa
nia związku metalowców n1.emieck.ich na
zwnskiem Cohen, z.armeldmV!al pubhiczne 
:zebranie na palicyi w Mil1ckenberg. Dozo
rując zebranie, żaindarm zażądał, by osoby 
stojące przed otwartemi· wrntarnL stodoły 
weszły da: środka stodoły, albo zam
lmręto wrota. Cohen poprnsil stoją
cych za wrotami, by we,szilli dto1 stodoły. 
Po<lczas jego mowy zgromadzlilo stę przed 
wrotami 30 do 35 osób, słuchających prze
mówienia. Gdy jednakże Cohen osób tych 
nie poprosił do środka stodoły i nie kazał 
zamknąć drzw1i, urzędnik rnzwiązal zebra
.nie, pmv:ołując się na to, że zebranie stalo 

: ę zebraniem pod golem niebem, które 
wed!ug § 8 prawa wymaga osobnego po
:-zwolwia. Kierowntik gmiiny pochwalil 
r:ozwiązarne zebrania. Cohen uskarżył się 
przed landratem i prezesem rejeincy1il, a 
gdy ich wyrolki wypadły doi myśli żaindar
ma, udaJ s.1ę ze skargą do najwyższegio są
du admirristracyjnego. Sąd a<lminiiistraicyj
ny uznał rozwiązanile za niesłuszne z tern 
uzasadnYcnrem, że zebran11e w stodole na
wet przy otwartych wrotach pozostaje w 
miejscu zamkn·iętem. O ile zebrooie na
gromadze111liem się uczestmków przede
drzw'liami stać się ma.że zebraniem pod. go
lem niebem, to zależy od czynnego ich w 
zebraniu udZ'Jalu. Jeżeli np. cho2by jeden 
iedyny z pośród stojących za wrotami 
czynny w zebra!I1iu wziął udzjal, natenczas 
zebrnnie staje SJ.ę zebraniem pod golem 
niebem. - Wyrok to waż.ny szczególnie 
dla nas. Przecież co raz częściej zdarzają 
się wypa<l!ki, że albo· wlaścidele sal odma„ 
"\Vltają tychże na zebrnni1a1 i w)iece, albo 
wiece odbywają się przy mywionym ru
chu narodowym po wsrach, gdzie oprócz 
stodoły innego obszerniejszt:.go lokalu nie 
ma. Trzeba ten wyrok sobie spamiętać, 
szc.zególnie dbać o to, a:żcby stojący za 
obrębem stodoły, za wrotamą więc np.e 
J)Odnosi.ti rąk do głosowania, nie klaskali w 
dłonie i nie zabierali glosu. To bowiem 
mtJże się stać powodem do rozwl'. ązania. 

Rozmaitości. 
Bunt w batalionie karnym. - We 

··wczorajszym numerze telegram <lon.iósł o 
o-są<lzeniu w Chersoniu sprawy k•lkudzie
sięciu szeregowców chersoński.ego batal
jonu karnego, o.skarżonych o jawny bunt i 
usiłowanie zamordowania pułl\:ownika. 
Zajście według relacyi „Odesk. Now.'' 
miało przebieg następujący: 

· Gdy podczas ćwi.czeń batalfonu dy-
cyplinarnego pulkowil1Jllk <laiwydow zwró

cił dwukrotni.e uwagę, 'iJe jedien z iJolnńerzy 
3 roty, Tebus, zachowuje się niespokojnie, 
dowódca roty, kapitan Mirgonodzki, rozka-

. za1 Tebusow1 wyjść z szeregu. Nim jed
nak zdołał on spełnić rozkaz, wyskoczył 
z szeregu .inny żolnierz, Rogaczew, i ba
gr1>~t pchrnąl w brzuch pułkownika, który 

1 upadł zalany krWi1ą. Rogacz ew zaś, zwra
cając się do żolniierz,y, zawołał: 

- Czega: stoicie ?.„ Przecież ująfem 
się za. wami! 

Wtedy z szeregu wybiegł drugi ż<)t
t li'erz, ParchQmenko i zagrodził drogę kaip. 
Kryckliemu, który śpieszył na pomoc Da
\vytlowow:i, wołając na swych żoln1r1erzy: 

-:- Bracia, obrońieite ! 
Pairchornienkio wepchnąf z taką siłą 

bagnet putko\Vinikowi pod prarwq łopatkę, 
że nie mógł go prZ)e2 pewien czas wYcią
gnąć z rany. W tymże czasie podbiegło 
do pułkowni·ka jeszcze kilku i111ny.ch żołrtie
rzy i poczęło go kłuć bagnetanń, ilnnil zas 
szeregO'\Vcy krzycze~: 

- Hura! Idźcie wszyscy naprzód! 
Brawo! któjcie pulko:wnika i rotnego do
vód'cę, 0J1.i u.ż'Jl naszej krwi wypili! 

Następnie żołr.ierze poczęii: gonić .ucie 
kającego kaPJI tana .Msi.rgorodzkii.ego ~ li.n
nych oficeró\v, którzy zdołali jednak um-
1~nąć. 

Bunt zacząt ogarniać cafy batalion, 
gdy w tern stała si~ rzecz nieoczeki\vaina,. 
P-Oraniol!lry ba.gnctam1· pulkdwnvk Daf\vy- · 
dow zdofa~ podnieść się z ziemd i caly o
blany krw.ią, zawołał: 

- ftura ! Za zdrowlie ( !) cesarZiaJ, hura · 
śpiewaicy na front! W ceremoniaiLnym mar 
szu naprzód. 

W jedinej chwiH zbuntowani żolnuerze 
starnęli na swych miejscach, na przodzie 
uszykowali się śpiewacy putkQf\VJi i cwly 
bata»ioo, ia.k.gdyby nic się nie stał>0 ruszyl 
z mi·ejsca „tryumfalrne" przy -0dglosie pie
śni żołnierskich i powrócił w spokoju do 
koszar. 

W tak dziwny sposób zakończył siię 
bUJnt w chersońskim batalioni1e karnym, 
pięciu iednak uczestników buntu. jak do
rniósł telegram, skazaino na śmierć, a kilku -
dzuesięciu ż'o~'nicrzy na przyrnusawe ro
boity. 

Maiątki państw europejskich. A.ngiel· 
sk11 statystyk Miilhal!, który zajmowal się 
zestav.11·eniem bogactwa Europy, otrzymal 
na podstawie swych oblicze!) .nastęipujące 
wyniiki: Majątek Anglii wynvsi 295 mihar
dów, Francyii 247, Niemiec 201, Rosyi 160. 
Austryi 103, 1Wloch 79, Belg~i1 25, Holaindy1 
22. I(aż,dy Anglik posiada przeciętnie ciko
lo 5920 koron, Francuz 3290, Njderland
czyik 3680, Niemiec i Belgijczyk 3120, Au
stryak i' Włoch 2000, l(iosyanin 1200 ko
ron. Przy uwzględni~n:iu tylko ruchome
go 'kap.i.talu na Anglika przypada przecięt
nie 2120 koron, na Francuza 136.0, na Ni.
derlandczyika 1000, ina Belgijczyka 855, na 
Niemca \i W locha po 560, n~ Rosyanina 115 
koron. Obciążenie budżetu państw euro
pejskich przedstawtia- s.ię w okrągłych hcz
·bach następują oo Niemcy 4 miliardy, tj. 2 
pre. swego całego majątku, AngNa 4 miliar
dy, tj. 1 pre., francya 3 il pół miliarda, tj. 
1.4 pre., Rosya, 2.7 milionów, tj. 1.7 pre., 
Austrya 2 miłbardy tj, 1.8 pre., Włochy 1.8 
mlibiarda, tj. 2.3 p·rc., Belgia 375 mili>()nów 
tj. 1.5 pre., ftolandya 300 milionów, tj. 1.4 
pre. Z zestawienJa tego widzimy, że ma
jątek Anglli jest prz.e:sz!o póltora raza \vi·ę
kszy od majątku Rosy-i, a stosunek procen 
towy obniżenia budżetu obu tych państw. 
jest wprost odwrotny. 

Persya a Polacy. Z pobytu szacha 
perskiego w Europ.ie badacz dziejowy i 
monografista p. Franciszek Jaworski \V 

„Kuryerze LwQlwskim" poświęcił artykul 
stosukom między Polską a Persyą. Byty 
one prezz długie cż.asy bardzo d·obre. Kró 
Iowie polscy J s.zachowi1e perscy za pośre
dnictwem specyaJnych poselstw świadczy
li sobie wzajemne grzeczności, których 
po1dstawą byly wspólne cele polityczne. 
Oba państwa miaJy jednalmwy fote1-'e's \\' 
ioslabianiu potęgi Turcyi, wspólny nneprzy
jaoic.l skłan;iat je do zawarn1a przymierza, 
które w wprawdzie do skutku n.i·e doszło, 
ale już ta: sama chęć stwarzała dobre sto
isunkii wrniędzy Polską a Persyą. Również 
prozelityzm reMigi}ny z jedne.i a tolerancya 
\V1ielu szachów z drugiej strony stwarzały 
·01dpowiednie warunki· dla propagandy kato 
Ji'cyzmu w Persy&. G.orliwymi jej op~eku
·nami byli zwłaszcza królowie Zygmunt 
III 1i Wla<lyslaw IV. Misye katolickie w 
Persyi stały pod protektoratem lwólów 
po1skiich a Karmelici w Jspahanie odda~ na 
\.vet swój kośc:iól pod wyłączną op.. 1e!kę 
Właidysławia IV. Szach Seph1 tytułował: 
króla „nactsprawtediliwszym między w~ad
cami franków" (cudzoziemców). MhaJa 
także Persya historyka swojego w osobie 
jezurty Tadeusza Kru~i1ńskiego, który kiil
kakrotnie w pierwszej połow.ie XVIII w. 
bawił w Pers~1 i . poznał ją tak dokładnie, 
ż\a jego dzieje o Pers}'1i, drukowane \~e 
Lwowie, były Homaczone na \vszystk1e 
język1i1 eumpejskie. 

------ -----. 
Węsołv kącik. 

N~ezadowolony. 

Agent ubezpieczenia od ogruia. Zawia
datnliam szanownego pana, że pańska poli
sa się skończyła. Czas o<lnowić ubezpie
czenie. 

- Nie panie! Ja od dztesięciu lat je
st em u pana zabezpieczony, a nigdy mi się 
jeszcze ogaeń inie przytrafił, tera.z muszę 
spróbować u .innego. 

Nabożeństwo polski& · 
Langendreer. Spowiedź św. od sl)bo

ty 12 Sierpnia rano. Kazama w niedz1ie;lę 
o Y:l 12 1b o godz. 4. 

Wlttten. Spo\\1~~dż św. od soboty 12 
sierpnia r a n o. Ka2K1mie w nf.edzielę o 
go.dz. 10 i o 4. 

Altenbochum. ł(a.zanie w .niedzielę 13 
sierpnia po pot o godz. 4 r potem sposob
ność do spowie-d1il św. i w poniedzfalek 
ramo. 

Baczność „Sokół" w Ewing! 
W njedzielę l 3 sicrpn:i.aJ prred pot o 

godz. 012 zaraz po nabożef1stwie ,,. lokalu 
panr Klodt odbędz1-e sLę mieSJęczne. 21ehra
niie, nra które wszystk1ch druhów uprze}mie 
zaprasza Wydział. (1) 

Koło śpiewu „Wanda" w Laar 
podaje swym szan. członkom oraz nam żY
czliiiWym RJoda!korn zam1eszkalym \:V· Laar 
1 okolicy do wiadOIIDOści, Jż w niedzielę dn. 
13 s.ierpn:1a urządziaany familijny w,;1ecziorek 
111a sali p. Wlitenkemper. Początek o godIZ.. 
4. O liczny udział w zaba\\'!ie uprasza się . 
Cześć pieśni~ polskiej! Zarząd. (3) 

Towarzystwo św. Marcina w Kray 
ozoodm1ia swym członkom i Rod.akmn, 
którzy do Towarzystwa zechcą wstąpić, 
jako mhesiięczme zebraniie odbędz.i.c ~ę w 
1ni~d7'le'lę po pot dnia 13 bm. Oliczny u
diz~at w zebraniu uprasza się. (1) 

Zarząd. 

Tow. gimn. „Sokór' II. w Wanne-Zachód. 
Zebratni.e nasze odbędzie się w nie

dz.telę dnia 13 sierpnia QI gO'dri. 30 po pol. 
nai sabr p. Brnilinga przy ul. Gelsenkirchener 
i róg łiofstr. 

Z'a!raz po zebran:iu obchodzimy zaba
wę familijną, połączoną z koncertem, tea· 
trem, tańcem i ćwiczeniaml. Zapraszamy 
wszystkich druhów oraz nam życzliiwych 
Rodaków o przyby;cie na zeb ran~e i zaiba
·wę. Szan. Rodaków w ogóle, wzywamy 
aby slię z nami polączyld, bo my jako Pola
cy tyl'ko jednością silni jesteśmy. Zape
wne wszystk~m Rodakom jest znane na
sze upDśledzeniie, ale jest nadzieja, ii 
wszystko pójdzie dobre, byle tylko Roda-. 
cy nas gorliwie poparli. Czołem. (2) 

Wydział. 

Towarzystwo św. Józefa w Huckarde 
donOISl szan. członkom, 1:ż pólr.ozne wad.na 
zebran\ie odbędziie siię w nfuedzielę dinia 13 
gierpn1ia rb. o godz. 110 przed pol. w lo
kalu parni Schnei<licr. Członkowie winni. 
się jak najliczniej stawrć. Goś01e mile wi
dzuan.1. Nile bląkajcrie Siię po• mano·\\ cach 
sza.in. Rodacy, tylko spieszcie do gron~ 
polskiego pod sztanda1r polski. (l) 

Jan Gibowski, przcw. 

Tow. św. Wojciecha w Rohlinghausen 
donosi szan. członkom oraz wszystkim 
Rodak·om zaml1eszkalym w Rohli'llghausen 
1i -01kolicy, iż trnwarzystwo wyżej wymie
cio1ne zmienjło swój lokal posiedzeń, to 
jlest posrndzenia oidlbywać się będą od tego 
czaisu w lokalu p. Julius Mader, Cielsenkir
chener Str. Posiedzenia odbywają si.ę 
każdą 2 nnedzielę w miesiącu po pot. o 
gad.z. :0 4. Listy tyczące się To.w. upra
sza s.ię nadesfać na ręce przewodrniczącego 
albo sekretarza. 
Wal. Wojciechowski, prze·w. ul.łfofstr. Ila 
lgn. Wojciechowsk1i, sekretarz, ulica Pluto 

Coloni Il. 
Baczność: Dono~my czł·ornk011T1, iż 

przyszłe zebrainie odbędzJie się 13 sierpnia 
iPO pot ·o godz. 04 w 1 lokialu p. Mader. Re
w1izorzy kaJSY wn1nni się sta\VJĆ punktualni~ 
tego samego· dnia oi godz. 3 po poł. {l) 

Wal. Wojciechowski, przew. 

Towarzystwo św. Walentego w Horde 
donos~ sza1n. cz1·onkom, iż w przyszłą T11ie
dz;i·elę dniai 13 h. m. daje snę t0!\via1rzystwo 
odfotograflo.wać 1i to zaraz IJ)Oi •naboieństwie 
o godz. Y:l 1. Czlonkow1ie winni s.1ę stawić 
licznie i punktual1nie do domu czelaldlzli (Ge
se1llenhaus) w oznakach towairzyski·ch. 

Zarząd. 

Uwaga: Zwyczajne posi·edzenie od
będzib sr.ę zaraz po ,o<lebrnniu siię o godz. 
;/i2. Liczmy udz:ał członków pożądany. 
GoścJie mi1lt W111dz1i a·ni. (1) 

Józef Matyla, sckr. 

Baczność Rodacy z parafii Grodziskiej 
p. Pleszewem. 

W niedzielę dn:ia 13 t. m. o godz. 0 12 
zaraz. POI mtb01że!1stwie odbędzie s11ę ·wspól
na p:oga<lanka w Bruc1khau~en w lokalu p. 
ReJidick'a przy ul. Kafiiserstr. nr. 69. Mamy 
ba1rida:o waż1ną sprawę do o-mówienfa, więc 
o liczne zgrotrnadze11lie się prosi. 
J. Ciernliak. W. Skorzybot. Fr. Musioł. 
A. Grygiel. W. Wojciechowski. !\\. Ku-
(2) bickJ. W. Zieliński. 

-·»••"'~~----, 't.ill' i' :t~#' 

Wielki wiec w Kottenburgu 
dla Polek 1i Po.Jaków 1odbędzi)e, się po polu
dniu o godz. 5 dnia 13 sJerpnfia w lakiaAu 
ip. Telschof. Na \\.:i:ec ten zapraszamy 
wszystkli:e robotnJice z fabryk.i dy111amiru, 
oraz Rodaków z }(as trop, Rauxel, Holthaiu ·· 
sen, Merkhnde i okoDŁcy. Na porząd1ku 
id.zliiennym bardzo ważne spral\\1;'. Liczny 
udzial pożądaJity. 

Wiece Zjednoczenia zaw. pohk.. 
odbędą się w niedzielę dn.:rai 13 sierpnia: 

WJelki W1iec w Barop 
po polud.niiu o godz. 5 na salU p. Sassa. 

Wrelki w~c w GiinnigJeld 
po poludmu o godz. 5 na sali p. Józefa Dai
renrechta. 

Wiec w Hontrop„ 
Godzina będzie późrui.ej ngfoszo.na. 

WMki wiec „Zjednoczenia" w l(astr.op 
octbędz1e się w niedz11elę dalia 13 s.ierpnfi.a 
prz.ed polud.nieim o godz. 11,% w lokaiJ.u p. 
Schulte &aker. 

l(onferencya w l(aternberg 
przed południem o godz. 11.0 na sali p . 
Wener, dla miejscmrnści l(aiternberg 
Schonnebeck, Stoppenberg. ' 

l(onferencya mężów zaufania w Dellwig 
przed Pl::>ł. ()I godz. 11~ na sa·li p. Hesse. 
Na ~orządku dziennym spirawy górnicze, 
hutmcze, oraz mne sprawy dotyczące ka
żdego robotni\ka i rzemieślncika. O 1.iczny 
udoo! uprasza się. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wielki w.iec „Zjedn. zaw. poi." w Witten 
odbędzie sfię w niedzielę d!rliia 13 sierpma 
po pol. na sali p. Koster, przy ul. łiauptstr. 
111r. 6.5. Na Porządku dziennym: Spral\\ }r 

hutnicze ~ wszelkich katieigoryj robotni
ków ·ii 'irune ważne sprawy. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

WJec „Zjedn. zaw. poi." w Hamborn 
odbędzie slię w niedziii: ·Ję <Inii.a 1.3 sierpnia 
przed pol. o godz. 110 w lokalu p. Ma
rego. Nai porządku dziennym: W,aiŻn-Ość 
~1wi.ązków zawo<lowych w ogóln,em ·polo
ze1I1m. Sprawy knapsuiftowe 1 Jnne waż
ne sprawy. . 1 i.:. . • · 'f 

„Zjednoczenie zawodowe ~·Iskie". i. 

Baczność defogaci oraz mężowie zaufania. 
!(toby na: m~esiąc sierpień za mało ga

zet dois~aI, prosimy się do biura zgtosfić. 
„ZJednoczenie zawodowe polskie". 

Baczność Weitmar ! 
Dru a Rynkowskiego prns·1rny o adres 

abyśmy. mu mogli gazety węczyć. (d) 
„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Baczność Schonebeck p. Borbeck. 
W ni~edzi~lę dJn~a 6 S\erpnia na odby

tym tamele: w~ecu w. miejsce druha Pięty 
z~sta! O:brainy mężem zaufarnia dh. M.khal 
J ozk:1ow1~k. 1\1\.ieszkai w Bor bek, ul. Kamp
s~:· 54. Tam mo.żna skladJk!i m1esięc2Jne pła.
etc oraz: na ezlonków się zglaszać. (d) 

„Z1ednoczenie zawodowe polskie". 

Baczność parafianie ze Smolic p. l(obyłi
nem. 

. Zaprasza sf.ę wszystkich szan. para
fian na pogada.inkę <lOI Oberhausen w łdka
lu P- Alekotie przy kościeie Serca Jezuso
'\~ego .Przy starym rynkn w rni .edzielę 13 
s11erprn1a ziaraz poi widkriem nabożeństwie. 
Uprasza się sza:n. parafian żeby wszyscy 
przybyJ.1, gdyŻ mamy \Vlażne sprawy do 
~ai!atwrieini·a wedle 1naszej chorągw1i, którą 
JUZ o<lbi1·erzemy 20 s~erpniai. Nli1e odągaJ
illlY. się ze skladkami, lecz ofiarujmy te :pa
rę trojaków na ten d'o1bry cel, bo wuecie, do
brze. co to będzie za uciechai dla naszych 
ojców •1 matek, braci i sióstr, oraz przy
jaciót i dla naszego czcigodnego ks. pro
boszcza, że p1a1raf:iarnie na obczyźnilei o nich 
nie zapomnieli. Zarazem zwraca się uwa
gę sza1n. pairaf.i1amom, że chorąg!Lew ty~ko 
Zia tymi krewnymi, w pogrzeh1e udział brać 
będzie. , którzy nai chorąg1iew składki zb
żyli. A wricc dalej braoia i si:iostry do dziie
la. żebyśmy potem sromoty nie mileilł. \\' 
imieniu komitetn (2) 

Andrzej Czwojdrak. 
Sktadki upraszai się przesylać pod a

dresem: Andrzej Cz\\ ·ojdrak, Stymmfeld, 
LJKlw1igstr. 17. 



············~·· Towarz. gimn. „Sokół'' w Dethvic 
składa swemu czloolrowt.iJ 

ANTONIEMU GALUSJKOWl 
o raz: jego na.rzeczonej 

padł MARY ANNIE W AINERT 
w dzień ślubu (8 sierpnia) serdecme ży
~ze.nia w·szelk(iej pomyślności i w-y;krzyku
jemy: Mlod.ai Para 111iech żyje, a.iż Się echo 
<> Polskę odbije. (1) 

· Franciszek Rogacki, p1iezes. 

--··-···~••ff••• 
····-~·-*-****~ W ·dzJieri ślubu dJn.Jia.1 9 słerpnfa 11b. za„ 
sylamy szan. członko'Wli Tow. św. Jadwigi 
W! Mengede 

p. JOZEFOWI BŁASZCZYKOWI 
<>raz i:go dozgiOU1111ei torwCl!rzyszce życia 

m••*•Hrt~ttt~-~-•fli I la]szyka11ie]szr kr6J I 
łtt ma ~ 

I Jan i Fr. Błoch I 
tli w Essen, ~ 
- Turmstrasse nr. 14 ~ 
~ w O b e r h a u s e n, łil 
tJl!E Bismarkstr. nr. 1. I I W tym tygodniu dostaniemy ol· li! 
~ brzymi wybór świeiych towarów. tlł 

• (4) • 

mtit1i11W~il~JRWm1*tMIUi• 

p. KATARZYNIE BALA I 
w ttodthausen jak najserdeczniejsze ży
czetnra w stanie malżeńsk;nn. Mtodei parze 
„Szczęść Boże!" Życzliwy 

Skład skór 

Zarząd Tow. św. Jawigi w Mengede. 

·4!~···„···„•~4l
~~H~~IH!lililH!H~~IHtH~ 

Towarzystwo św. Barbary w Dellwig 
.składa swemu cztonlroW]iJ 

ANTONIEMU GALUSJl(OWI 
Qraz jego narzecronej 

pani MARY ANNIE W AINERT 
·w dzień ślubu (8 sierpnia) serdeczme ży
~zenia zdrowia, szcllęścia, blogostaiw~c.ń
stwa Bożego i wiszelkliej pomyślnośdi. 
Mtoda para niech żyje!!! (1) 

Franciszek Rogacki, sekretarz. 

~il~Ht~IHlH?imMHłU!!t~~~m 

~~~~it~~~re~~;t~;t;t 
4t' ł Kochanemu Bratu ~ i Wawrzynowi ~ 
~ Kędzierskiemu ;t 
4t w Bruchu ~ 
~ skł~dam. w dniu go~ny-:!h. Imienin ~ 
4'!' moJe naJSzczersze zyczema. zdro-

4' wia szczęścia i wszelkiej pomy- i 
«' ślnośfu. W końcu wołam : Mój 
-it kochany brat Wawrzyn Kęd0ier- f 
~ ski niech żyje, niech żyje, niech it 
4t żyje, aż cały Bru<·h zadrży! ~ i Stanisław Jędrosz. ~ 
4t~~~~~~~~!t~;t~;tit 
~--..~ ....... >ol~~~r""~~ 

Do podróży przeznaczoną garderobę czy
ści w przeciągu 24 godzin P ARBIERNIA GAL
LUSCHl(E, PRALNIA W BOCHUM. Tel. nr. 
911. 

filie: Hołstede, tternerstr. 259; tterne. 
Bahnhofstr. 3. 32, 73, 134; Eickel, Roblittghau
sen, Linden, Hattin,en, Langendreec, Witten. 
Annen. Werne, Liitgendortmund. Marten, Ka· 
strop, Wattenscbeid, l(amen, Marten. Dortmund. 
~~~~„-.....1~~~-....1~:-J~ 

Baczność dyrygenci! 
Doskonat1ego dyrygenta do \vyćwicze

nna śf)l iewu ludowego i lrościel11ego , a 
szczególn: e, ktf>ry może na .organach grać, 
pcsz11\<:t•j e K o ło śpiewu ,,Wainda" \vl Laar. 
Zgłoszenia przyjmuje (3) 

A. Horyza, Ruhrort-Laar, Turmstr. 36. 

NAJLEPSZE MASŁO Z MLECZARNI 
funt 1.10 m.r. - masło naturalne funt 96 fen. 
wysyłam za zaliczką franko w dom w paczkach 
noc.ztowych. •"-es: frau M. KANSCHAT, 
,Y4'QORABOWA 0 .-Pr. 

• I 

li ~erużnłk Bohma. llllllilliir... 

IO funtów 

Saskich kartoni 
(Hiiuse kartoff eln) 

znanych jako najlepsze kartofle 
O.o jedzenia. 

Teraz dopóki zapas starczy 

29 fen. 
Dom towarowy 

Gebr. BohDI, 
Bochum 

ul. Ko uigstr. i narotn. ul. Alleestr. 

w Gelsenkirchen. ul. Bochumerstr. 20 
poleca. po najtańszych cenach skórę wykra
wa.n" (Lederauss<'hnit.t) or11z wszelkie arty
kuły szewskie. De.lej polecam dla rekru
tów: kuferki. szczoh i i szelki. dokładnie 

według przepisu. I 
Franciszek Drobig, 

UW AGA: Przy zakupnie za 1 mr. 
portret z semiema.lii darmo . 

"000000000000000 OOOOOOOC)OOOOO o o 8 M~ O 

I !'!!!!~:. po~!!.ł:!!!'ID)' § 
o ,,... goieinłec. -.a 8 
: L. Wojciechowski, Wanne g 
o ul. Heidstr. 6. O 
a o ooOOGoooooooooo ooooaocooocooo 

Przy ulicy Helenenstr. nr. 2, naprzeciw 
f.abryki •1Bochumer-Verein", jeet od zaraz mie
szka11ie składające się z 2 izb n& parterze, do 
wynaj~ia. - Od 1 października jest mieszkaaie z 
3 ~zb na parterze do "yaajęcia. 

BliJ?zycb informacyi udzieli H. HERZFELD 
w Bo hnm, naprzeciw rsfzaln'. 

Wielka Sprzedaż ---- · 

latowe;;o 
obuwia szczególoie trzewików ze 

sprzącz~ami, 

kolor. trzewików i kamaszy 
między któremi znajduje, się naj· 
nowsze wzory i kolory, wybornie 
ldąee, dla dzieci, pań i panów 

I 1f •po znacznie zniżonych 
dotąd niebywałych cenach. 

Taksamo wielki skład wszel· 
kiego innego 

obuwia 
cd najzwyklejszego do najlep. 

znanej dobrej jakości 
poleca Sza.n. Publiczności 

Otto Fangmeier 
Boehum, 12 Hohstr. 12 

Telefonu nr. 1245. 

Z powodu 

zwinięcia interesu 
znaczne 

zniżenie ceny 
20°10 niżej ceny. 

Baumer 
ul. Dworcowa 7 4 

Najlepsze 

me b Ie 
na Essen I okolice, 

można dostać 

w Essen, Grabenstr. &&. 

• 

1 spółka, 

= ~;~~~r;~p;;d~~I 
~ wszyatkich li:' 
- zecarków, towarów 0 

~ złotałez1eh i okular. ~ 
-o = tylko najlepsnj jakości. = e-
~ ~ 
..- Obraczki lilobne, li:' 

I
= aż do polowy warto8el.~ :;' 
.:li Reperacye tanio! Repera.eye ta.ni<>! N 

~ JÓZEF WEiSKAUP, : 
ul.Dworcowa. 92 Herne, Bahnhofstr. 92 -1 

w pobl. prze.ścia przez tor kolejo·;vy, 

li •"'·----· .;: · •. ; . . ':' . : : ·, . . . ' „ _.. ·,. ~· ::~: . INaroi. BOhma.ta., 
,~~~ _,,_.O• •' .... ~ ,' ' •I !li• • .:.I - '\ • ... _;;..k....._::. _. 

Wyprzed.aż. 

. Wszelkie towary latowe 
muszą doszczętnie zniknąć ze składu. 

Sprzedawae będziemy. 

wtorek ~ środę m ozwartek. 

~;!~}~!$~~~~z,!P._18 :~!~:]:! ~~~~~;ń~ 3 9 
w1czek, które w mnym czasie ą o . 
wiele droższe d'l wys ukania para. f. c;weh do wyszukania. f. 

ra.rtya - aso 
damskich trzewików z guzikami i do sznurow. 

I z najlepszej skóry koi1skiej, dobra robota, zwykła cena] mr. 
6.00 mr., do wyszukania 

~~~~~~~~~~~~~~-

. Partya 195 \ Partya 295 
li z ~:i~~i~!~r!cR?~??!?~~u- z ~l~p~~~~~ry~~I~~tÓW -~' •• ~ 

.... 
o „ 
ca 
z: 

~ 

rowa.nia, z na.jl. skóry końskiej, mr. zwykłe. cena do 5.00 mr., mr. 
zaw;;ze 4.00 mr.. do wy~&ukania. do wy•zukania 

Pas ki d I a p a ń N aj I e p s z e m yd Io Kapeluszedlamężczyzn 
skórzane i z najśl. 78 toaletowe I o piękne kapeluszedla95 
skóry piękne rze . zy zwykle do 30 f. pauów piękne rzeczy 
ze sdrzflczk. zwykle f we wszystkich kolo f 
3 mr. do wyszukania · do wyszukania f. rach aż do 3 mr. • 

Partya 195 Partya 295 
dot~~~~-i~o~n~l!ó~~j~~~ska z n~R.0~~f s~!~, ~~~~!ary rur. . mr. 
wielkość 21-26 do wyszukania zwykle do 5 mr. do wyszuk. 

Party a 

obrań cna dzieci, 
piękne rzec~y z v1s.r.ystkich modnych. materyj. dla wieku 

do 9 lat, zwykła cena do ti mr., <lo wyszukania tylko 

tylk:EE~~L?~!!1!~ich . 125 tylk:::~P!~~~~! wi le 195 
zwykle o \li iele droższe, mr. d oższe, mr. 

do wysrnk&nia, tylko do wyszukania, tyl o 

Dla dz1ec1. 
1 kołnierzyk dla dzieci z guzikiem 25 
1 piękna laska i I paczka karmelków } f 

razem tylko · 

Dom towarowy Gebr. BOhm 
w Boehnm. 

za arak.. aaklad i redak:cyi: od PowiedztaltlY A n to n i Br ej s k I w Bochum - Na!Wid~m i czcionkami }Vydawnictwa „Wi.a rusa Pols~ icgo.0 w Bochum. . , „. , 



!Ir. 181. Boobam, czwartek IO-go sierpnia 1985. 

• 
Coddenne pismo ładowi dl& Polak6w na ob1zyin1ę, po~włt,one eiśwtae1a . oraz sprawea nuodowym, politycznym 1 zarobln.rwr .t· 

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

W lml·c Boże za llarc I DJczyznc J 
Za inseraty placi się za miejsce rządka drobne~ druka 
ol{loszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. Kto 
często ~.rasza, otrzyma rabat. - Listy do „Wiarlln 
Polskiego" należy frankować i podać w nich dokład-

pod znakiem „t. polnisch" nr. 128 .. ny a<ires piszącego. Rękopisów się nie zwraca. 

Redakcya, Drukarnia i Ksi~garnia .znajduje się w Bochum, przy ulicy:Ma.ltheserstra.sse. - Adres: „ Wiarus Polski", Bochum. - Te le fon u nr· 1414. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

•ówlć, czytać i pisać po polsku! Nie jest 

Polakiem, kto potomstwu swemu zniem
czyć się pozwoli! 

Z •Jpadków dnia. 
Robotnicy polscy a przedsięborcy budo

wlani. 
W sprarwie wydailania robotników pol

skich z. zakladów przemysłowych donoszą 
do „Bert T.agebl." z Essen, że deputacya 
przedsiębiorców budowlanych wyjecha
la już do Berlim, aby wyjednać oo'fnięcie 
rozkazu wydanego przez prezyderutai re
gencyl1 hanowerskiej, wydalenia robotni„ 
ków polakóWl, poddanych rosyjskich 
austr:vackitch. 

Anglia przeciw Rosyi? 
Wklk/ie wrażenie wywarł artykuł rze

komo .inspirowany w „Noiwoje WremlI'a". 
w którym powiedziano, 1iiż manewry floty 
angielskiej na Bailtyku są domoostracyą 
skierowaną nic przeciw Niemcom, lecz 
przeCliw1 Rosyii. Dziennik rosyjski grozi, 
iż w razie ,gdyby okręty angielskie zbli
żyły się zbyt do wybrzeży finlandzkich, 
mogłoby się się powtórzyć to, co się stało 
pod Hull 

fiinlandczycy przeciw rządowi rosyjskie
mu. 

Demonstracyę w stolicy finlandy~ w 
Helsilł1gfors;ie urządziło 20,000 robotników 
z powodu rozporządzenia carskiego', za
pmw.adzające.go dla przestępców poLi1y „ 
cznych wojenne sądy rosyjskie. Do roi
botnttków przemawiali mówcy ze sześcJU 
mównic w językach szwedzkim i fińsktm; 
zebrnrni. uchwalili różne reznlucye, doma
gając sie uwięz.ienna dwóch wy.ższych u
rzędników rosyjskkh Androssowa i Pa
'\Vluckiego i przywrócenia praw dawniej
szych f'inlandyi. Policya rnie prneszkadza
la rołx>trnilmm, którzy rozeszli się spokoj- , 
nie do domów. 

Widmo głodu w Rosyi. 
Urzędownie konstatują, że klęska nie

urodzaju dollknęl:a najbardziej .następujące 
gubernie: Woroneżską, penzeńską, tam
bowską, samarską, saratowską i tulską. 
Na ofiary głodu w tych guberniiach pozwo
lono w calem państwie zbierać orfiiary. 
W.i ele gubermi rdzennej Rosyi dotknął nie
urodzaj czQśdiO\\ y: żyra lub pszentlcy. 
Najlepsze urodzaje ma Królestwo Polskie 
i Litwa, choć i tu ciągłe deszcze podczas 
żniw narażają na duże szkody. 

Telegramy, 
P e te r s b u rg . W kołach dworskich 

panuje przekonanie, iż jenerał Liniewicz 
zdołał przekonać cara, że wojsko rosyj
skie zdolne oprzeć się Japończykom. Z te
go powodu car Witte'mu, który jest pełno
mocnik.iem pokojowym w Waszyngtonie, 
posłał nowe instrukcye. 

R o e n n e. Dziesięć okrątów wojen
ny:ch niemieckich przejeżdżało obok Born
holm. 

I n s b r u k. W górach spadły zna· 
czne śniegi. 

Z o i i a. Zatarg między Bułgaryą a 
Turcyą zaostrza się. 

.Po aey na obcz.yźniR 

Laar. 'iec ,:Z. Z. P." zagaił i prze-

wodlnic.zyt mu delegat dh. Fr. NIQIWaik z 
Laar, 'który objaśil)liWSZY w .krótki).t.h sło
wach dość licznie zebranych Rod.alków w 
jakim celu wiec slię odbywa, u<izielU gtosu 
prezesO'Wi: „Zjedn. z.aw. pol." dh. Sosdlń
sk!iie.mu, który w swej dlugfoj mowLe mz
wodził się nad dolą robotnika p.Qllskiego. 
Whdać było, że sfl()!Wa jego na ze:bra1nych 
zrobiły dobre wrażenie, gdyż z natę.żOlru\ 
uwagą wiecownky na: ~e zdanfo uwa-. 
żail i oklaska~ podziękOIWali' m. referat. 
Zabierali; jeszcZiei lim~ głos za.chęcając ro
daków do organiza'cyi, a że mec nie był 
bez skutku, widać było po tern, że slię dość 
pokaźnai liczba zglosila na druhów „Zjed.n. 
ztalW~ polskiego". Nied21ielny wiec pokazat 
że Polacy w Laar spr,~ą polskiej organi
zacy~1 się iinteriesują. Tylko talk dalej prai
coiwać trzeba, a będzie coraz lepiej. 

Druh. 

Herne. Sprawozdanie Tow. św. Izy
dora w Herne z kwartalneg0t rocznego ze
branlia z dnia 23 lipca 1905 r. Do Zarządu 
wstępują czlonkowie: Mkhiał Jankowski, 
przew.; ?łotr TQ111aszewski·, zast.; Anton] 
Szczublewski, sekretJarz; Józef Gmerek, 
zast.; Franc. Szkudlarok, kasyer; Wl~ 
Broździński, zast.; Kazimierz Bosy, chorą
ży; Józef Tomyślak, zast.; asystie\nci Jó
zef Bąkowsk!i oraz lgn. Przybylsku; zastę
pcy Antoni Stroszyk i Idizii Bosy~ re\vi7,.o. 
pcy Antoni Strożyik i Idzi Bosy; rewuzo
rowi'e kasy na przyszły kwtarteł Walemty 

Ant. Szczublewski, sekr. 

Pamiątki po bohaterze. · 
Ntedaleik.o Chęcin, (w Polsce pod Mo

s.kalem), w pmvneaiie wl-Oszcz0wsklim, w 
Oikolicy lesi!St:ej, leży starożytna wiieś 
Czarnca), ko1ebka ,i moigila jednego z bo
haterów naszej przeszlośct, który ·niie tylko 
byl wiieFkiilm wojo'W'niikiem, lecz i iako oby
watCll. bez skazy prze.sZ\eldl do ni·eśm1erticl
nośqĄ. Bohaterem tym - Stefain Czam1ec
ki, pogromca Szwedów Rz1eczypoispolitej, 
niezrówi11any partyzant i wódz, prawdzir
wy sługa ojczyzny, co „nie z soli, aini z roli 
ale z tego co balii", urósl na bohatera na
rndO\.\"ego. 

Urodzn1l się on w r·aku 1599 we \VSil. 110-
dzinnej Czarnca, a w11ęc przed sześctiu laty 
minęlo trzechsetlecie tego druia, o którym 
nikt, zdaje silę, spoleczef1stwu, należycie 
ni~ przypomnfal. 

Nie ty~ko urodziil Sd.ę w Czarncy, lecz 
i tam wywczasu zażywał w rzadikiich w 
swem życiu przerwach pomiędzy służbą 
żofoierską, oraz tamże zlożoruo jego szczą
tkii śrni1e1ielne. · Umarl Czarniecki, jak wia
domo, w lutym 1665 r., wracając d-0 domu 
z bitwy pod Sta w~szczami, w której od
mósl ranę. Zwl-0ikii na razie odwriezioITTo 
d!o Warszawy, skąd jednak wkrótce spro
wa<l.zo111ie byly do Czairncy i tam w gro
bach rod?.Jilfly Czarnieckd.ch pocłiow1ane. 

A \.vięc skromna dziś \Vieś we Wto
szczowskiem kryj,e \\' sobi·e pro·chy jednic
go z naiwiększ.ych Polaków .i1 jest skarbni
cą v.11ielu po 1rnm pamiątek. Wyróżnll.a się 
\VJŚród nich piękna świątynia .. ufundOlWama 
przez. Czarnieckiego w r. 1659. ZbudO'\Va
na z cegły i kam1ienia· w stylu ,,rococo", 
wrnz z dz:w01rnicą, przetrwiala do dzisiaj 1i 
zav.nie ra: cały szicreg pamnątek po boha:teirze 
~ jego rodzinie. Wnętrze jej zdobią wspa
ni.ale sztukateryc styJ01we, a wielki oltarz 
naueży d<J untkatów okazatości ii smaku. 
Oltarz tien, trz~rmainy " styłu ,,rococo", 
otacza szereg p.ostaoi rycerskich. co spra
"\Yia- charakterystyczne: wrażeniie 1 odrazu 
nasuwa myśl , że przez rycerza mus~ia? być 
ftmd orwainy. 

Prócz tego w świątyni! tej przecho
waiłY. ·si~ następujące pamńątki 

Portret Stefana CzarruieckJego, na de
sce, ,:i,1 postaci rycerza: z bulaiwą na: kmu. 

Krzyż srebrny 1~ lo.kda w:ysoikości, 
z cyfrą li herbem Stefana Czarnli1ec·kd1C·gl.}. 

!(foli eh maly z napJsem hetmana, dar 
St·e.fana1 Czarnileickiego a Jego brata Woj
ciiecha. 

Część cza·pra1ka, 'Vkanego s1rebrem, zdo
bytego na J(aroln.I GustaiM·e, slużąca obec
rnie zai kaptur u kapy. 

Dwai ornaty biiiaty i zielony, z herba
mi Czairt1li1ecklich. 

Chrzciellnilca marmurowa, artyistycz
nej roboty, z herbamu, Czaimieckdch. 

Opts z.aJ'iożeniiai kamiem~ węgJlelnego z 
mku 1640. 

La.i\viki w kościele <lębowe z herbami. 
Maty, obozowy obraz N. M. Pa1n:ny 

na blasze srebrnej, 
Trzy <lizwony naiz.naiciinliejsz.c w oko

licy, 'Z których jeden mai wa2yć przesz to 
3000 fu.ntów. 

W reszcie kilka .napisów łacińskich .1 

polskrlch na tabLfoach marmurowych, ai 'J)IO

między nilmi• grolbo1wa: tablka Stefana, na 
której wYłilczone są goldnośd il zwycię
st:wa wielkiego rycerz.a. 

W p-0bbiżu kościlOla stał niegdyś za
mek;, z iktóreg{)I atołli fQlbecrrui.e nfiie zostało 
nile, prócz dcmmiemainego mi1ejseia, nazy- · 
\Van.ego przez lud „zamczysk.nem". 

Cz.arnca przechodZlilai w różne ręce: 
w r. 1560 diz!iedziczyli ją Leszczyńscy, póź
nii1ej Dzialyńscy, MOdlis.zt€1Wscy, Gogolmv
scy i Maikółscy. Ostatnliio •nabylo ją To·w. 
akc. Izr. B. Poznańskiiego. które w tej oko·
Licy mai rozlegle do!brn ·il za:ktady przemy
stowe w Nitezn,a1nowi1cach. 

Gwarancya poczty. 
Nicda\vno temu podały gavety wuaido

mość, że 11st polecony (Einschreibelbni:ef) 
z zawartofoią 10 tysięcy marek wyslany 
przez bank pewien pocztą z Landshut w 
Bal\varyi nie doszedł na miejsce przez.na.
czenia, do Monachiium, lecz zginął w dro
dze. Widocznie rzecz m~ała stię tak, że dla 
zaioszczędzenia sobie oplaty za zabezpde
czenie pocztowe calej zaiwartości (5 fen. za 
każde 300 mr.), oddawca na mocy kwitu 
pocztowego zabezp1i,eczyŁ prawdziwą za
wartość w talk zwanem „to\Vla·rzyistwie u
bez.ptiecz\e•ń przesylek wairtośc~owych" i1 to 
za ba·rd201 ni1siką oiplatą. Ryzyko ta!kLegD 
towarzystwa jest wobe·c sum i enności po
czty i uczciwości 11rzędn1ików nie wielk.ie, 
natomiast w raz1ie podobnego wypadku 
powstaje dlJa, towarzystwa strata ogromna, 
gdyż oczywiśeiie poczta nie zwraca sumy 
nrlie deklawwanej, w tym razie owych 
10,000 mar1elk. Co poczta zwrócić za prze
sytkę zagubi1oną jest zobowiązaną, o tern 
rnie kaiżdy dostatecznie poinformowainy, nie 
\Yylączając tych, którzy z pocztą codzien
nie maiją do czynenia. Będz.ie więc rze
czą pożyteczną, j•eśli żwróciltny uiwagę na
szych czytelnilkó\V na najważniejsze punik
ta tej sprawy, tienn bardz;iej, że ktoś podo
bno mądry dopiero po szkodzie. 

Za zwykłe przesyłki. poczta niie 1d\a.je 
żadnej gwairancyi - bez względu na to, 
czy zaginęły bez śladu w drodze, czy też 
przypadkiem lub przez omytkę dostały się 
\V ręce obce. W obec olbrzymiej ilnśc1 
zwykłych listów - w r·o!ku 1902 przesłano 
w Niemczech 2 334 329 500 listów taki.eh -
jest rzeczą praiwi1e niepodobną, by poczta 
miałai bezustainny nadzór nad pobytem ka
żdego listu .i aby z -ogromnej lkzby prze
syłek szybko oodziennie pr.zechoozących 
przez ręce p~rsooalu pocztowego tenże 
późnDej mia.t w pamtięcii wyróżnić poszcze
gólny przedmiot. Ważniejsze więc doku-

li .-.„ --···-, 
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menty, weksle.~ t. p. najlepiej przesyłać w 
Uście poleconym. Za stratę takiego hiistu 
zwrnca pacz.ta wysyłającemu 42 marki,. 
bez: wzgilędu na wa.irtość rzeczywistą za
wiartości, nie płaci zaś me za uszkodzeJllie 
lub spóźinioną dostarwę listów polleiconych. 
Jeśli adresat Qdlbierze samą: tylko ko.pertę, 
próżną i wewnątrz niiepo~i1Sa11ą, uiważa sie 
całą· zawart()ŚĆ za: zgubioną, co robowi.ę
zuje pocztę oo wynagrodzenia. Zwrot 
straty powstałej zagramicą zależy od po
szczególnych koruwencyjniych uchwal (w 
ś\Vliatowyim zwitązku pocztowym wynosi. 
SO franków = 40 marek). Niektóre zarzą-
dy pocztowe n. p. w Stanach Zjednocz.o
nych nhel giwairantują za listy poleoone, c()• 
sJ.ę już: cz.ęgto niemile mścilo na wysyla-
jących z zaigrandcy. 

Przesyłek zwykłych paczek uskute-· 
czniiooo w roiku 1902 na poczcie ruiemiiec
lkiej 147 360 469. Trudno się dz:irwić, że 
przy tak ogromnym ruchu zachodzą zguby· 
i spóźnienia, - dość z.resztą . rzadkie. La-
dowanie paczek bowiem od•bywaić się musi 
z na.ctzwyczajną szybkośaią podczas krót
kiego przystanku pociągu, w czas1.e wichru. 
i burzYi, mimo śniegu i deszcz.u, wśród na ..... 
tłoku poidrcżującei publicz.nQści. Dość 
często dla przepełnienia wagonów poczt,. 
spóźnień lub braku dialsz.ego związku pa
czki zostawi.ć trzeba nai \.Viiększych sta
cyach przejściowych. W razie zguby pła
Cli. pocztai 3 marki za k~dy funt, niższą zaś 
sumę za paczikę mmejszej wartośc.i•. ·W ra„ 
zach, gdy wartość paczki przewyższa. 
zwyklą mia·rę (3 marki za 1 funt), wystar
czy <llai unilknięciai straty wypisać wartość. 
na przekaziie (Paketadres:se) u na paczce. 
Oplata za zaibezpieczenie jest na<izwycza~ 
drobna!: za każde 300 mairek 5 fen., najruiiż
sza 10 fe.n. Stratę· wynikłą z opóźni.onego· 
transportu, pociągają.cego za sobą stare: Oib-· 
niiżenie - cz.ęściowe lub całk01Wite - war
tości pacz'kd, poczta także wynagradza, 
lecz bez bra:nila w rachubę bieżącej ceny 
targowej. Jeśli n. p. s!kut:kt!em {)późniiooe
go zwią~ku pociągów zawartość przesyłki 
- n. p. świeże mięs·v lub ryby \V J)Orze 
letniej - zostata uszkodzoną, poczta pono
si stratę, chociaż j>ej wcale nie zaw1i'11lila. 
Inaczej rzecz się ma, j.eśli szkoda powsta
ła za grnni1cą, lub wyw10laną zestala niie
unlilknionem zjaW1i1skiem natury, albo też 
wyiniklai z naturalll1ego usposobienia samej 
zawartoścri. To ostatn/i1e częściej się zda
rza. Nie zaglądając do zamkniętej za
wartości paczkii, poczta wuedzieć rnie ma.że,. 
czy wewnętrzne opaikowanie jiest dostate
czne. OdblJorca n. p. tov. arów s.zklan
nych, iktóryi po otwarciu paczki zewnętrz
nie nieuszkodzo.nej znajdzie je skutkiem 
.n[edostateczne:go opakowank11 wewnętrz
nie uszkodzone, napróżno domagać si~ 
będzie u poiczty wynagrodze.nia, chyba, że 
jej wyraźnie udowodni nieostrożne obcho
dzenie si.ę z powierzoną jej prze'Syłką. Po
nieważ pacz:ki w wagonia.ch leżą jedna na 
drugiej, towary tatwQ ulegające uszikodu
ruiu muszą być taik zapakowane. by im na
c1Łsk lub wstrząśnienia nie szkndzily. Wo
góle baczną zwmcć naileży uwagę na dobre 
opako\\ anńe wszystk'ich przesyłek poczto-
wych. . 

Ważną jest kwestya zwrotu straty 
przy przesy~kach z deklarorwaną warto
ścią, a więc przy listach pieniężnyich (Geld„ 
briefe) i paczkach wartościiowych (Wert ... 
pa:kete). Z obu kateigmyi przesłano w ro
ku 1902 na poczcie niemtecki.ej 7 853 723. 
W razie -zguby takiej przesytki wys'O!lrnśó 
\vyinagrodzenia ustanawia się stósownie do 
podanej wartości; lecz jeśH się pocz.oie 
wyikaizać uda, że suma deklarowana prze~ 
wyższa ogólnie przyjętą wartość prz.ed:
miotu, natenczas wynagrodlzenie zastoso
wuje się do tej ostatniej. Zdarzyć ~ę to„ 



mo.że, jeśl~ n. p.. wartość drogi.eh koro.nek 
jest deklarowaną ·na 1000 mairek, podczas 
-dy we wszystkich lepszych sk!adach na
być ich można za 500 marek. - Ta.klie u
szkodzenie, n. p. częścriowa strata, Wel!rto
ściowej przesy tkJił pociąga za sobą wyna
grodzenuel ze strony poczty dochodzące do 
wysokośai sumy deklarowanej. Ponieważ 
.zawartość takich przesyłek jest po'czcie 
nieznaną, - odbiera je boW\l.c.m zamknięte 
i zalaikowane, - cale je.j staranie ograni
cza się tylko na tem, aby przy dalszym 
transporcile! przesyłka znaj dowala" się w 
niezmieninnym i I11ieusz,ko<lzonym stanie 
zewnętrznym. Dla pewności pierwsza po
czta przyjmująca notuje na aidrcs11e wagę, 
przesytki, którą znó.w dila kontrnJi, spraw~ 
dza poczta ostatnia. Odbiorca znajdujący 
przesyłkę w niieuszkc·dzonym -opakowaniu 
i zgadzającej się wadze uwalrnia pocztę od 
dalszej o<lpnwiedzialności, choćby ·i1 przy 
odpaikowaniu znalazł się brak jak;1 zawar
tości; przyjęciem w·i1ęc przesylki bez za
strzeżenia st\.v;ierdza, że stan prt-~dmiotu 
był przy odbimze zupelniie prawi<lłowy. 

Tymczasem przy przesylkach pienięż
nyych odbiorca rnie zawsze może spraw
dzić natychmiast opako" anie i zamknię
ci-e, by zauważy-C ruiepraw1i·dlo\.vości mni.ej 
podpadające, przieid odb~orem bowiem 
przesyłkr musi \\-ypelm:ć kwit (Abliefer
ungsschei.n). Dla tego adresat nie zrzeka 
si.ę swych pretensyj \\'Obec poczty, jeśli 
dOlpliero po odebraniu l'istó\Y pieniężnych 
szkoidę odkryje i odpowiedni urząd p-ocz
toW)~ o km bezzwlocznie po\Vi1adomi. 
Przy otwieraniu l~stów pieniężnych należy 
zamkn/ięcfa - a więc pieczęcie i kopertę
nic naruszać, lecz ostro.żnie przeciąć bok 
jeden, aby p[erwotne uszkndzenic, zrazu 
nie zauważone. pozostawić w stani.e nie
zmienionym. Do Dtwi!errania i sprnwdze
niia zawartoścŁ należy przywołać świadka. 

Prnekaz.em J)OcztO\\ ym (Postanwei-
ung) przyjmuje poczta g\varancyę za do

starczenie adresatowi pieniędzy rzeczywti
ście jej \\-płaconych. Ponieważ tychże po
czta nili~ \vysyła z jednego miejsca na dru
gie, więc też w drodze zaginąć nie mogą, 
stąd też przekazy są najpraktyczniejszym 
sposobem przesylarnia sum pieniężnych. 
co najwyżej może sam przekaz zaginąć \v 

drodze, lecz w tym razie zostaje on uzupel 
niony urzędowym duplikatem, co pociąga 
za sobą tylko opóźnienie wyptaty. (W ro 
ku 1902 przesłały poczty n1ftmieckie 
151 145 340 przekazów na 8 971 149 909 
marek.). 

Przy nakazach płatniczych (Postauf
traege) gwarantuje poczta najpierw za 
sam „nakaz" tak jak za list polecony (42 
mar!~·) i za opla-cone pieniądze. jak na prze 
kaz. Nakaz platniiczy uważa: się także i w 
tym razie za zgubiony, jeżeli zaginą dD-

Panna do towarzystwa. 
Powieść Ksawerego de Montepin. 

.t2) 
(Ciąg dalszy). 

Przez ten czas Honorata, szukając w 
myśli, komu moglaiby dziecko oodać na 
wychowanie, przypomniata sobie )lbogą, 
ale uczciwą wieśniaczkę, matkę dwojga 
dzieci, nazwiskiem Julia Vandame, zamie
szkująca z mężem w1ieś Nanteunl le ttou
dain. Nie wątpila, że ta kobieta pOdejrnic 
się nad dziewczynką op:ieki, zapewniiając 

calej rodzinie dobrobyt, bo opłacanej su
mą pięćdziesięc1u tysięcy frnnków ! 

Gdy tylko hrabia wrócił, dQzorczyni 
wspomnrnlai mu o swoim zamiarze. 

Co mni.e to obchodZ\;i ! - odparł '.)
schle. Nie chcę nic o dz.iecku wie<lziieć.„ 
dla mme jakby nie istn·[afo ... oto pieniądze 
przyrzeczone dla \vychowawczyni d pa
pier stcmpfowy na. pok\vlltlo\van)i,e z ich od
b.iDrn ... reszta jest mi obojętną. 

Po tych slov.ach hrabia wyszedl z po. 
koju, nie spojrzawszy nawet na nieszczę ... 
śliwą kobietę, tra\\ 1i·o11ą gorączką na łożu 
boleści. 

O piątej, gdy zamówrnny pGwóz zaje~ 
chał prz:-:.:td dom, tfonorata data hrabinie 
lekarstw0i na wyw1otariie sztucznego snu ·i 
otuliwszy d.zieck(} wsiadb z rniem eto \\ e.
hjkutu. ciągni<meg.o przez parę koni, ma
jących ją dowieś~ do oddalonego o trzy 
mile Nantcuil-le-łfoudam. Przybyła tam 
o ósmej zziębnięta wskutek sdncgd mrio-
zu. 

\Vc \\Si rozrzuconej na porośni.ętem 
1as2-m wzgórzu. o tej go<lzinie 1 w tej po
~-ze mlrn \\ szysHr.ie domy byty już na noc 
przymknięte; gdzieniegdzie błyszczało 
'światerko za szvbami. Powóz zatrzymał 
się przed oberżą a łioncrata: z dzil:ckfem 
~\ ys:c:d?a. 

kumenty dol.ączone do ,.nackazu", lub jeżeli 
wydane z.ostaly dlużnlikom bez \vyrr110żJmia 
od rniego winnej nałeżyto·ści. Gwarancya 
za pie.niądze \Vpla'Conc „za pobra.n;iem po
cztowem" (Nachnahme) jest ta sama, co 
przy przekazach; w tl;;111 bowiem sposób 
odebraną sumę pr.zesyla poczta przeka
zem . 

Wszelkie prctensyc do \\"ynagrndzema 
strat zglaszać ma oddawca - jeśli1 nie oid.
stąpiil swego prawa odbii1orcy - i to u ie
g.o urzędu po.cztowego, do którego oikręgu 
poczta odbierająca rzesyłkę należy. Re
klamacyą po•dać należy \\' przLed.ągu sze
ściu miesiięcy, lkząc od dnia oddarnia prze
syhki. Lecz zgloszennem reklaimacyi u ocL
powiedniiej \x.rladzy poczt przerywa się 

czas przedawnienia. Odd~nn:a nii..:. tra.ci 
\v1~ęc swego prn\va, choćby sprawa <Lopie
ro po uplY\V;ie sześc.:u miesięcy rozstrzy
gnięta być miala, co się tylko zdarzyć 
może w wypadkach zawikłanych. 

„Po.radni1k dla spółek". 

Ziemie polskie. 
Z P!'U§ .lachoó.nirib ·?farmi1 i M111$~ t . 

Janiszewo pod Pelplinem kupił p. Le·o.n 
Trzebiński z p-0d Inowrocławia. 

W Michałowie pokłóaily się przy plu
kam.u bielizny w Drwęcy dwie teściO\\ e 
o swoich z:ięciów. Od kłótni przyszło ·do 
bójki, przyczem obie teściowe wpadły do 
rzeki ·i utonęły. Ciała ich wydobyto z wo
dy. 

l(widzyn. Komornik są<lovv·y Dukat 
z Ber1ina1 który bawił na wakacyach z ro
dziną u szwagra swego w Nebrnwic, po- ! 
szedł się kąpać i utonąl. 

Toruń. Apteka na Mokrem przeszła z 
rąk p. Jana Garczyńskiego na własność p. 
Tadeusza I(uczkmvsbego, dr. chem~i z 
Gniezna za 170,000 mr. Pan Dr. Kuczkmv
skii przejmuje ją na wtasnoś:. z dniem 1 
września r. b. Nowemu nabywcy szczęść 
Boże! 

Z Wiei. lir Poznańskiego. 
Wieszczeczyn. Za staraniem ks. prob. 

Nowickiego odbyla się od 1 do 7 lipca mi
sya w Wieszczyczynie. Na jej zakollcze
nie przybył najprzew. ks. biskup Likowski 
i bierzmowaL 

Gniezno. Zmiany nazw miejsco\\ ości 
to u nas Q1becnie niestety nic naidzwyczaj
ne1go. Ale szczególniejszych zmian do
znała gmUna Lubo1wskiie Olędry w powie
cie gnieźniieńskim. W sprawtie tej piszą 
do ,,Lecha" : 

Nasza gmina najprzód nazywala się 
„Lubowskie Olędry" potem Lubowo łiau
land -·potem friedensort. Teraz i ten no· 
wy friedensort zniknie z mapy p{)lwiatu 

- W ejdzic pani na salę? - zapyta! 
\Yoźnica. 

- - Powrócę za chwn!ę - a.dpmviedzia 
ła zagald.!nfona - zamów· wieczerzę dla nas 
obojga n.iech będzie gotowa, gdy przyjdę . 

- Odjeżdżamy zaraz w; nocy? 
- Nie inaczej. 
- Po ·dłuższym wypoczynku ko!l1lc 

nakarm~or.le będą rnogly ruszyć w drogę. 
Jak zwykle podczas mroźnych n{}cy 

niebo byfo pogodne; g\\ iazdy blyszczały 
migotLiwym blaskiem. 

tto.norata puścila siG wązką boczną 
. dnożyną, prowa<lzącą do malej wieislkaej 

osady, otwmzyla do izby dość obszernej, 
gdz!ie za stolem w pobliżu komina sie<lzieh 
Ju1ia Vadame, mąż jej Mikołaj, ornz dwo
je dzieci dziew1ięcio•letni chlopi1ec Juliusz i 
su.edmnoletnia Teresa. 

Ogiefl •na komin~e o.świeca! wnętrzu 
skmmnic umeblowane, ale czysto utrzy
mane. 

Widząc \\chodzącą lionoratę. gospo
dyni postąp11ia ku niej parę kroków. 

- Czego. pani sohie życzy? - PY
tala. 

- N~e p;o·znajesz nrnic, Julio? 
. - Ależ tak... przepraszam„. to pani 

tlono.rata - zaw•otafa wicśrnaczka - sia
daj proszę i ogrzewaj się przy ogniu.„ 
Co trzymasz pod płaszczykiem? ... rzecby 
można małe dziecko ... 

- Zgadtaś.„ śliczne niemowlę.„ patrz 
tylko„. 

Juliai wzjęla Oabryt~lkę na lwlana. i n
calm.rnla ją pieszcw1liwiic. 

- Ładne maleiistwo - za11r\\ ażyfa -
może chcialaś oddać je do mnie \Y mamki? 

- Tak jest; przy by\\ am je'<i.yni:! w 
tym celu. 

- Niie mam pokarmu; T;!resa jest mo-
iem najmlodszem dzieckiiem. 

- Wychnwasz małą na flaszeczc~. 
- Rzecz niemożhwa. 
- Dl<Lcz~go? I 

• ii 

gnl·dnie11 kiego. Na zebraniu gminncm 
dnia 27 lipca ucl1\rnlono połączyć grrnnę z 
nowo ut\\"Orzon<l wsią kokrnizacyjną Pie
rzyska - \Viidau. 01}.ie gm~ny nosić bę
dą wspólną nazwę Widau. 

Niemcy w gmin!ic mają przewagę, bo 
razem 6 glosów. Polacy mają 4 głosy. 
Niemcy naszych przeglosowal1. Ubole
wać trzeba jednak, że nasi też uchwaJę 
podpisali. Chociaż wiedzieli, że Niemcy tich 
przeglosują, powin111i b1Yli protestawać •i 
uchwały 111G podpisy"·ać. Przynajmniej 
byliby honor swój i godność narodową 
zachowali. 

W Granowie uderzyl ·w nocy dzisiej
szej piorun w stodołę domi1nu1lną i1 spali! 
ią dcszczętnie. Gronowo należy do pp. 
Dzia!yf1skich.· W oborzie; spahlo s,ię okol0 
l OO sztuk bydla. Wyratowano zaledwie 
50. 

Strzelno. W .,Dz. Kuj." czytamy: To
\\ arz.ysrn·o gimnastyczne ,.Sokół" w 
Strzelnie zamierzało w tym roku, jak PJ 
inne lata, urządzić popisy gimnastyczne. 
Policya 'jednak ,,pozwDlila" na to jedymc 
ze znanem1 już ograniczeniamrt, a więc tyl
ko w zamkn:iętem kółku i bez pa11. .Mimo 
to .,Sokól" strzeliński urządzi:! popisy w 
uiedzielę 6 b. m. w ogrodz,:e pani Łowick:iej 
wobec publiczności wyłącznie męzkici. 

Swięcichowa. Szczególny widok 
przedstawiają akacye przy tutejszej szosie. 
Już drug.i raz w bieżącym rokn bowiem 
pokryły się bujnym kw.:atem. Tc same 
drze\\ a zakwitiy i \V roku ub-:egłym dwa 
razy. 

Pogorzela. · Piorun uderzyl w budy
nek gospodarczy tutajszej szkoły e\vangie-
1~ckiej i zapalił g·o. Straż pożarna zapobi~
gta rozszcrzeni·u s.tc; ognia na inne budynk1. 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Czerwionka. Wielkie nieszczc;ście na

wJ-edzifo famibę górnika Wyleciała. Zjadł I 
on w zeszłą niedzielę talerz warzonych ł 
grzybów. Wi~cz o rem czuł s.:1~ jakoś sla
by i, polożyf ~fę do łóżka, lecz nie zwracai 
zbyt wielkiej U\\·agi na to, tern bardz.;ci, że 
nie doznawał żadnego bólu. \V pomedzia
lek ranD jednakże rozchorowata się cała 
familia, i mus.iano z~wolać lekarza. Pomi
mo wszelkich jego usEfO\':afl zmarł naj
przód najstarszy 10-letn1 chłopiec wśród 
okropnych boleści. a ·wkrótce potem drugi 
9-letni chłopak. Także i żona Wylec:o!a 
przypłaci prawdopodobnie ż:ycie.m swą 
nieostróżność w zbieraniu grzyb. 

Jest to znów przestroga dla kobiet na
szych, ażeby zachowaty jak najw~ększą o
strożność przy zakupnie grzybów. 

Bytom. Ciekawy proces toczy! sfę w 
tych dniach przed tutejszym sądem law1ni
czym. Policya bytomska przeslala S\\ eg0 

- Nie miiałabym na to czasu„. oboje 
z mężem pracujemy dzicfi cały i zalc:d·wie 
WYŻY\\ ić slię nmżemy. 

- Dziecko do waszl:go domu \\ nics.1 c 
z sobą d-obrobyt. 

- Dobrobyt! - zawolal Mikolaj -
trudn0 \\" to. uw1erzyć, lubo po.żądaną by
taby taka zmiana losu. Suchy chleb ni2 
bardzo smakuje, a człowiek nic może n~m 
najeść się za\vsze do syta. 

- Od was zależy ten chleb suchy za
stąp~ć smacznem jadłem, a nęd12ną lepiankQ 
wygodnym domem z obórką, pełną mlecz
nych krówiek, ze stajnl! ą dla k0n1i roboczych 
z kilku morgami żyznego gruntu w dodat
ku - ośw.i.adczyla Honorata. 

- Żartuje pani sobie z ubog.=ch ludzi 
- '' trócita .T ulia nicd0\\\1erzająco. 
~ Mó\Ytię szczerą pra\vdę - zapewma 

lai do.zorcz.yni - należr tylko za<loś6 uczy
nić memu ż.qdan·iu. 

/ 

XII. 

Jakeż to żądanie? - pytał Mikołaj, 
wpatrując si-G w przybyłą - czy zgodzJć 
dzić się na ·nic mo.żemy? 

- N11c latwiejszego; chodzi o to tylko, 
abyśc1ie wzięli na wychowarnie tę maią 
dlziewczynkę, obchodz.:1H się z nią, jak z 
własną córką, gdyż pr.awdopo·1obnic po.zn
stanie przy was na zawsze. 

- Więc to dz1tecko porzucone? 
- Tak, ch\\1ilowo przynajmnieu; da-

cie jej odpowiednie wykształcenie, nie po
wiadamiając jej, że nie jest waszą córką. 

- Wyksztakcnie - po.wtórzyt M\".lko ... 
fai.i - ono drnga kosztuje.„ chcą zro:bic z 
tej malej rozumną pannę ... ileż za to dają? 

- Pięćdziesiąt tysięcy franków - o-
Ś\\1;adczyla dozorczyni z naciskiem. 

- F1Ię~dzn.csiąt tys1ięcy franków! -
za°"-olaJ.~ malżo·nko\vie zdumi'.eni. 

- Gotó\vką? - do\\iarllywal s·ię "\\ie
śni ;ak z oczanń1, świecącemi poiądliv.rością. 

- G ·Jtówt.~, ktGrą m.2-m \\.kieszeni -

czasu ni::iakicmu AuguS(Yi10"\\"i Gus~ier(J\\ r 
mandat karny w ySOJk-0.śc.i· 10 marek za me
prawne noszenfo orderu papieiski.e.g<). Gu
sner niie zaplacił kary, lecz o<iwolat ię d() 
sądu, który w tych dniach zajmowa{ s.1ę tą 
sprawą. 

·\V toku rozpraw G. zeznal, że przez 
3.% roku study10iwal w Loreto w vV!oszech, 
poczem przy.stąpil do k·ongregacyi, która 
\V tern świętem miejscu się znajduje. Za 
gort:.\vość, którą okazał ' 1 rczszerzaniiu tej 
kc.UlgregacYjb ·otrzymal był 14 \vrześnia 
1903 r. od m/iejSCOWeig-0 bis.kupa ÓV1 Order 
papiesku. za,żądał on, by pOl\VGła:no. jako 
Ś\1.ltadka aż samego• Papieża wraz z bisku
pem z Loreto. Sąd jednalkże nie rnógl się 
przychylić d>01 tego życzenia pom~mo naj
lepszych chęci, natomiast postanmv1ił od
roczyć proces, i zażądać wprzód foforma
cy:i n ks. kardynała Kappa, jeżeli oznaka, 
którą Gusner nosi, jest orderem papi ~skJim, 
czyli tylko· pwstą oznaka reJi.giiną. 

Z hmych dziehtłc Pr. hld. 

Częstochowa. Na n<rwo i p-i1~km,; " Y
restaurowanej wieży Jasnogórskiej usta
wionym będzie t. zw. „Cai"lllon" sk l'1daią
cy się z 36 dzwonów hannon.!jnie z.:sra
wion~vch. Za pomocą stósownego m~ cha~ 
chanizmu. jaki obmyślJ wykonaw..:a w 
Belgii (Malines) o<lgry\Yane będą p.ic~.ui na 
cześć Najśv>. Maryi Panny. - Aieśn: gra
ne będą co godzinę - co pól godziny i co 
kwadrans. W czasie "iększych urnczy
srości wykonywać będz; e .można inne pie
śni do.wolne za pomocą klawiatur:.· polą
czcnc:j z dz\Yl()nami. 

Kraków. Dzień 7 sierpnia 190- r. po-
" ·ini cn tiyć zapfisany złotemi głoskami \V' 

dziejach porozbiOrowych naszego narodu: 
Zamekna Wawelu , siedziba niegdyś królów 
polskich, po wiekowej ponic.w1i.erce, wrócił 
\\' posiadanie kraju. 

Co się z nim dalej starie, to już j ' St 

rękach naszych. Nie mcżna am na chwil 
wątpić, że celem zach o\ rania1 i utrz_ mania 
tego narodowego klejnotu. a w:idomego 
znaku naszego cdrodzenia. nie braknie ani 
oiiarności pub I' cz.n ej, 2!1i ofia.rnośc1 k raju 1 

ani ludzi facho\vych, którzyby wielkiemu 
zadaniu podołali. 

Zadaniem na: dziś, jest kons rwacya 
tego co pozostalo, cd dalszego zniszczeni:a, 
a \v1ięc opatrzenie gruntowne dachó i ·o -
kien. 

Czyby nie bylo także rzecz~ \\"'kaza-
. n~ - pisze „Glos Narodu" - i prnktycz
ną zorganizowanie straży specyaln·ej, mo
że z Weteranów 1863 r., pod który;:h nad
zorem, w pewnych godzinach możnaby 
zwiedzać Zamek, taki, jaki dziś jest, za od
po\viednią oplatą. Zaintereso:\vafoby t() 
ogól naszej .ludności. dało możność przy--

przytwierdz:i!a ttonorata - "·.ypfacę ,,-am 
pieniąd'Z.e, gdy tylko układ stan.ie. 

- Ale g0dzimy się chętnie! - za.wo
Jala Julia skwaphwi:e - weźmiemy na WY-· · 
chowanie to ślikzne ma.Jieństwo, będziemy 
je pieścili, dogadzali mu, wycho\\ runy na 
piękną pannę, wszak pra\\-da, mój stary? 

- Rozumi·e się, że dziecku ptas~ego 
mleka nie zabraknie u nas, tak pe\\·no, jak 
s1'.ę na.zy\vairt1 Mikołaj Vand!ame. 

- Widzę, że umowa nasza dojdzie 
prędko 'do skutku - mówUa finno rata z 
rozjaśn)Jc-ną twarzą, wyjmując z kiesze.nii. 
paczkę banknotów, oraz p·a~er stemplowy 
\\ręczony jej przez hrabi;:go. - l\fade tu 
atrament i pióro? 

- Mamy wszystko, en po.trzeba -
d-;)\rnd:zib J 1..tfa, 'Przynosząc buteleczkę z 
atramentem i za.rdzewialą stalówkę. 

- Pliszc11e, oo· wam podyktuję - rze
kia doz-orczyni. 

- Co trzeba p1~sać - pytał z \\TOdZD

ną \\ .uśni2.k-0m nieufnością Mikolai. 
- Pokwdtowanie z odbioru dziecka t 

pi eniędzy. Bli.erz za pióro: 
„Ja niżej podpisany - dykt-owała do-

zorczyni - zeznaję, żlel odebrałem z rąk 
pani tton·oraty Lefebre, dztalającej jako 
mandatarynszka osoby, nie życzącej \vyja 
\':ić swe;go nazwiska. d~iewczynkę, wyda
ną na świiat przed - d,v~dziestu czterema 
godz1:nami, imtcniern Gabryela. Zobowią
zuję się ninieiszem dziecko to \\·ychowy: 
wać jakby swoje \\'lasne, <la.ć mu staranne 
wyksztakel1Jie naukmve, otrzymawszy ja 
ko wynagrodzenie z.a trudy i koszta tak 
\ rychowania, jaik nauki sumę pięć'dzicsię
ciu tysi1ęcy franków, która to kwota stano
wić ma wylączm:\, własność moją. Pani 
Honorata Lcfebre da!Cłi m:i formalne zape
wnienie, że dzilecko "'pisane ·zostało lcgai~ 
nie do ksiąg aktów cywilnych w miejscu · 
swegn urodzenia. Przhze.kam uroczyście 
nie wyjawi.al~ mgd'y dzie,vc.zyn1ic, że nie je--
s~cm !ci ojc~m„." 



jezdnym re.da.kom do Z\\ ~edzania tej sikar
bnicy pamiątek, a może i pobndzilo doży
wszej ofiarnośai. - Rzucamy myśl, n1ech 
ludzie wplywu i stanow,iska - decydują, 

Nie od rzeczy może będzie tu przy
pomruieć, że ostatnim burgrabią Zairnku 
krakowskiego z czasów Stanisławai Augu
sta, byl zmarły Wl 1863 roku w wLeku lat 
95 Aleksander Bzowski . Ostatnim klucz
niildem „patacu" - I(owalski, któr121go 
imienia nawet h!istorya nie do.chowała, ;;. 
który umarl z rozpaczy przeko:nawszy 

siię, iż Prusacy oddając Zamek na Wawelu 
Austryak·om, w styczniu 1796 r. zlup1iJ;i go 
i zabrali- skarbiec .. 

Ostatnim wrotniczym, który strze,gt 
bramy zamkowej, byl Urban. - -

'7 '* ' ł. • rcznv~t s~rorr.. 
Osterfeld. Pol.icya \\ yk ryta tu bandę 

oszukańczych graczy w Hczbie 8. Przy
jcżdżaJi. ()Ili w drni wypła·ty i ogrywali lu
dzi przy pomocy kart fałszywych lub po.
znaczonych. 

Gelsenkirchen. W kopalni ,,Rhe.in
Elbe." zostal okaleczony górniik Bongartz. 

Rotthausen. Górnrnk Heidlenreich zo
sta ł w kopalni „Dahlbusch" okalecziony. -
Generalny <l'yrcktor tejże kopalni T-01mson 
Hmarl po 5 latach zarządzania kopalniią, 
·wspomnianą. 

l(oszta osobistego przedstawienia się. 
Pe•'\\ na firma handlowa ogłosiła w gaze
tach. iż poszukuje podróżującego kupca. 
Warunkiem przyjęcia było osob.ste przed
sta\v ieme si ę. Na ogłoszenie to reflekto
\\ al pewtien podróżującyn, który przedsta
wi\\-szy się os-0b~ście właścicielowi firmy, 
rnic zesta l u\vzględniony. Wskutek te.go 
zażąda ł z.wrntu kosztó\v podróży. firma 
odrzuci ła to żądanJ e; podróżujący zaskar
ży! ją . Wyni:k procesu byt ten, że sądy 
przy.'.::nary poszkodowa:n etmu pod różujące
mu sJuszność i skazały wspomnianą firmę 
na zapłacen1:e' mu kosztów podróży oraz 
poniesi enie kosztów sądowych. 

Wystawianie towarów na sprzedaż 
podczas jazdy \\r wagonach kolejo1wych 
jest cdtądi rozporządzeniem ministra robót 
publicznych zakazan.em. Mdnister opiera 
swe rozporządzenie na wyrnku kamerge
rychtu berl i ńskiego, w którym został uka
ranym pe\\~fen wędrowny handlarz. 

Berlin. Ważny wyrok wytlał sąd zie
miai'1ski w Berlinie w spraw.ie pożycza!1ia 
pi·enilędzy p(}dczas gry hazardowej, W pe
wnym przypadku rozstrzygnął po-wyższy 
sąd, że nietylko przegrana w hazardz.1e 
nt.e moie być· wyskarżona, ale również i 
pożycz.ka, udzieJ.ona do hazardowej gry. 
Pożyczkę taiką należy uważać za dopoma
ganie do niemoralnych celów. Sprzeciwia 

\V~eśniak przerwał pi.sani.e. 
- l\fogę mieć klo.pot z tego p~wodu 

- rze.kt. - Jeśli mata doróslszy, zażąda 
kiedy swo:ch papieró\\' , swoj ej metryki, 
nie będę wiedz.ial, co odpowiedz11eć. 

- Na co mogą być jej potrziebne? 
- Choćby do zawarcia ślubu ... 
- Mamy na to ośmnaście lub dwaidzie 

ścia lat czasu... Przez dwa<lzieśa:)a lat du
żo wody przepłynie.„ Położenie zmieni 
się maże zupełnie.„ W każdym razie 
mógłbyś " ' tedy jej oznajmić, że ją powie
rzyli waszej ·opiece ludzie t___ni•eznruni, że o
biecywali wrócić po n.ią, że tego jednak 
nie uczynili 1 dlatego przywykleś uważać 
porzucone dziecko za córkę. 

- Ależ tak niie\\ ątph~\\ ie - przytwier
<lzala Julia - znajdziemy ZW\\ sze goto\.\ ą 

,dla: małej odpowiedź. Pamiętaj, że mamy 
otrzymać znaczną sumę pieiniędzy. zape
wniającą nam życie dostatnie do śmierci. 

Prukotfywający argument żony skto-
nił MiJrn!ajai do umoczenia na 110\\'0 w a
tramenctic. pióra. 

- Co dalej? - pytał lion·oraty. 
„Za przedstawieniem. niiniejszcgo- p~~ 

kwitowania bę.dę obowiązany Z\Vroc1c 

dziecko, jeśli tego zażądają". 
- Dz~ecko możemy oddać, ale ni" e pie

niądze - zaprotesto\ula wieśniaczka z 
n1iepokojem. 

- Nie oba\\~iajcie s;i ę - odparta d0-
zorczynii ze śmiechem - - zawarowane w 
kwi'Cic, że suma pięćdziesiąt tysi!•ęcy fran
ków przechcdz.i na wyłączną ,,~tasność 
waszą. 

- ·W takim razie wszystko dobrze .. 

się ona dobrym -0byczajorn, tak, że \\'Cdlc 

§ 817 kodeksu jej zwrot nie uprawnw do 
skargi. 

Socyaliści w Prusach rozporządzają 
2nacznemi funduszami. W lipcu \\ pfynęlo 
d.o ich kasy centralnej przes:zto 100 tys. 
mr. z dobrowolnych składek. 

Od . Ekspedycyi. 
Panu T. M. w Katlernberg. Pros11my 

podać adres rodz.tcó1w~ abyśmy mogli1 ·wy
sl.ać r!e\kłamacyę nia pocztę, bo gazeta jest 
przetk.a:zaina po.czc1i.e. 

.l\l)anotenstwo polskie. 
Langendreer. Spowiedź św. od sobo'

ty 12 sierpnia rano. Kazan.iia w niedzJelę 
o 0 12 .i o godz. 4. 

Wittten. Spowiedź św. od soboty 12 
sierpnia r a n o. Kazanie w n~edzielę o 
godz. 10 i o 4. 

Altenbochum. Kazanie w niedzielę 13 
sierpnia po p.ol. o gordz. 4 1 potem sposob
ność do spowicdz.1 Ś\\. i w po111iedzfa!ek 
raino. -·--------

Baczność Hochlarmark ! 
Oznajmia się szanownym członkom 1 

wszystklim Rodakom, iż nasze I(ofo śpie
\\·ackle urządza w rn;ec1zielę dnia 13 sier-

. pnia swą Jato\\~ zamkniętą zabawę na sali 
p. Wehnera w łfochlarmark. Porządek 
zabawy: od godz. 4 do godz. 1 wolny kon
cert w ·O·grodz,i;e wykonany przez 12 mu
zykantó\v dyrygenta naszegi0 p. Pietrygi 
z Bruchu. Potem dalsza zabawa z tańcem 
przeplata.na czterogfosmvym śpiewem. O 
F czny udzial prosi (2) 

Zarząd Koła śpiewu „RóżaLeśna". 

Towarz. św. Jana Chrzc. w Meiderich 
podaje do wi·aidomości· swym członkom ~ 
wszyistkim Rodakom zamieszkałym w 
Mciderich i okolicy, iż w niedzielę, dnia 13 
sierpnJia bierzemy udziial w pielgrzymce do 
cudownego miejsca w Kevelaer. Wyjazd 
z Mefiderich z głównego dworca rano o 
godz. 7 min. 8. Uprasza się szan. człon
ków .j szan. Rodaczki, ażeby się jak naj
liczniej zebral:i. Bilety mo~na dostać u ko
ścielnego Kauman. Pow\nien się każdy 
zaopatrzyć w kartę prowizoryczną. K. to 
pragnie książeczkę do p.I/e:Jgrzymki, może ją 
nabyć u p.rze\vod111kzącego i sekretarza. 

Feliks Kałek, przew. 

Tow. św. Antoniego w Frohnhausen 
{Essen-W est) 

donos.iu S\\·,ym czlonkom, iż posiedzenie 13 
sierpnia nie odbędzie si·ę o zwyklym czasie 
z porwodu wymarszu efo łierissen, lecz już 
o g. l po pot.. O liczny udiii:ll w żebranii'll 
prosi Zarząd. (1) 

ment wystaiwiony z licznemi btędla!mi orto
graficz.nemi, scho\va!a go do pugilaresu i 
rzekła: 

- Macie wasze pięćdziesiąt tysięcy 
franków... Przelkzcie, czy nie brak cze
go„. 

Mr1kolaj ch·wycil paczkę ręką drżącą i 
wrnz z żoną prz.erachowywa! razy kilka 
banknoty. 

Dziec.i wieśniaków z otwartemi ustami 
przy.glądaly się i przysłuchywal'y w15zyst
kiemu ciekawie; starszy zwłaszcza, dzie
w~ ęc:ioletni Juliusz nadstwiail uszy. Ani 
jedno1 st owo z pro\\ adzonej rozmowy nie 
uszło jego uwag:i. 

Honorata wstała. 
- Pani odchodzi już? - zapyta la go

spodynn. 

ży ... 
- Czeka na mnie wieczerza w {lber-

..- Zechce pani odwiedziać malą? 
- Być może ... jak wypadnie. 
- Vl ka,żdym razie proszę o nią być 

spokojną„. Sliczna .istotkai ma teraz ojca 
i matkę, którzy strzedz jej będą jak źreni
cy w oku. 

Julia mó\t.~ifa to szczerze. 
- Dztiecko jeszcze nie ochrzcone, u

przedzam - wtrą~ił1a dozorczyn~. 
- Jutrn pójdziemy z nią do probo-

szcza. 1 
Honorata pożegnała małżonków' Van

darne o trzeciej zrana byla już z powrotem 
w CompiegUJe. Zastata p3.na de Vadans na 
nogach. 

- Interes zalatwiony - ośw-iadczyla 

dozorczyni. 
' 

1 
- Co mam jeszcze pisać? - zagadną{. <o# - Masz pokwitowa·nie? 

Kobieta podała przywieziony papiier. Mlik o łaj. 
Dz\ało się w Nanteuil-le-łfoudain, 

!! ś' siedmn.astego grudnia tys:iąc ośmset sze c-
dzicsiątcgo trzeciego roku." 

- Podpisz teraz. . 
Mikiolai grubem n.ieksztaltnem pismem 

.nakrcśUf pcdp!s; lioni::·ratcic c!(:}czyta~a do1ku 

Hrabia odczytar treść dokumentu, na.
stępnf.·e wyjąl z szuflady paczkę banJmo
tów i rzekł: 

- Oto obiecane wynagrodzenie. 
- Dziękuję panu hraibiemu ... czy m(}-

gę jeszcze czcm mu się przysl'uży:;? 

Tmvarzystwo gimn. „Sokół" w Hórde 
urządza z.abawę polączoną z obchodem 
rocznicy sweg°' założenia, w n1ed!złelę 13 
bm .. na którą zapraszamy nam życzLiJWych 
Rodaków. Ka,pelę dostawi nam p. Pietry
ga z Recklinghausen. Początek o godz. 4 
na sali p. Lenzego, dawniej Baumbecka. 
(1) Czotem ! Wydział. 

Towarzystwo gimn. „&>kół" II w Marten 
donosi swym czfonkiom, iż w niedzfiielę dnia 
13 sierpn~a o godiz. 3 po pal. Gdbędzae się 
zwyczajne posiedz;eirnie na sali p. Spechta. 
O li.czny udział upra:sza się. Goście m;Ie 
widzil1ni. Czołem! Wydział. (1) 

Towarz. św. Antoniego w Reckl.-Siid 
·dono-sa S\vym czlonkom, iż w niedzdelę dnia 
13 s.Lerpnia o godz. 4 po pol. odbędzie się 
zebranie. Liczny udział pożądany. Goście 
mile w11dziianii. Zarząd. (Id) 

Uwaga: Zebranie zarządu o<lb~~ d:zie 
się zaraz pn naboże11stwie. Uprasza się, 
aby się wszyscy sta\v,ili. 

Józ. Mackowiak, c;l_kr. 

Towarz. św. Macieja w Holsterha11sen 
do1J1i0si szan. cztonkom, . iż w ntiedz:relę dnia 
13 sierpnia po pot o godz. 4 odbędzie się 
kwarlalne \\~alne zebranie. Czfonko\v.iei 
winni się wszyscy_ sta \Yić, p0t11ie''· aż są 
bardzo \Vażne sprawy do załahy•, enńa. Go
ście mile widziani. Zarząd. (l) 

Towarzystwo św. Józefa w Wattenscheid 
donosi szan. członkom oraz .Rodakom iż 
bierzemy udział w pu,elgrzymc:e do Ke~e
laer. Odjazd: w sobotę dnia 12 sti,erprnia ra
no o godz. 8 z dworca Westenfeld. &Jety 
można nabyć u pani Bt2ckman:1 przy ko
ściele po cenie 3,80 mr. Zarząd. (1) 

Towarzystwo św. l(azimierza w Baukau 
podaje do wiadomości, iż w niedzielę 13 
sierpni1a bierzemy udział \\ pielgrzymce do 
I\eve laer. Członkowie po'winni się staw.i~ 
w czapkach 1L oznakach w czasie nazna
czonym. Pierwsza Msza św. o godz. 5, 
druga1 Msza św. o godz. Yz6, o g·odz. 7 
bfogoslawieństwo ii zaraz p-0chód na d\\· o
rz1ec w Herne. Odjazd o godz. 7 min. 55; 
przyjazd -dn Kevelaer o godz. 10 min. 4-0; 
odjazd z Kcvelaer w poniedz,iałek po pot. 
o go<lz. S munut 16, przyjazd do Herne o 
godz. 7 min. 40. Chorąży i czlonkowie 
powinni być na P·ienvszej mszy św., na 
której będzie Komu111ia św. O liczny udzial 
w pielgrzymce pros,i Zarząd. 

Uwaga.: Dnia 20 sjerpnia po pol. o 
godz. 0 4 jest wa.lne zebranie towarzystwa 
naszego w spra\vie noW'ie\j chorągwi. 

Wszystkich czlonków zaprasza (1) 
Zarząd. 

„ 
- Tak jest; za~m1esz si1ę pogrzeba-

niem Z\vlok hrabiny. · 
- Umaria ! zawr0liala· Honorata. 
- Przed godz.iną... SzczęścJe to dla 

ndej prawdzirwe.„ Niech jej Bóg przeba
czy! 

Dozorczyni uklękłai przy łożu zmarłej, 
a pan de Vadans poszedl złożyć urzędaiwe 
za\\'1i a<lo.mielnie o śmierci żony. Przywo
lany Jekairz st\vierdzH zgion jej w następ
shY,i.e choroby. 

Na trzeci <lzień ciało Joanny pochowa
ne zostało na cmeintairzu miejscowym \V 

grobmvcu rndzi·ny Vadans; ża trwmną szl'i 
tylko stary odźwierny ~· hrabia. S\viat 
atrystoikratyczny w kitka dni późni1ej do•piie 
ro listami z żalobną obwódką powiadomi·o~ 
ny zaistat o śmierci hrabiny, której z.gon 
rnie wy;\vofat żadnych komentarzy. 

MaksymHian, zaniechawszy podróży, 
ponury, milczący, zamknął się w patacu 
swoim na.i uNcy Garanciere. Ze sluiby za 
trzymail tyhko Ifo.noryusza, kucharkę Zu
zannę i furmana Berthanda; ni e przyjmo
"''al nikogo z wyjątkiem swej siostry pam 
de ChalHns i s1iedmioletnieg-n jej syna Rau
la, którego kochał bardzo,. 

Baronowai de Oarennes '";raz ze S\vo,im 
FUipeJm odwiedzali go niiekiedy, ale hrabia 
okazywał 1im chłodną obojętość. 

Po śmierci starego Franciszka pa111 de 
Vadans c;sadzil w Ustroniu \\ charnkterze 
odźw•iernych wiekowe również malżefl
stwa, które jak w:idzieliśmy, przyjnmwalo 
Raula, \\fozącego zwłoikj, zmarł e.go wuja. 

Powróćmy teraz do doktora Gilberta 
de Vadains„ · 

Przypuszczając, że ugo<lzH śmiertelnie 
leżącego bez czucia na, zieimi1 brata, Oii
bart stracił glo\\. ę, uC'iekr, jak waryat, po
wtarzając sto\va, \\ yrażone przez spra:\vie 
<ll~'vego Boga d-0 pierwszego na Ś\\ i ecie 
morde.rcy: 

„I<a·infie. cóżeś zrobił z bratem t" o::m". 
(Ciąg d?.lszy nastąpi.) 

Towarzystwo św. Barbary w Dellwi~. 
W Jlłiedzielę dnia 13 bm. o godz . .3 pe;. 

pol. odbędzie się miesięczne zeł>ranie. O 
jak najldczlliejszy udZial czionkó\\" upra-. 
sza się. Goście mile wjdzfiani. 
(I) Zarząd. 

l(oło śpiewu „fiołek" w Rekl.-Siid (Broch) 
donosi ·wszystklim cztonkom, iż w niedzielę 
dnia 13 si:erpnia przed południem o godz. 
Yi 12 odbędzie się miesięczne zebranie. u„ 
prasza się, aby s.ię wszyscy czlonko\\·ie 
stawrn, gdyż przyj<lizie spr,awa zabaiwy 
POO obrady. Goście mile widziani. O jak 
najliicmicjszy udział prosi Zarząd. 

Uwaga: Posiedzenie zarządu jak zwy
kle. Lekcya, śpiewu będzie nai zcbran:iu o
głoiszorna. Sekretarz. (1) 

Towarz. gimn. „Sokół" w Diisseidorfie 
Walne zebranie odbędz~ e s"ę w nie

dz~elę dnia 13 bm. o godz. 11 przed po1u
dniem w 1-0lkalu p. Stripecka, ul. Kolc·ńska 
nr. 252. Szan. c.ztonków prosi o Ikzne i 
punktualne przybycie Wydział. (1) 

Baczność! Bracia Rodacy w Recklinghau
sen~Ost {HiiJien) i okolicy! 

No\ve zebran.:C TO\\· . polsko-kat. św. 
'Yawr~yńca odbędzi,e s1ię w niedzielę 13 
s1erpn11ia o godz. IlYz, na sali1 .,Villa Fran
ka" czyli. u. pani Schlepper w Reckling ... 
hau.sen. Zebrnni·e odbędzie s.ię na pewno. 
O liczny udział uprasza sję. Za: komit:t 
(2d) M. Dybizbaftsl<i. 

Towarz. św. Jana Chrzc. w Altenessen 
donosi wszystkim Rodakom \V Altern: ssen 
oraz w Karnap, iż w ni c dziielę dnia 13 sier
pnia bierzemy udział w pielgrzymce efo 
Kevefaler. Polaicy z Karnap przyłączą siię 
do naszej chorągwJi. Wyj:azd z Karnap o 
godz. 80 . Bilety winnen każdy u kościel
nego Neuhaus'a \Vykupić, pomi:e\Yaż na 
dworcu nie będą sprzedawane. O 1'. czny 
udzial w pielgrzymce uprasza się. (2) 

Zarząd. 

Baczność Rodacy w Altenessen ! 
Donosimy wszystkim .nam życzliwym 

Rodakom w Altenesse.n i okoł. cy, iż u
rządzamy dma 13 sierpnia latową zabawę 
na sani p. Schmitz, I(aiscrsaal, naprzeciw 
poczty \\ Altenessen. Zapmszamy człon
ków Tow. św. Jama Chrzc. z Altcnessen 
oraz gniazdo „Sokole". Wiedomo. że na 
chorąg.wi· Tow. św. Józefa w Alt!enessen 
znajduje się napis polski niemi1eckiemi łite
rami1, a nam ternz. robią zarzuty, choć my 
zalożyclielami tow.a1rzystw,a, rn:e byD:śmy. 
Chcemy napis usunąć, przez co powstaną 
koszta, więc upraszamy wszystkich, aby 
przybyli, bo chodZii o dobry cel. Sala cd
po,v1i1ednia1T "ięc każdy s.ię może natańczyć 
do woli. I(omitet. (2} 

Baczn'lś ćRodacy w Scharnhorst! 
W nuedzielę 13 sierpnia o.dbędzii·e się 

zebranie w celu założenia ,.Sokola" na sab: 
p. Iiamke, zatem uprasza. się .Rodaków z 
Scharnhorst i okolicy, aby ria zebrani e s.;ę
licz111i1ei staw,iJ.i. Zwołujący. (3d) 

Towarzystwo św. Piotra w Steele 
podaje do \Vliadiomości wszystk11m czion
kom 1l .Rodakom w Steele i ok()!icy, iż b:e
rzemy udział 12 bm. w pielgrzymce d() 
Kevelaer. Nabożeńsh\ o z blogoslawień
stwem odlbędzie s,i ę o godz. 5 rano. Wy
jazd ze Stk:iele-Siid. Bilety są do nabycia 
Ol gndz. 7 rano u pani Oottlob (.Restau„a
cya). Prosimy Rodaków, aby s'iG jaik naj
l!i:cznietl stawili. Zarząd. (2) 

Tow. gimn. „Sokół" w Duisburg-Hochfełd 
donosi wszystkim druhom i Rodak>(lm z 
okolicy, iż przyszłe zebranie odbędzie si~ 
w n.ieiclzielę dnia 13 sierpnJia o godz. 1 Yz po 
obiedzie. Proszę się na zebranóe punktual
nie i liczmie stawić, gdyż przypada k\v13.r-· 
talne zebranie. Pio zebranńu ćwiczenia i 
wyjazd na mcznkę o godlz. 4 min. 2 z 
d\\ orca w Duisburgu. \V zdrowem ciele 
zdrowy duch! Czolem ! (2) 

Wydział. 

Koło śpiewu „I(aJina" w Hillerheide 
donosi. \Vszystkim członkom, iż w niedzielę 
dnKa 13 s.ie.rpnia urządza pierwszą zabawę, 
nai którą s::ię wszystkkh czfornków rnpra-
sza. Tak samo upraszamy wszysbk:ch na
szych Rodaków z H\illerheide ·i okolicy, 
aby na naszą zabawę wszyscy przybyli. 
Początek o godz. 4 po pot Od czwarted do 
8 godz. koncert. Od ósmej taniec. Mu
z .ykę będziemy mielr doskonalą, bo ją wy
kona nasz dyrygent P. Pietryga z Brachu . 
Cześć poI~k'·ej pieśni! Zarząd. (3) 



Koło śpiewu „Wanda" w Laar. 
podaje swym szan. czlonkorn oraz. nam ży
czlniwym Rod.alkom zamieszkałym W• Laar 
1 okolicy do wiadomości, ~.ż w nie<lzielę dn. 
13 sierpnia urządziamy familijny w~ecwrek 
na sali p. Wiitenkemper. Początek o godz. 
4. O licz.ny ud.zial w zaba~e uprasza się. 
Cześć pieśnii polskiej! Zarząd. (3) 

łłimłl tii~tiHIH~~~~*~ lf~ 

Czeie ~ piehti! 

Koło śpiewaków polsk, „Dzwon'' 
w Essen 

urządza w ni·edzielę dn;iia 13 sierpma na 
wielkiej sali p. Matistra (Alfredushaus), 
f'ronhausenstr. nr. 19 

KONCERT 
polą.czO!Ily z przedstawieniem teatralnen1. 

Program: K.oncert p. Lawickiego z 
Bruchu. Śpiewy chórowe. Przedstawi.c„ 
in.ie: „Czuła strona", kome-Oya ze śpJewam1 
i tańcamL (SztUJka ta zasługuje na pole
cenie dla lubowników śpiewu). Następ.nie 
zabarwai z tańcami. - Program jest bardzo 
urozmaioony. M1anowicu.e zasługują na 
uwagę dwa nO\Ve chóry, które przez K0-
ło będą wykonaine. Początek koncertu o 
godz. 5 Po pol. Zabawa. jest zamknLęta. 
P.olecając stlę laskaiwynn względom kreśli.
my się hasłem „Cześć pieśni"! 

Zarząd. 

1!H~m~~H~~~~m~~:tt~~~ 

Towarzystwo św. Jana Ew. w AltenbOgge. 
W 1niedzielę dni.a 13 bm. o<lbędzie się 

walnie! zebranie i obór nowego zarządu o 
gooz. 5 po pol. o riczny udział uprasza 
się. Wronecki, sekr. (ld) 

Towarzystwo św. Józeia w Dahlhausen 
donosi swym czlon~om, oraz towarzy
stwom św. Waclawa i K.oła śpliewu ,,Lut
nia" w Linden, które już zaproszenia ode
braly, iż w rniedzielę, dnia 13 sierpnia to
warzystwo obchodzi pierwszą rocznicę na 
sali p. Schillera w Linden o godz. 30 po 
pol. Najprzód przywitanie gości przez 
przewodniczącego, pofem koncert i dekla
macyc. Na ostatku P;tękny teatr p. t. „Blo
g.8sławieńs t\\'O m'.ł.tkf'. W końcu tanjec. 
CzlonkO\\-·e to\\ arzysh\- placą wstępnego 

50 fen., geście 75 fen. O liczny udział pro
simJ· ĆzfonkÓ\\l i g o ści. Goście mile w1-
dzia":. (7ł'Jnko1\~:ie \\·inni się w czapkach 
i oznakach stawić. (3) 

S. Chmielewski, przew. 

Baciność Rodacy z parafii Zakrzewskiej 
w powiecie rawickim! 

Niniejszem zapraszam wszystkich Ro
dakó\V pracujących na obczyźnie na 
\\spólną pogadankę w niedzi·elę dnia 13 
ierpn;a br. przed pał. o godz. 11 w lokalu 

p. Nussbauma w Herne, Bahnhofstr. nr. 72. 
Na tei pogadance chcemy się porozumieć 
wedle sprawienia pamiątki dla kośc10la 
naszego. O l!3.skawe przybycie pros.i 
(3) Józef l(rawczyk. 

Wielki wiec w Gerthe dla Polaków i Polek 
"r sprawie opieki duchownej w parafii. Ger
the (}dbędzlic się w nii.edzielę dnia 13 sier
pnia o g<Jdz. 3 po J)Oł. na sali p. Sockehn,~ 
da na który si ·ę wszystkich Roda!ków 1 

R~aczki zaprasza. Komitet. (3d) 

-··~ 2czel. krawjeck. 
znajdzie ista.łe zatru
dnienie od za.rae (3) 

Jan Gawron, 
mistrz krawiecai 

Broch ul. Marienstr. 17. 
Zdolna 

Służąca Polka 
znajdzie zaraz dobre 
m ejsce. 

Czeladnik kraw. 
potrzebny zaraz. (9) 

P. Ochybowski, 
krawiec męski 

Borbeck Friedenstr. 56 

Wiec „Związku pracownic polskich" w 
Kottenburgu 

odbędz1ie się w niedzi•ellę dniai 13 ~ierpima po 
pol. o godz. 5 na sali p. Telschofa, na któ
ry się zaprasza: wszystkie siostry, zastru
dinione w pracy domow.ej i w tamtejszych 
fabrykach. Na porządku dziennym: orga
nizacya p11acoWJ111ic polsikiidJ!, ora:z inne 
sprawy dotyczące ka.żdą polską niewiastę. 

Na wi·ec ten zaprasza Slię taJkże rnbotników 
Polskiiich. O liczny udział w wiecu uprasza 
(d) „Związek pracownic polskich". 

Wielki wiec „Zjedn. zaw. poi." w Langen-
dreec 

odbędzie się w niediztielę dniai 13 sierpnia 
po pol. o godz. 1 na saH p. l(11rippinga. Na 
porządku obrad sprawy górnicze, nowela 
gómicza, reforma knapszaftowa, oraz <in
ne ważne s.praiwy, dotyczące każdego ro
botnika. Rodaków z kopalnli „Bruchstras
se" uprasza się, ażeby ze sobą przynieśli 
ustawy „Zjedn. zaw .poi." u książkę ·\VIY
ptaty (Lohnbuch). 

Bruckhausen! 
Mężem zaufania na Bruckhausen jest 

w mh~jsce Paiwla Galasa druh Benon Bu
dzińsk,, ul. Luisoostr. nr. 8. (d) 

„Zjednoczenie zawodowe połskJe". 

Wielki wiec ogólny w Bruckhausen 
odbędzie się w niedzielę, dnia 13 sierpnia 
o godz. 012 przed 'Południem. Poniewa2 
chodzJi o bardzo ważne sprawy, p-rzeto Ro
dakówi z całej pairafili łiamborn oraz oko
Jjcy uprasza się o liczny udział. 

WJec odbędzie się na sali p. Brinka, 
przy ul. Albrecbtstr. 

Za komitet Adam Słoma. 

Wielki wiec „Straży" 
odbędzie się w Dortmundzie w n1iedzi1elę 
dnia 13-go sierpnia o godz. pól d-0 4-tej po 
Poludniu na sali p. Schafera, narożnilk ulic 
Lessinga i LeJbmtza. 

!Program wiec~ 'i treść przemówień 
późnJej ogfoszone zostaną. 

Mąż zaufania „Stra.ży". 

Baczność pp. kupcy i przemysłowcy! 
W czwartek, dcya 10 sierpnia o godz. 

8 wieczorem. odbędzie się zebranie kup
ców i przemysfowców tutejszej okolicy \\. 
celu orrnówieniia bardzo ważnych spraw. 
Spodzdewam się, iż pp. kupcy i przemysto
wcy z Hamborn, Laar, Bruckhausen, 
Marxloh, Meiiderich, Obermarxloh. Busch
hausen n oikolky liczinie się zbi-0rą, bo u 
nich tu chodzi. Wiec odbędzie się na sali 
p. Brinka przy ·ut Albrechtstr. 

Adam Słoma. 

tłf}iH!f~tt{tit ~ W.~~tiHiH~ *~ 
Towarzystwo św. Jadwigi w Mengede. 

Szan czlonkowi 
P. WAWRZYNOWI BARTNll(OWI 

oraz jego towarzyszce żyma 
pannie ANNIE PAWŁOWSKIEJ 

\V Deusen, w dzień ślubu dnia 10 sierpnia 
r~ b. zasyłamy serdeczne życzenia w sta
n~.e malżeńskim. Szczęść Boże nowo
żeńcom! (1) 
ŻyczJiwe Tffw. św. Jadwigi w Mengede. 

Zarząd. 

Yłft!t~~HłOtf~ ~tłHlHlHtHtHfH~ 

~~·~~~*-ł~ó {~~o:l~~·~~~~(~· 
Wiec przedwyborczy w Scbonebeck przy Szanownemu i dzielnemu druhowi 

Borbeck W A WRlYŃCOWI IGNASIAl(OWI, 
odbędzie stlę w ni.edziielę 13 sierpnia 0 piekarzowi polshliemu w Altenessen w dniu 
godz. 11 przed południem na sa.11' p. ~ott- godnych Imiieruin skła<lamy jak najserdecz-
mann, ul. l(ronprinzenstr. przy kościele. niejsze życzenia i na .cześć jego z pełnej 
Wszystkich Rodaków z Schónebeck, Bor- piersi \Ą·znosimy gromkie Cwl:em ! ! ! 
beck i okohcy uprzejmie zaprasza Kilku druhów. 
Miejscowy komitet wyborczy polski na .._.._ Jj'f:..~~ 4 • ·~).-:1~·· .._„. 

•·~:I~*i,~.~~ł~'t~ł-•••••• I .. • ~ • I Dom murowany w Lub101u. * Z powin-.zowaniem Imienin! • Dom z ogrodem Siemowie. 
• -- .._ Gospodarstwa od IO do 50 mórg 

Szan wnemu Panu przewonnical\- • k l' K • i 
• cemu 'Towarzystwa ŚR. Ant~niego w • I w o o lCY r.z YWIR .a 
• Recklingh -Siid • pole~a n~ 8pr:umaz • • . 

• Wawrz. Kędzierskiemu • •· Fra~:~:.!'n)Krzywiniu, 
~ zasyłamy w d~iu je~o godnych Imienin ! 
• nasze szczere zyczems. .,,.. 

• Pan Wawrzyn Kędzierski niech żyje! • 

• Życzliwi : • 

POLSKA SŁUŻĄCA? 
POSiZUkuję dziewczyny na slużbę ,od 

zarae. Dobre miejsce i dobra zaplata. 
• J. M. W. Ch. F. W. L M. W. K. * Ignacy Miedziński, krawiec 

w Oberhausen, Nordstr. nr. 57. • ~~~~a • W •*•***••······· --~~~~~~-
DLA POLAKA 

Polecam mój boga.to z~patrzon!' 

w Nadrenii dobra sposobność! 
Dobrze zaprowadzooy 5 lat istniejący 

interes, i to polski skład cygar i towarów 
galanteryjnych zaraz sprzedaję z IJQWodu 
i•nnego przedsi.ębiorstwa. Obrót miesięcz
ny 2 tysiące marek. Wplaty 2 tysiąre ma
rek Resztę na: .cliogodne ooplaty. Lask. 
zgłoszemai pod Liit. W. 16. aż do 15. t. m. 
przyjmuje ,,W~r. ·Pol." w. Bochum. , 

skład skóry na po
deszwy i wierzchy 

jako też w1krawane podei&1wy. 
eholewy podlo& miary i wszelkie 

artykuły szew\\kie. 
Witten Wiłten 

Karol Balhorn, Z powodu wyjazdu w strony rodzin· 
ne sprzedam natycbm.Jast wszystkie me
ble domowe bardzo tanio. Adres: 

Oberstr. 4. Oher;itr. 4. 

(1) 
TEODOR I<RAJEWSl(I 

w Wattenscheid, Wasserstr. 22. 

Pierwsza po'ska fabryka 
cygar w Bremen. 

właśr. : Stampa i Sabatowski, 
poleca Rodakom swo,ie uajlepsu wyroby 
po nader niskich cenach i upraaza Roda
ków o łaekawe poparcie. 

Stampa & Sa~~:~ski, Bremen i 

p. Wojdeeh ()hwiłkow!Jki w Bru-

Postbestellungs-F ormular. 
Ich bestełle hiermitt bei dem K.a~erli

chen Postamt ein Exe.mp.lar der Zeitung; 
„Wian1s Polski" aus Bochum (Zeitungs.
prelsliste 128) fU August und Saptember-· 
1905 und zahle an Abonnement u. Bestell ... 
geld I ,28 Mk. 

Obige 1,28 Mk erhalten zu haben, be· ~ 

schemigt. 

. • . . . d. • . . . . . 100 .. 4 . 

Głównym Ja<>tępcą na W estf„lię jest P· 1 
Walenty MrosLowiak w Reck
linghausen-SUd, Leusbergatr. %1, jako td 

chu, ul. Marienstr. 9. ............ Kaiserliches Postamt 

Niedościgniony 'I 
wy b6r towarów.!_J 

Wygodna 
odpłata! 

CKredyif 
o -
Kredyt 1~ 

TANIO 
Skoro t rzetelnie 

tssładn l:łredytow. mebli i towaró!_I_ 

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

• 

fNajwi.;cej ele~. przedsięb. tego rodzaju w miejscu.I 
~· . 
i Przy zaku. p~ . ie ubrarua, kapelu;;z darn10 I· 

Przv zaknpnia mehii na.il. wag->t kuchenna da.rmo. 

!Dostawa bezpłatnie w d~Jm. Seida dyskreeya.I 
Kredyt także ·dla żamiejsco ych. ... ~ 

• ~. ... ' • ''-. • • .... l 

f ~ • ~ „ ' ~. „ I „ ' ·, ,:, :,:t:<~ • 

O ,. 
Ci) ' 
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Q 
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c.. -~ 

(d) gminę Borbeck. ~"V··· V• ~- V 
'---------------- [~rv-h.u!"1- .':-i!aJ;Ja-Oem . czcionkam· Wydawnictwa „W1a rusa Polsld~o" w Boch11m. Za dni'\. 1 i a}:lat~ ; r::clakcyt; u! oowierJziall;.r A n to n 1 Br e J s l~ i " >-..... •• 

~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~ 
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----------------------------------------__ ..... ________________________________________________ _.. __________________________________ ....... __ _.,. ____ ~_# __ _ 

Wychodzi codziennie z wyjątkiem dni poświatecznych 
Przedplata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
J mr. 50 fen., a z pdnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
„Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

W Imię Boże za Wiarę I Ojczyzn; ! 
Za inseraty placi się za miejsce rządka drobnego druk• 
ogloszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. Kto 
często oglasza, otrzyma rabat. - Listy do „Wiar~sa 
Polskiego'' należy frankować i podać w nich doklad· 

pod znakiem „t. polnisch" nr. 128. ny adres piszącego. R.ękopisów się nie zwraca. ! ____________________ ...;.. _________________________________________________ „t'· 

Redakcya, Drukarnia i Księgamiu .majd~jcj się w Boehum, przy ulicy : Malthe;:;erstrasse. - Adres: „Wiarug Polski", Bochum. -· Telefonu nr· 1414. 
p '*} •pnn;; g pl N' Fss==mJpjjb\&1& 

~-Rodzice polscy ~~zcie dzieci swe J 

•ówić, czytać i pisać po polsku! Nie jest 

Polakiem, kio potomstwu swemu zniem

czyć się pozwoli! 

Konferencya pokojowa we Waszyngtonie 
rozpoczęła obrady. 

\V arsc1nale marynarkj rozpoczęły się 
w środę o godzinie JO-tej przed południem 

' Portsmouth namdy konferency;u poko
jowej. 

Jakiie widoki ma za" arcie puko.ju, 
przesądzać nie można. Korespondent ,,Ru
si" depeswje co prawda z Mandżuryi, iż 
marszałek Oiama radził delegatom ch~ń-

kim w Ma11dżuryi rnzpnczą:: roboty po1lne 
gdyż wojna. zako!lczy sę niebawem! 

Przyjaźń angielsko-francuzka zacieś
nia sję: 

:Flota francuzka bawiąca w odw!i edzi
nach w angielskim porcie wojennym Ports
mouth dozm.la nad:·::r serdecznego przyję
cia przez ludność. króla i następcę tronu. 

W śro<lę przed p{)ludniem odibyla s,:ę 
parada połączonych eskadr, angJelskiei 
." rancuzkiei, przed królem Edwardem. 

Gazety angielskie i francuzkie z zapa
k m rozpisują ~ię o doniosło śc'.i przyJ::1ź

nych stósunków pomiędzy Angl:!ią a Fran
cyą. 

Polsk' język służbowy na koleii war
szawsko-wiedeńskiej zakazany! 

M·iil1ister lmmunikacyjny zakazal - jak 
donosi tel::gram z Warsza\Yy - używ~n~a 
języka polskiego w służbie na prywatnej 
ko.fei warsza\\·sko wiedeńskiej.· Tak więc 
,\' ygl4da w praktyce przeprowadzeme re
form p:::> zjeździe \\~ilhelma II z car2m w 
Bjoerkoc. Po-lożenie jest groźne. Spc;,
<lz i e,, · ać s: :ę nalciy ogólnego streiku. Jnk 
~ lychać, zamierza j ą zagranicznli a·kcyona
:yllsz e ponow!lic przedłożyć sprawę min i- , 
. . rowi. i 

I 

Telegramy, I 
l o n d y n. Donoszą tu dotąd, że dziś 

w czwartek japo1iski petnamocnik baron 
Komura urzedłoży pełnomocnikom rosyj
skim główne warunki p()kojowe, które Ro
sya uznać winna, jeżeli mają się odbyć dal- ł 
sze roko,wania. ' I 

R z y m. W rocznicę koronacyi, dnia 
9 bm., był Ojo!ec św. Pius X na uroczysto
stej mszy św. celebrowanej przez sekreta
rza stanu, ks. kardynała Marry del Val w 
obecności wielu kardyna!ów, ciała dyplo
matycznego i licznie zaproszonych gości. 

B e r l i n. U ministra dla spraw we
wnętrznych dr-a von Bethmann-Hollwega 
i w mir_fsterstwie handlu była dcputacya 
pracodawców budowlanych z obwodu 
przemysłowego re.ńsko westfalskiego. Mi
nister Bethmann Hołlweg przyjął dr~puta
cyę w obecności sekretarza stanu hr. Po
sadowskiego i zaręczał, iż rząd będzie 
bezstronnym. - Pracodawcy wydalili do
tąd ok of o Il tysięcy zorganizowanych 
vracow ników budowlanych. 

I 

Gclsenk3rchen. Z w.'ielką przyjemno-
ścią czytalem w:ilmomO'ść, że w Poznamńu 
zafożono t()IWarzystwo. „Straż", które ma 
zajmować się wszdkiemi spra\\ ami doty-
zącemi PoJakó\\. w zaborze prus.icim. Do ... 

prawdy, że w PQlsce takie towarzyst\\ o 

- :age+ -· „„ 
ko1rnie·cz1nie byl·o potrzebne, bo my toi na ob
czyźnie z. dumą po.w,tedzieć ~ożemy, że 
wyprzedziiUiśmy .Rodaków naszych w Pol
sc1e: o 10 lat, bo już przed 10 laty zalożylI
śmy s.obie orgatflizacyę ogólną polityczną 

pod nazwą „Związek Polaków". Jeżeli 
więc w Poznarniu „Straż" zatożyli, to na
śladują tylko obczyznę, bo te samei Ciele 
co ma nZwi1ązek Polaków", ma także poJZ
na1is'ka „Straż". Spodzie\vam s1ię też, że 
jak „Związek Polaków" na ·Obczyźnie, tak 
. ,Straż" w P.olsce rozwinJe gior~iwą p$1cę, 
aby spełnić \\ szystko, co w ustawach jest 
przewidziane. Niie chcę tu riozpi.sywać się 
o „Straży", bo ona nas na Olbczyźnie 
nmilej obchodzi1, ale pragnę prosić zarząd 
„Związku P.olaków", aby, skoro się slwń
czą wybory w Esseńsik1iem, L11bral się do 
przeprowadzenia wszystkieg,a, cai w usta
wach ,,Związku Pofa1ków'' jako jego wda.
nie jest przewidziane. 

Zadania ,,Związku Polaków" okreś!J
ne są w 1 i 2 paragnafUe. ustaw, które 
brzmią: , 

~ 1. Zadaniem Z\\1i.ązku jest zjedino.., 
czenie pracujących w n1iemieck,ich pm
\\1'.:ncyach Polaków·, celem zabezp~ecze
nia im moralnych .i materyalnych pra"", 
z bez\\ arunkowem wykluczeni•eim kno
wa1I socy.a.Jno-demokratycznych itp. 

§ 2. Zmierzając do p0iwyższego1 ce;
lu., Związek w miarę możności a) rniesie 
pomoc pokrzywdzonym w swych pra
wad1, zarówno pojedy6czym osobom, 
jak całym tO\\ a-rzysh\-om polsk:iim, mia
now\i:oie przez \VSkazywan~e, a \V raiz1ie 
potrzeby i możności, , także przez ·Opła
canie obrony prawnej; b) z,wotywa 
wiece publiczn.e< tam, gdztie się tego .eka.
że potrzeba; c) st1ra. się, aiby gazdy ui
mo\valy się za p.okrzywdzonymi1; d) u„ 
tatwna <lzfatw'ie polskiej 11aukę polskieg~ 
czytania i pisania; e) przyczynia się do 
p.odnaesi,en<le oświaty; f) w granicach 
swej kompetencyi stara się. aby ludn10.ść 
polska wiszędzie miata polskiich duszpa
sterzy. Zresztą może zarząd Związku 
działać na korzyść stowarzyszonych 
dowolnie w granicach określonych usta
wami państwowemi • 

Ostatni ustęp s 2 jest o· tyle ważny, 
że ustawy pozwalają „Związkowi" czyni~ 
wsz.ysrko, co1 uzna za po1żyt1ecz11e dla 
swych członków. Z tego wyn1ika, że byle 
tylko Rodacy na -0,bczyźrnie garnęli s.!ę do 
,,Związku Polaków", t10 może on dużo 
zdziałać d,01brego. 

W § 8 usta1w jest mowa o podzit.lenpu 
„ZwiąZ'ku Polaków" na grupy czyli obwo 
dy. Nic slyszałcm, aby to· d-0tąd prz.cpro
'\ aidzoino, a sądzę, że to jest konńeczne. 
Niechby np. nasze wielkie miasto Oelsen
kirchrn two·rzylo os.J·bną grupę, któraby . 
mialai ·na czele kHku gorljiwych Rodaków, 
to Z.:3.pev.1ne, że więcJ~j czlo11kóW' bGdz1ie 
można pazyskać, aniżeli teraz, gdy cały 
ciężar pracy woczywa na zarządz.ie gM
\\ nym. Takich grup trzebaby \ V Westfali.J 
i Nadreni1i utworzyć 20 do 25, łącz.ąc za
wsze ·kiilka gmin obok s'lebic Jeżących. Na 
przy1kład: I(ol'Ol!lla i oikolka, Elberfdd i o
koliica, Dlisseldorf i okolica, ttamborn i 
okoliica, Duisburg i. oikoli1ca, Obbrhauscn i 
okolica, Bottrop i okolica, Wahme i okoli'1-
ca Iiernc :,j okolica, Dortmund i oknlica, 
\Vattensche.i<l 1i, okolica, Marten .i !Qlkolka, 
K.astrop i okoMca, łl6rde i okolica. Bo
chum .i,· okolica, I(amen i okolica, WJtten 
! okol1iicCl! itd'. itd. 

W tęn sposób postępując i mając \\' 
poiszczegó1'11 1ych grupach śCiiiSlą organiza
cyę miejscową przy pomocy męż6w zau
fa1nula, b<XJzi-e mógl ,,Zw1iązeik Polaków'' 
spetn~ć ważne zadania, jaikie ma, a. którt! 
w interesie1 spra\vy narodowej kbn.Ji.ecznk 
spelnf.ć ~owilllięn. 

+5ee+ESi' 

Sko1rn „Strae;" w Polsce cały lud pol
sk.it zmganizuje pod względem politycz
nym, \Vtedy t1ein lud na obczyznę przy·cho
dzą·c, nie będZii1e już pewmie lgnął. do' oib„ 
cy1ch, lecz zaraz wstąpi do nZwnązku Po
laków" q w ten sposób uch110111~1 się przed 
zgubnemi wplywami I11iemczyzny zewszą:d 
go otaczającej. 

Niechże W1ięc „Straż" dziala gor1i1wie 
w Poł·s.ce, a „ZwJiązek Polaków" iniech or
ga·mzuie PoJaków na obczyźnie, a możemy 
się spodz·iiewać, że ich pracai przyniesie 
prawdziwą korzyść sprawie inarodmvej. 

Członek „Związku Polaków". 

Polacy na obczyźnie. 

W sprawie organizacyi wyborczej. 
Essen. W naszym powiec.ie. otbecnie 

duż,o .ruchu 1i1 Źycia z powodu zibDżających 
się wyboirów uzupdn1iając~nch oo parla~ 

mentu, którą to sprawą pewnie także R.a
daicy w i1runych ·okręgach wyborczych się 
interesują. Spodziewam się, że szczegól
niie w din1iu siamyich wyborów rodacy z in
nych powi1atów nas poprą w ag1itac~. , 

Na jedno jednak chciałbym zwróoić 
uwagę, , a mianowicie nai t0t, że „GlóWtrly 
K.omieeit" n1ie trzyma się ściśle regulaimli1nu. 
Pa1ragraf 5 reguh1m1inu brzmi: 

§ 5. Wlatdze wy,borcze bywają wy
bierane, odnośnie mianowane, przed 
każdymi powszechnymi wyborami. W 
razie wyborów uzupełniających następu
je to w odnośnym obwodzie wybor
czym. 

Z paragrafu powyższego wynika1 zu
pelntie jasno1, źe brać udzfal w głosoiwaniu 
w sprawach wybtorów uzupełniających w 
Esseilskiiem z poza tego obw'Odu mają tyi
ko ci czlonkowi·e „Głównego kornlitetu'", 
(prezesi' ·i zastępcy wszystklich komitetów 
powfaoo1wych oraz delegaci), którzy z0tsta
li wybrani przed a.statnimi wyborami ogól
nyn11i. Wyjątek sta.nowii powi·at, w którym 
s1ię w1ybo•ry uzupelrniająice odbywają, a 
więc w tym przypadku po\\ iat Essef1ski, 
gdz'i.e według regulaminu trzeba teraz bylo 
wyhrn6 nm,re \.Vladze wyborcze. 

Jak w: Dortmundzie tak i w1 innych 
powiataich komitety 111:e są \\ k·ounpleaie, 
wuęc n1ikt nJe mo!Że się zastawi!-ać tern, że 
Dortmund ni.i:~ ma komplertnego1 komitetu. 
Painowie wybran[ jako delegaci w Dort
nmndzi:c1 będą mieli praW{)I brać udział w 
innych obradach .,Głównego Komiitetu·', 
ale ·O ile cho<lzii1 o >Vybory uzupełrniające w 
Esseńskliem ·glos ich jest niewa,żny. W kof1-
cu sądzę, że ,,Glówny rlmmitet" po wyibo
rach w Essen postara się o wybory wfadz 
wiyborczych na ·calej obczyźni~. 

Wyborca. 

Sprawa opieki duchownej w Bruchu. 
Bruch. Muszę -donieść Szano\\ nej Rc

dakcyi, że u nas w Bruchu sprawa op1i1eki 
duchownej pozostaje bez zmiany, choiciaŻ 
marny nowego ks. pmbo·szcza. Afiojcm 
zdaniem \\ inniśmy teraz wysłać do ks. 
proboszcza ·deputacyę z prośbą o zapro
\\~1dz,e1nie kazań polskid1 przed pofodniem 
•i śpiewu podczais Mszy św. Mam nadzt'.e-. 
ję, że ks. proboszcz n,ie bQdzi:; śmiał nam 
tegi0 słusznego życzenia odmówić, bo 
przeoież mia! już spos·obności dosyć, a1by 
si ·ę przekona6, że ma w swej para.filii bardzo 
duto Polaków. Podczas pr~cesyil Baiżego 
Oial.a 11p1• niemcy się wydziiwić nie mogli, 
że Rodacy nas1i u Ro<laczk1i1 tak licznie się 
zebrali'. 

Jak slychać, to niemcy 'katolicy chcą 
przy przyszłych wyborach do dozo.ru ko
śqielnego- i reprezentacy.i dopuśaić także. 3 
Polaków. Nic wiem, ile w tej poglcsce • 

___ __ J.!_4Wi _ _ 

prawdy, ale myślę., że R.odacy nrie p1ozw0-
Ją, aby niemcy mieli im przepisy robfić, kto 
ich ma za.stęp.ować w dozorze i reprezen
tacy1i. Z tego powodu sąidzę, że albo po
winniśmy wybrać taki,ch kandyd'ató\\, do 
których my mamy zaufarn'e, ale nlic wolno 
nam dopuścić, aby wybierano ludzi, d10 

których .nie my Polacy, lecz niemcy ma
ją zaufanl!e. Jest tu jeszcze dużo i111inych 
nnwi1n, ale na dziś kof1czę :i poztdra\\~!am 
Rodaków z Bruchu, prosząc ich, aby za
brali głos w poruszone1j sprawi•e . 

Jan Komin. 

W bardzo nieprzviemnc 
położenie 

dostal s.ię dortrnun1dzki „Dziiemnik" z po
wodu tego, że oglosl!liśmy obszernie szcze
góly z •ostatniegu odbytego· w Essen posie
dz einira KomJ.tetu Glówneg1a. Co tam wy
prnwiali1 pano1wie K.oleinda 1i1 Czarnecki od 
dortmundzkJej gazety i co tam usły m:J:, 
pragnęhby chętnie ukry.ć p12ed św'i'-1.lłeiil 
dziernnem, bo zle i niepr7yjcrn•i-:' 'll':ly 

zwykle !mizie zataić prag.1ą. 
Stąd' też „Dz1iennitk" na „Wi:un~a Pol

skiego" i nai p. M. Kwtlatkowskic .• ~'), lrn.i
ry przysłuchiwał się obradom zebrnllta es
seflski.ego, rozsierdzil się strasznie, że c·~ót 
p ,olaków na obczyźnie mógł się przekonać, 
1iż dortmundzka spó~ka żyć n~e potrafi bez 
zohydza1nia „W.i a•rusa Polskri·ego" i czepia
ni11 się j1ego redaktorów. W sp·osób wstrę
tny i urągający wszelkim zasadom przy
zwoitości dyrektor „Dziennika" p. K0tlenda 
zamiast trzymać się regulaminu wybo·rcze
go dokonal bo~iem w Esse.in wprost bez
przykładnej napaśCi1 na p. Brejskiego i 
„Wiairusa Po1lskiego" a p. Czarnecki -opJ:e
rając się na pruskim poliicyancrle zaczcpil 
p. M. K.w1iatkowskieg-o -namiętnie bez slu-· 
szności. 

Ogl1oszen11ie tych rzecz.y jest dla owych 
painów i dla dortmudzkiego ,,Dziennika'~ 
nader ni,eprzyieITTme. 

. Dl::i· tego też ,,Dzielflnik" wszystko to 
pięknie prz);;milczal, a temz gdy „Wiarus 
Pols~i" t·o wykrył, stara się oslabhć \.\ rarże
n~e ponm-v1ną gwaltowną zaczepką. Co by
lo1 w Essen i1 teraz „Dziennik" stara się za
ta.ić swoim czytelnikom i odzywa ~ię tak: 

,,Aby Czytelnicy nasi rne pofrzcbo
w:ali sobie długo nad tern głowy lama1::, 
p,rzedstawhmy s1prawę jasno, jak my ją 
pojmujemy i rozumiemy. 
Więc „Dziennik" ni·e chce i teraz je

szcze przedstawić czytelnńkom swo1im, cCJ 

rzeqywiście byla, tylko p;sze jak sprawę 
p.ojmuj.ą i· roz:u'tnicją i.ntcresoiwani \~ tern 
pamowie Czannecki li Kolenda. 

,.Wiarus Polski" op,isat przebtieg ze-· 
bra:nil:t jak byl \\' rzeczyw1istości i do tegC> 
nic dodać nie potrzebuje. ~•a obelżywe 
wyciecz.kii, któremi pragnęli sobie ulży16 w 
bezS\ilnem roznamiiętnieniu, owi pa1nowie 
od odrtmundzMego1 „Dziennika" odpowie
dzi $podziewać s:ię rnic mogą .. 

Sokoły a łurncrzv. 
czyli brak równouprawrrłenia w Prusach. 

W ubiegłą ni~idz1i1elę, dn;i!a 6 bm. urzą
dził inowmclawski, nttemiecki klub turne
rów w Starej Strzelnicy s" ój doroczny 
występ pubJjczny, połączony z ziaba1wą la
t{)!Wą i zako11czony tańcem na sali. Nie 
b~dzicmy op:iSY\\ ali szczegółów tej zaba
wy n~emicckkh turnerpw, bo <ma mato nas 
obchodZ'.i; ni1e moiemy atoli przernHcz.eć 
jednej Qkolicznośc1i, z której ja,sno wynika, 
ie stowarzyszetJia niemieck.ich g':mnasty
ków są na wskroś poL!tyczne.mi towarzy~ 
st\Yam( \Vyraźnie zaznaczył to w swem 



pne.rnó\\·:-icnlu drug;i, bum1lstrz mliaista: ~
szego p. dr.· .Kollaih, wskazując turnerom 
niemieckim, że uprawianie giimnast;Ykl n1e 
iest jedyną dążnoścłą klubu turnerslciego, 
.lecz celem jego jest dztiałan.ie dla dobra a
~ólu i calej niemieckiej ojczyzny. 

A więc przyzml p. <lr. Kollath, że tur
ners.wu ruiemiecki:e jest w calem znacze
~u słowa zbiiorowiskiiem politycznem, od
dzialuj.ącern na ogól. 

Pomimo to kobietom nilemieclrun tutej
,sza wladza policyjna, której szefem jest 
właśnie pan dr. Kollath, wst1ępu do ogrodu 
m zabawę ową niie zbrornil&. 

Jakiemże1 więc .praiwem - pyta słu
szrn:e ,,Dziennik Kujaiwskr" - zakazuje się 
Polakom to, na co się pozwafa NiemcOIIIl? 
Przec:ież Polacy nie prowadzą walki wytę 
piienia przeciw ruaplywowemu żywiołowi 
nLemiecldemu na swej polskiej ziemi, tylko 
znajdują s:ę w stalllie obronnym za swe naj 
św1iętsze 1idealy .nairocLowe. 

Patrzci1e Polki! Co Niemkom wolno 
w Prusach, tego wam zaklazuią. Nnemki 
mogą si1ę bawić na; zabawach pol'itycznych, 
Wam tego nie wolno, bośc:ie Polkami. 
Niemkom wo.ino oklaskiwać popijsy turner
ski!e swych ziomków, ·Wiam wzbron1iono 
podziwia1~ zgrabność i dz1i1elność fizyczną 
naszych Sokolów, Waszych braoi, mężów 
~ sy;nów a dziewkom polskiim brać udzial 
w \\ esolych pląsach z dzielną ml odzieżą 
sokolską. 

Polki~! Niech odpowiedziią waszą na 
tę spra\Viiedliwość pruską będzde bezgnanj1-
czne poświęcenie s11ę wa.sze dla naidrni
szych ideałów narodowych! 

Uczci1e dzieci wasze naszego ukocha
nego i pi.ęknego języka polsldego, uczcie 
je milować w~elką przes·złość naszą, \VSkia
zuicie im na karta!Ch historY1li p.olskiej wiel
kiich królów i bohaterów naszych, przed 
którymi przndkow.ie dz1i'S·iejsz.ytch naszych 
ciemięzców kolana na zinak p01kory zginiali. 

Bądźcie kapłankami domowego życia 
narodowego, zachęcajoie mężów, synów l 

brae;i' waszych, ażeby ściśle wypelnńaU o
bowiązki narodov..1e, łączyli się w towa
rzystwa polsk~e, a mianowucfre w te, które 
najwięcej na prześladowanda są wysta
w1one. 

W domach waszych n~iech nie ma miej 
s-ca ·dfa towarów i wyrobów warsztato~ 
wych przyniesionych z kramn:ic obcych. 

Dzieciom Waszym już za młodu wpa 
jajaie w serca i umysły, ażeby jeid.yn.ie po
pierały handel i przemysl własny 1i1 wszy
stko to, co nasze, co polskie. 

T-0 będzie godną Waszą odpo1wl.ie~ią 
na krzywdę Wam wyrządzoną, ie Was 
rząd pruski inaczej tra:ktuie jak Niemki, że 
Wam nie p0<zwala brać udzih.lu w zaba
wach Sokalów naszych, podczas gdy Niem 
kom pobyt na zabawch politycznych sto
wrzyszeń -turnerów niemieckich me jest 
wzbroniony. 

Okaże.ie się godnemi córami Wlielkiego 
lllarodu, a nie tylk-0 obecnie, ale :i przyszłe 
pokolenia blogosławić Was będą. 

Panna do towarzystwa. 
Powieść Ksawerego de Montepia. 

13) 
(Ciąg dalszy). 

ChwiLami o tyle odzysk~wa! ŚW1:iadJ1-
:mość swego stanu, że mówi~ w duchu : 

- Tracę zmysły! 
Btegł po śn:iegu dlugie godzd.ny, wre

szde· nie mogąc już utrz)'IDać si.ę na. oo
gach, pa<lł nad ro!W'em bezwladnie. 

Zimno otrzeźwiifo go nieco; odzyskał 
pamięć, a z nią zrozumien1ie p.otożenila 
w ego. 

XIII. 
- Zabiłem bra.ta, dopuśaiwszy się 

względem nriego wfuirolomstwa - szeptal 
uicszczęślt\VY czlowiek. Jestem nikczem-
11ikiiem !... SpoliczkQ!Wal mnJie wprarwdzle 
ale zasłużyłem na: tę obelgę, powilnfonem 
byt ją znieść w potlmrze... Cz.Y'Ż mlailem 
pr.awo stawać z brooią w ręku naprzeciw 
tego, któremu ·wyrządziłem I11ajcięższą. zinie 
wagę? Nie! stokroć niie ! Ja go zabiłem, 
Za'bilem brata! - wolał z rozpaczą. 

- Co si'ę stanie z Joanną z jej <lzii.e
<::kie.m? ~ dodal po chwlilV. Porzucać te 
bylooy równ.lież podłością... ~olwiek 
zajdzie wrócę do Ustrionia ... 

Nie zważając na zm~z.enie, młcidy 
c ilowiek puśd! się zoowu w kierunku 
Compiegnc. Przy bramie parku przysta
nął ostup.·aly ze zdumienlia: Slyszal gl<>! 
Maksymiliana, rozmawiającego1 z odźwlier-
Qynt.· ' ' 

- ŻYie·! Bogu dziekii - szepnął. Ale 
J.oanna i dziecko z prawai do niego naldą; 
.lllłe wolno mr stanąć w tch obronie!... Nic 

Walne zebranie Związku wza· 
jemnej pomocy w Bytomiu. 

W ~edzlelę odbyło S!ię Wi Bytomiu ina 
Gói-niym Ś1'\Zku walne zebratnie bytomskie
go Związku wzaaemnej 'J>OlllOCY, któl16go 
przebieg - jatkJ pi.sze „Gór.rtoślązak" -
byl bardzo burzliwy, aż wreszcie policya 
izebranlie rozw.1ąza1a. Powodem tego saiu
tnego zajścia bylo nietaktowne postępo
wanie przewodn.iicz.ąceg10 Zwią1Jku, lJ11.alne· 

go czytelnikom naszym aż nadto z tej stro-
1ny p. Kalusa, który przewodrLic.zyl zebra
·11/hu, pomimo, że z ró'imych stron domagall10 
się, aby kto 'inny prz.eWiodruiczyl. 

Zaproszenie nia zebramiie otrzymalo o·d 
zarz<~du t~kżc grono osób ntie oalc~::.c y 2i1 
do Związku, miiędzy innymi także p. rd
wokat dr. Seyda z Katowic, gdy atoli IJ. 
Seyda chcial zabrać glos w dyskusyi, JJ. 
Kalus nie pozwolił mu przemawiać, gdyż 
obawiał się widoczniie, że przem(,w1eL ie 
p. Seydy nie będzie po jego myśli. Postę
powanie takie W1yWolało wśród zel>ranych -
panów kasyerów zupełnie słuszne ohurze. 
nie, które atolii udalo' sirę p. Kalusowi je
szcze na razje uśmierzyć, lecz nn to tylkr)'. 
aby je później rui1eco .doprowad .fr: do 
szczytu ponownem nietaktownem wyst~
pieniem. 

Przy nastGpujących wybor Jch n()WL· 

go zarządu pokazało się, jak mal-0 wmpa
tyi posiadają u kasyerów niektórzv \.:Złon
kowie dotychcza'Sowego zarz4J: a przc
dewszystk·bcm p. l(alus, który na 89 ci..!da
nych glosó·\~ otrzyma! tylko 28 a \vytra~ 
ny zostal p. Woźnikmvski 61 glosami. -
Tak SartD zgasła też już gwiaz·da· p p(.~:ci 
Króli:ka, któo , 11. ·alby swe sta·:.1''· !~ .... ..., ,1,: 

związku wyzyskiwać do swych celów par
ty1jnych c~ntrowych, jak to wyniika, z jego 
Listu, pisanego do jednego z kasyerów, w 
którym wyzywa rua „radykalnych" Pola
ków, „burzycieli" itp. Gdy mu wiybryki 
te zganiil ostm pasel p. Korfanty, p. Królik 
początkowo wypierał się wszystkiego, 
lecz musiał zamilknąć, gdy mu przedlożo-. 
no list z jego wlasnym podpisem 11 pieczę
cią Związku. Wtedy na•wet p. Kalus WLY
parl si ·ę pana Królika, oświadczając, że p. 
Królik ni.ie miał upoważnienia do wysyła~ 
mia takiiego listu z pieczęcią zw,iązku. Ten 
l.ist zapewne też niemało się przyczynit do 
upadku p .Królik.a, gdyż w głosowaniu o
trzymał on tylko 38 głosów, a wybrany 
zostal w jego miejsce do zarządu Związku 
p. Ugenza 50 glosami. 

Kalusa wprawił upadek wtasny ~ upa
dek p. KróLiik.a w zlość nieop1isaną. Doka
zywał i krzyczal na cale gardlo, a v.iidząc, 
że to nic nie pomoże, oświadczył, że \yY

bory są nieważne, po11teważ glosujący nie 
pisaH sobie sami kartek, lecz kilka kartek 
było jedną ręką pisanych, a p.oni·eważ {)I pi
sanie kartek posądzał posla. pana Korfan
tego, wezwaJ go do opuszczenia sali. Ten 
nietakt pana Kalusa wywolal burzę wprost 
nie do Ópisania, a skutek był ten, że obe-

mi nie p()ZOStaje, jak porzucić Paryż"' WY
fochać z Franc}fl.„ zniknąć z. przed oczu 
brata mego ina zawsze! 

Za/Wróciwszy, wsiadł na p(}oiąg od
chodzący <lo Paryża. Z palacu przy ulrcy 
Garandere zabral trochę rzeczy, paipiery 
wartościrowe, od bankuera zaiżą<lial zre~li
zoW1aJ11ia majątku swego, na co żądano 
trzech ·dnii czasu. 

Zmuszony zatrzymać się, najął pokój 
w skromnym hotelu w malo· u.częczsz1ają
cej dzielnicy i przez caly czas, trapiony 
wryrzutami sumienia, palony gorączką, żyl 
jakby w starn.ie szału. 

W re~icie po trzech dnŃaich wręczono 
mu zrealiizowany majątek, wynoszący 
trzy mmony franków w przeklazach na 
bank Francyi. Gilbert mi.al zamiar uda6 
się do Ame1ry1ld. W wiUę wyjazdu .wpadl 
mu w rękę dzeinniilk z krótklim nekrolo
giem, donoszącym o śmierci hraburuy de 
Vadans. 

ZJiJmny pot wrystąp'il mu na cz;olo, stra
szne p<x.iejrzeruiie zbudzil·o się w jego du· 
szy: Czy Maksymilian, żądny zemsty nie 
przyśpileszył z~onu Joanny? Co slię w 
takim razie stalo z dz\iecikiem? 

Jedna osoba tyhlm mogla g(} objaśnić 
w tym wz·ględzie: Honorata. 

Podążył bezzwfocznie do Compiegn~ 
do jej mieszkania, lecz zastał tam drzwi 
zamknięte. 

- Daremnie plan byś stukal - .prze· 
strzegł go jeden z sąsiladów - dom pusty 
[>a!ni Honorata wyjechała .. 

- ~iedy? 11 • . 
- W czoraJ raoo~ ) .,,,..._·' · ·· . ~~ ( 
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cny pr1ledsta\viciel p.o.lky~ zebranie roz
wilązat. 

Zasfuga to \Vlęc p. Kalusa, że k!ilkugo
dzinne ob~ady byly daremne . i odbyć się 
musi ponowne zebranie - oby tylko nie 
z podobnym skutkiem, czego si~ obawiać 
należy, iereli: p. Kalus nie zdoJa pothamo~ 
Wać swego krzytkactwa. Warunek, aby 
każdy glosujący siam wlasnoręcznie nav:1-
sal swą kartkę wyborczą, jest zupelniie 
niepotrzebnym, bo. przecież każ<ly kasyet' 
um~e chyba czytać, i wie na kogo kartkę 
o<ldaje, chociażby jej sam me na'J)is!1l, a tak 
samo mogą też ~yć kartki <lruknwane. Ka
lus atoli tego uznać nic potraf.il, czy nie 
chcJal, bo uniosła go zfość i .z1aślepienke. 

My żywillmy dla Związku bytoms.kieg~ 
jak największe sympatye i życzymy 
szcz.erze, aby ta nasza p.olska orgarui1zacya 
r:obotnkza jak najpomyślniej się roz.W1i1jala 
i r1osla w silę, atoli ośwJadczyć tu musimy, 
że ta1ki1e .nie.taktowne postępowa11~e, jaki•em 
popii,sywal się w nl'. edzielę pan Kalus., wy
chodzi nasz kodę Związkow;1, ii · spraiw1ie ro
botniczej. Pomimo tego nie przestaniemy 
agitować z.a Związk~iem, a naWJet dziś tern 
usilni.ej wzyvvam:y was, robotrnicy, do. aigi
tac}'li. Zdobywajcie związkowi jak naj
więcej czl·onków światłych i rozumnych, 
a im więcej was będz~e, równych myślą i 
<luchem ,tern większą będziie sila nasza, 
przed którą ustąpić będą musi:eli d, którzy 
w S\vem zaślcp1e111iu szkodzą spraw.ie ro
botniczej. Związek bytomski znajduje sii.ę 
nai dobrej drndz.e d-0 rozwoju, niestety tyl
ko na drodze tej pojawiają się od czasu do 
czasu przesZtkody i zapory stawiane przez 
jednostki w mdziaiu p. Kalusa. Takie za
pory należy na bok usumtć, sikoro same 
cofnąć Si;ę nie chcą, a spra'Wa znów postą
pi naprzód. 

Powyższe sprawoŻdairn~e p.Oiwtarzamy 
ina odpow1ied2.1iabność „Górnoślązaka", a 
111apelni ·ono smutkiem każdego pragnącego 
szczerze Polepszenia doli robotników. 

Odezwa 
Od 11-16 września odbędzie się X 

m~dzynarodowy kongres prze:ciuw alkoho
Uzmowi w Budapeszde. Ktokolwfok bral 
udziail w tego rodzaju wszechświat-O!Wych 
zjazdach, wie, jak w1elkiem jest ich znacze 
ni.ie dla kulturnego rozwoju lud21kości. Nie
stety, dla narodu polskiego bylo ztąd bar· 
dzo niewiele dotychcZ!as pożytku, po.nliie
waż udztial nasz w zjazdach mied·zynar-0·
dowych przeciw ałkoholizmowi urządza
nych był nader slaby. Czas nrijvv1'.ększy 
zeirwać z dotychczasową obojętnośoią._ 
Boć i u nais niestety istruieje t. zwa1na kwe
stya alkohol·izmu, wobec której staliśmy do 
tąd bezczynni j bezr.adn& nieomal. 

Udajmy się do Budapesztu, komukol
wiek czas ·I środkri na to pozwolą. Tam 
wybitni ·d!zialacze calego świata ziebranli. u
dzielą nam wskazówek, jak zwalczać po
tworne.go wrog1a ludzkości, tam wskrze-

Do kogo się odwołać? Brat j.elden 
mógł mu u~1ielić odpowiedzi, ale Gilbert 
1JJie miial odwagi a raczej cyinicznej śmilalo
śdi, aby go zapytać, Ćo zro~f z dzLecJcilem. 

1Z rozpaczą w sercu, mlodiy lekarz WY1-
jechat z Com~egne, udal się do liawru, 
skąd pierwsz,ym parowcem odlplynąt do 
Ameryki. 

W New-York doświadczał nieprzezwy 
cięfonej tęsknoty, tego, co Anglicy i Ame
ryiklainie .nazyiwiają 11spreen". Po dwóch 
latach, sądząc, że drui jego policwne, za
pragnąl umrz.eć na ziemi ojczystej i po
wróc\il do Frnncyi. 

Wychudly, z przecii,ągnJ.ętemi (j'Sami i 
włosami i brodą siwiejącymi, zmienlony 
byl do niepoznanfa. 

Nie chcąc zjawiiać się w Aaryżu, nosić 
nazwiska wicehrabieg.o de Vadans, kupU 
zrujnowaną pos.iadrtość w Mortfonłai1rte i tu 
zagrzebal się w samotnośd i pracy. 

Zdrowtie jego, 'które uznawał zagro
ŻOlljEITTI, popra w~lo się wprędce; pod na
zwą doktora Gilbert odnalazl go czytelrnitk 
w ośmnaście lat po opisanym wyżej dra
macie. 

MyślaJ nieustaninde '° ·dziecku Joaooy, 
niJe mógl jednak dowiadywać się o ni:e, sko 
ro Maksymilian jeszcze żyl; nie kochając 
ni.k<>g0i, z.ostawszy ponurym mizantropem, 
Gilbert wYCZekUiwał śmiierci, która nie zwy 
Jda przybywać na żądanie. 

Z druroi ej strony pan de Vadans w1 Pa
ryżu pędz.il dnd w osamotnteniu I smutku, 
w+dywat tyl:ko, jak wspomnieliśmy, mrod
szą siostrę Karolinę i jej syna. 
· W dwa lata po Śmierci Joamry umarła 
fłanł de Challins, osierocając R.aula. 

. Hrabia koch;t,Jąc siostrze'Jka: przygar· 

szą w nas nadzfoię, że piag~ pn\vśzechna, 
jaką sfę st<*o pi.jańst'W'(), jest uleczalną. 

Rząd węgierski rob( uczestnikom kon
gresu różne ust~pstwa i ułatwienia. Talk 
np. otrzymuje każdy czlonek kongresu kar 
tę uprawiającą do zniżkli nai koleja.clt wę
giersklich od graniicy węgierskiej do Bud~
pesztu. 

Zru.żkę tmonnowano VI" ten sposób, że 
b.ilet Il khsy upowaiżnia do jazdy ! klasą, 
bifot III klasy do jazdy II klasą. l(to zaś 
chce jechać III klasą, płaci połowę ceny 
II klasy. 

Kom1tet urządzający postara Sli.ę o bez
platne mieszkani.-a dla osób .niezamożnych. 

Za bilet udz·iah1 w kongr.es.te placi s1ę 
6 koron (okol.o 5 marek). Za to ma Slię pr.;:. 
wo do wszystkich druk6w wydawanych 
przez kongres. 

Koszta podróży tam i z powrotem wy 
n•iosą wraz z utrzymaniem przy skrom
nych wymaganiach około 80-JOO marek. 
Na to stać zamożnńejszym. Lecz już zwła 
szcza wśród mf odszego pokolenia praignę
lnby uczestniczyć w kongreJsi1e, a uczynić 
tego me mogą dla bnaku funduszów. Więc. 
i tutaj s.ię odzywamy do ofiarnośai społe
czeństwa. Grosz na ten cel wydany z pe
wnością na marne nie pójdzie. Iiiistorya 
ruchu antyalkoholicznego 1innych kratlów 
poucza nas, że ''rlaśnie z uczestnuków w 
kongresa.ch między narodowych wycho
dzib najdz,i'elniejsi· sze-rm!lerzc przeoiw pi
jaństwu. 

Składki na powyższy cel prosimy prze 
sytać pod adresem: Ks. Niesiołowsk~, Ple
szew - Pleschen (Prov. ·Posen.) 

Ucz.estnictwo w kongresFe jako też 
wniski o bezpłatne mrneszkan.ia ·należy z.gkt
szać pod adresem dr. filii.pa Sterna, Buda
peszt IV, R.ozp.onti varoshaza. Należytość 
za kartę uczestnictwa (6 koron) przy}muje 
1aptekarz Kairól Tauffer, Budapeszt Vłi, Te
rez korut 39. 

Komitet polskL 
prnygotmvujący uczestnictwo Polaków w 
X międzynarodowym kongresie przeciw 
alikohoLizmowQ \\ Budapeszoie. (Od'idziat 

komitetu na zabór pruskt) 
P. Andrzejewski z Poznanfa. Dr. Oetich0-
wsk.i z Kórnika. Józef Chociszewski z 
Gniiezna. St. Ch0diszewsk1i. z Pozna.ru:a. Dr. 
Czarnecki z Gni,ezna. J. Brejski z Torunia. 
Ks. B. Kościelski z Poznania. fr. Krmrża
górski z Poznania. Z. Lewandowski r; Po
znania. Ks. M. Mrugas z PotuL~c. ((s. R. 
Niesiiolowski z Pleszew.a. Bron Ruczyński 

z Poznania. 

Tej samej matki dzieci. 
W nowo powstałym, w Ostródz.ile wy

chodzącym „Gońcu MJazurskJim" czytamy: 
Często słyszymy, że na Mazurax;h nie 

ma Polaków, że są tylko Mazurzy! Tak 
mówiią zwlaszcza Niemcy, a i w szkole 
pono 1 ztąd nie}e'Cl.en, 1choć w domu Po pol
sku mówi, choć obyczaj jego Polakow~ 
swojski, choć je.go wygląd, jako żywQ 

nąl go, zabrał do palacu ·na uli'Cę Oarćill~ 
ciere, a następnie jedenastoletniego dlo
pca oddal do szkól. .Raul spedzal „~y; 
wuju dni świąteczne i wakacye. 

Baronowa de Garennes próblwal«. 
zbliżyć się do Maksymrniaina. Widząc łł 
hrabiego szybki upadek sil, sama zrurno-

. wana zbytkownym trybem życia, stratamJ 
ponVes.ionemi na giełdzie, marzyfa or.doby 
ciu dla syna polowy przynajtnl1iej spadku 
po bracie, domyślała się, że jeżeli nre Zd<J
la przejednać go, w takmt razie R:aul de 
Challins zostanli1e jedynym spacLkobierc(ł 
wuja. Hrabia pozostał -0bojętny;m na CZY:
nione przez siostrę zabiegi. Nie lubU ani 
baronoweJ, ani jej syna. 

fillip 11iie1na\Wdzil Raula. Ta }e~o nri.ena
wiiść wy;niklalai z dwóch przyiczyin: po pier
wsze Raul posiadał ~11aczny ma:jąt~ po 
matce, podcz.as gdy on wiedzial, że baro
nowa nfo wuele mu zostawii; po <lrugie, f'i
liip nic mógl kuzy.nowli darować, że z ;ego 
krzyv.iidct ·dtzliedziczyć prawdopodobn~e be
dzie miLi1onyi po {J:łinu de Vadans. 

Chlopcy dziećmi będąc i później w 
latach mlodz.ieńczych Wiiidywali sie. rzadko 
bardzo. f1Hp niepospolicie zdolny lubował 
się w kosztow.nych rozryrwikach, dogadzał 
wszystkim zachciankom i fantazn>m 
swoim. 

~auł pracowity, rozważny, .obawią.z
kowy, szedl zawsze prostą drogC\, daJą.c 
się tylko powodował sz.lachetnym ttez.a-
ciom ml~o serca. 

f'iJ;p po śwretnre zlotonych ~i· 
nach. obrał sobie zawód a.dwokackł, 

- • .I (Qu dalszy nastąp(), 



przypmmna 1>:>łs...1<1ch mieszkańców Mazow 
sza z z~ slupów. granicznych - da.je wian;, 
tema i myśli, że -- Mazur - a Polak to co 
irmeg<}. 

Ozy to prav.··da? Czy ta'k jest w isto
-de? 

Nie, kochani Brac.ra - tak nie jest. Ale 
abyście nne myśleli, że Was chcemy Je1-
dnym slówkiem pozbyć, opowiemy Wam 
obszerniej, zkąd to się wzUięn dzis:1ejsr m1e
azkańcy' na Mazurach, z jakhej to ziemi oi
cawtr.e kh przybylit, przyinoszą-c z s.>bą, 
Jtasz ~kny ięzyik polsk!i1. 

Jaki!Bgotż to oni narodu byli synami? 
Otóż - d'awno - bardzo dawno temu, bo 
aż \V wieku 13 przyszedl na1 ziemie tutej
sze zakon rycerski zwany „l(rzyżakami". 
Nazywano ich dla tego, że na białych pła
szczach mieh wielk,i krzyż cz,arny. Ten to 
zaikon sprowadzv.ny po to przez księcia 
ma.zO\Vlieckiego Konrada, aby pogańskich 
Prusaków na wiarę chrześciiańską rnawra
ieal, zagarnąl kraj caly. 

Miecz,em i ngniem szerzył panovvarne 
S\.Voje, podb;ijając p1iędź 21iemi jedną po dru-· 
giej, nawracając przemocą da\\'niejszych 
tubylców. 

Ciąglemi wojnami spustoszyli Krzyża
cy kra.i tak bardzo, że na. milę całą czl·oW1e 
ka an l dojrzeć, bv wszystko częścią w boju 
wyginęło, a częścią na Utwę uc,iekło. 

Gdy Wiięc nastaly spokojniejsze czasy, 
-a Krzyżacy kraj znów zaludnić choieUi, wte 
dy to posprowadzali z różnych stmn ludzi, 
którzy się na pustych ugorach osiedlili i 
.ziiemię na nowo uprawiać poczęli. 

Ponieważ zaś najbtizej leżała Polska, 
·ztąd też ztamtąd, .a zwlaszcza z pobliskie
go Mazowsza. przybyło wielu polskich 
km1:eci i osiedLtli się na tej części Prus 
W schodnkh, które od nich powszechnie 
l\ilazuramli z.wi.emy. I wylała wted'Y wici
ka fala ludu polskiego hen ku morzu, a 
bardziej jeszcze w wieku IS-tym po wojnie 
1rzynastnle.tniej, po której to Krzyżacy len
nikami polskimi byLL 

Ztąd tE'ż nie dzi·w, że nazwy ·w ielu. 
·osek mazurskich są taklie same ja:k na 

Mazowszu, bo lud nowe osady po s\vojenw 
11azwat. 

Jak daleko mowa· polska wtedy się-: 
:gala, Ś.\\·iadczą stare kroniki kościelne, z 
~tórych s·i~ dowiadujemy, że już ·\V roku 
1598 nabożeństwo w Węgoborku odbywa
ło się po polsku, że tam byl ksiądz Polak 
itd. Nawet w Wystruciu (Insterburg) 1607 
byf t>Olski kiaiznofaieja. Aż w Królewcu 
odprawiano dlugi ·czas nabożeństwo pol
~lcie, jak równkż tamże wychodziło jedno 
z najrychlejszych pism polskich, „Poczta 
l(rólewiccka", 1718. Miasto Olecko1 (Mar
grabowa) zał-ożyH w 1560 roku pols.cy o
sadnicy. 

.Dop! ero woJna: szwadzka przesziko
:ctzila dalszemu wylewow:i polski~ch wloi
ścian z MazO\vsza dv dzisiejszych Mazur 
i jeszcze dalej. 

Nastaly czasy odmiJenne. wladze n.ie
mieckie stałe naszą mowę tak z urzędu jak 
i 2J kościoła usuwać poczęły, ale jednak 
przez lat tyle ostaLiiśmy się, m~mo lekce
szy: Czy Maksymi11•an żądny zemstwY 
ważenia naszego św,1ętego języka, mirmo, 
że go już w szkole nie uczą, na tej ziemi, 
którą ojcowie nasi swym potem i krwią 
zrosili i użyźnili. 

kśli w1ięc tera2 sta\.Vlimy sobie pyta.
nie. czem są Mazurzy, to otrzymamy otl
pow1ie<l>ź - Polakami. Ojcowie nasi z Pol
ski przybyli, a mowa nasza, to polska, 
-choć przez długi czas z powodu braku 
.szkól polski.eh trnchę się s~aczyla. Tal;: 
więc ci Polacy, którzy mieszkają pod Mc
.skalem, tuż za granicą, to nasu bracia, ró
wn~ż jak my tej samej krwL l mowy. Tah 

amo mieszkańcy Księstwa.. Pozruańskie;!o 
i wogóle całej Polski, to nasi bracia, czą
.steczki tego samego na;rodu co Mazurzy. 
CG prawda długoletni ucisk - obce p:wo-' . wanie nas trzymały z<lala, ale to rzeczy me 
zmienia, bo jesteśmy diziieómi tej samej 
·matki - Polski. 

Nieprawdą są więc twierdzenia tych, 
którzy mówią inaczej, gdyż oni nas roz
dzielić i powaśnii~ pragną. 

My tu na Mazurach jesteśmy Polakia-
1ni bo polska mowa nasza, bo polska ~uew 
Ojców. w żylach naszych bieży. 

·Kto inaczej mówi, mija ,się z prawdą. 

Radźmy sobie sami. 
W SzlesW'iku żyje okola 140 tys11ęcy 

Ounczyków, którzY tnli!mO zaboru tego 
kraju przez Prusaków w r. 1864 względnie · 
1866, zachowali wierność swej nairodowo
ścf ł swej ojczyźnie. - Prusacy w tej 
ga.rstce DuflczTicóW. wklzą równd:eż, Jak w 
nas Polakach · wielkie niebez.pi,eczeństwo 
.dkt SWe'g'O n aterlandu11

• Ota tego, też uci-

skają tch tak samo, jak ~s Polaków, i t~ 
taik urzedowo jak nieurz~WiO~ My ma
my hakatystów czyli „ostmaricenferaJny", 
a na prześ1adowanie Duńczyków garść 
sww~nistów IlJiemiecklich stwiorzyla:i ,,nord ... 
markenforajn" (związek dl<:V obrony kre
sów północnych). 

Nas Polaków miejscami germa;nizują. 
księża niemieccy, taik samo Duńczyków 
gerrni:i.rn1zują rządowi pastorzy. U nas wY
pędzooo język polski z szkól i urzędów. 
tak samo postąpiono sobie w Szlezw1ikur 
gdzie w szkolach nie wolno nawet dzieci 
uczyć relig,;1i w jęz.yku duńskim. 

Unas przez specyalne szlkoly, wie
czorki, teatry 1 zabawy genm:mizują lud 
polski, w Szlezw,iku również urządzają ta
kie zabawy i widowiska, a w roku bieżą
cym utworzyli Niemcy akademię ludową, 
cel~m niemczeniia Duńczyków. - U nas 
SYP,1ą się bezusta1nnie srogiie kary na re
daktorów piism polskich, również i wSzle
swiku redaktorzy duńscy \Vc1iąż wędrnią 
do w;ęzri.enia pruskiego i wysokie placą 
grzywny. U nas unicestw1hają naim naisze 
prawa obywa.telsk1,e, jak prawo zebraf1, 
w1olność wyborczą, tak samo postępują s·o.
bie z Duńczykami. 

U .nas prz.eśladują pieśń polską, Litera
turę polską, taJk samo ścig.ają pi1eś!l 1i ksią
żkę duńską. Wydala1ją P.olakó.w z pod in
nych zaborów, wydalają także setkami 
Duf1czy.ków, choc.iaż slużylii w wojsku phu 
s.kliem i za Prusaków krew swą przelewali. 

Słowem, wszystko to, co dzieje się u 
nas, vvszelkie prześladow1antia, dzieją się 
równ~eż w Szlezwiku. Dufl.czykom n,ie le
p~ej jest pod berłem prusikiem, nJ:iż nam Po
lak-Om. 

Ale zachodzi jedna \v~1elka różnica PJ
między nami a Duńczykami. Duńczycy 
są narodem bardzo oświeconym, trzeź
wym, prac·owitym i wytnv.alyrn. Stano
wczo oni lepiej umieją bron·ić swych praw 
od nas Polaków. W1ielu meczy mogliby
śmy się od nich nauczyć. Przytaczamy tu 
po krótce ich ofiarność dla sprawy nanodo 
wej, aby nasi rodacy wziięli ich sobite za 
wzór i ich cnoty obywatelskie naślado
waili. 

Duńczycy w Szleswiku piosiad:ają trzy 
si]nie organizacye namdowe, tov.iarzystwo 
wyborcze, towarzystwo dlra ochroruy języ
ka ojczystego i towarzystwo szkolne. 

Towarzystwo szkolne w roku ublie
gtym wystał-O 217 mlodych Duńczyków do 
Darn1i, aby tam się ksztalciU w szkołach 
duńskich. Od założenia towarzystwa te
go w roku 1892 wysiano razem 2425 mJo
dz.ier1ców do szkól duńskich. W ostann\i.ch 
siedmiu lafach Duńczycy w Szlesw1illru dro
gą· drobnych s:kladek zebraLH pół mii.liona 
marek na cele narodowe. 125 tysięcy z 
tego użyto na potrzeby powyższych trzech 
organii·zacyi, J 00,000 ma1rek na' budowanJe 
wlasnych kośc1olów duńskich i 245,000 
marek na budowę sat. 

Jako protestand Duń·czycy łatwo mo
gą zwalczać g1ermaniz1aicyę w kośoiele. Je 
śH pastoir okaż'e się germanizatorem, Duń
czycy występują z kośdiiola krajow.ego, 
tworzą sobie du!lską gminę kościelną, bu
dują wla'Sny kośc.iól .1 ustanawiają pastora 
duńskiego. My jako kartofkcy natura·lniie 
tak. , postępować n:ie możemy, bo nasz ko
ściół jest powszechny i niezal:eżny -0d rzą
du, lak to się ma z kościiolem protestanc
kim. - My sprawJedHwość zawsz~ znaj
dziemy ostateczniie w Rzymie. 

Z salami Duńczycy m1.eli taką s.amą 
b'i1edę - pi1sz.e Polak - jaką my teraz ma
my. · Pruska w fadJZa tak dokucza lai wla
ścicielom sal, jeśli odrdawn,M. je na zebrainia 
duńskile, że pod konliiec Duńczycy żadnych 
zebra!l urządzać nie mog·hi. Ale jako na
ród mądry 1i· oświewny od razu sobie u
mJ!.eli pomódz. Zw1iązali Siię w spólki, zło
żyli pLeniądze i wybudowali ()lkofo 18 sal. 
Sale te wyłącznie służą dla z.e.brań, a kar
czem przy ·nich nie ma, bo konc~SYlb na wy 
szynk nikt otrzymać ni,e mo~e. Ale z tern 
Duńczykom jest bardzo dobrze, bo• oszczę
dzają piel1lią.dze i zdrow.1e. Aby módz 
wszędzi.e, nawet w naumnuejszej wsi1 urzą,~ 
dzać zebrania, umieli sobi:1e także LJ.aradzić 
Prawo przepisuje, że zebrania powinny się 
odbywać w przestrzennach nakrytych. Ku
pili sobie Duńczycy 5 namiotów plóc:ien
nych, i.akich używają cyrk1i, dwa duże, któ 
re mieszczą, po 3 tysiące osób i trzy mak, 
każdy na tysiąc osób. Te namioty prze
ważą od' wSlii do .ws fi, wszęd211e: urządzają 
zebraruia, a policya pruska tn1imo wszelkich 
wysiłków nie może im przeszkodzić. Go
spodarze odstępują grund pod namioty i 
darmo j.e przeworżą z miejsca na mH~jsce;· · 

Tak sobie raidzi., tak walczy o swoje 
prawa naród oświecony. Cz;y byśmy nie 
mogfi. iść za jego prz}'lkładem? 

Czybyśmy nłe mogll so.bne ku~ cb.oć 

jednego taki·ego namio-tu, aby mooZ.. odbY
wa-ć zebrania, które tak batdro nam są po 
trzebne? - 1(oszta namiotu nie są tak 
straszne, abyśmy na nie zdobyć się nie mo 
gfil. Według iinformacy'JI nantiot na tysią
ce osób kosztuje okolo 4000 maTek. O-dy
by łu<l nasz był tak ofiarny jak Dul1czycy, 
tobyśmy tę sumę w jeden dzbe.ń zebrać 
mogli, bo nas jest na Slązku dziesięć razy 
tyle, ik Duńczyków w Szleswnku. 

A zebrań potrzebujemy tak pilno, szcze 
gólnie teraiz przed wybara!ITli w okręgu ka
towick·o-zabrsk;im. Wszystklie partye u
rządzają wiece, jeno my cucho s~e-Oz.:imy, bo 
nie mamy sal. Gdybyśmy się wzięli do 
-dziela, wnet moglibyśmy pod naimi10item 
zebrania urządzać (i to· w ka1żdej ~ejscn
wości, bo talki namiot można zawicś6 wszę 
dz.ie. A związek wzajemnej pomocy, czy 
nie potrzebuje zebrań? Dlar braku sal od 
lat w głównych punktach 01bwodu przemy
sl-Ovvieigo nikt nie odezwal si1ę publicznie do 
ludu. Mógłby to czyn~ć, gdyby był na
miot. - Rod11cy, weźcie sobie tę myśl po<l 
rozwagę, idźcne za przykla:dem Duńczy
ków, a1 radźcie sobie sami, nie czekając na 
pomoc innych. 

Ziemie polskie. 
Z Prus JAachodnieb Warmii i Mazur 

Jabłonowo. W sobotę po poludntu 
powshl na dobrach rycerskich w l(itnow
ku, w posiiadlości p. Lyskowskiego, pożar; 
spaliły si'ę trz.y chaty, w których mieszkali 
robotnicy. Siedm rodzi.n i robotnlicv se
zonowi stracili wszystko, co posiadali. Po
zostały im tylko krowy, będą.ee na. pastwi
sku. SpailHa się też niestety 6-letnlia! córe
czka robotn1ika K..alnowskego. Inne 2-letne 
dz.e'Ci.ę z.dolał urzędnik gospodarczy je
szcze na1 czais przed pewną śmiercią ura
tować. Pewna kobJeta -odn1iosla ciężkie 
poparzenia. Ogień sp.01wodowal podobno 
j:akiś mały chlopczyk, który bawiil się ?;a
pałkami. 

Sztum. Do koścołai w Ryjewi1e w!ai
malo się kilku złodziei, którzy rozb~ili ta
bernakulum i1 wysypaiwszy poświięcone 
hostye na <JHarz i na z: ~ ·emię, zabraJ!i srebr
ną puszkę. 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 

Żnin. Wiel-O!W1ieś, majątek obejmujący 
7400 mórg obszaru sprzedał wlaiśoidel 
I(tihn ze Zalesia pod Kcynią w ręce Komii
syii kolonizacyjnej. K.omisya ta, to Opatrz 
ność d.Ja; wsz.ystkivch wlaścicileilii nLemców, 
którzy przybywszy do dzlt'Clnk polskich z 
malemi kapitaltkami, n~e.raz przy pomocy 
sum subwencyjnych tanio nabywali mająt
kli, a teraz drogo. je sprzedają. Co wairte 
taki1e państwo konstytucyjne - w którem 
jeden równouprawniony obywatel znC1e1w~ 
lanym jest przyczynliać się podat~ do 
przyrostu funduiszów, za które zakupuje się 
ziemię, a Jemu kupno tejże zabronibne? 

W Strzałkowie założone zostal-01 Kob 
śpiewackie, do którego przystąpiło na. na,.. 
Ziie 23 czl.onków. Do zarządu należą pp.: 
ni-ętkdewicz jako prezes, Zierniak jako wice 
preizes, Sulerzycki jaik:o sekretarz, Jaśko ... 
w.iak ziastępca, B. Maaiejewski skarbnlik, 
Inerowicz bibli'otekarz. Chojnacki ·i Brze~ 
z~ńskli lawniicy. Dyrygentem obrany zoi-
staf p. Bogaczyk. · 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Bytom. Więcej w~eprzów w ~nteresie 

niemczyzny! Pewna gazeta hakatystycz
na na Górnym Sląz'ku p.il.sze: W interesie 
sprawy ni1emlleckiej na Górnym Slązku prJ 
smy us11lniie rząd, aiby pozw10U rna większy 
d0iwóz wieprzy z PolskJ. 

1W obec teg-01 P)isze „KatoHk": No, je
ślii to nie pomoże do przeblaganlia rządu i 
do uproszernia większego dowozu wneprzy 
to nic już na tym Bożym świeiCie rządu 
.pruskJiego nie przeblaga_ Co do nas, to nie 
wiemy, jaki jest związek mli~dzy niemie
cką sprawą na Górnym Slązku a wnieprza
mr z Polski. 

,)(atolik m,a racyę. Zwązku tego rze
czywi ścue trudno się doszukać, g·dyż w 
l(rólestwie jest wprawdzie dużo świń, ale 
talki.eh, któreby pop!,iieraly interesy nliem
czyzny na Górnym Slązku z calą pewno
ścią tam nie ma, 

ł.aziska. Dużo rodaków z naszej wlr>
ski poszlo za chlebem na obczyznę do 
W estfam lub do prowincyi nadreńskiej. 
Chociaż daleko. są 'od wioski rodt!linnei, nfo 
zapomndeli jednakże ziemi· ojczystej. W 
tych dnach bowiem nadeslaH na ręce wie
lebn. ks. admin;iistmt.ora tutejszego kościa~ 
la filialnego wspanliały pluwria1, 'który two
rzyć b~dz.ie śliczną oroobę naszego ko
ściółka. ·.SZ'c1,,cdr7-:Y cliara:dawcy. · d1~i~H 

~fdoczne ty1n podarunldcm ·okazać sw:t 
W'dzięczru:A.5ć Stwórcy Naj~"YźsZemu ria 
bk>goslawiieństwo i laski· odebrane, k~b
rych im tani na obczyźrnre nde szczędzi. 

My zaś z naszej stromy skladamy t.vm 
dzielnym \vspólrodakom naszym ·na ttj 
drodze nasze najserdeczniejsze podzięko
wanie, i żyiczymy im, by błogoslawiei1-
stwo Boskie splywafo jeszcze obfo;(·~j na 
n»ch. A potrzebują oni tego, bo na r.1i;.e!bi 
są C'iągj; wśród ciężkiej w mozolnej pracy 
na -niezliczone nebezpeczcństwa. 

Jeszcze raz więc. staropolskie: .. Góg; 
zapłać!" Parafianin. 

Z innych dzielnic Polski. 
Warszawa. Otwarcie zamkruiętych 

kościoMw. fako skutek uikJaxu tolerancyj
nego pozwolono teraz na otwieranie ko
ściolów, które wlaidze moskiewskń~ bez
prawntie poe:amykaly. Do ,,Kraju" dono
szą o otwarniu kościoła w l(omarowte 
(gób. Lubelska), zamkniętego przed 15-tu 
laty, i w Milanowiie (gub. SQedleck.a) po 20 
letniem zaimknięciiu. 

l(raków. t Arcybiskup Sz.embek. W 
Porębie Zegoi:a pod Alrwemią zmarl metro
polita mohylewskli arcybuskup Jerzy hr. 
Szembek. 

Przybywszy p.rzted kilkunastu dniami 
do naszego kraju na letrui wypoczynek do 
majątku swego brata, zaichorowal tu nai ty
fus brzuszny. Przebieg choroby nie bu
dzń.ł obaw i1 mOIŻna było spOOz\iewać siię po
myślnego jej zakończenia~ gdy nagle przed 
ldlku dniami, przy przesilnieniu, stan zdro
w~a ks. arcybiskupa pogorszy/ się. 

W:iadomość o tern wiywołafa wielkie 
zaniepokojen[e w dyecezyi metropOlLity, 
gdzie dnia 4-g·o b. m. we wszystki.ch kościi.o 
loch W i jego parafiach odprawiano nah~eń 
stwa za jego zdrowiie. Taiki.lei Ojciiec św. 
nadesłał choremu swe błogosławieństwo. 

Chomba zakończyła siię katastrofą. 
Śmierć zabrała tego dostoj.nlika: koścfola w 
chwili, gdy otwartem dlań z.o.stafo pole 
szerokiej dzialalności, skutldem obJęcia 
najwyższej władzy kośelielnej na RuSiŁ li na 
Litw:ie. 

Pogrzeb arcybiskupa metrOJ>Olity od
byl s1ię we czwartek drnia 10 bm. prz:ed po
łudniem \V Porębie 2ego1a. 

Z róinv"h stroe. 
Prinłrop. W WialcowitCi: „Neuoberh.au

sen" z1ostaJ oka-lecz·ony urzędnik od wag~ 
Schmidt. 

Buer. Chlopi.ec sźlk:olny Bord spadł 
z drabiny i zabił sie. 

Wanne. W szybie „Wilhelm" wpadł 
do szybu górniik Bu,wald 1i .zabil sie. 

Recklinghausen. W kopal'll:U „Blu-
menthal" zapałiJ się pokllaid węg! li dotąd 
nie zdolamo ogin1ai stlumić. 

Dahlhausen. W fabryce dr. Otto ro-
sta·l okaiJ.oczony mhotnulk Pero:yka. · 

Oiinnigfeld. Pies po~:1cyjny z Eidkla 
zabląkal się do Gilnni:gfeld, gdzńle uznano 
go z.a Will\.ai i urząd!zom0 ina: niego formalne 
µolowame, ale; bez skutku. 

Wa'żne dla robotników. Minister dla 
robót publkznych wydail t'Or.porządz.en1e 
bard!z.o ważme d1a robotn~ków. Do
tychczas działo się tak, że gdy roootruk 
musial iść na sąd jako świadek lub znawca 
to za ten czas, w którym był n1 sądzie: 
pracodawca mu nie placił. Teraz praco
dawcy muszą płaicfić roootnikom zam.bek 
i za ten czas, przez który: koniecznie mu
szą być na sądzne. Wolno a1o1i pracoda
wcy potrąc.ilć sobie tyle, ile robotnik otrzv .... 
mal z kasy sądowej świadk:01Wego. 

Rodacy! Jeszcze teraz zapisywać 
można „ Wiarusa Polskiego" na sie~ t 
wrzesień. 

Od Redakc7i. 
Panu Pietrzakowi z Linden&orst. Paa 

l(wiatkowsłd w~aie nie jest am nie byl Pa:
nu iprzecfrwrn.y, czegO' najlepszym dowu
dem, że w.Ila.śnie staral słte o to, by Pana. 
wył>raino jako jedynego zamile4soowego. 
B() przecież bytoby komedyą, gdy;b}'I wy
lbierając przedstawkiali calego powt:atu 
nie wybr3lllo ani jednego z pawiatu~ Wie~ 
cowni1cy w DortmUll1dzie, wprowadz.en~ w 
bląd, naJJpierw. Panu glosów oddać me 
c~aie!i, do:pier:o, gdy sprawa się wY~nila~ 
.w1ec'O'WU1t1CY uznali zupelniie poglądy. P.
l( wi-aitkowskiego i wybraH te.Z Pana. na
stę!)nie jedruoglośinie. 

iW Essen także n1e chodziło o osobę .. 
Pana atni o 1fnne osoby Jako t~ie lecz cbo
dzijo jedyme o przepisy regul~inu kt6_:· 
re trzeba stóSO\\--Qć zawsze f ws.zędzie bez. . 
wqJędu na osoby. . .. · .. ·· . · .„ :: . . c 



Koło ~ptewu 0 Kalina" w HiIIerheide 
a<lbędzie swą latową zabawę 13 sierpnia i 
zaprasza wszystkich swoich czlonków. q 
1-iczny udz1al w zaibawie prosi (2J 

Zarząd. 

To warz. św. Ignacego w Oberhausen. 
W ni'edzielię 13 sierpnia nabożeilstwo 

polskie wypadni:c po południu, a zebraniie 
odbędzie s~ę o' godz. 5 po pal. Zarazem 
bierze towarzystwo na,sze udział w roczni
cy Tow. św. Józefa w HeKsscn. O godz 1 
po poł. winni się czJonk1owie staw1ić na sali 
posiedzef1 w cz:aipkach i oznakach. O jak. 
najfrczniejszy udział w wycieczce do łleis-
sen i w zebraniu pros~my. Go,śoie mile 
widziani. Zarząd. (1) 

Czołem druhom w Castrop! 
Ni1niejszem donosi się druhom, iż w 

medziclę dnia 13 po poł. o godz. 3.Yz odbę
dzie się półroczne pos~edzenie nai sali p. 
Schulte,-Beckera, zatem komplet druhów 
jest p-0żądany. O jak najlicznieisz,y u<lzial 
upriasza się. Goście mi,le widziani. Czo
łem! 

Uwaga: Druhowie Wydziału wanni 
k-0niecznie si:ę stawić o godz. 1.Yz. O punk
iualne sta \\ ienie się WydziiaJu jak i druhów 
prosi Jan Wasielewski, prezes. (1) 

T<>warzystwo Przemysłowców w Marx
loh n. Renem. 

Nadzwyczajne \\·alne zeb1~anib ·odbyć 
się ma w niedz:'.elę 13 bm. o godz. 4 po poL 
w lokalu p. ttollera. Prosimy o liczny u
dział, pon;:eważ mamy ważne sprawy na 
porządku dziennym: Obór ki·lku czkm
ków zarządu. Odczyt. Wykład: Prze
mysł polski d.a\nJliej a 1eraz. Goście mile 
widz1ia11li. Zarząd (2d) 

To warz. gimn. „Sokół" w Langendreer 
1wiadamia \vszystkie toiwa:rzystwa, które 

zaproszenia odebraly, iż zabawa zapowie
dziana na 13 sierpn1ia się rnie ()dbędzie, po
niie\vaż policya tutejsza nam na otwart.:1 
zabawę nie chce dać pozwolen~a. Nato
miast uwiadamia się ,i·ż zabawa odbęd21ie 
się później, co jeszcze będz\ie w „Wiarusie 
Polskim'' 1ogłoszone. Czolletm ! (2) 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Herne 
()dbędz~e posied!zenic w nJiedz. dn. 13 bm. o 
godz. 04 w domu czeladzi katol. przy uli
cy Nowej (Neustr.) Na porządku dzien
·nym wykład, i inne ważne sprawy, dlatego 
uprasza s.~ę o Liczne przyby;di.e druhów. Go
ście mile \Vidz:iani. Czo Jem! (1) 

Wydział. 

Towarzystwo św. Barbary w Oberhausen 
donosi swym członkom, iż w niedzielę . 13 
ierpnia b;1erzemy udzial w uroczystości 

'Tow. św. Józefa w łleiss.en. Członko,wie 
winni się stawić w czapkach i 'Oznakach 
towarzyskkh. OdjaZJd z Oberhausen po 
poł. o godz. 2 min. 15. 

Uwaga: Zwyczajne zebranie o-dbę-
<lzic się 13 sierpnia o go'dz. 5 po potudrn;u. 
Członko'\\ ie winni się staw.ić jak najliicz
::ieL. gdyż marny ważne spra\\ y do zallat-
vienia. --... (1) 

Andrz. Czwojdrak, sekr. 
I 

Kolo śpiewu !,\Vanda" w La2r . . \ 
j od2.ie ~,, - ~ ·m sz~rn . czlcmkom oraz nam zy- I 
czJ!wr .1 J<0dak0 t~ zamieszka{> m w Laar 
1 ;:,koi:cy d' \'.' iadorn t.:: ści, iż \\' niedzielę dn. I 
13 s.ierpn a urządZ1my familijny wkczorck 
na sali p. V·/itenkernper. Początek o godz. j 
4. O liczny tidzial ",' zabawrie upras7a ~ię_. 
Cześć pieśn .i polskie j! Zarząd. (3} ł 

To ;varz. św. Jana Chrzc. w Meiderich I 
podaje do wiadomośc;i swym cztonikom i ! 
wc;z:,·s!kim Rodakom zamieszkałym w 
J\lciderich i. okolicy, iż w niedzielę, dnia- 13 
sierpn·a bierzemy udz,iał w pd.elgrzymce do 

udu<\', ncgo miejsca w I(evclaer. :Wyjazd ł 
z Me!iderich z gtównego d\\ 0rca rano o 
godz. 7 min. S. Uprasza się szan. człon
ków i szan. Rodaczki, ażeby się iak naj
liczniej zebrali. Bilety można dostać u ko.- 1 

ścieln.ego Kauman. P owinien się kaidy 
zaopatrzyć w kartę prowLzDrycz.ną. Kto 
pragnie książeczkę do pde1lgrzymki, moie lą 
irnibyć u prze'\\-odnic.;;ącego i sekretarza. · 

Feliks Ka tek, pi-z.ew. 

Towarzystwo św. Józefa w Dahlhausen 
donosi swym czlonkiom, oraz towarzy
stwom św. Wacława i Koła śp1iewu „Lut
nia" w Linden, które już zaproszenia ode
brały, i.Z w n\iedzielę, dnia 13 sierpnia to
warzystwo obcho~i pierwszą rocznicę na 
sali p. SchiHera w Linden o godz. 3.Yz po 
poJ. Najprzód przywitainie go·ści przez 
prz,cw-0dni,cząceg,o, potem koncert i dekla.
macye. Na ostatku piękny teatr p. t. „Bło
g-0slawieństwo matkii". W kol1cu taniec. 
Czl()nlkowi•e towarzystw ptacą wstępruego 
50 fen., goście 75 fen. O I.iiczny udział prn
simy członków i g·ości. Goście mile wi
dzianu. Czl-Onkowie wi.nni siię w czapkach 
i oznakach stawić. (3) 

S. Chmielewski, prze:w. 

Bacznoś ćRodacy w Scharnhorst ! 
W medzielę 13 sierpnia o<lbędziie się 

zebrani1e w celu założenia ,.S0!lmla" na sah 
p. ftamke, zatem uprasza się Rodaków z 
Scharnhorst i okolky, aby na zebranie s1ię 
lic21ni~ staw,ilL Zwołujący. (3d) 

Towarzystwo św. Piotra w Steele 
podaje do wliad!oma.ści wszystk11m człon
kom 11 Rodakom w Steele i okolicy, iż b!ie
rzemy udzial 12 bm. w pielgrzymce do 
Kevelaer. Nabożer1st\\ro1 z blogosla·wień
stwem odlbędzie się o godz. 5 rano. Wy
jazd ze Stbele-Siid. Bilety są do nabycia 
<C> godz. 7 rano u pąni Gottlob (Restaura
cya). Prosimy Rodaików, aby s1ię ja1k naj
liczniej stawili. Zarząd. (2) 

Tow. gimn. „Sokół" w Duisburg-Hochfeld 
donosi wszystkim druhom i Rodafoom z 
okolicy, iż przyszłe zebranie odbędzie się 
w niie<l.zielę dnfa 13 sierpnf.a o godz. 13/z p-0 

obiedzie. Proszę się na zebrarnrie punktual
nie i licznJie staw!ić, gdyż przypada 1<1w1'.lr
ta1ne zebranie. Po zebra.nńu ćwiczenia i 
wyjazd na rocznkę o godiz. · 4 min. 2 z 
dworca w Duisburgu. W zdwwem ciele 
zdrowy duch! Cz-0lem ! (2) 

Wydział. 

Koło śpiewu „l(alina" w Hiłlerheide 
donos.i wszystkim czlonkom, iż w rniedzielę 
d!nna 13 sierpnia urządza pierwszą zabawę, 
na którą S::ię wszystkiich czlonków zapra
sza. Tak samo upraszamy wszystkich na
szych Rodaków z łi\illerheidie ,j okolicy, 
aby na naszą zabawę wszyscy przybyli. 
Początek o godz. 4 po- pot Od czwarted do 
8 godz. koncert. Od ósmej taniec. Mu
zykę będziemy mieli do,skonalą, bo ją wy
kona nasz dyrygent P. Pietryga z Bruchu. 
Cześć p0Js1kfaej pieśni! Zarząd. (3) 

Towarzystwo św. Józefa w Heissen 
donosi członkom i wszystkim towarzy
stwom, które od nas zaproszenia odebrały 
i tym, które dla braku adresów zaprosz.:ń 
odebrać :me mogly, j,ż w niedzielę, dnia 13 
s.ierpnia odprawiamy naszą pjierwszą rocz~ 
nicę istnienia, na którą szanowne towarz}
stwa z chorągwiami zapraszamy. PrJ
gram: Od godz. 2 do 30 przyjmowanie 
bratnich towarzystw na sali p. flietmauma. 
O godz. 3.Yz udamy s1ę do koścrnla na na
bożeństwo. Po nabożeństwie udamy sie 
na salę P. Plietmanna w fteisseni gdzie rę
dzic dalsza uroczystość. Najprzód przy
witanie gości prze'z przewodniczącego, 

dalej koncert, różne mowy i deklamacye. 
Na ostatku zabawa z tańcem. Wst~p dla 
czlonków bratmch towarzystw 30 fen., dla I 
gości przed czasem 50 fen., po czas·1e 75 
fen. O jak najliczniejszy udzial prosi (.5) 

Zarząd. i 
Tow. gimn. „Sokół" II. w Wanne-Zachód. 

Zebra·nie nasze odbędzi.e si~~ w nie
dZA.elę dna 13 s11erpnia o goo,z. 30 .P'O pol. 
na sali p. Brn!1inga przy ul. Gelseinkirchener 
i róg łlofstr. . 

Za.raz po zebrarniu obchodzimy zaba
wę familijną, p nlączoną z koncertem, tea
trem, tańcem i ćwicze1]iami. Zapraszamy 
\\ szystkich druhów oraz nam życz!Uwych 
Rodaków o przybyde na zeb ranie 1 zaba
wę. Szan. Rodaków w ogóle, wzywamy 
aby s\ię z nami polączyli, boi my jako Pola
·cy tylko jednością silni jesteśmy. Zape
wne wsz.ystldm Rodakom jest znane na
sze upośledzeni1e, ale jest nadzieja, iż. 
wszystko pójdzie ct·obre, byle tylko Roda
cy nas gorliwie poparli. Czołem. (2) 

Wydział. 

Towarz. św. Stanisława B. w Scharnliorst 
donosń swym czfonkom, iiiŻ w niedzi·elę dn. 
13 sierpln[a o godz. 3 POI poł. ·odbęd1zlie1 sict 
walne zebrainie nadzwyczajne, zatem upra
sza si,ę ws,zysrtkich członków o pwnktuaJine 
stawlienie się, bo są ważne sprawy do za
łatwienHa. 

Mich. Smektała, zast. przew. 

„ Wielki wlec w Gerthe 
dla Polaków i Polek 

w sprawie opiieiki duchownej w parafii Ger
the odbęd1iie się w n&edzie~ <lnia 13 si·er
piniai ,o go!Clz. 3 po pol. na sali p. Soakekan
da, na który Siię wszystkich Rodaków i 
Rodaczki, zaprasza. Komitet. (3d) 

Wielki wiec Zjednoczenia zawod, 
polskiego w Liitgendortmund 

odbędzie si.ę w niedzielę dnia 13 si er
P n i a po pot. o godz. 4.Yz w lokalu pana 
Buszkamp przy kościele katolickiem. Z 
powodu ważnyc hspraw liczny udział po
żądany. (d) 

,,Zjednoczenie zawodowe polskie". 

·w i elki wiec ,.Zjednoczenia za„ 

Wiec 11Zjedn. zaw. poL"" w flontrop 
odbędzie się w1 nliedz1Ielę d~1ia 13 SILenpnia· 
prz:ed południem o godz. 110 w lokalu p, 
I(naippmann przy kościele katolicklim. z 
powodu bardzo ważnych spraw, liczny u
dzfał pożądainy. (d} 

"Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wielki wiec ogólny w Bruck
bausen 

odbędzie sdę w niedzielę, dnia 13 sierpnia 
o godz. Yi 12 p1rz.ed pofadniem. Ponieważ. 
chod!ZJJ o bardzo ważne spraiwy, przeto R-0-
daków z caJej pa1rafii ftamborn oraz oko
licy uprasza się o liczny udzial. 

Wiec odbędzie się na sali p. Brinka,. 
przy ul. Albrechtstr. 

Za komitet Adam Słoma. 

~~~~ ..... ;.J"~;..J~.-J~~tr"l'-'.fl"'o' 
1.{ĘI(A WICZl(I wszelkiego rodzaju czyści 

i farbuje fARBIERNIA GALLUSCHl(E, PRAŁ. 
NIA W BOCHUM. Tel. nr. 911. 

Filie: Hoistede, tlernerstr. 259; Herni=, 
Bahnhofstr. 3. 32, 73, 134; Eickeł. Rohl:ngba11-
sen, Unden, Hattingen, Langendreer, Witte11, 
Annen. Werne, Liitgendortmund, Marten, K~i
strop, Wattenscheid, l(amen, Marten, Dortmun11, 
~,....·~~ ..... „.....C~..J ....... ;-..,J·"""~ ...... -'1 . .....;J 

wodow. polskiego·· w Witt~n Otto Fangme·1er Wiełki wiec „Zjedn. zaw. poi." w Witten n I • 
odbę~ie siię w n~edzielę dinlita 13 siierpnrn I . 
po pał. na sali p. Koster, przy ul. liauptstr. Bochum, 12 Hl)chsna~se 12. 
nr. 65. Na porządku dziennym: Spraw!' W tym tygodn;u; 
hutnicze ~ wszelkicl1 karegoryj robotrn- nr· . 
ków i 'illne ważne sprawy. V~ telkte znjźenie Ceny 

Początek wie~a o godz. 5 po poł. ws;1;elkiego rodzaju 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". I o b u w i a. 
\Viec ,Zwiąiku pracownic polsk' 

w Kottenb '.lrgu 
odbędz\ie się w niedzielę dnia 13 sierpma po 
pot o godz. 5 na sali P. Telscho.fa, na któ
ry się zaprasza wszystkie si1ostry, zatru
dni{)lne w pracy domo\.vej i w tamtejszych 
fa.brykach. Na porządku dziennym: orga
nizacya pńacowmc polskJicrn, oraz inne 
sprawy dotyczące każdą polską niewiastę. 
Na wi'ec ten zaprasza siię także robotników 
polskiich. O liczny udzial w wiecu uprasza 
(d) „Związek pracownic polskich". 

Wielki wlec Zjednoczenia zaw 
polskiego w Langendreer 

odbędzie się w nie00ńelę dni<ł! 13 sierpnia 
po pol. o godz. 1 na sali p. Knippinga. Na 
porządku obrad sprawy górnicze, nowela 
górnicza, reforma knapszaftowa, oraz in
ne ważne sprnwy, dotyczące każdego ro
botnika. Rodaków z, kiepaln~ „Bruchstras
se" uprasza się, ażeby ze sobą przynieśli 
ustawy „Ziedn. zaw .poi." i książkę ,wy
płaty (Lohnbuch). 

szczególnie kolorowych 

butów .i trze\vikolr. 
Wielki wybór I Dobra. robota! 

kor7ystna sposobnojć 
do zakupna eleganckiego i trwałego 

obuwia ·~~!'!"< 

dla dzieci, dam i panów. 
(Proszę zważać na ma wielkie okna 

'' ystawne.) 

Otto Fangmeier, 
Bochum, 12 Hoch=..trasse 12. 

WQf CT 

Ludzie rozmaitego stanu mogą l:!t\\ o 
na miesiąc do 500 marek zarobić, ~~ rze
dając materyę domową. Zgłaszaj:.\..:~;' p0-
w1inicn znaczek pocztowy na odpowi 1:dź 
d-0lączyć. (,3) 

Ja n Bo n k, 
Hiltrop-Landwehr p. Sodingen, Kolornie 85. 

Szan. Kupcom i Przemysłowcom na obczyźnie 
polec~m najlepsze O«łh11iałe 

~· ,._.." 
~ - ~ 

• • 
Kościuszko, Poniatowski, Korfanty, :Maryśka, Sokoły, Pflancer~, l\Iexico, 

·"Ó w1 i ż 11 pi{ero ,~ N ~1' ·o~łowe. 
X oblessy~ Sokoły, Trójki i Turcfory, _oraz tabakę ({O ~ażywmuia '"e 

·wielkim wyborze. - Przesyłki od 20 nu. - franko. · 

rranciszek rajewsk.i w attenscb.eld, 
hurtowny interes 

ba r<lzn k )J'zystna 1 zad ko 
rrn.llnża,j t:r l ;.>ię f'pus11-
bność. ~b ru !Hl. '°' }ll'Z~ 
<laż i fi~~ m w ·~ er kling
bau~eo-i::il d (Gl'nlltiad) 
oraz 1 dom Herien, 
Jirzy ulicy Anguc1tai0t,r., 
bardz11 tanio i 11rzy 
małe. i wpłacie 500 do 
1000 trwrek na sp.rzed11ż. 
Zgłuszenia przyJmuje 

W. Grabarski 
w Recklingba.use:i-Siidi 

ul Hochstr. Dl" 85. 

Baczność! Baczność! 

Ceny tak uderzaj~ico tanie z powodu korzy
stnego ~~kupna.. 

Cygara \tłyborna jakoś( 
cygaro 'ł fenn~ołlł'e, IOOU s„tuk rytli.o 13 marek. 

Papi~rosv najl. prawdziwt Ntplun, 
tU09 !!o~ tuk tylko 3 8_, mr. 

Tytoń (Jagertabak) 
l•artho piokny zapach 10 fuutów tylko 2 ,:ll mr. 

Prze"lyłka za nad~łaniem należytośd także w 
znaczkach. Zaliczka 30 fen. więcej. rahże naile1)8Za 
sp,) sobność dla handlarzy 

llaroln Olassen, Hamburg 3, 
(!)) Zeoghausn1arkt 43. 
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ł~dlieDill pinu ladon dla Pelak6w na obuytnłe, po4włt'one o4Wlł1 orąz sprawo• aarodowym., ~litycznym ł r.arobko....,_ 

Wyohodzl codziennie z wYiatkiem dni poświatecznych 
Przedplata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
I mr. 50 fen., & z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
„Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym I Im~ Baże za 11arc I OJCZJZDI ! 

Za inseraty maci sie za mieJsce rządka drobnego dran 
ogloszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. Kto 
cz~sto oglasza, otrzyma rabat. - Listy do "Wia~ 
Polskiego0 .należy frankować i podać w nich doklad-

pod znakiem Ht. pa1niscb" nr. 128. ny adres pisząceg();, Rękopisów się nie zwraca. 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje siQ w Bochum, przy ulicy .Maltheserstrasse. - Adres: „ Wiarus Polski", Bochum. - Telefon u nr- 1414 . 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

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

Polakiem, kto potomstwu swemu zniem
czy~ slę pozwoli! 

Z wypadków dnia. 

Powstanie na l(recie. 
Po\vstańcy zajęli urząd cłlowy we wsi 

Castcm i nie ·Chcieli dopuścić do teg·o, a:by 
żandarn1y z rosyjskiej kanonierki ,,Chro
IJry'\ przybyli celem odebranh .urzędu do'
wego, \Yysiedli na ląd. Kanonierka bom
·bardowaJa· i zniszczył.a wieś. Powstaf1.cy, 
którzy strzałami zranili dwu rosyjskich 
marynarzy, wywiesili w końcu białą fla
gę. 

Niemcy zbroją się w Metzu. 
f rancusc!y korespondenci w Metzu 

zwracają u\\'agę prasy na fakt, że. roboty 
o.kolo wzmocnienia trzech glównych for
tó\V . Metzu, ,,I(a~serin", ,,I(ronprinz" i 
,.łiaeseler", są rrowa.ctzone z nadz\1,;yczaj
Tiym pośpiechc..m i mają być skof1czone 
:Przed końcem przyszłeg10 mi.esiąca. Na 
stalow} eh basztach tych fortów, ustawia 
:teraz inżynierya działa okrętowe, znacz.
nie wi ęcej dalekonośne od dotychczasowej 
a:t~;~eryi. Działa te skierowane są na 

francuskie drogi kolejowe z Pagny do Nan
cy i z Pagny do Conflans, LonguyDon i 
Verdun; w promieniu ich strzałów komuni
kacya między Nancy i Verdun byłaby nlt'e
możli\.\-a. Co noc nadchodzą do Metzu spe
cyalne pociągi z amunicyą dla novvej 1ar
tyleryi. Ta ruchliwość w-0jenna; Niemiec na 
grnniicy, wzbudziła znów głębokie zanie
pokojenie prasy paryskiej, dzienniki 
.. Temps" 1 ,,Echo de Paris" z 1ostatniej nie
<liZ'ieli, zwramją na ten objaw szczególną u
. ;o.'agG. 

Strajk szkólny w Polsce pod Moskalem. 
Do gimnazyum \\' Piotrkowie wpły

nęło 7 podaf1 o przyjęc!e z p.Jczątkiem rn
ku szkolnego. Wobec tegio, że do gimna
zyum będzie uczęszczało zaled\\ ie 14 ucz
nió\\~ do kla1s wyższych i ewentualnie 7 do 
klasy prz;ygoto\\ awczej, dyrektor zwrócił 
~ ię do ministcryum oświaty z zapytanieim, 
<:o ma robić z personałem nauczycielskim. 

7'elegramy. 
~ e w - O r I e a n s. Żółta iebra za

biera tu coraz więcej oiiar. 

P e ter s b u r g. Rosya· wysyła no
we oddziały wojska na plac wojny. Wi
docznie nie bardzo w Jerzy, że pokój już te

raz zostanie z Japonią zawarty. 
Mar ok o. Trzy holenderskie .krążo

wniki przybyć mają do Tangeru. Holan
dya chce pokazać, że w sprawie Maroko 
jest także nie mało interesowana. 

Polacy na obczvźnie. .,,. 

Herne. Szan. Redaikcy.o ! Patrząc na 
to, 1co siię dz.ieje, człowiek widzli pełno 
rprzewriOtności. Bo proszę tylko zwaiżyć 
<tobrz.e wszystko. Przed laty 25, 20, 15, b<11 
~rzed laty 10 jeszcze nikt się nie troszczył 
o nas Polaków na obczyźnie .~ sami razem 
z „Wiarusem Polskim" walczy~ musieliś
my o to, iaby się opriieć g11e1mańskJLej na~ 
l\rnle. I bez potn-OCy wielki.eh panów lud 
polski na obczyźnie zakładał różne towa-

rzystwa i organizacye, nabierał ·()iświaty ij 

pioczuciai narodowego. Daiwm.iej wołano, 
że na obczyźme wszystko zmarnieje, ale 
mimo to panom z Poznania ani się śniło o 
fem, aby. coś uczyrllić dla nas. Nie, owi 
panowie wyzywali jeszcze robotników 
polskich, wychodzący1ch nai c-Ocz.yznię od 
obieżysasów .1 podobnie. Nagle zaczęli te~ 
raz. panowie z Poznania otaczać robotni
kówt polskich na obczyźnie W1ielką opieką. 
Sypią pieni'ędzmi, nasyłają różny.eh lu~:lzj 
na obczyznę .t udawają, że dm liOs Polaków 
na obczyźnie bardzo leży na sercu. Lecz 
to obłuda! Panom z Poznania chodzi! n to, 
aby mogli komenderować Polakami na 
obczyźnie. To ich cel i wszystko, cai z 
Poznani~, podejmują ·na obczyźnie do tego 
celu zmierza. Lud pols.k11 na 'Obczyź11iie jest 
sa:modizielny, przywykł <lo teg·<Y, że nikt 
mu nie na.rzucał swej woli, lecz lud sam ra
dzlił sobie i rozstrzygał o wszystkiem. Pa
nom z Po.znania ni-e podoba się to jednak, 
bo lękają się, że f>lolacy z obczyzny wra
cając do Polski, tam pracować będą w kie
runku, aby i tam z ludem inaczej się ob
chodzono, niż dotąd, a to nie byłoby im w 
smak. 

Teraz my robotnicy mamy ·dw~e dro 
gi: Albo pow:ierny panom z Poznama, że 
mają się Jlepiej troszczyć o to, aby t:tm u 
nich robotnik się mógł oświecić ,i WJęcej 
zarnbić, a Polakom na obczyźnie winni dać 
spokój, gdyż co oni nam dać pragną, to 
Polacy na obczyźnie już dawno mają, albo 
też lud Polski na obczyźnie wyrzecze się 
swej ·dotychcmsowej samodZ1ielnośqi i po
wie, że tak skakać będzie, jak mu panowie 
z Poznania z p. Kościelskim na czele za
grają. 

Teraz mogą Polacy na obczyźrnre wy
bierać, co wolą, a - mo}ern zdaniem -
wybór tu nie trudny! Czujny. 

Wiec w Wetter. 

Spnawozdanie z wieca w sprawie o
pieki duchownej w1 Wetter, dnia 6 bm. 
Wiec zagai1ł pochwaleniem Pana Boga p. 
Józef J ęsiak. Na sekretarzai powołaino p. 
Ludwiika Kicię. Potem p. Je.siak oznajmił · 
zgromadzonym cel wieca i zachęca? do 
wspólnej praćy. Perwszym mówcą byl p. 
Antoni Tyracki, który tu mieszka lat 15 .j 

zna stósunki tutejsze bardzo dobrze. Mó
cwai użalał się), że tak licho tu .o Polaków 
się starają względem opiek1 duchownej, bo 
kapłana polskiego sprowadzają tylko 2 ra
zy albo raz do rioku. Zdarzylo się już je
dnak, że przez 2 lata ani razu nie {111: diśmy 
polskiego nabożeństwa. A i wtedy P-0lacy 
się sarni o księdza mus1:1e1li starać. Naistęp·
nie przemawiał p. Józef Choryński, który 
wskazal na to, że tu gdzie w parafiach mie
szka 500-lDOO i ·w;ięcej Polaków, uważają 
za wystarczające, jeżeli raz dn roku kaza
nie polskłe się odbywa, ale jak jest w Pol
sce 10 niemców, to co. dwa tyg1odnie musi 
być kazanie niemieckk 

Zabterali jeszcze głosy pp.: Tomasz 
Makowiecki, Walenty Matuszczak, Jan 
R.ogowski, Wawrzyn B::trczyik, Stannslaw 
Wawrzyniak, Jakób P1eniężny z Herdecke 
i Piotr Królak, którzy obszernie mówili w 
spra w1ie opieki duchownej. W kiońcu z.o
stał obrainy p. Walenty Matuszczaik na 
kandydata do dozoru kościelneg.o, a do re
prezenta.cy1 pp. Mi.chał Szufla i Piotr Kró
lak. Do komitetu dla spraw opi1eki ducho
wnej zostaH wybrani! pp.: Walenty Matu
szczak, Ludwik Kicia, Roch Wfi1elebińsiki, 
.Mkhal ~Hwkai i Mli.<.:hał Stroński. Od-· 
czytaną reto\ucyę wszyscy jednogłośn\ie 
przyjęli. Wiec się rozpocząt o godz. 31:!5, 
a zakończył się o godz . . 3127 pieśnią kościel-
ną. 

-~1 . Jeden z obecnyck. 

Odezwa Ligi Narodowej. 
Centralny ko miitet bigi NaiiOdowei 

'\vy:da~ W ' dniu 1-go sierpnia nową odezw~ 
w sprawie obecnego potożenda w zaborze 
rosyjskim. 

Odezwa ta, występuje przeciw ,,anar
chW demoralitzującej ducha ~ rozkładającej 
narodowe siły", wzywa do „skupienia ży
wiilolów ruarodmvych w walce o prawa". 
Zadania, cele i środki tej wałkiL odezwa o
kreśla w ilastępujący.ch ustępach: 

„Idz11e nam tu przedewszystl\jeri nie 
o losy rewolucyi, czy też reformy pań
stwowej w RIOsyi, bo to pośrednio nas 
tylko do,tyczy IiJ nie od nas 21ależy, a tak
że nie o inter.esy tych lub innych grup 
sipolecznyich, któr·e się wysuwają na czoi
Jo ze szkodą ogólnej spra\.vy - ale o to, 
oo staniowt dobro nasze wspólne, o naszą 
sprawę narodową". 

„Nie wzy.wamy Was -do' niedorzecz
nych porywów, do wyrusz~nia z gołą 
pięścią lub z rewolwerem na karabiny i 
armaty moskiewskie - przedwni~, 
wszystkich, co Was do tegiO pobudzają, 
jailro szaleńców lub zbriodniarzy ode
pchnijoie <Jd s.Łebie.. - Mu~1my walczyć 
o swoje prawa ni1e. jak ciel11I1li, podżega
n~ przez obcych i obcym interesom slu
żąicy, barbarzyńcy, ale iak naród cywili
zowany, świadomy swych dróg, mający 
rząd wc.wnętrzny ipanuiący nad .swymi 
czynan11." 

„Musimy WZiiąć sohle, oo nam jest 
potrzebne, nie <lrogą wymuszeruia, gwał
tem, bo dio tego nie mamy śr-0dków, ale 
drogą wprowadzainia w życie własnemi 
si~łami, wlasną wolą tego, oo uważamy 
za konieczne." 

„Naród, który brać nile umie, naród 
,leniwy 11 biierny - nawet wtedy, gdy mu 

dają prawa, nde korzysta z nich nal5ŻY
Clie, ale naród dzielny i rozumny, nawet 
wobec najbardziej wrogi1ch siJ twmzy 

,czyn, po którym musi przyjść prawo. My 
nie do niszczenia czegokol\-v 1eik wzywa
my was, ale do twornenlia podstaw naro-· 
rodowego życia.'' 
Następnie odezwa Ligi Narod1)1wej wy 

Hcza sz•ereg spraw, które trzeba wykonać. 
a najbliższy ten program ta•k określa: 

,,Ukaz tolerancyjny przywróail w 
zasadzie wolnoś~ religijną, ale dotych
czas władze administracyjne opierają się 
wprowa<lzeni1u go w cal ej pelni: tu nne 
chcą urzędowo stwiie11dzać przeiścil.:i. na 
katolicyzm, tam, jak na Litw1ic;, zabrania
ją procesyom wychodzić poza ogno<lze
nie kościelne, lub w inny sposób krępują 
duchownych w sp.rawowaniu ich obo
wiązków. Do nas, a przedewszystk1iem 
dio duchowi·eństwa należy te ukazy i 
szykany .ignorować i korzystać w całej 
pełrni z ukazu na swoją odpowiedzialność 
bo i·naczej ci, co stoją u do~u, odbiorą 
narm co· raz już z góry zostało przyzna
ne. S mial-0ść w tym względzie i pewna 
ptOstawa z naszej strony dały już w w'ie~ 

lu wypadkach dobre rezultaty". 
„Akcya o język polski w gmi1nie nie 

została skończona, ale weszla w nowy 
okres. I(omitet mirurstrów admówił za
dośćuczynienia żądaniu setek gmin, a 
właidz\e: miejscowe odPowfiedznały na nne 
kanami administracyjnemi. My walcz
my nadal. Ormny mają urz·ędować po 
polsku., nie licząc się z zakazami władz 
rządowych. 

„WaLka o szkołę_ polską dzi1ś dopiern 
naprawdę się zaczyna. Wbrew sztucz
nej agamcyó. żywiołów: konsphrują:cych 
przeciw spoteczeństwu, wbrew intry
gpom, usiłującym wyzyskać kościół do 
tej sprawy, opinia narodowa, zwarta i 
jednolita jak ni.gdy, d.obrowołni.e, bez 

przymusu żadnego, z calą silą odrzuca 
korzystanie ze szkoły moskiewskli.ei, m
szczącej w zarodku sny fizyczne, moral
ne .i umyslowe niarodu. Szkola liOsyi
ska dziś nie istnie}e i nie ma już wido
ków prawiidtotwego fnnkcyonuwanna. 
Bojkot jej bezwzględny trwa nadal i 
musi być utrzymany. 

„I(omiitet ministrów uznal w zasa
dzie możność zakladainia szkól pryiwat
nych polskkh - my na tej dnodze mu
simy dizialać w tym kierunku nawet 
wrtedY;, gdy :wladize wykonawczeJ <jeią

'gać się będą z wprowadZer\'JJem uchwały 
w. życie li wydawaniem od{)()wiednicb. 
koncesyj". 
Streściwszy w ten sposób najbliższe 

Zladaniia: w: zakresie rozszerzenia praw ję
zyka p0lskiego i otworzenia polskUei.i szlro
ly, odez·wa O!I11awia prowa<lzoną obecnie 
na koleil warsz.-wied. walką o, język polski 
w której pracownicy kiolej,owii są szennie~ 
rzami ogólno naro<lowej sprawy" di zapo
wuada, że „we wszystkich tych sp11awach 
jak i w .innych, które w przyszłości zosta
ną wsZicżęte, udzielą szczegółowych wska 
zań wlaśoilwc organizacye narodowe." 

Liga narodowa kończy swą odezwę 
slowami': 

„Roda1cy ! Niema ofiar materyal
nych, n~ema trud;u i wysiłków, których
by dZllś należało dla naszej sprawy 
szczędzić. - W eh'' iH dzisiejszej przela 
muje s1ię nasz los, dziiś ,,gwiazda nasza 
się przesiW' - i od teg10, co dziś zrobi
my, za,leżeć będzie przyszłość nas.2(ct i 
dzieci naszy.ch, byt i rozwój calego naro 
du. Stańmy więc -wszyscy jak jeden 
mąż, st\vórzmy szeregi zwarte, których 
ni1c nie zfamie. 

„Niech ten wróg, który nad nami pa
nuje - zrozumie, że naród J)Olski 1istnie
ie, żlel ma swą silę i swój rząd moralny, 
że nie można rozporząd'Aać jego Iosam~ 
bez jego woli." 

~iemie polskie. 
Z Pr~u~ l.:ru!rr;o~nfott Warmi; i Mar.~ff" 

Malbork. Aresztowano kasyera tutej
szej spólki1 konsum.owej Lappata. Przy 
rewizyt kasy wyka:zał si·ę deficyt 600 mr., 
które L. sprzcnJiewierzyl. Lappat byl dta
·wntiej inspektorem i .karany już przed tern 
domem lmrnym. 

- W niedzielę po poludniu zgorzał 
<lom miesZikalny, stajnia i stodoła obleirży
sty Adriana w Rękowiie oraz dwa inn.e o
bok słoją<.:e budynki <losiz.czętnie. Prawie 
wszystkie ruchomości li sprzęty gospodar
cze pana A. zginęły w plamieniach. 

Gdańsk. Do krwawej bójki w której 
noże i rewolwery ważną odgrywały rolę, 
przyszło we wtorek wi potudnie pomiędzy 
robotn~ami pewnej budowliil przy ulicy 
Brabank nr. 12. Robotnik W!Lk zraniony 
został wystrzal~m w rękę ii ciężko sk.ale
czqiny nożem w twarz, tak że krwią zbro
czonego trzeba gn byl·o odnieść do domu 
chorych. l(ilku mbotniików poli.cya are
sztowala. 

Chełmińska dyecezya. Ks. wi:kiary Ta
deusz Omańkowsk~ z Brus otrzymal od na 
czelnego. prezesa Prus Zacho<linich prez.enr
te na proboJSrtwo w Parchowńe a ks. Antoni 
Karpjiński z Chmielna na probostwo· '\\
Przodkowie. 

Z Wiei. Kr Poznańskiego • 
Czarnków. Skutkrem spożyci.a trują

cych grzybów zachoro~la w: Marzeninie 
famiL robotnicza zt<>żona z 6 osób. W 
aiągu dnia zmarli mąż 1 wna i dwo}e dzie
d. Nzjmloclsze dziecko, które bardzo ma-



o grzybów skon sumo wal o, pozostało przy 
..życiu. 

Gniezno. „Lech" dqnosi: Zamachy 
na polską ruaukę religi[ Z powiatu witkO\v 
.skóego donoszą nam, że protesty rodziców, 
wysłane w kwietniu, czerwcu i ~ipcu <llo 
·rejwcyi z. po"'W10du zaprowadzenia niemiec
Lkie.i nat kr religii, pozostały bez odpo~e
dZli. 

Zapytują się w:ięc nas, co dalej robić 

należy. Naszem zdaniem o.bowiązeik rodzi 
ców s;pełniiOny został przez wysfain~e pro
testu. Teraz jest kolej na władzę ducho-
"·ną - jak to już wykazaliśmy. , 

Z prawtlziwą boleśdą piszą nam, że 
udzielanJie oouki reLigii w obcym i niez.rozu 
mlialym dla dzieci języku robi wprost przy 
gnębiające wrażeenie. 

Oto dobrodziejstwa pruskie, za które 
Gniezno dziękuje. 

Poznań. Cesarz Wilhelm przybył o-
obnym pociągijem na maty dworzec Po·

znański przy Tamie Garbarskiej, gdzie go 
oczekliwali dygnitarze wiojskowi i cywilni. 
Cesarz wyszedl z pociągiu, wysluchal klil
ka rap.ortów wojskowych, poczem zajął 
·miejsC!e. w samochodzie i ruszyl wolno na 
plac ćwiczefl wojskowych. W trzech in
nych samochodach jechala świta. Prócz 

prawozdawc&\v gazet niemieckich było 
tyLko ma~o osób cywilnych na dwl()rcu, 
który byl przystroJony w bramy tryumfal
ne i· g:irlandy. Pomimo w1czesnego rainka 
zebrało się jednak okofo 4 tysiące Niem
z:ów, którzy w znaczinem oddlaleniu od 
dworca cesarza witali z zapałem. 

Taki sam przebieg miało przyjęcie w 
. Gnieźnke, -g·dz.ie Wilhelm II wyglosil wiel
ką mO\\ ę potrącając naturalnie o Polaków. 

Poznań. W kasi~ oszczędności Banku 
Przemysłowców w Poznaniu "viplaconoi w 
lipcn rb. milion 1 792 846 91 m. a wypłaico
nD mili~n ii 202 059,57 m. w r. z. w Hpcu 
wplacono mili!On 351221 52 m. a wypłaco
no 925 463,34 m. od 1 stycznia rb. 9 milio
nów 340 753,53 m. a wypłacono 7 millio
nów 271 081,13 m., stan obecny na l sier
pnia jest 12 miHoinów 183 298,46 m. w r. z. 
było 9 mi.ilonów 185 204,33 m. 

Skalmierzyce. W sprawie zastrzele-
11ia dzi;ewczynk~ przez żołnierza rosyi
skLego oobyl się w ubiegłą sobotę termin 
lokalny, w którym brali wdział ze strouy 
ni·emieckiej landrat Hodenberg,, prokurator 
i lekarz PO"\Viatowy z Ostrowai, rna<liinspek
tOr cełny i .nadkontroler graniczny ze 
Skalmierzyc oraz urzędnicy nadgraniczm, 
.mn.danni i Uomacz. Ze strony rosyjskiej 
przybyli oficer bryga<ly odwachu nadgra
nicznego i kapitan nadgraniczny. Spraw
cę przyprowadzono także i musiaJ pozo.. 
tać przy s.~ :kcyi zwłok. Twierdzil on, że 

3a.Strzelil dziecko prz.y ścigan1u zOiiega 
przez omylkę. Liczni świadkowie zbili je
<imk twierdzenia iJoldaJka i oprócz tego 
zarzucono mu pijaństwo. Rząd rosyjski 
~ofiarował oicu zabitego dzieckai 600 r~
:rli odszkodowan~a, których ten jednak me 
pr.zyjąl. 

Panna do towarzystwa. 
Powieść Ksawerego de Montepin. 

H) 
(Ciąg dalszy). 

R.aul oddal się z zapałem studyom 
naukowym. W dwudziestym szóstym roi

ku byl już cenionym specyalistą maJ-0 by
wał '\l. świie'cne, rzadko rozłą-czał się z wu
lem, czuwając nad starzejącym się, coraz 
w 'ęccj osłabionym hrabią z troskliwością 
.synowską. 

Mlody de Challins, nie zawięzując oo
\.vych znajomości, odwiedzał tylko czas:i.mi 
dawną przyjaciółkę matki, margrabinę de 
Brenncs, zamieszkującą z P!i.ękną dwudzie
.st-0dwuletnią córką małą posiadł1ość w {}O

bliż.u NanteuH-le-floudaiin. W tej letniej re 
zy<lencyi Raul spędzał ni1ekiedy u tych 
.Pail po kilka dm. 

Hrabia jednak z dniem każdym zapa-
<la1 ,i,.-ięcej na zdrowiu. Czuj~c dotkliwy 
ubytek sił, prz.eiwiduiąc blizku koniec życia. 
.Maiksymilian stawat się coraz posępniej
szynJ. Ciążyły mu wspomnienha przeszło
ści; straszU1wa scena z Ustronia nie zatar
ła sic w jego pami'Qci. Pa1n die V aidans my· 
ślal też często o bracie swoiim, o Joan1111e, 
jei dziecku. 

- Czy miałem prawo być tak rnielito
.' ciwym? zadawał sobie w· duchu pytanie 

- czy cześć ich winy nie spada na mnie. 
Zaślubdcm bez przyw·.ązama p\':lną \\ szech 

tronnych zalet kobietę - nie okazywałem 
jej ani szacuinku, ani \.\·zględów należnych 
do męża - lekceważyłem ją, zaniedbywa
tem... Była młoda, serce jej, odczuwając 
potrzebG 1occh3nia, nlegto skłonności do 

Ze śiązka czyli Starej Polski. 
Katowice. W „Poliaku" kat01wtickim 

czytamy: ·W f'atkowicach w powiecie o
polskim zacięta walka się toczy pomiędzy 
ludem polskiirrn a germaniizatorami. Natt
czydel i organista Pierschek zaicząl 2mpro
wadzać ś~iewy łacińskie zamiast polskich 
t w tym celu zbveral mlodizież, uczył ją 
śpiewów łaoi:ńskkh i rugował śpiew pol
ski z '~ościola. Za jego przykładem poszli 
naturaLnie panowie nauczyciele z Olkolicz
nych W!Losek i czyni~i to samo. Usilował1)1a 
panów „szkólnych" p!Opieral proboszcz 
miejsoowy ks. Ooretzki, talk pisae przynaj
mniej „Anzeiger" raciborski. Parafianom 
te nowości ruie bardzo si1ę poda.bają, bo wo
lą śp::e\1,r p·olski, iktóry tu w naszych ko
śc~otach kwitnie od wieików. Gdy nauczy
ciele śpiewali wraz z swymi. uczniami na 
chórze po ladnie, lud w kościele śpiewał 
po polsku. Ponieważ gennanizatorz-y 
nie moglii sobie dać rady z ludem poi
skim, napisali skargę do biskupa i dwu 
Wiła.rusów podaH prokuratorowi za prze
szkadzanie w nabożeństwie. Prokurator 
oczywiśdi·e takim niebezpjiecznym ludzi1om 
od razu wytoczył skargę a sąd opolski po
dobno będzie 111ilebawem tę sprawę r;)Zpa
trywat 

Ta'k. donosi „Anzeiger''. Nie ulega wą 
tpL1wości, że sąd pruski ukarze tych nie
bezpiecznych agitatorów, którzy •chcą śpie 
wra:ć w kościele taJk, jak .im urósł diziób i 
jak śpie1waLi przodkowie. 

Bytom. (Zmiany w duiehowie!lstwie). 
Przeniesieni lub ustanowien,i zostali: ks. 
świecki dr. Stanisław Stefan z Berlina ad
ministratorem w1e Wachtel-Ku1nzendort ( ?) 
\.\r Prudntckiem; ks. świecki fienryik Gra
bowskri jako kapelan w Krzyżanow~cach; 
ks. kur:atus Drzezga w Szombierkach ad
ministratorem nowo-utworwnej parafii 
tamże; ksiądz świecki! Wiktor Ganczarski 
jako kapelan w Sycowie- (Slązk Sredni); 
ks. Ś\vieck1 W. Scholz jako kapelan "' 
B!ienkowicach; ks. kapelan !(arni A.rnd z 
Bienkowic j11ko taki w1 Pszowie; ks. ka
pelan Sew.erin z Mystowie jako taki w 
Berlinie przy kościele Boże&10 Ciala. 

Opole. Przed tutejszą Izbą karną sta
wał dnia 4 bm. karany już kilkakrotnie za 
kradzież robotnik Antoni Macioszek z Siol
kow!10, oskarżony znowu o kradzież w ko
ściele. Oskarżony liczy ob\~1cnie 70 lat, a 
oklolo 35 lat .przepędził w domu karnym. 
Wyszedł on dn:iai 27 czerwca z domu kar
inego po odsiedzemu 15 I~niej kary, także 
za kradzież w kościele, i udał Siię do Po
koju, aby swe n:ikczemne rzemiosło dalei 
prowt:Ldzić. Tej samej bowiem nocy pa
szedl do tamtejszego katolicki.ego koś.cir:>la, 
wziął po dro<lZie z poblisbeg·o ogrodu z al
tany krzeseUoo, po którem zakradł się d-0 
wnętrza kośoiiofa, wYbiwszy najprzód szy
bę w oknie. Próbował patem za pomocą 
11oża rozbić skrzynkę ctiarną, ale mu się to 
nie udalo, poniewłai w pobli,ż,u znajdujący 
si~ stróż nocny, słysząc brzęk wypadają-

milującego ją człowieka... Z innym mę
żem Joanna byłaby najprzykfad:niejszą żo
ną... Na mn!ile ciąży odpow,1edz.vałność za 
jej upadek - pozwoLvlem ·nieszczęśhwej 
umrzeć bez ratunku - chciatem zab~:; wY

·stępneg-0 niewątpliwie brata, !którego 
grzech wsz,elako usprawiedliwić n·areżało .. 
niewinne dzuecko skazałem na sieroctwo ·1 

opuszczenie.„ Czyż nie p-rze1k1.1oczyłem 
granic przysługuj~cych mi praw? 

łirabia, czyniąc sobie te wyrzuty, pla
kat rzewnie., ale lzy nie przynosiły mu ul
gi, pow~:ększaly tylko cierpienia fizyczne 
chorego. Nieraz m!hll ochotę wyzna<; 
wszystko1 Raulowi, Powń.edzieć: 

- Mam córkę ... pragnę zobaczyć ją 
prz·eld śmiercią ... sprowatliź tu bie<lną dzie
wczynę, którą kochać ·i uszczęśliwić ma
my oboWiązek. .. 

Duma obrażoneg-0 1 paJTiiiętnego krzy
wdy swojej czlo\v1ieka, przemykała mu u
sta. 

- To niem01żliwc - mówił w duchu 
- póki ja żyję, rnikt nJe lJ'OWinien wiedzieć 
o spradlej na mnie hańbie. 

W walce, prowadzonej w głębi duszy, 
zwya(ężato uczucie zawz:iętości. 

Wreszcie~ tak upadł na silach, że, inż 
nie mógł podnosić się z lóżka. Raul bla 
gal wuja, aby pozwolU przywolać fekarza. 

- Na 00i mr doktór - dowodził Mak
symiHan, j)Otrząsając glową, - na moją 
chorobę niema lekairstwa... S'1ły wyczer
pane, życie uchodzi. .. śmierć się zbliża ... 
Czekam jej z upragnieniem. 

Baronowa de Garennes ill FiliP'. śkdzą
cy pilnie, oo ~ę dzieje w pałacu na ulffcy 
Garancier0, posłyszeli wpr-ędce o bezna
<lziejnym stanie chC'orego i pospieszyli d'o · 

CCj szyby, zbhży! si~ do kCŚC.;·O.fa. z~:U\\.3. · 
żywszy tu si1ne stukanie, połJ.iegl na pm
bcstwo r0: ldu:zc i ~'.2paliwszy Ś\Watlo u
dal się w towarzystwie jes.ocze jednego 
stróża do wnętrza kościoła. Po dluższem 
sZUikaniu znak'Zion-0 zl·c<lzieja leżącego pod 
lawą. Na tehnirne dnfa 4 bm. skazała go 
tutejsza· Izba: karna nia 1() lat domu karn~
go, 1'0 lat utraty praw honormvych i o.Q
d.anie pod dozór policyjny. 

„Gaz. Op10lska". 
'Ze Slązka. Komitet wyborc~y ludu 

polskiego na okręg opolski· oglosif w „Ga
zecie Opolskiej" odezwę, " - kt6rej goqco 
poleca wyborcom okręgu {}polskiego kan
dydatem ks. prob. Abramskile.go. 

Z innycn dzielnic Polski. 
Z Wilna piszą do „Czasu" kraikow

skiego: Dnia 27 czerwca m~niste'r finan
sów potwri.erdzil instrukcyę, na podstawie 
której dziedziczna szlachta rosyjska będzie 
mogca otrzymywać zapomogi z państvv·o

wego banku szbacheck~ 'egn, w celu naby
warnia! dóbr ziemskich od osób pochodzenia 
nii<~nosyjskie'go w guberniruch: wileński ei. 
kowieńskiiej, grodzieńskiej, mińskiej, w:i
~ebskiej, mochylewskiei, \\'DJyńskiei. po
dolskiej i kijows.ktei. 

St.owem, z tych ' 9 gubemii IJte:wsko
ruskich, z których czterdziestoletnia poli
tyika wewnętrzna rządu rosyjskiego usilo
wala wyprzeć żywi10i polski. Ilekroć opi
nfa publiczna tuteiszeg·o kraju miała spo
sobność wYraz:ić się w czasach ostatnich, 
zawsze c:Lomagano się, w imię zasady ró
wnouprawnienia, aby z państwowego ban
ku szlacheckiego mogla korzystać cala 
szlachta dz.iedziiczna, bez różnicy wyznan ia 
i pochodzenia. 

J ed.nak:że zasada ta, acZikolwiek tak 
słuszna i g.odZ'iwa, .nfo może u władz cen
tnalnych petersburskich zdobyć sobie nale
żnego uznania.i, skoro w ministerstwie fi
nansów, jak snę potwierdzenie powyższej 
instrukcyi okazuje, stoją na dawnem rus.y.:. 
fikacyjnem stanowisku. a faworyzują bez 
najmn~.ejsz1ego skrupulu szlachtę wyznania 
panującego kosztem reszty szlachty dzie
dzicznej. 

Powyższe doni1esienie „Czasu" jest 
żywą ilustnacyą stosunków rosyjskich, do
wodzącą jak: zręcznie czynownictwo umie 
·paraliżować ukazy carskie. Niedawno bo
wiem ukazem carskim rozsz·eirzono cokJl
wiek \Varunki nabywania ziemi przez Pa
laków. Aby następstwa tej drobnej ulgi 
powetować, postarano się o zapomogJ d1a 
tych I(osyan którzy będą skupowali szla
chtę polską. 

.Z ró.żny'-li słror .. 
Ifflrtmund. Na stacyi Dortmundsield 

został przejechany kierownik pocią.gu Tos
sel, który na miejscu rostal trupem. 

Rotthausen. I(opalniia .,Bonufa~ius" 
św~ętuje dziś z powodu braku piopytu na 
węgle. 

pana de Vadans. Raul nalegał na wuja, 
iżby dopuścil kh do siebie. 

- Nile. chcę, za wyjątkiŁean ciebie, \\i

dzieć nikogo - 00.powiedzia1 starzec zni~
cie·rplwwiony. - Rozumiesz mnie ?.„ nitko-
go! 

\Vbbec tak stanowczej odmowy mat
ka i syn strap.ieni, rni.espokojni, odejść mu
sieli~ 

XIV. 
Widmo blizkiej śmierci budzito w du

szy Miaksymil1iana coraz żywsze wyrzuty 
sumienia. Myślat n.ieustannie o Gabryeli-;
o dziecku, vsieroco.niem przez matkę, opu
szczonem przez nieg·o. Być może, hż u
marło. Pragnął w tym względzie wie
dzieć coś pewnego; duma jednak nie do
zwala fa mu zwracać się do kogokolwiek z 
tem pytaniem. 

- J eśtti Oabryela żyje - myślał - o -
bow1iązany jestem zabezpieczyć przy
szło§.: dziewczyny.„ ojdec jej był boga
ty ... ją również obdarzę majątkiem. 

Korzystając z chwHi, gdy go pozosta
wiono samego, hrabia \.vychudty jak szkie
let, wstał z łóżka. , zarzuoil na siebie szlaf
rok. zaiwlókl sie z trudem do biurka, nl':l.
kreślU ręką drżącą na ćwiartce papieru 
slów kilka, polożyl u dołu swój podpis, 
wyjąt z szuflad'y zapisai11y a1rkusz stemplo
wy, wsunął te papiery -w kopertę, z.api·e
czętowat ją herb()Wą pieczęcią sygnetu, 
zdjętego z pailaca, na kopercie wYPJi.sał 
grubym charakterem: „Własnoręczny 

mój teistament" i wtożyt dokument do he
banowego pulpitu W! biurku. 

\Vysiłek ten wyczerpał chorego do 
reszty. Ody powrócił do łóżka, rozpo
,.:zęło s.'>ę po\rnlne konanie, trwające pięć 

Spremberg. Ar sztcwar~ tu a Y-
stent.a kolejowego Stullfuss, któremu ro
bią zarzuty, że z jego winy \i.:ydarzyło si 
znane nieszczęście :h."'Olejowe. 

Hamburg. Żaglowiec zat<>nąl na pel_ 
nem morzu. Trzy osoby znalaizłyi śmier0. 

Castrop. Ro raz pierwszy świętowala 
w piątek kopalnna „Enin" w Castroip z po
wodu ma.lego popytu na węgiel. 

Habinglwrst. Rodak Wla<lysław Ka
źmierczak w kopalni „Wuktor", przez nie
szczęśliwy wYPad.ek znalaz1 śmierć. 

Czy można nżej ceny kupna sprz.eJa~ 
\.Vać? Pewna ilość kupców ko·lon1.".l.lny;::h 
w Altoni,e zaskarżyta właściciela domu to
warowego o to, że sprzedawał ma~ g:Lry
nę niżej ceny kupna. Skarżący ~ta wfo 
wniosek, żeby to sądownie oskarżc111cmu 
bylo wzbronionem, oddaleni atoli Zl1stal• z 
swym wnioskiem \\' wszystkich i•st ~11 1-
cyach. 
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'R .zm ad oś io 
Rokowania pokojowe w Simomoaeki. 

Z okazyi rozpocz.ynających się Por.t•1nooth 
pertraktacyil o zawarcie pO!koju, pusma 
przypominają przebieg konferencyi pokoj-0 
wej w Slimonoseki po wojnie japońsko-.chi.(1 
skiej, jako ilustracyę japońskiej dypbma 
tyki. 

Gdy przed 10-ciu laty Japonia 1 Chiny 
\\-stąpily po wojnie na drcgę rokowań' po
lwj.owych, Chiny przeznaczyły na swyck 
zastępców dyplomatów Changa i Szao, Ja 
ponil'.1 j1c:ldnakże ze względu na ogranilczen :e 
Jch pełnomo.cnictv.r wzo raniata się przy
stąpić do pertraktacyi j za pośrednictwem 
poselstwa amerykańskiego zawiadormta 
Chiny, że konferencya będzi:e bezcelową. 
Wobec tego Chiny dnia 23 lutego 1895 r. 
zamia.IlO\Y~-aly swym pelnomocnłkil'Cttn Li
hungczanga, wyposażając go w pelnie 
praiw db omÓ\\itenia warunków pokojo
wych i podpjsania Pokoju. Wtedy Japo
nia dnia; 19 marca zamianowała ~wych 

prze<lstawicieli pokojowych, margrabieg > 
Ito i \v1icehrabiego Mutsu i tegOŻ d·fllla Lt
hungczang stawji.~ się do HYkO'\\ ·ań w. Si
moruoseki. 

Dnia 20 marca odbyla się pierrwsz1 
konferencya, na której Lihungczang wy
stąpil z propozycyą natychmiastorwe.gio u
wlleszenia broni, a już dnia następne«"o Ja
pończycy przedłożyli swe warunki, poa 
1któryrni zg()(!zliJcby się oo to. Po trzeck 
dnia.eh Chiny -0dr.z.ucily tn przedlotenie, 
jako iniemożhiiwe do przyjęcia, wobec cze
go wojna bylaby prawdopodobnie dallei 
prowadzona, gdyby me niespodziane tra
gi.cxne zdarzernie, które zmieniło stan1 rze
czy. Mianowicie tegoż dnia, w którym 
pertraktacye z powodu n~emożnośd poro
zumienia si~ pelnomocnuków zostały za
stano"\vionle, wykonano zamaich na Ukung
czanga. Zamach nie po wiódl iSię wpraw
dzie, i sprawca tegoż u}ęty, został w prze
ciągu sześciu dni za:sądrony .na dożywotnie 
wi-ęzie.nie, ale Japonia, poczuwając sic: nie-

dni z rzędu. Raul nie odstępował wuia. 
ani na chwilę. 

Piątego dn:La na-d rranem pan de Va
dans zażądal księd:z.a, wyspowiiad.al s.ię, o
trzymal rozgrzeszenie, a pp 00.erjściu. ka.. 
phna skinął na siostrzeńca, iżby s~ d 
niego zbliżyJ. 

- Czuję ulgę - rzekł - zrmcilern 
dężar tłoczący sumienie mo}e od lat ośm
nastu... odchodzę spokojny. „ żegnam .c,ię. 
drog1ic dziecko ... ciało moje zlóż w Com
piegne w grobowcu rodzinnym. 

- To były ostatnie słowa Maksymiliana. 
Przymknąl oczy, westchnął lekko. a z tern 
"\vestchnieniem uLedala jego dusza. 

Raul. spostrzegłszy po chwlili1, te tó , 
co brai za uśpi enie, było już snem W;iecz
nym, zlożył pocałunek na z1irninem ewie 
starca, którego śmierć choc przierwidywa
na, \\'ywolywała w sercu młodego czło
wiekla żal szczery, poczem jako siootrze-
111iec nieboszczyka zajął się z. łioooryu
szeim przyg0towaniami do pogrzebu. 

- Pozwohi pan zrobić sobie uwag~? 
- zagadnął stary kamerdynler. 

- Mów„ słucham. 
- Znralem charakter mego pana, są-

1dzę, że nie zadał sobie trudu spisywania te
stamentu ... Skoro umart •bezdzietny, pan i 
pani de Garenrnes dziedziczyć po nim bę
dziecie. 

- Nliie: wiele mi na tern zależy - od-
1parl Rraul - majątek mój po rodzicach1 ' 

'\.vysta rcza mi zupełruie. 
- W sQOmnralem o tern dlatego tylko 

że pan pog•rążony w smutku móglby za
Pomniieć o zawiadomieniu pant baronowej 
de Garenne i J>'(lna Filipa o śmierci pana 
de Vadans. 
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jako d,i.,) <lan:a Ch:ncm zadosyćuczynieu.;a, 
za ÓWI zamach, co.foęta swoje warunki. i 
zaproponowała Chinom zawieszenie broni 
na przeciąg 21 dn~ bez ża.dlljelgo ogranicze
aita lub jakichkolwiek zastrzeżeń. Ch;iiny 
przyjęly natychmiast ową propozycyę, 
która dnh 30 marca użyskata moc obowię
zującą. 

Dnia.i 1-.go kwietnia przystąpił Lihung-. 
czang do dalszych rokowań i wtedy {)trzy
mał def.ilniityrwne japońskJie warunki pokoju. 
OdpO'\\Tiedz1iiał na nie poi dwóch dniach, po
ruszając sz.czególnie sprawę odstąpienia te 
ryto:ryum, 01CLszk1odmvank1 pimiężnega. i 

· ot\\"Orzenu1a różnych portów dla hailldlu, a 
dnia 9 kwietni1a przedlożyl prnp.a.zycye 
Ohin. Na PfOP'OZycyę tę dafa ·Odpowiedź. 
Japoni~ zaraz dnia następnego, odrzuoając 
cale przedloźenic Chin, a w dwa dni pó
źniej przedsta\.Vri!a swoje ultimatum z uwa
gą, że jest to ostateczne jej przedlo·żeni1e i 
z klauzulą, że odpowiedź na nie musi być 
dlana w przeciąg·u czterech dni. Dma 12 
kwietnia Lihuingczang \.Vystoso.wał przecil\v 
uemu ograniczeniu protest, który zairaz na· 
stępnego dnia odrzuci! Ito z nwagą, że od 
ultimamm me ma odwołania. - Dnia 17 
kwietnj'a wygotowano .akt polkniu. 

Na konferencyi zarówno Lihungczang 
.ia:k lto kilkakrotnie po\.v0lywali s! 'ę na to, 
ie należy zawrzeć paikói. któryby oba pań 
stwa poprowadził do trwałego przymierza 
,r kiłkakrotn.ie Ito, iakkol\1 iek nic leżato to 
v..· zakresie jego dzialania. u<lzielat chif1skie 
mu p()slowi rad przyjacidskich i\V tyim 
względz1! e. Np. zalecał mu znieS11enie wszy 
:;th.:h urządzeń absolutyzmu, jeżeli Chiny 
chcą s : ę rozw1iiać. Lihungczang odpowie· 
dział na to, że jest przelmnany 01 konieczno 
, c1 refonn, ale sta110chif1ski system władzy 
zaa a<l to silni~ zakorzeniony jest w pań
St\l.·ie . aby go można bylo za jednym zama 
cn:;:.m obalić. 

Co się Z3.Ś tyczy faktycznej stmny ja
.pońsk i:ch rok<)\Vań, Ito był nieubłagany na 
punkcie żądań japeińsk;ich. Ody omawiano 
'kwestye kosztó\v wojennych, które Japo~ 
rna określila na 100 milionÓ\\" koron, zawo
lat Lihungczang: v; jakiż sposób Chi'ny 
-będą mogły sprostać tak olbrzymim su
:mom ?" 

Na to odpow ' edział poseł japońsk1i. że Ja 
pcni.a stanowcz.o obstaje przy tej sumie, a 
·jeżeliby wojna dalej trwać miała, żądania 
ja.vońsk.te wzrosną. 

Uhungczang nie mogąc nic wytargo
wać, zaczął narzekać na wymagany przte2 
JapoIDę 5 procent od tej sumy, na to ·odpo
·wied'zial Ito: 

.,Niech Grumy zapłacą a:llą sumę cd
razu, a nie będą potrzebowafy płacić pro
;300tu". K1iooy zaś dyplomata chiński chciał 
przeprowadzić dyskusyę nad innynn1i -wa 
runkami Pokołu, Ito odparł, że to slę na nic 
ni·e przy<lat, -gdyż Japonia nie zmierui swych 
żądań. 
W,i'Clać z tego, że Japollczycy umi.eją 

·być stanowczymi i energiicznymJt nja polu 
„:typlomatycznem .i, że dzialai~ szybko i 
7:decydowanie. 

Lata upalne. Obecne upały spowadb
waty astronoma wiedeńskiego Pi.lgraima , 
-tórY zebrał dtmc o latach najbardziej u

palnych w dągu tys:i.ącleda, od VIII do 
XVIII wieku \Vłącmie, historycy i kroni

"karze zaznaczają następujące Iata, jako od
znaczające się upałem nadzwyczajnym: 

Rok 763. Sly11ny .'.:I.stronom Dwbaldu 
opo·,,·1a<la. że w roku tym wszystk1ie źró
dla wyschły skutklilem upału i suszy. 

O lecie r. 772 opo\\ iadaią kronikli kla-
1 -sztoru Lorser we Francyi·, że skutkiem 
upału 'li suszy nie można było dostać do
brej wody do picia. 

Wedlug kronik m. Fuldy, w r. 870 żni
w11arze \\" oklokach Worms umierall na 
pohch skutkiem gorąca. 

Rok 994. Po nadzwyczaj ostrej zLrnie 
przyszty takie upały, że ryby powyzdy

. chaly " - sta\.vach, a większość drzew i 
· krzewÓ\\" uschła. 

\V r. 999 równ~eż wszystk10 powiędło 
-kutkiem upału. 

W r. 1000, skutkiiem wyschnięcia sta
wów i gnicia ryb, wybuchła w Niemczech 
zaraza. 

R. 1014 zaznaczył się w Czechach 
strasznymi upałami, trwającymi od kwiet
nia: do wrześn!ia. 

W łatach 1022 i 1113 upał panował tak 
wietkr, że Iudz,ie i zw11erzęta, padalli jego 
ofiarą, rośliny więdly a w lasa·ch wybu
chały pożary. 

Rork 1130. Wyschły - pisze Andrzej 
v n Regensburg - źródła i rzeki, a ziemta 
pękała, i powstał w niej -Ogień, którego 
przez dwa Jata ugasić nie zdołooo. Nawet 
~wysechł. 

W latach 1177. 1189 i 1232 panowały 
J:akic upraty, .że . gotow-ain.o .. jajka w piasku. 

Rok 1.?60 zaznaczyl siQ strasznym u
pałem na Węgrzech, a lata 1284, I294, 
1304. 1393, 1426, 1438 i 1468 - w Niem
.czech, Austryi1 ,j, Polsce. 

W r. 1473 lasy pqhły s,ię na otbrzy
m~ch przestrzeniach skutkiem upału. Na 
Węgrzech Dunaj przechodzono- wbród, a 
roku następnym, równ~eż s1kutkilern uJ)ału, 
zbimy zboża przepadły. 

W r. J666 w Austryi, Czechach i na. 
Węgrzed1 po-wysychały źródla i strumie-
nie. 

Lata 1679 i 1701 odznaczały się - jak 
pisze Thobald\-J - upałami1 nieznośnymi. 

·W r. 1718 owoce, prócz w1inogron, zu
pełn ic przepadly, w ziemi potwo.rzyły się 
Wbelkie szczeliny, a źródła wyschły. Zwła
szcza Francya ucierpi~aia skutkiem upału 
w roiku nastGpnym je<lnak upal rozprze
strzenił si'ę na całą E1iropę. Trawy i z:b{)
ża uschły zuµelnie. 

Rówini.eż w r. 1746 zb!1ory przepa1dły 
skunl\iiem upaln, a \\ e \v szystkich kośdo
l'ach n01zlcgały się modły o deszcz. 

Wreszdie lata 1760, 1774, 1781 i 1782 
odznaczafy się niezwyklemi upałami w ca
ki Europ.ie. W wielu miejscoi\viościacl1 
·drzewa, wydały owoc dwukrotrn;e. 

Jak widać z zestawienia powyższego, 
rzadko• kaedy lata upalne następ1iją jedno 
po drug :.e1m bezpośrednio. Zwykł~ nastę
puje przerwa dłuższa, po lat kilkanaście, a 
nawet kilkadziesiąt. 

Tow. gimn. „Sokół" w Rauxel.-Habing
horst. 

W środę dnia 9 t. rn. zabrał n'lm Pan 
.Bóg naszego prezesa · 

śp. WŁADYSLA W A KAŹMIERCZAKA. 
Zdarzy/ mu się nieszczęśliwy wypadek w 
kopalni. Jak10 ~orlhwy czlonek i prez~s 
przyczynił on się niemało do rozwoju na
sz.eg·Oi gniazda. Cześć j.ego p,1mięc1i! 

Pogrzeb odbędzie s·ię w niedzielę dnia 
J 3 t. m. Wymarsz z domu Romerstr. 20 o 
godz. y;;s rano. Zairazerrn przypominamy 
wszystkim druhom, aby raczyli swój obo
wiązek spelnić, •i przybyć w czeł!pkach 1 

oznalmch. Cwlem ! (1) 
Wydział. 

Tow. św. Antoniego w SchOnebeck 
p. Borbek 

d.o ncsi swym czlonlwm oraz towarzy
stwom, które od nas zaproszenia odebrały, 
oraz tym, które dla braku adresów zap.r-0-
szcnt:a nie otrzymały,, iż \\r niedzielę dnia 
27 sierpnia obchodzi to-\:i.'arzystwo nasze 
uroczystoś1:S poświęcenia nowej chorągwi. 
Program ur:o.czyst<iści j.es·t ntistępuJący: 
Od godlz. 1 do 30 prz,yjmow<mie bratnich 
towarzyst:\v na sali posiedzeń u P. Pot
mann, przy k10 ścil~Ie katolid<ftm (Kronprin
zenstr.) O godz. 4 wymarsz <lo kościloła 
11\a polskie nabożeństwo z ka·zaniem. Po 
nabożeństwie pochód przez n~ektóre uLice 
przy oog!o-sie kapel.i p. Kuika z łkrnie. Na 
saFi przywitanie wszystkich obecny.eh 
przez przewodniczącego, mowy, śp1iewy, 

<l~iklamacy.e. O godz. 80. teatr p. t.: „L10b
Z10iWlianie". Prosimy szan. towarzystwa, 
aby przybyły z chorągwiami i pi3.łaszamL 
Wstępne dla wsz.ystkrch towairzystw. 30 
fen., dla gośdi l markę. O Li.czny udzia~ 
prosi 

Tow. św. Antoniego w Schonebek. 

Członkowie naszego towarzystwa cze
kać będą na dwor·cach Borbeck, Berge
B(:l'rbek, tteissen i na wszystkich P'rzystan
k1ach tramwa}owych. (3) 

Baczność druhowie z Wetter i Herdeke ! 
Ninieiszym donoszę zacnym druhon1, 

iż zebranie nasze odbędzie się \.\ ni·edZ1elę 
dnlia 13 sierpnia, o g.odz. 3 po poL na sali 
ćwiiczeń. Nie powinno ani1 jedneg-0. druha 
braiknąć, pom~ewraż mamy ważne. rzeczy do 
załatwienia, między niemi1 obór delegata i 
obór nowe·g101 prez,csa (ponieważ stary \V 

krótkim czas!le powróci w rodtzinl1!e stro
ny). Radni 11 rew.izornwie kasy winni się 
stawić oi g.odZ'. 2. Czołem! (2) 

Tow. Sokół w Wette.r. 
Mich. Piotrowiak, prezes. 

Towarz. św. Michała Ar. w Hochfeld 
dioruosi' swym członkom, maz RooaJwm w 
Duisburg i ttochfeld i oko!lky, iż w ·nne
dzielę 13 t. m. ·odbędzie się polskie nabo
żeiJstwo w kościele św. Bonifacego po po
tudn§.u o godz. 5. Po nabożJeństwie zebra
JJJ··e Tow. św . .Michata, rua które się ·wszy
stkich jak najuprzejmiej zaprasza. (1) 

Zarząd. 

Tow. Serca Jezusov,reg·::> w Recklinghausen 
donosi swym czl.onkorrn, i:ż w niedzielę 13 
sierpnia do poł. o godz. I IY:i odbędiie się 
mresięczne. i zarazem kwartalne zebranie, 
oo. które się wszystkich cz.lonkówi Zl~pra
sza. (2) 

Uwaga: PosF~ooie zarządu o godz. 
9.Yi przed poL J. Szynkarek, prze'\\". 

Towarzystwo „Jedność" w Dortmundzie 
daje do wiiatliomośa1 swym członkom, iż 
w niedz/ielę dnia 13 t. m. z·ebmnie wypada. 
Wieczorem o godz. 7 od(będZ'Je się zaba\.va 
i to ty1kio dla członków. Liczny udzial po
żądany. Zarząd. (1) 

Baczność Polacy z param Hamborn ! ! 
Donoszę szan. towarzystwom i WSZiY

stkim Rooaloom zamieszkałym w parafii 
liamboirn, iż pielgrzymka do KeveJaer od
będzie się w niedzielę dnia 20 i 21 sierpnia. 
Program P,ielgrzymki jest następujący: W 
niedzielę, dnia 20 sierpnia rano o god2. 0 7 
odbędzie s1i ę \.V kośdiele farnym msza Ś\\ ,, 

dla pątników, a o godz. 08 z-0stanie udzie
lone b!-ogosfawii,eństwo . Po blo.go1sławil;:iń
stwie udajemy się w procesy;i na dworzec 
do Neumiihl, gcLz.ie odjeżdżamy nadzwy
czajnym p.oc:iąg,iem o godz. 8 minut 48. Od
jazd z Sterkrnde o godz. 9 min. 1. Przy
jazd do. Ke:veJa.er o· godz. 10 mm. 52 przed 
pot, gdzie się udamy w pn::i·cesyi do k<;
ścil()ta w następującym porządku: Nai
pi~::rw dwie panny w hi·eli1 poni1osą chJrą
g1i'ewki, potem postępować 1będą dzieci \V 

bieli (aniołki) za temi· postęp.ują panny. 
które paniosą godła, oznaczające „Wiarę", 
„Nadzi·eię" ·i „MHość", oraz kownę Maryi 
i inne oznaki. Niewiasty i panny Bractwa 
Różańca1 św. z Hamborn, Ober-Marxloh, 
Bruckhausen i Marxloh. (Zabrać należy 
media!i1ki). Niewiasty i panny nie należą. 
ce d:o żadmigo Bractwa. To.w. św. Ba1rba
ry z ttambom, Tow. św. Stanffaswa z 
Marxlo·h, Tow. św. Piotra i Pawla z 
Bruckha.usen, Tow. św. Wawrz.yńca z 
Ober-Marxloh, Tow. św. Antoniego z Ne.u
miihl, Tow. św. P1iotra i Pawła z Busch
hausen, Tow. św. Andrzeja z Ober-Man.
lob. Czfornk:owie winni się w oznaki to
warzyskie zaoipatrzeć. Rodacy, którzy do 
żadnego towarzystwa nie należą, winn[ za 
miejsc.owemi to\varzystwam[~ postępować. 

Rodacy z okolicy Beck i Mei<lerich chcąc 
się przyłączyć do pielgrzymki chętnie. zo
staµ1ą przyjęci. Biletów można nabyć u 
pp. przewodnkzących miejseoiwych towa
rzystw. oprócz tychże u p. Liseg.o w Ham
born, AI!eestr. 24, w Brnckhausen ks. p.oi
skiego, Lulsęnstr. 3 i rokt.ora Kott:~1ra , w 
Neumiihl ks. rnktora Schiirmanna i u ko~ 
ścielne.go, w Buschhausen u kościiielne,go 
Bramhoffa przy kościele. w Ma1r'xl.oh u ·ks. 
ks. kapelanów Ostrcpa i; Sas.s~i'go1 oraz. u 
kościelnego, a także ·na dw1orcu w Neu
mtihl, i t-0 już od dnia1 12 sierpnaa każdego 
czasu. Cena biletu z powwtem z Neumtihi 
2,60 mr., z. Sterkrade 2,50 mr. Proszę szan. 
czfonków i ROOB.ków, a.by przed czasem 
kupi.U bilety w p()i\vyżej wymiernonych 
miejscach, a nie czekali do -0statTl/iei go
dziny od.liazdu. Od~azd z I(jeJvelaer w pu
rniedzialek 21 sierpnia przed Pol. o godiz. 9 
minut 31 ·, przyjazd do Sterkra<le o gooz. 
11 1111".nut 16. <lo Neumiihl ·O' godz. 11 miu1. 
27. Udamy się w uroczystym p.ochodzie 
do ko~c<:iola farnego, gdzie będzie z>akoń
czenie pielg.rzymki i blogoslawieństwo. 

Spo,st>hn:ość do spow~edzi Ś\1-. <lla pąt
n!ików będz1ie vv sobotę rano· oo godz. 6 ,j 

p.o pał. o g~o·d:z. 3 i to· dla Polaków• z Osta
ker. f3ruckhausen i Marxloh w ko1ści1:.!e 
w Bruckhausen. dla Polaków z łfamborn, 
Ober-Mairxloh, Ne1Umiihl i1 Buschhauscn \.V 

.lmściele w Neumtihl. Nl3sz dupasterz pro
si, aby 01 ile możności w sobotę do spowie
dz1i św. przyjść. Do Stołu PafJsk1iego moż
na przystąp1ić w niedzielę raino w mi.ejsco
wym k<:>iściele. W p,;1elgrzymc:e do K:.ev~
Iear bierze dwóch księży polskich udziaL 
•W K:.evelaer (czas będz1ie 1oznajrr.!i1ony) bę
dzie kazaonie polski•e i Msza św. n11 i111ten
cyę pielgrzymki ze śpiewem polskim. 
(Panny i dt.iec.i (anio·tki) wi1nny się staf\vić 
w niedzielę rano o godz. 7 w1 domu s1towa
rzysze(1 (Vlereinshans) obok kościofa far
nego). 

Uwaga: Dia pp. przewodniczących : 
Ro<liaków! Ody przybędz i emy na d\\ o
rzec w Neumiihl n.ie pow,i,n,ic:n ż):iden z 
czl.oników Q R!<Ydaków prędzej do \.\"Ozów 
wstępować, idl(}póki urzędnik d.o. tego nie 
zawezwie. To siię ~yczy ta1kże odja:zdu z 
K:.evela)er. O jak najliczniejszy udziat w 
powyżej wymienionej }J\'.elgrzymce :i o za
stósowande się powyżej wymieni-onego 
programu prosi 

Maciejewski, 
prze.\v. Tow. ś"·· Barbary w łfamborn. 

Towarz}·stwo św. &rbao· w Hochum. · 
W niedzielę dnia 13 bm. o gcde. 4 pd 

pol. odbędube: sie zebranie. - Wieldle waż
nych spraw uprasza si~ o hlczny udzial 
czkmków. Zarząd. 

Uwaga: Komitet zabawy i zarząd pól 
godz.in,y prędzej. (1) 

· Cybertowicz. sekr. 

Towarz. św. Antoniego w Ober-Styrem 
donosi swym członkom, jak najuprzejmiej, 
i'ż przyszłe zeibranie odbędzie się w me
dziielę dl1/ia 13 sierpnia o g-O<iz. 11 do pol ., 
a po PiOL bierze towarzystwo udział w ro
cznicy Tow. św .Józefa w łfelissen. O jak 
najlicznnejszy udział w Ztebraniu uprasza 
się, gdyż są waiżnle; sprawy dio zafatwi1enia. 
(1) Zarząd. 

Towarz. św. Andrzeja w Ober-Marxlnh 
podaje swym członkom <lo \.\1'.tadornośai, r:ż 
.przyszle walne zebranie odbędzie się w 
niedzielę, dnia 13 bm. o godz. 4 po pol. Z 
powodu, iż są waiżne sprawy do łatwi.enia. · 
dlatego wszyscy czlonkowie są pożąda'ni. 
Na: Porz.ądku dziennym będzilei także obór 
nowego zarz.ądu. dlatego pr·osi się szan. 
członków, aby s•ię jaik naiHcznliej stawili, 
ażeby z nas żadnego nie brnklowało. O 
liczny udział czlonków i gości prosi 

Zarząd. 
Uwaga: Zarząd i rewizorowi.e kasy 

winni się inż o godz. 2 stawić. ( 1) 
Józef Olejniczak, s~ kr. 

Towarzystwo św. Barbary w Herten. 
w m·ed:zielę dnia 13. t. m. po poł. o 

godz. 4 odbędzJ.e się walne zebranie. Ma
my bardzo \V)a.żne spra'\\'Y do zatatw\:enia, 
przeto o liczny udzna1 członków uprasza 
(1) Zarząd. 

Baczność Sokoły w Neumiihl ! 
Cwiczenia odbędą się w niedz.idę dnia--

13 sierpnia o godz. 10. Uprasza s ię wszy
stkich druhów ćwlczący.ch i tak samJ- i' 
niećwiczących, aby punktualnie się strnvmr 
ponU:eważ po ćwiczeniach jest wymarsz oo 
Al stad en. na rocznicę. Czolem ! ( 1) 

Naczelnik. 

Towarzystwo św. Wacława w Linden 
don-osa swym członk-0m, 1iż ·pos)c<lzeni~ ·o<l:
będlze się w niedzielę dnia 13 b. m. o gtOdz. 
11 przed' poł. zaraz. po wieLkiem nabożeń
stwfie, a me po p.ot o godz. 4, ponie\.vaż po 
pol. będzie sala zajęta. OLi.czne zebranie 
uprasza się. Goście mile widziani. (2') 
·-::. . . , , i ·, •• · Zarząd. · 

f 
Towarz. św. Wojciecha w Hochlannark 

donosi uprzejmie swym człi0nkom, aż w 
nied~ieLę ·dnia 13 sierpnia odbędzie się mie
si-ęczn~ zebranliie o godz. 4 po pol. Upra
sza siię o kzi.ny udział członków, gdyż ma- 1 

my w.ażne sprawy do załatwienia. Goście 
mile widzia111Ji.. Zarząd • . 

Uwaga: Posiedzenie zarządu o K~-
wczesmeJ. Kompletny udział -członków 
zarządu kon1eczn1Le pożą<lanyi. 
(1) M. Wujek, przew. 

Towarz. „Zgoda" p. op. św. Józei.i w 
Remscheid 

przy ulicy Bismarckstr. nr. 98 w lokah-! fl. 
Serwy obchodzi 6 rocznicę, 13 .;icrpniai r. 
1905 po pol. o go<l7„ 6, na którą serdeczni;! 
zapraszamy. Zarząd. \2) 

POLSl(I PIEKARZ, 
znający dobrze swój za\\-ód, mnże otrzy
mać miejsce oo zaraz. (l) 
Oberhausen-Diimpten, Rolandstr. nr. 55. 

Perk1 rychłe 
tak zwane „Paulnieren" ii ,,Mojzerki" ma: 
na sprzedaż po cenie 4 marktL ce:ntna·r, czyli 
~ cent. 1 mankę. (1) 

Józef Leisner, goSJ)Odarz polsJd, · 
Horst n. R., kofo brawaru ,,Un~;oru-łforst". 

DDftftGaftftfta 
a Zabawa! Brnth! B 
a \V niedzielę. 13 sierpnia D a do godz. 5 po poł. D a poi~b·~~; 1i0ji~fi;em. B 
a \Y!'tąpne dla panów 50 fen. B 

PaniP mają wstęp wolny. a o licz.ny ud.ział prosi a Kuchem, go8cirmy. D 
a uu uu a 



SzanowDym Rodakom i Rotła-0c
. · kom w Bruehu i okolicy donoszę, ił 

z dnidm 7 sierpnia. otwor~yłeai 

4. skład blellznl' 
i towarów krótkich. 

Ptc s2ę 'Viarue6w o poparcie me
,g') interesu, gdyż mojna. u rrnie ta-

f 
nirj i lepiej kupić, aniżeli u obcycb. 

Z pozdrowien em 

Wiarus Jan Mikołajczak, 
• Rr&4'h, prz:r ul. Maryańskiej nr. 44,. 

• '•'i? 
DLA POLAl(A 

w Nadrenii dobra sposobność! 
Doorze zaprowadzooy 5 lat istniejący 

~nteres, .i to polski skład cygar i towarów 
:galanteryjnych zaraz sprzedaje :z powodu 
łnnego przedsiębiorstwa. Obrót miesięcz
llY 2 tysiące marek. Wpłaty 2 tysiąoo ma
rek. Resztę na dogodne odplaty. Lask. 

·· zgłoszenma Pod Lirt. W. 16. aż do 15. t. m. 
przyjmuje „Wiar. P«>L" w Bochum. 

I ~ Z po...:"du, ze interes ma 
niebawem zostać zwinięty 

i zupel. wyprzedaż~ 
~ wszy Jtkich ~ 
- z„::•nków, \Owarów 
_.. 7ło-łaiczych i okular.~ 
: = ty ko najlepszej ja.kości. = o-
.i obrączki •Iubne, ~ 

I 
~ aź do polo wy ~artot\ci. ; 

.:S: Repera.eye tanio! Reperacye tanio! ~ 

~ JÓZEF 'l'EISKA.UP, ~ 
ut. Dworcowa. 92 Rerne, Ba.hnhof!itr. 92 

w pobl. prze.śeia przez tor li:olejo-ivy, -·I Skład ~kó•· I 
w Geh~nkircben. ul. Boehumerstr. 20 
poleca. p<l najtańszych cenach skórę wykra
waną (Lederausschnitt) oraz Wt'zelkie arty
kuły szewskie. Dalej polecam dla rekru- I 
tów: kuferki. szczot:. i i szelki. dokładnie I 
według przepisu. 

Franciszek Drobig, 
U\VAGA: Przy zakupnie za 1 mr. 

portret z semiema1ii darmo. 

ę 

POLSKA SŁUŻĄCA! 
Poszukuję dziewczyny na slużbę od 

zaraz. Dobre miejsce i dobra zapłata. 
Ignacy Miedziński, krawiec 

(3) w Oberhausen, Nordstr. nr. 57. 

• 

Wi_~lka Sprzedaż 
łat.owe;;o 

obuw•.a szcz~gól1iie trzewików ze 
SlJrzączkami, 

kolor. trzewików i kamaszy 
mięrizy któnmi zu„jdują się naj~ 

nc YhZe vrzory i kolory, wybornie 
leżą ~t', dla. ozieci, rań i panów 

'\~·: „ po znacz!lie zniżonych 
. dotąd niebywałych cenach. 

Taksamo wielki skład wszel

kiego innego 

obawia 
od n3jzwyklejszego do najlep. 

znanej dobrej jakości 
pole0a Szan. Po blicmości 

Otto Fangmeier 
Boehum, 12 Hohstr. 12 

Telefonu nr. 12ł5. 

•• 

BaeznoAe! 
Rodacr w Herne i okolicy! 

Polecam 1manownym Rodakom m6j 

skłąd . żelaza, 
m&SZJD 

do gotowania, szycia, pł"&llia i WJżdzyma.nia, 
on.z 

wszelkich sprzętów kuchen
nych 

po eenaeh jak aajtaia.u7e.•. 
Zakupione rzeczy odstawiam franko do domn. 

Za gotówkę. Na edpłatę. 

Pieeyki do ogrzewania; 
S I a n i s ł a "' J a n k. o w i a k, 

HEBNE, Neustr. 05. 

••••••••••••••• Księgarnia polska w Habinghorst 
poleca wszystkie towary galanteryjne jako to: 
zabawki' dla dzieci. ozdoby wlosów dla pań, 
szczoteczki do wąsów, grzebienie, świece, har
moniki, noże kieszonkowe, olejki, wszelkie ma
teryaly piśmienne i wyroby papierowe, miano
wicie olb-rzymi wybór kart z widokami, powin
szowań. Dalej polecam wszystkie towary reli
gijne, iako to: krzyże, różańce. szkaplerze, 
figury wszelkiego rodzaju. Olbrzymi wybór 

l(SIĄżEK DO NABOŻEŃSTW A 
ł powieściowych, kalendarzy i t. d. 

Oprawiam obrazy wszelkiego rodzaju po<l 
zupelną gwarancyą oraz dostarczam wszelkie 
obrazy tak narodowe jak i religijne. Mianowi
cie towarzystwom d-0starczyć mogę stęple, pa
miątki wszelkiego ro<lzaju. Dla Sokołów naj
lepsze sokoliki, śpiUd, broszki nar„ laski. la6-
cuszkJ itd. 

.Osobom, które v.ryżei wymienione towary za
mawiają, mianowicie Soko.tom, daję wysoki ra
bat, ieżeH zamówią za przeszlo 5 mr., i towary 
tę dalej sprzedać będą. Towary wysylam 
tylko za zaliczką lub za poprz.edniem nadeS:a
niem pieniędzy. Zamawiających proszę„ aby 
zawsze swój dokladny adres podali. O popar
cie interesu prosi 

Marcin Jarczyński 

Dla Rodako11 
bardzo korzystna rzadko 
nadażajl\e& ei~ sposo
bność. Mam na sprze
daż 1dom w Reckling
bausen-Sild (Grullbad) 
oraz 1 dom w Herten, 
przy ulicy Augusto.str.,! 
bardzo tanio i przy 
małej wpłacie 500 uo 
1000 marek na. sprzedaż. 
Zgłl>azenia. przyjmuje 

W. Grabarski 
w Recklingha.usen-Sttd, 

ul. Hochstr. nr 85. 

Służąca Polka 
znajdzie za.raz dubre 
m ejsce • 

Czeladnik kra w. 
potrzebny zaraz. (9) 

P. Ochybowski, 
kra wiec m~ski 

Borbeck, Friedenstr. 56 

Masy na 
do szycia 

d0 peptania z ws!elkie
mi ,r11yboram4 bezgranic 
tanio na sprzedaż. 

BOCHUM, 
Wilhelmstrasse nr. 19 

T. SCBWAN, 
Skład główny Ob h S Filia. 
Jlarktstr. 8 er au en Kirchweg 140. 

Najwiekszy skład kolonialny 
tłnszezów :ł win. 

Olej lniany litr 4S fen. 

Najlepsze i najtańsze 

O E 
kupuje się 

w Herne, .,, d o m u o b u w i a 

ff. S C H U.L T E, 
ul. Dworcowa nr. 54. Herne, Bahnh9fstr. nr. 54. 

Naprzeciw ul. Nowej-Neustr. 

~ Pol8ka usługa . ~ 

Rudolf Robert,:a.ast. 
właściciel M. Gerber, 

Kamen, narożnik ul. W eststr. i Schulstr. 

Najstarszy i najwi~kszy w Kamen interes speeral.• 

Eleg. garderoba dla panów i ehlopców. _, 
Pracownia ubrań podług miary. 

przy gwarancyl za d-Obre letenie. • •• 

Wszelka garderoba do roboty • 
Specyalny oddział 

OBUWIA 
dla pali. pan6w, i dzieci tylko dobrej I trwalej 

jakości, po cenach bardzo tanich. 

Skład kapeluszy 
pod firmą: 

Bruckhausener Huthaus 
zwany Guthaus poleca : 

kapelusze, czapki, parasole, laski, 
bieliznę męzką ·-.a 

ciągle '~e wielkim wyborze po cenach najtańszych. 

Proszę uwazać na f. rmę. 

Brackhaasen, al. Kaiserstr. &o. 

Kupu.Jele 

Kupuj obuwie 
u 

WILH. O EWERT, 
w Gelsenkirchen Ili, 

którego skład obuwia jest największym i 
najstarszym w miejscu. Największy wybór 
wszelkiego rodzaju obuwia od najzwyklej
szego do nsjlepszego. 

Najlepsze obuwie do robąty. . . 
Najwięk. w młeJscu warsztat ~repera. 
Skora usługa! Najtańsze ceny f 

n "7łlh4' ewert'R 

li 

-

11-
Ge senkirehen~r: 

tylko przy ul. Bahnhofstr~sse, 

w ogrodie hotelu ,,Bahnhofs·Hótel •: 
naprzeciw nowego dworca. znajdttje się, jak do tł\d, tak i nadal 

ad fo o graf i cz ny 
GERDA IA. 

12 fotografij wizytowych osoby dorosłej 1.90 mr. 

12 fotografij gabinetowych dorosłej osoby 4,90 mr. 
10 kart pocztowych z fotografią 1,50 mr. 
pod gwarancyfł wybornego wykonania. o czem wiele tysięcy zdjęć 

najlepszem ~ą świadectwem. 

__ W niedzielę otwarte cały dzień. = 
Bardzo piękne zdjęcia, dzieci, 

9;t9 

nie będzie na.chodzić domu tym, którzy sw~ wyprawę jako to : 

D1eble, o;;-niska, łóżka -:N 
itd. na odpłatę albo za gotówkę kupować będą u 

.Jonasa f.Jos1nanna w H@r.ne, 'v. d. Heydstr. 17 . 
•• „ ...... „ ........ „„„ ......... „ ...... „ ................................... „ ................... „„„. 

Za druk. 11akfad ł reda1Ccy~ od t>Gwiedz~ah1Y A 11 to n t Br e Isk ł w Bochum- Nakladem I czcłonkaml WY'(tawnictwa „Wta rusa Polski.ego" w Bochum. 



Bak li. 

~ehodzl codziennie a Wl'iątldem dai poświatec2Uck 
Pnedplata kwartalna na poczcie i u listowych wYnosi 
J łllr. 50 fen .• a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 iec.. 
„ Wlaras Polskr' zapisany jest w cenniku wcztowym I lmlt B1że za lla11 I DJczrz11 ! 

Za inseraty placi si~ za miejsce l'Ul,dka drobnego dralm . 
ogloszenia zamieszczone przed inseratanll'i 40 fea. l(to 
csęsio ogłasza, otrzyma rabat. - Listy do •• Wiacua 
Polskiego" należy frankować i podać w nich doklad-

pod znakiem „t. pałnisch" nr. 128. ny adres p}szącego. RekoPisów sie nie zwraca. 

Redakcya, Drukarnia i Ksi~garnia znajduje się w Bochum, prey ulicy Maltheserstrasse. - Adres: „Wiarus Polski", Bochum. - Telefonu nl" 1414. 

Rodzice polscy? Uczcie dzieci swe 

~•6wi~, czytać i pisać po polsku? Nie jest 

·Po.lakiem, kto potomstwu swemu zniem

czyć się pozwoli! 

Z wypadków dnia. 
dzie jest większe pole do 1>racy ! 

~óżn'i panowie poznańscy zajmują się 
\''Ci«ż w ostatnim ·czasie obczyzną: jak tam 
wlel~ Potrzeba pracy pomiędzy robotnika
mi polskimi, chociaż znaną jest ogóln1e rze
czą1 że obczyzna Pod względem uświado-

1enila narodowego, organizacyi i oświiaty 
na '\vyższym znajduje się stopniu, niż któ
:rakolwiek strona Polski. Że zaś w Polsct.: 

raca owych panów, którzy nagle tatk wi'eł 
·ą w sercu odczuli „mifość" dla mbtotni

ków polskich na -obczyźnie, jest znacznie 
'W'.1ecej potrzebna niż na obczyźnie na to 
<iło5tarcza nowegodowodu "Wielkopola
uin" , który doniosi z Rawi'Cza, jak nastę-

Rawicz. Wielka ciemnota umy
słowa panuje tutaj w okolicy. Pism pol
sldck mało czytają - abonują W egwei
sera z Poznawia. O nauczaniu dzieci nie 
ma mowy, bo mówią rodzice, że czasu 

· •ie mają. W okolicy mamy dwóch wy
rcdJ·ów 16 i 19-fotniego, którzy czytać 
mie umieją, a u Komunii św. jeszcze nie 

li. Wstyd?" 
Tak p~rsze „\\ i;elkopolanin" i wola z 

oburzeniem ,,wstyd", nie powiadając je
dnakmvoż, komu ,,wstyd", czy ow emu 
biednemu ludowi polskiemu, któryrm siię 

nikt nfo zajął , czy też owym p,:mom, którzy 
tak wiele mogliby w Polsce zdziałać, a za
m iast tego trw()nią grosz na cele uboczne, 
i\\" któr.ych mają interes osobitsty. 

J eżeli ten i 6\\r na obczyźnie się niem
czy i ginie, to nie winna temu obczyzna, 
lecz \Vinni temu ci, którzy mogliby i po
·wLnni w Polsce pracować na.d uśwliado
m ieniem ludu, a tego nie czynią. Na fał-

zywej jest wskutek tego drodze, kto pr!l
gnąc reformować Polsk.ę rozpoczyna o<l 
o bczyzny. Niech ci, którzy do1 tego są po
wołani, z.robią wpierw swi0ją powinność w 
Polsce wobec ludu, tedy nie będą potrze
bow alll sobie gtów łaimać i szat rozdziierać 
bolejąc :ind obczyzną. 

' . 
:.Rosyjscy pełnomocnicy pokojowi zastana~ 

łają się nad japońskimi warunkami. 
W cz\vartek pelrnomocnlicy japońscy 

podaJu. Rosyanom -glówne warunki .za1w1ar
oo pokoJłll, które streszczają się w n.aistę
,pują1cych punktach: Rosyai powraca Ja
ponii koszty w:o'.ienne, oddaje SiachalilJl Ja
pondi, zrz;eka s·ię na rzecz Japonilt wszy
stkich swych praw do pófwyspu liia·otuń
sklieg;o, oddaje Mandżuryę Chinom ·i uzna~ 
je v.nolność haindlu, oddaje J ap.oniti1 kolej 
l\v1schodnio chińską położoną na południe 
oo Chrarbinu, uznaje prote~torat japoński 
111ad Kjoreą, udziie1a Japończykom prawo 
poliowu ryb na wybrzeżach syberyjskich 
polQŻOny-ch na pólnoc od Wladywostoku, 
O<Maje J aiponii wszystkie swe :roz.broione 
w portach neutrailnych ·okręty WlO'.ienine i 
ograniczy na Dalekim Wschodzie swe siły 
wo}e.nlne na morzu. Rosyjscy pelnomoc.
iniocy uważają warunki jap011skie z:a bar
dzo twa)roe zwlaisz:cza co do udzilelenia 
prawa J>Olowu ryb i ograniczenia sil wo
tiennych na morzu. 

Konierencya -Odroczyla Obrady do PtO
lrie.d'zilalku. 
' MuriynJ w Afryce dziękują za „dobrn

dzle)Stwa kultury memJ.ecldel". 
Jeszcze OObie Niemcy w za-chodn?o po

łudnkrwtei Afryce z pov.iiStańcamt tadY nie 

daH, a już wybuchlo nowe powstante w ich 
pr'z1ediiw~eglej kolon~Ł afrykaińsklie'j - iW1 
Afry.ce wschodni'ej. Z Berlina donoszą, że 
7 si1enmia niedaleko od Kjlwa-Kiwindsze 
prz.yszł10 do walk pomiędzy oddziałem wy
sianym z ikrąż-0iwn)ika „Bussa.trd" a 4'00 po
wstańcamli, których artak odparto. 1300 
powstańców; zagraża Samaooze. Z MLte
jah wyruszyl przeciw powstańcom major 
Johannes. 

Telegramy~ 
Ber ł i n. „Nordd. Alłg. Ztg." podaje 

krótki telegram gubernatora niemieckiej 
Afryki Wschodniej, który wyraża nadzieję, 
że powstanie wkrótce zostanie stłumione. 

W i e d eń. l(ról angielski :Edward 
odwiedzi w połowie b. m. cesarza f'ranci
szka Józefa w Ischlu. 

L o n d y n. W piątek został parła„ 
ment angielski odroczony. l(ról Edward 
wygłosu mowę, w której dał pogląd na 
JJ-Ołożenie ogólne w świecie politycznym. 

Otrzymujemy z ·prośbą ·O zamieszcze
nie, co następuje: 

Rodacy! 
Przez śmierć posła Stotz.el'a spowo

dowane ·wybory do parlame.ntu ni·emkckie 
go, niebawem się odbędą. Ztąd uważamy 
sobie za powinność, aby Wam przypo
mnieć obowiązek, jaki każdemu Polako1wi 
sp elniić wypada. 

Jak w roku 1903, tak i przy naddro
tdzących wyborach uzupelnfaiących w po
wiecie :Essen, postanowiliśmy glosować na 
Polaka, i to 

Józefa Chociszewskiego 
z Gniezna, 

zasłu~oneg,o literata, który d~a dobra 
ludu polsldego wielkie znosiil prześlado
waniia i chodaż wi.ele prze.cierpiail w wię,-

. ·ziieniaich pruskich, tern nie zrażony~ ca:ty 
oddaje się sprawom narodowym. 

Rodacy! Wzywamy Was, niech ka
żdy dołoży wszystkich sil, i n1ie tylko że 
sam oddai gtos na Polaka, ale niech działa i 
agituje w 1-0olach znajomych, przyjaciół i 
tam, gdzie spotkai jaki.ego 11!ieświadbmego, 
może ioziębPego, tam wszędzie mech zachę
ca, iż dziś 
Polak tylko na Polaka głosować powinien. 

Nie .zważajcie na ni.ezliczonych agiitato 
rów :innych stronnictw, którzy się starają 
pozyskać Wasze gfosy. Odeprzyjcie poku 
sy działaczy centrowych, tych zdeklaro
w;ainych sługusów rządu pruskiego, tego 
rządu, który calą silą, wiszystkimi środka
mi jakie posiada, otwarcie i skrycie praicu
j,e, aby naród polski zgiermanizmvać, a 

· dźw1ięk mowy polskiej zagubJć, aby tai me>
wa prusakom n\e przypominała krz.ywd, 
dakkh się na na1rodzJie polskJ!ill d!opuścilii. 
Pilary centroiwe w prasie centrmvej zoi
hydza~y w bezwstydny SpOtSób Pola
. ików, wyrzucały choirągw1e polsikilie z 
lmściolóW/, nawiet śwnętego miejsca użyrwa 
ly aby poniżyć Polaków-ikatoli!ków -
a to jedynie za to, że gł1osy, nasze ockhlli
śmy Rodakow:i. Dla tych krzyw<lzic'ieli 
naszego honoru ·nastąpił czas obrachuniku. 
Ztąd też ani jeden głos polski nie powinien 
paść na centrowca! 

Nie dajcie się też uwieść złudnym o
bietnicom agJtatorów socyalnej demokra
cyi, gdiyż i oni nae ma:ią na celu dobra ludu 
polskiego a schleliiaią mu tak dlugo, póki 
go potrzebują 1WYląc~el do prZ'elprowa
dzenia SW1Ych planów wrogich reMgJit chrze 
ściańsl<lej i chrześci®skim obyczadam. O
ni także jak wszyscyi nilemcy" chętnie by 
rwrurtLiel~ aby nas Jak nadprędrt.ef z.niemczo-
1110. Dla t~o bden Polak, Jeżeli nłe cłtce 2la 

służyć .nai mian.Di „zdnajcy sw1ego narodu'\ 
niepowinien dać swego głosu socyalnemu 
demo kra die. 

G<lsby który z Polaków oddał gł10s 
nrurodowemu li,b~'rail1ow/i, z.ciągnąłby na.i sic~ 
bie sąd potępienia calego społecz.eństwa 
Po1sk1iego. Liberałowie, to najw1ięksi prze
ctwnicy ludu pracującego na każdem miej
scu pracują, aby lud roboczy ujarzmić i 
rzudć na laiskę lub nuełaskę kap1btału. Ow 
znany polakożerczy hakatyzm, on właśnie 
cieszy się naiwiększą opieką liberałów. 
Libera1owi,e razem z rządem pruskim i ha
katystami ikladą wszystko na.i szalę, aby 
zmveiść z widowrir świata naród polskli.. 

Rodacy! Wobec tego. nie zostaje nam 
nic 1iin.l!lego jak wytężyć wszJYstkie sHy, du
cha i .oiaif a b pO!Wiedzieć wrog-Oilli naiszym: 
Jesteśmy i pozostaniemy Polakami, a u
czynimy to, jeżeli wszyscy solidarnie glo
so:wać będziemy na Rodaka. 

Do tej prncy powialujemy taikże matki, 
żony u siostry nasze. Niech i one w siwem 
dvmowem zaciszu za.chęc.ają ozięb~ych i 

pobudzają ospałych Rodaków, aby k~dy 
spelnil smój obowiiązek, glosując na nario ... 
domego P·ola:ka. 

Rodaiczki! W Was, w Waszem l0inie 
spocz;ywa snla i przyszlość polsk:ieig-01 na
rodu, a W11ęc liczymy, liż przy wybo1rach, 
He leży w Waszej mocy, spetnicie Wasz o-
boW\iązek. 

Rodacy, wszyscy solidarnie jak jeden 
mąż stańmy do urny wyborczej i oddajmy 
głosy na naszego kandydata Polaka i ka-
tolika · 

Józefa Chociszewskiego 

z Gniezna. 

Przez to pokażemy, że 1i tu na obczy
źnie potrafimy być P.o1akami ! 

„Główny Komitet wyborczy polski dla 
W estfaliii, Nadrenii 1i sąsiednich prowincyj. 

A. Wojczyński. J. Wilkowski, 21ast sekr. 

W sprawie ,,Swiętojózafacia" 
otrzymaliśmy, co ·następuje: 

Rumian, dn. 3. 8. 05. 

,,Swiętojózafacie" ! 

W sprawie „Swp1ętojózafaciia" pozwa
lam sobie ze względu na uchwałyi powzię
te w Essen zwrócić uw~agę Rodakom na 
pewme niedogoldności. 

J es.te'm najprzód zatem., aby P. Antlołni 
Breiskn zawiaidywał kasą „SwiętoJózafa
aila" ,n na przy.szt-Ość, lieicz niech zawia<luje 
zupełnie samodzielme bez mego podpisu. 

·.Rodacy zaś po1Winni się starać, aby w 
kasi.e pieniędzy :nai bieżące ·wydatkli nilgdy 
nne brak()IWaJo. 

Funduszu żelaznego1 zbierać nie radzę, 
bo jeżeH te kilka marek w1 kasie budzą ty
le zazdrości, cóżby to byk~, gdyby kasa 
„Sw1ęk:Jjózafaci~a" posiadała ki·LkaJ set ma
reJk funduszu żelaznego? Bylaby to wo.ina 
bez kofliCa. 

Ows.z;eim nawet w sąmej kasile stan 
p;1eni.ędzy powinien być m!iemy, bo jak j1e5t 
dosyć pieniędzy, to każdy; żąda. jaJk najwłtię
cej, a niikt nie spuszcza się nai wlasne siiły. 

rw spaircle powinnio1 być dawane w.e.
dług pewnej normy. Nie można daiwać je
dnemu 700 marek, a drugim kilka tylko 
marek. 

I(ro ma miennl'o fob liche zaśw)iladiczeni.e 
niech chwyta się praktycznego zarwbdu, a 
nie naprzykrza się kasie ,,Swięto:ióZafar 
cia". 

Pall1J Breisk.t lub pp. prezesowie niech 
wybiorą raum z p, Breiskiilm dh rad'Yi 4 
mężów ntezałeżnych, którzYi wsparcia nie 
pobjerają. W tn1dinych przyp~ach, 

;niech glosują. Więks~nść tych 5 niieck. 
rozstrzyga, komu i ile udzielić pomocy. 

Skorai p. Antoni, Brejski zgo<hzi snę na 
to, odsylam mu wszystko z :powrotem. 

Ks. Liss, prqb. 

Polacy na obczyźnie. 

Sprawa funduszu żelaznego „,Swiętojó~ 
facia." 

Piszą nam: 

Karternberg, din. 4 sierpnia 05. 

Posiedzenie 1mmitetu dla spraw 
„Sw.iętojózafacdfr." 

w druiu 31 Jiipcai 1905 oobylo sę posi~ 
d.zeme komitetu dla spraw „ŚW:iętojózaiia
icia" w sali p. Lobek w· Gelsenkirchen. O 
godz. ósmej wie'czorem otworzyl posiedze
nie przewodniczący p. Matysiak z Gelsen
krchen. Pierwszą sprawą ·bylo ustano
wieruiie delegatów. _:_Po szerszej diysikusyi 
jak najpraktyczniej możrnaby 1ich organizo
wać, aby foomitet mógl być w ciąglej łącz
ności z nimi, postainl()!Wi1()1110, .aJżeby delega
_oż., gdy zostaną wybmni, natychmiast SIW'O

je adresy zloiżyl'i komitetowi. Taki dele
gia t „Świętnjózafacia" będzie miał prawe 
zbiera111iai funduszy na fundusz żela,zny 
„Świętojózrafacia", praw.o urządzania wtle
ców w swej •Oikohcy na rzecz , Swięt·njóza
faci:a ", na których to \\7iecach ~łącznie o 
sprawach „Swiiętojózafacia" ma być refe
r:owane, i z;achęcattre do ofiarnośdi na. 
~,Swiętojózafacie". Delegat jednaJkOlWJOi 
chcąc urząd21ić tald wiec, musi :n1api1erw. o 
tern uwiadomić „Komitet", a tenże da ws.ka 
zóWikfi w tej sprawie stosowne. I(omi.tet 
sam dedegatów pobudzać będzie jeż.elL bę
dzie zachodztifa potrzeba urząd~ainia wie
ców. Wszelkie listy i ptsma spraw „Swi~ 
toJózafacia" dotyczące, należy wed1e u
chwały komitetu nadsyłać na ręce przewo 
dniicząceg10 komitetu p. Pr. Matysiaka w 
Gelse kirchen, Wi'ktoryJastr. 45, a tenże 
odsylać ie będzi1e sekretarzowi kom~tetu 
p. Tadeuszov.:i Nowackiemu w CaitJernberg, 
ul. Hesselerstr. nr. 27. 

Uchwalono również zebrać wszystkie 
adresy t01Warzyistw na całej 'Obczyźnie a 
więc tak W estfali~ ,iJ Nadrenii jak i w są~ie 
dnich pnowłnicyach. Prośbai o nadeslanie 
adresów ma. zostać uskuteczniiona przez 
pisma nai obczyźnie WYichodzące j,ak i1 w 
kraju. Adres1Y te mają być z:ebnme w tym 
celu, aby przęz ich posiadanie mógl kolmi
tet pisemnie w raz!ie potrzeby korespoo
dorwać. - Zostainą tez wydane listy nlarwp-. · 
Jujące. dla Zarz~dów towlarzystw 11 <l!lru dele 
gatów „Świętojózafacia" również, aby 
skutecz1nii.ej dziiał:ać na rzecz. „Swi,ętojózafa
cia". - Usty te mają być zaopatrzone w 
tzmiank.ę, a;by je zachlować i później znów 
odczytać. Koszta stąd poiwstale jak i 
ws.zelkiie i1nin.e mia ponosić „Świętojózafa
cie" . 

K<JIII1\itet będziie oprócz każdorarowego 
ikwitaw,aruia datków nai fundusz żelazny w 
„Posłańcu l(attolickim" wYd1awa:t półrocz
nie sprawozdania ze z.ebraruych funduszy 
![)al fundusz żelaz.ny „Swi~tojózafacia'\ oraz 
'WjypfaJoonych stypendyów dla uczniów. 
Datlcli te mają być k;\Vtitowalne 1 w „D~en
nłku polskim" w Dortmundzre i zapiiisywa
rre w. ksi:ęcfae komitetu. Skladki na fun
dusz. że.Iaizny „Swiętoiózafada" pr.zyjmuje 

· p .Pr. Matysiak w Oełsenkiirchen, który zo ... 
·~zany: Jest co miesiąc sklad!ki te od
sylat do Ban.ku. Zostalllie rówtnileż wyida
m odezwai do WyiellOdźtwai na obczyźnie 
Wi celu pobudze:nrai do ofiaimości nai fun
dusz żelazny uSwi'~tojózafa.cia". .W koń
cu '\vyr~ ży.cze11\i.e, aby1 czlonkmvie ko-



mitetu dła-spra~ .. Swi.ęt.ojózafaci~' ,-którzy 
zoStali wY'br,am n·a :wiecu w Oełsenlirchen 
9 lipca ·os, inadesl3ili koonitetOWi dokladrny 
swój ~res, · tJ: · m.łe}soowość, uli-cę t numer 
pod WiY'Ż>eJ wska.izanym adresemi: 

T. Nowacki, 
sekretarz Komiitetu dla spraiw „Switętojó

zafachlat. 
Pisma spraWii.e „Swjętojózafacia" prz;y

·chy1tre, uprasza s.i.ę l() J)OfWi:órz.enie powyż
szeg.o spra\vozdania. 

Czy to rozsądne postępowanie? 
Z Hiillen piszą nam: Znów jedną cho

rągiew polsko-katołickrego towarzystwa z 
lwściofa wyprowadzono, a mianiowuoie 
chorągiew Tow. św. fana z Htillen. Stało 
się to w Bulmke w niedlzielę dnia: 30 lipca. 
Towarzystv.no św. fana! wzięto udział w 
rocznicy Tow. św. Czesława w Bulmke. 
Gdyśmy wchodzili ido kościoła, już h. 
prob. Gabryel z tlilllen .i ks. V•oge'l z Bulm
ke czekah na.i nasze polslde towarzystwa. 
I cóż robi ks. Gabryel? Oto wchodzi na 
rkazalnicę i daje znak na chór, ażeby za
granlO. Ledwie zaczem śpiewać ,,U drzwi 
Twoich". a już ks. Gabryel zchodzi z ika
t:ałnicy, idzi1e. do chorąg\VJi Tow. św. fana 
r: tf iillen i \\~ygania chorągiew z kościoła, 
tę s.amą chorągie\v, którą on poświęcił. 

I co spowodowalo ks. G. <llo takiego 
kroku? Tow. Ś\\. Jana obchodzilo 11-tą 
mcznicę, na której miał być także ta)jiec. 
Skoro ks .Oabryel prze\\ odnicząccmu do
nJósl, że nie ma być tańca, prnewodniczą
cy Z\\Dlal zarząd .i zarząd odrzuc.U taniec. 
Że i;Łkiś komitet urządził taniec, za to to
warzyst\\"O nie odpO\\,iada., tern mniei, że 
tworzyli go Polacy, nie ·należący eto towa
rzystwa. Jego niemiaszk,i z -dajczkatolic
kich ferajnó\\ oo niedzielę tańczą na salach 
publiczn.ych. ale Vł to on swego towarzy
stwa nie w1ini i chorągwi nne wyrzuca z 
kośc.ola, bo to jego ,,landsmanni", a tym 
wszystko wolno. 

Polacy tak są \Y Hiillen oburzemli, że 
mówią, iż an~ fenyga n~ talerz nie <ladzą, 
kiedy ks. G. tak po macoszemu Bo.Jukó\'V 
traktuje. Pamięta ks. G., że tak byto, gdy 
przed 2 laty z okazy1 wyborów do dozo
ru kościelnego nieprzychylnie -0 Polakach 
sdę wyraził. ,,Wiarus Polski.i" to opisał, a 
'ks. O. taki byt oburzony, że brat „Wil3.ru
sa Polskie.go" i rzucał g'O po stole, i mów1J 
że pośle sprostowanie, ale nie posłał, bo 
„Wiarns Pols"ki" pisał prawdę. 

Szanowni Rodacy! Nie myśkie, że to 
dopiero pierwszy dowód nieprzy.chyloo
ści ! O nie, bo kiedy braliśmy przed 2 laty 
udzial w rocznicy Tow. św. Jacka w Bis
mark. to nam zabrano tablicę wiszącą na 
murze hośdcln:rim, na której bywały ogła
szane zebrania. Jednakże nie pośbśmy pJ 
11\ią, tylko kupili-śmy <lrugą. I drugą ITTam 
zabrano z muru. Gdy się naprzykrzyłJ 
zabierać tablice, wtedy obie nam oddano. 
Tak. tablice nam oddano, ale za t-0 chciai 
ks. o„ aby towarzystwo1 nasze nite poda
wało żadnych ogłoszeń do „Wiarusa Pol
skiego, iiżby „Wiarusa Polskihego" nie u
trzymy-\vać, rylko gazetę polską z Dort
m~ndu, bo WSZJ.'Stkiemu „W~arus Polski" 
w1men. Jedrn'3..kże Polacy tutejsi an1 słu
chać nie ·chcieli o gazecie polskiej z Dort
mundu, bo k~dy ·wiedzfał, że to ·wlikzek w 
owczej skórze. Jak \\11ięc nie pora<lzLli 
„Wiarnsa Polskiego" zmarnować, tak też 
nas Polaków n[e zdołają zniszczyć. P-0la
cy slusznr.e sJę oburzyli na takie po•stepo
wanie, a czef\voni teraz walają, żeby do 
mch przyjść, kiedy nas wyiganliają z ko
ściola. Mówią, że u nich miejsce jest, ale 
my do soc)'l:i.listów nigdy rui1e pójdziemy, 
bo my jesteśmy Polakami, a ni.:e. niemcam1-
katolikami, bo gdyby niemców-kat91ików 
tak traktowano, toby już <lawnio byli zo
:tali lutrami i poś11 do socyalistów. 

Roc!<acy ! Jako \viierni synowie ko
śdola katolickiego zawsze stać będzdemy 
przy wierze Ojców, ale g;1ermaniz.atorów 
zawsze stanowczo zwalczać będziemy. za
równo czy on.i świeccy cz.y duchowni. 

Zachęcam w lvońcu Ri()idl'1kÓ\\" z tT~lcn, 
aby jak najliczmiei wstępowali. do towarzy.
stwa św. Jana, aby daiĆzkatoliiccy gierma
.niwrnrzy się przekonali, że ich opieki ha
katystycznej wcale mile: potrzebujemy. Po
pi•erajmy też gmliw\ie „Wiarusa Polskiego" 
bo W1dzimY, że on jest prawdziv,,1ym na
szym obrońcą i dla tego wszyscy go tak 
prześladują 1 zniszczyć pragną. Tego je
dnak 111ie dokażą, bo „Wiarus Polski" jest 
pismem szczerze mbotniczem, więc też i 
my robotnicy zawsze go bronić i :popierać 
będz,1emy. Polak. 

Niemiecki ,,faterland" w niebexpteczet\-
stwle. 

Szanowna Re<la:kcyo! Już <lav;niej 
chdatem w tej spra\\1j:e coś nap.~sać, ale że 

to czl<>wiek nię z pisania żyje, tylko z cięż
kiej pr~y, ~ nie bylo· dotychczas· cza
su. Oto już sobie nie przypotnlinam, które
go dniai stawało 13 druhów „Sokoła" z 
Neumilhl przed sądem, którzy dostalf man
daty karne z po!icyj z Hamborn o „ciężką 
swaiwolę" - grober Unfug - za noszenie 
maciejówek, al.:! że. to by~o by niesprawie
dliwie karę plracnć nie wiedząc za co, wii~c 
też oi\vy.ch 13 druhów odwol~o się na sąd. 
Jako świ'ad-ek występował w tym procesie 
wachmistrz policyjny Schulz z liamoorn, 
który to owych druhów na 'karę pozapisy
wał. Przy rozprarwach są<llowych atoli 
wykazało się znowu, jak szanowna.i policya 
pruska prawa zna. Swiiadek dow1odizlil1, że 
maciejówka, to ,,czapki sokolskie", że by
wają tylko przy zabawach i zebrani3.ch 
noszone, że, istnieją tam _gdz.ieś jakieś kary 
pio. 50 fen., kto na zebranie nie przyjdzie w 
maciejówce 1i td. Śmies.znemi się wydają 
owe dJoWJOdzenia każdemu, który choć tro
chę zna nasze Księstwo Pozna!1skie.. Tam 
już od dawien dawna .Iudzue ruoszą maicie
jówki, któr·e prędzej istnieją, aniżeli „So
koły". Tu się p.okazuje -dopiero dowcip 
poVicyi prusk11lej: z powodu, iż kilku <lru
hó\:i,r przybyfo. w mac.iejówkach na zebra
nie, urzędnik zebranie rozwiązal. Słusznie 
piowiedzial obrońca dr. Enge.ls z Ruhrort. 
że jeżeli maciejówki zabronią nosić, to tJak 
samo muszą wszystkim marynarzom, któ
rzy to podobne ,czapki ·z rydelkaem tu w 
Niemczech nos24, zakazać je nosić. Widać 
przecież z tych wszystkich zakazów o co 
chodzi. Zapewne przyszedl z góry nakaz 
aby policya baczyła, .iżby .nie noszono so
kolskich czapek i ubrali, które jak to \Vie
my wszyscy, już da\\rno zakazane i któ
rych dz11ś sokoN nie używają. Policya tu
tejsza nie znając w:idocznie tych starych 
•czapek z piórem i szarych sznurowanych 
mundurów, z~biera się do maciejó\Yek. 
Odnośne w1yższe władze, które swojm 
podwładnym urzędnikom takie rozkazy 
wydają, powinny się też i o to postarać, 
aby ai urzędmcy wiedZiieli, co im wolno za
kazywać a co nie, a: przez to· uniknięloby 
się niepotrn~~bnych procesó\Y, które nara
żają ludzi na zmudę i stratę. Przytoczę tu 
jeden przykład, jakie to niektórzy urzędni
cy mają pojęoie o sprawach naszych. Przy 
pewnej ok~zyL zapytuje się jeden poticyant 
drugiego, co to znacz,y ,,Sokół". Ten mu 
Uomaczy, że to ptak, że u Polaków ,,So
kół" znaczy tyle, co u ru1emców „orzeł", 
ałe nie wiem, czy mial na myśli pruskiego 
(zapewne). Pewien Polak slyszą.c to. za
pyta! 'ich, czy ·wiedzą, co to znaczy 
,,failke"; DdpowiedzieL1, że tak Wtenczas 
im ów Polak pow\iedzlial, że „sokół s-oiko
lem" (falke)1 a orze! ortem, tylko że Pola
cy mają {)rla białego, a prusa_cy czarnego. 

Dziwić się nam Wl()bec teg~, że takie 
śmieszne zakazy wy~odzą dla nas! Pro
ces dowiódł, że sąd nic karygoidn~go· nie 
mógł znalcść, tak dalece, że naw.et koszta: 
obrony nałożył kasite ipaństwoweL W 
przyszł-0śdi t3.kie koszta powinien ponosić 
ów urzędnik, który się do tego przyczyn.ił. 
Tylko tak <la.lej panowua prusacy postępuj
cie, a obudzicie <lo życia narodowego i 
najospalszych Polaków, blJ gdzie wiece i 

wszystko inne nie ppmaga, tam odnosi 
skutek jeden taki proces. Tym sposobem 
ponicya .pruska staje SJę „agitatorem wietk-0 
polskiirn". Prawa antypolskie B\ilsmairka 
obudzily z letargu tysiące Polakó\Y, a dzi
siejszy rząd prus.kii działa dalej w tym kie
runku. Szykany i zakazy nas tern bar
dz;iiej łączą i pobudzają do pracy 1narodo
\vej, Stairajmy się sami c1ruhowiei, aby 
między nami zai\vsze panowała trzeźwość 
i zgiodia ·L praw•dzi\YY duch Sokolski. Je
żeli nas nieprawnie zaczepiiają, to wycho
dźmy z drogi;, ale potem dochodźmy pr:_aw 
naszych na w!aści\\ e.j 1drodze. Starajmy 
się prziediewszystkliem, aby wszystka mło'
dz1eż należała do „Sok!ołla". starajmy się, 
aby .,Sokół" spełnił na1eżycie sw·e posłan
nictwo, a wtedy cały naród z naszej pracy 
odniesie korzyść prnwdzhq. Czołem! 

Druh Sokół. 

Wiec w Huckarde • 

Huckarde. Odb1yl s·ię tu \\- niedzielę 
dnia 6 bm. po pot wliec. Zagaił i przewo~ 
dnuczył mu p. franciszek Patelka. Proto
kół pisał p. f. Matysiak z Gelsenk~rch:elu. 
Pierwszy przemawia! p. fr. Matysiak z 
Geilsenkirchen o „Centra.Inem towarzy
stwie wyborczem polskiem dla Westfalii, 
N1:1drenH i sąs.iedniCh prowincyj", i zachę
ca! obecnych rodaków, aby liczn~e dali się 
zapisać na czlonków towairzystwa \Vybor
czego. O ostatnich wyborach do parla
mentu v o dzieln!eJ agita~yi Rodaków na
szych na obczyźnlie mówH p. Pr. Patelka. 
Agitacya ta tu i owdzie kulała, ponL~waż 

n.ie,:mieltśmy funduszu, abyśmy mcgli o
Płacić ~zelkie koszta, ale bądź oo bądź 
z.1fużydiśmy fun<lament trwaty, na któ
rym naiszą organizacye wyborczą dalej 

, rozbudowywać powinniśmy. Oddając 20 
tys;iecy glosów na Rodaka, pokazalłiśmy, 
że jesteśmy Polakamj, że jesteśmy nair0-
dem Jednł()l;11Ym i zgodnym. 

P. fr. Matysiak wska.zal nastepnie na 
"rozwój naszych towarzystw i organiza
cyj na obczyźnie i zachecał do gorliwego 
popierania tychże. Mówca zachęcal, aby 
Rodacy do organłzacyi zawodowej poi
skiej daiii się zapisać u mężów zaufania.i, ho 
tam powinien każdy roł>otn!ik polskli. nale
·żeć, a nie do obcych g.ewerkferajnów i 
ferban'Ciów. Tak samo wszystkie 1inne to1-
warzystw1a polskie bez wyjątku popiera;; 
·VY1iumiśmy. Widoczni·e p. M. traf.il do przle
konanlia wiecown~ków, gdyż dziękowano 
mu btl'rzą oklasków i okrzykiem niech ży
je. 

P. f. Pate1ka ubole-wal, że jeszcze du-
1 

żo Polaków nie utrzymuje gazet polskich. 
W ttuckarde np. jest narodu po1lskiego o
prócz żon i dz.iieci, oikoło SDO, a gazet poi
skich przychodzi tylko 59. Z tego powodu 
zachęcał mówca, ażeby o<l wµeca niedzne.i
nego tylko polskie gazety 1v domach pol
Silvich się znaj<lowaly, a powyrzucać z do
mów trzeba wszystkie niemieckie bibuły, 
bo tylkD pisma polskie dla dobra naszego 
pracują. Jak ,,Wiarus Polski" będzi·e m1ai 
sto tys i ęcy ·1bonentó"·· to on nam też przy. 
śle codziennie 2 lub 3 egzemplarze. Ro
dacy wola.li .,siusznJe", ale to nie wystar
cza, trzeba też rozszerzać gazety ip'olskie . 

Następn~e p. Krawczyk z Dorstfeld kry 
tyko\\1at pisma niemieckie, które zavvsze 
PolakÓt\\~ prześmiewają, zatem precz z do
mó"· polskic h z niemieckimi blatami. 
Niech tylko polska gazda bę.dzie \\ ' domu 
Polaka, ruiech tylko po polsku PDlacy mó
wią z dziećmi, a polakożercy nl'.e zdolają 
nam wydrzeć języka naszego_ Wiec z11m
knąl p. fr. Patelka pochwalenj,em Pana Bo 
ga. Wiecownik. 

Katernberg. \A' niedzielę, dnia 3D Ji:pca 
odbyl się tu -\\ iec przed\vyborczy p.od 
prze\\ odnictwm p_ Sobkowskiego. W 
sprawie \Vyborów przemawiali pp. B. Wil
kowski, fr. Pietrzak, M. Klałza. S. Kunz, 
Przybylski, Lewandowski i Si.ekr'ierski. 
Wszyscy mó\\rcy prócz p. Klalzy z góry 
byki\ tylko' za narodowym kandydat0m. 
Ale i p. Kia.łza, gdy mu p. Kunz \\'yjaśnił, 
jaik wrogo party,a centrum zawsze wobec 
Polaków p.ostępo\vala, oświadczył, że 
by! dotąd w blędzi5 i teraz przyrz.eka glo
sować solidarnie z resztą Rodaków ma Jó
zefa Choc1szewskiego z Gniezna. Prz.e
wodniczący;m Komi,tetu miejscowego obra
no w mncisce p. Pietrzaka p. M. Lenigow~ 
skiiego. A. Koźlik. 

Zakazany wiec polski! 
BerlnńsMi Komitet Polityczny zamie

rza,t w dalszym ciągu swej dzial'<llności, 
mającej na celu obud.zenie i zorganizowa
nie rodaków, żyją:cy;ch na obczyźnie, u
rządzić także wi,ec w Hamburgu. Z ]Yo.>le
cenia Kom1tetu doniósi Policy~ hamburskiej 
obywiatel tamtetlszy p. Jan Drążkowski, że 
wiec ma si1ę odbyć 13 b. m. Na to otrzy
mał - w1eidlug „Dzi.en. Ber!." - odp0-
wiedź, datowaną z dnia 1 bm., lecz dorę
czoną mu dopiero onegdaj, Odipowiedź 
policyi hamburskliej brzmi w d·oslmvnem 
tlomaczeniu: 
W-0lne il. hanzeatyckie miasto Hamburg. 

Wydzii:il IV (Policya polityczna). 
·Hamburg, 1 sierpnia 1905. 

Panu 
Janowi Drążkowskiemu 

w miejscu 
odpowiada.im na zinwadomienie z dnia 
28 z. m., donoszące o publicznem zebra
niu polaków, mającem się odbyć dnia 13 
s[erpnia \V lokalu Mlillera przy BHlhor
ner Rohrendamm nr. 121, ż.e zebranie to 
na mocy pr.awa o stowarzyszeniach i 
zgromadz.eniiaich zostaje niniejszem zaka
zanem, ipon111ttważ nie podano porządku 
obrad i ponieważ używanie języka pol
skiego uniemożliw1Ua prawnie przewi
dziany nadzór nad zebraniem. 

Rada i zarząd wydziałowy 
(pio'cllpis naeczytclny). 

Tak tedy p()licya wolnego miasta 
ttamburgb. stanęła w sprawie ~'eca pol
skiego na tem samem stanm\1isku, na któ
rem próbowali stanąć pruscy ministrowie 
spraiw wjawnętrznych von der Recke i ba
ron łfammersteinJ, dopóki ,1m pruski naj
wyższy sąd adminJstracyjny znainymi FY
rokami ruie utrudnił hępowia.nia wolności 
słowa polskich obywateU ipaf1stwa pruskie-
go. „. --i„ 

Bakatyści zadowolenL 
·W Gnieźnie, da-wnei stolicy Polski, ce

·Soa>rz nłe.tnrecki Wilhelm Il. wnfusil mowc~ 
ie.k imiei po Malborku, Torun~u, f>oo'naniu 
nikt z Pola1ków narodowców ani się ni.e 
spodziewal ani też nie pragnął. . Mo-wa 
'Wiygloszooa przez 1\Vli.łhelma II w odpo
wiedzi n~ słowa bunnistrzai gnieźnieńsWie.
go brz.rm doslownie, j.a)k następ.uje: 

„Dziękując Zia. wyrazy w;ypowi-cd:ziain1e 
codopiero przez pana w imieniu miasta 
Guiezna, czuj~ potrzebę i z mej strony tu
taj publkznie na rynku podziękować ser~ 
decznie z~ przyjęcie, które mi' zgotowano 
zai piękne przybranie domów a przede~ 
wszystkiem za te we.sole twarz.ei, które 
mnie otaczają. Nie mniej u-cieszyło mnie 
że koi1otniści w tak wielkim zastępie stawili 
s.tę, aby mnie powlitać, a mam nad.zt1eię, że 
jego ekscelencya znajdz1ie sposobność, aby 
wypowiedzieć kolonistom moje naiserdecz 
niejsze podziękowanie, że tak licznie z.ebra 
li się tutaj. 

Cieszy mnie, że praca n~emieckie; kul
tury tak dzilelnie i OO.ważnie choć z tru
dem i p.owor.i postępuje;, cie~zy mnie że 
pruskie miasto Gniezno umie w tak pi~ny 
sposób królow'i pruskiiemu hold skladac. · 
Naiporntitenia .i wskazówki, które wypo\\lie 
<lzialem przed kilku laty (1902 roku) w. Po
znaniu, zapewne ·k,a.żdy zach.owal w sercu 
swojem. Zdaje się jednakże, jakoby· nie
którzy z polskich moich poddanych, 11Jie ro
zumieli jasno, czy po<l. sztandarem ttoben
z.ollernów znajdą 101).i:ekę i prawo, a po7 

draź.niona fantrazya historycznemi wspo
imnteniami ITIIOże la.two niejeden zapalny u
mysł do falszywych wniosków prowadzić. 
Tak samo jak wtenczas, tak i dzisiaj po
wt'arzam, że każdy katolik polak powinien 
wiedzieć, że szanuję jego neligię 1 że przy 
wypelnianiu obo\viiązkó\Y religijnych, ża
dnej przesz~ody nie znajdzie, że jednak 
powinien ze swej strony szanować inne 
wyznania, tak samo, jak my jego wyznanie 
uszanować umiemy. Ze strony niemiec ... 
kiej nra.leży dalej pro\va<lzVć dzieło kultu o. 
Niemiec, który bez powc du sprzedaje wła
sność swoje na wschodzie, ten grzeszy 
przeci\vko ojczyźnie - obojętnie jakiego 
jest stanu 1i wieku - na tern muejscu wy
trwać powinien. Wydaje mi się, że tutaj 
·W niemi.cckich umysłach toczy się wałka 
:pomiędzy sercem a rozsądkiem. Skoro 
znajdzie się .kto w polożeniu zrobieiniai ko
rzystnego mteresu, wtedy przema\via se1-
ce: Odpocznij sobie, wycofaj się i prze
nieś się nai daleki zachód, gdzie jest tak pię 
knie. Ale wtedy po\vinicn przemówić roz
sądek: Najpierw należy dopełnić olx>wią
Ziku, a potem myśleć o przyjerrmości. Wo
bec ojczyzny, wobec n~emczyzny, obo
wiązkiem jest dzialanie tutaj na Wschodzie 
A ta1k samo, jak widec.ie nie wolno opuścić 
swego posterunku, tak samo nie wolno 
niemcom . cofać się ze wschodu. Każdemu 
zaś katollikowi, czy on polakiem, czy uue;m 
cem, przypominam jeszcze jedno: Kiedy 
przy ostatniej mej bytności w WatY1kanie 
sędzt\VY Leon XIII żegnał mnie - wziął 
moje obie ręce - i m~mo, że jestem prute
stlantem - błogosławił mi i dał następują-
ce przyrzeczenie: Przyobiecuję i przy
r.zekam J. l(. Mości w imieniu wszystldch 

1katoL'ików, poddanych Jego, wszelkiego 
rodu i każdego stanu, że na zawsze pow
staną wfiernymi p-oddanymi ni·emiecldego 
cesaiyza i króla pruskiego. Na was taf, pa
nowie z kapituly. ciąży obomązek, by u
rzeczy\vistrtić słowa sędziwego w.ie kie
·go kapłana i by on nie zostat wtiiaro
lomnym po śmierd \Vobec niemied\Ji!ego 
cesarza. Na moją pomoc zawsze liczyć 
możecie. Niemczyzna oznacza kulturę, 
wolność dla każdego, tak reliigii, jak myśli 
ri czynów. Na szczęśliwą przysz1ość Gnie 
zna spełniam ten puhar!" 

M()(\\·a Wilhelma TI nic jest mmvą do 
Polaków, w:ięc też na! nich wrażenia nie 
zrobi!a anL nie zrobi. Co sądz>ić o kulturze 
niemieckiej i jak ona rozumie wolność każ
dego co doi religi11, myśli i czynów, w.iemy 
aż nadto doklad:ni•e. ZaJnteresowa1~ może 
chyba tylko wzmianka o Lconiile XIII, któ
rą też gtówru:re podch\vycHy gazety cen
tr{)IWe a o któiej p1isze „Koelnische Volks
ztg.", że nie wiadomo, czy też tak_ d'OSro
wnie i w jak~m związku została\\ ypowie
tlzianai. ,,Orędownik" plisze o mow1ie Wil
helma II pomiędzy innemi: 

.„wiesol·ość, o któr~ cesarz \.vspomi
nal. nie n:a_ pC'lskich malowa!a się t\\ra
rzach. Weoołe twarze należały do owych 
tysięcy .Jmlonistów nLemieckich, których z 
uszczerbki·em Polaków osiedlono na ·Z!ie'mi 
polskiej, na tej samej zlenli, na której ro
botruik polski skutkiem znanej no ;\"eli \. 
danym ra1.lre nłe ma gdzie zt~yć znękanej 
cafod'ziennemi troskam~ głowy. Wesoto§ć 



biła .<id .tych wszystk"tclt urzę4n:ikó;\\', k.tó
.r~ \\ryfącznie zajmllją donośne ~Y 
którzy korzystają z ~mooowych fundu~ 
.SZÓIW na dodatki pensyjne.. 

Tym wszystkim jest zupclnfu jasn:em 
.źe zna.idą obronę i prarwo pod sztand~~ 
HohenzolLer.nów, ol1Ji1 też byliby ostatoorn 
niiaw'<ttięcznilkami, gdyiby oł>nicza ich nie o
.Promiieniata radość na wJdok swego cesa~ 
tza. Cesarz odczul to widocznie gdyż 
zaznaczył' wyraźnie, że ,pruskie 'miasto 
bokhJje królowi pruskiem~". 

Ziemie polskie. 
,z Pros iAa cbodnłcb Warmii i Ma:tiur 

S,tarogard. U posiedizka.ela p. Glaizy 
VI.~ W1eJ.b_r~ndDwie wydarzyło się straszne 

, me~zczęscBe, oto pasterz, chcąc w stajni 
u~zać stadnrik~, wstał przez rozwśdl'e
ikl.ę zwierzę kilka razy prziebity rogami. 
Nim przybył lekarz z pomocą, niesz,częśli
Wj~ skonał. 

Toruń. Dr. Wł11dystaw Neumann le
karz .. od szeregu lat praktykujący 2 · po~Ol
-Ozemem w Nowem, osiadł w Toru111iu i o
bejmuje mieszkanie po śp. doktorze J a-w-0-
rmvk.zu. 

~ Świeckiego donoszą „Gaz Tor.", że 
mi~y obywate~, właściciel prześlkznego 
ma1ąt:ku rycewskaego, uklada się z kamisyą 
olomz~cyjną. S~dzimy, że ten obywatel, 

znany Ja~o człowiek zacny i g·or1iwy pa
tryorn. I~tastujący różne urzędy hionorowe 
:.- naszy~h organizacyach narodowych, 
a:\\ i sobie po prostu z kolornzacyj i nigdy 
me zaprzeda ziemi polskiej w obce ręce a 
to tern mniej, ponieważ za'Cna jego małżon
ka -b ni.e z przyw1iązaruta dJo ziemi rodiZlin-

ej i do wszystkiego, co polskie. 

Z Wiel. Kr Poznańskiego. 
Vronki. Żyd na polskiem probostw~c. 

ieustannie sn ę mówi o zasadzie .i haśle: 
·w ój do swego. I pewnie., że to pięknie 
brzmi . Prakty'k~ atoli wskazuje, że daleko 
jeszcze od sló\V dlo czynu. I tak np. acz
kolw1iek rzadkością, ie<lnak faktem jest że 
probostwo we Wronkach dz:ierżaw11'-Życt. 
Obyw atele wronkowscy dopominają się 
publiczni ·~ w „Postępie", by ks. prnboszcz 
łla<la·l żydowi .nie wydzierżawtil, lecz by 
ziemi ę swoję oddal P.olakO'Wli. Slusine 
to i s.prnwiedliwe żądanie. Czy się atoli 

11 stanie m:dość żądaniu? - ·W ronkJi zresztą 
słyną z tegOI, że jest to miasteczko bardzo 
~klonr~ie ku ni1e1mczyźnie usposobione. 

Poznań. Pan Jan Niemojewski kupił 
oo p. Wilkeg8 Nowąwieś W· powt1ede po
znańskim. Nowemu nabywcy "Szczęść 
Boże!" 

Poznań. ·W alka o nazwiska z polską 
końcówką trv.:a idalej, z powodu uporu u
rzędm.ków stanu cywilnego. Jak dnoszą 
~wieżo 11Postępowi", urzędnik stanu cywil 
nego' w Poznaniu zapi.sal nowonaro<lzoną 
dziewczynkę Gościńską z końcówką „ski" . 
Gdy mu czyniono wymówki, powiedział, 

.ż-e dawniej p1sano ,,ska", teraz p;c;ze się 
„ski„. Naturalnie, że protokółu nie pod
pisaoo. 

Dziw1ia rzecz, że urzędnliicy postępuią 
.sobie samowolnie. To przecież raz: po~ 
-wnnno ustać. Wiadomo:, iż posłowi dr. 
Dziembiwskiemu prz.yrzeczono z lawy mi
.nisteryalnej, że urzędnicy stanu cyw:inega 
mają obowiązek zap,isywać mazwiska ir:.f1-
skie z ko(Jcówką ,,ska", a różne sady ~~a
wyrokowaty na korzyś6 rodziców p.ol-
kich. Dla czegoż tedy wla<lze P"'Zełoż 1J

ne Itie zmuszą urzędników stanu cyw;Ine
g:-0, aby się do tego stosowali a nie narażali 
zgłaszających urodziny na na,eprzyje.mno
ci? W każdym in1nym kraju podobne sto-
unki byłyby wprost nieltnożliwemi. 

Wilda. Towarzystwo przemyslowe 
na \Vildzie urządzalo rokrocznie w sier
pniu wieniec. W tym roku zaka~:i.ła poli
cya rej niewinnej zabawy z powodu rzeko
me.go „zakłócenia spokoju i nliebezpieczeń-
twa". Wskutek tego Towarzystwo urzą

dz zwyklą zabawę w niedzielę 13 b. m. 
w ogrodzi1e ,,St. Domingo" p. Przybylskie~ 
go przy drodze dębifJskicj. 

Ze Slązka czyli Starej Polskie 
Zabrze. Na kopalni „Królowej Lu

d\\'iiki" stało się straszne nieszczęście. W 
pew11em lll\iejscu zlamaly się podpory, 
wskutek 1czego całe rusztmvla.nie runęło, 
grzebiąc pod sobą 6 górników 1 1 sztygara. 
Po długi.eh usilowanfach zdofano kh wyra 
tować. J e<fiett1 z najbardziej okaleczonych 
już wyziionąl ducha. Pożatowania godny 
jest los naszego robatnika, który przy tak 
ntamym zarobku jest codziennie na śmierć 
narażony. 

Bielszowice. Pod kofa "\Vlasnego wo-

z.u dost.at się "~·żnie.a Dziuk. Zasriąl on 
był podczas jazdy ~ spad~ pod kota., które 
mu przeszly przez brzuch. Ciężko rame-
go mus\'ailO zawieść do lazaretu knalpszaf- · 
towego, t malo jest nadzieJ utrzymania go 
przy życiu. 

Opole. Pod tytułem „Owoce z czyta
nia „Ga2ety Op.oilskiej" pisze pewien nau
czyciel z. Falkowie do „Oppeln. N~hr." 
że rektor 1i orgalll'istai Aiierschek chciał tam' 
zachęcony· encykliką Ojca św. wprowa~ 
~zi~ ~ kości~}e obok śpiewu polsldego tak
ze sp1ew lacmskl, ale z powodu zjad.l'iwego 
artyikulu, który już w maircu przeciw tletnu 
urządzeniu w „Gazecie Opolskiej" się wka
zał, ruie chic:iiał lud nai laoiński śpliew się 
zgodzić. KLlkai razy przyszło nawiet do 
s~andalicznych scen, zwlaszcza w, Boiże 
C1alo. Pomiędzy :poidże1gaczamJi odzn.acza
ł10 się mia1niowici.e dwóch, których podano 
·do prokuratora. 

Na1 tOł odporwiadamy, - piisze „Gazet.a 
Opolska" - że wrmtrcu zamieściNśmy w 
„Gazecie" jeidym'.1e tkorespondencyę zachę
cającą do pielęgnowania śpiewu pnlsk,iego, 
który p-odobno1 w Palkowicach jest zani,c
dbany. Korespcmdency1a odnosiła się głó
wnie dlJ. tych dzi1ewczyn polskich które 
więcej troszczą się o śpi1ew kiościeln'y la:ciń 
sk!, anliżeli polski. - Co do encykliki Ojca 
św., to żaden nauczyciel ani organista nie
ma prawa nowości w lmściele zapmwa
<lzać, póki sam Biskup tego nie rozporzą
dzJ. Z1dna też encyklika papieska nie na
kazuje rugowania śpftewu p'Olsk1iego w ko
śc•iolach górnośląskich. Nanczycie1lom zre
sztą, jak jest wiadomcm, nic chodzi tyle o 
śp.iew łaciński1 jak o powolni: usuwaITTie 
śpiewu polskiego \\- jakikol\Miek sposób, 
aby następnie \VPrG\\·a.dZ!ić do kościołów 
nieznacznie śp'. e\\' niemiecki. 

Lud na tej podity,ce się zna; chodzi tyi
ko o to, aby priotestowal przeciw temu w 
sposób dozwolony, spokojn,y, uniikając nĄe
dozwolonych wybryków. Z Palkowk nie 
mamy dotąd żadnej wiadomości oo tann 

ł , ' Wtaschvne zaszło. Prosimy ·O wyjaśnienie 
sprał\\ Y, ale bezstronnie · ~ prawdziwe. 

Z innych dzielnic Polski. 
Kraków. Przybył tu z R.zymu generał 

Zakonu Braci mniejszych Ś\Y. f ranciszka, 
O. Dyoniz.y Schuler z sekretarzem, oraz 
O. Pireneusz Birnbaum, wizytator z Sak
soru:ii, celem wlizytO\.vania klasztorów \V 

Gal•icyi. 
Warszawa. W domu przy ul. Żura„ 

1wi~ti pod I. 25 w mieszkaniu robotnków fa
bryk Upopa Lewcnthala przeproiwa<liila 
policya rew.izyę i znalazła tajną drukarnię. 
Aresztowano Stefana Niiew1iadomskiego, o
raz si:ostrę Nowickiego, których odstawiiO
no do wii,ęzienia śledczego. Policya rozto
czyła następnie tajny nadzór nad catym do 
mem, aby kontrolować wchodzące tam 
osnby. Aresztowano w ten sposób ktlku 
ludzi, którzy nie wiedząc o wykryciu dru
karn\i, przybyli tam. Ody Wliaidomość o a
resztowaniach rozeszła, się po mi·eście, wy 
wołała przed owym domem zbiegowisko, 
dem::rnstracya jednak odbyła się spokoj
nie. 

"7iadomości ze świata. 
Z Prus. Niejakiś p. Frainkie z WurZ\enr 

zkądiną<l. czlow.1ek zupelniie nieszkodliwy, 
ogłasza w piśmie ,,Gegenwart" następu
jący projekt antypolski: 

Wsz.ystk.iie polskie spółki ~arobkowe 
gospodarcze trzeba zamknąć, towarzystw 
zakazać. Kto si.ę do teg10 nie zastosuje, o
trzymuje ka·r1Y wiięzienne, pieniężne i ogra
nnczerrie swobody 1osobistej w przenoszeniu 
się z miejsca· na miejsce, albo jego wła
sność prywatnra ulega konf.jskacie. Wszy
scy adwokaci, lekarze, właściciele zi1emscy 
itp. muszą do pewnego terminu złożyć o
sobną przysięgę wierności ·niemczyźnie, w 
przleciwnym razie zostaną wywłaszczeni. 

Z calych Niemiec oprócz sierót, także 
wszystkie nieślubne dzieoi i ubodzy z Ber
liina, jakoteż rajfurzy)! żebracy zaivvodt>wi i 
zbijobruki przesiedleni zostaną do Poznań
skieg·o, gdzie w osobnych domach robotni
czych krzewić bę«ią kulturę niemi,~cką. 

l róiny~łi stron. 
Gelsenkirchen. I(opialnie ,.A1ma" i 

,,R.heini-Elbe" świętorwala w sobotę. 
Kamap. Na<lszty1gar ttiildehrain:di zo

stał okaleczony w kopalni „Mathias Sfin„ 
nes". tt. urnarl teraz na zakażenie krwi w 
domu chorych „Bergmannsheil" w Bo
chum. 

Kamen. Woźdica Neff dosta~ sJę pod 
kota wozu, które. mu ucięty glo\vę. 

Dórtmund_.- Robotn.Jk Win~enty Czer- · · których pragną ·w;ytać sv.1ei uczu:chl „~. ' 

. naski, zatrudniony przy w;rsokich piecach, wie od „Menm1ca" pozostaną· icll specyal- . 
odurzany, przez gazy spadh; drabiny"fl ·nie nością i pudobnych oo nlch hidzi. 
beżpłecznre srę pokaleczyt ' : : 

I 

RozmailoścL 
Zasłona teatralna z aluminium. Scen.a 

Wielkiej opery ~ryskej .pozyska.lai pratky.
czną nowość, mianownde zasłonę ognio
trwałą z aluminium. Zasłona ta w,ysoko.
śei 16 metrów, a szerokości 17 ~., sporzą
dzona jest z plyt alum!iniowych dlugośail 4 
f., al szerokości metra. Grubość płyt wy
nosi 2 miFimetry. Taika sama zaslonai że
Ia:zna, używanai poprzednio, Wlażyła 5000 
k11ogramów, tymczasem nowa waży tylko 
1800 glgrm. 

Nowy wynalazek .Edisona. Z Nowego 
Jorku <lonoszą, że Edison o·głosil, iż ukoń
czy! wynalazek swego aparatu elekitry.cz
nego, za pomocą którego każdy pojazd 
może być zam;ien1ony na samochód. Nowa 
baterya elektryczna może podobno poja
zdoi\v1i, ważącemu 40 ctn., nadać szybkość 
33 mil na godzinę. W1krótce wystaw~ona 
będzie fabryka dla budowy tych apara~ 
tów. 

Statystyka wyborów. R.ezultaty \\ Y
borów do sejmu prusklieg·o w r. 1903 za- · 
wiera zeszyt dużego formatu, obejmujący 
prieszfo 250 stron a wydany nakładem 
prusk1ego biura statystycznego. W calem 
państwie pruskiem byfo w r. 1903 prawi.Y
boriców 7,101,963. Na 1000 mieszkafJców 
przypadalo przeto 296,02, i1 to 6,93 pier
wszej klasy, 24,86 drugiej, 174,23 trzeciej. 
W absolutnych liczbach bylo w pienvszej 
1klasie 238,845. w drugiej 856,914, \\r trzeoiej 
6,006,204, czyli w pierwszej klasie 3 36 

' proc., w drug1ej 12,07 proc., \V trzeciej 
84,57. Udział w wyboraich wynosił tylko 
21,18 proc. w trzeciej klasiie, 34,27 proc. w 
drugiej, 49,24 proc. w pierwszej, W poprze
dnich wyborach udział był jeszcze mniei
SZYl, w r. 1898 wynosił bowiem tylko 15,67 
proc. w trzeciej khsie. Głosy prawybor
ców rozdzitelily snę na stronnictwa jak ni-
. . ' zeJ: 

Konserwatyśc,t I. kl. 33 629; II. ki. 
69 509; III. kl. 221 019; ogółem 324 157; 
pr-0c. 19,39. Wolnokonserwatyści I kl. 
5 053; II kl. 10 761; III kl. 32 178; ogółem 
47 975; proc. 2,87. Narodowo-liberalni 
I kl. 25 982; II kl. 60 792; III kl. 169 446; 
ogółem 256 220; proc. 15.33. Wofo.omyśl
ne zjednoczenie I kl. 1 665; II kl. 3 952; Il1 
kl. 11118; ogólem 16735; proc. 1,00. Wol
nomyślne stronnictwo ludowe I. kl. 8 593; 
II kl. 21 409; III kl. 43 243; ogółem 73 245; 
proc. 4,38. Cenrtrum I kl. 23 327; II kl. 
54780; III kl. 173851; ·ogółem 251958; 
prnc. 15,07. Polacy, duńczycy, welfowie 
li twin i I ikl. 6 242; II kl. 25 004; III kl'. 
15D 110; ogótem 181 356; proc. 10,85. 
Związleik rolnikól\\'i I kl. 2 142; II kl. 3 555; 
III kl.. 6 851; ogól em 12 548; proc. Op5. 
AntysemlJlci fi pokrewne. stronnictwa I kl. 
152; II. 428; III 2300; ogólem2880; proc. 
0,17. Socyalni demokraci I kl. 782; II kL 
12383; III kl. 300984; ogółem 314149; 
proc. 18,79. Inne stronnictwa albo' n~ezna
ne I kl. 9 869; II kl. 30 464; III kl. 150 057; 
ogólem 190 390; prioc. 11,39. 

Poslów wybr.ano: konserwatystów 
143, wolnokonserwatystów 60 narodo1-
wych liberałów 79, do wolnomyŚlnego zje
dnoczenia 8, db wolnomyślnego stronni
ctwa ludowego 25, do centrum 97, pola·ków 
13, dzikich 8. 

Od Redakcyi. 
Dortmundzk·i „Dziennik" dostarczai w 

dailszym ciągu pr(>b, w jakim kierunku pra .. 
cować myśli. 

,,Dzienn~k" doirtmundzki i nadal popi
suje się za wsze z tych samych pobudek ta
.kiiimi wyzwiskamlt, jakich ni·e powstydziłby 
się żaden ulicznuk. ,,Krętaicz", ,,podszczu
wacz", „łgarz", to Jeszcze n aj.del ikatniiej
sze \vyrażenria dormundzkiej gazety. 

To go ale wyzwaliśmy! To imu ale 
daliśmy! za wo tali z pewnością pp. cd dmt
mundzkiej gazety po wydrukowan~u ·owej 
ostatrniej napaści. ttabeant sLbi ! Niech się 
cieszą! 

J.eżeli p. I(w'iatko1wSiki jest tak wfolkim 
po<lszczu waczem, to niechaj że siQ pa1no
wie od dortmuntlzkLego· ,,Dznennika" uda
dzą po pomoic do pruskiej prokuratoryi 
prziediw p. Kwli.atkowskiemu, a wfad'Za pru 
ska im jej o lile możności z. pewnością nie 
o<lmówi ! Przeaiw podszczuwanriu jest 
przedeż w kodeksie paragraf. 

Szybko pozna lud POllski na -obczyźnie 
\V jaki to sposób dorlnnundzkai sp6lka pra
gnie pracować nad oświatą ludu. 

Ordynarne i bmtalne \\-yzwiska, w 

Baczność Bruckhausen ! Bacz.n.ość? 

Donosi swym ·druhom ii wszyst,kim 
Rodakom z Bruckhausen i oknlky iż w 
IJJiedzielę, dni.a 13 sierpnia urzą<lza: ~warz.y. 
stwo g)imn. „Sokót" z BruckhauseJJ:t wieł
ką wycieczkę, która silę ma odbyć do Eis.-
1( eller. Upr.aszamy wszystkich Rodaków 
i .Roda.cz.ki ażeby na tę pierwszą naszą wq 
<:lbCcz.kę hcz.n:ie się zebral!i. Wstęp do ogro
d~ ko~zt~je 25 fen. W ogrodzie odbędzie 
się w1eLk1 koncert, strzełarue do ta:rcz;y o 
naigrodJy i ćwiczenli.al, a więc druhowie .da- · 
lej naprzód, abyście się doskonale prz!ed
staiwili całej pubHczności. Czofom ! 
(1) Zarząd. 

Baczność druhowie z Wetter i Herdek.e! 
Niniejszym donoszę zacnym druhtom 

iiŻ zebranie nasze odbędzie się w ni.edz1el~ 
.ctnfa 13 si1erpnia o g.odz. 3 po poL na sali 
ćwiczeń. Nie p.owinno ani jednego druha. 
bralknąć, POlI11lcważ mamy ważne rzeczy d6 

zal~twienia1, między niemh obór delegata i 
Db~r .nowego prezesa (ponieważ stary w 
krotk1m czaslie powróci w mdzilme stro
ny) .. ;Radni 1 re\v;izorowie kasy winni się 
strn 1c o godz. 2. Czolem ! (2) 

Tow. Sokół w Wetter. 
Mich. Piotrowiak, prezes. 

Tow. Serca Jezusowego w Recklinghausen 
<l.onas~ swym członkom, iż \.\ niedzielę 13 
s1~rp.ma do po~. o godz .. 110 odbędzie s.i~ 
m1es1ęczne 1 zarazem kwartalne zebranie 
na które się wszystkich czlonków1 z.1pra~ 
~a. ~) 

1 
Uwaga: Posi1eidzenie zarządu o godz. 

9~ przed poL J. Szynkarek, przew. 

Towarzystwo św. Wacława w Linden 
donos.1 swym czlonlmim, ,iż posiedzenie od
będlze się w niedzielę dnia 13 b. m. o godz. 
11 ~rzed pot zaraz po wielkiem nabożeń
stwae, a ~11e po pot o godz. 4, ponieważ po 
po.t będzie sala zajęta. OLiczne zebranie 
uprasza się. Goście mile widziani, (Z) 

" · Zarząd. 

Towarzystwo św. Józefa w Heissen 
donosi czl?nkom i wszystkim towarzy
~twom, ik~ofie o<l nas zaproszenia odebrały 
1 tym, ~tore dla braku adresów za.proszeń 
°:<1ebr~c me mo~ly, iż w niedzielę, dnia 13 
si_erp~1.a. .odprawiamy naszą }Jfierwszą rocz„ 
mcę istnienia, na którą szanowne towarzy
stwa z chorągwiami zapraszamy. Pr J

gram .: Od g-0-dz. 2 do 30 przyjmowanie 
bratnich t~warzystw na sali p. Plietmainna. 
O ~o?z. 30 udamy się do kośo1ola n.a na
bozenstwo. . Po nabożeństwie udamy si<: 
na_ salę P. Fl1etmanna w łlei·ssen, g<lzie bę
d~1e dalsza uroczystość. Najprzód przy
wita:iie gv.ści p:z·e'Z przewodniczącego, 
dale1 koncert, rozne mowy i dekiamacye. 
Na: ostatku zabawa z tańcem. Wstęp dla 
cz.lo1!ków bratnich towarzystw 30 fen., dla 
gości przed czasem 50 fen. po czasue 75 
fen. O jak najliczniejszy uctziat prosi (.S) 

Zarząd. 

Towa~z. św. Jakóba w Sodingen-B-Ornig 
donosi .sza.n. członkom,, iż rocZ1Tika nasza 
odbędzie ~1ę dln3a 13 sierpnia o godz. 5. Za
r~zem uw_iadami'a si ·ę, i:ż rocznica odbędzie 
się ~mkmęta. Gośc!le mogą być wprowa
dzen: prze~ członków. Riodacy zaiPlie
szkah1 w. Sn~mgen-Bornig, którzy nic są 
czfonkanu, me ~ają wstępu żadinego, lecz 
P.rzed rozpoczęciem uroczystioio:ści m()gą 

, s.ię n~ członków; zapisać. Sposobność do 
sporw1edzi św. od 11 do 17 sierpnia. O Ii
cwy udzial w roczmcy uprasza się. (1) 

Zarząd. 

Baczność Asseln ! 
Pierwsza konferencya mężów zaufa-

1nia o<lbędz~e się w Asseln, przy ul. K.amp
str. 214 g, dnia 13 Siierpnia po pot o godz. 
3. Uprasz1a się, aby się mężowie zaufania 
kompletnie stawili z ks1iążką i znaczkami, 
abym mógl stw~erdzić, ile znaczków posia
damy i czy jaka pomylka do t~go ·czaisu 
nie z;:i.szla„ (d) 

Antoni Mikołajczak, delegat. 

Baczność! Wycieczka ! Baczność! 

. W poniedzi:alek, <lniai 14 sierpnfa wy
c1eczka dla dizieci o godz. 4 do ogrodu 
Wallburga w ttofstede. ulica Poststr. 
(d) Komitet wycieczek latowych. 

._J,~ J ...:I .. • ,, •• J 



Dla strejkuJących robotników w Czersku 
nadesłali na ręce komitetu: 

Pani DziebaS2J0wska z Torunia 1 mr., 
Aleksy Waczyński z Lęga 50 fen., wy~ 
·wnktwo „Gazety Grudziądzki.ei" 100 mr., 
N. N. z Czerska 10 mr., robotnicy z fabr}'1ki 
Hansena z Czersk.a 19,75 mr., robotnicy z 
fabryki ł(ohn'ai z Czerska 14,40 mr., zebra
fl.e w fabryce maszyn „Victoria" w Czer-

~~~~~~r-' 
Ubraoła dla '"łczym czyści i farbuje prę

dko i tanio FARBIERNIA OALLUSCJłl(E, 
PRALNIA W BOCHUM. Teł. nr. 911. 

Fiie: Hołstede, Hernerstr. Z59; Herne, 
Bahnhofstr. 3, 32, 73, 134; Ełckel, Rohllngbau
sen, Linden, Hattqeo, Lan2enclreer, Wittea. 
Anneo, Werne, Liitgendortmund, Marten. l(a. 
strop, Wattenscheld, l(amen, Mart~ Dortmund. 
~~ ....... ~~~~~ 

l~llUlll!~!l!!~lllllUlll, 
- Szan. Rodakom polecamy na sezon latowy, wszelkie materye na „ =2 
- suknie l bluzki, ; • · 
- czarne i kolorowe począwszy od 88 fen. za metr. aż do 1 -
- 1 najlepszych. =. -ku 29,20 mr. ks. Kurland z Czerska 2 mr., 

A. Ohnesorge z Czerska· i mr., Jan Szelbra 
eJkowski z CZ!erska 50 fon., Marcin Sz.el
bradkowski z Czerska 50 fen., Ossowski 
z CzerSka 50 fen., ks. Batke z "Radomia 50 
111r. 1 ks. Usorowski z l(ar.ciszewa 3 mr., 
ks. Wysooki z Czerska 27 mr., „Pi·el
:rzym" z. Pelplfoa 30 mr., „Gazeta Toruń
ska" 10 mr ., „Gazeta Grudziądzka" 13,50 
mr., „Gazeta Gdlańska" 19 mr. - Razem 
331,85 mr. 

li - Perkale, safyay, polskie płócienka na po- ~ -~ 
na stałe zatrudnienie poszukuje „ i ściele i fartuchy, firany, kołdry, il =\ 
natychmiast „ . serwev na stół białe i kol. we wiekłm :W7berze. = ~ -

---'.( Anastazy Beszczyński - .! specyalność: ~ t -
w Bruckhausen, ul Cesarska 56. - ~ Polskie chustki na głowę różnegó rodzaju. : ~ -

- ~ Chustki do nosa, krawaty, kapelusze i wszelką bieliznę dla :Ir:' -
W Kunowie pow. Sremski 

stacya kolei w miejscu ma na sprzedaż 
dom (14 stancyj i 2 sienie), stodoła i chle
wy i 15 mórg ziemi żytniej zdrowej. Go
spodarstwo to każdej chwili do odebrania. 
Ktokolwiek z R:odaków miałby chęć kupić 
może i kramik założy:ć - kościół, szkoła, 

- N niewiast, mężczyzn i dzieci i t. d: i i -
- i Wszystkim pol8kim towarzystwom na obc~yżnłe, ;o! -
... =-donosimy, iż dostarezamy wszelkiego rodzaju eząp- :~ -
- ~ ki według życzenia po eenach jaknajtanszyell. ~.'I -

Suma ta została pomiędzy strejkuią
cych rozdana. O~ołoi 1000 marek przesła
ło nam „Zjednoczenie zawodowe polskie" 
.: Bochum, które to pieniądze p~iędzy 
wstępujących do tegoż Związku rodakom 
rozidz\!-:liliśmy, Spr.awozdanic z tej sumy 
„Zjedn. zaw. poL" z Bochum odesłaliśmy. 
Pow1yższym ofiariodawcom składamy w 
łmieniu iinteresowan_ych robotników serde
czne „Bóg zapłać!" (1 d) 
fełiks Gintrowski, Jan Bona, Julian Micho-

I Lenartowski & Talarczyk ·i I 
• • w HERNE, ~= 

Kupno· okol1cznoścf owe I I li ul. Dworcowa 77- Bahnhofstr. n. . = 
2 nauczycieli, poczta w miejscu. 

wski. 

~~~~~ ?ii!HlUfHlttltlHiH~HfJ 
!W dzień ślubu, dnia 13 sierpniia nasze

2SO :brań 111111111101111 11111111111111 
któ~~:m~~!:~:.~~~ ma- a··············:-:..~~~~·~······ mu członkowi 

panu FRANCISZKOWI KRUKOWI 
ona.z jego narzecz·onei teryJ do ubran podług imary ~ 

pannie WERQNICE BOGACKIEJ 
zasyłamy najsierdeczniejsz.e życzenia zdro
wia, szczęścia i bliogoslowieństwai Bożego 
oraz królestwa niebieskiego. Towa11zy;
stwo całe wykrzykuje: Mtoda para niech 
żyje!!! aż się głos o Zbęchy i Jerkę od- I 

mają zostać wyprzedane jak naj- . • • • • t 
prędzej z powodu braku miejsca zw1n1ęc1a lil eresu 

bije. (1) 
Tow św. Wojciecha w Hochlarmark. 

BiHtM~ttt~ltfi~H~IHl~Ht~~ 

PODZIĘKOWANIE! 

Szan. Pani Karłowski-ej oraz zastęp
com pp. KwŁatkowskiemu i Kierczyńslde
mu w imieniu Tow. św. Wincentego a Pau
lo w tteeren za tak prędkie i piękne wy
konanie naszej chorągwi dziękuję starnpol
skiem ,.Bóg zapłać". 
(2) Marcin Gorwa, przew. 

Poszukuję zarar; 

piecownika 26 marek tygodniowo. 
2 ludzi do gliny i 2 do łomów łu
pkowych Qraz 1 robotnika do ka· 
żdej roboty, tygodniowo 24 mr. 

J. Hag1meisler. 
miatrz ceglarski, - Ceg'elnia Mii1leneiefer 

w Crengeldanz, p. Witten. 

Dla Rodako11 
Przemysł 

własny! 

Cena tychże ubrań wynosi tylko 

IS,75 mr. 
'V artość ubrań wynosi jednak 
aż do 33 marek. 

Zwracam jeszcze szczególną 
uwagą, że owe ubrania zrobione 
są podług najnowszej mody, a 
a pom1ędy niemi .znajdują siQ także 
piękne, ubrania czarne kam
garnowe. 
Każ dy odbiorca otrzyma piękny 

kapelu3z darmo. 

M. HARTOG, 
Bochum, 

wł. M. Miscbkowski, 
tylko ul. 25 Obere Marktstr. 25 

i narożnik Rosenstr. 
Największy i najtańszy skład 

specyalny w B o chu m. 

Polska usługa ! 

R d I Towar a acy. znanej dobroci. 

Żądajcie wszędzie papierosów 

,,Wulkan'' nr. 56. * _ ,,Sokoły" nr. 60. 
„Mariposa" nr. 53. 

znaczne 

-- zniżenie ceny 
20°!0 niżej ceny. 

Baumer • 
1 spółka, 

Berne, Bahnhofstr. 7 4, 

. -··- ···--
Wielkie partyę b 

wszelkiego rodzaju. 
s·przedaję znany do ro~u 1872 

~=z dobrego to-waru. 

I 

18 

zadziwiająco tanio. 
Dom obuwia 

bard•o korzystna rzadko 
nadaiająca się splJSO
bność. Ma.m na sprze
daż 1 dom w tteckling
hau3en-Slid (Grullbad) 
oraz I dom "" Herten, 
przy ulicy Auguatastr., 
bardii<J tani•t i przy 
małej wpłacie 500 do 
1000 m11rck 11a. gprzedaż. 
Zgłoszenia przyjmuje 

W. Grabarski 
w Recklinghausen-Siid, 

ul. Hocbstr. nr 85. 

Z fabryki „WULKAN" (J. F. J. Komendziński). 
(1-52) Generalny zastępca na. Westfalię i Nadrenię 

Jan Kwiatkowski, Potthrok.1 
Służąca Polka 

interes handlowo-komisowy, Herne, Neustr. nr. 10 
li 

znajdzie zaraz dobre 
miejsce. 

Czeladnik kraw. 
potrzebny zaraz. (g) 

P. Ochybowski, 
krawiec męski. 

13orbeck, Friedenstr. 56 

Ludzie rozmaitego stanu mogą latwo 
na miesiąc do 500 marek zar.obi.ć, sprze
dając materyę domową. Zglaszają~y p.)
wJnien znaczek pocztowy na odpowiedź 
dołączyć. (3) 

Ja n Bo n k, 
Hiltrop-Landwehr p. Sodingen, Koloniie 85. 

tttlłttttmm•li I Tanio oprawiam 

Specyalność 1 wszetk1e oorazy, wianki. wtazarkł 1 t. d. 
Prawdziwe warszawskie Zarazem polecam karty narodowe i PoWio-

,,NObleSJ'' szowania, wszelkiege rodzaiu. hurtownie i de· 
talicznie. Obrazy reilgiine i narodowe po jak 

IO sztuk 20 fen., oaJtańiZei cenie. Stemple dla towarzystw i 
BI\ do nabycla tylko u osób prywatnych dostarczam prędko i tamo. 

F · Józef oskiego, J a • s t a c h o w t a k, 
Berne, 

ul. B&hnhoMr. 52. l(slę&amla polska 

---~ WANNE, l(arlstr. I. 

K 
~lepeH POLSKA SŁUŻĄCA! 

Oło ~~ Poszukuję dziewczyny na slul.b: od 
• ~1ep •- . llafaZ. Dobre miejsce i dobra ~. 

ltoUunoicl \ardm tui4. Ieacr MłedzińskJ, krawiec 
Bec:hWB, Wilhelmati-. it OO w ~usen, Nordstr. nr. 61. 

BAUlVIER • 
1 spółka, 

zegarmistrz ł złotnik, 
Marktstrasse nr. 22. O B E R H A U S E N, narotnik ulicy Friedr. i Ka.rlstrasse. 

:N'aj~iększy skład. 

zegark6w kieszonkowyc~ 
towarów złotych, regolatorOw 

oraz wszelkiego rodzaju zegarków ściennych 
i bud z i ko w 

t1lko aajlepHeJ Jakośeł po znaaye• ta n Ie „ •en a e •· 
Spccyalność : 

Pate:a.to .'W'a:a.e obrączki ślubAe 
w elbrzymim wyborze i we wszystkich formach . 

-...~ ~arsztat reperaeyjny. ---· 



lir. 185. Boolallm. wtorek 15·1• sierpnia 1·101. aa 11~ 

~oddennt pinu l1dow1 dla Polak6w lll ·~inie, '°'wffłOD8 uwtalł• orąz sprawo•. •uodowym, polłtycznym ł zarobko-ą& . 

. Wyehodzi codziennie z wYiatkiem dni poświatecxnych 
PHedplata kwartalna na poczcie i u listowych w-ynosi 
J mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
•• Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku Pocztowym I lmłc Boże za llarc I DJcz1z1c I 

Za inseraty placi się za miejsce rzadka drobnego dnrbl 
ogloszenia zamieszczone przed inseratami 40 fee. Kto 
często ogfasza, otrzyma rabat. - Listy do „ Wiar\lsa 
Polskiego" należy frankować i podać w nich doklad-

pod znakiem .,t. polnisch" nr. 128. ny adres piszącego. Rękopisów się nie zwraca. 

Redakcya, Dmkarnia i Ksi~gamia znajduje si~ w Bochum, przy ulicy Maltheserstrasse. - Adres: "Wiarus Polski", Bochum. - Telef o n u nr 1414. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

••wić, czytać I pisać po polsku! Nie Jest 

Polakiem, kto potomstwu swemu zniem

czyć się pozwoli! 

Z wypadków dnia. 

• Ile ludzi na świ~ie pracuje w górnictwie? 
Na: to daje •odpowiedź naiStępujące ze

staw1i1e-ntle: Przy końcu roku 1903 pracQ
v.'ialo ·w górnictwie na calej !kuli ziemskiej 
4,862,000 łudzi. Z tej liczby przypada 
.970,000 na lmpalnlie w Anglii, 784,000 w ko
pa1lnie W ' NiemcZ1eich, reszta na ~rme kraje. 
Nieszczęść w kopalniach wydarzy.to się 
11ajwjęcej w Niemczech, .ia najmniej w Au
stryj, Obliczenia stwierdzają, że z wyjąt
Idem A.ustryi, w kopalniach wszystk!ich .i111-

1t1ych krajó\'\' nieszczęśliiwe wypad.Id z roku 
11a mk się mnożą. 

Tak to wygląda wzorow·nść kopalń nie 
mieckich ! W Anglii, która zatrudniai 200 
tys. więcej górników jak Ni1emcy Iliczba 
uieszczęść jest mniejszą jak WJ Niemczech. 
Ale też Ni1emcy - według słów p. Buel-0-
rwa - prz.odują światu. „Deutschland in 
der Welt voran !" wolal pierwszy urzędnik 
Niemiec, a statystyka p-owyższia dlaje mu 
na to św1ietną ndpmviedź. 

Strajk robotników we farbiarniach Sak
sonii ukończony! 

:Kacr:>italiści dołożyli1 jes~cze 30 fen. <lo 
pLacy iygodni()wej robotnikom zatmdnń·o
nym po farbiarnach, którzy teraz pobierać 
będ~ 14 m. 70 fen. na tydzień. Robotnicy 
żądal i 15 m. na tyd:z.ień, lecz zgodzill!i się 
()becnie na 14 m. 70 fon. Strejk trwal 4 
tygodnie. 

Ugoda, .która nastąpiła, zaipobiegła 
wykluczeniu z pracy robotników tkackich; 
kapitadiści bowiem zamierzaU zamknąć fa
b ryk _. w raziie zerv.··ainia układów z. farbila.
rzami. 

Ogłoszenie carskiego manliestu konstytu
cyjnego znowu odroczono! 

„Ruś" donosi, że ukaiz carski tyczący 
się zaprowadzenia konstytucyi z-0stan1e do 
piero. ogtoszony gdy sprarwa mwar~iai 'P'O
koju będzie rozstrzygniętą. ' 

Wielkiego procesu przeciw Polakom o 
rzekomą zdradę stanu spodziewają się ga. 

zety hakatystów. 

Z Wrocfawia doolOS>i. ,~Berl. Tagebl.", 
że w Zabrzu aresztowano „Wlielkopolskie
go agitatora i założyciela kilku hibliotek i 
towarzystw polskich szewca Jana Wyci
ska z Zabrza .i odstawiono gQI ido więzttenia 
w OJJiiwlicach. Przestuchanio1 pono już 
.przeszlQI 100 świadków. Spodziewać się 
możnai - jak pisze „Tageblatt" - 'W1ielkie
go poiskiegio procesu o Z'Cł.ra<lę stanu j two
'f?Jelrne tajnych związków. 

Telegramy'I 
Petersburg. Trepow udaje się 

do Moskwy, by przeszkodzić odbyciu dru
giego kongresu zliemstw. 

Wrocław. Z Lodzi domoszą, że 
w pobliżu miasta socyaliści odbyli wielkie 
zebranie. Policya i wojsko otoczyły je. 
dnakowoż zgromadzonych i aresztowałY 
438 osób. 

Paryż. Rouvier będzie towarzY· 
szył Loubetowi w podróży do Madrytu. 

B i a ł y s t o k. W pobliżu granicy naw 
stąpił wybuch bomby; kilka osób p0nłosło 
śmierć. 

B I a ł o g r 6 d. No~ młnłsteryum 
serbskie zostało już utworzone. 

P o r t s m o u t h. Widoki zawarcia 
pofoju powiększyły sdę znów. Pełnomo
cnicy rosyjscy odpowiedzieli już na wa
runki japońskie. Pono Rosya zgodzić się 
nie chce na ograniczenie sił wojennych na 
Dalekim W schodzie ani też na zapłacenje 
kosztów wojennych. 

Wiec „Straż1" w Dortmundzie. 
Rozprawy wieoowe, ina które zebrało 

się około 300 osób, ZiagaiiJ p. Kolenda, który 
przedstawił zebranym sekretarza „Stra„ 
ży", 'P· dr-ai Jaworskiego; przewodniczył 
na życzenie p. WQjczyńsk!i z. Gelsenkir
chen, protokół pisał P. P1ictrz.ak z Lind.e:n
horst. Na ławników powołano do biura 
pp. Siudziński.ego, Pierzchalskiego. Leśniio 
riowskieg-0, Tomczaka, Kaczora, Ciążyń
skiieg1Q, Taczaika, Jarczyńskiego, Lenarto
wskiego, Stain,ka oraz Jana i' Bartlomi·eja 
Wilkowskich. 

PrzemawiaJi najpierw mówcy progra
mowi. 

Wywody pięnvszego. mówcy p. dr, 
J awarskiego z Poznainia streszczadą się w. 
pierwszej po~·,ow'ie jak następuje: 

Przybyłem jako Polaik do P.olakó\l.", 
by pOOiziebć się myślą i uczuciem. Wszy. 
stkid nas bowi.em, do jakiegobądź zabi1cza
my się stanu, czy w Polsce czy na obczy
źnie, łączy przyinaileżność do jednego• ·wiel
kiego narodu p1olsk~eg·0i. 

W drugiiej p:ol·owie sv.1ej mowy p. Ja
worsb wyikazywial oo to jest naród, oo go 
tworzy i utrzymuje, przeszedł następme 
do dawnych i obecnych losów narodu pol
sk~ego, i podniósł konieczność „Straży" ;w 
warunkach, w jakich się obecnie znajduie
my. Stra2 <Meli się 1na 4 sekcye, z•orgainii
ZQiWalai dotąd w W. Ks. Poznańsk'\iem blr
zko 2000 członków ~ zamierza na przyszły 
miesiąc udać się do Prus Zachodnich. 

Pan Czarnecki chwalił najpierw 
,„Straż" a naistępruie iiajął się porównaniem 
,,Zwń.ązku Polaków" ze „Strażą" wyrwo
dząc mn:iei więcej co następuje: 

Polecono mi przedstawić stosunek 
„Związku Polaków" do „Straży". Zdal\va
loby się, że ,,Związek Bola'ków" ma te sar 
me cele, co „Strnź", ale jest tu jednakow1oż 
rómica. „Związek Polaków" jest orgaini
zaicyą Polaików w pmwitncyach niemiec
~ch, „StraQ:" zaś jest ongainJi•zacyą ogólną. 
„Związek Polaków" nne potrzebuje się oba 
•wi:ać dmnkuremcyi „Straży". Polacy na 
obczyźnie powli1nni łączyć ·się z organiza
cyami w Polsce. 

Pani Jg.nacy Kwaśiniewski zaznaczyl, 
że. prnginie zdać sprawozdaruie z pr.zie:sbiegu 
wieca „Straży" w Poznaniu. 

ISluchalem z natęż,ooą uwagą słów p. 
Kościelskiego - mów~l p. Kwaśniewski -
z.naineg10 jaJko ug.odowca 'i· okrz1yczanego 
aż strach. Mówca twierdzit. że p. Kościel
ski już ni.e j.eist ugodowcem, że już n1e prio.si 
a!Uei żąda Osoba to najszlachetniejsza (?) 
z pomiędzy nas, - ciągnął dal·ej p. 1Vwaś-
111iewski - bo popiera materyalnie sprawy 
narodowe. Z równym zapałem wyra'ŻLał 
siilę mówca o p. Dziemb-Ow~kim. „Związek 
PoJaJk6w zdzlia~al b'1frdZo wiiele i jest star
szą organizacyą od ,,Straży" - mówił p. 
l(waśniewsikJ. Jestem z.a tem, by „Zwią~ 
zek Palaków" zlał się ze „Strażą". Jest 
Plelwne zni1echęcenie do „Straiży" taik na 
obczyźnie jak W1 Polsce, ale ustąpi zape
'\vne zai lat kilka. Na dziisi•ejszym wliecu ·w 
Bruckhausein występowali przeciw „Stra
ży" różni ludzie, o których trzebai iedna;
kowoż pOW\ie<fu:iee, że nie wiedzą, co CZY.· 
nią. 

Nad powyższemi przemówiemiiami1 o
twarto następnie dyskusyę. 

Pan Pietrzak zaznaczył, ie kto wstę-

puje .cto Straży, nie potrzebuj·e. ;i nie powi
nien występować ze „Zjednoczetnia zawo
do-w\eiga polskiego", które jest org1aruizaicyą 
dfa ·obrony interesów robotn!ika. 

Pan Jan Wiłkowskt nświadczai mITTkj
'\vjęcej, co następuje: 

26 lat jestem już na -0bczyźn)ie: ł znam 
dO'kladJn.ie historyę tutejszego wychO'dźtwa 
polskiego. PmvoM mz\Vli.jalo się nasze ży
cie naroldowe, aż nauczylirśmy się poma~ 
gać sobie samym. N~e raz, lecz wiele ra
zy udaiwaliśmy się po pomloc doi Polski, 
prrosili'śmy o mówców na WJiocc nasze, ni
czego nam nie dano -i zawsze nais zaiw:Le
dziono. A ,gdy Qbczyzna przy wyborach 
rozwinęlai sztandar narodowy, cały Po
znań byl temu prz!edw1t1y •wymyślając .na 
nas w spo'So]J na~giorszy. Dziś niby paino
v.~ie z Poznainia: pragną się nrami zadąć, dziś 
przy.bywa do nas „Straż", ina: której czele 
st-0ł p. Kośc.ielski, do którego zaufanfa nie 
mam i mi1eć ni·e mogę. 

Chodziież N~emliec jest i byl naiszym 
największym wrogiem, p. Koście1lski w cza 
sach party.i ·dworskiej byl najwn,ększym o
·brońcą tych samych iniemców, którzy dziś 
tak się z nami• obchodzą. Jai bi1edny 11obo1-
tn~k wówczas bylem przeciwny pa1rtyi 
dJWorskliei, bo wiedzialielm, czem są Niem
cy, ap. l(ościelski, który o 100 procent jest 
więcej wykształcony jak ja, powinien to 
był wówczas także łep,iej wiedzieć jak ja. 
„Straż" .i „Związek Polaków" obok siebie 
istnieć nie mogą, bo mają te same cele, a p. 
Czarniecki s~ę myli, gdy twierd7i, że „Zwiią 
zek Pio-laików" zalożony Jest tylko <lilai Po
laków w prowincyach niemieckich. „Zwią 
zek Pofaikó\v" jest tak samo· organizaicyą 
ogólną jak „Straż". A przi~dewszy.stkiem 
r.Związek Polaków" jest organizacyą star
szą, która dalej ·istnieć pow~nna. 

Na sali ki1~ka osób siedzących przy 
estradzHe, na której znaidowalo się biuro 
·wiecowe, ustawicznie prz2srzkadz.alo p. 
WiLkowskiemu chwilami bardzo burzliwie 
tak, iż przewodmicząicy znhew•Oilony ·był 
stainąć w 1obr0i111ie wolrrośdil slO!Wa. 

Panu Wilkowskiemu podzilękowano 
hucznemi oklaskami. 

Powyższe wy;wody p. J. Willk!Cxwsikie
go .popart p. B. WHkowski, zaznaczając, że 
obczyztnai sluszn\ie iezuje żal do pM:lWlllycb 
osób w kraju ~ dążności t~chże. 

Z p-0rwodu spóźnionej pory uchwalono 
na wniosek przew10dll1icząicego, by w ·da'l
szym ciągu m6\.Vtcy w dysikusyi przema
wiaJli tytko 10 minut. 

Następnym mówcą był p. Brzeskot, 
któremu slię wi<lioczni~e nie podobaro, t;~ ma 
tyliko mówić 10 minut. Wskutek tego było 
by bez: małai przyszfo do 1niemilej so~y, 
gid.ryż p. Brzesikot 111:apaidł nai sędziiwego 
przewodnłczącego tak, że tenże zniewolo
ny był zagrozic p. Brzeskotowi, że, jeżeli 
się niie zachowai przyzwocie, :rrnkaiż~i mu 
opuścić natychmuast estradę. 

Pan Brzeskot ichwallil dążiności „Stra
ży" i przema1wial za zarprowadzeniem jej. 
ina obczyźnie. 

Pain Micha.I K wiatlrowsk~. redaktor 
„ Wiarusa Polskiego" 'przemówi'! w następu 
jąc,ych mniejwnęcej słowach: 

Gd'y rQiZ·eszla się wieść o zatoże1niu 
„Straży" a jej celach, nie była z pewnością 
aini jednego tnaro<ll<Ywo uświaidomi<0nrc1go 
P-0laka, który nie powjfalby z radością 
myślll utworzenia w Polsce ()rganizacyi o 
tak roz.legły;ch celach„ Oeszyliśmy si~ ł 
cieszymy się z tego powod:u, my Polrucy na 
obczyźnie, może węcej niż ilnini, a to z tego 
powodu, ponieważ najlepii'ej . obserwawalf4 

śmy okropne skutki małego uśw1iadomienia. 
narodoiw-ego br.aic,i ina:szych W1 kraju. R~ 
1botniikowi polskiemu, któremu w. Polsce 
nile pow.iedzi.ano co to jest .oj czyz~ co to 
jest Polska: i co zmaczy ·być Polakiem, -

robO!tnuk()IWf ta:kiiemn przybywającemu !Ila 
obczyznę - t.łl.iejednok11otnie zai:rnponowafa 
kultura nliem1tecka, ]JIOniewa.ż nie poz:na.l kuł 
tury pol•ski.ej - r{)lbotniik talki nieraz wpa
da1l w ręce nibe.mi1eokie, żeruil się z niiemką 
& wych!owyrwal dzieci po niemiecku poWJię
kszając szereg.i wrogów naszych. Wina 
za to1 spa.dala na tych, którzy w Polsce po
w.olani bylii do pracy nad uśw1adomie:niem 
l~du, a ją w tym może naJważniejszym 
kllerunku zaniedbywali. 

Jeszcze wczoraj czytaliśmy W11ado
mość z „Wfi\e~kopolairni1na" d0111Joszącą że w 
rdzennie polskiiej wil,osce czytają tylko nie
mieckiie ga~ety, a 16 ii 18-letn~ chłopacy 
dio,tą<l.J u ikomunii św. nie byli. W nadz,1e.i 
że „Slra.ż" to napraW(i,, że w Polsce praicu~ 
jąic poloży kres talk Jllteslychanym stosoo.
kom, witamy z zaipalem t·~ no·wą organjza
cyę poilską. 

Na obczyźni.e jednakowoż robo1rucy 
polscy opusz,czeni sami się wzięli do pra
cy o WJi\ele prędzej n.iż to· uczyniono w Pol 
sce. Tutaj na obczyźnie zalożooo już przed 
IO -laty „Zwnązek Polaków", organli.zacyQ 
o tych_ samych zupelnlie celach co „Straż''. 
Oparci n'1J z.asadzie samopomocy Polacy 
111ai ~bczyźnu~ z tak,iem wytężeniem praoo
:V~lu .na P.olu naro:dowem, że dziś na obczy~ 
zme posJJa.dczają więcej towarzystw pol
sknch niż Polska! sama, że przez „Zwliązek 
Polaków" założyl'i „Ziedn<lczen[e zawodo
we polskie" - organizacyę która taik 
świetnie_ ob.ronała robotników' polskich pod 
~zas \\iJ~lk1ego suejku westfalskego 'i w 
~n'~Ych ciężkich chwilach - organiizacy~ 
ktora tak w P.olsce jak n.a obczyźnie. wy
wailczyla szacrnnek dla t()lbotnika polskie
go. 

A stworzywsz,y takie organiiizacye f 
doczekawszy się tak świetny.eh skutków 
dężk/i.ej J znojnej pracy,, Polacy na obczy
ź~e dumni z n!ich być mogą i mają wszel
kie prawo wymaig:ani.:11 sza1cunku dla tych 
orgainiizacy~ i ich dziel. 

Lud polski wszędizfi,e udowadnfa że 
umie gorącOI kochać ojczyznę ~ szan;wać 
godność naimdową, że zdolen jest do wszel 
k~ch rl~ ojc~yzny ofiar, więc też żąda, by 
SL<ę z nim liczono. Wskażę tylko1 nai rok 
zleszły, w którym to lud z Polski podJ Mo
skalem tlu_mnue przedzienal się przez graITT[
cę do OaiE1.qyi każąc doi siehie strzelać sołw 
datom moskiewskim, by tylkoi u stóp po
mniika złożyć hoM swemu bohaterowi! nairo 
dowemu, Bartoszowi 01-owaokłemu a 
stało siię toi prawje w tym samym cz'.asae 
gdy we WJI111ie panowie po~·scy z odkrytą 
gJO:W~ :a wytartem czołem sta!Ilęli prziek:l pe> 
mniluem ikO'bi,ety upa~Jej -i zabójczyni Pol
ski, carycy I(atarzyny. 

Pakt ten ·wiele mówi, wti:ele ilustruje. 
Mogąc nai takie wskazać p1zyJda/d,y 

lud polsktl nketylko w Polsce, ale i. tutaj na 
obczyźnie dobrze czyni, jeżeli bflornu swych 
dzi1eł li domaga s~ę dla nich i dla siebie szia
cunku. 

„Z-wlią:zek Polaków" zdZ)iiałal bardzo 
wiele, jaik to już innu mówcy podnieśli, w: 
nim znajdują się źrócUa żyqi'al .narodowego 
ina obczyźnie, z 1orgaruizacyą tą - że tak 
po'\vilelm - zrośli się P:o:tacy m obczyźnie 
więc też nie wolno jej lekceważyć i spy: 
cha:ć ,na drugh plan, g·Jyż statotby się to tyl
ko z najw:iększą szkodą dla: spofo.czeństwa 
naszego. Niech więc „Straż" pracując w 
Polsce, gdzie tak szerokie jest pole działal
ności, idzie ręka w rękę ze ,.Związkiem 
Polaków" na obczyźnie, niech nie staje 
okoniem przeciw „Związkowi Pola
ków", lecz mając śro~ki odpowiednie niech 
wspiera nimi „Związek Polaków" niecił 
działa na obczyźnie przez „lwią.zek Pola
ków." 

Wtenczas i tylko \vtencz.as z tej prac}~ 



będzie poiżrtek- dla cailegoi społeazefis·twa 
naszegbl .. tak na oł;>czyźniie jak w AoJsce. 

Pan N9waik 'i:Laari poparł gorąoo wy. 
wUiy, ~'. I(W:µ.itkowsłdego i zaznacz.vl, że 
„Straż" poinij<\jąc„ ,',Zwiie\ze:k, Polak<J\\r" ~ 
k3lZal'4_ ae jest mu· przeaitwną. Praginąc bo„ 
·W)em ri~z.szerzyć swoją dz!Lailalność ina .O!b. 
.ozyznę, v.fuina byla 11Stratż" się wpierw 
zwróe:ić ·do ,',Zwnązku Polaków". Tak 
Postąpić nakazy.Wata ,na]prostsza 'vv1xgll}-
dn:ość. · 

Dalsza dyskusya pm i contra, ,dQ, któ
rej dla: braku nuejsca jutrio po;wródmy, to
czyła się'. do P.óźnego wieczora. 

(Dokończenie ·nra:stą'Pb). 

Jeszcze JJdaa mowa. 
Gazety .nlieuniecklie donoszę, że b.:fflięc 

w Polsce WUhdm II wyglo!li~ jeszcze je
tiną mowę, która! brzmialai i alk .następuje: 

„Po raz ·P!ierwsz.y daruem ~ było wi
;(:J!z:i.e~ plac ćwiczeń ~ Biedrusku (w.ieś tę 
si)rzedali przeid! kilku laty T.reskaworwie fi
i)kusofW]li wojsko.weµm za grube talairy). 

„Nie znalem piękności i i.dyilicz.nego 
p,oloże:nH.at tego miejsca ani gio1 si'ę t~ nie 
spod'zi·ewaJ·ooi. · Za.chowanlia; skt luwości 
~ serdeczne przyjęci·e, z·gotoW\ane mi przez 
nią i wio}sko, poprowadZ'i\l.o mnie oo pri1er
konainia, że to byU 1c>lalni p.odJdanill. 

., Wobe.c usliłowal\, zmierzających ,do 
.siainia .niezgody między obywatelami nie
mieckiej i polskiej narod01Wośai, ośw:iad
czam, że jest moją · silną i niezłomną wolą 
dalej prowadzić politykę · ·kresów wscho
dnich ( Ostmarkenpolitik). 

,,Po.z.nań był już dawniej zalogą pucku 
pnzybocznego (Leibrement) i t•Ot pulku hu- · 
~rów nr. 1. Teraz ma morw.u stać ·się za
łogą pulku przybocznego: w diotwoo mej 
kró~w5kiei łaskal\vośc,i. Godność tę na
daję pulk.owil strzelców konmych w P-0Zilla
'1iu, który odtąd nazywać się będzie: 
„Le~bregirrnent Jager zu Pfer<le nr. 1. Wai
ser WilheLm II." Jest to równocześnie od
zrnaczenem za sprawmiość pulku przy aita
kach kaiwaleryjskich. 

.,Mam nadzieję, że ten najmlodlszy z 
moich pulków przybocznych okaże s.i·ę go
dnym czynów i'I1nych mo~ch pulków1 i że 
stanie się ostoją ntemrieckłch uczuć nai kre
.sach wschodnkh." 

Uwag/i, zbyteczne. 

Głośny proces zakończany. 
Slyl1Jl1y proces turyfrskli pod tytulem 

„,Murri-BOnrmartiiJ:]ji", proces, w którym ina 
lawie 0skairżonych zasiadała rodZiinat WJY
.bitnego uczonego, procesi, w 1 którym wy
uzchma rozpusta, zwyrodn.iafa. mUość bra:
terska, desperacka nam;iętność i z<l.Ziiczen1e 
moralne 1potłaly sob~ .ręce, aby z.gladzLć 
męża: .~ szwagra., głównych hohaiterów 
.sprawy, proces, który lootmpnomituie tylu 

Panna do towarzystwa. 
Powieść Ksawerego de Moatepin. 

t:5) 
(Ciąg dalszy). 

- Nie mógłbym o tern zapommeć Hv
noryuszu.„. Ubolewałem zawsze nad nie
chęcią, jaką wuj żywil do mego kuzyna, 
zasługującego zdaniem mojem, n~ szacu
nek... Zawiadomię mraz ciotkę i jej syna. 
Zastąpią mnńe w czu:waniu przy zwlokai.:h 
przez aiąg kHku god'Z'in ... upadam Z::!. znu- · 
:żenia, potrzebuję chw.Hi spoczyniku... Cze
kając na ni.eh, podczas gdy pójdę do magi
~tratu i1 do zakładu pogrzebowego, ty nie 
wychodź z .pokoju„. Zwłok zmark~o. nie 
na~eży odstępować. 

R.aul, przywdzliawszy strój ±alohny, 
pojechał, najpierw do panJi, de Garennes na 
ulicę Madame, gdZ\ie zastał także fi il pa. 
.Matka i syn wiedząc, iiż zgonu hrabiego 
fa<la chwila oczeldwać wypada, raz ma \Via 
1:i o korzyśdach, jak.ie 1m ta; śmierć przy
n~eść może, .obawiali1 się tylko, czy ich na
dz:ieje nie będ<i zawied:zuone. Rozumieli się 
doskonale; matka. :E syr11 moralnie dorówr.y 
w.a.li sobie wartością. Zai wejściem Raula 
bamn<:rwa wymieni.la z fitipem znaczące 
wejrzenie. 

- Przychodz1sz do nas ze smutną w\e 
ścią - zawmrut filip. 

- Tak, mój · kuzynie - odparl pr1y
!)yły - drogi nasz wuj zakoń<:zy l życie. 

Baronowa obc1erata suche oczy chu
..stką. 

- Biedny mói brat - mów.iła gł-0sem, 
'któremu usilowata nadaić drżenie _._~ okn
zal Się niesprawiedtawym ~ględem mnie 
i mego SYna\· ~ ·j~~naik ikochatam g.o sz.:ze-. '' . . . 

w}'lbitnych przedstawcieH arystc>kracyi ro
dow'eJ i um~j,. dobiegł' wreszcie ·do 
koń~ . ' 

Napra1wdę do końca! Ręć' miesn~y 
· po rozpoczęq1u .procesu I· Co to za noz.kpsz 
być sę<llzią przyisięgtym w.e :wtoszech. 

Najdokuczliwszy okres, procesu roz
począ.t się w <l. 5 czerwca. MożnaJ !Jez 
.przesady oozwać heJ'loliizmem derpliJwość 
tych 12 mężów, których staoowiskiO społe
C2Jlle zmusiło poddać si~ torturom. Szó
stego czen.Vica .oświadczyl prne'W)Odlni~

.cy~ że przeslwcha!nii·aJ świladików i oiskarżo
!nych są wkońcZQne 'i: ud:z,iuem glOtSiu ipanu 
Sighele, pierwszemu adiwiokatOIW.r oskarży
cieli cy.wtil:nry:ch. Pan Siighele mów•ilł" 17f 
dlnta. Siódim~o ·czerwca -o g{)łdz. 3 po pa
ludntiu. zabnal glos p. Cado Naisi!, drug;i1 ad'.
wiokat oskarżyckili cywilnych: mówił do 
godz. 6, przerwał, zacząl znowu na1wjutrz, 
8 .czerwca, Ol g1odz. 9, mówił do •goldz. 6, 
ipioszed:l spać, wródil 9 czerwca w1 po-1'.u
dni'e. Po tym lJIOPi·&ie akrobaty językorwe
'go sędziOfwie przysi~gli i prokurator uczuli 
tatkiil szum w !glowi1e, że pr:zez dwa dni mu
steli odpocz.y;wać. 

D. 13 c21erwca rozpoczął prokurator 
swoje oskarżeruie t skoń1czyl je dop.i!eno d. 
15 czerwcai okoio ipołudnia. W twn sa
mym dnWl.l 'Ol god2. 3 zabrał głos p. Ptalber
tt, pierwszy adwokat T,uHja Murri, .V bro
nii1l swojegioi klienta aż do dnia 17 czer~wca 
:'\v)iecznrem. Sędrz1il0wa:ei musteLi znmvu dw;::i 
dni oowczywać, i< d. 20 czerwca odezwal 
s1ę zmwy uczony i wódz. socyalistó'\V), En,
rko Feni, drugi. aidw1okat Tullja Murt.'1i. Ten 
mówił krótko; bo tyl~o od ra:Tha. dio wi1eczi0-
ra. Dnia 21 czerwca miejsce jego zajął po
seł .u <l!cfw1okart: Bernas.SfCJ1ni w .obrooie zalko
chainej w; Tullju up;ad!ej BcmettJi, iil spra:
wil siię j1esziczie krócej, bOI mów.i:l tylkiO pól 
·dni!a.:. Uderzylo to wszystld.ch, że '\Vl ty.m 
1wielki.m turnieju krnsomóWic'zyim dwaj p0-
sk~wie odzna-czaLi ·się zwięzfością przernó~ 
wi'eń. 

Dni.GU 25 czerwca zaczął walkę z pro
ikuraitorem w .obronie wspótwykonaW{cy 
zibriodJnL ohy.dnej Naldieg;o, adwokart: Nazza
ri, i skończyl ją run.i.a 26 czerwca w polu
dni·e. P.ortem wyglosŁł Miorello „p!laidayer'' 
tasli1emcot\ve, jako ohrońaa. drai Secdego, i 
pra\.\.-\.l aż do d1ni.ai 28 cz.erwica, a. po nim 
1dru'gfl aidfwk::Jlkia.t oskarżonegio fokairza, p. 
Fabri, wstąpiit na trybunę .i •opuści~ ją dp
piero d'Ii,iiai 30 cz.erwca w p-0łudnie.. Nastę
pcami; i·cigo; by\li ·dwaj l'.l!dlwokad pięknej 
Lim<ly Murri, 'PP· Gottardl i Vecchini, z 
których jeidbn1 galdal od dv,Jia 30 cZJerwca 
d.o 4 lipca, <Lmg,i nd 4-6 liipoa. 

Potem znów w z.gola odmioonym. du
chu zaiczyna~ obrabiać przysięglych trzeci . 
a:dwiokart strony' cywlilnej p. Colleg.ari. Mó
wiit dWai :i pól dnda, zachrypł, poloiyl się 
1Gi0< tóżkai, WJYPił cale oksefty jakiejś he11ba
ty z ziółek ai dopriero 11 lipca: był w. mo~
.nosc1 · skończyć swoj.e przemówriieln.ile. 
Czwarty adt\VlOlkat strouw. cywiłnej> ·sędzi- . 
,wy senator Mwnicchi pnawlU od 12-14 lip;-

rze„. Śmie:rć MaksymHrana odczuwam 
glęboko. 

Zgasl spoko:in~e przed dw.O!IDa godzina 
mi. Przyszedłem zaraz was o .tern uprze
'd:zić i spieszę przedsiębrać iod:powiedri.Le , 
kroki dla przewriezi'enia: zwlak do Compie
gne; taka. była ostatnia wiola lJ111arlego. 

- Czy z.ostawił testament - dowia
dyWal się f'iliilp. 

- Nie sądzę... dal mi to zlocenie u
stnie. 

- Opieczętowano. ruchomośa1' w pała
cu? 

- Zbyteczną byłaby ta formalność ... · 
Wuj mówil m1 że jego brat Gftlbert umarl' 
w, Amer~ce przed kilku latyr„ Obotka za
tem i ja jesteśmy jedynymi sp.odkobile(rca
mi.„ 

- Masz słuszność - ·rzekła baronowa 
- apieczętowanie ruchomośai niepiotrze-
bne„. Czy możemy przyjść Cli w. czem z 
p.omocą, Raulu? 

- Choialem cię prosiić, abyś wr~z. z 
Filipem czuwała przy zwłokach wu}a; pod-
1czas mej niieobecnJOści. 

- Ootowiśmy to zoraiz uczynić - o
ś\Vlladc~y l skwapliwie flmp - podążYJITIY 
bezz'Wllocznie do palacu... Potrzebujesz · 
odpocząć, znuiJeniie widoczne na twej twa~ 
rzy. 

- Nie kładem sLę spać przez ciąg o
statnich pięciu nocy ... 
' - Na dz~'siejszą noc my cię za-
stąmmy -. mówHa oor.ono'\Vla„ ldlź zala
twić koni·eczn~dannalności... Za dwadltie-
ścia mtnut będziemy mr ulicy. Garanciere. 

Raul odszeql, uścisnąwszy dlonie ciio
tkt ~ kuzyna. 

- Jeśli' zaśw}eci nam. gwiazda szczę
ścia i oka.Że się, . że nieboSZCZY1k ni,e rosta· 
wil testamentu, · ·odziOOŻitcz}'1mY pok>wę ma 

~ 

~a.. Po :J1ill1ll zabrał głos do ,,,k.rótkfoi od··. 
poviiedzi" prokllraitor r gadal . l .J Pół dnJa. 
,Wreszcie wystąpfl p.. MtObell~ trzeci ad
'\VOkart Lindy Murr~ który obie.ca.t z góry, 
że „ty.liro" 3 id.rui mówić będzie i m11praiwdę 
dotrz.Ymat słowa. · 

· W tym samym tempie. przernaiwiafa 
;r.ersztai .adwokatów, których ogółem było 
19. 

Wyrok na morderców ·hr. Bonmarti
niego brzm~: · TulliJo M.urri i d'r. Nakli po 
30 lat wi~ieni'a: .r 10 lat dozoru połrucyjne
go, · R.óża Boatetti 7 lat W(i~ienha, dr. Sec
chf. 10 lat więz1enia, hrabina Lilllda Boruna:r
~i 10 lart: wlięz;fonia. Olbrzymie koszta 
procesu nalolżono1 na skaizanych. 

Ziemie polskie. 
Z Prus ~achodnicb Warmii i Mazur. 

Z Lubawskieg-0. firma Anker i Be.h
re.ndt z Gdańska sprzeda:ta, dobra T()lboro .. 
wizno, O\kollo 830 mórg z~em~ i ląkit' z ·ca
lym. ·inwentarzem li p1e1łnem żrniwern za 200 
tys. mare:k oraz sąsiedlm:ą posiadfość Kwa
śny-Ml,yn, 230 mórg Liczącą, za 20,000 mr. 
p. P:apierzowł z Czarnkmvai pod By<lig-0-
szczą. 

Sztum. We ·w:toreik powstat w. mi.eście 
.P6żar, który groźne p.rzybra:l r.ozmiary. 
SpaJi.ly; się naprzód z.abu<loiw.aitlia kupca 
WiunJkowsMi.egv. tak, że sterczą tyiko mury. 
Dalej zgorzały posiadłości kupca BL'O!cka ·i 
Phiitippa oraz dom rndzcy zdrowil:t dra Szy 
mańskieg·o. Zagrożony jest także budynek 
kupca Grunenberga. Na miejsce. pożaru 
przy;byfa strmż ogruilowa z Matlborka. Arie
sz.torwiano drwie osoby jako podejrzane o 
umyślne wzniec·e.nie pożaru. 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 
Budzyn. I(Hku robotników kąpal!O si·ę 

Wi pob]iskim stawie. GdiY .wracaJu do. wsi 
spostrzegli, iż niema p{)!między niemi robo
tnika Maksa Jagodzińsiki1eg-o. WróciJlii się 
~ P:O 'dlugie;m. szukalnfa znaleźli w jeziKYrze 
już tylko 1oia!io niesz,częśliw.ego, który pow 
stawria żonę ii kilkom nie.letnich dzieci. 

Z Czarnegolasu w piowiecie odolanmv
skim donoszą: Dnli.a 6 s.iietrpnfa obchodził 
tu „kriegerfer.aijn" obchód! poświęceni.a 
chorągw~ Wia<l0ITT1«>Ść tę piodajemy dla te 
g-0, P'Onlieważ hakaitystycmy „Taigeblatt" 
zaznacza- z 111acrsk.iem, iż w uroczystości tej 
brał udzia1 najstarszy SYITT ks.ięciai Ferdy
nanda Radz~wiUa z Antooina, prezesai Ko
lai polslciego, f'\Vnaz z swoją malżonką, po
mimO odradzań familł~, i że ludność wzię
lai lkmy udzral w „uroczystości", okazur 
jąc niemaly entuzyazm · dlai niem:i~ości. 

Doprawdy, wlierzyć siię inie chce. 
Poznań. 2airt, aile prawx.lziWy. W Za

biklowiie zaipµrtal naczelny. pr.ezes koloo~ 
stów :niemieakiich, jak iilrn się powodzi, ~zy 
są zadawoleni ze swego losu 

Odpowiedź brzmiala: 

jątku - zaiuważył-a bamnq.wa, zosiiaiwszy 
sam na sam z synem. 

- Potrz.eba: nam całego spadku, rnie po 
, t.owy - szepnął Filip. 

- I(ied!y to niemo:żliiwe. 
- Kto wie? 
Pani de Garennes spoJrzafa mi. m~Olde

go czlowieka z ciekawością ii niepoloojem 
zarazem. 

- Co zai .myśli przychodzą di do gło-
wy,? 

- Powiem o tem później. 
- Dlaczego Illie zaraz:? 
- Bo. pierwej przekonać się muszę, 

czy, mój plan zdol~m wykonać... Mlamy 
teraz wstęp doi pa:lacu wuja wolny ... korzy 
stajmy· z tego śpiesznie. 

-
1WlOIŻą tylko suknię żalobną - rze

kł.a baronowa ł wyszła z salonu. 
- Jbśli Raul się myli - rozważl'ał Fi

liip, przecha~jąc się po pokoju dużemi 
krokami, - jeśli testament i~tnieie i złożo
ny jest u którego ·z rejentów, nie ma w ta.
kiim rnzKe nic <:J.o zrobienia. Gdyby jednak 
wuj zaniedbol spi'sania ostatniej swej 'W'Pli, 
wów:cz.as postaram się, aby matka moja 
tyłko o<lzŁed.zlilczyła spadek po bracie. 

Baronowa przystrojna w żałobne sza
ty, stan~łai na progu. 

- Jedźmy - rzekla. 
- W dągu ·dirogi matka i syn, za)ęci 

wlasrienuv myślami, nie zamienili z sob~ ani 
słowa~ · Bertaiu\i', pelnJiący u ruieboszczyika 
obowi.ąm:W odźwiernegoi, otworz.yt im bra· 
mę. 

- Jakie wi'elkie spotkało nas nie
szczęście, pani baronowo - mówił stary · 
sługa tonem ·pła.czUw.ym. . 

- Doszła nas jut smutna Wliadomość 
~ odparła sliOstra nieboszczyka - dlatego 
też przybywamy. 

' 

-:-:- Tak .Qoąyć, tyiko.ieszczę. dtobrze· po.„ 
połsku rnle. umiemy, a.te tak za iakiś rok lub 
dWat, to pójdzie doskonale! . '!1 • · 

', Z Gniezna oonószą, że herb.·mtaista te
gio, priedstarwiający białego p0lskiego o·rla 
na czerwPn.em ile, obecni·e. irtaczei wy.gią
~ bo rw. uii<cacb widzi si~· du~o obrazków, 
przedS.itarwiających bia~ego mla w cz.am.em 
polu. Nie.iednr obywate1e giniefnLeńscy. 'cib"' 
pytują siię, oo to ·znaczy. Odpowiedź pro
st'ai: \V1 ten sposób tutejsu stróże niemczy
zny wykonują wolę oosarza, który ob~t 
sz.alnoWJa.ć polskie traidy~ye. 

:Poniec. W <ltiiu 4-1go hm. załoron,o 
tutaj prz.y pomocy ks. Patiiona szaimbe&l
nai :WawrzY'Iliiaka „R.óln1ka". W dniu zai
łloż.enia zap1~ato się 17 ałooków, aJ z:głoS'i
lo się przeszło SD, ·pomi·ędzy nim~ ·pr'a.l\Vie 
wszyscy więk&b po~iedzidele z D'kolicy 
Pionlieca. Opar.cie z.oolaz.ta nowo porwsta
la spółka w Banku luoowytrn1, który na 1 
sier.pnua rb. dosz.edł do porważnej sumy 
621,000 marek kapiłalu w bilans.ie1 a 
l ,77i0,000 marek '\V obrode dd 1 stycznia 
1905 r. 

Dnia 1-go sierpn.iia otworzył „Rółniik" 
sw,ój kantor przy, 1lol00Ju Banku ludjow.ego 
na uHcy Kośoielnei - a śpichlerz na rargo
wtlsku, .w d<Ymu p. St. Chairnszkiiewtk:.za. 
Zarządi zlożony z ks. prob. dr. Skrzyidłey.i
skiegai z, P()fn,i·eca, pp. W. Miśkiewicza 4' • 
PiOnieca i· K. Szyrrnooa z Mierzejewa, smra-
się o .21or,gami.rowooie spólki, a p. Metody 
Do,zór, zaiwodmvy przeid!staWJictiel kup~etaki · 
,,R.óLnilkai", zabrał się energicznie do pracy, 
aby zadowolić niieoierpliwych i Ucznie 
zgtlaszającyieh się mteresentów do n.owq 
z~lożonei spólkil. Nowej spóke szczęść 
Boże! 

Kcynia. Dobra ryoórsiklie Malice z fol
warkiem Wydart(}IW{)I nabyłai kQmisya ko
lonizacyjna, placąc 400 mairle:k za morgę. 

Inowroclław. „Dziw. KuL" ptszre: 
Niemczyn!e Kuiaw. Wiele ml.ej~oWJOści 
w powiecie inmvroclal\vskim, zamiesma
lych także przez Niemców, stara ·się o to. 
jak oonosi „Kuj. Bote", ażeby odwli:eczne 
nazwy .p0ilskie ty.eh \YSL zamuooić m nie
miecktle, jak np. Olinno1 Magdalenowo, Oo
dzkmba, Dąbie, Jerki it<l. 

Cóż .na to tamte.jsi P-0laicy? Ci z. pe
'Wlnością 1narwet anJi gazet polskich .nie 1czy
tają ! Póki nasz lud polski będzie demny 
i 1meuświadomii0ny narodowo pQł wsiach, 
dopóty Ulie będziemy widzieli w nim alll t 
cnót oby.watelskich ani też odwagi CY\\'"tl·l
nej, ażeby śmiafo v.· obronie swych i.n
teresów narod'Owych rnężm.ie mógł stalnąć 
i .nrie dal Slię przez hakatystów dobrowol
nie strzydz jak bara.11JY. 

I(on'.iecmościlą }est v.'\Szystkich <lbbrm 
myślących ] po polsku szczerze czującyich 
:l10!d!a.ków, aby usiln:ie starali się o to, ftlŻe
by w kaiżd}71111 donn.It, w każdej chacie poi
skiej zna.idowala się gazera polska. P<>
wiruto to być wstydem dla nas, jeżeli spo
tykamy jeszcze pomiędzy .namU nieuświa-

łionoryusz pośpieszył na smtkanie 
pani de Garennes i Filipa, skladając im u
kłon głęboki. 

- Pan ae Challins uprzedzil patiJfą ba
ronową? 

- Tak jest; chcemy pomodlil'ć się przy 
zwlokach mego biednego brata. 

- Pan!i baronowa m.stanie w sypialni 
Zuzannę. 

- ~Y ją ·zastąpimy. 
W pokoju zmarłego znaleźli już wszy

stko staraniem kuchairki przygotowane; 
patliily się gromice, krzyż leżal na piersiach 
zmarłego, a stara sluga odmawJiala: pacie
rzq, :klęcząc przy ciele. 

Piłiip wraz. z matką vrzypatry;wali się 
wychudłym czł0inkom, zmienionym rysom 
hrab)i:ego~ Pani de Oa.rennes westchnęla. 
nadiając głosowi swemu smętne brzm~
tlliie: 

- Oh! mój drogti bracie! - szeptala 
- nie było m~ dane oglądać cię żywym je- '· 
szcze, uściiskać cię raz ostatni! 

Kiryjąc twarz w 1dtoniach, udawafa 
płacz r.zerwtrty. 

- Możesz odejść, Zuzanruo - rzekł 
fili;p 1do służącej - należy się wam wszy- ' \ 
stkim wypoczynek ... jai z matką będzitemy 
czuwaL~ przy z·wlokach. 

Zuzanna przeżegrnala się pobO'Lnie i · ' 
w,yszta. Baronowa uklękła na krześle, 'za.., 
topiona pozornie rw modłitwti.e. f'iłLp br,m' 
ściąg.nar 1D zwrócił się nagbe! do kamerdy- .. 
nera z pytaniem: · 
· Który d()któr do.oglądał .mego wuja? 

- Nie przyzywam żadnego doktora . 
- odparł Honoryusz. · " 

:.__ Ja.kto, nile starahście się ratować 
ch~rego? , 

. - (Pan Raul cł10ial sprowad2ić" leka.. 
rza, ale nl.eb0szcz;'1k " ·s~ temq · s~wil. 

. .,. ·' . 



domiooych'· ~rodowo; clemnycli i oboięt" 
ttycll na żyWntne nasze sprawy oarodawie 
. ~ów" 

Ze Slp ezJu Starej PolUL 
l(atoWiice. Na drętwę karku zach<m:>i

wało w ostatnim tygodniu w powliecie kato 
iw,iclQlm 14 osób, zm~rlo 19, wyzdnowiiaJo 
6. •W mieście K:aiowicach zmarły 2 osOby, 
a. zachorov.r.afa1 ·jedna. - Liczba zachorzeń 
.znowu wzrosła. 

Racibórz. flnów jeden! Aresz.to:wa
no tutai Jrsią1)kowego f riecLlera, który w 
·przeciqgu trzech miesięcy sfalszmvał był 
killkanaście weksli W1 wartoŚQJJ 2300 ma·rek. 
iAodczas rew\izyi znailleizio1no prz.y n~m je
·!szcze dwa sfalsrowane weksle które nie 
byly jeszcze zużytlmwrane. KaŻdy f\Veksel 
wy,staiw."ony by l na 600 marek. 

- Na strychu powiesił Się 18-Jetni u" 
iczeń krawiecki Franciszek Popa. Byl on 
-Od dluższego czasu sierotą. Oo go spowo
,d_mvalo do popetrnienia samobójstwa, do
tyrehc2jas nie jest wiadomo. 

Wiadomości ze świata. 
l ' iemcy. Prawo· ściągania podatków 

kośc.i.elnych przez gminy kośdola katolc
cl<i@go zostalo rozporządzenriem z dnia 14 
·lpca rb. oglosz.onem w „Reichsanzeiige
·rze". Podług tegoż gminy 1lrościoJa kato
Jfo1<iego mają prawo śoiągać poda,tki lecz 
tylkO' " 1 tY1111 wypadku, jeżelii dochód niie 
v.ystarczy ma pokrycie potrzeb. Do pła

cenia podatków z.ob01wiąza1n~ są wszyscy 
katolicy, mile.szkający w obwodzie gminy. 
,Oepartycyę ustanawia się na mk jeden a 
~'Xlatek ściągany m:t być w formie dokla
iek. Pobór podaitków uskutecznfa stię rok 
roczme dozór kościelny. Terrn'tn kiedy 
1.raiwo to ma być zastoSDwane, oznaeziony 
~d:zie rozporządzeniem ce1sarskiem. 

- „Kollllische VOilksztg.", po<lając caly 
· . rzęOO\VY tekst mowy cesarsk;;Je.j, dodaje 

d siebie: 
llSprawozdawca jednej z narodow o

beralnych gazet zapewnia, że sliD"\Va ce.
i;arskie, \vypow<iedzt.ane w Gnieźn:.e , „głę
lOkie w ywarty wrażenl.ie", a przedewszy
stkiem apel do nLJermCÓW na \YSchodzie i 
~rzypomnienie obietnieiY pap~eża Leona 
an. Ze słowa te wielkie wywarty wra-
enre, ruie wątpimy, ale wątAianY , aby wra

~ „enie to pozosta!o na ·dłużej i by miało 
·raktyczne jaik\ie skutki. Przewafoa część 

ernców na i\Vschoozne „walkę pomiędzy 
?. rcem i rozumem" tak jak <law1rriiej, tak i 
tą~ .iinaczej pojmować będ.z.Le, ainiżelli ce
·~u rz. sobie tego życzy; 1:Jalk jak daw!Iliei , tak 
i teraz w kolach właścicieli ziemskich 1 

~olon.istów i!nteresa majątkowe przeważać 
ędą narodowe ~lędy. Nie ustaną skar-

• . .na sprzedaż ruemieckich majątków, ró
vniież jak skargi na malostlwwe rywia.h:
. lCye i kastowe spory pomiędzy. ludno
dą niemiecką. 

Bez najmniejszego uraienia - smutną 
3 • " jest prawdą, ale publicznie wy~e

• 1 ~i;.a:ną 'być musi - poz.ostaną slowa ce-
1rskie w.obec ludnoścjll polskliej, dopóki do-

.• ~ .-ychczasowa antypotskai porityka rządu 
1lSkiego zmieniooą z gruntu nie· zostanJ.e. 
esairz byl \V zupelnem swem iprawie, na
volując polskich sw,ych !)Oddanych do 
·ypelniartlia ob()!Wiązków względem pa(1-

1 'Wa -ł' przestrzegając ich przed fa:ntastycz-
,;mdJ marzen~ami, snutemi na wielkich hi

:tiorycznych w.spomnienmch. I myśmy 
1 przed p0<lobnemt mrronkam~ ·rtieraz 
zestrzegalir przestrzega;Jiśmy ich przed 
~laiwą polityką przyszrości, przed prze
lzoniem napięciem narodowej myśli. Ale 
wszystko 1cilJe'Cny prąd anrtyipolsk1: wy-

oluie, żywli, pad!ruieca i rte można mieć 
<iz:i!er, aby cośkolW1ek p-OłCi tym wzglę
m zmieniło się, dopóki system 1obecI1JY, 
~rz.eciwieństwie 1do uroczystych przy ,~ 
e~zeń królów prusk;uch, w1 przecitwlień
.vie do lritery i ducha prusknej konstytu,
;, w praiwodawstw.ie i administracyi z 
,1o!skością jako z wrogą potęgą obcho1.. 
\ r' się będ'z~!, dopóki język połsk·i ze 
ąd wyJ)llerać będą, dopókli z jednej 

ony stawiać się będzie do dyspozycyi 
.osalne sumy, aby polsiką ziemię w n~e
"'ck.ie oddać ręce, z drugiej ruaby,wanie 
przez polskich wspól.0tby.watebi utru.
ać lub uniemożlirwfać sj.ę będzie. Dopó
ta niesprawiedliwość wobec prawa 

1 rać będŻiei, pola<;y muszą się uważać slu 
·e za mniejszość ud.śnioną ii ja!ko talka 
.i.łać, ai 'podraźnile1I1ie narodowe, wyibu
" narodOwego p(>iczucta 'zdarzać się mu-
jako konieczne, aczkolwiek poiafuwa-
gOOlne 'objaiwy. · ·· 
Zupełnie słusznie żąda cesarz od. poła-

.. kaJtotików ,.poSzanowaińia innych wY
\",, a o~elC ·ten: octnosł się tak sar· 

modo katoliik:ów polaków Jak i katQli.okó,.Y 
nd:~ców, a!ei na PdWrót od.nosi się taku; ·i . 
do nieniców • P,.rotestantów wlObec kato.W
kówr ich wspólobyr..vateli, talk samo niiem
CÓ\.Vl jak i polaków. Nie wątpimy, że ce
sarz z pełnego przekoo'a!Ilia w;y.powed.zial 
i2 szanuje religię katolików polaków i: .me 
pragnJe, .by, !im"% wypełni.ain&u obowdąZ'ków 
refu!Hnych przesczkadz.aino. Ale fa!k~ycz
nie; nileJsz.częsna 1I1aSza poltyJrni sziko1na, któ 
rai wykład w języku n:iemieckim narzuci.la 
bezwzględnie nawet w nauce re1iigi~ dzie
ciom p~lskim, w;ypelillUian:m tych oblcxwiąz
ków przesczkadza. Ta to paltvka szkOllna 
będzie, jak ootąd tak i nadal, pÓwactem, że 
przeważna: 1część 1ludnJości :udenf.ikować mu 
si niemczyznę z protestantyQ;mem a u ka
toHków, niemców podtrzymy;wać wyp01Wie 
dz11ane już przez baroirua Schorlemerai prze
lkooan:ie, że gertmainjzaicya i protestruruty
zacya· w najściślejszym stoią z.wiązku. 

J esz·cze slowio o pożegnanuu cesarza 
przez Leona XIII. Nie J)IOtdiobno dzi5iaj 
skonstatoiwać autentyczniego brzmienia 
slów papieża, co „prz;.yrzekal i o czem za
pewniał". Z trudnością tylko przyjąć mo
żemy, aby te sl·owa brzmia~y <l!oildadme 
ta!k, jak je cesarz prz.ytoczyl; umcz.yste 
zapewniern1e „w imieilltu wszystkkh p,od
danych kańoHKów wsze1kego rodu i kła.iż.de 
go stanu" przechodziłoby to, o czem pa
pież w możności był zapewniać. Nile! po
trneba więc s~Jtić Sliię rua dalsze wywody, że 
ka'P)i'tulai ginieźnieńska ruie może na siebie 
przyjąć dopelnienia fakLego z1ohorwiązooia 
ł1 że n~edlopeJniĘ\fll1e ·go „nie będzie złamar 
niem słowia zmarłego papieża wobec ni-e
mieick~ ego cesarza." 

Z Rosyi. Nowy konigres. ziemstw. 
Zwi0lany na dzi.eń 24 sierpnia dio Moskwy 
1ponowny kongres ziemstw zajmie się utwo 
Tzeniem central!nego komatetu wyborc~ego 
i omówi1 stanowisko, jakie ma zająć wobec 
zref{)lrmow.anego przez radę k•oronną prioje 
ktu Bulyg:ima. Panuje przekonanie, że tym 
razem kongries będzie mógł zupełnie ja.
wnie {)bradować i ogla:szać swe uchwały. 
Wydrukowane w pismach angielskJich wez 
waruie kongresu zi.emstw do ludności pań
stwa iilie było rozpowszechniane z tego po
wodu, że Gol10will1 zob.owi.ązał' się s~owem 
honoru nie dopuścić do rozpowszechniania 
odezwy dlo czasu ogł·oszeniai ma:nifestu o 
prnedstawiicielstwie narodowem. Groźba 
priaklamacyi Ziemców mj\a.fa wply11ąć na li
czne z.miany w projekde Butygina. 

.Z różnydi stron. 
Ważny wyrok dlai stolarzy wyda~ sąd 

procederoWjy we Wrocławiu. Zawod.01Wa 
gaz-eta stol:arska pisze: Zakład stolarski 
należący do firmy Schr0ret i Lehman. po
lecit czela<lnillrowi stolarskiemu wyJwnainie 
drzwi na akord; czelad11ik 111ai kfmy poikra
jał drzewo użytkowe, chocilaiż w warsz.ta.
die bylo i11J11e dobre drze•wo, którego ;po
win~en byl na kliny użyć. firma pocią
gnęła czelaidniika• za szkodę oo odippwie-
1dzi:afoości i potrącila mu ·Od ·zaplaty 3 
marki. z powodu owiy:ch trzech marek 
czeb3idinik pozwat filrmę do sądu .i uzyskał 
dla siebie! wryro~ pomyślny. firmę skaiza
oo na wyptacenie czeladnlikowi trzech ma
rek, ponieważ finnie jaiko pr.acotdawcy nie 
przysługuje prawo potrąicaniai od Z1arobku, 
.atole f.irmie poZ-Ostaiw.iooo do wK>lV pienią
tl!ze te wyskarzyć OStOibno, co też firma 
uczyniła. Na terminie nałożono na nią 
obowiązek u©wodnieni:a, że .czela<llnik to 
uczynil, Oi co go obwiini.ano. CzehidnLk 
bron.il s1ię tern, że dirzewa użytkowego 
wzliął Wi i:nteresie firmy, firma wykazała, 
że czeladnicy ze szkodą dla pracodawcy 
'Zwykli używać ni·epotrzebnie drzewa 
droższego, chociatż mają pod ręką inne ilań
SZ{1. Sąd1 przyznał flirmi.e słuszność, jedlnak 
karę dlai czeladnika .ustanowi~ ty.lkOI na 1 
ma:rkę 50 fen., ponieważ drzewo użyte na 
kliny wtię'kszej wartości nie mi.alo . 

Rozmaitości. 
Pierwszy obiad pelnomoonLków poko

jowych w P01rtsmouth opisuje peWlien 
<lzienniik IOOIWojorski, ja!k następuje: 

Na obiad wtorkawy dostojny świat ko
biecy Newca:stle'u (część Portsmouthu z 
1hiotellem) wkroczył w Wllialktch tooletach. 
Salai j/ada:lna, mieszcząca.i tysiąc 10sób, ~yla 
przepeln1ionai dl()1 ostaitniego miiejsca. 

Tylko w środku i po każdej z dwóch 
stron saR. wsta:wiooo po pustym stole. 
Stół, przeznaczony dfa Jaipończyków, za
pel1I1ił sie wnet o godz. 7, pr~aczonej na 
10.bnd. Baron Kotnurai wszedl' w surdude, 
zają.l ·t>Lerwsze miejsce u stołu; po jego pra
wej i lewej stron.fe zasiedli inni panowie· 
ja.pańscy, wszyscy rui~iego wzrostu, po-

prawdi i baczący nai s.iebie1· Jak · Janke.si, 
we frakach lub smokiillgach . 

Przy drugim . ·stole . usz}'lko~y sił: 
bly~czące odi z.lotai mundury ofilcer6\\1 
sztabu gu·bernatora. · 

Póź.ino Już byro1 gdy Ziarwiil się koro
wód R.oą.yani z pi. Wittem na czelei. który 
ubrany byl w. szarym gamiJturze żakieto
wym. Przesz.ecUszy dlugą salę, R.osyam.ie 
za.siecl'łli przy trzecim wolnym stole. Pa
trząc ściśle przedi siebae, .przesun-ę1i się 
obolk Japończyków bez pozdrowienia. 

Wkrótc'e, ku utyskitwaniu ciekaiwych, 
-0próżniJ się stół japońskli. Małe figury Ja
pończyków wikty; mietli minę 1~, któ
rym p)J.rno do pracy. 

R.<}symie przechadzali się dlo późna 
·parami! po wer.rundz.iie wśród.1 ciekaiw.i:e tło
czących się gości. Rosen i Martens za
K:zęlil grać w blilarid; p. Witte, paląc cyga
ro, przypatrywał się grze. 

Talk się skończyl dzier1 pien'\szy po
bytu w Portsmoucie_ 

Ze życia wielkiego świata. W Chi1oa
go liczą jedn:o urodz.wie. co 8 minut 27 se
kund - co 15 muITTut wypadek śmierci -
oo 70 godzin jeden mord - oo 18 godzin 
jedno sairnobójstwo - nieszczęśliw,y wypa 
<lek zaikończony śmi.>elrcią czl()w:i·eikai w 5 
g•odzin - pokaleczenie nożelm oo 26 rnlqmt 
- co 3 godziny jedno· wlama.nie - n'a!p)ad 
na drodz.e publicznej co 6 godzin - oo 6 se 
kund :grubsze jakeś przeikroc2'enie .nai ulicy 
- - areszt•owa1nie jakiieś co 6 mim1t 20 sc
ku111d - Wypadek pożaru i trzy malżeń
st.'W<ai oo 2 grozimy V mne kafastrofy co· 
55 minut. W końcu wspomnieć 111ależy, że 
oo 75 mtnut zanotować musimy wystawliie
nie noWiej bu<ll01Wli, a; co 78 mi:nut z dmg:iej 
strony zaiwa~enie się jakiegoś budynku. 

Starożytna broń w nowożytnej wojnie. 
Wojna j,apońsko1-roS&jska· ujarw111ila 

charakterystyczny fakt, ż)ei sztuka wuje111na 
pOiWraca <lo starych wzoróv.~, do da·w:nych, 
zanii1edbainy.ch już metod i środków wuJkJ. 
Wiele ze stosowa1nych dz.isiaj narzędzi i 
sposobów uży1waam już dawniej, jak:Jrnl
wiek w f.ormiie mniej wymbiooej i tylko z 
h!ieg~em czasu, w m~arę 1nowych wynalaz
ków zarzucono. Obecnie wojna jaipońsko
rosyjskai p·rzyp!Omniala, że ntc nowego pod 
slońcem. Tak np. ni1edawno czyni<mo w 
Anglii ·próby z.aimklllięcia portów lań1cu
chem. Wojna japońska bowiem <lorwiodła 
iak. łatwo ndeiprz.yjac.iiel energriczny wtar
gnąć może dio p-0irtu bez uprzedniego w~
pow~edzenia,. w.o.iny. I próby udlaty się ma 
komicie. ZalO!żono ·gruby, bardzo si.Lny 
łańcuch i przekon.anio się, że nawet wię
ksze okręty, plynące petiną parą, ni·e byJy 
w stanie go zerwać. Zatd.an torpedow\jec 
ITTie może wtargnąć dlo 'Zamkniętego w ten 
sposób portu. Otóż tein „nowy" środek o
bnony jest naprnwdę b:an.llzo stary. Lalńcu 
chami zamykano porty już za daIWnych 
czasów, a mianowicie ·w wojnach średnio
wiecznych . 

Albo: pod Bortem Arturai ploty drucia 
ne byly <ważną prz.eisxkodą dla oblegają
cych. GdY.1 wysyłano pionlierów, aiby je 
zburzyć, Rosya'Illie zarzucm ich ulewą po
dsków. Chcąc zatem wadeźć ochronę 
przed kuJEmł, Japończycy używail~ pu~r 
·rzy stałow.ych~ zawies:zo111Ych na lewem ra 
mieniu. Pow1r6cono tediy dOI broni, która 
już przed wielu stulec:iami i nawet tys.iąc
leci:ami b.yl.a w użyciu. 

1I gramaty ręczne odegraly. w wojnie 
ja.rpońsko-irosyjskiej rolę poważną i uv.-1aża
ne by!y przez. prasę za bmń nawskroś po
stępową. Ale wystarcz.y zajrzeć do „m
storyi sztuki wojennej" hralbiego Bueque
roy, aby przekonać się·, że już w r. 1595 
poslugiwa! się granatami ręczmymi hr. 
Fuentes w szturmie nai Cambray. Skute
czność tego gatunku bronu była tak wliellca 
że utworzono' adi hoc pułki wYboro.wei, któ 
rych zadaniem bylo rzucać igrar1aty ręczne 
iila w;roga. Dopiero w końcu XVIII stule
qiai WiYSZly te pociski z użycia. 

I osłaiwibne „bomby cuchnące" (Stiruk
bomben), które fapo11czycy rzucali 111ai for
tyfikacye Rosyam, aby gazami trującymi t 
dymem gryzącym wrypędz:ić obrońców z 
okQ1Dów, używane były już prz~eiz Greków 
starożytny.eh przy obleganiu miast. 

Min\Y w wojni.e ostatniej dały się ró
Wlilież obu striooom w.e znatki. Są one sta
re, jak proch. Ba! nawet reklamowane 

. tak g~ośno, jako najświeższy wynalazek, 
łodzie PQdwodlne, byly już znane w XVIII 
stuleciu. Przecneż w roku 1776 zhudowal 
Buskneil statlek podwodny, który mógł pod 
płynąć Pod okręt nieprzyjac.ielski, wkrę~ć 
w jego„ dno śrubę, przymocować do niej 
beczkę z prochem i wywiolać w 0Z1I1acro
inym czasie przy pomocy aparatu zega:rko
. rwego ekspłoz.ye. --- I Robert Fulton zbu-
dbwal w r. '1797 Meli· J)odwódną, która v; 
r. 1801 V.i porde Brest zdała wcad-e ®brze 

egzamin• wysadzając kilka .s~il<ó~"· s.ti~· 
rY.ch w, pov.~rze. Fulton. J~~Hakże ~ 
la'ZCą min pływających, t zw. ·;,katamara
IDów", które slutyfy za wror dla t~ ~ 
woczesnych. Byty to boczki · z prochem, 
któryi zapalano sposobem zeg·arkow.y,m. 
Te „katamarany'~ miał według •pomysłu 
wynalazcy zalllleść prąd morski · do okre
tów nile\przyjacielskich stojących na kotwi
cy. 

Oskar I(laussmann zestaw.iiadąc te 
szczegóły w „Beri. TgbL" przypoollina tak 
że, że już w XVII w.ieku opisywaoo mato-
dy sygnaliz•awania przy pomocy pochodni 
w nocy, a przeróżnych aparatów w dzień. 
A w : starej książce w r. 1620, charakteryzu 
jącej rozliczne fortele wbjenne, - podana 
jest naiwet już metod,a; heliograftCZllla, 
która zw!aszcza pooczaJS wo}ny z Boenni 
oddala Anglikom usługi powaiJne. Hi.ero
nymus Car<lainus zaleca bu<lbwać w.Leże i 
przy pomocy luster na nich umieszczonych 
badiać to, co dzi1eje się w odległości 5000 
kroków. Radzi on, aby d'Of\vódz•cy odidz.ta 
lów, •operujących na różnych punktach, u
stalildl ipew111e sygina!y ~ przez lustra usta
wuicme na wysokich odpowiednich miei
scachi, porozumiewali się z sobą. 

Niektóre z dzisiejszych pomyslów wio

jennych ujrzal,y mOŻlet ś'Wlia:tlOl d'zienll1e. .ruiie
zaileżnie od znajomO'Ści daW111ej sztukj ·w10-
je111nej i tylko nai p.o<lstaiwie nowych zdlo
byczy wiedzy, ale niektóre opierają ·się na 
daiwnych środkach walki, a raczej są tylko 
odpowiednio do postępu ulepszooą 1ich l@r
mą. 

Uwiada1mi1ai się wszystkich krewnych 
~ maiooiych, iż w niedzielę 13 bm. spodo
baiło się Painu Bogu zabrać do S:iJe:blle naszą 
cór.kę 

STASIĘ 

w 9 roku życia. Pogrzeb oobędzlie się w 
środę, 16 z dlomu żal.oby w Suderwkn, Su
der.wicherstr. nr. 156. 

Zarazem uv..iiiradamia się .wszystkich 
·czlooków Towarzystwa św. StaniSlława K. 
w Suderwich, 1iż towarzystwo bierze u
dzta:ł \V1 pogrzebie. O Loczn1Y udział proszą 
w smutku pogrążen_i rodzice 

Stanisław i Stanisława Smiejkowscy. 

Wiec przedwyborczy w Essen-West 
(Fronhausen) 

odbędzie się w niedzielę, ·dnia 20 sierpnJa 
o godz. 11 przed pol. rua salU p Oferath 
przy ut. A'dlelkampstr. 95. Wy~ry zai pa~ 
sem, więc da.~e'j d0t Mela. Nie powiinno 
~i jednego Pol~a brakować na sali. O 
·liczny udzial prosi , 
Miejscowy komitet wyborczy polski dla 

miasta Essen. 

Baczność rodacy z parafii Adolanowskiej. 
Zapraszamy inini)ejsziem wszystkich 

Rodaków pr.aicujących w ·W estfali: i Nad
reniti, cW;eby raczyli jak naJLiczrniej przybyć 
n~ n~zą pogadankę w nied2ielę dniai 20 
srerpmaJ b. r. o godz. ~4 p0 poł. \\r1 Gelsen
klrchen,. i to w s~i ?· Lobek, ul. Kircl].str., 
naiprz~uw .k!atohak1ego domu chorych. 
Pokazmy szan. paraifianlie że chociaż tu .na 
;()lbc_zyźnie, stoimy <Menni~, przy wierzlei na
szeJ katolickiej i o niej nie zapornnnamy. 
Tąk samo1 kocpain1 parafianie, chociaż je
ste~my talk ~e~o oddaleni odi naJSz.ego pa
raf1aif!1egio1 kosc1ola, mamy przYIW"i.ązall1lie 
<lo mteg-0: N.a; tej pogad!ancei chcleuny s-ie 
~~mieć wi sp-rawie podarowania pa
m1ątkru dlai naszego parafiatnego kości/Oła. 
~ łaska!We przybiecie upraszają zwotu-
Jący: 

Paweł Liawin, Józ. Krupa, Jen Sic.raczek 
Wojtaszak i Piotr Frankiewicz. ' 

~~~-~~~HłH$HiHtitttmo 
l(ochainej siostrze 

MARYANNIE WITCZAK 
sk tadaln w dniu godnych Imientn dnfa 15 
sier~~a . jak nafserdeczniejsze życzenia. 

~rZ!111 'lm1e. Twoje w okolicy całej, bo za 
zyc1e cnothtwe zyskaisz piękny wienuec 
~h\.\:ra.ty. ~yczę a zdrowia, szc~ęścia i 
zyc1iai dł~gOOgo, a po Śmlierci z.balwtt•e:niai du
szneg~ ·1 żeby. Ci się dobrze dz.iało, .zloto. 
srebro przezi progi sie lało, ai w kot1'cu Ci 
"WYkrzykuję: Siostra Maryai niech zyje! 
a głos mój niech się z Duisburgu o Fraalik
furt nad1 Menem się odbiie. TegQI Ci ży„ 
czy. brat " . . · Jan. . 

~~OiIDtOltllUtH*ilflJl '""·· · 



Najtańszy i największy c h r z e ś e i a ń s k i s k ł ad w nueJSCU. 

C U·· ren :Najtańsze źródło zoknpna Dla~ 
teryj na suknie, ubrań dla JD~i· 

- . ' ezyzn i dzieci oraz konCekcJi ~la enr: 
Bahnhofstr. 10: ++ niewiast. ~ 

l 

Herne, 

Szanowuym Roda.kom i Rodacz
kom w Bruchu i okolicy donoszę, it 

· z dni~I& 7 sierpnia otworzyłem 

4 skład bielizny t 
i towarów krótkich. 

Prr szę Wiarusów o poparcie me
g"> -interesu, gdyż można u unie ta
nirj 1 lepiej kupić, aniżeli u obcych. 

Z :rozdrowien'em 

Wiarus Jan Mikołajczak, 
Jlruch, przy ul. Maryańskiej nr .. u. 

DLA POLAKA 
w Nadrenii dobra sposobność! 

Dobrze zaprowadzooy 5 lat istniejący 
interes, i t-0 polski skład cygar i towarów 
galanteryjnych zaraz sprzedaję z powodu 
innego przedsiębiorstwa. Obrót miesi:ęcz
ny 2 tysiące marek. Wpłaty 2 tysiące' ma
rek. Resztę na dogodne odplaty. Lask. 
zgl-Oszenm pod Ltt. W. 16. aż do 15. t. m. 
przyjmuje „Wiar. Pol." w Bochum. 

Zawsze polska usluga. 

Dom murowany w Lubiniu. 
Dom z ogrodem Siemowie. 

Gospodarstwa od 10 do 50 mórg 
w okolicy Krzywinia 
połe"a na sprzedaż 

M. Framski w Krzywiniu, 
(liriewen) 

~~~-......„ ........ ~'!1~~~ ...... ~....., 
Donoszę Szanownym Rodakom, iż otworzy

łem w Recklingbausen-Slid, 

Interes golarsko-frrzrerski. 
Proszę Sza.nowych Rodaków o poparcie me-

go puedsiębiorf!twa. Z ssacunkiem 

Piotr 6'\ojżykiewicz, 
w BeckUngh.·Siid . 

121. Konig-Ludwigstr. 21, obok oberz)sty p. Dykra.. 
~~~~ ........ .....,.~'-J~~~ 

Pierwsza polska fabryka 
cygar w Bremen, 

właśc. : Stampa i Sabatowski, 
poleca Rodakom swoje najlepsze wyroby 
po nader niskich cenach i uprasza Roda
ków o łaskawe poparcie. 

Adres: 

Stampa & Sabatowski, Bremen 

Głównym 1tastępc11: na Westfs.li~ jest p. 
Walenty Jlroskowiak w Reck
linghausen-Stid, Leusbergstr. U, jakotei 
p. Wojciech ()bwiłkow1ki wBru
chu, ul, Ma.rienstr. 9. 

Szan. Pani I(arlowsk~ej oraz _zastęp

eom pp. KwLatkowsikiemu i KierczYńskiiie
mu w i.m'ieniu Tiow. św. Wincentego a Pau~ 
ło w Heeren za tak prędkJ:e i piękne wy
konain~e naszej chorągwi dziękuję staropol
~iem „Bóg zaplać". 
fZ) Marcin Gorwa, przew. 

NAJLEPSZE MASŁO Z MLECZARNI 
funt 1,10 mr. - masło naturalne funt 95 fen. 
wysyłam za zaliczką franko w dom w paczkach 
pocztowych. 4 ,-„es: frau 1\1. KANSCHAT, 
~ "J?ORABOWA 0.-Pr. 

na stałe zatrudnienie poszakuje 
natychmiast 

Anastazy Beszczyński 
w Bruckhau.sen, ul Cesarska 56. 

Z powodu wyjazdu w strony rodZia ... 
ne sprzedam natychmiast wszystkie me
ble domowe bardzo tanio. Adres: 

TEODOR KRAJEWSKI 
(1) w Wattenscheid, Wasserstr. 2Z. 

Bahnhof~tr. 74. li -. .li 

par drewniaków, butów• 
dla koksarzy i kaloszy 

Pottltrok'a 
dom obuwia. 

· ~ .... 
Herne, Bahnhofatr. li 

Dla Rodaków 
bardzo korzystna rzadko 
nadażaj11:ca się sposo
bnosć. Mam na sprze
daż 1 dom w Recldin 
hausen-Siid (Grullba.d.) 
oraz 1 dom w Herten, 

I przy ulicy Augustastr., 
bardzo tanio i przy 
małej wpłacie 500 do 
1000 marek na spr11edai. 
Zgłoszenia przyjmuje 

w. Grabarski 
w Recklinghausen-SUd, 

ul. :Uoehstr. nr· 85. 

znajduje się . najlepszy krój gotowych ubrań dla mężczyzn i chłopców ? 
Służąca Polka 

znajdzie zaraz dobre 
miejsce. 

tr•ko. . I 
Jakóba Rothschilda · 

w Rnhr~rt, 
przy ul. Kinigstr. nr. 5. 

Czeladnik kra w. 
potrzebny zaraz. (9) 

P. Ochybowski, 
krawiec męski. 

Borbeck. Friedenstr. 66 

~~~m~H~fi 
Specyalność ! 

Prawdziwe ws.rszawskie 

,,Noblesy'' 
IO sztuk 20 fen., 
są do nabycia. tylko u 

F. Józefoskiegu, 
Herne. 

ul. Ba.hnhofstr. ó!. 

nie będzie nachodzic domu tym, którzy swą wyprawę jako to: 

~ Dteble, o;;niska, łóżka .._ 
itd. na odpłatę albo za. gotówkę kupować bęW\ u 

.l"onasa Cosmanna w Derne, v. d. Heydstr. 17. 

za druk. naklad i redakCY1= od pawledztalrtY A n to n ł B r e J ski w Boc1ium- Nakt.ade.m' 1 cicłonkaml Wydawnictwa ,,Wl.a rasa Potsk!eg;o" w Bochum. 
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Booll&JP. środa 18-go sierpnia 1901. Bell li. 

I /i 1 Jf~ 

obaj1iil1, ~włt.0111 81Wtilł1 orap sprawo• u.rodowym, politycznym. J zarobkoWJIL 

Wychodzi codziennie z wyjątkiem dni poświatecznych 
Przedplata kwartalna na POCZcie i u listowYch wYOOSi 
.l mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
„ Wiarus Polski" zapisany jest w cewiLku pocztowym " lml·c Baże za llarc I DJczyznc I 

Za inseraty placi sie za miejsce rządka drobnego drun 
ogloszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. Kto 
czesto ogłasza, otrzyma rabat. - Listy do „ Wian~n 
Polskiego" należy frankować i podać w nich doklad-

pod znakiem „t. połnisch" nr. 128. ny adres piszącego. Rekopisów się nie zwraca. 

Redakeya, Drukarnia i Księgarnia znajduje si~ w Bochum, przy ulicy Malthesarstrasse. - Adres: „Wiarus Polski", Bochum. - Telefonu nr- 1414. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

•6w~, czytać · i pisać t>O polsku! Nie jest 

Polakiem, kto potomstwu swemu zniem

e:zyć się pozwoli! 

z wypadków dilla. ... 

lud n11>rweski oświadcza się prawie jedno
głośnie za rozdziałem Norwegii od Szwe

cyi. 

Nad sprawą rozdzi.aJu Norweg~Jc od 
Szwecyi urządził rząd 1norn100kl pOJWsze:
chne głosowante ludu w caŁym kraju. Do 
pooiedzfatku wieczora• znany byl wymtk 
~ 443 okręgów, w których 353 ms wybor
ICÓ\\ii oświadozyło się za rozdzwałem, a tyl
ko 17-0 przeciw. 

Nowe represye w Polsce pod Moskalem. 
,.Berl. Tag.ebl." donnsn z Warsza\Viy, 

że na Henryka Sienkiewicza, hr. Zamoj
skiego, hr. Tyszkiewicza, hr. Platera i 
Chełkowskiego nalożono na razie areszt 
dom-0wy, pornkważ pierwsi podpisali zna
ny protest Polaków do komitetu rosyjskich I ministrów. Telegramy. 

L o n d y n. Król Edward wyjechał do 
Marienbad. 

Haga. Nowy gab'inet holenderski u
konstytuował się. 

Pa r y ż. W obwodzie Uelle w pań
stwie l(ongo wybuchło powstanie. 

C hr y s t i a n i a. Sejm norweski zo
stał zw:ołany na 21-go sierpnia. 

J'\\ a dr y t. l(lęska głodowa w połu
dniowej Hiszpanii dopmwadza ludność do 
rozpaczy. Rozruchy i niepokoje zwrasta
ją z dniem każdym. 

W a r s z a w a. Jenerał gubernator 
Maksym-0wicz naradzał się z członkami 
władz, czy w ca1łej Polsce nie ogłosić sta
nu oblężenia. 

Wiec „StrażJ" w Dortmundzie. 
(Dokof1czenie). 

Pa.n No·wak z Laar wykazywał, że 
obowriązkli'em ,,Straży" bYJto zwróc4ć się 
do „Związku Polaków w Nliemczech", z 
ifllim s!ę porozumie1ć. Dwlie orgainizacye o 
je<llllych .j tych samych celach ·obok siebie 
i\V jednem miejscu dstm1ieć Ill:·e mogą, dopro
wad.z:hłioby to do nieporozumień i do walk 

· na szkodę cale~o społ·eczeństwia, o czem 
siię już dZiisiaj przekOiilać można. Niech 
„Straż" pracuj.e w Polsce al ,Zwliązkow1 
!Polaków" udziela swej pomocy dla obczy
zny. 

Pan: Taicza'k przema\v1;~i za poipiera
niem instytucY.i .narod.l()!Wych, gdyż wielkie 
jest Pole do pracy. -

Pan Młynarczyk wsikazy;wał \Ila to, 
:Że „Zjednoczeni'e: zawod0iwe po1lskie" zor
ga111izoiwało najpierw rooomików pol
rskliich na: obczyźnie, a dopiero potem 
poszła db Polski powto·łaine tamdotąd przez 
·swych członków, poszło poprzeć organi
zacyę polską. MJimo to - mówU p. Mły
rnarczyk - panowie w Pozmainiu podnieśli 
tz powodu tego wielki krzyk i zajęli. wobec 
• ,Zjednoczenia zawodowego pOll.skJieg-0" 
stainowtisko 'Wiielce nli'eprzychylne. Pracy 
'\V Polsce jest dość, wliele w.ięoej jalk lfla 
obczyźnie, \Iliech więc „Straż" 1najpienw .w 
P.ołs:ce ''1eźmie s~ do pracy. Obczyzina 
··potrama sanna sobie pomódzi, um'ie sama 
ośwriatę krze\\;Ić, bo i ja lllie w Polsce, lei:z 
dapicró tutaj OŚ\Viaty nabył~m. dopiero tu-

taj dowiedz1ta.tem się, co znaczy być P0t
lakliem. 

Pan Kwaśniewski zwróc.iJ się najpierw 
przeoil\.Vi pp. Wilkowskim, że poruszają 
sprawy przeszłości. Nie wyiwlóczmY, co 
·było - mówH p. Kwaśniewsk:i - i dziwi 
mię też, że. pan redaktor ,;Wtiarusa Pol
slciego" W/Skaza~ tyliko ina zlą szlachtę, .a 
n~e mówil 111ic o tern, że mamy i dobrą 
szlachtę. Niei piowi.Jnrniśmy odłączać się od 
innych stan.ów. 

Pan M. Kazlowskl nawo?ywail dbl wy
pelniaruia {)ib-Otwiązków narnd'owych. 

Pan S. Kozłowski przeana1wial za zgo
dą i wn!ósl .alkrzyk na powodzenie ,,Stra
ży", „Zjedtnaczeruia za'\\nodowego polskie
go" i p. Jaworskiego. 

Pain Kolenda ośwri•adiczyl, że .na czlon
.kó'\v zapisało s~ę w Dortmundzie 60, którzy 
składkę zaplaicili i 25, którzy chcą zapłacrć 
później. 

Pa-n Jensch z Ewing przema\\~ial za 
„Strażą". • 

Pan S~udzLński mÓ\\1il o pofityce ge
szefciarskii'ei, o ludziach, którzy chcą stwo
rzyć Polskę westfalską i t~1ierdził, że Po
znań jest centrum PolskJ, więc trzeba się 
~ączyć z Poznaniem 1i sluchać glosu z Po
znania. W ko11cu bronił mówca P. Ko
ścJ·elskiego. 

Pan Jan ·Wli·lkOl\Yski1 oświadczy!, że 
jeżeli rzecz takiego obrotu nie weźmie, jak 
to określił p. l(wiatkowski, tedy będzie 
źle, będzle wałka, z której spraw a polska 
poniesie szkodę największą, tedy - za
znaczył p. W[kowski - usunę się od 
wszelkiej działalności publicznej i wielu 
innych także, gdyż w takich warunkach 
praca dla społeczeństwa stanie się niem-0-
żliwą. 

Pan K\\iatko\vski o<lpo\viedzial je
szcze w końcu pamu Kwaśniewskliemu. 
Zwrócił się do mnie - mówił p.. Kwiat
kcwskti - z zapytanii.em p. Kwaś.nie.wski, 
.czemu rzekomo mówii:łem tylk·o o z.lej 
szlachcie, ja:koiby wszystka zlą byfa. Otóż 
:zaznaczam, że inie mówiiiłem przeqiież ·wca
le o ogóle szlachty polslti'ej, lecz wskaza
łem jedynie 111a ów drnstyiczny przykład , 
~tóry tak w"ele mó\"ii. tak wiele ilustruje 
- przyikt.aid dający także odpowiedź tym, 
którzy mówią, że .nJie ma już ugo-cfowców. 
Mam szacunek dla wszelklich dobrych us1i
Jowań, zikąidbądź pochodzą, mam i szacu
nek dla nsJłowań p. Kościelskiego, jeżeli- są 
dobre. Nie miarłem jednakiOIWoż powodu 

·chwalić tych, których już inni chwa1iiD~. na
tomiast uważam za mój obow1iązeik sta:nąć 
w obrornie robotnika i ludu polskiego, !któ
ry naj\v1i.ęcej o'bmny Potrzebuje. Mówił 
przecież p. Kwaśniewskli, że p. l(ościelski 
jest człowiekiem najszlachetniejszym, bo 
popiera materyalnie sprawy narodowe. 

Pm Kośdelski poSiiada roc·znlie kiiłka 
set tysięcy marek idochodu, rOlbotntlk polski 
n•a obczyźnie tylko okoto 1000 marek. Na
rodowo uświadi<>mi:ony robotnik polsk~ na 
obczyźnie należąc do różnych t01Wa
rzystw, bior<:l'c udzi·ał w ruchu narodowym 
rak rocznJie wyidaje na cele .narndowe za
wsze k1i1ka1<l'ziesiąt marek. Mojem zd:amdem 
te kliLkadziesi~t marek robotnlika polskiego 
są daleko w1iększ.ą ofiarą niz 1kilka tysięcy 
marek p. Kośelielsk!Lego. Bow;iem p. l(o
śoelski mógłby daić daleko wuęcej i mógł
by jeszcze żyć jak magnat, natomifaist ro
botnik pofsk~ wtlęcej jak owe kHka d.zies.iąt 
marek dać nie może , bo żyić nrtje miałby z 
czego . 

Zatem robotnik polski zasługuje tuta) 
przynajmniej na to samo uznanie co p. l(o. 
ścielski, - szlachetność u robotnJka pol
skiego w tym względzie jest przynajmniej 
tak wielka jak u p. l(ościelskiego. 

Wobec tak szumnyx:h pochwał dla pp. 
l(ośd'elskiego, DZliembowskftego l t. u. po-

zwóloLe że panowre, iż z mej strony oddam 
także polskiemu wootnJikowi, co mu się 
najsłuszniej należy. 

Na wiecu odczytano 2 telegramy i re
zolucyę przyjętą na pi-erwszym w.iecu 
Straży w PoznanKu. 

Rozprarwy zakończyły siię akolo go
,dz.i!ny 9-tej wieczorem 1odśpiewaniem pier
iwszej zwrotki pieśni „Serdeczna Matko". 

Po wri.ecu \vmiósl jeszcze· p. Kolenda 
ktHrn okrz.yków. 

-Uwagi z powodu wycieczki 
„Straży" do i>orłmundu. 

Polakom na abczyźnie różni panJrwie 
z Poznantia, a zanimi także 111ie.k.tórzy kh 
·piizyjacicle na obczyźnie czynią zarzuty, 
iż odgrankzają s.ię i odłączają od kraju, 
że pragną upraw1:1ać poFity:kę wlasną ·dla 
siebie nie troszcząc się o strony 11od1Jinnc. 
Stw.iercizić wtim1'iśmy, że rzeczywiśaie ist-
1I1ieje pewien antagonizm, pewne przeai
wieństwo pomiędzy ogólem Polaków na 
obczyźnie z jednej strony a pewnemi koła
mi poznańskiemi z drugiej stmny. Kto je
.drna:ko\\tlOż,twierdzi, że wychodźtwo odłą
cza się od stron rodZ1innych, że jest przeci
wne krajowti, ten mó\Vi o rzeczach, które 
.nie istnlieją, ten rozglasza wrierutny failsz, 
;który '\Vymyśli'1i ow1i panowie PoZ'l1ańscy, 
i ich przyiac1ele. ponieważ w rozgłaszaniu 
t:ej nFeprawdy mają wlasny interes ooo
b isty. Jeżeli robotnicy są przeciwni pe
wnym kółkom w Poznaniu 1i ich zwolen
nikom, to nie są oni przez to nigdy przeci. 
wnikami kraju, gdyż {)IWe kółka jesii.-:.ze 
Polski nie przedstaw1iają ani dotąd 'krajem 
nie rz4dzą. 

Zastanowić \\~ięc się tylko możemy 
nald żalem, który mają robotnicy polscy do 
wspomnianych kólek pozinańskich j kto te
.mu wiini.en, że przeaiiwiieństwo rzeczone 
powstało! 

Otóż wspomruiiaJ już p. Jan W(i1lkowski 
na wiecu w Dmtmundzie, że wszelkfie pro
śby i starania wychodźtwa wystósowaine. 
przed laty do Poznania, ta'mże lekceważo
no, obczyznę traktowano zawsze po ma
coszemu; saani to zresztą przyznali', zakła
dając „Straż", pa1nowie zaliczający, isiię do 
wymi,enfrony;ch kólek. Ody wychodźtwo 
Slię przekooalo, że na pomoc kraju, a raczej 
1owych kól, wówiczas bardzo \.vpfy.\vowych 
li·czyć nfo może, wzięto się samo do pracy 
!i stworzyl·o ten stan rzeczy, na którym 
dzisiaj się opiiera. Zmyllilby się jedinako
wóż bardz·o, kto.by sądzi•ł, że P.ozrna(i 
później , gdy obczyzna sama s~ę wz;!ięla do 
pracy, jeżeJli. już jej nie papa1rł, przynad
mniej opuszczonym robotmukom polsikłm na 
wychod'źtivv>ie pozwolill spolkojnie bronJć 
S"'1Ych interesów! Oto otwarcie 1i ukrycie 
zwalcza.t Poznań starania wychodźtwa. 
Wtsikażemy tylko nrą zabłiegiJ w sprawie o
p.ieikiu duchownej :j na stainowisko narodo
we przy wybora.ch. COi za wys~~kli czy
llliono w Boznaniu, by pokrzyżować zamia
TY ~, dążenia obczyzny! Wiele czasu, 
pier"Ąędzy i sil Poznań namarnował prze
dw wychodźtwu, o tern roz:plisywać się 
111ie potrzeba, bo wspomn~enfra jeszcze <lość 
śwlieże. Toż }eszcze dzilsiaj, w chwilL naj
gorętszej walki o 1nasze najcenniejsze pra
wa, znajdują się w Poznańskiem gazety, 
.które stają po stronie centrowych gienna
nizatorów. Na wotlowej skórze nie spbsal
by, co w Poznaniu naiwymyślano przeciw 
.~nstytucyiom silwtorzonym przez robotnł
ików polskich na ,obczyźnie! Każdy wróg 
wiychod'źtwia znalazl dotąd za:wsze pomoc 
li poparcte u owych ikót poznań~lcich. 
Wspomrrieć \\1}nniśmy tutaj także o poważ.-
1n,ych sumach pieniężnych, które z PV:zna
~i.a wysj"\fano na obczyznę w celu zni-

szczeinia jej sarrnadziielnośd. Za lkaM.ą tet 
razą, gdy przyjechał ktoś urzędO'WlO· lub 
niieurzędorwo z Po1zrrania na dbczyznę, pra
cowal zaws.ze po kryjOłmu, munowal, sta
ra~ się :popsuć zamiary ogótu tutejszego ~ 
wyzyskać pok>żenue dla ce;Jów. uboczny.eh 
(n. p. zeszłoroczny zlot Sokolórw w Dart
mundzae). W Poznan:iu trakrowano dele
gatów obczymiy tak, że caly ogół tutejszy 
przeoirw temu ·się Olburzal: po1Wiedzi.alno 
naprZ}'lk~ad die.legatom z. wy,chodlźtwai, że 
obczyzna stawia wnioski żebracze itd. 

Czyż robotnik polski na wszystkie te 
dążenia wychodząee z Poznania miał po
zostać nieczuły? 

Tak jawnie i zawzięcie występowano 
stale przeciw wychodźtwu w Poznaniu. 
tak mało taiły się owe koła z wrogiem u
sposobieniem dla robotników pols~ch na 
obczyźnie, że dziś owi panowie winę i ca
łą odpowiedzialność ponoszą, że obczyzna 
na to, co przychodzi z Poznania patrzy z 
nieufnością, że ma żal do Poznania. 

Przypatrzmy się teraz „Straży". Czy 
ona uda~ąc się 100. obczyznę uczy111.iJla: coś
kolwiek, co pozwoliloby 11obotnhkom pol
skiim vv\ tym wypadku porzuoić tostrożność 
li. nieufność? Bynajmniej! Na czele „Stra
ży" stoi1 P. l(ośCJiclskli dostateczruie znanY. 
na obczyźnte i miany z tak.ich str()(l1, że Po
lacy tutejsi mają wszelki powód być nieuf
nymi i ostróżnymi. 

Gazety poznańske w każdym prawtle 
1rnmerze piszą o smutnych stósunkach na
mdowy.ch po miastach i· w:i10skach w P.ol
sce samej. „Straż", którai .nfrby ma z.ara
idzić zlemu, n1i.e zdobyta jesz.cze an/i 2{X)(} 
c~lonków w Księstwie Poznań·skiem, gcl.zie 
mieszka milion i' 300 tysiięcy Polaków, je
den jed'yny wiec urządziła d-opiero w Pol
sce, jeszcze do Prus Zachodnich ani do 
Slązika wtogóle nie zajrzala, a już prz.ycho-
1dzi na obczyznę. Trudno, ale natychmiast 
przy takim pośpiechu nasuw.a się m)i1110-
woli myśl, iż przy pomocy „Straży" znane 
nam koJa w Poznaniu prag\Ilą z<lo1być ob
czyznę dla swych wp:ywów, poinli~:w:aZ 
tinne sposc JY zawladmięai.a wychodźtwem 
1dotąd sl!ę niie powiodły. Myśl ta tem wię;
cej poStLada prawidopoc1obieństwa, że 111a 
1czele „Straży" stoi p. Kośdeilsk~, który już 
wiele tysięcy marek w Dortmunidzfo uto
'P.itt. 

Mamy tutaj dalej „Związek Polaków 
w Nremczech" o zupełnie tych samych 
celach, co „Straż". „Związek Polaków", 
to orgaruizacya znacznfre starsza od „Stra
ży", bo już przeszl01 10 lat -te. makomiltym 
skutk)iem pracująca pomiędzy Polakami na 
obczyźnte \i ciesząca się ich zupe.łnem zau
fainiem. J eżeU więc „Straży" chodzDto Ot 

rzeczywistą korzyść dla spoleczeńst'.va, 
wll'nn.a była p01rnzumieć S:ię pap.rzedJniOI ze 
,,Zwiiązk(iem Polaków", co zresztą uczynlić 
naikazywafa taikże najzwyikle:isza grzecz
ność. Tymczasem „Straż" przychod~ na 

•Obczyiz.nę w po1Wyżej określonych warun
kach, le:kiceważy najwy.raźni,ej ta:k ważną 
ńlnstytucyę wy;chodźtwa, a znani zw10lerun.i
•CY kół poznańskich przemawiają na wiecu 
„Straży" za tern, by „Związek Polaków'~ 
zlat się ze „Strażą" .D przestał istn)iieć. Krót
lko wrięc pragną się z wychodztwem za
tatw1ić. - Tak daleko je<lnakoiwoż jeszcze 
ITTJie zaszJiśmy; jeszc.ze ogól robotników: 
polskich na Olbczyź,nie posiada tą samą si)
lę co d'aiwJliej, jeszcze sobą pomiatać ·Illiie 
pozwoli 

Czemu „Straż" iruie zorgani.eawalai na..i
iprzód: P-0.lskii, czemu rnie poszl~ arui oo Bcr
łina, ani do Saksonli, ani też do trmei miiei
scowości, lecz ledwo zalożOllla w najwię
kszym pośpiechu p0pęd!z1i1ła wtaśnie do 
DortrnWldu, pomijając wszystko i wszy- · 
stkiich? 

Do tylu powodów nieufnośd, przy1ch0-



dzl w.ee ww. jeden nowy, a żał do Po
~ powięks"zy się. 

~ Taki jest stan rzeczy, którego obecnie 
zmienil: nie można., a z którym Uczyć się 
tneba. „ · 

PaJ:001Wie z Poznan/13! i nich popłeczlllfcy. 
'Wtidząc njeufność, rozdział i p1"1JaCLwień
~two p__.między Plowaniem a; obczyzną, 
ntech ·· wychodźtwu zarzutóW1 nie czy
nią, lee~· .Uiech jedynie we wfasne biją się 
piersi. 

Polaey na obczyźnie. 

. W sprawie „$Wjtętojózafacia" 
f)r<J'SZą nais O ogfoszetlli.e następującego: 

Donosdmy, że pan Antoni Breiskli, re
-daktor „Wia:rus.ai Potsk!iego" przyjął napo
wrót zarząd kasy „święto.józa.facfoa" i 
ws~elkfie sktadki na ,,Święto:ióz.afad'e" na
leży IQdtąd odsyłać na ręce pana A. Brej
-skiego w Bochum. 

Zarząd komitetu „Swiętojózafacł.a". 
Fr. Matysiak, przewoonnczą1cy 

T. Nowacki, sekretarz. 
Uwaga Redakcyi: Pan Brejski dooosi 

nam wobec powyższego ogł·oszeni:a, że 
zarząd kasy „Swiętojózafacia" przyjął tyt
ko tymczasowo i pod pewnymi warunka
mi, które jeszcze z.ostaną ogłoszone. 

Kościół a polityka. 
W ,,Lechu" czytamy: 
Byto to w styczniu 187 l r. Przez śnie

,giem pokryte pola Francy~ naeszczęśłD\vej, 
pokonanej, krwawiącej z mnogich stra
·sznych ran, przez wrogai zadanych, pę
dził pocfa:\g. W wagontle! si.,edziiat o<l.ma
~ając brewiarz ks. Mieczysław Ledó
chowski, ówczesny arcybiskup gTIJieźn~eń

· sko-poznański i spieszył do Wersalu, aby 
ówczesnemu wlfadzcy Niemiec pow1nszo
wać pogromu francy~ i st\vorzenia cesar
.stwa niemieck)iego. 

W d'\va n~espetna lata późn:lej Ks. Mie
czysław Ledóchowski \\'-Ydaje ido ducho
wieństwa polskiego wany -0kól111ik, aby nie 
m~eszafo się do agitaicyi wyiborczei. 

Rząd pruski pokwritowal z obydwóch 
<grzeczności, lecz wkrótće zażądał zapro
waidzenia nauki reLig1ii w języku ni-emiec
kim w gilmnazyach dla -polaików. Ks.. Le
-dóchows~i przetarł -OCZY\, zludzenile jak 
bańka mydlana pryslo i chaial sprawę kra
kowsktim targ.iem ubić: Zezwo1Iiil na reli
gią po niemiecku w sekundzie i P.rymie, 
:zakazal udzielania jej od tercyi. 

Tymczasem po latach kilkunastu znajo 
mość języka niemieokJiego u uczniów Po
laków posmpula - tak tw?ierdzil rząd -
j ksiądz Diinder, późntiejszy arcybiskup 
g·nieźnieńsko-poznański, zezwala na udzie
lanie nauki reli.gui po memłeckn uczniom 
polskim w tercyi i kwarcie. 

Panna do towarzystwa. 
Powieść Ksawerego de Montepin. 

16) 
(Ciąg dalszy). 

XV. 
Stowa te dreszczem przej(}ly filipa; 

oczy jego zaś\vieciły dziwnym blasktem; 
po chW1ilii dodał: 

- Wuj tedy n!ie przyimmvał tadn6go 
lekarstwa? 

- Nie używał w dosto\v11em znacze
niu lekarstwa, tylko własne.go przte,pisu de
kokt na uspokojenue nerwóv.i. 

- Gdzie go przygotowywano? 
- W apteczce pałacowej. 
- Nie slyszalem nigdy o tej apteczce. 
- Istnleie od czasu, kiedy pan Gilbert 

:zmarły przed ośmnastu laity w Ameryce, 
mieszkał tu razem z. bra:tem swoim. 

. - Ty podawałeś ów dek-0ikt wujmv1il? 
- W początkach choroby ja podawa

ilem, później jedlnalk byt mój pan tak ll1erw-0 
·wo rozdraźniony, że nie chcńal przyjmo
·ać lekarstwa odemnie. 

- Któż je wtedy dawał? 
- Pain Raul; jego uslugi tylko były 

~horemu przyjerrme. Pan do Chaillins z n~e 
zrównanem poświęceniem czuwa~ przy pa
nu dm.i.em i ni.ocą ... pie1lęg.no.wat wuj:a swe·
go tak, j:a.k gdyby byt jego rodzooym sy
nem„. hrabia nie znosil in!ikogo innego przy 
~obfie ... 

Przypuszczasz, że wuj zostaWlił te.-
tament? · 

- Nje sądzę; jail\aź zresztą potrzeba 
taki.ego dokumentu. Hrabia .tJ1lia4 legaLnych 
·spadkobierców. którzy podzietą się jego 
5puściz114. 

.W cz.a~ beZ!króle.wia po ś. p. ks. Dłin
derze w paźdzliermku r. 1891 mó"\\it ·tita wte
cu toruńskJ.m ówczesny proboszcz wrże
śińsld ks. f'łoryan Stablewski między· in-
nemł: · 

„Na tron niemiecki wstą~l cesarz, 
któremu n.aJtrudnie}sze może dziejowe 
zada.nile przypadło w ud'Zti1ale: obrona 
chr7,eśctiaństwa, ustroju spó!ecznego mo
ina.rchli z ioonej strony we walce ze so
cyali:zmem, a z drugiej waiłka ze światem 
wschodu, na którego 1czele kroczy Ro
sya ze swoją odmienną cyw1ilizacyą, 
swoim, urzędowym fanat~mem re1iJgii
nyttn, z plemienną swą nienarwfi.ścią il z 
prletensyą do umw.ersalnej imOłlla.rchm, a 
preyinajmniej hegemonii w świecie. Ale 
w tej już toczącej się bczorężnej walce 
tt w raizie burzy, !która się z~dąga od 
wschodu chmuramij, po ktOrej strorue na
sze miejsce?? W skazują je nam nasze 
d~iejei, nasze wychowanie, Uiasza cała 

cy:wiliz.acya. Myśmy narodem chrze-
ściam 9k'im, my należymy do k-0śdola 
kaśdioła katolickJego, którego anarcł!Jla i 
schi-zma · śm~ertelnym, I11ieuhlagaJ11ym 

wrogiem. Bronić będziemy się pruat
\Vko każdemu, któryby nas chcnal o<l 
Prus oderwać". 

W kilka tyg<Jdn i późI11iej nastąpiJa ·oo ... 
munacya mówcy toruńskiego ina arcybi'S'ku
paj gnieźnieńsko-poznaf1skiego. Tymcza
sem znajomość języka n~emti.eclk~ego u pol
skiej dziiatwy postęp01Wala ciągle dalej -
taik twierdz\i.it· rząd - i tytm raz.em już bez 
pytania arcybiskupa Sta!bJewSikiiego zapro
\Vadzono w seikscie i kwincie po gimna
zyach 1 ~ w wi·elu szkotach ludowych wy
klad re!Ugili po niemliecku. 

He jeszcze jest szkól eilementamych, 
w których uczą jeszcze rfJigiiJ po polsku, 
sama wfadza kościelna nie w&e, bo nikt jej 
się o to nie pyta .i ruikt jej teg·o me do1J.1osi. 

Zestawliśmy fakta. Nie rozbieramy 
kwestyd, czy ikośc:tól ma. lub nie ma prn
wadz1ić poLhyki, bo mędrsi od nas leptej siię 
na tern znają. To jest rzecz dostojników 
kośc:i.ofa. Nam tylko zastanowić się na<l 
tern, ca nam ku obrnn1ie nasz.ych wz,11iiio-

. slych narndowych ideialów czynić należy. 
Znajomość języka niemieckiego postę

p.uje raźnym krokiem - tak twierdzi zar 
wsze i cQągle1 rząd. Od nauki religii \l/ 

szkołach do kazaiń w kośaiolach naszych 
jest skok już bardzo łatwy. Przyszle b
czeaie lu·dności v.· krajach polskich odbyć 
się maj4ce 1 gru<lnia 1905 r. będzie mfalo 
rubrykę przy każdym miesżkańcu, którego 
języldem ojczystym jest po!sik11, czy mówi 
po niemiecku. Jak statystyka ta wypad
n1e, wiemy naprzód. Otóż rząd potrzebuje 
tylko tę korzystną dJa siebie przez swe 
urzędy robioo.ą statystykę przc:idlożyć dy
ploma.cy11 watykańskiej, no i... iedn,ynn za.
machem pióra zaprowadzi się kazania nie
mlieckie, a <lomaga:nie sę polskich kazań 
będzie ... wvetkDpolską agHacyą przeciwkQ 

- Wlaśnie dla tego, aby podz1fat tej 
spuśclZJl;Y uczyrn!ć 1nierównym - odpart 
filip. - Wliesz, że wuj okaz.ywał 1n'ieuspm
wliedb1wioną obojętność mnie i mojej matce 
przywliązan.iiem swoje.m obdarzał wylą.cz
nlie R:aula. Nie wątpię, te chciał Imjniej upo 
sażyć mego kuzyna. 

- Dlaczego rni1atby to uczynić? ... Pan 
Raul sam z siiebie bogaty. 

- Eh! mój poczciwy Honoryuszu, -0d 
przybytku glowa nic boli... Jeśli tak jest 
zresztą, nie myślę sarka.i.: przc11\v w:ol:i. te
statora... Dogadzając ka.prysom i fainta
zyom chorego śledzLcnnuka Raiuł zapraw
wat •na takie wyjątkowe względy_ 

- Być może; ja jednak przekonany 
jestem, że mój pan nJe zostawił testamentu. 

- Teraz i<l'ź, przyja!cieilu odpocznf1 -
rzekt 'Rilip i ooprowadziiwszy starego słu
gę de drzwi, nasfuchAwat otldala~ących Silę 
jego krok6\v, poilrnn zapytal baronową: 

- SlyszaJaś, mamo? 
- Słuchałam uważnie, domyślając się, 

że nie badasz. bez powodu. 
- Żadem lekarz nf.e cDoglądal wuja w 

chorobie ... dekokt, podawallly przez Raula, 
przygotowywa1no w aptece d-01111owei„. Ku
zyn mój sam ty1ko byt obecny przy osta
tn~ch chwilach zmarlego i on doniósf nam 
o śmderci wuja. 

Dreszcz przebieg{ po czlonkach pani 
dle Garnnnes. 

- fakliż z tego wyprowa)dzasz wnio
sek? 

- Żadnych jesq_,.cze nie robię '\vnio
sków ... zbieram tyl,ko do 1tllich dane. 

- W jakich celach? 
- Szukam sposobu, zapewniającego 

nam dzied.ziczen1e całego spadku, w r-aJZie 
jeśfil \Vój .nie spis.al testamentu„. Uznaim 
się podwójnie seczę-śtiwym z pos!ia!danła 

całości. pań~twa, w_ którego gf41Jlitc.xch, Jak ·,.. 
pewna gazeta wloska i;isze, Kośdół ka,
tolicki największą cieszy; się swobodą. 

fożek „polityka" wobe~ narodowuści 
:naszej w r6wruie sz)llbkiem tempie pójdzie 
tym sam}rm torem, to nie potrzebai być 
proroikliem, a-by pir-zewidlz.i'eć, że za łat k'1l
ka · kośdi:oityi naisze staną si-ę rozsadkami 
gemmnizmu ta!k jak są· nitil11it, już teraz na 
Slązku, n.a Warmiil 1L na .zacbodlnich kre
sa.eh Ksi!ęstwa, a na wieżach ach stale po
wiewać bęcfą ~ztandairy w kolorach pai1-
stwl()IWych. Dla tego zalecamy rodaik001 
naszym w obecIIjYch czasach peWlną po
wściągliw<>6ć w ofiarności na ce,fe kośdel
ne. Nie myśfimy krępować potrzeb .kh 
sercai, lecz radzimy, jeże}il chcą złożyć o
fiarę, złożyć ją chw~tow'O jako prywatny 
fUllldusz ,Jrościelny na książkę kasy oszczę
<lności, aby sobfo a w r(l!2jle śmierci <l'Zlie
dom swym zachować dyspozycyą. Nle
chaj burzai szalejąca nad 1I1aszemi glowaimi 
cymczasern minie, a rodzma potem sam.a 
ocerti, kiedy, komu i na co złożyć ofiarę. 
Ileż to fundacyL ·polskich nie. tylko zaiprze
paśdlo się, are wprost na naszą szkodę 
.przeci1W1k0i :nam samym slię zwrócillo? Na 
~leż to probostwach, ufund<Jwainych hojno
ścaą patryotów polskich, rozpii.iera się llm
smopo/lilta, czfQwiek bez żadnych i<lle'altów, 
bez żadnych uczuć narodowych, ~re zdo
len d-0 żadnych poś'.vtięcef1 lub wprost wróg 
}Xlllskośd? 

Już podatkam~ placonemi przetz nas 
państwu p-rzyikładać s.i~ musimy do fundu
szów. kOinlisyi kolonizacyjnej, która kilika 
kościołów katohlckich przez sprcrwadzenie 
protestaintów oglodziiJa. Mamy jeszcze 
dobrowoLnie w obecnych czasach ,„wyż.'
szej potiityiki" n.a zgubne imię zaisifać dat
kami kośdotł'y, instytucye, kon'\v;~ktai litd. 
nie W1iedlząc, na co ofiara nasza za lat 1ki'i
kanaście sJ,ę 01bróci? 

P()facy nie mają swego państwa i 
rządu, któryby ich narodowość otoczyt o
pieką. Niemczyzna pcha się. do naszych 
rodZ'.in drzwiami i oknami, <lzlieci Polskie 
bawią się w 1niemi·eokie gry przy niiemiec
kirn śp~ew:e qa ulicach w szariach k•nl-Y
rów JaikHe p.ow;iewaly z wteży katedry. ·W 
stanach wyższych mn.ożą się natury .lokaj
skie. Pamiętajmy, że u nas tyle tylko ka
t()llicyzmu, ilie polskości. Polaik zniemczo
ny, to pe<ls.iółka• dla protestantyzmu. Czy 
uświaidomi·o1ny Polak przeszedł kiedy na 
protestantyzm? Natomiast Niemców"'ka
katol!ilków zmJiooiających wiarę liczy staty 
styika· w sa1mern naszem I(sięstwiie co rok 
.kliilkuset. Sypmy więc okopy dolrolai na
szej narodowości, bo one bronić mają na
szej wiary. 

Naród pozba'Wfony bytu politycznego 
nie zna się na dyplomacyi, tylko móW!i. sto
wamJi. k.s. Aiotni <lo senatora (w Dziadach): 
Je.ślt kto wtadzę cierpi, nie mów, że jej słu

ch84, 
Bóg czasem daje wta<lzę w ręce• zJego du

cha. 

m~Jionów ii to wbrew woH człowieka, któ
ry :nas nt1enawidzil, któreg.o pamięci złorze 
czę! 

Wymawtiając te slowa, filirp pcdniós.ł 
głos w gn~Jlem rnniesieniu. 

- Crcho bądź! - zawolala baronowa 
z przerażeiruiem - jesteś nierozważny! Go
tov.ni cię usłyszeć! 

- Trafna uwaga twoja, mamo - sn
pną.l jej syn i w zamyśleniu usiadI prz:y 
orurku, w którom pan de Yad.ans parę dni 
pierwiej 'Zliożyl swój testament. Leżalo na 
niem jeszcze p.ióro uży~e przez nieboszczy
ka, lak i bFbula) . . na której zmarły obsuszał 
kopertę z n apii sem. 

filip ukła<lalJ' w myśh~ wątek nH\iczem
nej 1i1ntrygi1, mającej jemu i matce zapewinić 
posiadaime catego majątku pana de Vaidans. 
Jak wysoką była cyfra tego majątku, nie 
wiedzfa~ na pewno, przyµuszczał, że hra-· 
bia:, żyjąc w odsobieilliu 1i nie \\-ydając do
chodów, muSlia~ 1nagromadzić milictny. 

Oczy mlo<lego człowieka błądziły 
machimL1111e doikola, jak zwykle u osób 
wytężających zmysł ,,, joony,m kierunku. 
MachUnalnfo zatrz,ymal \Vzrok na bibule, na 
której ślady od: ciśnijętego pisma tw1orzyty 
nf.by zaigadkCY\.ve hieroglify. Nagle drgną! 
n pochyrn się nad papierem, trzy slowa od 
tiite odwr-0tn1ie, zwrócily jeg:o uwagę; skla 
daly lfla płi.s : 

·Wtasnoręczny mói testament. 
- Na tej bibule \\ uj obsuszal p\s1no 

s\\'10tie - szepnął filip - ·wyraźnie odczy
tać IOOŻna: ,,Własnoręczny mói 1lełsta· 
rrrwnt.." Wszdka wątpH\\ość usunięta ... 
i.str.f.e}e taki dokument. 

Baronowa zerwała się z krzesła, n.a 
którern kllęczafa i przyl:Yteigla do syna. 

- Co mówisz? - pyta~a z niepoko-
i~m. 

liemie · p~kJt. " 
Z Pru ~acłledaicła Warmii J Ma.W. 

Oołtab. W środę rano \\-ydarzyto się 
na tutej.szym dworcu kołe}orwym nieszczę
ście. Wskutek falszy.wego przestaiw~ma 
zwrotnricy wpadfa przy rainż.e:rowaniilu ·lako 
il110tywa oo hali maszyn, przebuta tylną 
ścianę te}że i się wykołe!ila. Z ludz.il nilkt 
rie Poniósł szwanku. Pociąg w stronę ł(o 
Wiail:ewa! wskutek wypadku spóźnri sie o 
godmn.ę. 

Orudnądz. W środę przytrzymano 
nai Wiiśle ciailo chłopca około 14 lat Uczą
cego. 

Z Wiel. Kr Poznańskie10. 
Poznań. „Orędownik" Pisze: Epide'

mia tyfusowa znaczni;e się w ostatnich 
trzeleh <lin.iach zmnii'ejszylai, według urz.ędo
wegio sprawozdania bylo w Pozna.nitu w 
·dm.u 13-go lipca \Ve wszystkich szpitalach 
razem 156 osób, w dągu miesi:ąca przyby
ło 66 OISól:> cyWilnych i 5 żolnierzy, tak że 
obecnlie mamy w Poznaniu 227 osób cho
rych na tyfus. - Cyfra to w każ.d:ym ra
zie poważna; - nie należy się jednakiowioż 
zbytecznie niepokoić, I>011li..e\vaż mimo tak 
Yicznych wypadków zapadln!1ęcia zmarlo 
inc1i tę chorobę dopiero 7 osób cywi11n:yich i 
jeden żolnieriz. 

Wczoraj dostawiono do tutejszego 
mJi.ejskliego lazaretu znowu 6 osób. 

Piła. Spr.aw:ea morderstwa wbotn/lka 
Bacha już się zg{osiL Jest_Jliun muszkie
ter Datl.nus. - Oiężko pora.ni~ się w gówno 
J}Olu perwieru 18-letnii robotnliik. Nadepnął 
on na kosę i odn.liós~ przytcm na flJOlgach 
tak C'i-ęik1e rany, .ij; odwieść go musianio do 
lazaretu. 

Ze Slązka czyli Starel PolskL 
Fry~nshuta. Z dmgiiego piętra: oo

mu, gdz~e znajduje silę konsum spad>ł gł'()
wą nai dól 17-letni robotnJik Wlilhelm Czok. 
Nieszczęśliwy młcdzic-niec byl na miejscu 
trupem. Cfalo Jego przenies!ono do miej
soowego lazaretu. 

Gliwice. W wtorek o godzlilrue 19 
przed µotudniem rzucila sę z ok.na slużąca 
rzeźnika Na"\vrata przy ułicy Blotnioki:e;j na 
bruk. Na szczęście Il!ie stalo jej się nlic. Z.a 
wstydzolfla zerwala się Ł zaczęła uciekać 
aż na plac Molukego, gdziie upadła zemdlo
na. Nadbiegla poł'.cya, odpędziwszy cie
ika'\vych, kazala ją przc1nieść do szpitala. 

Miasteczko ,,- tarnogórskim. Okropne 
nieszczęśC'ie przydało Siię tu w ponkd:ziia
tek po potudniu. Niezamężna Machura 
znos,ila z górnego pomieszkania z wiadrem 
myd1i1I1 od pranJia, przyczem się potknęła 
1i spadla z e~ schodów n.a dól tak nies~ę
śli'wie, że po kh1ku chwilach juk nie żyla. 

Huta Laury. Przez spadające węgle 
zabity został ina ko1}alni „Rychtera" gór-

- Mówdę, że przed śmiercią wuj spi
sał ostatnią swą wolę. 

- Pewny tego jesteś? 
- Mam dowód oczywisty; patrz ma-

mo. 
To rzek?szy, wskazal bar-0no:wiej od

ciśnięte na bi:bule wyrazy, równie d1ai nilch 
groźne, jak.„Mane Tekieił f'ares", wYStępU
jące na ścia'!lie w zgloskach ognustych pod
czas uczty Baltazara. 

- Jest tedy testament - mówił w 
dalszym ciągu filip - a wątpić niie można, 
że oo.pisany został w tym celu jedynie, aby 
nas wydziedzj czyć, przekazać caly spadek 
Raufowi. 

Ml-Ody człowiek \V gnierwnem uni'eS'!e.
n iu odrzuciJ bvbulę z taWi.m impetem, że 
spaidfa za biurko. 

- Honoryusz jednak zarówno jak 
Raut przekonani są, iiź 1niema. testamentu -
tlomaczyla baronowa - to świadczYi. że 
nJile wiedzą o jego istmlemd.u. Praiwdopo
dobnie brat napisać go musial \v1 ostatniej 
chw,ili przed śmiercią i ukryl dokument w 
jednym z t:Ych mebli... MatksymiFiaru nie 
wychod:zr~ z pokoju od! dl~1żiszego czasu, 
:zfocilby więc Hoooryuszo\\ii oonliesienie 
sporządzonego aktu do rejenta, a Horno
ryusz nie miałby powodu tttić tego przed 
nami. 

- To pra\\.rda - zawolał filip. 
- Odnailaizlszy ów fustament; mag8t<>j 

śmy go z.niszczyć. 
- Masz sluszność, mamo ___, prey. 

twier<lznl syn z radością. - Stati przy 
drzv,iaich na: straży. 

Pami de Garennes zadość uczyni.la ż.ą
d an.iu Filiva. 

- Czyń bez oba.W'Y1 pos.zuktw.ain.i'ai -
rzekła - nfkt ci~ ule zejdz!Ie znienacka. 



mli!k Gróbek. . Trup~ przent!e$0no do laza
retu knapszaftowego. Grobek zostawja 
po. soJjile .~ń~ ~. 6 n~ro.slych dzieci!. 

Załęże. Na tute}szej kopalni „l(Joofa
sa"' stato się straszne nieszczęście. Pe.
wlien di.skacz wpadł zeszlą sobotę razem z 
wózkiiem do dZliiury·i zabił się na mieJscu. 
W następnym dniu spotkał ten sam los pe
v.;nego młodego robotnika galicyjskiego 
który z wózk~'em spadł z wysokośdi 42 m~ 
trów. Podczas transPortu do lazaretu wy. 
:z\i10nąił' ducha. 

"1iadomości ze świata. 
Z Rosyi. Strejk1 podtrzymywame 

przez partye rew.o!ucyonistów sprow:atdza
ją straszną nędizę .na rqd:ziiny fabrycznych 
robotników. W Putifo1wskich zakladach 
żelaza ,n stali zajętych byfo1 13 tysiięcy ro
botn1ików. ich r•od~rny liczą 60 tysiięcy 

. dusz. Z powodu dwumieslięcmegQI strejiku 
kobiety i dzieci chodzą gtoono. 

W warsztatach SoiI'1J11owskich, budują
cych lokomotywy, pozoistafo bez chleba 14 
tysięcy robot111iików; kh rodzi'!l,y wynoszą 
razem 42 tysiące głów. Najgorzej wyglą
da ,,. fabrykach Iwanowskich, gdzie cd 
trzech mi<esięcy strejkuje 35 tysięcy robot
·ruhków. fa;bryiki tracą dz,ieinnie na koszta 
adl111iil11istnacyjne 30 tysięcy rubli, a robotni
-cy 20 tysięcy ruM~ zarobku. faibrykL stra
vily dotąd 2 miU01ny a robotnrcy miliian ru
blii. zarobku:. 

moo i nędza wszędzie p~nuje między 
robotnikami, i ich rodzinami. 

Z rokowań pokoj()wych. Wri.tte w 
swej sobotniej odpomieidzi na warunki ja
'Pańslcie, zaznaczył, ~e Rosya <JJn~ żaidmgo 
kraju nie o-dstąpi, ani też kosztów wojen
lflych nJe zaplad, bo nie 0tnai, tylko Ja:ponóa 
ro.zpoczęla wofnę, o,na też za ruią cdpowie
dz:iaJna. Rosya jest da dalszej walkir przy
got<l\\IR'tlaJ, 1rnie prosiła o rozpoczęcie roko
wań pok1ojowych, jako państwo pokonane. 
futioslai wpra\Vldzie liczne klęski, ale n~e 
jest tak pobitą, ż e1by musta!a prosić 01 pc1-
kÓj it t>01 upokarzający. Rosya pragdiie tak
że pok<lju, ale nie ubliżającego, jak była 
zaJ\YSZe za 'P'Otkojem z Japonią. RO'Syia woj
ny ni·e wszcz.ynafa i można jej tylko t0 za
rzucić, że zaniedbrułai przygotować si:ę 111a 
zaczepkę., do której Japoill\;a od lat 10 się 

przygotiern~ała. 
O godzi!Die 7. wieczorem zamknięto 

posiedzenńe . Delegat rosyjski Korostowec 
oglosil urzędową krótką wuadomość z. te
go posiedzenaa. 

W nt:ictdzielę nie by!o I>OSi·edzc111Ja. W 
ponn'edzia~e;k o godz. pól do 10. ra11101 ze
brałB 51;1ę _ pelnomoc11icy ponownie załatwia 
jąc pierwsze trzy punkty układów. 

Do Londynu telegrafują z Portsmouth, 
że Wlitte m:at prywatną rozmorwę i wy
mqenił trzy wwody, dla któryich w Am:e
ryce morą stronę Japonili. · Najprzód Ja
ponia um::ala \vmówjć w Ameryka1I1ów, że 

JvUooy cuowliek zrobił śpiesznie prze
głą<l mebl\i , znajdujących się v.~ pokoju. 

Wszystkie klucze tkWliify w zamkach. 
Przepatrzył najplienw szufla<ly w siurku, 
ale nk l\v , nich nlie znafazł. Następnie u
niósł w1ieko heibanowego pulpitu a omalo 
ni.e krzykinąl z radości. 

- Nie potrzebmvaliśmy szukać długo 
- zawo1ał - oto testament. Z01baczymy, 
czy wuj chciia~ nas wydzh.®z•iczyć. 

To rzekłszy, zabierał się rozpieczięto
wać w.i-adomą czyteln'ikowi kopertę. 

- Nie rób tego! - przestrzegl~ baro
oowa, pcn.vstrzymując rękę syna - <lu!)h
!kait testamentu zlożony być może u nota
ryusza, lub też Raulowi, mimo {)lhludinych 
jego zape\vni.eń;, znanai treść <lDlkumentu, 
którego naruszein11e stanow\iloby obciążają
cą nas winę. Czekaj, pókil reje1nt nie bę
dzie za-\vliaqo.miony urzędow1nfo o śmerci 
hrabiego, wówczas, jeśIJi nie zrobi wzrman 
ki o ostatniej woli, spisanej przez n~ebo
szczyka, zaspokoisz b~kamie ciekawość 
twoją. 

- Słuszna uwaiga, mamo, tymczasem 
zachowam to u saebbe - m6'wil f1ilip, wsu
wając kopertę do ~ie.szeni. 

Dosze<ll.r ich uszu odgłos zbliżających 
si~ kwków; pallli de Oarenne;s zajęla s.ptilesz 
nie opusziczone przy lóżku zmarlego miej
sce, a f1ilip stanął obok ndei, przybrawszy 
smętny wyraz twarzy. Nai wogu ukaz.ar 
'Sie Raul. 

- Załatwiłem wszystkJie żądane w ta
kich razach foi:małności - rzekt. - Spdiscr
ny akt zeJśoia„. jutro będe mial upowainie 
.nie przew1iezlet.niai zwłok oo ComP,Iegne ... 
o czwartej po poludmu furgon progrzebOi
wy xajedzie dl ranna ziwk>k, w którym 
owa rzyszyć pr.a~ne-

· walcZ4l ~ tylko za S"Wói,. ale także .za ~~,,_ 
teres. 'ArnerykL Dalej, że Rosya z.aniedba
lai przedsta~ć spratwe swnją .'przed Euro-
pą ·i Ameryką. · 

· · A trzeci powód, że Ameryka jest ży
człiws.zą Japonti, arntern Ros~, jest ten, że 
żydz:ii w. Ameryce pracują 1nad' tern, aż'eby 
R;osyą \VI <Jtzacch śW1ilatai z'Ohydzić. W1iitte 
postara SH~ ·o to, aby w; prasie amerykań- , 
skiej przedstawi~ stosunki rosyjsikJie "yi, prai· 
w.dziwem św1etle. Pomówi! także z re
daktorami1 żydowskiej prasy; w Ameryce. 

.Z róiny~łi stron. 
Hamburg. Jak 'clonoiszą z Hamburga, 

Wywarlo tam wieLkie wrażenie znJiJmdęcJe 
wla!śctidela tamtejsz.ego domu baink-01Wego 
pod firmą Miiiller u Beclker. O ile zdol.aino 
na razve stmerdz:i!ć, braJrnlie w kasie prze,
szJo 200,000 marek. Aresizt01waoo dWióch 
urzęd!tiiików jail\io podejrzanych o Wlspóbni
ctwo w oszustwie\. - ·W Karlsruhe ba:nkier 
Stresser odidat się w ręce prokuratora. 
Sprzeniewierzy~ on -0kolo 200,000 marek. 

Rozmaitości. 
Jenerał .zamiast ciotki. Jeden z, dz;ien

nuków aing,ieisikich opowfaida następujące 
prawdziwe, rzekomo, 2'darz.enie: Ciotka 
pewnego bogatego amerykaniina zmarłai w 
Austral(i1. Kochający siJostrzenliec, pragnąc 
aby z1wfokr jej spoczęły n<JJ z\i.emi rodzimej, 
zairzą<lal telegraficznie przyslania cialcu do 
Stanów Zjednoczonych. Ody je~nak tru
mna nadeszła, zna1lezilono1 w 11liej, zamiast 
ciiotki, zaibalsamowane Z\v!o1ld mężczyzny 
w stroju jeneralskim. Oburzony siiostrze
ni1ec zatelegrafował natychmiast do Austra 
m 11 wnet otrzyma! ztamtąd odpowliedź na
stępującą: „J en.eraJla proszę zatrz,ymać. 
Zaszła pomyłka. Cfotkę pochowano tutaj 
z honorami \VIO•jskowemL" 

Morderstwo w Muzeum. Sensacyj
.nem morderstwem zajmuje się obecniie ca
la Praga. Otoż stróż nocny, Wacław• Sza
na!, czuwający nad bezpieczeństwem pra
skiego Muze'um artystyczn.o-przemysl01wc 
gol, zostat zamordowany, a sprnwcai zbro
drni powi1esil s.i,ę. Na podstawie natychm,00.
stowego śledztwa policyjnego i miejsco
wych oględzin, przebieg zbrodniczeigo czy 
nu przedstawfa się w naistępujący sposób. 
Jakiś nieznany mężczyzna 1od trzech tygo
dni byt cOO.z~ennym gościem muzeum, w 
którem robi! skice i' zapiski. Zdan~em prze 
słuchanych urzędników Muzeum, morder
ca ukrył się w n~edzielę popoludnnu w sza
fiie ze starożytnoścbami o wartości z górą 
L00,000 komn. W tej samej chwtifii, o go
d~.i.nie 11 w niocy wsiZedl stróż nocny do 
sali ze ślepą latarką w ręku. Złodziej rzu
cil siię na niego z nożem kuchennym, a na
padnięty pobiegl do. aparatu syginalowegio. 
ZllOdziej przeszkodził mu pójść do sygma-

- Wyjechaiwszy tak późruo, nie sta
niecie tego samego. dnia \\1 Compliegne - · 
zauważy! f,1tip. 

- Zatrzymamy się na noc w Bontar
me„. dziiś przyjdzie Ieikarz stwiierd'zuć z.gon 
biednego naszego wuja ... jutro rano z za
kładu pogrzebowegoi przyślą żał<Yhnilków 
z trumną, do której prz.ytW\i.e11dwnai będzie 
blacha z. datą urodzenia ~ śr:nle:rn1 hrabi,ego 
de Va1dans... Muszę jeszcze dojechać do 
Compilegne dlai zarządzenia potrzebnych 
przygotowań i zamówfieni.a nabożeństwa. 

- Utmdzi.sz. s~ę zbytecznie, J:mchan:Y 
Raulu. 

- Odpocznę później„. Tutaj ty 1 ciocia 
zastąpic;ile mn~e raskawlie. 

- Możesz być peiwnym, mój siostrzeń 
cze, że nie porzucimy na chwilę zwlok me 
go drogi'et.go brata... Przedi odjazdem wy
pada d być u notaryusiza nieboszczyka. 

- Pam~ętalem o tern. 
- Ah ! - z.aiwofaJ filip. z 1n:iepokojem 

- bykś u niiegD? 
- Taik jest. 

XVI. 
Co ci pow!tedział? - dowliadywal 

się syru baronowej glo.sem drżącym, nie 
mogąc zapanować 111ar,.. silnem wzrusze
niem - czy ma u siiehle zlożony testa
ment? 

- On przekonany równiież, że wuj nie 
zosfaw:il ostatniej woli na rJismie ... gotów 
ty1ko przedstawić nam rachunek walorów, 
znajdującyieh się tak u nliego, }a.k 1u w ban-
1ku a stan{)l'W!iący;ch gotowiiznę spadku ... rai
dzit zostawJć interes sukcesYi ,\vlaśdwe
mu biego:vv',i rzeczy. 

- Sniadarme na stole - rzekł, wcho
dząc do pokoju Hooor,yusz - sądzilem, że 
pani baronowa i1 paoov.1fe potrzebują cum 
się Pokrzepić. 

lll i zamor<k>wal stróża 40 uderz.e.nram.L no
$. M,Qrderca chciał nastepnłe udec oo °"" 

. grodu po sznur.ze, wlszącym u okna; s1J11ur 
urwal się jednak 1' m(mlkirca spadt z WysO.. 
kości 6 metrów, lami:ąc praJwą reke 1 pra
wą noge. NastePllJie paczołgal się do paJW1 

lqnu w. ogr.odzie z.aielisnąl na szyję rzemień, 
a w dodatku cztery razy ugodzi! się nożem 
w o1rolkę sea;a. 

Przygoda miliardera. Pata!lnai przy
gioda, spotka.lai ameryikańskvego króla kole
jowego Gouldla. w czasie jeg()I podróży po 
Szwajcaryi. Jechał on z Lucemy na sanno 
chodzie z żoną i synem u ruiedaleko l(iiss
nachtu zetknął siię z chlopem, który nie 
chqjjał mu ustąpić z drogi. Palacz. Goulda 
chdal ostatecznie przejechać wóz chłop.ski 
ciągn1ony wolami', .allel eref'gkz:niy, Szwaj
car ·Obatożył biczem podróżnych w samo
chodzie, szczególnie cię~kie razy. spadly 
nai żonę i· syna miliardera. 

\Vęsoły kącik. 
Humor Amerykański. 

Cierpliwy. Mlody człowliek st-0ti na 
rogu ulky ~ rnbim fa.godne wyrzuty pafilJilie 
z którą Siię spoitlkat w tej chwtilii, że spóźni
ła się na, umówiooą schadzkę. 

- Ależ Johrute, spóźnJifam s1ę tylko -0 
20 minut - odpowiada painna. 

- T.aik - brzmi lagiodna odpowiledź 
- ale pomylilaś się co do d.niia,, a ja tu cze-
kam od wczorajszego wieczora. 

* 
· - Wiie pan'L co mi się śrnilo ostatniej no 

cy, mi.ss Ido? ż~ pa:nią pocalowalem. Co 
to może 0t.znaczać? 

- Praiwd.IOpodobnie, że w nocy we 
śni'e jest pan mnnej nJiezręcznym ni1ż za 
dnia. 

Od Redakcyi. 
Panu Janowi Ciesielskiemu w Baukau. 

Na życzenie Rodaków p. Brejskil Wl Bo
chum przyjmuje tymczas()!Wo skfad:ki na 
„Sw!iętojózafacie". 

Wiabożeńsfwo polskie. 
Eickel. 

Spowuedź św. od soboty, 19 srerpinfa 
rano. Kazainiiai w niedzielę o 012 i o 4-tej. 

Rotthausen. 
Spow•edź św. od soboty, 19 si'erpnfa 

po pol. - Kazania w niedzielę ai 11 ii o 4. 
Bochum. 

W kości'ele św. Antoniego w n~edzielę, 
20 sierprnia po pot o 4 kaza1nie, ai portem 
sposo'bność do spowjedtzu: św. 

Uwaga. W niedzielę, 20 sierpnfa przy 
pada w tutejszych ioRoUcaieh Uroczystość 
b odpust Matki Boskiiej Zielnej. 

- Masz slusz1ność, mój przyjaciefo, p0 

siilek niezbędny przy czekających nas tru
daieh. Przejdźmy, docµru. do sa11i jadabnej, 
Jionoryusz zastąpi ,nas tutaj. 

Jedząc pospiesznie, zrndagowalno iza
wiadomien1e o śmierni i ulożono listę osób, 
które wypadało zaJ)'rosić 1nai pogrzeb hra ... 
biego de Vadans. 

Przy stole Siieictvieli bardzo krótko. 
Przed opusziezeniem P3ilacu R~ul wy. 

daf rozkazy ttcmoryuszorwti co do dru1ko
wama i rozeslania biJetów zapraszających. 

Baronowa z synem porwróaila d0t pako 
in zmarłego'. J aik tylko sami pozostali, fi~ 
lip cd.ezwaJ się do matk~: 

- Styszalaś, matko, n!iema ·iJnnego te
stamentu, pró~ tego, iktóry mam w kiesze 
11Ji. •• 

- 1 alk -- odrze1kla pruni de Oairerunes 
- i możesz teraz bez ,obarwy zobacz.yć, 
jaiką część mój brat nam w nim prwzna
czyt. 

ftili'P wyjął z kieszeni• kopertę, której 
część górną przeciął scyzorykiem. 

Arkusz parpieru stemplowego, wlożon 
tam przez. hrnbieg-0, pµierwszy wpadt mu 
W\ oczy. 

Co to jest? - rzekł zdZ1iwiony. 
I półgłosem odczytal znane już czytel 

ntikowi J)Olkwitowainie Mikolaia Vadarrne z 
l()dbioru d:zi·ecka, wystarwione na funię łfo
nmaty Levebre. 

Ustyszawszy naizwiisko Mrko1aja; Va
dam~. PaJP„ri de Qarennes zaW'Olara: 

- Va~ame ! ależ to nazwisko twego 
s1użącetgo. 

- Tak jest - odpowtiedzia t fili.P' -
Juliusz Vai&łtnei poch-Odzru z NaJntooiI·le,

. łfaud~in, a Mlitkola;i Vadame ·!est jego ojcem 
. aAe to tam nKe v.ryjaśni:a. co znaczy ten pa

pier ... 

~·:. lfotst-Rliłwr·. . · · „ 
Przypommam kochainym Rodakom t 

RodacZJlrom, it w piątek 18 srerpnia przy
pada w tutejszej parafii 24-godztnne nabo
żeństwo. 000.ZilnaJ dfa nas Polaków Jest 
wyznacronai odi 3--4 '\\~ sobotę rano. 
Wszystkich Rodakówi i Rodac21kf1 „ proszę 
ażelby się jaik naj]Jilcznriej zgrotnadzillJ na U: 
godzinę. W. R. (d) 

Baczność Polacy z parafii Hamborn ! ! 
Donoszę szan. towarzystwom i wsz,y -

stkim Rodakom zamieszkałym w paratii 
Jiamborn, 'iż J>iehirzymka do Kevełaer od~ 
będzie się w niedzielę dnia 20 ł 21 sierpnia. 
Program welgrzymk~ fest następujący: W 
niedziel~, dnia 20 sierpnda rano o godz. 07 
odbędzie Siię w kośaiele farnym msza św. -
dla pątników, a o godz. ~8 zostanie udzie
lone bliogoslawllieństwo. Po blogoslawUeiń
stwie udajemy się w procesy~ na dworzec 
do Neumuhl, gdzie odjeżdżamy nadzwy
czajnym p.ociągiiem o godz. 8 minut 48. Od
jazd z Sterkrade '°' godz. 9 min. 1. Przy
}azd do. l(evela:er o godz. 10 mm. 52 przed 
pol., gdz;ie się udamy w procesyi do ko
ściola w następującym porządku: Naj
IYk.ny; dwie panny w bi'elU ponvosą ch„>rą
g·iewki, potem po.stępować :będą dzieci w 
bieli (aniołki) za temi1 !)Ostępują panny. 
które poniosą godla, oznaczające „ Wiarę''; 
„Nad zieję" r „Miłość", oraz. koronę Maryi 
i tnine oznaki. Niewiasty i panny Bractwa 
R.óżańca św. z ttambom, Ober-Marxloh, 
BmclchausenJ i Marxloh. (Zabrać należy 
medlaUki). Niewiasty i panny nie należą.
ce dbi żadneigo Bractwa. To:w. św. Bairba
ry z ttamborn, Tow. św. Stan~~a.swa z 
Marx1oh, T-0w. św. Pioira i Pawła z 
Bruckhausen, Tow. św. Wawrzyńca z 
Ober-Marxl-0h, Tow. św. Antoniego z Ne.u
miihl, Tow. św. R:otra i Pawła z Bus.ch
hausen, Tow. św. Andrzeja z Ober-Main.
loh. Członkowie winni się w oznakt to
warzyskie zaoipatrzeć. Rodacy, którzy do 
żadnego towarzystwa nie należą, winnti za 
miejsc.owemi towarzystwami postęPować. 
Rodacy z okolicy Beck i Mei<lerich chcąc 
się przyłączyć do pielgrzymkit chętnie zo
sta;ną prz.yjęci. BiLetów można nabyć u 
pp. przewodnkzących miejscowych to:wa
rzystw, oprócz tychże u p. Lisego \V Jiam
bom, Alleestr. 24, w Bruckhausen ks. pol
skiego, Lui·s~nstr. 3 i rektora Kott-eira, w 
Neumtihl ks. rektora Schilnnanna i u ko
ścielnego, w Buschhausen u kośaiielnego 
Bramhoffa przy kościele, w Marxloh u ks. 
ks. kapelanów Ostropa i1 Sass.e'go oraz u 
kościelnego, a także na dw"orcu w Neu
miihl, i to już od dnia1 12 sierpfliia kaMego 
czasu. Cena biletu z I>Owrotem z Neumiih i 
2,60 mr., z. Sterkradei 2,50 mr. Proszę szan. 
czJonk6w i Rocbaków, aby przed cz.asem 
kupili bilety w powyżej wymienmnycłt 
miejscach, a nie czekali do ostatniej go
dziny Old1jazdu. O<liazd z l('elVelaer w PO· 
nliedzialek 21 sierpnia przed pot. QI godiz .. 9 
minut 31, przyjaizd do Sterkrade o godz. 
11 mri;nut 16, do Neumtihl o godz. 11 miin. 
27. Udamy się w uroaystym pochodz ie 
do ko~oilola farnego, gdzie będzie 21akoń
czenie pielgrzymki i blogoslawieństwo. 

Sposobność do spowfodzi św. dla pąt
ni1ków. będZlie w sobotę rano od godz. 6 i 
po pol o gooz.. 3 i to -dla Polakóv..1 z Osta
ker, Bruckhauscn L Marxl-0h w ikościlele 
w Bmokhausen, dla Polaków z ffamborn, 
Ober-Mairxloh, Neumiihl L Buschhause.n w 
kościele w Neumtihl. Nasz dupasterz pro
si, aby o ile możoości w sobotę do spowie
dzi św. przyjść. Do Stolu Pańskiego moż
n<ł! przystąpić w niedzielę rnno w mtejsco
wym kościele. W p,ielgrzymcie do Keve
lear bierze dwóch 'księży polskich udział. 
W l(evelaer (czas będzie oznajmiony) bę
dzie kazanie polskie i. Msza św. n.a inten
cyę pielgrzymki ze śpiewem polskim. 
(Panny i dtiec,u (aniotki) w inny się stawić 
w niedzi elę rano o godz. 7 \v, domu stowa
rzyszei'1 (Vueinshaus) obok kościoła far
nego). 

Uwaga: Dla pp. przewodniczących i 
Rodtaków ! D<lY przybędzi.emy na dwo
rzec w Neumiihl nic powinien faden z 
czl.onków ,i Rooaków prędzej do wozów 
wstępować, dopóki urzędnik do tego nie 
zawezwie. To siię tyczy także odjazdu z 
Kevelah. O jak najliczniejszy udział w 
powyżej wy:rnieni·onej p;ielgrzymce ~· o za
stósowamie się powyŻej wymienionego 
programu prosi Maciejewski, 
prz.ew. Tow. św. Barbary w ttambom. 

Wiec przedwyborczy w Steele 
odlbę<l1Jue się <llnffiai 20 sierpnia o godz .. 1 L-teJ 
przed pot w lokalu -p. Prycai Drees, uhca 
I Rottstr., na który szanownych R:odaków: 
z St~elłe ~ okolicy.· zaiprasm 
Miejscowy komitet wyborczy polski dla 

miasta Steełe. · 



Wiece ~noczenia za.w. J)Oł." 

odbędą sii ę w 1t1i~ele dmai 20 sierpnia. w 
następujących mi'ejscowoścłach: 

·W Derne Po pot. o godz. 4 w lokalu p. 
Lang:enbetin. 

W Sodingen przed pot o godz. 11.Yz w 
Io.kału p. Teodora Nothe. 

·W HOl'de po pot o godz. 4 w sali p. 
Lenze: zum Brtickenkopf. 

W Erle-Middelich w niedziebę 1d!nia 13 
Slierpma J)<)! pot. o godz. 4 na sailit p. Gehb, 
pny ul. Bismardkstr~ 

I( onrerencya mężów zaufamn1a odbędzie 
się w nied;zelę dna 20 sierpnia w, Dellwig 
w lokalu p. Hesse; J>01 pot. o godz. 4. Za
prasza Siię wsz.ystk1ch delegatów oraz mę
żów zaufain\ia z Bottropi, Dellwii.g, -oraz 
wszystkich bLllŻSzy\ch miejscowości. Pro
siliny o !Jicl)ny udział w nlied-zielnych wie
cach, poniieważ w obecnem J>Olożoo.iu pio
wmny Wiece każdego robotnlika ·iintere5Q
wać. 

.,Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Baczność Rodacy! 
ł po\v'Odu innego prziedsiębiors.twa 

mam zamiar sprzed.lać moje gospodarstwo 
w powieci.e koźrmnskimJ, prow1. poznrul.ska. 

10 mórg pszennej ziemi, morga dWIU
kośnej tąJd, z budynkami, żywym t mar~ 
twem inwentarzem lub bez, albo na par
cele. Parcele po 3, 4 albo 5 mórg. Cena 
podług ugddy. Warunki bardzo dogodinle. 
Zglosz.einia, przyjmuje :wtaścidel (2) 

P. Klimek, 
Recklinghausen-Sild, Konig-Ludwigstr. 84. 

Mamy do sprzedania trzy rzadko W,ę
knie odbudowane g.ospadarst\\~a pod Trze
mesznem. 

\ Gospodarstwo 108-morgowe w tern H.1 
~ mórg ląk z torfem, 1 klm. od szosy" zdro
: wa, żytnia ziemia, budynki masyw, in

'\1-ent. żywy i martwy nadkompł. 
Gospodarstwo 41-morgowe, w tern 4 

morgri Iąk, przy szosie, blisko miasta, zdro
wa, żytnia ziemia, z budynkiami i -catkowi
tem żnirwem . 

Gospodarstwo 8-morgowe przy m~eś
de, budynkt nowe, mas~~ cegły, stóso
wme <lla rzemieślnika. 

57 mg. dobrej ziemi w okolicy Witko
wa, z buds'nkami, żniwem i 111adkompl. in
went 

W okolicy lnowmdawfla 
Gospodarstwo 100-morgQ\Ve pole Bo-

1i'Ila, z dobrymi budynkami, z na<lkompl. 
żywym i martwym inweITT.tarzem, polowa 
zdrowej, żytiniei 21iemi, r.etSzta ·zLemia pszen
na, nie<laile~o od sz;osy. 

Gospodarstwo 20-morgowe z buidY\11-: 
kami, żnliwem i nadkompl. żywym i mar
twym inwentarzem. 

Karczma na Kujawach z 9 mlorgami 
ziemi w ielkile1j, bogatej wsi, J:cośc1ieJnei. 

Karczma pod Mogilnem z 18 morgami 
ziem~ w wielk:Lej, bogatej wsi.i kościelnej. 
nej ·wsi pod korzystnemi warunkami zaraz 
do sprzedania. 

Karczma z 24 morgamr ziemi w Wsch. 
Pr., w wietliki-ej wsi, z okoLkznemi wiel
kiemi fol wa rl\iami, wogółe korzystna okio- · 
lirca. 

folwarczek 500-morgowy z dobremi 
łąkami do wydz·~erz., mniejsze gospod. we
żmi·emy jako wpłatę na dz\ierżawę. 

Mamy jeszcze jedno gospo~rstwo 
pod Trzernesz.nem z 200 morgami ziemi. w 
tern ślicz.nJe. łąki. 

Okola. Majilna 130 g. buraczanej zie
mi, polożone przy szosie samo dila siebie. 

114 mórg dobrej żytniej zliemi z mJ.c
nemi: budynkami. 

10-20 mg. w okolicy Inowrocfawia, 
w wielkej wsi, ziemia buraczana, w pobl. 
2 mekszych faibryk 

Gospo.darstwa o<l nas kupiooie sprzt
daiemy przy jak niajmniejtszej wpłacie, a 
jeżeli ktoś już mai gosrpodarstWlo, a chdailby 
od nas większe kupić, natenczas weźmie
my jego gospodarstwo paid.ług u.mowy ja
klo wplatę. 

MI I( UL SKI, 
interes parcelacyjny założony w roku 1891 

Ln<>IWnodaw, Toruńska szosai 62. 

GosP<>ctarstwo moje w Borku powiat 
Koźmiński 11 mórg ze żniwami i masy
wnymi budyinikiami, przy gostyńskli'ej sw
sie, tolei, ·szkoła, kośdiól w miejscu. Sprze
daż zaraz ma nastapić. Zglosz.enlie przyj
muje Antoni Miękusiak w Borku, (Prov. 
Pm.en). (3J -- " -I . Pijcie !alewk~ ~ I 

Szai. lupc11 I P:rz11rsławco1 aa 1bcz1źnle 
Ul(LADANIE PALD. Materye układa w 

faldy podlug każdego wzoru, prędko ~ po ce
nach naitańseych. f ARBIEaNIA OALLUSCH. 
KE, PRALNIA W BOCHUM. Tel. nr. 911. 

polecani .najlepeze Ołllriale 

-. :4ł- ~ ey;ra:ria pols kie: . ~ * • Pille: Hmstede, Hernerstr. 259; Heue, 
Bahnłtofstr. 3, 32, 73, 134; Elckel, Rtib&lghau„ 
sen, Linden, Hattqeo, Laa1eodree.-, W'itteo 
Aaaea. W erno, Liitgeildor-tmuod, Mart-., ~-~ 
,strop. Watted$Cbeid, Kamen, Marten, Dortm~„ 

Kościuszko, Poniatowski, Korfanty, Maryśka, Sokoły Pflancerv Mexico 
" ' ';,/' ' 

również papierosy Narodowe~ 
Noblessy, Sokoły, Trójki i Turcfory, oraz tabak\' do zaż7wania we 

u • wielkim wyborze. - Przesyłki od 20 mr. - franko. 

Pranolszek Krajewski • lfattensobeld, 
hurtowny interes i generalny zastępca firm polskich. 

BaeznoAe ! 
w Herne i okolicy! 

Poleoam szanownym Rodakem mój 

skład Zelaza, 
maszJD 

do gotowania, szycia, prania i wyżdżymanil, 
Ol'alll 

wszelkich sprzętów kuchen-
nych 

po cenach jałt najtańszye.h. 
Zakupfone neczy odstawiam franko do dom.n. 

Za gotówkę. Na edplate. 

Piecyki do ogrzewania. 
S I a n i s ł a w J a n k ó w i a k, 

HEBNE, Neustr. ;15. 

·····=······ + W.BrUggemann ~ 
V w Gelsenkirchen III. V 
..,. Markgrafenstr. Markgrafenstr. ft 
• -==po=le=ca=;~;;;śc=i=a=w=óJ:::-=-- • 
V w razie wesół, chrzcin i wyjazdów ~ 
ft wycieczkowych. ~ 

• 

Taksamo p<>leca karawany pogrzebowe tak wielkie, 
jako też małe dla dzieci. - Ceay be.rdzo umiarkowane. - • 
Zam6Wienia przyjmuje 

-

Stefan Rejer, • 
Gelsenkirehen III, Markgrafenstr. 

oraz właściciel sam. 

••+••········ 
M. Miedziński w Herne. * krawiec polski i skład mebli + 

przy ul. Nowej, 
wykonuje R>dakom ubrania, pałetoty, spodnie itd. 

we własnym 

warsztacie krawieckim, · 
r~CZflC za dobr~ robotę i trwałe materye. 

Prócr: tego poleca swój · bogato zaopatrzony 

=== skład mebli ==== 
oraz towary łokciowe: pi\'kne ma
ter-ye na suknie, do JH>Śeieli, r\'
czniki, farłnehy itd. 

Wszystkopocenachnajtańszych! 

·. I .. ·. , . ·.: ,·. , '· . , -

Kupujcie 

Kupuj obuwie 
u 

WILH. D EWERT, 
w Gelsenkirchen Ili, 

którego skład obuwia jest największym i 
najstarszym w miejscu. Największy wybór 
wszelkiego rodzaju obuwia od najzwyklej
szego do nsjlepszego. 

Najlepsze obawie do roboty„ 
NaJwi~k. w miejscu :warsztat ~:repera. 
Skora usługa! Najtańsze ceny! 

-·-~··-·-·-·-·„-······ ł Fabryka paras'oli w Hetne : 

; składem kc;p~i;;;y i czapek. : 
: Bahnhofstr. 24. Herne Bahnhofstr. 71. : 
• 

naprzeciw Reichshallen. obok gościńca V 01ła. • 
Telef o n Dl'. 903. 

e Niedościgniony wybór parasoli 8 

•
• ed słońcą, i deszczu •• 

znanej, dobrej jakości _.-własnej roboty -,.. od l .) ) 
• do najwięcej eleganckich. • 

• KAPELUSZE • 
• na.jlepsze fabrykaty krl\]owe i zagraniczne, • 

D czapki, krawaty, bielizna, :rękawiczki, laski 8 
• itd. po rzetelnych, ta.nieb cenach. · • 

8 • ł Wszelkie reperacye ~ • 
• oraz powlekanie peratolł wykonywa. si~ na tyczenie na- • 
• tychmiast we własnym warsztacie dobrze i tanio. • 

• h~~~:.'h~i. Jan 1'1iiller~!r!:•1i;~ • 
Q, Polska usługa Polska usługa! • • ••• • 

. a Baczność 
ldlT Rodacy! 
jedyny polski skład mebli oraz całkowitych 

wypraw w Wanne. 
ul. Bahnhofstr. 104, naprzeciw lokalu Schafera. 

Polecam mój bogato zaopatrzony skład mebli ma
szyn do gotowania, wszelkich sprzętów emaliowa~ych 
kuchenaych oraz w6zików dla dzieci we wielkim 
wyborze. 1 

Za gotówkę! Na odpłatę! przy odpowiedniej wpłacie. 
Kanapy i materace wykonywam 

we własnym warsztacie. - Stare ma-
-;raq: t~ra~e przerabiam spiesznie po cenach 
• // msk1ch. - Szan. 

Rudaków proszę ~,,,., : ,;,-..;:; :"'. -·~, .. 
. d 1 ł "-„ t-"1t.·)~ " .,. 
i na a o a- ";~~·;~; .. , ~. ··' : 
k · ri .rf'.'R>:~.'·, »:1 \ 

s awe poparcie -z~1;7:J:;?:. ·v r::. „ 
mego przedsię- r:. ~,,,;;-; - '' ·:;-- ·"' • 

biorstwa. Nie- ..... ,\!-.\>.-:. ,.: ' 
~„~-;;i~• 

każdego będzie: Swój do swego. 
Z wysokim ::;zacunkiem 

Jan Barań ki~ 
. . 

„ ...... , •\{':'· ': . ' 

111111 

S. Windmttller, 
Herne, Recklinghausen„Siid, 

Bahahofstr. 28. Boehumerstr. 129. 

W"łelkle zniżenie ceny; 
Cukier w kostkach funt 26 fen. 
Cukier miałki funt 24 fen. 
Pszenna mąka funt 12, 13, 16 fen. 
Smalec pod gwarancyą czysty funt 4 7 feu. 
Gruba tłusta słonina funt 62, 65, 70 fea. 
Przerośnięta słonina funt 70 fen. 
Czerwona kiszka funt 54 fen. 
Kiełbasa „Mettwurst", sucha funt 72 fen. 

ŚKiełbasa „Plockwurst" funt 88 fen. 
hwki funt 18, 20, 25, 30 fen. 

Margaryna funt 45, 50, OO, 70 fen. 
Kawa, jas.no i ciemno palona, funt 70 80 90 

. . o d ' ' ' • '1' 1,0 mr. o 1,80 mr. 
• .zy .zakupnie kawy i Dlargaryny daję znaczki rabatowe. 

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

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

N aj lepsze wino ,,Samos" z beczki litr 80 f;;;:-

Za druk. aaklad i redakcye od powtedzialny A n t :>n i Br e Isk i w B\Ą;hum - Nakl.adem 1 czdoa.kaml W:;d.11wnidwa „Wi.a rusa Połsk ! ego" w Bochum. 



llr. 187. Boobam, czwartek 17-ao slerpnl~llOI. Bo 

• od.denne pismo 11dowe dla Polak6w 111 obtzytnł&, pó§wl9•ou1 o§W1ai11 o:rąz sprawo& 1111odowym, ,politycznym ł zarobkoWJ•.:'l 

Wychodzi codziennie z wyjątkiem dni poświatecznych 
Przedplata kwartalmł na poczcie i u listowYch wYilOSi 
I mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
„Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

I Imię Bozi za · llarc I Ojczyzna ! 
Za inseraty placl się za miejsce rządka drobnego drukw 
ogloszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. Kto 
często oglasza, otrzyma rabat. - Listy do „ WianłS& 
Polskiego" należy frankować i podać w nich dokład-

pod znakiem .,t. polnisch" nr. 128. ny adres piszącego. Rękopisów sie nie zwraca. 

Redakcya, Dnlkarnia i Księgarnia znajduje si~ w Bochum, przy ulicy Maltheserstrasse. - Adres: „ Wiarus Polski", Bochum. - Telef o n u nr· 1414. 

Rodzice polscy! Uczcie dz.iecl swe 

~•6włć, czytać i pisać oo polsku! Nie jest 

": IPelakiem, kto potomstwu swemu zniem

czyć się pozwoli! 

.. z wypadków dnia. 
t':~ ~;, 

Niec w LisewJe rozwią7.any. 
Na wi~c niedzielny przybyło do Use

:wa \V Pr. Zach. kilka set wyborców. Ze 
branie byto prnwidlowo ·zameldowainei, a 
wójt m~ejscowy wyraźnie poświaidczyl, że 
odbyciu zebrani!a nic •nJie jest na przeszko
dzie. W rzeczy samej żandarm mi;ejsico
wy, wydelegowany celem dozmiowamia 
wieca, spokojnie czekat na zagajenie obrad 
[}opie.ro, kiedy przybyl pan Weigt, komi
-:sarz kryminalny z Torun1ila [ coś z ża1nd'ar
mem poszeptał, tenże wstał i oświadczy! 
że ,,,iec odbyć się nie może ze względów 
policyjnych, których - mimo zapytania 
- nie podał. Na wezwanie p. LedITTa Os
sowskiego z Gory1nia· rozeszli siię wzgory
czenii v.1iecownky w zupelnym spokoju. -
:Wobec czynit0nyich przez wladz0 trudności 
Rodacy w Lisewie i okoHcy tern gorli\viej 
ipowinni a1gdO'wać po domach. 

.p.r. Pu ekler jako szermierz kultury nie-
, mieckiej. 

Głó\rny ·wróg żyidów hr. Piickler, które
go illa rozkaz prokuratoryi głogowskiej a
resztO\vaino za niestawJienie si1ę na term,Ln 
zostal na 3SD marek grzywny skazany. 
Jak \\ iadomo, hrabia Pilckler jest ·w1laści
·.cielem majątku Klei111 Tschime na Sląiil}u, 
a tym razem stawał przed' sądem za obra
rzę i znieważenie inspektora w sąsiednim 
majątku~ lir. Piickler w Dbmruie swej za
uważył także iż Pomiędzy ludźmi; których 
iZatrudnia szerzy ku1lturę i cyiwilizacyę. 
Gdy prokurator wrniósl o 500 marek, zażą
dat hr. Pi'tckler gl01su 1 oświadczył, że \V 

lffiaijątku S\\'ym nie zatrudnia wcale !11liem-
' ców. tylko polskich roibotnhków. Dla cz~
go? To tłomaczą własne słowa Piloklera 
,.Z takimi ludźmi - mów:i1l - można ob
chodzić s1i ę zupełnie 1itnaczej. Maly po1i'
czek lub dobry szturchaniec w żebra (enn~ 
kleine Backpfeife oder ein guter Rippoo.
·triller) to wyborny środek, aby tych ludzi 
utrzymać w karbach." 

\\r słowach tych JJ!isze „Dz Len„ Pozn." 
odsloniJ hr. Pilckler charaikter pruskiego 
junkra). Jakiż to p!iękny okaz - - „kul
tury i ·wolności" niemieokiej ! ! 

Bardz·o slusz,nie ! Lecz 11Jie są też cza
sem stowa Pilcklera oskarżeniem dlla na
·szych painów \\ Polsce, że ·w robotniku tak 
mało rozbudzili poczucie godności wla
snei ! Robotnik oświecony potrafiłby na 
takie traktowanie hrabr:owskiemu narwa.fl
cowi dać jedyniie sluszną odpowiiedź, po 
której z pe"' nośaią zapatrywamia painia hra-
1biego zmil:inilyby się radykalnie. 

Widoki pomyślnego wyniku konierencyi 
pokojowej zwiększają się. 

Dalsze telegramy z Portsmouth po
twierdzaj~., że dotąd przyjęto już 3 warunki 
postawio,nie prnez Japonię; wiadomości ty
iczące się konferencyi są iedn1aJkowoż nieu-
1rzędowe, gdyż pełni0woc1n1c,y obu stron 
i.zgodzhliu się nie ogłaszać szczegółów z o
brad. 

Flota angielska wyruszyła na Bałtyk. 
Potężna angielska eskadra kanałowa 

rztożonai z 11 ogromrwch pancle!nników i 
krąż.olwnlików opuśoiła jua; S~itheald w dI10-
Cize 111a w-0<ly bałtycikiie. Gazety nil®'lieck.ie 
11iJe posiiadają się z bezsUnego gniewu na 
tę antyniem!Jecką demonstracyę, którn tem 
:v.ri,ększego -,-a.btcra znaiczenią. że król ain-

.gielsik~ Edward radą;c do Mairienbad1:J nie 
spotkiał się z Wilhelmem II., a od.meł-Jza 
illatomiast w. Ischlu Fr.aincis·ztai Józefa ce
sarzai Austryii•. N~emnLei ,chairakter anlty-
111icmLecki posnaidal zapal, z jakim w Anglii 
tym1 dniami przyjmowano flotę zaprzyja
źnionej Francyi. 

Telegramy„ 
P e t e r s b u r g. Manifest konstytu

cyjny zostanie ogłoszony 24 bm., tak przy
najmniej donoszą obecnie ze źródeł Pn'
watnych. Kongres rosyjskich związków 
włościańskiich oświadczył się za zaprowa
dzeniem konstytucyi na podstawie najlibe
ralniejszej. 

M e r a n. Pop Gapon przejeżdżał tę
dy samochodem. 

K o n s t a n t y n o p o I. W Smyrnie 
odkryto wielkie sprzysiężenie. Znaleziono 
80 wielkich i 48 małych bomb, aresztowa
no mnóstwo osób. - Mocarstwa zamierza
ją zniewolić Turcyę do przyjęcia kontroli 

. finansowej w Macedonii. 
S e w 1i I i a. Liczbę robotników tułają

cych s~ę z głodu po .kraju podają władze na 
5000. Wielu posiada broń. Władze miej
skie są niezdolne zaradzić złemu. Położe
nie jest groźne. 

B e rI i n. Zaprzeczają pogłosce, jako
by minister Budde zamierzał ustąpić. 

' Tylko nie bronić robotnikal 
Wytknęliśmy nieda·wno „Gazecie P-01-

skiiei", że w walce zarobkow.ej w Sakso
nii stanęla po stronie kapitalistów, pisząc 
o kapiitalistach tamtejszych, że mstal11 
przez robotników „rozżaleni i do ostai~e;
czności doprowadzeni." 

W odpowiedzi na odnośny artykuł 
nasz pisze pomiędzy innemi „Gazeta Boi
ska"; 

„Wliarus" pa.czytuje mam za zbro
dnię wobec robotników, że użyliśmy 
zwrotu „rozżaleni 1i do ostateczności do
prowadzeni" kapitaJ.iścli1 . Może „W'ia
rus" zakaże „powsze.chnym ro1zkazem 
do kapjta1listów", że nie w~olno ·im być 
rozżailolł1ymt? - Być może, że usłucha
ją. Dopóki1 jednakże „Wtairus" takiego 
powszechnego roz>kazu nie wyda fi mz
kaz ten pmvszeichni·e nie zostarni,e uwa
iny, czy będziemy pisać o „rozżalonych" 
kapitalistach, jeżeli kapitaliści będą 
astotnie rozżaleni. Nie mieliśmy powodu 
powątpie_wać w tym wypadku o tem, 
skoro pisma niemieckie podawały to ja
ko prawdę. 

Tyl/ei „Gazeta Polska". 
Gdyby „Gazetę Polską" :nie ciągnęło 

coś talk bardzo na stronę kaP1ita1Ltistów4 by
łaby z pewnością miała wszelki powód do 
powątpiewania o tem, czy kapitaliści byli 
istotnie rozżaleni i doprowadzeni do osta
teczności. Powód ten wini1en b,yl siię nawet 
iinaleść, gdyby „Gazeta Polska" pragnęła 
być bezstronną w tej walce riobotników 
z kapitalistami. Bo;wiem gdy „Gazeta Pol
ska" pisała o „rozżalonych 1i do ostatecz
ności doprowadzonych kapitalistach, wów 
czas kapitaliśai ofiairowaili robotnikom 14 
marek tygodniowej placy, rnbotni'cy; zaś 
domagali się marelc 15-tu tJrigodnliQ!Wo. 

I cóż się dziejle.? Oto za dini k)i!lka ci 
samL „nozżaleni ,i· do ostateczności dopro
wadze1'i" kapitaliści „Gazety Polskiej", o
fia:rują robotnikom już ni·e 14 marek, ale 
14 marek 40 fen. tygodniowej pJacy. Ro
botnicy si~ jesz.cze nie zgodzlhli, ho zgodizić 
się nie mogli. Oo dalej? Pio uplywi.~ je
szcze kiiilku d;nil kapitaliści dokladagą dalsze 
30 fenyigów i zobowięzują się placić robo
tn:łkom 14 m. 70 fenygów, chociaż wedlug 

„Ga:z·elty) Polskiej" już przy 14-tu marikaich 
byll rozżaletnii i doprowadzeni do ostatecz
ności. 

m~ kapitaliści więc, lecz rolbotniicy 
byli w. rzeczywistości dioprowa<l:zeni do 
ostateczności, gdyż w rpzedwnym razJe 
kapitaililści nie byliby; ni1gdy ustąp!Ili robotni 
kom. Dopierio po ty.eh ustępstwach kapi
talistów. strejk zostal ukończony. 

Dla niilmgo nli·e ulega wątpliwi0śd, że 
„Ga.zeta Polska" piszą,c przy takim stainie 
rize.czy o „mzżalonych" kapitalistach, sta
[).ęla PIO stron1e kapitaiLi'zmu. Rirz.eczY\Wli·sty 
przebieg meczy daje świ:etną odpowiedź 
„Gazecie Po1lskiej", której tyilko poinow.nie 
dać m{)żemy szcz~rą radę, że lepiej postą
pi, jeżeJi. swe dla 'kapi1talistów taik czule ser 
ce wtięcej na wodzy trzymać będzlile. 

A ter:az Zl()lbaczmy, iak wobec tych 
przygniatających faktów będących Wi ka
żdyim szczególe możHWJ1e najtrafniejszą od
prawą, przedstawia się napaść, kitórą w 
dalszym dągu wykonuje „Gazeta Polska" 
pi1sząc, jak następuje: 

" . . . w tym wypadku chodzit O< ro
botrnhka obcego, nie.p0Isik1iego, a ujmują.
cy się za tymi obcymi robotnikami „W1a 
rus" lłlie wi1e wcale, że uik:az1Ujle. - różki 
czerwone, że staje na stanowisku socya
lllstycznem. Myśm,y g'01 <la1wrno o toi po1-
dej rzewali·, a teraz mamy dowód w rę-

ku. 
Podkreślamy io dobitnie, bo wJeiu, 

którym Sl'Ję zdaje tam na l()bczyźnie i tu 
w kraju, że „Wilarus" jest pismem naro
dawem - powi1nni wiedzieć, żlel tak nie 
jest, że wsze1kie slOlwa „o uczuciach J>Ol
skJ.ch i narodowych" - to dla „Wdaru
sa" lep dla g{Jlnitwy za •czytelnikami, dla 
łowietnia '.Zlw!olenni1ków wśród rob0tnd
ków polskich, a w granicie rzeczy -
„W/iarus Polski" może sobie podać rękę 
ze socyalami1 - z „Gaz.etą Robotnicz,ą", 
„NaprZIOdeim", „:Ro.botnJlkarrrui", „Prvle
taryatami" i jak one się wszystkie ro
wią. -

Nas „Wiarus" nie.eh 'Ili.e uczyi, jak 
mamy wyr.aibiiać sympa~ye dla dio1n ro'
botn!iika, bo nam .nie o pusty frazes cho
ooi, ale o - czyny. (?) Kiedy przyjdzie 
nam bronic robotnika po.Jsikiego tu w 
kraju lub tam nai obczyźnie, to po rndę 
i naukę do „Wiarnsa" nie pójdziemy. 
Mamy własnego doświadczenia ( ?) do
syć." 

Talk wola, z butą i śm1ieszną zarozu
mial'Dścuą „Gazefa P1olska". 

Pismo t10 twierdzi więc, że Wia
rus Bolsiki" pokazal róŻiki, oo•cyalistyczne 
ponieważ wystąpil w obronie robotn1ilk:ów 
rnemieckkh\, i dodaje, że posiada teraz na 
to dowód. 

Jak teraz wygląda ów dowód „Gazety 
Polskiej": Nie mylimy się, że „Gazeta 
Pclska, której twierdzerniiom naga rzeczy
wistość sama klam zadała, jak to lepiej 
W!ogóle stać się .ndei moglo, ów dowód swój 
na rzek'Om1Y socyalizm „Wiarusa P.olsikJie
go" ukryćby pragnęła teraz jak najglębliej. 
Co „Wiarus Po1s:ki" p1itsal i staino1wisko 
któ~ zajął prze.diw kapitalistom w Sakso
nii, było najsluszni·eisze w św.iecie i spra
widziifo się Sll()'WJI w Słl()IWO. 

Pozostał zaś jedynie dowód - b to 
świetny, że „Gazeta Rolska" stan~ła naj
niesłuszniei po sitronie niiemieokich kaptlta
Hstóiw, wobec oz.ego powtórzyć możemy, 
co pisaliśmy w pieriwszym airtykule, ze 
„kapitaliści obrony polskich gazet, które 
chcą uchodzić za ludowe, wcale nie potrze 
bują, a już chyba najmniei kapitaliści nie
mieccy". 

Że „Wiarusa Poł~iego" polscy prz:yja 
ciele ka,rpitałistÓW\ pragną przy każdej spo
sobności okrzyczeć socyalistą, to rzecz ro
botni'kom polskim na OlbcZiY:inie r w Polsce 

~~~~~ „ '„~ ... "·"''ł""41 
dobrze znana tiJ wywofuje chyba uśmiech: 
ipotitowanJa, bo świadczy o bezSli1lny1rn 
gniewie wrogów „Wiarusa Palskiego". W 
śwrie!żej jeszcze mamy pam'i.ęc1 polemikę p. 
DziembowskieglO wie wygasłym „Kurye
rze Poznańsik)im", chooiaż p. Dz. trochc; 
zgrabniej w0.iąl się do <lziela jak „Gazeta 
Polska". 1 ~.i 

Co dziś o „ Wiarusie Polskim" pisze 
,,Gazeta Polska" jest znów prawie słowo 
w słowo wyjęte z gazet centrowo-hakaty
stycznych a la „Tremonia", „W.estfaeliscl],e 
Vohksz.tg." i:bd. 1iitd. tak jak „Gazeta Polska" 
podług tych samych gar.zet centnOłWJych zo
hydzala stararuia wych!odźtwa o lel)szą O
piekę duchowną. 

Odpownedz,teliśmy ~ylokrotnie hakaty -
storn demtrowym m ich napaści tego r<l!
dzaju, iż dziś tylko spokoj~ie napilsać mo
żemy, że tyczy si1ę także mutatis mutain
{Lis „Gazety golsk,liej", co pisaliiśmy o cen
trowy.eh hakatystach i giierrnamdzatorach. 

Smutne, afo prawdziwe! 
„ Wiarus Polski" za wiele broni robo

tników polskich, takie jest zdainie naszych 
panów z Pozna1n11a i '0kolicy, tym sądem 
starają się wiaLqyć przeciw „WiarusOIWi 
Plalskiemu" i wychodźtwu wogóle. „Wilai
rus Polski"' zaś stoi na straży illlteresów 
calej Polski, aYe na tej podsfaW1ie bmni 
przedlewszystkiem interesów ludu polskie
go i polskich robotnik6wi, których jest or-. 
ganem. Skrajna stronni1czość i zagvrożdże 
nie się w 1itnteresie osobistym n~e pozwana 
jedtnakowioż pojąć pan<Jm poznańskim tak 
1naturaLnego stanu me.czy. 

Gdy choozilo () zaprowadzenlie w.yż
szyieh 'Cel w państw1e niemieokiem 
„Dziennik Poznański" kiLłkaik11otn)ile wystą~ 
pi.I za clamt i ostro potępµał parlamentaIU1'e 
1~olo polskie~ że nie gilosotwal·o za etami. 
Wysokie cła wychodzą 1na k()(rzyść malej 
garstki agraryuszy polsikich, szkodzą na
tomf:tast szeroiklim wiarstwom ludu polskie
go, od którego rozwoju i powolcizenia d1-
foko wtięcej zależy pomyślna prziyszloś..; 
nasza : .k od owych !kilku agraryusz1y. 
„Dz.1enini1kowi P()z.nańskiemu", który prze
dewszystkieim jest organem szlaichty, nikt 
tego taik bardzo za złe nie brał, że stainąl 
na stanowisku Sikrajno stronnJczem pomija 
jąc Jinrteres całego spofoczeńshva. Za ro 
jednakowoż, że ,„Wiarus Polski" ja!lm or
gan robotników polsbch staje w obr:001ie 
tychże robotników, napadają na niego bez 
ustainnie painowie poznańscy, choaiaż -
J)Owtarzamy - przyszfo·ść .narodu 1nasze
g-0 ściśle zlączo1na jest z ludem i robotni
kiem polskim - daleko \Vlilęcej niż zei szla
chtą polsiką, która w porów1nan'iiU z ludem 
malą ty~ko tworzy garstkę i której lLcZiba 
Wi demokratyzującem się stale społecz.eń~ 
stwie prawie z mkiem kiażdym maleje. 

Już jak obecnie rzeczy sitoją, śmiało 
pownedzieć można, że broniąc ludu •U ro
botników polskich, bronimy przyszltości 
!Ila.rodu nasz ego. 

Tylko zagv.1ożdżeinie się w interesie 
os:obiistym ze szkodą dla ca.lego społeczeń
stWlaJ, arrrnbi1cya wybujała, chęć bezwzglę
dnego komenderowania ludem u jednlOStek 
iza1wdzięczających swe wpl,ywy prz~iważ
nie. majątkowi każe tym jednostkom zająć 
iooe staioow:i1siko. Na takie.m stan,Jwisku 
statie także „Gazeta P.rylska" - przyczem 
ni1e wchodzimy w to, czy umyślnie ·czy też 
z. braku z.roz'Umienia rzeczy. 

Polacy na obczyźnie. 

Dortmundzki „Dziennik" pisZie w 
swem sprawozdaniu o wiiecu „Straży" w 
Dortmundzie, że redaktor p. Kwiatkowski 
wpadJ z wielkim impetem na: szlachtę. Nie 



zgadza stę to z prawdą. Co p. I( wiatJrow
~sld pmviedziaf, tego: chytry „DzJlen.nikH nie 
· podal, by słę ciiyteJnky przekonać nte mo
gh, te napisał nieprawdę. Co mówił p. 

·Kwiatkowski, podaliśmy, w naszem objek
~m spraiwozdanitL Sprarwozdawca 
·„Dz·ien:ntiika" w sprawozda!llie swe wlal 
uczucia cz;ysto osobiiste. 

Niemieckie niebezpieczeństwo. 
Ciekawe u bardzo pouczające cyfry 0-

~?Josik> obecinie berlińskie biuro staity
styozne-cyfry, które powinny zwródć u
wagę rządów me na „żółte", lecz na nie
mieck!Ie niebezpieczeństwo! 

.Biuro berlińskie z woolkim nakładem 
kosztów spróbowało obliczyć wszystkich 
poddanych niemi·eckich, żyjących PO za 
gnarnncamL swej ojczyzny i poczuwający·ch 
Silę do przynależności z krajem. K0onsulo
wie niemieccy wielką mieli pm.cę, urząd 
jednak statystyczny przyznaje, że wywią
'Zał się z zadania tak chwalebnie, iż na pod
stawie iJch dociekań rnoiJna wyprowadZl'ć 
zupelnfo :nJ!le:rnal pewne dane. 

z wykazów tych okazuje się, żie Niem 
cy wystali w świat 3,029,514 polddanych 
swoich i że chociaż ojc01Wie cale niemal 
życ1e swoje przebyli zdaJa od ojczyzny, to 
jednak synom swoim nie wiyrobi.li poddań
·stwa w tern państwie, gdlz11e staly obrali 
dla siebie pobyt. Tym ·sposobem Jest za 
-granicą Nie:l!lilJec 7D0,710 osób, które są pod 
danymi nfemieclqiimi, a nigdy •nie widziały 
Niemiec. 

Najwięcej po<ldainych 1nJ1emieokich żyje 
w Stanach Zjednocz-onych - 2,669,164, r.aj 
mniei zaś ·we Wloszech. W Szwajcaryi li
cz.ba- poddanych pruskich przekracza 300 
tys„ \V .Rosyi bez f1ilnlandyi, za paszponcm 
niemieckim prze bywa 151, 102. 

Interesujący niezmiernie szczegół, że 
Niemcy zalewają coraz więcej państw.a są-

iectniie. - Tak np. maly L~semburg liczy 
aż 29.000 niemieak;ich poddanych, a Belgia 
posiada ich aż 64,000, Holandya 31 i pół ty 
siąca. Znaczna liczba niemieckich podda
nych jest także w Królestwie Polsk1em, 
gdzie tworzą oni cale kolonlie, zwłas7rcza 
wzdluż brzegów Wisły. 

Powyższe cyfry nasuwają wiele cie
kawych uwag. Niemcy uska_;żaią się za
wsze na naplyw „uprzykrzonych cudzo-
2iemców", a szczególniejszą gor~~wością 
-odznaczają się w wyszukiwaniu powodów 
do wydalania Polaków, pochodzących z 
in.ny.eh zaborów. Znane są pomszechnie 
.szykany, jaikim podlegają ze strony władz 
pruskich robotnicy polscy z Królestwa 11 
Oalicyi. A tymczasem Niemcy coraz natar 
.czywiej korzystają z gośdilnności innych 
państw, zalewając je swomi „pionierami 
kultury geP111ańskiei". A przytem 1I1ie bez 

Panna do towarzystwa. 
Powieść Ksawerego de Montepin. 

17) 
(Ciąg dalszy). 

ObaiWliam sPę odgadnąć - rzclkla 
pani de Garennes. - Przeczytaj testament. 

filip wziął arkusz papieru il czytał 
gJuchym glosent: 

„Ja Karol-MaiksymHian hraibia de Va
dans zap!isuję ca.fy mói majątek, ~
cy sześć m1Jfiooów sriedemlkroć sto tysięcy 
franków, mojej prawej córce .. " 

- Jego prawej córce! - przerwala 
baronowa z gestem z<lumrlmia. - On mial 
córkę! 

- Sluchaj dalej, moja matko! - rzekł 
Frilip, którego cwlo i:>otem byle okryta 

Czytal da~ej : 
„Mojej prawej córce, zapisanej w 

książkach stanu cywHnegoi w Com}liegne 
17 grudnia 1863 r. pod Jmieniiem Oabryeti 
de Vadains, ieórk1 hraibieg01 I(arola-Maksy
mihlana de Vatlans i Joamy de VieifviUe, 
umfoszczonej tegoż samego '<linia u Miikota
łaja1 Vadame, rolmka w. Nantelrll-fo Haiu
doiln, jako to zaśw1La<lcza dolączone tu po
kwli1t()!Wan1e~ !które ma slużYć egzekutoro
wi mego testamentu do rnklamorwanri~ mej 
córki ł wprowadzenia jej w posiadanie 
majątku ... " 

- Córka -=- zaw°'al Ril~p - jakaś nńe 
znajoona nam nasze miliony :kradmte! 

Tym razem baronowai przerwafa: 
- Czytaj dalej, czytaj! CZiYŻ nie wi

dzisz, że sied21ę, jaik na rozpalanych wę
glach. 

Młody człowiek czyt.alf <lailej': 
JMianię siostrzeńca mego Raula de 

Challims egzekurotem mego testamentu i 
pragnę, jeżeli serce }ego kst wolne, aby 

xnaczenla połityczn.!gc jest to roz.panosze
we"· się źyWlf olu germańskie&'O na teryto. 
ryach, sąsiaduJą'Cych z cesarstwem nfemie 
cl\iem. Kokmiści ruemieccy, choćby od tat 
osiedli na obcej ziemi, n!e zapomfuaią o 
swej „wielkiej ojczyźnie" i uważają się tyl 
ko za awangardę zwycięskiego pochodu 
gennańskiego do czasu, p~1· i te ziemie 
.nie wejdą w. skład fJCh „Vatedandu !" 

Tego rodzaJu emigracya i kolonii:zacya 
niemiecka, w.yprzedzając i ulatwiając tyl
zakusy zaborcz·e rasy gennańskiiej, jest dla 
iruiych marodDiwośai, irstotnie ta!lciem nie
.bezpieczeństwem, na które jak najczęściej 
należałoby wskazywać. 

Ziemie polskie. 
Z Prns Lachodnicb Warmii i Mazur. 

Gdańsk. W czwartek wieczorem 
wlamalo się !k1i1Lku zl<Xiziet do m~os~atl)ia 
111auczydela w l(okoszloowaich; naoczyciel 
który bY}t tyLko z swą córką w domu wi
dząc 1111eznaJ11ych męż@yzn, uciekł. WITTet 
atoli wezwaiwszyr pomocy sąsiada kowala 
Klleina, wróqił, by zlodz.1ei sploiszyć. Gdy 
otworz()oo1 drzwi m!eszkania, powita.U ·ich 
złodzieje kHku wysnrzailami z, rewolweru, 
z któryich dwai tramy K·Iewna w J)liersi, ai je
dien w rami:ie. Wystrzałami tymi zwabiono 
cale sąS/ileidztwo, poczemu złodzi.eje dali 
drapaka. Niestety nie puszczono się za Iljl.
m'! w pog,oń i tak uszli niepo.znaini. Kowa
la: Kleilna przewieziono do lazaretu w Gdar1 
sku. Zdaje' Slię, ~ oozyska w111et zdrowie·, 
gdyż rany 111.a szczęście nie są niebezipie
czne. 

Kwidzyn. W czasie o~tatniej burzy~ 
która nad m1ejsc()IWością naszą przechodzi
lai, udzerzył piorun w dom m~es~kaJny 'PP
sd:edzicieJa Iititbego w Lisnowie. Ż0111a HG
ibego i 2 dzieci, znajdujące się w domu, 
zgu.nęły w płomieniach. łlilbe odniósł ci,ę
ż,kie poparz.enia. 

Toruń. Kat żo1ruierzy. Wyrższy sąd 
wojskO'WY sikazal podofioera piooiell"ów 
Fryderyka Kal<lenbacha na, 10 tygodniowe 
więzielllie v degradacyę -za po11J1ewieranie 
żolin:ierzy. Za to, że .Ża: spóźnienie się do 
służby wstał strofowainy przez feldfebla, 
postanowił swój O'ddzial ż.olnierzy „wydrę 
czyć". Ka:zał żotnte.rzom stanąć w siieni 
koszar i trz;ymać karabin w postawie powi 
taJnej przez 5 minut. Wlieczore:m nie po.. 
zwolit im jeść kolacyi, za to musieli żal'nie 
nze .nosić wodę. Z~bairyka.dowal dnz1wi Po 
wyrzucaną z łóżek pościelą ~ 'kaza~ nastę
pnJie wlnierzom spiesznym krokhiem wicho 
<iz~ć i wychOO:zic z izby, przyczem !bieda
cy silą rzeczy padać musieH •na Ziiemię. 
Pion!i1eir Sawałzki wywichnąl sobie przy 
te.i okazyi nogę. Podczas instrukcyi rn'ł 
żołnierzy po twarzy i pchn~l ich pięścią. 

zaślubjil porzucone okrutnJLie przezemrue 
d'zieoko od -cz.a.su śmierci jego matki, za co 
blaigam Boga o prrebaĄ;zeii~. 

„·W Paryżu 25 lipca 1881 r. 
'Maks}'1Jnlł1iaini de Vaida!ns." 

Fi:Lip wy.czerpany, dyszący, ZWliesit 
głowę ma piersi. 

- Rozumiem wszy:stko - rzekła ba
ronowa. - Tajemnica, która podiejraewa
łam osieannarści'e lat temu, jest dla mnie 
dziś jasną ttral:Xilna Joanmai kochalai..swe
go szwagra GiJberta. Ma!ks~l'l.t:an za1bu 
m~berta i ukryl trupa, l'QZglosiwszy o 
śmreP"ci jego w Ameryoe. Joanma wkrótce 
za: .nrn poszla do gmbu. Iirabiila usunął 
~iecko t11ienawidząc go zapeWlllJe, potem 
po ooiemnastu lataĄ;h osłabł na umyśle i 0-

gairn~y go 111iedorzeczine wyrzuty sumLenia 
wteldy 1nap~sal testament. 

filip szybko podruósl glo.wę. . 
- ~ więc cóż. cóż nas to obchodzi? 

- odrzelkl dzikim jaiklimś tonem. - Testa-
ment w moich jest rękach! - Tai tlziew
iezyina 1nigdy się .rue dowie, kto był jej oj
•cetn ... porostarnri.e Gaibryelą, nłczem więcej 
jak Gabryelą ... 

- Cz}'Z to pociobna? 
- Dlaczegóżby niie? 
- S.mierć twlego wuja wiiad()lI11ą b~-

dzie wszędzie za kilka d!nl. 
- A więc? 
- Ludizie, którym dziecko wstaito pa-

wierzo.n'~ nie będą m,illcz~ ... 
- Vadamowtie? jakżeż mówiić mają, 

·kieoy nie znają nazwiska: oj.ca Gaibryelb 
- Ale ta Honorata Lefebre, ta wie d-o

brze! Może wydać tajemnicę. a racrej 
sprzed.ac ... 

,___ Zaime się nią i jeśli bę'd21ie potrze
ba, kupi1ę }ej mHczenie. Garbryell 111iie ma 
sLę co obawiać. Mliliorry do nas na1etżą ! 

Mm.viqc to, Filip włdżyt papiery, w 
kopertę, a kopertę do kieszeni. · 

Bu·d.zJ kh w, n:ccy ze snu i kazał fm czy
ścić plasz.cz wojskO'.ey i buty. 

. Pelplin. Sejm1k Związku Spółek Za
:r6bkowych J Gospodarczych na Poznań
skie 1D Prusy Zachodnie odbędZ!ie się dnia 
25, 26 i '27 wn:eśnia. 1905 r. w Pelplinte. 
Szanownych Delegatów, Czlonków i Przy 
jaoiól Spółek uprzejmie zaprasza 

I(s. W ~wrzyniak, Patron Spółek. 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 
Gniezno. Pulkownik KięszyckD ko-

mendainit: pułku huzarów 1nT. 3 poda~ się lllClr 

gie do d'yirillsy~. Sprzed-al on, ia!k wiadomo 
dobra swoje W. LySiny Polakowi. Ga!zety 
iniimnioolde rozumują przeto, że d'ymisya 
jest wJaśnie sku1lkiem tego sprzeniemerze
nia się sprawie ITTiemiecki·ej i słów ·cesarza 
który '\.V Oni:eźnie pawiedziaJ, że grzesz; 
wobec ojczyzny, kto zieimię Polakowi 
sprzedaj.e. 

Nasi sprzedawczycyi, pisze „Lech',, 
:którzy zajmują wybitne staioowiska w pol
skich instytucyach, powinni także pójść 
gdzie pieprz rośnie. - Słusznie! 

Tyfus w Poznaniu, piisze „Dz. ~n.", 
rozszerza się ooraz WiięceL Godzliennie od 
wożą dtoi lazaretów no"rych rchorych, a w 
domaich prywatnYich rów.nleż charuje wiele 
osó'b. Nue urlegai wątpliwości, że Ii.czba o
sób, któr.e zachomwa~y w Poznaruint na ty,
fus, wyinosi bliisko 500. Ale i ina prawi:n
cyi szerzy się tyfus. Do mi·e:i'scowośd już 
przez nas wymienilOnych, dochodzi Srod:a, 
a w różnych miejscowościach tegoż powia 
tu -zaszły wy;pad'ki tyfusu, wprawdzie do
tąd sporadyczne. Z powodu zlej wody w 
Środzi'e, zachodzi obaiwa, że: ep.idemi.a mo
że przybrać groźne rozmiairy. Ró\\'111ież po
wiat kościański już Dhjęla zaraza. Ni!e tyl~ 
ko w samym Kości.anie, ale w ,.Szcwdro~ 
wi.e i K)ekz~Wlile zaiszły "'\.vrypadki tyfusu, 
podobno jednak chorzy ci miiewają się le
piej. 

Prea:ydent policyi poznańskiej zaka
zał. jak wiadomo, rdowozić do Poznooia 
ml.ek-0 surowe. ·W sobotę rewidowano 
mleko, d0iw-0żone wedlug nowego rozpo.
rzątlz:ooia, alle próba n".te wypadła podobno 
zupelnfo zadowalająco. 

O przyczynie powstania tyfusu ob~-ega 
ją wieści, które powtórzymy dopiero wów 
czas, gdy się sprawa wyjaśnL Nie pora o
becniie zastanawiać s'.ę nad popebvionymi 
hłędami, ale trzeba energ~zniJe prz.ocrn·„ 
działać zarazie. 

W ostatruiej chwiłi donoszą 1na:m że w 
lazarecie miejrsk!i1m umarta pewna kobieta, 
która chorowailai na tyfus. 

Zna1w.cy stOSJUnków Poznania twier.
dząi, że. ani mJ.eko ani woda nie jest praw
rdztilWym powodem epidemii lecz raczej za
k.aż.emile ziemi, w częściach mliasta, dbtąd 
nie skaoolizowanych a nie mających dosta 
tecznego odpływu •naturalnego dla: nie.czy-

- Miliony„. - powtórzyła parni de 
Garelllil~ 

- Naturalnie. 
- Chceisz powiiedzieć, połowia tych 

rnmO!ll&w, boi jak niema testamentu, Raul 
bierze sWJOją część. 

Mlodiy barO!n potrząsnął głową. 
- Raul nic •nlile weźmie... _: rzekt -

Wszystko będzie nasze! 
- Nie rxmumie.m .. o• <:zeru ty myślisz? 

Wyttomacz się. 
- Chcesz tego.. matko? 
- Proszę cię ... 

, - A iniieJ uczujesz słabości, ani prze
rażenia? - Ni.e zechcesz sprzedw!ić się 
11nOjemu planowi? 

- Wiem, że toby się lflai nic ruie przy
dało, że nikt w świecie niie mógłby prz.eisz
kodz.ić ci dokanać tego co raz posta!nmvi
ileś. 

- Postuchaj Wiięc moja matko ... Nie 
z,nasz kod'e.ksu, ale ja, tktóry Jestem adWld
katet11\, a tern samem prawnikiem, zniam go 
we wszystkiich szczegółach... Otóż airty
kuł 727 k!odeksu cywilnego, księga 3, tytuł 
1, roz<lzDal 2 mówi : 

„Niegodnfr są brania spadlku, 1i tacy 
wyłączeni od sukcesyii: 1-o fon, który zo
stanie skazany za targ1nięaie się na życie 
zmarłego" ... 

- Neszczęśliwy! - zaiwołala paru de 
Garemies. Co za przerażaJąca myśl przy
sz ta c~ do głmvy? 

- Myśl zabrania bez podziału mtiłio
nów mojego wuja... Cóż nad to prostsze
go? 

- Obawliam się zrozumieć cię ... 
- To maczy, że mnie rozumiesz ... 
- Chcesz zgubić Raula ... 
- Chcę mteć mi~iony.... Tern gorzej 

dla Raula, jeż'e·li mi staje. na: zawadrzre! 
- Cóż .chcesz uczynić? 
--:-:- ~strzowski zaimach,, bądź pewna, 

stości int.ejskich. Taki stilin rzeczy m'iano
wic.ie skl0111Statować n1Ce trudno na Jeżyca.Ch 
'~zie przedewszyst:kfom przy ułtcy, Wa
wrzyńca, Dolnej Koścle1nej i ~zęśd W~et. 
kiej Berhflskiej i przy fatalnych "staJwach 
młyńskich" ~ę uważać· IITależy za za
każoną, które to z.aika.żerue udzielilo się ~a
stępnie źród1om jeżyckim i! przez rue z.asu
lanym wooociągom. Pókt tamte ulice i o
kotice nie zostamą naileżycie skanalizowa
nie trudno sie będzie J>O'Zbyć stanowczo i 
na zawsze zarazy, a ponieważ Oboonie 
wooodągi jeżyokiie są połączooe ze staro
mrejskJl.mr, niebe'Zpiecze(Istwo z.aikażenia 

się rozszerza coraz dalej, zamfast ~ śde
śnilać, mimo, wszelkkh rad i wskazówek 
w~adz i lekarzy. 

Ze Ślązka czyli Starej Polski„ 
Zlot „Sokołów" śłązkich - w Oalicyi. 

W gazetach gómoślązlkich zmaj<lujemy poi

niższą odezwę: 
„Z okazyii uroczystości, którą urządza 

Towarzystwo gimnastyczne „Sokół" z Ja
worzna odtbęd21i·e Slię w n~e1elz.ielę, dnia 20 
siterpniia IV zlot dkręgu VI (ślązkiego) „So
kołów" J)dlskich w państw1e niie:m~ackiem 
IZ wspóludzialem „Sokolów" okręgu kra
kowski·ego w Szczak-0wej (na Pocz.ekan~) 
w Galilcyi!. Program: Przed południem: 
Wspó~ny wyjazd druhów i gośoi, chcących 
wzft.ąść udział w wspólnym •obe<lz.ie, ~MY
fSłowic o godzit11ie 9 mnruut 37 rano. O go
dzinie 100 próba ćwiczeń i zawody je
dnostek na boisku zlotovrem. O gddzimie 
120 ·w5p6lny Oibtiad na sali' (nakrycie 1 ko
ronę); przemówienra. 

Po poludni'U: W spóliny wyjazd reszty 
gości o godzinie 1 tnJiJllut 46 z Mysłowic. O 
godzi1nie 20 koncert wiykonany przez u
mundurowaną orkiestrę „Sokola" kralkow
skiego. O god'Z.iITTie 4 porządek ćwiczeń: 
1) Cw~1czenia wolrre (\\·spólne). 2) Cwicze
nia ma sprzętach (obowiązkowe). 3) Cwa
czenia laskiami. 4) Cwiczeni'a oddwu u
czni, Ćhorągi'ewkami. 5) Cwtczenia ~oro 
we na: sprzętach i p.iraml'.dy (z współuidzi.a
łem druhów z okręgu krakowskiego). 6) 
Cwiczenia lancami,. 

Wieczorem: Ognie sztuczne. Ogło
szenie zwycięzców i wręczenie nagród, 
potem dalsza zabawa na salL 

W spólny powrót nadzwyczajnym po
ciągtiem o godzJn~e 10 minut 40 z SZ'Czako
wej. 

Uwaga: Druhowie ćwkzący wriinni 
koniecznie wzłąść udział w próbach i wiyje 
chać w tym celu rannym ,pociągiem z My- · 
słowie. Kto praiginie stanąć do zawodów, 
"W}imli.en także stanąć do ćwLczeń wotnych 
( wspólin ych). 

,Wstęp dl'a doroslych 5D fen .. diziool ma 
ją wstęp wolny. 

Na powyższą uroczystość sokQl.ą za
praszamy seirdecznie wszystkich żyiezli-

gdyż znalazl.em to, czego szukałem ... przy 
padek nastręcza mi sposobność, mam pod 
ręką iezlowieka, który morże mi pomódz, 
sam bowiem dztialać nie mog~. 

- Któż jest ten cz.fowiek? 
.- Juldan Vadame. 
- Twój lokaj? 
- Tak jest. 
- I ośmielisz się zaufać mu? Wziąć 

go za wspólnika? 
- Wybrałbym go z tysią<:a... Jestem 

jego pewny ... 
- W'i.erzysz w jego poświ-ę.cerutie? 
FiiHp pogardliwie wzmszytl ra'lllJinna

mi. .. 
- Jego poświęcenie! - powtórzył. 

śmiiejąc się - oh ! bynajmniej! Julilaln po
św.1ęca się ty1ko dfa wlaisnreg<J, Lnteresu. 
Otóż w jego 1i1nteresie leży pomagać mi... 
Ziresztą wiskutek pewnych szczegóhty<::h o
kolicZioości ·znajduj~ się oo w absolutnej 
odemnie zależności... A zatem nie niLe. ry
zy1kuję a mam prawo na IIJ/i.iego rachować ... 
Pmostań tu, moja matko.„. Wych~ę na 
godzinę. 

- Dokąd idziesz? 
- Idę ido siebie ... 
- \V1:idzieć się Z. tym lokajem, zape~-

'\VThe? 
- Właśnie. 
- Ostrzegam cię raz j~.cze~ strzeż 

się ... 
filiip nJic nie oopowiiedziat i w.ysredl. 

Na dzied~ińcu spotkał ddźwiemego. 
- Berthand - rzekł mu - jak HQno--

r.YlllSZ pow root, uprzedź go, że interes piOI- ~ 
woluie tnnLe do &ldu... Za godzinę lub 
dWie powrócę... „ 

- Bo1eceni,e pana barona zostainlie 
spetnione - odrzekł Bertha!nd. 

(Ciąg dalszy nastąpi.)_ 
·. „, .... . 



, -..,·~h ·n4lm Rod~ków, i Z\VIO'lenn•ików wznio 
: ,Sfej klei s<fkokj. . 

C@lem! 
· Wydziaf. Okręgu VI (&lą'Zikiego) „Sokolów" 

połsk:Lch w paf1stw1e niemlec.kiiem. 
·Dr. Zygmunt Seyda, prezes. AntOIIli Wol
sld, naczelni:k. Ja.n Badura, z.a.stępica.i p•re

Adolf Ligoń, skarbnik." 
Lipiny. Straiszne nieszc.zęśde stalo 

.się w tutejszej fabryice beczek. Z jooneg.o 
~ kól ma:szynorwych s.paiclr rzemit!f1. 15-lc.-
~tni robotniJk Michalski chdat go z.nów 
wą.)lgnąć , przycz.em uśliznęłai mu się 11.0ga 
i dostal si~ między kola rnaszymow.ei Był 
by on zostal zupeil'nie zdruzgotany, gdyby 

·mu nie prz.yszlo na pomoc kilku rolbot:Jni
' ków. Nieszczęśliwy chłopi.ee ma kilikana
ście razy z1amaną l[lOgę, i ciało w tyidkach 
wynvaine. . Ciężko rannego zawJileziooo 
-do lw...aretu 1kinapszaftowego. 

Wirek. Spadające węgle zabily na ko 
palm ,,Blogosłaiwieństwo Boże" góm:1ka 
Józefa Jainiika. Był to bardzo idoświadcz·o1-
ny '\\ pel111i lat stojący górnik. W przy
szłym roku miał być pensyonowa1ny. W 
tym samym diniu zabiło ·na tej samej kopal~ 
ni innego jeszcze robotnjika. 

Lignica. Sam01bójstwo piopelnita: żona 
tutejszego szewca Miinziberga. Rz:udifa się 
pod kofa pociągu, które jej odcięty gl·J1Wę 
od ciafa. Smierć nastąp Hai ma mi1ejs-cu. Co 
spowodowal-0· nieszczęśliwą kobli·etę do o
·debrania sobie życia, dotychozas niewi1ad.o 
mem. Zmarla przed nieda'Wlnym czasem 
idop~ero za mąż poiszła· 1 ru1·e zostawia ża.
·d:n:rich dzie~i po sobie. 

Z innych dzielnic Polski. 
Pogrzeb metropolity mohylewskiego 

s. Szembeka odbył się w Porębie, gdzie ' 
7A.cny ten kaplan zasiuWI1ego żywota do
konaL O akcie żałobnym czytamy w ga
·zetach gali.cyjskich: 

W malym kościółku parafialnym, obi
tym ·wewnątrz krepą., odprawił arcyb\'..skup 
hvowski, ks. Bilczewski, żałobną sumęi, po 
::z.em na kazalnicę wstąPJi'ł biiskup przemy
g,ki, ks. Pelczar i w pod.nkl1s.łych slQIWach 
'Slawtlł cnoty i zaslugw, zmarłego. Mówlca 
.zaznaczyl, że ,,u trumny jego w te:i chwili 
stainęly dwLe zbolałe matki: Kościół i ot
czyzna i .opłakują śmierć miernego i kocha 
jącego ich syina"; ~"Spomniał, że zmarly 
pochodził z rodziny, iktórai liiczyła 2 vryma 
sów i 6 biskupów. P{) mieczu SY\ll oficera 
wojs.k Napoleońskich, z matki Moszyń
sk~ej, córki Aiotra, znanego patryioty, któ
ry przebył d'.fu.gie lata na zsyłce w Tob01L
s:ku, zmarly wziął dziedzictwem szlaichetne 
pory1w:y, alby walczyć i praicować dla kra
ju, wnerzyć i poLotem ducha wznosić się 
Ponad ziemską nędzę, a czynem stwier
dzać uko-chanrie idei. Z domu izaczerpnąl 
zasady mUosi·erdzia dla ubo.gkh i -chorych 
· pojęcie szlachetnego oboWl!ązku ·przed ob 
cymi. I<ląc wreszcie za Popędem serca i 
myśli w.stąpil na drio-gę duchcnvmą, .czując 

·dobrze, że kapłan praicująicy wśród ludu, 
wiele cz.yntć mQŻe i dla wiairy u w ucisku 
.pozostającej Ojczyzny. Pracując w d'ye
cez~ tyraspolskiej nieje<lino:krotnJie styk~l 
się z \\tygnaf1cami ii rozbitkami 1863 roku, 
którzy cierpieli mękę za.i kraj 111nitam'\1 mę
czeumhlrnmi, za marę zsyłanymi n.ad Woł
gę. I oto dwa te męczeństwo.i byly dlań 
slupem ognistym, prowadzącym go przez 
żYcie. Podiniesi-0ny <lo godnośai biiskupa 
ploch11ego1 i metropa.lity mohylewskiego, 
wykaz.al wiel,kJi.e prz.edmioty ducha i· dba
łość o potrzeby kośc.iJOla. Dzięki jego sta
rnniom wypracowany był w po.czątka.ch 
rokn bieżącego memoryał bLskupów do 
r.ząóu o potrzebach koś.dola katoliiickiego, 
tóry wptynąl zapewne dobroceyninie na 

powstarnie ukazu tolerancyjnoe;go. Bo jego 
zaś wydaniu natychmiast przsgarnął do 

· siebie wszystkich tych, którzy gwaUem i 
zdradą -Oddarci byHJ od I( ościoła katolickie 
go, niestm<lze:nlle objeżdżał parafie dyece
zyi swojej., krzeP1iąc zwątpialych i zagrze
·wając chilodny.ch. 

Po odśpiewaniu przez ·chór katooralny 
wawelsklii pieśni żałobnych, :kondukt żało
bny wyruszył z kośdofa na cmentarz. 

Na cmentarzu z zaimprowJzowanej 
mównicy prze;mówH metropoMa lwowski 
ks. Szeptycki, a wspaniałe formą i treścią 
jego przemówienie w,ywarlo głębokie na o 
boonych wrażenie. 

Następnńe zwłoki spuw,,cwno do gro-
bu. 

Wiadomości ze świata. 
Niemcy. W całych Prusach skarżą 

si-ę n.a. niieslychaną drożyz:ne mięsa. Nawet 
i'la Slą~lrn płacą już lTl!arkę za funt wieprZO
wmy. Nicldórzy 1kupcy górooślązcy po~ 

· stanO'W'ilL spr ~adzać rYbY morslde oraz 
. ame~ańskie konserwy, ponreważ nie 

wielu tyaco mo~ sobie pOZ\VOl5.ć na 'kawL 
ledc mięsa. ' ' · · · 

O konf eren.cyiil w spra~ drożyziny 
mięsa,· odbytej w piątek w , Berlilnte:, nfui
ch<>dzą obecnie bliższe szczegóły. Otóż 
podoboo wszyscy przewodniczący izb roł
niiczych zgOOln!i! byH z mmilstrem rolni.chva 
Bodbi·elskitm, że nie potrzeiba (?) otmterac 
grani.c, gdy.ż nie brak buidłai i nierogacyi
zny jest powodem d.rcny.zny mięsa. Mlini
ster operował też liczbami ii wykazywal, 
że Wi tym roku jest w: Ntemczech 11 mil. 
sztuk bydła, Podczas gdy w mim ze'SZlym 
było tylko 10,000,0000. 1Ta!k samo niero
gacizny jest więcej. W rioku zeszlym było 
10,900,0000, w tym roku jest 12,563,000 
sztuk. Nli'esluszni.e prze.toi zdaniiem milni:
stra część ludności obwini.ai agraryusz.y, 
gldlyż OU11i1 wcale 11/i!e zawini.li (? ?), że mięso 
taik ba:rdzo podrożało. Pain miinisteir zapo
wied.ZJial, że za cztery lu'b pięć tygodni dr-0-
żyiz111a mięsa znilkniie. Czy to się sprarw,
ld'zi? 

Z Austryi. WU·e.deńs.ku ikoresp01ndent 
,,GL Nar." pisze : , 

Król Edwaircł VII. odwLedzi cesarza 
f randszka Józefa w Ischlu, prawd<YJ;>O<lo
bn ie w dn. 15 s~crprnia. 

Będzie to trzeoie spotkatn~e !()bu m0tnar
chów od czasu śmierd1 królowej Wiiktoryi. 

POI raz pierwszy król oowiek:l!zi~ •Cesa
rzai WJ jego stoliicy, w Wiiedn.iu, bawil ciite
ry <ln~, od 31 si1erpnicu do 3 września 1903 
roku. Raz drugli1 spotkalil się dnia 16 sier
pnia 1904 r. w Marnenbadzie. 

Poprzednio w kwietn1iu cx:lwiedZiili ce
sarza w Wiedniu książę i ksiięma W ailji. 
Przybywszy dn1 .. 22 ikwi1etn1i1aJ 1904 r., za
b a mi li 1sz,ercg dm.ri. 

.Pozornie mo~naby są<lz~ć, iż owe zja
zdy króla Wielkiej Brytaruii1 z cesarzem 
austryac!kim talk często przychołdzą do 
skutku z powodu każdorocznej bytności 
króla w Manienbadzie. Wruiosek •bylby 
myLnym. Kuracyie maryenbadzki.e Edwa-r
<la VII ulatw.iają co prawda spotkania obu 
monarchów, lecz 1n1ie są ich źródłem. Ze 
te zjazdy mają znamię po}ityczne i że oby
dwaj monarchowie chcą im to znamię po
lityC'zne nadać, dCYWOdem pampa owych 
zjaizdów, sie1rdeczność na oikaz, glosy prasy 
ofLcya:Lnej. 

Anig1ia ma interes. w utrzymaniJU Au
stry~, Austrya ma interes w przyjaźni z 
Arngliią. 

Król Edward VII zna wybornie stiQ
SUlnki polityczne 1nai kontyinende Eu,opy, 
zna lepej, .anihżeli ]ego matka Wiktorya i 
aniżeLi jego dzfa.dow~e tutizież pradziado
wie Hainowerańscy na tronie angielskim. 
Wiet, że jego pradziad Jerzy III (1760-
1820) pope'lnH błąd ko1osam}'1 z punktu wil
dzeniai 1inN:ernsów AngLili, tudzież włas.nej, 
Welfiokiej dynastyi, pozwalając na rozbio
·ry Polski. Welfowie1 nie utracJiJiby tronu 
Han01WersJdego w 1866 r., Alng1ia ll,he po
trzebowała1by się obawiać współzawodi
nktw:a Niemców •na morzu, gdyby Prusy 
pozostaly tern ni.eWlidkiem państwem, 
jalkiem były w 1772 roku. 

l(ról Edward VII jest zdecydowanym 
nie powtórzyć teg·o blędu odnośniiie do ffi{)l
narchii1 Habsburskiej. Dlatelgo śaiSlka 
oste.rutacyj.nie coi rok dltoń sędziwego mo
narchy. Tym uściskiem zaznacza, że tyl
ko po gmzach han.ldlu zam()lrskego i floty 
wojernn.ej, zrujnowanych przez Anglię, zdo
ła1łyby Prusy 1sięgnąć po 1nowe terytorya 
austryack.ie. 

Z Rosyi. Poocmajster ch<>melski, 
Chleb.n~kow,, jak donosi1 „Syn Otiienc-ze
stw.a", kazał wY<irukować i roz:lepić w 
mieście następujące ogłoszenie: 

„W e;iągu 'ostatnich czterech dni 1uz 
<lwa razy d'Olkonarno n.a mnlie zamachu za 
pomocą rziuconych bomb. Niegodziwca
mi, którzy rzucili bomby, byli żydz.i. U
przedzam, że każdego żyda, który należy 
do wyrzutków sp0łeczeflstwia żydowski.e
go i nazywa siiebie demolkratą ( ?), o d'le 
~najdzlieJ się tylko na d 1rodze, którędy będę 
przejeZdżać, będą rozstrzeliwać towarzy
szący mi kozacy z odITeglości 5{) kroków, 
o czetn już wy'Clałem st<YSiOi\vine roizporzą

<lze:nie. 
W ciągu tyich dni strzelano róv."llież 

id{) patroli wojsko-wych z wielu doonów, a 
badian" wlaściciele tych domów Hómacz:yli 
się tern, że nie mogą być oopow.iedzialni za 
czyny, spclnione w wyinajętych miieszka
nach. Otóż ogłaszam, że wyd.alem rozkaz, 
aby w takich wypadkaich sł'rzclamo do tych 
domów, bez wzgliędu rva to, kto tam mie
szka. WtaśdiJciele dlQmów niech więc pil
!11ują ( !), aby do ich posesyi nre mielt '\V'stę
pu wich rzydele. 

Dwukrotny zamach ·na moje życie .me 
J)OVl.Strz:yma mnie od stlumiieni.al niepo
rzą.d.Jków, ~"ZYWatn wtięc ludność chomei-

*ą, do spokojnego ~chowania Się, p:r~e
~'trz~ają.c, że nawet nieszkodliwe groma
dzenie się Iudz11, tamujące swobodJ'llYl ruch 
ipuibticznOści, będzie karane wedhtg 
praw (!)". 
. Podobnego „urzędowego ( !) ogłosze-

nia", jak powyższe, chyba jeszcze W1 ca~ej 
Rosyi nie bWo! Policmajster ch01tnelski 
zapowrakla, że każdego ~yda, uważającego 
się ~a "demokratę", 1który spotka nai swej 
drodze, każe z odleglości 50 kroków roz
strzeliwać! Ponii'eważ iednak o tern, c·zy 
dany oso'bniik fest wlaśne tym niebezpLe
czilllym żydowskim „demOikratą" (ale j.ak 
go poznać?!) i· czy wogóle j.esit żydem -
decydować będą kozacy z odleglośau 50 
kroków, więc zapo!Wie\dlź ta moie chyba 
ozinaczać ,że pan policmajstęr chornelski, 
chcąc u.chr:om.ić się od ewentua:lny.ch zama
chów, każe mordować w.ogóle wszysilkkh 
spot'Y'kanych po drndze przechodniów, któ· 
rizy zbliżą się tylko do n~ego na 50 kro
ków' 

fsto·tnl'.e - to nawet w Rosyi nowy 
ZU'Pel'Ili-e sposób przywracania „porzą<liku" 
i tadma perspektyiwa dla mieszkańców 
Chomla! Bo ii w domu n"kt nie będzie 
bez.pieczny ży.cia ! - Doś·ć strzału z okna, 
.by za to wszystk~ch mieszkańców d001u 
wymOłroowano, co również pan poHcmaj
siter zapowiada! 

Wprawidzie takie wypadki w Ro.syi i 
doty.chozas inie! były rzadlkościiąi, lecz wła
dze rosyjsikie przynajmniej „urzędowo" 
dQ tego się nie prz;yzna1waty lub zwala.iły 
to na karb rozbestwienia żo·Maków. Po
'li.cmaj.sfor chomelski jednak z góry uprze
dza, że każe - mordować newinnych lu
d11i ! 

\\Jęsołv kącik. 
Trafnie odpowiedział. 

Do pewnego pisarza, któremu jedną 
nogę odjęto, przyszfa damai w o.ctw.ioozitny 
która ty.Iko na jedno •oko widziała. 

- J ak~I się panu pwodzi? - zapy
tuje dama. 

- Jak pani widzi - odpowiada p'Slarz. 

Chytry. 
- Czamu to pam namaiwlialeiś obu 

swych przyjadićł <ID kupienia losów, ai po
tem dopiero sam kup.ileś? 

- A bo tu przecież ogłas.zone: K..a.żdy 
trzeci 1os wygrywa! 

Podziękowanie! 

Za: tak licz.ny udziat "\V pogrzebi:e mego 
męża 

śp. WładySlława Kaźmierczaka 

skfadam wszystkim, „Sokołom", Tow. 
św. Antoniego i wszystk~m ~1tmym Roda
kom i Rodaczkom oraz panu K'())n]caw! 
moje serdeczne pJdziękowamie. 

W smuitku pogrążooai żcma 
Kaźmierczakowa. 

Koło śpiewu „Cecylia" w Herne 
podaje swym czfonkom d.o wiadqmości, iż 
zebraroe miesięczne odbędzie się w nie
.dQ;ielę 20 bm. o godz. Yz 11 przed poilu
dniem. Poni·eważ to ostatnie zebrainie 
przed „Zjazdem", przeto uprasza się o lU
cznłel i punktuałne przybycie. Po zebraniu 
Jekcya śpiewu. Zarząd. (1) 

Towarzystwo św. Walentego w Horde. 
Zwyczajne. posiledzenie odbędzilel się w 

przyszłą niedzi;elę 20 t. m. po nwbożeństwie 
o godz. Yz 1 na sali Z\.vyiklyich posiiedlzeń 
(Gesellenhaus). Pollliiewaiż są bardzo waż
ne spraJ\V1y do załatwietniia, jako i towarzy
stwo daje się oof.otografować zaraz po ze
brainnu, przeto o ·jak .najliczniejszy udzial 
prosi Zarząd. (1) 

Baczność Essen! 
Nitniiejszem oznajmi.am szan. członkom 

Bractwa Różańca św., iż w sobotę dnia 19 
si~1rpnia o godz. 4 po pol. jest ·sp0sobn-04Ść 
do spowiedzi św. W iniedzielę dim~ 20 sier
pnia iQ' godz. 8 rano wspóLna Komu~iia św. 
I(aza111ie polskie o godz. 3 po pot w kośde
ie św. Gertrudy. Braci i Siostry uprns.za 
się o przybycie jak najL1cz11iejsze w mna
kach. W razie jakietkolv.iek zmJi.ainy pro
·SZę boozyć na kartę zaw~eszoną przy lro
ściele św. Gertrudy_ (2d) 

T. W., nadzelator. 

Towarz. przemysłowe w Marxloh n. R. 
urządza famiUjny wiecwrek z tańcem w 
~elę 20 b. m. w lokalu p. Denlrera:, ul. 
Wiesenstr. Początek o godz. 6 v.'ltoczo
rem, na :który szam. cz.łonlkm\r i nam przy
chylnych gości upraeimiie zapra'.S'Za (2) 

.'ł> ••• "'"' I . Zarząd, 

· ··- Baczn1>ść parafianie z Smołic ":~ 
p. l(obylłnem. · ' - \ · 

Donoszę szain. pardanom maz wszy
kiem rodakom w Oberhausen ti ·<>kołicy, iZ 
20 sierpn~a od'bierzemy naszą ch.:>rągiew. 
I(ażdy może ją ·sobie obejrzeć. P.rzy obei
rzeniu chorąg-·ww wil!lien każdy parafianin 
da~ 25 fen., a niepa:raJiainitll 50 fen., gdyż 
mamy jeszcze niedobór, a chcemy go za
raz pokryć. 

Uwaga: ChorągiJerw będzie się z1nai
dowata w Oberhausen. Marktstr., przy ka
śoiele Sercai J ezusow.ego u p. Alekoty G 

g-0dz. 9 raJno aż do 4 po IJ-O~. 
27 bm. w W:ainne u p. Unterschema.nma 

ul. Bahnhofstr., przy kościele katolickim, 
od godz. 09 aż <lo 2 Po J)Oll. PO\telm będzie 
chorągiiew w Unden. Szan. pairafian w 
Liinden uprasza s~~' aby inajlhczni;ej się 
zgr-OillladzLLi o godz. 4 po pol. Składki m1Y
Żllla: 111adeslać pod: adresem: Andrzej Czwoj
drak, Styrum, Ludwiigstr. 17. W i.Imieniu 
komitetu: A. Czwojdrak. 

Towarzystwo św. Barbary w Oberhausen 
urządza dnlia 20 sierpnia 9 rocznicę swego 
istnienia, nai którą wszystkie nam życ:zlLwe 
towarz}'lstw.a i kola śpiewackie zaprasza
my iiite, które dla brnku adresów zaproszeń 
111ie odebrały. Program: Od godz. 1 do 
04 przyjmowanie obcych towarzystw na 
salt posi~eń p. Alk;1kotego, upllicai Markt
str. m. 34, przy kościele Serca Jezusowe,_ 
go. O godz. Yz4 udamy się do. koścn1ota 
Serca Jezusowegp na polskie nabożeństrwo 
:z kazaniem. Pio ·nabożeństwi1e u<llaJmy si<;t 
'WI pochodzie nia salę uroczystości p. ·We
brn, ul. Duf1sburgeflstr. O dalszym vct
rząd!ku można się dowi.edzieć z programu, 
któ'ry każdy przy wstępie odbierze. Wstę
pne dla wszystkiich człankÓ'W 30 fen., dla 
nreczłionków 50 fen. Członkowie winni się 
stawić w czapkach i oznakach towarzy
skich. O jak 1111aJlf.czn1ilejszy udział w uro
czystości prosi Zarząd. (2) 

Towarzystwo św. Stanisława K. w Suder-
wich 

uwiadamia swych członków, iż pflZyszle 
zebranie odbędzie się w niedzielę 20 sfor
pnlilai o gokiz. 4 po pól. Pasiiedzenie za'rZi-
1du od'będzie się godz1ill1ę prę<lzei. Ucz.ny 
udział w zebrainiu pożądlainy. Gośaie mile 
widziainil. St. Śmiejkowski, przew. 

Baczność Rodacy z parafii Zakrzewskiej 
w powiecie rawickim! 

Uprasza Slię skfadki •na ·chorągiew dla 
1kościok1.1 naszego przysitać mai ręce mężów 
.zaufam.i.a, którymi1 są: Bart I. W oi~ra w 
Neumiihl, Alexstr. 71; Michał Wojciecho·w
ski w Altenessen, Helenenstr. 39; Airutoni 
Kraiwczyk w GelsenkUrchen\. I(Łchardistr. 
lOa; Jan Stachoiwak w; Wairme, Karlstr. le 
i Lu<lwtilk Szwrarc w tf..eme, Mittelstr. 18. 
O poparcie 1naszej sprawy pros.i 

Józef l(rawczyk. 
Uwaga: Po sprawieniu chorągwi 

wszystkie skladki będą vv· „W·iarusie Pol
sk urn" kWlirtowan e. ( 1) 

Nabożeństwo polskie w Essen 
dnia 20 silerpnia po pot. o godz. 3 w koście
le św. Gertrudy. Sposobność do spowie
dzi św. w sobotę po poł. od godz. 4 i w 
niedzielę rano. 

Towarzystwo „jedność" w Essen. 
w niedzielę ooia 20 sierpnl:ai po pot 

o godz. 4 odbędzie się posiiedzenie towa. 
w lokalu posiedzeń, na które szaln. czl<m: 
ków i gości· zaprasza Zarząd. (2) 

Tow. św. Józefa oraz Tow. „Gwiazda Je-
dności" w Osteńeld 

oz.najmiają wszy1srtkim czlonkom i WSZY:

srtk:im Polakom/ parachi'i Osterreki, iż w 
n~~ldziielę dnia 20 t. m. bierzemy udział w 
pielgrzymce do Haltern. Odraz<l z d\\-"Or
ca półinocne.go o godz. pól do ósmej, poi
'W1rót tego samego d.nia o godz. 7 wieczo
rem. O liczny udziiał Polaków w piel
grzymce uprasza 
A. Lorek, przew. St. Stróżyński, przew. 

Uwag~: Zebranue Tow. św. Józefa w 
wymienioną .ni-edz1iclę siię <Tllie odibędz1e. (1) 

Wielki wiec „Zjed. zaw. poi." w Huckarde 
odbędzi1e się w niedzielę 20 sierpnia po pot 
u w;dowy Schne1der, zaraz przy kościele 
katolickim o godz. 4. W wiiecu mogą 
wszystkie niewiasty i mężczy1mi wziąść. 
udzilat, pornieważ będą omawiane spraiwY 
robotnf.c:zle' klnapsziaitowe D inne waż
ne sp ra·wy. Prosillny; o punktuałne sta
wienie się wszystldch Rooaków i R-Oda-
czek. Mówcy będą zamiejscowi. (d) 

,.Zjednoczetfte zawodowe polslde". 
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Czel. krawiecki 

biegły w swym za-
, wodzie potrzebny 

od zaraz. (3) 

W niedzielę, dnia 20 sierpnia 

w Kollenburg 
Fr. Dukat, 

w IIUllen, Friesenatr.15. 

=przy Kastrople= 
na sali i w ogrodzie p. .Telsehow 

odbędzie się 
Dla Rodaków 

bardzo korzystna rzadko 
nadaż&jl\ca si~ sposo
bność. Ma.m na sprze
daż 1 dom w Rookling
ha.usen-Slid (Grullbad) 
oraz 1 dom w Herten, 
przy ulicy August.astr., 
bardzo tanio i przy 
małej wpłacie 500 do 
1000 marek na. sprzedaż . 

Zlot ,,Sokołów" Okregu IX. 
Początek Zlotu o godz. 8 z rana. 

Koło śpiewu „Biały Orzeł" w Duisburgu 
urządza wnJedzielę dniiai 27 sierpnia r. b. 
swą latową zabawę na wnielkiej sali pana 
Bergtera w Hochfold (HochJfelder Toohalle) 
nrai którą sJę szan. towarzystwa polskie z 
Duisburga i Hochfeld oraiz wszystkkh Ro„ 
<laików i Rodaczki zaprasza. l(ape1lę do
.staiwi p. Podes~wa z Alsta<len. Zabawa 
będzie przeplatana śpfowem, de!kla~acya
mii i tańcem. O liczny udzt~al uprasza siię. 
Cześć po.Jskiej pieśni! Zarząd. (4) 

l(ONFERENCYA 
mężów zaufania z :Ekkla, Holsterhausein i 
innych bliższych JTl\lejsco.wośd odbędą się 
w niedzielę dn1ia 20 sierpniai w Holsterhau
sen przed potudni~m °'godz. 11.% w lokalu 
p. Dingebauer, Dorstenerstr. (<l) 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Baczność Rodacy z parafii Odalanowskiej. 
Zapraszamy ,ninilejszem wszystkich 

Rodaków pr.acujących w Westfalt i Nad-
- renii, ażeby raczyli jak najliczniej przybyć 

na naszą pogada:t:lkę w niedzielę dnlia 20 
srerpnia b. r. o godz. ~4 po pol. w Gelsen
kirchen, i to w sali p. Lobek, ul. Kirchstr., 
naprzecL-w katoliokiego domu chorych. 
Pokażmy szam.. paraifianie, że chociaż tu na 
obczyźnie, stoimy w~emie przy wierZle na
szej katolickiej i o niej nie zapomlinamy. 
Tak samo kochani parafianie, chociaż je
steśmy tak daleko oddaJenij od naszego pa
rafialnego kościola, mamy przywiązaniie 
do ni'ego. Na tej pogadtance che1e1111y się 
porozumieć w sprawie podarowania pa
miątki dla naszego parafialnego kościoła. 
O łaskawe przybiecie upraszają Z'\volu
jący: 

Paweł Litwjn, Józ. l(rupa, Jan Siefaczek, 
Wojtaszak i Piotr Frankiewicz. 

Gospodarstwo moje w Borku powiat 
Koźmiński 11 mórg ze żniwami i masy
wnymi budyinkiami, przy gi0styńskliej szo
sie, :kolei, szkola, kośdiól w miejscu. Sprze
daż zaraz ma nastąpić. Zgloszenlie przyj
mi:tie Antoni Miękusiak w Borku, (Prov. 
Posen). (3J 

Baczność Rodacy! 
Z powodu innego, przedsiębiorstwa 

mam zamltar sprzedać moje gospodarstwo 
w powiec;e koźm~ńskim, prow. 'Poznańska. 

IO mórg pszennej ziemi, morga dv.'ll
kośnei łąk~, z budynkami, żywym i mar
twem inwentarzem lub bez, albo na par
cele. Parcele po 3, 4 albo 5 mórg. Cena 
podlug ugody. Warunki bardzo dogodnie. 
Zglo1szeini<l' przyjmuje właśdciel (2) 

.Zgłoszenia przyjmuje 

W. Grabarski 
w Recklinghausen-Siid, 

ul. Hochetr. nr 85. 

czeladnikiw szewskich 
na stałe zatrudnienie poszukuje 
natychmiast 

Anastazy Beszczyński 

Pierwsza polska fabryka 
cygar w Bremen, 

właśc. : Stampa i Sabatowski, 
poleca Rodakom swoje uajlepsze wyroby ~ 
po nader niakich cenach i uprasza Roda-
ków o łaskawe poparcie. 

Stampa & Sa~~To~ski, Bremen i 
Głównym zastępcą na Westfali~ jest p. 
Walenty Mrosliowiak w Reck
linghausen-Stid, Leusbergstr. 21, jako teł 
p. Wojciech "hwilkowski w Bru
chu, ul. Marienstr. 9. 

Gospodarstwo! 
Około 10 niórg pszennej roli, budynki ma.siw 

murowane pod dachówką, w gruncie mieszkanie. 
jest z zbożem i wezystkiemi porzf\dkami gospodar
czemi zaras na. sprze łaż. Cena kupna lilOD mr. 
wpłaty 3400 mr. reszta bankowe pienilłdze. 

Zgłoszenia uprasza Jan Sowiński, Kem
pen in P. i .Józef Krz-,zostaniaK, Hersata.
powo, poczta Kosowo, powiat Leszno. (2) 

~~~L.-:>J~~~~~~ 
Donoszę Szanownym Rodakom, iż otworzy

łem w Recklinghausen-Siid, 

interes golarsko-fryzyerski. 
Proszę Sza.nowych Rodaków o poparcie me-

go pr•edsi~bior3twa. Z szacunkiem 

Piotr ~ojżvkiewicz, 
_ w Reckllngh.-Siid 

ul. Konig-Ludwigstr. 21, obok oberz.>sty p. Dykra. 
~~~......,,....._~,,...._~~......,,,...._~~~r""' 

Gospodarstwo! 
8 mórg roli, 1 rr orga łfłki, rola pszenna wszystka w 
kupie, w wielkiej wsi, przy szkole blisko kościoła, 
od miasta Kępna 3 kim, inwentarz 2 krowy itd. 
jest od zaraz na sprzedaż. Cena kupna 4200 mr. 
wpłaty 2000 mr. resi.ta własność po 4 i pół proc. 

O zgłoszenia uprasza Jan Sowiński, 
Kę no (Kempen i. P.) 
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•Kredyt! 

o - . 
Kredyt!~ 

Skoro ł rzetelnie I 
I 8łt podstawą I 

!składu Kredytow. mebli i towarówl 

I J. Silberpfenig N: i 
I G e I s en ki r e h e n, 12 Alter Markt 12. I 

~ęcej eleg. przedsięb. tego rodzaju w miejsc~ 

I Przy zakupnie ubra.rua, kapelusz darmo I 
Przy zakupnia mebli najl. waga kuchenna darmo. 

.· .· .. . . . . . , 
~ „, \, ~ 

loostawa bezpłatnie w dom. Scisła dyskrecya.I 
I Kredyt także -dla źamiejsco wych. „ „ ~„. ' • 

o ' 'I, ' ł \•I • ' : 

~· . \ . ~· ·~ . . . • - I „ -. ._' -„. 

li 
,'~·, .• ~: .:~,· "·,t ... „, ' 'J- J -~-Jr~; ~-

~=z d~'br. ego tow-a:ru. 

zadziwiająco tanio. 
Dom obuwia 

...... 

• 

P. Klimek, 
Recklinghausen-Sild, l(51Ug-Ludwigstr. 84. BAUlVIER • 

spółka, 1 
Szanownym Rodakom w Brnłlkhausen i akolity 

polecam mój 

warsztat szewski 
w któryw wykonuję wszelkie prace wcbodzllce w zala·e1> me-

go zawodu , 

akuratnie, tanio 
i po e en a eh b ar d z o p r z Y stęp ny c h. 

o IW•w• poparcie prosi • wysokim '"cunkiem I 
Anastazy Beszcz ński 

w Bruckhausen, 
ulica Cesa1'8ka 56. Kaiseretrasse 56. li 

i~~-

zegarmistrz l złotnik, 
Marktstrasse nr. 22. O B E R H A U S E N, narotnik ulicy Friedr. i Karlstrasse. 

l\Tajwiększy sklad. 

z e g a r k ó w k i e s z o n· k o w y c h, 
towarów złotych, regolatorOw 

oraz wszelkiego rodzaju zegarków ściennych 
i bud z i ko w 

111A.'J • najlepszej jakości po znanych ta n Ie h ee n a eh. 
Specyalność : 

Pate:a.to-wa:a.e obr&\czki ślubne 
w olbrzymim wyborze i we wszystkich formach. 

-...~ "7arsztat reperaeyjny. -91ir11· 

za druk. naklad l redakcyę od powie~ziałnY A. n to n i B r e J s kl w Bochum - Nakładem i czcionkaml Wydawnictwa „Wła rusa Po&skłego„ w Bocb.um.. 



lir. 188, Boolaam, Pił\tek 18·11• sierpnia 1985. Bok li-. 

• 
lockłennt pismo ltdowe dli Polak6w na obtzytnłe. poświ9tu:u1 oświatdt orąz sprawo• narodowym, politycznym ł zarobkow v• 

Wychodzi codziennie z wYiątkiem dni poświątecznych 
Przedplata kwartalna na poczcie i u listowYch wYnosi 
1 mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
,.Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym w 111·1 Boże za Wlarc I DJczyznc ! 

Za inseraty placi się za miejsce rządka drobnego druka 
ogloszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. Kto 
czesto ogtasza, otrzyma rabat. - Listy do „Wian~11 
Polskiego" należy frankować i podać w nich doklad-

pod znak~em „t. oolnisch" nr. 128. ny adres piszącego. Rekopisów się nie zwraca. 

R.ed~cya, Drukarnia i Księgurnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstrasse. - Adres: "Wiarus Polski", Bochum. -· Tel efo.n u nr· 1414. 

Rodzice polscy! Uczcie dzJecJ swe 

•wić, czytać i pisać po polsku! Nie jest 

Palakiem, kto potomstwu swemu zniem

.ezyć się pozwoli! 

Z wypadków data. 
Od 15-tego do 22-go b. m. wyłożony jesi 

spis wyborców w Esseńskiem. 

Niech więc każdy Polak spelnii swój 
<J·bowiąze.k obywatelski i zobaczy, czy jest 
zapisany w liście wyborczej - uczynić to 
może nietylko za siebie, ale także za in
nychi. którzy czasu nie mają. 

Uuzupełniające wybory w Essel1sk1em 
po.winny pokazać stan polskości w poró
wnaniu z bylymi wyboram~ glównymi. Do 
dzieła więc, do agitacyi, Rodacy w Esseń-
sk:1em, bo wybory okażą, czy si.ę cofacie, 
czy też postępujecie naprzód! 

Ojczyzna niemiećka w niebezpieczeństwie! 
Z Berlina donJszą_,: Prokurator Rze

rzy "'YtoCZY'l śledztwo przieici w aresz~ 
waJtemu w Oliwii'cach ,,agHatorowi wielko
polskiemu" Wyciskowi z Zabrza ozdradę 
st;;inu w jedenastu ( ! ?) wypadkach popeł
nioną w dzialalnQści zmierzającej d0 oder
;·wania części kraju o<l Prus ( ?). Aresztowa 
neg0 przep1owadzą jesz1,.,ze ·w bidący:m 

ty~o<lniu do Lipska. ' 

O rokowaniach pokojowych nadchodzą 

znów wiadomości pesym,istyczne. 

Telegramu z Londynu donosi: \.\~OO.ług 
ostatnich wiadomości z Portsmouth ocze
kują każdej godziny zern·ania roko.-war1. 
Japonia nie chce ustąpić. 

Telegramy, 
I s c h I. Król angielski Edward przy. 

był tu dotąd w środę serdecznie przyjęty 
przez cesarza Austryi, Franciszka Józefa. 
W czwartek udał się Edward VII do Ma
rienbadu. 

I( o n s t a n t y n o p o I. Banda grecka 
złożona z 100 ludzi podpaliła klasztor 
serbski Lizolaj położony na północ od Mo-
nastyru i zabiła 17 osób. · 

Pa ryż. Rouv.ier oświadczył, że u
kłady dotyczące Maroka mają przebieg 
normalny. 

t>olacy Czesi a N1emcy 
na Ślązku austryack.im. 

ska jest w p.olowi'e polska, a: ok.)lica w 
promieniu czterech mi~ nie wykazuie anr 
jednej wsi memteckiej Ludll!ość sl0iwiań-1 
ska jest spokojnie usposobiona; zaczepiona 
przecież, weźmie się do· eincrg\icznej .o!)rd
ny. 

Zresztą <Ir. Demeł myli się., że nuałby 
za sobą wszystkich Niemców, gdyby za.., 
cząl na.wolywać do wybryków demJmtra 
cyjnych przeciwko klasom polskim w c~e
szynie. Jest dużo Niemc6\v, szczery.eh 
Niemców, którzy nie są przedwnibr:1i 
klas równoległych polsklich. 

Zresztą Niemcy zapominają, że 5ię ;m 
nie uda Slownan ze Slązka wypędzić i ode
brać szkól. 

Dr. Demel posługuje się systemem de
nuncyacyj, ut-0żsamiając pracę nad utrz.y
maniem polskości na Slązku z rewoJu.cyą. 
Wreszcie usiłuje poszczuć Polaków na 
Czechów, radząc pierwszym, by przeni;eśH 
klasy Polskie z Oieszyna do Ostrawy Pol
skiej celem sparaliżowania wpływu tam
tejs.zego semrnaryum czeskiego. 

Dr. Michej<la boleje nad sporem czles
ko.-piolskim granicznym. Ale jest pewnem, 
że Polacy i Czesi sam~ załatwią ów spór: 
bez mieszania się Niemców. 

Od istnienia klas ró\\11lolegly.ch pol
skich w. Cieszynie nie odstąpią. I dlatego 
nie przy\\··ięzuią wagi do uchwał zjaztlu nie 
mieck1ie~o w Boguminie. Zjazd zażądał u
sunięcia klas równoległych polskich z Cie
szyna. Polacy ślązcy na to nie pozwolą, 

Tyle w streszczeniu dr. Mt•chejda. 
„Gros Nar. zaznacza, że to jest pierwszy 
kompetentny glos w sprawie najno\vszych 
ataków niemieckich na klasy cieszyńskie„ 

Położenie w Rosyi. 
Niepokoje w różnych częściach caratu 

pojawiają się w dalszym ciągu. 
W I(ydze urządzih robotnicy dem-0n

stracyę, podczas której kozacy zabiiJi1 52 ro 
botni<ków, a zranili 117. Po stronie koza
ków padt 1 oficer i 7 chlopa. 

W dniu 14 bm. donoszą pisma rosyj
skie, przed sądem polo"wym w Libawi.e 
stanęlo 137 majtków, oskarżonych o bunt 
w libawskiim porcie Aleksandra III. Sta
wienie przed sądem wojennym aż 137 ma~ 
rynarzy świadczy, że „urzędowe sprosto1-
wania" przedsta"' iające zaburzenia w Li
baw11e jako nic nieznaczące, drobne wybry 
ki niesubordynacyi, byly zwykłem kłaun
stwem czynowników. 

W Tyflisie policya v: jednym z· zajaz.
dów odkryiła kwaterę spiskmvców i uwię-

Dr. Jan Mithejda, poseł na Sejm ślązki zila obecnych. Podczas rewiZYil znalezi1J-
i do Rady państwa, napisał w „Polnische no fotografie członków konferencyi,, która 
l(orrcspondenz" artykuł o klasach równo- obradowała nad zaprJwadzeniem ziem
leglych w G1eszynie. Jest to odpowiedź stwa na l(aukazie. Znalezi!·o110 teii: pottre
na artykuł dra Dcmla \\ „N. Pr. Presse". ty namiestnika I szefa po·łicyi CzyrLnk:ilna, 
Odpowiedź cięta, jah Źla to niezgodne z jakoteż wydany na Czyrjnkina wyr.:>k 
prawdą wywody burmistrza cieszyf1skicgo śmierci. w piecu znaleziono 7 większych 
zas}ugiwaly. · i, 7 rnałyich bomb, tak, zw. typu macoooń-

Dr. Demel rnkrdził, że Niemcy śLt- · skiego (2 z nich były napJelnione), dalej -dy-
zka1 wschodni1e.go nie występowali gwalto. namit i rnine środki. \VYbuchowe. 
'vnie przeciwko klasom polskim \\r Cieszy- Do ,,Slo·wa P.:>lskiego" telegrafują z 
nie z uwagi na przyjazne, spokojne stosu n- Radziwmowa, że w Żytomierzu, Berdy-
ki miast niemieckich z. ludnością slowiaf1- czo-Vv ie i innych większych miastach Wo-
ską po wsiach i po miasteczkach. Ludność wiejska napada na mieszkania ży-

Dr. Michejda przyp-onm1al drowi Dcm dowskic, rabuje, a czego nie zdolai zrabo-
lowi, ż.e Niemcy na Slązku ws·.:hodnim wać, niszczy, zabijając broniących się i pa 
tworzą niesłychaną mniejszość wobec Po- stwiąc sJę nad lmbietami } dziećmi. Wla-
laków i Czechów (56,000 Niemców wnbec d1zc p0llcyjn1e1 zach-0wują sę zupełnie oł>oję 
220,000 Polaków i 85 tysięcy Czechó\i,,). tnie, a nawet zakazują podawanie tak(ilch 
Gdyby w1ięc Niemcy chcieli pozwolić sobie wiadomości. Z ust osób uciekających do
na demonstracyjne wybryki, bardzo ;at\\\) wiedziano się, że w samym Zytomuerzu 
mogliby oberwać guza. Niema anL jednej naliczono przeszło 500 trupów, rannych 
miejscowośai1 (z wyjątkiem 10 gmin w o- . be:z liku. 
kręgu biels 'm), gdz.1e obok Niem::ó·;v 111e W a:alymst-0ku gdy P-O zmianie patrol 
mieszkaliby Slowianie. Ludność Cieszyń- 1 · wojskJWY wracat w schotę wieczor~m do 

koszar, w pobliżu Zwierzyńca rzucono w 
niego bombę. Jeden żolmerz zabity, wie
lu rannych. Trzech rannych ciężej odesla
no d()l Warszawy. Do tłumu żydów, z któ
rego rzucono bombę, Kozacy przypuśdli 
szarżę. 

Najw~ększą grozą jest jednak::>woż 
kJęska gliadowcu, której oba,wiają się w. 
środkowej Rosyi. 

Według -0bJi.czeń Maresa 70.7 proc. 
wlościan nie jest w stanie wyciągnąć z 
swyich gospodarstw nawet I1l.Jl'nimum środ
ków, niezbędnych na przeżycie, a tylko 
2-0.'4 proc. produkuje tyle, że może wyży
wić swą rodzinę, lecz niema; środlków na 
utrzymanie inwentarza i zapłacenie po
datków. Względnym dobrobytem, t. j. 
możnością zaspokojenia najniezbędniej
szych potrzeb, cieszy· się tylko 8.9 proc. 
wfoścnan. 

Do takich samych wniosków doszła 
specyalna komisya Goremyikina, która w 
ty.eh dniach l()głosita wyni.klli swych prac, 
stwierdzając, że nawet w latach najuro
dzajniejszych większoiść, bo 01lrnlo 70 proie. 
ludu rosyjskiego nie może •.'.>sięgnąć z 
swych gospodarstw dostatecznej chocby 
tylko na swe wyżyw~enie .jfości pmduk
tów, a więc cierpi1 częściowy głó<l. 

Powyższy stan i·lustrują w diOstatecz
nym stopniu jeszcze inne cYfry. Wledlug 
danych statystycznych ilość spJżytego w 
Rosyi zboża \.\ ynosi 18,8 pud. na jednego 
mieszkańca (w czasie głodu cyfra ta spada 
do 13 - 14 pudów). Ta cyfra wskazuje, 
że Rosya, choć uchodzn za kraj rolni·czy l 

wywmi produkty rolne za grarnilcę, ze 
wszystkli:ch państw europejskich spożywa 
najmniej zboża! Dość powileidzieć, że w 
takiej np. Danii, przeciętna ilość spożytego 
w a1ągu roku przez jednego mieszkaf1ca 
zboża wynosi· przeszło SO pudów, gdy w 
Rosyi w najurodzajniejsze lata waha się 
około 20 pudów. 

Po\\ yższe cyfry najlepl!ej ilustrują po
lożenie ludności \Ylościa1iskiej w Rosyi. 
Nędza i nie<lostatek środkó\V ŻY\Vnl()ści·n
\Yych na zaspokoieme· koniiecznych p-0·
trzeb - to ,,normalne" wa.runki jej bytu i 
według urzędo·wych raportó\V - ,,pomyśl
ny" stan rolni'ctwa. Dopiero, gdy śmdkó\lv 
tych braJmie zupełnie, gdy ludność wiejska 
w niektórych miejscowościach ginie z glo
du w literalnem zna·cz•en1i111 t.eg-0 slowa -
staje się to .,,urzędO"\VO" uznainą klęską, któ 
rą „troskliwe" władze kryją do ostatniej 
chwili, byle tylko jalk najdłużej utrzymać 
pozór, że wszystko jest .,w porządku" -
przynajmntiej w raportach! 

Jakie skutki µociągnie. za sobą spo
dz.i1e1wana w roku bieżącym klęska gł·od-0-
wa w Rosyi Nie trudno przewidzieć, że 
chłop rosyjski, 'rozgoryczony wojną, któ
rej nadmierne ciężary już teraz dotklil\v!ie 
odczuwa i podniec-0ny ogólną atmosferą 
r~olucyjną, okaże się nmiej cierplµwym, 
niż lat poprzednich, kiedy to, według wy
rażenia jednego z }Yism rosyjskich. „w cza
sie klęski głodowej najspQJmj:nicj ·kladl się 
,1 umierał!" 

Obecne ruchy agrarne n1e wróŻ<1 w 
roku bieżącym takiej rezygnacyi, zwła

. szcza, że inż teraz daje s~ spostrzegać in·
na Postawa \Vlościan. Jak donoszą np. do 
„Rusk. Słowa", na stacyę LQpuchówka (:w 

·gub. sarat.owskiej) przyjechało na podwi()i
dach 200 chkipów z okolicy, dotkniętej nie
urpdzajem i zabrali przemocą wszystko, 
znajdujące saę tam zboże. Klęska \.\qęc 
głodio;wa w obecnem Polożeniu Rosyi p<>
w:iększy tylko ruch rewolucyjny ~ 
zwróci sńę przeciw czynoWillictwu, którego 
barbarzyńskie rU\d~ trzymają lud rosyjski 
w ciemnocie ł nędzy materyalnei. 

• 1t , . . 

Odkładana konstytucya, 
Krążące tak uporczyv.'lie wieści, pisze 

„Glos Nar.", że w d. 12 bm. ukaże się na~ 
reszcie ów wyczekiwany marufest konsty
tucyjny, a przynajmnilei.i zwolujący1 „dum~. 
państwową" w myśl projektu Bulygina -
i tym razem zawiodły powszechne ocze ... 
kiwanie. 

Oglosze.Illie ukazu, jak doniosta pól
urzędorwa ajeocya petersburska, odłożona 
do pomyślniejszych czasów. Wprawdzie 
pisma niemiec~1e donoszą, że oczekiwamr. 
manifest ma się po]awić w d. 24 bm., tru
dnt0 jednak do tego ro<lzaJu wiadomości 
przywięzywać jakąkolwiek wagę. 

Faktem jest, że sam rząd rosyjski n.ie 
zde.cydowal się jesz.cre ni,etylko na ścisly 
ternnm, ale wogółe na zwołanie przedsta
w:iicielstwa narodowego, że wciąż jeszcze 
czeka, czy nłe uda się„. prz.ejść nad tą sp·ra 
wą do porządku dziennego, jeśli znajdzie 
się jal\iiekoJwiek inne wyjście z krytyczne
g.o polożenia. 

Takie same zapow11edzi puszczala w 
świat biiurokracya rosyjska prned! Tsuszi
mą i czekala na„. zwycięztwo Roż<Liest
wieńskiego. Teraz prawdopodobnie pokła 
da swe nadz.ieje w Uniewiczu, który z ta
~1m zapalem„. układa patryotyczne tele
gramy do cara, jak r6v.11I1ież w wynika.eh 
nie tyle riokowań p0tk-0j·owych. ile.„ starań 
Wittego o zaciągt1ięcie nowej. Pożyczki w 
Ameryce, bez czego rządowi rosyjskiemu 
grozi absolutne bankructwo.„ 

Czynownictwo, dla którego każdell" 
choćby najdrobniejsze ustępstw.o dla nara.
du to rzocz nli·e:m.Ha, wciąż jeszcze
czeka, wc1ąz ludzi się. nadzieją, że· 
potrafi utrzymać w swych rekach zagrabb 
ną wladzę i choć wszystko przemawia za 
tern, że niic już nie uratuje skazanych na 
zaigladę i tak zdyskredytowanych rządów 
despotycznych, czynownichvo to lkzy Je
szcze na jakąś szczęśLiJwą gWl!azdę, na jakjś 
przypadek, który może pozwoli utrzymać 
tak wyg dny dla b-iurokracyi rosyjskiej sy 
stlem dotychczaso·wyc11 gwa-ltów i nad
użyć. 

Nie ulega wątpliiw-0ści, że rachuby te· 
nie na wiele się przydadzą, że rząd rosyj
ski musi w końcu uledz - v walce z wła
snym narodem i spełn'ić s!uszne jego żą
dania, uczyni to jednak dopiern, gdy wybi
je dlal1 nstatnia godzina, gdy nie będzie 
miał innej drogi., prócz kaJ)li1ulacyi ! Zade
cydują zaś o tern nie zamiary cara ·i jego 
doradz:eów, ~elcz artrnła japońska na: Wscho 
dzie, niemożność zaciągnięcia nowych po
życzek zagranicznych i stanmvcza akcya 
namdu! 

Z wojny rosvjsko„jauor!s~iej. 
l(osyanie corfają się po za rzekę Tu-

' men, chcąc uniknąć bttwy w I(orei północ„ 
nej. 'fak dcmos.1 bliuro Reutera z TOikilOJ 
Potwierdzenie tej wiadomości dotąd nie 
nade szlo. 

Z drugiej strony donosi telegram z Ple
tersburga~ że jenerał Linnewicz ma być 
zdecydowanym wykonać atak na wojska 
japoI1skie. Wszystkie rozkazy odnośnie 
do zamierzonej w1elkic.j bitwy już wydano. 
Rada wojenna przyjęła jednomyślnie plany 
jenerała Uniewicza,. Rozpo1częcia ofenzy
wy rosyjskiej na cailym fronde oczekują 
dziś lub jutro. Zobaczymy. 

Japończycy ·wydobywają tymczasem 
dalej zatopione OtkrętY1 wojenne rosyjski-e. 
Swieżo wydobyli znowu krążownik pan
cerny „Pallada". Ftota japońska taikitm 
SPoS-Ohcm '\vkrótcc staw:e prarwdcpodobnie 
na drugiem miejscn wśród fi-Ot ca-fugo 
świata . 



liemie polskie. 
Z Pru 'aehodnich Warmii i Muu. 
. Skarszewy. Przed k~łku dniami zmar
ła tu pewna 8-letnia dziewczynka będąca 
tylko 3 dnfr chora, pod oma!kami stwar
dnienia kręgów. Z rozporządzenia policyi 
-Od.kapano pogrzebane już ciało d'zie\vczę-
-Q~.a i poddano rewizyi łekarskt•ej. Bakte„ 
·ryologiczny instytut w Gdańsku dotych
.-czas nie orzekł, czy zachodZJi1 rzeczywiście 
wypadek t'e.j niebezpiecznej ,choroby, czy 
:też nie. 

Kwidzyn. W pon1edz,1ałek rnn{j· <>wie
.sił się powroźnKk Augustyn Jordan. Co 
go <la samobójstwa popchnęło, d<>tychc·zas 
1t1iewia1d'omo. 

Malbork. W poniedZiioałek rano około 
g{):dziny 8 usiłował wyiższy nauczYJCiel dr. 
Moll, udz1:elający lekcy·el w tutejszem se
minaryum nauczycielskiem 2 wystrzalam) 
z rewolweru pozbawić się życia Oblie ku
le utkwi.ty w glowe, mmo to M. nie zaraz 
padł trupem. lecz znaleziono go bezprzy
tomnei!O i w talmm stanie przewi1.ezuono go 
+eż do miejskiego domu choryich. Ozy od
.zyska zdrowie, bardzo wątpią. 

Z Wiei. Kf Poznańskiego. 
Gniezno. W „Lechu" czytamy: 
„Niezmiernie smutna dochodzi nas 

w11adomość, a dotyczy ona siprze.daży; pięk
-nych dóbr polsk·rch na rzecz komisyiu kolo
„.łlizacyjn'eti. Po dokiladnem zbadamiu tej 
sprawy wymienimy po naz!wisku amatora 
rządowych srebrników. 

Poznań. Do „Dz. Berlińskiego" do:
•oszą: 

Michalowo, najmrn1ejszą wi;eś rycerską 
w KsięstWi1c Poznańskiem), około 400 mórg 
'\\r powiecie średzkim, sprzedal p, Józef 
Grochowski za pe>średnictWlem aigentai Li
pińskl:ego, mejakiemuś Nowakowi, znane
mu w okolicy średzkiej pośt1etdni1kowi ko
mi.syi kolonizacyjnej. 

P. Oriochowski wiedizia~ o tem 1 że No
wak jest podstawLoną osobą kolonirzacyi, 
oo mu przed zawardem kontraktu kupna 

· to powiedziano - a jednak sprzedał. 
Przod mmej więcej rokiem kupił p. 

(}rochowski .majątek ten mały, ale w, bar
-dz.o wysokilej kulturze, od p. Ozdowsikiego 
- widocznie tylim dla spekulacYf1 bo już 
po roku prawie ze znaczmym zyskiem go 
sprzedal. Szkoda, że pan Zygmunt GrQ
chmvsiki, brat Józefa, bardzo zamdźny 
-0bywatel, nie uratowal tego majątku, choć 
:go prze<ltem proszono ze strony; ·bardzo 
poważnej, która mu zwróo.Ila uwagę na to, 

.że brat kolonizacYi sprzedaje Michatowo! 
Srem. Tuteis'Ael Kolo ŚJlilewackte pe>l

: skie obchodzL w; dniach 20 i 21 bm. 25-tą 
-roczni'Cę istntenia swego zjazdem śpiewem 
.·śpiewaków. W starej strzelnicy ro2'p-0cz-

Paftna dó tOwar.zysiwa. 
Powieść Ksawereeo de Mollłepła. 

J ~) 
(Ciąg dalszy). 

Młody czl<Y'W)ek Poszedł u.lką Garan
.olere, minął ()!gród Lwksemburski i Wi !lllie
~ale dzt:esięć minut znalazł się na um1cy 
c• Assas, w d:0mu, który zamieszki wat J u
~iusz Vadame porzą<l1kowaf m aes~ani:u. 

- Pan baroo, już powraca! - zaii.vo-. 
tał - sądziłem, ż~ pan baron będzLe w 
mieśc:e iadl~llliladainie... Czy przynieść ko
tlety? 

- Niie potrzeba - odrzekł Pi:Hp -
mam z tobą d:o pomówi:enia. Chodź ze 
tmną do gahinetu. 

, Kamerdyner uda~ si.ę za S.WiY!ll panem, 
nie bez pew~j niespokojności. Badał 
swoje sumi·ooie. Cz:y nie z.l>roJl czeg9, za 
.coby mógł mieć głowę porząd:nia zmytą? 

F1Hp us:aicu przed bhlrkt.iem. 
- Zamknij drzw~ - r,pzkazat 

i , Va:ndame drzwi zarnk!ląl. 
- Tera.1.l. poslu~haj mnie uważnk 

. . ,- Panie baronie, słucham z calą u
"tVagą. 

. - Mogę liczyć na del>ie stainowczo, 
-0:;eprawdaż? 

- Mam nadzl.: eję, że pan barem nie 
vątpr; -0· tern! - ~rzekł kiamle1rdytner to

·n<;m przejetym, nadając swej .twarzy WY,
nz hYPokryckiego rozczulemiia. - Mam 
;pamięć serca, wiem dobrze, com winien 
parru barr-nowi ~ nigdy nie 2apomnę. Da

·~em się uwieść ... dostałem się przed sąd 
. P<>HcYC: poprawczej.„ Pa111 balron raczył 
~ mną zatinteresawać, i silą sweg()I talentu 
:ZmU'Sit sąd do uwołnienia mnie. 

- Wyrywai:\C z -twoVch aikt, które ml 
sąd po!Włe.rzyl. dowód' stanowczy ... 

.i{j,e się o godz. 4 koncert 1mstrumental11iy or 
tkLetsry Tow. Muz .z Poznania, a o godz. 
5 popisy śpveiwaków K ót zwiazkowych. 
·.Wykonane będ.ą 4 chóry ogólne z towarzy 
szeniem orkiestry, .chóry męskie posz.cze
góLnyich Kól t chóry mięszane, razem 29 
numerów popisowych. O godz,. 8 nastąpi 
rozdanie nagród. 

Ostrowo. Chłopak szesnastoletnfu z 
pobliskiej wioskL nadwerężyt sobie wsku
tek dźwi.gainia oboj,czyik. ZaJmiast do leka
rza udal się Ol l}Omoc ido „mądrego", tam
tejszego1 owczarza, ~tóry zai znachorstl\vo 
i niedozwolone 1eiczenie n1i·ejednokrotf\1e 
już był karanym. ,.M.ą<lry" 111i1e nasta~vi
wszy: wprzód ohojczyika obłoży! g.01 gip
sem. Pio tygodniu nie posiadając się z bó
lu, udał siQ chQlry do drugic·go „mądrego", 
który ramię naibrzmiiałe i zzieleniałe przy
twierdzi! na desce i powiesil na łańcuszka. 
Skuteik byl tak, że biedny ·chłopiec zmarł 
po trzech dnia.eh na gangrenę wś%)d ogm
mnych ool~lści. 

Podzamcze. W J(uźnicy spalilo s;1 ę w 
·rl~edzielę wieczorem gospodarstwo p. Ju
szeczaka; 6-letni synek jego talk został 
przy tern poparzoiny, że poi wyinifesielni•u go 
z ognia w kilka godzin umarl. 

Z Leszna piszą do „Gazety J(ościań
sk1ej": Pewien kupie'c tutejszy (jed'Yn.Y w 
odnośnej brainży Plolak) musi od paMzlileir
nika zmiendć lokal u pewnego ,i1nnego ikup
cai-Niemca, lećz nie wiadoono, pod jakimi 
'W\pływa1111i1 pan ów na ·drugi. dz·1eń kontrakt 
cofnąił. J(urpli,ec ów Polak wynajmupje dru
gr lokal, lecz ,j tu (jak się zdaje wskutek 
nacisku hakatyzmu, albo żydów - kon
kurentów) kontrakt odwołują! 

ów Polak-kupiec musiat się u<la~ na 
drogę sądową, wytoczył więc skargę i po
lecenie do wykonamai skargi oddal adwo
katowi żydow\i ! Nie przeszkadza to by
najmrn· ej temu painu przyi lkaiż~ej sposob111()j
ści zetknięcia się z rodakami napominać 
kit aby kupowwli u swo11lch ! 

Tak ot()I wygląda tolerancya nieffilie
ck0-ży<lowska, wobec PolaJków z jodnej, a 
solida mość polska z drug.ile} strony! 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Żory. Zdarzyła si~ tutaj straszne ~e

szczęście. 84-letnia matka szew1ea Chro
szcza przy uhicy Dwor.cowej 'Chciala spiąć 
dwie krowy, mające pójść nia: pas7.1ę. Naraz 
jedna z krów rozhukafa się, i pobod!a tak 
niebezpiecznie staruszkę, że pomimo porno 
cy lekarskiej zmarła na: drugi dzi1eń. 

Sobiałkowo. Znów nafta! Tyle nie'
szczęść stalo1 się już skutkiem eksploz1yi 
nafty, a jednak ludzie wciąż jesz.cze są nie-
1ostrożni. ·W tych dnia:ch bowiem stało się 
':znów okropine nieszczęście, którego ofiarą 

.~padla 22-letnia. slużą<;a Strugała. Rollnie
, dla Ol1a! za: pomocą nafty .ogiień w piecu, 
g<l,y w tern nastąpiła eksplo.zya, a ca.te ubra 

- Niema wątplit\vości, że pan •baron 
odegra1 afa mnie rolę 0J)'atrznośd!... 

- Dowód ten pociągał za sobą twpje 
potępienilej - anówil .dal'ej filip. - Zacho.
wafom go„. Zna}duje się w pewnem miiej
scu„. i zmfazlby się w potrzebie. 

- ·Wiem o tern, ale pan baron nie p.o
trzeoowal wcala tego środka, aby I"tmle 
do. sieb:e przywiązać... Dla duszy cz-lo
wiekai dobrze urządronego jak ja, wdzię.
C1ID0ść saJinieiszym jest bez porównania 
węzlem, aniże!L obawa. 

- 'Mówisz -0 twej w:dzięczmości. 
- Z caitą szcz;eirościąi, panie baron~e„. 

przysięgam. 

- A wt:ę,c zdarza się sposo.bność dać 
mi }ej dow10dy. 

- Jestem gotów!.., Po slowuh, czy
ny! Taddm jest mój .charakter„. 

XVIII. 
- Więc uczynisz, ookolw.iek ci za:p.110-

poouię? - zapytal Filip. 
-.... Bez waJrnni:a, panie: baronite„. -

odrzekł Vend:ame. 
- I będiziiesz mial sluszność we wta. 

snwn inarwet twoim itnteres/ile„. Prais;u.jąc 
dlai mnie, ·będziesz pracowiaJ' dla s:~„. 
~robię dę bogatym • 

- PrzyklasJrnję z całej duszy ~ym 
szlachetnym chęciom pana baron.al - za:
wota.r kamerdiyner z komiczną jntonacyą. 
- Zawisze ubóstwiaiłem fortun~„. zdaiłe
ka„. platonicznie.,. bardwby mt było przy
jemni:e maleść się z nlią w bli~kich i pou
fa,ych stostllillka<;h. 

- W razie powo4zenia wYlicze ci sto 
P,'l'ęćdziesiąt tysięcy fran:kóW„. 

- Sto p~<lz~5iąt tysięcy franków .!._ 

PQ'Wltónzył V en<lame n:iie bardzo olśniiooy, . 
- WcaJe to łaidna sum.kal bezwątpien1ia. A. 
1ki:edy kasa. bę<fze otwarta? 

- W dniu, w któcym w~jdę w po:s.ia.
danie sukcesyi: po ll'lOJ.m wuju. 

ni.: zapalUo Si:ę naty.:hmiast na n ieszczęśli
wej dziewczynie, tak, że .nitm nadbiegła po
moc, była cała poparzona. Obrażenia, 
które odlniosłel4, byłYi tak -Okropne, że na dru 
g~ dzień wyziooęla ducha wśród ·.:>kmp
n y.ch męczarń. 

Chropaczów. Na kopalni ,,Slą:zik" za
biły spadające w~gle górnika Winklera, 
ojca dość facznej rodzi.ny. Oto znowll.l1 Olfia 
ra ciężkjego zruwradu górnicz.ego; czy tak 
mar:nej placy ciągle nairażan~e\ się na· njie
bezpieczeństwa. 

Zabrze. „Gónnoślązak" pisze: Pro
Jrnratorya gliwicka wyidala rozkaiz aireszto 
wani.a; tut•eJszeg·o1 mistrza szcl\Vskiego W.y
ciska, ponieważ miał s.ię rzeikomo ·dopuścić 
zd.airadyr stanu. Sledztwo jest już w blie1gu. 
Dotychczas przesłuchano więcej jak 100 
świ.adków. Cfokawi jesteśmy, w jaki sipo
sób pan Wycisk, o którym wiemy tylko, 
że .należy .do związków. abstyruentów, 
chciał zburzyć 60 milionowe ·państwio nie
anieckne. Że tam różne osoby wybitne i 

. wpły·wowe knuły sipiski· p.r.zeciw swym 
wlaidzcom, o tern jużeśmy słyszeli, ale· że 
skromny szewc polski twor:zy tajne związ
ki r:ewolu.cyJne, to nam bardzo dziwnem 
s;ię zdaje. Odlczekamy więc rozpraw sądo
wy,ch. 

l(atowic"e. „Górnoślązak" pisze: Ga
zety niJemieick1e donosząi, że znany czyte~ni 
kom naszym ks. dr. Stefani przesiedlony 
został z Berlina jak administrator do Kun
zenido1 fu w po.wiecie prud111ickim. Ta~ 
'\.Vięc sławny szermfrerz idei centrowej, u
kończyłby był swą drzialalność .na areilJte 
publicznej. fortuna opuśclila g·l> już, sko
ro przeznaczony zostal w taiki zakątek dy
fecezyi wrodawskicj. Widocznie księża 
·centrowi stracili już wiarę w jegCl zdoi.n.o
ści i powodzenie. Zresztą życzymiY mu 
jak naHepszego powodzenia na tem jego 
nowem stanow,ilsku. Oby tam tylko WY,
trwał nieco ctlużej jak w Berl1nie, i tutaj na 
Górnym Sląz.ku, i aby praca jego tam le
psze wydala owoce. 

Z innych dzielnic Polski. 
Lwów. Ra<la m. Lwowa postanowiło 

jednomyślniie zakupić ofiarowaną przez 
spadkobierców śp. Kaliksta Pornńskiego 
kam.Ąenicę h.istoryiczną na Rynku, zwana, 
„domem królewskim". W domu tY)lll mie
szkal Jan III Sobieski. Spadkobiercy 
chciieH dl()111 ofiarować gminie m. Lwowa 
damno, naie mogli jednak tego uczynić ze 
względu na nli.eletnich. Odd1:i!li! go wszakże 
po cenie możliwie najn.iższicu, z tem zastrze 
żeniem, że dom utrzymywany będzie po 
wieczne czasy w swej dotychczasowei 
szacie, a! pierwsze piętro przeznaczone bę
dzie a·łbo na rnuiieum, albo tl1.a rezydencyę 
'Prezydenta miasta. 

Lwów. O Wittem otrzymała lwow
ska „Gazeta Nar." od jednego ze swych 
czytelników kilka szczegółów. Ojciec nai-

- Więc pani hraiłiia de Vadlalns czuje 
się gorzej? 

- Umarł. 
Szlachetny gentleman, dobrze ucz:Y-

1J1it raz zdecydowawszy się ... - rzekił zi
mna JuHrusz. - Wiele zostawilil? 

- OkoJo sześciu miHonów. 
- Na:ma testamentu ? 
- Niema. 
- A mtem polowa spadku Pr21YPada 

z prawa pwu baronowL To wcale laidiny 
grosz. 

- TO! za mato - odrzekł fi&Jp. - Ja 
chcę wszystld~o. 

- ;R:ozttmf.em to, ale czy to możliwe? 
- Możliwe i latwe. 
- Czy to d.ta osiągnięcia tego. celu m0-

jai pomoc potrzebną jest panni baronowi? 
- Tiak. 
- Czy pan baron raczy wyUmnaczyć 

mi, oo mam rat?ić ?„. 
- Słuchaj więc: Ciało mojego \Vuja 

przewLez(Qne zostanie jutro do C-Ompie
gne, gdzie ·się znajduje grób famiLii}ny hra
OO\Vl oo Vadans„. furg-0n przedsięb:ior
stwa pogrzebor·w'l€go zabierze trumnę z: pa
lacu przy uHcy Garaociere jutro o godzi-
111ie. czwartej .i uda się jednym tchem aż do 
Pontarime, gdzlie się zatrZtYma. Woźnica i 
mój kuzyru Raul de Challilns, który ~lo
kom towarzyszy, nocować będą w Pon
tamie w. O'berży. Otóż poitr~eba, ażeby; w 
czas+e między ich przyjazdem a wyjazdem, 
trumnai, zawi'eraJąca w sob~ zi;emie, umie.. 
szczoną . z.c:;stala w furgonie w mejsce tru
mny .ze zw lokami... Czyi zrozumiano? 

Vadasme słuch.al z. natętoną uwagą. 
- Najzupełniej zrozumiano... odpo

wiedzi.al. - Ch<xizi o przygotowanie środ 
ków, a zatem mam natychmiast zaopatrayć 
się w koma, wóz, trumn~1 narzędzia, na.ko
niec wszystko, co Jest potrzebnem do usku 
t.eczn~eni.a zmiany ... 

wybitnreJszego d:Y1'lamaty "rcsyjsH:go by( 
kolonistą niemieckim. Znal si-ę dobrze na 
gospodarstwiei z aasem został admim~
stra torem dóbr hr. Branic.kuch z Bialejcer
kwi na Ukral:1nie. Syn adminrirStratora· S. J. 
Witte okazywał od idziedziństwa nade:\vy
·czajne zdolności. ttr. Ks. Brani1cki zajął s~ę 
chlopcerm bardzo gorliwie i gdy młody 
Witte uikończył studya z odznaczeni.em, 
wyrobił mu bardzo korzystne stanow.isko 
rządowe. Ml-od.zieniec zachował wdz·tę
·czność dozgonną wobec rodziny Branic
kkh; pamięta: on de>brze, co zarw1Clzięcza 
P<Jilalkom i ż_ywo z nam!il sympatyzuje; nie 
1kryje się oin z tern, że pragnie, aby Polacy 
w Rosyu w .ca1łlej pełni. odzyskali należne 
im prawa. Poglądy Wittego p<Jd1z1ieła ks. 
światopelk-Mirski, wnuk żołnJerza pol
skiego z r. 1830, a dziś przyszły „mąż opa
trz·nościowy'' Rosyt postępowej. 

Warszawa. Petersbursk1i1 korespondent 
Warsz. Agencyi telegr. dowiaduje sLę z naj 
wiarogodniejszego źródła, że metrJpolitą 
:kościołów katolickich w Rosy,i, na miejsce 
zmarłego ks. Szembeka ma· zostać arcy·bi
skup Popiie.l. Równocześnie. arcybiskup P o
p!ieil zostanie mi1anowany przez Stolicę Ap0 
stolską kardynałem, czemu poprzednio 
rząd rosyjski się sprzeci\Vtiał. 

Arcybiskupem zaś warsza'\vskiim ma 
zostać bi:S:kup Wiileński ks. Roop. 

P()fdł.ug krak. „Czasu" nie ma W' tej 
wiadomości ani słowa pra~wdy. 

~iadomości ze świat.a. 
Niemcy. Straty Njemców w Afryce 

zachodnin-p-0łudn:'.owej od: czasu powstanił 
aż do 30 lipca rb. - a \Vięc w prz·eciągu 19 
miesięcy - wynoszą 1122 'POlegly.ch i 570 
rannych, chorych itp., czyili razem 1692" 
osób. Do tych Ji.czb przyznają się Niemcy 
urzędowo sami; prawdziwa kiczba będzie 
prawdopodobnie większą. 

Z ogólnej tej liczby 1692 przypada na 
wojska lądowe 827 poległych, 499 ranio
ny.eh, czyli razem 1326. W boiu poległo: 
245 żohnLerzy, 68 podoficerów i 39 ofice
rów; umarło wskutek odn·~esionych ran: 
5 ofrcerów, 1 podoficer, 18 szeregO'Wców; 
umarl-0 wlSkutek chorób: 13 oficerów, 55 
podoficerów, 315 szeregowców; zginęło 
niewiadomo jakim sposobem: 1 oficer, 5 
podoficerów 1 36 żoiłnierzy; wwadkowi 
śmiertelnemu ulegli 3 oficerowfo, 4 })Odofr
ce rowie i 19 żołnierzy. 

Ranny.eh z.ostało 51 oficerów, 100 ipod.
oficerów i 322 sze:regowców. 

Wogóle padło w boju 352 ludzi, umar
ło w skutek ran 24, umaorlo wskutek cho
rób 383, zaginęlo 42, uległo nieszicześliwe
mu wypadkowi 47, rand'<>nych zostało 478 
:ludzi. ()górne straty wynoszą: w · ofa:e
rach 113 (z tych 61 zabitych), w podofice
rach 244 (zabitych 113) w szeregowca<::h 

- Tak jest. 
- Dziś wieczór wszystko becl.zle za-

mówione, a jutro rano udam się w drogę 
do .. wlaściwi·e nie wfe;m, dokąd się mam 
naprzód udać. 

- Do Chapełle-enl-ServaJ,. .. Będę tam 
~oJo wpól do dzfowiątei wiecror. 

- Ddbrze, w ciągu dnia przejdę się 
spacerem do Portarme, e;wiedzę oberżę i 
ułożę wszystko.„ 

- Trzeba wyszukać w polu miejsce,.. 
gdzieby m<Yina bez wieilde,go trudu zaiko
pać trumnę. 

- Zna}dę, ale jak otworzyć furg0I1J? 
- Szukaj sposobu. Co do szczegó-

łów spuszczam się na debbe. Musisz się 
~a-Opatrzyć w tablkę ·miedZiianą, na której 
każesz wyryć nazwiskĄ ~ tytuty mego 
wuja, datę urod'zenia .i datę śmierci. 

- Muszę to mieć na piśmie. 
- Napiszę ci... 
filip wziąl arkusz 1pa~iern i zmk1lti

wszy charalkter pisma, napisał to, co miało 
być wyryte na. tablicy. 

- Dla czegóż nie mamy użyć tabijcy 
z tamte} trumny? - zapytał Vadame. 

- Nie mielibyśmy dosyt czasu .... Cho
dzi o }a!lmajwiększe uproszczenk, ażeby 
można dzlialać szybko .. „ 

- To słusznie. 
Juliusz wlOŻyl papier do kieszeni i 

zdaiwal się nad czemś 'Zastanawiać. . 
- Zdawałoby się, że cię coś niept),1roi? 

- rz-ekt PLlip. 
- Nfc mnlie nie niepok,oi., ale jedna: 

rzecz mni:e intryguje„. 
- Cóż takiego? . 
- Zapytuję siebie, jakim st>Osobetn u-

kryde zwłok n1<Yie pana barona wprowa
dzić w pooładani~ ca.lej sukcesyi?. 

( Ciąr dalsgy nastąpi). 



· ~farynarka stradla d-0 marca rb. 90 
'969 {zabity.eh 633). 
polegtych i 26 rannYJch/, razem 116 ludzi, 
1kokmi~tów zginęło 205, raniono 45, ra.zem 
250 g'low. 

O ogółnem polożeniu w ikolon1i1a·ch nie 
. .m\ieckkh donosz'ł z BerHna: 

W kie!łach kolonialnych niemieck11ch 
zaczyna się utrwalać przekonanie, że do
tychczas _pomiimo wielki.eh wydatków pie
niężnych J wielu Qfiar •w ·ludziaich, ni·e Qdi
:ruesiono jeszcze żadnych pozytywnych re 
•Zultatów w w.alkach z powstańcami, i za
kończernia powstania nie moiina jeszcze 
prędko ·Oczekiwać. - Organ sipraw ko1l10-
nialny;ch nierr1)uockich „Deutsche Kolonia!-

. Ztg." pisze, że pi0iwodem zmamowaniia 
wielkich sum był kosztowny, a przytJe:m 
niiewystrczający system za1pmwiarntowania 
\vojsk. W tym względzie należy prze.pro
wadzić reformę, miainowicie przez wybu
dm\ anie planoiwainej koleri z zatoki Li.ide
r itz \\r_ gląb kraju. 

- O podanej przez nas przemowGe mi
tflistra PodbielskiegOI w spra\vie wzrasta
jącej drożyzny mięsa pisze , ,Górnoślą~ 
zak": 

Albo minister Podbielski sobie żartuje 
z biednego robotnika, albo stara WYiWinąć 
się ohiecanką z przykrego pol:ażenia, w 
lktórem się znajduje. Obiecanką mbotnicy 
isi.ę rue mogą zadowolić, faktem jest, że 
nędza zaczyna się wciskać d•OI chaty robo
'tnika, więc obowiązkiem rządu byłoby sta 
rać się przeciw<lziiałać jej. Zamiast pięk,
;nych słów(;k zrobiłby rząd o wiele leipiej, 
gdyby obmyśhl co na głodny żołądek robo 
tnika, bo nie bardzo oehętnie slucha się eh.:> 
cia:ż najszumniejsz.ych przernowów przy 
pustym brzuchu. 

Głód w Hiszpanii. Nędza, spvwodo. 
wana klęską glodow;ą przybiera: zatrważa
jące rozmiary. Biedni ludzie, przywie
dzeni głodem do ostatecZ\nośd, łączą się w 
·liczne bandy i napadają i lupią prywatne 
domy i okot::iczne miejscowości. NJe zada
wctlniając się grabieżą gotowych materya
łów spoży\vczych, uprowadzają cale trzo·
<ly z pola, biją na rzeź ii na miejscu zjada
ją. Żandarnnerya1 za słaba, ażeby poskro
mić rozprzężone tłumy, cho.ciaz już 

wszystkie więzienia przepe'łniła przyare
sztowanymi. Szpitale miejskie także pel-

. ne ludzi biednych, zapadłych z głodu na 
·rozmaite choroby, którym ulegl!i, żywiąc 
się od kilku tygodni1 wylącmie· ~ilkieani fi
gami. 

Klęska głodowai grozi ta;kże Persyi z 
powodu zniszczeni.ai Wlielk1ej części zasie
wów· przez szar~ńczę. 

Zfrancyi. Prezydent Loubet wygło
sił pode~ uro-czystośd11 w Valence (nad 

. 'Rodatn1001) mowę, w której ośw.ia<lczyl, że 
francuska armi:a Pomna godnoścr ~ intere
sów kraju 1I1ig\dly nie da się porwać 'Zgub'-

'.111}'111 doktrynom, któreby: wy1w1olały rnieza
dOV/!Ole!nic wśród naro.du. Naród może 
1być spokojinym, oJczyiz.na mru w swej ar
mii -0'.zieln.ą ochronę i granice kraju w ra!Z!ie 
µotrzeby znajdą dostateczną obrooę. Stan 
'teut pozwata zarazem franc,yc dziiala~ sku-

, it..ecz:nie w iinteresie pokoju . . 
W spomirw~ąc o rozdzialjel kościołai P<l 

p;acistwa zape--wlllił Loobet, że parlament 1i 
. rząd spel·nią wszystlcie życzenia obywateli 
i postarają się, aby ustawa nie dafa WQaile 

. ·powodu do starć, aby i tnne przelromunia 
· !byfy uszanowane. OmawnJąc wewlnę
trzną poli.tyikę rzeczypospolitej zazna1czyl 

~ :mÓ'w'Ca., że prezydent nie }est prezyden
tem ani skra}n·ego, ainc reakcyj•niego stron
. nrctwa 'lecz jest prezydelntem fraincyii i 

' r?..astęp~ą narodu; musr dbać o to, aJby ni~ 
.zmnrejszooo sity ar.mili! francuskiej, musi 
strzedz nienaruszalnośd honoru f'rancy,1. 

i róż~h stron. 
W Dortmundzie około dwudziestu rze· 

.ź.nrków wskutek braku mięsa sklady poza
miykało, niektórzy rzeźrtl·cY zrujnowali się 
do szczętu. .. 

W frankfurcie nad Menem rów:ni.eż 26 
skfadów rzeźnickich zwinj.ęt~ch zostalJ dla 
braku odbi-0rców. Stan robotniczy bo
·wkm nie mogąc opłacić wy,sokkh icenr na 
\\~yroby rmięsne). oby:wa ~ ile możności 
bez mtęsa. 

Alteoessen. Kopalnia „tielene" świę-
to~rnfa z powodu braku popytu na wegle. 

WattenscheJd. Górnik :Walenty l(oź
mar~k wstał przez górnika Bremrnera bar 
<izo nie.bezpiecznie nożem pokaleczooy. 

Heme. W kopalnt „Konstant:ln"· zl>łi
ż:yl się górrUlk Jakubczyk zbytni? _do ele· 

'. ktrycznej maszyny i z.ostal na ITTlleJSCU za-
04.t}" przez prąd elektryczny. 

Wamberholz. Górnik Rau w napa.
dz.ie obłędu chda.ił zab~ swą żooę. Nie-

szcz~śliiwego o-<l\\.":iezinn-0 do domu chorych 
w Dortmundzie. 

Bochum. W kopal'll,f „Hannibal" zo
stał okaleczony górnik l(aiser. 

Tbale. Po spożyciu trujących grzy
b.ów zachorowało 7 osób. Umairlar żona 
Serafina Słioif1skicg.o oraz Józef l(ryic.h. 
Tow.arzystwlO Serca Jezus()weg·o· wzięło 
udział w pogrzebie. 

Gniazda Sokole, które urządzają ze
brania miesięczne - proszę uprzejmie, aby 
skladk.i zebrane w Towarzystwi,e na „so
knla naczeln.i1ka" raczyły nadesłać jaJk naj
prędzej n:a ręce niżej podpisanego, albo
w:iem druh nasz w bardz.o przykrym znaj
duje się połorżcniu. Niechaj żadne ze 133 
gniaz1d1 n!ie. uchyLi się od szłachetriego ucz.yn 
ku, a pamiętajcie drnhowfe, że dwa razy 
daje tent, kto1 szczerze daje. Czołem! 

Karol Rzepeck·i, Slelkr. Pr. Zw. 
s 

Rozmaitości. 
„Arystokracya złodziejska". Pisma 

rosyjs·kie zamieszczają sensacyjne opisy 
działalnio1ści bandy złodziejskiej którą 
schwyta;no ·Ostatnio w Mos1kw,ie. Wszyscy 
uczestnicy tej bandy pozyska.Ili sobie w 
światku przestępców sławę ,,arystokracyi 
złodz.iejskitj". Panmvic ci doikooywali wy
łącznie wielki·ch kradzieży, co najmniej na 
sumy okoł·o 20 tysięcy ruM'., objeiżdżając 
110zmaite znaczniejsze nuasta i ogniska 
przemysifowe. Przewódzcami· tej bandy 
byili żydzi, : Alfred Radzikawski (albo Al
bert Radzkowski) z WarszawiJ, Jarkób 
Czyżyk (albo Ja1kób Go!.dberg), Leoin Czy
żyk, Bloch i inrni. Przybywszy przed 
czteremi miesiącami do Moskwy, posta,no
wili ·Onir urządzić się tam na stałe. Zfon0-
\VY lokal przewód.zców wynajęty był na 4 
tysiące rubli rocznie: urządzenie miesz:ka
rna kosztowalo 2-0 tys. rubli. Gd;y nad
szedł maj, złodziieoje-arystokraci postano
w11li przenieść się na łono natury i wyna
jęli w tym celu kosztowną wiłę Wi Pio
trowskD-Razrnmo·wsk:iem. I ta zostala ró
wnież urządzona z niesłychanym wykwin
tem: zapmwadzorno ośw1i.etlenie elektrycz
ne, telefony, wodociągi, e1leganckie pow-0.
zy. 

Do urządzenia kwietn'iików i oranU:
ryi sprowadzono pierwszorzędnego ogro
dni'ka. Ubierali się zlodzieje. tylko u P!ier
wszorzędnych krawców1, w krawatach ich 
i pierścietn.iaieh błyszczaly . zawsze świetne 
brylanty. Laskę głównego herszta Radzi
kOl\vski~:go, za.opatrzoną \VI z.loty, mon<l

gram i brylantową k()r<m~ ks~ęięcą, oce·
niono na tysiąc rubli. Życie pr9wad~i ·li 
wszyscy weSJOte i wystawne, bywając 
weiiąż w teatrze, na ·wyścigach itp. J ~dną 
z większych kradzieży p-opeln.iłi uczestnicy 
bain<ly W1 ostatnich miesiącach \Vl sklepie 
Bar~owa, skąd ·nabrali z.łotych i brylan
towy.eh drobiazgów, oraz paipierów pro
centowych na sumę przeszł·o 68 ty$ięcy 
rubli. Przestępcy zaaresztowa:ni zostali 
nagle w nocy,„ Kilkudziesięciu agentów 
potjcy~ otoczY/to calą willę, dzięki cz!#nu 
nikt me zdołał u.ciec. Jeden z czlooków 
bandy zajęty byt sortowami.em skradz.iu
nych przedmiotów zloty~h i brylainto
wych. Aresztowano ogólem 13 osób . 

135 lat życia. Z Nowego Jonku do
nosz.ą, że w Georgii, w Prółinocnej Ame,ry
ce, z.marla Murzyinka, która, iak urzędQ
wnie dowiedzi<ono, była najstarszą kobietą 
w Stanach Zjednoc~rwch. Docz-ekała ona 
rzeczy.wiśc'ie niezwyikłego w1:·eku, bo prze. 
żyta lat 135. 

Biblioteki polskle. „Nasza Zilźń" w 
krótkiej 111otatce historyicz.nej przyp-OOI!Jna, 
że w Petersburgu znajduje gę wiele! kSlię
goz.biorów, zabranych z. Warszawy. Dość 
przypomnieć bibliotekę Załluskich (300.000 
tomów), b\;bliote'kę .,Warsz. Króle•W!Skrego 
Towarzystwa przyjaciół nauk". Dalej 
przefW1ilez.ione zostały do Petersburga księ
gozibiory Czartoryskich, Ogi·ńskich, .l(adzi
wilłów. W ostatn.iich czasach zwrócono 
RadzJJwiJlom książki, które 100 lat temu za
brano z, Nieświeża. 

Obecnie Warszawa cz.yni zailJ:iegi o 
tttworzenłe bi'bLloteki publicznej, gdyż bi·
blioteka u1nt:1werrsytecka nie: zaspokaja; w 
dostatecznej mierze potrzeb wielkiego mia· 
sta. 

Zaczątkiem bibHote1ki pubHcz1I1ej po
wflnn~ być wlaśn~ <lawino ksręgo11bi!Ory 
polskie, które - zdanieµi cytowanej gaze. 
ty - są tylko n.a przechowaniu W1 Peters· 
rburgu. 

. Nasza Ziźń" przyizm1Je z®ełną slu-
s.z.noŚć tym pubłiieystom polskim, którz.y 
domaga.ją się zwu-6cenia Warsza.wfi.e1 z.a. 
branych książek pol'Skkh. · 

„Pan Tadeusz" jako opera. W Up,
sku opuścilt prasę wyciąg fortepiMiowy 
1m:vwei op.ery p()łskll'ej „Pan Tadeusz.", 

skomp:oJ10wancj prze:z Tomasza Wydźg~. , 
Kompozytor dorobH do swej opery Hbrett.J 
z <lziefa Mick~e\wczowskiego. Opeirai ma 
4 akty. Po uwerturze rozpoczyna się aik
cya przed! zamkiem ftoreszków„ Moty
wem glów111ym Hbretta jest przeprowadzei
nie zatargu między ttoreszkaTil/i a Solplilca
mi. Sceny grzybobrania, polorwain~e, bi
twa, spowiedź Robaka, są ilh1·stroiwa111e 
muzyką. W harmonizacyj opery do:poma
gał kompozyitor·owi p. Jan Gall. 

Znikn(ęcie wysp wulkanicznych. An
gjlelsiki okręt pocztowy „City of Panama", 
plynąc poi Qce.nanic Spokojnym, natrafil 
pod 16 st. 5 m. szerokości• pól1nroonej i 100 
st. 29 m. dlugoś.ci zachodniej na nieprzej
rzany obszar wodny, pOlkryty Z!Wlóka.mi 
'Zlwtierząt, roślinami 1 drzewami·; okręt 
miejscami z w1ielkiem niebezpieczef1stwem 
torował sobie drogę śród tej nieprzewi
dzianej zaipory. W 1ktQła1ch naukowych 
przypuszczają, że są to skutki katastrofy 
żyw1i1ołowej, że zapadła s·~ grupa wysp 
R·e iHa-Gi.gcdo. Wyspy te są pochodze
nia wulkanicznego- i pozosta1ly niezam' e
szkaine. Roślinność wszakże: posiadają bar.
dz-0 bujną, również obfitują w ptaki, ryby, 
foki i żółwie szyldkrertowe. Ze zwierząt 
ssących istnieją tam tylko dzi'.lkie osły 1 

·ow1ce. Cala grupa ma 800 kim. kw., a wy
spa największa, Socorro, dochodzi d 'o wy
sokości. 1.131 m. Okręt amerytkański, ktc)
ry przypłyną~ do wybrzeża meksykańskie
go, .nie mógł już tej grupy wysp od'nalcźć. 
co potwicr:dzałoby przypuszczema uczo
nych. 

Węsoły kącik. 
Okropność. 

Młodai matka. Mój mały ma już pót 
roku i nie byl jesz.cze fiotografowainy. 

f<Ytogr.af~amator. Ale jakże pani może 
tak po bairbarzyńsku z.ani'edbywać dzie
cko! 

Zręczne wyrażenie. 

- Paini·e konduktorze, w wagon1e n~e
n1a dlru mnie miejsca. 

- Dopóki się 1nie .z.najdzie, może. pani 
-Oiobrodlzi,ejk~ będzdie taskarwa posliedzt!eć 
stojąco. 

Dobrze ściągnął • 
- Wie pan~, trzymałem specyalnego 

człOiWielrn do ściągania butów, al.e juii; go 
si~ poz;bylem. 

- Dlaczeg01, cz.y tle paITTru ściągał' bu
ty? 

- Przedwnie, wybornie. Jak mi' ścią 
ginąl trzy pary, to już ich więcej n:ie, zioba, 
czytem. 

I( tóra litera w alfabecie jest 'najnieszczę
śliwsza? 

Samogłoska e, gdyż widzimy ją za
wsze w l}iedzie, w niedol1i, w potrzebie, w 
niebezpieczeństwiJe', nawet w wi'ęzieniu, a 
nikt jeszcze nie styszaJ, żehy byla w po.
myśloośd i ra!dości. 

· W areszcie. 
- Wytrychalski, jesteś areszrorwany 

p0r raz dwunasty w tym mi-es§.ącu. Ico 
cię t u sprowadza? 

_:_ Policya, prześwietny sądaie ! 

W szkole. 
Nauczyoie1l wykladai o ruchu obroto

w1ym ziemi i chcąc przekonać się, czy u
czniowie uozumiieli dobrze wyktad o obro 
de ziemi, 1Jy,ł;ai słę żartobłiwieł: 

-- Rozumkriewicz, powiedz-m~ dla cze. 
go oś ziemskai nie skrzyip.r 

- Boi Esk;imosi~smaruj.ą tranem, odpo
wiada c.hytry Rozumkiewkz. 

Matematyk. 
- A czego to Pa!ll.icz sobi\e żYcZiY? 
- Chcliatbym jabt~. 
- Prosz_ę ! za ile! 
- A jakże je sprze-dai:iecie, matko? 
- Dam paniczo-wi1 sześć za pięć cen-

tów. 
- Aha! sześć za p~ć centów - to bę

dzłe pi~' 1l:l czilery - <:ztery. za trzy cen
ty, trzy zai dwai centy -a jedno za darmo! 
Więc biorę sobie jedno!... do widzenia ma
tkOl! 

Uprzejmy. 
- Sądzę, że pan Się u nas dobrz.e ba._ 

\Vli? 
- Doskonale! Mnie tak malo pOtrze

bta do zabawy .... 

Od -Ekapedrcyi. 
Do Scbonnebeck. O której godzinie 

wiec w Schonnebeck ma się odbyć? W o
gl<m:eni.u nadeStanem n.am gQ<iz~ny nie po-
dano„ ~.. . ·- . , „. _ „ , , . 

Tow. św. Pi-0tra i Pawła w Bruckhause• ... 
Nasztt:1 towarzystwo bierze w niedzielę

przyszlą udział w pielgrzymce z parafii 
łiambom do l(evelaer. Członkowie, któ
rzy: będą bralL ud'z.ial, winn1 się stawić o 
godz. 6 rano dai lokalu p. Bussa, ztąd pój
dziemy wspólnie do kościoła do ttamborn. 
Rodacy, którzy mieszkają w Bruckhausen, 
m~e się do naiSzeg0r towarzystwa p:>dcza.s 
pielgrzyirnk!ii przyłączyć. Biletów nab,yc 
można u Adam SlOIJlly w Bmckhausen, 
ul. Grilnstr. nr. 10. (1) 

Przewodniczący. -

Towarzystwo św. Ignacego w Oberbauseil 
donosi swym członkom, iż dnia 20 sie11pnia 
b~erzie,my udzLal w rocznicy Tow. świ. Bar
bary w Oberhausen. Uprasza się, aby 
czlonkowie raczyli się stawić o godz. 0 2 
p0r pol. na sami zwykly1ch posiedzeń. 0 2 
godz. jest wymarsz. 

Uwaga: Dnia 21 sierpnia t. j. w ponie
dizialek jest w kościele Najśw. Mairyi Pan
ny, 24 goidz1nne nabożeństwo. Dla P.ofa
ków jest godzii1na od' 2-4 pai pol. O jak 
najhicznriejszy ttdzial w rocz,nic.Y- i nab-0-
żeństwic prosi ~ Zarząd. (1) 

Koło śpierwu „Harm5mia" w Wattenschejd 
podaije wszystkim swoim członkom i 
wszyst:Mm Rodakom do wiadomości, iż 
urządzamy w niiedz1elę drnia 20 bm. na sali 
p. fichtnerai, przy ul. ·Weststr. famili:drną za
bawę. Zabawa będzje tytko dla członków 
Kola i t·o tylko wypłatnych.. Początek o 
godz. 05 po pol. Rodacy, chcąc wzią(; 
udział w zabawie, muszą być przez człon
ków wprowadzeni lub się dać na czl{inka· 
Kola zapirsać. W stęp dOJ l(oła \.VYtnosi· 1 
markię. prząd. (2) 

Baczność druhowie w Ęicklu! 
Z powodu braku saH w miejscu upra

sza się wszystkkh druhów, ażeby jak je~ 
den stawirli się w niedzielę dnia 20 bm. o 
godz. 4 po pol. na sali gośdnnego p. Pe
tersa, Bochumska ulica \V Rohłftnghausein, 
w; celu przystąp1en:ia <lo tamtejszego. gnia
zda. O Hczny udzial druhów, uprasza się . 
Czołem! Wydział. (3) 

Baczność paralia Hamborn ! 
Szan. Rodaków, którzy pojadą na piel· 

grzymkę, uprasza się, aby bilety •kupili SOI·· 

biei 111ajpóźruiej do soboty do godziny 12 w 
polu<lnie, gdyż łatwa maże s,ię zdarzy\;, 
że późn11ej zabraknie bi1etów. (ld) 

l(oło śpiewu „Jedność" w Bruckbausen. 
N1nriejszem oznajmiam szan. czł.:mkoon, 

iż nadzwyczajne zebranie ·odbędzie się dn; 
20 bm. o godiz. 4 po pol. "\\.~ lokąlu posie- · 
dzeń . Liczny udział czlO'nków. pożądany, 
gdyż różne sprawy są do zafatwienia. (1) 

Cześć pieśnu;! A. Osmańskly sekr. 

Towarz. ilmn. „Sokół" w freisenbruch 
oznajmia szan. drużyme i wszystkilm do
brze myślącym Rodakom z Pretisenbruchu 
i okolicy, iż w n1edizielę dnia 20 bm. o gocn. 
110 (zaraz po nabożelństwie) na sali p. 
Overbecka, odbędzie się pierwsze zebra
nie, na którem będ,zie obierany zarząd i ~n
ne ważne sprawy są do zalatwlienia. 

Rodacy, którzy jeszcze w obecnych 
czasach pozai szeregam!l' naszymi, a może 
po manow.cach się bląkacie, jeże-li w Was 
i.Skra mifości do tego co polskiie jeszcze 1I1tie 
wygasła, usłuchajcie g1losu naszego i iak 
}eden mąż stańcie w szeregach n.asz.yclt, 
aby~my moglii wspólnie, dziahć. Cze>ł.:ml ! 

Uwaga: Zara.Z.em oznajmia s.ię 'szan . 
dn.ihom i wszystkim Rodakom, którzy 
ch,ęć mają dać się. wpisać, że sladki miesię
czne będą zbierane. (3d) 

l(omltet. 
I 

Wiec 'pr2!edwyborcz.y w Schonoebeck 
ódb·ędzie się w nied.zilelę, ·dnia 2Q bm. w 
sali p. Winkelhofera. O 'liczny udzitał pro
si· 
Powiatowy komitet wyborczy polski dla 

powiatu Essen. 

Wiec polski w Ueckendorfie 
odbędzie si~ w niedziel~. dn:ia 20 sierpnia 
o godz. 4 Po pol. w sali p. Serres, ul. Bil· 
fowstr. 16. O Hczny udział uprasza się, 
gdyż przyjdą pod obrady bardzo ważne 
sprawy. 

Wlec pr~yborczy w ~ 
oobędzlłe 1sł~ drM 20 sierpnia() g'ó(ii:11't ... tel 
przed pot .w loka.lu p. Fryca Drees, nbca 
I Rottstr., ina który ~h RaialccSv.~ 
~ Stede ~ otcotky zapras:Z,a 
MłejscoW)r komitet wyborczy· potsld ·· 41a

m1asta Steele-



J(oło śp'.ewu „fiofok'" w Rekł.-Siid (Bruch) 
donosi wszystkim czlo11ko1!1, iż w nLeidzicl~ 
<lni:a 20 sierpnia o godz. Yi4 odbędzie się 
lJadZ\J,:yczajne zebrania, na którem przyj
dzie sprawa latowej zabawy pod obrady, 
przeto jest jak najli.czniejszy udział człon-
ków pożądamy. Zarząd. 

Uwaga: Lekcya śp!lcwu o godz. 02. 
(I) Sekretarz. 

Tow. św. Michała w Reckl.-Siid (Bruch). 
. Miesięczne zgromadzenie odbędzie slę 

'IV niedlzielę 20 b. m. po poludniu o godz. 4, 
na które si~ wszystkich członków jak naj
uprzejm~j zaprasza. Zarząd. (1) 

Towarz. gimn. ,.,Sokół" w Dellwtig. 
W nfredzielę dnia 20 bm. o godz. 2 po 

pol. odbędzie się, walne zebranie. Przyjdą 
ważne sprnwy po<L obrady, przeto wszy
stkich druhów udzial pożądany. Goście 
mile wid2liiani. Wydziaf. (1) 

Towarzystwo św. Michała w Hocbfeld 
dooosL swym czlonkom, iż zebra·nie o<lbę
dziiie się w niedzielę, 20 bm. o godz. 4 po 
pot, nai które się jak najuprzejmil~ zaipra-
sza. Zarząd. 

Towarzystwo św. Jacka w Bismarck 
obchodzi dnia 27 sierpnia 15 rocznicę swe
g<l istniena w sali p. Lindego, przy kato
lickim kościele ulica Bismarckastr. na któ
rą zaprasza się wszystkich R.i0daków i R<)>
<laczki z Bismarck i okolicy, jak \flajuprzeh 
miej. Tak samo wszystkie braterskie to
warzystv. a, które zaproszenia odebraly i 
te, które dla braku adresów zaproszeń nie 
0&~1braly prosimy przybyć z chorąg\viami 
1 pałaszami. Zarazem zapraszamy I(ola 
śpie·wackie: Kofo śpiewu z Uocke.ndorf 
„Mickiewicz", I(ofo śpiewu z ttiillen „Mo
n tuszko" i Kolo śpiewu z Bu er „Slowiik". 
Program: Od godz. 2 do 04 przyjmowa
nie bratnich towarzystw. 10 minut do 4 
wymarsz do kości()la na polskie nab-ożeń
stwo. Po nabożeństwie pochód z powro
tem na salę, gdzie się odbędzie dalsza za
bav:a. Będzie koncert, mowy, śpiew, d!e-

. klamacye i t. d. Wieczorem -0degrany zo·
-sta.nie pf ękny teatr p. t.: ,,Kmiotek kró
lem" czyli kto się ze studentami w rzecz 
wdaje. Mamy nadzieję, iż nas Rodacy !ak 
najliczniej od\.viedzić raczą. o co zarz4d iak 
najuprze1m1eJ p-rosi. Czlonkm.vie towa
rzystw płacą wstępnegOł 30 fen., !łllieiczlon
ko\\ile przed cza.sem 50 fen., przy kasiie 75 
fen. Od godz. 9 wstępne wynosi 1 markę. 

Baczność! Szan. cztoITTko\\'ie. Mie
sięczne posie<lzenie odbędzie się o g-0dz. 
~ 12 zaraz po wielkiem nabożeństwie. O 
liczny mizia! w zebraniu i w uroczystości 
uprasza Zarząd. (3) 

Koło śpiewu „Cecylia" w Neumiihl 
urządza w niedzielę, dnia 20 s;ierpnia na 
sali p. Eickho·ffa, przy ulicy K:nippelstr. swą 
latową zabawę. polączoną ze śpiewem 
chórowym, deklamacyami·, monologami, 
przemówi•e.niami, zaba}vą z ta11cami. Za
bawa będzie bardzo upiększona, ,,~.ięc za
praszamy' szystki.ch Rodaków z Neumilhl 
i okolicy. Zarazem uprasza się miejscJ-
\·e tO\\·ar7yshYaJ św. Anto1I1iego z P. i 

To-w. g;:rnn. , ..., kół", aby swą obecnością 
zas1czydć n1s rai:zyły. MuzykQ dosta\Yi 
p. P odt sz\rn, J\ L aden. Cześć pieśni! 

Zarząd. 
Uwaga: Zwra ca s.: ę U\Yagę śpie\Va

kom, iż lekcye śpiewu będą się odbywaly 
regularhie o godz. 3'~2 co niedzielę poni e
waż mamy nmvego dyrygenta w mieiSC()
wosc1. Przyszła lekcya odbę-dzie się w 
niedr,k·ilę o godz. 1 ~2 po po?. (3) 

.....,.._ ______ - ,..,.,.,. 

'iec ogólny w Duisburg-Hochfeld 
oubędz !e się w niedzielę, dnia 27 s:ierpn,ia 
po µoL o godz. 1.Yi \V lokąiu p. Jana Oie
sen. - .,Reichshalle", ul. Wanhcimerstr. 
nr. 96-98, niedaleko ewange~:ickiiego · ko
ściJla. Wszystki.ch Rodaków z Duisburg
tto.chfeld, R.he:inhausen i okolicy zaprasza 
się na wiec powyższy. Uprasza się o iak 
namczniejsze przybycie, bo są ważne spra-
wv do omówienfa. Komitet. 

~ Uprasza slę też mówców z okolicy, 
aby raczyli nas od\\ ie<lzić i mowy wyglo
sić. 

Wiec przedwyborczy w Essen-West · 
(f ronhausen) 

odbędzie się w niedzielę, dnia 20 sierpn.ia 
o godz. 11 I>rze<l pot 1111 salii p. Oferath, 
przy ui. Ad1elkampstr. 95. Wybory za: pa
sem, więc dat.ej -do d7ieła. Nie powinno 
ani jednego Polaka brakować na sali. O 
liczny udzial proSi 
Miejscowy komitet wyborczy poJSk.i dta 

miasta 'Essen. 

Wiece „Zjednoczen'a zaw. JJO:I:• 
odbędą Slię w ni•elę dnda 20 slef'Płlfa w 
następujących miejscowościa:ch: 

W Derne po P'Oł. o godz. 4 w k>'kalu p. 
Langenbe'iin. 

W Sodingen przed pot 'Ji godz. 11;/i w 
łokalu p. Teodora Nothe. 

'w HOrde po J)()ł. o giodz. 4 w sau, p. 
Lenze zum Briickenkopf. 

W Erle-Middelich w niedzielę, dnia 20 
silerpnia. P-O• pol. o godz. 4 nai sailn p. Gehb, 
przy ul. Bitsmarckstr. 

Konrerencya me.żmv zaufamfl1a odbędzie 
się w niedlzelę dna 20 sierpni:ai w Dellwig 
w liokalu p. Hesse po pol. o godz. 4. Za
prasza Siię wszystkich delegatów oraz mę
żów raufan\ia. z Bottropi, Dellwll.g, ora2 
WSzYStkich blii1żiszych miejsoowaści. Pro
simy o Jriczny u<lziat w nie'd:zJehtych wje
cach, poruiewa.ż w obecnem polożeiniu po
w1i'nny Wtiecc każdego roootnJika intereoo
Wa.Ć. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wielki wiec „Zjed. zaw. poi." w Huckarde 
odbędzJ1e się w niedzielę 20 sienmia Po pl()ll, 
u wdorwy Schne!ider, zaraz przy kościele 
katolickim o godz. 4. W wiecu mogą 
wszystkie niewiasty i mężczyfov W'Ziąść 
udzilaJ, poniieważ będą oma.wiaflle s.praiwy 
robotnkZie klnapsZJaftowe ~ inne waż
ne sprawy. Prosiimy o punktua:lne sta
wiernie się wszystkich Rodaków i R.ooa ... 
czek. Mówcy bę<lą zami-ejscowL (d') 

,,Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiec przedwyborczy w Altenessen 
odbędzie się-w niedzielę dnia 20 tm. o godz. 
Yi 12 przed południem na sali 'P. Saal'a przy 
kościele św. fan1a. Rooaicy d!o dz.iela. Pro
simy, aby ani jednego Rodaka, a szczegól
nie wyborcy na owym wiecu n.ie brakło. 
Mówcy będą zam~ejscowi. . łd) 
l(omitet wyborczy polski miejscowy na 

gminę Altenessen. 

Baczność R1 uckhausen i okolica 
Rekrutom odchodzlłcym na jesień do 

wojska zwracam uwagę. iż dostarczam 

spodnie wojskowe 
tanio i !))dług przepisu wojskowego. 

Adam Słoma, 
.krawiec polski, 

w Bruckhausen, ul. G ilnstr. 10. 

t) don• 2 mora;i oa;rodu przy 
.,, mieście cena ~400 mr. 

2) 8 mÓTł: ziemi z nowemi bu
dynkami cena 1300 talarów. 

3) ~ domy w mie~cie z kra
mem kol'lr.ialnym przy małej wpł cie do 
sprzedania. 

~) 2 c;ościńct' na w~i do wy- „, 
dz~erża.wienia i k ' lka do kupna. Mam 
.kilka n .niejszyeh i "\\:iQkszych gospoda

. ~ rstw rlo sprzedania.. Zgłoszenia przyjmuje 

Jozęf Mielcatsz,. 

Sza.ni wnym Rodakom polecam mój 

~oa•nn • ł 1~~kt 
rołączony ze zakłAdem v.yrywa ia, plomb wania i 
wprawiania no ~ych z~bów. Zarazem polecam 
'VVielJ<i wybór 

y; iązarkó~', kłtrt1 yowiuo:z nwań: tisrn-
str~w ego v~ pi er u 

W,;zr tlrn z polskim napieem, tubl}mo 
w ieli i w~ bór C,H{atr i papi .„,, „6 v.. 

Kreślę się z SMcunkiem 

Wacław Raube, Oberhausen 
Kirch .... eg 58. (8) 

Jan Gajewski 

Z powodu· 

Z\Yinięcia interesu 
znaczne 

--· zniżenie ceny 
20°10 niżej ceny. , I Baumer i spałka, "' H ul. Dworcowa 74 . Beroe, B1hnhofstr. 74 JTI 

~~-~~ 
li 

I 
Ił 

Ulica D~o.rcowa 7 4. HernEl, Bahntu,f.~tr. 7 4. 

par drewniaów, 
dla koksarzy i kaloszy 

=: olbi_.zymio tanio. 

Pott)brok'a 
dom obuwia . 

Ul. DWvtcowa 74. Hem"", Babohof,tr. 74. 

., 
I 

• 
Niedościgniony 'I 

wybór towarów_!J 

Wygodna 
odplata! .„ 

Skoro 1 rzetelnie 

jsKładu 1u·edytow. mebli i towarów( 

--J. Silberpfenig Nl 
I G e l s e n k 1 r c h e n, 12 Alter Markt, 12. I 

j~ajwiecej eleQ. przedsięb. tego rodz~ju w miejscu:I 
·- •' > I' ~ 
I Przy zakup . ie nbra.u.a, Kapttu~z darmo I 

Przv zaknpnia mehli nail. wae;it kuchenna. darmo. • IDostawa bezpłatnie w dom. Schła dyskrecya., 
I ·Kredyt także dla· żamiejsco nych. -· 

li 

la druk, naklad i redakcye od J>Gwiedzialny A n to n i Br e J s kl w BQchum - Nakladem i ~doJJkami Wydawnictwa „W1a rus;i 
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• &dlłennt płmo l1dow1 dla Polak6w na obuyjnie, pogwft•••• 1 uwlaełt orąa sprawo• 1.arodowym., polltyeznym I urobkoąaf;. 

Wseb'odzi codziennie 2' wY)ątklem dni poświatecznyclt 
Płaed.Plata kwartalna na poczcie i u listowych wYtlOSi 
,1 '!tl'· 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
„'W'l'arus Polski"' zapisany jest w cenńlku pocztoWYtn W Im~ loże za 11111 I DJczrznl ! 

Za inseraty olaci sie za mieJsce rządka drobnego drab 
ogloszenia zamieszczone przed inseratami 40 fe11. Kte 
czesto oglasza, otrzyma rabat. - Listy do „WianJSll 
Polskiego" należy frank<JWać i podać w nich dokład-

pod znak!em „t. polnlsch" nr. 128. ny adres piszącego. l(ękoPisów się nie zwraoa. 

Redakcya, Drukarnia i Ksi~garnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstrasse. - Adres: „ Wiarus Polski", Bochum. - Telefon u nr- 1414. 
A· .,..._.... 1. • 

Redzłce polscy! Uczcie dzieci swe 

„wić, czytać l pisać DQ polsku t Nie }est 

• Pellldem, kto potomstwu swemu zniem

' ayć się pozwoli! 

Z wypadków dola. 

.~,Oręclownik" a telegram do p. l(ościel
skie~o. 

Wiec Straży w Dortmundzie, pisze 
,,Orędowniik", mia~ także ciekawe chv.rile. 

Podług „Wiarusa" p. lgmacy Kwa-
. śniev.rski, zdający sprawę z wieca Straży 
. w. Poznaniu, zachwycał się p. Józefem I(o. 
ścielskim, jako „osobą najszla-chetniejszą z 
pom:iedzy nas". Zapewmia~, żje p. J. I(o
ścielskii już nte jest ugodowcem, że już „nie 
!Prosi, tylko żąda". Z 'równym zapal em 
wyrażal się o p. dr. Dziembowskim. 

P()dług „Dzi en. Pozn." wiec bez pro
testu przyjąl rezolucyą I-go wieca w Po
znaniu i uchwakił wysłać telegram do pre
zesa ,ana Kościelskiego. 

Jak na nasze skromne stósunki polity
cz11e jest to nowość w zakroju europej
sldm ,ażeby nie powiedzieć wszechświato
wym. Nie wiadomo, czy p. J. Kościelski 
iakże telegrafem odpowie. 

Za to 1interes opinii publicznej wyma
}{ai, aby P. Wojczyńsk~. jako przewodni
CZ<\CY biura, podał dosfownie brzmienie te
g telegramu do pubL!1cznej wiadomości 1 
2eby publicziność wuedziala, jak takie te~ 
egramy wyglądają i jak się z niemi wiążą 
intere~a „Straży". 

Tyle „Orędownik". Zaznaczamy, jak 
to już zresztą ze spra-wozdania naszego 
wynikało, że na '\i ecu „Straży" ani nad 
telegramem do p. Kościelskiego ani też nadi 
,rezolucyą przyjętą na wiecu Straży w Po
znaniu ani dyskusy·i ani właściwego głoso~ 
wania nie było. 

Po odczytaniu telegramu ~ rezolucyi 
zapytano się tylko \v~iecowników: „Więc 
godzicie się na: wysłanie telegramu?" A 
gdy zebrane około estrady osoby intereso ... 
wane w zwo:aniu wieca hurmem krzyknę
lyi ,,Tak!" „Tak" ! uważano sprawę za za
latwi()lną nie pytając się wyraźnie ogółu 
wiecowników i nie pytając ani pherwszą 
~ni drugą razą, kto jest za tern"? a ,,kto 
;przeciwny"? 

Przecnvników byloby się bowiem 
;0nala.zlo sporo: tego się też obawiali pano
'\v1i:e urządzający wiec i właściwego gło
sowania nie urządzili. 

Tyle dla' wyjaśnieniai. 
Polacy narodowcy na obczyźnie p. 

Kościelskiemu nigdy telegramów słać nie 
ibQdą uczynHY to tylko w Dortmunldzie o·: 
roby

1 

zwuązane z p. Kościelskim interesami 
IP rywa tn ymi. 

Centrowcy biją się we w'łasnym ob/ozie. 
Jaką nienawiścią pałają do Polaków 

;centrowcy przesiąknięci hakatyzmem, 
1św1fiadczy .~ tem ponowmie rozłam, jaki po
wstał w Opolskiem wś~ód part~ii centr~
wei. Wiad-0mo jest bowiem, - pisze „Gor 
noślązak" ·- że1 na miejsce śp. dr. Vogta, 
•partya centrowa postawiła jako swego kan 
dydata ks. Abramskiego. Nie podob~lo 
isię to centrowym hakatystom!,. lielcz byliby. 
·si~ ostatecznie nai niego zg~Z\111, gdł'by ks. 
iAbramsiki nie był porozu1Imewał su~ z lo 
kalnym korcltetem polskim. P~nieważ. za~ 
Iks A jako dobry polityk nie rnogl po1mnąc 
P~lakÓWl a Jść za glOls.ern katol!1okich ~zer
mierzY „Trzech liter", wszcz~h ~rzec1w~o 
1t1iemu hece tlliegodna. ludz,i m1enliąicych su~ 
katolikami. „Oppeln. Nachr.", org~an .tych 
burzycieli centrowYch, artykułami, Zl()Ilą
cemł jadem przeciwko ks. Abraimskilennt, 

podniecała li powiększała jeszcze tę lll.iezgo 
tlę. Skutek tej bezczelnej hecy jest, jak 
przewidzieć można byilo, rozłam zupełny 
wśród partyi centro.W)eti. Gazety niemiec
kie bowiem donoszą, że centrow;n ha.katy-· 
ści postawili radzcę miejskiego Reymanna 
jako swego ka1J1dydata. Tym raz.em mOlie 
anY) jednakże zapewn\ić, że się pomylili nie,... 
ieo w swych rachubach. Lud się już po~ 
znal dostatecznie 111a tych katolick}ich „pa~ 
tryotach" niemieckich. 

Dlai nas Polaków ten roztam w partyi 
łCen:trowej jest nową wskazówką, że l{}d 1cen 
trowcówi przesłągniętyrch hakatyzmem nie 
mamy się nic do spo<lziewani'a. Są oni dla 
nas ni~bezpieczni,eis.i1, ainżeli wszyscy „ost
mankenvere:iniści". Wypadek ten J>Qwi
nien nareszcie otworzyć oczy tym roda
kom naszym, którzy zawsze jeszcze wileJ 
rzą w przyjaźń Cle/ntrową. 

Telegramy„ 
T a n g e r. Pożyczka niemiecka, któ

ra miała być udzielona rządowi marokań·· 
skiemu, nie przyjdzie do skutku. 

P o r t s m o u t h. Donoszą, że roko
wania pokojowe doprowadziły już do po
rozumienia w 7 punktach. 

P o z n a ń. Kilku urzędników komisyi 
kolonizacyjnej udaje się do Ameryki, by 
się przekonać o tamtejszych stósunkacb 
kolo11iŻacyjnych. 

Polacy na obczyźnie. 

Z Langendreer. W niedzielę dnia 6 
sierpnia.i r. b. na zebraniu „Sokola" druh 
Wosliek rniial odczyt z ks11ążki: Dzńeje Pol
ski po jej rozbiorach. Gdy przeczytał je. 
dnę strnnę, gdzie wyrazy brzmiały „J e
szcze Polska nie z.ginęła", poUcyanta 
T,y;chlińskiego jakby grom uderzył, taJk się 
poruszył z miejscai ,i kazał sobie tę książ
kę pokazać. Potem sobie ją zabrał i po.
wiedzial, że czytający będzie karany, iż z 
zakazanej książki czytał. Tego samego 
dnia przyszedl do p. W. poliicyant Pokrot 
i się wypytywał, czyja jest ks1ążkai, i zkąd 
ją p. W. ma. Za dn~ kilka przytrJJiósl ją z 
powrotem .t zakazal ją Wypożyczać, lub 
na zebraniach mieć odczyt z niej i t. d. 
Mówil też, że niemai jej nikomu pokazy
wać tyl~o dobrze schować. Państwo nie
mieck11e znów więc uratowane! 

A 

Katernberg. Upraszam o umieszcze-
nie co następuje: Do sprawozdaniai z Wile
ca przedwyborczego, odbytego w dniu 30 
lipca z. m. w I(aternberg kilka1 uwag. 

Zabrawszy głos przemówtlem, czyby 
ze względu ITTa opiekę duchowną w I(a
ternbergu, nie było lepiej powstrzymać się 
od glosowania, przez co uniknęloby &ię 
wszelkiej naenaW\Jści z strony nam nieprzy
chylnej. Przemówilem tak jedynie <lla~e1.· 
go, ażeby siię przekonać, co mi ina t01 od'~. 
powiedzą inni mówcy. Kiedy wlidziałem, 
iż się wszyscy mówcy na moje przemóJ 
wlt1en1ie oburzyli, zabrałem gf.os powtórnie 
i mów.U em mniej więcej w te słowa: 

Nliech rodacy nie myślą, iż ja jestem 
iprzeciwny glosowaniu na rodakai, o nile, je
stem w~aśnie pierwszym i' należę do tych, 
którzy są za kandydatem narodowymi ,i 
zawsze mój obownązek wypełnię. 

Ja bez wyjaśnienia wńeldzialem dosko
naile czego się trzymać :i na kogo głos od„ 
dać,' bo będąc wiernym abonentem „Wia
rnsa Polskiego" od lat dziesiędu, poznalem 
sdę już bardzo dobrze na partyi cetrl.trovleii 
i wiem do czego dąży. 

Dla tego rodacy, jak przy P)ierw·szych 

tak u przy drugiich wyborach „bą<l:tmy so
•bą" ! 

Zpozdrowieni em 
Michał l(tausa, wyborca. 

Neumiihl. Zmiana w zarządzie TOIW. 
św. Anton/Lego z Padwy w Neumtihl. W 
nied~e1lę dnia 6 sierpnia odbylo się walne 
pólrocżne ~~brat1ie, nai którem rostalli do 
zarządu obrani: lgin. .Antkowiak przew., 
Marcin Hadryjaiński kasye.r.em; zast. Ro.-
man Tomczak; bibliotekarzem Teodor Ar
kuszewski; zast. Pranc1szeik Kleczewski; 
aisysrtentelm chorągwi Ignacy Niemyt. 

Leon Arkuszewski, sekr. 

Wiec w Hambom • 
Wiec, jaki się w łfamborn odbył w u

l:fiegl.ą niedzielę, zagail i prziewodnkzyl 
mu delegat dh. Biedka. Po ogłoszeniu po
rządlk.u dziennego, zabrał glos dh. Korpus 
d1 rnzwi.ódt się szeroko o ważności związ
ków zawodowych i o sprawach knapszaf
towych. Zebrani wysłuchali mówcy z 

. wielką uwagą i podziękowali mu rzęsisty
mi oklaskami. Mówca wspomniał także o 
podwyższctniu skladek miesięcznych. W 
dyskusYji zabierali głos druhowie: Gomół
ka, P. Szczepaniak, Jan Madiejewski, J. 
Wierzchowski i St. Gołębiewski, zachęca
jąc Z\ebranych do organizaieyi polskiej. 
Wszyscy byli też za po<lwyższeniem skła
dek. W końcu przen.ówil jeszcze dh. K01-
pus, zachęcając milodzJ·eż do oszczędności 
i do wspierania rodz;1ców. 

Wiec zcumknięto o godzinie 03 hasłem 
„Szczęś6 Bo.że!" Druh. 

Wiec w Witten 
odby,ł się z porękJi „Z. Z. P." w ubiegłą 
niedzielę. Wiecowi przewodniczyl druh 
J askzak, który objaśniwszy aeJ Wieca, u
dzielał glosu druhowi Soslińskiemu z Bo
chum. Tenże mówtilł oi poolżen[u robotni
ka polskiego ina obczyźnie, sz,czególni,e ro
botnika polskiego zatrudnionego we fabry
kach, który naibardziej bywa wyzyiskiwa-
111y. W fabrykach praca jest rozmaita, a 
do najcięższej pracy bywają zawsze Pola
cy posyłani, a najgorzej bywają płacern. 

Właśnie na robotników fabrycznych kapi
taliLśd się teraz najbardziej uwzięli, jak to 
mamy dowody z Bremy i Bawaryi, a w 
zeszłym tygodniu byto by :niemal przyszło 
także do wy.dalenfa rnbotmków z 15 fabryk 
na Górnym Slązku, więc jeżeli kto, tOł wła
śni1ei robotnik fabryczny winien się łączyć, 
ażeby być każdego czasu przygotowanym 
do wa,lki z kapitaHzmenn. 

W dyskusyi dh. St. Kowalka przed
stawił stosunki na fabryice „Gusstahl". Do
wi-edz111elJi;śmy s.ię, że robotnik na podwór
ku fabrycz111em zarabia 2,80 mr. Poo1 pe
w:nym majstrem, gdzie dawniej 60 lud:zi 
prncowao, dziś zaledw~e poohva, tę samą 
pracę. wy1konać musi. Chociaż teraz 
akord jest, to robotnik więcej nie zarabia, 
jak dawnnej, bo akord jest tak obln'czony, 
że najwyżej 3 mr. dziennile zarobić można. 

Przemawiali dh. dh. Jasiczak~ I(mu~ć 
i inni. Spodziewać się należy, że R:odacy 
w Witten zrvzumie1c dostatecznlie, jak lro
nileczni'e polska organązacya jest potrze
bna, to też na czfonków da~a się większa 
liczba zaJpisać. Na wiec, który trwał do 
godz. 8 wieczorem odbył się przy udziale 
przJeszło 200 osób. Wiecownik. 

O poświęceniu kościoła katolickiego 
w Berlinie czytamy; w „Dzlioo. Berl.": 

Poświęcenie nowego kościolai paraf Li 
N. Maryii Panny odbylo s1ę dziś, jak sie do 
wiaiduiemy, z wielką pompą. 

Zaznaczamy, że ks. proboszcz. Jelder 
nie uważał za stosowne zaprosić pols.kliego 
Towarzystwa, istnizjącego w }ego pairafii, 

----
mimo że swego czasu, gdy zbierał pien.ią
dze na inowy lkościól, doskooale znal adre
sy polsk:fich Towanzystw tutejszych. 

Wstęp na uroczystość dozwolony hyr 
tylko za bLletami po 5, 3, 2 i 1 mr. I(to inio 
mial takiego biletu, temu nie bylo wolno 
być naiwet na mszy; uroczystościowej. 

I(iooy ZbawiJCiel 1choidJZ.il p0 świecie. 
wypęd.zal przek11pnftów z I(ośdioła. 

Jeszcze da rtmundzkl wlec 
„straży". 

„Orędownaik" .przyznawszy, że ,Wia
rus Polski:" miał sluszne powody ~ystą
ipienia przeciw wJieoowi „Straży" w Dart
mundlz.iie, pisze pomiędzy innemiJ jak na-
1stępuje: „, .. „ jak ma się u~ożyć stósunek Straży, 
do mnych już istniejących .il <llugoletnk1-
orgainizacyi polskich, pracujący-.ch w roz
maitych kierunkach. 

Jest. to. kwestya zasadnicza, a dotąd 
wcale me Jasina, nreJ omówionai, ni,a wy. 
prncowana, ni1e tylko dla obczyzny ale i 
dlai kraju. My nie p.ojmąjemyi wc'ale, co 
zarząd Straży w Poznaniu chcial 01Si1ęgnąć 
przez zwoływanie wieca 'na 1obczyź.Illie i 
~sylani~ mówcy w tamte strony. Mógł 
się przecie na pewno spodzietwać że w 
iV!" estfaliii muszą sobie zadać pyta~ie: jak 
s1~ t~tejsze organiz1cye polskie mają u
loizyc do co d<Y]Jjtero zalużonej Straży. Je~ 
żeli ~hodzilo o reklamę ,dla Straży, o zyski
wainre cztonków na obczyźnie dla nich 
zwoly\".anie w;1ecai i wysyłanie na niego ~ 
Poznama osobnego-mówcy przedstawia za 
wielki i za kosztowny aparat· to sama 
mogfa tamtejsi Rodacy; zrobić ~ beiz nad· 
zwyczajnych kosztóWI. Wszy;scy mówcy 
- po obu stronach - pod.lali podług Wia-

" ·1 " rusar - wie e poważnych argumentów za 
takim rodzaj~ pracy i przeciw takiej me
t~dziue. Zarząd Straży w Pozinaniu powi
lll~en skor7ystać z 1J1auki, jaką mu dano na 
med~1elnym wiecu w :Uortmundzie, i za
sadmcze kwestye uporządk()wać u siebie 
a nie puszczać ich nieopatrzonych dobrz~ 
w świat na rozbujale faJ!e mówców wieco
wych". 

Jak łowią w P lsce kolonis
tów dla komis i kolonizacyjnej. 

Pastor Józef Rosenberg z Latowic Pod 
Skalmierzycami wydal dQI swyieh lands
manów1 w I(róliestwie roezwę Wł ktorej 
naw.oluje ich, a1by opuścili d~ii.ką polską 
Bab~lon~ę i powróciH w _ prędzej do pru
sklieg·o raju. 

Jak opowiadają w okoli·cy Skalmie
rzyc, pisze „Oaz. Ostr.", inowy ten prorok 
niemiecki - z obawyi, aby nie by:ć wysia
nym iako ewangielicki kapelan wojskowy 
do Mandżury~, zbnegl potatil$lllli1e z Folski 
do Prus. Widocznie, bardzi,ej było mu do 
gustu uprawianie antypolskiej hecy, aniżeli 
pasterzowanie na polu walki; w Mandżu-
1ryi przeeież nie może byić tak dobrze jak 

, Prusach, gdzie sowicie nagradzają 
wszystkkh, którzy krzyczą na Polaków. 

Odezwę nowego obrońcy n1etmczY'Z'nY. 
- pełną kłamstw i os~czerstw - podade
my w doslownem tłómaczeniu bez komen
tarzy przekonani, że Czytelnicy nasi sami 
wartość jej należycie ocen1ią: 

Ewanglieliccy wspólwyz.nawcy". 
Laskawym wyrokiem bożym zawez

wano mię, abym przyjąił duszpasterstwo w 
Prusa.eh. Uczyn1lein też to z radością i te
raz codzielllnie dziękuję Bogu i Z.bawicie
ło\Vlil mojemu, ie dozWQliI nii powróC:ić 



·zcz"śliwie do ziemi -0jców moich; bowiem 
już dawno czulem się w Polsce nLc.szcz~~ 
śHwym a prócz tego i na wasze cierpienia 
,i nędzę patrze·~ nie mogłem. 

Ja, Józef Rosenberg, lat 16 byłem mię
<lzy wami jak<J duszpasterz i to w Kamie
niu pr:t'.Yic mk, \\' Stawi,szynie pod Kall
szern lal 10, a w1 KonstantynO\v!ile pod Lo
dzi<; 5 lat. P.ozatem administrowałem je
szcze gm:ny sąsiednie i fiLiale jak w 
(Jrcdźcu, Józefowie i Poddembicach. 

Wiciu z was - czyte~ników niniej„ 
:szcj odezwy - znają mię zaipewne z wi
dz..:n.J, lecz do bardzo„ bardzo wielu prze,.. 
rna·wialem, jeszcze słowem drukowanem, 
1będąc lat 14 autorem kalendarza, „łiaus
:freund", który \\" domach ewangielick:iich 
,naj\\ ięcej i najchętniej bywa czytany. 

Najmils1i współwyzna\\lcy ! 
Znam was jako moje własne dzieci, 

przecież dziclil:ście z1~, mną 1! radość w.1-
szą i cierpienia. Lecz teraz odzy\varn Się 
<lo was z daleka: „Pójdźcie za mną 1i o·
pn~~!e jaknajspieszniej kraj polsk1i. Tak, 
PO\\ róćcie z.n-0wu do p,1ękneg0o kraju ojców 
\\ aszych. 

Lecz powiedzą moż1~ niektórzy z was: 
przeciei stoi, \V psalmie 37, wierszu 3: „Po
.zostar'1 '' kraju i odżywiaj się uczai:w;ue". 
Tak jest. Lecz czemuż, pytam się was, 
ojc'J\ ie \\ asi n:e pozostali w kraju? 
Wszak opuścili kraj - i niestety - Z\vabić 

iG dal-: Polakom do kraju obcego dla złu
dnych korzyści; a teraz wy, potomkowie 
ich - gorzko stąd cierpieć nmsio1ą Pol
~ka jest Babilonią a Niemcy Kanan - zie
mią obiecaną. świętą. 

Powróćcie więc z kraju wam ·obcego. 
do którego dostaliśc:c s:ę z winy ojców 
·waszych, pO\\rróćcie do waszego kraju, 
którj m S<t Nicm..:y. Wszakżesz i żydzi, 
którzy przecież znali psalmy Dawida a 
wię.:: i ps:llm 37, powrócili z Babdonill do 
swego kraju. Pytam się was, co zatrzy
muje was i'~szcze \\r Polsce? Pomyślcie 
pr7ccit': ziemia ta jest c('raz gorsza a drop
sza. 

Lasów już nie ma. Drzewo i węgle 
~rzesrnic drogie a drog,t takie nędzne. 
Szkoły, w której uczą się dzieci ''~asze w 
obcym języku, wcale nic zasługują na mia
no szkót; nai\\ ·ększa część nauczydieli to 
111oralnie podupadli ludzie. w tak wielu 
przypadkach sami ~ijaicy. 

Wójci a zwłaszcza pisarze wójtowi są 
złodzieje, którzy wam skórę chcą zedrz}ec 
z..c:al'.'l. Z poczty nie macie żadnego poży 
tku. \Vicl~ ristÓ\\" wam kradną a za te, któ 
r<! wam nadejdą drogo optacać s~)ę musi 
Polscy urzGdnicy, ad\\ ok1di i sędziowie 
są ludźmi bez sumienia, pabierają łapówki 
j tuczą s·ę potem waszym, tlie mówiąc już 
o strażnikach, którzy wszędz[e ze złodzieja 
m1 pod jedną stoją poikrywką. ·-

Q, kochani \\ spólwyznawcy, \Vy wca 
·1e nr~ wiecie, w jakiem położeniu się znaj
·duiecie, bo uczucia ·wasze polską nliespra
wiedliwością są zupełnie przytępione. W 

!._ _____ ----------· ·---

Panna do towarzystwa. 
Powieść Ksawerego de Montepin. 

(Ciąg dalszy). 

- N:;e trudź się odgadywa1niem„. 
rzekł fl:lip z uśmi·echem. - To moja taje
mn.:ca. Zresztą później zrozumiesz w, co 
co ci się wydaje teraz niepojętem. Masz 
me.ie 5nstrukcye.. . Dziataj. 

-- Aby dziailać, brakuje mi najważniej
szej rzeczy .. „ 

Czego? 
- Nerwu wojny„. , 
- Pueni1ędzy? 
- Tak jest pieru:ędzy, tak panie bar-0-

1ic. 
- Wieleż ci potrzeba? 
- Na kupno wozu i konia nie podobna 

oznaczyć cyfry, dla tego głównie, ~e nie 
będę miał czasu targować się„. Pójdę na 
koński targ... Czasami można tam znaleźć 
coś niez!ego„. N1:1e, wiem 1co kosztuje tru
mna dęho\\'a w najlepszym gatunrku.„ Po
tem tablica, wyrycie napisu, narzędzia„. 
Niech mi pan ba ran da trzy tysiące fran
ków... Podam pamu wiernie ścisły obra
chunek m{)lich operacyi. 

Fib:p otworzył szufladę, wyjął trzy bi
lety bainkowe i podał je Juliuszowi. 

- Masz wszystko, .co ci potrzeba, idź 
"t załatw się szybko.„ 

- Idę natychmiast, aby byić gotowym 
na jutro; rano nie mam chwili do stracenua. 

- Jutro między ósmą a <lz.?le1wi4tą bę
<lę w Chapelle-en-Serval... 

- Będę oczekŁwal na pana bar,'.ma„. 
Juliusz Vadame, włożywszy ubranie, 

Jlrzez nas opisane, nadające mu pozór 

ubóstw:w i ncdzy zginąć musielibyście.~ Wy 
sami przecież wfiecie tak dobrze jak i ja że 
Polacy; wdzief1 wyczekują chwili gdy Ro
syain0e' przegrają wojnę, aby wam poud'.
nać łby. 

Stąd też pochodzi, że już teraz spokoj
•nie nie możecie jechać na ,,targ"; bo pol
scy rabusie na wszystki·ch drogach czyha
ją i napadają na was, a1by w.as zrabować. 
Tak, Polska jest jeszcze gorszą od Babilo
nii. Polska ~tafa się rajem dla złodziei i 
morderców a p):ektem dla uczciwych i pra 
cowityd1 niemców. Dla tego wynijdźo1e, 
przyjacie~e, z tego 1nędznego kraju polskie
go a zwróćcie się do ziemi ojców waszych. 
Pomni•jcie że Bóg ·was woła. ZaipeWinie 
zapytacie mnie: co dadzą 11am Niemcy? O, 
wuele dobrego·, bracia! 

Tu w Niemczech macic waszą wiarę 
i wasz ·język, drogi język niemiecki, mowc; 
Lutrów 1i Oarhardó\\. Mowa matki, ojczy 
ste dźwięk1i jaki'e dziwne i uwcze mÓ\\,1 
po·eta. (Muttersprache, Mutterlaut, wie so 
t:vundersam, wie tra ut!) Obcych języków, 
chwała Bo&lt, uczyć się tutaj w szkołach 
nie potrzebujecie. Tu w Niemczech macie 
niemieck:iego cesarza; ten jest prawdznvy 
najlepszy c!esarz świata. Wszystkie naro
dy zazdroszczą Niemcom tak1iego dobr~go 
i mądrego cesarza. Jest on prawdziwym 
(}jcern, który szczerze stara się o S\"\r,oje 
dzieci, a zwłaszcza o rolników i robotni
k6w. R.usln cesarz też jest dobry. Ale 
·czyż może on dla swy1ch poddanych do
brze czyrJlić, kiedy polscy urzędnicy go o
szukują! Ci nie dotrzymują rządo\\ 11 przy
sięgi. Tu zaś \V Niemczech, chwała Bogu, 
urzędnicy są wierni i sumienni. Bo czy 
słyszał kto, aby urźędni1k niemieck1i dal si.ę 
ki·edykolwiek przekupić? Każdy urzędnik 
musi tutaj bez łapówki obowiązki. S\\ e spcl 
irliać. Zaprawdę, tutaj są inni pano\v1:e, n\iż 
p-0lscy. Urzędnik czy strażnik w N11em
czech oczy"\viś.cie jest ostry, ale nie dla do
brych lecz dla złych ludzi. 

Złodzieje ścigani bywają tutaj bez mi-· 
loS1ierdzia. Niemcy są rzeczywiście pi·e·· 
klem dla zlcidzi1ei a rajskim rajem dla praco 
witych i uczciwych ludzi. Tu w Niem
czech znajdujemy wspaniale dmgi/, znako
mite szkoty, dobrych nauczycieli, porzą
dek i karność w·szędz::e i na każdym kro
ku. Tutaj można być rzeczywiście szczę
śliwym. Ale en jest rzeczą najgtówiniejszą 
słuchajcie kodiani bracia! Cesarz niemie
cki skupuje wielkie. pos:;adlości i- każe j~ 
parcelować i kolonizować. Daje si'ę warn 
dobrą i urodzajną ziemię na wypłatę. I za 
malą sumkę można tutaj kupić roli na \\ y
platę; w Polsce zaś trzeba za \vszystko 
zaraz płacić, bo wierzyc'.ele żądają srogie 
procenta, przczco uc.iskani wieśnia·cy nic-. 
znośnie c;erpicć muszą. Tu można p·nży
czyć pieniądze już po 30 procent, podczas 
gdy w Polsce płacić trzeba 8 i 10 a na wet 
12 procent. l(omisya koloniizacyjna w Po
znaniu - Mly(1ska ul. 12 uskutecznia w 
imieniu panującego p-0dziail gruntów. 

wieśrniaka, nałożył rudą perukę, pozostałą 
z jakiegoś maskowego przebran1ia, która 
zmieniła go·nic do poznania, wtożył miękki 
kapelusz, i przez bulwar Montparnasse u
dał się na ko11ski targ. 

Na targu nabyl ko.nia młodego i s,Jlne
go, mocny zaprząg :i karyolkę czyli szara
ban), który już znamy. P{)tem udał s1ię d0 
admunJ:,stracyi pogrzebowei. Zapytano go, 
czego sobie życzy. 

- Jutro. rano, mój kochany panie, \VY

jeżdżam do Seine-Port - odpowiedział to
nem i z ruchami prawdziwego wieśniaka. 
- Jadę pochować jednego z moich wujasz 
ków, poczciwego człeka, który umierając 
zostav..1:(t mL niezłą sumkę. Przez wkizięcz 
noś-ć chciałbym go porządnie pochować i 
kochanemu nieboszczykowi sprawTJć do·
brą trumnę dębową. coś lepszego. Nie i
dzie mi o cenę.„ Przychodzę wnęc prosić 
żeby panowie odstąpil1i! mi 'jedną taką tru
mnę.„ Czy to możliwe ?.„ 

- Naturalnie. 
- A czy mogę zobaczyć to.war? 
- Maisz pan kartkę do fabrykJ, ulica 

Chemin Vert... Zapłacisz pan tam w kasie. 
Urzędnik dał kartkę Ju~iuszowi, ren 

wziąwszy ją, zapytał: 
- A kiedy będę mógł przyjechać ju

tro rano, aby zabrać? 
- Choćby nawet D siódmei, jeśli pan 

tego sobie życzysz„. 
- BardzQ< dziękuję kochanemu panu, 

do przyjemneg·O widzenia suę, jeżeli 'drugi 
spadek otrzymam. 
Vadame \Yyszedl z biura admi·nustracyi po-
grzebowej. 

- Teraz - rzekł - trzeba do jutra u
mieścić gdzie wóz 1 ·~on-ia. 

Na ulicy Saint-Denis znalazł oberżę 
gdzle posta\Yinno \\ óz do wozowni, a konia 

cie też p:Sać do oj ..:a Rohr'.Jacha. A tera 
proszę was: Przeczytajcie w.n list wszys 

.Sluchaj~,;·e dalej, kcchani bracia! Ro
·botnicy wiejscy, którzy \.\~cale nie maja pie 
niędzy a p'M są. zarobią w Niemczech 
-dość pieniędzy. Robotnik który naturalnie 
nie może być pijak.iem (sznapstri-nker) zu 
Qszczędzi nn. J:Oho.cie w zachodnich Niem
czech łatie1m najczęśC'iej' 150. nibli. Poza-· 
tern wystarczai mu zarobek, aby. dobrze 
żyć. Z oszczędności tych może po kilku 
latach nabyć ma!e gospodarstwo. Kobiety 

· • kj:m swo:m znajomym i przyjaciolom. J 
żeli chcec.Le, \Vyślijcie wywiadowców <I 
tziemi, aby ci przypatrzyli się, jak to CZYllil 
lzraelic.i, gdy szli do ziemi kananejskiej, 

i dziewczęta zarobią połowę, mogą wuęc 
\.\' latowej porze ·zaoszczędzić przy1naj
mniej 75 rubli. O taklrm za:robku w Polsce 
nie słyszano. Tam musi rohotrn:k rylko · 
głód ctierpieć. Pomyślcie, że i polscy rnbo 
trnicy zmądrzeli. Dwieście tysi1ęcy pola
ków udaje się htem z Polski do Niemkc, 
aby tutaj pracować i zarabiać. b{) s\voiei 
Ojczyźnie musieliby głodem przymJera:. 
Czemuż nie przychodzicie do swego wla
snego1 kraju, w którym znajdzicóe chleb 
\\ obEtości. O wy głupcy, precz z polskie 
go Babilonu, z powrotem do kraju ()jcó\\' 
waszych! Sprzedajcie role \\ asze i o
puśócllle. - jak to uczyniło \\'iclu z braci 
waszych - obce progi. Bo to wicdvcć 
maciie, że już tysiące z was opuści1y Poi
skę i powróc:'.li tut1j i czują się szczęśliwi 
i zadow{)lerni. Tylko n~eliczni łajdacy po
wracaj4 do Polski, ścigam: przez policyę. 

Lecz co powiedzą wasi nauczyciele i 
pasterze na to, że powróc;'.ć chcecie do Nie 
mice? Tak, onii wam będq odradzać, bo 
nJie będą chcieli stracić swoich owieczek. 
To j2st jasne. Al'e czy on dadzą wiarn 
chleb? Nic, tego oni nie mogą. Bądźcie 
więc mądrzy, bracia! Ody \\'atn kto bę
dzi.e mÓ\\ .!J o Niemc:~d1 źle, nie wierze.ie 
mu, bo kłamcą jest każdy, który mówi o 
wspanialym kraju 1niemieckim źle. Nieste
ty wielu pastorów i nauczycieli nienawidzi 
s\\·ój dawny „Vaterland". Czemu? bo ci 
s:1ę spolszczyli. Spytajcie się tylko, czy 
wasz pastor mówi z rodziną po niemie!·. 
A przek{)inacie się, że dz.:ś już wstydzi się 
jGzyka swoich ojców. O hańba t -0ni jedu! 
chleb n~::miecką dłonią zapracowany;, a 
'' stydzą s· ę m~wy własnych parafian. Po 
lacy nigdyby tego nJe uczynili. 

A teraz, fa pastor Rosenkrg, 8Ś\\ iad
czam wam w kor1cu, że wam chętn.:e dopo 
mogę, abyście powrócili do ziemi \\ aszej. 

· Mieszkam \\ LatO\Yicach w po\\ iec:e ostro 
'wskim, 2 mile cd Kallisz:i a jednę od Skal
mierzyc. Możecie odwiedzić mię, jeżeli 
uda się wam otrzymać przepustkę, aby si~ 
z~ 1irną naradz:'.'ć . Możecie też z Skalmie
rzyć jechać pro sto do Ostro\\ a - 17 
wil()rSt O.cf granicy. Tamże zapytajcie któ
rego ze strażników: gdzie jest gospoda 
„zur tteimath" - a odpowie wam: na bv
idlęcym targ-0\\1isku w domu ttegnera. Ta~m 
ojciec Juliusz Rohrbach u posiodziciela Iie 
gnera. Obyd\n1j pcchodzą z P·o lski. Tam 
~za parę kop1:ejek znajdziecie nocleg i dobrą 
1radę Strzeżcie się polskich i żyda-wskich 
'Oberży, bo tam dobrej rady ni~· <Jtrzyma
cie. Mój adres znajdziecie poniżej; mo·że-

wz.ięto do stajni. Potem poszedł do ryto
wnika i kazał wygotować ta,blicę na wie
·CZór. 

filip de Oarennes po odejściu lokaja 
wyjąt z kieszeni kopertę, zawierającą te
stament hrab~1ego Maksymil'iana de Vadans 
i pohvf.wwanie Mik<Jlaja Vadame. Od
czytał i0ba te dokumenty z wielką uwag:;i 
i zapalił Ś\Yiecę, aby je zniszczyć. 

Już dotykał prawile1 płomienia, gdy n.'.l 
gie powstrzymał Silę, zastanowH przez kil 
ka sekund n1 rzekł głośno prawie: 

- Co ja chciałem uczynić? Spalić te 
papiery by!oby szalel1stwem ! J.ezeli1by 
wypadkiem jak6mś którego niepodobn:.t 
przewidzieć, p:ierwszy mój projekt się nie 
udał, staną się one dJa mnie deską zbawie-
nia! · 

Schował testament i pokwitowanie do 
szuflady biurka i powrócił do pałacu przy 
u~:1cy Oarancief1e', gdzne nic uowego nie za
szło p.odczas jego nieobecności. 

Jak \\1iemy, Juliusz święcie zast0sowat 
się do otrzymanych mzkazów, i rlain fili
pa wykona.ny z.ostał z na.jzupełniciszem po 
wcdzen11em. 

Po"' róćmy teraz do doktora Gilberta, 
któreg-0dwa psy Agra li Nello wyk01pały 
gtęOOki dół na polu Ponarme. 

Zeszed1tszy do tego dołu. doktór uj
rzał deskę .dębową, a na1 niej tabii0oę mi1e'-
1dzianą noszącą napis: Karol Maksymilia11 
hrabia <le Va dans„. 

- Trumna! - wYkrzykm:il - trumna, 
noszącai nazwisko mego brata! 

Blady, drżący z twarzą zm'tenioną ze 
wzruszern:a, dodał: 

- Brat mój umarł!... i na tej ziemi, 
nie będącej cmentarzem, ani naiwet ogro
dzonej pochO'Wano go! Co to może zna
czyć? Wszak hrabio-wie die. Vadans posh-

Oby wam Pan .i Zbawiciel wasz udz1 
· !ił nareszcie mądrości i \Vpr,Qwa.dzil \\'? 

1 szczęślh\ ie do ziemi ojców. waszych. 
Pon1iżcj pe.dany jest adres nPastor 

I~osen]Je. rga i „ojca R.ohrbacha''. 
Tyle C'dezwa, ·czyż nie ,.ws.pan~ah'· 

Ziflmie: polskie~ 
t;;;..,.~~1•~iimu1. ""v cia·~mi i 

Wiec na M.okrem przerwany! Wwr. 
ikowy wiec na Mokrem zagaił o godz. t 
pól przie1w9dmczący kernitem p. Wieczo„ 
rek. Przewodnkzącym wybran-o p. Mar
sze\vskiego, jego zastęµcą p. Bergera, sc
'kretarzem pana Mich-alski~go, ław,n.i\kami 
ponów Chlcbc-ro\\t"<.:za i Wojciechowskie. 
go. 

Z porządku dzienn;:.go zabr:ll na-st ę
pnic głos nasz kandydat pan redaktor 
Brejski z Torunia. Mówca rozwodził się 
obszernie o czynności Kola polskiego, 
mianowicie o ·jego stanowisku wobec rze 
mieśln::ków i robotnikó\1. Właśnie p. Brej 
sk.1 orna\\ ial poło·żenic robot.nikó\\r przem~ 
słc, \\·ych w Prnsicch Zachcdnid1 a miano
wicie \\ Czersku, gdzie niedawno był wiei 
kL strejk w fabrykach Schidta, \vtem po
wstał dozorujący zebrarl"e komisarz -r~m1 
nalny p. Weigt z Torunia i zażądał <Jd prze 
wodniczącego, aby wiec zamknął ze wzglę 
·du na godzinę policyjną. Kiedy przewo
dniczący nie zastoSO\\-·al się do tego żąda. 
inia i pan Breiski mów•:! dalej, P. \Vevgt ze. 
'branie rnzwiązał. \Vywołało to ogólne o-
burzenie i rozdraźnienie obecnych, gdyż 
\\- lokalach które służą na z.ebrania na
szym przec

1

iwnikorn, g-0dzrna poFcyjna nie 
jest na przeszkodzie zebrani·om, bo takie 
lokale miewają Z\Yykle komens do późnej 
godziny. Kawiarnie, piwiarn~? 1i wuniarnie 
-odwiedzane tylko przez ludzi bogatych, 
bywają otwarte do drugiej \\- nocy lub do 
rana a robotni.kawi, który dziet'l cały po,zo 
staje' przy pracy i tylko w· eczorem radzi~ 
moż~ o swoich potrne1bach, staje "~'drodze 
godzina p{)!icyjna. . 

Ale co się od\\ lecze, nie uciecze! Aby 
\\ yczerpać porządek dzienny wtorkowego 
w.ieca, zwoła komitet wiec -do tegoż loka
lu na przyszły \\rtorek m. go<lzinę W'CZe
śrnilejszą. Spodz· c\\·amy sH~. że udział w 
tvm \\·iecu będzie l"Ó\\T c li'27.r1Y, ja.k osta
tnim razem gdzie sala była nabita. 

ChełmiÓska dyecezya. Dnia 15-gD bm. 
otrzymał.i instytucyę kanoniczną: . ks .. \\a· 

kary tumski! .i asystent kancelaryi b1sku· 
piej Leoo Kurowski na probostwo 7'-" Lal· 
k-0wach; ks. prob. ttemyk Ossowsk~ z Ko· 
ścierzyny na probostwo w Msz~me; ks. 
wikary Antoni l(arpif1ski z Chnuelna na 
tJ?E&!I 

dają grób familijny na cme1:tarzu Collnpi:: 
gne. Dlaczegóż trumna ~~iego bra~ lez;~ 
tu na czystem polu?... Coz to za ~a1emn 
ca otacza jego śmierć? Jakaż dz11wna O· 

kolicznaść zapewne kryminalna, SI>O\\~odo 
' ? \Vala ukrycie tu tego trupa. 

Po chwili namysłu, Gilbert nachy.lił sic 
i raz jeszcze odczytał napis wyryty na ta-
bLl·cY n~icdzianei: _,, 

_Zmarł 25 lipca 1881! - rz.ekł. prze· 
czytawszy. - A więc trzy dni. te~md„. 
Cóż się to działo przed trzema d111am1.? Co 
za zadzi\viająca, niesłychana fantazya losu, 

d ·, ł , · rn to przyp ro\\. adzdta mn11e zis. \.\ asme 1 _ , 

miejsce, gdzie spoczywa z1ems~a p~włoka 
brata, zniewaiżonego przezernn1e .os1~1~na~ 
ście lat temu!... Czy to spra w1edhv. o c 
boska przywiodła mrne tu, aby ~~ przypo
mnieć zbrodnię, jakiej się dopuscite~1, od· 
żywić \\ yrzuty1 sumienia? Czy tez roz; 
kazuie mi pomśc.ić tego, którego, k1edys 
znieważy~em? Zbrodnia jakai.ś zost~la. 
spełniona .. „ Chcę wiedzieć... będę . ,wie· 

. dzia·t. Powinienem może. zawi1.adomllc na· 
tychmiast sąd o mojem octkry.cm ?... .Bez· 
wątpienia powinienbym„. a jednak me u: 
czyinię tego, zarn1.m nie obe~rzę_ trumtlY, ,~ 
nie prZ'c\konam się., iaką śmiercią brat mol 
umarł. 

Doktór obu rękami śdsnąl cz<>ło, któr 
zdawalo się że pęknie i powtarzał: 

- Umarł! umarł! Więc wolno m, 
szukać mojej ·córkli, wziąć ię do si~bic, żY 
.ctla niej, kochać ją.„ Oh l jakże ja kocha 
to dzi.ecię, dziecię Joanny! Moią córkę, III 
ją drogą córkę! 

I Gilbert złamany wzruszemem, upad 
na kolana w głębi -dołu, \.vykopanego prz~ 
jego I>SY, i zala~ się łzami. Lzx te ulgę T11 
µrz-yn\i.osty. : • 1 



probostwo w Przcdk0.wie a ks. w~kary Ta 
deusz Omańkowski .z Brus na. probostwo · 
w Parchowie. 

Tczew. Zapanował tn . ogólny strejk 
murarz}", którzy wszyscy złożyli pracę· 
:żądają zniżenia dztiennei pracy z 11 na 10 
\godziin, ·a podwyższen,ia ptacy z 36 na 40 
fen. za godzinę. . 

-- Robotnik francuszek Klepacki z Lu
·bisznva. liczący około lat 30, zostal \\' cza 
sie bóik, powstałej pomiędzy nim a kilku 
innymi· robotnikami tak ciężko· motykami i 
.kosą pokaleczo'lly, że, gdy go przenies:ono 
do dornu ro<lzicie!Sikicgo, \\ kdka ch\viil byi 
trupem. 

Z '1fie1. !ir Pozrt~ńskiego8 

T~fas w Poznauiu. UrzQdO\VO dano
. szą „Dz. Pozn. ", że w poim edzia lek przy
wi czl.Ón o do lazarc•tu rnit:jsJ\(1ego 2 osoby 
d1ore z Jeży.c, a 4 osoby wypuszczono ja-· 
iko zdru\\ e. W dniu tym ogólna liczba che. 
rych na tyfus w lazareclie miejskim wyno'
siła L?3 osób. 

Pisma niemieckie tutejsze ogfaszają w; 
numer1:td1 południo\\ ych donl.:sicnie prezy, 
dclitd p0licyi , który zapewnia, że \ iiadOl
mośoi rozgłaszane o tyfusie, S<l prze,sadzo
lile. O~ółem wchorowało dotąd w Pozna
ntu 220 osób, a umarto 10 osób. 

\\ ostatniej chwili donoszą· jeszcze, że 
J[.czba -:horych na tyfus w lazarecie rni.ei-

kim znm:ejszyla się do 115. Osoby przy 
jęte do lazaretu z oznakami tyfusu, wypu
szczcino, gdyż okazało się, że nie mają tY-· 
iusu. Crnar!y wczoraj 2 osoby, z tych je
dna na zapalenlie płuc. 

Poznań. „Schles1sche, Ztg." opisuje 
jak " ie polskie około· Poznania przyjmo
'\Valy Ś\\ iet:nie ·cesarza niemneckego, gdy 
prL-eieżd.iał do Biedruska. Szczególni·e 
\\ ieś Naramowice miały sltę wysadzić, a 
jak gazeta niomiecka dodaje jest ona wyłą-1 
cznie przez Polakó\v zamieszkała. ' Mti(!j
scoY~ y zarząd \\si który nawet nie umie 
:dg.brze po ·niemiecku kazał sob1ie przez 
Niemca zrobić iiapis P-O· niemiecku. Gmina 
usta\\ ila szpaler z 235 dziec~ narnmowic
i"ich i <Yg ra11i..:z11y ...:il, a w szpalerz.e stał z~
rz4d )!l!linny 1 dorośli n1icszkai'1cy. Pod.
czas 1Hzejazdu cesarza takie głośne wzno1-
szono -0krzyk1, że cesarz Z\\ alni! jazdę i 
ł"Jkakrornic S\\·e zadO\\ ole.iie \\). rażaL Na 
ramO\\ ice, tak się cieszyły z przyjaz·du cc-
arza, że \\lieczorern urządziła cala ludność 

stars i dzieci pochąd z muzyką po wsi. -

Polecamy Naramowice uwadze sekcyi 
łmlturnej „Straży". 

Ze Slązka czyli Stare) Polskie 
Bytom. Zarobki murarzy się. trochę 

poprawiły w ostatnich czasach, ponieważ 
murarze sJę ruszali. W Katowicach 28 
majstrów zgodzito siG na żądanfa murarzy; 
majstrowie, którzy się nie zgadzają na nie, 
cierpią wskutek strejku. W Królewskiiej 
Hucie placą 6 majstrów po 35 fen. 111a godzi 

Od lat osiemnastu p01mimo cierpień, 
goryczy, nieszczęśhwy nie mógł p1takać. 

Agra i Neila 11ozciągnięte na świeżo 
poruszonej ziemi, odzyskały {)did.12,ch, boki 
ich n·ie poruszały się jnż jak m:·echy ko
\\ alski.e. 

\\ lepily \\. pana, z niep.okoiem waelkic 
we oczy, \\' których błyszczała. ludzka 

prawie inteligencya i dJbroć z pe\\'IlOścią 
nadludzką'. a \\·idząc Izy, płynące z jego 
powiel·, otarły swe mordy o jego twarz, 
srnutno1 skowycząc. 

Doktó_r, stojący \\ dole, ram·ona miał 
. na iednym z psami poziomie, obj<.tł je ręka
mi ~ odd.al im pieszczoty, ITTÓ\\ iąc, jaik gdy
by go onit'I nmgty zrozumeć. 

- Mo~e drogie pieski! jedyni moi przy
i1ciek. \\ ierni1 tO\\ arzysze, wam to być 
może zawdzięczać będę szczęście mej sta
rości!, "' szak dzięki warn dow~edlz~alem 

siG. że mam prawo poszukiwać mojej cór-. 
ki. Jeżeli Bóg pozwioli, że znajdę moje 
.ctz~.'f_:cię , nas d\Yoie będzie was kochałJ1.„ 

Inreligentn~ stworze.nuia zrozumiały, 
jeżeli nie słowa, to przynajmniej akcent i 

·kakCU: poczęly ok of o swego pana, rnd.o
' nie p-oszczekując. 

No dość teg0 moje pies.ki! - · rz~ik4 
~m po ch\~ili -- tej nocy przyjdę Po tr~-
111nę„. Muszę obejrz.eć zwłoki, które s· ę 
w mej znajdują, muszę znaleźć klucz, do 
tej dz.i;wncj i ponurej zagadkli. Lecz za„ 
nim noc nadejdzie, nic trzeba aby iktokoi
wiek na śwue'cie rnógl s.iię domyśle'~ tegn1 

c:::>śmY znaleźli. 
I- diOktór po-czqt przykrywać ziemiq 

trunmę i rękami zai>eł111'.c dół wykoipany. 
Agra i Nello, widząc co robń i ,diomy~ 

ślając się w jakim celu, n~l~<l.0,wal~ go„ 
drapiąc i·emię z szybkością i pracu1ąc z 
równi;m zapatem nad zakopaniem dotu, z 

... 
nę. a zobowiązali się do tego 40 1 lipca 
1906. W Bryl.1lku poeierają murarze 38 fen. 
na godzi.il1ę, a szychta trwa 100. godziny. 
W Wirku, Ś~iętochlowiicach i Gliwicach 
strejk się nie udał, bo tam polowa mura
rzy pracowała po starych ·cenach. W Szo
p.i1e/l1icach plłacą majstrowie za IO godzin1ną 
szychtę 3,50 mr. W ~oźlu i l(rapkow·i
cach pła.cą tylko 17 do 20 fen. na godzinę. 

Królewska Iiuta. Straszne niicsz.cz~ 
ście zdarzyło się na tutejszej kopalni. Gór
nicy Klaszczyk, Starzyński i ciskacz Kfas 
chceli przeliczyć naboje dynamlitowe, \}
trzymane z prochowni. Wtem iskra "''pa
dła do prochu i spowodowała straszną 
eksplozyę. Wszyscy trzej zostalL {)'krop
nie poranieni. l(laszczyk umarl wkrótce 
potem wśród okropnych boleści a drudzy 
dwaj, chodiaż ciężko ranni, pmwdopodo
bnie wyzdrowieją. Obecnie z1najdują się 
\\ lazarecie knapszaf towyrm. 

K.atowice. „Kattowitzer Ztg." a za nią 
„Brcslau~r Ztg." na\\·ołuhi niemców1, aby 
n:e jeźdz:ili do \.Vieliczki zwiedzać tamtej
sze kopalnie, bo w nich „nie wiele jest do 
widzenia", a każda kopalnia węgla prus~ 
kiego jest znaczn,i1e \.Vlięcci. 1intcresująca. 

Z _s•óin\f- \k Sff Ca'ft,, 

Od 15-tego do 22-go b. m. wyłożony jest 
spis wyborców w Esseńskiem. 

Niech \Vięc każdy P{)lak spełni swój 

obow1ązek obywatelski i zobaczy, czy jest 

zapisany w liście wyborczej - uczynić to 

może nietylko za si•ebie, ale także za in
nychi. którzy czasu nie mają. 

Uzupełniające wybory w Essei'1skiem 

powinny pokazać stan polskości w poró

wnaniu z byłymi wyborami' głównymi. Do 
dzieła więc, do agitacyi, Rodacy w Esseń
sk1cm, bo \vybory okażą, czy się cofacie, 

czy też postępujecie naprzód! 

Kolonia. Arcybiskup koloi'1ski \\ ysłaf 
do proboszcZÓ\\- okólnik, w któ1ym wzy
w:i ich do wspólnego naradzania się, czy„ 
by n.c dalo s!ę wykonać, aby nie kościelirn 
jak ta si„~ czQsto dzieje, lecz sami księża 
przyjmo\\ ali od parafian zamow1enia 
chrztów, pogrzebów itd. W ten sposób 
bo\\ iem wejdą księża z S\\-ymi parafiaina
irn~ \v bliższą styczncść 1i po.za kościołem) 
a to po.d \\ zględem reJ=gtjno-kościelnym 
niemałe przyniesie korzyści. Ze \\·zględu 
na to mają księża chętnv~ podjąć się tej fa
tygi i wyznaczyć jakiś czas pewny, w któ-
rym odnośne sprawy u n:ch zaiat\\fać bę
dzie można. 

Rozmaitości. 
Nauka nie idzie w las. „Alldeutsche 

Blatter" zamieszczają następującą „prze
rażającą" wiadomość, że telegram adresio-

jak~m przed chw::lą pracowały ind jego 
wykopani!~m. 

Po upływie pól godóny wszclk,1 ślad 
dołu zniknął. Gilbert włożył w ziemię ga„ 
fąź, aby rozp·oznać wśród ciemności noc
nych miejsce, w którcm trumna była za
kopana ii oddal.ił się rnzem z psam\ wysi
lając umysJ nad rozwiązarniem tej ponurej 
zagadki. 

- Którędy tu przyjechano? - zapy-
tał siebie. 

Na polu kartofli Gilbert dostrzegł śla
dy kół. $lady te były dość nieznaczne, 
bvrza POP'rZEidniej nocy prawie je zatarła . 
Mógł jednak śledzić je aż do drogi. Na 
drndize zrn.kły inż zupełnie; grunt by? pla
szaysty a ulewa z1tada \vszelkie ślady. 

- Przyjechali tu \\·ozem - rzekł dok
tór. Zkąd przyjechali? Zanim znajdę roz
\\'iązanic tej zagadki, wiele rzeczy muszę 
si·~ dowiedzieć„. i dowiem s1: ę„. 

Nie mliał już ochoty przedłużać swej 
rannej pr2'Ek:h1dzki, D zwrócił haki ku 
Morfontaine, cala jego postać się zmieniła, 
szedł zwolna; z pochyl•o•ną g1to.wą, czotem 
z·marszczonem; wzrok zapatrzony w prze
strzei'1 dowodz.i, że cały był zatopiony w 
myślach, które umysl jego ogarnęły. 

Agra i1 Neila znużone niezwykłą dla 
nich pracą k·opaczy, szfy zwolna u nóg 
pana z wywieszon~mi ozorami, nie myśląc 
"'1cale o zwykłych skokach i szalonych 
gciniitwach. 

Przyszedłszy do, domu, na schodach, 
wiodących do. przedsionka, Gilbert spotkai 
Małgorzatę, starą służącą wraz z mężem 
Wilhelmem stanowiącą całą służbę dokto-
ra. 

- MałgorzatOJ - rzekł jej - powiedz 
proszę dę Wilhehnowi, aiby przyszedł do 
mni"e do bibli'otek'i. 

wany do ttermannstadt na Węgrzech 
z.wróconym zostal z urzęd.11.r pocztowe.go, 
ponieważ w spisach urzędowy h Her,
mannstadt nie wymieniony i zapisaną jest 
jedynie .nazwa węgiierska Nagyszeben. Od
powiedź taką cdebral jakiś dr. M. z l(ann
stadtu w Wyrtembergl!i odtamtejszeg;o u
rzędu pocztO\'lego. „Alldeutsche Blatter" 
oburzają się na „bezczelność" węgierską; 
zapom:inają zupełnie, co się u nas dziej~. 
gdzi1e1 z ch\vilą przechrzcenia każdej 'miej„ 
scowośeii prastara, nazwa wykreśloną nie: 
tylko Z llrZGdowych sp:sów, aic i Z pamię
C; zamieszkujących od d::rn na rniejscO\\ ość 
tę niemców. 

zapisać mo~:na na każdej poczcue 

" P l ił'. " r: -~a OaiSalego 
Prenumerata wynosii tylko 

50 fENYGÓW 

a z odnoszeniem do domu 14 fen. więcej. 

Szan. I~odaków prosimy, aby sLlrali 

siG o pozyskanie nam licznyc i 11owyciI 

czytelnikó\\ na wrzesie!L 

Siostry Piusa X. Dzisiiejszy papież 
ma si1e.dmioro rodzei1stwa: sześć sióstr i 
brata, osiedlonego \\ R.iese pod Wenecyą, 
gdzie także mi·eszka jedna z jego sióstr, 
pani Varolin. Rodz1ina Sarto posiada tam 
dom w:ejski z zajazdem i gospodą. Trzy 
siostry papieża, Róża, Marya i A111na, nne
zamęŻ'ne, które już.\\ Wenecyi nie opu
szczały swego brata, patryarchy wenec
kiego, prz!e'ni1osty się za nam do Rzymu i 
choć nie mieszkają w pa?acu watykańskiim, 
mogą jednak z okien micszkanfa swego. n :i. 
placu św. Piotra widzieć rrkna trzeciego 
piętra pałacu papieskie.go, należące c1o mie
szkania, jak/ie paipi·eż sobie obrał, nie czu
jąc s.1ę swojsko \H wspaniałych komna
tach i salach drugiego piętra, które Leoń 
XIII zamieszkiwał. Skromne milesz.czki 
weneckie dwa razy na tydzień odwiedzają 
dostojnego brata. Zycie iilCh pozostało ta
kiem jak dawnief, tylko, m~eszkani.e sióstr 
jest niew wykwiintniejsze, niż dotąd. Po 
za tern wybornie przystosowały się do 
zwyczajów i etykiety watykańsk.ej, z 
tym praktycznym a dolikatnym zmysłem~ 
jakim wlosi S'~ o<lznaiczają. Żandarmi pa
piescy prezentują przed niemi broń, ile ra
zy się ukażą; cala arystoikracya rzymska 
zła.żyła im wizyty, ale one zostały \.\' swo
jem 1111~eszczańskiem kółku i po za niem 
1J.1ik·ogo n11e przyjmują. 

Szkoła w lesie. Jedyna może w swo
im rodzaju szkota „na Ś\vieżem powietrzu" 
bo szkoła w lesie powstała w rnku ubie
głym z in;:1cyatywy Rady miejskiej w Szar
lottenburgu. Urządlzono ją dla slabmvi
tych dzli.cci szkót miejskich. Znajduje się 
ona w lesie podmiejskim, oddalonym o 
kwadrans jazdy koleją ·Od miasta. Chtop
cy i dziewczGta wyjeżdżają o trzy na ósmą 
rano z miasta i puzostają na świeżem po
" fr~·trzu do 8-mej wieczór, czyli 12 godzin. 
,.Szkoila w lesie" sklada się z 2 dużych pa .. 
\\lilonów drew1nianych, z obszernej weran ... 
'dy i hąlfi i nakrytej tylko dachem. Nauka 
odby\\·a się w pawilonach; wielk.ie okna 
podczas pogody ciągle -ntwarte i wentyla., 
tJry w dachu zape\\ niają przystęp świeże .. 
go powietrza. Szko?a ma sześć klas, w 
klasie mieści się najwyżej 20 uczn\iów, aby 
nfe była prze:pelnio·ną. W klasach najn,i.ż .. 
szych jest 12 godz,in nauiki tygodniowo· w 
wyższy1ch 14--15. Lekcya trwa tylkn pół 
godzi1ny, potem następuje przerwa 2-10 
minutowa. Tylko dwie roboty piśmienne 
11110.gą po sohie bezpośrednio na·s~pować, 
potem następuje przerwa, wypełniona spa
cerem lub zajęciami praktycznemiil, jak ko
pa.niem, budowani:em, pracą w ogr1odzie i 
t. d. Na naukę dz:ienną wypada 2, do 2 
i pót g·o<lzin, resztę czasu spędzają ucznio
wi.e ,n a wyuczeniu się lekcyii, zabawie Md. 
na wolnem powietrzu lub w hali. Kąpiel 
zimna lub c~epła obowiązkowa jest 2 razy 
tygadnnowo najmniej. Żywność dostają u
czniowie na miejscu 5 razy na dziell, a zł•o
żoną jest z kwarty mleka, pół funh mięsa 
jarzyn•, owoców i t. d. Opieka lekar
ska zapewniona jest tylko forimalną, dzieci 

inie cherują. Kc.szt}· szkoły tej o 120 uc 
niach ponosi miasto Szadottenburg. 

Od Redakcyi. 
Panu Wnjc{echowi Ludwiczakowi 

11.erne. Pisze P:m. ażebyśmy ogłosili. ż ' 
'"' nied7Jelę 20 bm. na godz. 04 zwołuj 
Pan wiec u p. Nussbauma w łierne. Zasta: 
nawia, że Pan prosi, aby nazwiska pali 
skiego pad ogłoszeniem nic umieścić. 

· W jakim celu wiec Pan chce zwołać 
także Pan riie pisu. 

Ogłaszani:·e \\ iecÓ\\ nie przez istnieją- 1 

ce organizacye, ale przez Ju1d1zi pryv.:atHych 
i to. jeszcze bezimiennie. jest niebezpieczn~~ 
gdyż redakcya wszystkich ludzi nir~ zna~ 
więc mógłby i sccyal·ist:.t j3.ki n<>.desłać O-; 

głoszenie, Z·\'>'abić ludzi na \\ iec i uprawiaći 
na nim agitacyę so~yalistyczn<\. Ogól czy.- 1 

tając ogt•oszenie o wiecu 1111 prawo \\.ie
dzieć, jacy ludzie i w jakim celu wlec u .... I 
rządzają. 

św. 

p-cdajc do wiadomości. iż poniósł śmierć~ 

przez rneszczęśliwy wypadek członek nasz 

śp. PIOTR l(~WALSl(I, 

urodzony \\ ś.wiikach, w 19 rnku żydia. 
Pogrzeb odbędzie si•ę z dornu chorych w i' 

łienne w sobotę o godz. 4 po poL Człon
kowie \\inni się sta\\ ić o godzinie 3 w 
czapkach i oznakach w lokalu tow. O li-
czny udział prosi Zarząd. 

~im~-~~ 

Towarzystwo śś. Piotra i Pawła w Marten 
W niedz1ielę dnia 20 sierpnia odbędzie 

się () 3 po poL roczne walne zebranie. 
Z\\ raca się uwagę członkom, którzy zale
gają zet składkami miesi.ęcznemi, by siię z 
tako.wych uiścili :, w- przeciwnym raz.ie mu
sieliby być z listy członków skreśleni. 

Uwaga: Zarząd winoien się staw1'.ć o 
godz. 2 na sali ·pani Korte. Liany udział' 
jest pożądany. Zarząd. (1) ł 

„Róża leśna" w liochlaimark 
W niedzielę dnia 20 stie.rprn!a po poL 

o godz. 4 odbędzie s:ę kwartalne zebranie. 
l(ewi'zorn\\~;e kas.y wirnni się stawić o godz. 
3. O liany udzfal się uprasza, gdyż są 
nadzwyczajne sprawy d-0 zalatwie1nia. Go
ście rmile widziani. Zarząd. (1) 

Tow. św. Antoniego w Ober-Styrum 
doninsi swym członkom jak najuprzejmiej, 
iż w ,niedzi1elę 20 sierpnia odbędzie slię ze
bn1.nie1 punktualnie i0 godz. l po p01!. O 
jak nailkzniejszy udział s[ę uprasza. Go
ście mile wtidziani. Po zebraniu bi.erze to
warzyst\VO udział w urnczystości roczni
cy Tow. św. Barbary w Oberhausen. (1) 

Zarząd. 

Tow. św. Józefa oraz Tow. „Gwiazda Je-
dności" w Osterield 

oznajmiają \Yszystkim członkom i. \\ szy-

1 
s1kim Polakom parachii O.sterfeld, iż w 
n:i'eldz:ielę dnia 20 t. m. bierzemy udział w 
pi.elgrzymce do matem. Odj.az·d z dwor
ca północnego o godzinne siódmeJ, po .... 
wrót tego samego dnia o godz. 7 wiecz.o- \ 
rem. O liczny: ndzi1al Polaków w piel
grzymce upraśzai 
A. Lorek, przew. St. Stróżyński, przew. 

Uwaga: Zebrann° Tow. św. Józefa w 
wymienioną ni,edz1ielę siię rnie odbędzie. (1)_ 

Postbestellungs--Formular. 
Ich bestelle hiermitt bei dem l(aiselii

chen Postamt ein Exemplar der Zeitung 

„ Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitungs

preisbste 128) fi.ir den Monat September 

1905 und zahle an Abonnement u. Bestełi~ 

geld 0,64 Mk. 

Obigte 0,64 Mk. erhalten zu haben, be .... 

scheinigt. 



••••••• 
Baczność Okręg IX. Westfalski! Czel. krawiecki 

Wegłr w llWJlll H

wothie pew&bn7 
6' aaru. (3) 

W niedziel~, dnia 20 sierpnia Fr. Dwk_at, 
w Fiłllen, Fri6Hn1tr.li. 

w Kollenburg ••••••• . =pr117 Kastrople 
aa sali i w ogrodzie p. Telsehow Dla Rodakow 

odbędzie się 

, Zlot „Sokołów" Okregu IX. 
bardzo korąstna rudk:o 
nadatajf\e& sio 11puso
bnośó. Mam na 1pnc
du l. dom w ReokUng
hausen-Std (Grullbai) 
oraz 1 dom w Herten, 
przy ulicy Augustastr., 
bardzo tanio i prq 
małej wpłacie 500 do 
1000 marek na. eprzetłU. 

Początek Zlotu o godz. 8 z rana. 

UW AGA: Druhowie z Kottenburg bQdą w 
Kastropie na dworcu oczekiwali ~praybywających 
druhów. CZOŁEM! Zgfoazenia. przyjmuje 

W. Grabarski 
Wydział Okr\'gU IX. 

~~~~~~ w Recklinghausen-SUd, 
ul. Hochstr. nr ~5. 

Księgarnia polska w Habinghorst 
poleca wszystkie towary galanteryjne jako to: 
.zabawki' dla dzieci, ozdoby wlosów <Ila pań, 
szczoteczki do wąsów, grzebienie, świece, har
moniki,, noże kieszonkowe. oleikE. wszelkie ma
teryaly piśmienne i wyroby papierowe, miano
wicie olbi'zymi wybór kart z widokami, powin
szowań. Dalej polecam wszystkie towary reli
gijne, jako to: krzyże, różańce, szkaplerze, 
figury wszelkiego rodzaju. · Olbrzymi wybór 

l(SIĄZEI( DO NABOZEŃSTW A . 
!ł powieściowych, kalendarzy i t. d. 

Oprawiam obrazy wszelkiego rodzaju pod 
mupelną gwarancyą oraz dostarczam wszelkie 
obrazy tak narcxlowe jak i religijne. Mianowi
cie towarzystwom dostarczyć mogę stęple, pa
miątki wszelkiego rodzaju. Dla Sokołów naj
lepsze sokoliki, śpilkł. broszki nar .• laski. łań
cuszki itd • 

. Osobom, które wyżej wymienione towary za
mawiają, mianowicie Sokolom, daję wysoki ra
bat, ieieH zamówią za vrzeszlo 5 mr., i towary 
te dalej sprzedać będą. Towary wysylam 
tylko za zaliczką lub za poprzedniem na<lesla
niem pieniedzy. Zamawiających proszę~ aby 
zawsze swój dokladny adres podali. O popar
cie interesu prosi 

Marcin Jarczyński 
w Habinghorst, poczta Rauxel, Romerstr. 20. 

I 

N 

i~. Józef oski 
w Herne, 

poleca. 

korony Hubne, welony, pier
ścionki ślubne, broszki, krzy
żyki złote i pozłacane z łań· 
c~nszkami, korale prawdziwe 
siekanki, prawdziwe bursztyny 
i wiele innych rzeczy. 

F. Józefoski 
w HERNE, 

ul. B a h n h o f str. 52. 

Naprzeciw Nowej ulicy. 

Gospodarstwo moje w Borku powiat 
l(oźmiński 11 mórg ze żniwami i masy
wnymi budyinkiami·, przy gostyńskiej szo
sie, kolej, szk-0la, kośaiól w miejscu. Sprze
daż zaraz ma nastąpić. Zgłoszenlie przyj
muje Antoni Miękusiak w Borku, (PrOIV. 
. Posen). (3J 

Aby materye uchronić od plam deszczo
wych l zafarbowania się, trzeba się zglosić do 
PARBIERNI OALLUSCHl(E, PRALNIA w no. 
CHUM. Tel. nr. 911. 

fllłe: Hofstede, tternerstr. 259; tterne, 
Bahnhofstr. 3, 32, 73, 134; Eickel, Rohlinghau
sen, Unden, Hattinaren, Lan2endceer, Witteo, 
Aunen, Werne, Liitgendortmund. Marten. Ka· 
strop, Watteuscheid, l(a.men, Marten, DOl'tmuod. 

Baczność Rodacy! 
Z poW'Odu innego przedsiębiorstwa 

mam zamfar sprzedać moje gospodarstwo 
w ·powiecie koźmiilńsikim'., prowi. poznańska. 

IO mór2 pszennej 2Jiemi, morga. d'rwu
kośnej łąkli, z budynkami, żywym ~ trla!t
t\Vlem ·Lmventarzem lub bez, albo .n!a par
cele. Plarcele po 3, 4 alho 5 mórg. Cena 
podług ug-Oldy, Warunki bardzo dogodlnJe. 
Zgloszein~ przyjmuje wlaśdciel (2) 

P. Klimek, 
Recklinihausen-Siid, l(ondg-Ludwigstr. 84. 

Gospodarstwo! 
8 mórg roli, 1 n orga łl)iki, rola pszenna wszystka w 
kupie, w wielkiej wsi, przy szkole blisko kościoła, 
od miasta Kępna 3 klm, inwentarz 2 krowy itd. 
jest od znaz na sprzedaż. Cena kupna 4200 mr. 
wpłaty 2000 mr. reszta wła:mość po 4 i pół prcc. 

O zgłoszenia upra.eza. Jan Sowiński, 
Kę ' no (Kempen i. P.) 

MM 

·· i · · zupel. wyprzedaż'! 
· ~ Z powodu, ze interes ma 

niebawem zostać zwinięty 

~ wszyi!tkicb IS\" 
- zt>garków, towarów c 
~ złotniczyeh i okular. IS\" 
-o = tylko najlepszej ja.kości. = ~ 

1.= Obrączki ilubne, ~ 

I 
= aż do polowy wartości. • 
~ Reperacye tanio! Reperacye tanio! ~ 

E- JOZEF WEISKAJIP, ~ 
ul. Dworcowa. 92 Herne, Bahnhofstr. 92 „ 

w pobl. przeJcia przez tor kolejowy, 

aam!'Jl1J11mmmmfJ~1mll!!lmm11Bm 

Gospodarstwo! 
Około 10 mórg pszennej roli, budynki masiw 

murowane pod dachówką, w gruncie mieszkuie. 
jest z zbożem i wszystkiemi porz~dkami goapodar
czemi zaraz na. sprze laż. Cena. kupna .&fO {) mr. 
wpłaty 3400 mr. reszt& bankowe pienią,dze. 

Zgłoszenia uprasza Jan Sowiński, Kem
pen in P. i .Józef Kr~Jzostaniak, Hera1t.a
powo, poczta. Kosowo, powiat Lesimo. (2) 
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Skoro I rzetelnie ("I) 

:.a -C» I 8fł podstawą. I 
c:n 
Mo fskładu kredytow. mebli i towarl>wl 

I J. Silberpfenig N: I 
G e I s en k i r c h e n, 12. Alter Markt 12. 

Najwięcej eter. przedsięb. tef o rodzaju w miejscu. 

1tHlHtUf~~-ii 
Specyalność I 

Prawdziwe warszawskie 

,,Noblesy'' 
IO sztuk 20 fen , 

BI\ do nabycia tylko u 

F. J6zefoskiego, 
Herne. 

ul. Bahnhofatr, 52. 

~m~Ht~~11ni~ 
Maszyna 

do szycia 
do pepta.nia. z wszelkie
mi przyborami, bezgranic 
tanio na sprzedaż. 

BOCHUM, 
Wilhelmstra.sse nr. 19 

Koło ;:~!;t:~ z powodu 
zbiegu o-

I 
I -I 
~ 
t •' 
~ . 

Szanownym Rodakom w Bruckhausen i okolicy I I 
polecam mój 

w kM~~y~n~~~!~m~~~,~~!!me· 
1

1

1

1 
go zawodu 

akuratnie, tanio 
i po cenach bardzo przystępnych. , 

O 1„kawe p•p•«le presl z wysoklln „aeunkiem · 1 

Anastazy Beszczyński I• 
li w Bruckhausen, 

ulica Cesarska 56. Kaiaeratrasse 56. 

Najtańszy i największy chrz e ś c i a ń ski skład w nueJSCU. 

C U .. ren :Najtańsze źródło zokupna Dl&• 
. terJj na suknie, ubrań dla męż· 

· ' ezyzn i dzieci oraz konfek"Ji dla 
Bahnho:fstr. 10: ~+ nie-wiast. ~ 

Zawsze polsk·a usluga. 

nie będ.zie nachodzic domu tym, którzy sw~ wypraw~ jako to: 

Ulebłe, o;rniska, łóżka ~ 
itd. na ·odpłatę albo za gotówkę kupować hęd~ u 

tłonasa Uoslllanna w Derne, '· d. Heydstr. 17. 

Za druk, naklad ł redakcn od PGWledslalat A 11 t a n ł B r e J s łr; ł w Bochwn- Nakładem I czcionkami W:vidawnictwa „Wła rusa PolskięgoLl w Bocluun. 

! 



l nolmm, niedziela 20-go sierpnia IHI. Bok li. 

• 
łodlłenna p1sso 11dow1 dla Polak6w na obazytnłe, poświt•o111 eśwtasi• oraz sprawo• narodowym, politycznym ł z.aroblrnw 

Wychodzi codziennie z wyjątkiem dni poświateczuch 
Przedplata kwa rtalna na PoCZcie i u listowych wYDOSi 
I mr. 50 fen. , a z odnoszeniem do dornu 1 mr. 92 fen. 
.• Wiuus Polski„ zapisany jest w cenniku pocztowym w tmtę Baże za llarc I DJczrznc J 

Za inseraty placi sie za miejsce rządka drobnego druka 
ogloszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. Ktc· 
często oglasza, otrzyma rabat. - Listy do .,Wiant1S1· 
Polskiego" należy frankować i podać w nich doklalJ -

pod znak ~em •• t. oolniscb„ nr. 128. ny adres piszącego. Rekopisów sie nie zwraca. 

Reda.kcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje si~ w Bochum, przy ulicy Maltheserstrasse. - Adres: „ Wiarus Polski", Bochum. - Te l efon u nr 1414. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

a6włć, czytać i pisać po polsku! Nie jest 

Palakiem, kto potomstwu swemu zniem

czyć się pozwoli! 

Z wypadków d.nla. 

Jaki obrót weźmie zatarg szwedzko-nor. 
w eski. 

Zastępca rosyjskiego dziennika , .Ruś' ' 
odbyt wywrndlu ministra spraw zagra
JJi·cznych Levlan<la o zatargu w sprawie 
łmii i o widokach o.statecznego zalat\,~ierna 
"Dom. „Morgenbla<let" oglasza ten wy., 
wiad równocześnie z „Rusią' '. Minister. 
ośwrndczyl między innemi, że co do dal
szego rozwoju zatargu między Nmwegią 
a Szwecyą trudno coś pewnego powie
dzieć. Norwegia zgo<lzila się bezzwłocz
nie na żądanie Szwecyi co do zarządzenia 
glosowarna ludmvego, ponieważ to nie 
przeciwiało się interesom Norwegii. Co 

się tyczy innych żądań Szwecy1, jesteśmy 
~otowi rozpocząć ze Sz'Necyą rokowania. 
Zdaje ę, że Szwecya nie pragnie, a!by 
któryś z książąt z rodz~ny Berna<lottów 
\'Stąpił na tron norweski. W każdym ra

z,e rząd norweski wszystko uczyni, aby 
uniknąć kolizvi z interesan:u mocarstw cu
rnpejskich. Pian, o jakim doniosły dzien
niki. jakoby mial wstąpić na tron Norwegii 
ksi.ążę dnński 1 rnógfby być przedmiotem 
poważnej rozwagi. Republikańskie ictee 
z lat czterdziestych nie mają tej siły, podo
bnie \\ r:uropie okazało się, że obok do
bi· J.:h republik istnieją i złe. Rząd nor
weski mus; przy\\ róc1ć normalne stosunki. 
Gdyby stosunki ze Szwecyą nie dały się 

„: krótkim czas·e uregulować, to Norwegia 
hęd'zie musiała zwrócić s1ę oficyalnie do 
m';carst · zagrnnicznych. Naleiy spodzie
wa: się, że mocarstwa nie uczynią żadne
co za.rzutu. zwróconego przeciw samo
.dz ieliności Nor\\ eg11. Związek Norwegii 
ze Szwecyą byłby dla Norwegii wielkiern 
nieszczęśc ·em. 

Jak s;ę przedstawia projekt konstytucyi w 

Rosyi. 
z mformacyi, jakie przyniosła o treści 

przyszłej konstytucyi rosyjskiej p~tcrsbur
ska ,,Ruś" v. ymienlć jeszcze nalezy nastę
pujące dane: 

Duma pał1stwo\\ a ma badać wszystkie 
projekty, d.3tyczące powszechnego l~b 
specyalnego zreformowania porząd.ku pa_n: 
.~twowego, dalej wszelkie. przedłoz.one 1eJ 
projekty now~'ch ustaw i zmiany ustaw 
starych. Duma pai1stwowa ma nadzor?
wać zgt dność z ustawami vostęp~,wama 
wszystkich instytucyj rządowych .1 urzę~ 
dmków, nic wyłączając ministrów 1 w ra
zie ni,ezg-0dności z ustawami wytacza, prze
crn· nim skargc;,. 

UrzQdnicy państwnwi, pobierający 
płacę, nie mogą być poslami. P:awo_ wy„ 
borcze posiadają wszyscy rosy1scy pod
dani którzy ukoilczyli 25 rok życia, nie 
wykluczając żydów. ale z pominięcie1!1 lu
<lów koczujących. Chlopi mogą wybierać 
~ r!ko chtovów. natomiast mrnstom wolno 
wybierać też chłopów. W miasta-eh :vy
bierani będą najpierw prawyborcy, kto~zy 
się zbierać będą w 1 miastach gubernial
nych, celem wyboru posłów. 

'felegra1ny. 
B e r I i n. Rozruchy ~, niemieckiej 

Afryce wschodniej rozszerzyły się. Ga· 
zety notują głoskę o zamordowaniu bi· 
skopa Spiesa i kilku mjsyonarzy. 

P a r y ż. Obiega tutaj pogłoska, że 
hr. Lambsdorf, rosyjski minister dla spraw 
zagranicznych zam!ierza ustąpić. 

S w i n o u i ś c i e. Tutejszy magi-
strat i rada miejska odrzuciły wniosek je. 
dnego z radnych domagający się uroczy. 
stego irowitania angielskiej eskadry kana
łowej, która zawinie tudotąd 28 b. m. i Je. 
żeć będzie na kotwicy do 31 b. m. 

Polacy na obezyźnie. 

Wiec w Bruckhausen. 
\Vice ogólny w Bruckhausen odbyl sic: 

na sali p. Brinka w ubiegłą niedz i el ę. W 
potudnie ,o godz. 12 zagail wiec p. Adam 
Sloma. Prze\vodniczącym wyb rano p. 
Stanisława I(u:nz'a z Bochum; zastępcą p. 
Brzozowskiego; sekr. p. Roszaka; tawm
kami pp.: Kamyszka, Budżyńskieg,o i Ja
skułę . 

Pierwszym mówcą byt p. Jan Wró
ble\vski, który wskazywal, jak należy ko
chać ojczyznę i jak każdy powinien pra~ 
cować dla sprawy. Zaćhęcaf., aby prze
mysłowcy byli fundamentem, na którem 
by się oprzeć można. 

Pan W,ojciechowski zachęcał przemy
slowcó\v do popierania instytucyj istnieją
cych na obczyźnie a stworzonych i pod
trzym wanych przez robotników. 

Pan I(waśnie'\vski z Bochum mówil o 
konstytucyi. 3 maja i o uCJsku naszym 
pod prusakiem. Zachęcał do zgody i do 
popierania przemysłu własnego. 

Pan Adam Ooldyan wykazywat, jak 
po\Yinn: przemysłowcy pracować ręka w 
rękę z robotnikami. 

Pan Michał Depa z Laar wyjaśnił sto
sunki panujące nad Renem .i zachęcal do 
wspólnej pracy. 

Pan Ignacy Kwaśniewski z Bochum 
starał się bez skutku zalecać .,Straż" z Po
znania i mówil o jej celach. 

Pan franc. No\\rak z Laar zachęcał do 
popierania naszych przemysłowców. Co 
do „Straży", to mówca ·wskazał na ,.Zwią~ 
7.ek Polakó\'.-·', który już 10 lat tu mamy. 
Mó\ ·ca życzyf ,.Straży" jak najlepszego 
powodzenia, ale tutaj na obczyźnie trzeba 
energ,1cznie p0pierać ,,Z\v!ązek Polakó\v". 

P. Jakób Sekulski: mówił o przemyśle 
i pracy narodowej naszych przemysloiw
ców. a prócz niego zabierali jeszcze gtos 
pp. Smektała· , Kamyszek i Beszczyński. 

Robotnik. 

W Scharnhorst założono w ubiegłą 
niedzielę To\\-. gimn. ,,Sokol" ! Na zwoła
nem w tym celu zebraniu p.o przemówie
mu dh. Zmudzińskiego dało się zapisać na 
druhów 21 osób. Do Wydzialu zostali wy
brani: Józef Pracel prezesem, Stanislaw 
Mikotajczak zast.„ Jan Czerwiński sekr., 
Jan Bzdęga zast., Wojciech Kubacki skar.
bn.ikiem, Wav. rzyn .Galewski zast., Józef 
Nowak naczelnikiem, Franciszek Czwoj
drak podnaczelnik1em1 Wawrzyn Wosiński 
i· Józef Wirt radnyrrn. Cwiczenia będą się 
odbywaty co wtorek i piątek o godz. 4 po 
pot Przewodniczący podziękował preze
sorv.ri okręgu IX dh. Zmud7ińskiemu za gor
lrwą pracę dla sprawy Sokolskiej, oraiz 
drnhQm z Marten, KiTchlinde i Ewing, któ
rzy przybyli, aby dodać młodemu gniazdu 
ducha. Tak samo podiziękował druhowi 
Pasztusiakom·, zast. naczelnika z Marten, 
który wystąpil ze swymi czl·onkami z ćwi
czeniami, aby tern więcej zachęcić dmhów 
w Scharnhoirst do wytrwalej pracy. W 
końcu zaśpiewaliśmy „Ospaty i gnuśny". 
Wszystkim Rodakom, którzy nas poparli 
przy s.Janiu gniazda naszemu SokolQWi, 

dziękujemy na tern miescu naszem sokol
skiem „Czolem !" 
J. P raceI, prezes. J. Czerwi ński, sekr. 

Baukau. Na waln em zebrainiu Tow. 
św. Kazimierza w Baukau dnia 25 czerwica 
był obór zarządu. łfori o1rowym prezesem 
jest ks . pr0boszcz Becker, przewodni'Czą,
cym St. Radojewski; zast. Jan Tomczak; 
sekr. Józef Szeląg; zas t. sekr. Franc. Przy .. 
bylski I.; kasyerem Ignacy Kaczmarek; 
zast. Wal. Adamczak ; bibl. F ranc. Kolań 
czyk ; zast. Wojciech Ruta ; chorąży,m 
franc. W>0jcieszak ; zast. Józef !(ulik; asy
stentami Józef Lera i' Marcin Tomczak. 

St. Radojewski, przew. 

Nowa demonstracya 
przeciw Niem com. 

Zmienia się coś w ogóLnem pohyżenjiu 
:poHtycznem świata i nie wiedzieć jeszcze, 
jak się ostatecznie ulożą stosunki1 gdyż 
w szystkne mocarstwa s tarają się korzystać 
z chwili. Tyle jednakowoż w.iadomo, że 
mimo wysiłków dyplomacyi niemieckie j i 
starań cesarza Wilhelma Il Niemcom przy, 
szlość me tak bardzo się uśmitecha. Latwo 
bowiem dojść może do tego, że Niemcy po 
zostaną wskutek swei buty i ducha zabor
czego osamotnieni zupełnie i mieć będą 
przeciw sobie zlącz0'11ą \\ iększość re5zty 
mocarstw. 

Najświeższą klęską dyplomacyi niemie
ckiej i, wielki.em upokorzcrnem Niemiec, to 
podróż floty angielskiej na Baltyk i pomi
nięcie Wilhelma II ze strony króla Edwar
da ang1elsk1ego udającego się do Marien
badu i ()dwiedzającego cesarza Austryi. 
, Nadzieje dyplomacyi niemieckiej, że na
stąpi porozumienie pomiędzy Edwardem 
VII a Wilhelmem II, spe,lzły na mcze:m. 

Początkowo sądzono, że przecież doj 
dzie do spQtkania. Monarchowie nawet, 

''"'gdy z sobą nie sympatyzują, umieją to U·· 

krywać. Anglia lekceważy sobie teraz 
Niemcy. Te ostatnie nie mogą 11.czylć na 
pomoc Rosyi w starciu z Anglią. 

Natomiast Anglia nie jest odos,obnioną. 
Przeciwme, Edward VII naprawH błędy po 
lityczne matki, zap~wnit krajowi sprzy
mierzeflców. Umiał zjednać Francyę mi
rao Faszody. Parada w Portsmouth do.wo 
dzi, że między obu pa(1stwami panuje przy 
jaźń, może tajne przymierze. 

Tymczas·em stosunki Anglii z Niemca-
1 mi pogarszafy się ustawicz,nie. Wspólza

wo<lnktwo handlowe Niemiec tradycye 
antyangj1elskie w Prusach, - wszystko to 
zloiylo się na utrzymanie niechęci. Zbli
ż~ie Anglii do francyi spo'ięgowaro n.ie.
ufność Niemiec. Jalk dlugo Rosya uchodzi 
fa za niezwyciężoną, Prusy sądziły, że się 
mogą oprzeć o Rosyę; klięski, morskie i 
l.ądowe Rosyi rozwiały owe ztudzenie. 

Stanowisko Anglii, sprzymierzoniej z 
Japonią i zaprzyjaźni·onej z Francyą, sta
lo się niiezwykle silne. Niemcy po klęskach 
rosyjskich stracily fundament swej polity
ki. Teraz Anglia bez ogródek może uja
wnić niechęć ku Niemcom. -

Ediward VII zdwoi popularność własną 
w Anglii, unikając spotkania z Wilhelmem 
II. Nawet W.itte szuka teraz przyjaźni z 
Anglią. - Skutkiem wojny na Dalekim 
Wschodzie\\ szystkie korzyśd z-garną An
glicy, straty przypadną Nrettncom. 

Skutkiem tego - stwierdza wiedeński 
korespondent .,Gł. Nar." - bytność Edwar 
da VII w Ischlu u cesarza Franciszka J 6-
zefa wyrasta pośrednio na demonstracyi: 
przectwiko Niemcom. 

Gazety niemieckie nsilują to naturalnie 
ukryć i starają sie rzecz przedstawić nader 
niewininie. Aiszą rnianowidte, że król alll-

gielski pragnąl ty,lko zlożyć życzenie cesa 
rzowi Austryi, k tóry 18 bm. skończyl 75 
rok życia. Cale koloryzow anie gazet rrie
mieckiich nie ro bi j ednakowoż wrażenia 
w obec tak jasnej rzeczywistości. 

Teroryzm socyalistów. 
Socyaliści rozpoczynają w Warszawie

walkę z jednostkami myślącemi narodorwo
i prowadzą ją z zaciekłością ajentów pob
cyi śledczej. Oto garść ciekawych faktów 
jakie podaje nr. 2 „Pochodni" organu na-· 
rodio•wl!1go Związku robotniczego: 

„W fabryce Orthw eina i Karasińskk
go na wieicu wyglosil odczyt o sprawie po~ 
skiej mówca ze stronnictwa narodowego. 
Socyaliśc1 (wyręczając żandarmów) prze~ 
prowa<lziłi natycłumast śledztwo , kto 
śmiał sprowadzić dn fabryki mówcę Pola
ka-patry-0tę. P adlo podejrzenie na młode
go chłopca z giserni. Socyaliści urządzll: 
w oddz,iale giserskim glosowanie, co uczy 
nić ż „przestępcą"? P adlo 7 glosów (so
cyalistycznych), aby chlopca wyrzucić; 17" 
gl-0sów - aby go, rzecz naturalna, zosta
wić w fabryce; 19 kartek było pustych~ 
Socyahści wobec tego glnsowanie przer
wali, natomiast zażądali już nie od robotni-
ków, lecz od majstra, by ,ich kolegę,, który 
może zostać z czi:.tsem niesocyalistą, wy-.: 
rzucić z fabryki. Co tież się stało dnia 2R· 
lipca 1905 r. \\ Warszawie, stolicy Pol
ski . 

U Rudzkiego, na Powiślu, gdz,1e s-0cya: 
liści: postanowili za wszelką cenę urząd~ić. 
strejk ogólny, nie wszyscy robotnicy na to 
się zgodzili. Trzeba byl.o wyszukać wJno
wajców. Podejrzenie o „opór władzy" so 
cyalistycznej padło na pewnego robortni1ka? 
który zgrzeszył w oczach mistrzów .... naukt 
wcyalisty1cznej tern, że cieszy się szacun-· 
kiem u współtowarzyszy .·pracy. 0Zbro~
dmarza" skazano na śmierć. 

Młiodzreż partryotyczna różnych zawo
dów urz~. :zila majówkę w pewnym lasku. 
pod Warszatwą. Wodzireje socya!Lzmu 
prosili kie1rowników wycieczki, by komuś 
z socyalistów pozwolono przemawiać na_ 
majówce. I owszem. Sta\V11lo s:ę w ozna. 
cz,onem miejscu wśród 400 ml1odzieży pa
tryotycznej 12 s-0cyglistów. Przyjęto kh. 
uprzejmie nic nie podejrzewając. Z uśmie
chem pobłażania sluchano ich bzdurst'W 
socyalistycznych. Żadnemu \V los z gl-owy· 
me spadl. Owszem nawet zaszczycano· 
ich rozmową i zabawą, na równi z resztą! 
towarzystwa. Na drugi dzień pewien ro-" 
botnik, którego delegaci partyi dojrzeli na 
maj6wce, straci! za}ęcie, przy budowk do
mu hr. Branickiego na ul. Smolnej, a sta
ro się to na żądanie 8 jego kolcgó~ socya~ 
listów. Chce mu się bywać na majów~ 
kach narodowców - niech zdycha z gło-„ 
du. 

Na ulicy Prostej, socyaliści poranili:, 
sztyletami mbotniika1 posądzonego o prze--
konania patl"Yiotyczne. 

Podczas strejku u Lilpopa, socya1iśd 
obsa:dzili fabrykę ludźmi uzbrojonymi w 
rewoh~:cry, - i rewolwerami zachęcali do· 
sluchan[a przemówień 'ich agitatorów. l(tai. 
by na Wlec nie przyszedł lub się spóźnił-· 
mia!· płacić składkę na partyę. 

W fabryce Rohna i Zielińskiego, do~~ 
wiedzia wszy się że narodowcy szykują, 
tam na 28 livca wiec robotników, socyali
ści uzhrojieni w noże i rewolwery, wpadli' 
kupą 200-250 Judzi 1 rozpęj,zili obslugę i 
opasawszy podwórze kordonem norow
ców, za-ga'i11 wiec przemową o socyallźmie 
który niesie do fabryk naukę braterstwa:,. 
równości i wolności. 

Ustawa cenzuralna socyali.stów na-i. 
szych wzoruje si~ na przepisach cenzury; 
moskiewsk1ej, jest jednak znacznie lago-



h c~sz2,. P.-::>;-r..,·;ala ona na czy~an·ie i' ro~ 
YJ\\ szt:(:h11.~11k \\'szetkich gazet, broszur I 

·dez:w z "Tiqtkiem. niesocyałistycznycll. 
v\l(:lno rohot:iikO\VJ czytać druki P. P. s„, 
, ile n .dcży do p. partyi socyalistylcmej, 
.ihn \\'ycta \.rnictwa S. D., O· ile jest socyal
~rm demokratą; ale rzecz 11aturalna żaden 

..}_ P. S., - ani socyalny demokrata nie 
;.mi1.. na·wet spojrzeć na „Pochodnię" lub 
mre polskie wydawnictwo patryotyczne. 
=>rzeciwnie dla dobra swej oświaty, w imię 
hvi.ętych zasad socyalizmu winien ni-
5'.zczyć druki narodowe. 

Policya s<Jcyalistyczna pozwala mó
.wić i' pisać o, socyaliźm1ei - pochwaly, 
~dyż wszelka krytyka socyalizmu lamie 
~.o.Jidarność mbotn1cz~, utrzymyWlaną z ta
·dm trudem za pomocą nożów. 

Dla dobra sprawy robotników, utwt0'
czo1ią wstala po fabrykach socyaLlstyczna 
rnmisya śleidcza, zaprowadzono czarne 
<sięgi dla osób podejrzanych o poglądy pa 

";lryotyczne. Za obrazę majestatu socyal.i-
1 tycznego - fiolki - 111-0żowce wym1erza-
1ą doraźne kary pod 5-te żebro. 

A wjęc, precz z nahajką, precz z cara
tem - niech żyje nóż, niech żyje socya
Mzm !" 

Z taką to zaciekłością występują rrtię
dzynaradowcy przeciw narndowo usposo
bionym robotnikom. 

1 

Tak ·wygląda; socyalistyczna wolność 
przełwna(1 ! 
LE!!±L 

Protestantyzacya Polski. 
Ciągle się -czyta o tworzeniu nowych 

parafili ewang'~elickich, o bud-O\vie zborów 
-' oomów modlitw, cheć liczba ewangiiielf
ków wcale tak raptownie się nie p.odnoS'i), 
aby te wszystkne zabiegi k<miiecznie byty 
potrzebne. Widoczna jest w tern wszy
stldem chęć nadania dzielnicom polskim, 
choć pow1erzchownie, charakteru ewan
gielic}qego. Obecnie znowu cz.ytamy w 
.. Oaz. T.otunskie]" następuJąo~ doniesienie: 

Jak u nas powstają para~ie luterskó;e ! 
1 W tych dniach został w Sadlinkach, prze-
I chrz,conych na Grosslershausen, pot&ooy 
! kam'leń ·węgielny poo nowy _zbór luterski. 

Wedlug dokumentu v.murowanego a· w 
„Geselligerze" wy<l ruJwwanego 

1) parafia liczy tylko 1700 dusz W\ 6 
wi-0skach z których cztery są praWJilei cal
ktem kat~lick1e, odłączono je z dotychcza
sowych parafii Laśnowskiej Konojadzkiej 
1 Radzyńskiej; 

2) grunt p-0d kośctół i pleban~ę zaku
pił Gustav-Adolf-Verein· za 3100 marek; „. 

3) na budowę koścł'Ola dal rząd pruski 
73 tysi·ęcy marek, a Oberkirchenrat w 
Ber1inlie 23 425 m.; _ 

4) parafiaJ!lle placą tylko na robo·ty rę
czne i sprzężajne. 

Fozazdrościc można lutrom tej opield 

Panna do lowa1·zystwa. 
Powieść Ksawerego de Montepin. 

20) 
(Ciąg dalszy). 

- Dobrze, panie dOikt01rze. 
Ma>lgorzata poszła wyszukać swego 

męża i znalazla go w głębi parku, zajętego 
budowaniem groty z odłamków skal. 

Gilbert wsze<lt do swej wielki·ei pra. 
-coW1ni z ścianami zaloiżonemi książkami, 
<łotyk~j.ącej do laboratoryum, w której 
spędzał Większą część życia.. Wsze<ltszy 
upa<ll na krzesło. Charty po1ożyly się u 
nóg jego. 

Wikrótce <lal{) się S!Jyszeć ciche puka
.n ie d-0 drzwi. 

- Proszę \v-ieijść - rzekl doktór. 
DrZ\.Vi się ot\rn·rzyly Wilhelm 

wsz.ecU do p racowllli. 
- Jestem panie - rzekl - żona mi 

mówila, że pan mnie pQtrzebuje... Czy 
ma pan mi wYdać jakie romazy? 

- Tak jest. Czy w Morfontaine lub 
w okolicy mmna wynająć powóz? 

- Można, u Nave1eta w samem Mor
fontaine. Posiada on kar.iolkę i długi: wóz, 
J '\vynaimuje, jeżeli ktoś potrzebuje. 

-Potrzebuję, wlaśrnie długiego wozu. 
- Będzie go JIB11i mial. Czy to na 

dziś? 
- Nai dziś wieczór. 
- Z woźnicą? 
- Nie bletl woźm·cy. O godzinie dzie-

wiątej pójdziesz sam poi wóz i sprowadz'isz 
-go tutaj. 

-Dlugo go pan zatrzyma? 
- Do jutra rana. Je.żeli cję b~ą py-

tać, powiesz, że wóz zawiezie mnie tej no
cy1 do Senliis, gdzie mam asystować ope·ra
'Yl ch\'nu1gi-cznei. 

- Dobrze, paule. · · "''HL 

iprcdka powsta~ej nowej paraf~ bo dop~c
m 1900 roku pov.rstal tam lokalny wlka-

· ryat, który już 1903 r. uznano za parafię, 
- Zaznaczam, ze parafia ta me powstała 
z kolonizacyi. U nas katotlików, kiedy się 
chce kościół budować, co za trudności np. 
w Suszu, w Glaznotach, a pmviadają~ że z 
budowbt kościoła w 1(01szelewach nic n~e 
będiiie. Chce ks. Biskup gdzieś filią od
łączyć i utworzyć no.wą parafo~ np. w Re
dzie, to znowu trudności 1naeskoń-czone. 

Dobrzeby było, żeby odnośni księża 
proboszczowie swoje zabiegifi 'i trudy ogła
szali w gazetach a nas.1 po·słowie w razie, 
p.owolując się na G-0ssLershausen, pod-0bne 
sprawy poruszyli w sejmlle1• 

.Ziemie polskie. 
Z Prus .ltachodnłeh Warmii i Muu. 

Tczew. W ostatnich dniach stwier-
dzono w powiecie tczew..skJm aź 12 wy
padków tyfusu, z tych 9 w okolicy Pe1plr
na na paśnikach garckich pomiędzy robot
nikami. pos1edziciela Kroehhnga. Z rozpo·
rządzenia lekarza powiatowego, <lra lierr
manna ztąd, przewiez~·ono osoby chore do 
domu' św. Józefa w Pelplinie. 

Złotów. W nadleśnictwue w Zakrze
wiLe p.ryzbawit się żyda wystrzafettn z re, 
wolweru w ni.edzielę dawniejszy pomocnik 
leśnkzy Iioppe. Samobójca pocho<lzit z 
Turyngii, a \V ostatntm czasie popeln.il o
bowiązki p1isarza gospodarczego u posie
dziciela Kantak:i w Laeken ( ?) Przyby
wszy w nfodziełę na 1eśnidwo, prosil ba
\'\1rącą tam szwagierkę leśniczego Teske'go 
by z nim posz!.a przechadzką d-0 boru, gdy 
życzerum jego nie stalo się zadosyć, wycią
gnąl z kiieszenif rewolwter, p.oszedl na po
dwórze i \t.rystrzalem w gl·ov:ę zakończył 
życie. 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 
Poznań. Gazety donoszą, że w, Po

znaniu przesluchiwal sędzia śledczy uwię· 
z1onego urzę<liniika stacyjnego Stuljufsa, 
który spowodował zderzenie się podiągów 
pod' Strembergiem, p.rzyczem kilkunastu 
lud'zi utraciło życie .1 wlie~~ jest rannych. 
Stuljuss zeznał, iż dnda tego, w którym za
szło· zderzenie, mia.il „koleżeńsk~e pooie
dzenie" 1 w pijanemu .dal rozkaz do wY
jazdu berlińskego pocągu. PUaństw~) więc 
spowodowalo ten okropny wypadeik. Stul 
jussa oczekuje dłuższa kara więziienna '\V 

d()łt11u karnym i naturalnae 'Ilatychmliast zo
stał wyd.alony ze słuiJby. 

Poznań. Tutefsza po,licya ogla·sza co 
następuje: Dla sprostowania różnych nie
prawdziwych i często prz.esadzonych do
niesień o stan1e tyfusu, prezes poUcyi po
·daje że od czasu ostatnfogo jego ·obwue
szcz'~nia o nowych wypad.kach tyfusu do._ 

- Wiecrorem, kiedy wóz będziiel już 
na podwórzu, włożysz na nlego dwie mo
tyki, silny powróz i drąg żelaz,ny. Wl.>
żysz także piięć lub sześć snopków slomy, 
a sam będziesz w pogotm.viu. Pójdziesz 
ze mną. 

- Dobrze, pan11e,. Czy pan nic w~ęcej 
nie ma oo rozkazania? 

zu. 
- Nie! Idź zaraz za wrynajęciem w-0-, 

- Idę, panie. 
Wilhelm odszedt 
Stary sJużący i jeg.o żona, od tyłu lat 

bę<ląc na slużbie u doktora, Gilberta, przy
wykli nie dziwić się ruczemu i nie pozwa
lać sobie nig'dy żadnych pytań. 

Jednakże pomimo prz.ywyknię.clta do 
<lziw.actw pa.na, WUihelm nie móg'ł się <J ... 

przeć pewnemu za·dZL\vieniu. Zaintrygo„ 
wany starzec zapytywal siebie, oo mogla 
znaczyć ta podróż daleka z motykami, po
wrozam1 i żelaznym <lrągiem. 

Zadając sobie. to pyta111ie, skiermvat si~ 
ku \\'Si. W g-0dzinę później powrócił i IX> 
raz drugi wszedł <lo biblioieki. 

- I cóż? - 'Zapyta! do1któr. 
- Wszystko zrobione - rzekl- wóz 

Naveleta będzie dz'[ś wieczór o dziewiątej, 
resztę przygotuję. 

XIX. 
Porzućmy chwilowi() Gilberta i po

wróćmy do Paryża1, gdzie zapoznamy czy
telnika.1 z nQwemi osobami,' mającemi w 
tern opowiadaniu ważną ·odegrać rolę. 

Prwd opuszczeniem pałacu prz.y uli
cy Oaranciere w kabryoleclie furgonu po
grzebowego, Raul de Challins, jak "ricmy, 
przykazał łfonoryuszowi, kamerdynerowi 
zmarlego hrabiego, wręczyć zawiadomre
nia o zejśdu osobom, których listę ukła:dal 
z Filipem de Garennes. Na ~d liście znai
dowaty sit.: nazwiska p~mł i panny de 
Brennes. · 

11icsi.01w dnia 11 3, 12 3, 13 2 i 14 2. Ogól
na liczba cborych cd wybuchu choroby 
·w1"'Ił0si 220, umart-o dotąd <Jsób 9. -
Wczoraj przybyl I przypadek śmierci za
tem 10 . 

POznań. Do Wiełkopołanina ~szą ~ 
Urzędrlicy i czfonkowie To'\varzystwa 
ttl(T. zachęceni mol\vą gnieźnie11ską, że 
polityka co do polaków w niczem zmiernić 
się nie ma, starają s'.ę coraz bardziej o 
bojkotmvanie polaków. 

I tak dostal w tych dmach p. Andrzej 
l..ajp, który dfugie lata dostawiał pioczy
\\"O dla: kantyny w.o·jskowej - dla dwóch 
batalLonów wojska - list o'Cl -Odbiorcy swle
go rnemca, który w polskiern tlomaczeniu 
brzmi, jak następuje 

Szanowny Paruie ! 
Bardzo mi jest przykro, ~ż jestem znie~ 

wo!O'Ily Panu d{)nieść, że od dzisiaj począ
wszy nie mogę brać od Pa:na ża<lneg-0 p,ie .... 
czywa. 

Za Pańskie rzetelne i d-0bre dostawia
nie to1waru wypow.1adam Pa11u moje :naj
serdeczniejsze podz1iękow2 nie, nadmienia-
jąc, iż było moje:m życzenlem, aby długie 
lata jeszcze z Panem pracować, lecz nie
stety mial·o się stać rnaczej. Załączając 
najser<leczniejsze poz<lr<rwienie, pozostaję 
Pana wdzięcznym W. D. 

Z Vistu powyższego ,vynika, że ten Pan 
dostal nakaz z góry, aby od p.obka rn:e brał 
nadal tm~rarn, bOI by ten polak mógl się 
przez to zbogac1ć. Lepacj. że on zmamie-
je. 

Jest to ró'\\·noup ra '\ 11ielflie podług ar
tykuiu 4 kanstytucyi pruskiej. I niechaj 
polacy teraz ~:::szcze narzekają, że im źle 
śię dz1:.eje w Prusach. 

Oryginał listu memieckicg{) mog~ na 
życzenie przedłożyć. 

Poznań. Wycieczika kiermrników ku
misy:L :k:olonfizacyinej do - Ameryki. Ga
zety niemneckie d{)noszą, że do Ameryki 
wybiera się z polecenia rządu osobna ko
misya, aby się przypatrzeć, jak się tam ko-
Ionizacya odbywa. Udział w tej podróży 
wezmą wyższy radzca rejenq„iny Gansen, 
radrz·ca Both i adm4n{strator Klaassen z 
Jamówca - z ramienia komisyi k::ilc·mza
cyjnei. Oprócz te.go przyłączą się ta!n;v 
radzca rejencyjny dr. ftugenberg z m1m
sterstwa skarbu i kilku landratów i radz
ców reejncyjnych. Pa110wie ci wyjeżdżają 
18 b. m . . i zabawią pod<Jbno 3 m1cSi1ące. 

W sprawie .M.ichalowa zamieszcza 
,,Dzienn. Pozn." aż d~"a OŚ\viadczenia i 
to pp. Kaźmierza Ozd-owsk1eg0i i Zygmu~
ta Grocho\\rsk~eigo. Pierwszy ubDlewa, ze 
sprzedał wieś swoją człowiekowi, któ~ }ą 
zaprzepaści!! P~sze też p. Oz<lowsk1, ze 
komisya kolDrni.zacyjna od.dawna reflekta
wala na tę. wioskę, ponieważ graniczy ooa 
z Dommowem i Orzeszkowem, które p. h1. 
Pon[ński sprzeda! komisyi kolonizacyjnej. 
'!'!_&!§§_ !"' ___________ _ 

Margrab~na de Brennesi, iak mówili
śmy, byt<l! przyjaciółką z lat dziecinnych, 
pani: de Ch311i:ns, matlri Raula. 

Wieczorem stary s~uga część zapro
sze(1 wyslal przez pocztę, poroznoszenie 
za,ś innych poruczyl Berthandow1. List a
dreW'Wany do pani d~ Brennes należaJ do 
tych ostrutnich. 

Beliha1ntl zaniósl ~o na ulicę Saint~Do 
mi:mque, gdzie margrabina zaimowafa1 ln
kal w mal~ńkim palacyku... W trzech 
cz~·artych zrujnowanai, "\\nskutek ryzyko
wnych spekulacyj nieboszczyka męża, me 
mogla prowadzić dornu, jak tylko na bar
dzo skronmą stopę. 

Stużba: jej domowa skladafa się z loka 
ja i stangreta w jednej osobiie, obslugują
<:ego jediynego konia, powoiące~~ i usru: 
gującego przy stole, z kucharki 1' nti~e~ 
.cJ:ziewczy.ny, speJniającej rolę lektorki i 

panny, do towarzyshva. 
LeonidaJ, jedyna córka margrabilny, u: 

wielbianą by lai przez matkę. J:eie.li .o·pla~o 
wafa zmniejszenie fortuny, to jedyrn.1.e my
śląc o przyszlośd swej córki, której posag 
dalekim byl od tych grubych sum, za któ
remi uga.ni·aią się poszukujący żon. 

Panna: de Brerunes, \l.rysoka brunetka 
z czarniemli oczam!, byla bardzo ładną a i:a 
wet piękną. Lecz piękność, nłestety, m~ 
jest w stanie zastąpić bo:gact\va w naszeJ 
eJX)ce, w której gorączka zlota !est pan1!ią
C4 chorobą, a oprócz tego Leomda pomimo 
swej zręcznej kibici i regularnych rysów 
nie była bynajmnrej przyciągającą z powo
du swej natury -v.rynioslej, dm•:-inej, braku 
serca 11 pewnej ostrości cha.raktem. 

Dochodzila lat dwuill:iestu dwóch a 
!11ikt d-0tychczas nie oświadlcz.yl s~ o jej 
rękę. . . 

Szczupłość dochodóW matki, medo-
zwalała jej cz~sto bywać w świecie\. za 
czcm prz{1Jada, lecz przytem pragnęłaby 

Patt O. c.hc~.c obfąć więks.z.e dobra. s.p1>:ze.., 
da·ł Wioskę s.wroją p. Józdowti.1 OrochQtW.„ 
skiemu jako dobremu Polakowi za 135 OOO 
marek. 

Brat sprzedawc.zyka Józefa p. Zyg
munt Grochowski ·oświadcza, że brata 
sw-ego·ostrzegał tak przed.i nabJ"Ncą B.ra~e 
jem Nowakiem jak przed agentem Ll.phi
skim. Również żooa i siostra otrzegały 
go, ale on byl głuchy na pr'zestragi ,. nędl 
go brudny zarobek. 

"Goniec Wielk." zapowiada cieka'\\ c 
rewelacye w sprawie sprzedaży Michało
wa. Pusze on, że zaprzepaszczenie Miicha-, 
łm'.ra odbyło się na modłę przyjętą przy 
.Mod.liszewipe.. · 

„Lech" d>0<laje, że roduiny brat Józefa 
Orochc\\1sl(ji.e.go, Zygmunt, jest członkiem 
głównego zarządu „Straży". 

Z Grodziska piszą <l-0 „Dz.ien. P.ozn.": 
Co to ma znaczyć? W miniony \Vtorek 
dnia 8 bm. odbyt saę tu sejmik IJ'OWUatov.')', 
oo któn:(go należy sześciu wlaści'delt JXJ
laków a mianowicie: dwóch pp. ŻóHow
skiiich - Konstanty i Jan, pp. Niegolewski 
z Nieg·olewa 11 J(o·\W.lski z \Vyso.czkn, ks~ą
żę Zdzisław Czartoryski i pan.na Konstan
cya hrabianka Mielżyńska z Siedlca, wla
ścicielk~ Koto.wa i Woźnik. 

Ostatn:a ku ogólnemu z<lzfow'1ena po
laków, a może i rnemców1, oddala swoją 
plenipotencyę na ten sejmik niemcowi Hil
debrandtowi ze Sliwna. 

Cóżby powiedzieli na ta.kie PoStęp.o
wame swej córkJi -0dnośnŁ:e wnuczki wielcy 
patryoci pp. Józef i Maciej Mielżyi1scy? 
Dla czego ani icden z wymieni-Onych pola
ków nie zasluguie u panny Mielżyf1skiej na 
tyle zaufania, co pan Hildebrandt? 

Ze Slązka czyli Starej Polski~ 
Pawłów. Zdarzyło się tutaj straszne 

nieszczęście. O godz_ 2 zeszłej nocy wy
buch~ ogieft w domu górnika Kasprowskiiei
go, gdzie mieszkała oprócz Kasprmvskie-
go także wdowa Smyczkowa, u którei wfa 
ści\vie -0-g'ień powstal. Chaiafa ona zgrzać 
na maszynce spiryiusowej mleko dla ·dzie
cka~ przyczem nie wiadomo w jaki sposób· 
zapaltila się pościel na tóżku a następnie 
pfomie11 ogarrutl wnet cale pomieszkanne. 
Smyczkowa wynfosla dzii·e.cko na P:od'\vó
rze i zbudziła wszystkich mieszkaziców.,.. 
puczem powróciła do ·plonąoe.go pomiesz
kania, chcąc wyratować swoje mieni „ 
lecz wkrótce padta bez przytomności na 
zfomię. O<ly je wynfiesiono na pDdwórze, 
żyia jeszcze, lecz wkrótce potem \Vyzionę 
ta ducha wskutek rnn. które o<lniosla. Ka
sprO"wski, który obecnie ueiży w lazarecie, 
poncsi znaczną szkodę, gdyż był bardz.o 
n-isko zabezpieczony. 

Zabrze. „Górnoślązak" pisze: Przed 
kilku dniami don()sill'.1śmy;. że mistrz sze\\'-· 
ski p. Wycisk czfonek towarzystwa absty- . 

zbytkiem tualet i elegam:yą rywa•li:ZO\Yać 
z córkami rnl!lionerów, m~łuść więc własna 
zmuszata ją najczęściei do wstrzymanh1. 
się od wizyt i balów. 

Pomimo wad, bardzo intclige11t:rn, 
Leoni<la rozumiafa wybornie, że trudno iej 
będzie wyjść za mąż, tern bardziej. że 
próżoość nie dozwoliłaby jej m'.{dy o'<i<la0. 
rękę czlowiekowi skromnego st:mowish.1. 

Sto razy lepiej zostać starą panną, my
ślała jak nazywać się pani-ą a nic módz w 
wielkiTtJ świecie utrzymać stanowiska zgo-
dnego z urodzeniem i przyzwyczaicnhn:i„ 

Nagle, jak jej się z<lawail'o znalazł się 
śro<lek urzeczywistnienia tych pięknyd1 
marze(i. 

W dniu w którym dowiedz:aia się · o 
zlym stanie' zdrowia hrabiego de V:Mians, 
znanego powszechnie jalko m'lioncra. DD
czela myśleć o Raulu de Cliallins, dz1e · 
dzku polowy tej fortuny. 

Dotychczas uważała Raula poprostu 
za pi:zyjaciela domu; odtąd' jednak widząc, 
że niedługo zostani,e miłioncn:m tnie mó
"riąc że już i bez tego miał zna..:zny ma!ą
tek) ~ p.ostar.owila wydać się 7.a nirg0: 
Nie ukrywała się z tym Z:lrriar>!m przed. 
matką, która my~f tę''' zup< l:ioś•' i pcdm.
lała i życzyla powodzenia. 

- Powie1zic mi się ·ni:;~'.1wodr:1(. ~ 
m6\vil0 sobie 7.Hozumiale stwo· ,{'i1i.?. 
Od.dawna powinnam ·byla spostr7.e<lz. ż.;;. 
jeżeli Raul tak często u nas jywa·, to ty_lko· 
dla mnid Skromność moja o~lep1a mmc„. 
Zana-Oto festem piękil1a, żeby mógł patrzeć' 
się na mnie a nie pokochać ... nie 1 1ważał się· 
d-0ść łJ.ogo.tym, a szczególniej dość s;· ·o.bo
dnym aby się oświadczyć, lecz v. „,rnt;e· 
waha~ie t.-o nie będzie miafo racyi hytl1 .. •. 
potrafię sldooić go do mówienia. 

(Ciąg dalszy nastąpi.) , 
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tów, aresztcw:any ZO'stat pod zar.z.uten1 
rady sta.IIJU. Obecnie dnv,riaduJemy się, 

p. Wycisk sądwny będ:zJei nie w, Gliwt ... 
eh, lecz aż przed sądem rzeszy w Lipsku 
wniiosek prokuratora rzeszy, który ml.. 

rzuca v.-· 11 przypadkach~ że pmwa:dzH 
wpłyv.-.owerrn osobistośdan1i pertrakta
e celem Gderwania częśd kraju od pań

twa pruskJLego. Nam się w te 11 przy
dików nie chce bardw1 \YJierzyć, bo p'-J 

ierwsze nie dowri'crzamy p. \Vyciskowi 
dobnych rzeczy a po drugie żadne wply 

·owe OS()'bistoścL zagraniczne nie prowa
ilyby; podobnych n,riebezp}iecznych pei· 
aktacyi z nieznanym sze\\'ccm. Zresztą 
czekamy rozpraw są<lowych, które wy
ażą, rnei jest pra\\·dy \\" tej ga<:!aniinie gaze
iarskiej. 

Z innych dzielnic Pol~ki. 
Z Warszawy piszą dio1 „Ol. Nar." Dziś 

oleją petersburską przy·wieziono 3 wago
Y raooych podczas ostatniej rzezi w .Blia-
ymstoku po rzuceniu bomby. na patrol. O
W11adają -0ni o przerażających scenach. 

ord.u. Po\\ ybuchu bomby żoldacy moo
·e·wscy poczę!V wprost rozstrzeliwać bez
bronną u spokojną ludność. Strzelano do 
przechodnió\v1, do sJde.pów i <lo okien mie
szkań. Zabtitych i rannych setki. Znęca

się nad rannymi w okrutny SJ)()l.5ób 1 

arbarzyński spowb: leżących na ulky 
luto bagnetami r dobijano kolbami. Oto 
owa i straszna rzeź, rzeź sprow-0kovvana. 

Pisma tutejsze <loniosly o usunięciu na 
ocy rozporzą<lzerna jeneraJ:-gubernatora 

'iik.u lekarzy Polaków z zajm01Wanych 
rzez nich stanm,ci.sk ·w szpitalach. Dra 
adzi\\ 1llcwicza, ordynat-0ra szpitala w 

'fiworkach, usllilięto za to, że odmów·it 
przy}ecia orderu, innych za podpisa11J e pro 
eistu przeciw uchwalon1 komitetu milni
strów. - Usunięto ich na mocy artykulu 
prawa, który ukazem z 17 czerwca zostal 
zniesi-Ony! ! 

Na Daleki Wschód wciąż \Yysylają ·od 
nas wojska, przeważnie artyleryę. Jako 
przyczynek <lo nastroju ".''YSYlanych, przy 
taczam zdania \\rypowiedzianiej w r0zmo
\\ie ze mną przez jednego z oficerów Ro
syanina: „Są chwile - pow.!ada on - iż 
z radością zrzuc1l1bym mundur wojskowy, 
oo jest on przedmiotem powszc.chnego 
szyderst\"i;a ~,niestety, stusznego. Ani je
nego zwycięztwa r Ot, idę na w-0jnę, klę 

to, aby doś\Yiadczyć tego, co doświad
czyift t doświadczają inni: ciąg tych pora
:ek i ctągłych cofań się. Wstyd mi poka-
ać się między ludźmi (oczywiście moskala 
i) bo szy<lzą 1 śmieją się. - Wojna nie

J>Opulama, anr vVśród spoleczeństwa, ani 
wśród nas wojskowych. Iść, bić się, dya
bli wiedzą o co, i - przegrywia.ć." Czy 
przy takim nastroju wojskowych tutaj w 
Warszawie, możHwe są zwycięztwa tam 
na DaJelkim Wschodzie? Z. Bończa. 

• Il 
~ Na wrzesień ! ;t 

zapisać moina na każdej poczde 
:l 

„ Wiarusa Polskiego" : 
Prenumerata 'Yyno&i tylko 
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"1iadomości ze świata„ 

Niemcy. Dzienniki niemieckie ogla
szają obecnie <l-0sl-0wny tekst odezwy nie
mieckiego dowódcy w poludniowo.-zacho
dniiej Afryce,generala Trothy, która naro
bila wiele hałasu i która wskutek tego zo
stala: zni.esit0na przez rząd niemiecki. Ode
zwa ta brzmi' 

,,Osombo-Wmdombe, dnia 2 paździer
nika 1904. Ja, wiełki generał niemieckich 
·żolnteirzy, posyłam ten list do narodtu tler
'rerów: Hererowie nie są już niemieckitmi 
'))Oddanymi. Mordowali, kradli, rannym 
żołnierzom obcinał~ uszy i oosy i inne cze
ści dala, a teraz z tchórzliv:oś.ci nie chcieli 
ju,~ walczyć. Pmvtadam ludowi: Każdy, 
kto któregoś z k itanów dostarczy do mo
jej stacyi· jako jeńca-, otrzyma 1000 ma
rek· kto dostaiwi Samuela Maherero, 5000 

o.puścić. Jcżd1 tego ni-c uczy,ui, to go do 
tego zmuszę. W obrębie granic niemie
ckich każdy z Herrerów, czy to z bronią, 
czy bez broni, czy z bydłem" -czy bez by
d!a, zostanie zastrzelony. Nie przyjmuj~ 
żadnych kobiet am dzieci, \vypędzę je z 
powrotem do i1ch ludu, albo każe dOI nich 
strzelać. To są moje słowa doi naroidu 
IierrerÓ\'\'. Wielki geinera/ potężnego ce
sarza: v. Trotha". 

Tak wygląda kultura niemiecka! 
Niemcy. Sprawa marokańska mlimo 

zapewmel1, iż uklel!dy mają przebieg nor
malny, zawsze jeszcze zajmuje niepośle
dni.c miejsce w staraniach <lyploma·cyi fran 
cuzkici i niemieckiej. 

Francuzi wciąż mają powody oburza. 
1li':i się na dyplomacyę berlrrńską. 

,,Matin" rozpisuje się z pełną goryczy 
ironią 0 1 przewlekającej polityce berlińskiej 
dyiplomacyi, domyśla się sarkatyczn~e, że 
szczególy francuzkliej n<>tY1 n~e są rozumia:.. 
ne przez niedoświadczonych urzędników 
kolonialnych w berlińskiem ministerstwie 
spraw zagran!cz·nych, którzy więc niemo
gą dać szybkiej odpo-\.vn.edzi - bo wszyst
ko, w wiedzą o afryilrnńskiej kolonizacyi, 
czerpią z „dość smutnych doświadczeń„. 

Koniec koilców p. Rouvier ciągle je
szcze wyczekuje o<lpowiedzi Bert.ina na 
swoją no.tę, a tymczasem hr. Tatteenbach 
dz1iala e11ergJcz11ie w interesie handlu i 
przemysłu niemiecktego. 

Z Holandyi. Sklad nowego gaibi·netu 
ho1ende·rsh1Lego jest następujący: mimster 
spra\Y zagran1kznych <lr. van Tets van Gu
d rian, dotychczaso" y po set holenderski w 
Berlinie; mlinister spra\viedliwości deputo. 
wany van Raalte; mim ster spraw we
wnętrznych deputowany Rink; mnniister 
marynarki kapitan okrętowy CJhen 
Stuart; ministle1r skarbu de Meester, dotych 
czasowy wiceprezydent raidy zarządzają~ 
cej Ni<lerlan<lzklimi Indyami; mini1ster woj
ny jenerat Staal, dotychczasowy naczelnJk 
jednego oddząałóvv sztabu jeneralnego; mi
nister robót publicznych, przemysłu Kraus, 
dyretktor wyższej szkoły technicznej; mini 
ster rolnictwa byly deputowany Veegeus; 
minister kolonf.Ł deputowany "F-0ck. Preze
sem Rad'y. mi11Jistrów z-0stat na rnzie mP 
nister skarbu de Meester. 

Obecne ministeryum holenderskie jest 
nilejako ,,bezpartyjnem", skJada się bo
w~em z tych żywiołów liberalnych, które 
d-0tychczas nie braty udzoału w ·Ogólnym 
kierown.:ctwie polityką. Po wybitnie kon 4 

serwatywnym gabinecie Kuypera, gabmet 
obecny może hczyć na zfagodzenie ata
ków ze str.ony mnitejszoiŚci, zl·ożonej z so:
cyalis.tów ,j opozyicyjnych liberałów. Ró
\rnocześrne zapewne L więks.z.ość konser
watywna nie będz~e go zbyt gwalto.\vnie 
zwalczać. 

Z Prancyi. Wizyta floty francuskiej w 
Angli ma wielkie znaczenie polityczne. 
J estto wynik dlugiej pracYi Dekasse'go i 
Landsdiawna, pracy rozpnczętej z chwUą 
wybuchu wo1jny rosyjskrn-japoń~kLej i Pr<Y
wadzonei niestrudz·enie, - mimo przesz
kód ze strony Radoli.na, i protestów kan'c
Ierza ks. Buelowa, pracy dążącej <lo odosu 
bnienia Niemiec, do odgraruczeniai ich od 
Zachodu. Wprawdz'ie Francuzi ~d wp1y
wem strachu przed wojną z Niemcami po
święcili Delcasse'go, ale jego polityka wy
dała.i OJWOCe, gorzkie dla Niemiec. I Angl~a 
witając z zapałem flotę francuzk.4, kładzie 
nacisk na sojusz z Francyą, glosila śwfatu, 
tJ~ dzieło ooosabnicnia Niemiec zostało już 
didkonane. 

Nieprzyjśele do skutku spotkan~a się 
Wilhelma II z królem Edwardem, odrzuce
nie próby zbliżentia się Niemiec~ wykaza.
ly, że wYSiłki Ni.emiec przeciw Anglll.i speł
zły na mczem, że Niemcy w drodze dyplo
matycznej zrobiły fiasko. 

SIOO.ztwo w sprawie Portu Artura. Z 
in'icyatywy komisyi śledczej do sprawy 
ka))Jtulaicyu Portu Artura uznano za koui!e'.
czne povroJanie, w ·charakterze świadkóv,,, 
jenerałów: Smirnowa, I"·oka, Bielego i Ni
kitina, znajdujących się obecnie w n~ewol.i. 
Ministeryum spraw zagranicznych znosi
ło się z posłem francuzkim w Japonii 
w celu wyjednania pozwolenfa na tymcza
SQIWY powrót do Rosyi osób wymienio'
nych, co umożliw1loby im świadczenie. 
Rząd japoński ·nie zgodził .s1ę na taką pro
pozycyę, natomiast wyrazi! goto-woś1: car
lrowitego uwolni.eniai jeneralów .na slowo 
honoru. Wedle pogloSleik, jenera:l'iolwie 
f'-Odq, Smirnow~ Nik1tiru i Bielyj ofrzymali 
pozwolenie, na zasadzie którego mogą zlo·
żyć żądane słowo honoru, poczem pmvir6-
C4 do Rosyi. 

Z Rosyi. Od je'dnego z dz1alaczów pań 
stworwych korespondent warszawskiej a" 
jencyi telegraficznej dowiad'uie sie, że proi
jekt m.uistra Butygir.a wraz z p-0pra\Yka-

mi, wprO'\\"adzoncmi prze.z osobną ra-Oę 
państwa, w.stal powti-erz();ny <I.o o..statiecznc 
go zredagQwania osobnej komisyi, w któ
n.i s.lda<l '\\"'chodzą: zastępca prezesa ko·
mitetu mmistrów hr. Sołski, minister dwD
ru br. Frideriks, minister oświaty jeneral
adjutartt Gfazow, senator Stiszińskij, mini
ster spraw \\·ewnętrznych Bułyg'ini !l ober· 
prokurator Synodu Pobiedonoscew. Ko,_ 
m1sya ta ostateczme wprowadzi omówio
ne popraY.--ki i zredaguje akt zwalania 
prZ,oostawicielL narodu. 

Tym.r dniami odbJrl-0 się pierwsze po,
siiedzenie tej komisyi - obradom przewoi
dni·czyl Pobiedoscew. Posiedzenie odbyło 
się w Gatczynie. Jak głoszą niektórzy, je 
dną z ·najważniejszych poprawek prnjektu 
Bulygma jest powiększenie liczby posłów 
ze stanu wl.a.ściiańskiego. Wybory będą 
bezstanowe - dwustopniowe w kuryach 
wielkiej własnnści ziemskiej i miejski.ej -
trzechstopniowe zaś ff stanowe w kuryi 
wlośoiańskiej. 2yicLzi będą mogli być wy
bierani z kuryi miejsk1eL Ogólem parla
ment msyjski1 liczyć będz11~ 495 czlo'llków. 

Królestwo Polskie otrzyma 43 man" 
daty. 

Komisya w tych dniach ukof1czy swe 
pracei, ogloszenLe zaś aktu o reprezentacyi 
nar-0<lowej me nastąpi prawdopodobnie 
przed ukończen~em rok:owaf1 p-okojrywych, 
1które nie powmny trwać <lJugo z tego po1-
wodu, że. Witte jest zwolennikiem pokoju 
i szybkiego· wprowadzenóa: reform lwnsty
tuqrjnych. Polec-O:I1Di mu nawet p.odoboo 
szybkie zawaircie pokoju za \Vszelką cenę. 
W manifi~śc1e o przedstawiaielstwie naro
d-0\vem będzie zaznaczone, że car zawarl 
pokój dlatego jedynie, aby powalanej do 
steru reprezentacyi narodu ulatwnć rozpo
częcie p-okojoi\Vcj wewnętrznej prac~ 

Dziennik „Ruś" donosi\ że trzy punkty 
sporne w proje/kcie konstytucYll- już ' zala
twiono. Są fo mianowicie: 1) Obniżenie 
cenzusu wyborczego. 2) postanowienie, że 
prezydent Izby, wybierany na ht 5 nie po
trzebuje zatwierdzema cara, 3) że projekty 
rządmve, odrzuoone większośCią % gło
SÓWI, wcale nie będą przedkładane carowi. 

Liczba posłów ma wynosi 520, z czego 
chliopów będzie 90. We wszystkich gub'er 
niach, które wyt>ierać bt}dą tylko po 3 po
stów, najpierw odbywać 31ę ma wybór po
sla chJ.opskiego. 

Druk tego projektu rozpoczęto już 14 
bm., ogloszenie zaś jego odbędzie się za
raz pa zawarciu pokoju. 

I(ongr~ Związku chlopskiego~ w któ
rym wzięli udzial zastępcy chlopóWl z 22 
gubern~L, uchwalił żądać powszechne.gie>, 
bezpośredniego, tajnego glosowania od 20 
roku życia, daJ.ej zwalanfa z.gromadzenia 
narndow~1go1 z. prawem ustawodawczem, 
oraz prawem imcyaty\Yy i kontroli nad fi
nansami- 1 a<lministracyę i z osob~stą nie
tykalnością P-OSelską. Kongres uzna! konie 
czność 'Powiększenia własności ichlo1psk\iej 
i obo·wiązkoiwej, bezptatnej nauki elemen
tarnej meobov.., iązkowej1, nau.ki. reli'giii, se
kularyzacy1i szkól L utworzieinfa publicz
nych. bezpłatnych bibliotek i czytelń. 

Z rokowań pokojowych. Treść trzech 
artykułów, przyjętych przez konferency.ę 
pokojową jest następującą: Rosya uznaje 
przeważny wplyw Japonii i specyaine jej 
stanowisko na Korei, którą Rosya uznaje 
jako stojącą poza obrębem swych ,,·pły
wów. Japoniia obowiązuje sfę uznać pra
wa i zwierzchn~dwo panującej tam dyina
styi z prawem wgląda11ia \\' ad.ministracyę. 
Rosya i Jap-0-nia wzajemne zobowiązania 
opróżnienfa MandżurYjV i zrzeczenia· się 
tamże '\\'SZelkich specyalnych przyw1le}ów 
za,pewn1a1ąc terytpryalną nietykalność 
Chin, a uznając zasadę równych :praw dla 
handlu przemysłu ,,·szystkich narodów w 
tej prow:incyi. Rosya i J aporl(ia obo'\Vliązu
ją się do odstąpienia chiilskiej kole~ z Char
bina na potudniie Chinom. Ze wzglę<lu na 
to zawrą Chiny z Japonią umo'wę w 
sprawlie Z'\Vrotu uczynionych przez Japo ... 
nię wkładów. Gdyby Chinom byt zwrot 
tych kosztów niemożliiw-y, to może ja1k1eś 
1iume państwo za hipoitecznem zabezP1tecze
niem przyjmie na si'ebie zwrot kosztów. 

Dalej zg~ita si ę Rosya na otlstąpie.
-nic Japończykom wszelk.J.ch praw pótwy
spu liarotuński·ego zdobytych oo Chin. S.por 
ne są jeszcze gtówne nastę.puiące sprn\v-Y: 
1) odstąpiie Sachalinu, 2) zapłaceni~ od
szkodowania wojennego, 3) ograniczenie 
rosyjsknei siJy morskiej na Oceanr~ spo
kojnym, 4) wydanie Ja:ponii rosyjskkh 
statków v.10jennych, znajdujących sie w 
obcych portach. 

Z Węgier. W łonk gab~ne:tu fejerYa
rego przyszło do nieporozumienia, mian~
wicie część ministrów wYStępuje przeciw 
Feiervaremu, który rzą<l:zi„ć się zaczyna 

tw dyktato-rsku. On sam j{st chory skut .... 
kiem w-czesnego przel"\.va.nia kuracyi. 

Ban clmrav;cki Peaczev. icz pod2 t s.i·.Q 
do dymisyt 

Z Watykanu. Wledług urzęc:·JwegOI 

doniesienia· w rzymskich katakumuach 00"4 
kryt-0 śmdek historycznego cmentarzaJ 
Commodila. Cmentarz ten p0szedl w IX 
w. w zapomnienie i dopiero r. 1720 przy
padkowo go odkryto, ale wskutek nagtego 
usuwam.'.l się ziemi porzucono. Dopiero 
obecnie odkryto to ogromne podzidtnie z 
mozajkami, pomnikami .i napisami. 

Z Chin. „Frankfurter Ztg." donosi ~ 
Tiensinu, że na cesarzową chińską w, dro
dze doi palacu letniego wykonał zamach ja 
kiś cziowicik przebrany za wojskowego. 
Zo.tnierze zakluH go bagnetami. Cesarz.o
wa jest zdrol\Va. 

Baczność Rodacy ! 
Od 15-tego do 22-go b. m. wyłożony jest 

spis wyborców w .Esseńskiem. 

Niech więc każdy Polak s.pelnti swój 
obowiązek obywatelski i zobaczy, czy Jest 
zapisany w liście wyborczej - uczynić to 

może nietylko za siie1bie, ale także za in
nychj, którzy czasu niie mają. 

Uzupełniające wy,bory w :Esse11skiem 
powinny pokazać stan polskośd w poró
wtnaniu z byłymi wyborami1 glównymi. Do 
dzieta więc, do agitacyi, Rodiacy w Essef1-
s~1em, bo 'vybory okażą, czy się cofacie„ 
czy też postępujecie naprzód! 

·····~~·~····~~-·~~ 
Z różny~;. stron. 

.Essen. Na dworcu fabryki Kruppa 
dostal się pewien hamulczy pod k,ola '\.Va

gonu u pad? na miejscu trupem. 
Schalke. W kopalni „Graf Bism~rk"' 

został górnik Laskowski niebezpiecznie o-· 
kaleczony. 

Steele. W środę odby!y się w tutej-
s~ym k.oście1e katolickiem prym1sye fran-
c1szka111na O. Giesshoffa. 

Na wrzesień można zapisywać ,,Wia
rusa Polskiego" na każdej poczcie. Ro<la
cy zechcą rozszerzać to p~smo. 

Osfafnie wiadomości. 
ZGROMADZENIE NARODOWE 

W ROSYI. 
Petersburg. Dziś, w sobotę, o-· 

głoszony został ukaz carski do senatu za
rządzający ogłoszenie przepisów o utwo„. 
rzeniu zgromadzenia narodowego. 

Liczba p stów ma wynosie 412. 
Zgromadzenie będzie posiadało tyłkG

gło~ doradczy. W Polsce, Syberyi, Kau
kazte, Turkestanie i kilku prowincyacłl 
wybory nastąpią na mocy wyjątkowego. 
regulaminu. 

Od RedakcyF. 
Panu A_. ~· w Giinnigfe(d. To zależy 

od teg~~ w Ja~1 sposób chce.i się wycf.cczk~ 
u;ządz1c. N1e znając bliższych szczegó
low, trudno radzić. Gdyby Pan osobiście 
pr~y~y~. toby można sprawę dokładnie <>
mow1ć. 

Postbestelłungs~Formular. 
Ich bestelle hiermitt bei dem Kaiiserli

chen Po~tarnt ein Exemplar der Zeitung 

,, Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitungs

preisliLSte 128) fiir den Monat September 

1905 und zahle an Abonnement u. BestelJ ... 

gekl 0,64 Mk. 

Ob~ 0,64 Mk. erhalten zu haben, be ... 
scbeinigt. 

• „ . • . . . d. . • . • t llV\ . • • !"U„. 

/,;;.. ,. .. J(alserliches Postamt ••• ,,, • I ma;ek. Naród Herrerów musi teraz kraj 

------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~--------------------------------~ 



Bractwo Różańca św. w Gettbe 
;(}()nosa S\\'ym członkom, iż w niedzielę o 
godz. 4 p0 )J()t będzie polskie nabożei1-
stw-0. na , które silę wszystkich człooków 
zaprasza, gdyż będą rozdawane tajemnice 
i będzie każdemu oznajmione, do której 
róży należy. Kto jeszcze nie jest \\. różań
cu, mo.Że się w medzielę dać zapisać. 
Opróq tego można się u każdego przelo
.żoncgo lub przei-0ż.onej z~pisywać. (ld) 

Z P<Jlecenia T. Markowski. 

Pokwitowanie składek 
na chorągiew Bractwa Różańca św. z nie
dziel.i 13 bm. 1905: 

Wawrz. Szulc z ż . 3 mr., lgn. Prze
wnźny z ż. 1 mr., lgn. Jędrzejczak 9 mr., 
Stan. Szydlik z ż. 2 mr., Teodor Dąbrow;
ski z ż. 2 mr., Franc. Brzechwa z ż. 5 mr., 
Wawrz. Kord.us z ż. 2 mr., Józ. Klonowski 
2 mr., Jadwiga Królak 3 mr., Mich. Mrów
ika 1 mr .. Jan Zlowif1ski SO fen., Mich. Ra
taj z ż. 2 mr., Franc. Brzechwa mlodszy 
2 mr., Tom. Mankowski· z ż. 3 mr., Lukasz 
.M.1doszyk z ż. 3 mr., razem 40,50 mr. 

Dalsze składki przyjmuje każdy prze
łożony Jub przelożona od' swojej róży. Po
nieważ w październiku ma być s.prawiooa 
chorągiew, \\' ięc prosi się o liczne datki. 

T. Markowski. 

Koło śpiewu „Wanda" w Laar. 
W niedzielę dnia 20 s.ierpnia -0dbędzie 

si·ę nadzwyczajne zebranie o godz. 7 wie
czorem. Ponieważ są ważne sprawy do 
.za łatwienia, jest konieczną rzeczą, ażebY. 
się wszyscy czlonkowie punktualn ie sta
·wiłi. Cześć p-0lskiej pieśni! (1) 

Zarząd. 

Tow. ginm. „Sokół" w Ober-Styrum 
podaje do \v i adomośd swym druhom, iż w 
ITTi edz i elę dnia 20 sierpnia odbędzie s i ę ze
b ra nie nadzwyczajne zaraz po wielkiem na 
bożeństwie o godz. 0 12 przed p-ołudniem. 
U prasza s i ę szan . druhów, aby się jak na i~ 
liczniej s tawil i, bn są ważne sprawy do 
zalat\\ ienia. Upraszamy także s~n. Ro-
akćrn· z Obcr-Styrum, o osobliw.1e mło

dz ież pclsk~ dobrze myśl ącą, aby przybyła 
na zeb ranie i dala się z ap i sa~ do naszego 
Sok-0la. W zdrowem ciele, zdrow y duch. 

-{ 1) Czołem ! Wydl.lial. 

Baczność Bracia Rodacy z Reklinghausen-
Ost i okolicy! · 

W celu założenia towa rzystwa polsko 
katolickiego zaprasza komitet na niedzielę 
dllia 20 sierpnia po pot o godz. 4,Yz na ze
brarne. gdyż 13 bm. się nie odbylo, bo nam 
p0licya przeszkodz iła . Teraz odbędzie si ę 
·na pewno, więc Rodakó\ o liczny udział w 
tern zebraniu gorąco upraszamy. (ld) 

.M. Dybizbański. 

Koło śpie.wu ,,Cecylia" w Neumiihl 
urządza w niedzielę. dnia 20 sie rpnia na 
ali p. Ekkhoffa, przy ulicy Knippelstr. swą 
latową zabawę. Połączoną ze śpiewem 
hórowym, deklamacyami, monologami, 

przemów.ieniami. zabawą z tańcami. Za
ba\.va będzie bardzo upiększ01u , w,i ęc za
praszamy wszystkich Rodakó\Y z Ncurnilhl 
:i oko!icy. Zarazem uprasza się miejscJ
\\ :t tO\\ arzyst\\ a. św. Antollliego z P. i 
·o.w. g;:mn. „Sokół". aby swą obecnością 
zaszczy-:ić ius raczyl:r . Muzykę dostawi 
p. Po<lesz\Ya, Alstaden. Cześ~ pieśni! 

Zarząd. 
U ~aga : · Zwraca s.'.·G uwagę śpiewa

kom. iż Iekcye śpiewu będą się odbywaly 
regularnie o godz. 02 co niedzielę. ponie
waż ma.my n•Jwego dyrygenta w mieisco1-
wosc1. Przyszla lekcya odbędzie się w 
niedzielę o godz. 02 po pol. (3) 

Baczność Dellwig ! 
'prasza si.ę wszystk ich tych , którzy 

eh ~1 brać udział w kurs ie nauk społecz 
.nyd1. aby zechcieli s1'.ę zg łosił w niedz i1elę 
dnia 20 Jcrpnia w lokalu p. Iiesse o godz. 
4 po 'poł. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

: HOERDE. 
~.lielki w iec .,Zjedn. zaw. JJQi." 

QObGdZ'ie się \\ nk·dzjelę 20 bm. p.o pal. o 
godz. 4 na. sali p. Lenze. dawniej Laumann , 
przy nm\ ym moście. Pon ieważ przyj dą 
wa1iJne spra\ ry pod obrady, przeto o l iczn~ 
1dzial prosi \ 'SZY'Stkich Rodaków (d) 

,.Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiec polski w Ueckendorfie 
odbędzie si ę w niedzielę , dnua 20 s ierpnia 
o godz. 4 po p.ol. w sali p. Senes, ul. Bii4 

Iowstr. 16. ·o li-czny udziaf uprasza się. 
gdy.ż przyjdą po<l obrad y bardzo ', aŻTi e 
spraw'l' · 

,.Związek P olaków ". 

Baczność druhov.-'ie w Eicklu ! 
Z po1wodu braku sali w miejscu upra

sza sie ws.z.ystłdlch druhów, ażeby jak je~ 
den stawidi się w niedzielę dnia 20 bm. o 
godz. 4 po pol. na sali gościnnego p. Pe
tersa, Bochumska ulica w Rohhllnghausen, 
w celu przystąp:J.eruita do tamtejszego gnia
zda O liczny u<lziia.l druhów. uprasza się. 
Crolem ! Wydział. (3) 

~~Jl~IH!HtH~~:illHt~~~~m 
~ Koh spiewu „Moniuszko'· ~ 
~ li 
~ w Gel~enkirehen-Hiillen ~ 

~ usyła swemu go- ~ 
m spodarzowi w clniu ~ 

~ godnych m 
tlt ~**IMIENIN** ~ 
}ł{ ~.~ ~ dnia 20 sierpnia jak najserdec.z- ~ 
~ eiejsze życzenia. 'E1lt'( I Bernard Nachbarschulte ~ 
~ niech żyje. ~ 

~lfmt1~~*~~~m~~•m 
Szanownym Rodakom poleCa.rr: mój 

~alon &:olu.rskl 
połączony ze zakładem do wyrywn.ni& plombowania 
wprawiania noo.ych zębów. Zarazem polecam 
wiełlli W)bór 

w1ąz~rkó~Y, kart, powinszowań, lisio-
stotit egu i1apier11 

wszystko z polskim napisem. Tvksamo p olecam 
Wielki wybór CH~ar i papif'lr(HiÓW. 

Kreśl~ się z szncunkiem 

Wacław Kaube, Oberhausen 
Kirchweg 58. (8) 

Rekrutom od cl1odzącym na jesień do 
wojska zwracam uwagę, iż dostarczam 

spodnie wojskowe 
tanio i podług przepisu wojsko~ego . 

Adam Słoma, 
krawiec pc·lski, 

w Bruc kbau:< en, ul. G tinstr 

~..,,,.~ ........ .....,~"""""·-'~~__,~._, 
Donoszę Sz1q1ownym Rudakom: iż otw• rzy 

łem w Recklingbausen-Sl\d 

interes golarsko-fryzyerski. 
Proszę Szano wych Rodaków Cl poparcie me-

go przedsiębior :twa. Z szacunkiem 

Pi of r "'ojżyk~ewicz, 
w Reckllngh.-Siid 

ul. 1\.ihiig-Lllll''igstr. 21, b• k t berzJsly p. Dykra. 
,.......~~. .,.,...~~"'"'' ~·....-..~~'1r'"-/.łl"-

~i sza Ir a~a płaci od złożonyeh 

'~~· Oszczę ności ...-.Dl5~ 
~ proc.-nt nii, knżdornzowe ż::i,dauie 
·ł 1/2 za P.wsrtal. wypowiedzeniem 
4) •• z.\ półrocz. wypowiedz<'nier.a. 

Kto ma 11 na~ de .ozyt zhiżony, choćby 
za półrocznent wyp•nviedEeuiem, a kupi grunt 
od na;,, te.:nu '' ypłat>a ktlsa nasza depozyt 
natych11 iast. · 

Dobre J vrocellt przynoi'ij\Ce bipote\ii 
mamy zawsze I ' &. ::iprze<loi. 

H iuła ol•dZ4~rrn•: 
D•·· A. Chłap1H„sk?, dziedzic na Boni
k•1wie. ~w; o bod a• Kuhlf'1'1rt u . właści
ciel B~nku Rolniczeg • w Ko~cianit' , Or . . „,,_ 
wa 1.1d, lekarz. SI. I" oliil~fti. w asci-

ciel młyna. Jl . ór;t\i g · spodarz. 

Zorząd: 
P . Lopi'dl~J.i, dyrektor. H . h'zc~7.iń!!jłd 

kasy er. ~!U: . M iz;;nll!i l!ii, kontroler . 
Adresować trzeba jak następuje : 

Btl.nk Pareelacy jny 
E. G. m. b. II. Jł.o~ten (Posen) 

Z po•vodu 

wyprow~ulzenia się tlo Ameryki 
~ tanio r a sprzeda.i 

cy gary i nie ble. 
Riemke. ul. B~hnhi,f"'tras3e nr 26 . 

mlli\i'mllllllliaW!alllllllfrJaDmlmEllEilllae~~ 

Kra iec polski 
Franci szek Du kat, 

mieszka, 

w Biilleli 
przy ulicy Friesenstr. nr. 15. 
ajlcp ~zy krój 

ceny umiarkowane. 
WWWWWWZW iłllE 

Czel. p;ekarsld. 
na stałj\ pmce, bieg m11.
e1yaowy potrzebny. 

na tysiak, 
: mistrz pieksr~ \ i, 

Gelscnkfrch. n \'ictoria-
11tr. 45. (3) 

2 czeladu11.ów 
krawieckich 

p»triebuje zaraz 
1'1łehał Depa. 

w Rubrort-Laa.r, 
Kaiserstr. 99. (8) 

Obrazę 
wyrzl\d z '.ml\ Andrzej JWi 

Lr:.rs\łiemu cofam. 
Wilh. Naroska, 

Heroon. 

Służąca Polka 
umiejąca cokolwiek go
tować znajdzie zaraz 
dvbrfł służbę, przy wy
sokiej płacy. (10) 

P. Ochybowski, 
krawjec męski 

Borbeck Friedenstr. 66 

K najlep~e 

010 ;a1;;'!~Ju 
zbiegu o-

koliczności bardzo taoio. 
B0chum, Wilbelmst1·. 91 

:;; 
!'1l 
r"" 
2 

> 
' 

41% N&XIS IW 1 
Pr.11emysł 

"'ła-.ny ! R d I Tttwar 
I ICJ. znane.I ••h:ro~•. ; 

Żądajcie ws~ęd.zie papierosów 

,,Wulkan'' nr. 56. • ,,Sokoły'~ nr. 60. 
"Mari posa" nr. 53. 

Z fabryki „WULKAN'' (.J. F .. J. Komendziński). 

(1-52) Generalny zastępca na Westfalię i Nadrenię 

.Jan Kwiatkowski, 
hiteres handlowo-komisowy, Herne, Neustr: nr. 10 

= 
~„ ... „ ... „ ............ „ ... „ ... „ 
l_a BACZNOŚĆ RODACY! 

\\' .Keckhnghausen-Siid (Broch) ul. l\Iaryańska 1 J. 
~ naprzeciw składu książek pana S yma.ńskiego ~ 

~najduje się jedyny 

Polski skład trumien i warsztat stolarski. 
Polecam s:zanownym Rodakom moj bogato zaopatrr.ony skład 

trumien z polskiemi napiaami, od naitanszych aż do najdroż3zych. Na 
żądanie dostarczam ta.kże karawau dla dorosłych i dzieci po najtańszych 
cenach. P lecam także wianki żałobne na pogrzeby po najt:ańszE>~ 
cenie. Zwracam też uwagę na mlij ... ar~zt .... t . w którym wykoa!"
wam wszelkie prace st1lar1:1kie, po cena.eh umiarkowanych. 

A N T O N I S I B I L S K I, 
stolarz polski • . , 

5) w Beklingeh•uąem•!illłi (Bruch) Marienstr . nr. 11. ------
''· · 1arło1ska. 
Zakład Przemy;:.l. 

w Poznaniu, 
ulica P odgórna 12ao„ 

poleca wse.:elk1.1, 

bieliznę kościelną, 

ornaty, kapy. bm Y·~· 
st tły itd. 

Specyalność ; 

Chorągw iE 
do kościol6'" i dla Towarzystw. 

Liczne u znar ia i listy pochw alne . 

kożuchów, blelłzny. szelek, ręka wiczek. lasek, 

I3liższych fofonnacyj udzieh i o zl ececia n·~ 

si główny:zastępca na Westfalię i Nadrenię 

.Jan J{wiatkowski~ interes komiso" y
\V Her a e, ul. Neustr. 16. Reoaracye, 

portmonetek. 

~ P rzy 
ł Prz~ 

od deszczu i 

o ____ _ 

I Kr t:dvV 
i-~·' 

I 

Sko r o ł rzeteln~e I 
"'Il- poń'liifa ~·~ .• ------

ls&łaau .~redytow. mebr i towaró"·i 

rJ. Silberpf enig N: i 
G el s JHl k: u• u he n. 12 Alte~~ Marin 12. 

• „ 
I
Desta"'a bezpłatnie lV d om. Seida dyskreeya.I 

Kredyt także dla 2amiejs~o nych. -· 
Za druk, nakład i redakcye od powiedzfalny A n to n i Br e J ski w Bochum- Nakla.dcm ł czcionkami Wy-Oawnictwa „W1a rusa Polskiego" w Bochum. 
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